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วิ(VISION)
สัยทัศน

วิสัยทัศน พันธกิจ
และจริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทฯ มีโครงการจะเพิ่มกําลังการผลิตของตลาดถุงบรรจุอาหารประเภท Polypropylene (PP) และ
ถุงบรรจุอาหารและถุงหูหิ้วประเภท High Density Polyethylene (HDPE) โดยมีเปาหมายในการเพิ่ม
กําลังการผลิต ใหเพียงพอตอความตองการของกลุม ลูกคาทัง้ ในปจจุบนั และทีค่ าดวาจะเกิดขึน้ ในอนาคต
บริษัทฯ มีแผนงานในการขยายกําลังการผลิตของตลาดฟลมหอหุมอาหาร ซึ่งเปนผลิตภัณฑใหมที่มี
การบริโภคไมแพรหลาย และเปนการขยายตลาดไปยังความตองการบริโภคใหมที่มีความตองการ
สินคาประเภทนี้ทั้งในสวนภาคอุตสาหกรรมและสวนของครัวเรือน

พั(MISSION)
นธกิจ

บริษทั ฯ มีโครงการทีจ่ ะพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเพ�อใหสนิ คาทีผ่ า นกระบวนการผลิตมีความปลอดภัย
สามารถสัมผัสอาหารไดโดยตรง และไมเปนพิษตอรางกาย รวมถึงเพ�อรองรับปญหาทางเศรษฐกิจที่
อาจเกิดขึ้นได เชน ปญหาการขาดแคลนแรงงานฝมือ เปนตน
บริษัทฯ มีโครงการที่จะพัฒนากระบวนการบริหารจัดการหวงโซอุปทาน เพ�อใหการบริหารจัดการ
องคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเติบโตของบริษทั ฯ ได โดยบริษทั ฯ จะพัฒนาใน
ระบบการดําเนินงานและระบบการควบคุมการผลิตใหไดมาตรฐานสากล เชน ISO, GMP, HACCP, Trust
Mark เปนตน
บริษทั ฯ มีโครงการทีจ่ ะพัฒนาชุมชนใกลเคียงและสนับสนุนโครงการตางๆ ทีส่ ามารถพัฒนาใหชวี ติ ความ
เปนอยูข องชุมชนใหมพี น้ื ฐานชีวติ ทีด่ ขี นึ้ โดยการจัดตัง้ หนวยงานยอยเพ�อดูแลและรับผิดชอบสิง่ แวดลอม
และสังคม
บริษทั ฯ มุง เนนทีจ่ ะพัฒนาบุคลากรทุกคนในบริษทั ฯ ใหมคี วามรูค วามสามารถเหมาะสมตอตําแหนงงาน
และมีความคิดสรางสรรคในการริเริ่มพัฒนาองคกร เพ�อใหการพัฒนาธุรกิจในสวนตางๆ เปนไปได
อยางราบร�นและรวดเร็ว เหมาะสมตอสภาวะตลาดและสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงในปจจุบัน

จริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทฯ จะปฏิบัติและดูแลใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการดำเนินธุรกิจโดยถือปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ ดังตอไปนี้

1

ประกอบธุรกิจดวยความซ�อสัตย สุจริต และดําเนินงานธุรกิจอยางมีความ
รับผิดชอบตอสังคม ทั้งทางกฎหมาย และ ทางจริยธรรม จรรยาบรรณ
และมุงมั่นทําความดีตอบุคคลในชุมชน สังคม และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

2

ปฏิบัติตอลูกคาอยางเปนธรรมในเร�องของสินคาและบริการ โดยไมเลือก
ปฏิบัติ

3

004

ประกอบธุรกิจโดยมีระบบการดําเนินงานทีม่ มี าตรฐานและมีการควบคุมทีด่ ี
โดยใชความรูความสามารถอยางเต็มที่ดวยความระมัดระวัง ดวยขอมูลที่
เพียงพอและมีหลักฐานสามารถอางอิงไดรวมทัง้ ถือปฏิบตั ติ ามขอกฎหมาย
และขอกําหนดที่เกี่ยวของอยางเครงครัด
บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ�ำกัด (มหาชน)

4

ไมเปดเผยขอมูลของลูกคาที่ตนไดลวงรูมาเน�องจากการดําเนินธุรกิจ
อันเปนขอมูลทีต่ ามปกติวสิ ยั จะพึงสงวนไวไมเปดเผย เวนแตเปนการเปดเผย
ตามหนาที่และกฎหมาย

5

ใหลูกคาสามารถรองเรียนไดเกี่ยวกับความไมสมบูรณของสินคาและบริการ

6

เปดเผยขาวสารขอมูลของสินคาและบริการอยางถูกตองครบถวน

7

ปฏิบตั ติ ามขอตกลงและเง�อนไขตางๆ กับลูกคาอยางเปนธรรม หากปฏิบตั ิ
ตามขอตกลงหรือเง�อนไขไมได ตองรีบแจงใหลูกคาทราบ เพ�อหาทางออก
รวมกัน

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
ดวยทุนจดทะเบียน
1.00 ลานบาท

ป 2537

ติดตั้งเคร�องจักรผลิตถุงพลาสติก
เพิ่ม มีกำลังการผลิตรวม
100 ตัน/เดือน

ป 2549 – 2555

ป 2558

ป 2559

ป 2560

ป 2561

เปดตัวผลิตภัณฑใหม
กลองกระดาษบรรจุอาหาร
“B-LEAF”

ป 2562

ป 2563

ติดตั้งเคร�องจักรผลิตกลอง
กระดาษบรรจุอาหาร
มีกำลังการผลิตรวม
1.20 ลานใบ/เดือน

ออกหุนสามัญเพิ่ม 35 ลานบาท
(70 ลานหุน) เสนอขายตอประชนชน (IPO)
เขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพย
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ

ติดตั้งเคร�องจักรผลิตถุงพลาสติก
เพิ่ม มีกำลังการผลิตรวม
850 ตัน/เดือน

แปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจำกัด
ติดตั้งเคร�องจักรผลิตถุงพลาสติกเพิ่ม
มีกำลังการผลิตรวม 800 ตัน/เดือน

ติดตั้งเคร�องจักรผลิตถุงพลาสติก
เพิ่ม มีกำลังการผลิตรวม
650 ตัน/เดือน

เพิ่มทุนจดทะเบียนเปน
100.00 ลานบาท (RO)
ติดตั้งเคร�องจักรผลิตฟลม
ยืดหอหุมอาหาร มีกำลังการผลิต
120 ตัน/เดือน เปดตัวผลิตภัณฑใหม
ฟลมยืดหอหุมอาหาร “VOW WRAP”

ติดตั้งเคร�องจักรผลิตถุงพลาสติก
เพิ่ม มีกำลังการผลิตรวม
300 ตัน/เดือน

ยายที่ทำการบริษัทจากเพชรเกษม
ไปยังบางใหญ ติดตั้งเคร�องจักร
ผลิตถุงพลาสติกเพิ่ม มีกำลังการผลิต
รวม 200 ตัน/เดือน

ป 2548

ป 2539 - 2545

กอสรางโรงงานที่เพชรเกษม
ติดตั้งเคร�องจักรผลิตถุงพลาสติก
มีกำลังการผลิตรวม 50 ตัน/เดือน
เปดตัวผลิตภัณฑแรก
ถุงพลาสติก “หมากรุก”

ป 2557

บริษทั ฯ ไดมกี ารพัฒนา และลงทุนเพิม่ ในผลิตภัณฑใหมๆ อยางตอเน�อง โดยในป 2563 บริษทั ฯ ไดลงทุนปรับปรุงระบบ
การทํางานทีต่ อ งพึง่ พาแรงงานจํานวนมาก โดยการใชเคร�องจักรสําหรับทดแทนแรงงานเพ�อใหไดผลลัพททมี่ ปี ระสิทธิภาพ
มากขึ้น และไดลงทุนเพิ่มผลิตภัณฑกลองกระดาษบรรจุภัณฑอาหารภายใตตราสินคา “B-LEAF” เพ�อตอบสนองตอ
ความตองการของผูบริโภคที่เริ่มปรับตัวมาใชกลองบรรจุอาหารที่ผลิตจากกระดาษแทนกลองบรรจุอาหารที่ผลิตจาก
โฟม รวมถึงยังสามารถตอบสนองตอกระแสรณรงครักษสิ่งแลอมในปจจุบันไดดวยเชนกัน

ตอมา บริษัทฯ ไดทําการเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 100.00 ลานบาท โดยเปนการเสนอขายใหกับผูถือหุนเดิมตามสัดสวน
เพ�อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ เพิ่มกําลังการผลิตของผลิตภัณฑ “หมากรุก” อยางตอเน�อง และไดลงทุนเพิ่ม
ผลิตภัณฑฟลมยืดหอหุมอาหารภายใตตราสินคา “Vow Wrap”

ป 2538

บริษัทฯ ไดทําการแปรสภาพจากบริษัทจํากัดเปนบริษัทมหาชนจํากัด เม�อวันที่ 19 กันยายน 2559 และไดเขาจดทะเบียน
เปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เม�อวันที่ 5 กันยายน 2561 โดยบริษทั ฯ ไดออกหุน สามัญ
เพิ่มทุนจํานวน 35.00 ลานบาท ประกอบดวยหุนสามัญจํานวน 70 ลานหุน เสนอขายใหประชาชนทั่วไปเปนครั้งแรก
เพ�อระดมทุนในการลงทุนเพิม่ สําหรับเคร�องจักร อาคารโรงงาน อาคารสํานักงาน และเพิม่ เงินทุนหมุนเวียนของบริษทั ฯ

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดจดทะเบียนจัดตั้งเปนนิติบุคคลประเภทบริษัท
จํากัดกับกระทรวงพาณิชยเม�อวันที่ 29 สิงหาคม 2537 ดวยทุนจดทะเบียน 1.00 ลานบาท เพ�อประกอบธุรกิจผลิตและ
จําหนายบรรจุภัณฑพลาสติกภายใตตราสินคา “หมากรุก”

และพัฒนาการที่สำคัญ

ประวัติความเปนมา
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ลักษณะของผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ แบ่งได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้
1. ถุงพลาสติกบรรจุอาหารประเภทโพลีโพรพิลนี : Polypropylene (PP)
2. ถุงพลาสติกบรรจุอาหารและถุงหูหวิ้ ประเภทโพลีเอทิลนี ความหนาแน่น
สูง : 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” เนื่องจากโดย
คุณสมบัติทางกายภาพแล้ว ถุงร้อนใส จะมีลักษณะโปร่งใส ซึ่งท�ำให้สามารถ
มองเห็นสิ่งของหรืออาหารที่อยู่ภายในบรรจุภัณฑ์ชนิดดังกล่าวได้อย่าง
ชัดเจน และโดยลักษณะทางเคมีแล้ว ถุงพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน (PP)
ของบริษทั ฯ จะมีคณ
ุ สมบัติ ทนความร้อนของสสารอยูภ่ ายในได้ถงึ 100 องศา
เซลเซียส โดยสามารถคงสภาพถุงพลาสติกไว้ได้ ไม่ฉีกขาดหรือหลอมละลาย
และสามารถป้องกันการซึมผ่านของไขมันได้เป็นอย่างดี จึงเหมาะสมกับการ
ใส่อาหารหรือสิ่งของที่มีอุณหภูมิสูงและมีความมันในตัว โดยไม่ท�ำให้ถุงเสื่อม
สภาพ แต่หากถุงชนิดดังกล่าว ได้รับความเย็นจนเกินไปจะท�ำให้ลักษณะทาง
กายภาพและคุณสมบัติทางเคมี ด้อยค่าลง โดยถุงชนิดดังกล่าวสามารถทน
ความเย็นได้ในระดับหนึ่ง แต่หากได้รับมากจนเกินไปจะท�ำให้ถุงมีลักษณะกรอบ
และฉีกขาดได้ง่าย
บริษทั ฯ เป็นผูผ้ ลิตและจัดจ�ำหน่ายสินค้าถุงร้อนใสดังกล่าวทีม่ คี วามหนา
0.7 มิลลิเมตร (เป็นความหนาที่นิยมผลิตและจ�ำหน่าย) ในขนาดที่หลากหลาย
เพือ่ ให้ตอบสนองต่อความต้องการใช้งานทีแ่ ตกต่างกันของลูกค้าแต่ละประเภท
โดยขนาดที่เล็กที่สุดจะอยู่ที่ขนาดกว้าง 3 นิ้ว ยาว 5 นิ้ว ไปจนถึงขนาดใหญ่
ที่สุดคือ ขนาดกว้าง 24 นิ้ว ยาว 42 นิ้ว ซึ่งผู้ใช้งานจะน�ำถุงร้อนใสไปใช้
งานต่างๆ เช่น ถุงขนาดกว้าง 3 นิ้ว ยาว 5 นิ้ว นิยมน�ำไปใส่เครื่องปรุง
พริก น�้ำปลา หรือถุงขนาดกว้าง 6 นิ้ว ยาว 9 นิ้ว นิยมน�ำไปใส่อาหารห่อ
ก๋วยเตี๋ยว บะหมี่น�้ำ เป็นต้น
ถุงพลาสติกบรรจุอาหารและถุงหูหิ้วประเภทโพลีเอทิลีนความหนาแน่น
สูง : High Density Polyethylene (HDPE)
ถุงพลาสติกบรรจุอาหาร ที่ผลิตจากพลาสติกประเภทโพลีเอทิลีนความ
หนาแน่นสูง High Density Polyethylene (HDPE) หรือที่เรียกโดยทั่วกันว่า
“ถุงขุ่น” เพราะจากคุณสมบัติทางกายภาพที่มองเห็นได้ ถุงขุ่นจะมีสีขาวขุ่น
มีลักษณะโปร่งแสง ซึ่งท�ำให้แสงผ่านได้ระดับหนึ่ง ท�ำให้สามารถมองเห็น
สิ่งของหรืออาหารที่อยู่ภายในบรรจุภัณฑ์ชนิดดังกล่าวได้แต่จะไม่ชัดเท่า
ถุงร้อนใสที่ผลิตจากพลาสติกประเภทโพลีโพรพิลีน (PP)
บริษทั ฯ เป็นผูผ้ ลิตและจัดจ�ำหน่ายสินค้าถุงขุน่ หลากหลายขนาด เพือ่ ให้
ตอบสนองต่อความต้องการใช้งานที่แตกต่างกันของลูกค้าแต่ละประเภท
โดยขนาดที่เล็กที่สุดจะอยู่ที่ขนาดกว้าง 5 นิ้ว ยาว 8 นิ้ว ไปจนถึงขนาดใหญ่
ที่สุดคือ ขนาดกว้าง 20 นิ้ว ยาว 30 นิ้ว ซึ่งผู้ใช้งานจะน�ำถุงขุ่นไปใช้งานต่างๆ
เช่น ถุงขนาดกว้าง 5 นิ้ว ยาว 8 นิ้ว หรือถุงขนาดกว้าง 5 นิ้ว ยาว 9 นิ้ว
นิยมน�ำไปใส่น�้ำเต้าหู้ เป็นต้น
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ถุงพลาสติกชนิดโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE) ของบริษัทนั้น
จะมีคุณสมบัติ ทนความร้อนของสสารอยู่ภายในได้ประมาณ 60 องศา
เซลเซียส โดยสามารถคงสภาพถุงพลาสติกไว้ได้ ไม่ฉีกขาดหรือหลอมละลาย
และ สามารถทนความเย็นได้เป็นอย่างดี สามารถน�ำไปแช่แข็งได้โดยไม่ท�ำให้
ถุงกรอบจนฉีกขาด แต่ไม่ควรเก็บไว้ในที่ร้อนหรือเย็น นานจนเกินไป ถุงขุ่นที่
ผลิตจากพลาสติกประเภทโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE) นั้นสามารถ
ป้องกันการซึมผ่านของไขมันได้ระดับหนึ่ง ซึ่งไม่ดีเท่าถุงพลาสติกที่ผลิตจาก
โพลีโพรพิลีน (PP)
ถุงหูหิ้วที่ผลิตจากพลาสติกประเภท ชนิด High Density Polyethylene
(HDPE) นั้นสามารถป้องกันการซึมผ่านของไขมันได้ระดับหนึ่ง ซึ่งไม่ดีเท่า
ถุงพลาสติกที่ผลิตจากโพลีโพรพิลีน (PP) และถุงพลาสติกประเภทโพลีเอทิลีน
ความหนาแน่นสูง (HDPE)
บริษทั ฯ เป็นผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่ายสินค้าถุงหูหวิ้ ในหลายขนาด ประกอบ
ด้วย ถุงหูหิ้วบรรจุ 100 ใบ มีขนาดตั้งแต่ กว้าง 6 นิ้ว ยาว 11 นิ้ว ไปจนถึง
ขนาดกว้าง 12 นิ้ว ยาว 20 นิ้ว และถุงหูหิ้วบรรจุ กก. มีขนาดตั้งแต่ขนาด
กว้าง 6 นิ้ว ยาว11 นิ้ว ไปจนถึงขนาดกว้าง 12 นิ้ว ยาว 26 นิ้ว
ฟิลม์ ยืดห่อหุม้ อาหาร Vow Wrap ประเภทโพลิไวนิลคลอไรด์ : Polyvinyl
Chloride (PVC)
ฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหารใช้เพื่อประโยชน์ในการถนอมอาหาร ผลิตจาก
พลาสติกตระกูล Olefin ประเภทโพลิไวนิลคลอไรด์ Polyvinyl Chloride หรือ
PVC ซึง่ พลาสติกชนิดดังกล่าวทีบ่ ริษทั น�ำมาใช้ในกระบวนการผลิตเป็นประเภท
สัมผัสอาหารได้โดยตรง และไม่เป็นพิษต่อร่างกาย หากผ่านกระบวนการเก็บ
รักษา และกระบวนการผลิตที่ถูกต้อง พลาสติกชนิดดังกล่าวหากผลิตจาก
โพลิไวนิลคลอไรด์ PVC เพียงอย่างเดียวจะท�ำให้คุณลักษณะทางกายภาพ
และทางเคมีไม่เหมาะสมต่อการใช้งานเพื่อถนอมอาหาร ดังนั้นในกระบวนการ
ผลิตฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหารจึงมีการผสมสารเติมแต่งเพื่อปรับสภาพวัตถุดิบให้
เหมาะสมต่อการใช้งานและเพื่อปรับคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีเพื่อให้
เหมาะสมต่อการถนอมอาหารและไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายลงไป เพื่อท�ำให้
คุณสมบัตขิ องโพลิไวนิลคลอไรด์ PVC เหมาะสมต่อการใช้งานเพือ่ ถนอมอาหาร
ลักษณะทางกายภาพของสินค้าฟิลม์ ยืดห่อหุม้ อาหาร (PVC Cling Film) คือ
โปร่งใส ทนแรงดึงได้พอประมาณโดยไม่ท�ำให้ฉีกขาด (โดยเฉพาะในแนวเดียว
กับที่โมเลกุลจัดเรียงตัวกันอยู่) พลาสติกชนิดโพลิไวนิลคลอไรด์ Polyvinyl
Chloride (PVC) ทีบ่ ริษทั ฯ เลือกใช้ได้ผา่ นการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย
จาก Food And Drug Administration หรือ FDA จากประเทศสหรัฐอเมริกา ว่า
ปลอดภัยและไม่เป็นพิษต่อร่างกายหากผ่านกระบวนการผลิต และการใช้งานที่
ถูกต้อง สินค้าฟิลม์ ยืดห่อหุม้ อาหารของบริษทั ได้ผา่ นการรับรองมาตรฐานจาก
กระทรวงอุตสาหกรรม (มอก.) เลขที่ 1136-2536 บริษัทฯ เป็นผู้ด�ำเนินการ
ผลิตและจัดจ�ำหน่ายสินค้าฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหารหลากหลายขนาด เพื่อให้ตอบ
สนองต่อความต้องการใช้งานที่แตกต่างกันของลูกค้าแต่ละประเภท

รายงานประจ�ำปี 2563
กล่องกระดาษบรรจุอาหาร B-Leaf
กล่องกระดาษบรรจุอาหาร (Paper Food Box) ผลิตจากกระดาษที่ท�ำ
มาจากเยื่อไผ่เคลือบด้วยพลาสติกชนิดโพลีเอทิลีน (Polyethylene, PE)
เป็นวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และปลอดภัยกับผู้บริโภคเมื่อน�ำไปบรรจุ
อาหาร มีคุณสมบัติในการใส่อาหารที่มีน�้ำและน�้ำมันเป็นส่วนประกอบ สามารถ
ป้องกันการซึมผ่านของไขมันได้ระดับหนึ่ง ไม่เหมือนกับการซึมผ่านของไขมัน
ในกระดาษทั่วๆไป อีกทั้งยังทนความร้อนของสสารที่อยู่ภายในได้ 100 องศา
เซลเซียส โดยที่ยังคงรูปของกล่องอาหารไว้ได้ ไม่ละลาย ไม่ต้องกลัวรั่วหรือ
สารปนเปื้อนใดๆ มาปะปน
บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่ายสินค้ากล่องกระดาษบรรจุอาหารที่มี
ความหนา 260 แกรม ประกอบด้วยกล่องกระดาษบรรจุอาหารไซส์ M มีขนาด
130 x 174 x 56 มิลลิเมตร หรือมีปริมาตรบรรจุ 600 มิลลิลิตร และกล่อง
กระดาษบรรจุอาหารไซส์ L มีขนาด 140 x 183 x 57 มิลลิเมตร หรือมีปริมาตร
725 มิลลิลิตร เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการใช้งานที่แตกต่างกันของ
ลูกค้าแต่ละประเภท ซึ่งปัจจุบันผู้บริโภคนิยมน�ำกล่องกระดาษบรรจุอาหารทั้ง
2 ขนาดไปบรรจุอาหารประเภทอาหารจานเดียว หรืออาหารปรุงส�ำเร็จพร้อม
รับประทาน เป็นต้น
การจัดหาผลิตภัณฑ์
ปัจจุบัน บริษัทฯ มีโรงงานผลิต 1 แห่ง คือ เลขที่ 53/1 หมู่ที่ 4 ถนน
กาญจนาภิเษก ต�ำบลบางแม่นาง อ�ำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี มีเนือ้ ทีด่ นิ 11
ไร่ 2 งาน 24.8 ตารางวา ซึ่งมีพื้นที่ใช้สอย 7,703 ตารางเมตร โดย ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีเครื่องจักรที่ใช้ผลิตผลิตภัณฑ์ 2 ประเภท ดังนี้

วิสัยทัศน์และภาพรวมการประกอบธุรกิจ
1. เครื่องจักรส�ำหรับผลิตถุงพลาสติก ประกอบด้วย เครื่องเป่าถุง
พลาสติกจ�ำนวน 63 เครื่อง เครื่องตัดถุงพลาสติก จ�ำนวน 60
เครือ่ ง มีกำ� ลังการผลิตถุงพลาสติกรวมทัง้ สิน้ กว่า 10,000 ตันต่อปี
2. ครือ่ งจักรส�ำหรับผลิตฟิลม์ ยืดห่อหุม้ อาหาร ประกอบด้วย เครือ่ งจักร
ส�ำหรับผลิตฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหาร 1 เครื่อง มีก�ำลังการผลิตรวม
ทั้งสิ้นกว่า 1,400 ตันต่อปี
3. เครื่องจักรส�ำหรับผลิตกล่องกระดาษบรรจุอาหาร ประกอบด้วย
เครือ่ งจักรส�ำหรับผลิตกล่องกระดาษบรรจุอาหาร 4 เครือ่ ง มีกำ� ลัง
การผลิตรวมทั้งสิ้นกว่า 3,600,000 ชิ้นต่อปี
การจัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
1. วัตถุดิบหลักส�ำหรับผลิตถุงพลาสติกและฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหาร
บริษัทฯ มีการจัดหาวัตถุดิบหลักชนิดเม็ดพลาสติกจากผู้ผลิตหรือผู้จัด
จ�ำหน่ายได้ทั้งในประเทศหรือน�ำเข้าจากต่างประเทศ (กรณีจ�ำเป็น) เนื่องจาก
คุณภาพของวัตถุดิบดังกล่าว ไม่แตกต่างกันมาก เพราะเป็นสินค้าทั่วไป
(Commodity Product) ส่วนวัตถุดิบหลักอื่นๆ ที่ใช้ในการผลิต ได้แก่ วัตถุดิบ
หลักชนิดที่เป็นสารเคมี เช่น สารเติมแต่ง (Additive) เป็นต้น บริษัทฯ ได้สั่งซื้อ
จากตัวแทนผูผ้ ลิตเป็นหลัก ซึง่ สารเติมแต่งดังกล่าว ถูกผลิตขึน้ โดย 5 ประเทศ
คือ ประเทศอังกฤษ ประเทศญีป่ นุ่ ประเทศไต้หวัน ประเทศเกาหลี และประเทศไทย
2. วัตถุดิบหลักส�ำหรับผลิตกล่องกระดาษบรรจุอาหาร
บริษทั ฯ สัง่ ซือ้ วัตถุดบิ หลักประเภทกระดาษทีใ่ ช่ในการผลิตกล่องกระดาษ
บรรจุอาหารจากผู้ผลิตหรือผู้จัดจ�ำหน่ายจากต่างประเทศ คือ ประเทศจีน
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สารจาก
ประธานกรรมการ

เรียน

ทานผูถือหุนของบริษัททุกทาน
ในรอบป 2563 ที่ผานมา Corona Virus Disease หรือ
COVID – 19 ไดแพรระบาดไปทัว่ ทุกพืน้ ทีบ่ นโลก สงผลใหสภาพสังคม
และเศรษฐกิจเกิดภาวะผันผวนอยางรุนแรง และเกิดความเปลีย่ นแปลง
อยางมากในทุกๆ ภาคสวน โดยเฉพาะในภาคธุรกิจทีผ่ ปู ระกอบการตอง
ดําเนินการปรับตัวโดยการปรับปรุงนโยบายตางๆ อยางตอเน�อง อยางไร
ก็ตาม บริษัทฯ ไดปรับกลยุทธอยางตอเน�อง รวมทั้งแปลงวิกฤตเปน
โอกาสในการบริหาร โดยคํานึงถึงความยั่งยืนของธุรกิจเปนเปาหมาย
สําคัญ ผลการดําเนินในป 2563 จึงไดรับผลกระทบเพียงเล็กนอย
กระผมในฐานะประธานกรรมการของบริษทั ฯ ขอขอบคุณทาน
ผูถือหุน กรรมการ รวมทั้งผูบริหารทุกทาน และขอใหคํามั่นที่จะทุมเท
และพัฒนาใหบริษัทฯ เติบโตอยางยั่งยืนและสรางประโยชนใหแกสังคม
ตลอดไป

รศ.ดร. มนตรี โสคติยานุรักษ
ประธานคณะกรรมการบริษัท
บมจ. ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994)

สารจาก
กรรมการผูจัดการ
เรียน

ทานผูถือหุนของบริษัททุกทาน
สําหรับป 2563 ทีผ่ า นมานี้ โลกและประเทศไทย ไดเผชิญหนากับวิกฤตการณ
ครั้งยิ่งใหญในประวัติศาสตร โรคระบาด COVID-19 สงผลใหกลไกทางเศรษฐกิจ
และสังคมเปลีย่ นแปลงไปอยางรวดเร็วและรุนแรง ประเทศไทยเราเปนหนึง่ ในประเทศที่
รับมือกับวิกฤตครั้งนี้ ไดเปนอยางดี ตองขอบคุณความรวมมือรวมใจกันของพี่นอง
ชาวไทยทุกคน อยางไรก็ตาม จากผลกระทบของ COVID-19 บริษทั ฯ ไดรบั ผลกระทบ
เพียงเล็กนอย เน�องจากสินคาของบริษทั ฯ เปนสินคาทีม่ คี วามตองการใชอยางตอเน�อง
เปนสินคาทีม่ คี วามจําเปนในชีวติ ประจําวัน นอกจากนี้ บริษทั ฯ มีการปรับปรุงกลยุทธใน
ทุกสวนอยางตอเน�องเพ�อปรับตัวใหเขากับ สถานการณทเี่ กิดขึน้ เชน การประยุกตใช
เทคโนโลยีใหมๆ เพ�อปรับไลนการผลิตใหเปน Automation Line มากขึน้ และการพัฒนา
สินคาใหมๆ ใหเหมาะสมกับวิถชี วี ติ ของผูค น รวมไปถึงมีการปรับปรุงระบบการทํางาน
และระบบสารสนเทศเพ�อใหพนักงานสามารถทํางานทีบ่ า นได
สําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในป 2563 ที่ผานมา
บริษัทฯ มีผลกําไรรวมทั้งสิ้น 34.59 ลานบาท เพิ่มขึ้นเล็กนอย จากป
2562 คิดเปนอัตรา 3.86 % ซึ่งเปนผลมาจากการปรับกลยุทธใน
ดานราคาขายใหเหมาะสมกับภาวะตลาด รวมไปถึงการปรับกลยุทธ
ดานสินคาโดยการเพิ่มกลุมสินคาใหม อยางไรก็ตาม บริษัทฯ มีรายได
ลดลง 7.25 % เม�อเทียบกับป 2562 ซึ่งเปนผลจากราคาขายเฉลี่ยที่
ลดลง โดยเฉพาะชวงเดือนมีนาคมถึงเดือนกรกฎาคม ที่ราคาตลาด
วัตถุดิบพลาสติกมีการปรับตัวลดลงคอนขางมาก เม�อเทียบกับชวง
เดียวกันของป 2562 และ รวมไปถึงปจจัยระดับการแขงขันที่มีมาก
ขึ้นในตลาดสินคาพลาสติก ก็สงผลกดดันราคาขายเชนเดียวกัน
ในดานของปริมาณการขายของบริษทั ฯ มีอตั ราเติบโตขึน้ ราว 2.22 %
เม�อเทียบกับป 2562 ซึ่งมีผลมากจากการขยายตัวของดีมานด
สินคาอุปโภคบริโภคตางและการเพิม่ สินคาใหม กระผมในฐานะผูบ ริหาร
สูงสุด ขอเรียนทานผูถ อื หุน และทานผูม สี ว นไดเสียทุกทานวา “TPLAS
ขอขอบคุณทานผูถ อื หุน และทานผูม สี ว นไดเสียทุกทานที่ใหการสนับสนุน
เราเสมอมา เราจะพัฒนาธุรกิจอยางตอเน�อง ตั้งมั่นในหลักคุณธรรม
และดําเนินธุรกิจโดยยึดหลักความยัง่ ยืนของกิจการเปนทีต่ งั้ ตลอดไป”

นาย ธีระชัย ธีระรุจินนท

กรรมการผูจัดการ
บมจ. ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994)
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ข้อมูลส�ำคัญทางการเงิน

ข้อมูลส�ำคัญทางการเงิน
ผลการด�ำเนินงาน

2563

รายการ

บาท
469,712,966
รายได้จากการขาย
4,169,228
รายได้อื่น
473,882,194
รวมรายได้
373,721,987
ต้นทุนขาย
17,864,665
ต้นทุนในการจัดจ�ำหน่าย
39,430,750
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (รวม impairment loss)
112,298
ต้นทุนทางการเงิน
431,129,700
รวมค่าใช้จ่าย
42,752,494
ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
8,160,003
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
34,592,491
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิส�ำหรับปี

ฐานะทางการเงิน
รายการ
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

2562
%
99.12
0.88
100.00
78.86
3.77
8.32
0.02
90.98
9.02
1.72
7.30

2563
บาท
373,733,972
62,149,144
311,584,828

บาท
506,440,537
6,618,978
513,059,515
410,010,069
18,863,219
42,863,219
154,124
471,890,631
41,168,884
7,862,179
33,306,705

2561
%
98.71
1.29
100.00
79.91
3.68
8.35
0.03
91.98
8.02
1.53
6.49

2562
บาท
353,792,535
50,811,658
302,980,877

บาท
551,829,782
6,392,900
558,222,682
472,320,325
19,382,845
37,535,834
1,060,783
530,299,787
27,922,895
4,097,266
23,825,629

%
98.85
1.15
100.00
84.61
3.47
6.72
0.19
95.00
5.00
0.73
4.27

2561
บาท
345,766,461
49,443,994
296,322,467

สรุปอัตราส่วนทางการเงินที่ส�ำคัญ
รายการ
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง1 (Current Ratio) (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว2 (Quick Ratio) (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด3 (Cash Flows Ratio) (เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า4 (Account Receivable Turnover) (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย5 (Collecting Day) (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ6 (Inventory Turnover) (เท่า)
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย7 (Selling Day) (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้8 (Account Payable Turnover) (เท่า)
ระยะเวลาช�ำระหนี้9 (Payment Period) (วัน)
วงจรเงินสด10 (Cash Cycle) (วัน)
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท�ำก�ำไร (Profitability Ratio)
อัตราก�ำไรขั้นต้น11 (Gross Margin) (%)
อัตราก�ำไรจากการด�ำเนินงาน12 (Operating Margin) (%)
อัตราก�ำไรสุทธิ13 (Net Profit Margin) (%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น14 (Return on Equity) (%)

010

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ�ำกัด (มหาชน)

2563

2562

2561

3.66
2.69
1.11
8.71
42
27.57
14
19.95
19
37

4.92
4.04
2.07
8.31
44
23.21
16
22.41
17
43

5.14
4.03
0.42
8.46
43
24.93
15
20.14
18
40

20.44
9.13
7.30
11.26

19.04
8.16
6.49
11.12

14.41
5.25
4.27
10.12

รายงานประจ�ำปี 2563

ข้อมูลส�ำคัญทางการเงิน

รายการ
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์15 (Return on Asset) (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร16 (Return on Fixed Asset) (%)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์17 (Total Asset Turnover) (เท่า)
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น18 (Debt to Equity Ratio) (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถในการช�ำระดอกเบี้ย19 (Interest Coverage Ratio) (เท่า)
อัตราการจ่ายเงินปันผล20 (Dividend Payment Rate) (%)
หมายเหตุ :

2563

2562

2561

9.51
25.99
1.30

9.52
30.12
1.47

8.02
26.82
1.88

0.20
468.95
78.13

0.17
518.59
81.30

0.17
25.40
-

1

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

วิเคราะห์อัตราส่วนส�ำคัญทางการเงิน

บทวิเคราะห์อัตราส่วนสภาพคล่อง
ส�ำหรับปี 2563 บริษัทฯ มีสภาพคล่องอยู่ในระดับที่ดี ดังจะเห็นได้จาก
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) ซึง่ มีคา่ เท่ากับ 3.66 เท่า อย่างไรก็ตาม
อัตราส่วนดังกล่าวมีคา่ ลดลงจากปี 2562 ทีม่ คี า่ เท่ากับ 4.92 เท่า สืบเนือ่ งจาก
การน�ำเงินไปลงทุนเพิม่ เติมในสินทรัพย์ถาวรในช่วงปี 2563 เพือ่ เตรียมพัฒนา
ก�ำลังการผลิตสินค้ากลุม่ ถุงพลาสติกและกลุม่ บรรจุภณ
ั ฑ์กระดาษส�ำหรับบรรจุ
อาหาร หากพิจารณาในแง่มุมของระยะเวลาในการบริหารจัดการในส่วนต่างๆ
จะเห็นได้ว่าบริษัทฯ มีวงจรเงินสด (Cash Cycle) ที่สั้นลง โดยในปี 2563 และ
2562 บริษัทฯ มีวงจรเงินสดเท่ากับ 37 วัน และ 43 วัน ตามล�ำดับ ซึ่งมี
สาเหตุหลักของการลดลงของวงจรเงินสดเกิดจากระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย
(Collecting Day) และ ระยะเวลาการขายสินค้าเฉลี่ย (Selling Day) ที่ลดลง
เนื่องจากบริษัทฯ สามารถบริหารจัดการลูกหนี้และสินค้าคงเหลือได้ดีมากขึ้น

บทวิเคราะห์อัตราส่วนประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน
ส�ำหรับปี 2563 บริษัทฯ บริหารจัดการสินทรัพย์ได้มีประสิทธิภาพ
เทียบเท่ากับปี 2562 โดยอัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return On
Asset) ของบริษทั ฯ ส�ำหรับปี 2563 และ 2562 มีคา่ เท่ากับ 9.51% และ 9.52%
ตามล�ำดับ อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาในรายละเอียดของประเภทสินทรัพย์
บริษัทฯ มีการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเพิ่มมากขึ้น จึงส่งผลให้อัตราส่วน
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (Return On Fixed Asset) มีค่าลดลงจาก
ปี 2562 เล็กน้อย โดยในปี 2563 และ 2562 บริษัทฯ มีอัตราส่วนผลตอบแทน
จากสินทรัพย์ถาวรเท่ากับ 25.99% และ 30.12% อย่างไรก็ตาม เมือ่ พิจารณา
ในภาพรวมของการบริหารจัดการสินทรัพย์ บริษทั ฯ ยังคงมีการบริการจัดการ
สินทรัพย์อยู่ในระดับปกติ

บทวิเคราะห์อัตราส่วนความสามารถในการท�ำก�ำไร
ส�ำหรับปี 2563 บริษทั ฯ มีความสามารถในการท�ำก�ำไรได้ดกี ว่าปี 2562
โดยจะเห็นได้จากอัตราส่วนในกลุ่มความสามารถในการท�ำก�ำไร (Profitability
Ratio) เมือ่ พิจารณาในรายละเอียดของความสามารถในการท�ำก�ำไรในปี 2563
และ 2562 บริษัทฯ มีอัตราก�ำไรขั้นต้น (Gross Profit) เท่ากับ 20.44% และ
19.04% ตามล�ำดับ ซึ่งจะเห็นได้ว่าบริษัทฯ มีอัตราก�ำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
และในส่วนของก�ำไรสุทธิ (Net Profit) ก็มีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียว
กับกับอัตราก�ำไรขั้นต้น โดยในปี 2563 และ 2562 บริษัทฯ มีอัตราก�ำไรสุทธิ
เท่ากับ 7.30% และ 6.49% ตามล�ำดับ โดยสาเหตุหลักๆ ของการเพิ่มขึ้นเกิด
จากการที่บริษัทฯ บริหารจัดการกลยุทธ์ในการขายและกลยุทธ์ในการบริหาร
จัดการต้นทุนอย่างต่อเนื่อง

บทวิเคราะห์อัตราส่วนนโยบายทางการเงิน
ส�ำหรับปี 2563 บริษัทฯ มีโครงสร้างที่การเงินที่แข็งแรง ดังจะเห็น
ได้จากอัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อทุน (Debt to Equity) และ อัตราส่วนความสามารถ
ในการช�ำระดอกเบี้ย (Interest Coverage Ratio) โดยในปี 2563 และ 2562
บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity) เท่ากับ 0.20 เท่า และ
0.17 เท่า ซึ่งในเกณฑ์มาตราฐานสากล หากอัตราส่วนดังกล่าวมีอัตราที่ไม่
เกิน 1 เท่า จะถูกจัดเป็นบริษัทฯ ที่มีความแข็งแรงทางการเงินสูง นอกจากนี้
เมื่อพิจารณาถึงอัตราส่วนความสามารถในการจ่ายช�ำระดอกเบี้ย (Interest
Coverage Ratio) ของบริษัทฯ ในปี 2563 และ 2562 บริษัทฯ มีอัตราส่วน
ความสามารถในการช�ำระดอกเบี้ยเท่ากับ 468.95 เท่า และ 518.59 เท่า โดย
อัตราส่วนดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงเงินสดทีบ่ ริษทั ฯ สามารถน�ำมาช�ำระดอกเบีย้
ได้ จึงสามารถสรุปได้วา่ บริษทั ฯ มีโครงสร้างทางการเงินและความสามารถใน
การจัดการดอกเบี้ยที่ดี
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โครงสร้างรายได้
กลุ่มธุรกิจ
รายได้จากการขาย
ถุงบรรจุอาหาร (PP)
ถุงบรรจุอาหารและถุงหูหิ้ว (HDPE)
ฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหาร (Wrap)
กล่องกระดาษบรรจุอาหาร
รวมรายได้จากการขาย
รายได้อื่น
รวมรายได้

ปี 2563

%

248,726,836 52.49
159,459,912 33.65
56,615,252 11.95
4,910,966
1.03
469,712,966 99.12
4,169,228
0.88
473,882,194 100.00

ปี 2562

%

270,998,647 52.82
173,779,515 33.87
61,557,352 12.00
105,023
0.02
506,440,537 98.71
6,618,978
1.29
513,059,515 100.00

ปี 2561

%

289,279,817 51.82
197,505,473 35.38
65,044,492 11.65
551,829,782 98.85
6,392,900
1.15
558,222,682 100.00

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
อุตสาหกรรมพลาสติก
จากการส�ำรวจข้อมูลผู้ประกอบการอุตสาหกรรมพลาสติกในปี 2562 สามารถเก็บข้อมูลได้เป็นจ�ำนวน 2,815 ราย ส่วนใหญ่ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์
พลาสติกของประเทศไทย จัดเป็นผู้ผลิตที่มีขนาดธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMEs) มากที่สุด รวมกันคิดเป็นสัดส่วนถึงกว่าร้อยละ 86.9 มีผู้ประกอบการ
ขนาดใหญ่เพียงร้อยละ 13.1 เท่านั้น เมื่อพิจารณาแยกตามพื้นที่จดทะเบียนของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมพลาสติก จะเห็นได้ว่า ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก
ส่วนใหญ่มที ตี่ งั้ กระจุกตัวอยูใ่ นพืน้ ทีภ่ าคกลาง คิดเป็นกว่าร้อยละ 81.5 ของจ�ำนวนผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกในประเทศไทย รองลงมาได้แก่พนื้ ทีภ่ าคตะวันออกมี
จ�ำนวนผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกคิดเป็นร้อยละ 11.4 ของจ�ำนวนผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกในประเทศไทย และภาคอีสานมีจำ� นวนผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกคิด
เป็นร้อยละ 3.1 ของจ�ำนวนผู้ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกในประเทศไทยตามล�ำดับ เมื่อพิจารณาแยกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์จะเห็นได้ว่า ร้อยละ 70 ของจ�ำนวนผู้ผลิต
ผลิตภัณฑ์พลาสติกในประเทศไทยที่ส�ำรวจได้มีการผลิตสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักๆ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ที่มีจ�ำนวนผู้ประกอบการคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละกว่า 50.6 รองลงมาได้แก่กลุม่ ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน และกลุม่ เครือ่ งใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ตามล�ำดับ / เมือ่ พิจารณาจ�ำแนกตามกระบวนการ
ผลิตจะเห็นว่าผู้ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ใช้กระบวนการผลิตประเภทการฉีดเข้าแม่พิมพ์ (Injection Molding) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละกว่า 38 รองลงมาได้แก่
ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ใช้กระบวนการเป่าฟิล์ม (Film Processing) และผู้ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ใช้กระบวนการเป่ากลวง (Blow Molding) ตามล�ำดับ

ที่มา: โครงสร้างอุตสาหกรรมพลาสติกไทย ปี 2563, Plastic Intelligence Center, http://plastic.oie.go.th/ReadArticle.aspx?id=20935
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ด้านห่วงโซ่อุปทาน ประเทศไทยมีห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมพลาสติกที่ครบวงจรตั้งแต่อุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่เป็นผู้ผลิตเม็ดพลาสติกและผู้ใช้
เม็ดพลาสติกเพือ่ แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติก ซึง่ ในมิตขิ องผูผ้ ลิตเม็ดพลาสติกทีม่ คี วามเข้มแข็งและมีศกั ยภาพอันสะท้อนได้จากความสามารถในการผลิตเม็ด
พลาสติกที่สูงถึง 9.0 ล้านตันต่อปี และ น�ำเข้าเม็ดพลาสติกเพียง 2.2 ล้านตันต่อปี นอกจากนี้ ตลาดของเม็ดพลาสติกส่วนใหญ่เน้นการส่งออกนอกประเทศใน
สัดส่วนร้อยละ 56 ของเม็ดพลาสติกทั้งหมด และอีกร้อยละ 44 ถูกใช้งานเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ ภายในประเทศ

ที่มา: โครงสร้างอุตสาหกรรมพลาสติกไทย ปี 2563, Plastic Intelligence Center, http://plastic.oie.go.th/ReadArticle.aspx?id=20935

ในส่วนของโครงสร้างการผลิตเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมปลายทางนั้น ส่งผลให้ในปี 2562 ประเทศไทยมีมูลค่าจากอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์
พลาสติกเพื่อใช้งานภายในประเทศกว่า 7.4 แสนล้านบาท โดยใช้เม็ดพลาสติกในกระบวนการแปรรูปทั้งสิ้นกว่า 4.9 ล้านตัน โดยอุตสาหกรรมแปรรูปหลักของ
ประเทศไทย คือ อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่มีมูลค่ากว่า 179,640.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.1 ของมูลค่ารวมของอุตสาหกรรมพลาสติกแปรรูป
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่มีมูลค่ากว่า 171,631.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.0 ของมูลค่ารวมของอุตสาหกรรมพลาสติกแปรรูป และ
อุตสาหกรรมก่อสร้างที่มีมูลค่ากว่า 84,968.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.4 ของมูลค่ารวมของอุตสาหกรรมพลาสติกแปรรูป ตามล�ำดับ

ที่มา: โครงสร้างอุตสาหกรรมพลาสติกไทย ปี 2563, Plastic Intelligence Center, http://plastic.oie.go.th/ReadArticle.aspx?id=20935
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อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติก
โครงสร้างของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกแบ่งออกเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมย่อยกว่า 10 กลุ่ม (พิจารณาแยกจากกระบวนการผลิต) โดยกลุ่มที่มีสัดส่วนมาก
ที่สุด คือ กลุ่ม Film Processing ซึ่งเป็นกระบวนการผลิต สินค้าถุงพลาสติก ซองพลาสติก แผ่นฟิล์มพลาสติก และอื่นๆ ซึ่งกลุ่ม Film Processing มีสัดส่วน
ทั้งหมดร้อยละ 36.7 ของจ�ำนวนผู้ประกอบการพลาสติกทั้งหมดในประเทศไทย รองลงมาคือ กลุ่ม Injection Molding ซึ่งเป็นกระบวนการผลิตสินค้าประเภท
ของใช้พลาสติก เช่น กล่องพลาสติกแข็ง ลังพลาสติก เป็นต้น โดยกลุ่ม Injection Molding ดังกล่าวมีสัดส่วนทั้งหมดร้อยละ 22.5 ของจ�ำนวนผู้ประกอบการ
พลาสติกทั้งหมดในประเทศไทย และล�ำดับต่อมาคือ กลุ่ม Blow Molding ซึ่งเป็นกลุ่มที่ผลิตสินค้าประเภท ขวดแกลลอนพลาสติก ขวดแชมพู ขวดน�้ำมันเครื่อง
โดยกลุ่ม Blow Molding ดังกล่าวมีสัดส่วนทั้งหมดร้อยละ 17.8 ของจ�ำนวนผู้ประกอบการพลาสติกทั้งหมดในประเทศไทย

ที่มา:Packaging Intelligence Unit, https://packaging.oie.go.th/new/search_manufacturing_data.php

ผลการด�ำเนินงาน ทิศทางและแนวโน้มของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติก
ในปี 2563 ปริมาณการขายบรรจุภัณฑ์พลาสติกในประเทศไทยส�ำหรับครึ่งปีแรก มีปริมาณการขายรวม 480.56 แสนตัน ซึ่งในช่วงเดือนมีนาคม ถึง
เดือนมิถนุ ายน มีปริมาณการขายลดลงอย่างเห็นได้ชดั เนือ่ งจากประเทศไทยประสบกับปัญหาการล็อคดาวน์ประเทศเพือ่ รับมือกับไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
และการล็อคดาวน์ประเทศส่งผลกระทบไปถึงเดือนกรกฎาคม อย่างไรก็ตาม หลังการปลดล็อคดาวน์ประเทศ ประชาชนกลับมาจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น ส่งผลให้
ปริมาณการขายบรรจุภัณฑ์พลาสติกในช่วงเดือน สิงหาคม ถึง เดือนตุลาคม เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ โดยในช่วงเวลา 3 เดือนดังกล่าว มีปริมาณการขาย
รวมกว่า 252.31 แสนตัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีแนวโน้มที่เติบโตขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงครึ่งปีแรก ในส่วนของรายละเอียดปริมาณการขายภายในประเทศ
จะปรากฏในแผนภูมิดังนี้

ที่มา:Packaging Intelligence Unit, https://packaging.oie.go.th/new/search_manufacturing_data.php
หมายเหตุ : ข้อมูลปริมาณการผลิตและจ�ำหน่ายเป็นค่าประมาณการ
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ในด้านของปริมาณการผลิตสินค้าบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก มีทศิ ทางการเคลือ่ นไหวสอดคล้องกับปริมาณการขายในประเทศ อย่างไรก็ตาม ในช่วงไตรมาส 2
ของปี 2563 ที่ปริมาณการผลิตภายในประเทศสวนทางกับทิศทางการขายภายในประเทศที่ปรับตัวลดลง ในส่วนของรายละเอียดปริมาณการผลิตภายในประเทศ
จะปรากฎในแผนภูมิดังนี้

ที่มา:Packaging Intelligence Unit, https://packaging.oie.go.th/new/search_manufacturing_data.php
หมายเหตุ : ข้อมูลปริมาณการผลิตและจ�ำหน่ายเป็นค่าประมาณการ

ส�ำหรับทิศทางและแนวโน้มของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติก เมื่อพิจารณาจากภาวะอุตสาหกรรมในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
พลาสติกมีอัตราเติบโตขึ้นตั้งแต่ปี 2553 ถึง ปี 2558 หลังจากนั้นมีปริมาณการขายและการผลิต (ภายในประเทศ) ลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญในช่วงปี 2559 และ
มีแนวโน้มหดตัวลงเรื่อยๆ นับตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปี 2562
ในปี 2563 อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑพลาสติกมีแนวโน้มที่จะไม่เปลี่ยนแปลงมาก เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 อย่างไรก็ตาม สินค้ากลุ่มบรรจุภัณฑ์
พลาสติกได้รบั ผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ ทัง้ ในเชิงเศรษฐกิจและสังคมค่อนข้างมาก ดังนัน้ ทิศทางส�ำหรับปี 2564 ถึง 2567 มีแนวโน้มทีจ่ ะผันผวนค่อนข้างมาก
โดยปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบส�ำคัญต่ออุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ มีดังนี้
1.
2.
3.
4.

ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบ
ถุงบรรจุอาหาร (PP)
การรณรงค์รักษ์สิ่งแวดล้อม
กระแสการค้าออนไลน์
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ (เพิ่มก�ำลังซื้อ/กระตุ้นการใช้จ่าย)

ผลกระทบ
เชิงบวก
เชิงลบ
เชิงบวก
เชิงบวก

รายละเอียดผลกระทบ
ราคาขายอาจปรับตัวเพิ่มขึ้น
ปริมาณการขายอาจปรับตัวลดลง
ปริมาณการขายอาจปรับตัวเพิ่มขึ้น
ปริมาณการขายอาจปรับตัวเพิ่มขึ้น

ในส่วนของรายละเอียดปริมาณการผลิตและปริมาณการขายบรรจุภัณฑ์พลาสติกภายในประเทศ จะปรากฎในแผนภูมิดังนี้

ที่มา:Packaging Intelligence Unit, https://packaging.oie.go.th/new/search_manufacturing_data.php
หมายเหตุ : ข้อมูลปริมาณการผลิตและจ�ำหน่ายเป็นค่าประมาณการ
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ผลการด�ำเนินงาน

ตลาดถุงพลาสติก
ถุงพลาสติกสามารถแยกตามลักษณะการใช้งานออกเป็น 4 ประเภท 3) ถุงหูหิ้ว ผลิตจากเม็ดพลาสติกชนิด HDPE หรือ LLDPE หรือ PP ขึ้น
อยูก่ บั คุณสมบัตทิ ผี่ ใู้ ช้งานต้องการ อาทิเช่น ผูใ้ ช้งานต้องการถุงหูหวิ้ ที่
ได้แก่
ใสเป็นพิเศษ จะใช้เม็ดพลาสติกชนิด PP หรือ ผูใ้ ช้งานต้องการถุงหูหวิ้ ที่
1) ถุงเย็น ผลิตจากเม็ดพลาสติกชนิด HDPE ซึ่งอาจมีการผสมพลาสติก
เหนียวและทน จะใช้เม็ดพลาสติกชนิด LLDPE เป็นต้น
ชนิดอื่นๆ เพื่อเพิ่มหรือลดคุณสมบัติที่ไม่พึงประสงค์ต่อการใช้งานใน
รูปแบบต่างๆ แต่โดยปกติแล้วจะมีเม็ดพลาสติกชนิด HDPE เป็นส่วน 4) ถุงลามิเนต ผลิตจากเม็ดพลาสติกหลากหลายชนิด โดยน�ำแผ่นฟิล์ม
ผสมหลัก
พลาสติกแต่ละชนิดมาประกบติดกัน ซึ่งอาจประกบเป็น 2 ชั้น หรือ
มากกว่า 2 ชั้นก็ได้ โดยคุณสมบัติของถุงลามิเนตจะเปลี่ยนแปลงไปตาม
2) ถุงร้อน ผลิตจากเม็ดพลาสติกชนิด PP ซึ่งไม่นิยมผสมเม็ดพลาสติก
ชนิดของฟิล์มพลาสติกที่น�ำมาประกบกัน
Recycle หรือ เม็ดพลาสติกชนิดอื่นๆ
ทั้งนี้ สามารถสรุปรายละเอียดของถุงพลาสติกแต่ละชนิดได้ ดังนี้ (ที่มา: กัลยา อุบลทิพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)
ประเภทถุง
ชนิด
คุณสมบัติ
อุณหภูมิที่เหมาะสม
รายละเอียดอื่น
ถุงเย็น
(-10)°c - 60 °c
HDPE
สีขุ่น ป้องกันไขมันซึมผ่านได้ดีแต่น้อยกว่า PP
(ไม่มีการวาปไฟ)
0°c - 100 °c
ถุงร้อน
PP
สีใส ป้องกันไขมันซึมผ่านได้ดี
(ไม่มีการวาปไฟ)
PP : 0°c - 100 °c
ถุงมีหูหิ้ว
ส่วนใหญ่มีการผสมเม็ด
HDPE, สีขุ่น/ใส ป้องกันไขมันซึมผ่านได้ดีแต่น้อยกว่า PP
HDPE/LLDPE : (-10)°c - 60 °c
Recycle
LLDPE,
(ไม่มีการวาปไฟ)
PP
ขึ้นอยู่กับชนิดพลาสติกที่น�ำมา
ถุงลามิเนต
Many
คุณสมบัตหิ ลากหลาย ซึง่ เกิดจากการทีน่ ำ� พลาสติก
1
ลามิเนต (ไม่มีการวาปไฟ)
Type
ต่างชนิดมาลามิเนต(ประกบติดกัน) ซึ่งคุณสมบัติ
จะแปรเปลี่ยนไปตามชนิดพลาสติกที่น�ำมาลามิเนต
หากพิจารณาประเภทของพลาสติกตามวัตถุดิบหลักจะมีรายละเอียดดังนี้
ชนิดพลาสติก
คุณสมบัติ
ความหนา
3
LDPE (0.924g/cm )
อ่อน ยืดได้มาก
7-30m (แผ่นฟิล์ม)
20-120m (แผ่นฟิล์ม)
3
LDPE (0.922 g/cm )
อ่อน ความแข็งกระด้างสูง
40-100m ทั้งถุงและแผ่นฟิล์ม
3
LDPE (0.918 g/cm )
อ่อน ความแข็งกระด้างและความเหนียวสูง 100-300m ทั้งถุงและแผ่นฟิล์ม
HDPE
PP
PA11 และ 12
EPS
1

ความกระด้างและความเหนียวสูง คุณสมบัติ
คล้ายกระดาษ
ความกระด้างและความเหนียวสูง
เหนียว ทนความร้อน
อ่อน เป็นฉนวนความร้อนได้ดี

8-100m ทั้งถุงและแผ่นฟิล์ม
8-60m ทั้งถุงและแผ่นฟิล์ม
20-80m ถุงพลาสติก
20-3000m

การใช้งาน
แผ่นฟิล์มใสมาก ใช้ห่อสิ่งของ, แผ่น
ฟิล์มที่หดตัวได้
ถุงใส่ของ ถุงใส่ขยะ
ถุงใส่ของหนัก เช่น ผัก ผลไม้ แผ่น
ฟิล์มที่หดตัวได้
แผ่นฟิล์มที่ใช้รับแรงกระแทก ถุงใส่
ของ, แผ่นฟิล์มห่อของ
แผ่นฟิล์มใสและเบามาก ใช้ห่อของ
ห่อไส้กรอก
Wallpaper, ภาชนะที่ทนการกระแทก
การโยน

มีการใช้เม็ดลพาสติกหลากหลายชนิดเพื่อประกบติดกัน

อุตสาหกรรมถุงพลาสติกพัฒนาขึน้ ในประเทศไทยช่วงหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมขนาดย่อมทีล่ งทุนประกอบการและเลิกกิจการ
ได้ง่าย สถานที่ผลิตหรือโรงงานใช้ตึกแถวขนาดเพียง 1-2 คูหา ผลิตด้วยกรรมวิธีที่ใช้เทคโนโลยีที่ไม่ซับซ้อน ใช้แรงงานราคาถูกที่ไม่ต้องมีความช�ำนาญพิเศษ
ผูป้ ระกอบการสามารถศึกษาวิธกี ารผลิตและการควบคุมเครือ่ งจักรได้จากผูข้ ายเครือ่ งจักร และสามารถจ้างฝึกแรงงานเข้าท�ำงานได้ในเวลาอันรวดเร็ว เครือ่ งจักร
ที่ใช้ในการผลิตส่วนใหญ่มีราคาเครื่องละไม่เกิน 1 ล้านบาท ปัจจุบัน ประเทศไทยสามารถผลิตเครื่องจักรผลิตถุงพลาสติกได้ แต่คุณภาพเครื่องจักรยังไม่เทียบ
เท่าเครือ่ งจักรทีน่ ำ� เข้าจากต่างประเทศ และการทีอ่ ตุ สาหกรรมถุงพลาสติกใช้เงินลงทุนต�ำ่ เทคโนโลยีการผลิตไม่ซบั ซ้อน และใช้แรงงานมาก นักลงทุนต่างชาติจงึ
ได้ย้ายฐานการผลิตจากต่างประเทศเข้ามา เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน และสิงคโปร์ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาค่าจ้างแรงงานสูงในประเทศของตน ท�ำให้การผลิตของ
อุตสาหกรรมถุงพลาสติกในประเทศไทยจ�ำนวนมากเป็นการผลิตเพื่อส่งออก และผลิตภัณฑ์ถุงพลาสติกเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกที่มีปริมาณการผลิตสูงที่สุดเมื่อ
เทียบกับปริมาณการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกชนิดอืน่ ๆ ทัง้ หมด โดยคิดเป็นร้อยละ 50 ของปริมาณการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกทัง้ หมดในประเทศ แต่ถงุ พลาสติกเป็น
ผลิตภัณฑ์ทมี่ ลู ค่าการผลิตรวมและส่วนต่างก�ำไร (Profit Margin) ต�ำ่ เนือ่ งจากมีการแข่งขันในระดับสูง (ทีม่ า: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ “อุตสาหกรรม
ถุงพลาสติกและกระสอบพลาสติก” (ออนไลน์) และรายงานการผลิตถุงพลาสติก ของคุณกัลยา อุบลทิพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)
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แนวโน้มและทิศทางของอุตสาหกรรมถุงพลาสติก
ปัจจุบันตลาดถุงพลาสติกคาดว่ามีปริมาณการใช้ราว 45,000 ล้านใบ
ต่อปี หรือประมาณกว่า 100,000-120,000 ตันต่อปี โดยร้อยละ 30 ใช้ในห้าง
สรรพสินค้าและร้านสะดวกซือ้ ร้อยละ 40 ใช้ในตลาดสดทัว่ ไป และอีกร้อยละ 30
ใช้ในร้านขายของช�ำทัว่ ประเทศ (ทีม่ า: ข้อมูลจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม)
ในส่วนของตลาดถุงพลาสติกในรายละเอียดในแต่ละแง่มุมทั้งอดีต
ปัจจุบัน และอนาคต จะมีรายละเอียดปรากฏดังนี้ (ที่มา: ส�ำนักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม: รายงานการศึกษาภาวะเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์ กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2 เดือนเมษายน
2561)
ส�ำหรับตลาดภายในประเทศ
• การใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกในประเทศไทยมีแนวโน้มเติบโตในอัตราลดลง
แม้วา่ ทีผ่ า่ นมาอุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกสามารถขยายตัวได้อย่าง
ต่อเนื่อง โดยในช่วงปี 2551 – 2555 ปริมาณการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติก
มีอัตราการเติบโตถึง 7% ต่อปี และเริ่มชะลอตัวลงเหลือ 3% ต่อปี ในช่วง
ปี 2556 – 2560 ข้อมูลจากธนาคารไทยพาณิชย์ และแนวโน้มในปัจจุบัน
จากกระแสรักษ์โลกและการรณรงค์ของภาครัฐและภาคเอกชน ท�ำให้การใช้
พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งมีแนวโน้มลดลงไปอีก
• การเติบโตของอุตสาหกรรมอื่นที่ต้องใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติก ตัวอย่าง
เช่น อุตสาหกรรมอาหาร ในส่วนของสินค้าแช่แข็งที่แนวโน้มการเติบโต
เพิ่มขึ้น และในส่วนของอาหารส�ำเร็จรูปที่ผู้จ�ำหน่ายจะเน้นคุณภาพ ความ
สดความสะอาด ซึ่งจะต้องมีการบรรจุในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ส�ำหรับอาหารโดย
เฉพาะ เป็นต้น จากการเติบโตของอุตสาหกรรมที่กล่าวข้างต้น จะส่งผล
ท�ำให้ปริมาณการใช้ถุงพลาสติกเพิ่มขึ้น
• การเติบโตของอุตสาหกรรมอื่นที่ต้องใช้เม็ดพลาสติกเป็นวัตถุดิบในการ
ผลิตผลิตภัณฑ์สนับสนุนอุตสาหกรรมนั้นๆ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์
เครือ่ งใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ยังคงมีความต้องการต่อเนือ่ ง ท�ำให้ราคา
วัตถุดิบยังคงไม่มีการปรับตัวลดลงแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม มาตรการ
ของภาครัฐและเอกชนในปี 2561 แม้ว่าในระยะสั้นจะส่งผลกระทบต่อ
ผูป้ ระกอบการไม่มากนัก เนือ่ งจากคนไทยมีการใช้ถงุ พลาสติกโดยประมาณ
ปีละ 7 พันล้านใบ แต่หากภาครัฐปฏิบัติตามเป้าหมายได้ส�ำเร็จในการน�ำ
พลาสติกกลับมาใช้หลังการบริโภค 60% ประกอบกับกระแสการลดการใช้
พลาสติกแบบครัง้ เดียว จะส่งผลกระทบต่อผูผ้ ลิตบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกแบบ
พื้นฐานแบบบริโภคครั้งเดียว (single use) อย่างถุงหูหิ้ว ขวดน�้ำพลาสติก
แบบพื้นฐาน จากปริมาณการใช้ที่ชะลอตัวลงอย่างมีนัยส�ำคัญในอนาคต
• ราคาของบรรจุภัณฑ์ชนิดอื่น เช่น กล่องกระดาษที่เคลือบพลาสติกเพื่อ
ใช้ในการบรรจุอาหาร ซึ่งหากมีการผลิตในปริมาณมากจนถึงจุดคุ้ม
ทุน ท�ำให้ราคากล่องกระดาษเคลือบพลาสติกดังกล่าวมีราคาถูกลงมาก
อาจจะมีผบู้ ริโภคทีป่ รับเปลีย่ นพฤติกรรมการใช้ถงุ พลาสติกมาใช้ผลิตภัณฑ์
อื่นได้ เป็นต้น
• การพั ฒ นาเทคโนโลยี ก ารผลิ ต ที่ ใ ช้ เ ครื่ อ งจั ก รเข้ า มาแทนก� ำ ลั ง คน
ซึ่งจะท�ำให้มีปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้น และอาจส่งผลให้ต้นทุนการผลิต
ลดลงได้

ผลการด�ำเนินงาน
• มีการปรับตัวลดลงในการใช้บรรจุภัณฑ์ประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง และมีการ
ใช้เพิ่มขึ้นของพลาสติกแบบอ่อนตัว (Flexible Packaging) ที่มีมูลค่าเพิ่ม
ซึ่งมีก�ำไรขั้นต้นราว 20% ในขณะที่ก�ำไรขั้นต้นของพลาสติกแบบพื้นฐาน
มีก�ำไรขั้นต้นอยู่ที่ 5% - 10% ซึ่งควรน�ำนวัตกรรมมาช่วยสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กบั ผลิตภัณฑ์ เช่น นวัตกรรมควบคุมความชืน้ ในบรรจุภณ
ั ฑ์ ควบคูไ่ ปกับ
การปรับกลยุทธ์การผลิตและออกแบบบรรจุภัณฑ์ หรือใช้เม็ด Bio-Plastic
เพื่อขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเห็นได้ว่า ต่าง
ประเทศได้มกี ารมุง่ เน้นการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกทีผ่ ลิตจากเม็ดพลาสติก
Bio-Plastic หรือ พลาสติกชีวภาพ โดยยุโรปตะวันตกเป็นผูบ้ ริโภคพลาสติก
ชีวภาพรายใหญ่ทสี่ ดุ ของภูมภิ าค โดยในปี 2560 มีปริมาณการใช้พลาสติก
ชีวภาพถึง 500,000 ตัน หรือครึ่งหนึ่งของความต้องการทั่วโลก คิดเป็น
อัตราการเติบโตเฉลี่ยปี 2556 - 2560 ราว 18% ปัจจัยของการเติบโต
นั้นมาจากการได้รับการสนับสนุนจากกฎระเบียบภาครัฐและความตระหนัก
และความใส่ใจในสิ่งแวดล้อมของประชาชน โดยยุโรปพร้อมประกาศยกเลิก
การใช้พลาสติกแบบ Single-Use ภายในปี 2568
ส�ำหรับตลาดภายนอกประเทศ
• ปัจจุบันประเทศไทยมีการส่งออกเม็ดพลาสติกซึ่งเป็นวัตถุดิบส�ำคัญที่ใช้ใน
การผลิตถุงพลาสติก คิดเป็นร้อยละ 40 - 50 ของก�ำลังการผลิตในประเทศ
โดยมีประเทศจีนเป็นลูกค้ารายใหญ่ ซึ่งในอนาคต แนวโน้มความต้องการ
เม็ดพลาสติกจากประเทศจีนจะเพิม่ ขึน้ ตามอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ที่รวดเร็ว อาจส่งผลให้วัตถุดิบในประเทศขาดแคลนและมีราคาสูงขึ้นได้
• การน�ำเข้าถุงพลาสติกคุณภาพต�่ำจากประเทศจีนและประเทศมาเลเซีย
ในกลุม่ ประเทศพัฒนาแล้ว มีความตืน่ ตัวเกีย่ วกับกระแสอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม
เพิม่ ขึน้ อย่างมาก จึงมีความสนใจทีจ่ ะลดปริมาณการใช้ถงุ พลาสติกซึง่ ย่อย
สลายได้ยาก ซึง่ เป็นผลให้เกิดภาวะขยะล้นโลก โดยการเก็บภาษีพลาสติก และ
น�ำพลาสติกมาผ่านกระบวนการ Recycle เพือ่ ให้ใช้ประโยชน์ได้มากทีส่ ดุ แต่
ผลิตภัณฑ์จากพลาสติกยังคงมีบทบาททีส่ ำ� คัญในชีวติ ประจ�ำวัน เนือ่ งจาก
การผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์จากพลาสติกนัน้ มีความยืดหยุน่ สูง สามารถน�ำไปผลิต
เป็นรูปร่างได้หลากหลาย น�ำ้ หนักเบา และสะดวกในการขนส่ง มากกว่าวัสดุ
จากธรรมชาติ เช่น แก้ว ไม้ ท�ำให้ในอนาคตบรรจุภัณฑ์ที่ท�ำจากพลาสติก
ไม่นา่ จะมีอตั ราการใช้ลดลง และอีกแนวทาง คือ การคิดค้นผลิตภัณฑ์ทเี่ ป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการพัฒนา “พลาสติกชีวภาพ” หรือ Bioplastic
ในปัจจุบันองค์กรต่างๆ จากหลายประเทศทั่วโลกได้ตระหนักถึงผลเสียจาก
ภาวะขยะพลาสติกล้นโลก เนื่องจากถุงพลาสติกเป็นสิ่งที่ย่อยสลายได้ยาก
ใช้เวลาในการย่อยสลายนาน จึงมีความพยายามคิดค้นวัตถุดบิ ทีใ่ ช้ผลิตถุง
พลาสติกซึ่งสามารถย่อยสลายได้เร็วขึ้น
• อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมการผลิตถุงพลาสติกชีวภาพนั้น ยังเป็น
อุตสาหกรรมที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีที่ค่อนข้างใหม่ ท�ำให้ต้นทุนในการผลิต
อาจสูงกว่าถุงพลาสติกทัว่ ไป การใช้งานจึงยังไม่แพร่หลายนัก ซึง่ แนวโน้ม
ในอนาคตนั้น การที่ผู้คนให้ความสนใจกับผลกระทบที่เกิดกับสิ่งแวดล้อม
เพิม่ มากขึน้ ถุงพลาสติกทัว่ ไปทีใ่ ช้กนั อยูจ่ ะถูกแทนทีโ่ ดยถุงพลาสติกชีวภาพ
จึงจ�ำเป็นต้องพัฒนาอุตสาหกรรมให้มศี กั ยภาพเพียงพอ สามารถแข่งขันใน
ตลาดได้ ซึง่ การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพถุงพลาสติกชีวภาพจ�ำเป็นต้อง
ได้รบั ความร่วมมือจากทัง้ ผูซ้ อ้ื และผูข้ าย โดยผูซ้ อื้ เองต้องทดสอบสินค้าและ
ให้ความคิดเห็นกับผูผ้ ลิตเพือ่ ให้ผผู้ ลิตน�ำไปพัฒนาและปรับปรุงวิธกี ารผลิต
ต่อไป แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างถุงพลาสติกทีผ่ ลิตจาก
พลาสติกชีวภาพ (Bioplastic) และถุงพลาสติกทีผ่ ลิตจากเม็ดพลาสติกชนิด
โพลีเอทธิลีนในตารางที่ด้านล่าง
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รายงานประจ�ำปี 2563
ปัจจัย
1. วัตถุดิบ
2. คุณสมบัติ
3. การย่อยสลาย
4. ราคา
5. กลุ่มลูกค้า

ผลการด�ำเนินงาน
ถุงพลาสติกชีวภาพ
ถุงพลาสติกทั่วไป
สังเคราะห์จากธรรมชาติ เช่น ข้าวโพด หรือมันส�ำปะหลัง
ได้จากการกลั่นน�้ำมันดิบ
มีความเหนียว ความยืดหยุ่น และทนความร้อนน้อยกว่า
มีความเหนียว ความยืดหยุน่ และทนความร้อนได้มากกว่า
ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ โดยใช้เวลาประมาณ 6-12 เดือน ไม่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติหรือต้องใช้
ระยะเวลานานในการย่อยสลาย
ราคาสูงกว่า เพราะราคาวัตถุดิบสูงกว่า ประมาณ 3-4 เท่า ราคาถูกกว่า
บริษทั ทีม่ นี โยบายรักษ์สงิ่ แวดล้อมและบริษทั ทีต่ อ้ งส่งออกสินค้า บริษัททั่วไปที่ไม่ต้องการเพิ่มต้นทุน
ไปยังประเทศแถบยุโรป

ปัจจุบันในประเทศไทย ผู้ผลิตถุงพลาสติกแต่ละบริษัทมีขนาดฐานทุนจดทะเบียนและช�ำระแล้วแตกต่างกันมาก และจากข้อมูลของ BOL ที่เปรียบเทียบ
แต่ละบริษัทจากฐานข้อมูลทุนช�ำระแล้วที่ใกล้เคียงกับของบริษัท จะสามารถสรุปได้ดังนี้
1. บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ไวด์ล จ�ำกัด
ผลิตและค้าปลีก และค้าส่ง บรรจุภัณฑ์พลาสติกต่างๆ
2. บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ�ำกัด (มหาชน) ผู้ผลิต
3. บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จ�ำกัด (มหาชน)
ผลิตและส่งออกถุงและหลอด และผลิตและขายในประเทศ
4. บริษัท พรีม่า พลาสติก จ�ำกัด
ผลิตและจ�ำหน่ายถุงพลาสติก
5. บริษัท เวิลด์ แพคเกจจิ้ง อินดัสตรี่ จ�ำกัด
ผลิตถุงพลาสติก
6. บริษัท นารายณ์แพค จ�ำกัด
ผลิตถุงพลาสติก
ซึ่งมีรายละเอียดฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงาน ดังนี้ (ที่มา: ข้อมูลจาก BOL และ DBD Data-Warehouse และ งบการเงินของบริษัท)
หน่วย : ล้านบาท
ชื่อบริษัท
การประกอบธุรกิจ
ข้อมูลงบ สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนผู้ถือหุ้น ทุนช�ำระ รายได้ ก�ำไรสุทธิ
การเงิน รวม
รวม
แล้ว
1. บจก. เซ็นทรัลเวิลด์ไวด์ล ผลิตและค้าปลีก และค้าส่ง
ปี 2562 294.19 80.27 213.91 240.00 456.75 -11.65
บรรจุภัณฑ์พลาสติกต่างๆ
2. บมจ. ไทยอุตสาหกรรม ผู้ผลิตและจ�ำหน่ายถุงพลาสติก ปี 2563 373.73 62.15 311.58 135.00 473.88 34.59
พลาสติก (1994)
และฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหาร
3. บมจ. ทานตะวัน
ผลิ ต และส่ ง ออกถุ ง และหลอด ปี 2562 2,411.55 497.36 1,914.18 80.00 3,058.80 244.52
อุตสาหกรรม
และผลิ ต และขายในประเทศถุ ง
และหลอด
4. บจก. พรีม่า พลาสติก
ผู้ผลิตและจ�ำหน่าย ถุงพลาสติก ปี 2562 608.99 80.78 528.21 200.00 473.88 34.59
5. บจก. เวิลด์ แพคเกจจิ้ง ผลิตถุงพลาสติก
ปี 2562 867.43 526.74 340.68 250.00 940.50 24.39
อินดัสตรี้
6. บจก. นารายณ์แพค
ผลิตถุงพลาสติก
ปี 2562 1,445.17 451.30 993.87 100.00 1,747.23 49.15
อุตสาหกรรมฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหาร
ปัจจุบนั อุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับอาหารมีการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง หนึง่ ในบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกประเภทฟิลม์ ทีม่ กี ารใช้งานแพร่หลายในอุตสาหกรรมนี้
คือ ฟิล์มหดและฟิล์มยืด ซึ่งทั้งสองอย่างเป็นฟิล์มที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน แต่การใช้งานนั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง
ฟิล์มหด หรือ Shrink Film เป็นชื่อที่มาจากคุณลักษณะของฟิล์ม คือ ฟิล์มชนิดนี้จะหดตัวเมื่อได้รับความร้อน ซึ่งอาจเป็นความร้อนจากกระบวนการผลิต
หรือความร้อนจากลมร้อน ฟิลม์ หดส่วนใหญ่ทำ� จากพลาสติกประเภท โพลิไวนิลคลอไรด์ (Polyvinyl Chloride-PVC) หรือโพลิเอทธิลนี ชนิดความหนาแน่นต�ำ่ (Low
Density Polyethylene-LDPE) ที่ถูกจัดเรียงโมเลกุล ระหว่างขั้นตอนการผลิตฟิล์ม เพื่อให้สามารถหดกลับได้เมื่อโดนความร้อน ในการใช้งานฟิล์มหด ผู้ใช้งาน
มีความจ�ำเป็นต้องค�ำนึงถึงคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น ความหนา ความเหนียว ความแข็งแรงของรอยซีล ความใส อุณหภูมิ และระยะเวลาของความร้อนให้เหมาะสม
กับฟิล์มนั้นด้วย มิเช่นนั้น อาจเกิดปัญหาการแตกขาดของเนื้อฟิล์มหรือการยับ ซึ่งท�ำให้สินค้าที่ถูกห่อหุ้มอยู่ ดูไม่สวยงาม
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ผลการด�ำเนินงาน

ฟิล์มยืด หรือ Stretch Cling Film คือ ฟิล์มพลาสติกประเภทหนึ่งที่มีคุณสมบัติเฉพาะ คือ ความเหนียว และความสามารถในการยืดตัวสูง โดยฟิล์มชนิดนี้
จะสามารถเกาะติดกันเองได้ เมื่อดึงฟิล์มให้ตึงหรือยืดฟิล์มออกเล็กน้อย ลักษณะคล้ายมีกาวบางๆอยู่ด้านใน ท�ำให้สะดวกในการใช้ห่อหรือรัดสินค้า และเนื่องจาก
ฟิลม์ ประเภทนีไ้ ม่มคี วามร้อนมา เกีย่ วข้องในการใช้งานเหมือนฟิลม์ หด จึงเป็นประโยชน์อย่างยิง่ ส�ำหรับการห่อสินค้าสด เช่น ผักหรือผลไม้ ในปัจจุบนั เม็ดพลาสติก
ที่นิยมน�ำมาผลิตเป็นฟิล์มยืดได้แก่ โพลิเอทธีลีน (Polyethylene-PE) โพลิไวนิล คลอไรด์ (Polyvinyl Chloride-PVC) และโพลิโพรพิลีน (Polypropylene-PP) สําห
รับคุณสมบัติส�ำคัญของฟิล์มยืดที่ผู้ใช้งานไม่ควรมองข้าม คือ ความสามารถในการยืดตัว แรงยืด ความยืดหยุ่นของฟิล์ม การต้านทานแรงดึง รวมไปถึงอัตรา
การซึมผ่านของไอน�้ำและอากาศ โดยขึ้นอยู่กับชนิดของสินค้าที่บรรจุอยู่ด้านใน
จากประโยชน์ของฟิลม์ ยืด ทีส่ ามารถน�ำมาใช้หอ่ หุม้ อาหารได้ จึงเป็นทีน่ ยิ มและน�ำมาใช้และมีการเรียกชือ่ ให้สอดคล้องกับการใช้งาน เป็น ฟิลม์ ยืดห่อหุม้ อาหาร
ปัจจุบนั ในประเทศไทย มีผนู้ ำ� เข้าฟิลม์ ยืดห่อหุม้ อาหาร จ�ำนวน 10 รายและผูผ้ ลิตฟิลม์ ยืดหุม้ ห่ออาหาร จ�ำนวนรวม 3 รายได้รบั ใบอนุญาต มอก. 1136-2536
จากส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ดังนี้
1. บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
ผู้ผลิตและผู้น�ำเข้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
2. บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ�ำกัด (มหาชน) ผู้ผลิต
3. บริษัท ควิค แพ็ค แปซิฟิค จ�ำกัด
ผู้ผลิต
4. บริษัท เทอริเนกซ์ สยาม จ�ำกัด
ผู้น�ำเข้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
5. บริษัท เอส.ซี.ยอห์นสัน แอนด์ ซัน จ�ำกัด
ผู้น�ำเข้าจากเขตบริหารพิเศษฮ่องกง
ซึ่งมีรายละเอียดฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงาน ดังนี้ (ที่มา: ข้อมูลจาก BOL และ DBD Data-Warehouse และ งบการเงินของบริษัท)
หน่วย : ล้านบาท
ชื่อบริษัท
การประกอบธุรกิจ
ข้อมูลงบ สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนผู้ถือ ทุนจด รายได้ ก�ำไรสุทธิ
การเงิน รวม
รวม
หุ้น
ทะเบียน
1. บจก. เอ็มเอ็มพี
ผู้ผลิตและจ�ำหน่ายวัสดุท�ำด้วย ปี 2562 2,192.95 1,470.70 722.25 300.00 3,142.91 132.95
คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
พลาสติก
2. บมจ. ไทยอุตสาหกรรม ผู้ผลิตและจ�ำหน่ายถุงพลาสติก ปี 2563 373.73 62.15 311.58 135.00 473.88 34.59
พลาสติก (1994)
และฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหาร
3. บจก. ควิค แพ็ค แปซิฟิค ผู้ผลิตและจ�ำหน่ายพิล์ม
3.20
ปี 2562 381.59 243.94 137.65 95.00 570.81
พลาสติกม้วน
4. บจก. เทอริเนกซ์ สยาม ผู้ผลิตและจ�ำหน่าย
ปี 2562 349.97 49.95 300.02 120.00 393.41 50.32
ฟอยล์ห่ออาหาร
5. บจก. เอส.ซี.ยอห์นสัน
ปี 2563 1,603.59 1,098.79 504.80 35.40 1,980.99 464.91
จ�ำหน่ายสินค้าอุปโภค
แอนด์ ซัน
บริโภค – น�ำเข้า, ค้าส่ง
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ข้อมูลทั่วไป
บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ�ำกัด (มหาชน)
0107559000451
2537 (แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ำกัด เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559)
ผลิตและจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ถุงบรรจุอาหารประเภท Polypropylene (PP), ถุงบรรจุอาหารและถุงหูหิ้วประเภท
High Density Polyethylene (HDPE) ภายใต้ตราสัญลักษณ์ “หมากรุก” และฟิล์มถนอมอาหาร Polyvinyl Chloride (PVC)
ภายใต้ตราสัญลักษณ์ “Vow Wrap” และผลิตและจัดจ�ำหน่ายกล่องกระดาษบรรจุอาหาร ภายใต้ตราสัญลักษณ์ “B-Leaf”
เลขที่ 53/1 หมู่ที่ 4 ถนนกาญจนาภิเษก ต�ำบลบางแม่นาง อ�ำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
ที่ตั้งส�ำนักงาน :
135,000,000 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
ทุนจดทะเบียน :
ทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว : 135,000,000 บาท
0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์)
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ :
270,000,000 หุ้น
หุ้นสามัญ :
ไม่มี
หุ้นบุริมสิทธิ :
02-191-8288-89
โทรศัพท์ :
02-191-8290
โทรสาร :
www.tpic.co.th
Website :
1 มกราคม - 31 ธันวาคม
รอบระยะเวลาบัญชี :
ชื่อบริษัท :
เลขทะเบียนบริษัท :
ปีที่ก่อตั้ง
ประเภทธุรกิจ :
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บุคคลอ้างอิง
ผู้สอบบัญชี :

นายทะเบียนหลักทรัพย์ :

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย :

ผู้ตรวจสอบภายใน :

เลขานุการบริษัท :
นักลงทุนสัมพันธ์ :

บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ�ำกัด
(1) นาย พิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803)
(2) นาย เมธี รัตนศรีเมธา (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425)
(3) นาย อัครเดช เปลี่ยนสกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389)
(4) นางสาว กรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6947)
ห้อง 705-706 อาคารเจ้าพระยาทาวเวอร์
89 ซอยวัดสวนพลู ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 02-630-7500-5
โทรสาร : 02-2630-7506
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-009-9999
โทรสาร : 02-009-9991
เว็บไซต์ : www.set.or.th/tsd
บริษัท ดีเอโก้ บิสซิเนส แอนด์ คอนซัลแทนท์ จ�ำกัด
255/3 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 089-919-7080
โทรสาร : 02-392-9555
บริษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล จ�ำกัด
เลขที่ 35 ซอยวิชรธรรมสาธิต 36 ถนนสุขุมวิท 101/1
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ : 02-746-4861-3
โทรสาร : 02-746-4569
นาย ณัฐภัทร พูนผลทวีลาภ
โทรศัพท์ : 02-191-8288-9 ต่อ 102
E-mail : Nuttapat.ph@tpic.co.th
นาย ณัฐภัทร พูนผลทวีลาภ
โทรศัพท์ : 02-191-8288-9 ต่อ 102
E-mail : Nuttapat.ph@tpic.co.th
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ข้อมูลหลักทรัพย์
บริษทั ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ�ำกัด (มหาชน) มีทนุ จดทะเบียน 135,000,000 บาท โดยเป็นทุนทีอ่ อกและช�ำระแล้วจ�ำนวน 135,000,000 บาท
ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 270,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
รายการ
ทุนจดทะเบียน (บาท)
135,000,000.00
135,000,000.00
135,000,000.00
ทุนจดทะเบียนเรียกช�ำระแล้ว (บาท)
135,000,000.00
135,000,000.00
135,000,000.00
มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)
0.50
0.50
0.50
ผู้ถือหุ้น
รายชื่อของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ�ำกัด (มหาชน) ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุดของบริษัทฯ
วันที่ 30 ธันวาคม 2563 มีดังนี้
รายชื่อผู้ถือหุ้น
กลุ่มครอบครัว “ธีระรุจินนท์”
(1) นาย ธีระชัย ธีระรุจินนท์
(2) นาง พัชรี ฉัตรเเก้วบริบูรณ์
(3) นาง ศรีสุมล แตงน้อย
(4) นาง ดลนภา เจียมกนก
(5) นาย สงวน ธีระรุจินนท์
(6) นาง เพ็ญ ธีระรุจินนท์
(7) นาง พูนสิน ธีระรุจินนท์
(8) นางสาว สุภัสสรา กรทองสกุล
(9) นาย อภิรัตน์ ธีระรุจินนท์
(10) นาย สุวัฒน์ ฉัตรแก้วบริบูรณ์
นาย สาธิต กุมาร
2
นาย บัญชา เธียรสุนทร
3
นางสาว ศรีสันต์ ตะล่อมสิน
4
นาย รังสรรค์ โอวรากร
5
นาย ปิยะ ศรีโสภาจิต
6
นาย กัมพล จินต์มัชฌิม
7
นางสาว อภิญญา เลิศขจรกิตติ
8
นาย กฤษณ มรกต
9
นางสาว พรวิภา อยู่รุ่งเรืองศักดิ์
10
รวมจ�ำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นใหญ่
รวมจ�ำนวนหุ้นที่ออกและช�ำระแล้วทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ล�ำดับ
1
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จ�ำนวน (หุ้น)
200,385,000.00
160,080,000
8,050,000
8,050,000
8,050,000
8,000,000
8,000,000
75,000
60,000
10,000
10,000
12,865,000
5,000,000
4,300,000
2,899,700
2,860,000
1,998,600
1,705,000
1,524,100
1,253,300
234,790,700
270,000,000

สัดส่วน (ร้อยละ)
74.217
59.289
2.981
2.981
2.981
2.963
2.963
0.028
0.022
0.004
0.004
4.765
1.852
1.593
1.074
1.059
0.740
0.631
0.564
0.464
86.960
100.00
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สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ให้ความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้นเพื่อมีสิทธิและได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันทุกราย มิได้ระบุกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษ
โดยนอกเหนือจากสิทธิการลงคะแนนเสียงในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ แล้ว คณะกรรมการบริษทั ได้กำ� หนดสิทธิในการรับส่วนแบ่งก�ำไร หรือเงินปันผลในอัตราทีเ่ ท่าเทียมกัน
รวมถึงสิทธิในการซือ้ ขาย โอน หรือท�ำธุรกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับหุน้ และการได้สทิ ธิในการเข้าถึงข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับการด�ำเนินกิจการของบริษทั ฯ ผ่านเลขานุการบริษทั
ทัง้ นี้ เป็นไปตามข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อก�ำหนดของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง ค�ำแนะน�ำของตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต�่ำกว่าอัตราร้อยละ 30 ของก�ำไรสุทธิตามงบการเงิน ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนส�ำรองตาม
กฎหมายและเงินส�ำรองอื่น (ถ้ามี) โดยบริษัทฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยค�ำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และ
การจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการด�ำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยส�ำคัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการด�ำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจ�ำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการด�ำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยาย
ธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานและการบริหารงานของบริษัทฯ โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าบริษัทฯ
จะต้องมีเงินสดเพียงพอส�ำหรับการด�ำเนินธุรกิจ และการด�ำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกน�ำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอ�ำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุม
คราวต่อไป ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวด 7 เงินปันผล และเงินส�ำรอง ข้อ 47 ซึ่งห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภท
อื่นนอกจากเงินก�ำไร ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจ�ำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผล
ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่า บริษทั ฯ มีผลก�ำไรพอสมควร
ที่จะท�ำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมใหญผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลให้กระท�ำภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือ
คณะกรรมการบริษทั ลงมติแล้วแต่กรณี ทัง้ นี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผูถ้ อื หุน้ และให้โฆษณาค�ำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนัน้ ในหนังสือพิมพ์ดว้ ย มิให้คดิ ดอกเบีย้
แก่บริษัทฯ หากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระท�ำตามที่กฎหมายก�ำหนด

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง
ปี
2561
2562
2563
หมายเหตุ :

เงินปันผล (บาท/หุ้น)
ระหว่างกาล
ประจ�ำปี
0.10
0.10
0.10

รวม
0.10
0.10
0.10

เงินปันผลจ่าย (บาท)
27,000,000
27,000,000
27,000,0002

ก�ำไรสุทธิ
(บาท)
23,825,629
33,606,705
34,592,491

อัตราการจ่าย (ร้อยละ)1
113.32
80.34
78.05

1.) อัตราการจ่ายเงินปันผล ค�ำนวณจากเงินปันผลจ่ายต่อก�ำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
2.) สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2564
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โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีกรรมการบริษัทจ�ำนวน 10 ท่าน ดังนี้
(1) รศ.ดร. มนตรี โสคติยานุรักษ์ (กรรมการอิสระ)
ประธานกรรมการบริษัท
(2) นาย ธีระชัย ธีระรุจินนท์
(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
กรรมการบริษัท
(3) นาง พูนสิน ธีระรุจินนท์
(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
กรรมการบริษัท
(4) นาย วีระศักดิ์ พรหมมาศ
(กรรมการอิสระ)
กรรมการบริษัท
(5) นาย ปิยศักดิ์ ภูมิจิตร
(กรรมการอิสระ)
กรรมการบริษัท
(6) นาย ไพบูลย์ อรุณประสบสุข
(กรรมการอิสระ)
กรรมการบริษัท
(7) นาง พัชรี ฉัตรแก้วบริบูรณ์
(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
กรรมการบริษัท
(8) นาง ดลนภา เจียมกนก
(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
กรรมการบริษัท
(9) นาย สุภชาต แตงน้อย
(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
กรรมการบริษัท
(10) นาย ณัฐวุฒิ ปุณณเสถียร
(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
กรรมการบริษัท
โดยมีนาย ณัฐภัทร พูนผลทวีลาภ ท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 11
พฤษภาคม 2563
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
1. คณะกรรมการบริ ษั ท ต้ อ งจั ด ให้ มี ก ารประชุ ม เพื่ อ รั บ ทราบผลการ
ด�ำเนินงานของบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ในการประชุม กรรมการ
ต้องแสดงความเห็น และใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระ กรรมการควรเข้า
ประชุมทุกครั้ง นอกเหนือจากมีเหตุสุดวิสัย ซึ่งต้องแจ้งต่อเลขานุการ
คณะกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า บริษัทต้องรายงานจ�ำนวนครั้งที่
เข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการไว้ในรายงานประจ�ำปี ซึ่งในการประชุม
คณะกรรมการแต่ละครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการทุกคนทราบเป็นการ
ล่วงหน้า เลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะต้องจัดส่งหนังสือเชิญ
ประชุมให้แก่กรรมการทุกคน เพื่อให้ทราบถึง วันเวลา สถานที่และ
วาระการประชุม โดยจัดส่งเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน และเป็น
ผู้รวบรวมเอกสารประกอบการประชุมจากกรรมการและฝ่ายจัดการ
เพื่ อ จั ด ส่ ง ให้ ค ณะกรรมการล่ ว งหน้ า และเอกสารดั ง กล่ า วต้ อ งให้
ข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจและใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระของ
คณะกรรมการ เลขานุการคณะกรรมการบริษทั จะต้องเป็นผูบ้ นั ทึกประเด็น
ในการประชุม เพื่อจัดท�ำเป็นรายงานการประชุมซึ่งต้องมีเนื้อหาสาระครบ
ถ้วน และเสร็จสมบูรณ์ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันประชุมเสร็จสิ้น เพื่อ
เสนอให้ประธานคณะกรรมการบริษัทลงนาม และจะต้องจัดให้มีระบบการ
จัดเก็บที่ดี สะดวกต่อการค้นหาและรักษาความลับได้ดี
2. กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติใน
เรื่องนั้น
3. การออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ถือเอาความเห็นที่เป็น
ส่วนเสียงข้างมากเป็นส�ำคัญ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด อย่างไรก็ตาม
ความเห็นของกรรมการบริษัทคนอื่นๆ ที่มิได้ลงมติเห็นด้วย ให้ระบุไว้ใน
รายงานการประชุม
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องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
1. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่
ควรเกิน 12 คน (พิจารณาตามความเหมาะสมของบริษัท) และกรรมการ
ไม่ น ้ อ ยกว่ า กึ่ ง หนึ่ ง ของจ� ำ นวนกรรมการทั้ ง หมดต้ อ งมี ถิ่ น ที่ อ ยู ่ ใ น
ราชอาณาจักรไทย
2. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการ
ที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระ โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1
ใน 3 และไม่น้อยกว่า 3 คน คุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็นไปตามที่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนด
3. คณะกรรมการบริ ษั ท เลื อ กบุ ค คลหนึ่ ง ท� ำ หน้ า ที่ เ ป็ น เลขานุ ก าร
คณะกรรมการบริษัท โดยเลขานุการบริษัทจะเป็นกรรมการหรือไม่ก็ได้
4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ดังต่อไปนี้
5. ผูถ้ อื หุน้ คนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับจ�ำนวนหุน้ ทีต่ นถือ โดยหนึง่ หุน้ เท่ากับ
หนึ่งเสียง
6. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลาย
คนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ
จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
7. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้ง
เป็นกรรมการ เท่าจ�ำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
ในกรณีทบี่ คุ คลซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้ ในล�ำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน
เกินจ�ำนวนกรรมการทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ผเู้ ป็นประธาน
ในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

รายงานประจ�ำปี 2563

รศ.ดร. มนตรี โสคติยานุรักษ์ (อายุ 63 ปี)
ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาเอก Applied Economics University of Minnesota, USA
• ปริญญาโท Economics University of Minnesota, USA
• ปริญญาโท Economics Development สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
(NIDA)
• ปริญญาตรี Economics มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรม
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 69/2551
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
การถือครองหลักทรัพย์ในบริษทั ฯ นับรวมการถือหุน้ ของคูส่ มรสและบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
• ตนเอง : ไม่มี
• คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
ประวัติการท�ำงาน
2540 - ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 คณะรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น
2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. พีซีเอ็น คอร์ป
2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
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
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เลิร์นเทค
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2563
• เข้าร่วมประชุม 6/6 ครั้ง
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่ง
• 4 ปี (เริ่มด�ำรงต�ำแหน่งเมื่อ กันยายน 2559)
การมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท
• ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานที่ได้รับเงินเดือนเป็นประจ�ำ
• ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
• ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส�ำคัญอันอาจมีผลท�ำให้ไม่สามารถ
ท�ำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

โครงสร้างการจัดการ

นาย ธีระชัย ธีระรุจินนท์ (อายุ 53 ปี)

กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ / ประธานกรรมการ
บริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

คุณวุฒิการศึกษา
• มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
ประวัติการอบรม
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 131/2559
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
• นาง พูนสิน ธีระรุจินนท์ (คู่สมรส)
• นาย อภิรัตน์ ธีระรุจินนท์ (บุตร)
• นาง พัชรี ฉัตรแก้วบริบูรณ์ (พี่สาว)
• นาง ดลนภา เจียมกนก (น้องสาว)
การถือครองหลักทรัพย์ในบริษทั ฯ นับรวมการถือหุน้ ของคูส่ มรสและบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
• ตนเอง : 160,080,000 หุ้น
• คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : 75,000 หุ้น
ประวัติการท�ำงาน
2545 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
บมจ. ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994)
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น
2507 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964)
2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ที เอ็น เอช ซีเรียลส์แอนด์มอร์
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2563
• เข้าร่วมประชุม 6/6 ครั้ง
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่ง
• 4 ปี (เริ่มด�ำรงต�ำแหน่งเมื่อ กันยายน 2559)
การมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท
• เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานที่ได้รับเงินเดือนเป็นประจ�ำ
• ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
• ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส�ำคัญอันอาจมีผลท�ำให้ไม่สามารถ
ท�ำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
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รายงานประจ�ำปี 2563

โครงสร้างการจัดการ

นาง พูนสิน ธีระรุจินนท์ (อายุ 52 ปี)

นาย วีระศักดิ์ พรหมมาศ (อายุ 66 ปี)

คุณวุฒิการศึกษา
• มัธยมศึกษา คหะกรรมศาสตร์ โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
ประวัติการอบรม
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 131/2559
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
• นาย ธีระชัย ธีระรุจินนท์ (คู่สมรส)
• นาย อภิรัตน์ ธีระรุจินนท์ (บุตร)
การถือครองหลักทรัพย์ในบริษทั ฯ นับรวมการถือหุน้ ของคูส่ มรสและบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
• ตนเอง : 75,000 หุ้น
• คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : 160,080,000 หุ้น
ประวัติการท�ำงาน
2545 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ
บมจ. ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994)
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น
2507 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964)
2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ที เอ็น เอช ซีเรียลส์แอนด์มอร์
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2563
• เข้าร่วมประชุม 6/6 ครั้ง
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่ง
• 4 ปี (เริ่มด�ำรงต�ำแหน่งเมื่อ กันยายน 2559)
การมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท
• เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานที่ได้รับเงินเดือนเป็นประจ�ำ
• ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
• ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส�ำคัญอันอาจมีผลท�ำให้ไม่สามารถ
ท�ำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรม
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 130/2559
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
การถือครองหลักทรัพย์ในบริษทั ฯ นับรวมการถือหุน้ ของคูส่ มรสและบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
• ตนเอง : ไม่มี
• คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
ประวัติการท�ำงาน
2555 - 2557 ผช.กจ.สายปรับโครงสร้างหนี้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
2551 - 2555 ผช.กจ.กลุ่มธุรกิจขนาดกลาง บมจ.ธนาคารกรุงไทย
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น
2563 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ยงคอนกรีต
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2563
• เข้าร่วมประชุม 6/6 ครั้ง
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่ง
• 4 ปี (เริ่มด�ำรงต�ำแหน่งเมื่อ กันยายน 2559)
การมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท
• ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานที่ได้รับเงินเดือนเป็นประจ�ำ
• ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
• ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส�ำคัญอันอาจมีผลท�ำให้ไม่สามารถ
ท�ำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง / รองกรรมการผู้จัดการ
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นาย ปิยศักดิ์ ภูมิจิตร (อายุ 44 ปี)

กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท นิติศาสตร์ University of Melbourne
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 131/2559
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
การถือครองหลักทรัพย์ในบริษทั ฯ นับรวมการถือหุน้ ของคูส่ มรสและบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
• ตนเอง : 50,000 หุ้น
• คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
ประวัติการท�ำงาน
2562 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ สโมสรฟุตบอลบีจี ปทุม ยูไนเต็ด
2561 - ปัจจุบัน ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานกฎหมาย บมจ. บางกอกกล๊าส
2560 - 2561 ผู้อ�ำนวยการฝ่ายโครงการพิเศษ
บจก. ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย)
2555 - 2560 ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย บจก. ทุนลดาวัลย์
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอ็มพีเคเอส คอนซัลติ้งส์
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอสซี ฟิล์มส์ (ประเทศไทย)
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เชคแอนด์เบค สตูดิโอ
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2563
• เข้าร่วมประชุม 6/6 ครั้ง
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่ง
• 4 ปี (เริ่มด�ำรงต�ำแหน่งเมื่อ กันยายน 2559)
การมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท
• ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานที่ได้รับเงินเดือนเป็นประจ�ำ
• ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
• ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส�ำคัญอันอาจมีผลท�ำให้ไม่สามารถ
ท�ำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

โครงสร้างการจัดการ

นาย ไพบูลย์ อรุณประสบสุข (อายุ 47 ปี)

กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
• ปริญญาตรี BBA มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ประวัติการอบรม
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 130/2559
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
การถือครองหลักทรัพย์ในบริษทั ฯ นับรวมการถือหุน้ ของคูส่ มรสและบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
• ตนเอง : ไม่มี
• คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
ประวัติการท�ำงาน
2538 - 2541 ผู้จัดการส่วนวานิชธนกิจ บริษัท หลักทรัพย์ยูเนี่ยน จ�ำกัด
2536 - 2538 ฝ่ายสินเชื่ออุตสาหกรรมผลิตและบริการ
ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค
2563 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. ยงคอนกรีต
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. กรีนเอิร์ธพาวเวอร์ (ไทยแลนด์)
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. วินท์ ซาโต้
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอพีเอ็ม เอเซีย
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอพีเอ็ม สุขุมวิท พร็อพเพอร์ตี้
2542 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2563
• เข้าร่วมประชุม 6/6 ครั้ง
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่ง
• 4 ปี (เริ่มด�ำรงต�ำแหน่งเมื่อ กันยายน 2559)
การมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท
• ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานที่ได้รับเงินเดือนเป็นประจ�ำ
• ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
• ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส�ำคัญอันอาจมีผลท�ำให้ไม่สามารถ
ท�ำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
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รายงานประจ�ำปี 2563

โครงสร้างการจัดการ

นาง พัชรี ฉัตแก้วบริบูรณ์ (อายุ 56 ปี)

นาง ดลนภา เจียมกนก (อายุ 44 ปี)

คุณวุฒิการศึกษา
• มัธยมศึกษา โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
ประวัติการอบรม
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 131/2559
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
• นาย ธีระชัย ธีระรุจินนท์ (น้องชาย)
• นาง ดลนภา เจียมกนก (น้องสาว)
การถือครองหลักทรัพย์ในบริษทั ฯ นับรวมการถือหุน้ ของคูส่ มรสและบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
• ตนเอง : 8,050,000 หุ้น
• คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
ประวัติการท�ำงาน
- ไม่มี การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น
2507 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964)
2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ที เอ็น เอช ซีเรียลส์แอนด์มอร์
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2563
• เข้าร่วมประชุม 6/6 ครั้ง
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่ง
• 4 ปี (เริ่มด�ำรงต�ำแหน่งเมื่อ กันยายน 2559)
การมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท
• ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานที่ได้รับเงินเดือนเป็นประจ�ำ
• ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
• ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส�ำคัญอันอาจมีผลท�ำให้ไม่สามารถ
ท�ำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ประวัติการอบรม
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 131/2559
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
• นาย ธีระชัย ธีระรุจินนท์ (พี่ชาย)
• นาง พัชรี ฉัตรแก้วบริบูรณ์ (พี่สาว)
การถือครองหลักทรัพย์ในบริษทั ฯ นับรวมการถือหุน้ ของคูส่ มรสและบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
• ตนเอง : 8,050,000 หุ้น
• คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
ประวัติการท�ำงาน
2563 - ปัจจุบัน หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย
บจก. อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964)
2559 - 2562 ผู้อ�ำนวยการฝ่ายการเงิน
บจก. อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964)
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น
2507 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964)
2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ที เอ็น เอช ซีเรียลส์แอนด์มอร์
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2563
• เข้าร่วมประชุม 6/6 ครั้ง
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่ง
• 4 ปี (เริ่มด�ำรงต�ำแหน่งเมื่อ กันยายน 2559)
การมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท
• ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานที่ได้รับเงินเดือนเป็นประจ�ำ
• ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
• ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส�ำคัญอันอาจมีผลท�ำให้ไม่สามารถ
ท�ำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

กรรมการบริษัท
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กรรมการบริษัท

รายงานประจ�ำปี 2563

โครงสร้างการจัดการ

นาย สุภชาต แตงน้อย (อายุ 54 ปี)

นาย ณัฐวุฒิ ปุณณเสถียร (อายุ 46 ปี)

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาการตลาด Oklahoma City University, USA
• ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ประวัติการอบรม
ประวัติการอบรม
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 130/2559
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
การถือครองหลักทรัพย์ในบริษทั ฯ นับรวมการถือหุน้ ของคูส่ มรสและบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
• ตนเอง : ไม่มี
• คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
ประวัติการท�ำงาน
2563 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาฝ่ายจัดซื้อวัตถุดิบ
บจก. อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964)
2559 - 2563 ผู้อ�ำนวยการฝ่ายจัดซื้อ
บจก. อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964)
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น
2507 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964)
2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ที เอ็น เอช ซีเรียลส์แอนด์มอร์
2555 - 2563 กรรมการ บจก. ไทยโฮเรกา ซัพพลาย จ�ำกัด
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2563
• เข้าร่วมประชุม 6/6 ครั้ง
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่ง
• 4 ปี (เริ่มด�ำรงต�ำแหน่งเมื่อ กันยายน 2559)
การมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท
• ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานที่ได้รับเงินเดือนเป็นประจ�ำ
• ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
• ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส�ำคัญอันอาจมีผลท�ำให้ไม่สามารถ
ท�ำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ South of Australia
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ
ประวัติการอบรม
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 130/2559
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
การถือครองหลักทรัพย์ในบริษทั ฯ นับรวมการถือหุน้ ของคูส่ มรสและบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
• ตนเอง : 70,000 หุ้น
• คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
ประวัติการท�ำงาน
2557 - ปัจจุบัน ผู้อ�ำนวยการสายงานขายและขนส่ง
บมจ. ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994)
2553 - 2554 ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการอาวุโส บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย)
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น
2555 - 2563 กรรมการ บจก. ไทยโฮเรกา ซัพพลาย
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2563
• เข้าร่วมประชุม 6/6 ครั้ง
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่ง
• 4 ปี (เริ่มด�ำรงต�ำแหน่งเมื่อ กันยายน 2559)
การมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท
• เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานที่ได้รับเงินเดือนเป็นประจ�ำ
• ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
• ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส�ำคัญอันอาจมีผลท�ำให้ไม่สามารถ
ท�ำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

กรรมการบริษัท

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร /
ผู้อ�ำนวยการสายงานขายและขนส่ง
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คณะกรรมการบริษัท

ผูจัดการฝายบัญชี
ผูจัดการฝายการเงิน

ผูจัดการฝายจัดซื้อ - จัดจาง

หัวหนาฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผูอำนวยการสายงาน
ปฏิบัติการโรงงาน

ผูจัดการฝายประกันคุณภาพ

ผูจัดการฝายวิศวกรรมและซอมบำรุง

ผูจัดการฝายคลังสินคา

ผูจัดการฝายวางแผนผลิต

ผูจัดการฝายผลิต

สำนักเลขานุการ
(เลขานุการบริษัท)

ผูจัดการฝายพัฒนาธุรกิจ

ผูจัดการฝายขายและขนสง

ผูอำนวยการสายงาน
ขายและขนสง

รองกรรมการสายงานปฏิบัติการสำนักงาน

หนวยงานตรวจสอบ
ระบบควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ

รองผูอำนวยการสายงาน
ปฏิบัติการโรงงาน

กรรมการผูจัดการ

ผูจัดการฝายบุคคล

บุคลากรฝายกฎหมาย

ผูถือหุน

คณะกรรมการบริหาร

ผูอำนวยการสายงาน
บัญชีและการเงิน

รองกรรมการสายงานสนับสนุน

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณษคาตอบแทน

ผูอำนวยการสายงาน
ปฏิบัติการสำนักงาน

โครงสร้างองค์กร

รายงานประจ�ำปี 2563
โครงสร้างการจัดการ

รายงานประจ�ำปี 2563

โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการชุดย่อย
โครงสร้างคณะกรรมการของบริษทั ฯ ประกอบด้วย คณะกรรมบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งคณะกรรมการแต่ละชุด จะมีขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่เฉพาะ เพื่อให้มีการ
ตรวจสอบและถ่วงดุลอย่างเหมาะสม และเพื่อให้การบริหารและด�ำเนินกิจการให้เป็นไปตามการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยรายละเอียดของคณะกรรมการแต่ละชุด
มีดังนี้
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยคณะกรรมการที่มีความเป็นอิสระ ท�ำหน้าที่ตรวจสอบการด�ำเนินกิจการของบริษัทฯ สอบทานประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในเพือ่ ให้มคี วามมัน่ ใจว่าการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย สอดคล้องตามระเบียบการปฏิบตั งิ านทีด่ ี
การบริหารกิจการด�ำเนินไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบยังท�ำหน้าที่ในการสอบทานรายงานทางการเงิน
ของบริษทั ฯ ร่วมกับผูส้ อบบัญชี เพือ่ ให้มนั่ ใจว่ารายงานทางการเงินของบริษทั ฯ มีความน่าเชือ่ ถือ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานและ
ข้อก�ำหนดทีเ่ กีย่ วข้อง สร้างความมัน่ ใจและความน่าเชือ่ ถือแก่ผลู้ งทุน และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียว่ามีการตรวจสอบและก�ำกับดูแลกิจการอย่างรอบคอบ มีความยุตธิ รรม
โปร่งใส และมีการด�ำเนินธุรกิจตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการของตรวจสอบบริษัทฯ มีจ�ำนวน 3 ท่าน ดังนี้
1. นาย วีระศักดิ์ พรหมมาศ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
(กรรมการอิสระ)
2. นาง ปิยศักดิ์ ภูมิจิตร
กรรมการตรวจสอบ
(กรรมการอิสระ)
3. นาย ไพบูลย์ อรุณประสบสุข (กรรมการอิสระ)
กรรมการตรวจสอบ
โดยมีนาย ณัฐภัทร พูนผลทวีลาภ ท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ นาย วีระศักดิ์ พรหมมาศและนาย ไพบูลย์ อรุณประสบสุข
เป็นกรรมการตรวจสอบผู้ที่มีความรู้ทางด้านบัญชีและการเงิน ซึ่งนาย วีระศักดิ์ พรหมมาศ และนาย ไพบูลย์ อรุณประสบสุข จบการศึกษาด้านบริหารธุรกิจ
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารต้องปฏิบตั หิ น้าที่ บริหารงานของบริษทั ฯ ให้เป็นไปตามนโยบายด้วยความระมัดระวังรอบคอบ ซือ่ สัตย์สจุ ริต ยึดหลักการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล และก่อให้เกิดความชัดเจนในเรื่ององค์ประกอบ วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง อ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ การประชุมของคณะกรรมการ
บริหาร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีจ�ำนวน 6 ท่าน ดังนี้
1. นาย ธีระชัย ธีระรุจินนท์
(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประธานกรรมการบริหาร
2. นาง พูนสิน ธีระรุจินนท์
(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) กรรมการบริหาร
3. นาย ณัฐวุฒิ ปุณณเสถียร (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) กรรมการบริหาร
4. นางสาว อรนุตร์ ใจประสาท (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) กรรมการบริหาร
5. นางสาว ฐิตพร ประทีปรัตน์ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) กรรมการบริหาร
6. นาย เดชา พุดขุนทด
(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) กรรมการบริหาร
โดยมีนางสาว ศศิวรรณ อัศวตั้งตระกูลดี ท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษทั ตระหนักถึงความส�ำคัญของระบบการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี จึงได้พจิ ารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งเป็นกรรมการชุดย่อย
ของบริษทั ฯ เพื่อท�ำหน้าที่ก�ำหนดและทบทวนนโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กรก�ำกับดูแล พิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กร โดย ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ มีจ�ำนวน 6 ท่าน ดังนี้
1. นาย ปิยะศักดิ์ ภูมิจิตร
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
(กรรมการอิสระ)
2. นาย ธีระชัย ธีระรุจินนท์
(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นาง พูนสิน ธีระรุจินนท์
(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นาย ณัฐวุฒิ ปุณณเสถียร (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นางสาว อรนุตร์ ใจประสาท (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นางสาว ฐิตพร ประทีปรัตน์ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) กรรมการบริหารความเสี่ยง
โดยมีนาย ณัฐภัทร พูนผลทวีลาภ ท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนรับผิดชอบในการก�ำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการของ
บริษัทฯ รวมทั้งสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ และก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ โดย ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ มีจ�ำนวน 4 ท่าน ดังนี้
1. นาย ไพบูลย์ อรุณประสบสุข (กรรมการอิสระ)
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นาย ธีระชัย ธีระรุจินนท์
(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นาย ปิยะศักดิ์ ภูมิจิตร
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(กรรมการอิสระ)
4. นาย ณัฐวุฒิ ปุณณเสถียร (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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รายงานประจ�ำปี 2563
การเข้าประชุมของคณะกรรมการของบริษัทฯ
ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้เข้าร่วมการประชุมดังรายละเอียดต่อไปนี้
รายชื่อกรรมการ / ต�ำแหน่ง
BOD1
EX COM2
AC3
RM4
1. รศ.ดร. มนตรี โสคติยานุรักษ์
6/6
12/12
4/4
6/6
2. นาย ธีระชัย ธีระรุจินนท์
12/12
4/4
6/6
3. นาง พูนสิน ธีระรุจินนท์
4/4
6/6
4. นาย วีระศักดิ์ พรหมมาศ
4/4
6/6
5. นาย ไพบูลย์ อรุณประสบสุข
4/4
4/4
6/6
6. นาย ปิยศักดิ์ ภูมิจิตร
6/6
7. นาง พัชรี ฉัตรแก้วบริบูรณ์
6/6
8. นาย สุภชาต แตงน้อย
6/6
9. นาง ดลนภา เจียมกนก
6/6
12/12
4/4
10. นาย ณัฐวุฒิ ปุณณเสถียร
12/12
4/4
11. นางสาว อรนุตร์ ใจประสาท
12/12
4/4
12. นางสาว ฐิตพร ประทีปรัตน์
12/12
13. นาย เดชา พุดขุนทด
10
3
6
6
จ�ำนวนผู้เข้าประชุม (คน)
หมายเหตุ: 1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
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BOD (Board of Directors) - คณะกรรมการบริษัท
EXCOM (Executive Committee) - คณะกรรมการบริหาร
AC (Audit Committee) - คณะกรรมการตรวจสอบ
RM (Risk Management Committee) - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
NC (Nominee and Compensation Committee) - คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
AGM (Annual General Meeting) - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
นาย ปิยศักดิ์ ภูมิจิตร ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2563 เนื่องจากติดภารกิจส�ำคัญอื่น

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ�ำกัด (มหาชน)

โครงสร้างการจัดการ

NC5
2/2

2/2
2/2

2/2

4

AGM6
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
0/17
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
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รายงานประจ�ำปี 2563
การเลือกตั้งกรรมการและวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ ให้กระท�ำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้
ให้กระท�ำตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
• ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียง เท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
• ในการเลือกตัง้ กรรมการอาจใช้วธิ อี อกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการ
เป็นรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละหลายๆ คน ตามแต่ท่ีประชุม
ผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นต้องออก
เสียงด้วยคะแนนเสียงที่มีตามข้อ 1 ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่
คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งคะแนน
เสียงของตนในการเลือกตั้งกรรมการ เพื่อให้ผู้ใดมากน้อยตาม
มาตรา 70 วรรคหนึ่งแห่ง พ.ร.บ. มหาชนฯ ได้ (ลงคะแนนแบบ
NON-CUMULATIVE VOTING เท่านั้น)
• ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก
หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียง
ชี้ขาด
• เมื่อกรรมการคนใดลาออกจากต�ำแหน่งให้ยื่นใบลาออกของตนให้ที่
นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
• กรรมการของบริษัท ที่จะไปด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการของบริษัทอื่น
ต้องรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปีทกุ ครัง้ ให้กรรมการบริษทั ออกจาก
ต�ำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจ�ำนวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วน
ไม่ได้ ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการบริษัทซึ่งพ้นจาก
ต�ำแหน่งตามวาระอาจได้รบั การเลือกตัง้ ใหม่อกี ได้ กรรมการทีจ่ ะต้องออกจาก
ต�ำแหน่งในปีแรก และปีที่สองหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะ
ออก ส่วนปีหลังๆต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในต�ำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจาก
ต�ำแหน่ง ในกรณีทตี่ ำ� แหน่งกรรมการบริษทั ว่างลง เพราะสาเหตุอนื่ นอกจากถึง
คราวออกตามวาระ และยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการ
บริษทั เลือกตัง้ กรรมการบริษทั แทนต�ำแหน่งทีว่ า่ งในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทคราวถัดไป บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการบริษัทดังกล่าว จะอยู่ในต�ำแหน่ง
ได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริษทั ที่ตนแทน กรรมการผู้ออกจาก
ต�ำแหน่งจะเลือกตั้งให้เข้ารับต�ำแหน่งอีกก็ได้ นอกจากพ้นจากต�ำแหน่งตาม
วาระแล้ว กรรมการพ้นจากต�ำแหน่งเมื่อ
ก. ตาย
ข. ลาออก
ค. ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท
มหาชนจ�ำกัด
ง. ที่ประชุมมีมติให้ออก
จ. ศาลมีค�ำสั่งให้ออก
ที่ ป ระชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น อาจลงมติ ใ ห้ ก รรมการคนใดออกจากต� ำ แหน่ ง
ก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสีข่ องจ�ำนวน
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเลือกตั้งกรรมการเป็น
รายบุคคล โดยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในที่ประชุม
ผูถ้ อื หุน้ พร้อมแนบประวัตยิ อ่ ของกรรมการแต่ละคนทีจ่ ะเสนอแต่งตัง้ และข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

โครงสร้างการจัดการ
กรรมการอิสระ
บริษัทฯ คัดเลือกกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน รวมถึงประกาศ
ข้อบังคับ และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจะจัดให้มีกรรมการ
อิสระอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ
แต่ต้องไม่น้อยกว่าสาม (3) คน
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละหนึง่ (1) ของจ�ำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด
ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของ
ผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่ เ ป็ น หรื อ เคยเป็ น กรรมการที่ มี ส ่ ว นร่ ว มบริ ห ารงาน ลู ก จ้ า ง
พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�ำ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของ
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะ
ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปีก่อน
วันที่ย่ืนค�ำขออนุญาตต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หรือวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
อิสระ ทัง้ นี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีทกี่ รรมการอิสระ
เคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียน
ตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และ
บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอ
ให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั ฯ
ในลักษณะทีอ่ าจเป็นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของ
ตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุม
ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง
(2) ปีก่อนวันที่ย่ืนค�ำขออนุญาตต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หรือวันที่ได้รับแต่งตั้ง
เป็นกรรมการอิสระ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท�ำรายการ
ทางการค้าที่กระท�ำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้
หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กยู้ มื ค�ำ้ ประกัน
การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท�ำนอง
เดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช�ำระ
ต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ
บริษทั ฯ หรือตัง้ แต่ยสี่ บิ ล้านบาทขึน้ ไป แล้วแต่จำ� นวนใดจะต�ำ่ กว่า ทัง้ นี้
การค�ำนวณภาระหนีด้ งั กล่าวให้เป็นไปตามวิธกี ารค�ำนวณมูลค่าของ
รายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนว่า
ด้วยหลักเกณฑ์ในการท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการ
พิจารณาภาระหนีด้ งั กล่าว ให้นบั รวมภาระหนีท้ เี่ กิดขึน้ ในระหว่างหนึง่
ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
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5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ และ
ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�ำนักงาน
สอบบัญชี ซึง่ มีผสู้ อบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั
ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง
(2) ปีก่อนวันที่ย่ืนค�ำขออนุญาตต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หรือวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น
กรรมการอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้
บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่า
บริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ และ
ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการ
ทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสอง (2) ปีก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญาตต่อส�ำนักงานคณะ
กรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หรือวันที่
ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการ
ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัย
กับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัย
ในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง
พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่ง
ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการ
ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยว
กับการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจ
ในการด�ำเนินกิจการของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อย
ล�ำดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั ฯ โดยมีการ
ตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective decision) ได้
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ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทฯ แต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระเป็น
บุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกิน
มูลค่าที่ก�ำหนดตามวรรคข้อ 4. หรือข้อ 6. ให้บริษัทจัดให้มีความเห็นคณะ
กรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้วว่าการ
แต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็น
ที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
ในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย
ก. ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ทีท่ ำ� ให้
บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด
ข. เหตุผลและความจ�ำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็น
กรรมการอิสระ
ค. ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้ง
บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจของกรรมการอิสระ
ในรอบปี 2563 กรรมการอิสระทุกท่าน ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
หรือการให้บริการทางวิชาชีพ จึงไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้
ความเห็นที่เป็นอิสระ
ผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีผู้บริหารจ�ำนวน 8 ท่านดังนี้
1. นาย ธีระชัย ธีระรุจินนท์ กรรมการผู้จัดการ
2. นาง พูนสิน ธีระรุจินนท์ รองกรรมการผู้จัดการสายงายสนับสนุน
3. นาย อภิรัตน์ ธีระรุจินนท์ รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ
4. นาย ณัฐวุฒิ ปุณณเสถียร ผู้อ�ำนวยการสายงานขายและขนส่ง
5. นางสาว อรนุตร์ ใจประสาท ผู้อ�ำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน
6. นางสาว ฐิตพร ประทีปรัตน์ ผู้อ�ำนวยการสายงานปฏิบัติการส�ำนักงาน
7. นาย เดชา พุดขุนทด
ผู้อ�ำนวยการสายงานปฏิบัติการโรงงาน
8. นางสาว สุพรรณี งามเริง ผู้จัดการฝ่ายบัญชี / สมุห์บัญชี
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โครงสร้างการจัดการ

นาย ธีระชัย ธีระรุจินนท์ (อายุ 53 ปี)

นาง พูนสิน ธีระรุจินนท์ (อายุ 52 ปี)

คุณวุฒิการศึกษา
• มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
ประวัติการอบรม
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 131/2559
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
• นาง พูนสิน ธีระรุจินนท์ (คู่สมรส)
• นาย อภิรัตน์ ธีระรุจินนท์ (บุตร)
• นาง พัชรี ฉัตรแก้วบริบูรณ์ (พี่สาว)
• นาง ดลนภา เจียมกนก (น้องสาว)
การถือครองหลักทรัพย์ในบริษทั ฯ นับรวมการถือหุน้ ของคูส่ มรสและบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
• ตนเอง : 160,080,000 หุ้น
• คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : 75,000 หุ้น
ประวัติการท�ำงาน
2545 - ปัจจุบัน กรรมการผูจ้ ดั การ บมจ. ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994)
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น
2507 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964)
2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ที เอ็น เอช ซีเรียลส์แอนด์มอร์

คุณวุฒิการศึกษา
• มัธยมศึกษา คหะกรรมศาสตร์ โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
ประวัติการอบรม
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 131/2559
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
• นาย ธีระชัย ธีระรุจินนท์ (คู่สมรส)
• นาย อภิรัตน์ ธีระรุจินนท์ (บุตร)
การถือครองหลักทรัพย์ในบริษทั ฯ นับรวมการถือหุน้ ของคูส่ มรสและบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
• ตนเอง : 75,000 หุ้น
• คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : 160,080,000 หุ้น
ประวัติการท�ำงาน
2545 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ
บมจ. ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994)
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น
2507 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964)
2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ที เอ็น เอช ซีเรียลส์แอนด์มอร์

กรรมการผู้จัดการ

รองกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุน
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นาย อภิรัตน์ ธีระรุจินนท์ (อายุ 27 ปี)

นาย ณัฐวุฒิ ปุณณเสถียร (อายุ 46 ปี)

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท NIDA
ประวัติการอบรม
• Company Secretary Program (CSP)
• Company Reporting Program (CRP)
• Effective Minute Taking (EMT)
• Board Reporting Program (BRP)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
• นาย ธีระชัย ธีระรุจินนท์ (บิดา)
• นาง พูนสิน ธีระรุจินนท์ (มารดา)
การถือครองหลักทรัพย์ในบริษทั ฯ นับรวมการถือหุน้ ของคูส่ มรสและบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
• ตนเอง : 10,000 หุ้น
• คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : 60,000 หุ้น
ประวัติการท�ำงาน
2563 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ
บมจ. ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994)
2559 - 2563 เลขานุการบริษัท บมจ. ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994)
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น
ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ South of Australia
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ
ประวัติการอบรม
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 130/2559
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
การถือครองหลักทรัพย์ในบริษทั ฯ นับรวมการถือหุน้ ของคูส่ มรสและบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
• ตนเอง : 70,000 หุ้น
• คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
ประวัติการท�ำงาน
2557 - ปัจจุบัน ผู้อ�ำนวยการสายงานขายและขนส่ง
บมจ. ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994)
2553 - 2554 ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการอาวุโส บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย)
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น
2555 - 2563 กรรมการ บจก. ไทยโฮเรกา ซัพพลาย

รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ

036

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ�ำกัด (มหาชน)

ผู้อ�ำนวยการสายงานขายและขนส่ง

รายงานประจ�ำปี 2563

โครงสร้างการจัดการ

นางสาว อรนุตร์ ใจประสาท (อายุ 43 ปี)

นางสาว ฐิติพร ประทีปรัตน์ (อายุ 49 ปี)

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
• ปริญญาโท สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประวัติการอบรม
• Orientation Course – CFO Focus on Financial Reporting รุน่ ที่ 3/2560
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
การถือครองหลักทรัพย์ในบริษทั ฯ นับรวมการถือหุน้ ของคูส่ มรสและบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
• ตนเอง : 20,000 หุ้น
• คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
ประวัติการท�ำงาน
2559 - ปัจจุบัน ผู้อ�ำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน
บมจ.ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994)
2558 - 2559 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บมจ. ไทยคม
2543 - 2558 ผู้ช่วยกรรมการบริหาร บจก. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น
ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี วทบ.คณิตศาสตร์ประยุกต์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประวัติการอบรม
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
การถือครองหลักทรัพย์ในบริษทั ฯ นับรวมการถือหุน้ ของคูส่ มรสและบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
• ตนเอง : 20,000 หุ้น
• คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
ประวัติการท�ำงาน
2558 - ปัจจุบัน ผู้อ�ำนวยการสายงานปฏิบัติการส�ำนักงาน
บมจ.ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994)
2544 - 2557 Programmer, SA บจก. เอ็มแพค แผ่นคอนกรีต
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น
ไม่มี

นาย เดชา พุดขุนทด (อายุ 47 ปี)

นางสาว สุพรรณี งามเริง (อายุ 44 ปี)

คุณวุฒิการศึกษา
• ปวศ. มหาวิทยาลัย เอเซียอาคเนย์
ประวัติการอบรม
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
การถือครองหลักทรัพย์ในบริษทั ฯ นับรวมการถือหุน้ ของคูส่ มรสและบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
• ตนเอง : 20,000 หุ้น
• คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
ประวัติการท�ำงาน
2542 - ปัจจุบัน ผู้อ�ำนวยการสายงานผลิต
บมจ. ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994)
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น
ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประวัติการอบรม
• อบรมการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องด้านบัญชี (CPD) รวมจ�ำนวน
12.00 ชั่วโมง (ปี 2563)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
การถือครองหลักทรัพย์ในบริษทั ฯ นับรวมการถือหุน้ ของคูส่ มรสและบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
• ตนเอง : 5,000 หุ้น
• คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
ประวัติการท�ำงาน
2557 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
บมจ.ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994)
2554 - 2556 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี หจก. ปูรณ์วิศวกรรม
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น
ไม่มี

ผู้อ�ำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน

ผู้อ�ำนวยการสายงานปฏิบัติการโรงงาน

ผู้อ�ำนวยการสายงานปฏิบัติการส�ำนักงาน

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี / สมุห์บัญชี

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ�ำกัด (มหาชน)
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยที่ได้รับการอนุม้ติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2563 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 เป็นวงเงินรวม
ไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อปี ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุม ซึ่งจ่ายตามจ�ำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม สามารถแสดงได้ดังนี้
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (บาท/ครั้งประชุม)
-

ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ปี 2563

ปี 2562
60,000
30,000
25,000
15,000
-

60,000
30,000
25,000
15,000
-

ในปี 2563 ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยองบริษทั ฯ จ�ำนวน 10 ท่าน ทีไ่ ด้รบั ในรูปแบบของค่าเบีย้ ประชุม เป็นจ�ำนวนรวมทัง้ สิน้ 2,200,000 บาท
เทียบกับในปี 2562 เป็นจ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 2,155,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
ค่าตอบแทน (บาท)
รายชื่อกรรมการ
ปี 2563
ปี 2562
1. รศ.ดร. มนตรี โสตยานุรักษ์ (กรรมการอิสระ)
360,000
360,000
• ประธานกรรมการบริษัท
2. นาย ธีระชัย ธีระรุจินนท์
180,000
180,000
• กรรมการบริษัท
• ประธานกรรมการบริหาร
• กรรมการบริหารความเสี่ยง
• กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นาง พูนสิน ธีระรุจินนท์
180,000
180,000
• กรรมการบริษัท
• กรรมการบริหาร
• กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นาย วีระศักดิ์ พรหมมาศ (กรรมการอิสระ)
280,000
280,000
• กรรมการบริษัท
• ประธานกรรมการตรวจสอบ
5. นาย ปิยะศักดิ์ ภูมิจิตร (กรรมการอิสระ)
195,000
240,000
• กรรมการบริษัท
• กรรมการตรวจสอบ
• ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
• กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6. นาย ไพบูลย์ อรุณประสบสุข (กรรมการอิสระ)
240,000
240,000
• กรรมการบริษัท
• กรรมการตรวจสอบ
• ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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รายชื่อกรรมการ

7. นาง พัชรี ฉัตรแก้วบริบูรณ์
• กรรมการบริษัท
8. นาง ดลนภา เจียมกนก
• กรรมการบริษัท
9. นาย สุภชาต แตงน้อย
• กรรมการบริษัท
10. นาย ณัฐวุฒิ ปุณณเสถียร
• กรรมการบริษัท
• กรรมการบริหาร
• กรรมการบริหารความเสี่ยง
• กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
รวมทั้งสิ้น

ค่าตอบแทน (บาท)
ปี 2563

ปี 2562
180,000

180,000

180,000

180,000

180,000

180,000

180,000

180,000

2,200,000

2,155,000

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนผู้บริหาร ซึ่งไม่ได้รวมค่าตอบแทนในการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ ประกอบด้วย ค่าตอบแทนเงินเดือนและโบนัส ซึ่งได้แสดงรายละเอียด
เปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้บริหารส�ำหรับปี 2562 และ 2563 ดังนี้
ปี 2563
ปี 2562
รูปแบบค่าตอบแทนผู้บริหารที่เป็นตัวเงิน
จ�ำนวนราย
บาท
จ�ำนวนราย
บาท
2
1
8
15,488,758
14,730,434
เงินเดือนและโบนัส
7
76,368
77,706
8
7
เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
36,000
61,323
8
7
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และ
3
1,031,705
3,240,089
8
7
ผลประโยชน์อื่นๆ
16,632,831
18,109,552
รวมค่าตอบแทนผู้บริหารที่เป็นตัวเงิน
หมายเหตุ: 1.) ในปี 2562 ค่าตอบแทนดังปรากฏในตารางเป็นค่าตอบแทนของผู้บริหาร 7 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการผู้จัดการ 1 ท่าน รองกรรมการผู้จัดการ 1 ท่าน ผู้อ�ำนวยการ
4 ท่าน และผู้จัดการฝ่ายบัญชีจ�ำนวน 1 ท่าน
2.) ในปี 2563 ค่าตอบแทนดังปรากฏในตารางเป็นค่าตอบแทนของผู้บริหาร 8 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการผู้จัดการ 1 ท่าน รองกรรมการผู้จัดการ 2 ท่าน ผู้อ�ำนวยการ
4 ท่าน และผู้จัดการฝ่ายบัญชีจ�ำนวน 1 ท่าน
3.) ผลประโยชน์อื่นๆ ของผู้บริหาร ไม่นับรวมค่าเบี้ยประชุม (ส�ำหรับผู้บริหารที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท)

ค่าตอบแทนอื่น
ในปี 2563 นอกจากค่าตอบแทนทีเ่ ป็นตัวเงินของกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ แล้ว บริษทั ฯ ได้ทำ� ประกันสุขภาพรายบุคคลให้แก่กรรมการและผูบ้ ริหาร
ของบริษัทฯ ดังนี้
วงเงินประกันสุขภาพต่อคน
มูลค่า
หน่วย
2,500
บาท / วัน
- IPD (ผู้ป่วยใน)
8,000
บาท / ครั้ง
- อุบัติเหตุ
1,000
บาท / ครั้ง
- OPD (ผู้ป่วยนอก)

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ�ำกัด (มหาชน)
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บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีพนักงานเป็นจ�ำนวนทั้งสิ้น 233 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ฝ่าย
จ�ำนวนพนักงาน (คน)
ปี 2562
16
การขายและตลาด
2
ขนส่ง
7
บุคคล
1
จัดซื้อ
7
ควบคุมคุณภาพ
1
เทคโนโลยีและสารสนเทศ
1
191
การผลิต
8
จัดเก็บและคลังสินค้า
8
รักษาและซ่อมบ�ำรุง
3
บัญชี
2
การเงิน
2462
รวม

โครงสร้างการจัดการ

ปี 2563
15
2
7
1
7
1
177
8
10
3
2
2332

หมายเหตุ: 1.) พนักงานสายงานผลิต นับรวมพนักงานที่เป็นแรงงานต่างด้าว
2.) จ�ำนวนรวมของบุคลากร ไม่นับรวมจ�ำนวนของผู้บริหาร

ค่าตอบแทนบุคลากร
บริษทั ฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของพนักงานในรูปค่าจ้าง ค่าชดเชย และสิทธิประโยชน์ทพี่ งึ ได้รบั ตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตั งิ าน
ความรับผิดชอบในการท�ำงาน รวมถึงผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ของปีที่ผ่านมา รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ซึ่งเป็นสวัสดิการพนักงาน เช่น เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ เครื่องแบบและชุดยูนิฟอร์ม เงินช่วยเหลือค่าท�ำศพ การตรวจสุขภาพประจ�ำปี และสวัสดิการเงินกู้ส�ำหรับ
พนักงาน เป็นต้น
ในปี 2563 บริษัทฯ จ่ายค่าตอนแทนรวมของพนักงานรวมทั้งสิ้น 54,751,849 บาท
นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บริษัทฯ มีนโยบายจัดอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถของบุคลากร โดยการก�ำหนดให้มีการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่เหมาะสมกับ
ลักษณะงานและต�ำแหน่งงาน และให้พนักงานสามารถขอไปอบรมสัมมนาภายนอกได้ หรือตามความจ�ำเป็นและเห็นสมควรของหัวหน้างาน
ส�ำหรับปี 2563 บริษทั ฯ ได้จดั กิจกรรมให้บคุ ลากรทุกระดับ ได้เข้ารับการฝึกอบรม เพือ่ น�ำไปพัฒนาการปฏิบตั งิ านให้มปี ระสิทธิภาพและปลอดภัยมากยิง่ ขึน้
โดยกิจกรรมการฝึกอบรมบุคลากร มีดังนี้
• ฝึกอบรมเรื่อง ระบบ ISO 9001 : 2015
• ฝึกอบรมเรื่อง ระบบ GMP
• ฝึกอบรมเรื่อง การดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
• ฝึกอบรมเรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
• ฝึกอบรมเรื่อง 5 ส และกิจกรรม Big Cleaning Day
• การจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์แก่พนักงานเพื่อให้ทราบข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ
ข้อพิพาทด้านแรงงานที่ส�ำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
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การก�ำกับดูแลกิจการ

การก�ำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันก�ำหนดนโยบายกรก�ำกับดูแลกิจการ
โดยมีหลักการและแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและข้อแนะน�ำของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย โดยบริษัทฯ ได้มีการทบทวนและปรับปรุงเนื้อหาของ
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการอย่างสม�ำ่ เสมอ รวมถึงการให้ความส�ำคัญกับ
การน�ำไปยึดถือปฏิบัติภายในองค์กร ซึ่งน�ำไปสู่การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
โดยค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
บริษัทฯ มีนโยบายการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติท่ีดี (Code of Best
Practice) เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ อันจะท�ำให้เกิดความเชื่อมั่นในกลุ่มผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีการก�ำหนดหลักการ
การก�ำกับดูแลกิจการ ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการที่
ดีซึ่งก�ำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยหลักการการก�ำกับดูแล
กิจการของบริษัทครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)
คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความส�ำคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ
ของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะของเจ้าของบริษัท และในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์
เช่น สิทธิในการซื้อ ขายหรือโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการได้รับข้อมูล
ของบริษัทอย่างเพียงพอ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลก�ำไรจากบริษัทฯ
สิทธิต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการ
ร่วมตัดสินใจในเรือ่ งส�ำคัญของบริษทั ฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตัง้
หรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่ส�ำคัญ
และมีผลต่อทิศทางในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นต้น
นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังได้ด�ำเนินการ
ในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการอ�ำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้
1. การประชุมผู้ถือหุ้น
• บริษทั ฯ จะจัดให้มกี ารประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปีทกุ ปี โดยจะจัดภายใน
4 เดือนนับจากวันสิ้นสุดรอบบัญชีในแต่ละปี พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือ
นัดประชุม และข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้น
รับทราบล่วงหน้า 7 วัน ก่อนถึงวันประชุม ส่วนกรณีวาระส�ำคัญนั้น
ต้องให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้า 14 วัน ก่อนถึงวันประชุม เพื่อให้
ผู้ถือหุ้นมีระยะเวลาในการพิจารณา เช่น กรณีมีวาระเสนอผู้ถือหุ้น
เพื่ออนุมัติรายการส�ำคัญ ได้แก่ การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้บุคคล
ในวงจ�ำกัด (PP) ในราคาต�ำ่ การเสนอขายหลักทรัพย์ทอี่ อกใหม่ให้กบั
กรรมการและพนักงาน (ESOP) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุน
ของบริษัทฯ การท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจ�ำหน่ายไป
ซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยส�ำคัญ และการเพิกถอนหลักทรัพย์ เป็นต้น โดย
ในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบไป
ด้วย และจะลงประกาศหนังสือพิมพ์แจ้งวันนัดประชุมล่วงหน้าเป็น
เวลา 3 วันติดต่อกันก่อนที่จะถึงวันประชุม
• ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิด
โอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ
เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งที่
บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม
• ก่อนการประชุม บริษทั ฯ จะเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สามารถส่งความคิด
เห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผ่านอีเมล์แอด
แดรสของเลขานุการบริษัท

• บริษัทฯ มีนโยบายในการอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยใน
การจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะใช้สถานที่ซึ่งสะดวกแก่การเดิน
ทาง รวมถึงเลือกวันเวลาที่เหมาะสมและจัดสรรเวลาในการประชุม
อย่างเพียงพอ
• ในการประชุ ม บริ ษั ท ฯ จะเปิ ด โอกาสให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ตั้ ง ข้ อ ซั ก ถาม
ให้ขอ้ เสนอแนะ หรือแสดงความเห็นต่อทีป่ ระชุมในประเด็นต่างๆ อย่าง
อิสระและเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะมีกรรมการและ
ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบค�ำถามและให้ข้อมูล
รายละเอียดในที่ประชุม
• บริษทั ฯ ได้จดั ท�ำรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุมผูถ้ อื หุน้ ตามข้อก�ำหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บันทึกรายละเอียด
การประชุมอย่างครบถ้วนเหมาะสม
2. การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการรวมทั้งการก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการ
การแต่งตั้งกรรมการ
บริษทั ฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถอื หุ้นมีสทิ ธิในการเลือกตั้งกรรมการเป็น
รายบุคคล โดยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการใน
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมแนบประวัติย่อของกรรมการแต่ละคนที่จะเสนอ
แต่งตั้งและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
การถอดถอนกรรมการ
ในการถอดถอนกรรมการคนใดคนหนึ่งออกจากต�ำแหน่งก่อนถึง
คราวออกตามวาระให้เป็นไปตามที่กฎหมายก�ำหนดและข้อบังคับของ
บริษทั ฯ โดยต้องใช้คะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจ�ำนวนผูถ้ อื หุน้ ซึง่
มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของ
จ�ำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
การก�ำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ
ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ ทั้งที่เป็น
ตัวเงินและ/หรือมิใช่ตัวเงินเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจ�ำทุกปี
รวมทั้ง น�ำเสนอหลักเกณฑ์และนโยบายในการก�ำหนดค่าตอบแทนและค่า
ตอบแทนของกรรมการในแต่ละต�ำแหน่งทั้งที่เป็นตัวเงินและ/หรือมิใช่ตัว
เงินเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบเป็นประจ�ำทุกปีด้วย
3. สิทธิในการอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�ำหนดค่าสอบบัญชี
บริษัทฯ จะก�ำหนดให้การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�ำหนดค่าสอบบัญชี
ต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติโดยผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
ทุกครั้ง ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต้องมีความเป็นอิสระและเป็นผู้สอบบัญชี
ทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
โดยบริษัทฯ จะแนบรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีที่เสนอเข้ารับการแต่งตั้ง
ส�ำนักงานสอบบัญชีที่สังกัด ประสบการณ์ความสามารถของผู้สอบบัญชี
ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี จ�ำนวนปีที่ผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชี
ให้บริษัทฯ (กรณีเสนอแต่งตั้งรายเดิม) และค่าบริการของผู้สอบบัญชี และ/
หรือ ค่าบริการอื่น (ถ้ามี) ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมและเผยแพร่บนเว็บ
ไซต์บริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
ก่อนพิจารณาอนุมัติ
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4. สิทธิในการรับส่วนแบ่งก�ำไร
บริษทั ฯ จะก�ำหนดให้การจัดสรรส่วนแบ่งก�ำไรให้ผถู้ อื หุน้ ในรูปเงินปันผล
ต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติโดยผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำ
ปีทุกครั้ง
5. สิทธิในการได้รับข้อมูล ข่าวสาร ผลการด�ำเนินงาน และนโยบาย
การบริหารงานอย่างสม�่ำเสมอและทันเวลา
บริษัทฯ มีนโยบายในการเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นด้วยความโปร่งใส ถูกต้อง
ครบถ้วน โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิ
เข้าถึงและได้รับข้อมูล ข่าวสาร ผลการดาเนินงาน และนโยบายการบริหาร
งานของบริษัทฯ ที่เปิดเผยอย่างเพียงพอ สม�่ำเสมอ ทันเวลาและเท่าเทียมกัน
โดยสามารถติดต่อบริษัทฯ หรือรับข้อมูลผ่านช่องทางติดต่อต่างๆ อาทิเช่น
เว็บไซด์บริษัทฯ : http://www.tpic.co.th หรือ โทรศัพท์ 02-191-8288-89
หรือ แฟกซ์ 02-191-8290 (Attn: เลขานุการบริษัท)
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable
Treatment of Shareholders)
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้น
ทุกราย โดยในการด�ำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทฯ จะให้โอกาส
แก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย โดยก�ำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุม
เป็นไปตามจ�ำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ คือ หนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง และ
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้
ผูถ้ อื หุน้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทน
ตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับ
หนังสือนัดประชุม และบริษัทฯ ได้บันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องและ
เหมาะสมชัดเจนในสาระส�ำคัญ และจัดส่งรายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุก
ราย ภายหลังจากที่ได้จัดส่งรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แล้วหลังการ
ประชุมเสร็จสิ้น 14 วันเสมอ และได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวไว้บน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ก�ำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
โดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึง กรรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงานในหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อมูลภายใน (รวมทัง้ คูส่ มรส
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) โดยห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ท�ำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วันก่อนมีการ
เปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ�ำปี และควรรอคอยอย่าง
น้อย 24 ชัว่ โมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่สาธารณชนแล้ว รวม
ทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลนั้นต่อบุคคลอื่นด้วย
บริ ษั ท ฯ ได้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล แก่ ก รรมการ และผู ้ บ ริ ห ารเกี่ ย วกั บ หน้ า ที่ ที่
ผู้บริหารต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทฯ และบทก�ำหนดโทษตาม
พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และตามข้อก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในกรณีที่กรรมการ หรือผู้บริหารมีการ
ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ของ
ตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามมาตรา 59 แห่งพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันท�ำการ
ให้ ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ท ราบ
เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป
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การก�ำกับดูแลกิจการ
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)
บริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะ
เป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ หรือผู้มี
ส่วนได้เสียภายนอก เช่น คู่แข่ง คู่ค้า ลูกค้า เป็นต้น โดยบริษัทฯ ตระหนัก
ดีว่า การสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ใน
การด�ำเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ จะปฏิบัติตาม
กฎหมายและข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้
รับการดูแลเป็นอย่างดี นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังส่งเสริมให้มคี วามร่วมมือระหว่า
งบริษัทฯ และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่บริษัทฯ
ตามแนวทาง ดังต่อไปนี้
ผู้ถือหุ้น (Shareholders) : บริษัทฯ มุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการ
ด�ำเนินธุรกิจ เพือ่ สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผถู้ อื หุน้ จึงก�ำหนดให้พนักงาน
ต้องปฏิบัติตามแนวทางต่อไปนี้
• ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจด�ำเนินการ
ใดๆ ด้วยความระมัดระวังรอบคอบและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย
เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม
• ก�ำกับดูแลการด�ำเนินการ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าบริษทั ฯ มีสถานะทางการเงิน
และผลการด�ำเนินงานที่ดี และมีการน�ำเสนอรายงานสถานภาพของ
บริ ษั ท ฯ ผลประกอบการ ฐานะข้ อ มู ล ทางการเงิ น การบั ญ ชี
และรายงานอื่ นอย่ างสมํ่ าเสมอและครบถ้ ว นตามความเป็นจริง
โดยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การแจ้งข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ การประกาศทางหนังสือพิมพ์ หรือการส่งจดหมายเป็น
ลายลักษณ์อักษร เป็นต้น
• รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตของ
บริษทั ฯ ทัง้ ในด้านบวกและด้านลบ ซึง่ ตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของความเป็น
ไปได้ มีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุมีผลอย่างเพียงพอ
• ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่น โดยใช้ข้อมูลใดๆ ของ
บริษัทฯ ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือด�ำเนินการใดๆ ใน
ลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์กร
• บริษทั ฯ ต้องปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการประชุม
ผู้ถือหุ้น
พนักงาน (Employees) : บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญของพนักงาน
บริษัทฯ ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่ง บริษัทฯ จึงก�ำหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติ
ที่เป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย ตลอดจนการ
พัฒนาศักยภาพ โดยได้ยึดหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้
• ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรี และสิทธิส่วน
บุคคล
• รักษาสภาพแวดล้อมในการท�ำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
• การแต่งตัง้ และโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน
กระท�ำด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความ
สามารถและความเหมาะสมของพนักงานนั้น
• ให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน
โดยมีการพัฒนาอย่างสม�่ำเสมอ อาทิ การจัดอบรมสัมมนา การฝึก
อบรม และให้โอกาสอย่างทั่วถึงกับพนักงานทุกคน
• ก�ำหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็นธรรม ตามสภาพตลาด
การแข่งขันทางธุรกิจลักษณะของงาน ผลการปฏิบัติงาน และความ
สามารถของบริษัทฯ ในการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว

รายงานประจ�ำปี 2563
• หลีกเลี่ยงการกระท�ำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความ
มั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน
• จัดให้พนักงานทุกคนรับทราบนโยบายและสวัสดิการทีพ่ นักงานพึงได้
รับโดยมีคู่มือพนักงานซึ่งก�ำหนดระเบียบข้อบังคับการท�ำงาน คู่มือ
ประกันสุขภาพแบบกลุ่ม การประกันชีวิตแบบกลุ่ม กองทุนส�ำรอง
เลี้ยงชีพ เป็นต้น
• เปิดโอกาสให้พนักงานเสนอแนะหรือร้องทุกข์เกีย่ วกับการท�ำงาน และ
ก�ำหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้างความ
สัมพันธ์อันดีในการท�ำงานร่วมกัน
คู่แข่ง (Competitors) : บริษัทฯ มุ่งด�ำเนินธุรกิจโดยประสงค์ที่จะประสบ
ความส�ำเร็จอย่างยั่งยืน และเป็นบริษัทชั้นน�ำในธุรกิจ ภายใต้การแข่งขันใน
อุตสาหกรรมอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยมีหลักการปฏิบัติต่อคู่แข่ง
ทางการค้าดังนี้
• ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
• ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการ
ที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม เพื่อผลประโยชน์ในการด�ำ เนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ
• ไม่กล่าวหาในทางร้าย หรือมุ่งท�ำลายชื่อเสียงแก่คู่แข่งทางการค้า
• ไม่กระท�ำการใดๆ ทีเ่ ป็นการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญาของผูอ้ นื่ หรือ
คู่แข่งทางการค้า
คู่ค้า (Suppliers) : บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่ค้าตามกรอบการค้าที่สุจริต โดย
ยึดถือการปฏิบัติตามสัญญาและค�ำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด พร้อม
ทั้งคัดเลือกคู่ค้าด้วยความยุติธรรมภายใต้หลักเกณฑ์ในการประเมินและคัด
เลือกคู่ค้าของบริษัทฯ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอน
ของกระบวนการจัดหา
ลูกค้า (Customers) : บริษทั ฯ มีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะพัฒนาสินค้าและบริการภาย
ใต้หลักการด�ำเนินงานดังนี้
• มุ่งมั่นที่จะจัดหา พัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า
• ส่งมอบผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีคุณภาพ ภายใต้เงื่อนไขที่เป็น
ธรรม
• ให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์และการบริการทีถ่ กู ต้อง เพียงพอ เพือ่ ให้
ลูกค้ามีขอ้ มูลเพียงพอในการตัดสินใจ โดยไม่มกี ารกล่าวเกินความเป็น
จริงทั้ง ในการโฆษณาหรือในการสื่อสารช่องทางอื่นๆ กับลูกค้า อัน
เป็นเหตุให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือ
เงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการ
• จัดให้มีกระบวนการที่สามารถให้ลูกค้าแจ้งถึงปัญหาหรือการให้
บริการที่ไม่เหมาะสม เพื่อที่บริษัทฯ จะได้ป้องกันแก้ไขปัญหาให้กับ
ลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและน�ำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงหรือพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และการให้บริการดังกล่าวต่อไป
• รักษาข้อมูลและความลับของลูกค้า โดยไม่น�ำไปเปิดเผยหรือใช้
ประโยชน์ในทางมิชอบ
เจ้าหนี้ (Creditors) : บริษัทฯ ยึดมั่นในการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและ
วินัย เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี้ โดยบริษัทฯ ยึดหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้
• ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ตามสัญญาหรือที่ได้ตกลงกันไว้อย่าง
เคร่งครัด
• หากเกิดกรณีทไี่ ม่สามารถปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขทีต่ กลงกันไว้ได้ บริษทั ฯ
จะแจ้งให้ทราบ

การก�ำกับดูแลกิจการ
ชุมชนและสังคม (Society) : บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับชุมชนและสังคมโดย
รอบ ด้วยตระหนักดีวา่ เราเปรียบเสมือนเป็นส่วนหนึง่ ของสังคมทีจ่ ะร่วมก้าวเดิน
ไปสูก่ ารพัฒนาสังคมและสิง่ แวดล้อมเพือ่ ความยัง่ ยืนสืบไป บริษทั ฯ จึงได้ดำ� เนิน
กิจกรรมเพือ่ ชุมชนและสังคมอย่างต่อเนือ่ ง ควบคูไ่ ปกับการด�ำเนินธุรกิจภายใต้
ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม ดังนี้
• มีนโยบายในการประกอบธุรกิจโดยค�ำนึงถึงสภาพสิ่งแวดล้อมเป็น
ส�ำคัญ และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่
บังคับใช้อยู่อย่างเคร่งครัด
• มีนโยบายการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) อย่าง
ชัดเจน และยึดถือปฏิบัติกันภายในองค์กร
• ส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทฯ มีจิตส�ำนึกและความรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อมและสังคม
• เคารพต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิน่
ที่บริษัทฯ เข้าไปด�ำเนินธุรกิจ
• ด�ำเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และ สิ่งแวดล้อม
อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้ชุมชนที่บริษัทฯ ตั้งอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ทั้งที่ด�ำเนินการเองและร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน
และชุมชน
• ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กับชุมชนโดยรอบในพื้นที่ที่บริษัทฯ
เข้าไปด�ำเนินธุรกิจอยู่ตามควรแก่กรณี
• ตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ทมี่ ผี ลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมชุมชน ชีวิตและทรัพย์สิน อันเนื่องมาจากการด�ำเนิน
งานของบริษัทฯ โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานของรัฐ (Government Agencies) : บริษัทฯ มุ่งปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎระเบียบและข้อก�ำหนดต่างๆ ของทางราชการ ส่งเสริมการให้
ความร่วมมือและสนับสนุนมาตรการของรัฐและเอกชนในการต่อต้านการทุจริต
คอรัปชั่น และค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นธรรม ทั้งนี้ บริษัทจะปฏิบัติตามข้อก�ำหนดของ
กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่า
นีไ้ ด้รบั การดูแลอย่างดี ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จะปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดของกฎหมายและ
กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้นได้รับการ
ดูแลอย่างดี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กำ� หนดจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติ
ส�ำหรับพนักงานเพื่อถือปฏิบัติดังนี้
• พนักงานพึงปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และด้วยความ
อุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร และปรับปรุงประสิทธิภาพการท�ำงานให้ดี
ยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและบริษัทฯ
• พนักงานพึงประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับในการท�ำงาน
ของบริษัทฯ โดยเคร่งครัด
• พนักงานพึงให้ความเคารพและเชื่อฟังผู้บังคับบัญชาที่สั่งการโดย
ชอบ ด้วยนโยบาย และระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ
• พนักงานพึงมีความสมัครสมานสามัคคีต่อกัน และเอื้อเฟื้อช่วยเหลือ
ซึง่ กันและกัน ไม่กอ่ ให้เกิดความขัดแย้ง ซึง่ จะน�ำไปสูค่ วามเสียหายต่อ
บุคคลอื่นและบริษัทฯ
• พนักงานพึงเคารพสิทธิและให้เกียรติซึ่งกันและกันหลีกเลี่ยงการน�ำ
ข้อมูลหรือเรื่องราวของผู้อื่นทั้งในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและ
เรื่องส่วนตัวไปเปิดเผยหรือวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะที่จะก่อให้เกิด
ความเสียหายทั้งต่อพนักงานและต่อบริษัทฯ
• พนักงานพึงหลีกเลี่ยงการรับของขวัญใดๆ ที่อาจท�ำให้ตนเองรู้สึก
อึดอัดในการปฏิบัติหน้าที่ในภายหน้า หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ให้แจ้งต่อ
ผู้บังคับบัญชาทราบในทันที
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รายงานประจ�ำปี 2563
• พนักงานไม่ใช้ตำ� แหน่งหน้าทีห่ รือประโยชน์จากหน้าทีก่ ารงานแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตนหรือพรรคพวก หรือท�ำธุรกิจแข่งขันกับบริษัทฯ
• พนักงานพึงปฏิบัติต่อลูกค้า คู่ค้า ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และด้วย
ความเสมอภาค
• พนักงานพึงรักษาความลับของลูกค้า คูค่ า้ และองค์กรอย่างเคร่งครัด
• พนักงานพึงรายงานเรื่องที่ได้รับทราบให้ผู้บังคับบัญชาโดยมิชักช้า
เมื่อเรื่องที่รับทราบอาจมีผลกระทบต่อการด�ำเนินงาน หรือชื่อเสียง
ของบริษัทฯ
• พนักงานพึงรักษาดูแลสิทธิประโยชน์และทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้
มีสภาพดี ให้ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ ประหยัด มิให้สิ้นเปลือง
สูญเปล่า เสียหาย หรือเสื่อมสลายก่อนเวลาอันสมควร
บทก�ำหนดโทษ
กรณีที่ฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่ก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั ฯ ให้พจิ ารณาไปตามโครงสร้างการจัดองค์กร
ของบริษทั ฯ และระเบียบข้อบังคับเกีย่ วกับการท�ำงาน ทัง้ นี้ ให้แต่ละฝ่ายงานเป็น
ผูพ้ จิ ารณาเองในเบือ้ งต้นและสรุปเรือ่ งส่งต่อให้ผบู้ งั คับบัญชาระดับสูงและสาย
งานทีเ่ กีย่ วข้องต่อไป เพือ่ ตัดสินความผิด พร้อมทัง้ ระบุโทษตามความเหมาะสม
ต่อไป แต่หากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทเี่ กิดขึน้ รุนแรงและก่อให้เกิดความ
เสียหายเป็นอย่างมาก ไม่อาจอยู่ในวินิจฉัยของต้นสังกัดได้ ก็ให้น�ำเรื่องเข้าสู่
ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาหาข้อสรุปและก�ำหนดโทษต่อไป
การก�ำหนดโทษ
1. ตักเตือนด้วยวาจา
2. ตักเตือนด้วยหนังสือ
3. ตัดค่าจ้าง
4. พักงาน
5. เลิกจ้าง โดยไม่จ่ายค่าชดเชย
6. ด�ำเนินคดีตามกฎหมาย
หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and
Transparency)
บริษทั ฯ ตระหนักดีถงึ ความส�ำคัญของการเปิดเผยข้อมูลทีม่ คี วามถูกต้อง
ครบถ้วน และโปร่งใส ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตามหลัก
เกณฑ์ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นที่ส�ำคัญที่มีผลกระทบต่อ
ราคาหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ซึง่ ล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผูล้ งทุน
และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของ
บริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่
ข้อมูลต่างๆ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทฯ
ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทฯ ยังไม่ได้มีการจัดตั้ง
หน่วยงานเฉพาะ อย่างไรก็ตาม ในเบื้องต้นบริษัทฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการ
บริษัทท�ำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาค
รัฐที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ และ
สารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�ำปี งบการเงินดังกล่าวจัดท�ำ
ขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบาย
บัญชีทเี่ หมาะสมและถือปฏิบตั อิ ย่างสม�ำ่ เสมอ รวมทัง้ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่าง
เพียงพอในงบการเงิน ซึ่งในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทาน
คุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผย
ข้อมูลส�ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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การก�ำกับดูแลกิจการ
การรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
1. คณะกรรมการมีความรับผิดชอบในการดูแลระบบการจัดท�ำรายงาน
ทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
(1) ให้เปิดเผยข้อมูลอย่างน้อยดังรายการต่อไปนี้
ก. ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
ข. ความเห็นชองผู้สอบบัญชีในรายงานทางการเงินและข้อสังเกต
ของผูส้ อบบัญชีเกีย่ วกับระบบควบคุมภายใน และข้อสังเกตอืน่ ๆ
ของผู้สอบบัญชี (ถ้ามี)
ค. ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
ง. ความสอดคล้องในวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ และนโยบาย
บริษัทฯ
(2) ให้คณะกรรมการดูแลการเปิดเผยข้อมูลในแบบ 56-1 และการจัดท�ำ
ค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ทุกไตรมาส
(3) ให้คณะกรรมการเปิดเผยข้อมูลของกรรมการส่วนบุคคลตามหลัก
เกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับทางกฎหมาย
2. ให้ ค ณะกรรมการติ ด ตามความเพี ย งพอของสภาพคล่ อ งและความ
สามารถในการช�ำระหนี้ โดยให้ฝ่ายจัดการประเมินฐานะทางการเงินของ
กิจการ และรายงานให้คณะกรรมการรับทราบทุก 3 เดือน รวมไปถึงน�ำ
เสนอความเห็นในการท�ำรายการใดๆ ที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่อง
และความสามารถในการช�ำระหนี้ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
3. ให้คณะกรรมการก�ำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และข้อก�ำหนดต่างๆ ในยามที่มีแนวโน้มที่จะไม่สามารถช�ำระหนี้ได้
ตัวอย่างสัญญาณบ่งชี้ถึงสภาพคล่องที่มีปัญหาและการขาดความ
สามารถในการช�ำระหนี้
- ภาวะขาดทุนต่อเนื่อง
- กระแสเงินสดต�่ำ
- ข้อมูลทางการเงินไม่ครบถ้วน
- ขาดระบบบัญชีที่เหมาะสม
- ขาดการประเมินกระแสเงินสดและงบประมาณ
- ไม่มีแผนธุรกิจ
- ส่วนหนี้สินเพิ่มมากกว่าสินทรัพย์
- มีปัญหาในการระบายคลังสินค้าและการเก็บหนี้
4. ให้คณะกรรมการพิจารณาความยัง่ ยืนของกิจการ โดยการเปิดเผยข้อมูล
ส�ำคัญต่างๆ เป็นเอกสารแยกเก็บต่างหากและอัพโหลดของเว็บไซต์
5. ให้จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อประสานงานและให้ข้อมูลที่เหมาะ
สมต่อบุคคลภายนอก จัดท�ำนโยบายการสื่อสาร นโยบายการเปิดเผย
ข้อมูล
6. ให้เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ โดยตัวอย่างของข้อมูลที่ให้เปิดเผยมีดังนี้
(1) วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมบริษัทฯ
(2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ
(3) รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
(4) งบการเงินและรายงานเกีย่ วกับฐานะทางการเงินและผลประกอบการ
(1 ปีย้อนหลังจนถึงปัจจุบัน)
(5) แบบ 56-1 และ 56-2 (สามารถดาวน์โหลดได้)
(6) ข้อมูลต่างๆ ที่เสนอนักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน และสื่อต่างๆ
(7) โครงสร้างการถือครองหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม
(8) โครงสร้างกลุ่มบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทร่วมค้า และ
Special Purpose Enterprises/Vehicles (SPEs/SPVs)
(9) กลุม่ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ทงั้ ทางตรงและทางอ้อมทีถ่ อื หุน้ ร้อยละ 5 ขึน้ ไป
ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายแล้วทั้งหมด และมีสิทธิออกเสียง
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(10) การถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้บริหารระดับสูง
(11) หนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น
(12) ข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ
(13) นโยบายการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การบริ ษั ท ฯ นโยบายการต่ อ ต้ า น
คอร์รัปชั่น นโยบายการก�ำกับดูแลและจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
นโยบายการบริหารความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยงต่างๆ
(14) กฎบั ต รของ คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
(15) จรรยาบรรณของพนักงานและกรรมการบริษัท รวมถึงจรรยา
บรรณนักลงทุนสัมพันธ์
(16) ข้อมูลช่องทางติดต่อ (E-MAIL / TEL. NO.) ของผู้รับเรื่องร้อง
เรียนเช่น นักลงทุนสัมพันธ์ เลขานุการบริษัท เป็นต้น
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of
the Board of Directors)
5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ
โดยเป็นผูม้ บี ทบาทส�ำคัญในการก�ำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอด
จนมีบทบาทส�ำคัญในการก�ำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการด�ำเนินงาน
ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ
5.1.1. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1
ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน
5.1.2. ในการประชุ มสามัญ ประจ�ำปีทุก ครั้ง ให้ก รรมการออกจาก
ต�ำแหน่ง 1 ใน 3 หากแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จ�ำนวนใกล้ทสี่ ดุ กับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการทีอ่ อกจากต�ำแหน่ง
นี้จะได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้ามารับต�ำแหน่งอีกก็ได้
5.1.3. บริษัทฯ ได้ก�ำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯ
ประกอบด้วยบุคคลผูม้ คี วามรูด้ า้ นบัญชี การเงิน และธุรกิจแขนง
อื่นอย่างหลากหลายแขนงเป็นอย่างดี เหมาะสมต่อการปกป้อง
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และอื่นๆ นอกจากนี้ ยังครอบคลุม
คุณสมบัติที่ก�ำหนดไว้ในข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
5.1.4. บริ ษั ท ฯ ได้ แ บ่ ง แยกบทบาทหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบระหว่ า ง
คณะกรรมการบริษทั กับผูบ้ ริหารอย่างชัดเจนโดยคณะกรรมการ
บริ ษั ท ท� ำ หน้ า ที่ ใ นการก� ำ หนดนโยบายและก� ำ กั บ ดู แ ลการ
ด�ำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ในขณะที่ผู้บริหารท�ำ
หน้าทีบ่ ริหารงานของบริษทั ฯ ในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบาย
ที่ก�ำหนด ดังนั้น ประธานกรรมการบริษทั และกรรมการผู้จัดการ
จึงเป็นบุคคลคนละคนกัน โดยทั้งสองต�ำแหน่งต้องผ่านการ
คั ด เลื อ กจากคณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ ให้ ไ ด้ บุ ค คลที่ มี ค วาม
เหมาะสมที่สุด
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีเลขานุการบริษัทซึ่งท�ำหน้าที่ให้การสนับสนุนงานของ
คณะกรรมการบริษัทในด้านที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบ จัดการเรื่องการประชุม
กรรมการ และคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง และ
การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึง
ปฏิบัติที่ดี รวมทั้งการจัดท�ำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม
ผูถ้ อื หุน้ รายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ เก็บรักษารายงานการมีสว่ นได้เสีย

การก�ำกับดูแลกิจการ
ที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร ด�ำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ
ก�ำกับตลาดทุนประกาศก�ำหนด และจัดส่งส�ำเนารายงานการมีส่วนได้เสียซึ่ง
จัดท�ำโดยกรรมการให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบ
ภายใน 7 วันท�ำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
5.2 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ทักษะและความ
เชี่ยวชาญที่หลากหลาย และมีภาวะผู้น�ำ ซึ่งเป็นที่ยอมรับ โดยคณะกรรมการ
บริษัทจะมีส่วนร่วมในการก�ำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ นโยบายแนวทาง
ในการประกอบธุรกิจ และก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อ
ประโยชน์ในการติดตามและก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทอย่างใกล้ชิด
คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อติดตามและดูแล
การด�ำเนินงานของบริษัทฯ
บริษัทฯ ได้จัดให้มีนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็น
ลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ คณะกรรมการจะได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายและ
การปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจ�ำให้เหมาะสมอยู่เสมออย่างน้อยปีละ
1 ครั้ง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะถือปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับต่างๆ ตามที่ส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและหรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ก�ำหนดทุกประการ โดยจะเปิด
เผยรายงานการก�ำกับดูแลกิจการไว้ในรายงานประจ�ำปีและแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1)
5.2.1. จรรยาบรรณธุรกิจ
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ
ฝ่ายบริหาร และพนักงาน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
หน้าทีต่ ามภารกิจของบริษทั ฯ ด้วยความซือ่ สัตย์ สุจริต และเทีย่ งธรรมทัง้ การ
ปฏิบัติต่อบริษัทฯ ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชนและสังคม รวมทั้งการ
ก�ำหนดระบบติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจ�ำ
จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับ
ผูถ้ อื หุน้ โดยค�ำนึงถึงการเจริญเติบโตของบริษทั อย่างยัง่ ยืนและให้ผลตอบแทน
ที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจะด�ำเนินการอย่างโปร่งใส มีระบบบัญชีที่
เชื่อถือได้และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการดังกล่าว บริษัทฯ จึงยึดถือแนวทาง
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้
• การเจริญเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน
- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น
ทุกรายเพื่อประโยชน์สูงสุดโดยรวม
- บริหารจัดการบริษัทฯ โดยน�ำความรู้ และทักษะการบริหาร
มาประยุกต์ใช้อย่างเต็มความสามารถทุกกรณี รวมทั้งการ
ตัดสินใจด�ำเนินการใดๆ จะกระท�ำด้วยความระมัดระวังและ
รอบคอบ
- ไม่ด�ำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ
• การเปิดเผยข้อมูล
- รายงานสถานภาพและแนวโน้ ม ในอนาคตของบริ ษั ท ฯ ต่ อ
ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันสม�่ำเสมอและครบถ้วนตามความ
เป็นจริง
- ไม่แสวงหาประโยชน์ให้กบั ตนเองและผูเ้ กีย่ วข้องโดยใช้ขอ้ มูลใดๆ
ของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ
- ไม่เปิดเผยข้อมูลลับอันจะน�ำมาซึ่งผลเสียของบริษัทฯ ต่อบุคคล
ภายนอก
บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ�ำกัด (มหาชน)
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จรรยาบรรณว่าด้วยความสัมพันธ์กับลูกค้าและประชาชน
บริ ษั ท ฯ มี ค วามมุ ่ ง มั่ น ในการสร้ า งความพึ ง พอใจและความมั่ น ใจ
ให้กับลูกค้าและประชาชนที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี มีคุณภาพในระดับ
ราคาทีเ่ หมาะสม รวมทัง้ รักษาสัมพันธภาพทีด่ แี ละยัง่ ยืน จึงได้กำ� หนดแนวทาง
ปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้
• มุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าให้ได้
รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี มีคุณภาพ ในระดับราคาที่เหมาะสม
โดยยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและจริงจัง
• เปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน
ถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง รวมทั้งรักษา
สัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน
• ให้การรับประกันสินค้าและบริการภายใต้เงื่อนไขเวลาที่เหมาะสม
• จัดระบบเพื่อให้ลูกค้าและประชาชนสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า
และบริการ และด�ำเนินการอย่างดีที่สุดเพื่อให้ลูกค้าและประชาชนได้
รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว
• ไม่คา้ ก�ำไรเกินควรเมือ่ เปรียบเทียบกับคุณภาพของสินค้าหรือบริการ
ในชนิดหรือประเภทเดียวกันและไม่กำ� หนดเงือ่ นไขการค้าทีไ่ ม่เป็นธรรม
ต่อลูกค้า
• ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าและประชาชนอย่างเคร่งครัด
หากไม่สามารถปฏิบตั ไิ ด้ ต้องรีบแจ้งให้ลกู ค้าและประชาชนทราบล่วง
หน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาและหาแนวทางแก้ไข
• รักษาความลับของลูกค้าอย่างจริงจังและสม�่ำเสมอ รวมถึงไม่น�ำ
ข้อมูลมาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง
จรรยาบรรณว่าด้วยความสัมพันธ์กบั คูค่ า้ คูแ่ ข่งทางการค้า และเจ้าหนีก้ ารค้า
บริษัทฯ ค�ำนึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการด�ำเนินธุรกิจ
และผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้า โดยคู่ค้าของบริษัทฯ พึงปฏิบัติตามกฎหมาย
และกติกาต่างๆ อย่างเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณที่ดีในการด�ำเนินธุรกิจ
ในส่วนของธุรกิจที่เป็นการแข่งขัน บริษัทฯ จะยึดถือกติกาของการแข่งขันที่ดี
และบริษทั ฯ จะยึดถือแนวทางการปฏิบตั ทิ ดี่ แี ละเป็นธรรมในการกูย้ มื เงินจากเจ้า
หนี้และการช�ำระคืน ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักการดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้
ก�ำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้
• ความสัมพันธ์กับคู่ค้า
• ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า
• ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด
• กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ จะรีบแจ้งให้คู่ค้าทราบล่วง
หน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยใช้หลักของ
ความสมเหตุสมผล
• ความสัมพันธ์กับคู่แข่งทางการค้า
• ประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
• ไม่พยายามท�ำลายชือ่ เสียงของคูแ่ ข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาให้
ร้ายโดยปราศจากความจริง
• ความสัมพันธ์กับเจ้าหนี้ทางการค้า
• รักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้โดยเคร่งครัด ทั้งในแง่การ
ช�ำระคืน การดูแลหลักทรัพย์ ค�้ำประกันและเงื่อนไขอื่นๆ รวมทั้งไม่ใช้
เงินทุนทีไ่ ด้จากการกูย้ มื เงินไปในทางทีข่ ดั กับวัตถุประสงค์ในข้อตกลง
ที่ท�ำกับผู้ให้กู้ยืมเงิน
• รายงานฐานะทางการเงินของบริษัทแก่เจ้าหนี้ด้วยความซื่อสัตย์
• รายงานเจ้าหนีล้ ว่ งหน้าหากไม่สามารถปฏิบตั ติ ามข้อผูกพันในสัญญา
และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว
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การก�ำกับดูแลกิจการ
จรรยาบรรณว่าด้วยการเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการท�ำงานที่ดี
บริษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็นปัจจัยหนึ่งสู่ความส�ำเร็จ จึงมุ่งมั่นในการ
พัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการท�ำงานทีด่ ี ส่งเสริมการท�ำงาน
เป็นทีม เพื่อสร้างความมั่นใจให้พนักงาน จึงก�ำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้
• ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงานในรูปแบบของเงินเดือนและ/
หรือเงินโบนัส
• ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการท�ำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
• การแต่งตัง้ และโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน
ต้องกระท�ำด้วยความเสมอภาค สุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
ความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสม รวมทั้งการกระท�ำ หรือ
การปฏิบัติของพนักงานนั้นๆ
• ให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนา การถ่ายทอดความรู้ และความสามารถ
ของพนักงาน โดยให้โอกาสพนักงานอย่างทั่วถึงและสม�่ำเสมอ
• รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียม
และเสมอภาค
• ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับพนักงานอย่าง
เคร่งครัด
• บริหารงานโดยหลีกเลี่ยงการกระท�ำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผล
กระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน
จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ตระหนักและห่วงใยถึงความปลอดภัยของสังคมและคุณภาพ
ชี วิ ต ของประชาชนรวมถึ ง ให้ ค วามส�ำ คั ญ ในเรื่ อ งการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากร
ธรรมชาติ และส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ จึงก�ำหนดแนวทาง
ปฏิบัติไว้ดังนี้
• บริษัทฯ จะค�ำนึงถึงทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ธรรมชาติ โดยให้ มี ผ ลกระทบต่ อ ความเสี ย หายของสั ง คม
สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนน้อยที่สุด
• คื น ก� ำ ไรส่ ว นหนึ่ ง เพื่ อ กิ จ กรรมที่ จ ะมี ส ่ ว นสร้ า งสรรค์ สั ง คมและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสม�่ำเสมอ
• ปลูกฝังจิตส�ำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
• ให้ความส�ำคัญในการท�ำธุรกรรมกับคู่ค้าที่มีเจตจ�ำนงเดียวกันกับ
บริษัทฯ ในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
• บริ ษั ท ฯ ถื อ เป็ น นโยบายหลั ก ในการอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานอย่ า งมี
ประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ต่อชนรุ่นหลัง
• ปฏิบตั แิ ละให้ความร่วมมือ หรือควบคุมให้มกี ารปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัด
ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงาน
ก�ำกับดูแล
• บริษัทฯ ถือเป็นหน้าที่และเป็นนโยบายหลักในการให้ความส�ำคัญกับ
กิจกรรมของชุมชนและสังคมโดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคม
ชุมชน สิ่งแวดล้อม มุ่งสร้างสรรค์ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
รวมทั้ ง สนั บ สนุ น การศึ ก ษาแก่ เ ยาวชน และสนั บ สนุ น กิ จ กรรม
สาธารณประโยชน์แก่ชุมชนที่ด้อยโอกาสให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง
พึ่งพาตนเองได้
• บริษัทฯ ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย และส่งเสริมให้บุคลากรไปใช้
สิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะให้การ
สนับสนุนทางการเงิน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมแก่นักการ
เมืองใดๆ เพือ่ ผลประโยชน์ของนักการเมืองหรือพรรคการเมืองนัน้ ๆ
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและ
ยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้มีการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว
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5.2.2. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์บนหลักการทีว่ า่ การตัดสินใจใดๆ ในการด�ำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ
จะต้องท�ำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการ
กระท�ำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยก�ำหนดให้ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึง
ความสัมพันธ์หรือการเกีย่ วโยงของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วม
การพิจารณาตัดสิน รวมถึงไม่มีอ�ำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ
คณะกรรมการตรวจสอบจะน�ำเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้
มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบและได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทัง้ จะได้มกี ารเปิดเผยไว้ในงบการเงิน รายงาน
ประจ�ำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) ด้วย
5.2.3. ระบบการควบคุมภายใน
บริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร
และระดับปฏิบัติงาน และเพื่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน
บริษัทฯ จึงได้ก�ำหนดภาระหน้าที่ อ�ำนาจการด�ำเนินการของผู้ปฏิบัติงานและ
ผูบ้ ริหารไว้เป็นลายลักษณ์อกั ษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สนิ
ของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตาม
ควบคุมและประเมินผลออกจากกัน โดยบริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพือ่ ท�ำหน้าทีใ่ นการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจ
สอบภายในให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิผล
5.2.4. การบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ ก�ำหนดให้ท�ำการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุม
ภายในทีม่ อี ยู่ เพือ่ พิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบตั งิ าน และ
เพือ่ บริหารจัดการความเสีย่ งเพือ่ ลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษทั ฯ เพือ่ ให้ผล
การด�ำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
5.3 รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบจะท�ำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน
โดยมีฝ่ายบัญชีและการเงิน และผู้สอบบัญชีมาประชุมร่วมกัน และน�ำเสนอ
รายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการ
บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ รวมทั้งสารสนเทศทางการ
เงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน)
ที่ปรากฏในรายงานประจ�ำปี งบการเงินดังกล่าวจัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการ
บัญชีรับรองและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ การเปิดเผยข้อมูล
สารสนเทศที่ส�ำคัญ ทั้งข้อมูลทางการเงิน และไม่ใช่การเงิน ด�ำเนินการบน
พื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วน และสม�่ำเสมอ
5.4 การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการมี ก ารก� ำ หนดการประชุ ม โดยปกติ เ ป็ น ประจ� ำ ทุ ก 3
เดือน และอาจมีการประชุมพิเศษเพิม่ เติมตามความจ�ำเป็น โดยมีการก�ำหนดวาระ
การประชุมพร้อมรายละเอียดประกอบให้คณะกรรมการทราบและพิจารณาล่วง
หน้าก่อนการประชุมทุกครั้งตามข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการได้
มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนการประชุม เว้นแต่กรณีมีเหตุจ�ำเป็นเร่ง
ด่วน และมีการบันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บรวบรวมเอกสารรายงานที่
รับรองแล้วเพื่อใช้ในการอ้างอิงและสามารถตรวจสอบได้
ในการประชุม ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้ก�ำหนดวาระการประชุม
และพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้
กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระ
การประชุมได้
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ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งท�ำหน้าที่
ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ
โดยในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้สารสนเทศ
รายละเอียดข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมในฐานะผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะได้รับ
ทราบนโยบายโดยตรงเพื่อให้สามารถน�ำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้
ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดย
ให้กรรมการคนหนึง่ มีเสียงหนึง่ เสียง โดยกรรมการทีม่ สี ว่ นได้เสียจะไม่เข้าร่วม
ประชุมและ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียง
เท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
5.5 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหาร
บริ ษั ท ฯ มี น โยบายจ่ า ยค่ า ตอบแทนกรรมการและผู ้ บ ริ ห ารที่ จู ง ใจ
ในระดับที่เหมาะสม โดยค�ำนึงถึงผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ และความ
สอดคล้องกับธุรกิจ/อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่
และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารแต่ละคน โดยบริษัทฯ ใช้ความ
ระมัดระวังในการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะ
สม โดยเป็นอัตราที่แข่งขันได้ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เพื่อที่จะดูแลและรักษา
ผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้ ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ
เพิ่มขึ้นจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้
รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น ส�ำหรับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและ
ผู้บริหาร จะสอดคล้องกับผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติ
งานของผู้บริหารแต่ละคน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เป็นผู้พิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนที่จ�ำเป็นและเหมาะสมที่เป็นตัวเงิน ให้แก่
กรรมการ กรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการ รวมถึงผู้บริหารที่มีหน้าที่
รายงานตรงต่อกรรมการผู้จัดการ ทั้งนี้ ส�ำหรับค่าตอบแทนกรรมการและ
กรรมการชุดย่อย คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนจะน�ำเข้าเสนอต่อทีป่ ระชุม
คณะกรรมการบริษทั เพือ่ ขอมติเห็นชอบ และทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปีเพือ่
ขออนุมัติเป็นประจ�ำทุกปี
5.6 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการมี นโยบายส่ ง เสริ มและอ� ำ นวยความสะดวกให้มีการ
ฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการผู้เกี่ยวข้องในระบบการก�ำกับดูแล
กิจการของบริษัทฯ เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการ
บริษัท เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และในกรณี
ที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือแต่งตั้งกรรมการใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้
มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวม
ถึงการจัดให้มีการแนะน�ำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการด�ำเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ ให้แก่กรรมการใหม่
5.7 การก�ำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในให้เป็นไป
ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์
สุจริตในการด�ำเนินธุรกิจ และเพือ่ ให้แน่ใจว่า นักลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ
ได้รบั สารสนเทศทีเ่ ชือ่ ถือได้อย่างเท่าเทียมกันและทันท่วงที บริษทั ฯ จึงได้กำ� หนด
ระเบียบการก�ำกับดูแลการใช้ขอ้ มูลภายในและระเบียบการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวกับหลัก
ทรัพย์และมุ่งเน้นความโปร่งใสในการประกอบธุรกิจ สรุปสาระส�ำคัญได้ดังนี้
• กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในและ
ข้อมูลทีต่ นล่วงรูจ้ ากการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องบริษทั ฯ ทีม่ สี าระส�ำคัญต่อ
การเปลีย่ นแปลงราคาของหลักทรัพย์ทยี่ งั ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ
หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์
ของบริษัทฯ อันน�ำมาซึ่งผลประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น
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• กรรมการ ผู้บริหารและผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่ที่จะต้องรายงาน
การซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย และ
จ�ำกัดการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทฯ ในช่วงเวลาที่ก�ำหนด
• บริษัทฯ มีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ
ของบริษัทฯ ให้สาธารณชนทราบโดยทันทีและอย่างทั่วถึง โดยผ่าน
สือ่ และวิธีการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนโยบายการ
เปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ รวมถึงผ่านสื่ออื่นๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้
แน่ใจว่าข้อมูลข่าวสารได้เข้าถึงนักลงทุนทุกกลุ่มอย่างทันท่วงทีและ
เท่าเทียมกัน
5.8 การสื่อสารกับคณะกรรมการ
บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางส�ำหรับผู้มีส่วนได้เสียในการติดต่อสื่อสารกับ
คณะกรรมการธรรมาภิบาล โดยสามารถส่งจดหมายสื่อสาร แจ้งข้อมูล
หรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์มายังบริษัทฯ เพื่อพิจารณาด�ำเนินการตาม
กระบวนการที่ก�ำหนด
5.9 วาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
ในการประชุมสามัญประจ�ำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต�ำแหน่ง
ตามวาระเป็นอัตราหนึง่ ในสาม (1/3) ถ้าจ�ำนวนกรรมการทีจ่ ะออกจากต�ำแหน่ง
ตามวาระแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ที่สุด
กับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากต�ำแหน่งในปีแรก และปี
ที่สอง ให้กรรมการจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีที่สามให้กรรมการคนที่
อยูใ่ นต�ำแหน่งนานทีส่ ดุ เป็นผูอ้ อกจากต�ำแหน่ง ทัง้ นี้ กรรมการทีอ่ อกตามวาระ
นั้นอาจถูกเลือกเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ก็ได้

048

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ�ำกัด (มหาชน)

การก�ำกับดูแลกิจการ
ในกรณีที่ต�ำแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราว
ออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติและ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำ
กัดพ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัด
ไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็น
กรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในต�ำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลือ
อยู่ของกรรมการที่ตนแทน
ในส่วนของ วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ ให้เป็นไปตาม
เงื่อนไขดังต่อไปนี้
• กรรมการตรวจสอบมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี
กรรมการทีพ่ น้ จากต�ำแหน่งตามวาระมีสทิ ธิได้รบั เลือกกลับเข้ามาใหม่
ได้ ทั้งนี้ ส�ำหรับผู้ที่ได้ด�ำรงต�ำแหน่งมาแล้วเป็นระยะเวลา 9 ปี หรือ
3 วาระติดต่อกัน คณะกรรมการบริษัทจะทบทวนความเป็นอิสระที่แท้
จริงของกรรมการผู้นั้นเป็นประจ�ำทุกๆ ปี
• กรรมการตรวจสอบคนใดประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระต้องยื่น
หนังสือลาออกต่อประธานกรรมการบริษทั โดยการลาออกมีผลตัง้ แต่
วันที่ใบลาออกมาถึงที่บริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
แต่งตั้งกรรมการอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนกรรมการที่ลา
ออก โดยให้ด�ำรงต�ำแหน่งเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่ง
ตัวแทนคณะกรรมการบริษัทจะต้องแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบให้
ครบถ้วนภายใน 90 วัน นับแต่วันที่กรรมการตรวจสอบคนนั้นลา
ออก ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบพ้นจากต�ำแหน่งทั้งคณะ เพราะ
เหตุอนื่ นอกจากขาดคุณสมบัติ หรือ มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
ให้คณะกรรมการตรวจสอบทีพ่ น้ จากต�ำแหน่งยังคงต้องอยูร่ กั ษาการ
ในต�ำแหน่งเพียงเท่าทีจ่ ำ� เป็นจนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่
จะเข้ารับหน้าที่
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การก�ำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างของคณะกรรมการของบริษัท
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วย กรรมการบริษทั จ�ำนวนรวม 10 ท่าน
โดยแบ่งเป็น กรรมการอิสระ 4 ท่าน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน และ
กรรมการทีไ่ ม่ได้เป็นผูบ้ ริหาร 3 ท่าน ซึง่ คณะกรรมการบริษทั เป็นผูท้ รงคุณวุฒิ
จากหลากหลายด้านที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้
บริษัทฯ ได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อท�ำหน้าที่ให้ค�ำแนะน�ำด้านกฎหมายและ
กฎเหณฑ์ตา่ งๆ ทีค่ ณะกรรมการบริษทั จะต้องทราบและปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการดูแล
กิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติ
คณะกรรมการบริษัท
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
1. มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความเชีย่ วชาญทีห่ ลากหลาย มีภาวะผูน้ ำ�
และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินธุรกิจ มีความตั้งใจและ
มีจริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ
2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริต
และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และให้เป็นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
รวมถึงข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส�ำนักงานคณะ
กรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้เป็นไปตามหลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
3. มีหน้าทีก่ ำ� หนดวิสยั ทัศน์ ค่านิยมองค์กร นโยบาย ทิศทางการด�ำเนินงาน
ของบริษัท และก�ำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารด�ำเนินการให้เป็นไปตาม
นโยบายที่ก�ำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่า
ทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และการเติบโตอย่างยั่นยืน
4. ก�ำหนดนโยบาย เป้าหมาย แผนงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณ
ประจ�ำปี
5. ควบคุม ก�ำกับ ดูแล ให้ฝ่ายจัดการด�ำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและ
งบประมาณที่ก�ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. รับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ อย่างสม�ำ่ เสมอ ด�ำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์
ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระส�ำคัญต่อผู้ลงทุนอย่างถูก
ต้องครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส
7. ประเมินผลการปฏิบัติงานและก�ำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และ
ผู้บริหารระดับสูง
8. รับผิดชอบต่อผลประกอบการและการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหาร โดย
ให้มีความตั้งใจและระมัดระวัง ในการปฏิบัติงาน
9. ก�ำกับดูแลให้มกี ารก�ำหนดเป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจทีช่ ดั เจน และวัดผล
ได้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการก�ำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงาน โดย
พิจารณาถึงความเป็นไปได้ และสมเหตุสมผล
10. ก�ำกับดูแลให้มีการด�ำเนินธุรกิจ และปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม
11. ก�ำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
12. พิจารณาตัดสินในเรื่องที่มีสาระส�ำคัญ เช่น นโยบายและแผนธุรกิจ
โครงการลงทุนขนาดใหญ่ อ�ำนาจการบริหาร การได้มาหรือจ�ำหน่ายไป
ซึ่งทรัพย์สิน และรายการอื่นใดที่กฎหมายก�ำหนด
13. ก�ำหนดอ�ำนาจและระดับการอนุมตั ใิ นการท�ำธุรกรรม และการด�ำเนินการ
ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับงานของบริษทั ให้คณะหรือบุคคลตามความเหมาะสม
และให้เป็นไปตามข้อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องโดยจัดท�ำเป็นคูม่ อื อ�ำนาจด�ำเนิน
การ และให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

14. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือ
ได้ รวมทั้งดูแลจัดให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของ
การควบคุมภายใน
15. ด�ำเนินการให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
ที่มีประสิทธิผล
16. จัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจ�ำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สิน้ สุด
ของรอบปีบัญชีของบริษัท
17. ให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าสอบ
บัญชีประจ�ำปี เพื่อน�ำเสนอต่อ ผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
18. รายงานความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการในการจั ด ท�ำ รายงาน
ทางการเงินโดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงาน
ประจ�ำปี และครอบคลุมในเรื่องส�ำคัญๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดี
ส�ำหรับกรรมการบริษทั จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
19. มีอ�ำนาจแต่งตั้ง มอบหมาย หรือแนะน�ำให้อนุกรรมการหรือคณะท�ำงาน
เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่คณะกรรมการบริษัทเห็น
สมควร
20. ก�ำกับดูแลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ให้เป็นไปตาม
กฎบัตรที่ก�ำหนดไว้
21. มีอ�ำนาจพิจารณาและอนุมัติเรื่องใดๆ ที่จ�ำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับบริษัท
หรือที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อประโยชน์ของบริษัท
22. แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งคนใดหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นกระท�ำการ
อย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้การมอบอ�ำนาจ
ดังกล่าว ผู้ได้รับมอบอ�ำนาจนั้นต้องไม่มีอ�ำนาจอนุมัติรายการที่บุคคล
ดังกล่าวหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (“บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง”
ให้มคี วามความหมายตามทีก่ ำ� หนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีสว่ นได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย
เว้นแต่เรื่องต่อไปนี้ จะกระท�ำได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ก่อน
• เรื่องที่กฎหมายก�ำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
• การท�ำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย
หรือข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้น
• นอกจากนั้นในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความรับเห็นชอบจากที่
ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่า 3 ใน 4 ของจ�ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่
ส�ำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- การรับซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัท
เอกชนอื่นมาเป็นของบริษัท
- การท�ำ แก้ไข หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของ
บริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�ำคัญ การมอบหมายให้บุคคล
อื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคล
อื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก�ำไรขาดทุนกัน
- การออกหุ้นใหม่เพื่อช�ำระแก่เจ้าหนี้ของบริษัท ตามโครงการ
แปลงหนี้เป็นทุน
บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ�ำกัด (มหาชน)
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- การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการลดจ�ำนวนหุ้น หรือ
ลดมูลค่าหุ้น
- การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท
- เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายก�ำหนด
ทั้งนี้ เรื่องใดที่กรรมการมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อย กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียหรือมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดงั กล่าวไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ในเรื่องนั้น
23. คณะกรรมการต้องประเมินผลการปฏิบตั ดิ ว้ ยตนเอง และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานโดยรวม
นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการก�ำกับดูแลให้
บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือ
จ�ำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือตามประกาศของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
คณะกรรมการชุดย่อย
บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริ ห าร คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและ
ถ่วงดุลอย่างเหมาะสม และเพื่อให้การบริหารและด�ำเนินกิจการให้เป็นไปตาม
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด จะมีขอบเขต
อ�ำนาจหน้าที่เฉพาะ ดังต่อไปนี้
คณะกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้มั่นใจว่า มีความถูกต้องและเชื่อถือ
ได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับ
ผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดท�ำรายงานทางการ
เงินทั้งรายไตรมาสและประจ�ำปี
2. สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัท ให้มีความเหมาะสมและ
มีประสิทธิผล และอาจเสนอแนะให้มกี ารสอบทานหรือตรวจสอบรายการ
ใดที่เห็นว่าจ�ำเป็นและเป็นสิ่งส�ำคัญ พร้อมทั้งน�ำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในที่ส�ำคัญและจ�ำเป็นเสนอคณะ
กรรมการบริษทั โดยสอบทานร่วมกับผูส้ อบบัญชีภายนอก และผูจ้ ดั การ
แผนกตรวจสอบระบบงานภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของส�ำนักงานคณะ
กรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท�ำ
หน้าที่ผู้สอบบัญชี เพื่อให้ด�ำเนินการตรวจสอบบัญชี ระบบควบคุม และ
งบการเงินของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีอ�ำนาจและความ
รับผิดชอบในการคัดเลือก ประเมินผล เสนอค่าตอบแทน และก�ำกับดูแล
การท�ำงานของส�ำนักงานสอบบัญชี หรือการด�ำเนินการตรวจสอบอื่น
ใด บริการสอบทานหรือการให้ความเชือ่ มัน่ ส�ำหรับบริษทั ของผูส้ อบบัญชี
ของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท
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5. ผู้ตรวจสอบบัญชีและส�ำนักงานสอบบัญชีแต่ละแห่งจะรายงานตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีอ�ำนาจในการ
อนุมัติเงื่อนไขและค่าบริการเบื้องต้นส�ำหรับบริการด้านการตรวจสอบ
และบริการอื่นที่เสนอโดยผู้ตรวจสอบบัญชี
ทัง้ นี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะให้คำ� แนะน�ำต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่
เสนอต่อผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีเพื่ออนุมัติแต่งตั้ง
ผู้ตรวจสอบบัญชีและค่าบริการตรวจสอบบัญชี
6. ประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารและผู้ตรวจสอบบัญชีตามความเหมาะสม
เกีย่ วกับปัญหาและข้อจ�ำกัดในการตรวจสอบ รวมถึงการด�ำเนินการของ
ฝ่ายบริหารต่อปัญหาหรือข้อจ�ำกัดนัน้ ๆ และนโยบายการบริหารและการ
ประเมินความเสี่ยงของบริษัท รวมถึงความเสี่ยงทางการเงินที่ส�ำคัญ
และมาตรการของฝ่ายบริหารในการควบคุมและลดความเสี่ยงดังกล่าว
นอกจากนีค้ ณะกรรมการตรวจสอบยังต้องด�ำเนินการแก้ไขความขัดแย้ง
ใดๆ ระหว่างผูบ้ ริหารกับผูส้ อบบัญชีทเี่ กีย่ วข้องกับรายงานทางการเงิน
รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม
ด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
7. ส่งเสริมและสร้างความมั่นใจเกี่ยวกับความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบ
บัญชี คณะกรรมการตรวจสอบต้องหารือกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับความ
เป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและบริษทั รวมถึงความสัมพันธ์ใดๆ หรือบริการ
ใดๆ ระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท ตลอดจนความสัมพันธ์อื่นใดที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อความเที่ยงธรรมของผู้ตรวจสอบบัญชี
8. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษทั มาตรฐานการบัญชี และนโยบาย
บัญชี และการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญเกี่ยวกับมาตรฐานบัญชี หลักการ
หรือแนวทางปฏิบัติ รวมถึงการตัดสินใจทางบัญชีที่ส�ำคัญ ที่ส่งผล
กระทบต่อรายงานทางการเงินของบริษัท ซึ่งรวมถึงทางเลือก ความ
สมเหตุสมผล และผลของการตัดสินใจดังกล่าว
9. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงู สุด
ต่อบริษัท
10. สอบทานและอนุมัติหรือให้สัตยาบันในธุรกรรมใดๆ ระหว่างบริษัท
กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นธุรกรรมที่ถูกก�ำหนดให้เปิดเผยข้อมูล
ตามกฎเกณฑ์ ข องส� ำ นั ก งานคณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์
11. สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษทั ตามวิธกี ารและมาตรฐาน
ที่ยอมรับโดยทั่วไป
12. สอบทานให้ บ ริ ษั ท มี ร ะบบการบริ ห ารความเสี่ ย งที่ เ หมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
13. รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ ค ณะ
กรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
14. ร่วมให้ความเห็นในการพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน ประเมินผลงานของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
15. ในการปฏิบตั งิ านตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำ� นาจ
เชิญให้ฝ่ายจัดการผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้
ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจ�ำเป็น
16. ให้มอี ำ� นาจว่าจ้างทีป่ รึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษทั มา
ให้ความเห็นหรือให้ค�ำปรึกษาในกรณีจ�ำเป็น
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17. จัดท�ำรายงานการก�ำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ให้ความเห็นเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน และระบบการบริหารความ
เสี่ยง โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
18. ให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ เลขานุการบริษัท เป็น
ผู้สนับสนุนข้อมูลต่างๆ ที่คณะกรรมการตรวจสอบต้องการ
19. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบตั งิ านโดยการประเมิน
ตนเอง และรายงานผลการประเมินพร้อมทัง้ ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบตั ิ
งานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกปี
20. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
21. ในกรณีที่พบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท�ำ ซึ่งอาจมีผล
กระทบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการด�ำเนินงานของ
บริษัท เช่น รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทุจริต หรือ
มีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่ส�ำคัญในระบบการควบคุมภายใน
การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนด
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น ให้คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร หากคณะกรรมการ
บริษัทหรือผู้บริหารไม่ด�ำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตาม
ที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร กรรมการตรวจสอบรายใด
รายหนึ่ ง อาจรายงานว่ า มี ร ายการหรื อ การกระท� ำ ดั ง กล่ า วต่ อ
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
22. ก�ำกับดูแลจัดท�ำนโยบาย แนวปฏิบัติ และโครงการด้านการต่อต้าน
คอร์รัปชั่นและสื่อสารให้ทุกคนได้รับทราบและปฏิบัติตาม
23. ดูแลให้บริษทั มีชอ่ งทางการรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนต่างๆ เกีย่ วกับ
รายงานในงบการเงินทีไ่ ม่เหมาะสมหรือประเด็นอืน่ โดยท�ำให้ผแู้ จ้งเบาะแส
มั่นใจว่า มีกระบวนการสอบทานที่เป็นอิสระ และมีการด�ำเนินการติดตาม
ที่เหมาะสม และเปิดเผยช่องทางรับเรื่องร้องเรียนใน Website และให้
รายงานคณะกรรมการถึงข้อร้องเรียนต่างๆ
24. ในกรณีจ�ำเป็น คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอค�ำปรึกษาจากที่
ปรึกษาภายนอก หรือ ผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามระเบียบของบริษัท
25. ปฏิบตั งิ านอืน่ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมายภายในขอบเขตหน้าที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหาร
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
1. จัดท�ำและน�ำเสนอนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ และแผนงาน
ประจ�ำปี ก�ำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณประจ�ำปี และอ�ำนาจบริหารต่างๆ
ของบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
2. รับผิดชอบในการบริหารกิจการของบริษทั ให้เป็นไปตามทิศทาง เป้าหมาย
นโยบายทางธุรกิจของบริษัท
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3. รับผิดชอบการด�ำเนินงานของบริษทั ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง วางโครงสร้างองค์กร และ
ก�ำหนดต�ำแหน่งหน้าที่ของบริษัท รวมทั้งปรับปรุงแก้ไข เมื่อด�ำเนิน
การไปแล้วให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัททราบ ทบทวน ปรับปรุง
กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
4. มีอำ� นาจพิจารณาอนุมตั กิ ารใช้จา่ ยเงินเพือ่ การลงทุนหรือการด�ำเนินงาน
ต่างๆ การกู้ยืมหรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืม
เงิน ตลอดจนการเข้าเป็นผู้ค�้ำประกัน เพื่อการท�ำธุรกรรมตามปกติของ
บริษัท และเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการด�ำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของ
บริษทั ภายในวงเงินทีก่ ำ� หนด ทัง้ นี้ การกระท�ำดังกล่าวจะต้องอยูภ่ ายใต้
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน
หรือกฎหมายอื่นใดในเรื่องที่เกี่ยวข้องด้วย
5. ก�ำหนดโครงสร้างองค์กรและอ�ำนาจการบริหารจัดการ โดยให้ครอบคลุม
รายละเอียดการคัดเลือก การว่าจ้าง การโยกย้าย การฝึกอบรม และ
การเลิกจ้างพนักงานของบริษัทที่เป็นคณะผู้บริหาร หรือผู้บริหารระดับ
สูง โดยมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการของบริษัทเป็นผู้มีอ�ำนาจแทน
บริษัทที่จะลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน
6. ก�ำกับดูแลและอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัท และ
อาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระท�ำ
การอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้
และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข
อ�ำนาจนั้นๆ ได้
7. มีอำ� นาจแต่งตัง้ ทีป่ รึกษาด้านต่างๆ ทีจ่ ำ� เป็นต่อการด�ำเนินการของบริษทั
หรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ทัง้ นี้ การมอบหมายอ�ำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�ำนาจ หรือมอบอ�ำนาจช่วงที่ท�ำให้คณะ
กรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอ�ำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถ
อนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศ
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสีย หรืออาจ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย เว้นแต่
เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการด�ำเนินธุรกรรมที่เป็นไปตามนโยบาย
และหลักเกณฑ์ทคี่ ณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาอนุมตั ไิ ว้ ซึง่ เป็นไปตามพ.ร.บ.
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/
หรือระเบียบของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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การก�ำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริหารคาวามเสี่ยง
• พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมการบริษัทที่ครบวาระ และ/หรือมีต�ำแหน่งว่างลง
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และ/หรือแต่งตั้งเพิ่ม แล้วแต่กรณี
1. ก� ำ หนดนโยบาย และกรอบการบริ ห ารความเสี่ ย งน� ำ เสนอให้ ค ณะ
• พิจารณาสรรหา และคัดเลือกผู้บริหารของบริษัท โดยเฉพาะ
กรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
ต�ำแหน่งกรรมการผู้จัดการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. ก�ำหนด ทบทวนและพัฒนานโยบายกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร
• ก�ำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัท
3. ติดตามกระบวนการบ่งชี้และประเมินความเสี่ยง
พิ จ ารณาทบทวนนโยบายการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ข องบริ ษั ท
4. ก� ำ กั บ ดู แ ลและสนั บ สนุ น ให้ มี ก ารด� ำ เนิ น งานด้ า นการบริ ห ารความ
ทุกๆ ปี รวมทั้งเสนอปรับปรุงแก้ไขนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
เสี่ยงองค์กร สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึง
ของบริษัทให้คณะกรรมการพิจารณา
สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
2. ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน
5. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการ
• จัดท�ำหลักเกณฑ์และนโยบายในการก�ำหนดค่าตอบแทนของคณะ
ความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความ
กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารเพื่อเสนอต่อคณะ
เสี่ยงที่ส�ำคัญ
กรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว
6. พิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กร และให้ข้อคิดเห็นใน
แต่กรณี
ความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึน้ รวมทัง้ ก�ำหนดแนวทางการก�ำหนดมาตรการ
• ก�ำหนดค่าตอบแทนที่จ�ำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่
ควบคุม หรือบรรเทา และการพัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสีย่ ง
ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลโดยการก�ำหนด
องค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และผูบ้ ริหารของบริษทั ให้พจิ ารณา
7. พิจารณารายงานผลการประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึ้น รวมถึง
ความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบ
ผลกระทบโดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ เช่น การจัดท�ำรายงาน
เทียบกับบริษทั ในธุรกิจทีค่ ล้ายคลึงกัน และประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั
ทางการเงินเท็จ การท�ำให้สูญเสียทรัพย์สิน การคอร์รัปชั่น การที่
จากกรรมการ และผูบ้ ริหารของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ
ผู้บริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน (Management override
บริษทั พิจารณาและน�ำเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการเพือ่ ขออนุมตั ิ
of internal controls) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานที่ส�ำคัญ
• พิจารณาอนุมัติการก�ำหนดค่าตอบแทนประจ�ำปีของกรรมการ
การได้มาหรือใช้ไปซึ่งทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้อง เป็นต้น
• รั บ ผิ ด ชอบต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท และมี ห น้ า ที่ ใ ห้ ค� ำ ชี้ แ จง
8. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้คณะกรรมการ รับทราบ
ตอบค�ำถามเรื่องค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดย่อย และ
และในกรณีทมี่ ปี จั จัย หรือเหตุการณ์สำ� คัญ ซึง่ อาจมีผลกระทบต่อบริษทั
ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้น
อย่างมีนัยส�ำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและ
• รายงานนโยบาย หลักการ เหตุผลของการก�ำหนดค่าตอบแทน
พิจารณาโดยเร็วที่สุด
กรรมการและผู้บริหาร ตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
9. ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
ประเทศไทย โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี
เพื่อพิจารณา หารือ และด�ำเนินการใดๆ ให้ส�ำเร็จลุล่วงตามหน้าที่ความ
(56-1) และรายงานประจ�ำปีของบริษัท
รับผิดชอบ
• ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การก� ำ หนดค่ า ตอบแทนตามที่
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยฝ่ายบริหาร และหน่วยงาน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ต่างๆ ต้องรายงานหรือน�ำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อสนับสนุนการ
ขอบเขตอ� ำ นาจหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
ค่าตอบแทน
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนให้
บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
1. ด้านการสรรหา
• ก� ำ หนดหลั ก เกณฑ์ แ ละนโยบายในการสรรหากรรมการบริ ษั ท
และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของจ�ำนวน
โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ ก�ำหนดคุณสมบัติ
ของกรรมการ เพือ่ เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และ/หรือเสนอขอ
อนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

052

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2563

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน
ของบริษัท
ของบริษัท
คณะกรรมการบริ ษั ท ให้ ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ ระบบการควบคุ ม ภายใน หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
จึงได้จดั ให้มรี ะบบการควบคุมภายในทีค่ รอบคลุมทัง้ ในด้านการเงิน การบริหาร
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้อง
การด�ำเนินงานให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ กับมาตรฐานสากล บริษัทฯ ได้ว่าจ้าง บริษัท สอบบัญชี ไอ วี แอล จ�ำกัด
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตาม ซึง่ เป็นบริษทั ภายนอก และมีความเป็นอิสระ เป็นผูต้ รวจสอบภายในของบริษทั ฯ
แนบทางของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of และมีนางสาว วัลดี สีบญ
ุ เรือง เป็นหัวหน้าผูต้ รวจสอบภายในของบริษทั ฯ โดยที่
Treadway Commission) มาประยุกต์ใช้ให้การควบคุมภายในและการบริหาร มีคุณสมบัติ วุฒกิ ารศึกษา และประสบการณ์ในการท�ำงาน ดังนี้
ความเสี่ยงมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพื่อให้การด�ำเนินงานด้านต่าง ๆ ของ
1) ชื่อ – นามสกุล : นางสาว วัลดี สีบุญเรือง
บริษัทฯ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด
วุฒิการศึกษา :
ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
อีกทั้ง บริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง
หลักสูตรการอบรม :
ขององค์กรอย่างเป็นระบบมีประสิทธิผล ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
ได้ก�ำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง การประเมิน และวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง
หลักสูตร Audit Committee Program (DCP)
ที่มีผลกระทบต่อองค์กรทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน เพื่อน�ำไปถือปฏิบัติ
ประสบการณ์ท�ำงาน :
ทั่วทั้งองค์กรและใช้ควบคุมความเสี่ยงองค์กร
2537 - ปัจจุบัน Senior Partner บริษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล จ�ำกัด
นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24
2533 - 2537 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
บริษัท แมนดอมคอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จ�ำกัด
กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบครบทั้ง 3 คน เข้าร่วม
2529 - 2533 Audit Senior บริษัท ดีลอยท์ โธมัทสุ ไชยยศ จ�ำกัด
ประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาประเมินความเพียงพอของ
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : ไม่มี
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายในของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน : ไม่มี
โดยการสอบถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารในด้านต่างๆ 5 ด้าน คือ
2) ชื่อ – นามสกุล : นางสาว อังคณา ไทยจรัสเสถียร
วุฒิการศึกษา :
1) ด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2) ด้านการบริหารความเสี่ยง
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบัญชี
3) ด้านการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
4) ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
หลักสูตรการอบรม : ไม่มี
5) ด้านระบบการติดตาม
ประสบการณ์ท�ำงาน :
ภายหลังการประเมิน คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่า ปัจจุบนั บริษทั ฯ
2555 – ปัจจุบัน Partner บริษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล จ�ำกัด
มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมส�ำหรับการด�ำเนินงานธุรกิจ
2551 – 2555 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ�ำกัด (มหาชน)
ของบริษัทฯ ซึ่งกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของ
2546 – 2551 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท ไทยไทโย จ�ำกัด
คณะกรรมการบริษัท โดยได้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางบัญชีที่ยอมรับโดยทั่วไป
2545 – 2456 ผู้จัดการส่วนส�ำนักงาน
ของส�ำนักงาน ก.ล.ต. และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวม
บริษัท ขอนแก่น เอ็ม.ดี.เอฟ.บอร์ด จ�ำกัด
ถึงมีระบบควบคุมภายในเรื่องการท�ำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ
2542 – 2545 Audit Senior บริษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล จ�ำกัด
ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะสมและเพียง
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : ไม่มี
พอ ทั้งนี้ ที่ผ่านมาการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมที่เกี่ยวข้องดังกล่าว จะอยู่
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน : ไม่มี
ภายใต้การพิจารณาถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นหลัก นอกจากนี้
คณะกรรมการตรวจสอบได้ ร ่ ว มกั นพิ จ ารณาแล้ ว มี ค วามเห็นว่า
บริษทั ฯ ยังก�ำหนดนโยบายเพือ่ เพิม่ ความระมัดระวังในการท�ำธุรกรรมดังกล่าว
โดยพิจารณาอนุมตั กิ ารท�ำธุรกรรมในอนาคต จะถูกพิจารณาจากผูท้ ไี่ ม่มสี ว่ นได้ นางสาววัลดี สีบุญเรือง และนางสาว อังคณา ไทยจรัสเสถียร เป็นผู้มี
เสีย เป็นพิเศษในธุรกรรมดังกล่าวเท่านั้น ทั้งนี้คณะกรรมการบริษทั ได้ให้ความ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน และด้านการสอบ
ส�ำคัญเรื่องการก�ำกับองค์กรเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีกระบวนการก�ำกับดูแล บัญชีในบริษัทฯ มีความเข้าใจในกิจกรรมและการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
รวมถึงมีคุณสมบัติ ประวัติการท�ำงานที่เหมาะสม และประวัติการอบรมใน
กิจการที่ดี (Good Corporate Governance) อย่างแท้จริงให้มากขึ้น
หลั กสู ต รที่ เ กี่ ยวข้ อ งแก่ การท� ำ หน้ า ที่ ต รวจสอบระบบภายในของบริษัทฯ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้อย่างอิสระและมีประสิทธิภาพ
ทัง้ นี้ การพิจารณาอนุมตั ิ แต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างผูท้ ำ� หน้าทีต่ รวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมิได้มีความเห็นต่างไปจากความเห็นของ
ภายในของบริษัทฯ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทหรือผู้สอบบัญชี
หัวหน้างานก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน
บริษทั ฯ แต่งตัง้ นาย ณัฐภัทร พูนผลทวีลาภ เป็นหัวหน้างานก�ำกับดูแลการ
ปฏิบัติงานซึ่งเป็นผู้ที่มีความเข้าใจในระบบการปฏิบัติงาน และมีประวัติการ
ท�ำงานที่เหมาะสม
บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ�ำกัด (มหาชน)
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ปัจจัยความเสี่ยง
ปัจจัยความเสี่ยงที่ระบุไว้ในหัวข้อนี้มิได้เป็นความเสี่ยงทั้งหมดที่มีอยู่
ดังนั้นปัจจัยความเสี่ยงอื่นๆ ที่บริษัทฯ มิได้รับทราบในขณะนี้ หรือที่บริษัทฯ
เห็นว่าเป็นปัจจัยความเสี่ยงที่ไม่เป็นสาระส�ำคัญในปัจจุบัน อาจเป็นปัจจัยความ
เสี่ยงที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ หรือผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคตได้
อนึ่ง ข้อความในลักษณะการคาดการณ์ในอนาคตที่ปรากฏในเอกสาร
ฉบับนี้ เช่น การใช้ถอ้ ยค�ำว่า “เชือ่ ว่า” “คาดว่า” “เห็นว่า” “อาจจะ” “มีแผนการ”
หรือ “ประมาณ” เป็นต้น หรือค�ำหรือข้อความอื่นใดในลักษณะท�ำนองเดียวกัน
หรือการคาดการณ์เกี่ยวกับแผนการประกอบธุรกิจ ผลการด�ำเนินงาน การ
เปลีย่ นแปลงของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องในการประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ นโยบาย
ของรัฐบาล และอืน่ ๆ เป็นการคาดการณ์ถงึ เหตุการณ์ในอนาคต ซึง่ ผลทีเ่ กิดขึน้
จริงอาจแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญจากการคาดการณ์หรือคาดคะเนได้
ปัจจัยความเสีย่ งในการประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ ทีอ่ าจมีผลกระทบต่อ
ผลการด�ำเนินงานและฐานะการเงินของบริษทั ฯ ตลอดจนผลตอบแทนจากการ
ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทฯ อย่างมีนัยส�ำคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้

ความเสี่ยงด้านการประกอบธุรกิจ
(1) ความเสี่ยงจากการบริหารลูกหนี้จากลักษณะของลูกหนี้ที่เป็นรายย่อย
และเป็นลูกหนี้ที่ไม่มีเอกสารทางการเพื่อการยืนยันตัวตน
รายละเอียดความเสีย่ ง : เนือ่ งจากบริษทั ฯ มีการขายสินค้าให้ลกู ค้าใน
ตลาดสดเป็นสัดส่วนใหญ่ ดังนั้น โดยธรรมเนียมปฏิบัติปกติของลูกค้าในพื้นที่
ตลาดสดนี้ จะไม่ยินยอมมอบเอกสารราชการต่างๆ ให้บุคคลอื่น ดังนั้น จึงมี
ความเสี่ยงจากการที่บริษัทฯ จะไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ในกรณีที่มีการฟ้อง
ร้องหากลูกค้าผิดนัดช�ำระหนี้ ในส่วนของรายละเอียดของเอกสารยืนยันตัวตน
ลูกค้าที่มีเอกสารและไม่มีเอกสาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี้

จ�ำนวนลูกค้าทั้งหมด*
เอกสารยืนยันตัวตน
บัตรประชาชน
หนังสือรับรอง
ภพ.20
ทะเบียนการค้า
แผนที่
รูปถ่าย
สรุปจ�ำนวนเอกสารยืนยันตัวตนลูกค้า (เอกสารทางการ)
จ�ำนวนลูกค้าที่มีเอกสารอย่างน้อย 1 เอกสาร
จ�ำนวนลูกค้าที่อยู่ระหว่างขอเอกสาร
รวม

6,136

สัดส่วน
(% ของลูกค้าทั้งหมด)
100.00%

1,176
176
134
73
3,312
3,499

19.17%
2.87%
2.18%
1.19%
53.98%
57.02%

1,328
4,808
6,136

21.64%
78.36%

ลูกค้าที่มีชื่อเป็นทางการ
ลูกค้าที่มีชื่อไม่เป็นทางการ
รวม

3,651
2,485
6,136

59.50%
40.50%

จ�ำนวนลูกค้า (ราย)

หมายเหตุ: * จ�ำนวนลูกค้ารวม Active และ Inactive
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การด�ำเนินการจัดการความเสี่ยง : บริษัทฯ มีการก�ำหนดนโยบาย
และขัน้ ตอนในการจัดการเอกสารดังกล่าว ตัง้ แต่การเปิดหน้าบัญชีลกู ค้า การ
พิจารณาให้สินเชื่อ และการพิจารณาติดตามหนี้ โดยในขั้นตอนการเปิดหน้า
บัญชี บริษัทฯ ก�ำหนดให้ลูกค้าใหม่ทุกรายต้องมีเอกสารราชการอย่างน้อย
1 เอกสารที่สามารถยืนยันตัวตนได้ในกรณีที่มีการฟ้องร้องเกิดขึ้น อย่างไร
ก็ตาม ส�ำหรับลูกค้ากลุม่ ทีม่ ชี อื่ ไม่เป็นทางการ หรือ ไม่มเี อกสารประกอบการเปิด
หน้าบัญชี บริษัทฯ ก�ำหนดให้ขายเป็นเงินสดเท่านั้น (ส่งของแล้วเก็บเงินทันที)
ไม่ให้ขายเชือ่ จนกว่าลูกค้าจะยินยอมมอบเอกสารให้ อย่างไรก็ตาม ส�ำหรับลูกค้า
เก่าที่มีการซื้อขายในรูปแบบการให้เงินเชื่อมานาน บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการเก็บ
เอกสารอื่นๆ เช่น แผนที่ร้าน รูปถ่ายหน้าร้าน และข้อมูลสภาพแวดล้อมต่างๆ
เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการระบุตัวตนลูกค้ารายนั้นๆ จากการปรึกษาที่ปรึกษา
ทางกฎหมายของบริษทั ฯ ถึงประเด็นดังกล่าว บริษทั ฯ ได้ขอ้ สรุปว่าในการฟ้อง

กรณีลูกหนี้ผิดนัดช�ำระ หากมีเอกสารยืนยันตัวทางราชการ จะท�ำให้มีความ
สะดวกในการฟ้องร้อง อย่างไรก็ตามหากไม่มเี อกสาร บริษทั ฯ สามารถด�ำเนิน
การฟ้องร้องได้เช่นกัน โดยระบุตวั ตนลูกหนีท้ ผี่ ดิ นัดช�ำระผ่านการสืบพยาน ทัง้
พยานแวดล้อมและพยานบุคคล
(2) ความเสี่ยงจากวัตถุดิบหลักมีราคาผันแปรตามราคาตลาดโลก
รายละเอียดความเสี่ยง : สืบเนื่องจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ (สินค้า
พลาสติก) เป็นสินค้ากึ่งโภคภัณฑ์ ที่มีวัตถุดิบหลักคือเม็ดพลาสติก โดยเม็ด
พลาสติกมีสารตั้งต้นในการผลิตคือ Naphtha ซึ่งเป็นสินค้า By-Product จาก
การกลัน่ น�ำ้ มันดิบ ดังนัน้ ราคาของเม็ดพลาสติกจึงมีความแปรผันสอดคล้องกับ
ราคาน�ำ้ มันในตลาดโลก ซึง่ ในปี 2563 ทีผ่ า่ นมา ราคาน�ำ้ มันมีการแปรผันค่อน
ข้างสูง ส่งผลให้ราคาเม็ดพลาสติกแปรผันตามไปด้วย โดยรายละเอียดการ
เคลื่อนไหวของราคาเม็ดพลาสติกในประเทศไทยมีรายละเอียดดังนี้

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

โดยสรุปแล้ว การเคลือ่ นไหวของราคาเม็ดพลาสติกประเภท PP ในช่วง
ครึ่งปีแรกลดลงจาก 35.75 บาทต่อกก. เป็น 32.63 บาทต่อกก. ลดลง 3.12
บาทต่อกก. คิดเป็นร้อยละ 8.73 และในช่วงครึง่ ปีหลังราคาเม็ดพลาสติกประเภท
PP เพิ่มขึ้นจาก 32.63 บาทต่อกก. ขึ้นไปสูงสุดที่ 39.00 บาทต่อกก. เพิ่มขึ้น
6.37 บาทต่อกก. คิดเป็นร้อยละ 19.52 ดังนัน้ จะเห็นได้ดงั ปรากฏในข้อมูลสถิติ
ราคาเม็ดพลาสติกในประเทศ (Domestic Price) ว่า ราคาเม็ดพลาสติกมีการ
ผันผวนค่อนข้างสูงในปี 2563 ทีผ่ า่ นมา ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงมีความเสีย่ งในการ
ทีไ่ ม่สามารถควบคุมต้นทุนการผลิตทีแ่ ปรผันตามราคาเม็ดพลาสติกได้ ซึง่ อาจ
ส่งผลให้บริษัทฯ มีก�ำไรลดลง และลูกค้าอาจเกิดความไม่พึงพอใจได้
การด�ำเนินการจัดการความเสี่ยง : บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการบริหาร
ความเสี่ยงในประเด็นดังกล่าวตามมาตรการดังต่อไปนี้
1) ติดตามข่าวสารและข้อมูลที่เป็นปัจจัยต่อความผันผวนของราคา
วัตถุดิบหลักอย่างใกล้ชิด และน�ำมาวิเคราะห์รายสัปดาห์เพื่อปรับ
กลยุทธ์ในการสัง่ ซือ้ วัตถุดบิ ตามสถานการณ์ราคาทีเ่ ปลีย่ นแปลง

2) ปรับราคาขายให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงของราคาวัตถุดบิ
ในช่วงเวลานั้นๆ โดยให้ความส�ำคัญกับความพึงพอใจของลูกค้า
เป็นส�ำคัญ รวมไปถึงช่วงราคา (Price Spread) ระหว่างราคา
ขายกับต้นทุนด้วย
3) ติดตามและให้ข้อมูลลูกค้าเป็นรายสัปดาห์
(3) ความเสี่ยงจากการยกเลิกค�ำสั่งซื้อและหาสินค้าอื่นทดแทน ในกรณีที่
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ไม่เพียงพอเนื่องจากแรงงานขาดแคลน
รายละเอียดความเสี่ยง : ปัจจุบันแรงงานชาวไทยมีแนวโน้มและ
อัตราที่ลดลง ดังจะเห็นได้จากข้อมูลจากส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ (ตาราง
1.1 จ�ำนวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จ�ำแนกตามสถานภาพแรงงานปี 2555
- 2561 ทั่วราชอาณาจักร) โดยผู้ว่างงานที่หางานท�ำมีสัดส่วนน้อยกว่ากลุ่ม
ผู้ว่างงานที่ไม่หางานท�ำ/พร้อมที่จะท�ำงานค่อนข้างมาก

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ�ำกัด (มหาชน)
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นอกจากนี้ สัดส่วนแรงงานต่างด้าวที่ท�ำงานในประเทศไทยปัจจุบัน มีจ�ำนวนเพิ่มมากขึ้นดังจะเห็นได้จากรูปดังกล่าว

ที่มา: “ต่างด้าวกว่า 2 ล้านคน รับอานิสงส์ชึ้นค่าแรงขั้นต�่ำ”, ไทยรัฐออนไลน์, 30 ม.ค. 2561 18:40 น., https://www.thairath.co.th/news/business/1191140

อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์ COVID-19 ที่เกิดขึ้น ส่งผลให้การ
สรรหาและโยกย้ายแรงงานระหว่างพื้นที่หรือระหว่างองค์กรเป็นไปได้ยาก
ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงมีความเสีย่ งทีจ่ ะต้องยกเลิกค�ำสัง่ ซือ้ จากลูกค้าเนือ่ งจากสินค้า
ที่ผลิตมีปริมาณไม่เพียงพอต่อการขาย
การด�ำเนินการจัดการความเสี่ยง : ส�ำหรับการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงในระยะสั้นและระยะกลาง บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการสรรหาแรงงาน
ต่างด้าวในรูปแบบของ MOU เพื่อเตรียมแรงงานส�ำรอง โดยกระท�ำในรูป
แบบของแผนเชิงรุกและพยายามพัฒนาฝีมือแรงงานปัจจุบันที่ท�ำงานอยู่ใน
สามารถผลิตได้ผลผลิตต่อคนมากขึ้น นอกจากนี้ ยังสรรหาเทคโนโลยีต่างๆ
เพื่อทุ่นแรงและลดระยะเวลาการท�ำงานที่เป็นงานเอกสารหรืองานเตรียมการ
ให้ใช้เวลาลดลง เพื่อเพิ่มระยะเวลาการผลิตสินค้าให้มากขึ้น ในส่วนของการ
บริหารจัดการความเสี่ยงในการยกเลิกค�ำสั่งซื้อสินค้าเนื่องจากสินค้าไม่เพียง
พอซึ่งเป็นผลมาจากภาวะขาดแคลนแรงงาน บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการปรับไลน์
การผลิตให้เป็นไลน์ออโตเมชัน่ น�ำเครือ่ งจักรในการผลิตแบบ Fully Automated
มาใช้งานแทนงานที่ปัจจุบันใช้คนท�ำงานอยู่ รวมไปถึงการปรับปรุงงานระบบ
ในการตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ และการบันทึกเอกสาร ให้เป็นกระบวนการ
อัตโนมัติเช่นเดียวกัน
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(4) ความเสี่ยงจากการทุจริตของพนักงานขายและบุคคลที่บริษัทฯ ว่าจ้าง
ภายนอกช่วยท�ำงานขาย
รายละเอียดความเสี่ยง : บริษัทฯ มีการว่าจ้างพนักงานจากภายนอก
(Outsources) ในการขายสินค้าของบริษทั ฯ เพือ่ ให้พนักงานขายกลุม่ ดังกล่าว
ซึ่งเป็นบุคคลที่เชี่ยวชาญในพื้นที่ เข้ารับค�ำสั่งซื้อจากลูกค้า ติดต่อประสาน
งานการบริหารความพึงพอใจลูกค้า และการรับช�ำระหนีร้ วมถึงติดตามหนีจ้ าก
ลูกค้า โดยพนักงานขายจากภายนอกกลุม่ ดังกล่าวได้รบั ค่าตอบแทนในรูปแบบ
ของค่าคอมมิชชัน่ ซึง่ หลักการค�ำนวณเป็นหลักการเดียวกันกับทีพ่ นักงานขาย
ประจ�ำบริษัทฯ ได้รับ ในส่วนของโครงสร้างการท�ำงานของพนักงานขายที่ว่า
จ้างจากภายนอก จะได้รับมอบหมายให้ด�ำเนินการขายในพื้นที่ต่างจังหวัด และ
พนักงานขายประจ�ำบริษทั ฯ จะได้รบั มอบหมายให้ดำ� เนินการขายในพืน้ ทีก่ รุงเทพ
และปริมณฑล ดังนั้น ทั้งพนักงานขายประจ�ำของบริษัทฯ และพนักงานขายที่
ว่าจ้างจากภายนอกจะเป็นผู้ที่เก็บรักษาเงินสดและเช็คสั่งจ่ายจากลูกค้า จึงมี
ความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริตของพนักงานของบริษัทฯ และพนักงานขายที่
ว่าจ้างจากภายนอกได้

รายงานประจ�ำปี 2563
การด�ำเนินการจัดการความเสีย่ ง : บริษทั ฯ มีการควบคุมและป้องกัน
ความเสี่ยงดังกล่าว โดยการก�ำหนดนโยบายในการด�ำเนินงานของฝ่ายขาย
ไว้อย่างชัดเจน ให้พนักงานขายทุกคนทั้งที่เป็นพนักงานประจ�ำบริษัทฯ และ
พนักงานขายทีว่ า่ จ้างจากภายนอกต้องน�ำฝากเงินสดทีร่ บั จากลูกค้าเข้าบัญชี
บริษทั ฯ ทันที และในกรณีทเี่ ป็นเช็คสัง่ จ่ายก�ำหนดให้รบั เป็นเช็ค Account Payee
เข้าชื่อบริษัทฯ เท่านั้น ห้ามมิให้รับเช็คขีดคร่อมหรือเช็คเงินสดเป็นอันขาด และ
สนับสนุนให้ลูกค้าโอนเงินผ่านทางอินเตอร์เน็ตเข้าบัญชีบริษัทฯ แทนที่การ
จ่ายเงินสดหรือเช็ค นอกจากนี้ ยังก�ำหนดให้ส่งรายละเอียดข้อมูลการน�ำฝาก
เงิน (ข้อมูลการรับช�ำระจากลูกค้ารายคน) ให้ฝ่ายบัญชีทันที ผ่านทาง Line
หรือ Email หรือช่องทางอื่นๆ ที่มีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน และ
ส่งเอกสารฉบับจริงให้ฝ่ายบัญชีเมื่อกลับถึงบริษัทฯ เพื่อให้ฝ่ายบัญชีและการ
เงินท�ำการตรวจสอบรายละเอียดการรับช�ำระต่อไป โดยจากผลการด�ำเนิน
งานและระบบการตรวจสอบที่รัดกุมส่งผลให้ความเสี่ยงดังกล่าว อยู่ในระดับ
ต�่ำซึ่งสามารถควบคุมได้ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันเหตุสุดวิสัยบริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้
พนักงานขายทุกคนทั้งที่สังกัดบริษัทฯ และที่ว่าจ้างจากภายนอกต้องมีบุคคล
ค�้ำประกันการท�ำงานตามหลักเกณฑ์สากล เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ้นกับบริษัทฯ อีกด้วย
(5) ความเสี่ยงจากข้อมูลด้านระบบสารสนเทศสูญหายหรือเสียหาย
รายละเอียดความเสี่ยง : บริษัทฯ มีการเก็บบันทึกข้อมูลต่างๆ ใน
ระบบฐานข้อมูล (Database) ซึ่งอาจเกิดการช�ำรุด เสียหาย หรือสูญหายได้
ในหลากหลายรูปแบบ ทั้งที่เกิดจากความบกพร่องของฮาร์ดแวร์ (Hardware)
และซอฟท์แวร์ (Software) รวมไปถึงการถูกเจาะท�ำลายระบบโดยบุคคลไม่ถึง
ประสงค์อีกด้วย
การด�ำเนินการจัดการความเสีย่ ง : บริษทั ฯ มีการด�ำเนินการป้องกัน
ความเสี่ยงโดยการจัดหาฮาร์ดแวร์ (Hardware) และซอฟท์แวร์ (Software)
ที่ได้รับมาตรฐานสากล และมี Specification ที่เหมาะสมกับการใช้งานของ
บริษทั ฯ มากทีส่ ดุ เพือ่ รองรับปริมาณข้อมูลทีม่ ากขึน้ และเพือ่ สร้างความเสถียร
ของระบบการจัดเก็บข้อมูล มีการก�ำหนดนโยบายในการเก็บข้อมูล การส�ำรอง
ข้อมูล การกูค้ นื ข้อมูล และการจัดเตรียมสถานทีส่ ำ� รองรวมถึงอุปกรณ์สำ� รอง
ต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมส�ำหรับทุกกรณีที่อาจเกิดขึ้นได้ อีกด้านหนึ่ง
บริษัทฯ ได้จัดเตรียมความพร้อมบุคลากรส�ำหรับการใช้งานระบบต่างๆ มีการ
อบรม และมีการก�ำหนดนโยบายและการตรวจสอบการใช้งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศส�ำหรับผู้ใช้และผู้ดูแลระบบไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน
(6) ความเสี่ยงจากการรณรงค์ลดใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติก
รายละเอียดความเสี่ยง : ณ ปัจจุบัน ทั่วโลกมีการรณรงค์ลดขยะ
พลาสติก ซึ่งส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ผลิตจากพลาสติกถูกรณรงค์ให้
ลดใช้ตามไปด้วย ดังนั้นหน่วยงานรัฐบาลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทาง
สิ่ ง แวดล้ อ มดั ง กล่ า ว จึ ง ได้ มี ก ารออกแผนงาน หรื อ แผนที่ น� ำ ทาง
(Roadmap) ในการรณรงค์เพื่อ ลด ละ เลิก ใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติก โดย
รายละเอียดจะปรากฏดังรูปต่อไปนี้
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อ้างอิงจากตามแผนงาน (Roadmap) ดังกล่าว ถุงพลาสติกหูหิ้ว
ความหนาน้อยกว่า 36 ไมครอนจะถูกยกเลิกใช้ และ เนื่องด้วยสินค้าถุงหูหิ้วที่
มีความหนาน้อยกว่า 36 ไมครอน เป็นกลุ่มสินค้าที่มีสัดส่วนของยอดขายกว่า
ร้อยละ 20 ของยอดขายรวมของสินค้าของบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีความ
เสีย่ งในทีจ่ ะสูญเสียรายได้จากการรณรงค์ลดใช้ผลิตภัณฑ์ทผี่ ลิตจากพลาสติก

ที่มา : “ทส. เสนอ Roadmap ครม. “ลด ละ เลิกใช้พลาสติกในไทย”, ผู้จัดการออนไลน์,
18 เม.ย. 2562 14:22, https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9620000037730

การด�ำเนินการจัดการความเสีย่ ง : บริษทั ฯ ได้เตรียมการรับมือความ
เสี่ยงดังกล่าว โดยพิจารณาจากความต้องการของตลาด ในกรณีที่ตลาด
หรือลูกค้ายังคงมีความต้องการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วอยู่ บริษัทฯ จะปรับเปลี่ยน
กระบวนการผลิตไปผลิตสินค้าถุงหูหวิ้ ทีม่ คี วามหนามากกว่า 36 ไมครอน เพือ่
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่งในส่วนของกระบวนการผลิตดังกล่าว
บริษัทฯ มีความรู้ความสามารถในการผลิตถุงพลาสติกหูหิ้วที่มีความหนา
มากกว่า 36 ไมครอนอยู่แล้ว ดังนั้น หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น บริษัทฯ
สามารถด�ำเนินการได้ทันที โดยไม่ต้องมีการลงทุน หรือ เพิ่มค่าใช้จ่ายต่างๆ
เพือ่ พัฒนาเทคนิคการผลิต และนอกเหนือจากการปรับเปลีย่ นไลน์การผลิตแล้ว
บริษัทฯ ได้เพิ่มกลุ่มสินค้าใหม่ที่มีภาพลักษณ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (บรรจุ
ภัณฑ์กระดาษส�ำหรับบรรจุอาหาร) เพื่อตอบรับการยกเลิกการใช้กล่องโฟม
ตามแผนงาน (Roadmap) ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น และสุดท้ายนี้ บริษัทฯ ได้ด�ำเนิน
การศึกษาตลาด กระบวนการผลิต เทคนิคการผลิต คุณสมบัติ ข้อดีและข้อ
เสีย ของสินค้าพลาสติกที่ผลิตจากวัตถุดิบที่สามารถย่อยสลายได้เองตาม
ธรรมชาติ เพือ่ รองรับในกรณีทพี่ ลาสติกย่อยสลายได้เองตามธรรมชาตินเี้ ป็น
ที่ยอมรับในตลาดโดยทั่วไป
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ความเสี่ยงด้านการเงิน
(7) ความเสีย่ งจากการทีบ่ ริษทั ฯ มีผถู้ อื หุน้ รายใหญ่ถอื หุน้ เกินกว่าร้อยละ 50
รายละเอียดความเสี่ยง : บริษัทฯ มีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ
ครอบครัว ธีระรุจินนท์ ถือหุ้นรวม 200,385,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
74.22 ของจ�ำนวนหุน้ ทีอ่ อกและจ�ำหน่ายได้ทงั้ หมดของบริษทั ฯ (ข้อมูล ณ วันที่
30 ธันวาคม 2563) นอกจากนีค้ รอบครัว ธีระรุจนิ นท์ ยังด�ำรงต�ำแหน่งส�ำคัญ
ในบริษทั ฯ เช่น กรรมการ ผูบ้ ริหารระดับสูง และเป็นกรรมการผูม้ อี ำ� นาจลงนาม
อีกด้วย จึงส่งผลให้กลุ่มครอบครัวดังกล่าว สามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นได้เกือบทั้งหมด ยกเว้นแต่เรื่องที่กฎหมายและข้อบังคับก�ำหนดให้ต้องให้รับ
เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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ปัจจัยความเสี่ยง
การด�ำเนินการจัดการความเสีย่ ง : ด้วยโครงสร้างการจัดการ บริษทั ฯ
มีประธานคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ และมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 ท่าน ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีกรรมการ
อิสระ จ�ำนวน 4 ท่านจากจ�ำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด 10 คน ซึ่งกรรมการ
อิสระและกรรมการตรวจสอบทุกท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นที่ยอมรับในสังคม
และเป็นผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถ จึงสามารถเพิม่ ประสิทธิภาพและความโปร่งใส
ในการบริหารจัดการ ผ่านกลไกของระบบการควบคุมภายใน และเป็นการ
ถ่วงดุลอ�ำนาจของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทปฏิบัติ
หน้าที่โดยค�ำนึงถึงความส�ำคัญของนโยบายเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการที่
ดี (Principles of Good Corporate Governance) และถือปฏิบัติตามแนวทาง
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด อีกทั้งบริษัทฯ มีการก�ำหนดขอบเขต
อ�ำนาจหน้าทีแ่ ละตารางอ�ำนาจอนุมตั ริ ายการส�ำหรับแต่ละระดับในขอบเขตหรือ
วงเงินที่เหมาะสม
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ความรับผิดชอบต่อสังคมและกิจกรรมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ความรับผิดชอบต่อสังคมและกิจกรรมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
• จัดให้มีระบบการบริหารจัดการที่สามารถป้องกันการจ่ายสินบน
และทุจริต หรือสามารถตรวจสอบพบได้โดยไม่ชักช้า รวมถึงมี
บริ ษั ท ฯ ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ โดยยึ ด มั่ น และให้ ค วามส�ำ คั ญ กั บ หน้ า ที่ แ ละ
กระบวนการ แก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ พร้อมกับให้ความเป็น
ความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า
ธรรมหากเกิดกรณี ดังกล่าวขึ้น
พนักงาน ชุมชน และสังคมรอบด้าน เพื่อสร้างความมุ่งมั่นในการด�ำเนินธุรกิจ
• รณรงค์ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเห็นความส�ำคัญของ
และมีความมุ่งมั่นที่จะด�ำเนินธุรกิจให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม ด้วยหลัก
การต่อต้านการทุจริต รวมทั้งการกรรโชกและการให้สินบนในทุก
จริยธรรมและหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสังคม
รูปแบบ
สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว
บริษทั ฯ จึงได้กำ� หนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ และ การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
ได้วางกรอบนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและแนวทางในการปฏิบัติดังนี้ แนวปฏิบัติ
(1) การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
• สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยหมั่นตรวจ
(2) การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
ตราดูแลมิให้ธรุ กิจของตนเข้าไปมีสว่ นเกีย่ วข้องกับการล่วงละเมิด
(3) การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบตั ติ อ่ แรงงานอย่างเป็นธรรม
สิทธิมนุษยชน
(4) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
• ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดด้านสิทธิ
(5) การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
มนุษยชนภายในธุรกิจของตน และกระตุ้นให้มีการปฏิบัติตามหลัก
(ุุ6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
การสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล โดยความรับผิดชอบของ
(7) นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการด�ำเนินความรับผิด
ธุรกิจด้านสิทธิมนุษยชนยังครอบคลุมไปถึงบริษัทในเครือผู้ร่วม
ชอบต่อสังคม
ทุนและคู่ค้า
(8) การจัดท�ำรายงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
• บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อบุคลากรของบริษัทฯ ทุกคนโดยเสมอภาคกัน
(9) การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น (อยู่ในส่วนนโยบายการต่อต้าน
ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกถิ่นก�ำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว
คอร์รัปชั่น)
ศาสนา สมรรถภาพร่างกาย ฐานะ ชาติตระกูล สถานศึกษา หรือ
การก�ำกับดูแลกิจการ
สถานะอื่นใดที่มิได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน
• บริษัทฯ ให้โอกาสบุคลากรของบริษัทฯ ทุกคนแสดงความสามารถ
บริษัทฯ จัดให้มีระบบบริหารจัดการตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการ
อย่างเต็มที่ โดยจัดผลตอบแทนที่เหมาะสม และสร้างแรงกระตุ้นใน
ที่ดี ด้วยการจัดการอย่างโปร่งใส เท่าเทียม และเป็นธรรม เพื่อสร้างความเชื่อ
การท�ำงานทัง้ ในรูปของเงินเดือน โบนัส และค่าใช้จา่ ยในการด�ำเนิน
มั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
การที่เหมาะสมตามระเบียบของบริษัทฯ อีกทั้งให้โอกาสบุคลากร
แนวปฏิบัติ
ของบริษัทฯ ศึกษาเพิ่มเติมทั้งในระดับอุดมศึกษาและการอบรมทั้ง
ปฏิ บั ติ ต ามนโยบายการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ข องบริ ษั ท ฯ ภายใต้
ระยะสั้นและระยะยาว
หลั ก การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ส� ำ หรั บ บริ ษั ท จดทะเบี ย นที่ ก� ำ หนดโดย
• บุคลากรของบริษัทฯ ทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบ
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยใน 5 หมวดได้ แ ก่ สิ ท ธิ ข องผู ้ ถื อ หุ ้ น
ด้วยตนเองอย่างสุดความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต เทีย่ งธรรม ยึด
การปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผูม้ สี ว่ นได้เสีย การเปิดเผย
มั่นในคุณธรรม ไม่มอบหมายหน้าที่ของตนให้กับบุคคลใดบุคคล
ข้อมูลและความโปร่งใส ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
หนึ่งท�ำแทน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่จะเป็นการจ�ำเป็น
การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
หรือเพื่อความสะดวกรวดเร็วในงานที่ไม่ต้องใช้ความสามารถ
เฉพาะของตน
บริษัทฯ ถือปฏิบัติแนวทางการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
บุคลากรของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติงานตามสายบังคับบัญชา รับค�ำ
•
ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอันจะส่งผลดีต่อบริษัทในระยะยาว
สัง่ และรับผิดชอบโดยตรงต่อผูบ้ งั คับบัญชาของตน ไม่ขา้ มสายการ
แนวปฏิบัติ
บังคับบัญชาหากไม่มคี วามจ�ำเป็น หลีกเลีย่ งการวิพากษ์วจิ ารณ์ผู้
• หลีกเลี่ยงการด�ำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผล
บังคับบัญชา และผูร้ ว่ มงานทีอ่ าจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล
ประโยชน์ หรือหากพบว่ามีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้น
นัน้ หรือต่อบริษทั ฯ ทัง้ นี้ บุคลากรของบริษทั ฯ จะเปิดโอกาสและเปิด
ก็ควรจัดให้มีกระบวนการไกล่เกลี่ยที่เป็นธรรมและมีการเปิดเผย
ใจรับฟังความคิดเห็นของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาและเพือ่ นร่วมงานอย่าง
ข้อมูลที่ส�ำคัญอย่างครบถ้วน
มีสติ ปราศจากอคติ และรับฟังด้วยเหตุและผล
• ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี หลีกเลีย่ งพฤติกรรมการ
• บุคลากรของบริษัทฯ สามารถใช้ทรัพยากร แรงงาน สถานที่ และ
เล่นพรรคเล่นพวก หรือร่วมสมคบคิดกัน
สิ่งอ�ำนวยความสะดวกของบริษัทฯ ในหน้าที่อย่างเต็มที่ ห้ามใช้
• ไม่สนับสนุนการด�ำเนินการทีม่ ลี กั ษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สนิ ทาง
ทรัพยากร แรงงาน สถานที่ และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกไปในการ
ปัญญาหรือลิขสิทธิ์
อื่นนอกจากการปฏิบัติหน้าที่ หรือสวัสดิการที่ตนมีสิทธิโดยชอบ
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ความรับผิดชอบต่อสังคมและกิจกรรมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

• บุคลากรของบริษทั ฯ ต้องมีกริยามารยาทสุภาพ แต่งกายเหมาะสม
ต่อกาลเทศะ และประพฤติตนเหมาะสมกับหน้าทีก่ ารงาน ธรรมเนียม
ท้องถิ่น โดยไม่สร้างความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์บริษัทฯ
• บุคลากรของบริษัทฯ สามารถใช้ชื่อ และต�ำแหน่งของตนเพื่อ
เรี่ยไรเงินเพื่อการกุศลที่บริษัทฯ เป็นผู้จัด แต่ห้ามใช้ชื่อของ
บริษัทฯ หรือต�ำแหน่งในบริษัทฯ ในการเรี่ยไรเงินเป็นการส่วนตัว
ไม่ว่าด้วยวัตถุประสงค์ใด
• บุคลากรของบริษัทฯ ควรให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่บริษัทฯ
จัดขึน้ เพือ่ สร้างความสามัคคี ช่วยเหลือเกือ้ กูลกัน รวมทัง้ กิจกรรม
เพื่อสังคมที่บริษัทฯ จัดขึ้น
• ห้ามบุคลากรของบริษัทฯ กระท�ำการที่ก่อความเดือดร้อน ร�ำคาญ
บั่นทอนก�ำลังใจผู้อื่น ก่อให้เกิดความเป็นปฏิปักษ์ หรือรบกวนการ
ปฏิบัติงาน ที่มีลักษณะเป็นการคุกคามทางเพศไม่ว่าต่อบุคลากร
ของบริษัทฯ หรือบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อธุรกิจ ทั้งนี้รวมถึง
การละล่วงทางเพศ การเกี้ยวพาราสี การลวนลาม การอนาจาร
และการมีไว้ซึ่งภาพลามกอนาจาร ทั้งทางวาจาและการสัมผัส
ความรับผิดชอบต่อลูกค้า และผู้บริโภค
บริ ษั ท ฯ ค� ำ นึ ง ถึ ง ความพึ ง พอใจสู ง สุ ด ของลู ก ค้ า ซึ่ ง เป็ น ผู ้ ที่ ซื้ อ
สินค้าและบริการจากบริษัทฯ รวมทั้งผู้บริโภคซึ่งเป็นผู้ท่ีใช้สินค้าและบริการ
ที่บริษัทฯ ผลิต ด้วยราคาที่เป็นธรรม มีคุณภาพ และมีความรับผิดชอบต่อ
ลูกค้าและผู้บริโภค
แนวปฏิบัติ
• บริษทั ฯ มุง่ มัน่ พัฒนาสินค้าและบริการให้ครบวงจร บริการรวดเร็ว
มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภค
อย่างต่อเนือ่ ง บุคลากรของบริษทั ฯ ต้องทุม่ เทเพือ่ ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า และผู้บริโภคอย่างเต็มที่ ด้วยราคาที่สมเหตุ
สมผล ทันต่อสถานการณ์ มีคุณภาพ ไม่จ�ำกัดสิทธิของผู้บริโภค
และมีเงื่อนไขที่เป็นธรรมส�ำหรับผู้บริโภค
• บริษัทฯ ต้องไม่ท�ำการใดอันเป็นการหลอกลวง หรือท�ำให้หลงเชื่อ
ในคุณภาพสินค้าและบริการของบริษัทฯ
• บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาความปลอดภัยในการใช้สินค้าและบริการ
ของบริษัทฯ ความปลอดภัยของผู้บริโภคนั้นมีความส�ำคัญยิ่ง
บริษัทฯ ต้องก�ำหนดให้มีป้ายเตือนภัย ตรวจสอบความปลอดภัย
ในสถานประกอบการรณรงค์และอบรมพนักงานในเรื่องความ
ปลอดภัยส�ำหรับผู้บริโภคอย่างเคร่งครัดต่อเนื่อง
การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
บริษัทฯ เป็นบริษัทที่อยู่ในสังคมโดยไม่แยกขาดจากสังคม บริษัทฯ
ย่อมมีภาระที่ต้องรับผิดชอบในการพัฒนาและคืนก�ำไรสู่ชุมชน และสังคมโดย
รวม เพือ่ ให้บริษทั ฯ เจริญเติบโตอย่างยัง่ ยืนตามการพัฒนาของสังคม บริษทั ฯ
ถือเป็นหน้าที่และเป็นนโยบายหลักในการให้ความส�ำคัญกับกิจกรรมของชุมชน
และสังคมโดยมุง่ เน้นให้เกิดการพัฒนาสังคมชุมชนสิง่ แวดล้อมท�ำนุบำ� รุงศาสนา
สร้างสรรค์และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งสนับสนุนการศึกษาแก่
เยาวชนและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนที่ด้อยโอกาส ให้เป็น
ชุมชนที่เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้
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แนวปฏิบัติ
• บริษัทฯ มุ่งที่จะท�ำความเข้าใจ สื่อสารกับสังคมถึงสถานะ และ
ข้อเท็จจริงในการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ความรับผิดชอบของ
บริษัทฯ ต่อชุมชนและสังคมโดยรวม และความรับผิดชอบของ
บริษัทฯ ในสิ่งแวดล้อม โดยไม่ปกปิดข้อเท็จจริงที่อาจเปิดเผยได้
ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลกับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้สนใจ
ทั่วไปอย่างทันสถานการณ์
• บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่อง
คุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิง่ แวดล้อมอย่างจริงจัง
และต่อเนื่องในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด
โดยตระหนักถึงความส�ำคัญของสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมทาง
สังคมในการรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชนตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน
• บริษัทฯ จะค�ำนึงถึงทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ธรรมชาติ โ ดยให้ มี ผ ลกระทบต่ อ ความเสี ย หายของสั ง คม
สิง่ แวดล้อมและคุณภาพชีวติ ของประชาชนน้อยทีส่ ดุ สนับสนุนการ
ลดการใช้พลังงาน และทรัพยากร
• บริษัทฯ ปลูกฝังจิตส�ำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในบุคลากรของบริษัทฯ ทุกระดับอย่างต่อ
เนื่อง ให้ความส�ำคัญในการท�ำธุรกรรมกับคู่ค้าที่มีเจตจ�ำนง
เดียวกันกับบริษทั ในเรือ่ งความรับผิดชอบต่อ สังคมและสิง่ แวดล้อม
เป็นผู้น�ำในการส่งเสริมการใช้และการอนุรักษ์พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ต่อชนรุ่นหลัง
• บริษัทฯ จะคืนก�ำไรส่วนหนึ่งเพื่อกิจกรรมที่จะมีส่วนสร้างสรรค์
สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสม�่ำเสมอ กิจกรรมที่จะกระท�ำต้อง
เป็นกิจกรรมที่เหมาะสม สร้างประโยชน์ให้กับชุมชน สังคม และ
สิง่ แวดล้อมได้จริง หากเลือกใช้การบริจาค จะต้องตรวจสอบข้อมูล
ผูร้ บั บริจาค เพือ่ ให้แน่ใจว่าน�ำไปใช้เพือ่ การกุศลอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ก่อประโยชน์อย่างแท้จริง และการบริจาคต้องมี
เอกสารหลักฐาน
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ใส่ใจในความปลอดภัย และสุขอนามัยของบุคลากรของบริษัทฯ
และชุมชนโดยรอบสถานประกอบการ บริษัทฯ มุ่งส่งเสริมและปลูกฝังจิตส�ำนึก
ทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิง่ แวดล้อมให้เป็นวิถดี ำ� เนิน
ชีวติ ประจ�ำวันของบุคลากรของบริษทั ฯ เพือ่ ประโยชน์ของทุกคน รวมทัง้ ชุมชน
และสังคมโดยรวม บริษัทฯ สนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม
ลดการใช้อย่างสิ้นเปลือง
แนวปฏิบัติ
• บริษัทฯ ส่งเสริมให้ความปลอดภัยเป็นเรื่องส�ำคัญ โดยจัดท�ำข้อ
ก�ำหนดและมาตรฐานทางด้านคุณภาพความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อมที่มีมาตรการไม่น้อยกว่าที่กฎหมายก�ำหนดตาม
มาตรฐานสากล บุคลากรของบริษัทฯ ต้องศึกษา และปฏิบัติตาม
กฎหมายนโยบายข้อก�ำหนดและมาตรฐานทางด้านคุณภาพความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
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ความรับผิดชอบต่อสังคมและกิจกรรมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

• บริษัทฯ จะด�ำเนินการทุกวิถีทางเพื่อควบคุมและป้องกันความ
สูญเสียในรูปแบบต่างๆ อันเนือ่ งมาจากอุบตั เิ หตุ อัคคีภยั การบาด
เจ็บหรือเจ็บป่วยจากการท�ำงาน ทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหาย
การละเมิดระบบรักษาความปลอดภัยการปฏิบัติงานไม่ถูกวิธี และ
ความผิดพลาดต่างๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมใน
การท�ำงานที่ปลอดภัยต่อบุคลากรของบริษัทฯ และมีการซักซ้อม
แผนการรักษาความปลอดภัยเป็นประจ�ำ ทั้งนี้ ถือเป็นหน้าที่รับผิด
ชอบของผูบ้ ริหารและพนักงานในการรายงานอุบตั เิ หตุอบุ ตั กิ ารณ์
โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่ก�ำหนดไว้
• บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชาสัมพันธ์และสื่อความเพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจและเผยแพร่ขอ้ มูลให้กบั บุคลากรของบริษทั ฯ พนักงาน
ของผู้รับจ้าง ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
ทราบและเข้าใจในนโยบายกฎระเบียบขั้นตอนวิธีปฏิบัติและข้อควร
ระวังต่างๆ ทางด้านคุณภาพความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สิง่ แวดล้อม ตลอดจนน�ำไปยึดถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยไม่ก่อ
ให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม
• บริ ษั ท ฯ มุ ่ ง มั่ น มี ส ่ ว นร่ ว มในการรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมในเรื่ อ ง
คุณภาพความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง
และต่อเนื่องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดย
ตระหนักถึงความส�ำคัญของสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของ
ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทีเ่ กีย่ วข้องตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม
ในการรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
ตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน
• หากการปฏิบตั งิ านใดไม่ปลอดภัย หรือไม่อาจปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนด
และมาตรฐานทางด้านคุณภาพความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิง่
แวดล้อม หรือพบว่าการปฏิบตั งิ านมีผลกระทบทางด้านสิง่ แวดล้อม
อย่างร้ายแรง ให้บคุ ลากรของบริษทั ฯ ยุตกิ ารปฏิบตั งิ านเท่าทีท่ ำ� ได้
ชั่วคราวเพื่อแจ้งผู้ร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานที่รับผิด
ชอบเพื่อด�ำเนินการแก้ไข หรือวางแผนแก้ไขต่อไป ห้ามปฏิบัติงาน
ต่อไปโดยเด็ดขาด
นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการด�ำเนินความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
บริษัทฯ น�ำแนวคิดในการรับผิดชอบต่อสังคมมาปรับใช้และคิดค้น
ให้เกิดนวัตกรรมทางธุรกิจที่สร้างประโยชน์ ความสามารถในการแข่งขันต่อ
ธุรกิจและสังคม
แนวปฏิบัติ
• ส�ำรวจกระบวนการต่างๆ ของธุรกิจที่ด�ำเนินการอยู่ในปัจจุบัน
ว่า ก่อให้เกิดความเสี่ยงหรือมีผลกระทบในทางลบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมหรือไม่ อย่างไร และศึกษาหาแนวทางแก้ไขเพื่อลดผล
กระทบดังกล่าว รวมทั้งศึกษา พิจารณา และวิเคราะห์กระบวนการ
ท�ำงานอย่างละเอียดและครอบคลุมทุกด้าน เพือ่ สร้างโอกาสในการ
พัฒนาไปสู่การค้นพบนวัตกรรมทางธุรกิจ
• เปิ ด เผยนวั ต กรรมที่ ค ้ น พบในสิ่ ง ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต ่ อ สั ง คมและ
สิง่ แวดล้อม เพือ่ กระตุน้ ให้ธรุ กิจและผูป้ ระกอบการรายอืน่ ได้ปฏิบตั ิ
ตาม
• วิเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหา ตลอดจนพัฒนานวัตกรรมตลอด
เวลา โดยเป็นกระบวนการที่ด�ำเนินการต่อเนื่องอย่างไม่หยุดนิ่ง
เพื่อ สร้างโอกาสในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ และเพื่อความเจริญ
เติบโตควบคู่การสร้างผลก�ำไรของธุรกิจอย่างยั่งยืน

การจัดท�ำรายงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ จะด�ำเนินการเปิดเผยข้อมูลในการปฏิบัติตามแนวทางการ
รับผิดชอบต่อสังคม ให้เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
แนวปฏิบัติ
• จัดท�ำรายงานเปิดเผยการด�ำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
ที่คลอบคลุมการด�ำเนินการด้านธุรกิจ ด้านสิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัย และด้านสังคม
• จัดท�ำข้อมูลอย่างถูกต้องและจัดให้มชี อ่ งทางเผยแพร่ขอ้ มูลทีห่ ลาก
หลายให้ผู้อ่านสามารถเข้าถึงข้อมูลโดยสะดวก
การเปิดเผยการปฏิบัติ
ในปี 2563 บริษัทฯ มีการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญเพื่อให้สอดคล้องกับ
หลักการส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจ ตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม
ซึ่งก�ำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ดังนี้
1) การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ในปี 2563 บริ ษั ท ฯ ได้ ด� ำ เนิ น การด้ า นการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
โดยการจัดให้มีระบบบริหารจัดการตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วย
การจัดการอย่างโปร่งใส เท่าเทียม และเป็นธรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและ
ความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งมี
ผลการปฏิบัติดังนี้
• ปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ภายใต้
หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียนที่ก�ำหนด
โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใน 5 หมวดได้แก่ สิทธิของ
ผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มี
ส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษัท
2) การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการตามแนวทางการประกอบธุรกิจด้วย
ความเป็นธรรมที่ได้ก�ำหนดไว้ โดยมีผลการปฏิบัติดังนี้
• ไม่มีการด�ำเนินการใด ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• ไม่มีการด�ำเนินการใด ที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญาหรือลิขสิทธิ์
• ไม่มีการด�ำเนินการใด ที่มีลักษณะเป็นการจ่ายสินบนและทุจริต
3) การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบตั ติ อ่ แรงงานอย่างเป็นธรรม
ในปี 2563 บริษัทฯ ไม่มีการกระท�ำใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
(Human Rights) โดยค�ำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคล รวมทั้งไม่เลือก
ปฏิบัติกับบุคคลทั้งชายและหญิงของพนักงานทุกระดับใดเป็นการพิเศษ (NonDiscrimination) โดยมีผลการปฎิบัติดังนี้
• บริษัทฯ ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันต่อลูกจ้างทั้งชายและหญิง และ
ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน ทั้งในเรื่องการจ้างงาน การจ่ายค่า
ตอบแทน การเข้ารับการอบรม การเลิกจ้าง หรือการให้ออกจาก
งาน อย่างถูกต้องและเป็นธรรม
• บริษัทฯ เคารพในสิทธิและเสรีภาพของลูกจ้าง ไม่มีการกระท�ำอัน
เป็นการละเมิดทางร่างกายและจิตใจ หรือคุกคาม ขมขู่ในลักษณะ
ใดๆ
• บริษัทฯ ไม่มีคดีความเกี่ยวกับแรงงาน
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รายงานประจ�ำปี 2563

ความรับผิดชอบต่อสังคมและกิจกรรมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

4) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
ในปี 2563 บริษทั ฯ ได้ดำ� เนินการด้านความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริโภค โดยมี
ผลการปฏิบัติดังนี้
(1) การรับรู้และเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า
• บริษทั ฯ ก�ำหนดให้ลกู ค้าท�ำแบบประเมินความพึงพอใจในการ
บริโภคสินค้าของบริษทั ฯ 2 ครัง้ ต่อปี โดยน�ำผลการประเมิน
ไปปรับปรุงและแก้ไข เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด
(2) การพัฒนาบุคลากร
• บริษัทฯ สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ มีความตั้งใจ และความ
สามารถเหมาะสมกับต�ำแหน่งและระดับงาน
• บริษัทฯ ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ทั้ง
ในด้านความรู้ทั่วไปและความรู้เฉพาะด้านวิชาชีพ โดยการ
จัดอบรมโดยวิทยากรที่มีความรู้จากทั้งนอกและในองค์กร
และรวมถึงการพัฒนาบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตร
ภายนอกบริษัทฯ ที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในปัจจุบัน
และอนาคต
(3) การพัฒนาสินค้า
• บริษัทฯ รับค�ำร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าจาก
ลูกค้าทุกราย โดยน�ำค�ำร้องเรียนดังกล่าวมาวิเคราะห์และ
หาวิธีแก้ไขปัญหา เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดในการ
บริโภคสินค้า
(4) การด�ำเนินกิจการด้วยหลักความเป็นธรรม
• บริษัทฯ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นความจริง ถูกต้อง
และเชื่อถือได้
• บริษัทฯ เก็บข้อมูลของลูกค้าทุกรายเป็นความลับ และจ�ำกัด
บุคคลที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
• บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของส�ำนักงาน ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
(5) การสื่อสารระหว่างบริษัทฯ และลูกค้า
• บริษัทฯ เปิดรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าผ่านหลายช่อง
ทาง เช่น จดหมาย E-mail และโทรศัพท์ เป็นต้น
5) การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม โดยมี
ผลการปฏิบัติดังนี้
• บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลข้อเท็จจริงในการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
ต่อสังคมด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ อย่างเพียงพอ
ทันเวลา และโปร่งใส และให้ความร่วมมือในการให้ขอ้ มูลต่อนักลงทุน
ผู้ถือหุ้น และผู้สนใจทั่วไปอย่างทันสถานการณ์
• บริ ษั ท ฯ ได้ อ บรมบุ ค ลากรของบริ ษั ท ฯ ทุ ก ต� ำ แหน่ ง ให้ ใ ช้
ทรัพยากรธรรมชาติโดยให้มีผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และ
คุณภาพชีวิตน้อยที่สุด และได้อบรมให้มีการลดการใช้พลังงาน
ที่ไม่จ�ำเป็นเพื่อรักษาทรัพยากรที่มีไว้ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
• บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ต่อสังคม เช่น การบริจาคของใช้
จ�ำเป็น การบริจาคทุนการศึกษา และกิจกรรมการกุศลอืน่ ๆ เป็นต้น
เพื่อเป็นการคืนก�ำไรส่วนหนึ่งให้สังคม
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6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมี
ผลการปฏิบัติดังนี้
(1) ด้านกฎหมาย
• บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อก�ำหนด และระเบียบปฏิบัติ
ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
(2) ด้านสิ่งแวดล้อม
• บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานลดการใช้กระดาษเพื่อช่วย
ประหยัดทรัพยากรโลก โดยการน�ำกระดาษที่ใช้แล้ว น�ำกลับ
มาใช้ใหม่ การบันทึกรายงานต่างๆ เป็น e-file และการส่ง
เอกสารต่างๆ ภายในบริษัทผ่านทาง อีเมล์
• บริษัทฯ สนับสนุนให้ใช้น�้ำอย่างรู้คุณค่า น�ำกลับมาใช้ใหม่ให้
เกิดประโยชน์สงู สุด รวมถึงมีกระบวนการตรวจวัดคุณภาพ
น�้ำทิ้งก่อนปล่อยออกสู่สาธารณะ โดยการเก็บตัวอย่างไป
ตรวจวัดหาค่ามาตรฐานและติดตามอย่างต่อเนื่อง
• บริษัทฯ มีการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นพลังงาน
สะอาดและมี ค วามเป็ น มิ ต รต่ อ สิ ง แวดล้ อ ม โดยการใช้
อุปกรณ์ผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ (Solar Cell)
(3) ด้านความปลอดภัย
• บริษัทฯ จัดให้มีสถานที่ท�ำงานที่ปลอดภัย เหมาะสมและได้
มาตรฐาน ถูกสุขลักษณะอนามัยทั่วบริเวณบริษัทฯ
• บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานเข้าอบรมหลักสูตรการดับ
เพลิงขั้นต้น และร่วมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
โดยมีพนักงานทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมนี้
7) นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการด�ำเนินงานทีม่ คี วาม
รับผิดชอบต่อสังคม
ในปี 2563 บริษัทฯ น�ำแนวคิดในการรับผิดชอบต่อสังคมมาปรับใช้
และคิดค้นให้เกิดนวัตกรรมทางธุรกิจที่สร้างประโยชน์ ความสามารถในการ
แข่งขันต่อธุรกิจและสังคม โดยมีผลการปฏิบัติดังนี้
• บริษัทฯ ด�ำเนินการแก้ไขปัญหา ตลอดจนพัฒนานวัตกรรมตลอด
เวลา โดยเป็นกระบวนการทีด่ ำ� เนินการต่อเนือ่ งอย่างไม่หยุดนิง่ เพือ่
สร้างโอกาสในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ และเพือ่ ความเจริญเติบโต
ควบคู่ การสร้างผลก�ำไรของธุรกิจอย่างยั่งยืน
8) การจัดท�ำรายงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการเปิดเผยข้อมูลในการปฏิบัติตามแนว
ทางการรับผิดชอบต่อสังคม ให้เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยมี
ผลการปฏิบัติดังนี้
• บริษัทฯ จัดท�ำรายงานเปิดเผยการด�ำเนินงานด้านสังคมและ
สิ่ ง แวดล้ อ ม ที่ ค ลอบคลุ ม การด� ำ เนิ น การด้ า นธุ ร กิ จ ด้ า น
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย และด้านสังคม
• บริษัทฯ จัดท�ำข้อมูลอย่างถูกต้อง และจัดให้มีช่องทางเผยแพร่
ข้อมูลที่หลากหลาย ให้ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลโดยสะดวก

“ทิ้งขยะถูกที่ บานนาอยู”

บริษัทฯ รวมกับพนักงานจัดกิจกรรมจัดระเบียบ
บานขยะหลังใหมภายในองคกรในโครงการ

• พฤศจิกายน

บริษัทฯ รวมกับพนักงานจัดกิจกรรมปรับปรุงพื้นที่
ลาดจอดรถและลานอเนกประสงคของบริษัทฯ

• สิงหาคม

บริษัทฯ จัดกิจกรรมแจกถุงพลาสติกใหแกชุมชน
รอบขาง ในโครงการ “TPLAS ปนน้ำใจ”

• พฤษภาคม

“ฝากของใหนอง”

บริษัทฯ รวมกับสถานีตำรวจภูธรบางแมนาง
จัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ในโครงการ

• มกราคม

บริษัทฯ รวมกับพนักงานจัดกิจกรรมถวายผลิตภัณฑ
ของบริษัทฯ รวมถึงสังฆทานแกวัดเอนกดิษฐาราม
อำเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี

• ธันวาคม

บริษัทฯ จัดกิจกรรมแจกของใชแกพนักงาน
ของบริษัทฯ

• กันยายน

บริษัทฯ จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา
ณ วัดพระนอน อำเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี

• มิถุนายน

“รูกอน หายกอน”

บริษัทฯ รวมกับโรงพยาบาลสงเสริมเพ�อสุขภาพ
ตำบลบานหนองกางเขน จัดกิจกรรม

• กุมภาพันธ

นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจปกติ (CSR After Process)

ความรับผิดชอบตอสังคมในรูปแบบตางๆ

“TPLAS รมรืน กลมกลืนธรรมชาติ”

บริษัทฯ จัดกิจกรรมปรับปรุงทัศนียภาพ
ภายในพื้นที่องคกร ในโครงการ

• ตุลาคม

“TPLAS รมรืน กลมกลืนธรรมชาติ”

บริษัทฯ จัดกิจกรรมปรับปรุงทัศนียภาพ
ภายในพื้นที่องคกร ในโครงการ

• กรกฎาคม

“ฟุตบอลดาราการกุศลเพ�อพัฒนาการศึกษา”

บริษัทฯ รวมกับคณะกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโบถส จัดกิจกรรม

• มีนาคม

2563

รายงานประจ�ำปี 2563
ความรับผิดชอบต่อสังคมและกิจกรรมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และสารสนเทศ
ทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�ำปี ซึ่งงบการเงินดังกล่าว จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยโดยเลือกใช้นโยบายที่เหมาะสม
และถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ มีการใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดท�ำงบการเงิน รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่าง
เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้สามารถสะท้อนฐานะทางการเงิน ผลการด�ำเนินงาน และกระแสเงินสดได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป และได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ�ำกัด ซึ่งให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อดูแลรับผิดชอบให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและเพียงพอ มีระบบการควบคุม
ภายในที่เหมาะสม ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน โดยความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบปรากฎในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีนี้แล้ว
คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง เพือ่ ดูแลจัดให้มรี ะบบบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล
เพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่า ข้อมูลทางบัญชีมึความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และเพียงพอที่จะด�ำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือ
การด�ำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�ำคัญ
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ สามารถสร้างความมั่นใจได้ว่า งบการเงินของบริษัทฯ
ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีความเชื่อถือได้ โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง

(รศ. ดร. มนตรี โสคติยานุรักษ์)
ประธานกรรมการ
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(นาย ธีระชัย ธีระรุจินนท์)
กรรมการผู้จัดการ

รายงานประจ�ำปี 2563

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ
ผู้ทรงคุณวุฒิจ�ำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นาย วีระศักดิ์ พรหมมาศ (ประธาน
กรรมการตรวจสอบ) นาย ปิยศักดิ์ ภูมิจิตร (กรรมการตรวจสอบ) และนาย
ไพบูลย์ อรุณประสบสุข (กรรมการตรวจสอบ) โดยมีนาย ณัฐภัทร พูนผล
ทวีลาภ ท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ
ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งระบุไว้ในกฎบัตรของคณะ
กรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้มี
การประชุม รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ซึ่งสามารถสรุปสาระส�ำคัญได้ดังนี้
(1) การสอบทานรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับฝ่ายบริหารและผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ
ได้ ส อบทานและพิ จารณางบการเงิน รายไตรมาสและงบการเงิ นประจ� ำ ปี
ของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาความถูกต้อง และความเพียงพอของรายงาน
ทางการเงิน การเปิดเผยข้อมูลประกอบงบการเงิน นโยบายการบัญชีและ
ประมาณการที่ส�ำคัญ รวมทั้งข้อสังเกตจากการตรวจสอบและสอบทานงบ
การเงินของผู้สอบบัญชี โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการ
เงินของบริษัทฯ ได้แสดงรายการโดยถูกต้องตามที่สมควรในสาระส�ำคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เพื่อการจัดท�ำบัญชีและรายงานทางการ
เงินที่ครบถ้วน ทันเวลา เชื่อถือได้ เป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนและผู้ใช้งบการเงิน
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมเป็นการ
เฉพาะกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม ซึ่งเป็นการหารือ
ถึงข้อมูลที่มีสาระส�ำคัญเกี่ยวกับระบบการจัดท�ำบัญชี รายงานทางการเงิน
อุปสรรคในการปฏิบัติงาน และเรื่องอื่นๆ
เนื่องจากบริษัทฯ มีการขายสินค้าให้ลูกค้าในตลาดสดเป็นสัดส่วนใหญ่
ดังนัน้ โดยธรรมเนียมปฏิบตั ปิ กติของลูกค้าในพืน้ ทีต่ ลาดสดนี้ จะไม่ยนิ ยอมมอบ
เอกสารราชการต่างๆ ให้บุคคลอื่น ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงจากการที่บริษัทฯ
จะไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ในกรณีที่มีการฟ้องร้องหากลูกค้าผิดนัดช�ำระ
หนี้ ในส่วนของรายละเอียดของเอกสารยืนยันตัวตนลูกค้าที่มีเอกสารและไม่มี
เอกสาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี้
(2) การสอบทานรายการที่เกี่ย วโยงกันหรือ รายการที่อ าจมี ความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการ
ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่เข้าข่ายรายการเกี่ยวโยงกันตาม
ประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีผลการสอบ
ทานว่า รายการทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างบริษทั ฯ และบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์นั้น บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป มีความจ�ำเป็นและ
สมเหตุสมผล และมีความเป็นธรรม ไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ รวม
ทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างครบถ้วนและเพียงพอ โดยยึดถือการ
ปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และตามประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(3) การสอบทานการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
ที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อันเกิดจากปัจจัยภายในและ
ภายนอกของบริษัทฯ รวมทั้งสอบทานความเหมาะสมในการบริหารความ
เสี่ยง สอบทานนโยบายการบริหารความเสี่ยง และทบทวนแผนการบริหาร
ความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์กับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ทั้งปัจจุบันและในอนาคต

(4) การสอบทานการก�ำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ ส อบทานการปฏิ บั ติ ต ามนโยบายการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักกฎหมาย และแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหลักเกณฑ์และข้อบังคับต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องที่ได้ก�ำหนดไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อให้การด�ำเนินงานของบริษัทฯ
มีควาโปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน
(5) การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน
ประจ�ำปี 2563 เพื่อให้มั่นใจว่า การด�ำเนินกิจกรรมการตรวจสอบภายในเป็น
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการประเมินความเสีย่ งในระดับกิจกรรม เพือ่ ให้
บริษัทฯ มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และได้พิจารณาผลการปฏิบัติหน้าที่
ของหน่วยงานตรวจสอบภายในว่าเป็นไปตามแผนการที่ก�ำหนดไว้
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการตรวจสอบระบบ
ควบคุมภายในรายไตรมาส เพือ่ ให้มนั่ ใจว่า บริษทั ฯ มีการควบคุมในระดับปฏิบตั ิ
การที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายใน และมอบ
หมายให้หน่วยงานตรวจสอบคอยติดตามให้ฝ่ายจัดการได้แก้ไขหรือปรับปรุง
ตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานตรวจสอบตามระยะเวลาที่ก�ำหนด
(6) การพิจารณาเสนอแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจ�ำปี 2563
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเป็นอิสระ รวม
ถึงผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในรอบปีที่ผ่านมา ตลอดจนค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อน�ำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจ�ำปีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก
บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจ�ำปี 2563
โดยมีนาย พิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803) หรือ
นาย เมธี รัตนศรีเมธา (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425) หรือ นาย
อัครเดช เปลี่ยนสกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389) หรือ นางสาว
กรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล (ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 6947) เป็นผูส้ อบบัญชี
ของบริษัทฯ ประจ�ำปี 2563
โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ
ที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้ความรู้ความสามารถ
ความระมัดระวัง และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ
ทีส่ ำ� คัญต่อการด�ำเนินงานภายใต้ระบบควบคุมภายใน มีการก�ำกับดูแลกิจการที่
มีประสิทธิผลเชื่อถือได้เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียม ตลอดจน
มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม�่ำเสมอต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทฯ มีระบบ
ปฏิบัติงานที่มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น

(นาย วีระศักดิ์ พรหมมาศ)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ�ำกัด (มหาชน)

065

รายงานประจ�ำปี 2563

รายการที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

รายการที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
ความขัดแย้งและลักษณะความสัมพันธ์
บริษัทฯ มีการท�ำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งต่างๆ โดยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการท�ำรายการกับกรรมการ ผู้บริหาร
และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมถึงการท�ำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งสามารถสรุปลักษณะความ
สัมพันธ์ของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งได้ดังนี้
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ลักษณะความสัมพันธ์
นาย ธีระชัย ธีระรุจินนท์
เป็นกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทย
อุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ�ำกัด (มหาชน) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ถือครองหุน้ ทางตรงเป็น
จ�ำนวน 160,080,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 59.29 ของจ�ำนวนหุน้ ทัง้ หมดของบริษทั และถือหุน้ ทางอ้อมโดย
นาง พูนสิน ธีระรุจินนท์ เป็นจ�ำนวน 75,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.03 ของจ�ำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ
บริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จ�ำกัด
กรรมการของบริษัทฯ ถือหุ้นของบริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) ดังนี้
(“TFOOD”)
• นาย ธีระชัย ธีระรุจินนท์
ถือหุ้นจ�ำนวน
24,750 หุ้น (7.50%)
• นาง พูนสิน ธีระรุจินนท์
ถือหุ้นจ�ำนวน
24,750 หุ้น (7.50%)
• นาง พัชรี ฉัตรแก้วบริบูรณ์ ถือหุ้นจ�ำนวน
24,750 หุ้น (7.50%)
• นาง ดลนภา เจียมกนก
ถือหุ้นจ�ำนวน
24,750 หุ้น (7.50%)
• นาย สุภชาต แตงน้อย
ถือหุ้นจ�ำนวน
24,750 หุ้น (7.50%)
บุคคลที่ไม่ได้เป็นกรรมการของบริษัทฯ ถือหุ้นของบริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) ดังนี้
• นาย สงวน ธีระรุจินนท์
ถือหุ้นจ�ำนวน
66,000 หุ้น (20.00%)
• นาง เพ็ญ ธีระรุจินนท์		
ถือหุ้นจ�ำนวน
66,000 หุ้น (20.00%)

066

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ�ำกัด (มหาชน)

TFOOD

TPLAS

1. ประเภทรายการธุรกิจปกติ
TFOOD
TPLAS

69.17

9.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มียอดลูกหนี้
คงค้าง

451.10

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มียอดลูกหนี้
คงค้าง

TFOOD ขายสินค้าให้ TPLAS

3,103.18

TPLAS ขายสินค้าให้ TFOOD

71.70

3,504.38

61.17 ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ : บริษทั ฯ ซือ้ เศษกระสอบที่
ใช้บรรจุผลิตภัณฑ์สินค้าพืชเกษตรจากบริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964)
จ�ำกัด เพื่อน�ำมาบรรจุสินค้าส�ำเร็จรูปในลักษณะแพ็ครวมลูกละ 30 กิโลกรัม
ส�ำหรับจัดส่งโดยรถขนส่งให้กับลูกค้าของบริษัทฯ ทั่วประเทศ ซึ่งบริษัทฯ จัดซื้อ
เศษกระสอบดังกล่าว ในราคารับซื้อเศษพลาสติกตามราคาตลาด
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณารายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ดังกล่าวเป็นรายการที่มีความจ�ำเป็นเนื่องจากบริษัทฯ ต้องจัดหา
กระสอบมาบรรจุสินค้าส�ำเร็จรูปเป็นแพ็ครวมส�ำหรับการจัดส่ง ดังนั้นการซื้อ
เศษกระสอบดังกล่าว เป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผล และราคาที่ซื้อเป็นไป
ตามราคาตลาดทั่วไป

823.63 ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ : บริษทั ฯ ขายถุงพลาสติก
ให้กบั บริษทั อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จ�ำกัด ทัง้ ถุงขนาดทัว่ ไปและถุงชนิด
สั่งท�ำพิเศษพิมพ์ 4 สี เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ไม่ผสมวัตถุดิบที่ก่อให้
เกิดอันตรายต่อสินค้าเกษตร (ไม่มกี ารผสมเม็ดรีไซเคิล) จึงมีความปลอดภัยและ
มีคณ
ุ ภาพทีเ่ หมาะสมต่อการใช้บรรจุผลิตภัณฑ์สนิ ค้าพืชเกษตร ซึง่ ราคาจ�ำหน่าย
เป็นราคาตามสัญญา อ้างอิงราคาตลาดที่ขายให้ลูกค้าทั่วไป
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณารายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ดังกล่าว ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นรายการขายสินค้าตามราคาตลาด
มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ

รายละเอียดการท�ำรายการระหว่างกัน
ในปี 2563 บริษัทฯ มีการท�ำรายการระหว่างกันอันเนื่องมาจากการด�ำเนินธุรกิจกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งสามารถสรุปลักษณะและมูลค่าของการท�ำรายการระหว่างกัน โดยแบ่งตามประเภทได้ดังนี้
ผู้ขาย /
ลักษณะรายการ /
มูลค่ารายการ (พันบาท)
ความจ�ำเป็นและ
ผู
ซ
้
อ
้
ื
/
ผู
ร
้
บ
ั
บริ
ก
าร
ผู้ให้บริการ
เงื่อนไขที่ส�ำคัญ
ความสมเหตุสมผลของรายการ
2563
2562
2561

รายงานประจ�ำปี 2563
รายการที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ�ำกัด (มหาชน)

067

068

ผู้ซื้อ / ผู้รับบริการ

ลักษณะรายการ /
เงื่อนไขที่ส�ำคัญ

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ�ำกัด (มหาชน)

TPLAS

TFOOD

73.93

9.31

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มียอดลูกหนี้
คงค้าง

1,683.27

9,988.20

49.39

10,065.4

ความจ�ำเป็นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ

52.78 ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ : เนื่องจากบริษัทฯ ได้จ้าง
ให้บริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จ�ำกัด เป็นผู้รับจ้างกระจายสินค้าให้
บริษทั ฯ และตามสัญญารับจ้างกระจายสินค้าได้ระบุให้ปรับค่าใช้จา่ ยในกรณีทผี่ รู้ บั
จ้างปฏิบัติงานผิดพลาดในราคาตลาดของสินค้านั้น ๆ ดังนั้น ค่าใช้จ่ายในส่วน
ดังกล่าวจึงเป็นค่าปรับศูนย์กระจายสินค้าจากการรับจ้างกระจายสินค้าที่ไม่เป็น
ไปตามข้อตกลงที่ระบุในสัญญาจ้างกระจายสินค้า

10,060.4 ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ : บริษัทฯ มีความจ�ำเป็น
ต้องว่าจ้างผูร้ บั จ้างขนส่ง เพือ่ ส่งสินค้าให้กบั ลูกค้าทัง้ ในกรุงเทพและต่างจังหวัด
บริษัทจึงว่าจ้างให้บริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จ�ำกัด ซึ่งมีรถจัด
ส่งจ�ำนวนมาก เพื่อด�ำเนินการจัดส่งให้ และทางบริษัท อุตสาหกรรมอาหาร
ไทย (1964) จ�ำกัด สามารถกระจายสินค้าได้ตามชื่อและที่อยู่ที่ระบุในใบจัดส่ง
เนื่องจากกลุ่มลูกค้าของทั้งบริษัทฯ และบริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964)
จ�ำกัด เป็นกลุ่มเดียวกันและเส้นทางในการจัดส่งเป็นเส้นทางเดียวกัน ซึ่งอัตรา
ค่าจัดส่งเป็นอัตราตามระยะทางและเทียบเท่าอัตราตลาดที่บริษัทฯ ว่าจ้างบุคคล
ภายนอกในการจัดส่ง
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณารายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ดังกล่าว ซึ่งเป็นรายการข้างต้นมีความจ�ำเป็น เนื่องจากบริษัทฯ ต้อง
จัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าทั้งในกรุงเทพ และต่างจังหวัด ซึ่งบริษัท อุตสาหกรรม
อาหารไทย (1964) จ�ำกัด มีรถจัดส่งจ�ำนวนมาก และใช้สำ� หรับจัดส่งผลิตภัณฑ์
พืชเกษตรอยูแ่ ล้ว รายการดังกล่าวจึงมีความจ�ำเป็นและสมเหตุสมผล และอัตรา
ค่าบริการจัดส่งเป็นอัตราค่าบริการปกติทั่วไป เทียบเคียงได้กับอัตราที่บริษัทฯ
ว่าจ้างบุคคลภายนอกให้จัดส่งสินค้า
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบก�ำหนดให้เปรียบเทียบอัตราค่าขนส่งทุกไตรมาส
ของบริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จ�ำกัดกับอัตราค่าขนส่งของบุคคล
ภายนอก และกรณีมกี ารปรับอัตราค่าจัดส่ง อัตราค่าจัดส่งใหม่จะต้องเทียบเคียง
ตามอัตราตลาดและสามารถเปรียบเทียบกับผู้รับจ้างขนส่งรายอื่นๆ ได้

มูลค่ารายการ (พันบาท)
2563
2562
2561

TPLAS คิดค่าเสียหายจากการกระจาย
สินค้าโดย TFOOD

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มียอดลูกหนี้
คงค้าง

2. ประเภทรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
TFOOD
TPLAS
TFOOD รับจ้างกระจายสินค้าให้ TPLAS

ผู้ขาย /
ผู้ให้บริการ

รายงานประจ�ำปี 2563
รายการที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ผู้ซื้อ / ผู้รับบริการ

TFOOD

ผู้ขาย /
ผู้ให้บริการ

TPLAS

TPLAS ท�ำบันทึกข้อตกลงการใช้พนักงาน
ขายร่วมกันกับ TFOOD

ลักษณะรายการ /
เงื่อนไขที่ส�ำคัญ

-

-

มูลค่ารายการ (พันบาท)
2563
2562
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ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณารายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ดังกล่าว เป็นรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียว เพื่อชดเชยค่าสินค้าเสียหาย
จากการจัดส่งตามสัญญารับจ้างกระจายสินค้า จากบริษทั อุตสาหกรรมอาหาร
ไทย (1964) จ�ำกัด รายการดังกล่าวจึงมีความสมเหตุสมผล และจ�ำนวนเงิน
ชดเชยเป็นไปตามสัญญารับจ้างที่ระบุไว้ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการตรวจ
สอบได้ก�ำชับฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ให้เพิ่มความระมัดระวังในการจัดส่งสินค้า
ของบริษัทฯ ด้วย
- ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ : เนื่องจากบริษัทฯ มีการ
จ�ำหน่ายสินค้าทัว่ ประเทศ และบริษทั ฯ มีพนักงานขายส�ำหรับรองรับค�ำสัง่ ซือ้ และ
เก็บช�ำระค่าขายในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล บริษัทฯ จึงท�ำสัญญาว่าจ้าง
โดยตรงกับพนักงานขายของบริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จ�ำกัด
เพื่อท�ำหน้าที่รับค�ำสั่งซื้อและเก็บช�ำระค่าขายของลูกค้าที่อยู่ในต่างจังหวัด ซึ่ง
บริษัทฯ จะจ่ายในลักษณะของค่าคอมมิชชั่นคิดตามจ�ำนวนเงินที่เก็บช�ำระได้ ใน
ขณะเดียวกันพนักงานของบริษัทฯ ก็ให้บริการรับค�ำสั่งซื้อและเก็บช�ำระค่าขาย
ของลูกค้าที่อยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้บริษัท อุตสาหกรรมอาหาร
ไทย (1964) จ�ำกัดด้วยเหมือนกันและพนักงานของบริษัทฯ จะได้รับเฉพาะค่า
คอมมิชชั่นคิดตามจ�ำนวนเงินที่เก็บช�ำระได้ โดยอัตราค่าคอมมิชชั่นที่บริษัทจ่าย
ให้ทงั้ พนักงานของบริษทั ฯ เองและพนักงานขายของบริษทั อุตสาหกรรมอาหาร
ไทย (1964) จ�ำกัด จะเป็นอัตราเดียวกัน รวมถึงอัตราค่าคอมมิชชั่นที่บริษัท
อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จ�ำกัด จ่ายให้กับพนักงานของบริษัทฯ และ
พนักงานของบริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จ�ำกัดเอง ก็เป็นอัตรา
เดียวกันด้วย ซึ่งการใช้พนักงานร่วมกันดังกล่าว ท�ำให้บริษัทสามารถเกิดการ
ประหยัดต้นทุน (Economy of Scale) ได้ ประกอบกับฐานลูกค้าโดยส่วนใหญ่
ของบริษัทฯ และบริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จ�ำกัด เป็นลูกค้าใน
ตลาดสดต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นกลุ่มเดียวกัน และจะมีการซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
และผลิตภัณฑ์ของบริษทั อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จ�ำกัด ด้วยเหมือนกัน
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4. ประเภทรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน
นาย ธีระชัย
TPLAS
นาย ธีระชัย ธีระรุจินนท์ ค�้ำประกันเงินกู้
ธีระรุจินนท์
ให้ TPLAS

3. ประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์และบริการ
TPLAS
TFOOD
TPLAS ขายรถบรรทุกให้ TFOOD

ผู้ขาย /
ผู้ให้บริการ

-

-

-

1,485.98

มูลค่ารายการ (พันบาท)
2563
2562
2561

- ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ : บริษัทฯ ท�ำสัญญากู้ยืม
เงินและสัญญาเช่าซื้อจากสถาบันการเงิน เพื่อใช้ในการด�ำเนินธุรกิจ ซึ่งสถาบัน
การเงินมีความประสงค์ให้กรรมการเป็นผู้ค�้ำประกันวงเงินกู้ยืมดังกล่าว
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณารับทราบรายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ดังกล่าว รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความจ�ำเป็นและสม
เหตุสมผล เนื่องจากเป็นวงเงินกู้ยืมที่ใช้ในการด�ำเนินธุรกิจ

- ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ : เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มี
ความจ�ำเป็นที่จะต้องใช้งานรถบรรทุก 2 คัน ได้แก่ รถถบรรทุก 6 ล้อ จ�ำนวน
1 คัน และรถบรรทุก 10 ล้อ จ�ำนวน 1 คัน บริษัทฯ จึงจ�ำหน่ายรถบรรทุก
ดังกล่าวให้แก่บริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จ�ำกัด เพื่อน�ำไปใช้ใน
การกระจายสินค้า
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณารายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ดังกล่าว เป็นรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียว เพื่อเป็นประโยชน์แก่บริษัท
อุตสาหกรรมพลาสติก (1964) จ�ำกัด ในการกระจายสินค้า เนื่องจากบริษัทฯ
ไม่มีความจ�ำเป็นที่จะต้องใช้งานสินทรัพย์ดังกล่าว และบริษัทฯ ได้ประเมินมูลค่า
สินทรัพย์โดยการเปรียบเทียบราคากับผู้ขายทั่วไป เพื่อให้ได้ราคาที่อยู่ในระดับ
เดียวกันเมื่อท�ำรายการกับผู้จ�ำหน่ายรายอื่นๆ ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบ
จึงมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และทั้งสองบริษัทได้
ประโยชน์จากการด�ำเนินการดังกล่าวด้วย

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณารายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ดังกล่าว เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ และบริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย
(1964) จ�ำกัด จากการท�ำบันทึกข้อตกลงที่จะยินยอมให้ใช้พนักงานร่วมกัน
ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความสม
เหตุสมผล และทัง้ สองบริษทั ได้ประโยชน์จากการด�ำเนินการร่วมกันดังกล่าวด้วย
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รายงานประจ�ำปี 2563
มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการท�ำรายการระหว่างกัน
บริษทั ฯ ได้กำ� หนดมาตรการ ขัน้ ตอนการอนุมตั ริ ายการเกีย่ วโยงกันและ
รายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อให้
เป็นไปตามข้อก�ำ หนดของส�ำ นักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
• รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ อาทิ การซื้อ-ขาย
สินค้า และการจ้าง-บริหารจัดการ กระจายสินค้า เป็นต้น บริษทั ฯ มีนโยบาย
ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณา และให้ความเห็นเกี่ยวกับ
เหตุผลและความจ�ำเป็นต่อการท�ำรายการดังกล่าว และการมีเงือ่ นไขการ
ค้าทีม่ รี าคาและเงือ่ นไขทีเ่ ป็นธรรม และไม่กอ่ ให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์
เมื่อเทียบเคียงกับการท�ำรายการระหว่างบริษัทฯ และบุคคลทั่วไป หรือ
การท�ำรายการระหว่างบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ
บุคคลทัว่ ไป หรือการท�ำรายการในลักษณะเดียวกันกับผูป้ ระกอบการอืน่
ในธุรกิจ บริษัทฯ มีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณา
และให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความจ�ำเป็นต่อการท�ำรายการ
ดังกล่าวเป็นรายไตรมาส ซึง่ การท�ำรายการระหว่างกันดังกล่าวทัง้ ราคา
ในการซื้อ-ขาย และอัตราค่าบริการต่างๆ จะต้องเป็นราคาตลาด และ
สามารถเทียบเคียงได้กับการท�ำรายการกับบุคคลภายนอก และบริษัทฯ
จะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และข้อบังคับ ประกาศ ค�ำสั่ง หรือข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดเกีย่ วกับการเปิดเผยข้อมูล
การท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
• รายการอื่นๆ นอกเหนือจากรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุน
ธุรกิจปกติข้างต้น เช่น รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการหรือ
รายการรับหรือให้ความช่วยเหลือทางการเงิน บริษัทฯ มีนโยบายให้
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้ จิ ารณาและให้ความเห็นเกีย่ วกับเหตุผล
และความจ�ำเป็นต่อการท�ำรายการดังกล่าว และจะปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ
ค�ำสั่งหรือข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการ
ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท�ำรายการที่เกี่ยว
โยงและการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ส�ำคัญของบริษัท ทั้งนี้
บริษัทฯ ไม่มีนโยบายการให้กู้ยืมเงินแก่ผู้ถือหุ้นหรือกรรมการ รวมถึง
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทฯ ยกเว้นเป็นไปตามระเบียบของ
บริษทั ทีเ่ กีย่ วกับการให้สวัสดิการพนักงาน หรือตามระเบียบอ�ำนาจอนุมตั ิ
ในการบริหารงานหรือการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่นิติบุคคลที่
บริษัทถือหุ้นอยู่ตามสัดส่วนการถือหุ้น
• บริษัทฯ จะเปิดเผยการท�ำรายการดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
ก�ำหนด

รายการที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
• กรรมการทุกคนจะต้องปฏิบตั ติ ามมาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั
มหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งก�ำหนดให้กรรมการแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ
โดยมิชักช้าเมื่อเกิดกรณี ดังต่อไปนี้
- มีสว่ นได้เสียไม่วา่ โดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ทีบ่ ริษทั ท�ำขึน้
ระหว่างรอบปีบญ
ั ชี โดยระบุขอ้ เท็จจริงเกีย่ วกับลักษณะของสัญญา
ชื่อคู่สัญญา และส่วนได้เสียของกรรมการในสัญญา (ถ้ามี)
- ถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทฯ โดยระบุจ�ำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลด
ลงในระหว่างรอบปีบัญชี
นโยบายและแนวโน้มการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต
บริษทั ฯ จะมีการเข้าท�ำรายการระหว่างกันกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ในอนาคต โดยหากเป็นรายการระหว่างกันทีเ่ ป็นรายการธุรกิจ
ปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซงึ่ มีเงือ่ นไขทางการค้าโดยทัว่ ไป เช่น การ
จ�ำหน่ายถุงพลาสติก การซื้อเศษกระสอบ การว่าจ้างเป็นศูนย์กระจายสินค้า
และจัดส่งสินค้า และการใช้พนักงานขายร่วมกัน บริษัทฯ จะด�ำเนินการตาม
มาตรการควบคุมการท�ำรายการระหว่างกันทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้นก่อนเข้าท�ำรายการ
กล่าวคือเป็นไปตามหลักการทีค่ ณะกรรมการบริษทั อนุมตั ไิ ว้แล้วตามทีก่ ำ� หนด
ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และให้ปฏิบัติตามสัญญาที่
ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งก�ำหนดราคาและเงื่อนไขรายการต่างๆ
ให้ชัดเจน เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทประโยชน์
ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีนโยบายการให้เงินกู้ยืมแก่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ยกเว้นเป็นไปตาม
ระเบียบของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการให้สวัสดิการพนักงาน หรือตามระเบียบ
อ�ำนาจอนุมัติในการบริหารงานหรือการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่
นิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ตามสัดส่วนการถือหุ้น
นอกจากนี้ ในกรณีทบี่ ริษทั ฯ มีการท�ำรายการระหว่างกันกับบุคคลทีอ่ าจมี
ความขัดแย้งตามที่กล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน และใน
กรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช�ำนาญในการพิจารณารายการ
ระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้น บริษัทฯ จะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ ความช�ำนาญพิเศษ
เช่น ผูส้ อบบัญชี หรือผูป้ ระเมินราคาทรัพย์สนิ ทีม่ คี วามเป็นอิสระ เป็นผูใ้ ห้ความ
เห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
หรือบุคคลทีม่ คี วามรูค้ วามช�ำนาญพิเศษ จะถูกน�ำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของ
คณะกรรมการบริษทั หรือผูถ้ อื หุน้ แล้วแต่กรณี เพือ่ ให้มคี วามมัน่ ใจว่าการเข้า
ท�ำรายการดังกล่าวจะไม่เป็นการยักย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษทั
หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทฯ แต่เป็นการ
ท�ำรายการที่บริษัทฯ ได้ค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
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การวิเคราะห์และค�ำอธิบายผลการด�ำเนินงานของฝ่ายจัดการ
ภาพรวมผลการด�ำเนินงาน
เนื่องจากปี 2563 ประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ทั่วโลก ต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ส่งผลให้สภาพสังคม
และปัจจัยทางเศรษฐกิจเกิดภาวะผันผวนอย่างรุนแรง ผู้บริโภคซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของบริษทั ฯ มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยได้เพิ่มความระมัดระวังในการ
ใช้จ่ายมากขึ้น อย่างไรก็ตาม สินค้าของบริษัทฯ นั้น ได้รับผลกระทบไม่มาก เนื่องจากสินค้าของบริษัทฯ เป็นสินค้าที่ยังจ�ำเป็นต่อการใช้งานในชีวิตประจ�ำวัน และ
มีความต้องการใช้อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับบริษัทฯ มีการปรับใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อพัฒนา
ระบบการท�ำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
โดยในปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายเป็นจ�ำนวน 469.71 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 เป็นจ�ำนวน 36.73 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.25 โดยมีผล
มาจากปริมาณการขายสินค้ากลุม่ ถุงพลาสติกและฟิลม์ ยืดห่อหุม้ อาหารทีเ่ พิม่ ขึน้ รวม 129.81 ตัน ในขณะทีร่ าคาขายสินค้าเฉลีย่ ของกลุม่ ถุงพลาสติกและฟิลม์ ยืด
ห่อหุ้มอาหารปรับตัวลดลง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ขยายตลาดส�ำหรับสินค้ากลุ่มกล่องกระดาษบรรจุอาหาร ท�ำให้ปริมาณการขายสินค้ากลุ่มกล่องกระดาษ
บรรจุอาหารเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ได้ด�ำเนินการเพิ่มก�ำลังการผลิตส�ำหรับกล่องกระดาษบรรจุอาหาร “B-LEAF” เพื่อรองรับก�ำลังซื้อของลูกค้าที่
หันมาใช้กล่องกระดาษแทนกล่องโฟมที่ทางภาครัฐมีแผนยกเลิกการใช้งานในอนาคต
ในด้านต้นทุนขายของบริษทั ฯ ในปี 2563 มีมลู ค่ารวม 373.72 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ซึง่ มีมลู ค่ารวม 410.01 ล้านบาท เป็นจ�ำนวน 36.29 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 8.85 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการปรับตัวลดลงของราคาวัตถุดิบเฉลี่ย และในส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร1 ของบริษัทฯ ในปี 2563
มีมูลค่ารวม 57.30 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ซึ่งมีมูลค่ารวม 61.73 ล้านบาท เป็นจ�ำนวน 4.43 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.18 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการ
ลดลงของค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานและส�ำรองหนี้สงสัยจะสูญ
อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาจากผลการด�ำเนินการที่ได้กล่าวมาข้างต้นทั้งหมด บริษัทฯ มีก�ำไรสุทธิส�ำหรับปี 2563 เป็นจ�ำนวน 34.59 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากก�ำไรสุทธิส�ำหรับปี 2562 เป็นจ�ำนวน 1.29 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.86 โดยมีสาเหตุหลักเกิดจากก�ำไรขั้นต้นของบริษัทฯ ที่ปรับเพิ่มมากขึ้นจาก
การปรับกลยุทธ์การขาย
หมายเหตุ : 1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารดังกล่าว นับรวมรายการ “กลับรายการผลการขาดทุนจากการด้อยค่า” ที่แสดงอยู่ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วย

ผลการด�ำเนินงาน
รายได้รวม
หน่วย: ล้านบาท
รายได้จากการขาย
รายได้อื่น
รวมรายได้

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธ.ค. 63
31 ธ.ค. 62
469.71
506.44
4.17
6.62
473.88
513.06

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
มูลค่า
ร้อยละ
(36.73)
(7.25)
(2.45)
(37.01)
(39.18)
(7.64)

ส�ำหรับปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายเป็นจ�ำนวน 469.71 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 เป็นจ�ำนวน 36.73 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.25 โดยมี
สาเหตุหลักมาจากราคาขายสินค้าเฉลี่ยปรับตัวลดลง ซึ่งเป็นผลมาจากราคาวัตถุดิบเฉลี่ยปรับตัวลดลง และภาวะตลาดที่มีการแข่งขันด้านราคาค่อนข้างสูง
ในขณะที่ปริมาณการขายสินค้ารวมเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ส่งผลให้บริษัทฯ มีรายได้จากการขายลดลง
ในส่วนของยอดขายกลุม่ สินค้าใหม่ของบริษทั ฯ คือ บรรจุภณ
ั ฑ์กระดาษส�ำหรับบรรจุอาหาร ซึง่ จัดจ�ำหน่ายภายใต้ตราสินค้า “B-LEAF” ซึง่ ได้เริม่ ทดสอบ
วางจ�ำหน่ายในปี 2562 โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้ลงทุนเพิ่มก�ำลังการผลิตและได้ด�ำเนินการผลักดันสินค้าเข้าสู่ท้องตลาดอย่างเต็มที่ ส่งผลให้ยอดขายสินค้า
กลุ่มบรรจุภัณฑ์กระดาษส�ำหรับบรรจุอาหารปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถแสดงรายละเอียดยอดขายแยกตามกลุ่มสินค้าของบริษัทฯ ได้ดังนี้
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ปริมาณการขาย
กลุ่มถุงพลาสติก
ถุงร้อน
ถุงขุ่นและถุงหูหิ้ว
กลุ่มฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหาร
ฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหาร
กลุ่มบรรจุภัณฑ์อาหาร (กระดาษ)
กล่องกระดาษบรรจุอาหาร

การวิเคราะห์และค�ำอธิบายผลการด�ำเนินงานของฝ่ายจัดการ
หน่วยขาย

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2563
2562

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
หน่วยขาย

ร้อยละ

ตัน
ตัน

4,854.07
3,009.82

4,880.31
2,809.99

26.24
199.83

0.54
7.11

ตัน

591.35

635.13

(43.78)

(6.89)

แพ็ค

76,120.00

1,439.00

74,681.00

5,189.78

ส�ำหรับปี 2563 บริษัทฯ มีราคาขายสินค้าเฉลี่ยลดลง ซึ่งเป็นผลมาจากราคาวัตถุดิบเฉลี่ยปรับตัวลดลง รวมถึงมีการแข่งขันด้านราคาเพิ่มมากขึ้น
โดยสามารถแสดงรายละเอียดของราคาขายสินค้าเฉลี่ยได้ดังนี้
ปริมาณการขาย
กลุ่มถุงพลาสติก
ถุงร้อน
ถุงขุ่นและถุงหูหิ้ว
กลุ่มฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหาร
ฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหาร
กลุ่มบรรจุภัณฑ์อาหาร (กระดาษ)
กล่องกระดาษบรรจุอาหาร

หน่วยขาย

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2563
2562

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
หน่วยขาย

ร้อยละ

บาท/กก.
บาท/กก.

51.24
52.98

55.53
61.84

(4.29)
(8.86)

(7.72)
(14.33)

บาท/กก.

95.74

96.92

(1.18)

(1.22)

บาท/แพ็ค

64.52

72.98

(8.46)

(11.59)

ต้นทุนขาย
หน่วย: ล้านบาท
ต้นทุนขาย

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธ.ค. 63
31 ธ.ค. 62
373.72
410.01

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
มูลค่า
ร้อยละ
(36.29)
(8.85)

ส�ำหรับปี 2563 บริษัทฯ มีต้นทุนขายรวมเป็นจ�ำนวน 373.72 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 เป็นจ�ำนวน 36.29 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.85 ล้านบาท
โดยมีสาเหตุหลักมาจากการปรับตัวลดลงของราคาวัตถุดิบเฉลี่ย
ก�ำไรขั้นต้น
หน่วย: ล้านบาท
ก�ำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธ.ค. 63
31 ธ.ค. 62
95.99
96.43

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
มูลค่า
ร้อยละ
(0.44)
(0.46)

ส�ำหรับปี 2563 บริษัทฯ มีก�ำไรขั้นต้นเป็นจ�ำนวน 95.99 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จ�ำนวน 0.44 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.46 ซึ่งมีสาเหตุมาจากการ
ทีบ่ ริษทั ฯ ปรับนโยบายการขายในแต่ละช่วงเวลาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในเวลานัน้ ๆ โดยการเพิม่ /ลดส่วนต่างระหว่างราคาขายสินค้าเฉลีย่ และต้นทุนขายสินค้า
เฉลี่ย ซึ่งแม้ว่าปริมาณการขายสินค้ารวมจะเพิ่มขึ้น แต่สภาวะเศรษฐกิจในปี 2563 ที่การแข่งขันด้านราคาในตลาดค่อนข้างสูง ท�ำให้บริษัทฯ ไม่สามารถเพิ่มส่วน
ต่างดังกล่าวได้มากนัก จึงส่งผลให้ก�ำไรขั้นต้นของบริษัทฯ ลดลงเพียงเล็กน้อย
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ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
หน่วย: ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร1

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธ.ค. 63
31 ธ.ค. 62
17.86
18.86
39.43
42.86

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
มูลค่า
ร้อยละ
(5.29)
(1.00)
(3.43)
(8.01)

หมายเหตุ : 1.) ค่าใช้จ่ายในการบริหารดังกล่าว นับรวมรายการ “กลับรายการผลการขาดทุนจากการด้อยค่า” ที่แสดงอยู่ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วย

ส�ำหรับปี 2563 บริษทั ฯ มีคา่ ใช้จา่ ยในการขายเป็นจ�ำนวน 17.86 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 เป็นจ�ำนวน 1.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.29 ซึง่ มีสาเหตุ
มาจากลดลงของค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน เนื่องจากในปี 2562 บริษัทฯ มีการปรับเพิ่มอัตราค่าชดเชยส�ำหรับพนักงานที่ท�ำงานครบ 20 ปี ตามพระราช
บัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ การลดลงของค่าใช้จ่ายในการขนส่ง เนื่องจากอัตราค่าขนส่งปรับลดลง และการลดลงของค่านายหน้าในการขายสินค้า
ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการบริหารส�ำหรับปี 2563 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเป็นจ�ำนวน 39.43 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 เป็นจ�ำนวน 3.43 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 8.01 ซึ่งมีสาเหตุมาจากค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ปรับตัวลดลง ด้วยเหตุผลประการเดียวกันกับที่กล่าวข้างต้น การตั้งส�ำรองหนี้สงสัยจะ
สูญที่ปรับตัวลดลง และค่าไฟฟ้าที่ปรับตัวลดลง
ต้นทุนทางการเงิน
หน่วย: ล้านบาท
ต้นทุนทางการเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธ.ค. 63
31 ธ.ค. 62
0.11
0.15

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
มูลค่า
ร้อยละ
(27.14)
(0.04)

ส�ำหรับปี 2563 บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินเป็นจ�ำนวน 0.11 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 เป็นจ�ำนวน 0.04 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.14 ซึ่งมีสาเหตุ
มาจากดอกเบีย้ ทีเ่ กิดจากการช�ำระหนีจ้ ากสัญญากูย้ มื และสัญญาเช่าทางการเงินลดลง ซึง่ สอดคล้องกับมูลค่าคงเหลือของหนีส้ นิ จากสัญญาเงินกูย้ มื และสัญญา
เช่าทางการเงินที่ลดลง
ก�ำไรสุทธิ
หน่วย: ล้านบาท
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธ.ค. 63
31 ธ.ค. 62
34.59
33.31

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
มูลค่า
ร้อยละ
3.86
1.29

ส�ำหรับปี 2563 บริษัทฯ มีก�ำไรสุทธิเป็นจ�ำนวน 34.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 เป็นจ�ำนวน 1.29 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.86 ซึ่งมีสาเหตุ
มาจากค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่ปรับตัวลดลง ท�ำให้บริษัทฯ มีก�ำไรสุทธิเพิ่มขึ้นตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น
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ฐานะการเงิน
สินทรัพย์
หน่วย: ล้านบาท
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์สิทธิการใช้
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธ.ค. 63
31 ธ.ค. 62

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
มูลค่า
ร้อยละ

66.44
54.24
44.06
1.91
166.66

61.50
51.45
29.71
24.85
167.51

4.94
2.79
14.35
(22.94)
(0.85)

8.03
5.42
48.30
(92.31)
(0.51)

197.22
1.90
2.05
4.26
1.65
207.08
373.73

176.49
2.14
3.58
4.08
186.28
353.79

20.73
1.90
(0.09)
0.68
(2.43)
20.80
19.94

11.75
100.00
(4.21)
18.99
(59.56)
11.17
5.64

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเป็นจ�ำนวน 373.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นจ�ำนวน 19.94 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 5.64 ซึ่งมีสาเหตุหลักๆ มาจากรายการดังต่อไปนี้
• เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 4.94 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.03 โดยมีสาเหตุหลักมาจากบริษัทฯ มีเงินสดได้มาจากกิจกรรม
ด�ำเนินงาน
• ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เพิ่มขึ้น 2.79 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.42 เนื่องจากบริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากปริมาณการขาย
สินค้าที่เพิ่มขึ้น
• สินค้าคงเหลือ เพิ่มขึ้น 14.35 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 48.30 เนื่องจากบิรษัทฯ มีสินค้าส�ำเร็จรูป วัตถุดิบ และสินค้าระหว่างการผลิตเพิ่มมากขึ้น
เพื่อรองรับการขายในปี 2564
• สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น ลดลง 22.94 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 92.31 เนื่องจากบริษัทฯ มีการขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไปทั้งหมด
เพื่อน�ำไปจ่ายช�ำระค่าก่อสร้างอาคารโรงงานตามสัญญา
• ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เพิ่มขึ้น 20.73 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.75 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ถาวร ได้แก่ อาคารโรงงาน และอื่นๆ
• สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ลดลง 2.43 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 59.56 เนื่องจากมูลค่าของเงินมัดจ�ำในการลงทุนในสินทรัพย์ลดลง ซึ่งเป็นผลมาจาก
การช�ำระตามงวด
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หนี้สิน
หน่วย: ล้านบาท
หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ส่วนของหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่า
ประมาณการหนี้สินส�ำหรับผลประโยชน์พนักงาน
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธ.ค. 63
31 ธ.ค. 62

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
มูลค่า
ร้อยละ

40.24
0.70
4.59
45.53

27.84
1.11
5.13
34.08

12.40
(0.41)
(0.54)
11.45

44.54
(36.94)
(10.53)
33.60

1.09
0.80
14.73
16.62
62.15

1.00
1.50
14.23
16.73
50.81

0.09
(0.70)
0.50
(0.11)
11.34

9.00
(46.67)
3.51
(0.66)
22.32

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมเป็นจ�ำนวน 62.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นจ�ำนวน 11.34 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 22.32 โดยมสาเหตุหลักๆ มาจากรายการดังต่อไปนี้
• เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น 12.40 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44.54 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้า ซึ่งเป็นผลมาจากการซื้อวัตถุดิบ
เพิ่มมากขึ้น
• หนี้สินตามสัญญาเช่า ลดลง 1.11 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42.53 เนื่องจากบริษัทฯ มีการจ่ายช�ำระตามสัญญา
• ภาษีเงินได้ค้างจ่าย ลดลง 0.54 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.53 เนื่องจากบริษัทฯ มีการจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับปี 2562
• ประมาณการหนี้สินส�ำหรับผลประโยชน์พนักงาน เพิ่มขึ้น 0.50 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.51 เนื่องจากบริษัทฯ มีการตั้งหนี้สินส�ำหรับผลประโยชน์
พนักงานเพิ่มขึ้นตามรายงานของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ส่วนของผู้ถือหุ้น
หน่วย: ล้านบาท
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่
ส่วนของผู้ถือหุ้น
31 ธ.ค. 63
31 ธ.ค. 62
มูลค่า
ร้อยละ
ทุนเรือนหุ้น
135.00
135.00
ทุนจดทะเบียน
135.00
135.00
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
61.71
61.71
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ก�ำไรสะสม
25.93
8.45
6.71
1.74
ทุนส�ำรองตามกฎหมาย
7.11
106.42
99.36
7.06
ยังไม่ได้จัดสรร
(1.00)
0.20
(0.20)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
2.84
311.58
302.98
8.60
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษทั ฯ มีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ รวมเป็นจ�ำนวน 311.58 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นจ�ำนวน 8.60 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 2.84 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของก�ำไรสะสม ซึ่งเป็นผลมายอดสุทธิจากก�ำไรสุทธิประจ�ำงวดหักเงินปันผลจ่าย ในส่วนของส่วนของผู้
ถือหุ้นรายการอื่นๆ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�ำคัญแต่อย่างใด
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กระแสเงินสด

ส�ำหรับปี 2563 บริษัทฯ มีเงินสดเพิ่มขึ้น 4.94 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้

กิจกรรมการด�ำเนินงาน
บริษัทฯ มีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงานในปี 2563 เป็นจ�ำนวน 44.27 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 เป็นจ�ำนวน 29.99 ล้านบาท
โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าและสินค้าคงเหลือ
กิจกรรมการลงทุน
บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนเป็นจ�ำนวน 11.11 ล้านบาท ลดลงจากกิจกรรมลงทุนในปี 2562 เป็นจ�ำนวน 54.93 ล้านบาท
โดยมีสาเหตุหลักมาจากการขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บริษัทฯ ได้ลงทุนไปในปี 2562
กิจกรรมการจัดหาเงิน
บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในจากกิจกรรมจัดหาเงินในปี 2563 เป็นจ�ำนวน 28.22 ล้านบาท ลดลงจากกิจกรรมจัดหาเงินในปี 2562 เป็นจ�ำนวน
0.93 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากบริษัทฯ ไม่มีการจ่ายช�ำระหนี้เงินกู้ระยะยาว เนื่องจากบริษัทฯ ได้ท�ำการจ่ายช�ำระครบแล้ว
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บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ�ำกัด (มหาชน)
งบการเงินส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
และ
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายงานประจ�ำปี 2563

รายงานของผู้สอบบัญชี

รายงานของผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
เสนอ ผูถ้ ือหุน้ และคณะกรรมการบริ ษทั ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริ ษทั ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จากัด (มหาชน) (บริ ษทั ) ซึ่ งประกอบด้วย
งบแสดงฐานะการเงิ น -ณ-วันที่ -31-ธันวาคม-2563-และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ-งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่ วนของ
ผูถ้ ื อ หุ ้นและงบกระแสเงิ นสดส าหรั บ ปี สิ้ นสุ ด วันเดี ยวกันและหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ นรวมถึ งหมายเหตุ ส รุ ป
นโยบายการบัญชีที่สาคัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า-งบการเงินข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงิ นของบริ ษทั -ไทยอุตสาหกรรมพลาสติ ก-(1994)-จากัด-(มหาชน)
ณ-วันที่-31-ธันวาคม-2563-และผลการดาเนิ นงานและกระแสเงินสดสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดี ยวกันโดยถูกต้องตามที่ควร
ในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิ งานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความ
รับผิดชอบของผูส้ อบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากบริ ษทั ตาม
ข้อกาหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชีที่กาหนดโดยสภาวิชาชี พบัญชี ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ
งบการเงิน_และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น-ๆ_ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกาหนดเหล่านี้ _ข้าพเจ้า
เชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
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เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบคื อเรื่ องต่าง ๆ ที่ มีนัยสาคัญที่ สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชี พของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินสาหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาเรื่ องเหล่านี้ มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบงบการเงิ น
โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ขา้ พเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่ องเหล่านี้
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า - ลูกหนี้การค้า
รายได้จากการขายของบริ ษทั ส่ วนใหญ่มาจากการขายเชื่ อ_ลูกหนี้ ที่เกิดจากการขายนี้ อาจเรี ยกเก็บไม่ได้_บริ ษทั ต้องใช้
วิจารณญาณและการประมาณการในการพิจารณาความพอเพียงของค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าเพื่อครอบคลุมผล
ขาดทุนจากการเรี ยกเก็บเงินจากลูกหนี้เหล่านี้
การตรวจสอบของข้าพเจ้าได้รวมถึง
 การสอบถามฝ่ ายจัดการถึงนโยบายการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
 การตรวจสอบรายงานอายุลกู หนี้การค้า
 การทดสอบความถูกต้องของรายงานอายุลกู หนี้ดงั กล่าวกับเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ข้ อมูลอืน่
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ั บ ผิ ดชอบต่ อ ข้อมูลอื่ น_ข้อมูลอื่ น ประกอบด้วยข้อมูลซึ่ งรวมอยู่ในรายงานประจาปี _แต่ ไม่ รวมถึ ง
งบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชี ที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่ งคาดว่ารายงานประจาปี จะถูกจัดเตรี ยมให้ขา้ พเจ้าภายหลัง
วันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้ง
ที่ มีสาระสาคัญกับงบการเงิ นหรื อความรู ้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดง
ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
เมื่ อข้าพเจ้าได้อ่านข้อมูลซึ่ งรวมอยู่ในรายงานประจาปี -หากข้าพเจ้าสรุ ปได้ว่ามี การแสดงข้อมูลที่ ข ัดต่ อข้อเท็จจริ ง
อันเป็ นสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อการแก้ไขต่อไป
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ น-และรับผิดชอบเกี่ ยวกับการควบคุมภายในที่ ผูบ้ ริ หารพิ จารณาว่าจาเป็ นเพื่ อให้สามารถจัดทางบการเงิ น
ที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงิน_ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริ ษทั ในการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง-เปิ ดเผย
เรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง_และการใช้เกณฑ์การบัญชี สาหรับการดาเนิ นงานต่อเนื่ องเว้นแต่ผบู ้ ริ หารมีความ
ตั้งใจที่จะเลิกบริ ษทั หรื อหยุดดาเนินงานหรื อไม่สามารถดาเนิ นงานต่อเนื่องต่อไปได้
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของบริ ษทั
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการ
แสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และเสนอรายงาน
ของผูส้ อบบัญ ชี ซ่ ึ งรวมความเห็ นของข้าพเจ้าอยู่ด ้วย-ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุ ส มผลคื อความเชื่ อมัน่ ในระดับ สู ง
แต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป_ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาดและถือ
ว่ามีสาระสาคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกันจะ
มีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี _ข้าพเจ้าได้ใช้ดุ ลยพิ นิ จและการสังเกตและสงสั ย เยี่ ย ง
ผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
 ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงินไม่ว่าจะ
เกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด_ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ ยง
เหล่านั้น_และได้หลักฐานการสอบบัญชี ที่เพี ยงพอและเหมาะสมเพื่ อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็ นของ
ข้าพเจ้า_ความเสี่ ยงที่ ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญซึ่ งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสู งกว่า
ความเสี่ ยงที่ เกิ ดจากข้อผิดพลาด_เนื่ องจากการทุ จริ ตอาจเกี่ ยวกับการสมรู ้ร่วมคิ ด_การปลอมแปลงเอกสาร
หลักฐาน_การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล_การแสดงข้อมูลที่ ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน
 ทาความเข้าใจในระบบการควบคุ มภายในที่ เกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบ_เพื่ อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ _แต่ไม่ใช่ เพื่ อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็ นต่อความมีประสิ ทธิ ผลของการ
ควบคุมภายในของบริ ษทั
 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี
และการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่ งจัดทาขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร
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 สรุ ปเกี่ ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชี สาหรับการดาเนิ นงานต่อเนื่ องของผูบ้ ริ หารและจาก
หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์
ที่ อาจเป็ นเหตุให้เกิ ดข้อสงสัยอย่างมีนัยสาคัญต่อความสามารถของบริ ษทั ในการดาเนิ นงานต่อเนื่ องหรื อไม่
ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของ
ข้าพเจ้าโดยให้ขอ้ สังเกตถึงการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินที่ เกี่ ยวข้อง หรื อถ้าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ
ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้ นอยู่กบั หลักฐานการสอบบัญชี ที่ได้รับจนถึง
วันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้
บริ ษทั ต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่อง
 ประเมินการนาเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดง
รายการและเหตุการณ์ในรู ปแบบที่ทาให้มีการนาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่ องต่าง ๆ ที่สาคัญ ซึ่ งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนยั สาคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สาคัญในระบบการควบคุม
ภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คารับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความ
เป็ นอิสระและได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่ งข้าพเจ้าเชื่ อว่า
มีเหตุผลที่ บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้ องกัน
ไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่ องที่ สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ที่ มีนยั สาคัญมากที่ สุดในการตรวจสอบ
งบการเงิ นในงวดปั จจุบนั และกาหนดเป็ นเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ_ข้าพเจ้าได้อธิ บายเรื่ องเหล่านี้ ในรายงานของ
ผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ ยวกับเรื่ องดังกล่าว_หรื อในสถานการณ์ที่ยากที่
จะเกิ ด ขึ้ นข้าพเจ้าพิ จารณาว่าไม่ ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่ าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทาดังกล่ าวสามารถ
คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่ วนได้เสี ยสาธารณะจากการสื่ อสาร
ดังกล่าว

(นายพิศิษฐ์ ชีวะเรื องโรจน์)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 2803
บริ ษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิ เอท จากัด
กรุ งเทพมหานคร
24 กุมภาพันธ์ 2564
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บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ�ำกัด (มหาชน)

4

รายงานประจ�ำปี 2563

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
สิ นทรัพย์
บาท
หมายเหตุ
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

5
6
7, 24

8, 24
9
10
11

2563

2562

66,444,238
54,243,935
44,057,998
1,912,000
166,658,171

61,501,905
51,446,763
29,714,949
24,845,206
167,508,823

197,217,232
1,897,041
2,054,310
4,261,840
1,645,378
207,075,801

176,487,459
2,135,656
3,577,442
4,083,155
186,283,712

373,733,972

353,792,535

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ�ำกัด (มหาชน) 5 083

รายงานประจ�ำปี 2563

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
หนีส ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
บาท
หมายเหตุ
หนีส ิ นหมุนเวียน
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน
ส่ วนของหนีสินตามสัญญาเช่า
ทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
รวมหนีส ิ นหมุนเวียน
หนีส ิ นไม่ หมุนเวียน
เจ้าหนีไม่หมุนเวียนอืน
หนีสินตามสัญญาเช่า
ประมาณการหนีสินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนีส ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส ิ น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี
084

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ�ำกัด (มหาชน)

2563

2562

12

40,240,928

27,839,458

13

701,243
4,588,634
45,530,805

1,106,826
5,133,537
34,079,821

1,092,160
800,003
14,726,176
16,618,339

1,000,000
1,501,246
14,230,591
16,731,837

62,149,144

50,811,658

13
14

6

รายงานประจ�ำปี 2563

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
หนีส ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
บาท
หมายเหตุ
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
ทุนทีออกและชําระแล้ว
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กําไรสะสม
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอืนของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

2563

2562

15
15
16

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

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

17

8,450,000
106,422,566
311,584,828

6,710,000
99,362,447
196,168
302,980,877

373,733,972

353,792,535

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ�ำกัด (มหาชน)7

085

รายงานประจ�ำปี 2563

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
บาท
หมายเหตุ
รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้อืน
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนขาย
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไรจากกิจกรรมดําเนินงาน
ต้นทุนทางการเงิน
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า
(ผลขาดทุนจากการด้อยค่า)
กําไรก่ อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสํ าหรับปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี
086

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ�ำกัด (มหาชน)

18
19

20
6
28

5, 28

11

2563

2562

469,712,966
4,169,228
473,882,194

506,440,537
6,618,978
513,059,515

373,721,987
17,864,665
39,980,091
431,566,743

410,010,069
18,863,219
42,040,133
470,913,421

42,315,451
(112,298)

42,146,094
(154,124)

549,341

(823,086)

42,752,494
8,160,003

41,168,884
7,862,179

34,592,491

33,306,705

8

รายงานประจ�ำปี 2563

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่ อ)
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
บาท
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
รายการทีจะไม่มีการจัดประเภทรายการใหม่
เข้าไปไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
- กําไรจากการวัดมูลค่าประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน

หมายเหตุ
21

2563

2562

1,205,028

152,937

(73,702)

298,565

(122,466)
(196,168)

(102,397)
196,168

กําไรเบ็ดเสร็จอืน สํ าหรับปี

1,008,860

349,105

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี

35,601,351

33,655,810

0.128

0.123

รายการทีจะมีการจัดประเภทรายการใหม่
เข้าไปไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
- ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าของเครื องมือทางการเงิน
- ผลกําไรจากการขายเครื องมือทางการเงินรับรู ้
ในกําไรหรื อขาดทุน

กําไรต่ อหุ้นขันพืน ฐาน (บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

22

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ�ำกัด (มหาชน) 9 087
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บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ�ำกัด (มหาชน)

17

จัดสรรเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2563

-

23

เงินปั นผล
135,000,000

-

-

-

กําไรเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับปี

กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี

-

135,000,000

ชําระแล้ว

กําไรสําหรับปี

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2563

หมายเหตุ

ทุนทีออกและ

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562

61,712,262

-

-

-

-

-

61,712,262

หุน้ สามัญ

ส่ วนเกินมูลค่า

8,450,000

1,740,000

-

-

-

-

6,710,000

ตามกฎหมาย

ทุนสํารอง

106,422,566

(1,740,000)

(26,997,400)

35,797,519

1,205,028

34,592,491

99,362,447

ยังไม่ได้จดั สรร

กําไรสะสม

บาท

-

-

-

(196,168)

(196,168)

-

196,168

สิ นทรัพย์ทางการเงิน

จากการวัดมูลค่า

ผลกําไรหรื อขาดทุน

ส่ วนของผูถ้ ือหุน้

องค์ประกอบอืนของ

10

311,584,828

-

(26,997,400)

35,601,351

1,008,860

34,592,491

302,980,877

ผูถ้ ือหุน้

รวมส่ วนของ

รายงานประจ�ำปี 2563
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

17

จัดสรรเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2562

-

23

เงินปั นผล
135,000,000

-

-

-

กําไรเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับปี

กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี

-

135,000,000

ชําระแล้ว

กําไรสําหรับปี

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2562

หมายเหตุ

ทุนทีออกและ

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562

61,712,262

-

-

-

-

-

61,712,262

หุน้ สามัญ

ส่ วนเกินมูลค่า

6,710,000

1,700,000

-

-

-

-

5,010,000

ตามกฎหมาย

ทุนสํารอง

99,362,447

(1,700,000)

(26,997,400)

33,459,642

152,937

33,306,705

94,600,205

ยังไม่ได้จดั สรร

กําไรสะสม

บาท

-

-

-

-

196,168

196,168

196,168

สิ นทรัพย์ทางการเงิน

จากการวัดมูลค่า

ผลกําไรหรื อขาดทุน

ส่ วนของผูถ้ ือหุน้

องค์ประกอบอืนของ

11

302,980,877

-

(26,997,400)

33,655,810

349,105

33,306,705

296,322,467

ผูถ้ ือหุน้

รวมส่ วนของ

รายงานประจ�ำปี 2563
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

089

รายงานประจ�ำปี 2563

งบกระแสเงินสด

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสําหรับปี
รายการปรับปรุ ง
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าเสื อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า (กลับรายการ)
ค่าเผือการลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือ
ประมาณการหนีสินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
กําไรจากการขายเงินลงทุนในตราสารหนี
ขาดทุน (กําไร) จากการจําหน่ายสิ นทรัพย์ถาวร
กําไรจากอัตราแลกเปลียนทียงั ไม่เกิดขึนจริ ง
ดอกเบียรับ
ดอกเบียจ่าย
สิ นทรัพย์ดาํ เนินงานลดลง (เพิมขึน)
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
หนีสินดําเนินงานเพิมขึน (ลดลง)
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน
เจ้าหนีไม่หมุนเวียนอืน
จ่ายภาษีเงินได้
กระแสเงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี
090
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2563

2562

34,592,491

33,306,705

8,160,003
14,317,863
(549,341)
2,001,870
(153,082)
2
(2,697)
(36,830)
112,298

7,862,179
13,524,956
823,085
248,415
4,944,645
(127,996)
(1,480,661)
(148,944)
154,124

(2,252,542)
(14,343,049)
(137,311)

15,129,048
11,856,885
(26,345)

12,109,227
92,160
(9,641,519)
44,269,543

(7,124,831)
(4,685,884)
74,255,381
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งบกระแสเงินสด

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
บาท
2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบีย
เงินลงทุนในตราสารหนีเพิมขึน
เงินรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารหนี
สิ นทรัพย์ถาวรและสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเพิมขึน
เงินจ่ายล่วงหน้าเพือซื อสิ นทรัพย์ถาวร
เงินรับจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์ถาวร
กระแสเงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน

41,541

2562

22,841,078
(32,509,387)
(1,481,722)
(11,108,490)

135,159
(40,000,000)
17,440,000
(45,099,500)
1,485,981
(66,038,360)

(114,962)

(152,224)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายดอกเบีย
เงินกูย้ ืมระยะสันจากสถาบันการเงินลดลง
จ่ายคืนเงินกูย้ ืมระยะยาว
จ่ายหนีสินตามสัญญาเช่า
จ่ายเงินปันผล
กระแสเงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

(1,106,826)
(26,996,932)
(28,218,720)

(984,962)
(1,013,689)
(26,996,401)
(29,147,276)

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม ขึน (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสินปี

4,942,333
61,501,905
66,444,238

(20,930,255)
82,432,160
61,501,905

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
บาท
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ นปี
เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
เงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจํา
รวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี
092

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ�ำกัด (มหาชน)

2563

2562

35,143
61,468,365
4,791,765
148,965
66,444,238

49,734
61,303,370
18,070
130,731
61,501,905
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บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที 31 ธันวาคม 256 และ 2562
1.

ข้ อมูลทัวไป

บริ ษ ัท -ไทยอุ ต สาหกรรมพลาสติ ก-(1994)-จํากัด -(มหาชน)-(“บริ ษ ัท ”)-เป็ นนิ ติ บุ ค คลที จัด ตังขึ น ในประเทศไทย
และมีทีอยูจ่ ดทะเบียนสํานักงานใหญ่ เลขที / หมู่ที  ถนนกาญจนาภิเษก ตําบลบางแม่นาง อําเภอบางใหญ่ จังหวัด
นนทบุรี
กิจกรรมหลักของบริ ษทั _คื อ_การผลิตถุงพลาสติกสําหรับบรรจุอาหาร_ผลิตภัณฑ์พลาสติกสําหรับห่ อหุ ้มอาหารและ
กล่องกระดาษสําหรับบรรจุอาหาร
2.

เกณฑ์ การจัดทํางบการเงิน

งบการเงินนี ได้จดั ทําเป็ นเงินบาทและเป็ นภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย-รวมถึงการ
ตีความและแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีทีประกาศใช้โดยสภาวิชาชี พบัญชี-และกฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทีเกียวข้อง-ทังนี -งบการเงินนี มีวตั ถุประสงค์ทีจดั ทําขึนเพือแสดงฐานะการเงิน-ผลการ
ดําเนินงานและกระแสเงินสดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทยเท่านัน
ยกเว้นทีกล่าวไว้ในนโยบายการบัญชี งบการเงินนีจดั ทําขึนโดยถือเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม
บริ ษทั เปิ ดเผยข้อมูลสําหรับปี สิ นสุ ดวันที_31_ธันวาคม_2562_เพือเป็ นข้อมูลเปรี ยบเทียบในงบการเงินสําหรับปี สิ นสุ ด
วันที 31 ธันวาคม 2563 ในลักษณะของตัวเลขทีเกียวข้อง
เพือความสะดวกของผูอ้ ่านงบการเงิน บริ ษทั ได้จดั ทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึนจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี
ซึ งได้นาํ เสนอเพือวัตถุประสงค์ของการรายงานทางการเงินเพือใช้ในประเทศ
เริ มตังแต่วนั ที  มกราคม  บริ ษทั ได้ถือปฎิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินรวมถึง
การตี ความมาตรฐานการบัญชี การตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงินและแนวปฎิ บตั ิ ทางการบัญชี ทีออกและ
ปรับปรุ งใหม่โดยสภาวิชาชี พบัญชี ซึ งมีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชี ทีเริ มในหรื อหลังวันที  มกราคม 
ทังนี การนํามาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินรวมถึงการตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินและแนวปฎิบตั ิทางการบัญชี ทีออกและปรับปรุ งใหม่ดงั กล่าวข้างต้นมาเริ มถือปฏิบตั ิ
ไม่มีผลกระทบทีเป็ นสาระสําคัญต่อบริ ษทั ยกเว้น
15
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บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที 31 ธันวาคม 256 และ 2562
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 9 และฉบับอืนๆ ทีเกียวข้อง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 9 ระบุวิธีทีกิจการต้องใช้ในการจัดประเภทและวัดมูลค่าสิ นทรัพย์ทางการเงิน
หนี สินทางการเงิน-และสัญญาทีจะซื อหรื อจะขายรายการทีไม่ใช่รายการทางการเงิน-มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 9 ทีเกียวข้องกับบริ ษทั มีดงั นี
1.
2.

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่า
การด้อยค่า

สิ นทรั พ ย์ท างการเงิ นให้จดั ประเภทและวัด มูลค่ าโดยอ้างอิ งตามโมเดลธุ รกิ จที ใช้ในการจัด การสิ นทรั พ ย์และตาม
ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสิ นทรัพย์โดยแบ่งออกเป็ นสามวิธีคือ ราคาทุนตัดจําหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่าน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน และมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุ น เมือมีการเปลียนแปลงโมเดลธุ รกิจในการบริ หาร
สิ นทรัพย์ทางการเงิน จะต้องมีการจัดประเภทรายการสิ นทรัพย์ทางการเงินใหม่ในส่ วนทีได้รับผลกระทบ
หนี สินทางการเงินให้จดั ประเภทและวัดมูลค่าด้วยราคาทุ นตัดจําหน่ ายยกเว้นหนี สินทางการเงิ นที วดั มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน (โดยหนี สินดังกล่าวให้รวมถึงหนี สินอนุ พนั ธ์) กิ จการไม่สามารถจัดประเภทรายการ
หนีสินทางการเงินใหม่ได้
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า (ซึ งเดิมบางรายการในงบการเงินหมายถึง หนี สงสัยจะสู ญ) สําหรับผลขาดทุนด้านเครดิตที
คาดว่าจะเกิ ดขึ น (Expected credit loss) ของสิ นทรัพย์ทางการเงินให้รับรู ้เป็ นขันตามวิธีการทัว ไป (General approach)
ดังนี
1. ขันที 1 (performing) กิ จการต้องรับรู ้ผลขาดทุนด้านเครดิ ตที คาดว่าจะเกิ ดขึ นใน 12 เดื อนข้างหน้าในกําไรหรื อ
ขาดทุน ดอกเบียรับ (ถ้ามี) คํานวณจากมูลค่าตามบัญชี ข นั ต้นโดยไม่มีการปรับลดผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่า
จะเกิดขึน
2. ขันที 2 (under-performing) เมือความเสี ยงด้านเครดิตเพิมขึนอย่างมีนยั สําคัญและไม่ได้พิจารณาว่าอยูใ่ นระดับตํา
กิจการต้องรับรู ้ผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนตลอดอายุในกําไรหรื อขาดทุน ดอกเบียรับ (ถ้ามี) คํานวณ
เช่นเดียวกับขันที 1
3. ขันที 3 (credit-impaired) เมือความเสี ยงด้านเครดิตของสิ นทรัพย์ทางการเงินเพิมขึนจนถึงจุดทีพิจารณาได้วา่ เกิด
การด้อยค่าด้านเครดิตขึน กิจการต้องรับรู ้ผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนตลอดอายุในกําไรหรื อขาดทุน
ดอกเบี ยรับ-(ถ้ามี)-คํานวณจากราคาทุนตัดจําหน่ ายโดยใช้มูลค่าตามบัญชี ข นั ต้นปรับลดด้วยค่าเผือผลขาดทุ น
จากการด้อยค่า
094
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บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที 31 ธันวาคม 256 และ 2562
สําหรับลูกหนี การค้าและสิ นทรัพย์ทีเกิ ดจากสัญญา-กิจการสามารถใช้วิธีการอย่างง่าย-(Simplified approach)-โดยรับรู ้
ผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนตลอดอายุสาํ หรับสิ นทรัพย์ทางการเงินทีถกู พิจารณาในขันที  ขันที  และขันที
 ตามที กล่าวถึงข้างต้น ในการพิจารณาและวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิ ตที คาดว่าจะเกิ ดขึ นสําหรับทังวิธีการทัว ไป
และวิธีการอย่างง่าย กิจการต้องนําข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตในอดีต (Historical credit loss) มาประกอบกันกับข้อมูล
ทีมีการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward looking information)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 9 ส่ งผลกระทบให้บริ ษทั ต้องจัดประเภทรายการและวัดมูลค่าสิ นทรัพย์ทาง
การเงินและหนี สินทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงินสําหรับแต่ละสิ นงวดในปี  ใหม่ รวมถึงต้องรับรู ้การด้อยค่า
สําหรับผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนของสิ นทรัพย์ทางการเงินตามแนวทางทีกล่าวข้างต้น ซึ งสรุ ปโดยสังเขป
ได้ดงั นี
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่า
สิ นทรัพย์ทีจดั ประเภทรายการและวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย
• เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
• ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน (แต่ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายล่วงหน้า)
• สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน - เงินฝากประจํา
สิ นทรัพย์ทีจดั ประเภทรายการและวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
• สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน - เงินลงทุนในตราสารหนี
สิ นทรัพย์ทีจดั ประเภทรายการและวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน - ไม่มี
หนีสินทีจดั ประเภทรายการและวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย
• เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน (แต่ไม่รวมถึงเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า)
• หนีสินตามสัญญาเช่า
• เจ้าหนีไม่หมุนเวียนอืน
หนีสินทีจดั ประเภทรายการและวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน - ไม่มี
ณ วันที  ธันวาคม  ไม่มีผลกระทบที เป็ นสาระสําคัญจากการวัดมูลค่าสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี สินทางการ
เงินตามแนวทางข้างต้น
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บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที 31 ธันวาคม 256 และ 2562
การด้อยค่า
ในส่ วนของลูกหนี ต่าง ๆ บริ ษทั ให้ความสําคัญไปที ขอ้ มูลยอดคงค้างตามอายุหนี (Aging balance information) โดยมี
การจัดเก็บข้อมูลย้อนหลังสําหรับ Historical credit loss อย่างไรก็ดี บริ ษทั ใช้ขอ้ ผ่อนปรนบางประการของแนวปฏิ บตั ิ
ทางการบัญชีเรื อง “มาตรการผ่อนปรนชัว คราวสําหรับทางเลือกเพิมเติมทางบัญชีเพือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” ซึ งออกโดยสภาวิชาชี พบัญชี ในเดื อนเมษายน 2563
ในส่ วนของการไม่ ต ้อ งนํา-Forward-looking-information-สําหรั บ สิ น ทรั พ ย์ที ใช้วิธีการอย่างง่ ายมาประกอบในการ
พิจารณาและวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที  เรื อง สัญญาเช่า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับที --เรื อง-สัญญาเช่ า-ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที --เรื อง-สัญ ญาเช่ า
ตามมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับที  “สิ น ทรั พ ย์สิ ท ธิ การใช้” ตามสัญ ญาเช่ าเงิ น ทุ น แสดงภายใต้ “ที ดิ น อาคารและ
อุปกรณ์” ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที  “สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้” แสดงแยกต่างหากจาก “ทีดิน อาคาร
และอุปกรณ์”
“สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้” ซึ งมีราคาทุนจํานวน ,, บาท และค่าเสื อมราคาสะสมจํานวน ,, บาท ณ วันที 
มกราคม  ได้โอนจาก “ทีดิน อาคารและอุปกรณ์” ไป “สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้” “สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้” ณ วันที 
ธันวาคม  ยังคงแสดงภายใต้ “ทีดิน อาคารและอุปกรณ์”
มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินทียงั ไม่ได้ใช้
สภาวิชาชีพบัญชีได้ปรับปรุ งมาตรฐานการบัญชี_มาตรฐานการรายงานทางการเงิน_การตีความมาตรฐานการบัญชีและ
การตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นซึ งมี ผ ลบังคับ ใช้สําหรับ รอบระยะเวลาบัญ ชี ที เริ มในหรื อ หลังวันที -1
มกราคม-2564_ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั เชือว่ามาตรฐานการบัญชี-มาตรฐานการรายงานทางการเงิน-การตีความมาตรฐาน
การบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที ปรับปรุ งใหม่เหล่านี จะไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของ
บริ ษทั อย่างมีสาระสําคัญ
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บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที 31 ธันวาคม 256 และ 2562
3.

นโยบายการบัญชีทีสําคัญ

นโยบายการบัญชีทีสาํ คัญทีบริ ษทั ใช้ในการจัดทํางบการเงินมีดงั นี
รายการบัญชีทีเป็ นเงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชีทีเป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลียน ณ วันทีเกิดรายการ
สิ นทรั พ ย์แ ละหนี สิ นที เป็ นตัวเงิ นและเป็ นเงิ น ตราต่ างประเทศ ณ วัน ที รายงาน แปลงค่ าเป็ นเงิ นบาทโดยใช้อตั รา
แลกเปลียน ณ วันนัน กําไรหรื อขาดทุนจากการแปลงค่าบันทึกในกําไรหรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์และหนี สินทีไม่เป็ นตัวเงินซึ งเกิดจากรายการบัญชี ทีเป็ นเงินตราต่างประเทศซึ งบันทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิม
แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลียน ณ วันทีเกิดรายการ
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดบันทึกในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนประกอบด้วย เงินสดในมือ และเงินฝาก
สถาบันการเงิน รายการเที ยบเท่ าเงินสดเป็ นเงิ นลงทุนระยะสันที มีสภาพคล่องสู ง ซึ งพร้อมที จะเปลียนเป็ นเงิ นสดใน
จํานวนทีทราบได้ซ ึ งครบกําหนดภายในสามเดือนหรื อน้อยกว่านับจากวันทีได้มา และไม่มีขอ้ จํากัดในการเบิกใช้และมี
ความเสี ยงต่อการเปลียนแปลงมูลค่าน้อยหรื อไม่มีนยั สําคัญ
ลูกหนีก ารค้ า
สิ งตอบแทนทีบริ ษทั มีสิทธิ ในการรับโดยไม่มีเงือนไขสําหรับการขายสิ นค้ารับรู ้เป็ นลูกหนีการค้า
ลูกหนีการค้าแสดงด้วยราคาของรายการหักค่าเผือผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ค่าเผือผลขาดทุนจากการด้อยค่าประมาณจากประวัติการชําระหนีของลูกค้าและการคาดการณ์การชําระหนีของลูกค้าในอนาคต
เงินลงทุนในตราสารหนี
ตราสารหนี น อกเหนื อจากที ต ังใจถื อ ไว้จนครบกําหนดแสดงในมู ลค่ ายุติ ธรรม_กําไรหรื อ ขาดทุ น จากการตี ราคา
หลักทรัพย์เผือขายบันทึกในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
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บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที 31 ธันวาคม 256 และ 2562
สิ นค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือแสดงในราคาทุน-(วิธีเข้าก่อนออกก่อน)-หรื อมูลค่าสุ ทธิ ทีจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํากว่า
ต้นทุนของสิ นค้าประกอบด้วยต้นทุนทีซื อ-ต้นทุนในการดัดแปลงหรื อต้นทุนอืนเพือให้สินค้าอยู่ในสถานที และสภาพ
ปั จจุบนั ในกรณี ของสิ นค้าสําเร็ จรู ปและสิ นค้าระหว่างผลิตที ผลิตเอง ต้นทุนสิ นค้าได้รวมการปั นส่ วนของค่าใช้จ่าย
ในการผลิตอย่างเหมาะสมโดยคํานึงถึงระดับกําลังการผลิตตามปกติ
มูลค่าสุ ทธิ ทีจะได้รับเป็ นการประมาณราคาทีจะขายได้จากการดําเนินธุรกิจปกติหกั ด้วยค่าใช้จ่ายทีจาํ เป็ นในการขาย
ทีดนิ อาคารและอุปกรณ์
ที ดินแสดงด้วยราคาทุ นสุ ทธิ จากค่ าเผือผลขาดทุ นจากการด้อยค่า_(ถ้ามี )_อาคารและอุปกรณ์ แสดงด้วยราคาทุ นหัก
ค่าเสื อมราคาสะสมและค่าเผือผลขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี) ต้นทุนการรื อถอน ขนย้ายและบูรณะสิ นทรัพย์ถือเป็ น
ต้นทุนของสิ นทรัพย์และคิดค่าเสื อมราคา
ค่าเสื อมราคา
ค่ าเสื อ มราคาบันทึ กเป็ นค่ าใช้จ่ายในกําไรหรื อขาดทุ นโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้ป ระโยชน์โดยประมาณของ
สิ น ทรั พ ย์แต่ ละรายการ ค่ าเสื อ มราคาคํานวณจากต้นทุ นของสิ นทรั พ ย์หักมูลค่ าคงเหลื อของสิ นทรั พ ย์ อายุการใช้
ประโยชน์ของสิ นทรัพย์และมูลค่าคงเหลือทบทวนทุกสิ นปี อายุการใช้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์โดยประมาณแสดงได้
ดังนี

อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เครื องจักรและอุปกรณ์
เครื องตกแต่งและเครื องใช้สาํ นักงาน
ยานพาหนะ

ระยะเวลา (ปี )
5 - 40
5 - 20
5
5

บริ ษทั ไม่คิดค่าเสื อมราคาสําหรับทีดินและสิ นทรัพย์ทีอยูร่ ะหว่างก่อสร้าง
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บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที 31 ธันวาคม 256 และ 2562
สิ นทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน
สิ นทรั พ ย์ไม่ มีต ัวตน เป็ นโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ซ ึ งแสดงในราคาทุ นสุ ท ธิ จากค่ าตัดจําหน่ ายสะสม และค่ าเผื อผล
ขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี)
ค่าตัดจําหน่าย
ค่าตัดจําหน่ ายบันทึ กเป็ นค่าใช้จ่ายในกําไรหรื อขาดทุน คํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์ระยะเวลาที คาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเป็ นเวลา  และ  ปี
การด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์ ทีไม่ ใช่ สินทรัพย์ ทางการเงิน
ยอดสิ นทรัพย์คงเหลือตามบัญชี ของบริ ษทั ได้รับการทบทวน ณ ทุกวันทีในรายงานว่ามีขอ้ บ่งชี เรื องการด้อยค่าหรื อไม่
ในกรณี ทีมีขอ้ บ่งชี จะทําการประมาณมูลค่าสิ นทรัพย์ทีคาดว่าจะได้รับคืน_(ราคาขายสุ ทธิ ของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่าจาก
การใช้ของสิ นทรั พย์น นั แล้วแต่ ราคาใดจะสู งกว่า)_โดยที การสอบทานจะพิ จารณาจากสิ นทรั พย์แต่ ละรายการหรื อ
พิจารณาจากหน่วยสิ นทรัพย์ทีก่อให้เกิดเงินสดแล้วแต่กรณี
ในกรณี ทีราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์สูงกว่ามูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืน บริ ษทั จะรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าโดยการ
ลดมูลค่าของราคาตามบัญชีให้เท่ากับมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนและรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน และบริ ษทั จะบันทึกโอน
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าโดยถือเป็ นรายได้อืน เมือมีขอ้ บ่งชี ว่าการด้อยค่าดังกล่าวไม่มีอยู่อีกต่อไปหรื อ
ยังคงมี อยู่แต่ เป็ นไปในทางที ลดลง ทังนี การกลับรายการผลขาดทุ นจากการด้อยค่าจะไม่สูงกว่ามูลค่ าตามบัญชี ของ
สิ นทรัพย์น นั สุ ทธิ จากค่าเสื อมราคาหรื อค่าตัดจําหน่ายประหนึ งว่าไม่มีการรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
นันในปี ก่อน ๆ
ผลประโยชน์ พนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสัน
เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมือเกิดรายการและตามเกณฑ์คงค้าง
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บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที 31 ธันวาคม 256 และ 2562
ผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
ภาระผูกพันสําหรับผลประโยชน์หลังออกจากงานประเภทโครงการสมทบซึ งได้แก่ กองทุนสํารองเลียงชี พ บันทึกเป็ น
ค่าใช้จ่ายในกําไรหรื อขาดทุนเมือมีการจ่ายเงินสมทบไปยังกองทุนตามเกณฑ์คงค้าง
ภาระผูกพัน ของบริ ษ ัท ที เกี ย วข้อ งกับ ผลประโยชน์ข องพนักงานหลังออกจากงานซึ งเป็ นเงิ น ชดเชยตามกฎหมาย
คุม้ ครองแรงงานถูกรับรู ้เป็ นหนี สินและค่าใช้จ่ายในงบการเงินด้วยจํานวนเงินทีคาํ นวณโดยนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ซึ งใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่ วยที ประมาณการไว้ ค่าใช้จ่ายจากการประมาณการหนี สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออก
จากงานทีถูกรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนประกอบด้วยต้นทุนบริ การปั จจุบนั และต้นทุนดอกเบีย ส่ วนกําไรหรื อขาดทุนจาก
การวัดมูลค่าประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยรับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน โครงการผลประโยชน์ของ
พนักงานนีไม่ได้ถกู จัดตังเป็ นกองทุนและไม่มีสินทรัพย์ของโครงการเกิดขึน
ประมาณการหนีส ิ น
ประมาณการหนี สินจะรับรู ้ก็ต่อเมือบริ ษทั มี ภาระหนี สินตามกฎหมายที เกิ ดขึ นในปั จจุบนั หรื อที ก่อตัวขึ นอันเป็ นผล
มาจากเหตุการณ์ ในอดี ต และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ นอนว่าประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จจะต้องถูกจ่ายไปเพือชําระ
ภาระหนี สินดังกล่าวและสามารถประมาณจํานวนภาระหนี สินได้อย่างน่าเชื อถือ ถ้าผลกระทบดังกล่าวมีจาํ นวนทีเป็ น
สาระสําคัญ ประมาณการหนี สินพิจารณาจากการคิ ดลดกระแสเงินสดที จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อตั ราคิดลดในตลาด
ปั จจุ บ ันก่ อนคํานวณภาษี เงิ นได้ เพื อให้ส ะท้อนจํานวนที อ าจประเมิ นได้ในตลาดปั จจุ บนั ซึ งแปรไปตามเวลาและ
ความเสี ยงทีมีต่อหนีสิน
รายได้ จากการขายสิ นค้ า
รายได้จากการขายสิ นค้ารับรู ้ ณ เวลาใดเวลาหนึงเมือสิ นค้าได้ส่งไปยังลูกค้า
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บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที 31 ธันวาคม 256 และ 2562
ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับปี ประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั ได้แก่ภาษีทีตอ้ งจ่ายชําระ หรื อสามารถขอคืนได้ซ ึ งเกิดจากกําไรหรื อขาดทุนทางภาษีสาํ หรับปี
โดยใช้อตั ราภาษี ทีประกาศใช้หรื อที คาดว่ามี ผลบังคับใช้ ณ วันที รายงาน ตลอดจนการปรับปรุ งทางภาษี ทีเกี ยวกับ
รายการในปี ก่อน ๆ
ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญ ชี บนั ทึ กโดยคํานวณจากผลแตกต่างชัว คราวที เกิ ดขึ นระหว่างมูลค่าตามบัญ ชี ของสิ นทรัพย์
และหนี สินและจํานวนที ใช้เพือความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี วดั มูลค่าโดยใช้อตั ราภาษีทีคาดว่าจะ
ใช้กบั ผลแตกต่ างชัว คราวเมื อมี การกลับรายการโดยอิ งกับกฎหมายที ประกาศใช้หรื อที คาดว่ามี ผลบังคับใช้ ณ วันที
รายงาน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะบันทึ กต่อเมือมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ นอนว่ากําไรเพือเสี ยภาษีในอนาคต
จะมี จาํ นวนเพี ยงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว คราวดังกล่าว สิ นทรั พย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี จะถูก
ทบทวน ณ ทุกวันทีรายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าทีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริ ง
สั ญญาเช่ า-ผู้เช่ า
ตังแต่วนั ที  มกราคม 
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้และหนี สินตามสัญญาเช่ารับรู ้ ณ วันทีสัญญาเช่าเริ มมีผล (ยกเว้นสัญญาเช่าซึ งสิ นทรัพย์มีมลู ค่าตํา
และสัญญาเช่าระยะสันซึ งรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า)
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้วดั มูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื อมราคาสะสมและค่าเผือผลขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี)
ค่ า เสื อ มราคาบัน ทึ ก เป็ นค่ า ใช้จ่ า ยในกํา ไรหรื อ ขาดทุ น โดยวิ ธี เส้ น ตรงตามอายุ ก ารใช้ป ระโยชน์ ข องสิ น ทรั พ ย์
(ยานพาหนะ) เป็ นเวลา  ปี
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บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที 31 ธันวาคม 256 และ 2562
ก่อนวันที  มกราคม 
สัญญาการเช่ าซึ งบริ ษทั ได้รับความเสี ยงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพย์สินทีเช่านัน ๆ เป็ นส่ วนใหญ่ให้จดั
ประเภทเป็ นสัญญาเช่าทางการเงิน ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ทีได้มาโดยทําสัญญาเช่าทางการเงินบันทึ กเป็ นสิ นทรัพย์
ด้วยราคายุติธรรมหรื อมูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงิ นขันตําที ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จาํ นวนใดจะตํากว่า หักด้วย
ค่าเสื อมราคาสะสมและค่าเผือผลขาดทุนจากการด้อยค่า ค่าเช่าที ชาํ ระจะแยกเป็ นส่ วนทีเป็ นค่าใช้จ่ายทางการเงินและ
ส่ วนที จะหักจากหนี ตามสัญญาเพือใช้กาํ หนดอัตราดอกเบี ยจากยอดหนี สินทีคงเหลือ ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึ ก
โดยตรงในกําไรหรื อขาดทุน
รายจ่ายภายใต้สญ
ั ญาเช่าดําเนินงานบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
การใช้ ประมาณการ
ในการจัด ทํางบการเงิ น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ในประเทศไทย ฝ่ ายบริ ห ารมี ค วามจํา เป็ นต้อ งใช้
ประมาณการและข้อสมมติฐานทีกระทบต่อรายได้ ค่าใช้จ่าย สิ นทรัพย์ และหนี สิน เพือประโยชน์ในการกําหนดมูลค่า
ของสิ นทรัพย์ หนีสิน ตลอดจนหนี สินทีอาจเกิดขึน ด้วยเหตุดงั กล่าวผลของรายการทีเกิดขึนจริ งจึงอาจแตกต่างไปจาก
ทีได้ประมาณการไว้
ประมาณการและข้อสมมติฐานทีใช้ในการจัดทํางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างสมําเสมอ การปรับประมาณการ
จะบันทึกในงวดบัญชี ทีการประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนหากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดบัญชี
นัน ๆ หรื อบันทึกในงวดบัญชี ทีปรับและงวดบัญชี ในอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบทังงวดบัญชีในปั จจุบนั
และอนาคต
ประมาณการและข้อสมมติฐานทีสาํ คัญทีใช้ในการจัดทํางบการเงินซึ งอาจมีความไม่แน่นอนมาเกียวข้องมีดงั ต่อไปนี
• ค่าเผือผลขาดทุนจากการด้อยค่า - ลูกหนีการค้า
• อายุการใช้ประโยชน์ของอาคารและอุปกรณ์
• ประมาณการหนีสินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
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บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที 31 ธันวาคม 256 และ 2562
การวัดมูลค่ ายุตธิ รรม
มูลค่ายุติธรรมเป็ นราคาทีบริ ษทั จะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์หรื อจะจ่ายเพือโอนหนี สินในรายการทีเกิดขึนในสภาพ
ปกติ ระหว่างผูร้ ่ วมตลาด ณ วันที วดั มูลค่า ตลาดที มีสภาพคล่องเป็ นตลาดที รายการสําหรับสิ นทรัพย์และหนี สินนันๆ
เกิดขึนซึ งมีความถีและปริ มาณอย่างเพียงพอเพือให้ขอ้ มูลราคาอย่างต่อเนื อง ผูร้ ่ วมตลาดได้แก่ ผูซ้ ื อและผูข้ ายในตลาด
หลักหรื อตลาดทีให้ประโยชน์สูงสุ ดสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี สินนันๆ โดยผูร้ ่ วมตลาดต้องมีความเป็ นอิสระจากกัน มี
ความรอบรู ้และความเข้าใจอย่างสมเหตุสมผล สามารถทีจะเข้าทํารายการสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนีสินนันๆ และเต็มใจ
ทีจะเข้าทํารายการสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนีสินนันๆ
เพือให้การวัดมูลค่ายุติธรรมและเปิ ดเผยข้อมูลทีเกียวข้องในงบการเงินมีความสมําเสมอและสามารถเปรี ยบเทียบได้ จึง
มีการกําหนดลําดับชันของมูลค่ายุติธรรมออกเป็ น 3 ระดับตามประเภทของข้อมูลที นาํ มาใช้ในเทคนิ คการประเมิ น
มูลค่าเพือวัดมูลค่ายุติธรรม ทังนี ลําดับชันของมูลค่ายุติธรรมให้ลาํ ดับความสําคัญสู งสุ ดกับราคาเสนอซื อขายทีไม่ตอ้ ง
ปรับปรุ งในตลาดทีมีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนีสินอย่างเดียวกัน (“ข้อมูลระดับ 1”) รองลงมาคือข้อมูลอืนที
สามารถสังเกตได้ (“ข้อมูลระดับ 2”) และตําสุ ดคือข้อมูลทีไม่สามารถสังเกตได้ (“ข้อมูลระดับ 3”)
ข้อมูลระดับ 1 ได้แก่ ราคาเสนอซื อขายที ไม่ตอ้ งปรับปรุ งในตลาดที มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี สินอย่าง
เดียวกันและกิจการสามารถเข้าถึง ณ วันทีวดั มูลค่า
ข้อมูลระดับ 2 ได้แก่ ข้อมูลอืนนอกเหนื อจากราคาเสนอซื อขายซึ งรวมอยู่ในระดับ 1 ที สามารถสังเกตได้โดยตรงหรื อ
โดยอ้อมสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนีสินนันๆ
ข้อมูลระดับ 3 ได้แก่ ข้อมูลทีไม่สามารถสังเกตได้ซ ึ งนํามาใช้กบั สิ นทรัพย์หรื อหนีสินนันๆ

25
บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ�ำกัด (มหาชน)
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รายงานประจ�ำปี 2563

งบการเงิน

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที 31 ธันวาคม 256 และ 2562
4.

รายการบัญชีกบั บุคคลหรือกิจการทีเกีย วข้ องกัน

บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรื อกิจการทีอยูภ่ ายใต้การควบคุมของบริ ษทั หรื อสามารถควบคุมบริ ษทั
ทังทางตรงและทางอ้อม หรื อมีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญในการตัดสิ นใจด้านการเงินหรื อการดําเนิ นงานของบริ ษทั
ลักษณะความสัมพันธ์

ชือบุคคลและกิจการ
บริ ษทั อุตสาหกรรมอาหารไทย () จํากัด
ผูบ้ ริ หารสําคัญ

ผูถ้ ือหุน้ และกรรมการร่ วมกัน
บุ ค คลที มี อ ํา นาจและความรั บ ผิ ด ชอบการวางแผน
สั ง การและควบคุ ม กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ของกิ จ การไม่ ว่ า
ทางตรงหรื อทางอ้อม ทังนี ร วมถึ งกรรมการของบริ ษ ัท
(ไม่วา่ จะทําหน้าทีในระดับบริ หารหรื อไม่)

นโยบายการกําหนดราคา มีดงั นี
ประเภทรายการ
รายได้จากการขาย
ขายยานพาหนะ
ค่าบริ การกระจายสิ นค้า

นโยบายการกําหนดราคา
ราคาตลาด
ราคาตลาด
ราคาตามสัญญา

ยอดคงเหลือทีมีสาระสําคัญกับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน-ณ-วันที-31-ธันวาคม-256-และ-2562-มีดงั นี
พันบาท
กิจการทีเกีย วข้ องกันอืน
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน
เจ้าหนีไม่หมุนเวียนอืน

104

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ�ำกัด (มหาชน)

2563
460
1,692
1,000

2562
552
1,782
1,000

26

รายงานประจ�ำปี 2563

งบการเงิน

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที 31 ธันวาคม 256 และ 2562
รายการทีมีสาระสําคัญทีเกิดขึนระหว่างบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกันสําหรับปี สิ นสุ ดวันที_31_ธันวาคม_2563_และ
2562_มีดงั นี
พันบาท
กิจการทีเกีย วข้ องกันอืน
รายได้จากการขาย
ขายยานพาหนะ
ค่าบริ การกระจายสิ นค้า
ค่ าตอบแทนผู้บริหารสํ าคัญ
ผลประโยชน์ระยะสัน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

2563

2562

3,103
9,988

3,540
1,486
10,065

17,092
1,064
18,156

16,925
3,310
20,235

บริ ษทั ได้ทาํ สัญญากับบริ ษทั ที เกี ยวข้องกันแห่ งหนึ ง_เพื อให้บริ ษทั นี ให้บริ การกระจายสิ นค้าไปยังลูกค้า_ค่าบริ การ
คํานวณจากนําหนักของสิ นค้าทีขายและระยะทางไปยังปลายทาง สัญญานีมีอายุสามปี สิ นสุ ดวันที 31 พฤษภาคม 

27
บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ�ำกัด (มหาชน)
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รายงานประจ�ำปี 2563

งบการเงิน

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที 31 ธันวาคม 256 และ 2562
5.

ลูกหนีก ารค้ าและลูกหนีอ นื
พันบาท

ลูกหนีการค้า
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ
ไม่เกิน  เดือน
มากกว่า 3 - 6 เดือน
มากกว่า  - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก ค่าเผือผลขาดทุนจากการด้อยค่า
สุ ทธิ
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
อืน ๆ

รวม

2563

2562

42,235

42,331

8,648
617
682
2,518
54,700
(2,590)
52,110

7,155
467
1,016
2,155
53,124
(3,140)
49,984

646
1,488
2,134

463
1,000
1,463

54,244

51,447

รายการเคลือนไหวของค่าเผือผลขาดทุนจากการด้อยค่าสําหรับปี สิ นสุ ดวันที  ธันวาคม มีดงั นี
2563
ณ วันที  มกราคม
เพิมขึน
กลับรายการ
ณ วันที  ธันวาคม
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บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ�ำกัด (มหาชน)

3,140
(550)
2,590

พันบาท

2562
2,317
823
3,140

28

รายงานประจ�ำปี 2563

งบการเงิน

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที 31 ธันวาคม 256 และ 2562
6.

สิ นค้ าคงเหลือ

2563
สิ นค้าสําเร็ จรู ป
สิ นค้าระหว่างผลิต
วัตถุดิบและวัสดุสินเปลือง
รวม
หัก ค่าเผือการลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือ
สุ ทธิ
สิ นค้าคงเหลือรับรู ้เข้าต้นทุนขาย
ปรับลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือรับรู ้เข้าค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
7.

พันบาท

2562

16,363
8,605
19,852
44,820
(762)
44,058

10,743
4,687
15,047
30,477
(762)
29,715

373,722

410,010

-

248

สิ นทรัพย์ ทางการเงินหมุนเวียนอืน

2563
เงินลงทุนในตราสารหนีทีวดั มูลค่ายุติธรรม (ข้อมูลระดับ  - มูลค่าสิ นทรัพย์
สุ ทธิ ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงาน) ผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
เงินฝากประจํา
รวม

1,912
1,912

พันบาท

2562
22,933
1,912
24,845

29
บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ�ำกัด (มหาชน)
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บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ�ำกัด (มหาชน)

ทีดนิ อาคารและอุปกรณ์

ณ วันที 1 มกราคม 
เพิมขึน
จําหน่าย/ ตัดจําหน่าย
โอน - อืนๆ
ณ วันที  ธันวาคม 

ราคาทุน
ณ วันที 1 มกราคม 
โอนไป “สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้”
เพิมขึน
โอนมาจาก “สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้”
จําหน่าย/ ตัดจําหน่าย
โอน - อืนๆ
ณ วันที  ธันวาคม 

8.

2

หมายเหตุ

18,343
950
19,293

19,293
19,293

ทีดิน

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที 31 ธันวาคม 256 และ 2562

98,091
15,729
113,820

113,820
5,301
63,711
182,832

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง
อาคาร

113,260
1,644
(22)
407
115,289

115,289
7,768
(1,856)
261
121,462

เครื องจักร
และอุปกรณ์

3,047
1,198
4,245

4,245
170
16
4,431

เครื องตกแต่ง
และเครื องใช้
สํานักงาน

พันบาท

14,127
3,029
(3,841)
13,315

13,315
(7,143)
597
6,769

ยานพาหนะ

7,566
49,260
(16,136)
40,690

40,690
23,607
(63,988)
309

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

30

254,434
56,081
(3,863)
306,652

306,652
(7,143)
36,846
597
(1,856)
335,096

รวม

รายงานประจ�ำปี 2563
งบการเงิน

ค่ าเสื อมราคาสะสม
ณ วันที  มกราคม 62
ค่าเสื อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย/ ตัดจําหน่าย
ณ วันที  ธันวาคม 62

ค่ าเสื อมราคาสะสม
ณ วันที  มกราคม 63
โอนไป “สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้”
ค่าเสื อมราคาสําหรับปี
โอนมาจาก “สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้”
จําหน่าย/ ตัดจําหน่าย
ณ วันที  ธันวาคม 63

2

หมายเหตุ

-

-

ทีดิน

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที 31 ธันวาคม 256 และ 2562

47,765
5,290
53,055

53,055
5,792
58,847

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง
อาคาร

60,600
5,567
(17)
66,150

66,150
5,646
(1,856)
69,940

เครื องจักร
และอุปกรณ์

2,226
563
2,789

2,789
554
3,343

พันบาท
เครื องตกแต่ง
และเครื องใช้
สํานักงาน

10,011
2,001
(3,841)
8,171

8,171
(3,801)
894
485
5,749

ยานพาหนะ

-

-

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ�ำกัด (มหาชน)

31

120,602
13,421
(3,858)
130,165

130,165
(3,801)
12,886
485
(1,856)
137,879

รวม

รายงานประจ�ำปี 2563
งบการเงิน
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บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ�ำกัด (มหาชน)

19,293
19,293

123,985
60,765

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง
อาคาร
51,522
49,139

เครื องจักร
และอุปกรณ์
1,088
1,456

พันบาท
เครื องตกแต่ง
และเครื องใช้
สํานักงาน
1,020
5,144

ยานพาหนะ

309
40,690

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

ราคาทุนของอาคารละอุปกรณ์ทีตดั ค่าเสื อมราคาทังจํานวนแล้วแต่ยงั คงใช้งานอยู่ ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีจาํ นวนเงิน 45.3 ล้านบาท และ 41.1 ล้านบาท ตามลําดับ

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562

ทีดิน

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที 31 ธันวาคม 256 และ 2562

32

197,217
176,487

รวม

รายงานประจ�ำปี 2563
งบการเงิน

รายงานประจ�ำปี 2563

งบการเงิน

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที 1 ธันวาคม 2563 และ 
9.

สิ นทรัพย์ สิทธิการใช้

หมายเหตุ

พันบาท
ยานพาหนะ
-

มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที  มกราคม 
มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชีของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
ตามสัญญาเช่าเงินทุน ณ วันที  มกราคม 
โอนมาจาก “ทีดิน อาคารและอุปกรณ์”
ค่าเสื อมราคา
โอนไป “ทีดิน อาคารและอุปกรณ์”
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที  ธันวาคม 3

2

3,342
(1,333)
(112)
1,897

เริ มตังแต่วนั ที-1-มกราคม-2563-สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ตามสัญญาเช่าทังหมด (ยกเว้นสัญญาเช่าระยะสันและสัญญาเช่ า
ของสิ นทรั พ ย์ที มูลค่ าตํา) แสดงภายใต้บญ
ั ชี น ี -สิ นทรั พย์สิ ทธิ การใช้ที กรรมสิ ท ธิ โอนมายังบริ ษ ทั แล้วแสดงภายใต้
“ทีดิน อาคารและอุปกรณ์”
10.

สิ นทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน

โปรแกรม

พันบาท
โปรแกรมระหว่าง

คอมพิวเตอร์
ราคาทุน
ณ วันที  มกราคม 
เพิมขึน
ณ วันที  ธันวาคม 63

การติดตัง

1,030
1,030

1,518
17
1,535

2,548
17
2,565

ณ วันที  มกราคม 
เพิมขึน
ณ วันที  ธันวาคม 62

1,030
1,030

1,518
1,518

2,548
2,548

รวม

33
บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ�ำกัด (มหาชน)
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รายงานประจ�ำปี 2563

งบการเงิน

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที 1 ธันวาคม 2563 และ 

โปรแกรม

พันบาท
โปรแกรมระหว่าง

คอมพิวเตอร์

การติดตัง

รวม

ค่ าตัดจําหน่ ายสะสม
ณ วันที  มกราคม 
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ณ วันที  ธันวาคม 

412
99
511

-

412
99
511

ณ วันที  มกราคม 
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ณ วันที  ธันวาคม 

308
104
412

-

308
104
412

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562

519
618

1,535
1,518

11.

2,054
2,136

ภาษีเงินได้

รายละเอียดของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที 31 ธันวาคม 256 และ 2562 มีดงั นี
พันบาท
2563
กําไรจากการวัดมูลค่าของเงินลงทุน
ค่าเผือผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ค่าเผือการลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือ
ค่าเสื อมราคา
ประมาณการหนีสินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
รวม

112
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-

518
152
646
2,946
4,262

2562
(49)
628
152
2,846
3,577

34
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งบการเงิน

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที 1 ธันวาคม 2563 และ 
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
พันบาท
2563
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
การเปลียนแปลงของผลแตกต่างชัว คราว
อืน ๆ
รวม
การกระทบยอดเพือหาอัตราภาษีทีแท้จริ ง
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีตามอัตราภาษีเงินได้ (20%)
อืน ๆ
รวม
12.

2562

9,113

9,065

(937)
(16)
8,160

(1,203)
7,862

42,752

41,169

8,550
(390)
8,160

8,234
(372)
7,862

เจ้ าหนีก ารค้ าและเจ้ าหนีอ นื
พันบาท

เจ้าหนีการค้า
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
เจ้าหนีอืน
รวม

2563

2562

24,469
15,772
40,241

13,001
265
14,573
27,839
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งบการเงิน

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที 1 ธันวาคม 2563 และ 
13.

หนีส ิ นตามสั ญญาเช่ า
พันบาท
มูลค่าปัจจุบนั
2563

ถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
ถึงกําหนดชําระหลังหนึงปี แต่ไม่เกินห้าปี
รวม

701
800
1,501

2562

หนีสินตามสัญญาเช่าขันต้น
(ก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงิน)
2563
2562

1,107
1,501
2,608

750
850
1,600

1,222
1,600
2,822

หนีสินตามสัญญาเช่าได้มีการคิดลดในอัตราดอกเบียทีแท้จริ งตังแต่ 4.2% ถึง 7.7% ต่อปี
ดอกเบียจ่ายจากหนีสินตามสัญญาเช่ามีดงั นี
พันบาท
2563
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที  ธันวาคม

2562

112

134

รายการเคลือนไหวของหนีสินตามสัญญาเช่าสําหรับปี สิ นสุ ดวันที  ธันวาคม มีดงั นี
พันบาท

ณ วันที  มกราคม
เพิมขึน - รายการทีไม่ใช่เงินสด
จ่าย
ณ วันที  ธันวาคม
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บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ�ำกัด (มหาชน)

2563

2562

2,608
(1,107)
1,501

2,266
1,355
(1,013)
2,608
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งบการเงิน

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที 1 ธันวาคม 2563 และ 
14. ประมาณการหนีส ิ นสํ าหรับผลประโยชน์ พนักงาน
การเปลียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพัน (ไม่ได้จดั เป็ นกองทุน) มีดงั นี
พันบาท
2563
ณ วันที  มกราคม

2562

14,231

9,477

ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ต้นทุนบริ การในอดีต
ดอกเบียจากภาระผูกพัน
ค่าใช้จ่ายทีรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
กําไรจากการวัดมูลค่าประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยรับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน

1,742
259
2,001

1,510
3,004
431
4,945

(1,506)

(191)

ณ วันที 31 ธันวาคม

14,726

14,231

ขาดทุน (กําไร) จากการวัดมูลค่าประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยทีรับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนเกิดขึนจาก
ขาดทุน (กําไร) - พันบาท
2563
2562
การเปลียนแปลงสมมติฐานทางการเงิน
การเปลียนแปลงสมมติฐานประชากรศาสตร์
การปรับปรุ งมูลค่าตามประสบการณ์จริ ง
รวม

(978)
76
(604)
(1,506)

303
(215)
(279)
(191)
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งบการเงิน

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที 1 ธันวาคม 2563 และ 
ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ร้อยละ
อัตราคิดลด
อัตราการขึนเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน

2563

2562

1.7
2.0 - 5.0
1.0 - 20.0

1.8
2.0 - 5.0
1.0 - 20.0

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว
การเปลียนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานทีเกียวข้องในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยทีอาจเป็ นไปได้
อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติ ฐานอืน ๆ คงที จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ที
กําหนดไว้เป็ นจํานวนเงิน ดังต่อไปนี
พันบาท
เพิมขึน
ภาระผูกพันของผลประโยชน์ ณ วันที  ธันวาคม 3
อัตราคิดลด (เปลียนแปลงร้อยละ )
อัตราการขึนเงินเดือน (เปลียนแปลงร้อยละ )
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน (เปลียนแปลงร้อยละ )
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บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ�ำกัด (มหาชน)

(1,512)
1,478
(319)

ลดลง
1,762
(1,303)
350
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งบการเงิน

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที 1 ธันวาคม 2563 และ 
15. ทุนเรือนหุ้น
พันหุน้

พันบาท

ทุนจดทะเบียน - หุ้นสามัญ
มูลค่าหุน้ ละ 0.5 บาท
ณ วันที  ธันวาคม  และ  ธันวาคม 2563

270,000

135,000

ทุนทีออกและชําระแล้ ว - หุ้นสามัญ
มูลค่าหุน้ ละ 0.5 บาท
ณ วันที  ธันวาคม  และ  ธันวาคม 

270,000

135,000

ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยได้รับหุ น้ สามัญของบริ ษทั จํานวน--ล้านหุ น้ -เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยนในตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และให้เสนอซื อขายตังแต่วนั ที  กันยายน  เป็ นต้นไป
16. ส่ วนเกินมูลค่ าหุ้น
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ ได้แก่ ส่ วนต่างของจํานวนเงินทีบริ ษทั ได้รับจากการออกจําหน่ายหุน้ สูงกว่ามูลค่าหุน้ ทีจดทะเบียนไว้
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ นี จะนําไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
17. ทุนสํ ารองตามกฎหมาย
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.  มาตรา  บริ ษทั ต้องจัดสรรทุนสํารอง (“ทุนสํารอง
ตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้ อยละ  ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หลังจากหักขาดทุ นสะสมยกมา (ถ้ามี ) จนกว่าทุ นสํารอง
ดังกล่าวจะมีจาํ นวนไม่น้อยกว่าร้อยละ  ของทุ นจดทะเบี ยน ทุ นสํารองตามกฎหมายนี จะนําไปจ่ายเป็ นเงิ นปั นผล
ไม่ได้

39
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งบการเงิน

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที 1 ธันวาคม 2563 และ 
18. รายได้
พันบาท
รายได้รับรู ้ ณ เวลาใดเวลาหนึง
ขายสิ นค้า

2563

2562

469,713

506,441

19. รายได้ อืน
พันบาท
2563
รายได้จากการขายเศษวัสดุ
กําไรจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์ถาวร
อืน ๆ
รวม

2562

2,985
1,184
4,169

3,925
1,481
1,213
6,619

20. ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะทีสาํ คัญ มีดงั นี
พันบาท
วัตถุดิบและวัสดุสินเปลืองใช้ไป
การเปลียนแปลงในสิ นค้าสําเร็ จรู ปและงานระหว่างทํา
ค่าใช้จ่ายเกียวกับพนักงาน
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค
ค่าเสื อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าขนส่ งและค่าบริ การกระจายสิ นค้า
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2563

2562

302,195
(8,619)
55,429
18,156
21,796
14,318
10,129

320,990
14,305
54,607
20,235
22,218
13,525
10,226
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งบการเงิน

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที 1 ธันวาคม 2563 และ 
บริ ษทั ได้จดั ให้มีเงินกองทุนสํารองเลียงชีพพนักงานตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลียงชี พสําหรับพนักงาน
ของบริ ษทั บนพืนฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป็ นสมาชิ กของกองทุน ตามข้อบังคับของกองทุน บริ ษทั และ
พนักงานจะจ่ายเงินสมทบและเงิ นสะสมเข้ากองทุ นในอัตราร้ อยละ--ของเงิ นเดื อนพนักงาน-ส่ วนที บริ ษทั จ่ายสมทบ
ซึ งบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายสําหรับปี สิ นสุ ดวันที  ธันวาคม  และ  มีจาํ นวนเงินประมาณ 0.24 ล้านบาท และ 0.23
ล้านบาท ตามลําดับ
21. กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

จํานวนเงิน

พันบาท
รายได้ (ค่าใช้จ่าย)
ภาษีเงินได้

สุ ทธิ

2563
รายการทีจะไม่มีการจัดประเภทรายการใหม่
เข้าไปไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
- กําไรจากการวัดมูลค่าประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยสําหรับ
โครงการผลประโยชน์พนักงาน
รายการทีจะมีการจัดประเภทรายการใหม่
เข้าไปไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
- ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าของเครื องมือทางการเงิน
- ผลกําไรจากการขายเครื องมือทางการเงิน
รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน

1,506

(301)

1,205

(92)

18

(74)

(153)
(245)

31
49

(122)
(196)

กําไรเบ็ดเสร็ จอืน

1,261

(252)

1,009
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งบการเงิน

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที 1 ธันวาคม 2563 และ 

จํานวนเงิน
2562
รายการทีจะไม่มีการจัดประเภทรายการใหม่
เข้าไปไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
- กําไรจากการวัดมูลค่าประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยสําหรับ
โครงการผลประโยชน์พนักงาน
รายการทีจะมีการจัดประเภทรายการใหม่
เข้าไปไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
- ผลกําไรจากการวัดมูลค่าของเครื องมือทางการเงิน
- ผลกําไรจากการขายเครื องมือทางการเงิน
รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน

กําไรเบ็ดเสร็ จอืน
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บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ�ำกัด (มหาชน)

พันบาท
รายได้ (ค่าใช้จ่าย)
ภาษีเงินได้

สุ ทธิ

191

(38)

153

373

(75)

298

(128)
245

26
(49)

(102)
196

436

(87)

349
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งบการเงิน

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที 1 ธันวาคม 2563 และ 
22. กําไรต่ อหุ้นขันพืน ฐาน
กําไรต่ อหุ ้นขัน พื น ฐานสําหรั บ ปี สิ น สุ ด วัน ที _31_ธันวาคม_2563_และ_2562_คํานวณโดยการหารกําไรสําหรั บ ปี
ด้วยจํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลียถ่วงนําหนักทีออกจําหน่ายแล้วในระหว่างปี ดังนี
พันบาท/ พันหุ น้
กําไรสําหรับปี
จํานวนหุน้ สามัญ ณ วันที 1 มกราคม
ผลกระทบจากหุน้ ทีออกจําหน่าย
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลียถ่วงนําหนัก
กําไรต่อหุน้ ขันพืนฐาน (บาท)

2563

2562

34,592

33,307

270,000
270,000

270,000
270,000

0.128

0.123

23. เงินปันผล
เมือวันที-10-เมษายน--ผูถ้ ือหุ ้นได้อนุ มตั ิ เงินปั นผลจํานวน-27,000,000-บาท-(270,000,000-หุ ้น-หุ ้นละ-.-บาท)
จากกําไรสําหรั บปี สิ นสุ ดวันที -31-ธันวาคม-2561-และกําไรสะสม-สิ ทธิ ของผูถ้ ื อหุ ้นในการรั บ เงิ นปั นผลมี จาํ นวน
,, บาท
เมื อ วัน ที --เมษายน-3-คณะกรรมการของบริ ษ ัท ได้อ นุ ม ัติ เงิ น ปั น ผลระหว่ า งกาล-จํา นวน-27,000,000-บาท
(270,000,000-หุ ้น-หุ ้นละ-0.10-บาท)-จากกําไรสําหรับปี สิ นสุ ดวันที -31-ธันวาคม-2562-สิ ทธิ ของผูถ้ ื อหุ ้นในการรั บ
เงินปันผลมีจาํ นวน ,, บาท
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บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที 1 ธันวาคม 2563 และ 
24.

วงเงินสิ นเชือ

ณ วันที-31-ธันวาคม-2563-และ  บริ ษทั มีวงเงินสิ นเชือจากธนาคารในประเทศ ดังนี
พันบาท
เงินเบิกเกินบัญชี
เงินกูย้ ืมระยะสัน
เลตเตอร์ออฟเครดิตและทรัสต์รีซีท
หนังสื อคําประกัน
สัญญาซื อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

2563

2562

20,000
45,000
13,000
7,277
10,000

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

วงเงินสิ นเชื อและเงินกูย้ ืมระยะยาวมีเงินฝากประจํา จํานวน-.-ล้านบาท-ณ-วันที --ธันวาคม--และ จํานวน-.
ล้านบาท-ณ-วันที--ธันวาคม-2 (แสดงภายใต้ “สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน”) และทีดิน อาคาร และอุปกรณ์
ส่ วนใหญ่ของบริ ษทั เป็ นหลักประกัน_และคําประกันโดยกรรมการของบริ ษทั บางท่าน (โดยไม่คิดค่าธรรมเนียม)
25. ข้ อมูลจําแนกตามส่ วนงาน
บริ ษทั ผลิตถุงพลาสติกบรรจุอาหาร ผลิตภัณฑ์พลาสติกสําหรับห่ อหุ ม้ อาหารและกล่องกระดาษสําหรับบรรจุอาหาร
และขายผลิตภัณฑ์เหล่านี ในประเทศไทย ฝ่ ายบริ หารจึงพิจารณาว่าบริ ษทั มีส่วนงานดําเนิ นงานเพียงส่ วนงานเดียว
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บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที 1 ธันวาคม 2563 และ 
26. การเปิ ดเผยข้ อมูลสํ าหรับเครืองมือทางการเงิน
ความเสี ยงด้ านการให้ สินเชือ
ความเสี ยงด้านการให้สินเชื อเกิ ดจากการที คู่สัญญาทางการค้าไม่สามารถ หรื อไม่ประสงค์ทีจะปฏิ บตั ิ ตามข้อตกลง
ทีได้ให้ไว้_บริ ษทั ไม่มีความเสี ยงด้านการให้สินเชื อทีเป็ นสาระสําคัญ เนื องจากบริ ษทั มีการประเมินฐานะการเงินของ
ลูกหนีอย่างสมําเสมอ
ความเสี ยงด้ านอัตราดอกเบีย
บริ ษทั มีหนี สินที มีดอกเบี ยเป็ นจํานวนน้อย ดังนันบริ ษทั จึงไม่มีความเสี ยงอย่างมีสาระสําคัญจากการเปลียนแปลงของ
อัตราดอกเบียในอนาคต
ความเสี ยงจากเงินตราต่ างประเทศ
บริ ษ ทั มี ธุร กรรมที เป็ นเงิ น ตราต่ างประเทศธุ ร กรรมดังกล่ าวมี จาํ นวนน้อย_ดังนันบริ ษ ทั จึ งไม่ มีค วามเสี ยงอย่างมี
สาระสําคัญจากเงินตราต่างประเทศ
ความเสี ยงจากการขาดสภาพคล่ อง
บริ ษทั มี การควบคุ มความเสี ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับ ของเงิ นสดและรายการเที ยบเท่ าเงิ นสด
ให้เพียงพอต่อการดําเนินงานของกิจการและเพือทําให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง
27. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนทีสําคัญของบริ ษทั คื อ การจัดให้มีซ ึ งโครงสร้างทางการเงินและโครงสร้างของ
เงินทุนทีเหมาะสมและการดํารงไว้ซ ึ งสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการดําเนิ นธุ รกิจอย่างต่อเนื องไปได้
ตามปกติ
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วันที 1 ธันวาคม 2563 และ 
28. การจัดประเภทรายการใหม่
ผลขาดทุ นจากการด้อยค่าในงบกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จสําหรับปี สิ นสุ ดวันที --ธันวาคม--ได้มีการจัดประเภท
รายการใหม่เพือให้สอดคล้องกับการนําเสนองบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับปี สิ นสุ ดวันที  ธันวาคม 2563 ดังนี

ก่อนจัด
ประเภทใหม่
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า

42,863
-

พันบาท
จัดประเภท
ใหม่
(823)
823

หลังจัด
ประเภทใหม่
42,040
823

29. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมือวันที 24 กุมภาพันธ์ 4 คณะกรรมการของบริ ษทั ได้มีมติให้เสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้อนุมตั ิเงินปั นผลจํานวน
,, บาท (270,000,000 หุน้ หุน้ ละ . บาท)
30. การอนุมตั ิงบการเงิน
งบการเงินนีได้รับการอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการของบริ ษทั เมือวันที  กุมภาพันธ์ 
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