สารบั ญ
4

ส่ วนที่ 2 กำรก� ำกั บดู แลกิ จกำร

ข้ อมู ลส� ำคั ญทำงกำรเงิ น
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5

6. นโยบำยก� ำกั บดู แลกิ จกำร

สำรจำกประธำนกรรมกำร
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6

7. โครงสร้ ำงกำรก� ำกั บดู แลกิ จกำร และข้ อมู ลส� ำคั ญเกี่ ยวกั บคณะ
กรรมกำร คณะกรรมกำรชุ ดย่ อย ผู้ บริ หำร พนักงำนและอื่ น ๆ

สำรจำกกรรมกำรผู้ จัดกำร

7

65

รำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ

8. รำยงำนผลกำรด� ำเนินงำนส� ำคั ญด้ ำนกำรก� ำกั บ
ดู แลกิ จกำร

9
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รำยงำนคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง

9. กำรควบคุ มภำยในและรำยกำรระหว่ ำงกั น
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รำยงำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิ จำรณำค่ ำตอบแทน

ส่ วนที่ 3 งบกำรเงิ น

13
รำยงำนคณะกรรมกำรบริ หำร
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คณะกรรมกำรและผู้ บริ หำร
ส่ วนที่ 1 กำรประกอบธุ รกิ จและผลกำรด� ำเนิ นงำน
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1. โครงสร้ ำงและกำรด� ำเนินงำนของกลุ่ มบริ ษัท

28
2. กำรบริ หำรจั ดกำรควำมเสี่ ยง

32

เอกสำรแนบ

121
เอกสำรแนบ 1
รำยละเอี ยดเกี่ ยวกั บกรรมกำร ผู้ บริ ห ำร ผู้ มี อ� ำ นำจควบคุ ม
ผู้ ที่ได้ รับมอบหมำย ให้ รับผิ ดชอบสู งสุ ดในสำยงำนบั ญชี และกำร
เงิ น ผู้ ที่ได้ รับมอบหมำยให้ รับผิ ดชอบโดยตรงในกำรควบคุ มดู แล
กำรท� ำบั ญชี และเลขำนุกำรบริ ษัท

136
เอกสำรแนบ 2
รำยละเอี ยดเกี่ ยวกั บหั วหน้ ำงำนตรวจสอบภำยใน และหั วหน้ ำงำน
ก� ำกั บดู แลกำรปฏิ บัติงำนของบริ ษัท

137

41

เอกสำรแนบ 3
ทรัพย์ สินที่ ใช้ ในกำรประกอบธุรกิ จและรำยละเอี ยดเกี่ ยวกั บรำยกำร
ประเมิ นรำคำทรั พย์ สิน

4. กำรวิ เครำะห์ และค� ำอธิ บำยของฝ่ ำยจั ดกำร(MD&A)

140

3. กำรขั บเคลื่ อนธุ รกิ จเพื่ อควำมยั่ งยื น

44
5. ข้ อมู ลทั่ วไปและข้ อมู ลส� ำคั ญอื่ น

เอกสำรแนบ 4
นโยบำยและแนวปฏิ บัติกำรก� ำกั บดู แลกิ จกำร ฉบั บเต็ ม และกฎบั ตร
คณะกรรมกำร

| บริ ษัท ไทยอุ ตสำหกรรมพลำสติ ก(1994) จ� ำกั ด(มหำชน)

ข้ อมู ลส� ำคั ญทำงกำรเงิ น
2564

2563

2562

511,072,523

473,882,194

513,059,515

ก� าไรจากกิ จกรรมด� าเนิ นงาน

42,289,697

42,315,451

42,146,094

ก� าไร(ขาดทุ น) สิ ทธิ

36,335,068

35,601,351

33,655,810

0.126

0.128

0.123

380,988,522

373,733,972

353,792,535

60,066,026

62,149,144

50,811,658

ส่ วนของผู้ ถือหุ้ น

320,922,496

311,584,828

302,980,877

ก� ำไรสะสม

114,060,234

106,422,566

99,362,447

ทุ นที่ ออกและช� ำระแล้ ว

135,000,000

135,000,000

135,000,000

18.61

20.44

19.04

อั ตรำก� ำไรสุ ทธิ (Net Profit Margin) (%)

6.64

7.30

6.49

อั ตรำส่ วนสภำพคลอง(Current Ratio)(เท่ ำ)

3.96

3.66

4.92

10.72

11.26

11.12

อั ตรำผลตอบแทนจำกสิ นทรั พย์ (Return on Asset) (%)

8.99

9.51

9.52

อั ตรำส่ วนหนี้ สินต่ อส่ วนของผู้ ถือหุ้ น(Debt to Equity Ratio) (เท่ ำ)

0.19

0.20

0.17

งบก� ำไรขำดทุ น(บำท)
รายได้ รวม

ก� าไร(ขาดทุ น) ต่ อหุ้ น

งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิ น(บำท)
สิ นทรั พย์ รวม
หนี้ สินรวม

อั ตรำส่ วนทำงกำรเงิ นที่ ส�ำคั ญ
อั ตรำก� ำไรขั้ นต้ น(Gross Margin) (%)

อั ตรำผลตอบแทนผู้ ถือหุ้ น(Return on Equity) (%)

งบก� ำไรขำดทุ น

งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิ น

(บำท)

500

500

50,811,658

99,362,447

353,792,535

106,422,566

62,149,144

0

10

373,733,972

33,655,810

42,146,094

35,601,351

42,315,451

36,335,068

42,289,697

10

50

60,066,026

50

114,060,234

100

380,988,522

473,882,194

100

513,059,515

1,000

511,072,523

1,000

(บำท)

0
2563

2564
รำยได้ รวม

2562

ก� ำไรจำกกิ จกรรมด� ำเนินงำน

ก� ำไร(ขำดทุ น) สิ ทธิ

2563

2564
สิ นทรั พย์ รวม

หนี้ สิ นรวม

2562
ก� ำไรสะสม

อั ตรำส่ วนทำงกำรเงิ นที่ ส�ำคั ญ
7.30

6.64

2564

2563

2562

อั ตรำก� ำไรสุ ทธิ (Net Profit Margin) (%)

4

ข้ อมู ลส� ำคั ญทำงกำรเงิ น

10.72

6.49

2564

11.26

2563

11.12

2562

อั ตรำผลตอบแทนผู้ ถือหุ้ น(Return on Equity) (%)

สำรจำกประธำนกรรมกำร

เรี ยน ท่ ำนผู้ ถือหุ้ นของบริ ษัททุ กท่ ำน
ส� ำหรั บปี พ.ศ. 2564 ที่ ผ่ำนมำ ประเทศไทยยั งคงประสบกั บภำวะกำรแพร่ ระบำด
ของ COVID-19 ต่ อเนื่ องมำจำกปี ก่ อน โดยในปี ที่ ผ่ำนมำ เชื้ อไวรั ส COVID-19
สำยพั นธุ์ Delta ได้ แพร่ ระบำดรุ นแรงในช่ วงไตรมำส 3 ของปี ซึ่ งส่ งผลให้ เศรษฐกิ จ
ได้ รับผลกระทบ นอกจำกนี้ ยังส่ งผลกระทบ ต่ อผู้ ประกอบกำรหลำยรำยต้ องหยุ ด
ด� ำเนิ นกำรชั่ วครำว
บริ ษัทฯก็ เป็ นหนึ่ งในสถำนประกอบกำรที่ ต้องหยุ ดด� ำเนิ นกำรชั่ วครำวในช่ วงไตรมำส
ที่ 3 ของปี เพื่ อรั บมื อกั บภำวะกำรแพร่ ระบำดเช่ นกั น โดยในช่ วงที่ หยุ ดด� ำเนิ นกำร
ชั่ วครำว บริ ษัทฯให้ ควำมส� ำคั ญกั บควำมปลอดภั ย จำกกำรระบำด และควำมเป็ น
อยู่ ของบุ คลำกรของบริ ษัทเป็ นล� ำดั บแรก
อย่ ำงไรก็ ตำมบริ ษัทฯได้ ด�ำเนิ นกำรปรั บกลยุ ทธ์ ในกำรด� ำเนิ นธุ รกิ จอย่ ำงต่ อเนื่ อง
ส่ งผลให้ บริ ษัทฯมี รำยได้ รวมเท่ ำกั บ 511,072,523 บำท เติ บโตขึ้ นจำกปี 2563
เท่ ำกั บ 7.85 % และ มี ก� ำ ไรสุ ทธิ เท่ ำกั บ 33,909,920 บำท ลดลงจำก
ปี 2563 เท่ ำกั บ 1.97 %
กระผมในฐำนะประธำนกรรมกำรของบริ ษัทฯ ขอขอบพระคุ ณท่ ำนผู้ ถือหุ้ น กรรมกำร
รวมทั้ งผู้ บริ หำรทุ กท่ ำน และขอให้ ค�ำมั่ นที่ จะทุ่ มเทและพั ฒนำให้ บริ ษัทฯ เติ บโตอย่ ำง
ยั่ งยื นและสร้ ำงประโยชน์ ให้ แก่ สังคมตลอดไป

รศ.ดร. มนตรี โสคติ ยำนุ รักษ์
ประธำนคณะกรรมกำรบริ ษัท
บมจ. ไทยอุ ตสำหกรรมพลำสติ ก (1994)

สำรจำกกรรมกำรผู้ จัดกำร

เรี ยน ท่ ำนผู้ ถือหุ้ นของบริ ษัททุ กท่ ำน
ส� ำหรั บปี พ.ศ. 2564 ที่ ผ่ำนมำ บริ ษัทฯยั งคงเผชิ ญกั บภำวะกำรเเพร่ ระบำดของ
COVID-19 มำอย่ ำงต่ อเนื่ อง โดยกำรเเพร่ ระบำดของเชื้ อไวรั ส COVID-19
สำยพั นธุ์ Delta ส่ งผลให้ ในช่ วงไตรมำสที่ 3 ของปี บริ ษัทฯต้ องปิ ดสถำนประกอบ
กำรชั่ วครำวเป็ นระยะเวลำ 14 วั น เพื่ อระงั บกำรเเพร่ ระบำดของเชื้ อไวรั ส โดยใน
ช่ วงที่ ปิดสถำนประกอบกำร บริ ษัทฯให้ ควำมส� ำคั ญกั บชี วิตและควำมเป็ นอยู่ ของ
บุ คลำกรเป็ นอั นดั บหนึ่ ง โดยดู เเลให้ พนั กงำนอยู่ ในพื้ นที่ โรงงำน จั ดเตรี ยมงบประมำณ
เพื่ อจั ดหำอำหำรและของใช้ จ� ำเป็ นให้ พนั กงำน ให้ ควำมรู้ ควำมเข้ ำใจเกี่ ยวกั บ
เชื้ อไวรั สและกำรป้ องกั นดู เเลตนเอง รวมถึ งกำรพู ดคุ ยเพื่ อลดควำมเครี ยดและ
ควำมกั งวลของพนั กงำนอย่ ำงต่ อเนื่ อง อย่ ำงไรก็ ตำม ด้ วยควำมร่ วมแรงร่ วมใจ
ของบุ คลำกรบริ ษัทฯทุ กคน ส่ งผลให้ บริ ษัทฯและบุ คลำกรทุ กคนผ่ ำนพ้ นวิ กฤติ มำได้
อย่ ำงดี โดยวิ กฤติ ครั้ งดั งกล่ ำวท� ำให้ บุคลำกรเกิ ดควำมเข้ ำอกเข้ ำใจ และ เกิ ดควำม
สำมั คคี กันมำกขึ้ น
ในส่ วนของผลกำรด� ำเนิ นกำรงำนของบริ ษัทฯส� ำหรั บปี 2564 ถึ งแม้ จะประสบกั บ
ปั ญหำต่ ำงๆจำกภำวะกำรเเพร่ระบำดของ COVID-19 อำทิ เช่ น กำรปิ ดสถำนประกอบ
กำรชั่ วครำว กำรปิ ดตลำดชั่ วครำวทั่ วทุ กพื้ นที่ ในประเทศ กำรขำดเเคลนปั ญหำ
แรงงำน และ กำรหยุ ดชะงั กชั่ วครำวของห่ วงโซ่ อุปทำน บริ ษัทฯยั งคงมี รำยได้ ท่ี
เติ บโตได้ กว่ ำ 7.85% และ มี ผลก� ำไรสุ ทธิ กว่ ำ 33,909,920 บำท ซึ่ งเป็ นผลมำจำก
กำรปรั บปรุ งกลยุ ทธ์ กำรด� ำ เนิ นงำนทุ กส่ วนอย่ ำงต่ อเนื่ องให้ สอดคล้ องกั บ
สถำนกำรณ์ โดยมี หลั กกำรด� ำเนิ นกำรเพื่ อควำมยั่ งยื นของกิ จกำรเป็ นส� ำคั ญ และ
กำรร่ วมแรงร่ วมใจของบุ คลำกรทุ กคนที่ เห็ นประโยชน์ ส่วนรวมเป็ นหลั ก
สุ ดท้ ำยนี้ กระผมในนำมของผู้ บริ หำรสู งสุ ดของบริ ษัทฯ ขอขอบคุ ณท่ ำนผู้ ถือหุ้ น
ท่ ำนคณะกรรมกำร และที่ ส�ำคั ญที่ สุดคื อ บุ คลำกรทุ กคนของบริ ษัท ที่ ร่วมแรงร่ วมใจ
กั นฝ่ ำฝั นให้ บริ ษัทผ่ ำนพ้ นวิ กฤติ ครั้ งนี้ ไปได้ อย่ ำงงดงำม กระผมขอให้ ค�ำมั่ นว่ ำจะ
ปฏิ บัติกับผู้ มีส่วนได้ เสี ยอย่ ำงเป็ นธรรมและจะพั ฒนำกิ จกำรให้ เติ บโตอย่ ำงยั่ งยื น
ตลอดไป

นำย ธี ระชั ย ธี ระรุ จินนท์
กรรมกำรผู้ จัดกำร
บมจ. ไทยอุ ตสำหกรรมพลำสติ ก (1994)

แบบ 56-1 One Report 2564

รำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ

(นำยวี ระศั กดิ์ พรหมมำศ)
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
บริ ษัท ไทยอุ ตสำหกรรมพลำสติ ก (1994) จ� ำกั ด(มหำชน)
เรี ยน ท่ ำนผู้ ถือหุ้ น
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ รั บกำรแต่ งตั้ งโดยคณะกรรมกำรบริ ษั ท ประกอบด้ วยกรรมกำรอิ สระผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ จ� ำนวน 3 ท่ ำน ซึ่ งเป็ นผู้ มี ควำมรู้
และประสบกำรณ์ เพี ยงพอในกำรสอบทำนควำมน่ ำเชื่ อถื อของงบกำรเงิ น โดยมี รำยชื่ อคณะกรรมกำรตรวจสอบดั งนี้

รำยชื่ อกรรมกำร

ต� ำแหน่ ง

เข้ ำร่ วมประชุ ม (1)

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
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2. นำยไพบู ลย์ อรุ ณประสบสุ ข (กรรมกำรอิ สระ)

กรรมกำรตรวจสอบ

4/4

3. นำย ปิ ติ พงศ์ อำชำมงคล(2) (กรรมกำรอิ สระ)

กรรมกำรตรวจสอบ

3/3

1. นำยวี ระศั กดิ์ พรหมมำศ (กรรมกำรอิ สระ)

หมำยเหตุ : นำยณั ฐภั ทร พู นผลทวี ลำภ (เลขำนุกำรบริ ษัท) ท� ำหน้ ำที่ เป็ นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ
(1) เข้ ำร่ วมประชุ ม หมำยถึ ง จ� ำนวนครั้ งกำรเข้ ำร่ วมประชุ มคณะกรรมกำรตรวจสอบ ในปี 2564
(2) นำยปิ ติ พงษ์ อำชำมงคล ได้ รับกำรแต่ งตั้ งให้ ด�ำรงต� ำแหน่ ง กรรมกำรตรวจสอบ โดยมี ผลตั้ งแต่ วันที่ 25 กุ มภำพั นธ์ 2564 เป็ นต้ นไป

ในปี 2564 มี กำรประชุ มคณะกรรมกำรตรวจสอบรวมทั้ งสิ้ น 4 ครั้ ง โดยได้ หำรื อร่ วมกั บฝ่ ำยจั ดกำร ผู้ บริ หำรที่ มีส่วนเกี่ ยวข้ อง ผู้ ตรวจสอบภำยใน และ
ผู้ สอบบั ญชี ตำมวำระที่ สอดคล้ องกั บหน้ ำที่ ควำมรั บผิ ดชอบที่ ก�ำหนดไว้ ในกฎบั ตรคณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ ำงครบถ้ วน และได้ แสดงควำมเห็ น รวมทั้ ง
ข้ อเสนอแนะอย่ ำงอิ สระตำมที่ พึงจะเป็ น คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ รำยงำนผลกำรด� ำเนิ นงำนต่ อที่ ประชุ มคณะกรรมกำรบริ ษัท สรุ ปสำระส� ำคั ญของผลกำร
ด� ำเนิ นงำนและกำรให้ ควำมเห็ นในเรื่ องต่ ำง ๆ ดั งนี้
1. ควำมถู กต้ อง ครบถ้ วน และเชื่ อถื อได้ ของรำยงำนทำงกำรเงิ น
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ สอบทำนรำยงำนงบกำรเงิ นรำยไตรมำส
งบกำรเงิ นประจ� ำปี นโยบำยบั ญชี และรำยงำนทำงกำรเงิ นที่ มี นั ยส� ำคั ญ
ร่ วมกั บฝ่ ำยจั ดกำร ผู้ ตรวจสอบภำยใน และผู้ สอบบั ญชี เพื่ อให้ มั่นใจว่ ำกำร
จั ดท� ำงบกำรเงิ นของบริ ษัทฯ เป็ นไปตำมข้ อก� ำหนดของกฎหมำยและมำตรฐำน
กำรบั ญชี มี กำรเปิ ดเผยข้ อมู ลในงบกำรเงิ นอย่ ำงถู กต้ อง ครบถ้ วน
นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ จัดให้ มีกำรประชุ มเป็ นกำรเฉพำะ
กั บผู้ สอบบั ญชี โดยไม่ มีฝ่ำยจั ดกำรเข้ ำร่ วมประชุ ม ซึ่ งเป็ นกำรหำรื อถึ งข้ อมู ล
ที่ มีสำระส� ำคั ญเกี่ ยวกั บระบบกำรจั ดท� ำบั ญชี รำยงำนทำงกำรเงิ น อุ ปสรรค
ในกำรปฏิ บัติงำน และหำรื อเกี่ ยวกั บควำมเป็ นอิ สระในกำรปฏิ บัติหน้ ำที่
โดยในปี 2564 คณะกรรมกำรตรวจสอบมี ควำมเห็ นว่ ำ รำยงำนทำง
กำรเงิ นของบริ ษัทฯ ได้ จัดท� ำขึ้ นตำมที่ สมควรในสำระส� ำคั ญตำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิ นเพื่ อกำรจั ดท� ำบั ญชี และรำยงำนทำงกำรเงิ นที่ ครบ
ถ้ วน และมี กำรเปิ ดเผยข้ อมู ลที่ ส� ำคั ญอย่ ำงเพี ยงพอในหมำยเหตุ ประกอบ
งบกำรเงิ น ทั นเวลำ เชื่ อถื อได้ เป็ นประโยชน์ ต่อผู้ ถือหุ้ นและนั กลงทุ นทั่ วไป

2. รำยกำรที่ เกี่ ยวโยงกั นหรื อรำยกำรที่ อำจมี ควำมขั ดแย้ งทำงผล
ประโยชน์
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ สอบทำนรำยกำรที่ เกี่ ยวโยงกั นหรื อ
รำยกำรที่ อำจมี ควำมขั ดแย้ งทำงผลประโยชน์ ที่ เข้ ำข่ ำยรำยกำรเกี่ ยวโยง
กั นตำมประกำศคณะกรรมกำรก� ำกั บหลั กทรั พย์ และตลำดหลั กทรั พย์ ให้ ถูก
ต้ องเป็ นไปตำมประกำศข้ อก� ำหนดและแนวทำงปฏิ บัติที่เกี่ ยวข้ องของตลำด
หลั กทรั พย์ ฯ เป็ นประจ� ำทุ กไตรมำส
โดยในปี 2564 คณะกรรมกำรตรวจสอบมี ควำมเห็ นว่ ำ รำยกำรที่
เกี่ ยวโยงกั นหรื อ รำยกำรที่ อำจมี ควำมขั ดแย้ งทำงผลประโยชน์ ที่ เกิ ดขึ้ น
บริ ษัทฯ ได้ ด�ำเนิ นกำรตำมเงื่ อนไขกำรค้ ำทั่ วไป มี ควำมจ� ำเป็ นและสมเหตุ สมผล
และมี ควำมเป็ นธรรม เป็ นประโยชน์ สู งสุ ดต่ อบริ ษัทฯ และผู้ ถือหุ้ นเป็ นส� ำคั ญ
ไม่ ก่อให้ เกิ ดกำรถ่ ำยเทผลประโยชน์ รวมทั้ งมี กำรเปิ ดเผยข้ อมู ลสำรสนเทศ
อย่ ำงครบถ้ วนและเพี ยงพอ
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3. ควำมเพี ยงพอของระบบกำรควบคุ มภำยใน กำรตรวจสอบภำยใน
กำรบริ หำรควำมเสี่ ยง และกำรก� ำกั บดู แลกิ จกำรที่ ดี

5. กำรพิ จำรณำคั ดเลื อก เสนอแต่ งตั้ งผู้ สอบบั ญชี และก� ำหนดค่ ำตอบแทน
ผู้ สอบบั ญชี ประจ� ำปี 2564

คณะกรรมกำรตรวจส อบได้ ส อบทำนระบบกำรควบคุ มภำยใน
กำรบริ หำรควำมเสี่ ยง และกำรก� ำกั บดู แลกิ จกำรที่ ดี จำกรำยงำนผลกำร
ตรวจสอบระบบควบคุ มภำยในเป็ นประจ� ำทุ กไตรมำส รวมทั้ งได้ ติดตำมผล
กำรบริ หำรควำมเสี่ ยงที่ ครอบคลุ มในทุ กมิ ติ และสนั บสนุ นให้ มีกำรปฏิ บัติตำม
กำรก� ำกั บดู แลกิ จกำรที่ ดี

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ พิจำรณำคั ดเลื อก เสนอแต่ งตั้ งผู้ สอบบั ญชี
จำกควำมเป็ นอิ สระ จรรยำบรรณ ทั กษะ ประสบกำรณ์ และควำมรู้ ควำม
สำมำรถ รวมถึ งพิ จำรณำก� ำหนดค่ ำตอบแทนผู้ สอบบั ญชี ประจ� ำปี จำก
ควำมเชี่ ยวชำญในกำรสอบบั ญชี และผลกำรปฏิ บั ติ หน้ ำที่ ในรอบปี ที่ ผ่ ำนมำ
ซึ่ งคณะกรรมกำรตรวจสอบได้ ให้ ควำมเห็ นต่ อคณะกรรมกำรบริ ษัท เพื่ อน� ำ
เสนอที่ ประชุ มผู้ ถือหุ้ นในกำรพิ จำรณำอนุ มั ติแต่ งตั้ งผู้ สอบบั ญชี และก� ำหนด
ค่ ำตอบแทนผู้ สอบบั ญชี ประจ� ำปี

โดยในปี 2564 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ พิจำรณำอนุ มั ติ แผนกำร
ตรวจสอบระบบควบคุ มภำยในประจ� ำปี และสอบทำนผลกำรตรววจสอบระบบ
ควบคุ มภำยในรำยไตรมำส เพื่ อให้ มั่ นใจว่ ำ บริ ษัทฯ มี กำรควบคุ มในระดั บ
ปฏิ บัติกำรที่ เหมำะสม เน้ นกำรประเมิ นควำมเสี่ ยงในระดั บกิ จกรรม เพื่ อให้ ผล
กำรปฏิ บัติงำนมี ประสิ ทธิ ภำพ และได้ มอบหมำยให้ หน่ วยงำนตรวจสอบภำยใน
ติ ดตำมให้ ฝ่ำยจั ดกำรด� ำเนิ นกำรแก้ ไขหรื อปรั บปรุ งตำมข้ อเสนอแนะต่ ำงๆ
ตำมแผนงำนที่ ได้ ก�ำหนดไว้
นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ ประเมิ นผลกำรปฏิ บั ติ หน้ ำที่
ของหน่ วยงำนตรวจสอบภำยใน และมี ควำมเห็ นว่ ำ หน่ วยงำนตรวจสอบภำยใน
ปฏิ บัติหน้ ำที่ ได้ อย่ ำงอิ สระและมี ประสิ ทธิ ภำพ สนั บสนุ นให้ ระบบต่ ำงๆ สำมำรถ
บรรลุ วัตถุ ประสงค์ และเป้ ำหมำยของบริ ษัทฯ ได้
4. กำรปฏิ บัติตำมกฎหมำยว่ ำด้ วยหลั กทรั พย์ และตลำดหลั กทรั พย์ ข้อก� ำหนด
ของตลำดหลั กทรั พย์ ฯ หรื อกฎหมำยที่ เกี่ ยวข้ องกั บธุ รกิ จของบริ ษัทฯ
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ สอบทำนให้ มี กำรปฏิ บั ติ ตำมกฎหมำยว่ ำ
ด้ วยหลั กทรั พย์ และตลำดหลั กทรั พย์ ข้ อก� ำหนดของตลำดหลั กทรั พย์ ฯ และ
กฎหมำยที่ เกี่ ยวข้ องกั บธุ รกิ จของบริ ษัทฯ รวมทั้ งติ ดตำมแนวทำงกำรปรั บปรุ ง
แก้ ไขของฝ่ ำยจั ดกำรอย่ ำงสม�่ ำเสมอ ตลอดจนก� ำกั บดู แลกำรด� ำเนิ นกิ จกำร
ให้ เป็ นไปตำมแนวทำงของหลั กกำร CG Code
โดยในปี 2564 คณะกรรมกำรตรวจสอบไม่ พบเหตุ กำรณ์ ใดที่ เป็ น
ข้ อบ่ งขี้ ที่แสดงว่ ำ บริ ษัทฯ มี กำรปฏิ บัติที่ขัดต่ อกฎหมำย ข้ อก� ำหนดของตลำด
หลั กทรั พย์ ฯ และกฎหมำยอื่ นที่ เกี่ ยวข้ องกั บธุ รกิ จของบริ ษัทฯ อย่ ำงมี สำระ
ส� ำคั ญ
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โ ด ย ใ น ปี 2 5 6 4 ค ณ ะ ก ร ร ม กำ ร ต รว จ ส อ บ ไ ด้ ใ ห้ ค วำ ม เ ห็ น ต่ อ
คณะกรรมกำรบริ ษัท โดยเสนอ บริ ษัท เอ็ ม อำร์ แอนด์ แอสโซซิ เอท จ� ำกั ด
ซึ่ งเป็ นผู้ สอบบั ญชี ของบริ ษัทรำยเดี ยวกั นกั บปี ที่ ผ่ำนมำ เนื่ องจำกมี คุณสมบั ติ
ครบถ้ วนและมี ควำมเข้ ำใจในธุ รกิ จของบริ ษัทฯ และก� ำหนดค่ ำตอบแทนใน
อั ตรำเดี ยวกั นกั บปี ที่ ผ่ำนมำ เนื่ องจำกเป็ นอั ตรำที่ มีควำมเหมำะสมเมื่ อเที ยบ
กั บผลกำรปฏิ บัติหน้ ำที่ ในปี ที่ ผ่ำนมำ
โดยสรุ ป คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ ปฏิ บัติหน้ ำที่ ตำมควำมรั บผิ ดชอบ
ที่ ได้ ระบุ ไว้ ในกฎบั ตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยใช้ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ
ควำมระมั ดระวั ง และมี ควำมเป็ นอิ สระอย่ ำงเพี ยงพอ ในกำรให้ ควำมเห็ นและ
ข้ อเสนอแนะที่ ส�ำคั ญต่ อกำรรำยงำนข้ อมู ลทำงกำรเงิ นของบริ ษัทฯ ให้ มีควำม
ถู กต้ อง ครบถ้ วน เชื่ อถื อได้ และเป็ นไปตำมมำตรฐำนกำรบั ญชี ที่รับรองทั่ วไป
รวมถึ งกำรด� ำเนิ นงำนภำยใต้ ระบบกำรควบคุ มภำยในและกำรบริ หำรควำม
เสี่ ยงที่ เพี ยงพอ ตลอดจนควบคุ มให้ มีกำรก� ำกั บดู แลกิ จกำรที่ มีประสิ ทธิ ผล
เชื่ อถื อได้ เพื่ อประโยชน์ ต่ อผู้ มีส่วนได้ เสี ยอย่ ำงเท่ ำเที ยม และเพื่ อให้ บริ ษัทฯ
มี ระบบปฏิ บัติงำนที่ มีคุณภำพที่ ดีย่ิ งขึ้ น
รำยงำนฉบั บนี้ ได้ รับกำรสอบทำนและเห็ นชอบโดยคณะกรรมกำรตรวจสอบ
เมื่ อวั นที่ 21 กุ มภำพั นธ์ 2565

แบบ 56-1 One Report 2564

รำยงำนคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง

(นำยปิ ติ พงศ์ อำชำมงคล)
ประธำนกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
บริ ษัท ไทยอุ ตสำหกรรมพลำสติ ก (1994) จ� ำกั ด (มหำชน)
เรี ยน ท่ ำนผู้ ถือหุ้ น
คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงของบริ ษัทฯ ประกอบด้ วย กรรมกำรผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ ที่ มี ควำมรู้ ควำมสำมำรถด้ ำนกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงจ� ำนวน 6 ท่ ำน
แบ่ งเป็ น กรรมกำรอิ สระ 1 ท่ ำน และกรรมกำรที่ เป็ นผู้ บริ หำร 5 ท่ ำน ร่ วมกั นปฏิ บัติหน้ ำที่ ในกำรก� ำกั บดู แลกำรด� ำเนิ นงำนด้ ำนกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงของ
บริ ษัทฯ และสอบทำนกำรประเมิ นควำมเสี่ ยงเป็ นประจ� ำ ทุ กไตรมำส เพื่ อให้ แน่ ใจว่ ำบริ ษัทฯ ได้ บริ หำรจั ดกำรควำมเสี่ ยงที่ ส�ำคั ญอย่ ำงเหมำะสมกำรเงิ น โดยมี
รำยนำมคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงดั งนี้

รำยชื่ อกรรมกำร

ต� ำแหน่ ง

เข้ ำร่ วมประชุ ม (1)

ประธำนกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง

3/3

2. นำย ธี ระชั ย ธี ระรุ จินนท์ (กรรมกำรที่ เป็ นผู้ บริ หำร)

กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง

4/4

3. นำง พู นสิ น ธี ระรุ จินนท์ (กรรมกำรที่ เป็ นผู้ บริ หำร)

กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง

4/4

4. นำย ณั ฐวุ ฒิ ปุ ณณเสถี ยร (กรรมกำรที่ เป็ นผู้ บริ หำร)

กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง

4/4

5. นำงสำว อรนุ ตร์ ใจประสำท (กรรมกำรที่ เป็ นผู้ บริ หำร)

กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง

4/4

6. นำงสำว ฐิ ติ พร ประที ปรั ตน์ (กรรมกำรที่ เป็ นผู้ บริ หำร)

กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง

4/4

1. นำย ปิ ติ พงศ์ อำชำมงคล (2) (กรรมกำรอิ สระ)

หมำยเหตุ : คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงมี นำยณั ฐภั ทร พู นผลทวี ลำภ ท� ำหน้ ำที่ เป็ นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
(1) เข้ ำร่ วมประชุ ม หมำยถึ ง จ� ำนวนครั้ งกำรเข้ ำร่ วมประชุ มคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง ในปี 2564
(2) นำยปิ ติ พงศ์ อำชำมงคล ได้ รับกำรแต่ งตั้ งให้ ด�ำรงต� ำแหน่ ง ประธำนกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง โดยมี ผลตั้ งแต่ วันที่ 25 กุ มภำพั นธ์ 2564 เป็ นต้ นไป

รำยงำนคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
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| บริ ษัท ไทยอุ ตสำหกรรมพลำสติ ก(1994) จ� ำกั ด(มหำชน)
โดยในปี 2564 คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงได้ จัดให้ มีกำรประชุ มคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงรวมทั้ งสิ้ น 4 ครั้ ง ซึ่ งสำมำรถสรุ ปสำระส� ำคั ญในกำร
ปฏิ บัติหน้ ำที่ ได้ ดังนี้
1. กำรก� ำหนดนโยบำยและแผนกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง

4. กำรรำยงำนผลกำรจั ดกำรควำมเสี่ ยง

คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงได้ ร่ วมกั นพิ จำรณำก� ำหนดนโยบำย
แผนกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงประจ� ำปี โดยพิ จำรณำจำกควำมเสี่ ยงทั้ งใน
ด้ ำนกำรปฏิ บัติงำน ด้ ำนกลยุ ทธ์ ด้ ำนกำรตลำด ด้ ำนกำรเงิ น และด้ ำนอื่ นๆ
ที่ เกี่ ยวข้ องกั บกำรด� ำเนิ นงำนของบริ ษัทฯ

คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงได้ รำยงำนผลกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
รวมถึ งผลกำรด� ำเนิ นงำนด้ ำนควำมเสี่ ยงด้ ำนต่ ำงๆ ให้ คณะกรรมกำรตรวจ
สอบและคณะกรรมกำรได้ รับทรำบทุ กไตรมำส เพื่ อให้ มั่นใจว่ ำ บริ ษัทฯ ได้ มีกำร
บริ หำรควำมเสี่ ยงอย่ ำงมี ประสิ ทธิ ภำพ สอดคล้ องกั บระบบควบคุ มภำยในและ
แนวทำงกำรก� ำกั บดู แลกิ จกำรที่ ดี

2. กำรทบทวนปั จจั ยและผลกระทบควำมเสี่ ยง
ค ณ ะ ก ร ร ม กำ ร บ ริ ห ำ ร ค วำ ม เ สี่ ย ง ไ ด้ ร่ ว ม กั น พิ จำ ร ณำ ท บ ท ว น
รำยกำรควำมเสี่ ยงต่ ำงๆ ที่ เกิ ดขึ้ นทุ กไตรมำส ทั้ งรำยกำรควำมเสี่ ยงที่ ได้
พิ จำรณำก� ำหนดไว้ ในแผนกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงประจ� ำปี และรำยกำรควำม
เสี่ ยงที่ เกิ ดขึ้ นใหม่ ระหว่ ำงปี ซึ่ งเกิ ดจำกปั จจั ยภำยนอกและปั จจั ยภำยในที่ อำจ
เกิ ดผลกระทบต่ อกำรด� ำเนิ นงำนของบริ ษัทฯ อย่ ำงมี นัยส� ำคั ญ
3. กำรติ ดตำมผลกำรด� ำเนิ นงำนด้ ำนควำมเสี่ ยง
คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงได้ ตรวจติ ดตำมผลกำรด� ำเนิ นงำน
ด้ ำนควำมเสี่ ยงต่ ำงๆ ทุ กไตรมำส โดยได้ รั บรำยงำนจำกฝ่ ำยจั ดกำรของ
บริ ษัทฯ เพื่ อประเมิ นระดั บควำมเสี่ ยงของรำยกำรควำมเสี่ ยงและก� ำหนด
แผนกำรรั บมื อควำมเสี่ ยง เพื่ อ ไม่ ให้ เกิ ดผลกระทบต่ อกำรด� ำเนิ นธุ รกิ จ
ของบริ ษัทฯ
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รำยงำนคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง

โดยสรุ ป คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงได้ ปฏิ บัติหน้ ำที่ อย่ ำงเป็ นอิ สระ
ครบถ้ วนตำมขอบเขตอ� ำนำจและหน้ ำที่ ควำมรั บผิ ดชอบที่ ได้ รับมอบหมำยจำก
คณะกรรมกำรบริ ษัท เพื่ อให้ กำรบริ หำรควำมเสี่ ยงองค์ กรมี ประสิ ทธิ ภำพ
สำมำรถท� ำให้ บริ ษั ทฯ บรรลุ วั ตถุ ประสงค์ และเป้ ำหมำยที่ ก� ำหนด รวมถึ ง
สร้ ำงมู ลค่ ำเพิ่ มให้ แก่ ผู้ถือหุ้ นและผู้ มีส่วนได้ เสี ยของบริ ษัทฯ ได้ อย่ ำงยั่ งยื น
ในระยะยำว
รำยงำนฉบั บนี้ ได้ รับกำรสอบทำนและเห็ นชอบโดยคณะกรรมกำรบริ หำรควำม
เสี่ ยงเมื่ อวั นที่ 7 กุ มภำพั นธ์ 2565

แบบ 56-1 One Report 2564

รำยงำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิ จำรณำค่ ำตอบแทน

(นำยวี ระศั กดิ์ พรหมมำศ)
ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิ จำรณำค่ ำตอบแทน
บริ ษัท ไทยอุ ตสำหกรรมพลำสติ ก (1994) จ� ำกั ด (มหำชน)
เรี ยน ท่ ำนผู้ ถือหุ้ น
คณะกรรมกำรสรรหำและพิ จำรณำค่ ำตอบแทนของบริ ษัทฯ ประกอบด้ วย กรรมกำรจ� ำนวน 4 ท่ ำน แบ่ งเป็ น กรรมกำรอิ สระ 2 ท่ ำน และกรรมกำรที่ เป็ น
ผู้ บริ หำร 2 ท่ ำน ซึ่ งเป็ นบุ คคลที่ มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ ที่เป็ นประโยชน์ ต่อกำรปฏิ บัติหน้ ำที่ ในฐำนะคณะกรรมกำรสรรหำฯ รวมถึ งได้ อุทิศเวลำ
อย่ ำงเพี ยงพอในกำรปฏิ บัติหน้ ำที่ เพื่ อให้ กำรด� ำเนิ นงำนส� ำเร็ จตำมวั ตถุ ประสงค์ โดยมี รำยชื่ อคณะกรรมกำรสรรหำและพิ จำรณำค่ ำตอบแทนดั งนี้

รำยชื่ อกรรมกำร

ต� ำแหน่ ง

เข้ ำร่ วมประชุ ม (1)

ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิ จำรณำค่ ำตอบแทน

1/1

2. นำยธี ระชั ย ธี ระรุ จินนท์ (กรรมกำรที่ เป็ นผู้ บริ หำร)

กรรมกำรสรรหำและพิ จำรณำค่ ำตอบแทน

3/3

3. นำยปิ ติ พงศ์ อำชำมงคล (3) (กรรมกำรอิ สระ)

กรรมกำรสรรหำและพิ จำรณำค่ ำตอบแทน

1/1

4. นำยณั ฐวุ ฒิ ปุ ณณเสถี ยร (กรรมกำรที่ เป็ นผู้ บริ หำร)

กรรมกำรสรรหำและพิ จำรณำค่ ำตอบแทน

3/3

1. นำยวี ระศั กดิ์ พรหมมำศ (2) (กรรมกำรอิ สระ)

หมำยเหตุ : นำยอภิ รัตน์ ธี ระรุ จินนท์ (รองกรรมกำรผู้ จัดกำรสำยงำนปฏิ บัติกำร) ท� ำหน้ ำที่ เป็ นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำและพิ จำรณำค่ ำตอบแทน
(1) เข้ ำร่ วมประชุ ม หมำยถึ ง จ� ำนวนครั้ งกำรเข้ ำร่ วมประชุ มคณะกรรมกำรสรรหำและพิ จำรณำค่ ำตอบแทน ในปี 2564
(2) นำยวี ระศั กดิ์ พรหมมำศ ได้ รับกำรแต่ งตั้ งให้ ด�ำรงต� ำแหน่ งประธำนกรรมกำรสรรหำและพิ จำรณำค่ ำตอบแทน มี ผลวั นที่ 11 สิ งหำคม 2564 เป็ นต้ นไป
(3) นำยปิ ติ พงศ์ อำชำมงคล ได้ รับกำรแต่ งตั้ งให้ ด�ำรงต� ำแหน่ งกรรมกำรสรรหำและพิ จำรณำ มี ผลวั นที่ 25 กุ มภำพั นธ์ 2564 เป็ นต้ นไป

รำยงำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิ จำรณำค่ ำตอบแทน

11

| บริ ษัท ไทยอุ ตสำหกรรมพลำสติ ก(1994) จ� ำกั ด(มหำชน)
โดยในปี 2564 คณะกรรมกำรสรรหำและพิ จำรณำค่ ำตอบแทน ได้ ปฏิ บัติหน้ ำที่ ตำมที่ ได้ รับมอบหมำยด้ วยควำมรอบคอบ และได้ ปฏิ บัติหน้ ำที่ ตำมวำระที่ ก�ำหนด
ไว้ ในกฎบั ตรของคณะกรรมกำรสรรหำและพิ จำรณำค่ ำตอบแทน โดยได้ จัดให้ มีกำรประชุ มคณะกรรมกำรสรรหำและพิ จำรณำค่ ำตอบแทน รวมทั้ งสิ้ น 2 ครั้ ง
ซึ่ งสำมำรถสรุ ปสำระส� ำคั ญในกำรปฏิ บัติหน้ ำที่ ได้ ดังนี้
1. กำรสรรหำบุ คคลเข้ ำด� ำรงเป็ นกรรมกำรแทนต� ำแหน่ งกรรมกำรที่ ครบ
ก� ำหนดออกตำมวำระและกรรมกำรที่ ลำออก

4. กำรประเมิ นผลกำรปฏิ บั ติ งำนและก� ำหนดค่ ำตอบแทนของกรรมกำร
ผู้ จัดกำรและผู้ บริ หำรระดั บสู ง

คณะกรรมกำรสรรหำและพิ จำรณำค่ ำตอบแทนได้ สรรหำบุ คคล
ที่ มี คุ ณสมบั ติ เหมำะสมตำมกฎหมำยและกฎเกณฑ์ ที่ เกี่ ยวข้ องเพื่ อ เข้ ำรั บ
กำรด� ำรงต� ำแหน่ ง กรรมกำร แทนกรรมกำรที่ ลำออก 1 ท่ ำน โดยพิ จำรณำ
สรรหำและคั ดเลื อกบุ คคลที่ มีคุณวุ ฒิ ประสบกำรณ์ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ
และมี ควำมเข้ ำใจในกำรด� ำเนิ นธุ รกิ จของบริ ษัทฯ เพื่ อเสนอชื่ อบุ คคลต่ อคณะ
กรรมกำรและที่ ประชุ มผู้ ถือหุ้ นเพื่ อพิ จำรณำอนุ มัติเป็ นล� ำดั บถั ดไป ทั้ งนี้ บุ คคล
ซึ่ งมี ส่ วนได้ เสี ยในกำรพิ จำรณำแต่ งตั้ งบุ คคลเพื่ อเข้ ำด� ำรงเป็ นกรรมกำร
จะงดออกเสี ยง

คณะกรรมกำรสรรหำและพิ จำรณำค่ ำตอบแทนได้ พิ จำรณำทบทวน
หลั กเกณฑ์ ขั้ นตอน และแบบประเมิ นผลกำรปฏิ บัติงำนของกรรมกำรผู้ จัดกำร
และผู้ บริ หำรระดั บสู ง และพิ จำรณำผลกำรประเมิ นผลกำรปฏิ บั ติ งำนของ
ของกรรมกำรผู้ จัดกำรและผู้ บริ หำรระดั บสู ง รวมถึ งกำรปรั บขึ้ นค่ ำตอบแทน
ของกรรมกำรผู้ จัดกำรและผู้ บริ หำรระดั บสู ง เพื่ อเสนอคณะกรรมกำรบริ ษัท
พิ จำรณำอนุ มัติเป็ นล� ำดั บถั ดไป

2. กำรก� ำหนดค่ ำตอบแทนประจ� ำปี 2565 ของกรรมกำรและกรรมกำร
ชุ ดย่ อย
คณะกรรมกำรสรรหำและพิ จำรณำค่ ำตอบแทนได้ พิ จำรณำก� ำหนด
ค่ ำตอบแทนกรรมกำรและกรรมกำรชุ ดย่ อยประจ� ำปี โดยพิ จำรณำจำกบทบำท
หน้ ำที่ ควำมรั บผิ ดชอบ ผลกำรปฏิ บัติงำน รวมถึ งผลประกอบกำรของบริ ษัทฯ
และพิ จำรณำร่ วมกั บฐำนข้ อมู ลค่ ำตอบแทนกรรมกำร จำกบริ ษัทจดทะเบี ยน
ซึ่ งจั ดท� ำโดยสมำคมส่ งเสริ มสถำบั นกรรมกำรไทยร่ วมกั บตลำดหลั กทรั พย์
แห่ งประเทศไทย เป็ นฐำนข้ อมู ลอ้ ำงอิ งในกำรพิ จำรณำค่ ำตอบแทน เพื่ อให้ ค่ำ
ตอบแทนของกรรมกำรและกรรมกำรชุ ดย่ อยมี ควำมเหมำะสม เป็ นธรรมและ
สมเหตุ สมผล ก่ อนน� ำเสนอคณะกรรมกำรเพื่ อพิ จำรณำเห็ นชอบและเสนอให้
ที่ ประชุ มผู้ ถือหุ้ นเพื่ อพิ จำรณำอนุ มัติเป็ นล� ำดั บต่ อไป
3. กำรประเมิ นผลกำรปฏิ บั ติ งำนของคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำร
ชุ ดย่ อย
คณะกรรมกำรสรรหำและพิ จำรณำค่ ำตอบแทนได้ พิ จำรณำทบทวน
หลั กเกณฑ์ ขั้ นตอน และแบบประเมิ นผลกำรปฏิ บัติงำนของคณะกรรมกำรและ
คณะกรรมกำรชุ ดย่ อยเป็ นรำยบุ คคลและเป็ นรำยคณะ เพื่ อให้ เป็ นไปตำมแนว
ปฏิ บัติที่ดีของกำรก� ำกั บดู แลกิ จกำรที่ ดี รวมถึ งพิ จำรณำผลกำรประเมิ นกำร
ปฏิ บัติงำนของคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุ ดย่ อยประจ� ำปี เพื่ อรำยงำน
ผลกำรประเมิ นให้ คณะกรรมกำรของบริ ษัทฯ รั บทรำบ
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รำยงำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิ จำรณำค่ ำตอบแทน

5. เสนอรำยชื่ อบุ คคลที่ มี คุ ณสมบั ติ ตำมพระรำชบั ญญั ติ บริ ษั ทมหำชน
จ� ำกั ด พ.ศ. 2535
คณะกรรมกำรสรรหำและพิ จำรณำค่ ำตอบแทนส่ งเสริ มและสนั บสนุ น
ให้ บริ ษัทฯเปิ ดโอกำสให้ ผู้ ถื อหุ้ นรำยย่ อยเสนอ รำยชื่ อบุ คคลที่ มี คุ ณสมบั ติ
ตำมพระรำชบั ญญั ติบริ ษัทมหำชนจ� ำกั ด พ.ศ. 2535 (ตำมที่ มีกำรแก้ ไขเพิ่ ม
เติ ม) และพระรำชบั ญญั ติหลั กทรั พย์ และตลำดหลั กทรั พย์ พ.ศ. 2535 (ตำม
ที่ มีกำรแก้ ไขเพิ่ มเติ ม) เพื่ อ เข้ ำรั บกำรสรรหำเป็ นกรรมกำรของบริ ษัทฯ ล่ วง
หน้ ำก่ อนกำรประชุ ม สำมั ญผู้ ถือหุ้ น ประจ� ำปี 2565 โดยมี ระยะเวลำ ตั้ งแต่
วั นที่ 1 ธั นวำคม 2564 ถึ งวั นที่ 31 มกรำคม 2565 ผ่ ำนเว็ บไซต์ ของบริ ษัทฯ
6. ทบทวนแผนสื บทอดต� ำแหน่ ง

คณะกรรมกำรสรรหำและพิ จำรณำค่ ำตอบแทนได้ พิ จำรณำทบทวน
แผนสื บทอดต� ำแหน่ งและได้ ติดตำมควำมคื บหน้ ำในกำรด� ำเนิ นกำรตำมแผนที่
ได้ ก�ำหนดไว้ เพื่ อรองรั บกำรเติ บโตขององค์ กรและสอดคล้ องกั บสถำนกำรณ์
ทำงธุ รกิ จทั้ งในระยะสั้ นและระยะยำว

โดยสรุ ป คณะกรรมกำรสรรหำและพิ จำรณำค่ ำตอบแทนได้ ปฏิ บั ติ
หน้ ำที่ ตำมที่ ได้ รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท ภำยใต้ ขอบเขต อ� ำนำจ
หน้ ำที่ และควำมรั บผิ ดชอบที่ ก�ำหนดไว้ ในกฎบั ตรอย่ ำงครบถ้ วน รอบคอบ
และเป็ นธรรม
รำยงำนฉบั บนี้ ได้ รับกำรสอบทำนและเห็ นชอบโดยคณะกรรมกำรสรรหำและ
พิ จำรณำค่ ำตอบแทนเมื่ อวั นที่ 20 มกรำคม 2565
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รำยงำนคณะกรรมกำรบริ หำร

(นำยธี ระชั ย ธี ระรุ จินนท์ )
ประธำนกรรมกำรบริ หำร
บริ ษัท ไทยอุ ตสำหกรรมพลำสติ ก (1994) จ� ำกั ด (มหำชน)
เรี ยน ท่ ำนผู้ ถือหุ้ น
คณะกรรมกำรบริ หำรของบริ ษัทฯ ประกอบด้ วยกรรมกำรที่ เป็ นผู้ บริ หำร จ� ำนวน 6 ท่ ำน ปฏิ บัติหน้ ำที่ ภำยในขอบเขตของกฎหมำย วั ตถุ ประสงค์ และข้ อบั งคั บ
ของบริ ษัทฯ ตลอดจนมติ คณะกรรมกำร และมติ ที่ประชุ มผู้ ถือหุ้ น ด้ วยควำมซื่ อสั ตย์ สุจริ ต ควำมระมั ดระวั ง มี ควำมรั บผิ ดชอบ และมี จริ ยธรรม โดยค� ำนึ งถึ ง
ประโยชน์ ของผู้ ถือหุ้ นทุ กรำยอย่ ำงเท่ ำเที ยมกั น โดยมี รำยชื่ อคณะกรรมกำรบริ หำรดั งนี้

รำยชื่ อกรรมกำร

ต� ำแหน่ ง

เข้ ำร่ วมประชุ ม (1)

1. นำย ธี ระชั ย ธี ระรุ จินนท์ (กรรมกำรที่ เป็ นผู้ บริ หำร)

ประธำนกรรมกำรบริ หำร

12/12

2. นำง พู นสิ น ธี ระรุ จินนท์ (กรรมกำรที่ เป็ นผู้ บริ หำร)

กรรมกำรตรวจสอบ

12/12

3. นำย ณั ฐวุ ฒิ ปุ ณณเสถี ยร (กรรมกำรที่ เป็ นผู้ บริ หำร)

กรรมกำรตรวจสอบ

12/12

4. นำงสำว อรนุ ตร์ ใจประสำท (กรรมกำรที่ เป็ นผู้ บริ หำร)

กรรมกำรตรวจสอบ

12/12

5. นำงสำว ฐิ ตพร ประที ปรั ตน์ (กรรมกำรที่ เป็ นผู้ บริ หำร)

กรรมกำรตรวจสอบ

12/12

6. นำย เดชำ พุ ดขุ นทด (กรรมกำรที่ เป็ นผู้ บริ หำร)

กรรมกำรตรวจสอบ

12/12

หมำยเหตุ : ที่ ประชุ มคณะกรรมกำรบริ หำร ครั้ งที่ 12/2564 เมื่ อวั นที่ 24 ธั นวำคม 2564 มี มติ แต่ งตั้ งนำงสำวอรุ ณทดี ธ� ำรงสกุ ลศิ ริ ให้ ด�ำรงต� ำแหน่ งเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
บริ หำร แทนนำงสำวศศิ วรรณ อั ศวตั้ งตระกู ลดี มี ผลตั้ งแต่ วันที่ 24 ธั นวำคม 2564
(1) เข้ ำร่ วมประชุ ม หมำยถึ ง จ� ำนวนครั้ งกำรเข้ ำร่ วมกำรประชุ มคณะกรรมกำรบริ หำร ในปี 2564

รำยงำนคณะกรรมกำรบริ หำร
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| บริ ษัท ไทยอุ ตสำหกรรมพลำสติ ก(1994) จ� ำกั ด(มหำชน)
โดยในปี 2564 คณะกรรมกำรบริ หำรได้ จัดให้ มีกำรประชุ มคณะกรรมกำรบริ หำร รวมทั้ งสิ้ น 12 ครั้ ง ซึ่ งสำมำรถสรุ ปสำระส� ำคั ญในกำรปฏิ บัติหน้ ำที่ ได้ ดังนี้
1. กำรจั ดท� ำนโยบำยและแผนกำรด� ำเนิ นงำน

4. รำยงำนผลกำรปฏิ บัติงำนที่ ส�ำคั ญให้ คณะกรรมกำรบริ ษัทรั บทรำบ

คณะกรรมกำรบริ หำรได้ จัดท� ำนโยบำย แผนกลยุ ทธ์ ทำงธุ รกิ จ แผนกำร
ด� ำเนิ นงำนประจ� ำปี และเสนอคณะกรรมกำรเพื่ อพิ จำรณำอนุ มัติ ตลอดจนรั บ
ผิ ดชอบในกำรบริ หำรกิ จกำรของบริ ษัทฯ ให้ เป็ นไปตำมนโยบำยและเป้ ำหมำย
ที่ ได้ ก�ำหนดไว้ โดยมี กำรติ ดตำมกำรด� ำเนิ นงำนในภำพรวมของ บริ ษัทฯ เป็ น
ประจ� ำทุ กเดื อน

คณะกรรมกำรบริ หำรรำยงำนผลกำรปฏิ บั ติ งำนและประเด็ นต่ ำงๆ
ที่ ส�ำคั ญ รวมถึ งมติ หรื อกำรด� ำเนิ นกำรใดๆ ที่ อยู่ ภำยใต้ ขอบเขตหน้ ำที่ ของ
คณะกรรมกำรบริ หำร ให้ คณะกรรมกำรบริ ษัทรั บทรำบเป็ นประจ� ำในกำร
ประชุ มคณะกรรมกำรบริ ษัท

2. กำรจั ดท� ำงบประมำณ

รำยงำนฉบั บนี้ ได้ รับกำรสอบทำนและเห็ นชอบโดยคณะกรรมกำรบริ หำรเมื่ อ
วั นที่ 28 มกรำคม 2565

คณะกรรมกำรบริ หำรได้ ร่วมกั นกั บฝ่ ำยจั ดกำรในกำรจั ดท� ำงบประมำณ
และประมำณกำรทำงกำรเงิ นประจ� ำปี ของบริ ษัทฯ ให้ สอดคล้ องกั บแผนกำร
ด� ำเนิ นงำนประจ� ำปี โดยใช้ เป็ นเครื่ องมื อในกำรบริ หำรจั ดกำรรำยได้ และรำย
จ่ ำยของบริ ษัทฯ ให้ เป็ นไปตำมแผนงำนที่ ก�ำหนด และเสนอคณะกรรมกำรเพื่ อ
พิ จำรณำอนุ มัติเป็ นล� ำดั บถั ดไป
3. กำรท� ำรำยกำรกั บบุ คคลที่ เกี่ ยวโยงกั นและรำยกำรได้ มำหรื อจ� ำหน่ ำยไป
ค ณ ะ ก ร ร ม กำ ร บ ริ ห ำ ร ไ ด้ พิ จำ ร ณำ กำ ร ท� ำ ร ำ ย กำ ร กั บ บุ ค ค ล ที่
เกี่ ยวโยงกั น และรำยกำรได้ มำหรื อจ� ำหน่ ำยไปซึ่ งทรั พย์ สินด้ วยควำมรอบคอบ
และควำมระมั ดระวั ง โดยให้ ควำมส� ำคั ญถึ งควำมสมเหตุ สมผลทั้ งในด้ ำนรำคำ
และเงื่ อนไขอื่ นๆ ที่ เกี่ ยวข้ อง ยึ ดถื อผลประโยชน์ ของบริ ษัทฯ และผู้ ถือหุ้ นเป็ นที่
ตั้ ง ซึ่ งกรรมกำรบริ หำรที่ มีส่วนได้ เสี ยจะไม่ มีส่วนร่ วมในกำรพิ จำรณำ ก่ อนน� ำ
เสนอคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริ ษัทเพื่ อพิ จำรณำอนุ มัติ
และ/หรื อเพื่ อรั บทรำบในล� ำดั บต่ อไป
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รำยงำนคณะกรรมกำรบริ หำร

10

คณะกรรมกำรบริ ษัท

6

1

• กรรมกำรบริ ษัท

นำยสุ ภชำต แตงน้ อย

• ประธำนกรรมกำรบริ ษัท
(กรรมกำรอิ สระ)

รศ.ดร.มนตรี โสคติ ยำนุ รักษ์

9

6

7

2

• กรรมกำรบริ ษัท
• กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
• กรรมกำรสรรหำ
และพิ จำรณำค่ ำตอบแทน

นำยณั ฐวุ ฒิ ปุ ณณเสถี ยร

• กรรมกำรบริ ษัท
• กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
• กรรมกำรสรรหำ
และพิ จำรณำค่ ำตอบแทน

นำยธี ระชั ย ธี ระรุ จินนท์

7

8

3

• กรรมกำรบริ ษัท(กรรมกำรอิ สระ)
• ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
• ประธำนกรรมกำรสรรหำ
และพิ จำรณำค่ ำตอบแทน

นำยวี ระศั กดิ์ พรหมมำศ

• กรรมกำรบริ หำร
• กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง

นำงพู นสิ น ธี ระรุ จินนท์

1

9

4

•
•
•
•

3

กรรมกำรบริ ษัท(กรรมกำรอิ สระ)
ประธำนกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรสรรหำ
และพิ จำรณำค่ ำตอบแทน

นำยปิ ติ พงศ์ อำชำมงคล

• กรรมกำรบริ ษัท

นำงพั ชรี ฉั ตรแก้ วบริ บูรณ์

2

10

5

5

• กรรมกำรบริ ษัท(กรรมกำรอิ สระ)
• กรรมกำรตรวจสอบ

นำยไพบู ลย์ อรุ ณประสบสุ ข

• กรรมกำรบริ ษัท

นำงดลนภำ เจี ยมกนก

4

8
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คณะกรรมกำรและผู้ บริ หำร

15

ผู้ บริ หำร

6

1

16

คณะกรรมกำรและผู้ บริ หำร

5

2

1

6

3

2

• รองกรรมกำรผู้ จัดกำร
สำยงำนปฏิ บัติกำร

นำยอภิ รัตน์ ธี ระรุ จินนท์

• กรรมกำรบริ หำร
• ผู้ อ�ำนวยกำรสำยงำนปฏิ บัติกำรโรงงำน

นำยเดชำ พุ ดขุ นทด

• รองกรรมกำรผู้ จัดกำร
สำยงำนสนั บสนุ น
• กรรมกำรบริ หำร

นำงพู นสิ น ธี ระรุ จินนท์

• กรรมกำรบริ หำร
• ผู้ อ�ำนวยกำรสำยงำนปฏิ บัติกำรส� ำนั กงำน

นำงสำวฐิ ติ พร ประที ปรั ตน์

• กรรมกำรผู้ จัดกำร
• ประธำนกรรมกำรบริ หำร

นำยธี ระชั ย ธี ระรุ จินนท์

4

7

4

5

• กรรมกำรบริ หำร
• ผู้ อ�ำนวยกำรสำยงำนขำยและขนส่ ง

นำยณั ฐวุ ฒิ ปุ ณณเสถี ยร

• กรรมกำรบริ หำร
• ผู้ อ�ำนวยกำรสำยงำนบั ญชี และกำรเงิ น(CFO)

นำงสำวอรนุ ตร์ ใจประสำท

3

7

| บริ ษัท ไทยอุ ตสำหกรรมพลำสติ ก(1994) จ� ำกั ด(มหำชน)

ส่ วนที่ 1

กำรประกอบธุ รกิ จและผลกำรด� ำเนิ นงำน
1. โครงสร้ ำงและกำรด� ำเนินงำนของกลุ่ มบริ ษัท
2. กำรบริ หำรจั ดกำรควำมเสี่ ยง
3. กำรขั บเคลื่ อนธุ รกิ จเพื่ อควำมยั่ งยื น
4. กำรวิ เครำะห์ และค� ำอธิ บำยของฝ่ ำยจั ดกำร(MD&A)
5. ข้ อมู ลทั่ วไปและข้ อมู ลส� ำคั ญอื่ น

| บริ ษัท ไทยอุ ตสำหกรรมพลำสติ ก(1994) จ� ำกั ด(มหำชน)

ส่ วนที่ 1 กำรประกอบธุ รกิ จและผลกำรด� ำเนิ นงำน
1.

โครงสร้ ำงและกำรด� ำเนิ นงำนของกลุ่ มบริ ษัท

1.1 นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุ รกิ จ
บริ ษัท ไทยอุ ตสำหกรรมพลำสติ ก (1994) จ� ำกั ด (มหำชน)(“บริ ษัทฯ”
หรื อ”TPLAS”) เดิ มชื่ อ บริ ษัท ไทยอุ ตสำหกรรมพลำสติ ก (1994) จ� ำกั ด
จดทะเบี ยนจั ดตั้ งเมื่ อวั นที่ 29 สิ งหำคม 2537 บริ ษัทฯผลิ ตและจั ดจ� ำหน่ ำย
ผลิ ตภั ณฑ์ ถุงบรรจุ อำหำรประเภท Polypropylene (PP), ถุ งบรรจุ อำหำร
และถุ งหู ห้ิ วประเภท High Density Polyethylene (HDPE) ภำยใต้ ตรำ
สั ญญำลั กษณ์ “หมำกรุ ก” และฟิ ล์ มยื ดห่ อหุ้ มอำหำร Polyvinyl Chloride
(PVC) ภำยใต้ ตรำสั ญญำลั กษณ์ “Vow Wrap” ต่ อมำในปี 2561 บริ ษัทฯ
ไ ด้ รั บอ นุ ญ ำ ต ใ ห้ เ ข้ ำ เ ป็ น บ ริ ษั ท จ ด ท ะ เ บี ย นใ น ต ลำ ด ห ลั ก ท รั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทยเมื่ อวั นที่ 5 กั นยำยน 2561 บริ ษั ทฯมี ทุ นจดทะเบี ยนจ� ำนวน
135,000,000.00 บำท

วิ สัยทั ศน์
(VISION)

บริ ษัทฯ มี ควำมมุ่ งมั่ นในกำรด� ำเนิ นธุ รกิ จตำมหลั กก� ำกั บดู แลกิ จกำร
ที่ ดี โดยค� ำนึ งถึ งผู้ มี ส่ วนได้ เสี ยทุ กด้ ำนเพื่ อให้ บริ ษั ทเติ บโตอย่ ำงยั่ งยื น
บริ ษัทมุ่ งเน้ นกำรพั ฒนำเทคโนโลยี กำรผลิ ตเพื่ อให้ สินค้ ำที่ ผ่ำนกระบวนกำร
ผลิ ตมี ควำมปลอดภั ยต่ อลู กค้ ำตลอดจนกำรสร้ ำงผลตอบแทนที่ เหมำะสมแก่
ผู้ ถือหุ้ นอย่ ำงสม�่ ำเสมอ โดยในปี 2564 บริ ษัทฯมี กำรด� ำเนิ นกิ จกำรตำมปกติ
ถึ งแม้ จะได้ รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ กำรแพร่ ระบำดของโรค COVID-19
อยู่ บ้ ำง แต่ บริ ษัทฯก็ มี มำตรกำรในกำรป้ องกั นและดู แลพนั กงำนเพื่ อไม่ ให้
กระทบกั บกำรด� ำเนิ นงำนของบริ ษัทฯอย่ ำงต่ อเนื่ องและสม�่ ำเสมอ

ธุ รกิ จยั่ งยื น

เติ บโตอย่ ำงต่ อเนื่ องและมั่ นคง

องค์ กรฉลาดหลั กแหลม
ประยุ กต์ ใช้ เทคโนโลยี ตำมยุ คสมั ย

พั นธกิ จ (MISSION)

1 2 3 4
พั ฒนำสิ นค้ ำและบริ กำร
อย่ ำงต่ อเนื่ อง ใช้ เทคโนโลยี
ตำมยุ คสมั ยเพิ่ มประสิ ทธิ ภำพ
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พั ฒนำสิ นค้ ำใหม่ ๆ

ให้ ตอบโจทย์ ควำมต้ องกำร
ตำมยุ คสมั ย

พั ฒนำธุ รกิ จใหม่ ๆ

ให้ เกิ ดควำมมั่ นคง
และกำรเติ บโตแก่ บริ ษัท

พั ฒนำบุ คลำกร

ให้ มีควำมรู้ และทั กษะ
ที่ เหมำะสมกั บยุ คสมั ย
คั ดเลื อกคนดี คนเก่ งเป็ นผู้ น�ำ

แบบ 56-1 One Report 2564

กำรเปลี่ ยนแปลงและพั ฒนำกำรที่ ส�ำคั ญของบริ ษัท

2537
..............................................................
เริ่ มจดทะเบี ยนจั ดตั้ งบริ ษัท เมื่ อวั นที่ 29 สิ งหำคม 2537
ด้ วยทุ นจดทะเบี ยนเริ่ มต้ น 1 ล้ ำนบำท

2538
..............................................................
ก่ อสร้ ำงสถำนประกอบกิ จกำรที่ เพชรเกษม
กรุ งเทพมหำนคร เริ่ มติ ดตั้ งเครื่ องจั กรผลิ ตถุ งพลำสติ ก
โดยมี ก�ำลั งกำรผลิ ตถุ งพลำสติ กรวม 50 ตั นต่ อเดื อน
เปิ ดตั วผลิ ตภั ณฑ์ ถุงพลำสติ กภำยใต้ ตรำสิ นค้ ำ “หมำกรุ ก”

2539 - 2545
...........................................................
ติ ดตั้ งเครื่ องจั กรผลิ ตถุ งพลำสติ กเพิ่ ม
ท� ำให้ มีก�ำลั งกำรผลิ ตถุ งพลำสติ กรวม 100 ตั นต่ อเดื อน

2548
...........................................................
ย้ ำยสถำนประกอบกิ จกำรไปที่ บำงใหญ่
จั งหวั ดนนทบุ รี ติ ดตั้ งเครื่ องจั กรผลิ ตถุ งพลำสติ กเพิ่ ม
ท� ำให้ มีก�ำลั งกำรผลิ ตถุ งพลำสติ กรวม 200 ตั นต่ อเดื อน

2549 – 2555
...........................................................
ติ ดตั้ งเครื่ องจั กรผลิ ตถุ งพลำสติ กเพิ่ ม
ท� ำให้ มีก�ำลั งกำรผลิ ตถุ งพลำสติ กรวม 300 ตั นต่ อเดื อน

2557
...........................................................
เพิ่ มทุ นจดทะเบี ยนเป็ น 100.00 ล้ ำนบำท
โดยเป็ นกำรเสนอขำยให้ กับผู้ ถือหุ้ นเดิ มตำมสั ดส่ วน
ติ ดตั้ งเครื่ องจั กรผลิ ตฟิ ล์มยื ดห่ อหุ้ มอำหำร
โดยมี ก�ำลั งกำรผลิ ตฟิ ล์มยื ดห่ อหุ้ มอำหำร 120 ตั นต่ อเดื อน
เปิ ดตั วผลิ ตภั ณฑ์ ใหม่ ฟิ ล์มยื ดห่ อหุ้ มอำหำร Vow wrap

2558
...........................................................

2559

ติ ดตั้ งเครื่ องจั กรผลิ ตถุ งพลำสติ กเพิ่ ม
มี ก�ำลั งกำรผลิ ตรวม 650 ตั น/เดื อน

...........................................................
แปรสภำพเป็ นบริ ษัทมหำชนจ� ำกั ด
ติ ดตั้ งเครื่ องจั กรผลิ ตถุ งพลำสติ กเพิ่ ม
มี ก�ำลั งกำรผลิ ตรวม 800 ตั น/เดื อน

2560
...........................................................

2561

ติ ดตั้ งเครื่ องจั กรผลิ ตถุ งพลำสติ กเพิ่ ม
มี ก�ำลั งกำรผลิ ตรวม 850 ตั น/เดื อน

...........................................................
ออกหุ้ นสำมั ญเพิ่ ม 35 ล้ ำนบำท(70 ล้ ำนหุ้ น)
เสนอขำยต่ อประชำชน (IPO)
เข้ ำจดทะเบี ยนในตลำดหลั กทรั พย์

2563

2562
...........................................................
เปิ ดตั วผลิ ตภั ณฑ์ ใหม่ กล่ องกระดำษ
บรรจุ อำหำร “BEAT BOX”

...........................................................
ติ ดตั้ งเครื่ องจั กรผลิ ตกล่ องกระดำษบรรจุ อำหำร
มี ก�ำลั งกำรผลิ ตรวม 1.20 ล้ ำน ใบ/เดื อน

2564
...........................................................
ติ ดตั้ งเครื่ องจั กรผลิ ตกล่ องกระดำษบรรจุ อำหำรเพิ่ ม
มี ก�ำลั งกำรผลิ ตรวม 2.83 ล้ ำนใบ/เดื อน
ติ ดตั้ งเครื่ องจั กรผลิ ตถ้ วยกระดำษบรรจุ อำหำร
มี ก�ำลั งกำรผลิ ตรวม 8.3 แสนใบ/เดื อน

โครงสร้ ำงและกำรด� ำเนินงำนของกลุ่ มบริ ษัท
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| บริ ษัท ไทยอุ ตสำหกรรมพลำสติ ก(1994) จ� ำกั ด(มหำชน)

กำรใช้ เงิ นเพิ่ มทุ น
ตำมที่ บริ ษัทฯได้ รับเงิ นสุ ทธิ หลั งหั กค่ ำใช้ จ่ำยจำกำรเสนอขำยหุ้ นสำมั ญเพิ่ มทุ นให้ แก่ ประชำชนทั่ วไปเป็ นครั้ งแรก(IPO)เป็ น จ� ำนวนทั้ งสิ้ น 96.71 ล้ ำนบำท
โดยมี วัตถุ ประสงค์ ในกำรใช้ เงิ นตำมที่ ระบุ ไว้ ในหนั งสื อชี้ ชวนได้ แก่ (1) กำรลงทุ นในสิ นทรั พย์ ถำวร จ� ำนวน 70.00 ล้ ำนบำท และ (2) เงิ นทุ นหมุ นเวี ยนในกำร
ด� ำเนิ นงำน จ� ำนวน 26.71 ล้ ำนบำท
อย่ ำงไรก็ ตำม ณ วั นที่ 31 มี นำคม 2563 เนื่ องจำกจ� ำนวนเงิ นทุ นหมุ นเวี ยนของบริ ษัทฯ มี จ�ำนวนเพี ยงพอต่ อกำรใช้ งำนแล้ ว บริ ษัทฯ จึ งเกลี่ ยเงิ น
จ� ำนวน 6.71 ล้ ำนบำท ที่ ก�ำหนดไว้ ใช้ เพื่ อเป็ นเงิ นทุ นหมุ นเวี ยน เปลี่ ยนเป็ นใช้ เพื่ อกำรลงทุ นในสิ นทรั พย์ ถำวร ดั งนี้
หน่ วย:ล้ ำนบำท
วั ตถุ ประสงค์ ในกำรใช้ เงิ น

จ� ำนวนเงิ นที่ คำดว่ ำจะใช้
จำกกำรเพิ่ มทุ น

จ� ำนวนเงิ นที่ ใช้ ไปจนถึ ง
วั นที่ 31 ธ.ค. 2563

1. กำรลงทุ นในสิ นทรั พย์ ถำวร : ประกอบด้ วย อำคำรโรงงำนใหม่ พร้ อมทั้ ง
ติ ดตั้ งเครื่ องจั กรใหม่ ส�ำหรั บผลิ ตภั ณฑ์ ถุงพลำสติ ก และกำรปรั บปรุ ง
อำคำรโรงงำนปั จจุ บัน อำคำรส� ำนั กงำน

76.71

76.71

2. เงิ นทุ นหมุ นเวี ยนในกำรด� ำเนิ นงำน

20.00

20.00

รวม

96.71

96.71

ข้ อผู กพั นที่ บริ ษัทให้ ค�ำมั่ นไว้ ในแบบแสดงรำยกำรข้ อมู ลเสนอขำยหลั กทรั พย์
บริ ษัทฯ ได้ ยื่ นแบบแสดงรำยกำรข้ อมู ลเสนอขำยหลั กทรั พย์ และหนั งสื อชี้ ชวนต่ อส� ำนั กงำนคณะกรรมกำรก� ำกั บหลั กทรั พย์ และตลำดหลั กทรั พย์
(ส� ำนั กงำน ก.ล.ต.) เมื่ อวั นที่ 28 มี นำคม 2561 โดยมี ผลบั งคั บใช้ วั นที่ 27 สิ งหำคม 2561 ซึ่ งในกำรยื่ นแบบดั งกล่ ำวบริ ษัทฯ ได้ ปฏิ บัติให้ เป็ นไปตำมหลั กเกณฑ์
ของส� ำนั กงำน ก.ล.ต. ได้ ครบถ้ วนแล้ ว จึ งไม่ มีข้อผู กพั นหรื อเงื่ อนไขกำรขออนุ ญำตต่ อส� ำนั กงำน ก.ล.ต.

ข้ อมู ลทั่ วไปของบริ ษัท
ชื่ อบริ ษัท

บริ ษัท ไทยอุ ตสำหกรรมพลำสติ ก (1994) จ� ำกั ด (มหำชน)

ที่ ตั้งส� ำนั กงำนใหญ่

เลขที่ 53/1 หมู่ ที่ 4 ถนนกำญจนำภิ เษก ต� ำบลบำงแม่ นำง อ� ำเภอบำงใหญ่ นนทบุ รี 11140

ประเภทธุ รกิ จ

ผลิ ตและจั ดจ� ำหน่ ำยผลิ ตภั ณฑ์ ถุงบรรจุ อำหำรประเภท Polypropylene, ถุ งบรรจุ อำหำรและถุ งหู หิ้วประเภท
High Density Polyethylene ภำยใต้ ตรำสั ญลั กษณ์ “หมำกรุ ก” และฟิ ล์มถนอมอำหำร Polyvinyl Chloride
ภำยใต้ ตรำสั ญลั กษณ์ “Vow Wrap”และผลิ ตและจั ดจ� ำหน่ ำยกล่ องกระดำษบรรจุ อำหำร ภำยใต้ ตรำสั ญลั กษณ์
“BEAT BOX”

เลขทะเบี ยนบริ ษัท

0107559000451

ทุ นจดทะเบี ยน

หุ้ นสำมั ญ 270,000,000 หุ้ น มู ลค่ ำที่ ตรำไว้ 0.50 บำท รวม 135,000,000.00 บำท

ทุ นจดทะเบี ยนเรี ยกช� ำระแล้ ว

หุ้ นสำมั ญ 270,000,000 หุ้ น มู ลค่ ำที่ ตรำไว้ 0.50 บำท รวม 135,000,000.00 บำท

โทรศั พท์

02-191-8288-89

โทรสำร

02-191-8290

เว็ ปไซต์

www.tpic.co.th

1.2 ลั กษณะกำรประกอบธุ รกิ จ
1.2.1 โครงสร้ ำงรำยได้
หน่ วย:บำท
สำยผลิ ตภั ณฑ์ /กลุ่ มธุ รกิ จ

ปี 2564

%

ปี 2563

%

ปี 2562

%

รำยได้ จำกกำรขำย
ถุ งบรรจุ อำหำร (PP)

253,834,417

49.67

248,726,836

52.49

270,998,647

52.82

ถุ งบรรจุ อำหำรและถุ งหู หิ้ว (HDPE)

183,825,125

35.97

159,459,912

33.65

173,779,515

33.87

ฟิ ล์มยื ดห่ อหุ้ มอำหำร (Wrap)

55,881,156

10.93

56,615,252

11.95

61,557,352

12.00

กล่ องกระดำษบรรจุ อำหำร

12,253,371

2.40

4,910,966

1.03

105,023

0.02

505,794,069

98.97

469,712,966

99.12

506,440,537

98.71

5,278,454

1.03

4,169,228

0.88

6,618,978

1.29

511,072,523

100.00

473,882,194

100.00

513,059,515

100.00

รวมรำยได้ จำกกำรขำย
รำยได้ อื่น
รวมรำยได้
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1.2.2 ข้ อมู ลเกี่ ยวกั บผลิ ตภั ณฑ์
1. ลั กษณะของผลิ ตภั ณฑ์ ของบริ ษัทฯ แบ่ งได้ เป็ น 4 ประเภท ดั งนี้
1.1 ถุ งบรรจุ อำหำรประเภทโพลี โพรพิ ลีน : Polypropylene (PP)
ถุ งพลำสติ กบรรจุ อำหำรที่ ผลิ ตจำกพลำสติ กประเภท โพลี โพร
พิ ลีน Polyethylene (PP) หรื อที่ เรี ยกโดยทั่ วกั นว่ ำ “ถุ งร้ อนใส” เนื่ องจำก
โดยคุ ณสมบั ติทำงกำยภำพแล้ ว ถุ งร้ อนใส จะมี ลักษณะโปร่ งใส ซึ่ งท� ำให้
สำมำรถมองเห็ นสิ่ งของหรื ออำหำรที่ อยู่ ภำยในบรรจุ ภัณฑ์ ชนิ ดดั งกล่ ำว
ได้ อย่ ำงชั ดเจน และโดยลั กษณะทำงเคมี แล้ ว ถุ งพลำสติ กชนิ ดโพลี โพร
พิ ลีน (PP) ของบริ ษัทฯจะมี คุณสมบั ติ ทนควำมร้ อนของสสำรอยู่ ภำยใน
ได้ ถึ ง 100 องศำเซลเซี ยส โดยสำมำรถคงสภำพถุ งพลำสติ กไว้ ได้
ไม่ ฉีกขำดหรื อหลอมละลำย และสำมำรถป้ องกั นกำรซึ มผ่ ำนของไขมั น
ได้ เป็ นอย่ ำงดี จึ งเหมำะสมกั บกำรใส่ อำหำรหรื อสิ่ งของที่ มีอุณหภู มิสูง
และมี ควำมมั นในตั ว โดยไม่ ท�ำให้ ถุงเสื่ อมสภำพ แต่ หำกถุ งชนิ ดดั งกล่ ำว
ได้ รับควำมเย็ นจนเกิ นไปจะท� ำให้ ลักษณะทำงกำยภำพและคุ ณสมบั ติทำง
เคมี ด้ อยค่ ำลง โดยถุ งชนิ ดดั งกล่ ำวสำมำรถทนควำมเย็ นได้ ในระดั บหนึ่ ง
แต่ หำกได้ รับมำกจนเกิ นไปจะท� ำให้ ถุงมี ลักษณะกรอบและฉี กขำดได้ ง่ำย
บริ ษั ทฯ เป็ นผู้ ผลิ ตและจั ดจ� ำหน่ ำยสิ นค้ ำถุ งร้ อนใสดั งกล่ ำวที่ มี
ควำมหนำ 0.7 มิ ลลิ เมตร (เป็ นควำมหนำที่ นิยมผลิ ตและจ� ำหน่ ำย) ในขนำด
ที่ หลำกหลำย เพื่ อให้ ตอบสนองต่ อควำมต้ องกำรใช้ งำนที่ แตกต่ ำงกั นของ
ลู กค้ ำแต่ ละประเภท โดยขนำดที่ เล็ กที่ สุดจะอยู่ ที่ขนำดกว้ ำง 3 นิ้ ว ยำว 5
นิ้ ว ไปจนถึ งขนำดใหญ่ ที่สุดคื อ ขนำดกว้ ำง 24 นิ้ ว ยำว 42 นิ้ ว ซึ่ งผู้ ใช้
งำนจะน� ำถุ งร้ อนใสไปใช้ งำนต่ ำงๆ เช่ น ถุ งขนำดกว้ ำง 3 นิ้ ว ยำว 5 นิ้ ว
นิ ยมน� ำไปใส่ เครื่ องปรุ ง พริ ก น�้ ำปลำ หรื อถุ งขนำดกว้ ำง 6 นิ้ ว ยำว 9 นิ้ ว
นิ ยมน� ำไปใส่ อำหำรห่ อ ก๋ วยเตี๋ ยว บะหมี่ น�้ำ เป็ นต้ น
1.2 ถุ งพลำสติ กบรรจุ อำหำรและถุ งหู ห้ิ วประเภทโพลี เอทิ ลีนควำม
หนำแน่ นสู ง : High Density Polyethylene (HDPE)

ถุ งพลำสติ กบรรจุ อำหำร ที่ ผลิ ตจำกพลำสติ กประเภทโพลี เอทิ ลีน
ควำมหนำแน่ นสู ง High Density Polyethylene (HDPE) หรื อที่ เรี ยก
โดยทั่ วกั นว่ ำ “ถุ งขุ่ น” เพรำะจำกคุ ณสมบั ติทำงกำยภำพที่ มองเห็ นได้
ถุ งขุ่ นจะมี สีขำวขุ่ น มี ลักษณะโปร่ งแสง ซึ่ งท� ำให้ แสงผ่ ำนได้ ระดั บหนึ่ ง
ท� ำให้ สำมำรถมองเห็ นสิ่ งของหรื ออำหำรที่ อยู่ ภำยใน บรรจุ ภั ณฑ์ ชนิ ด
ดั งกล่ ำวได้ แต่ จะไม่ ชั ดเท่ ำถุ งร้ อนใสที่ ผลิ ตจำกพลำสติ กประเภทโพลี
โพรพิ ลีน (PP)

บริ ษัทฯ เป็ นผู้ ผลิ ตและจั ดจ� ำหน่ ำยสิ นค้ ำถุ งขุ่ นหลำกหลำยขนำด
เพื่ อให้ ตอบสนองต่ อควำมต้ องกำรใช้ งำนที่ แตกต่ ำงกั นของลู กค้ ำแต่ ละ
ประเภท โดยขนำดที่ เล็ กที่ สุดจะอยู่ ที่ขนำดกว้ ำง 5 นิ้ ว ยำว 8 นิ้ ว ไปจนถึ ง
ขนำดใหญ่ ที่สุดคื อ ขนำดกว้ ำง 20 นิ้ ว ยำว 30 นิ้ ว ซึ่ งผู้ ใช้ งำนจะน� ำถุ ง
ขุ่ นไปใช้ งำนต่ ำงๆ เช่ น ถุ งขนำดกว้ ำง 5 นิ้ ว ยำว 8 นิ้ ว หรื อถุ งขนำดกว้ ำง
5 นิ้ ว ยำว 9 นิ้ ว นิ ยมน� ำไปใส่ น�้ ำเต้ ำหู้ เป็ นต้ น
ถุ งพลำสติ กชนิ ดโพลี เอทิ ลีนควำมหนำแน่ นสู ง (HDPE) ของบริ ษัทฯ
นั้ น จะมี คุ ณสมบั ติ ทนควำมร้ อนของสสำรอยู่ ภำยในได้ ประมำณ 60
องศำเซลเซี ยส โดยสำมำรถคงสภำพถุ งพลำสติ กไว้ ได้ ไม่ ฉีกขำดหรื อ
หลอมละลำย และ สำมำรถทนควำมเย็ นได้ เป็ นอย่ ำงดี สำมำรถน� ำไปแช่
แข็ งได้ โดยไม่ ท�ำให้ ถุงกรอบจนฉี กขำด แต่ ไม่ ควรเก็ บไว้ ในที่ ร้อนหรื อเย็ น
นำนจนเกิ นไป ถุ งขุ่ นที่ ผลิ ตจำกพลำสติ กประเภทโพลี เอทิ ลีนควำมหนำ
แน่ นสู ง (HDPE) นั้ นสำมำรถป้ องกั นกำรซึ มผ่ ำนของไขมั นได้ ระดั บหนึ่ ง
ซึ่ งไม่ ดีเท่ ำถุ งพลำสติ กที่ ผลิ ตจำกโพลี โพรพิ ลีน (PP)
ถุ งหู หิ้ วที่ ผลิ ตจำกพลำสติ กประเภท ชนิ ด High Density
Polyethylene (HDPE) นั้ นสำมำรถป้ องกั นกำรซึ มผ่ ำนของไขมั นได้
ระดั บหนึ่ ง ซึ่ งไม่ ดีเท่ ำ ถุ งพลำสติ กที่ ผลิ ตจำกโพลี โพรพิ ลีน (PP) และถุ ง
พลำสติ กประเภทโพลี เอทิ ลีนควำมหนำแน่ นสู ง (HDPE)

บริ ษั ทฯเป็ นผู้ ผลิ ตและจั ดจ� ำหน่ ำยสิ นค้ ำถุ งหู หิ้ วในหลำยขนำด
ประกอบด้ วย ถุ งหู หิ้วบรรจุ 100 ใบ มี ขนำดตั้ งแต่ กว้ ำง 6 นิ้ ว ยำว 11
นิ้ ว ไปจนถึ งขนำดกว้ ำง 12 นิ้ ว ยำว 20 นิ้ ว และถุ งหู ห้ิ วบรรจุ ½ กก.
มี ขนำดตั้ งแต่ ขนำดกว้ ำง 6 นิ้ ว ยำว11 นิ้ ว ไปจนถึ งขนำดกว้ ำง 12 นิ้ ว
ยำว 26 นิ้ ว
1.3 ฟิ ล์ มยื ดห่ อหุ้ มอำหำร Vow Wrap ประเภทโพลิ ไวนิ ลคลอไรด์ :
Polyvinyl Chloride (PVC)

ฟิ ล์มยื ดห่ อหุ้ มอำหำรใช้ เพื่ อประโยชน์ ในกำรถนอมอำหำร ผลิ ตจำก
พลำสติ กตระกู ล Olefin ประเภทโพลิ ไวนิ ลคลอไรด์ Polyvinyl Chloride
หรื อ PVC ซึ่ งพลำสติ กชนิ ดดั งกล่ ำวที่ บริ ษัทฯ น� ำมำใช้ ในกระบวนกำรผลิ ต
เป็ นประเภทสั มผั สอำหำรได้ โดยตรง และไม่ เป็ นพิ ษต่ อร่ ำงกำย หำกผ่ ำน
กระบวนกำรเก็ บรั กษำ และกระบวนกำรผลิ ตที่ ถูกต้ อง พลำสติ กชนิ ด
ดั งกล่ ำวหำกผลิ ตจำกโพลิ ไวนิ ลคลอไรด์ PVC เพี ยงอย่ ำงเดี ยวจะท� ำให้
คุ ณลั กษณะทำงกำยภำพและทำงเคมี ไม่ เหมำะสมต่ อกำรใช้ งำนเพื่ อถนอม
อำหำร ดั งนั้ นในกระบวนกำรผลิ ตฟิ ล์มยื ดห่ อหุ้ มอำหำรจึ งมี กำรผสมสำร
เติ มแต่ งเพื่ อปรั บสภำพวั ตถุ ดิบให้ เหมำะสมต่ อกำรใช้ งำนและเพื่ อปรั บ
คุ ณสมบั ติทำงกำยภำพและทำงเคมี เพื่ อให้ เหมำะสมต่ อกำรถนอมอำหำร
และไม่ เป็ นอั นตรำยต่ อร่ ำงกำยลงไป เพื่ อท� ำให้ คุณสมบั ติของโพลิ ไวนิ ล
คลอไรด์ PVC เหมำะสมต่ อกำรใช้ งำนเพื่ อถนอมอำหำร

ลั กษณะทำงกำยภำพของสิ นค้ ำฟิ ล์มยื ดห่ อหุ้ มอำหำร (PVC Cling
Film) คื อ โปร่ งใส ทนแรงดึ งได้ พอประมำณโดยไม่ ท�ำให้ ฉีกขำด (โดย
เฉพำะในแนวเดี ยวกั บที่ โมเลกุ ลจั ดเรี ยงตั วกั นอยู่ ) พลำสติ กชนิ ดโพลิ ไว
นิ ลคลอไรด์ Polyvinyl Chloride (PVC) ที่ บริ ษัทฯ เลื อกใช้ ได้ ผ่ำนกำร
รั บรองมำตรฐำนควำมปลอดภั ยจำก Food And Drug Administration
หรื อ FDA จำกประเทศสหรั ฐ อเมริ กำ ว่ ำปลอดภั ยและไม่ เป็ นพิ ษ ต่ อ
ร่ ำงกำยหำกผ่ ำนกระบวนกำรผลิ ต และกำรใช้ งำนที่ ถูกต้ อง สิ นค้ ำฟิ ล์ม
ยื ดห่ อหุ้ มอำหำรของบริ ษัทได้ ผ่ำนกำรรั บรองมำตรฐำนจำกกระทรวง
อุ ตสำหกรรม (มอก.) เลขที่ 1136-2536 บริ ษัทฯ เป็ นผู้ ด�ำเนิ นกำรผลิ ต
และจั ดจ� ำหน่ ำยสิ นค้ ำฟิ ล์มยื ดห่ อหุ้ มอำหำรหลำกหลำยขนำด เพื่ อให้ ตอบ
สนองต่ อควำมต้ องกำรใช้ งำนที่ แตกต่ ำงกั นของลู กค้ ำแต่ ละประเภท
1.4 กล่ องกระดำษบรรจุ อำหำร Beat Box

กล่ องกระดำษบรรจุ อำหำร (Paper Food Box) ผลิ ตจำกกระดำษ
ที่ ท�ำมำจำกเยื่ อไผ่ เคลื อบด้ วยพลำสติ กชนิ ดโพลี เอทิ ลีน (Polyethylene,
PE) เป็ นวั สดุ ที่ เป็ นมิ ตรกั บสิ่ งแวดล้ อม และปลอดภั ยกั บผู้ บริ โภค
เมื่ อน� ำไปบรรจุ อำหำร มี คุ ณสมบั ติ ในกำรใส่ อำหำรที่ มี น�้ ำและน�้ ำมั น
เป็ นส่ วนประกอบ สำมำรถป้ องกั นกำรซึ มผ่ ำนของไขมั นได้ ระดั บหนึ่ ง
ไม่ เหมื อนกั บกำรซึ มผ่ ำนของไขมั นในกระดำษทั่ วๆไป อี กทั้ งยั งทนควำม
ร้ อนของสสำรที่ อยู่ ภำยในได้ 100 องศำเซลเซี ยส โดยที่ ยังคงรู ปของ
กล่ องอำหำรไว้ ได้ ไม่ ละลำย ไม่ ต้องกลั วรั่ วหรื อสำรปนเปื้ อนใดๆ มำปะปน
บริ ษัทฯ เป็ นผู้ ผลิ ตและจั ดจ� ำหน่ ำยสิ นค้ ำกล่ องกระดำษบรรจุ อำหำร
ที่ มีควำมหนำ 260 แกรม ประกอบด้ วยกล่ องกระดำษบรรจุ อำหำรไซส์ M
มี ขนำด 130 x 174 x 56 มิ ลลิ เมตร หรื อมี ปริ มำตรบรรจุ 600 มิ ลลิ ลิตร
และกล่ องกระดำษบรรจุ อำหำรไซส์ L มี ขนำด 140 x 183 x 57 มิ ลลิ เมตร
หรื อมี ปริ มำตร 725 มิ ลลิ ลิตร เพื่ อให้ ตอบสนองต่ อควำมต้ องกำรใช้ งำน
ที่ แตกต่ ำงกั นของลู กค้ ำแต่ ละประเภท ซึ่ งปั จจุ บันผู้ บริ โภคนิ ยมน� ำกล่ อง
กระดำษบรรจุ อำหำรทั้ ง 2 ขนำดไปบรรจุ อำหำรประเภทอำหำรจำนเดี ยว
หรื ออำหำรปรุ งส� ำเร็ จพร้ อมรั บประทำน เป็ นต้ น
บริ ษั ทฯได้ มี กำรพั ฒนำผลิ ตภั ณฑ์ กระดำษบรรจุ อำหำรภำยใต้
แบรนด์ Beat Box เพิ่ มขึ้ นอี กประเภทคื อ ชำมกระดำษบรรจุ อำหำรโดย
มี ควำมหนำ 230 แกรม ไซส์ L มี ปริ มำตร 850 มิ ลลิ ลิตร เพื่ อให้ บรรจุ
อำหำรมี ควำมหลำกหลำยและตอบสนองควำมต้ องกำรของลู กค้ ำมำกขึ้ น
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| บริ ษัท ไทยอุ ตสำหกรรมพลำสติ ก(1994) จ� ำกั ด(มหำชน)
2.

กำรตลำดและกำรแข่ งขั น
2.1 นโยบำยกำรตลำด
ในปี พ.ศ. 2564 ที่ ผ่ำนมำ บริ ษัทมี กำรพั ฒนำตลำดและผลิ ตภั ณฑ์
ของบริ ษัท โดยมี กำรด� ำเนิ นกำรผลิ ตและจั ดจ� ำหน่ ำยสิ นค้ ำกลุ่ มบรรจุ
ภั ณฑ์ กระดำษส� ำหรั บบรรจุ อำหำรเชิ งพำณิ ชย์ ภำยใต้ ตรำสิ นค้ ำ “Beat
Box” ซึ่ งผลิ ตภั ณฑ์ หลั กจะประกอบไปด้ วย กล่ องกระดำษส� ำหรั บบรรจุ
อำหำร และ ถ้ วยกระดำษส� ำหรั บบรรจุ อำหำร โดยรำยละเอี ยดของกำร
ด� ำเนิ นกลยุ ทธ์ ด้ำนกำรตลำดในปี ที่ ผ่ำนมำมี ดังนี้
2.1.1 กลุ่ มสิ นค้ ำ และ ตรำสิ นค้ ำ
บริ ษัทได้ ด�ำเนิ นกำรผลิ ตและจั ดจ� ำหน่ ำยสิ นค้ ำบรรจุ ภั ณฑ์
ส� ำหรั บอำหำรมำเป็ นเวลำนำนกว่ ำ 27 ปี โดยจำกจุ ดเริ่ มต้ นจนถึ ง
ปั จจุ บั น กลุ่ มสิ นค้ ำหลั กของบริ ษัทคื อบรรจุ ภั ณฑ์ พลำสติ กชนิ ด
อ่ อน โดยผลิ ตภั ณฑ์ หลั กจะเป็ นกลุ่ มถุ งพลำสติ ก และรองลงมำจะ
เป็ นกลุ่ มฟิ ล์มยื ดห่ อหุ้ มอำหำร (ฟิ ล์มถนอมอำหำร) โดยในปี พ.ศ.
2564 ที่ ผ่ำนมำ บริ ษัทได้ ด�ำเนิ นกำรผลิ ตและจั ดจ� ำหน่ ำยสิ นค้ ำ
บรรจุ ภั ณฑ์ กระดำษส� ำหรั บบรรจุ อำหำรในเชิ งพำณิ ชย์ เพิ่ มเติ ม
โดยรำยละเอี ยดส� ำหรั บกลุ่ มสิ นค้ ำและตรำสิ นค้ ำมี ดังนี้
2.1.2 กลุ่ มลู กค้ ำเป้ ำหมำย
บริ ษั ทเน้ นกำรขำยและกำรพั ฒนำตลำดภำยในประเทศ
เป็ นหลั ก ไม่ มีกำรส่ งออกไปยั งต่ ำงประเทศ ซึ่ งส� ำหรั บลู กค้ ำภำยใน
ประเทศ (Domestic Market) บริ ษัทด� ำเนิ นกำรขำยสิ นค้ ำของ
บริ ษัทให้ กลุ่ มลู กค้ ำหลั กคื อ กลุ่ มตลำด Traditional Trade ซึ่ งกลุ่ ม
ลู กค้ ำหลั กของบริ ษัทเป็ นกลุ่ ม ยี่ ป๊ ั วะ ซำปั๊ วะ ร้ ำนค้ ำ แผงลอย และ
ร้ ำนอำหำรริ มทำง นอกจำกนี้ กลุ่ มลู กค้ ำรองของบริ ษัท คื อ กลุ่ ม
ลู กค้ ำตลำด Modern Trade ซึ่ งเป็ นกลุ่ มลู กค้ ำ ร้ ำนอำหำร Chain
Restaurant โรงงำน และ ห้ ำงร้ ำนท้ องถิ่ น โดยบริ ษัทมี กำรโฟกั ส
กลุ่ มลู กค้ ำเป้ ำหมำยและลั กษณะกำรขำยที่ แตกต่ ำงจำกผู้ เล่ น
รำยอื่ นๆในท้ องตลำด โดยบริ ษัทเน้ นกำรด� ำเนิ นกำรพั ฒนำตลำด
และ กำรด� ำเนิ นกำรขำยโดยที มขำยของบริ ษัทเป็ นหลั ก ซึ่ งเมื่ อ
เปรี ยบเที ยบกั บผู้ เล่ นรำยอื่ นๆจะมี กำรขำยโดยที มขำยของตนเอง
บำงส่ วน และ มี กำรขำยโดยแต่ งตั้ งตั วแทนจ� ำหน่ ำย (ทั้ งกำรขำย
ในประเทศและกำรขำยต่ ำงประเทศ) ในส่ วนของขอบเขตกำร
ขำย บริ ษัทมี ขอบเขตกำรขำยครอบคลุ มทุ กพื้ นที่ ในประเทศไทย
ซึ่ งผู้ เล่ นขนำดกลำงและขนำดเล็ ก ส่ วนใหญ่ จะขำยเฉพำะในพื้ นที่
จั งหวั ดที่ บริ ษัทตนเองตั้ งอยู่ ไม่ ค่อยมี กำรขำยข้ ำมพื้ นที่ มำกนั ก
อย่ ำงไรก็ ตำม ส่ วนผู้ เล่ นรำยใหญ่ ในตลำดจะมี กำรขำยครอบคลุ ม
ทั่ วทั้ งประเทศเช่ นเดี ยวกั นกั บบริ ษัท
ส� ำหรั บกลุ่ มลู กค้ ำของบริ ษั ท บริ ษั ทโฟกั ส กลุ่ มยี ปี๊ วะ
ซำปั๊ วะ ร้ ำนค้ ำ แผงลอย เป็ นลู กค้ ำกลุ่ มหลั ก ซึ่ งมี กำรลั กษณะ
กำรซื้ อที่ ค่ อนข้ ำงปลี กย่ อยกว่ ำเมื่ อเปรี ย บเที ยบกั บกลุ่ มลู กค้ ำ
หลั กของผู้ เล่ นรำยอื่ นๆในตลำดเดี ยวกั น โดยผู้ เล่ นรำยอื่ นๆใน
ตลำดเดี ยวกั นจะเน้ นกำรขำยให้ กลุ่ มลู กค้ ำที่ มีกำรเป็ นล็ อตใหญ่
เช่ น กลุ่ มยี่ ป๊ ั วะ เป็ นหลั ก อย่ ำงไรก็ ตำมบริ ษัทก็ มีกำรด� ำเนิ นกำร
ขำยสิ นค้ ำให้ ลู กค้ ำยี่ ปั๊ วะด้ วยเช่ นกั น นอกจำกนี้ ผู้ เล่ นรำยอื่ น
จะมี บำงกลุ่ มที่ เน้ นกำรขำยลู กค้ ำกลุ่ ม Modern Trade เป็ นหลั ก
ซึ่ งบริ ษัทไม่ ได้ เน้ นกำรขำยกลุ่ มลู กค้ ำห้ ำงสรรพสิ นค้ ำ ร้ ำนสะดวก
ซื้ อ และ ห้ ำง Super/Hyper Market มำกนั ก จึ งจั ดได้ ว่ำมี กลุ่ ม
ลู กค้ ำ ประเภทสิ นค้ ำ ลั กษณะกำรขำย และ กำรพั ฒนำกำรตลำด
ที่ แตกต่ ำงกั นกั บของบริ ษัท
ส� ำหรั บกำรบริ หำรจั ดกำรกลุ่ มลู กค้ ำหลั กของบริ ษั ท
บริ ษัทเน้ นกำรพั ฒนำควำมสั มพั นธ์ ลูกค้ ำเป็ นหลั ก โดยให้ ควำม
ส� ำคั ญกั บกำรตอบสนองควำมต้ องกำรลู กค้ ำที่ มำกกว่ ำกำรขำย
สิ นค้ ำทั่ วไป อำทิ เช่ น กำรรั บคื นสิ นค้ ำ กำรจั ดส่ งสิ นค้ ำถึ งสถำนที่
ที่ ลู กค้ ำต้ องกำร กำรให้ บริ กำรอื่ นๆตำมควำมต้ องกำรลู กค้ ำ
เป็ นต้ น นอกจำกนี้ ยังมี กำรพั ฒนำควำสั มพั นธ์ ลูกค้ ำผ่ ำนกำรช่ วย
เหลื อและแก้ ปัญหำต่ ำงๆให้ ลูกค้ ำในท้ องตลำดเพิ่ มเติ มอี กด้ วย
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2.1.3 ช่ องทำงกำรจั ดจ� ำหน่ ำย
บริ ษัทมี ช่องทำงกำรจั ดจ� ำหน่ ำยหลั กผ่ ำนกำรจั ดจ� ำหน่ ำย
ด้ วยที มขำยของบริ ษัทเอง โดยบริ ษัทมี ฐำนลู กค้ ำที่ กว้ ำงขวำง
มำกกว่ ำผู้ เล่ นรำยอื่ นๆในตลำด และนอกจำกกำรด� ำเนิ นกำร
ขำยปกติ ของบริ ษัท บริ ษัทได้ ด� ำเนิ นกำรศึ กษำและพั ฒนำช่ อง
ทำงกำรสื่ อสำรและกำรจั ดจ� ำหน่ ำยผ่ ำนช่ องทำงออนไลน์ เพิ่ มเติ ม
โดยปั จจุ บั นมี กำรด� ำเนิ นกำรขำยใน Platform E-Commerce
อำทิ เช่ น Lazada เป็ นต้ น เพื่ อด� ำเนิ นกำรตอบสนองควำมต้ องกำร
ลู กค้ ำที่ เปลี่ ยนแปลง
2.2 สภำพกำรแข่ งขั นภำยในอุ ตสำหกรรม
2.2.1 ภำวะตลำดและสภำพกำรแข่ งขั นในตลำดบรรจุ ภั ณฑ์
พลำสติ ก
ภำวะตลำดบรรจุ ภั ณฑ์ ส�ำหรั บประเทศไทยส� ำหรั บปี 2564
ที่ ผ่ ำนมำ ได้ รั บผลกระทบทั้ งเชิ งบวกและเชิ งลบจำกภำวะ
เศรษฐกิ จและสั งคมที่ เปลี่ ยนแปลงอย่ ำงรุ นแรง ซึ่ งโดยส่ วนใหญ่
เป็ นผลมำจำกภำวะกำรแพร่ ระบำดของ Covid-19 โดยปั จจั ย
บวกที่ ส่ งผลให้ ตลำดบรรจุ ภั ณฑ์ พลำสติ กมี กำรขยำยตั วคื อ
กำรเปลี่ ยนแปลงพฤติ กรรมกำรซื้ อสิ นค้ ำและกำรบริ โภคสิ นค้ ำ
จำกเดิ มที่ ส่ วนใหญ่ กำรซื้ อขำยสิ นค้ ำจะเกิ ดขึ้ นในช่ องทำง
ออฟไลน์ เช่ น ตลำดสด ห้ ำงสรรพสิ นค้ ำ เป็ นต้ น เปลี่ ยนเป็ นกำร
ซื้ อสิ นค้ ำผ่ ำนช่ องทำงออนไลน์ มำกขึ้ น โดยกำรซื้ อขำยผ่ ำน
ช่ องทำงออนไลน์ ดั งกล่ ำว ส่ งผลให้ มีกำรใช้ บรรจุ ภั ณฑ์ พลำสติ ก
ส� ำหรั บบรรจุ อำหำรเพิ่ มมำกขึ้ น อย่ ำงไรก็ ตำม ปั จจั ยลบที่ ส่งผล
กระทบท� ำให้ ตลำดบรรจุ ภัณฑ์ พลำสติ กเกิ ดกำรหดตั ว คื อ กำรแพร่
ระบำดของ Covid-19 ส่ งผลให้ มีกำรหยุ ดกิ จกรรมทำงเศรษฐกิ จ
เช่ น กำรปิ ดตลำด หรื อ ปิ ดสถำนประกอบกำรต่ ำงๆ เป็ นต้ น
ส� ำหรั บโครงสร้ ำงตลำดของอุ ตสำหกรรมแปรรู ปพลำสติ ก
ในประเทศไทยมี จ� ำนวนผู้ ประกอบกำรอุ ตสำหกรรมแปรรู ป
ผลิ ตภั ณฑ์ พลำสติ กมำกกว่ ำ 2,800 รำย โดยประมำณ 87%
เป็ นผู้ ประกอบกำรขนำดกลำงและเล็ ก (SMEs) และ 13% เป็ น
ผู้ ประกอบกำรรำยใหญ่ เนื่ องจำกกำรเข้ ำสู่ ธุ รกิ จท� ำได้ ไม่ ยำก
ใช้ เงิ นลงทุ นไม่ มำก และเทคโนโลยี กำรแปรรู ปฯ ยั งอยู่ ในระดั บพื้ น
ฐำนและระดั บกลำง ส่ วนใหญ่ เป็ นกำรผลิ ตผลิ ตภั ณฑ์ พลำสติ ก
ที่ ใช้ งำนทั่ วไป (Commodity product) ภำวะกำรแข่ งขั นของ
ธุ ร กิ จจึ งค่ อนข้ ำงรุ น แรงและมี อั ตรำก� ำไรต่ อหน่ วย (Margin)
ไม่ สูงนั กศู นย์ วิจั ยกรุ งศรี ฯได้ คำดกำรณ์ เกี่ ยวกั บควำมต้ องกำร
ใช้ ผลิ ตภั ณฑ์ พลำสติ กของโลกว่ ำ ส� ำหรั บปี 2564-2566 ควำม
ต้ องกำรใช้ ผลิ ตภั ณฑ์ พลำสติ กโลกจะเพิ่ มขึ้ นเฉลี่ ย 2.0% - 3.0%
และ ในส่ วนของยอดขำยผลิ ตภั ณฑ์ พลำสติ กภำยในประเทศ
จะเพิ่ มขึ้ น 2.0% - 3.0% โดยมี ปัจจั ยหนุ นด้ ำนอุ ปสงค์ ในแต่ ละ
อุ ตสำหกรรมที่ แตกต่ ำงกั น อ้ ำงอิ งผลส� ำรวจจำก Smithers
Pira คำดว่ ำในปี พศ. 2563-2567 ตลำดบรรจุ ภั ณฑ์ พลำสติ ก
ทั่ วโลกจะเติ บโตเฉลี่ ย 2.8% ต่ อปี คิ ดเป็ นมู ลค่ ำ 1.1 ล้ ำนล้ ำน
ดอลลำร์ สหรั ฐฯ ในปี 2567 เพิ่ มขึ้ นจำก 0.9 ล้ ำนล้ ำนดอลลำร์
สหรั ฐฯ ปี 2562 ขณะที่ บริ ษัทวิ จัย Markets and Markets คำดว่ ำ
ปี 2565 มู ลค่ ำตลำดของบรรจุ ภัณฑ์ พลำสติ กชนิ ดอ่ อน (Flexible
packaging) ส� ำหรั บสิ นค้ ำอุ ปโภคบริ โภคจะอยู่ ที่ 1.3 แสนล้ ำน
ดอลลำร์ สหรั ฐฯเพิ่ มขึ้ นจำก 9.7 หมื่ นล้ ำนดอลลำร์ สหรั ฐฯ
ปี 2559 ส� ำหรั บประเทศไทยศู นย์ วิจัยกรุ งศรี คำดว่ ำปริ มำณกำร
ผลิ ตบรรจุ ภั ณฑ์ พลำสติ กจะทรงตั วถึ งเพิ่ มขึ้ น 1.0% ต่ อปี จำก
ที่ หดตั ว 1.0-2.0% ปี 2563 โดยอุ ตสำหกรรมหลำยสำขำมี แนว
โน้ มใช้ บรรจุ ภั ณฑ์ พลำสติ กเพิ่ มขึ้ น อำทิ อุ ตสำหกรรมอำหำร
และเครื่ องดื่ ม (รวมอำหำรแช่ แข็ งและแปรรู ปต่ ำงๆ) เวชภั ณฑ์
และเครื่ องส� ำอำง ภำคค้ ำปลี กและธุ รกิ จอี คอมเมิ ร์ ซ ขณะที่
กำรแพร่ ระบำดของไวรั ส COVID-19 มี ผลให้ ควำมต้ องกำรใช้
บรรจุ ภั ณฑ์ พลำสติ กห่ อหุ้ มสิ นค้ ำเพื่ อรั กษำควำมสะอำดเพิ่ มขึ้ น
ส่ งผลบวกต่ อกลุ่ มบรรจุ ภัณฑ์ พลำสติ กชนิ ดอ่ อน อำทิ ถุ งพลำสติ ก
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กระสอบพลำสติ ก พลำสติ กแผ่ น และฟิ ล์มพลำสติ ก อย่ ำงไรก็ ตำม
นโยบำยภำครั ฐ และกระแสรณรงค์ ให้ ลดและเลิ กกำรใช้ บรรจุ
ภั ณฑ์ พลำสติ กที่ ผลิ ตจำกปิ โตรเลี ยมแบบใช้ ครั้ งเดี ยวทิ้ งซึ่ งย่ อย
สลำยได้ ยำก รวมถึ งกำรพั ฒนำพลำสติ กชี วภำพ (Bioplastics)
ที่ เป็ นมิ ตรกั บสิ่ งแวดล้ อม อำจท� ำให้ ควำมต้ องกำรใช้ บรรจุ ภั ณฑ์
พลำสติ กพื้ นฐำนมี แนวโน้ มชะลอลงบ้ ำง ซึ่ งในมุ มมองจำกศู นย์ วิจัย
กรุ ง ศรี ฯ มี กำรคำดกำรณ์ ว่ ำอุ ตสำหกรรมผลิ ตภั ณฑ์ พลำสติ ก
จะเติ บโตดี โดยมี ปัจจั ยหนุ นจำกกำรเติ บโตของอุ ตสำหกรรมต่ อ
เนื่ อง เช่ น บรรจุ ภัณฑ์ ยำนยนต์ และชิ้ นส่ วน เครื่ องใช้ ไฟฟ้ ำและ
อิ เล็ กทรอนิ กส์ และก่ อสร้ ำง ประกอบกั บภำครั ฐมี นโยบำยส่ งเสริ ม
กำรลงทุ นโดยเฉพำะอุ ตสำหกรรม New S-Curve จึ งมี ส่วนหนุ น
อุ ตสำหกรรมพลำสติ กที่ อยู่ ในห่ วงโซ่ อุปทำน (Supply Chain) ของ
อุ ตสำหกรรมดั งกล่ ำว อย่ ำงไรก็ ตำม ผู้ ประกอบกำรผลิ ตภั ณฑ์
พลำสติ กบำงประเภทจะเผชิ ญควำมท้ ำทำยจำกกำรแข่ งขั นรุ นแรง
ในอุ ตสำหกรรม และกำรรณรงค์ ให้ ลดและเลิ กใช้ พลำสติ กแบบใช้
ครั้ งเดี ยวทิ้ ง จะเป็ นปั จจั ยจ� ำกั ดกำรเติ บโตของอั ตรำก� ำไร ส� ำหรั บ
ผู้ ประกอบกำรที่ มี ธุ รกิ จครอบคลุ มตั้ งแต่ ต้ นน�้ ำถึ งปลำยน�้ ำและ
มี ธุ รกิ จเกี่ ยวเนื่ องอื่ นๆ ที่ สำมำรถบริ หำรจั ดกำรสต็ อกวั ตถุ ดิ บ
กำรขำยและจั ดจ� ำหน่ ำยได้ ดี จะรั กษำอั ตรำก� ำไรได้ ต่ อเนื่ อง
โดยในรำยละเอี ยดแยกกลุ่ มผลิ ตภั ณฑ์ พลำสติ กจะมี ดังนี้
• บรรจุ ภั ณฑ์ พลำสติ ก: ผลประกอบกำรมี แนวโน้ มทรงตั วหรื อ
เติ บโตในอั ตรำชะลอลง จำกกำรแข่ งขั นด้ ำนรำคำ ขณะที่ กระแส
อนุ รั กษ์ สิ่ งแวดล้ อม ท� ำให้ ควำมต้ องกำรบรรจุ ภั ณฑ์ พลำสติ ก
พื้ นฐำนชะลอลงบ้ ำง เช่ น ถุ งหู หิ้ ว ส� ำหรั บ ผู้ ประกอบกำรที่
ผลิ ตบรรจุ ภั ณฑ์ ชนิ ดกึ่ งแข็ งกึ่ งอ่ อนและชนิ ดอ่ อนจะเติ บโตดี
ตำมอุ ตสำหกรรมที่ เกี่ ยวเนื่ อง อำทิ อำหำรและเครื่ องดื่ ม ภำค
กำรค้ ำ และธุ รกิ จอี คอมเมิ ร์ซ ขณะที่ ผู้ประกอบกำรที่ มีเทคโนโลยี
กำรผลิ ตทั นสมั ย ผลิ ตได้ หลำยประเภทและมี คุ ณภำพสู ง
มี แนวโน้ มรั กษำระดั บกำรเติ บโตได้ ต่อเนื่ อง
• แผ่ นฟิ ล์ มพลำสติ ก ท่ อพลำสติ ก หลอดและท่ ออ่ อน: คำดผล
ประกอบกำรจะเติ บโตในระดั บปกติ ตำมกำรขยำยตั วของ
อุ ตสำหกรรมต่ อเนื่ อง อำทิ อำหำร ภำคก่ อสร้ ำง และภำคเกษตร
ยกเว้ นหลอดพลำสติ กส� ำหรั บเครื่ องดื่ มที่ อำจเติ บโตชะลอลง
ทั้ งนี้ ธุ รกิ จโดยรวมยั งคงเผชิ ญควำมท้ ำทำยจำกกำรแข่ งขั น
ด้ ำนรำคำจำกผู้ ประกอบกำรที่ มีจ�ำนวนมำ
• ผลิ ตภั ณฑ์ พลำสติ กในครั วเรื อน: คำดผลประกอบกำรจะ
เติ บโตชะลอลง ผลจำกตลำดมี กำรแข่ งขั นสู ง ซึ่ งรวมถึ งกำร
แข่ งขั นจำกบริ ษัทผู้ ผลิ ตสิ นค้ ำที่ มีฐำนกำรผลิ ตในต่ ำงประเทศ
โดยเฉพำะจี น ซึ่ งมี ต้ นทุ นกำรผลิ ตต�่ ำกว่ ำผู้ ประกอบกำรไทย
จึ งมี ควำมเสี่ ยงที่ อัตรำก� ำไรจะลดลงต่ อเนื่ อง
• ชิ้ นส่ วนพลำสติ กและผลิ ตภั ณฑ์ พลำสติ กอื่ นๆ: ผลประกอบกำร
มี แนวโน้ มเติ บโตตำมกำรขยำยตั วของอุ ตสำหกรรมต่ อเนื่ อง
ที่ ใช้ ช้ิ นส่ วนพลำสติ กเป็ นส่ วนประกอบ อำทิ อุ ตสำหกรรมยำน
ยนต์ และชิ้ นส่ วน เครื่ องใช้ ไฟฟ้ ำและอิ เล็ กทรอนิ กส์ และเครื่ อง
มื อแพทย์ ขณะที่ ควำมเสี่ ยงของธุ รกิ จมำจำกกำรแข่ งขั นที่
รุ นแรง จำกผู้ ผลิ ตต่ ำงชำติ ทั้งที่ มีฐำนกำรผลิ ตในไทยและบริ ษัท
คู่ แข่ งในต่ ำงประเทศ (โดยเฉพำะจี น) ซึ่ งมี ต้นทุ นกำรผลิ ตต�่ ำ
กว่ ำ นอกจำกนี้ ผู้ ประกอบกำรบำงรำยยั งพึ่ งพำลู กค้ ำรำยใหญ่
ที่ มี จ� ำนวนไม่ มำกระยะปำนกลำงถึ งยำว ผู้ ประกอบกำรมี
แนวโน้ มต้ องเร่ งปรั บตั วเพื่ อรั กษำระดั บกำรเติ บโต โดยอำจปรั บ
สำยกำรผลิ ตที่ เน้ นผลิ ตภั ณฑ์ พลำสติ กที่ มี มู ลค่ ำเพิ่ มสู ง เพื่ อ
ตอบโจทย์ ตลำดเฉพำะและรองรั บกำรเติ บโตของอุ ตสำหกรรม
แห่ งอนำคต อำทิ ชิ้ นส่ วนพลำสติ กในอุ ตสำหกรรมเครื่ องมื อ
แพทย์ ยำนยนต์ ไฟฟ้ ำ หุ่ นยนต์ และอำกำศยำน รวมถึ งกำรผลิ ต

พลำสติ กที่ ใช้ สำรชี วมวล (Biomass) เป็ นวั ตถุ ดิ บ เช่ น
มั นส� ำปะหลั ง ปำล์ มและอ้ อย เพื่ อผลิ ตพลำสติ กที่ เป็ นมิ ตรกั บ
สิ่ งแวดล้ อม (พลำสติ กชี วภำพ: Bio-plastic) ซึ่ งเป็ นผลิ ตภั ณฑ์
ที่ อยู่ ในกระแสอนุ รั กษ์ สิ่ งแวดล้ อมของโลก ทั้ งยั งเป็ นหนึ่ งใน
อุ ตสำหกรรมที่ รั ฐบำลไทยส่ งเสริ มกำรลงทุ น และผลั กดั นให้
เป็ นธุ รกิ จดำวรุ่ งของประเทศในอนำคต1
โดยสรุ ปภำวะตลำดบรรจุ ภั ณฑ์ พลำสติ กในช่ วงปี ที่ ผ่ำนมำ
เกิ ดภำวะหดตั วเล็ กน้ อยจำกภำวะกำรแพร่ ระบำดของ Covid-19
อย่ ำงไรก็ ตำมกำรหดตั วของอุ ตสำหกรรมยั งอยู่ ในระดั บต�่ ำ
เนื่ องจำกมี ปั จจั ยบวกจำกกำรเปลี่ ยนแปลงพฤติ กรรมกำร
บริ โภค และ กำรใช้ ผลิ ตภั ณฑ์ พลำสติ กส� ำหรั บกำรแพทย์ ส่ งผล
ให้ มู ลค่ ำตลำดโดยรวมไม่ หดตั วมำกนั ก และ หำกพิ จำรณำถึ ง
แนวโน้ มอุ ตสำหกรรมในอนำคตจะเห็ นได้ ว่ ำมี แนวโน้ มค่ อนข้ ำง
สู งที่ อุตสำหกรรมดั งกล่ ำวจะกลั บมำเติ บโตได้ เฉลี่ ย 2.0%-3.0%
ต่ อปี ในช่ วงปี พ.ศ. 2564-2566 โดยในอุ ตสำหกรรมบรรจุ
ภั ณฑ์ พลำสติ กจะมี ปั จจั ยสนั บสนุ นให้ เติ บโตจำกกำรฟื้ นตั วของ
อุ ตสำหกรรมอำหำรและเครื่ องดื่ ม เวชภั ณฑ์ และเครื่ องส� ำอำง
ภำคค้ ำปลี กและธุ รกิ จอี คอมเมิ ร์ ซ ส� ำหรั บในด้ ำนกำรแข่ งขั น
ในตลำดบรรจุ ภั ณฑ์ พลำสติ ก สื บเนื่ องจำกกำรที่ มี โครงสร้ ำ ง
ผู้ ประกอบกำรที่ ส่วนใหญ่ เป็ น SME แต่ ส่วนแบ่ งตลำดส่ วนใหญ่
กลั บอยู่ ในกลุ่ มผู้ ประกอบกำรรำยใหญ่ ที่มีสัดส่ วนน้ อยกว่ ำ และ
สื บเนื่ องจำกกำรที่ สิ นค้ ำเป็ นสิ นค้ ำโภคภั ณฑ์ (Commodity
Product) ที่ รำคำมี กำรเปลี่ ยนแปลงรวดเร็ ว จึ งท� ำให้ กำรแข่ งขั น
อยู่ ในระดั บปำนกลำงค่ อนไปทำงรุ นแรง
2.2.2 กำรแข่ งขั นและคู่ แข่ งขั น
ส� ำหรั บกำรแข่ งขั นในตลำดบรรจุ ภั ณฑ์ พลำสติ กในปี
พ.ศ. 2564 ที่ ผ่ ำนมำ โดยรวมตลำดดั งกล่ ำวมี กำรแข่ งขั นใน
ระดั บปำนกลำงค่ อนไปทำงรุ นแรง สื บเนื่ องจำกหลำยปั จจั ย โดย
กำรแข่ งขั นส่ วนใหญ่ เป็ นกำรแข่ งขั นในด้ ำนกำรก� ำหนดรำคำและ
ควำมสำมำรถในกำรผลิ ตและจั ดส่ งสิ นค้ ำให้ ลูกค้ ำ ซึ่ งในระหว่ ำง
ปี ได้ เกิ ดภำวะกำรแพร่ ระบำดของ Covid-19 ระลอกที่ 3 และ 4
ขึ้ น ส่ งผลให้ ผู้ประกอบกำรหลำยรำยต้ องด� ำเนิ นกำรปิ ดโรงงำน
ชั่ วครำวเพื่ อควบคุ มกำรแพร่ ระบำด ท� ำให้ สินค้ ำในท้ องตลำดเกิ ด
ภำวะขำดแคลนชั่ วครำว และนอกจำกนี้ ในช่ วงปลำยปี พ.ศ. 2564
ที่ ภำวะกำรแพร่ ระบำดของ Covid-19 ทั่ วโลกเริ่ มส่ งสั ญญำณดี
ขึ้ น ท� ำให้ เกิ ดกำรด� ำเนิ นกิ จกรรมทำงเศรษฐกิ จเพิ่ มมำกขึ้ น ซึ่ งส่ ง
ผลให้ รำคำน�้ ำมั นเกิ ดกำรเปลี่ ยนแปลง ผั นผวน มำกขึ้ น ด้ วยปั จจั ย
ดั งกล่ ำวส่ งผลให้ ระดั บรำคำสิ นค้ ำพลำสติ กในท้ องตลำดเกิ ดกำร
เปลี่ ยนแปลงอย่ ำงต่ อเนื่ อง
ในส่ วนของคู่ แข่ งในอุ ตสำหกรรมเดี ยวกั น โดยส่ วนใหญ่
จะเป็ นบริ ษัทขนำดเล็ กถึ งขนำดกลำง (SMEs) และ ส่ วนน้ อยจะเป็ น
บริ ษัทขนำดใหญ่ ซึ่ งส่ วนใหญ่ แล้ วจะเป็ นบริ ษัทที่ ไม่ ได้ จดทะเบี ยน
ในตลำดหลั กทรั พย์ แห่ งประเทศไทย หรื อ ตลำดหลั กทรั พย์ MAI
บริ ษัทกลุ่ มดั งกล่ ำวจะเป็ นกลุ่ มที่ มีกำรแข่ งขั นกั นภำยในกลุ่ มค่ อน
ข้ ำงรุ นแรง เนื่ องจำกมี ศักยภำพในกำรก� ำหนดเงื่ อนไขทำงกำร
ค้ ำบำงส่ วนกั บลู กค้ ำ บริ ษั ทกลุ่ มดั งกล่ ำวเป็ นบริ ษั ทที่ มี ฐำน
กำรผลิ ตเป็ นของตนเอง โดยส่ วนใหญ่ ฐำนกำรผลิ ตจะอยู่ ภำยใน
ประเทศไทย นอกจำกนี้ บริ ษัทกลุ่ มดั งกล่ ำวมี กำรส่ งออกสิ นค้ ำ
ไปขำยยั งต่ ำงประเทศอี กด้ วย โดยในรำยละเอี ยดของผลประกอบ
กำรของแต่ ละบริ ษัทจะมี ดังนี้

แนวโน้ มธุ รกิ จ/อุ ตสำหกรรม ปี 2564-2566: อุ ตสำหกรรมพลำสติ ก, 13 มกรำคม 2564, By Aphinya Khanunthong
URL: https://www.krungsri.com/th/research/industry/industry-outlook/Petrochemicals/Plastics/IO/io-plastics-21
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| บริ ษัท ไทยอุ ตสำหกรรมพลำสติ ก(1994) จ� ำกั ด(มหำชน)
• กลุ่ มถุ งพลำสติ ก
หน่ วย : ล้ ำนบำท
ข้ อมู ล
งบกำรเงิ น

สิ นทรั พย์
รวม

หนี้ สิน
รวม

ส่ วนผู้ ถือ
หุ้ น

ทุ น
จดทะเบี ยน

รำยได้

ก� าไรสุ ทธิ

1. บมจ. ไทยอุ ตสำหกรรมพลำสติ ก
(1994)

2563

373.73

62.15

311.58

135.00

473.73

34.59

2. บมจ. ทำนตะวั นอุ ตสำหกรรม

2563

2,511.52

497.39

2,014.13

80.00

3,210.34

347.81

3. หจก. ศรี สกุ ลพลำสติ ก

2563

110.12

11.08

99.04

4.00

195.56

6.25

4. บจก. นำรำยณ์ แพค

2563

1,353.55

410.94

942.61

100.00

1,377.83

48.74

5. บมจ. ที พีบีไอ

2563

5,014.21

2,456.96

2,413.13

416.88

5,411.74

179.32

ชื่ อบริ ษัท

ที่ มำ : DBD Datawarehouse+ , ตลำดหลั กทรั พย์ แห่ งประเทศไทย

• กลุ่ มฟิ ล์มยื ดห่ อหุ้ มอำหำร
หน่ วย : ล้ ำนบำท
ชื่ อบริ ษัท

ข้ อมู ล
งบกำรเงิ น

สิ นทรั พย์
รวม

หนี้ สิน
รวม

ส่ วนผู้ ถือ
หุ้ น

ทุ น
จดทะเบี ยน

รำยได้

ก� าไรสุ ทธิ

1. บจก. เอ็ มเอ็ มพี คอร์ ปอเรชั่ น จ� ำกั ด

2563

2,340.29

1,580.66

759.63

300.00

2,731.35

127.38

2. บมจ. ไทยอุ ตสำหกรรมพลำสติ ก
(1994)

2563

373.73

62.15

311.58

135.00

473.73

34.59

3. บจก. ควิ ค แพ็ ค แปซิ ฟิค

2563

391.67

252.47

139.19

95.00

547.03

1.54

4. บจก. เทอริ เนกซ์ สยำม

2563

335.41

39.26

296.15

120.00

298.92

32.13

5. บจก. เอส.ซี .ยอห์ นสั น แอนด์ ซั น

2563

1,705.44

1,301.40

404.04

35.40

3,811.69

531.56

ที่ มำ : DBD Datawarehouse+ , ตลำดหลั กทรั พย์ แห่ งประเทศ

3.

กำรจั ดหำผลิ ตภั ณฑ์
3.1 กำรจั ดหำผลิ ตภั ณฑ์
ปั จจุ บั น บริ ษัทฯ มี โรงงำนผลิ ต 1 แห่ ง คื อ เลขที่ 53/1 หมู่ ที่ 4
ถนนกำญจนำภิ เษก ต� ำบลบำงแม่ นำง อ� ำเภอบำงใหญ่ จั งหวั ดนนทบุ รี
มี เนื้ อที่ ดิน 11 ไร่ 2 งำน 24.8 ตำรำงวำ ซึ่ งมี พื้นที่ ใช้ สอย 7,703 ตำรำง
เมตร โดย ณ วั นที่ 31 ธั นวำคม 2564 บริ ษัทฯ มี เครื่ องจั กรที่ ใช้ ผลิ ต
ผลิ ตภั ณฑ์ 3 ประเภท ดั งนี้
3.1.1 เครื่ องจั กรส� ำหรั บผลิ ตถุ งพลำสติ ก ประกอบด้ วย เครื่ อง
เป่ ำถุ งพลำสติ กจ� ำนวน 64 เครื่ อง เครื่ องตั ดถุ งพลำสติ ก
จ� ำนวน 55 เครื่ อ ง มี ก� ำลั งกำรผลิ ตถุ งพลำสติ กรวม
ทั้ งสิ้ นกว่ ำ 10,000 ตั นต่ อปี
3.1.2 เครื่ องจั กรส� ำหรั บผลิ ตฟิ ล์ มยื ดห่ อหุ้ มอำหำร ประกอบ
ด้ วย เครื่ องจั กรส� ำหรั บผลิ ตฟิ ล์ มยื ดห่ อหุ้ มอำหำร
1 เครื่ อง มี ก�ำลั งกำรผลิ ตรวมทั้ งสิ้ นกว่ ำ 1,000 ตั นต่ อปี
3.1.3 เครื่ องจั กรส� ำหรั บผลิ ตกล่ องกระดำษบรรจุ อำหำร
ประกอบด้ วย เครื่ องจั กรส� ำหรั บผลิ ตกล่ องกระดำษ
บรรจุ อำหำร 10 เครื่ อง และเครื่ องจั กรส� ำหรั บผลิ ตชำม
กระดำษบรรจุ อำหำร 1 เครื่ อ ง มี ก� ำลั งกำรผลิ ตรวม
ทั้ งสิ้ นกว่ ำ 12,000,000 ชิ้ นต่ อปี

3.2 กำรจั ดหำวั ตถุ ดิบที่ ใช้ ในกำรผลิ ต
3.2.1 เม็ ดพลำสติ ก ส� ำหรั บกำรผลิ ตถุ งพลำสติ กและเม็ ด
พลำสติ ก ส� ำหรั บกำรผลิ ตฟิ ล์มยื ดห่ อหุ้ มอำหำร
ผลิ ตภั ณฑ์ ของบริ ษั ทฯ เป็ นผลิ ตภั ณฑ์ ที่ ท� ำจำกเม็ ด
พลำสติ ก ซึ่ งบริ ษัทฯ สำมำรถเลื อกซื้ อได้ จำกผู้ ผลิ ตหรื อ
ผู้ จัดจ� ำหน่ ำยได้ ทั้งในประเทศหรื อน� ำเข้ ำจำกต่ ำงประเทศ
(กรณี จ� ำเป็ น) เนื่ องจำกคุ ณภำพของวั ตถุ ดิบดั งกล่ ำว ไม่
แตกต่ ำงกั นมำก เพรำะเป็ นสิ นค้ ำทั่ วไป (Commodity
Product) ซึ่ งในช่ วงที่ ผ่ำนมำ บริ ษัทฯ สั่ งซื้ อวั ตถุ ดิบหลั ก
จำกทั้ งผู้ ผลิ ตวั ตถุ ดิบในประเทศโดยตรง และสั่ งซื้ อจำก
ตั วแทนจ� ำหน่ ำยเม็ ดพลำสติ ก เนื่ องจำกเม็ ดพลำสติ กมี
คุ ณภำพดี และมี คุณสมบั ติ ได้ มำตรฐำน โดยบริ ษัทฯ จะ
ระบุ ปริ มำณเม็ ดพลำสติ กที่ จะใช้ ต่อเดื อน ซึ่ งจะสอดคล้ อง
กั บแผนกำรผลิ ตที่ ก�ำหนดไว้ และหำกปริ มำณวั ตถุ ดิบไม่
เพี ยงพอต่ อกำรผลิ ตจริ ง บริ ษัทฯ จะท� ำกำรสั่ งซื้ อเพิ่ ม
เป็ นกรณี ไป อย่ ำงไรก็ ตำมที่ ผ่ำนมำ บริ ษัทฯ ไม่ เคยประสบ
ปั ญหำกำรขำดแคลนเม็ ดพลำสติ กส� ำหรั บกำรผลิ ต
3.2.2 กระดำษ ส� ำหรั บกำรผลิ ตกล่ องกระดำษบรรจุ อำหำร

บริ ษัทฯ สั่ งซื้ อวั ตถุ ดิ บหลั กประเภทกระดำษที่ ใช้ ในกำร
ผลิ ตกล่ องกระดำษบรรจุ อำหำรจำกผู้ ผลิ ตหรื อ ผู้ จั ด
จ� ำหน่ ำยจำกประเทศจี น

3.2.3 วั ตถุ ดิบอื่ นๆ

บริ ษัทฯ สั่ งซื้ อวั ตถุ ดิบอื่ นๆ ที่ ใช้ ในกำรผลิ ตเช่ น สำรเติ ม
แต่ ง (Additive) เป็ นต้ น โดยบริ ษัทฯ จั ดหำผู้ จัดจ� ำหน่ ำย
ภำยในประเทศที่ เหมำะสม มำเปรี ยบเที ยบรำคำและ
คุ ณภำพ ซึ่ งจะเปรี ยบเที ยบ 2-3 รำยก่ อนกำรตั ดสิ นใจ
สั่ งซื้ อ
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แบบ 56-1 One Report 2564
ทรั พย์ สินที่ ใช้ กำรประกอบธุ รกิ จ
บ ริ ษั ท ฯ มี ท รั พ ย์ สิ น ที่ ใ ช้ เ พื่ อ กำ ร ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ ณ วั น ที่ 3 1
ธั นวำคม 2564 โดยแบ่ งเป็ นประเภทได้ ดังนี้
4.

4.1 ที่ ดินและอำคำรที่ ใช้ ในกำรประกอบธุ รกิ จ
บริ ษัทฯ ถื อครองที่ ดิน จ� ำนวน 2 แปลง เนื้ อที่ รวม 11 ไร่ 2 งำน

24.8 ตำรำงวำ และที่ ดินแปลงดั งกล่ ำว เป็ นที่ ตั้งอำคำรถำวร 1 ชั้ น 2 อำคำร
มี พื้นที่ 2,520 ตำรำงเมตร และ 5,183 ตำรำงเมตร ใช้ เป็ นอำคำรส� ำนั กงำน
และโรงงำนผลิ ตสิ นค้ ำ โดยอำคำรทั้ งสองหลั งปลู กติ ดกั น อำคำรถำวร 2
ชั้ น 1 อำคำร มี พื้นที่ 1,200 ตำรำงเมตร ใช้ เป็ นอำคำรส� ำนั กงำน และอำคำร
ถำวร 4 ชั้ น 1 อำคำร ใช้ เป็ นโรงงำนผลิ ตสิ นค้ ำ มี พื้นที่ 3,928 ตำรำงเมตร
ตั้ งอยู่ ที่ เลขที่ 53/1 หมู่ 4 ถนนกำญจนำภิ เษก ต� ำบลบำงแม่ นำง อ� ำเภอ
บำงใหญ่ จั งหวั ดนนทบุ รี
นอกจำกนี้ ในบริ เวณดั งกล่ ำว บริ ษัทฯ มี อำคำรที่ พักอำศั ยส� ำหรั บ
พนั กงำน 2 อำคำร โดยเป็ นอำคำรถำวร 4 ชั้ น 1 อำคำร มี พื้นที่ 1,874
ตำรำงเมตร และอำคำรถำวร 3 ชั้ น 1 อำคำร มี พื้นที่ 1,398 ตำรำงเมตร

4.2 เครื่ องจั กรและอุ ปกรณ์
บริ ษัทฯ มี เครื่ องจั กรและอุ ปกรณ์ จ� ำนวน 317 เครื่ อง แบ่ งเป็ น
เครื่ องจั กรและอุ ปกรณ์ ส�ำหรั บกำรเป่ ำถุ งพลำสติ ก มี ก�ำลั งกำรผลิ ตรวม
ประมำณ 14,000 ตั นต่ อปี เครื่ องจั กรและอุ ปกรณ์ ส� ำหรั บกำรตั ดถุ ง
พลำสติ ก มี ก�ำลั งกำรผลิ ตรวมประมำณ 10,000 ตั นต่ อปี เครื่ องจั กร
และอุ ปกรณ์ ส�ำหรั บกำรผลิ ตฟิ ล์มยื ดห่ อหุ้ มอำหำร มี ก�ำลั งกำรผลิ ตรวม
ประมำณ 1,000 ตั นต่ อปี และเครื่ องจั กรและอุ ปกรณ์ ส� ำหรั บกำรผลิ ต
กล่ องกระดำษบรรจุ อำหำร มี ก�ำลั งกำรผลิ ตรวมประมำณ 12,000,000
ชิ้ นต่ อปี
4.3 ยำนพำหนะ
บริ ษัทฯ มี ยำนพำหนะ จ� ำนวน 8 คั น ประกอบด้ วย รถตู้ รถบรรทุ ก
กระบะ และรถบรรทุ กตู้ ทึบ เพื่ อใช้ ในกำรด� ำเนิ นธุ รกิ จ จ� ำนวนรวม 3 คั น
ซึ่ งปลอดภำระผู กพั น และรถยนต์ นั่งส่ วนบุ คคล เพื่ อใช้ ในกำรด� ำเนิ น
ธุ รกิ จ จ� ำนวน 5 คั น ซึ่ งติ ดสั ญญำเช่ ำซื้ อกั บลิ สซิ่ ง จ� ำนวน 1 คั น และ
ปลอดภำระผู กพั นจ� ำนวน 4 คั น
4.4 สิ นทรั พย์ ไม่ มีตัวตน
บริ ษัทฯ มี สินทรั พย์ ไม่ มีตัวตน เท่ ำกั บ 2.12 ล้ ำนบำท

1.3 โครงสร้ ำงกำรถื อหุ้ นกลุ่ มบริ ษัท
บริ ษั ทฯ ไม่ มี บริ ษั ทย่ อยหรื อ บริ ษั ทในเครื อ จึ งไม่ มี ข้ อมู ลชี้ แจงเกี่ ยวกั บโครงสร้ ำ งกำรบริ ห ำรหรื อ กำรถื อหุ้ นของบริ ษั ทย่ อยหรื อ บริ ษั ทในเครื อ
1.3.1 โครงสร้ ำงกำรถื อหุ้ นของกลุ่ มบริ ษัท
บริ ษัทไม่ มีกำรถื อหุ้ นในบริ ษัทอื่ น
1.3.2 ควำมสั มพั นธ์ กับกลุ่ มธุ รกิ จของผู้ ถือหุ้ นรำยใหญ่
บริ ษั ท อุ ตสำหกรรมอำหำรไทย (1964) จ� ำกั ดไม่ ได้ ด� ำเนิ นธุ รกิ จที่ เกี่ ยวข้ องกั บอุ ตสำหกรรมพลำสติ ก โดยในปั จจุ บั นและอนำคตอั นใกล้
ไม่ มีนโยบำยในกำรด� ำเนิ นงำนที่ เกี่ ยวข้ องกั บกำรด� ำเนิ นงำนของบริ ษัท ไทยอุ ตสำหกรรมพลำสติ ก (1994) จ� ำกั ด(มหำชน) ยกเว้ นในเรื่ องของกำรท� ำรำยกำร
ระหว่ ำงกั น (รำยละเอี ยด สำมำรถศึ กษำเพิ่ มเติ มได้ ใน เรื่ อง“รำยกำรระหว่ ำงกั น”) จึ งไม่ มีประเด็ นเรื่ องควำมขั ดแย้ งของผลประโยชน์ ระหว่ ำงกั น (Conflict
of Interest)
รำยชื่ อ

บริ ษัท อุ ตสำหกรรมอำหำรไทย (1964) จ� ำกั ด
ทุ นจดทะเบี ยนจ� ำนวน 85,000,000 บำท
ลั กษณะกำรด� ำเนิ นธุ รกิ จ : ธุ รกิ จอำหำรและเครื่ องปรุ งชนิ ดถุ ง
จ� ำนวนหุ้ น (หุ้ น)

สั ดส่ วนกำรถื อหุ้ น (ร้ อยละ)

นำง เพ็ ญ ธี ระรุ จินนท์

170,000

20.00

นำย สงวน ธี ระรุ จินนท์

170,000

20.00

นำง ดลนภำ เจี ยมกนก

63,750

7.50

นำย ทิ ตย์ เจี ยมกนก

63,750

7.50

นำย ธี รพล ฉั ตรแก้ วบริ บูรณ์

63,750

7.50

นำย ธี ระชั ย ธี ระรุ จินนท์

63,750

7.50

นำง พั ชรี ฉั ตรแก้ วบริ บูรณ์

63,750

7.50

นำง พู นสิ น ธี ระรุ จินนท์

63,750

7.50

นำง ศรี สุมล แตงน้ อย

63,750

7.50

นำย สุ ภชำต แตงน้ อย
รวม

63,750

7.50

850,000

100.00
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ผู้ ถือหุ้ น

1.3.3

รำยชื่ อผู้ ถือหุ้ นสู งสุ ด 10 รำยแรก
ข้ อมู ลสรุ ปจำกวั นปิ ดสมุ ดทะเบี ยนผู้ ถือหุ้ น ณ วั นที่ 30 ธั นวำคม 2564
ล� ำดั บ
1

จ� ำนวนหุ้ น

สั ดส่ วน (ร้ อยละ)

กลุ่ มครอบครั ว “ธี ระรุ จินนท์ ”

192,325,000

71.231

(1) นำย ธี ระชั ย ธี ระรุ จินนท์

160,080,000

59.289

(2) นำง พั ชรี ฉั ตรเเก้ วบริ บูรณ์

8,050,000

2.981

(3) นำง ศรี สุมล แตงน้ อย

8,050,000

2.981

(4) นำง ดลนภำ เจี ยมกนก

8,050,000

2.981

(5) นำง เพ็ ญ ธี ระรุ จินนท์

8,000,000

2.963

(6) นำง พั ชรี ฉั ตรเเก้ วบริ บูรณ์

75,000

0.028

(7) นำย อภิ รัตน์ ธี ระรุ จินนท์

10,000

0.004

(8) นาย สุ วั ฒน์ ฉั ตรแก้ วบริ บูรณ์

10,000

0.004

รำยชื่ อผู้ ถือหุ้ น

2

นำย วี รชั ย เดชอมรธั ญ

4,447,800

1.647

3

บริ ษัท ไทยเอ็ นวี ดีอำร์ จ� ำกั ด

1,274,370

0.472

4

น.ส. ประภั สสร งำมวั ฒนำกุ ล

1,161,000

0.430

5

น.ส. นิ่ มนวล เลิ ศกิ จไพศำล

1,000,900

0.371

6

นำย ปิ ยะ ศรี โสภำจิ ต

940,000

0.348

7

น.ส. ดรุ ณี อั ศวพรประดิ ษฐ์

820,000

0.304

8

นำย อนั นต์ มี สัตย์

665,000

0.246

9

นำย สุ วั ฒน์ ธนสำรวิ วัฒน์

650,000

0.241

10

นำย วศิ นน์ ผำติ กุลเศรษฐ์

600,000

0.222

66,115,930

24.487

270,000,000

100.00

รวมจ� ำนวนหุ้ นของผู้ ถือหุ้ นใหญ่
รวมจ� ำนวนหุ้ นที่ ออกและช� ำระแล้ วทั้ งหมด ณ วั นที่ 30 ธั นวำคม 2564

กลุ่ มผู้ ถือหุ้ นรำยใหญ่ ที่ โดยพฤติ กำรณ์ มี อิทธิ พลต่ อกำรก� ำหนดนโยบำยกำรจั ดกำรหรื อกำรด� ำเนิ นงำนของบริ ษัทอย่ ำงมี นัยส� ำคั ญ
ตำมข้ อมู ล ณ วั นปิ ดสมุ ดทะเบี ยนผู้ ถือหุ้ นครั้ งล่ ำสุ ด ณ วั นที่ 30 ธั นวำคม 2564 กลุ่ มครอบครั วธี ระรุ จินนท์ เป็ นผู้ ถือหุ้ นใหญ่ ของบริ ษัทฯ ซึ่ งถื อหุ้ นของบริ ษัท
จ� ำนวน 192,325,000 หุ้ น คิ ดเป็ นร้ อยละ 71.23 ของทุ นจดทะเบี ยนและเรี ยกช� ำระแล้ วของบริ ษัทฯ ณ วั นที่ 30 ธั นวำคม 2564 บริ ษัทฯ มี กรรมกำรที่ อยู่ ใน
กลุ่ มครอบครั วธี ระรุ จินนท์ ซ่ึ งเป็ นกลุ่ มผู้ ถือหุ้ นรำยใหญ่ ของบริ ษัทฯ จ� ำนวน 5 ท่ ำน ดั งนี้
รำยชื่ อกรรมกำร

ต� ำแหน่ ง

ประเภทกรรมกำร

1.)

นำย ธี ระชั ย ธี ระรุ จินนท์

กรรมกำรบริ ษัท

กรรมกำรที่ เป็ นผู้ บริ หำร

2.)

นำง พู นสิ น ธี ระรุ จินนท์

กรรมกำรบริ ษัท

กรรมกำรที่ เป็ นผู้ บริ หำร

3.)

นำง พั ชรี ฉั ตรแก้ วบริ บูรณ์

กรรมกำรบริ ษัท

กรรมกำรที่ ไม่ ได้ เป็ นผู้ บริ หำร

4.)

นำง ดลนภำ เจี ยมกนก

กรรมกำรบริ ษัท

กรรมกำรที่ ไม่ ได้ เป็ นผู้ บริ หำร

5.)

นำย สุ ภชำต แตงน้ อย

กรรมกำรบริ ษัท

กรรมกำรที่ ไม่ ได้ เป็ นผู้ บริ หำร
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1.4 จ� ำนวนทุ นจดทะเบี ยนและทุ นช� ำระแล้ ว
ทุ นจดทะเบี ยนและทุ นช� ำระแล้ ว

1.4.1

ณ วั นที่ 31 ธั นวำคม 2564

ณ วั นที่ 31 ธั นวำคม 2563

ทุ นจดทะเบี ยน (บำท)

135,000,000.00

135,000,000.00

ทุ นจดทะเบี ยนเรี ยกช� ำระแล้ ว (บำท)

135,000,000.00

135,000,000.00

0.50

0.50

มู ลค่ ำที่ ตรำไว้ (บำทต่ อหุ้ น)
ณ วั นปิ ดสมุ ดทะเบี ยนผู้ ถือหุ้ นครั้ งล่ ำสุ ดของบริ ษัทฯ วั นที่ 30 ธั นวำคม 2564 บริ ษัทฯ ไม่ มีผู้ถือหุ้ นที่ เป็ นชำวต่ ำงชำติ

1.4.2 หุ้ นประเภทอื่ นที่ มีสิทธิ หรื อเงื่ อนไขแตกต่ ำงจำกหุ้ นสำมั ญ
บริ ษัท ไทยเอ็ นวี ดีอำร์ จ� ำกั ด ซึ่ งเป็ นบริ ษัทย่ อยของตลำด หลั กทรั พย์ ฯ
ได้ ออกใบแสดงสิ ทธิ ในผลประโยชน์ ที่ เกิ ดขึ้ นจำกหลั กทรั พ ย์ อ้ ำงอิ งไทย
(“NVDR”) ที่ มีหุ้ นของบริ ษัทฯ เป็ นหลั กทรั พย์ อ้ำงอิ ง ณ วั นที่ 30 ธั นวำคม
2564 มี NVDR ที่ มีหุ้ นของบริ ษัทฯ เป็ นหลั กทรั พย์ อ้ำงอิ ง 1,274,370 หุ้ น
หรื อร้ อยละ 0.47 ของจ� ำนวนหุ้ นที่ จ�ำหน่ ำยได้ แล้ วทั้ งหมดของบริ ษัทฯ (ที่ มำ:
https://www.set.or.th/set/nvdroutstanding.do)
ผู้ ถื อ NVDR จะได้ รั บสิ ทธิ ผลประโยชน์ ทำงกำรเงิ นเช่ นเดี ยวกั บ
กำรลงทุ นในหุ้ นสำมั ญของบริ ษัทฯ แต่ จะไม่ มีสิทธิ ในกำรออกเสี ยงในที่ ประชุ ม
ผู้ ถื อหุ้ น ยกเว้ นกรณี ออกเสี ยงเพื่ อลงมติ เกี่ ยวกั บกำรเพิ กถอนหุ้ นของ
บริ ษัทฯ ออกจำกตลำดหลั กทรั พย์ จ� ำนวนหุ้ นสำมั ญของบริ ษัทฯ ที่ มีกำรน� ำไป
ออก NVDR อำจมี กำรเปลี่ ยนแปลง ซึ่ งบริ ษัทฯ ไม่ สำมำรถควบคุ มได้ ผู้ ลงทุ น
สำมำรถตรวจสอบจ� ำนวนหุ้ นสำมั ญที่ เปลี่ ยนแปลงเป็ น NVDR ได้ จำกเว็ บไซต์
ของตลำดหลั กทรั พย์ (https://www.set.or.th/set/nvdroutstanding.do)

1.5 กำรออกหลั กทรั พย์ อื่น
-ไม่ มี-

1.6 นโยบำยกำรจ่ ำยเงิ นปั นผล

บริ ษัทฯ มี นโยบำยกำรจ่ ำยเงิ นปั นผลไม่ ต�่ำกว่ ำอั ตรำร้ อยละ 30 ของ
ก� ำไรสุ ทธิ ตำมงบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร ภำยหลั งจำกหั กภำษี และเงิ นทุ นส� ำรอง
ตำมกฎหมำยและเงิ นส� ำรองอื่ น (ถ้ ำมี ) โดยบริ ษัทฯ จะพิ จำรณำกำรจ่ ำย
เงิ นปั นผลโดยค� ำนึ งถึ งปั จจั ยต่ ำง ๆ เพื่ อก่ อให้ เกิ ดประโยชน์ สูงสุ ดแก่ ผู้ถือหุ้ น
เป็ นหลั ก และกำรจ่ ำยเงิ นปั นผลนั้ นจะต้ องไม่ มีผลกระทบต่ อกำรด� ำเนิ นงำน
ตำมปกติ ของบริ ษัทฯ อย่ ำงมี นัยส� ำคั ญ ทั้ งนี้ กำรจ่ ำยเงิ นปั นผลดั งกล่ ำวอำจ
มี กำรเปลี่ ยนแปลงได้ โดยจะขึ้ นอยู่ กับผลกำรด� ำเนิ นงำน ฐำนะกำรเงิ น สภำพ
คล่ อง ควำมจ� ำเป็ นในกำรใช้ เงิ นทุ นหมุ นเวี ยนในกำรด� ำเนิ นงำน แผนกำรลงทุ น
และกำรขยำยธุ รกิ จในอนำคต สภำวะตลำด ควำมเหมำะสม และปั จจั ยอื่ นๆ
ที่ เกี่ ยวข้ องกั บกำรด� ำเนิ นงำนและกำรบริ หำรงำนของบริ ษัทฯ โดยอยู่ ภำย
ใต้ เงื่ อนไขที่ ว่ ำบริ ษั ทฯ จะต้ องมี เงิ นสดเพี ยงพอส� ำหรั บ กำรด� ำเนิ นธุ รกิ จ
และกำรด� ำเนิ นกำรดั งกล่ ำวจะต้ องก่ อให้ เกิ ดประโยชน์ สู งสุ ดต่ อผู้ ถื อหุ้ น
ตำมที่ คณะกรรมกำรบริ ษัท และ/หรื อ ผู้ ถือหุ้ นของบริ ษัทฯ เห็ นสมควร ทั้ งนี้
มติ ของคณะกรรมกำรบริ ษั ทที่ อนุ มั ติ ให้ จ่ ำยเงิ นปั นผลจะต้ องถู กน� ำเสนอ
เพื่ อขออนุ มั ติต่อที่ ประชุ มผู้ ถือหุ้ น เว้ นแต่ เป็ นกำรจ่ ำยเงิ นปั นผลระหว่ ำงกำล
ซึ่ งคณะกรรมกำรบริ ษัทมี อ�ำนำจอนุ มัติให้ จ่ำยเงิ นปั นผลระหว่ ำงกำลได้ แล้ วให้
รำยงำนให้ ที่ประชุ มใหญ่ ผู้ถือหุ้ นทรำบในกำรประชุ มครำวต่ อไป
ทั้ งนี้ กำรจ่ ำยเงิ นปั นผลห้ ำมมิ ให้ จ่ ำยเงิ นปั นผลจำกเงิ นประเภท
อื่ นนอกจำกเงิ นก� ำไร ในกรณี ที่ บริ ษัทฯ ยั งมี ยอดขำดทุ นสะสมอยู่ ห้ ำมมิ ให้
จ่ ำยเงิ นปั นผล เงิ นปั นผลให้ แบ่ งตำมจ� ำนวนหุ้ น หุ้ นละเท่ ำๆ กั น โดยกำรจ่ ำย
เงิ นปั นผลต้ องได้ รับอนุ มัติจำกที่ ประชุ มผู้ ถือหุ้ น ส� ำหรั บปี 2564คณะกรรมกำร
บริ ษั ทมี มติ ให้ เสนอต่ อที่ ประชุ มสำมั ญผู้ ถื อหุ้ นในวั นที่ 8 เมษำยน 2565
เพื่ ออนุ มัติจ่ำยเงิ นปั นผลประจ� ำปี ในอั ตรำหุ้ นละ 0.10 บำท หรื อคิ ดเป็ นสั ดส่ วน
ร้ อยละ 79.62 ของก� ำไรสุ ทธิ หลั งหั กภำษี เงิ นได้

ข้ อมู ลกำรจ่ ำยเงิ นปั นผลย้ อนหลั ง 3 ปี
ปี

เงิ นปั นผล (บำท/หุ้ น)
ระหว่ ำงกำล

ประจ� ำปี

รวม

เงิ นปั นผลจ่ ำย
(บำท)

ก� ำไรสุ ทธิ
(บำท)

อั ตรำกำรจ่ ำย
(ร้ อยละ)

2562

0.10

-

0.10

27,000,000

33,606,705

80.34

2563

-

0.10

0.10

27,000,000

34,592,491

78.05

25641

-

0.10

0.10

27,000,000

33,909,920

79.62

หมำยเหตุ : 1.) สิ ทธิ ในกำรรั บเงิ นปั นผลดั งกล่ ำวยั งไม่ มีควำมแน่นอนจนกว่ ำจะได้ รับกำรอนุมั ติจำกที่ ประชุ มสำมั ญผู้ ถือหุ้ นประจ� ำปี 2565
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2. กำรบริ หำรจั ดกำรควำมเสี่ ยง
นโยบำยและแผนกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
บริ ษั ทฯ ตระหนั กถึ งควำมส� ำคั ญในกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง โดยถื อว่ ำเป็ นองค์ ประกอบหลั กของทุ กกระบวนกำรในกำรด� ำเนิ นธุ รกิ จ
และเป็ นส่ วนหนึ่ งของกำรก� ำกั บดู แลกิ จกำรที่ ดี (Good Corporate Governance) เพื่ อขั บเคลื่ อนองค์ กรให้ บรรลุ เป้ ำหมำยในกำรด� ำเนิ นธุ รกิ จ สร้ ำงมู ลค่ ำเพิ่ ม
และควำมมั่ นคง เพื่ อประโยชน์ สูงสุ ดของผู้ มีส่วนได้ เสี ยของบริ ษัทฯ จึ งได้ มีกำรก� ำหนดนโยบำยกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงทั่ วทั้ งองค์ กรที่ พนั กงำนทุ กคนต้ องปฏิ บัติ
ตำม เพื่ อบรรลุ ตำมวั ตถุ ประสงค์ ขององค์ กร โดยมี รำยละเอี ยด ดั งนี้
2.1

1) บริ ษัทฯ ก� ำหนดกรอบกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงและกระบวนกำร
บริ หำรควำมเสี่ ยงที่ สอดคล้ องกั บมำตรฐำนสำกลและเชื่ อมโยง
กั นทุ กระดั บทั้ งในระดั บองค์ กร สำยงำน หน่ วยปฏิ บัติงำน รวม
ทั้ งมุ่ งเน้ นให้ มีกำรพั ฒนำประสิ ทธิ ผลของกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
อย่ ำงต่ อเนื่ อง ทั้ งนี้ นโยบำยและกรอบกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงจะ
ต้ องมี กำรทบทวนเป็ นระยะ ๆ หรื อเมื่ อมี กำรเปลี่ ยนแปลงอย่ ำง
มี นัยส� ำคั ญ

2) กำรบริ หำรควำมเสี่ ยงเป็ นองค์ ประกอบหนึ่ งที่ ส� ำคั ญของทุ ก
กระบวนกำรในกำรด� ำเนิ นธุ รกิ จของบริ ษัทฯ โดยถื อเป็ นหน้ ำที่
ของทุ กหน่ วยงำนในกำรด� ำเนิ นงำนตำมกิ จกรรมควบคุ มที่ เพี ยง
พอเหมำะสม บริ ษัทฯจะรั กษำสมดุ ลระหว่ ำงระดั บควำมเสี่ ยงและ
ผลตอบแทนจำกโอกำสในกำรด� ำเนิ นธุ รกิ จ โดยให้ มีควำมเสี่ ยง
อยู่ ในระดั บที่ บริ ษัทฯ ยอมรั บได้ (Risk Appetite) หรื อเบี่ ยงเบน
ไม่ เกิ นกว่ ำระดั บที่ บริ ษัทฯ ยอมรั บได้ (Risk Tolerance) เพื่ อให้ กำร
ด� ำเนิ นงำนบรรลุ ตำมเป้ ำหมำยที่ ก�ำหนด เพื่ อรั กษำผลประโยชน์
ของผู้ มีส่วนได้ ส่วนเสี ย ค� ำนึ งถึ งประโยชน์ สูงสุ ดขององค์ กร และ
แสวงหำโอกำสในกำรสร้ ำงมู ลค่ ำเพิ่ ม
3) บริ ษัทฯ จะจั ดวำงโครงสร้ ำงกำรก� ำกั บดู แลควำมเสี่ ยง ระบบ
และกระบวนกำรในกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงทั้ งระดั บองค์ กรและ
ระดั บสำยงำน ให้ สอดรั บกั บกลยุ ทธ์ และเป้ ำหมำยทำงธุ รกิ จ
โดยครอบคลุ มควำมเสี่ ยงอย่ ำงน้ อย 4 ด้ ำน ได้ แก่ ควำมเสี่ ยง
ด้ ำนกลยุ ทธ์ กำรด� ำเนิ นธุ ร กิ จ (Strategic Risk), ควำมเสี่ ยง
ด้ ำนกำรเงิ น (Financial Risk), ควำมเสี่ ยงด้ ำนกำรด� ำเนิ นงำน
(Operational Risk) และควำมเสี่ ยงด้ ำนกำรปฏิ บั ติ ตำม
กฎระเบี ยบ (Compliance Risk) รวมถึ งกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
โครงกำรลงทุ น

4) บริ ษัทฯ มุ่ งเน้ นให้ มีกำรจั ดสรรทรั พยำกรและให้ กำรสนั บสนุ นใน
ด้ ำนต่ ำง ๆ อย่ ำงเหมำะสม รวมถึ งกำรปลู กฝั งจิ ตส� ำนึ กด้ ำนควำม
เสี่ ยงให้ แก่ พนั กงำนและส่ งเสริ มให้ เกิ ดวั ฒนธรรมในกำรบริ หำร
ควำมเสี่ ยงเพื่ อบริ หำรจั ดกำรควำมเสี่ ยงอย่ ำงมี ประสิ ทธิ ผล โดย
ผู้ บริ หำรและพนั กงำนทุ กคนของบริ ษัทฯ เป็ นเจ้ ำของควำมเสี่ ยง
ซึ่ งจะต้ องมี ควำมตระหนั ก และให้ ควำมส� ำคั ญกั บควำม เสี่ ยง
ต่ ำงๆ ของบริ ษัทฯ โดยเฉพำะควำมเสี่ ยงที่ อยู่ ภำยในหน้ ำที่ ควำม
รั บผิ ดชอบของตนเอง

5) ทุ กสำยงำน ทุ กหน่ วยงำน ผู้ บริ หำรและพนั กงำนทุ กคนมี หน้ ำที่
ปฏิ บัติตำมนโยบำยกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง กรอบกำรบริ หำรควำม
เสี่ ยง และกระบวนกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงตำมที่ บริ ษัทฯ ก� ำหนด
รวมทั้ งรำยงำนผลกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง และทบทวนปรั บปรุ ง
ประสิ ทธิ ผลของกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
6) เหตุ กำรณ์ ทั้ งหมดที่ อำจส่ งผลกระทบในเชิ งลบ ต่ อกำรบรลุ
วั ตถุ ประสงค์ ของบริ ษัทฯ จะต้ องได้ รับกำรปฏิ บัติดังนี้
6.1) บ่ งชี้ และประเมิ นระดั บควำมเสี่ ยงทั้ งทำงด้ ำนโอกำสเกิ ดและ
ผลกระทบ อย่ ำงทั นกำรณ์
6.2) จั ดกำรให้ ควำมเสี่ ยงอยู่ ในระดั บที่ บริ ษัทฯ ยอมรั บได้ โดย
อำศั ยกิ จกรรมกำรควบคุ มต่ ำงๆ เพื่ อป้ องกั นควำมสู ญเสี ยที่
อำจเกิ ดขึ้ นโดยพิ จำรณำถึ งต้ นทุ นและผลประโยชน์ ของกำร
จั ดท� ำกำรควบคุ มนั้ น
6.3) ติ ดตำมทบทวน และ รำยงำนควำมเสี่ ยงของบริ ษัทฯ อย่ ำง
ต่ อเนื่ อง เพื่ อให้ มั่นใจได้ ว่ำควำมเสี่ ยงของบริ ษัทฯได้ รับกำร
จั ดกำรอย่ ำงเหมำะสม

ปั จจั ยควำมเสี่ ยงต่ อกำรด� ำเนิ นธุ รกิ จของบริ ษัท
ปั จจั ยควำมเสี่ ยงที่ ระบุ ไว้ ในหั วข้ อนี้ มิ ได้ เป็ นควำมเสี่ ยงทั้ งหมดที่ มี อยู่ ดั งนั้ นปั จจั ยควำมเสี่ ยงอื่ นๆ ที่ บริ ษัทฯ มิ ได้ รั บทรำบในขณะนี้ หรื อที่ บริ ษัทฯ
เห็ นว่ ำเป็ นปั จจั ยควำมเสี่ ยงที่ ไม่ เป็ นสำระส� ำคั ญในปั จจุ บัน อำจเป็ นปั จจั ยควำมเสี่ ยงที่ มีผลกระทบต่ อธุ รกิ จ หรื อผลกำรด� ำเนิ นงำนของบริ ษัทฯ ในอนำคตได้
2.2

อนึ่ ง ข้ อควำมในลั กษณะกำรคำดกำรณ์ ในอนำคตที่ ปรำกฏในเอกสำรฉบั บนี้ เช่ น กำรใช้ ถ้ อยค� ำว่ ำ “เชื่ อว่ ำ” “คำดว่ ำ” “เห็ นว่ ำ” “อำจจะ”
“มี แผนกำร” หรื อ “ประมำณ” เป็ นต้ น หรื อค� ำหรื อข้ อควำมอื่ นใดในลั กษณะท� ำนองเดี ยวกั น หรื อกำรคำดกำรณ์ เกี่ ยวกั บแผนกำรประกอบธุ รกิ จ ผลกำร
ด� ำเนิ นงำน กำรเปลี่ ยนแปลงของกฎหมำยที่ เกี่ ยวข้ องในกำรประกอบธุ รกิ จของบริ ษัทฯ นโยบำยของรั ฐบำล และอื่ น ๆ เป็ นกำรคำดกำรณ์ ถึงเหตุ กำรณ์ ในอนำคต
ซึ่ งผลที่ เกิ ดขึ้ นจริ งอำจแตกต่ ำงอย่ ำงมี นัยส� ำคั ญจำกกำรคำดกำรณ์ หรื อคำดคะเนได้
ปั จจั ยควำมเสี่ ยงในกำรประกอบธุ รกิ จของบริ ษัทฯ ที่ อำจมี ผลกระทบต่ อผลกำรด� ำเนิ นงำนและฐำนะกำรเงิ นของบริ ษัทฯ ตลอดจนผลตอบแทนจำกกำรลงทุ น
ในหุ้ นสำมั ญของบริ ษัทฯ อย่ ำงมี นัยส� ำคั ญ สำมำรถสรุ ปได้ ดังนี้
2.2.1 ควำมเสี่ ยงด้ ำนกำรประกอบธุ รกิ จ
1) ควำมเสี่ ยงจำกวั ตถุ ดิบหลั กมี รำคำผั นแปรตำมรำคำตลำดโลก
และกลไกตลำดภำยในประเทศ
รำยละเอี ยดควำมเสี่ ยง : วั ตถุ ดิบหลั กของกำรผลิ ตผลิ ตภั ณฑ์ ถุงพลำสติ ก
และฟิ ล์มยื ดห่ อหุ้ มอำหำร คื อ เม็ ดพลำสติ ก (Plastic Pellets) ซึ่ งผลิ ตมำจำก
สำรตั้ งต้ นชื่ อว่ ำ แนฟทำ (Naphtha) โดยสำรตั้ งต้ นดั งกล่ ำวเป็ นผลผลิ ต
พลอยได้ จำกกำรกลั่ นน�้ ำมั นดิ บ จึ งส่ งผลให้ รำคำเม็ ดพลำสติ กในตลำดโลก
มี กำรเปลี่ ยนแปลงตำมรำคำน�้ ำมั นดิ บ ในสภำวะที่ รำคำน�้ ำมั นดิ บในตลำดโลก
เกิ ดกำรผั นผวนจะส่ งผลให้ รำคำเม็ ดพลำสติ กเกิ ดกำรผั นผวนด้ วยเช่ นกั น
นอกจำกนี้ บริ ษัทซื้ อเม็ ดพลำสติ กจำกผู้ ผลิ ตเม็ ดพลำสติ กภำยในประเทศ

28

กำรบริ หำรจั ดกำรควำมเสี่ ยง

จึ งส่ งผลให้ รำคำเม็ ดพลำสติ กภำยในประเทศมี กำรผั นผวนจำกปั จจั ยภำยใน
ประเทศด้ วยเช่ นกั น โดยมี ปัจจั ยของอุ ปสงค์ และอุ ปทำนตลำดเม็ ดพลำสติ ก
และ ปั จจั ยของอั ตรำแลกเปลี่ ยน เป็ นปั จจั ยหลั กของกำรเปลี่ ยนแปลงรำคำ
เม็ ดพลำสติ กภำยในประเทศ ดั งนั้ น บริ ษัทฯ จึ งมี ควำมเสี่ ยงในกำรที่ ไม่ สำมำรถ
ควบคุ มต้ นทุ นกำรผลิ ตที่ แปรผั นตำมรำคำเม็ ดพลำสติ กได้ ซึ่ งอำจส่ งผลให้
บริ ษัทฯ มี ก�ำไรลดลง และลู กค้ ำอำจเกิ ดควำมไม่ พึงพอใจได้
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กำรด� ำเนิ นกำรจั ดกำรควำมเสี่ ยง : บริ ษัทฯได้ ด�ำเนิ นกำรจั ดกำรควำมเสี่ ยง
ดั งกล่ ำวผ่ ำนกำรติ ดตำมข้ อมู ลข่ ำวสำรที่ เกี่ ยวข้ องกั บกำรเปลี่ ยนแปลงรำคำ
เม็ ดพลำสติ ก อำทิ เช่ น เทรนด์ รำคำน�้ ำมั นดิ บในตลำดโลก อั ตรำแลกเปลี่ ยน และ
อุ ปสงค์ อุปทำนในตลำดเม็ ดพลำสติ ก เพื่ อคำดกำรณ์ กำรเปลี่ ยนแปลงรำคำ
เม็ ดพลำสติ ก โดยบริ ษัทติ ดตำมข้ อมู ลดั งกล่ ำวเป็ นรำยวั น เพื่ อปรั บกลยุ ทธ์
และวิ ธีกำรด� ำเนิ นกำรจั ดซื้ อวั ตถุ ดิบให้ ได้ ในรำคำที่ เหมำะสมที่ สุด นอกจำกนี้
บริ ษัทฯได้ ด�ำเนิ นกำรพั ฒนำควำมสั มพั นธ์ ระหว่ ำงบริ ษัทกั บคู่ ค้ำเม็ ดพลำสติ ก
อย่ ำงต่ อเนื่ อง และ ให้ ควำมส� ำคั ญกั บกำรก� ำหนดรำคำขำยสิ นค้ ำให้ สอดคล้ อง
กั บทิ ศทำงและระดั บรำคำสิ นค้ ำวั ตถุ ดิบ รวมไปถึ งกำรสื่ อสำรข้ อมู ลเกี่ ยวกั บ
เทรนด์ รำคำเม็ ดพลำสติ กและรำคำสิ นค้ ำพลำสติ กให้ ลูกค้ ำได้ รับทรำบอย่ ำง
ต่ อเนื่ องเป็ นประจ� ำเพื่ อลดควำมเสี่ ยงในประเด็ นดั งกล่ ำวอี กด้ วย
2) ควำมเสี่ ยงจำกกำรรณรงค์ ลดใช้ ผลิ ตภั ณฑ์ ที่ผลิ ตจำกพลำสติ ก

รำยละเอี ยดควำมเสี่ ยง : ปั จจุ บั น ปั ญหำสิ่ งแวดล้ อมเป็ นปั ญหำใหญ่ ที่
นำนำชำติ ให้ ควำมสนใจเป็ นอย่ ำงมำก และ กำรบริ หำรจั ดกำรขยะพลำสติ ก
ก็ เป็ นหนึ่ งในปั จจั ยหลั กในกำรดู แลสิ่ งแวดล้ อมของโลก จึ งมี กำรรณรงค์ ในกำร
ลด ละ เลิ กใช้ พลำสติ กเกิ ดขึ้ นทั่ วโลก ซึ่ งบริ ษัทมี กำรผลิ ตและจั ดจ� ำหน่ ำยสิ นค้ ำ
ถุ งพลำสติ กหู ห้ิ วที่ เป็ นหนึ่ งในผลิ ตภั ณฑ์ หลั กในกำรรณรงค์ ให้ ลด ละ เลิ กใช้ กัน
อย่ ำงเป็ นสำกล โดยส� ำหรั บประเทศไทย กระทรวงทรั พยำกรธรรมชำติ และ
สิ่ งแวดล้ อมได้ จัดท� ำ Roadmap กำรจั ดกำรขยะพลำสติ กขึ้ น โดยก� ำหนดให้
ลดและเลิ กใช้ สินค้ ำพลำสติ กที่ ผสมสำร Oxo พลำสติ กหุ้ มฝำขวดน�้ ำดื่ ม และ
ไมโครบี ด ภำยในปี พ.ศ. 2562 ที่ ผ่ำนมำ และ ภำยในปี พ.ศ. 2565 ก� ำหนดให้
ลดและเลิ กใช้ กล่ องโฟมบรรจุ อำหำร แก้ วพลำสติ กแบบบำง (แบบใช้ ครั้ งเดี ยว)
หลอดพลำสติ ก และ ถุ งหู หิ้วควำมหนำน้ อยกว่ ำ 36 ไมครอนเมตร นอกจำกนี้
ใน Roadmap ดั งกล่ ำว ได้ ก�ำหนดให้ น�ำขยะพลำสติ กเป้ ำหมำยกลั บมำใช้ ใหม่
100% ภำยในปี พ.ศ. 2570 อี กด้ วย โดยดั งที่ ได้ กล่ ำวมำเบื้ องต้ น สิ นค้ ำของ
บริ ษัทที่ มีควำมเกี่ ยวข้ องกั บ Roadmap ดั งกล่ ำวคื อ ถุ งหู หิ้วควำมหนำน้ อย
กว่ ำ 36 ไมครอนเมตร บริ ษัทจึ งมี ควำมเสี่ ยงในกำรสู ญเสี ยรำยได้ จำกกำร
รณรงค์ ดังกล่ ำว
กำรด� ำเนิ นกำรจั ดกำรควำมเสี่ ยง : บริ ษั ทฯได้ ตระหนั กถึ งประเด็ นกำร
รณรงค์ ลดใช้ ผลิ ตภั ณฑ์ พลำสติ กอย่ ำงต่ อเนื่ อง โดยได้ ด� ำเนิ นกำรติ ดต่ อ
สอบถำมข้ อมู ลรำยละเอี ยดของกำรรณรงค์ และรำยละเอี ยดของ Roadmap
กำรจั ดกำรขยะพลำสติ กจำกทุ กช่ องทำง และ ได้ ด� ำเนิ นกำรวำงแผนกำร
จั ดกำรประเด็ นดั งกล่ ำวมำตั้ งแต่ ปี พ.ศ. 2561 โดยส� ำหรั บสิ นค้ ำถุ งหู ห้ิ วที่
มี แนวโน้ มถู กลด เลิ กใช้ ภำยในปี พ.ศ. 2565 บริ ษัทจะสำมำรถผลิ ตถุ งหู ห้ิ วที่
มี ควำมหนำมำกกว่ ำ 36 ไมครอนเมตรได้ ทันที โดยกำรปรั บแต่ งเครื่ องจั กร
กำรผลิ ต ซึ่ งปั จจุ บั น บริ ษัทฯมี กำรผลิ ตสิ นค้ ำถุ งหู หิ้วที่ มีควำมหนำมำกกว่ ำ
36 ไมครอนเมตร อยู่ แล้ ว ควำมเสี่ ยงจำกกำรสู ญเสี ยรำยได้ จำกประเด็ น
ดั งกล่ ำวจึ งลดลงอย่ ำงมี นั ยส� ำคั ญ นอกจำกนี้ บริ ษั ทฯยั งได้ ด� ำเนิ นกำร
กระจำยควำมเสี่ ยงเพิ่ มเติ มโดยกำรพั ฒนำโครงกำรใหม่ 2 โครงกำรที่
เกี่ ยวข้ องกั บประเด็ นดั งกล่ ำว คื อ โครงกำร Bio-Degradable Plastic และ
โครงกำร Beatbox Paper Food Packaging โดยโครงกำร Bio-Degradable
พลำสติ ก บริ ษัทฯได้ ด�ำเนิ นกำรศึ กษำและสรรหำพลำสติ กที่ สำมำรถย่ อยสลำย
ได้ เองตำมธรรมชำติ เพื่ อเตรี ยมควำมพร้ อมในกำรพั ฒนำเป็ นสิ นค้ ำของบริ ษัท
และ ส� ำหรั บโครงกำร Beatbox Paper Food Packaging เป็ นโครงกำรพั ฒนำ
สิ นค้ ำและกระบวนกำรผลิ ตผลิ ตภั ณฑ์ กระดำษส� ำหรั บบรรจุ อำหำร ซึ่ งบริ ษัท
ได้ ด�ำเนิ นกำรโครงกำรดั งกล่ ำวมำแล้ ว 3 ปี และ มี แผนกำรด� ำเนิ นกำรอย่ ำง
ต่ อเนื่ อง โดยจำกกำรด� ำเนิ นกำรที่ ได้ กล่ ำวมำข้ ำงต้ นส่ งผลให้ ระดั บควำม
เสี่ ยงของประเด็ นกำรรณรงค์ ลกเลิ กใช้ ผลิ ตภั ณฑ์ พลำสติ กของบริ ษัทลดลง
อย่ ำงมี นัยส� ำคั ญ
3) ควำมเสี่ ยงจำกกำรยกเลิ กค� ำสั่ งซื้ อและหำสิ นค้ ำอื่ นทดแทน
ในกรณี ที่ ผลิ ตภั ณฑ์ ของบริ ษัทฯ ไม่ เพี ยงพอเนื่ องจำกแรงงำน
ขำดแคลน
รำยละเอี ยดควำมเสี่ ยง : ส� ำหรั บในช่ วงปี พ.ศ. 2564 ที่ ผ่ำนมำ ประเทศไทย
ยั งคงเผชิ ญปั ญหำภำวะกำรขำดแคลนแรงงำนอย่ ำงต่ อเนื่ อง โดยภำวะกำร
ขำดแคลนแรงงำนดั งกล่ ำวเป็ นผลมำจำกพฤติ กรรมกำรเลื อกงำนและจ� ำนวน
ประชำกรของประเทศไทยที่ เริ่ มเข้ ำสู่ ภำวะสั งคมสู งอำยุ เละ นอกจำกปั จจั ยทั้ ง
สองที่ ได้ กล่ ำวมำ ภำวะกำรแพร่ ระบำดของ Covid-19 ก็ เป็ นอี กหนึ่ งปั จจั ยหลั ก

ที่ ส่งผลให้ กำรเคลื่ อนย้ ำยแรงงำน ทั้ งภำยในประเทศและระหว่ ำงประเทศเกิ ด
กำรหยุ ดชะงั กลง ผู้ ประกอบกำรไทยที่ ต้ องใช้ แรงงำนเป็ นปั จจั ยกำรผลิ ต
หลั ก จึ งประสบปั ญหำดั งกล่ ำวมำอย่ ำงต่ อเนื่ อง ดั งนั้ นภำวะกำรขำดแคลน
แรงงำนดั งกล่ ำวจึ งส่ งผลให้ ก�ำลั งกำรผลิ ตของบริ ษัทที่ พ่ึ งพำแรงงำนคนเกิ ด
ภำวะขำดแคลนสิ นค้ ำเพื่ อจ� ำหน่ ำยเป็ นครั้ งครำว ท� ำให้ มีควำมเสี่ ยงที่ ลูกค้ ำจะ
เลื อกซื้ อสิ นค้ ำทดแทนอื่ นๆหรื อบริ ษัทต้ องยกเลิ กค� ำสั่ งซื้ อในกรณี ที่ สินค้ ำมี
ไม่ เพี ยงพอต่ อกำรจ� ำหน่ ำย
กำรด� ำเนิ นกำรจั ดกำรควำมเสี่ ยง : บริ ษั ทฯได้ ตระหนั กถึ งปั ญหำดั งกล่ ำว
มำอย่ ำงต่ อเนื่ อง โดยบริ ษั ทฯได้ ด� ำเนิ นกำรสรรหำบุ คลำกรทุ กรู ปแบบ
ทุ กช่ องทำง เพื่ อให้ มีแรงงำนส� ำหรั บกำรผลิ ตสิ นค้ ำ และ ก� ำหนดให้ กำรสรรหำ
ดั งกล่ ำวเป็ นงำนหลั กส� ำหรั บฝ่ ำยทรั พยำกรบุ คคลในกำรด� ำเนิ นกำรเรื่ องกำร
สรรหำว่ ำจ้ ำง นอกจำกนี้ บริ ษัทฯได้ ด�ำเนิ นกำรพั ฒนำโครงกำร Automation
เพื่ อ ลดควำมเสี่ ยงในกำรพึ่ งพำแรงงำนในกระบวนกำรผลิ ตของบริ ษั ทฯ
โดยโครงกำรดั งกล่ ำวจะเน้ นกำรปรั บปรุ งไลน์ ผลิ ตโดยเอำระบบเทคโนโลยี
กำรผลิ ตแบบอั ตโนมั ติมำประยุ กต์ ใช้ กับเครื่ องจั กรและไลน์ กำรผลิ ตเดิ มเป็ น
หลั ก ซึ่ งกำรด� ำเนิ นกำรตำมโครงกำรดั งกล่ ำวจะส่ งผลให้ ระดั บกำรพึ่ งพำ
แรงงำนของบริ ษัทลดลงอย่ ำงต่ อเนื่ องจนระดั บควำมเสี่ ยงจำกกำรพึ่ งพำ
แรงงำนไม่ อยู่ ในระดั บที่ มีนัยส� ำคั ญกั บบริ ษัทฯได้
4) ควำมเสี่ ยงจำกกำรทุ จริ ตของพนั กงำนขำยและบุ คคลที่ บริ ษัทฯ
ว่ ำจ้ ำงภำยนอกช่ วยท� ำงำนขำย
รำยละเอี ยดควำมเสี่ ยง : บริ ษั ทฯ มี กำรว่ ำจ้ ำงพนั กงำนจำกภำยนอก
(Outsources) ในกำรขำยสิ นค้ ำของบริ ษัทฯ เพื่ อให้ พนั กงำนขำยกลุ่ มดั งกล่ ำว
ซึ่ งเป็ นบุ คคลที่ เชี่ ยวชำญในพื้ นที่ เข้ ำรั บค� ำสั่ งซื้ อจำกลู กค้ ำ ติ ดต่ อประสำน
งำนกำรบริ หำรควำมพึ งพอใจลู กค้ ำ และกำรรั บช� ำระหนี้ รวมถึ งติ ดตำมหนี้ จำก
ลู กค้ ำ โดยพนั กงำนขำยจำกภำยนอกกลุ่ มดั งกล่ ำวได้ รับค่ ำตอบแทนในรู ปแบบ
ของค่ ำคอมมิ ชชั่ น ซึ่ งหลั กกำรค� ำนวณเป็ นหลั กกำรเดี ยวกั นกั บที่ พนั กงำนขำย
ประจ� ำของบริ ษัทฯได้ รับ ในส่ วนของโครงสร้ ำงกำรท� ำงำนของพนั กงำนขำยที่
ว่ ำจ้ ำงจำกภำยนอก จะได้ รับมอบหมำยให้ ด�ำเนิ นกำรขำยในพื้ นที่ ต่ำงจั งหวั ด
และพนั กงำนขำยประจ� ำบริ ษัทฯ จะได้ รับมอบหมำยให้ ด�ำเนิ นกำรขำยในพื้ นที่
กรุ งเทพและปริ มณฑล ดั งนั้ นทั้ งพนั กงำนขำยประจ� ำของบริ ษัทฯและพนั กงำน
ขำยที่ ว่ำจ้ ำงจำกภำยนอกจะเป็ นผู้ ที่เก็ บรั กษำเงิ นสดและเช็ คสั่ งจ่ ำยจำกลู กค้ ำ
จึ งมี ควำมเสี่ ยงที่ อำจเกิ ดกำรทุ จริ ตของพนั กงำนของบริ ษัทฯและพนั กงำนขำย
ที่ ว่ำจ้ ำงจำกภำยนอกได้
กำรด� ำเนิ นกำรจั ดกำรควำมเสี่ ยง : บ ริ ษั ท ฯ มี ก ำ ร ค ว บ คุ ม แ ล ะ ป้ อ ง กั น
ควำมเสี่ ยงดั งกล่ ำว โดยกำรก� ำหนดนโยบำยในกำรด� ำเนิ นงำนของฝ่ ำยขำย
ไว้ อย่ ำงชั ดเจน ให้ พนั กงำนขำยทุ กคนทั้ งที่ เป็ นพนั กงำนประจ� ำบริ ษัทฯ และ
พนั กงำนขำยที่ ว่ำจ้ ำงจำกภำยนอกต้ องน� ำฝำกเงิ นสดที่ รับจำกลู กค้ ำเข้ ำบั ญชี
บริ ษัทฯทั นที และในกรณี ท่ี เป็ นเช็ คสั่ งจ่ ำยก� ำหนดให้ รับเป็ นเช็ ค Account Payee
โดยระบุ เป็ นชื่ อบริ ษัทฯ เท่ ำนั้ น ห้ ำมมิ ให้ รับเช็ คขี ดคร่ อมหรื อเช็ คเงิ นสดเป็ น
อั นขำด และสนั บสนุ นให้ ลูกค้ ำโอนเงิ นผ่ ำนทำงอิ นเตอร์ เน็ ตเข้ ำบั ญชี บริ ษัทฯ
หรื อกำรสแกน QR Code บนใบส่ งสิ นค้ ำ เพื่ อด� ำเนิ นกำรจ่ ำยเงิ นเข้ ำบั ญชี
บริ ษัทฯ โดยตรงแทนที่ กำรจ่ ำยเงิ นสดหรื อเช็ ค นอกจำกนี้ บริ ษัทฯยั งก� ำหนด
ให้ ส่งรำยละเอี ยดข้ อมู ลกำรน� ำฝำกเงิ น (ข้ อมู ลกำรรั บช� ำระจำกลู กค้ ำรำยคน)
ให้ ฝ่ำยบั ญชี ทันที ผ่ ำนทำง Line หรื อ Email หรื อช่ องทำงอื่ นๆ ที่ มีหลั กฐำน
เป็ นลำยลั กษณ์ อั กษรชั ดเจน และส่ งเอกสำรฉบั บจริ งให้ ฝ่ำยบั ญชี เมื่ อกลั บ
ถึ งบริ ษัทฯ เพื่ อให้ ฝ่ำยบั ญชี และกำรเงิ นท� ำกำรตรวจสอบรำยละเอี ยดกำรรั บ
ช� ำระต่ อไป โดยจำกผลกำรด� ำเนิ นงำนและระบบกำรตรวจสอบที่ รัดกุ มส่ งผล
ให้ ควำมเสี่ ยงดั งกล่ ำว อยู่ ในระดั บต�่ ำซึ่ งสำมำรถควบคุ มได้ ทั้ งนี้ เพื่ อป้ องกั น
เหตุ สุดวิ สัยบริ ษัทฯ ได้ ก�ำหนดให้ พนั กงำนขำยทุ กคนทั้ งที่ สังกั ดบริ ษัทฯ และที่
ว่ ำจ้ ำงจำกภำยนอกต้ องมี บุคคลค�้ ำประกั นกำรท� ำงำนตำมหลั กเกณฑ์ สำกล
เพื่ อป้ องกั นควำมเสี ยหำยที่ อำจเกิ ดขึ้ นกั บบริ ษัทฯ อี กด้ วย
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5) ควำมเสี่ ยงจำกข้ อมู ลด้ ำนระบบสำรสนเทศสู ญหำยหรื อเสี ยหำย
รำยละเอี ยดควำมเสี่ ยง : บริ ษั ทฯ มี กำรเก็ บบั นทึ กข้ อมู ลต่ ำงๆในระบบ
ฐำนข้ อมู ล (Database) ซึ่ งอำจเกิ ดกำรช� ำรุ ด เสี ยหำย หรื อสู ญหำยได้ ใน
หลำกหลำยรู ปแบบ ทั้ งที่ เกิ ดจำกควำมบกพร่ องของฮำร์ ดแวร์ (Hardware)
และซอฟท์ แวร์ (Software) รวมไปถึ งกำรถู กเจำะท� ำลำยระบบโดยบุ คคลไม่
ถึ งประสงค์ อีกด้ วย
กำรด� ำเนิ นกำรจั ดกำรควำมเสี่ ยง : บ ริ ษั ท ฯ มี กำ ร ด� ำ เ นิ น กำ ร ป้ อ ง กั น
ควำมเสี่ ยงโดยกำรจั ดหำฮำร์ ดแวร์ (Hardware) และซอฟท์ แวร์ (Software)
ที่ ได้ รับมำตรฐำนสำกล และมี Specification ที่ เหมำะสมกั บกำรใช้ งำนของ
บริ ษัทฯ มำกที่ สุด เพื่ อรองรั บปริ มำณข้ อมู ลที่ มำกขึ้ นและเพื่ อสร้ ำงควำมเสถี ยร
ของระบบกำรจั ดเก็ บข้ อมู ล มี กำรก� ำหนดนโยบำยในกำรเก็ บข้ อมู ล กำรส� ำรอง
ข้ อมู ล กำรกู้ คืนข้ อมู ล และกำรจั ดเตรี ยมสถำนที่ ส�ำรองรวมถึ งอุ ปกรณ์ ส�ำรอง
ต่ ำงๆ เพื่ อเตรี ยมควำมพร้ อมส� ำหรั บทุ กกรณี ที่ อำจเกิ ดขึ้ นได้ อี กด้ ำนหนึ่ ง
บริ ษัทฯ ได้ จัดเตรี ยมควำมพร้ อมบุ คลำกรส� ำหรั บกำรใช้ งำนระบบต่ ำงๆ มี กำร
อบรม และมี กำรก� ำหนดนโยบำยและกำรตรวจสอบกำรใช้ งำนระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศส� ำหรั บผู้ ใช้ และผู้ ดูแลระบบไว้ เป็ นลำยลั กษณ์ อั กษรอย่ ำงชั ดเจน

6) ควำมเสี่ ยงจำกกำรบริ หำรลู กหนี้ จำกลั กษณะของลู กหนี้ ที่ เป็ น
รำยย่ อยและเป็ นลู กหนี้ ที่ไม่ มีเอกสำรทำงกำรเพื่ อกำรยื นยั นตั วตน
รำยละเอี ยดควำมเสี่ ยง : เนื่ องจำกบริ ษั ทฯ มี กำรขำยสิ นค้ ำให้ ลู กค้ ำ
ในตลำดสดเป็ นสั ดส่ วนใหญ่ ดั งนั้ น โดยธรรมเนี ยมปฏิ บัติปกติ ของลู กค้ ำใน
พื้ นที่ ตลำดสดนี้ จะไม่ ยินยอมมอบเอกสำรรำชกำรต่ ำงๆ ให้ บุคคลอื่ น ดั งนั้ น
จึ งมี ควำมเสี่ ยงจำกกำรที่ บริ ษัทฯ จะไม่ สำมำรถยื นยั นตั วตนได้ ในกรณี ท่ี มีกำร
ฟ้ องร้ องหำกลู กค้ ำผิ ดนั ดช� ำระหนี้ ในส่ วนของรำยละเอี ยดของเอกสำรยื นยั น
ตั วตนลู กค้ ำที่ มีเอกสำรและไม่ มีเอกสำร ณ วั นที่ 31 ธั นวำคม 2564 มี ดังนี้

จ� ำนวนลู กค้ ำ(รำย)

สั ดส่ วน (%ของลู กค้ ำทั้ งหมด)

6,427

100.00%

บั ตรประชำชน

1,368

21.29%

หนั งสื อรั บรอง

213

3.31%

ภพ.20

170

2.65%

จ� ำนวนลู กค้ ำทั้ งหมด*
เอกสำรยื นยั นตั วตน

ทะเบี ยนกำรค้ ำ

175

2.72%

แผนที่

3,471

54.00%

รู ปถ่ ำย

3,615

56.25%

จ� ำนวนลู กค้ ำที่ มีเอกสำรอย่ ำงน้ อย 1 เอกสำร

1,419

22.08%

จ� ำนวนลู กค้ ำที่ อยู่ ระหว่ ำงขอเอกสำร

5,008

77.92%

รวม

6,427

สรุ ปจ� ำนวนเอกสำรยื นยั นตั วตนลู กค้ ำ (เอกสำรทำงกำร)

ลู กค้ ำที่ มีชื่อเป็ นทำงกำร

1,926

29.97%

ลู กค้ ำที่ มีชื่อไม่ เป็ นทำงกำร

4,501

70.08%

รวม

6,427

หมำยเหตุ : * จ� ำนวนลู กค้ ำรวม Active และ Inactive

กำรด� ำเนิ นกำรจั ดกำรควำมเสี่ ยง : บริ ษั ทฯ มี กำรก� ำหนดนโยบำยและ
ขั้ นตอนในกำรจั ดกำรเอกสำรดั งกล่ ำว ตั้ งแต่ กำรเปิ ดหน้ ำบั ญชี ลู กค้ ำ
กำรพิ จำรณำให้ สิ นเชื่ อ และกำรพิ จำรณำติ ดตำมหนี้ โดยในขั้ นตอนกำร
เปิ ดหน้ ำบั ญชี บริ ษัทฯ ก� ำหนดให้ ลู กค้ ำใหม่ ทุ กรำยต้ องมี เอกสำรรำชกำร
อย่ ำงน้ อย 1 เอกสำรที่ สำมำรถยื นยั นตั วตนได้ ในกรณี ที่ มีกำรฟ้ องร้ องเกิ ด
ขึ้ น อย่ ำงไรก็ ตำม ส� ำหรั บลู กค้ ำกลุ่ มที่ มีชื่อไม่ เป็ นทำงกำร หรื อ ไม่ มีเอกสำร
ประกอบกำรเปิ ดหน้ ำบั ญชี บริ ษัทฯ ก� ำหนดให้ ขำยเป็ นเงิ นสดเท่ ำนั้ น (ส่ งของ
แล้ วเก็ บเงิ นทั นที ) ไม่ ให้ ขำยเชื่ อจนกว่ ำลู กค้ ำจะยิ นยอมมอบเอกสำรให้ อย่ ำงไร
ก็ ตำม ส� ำหรั บลู กค้ ำเก่ ำที่ มีกำรซื้ อขำยในรู ปแบบกำรให้ เงิ นเชื่ อมำนำน บริ ษัทฯ
ได้ ด�ำเนิ นกำรเก็ บเอกสำรอื่ นๆ เช่ น แผนที่ ร้ำน รู ปถ่ ำยหน้ ำร้ ำน และข้ อมู ล
สภำพแวดล้ อมต่ ำงๆ เพื่ อใช้ เป็ นหลั กฐำนในกำรระบุ ตัวตนลู กค้ ำรำยนั้ นๆ จำก
กำรปรึ กษำที่ ปรึ กษำทำงกฎหมำยของบริ ษัทฯ ถึ งประเด็ นดั งกล่ ำว บริ ษัทฯ
ได้ ข้อสรุ ปว่ ำในกำรฟ้ องกรณี ลู กหนี้ ผิ ดนั ดช� ำระ หำกมี เอกสำรยื นยั นตั วทำง
รำชกำร จะท� ำให้ มีควำมสะดวกในกำรฟ้ องร้ อง อย่ ำงไรก็ ตำมหำกไม่ มีเอกสำร
บริ ษัทฯ สำมำรถด� ำเนิ นกำรฟ้ องร้ องได้ เช่ นกั น โดยระบุ ตัวตนลู กหนี้ ที่ ผิดนั ด
ช� ำระผ่ ำนกำรสื บพยำน ทั้ งพยำนแวดล้ อมและพยำนบุ คคล
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2.2.2 ควำมเสี่ ยงด้ ำนกำรเงิ นและกำรลงทุ น
1) ควำมเสี่ ยงจำกกำรที่ บริ ษัทฯ มี ผู้ ถื อหุ้ นรำยใหญ่ ถื อหุ้ นเกิ นกว่ ำ
ร้ อยละ 50
รำยละเอี ยดควำมเสี่ ยง : บริ ษั ทฯ มี กลุ่ มผู้ ถื อหุ้ นรำยใหญ่ คื อ ครอบครั ว
ธี ระรุ จินนท์ ถื อหุ้ นรวม 192,325,000 หุ้ น คิ ดเป็ นสั ดส่ วนร้ อยละ 71.23
ของจ� ำนวนหุ้ นที่ ออกและจ� ำหน่ ำยได้ ท้ั งหมดของบริ ษัทฯ (ข้ อมู ล ณ วั นที่ 30
ธั นวำคม 2564) นอกจำกนี้ ครอบครั ว ธี ระรุ จินนท์ ยั งด� ำรงต� ำแหน่ งส� ำคั ญ
ในบริ ษัทฯ เช่ น กรรมกำร ผู้ บริ หำรระดั บสู ง และเป็ นกรรมกำรผู้ มีอ�ำนำจลง
นำมอี กด้ วย จึ งส่ งผลให้ กลุ่ มครอบครั วดั งกล่ ำว สำมำรถควบคุ มมติ ที่ประชุ ม
ผู้ ถือหุ้ นได้ เกื อบทั้ งหมด ยกเว้ นแต่ เรื่ องที่ กฎหมำยและข้ อบั งคั บก� ำหนดให้ ต้อง
ให้ รับเสี ยงไม่ น้อยกว่ ำ 3 ใน 4 ของที่ ประชุ มผู้ ถือหุ้ น

แบบ 56-1 One Report 2564
กำรด� ำเนิ นกำรจั ดกำรควำมเสี่ ยง : ด้ วยโครงสร้ ำงกำรจั ดกำร บริ ษั ทฯ
มี ประธำนคณะกรรมกำรบริ ษัท ซึ่ งเป็ นกรรมกำรอิ สระ และมี คณะกรรมกำร
ตรวจสอบซึ่ งเป็ นกรรมกำรอิ สระจ� ำนวน 3 ท่ ำน ดั งนั้ นบริ ษัทฯ จึ งมี กรรมกำร
อิ สระ จ� ำนวน 4 ท่ ำนจำกจ� ำนวนกรรมกำรบริ ษัททั้ งหมด 10 คน ซึ่ งกรรมกำร
อิ สระและกรรมกำรตรวจสอบทุ กท่ ำนเป็ นผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ เป็ นที่ ยอมรั บ ใน
สั งคม และเป็ นผู้ มี ควำมรู้ ควำมสำมำรถ จึ งสำมำรถเพิ่ มประสิ ทธิ ภำพและ
ควำมโปร่ งใสในกำรบริ หำรจั ดกำร ผ่ ำนกลไกของระบบกำรควบคุ มภำยใน
และเป็ นกำรถ่ วงดุ ลอ� ำนำจของคณะกรรมกำรบริ ษัท รวมทั้ งคณะกรรมกำร
บริ ษัทปฏิ บัติหน้ ำที่ โดยค� ำนึ งถึ งควำมส� ำคั ญของนโยบำยเกี่ ยวกั บกำรก� ำกั บ
ดู แลกิ จกำรที่ ดี (Principles of Good Corporate Governance) และถื อ
ปฏิ บัติตำมแนวทำงกำรก� ำกั บดู แลกิ จกำรที่ ดีอย่ ำงเคร่ งครั ด อี กทั้ งบริ ษัทฯ
มี กำรก� ำหนดขอบเขตอ� ำนำจหน้ ำที่ และตำรำงอ� ำนำจอนุ มั ติรำยกำรส� ำหรั บ
แต่ ละระดั บในขอบเขตหรื อวงเงิ นที่ เหมำะสม
2) ควำมเสี่ ยงจำกกำรเปลี่ ยนแปลงของอั ตรำแลกเปลี่ ยน
รำยละเอี ยดควำมเสี่ ยง : บริ ษัทฯมี กำรด� ำเนิ นกำรซื้ อสิ นค้ ำวั ตถุ ดิ บส� ำหรั บ
กำรผลิ ตสิ นค้ ำฟิ ล์ มยื ดห่ อหุ้ มอำหำรและบรรจุ ภั ณฑ์ กระดำษส� ำหรั บบรรจุ
อำหำร โดยในช่ วงปี พ.ศ. 2564 ที่ ผ่ำนมำ ตลำดอั ตรำแลกเปลี่ ยนเงิ นตรำ
ต่ ำงประเทศเกิ ดกำรผั นผวนขึ้ นจำกภำวะกำรแพร่ ระบำดของ Covid-19 ส่ ง
ผลให้ ค่ำเงิ นบำทอ่ อนตั วลงอย่ ำงมี นัยส� ำคั ญ ท� ำให้ มูลค่ ำสิ นค้ ำวั ตถุ ดิบที่ บริ ษัท
จะน� ำเข้ ำมำจำกต่ ำงประเทศมี ต้นทุ นที่ สูงขึ้ น บริ ษัทฯจึ งมี ควำมเสี่ ยงที่ อำจจะ
ไม่ สำมำรถควบคุ มต้ นทุ นกำรผลิ ตและอั ตรำก� ำไรได้ ตำมเป้ ำหมำยที่ วำงไว้

กำรด� ำเนิ นกำรจั ดกำรควำมเสี่ ยง : บริ ษั ทฯได้ ด� ำเนิ นกำรจั ดกำรควำม
เสี่ ยงดั งกล่ ำว โดยกำรวำงแผนกำรน� ำเข้ ำสิ นค้ ำล่ วงหน้ ำเป็ นรำยปี และ
ปรั บปรุ งแผนกำรน� ำเข้ ำสิ นค้ ำทุ กเดื อนเพื่ อให้ ปริ มำณสิ นค้ ำวั ตถุ ดิบเพี ยงพอ
ต่ อกำรใช้ งำนและได้ ต้นทุ นที่ เหมำะสมที่ สุด นอกจำกนี้ ส� ำหรั บกำรซื้ อสิ นค้ ำ
กั บคู่ ค้ำบำงรำย บริ ษัทฯได้ ด�ำเนิ นกำรเจรจำตกลงซื้ อสิ นค้ ำล่ วงหน้ ำในกรณี
ที่ ปัจจั ยในกำรสั่ งซื้ อเหมำะสม และ ระดั บควำมเสี่ ยงในกำรซื้ อล่ วงหน้ ำอยู่ ใน
ระดั บที่ บริ ษัทฯสำมำรถด� ำเนิ นกำรจั ดกำรได้ โดยจำกกำรด� ำเนิ นกำรดั งกล่ ำว
ประกอบกั บกำรที่ สินค้ ำวั ตถุ ดิบส่ วนใหญ่ ของบริ ษัทได้ ด�ำเนิ นกำรซื้ อขำยกั บ
คู่ ค้ำภำยในประเทศ จึ งส่ งผลให้ ระดั บควำมเสี่ ยงของกำรผั นผวนของอั ตรำ
แลกเปลี่ ยนลดลงอย่ ำงมี นัยส� ำคั ญ
2.2.3 ควำมเสี่ ยงต่ อกำรลงทุ นของผู้ ถือหลั กทรั พย์
ควำมเสี่ ยงจำกกำรกระจำยกำรถื อหุ้ นโดยผู้ ถื อหุ้ นรำยย่ อย(Free
Float) : ณ วั นที่ 30 ธั นวำคม 2564 หุ้ นของบริ ษัทฯ ร้ อยละ 71.23 ถื อโดย
กลุ่ มครอบครั ว ธี ระรุ จินนท์ โดยเป็ นกลุ่ มผู้ มีส่วนในกำรบริ หำร และมี ผู้ถือหุ้ น
รำยย่ อยจ� ำนวน 3,969 รำย คิ ดเป็ น Free Float ร้ อยละ 28.74 อย่ ำงไร
ก็ ตำม จ� ำนวนดั งกล่ ำวยั งคงถื อว่ ำอยู่ ในระดั บที่ เพี ยงพอในกำรรองรั บกำร
ซื้ อขำยหุ้ นได้ ปกติ

2.3

ควำมเสี่ ยงต่ อกำรลงทุ นในหลั กทรั พย์ ต่ำงประเทศ
บริ ษัทฯ ไม่ มีกำรลงทุ นในหลั กทรั พย์ ต่ำงประเทศ

กำรบริ หำรจั ดกำรควำมเสี่ ยง

31

| บริ ษัท ไทยอุ ตสำหกรรมพลำสติ ก(1994) จ� ำกั ด(มหำชน)

3. กำรขั บเคลื่ อนธุ รกิ จเพื่ อควำมยั่ งยื น
นโยบำยและเป้ ำหมำยกำรจั ดกำรด้ ำนควำมยั่ งยื น
บริ ษั ทฯมี ควำมมุ่ งมั่ นในกำรด� ำเนิ นธุ รกิ จตำมแนวทำงกำรพั ฒนำอย่ ำงยั่ งยื นโดยตระหนั กในควำมรั บผิ ดชอบต่ อสั งคมและพั นธกิ จที่ มี กั บ
ผู้ มีส่วนได้ เสี ยในห่ วงโซ่ คุณค่ ำเพื่ อกำรพั ฒนำอย่ ำงยั่ งยื นภำยใต้ แบรนด์ สินค้ ำของบริ ษัทที่ มีคุณภำพและมำตำรฐำนระดั บสำกลรวมทั้ งยึ ดมั่ นแนวทำงปฏิ บัติ
บนพื้ นฐำนของหลั กจริ ยธรรมและหลั กกำรก� ำกั บดู แลกิ จกำรที่ ดีเคำรพสิ ทธิ มนุ ษยชนด้ วยควำมเท่ ำเที ยมและเป็ นธรรมบริ ษัทให้ ควำมส� ำคั ญกั บพนั กงำนของ
บริ ษัทฯซึ่ งถื อเป็ นทรั พยำกรที่ มีคุณค่ ำยิ่ งขององค์ กรบริ ษัทฯได้ มุ่งมั่ นสร้ ำงควำมมั่ นคงและควำมก้ ำวหน้ ำในอำชี พกำรงำนกั บทุ กคนอย่ ำงเท่ ำเที ยมคุ้ มครอง
ควำมปลอดภั ยและจั ดสถำนที่ ท�ำงำนให้ มีอำชี วอนำมั ยที่ ดีรวมทั้ งเคำรพในศั กดิ์ ศรี ควำมเป็ นมนุ ษย์ ของทุ กคน
บริ ษั ทฯมุ่ งมั่ นที่ จะมี ส่ วนร่ ว มในกำรรั บ ผิ ดชอบต่ อสั งคมในเรื่ อ งคุ ณภำพควำมปลอดภั ยอำชี วอนำมั ยและสิ่ งแวดล้ อมอย่ ำงจริ ง จั งและต่ อเนื่ อง
ในกำรใช้ ทรั พยำกรธรรมชำติ ให้ เกิ ดประโยชน์ สูงสุ ดโดยตระหนั กถึ งควำมส� ำคั ญของสิ่ งแวดล้ อมและควำมปลอดภั ยของผู้ มีส่วนได้ ส่วนเสี ยที่ เกี่ ยวข้ องตลอดจน
ส่ งเสริ มกิ จกรรมทำงสั งคมในกำรรั กษำสิ่ งแวดล้ อมและพั ฒนำคุ ณภำพชี วิตของคนในชุ มชนตำมหลั กกำรพั ฒนำอย่ ำงยั่ งยื นเพื่ อสนั บสนุ นวิ สัยทั ศน์ ด้ำนควำม
ยั่ งยื นของ และให้ สอดคล้ องกั บเป้ ำหมำยกำรกำรพั ฒนำที่ ยั่งยื นขององค์ กำรสหประชำติ (The United Nations Sustainable Goals : UN SGDs) สะท้ อนแนว
โน้ มประเด็ นด้ ำนสิ่ งแวดล้ อม สั งคม และบรรษั ทภิ บำล(ESG) ของโลก บริ ษัทจึ งได้ จัดท� ำนโยบำยกำรจั ดกำรด้ ำนควำมยั่ งยื นของบริ ษัท โดยอยู่ ในระหว่ ำงกำร
ด� ำเนิ นงำนของฝ่ ำยจั ดกำรเพื่ อน� ำเสนอคณะกรรมกำรบริ ษัทพิ จำรณำพร้ อมทั้ งประกำศให้ กรรมกำร ผู้ บริ หำร และพนั กงำนเข้ ำใจนโยบำยกำรจั ดกำรด้ ำน
ควำมยั่ งยื นขององค์ กรและถื อปฏิ บัติร่วมกั นภำยในปี 2565
3.1

3.2

กำรจั ดกำรผลกระทบต่ อผู้ มีส่วนได้ เสี ยในห่ วงโซ่ คุณค่ ำของธุ รกิ จ (value chain)
3.2.1 ห่ วงโซ่ คุณค่ ำของธุ รกิ จ
บริ ษั ทตระหนั กถึ งควำมส� ำคั ญของผู้ มี ส่ วนได้ เสี ยทุ กกลุ่ มในห่ วงโซ่ คุ ณค่ ำของธุ ร กิ จที่ บริ ษั ทด� ำเนิ นอยู่ ในปั จจุ บั น โดยได้ มี กำรระบุ ผู้ มี ส่ วน
ได้ เสี ยขององค์ กรด้ วยกำรวิ เครำะห์ ควำมเกี่ ยวข้ องในสำยโซ่ อุปทำน ต้ องแต่ กำรจั ดหำวั ตถุ ดิบจนถึ งกำรรั บประกั นสิ นค้ ำหลั งกำรขำย เพื่ อน� ำไปสู่ กำร
ก� ำหนดแนวทำงกำรด� ำเนิ นงำนที่ เหมำะสมส� ำหรั บผู้ มีส่วนได้ เสี ยแต่ ละกลุ่ ม เพื่ อให้ กำรบริ หำรจั ดกำรห่ วงโซ่ คุณค่ ำของธุ รกิ จเป็ นไปอย่ ำงมี ประสิ ทธิ ภำพ
3.2.2 กำรวิ เครำะห์ ผู้มีส่วนได้ เสี ยในห่ วงโซ่ คุณค่ ำของธุ รกิ จ
บริ ษั ทจ� ำแนกผู้ มี ส่ วนได้ เสี ยออกเป็ นทั้ งหมด 8 กลุ่ ม โดยพิ จำรณำจำกควำมเกี่ ยวข้ องกั บกำรด� ำเนิ นธุ รกิ จของบริ ษั ท ผลกระทบด้ ำน
ควำมยั่ งยื นและผลกระทบจำกกำรด� ำเนิ นธุ รกิ จของบริ ษัท ต่ อกลุ่ มผู้ มีส่วนได้ เสี ย ทั้ งนี้ บริ ษัทได้ ด�ำเนิ นกำรกั บผู้ มีส่วนได้ เสี ย โดยกำรส� ำรวจควำมต้ องกำร
และควำมคำดหวั งของกลุ่ มผู้ มีส่วนได้ เสี ย มำวิ เครำะห์ และด� ำเนิ นกำรเพื่ อตอบสนองประเด็ น ข้ อกั งวล และควำมคำดหวั งซึ่ งสำมำรถสรุ ปได้ ดังนี้
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พนั กงำน

1.
2.
3.
4.
5.

รำยได้ และสวั สดิ กำรที่ เหมำะสม
สภำพแวดล้ อมที่ ดี และปลอดภั ยต่ อกำรท� ำงำน
กำรพั ฒนำศั กยภำพพนั กงำนอย่ ำงต่ อเนื่ อง
ควำมก้ ำวหน้ ำในอำชี พที่ เหมำะสม
ระบบกำรท� ำงำนที่ รองรั บ สถำนกำรณ์ กำรแพร่ ร ะบำด
ของโรคอุ บั ติใหม่

1. ควำมน่ ำเชื่ อถื อ ชื่ อเสี ยงและธรรมำภิ บำลขององค์ กร
2. ควำมมั่ นคงทำงสถำนะกำรเงิ น
3. ควำมโปร่ ง ใสในกำรด� ำเนิ นงำนและกระบวนกำรจั ดซื้ อ
จั ดจ้ ำง
4. กำรปฏิ บัติตำมสั ญญำกำรส่ งเสริ มหรื อกำรยกระดั บกำร
ด� ำเนิ นงำนของคู่ ค้ำ

คู่ ค้ำ

กลยุ ทธ์ และเป้ ำหมำยระยะยำวในกำรเติ บโตขององค์ กร
ผลประกอบกำรที่ ดี และกำรเติ บโตอย่ ำงยั่ งยื น
กำรก� ำกั บดู แลกิ จกำรที่ ดี
กำรจ่ ำยเงิ นปั นผลสม�่ ำเสมอ

1.
2.
3.
4.

ประเด็ นข้ อกั งกล
หรื อควำมคำดหวั ง

ผู้ ถือหุ้ น

กลุ่ มผู้ มีส่วนได้ เสี ย

1. ปฏิ บัติต่อพนั กงำนด้ วยควำมเคำรพในเกี ยรติ ศั กดิ์ ศรี และสิ ทธิ ส่วนบุ คคล
2. รั กษำสภำพแวดล้ อมในกำรท� ำงำนให้ มีควำมปลอดภั ยต่ อชี วิตและทรั พย์ สินของ
พนั กงำนอยู่ เสมอ
3. กำรแต่ งตั้ งและโยกย้ ำย รวมถึ งกำรให้ รำงวั ลและกำรลงโทษพนั กงำน กระท� ำ
ด้ วยควำมสุ จริ ตใจ และตั้ งอยู่ บนพื้ นฐำนของควำมรู้ ควำมสำมำรถและควำม
เหมำะสมของพนั กงำนนั้ น
4. ให้ ควำมส� ำคั ญต่ อกำรพั ฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถของพนั กงำน โดยมี กำร
พั ฒนำอย่ ำงสม�่ ำเสมอ
5. ก� ำหนดค่ ำตอบแทนแก่ พนั กงำนอย่ ำงเป็ นธรรม ตำมสภำพตลำด กำรแข่ งขั นทำง
ธุ รกิ จลั กษณะของงำน ผลกำรปฏิ บัติงำน และควำมสำมำรถของบริ ษัทฯ ในกำร
จ่ ำยค่ ำตอบแทนดั งกล่ ำว
6. หลี กเลี่ ยงกำรกระท� ำใดๆ ที่ ไม่ เป็ นธรรม ซึ่ งอำจมี ผลกระทบต่ อควำมมั่ นคงใน
หน้ ำที่ กำรงำนของพนั กงำน
7. จั ดให้ พนั กงำนทุ กคนรั บทรำบนโยบำยและสวั สดิ กำรที่ พนั กงำนพึ งได้ รับโดยมี คู่ มือ
พนั กงำนซึ่ งก� ำหนดระเบี ยบข้ อบั งคั บกำรท� ำงำน คู่ มือประกั นสุ ขภำพแบบกลุ่ ม กำร
ประกั นชี วิตแบบกลุ่ ม กองทุ นส� ำรองเลี้ ยงชี พ เป็ นต้ น
8. เปิ ดโอกำสให้ พนั กงำนเสนอแนะหรื อร้ องทุ กข์ เกี่ ยวกั บกำรท� ำงำน และก� ำหนด
วิ ธีกำรแก้ ไข เพื่ อให้ เกิ ดประโยชน์ แก่ ทุกฝ่ ำย และสร้ ำงควำมสั มพั นธ์ อันดี ในกำร
ท� ำงำนร่ วมกั น

1. กำรปฏิ บัติตำมสั ญญำและค� ำมั่ นที่ ให้ ไว้ กับคู่ ค้ำอย่ ำงเคร่ งครั ด พร้ อมทั้ ง
2. คั ดเลื อกคู่ ค้ำด้ วยควำมยุ ติธรรมภำยใต้ หลั กเกณฑ์ ในกำรประเมิ นและคั ดเลื อก
คู่ ค้ ำของบริ ษัทฯ เพื่ อป้ องกั นกำรทุ จริ ตและประพฤติ มิ ชอบในทุ กขั้ นตอนของ
กระบวนกำรจั ดหำ

1. รำยงำนให้ ผู้ ถื อหุ้ นทรำบอย่ ำงเท่ ำเที ยมกั นถึ งแนวโน้ มในอนำคตของบริ ษั ท
ทั้ งในด้ ำนบวกและด้ ำนลบ
2. ปฏิ บั ติ หน้ ำที่ ด้ วยควำมซื่ อสั ตย์ สุ จริ ต ตั ดสิ นใจด� ำเนิ นกำรใดๆ ด้ วยควำม
ระมั ดระวั งรอบคอบและเป็ นธรรมต่ อผู้ ถือหุ้ นทุ กรำย
3. ก� ำกั บดู แลกำรด� ำเนิ นงำน เพื่ อให้ บริ ษัทฯ มี สถำนะทำงกำรเงิ นและผลกำรด� ำเนิ น
งำนที่ ดี
4. ไม่ แสวงหำผลประโยชน์ ให้ ตนเองและผู้ อื่น โดยใช้ ข้อมู ลใดๆ ของบริ ษัทฯ ซึ่ งยั งไม่
ได้ เปิ ดเผยต่ อสำธำรณะ หรื อด� ำเนิ นกำรใดๆ ในลั กษณะที่ อำจก่ อให้ เกิ ดควำมขั ด
แย้ งทำงผลประโยชน์ กับองค์ กร
5. บริ ษัทฯ ต้ องปฏิ บัติต่อผู้ ถือหุ้ นทุ กรำยอย่ ำงเท่ ำเที ยมกั นในกำรประชุ มผู้ ถือหุ้ น

แนวทำงกำรตอบสนอง

1. กำรประชุ มคณะกรรมกำรสวั สดิ กำร
ในสถำนประกอบกิ จกำร
2. กิ จกรรมเชื่ อมควำมสั มพั นธ์
3. ช่ องทำงกำรรั บฟั งควำมเห็ นของ
พนั กงำน

1. กำรพบปะ พู ดคุ ย
2. เข้ ำร่ วมกิ จกรรมที่ จัดขึ้ นเพื่ อกำรแลก
เปลี่ ยนประสบกำรณ์ ระหว่ ำงกั น

1. กำรจั ดประชุ มผู้ ถือหุ้ นประจ� ำปี
2. ประชุ มนั กวิ เครำะห์
3. ช่ องทำงกำรรั บข้ อเสนอแนะและ
สอบถำมข้ อมู ล
4. ช่ องทำงกำรรั บข้ อร้ องเรี ยน
5. กำรแจ้ งข้ อมู ลผ่ ำนทำงเว็ บไซต์ ของ
บริ ษัทฯ กำรประกำศทำงหนั งสื อพิ มพ์
หรื อกำรส่ งจดหมำยเป็ นลำยลั กษณ์
อั กษร เป็ นต้ น

แนวทำงกำรสร้ ำงกำรมี ส่วนร่ วม

แบบ 56-1 One Report 2564
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1. กำรด� ำเนิ นงำนที่ มีควำมรั บผิ ดชอบต่ อสิ่ งแวดล้ อม/ชุ มชน
2. กำรเปิ ดเผยข้ อมู ลอย่ ำงโปร่ งใส และทั นกำรณ์
3. กำรสร้ ำงกำรมี ส่วนร่ วมในกำรตรวจสอบกำรด� ำเนิ นงำน
ที่ น่ำเชื่ อถื อ
4. กำรมี ส่วนร่ วมในกำรพั ฒนำคุ ณภำพชี วิตชุ มชนและสั งคม
อย่ ำงยั่ งยื น
5. กำรรั บฟั งและแก้ ไขปั ญหำที่ เกี่ ยวข้ องอย่ ำงทั นท่ วงที

1. กำรปฏิ บั ติ ตำมกฎหมำยและกำรด� ำเนิ นงำนด้ วยควำม
โปร่ งใส่
2. ให้ ควำมร่ วมมื อกั บกิ จกรรมของภำครั ฐ

1. สิ นค้ ำที่ มีคุณภำพ มำตรฐำน และปลอดภั ย
2. กำรส่ งมอบตรงเวลำ
3. บริ กำรหลั งกำรขำยที่ ประทั บใจ

หน่ วยงำนของรั ฐ

ลู กค้ ำ

ประเด็ นข้ อกั งกล
หรื อควำมคำดหวั ง

สั งคมและชุ มชน

กลุ่ มผู้ มีส่วนได้ เสี ย

กำรขั บเคลื่ อนธุ รกิ จเพื่ อควำมยั่ งยื น

1. มุ่ งมั่ นที่ จะจั ดหำ พั ฒนำผลิ ตภั ณฑ์ และกำรบริ กำร เพื่ อตอบสนองควำมต้ องกำร
ของลู กค้ ำ
2. ส่ งมอบผลิ ตภั ณฑ์ และกำรบริ กำรที่ มีคุณภำพ ภำยใต้ เงื่ อนไขที่ เป็ นธรรม
3. ให้ ข้ อมู ลเกี่ ยวกั บผลิ ตภั ณฑ์ และกำรบริ กำรที่ ถู กต้ อง เพี ยงพอ เพื่ อให้ ลู กค้ ำมี
ข้ อมู ลเพี ยงพอในกำรตั ดสิ นใจ โดยไม่ มีกำรกล่ ำวเกิ นควำมเป็ นจริ งทั้ ง ในกำร
โฆษณำหรื อในกำรสื่ อสำรช่ องทำงอื่ นๆ กั บลู กค้ ำ อั นเป็ นเหตุ ให้ ลูกค้ ำเกิ ดควำม
เข้ ำใจผิ ดเกี่ ยวกั บคุ ณภำพ ปริ มำณ หรื อเงื่ อนไขใดๆ ของสิ นค้ ำหรื อบริ กำร
4. จั ดให้ มีกระบวนกำรที่ สำมำรถให้ ลูกค้ ำแจ้ งถึ งปั ญหำหรื อกำรให้ บริ กำรที่ ไม่ เหมำะ
สม เพื่ อที่ บริ ษัทฯ จะได้ ป้องกั นแก้ ไขปั ญหำให้ กับลู กค้ ำได้ อย่ ำงรวดเร็ วและน� ำ
ข้ อมู ลดั งกล่ ำวไปปรั บปรุ งหรื อพั ฒนำผลิ ตภั ณฑ์ และกำรให้ บริ กำรดั งกล่ ำวต่ อไป
5. รั กษำข้ อมู ลและควำมลั บของลู กค้ ำ โดยไม่ น�ำไปเปิ ดเผยหรื อใช้ ประโยชน์ ในทำง
มิ ชอบ

1. มุ่ งปฏิ บัติตำมกฎหมำย กฎระเบี ยบและข้ อก� ำหนดต่ ำงๆ ของทำงรำชกำร
2. ส่ งเสริ มกำรให้ ควำมร่ วมมื อและสนั บสนุ นมำตรกำรของรั ฐและเอกชนในกำรต่ อ
ต้ ำนกำรทุ จริ ตคอรั ปชั่ น และค่ ำใช้ จ่ำยที่ ไม่ เป็ นธรรม

1. นโยบำยในกำรประกอบธุ รกิ จโดยค� ำนึ งถึ งสภำพสิ่ งแวดล้ อมเป็ นส� ำคั ญ และ
ปฏิ บั ติ ตำมกฎหมำยและข้ อบั งคั บเกี่ ยวกั บสิ่ งแวดล้ อมที่ บั งคั บใช้ อยู่ อย่ ำง
เคร่ งครั ด
2. มี นโยบำยกำรด� ำเนิ นงำนด้ ำนควำมรั บผิ ดชอบต่ อสั งคม (CSR) อย่ ำงชั ดเจน และ
ยึ ดถื อปฏิ บัติกันภำยในองค์ กร
3. ส่ งเสริ มให้ พนั กงำนของบริ ษัทฯ มี จิตส� ำนึ กและควำมรั บผิ ดชอบต่ อสิ่ งแวดล้ อม
และสั งคม
4. เคำรพต่ อขนบธรรมเนี ยม ประเพณี และวั ฒนธรรมของแต่ ละท้ องถิ่ นที่ บริ ษัทฯ
เข้ ำไปด� ำเนิ นธุ รกิ จ
5. ด� ำเนิ นกิ จกรรมเพื่ อร่ วมสร้ ำงสรรค์ สังคม ชุ มชน และ สิ่ งแวดล้ อม อย่ ำงสม�่ ำเสมอ
เพื่ อให้ ชุมชนที่ บริ ษัทฯ ตั้ งอยู่ มีคุณภำพชี วิตที่ ดีข้ึ น ทั้ งที่ ด�ำเนิ นกำรเองและร่ วมมื อ
กั บหน่ วยงำนของภำครั ฐ ภำคเอกชนและชุ มชน
6. ให้ ควำมร่ วมมื อในกิ จกรรมต่ ำงๆ กั บชุ มชนโดยรอบในพื้ นที่ ที่บริ ษัทฯ เข้ ำไปด� ำเนิ น
ธุ รกิ จอยู่ ตำมควรแก่ กรณี
7. ตอบสนองอย่ ำงรวดเร็ วและมี ประสิ ทธิ ภำพต่ อเหตุ กำรณ์ ที่ มี ผลกระทบต่ อสิ่ ง
แวดล้ อมชุ มชน ชี วิตและทรั พย์ สิน อั นเนื่ องมำจำกกำรด� ำเนิ นงำนของบริ ษัทฯ
โดยให้ ควำมร่ วมมื ออย่ ำงเต็ มที่ กับเจ้ ำหน้ ำที่ ภำครั ฐ และหน่ วยงำนที่ เกี่ ยวข้ อง

แนวทำงกำรตอบสนอง

1. กำรจั ดให้ มี ช่ องทำงให้ ลู กค้ ำได้ ร้ อ ง
2. เรี ยนหรื อแนะน� ำเพื่ อปรั บปรุ งกำร
ด� ำเนิ นงำนและปรั บปรุ งผลิ ตภั ณฑ์
2. ช่ องทำงกำรรั บข้ อร้ องเรี ยน
3. บริ กำรหลั งกำรขำย

1. กำรพบปะ พู ดคุ ย ชี้ แจง
2. กำรเข้ ำร่ วมโครงกำรของหน่ วยงำน
รำชกำร

1. คณะท� ำงำนเข้ ำพบปะเยี่ ยมเยี ยน
รั บฟั งข้ อเสนอแนะข้ อร้ องเรี ยน
2. กำรประชุ มร่ วมกั บผู้ น� ำชุ มชนและ
หน่ วยงำนรำชกำร
3. ร่ วมกิ จกรรมเพื่ อส่ งเสริ มวั ฒนธรรม
อั นดี ของชุ มชน
4. ช่ องทำงกำรรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นของ
บริ ษัท

แนวทำงกำรสร้ ำงกำรมี ส่วนร่ วม
| บริ ษัท ไทยอุ ตสำหกรรมพลำสติ ก(1994) จ� ำกั ด(มหำชน)

1. ด� ำเนิ นงำนด้ วยควำมโปร่ งใส เป็ นธรรม ไม่ เอำเปรี ยบทำง
ธุ รกิ จ

1. กำรปฏิ บัติตำมเงื่ อนไขข้ อตกลงต่ ำงๆ เป็ นไปตำมกฎหมำย

เจ้ ำหนี้

ประเด็ นข้ อกั งกล
หรื อควำมคำดหวั ง

คู่ แข่ ง

กลุ่ มผู้ มีส่วนได้ เสี ย

1. ปฏิ บัติตำมเงื่ อนไขต่ ำงๆ ตำมสั ญญำหรื อที่ ได้ ตกลงกั นไว้ อย่ ำงเคร่ งครั ด
2. หำกเกิ ดกรณี ที่ ไม่ สำมำรถปฏิ บั ติ ตำมเงื่ อนไขที่ ตกลงกั นไว้ ได้ บริ ษัทฯ จะแจ้ ง
ให้ ทรำบ

1. ประพฤติ ปฏิ บัติภำยใต้ กรอบกติ กำของกำรแข่ งขั นที่ ดี
2. ไม่ แสวงหำข้ อมู ลที่ เป็ นควำมลั บของคู่ แข่ งทำงกำรค้ ำ ด้ วยวิ ธีกำรที่ ไม่ สุจริ ตหรื อ
ไม่ เหมำะสม เพื่ อผลประโยชน์ ในกำรด� ำเนิ นธุ รกิ จของบริ ษัทฯ
3. ไม่ กล่ ำวหำในทำงร้ ำย หรื อมุ่ งท� ำลำยชื่ อเสี ยงแก่ คู่แข่ งทำงกำรค้ ำ
4. ไม่ กระท� ำกำรใดๆ ที่ เป็ นกำรละเมิ ดทรั พ ย์ สิ นทำงปั ญญำของผู้ อื่ นหรื อ คู่ แข่ ง
ทำงกำรค้ ำ

แนวทำงกำรตอบสนอง

1. กำรให้ ข้ อมู ลฐำนะกำรเงิ นและข้ อมู ล
ต่ ำงๆผ่ ำนรำยงำนประจ� ำปี ข้ องบริ ษัท
2. ให้ ข้ อมู ลกั บหน่ วยงำนที่ เกี่ ยวข้ อง
อย่ ำงถู กต้ อง

1. เข้ ำร่ วมกิ จกรรมที่ จัดขึ้ นเพื่ อกำรแลก
เปลี่ ยนประสบกำรณ์ ระหว่ ำงกั น

แนวทำงกำรสร้ ำงกำรมี ส่วนร่ วม

แบบ 56-1 One Report 2564

กำรขั บเคลื่ อนธุ รกิ จเพื่ อควำมยั่ งยื น

35

| บริ ษัท ไทยอุ ตสำหกรรมพลำสติ ก(1994) จ� ำกั ด(มหำชน)
3.3

กำรจั ดกำรด้ ำนควำมยั่ งยื นในมิ ติส่ิ งแวดล้ อม
3.3.1 นโยบำยและแนวปฏิ บัติด้ำนสิ่ งแวดล้ อม
บริ ษั ทมี ควำมมุ่ งมั่ นที่ จะเป็ นอุ ตสำหกรรมสี เขี ยว (Green
Industry) เพื่ อลดผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้ อมและชุ มชน ลดข้ อร้ องเรี ยน
จำกผลกระทบจำกกำรประกอบกิ จกำรโรงงำน ลดควำมเสี่ ยงในกำรรั บ
ผิ ดชอบในอนำคต ลดกำรใช้ ทรั พยำกรและพลั งงำน ประหยั ดต้ นทุ นกำร
ด� ำเนิ นธุ รกิ จ โดยกำรปรั บปรุ งกระบวนกำรผลิ ต และกำรบริ หำรจั ดกำร
สิ่ งแวดล้ อมอย่ ำงต่ อเนื่ อง เพื่ อ กำรประกอบกิ จกำรที่ เป็ นมิ ตรกั บ
สิ่ งแวดล้ อม พร้ อมกั บยึ ดมั่ นในกำรด� ำเนิ นธุ รกิ จด้ วยควำมรั บผิ ดชอบ
ต่ อสั งคม ทั้ งภำยในและภำยนอกองค์ กร ตลอดห่ วงโซ่ อุปทำน เพื่ อ
กำรพั ฒนำอย่ ำงยั่ งยื นและต่ อเนื่ อง บริ ษัทฯ จึ งได้ ก�ำหนดนโยบำยด้ ำน
สิ่ งแวดล้ อม (ดู รำยละเอี ยดที่ เว็ บไซต์ บริ ษัท www.tpic.co.th)
ในปี 2564 บริ ษัทฯ ได้ รับรองระดั บอุ ตสำหกรรมสี เขี ยวระดั บที่ 1
ควำมมุ่ งมั่ นสี เขี ยว (Green Commitment) เมื่ อวั นที่ 17 กั นยำยน
2564 เพื่ อรั บรองว่ ำบริ ษั ทมี ควำมมุ่ งมั่ นที่ จะลดผลกำรกระทบ
ต่ อสิ่ งแวดล้ อม และมี กำรสื่ อสำรภำยในองค์ กรให้ ทรำบโดยทั่ วกั น
จำกกระทรวงอุ ตสำหกรรม

บริ ษั ทรณรงค์ ให้ พนั กงำนที่ ส� ำนั กงำนใหญ่ มี จิ ตส� ำนึ กด้ ำน
กำรประหยั ดน�้ ำ ให้ มี กำรประหยั ดกำรใช้ น�้ำเพื่ อกำรอุ ปโภค บริ โภค
อย่ ำงต่ อเนื่ อง บริ ษัทสำมำรถประหยั ดค่ ำน�้ ำลงเมื่ อเปรี ยบเที ยบกั บ
ปี 2563 ได้ ดังนี้
รำยกำร
ปริ มำณกำรใช้ น้� ำ
(หน่ วย)
ปริ มำณกำรใช้ น้� ำ
(บำท)

2564

2563

ปริ มำณกำรใช้ ไฟฟ้ ำ
(หน่ วย)
ปริ มำณกำรใช้ ไฟฟ้ ำ
(บำท)

5,691,000.00

6,490,000.00

19,211,835.62

21,697,337.15

หลั งงำนไฟฟ้ ำที่
ผลิ ตได้
จ� ำนวนเงิ นที่
ประหยั ดได้

2564

2563

170,604.35

82,147.03

635,158.91

306,620.03

2. กำรจั ดกำรน�้ ำ
น�้ ำเสี ยของโรงงำนส่ วนใหญ่ เป็ นน�้ ำเสี ยที่ มำจำกอำคำร
ส� ำนั กงำนและหอพั กคนงำน โดยจะถู กน� ำไปบ� ำบั ดน�้ ำเสี ยเพื่ อจั ดกำร
คุ ณภำพน�้ ำอย่ ำงเหมำะสม ซึ่ งมี บ่อดั กไขมั นเป็ นเครื่ องมื อกำรบ� ำบั ด
เพื่ อลดครำบไขมั นจำกกำรท� ำอำหำรต่ ำงๆ และปล่ อยน�้ ำที่ ผ่ ำนกำร
บ� ำบั ดแล้ วลงแหละน�้ ำธรรมชำติ ภำนในโรงงำนเท่ ำนั้ น ไม่ ปล่ อยออกสู่
แหล่ งน�้ ำธรรมชำติ
อย่ ำงไรก็ ดี น�้ ำทิ้ งอี กส่ วน เช่ นน�้ ำจำกหลั งคำโรงงำน เป็ นต้ น
จะผ่ ำนกำรบ� ำบั ดและจะมี กำรตรวจวั ดคุ ณภำพน�้ ำเสี ย เช่ นตรวจวั ด
ค่ ำบี โอดี และซี โอดี ของน�้ ำเป็ นประจ� ำทุ กปี โดยค่ ำที่ ได้ อยู่ ในมำตรฐำน
ก� ำหนดก่ อนปล่ อยลงแหล่ งน�้ ำธรรมชำติ ภำยนอกโรงงำนเพื่ อให้ ม่ั นใจ
ว่ ำน�้ ำทิ้ งนั้ นไม่ ส่ งผลกระทบต่ อคุ ณภำพน�้ ำในแหล่ งรองรั บน�้ ำตำม
ธรรมชำติ และชุ มชนในท้ ำยน�้ ำยั งสำมำรถใช้ ประโยชน์ จำกแหล่ งน�้ ำได้
โดยไม่ มีผลกระทบใด
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28,257.00

28,751.00

450,410.52

434,063.89

4. กำรจั ดกำรเพื่ อลดปั ญหำก๊ ำซเรื อนกระจก
บริ ษั ทให้ ควำมส� ำคั ญกั บกำรจั ดกำรเพื่ อลดปั ญหำก๊ ำซ
เรื อนกระจก ทั้ งนี้ กิ จกรรมของบริ ษัทที่ อำจมี ผลกระทบต่ อปริ มำณกำร
ปล่ อยก๊ ำซเรื อนกระจกในด้ ำนเกี่ ยวกั บกำรใช้ พลั งงำน เช่ น กำรใช้ ไฟฟ้ ำ
จำกเครื่ องปรั บอำกำศ แต่ อย่ ำงไรก็ ตำม บริ ษัทอยู่ ในระหว่ ำงเริ่ มต้ นใน
กำรพิ จำรณำศึ กษำข้ อมู ล เก็ บข้ อมู ล เพื่ อก� ำหนดเป็ นเป้ ำหมำย แนวทำง
และกลยุ ทธ์ เพื่ อลดปั ญหำก๊ ซเรื อนกระจกในอนำคตซึ่ งจะเปิ ดเผยระยะ
เวลำด� ำเนิ นกำรให้ ทรำบต่ อไปและมี เป้ ำหมำยให้ แล้ วเสร็ จในปี 2566

รำยงำนกำรผลิ ตไฟฟ้ ำจำกพลั งงำนแสงอำทิ ตย์
รำยกำร
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3. กำรจั ดกำรขยะ ของเสี ย และมลพิ ษ
บริ ษั ทมี กำรจั ดกำรขยะและของเสี ยในกระบวนกำรด� ำเนิ น
ธุ รกิ จอย่ ำงเป็ นระบบตำมหลั กกำร 3R (Reduce Reuse Recycle)
เพื่ อเป็ นกำรน� ำของเสี ยหรื อวั ตถุ ดิ บที่ ยั งสำมำรถใช้ ซ�้ ำให้ กลั บเข้ ำสู่
กระบวนกำรผลิ ตและกำรใช้ ประโยชน์ อื่ นอย่ ำงต่ อเนื่ อง อี กทั้ งยั งคง
พิ จำรณำเลื อกวิ ธี กำรก� ำจั ดของเสี ยที่ หลี กเลี่ ยงกำรฝั งกลบให้ มำก
ที่ สุด ซึ่ งช่ วยป้ องกั นไม่ ให้ ของเสี ยจำกกำรด� ำเนิ นงำนของโรงงำนส่ ง
ผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้ อม ทั้ งในด้ ำนกำรปนเปื้ อนสู่ ดิ น แหล่ งน�้ ำผิ วดิ น
หรื อแหล่ งน�้ ำใต้ ดิน รวมถึ งห่ วงโซ่ อำหำรด้ วย
ใ น ปี 2 5 6 4 บ ริ ษั ท มี ป ริ ม ำ ณ ข ย ะ แ ล ะ ข อ ง เ สี ย ร ว ม
78,925.74 กิ โลกรั ม นอกจำกนี้ บริ ษั ทมี กำรตรวจวั ดคุ ณภำพ
สิ่ งแวดล้ อมในส� ำนั กงำนและรอบสถำนประกอบกำรอย่ ำงน้ อยปี ละ
1 ครั้ ง โดยในปี 2564 พบว่ ำค่ ำมำตรฐำนคุ ณภำพอำกำศ กลิ่ น เสี ยง
แสงสว่ ำง อยู่ ในเกณฑ์ ปกติ ตำมที่ กฎหมำยก� ำหนด และไม่ พบกรณี สำร
เคมี รั่วไหลจำกกำรด� ำเนิ นธุ รกิ จ

3.3.2 ผลกำรด� ำเนิ นงำนด้ ำนสิ่ งแวดล้ อม
1. กำรจั ดกำรพลั งงำน
บริ ษั ทฯ ให้ ควำมส� ำคั ญในกำรพลั งงำนอย่ ำงมี ประสิ ทธิ ภำพ
สู งสุ ด ลดกำรใช้ พลั งงำนอย่ ำงสิ้ นเปลื อง โดยบริ ษัทรณรงค์ ให้ พนั กงำน
ที่ ส�ำนั กงำนใหญ่ มี จิตส� ำนึ กด้ ำนกำรประหยั ดไฟฟ้ ำ ด้ วยกำรปิ ดไฟฟ้ ำ
แสงสว่ ำงและเครื่ องใช้ ไฟฟ้ ำในเวลำพั กเที่ ยงหรื อช่ วงเวลำที่ ไม่ มีกำร
ท� ำงำน รวมถึ งกำรใช้ พลั งงำนทดแทนต่ ำงๆ โดยบริ ษัทฯได้ มีกำรเริ่ ม
ด� ำเนิ นกำรติ ดตั้ งระบบผลิ ตไฟฟ้ ำจำกพลั งงำนแสงอำทิ ตย์ ขนำดกำร
ติ ดตั้ ง 74 kWp. เมื่ อวั นที่ 16 กุ มภำพั นธ์ 2563 และในปี 2564 บริ ษัท
สำมำรถประหยั ดค่ ำไฟฟ้ ำลงเมื่ อเปรี ยบเที ยบกั บปี 2563 ได้ ดังนี้
รำยกำร
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3.4

กำรจั ดกำรควำมยั่ งยื นในมิ ติสังคม
3.4.1 นโยบำยและแนวทำงปฏิ บัติด้ำนสั งคม
บริ ษัทฯ ด� ำเนิ นธุ รกิ จ โดยยึ ดมั่ นและให้ ควำมส� ำคั ญกั บหน้ ำที่
และควำมรั บผิ ดชอบต่ อสั งคมและผู้ มีส่วนได้ เสี ย ได้ แก่ ผู้ ถือหุ้ น ลู กค้ ำ
คู่ ค้ ำ พนั กงำน ชุ มชน และสั งคมรอบด้ ำน เพื่ อสร้ ำงควำมมุ่ งมั่ นใน
กำรด� ำเนิ นธุ รกิ จ และมี ควำมมุ่ งมั่ นที่ จะด� ำเนิ นธุ รกิ จให้ เป็ นแบบอย่ ำง
ที่ ดี ต่ อสั งคม ด้ วยหลั กจริ ยธรรมและหลั กกำรก� ำกั บดู แลกิ จกำรที่ ดี
เพื่ อสร้ ำงประโยชน์ ให้ กับสั งคม สิ่ งแวดล้ อม และกำรพั ฒนำอย่ ำงยั่ งยื น
ทั้ งนี้ เพื่ อให้ บรรลุ เป้ ำหมำยดั งกล่ ำว บริ ษัทฯ จึ งได้ ก� ำหนดนโยบำย
ด้ ำนสิ ทธิ มนุ ษยชน (ดู รำยละเอี ยดที่ เว็ บไซต์ บริ ษัท www.tpic.co.th)
โดยยึ ดมั่ นและปฏิ บั ติ ตำมหลั กปฏิ ญญำสำกลว่ ำด้ วยสิ ทธิ ม นุ ษยชน
โดยให้ ควำมส� ำคั ญต่ อกำรปฏิ บั ติ ด้ ำนแรงงำนและกำรเคำรพสิ ทธิ
มนุ ษยชนอย่ ำงเป็ นธรรม เท่ ำเที ยม และไม่ เลื อกปฏิ บัติ ทั้ งในด้ ำนกำร
จ้ ำงงำน กำรจ่ ำยค่ ำตอบแทน กำรเลื่ อนต� ำแหน่ ง กำรฝึ กอบรมและ
พั ฒนำพนั กงำน โดยไม่ แบ่ งแยกควำมแตกต่ ำงทำงเพศ อำยุ สถำบั น
กำรศึ กษำ เชื้ อชำติ และศำสนำ รวมทั้ งสนั บสนุ นกำรจ้ ำงงำนแก่ กลุ่ ม
ผู้ ด้อยโอกำสเพื่ อสร้ ำงโอกำส และรำยได้ ที่มั่นคง

แบบ 56-1 One Report 2564
3.4.2 ผลกำรด� ำเนิ นงำนด้ ำนสั งคม
1. กำรเคำรพสิ ทธิ มนุ ษยชนและกำรปฏิ บั ติ ต่ อแรงงำนอย่ ำงเป็ น
ธรรม
บริ ษัทฯ ตระหนั กว่ ำกำรเคำรพสิ ทธิ มนุ ษยชน เป็ นปั จจั ยพื้ นฐำน
ในกำรด� ำเนิ นธุ รกิ จที่ มี ธรรมำภิ บำลที่ ดี ขององค์ กร ซึ่ งจะต้ องมี กำร
ก� ำกั บดู แลอย่ ำงต่ อเนื่ อง บริ ษัทปฏิ บัติตำมหลั กสิ ทธิ มนุ ษยชนตั้ งแต่
กำรจ้ ำงงำนจนถึ งกำรดู แลพนั กงำนและบุ คลำกร เพื่ อให้ พนั กงำนและ
บุ คลำกรทุ กคนเกิ ดควำมรู้ สึกผู กพั นเป็ นครอบครั วเดี ยวกั บองค์ กร โดย
ในปี 2564 บริ ษัทมี กำรด� ำเนิ นงำนด้ ำนพนั กงำนที่ ส�ำคั ญ ดั งนี้
• กำรจ้ ำงงำน
รำยละเอี ยด
เพศหญิ ง
เพศชำย
25
พนั กงำนประจ� ำ
25
97
พนั กงำนรำยวั น
96
พนั กงำนผู้ พิกำร
3
122
รวม
124
• กำรพั ฒนำศั กยำภำพของพนั กงำน
ในปี 2564 บริ ษัทจั ดหลั กสู ตรอบรมพนั กงำนเพื่ อเพิ่ มทั กษะและ
ศั กยภำพในกำรท� ำงำนแก่ พนั กงำนจ� ำนวน 9 หลั กสู ตร โดยมี
พนั กงำนที่ ได้ รับกำรอบรมทั้ งหลั กสู ตรภำนใน ภำยนอกและอื่ นๆ
จ� ำนวน 79 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 31.11 ของจ� ำนวนบุ คลำกรทั้ งหมด
ของบริ ษัท ซึ่ งเป็ นไปตำมเป้ ำหมำยประจ� ำปี 2564 ที่ บริ ษัทดั งไว้
รวม
ประเภทหลั กสู ตร
จ� ำนวน จ� ำนวน
ชั่ วโมง
กำรฝึ กอบรม
ภำยใน
(In-house
Training)
กำรฝึ กอบรม
ภำยนอก
(External
Training)

กำรฝึ กอบรม
ควำมรู้ ในงำน
(On the Job
Training)

พั ฒนำแนวคิ ด ศั กยภำพ
และควำมรู้ ควำมสำมำรถ
ในกำรปฏิ บั ติ งำน โดยที่
องค์ กร เลื อกหลั กสู ตร
และปรั บเปลี่ ยนให้ เข้ ำกั บ
บริ บทขององค์ กร
พั ฒนำศั กยภำพ ควำม
รู้ ค ว ำ ม ส ำ ม ำ ร ถ ต ำ ม
ลั กษณะงำนที่ เหมำะสม
โดยส่ งพนั กงำนเข้ ำรั บ
กำ ร อ บ ร ม ห รื อ สั ม ม นำ
ห ลั ก สู ต ร ต่ ำ ง ๆ กั บ
สถำบั นจั ดอบรมภำยนอก
พั ฒ น ำ ทั ก ษ ะ ด้ ำ น ก ำ ร
ปฏิ บั ติ งำนแก่ พนั กงำน
ไ ด้ ท ด ล อ ง ท� ำ ง ำ น จ ริ ง
ไปพร้ อมกั บกำรเรี ยนรู้
เ พื่ อ กำ ร ป ฏิ บั ติ งำ น ที่ มี
ประสิ ทธิ ภำพมำกยิ่ งขึ้ น

7 ครั้ ง

56

6 ครั้ ง

103

2 คน

752

(2) รำยงำนและเสนอแนะมำตรกำรหรื อแนวทำงปรั บปรุ งแก้ ไข
ให้ ถูกต้ องตำมกฎหมำยเกี่ ยวกั บควำมปลอดภั ยในกำรท� ำงำน
และมำตรฐำนควำมปลอดภั ยในกำรท� ำงำนต่ อนำยจ้ ำง เพื่ อ
ควำมปลอดภั ยในกำรท� ำงำนของลู กจ้ ำง ผู้ รั บ เหมำ และ
บุ คคลภำยนอกที่ เข้ ำมำปฏิ บั ติ งำนหรื อเข้ ำมำใช้ บริ กำรใน
สถำนประกอบกิ จกำร
(3) ส่ งเสริ มสนั บสนุ น กิ จกรรมด้ ำนควำมปลอดภั ยในกำรท� ำงำน
ของสถำประกอบกิ จกำร
(4) ส� ำรวจกำรปฏิ บั ติ กำรด้ ำนควำมปลอดภั ยในกำรท� ำงำน
และตรวจสอบสถิ ติ กำรประสบอั นตรำยที่ เกิ ดขึ้ นในสถำน
ประกอบกิ จกำรนั้ น อย่ ำงน้ อยเดื อนละหนึ่ งครั้ ง
(5) พิ จำรณำโครงกำรหรื อ แผนกำรฝึ กอบรมเกี่ ยวกั บควำม
ปลอดภั ยในกำรท� ำงำนรวมถึ งโครงกำรหรื อแผนกำรอบรม
เกี่ ยวกั บบทบำทหน้ ำที่ ควำมรั บผิ ดชอบในด้ ำนควำมปลอดภั ย
ของลู กจ้ ำง หั วหน้ ำงำน ผู้ บริ หำร นำยจ้ ำง และบุ คลำกรทุ ก
ระดั บเพื่ อเสนอควำมเห็ นต่ อนำยจ้ ำง
(6) วำงระบบกำรรำยงำนสภำพกำรท� ำงำนที่ ไม่ ปลอดภั ยให้ เป็ น
หน้ ำที่ ของลู กจ้ ำงทุ กคนทุ กระดั บต้ องปฏิ บัติ
(7) ติ ดตำมผลควำมคื บหน้ ำเรื่ องที่ เสนอนำยจ้ ำง
(8) รำยงำนผลกำรปฏิ บั ติ งำนประจ� ำปี รวมทั้ งระบุ ปั ญหำ
อุ ปสรรค และข้ อเสนอแนะในกำรปฏิ บั ติ หน้ ำที่ ของคณะ
กรรมกำรเมื่ อปฏิ บัติหน้ ำที่ ครบหนึ่ งปี
(9) ประเมิ นผลกำรด� ำเนิ นงำนด้ ำนควำมปลอดภั ยในกำรท� ำงำน
ของสถำนประกอบกิ จกำร
(10) ปฏิ บัติงำนด้ ำนควำมปลอดภั ยในกำรท� ำงำนอื่ นตำมที่ นำยจ้ ำง
มอบหมำย
ในปี 2564 บริ ษัทพบกรณี กำรบำดเจ็ บจำกกำรท� ำงำนจ� ำนวน
2 ครั้ ง ซึ่ งมี ควำมรุ นแรงของอุ บั ติเหตุ ไม่ เกิ นระดั บ ควำมรุ นแรง
ปำนกลำง โดยบริ ษัทได้ มีมำตรกำรป้ องกั นในกรณี ที่ กำรท� ำงำน
นั้ นเกิ ดอุ บั ติกำรณ์ หรื อเหตุ กำรณ์ ไม่ คำดฝั นผู้ ปฏิ บัติงำนจะต้ อง
ปฏิ บั ติ ตำมแนวทำงกำรแก้ ไขปั ญหำของบริ ษั ทฯ ซึ่ งได้ ก� ำหนด
เป็ นแผนรองรั บเหตุ ฉุ กเฉิ นของแต่ ละสถำนกำรณ์ ไว้ อย่ ำงเป็ น
ระบบ นั บตั้ งแต่ กำรก� ำหนดผู้ รับผิ ดชอบในแต่ ละด้ ำน ขั้ นตอนกำร
ควบคุ มและแก้ ไขกำรเกิ ดอุ บั ติกำรณ์ นั้ นรวมถึ งกำรค้ นหำสำเหตุ
กำรแก้ ไขและป้ องกั นไม่ ให้ เกิ ดซ�้ ำ ทั้ งนี้ เพื่ อ ป้ องกั นและลดผล
กระทบต่ อบุ คคล ทรั พย์ สิน กระบวนกำรผลิ ต หรื อสิ่ งแวดล้ อม
หรื อให้ เกิ ดน้ อยที่ สุด
• กำรจั ดกำรภำวะวิ กฤติ
ในสถำนกำรณ์ กำรแพร่ ระบำดของโรงติ ดเชื้ อไวรั สโคโรน่ ำ หรื อ
โควิ ด-19 ภำยใต้ กำรดู แลของบริ ษัทฯ ได้ มี กำรด� ำเนิ นกำรเพื่ อ
รั บมื อเพื่ อไม่ ให้ เกิ ดผลกระทบต่ อพนั กงำน และผู้ มีส่วนได้ เสี ยตำม
มำตรกำรป้ องกั นของบริ ษัทดั งนี้

• ควำมปลอดภั ย อำชี วอนำมั ย และสภำพแวดล้ อมในกำรท� ำงำน
บริ ษัทพั ฒนำและปรั บปรุ งประสิ ทธิ ภำพกำรด� ำเนิ นงำนด้ ำนควำม
ปลอดภั ยอย่ ำงต่ อเนื่ องเพื่ อลดควำมเสี่ ยงจำกกำรเจ็ บป่ วย บำด
เจ็ บ หรื อเสี ยชี วิต และดู แลคุ ณภำพชี วิตของพนั กงำนหรื อลู กจ้ ำง
อย่ ำงเหมำะสม โดย บริ ษัทฯ มุ่ งส่ งเสริ มและปลู กฝั งจิ ตส� ำนึ กทำง
ด้ ำนคุ ณภำพควำมปลอดภั ยอำชี วอนำมั ยให้ เป็ นวิ ถี ด� ำเนิ นชี วิ ต
ประจ� ำวั นของบุ คลำกรของบริ ษั ทฯผ่ ำนคณะกรรมกำรควำม
ปลอดภั ย ชี วอนำมั ย และสภำพแวดล้ อมในกำรท� ำงำนของบริ ษัท
ดั งนี้
(1) พิ จำรณำนโยบำยและแผนงำนด้ ำนควำมปลอดภั ยในกำร
ท� ำงำน รวมทั้ งควำมปลอดภั ยนอกงำน เพื่ อป้ องกั นและลด
กำรเกิ ดอุ บั ติเหตุ กำรประสบอั นตรำย กำรเจ็ บป่ วย หรื อ
กำรเกิ ดเหตุ เดื อดร้ อนร� ำคำญอั นเนื่ องจำกกำรท� ำงำน หรื อ
ควำมไม่ ปลอดภั ยในกำรท� ำงำน
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| บริ ษัท ไทยอุ ตสำหกรรมพลำสติ ก(1994) จ� ำกั ด(มหำชน)
กำรดู แลพนั กกงำนจำกแพร่ ระบำดของโรคติ ดเชื้ อโควิ ด-19
มำตรกำรกำร
ป้ องกั น

(1) ปฏิ บัติตำมมำตรกำรป้ องกั นที่ บริ ษัทได้ ก�ำหนดไว้
ก. ตรวจคั ดกรองพนั กงำนทุ กคนก่ อนเข้ ำท� ำงำน
ข. ให้ พนั กงำนทุ กคนสวมใส่ หน้ ำกำกอนำมั ยและล้ ำงมื อด้ วยเจลแอลกอฮอลล์ อย่ ำงสม�่ ำเสมอ
ค. ลดอั ตรำกำรเข้ ำ - ออกของบุ คคลภำยนอก โดยก� ำหนดช่ วงเวลำที่ สำมำรถเข้ ำมำในพื้ นที่ ของบริ ษัทไว้ อย่ ำงชั ดเจน
(2) ปรั บรู ปแบบกำรท� ำงำนเป็ นรู ปแบบกำรท� ำงำนที่ บ้ำน (Work from home)
(3) ติ ดตำมควำมคื บหน้ ำประกำศของหน่ วยงำนภำครั ฐ ทั้ งในส่ วนที่ ดูแลพื้ นที่ ตั้งของบริ ษัทและนอกพื้ นที่ ตั้งของบริ ษัท
(4) ติ ดตำมควำมคื บหน้ ำกำรได้ รับวั คซี นของพนั กงำน และช่ วยประสำนงำนในกำรลงทะเบี ยนรั บวั คซี นให้ พนั กงำนที่ ยังไม่ ได้
รั บวั คซี น เพื่ อเป็ นกำรสนั บสนุ นให้ พนั กงำนทุ กคนได้ รับวั คซี น

มำตรำกำรกำร
ด� ำเนิ นกำร
ช่ วงปิ ดสถำน
ประกอบกำร

(1) กำรแต่ งตั้ งผู้ ด�ำเนิ นกำรแต่ ละส่ วนงำน
ส่ วนงำนกำรประสำนงำนหน่ วยงำนภำยนอก มี หน้ ำที่ ประสำนงำนหน่ วยงำนรั ฐและเอกชน เพื่ อด� ำเนิ นกำรแจ้ งข้ อมู ลและ
เอกสำรต่ ำงๆ ในกำรจั ดกำรเรื่ องที่ เกี่ ยวข้ องกั บกำรปิ ดสถำนประกอบกำรและกำรดู แลควำมเป็ นอยู่ ของพนั กงำน
ส่ วนงำนกำรประสำนงำนภำยในโรงงำน มี หน้ ำที่ คอยดู แลควำมเป็ นอยู่ ของพนั กงำนที่ พักในสถำนประกอบกำรและแจ้ ง
ข่ ำวสำรส� ำคั ญระหว่ ำงผู้ ประสำนงำนภำยนอกและพนั กงำนในสถำนประกอบกำร
(2) นโยบำยและหลั กกำรดู แลพนั กงำนช่ วงปิ ดสถำนประกอบกำร
กำรแสดงเจตนำรมณ์ ไม่ รับเงิ นเดื อนหรื อเงิ นได้ - นำยธี ระชั ย ธี ระรุ จินนท์ (กรรมกำรผู้ จัดกำร) และ นำงพู นสิ น ธี ระรุ จินนท์
(รองกรรมกำรผู้ จัดกำรสำยงำนสนั บสนุ น) ได้ แจ้ งเจตนำรมณ์ ในกำรงดรั บเงิ นเดื อนเป็ นเวลำ 1 เดื อน (เดื อนกรกฎำคม
2564) เพื่ อน� ำเงิ นจ� ำนวนดั งกล่ ำว ไปใช้ ในกำรดู แลพนั กงำนและบริ หำรจั ดกำรในช่ วงที่ ปิดท� ำกำรบริ ษัทฯ
กำรดู แลพนั กงำนช่ วงปิ ดสถำนประกอบกำร - บริ ษัทฯ ท� ำกำรแจ้ งให้ พนั กงำนที่ อำศั ยอยู่ ในสถำนประกอบกำรให้ อยู่ ภำยใน
สถำนประกอบกำรเท่ ำนั้ น โดยบริ ษัทฯ จะจั ดหำสิ นค้ ำอุ ปโภค บริ โภคให้ พนั กงำนดั งกล่ ำว โดยไม่ คิดค่ ำใช้ จ่ำย รวมถึ งด� ำเนิ น
กำรประสำนงำนหำเตี ยงรั กษำให้ ในกรณี ที่ พนั กงำนที่ มีอำกำรป่ วย
(3) นโยบำยกำรจ่ ำยค่ ำจ้ ำงช่ วงปิ ดสถำนประกอบกำร
บริ ษัทฯ ได้ ประสำนงำนกั บหน่ วยงำนประกั นสั งคมเพื่ อให้ พนั กงำนได้ สิทธิ รับเงิ นชดเชยกรณี ว่ ำงงำนจำกเหตุ สุดวิ สั ยตำม
อั ตรำและวงเงิ นที่ ได้ ก�ำหนดไว้ ในช่ วงที่ ปิดสถำนประกอบกำร อย่ ำงไรก็ ตำม พนั กงำนที่ ไม่ ได้ อยู่ ในระบบประกั นสั งคม (บั ตร
สี ชมพู ) จะไม่ ได้ สิทธิ รับเงิ นชดเชยดั งกล่ ำว บริ ษัทฯ จึ งออกส่ วนต่ ำงให้ เพื่ อเลี้ ยงดู พนั กงำนกลุ่ มนี้ ในอั ตรำและวงเงิ นเดี ยวกั น
กั บที่ ประกั นสั งคมก� ำหนดไว้
(4) นโยบำยกำรจ่ ำยค่ ำแรงและเงิ นเดื อนเฉพำะกลุ่ มผู้ ติดเชื้ อและกลุ่ มผู้ มีควำมเสี่ ยงสู ง (ต้ องกั กตั วและรั บกำรรั กษำ)
ฝ่ ำยทรั พยำกรบุ คคลจะแจ้ งหน่ วยงำนที่ เกี่ ยวข้ องให้ ด�ำเนิ นกำรในกรณี ที่ตรวจพบเชื้ อ COVID-19 จำกพนั กงำน โดยก� ำหนด
ให้ พนั กงำนดั งกล่ ำวใช้ สิทธิ ลำป่ วยจนกว่ ำจะครบสิ ทธิ ที่พนั กงำนมี หำกไม่ สำมำรถใช้ สิทธิ วันลำป่ วยได้ เนื่ องจำกสิ ทธิ วันลำป่ วย
ไม่ เพี ยงพอ ให้ จัดท� ำใบบั นทึ กค� ำขอทั่ วไป (MEMORANDUM) เสนอให้ รองกรรมกำรผู้ จัดกำรสำยงำนสนั บสนุ นพิ จำรณำ
นอกจำกนี้ บริ ษัทฯ ได้ ก�ำหนดสวั สดิ กำรพิ เศษส� ำหรั บกำรรั บมื อสถำนกำรณ์ COVID-19 โดยมอบหมำยให้ ฝ่ำยทรั พยำกร
บุ คคลและผู้ ที่เกี่ ยวข้ องจั ดหำชุ ดตรวจ COVID-19 อำหำร น�้ ำดื่ ม ยำรั กษำ และของใช้ จ�ำเป็ นพื้ นฐำน ส� ำหรั บพนั กงำนติ ด
เชื้ อ COVID-19 และพนั กงำนที่ จัดอยู่ ในกลุ่ มเสี่ ยง (สั มผั สใกล้ ชิดกั บผู้ ติดเชื้ อและมี อำกำรเบื้ องต้ น) ภำยใต้ กรอบวงเงิ น
รำยบุ คคลดั งนี้
รำยกำร
ค่ ำอำหำรและน�้ ำดื่ ม - อำหำร 3 มื้ อ
และ น�้ ำดื่ ม
ค่ ำยำรั กษำ - ยำรั กษำตำมอำกำร
ของใช้ จ�ำเป็ น - ถุ งขยะ แอลกอฮอลล์
หน้ ำกำกอนำมั ย และ อื่ นๆ
ค่ ำตรวจหำเชื้ อ COVID-19 - ATK
RT-PCR และชุ ด PPE

ประเภท

วงเงิ นต่ อคนต่ อวั น (บำท)

สวั สดิ กำรพนั กงำน

150

ค่ ำใช้ จ่ำยบริ ษัท

ตำมมู ลค่ ำจริ ง

ค่ ำใช้ จ่ำยบริ ษัท

ตำมมู ลค่ ำจริ ง

ค่ ำใช้ จ่ำยบริ ษัท

ตำมมู ลค่ ำจริ ง

รำยละเอี ยดค่ ำใช้ จ่ำยที่ เกิ ดขึ้ นในกำรรั บมื อ COVID-19
บริ ษัทฯ มี ค่ำใช้ จ่ำยในกำรรั บมื อสถำนกำรณ์ COVID-19 แบ่ งออกเป็ น 2 ส่ วน ได้ แก่ ค่ ำใช้ จ่ำยดู แลพนั กงำน ซึ่ งเป็ นค่ ำใช้ จ่ำย
ส� ำหรั บอำหำรและของใช้ จ�ำเป็ น รวมถึ งเงิ นช่ วยเหลื อในส่ วนของเงิ นเดื อนพนั กงำนเป็ นจ� ำนวนเงิ น 0.81 ล้ ำนบำท และค่ ำใช้
จ่ ำยอุ ปกรณ์ กำรแพทย์ พื้นฐำน ซึ่ งเป็ นค่ ำใช้ จ่ำยในส� ำหรั บค่ ำตรวจหำเชื้ อ และอุ ปกรณ์ ป้ องกั นต่ ำงๆ เป็ นจ� ำนวนเงิ น 0.32
ล้ ำนบำท ท� ำให้ บริ ษัทฯ มี ค่ำใช้ จ่ำยที่ เกิ ดขึ้ นในกำรรั บมื อ COVID-19 รวมเป็ นเงิ นจ� ำนวนทั้ งสิ้ น 1.13 ล้ ำนบำท
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แบบ 56-1 One Report 2564

“เรำจะผ่ ำนวิ กฤตนี้ ไปด้ วยกั น”

กำรดู แลสุ ขอนำมั ยของพนั กงำนและจั ดหำอุ ปกรณ์ ที่เกี่ ยวข้ อง
ให้ แก่ พนั กงำนอย่ ำงเพี ยงพอ กำรสนั บสนุ นด้ ำนอำหำรหรื อที่ พักอำศั ย
กำรช่ วยเหลื อค่ ำใช้ จ่ำยกรณี ติดเชื้ อ เป็ นต้ น ทั้ งนี้ บริ ษัทไม่ มีนโยบำย
ในกำรเลิ กจ้ ำงหรื อปรั บลดเงิ นเดื อน/สวั สดิ กำรของพนั กงำน

กรรมกำรผู้ จัดกำรให้ ควำมรู้ กับพนั กงำนเกี่ ยวกั บกำรดู แล
ตั วเองในช่ วงสถำนกำรณ์ กำรแพร่ ระบำด COVID-19

• กำรพั ฒนำควำมผู กพั นและควำมพึ งพอใจของพนั กงำน
ในปี 2564 มี พนั กงำนลำออกจำกงำนโดยสมั ครใจ (Turnover rate) เฉลี่ ยร้ อยละ 3.10 มี อัตรำมำกกว่ ำเป้ ำหมำยที่ ตั้งไว้ คือ มี อัตรำกำรลำออก
ข้ องพนั กงำนไม่ เกิ นร้ อยละ 3.5
• ประเด็ นข้ อพิ พำทที่ เกี่ ยวกั บพนั กงำนและแรงงำน
- ไม่ มี 2. ควำมรั บผิ ดชอบต่ อลู กค้ ำและผู้ บริ โภค
บริ ษัทมี กำรด� ำเนิ นงำนที่ ส�ำคั ญต่ อลู กค้ ำดั งนี้
(1) บริ ษัทฯ มุ่ งมั่ นพั ฒนำสิ นค้ ำ และบริ กำรให้ ครบวงจร บริ กำรรวดเร็ ว มี คุณภำพ เพื่ อตอบสนองควำมต้ องกำรของลู กค้ ำ และผู้ บริ โภคอย่ ำง
ต่ อเนื่ องบุ คลำกรของบริ ษัทฯ ต้ องทุ่ มเทเพื่ อตอบสนองควำมต้ องกำรของลู กค้ ำ และผู้ บริ โภคอย่ ำงเต็ มที่ ด้ วยรำคำที่ สมเหตุ สมผล ทั นต่ อ
สถำนกำรณ์ มี คุณภำพ ไม่ จ�ำกั ดสิ ทธิ ของผู้ บริ โภค และมี เงื่ อนไขที่ เป็ นธรรมส� ำหรั บผู้ บริ โภค
(2) บริ ษัทฯ ต้ องไม่ ท�ำกำรใดอั นเป็ นกำรหลอกลวง หรื อท� ำให้ หลงเชื่ อในคุ ณภำพสิ นค้ ำและบริ กำรของบริ ษัทฯ
(3) บริ ษั ทฯ มุ่ งมั่ นพั ฒ นำควำมปลอดภั ยในกำรใช้ สิ นค้ ำและบริ กำรของบริ ษั ทฯ ควำมปลอดภั ยของผู้ บริ โภคนั้ นมี ควำมส� ำคั ญยิ่ ง บริ ษั ทฯ
ต้ องก� ำหนดให้ มี ป้ ำยเตื อนภั ย ตรวจสอบควำมปลอดภั ยในสถำนประกอบกำรรณรงค์ และอบรมพนั กงำนในเรื่ องควำมปลอดภั ยส� ำหรั บ
ผู้ บริ โภคอย่ ำงเคร่ งครั ดต่ อเนื่ อง
โดยในปี 2564 บริ ษัทได้ รับควำมพึ งพอใจจำกลู กค้ ำในระดั บดี หรื อร้ อยละ 81.92% และไม่ มีข้อร้ องเรี ยนจำกลู กค้ ำในเรื่ องส� ำคั ญ
3. กำรร่ วมพั ฒนำชุ มชนและสั งคม
บริ ษัทด� ำเนิ นธุ รกิ จด้ วยควำมรั บผิ ดชอบต่ อชุ มชนและสั งคม โดยให้ ควำมส� ำคั ญกั บกำรลดผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมและหลี กเลี่ ยงกำรด� ำเนิ นงำน
ที่ อำจสร้ ำงผลกระทบเชิ งลบต่ อคุ ณภำพชี วิตของชุ มชนรอบสถำนประกอบกำร ในปี 2564 ไม่ พบข้ อร้ องเรี ยนจำกชุ มชนในประเด็ นด้ ำนสั งคมหรื อ
สิ่ งแวดล้ อม
นอกจำกนี้ บริ ษั ทยั งมี ส่ วนในกำรพั ฒนำคุ ณภำพชี วิ ตและส่ งเสริ มกำรมี ส่ วนร่ ว มกั บชุ มชน โดยในปี 2564 บริ ษั ทได้ มี กิ จกรรมร่ ว มกั บ
ชุ มชนดั งนี้

กำรขั บเคลื่ อนธุ รกิ จเพื่ อควำมยั่ งยื น
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กิ จกรรมช่ วยเหลื อโรงพยำบำล
ที่ ได้ รับผลกระทบ COVID-19
วั ตถุ ประสงค์

ซื้ ออุ ปกรณ์ และวั สดุ ทำงกำรแพทย์ ที่จ�ำเป็ น
ในกำรดู แลผู้ ป่วย COVID-19
กลุ่ มเป้ ำหมำย

โรงพยำบำล และผู้ ป่วยติ ดเชื้ อ COVID-19
ผลลั พธ์

บริ จำคเงิ นแก่ โรงพยำบำลชิ นเขต

โครงกำรสนั บสนุ นข้ ำวกล่ อง
สู้ ภั ย COVID-19

วั ตถุ ประสงค์
เพื่ อช่ วยเหลื อและแบ่ งเบำภำระทำงเศรษฐกิ จ
ให้ ประชำชนที่ ได้ รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์
กำรแพร่ ระบำดของ COVID-19
กลุ่ มเป้ ำหมำย
ชุ มชนแก้ วอิ นทร์ และชุ มชนใกล้ เคี ยง
ผลลั พธ์
บริ ษัทมอบข้ ำวกล่ องจ� ำนวน 150กล่ อง
ให้ กับประชำชนที่ มีบ้ำนพั กอำศั ยอยู่ ในชุ มชน
แก้ วอิ นทร์ ที่ได้ รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์
กำรแพร่ ระบำดของ COVID-19
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4. กำรวิ เครำะห์ และค� ำอธิ บำยของฝ่ ำยจั ดกำร(MD&A)
4.1 วิ เครำะห์ ผลกำรด� ำเนิ นงำนและฐำนะกำรเงิ น
4.1.1 ภำพรวมของกำรด� ำเนิ นธุ รกิ จ

เศรษฐกิ จของประเทศไทยต้ องเผชิ ญหน้ ำกั บวิ กฤตเช่ นเดี ยวกั นกั บสถำนกำรณ์ เศรษฐกิ จทั่ วโลก จำกสถำนกำรณ์ กำรแพร่ ระบำดของ COVID – 19 ท� ำให้
รั ฐบำลในหลำยประเทศทั่ วโลกจ� ำเป็ นต้ องประกำศมำตรกำรล็ อคดำวน์ เพื่ อควบคุ มสถำนกำรณ์ กำรแพร่ ระบำด ส่ งผลให้ กิจกรรมทำงเศรษฐกิ จหยุ ดชะงั ก
อย่ ำงไรก็ ตำม ประเทศไทยถื อเป็ นประเทศที่ ค่อนข้ ำงประสบควำมส� ำเร็ จในกำรควบคุ มกำรแพร่ ระบำดจนน� ำไปสู่ กำรผ่ อนคลำยมำตรกำรล็ อคดำวน์ ได้ ในบำง
ช่ วงของปี 2564 ถึ งกระนั้ น เศรษฐกิ จในประเทศยั งคงฟื้ นตั วได้ ไม่ เต็ มที่ โดยมี สำเหตุ หลั กมำจำกกำรหดตั วของภำคกำรส่ งออก ภำคกำรท่ องเที่ ยว ภำคกำร
ลงทุ น รวมถึ งภำคกำรบริ โภคที่ ยังไม่ ฟ้ ื นตั วกลั บมำจำกระดั บก่ อนกำรแพร่ ระบำด
โดยในปี 2564 บริ ษัทฯ ได้ รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ กำรแพร่ ระบำดของ COVID-19 และกำรประกำศมำตรกำรล็ อคดำวน์ เพี ยงเล็ กน้ อย เนื่ องจำก
สิ นค้ ำของบริ ษัทฯ เป็ นสิ นค้ ำที่ มีควำมจ� ำเป็ นต่ อกำรใช้ งำนในชี วิตประจ� ำวั น ซึ่ งเป็ นผลมำจำกผู้ บริ โภคซึ่ งเป็ นกลุ่ มลู กค้ ำหลั กของบริ ษัทฯ มี กำรปรั บเปลี่ ยน
พฤติ กรรมกำรซื้ อ ที่ หันมำนิ ยมซื้ ออำหำรแบบ Food delivery มำกขึ้ น ท� ำให้ สินค้ ำประเภทบรรจุ ภัณฑ์ อำหำร มี ควำมต้ องกำรใช้ งำนอย่ ำงต่ อเนื่ องในกลุ่ มตลำด
อำหำรอย่ ำงต่ อเนื่ อง ประกอบกั บบริ ษัทฯ มี กำรปรั บใช้ กลยุ ทธ์ ที่เหมำะสมกั บสถำนกำรณ์ ที่ เกิ ดขึ้ นจริ ง รวมถึ งมี กำรพั ฒนำและประยุ กต์ ใช่ เทคโนโลยี ใหม่ ๆ
เพื่ อพั ฒนำระบบกำรท� ำงำนให้ มีประสิ ทธิ ภำพมำกขึ้ น
4.1.2 ผลกำรด� ำเนิ นงำน
ผลกำรด� ำเนิ นงำน

2564
บำท

2563
ร้ อยละ

บำท

ร้ อยละ

เพิ่ มขึ้ น(ลดลง)

บำท

ร้ อยละ

รำยได้

รำยได้ จำกกำรขำย
รำยได้ อื่น
รวมรำยได้

505,794,069
5,278,454
511,072,523

98.97
1.03
100.00

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

99.12
0.88
100.00

36,081,102
1,109,226
37,190,329

7.68
26.61
7.85

ต้ นทุ นขำย
ค่ ำใช้ จ่ำยในกำรขำยและบริ หำร
ต้ นทุ นทำงกำรเงิ น
รวมค่ ำใช้ จ่ำย

411,643,242
57,899,259
50,458
469,592,959

80.54
11.33
0.01
91.88

373,721,987
57,295,415
112,298
431,129,700

78.86
12.09
0.02
90.98

37,921,255
603,845
(61,840)
38,463,258

10.15
1.05
(55.07)
8.92

ก� ำไร (ขำดทุ น) ก่ อนภำษี เงิ นได้

41,479,564

8.12

42,752,494

9.02

(1,272,929)

(2.98)

ค่ ำใช้ จ่ำย

ค่ ำใช้ จ่ำยภำษี เงิ นได้
ก� ำไร (ขำดทุ น) ส� ำหรั บงวด

7,569,644

1.48

8,160,003

1.72

(590,359)

(7.23)

33,909,920

6.64

34,592,491

7.30

(682,571)

(1.97)

4.1.2.1 รำยได้ จำกกำรขำย
ในปี 2564 บริ ษั ทฯ มี รำยได้ จำกกำรขำยสิ นค้ ำเป็ นจ� ำนวน
505.79 ล้ ำนบำท เพิ่ มขึ้ นจำกปี 2563 เป็ นจ� ำนวน 36.08 ล้ ำนบำท คิ ดเป็ น
ร้ อยละ 7.68 โดยมี สำเหตุ หลั กมำจำกรำคำขำยสิ นค้ ำเฉลี่ ยที่ เพิ่ มขึ้ น ซึ่ งเป็ น
ผลมำจำกรำคำวั ตถุ ดิบเฉลี่ ยปรั บตั วเพิ่ มขึ้ น อย่ ำงไรก็ ตำม ปริ มำณกำรขำย
สิ นค้ ำประเภทถุ งพลำสติ กและฟิ ล์มยื ดห่ อหุ้ มอำหำรลดลง แต่ ปริ มำณกำรขำย
สิ นค้ ำประเภทกล่ องกระดำษบรรจุ อำหำรเพิ่ มขึ้ น
4.1.2.2 รำยได้ อื่น
ในปี 2564 บริ ษัทฯ มี รำยได้ อื่น เป็ นจ� ำนวน 5.28 ล้ ำนบำท เพิ่ มขึ้ นจำก
ปี 2563 เป็ นจ� ำนวน 1.11 ล้ ำนบำท คิ ดเป็ นร้ อยละ 26.61 โดยมี สำเหตุ หลั ก
มำจำกบริ ษัทฯ ได้ รับเงิ นช่ วยเหลื อจำกส� ำนั กงำนประกั นสั งคมในสถำนกำรณ์
กำรแพร่ ระบำดของ COVID-19 และรำยได้ จำกกำรขำยเศษเสี ย (ที่ เกิ ดขึ้ น
จำกกระบวนกำรผลิ ต) เพิ่ มขึ้ นเล็ กน้ อย
4.1.2.3 ค่ ำใช้ จ่ำย
ในปี 2564 บริ ษัทฯ มี ต้นทุ นขำยเป็ นจ� ำนวน 411.64 ล้ ำนบำท เพิ่ มขึ้ น
จำกปี 2563 เป็ นจ� ำนวน 37.92 ล้ ำนบำท คิ ดเป็ นร้ อยละ 10.15 โดยมี สำเหตุ
หลั กมำจำกกำรเพิ่ มขึ้ นของปริ มำณกำรขำยสิ นค้ ำและกำรเพิ่ มขึ้ นของรำคำ
วั ตถุ ดิบเฉลี่ ย

บริ ษัทฯ มี ค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำยและบริ หำร เป็ นจ� ำนวน 57.90 ล้ ำนบำท
เพิ่ มขึ้ นจำกปี 2563 เป็ นจ� ำนวน 0.60 ล้ ำนบำท คิ ดเป็ นร้ อยละ 1.05 โดยมี
สำเหตุ หลั กมำจำกกำรเพิ่ มขึ้ นของค่ ำเผื่ อหนี้ สงสั ยจะสู ญ ค่ ำใช้ จ่ำยเกี่ ยวกั บ
กำรโฆษณำประชำสั มพั นธ์ ค่ ำใช้ จ่ำยเกี่ ยวกั บพนั กงำน รวมถึ งค่ ำใช้ จ่ำยในกำร
ผลิ ตสิ นค้ ำประเภทฟิ ล์ มยื ดห่ อหุ้ มอำหำรในช่ วงที่ ไม่ มีกำรผลิ ตสิ นค้ ำ อย่ ำงไร
ก็ ตำม ค่ ำเสื่ อมรำคำลดลง กลั บรำยกำรส� ำรองสิ นค้ ำคงเหลื อ
บริ ษัทฯ มี ต้นทุ นทำงกำรเงิ น เป็ นจ� ำนวน 0.05 ล้ ำนบำท ลดลงจำกปี
2563 เป็ นจ� ำนวน 0.06 ล้ ำนบำท คิ ดเป็ นร้ อยละ 55.07 โดยมี สำเหตุ หลั กมำ
จำกดอกเบี้ ยจำกกำรช� ำระหนี้ จำกสั ญญำเช่ ำกำรเงิ นลดลง ซึ่ งเป็ นผลมำจำก
มู ลค่ ำหนี้ สินจำกสั ญญำเช่ ำกำรเงิ นลดลง
4.1.2.4 ก� ำไรขั้ นต้ น
ในปี 2564 บริ ษัทฯ มี ก�ำไรขั้ นต้ นเป็ นจ� ำนวน 94.15 ล้ ำนบำท ลดลง
จำกปี 2563 เป็ นจ� ำนวน 1.84 ล้ ำนบำท คิ ดเป็ นร้ อยละ 1.92 โดยมี สำเหตุ หลั ก
มำจำกรำคำวั ตถุ ดิบเฉี่ ยที่ ปรั บตั วเพิ่ มขึ้ น
4.1.2.5 ก� ำไรสุ ทธิ
ในปี 2564 บริ ษัทฯ มี ก� ำไรสุ ทธิ เป็ นจ� ำนวน 33.91 ล้ ำนบำท ลดลง
จำกปี 2563 เป็ นจ� ำนวน 0.68 ล้ ำนบำท คิ ดเป็ นร้ อยละ 1.97 โดยมี สำเหตุ หลั ก
มำจำกก� ำไรขั้ นต้ นที่ ปรั บตั วลดลง และมี ค่ำใช้ จ่ำยบำงส่ วนที่ เกิ ดขึ้ นจำกผล
กระทบในสถำนกำรณ์ กำรแพร่ ระบำดของ COVID-19 ส่ งผลให้ ก�ำไรสุ ทธิ
ของบริ ษัทฯ ลดลงดั งที่ กล่ ำวมำข้ ำงต้ น
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4.1.3 ฐำนะกำรเงิ น
4.1.3.1 สิ นทรั พย์
สิ นทรั พย์ (บำท)

เพิ่ มขึ้ น (ลดลง)

ณ วั นที่ 31 ธั นวำคม
2564

มู ลค่ ำ

2563

สิ นทรั พย์ หมุ นเวี ยน

เงิ นสดและรำยกำรเที ยบเท่ ำเงิ นสด
สิ นทรั พย์ ทำงกำรเงิ นหมุ นเวี ยน
ลู กหนี้ กำรค้ ำและลู กหนี้ อื่น
สิ นค้ ำคงเหลื อ
รวมสิ นทรั พย์ หมุ นเวี ยน

ร้ อยละ

(10,834,897)
13,798,473
8,015,942
10,979,518

(16.31)
25.44
18.19
6.59

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

(1,817,591)
(887,101)
67,378
(175,201)
(912,453)
(3,724,968)

(0.92)
(46.76)
3.28
(4.11
(55.46)
(1.80)

373,733,972

7,254,550

1.94

55,609,341
1,912,000
68,042,408
52,073,940
177,637,689

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

ที่ ดิน อำคำร และอุ ปกรณ์
สิ นค้ ำคงเหลื อ
สิ นทรั พย์ ไม่ มีตัวตน
สิ นทรั พย์ ภำษี เงิ นได้ รอกำรตั ดบั ญชี
สิ นทรั พย์ ไม่ หมุ นเวี ยนอื่ น
รวมสิ นทรั พย์ ไม่ หมุ นเวี ยน

195,399,641
1,009,940
2,121,688
4,086,639
732,925
203,350,833

สิ นทรั พย์ ไม่ หมุ นเวี ยน

380,988,252

-

สิ นทรั พย์ ไม่ หมุ นเวี ยน

ณ วั นที่ 31 ธั นวำคม 2564 บริ ษัทฯ มี สินทรั พย์ รวมเท่ ำกั บ 380.99 ล้ ำนบำท เพิ่ มขึ้ นจำก ณ วั นที่ 31 ธั นวำคม 2563 เป็ นจ� ำนวน 7.25 ล้ ำนบำท คิ ดเป็ น
ร้ อยละ 1.94 โดยมี สำเหตุ หลั กมำจำกรำยกำรดั งต่ อไปนี้

• เงิ นสดและรำยกำรเที ยบเท่ ำเงิ นสด ลดลงจ� ำนวน 10.83 ล้ ำนบำท จำกกำรใช้ เงิ นลงทุ นในสิ นทรั พย์ ถำวร กำรจ่ ำยเงิ นปั นผล และกำรช� ำระหนี้ สินตำม
สั ญญำเช่ ำทำงกำรเงิ น อย่ ำงไรก็ ตำม บริ ษัทฯ ได้ รับเงิ นสดซึ่ งมำจำกกิ จกรรมด� ำเนิ นงำนระหว่ ำงงวด
• ลู กหนี้ กำรค้ ำและลู กหนี้ อื่น เพิ่ มขึ้ นจ� ำนวน 13.80 ล้ ำนบำท จำกกำรเพิ่ มขึ้ นของปริ มำณกำรขำยสิ นค้ ำ
• สิ นค้ ำคงเหลื อ เพิ่ มขึ้ นจ� ำนวน 8.02 ล้ ำนบำท จำกกำรเพิ่ มขึ้ นของวั ตถุ ดิบและสิ นค้ ำส� ำเร็ จรู ปเพื่ อส� ำรองไว้ ส�ำหรั บกำรผลิ ตและกำรขำย ประกอบกั บ
รำคำวั ตถุ ดิบเฉลี่ ยที่ เพิ่ มขึ้ น ส่ งผลให้ มูลค่ ำสิ นค้ ำคงเหลื อเพิ่ มขึ้ น
• ที่ ดิน อำคำร และอุ ปกรณ์ และสิ ทธิ กำรใช้ สินทรั พย์ ลดลงจ� ำนวน 2.7 ล้ ำนบำท จำกกำรลดลงของมู ลค่ ำสิ นทรั พย์ ซึ่ งเป็ นผลมำจำกกำรคิ ดค่ ำเสื่ อม
รำคำ อย่ ำงไรก็ ตำม บริ ษัทฯ มี กำรลงทุ นเพิ่ มในสิ นทรั พย์ ซึ่ งส่ วนใหญ่ เป็ นเครื่ องจั กรและอุ ปกรณ์
• สิ นทรั พย์ ไม่ หมุ นเวี ยนอื่ น ลดลงจ� ำนวน 0.91 ล้ ำนบำท จำกเงิ นมั ดจ� ำในกำรซื้ อสิ นทรั พย์ ลดลง

4.1.3.2 หนี้ สินและส่ วนของผู้ ถือหุ้ น
หนี้ สินและส่ วนของผู้ ถือหุ้ น (บำท)

ณ วั นที่ 31 ธั นวำคม
2564

2563

เพิ่ มขึ้ น (ลดลง)

มู ลค่ ำ

ร้ อยละ

หนี้ สินหมุ นเวี ยน
เจ้ ำหนี้ กำรค้ ำและเจ้ ำหนี้ อื่น
หนี้ สินภำยใต้ สัญญำเช่ ำกำรเงิ นที่ ถึงก� ำหนดช� ำระภำยในหนึ่ งปี
ภำษี เงิ นได้ ค้ำงจ่ ำย
รวมหนี้ สินหมุ นเวี ยน

40,548,306
273,388
3,981,145
44,802,839

40,240,928
701,243
4,588,634
45,530,805

307,378
(427,855)
(607,489)
(727,966)

0.76
(61.01)
(13.24)
(1.60)

หนี้ สินภำยใต้ สัญญำเช่ ำกำรเงิ น
ภำระผู กพั นผลประโยชน์ พนั กงำน
หนี้ สินไม่ หมุ นเวี ยนอื่ น
รวมหนี้ สินไม่ หมุ นเวี ยน

529,897
13,630,890
1,102,400
15,263,187

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

(270,106)
(1,095,286)
10,240
(1,355,152)

(33.76)
(7.44)
0.94
(8.15)

รวมหนี้ สิน

60,066,026

62,149,144

(2,083,118)

(3.35)

320,922,496

311,584,828

9,337,668

3.00

หนี้ สินไม่ หมุ นเวี ยน

รวมส่ วนของผู้ ถือหุ้ น

ณ วั นที่ 31 ธั นวำคม 2564 หนี้ สินรวมของบริ ษัทฯ เท่ ำกั บ 60.07 ล้ ำนบำท ลดลงจำก ณ วั นที่ 31 ธั นวำคม 2563 จ� ำนวน 2.08 ล้ ำนบำท คิ ดเป็ นร้ อยละ
3.35 โดยมี สำเหตุ หลั กมำจำกรำยกำรดั งต่ อไปนี้
• เจ้ ำหนี้ กำรค้ ำและเจ้ ำหนี้ อื่น เพิ่ มขึ้ นจ� ำนวน 0.31 ล้ ำนบำท จำกกำรเพิ่ มขึ้ นของเจ้ ำหนี้ ค่ำภำษี มู ลค่ ำเพิ่ มและค่ ำสอบบั ญชี ค้ำงจ่ ำย
• หนิ้ สินภำยใต้ สัญญำเช่ ำกำรเงิ น ลดลงจ� ำนวน 0.7 ล้ ำนบำท จำกกำรช� ำระหนี้ สัญญำเช่ ำทำงกำรเงิ นตำมก� ำหนด
• ภำษี เงิ นได้ ค้ำงจ่ ำย ลดลงจ� ำนวน 0.61 ล้ ำนบำท จำกกำรลดลงของก� ำไรสุ ทธิ ประจ� ำงวด
• ภำระผู กพั นผลประโยชน์ พนั กงำน ลดลงจ� ำนวน 1.10 ล้ ำนบำท จำกกำรปรั บปรุ งหนี้ สินเพิ่ มเติ มตำมรำยงำนของนั กคณิ ตศำสตร์ ประกั นภั ย
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แบบ 56-1 One Report 2564
ณ วั นที่ 31 ธั นวำคม 2564 ส่ วนของผู้ ถือหุ้ นรวมของบริ ษัทฯ เท่ ำกั บ 320.92 ล้ ำนบำท เพิ่ มขึ้ นจำก ณ วั นที่ 31 ธั นวำคม 2563 จ� ำนวน 9.34 ล้ ำนบำท
คิ ดเป็ นร้ อยละ 3.00 โดยมี สำเหตุ หลั กมำจำกผลก� ำไรในกำรด� ำเนิ นงำนที่ เกิ ดขึ้ นระหว่ ำงงวดเป็ นจ� ำนวน 33.91 ล้ ำนบำท อย่ ำงไรก็ ตำม บริ ษัทฯ ได้ ท�ำกำร
จ่ ำยเงิ นปั นผลเป็ นจ� ำนวน 27.00 ล้ ำนบำท
4.1.4 กระแสเงิ นสด
กระแสเงิ นสด (หน่ วย : บำท)

เพิ่ มขึ้ น (ลดลง)

ณ วั นที่ 31 ธั นวำคม
2564

มู ลค่ ำ

2563

ร้ อยละ

กระแสเงิ นสดจำกกิ จกรรมด� ำเนิ นงำน
กระแสเงิ นสดจำกกิ จกรรมลงทุ น
กระแสเงิ นสดจำกกิ จกรรมจั ดหำเงิ น

25,743,885
(8,832,344)
(27,746,438)

44,269,543
(11,108,490)
(28,218,720)

(18,525,658)
2,276,146
472,282

(41.85)
20.49
1.67

เงิ นสดและรำยกำรเที ยบเท่ ำเงิ นสดเพิ่ มขึ้ น (ลดลง) สุ ทธิ

(10,834,897)

4,942,333

(15,777,230)

(319.23)

4.2 ข้ อมู ลทำงกำรเงิ นที่ ส�ำคั ญ
4.2.1 อั ตรำส่ วนทำงกำรเงิ นที่ ส�ำคั ญ
รำยกำร

2564

2563

2562

อั ตรำส่ วนสภำพคล่ อง
อั ตรำส่ วนสภำพคล่ อง (เท่ ำ)
อั ตรำส่ วนสภำพคล่ องหมุ นเร็ ว (เท่ ำ)
อั ตรำส่ วนสภำพคล่ องกระแสเงิ นสด (เท่ ำ)
อั ตรำส่ วนหมุ นเวี ยนลู กหนี้ กำรค้ ำ (เท่ ำ)
ระยะเวลำเก็ บหนี้ เฉลี่ ย (วั น)
อั ตรำส่ วนหมุ นเวี ยนสิ นค้ ำคงเหลื อ (เท่ ำ)
ระยะเวลำขำยสิ นค้ ำเฉลี่ ย (วั น)
อั ตรำส่ วนหมุ นเวี ยนเจ้ ำหนี้ (เท่ ำ)
ระยะเวลำช� ำระหนี้ (วั น)
วงจรเงิ นสด (วั น)

3.96
2.80
0.57
8.28
44
22.66
16
16.89
22
38

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

18.61
8.21
6.64
10.72

20.44
9.13
7.30
11.26

19.04
8.16
6.49
11.12

8.99
23.34

9.51
25.99

9.52
30.12

1.35

1.30

1.47

0.19
656.82
79.37

0.20
468.95
78.13

0.17
518.59
81.30

อั ตรำส่ วนแสดงควำมสำมำรถในกำรท� ำก� ำไร
อั ตรำก� ำไรขั้ นต้ น (%)
อั ตรำก� ำไรจำกกำรด� ำเนิ นงำน (%)
อั ตรำก� ำไรสุ ทธิ (%)
อั ตรำผลตอบแทนผู้ ถือหุ้ น (%)
อั ตรำส่ วนแสดงประสิ ทธิ ภำพในกำรด� ำเนิ นงำน
อั ตรำผลตอบแทนจำกสิ นทรั พย์ (%)
อั ตรำผลตอบแทนจำกสิ นทรั พย์ ถำวร (%)
อั ตรำกำรหมุ นของสิ นทรั พย์ (เท่ ำ)

อั ตรำส่ วนวิ เครำะห์ นโยบำยทำงกำรเงิ น
อั ตรำส่ วนหนี้ สินต่ อส่ วนของผู้ ถือหุ้ น (เท่ ำ)
อั ตรำส่ วนควำมสำมำรถในกำรช� ำระดอกเบี้ ย (เท่ ำ)
อั ตรำกำรจ่ ำยเงิ นปั นผล (%)

กำรวิ เครำะห์ และค� ำอธิ บำยของฝ่ ำยจั ดกำร(MD&A)
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| บริ ษัท ไทยอุ ตสำหกรรมพลำสติ ก(1994) จ� ำกั ด(มหำชน)

5. ข้ อมู ลทั่ วไปและข้ อมู ลส� ำคั ญอื่ น
5.1

ข้ อมู ลทั่ วไป

ชื่ อบริ ษัท

: บริ ษัท ไทยอุ ตสำหกรรมพลำสติ ก (1994) จ� ำกั ด (มหำชน)

สถำนที่ ตั้งส� ำนั กงำนใหญ่

: เลขที่ 53/1 หมู่ ที่ 4 ถนนกำญจนำภิ เษก ต� ำบลบำงแม่ นำง อ� ำเภอบำงใหญ่ จั งหวั ดนนทบุ รี 11140

ทุ นจดทะเบี ยน

: 135,000,000 บำท (ณ วั นที่ 31 ธั นวำคม 2564)

โทรศั พท์

: 02-191-8288-89

โทรสำร

: 02-191-8290

เว็ บไซต์

: www.tpic.co.th

เลขำนุ กำร

: อี เมล : C.secertary@tpic.co.th
โทรศั พท์ : 02-191-8288-9 ต่ อ 102

ส� ำนั กเลขำนุ กำร

อี เมล : Information@tpic.co.th
โทรศั พท์ : 02-191-8288-9 ต่ อ 102

บุ คคลอ้ ำงอิ ง
นำยทะเบี ยนหลั กทรั พย์

: บริ ษัท ศู นย์ รับฝำกหลั กทรั พย์ (ประเทศไทย) จ� ำกั ด
อำคำรตลำดหลั กทรั พย์ แห่ งประเทศไทย
93 ถนนรั ชดำภิ เษก แขวงดิ นแดง เขตดิ นแดง กรุ งเทพมหำนคร 10400
โทรศั พท์ : 02-009-9999
โทรสำร

ผู้ สอบบั ญชี

: 02-009-9991

: บริ ษัท เอ็ ม อำร์ แอนด์ แอสโซซิ เอท จ� ำกั ด
ห้ อง 705-706 อำคำรเจ้ ำพระยำทำวเวอร์
89 ซอยวั ดสวนพลู ถนนเจริ ญกรุ ง แขวงบำงรั ก เขตบำงรั ก กรุ งเทพมหำนคร 10500
โทรศั พท์ : 02-630-7500-5
โทรสำร

ผู้ ตรวจสอบภำยใน

: 02-2630-7506

: บริ ษัท สอบบั ญชี ไอ วี แอล จ� ำกั ด
เลขที่ 35 ซอยวิ ชรธรรมสำธิ ต 36 ถนนสุ ขุ มวิ ท 101/1 แขวงบำงจำก เขตพระโขนง กรุ งเทพมหำนคร 10260
โทรศั พท์ : 02-746-4861-3
โทรสำร

5.2

: 02-746-4569

ข้ อมู ลส� ำคั ญอื่ น
- ไม่ มี –

5.3

ข้ อพิ พำททำงกฎหมำย
บริ ษัทฯไม่ มีข้อพิ พำททำงกฎหมำย

5.4

ตลำดรอง
บริ ษัทฯไม่ มีหลั กทรั พย์ จดทะเบี ยนในตลำดหลั กทรั พย์ ของประเทศอื่ น

5.5

สถำบั นกำรเงิ นที่ ติดต่ อประจ� ำ
บริ ษัทฯไม่ มีกำรออกตรำสำรหนี้ ในปี 2564
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ส่ วนที่ 2
กำรก� ำกั บดู แลกิ จกำร

6. นโยบำยก� ำกั บดู แลกิ จกำร
7. โครงสร้ ำงกำรก� ำกั บดู แลกิ จกำร และข้ อมู ลส� ำคั ญเกี่ ยวกั บคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรชุ ดย่ อย ผู้ บริ หำร พนักงำนและอื่ น ๆ
8. รำยงำนผลกำรด� ำเนินงำนส� ำคั ญด้ ำนกำรก� ำกั บดู แลกิ จกำร
9. กำรควบคุ มภำยในและรำยกำรระหว่ ำงกั น

| บริ ษัท ไทยอุ ตสำหกรรมพลำสติ ก(1994) จ� ำกั ด(มหำชน)

ส่ วนที่ 2 กำรก� ำกั บดู แลกิ จกำร
6. นโยบำยกำรก� ำกั บดู แลกิ จกำร

คณะกรรมกำรบริ ษัทค� ำนึ งถึ งควำมส� ำคั ญของนโยบำยเกี่ ยวกั บกำรก� ำกั บดู แลกิ จกำรที่ ดี (The Principles of Good Corporate Governance)
โดยก� ำหนดเป็ นนโยบำยเพื่ อให้ กำรด� ำเนิ นธุ รกิ จมี กำรก� ำกั บดู แลกิ จกำรที่ โปร่ งใสสำมำรถตรวจสอบได้ และเพิ่ มควำมเชื่ อมั่ นให้ แก่ ผู้ลงทุ น บริ ษัทจะเปิ ดเผยข้ อมู ล
ให้ กับสำธำรณะและผู้ ถือหุ้ นอย่ ำงสม�่ ำเสมอ นอกจำกนี้ บริ ษัทฯ ยั งให้ ควำมส� ำคั ญต่ อระบบกำรควบคุ มภำยในและกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง รวมทั้ งมี กำรติ ดตำม
กำรปฏิ บัติตำมนโยบำยกำรก� ำกั บดู แลกิ จกำรที่ ดีอย่ ำงสม�่ ำเสมอ โดยกำรเผยแพร่ ข้อมู ลผ่ ำนช่ องทำงเว็ บไซต์ ของบริ ษัทให้ แก่ กรรมกำร ผู้ บริ หำร พนั กงำน และ
บุ คคลทั่ วไปได้ รับทรำบเพื่ อกำรก� ำกั บดู แลกิ จกำรที่ ดี พร้ อมทั้ งมี คณะกรรมกำรตรวจสอบติ ดตำมอย่ ำงสม�่ ำเสมอ ในปี 2564 ไม่ มีประเด็ นหรื อสถำนกำรณ์ ใดที่
กำรปฏิ บัติไม่ เป็ นไปตำมนโยบำยกำรก� ำกั บดู แลกิ จกำรที่ ดี

6.1 ภำพรวมของนโยบำยและแนวปฏิ บัติกำรก� ำกั บดู แลกิ จกำร
6.1.1 นโยบำยและแนวปฏิ บัติเกี่ ยวกั บคณะกรรมกำร
1) กำรสรรหำกรรมกำรบริ ษัท กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำร
บริ หำรและผู้ บริ หำร
a) กำรสรรหำกรรมกำร
คณะกรรมกำรสรรหำและพิ จำรณำค่ ำตอบแทน เป็ น
ผู้ พิ จ ำ ร ณำ ก� ำ ห น ด ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ แ ล ะ น โ ย บ ำ ย ใ น กำ ร
สรรหำบุ คคลที่ เหมำะสมด้ ำนควำมรู้ ควำมสำมำรถ และ
ประสบกำรณ์ ในกำรท� ำงำน และน� ำเสนอรำยชื่ อกรรมกำร
เพื่ อเสนอต่ อที่ ประชุ มผู้ ถือหุ้ นให้ แต่ งตั้ งเป็ นกรรมกำรบริ ษัท
โดยในขั้ นตอนของกำรสรรหำดั งกล่ ำว ได้ เปิ ดโอกำสให้
ผู้ ถือหุ้ นรำยย่ อยเสนอชื่ อบุ คคลที่ เหมำะสมเพื่ อเข้ ำรั บกำร
คั ดเลื อกอี กทำงหนึ่ งด้ วย ทั้ งนี้ สิทธิ ในกำรแต่ งตั้ งกรรมกำร
ถื อเป็ นของผู้ ถือหุ้ น โดยมี หลั กเกณฑ์ ดังนี้
(1) คณะกรรมกำรของบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมกำรอย่ ำง
น้ อย 5 คน ทั้ งนี้ กรรมกำรไม่ น้อยกว่ ำกึ่ งหนึ่ งของจ� ำนวน
กรรมกำรทั้ งหมดนั้ นต้ องมี ถิ่ นที่ อยู่ ในรำชอำณำจั กร
แ ล ะ ก ร ร ม กำ ร ขอ ง บ ริ ษั ท จ ะ ต้ อ ง ไ ม่ มี คุ ณ ส ม บั ติ
และไม่ มี ลั กษณะต้ องห้ ำมตำมที่ ก� ำหมำยก� ำหนด
(2) กำรเลื อกตั้ งกรรมกำรโดยที่ ประชุ มผู้ ถื อหุ้ นนั้ น ให้ ใช้
คะแนนเสี ยงข้ ำงมำกและให้ เป็ นไปตำมหลั กเกณฑ์ และ
วิ ธีกำรดั งต่ อไปนี้
ก. ผู้ ถือหุ้ นคนหนึ่ งมี คะแนนเสี ยงเท่ ำกั บจ� ำนวนหุ้ นที่ ถือ
ข. ผู้ ถื อหุ้ นแต่ ละคนจะใช้ คะแนนเสี ยงที่ มี อยู่ ทั้ งหมดตำม
(ก) เลื อกตั้ งบุ คคลคนเดี ยวหรื อหลำยคนเป็ นกรรมกำร
ก็ ได้ ในกรณี ที่ เลื อกตั้ งบุ คคลหลำยคนเป็ นกรรมกำรจะ
แบ่ งคะแนนเสี ยงให้ แก่ ผู้ ใดมำกน้ อยเพี ยงใดไม่ ได้
ค. บุ คคลซึ่ งได้ รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตำมล� ำดั บลงมำเป็ นผู้
ได้ รับกำรเลื อกตั้ งเป็ นกรรมกำรเท่ ำจ� ำนวนกรรมกำรที่
จะพึ งมี หรื อจะพึ งเลื อกตั้ งในครั้ งนั้ น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ ง
ได้ รับกำรเลื อกตั้ งในล� ำดั บถั ดลงมำมี คะแนนเสี ยงเท่ ำ
กั นเกิ นจ� ำนวนกรรมกำรที่ จะพึ งมี หรื อพึ งจะเลื อกตั้ งใน
ครั้ งนั้ นให้ ผู้เป็ นประธำนเป็ นผู้ ออกเสี ยงชี้ ขำด
b) กำรสรรหำกรรมกำรอิ สระ
บริ ษั ทฯ คั ดเลื อกกรรมกำรอิ สระ โดยพิ จำรณำจำก
คุ ณสมบั ติตำมพระรำชบั ญญั ติมหำชนจ� ำกั ด พ.ศ. 2535
กฎหมำยว่ ำด้ วยหลั กทรั พย์ และตลำดหลั กทรั พย์ ฯ ประกำศ
คณะกรรมกำรตลำดทุ น รวมถึ งประกำศข้ อบั งคั บ และ/หรื อ
กฎระเบี ยบที่ เกี่ ยวข้ อง โดยบริ ษัทฯ จะจั ดให้ มีกรรมกำรอิ สระ
อย่ ำงน้ อยหนึ่ งในสำมของจ� ำนวนกรรมกำรทั้ งหมดของ
บริ ษัทฯ แต่ ต้องไม่ น้อยกว่ ำสำมคน
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c) กำรสรรหำผู้ บริ หำรระดั บสู ง
คณะกรรมกำรสรรหำและพิ จำรณำค่ ำตอบแทนเป็ น
ผู้ พิ จำรณำสรรหำบุ คคลที่ เหมำะสมมำด� ำรงต� ำแหน่ ง
กรรมกำรผู้ จัดกำรและผู้ บริ หำรระดั บสู งที่ มีหน้ ำที่ รำยงำน
ตรงต่ อกรรมกำรผู้ จัดกำร โดยในกำรพิ จำรณำจะคั ดเลื อก
จำกบุ คคลที่ มี คุ ณสมบั ติ ครบถ้ วนและเหมำะสม มี ควำม
รู้ ค วำมสำมำรถ ทั กษะและประสบกำรณ์ ที่ เป็ นประโยชน์
ต่ อกำรด� ำเนิ นงำนของบริ ษัท และเข้ ำใจธุ รกิ จของบริ ษัท
เป็ นอย่ ำงดี และสำมำรถบริ หำรงำนให้ บรรลุ วัตถุ ประสงค์
เป้ ำหมำยที่ คณะกรรมกำรบริ ษัทฯ ก� ำหนดไว้ โดยคณะกรรม
กำรบริ ษัทฯ จะเป็ นผู้ อนุ มัติแต่ งตั้ งผู้ บริ หำรสู งสุ ดดั งกล่ ำว
โดยคณะกรรมกำรสรรหำและพิ จำรณำค่ ำตอบแทนอำจ
พิ จำรณำว่ ำจ้ ำงที่ ปรึ กษำอิ สระเพื่ อเข้ ำมำช่ วยในกำรสรรหำ
ดั งกล่ ำวด้ วย
2) กำรพิ จำรณำค่ ำตอบแทนกรรมกำรและผู้ บริ หำรสู งสุ ด
บริ ษัทฯ มี นโยบำยจ่ ำยค่ ำตอบแทนกรรมกำรและผู้ บริ หำรที่ จูงใจ
ในระดั บที่ เหมำะสม โดยค� ำนึ งถึ งผลกำรด� ำเนิ นงำนของบริ ษัทฯ
และควำมสอดคล้ องกั บธุ รกิ จ/อุ ตสำหกรรมเดี ยวกั น รวมถึ ง
ควำมเหมำะสมกั บหน้ ำที่ และควำมรั บผิ ดชอบของกรรมกำรและ
ผู้ บริ หำรแต่ ละคน โดยบริ ษัทฯ ใช้ ควำมระมั ดระวั งในกำรจ่ ำย
ค่ ำตอบแทนผู้ บริ หำรของบริ ษั ทฯ ให้ อยู่ ในระดั บที่ เหมำะสม
โดยเป็ นอั ตรำที่ แข่ งขั นได้ ในกลุ่ มธุ รกิ จเดี ยวกั น เพื่ อที่ จะดู แล
และรั กษำผู้ บริ หำรที่ มี คุ ณภำพไว้ ผู้ บริ หำรที่ ได้ รั บมอบหมำย
หน้ ำที่ และควำมรั บผิ ดชอบเพิ่ มขึ้ นจะได้ รั บค่ ำตอบแทนเพิ่ มที่
เหมำะสมกั บหน้ ำที่ และควำมรั บผิ ดชอบที่ ได้ รับมอบหมำยเพิ่ ม
มำกขึ้ น ส� ำหรั บ กำรจ่ ำยค่ ำตอบแทนกรรมกำรบริ ห ำรและผู้
บริ หำร จะสอดคล้ องกั บผลกำรด� ำเนิ นงำนของบริ ษัทฯ และผล
กำรปฏิ บั ติ งำนของผู้ บริ หำรแต่ ละคน คณะกรรมกำรสรรหำ
และพิ จำรณำค่ ำตอบแทน เป็ นผู้ พิจำรณำก� ำหนดค่ ำตอบแทนที่
จ� ำเป็ นและเหมำะสมที่ เป็ นตั วเงิ น ให้ แก่ กรรมกำร กรรมกำรชุ ด
ย่ อย กรรมกำรผู้ จัดกำร รวมถึ งผู้ บริ หำรที่ มีหน้ ำที่ รำยงำนตรง
ต่ อกรรมกำรผู้ จัดกำร ทั้ งนี้ ส� ำหรั บค่ ำตอบแทนกรรมกำรและ
กรรมกำรชุ ดย่ อย คณะกรรมกำรก� ำหนดค่ ำตอบแทนจะน� ำเข้ ำ
เสนอต่ อที่ ประชุ มคณะกรรมกำรบริ ษัทเพื่ อขอมติ เห็ นชอบ และ
ที่ ประชุ มสำมั ญผู้ ถื อหุ้ นประจ� ำปี เพื่ อขออนุ มั ติ เป็ นประจ� ำทุ กปี
กำรก� ำหนดค่ ำตอบแทนของกรรมกำรบริ ษัทฯ กรรมกำรชุ ด
ย่ อย และผู้ บริ หำรสู งสุ ด ให้ พิจำรณำก� ำหนดค่ ำตอบแทนตำม
แนวทำงดั งต่ อไปนี้

แบบ 56-1 One Report 2564
(1) คณะกรรมกำรบริ ษัทฯ เป็ นผู้ พิจำรณำในกำรก� ำหนด
ค่ ำตอบแทนของกรรมกำรบริ ษัทฯ กรรมกำรชุ ดย่ อย
และผู้ บริ หำรสู งสุ ด (กรรมกำรผู้ จัดกำร) โดยพิ จำรณำ
ให้ เหมำะสมกั บภำระหน้ ำที่ ควำมรั บผิ ดชอบ ผลงำน
ประเภท/ขนำดธุ รกิ จของบริ ษัท และประโยชน์ ที่ คำด
ว่ ำจะได้ รั บจำกบุ คลำกรแต่ ละท่ ำน โดยที่ ค่ ำตอบแทน
ดั งกล่ ำวต้ องอยู่ ในระดั บที่ เหมำะสมและเพี ยงพอที่
จะจู งใจและรั กษำบุ คลำกรที่ มี คุ ณภำพไว้ โดยเปรี ยบ
เที ยบกั บบริ ษัทในธุ รกิ จที่ คล้ ำยคลึ งกั น อี กทั้ งยั งต้ อง
พิ จำรณำประเภทค่ ำตอบแทน วิ ธีกำรจ่ ำยค่ ำตอบแทน
และจ� ำนวนค่ ำตอบแทนที่ เหมำะสม
(2) หำกมี กำรเสนอปรั บอั ตรำค่ ำตอบแทนของผู้ บริ ห ำร
สู งสุ ด (กรรมกำรผู้ จัดกำร) ให้ คณะกรรมกำรบริ ษัทฯ
เป็ นผู้ พิจำรณำอนุ มัติรำยกำรดั งกล่ ำว
(3) กำรพิ จำรณำค่ ำตอบแทนของกรรมกำรบริ ษัทฯ และ
กรรมกำรชุ ดย่ อย ให้ นำเสนอที่ ประชุ มผู้ ถือหุ้ นพิ จำรณำ
อนุ มัติเป็ นประจ� ำทุ กปี

ห ลั กเ กณ ฑ์ ใ นกำ ร ปร ะเ มิ นผ ลกำ ร ปฏิ บั ติ งำ น ขอ ง คณ ะ
กรรมกำรบริ ษัทฯแบบประเมิ นผลกำรปฏิ บัติงำนทั้ ง 3 รู ปแบบ
ครอบคลุ มประเด็ นส� ำคั ญต่ ำงๆ อย่ ำงครบถ้ วน อำทิ โครงสร้ ำง
และกำรปฏิ บัติงำนของคณะกรรมกำร องค์ ประกอบของคณะ
กรรมกำร บทบำทหน้ ำที่ และควำมรั บผิ ดชอบ กำรก� ำกั บดู แล
กำรรำยงำนและกำรเปิ ดเผยข้ อมู ล กำรก� ำกั บดู แลกำรบริ หำร
ควำมเสี่ ยงและกำรควบคุ มภำยใน กำรพั ฒนำกรรมกำร เป็ นต้ น
โดยเกณฑ์ กำรประเมิ นแบ่ งเป็ น 5 ระดั บ ดั งนี้
1 = ไม่ เห็ นด้ วยอย่ ำงยิ่ ง หรื อไม่ มีกำรด� ำเนิ นกำรในเรื่ องนั้ น
2 = ไม่ เห็ นด้ วย หรื อมี กำรด� ำเนิ นกำรในเรื่ องนั้ นเล็ กน้ อย
3 = เห็ นด้ วย หรื อมี กำรด� ำเนิ นกำรในเรื่ องนั้ นพอสมควร
4 = เห็ นด้ วยค่ อนข้ ำงมำก หรื อมี กำรด� ำเนิ นกำรในเรื่ องนั้ นดี
5 = เห็ นด้ วยอย่ ำงมำก หรื อ มี กำรด� ำเนิ นกำรในเรื่ อ งนั้ น
อย่ ำงดี เยี่ ยม
ผลกำรประเมิ นกำรปฏิ บั ติ งำนของคณะกรรมกำรบริ ษั ทฯ ประจ� ำปี
2564 สรุ ปได้ ตำมรำยละเอี ยดกำรประเมิ นผลปฏิ บัติหน้ ำที่ ของคณะ
กรรมกำร

3) กำรพั ฒนำกรรมกำรและผู้ บริ หำร
คณะกรรมกำรมี นโยบำยส่ งเสริ มและอ� ำนวยควำมสะดวก
ให้ มี กำรฝึ กอบรมและกำรให้ ควำมรู้ แก่ กรรมกำรผู้ เกี่ ยวข้ อง
ในระบบกำรก� ำกั บดู แลกิ จกำรของบริ ษั ทฯ เช่ น กรรมกำร
กรรมกำรตรวจสอบ ผู้ บริ หำร เลขำนุ กำรบริ ษัท เป็ นต้ น เพื่ อให้
มี กำรปรั บปรุ งกำรปฏิ บัติงำนอย่ ำงต่ อเนื่ อง และในกรณี ที่มีกำร
เปลี่ ยนแปลงกรรมกำรหรื อแต่ งตั้ งกรรมกำรใหม่ ฝ่ ำยจั ดกำร
จะจั ดให้ มีเอกสำรและข้ อมู ลที่ เป็ นประโยชน์ ต่ อกำรปฏิ บัติหน้ ำที่
ของกรรมกำรใหม่ รวมถึ งกำรจั ดให้ มีกำรแนะน� ำลั กษณะธุ รกิ จ
และแนวทำงกำรด� ำเนิ นธุ รกิ จของบริ ษัทฯ ให้ แก่ กรรมกำรใหม่

6.1.2 นโยบำยและแนวปฏิ บัติเกี่ ยวกั บผู้ ถือหุ้ นและผู้ มีส่วนได้ เสี ย
1) สิ ทธิ ของผู้ ถือหุ้ น
คณะกรรมกำรบริ ษั ทตระหนั กและให้ ควำมส� ำคั ญในสิ ทธิ พื้ น
ฐำนต่ ำงๆ ของผู้ ถือหุ้ น ทั้ งในฐำนะของเจ้ ำของบริ ษัทฯ และใน
ฐำนะนั กลงทุ นในหลั กทรั พย์ เช่ น สิ ทธิ ในกำรซื้ อ ขำยหรื อโอน
หลั กทรั พย์ ที่ตนถื ออยู่ สิ ทธิ ในกำรได้ รับข้ อมู ลของบริ ษัทอย่ ำง
เพี ยงพอ สิ ทธิ ในกำรที่ จะได้ รับส่ วนแบ่ งผลก� ำไรจำกบริ ษัท สิ ทธิ
ต่ ำงๆ ในกำรประชุ มผู้ ถือหุ้ น สิ ทธิ ในกำรแสดงควำมคิ ดเห็ น สิ ทธิ
ในกำรร่ วมตั ดสิ นใจในเรื่ องส� ำคั ญของบริ ษัทฯ เช่ น กำรจั ดสรร
เงิ นปั นผล กำรแต่ งตั้ งหรื อถอดถอนกรรมกำร กำรแต่ งตั้ ง
ผู้ สอบบั ญชี กำรอนุ มั ติธุรกรรมที่ ส�ำคั ญและมี ผลต่ อทิ ศทำงใน
กำรด� ำเนิ นธุ รกิ จของบริ ษัทฯ เป็ นต้ น
นอกเหนื อจำกสิ ทธิ พื้นฐำนต่ ำงๆ ข้ ำงต้ นแล้ ว บริ ษัทฯ ยั งได้
ด� ำเนิ นกำรในเรื่ องต่ ำงๆ ที่ เป็ นกำรอ� ำนวยควำมสะดวกในกำร
ใช้ สิทธิ ของผู้ ถือหุ้ น ดั งนี้
a) กำรประชุ มผู้ ถือหุ้ น

4) ควำมเป็ นอิ สระของคณะกรรมกำรจำกฝ่ ำยจั ดกำร
บริ ษัทฯได้ แบ่ งแยกบทบำทหน้ ำที่ ควำมรั บผิ ดชอบระหว่ ำงคณะ
กรรมกำรกั บฝ่ ำยจั ดกำรอย่ ำงชั ดเจน โดยกรรมกำรท� ำหน้ ำที่ ใน
กำรก� ำหนดนโยบำยและก� ำกั บดู แลในระดั บนโยบำยให้ สอดคล้ อง
กั บวั ตถุ ประสงค์ และเป้ ำหมำยขององค์ กร ส่ วนฝ่ ำยจั ดกำรท� ำ
หน้ ำที่ บริ หำรงำนประจ� ำในด้ ำนต่ ำง ๆ ให้ เป็ นไปตำมนโยบำยที่
ก� ำหนดและรำยงำนต่ อคณะกรรมกำรทรำบหรื อพิ จำรณำตำม
ควำมเหมำะสม ดั งนั้ นประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้ จัดกำร
จึ งเป็ นบุ คคลคนละคนกั น และประธำนกรรมกำรเป็ นกรรมกำร
อิ สระไม่ ได้ เป็ นกรรมกำรที่ เป็ นผู้ บริ หำร รวมถึ งไม่ มีส่วนร่ วมใน
กำรบริ หำรงำนของบริ ษัทแต่ อย่ ำงใด
5) กำรประเมิ นผลกำรปฏิ บัติหน้ ำที่ ของกรรมกำร
คณะกรรมกำรบริ ษั ทจั ดให้ มี กำรประเมิ นผลกำรปฏิ บั ติ งำน
สม�่ ำเสมอทุ กปี เพื่ อให้ คณะกรรมกำรร่ วมกั นพิ จำรณำผลงำน
ปั ญหำและอุ ปสรรคในปี ที่ ผ่ ำนมำ รวมถึ งกำรวิ เครำะห์ และ
ก� ำหนดแนวทำงในกำรปรั บปรุ งประสิ ทธิ ภำพในกำรปฏิ บัติงำน
ของคณะกรรมกำรบริ ษัทต่ อไป
ในปี 2564 คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ อนุ มั ติแบบประเมิ นผลกำร
ปฏิ บัติงำนซึ่ งผ่ ำนกำรกลั่ นกรองและให้ ควำมเห็ นชอบโดยคณะ
กรรมกำรสรรหำและพิ จำรณำค่ ำตอบแทน ซึ่ งแบบประเมิ นแบ่ ง
เป็ น 3 แบบ ได้ แก่
1. แบบประเมิ นตนเองของคณะกรรมกำรทั้ งคณะ
2. แบบประเมิ นตนเองของคณะกรรมกำรชุ ดย่ อย
3. แบบประเมิ นตนเองของกรรมกำรรำยบุ คคล

- บริ ษั ทฯ จะจั ดให้ มี กำรประชุ มใหญ่ สำมั ญประจ� ำปี
ทุ กปี โดยจะจั ดภำยใน 4 เดื อนนั บจำกวั นสิ้ นสุ ดรอบบั ญชี
ในแต่ ละปี พร้ อมทั้ งจั ดส่ งหนั งสื อนั ดประชุ ม และข้ อมู ล
ประกอบกำรประชุ มตำมวำระต่ ำงๆ ให้ ผู้ถือหุ้ นรั บทรำบ
ล่ วงหน้ ำ 7 วั น ก่ อนถึ งวั นประชุ ม ส่ วนกรณี วำระส� ำคั ญ
นั้ นต้ องให้ ผู้ ถื อหุ้ นรั บทรำบล่ วงหน้ ำ 14 วั น ก่ อนถึ ง
วั นประชุ ม เพื่ อให้ ผู้ถือหุ้ นมี ระยะเวลำในกำรพิ จำรณำ
เช่ น กรณี มีวำระเสนอผู้ ถือหุ้ นเพื่ ออนุ มัติรำยกำรส� ำคั ญ
ได้ แก่ กำรเสนอขำยหุ้ นที่ ออกใหม่ ให้ บุคคลในวงจ� ำกั ด
(PP) ในรำคำต�่ ำ กำรเสนอขำยหลั กทรั พย์ ที่ออกใหม่ ให้
กั บกรรมกำรและพนั กงำน (ESOP) กำรเปลี่ ยนแปลง
โครงสร้ ำงเงิ นทุ นของบริ ษัทฯ กำรท� ำรำยกำรที่ เกี่ ยว
โยงกั น กำรได้ มำหรื อ จ� ำหน่ ำยไปซึ่ งสิ นทรั พ ย์ ที่ มี นั ย
ส� ำคั ญ และกำรเพิ ก ถอนหลั กทรั พ ย์ เป็ นต้ น โดยใน
แต่ ละวำระกำรประชุ มจะมี ควำมเห็ นของคณะกรรมกำร
ประกอบไปด้ วย และจะลงประกำศหนั งสื อพิ มพ์
แจ้ งวั นนั ดประชุ มล่ วงหน้ ำเป็ นเวลำ 3 วั นติ ดต่ อกั นก่ อน
ที่ จะถึ งวั นประชุ ม
- ในกรณี ที่ ผู้ ถื อหุ้ นไม่ สำมำรถเข้ ำร่ วมประชุ มด้ วย
ตนเอง บริ ษัทเปิ ดโอกำสให้ ผู้ถือหุ้ นสำมำรถมอบฉั นทะ
ให้ กรรมกำรอิ สระหรื อบุ คคลใดๆ เข้ ำร่ วมประชุ มแทน
ตนได้ โดยใช้ หนั งสื อมอบฉั นทะแบบใดแบบหนึ่ งที่
บริ ษัทฯ ได้ จัดส่ งไปพร้ อมกั บหนั งสื อนั ดประชุ ม
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- ก่ อนกำรประชุ ม บริ ษั ทฯ จะเปิ ดโอกำสให้ ผู้ ถื อหุ้ น
สำมำรถส่ งควำมคิ ดเห็ น ข้ อเสนอแนะ ข้ อซั กถำมได้ ล่วง
หน้ ำก่ อนวั นประชุ มผ่ ำนอี เมลแอดแดรสของเลขำนุ กำร
บริ ษัท
- บริ ษั ทมี นโยบำยในกำรอ� ำนวยควำมสะดวกให้ แก่ ผู้
ถื อหุ้ น โดยในกำรจั ดประชุ มผู้ ถือหุ้ นของบริ ษัทฯ จะใช้
สถำนที่ ซ่ึ งสะดวกแก่ กำรเดิ นทำง รวมถึ งเลื อกวั นเวลำ
ที่ เหมำะสมและจั ดสรรเวลำในกำรประชุ มอย่ ำงเพี ยงพอ
- ในกำรประชุ ม บริ ษัทฯ จะเปิ ดโอกำสให้ ผู้ถือหุ้ นตั้ งข้ อ
ซั กถำม ให้ ข้ อเสนอแนะ หรื อแสดงควำมเห็ นต่ อที่
ประชุ มในประเด็ นต่ ำงๆ อย่ ำงอิ สระและเท่ ำเที ยมกั น
ทั้ งนี้ ในกำรประชุ มผู้ ถือหุ้ นจะมี กรรมกำรและผู้ บริ หำร
ที่ เกี่ ยวข้ องเข้ ำร่ วมประชุ มเพื่ อตอบค� ำถำมและให้ ข้อมู ล
รำยละเอี ยดในที่ ประชุ ม
- บริ ษัทฯ ได้ จั ดท� ำรำยงำนกำรประชุ มผู้ ถื อหุ้ นแจ้ งต่ อ
ตลำดหลั กทรั พย์ แห่ งประเทศไทยภำยใน 14 วั นนั บแต่
วั นประชุ มผู้ ถือหุ้ นตำมข้ อก� ำหนดของตลำดหลั กทรั พย์
แห่ งประเทศไทยและเผยแพร่ บันทึ กรำยละเอี ยดกำร
ประชุ มอย่ ำงครบถ้ วนเหมำะสม
b) กำรแต่ งตั้ งและถอดถอนกรรมกำร รวมทั้ งกำรก� ำหนด
ค่ ำตอบแทนกรรมกำร
- กำรแต่ งตั้ งกรรมกำร
บริ ษัทฯ จะเปิ ดโอกำสให้ ผู้ถือหุ้ นมี สิทธิ ในกำรเลื อกตั้ ง
กรรมกำรเป็ นรำยบุ คคล โดยเสนอชื่ อบุ คคลเพื่ อเข้ ำ
รั บกำรแต่ งตั้ งเป็ นกรรมกำรในที่ ประชุ มผู้ ถือหุ้ น พร้ อม
แนบประวั ติ ย่ อของกรรมกำรแต่ ละคนที่ จะเสนอแต่ ง
ตั้ งและข้ อมู ลที่ เป็ นประโยชน์ ต่ อผู้ ถือหุ้ นเพื่ อพิ จำรณำ
อนุ มัติ
- กำรถอดถอนกรรมกำร
ในกำรถอดถอนกรรมกำรคนใดคนหนึ่ งออกจำก
ต� ำแหน่ งก่ อนถึ งครำวออกตำมวำระให้ เป็ นไปตำมที่
กฎหมำยก� ำหนดและข้ อบั งคั บของบริ ษัทฯ โดยต้ องใช้
คะแนนเสี ยงไม่ น้อยกว่ ำ 3 ใน 4 ของจ� ำนวนผู้ ถือหุ้ นซึ่ ง
มำประชุ มและมี สิ ทธิ ออกเสี ยง และมี หุ้ นนั บรวมกั นได้
ไม่ น้อยกว่ ำกึ่ งหนึ่ งของจำนวนหุ้ นที่ ถือโดยผู้ ถือหุ้ นที่ มำ
ประชุ มและมี สิทธิ ออกเสี ยง
- กำรก� ำหนดค่ ำตอบแทนของกรรมกำร
ผู้ ถื อหุ้ นมี สิ ทธิ ในกำรพิ จำรณำค่ ำตอบแทนของ
กรรมกำร ทั้ งที่ เป็ นตั วเงิ นและ/หรื อมิ ใช่ ตัวเงิ นเพื่ อให้
ผู้ ถือหุ้ นพิ จำรณำอนุ มัติเป็ นประจ� ำทุ กปี รวมทั้ ง น� ำเสนอ
หลั กเกณฑ์ และนโยบำยในกำรก� ำหนดค่ ำตอบแทนและ
ค่ ำตอบแทนของกรรมกำรในแต่ ละต� ำแหน่ งทั้ งที่ เป็ น
ตั วเงิ นและ/หรื อมิ ใช่ ตัวเงิ นเพื่ อให้ ผู้ถือหุ้ นรั บทรำบเป็ น
ประจ� ำทุ กปี ด้ วย
c) สิ ทธิ ในกำรอนุ มั ติ แต่ งตั้ งผู้ สอบบั ญชี และก� ำหนดค่ ำ
สอบบั ญชี
บริ ษัทฯ จะก� ำหนดให้ กำรแต่ งตั้ งผู้ สอบบั ญชี และก� ำหนด
ค่ ำสอบบั ญชี ต้ องผ่ ำนกำรพิ จำรณำอนุ มั ติ โดยผู้ ถือหุ้ นใน
กำรประชุ มสำมั ญผู้ ถือหุ้ นประจ� ำปี ทุ กครั้ ง ซึ่ งผู้ สอบบั ญชี
ของบริ ษัทฯ ต้ องมี ควำมเป็ นอิ สระและเป็ นผู้ สอบบั ญชี ท่ี ได้
รั บควำมเห็ นชอบจำกคณะกรรมกำรก� ำกั บหลั กทรั พย์ และ
ตลำดหลั กทรั พย์ โดยบริ ษัทฯ จะแนบรำยละเอี ยดเกี่ ยวกั บ
ผู้ สอบบั ญชี ที่เสนอเข้ ำรั บกำรแต่ งตั้ ง ส� ำนั กงำนสอบบั ญชี
ที่ สังกั ด ประสบกำรณ์ ควำมสำมำรถของผู้ สอบบั ญชี ควำม
เป็ นอิ สระของผู้ สอบบั ญชี จ� ำนวนปี ที่ ผู้สอบบั ญชี รำยนั้ นเป็ น
ผู้ สอบบั ญชี ให้ บริ ษัทฯ (กรณี เสนอแต่ งตั้ งรำยเดิ ม) และ
ค่ ำบริ กำรของผู้ สอบบั ญชี และ/หรื อ ค่ ำบริ กำรอื่ น (ถ้ ำมี )
ไปพร้ อ มกั บหนั งสื อเชิ ญประชุ มและเผยแพร่ บ นเว็ บไซต์
บริ ษัทฯ เพื่ อให้ ผู้ ถื อหุ้ นสำมำรถพิ จำรณำควำมเหมำะสม
ของผู้ สอบบั ญชี ก่อนพิ จำรณำอนุ มัติ
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d) สิ ทธิ ในกำรรั บส่ วนแบ่ งก� ำไร

บริ ษัทฯ จะก� ำหนดให้ กำรจั ดสรรส่ วนแบ่ งก� ำไรให้ ผู้ถือหุ้ น
ในรู ปเงิ นปั นผล ต้ องผ่ ำนกำรพิ จำรณำอนุ มั ติ โดยผู้ ถือหุ้ น
ในกำรประชุ มสำมั ญผู้ ถือหุ้ นประจ� ำปี ทุ กครั้ ง
e) สิ ทธิ ในกำรได้ รับข้ อมู ล ข่ ำวสำร ผลกำรด� ำเนิ นงำน และ
นโยบำยกำรบริ หำรงำนอย่ ำงสม�่ ำเสมอและทั นเวลำ
บริ ษั ทฯ มี นโยบำยในกำรเปิ ดเผยต่ อผู้ ถื อหุ้ นด้ วยควำม
โปร่ งใส ถู กต้ อง ครบถ้ วน โดยไม่ เลื อกปฏิ บัติต่อผู้ ถือหุ้ น
กลุ่ มใดกลุ่ มหนึ่ ง ผู้ ถือหุ้ นทุ กคนมี สิทธิ เข้ ำถึ งและได้ รับข้ อมู ล
ข่ ำวสำร ผลกำรดำเนิ นงำน และนโยบำยกำรบริ หำรงำน
ของบริ ษัทฯ ที่ เปิ ดเผยอย่ ำงเพี ยงพอ สม�่ ำเสมอ ทั นเวลำ
และเท่ ำเที ยมกั น โดยสำมำรถติ ดต่ อบริ ษัทฯ หรื อรั บข้ อมู ล
ผ่ ำนช่ องทำงติ ดต่ อต่ ำงๆ อำทิ เช่ น เว็ บไซด์ บริ ษัทฯ : http://
www.tpic.co.th หรื อ โทรศั พท์ 02-191-8288-89 หรื อ
แฟกซ์ 02-191-8290 (Attn: เลขำนุ กำรบริ ษัท)
2) กำรปฏิ บัติต่อผู้ ถือหุ้ นโดยเท่ ำเที ยมกั น
บริ ษั ทฯ มี นโยบำยที่ จะสร้ ำ งควำมเท่ ำเที ยมกั นให้ เกิ ดขึ้ นกั บ
ผู้ ถือหุ้ นทุ กรำย โดยในกำรด� ำเนิ นกำรประชุ มผู้ ถือหุ้ นแต่ ละครั้ ง
บริ ษัทฯ จะให้ โอกำสแก่ ผู้ถือหุ้ นอย่ ำงเท่ ำเที ยมกั นทุ กรำย โดย
ก� ำหนดให้ สิทธิ ออกเสี ยงในที่ ประชุ มเป็ นไปตำมจ� ำนวนหุ้ นที่ ผู้ถือ
หุ้ นถื ออยู่ คื อ หนึ่ งหุ้ นมี สิทธิ เท่ ำกั บหนึ่ งเสี ยง และในกรณี ที่ ผู้ถือ
หุ้ นไม่ สำมำรถเข้ ำร่ วมประชุ มด้ วยตนเอง บริ ษัทฯ เปิ ดโอกำสให้
ผู้ ถือหุ้ นสำมำรถมอบฉั นทะให้ กรรมกำรอิ สระหรื อบุ คคลใดๆ เข้ ำ
ร่ วมประชุ มแทนตนได้ โดยใช้ หนั งสื อมอบฉั นทะแบบหนึ่ งแบบใด
ที่ บริ ษัทฯ ได้ จั ดส่ งไปพร้ อมกั บหนั งสื อนั ดประชุ ม และบริ ษัทฯ
ได้ บันทึ กรำยงำนกำรประชุ มอย่ ำงถู กต้ องและเหมำะสมชั ดเจน
ในสำระส� ำคั ญ และจั ดส่ งรำยงำนกำรประชุ มให้ แก่ ผู้ ถือหุ้ นทุ ก
รำย ภำยหลั งจำกที่ ได้ จัดส่ งรำยงำนต่ อตลำดหลั กทรั พย์ แห่ ง
ประเทศไทย และส� ำนั กงำนคณะกรรมกำรก� ำกั บหลั กทรั พ ย์
และตลำดหลั กทรั พ ย์ แล้ วหลั งกำรประชุ มเสร็ จสิ้ น 14 วั น
เสมอ และได้ เผยแพร่ รำยงำนกำรประชุ มดั งกล่ ำวไว้ บนเว็ บไซต์
ของบริ ษัทฯ ด้ วย
นอกจำกนี้ บริ ษัทฯ ได้ ก� ำหนดมำตรกำรป้ องกั นกำรใช้ ข้อมู ล
ภำยในโดยมิ ชอบ (Insider Trading) ของบุ คคลที่ เกี่ ยวข้ อง
ซึ่ งหมำยถึ ง กรรมกำร ผู้ บริ หำร และพนั กงำนในหน่ วยงำนที่
เกี่ ยวข้ องกั บข้ อมู ลภำยใน (รวมทั้ งคู่ สมรสและบุ ตรที่ ยังไม่ บรรลุ
นิ ติ ภำวะของบุ คคลดั งกล่ ำว) โดยห้ ำมบุ คคลที่ เกี่ ยวข้ องท� ำกำร
ซื้ อขำยหลั กทรั พย์ ของบริ ษัทเป็ นระยะเวลำอย่ ำงน้ อย 30 วั น
ก่ อนมี กำรเปิ ดเผยงบกำรเงิ นรำยไตรมำส และงบกำรเงิ นประจ� ำ
ปี รวมทั้ งห้ ำมไม่ ให้ เปิ ดเผยข้ อมู ลนั้ นต่ อบุ คคลอื่ นด้ วย
บริ ษัทฯ ได้ ให้ ข้อมู ลแก่ กรรมกำร และผู้ บริ หำรเกี่ ยวกั บหน้ ำที่ ท่ี
ผู้ บริ หำรต้ องรำยงำนกำรถื อหลั กทรั พ ย์ ในบริ ษั ทฯ และบท
ก� ำหนดโทษตำม พ.ร.บ.หลั กทรั พย์ และตลำดหลั กทรั พย์ พ.ศ.
2535 และตำมข้ อก� ำหนดของตลำดหลั กทรั พย์ แห่ งประเทศไทย
และในกรณี ที่ กรรมกำร หรื อผู้ บริ หำรมี กำรซื้ อขำยหลั กทรั พย์
ของบริ ษัทฯ ต้ องรำยงำนกำรถื อหลั กทรั พย์ ในบริ ษัทฯ ของ
ตนเอง คู่ สมรส และบุ ตรที่ ยั งไม่ บรรลุ นิ ติ ภำวะตำมมำตรำ
59 แห่ งพระรำชบั ญญั ติ หลั กทรั พย์ และตลำดหลั กทรั พย์
พ.ศ. 2535 ภำยใน 3 วั นท� ำกำร ให้ ส�ำนั กงำนคณะกรรมกำร
ก� ำกั บหลั กทรั พย์ และตลำดหลั กทรั พย์ ทรำบ เพื่ อเผยแพร่ ต่อ
สำธำรณะต่ อไป
3) นโยบำยกำรป้ องกั นกำรน� ำข้ อมู ลภำยในไปใช้
บริ ษัทมี นโยบำยและวิ ธี ดูแลกรรมกำรและผู้ บริ หำรในกำรน� ำ
ข้ อมู ลภำยในของบริ ษัท ซึ่ งยั งไม่ เปิ ดเผยต่ อสำธำรณชนไปใช้
เพื่ อแสวงหำประโยชน์ ส่ วนตน รวมทั้ งกำรซื้ อขำยหลั กทรั พย์
ดั งนี้

แบบ 56-1 One Report 2564
a) บริ ษั ทก� ำหนดแนวทำงกำรเก็ บรั กษำข้ อมู ลและกำร
ป้ องกั นกำรใช้ ข้อมู ลภำยในเป็ นลำยลั กษณ์ อั กษรเพื่ อ
ควำมเป็ นธรรมต่ อผู้ ถื อหุ้ น ลู กค้ ำ คู่ ค้ ำ และผู้ มี ส่ วน
ได้ เสี ยทุ กฝ่ ำย ตำมกฎหมำยและหลั กกำรก� ำกั บดู แล
กิ จกำรที่ ดี
b) บริ ษัทห้ ำมไม่ ให้ กรรมกำร ผู้ บริ หำร พนั กงำน ใช้ ข้อมู ล
ภำยในที่ เป็ นสำระส� ำคั ญต่ อกำรซื้ อขำยหลั กทรั พย์ ของ
บริ ษัทและมี ผลต่ อกำรเปลี่ ยนแปลงรำคำหลั กทรั พย์
บริ ษั ทซึ่ งยั งไม่ ได้ เปิ ดเผยแก่ สำธำรณชน เพื่ อผล
ประโยชน์ ของตนเองและผู้ เกี่ ยวข้ อง
c) บริ ษัทก� ำหนดให้ กรรมกำร ผู้ บริ หำร รวมถึ งผู้ ด� ำรง
ต� ำแหน่ งระดั บบริ หำรในสำยงำนบั ญชี หรื อกำรเงิ นที่ เป็ น
ระดั บผู้ จัดกำรฝ่ ำยขึ้ นไปหรื อเที ยบเท่ ำ และพนั กงำนซึ่ ง
อยู่ ในหน่ วยงำนที่ รั บทรำบข้ อมู ลภำยใน จะต้ องระงั บ
กำรซื้ อ และ/หรื อ กำรขำยหลั กทรั พย์ ของบริ ษัทในช่ วง
1 เดื อนก่ อนที่ บริ ษัทจะมี กำรเผยแพร่ ข้อมู ลเกี่ ยวกั บผล
กำรด� ำเนิ นงำนและฐำนะกำรเงิ นหรื อข้ อมู ลข่ ำวสำรที่
เป็ นสำระส� ำคั ญ ซึ่ งมี ผลต่ อกำรเปลี่ ยนแปลงรำคำหลั ก
ทรั พย์ จนกว่ ำบริ ษัทจะได้ เปิ ดเผยข้ อมู ลภำยในดั งกล่ ำว
ต่ อสำธำรณชนแล้ ว
d) บริ ษัทก� ำหนดให้ กรรมกำร ผู้ บริ หำร รวมถึ งผู้ ด� ำรง
ต� ำแหน่ งระดั บบริ หำรในสำยงำนบั ญชี หรื อกำรเงิ นที่
เป็ นระดั บผู้ จัดกำรฝ่ ำยขึ้ นไปหรื อเที ยบเท่ ำ จั ดท� ำและ
น� ำส่ งรำยงำนกำรถื อหลั กทรั พย์ ของบริ ษัทซึ่ งบุ คคล
ดั งกล่ ำวรวมถึ งคู่ สมรสและของบุ ตรที่ ยั งไม่ บรรลุ
นิ ติ ภำวะถื ออยู่ มำยั งเลขำนุ กำรบริ ษัท โดยให้ จั ดท� ำ
และน� ำส่ งภำยใน 30 วั นท� ำกำรภำยหลั งเข้ ำรั บต� ำแหน่ ง
นอกจำกนี้ กรรมกำรและผู้ บริ หำรระดั บสู งต้ องแจ้ ง
เกี่ ยวกั บกำรซื้ อหรื อขำยหลั กทรั พย์ ของบริ ษัททุ กครั้ ง
ต่ อคณะกรรมกำรหรื อผู้ ที่ คณะกรรมกำรมอบหมำย
เพื่ อรำยงำนต่ อส� ำนั กงำนคณะกรรมกำรก� ำกั บหลั ก
ทรั พย์ และตลำดหลั กทรั พย์ เมื่ อมี กำรซื้ อหรื อขำยหลั ก
ทรั พย์ ภำยใน 3 วั นท� ำกำร ทั้ งนี้ ตำมที่ พระรำชบั ญญั ติ
หลั กทรั พย์ และตลำดหลั กทรั พย์ ก�ำหนด
e) บริ ษัทก� ำหนดให้ กรรมกำร จั ดท� ำและน� ำส่ งรำยงำนกำร
มี ส่วนได้ เสี ย มำยั งเลขำนุ กำรบริ ษัท
f) บริ ษัทก� ำหนดให้ กรรมกำรรำยงำนกำรเปลี่ ยนแปลง
กำรถื อครองหลั กทรั พย์ และรำยงำนกำรมี ส่วนได้ เสี ย
ให้ ที่ประชุ มคณะกรรมกำรบริ ษัททรำบ โดยเลขำนุ กำร
บริ ษั ท เป็ นผู้ จั ดท� ำข้ อมู ลรำยงำนต่ อที่ ประชุ มคณะ
กรรมกำรบริ ษัทในครำวถั ดไป รวมถึ งเปิ ดเผยข้ อมู ล
กำรเปลี่ ยนแปลงกำรถื อครองหลั กทรั พย์ ของกรรมกำร
และผู้ บริ หำรระหว่ ำงปี ไว้ ในรำยงำนประจ� ำปี
g) บริ ษัทให้ ควำมส� ำคั ญต่ อกำรป้ องกั นกำรใช้ ข้อมู ลภำยใน
เพื่ อแสวงหำผลประโยชน์ ในทำงมิ ชอบ หรื อท� ำให้ ผล
ประโยชน์ ของบริ ษัทลดลง หรื อก่ อควำมขั ดแย้ งทำง
ผลประโยชน์ โดยก� ำหนดไว้ ในนโยบำยกำรก� ำกั บดู แล
กิ จกำรที่ ดี จรรยำบรรณและข้ อพึ งปฏิ บัติในกำรท� ำงำน
สั ญญำจ้ ำงแรงงำน และข้ อบั งคั บเกี่ ยวกั บกำรท� ำงำน
h) บริ ษั ทให้ ควำมส� ำคั ญในกำรรั กษำสำรสนเทศที่ เป็ น
ควำมลั บของลู กค้ ำ โดยไม่ น� ำสำรสนเทศดั งกล่ ำวมำ
ใช้ เพื่ อผลประโยชน์ ของกรรมกำร ผู้ บริ หำร พนั กงำน
และผู้ ที่เกี่ ยวข้ อง เว้ นแต่ เป็ นข้ อมู ลที่ ต้องเปิ ดเผยตำม
ที่ กฎหมำยก� ำหนด
i) บริ ษัทให้ ควำมส� ำคั ญในกำรรั กษำควำมปลอดภั ยของ
ข้ อมู ลในระบบสำรสนเทศ โดยควบคุ ม และ/หรื อ ป้ องกั น
กำรเข้ ำถึ งข้ อมู ลของบริ ษัทจำกบุ คคลภำยนอก และ
ก� ำหนดสิ ทธิ ในกำรเข้ ำถึ งข้ อมู ลให้ กับพนั กงำนในระดั บ
ต่ ำงๆ ตำมอ� ำนำจหน้ ำที่ และควำมรั บผิ ดชอบ

กรณี ที่ บุคคลภำยนอกมี ส่วนร่ วมในกำรท� ำงำนเฉพำะ
กิ จเกี่ ยวกั บข้ อมู ลที่ ยังไม่ ได้ เปิ ดเผยต่ อสำธำรณชนและ
อยู่ ระหว่ ำงกำรเจรจำ ซึ่ งเข้ ำข่ ำยกำรเก็ บรั กษำข้ อมู ล
ภำยในอั นอำจมี ผลต่ อควำมเคลื่ อนไหวของรำคำหลั ก
ทรั พย์ ของบริ ษัท บุ คคลเหล่ ำนั้ นจะต้ องท� ำสั ญญำเก็ บ
รั กษำข้ อมู ลควำมลั บ (Confidentiality Agreement)
จนกว่ ำจะมี กำรเปิ ดเผยข้ อมู ลต่ อตลำดหลั กทรั พ ย์
และส� ำนั กงำนคณะกรรมกำรก� ำกั บหลั กทรั พ ย์ และ
ตลำดหลั กทรั พย์
k) กรรมกำร ผู้ บริ หำร พนั กงำน ผู้ ที่ฝ่ำฝื นนโยบำยกำร
ใช้ ข้ อมู ลภำยในจะต้ องถู กลงโทษทำงวิ นั ย และ/หรื อ
กฎหมำยแล้ วแต่ กรณี
j)

4) นโยบำยเกี่ ยวกั บควำมขั ดแย้ งทำงผลประโยชน์
บริ ษัทฯ มี ให้ ควำมส� ำคั ญต่ อกำรพิ จำรณำรำยกำรต่ ำงๆ อย่ ำง
โปร่ งใส และเป็ นประโยชน์ ต่อบริ ษัทเป็ นส� ำคั ญ ดั งนั้ น จึ งให้ ควำม
ส� ำคั ญต่ อกำรป้ องกั นรำยกำรที่ อำจเป็ นควำมขั ดแย้ งทำงผล
ประโยชน์ รำยกำรที่ เกี่ ยวโยงกั น หรื อรำยกำรระหว่ ำงกั น โดย
มี หลั กกำรที่ ส�ำคั ญดั งต่ อไปนี้
a) กรรมกำรบริ ษัทและผู้ บริ หำรต้ องแจ้ งให้ บริ ษัททรำบถึ ง
ควำมสั มพั นธ์ หรื อรำยกำรเกี่ ยวโยงในกิ จกำรที่ อำจก่ อ
ให้ เกิ ดควำมขั ดแย้ งทำงผลประโยชน์
b) หลี กเลี่ ยงกำรท� ำรำยกำรที่ เกี่ ยวโยงกั บ บุ คคลที่ เกี่ ยว
โยงกั น ตำมที่ คณะกรรมกำรก� ำกั บตลำดทุ นก� ำหนด
ที่ อำจก่ อให้ เกิ ดควำมขั ดแย้ งทำงผลประโยชน์ กั บ
บริ ษั ทและ/หรื อบริ ษั ทย่ อยในกรณี ที่ จ� ำเป็ นต้ องท� ำ
รำยกำรนั้ นให้ มี กำรน� ำเสนอรำยกำรที่ เกี่ ยวโยงกั น
ต่ อคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่ อพิ จำรณำให้ ควำม
เห็ นก่ อนเสนอขออนุ มั ติต่อคณะคณะกรรมกำรบริ ษัท
ตำมหลั กกำรก� ำกั บดู แลกิ จกำรที่ ดี และหลั กเกณฑ์ ที่
ตลำดหลั กทรั พย์ และส� ำนั กงำนคณะกรรมกำรก� ำกั บ
หลั กทรั พย์ และตลำดหลั กทรั พย์ ก�ำหนด
c) กรรมกำร ผู้ บริ หำรและพนั กงำนต้ องปฏิ บั ติ ตำม
ข้ อบั งคั บของบริ ษั ท และจริ ย ธรรมธุ ร กิ จของบริ ษั ท
ซึ่ งถื อเป็ นเรื่ องส� ำคั ญที่ ต้องยึ ดถื อปฏิ บัติ โดยเคร่ งครั ด
เพื่ อให้ บริ ษัทเป็ นที่ เชื่ อถื อและไว้ วำงใจของผู้ มี ส่ วนได้
เสี ยทุ กฝ่ ำย และจั ดให้ มีกำรเผยแพร่ ข้อมู ลควำมเข้ ำใจ
ในกำรถื อปฏิ บัติของพนั กงำนทั่ วทั้ งบริ ษัท

5) ควำมรั บผิ ดชอบต่ อผู้ มีส่วนได้ เสี ย
บริ ษัทฯ ได้ ให้ ควำมส� ำคั ญต่ อสิ ทธิ ของผู้ มี ส่ วนได้ เสี ยทุ กกลุ่ ม
ไม่ ว่ำจะเป็ นผู้ มีส่วนได้ เสี ยภำยใน ได้ แก่ พนั กงำนและผู้ บริ หำร
ของบริ ษัทฯ หรื อผู้ มีส่วนได้ เสี ยภำยนอก เช่ น คู่ แข่ ง คู่ ค้ำ ลู กค้ ำ
เป็ นต้ น โดยบริ ษัทฯ ตระหนั กดี ว่ำ กำรสนั บสนุ นและข้ อคิ ดเห็ น
จำกผู้ มี ส่ วนได้ เสี ยทุ กกลุ่ มจะเป็ นประโยชน์ ในกำรด� ำเนิ นงำน
และกำรพั ฒนำธุ รกิ จของบริ ษัทฯ ดั งนั้ นบริ ษัทฯ จะปฏิ บัติตำม
กฎหมำยและข้ อก� ำหนดที่ เกี่ ยวข้ องเพื่ อ ให้ สิ ทธิ ของผู้ มี ส่ วน
ได้ เสี ยดั งกล่ ำวได้ รั บกำรดู แลเป็ นอย่ ำงดี นอกจำกนี้ บริ ษัทฯ
ยั งส่ งเสริ มให้ มีควำมร่ วมมื อระหว่ ำงบริ ษัทฯ และกลุ่ มผู้ มีส่วนได้
เสี ยแต่ ละกลุ่ ม เพื่ อสร้ ำงควำมมั่ นคงให้ แก่ บริ ษัทฯ ตำมแนวทำง
ดั งต่ อไปนี้
a) ผู้ ถือหุ้ น (Shareholders) : บริ ษัทฯ มุ่ งมั่ นเป็ นตั วแทน
ที่ ดี ของผู้ ถื อหุ้ นในกำรด� ำเนิ นธุ ร กิ จ เพื่ อ สร้ ำ งควำม
พึ งพอใจสู งสุ ดแก่ ผู้ ถือหุ้ น จึ งก� ำหนดให้ พนั กงำนต้ อง
ปฏิ บัติตำมแนวทำงต่ อไปนี้
• ปฏิ บั ติ หน้ ำที่ ด้ วยควำมซื่ อสั ตย์ สุ จริ ต ตลอดจน
ตั ดสิ นใจด� ำเนิ นกำรใดๆ ด้ วยควำมระมั ดระวั ง
ร อ บ ค อ บ แ ล ะ เ ป็ น ธ ร ร ม ต่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น ทุ ก ร ำ ย
เพื่ อประโยชน์ ของผู้ ถือหุ้ นโดยรวม
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| บริ ษัท ไทยอุ ตสำหกรรมพลำสติ ก(1994) จ� ำกั ด(มหำชน)
• ก� ำกั บดู แลกำรด� ำเนิ นกำร เพื่ อให้ มั่นใจว่ ำบริ ษัทฯ
มี สถำนะทำงกำรเงิ นและผลกำรด� ำเนิ นงำนที่ ดี
และมี กำรน� ำเสนอรำยงำนสถำนภำพของบริ ษัทฯ
ผลประกอบกำร ฐำนะข้ อมู ลทำงกำรเงิ น กำรบั ญชี
และรำยงำนอื่ นอย่ ำงสม�่ ำเสมอและครบถ้ วนตำม
ควำมเป็ นจริ ง โดยผ่ ำนช่ องทำงต่ ำงๆ เช่ น กำรแจ้ ง
ข้ อมู ลผ่ ำนทำงเว็ บไซต์ ของบริ ษัทฯ กำรประกำศ
ทำงหนั งสื อพิ มพ์ หรื อกำรส่ งจดหมำยเป็ นลำย
ลั กษณ์ อั กษร เป็ นต้ น
• รำยงำนให้ ผู้ถือหุ้ นทรำบอย่ ำงเท่ ำเที ยมกั นถึ งแนว
โน้ มในอนำคตของบริ ษัท ทั้ งในด้ ำนบวกและด้ ำน
ลบ ซึ่ งตั้ งอยู่ บนพื้ นฐำนของควำมเป็ นไปได้ มี ข้อมู ล
สนั บสนุ นและมี เหตุ มีผลอย่ ำงเพี ยงพอ
• ไม่ แสวงหำผลประโยชน์ ให้ ตนเองและผู้ อื่ น โดย
ใช้ ข้อมู ลใดๆ ของบริ ษัทฯ ซึ่ งยั งไม่ ได้ เปิ ดเผยต่ อ
สำธำรณะ หรื อด� ำเนิ นกำรใดๆ ในลั กษณะที่ อำจ
ก่ อให้ เกิ ดควำมขั ดแย้ งทำงผลประโยชน์ กับองค์ กร
• บริ ษั ทฯ ต้ องปฏิ บั ติ ต่ อผู้ ถื อหุ้ นทุ กรำยอย่ ำงเท่ ำ
เที ยมกั นในกำรประชุ มผู้ ถือหุ้ น
b) พนั กงำน (Employees) : บริ ษัทฯ ตระหนั กถึ งควำม
ส� ำคั ญของพนั กงำนบริ ษัทฯ ซึ่ งเป็ นทรั พยำกรที่ มีค่ำยิ่ ง
บริ ษัทฯ จึ งก� ำหนดนโยบำยให้ มีกำรปฏิ บัติที่เป็ นธรรมทั้ ง
ในด้ ำนโอกำส ผลตอบแทน กำรแต่ งตั้ ง โยกย้ ำย ตลอด
จนกำรพั ฒนำศั กยภำพ โดยได้ ยึดหลั กปฏิ บัติดังต่ อไปนี้
• ปฏิ บั ติ ต่ อพนั กงำนด้ วยควำมเคำรพในเกี ยรติ
ศั กดิ์ ศรี และสิ ทธิ ส่วนบุ คคล
• รั กษำสภำพแวดล้ อมในกำรท� ำงำนให้ มี ควำม
ปลอดภั ยต่ อชี วิ ตและทรั พ ย์ สิ นของพนั กงำนอยู่
เสมอ
• กำรแต่ งตั้ งและโยกย้ ำย รวมถึ งกำรให้ รำงวั ลและ
กำรลงโทษพนั กงำน กระท� ำด้ วยควำมสุ จริ ต ใจ
และตั้ งอยู่ บนพื้ นฐำนของควำมรู้ ควำมสำมำรถและ
ควำมเหมำะสมของพนั กงำนนั้ น
• ให้ ควำมส� ำคั ญต่ อกำรพั ฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถ
ของพนั กงำน โดยมี กำรพั ฒนำอย่ ำงสม�่ ำเสมอ อำทิ
กำรจั ดอบรมสั มมนำ กำรฝึ กอบรม และให้ โอกำส
อย่ ำงทั่ วถึ งกั บพนั กงำนทุ กคน
• ก� ำหนดค่ ำตอบแทนแก่ พนั กงำนอย่ ำงเป็ นธรรม
ตำมสภำพตลำด กำรแข่ งขั นทำงธุ ร กิ จลั กษณะ
ของงำน ผลกำรปฏิ บั ติ งำน และควำมสำมำรถ
ของบริ ษัทฯ ในกำรจ่ ำยค่ ำตอบแทนดั งกล่ ำว
• หลี กเลี่ ยงกำรกระท� ำใดๆ ที่ ไม่ เป็ นธรรม ซึ่ งอำจ
มี ผลกระทบต่ อควำมมั่ นคงในหน้ ำที่ กำรงำนของ
พนั กงำน
• จั ด ใ ห้ พ นั ก ง ำ น ทุ ก ค น รั บ ท ร ำ บ น โ ย บ ำ ย แ ล ะ
สวั สดิ กำรที่ พนั กงำนพึ งได้ รับโดยมี คู่มือพนั กงำน
ซึ่ งก� ำหนดระเบี ยบข้ อบั งคั บกำรท� ำงำน คู่ มือประกั น
สุ ขภำพแบบกลุ่ ม กำรประกั นชี วิตแบบกลุ่ ม กองทุ น
ส� ำรองเลี้ ยงชี พ เป็ นต้ น
• เปิ ดโอกำสให้ พนั กงำนเสนอแนะหรื อร้ องทุ กข์ เกี่ ยว
กั บกำรท� ำงำน และก� ำหนดวิ ธีกำรแก้ ไข เพื่ อให้ เกิ ด
ประโยชน์ แก่ ทุกฝ่ ำย และสร้ ำงควำมสั มพั นธ์ อันดี
ในกำรท� ำงำนร่ วมกั น
c) คู่ แข่ ง (Competitors) : บริ ษัทฯ มุ่ งด� ำเนิ นธุ รกิ จโดย
ประสงค์ ที่จะประสบควำมส� ำเร็ จอย่ ำงยั่ งยื น และเป็ น
บริ ษัทชั้ นน� ำในธุ รกิ จ ภำยใต้ กำรแข่ งขั นในอุ ตสำหกรรม
อย่ ำงมี คุณธรรมและจริ ยธรรม โดยมี หลั กกำรปฏิ บัติต่อ
คู่ แข่ งทำงกำรค้ ำดั งนี้
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d)

e)

f)

g)

• ประพฤติ ปฏิ บัติภำยใต้ กรอบกติ กำของกำรแข่ งขั น
ที่ ดี
• ไม่ แสวงหำข้ อมู ลที่ เป็ นควำมลั บของคู่ แข่ งทำงกำร
ค้ ำ ด้ วยวิ ธีกำรที่ ไม่ สุจริ ตหรื อไม่ เหมำะสม เพื่ อผล
ประโยชน์ ในกำรด� ำเนิ นธุ รกิ จของบริ ษัทฯ
• ไม่ กล่ ำวหำในทำงร้ ำย หรื อมุ่ งท� ำลำยชื่ อเสี ยงแก่
คู่ แข่ งทำงกำรค้ ำ
• ไม่ กระท� ำกำรใดๆ ที่ เป็ นกำรละเมิ ดทรั พย์ สิ นทำง
ปั ญญำของผู้ อื่นหรื อคู่ แข่ งทำงกำรค้ ำ
คู่ ค้ำ (Suppliers) : บริ ษัทฯ ปฏิ บัติต่อคู่ ค้ำตำมกรอบ
กำรค้ ำที่ สุ จริ ต โดยยึ ดถื อกำรปฏิ บัติตำมสั ญญำและ
ค� ำมั่ นที่ ให้ ไว้ กับคู่ ค้ำอย่ ำงเคร่ งครั ด พร้ อมทั้ งคั ดเลื อก
คู่ ค้ ำด้ วยควำมยุ ติ ธรรมภำยใต้ หลั กเกณฑ์ ในกำร
ประเมิ นและคั ดเลื อกคู่ ค้ำของบริ ษัทฯ เพื่ อป้ องกั นกำร
ทุ จริ ตและประพฤติ มิชอบในทุ กขั้ นตอนของกระบวนกำร
จั ดหำ
ลู กค้ ำ (Customers) : บริ ษัทฯ มี ควำมมุ่ งมั่ นที่ จะพั ฒนำ
สิ นค้ ำและบริ กำรภำยใต้ หลั กกำรด� ำเนิ นงำนดั งนี้
• มุ่ งมั่ นที่ จะจั ดหำ พั ฒนำผลิ ตภั ณฑ์ และกำรบริ กำร
เพื่ อตอบสนองควำมต้ องกำรของลู กค้ ำ
• ส่ งมอบผลิ ตภั ณฑ์ และกำรบริ กำรที่ มี คุ ณภำพ
ภำยใต้ เงื่ อนไขที่ เป็ นธรรม
• ให้ ข้ อมู ลเกี่ ยวกั บผลิ ตภั ณฑ์ และกำรบริ กำรที่
ถู กต้ อง เพี ยงพอ เพื่ อให้ ลู กค้ ำมี ข้ อมู ลเพี ยงพอ
ในกำรตั ดสิ นใจ โดยไม่ มีกำรกล่ ำวเกิ นควำมเป็ นจริ ง
ทั้ ง ในกำรโฆษณำหรื อในกำรสื่ อสำรช่ องทำงอื่ นๆ
กั บลู กค้ ำ อั นเป็ นเหตุ ให้ ลู กค้ ำเกิ ดควำมเข้ ำใจผิ ด
เกี่ ยวกั บคุ ณภำพ ปริ มำณ หรื อเงื่ อนไขใดๆ ของ
สิ นค้ ำหรื อบริ กำร
• จั ดให้ มี กระบวนกำรที่ สำมำรถให้ ลู กค้ ำแจ้ งถึ ง
ปั ญหำหรื อกำรให้ บริ กำรที่ ไม่ เหมำะสม เพื่ อที่
บริ ษั ทฯ จะได้ ป้ องกั นแก้ ไขปั ญหำให้ กั บลู กค้ ำได้
อย่ ำงรวดเร็ วและน� ำข้ อมู ลดั งกล่ ำวไปปรั บปรุ งหรื อ
พั ฒนำผลิ ตภั ณฑ์ และกำรให้ บริ กำรดั งกล่ ำวต่ อไป
• รั กษำข้ อมู ลและควำมลั บของลู กค้ ำ โดยไม่ น� ำไป
เปิ ดเผยหรื อใช้ ประโยชน์ ในทำงมิ ชอบ
เจ้ ำหนี้ (Creditors) : บริ ษัทฯ ยึ ดมั่ นในกำรด� ำเนิ นธุ รกิ จ
อย่ ำงมี หลั กกำรและวิ นัย เพื่ อสร้ ำงควำมเชื่ อถื อให้ กับ
เจ้ ำหนี้ โดยบริ ษัทยึ ดหลั กปฏิ บัติดังต่ อไปนี้
• ปฏิ บัติตำมเงื่ อนไขต่ ำงๆ ตำมสั ญญำหรื อที่ ได้ ตกลง
กั นไว้ อย่ ำงเคร่ งครั ด
• หำกเกิ ดกรณี ที่ ไม่ สำมำรถปฏิ บั ติ ตำมเงื่ อนไขที่
ตกลงกั นไว้ ได้ บริ ษัทฯ จะแจ้ งให้ ทรำบ
ชุ มชนและสั งคม (Society) : บริ ษัทฯ ให้ ควำมส� ำคั ญกั บ
ชุ มชนและสั งคมโดยรอบ ด้ วยตระหนั กดี ว่ำเรำเปรี ยบ
เสมื อนเป็ นส่ วนหนึ่ งของสั งคมที่ จะร่ ว มก้ ำวเดิ นไปสู่
กำรพั ฒนำสั งคมและสิ่ งแวดล้ อมเพื่ อควำมยั่ งยื นสื บไป
บริ ษัทฯ จึ งได้ ด�ำเนิ นกิ จกรรมเพื่ อชุ มชนและสั งคมอย่ ำง
ต่ อเนื่ อง ควบคู่ ไปกั บกำรด� ำเนิ นธุ รกิ จภำยใต้ ควำม
รั บผิ ดชอบต่ อชุ มชนและสั งคมโดยรวม ดั งนี้
• มี นโยบำยในกำรประกอบธุ รกิ จโดยค� ำนึ งถึ งสภำพ
สิ่ งแวดล้ อมเป็ นส� ำคั ญ และปฏิ บั ติ ตำมกฎหมำย
และข้ อบั งคั บเกี่ ยวกั บสิ่ งแวดล้ อมที่ บั งคั บใช้ อยู่
อย่ ำงเคร่ งครั ด
• มี นโยบำยกำรด� ำเนิ นงำนด้ ำนควำมรั บผิ ดชอบต่ อ
สั งคม (CSR) อย่ ำงชั ดเจน และยึ ดถื อปฏิ บั ติ กั น
ภำยในองค์ กร
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• ส่ งเสริ ม ให้ พนั กงำนของบริ ษั ทฯ มี จิ ตส� ำนึ กและ
ควำมรั บผิ ดชอบต่ อสิ่ งแวดล้ อมและสั งคม
• เคำรพต่ อขนบธรรมเนี ยม ประเพณี และวั ฒนธรรม
ของแต่ ละท้ องถิ่ นที่ บริ ษัทฯ เข้ ำไปด� ำเนิ นธุ รกิ จ
• ด� ำเนิ นกิ จกรรมเพื่ อร่ วมสร้ ำงสรรค์ สังคม ชุ มชน
และ สิ่ งแวดล้ อม อย่ ำงสม�่ ำเสมอ เพื่ อ ให้ ชุ มชน
ที่ บริ ษัทฯ ตั้ งอยู่ มีคุณภำพชี วิตที่ ดีข้ึ น ทั้ งที่ ด�ำเนิ น
กำรเองและร่ วมมื อกั บหน่ วยงำนของภำครั ฐ
ภำคเอกชนและชุ มชน
• ให้ ควำมร่ ว มมื อในกิ จกรรมต่ ำงๆ กั บชุ มชนโดย
รอบในพื้ นที่ ที่ บริ ษัทฯ เข้ ำไปด� ำเนิ นธุ รกิ จอยู่ ตำม
ควรแก่ กรณี
• ตอบสนองอย่ ำงรวดเร็ ว และมี ประสิ ทธิ ภำพต่ อ
เหตุ กำรณ์ ที่มีผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้ อมชุ มชน ชี วิต
และทรั พย์ สิน อั นเนื่ องมำจำกกำรด� ำเนิ นงำนของ
บริ ษัทฯ โดยให้ ควำมร่ วมมื ออย่ ำงเต็ มที่ กับเจ้ ำหน้ ำที่
ภำครั ฐ และหน่ วยงำนที่ เกี่ ยวข้ อง

h) หน่ วยงำนของรั ฐ (Government Agencies) : บริ ษัทฯ
มุ่ งปฏิ บัติตำมกฎหมำย กฎระเบี ยบและข้ อก� ำหนดต่ ำงๆ
ของทำงรำชกำร ส่ งเสริ มกำรให้ ควำมร่ ว มมื อและ
สนั บสนุ นมำตรกำรของรั ฐและเอกชนในกำรต่ อต้ ำน
กำรทุ จริ ตคอร์ รัปชั่ น และค่ ำใช้ จ่ำยที่ ไม่ เป็ นธรรม
บริ ษั ทฯ จะปฏิ บั ติ ตำมข้ อก� ำหนดของกฎหมำยและ
กฎระเบี ยบต่ ำงๆ ที่ เกี่ ยวข้ อง เพื่ อให้ สิทธิ ของผู้ มีส่วนได้
เสี ยเหล่ ำนั้ นได้ รับกำรดู แลอย่ ำงดี นอกจำกนี้ บริ ษัทฯ
ยั งได้ ก� ำหนดจรรยำบรรณและข้ อพึ งปฏิ บั ติ ส� ำหรั บ
พนั กงำนเพื่ อถื อปฏิ บัติดังนี้
• พนั กงำนพึ ง ปฏิ บั ติ งำนด้ วยควำมซื่ อสั ตย์ สุ จริ ต
และด้ วยควำมอุ ตสำหะ ขยั นหมั่ นเพี ยร และ
ปรั บปรุ งประสิ ทธิ ภำพกำรท� ำงำนให้ ดียิ่งขึ้ น ทั้ งนี้
เพื่ อประโยชน์ ต่อตนเองและบริ ษัทฯ
• พนั กงำนพึ งประพฤติ ปฏิ บั ติ ตำมกฎระเบี ยบ
ข้ อบั งคั บในกำรท� ำงำนของบริ ษัทฯ โดยเคร่ งครั ด
• พนั กงำนพึ งให้ ควำมเคำรพและเชื่ อฟั งผู้ บั งคั บ
บั ญชำที่ สั่งกำรโดยชอบด้ วยนโยบำยและระเบี ยบ
ข้ อบั งคั บของบริ ษัทฯ
• พนั กงำนพึ งมี ควำมสมั ครสมำนสำมั คคี ต่อกั นและ
เอื้ อเฟื้ อช่ วยเหลื อซึ่ งกั นและกั น ไม่ ก่อให้ เกิ ดควำม
ขั ดแย้ ง ซึ่ งจะน� ำไปสู่ ควำมเสี ยหำยต่ อบุ คคลอื่ น
และบริ ษัทฯ
• พนั กงำนพึ งเคำรพสิ ทธิ และให้ เกี ยรติ ซ่ึ งกั นและกั น
หลี กเลี่ ยงกำรน� ำข้ อมู ลหรื อเรื่ องรำวของผู้ อื่นทั้ ง
ในเรื่ องเกี่ ยวกั บกำรปฏิ บัติงำนและเรื่ องส่ วนตั วไป
เปิ ดเผยหรื อวิ พำกษ์ วิ จำรณ์ ในลั กษณะที่ จะก่ อให้
เกิ ดควำมเสี ยหำยทั้ งต่ อพนั กงำนและต่ อบริ ษัทฯ
• พนั กงำนพึ งหลี กเลี่ ยงกำรรั บของขวั ญใดๆ ที่ อำจ
ท� ำให้ ตนเองรู้ สึกอึ ดอั ดในกำรปฏิ บัติหน้ ำที่ ในภำย
หน้ ำ หำกหลี กเลี่ ยงไม่ ได้ ให้ แจ้ งต่ อผู้ บังคั บบั ญชำ
ทรำบในทั นที
• พนั กงำนไม่ ใช้ ต� ำแหน่ งหน้ ำที่ หรื อ ประโยชน์ จำก
หน้ ำที่ กำรงำนแสวงหำผลประโยชน์ ส่ วนตนหรื อ
พรรคพวก หรื อท� ำธุ รกิ จแข่ งขั นกั บบริ ษัทฯ
• พนั กงำนพึ งปฏิ บั ติ ต่ อลู กค้ ำ คู่ ค้ ำ ด้ วยควำม
ซื่ อสั ตย์ สุจริ ต และด้ วยควำมเสมอภำค
• พนั กงำนพึ งรั กษำควำมลั บของลู กค้ ำ คู่ ค้ ำ และ
องค์ กรอย่ ำงเคร่ งครั ด
• พนั กงำนพึ งรำยงำนเรื่ องที่ ได้ รับทรำบให้ ผู้บังคั บ
บั ญชำโดยมิ ชั กช้ ำ เมื่ อเรื่ อ งที่ รั บ ทรำบอำจมี ผล
กระทบต่ อกำรด� ำเนิ นงำน หรื อชื่ อเสี ยงของบริ ษัทฯ

• พนั กงำนพึ งรั กษำดู แลสิ ทธิ ประโยชน์ และทรั พย์ สิน
ของบริ ษัทฯ ให้ มี สภำพดี ให้ ได้ ใช้ ประโยชน์ อย่ ำง
เต็ มที่ ประหยั ด มิ ให้ ส้ิ นเปลื อง สู ญเปล่ ำ เสี ยหำย
หรื อเสื่ อมสลำยก่ อนเวลำอั นสมควร
บทก� ำหนดโทษ
กรณี ที่ ฝ่ำยบริ หำรและพนั กงำน ปฏิ บัติตนในลั กษณะ
ที่ ก่ อให้ เกิ ดควำมขั ดแย้ งทำงผลประโยชน์ กั บบริ ษัทฯ
ให้ พิ จำรณำไปตำมโครงสร้ ำงกำรจั ดองค์ กรของ
บริ ษัทฯ และระเบี ยบข้ อบั งคั บเกี่ ยวกั บกำรท� ำงำน ทั้ งนี้
ให้ แต่ ละฝ่ ำยงำนเป็ นผู้ พิจำรณำเองในเบื้ องต้ นและสรุ ป
เรื่ อ งส่ งต่ อให้ ผู้ บั งคั บบั ญชำระดั บสู งและสำยงำนที่
เกี่ ยวข้ องต่ อไป เพื่ อตั ดสิ นควำมผิ ด พร้ อมทั้ งระบุ โทษ
ตำมควำมเหมำะสมต่ อไป แต่ หำกควำมขั ดแย้ งทำงผล
ประโยชน์ ที่ เกิ ดขึ้ นรุ นแรงและก่ อให้ เกิ ดควำมเสี ยหำย
เป็ นอย่ ำงมำก ไม่ อำจอยู่ ในวิ นิ จฉั ยของต้ นสั งกั ดได้
ก็ ให้ น�ำเรื่ องเข้ ำสู่ ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษัทฯ เพื่ อพิ จำรณำ
หำข้ อสรุ ปและก� ำหนดโทษต่ อไป
กำรก� ำหนดโทษ
1. ตั กเตื อนด้ วยวำจำ
2. ตั กเตื อนด้ วยหนั งสื อ
3. ตั ดค่ ำจ้ ำง
4. พั กงำน
5. เลิ กจ้ ำง โดยไม่ จ่ำยค่ ำชดเชย
6. ด� ำเนิ นคดี ตำมกฎหมำย
6) นโยบำยต่ อต้ ำนกำรคอร์ รัปชั่ น
บริ ษั ทฯ ให้ ควำมส� ำคั ญในกำรต่ อต้ ำนกำรทุ จริ ตคอร์ รั ปชั่ น
ทุ กรู ปแบบ โดยมุ่ งเน้ นกำรส่ งเสริ มคุ ณธรรม สร้ ำงจิ ตส� ำนึ กและ
ค่ ำนิ ยมที่ ถูกต้ องในกำรปฏิ บัติงำน บริ ษัทฯ จึ งก� ำหนดแนวทำง
กำรต่ อต้ ำนกำรทุ จริ ตคอร์ รัปชั่ นและสื่ อสำรให้ แก่ กรรมกำร
ผู้ บริ หำร และพนั กงำนได้ รับทรำบ เพื่ อสร้ ำงควำมรู้ ควำมเข้ ำใจ
และถื อปฏิ บัติอย่ ำงเคร่ งครั ด
a) สร้ ำงจิ ตส� ำนึ ก ค่ ำนิ ยม ทั ศนคติ ให้ แก่ พนั กงำนในกำร
ปฏิ บัติงำนตำมกฎหมำย กฎระเบี ยบ ด้ วยควำมซื่ อสั ตย์
สุ จริ ต
b) กรรมกำร ผู้ บริ ห ำร และพนั กงำนทุ กคนต้ องปฏิ บั ติ
หน้ ำที่ ตำมนโยบำยกำรต่ อต้ ำนกำรทุ จริ ต คอร์ รั ป ชั่ น
โดยไม่ เข้ ำไปเกี่ ยวข้ องกั บกำรทุ จริ ต คอร์ รั ป ชั่ นไม่ ว่ ำ
โดยทำงตรงหรื อทำงอ้ อม และไม่ พึ งละเลยหรื อเพิ ก
เฉยเมื่ อพบกำรกระท� ำที่ เข้ ำข่ ำยกำรทุ จริ ตคอร์ รัปชั่ น
ที่ เกี่ ยวข้ องกั บบริ ษัทฯ
c) จั ดให้ มี ระบบกำรควบคุ มภำยในที่ มี ประสิ ทธิ ภำพและ
ประสิ ทธิ ผล มี กำรตรวจสอบและถ่ วงดุ ลกำรใช้ อ�ำนำจ
ให้ เหมำะสม เพื่ อป้ องกั นมิ ให้ พนั กงำนทุ จริ ตหรื อมี ส่วน
เกี่ ยวข้ องกั บกำรทุ จริ ต คอร์ รัปชั่ นต่ ำงๆ
d) ก� ำหนดระบบกำรตรวจสอบภำยในที่ ครอบคลุ มด้ ำน
กำรเงิ นและกำรบั ญชี ที่มีประสิ ทธิ ภำพ เพื่ อให้ ม่ั นใจว่ ำ
ธุ รกรรมทำงกำรเงิ นดั งกล่ ำวเป็ นไปด้ วยควำมถู กต้ อง
โปร่ งใส และสำมำรถตรวจสอบได้
e) ห้ ำมกรรมกำรบริ ษัท ผู้ บริ หำร และพนั กงำน กระท� ำกำร
ใดๆ อั นเป็ นกำรเรี ยกร้ อง หรื อยอมรั บซึ่ งทรั พย์ สิน หรื อ
ผลประโยชน์ อื่ นใด ส� ำหรั บตนเองหรื อผู้ อ่ื นที่ ส่ อไปใน
ทำงจู งใจให้ ปฏิ บัติ หรื อละเว้ นกำรปฏิ บัติหน้ ำที่ ในทำงที่
มิ ชอบ หรื ออำจท� ำให้ บริ ษัทเสี ยประโยชน์ อันชอบธรรม
f) ก� ำหนดหลั กกำรให้ หรื อกำรรั บของขวั ญ สิ่ งของ หรื อ
กำรบั นเทิ งที่ อำจมี ผลส่ อให้ เกิ ดข้ อสงสั ยในพฤติ กรรม
กำรทุ จริ ตหรื อกำรให้ สินบน หำกเป็ นกำรรั บของขวั ญ
ควรเป็ นไปอย่ ำงสมเหตุ สมผล และต้ องไม่ เป็ นเงิ นสด
หรื อเที ยบเท่ ำเงิ นสด และต้ องตระหนั กว่ ำกำรกระท� ำ
ใดๆ ต้ องอยู่ ภำยใต้ ควำมโปร่ งใสและสำมำรถตรวจ
สอบได้
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g) ก� ำหนดระเบี ยบกำรจั ดซื้ อจั ดจ้ ำง กำรเบิ กจ่ ำยเงิ น หรื อ
กำรท� ำสั ญญำใดๆ โดยแต่ ละขั้ นตอนต้ องมี หลั กฐำน
ประกอบอย่ ำงชั ดเจนและมี กำรก� ำหนดอ� ำนำจอนุ มั ติ
อย่ ำงเหมำะสมและรั ดกุ ม
h) ห้ ำมกรรมกำรบริ ษัท ผู้ บริ หำร และพนั กงำน ให้ หรื อ
เสนอที่ จะให้ ทรั พย์ สินหรื อผลประโยชน์ อื่ นใดแก่ บุคคล
ภำยนอก เพื่ อจู งใจให้ บุคคลนั้ นกระท� ำหรื อละเว้ นกำร
กระท� ำใดที่ ผิดต่ อกฎหมำยหรื อโดยมิ ชอบต่ อต� ำแหน่ ง
หน้ ำที่ ของตน
i) จั ดให้ มีกลไกกำรรำยงำนสถำนะทำงกำรเงิ นที่ โปร่ งใส
และถู กต้ อง
j) จั ดให้ มีกำรสื่ อสำรนโยบำยและแนวทำงกำรต่ อต้ ำนกำร
ทุ จริ ตคอร์ รัปชั่ นไปยั งกรรมกำร ผู้ บริ หำร และพนั กงำน
ทุ กระดั บของบริ ษัทฯ ให้ รับทรำบและเข้ ำใจอย่ ำงถ่ องแท้
เพื่ อน� ำไปปฏิ บัติ โดยผ่ ำนช่ องทำงต่ ำงๆ เช่ น กำรอบรม
พนั กงำน ระบบกำรสื่ อสำรภำยในองค์ กร เป็ นต้ น
k) ก� ำหนดช่ องทำงกำรแจ้ งเบำะแสเกี่ ยวกั บกำรทุ จริ ต
คอร์ รัปชั่ นในกรณี ที่ พบเหตุ กำรณ์ ที่ น่ำสงสั ยอั นส่ อให้
เกิ ดกำรทุ จริ ตและกำรประพฤติ มิ ชอบของกรรมกำร
ผู้ บริ หำร และพนั กงำนของบริ ษัทฯ โดยผู้ แจ้ งเบำะแส
สำมำรถส่ งรำยละเอี ยดและหลั กฐำนต่ ำงๆ ไปยั งบริ ษัท
โดยผ่ ำนช่ องทำง เว็ บไซต์ อี เมล์ หรื อ จดหมำย
l) จั ดท� ำกลไกกำรคุ้ มครองผู้ แจ้ งเบำะแสกำรทุ จริ ต
คอร์ รัปชั่ นที่ เกี่ ยวข้ องกั บบริ ษัทฯ โดยกำรก� ำหนดข้ อมู ล
ของผู้ แจ้ งเบำะแสให้ เป็ นควำมลั บกรณี ที่ ข้ อมู ลของ
ผู้ แจ้ งเบำะแสถู กเปิ ดเผย ผู้ ที่ มี หน้ ำที่ ดู แลรั บผิ ดชอบ
ข้ อมู ลดั งกล่ ำวจะต้ องถู กด� ำเนิ นกำรลงโทษทำงวิ นัย
m) ก� ำหนดบทลงโทษกรรมกำร ผู้ บริ หำร และพนั กงำน
ที่ มี กระท� ำกำรทุ จริ ตคอร์ รั ปชั่ นหรื อสนั บสนุ นกำร
กระท� ำที่ เกี่ ยวข้ องกั บกำรทุ จริ ตคอร์ รั ปชั่ น โดยจะ
ด� ำเนิ นกำรลงโทษทำงวิ นั ยตำมสมควรแก่ กรณี เช่ น
ตั กเตื อนเป็ นลำยลั กษณ์ อั กษร ลดค่ ำจ้ ำง พั กงำน
เลิ กจ้ ำง และด� ำเนิ นคดี ตำมกฎหมำย เป็ นต้ น
n) ก� ำหนดให้ มี กำรตรวจสอบ และรำยงำนตำมล� ำดั บ
ขั้ นของสำยงำนกำรบั งคั บบั ญชำ ของผู้ กระท� ำกำร
ทุ จริ ต จนกระทั่ งถึ ง คณะกรรมกำรควำมเสี่ ยง
คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริ หำร และ
คณะกรรมกำรบริ ษัท
o) ก� ำหนดให้ คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง ประเมิ น
โอกำสที่ จะเกิ ดกำรทุ จริ ต ขึ้ น ร่ ว มถึ งผลกระทบโดย
ครอบคลุ มกำรทุ จริ ตแบบต่ ำงๆ เช่ น กำรจั ดท� ำ
รำยงำนทำงกำรเงิ นเท็ จ กำรท� ำให้ สู ญเสี ยทรั พย์ สิ น
กำรคอร์ รั ป ชั่ น กำรที่ ผู้ บริ ห ำรสำมำรถฝ่ ำฝื นระบบ
ควบคุ มภำยใน (management override of internal
controls) กำรเปลี่ ยนแปลงข้ อมู ลในรำยงำนที่ ส�ำคั ญ
กำรได้ มำหรื อใช้ ไปซึ่ งทรั พย์ สินโดยไม่ ถูกต้ อง เป็ นต้ น
7) นโยบำยกำรแจ้ งเบำะแสกำรกระท� ำควำมผิ ด
บริ ษัทฯ จั ดให้ มีแนวทำงในกำรแจ้ งเบำะแสหรื อข้ อร้ องเรี ยนกำร
ไม่ ปฏิ บัติตำมจรรยำบรรณ (Whistleblower) หรื อกำรกระท� ำ
ผิ ดกฎหมำยหรื อพฤติ กรรมที่ อำจส่ อถึ งกำรทุ จริ ตหรื อประพฤติ
มิ ชอบของบุ คคลในบริ ษั ทรวมถึ งควำมบกพร่ องของระบบ
ควบคุ มภำยในจำกพนั กงำนและผู้ มีส่วนได้ เสี ยอื่ นโดยสำมำรถ
แจ้ งเบำะแสหรื อข้ อร้ องเรี ยนได้ ที่
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หรื อส่ งจดหมำยมำที่ : บริ ษัท ไทยอุ ตสำหกรรมพลำสติ ก
(1994) จ� ำกั ด (มหำชน) เลขที่ 53/1
หมู่ ที่ 4 ถนนกำญจนำภิ เษก ต� ำบล
บำงแม่ นำง อ� ำเภอบำงใหญ่ จั งหวั ด
นนทบุ รี 11140
บริ ษัทจะเก็ บข้ อมู ลกำรแจ้ งเบำะแสหรื อข้ อร้ องเรี ยนดั งกล่ ำว
เป็ นควำมลั บและจ� ำกั ดกลุ่ มผู้ รับทรำบข้ อมู ลโดยเปิ ดเผยเฉพำะ
ผู้ ที่ เกี่ ยวข้ องเท่ ำนั้ นเพื่ อคุ้ มครองผลกระทบที่ อำจเกิ ดขึ้ นกั บ
ผู้ แจ้ งเบำะแสหรื อข้ อร้ องเรี ยนดั งกล่ ำวอย่ ำงไรก็ ตำม ผู้ แจ้ ง
เบำะแสหรื อ ข้ อร้ อ งเรี ย นสำมำรถเลื อกที่ จะเปิ ดเผยตั วหรื อ
เลื อกไม่ ประสงค์ ออกนำมก็ ได้ หำกปรำกฏว่ ำมี ผู้ ใดกลั่ นแกล้ ง
หรื อปฏิ บัติไม่ เป็ นธรรมต่ อผู้ แจ้ งเบำะแสหรื อข้ อร้ องเรี ยนบริ ษัท
จะลงโทษผู้ นั้นในขั้ นเด็ ดขำด
6.2 กำรเปลี่ ยนแปลงและพั ฒนำกำรที่ ส�ำคั ญของนโยบำย แนวปฏิ บัติ และ
ระบบกำรก� ำกั บดู แลกิ จกำรในรอบที่ ผ่ำนมำ
6.2.1 กำรเปลี่ ยนแปลงและพั ฒนำกำรที่ ส�ำคั ญเกี่ ยวกั บกำรทบทวน
นโยบำยแนวปฏิ บั ติ และระบบกำรก� ำกั บดู แลกิ จกำรในรอบที่
ผ่ ำนมำ
คณะกรรมกำรบริ ษัทตระหนั กถึ งควำมส� ำคั ญในกำรพั ฒนำระดั บกำร
ก� ำกั บดู แลกิ จกำรของบริ ษัทฯ เพื่ อให้ สำมำรถเที ยบเคี ยงได้ กับบริ ษัท
ชั้ นน� ำทั้ งในประเทศและต่ ำงประเทศ คณะกรรมกำรจึ งมี กำรทบทวน
ควำมเหมำะสม และควำมเพี ยงพอของนโยบำยและแนวปฏิ บั ติ ด้ ำน
กำรก� ำกั บดู แลกิ จกำรของบริ ษัทอย่ ำงสม�่ ำเสมอตำมควำมเหมำะสม
เพื่ อ ให้ สอดคล้ องกั บรู ป แบบกำรด� ำเนิ นธุ รกิ จสภำพแวดล้ อมที่ อำจ
เปลี่ ยนแปลงไป ซึ่ งรวมถึ งกฎหมำย กฎเกณฑ์ แนวปฏิ บัติ และควำมคิ ด
เห็ นจำกผู้ มีส่วนได้ เสี ย
โดยในปี 2564 ได้ มี กำรทบทวน กำรศึ กษำกฎเกณฑ์ ประกำศ และ
แนวทำงกำรก� ำกั บดู แลกิ จกำรที่ ดีของ ก.ล.ต. และ ตลท. หลั กกำรและ
เกณฑ์ ประเมิ นด้ ำนกำรก� ำกั บดู แลกิ จกำรที่ ได้ มี กำรปรั บปรุ งพั ฒนำ
ของสถำบั นต่ ำงๆ ในช่ วงปี ที่ ผ่ำนมำ พบว่ ำ ไม่ มีกำรเปลี่ ยนแปลงที่ มีนัย
ส� ำคั ญ จึ งท� ำให้ นโยบำยกำรก� ำกั บดู แลกิ จกำรยั งคงมี ควำมสอดคล้ อง
และเหมำะสม
อย่ ำงไรก็ ตำม ในปี 2564 ที่ ผ่ำนมำบริ ษัทฯได้ มีกำรทบทวนและปรั บปรุ ง
แนวปฏิ บัติด้ำนกำรก� ำกั บดู แลกิ จกำรต่ ำงๆ ดั งนี้
• คณะกรรมกำรบริ ษั ทพิ จำรณำอนุ มั ติ ปรั บปรุ ง และเพิ่ ม
เติ มนโยบำยด้ ำนควำมมั่ นคงปลอดภั ยระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
• คณะกรรมกำรบริ ษัทพิ จำรณำอนุ มัติปรั บปรุ งนโยบำยกำร
จั ดซื้ อ-จั ดจ้ ำง
• คณะกรรมกำรบริ ษั ทพิ จำรณำอนุ มั ติ นโยบำยกำรซื้ อ
ขำยหลั กทรั พย์ ของกรรมกำร ผู้ บริ หำร ผู้ สอบบั ญชี และ
พนั กงำน

แบบ 56-1 One Report 2564
6.2.2 กำรปฏิ บัติตำมหลั กกำรก� ำกั บดู แลกิ จกำรที่ ดีส�ำหรั บบริ ษัทจดทะเบี ยน (CG Code)
คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ พิจำรณำหลั กกำรก� ำกั บดู แลกิ จกำรที่ ดีส�ำหรั บบริ ษัทจดทะเบี ยนปี 2560 หรื อ CG Code ซึ่ งจั ดท� ำโดย ก.ล.ต. และตระหนั กถึ ง
บทบำทหน้ ำที่ ในฐำนะผู้ น�ำขององค์ กร ในกำรน� ำหลั กกำรก� ำกั บดู แลกิ จกำรที่ ดีมำปรั บใช้ เพื่ อสร้ ำงคุ ณค่ ำให้ แก่ กิจกำรอย่ ำงยั่ งยื น รวมทั้ งได้ ประเมิ นกำร
ปฏิ บัติตำมหลั กปฏิ บัติใน CG Code แต่ ละข้ อเที ยบเคี ยงกั บนโยบำย กำรด� ำเนิ นงำนด้ ำนกำรก� ำกั บดู แลกิ จกำรที่ ดี และบริ บททำงธุ รกิ จของบริ ษัท โดยมี
ควำมเห็ นว่ ำในภำพรวมบริ ษัทมี นโยบำย มำตรกำรและกระบวนกำรด� ำเนิ นงำนที่ สอดคล้ องกั บหลั กปฏิ บัติใน CG Code เหมำะสมกั บทิ ศทำงกำรเติ บโต
ทำงธุ รกิ จของบริ ษัท ทั้ งนี้ สรุ ปประเด็ นที่ ยังไม่ ได้ ปฏิ บัติ และจะน� ำไปพิ จำรณำปรั บใช้ ให้ เหมำะสม ดั งนี้
ประเด็ นที่ บริ ษัทยั งไม่ ได้ ปฏิ บัติ

เหตุ ผลหรื อค� ำชี้ แจง

คณะกรรมกำรอำจพิ จำรณำจั ดให้ มีที่ปรึ กษำภำยนอกมำช่ วยในกำร
ก� ำหนดแนวทำง และเสนอแนะประเด็ นในกำรประเมิ นผลกำรปฏิ บัติ
งำนของคณะกรรมกำรอย่ ำงน้ อยทุ ก ๆ 3 ปี และเปิ ดเผยกำรด� ำเนิ น
กำรดั งกล่ ำวไว้ ในรำยงำนประจ� ำปี

คณะกรรมกำรมอบหมำยให้ ฝ่ ำยจั ดกำรด� ำเนิ นกำรศึ กษำข้ อมู ลและ
พิ จำรณำตำมควำมเหมำะสม

คณะกรรมกำรควรดู แลให้ มีกำรส่ งหนั งสื อนั ดประชุ มผู้ ถือหุ้ นพร้ อม
เอกสำรที่ เกี่ ยวข้ อง และเผยแพร่ บน website ของบริ ษัทอย่ ำงน้ อย
28 วั นก่ อนวั นประชุ ม

อยู่ ระหว่ ำงกำรปรั บปรุ งกำรบวนกำรดั งกล่ ำวให้ เป็ นไปตำมแนวทำงที่ ควร
ด� ำเนิ นกำร

นโยบำยก� ำกั บดู แลกิ จกำร
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โครงสร้ ำงกำรก� ำกั บดู แลกิ จกำร และข้ อมู ลส� ำคั ญเกี่ ยวกั บคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรชุ ดย่ อย ผู้ บริ หำร พนักงำนและอื่ น ๆ

คณะกรรมกำรบริ หำร
ควำมเสี่ ยง

สำยงำนบั ญชี และกำรเงิ น

สำยงำนปฏิ บัติกำรส� ำนั กงำน

รองกรรมกำรผู้ จัดกำร
สำยงำนสนั บสนุ น

คณะกรรมกำรสรรหำและ
พิ จำรณำค่ ำตอบแทน

กรรมกำรผู้ จัดกำร

คณะกรรมกำรบริ หำร

คณะกรรมกำรบริ ษัท

ผู้ ถือหุ้ น

เลขำนุ กำรบริ ษัท

สำยงำนปฏิ บัติกำรโรงงำน

รองกรรมกำรผู้ จัดกำร
สำยงำนปฏิ บัติกำร

หน่ วยงำนตรวจสอบภำยใน

คณะกรรมกำรตรวจสอบ

สำยงำนขำยและขนส่ ง

ณ วั นที่ 31 ธั นวำคม 2564 โครงสร้ ำงกำรก� ำกั บดู แลกิ จกำรของบริ ษัทฯ สำมำรถแสดงได้ จำก Organization chart ดั งนี้

7.1 โครงสร้ ำงกำรก� ำกั บดู แลกิ จกำร

7. โครงสร้ ำงกำรก� ำกั บดู แลกิ จกำร และข้ อมู ลส� ำคั ญเกี่ ยวกั บคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรชุ ดย่ อย ผู้ บริ หำร พนั กงำนและอื่ นๆ
| บริ ษัท ไทยอุ ตสำหกรรมพลำสติ ก(1994) จ� ำกั ด(มหำชน)

แบบ 56-1 One Report 2564
7.2 คณะกรรมกำรบริ ษัท
คณะกรรมกำรเป็ นผู้ มีบทบำทส� ำคั ญในกำรก� ำหนดนโยบำย วิ สัยทั ศน์ กลยุ ทธ์ ทิ ศทำงในกำรด� ำเนิ นธุ รกิ จ เพื่ อประโยชน์ สู งสุ ดของบริ ษัทฯ และมี ควำม
รั บผิ ดชอบต่ อผลกำรปฏิ บัติหน้ ำที่ ต่อผู้ ถือหุ้ น คณะกรรมกำรต้ องปฏิ บัติหน้ ำที่ ด้วยควำมซื่ อสั ตย์ สุจริ ต ระมั ดระวั ง รอบคอบ เป็ นธรรมต่ อผู้ มีส่วนได้ เสี ยทุ กฝ่ ำย
ภำยใต้ หลั กกำรก� ำกั บดู แลกิ จกำรที่ ดี ตลอดจนติ ดตำมก� ำกั บดู แลกำรปฏิ บัติงำนของฝ่ ำยจั ดกำร ให้ ส�ำเร็ จลุ ล่วงตำมเป้ ำหมำยของบริ ษัทฯ ภำยใต้ กรอบนโยบำย
กฎหมำย วั ตถุ ประสงค์ ข้ อบั งคั บของบริ ษัท มติ ที่ประชุ มคณะกรรมกำรและมติ ที่ประชุ มผู้ ถือหุ้ น
7.2.1 องค์ ประกอบของคณะกรรมกำรบริ ษัท
องค์ ประกอบของคณะกรรมกำรตำมที่ ได้ ก�ำหนดไว้ ในคู่ มือกำรก� ำกั บดู แลกิ จกำรที่ ดีของบริ ษัทฯ มี ดังนี้
(1) คณะกรรมกำร ประกอบด้ วยกรรมกำรไม่ น้อยกว่ ำ 5 คน แต่ ไม่ ควรเกิ น 12 คน (พิ จำรณำตำมควำมเหมำะสมของบริ ษัทฯ) และกรรมกำรไม่ น้อยกว่ ำ
กึ่ งหนึ่ งของจ� ำนวนกรรมกำรทั้ งหมดต้ องมี ถิ่นที่ อยู่ ในรำชอำณำจั กรไทย
(2) คณะกรรมกำร ประกอบด้ วยกรรมกำรที่ เป็ นผู้ บริ หำร กรรมกำรที่ ไม่ เป็ นผู้ บริ หำร และกรรมกำรอิ สระ โดยมี กรรมกำรอิ สระอย่ ำงน้ อย 1 ใน 3 และไม่
น้ อยกว่ ำ 3 คน คุ ณสมบั ติของกรรมกำรอิ สระเป็ นไปตำมที่ ตลำดหลั กทรั พย์ แห่ งประเทศไทยก� ำหนด
(3) คณะกรรมกำร เลื อกบุ คคลหนึ่ งท� ำหน้ ำที่ เป็ นเลขำนุ กำรคณะกรรมกำรบริ ษัท โดยเลขำนุ กำรคณะกรรมกำรบริ ษัท จะเป็ นกรรมกำรหรื อไม่ ก็ได้
(4) ที่ ประชุ มผู้ ถือหุ้ นเป็ นผู้ แต่ งตั้ งกรรมกำร
ณ วั นที่ 31 ธั นวำคม 2564 คณะกรรมกำรของบริ ษัทฯ มี จ�ำนวน 10 ท่ ำน ประกอบด้ วย กรรมกำรที่ เป็ นผู้ บริ หำร 3 ท่ ำน (คิ ดเป็ นร้ อยละ 30.00 ของ
กรรมกำรทั้ งหมด) กรรมกำรที่ ไม่ เป็ นผู้ บริ หำร 3 ท่ ำน (คิ ดเป็ นร้ อยละ 30.00 ของกรรมกำรทั้ งหมด) และกรรมกำรอิ สระ 4 ท่ ำน (คิ ดเป็ นร้ อยละ 40.00 ของ
กรรมกำรทั้ งหมด)
7.2.2 ข้ อมู ลของคณะกรรมกำรบริ ษัท
รำยชื่ อคณะกรรมกำรบริ ษัท มี ดังนี้
รำยชื่ อกรรมกำรบริ ษัท / ต� ำแหน่ ง

ประเภทกรรมกำร

วั นที่ ได้ รับกำรแต่ งตั้ ง / กลั บเข้ ำด� ำรงต� ำแหน่ ง

รำยชื่ อกรรมกำรบริ ษัท ณ วั นที่ 31 ธั นวำคม 2564
1. รศ.ดร. มนตรี โสคติ ยำนุ รักษ์
• ประธำนกรรมกำรบริ ษัท
2. นำย ธี ระชั ย ธี ระรุ จินนท์
• กรรมกำรบริ ษัท
• กรรมกำรผู้ จัดกำร
• กรรมกำรบริ หำร
• กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
• กรรมกำรสรรหำและพิ จำรณำค่ ำตอบแทน
3. นำง พู นสิ น ธี ระรุ จินนท์
• กรรมกำรบริ ษัท
• รองกรรมกำรผู้ จัดกำร
• กรรมกำรบริ หำร
• กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
4. นำย วี ระศั กดิ์ พรหมมำศ (1)
• กรรมกำรบริ ษัท
• ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
• ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิ จำรณำค่ ำตอบแทน
5. นำย ไพบู ลย์ อรุ ณประสบสุ ข (2)
• กรรมกำรบริ ษัท
• กรรมกำรตรวจสอบ
6. นำย ปิ ติ พงศ์ อำชำมงคล (3)
• กรรมกำรบริ ษัท
• กรรมกำรตรวจสอบ
• ประธำนกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
• กรรมกำรสรรหำและพิ จำรณำค่ ำตอบแทน
7. นำง พั ชรี ฉั ตรแก้ วบริ บูรณ์
• กรรมกำรบริ ษัท
8. นำง ดลนภำ เจี ยมกนก
• กรรมกำรบริ ษัท
9. นำย สุ ภชำต แตงน้ อย
• กรรมกำรบริ ษัท
10. นำย ณั ฐวุ ฒิ ปุ ณณเสถี ยร
• กรรมกำรบริ ษัท
• กรรมกำรบริ หำร
• กรรมกำรสรรหำและพิ จำรณำค่ ำตอบแทน
• กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง

กรรมกำรอิ สระ

19 กั นยำยน 2559 / 17 มิ ถุนำยน 2563

กรรมกำรที่ เป็ นผู้ บริ หำร

19 กั นยำยน 2559 / 8 เมษำยน 2564

กรรมกำรที่ เป็ นผู้ บริ หำร

19 กั นยำยน 2559 / 8 เมษำยน 2564

กรรมกำรอิ สระ

19 กั นยำยน 2559 / 17 มิ ถุนำยน 2563

กรรมกำรอิ สระ

19 กั นยำยน 2559 / 17 มิ ถุนำยน 2563

กรรมกำรอิ สระ

25 กุ มภำพั นธ์ 2564 / -

กรรมกำรที่ ไม่ เป็ นผู้ บริ หำร

19 กั นยำยน 2559 / 8 เมษำยน 2564

กรรมกำรที่ ไม่ เป็ นผู้ บริ หำร

19 กั นยำยน 2559 / 10 เมษำยน 2562

กรรมกำรที่ ไม่ เป็ นผู้ บริ หำร

19 กั นยำยน 2559 / 10 เมษำยน 2562

กรรมกำรที่ เป็ นผู้ บริ หำร

19 กั นยำยน 2559 / 8 เมษำยน 2564

โครงสร้ ำงกำรก� ำกั บดู แลกิ จกำร และข้ อมู ลส� ำคั ญเกี่ ยวกั บคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรชุ ดย่ อย ผู้ บริ หำร พนักงำนและอื่ น ๆ
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| บริ ษัท ไทยอุ ตสำหกรรมพลำสติ ก(1994) จ� ำกั ด(มหำชน)
รำยชื่ อกรรมกำรบริ ษัท / ต� ำแหน่ ง

ประเภทกรรมกำร

วั นที่ ได้ รับกำรแต่ งตั้ ง / กลั บเข้ ำด� ำรงต� ำแหน่ ง

รำยชื่ อกรรมกำรบริ ษัทที่ ลำออกระหว่ ำงปี 2564
1. นำย ปิ ยศั กดิ์ ภู มิจิตร (4)
• กรรมกำรบริ ษัท
• กรรมกำรตรวจสอบ
• ประธำนกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
• กรรมกำรสรรหำและพิ จำรณำค่ ำตอบแทน

กรรมกำรอิ สระ

19 กั นยำยน 2559 / 17 มิ ถุนำยน 2563

หมำยเหตุ : (1), (2) ที่ ประชุ มคณะกรรมกำรบริ ษัท ครั้ งที่ 3/2564 เมื่ อวั นที่ 10 สิ งหำคม 2564 มี มติ แต่ งตั้ งนำยวี ระศั กดิ์ พรหมมำศ ให้ ด�ำรงต� ำแหน่ งประธำนกรรมกำรสรรหำ
และพิ จำรณำค่ ำตอบแทน แทนนำยไพบู ลย์ อรุ ณประสบสุ ข มี ผลตั้ งแต่ วันที่ 11 สิ งหำคม 2564
(3), (4) ที่ ประชุ มคณะกรรมกำรบริ ษัท ครั้ งที่ 1/2564 เมื่ อวั นที่ 24 กุ มภำพั นธ์ 2564 มี มติ แต่ งตั้ งนำยปิ ติ พงศ์ อำชำมงคล ให้ ด�ำรงต� ำแหน่ งกรรมกำรอิ สระ
กรรมกำรตรวจสอบ ประธำนกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง กรรมกำรสรรหำและพิ จำรณำค่ ำตอบแทน แทนนำยปิ ยศั กดิ์ ภู มิจิตร มี ผลตั้ งแต่ วันที่ 25 กุ มภำพั นธ์ 2564

7.2.2.1 กรรมกำรผู้ มีอ�ำนำจลงนำมผู กพั นบริ ษัท
กรรมกำรผู้ มีอ�ำนำจลงนำมผู กพั นบริ ษัท ณ วั นที่ 31 ธั นวำคม 2564 มี รำยละเอี ยดดั งนี้ (1) นำย ธี ระชั ย ธี ระรุ จินนท์ (กรรมกำรบริิ ษัท) ลงลำยมื อชื่ อร่ วมกั บ
(2) นำง พู นสิ น ธี ระรุ จินนท์ (กรรมกำรบริ ษัท) หรื อ (3) นำง พั ชรี ฉั ตรแก้ วบริ บูรณ์ (กรรมกำรบริ ษัท) หรื อ (4) นำย ณั ฐวุ ฒิ ปุ ณณเสถี ยร (กรรมกำรบริ ษัท)
รวมเป็ นสองคนพร้ อมประทั บตรำส� ำคั ญของบริ ษัทฯ
7.2.3 ข้ อมู ลเกี่ ยวกั บบทบำทหน้ ำที่ ชองคณะกรรมกำร
1) มี ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทั กษะ ควำมเชี่ ยวชำญที่ หลำกหลำย มี ภำวะ
ผู้ น�ำ และประสบกำรณ์ ที่จะเป็ นประโยชน์ ต่อกำรด� ำเนิ นธุ รกิ จ มี ควำม
ตั้ งใจและมี จริ ยธรรมในกำรด� ำเนิ นธุ รกิ จ
2) ปฏิ บัติหน้ ำที่ ด้วยควำมรั บผิ ดชอบ ควำมระมั ดระวั ง ควำมซื่ อสั ตย์
สุ จริ ต และระมั ดระวั งรั กษำผลประโยชน์ ของบริ ษัท และให้ เป็ นไป
ตำมกฎหมำย วั ตถุ ประสงค์ และข้ อบั งคั บของบริ ษัท ตลอดจนมติ
ของที่ ประชุ มผู้ ถื อหุ้ น รวมถึ งข้ อบั งคั บของตลำดหลั กทรั พ ย์ แห่ ง
ประเทศไทยและส� ำนั กงำนคณะกรรมกำรก� ำกั บหลั กทรั พ ย์ และ
ตลำดหลั กทรั พย์ ให้ เป็ นไปตำมหลั กกำรก� ำกั บดู แลกิ จกำรที่ ดี
3) มี หน้ ำที่ ก� ำหนดวิ สั ยทั ศน์ ค่ ำนิ ยมองค์ กร นโยบำย ทิ ศทำงกำร
ด� ำเนิ นงำนของบริ ษั ท และก� ำกั บควบคุ มดู แลให้ ฝ่ ำยบริ หำร
ด� ำเนิ นกำรให้ เป็ นไปตำมนโยบำยที่ ก� ำหนดไว้ อย่ ำงมี ประสิ ทธิ ภำพ
และประสิ ทธิ ผลเพื่ อเพิ่ มมู ลค่ ำทำงเศรษฐกิ จสู งสุ ดให้ แก่ ผู้ถือหุ้ น และ
กำรเติ บโตอย่ ำงยั่ นยื น
4) ก� ำหนดนโยบำย เป้ ำหมำย แผนงำน กลยุ ทธ์ ทำงธุ รกิ จ และงบ
ประมำณประจ� ำปี
5) ควบคุ ม ก� ำกั บ ดู แล ให้ ฝ่ำยจั ดกำรด� ำเนิ นกำรให้ เป็ นไปตำมนโยบำย
และงบประมำณที่ ก�ำหนดไว้ อย่ ำงมี ประสิ ทธิ ภำพ
6) รั บผิ ดชอบต่ อผู้ ถื อหุ้ นอย่ ำงสม�่ ำเสมอ ด� ำเนิ นงำนโดยรั กษำผล
ประโยชน์ ของผู้ ถื อหุ้ น มี กำรเปิ ดเผยข้ อมู ลที่ เป็ นสำระส� ำคั ญต่ อผู้
ลงทุ นอย่ ำงถู กต้ องครบถ้ วน มี มำตรฐำนและโปร่ งใส
7) ประเมิ นผลกำรปฏิ บัติงำนและก� ำหนดค่ ำตอบแทนของกรรมกำร และ
ผู้ บริ หำรระดั บสู ง
8) รั บผิ ดชอบต่ อผลประกอบกำรและกำรปฏิ บัติหน้ ำที่ ของฝ่ ำยบริ หำร
โดยให้ มีควำมตั้ งใจและระมั ดระวั ง ในกำรปฏิ บัติงำน
9) ก� ำกั บดู แลให้ มีกำรก� ำหนดเป้ ำหมำยกำรด� ำเนิ นธุ รกิ จที่ ชัดเจน และ
วั ดผลได้ เพื่ อใช้ เป็ นแนวทำงในกำรก� ำหนดเป้ ำหมำยในกำรปฏิ บัติ
งำน โดยพิ จำรณำถึ งควำมเป็ นไปได้ และสมเหตุ สมผล
10) ก� ำกั บดู แลให้ มีกำรด� ำเนิ นธุ รกิ จ และปฏิ บัติงำนอย่ ำงมี จริ ยธรรม
11) ก� ำกั บดู แลให้ ฝ่ ำยบริ หำรมี ระบบกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงอย่ ำง
เหมำะสมและมี ประสิ ทธิ ภำพ
12) พิ จำรณำตั ดสิ นในเรื่ องที่ มีสำระส� ำคั ญ เช่ น นโยบำยและแผนธุ รกิ จ
โครงกำรลงทุ นขนำดใหญ่ อ� ำนำจกำรบริ หำร กำรได้ มำหรื อจ� ำหน่ ำย
ไปซึ่ งทรั พย์ สิน และรำยกำรอื่ นใดที่ กฎหมำยก� ำหนด
13) ก� ำหนดอ� ำนำจและระดั บกำรอนุ มัติในกำรท� ำธุ รกรรม และกำรด� ำเนิ น
กำรต่ ำงๆ ที่ เกี่ ยวข้ องกั บงำนของบริ ษัทให้ คณะหรื อบุ คคลตำมควำม
เหมำะสม และให้ เป็ นไปตำมข้ อกฎหมำยที่ เกี่ ยวข้ องโดยจั ดท� ำเป็ นคู่ มือ
อ� ำนำจด� ำเนิ นกำร และให้ มีกำรทบทวนอย่ ำงน้ อยปี ละ 1 ครั้ ง
14) จั ดให้ มีระบบบั ญชี กำรรำยงำนทำงกำรเงิ นและกำรสอบบั ญชี ที่เชื่ อ
ถื อได้ รวมทั้ งดู แลจั ดให้ มีกระบวนกำรในกำรประเมิ นควำมเหมำะสม
ของกำรควบคุ มภำยใน
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15) ด� ำเนิ นกำรให้ บริ ษัทมี ระบบกำรควบคุ มภำยในและกำรตรวจสอบ
ภำยในที่ มีประสิ ทธิ ผล
16) จั ดให้ มีกำรประชุ มผู้ ถือหุ้ นสำมั ญประจ� ำปี ภำยใน 4 เดื อน นั บแต่ วัน
สิ้ นสุ ดของรอบปี บั ญชี ของบริ ษัท
17) ให้ ควำมเห็ นชอบในกำรเสนอแต่ งตั้ งผู้ สอบบั ญชี และพิ จำรณำค่ ำ
สอบบั ญชี ประจ� ำปี เพื่ อน� ำเสนอต่ อ ผู้ ถือหุ้ นในกำรพิ จำรณำอนุ มั ติ
แต่ งตั้ ง
18) รำยงำนควำมรั บผิ ดชอบของคณะกรรมกำรในกำรจั ดท� ำรำยงำน
ทำงกำรเงิ นโดยแสดงควบคู่ กับรำยงำนของผู้ สอบบั ญชี ไว้ ในรำยงำน
ประจ� ำปี และครอบคลุ มในเรื่ องส� ำคั ญๆ ตำมนโยบำยข้ อพึ งปฏิ บัติ
ที่ ดี ส� ำหรั บ กรรมกำรบริ ษั ทจดทะเบี ยนของตลำดหลั กทรั พ ย์ แห่ ง
ประเทศไทย
19) มี อ�ำนำจแต่ งตั้ ง มอบหมำย หรื อแนะน� ำให้ อนุ กรรมกำรหรื อคณะ
ท� ำงำนเพื่ อพิ จำรณำหรื อปฏิ บัติในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งที่ คณะกรรมกำร
บริ ษัทเห็ นสมควร
20) ก� ำกั บดู แลกำรปฏิ บัติงำนของคณะกรรมกำรชุ ดย่ อยต่ ำงๆ ให้ เป็ นไป
ตำมกฎบั ตรที่ ก�ำหนดไว้
21) มี อ�ำนำจพิ จำรณำและอนุ มั ติเรื่ องใดๆ ที่ จ�ำเป็ น และเกี่ ยวเนื่ องกั บ
บริ ษัท หรื อที่ เห็ นว่ ำเหมำะสมเพื่ อประโยชน์ ของบริ ษัท
22) แต่ งตั้ งกรรมกำรคนหนึ่ งคนใดหรื อหลำยคนหรื อบุ คคลอื่ นกระท� ำกำร
อย่ ำงใดอย่ ำงหนึ่ งแทนคณะกรรมกำรบริ ษัท ทั้ งนี้ กำรมอบอ� ำนำจ
ดั งกล่ ำว ผู้ ได้ รั บ มอบอ� ำนำจนั้ นต้ องไม่ มี อ� ำนำจอนุ มั ติ รำยกำรที่
บุ คคลดั งกล่ ำวหรื อบุ คคลที่ อำจมี ควำมขั ดแย้ ง (“บุ คคลที่ อำจมี ควำม
ขั ดแย้ ง” ให้ มีควำมควำมหมำยตำมที่ ก�ำหนดไว้ ในประกำศของคณะ
กรรมกำรก� ำกั บหลั กทรั พย์ และตลำดหลั กทรั พย์ ) มี ส่วนได้ เสี ยหรื อ
อำจมี ควำมขั ดแย้ งทำงผลประโยชน์ ในลั กษณะอื่ นใดกั บบริ ษัทหรื อ
บริ ษัทย่ อย
เว้ นแต่ เรื่ องต่ อไปนี้ จะกระท� ำได้ ต่ อเมื่ อได้ รั บอนุ มั ติ จำกที่ ประชุ มผู้ ถื อ
หุ้ นก่ อน
• เรื่ องที่ กฎหมำยก� ำหนดให้ ต้องได้ มติ ที่ประชุ มผู้ ถือหุ้ น
• กำรท� ำรำยกำรที่ กรรมกำรมี ส่วนได้ เสี ยและอยู่ ในข่ ำยที่ กฎหมำย
หรื อข้ อก� ำหนดของตลำดหลั กทรั พย์ ระบุ ให้ ต้องได้ รับอนุ มัติจำก
ที่ ประชุ มผู้ ถือหุ้ น
• นอกจำกนั้ นในกรณี ดังต่ อไปนี้ จะต้ องได้ รับควำมรั บเห็ นชอบจำก
ที่ ประชุ มคณะกรรมกำรและที่ ประชุ มผู้ ถือหุ้ นด้ วยคะแนนเสี ยง
ไม่ น้อยกว่ ำ 3 ใน 4 ของจ� ำนวนเสี ยงทั้ งหมดของผู้ ถือหุ้ นที่ เข้ ำ
ประชุ มและมี สิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
- กำรขำยหรื อโอนกิ จกำรของบริ ษัททั้ งหมดหรื อบำงส่ วนที่
ส� ำคั ญให้ แก่ บุคคลอื่ น
- กำรรั บซื้ อหรื อรั บโอนกิ จกำรของบริ ษัทมหำชนอื่ นหรื อบริ ษัท
เอกชนอื่ นมำเป็ นของบริ ษัท

โครงสร้ ำงกำรก� ำกั บดู แลกิ จกำร และข้ อมู ลส� ำคั ญเกี่ ยวกั บคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรชุ ดย่ อย ผู้ บริ หำร พนักงำนและอื่ น ๆ
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- กำรท� ำ แก้ ไข หรื อเลิ กสั ญญำ เกี่ ยวกั บกำรให้ เช่ ำกิ จกำรของ
บริ ษัททั้ งหมดหรื อบำงส่ วนที่ ส�ำคั ญ กำรมอบหมำยให้ บุคคล
อื่ นเข้ ำจั ดกำรธุ รกิ จของบริ ษัท หรื อกำรรวมกิ จกำรกั บบุ คคล
อื่ นโดยมี วัตถุ ประสงค์ จะแบ่ งก� ำไรขำดทุ นกั น
- กำรออกหุ้ นใหม่ เพื่ อช� ำระแก่ เจ้ ำหนี้ ของบริ ษัท ตำมโครงกำร
แปลงหนี้ เป็ นทุ น
- กำรลดทุ นจดทะเบี ยนของบริ ษัท โดยกำรลดจ� ำนวนหุ้ น หรื อ
ลดมู ลค่ ำหุ้ น
- กำรเพิ่ มทุ น กำรลดทุ น กำรออกหุ้ นกู้ กำรควบหรื อเลิ กบริ ษัท
- เรื่ องอื่ นใดตำมที่ กฎหมำยก� ำหนด
ทั้ งนี้ เรื่ องใดที่ กรรมกำรมี ส่ วนได้ เสี ยหรื อมี ควำมขั ดแย้ งทำง
ผลประโยชน์ กั บบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่ อย กรรมกำรซึ่ งมี ส่วนได้ เสี ยหรื อมี
ควำมขั ดแย้ งทำงผลประโยชน์ ดั งกล่ ำวไม่ มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนใน
เรื่ องนั้ น
23) คณะกรรมกำรต้ องประเมิ นผลกำรปฏิ บัติด้วยตนเอง และประเมิ น
ผลกำรปฏิ บัติงำนโดยรวม
24) นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรยั งมี ขอบเขตหน้ ำที่ ในกำรก� ำกั บดู แลให้
บริ ษัทปฏิ บั ติ ตำมกฎหมำยว่ ำด้ วยหลั กทรั พย์ และตลำดหลั กทรั พย์
ข้ อก� ำหนดของตลำดหลั กทรั พย์ อำทิ กำรท� ำรำยกำรที่ เกี่ ยวโยง
กั น กำรได้ มำหรื อจ� ำหน่ ำยไปซึ่ งทรั พย์ สิ น ตำมกฎเกณฑ์ ของ
ตลำดหลั กทรั พย์ แห่ งประเทศไทย หรื อตำมประกำศของคณะ
กรรมกำรก� ำกั บหลั กทรั พ ย์ และตลำดหลั กทรั พ ย์ คณะกรรมกำร
ก� ำกั บตลำดทุ น หรื อกฎหมำยที่ เกี่ ยวข้ องกั บธุ รกิ จของบริ ษัท

7.3 ข้ อมู ลเกี่ ยวกั บคณะกรรมกำรชุ ดย่ อย
โครงสร้ ำงคณะกรรมกำรของบริ ษัทฯ ประกอบด้ วยคณะกรรมกำรบริ ษัท
และคณะกรรมกำรชุ ดย่ อย 4 ชุ ด ได้ แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะ
กรรมกำรบริ ห ำร คณะกรรมกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ยง และคณะกรรมกำร
สรรหำและพิ จำรณำค่ ำตอบแทน ซึ่ งคณะกรรมกำรแต่ ละชุ ด จะมี ขอบเขต
อ� ำนำจหน้ ำที่ เฉพำะ เพื่ อให้ มีกำรตรวจสอบและถ่ วงดุ ลอย่ ำงเหมำะสม และ
เพื่ อให้ กำรบริ หำรและด� ำเนิ นกิ จกำรให้ เป็ นไปตำมกำรก� ำกั บดู แลกิ จกำรที่ ดี
โดยรำยละเอี ยดของคณะกรรมกำรชุ ดย่ อยของบริ ษัทฯ มี ดังนี้
7.3.1 คณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบด้ วยคณะกรรมกำรที่ มี ควำมเป็ น
อิ สระ ท� ำหน้ ำที่ ตรวจสอบกำรด� ำเนิ นกิ จกำรของบริ ษัทฯ สอบทำนประสิ ทธิ ผล
ของกำรควบคุ มภำยในเพื่ อให้ มีควำมมั่ นใจว่ ำกำรปฏิ บัติงำนของหน่ วยงำน
ต่ ำงๆ เป็ นไปอย่ ำงมี ประสิ ทธิ ภำพ ถู กต้ องตำมกฎหมำย สอดคล้ องตำมระเบี ยบ
กำรปฏิ บัติงำนที่ ดี กำรบริ หำรกิ จกำรด� ำเนิ นไปอย่ ำงเหมำะสม มี ประสิ ทธิ ภำพ
และเกิ ดประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด คณะกรรมกำรตรวจสอบยั งท� ำหน้ ำที่ ในกำรสอบ
ทำนรำยงำนทำงกำรเงิ นของบริ ษั ทฯ ร่ ว มกั บผู้ สอบบั ญชี เพื่ อ ให้ มั่ นใจว่ ำ
รำยงำนทำงกำรเงิ นของบริ ษัทฯ มี ควำมน่ ำเชื่ อถื อ มี กำรเปิ ดเผยข้ อมู ลอย่ ำง
ครบถ้ วนถู กต้ องเป็ นไปตำมมำตรฐำนและข้ อก� ำหนดที่ เกี่ ยวข้ อง สร้ ำงควำม
มั่ นใจและควำมน่ ำเชื่ อถื อแก่ ผู้ ลงทุ น และผู้ มีส่วนได้ ส่วนเสี ยว่ ำมี กำรตรวจสอบ
และก� ำกั บดู แลกิ จกำรอย่ ำงรอบคอบ มี ควำมยุ ติธรรม โปร่ งใส และมี กำรด� ำเนิ น
ธุ รกิ จตำมหลั กกำรก� ำกั บดู แลกิ จกำรที่ ดี

7.3.1.1 ข้ อมู ลเกี่ ยวกั บคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ณ วั นที่ 31 ธั นวำคม 2564 คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริ ษัทฯ มี จ�ำนวน 3 ท่ ำน ประกอบด้ วย กรรมกำรอิ สระ 3 ท่ ำน ที่ มีคุณสมบั ติครบถ้ วนตำม
หลั กเกณฑ์ ของคณะกรรมกำรก� ำกั บตลำดทุ น โดยมี นำยวี ระศั กดิ์ พรหมมำศ และนำยไพบู ลย์ อรุ ณประสบสุ ข เป็ นผู้ มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์
เพี ยงพอที่ จะสำมำรถท� ำหน้ ำที่ สอบทำนควำมน่ ำเชื่ อถื อของงบกำรเงิ น รวมทั้ งท� ำหน้ ำที่ อ่ื นที่ คณะกรรมกำรมอบหมำยให้ ได้ ทั้ งนี้ คณะกรรมกำรตรวจสอบมี
นำยณั ฐภั ทร พู นผลทวี ลำภ ท� ำหน้ ำที่ เป็ นลขำนุ กำรคณะตรวจสอบ
รำยชื่ อ

ต� ำแหน่ ง

รำยชื่ อกรรมกำรตรวจสอบ ณ วั นที่ 31 ธั นวำคม 2564
1. นำย วี ระศั กดิ์ พรหมมำศ (กรรมกำรอิ สระ)
2. นำย ไพบู ลย์ อรุ ณประสบสุ ข (กรรมกำรอิ สระ)
3. นำย ปิ ติ พงศ์ อำชำมงคล (1) (กรรมกำรอิ สระ)

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรตรวจสอบ

รำยชื่ อกรรมกำรตรวจสอบที่ ลำออกระหว่ ำงปี 2564
1. นำย ปิ ยศั กดิ์ ภู มิจิตร (2) (กรรมกำรอิ สระ)

กรรมกำรตรวจสอบ

หมำยเหตุ : (1), (2) ที่ ประชุ มคณะกรรมกำรบริ ษัท ครั้ งที่ 1/2564 มี มติ แต่ งตั้ งนำยปิ ติ พงศ์ อำชำมงคล เป็ นกรรมกำรตรวจสอบแทนนำยปิ ยศั กดิ์ ภู มิจิตร มี ผลตั้ งแต่ วันที่ 25
กุ มภำพั นธ์ 2564

7.3.2 ขอบเขต หน้ ำที่ และควำมรั บผิ ดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
1) สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงิ นเพื่ อให้ มั่นใจว่ ำ มี ควำมถู กต้ องและเชื่ อ
ถื อได้ รวมถึ งกำรเปิ ดเผยข้ อมู ลอย่ ำงเพี ยงพอ โดยกำรประสำนงำน
กั บผู้ สอบบั ญชี ภำยนอก และผู้ บริ หำรที่ รั บผิ ดชอบจั ดท� ำรำยงำน
ทำงกำรเงิ นทั้ งรำยไตรมำสและประจ� ำปี
2) สอบทำนระบบกำรควบคุ มภำยในของบริ ษัท ให้ มีควำมเหมำะสมและ
มี ประสิ ทธิ ผล และอำจเสนอแนะให้ มี กำรสอบทำนหรื อตรวจสอบ
รำยกำรใดที่ เห็ นว่ ำจ� ำเป็ นและเป็ นสิ่ งส� ำคั ญ พร้ อมทั้ งน� ำข้ อเสนอ
แนะเกี่ ยวกั บกำรปรั บปรุ งแก้ ไขระบบกำรควบคุ มภำยในที่ ส�ำคั ญและ
จ� ำเป็ นเสนอคณะกรรมกำรบริ ษัท โดยสอบทำนร่ วมกั บผู้ สอบบั ญชี
ภำยนอก และผู้ จัดกำรแผนกตรวจสอบระบบงำนภำยใน
3) สอบทำนกำรปฏิ บั ติ ตำม พ.ร.บ.หลั กทรั พ ย์ และตลำดหลั กทรั พ ย์
พ.ศ. 2535 รวมถึ งประกำศ ข้ อบั งคั บ และ/หรื อระเบี ยบของ
ส� ำนั กงำนคณะกรรมกำรก� ำกั บหลั กทรั พย์ และตลำดหลั กทรั พย์ และ
ตลำดหลั กทรั พย์ แห่ งประเทศไทย และกฎหมำยอื่ นๆ ที่ เกี่ ยวข้ องกั บ
บริ ษัท
4) พิ จำรณำคั ดเลื อก และเสนอแต่ งตั้ งบุ คคลซึ่ งมี ควำมเป็ นอิ สระเพื่ อ
ท� ำหน้ ำที่ ผู้สอบบั ญชี เพื่ อให้ ด�ำเนิ นกำรตรวจสอบบั ญชี ระบบควบคุ ม
และงบกำรเงิ นของบริ ษัท โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบมี อ�ำนำจและ
ควำมรั บผิ ดชอบในกำรคั ดเลื อก ประเมิ นผล เสนอค่ ำตอบแทน และ

ก� ำกั บดู แลกำรท� ำงำนของส� ำนั กงำนสอบบั ญชี หรื อกำรด� ำเนิ นกำร
ตรวจสอบอื่ นใด บริ กำรสอบทำนหรื อกำรให้ ควำมเชื่ อมั่ นส� ำหรั บ
บริ ษัทของผู้ สอบบั ญชี ของบริ ษัทต่ อคณะกรรมกำรบริ ษัท
5) ผู้ ตรวจสอบบั ญชี และส� ำนั กงำนสอบบั ญชี แต่ ละแห่ งจะรำยงำน
ตรงต่ อคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบมี
อ� ำนำจในกำรอนุ มั ติ เงื่ อนไขและค่ ำบริ กำรเบื้ องต้ นส� ำหรั บบริ กำร
ด้ ำนกำรตรวจสอบและบริ กำรอื่ นที่ เสนอโดยผู้ ตรวจสอบบั ญชี
ทั้ งนี้ คณะกรรมกำรตรวจสอบจะให้ ค� ำแนะน� ำต่ อคณะกรรมกำร
บริ ษัท เพื่ อเสนอต่ อผู้ ถื อหุ้ นในกำรประชุ มสำมั ญผู้ ถื อหุ้ นประจ� ำปี
เพื่ ออนุ มัติแต่ งตั้ งผู้ ตรวจสอบบั ญชี และค่ ำบริ กำรตรวจสอบบั ญชี
6) ประชุ มหำรื อร่ วมกั บผู้ บริ หำรและผู้ ตรวจสอบบั ญชี ตำมควำม
เหมำะสม เกี่ ยวกั บปั ญหำและข้ อจ� ำกั ดในกำรตรวจสอบ รวมถึ งกำร
ด� ำเนิ นกำรของฝ่ ำยบริ หำรต่ อปั ญหำหรื อข้ อจ� ำกั ดนั้ นๆ และนโยบำย
กำรบริ หำรและกำรประเมิ นควำมเสี่ ยงของบริ ษัท รวมถึ งควำมเสี่ ยง
ทำงกำรเงิ นที่ ส�ำคั ญและมำตรกำรของฝ่ ำยบริ หำรในกำรควบคุ มและ
ลดควำมเสี่ ยงดั งกล่ ำว นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรตรวจสอบยั งต้ อง
ด� ำเนิ นกำรแก้ ไขควำมขั ดแย้ งใดๆ ระหว่ ำงผู้ บริ หำรกั บผู้ สอบบั ญชี
ที่ เกี่ ยวข้ องกั บรำยงำนทำงกำรเงิ น รวมทั้ งเข้ ำร่ วมประชุ มกั บผู้ สอบ
บั ญชี โดยไม่ มีฝ่ำยจั ดกำรเข้ ำร่ วมประชุ มด้ วยอย่ ำงน้ อยปี ละ 1 ครั้ ง

โครงสร้ ำงกำรก� ำกั บดู แลกิ จกำร และข้ อมู ลส� ำคั ญเกี่ ยวกั บคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรชุ ดย่ อย ผู้ บริ หำร พนักงำนและอื่ น ๆ
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7) ส่ งเสริ มและสร้ ำงควำมมั่ นใจเกี่ ยวกั บควำมเป็ นอิ สระของผู้ ตรวจ
สอบบั ญชี คณะกรรมกำรตรวจสอบต้ องหำรื อกั บผู้ สอบบั ญชี เกี่ ยว
กั บควำมเป็ นอิ สระจำกฝ่ ำยบริ หำรและบริ ษัท รวมถึ งควำมสั มพั นธ์
ใดๆ หรื อบริ กำรใดๆ ระหว่ ำงผู้ สอบบั ญชี กับบริ ษัท ตลอดจนควำม
สั มพั น ธ์ อื่นใดที่ อำจส่ งผลกระทบต่ อควำมเที่ ยงธรรมของผู้ ตรวจ
สอบบั ญชี
8) สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงิ นของบริ ษัท มำตรฐำนกำรบั ญชี และ
นโยบำยบั ญชี และกำรเปลี่ ยนแปลงที่ ส�ำคั ญเกี่ ยวกั บมำตรฐำนบั ญชี
หลั กกำร หรื อแนวทำงปฏิ บัติ รวมถึ งกำรตั ดสิ นใจทำงบั ญชี ที่ส�ำคั ญ
ที่ ส่งผลกระทบต่ อรำยงำนทำงกำรเงิ นของบริ ษัท ซึ่ งรวมถึ งทำงเลื อก
ควำมสมเหตุ สมผล และผลของกำรตั ดสิ นใจดั งกล่ ำว
9) พิ จำรณำรำยกำรที่ เกี่ ยวโยงกั นหรื อรำยกำรที่ อำจมี ควำมขั ดแย้ ง
ทำงผลประโยชน์ ให้ เป็ นไปตำมกฎหมำยและข้ อก� ำหนดของ
ตลำดหลั กทรั พย์ ทั้ งนี้ เพื่ อให้ มั่นใจว่ ำรำยกำรดั งกล่ ำวสมเหตุ สมผล
และเป็ นประโยชน์ สูงสุ ดต่ อบริ ษัท
10) สอบทำนและอนุ มั ติหรื อให้ สัตยำบั นในธุ รกรรมใดๆ ระหว่ ำงบริ ษัท
กั บบุ คคลที่ เกี่ ยวข้ อง ซึ่ งเป็ นธุ รกรรมที่ ถูกก� ำหนดให้ เปิ ดเผยข้ อมู ล
ตำมกฎเกณฑ์ ของส� ำนั กงำนคณะกรรมกำรก� ำกั บหลั กทรั พย์ และ
ตลำดหลั กทรั พย์
11) สอบทำนแผนงำนตรวจสอบภำยในของบริ ษั ท ตำมวิ ธี กำรและ
มำตรฐำนที่ ยอมรั บโดยทั่ วไป
12) สอบทำนให้ บริ ษั ทมี ระบบกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ยงที่ เหมำะสมและมี
ประสิ ทธิ ภำพ
13) รำยงำนผลกำรปฏิ บั ติ งำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ให้ คณะ
กรรมกำรบริ ษัททรำบอย่ ำงน้ อยปี ละ 4 ครั้ ง
14) ร่ วมให้ ควำมเห็ นในกำรพิ จำรณำแต่ งตั้ ง ถอดถอน ประเมิ นผลงำน
ของเจ้ ำหน้ ำที่ ของหน่ วยงำนตรวจสอบภำยใน
15) ในกำรปฏิ บั ติ งำนตำมขอบเขตหน้ ำที่ ให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบ
มี อ� ำนำจเชิ ญให้ ฝ่ ำยจั ดกำรผู้ บริ ห ำร หรื อ พนั กงำนของบริ ษั ทที่
เกี่ ยวข้ องมำให้ ควำมเห็ น เข้ ำร่ วมประชุ มหรื อส่ งเอกสำรที่ เห็ นว่ ำ
เกี่ ยวข้ องหรื อจ� ำเป็ น
16) ให้ มี อ� ำนำจว่ ำจ้ ำงที่ ปรึ กษำ หรื อบุ คคลภำยนอกตำมระเบี ยบของ
บริ ษัทมำให้ ควำมเห็ นหรื อให้ ค�ำปรึ กษำในกรณี จ� ำเป็ น
17) จั ดท� ำรำยงำนกำรก� ำกั บดู แลกิ จกำรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
และให้ ควำมเห็ นเกี่ ยวกั บระบบกำรควบคุ มภำยใน และระบบกำร
บริ หำรควำมเสี่ ยง โดยเปิ ดเผยไว้ ในรำยงำนประจ� ำปี ของบริ ษัท ซึ่ ง
รำยงำนดั งกล่ ำวต้ องลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ

18) ให้ เลขำนุ กำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ หรื อ เลขำนุ กำรบริ ษัท เป็ นผู้
สนั บสนุ นข้ อมู ลต่ ำงๆที่ คณะกรรมกำรตรวจสอบต้ องกำร
19) คณะกรรมกำรตรวจสอบต้ องประเมิ นผลกำรปฏิ บั ติ งำนโดย
กำรประเมิ นตนเอง และรำยงำนผลกำรประเมิ นพร้ อ มทั้ งปั ญหำ
อุ ปสรรคในกำรปฏิ บัติงำนที่ อำจเป็ นเหตุ ให้ กำรปฏิ บัติงำนไม่ บรรลุ
วั ตถุ ประสงค์ ในกำรจั ดตั้ งคณะกรรมกำรตรวจสอบให้ คณะ
กรรมกำรบริ ษัททรำบทุ กปี
20) พิ จำรณำทบทวนและปรั บปรุ งกฎบั ตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ
21) ในกรณี ที่ พบหรื อมี ข้ อสงสั ยว่ ำมี รำยกำรหรื อกำรกระท� ำ ซึ่ ง
อำจมี ผลกระทบอย่ ำงมี นั ยส� ำคั ญต่ อฐำนะกำรเงิ น และผลกำร
ด� ำเนิ นงำนของบริ ษั ท เช่ น รำยกำรที่ เกิ ดควำมขั ดแย้ งทำงผล
ประโยชน์ กำรทุ จริ ต หรื อมี สิ่งผิ ดปกติ หรื อมี ควำมบกพร่ องที่ ส�ำคั ญ
ในระบบกำรควบคุ มภำยใน กำรฝ่ ำฝื นกฎหมำยว่ ำด้ วยหลั กทรั พย์
และตลำดหลั กทรั พย์ ข้ อก� ำหนดตลำดหลั กทรั พย์ แห่ งประเทศไทย
เป็ นต้ น ให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนต่ อคณะกรรมกำรบริ ษัท
เพื่ อ ด� ำเนิ นกำรปรั บ ปรุ ง แก้ ไขภำยในระยะเวลำที่ คณะกรรมกำร
ตรวจสอบเห็ นสมควร หำกคณะกรรมกำรบริ ษัทหรื อผู้ บริ หำรไม่
ด� ำเนิ นกำรให้ มีกำรปรั บปรุ งแก้ ไขภำยในเวลำตำมที่ คณะกรรมกำร
ตรวจสอบเห็ นสมควร กรรมกำรตรวจสอบรำยใดรำยหนึ่ ง
อำจรำยงำนว่ ำมี รำยกำรหรื อกำรกระท� ำดั งกล่ ำวต่ อส� ำนั กงำน
คณะกรรมกำรก� ำกั บหลั กทรั พย์ และตลำดหลั กทรั พย์ หรื อ
ตลำดหลั กทรั พย์ แห่ งประเทศไทย
22) ก� ำกั บดู แลจั ดท� ำนโยบำย แนวปฏิ บัติ และโครงกำรด้ ำนกำรต่ อต้ ำน
คอร์ รัปชั่ นและสื่ อสำรให้ ทุกคนได้ รับทรำบและปฏิ บัติตำม
23) ดู แลให้ บริ ษัทมี ช่องทำงกำรรั บแจ้ งเบำะแสและข้ อร้ องเรี ยนต่ ำง ๆ
เกี่ ยวกั บรำยงำนในงบกำรเงิ นที่ ไม่ เหมำะสมหรื อประเด็ นอื่ น โดยท� ำให้
ผู้ แจ้ งเบำะแสมั่ นใจว่ ำ มี กระบวนกำรสอบทำนที่ เป็ นอิ สระ และมี กำร
ด� ำเนิ นกำรติ ดตำมที่ เหมำะสม และเปิ ดเผยช่ องทำงรั บเรื่ องร้ องเรี ยน
ใน Website และให้ รำยงำนคณะกรรมกำรถึ งข้ อร้ องเรี ยนต่ ำงๆ
24) ในกรณี จ� ำเป็ น คณะกรรมกำรตรวจสอบสำมำรถขอค� ำปรึ กษำจำก
ที่ ปรึ กษำภำยนอก หรื อ ผู้ เชี่ ยวชำญทำงวิ ชำชี พเกี่ ยวกั บกำรปฏิ บัติ
งำนตรวจสอบ โดยบริ ษัทเป็ นผู้ รั บผิ ดชอบค่ ำใช้ จ่ ำยตำมระเบี ยบ
ของบริ ษัท
25) ปฏิ บัติงำนอื่ นตำมที่ คณะกรรมกำรบริ ษัทมอบหมำยภำยในขอบเขต
หน้ ำที่ และควำมรั บผิ ดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ

7.3.3 คณะกรรมกำรบริ หำร
คณะกรรมกำรบริ หำรต้ องปฏิ บัติหน้ ำที่ บริ หำรงำนของบริ ษัทฯ ให้ เป็ นไปตำมนโยบำยด้ วยควำมระมั ดระวั งรอบคอบ ซื่ อสั ตย์ สุจริ ต ยึ ดหลั กกำรบริ หำร
จั ดกำรตำมหลั กธรรมำภิ บำล และก่ อให้ เกิ ดควำมชั ดเจนในเรื่ ององค์ ประกอบ วำระกำรด� ำรงต� ำแหน่ ง อ� ำนำจหน้ ำที่ และควำมรั บผิ ดชอบ กำรประชุ มของคณะ
กรรมกำรบริ หำร เพื่ อใช้ เป็ นแนวทำงในกำรปฏิ บัติหน้ ำที่ ให้ ถูกต้ องตำมกฎหมำย
7.3.3.1 ข้ อมู ลเกี่ ยวกั บคณะกรรมกำรบริ หำร
ณ วั นที่ 31 ธั นวำคม 2564 คณะกรรมกำรบริ หำรของบริ ษัทฯ มี จ�ำนวน 6 ท่ ำน ประกอบด้ วย กรรมกำรที่ เป็ นผู้ บริ หำร 6 ท่ ำน โดยมี นำงสำวอรุ ณทดี
ธ� ำรงสกุ ลศิ ริ (1) (เลขำนุ กำรบริ ษัท) ท� ำหน้ ำที่ เป็ นลขำนุ กำรคณะกรรมกำรบริ หำร
รำยชื่ อ

ต� ำแหน่ ง

รำยชื่ อกรรมกำรบริ หำร ณ วั นที่ 31 ธั นวำคม 2564
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นำย ธี ระชั ย ธี ระรุ จินนท์ (กรรมกำรที่ เป็ นผู้ บริ หำร)
นำง พู นสิ น ธี ระรุ จินนท์ (กรรมกำรที่ เป็ นผู้ บริ หำร)
นำย ณั ฐวุ ฒิ ปุ ณณเสถี ยร (กรรมกำรที่ เป็ นผู้ บริ หำร)
นำงสำว อรนุ ตร์ ใจประสำท (กรรมกำรที่ เป็ นผู้ บริ หำร)
นำงสำว ฐิ ตพร ประที ปรั ตน์ (กรรมกำรที่ เป็ นผู้ บริ หำร)
นำย เดชำ พุ ดขุ นทด (กรรมกำรที่ เป็ นผู้ บริ หำร)

ประธำนกรรมกำรบริ หำร
กรรมกำรบริ หำร
กรรมกำรบริ หำร
กรรมกำรบริ หำร
กรรมกำรบริ หำร
กรรมกำรบริ หำร

รำยชื่ อกรรมกำรบริ หำรที่ ลำออกระหว่ ำงปี 2564
ไม่ มี
หมำยเหตุ : (1) ที่ ประชุ มคณะกรรมกำรบริ หำร ครั้ งที่ 12/2564 เมื่ อวั นที่ 24 ธั นวำคม 2564 มี มติ แต่ งตั้ งนำงสำวอรุ ณทดี ธ� ำรงสกุ ลศิ ริ ให้ ด�ำรงต� ำแหน่ งเลขำนุ กำรคณะกรรมกำร
บริ หำร แทนนำงสำวศศิ วรรณ อั ศวตั้ งตระกู ลดี มี ผลตั้ งแต่ วันที่ 24 ธั นวำคม 2564
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โครงสร้ ำงกำรก� ำกั บดู แลกิ จกำร และข้ อมู ลส� ำคั ญเกี่ ยวกั บคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรชุ ดย่ อย ผู้ บริ หำร พนักงำนและอื่ น ๆ

แบบ 56-1 One Report 2564
7.3.3.2 ขอบเขต หน้ ำที่ และควำมรั บผิ ดชอบของคณะกรรมกำรบริ หำร
1) จั ดท� ำและน� ำเสนอนโยบำย เป้ ำหมำย กลยุ ทธ์ ทำงธุ รกิ จ และแผน
งำนประจ� ำปี ก� ำหนดแผนธุ รกิ จ งบประมำณประจ� ำปี และอ� ำนำจ
บริ หำรต่ ำงๆ ของบริ ษัท เพื่ อขออนุ มัติต่อคณะกรรมกำรบริ ษัท
2) รั บผิ ดชอบในกำรบริ หำรกิ จกำรของบริ ษัทให้ เป็ นไปตำมทิ ศทำง
เป้ ำหมำย นโยบำยทำงธุ รกิ จของบริ ษัท
3) รั บ ผิ ดชอบกำรด� ำเนิ นงำนของบริ ษั ทให้ เป็ นไปตำมกฎหมำย
วั ตถุ ประสงค์ ข้ อบั งคั บของบริ ษัท มติ ที่ ประชุ มผู้ ถื อหุ้ น มติ ที่
ประชุ มคณะกรรมกำรบริ ษัท ตลอดจนระเบี ยบปฏิ บัติที่เกี่ ยวข้ อง
วำงโครงสร้ ำงองค์ กร และก� ำหนดต� ำแหน่ งหน้ ำที่ ของบริ ษัท
รวมทั้ งปรั บ ปรุ ง แก้ ไข เมื่ อด� ำเนิ นกำรไปแล้ วให้ รำยงำนต่ อ
คณะกรรมกำรบริ ษั ททรำบ ทบทวน ปรั บ ปรุ ง กฎบั ตรคณะ
กรรมกำรบริ หำร และน� ำเสนอต่ อคณะกรรมกำรบริ ษัท เพื่ อ
พิ จำรณำอนุ มัติ
4) มี อ�ำนำจพิ จำรณำอนุ มั ติกำรใช้ จ่ำยเงิ นเพื่ อกำรลงทุ นหรื อกำร
ด� ำเนิ นงำนต่ ำงๆ กำรกู้ ยืมหรื อกำรขอสิ นเชื่ อใดๆ จำกสถำบั น
กำรเงิ น กำรให้ กู้ยืมเงิ น ตลอดจนกำรเข้ ำเป็ นผู้ ค้� ำประกั น เพื่ อ
กำรท� ำธุ รกรรมตำมปกติ ของบริ ษัท และเป็ นไปเพื่ อประโยชน์
ในกำรด� ำเนิ นงำนตำมวั ตถุ ประสงค์ ของบริ ษัท ภำยในวงเงิ นที่
ก� ำหนด ทั้ งนี้ กำรกระท� ำดั งกล่ ำวจะต้ องอยู่ ภำยใต้ ประกำศคณะ
กรรมกำรตลำดหลั กทรั พย์ แห่ งประเทศไทย คณะกรรมกำร
ก� ำกั บหลั กทรั พย์ และตลำดหลั กทรั พย์ คณะกรรมกำรก� ำกั บ
ตลำดทุ น หรื อกฎหมำยอื่ นใดในเรื่ องที่ เกี่ ยวข้ องด้ วย
5) ก� ำหนดโครงสร้ ำงองค์ กรและอ� ำนำจกำรบริ หำรจั ดกำร โดยให้
ครอบคลุ มรำยละเอี ยดกำรคั ดเลื อก กำรว่ ำจ้ ำง กำรโยกย้ ำย
กำรฝึ กอบรม และกำรเลิ กจ้ ำงพนั กงำนของบริ ษัทที่ เป็ นคณะ
ผู้ บริ หำร หรื อผู้ บริ หำรระดั บสู ง โดยมอบหมำยให้ กรรมกำร
ผู้ จั ดกำรของบริ ษั ทเป็ นผู้ มี อ� ำนำจแทนบริ ษั ทที่ จะลงนำมใน
สั ญญำจ้ ำงแรงงำน

6) ก� ำกั บดู แลและอนุ มั ติเรื่ องที่ เกี่ ยวกั บกำรด� ำเนิ นงำนของบริ ษัท
และอำจแต่ งตั้ งหรื อมอบหมำยให้ บุคคลใดบุ คคลหนึ่ งหรื อหลำย
คนกระท� ำกำรอย่ ำงหนึ่ งอย่ ำงใดแทนคณะกรรมกำรบริ หำร
ตำมที่ เห็ นสมควรได้ และคณะกรรมกำรบริ หำรสำมำรถยกเลิ ก
เปลี่ ยนแปลง หรื อแก้ ไขอ� ำนำจนั้ นๆ ได้
7) มี อ�ำนำจแต่ งตั้ งที่ ปรึ กษำด้ ำนต่ ำงๆ ที่ จ�ำเป็ นต่ อกำรด� ำเนิ นกำร
ของบริ ษัท หรื อเพื่ อให้ เป็ นไปตำมกฎหมำยที่ เกี่ ยวข้ อง
8) ปฏิ บั ติ หน้ ำที่ อื่ นใดตำมที่ ได้ รั บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร
บริ ษัท
ทั้ งนี้ กำรมอบหมำยอ� ำนำจหน้ ำที่ และควำมรั บผิ ดชอบของคณะ
กรรมกำรบริ หำรนั้ น จะไม่ มี ลั กษณะเป็ นกำรมอบอ� ำนำจ หรื อมอบ
อ� ำนำจช่ วงที่ ท�ำให้ คณะกรรมกำรบริ หำร หรื อผู้ รับมอบอ� ำนำจจำกคณะ
กรรมกำรบริ หำรสำมำรถอนุ มั ติ รำยกำรที่ ตนหรื อบุ คคลที่ อำจมี ควำม
ขั ดแย้ ง (ตำมที่ นิยำมไว้ ในประกำศคณะกรรมกำรก� ำกั บหลั กทรั พย์ และ
ตลำดหลั กทรั พย์ ) มี ส่วนได้ เสี ย หรื ออำจมี ควำมขั ดแย้ งทำงผลประโยชน์
อื่ นใดกั บบริ ษัท และ/หรื อบริ ษัทย่ อย เว้ นแต่ เป็ นกำรอนุ มัติรำยกำรที่ เป็ น
ลั กษณะกำรด� ำเนิ นธุ รกรรมที่ เป็ นไปตำมนโยบำยและหลั กเกณฑ์ ที่คณะ
กรรมกำรบริ ษัทได้ พิจำรณำอนุ มัติไว้ ซึ่ งเป็ นไปตำมพ.ร.บ.หลั กทรั พย์ และ
ตลำดหลั กทรั พย์ พ.ศ. 2535 รวมถึ งประกำศ ข้ อบั งคั บ และ/หรื อระเบี ยบ
ของส� ำนั กงำนคณะกรรมกำรก� ำกั บหลั กทรั พย์ และตลำดหลั กทรั พย์ และ
ตลำดหลั กทรั พย์ แห่ งประเทศไทย และกฎหมำยอื่ นๆ ที่ เกี่ ยวข้ อง
7.3.4 คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
คณะกรรมกำรบริ ษั ทตระหนั กถึ งควำมส� ำคั ญของระบบกำรก� ำกั บ
ดู แลกิ จกำรที่ ดี จึ งได้ พิจำรณำแต่ งตั้ งคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงเป็ น
กรรมกำรชุ ดย่ อยของบริ ษัทฯ เพื่ อท� ำหน้ ำที่ ก�ำหนดและทบทวนนโยบำย กรอบ
กำรบริ หำรควำมเสี่ ยงองค์ กรก� ำกั บดู แล พิ จำรณำรำยงำนผลกำรบริ หำร
ควำมเสี่ ยงองค์ กร

7.3.4.1 ข้ อมู ลเกี่ ยวกั บคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
ณ วั นที่ 31 ธั นวำคม 2564 คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงของบริ ษัทฯ มี จ�ำนวน 6 ท่ ำน ประกอบด้ วย กรรมกำรอิ สระ 1 ท่ ำน และกรรมกำรที่ เป็ น
ผู้ บริ หำร 5 ท่ ำน โดยมี นำยณั ฐภั ทร พู นผลทวี ลำภ ท� ำหน้ ำที่ เป็ นลขำนุ กำรคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
รำยชื่ อ

ต� ำแหน่ ง

รำยชื่ อกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง ณ วั นที่ 31 ธั นวำคม 2564
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นำย ปิ ติ พงศ์ อำชำมงคล (1) (กรรมกำรอิ สระ)
นำย ธี ระชั ย ธี ระรุ จินนท์ (กรรมกำรที่ เป็ นผู้ บริ หำร)
นำง พู นสิ น ธี ระรุ จินนท์ (กรรมกำรที่ เป็ นผู้ บริ หำร)
นำย ณั ฐวุ ฒิ ปุ ณณเสถี ยร (กรรมกำรที่ เป็ นผู้ บริ หำร)
นำงสำว อรนุ ตร์ ใจประสำท (กรรมกำรที่ เป็ นผู้ บริ หำร)
นำงสำว ฐิ ติ พร ประที ปรั ตน์ (กรรมกำรที่ เป็ นผู้ บริ หำร)

ประธำนกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง

รำยชื่ อกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงที่ ลำออกระหว่ ำงปี 2564
1. นำยปิ ยศั กดิ์ ภู มิจิตร (2) (กรรมกำรอิ สระ)

ประธำนกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง

หมำยเหตุ : (1), (2) ที่ ประชุ มคณะกรรมกำรบริ ษัท ครั้ งที่ 1/2564 เมื่ อวั นที่ 24 กุ มภำพั นธ์ 2564 มี มติ แต่ งตั้ งนำยปิ ติ พงศ์ อำชำมงคล ให้ ด�ำรงต� ำแหน่ งกรรมกำรอิ สระ กรรมกำร
ตรวจสอบ ประธำนกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง และกรรมกำรสรรหำพิ จำรณำค่ ำตอบแทน แทนนำยปิ ยศั กดิ์ ภู มิจิตร มี ผลตั้ งแต่ วันที่ 25 กุ มภำพั นธ์ 2564

7.3.4.2 ขอบเขต หน้ ำที่ และควำมรั บผิ ดชอบของคณะกรรมกำรบริ หำร
ควำมเสี่ ยง
1) ก� ำหนดนโยบำย และกรอบกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงน� ำเสนอให้
คณะกรรมกำรบริ ษัทพิ จำรณำอนุ มัติ
2) ก� ำหนด ทบทวนและพั ฒนำนโยบำยกรอบกำรบริ ห ำรควำม
เสี่ ยงองค์ กร
3) ติ ดตำมกระบวนกำรบ่ งชี้ และประเมิ นควำมเสี่ ยง
4) ก� ำกั บดู แลและสนั บสนุ นให้ มี กำรด� ำเนิ นงำนด้ ำนกำรบริ ห ำร
ควำมเสี่ ยงองค์ กร สอดคล้ องกั บกลยุ ทธ์ แ ละเป้ ำหมำยทำง
ธุ รกิ จ รวมถึ งสภำวกำรณ์ ที่ เปลี่ ยนแปลงไป
5) รำยงำนต่ อคณะกรรมกำรบริ ษัท เกี่ ยวกั บควำมเสี่ ยงและกำร
จั ดกำรควำมเสี่ ยง และรำยงำนต่ อคณะกรรมกำรตรวจสอบ
เกี่ ยวกั บควำมเสี่ ยงที่ ส�ำคั ญ

6) พิ จำรณำรำยงำนผลกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ยงองค์ กร และให้
ข้ อคิ ดเห็ นในควำมเสี่ ยงที่ อำจจะเกิ ดขึ้ น รวมทั้ งก� ำหนดแนวทำง
กำรก� ำหนดมำตรกำรควบคุ ม หรื อ บรรเทำ และกำรพั ฒ นำ
ระบบกำรจั ดกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงองค์ กรให้ มี ประสิ ทธิ ภำพ
อย่ ำงต่ อเนื่ อง
7) พิ จำรณำรำยงำนผลกำรประเมิ นโอกำสที่ จะเกิ ดกำรทุ จริ ต
ขึ้ น รวมถึ งผลกระทบโดยครอบคลุ มกำรทุ จริ ตแบบต่ ำงๆ เช่ น
กำรจั ดท� ำรำยงำนทำงกำรเงิ นเท็ จ กำรท� ำให้ สูญเสี ยทรั พย์ สิน
กำรคอร์ รั ป ชั่ น กำรที่ ผู้ บริ ห ำรสำมำรถฝ่ ำฝื นระบบควบคุ ม
ภำยใน (Management override of internal controls)
กำรเปลี่ ยนแปลงข้ อมู ลในรำยงำนที่ ส�ำคั ญ กำรได้ มำหรื อใช้ ไป
ซึ่ งทรั พย์ สินโดยไม่ ถูกต้ อง เป็ นต้ น

โครงสร้ ำงกำรก� ำกั บดู แลกิ จกำร และข้ อมู ลส� ำคั ญเกี่ ยวกั บคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรชุ ดย่ อย ผู้ บริ หำร พนักงำนและอื่ น ๆ
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| บริ ษัท ไทยอุ ตสำหกรรมพลำสติ ก(1994) จ� ำกั ด(มหำชน)

8) รำยงำนผลกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงองค์ กรให้ คณะกรรมกำร
รั บทรำบ และในกรณี ที่ มีปัจจั ย หรื อเหตุ กำรณ์ ส� ำคั ญ ซึ่ งอำจ
มี ผลกระทบต่ อบริ ษัทอย่ ำงมี นัยส� ำคั ญ ต้ องรำยงำนต่ อคณะ
กรรมกำรบริ ษัทเพื่ อทรำบและพิ จำรณำโดยเร็ วที่ สุด
9) ประชุ มคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงอย่ ำงน้ อยไตรมำส
ละ 1 ครั้ งเพื่ อพิ จำรณำ หำรื อ และด� ำเนิ นกำรใดๆ ให้ ส�ำเร็ จลุ ล่วง
ตำมหน้ ำที่ ควำมรั บผิ ดชอบ

10) ปฏิ บัติหน้ ำที่ อื่นใดตำมที่ คณะกรรมกำรบริ ษัทมอบหมำย
7.3.5 คณะกรรมกำรสรรหำและพิ จำรณำค่ ำตอบแทน
คณะกรรมกำรสรรหำและพิ จำรณำค่ ำตอบแทนรั บผิ ดชอบในกำรก� ำหนด
หลั กเกณฑ์ และนโยบำยในกำรสรรหำและก� ำหนดค่ ำตอบแทนกรรมกำรของ
บริ ษัท รวมทั้ งสรรหำ คั ดเลื อก และเสนอบุ คคลที่ เหมำะสมให้ ด�ำรงต� ำแหน่ ง
กรรมกำรของบริ ษัทฯ และก� ำหนดค่ ำตอบแทนกรรมกำรของบริ ษัทฯ

7.3.5.1 ข้ อมู ลเกี่ ยวกั บคณะกรรมกำรสรรหำและพิ จำรณำค่ ำตอบแทน
ณ วั นที่ 31 ธั นวำคม 2564 คณะกรรมกำรสรรหำและพิ จำรณำค่ ำตอบแทนของบริ ษัทฯ มี จ�ำนวน 4 ท่ ำน ประกอบด้ วย กรรมกำรอิ สระ 2 ท่ ำน และ
กรรมกำรที่ เป็ นผู้ บริ หำร 2 ท่ ำน โดยมี นำยอภิ รัตน์ ธี ระรุ จินนท์ (รองกรรมกำรผู้ จัดกำรสำยงำนปฏิ บัติกำร) ท� ำหน้ ำที่ เป็ นลขำนุ กำรคณะกรรมกำรสรรหำและ
พิ จำรณำค่ ำตอบแทน
รำยชื่ อ

ต� ำแหน่ ง

รำยชื่ อกรรมกำรสรรหำและพิ จำรณำค่ ำตอบแทน ณ วั นที่ 31 ธั นวำคม 2564
1.
2.
3.
4.

นำยวี ระศั กดิ์ พรหมมำศ (1) (กรรมกำรอิ สระ)
นำยธี ระชั ย ธี ระรุ จินนท์ (กรรมกำรที่ เป็ นผู้ บริ หำร)
นำยปิ ติ พงศ์ อำชำมงคล (2) (กรรมกำรอิ สระ)
นำยณั ฐวุ ฒิ ปุ ณณเสถี ยร (กรรมกำรที่ เป็ นผู้ บริ หำร)

ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิ จำรณำค่ ำตอบแทน
กรรมกำรสรรหำและพิ จำรณำค่ ำตอบแทน
กรรมกำรสรรหำและพิ จำรณำค่ ำตอบแทน
กรรมกำรสรรหำและพิ จำรณำค่ ำตอบแทน

รำยชื่ อกรรมกำรสรรหำและพิ จำรณำค่ ำตอบแทนที่ ลำอออกระหว่ ำงปี 2564
1. นำยไพบู ลย์ อรุ ณประสบสุ ข (3) (กรรมกำรอิ สระ)

2. นำยปิ ยศั กดิ์ ภู มิจิตร (4) (กรรมกำรอิ สระ)

ประธำนกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง

กรรมกำรสรรหำและพิ จำรณำค่ ำตอบแทน

หมำยเหตุ : (1), (3) ที่ ประชุ มคณะกรรมกำรบริ ษัท ครั้ งที่ 3/2564 เมื่ อวั นที่ 10 สิ งหำคม 2564 มี มติ แต่ งตั้ งนำยวี ระศั กดิ์ พรหมมำศ ให้ ด�ำรงต� ำแหน่ งประธำนกรรมกำรสรรหำ
และพิ จำรณำค่ ำตอบแทน แทนนำยไพบู ลย์ อรุ ณประสบสุ ข มี ผลตั้ งแต่ วันที่ 11 สิ งหำคม 2564
(2), (4) ที่ ประชุ มคณะกรรมกำรบริ ษัท ครั้ งที่ 1/2564 เมื่ อวั นที่ 24 กุ มภำพั นธ์ 2564 มี มติ แต่ งตั้ งนำยปิ ติ พงศ์ อำชำมงคล ให้ ด�ำรงต� ำแหน่ งกรรมกำรสรรหำและ
พิ จำรณำค่ ำตอบแทน แทนนำยปิ ยศั กดิ์ ภู มิจิตร มี ผลตั้ งแต่ วันที่ 25 กุ มภำพั นธ์ 2564

7.3.5.2 ขอบเขต หน้ ำที่ และควำมรั บผิ ดชอบของคณะกรรมกำรสรรหำ
และพิ จำรณำค่ ำตอบแทน
ด้ ำนกำรสรรหำ
1) ก� ำหนดหลั กเกณฑ์ และนโยบำยในกำรสรรหำกรรมกำรบริ ษัท
และกรรมกำรชุ ดย่ อย โดยพิ จำรณำควำมเหมำะสมของจ� ำนวน
โครงสร้ ำง และองค์ ประกอบของคณะกรรมกำร ก� ำหนด
คุ ณสมบั ติ ของกรรมกำร เพื่ อเสนอต่ อคณะกรรมกำรบริ ษัท
และ/หรื อเสนอขออนุ มัติต่อที่ ประชุ มผู้ ถือหุ้ นแล้ วแต่ กรณี
2) พิ จำรณำสรรหำ คั ดเลื อก และเสนอบุ คคลที่ เหมำะสมให้ ด�ำรง
ต� ำแหน่ งกรรมกำรบริ ษัทที่ ครบวำระ และ/หรื อมี ต�ำแหน่ งว่ ำง
ลง และ/หรื อแต่ งตั้ งเพิ่ ม แล้ วแต่ กรณี
3) พิ จำรณำสรรหำ และคั ดเลื อกผู้ บริ หำรของบริ ษัทฯ โดยเฉพำะ
ต� ำแหน่ งกรรมกำรผู้ จัดกำร หรื อประธำนเจ้ ำหน้ ำที่ บริ หำร
4) ก� ำกั บดู แลกำรปฏิ บั ติ ตำมนโยบำยกำรก� ำกั บดู แลกิ จกำรของ
บริ ษั ทฯ พิ จำรณำทบทวนนโยบำยกำรก� ำกั บดู แลกิ จกำรที่ ดี
ของบริ ษัทฯ ทุ กๆ ปี รวมทั้ งเสนอปรั บปรุ งแก้ ไขนโยบำยกำร
ก� ำกั บดู แลกิ จกำรของบริ ษัทฯ ให้ คณะกรรมกำรพิ จำรณำ
5) ปฏิ บัติกำรอื่ นใดเกี่ ยวกั บกำรสรรหำตำมที่ คณะกรรมกำรบริ ษัท
มอบหมำย
ด้ ำนกำรพิ จำรณำค่ ำตอบแทน
1) จั ดท� ำหลั กเกณฑ์ และนโยบำยในกำรก� ำหนดค่ ำตอบแทนของ
คณะกรรมกำรบริ ษัท กรรมกำรชุ ดย่ อย และผู้ บริ หำรเพื่ อเสนอ
ต่ อคณะกรรมกำรบริ ษัท และ/หรื อเสนอขออนุ มั ติต่อที่ ประชุ ม
ผู้ ถือหุ้ นแล้ วแต่ กรณี
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2) ก� ำหนดค่ ำตอบแทนที่ จ�ำเป็ นและเหมำะสมทั้ งที่ เป็ นตั วเงิ นและ
มิ ใช่ ตั วเงิ นของคณะกรรมกำรบริ ษัทเป็ นรำยบุ คคลโดยกำร
ก� ำหนดค่ ำตอบแทนของคณะกรรมกำร และผู้ บริ หำรของ
บริ ษัทฯ ให้ พิจำรณำควำมเหมำะสมกั บภำระหน้ ำที่ ควำมรั บผิ ด
ชอบ ผลงำน และเปรี ยบเที ยบกั บบริ ษัทฯ ในธุ รกิ จที่ คล้ ำยคลึ ง
กั น และประโยชน์ ที่คำดว่ ำจะได้ รับจำกกรรมกำร และผู้ บริ หำร
ของบริ ษัทฯ เพื่ อเสนอให้ คณะกรรมกำรบริ ษัทพิ จำรณำและน� ำ
เสนอต่ อที่ ประชุ มคณะกรรมกำรเพื่ อขออนุ มัติ
3) พิ จำรณำอนุ มัติกำรก� ำหนดค่ ำตอบแทนประจ� ำปี ของกรรมกำร
4) รั บผิ ดชอบต่ อคณะกรรมกำรบริ ษัท และมี หน้ ำที่ ให้ ค�ำชี้ แจง ตอบ
ค� ำถำมเรื่ องค่ ำตอบแทนของกรรมกำร กรรมกำรชุ ดย่ อย และ
ผู้ บริ หำรระดั บสู งของบริ ษัทฯ ในที่ ประชุ มผู้ ถือหุ้ น
5) รำยงำนนโยบำย หลั กกำร เหตุ ผลของกำรก� ำหนดค่ ำตอบแทน
กรรมกำรและผู้ บริ หำร ตำมข้ อก� ำหนดของตลำดหลั กทรั พย์ แห่ ง
ประเทศไทย โดยเปิ ดเผยไว้ ในแบบแสดงรำยกำรข้ อมู ลประจ� ำปี
(56-1) และรำยงำนประจ� ำปี ของบริ ษัทฯ
6) ปฏิ บัติกำรอื่ นใดที่ เกี่ ยวข้ องกั บกำรก� ำหนดค่ ำตอบแทนตำมที่
คณะกรรมกำรบริ ษัทมอบหมำย โดยฝ่ ำยบริ หำรและหน่ วยงำน
ต่ ำงๆ ต้ องรำยงำนหรื อน� ำเสนอข้ อมู ลและเอกสำรที่ เกี่ ยวข้ อง
ต่ อคณะกรรมกำรสรรหำและพิ จำรณำค่ ำตอบแทน เพื่ อ
สนั บสนุ นกำรปฏิ บัติงำนของคณะกรรมกำรสรรหำและก� ำหนด
ค่ ำตอบแทนให้ บรรลุ ตำมหน้ ำที่ ที่ได้ รับมอบหมำย
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7.4 ข้ อมู ลเกี่ ยวกั บผู้ บริ หำร
7.4.1 รำยชื่ อและต� ำแหน่ งผู้ บริ หำร
รำยชื่ อผู้ บริ หำรของบริ ษัทฯ มี ดังนี้
รำยชื่ อ

ต� ำแหน่ ง

รำยชื่ อผู้ บริ หำร ณ วั นที่ 31 ธั นวำคม 2564
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นำย ธี ระชั ย ธี ระรุ จินนท์
นำง พู นสิ น ธี ระรุ จินนท์
นำย อภิ รัตน์ ธี ระรุ จินนท์
นำงสำว อรนุ ตร์ ใจประสำท
นำย ณั ฐวุ ฒิ ปุ ณณเสถี ยร
นำงสำว ฐิ ติ พร ประที ปรั ตน์

7. นำย เดชำ พุ ดขุ นทด

กรรมกำรผู้ จัดกำร
รองกรรมกำรผู้ จัดกำรสำยงำนสนั บสนุ น
รองกรรมกำรผู้ จัดกำรสำยงำนปฏิ บัติกำร
ผู้ อ�ำนวยกำรสำยงำนบั ญชี และกำรเงิ น (CFO)
ผู้ อ�ำนวยกำรสำยงำนขำยและขนส่ ง
ผู้ อ�ำนวยกำรสำยงำนปฏิ บัติกำรส� ำนั กงำน
ผู้ อ�ำนวยกำรสำยงำนปฏิ บัติกำรโรงงำน

ทั้ งนี้ ข้ อมู ลและรำยละเอี ยดเพิ่ มเติ มที่ เกี่ ยวกั บผู้ บริ หำรของบริ ษัทฯ จะปรำกฏในเอกสำรแนบ 1 (รำยละเอี ยดเกี่ ยวกั บกรรมกำร ผู้ บริ หำร ผู้ มีอ�ำนำจ
ควบคุ ม ผู้ ที่ได้ รับมอบหมำยให้ รับผิ ดชอบสู งสุ ดในสำยงำนบั ญชี และกำรเงิ น ผู้ ที่ได้ รับมอบหมำยโดยตรงในกำรควบคุ มดู แลกำรท� ำบั ญชี และเลขำนุ กำรบริ ษัท)
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ฝ่ ำยเทคโนโลยี สำรสนเทศ

ฝ่ ำยกฏหมำย

ฝ่ ำยจั ดซื้ อ-จั ดจ้ ำง

ฝ่ ำยทรั พยำกรบุ คคล

ฝ่ ำยกำรเงิ น

ฝ่ ำยบั ญชี

7.4.2 ผั งโครงสร้ ำงฝ่ ำยบริ หำร

สำยงำนปฏิ บัติกำรส� ำนั กงำน

รองกรรมกำรผู้ จัดกำร
สำยงำนสนั บสนุ น

สำยงำนบั ญชี และกำรเงิ น

เลขำนุ กำรบริ ษัท

กรรมกำรผู้ จัดกำร

ฝ่ ำยควำมปลอดภั ย

สำยงำนขำยและขนส่ ง

รองกรรมกำรผู้ จัดกำร
สำยงำนปฏิ บัติกำร

สำยงำนปฏิ บัติกำรโรงงำน

ฝ่ ำยพั ฒนำธุ รกิ จ

ฝ่ ำยขำยและขนส่ ง

ฝ่ ำยประกั นคุ ณภำพ

ฝ่ ำยวิ ศวกรรมและซ่ อมบ� ำรุ ง

ฝ่ ำยคลั งสิ นค้ ำ

ฝ่ ำยวำงแผนกำรผลิ ต

ฝ่ ำยผลิ ต

| บริ ษัท ไทยอุ ตสำหกรรมพลำสติ ก(1994) จ� ำกั ด(มหำชน)
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7.4.3 นโยบำยกำรจ่ ำยค่ ำตอบแทนผู้ บริ หำร
บริ ษั ทฯ มี นโยบำยจ่ ำยค่ ำตอบแทนกรรมกำรและผู้ บริ หำรที่ จู งใจ
ในระดั บที่ เหมำะสม โดยค� ำนึ งถึ งผลกำรด� ำเนิ นงำนของบริ ษัทฯ และควำม
สอดคล้ องกั บธุ รกิ จ/อุ ตสำหกรรมเดี ยวกั น รวมถึ งควำมเหมำะสมกั บหน้ ำที่
และควำมรั บผิ ดชอบของกรรมกำรและผู้ บริ หำรแต่ ละคน โดยบริ ษัทฯ ใช้ ควำม
ระมั ดระวั งในกำรจ่ ำยค่ ำตอบแทนผู้ บริ หำรของบริ ษัทฯ ให้ อยู่ ในระดั บที่ เหมำะ
สม โดยเป็ นอั ตรำที่ แข่ งขั นได้ ในกลุ่ มธุ รกิ จเดี ยวกั น เพื่ อที่ จะดู แลและรั กษำผู้
บริ หำรที่ มีคุณภำพไว้ ผู้ บริ หำรที่ ได้ รับมอบหมำยหน้ ำที่ และควำมรั บผิ ดชอบ
เพิ่ มขึ้ นจะได้ รับค่ ำตอบแทนเพิ่ มที่ เหมำะสมกั บหน้ ำที่ และควำมรั บผิ ดชอบที่ ได้
รั บมอบหมำยเพิ่ มมำกขึ้ น ส� ำหรั บกำรจ่ ำยค่ ำตอบแทนกรรมกำรบริ หำรและ
ผู้ บริ หำร จะสอดคล้ องกั บผลกำรด� ำเนิ นงำนของบริ ษัทฯ และผลกำรปฏิ บัติ
งำนของผู้ บริ หำรแต่ ละคน คณะกรรมกำรสรรหำและพิ จำรณำค่ ำตอบแทน
เป็ นผู้ พิจำรณำก� ำหนดค่ ำตอบแทนที่ จ�ำเป็ นและเหมำะสมที่ เป็ นตั วเงิ น ให้ แก่
กรรมกำร กรรมกำรชุ ดย่ อย กรรมกำรผู้ จัดกำร รวมถึ งผู้ บริ หำรที่ มีหน้ ำที่
รำยงำนตรงต่ อกรรมกำรผู้ จัดกำร ทั้ งนี้ ส� ำหรั บค่ ำตอบแทนกรรมกำรและ
กรรมกำรชุ ดย่ อย คณะกรรมกำรก� ำหนดค่ ำตอบแทนจะน� ำเข้ ำเสนอต่ อที่
ประชุ มคณะกรรมกำรบริ ษัทเพื่ อขอมติ เห็ นชอบ และที่ ประชุ มสำมั ญผู้ ถือหุ้ น
ประจ� ำปี เพื่ อขออนุ มัติเป็ นประจ� ำทุ กปี
7.4.4 ค่ ำตอบแทนที่ เป็ นตั วเงิ น
7.4.4.1 เงิ นเดื อนและโบนั ส
ในปี 2564 บริ ษัทฯ ได้ จ่ ำยค่ ำตอบแทนที่ เป็ นตั วเงิ น ซึ่ งประกอบด้ วย
เงิ นเดื อนและโบนั ส ให้ แก่ ผู้ บริ หำรจ� ำนวน 7 ท่ ำน เป็ นจ� ำนวนเงิ นทั้ งสิ้ น
15,065,049 บำท

7.4.4.2 เงิ นสมทบกองทุ นส� ำรองเลี้ ยงชี พ
บริ ษัทฯ ได้ จัดให้ มีกองทุ นส� ำรองเลี้ ยงชี พ และได้ สมทบเงิ นกองทุ นส� ำรอง
เลี้ ยงชี พให้ แก่ ผู้บริ หำรในอั ตรำที่ ได้ ก�ำหนดไว้ โดยในปี 2564 บริ ษัทฯ ได้ สมทบ
เงิ นกองทุ นส� ำรองเลี้ ยงชี พให้ แก่ ผู้บริ หำรจ� ำนวน 3 ท่ ำน เป็ นจ� ำนวนเงิ นทั้ งสิ้ น
74,338 บำท
7.4.4.3 ประกั นสุ ขภำพ
บริ ษั ทฯ ได้ จั ดท� ำประกั นสุ ขภำพให้ แก่ ผู้ บริ หำรเพื่ อใช้ ในกำรเบิ ก
ค่ ำรั กษำพยำบำลต่ ำงๆ ในกรณี ที่ มีอำกำรเจ็ บป่ วย หรื อได้ รับอุ บั ติเหตุ อันเป็ น
เหตุ ให้ ต้องเข้ ำรั บกำรรั กษำในโรงพยำบำล โดยในปี 2564 บริ ษัทฯ ได้ จ่ำยค่ ำ
เบี้ ยประกั นสุ ขภำพให้ ผู้ บริ หำรจ� ำนวน 7 ท่ ำน เป็ นจ� ำนวนเงิ นทั้ งสิ้ น 88,844
บำท (ผู้ บริ หำรจ� ำนวน 3 ใน 7 ท่ ำนดั งกล่ ำว เป็ นผู้ บริ หำรที่ ด�ำรงต� ำแหน่ ง
กรรมกำรบริ ษัท)
7.4.5 ค่ ำตอบแทนอื่ น
บริ ษั ทฯ ได้ จั ดให้ มี สวั สดิ กำรอื่ น เช่ น เงิ นสมทบกองทุ นประกั นสั งคม
และเงิ นช่ วยเหลื อต่ ำงๆ เป็ นต้ น ให้ แก่ ผู้บริ หำรและพนั กงำนทุ กท่ ำนอย่ ำงเท่ ำ
เที ยมกั น โดยในปี 2564 บริ ษัทฯ ได้ จ่ำยค่ ำตอบแทนในรู ปแบบสวั สดิ กำรอื่ น
ให้ แก่ ผู้บริ หำร เป็ นจ� ำนวนทั้ งสิ้ น 974,389 บำท
7.4.6 ค่ ำตอบแทนหรื อผลประโยชน์ ค้ำงจ่ ำย
ไม่ มี

7.5 ข้ อมู ลเกี่ ยวกั บพนั กงำน
7.5.1 จ� ำนวนพนั กงำน
ณ วั นที่ 31 ธั นวำคม 2564 บริ ษัทฯ มี พนั กงำนจ� ำนวนทั้ งสิ้ น 245 คน โดยมี รำยละเอี ยดดั งนี้
ฝ่ ำย
2564

จ� ำนวนพนั กงำน (คน)
2563

2562

สำยงำนขำยและขนส่ ง
ฝ่ ำยกำรขำยและตลำด
ฝ่ ำยขนส่ ง

16
2

15
2

16
2

7
1
7
1

7
1
7
1

7
1
7
1

188
9
8

177
8
10

191
8
8

4
2

3
2

3
2

245

233

246

สำยงำนปฏิ บัติกำรส� ำนั กงำน
ฝ่ ำยบุ คคล
ฝ่ ำยจั ดซื้ อ
ฝ่ ำยประกั นคุ ณภำพ
ฝ่ ำยเทคโนโลยี สำรสนเทศ
สำยงำนปฏิ บัติกำรโรงงำน
ฝ่ ำยผลิ ต (1)
ฝ่ ำยจั ดเก็ บและคลั งสิ นค้ ำ
ฝ่ ำยรั กษำและซ่ อมบ� ำรุ ง
สำยงำนบั ญชี และกำรเงิ น
ฝ่ ำยบั ญชี
ฝ่ ำยกำรเงิ น
รวม (2)

หมำยเหตุ : (1) จ� ำนวนพนักงำนฝ่ ำยผลิ ต นับรวมพนักงำนที่ เป็ นคนต่ ำงด้ ำว
(2) จ� ำนวนรวมพนักงำนดั งกล่ ำว ไม่ นับรวมผู้ บริ หำรจ� ำนวน 7 ท่ ำนและเลขำนุกำรบริ ษัท
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7.5.2 ค่ ำตอบแทนพนั กงำน
ในปี 2564 บริ ษัทฯ ได้ จ่ ำยค่ ำตอบแทนให้ แก่ พนั กงำนเป็ นจ� ำนวนเงิ น
ทั้ งสิ้ น 51,103,218 บำท ซึ่ งค่ ำตอบแทนดั งกล่ ำวนั้ น ประกอบด้ วย เงิ นเดื อน
โบนั ส ค่ ำปฏิ บัติงำนล่ วงเวลำ เงิ นสมทบกองทุ นประกั นสั งคม เงิ นสมทบกองทุ น
ส� ำรองเลี้ ยงชี พ และสวั สดิ กำรพนั กงำนต่ ำงๆ เช่ น ค่ ำรั กษำพยำบำล ค่ ำเครื่ อง
แต่ งกำย เงิ นช่ วยเหลื อต่ ำงๆ เป็ นต้ น
7.5.3 กองทุ นส� ำรองเลี้ ยงชี พ
บริ ษัทฯ และพนั กงำนของบริ ษัทฯ ได้ ร่วมกั นจั ดตั้ งกองทุ นส� ำรองเลี้ ยงชี พ
“กองทุ นส� ำรองเลี้ ยงชี พ เค มำสเตอร์ พู ล ฟั นด์ ซึ่ งจดทะเบี ยนแล้ ว” โดย
ควำมสมั ครใจ เมื่ อวั นที่ 1 พฤษภำคม 2560 เพื่ อให้ พนั กงำนมี เงิ นออมไว้ ใช้
จ่ ำยยำมเกษี ยณอำยุ ออกจำกงำน ทุ พพลภำพ หรื อเป็ นหลั กประกั นให้ แก่
ครอบครั ว กรณี ที่ พนั กงำนเสี ยชี วิต ซึ่ งบริ ษัทฯ และพนั กงำนที่ เป็ นสมำกชิ ก
ของกองทุ นส� ำรองเลี้ ยงชี พ ตกลงจะจ่ ำยเงิ นสมทบและเงิ นสะสมในอั ตรำที่
ได้ ตกลงร่ วมกั นตำมเงื่ อนไขและข้ อบั งคั บที่ ของกองทุ นส� ำรองเลี้ ยงชี พและ
บริ ษัทฯ ได้ ก�ำหนดไว้
7.5.4 นโยบำยพั ฒนำพนั กงำน
บริ ษัทฯ มี นโยบำยจั ดอบรมสั มมนำเพื่ อพั ฒนำทั กษะและควำมสำมำรถของ
บุ คลำกร โดยก� ำหนดให้ มีกำรฝึ กอบรมตำมหลั กสู ตรที่ เหมำะสมกั บลั กษณะและ
ต� ำแหน่ งงำน และให้ พนั กงำนสำมำรถขอไปร่ วมอบรมสั มมนำภำยนอกได้ หรื อ
ตำมควำมจ� ำเป็ นและเห็ นสมควรของหั วหน้ ำงำน
ในปี 2564 บริ ษัทฯ ได้ จัดกิ จกรรมให้ บุคลำกรทุ กระดั บได้ เข้ ำรั บกำรฝึ ก
อบรมเพื่ อ น� ำไปพั ฒ นำกำรปฏิ บั ติ งำนให้ มี ประสิ ทธิ ภำพและปลอดภั ยมำก
ยิ่ งขึ้ น โดยกิ จกรรมกำรฝึ กอบรมบุ คลำกร มี ดังนี้
• ISO 9001 : 2015
• GMP
• Basic firefighting and evacuation fire drill training
• First aid training
• 5S & visual control and big cleaning day
• Public relations board to inform the Company’s news
and information
7.6 ข้ อมู ลส� ำคั ญอื่ นๆ
7.6.1 ผู้ ที่ ได้ รับมอบหมำยให้ รับผิ ดชอบโดยตรงในกำรควบคุ มดู แลกำร
ท� ำบั ญชี เลขำนุ กำรบริ ษัท หั วหน้ ำงำนตรวจสอบภำยใน หั วหน้ ำงำน
ก� ำกั บดู แลกำรปฏิ บัติงำนของบริ ษัท
7.6.1.1 ผู้ ควบคุ มดู แลกำรท� ำบั ญชี
นำงสำวอรนุ ตร์ ใจประสำท (ผู้ อ�ำนวยกำรสำยงำนบั ญชี และกำรเงิ น
(CFO)) เป็ นผู้ ที่ ได้ รั บมอบหมำยให้ รั บผิ ดชอบโดยตรงในกำรควบคุ ม
กำรท� ำบั ญชี โดยสำมำรถดู รำยละเอี ยดด้ ำนคุ ณสมบั ติ ด้ ำนกำรศึ กษำ
ด้ ำนประสบกำรณ์ รวมถึ งประวั ติกำรอบรมหลั กสู ตรต่ ำงๆ ได้ ตำมที่ ปรำกฏ
ในเอกสำรแนบ 1 (รำยละเอี ยดเกี่ ยวกั บกรรมกำร ผู้ บริ ห ำร ผู้ มี อ� ำนำจ
ควบคุ ม ผู้ ที่ ได้ รับมอบหมำยให้ รับผิ ดชอบสู งสุ ดในสำยงำนบั ญชี และกำรเงิ น
ผู้ ที่ได้ รับมอบหมำยให้ รับผิ ดชอบโดยตรงในกำรควบคุ มดู แลกำรท� ำบั ญชี และ
เลขำนุ กำรบริ ษัท)
7.6.1.2 เลขำนุ กำรบริ ษัท
ที่ ประชุ มคณะกรรมกำรบริ ษัท ครั้ งที่ 6/2564 เมื่ อวั นที่ 16 ธั นวำคม 2564
ได้ มีมติ แต่ งตั้ งนำงสำวอรุ ณทดี ธ� ำรงค์ สกุ ลศิ ริ ให้ ด�ำรงต� ำแหน่ งเลขำนุ กำร
บริ ษัท แทนนำยณั ฐภั ทร พู นผลทวี ลำภ มี ผลตั้ งแต่ วันที่ 17 ธั นวำคม 2564
โดยมี หน้ ำที่ และควำมรั บ ผิ ดชอบตำมที่ ก� ำหนดไว้ ใน มำตรำ 89/15 แห่ ง
พระรำชบั ญญั ติ หลั กทรั พ ย์ และตลำดหลั กทรั พ ย์ พ.ศ. 2535 (รวมที่ มี
กำรแก้ ไขเพิ่ มเติ ม) โดยสำมำรถดู รำยละเอี ยดด้ ำนคุ ณสมบั ติ กำรศึ กษำ
ประสบกำรณ์ รวมถึ งประวั ติ กำรอบรม ได้ ตำมที่ ปรำกฏในเอกสำรแนบ 1
(รำยละเอี ยดเกี่ ยวกั บกรรมกำร ผู้ บริ หำร ผู้ มีอ�ำนำจควบคุ ม ผู้ ที่ ได้ รับมอบ
หมำยให้ รั บผิ ดชอบสู งสุ ดในสำยงำนบั ญชี และกำรเงิ น ผู้ ที่ ได้ รั บมอบหมำย
ให้ รับผิ ดชอบโดยตรงในกำรควบคุ มดู แลกำรท� ำบั ญชี และเลขำนุ กำรบริ ษัท)
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7.6.1.3 หั วหน้ ำงำนตรวจสอบภำยใน
บริ ษัทฯ ได้ แต่ งตั้ ง บริ ษัท สอบบั ญชี ไอ วี แอล จ� ำกั ด ซึ่ งเป็ นบริ ษัท
ภำยนอกและมี ควำมเป็ นอิ สระ เป็ นผู้ ตรวจสอบภำยในของบริ ษั ทฯ โดยมี
นำงสำววั ลดี สี บุ ญเรื อง เป็ นหั วหน้ ำผู้ ตรวจสอบภำยในของบริ ษัทฯ ซึ่ งคณะ
กรรมกำรตรวจสอบได้ ร่วมกั นพิ จำรณำแล้ ว มี ควำมเห็ นว่ ำ นำงสำว วั ลดี
สี บุ ญเรื อง เป็ นผู้ มีประสบกำรณ์ ในกำรปฏิ บัติงำนด้ ำนกำรตรวจสอบภำยใน
มี ควำมเข้ ำใจในกิ จกรรมและกำรด� ำเนิ นงำนของบริ ษัทฯ รวมถึ งมี คุณสมบั ติ
ประวั ติ กำรท� ำงำนที่ เหมำะสม และประวั ติ กำรอบรมในหลั กสู ตรที่ เกี่ ยวข้ อง
แก่ กำรท� ำหน้ ำที่ ตรวจสอบระบบภำยในของบริ ษั ทฯ ได้ อย่ ำงอิ สระและมี
ประสิ ทธิ ภำพ ทั้ งนี้ กำรพิ จำรณำอนุ มัติ แต่ งตั้ ง โยกย้ ำย เลิ กจ้ ำงผู้ ท�ำหน้ ำที่
ตรวจสอบภำยในของบริ ษัทฯ ต้ องได้ รั บควำมเห็ นชอบจำกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ โดยสำมำรถดู รำยละเอี ยดเพิ่ มเติ มของหั วหน้ ำงำนตรวจสอบ
ภำยในได้ ตำมที่ ปรำกฎในเอกสำรแนบ 2 (รำยละเอี ยดเกี่ ยวกั บหั วหน้ ำงำน
ตรวจสอบภำยใน)
7.6.2 หั วหน้ ำงำนนั กลงทุ นสั มพั นธ์
บริ ษัทฯ ได้ แต่ งตั้ งให้ นำงอรุ ณทดี ธ� ำรงสกุ ลศิ ริ (เลขำนุ กำรบริ ษัท)
ด� ำรงต� ำแหน่ งนั กลงทุ นสั มพั นธ์ แทนนำยณั ฐภั ทร พู นผลทวี ลำภ มี ผลตั้ งแต่
วั นที่ 17 ธั นวำคม 2564 โดยสำมำรถติ ดต่ อนั กลงทุ นสั มพั นธ์ ได้ ตำมช่ อง
ทำงดั งนี้
จดหมำย
นั กลงทุ นสั มพั นธ์
บริ ษัท ไทยอุ ตสำหกรรมพลำสติ ก
(1994) จ� ำกั ด (มหำชน)
53/1 หมู่ 4 ถนนกำญจนำภิ เษก
ต� ำบลบำงแม่ นำง อ� ำเภอบำงใหญ่
จั งหวั ดนนทบุ รี 11140

โทรศั พท์
02-191-8288-89
โทรสำร
02-191-8290
อี เมล
C.secretary@tpic.co.th

7.6.3 ค่ ำตอบแทนผู้ สอบบั ญชี
7.6.3.1 ค่ ำตอบแทนจำกกำรสอบบั ญชี (AUDIT FEE)
ที่ ประชุ มสำมั ญผู้ ถื อหุ้ นประจ� ำปี 2564 เมื่ อวั นที่ 8 เมษำยน 2564
ได้ มีมติ อนุ มัติแต่ งตั้ งบริ ษัท เอ็ ม อำร์ แอนด์ แอสโซซิ เอท จ� ำกั ด เป็ นผู้ สอบบั ญชี
ของบริ ษัทฯ และมี มติ อนุ มั ติจ่ำยค่ ำตอบแทนกำรสอบบั ญชี ประจ� ำปี 2564
เป็ นจ� ำนวนเงิ น 1,900,000 บำท แบ่ งเป็ นค่ ำธรรมเนี ยมกำรตรวจสอบงบกำร
เงิ นประจ� ำปี 2564 จ� ำนวน 1,000,000 บำท และค่ ำธรรมเนี ยมกำรสอบทำน
งบกำรเงิ นส� ำหรั บไตรมำส ไตรมำสละ 300,000 บำท ซึ่ งเป็ นจ� ำนวนเงิ นเท่ ำ
กั นกั บค่ ำตอบแทนกำรสอบบั ญชี ประจ� ำปี 2563
7.6.3.2 ค่ ำบริ กำรอื่ น (NON-AUDIT FEE)
ในปี 2564 บริ ษัทฯ ไม่ ได้ จ่ ำยค่ ำบริ กำรอื่ นแก่ ผู้ สอบบั ญชี ทั้ งนี้ ในปี
2564 บริ ษัทฯ ได้ จ่ำยค่ ำใช้ จ่ำยอื่ นในกำรตรวจสอบบั ญชี เช่ น ค่ ำเดิ นทำง
และค่ ำจั ดท� ำเอกสำรต่ ำงๆ เป็ นต้ น รวมเป็ นจ� ำนวน 33,225 บำท เที ยบกั บ
ในปี 2563 บริ ษัทฯ ได้ จ่ำยค่ ำใช้ จ่ำยอื่ นในกำรตรวจสอบบั ญชี รวมเป็ นจ� ำนวน
39,255 บำท
7.6.3.3 งำนบริ กำรอื่ นที่ นอกเหนื อจำกงำนสอบบั ญชี (NON-AUDIT
SERVICE)
ในปี 2564 บริ ษัทฯ ไม่ มีกำรจ้ ำงบริ กำรอื่ นนอกเหนื อจำกงำนสอบบั ญชี จำก
ผู้ สอบบั ญชี ของบริ ษัทฯ
7.6.3.4 รำยชื่ อตั วแทนและข้ อมู ลในกำรติ ดต่ อเพื่ อประสำนงำนใน
ประเทศไทยกรณี ที่ เป็ นบริ ษั ทต่ ำงประเทศหรื อ HOLDING
COMPANY
บริ ษัทฯ มิ ได้ เป็ นบริ ษัทต่ ำงประเทศ หรื อ Holding company

โครงสร้ ำงกำรก� ำกั บดู แลกิ จกำร และข้ อมู ลส� ำคั ญเกี่ ยวกั บคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรชุ ดย่ อย ผู้ บริ หำร พนักงำนและอื่ น ๆ

แบบ 56-1 One Report 2564

8. รำยงำนผลกำรด� ำเนิ นงำนส� ำคั ญด้ ำนกำรก� ำกั บดู แลกิ จกำร
8.1 สรุ ปผลกำรปฏิ บัติหน้ ำที่ ของคณะกรรมกำรในรอบปี ที่ ผ่ำนมำ
8.1.1 กำรสรรหำ พั ฒนำ และประเมิ นผลกำรปฏิ บั ติ หน้ ำที่ ของ
คณะกรรมกำร
8.1.1.1 กรรมกำรอิ สระ
บริ ษัทฯ คั ดเลื อกกรรมกำรอิ สระ โดยพิ จำรณำจำกคุ ณสมบั ติ
ตำมพระรำชบั ญญั ติบริ ษัทมหำชนจ� ำกั ด พ.ศ. 2535 กฎหมำยว่ ำด้ วย
หลั กทรั พย์ และตลำดหลั กทรั พย์ ฯ ประกำศคณะกรรมกำรตลำดทุ น รวม
ถึ งประกำศข้ อบั งคั บ และ/หรื อกฎระเบี ยบที่ เกี่ ยวข้ อง โดยบริ ษัทจะจั ด
ให้ มีกรรมกำรอิ สระอย่ ำงน้ อยหนึ่ งในสำม (1/3) ของจ� ำนวนกรรมกำร
ทั้ งหมดของบริ ษัทฯ แต่ ต้องไม่ น้อยกว่ ำสำม (3) คน ซึ่ งมี คุณสมบั ติดังนี้
(1) ถื อหุ้ นไม่ เกิ นร้ อยละหนึ่ ง (1) ของจ� ำนวนหุ้ นที่ มี สิ ทธิ ออก
เสี ยงทั้ งหมดของบริ ษั ทฯ บริ ษั ทใหญ่ บริ ษั ทย่ อย บริ ษั ท
ร่ วม ผู้ ถือหุ้ นรำยใหญ่ หรื อผู้ มีอ�ำนำจควบคุ มของบริ ษัทฯ
ทั้ งนี้ ให้ นับรวมกำรถื อหุ้ นของผู้ ที่เกี่ ยวข้ องของกรรมกำร
อิ สระรำยนั้ น ๆ ด้ วย
(2) ไม่ เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมกำรที่ มี ส่ วนร่ วมบริ หำรงำน
ลู กจ้ ำง พนั กงำน ที่ ปรึ กษำที่ ได้ เงิ นเดื อนประจ� ำ หรื อผู้ มี
อ� ำนำจควบคุ มของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่ อย บริ ษัท
ร่ วม บริ ษัทย่ อยล� ำดั บเดี ยวกั น ผู้ ถือหุ้ นรำยใหญ่ หรื อของ
ผู้ มี อ�ำนำจควบคุ มของบริ ษัทฯ เว้ นแต่ จะได้ พ้นจำกกำรมี
ลั กษณะดั งกล่ ำวมำแล้ วไม่ น้อยกว่ ำสอง (2) ปี ก่ อนวั นที่ ยื่น
ค� ำขออนุ ญำตต่ อส� ำนั กงำนคณะกรรมกำรก� ำกั บหลั กทรั พย์
และตลำดหลั กทรั พย์ (ก.ล.ต.) หรื อวั นที่ ได้ รับแต่ งตั้ งเป็ น
กรรมกำรอิ สระ ทั้ งนี้ ลั กษณะต้ องห้ ำมดั งกล่ ำวไม่ รวมถึ ง
กรณี ที่ กรรมกำรอิ สระเคยเป็ นข้ ำรำชกำร หรื อที่ ปรึ กษำ
ของส่ วนรำชกำรซึ่ งเป็ นผู้ ถื อหุ้ นรำยใหญ่ หรื อผู้ มี อ�ำนำจ
ควบคุ มของบริ ษัทฯ
(3) ไม่ เป็ นบุ คคลที่ มีควำมสั มพั นธ์ ทำงสำยโลหิ ต หรื อโดยกำร
จดทะเบี ยนตำมกฎหมำย ในลั กษณะที่ เป็ นบิ ดำ มำรดำ
คู่ สมรส พี่ น้ อง และบุ ตร รวมทั้ งคู่ สมรสของบุ ตร ของ
กรรมกำรรำยอื่ น ผู้ บริ หำร ผู้ ถื อหุ้ นรำยใหญ่ ผู้ มี อ�ำนำจ
ควบคุ ม หรื อ บุ คคลที่ จะได้ รั บ กำรเสนอให้ เป็ นกรรมกำร
ผู้ บริ หำรหรื อผู้ มีอ�ำนำจควบคุ มของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่ อย
(4) ไม่ มี หรื อ เคยมี ควำมสั มพั น ธ์ ทำงธุ ร กิ จกั บบริ ษั ทฯ บริ ษั ท
ใหญ่ บริ ษัทย่ อย บริ ษัทร่ วม ผู้ ถือหุ้ นรำยใหญ่ หรื อผู้ มีอ�ำนำจ
ควบคุ มของบริ ษัทฯ ในลั กษณะที่ อำจเป็ นกำรขั ดขวำงกำรใช้
วิ จำรณญำณอย่ ำงอิ สระของตน รวมทั้ งไม่ เป็ นหรื อเคยเป็ น
ผู้ ถือหุ้ นที่ มีนัย หรื อผู้ มีอ�ำนำจควบคุ มของผู้ ที่มีควำมสั มพั นธ์
ทำงธุ รกิ จกั บบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่ อย บริ ษัทร่ วม ผู้ ถือ
หุ้ นรำยใหญ่ หรื อผู้ มีอ�ำนำจควบคุ มของบริ ษัทฯ เว้ นแต่ จะได้
พ้ นจำกกำรมี ลักษณะดั งกล่ ำวมำแล้ วไม่ น้อยกว่ ำสอง (2)
ปี ก่ อนวั นที่ ยื่ นค� ำขออนุ ญำตต่ อส� ำนั กงำนคณะกรรมกำร
ก� ำกั บหลั กทรั พย์ และตลำดหลั กทรั พย์ (ก.ล.ต.) หรื อวั นที่
ได้ รับแต่ งตั้ งเป็ นกรรมกำรอิ สระ
ควำมสั มพั นธ์ ทำงธุ รกิ จตำมวรรคหนึ่ ง รวมถึ งกำรท� ำ
รำยกำรทำงกำรค้ ำที่ กระท� ำเป็ นปกติ เพื่ อประกอบกิ จกำร
กำรเช่ ำหรื อให้ เช่ ำอสั งหำริ มทรั พย์ รำยกำรเกี่ ยวกั บ
สิ นทรั พย์ หรื อบริ กำร หรื อกำรให้ หรื อรั บควำมช่ วยเหลื อ
ทำงกำรเงิ น ด้ วยกำรรั บ หรื อ ให้ กู้ ยื ม ค�้ ำประกั น กำรให้
สิ นทรั พ ย์ เป็ นหลั กประกั นหนี้ สิ น รวมถึ งพฤติ กำรณ์ อื่ น
ท� ำนองเดี ยวกั น ซึ่ งเป็ นผลให้ บริ ษัทฯ หรื อคู่ สัญญำมี ภำระ
หนี้ ที่ ต้ องช� ำระต่ ออี กฝ่ ำยหนึ่ ง ตั้ งแต่ ร้ อยละสำมของ
สิ นทรั พย์ ที่ มี ตั วตนสุ ทธิ ของบริ ษัทฯ หรื อตั้ งแต่ ยี่ สิ บล้ ำน
บำทขึ้ นไป แล้ วแต่ จ� ำนวนใดจะต�่ ำกว่ ำ ทั้ งนี้ กำรค� ำนวณ
ภำระหนี้ ดั งกล่ ำวให้ เป็ นไปตำมวิ ธี กำรค� ำนวณมู ลค่ ำ
ของรำยกำรที่ เกี่ ยวโยงกั นตำมประกำศคณะกรรมกำร

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

ก� ำกั บตลำดทุ นว่ ำด้ วยหลั กเกณฑ์ ในกำรท� ำรำยกำรที่ เกี่ ยว
โยงกั น โดยอนุ โลม แต่ ในกำรพิ จำรณำภำระหนี้ ดั งกล่ ำว
ให้ นั บรวมภำระหนี้ ที่ เกิ ดขึ้ นในระหว่ ำงหนึ่ งปี ก่ อนวั นที่ มี
ควำมสั มพั นธ์ ทำงธุ รกิ จกั บบุ คคลเดี ยวกั น
ไม่ เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ สอบบั ญชี ของบริ ษั ทฯ บริ ษั ทใหญ่
บริ ษัทย่ อย บริ ษัทร่ วม ผู้ ถื อหุ้ นรำยใหญ่ หรื อผู้ มี อ� ำนำจ
ควบคุ มของบริ ษัทฯ และไม่ เป็ นผู้ ถื อหุ้ นที่ มี นั ย ผู้ มี อ�ำนำจ
ควบคุ ม หรื อหุ้ นส่ วนของส� ำนั กงำนสอบบั ญชี ซึ่ งมี ผู้ สอบ
บั ญชี ของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่ อย บริ ษัทร่ วม ผู้ ถือ
หุ้ นรำยใหญ่ หรื อผู้ มีอ�ำนำจควบคุ มของบริ ษัทฯ สั งกั ดอยู่
เว้ นแต่ จะได้ พ้นจำกกำรมี ลั กษณะดั งกล่ ำวมำแล้ วไม่ น้ อย
กว่ ำสอง (2) ปี ก่ อนวั นที่ ย่ื นค� ำขออนุ ญำตต่ อส� ำนั กงำนคณะ
กรรมกำรก� ำกั บหลั กทรั พย์ และตลำดหลั กทรั พย์ (ก.ล.ต.)
หรื อวั นที่ ได้ รับแต่ งตั้ งเป็ นกรรมกำรอิ สระ
ไม่ เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ ให้ บริ กำรทำงวิ ชำชี พใด ๆ ซึ่ งรวมถึ ง
กำรให้ บริ กำรเป็ นที่ ปรึ กษำกฎหมำยหรื อที่ ปรึ กษำทำงกำร
เงิ น ซึ่ งได้ รั บค่ ำบริ กำรเกิ นกว่ ำสองล้ ำนบำทต่ อปี จำก
บริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่ อย บริ ษัทร่ วม ผู้ ถือหุ้ นรำยใหญ่
หรื อผู้ มี อ�ำนำจควบคุ มของบริ ษัทฯ และไม่ เป็ นผู้ ถื อหุ้ นที่ มี
นั ย ผู้ มี อ� ำนำจควบคุ ม หรื อหุ้ นส่ วนของผู้ ให้ บริ กำร
ทำงวิ ชำชี พนั้ นด้ วย เว้ นแต่ จะได้ พ้ นจำกกำรมี ลั กษณะ
ดั งกล่ ำวมำแล้ วไม่ น้ อยกว่ ำสอง (2) ปี ก่ อนวั นที่ ยื่ นค� ำขอ
อนุ ญำตต่ อส� ำนั กงำนคณะกรรมกำรก� ำกั บหลั กทรั พย์
และตลำดหลั กทรั พย์ (ก.ล.ต.) หรื อวั นที่ ได้ รับแต่ งตั้ งเป็ น
กรรมกำรอิ สระ
ไม่ เป็ นกรรมกำรที่ ได้ รับกำรแต่ งตั้ งขึ้ นเพื่ อเป็ นตั วแทนของ
กรรมกำรของบริ ษัทฯ ผู้ ถือหุ้ นรำยใหญ่ หรื อผู้ ถือหุ้ นซึ่ งเป็ น
ผู้ ที่เกี่ ยวข้ องกั บผู้ ถือหุ้ นรำยใหญ่
ไม่ ประกอบกิ จกำรที่ มี สภำพอย่ ำงเดี ยวกั นและเป็ นกำร
แข่ งขั นที่ มีนัยกั บกิ จกำรของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่ อย หรื อ
ไม่ เป็ นหุ้ นส่ วนที่ มีนัยในห้ ำงหุ้ นส่ วน หรื อเป็ นกรรมกำรที่ มี
ส่ วนร่ วมบริ หำรงำน ลู กจ้ ำง พนั กงำน ที่ ปรึ กษำที่ รั บเงิ น
เดื อนประจ� ำ หรื อถื อหุ้ นเกิ นร้ อยละหนึ่ ง (1) ของจ� ำนวนหุ้ น
ที่ มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้ งหมดของบริ ษัทอื่ น ซึ่ งประกอบกิ จกำร
ที่ มีสภำพอย่ ำงเดี ยวกั นและเป็ นกำรแข่ งขั นที่ มีนัยกั บกิ จกำร
ของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่ อย
ไม่ มีลักษณะอื่ นใดที่ ท�ำให้ ไม่ สำมำรถให้ ควำมเห็ นอย่ ำงเป็ น
อิ สระเกี่ ยวกั บกำรด� ำเนิ นงำนของบริ ษัทฯ

8.1.1.2 กำรสรรหำกรรมกำรและผู้ บริ หำรสู งสุ ด
8.1.1.2.1 กำรสรรหำกรรมกำร
ในปี 2564 บริ ษัทฯ ได้ มีกำรสรรหำและแต่ งตั้ งกรรมกำรท่ ำนใหม่
เพื่ อทดแทนกรรมกำรท่ ำนเดิ มที่ ลำออกก่ อนครบวำระ จ� ำนวน 1 ท่ ำน
คื อ นำยปิ ติ พงศ์ อำชำมงคล ซึ่ งเข้ ำมำด� ำรงต� ำแหน่ งกรรมกำรอิ สระ
กรรมกำรตรวจสอบ ประธำนกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง และกรรมกำร
สรรหำและพิ จำรณำค่ ำตอบแทน มี ผลตั้ งแต่ วันที่ 25 กุ มภำพั นธ์ 2564
นอกจำกนี้ บริ ษัทฯ ได้ พิจำรณำแต่ งตั้ งกรรมกำรที่ ครบก� ำหนด
ออกตำมวำระกลั บเข้ ำด� ำรงต� ำแหน่ งต่ ออี กวำระหนึ่ งในกำรประชุ ม
สำมั ญผู้ ถื อหุ้ นประจ� ำปี 2564 เมื่ อวั นที่ 8 เมษำยน 2564 จ� ำนวน
4 ท่ ำน ได้ แก่ นำยธี ระชั ย ธี ระรุ จินนท์ ด� ำรงต� ำแหน่ งกรรมกำร นำงพู น
สิ น ธี ระรุ จินนท์ ด� ำรงต� ำแหน่ งกรรมกำร นำง พั ชรี ฉั ตรแก้ วบริ บูรณ์
ด� ำรงต� ำแหน่ งกรรมกำร และนำย ณั ฐวุ ฒิ ปุ ณณเสถี ยร ด� ำรงต� ำแหน่ ง
กรรมกำร

รำยงำนผลกำรด� ำเนินงำนส� ำคั ญด้ ำนกำรก� ำกั บดู แลกิ จกำร
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8.1.1.2.2 กำรสรรหำผู้ บริ หำรระดั บสู งสุ ด
ในปี 2564 ผู้ บริ หำรระดั บสู งสุ ดของบริ ษัทฯ มิ ได้ มีกำรเปลี่ ยนแปลง เพิ่ มขึ้ น หรื อลดลง อย่ ำงไรก็ ตำม บริ ษัทฯ ตระหนั กถึ งควำมส� ำคั ญของ
กำรบริ หำรจั ดกำรอย่ ำงมี ประสิ ทธิ ภำพ ตลอดจนกำรด� ำเนิ นธุ รกิ จอย่ ำงต่ อเนื่ อง ซึ่ งเป็ นปั จจั ยหนึ่ งในกำรกำรเติ บโตอย่ ำงยั่ งยื น จึ งมอบหมำยให้
คณะกรรมกำรสรรหำและพิ จำรณำค่ ำตอบแทนพิ จำรณำทบทวนแผนพั ฒนำผู้ สืบทอด และติ ดตำมผลกำรปฏิ บัติตำมแผนงำน เพื่ อคั ดสรรบุ คคลที่ มี
คุ ณสมบั ติเหมำะสม มี ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ ที่เป็ นประโยชน์ ต่อกำรด� ำเนิ นงำนของบริ ษัทฯ และสำมำรถปฏิ บัติหน้ ำที่ ให้ บรรลุ วัตถุ ประสงค์
ขององค์ กร ส� ำหรั บเข้ ำมำรั บผิ ดชอบต� ำแหน่ งงำนที่ ส�ำคั ญในระดั บสู งสุ ดได้ อย่ ำงเหมำะสม
8.1.1.2.3 กำรประเมิ นผลกำรปฏิ บัติหน้ ำที่ ของคณะกรรมกำร
เพื่ อให้ เป็ นไปตำมหลั กกำรก� ำกั บดู แลกิ จกำรที่ ดี บริ ษัทฯ ได้ ก�ำหนดให้ คณะกรรมกำรบริ ษัทท� ำกำรประเมิ นผลกำรปฏิ บัติหน้ ำที่ ของตนเอง เพื่ อใช้
เป็ นกรอบในกำรตรวจสอบกำรปฏิ บัติหน้ ำที่ และใช้ เป็ นแนวทำงในกำรปรั บปรุ งกำรปฏิ บัติงำนให้ มีประสิ ทธิ ภำพมำกยิ่ งขึ้ น อย่ ำงไรก็ ตำม ในกำรประชุ ม
คณะกรรมกำรบริ ษัท ครั้ งที่ 6/2564 เมื่ อวั นที่ 16 ธั นวำคม 2564 ได้ มีมติ เห็ นชอบแบบประเมิ นผลกำรปฏิ บัติหน้ ำที่ ของคณะกรรมกำรบริ ษัท ซึ่ งได้ มีกำร
ปรั บปรุ งเพิ่ มเติ มส� ำหรั บกำรประเมิ น โดยแบบประเมิ นสำมำรถแบ่ งได้ เป็ น 3 แบบ ประกอบด้ วย แบบประเมิ นผลกำรปฏิ บัติหน้ ำที่ คณะกรรมกำรบริ ษัท
ทั้ งคณะ แบบประเมิ นปลกำรปฏิ บัติหน้ ำที่ ของคณะกรรมกำรชุ ดย่ อยทั้ งคณะ และแบบประเมิ นผลกำรปฏิ บัติหน้ ำที่ ของกรรมกำรบริ ษัทรำยบุ คคล ทั้ งนี้
ผลกำรประเมิ นประจ� ำปี 2564 สำมำรถสรุ ปได้ ดังนี้
แบบประเมิ น

คะแนนเฉลี่ ย (เต็ ม 5 คะแนน)

ผลกำรปฏิ บัติหน้ ำที่ ของคณะกรรมกำรบริ ษัททั้ งคณะ

ร้ อยละ

4.94

98.80

4.98
4.99
5.00

99.60
99.80
100.00

4.94

98.80

ผลกำรปฏิ บัติหน้ ำที่ ของคณะกรรมกำรชุ ดย่ อยทั้ งคณะ
• คณะกรรมกำรตรวจสอบ
• คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
• คณะกรรมกำรสรรหำและพิ จำรณำค่ ำตอบแทน
ผลกำรปฏิ บัติหน้ ำที่ ของกรรมกำรบริ ษัทรำยบุ คคล

8.1.2 กำรเข้ ำร่ วมประชุ มและกำรจ่ ำยค่ ำตอบแทนกรรมกำรรำยบุ คคล
8.1.2.1 กำรเข้ ำร่ วมประชุ ม
ในปี 2564 คณะกรรมกำรบริ ษัทและคณะกรรมกำรชุ ดย่ อย ได้ เข้ ำร่ วมกำรประชุ มในฐำนะสมำชิ กของคณะกรรมกำรชุ ดต่ ำงๆ ดั งรำยละเอี ยดต่ อไปนี้
รำยชื่ อ

BOD(1)

EC(2)

AC(3)

RC(4)

NC(5)

AGM(6)

6/6

-

-

-

-

1/1

6/6

12/12

-

4/4

3/3

1/1

6/6

12/12

-

4/4

-

1/1

6/6

-

4/4

-

1/1

1/1

6/6

-

4/4

-

2/2

1/1

5/5

-

3/3

3/3

1/1

1/1

6/6

-

-

-

-

1/1

6/6

-

-

-

-

1/1

รำยชื่ อกรรมกำรบริ ษัทและกรรมกำรชุ ดย่ อย ณ วั นที่ 31 ธั นวำคม 2564
1. รศ.ดร. มนตรี โสคติ ยำนุ รักษ์
• ประธำนกรรมกำรบริ ษัท
2. นำย ธี ระชั ย ธี ระรุ จินนท์
• กรรมกำรบริ ษัท
• กรรมกำรบริ หำร
• กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
• กรรมกำรสรรหำและพิ จำรณำค่ ำตอบแทน
3. นำง พู นสิ น ธี ระรุ จินนท์
• กรรมกำรบริ ษัท
• กรรมกำรบริ หำร
• กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
4. นำย วี ระศั กดิ์ พรหมมำศ (7)
• กรรมกำรบริ ษัท / กรรมกำรอิ สระ
• ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
• ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิ จำรณำค่ ำตอบแทน
5. นำย ไพบู ลย์ อรุ ณประสบสุ ข (8)
• กรรมกำรบริ ษัท / กรรมกำรอิ สระ
• กรรมกำรตรวจสอบ
6. นำย ปิ ติ พงศ์ อำชำมงคล (9)
• กรรมกำรบริ ษัท / กรรมกำรอิ สระ
• กรรมกำรตรวจสอบ
• ประธำนกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
• กรรมกำรสรรหำและพิ จำรณำค่ ำตอบแทน
7. นำง พั ชรี ฉั ตรแก้ วบริ บูรณ์
• กรรมกำรบริ ษัท
8. นำย สุ ภชำต แตงน้ อย
• กรรมกำรบริ ษัท
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รำยชื่ อ

BOD(1)

EC(2)

AC(3)

RC(4)

NC(5)

AGM(6)

6/6

-

-

-

-

1/1

6/6

12/12

-

4/4

3/3

1/1

-

12/12

-

4/4

-

1/1

-

12/12

-

4/4

-

1/1

-

12/12

-

-

-

1/1

1. นำย ปิ ยศั กดิ์ ภู มิจิตร (10)
• กรรมกำรบริ ษัท / กรรมกำรอิ สระ
• กรรมกำรตรวจสอบ
• ประธำนกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
• กรรมกำรสรรหำและพิ จำรณำค่ ำตอบแทน

1/1

-

1/1

1/1

2/2

-

จ� ำนวนผู้ เข้ ำประชุ ม (คน)

10

6

3

6

4

13

9. นำง ดลนภำ เจี ยมกนก
• กรรมกำรบริ ษัท
10. นำย ณั ฐวุ ฒิ ปุ ณณเสถี ยร
• กรรมกำรบริ ษัท
• กรรมกำรบริ หำร
• กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
• กรรมกำรสรรหำและพิ จำรณำค่ ำตอบแทน
11. นำงสำว อรนุ ตร์ ใจประสำท
• กรรมกำรบริ หำร
• กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
12. นำงสำว ฐิ ตพร ประที ปรั ตน์
• กรรมกำรบริ หำร
• กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
13. นำยเดชำ พุ ดขุ นทด
• กรรมกำรบริ หำร

รำยชื่ อกรรมกำรบริ ษัทและกรรมกำรชุ ดย่ อยที่ ลำออกระหว่ ำงปี 2564

หมำยเหตุ : (1) BOD (Board of Directors) - กำรประชุ มคณะกรรมกำรบริ ษัท
(2) EC (Executive Committee) - กำรประชุ มคณะกรรมกำรบริ หำร
(3) AC (Audit Committee) - กำรประชุ มคณะกรรมกำรตรวจสอบ
(4) RC (Risk Management Committee) - กำรประชุ มคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
(5) NC (Nominee and Compensation Committee) - กำรประชุ มคณะกรรมกำรสรรหำและพิ จำรณำค่ ำตอบแทน
(6) AGM (Annual General Meeting) - กำรประชุ มสำมั ญผู้ ถือหุ้ นประจ� ำปี
(7), (8) ที่ ประชุ มคณะกรรมกำรบริ ษัท ครั้ งที่ 3/2564 เมื่ อวั นที่ 10 สิ งหำคม 2564 มี มติ แต่ งตั้ งนำยวี ระศั กดิ์ พรหมมำศ ให้ ด�ำรงต� ำแหน่ งประธำนกรรมกำรสรรหำ
และพิ จำรณำค่ ำตอบแทน แทนนำยไพบู ลย์ อรุ ณประสบสุ ข มี ผลตั้ งแต่ วันที่ 11 สิ งหำคม 2564
(9), (10) ที่ ประชุ มคณะกรรมกำรบริ ษัท ครั้ งที่ 1/2564 เมื่ อวั นที่ 24 กุ มภำพั นธ์ 2564 มี มติ แต่ งตั้ งนำยปิ ติ พงศ์ อำชำมงคล ให้ ด�ำรงต� ำแหน่ งกรรมกำรอิ สระ
กรรมกำรตรวจสอบ ประธำนกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง กรรมกำรสรรหำและพิ จำรณำค่ ำตอบแทน แทนนำยปิ ยศั กดิ์ ภู มิจิตร มี ผลตั้ งแต่ วันที่ 25 กุ มภำพั นธ์ 2564

8.1.2.2 กำรจ่ ำยค่ ำตอบแทนกรรมกำรรำยบุ คคล

8.1.2.2.1 ค่ ำตอบแทนที่ เป็ นตั วเงิ น
ที่ ประชุ มสำมั ญผู้ ถือหุ้ นประจ� ำปี 2564 เมื่ อวั นที่ 8 เมษำยน 2564 มี มติ อนุ มัติค่ำตอบแทนกรรมกำรบริ ษัทและกรรมกำรชุ ดย่ อย ประจ� ำปี 2564
เป็ นวงเงิ นรวมไม่ เกิ น 3,000,000 บำทต่ อปี ประกอบด้ วย ค่ ำเบี้ ยประชุ ม ซึ่ งจ่ ำยตำมจ� ำนวนครั้ งที่ เข้ ำร่ วมประชุ มในฐำนะสมำชิ กของคณะกรรมกำร
ชุ ดนั้ นๆ โดยสำมำรถแสดงได้ ดังนี้
ต� ำแหน่ ง
-

ประธำนกรรมกำรบริ ษัท
กรรมกำรบริ ษัท
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรตรวจสอบ
ประธำนกรรมกำรบริ หำร
กรรมกำรบริ หำร
ประธำนกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิ จำรณำค่ ำตอบแทน
กรรมกำรสรรหำและพิ จำรณำค่ ำตอบแทน

เบี้ ยประชุ ม (บำท/ครั้ งประชุ ม)
60,000
30,000
25,000
15,000
-
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| บริ ษัท ไทยอุ ตสำหกรรมพลำสติ ก(1994) จ� ำกั ด(มหำชน)
ในปี 2564 ค่ ำตอบแทนกรรมกำรบริ ษัทและกรรมกำรชุ ดย่ อยที่ จ่ ำยในรู ปแบบเบี้ ยประชุ ม เป็ นจ� ำนวนรวมทั้ งสิ้ น 2,200,000 บำท โดยมี
รำยละเอี ยดดั งนี้
ค่ ำตอบแทนกรรมกำร (บำท)

EC(2)

AC(3)

RC(4)

NC(5)

รวม

360,000

-

-

-

-

360,000

180,000

-

-

-

-

180,000

180,000

-

-

-

-

180,000

180,000

-

100,000

-

-

280,000

180,000

-

60,000

-

-

240,000

150,000

-

45,000

-

-

195,000

180,000

-

-

-

-

180,000

180,000

-

-

-

-

180,000

180,000

-

-

-

-

180,000

180,000

-

-

-

-

180,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30,000

-

15,000

-

-

45,000

1,980,000

-

220,000

-

-

2,200,000

BOD(1)

รำยชื่ อกรรมกำรบริ ษัทและกรรมกำรชุ ดย่ อย ณ วั นที่ 31 ธั นวำคม 2564
1. รศ.ดร. มนตรี โสคติ ยำนุ รักษ์
• ประธำนกรรมกำรบริ ษัท
2. นำย ธี ระชั ย ธี ระรุ จินนท์
• กรรมกำรบริ ษัท
• กรรมกำรบริ หำร
• กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
• กรรมกำรสรรหำและพิ จำรณำค่ ำตอบแทน
3. นำง พู นสิ น ธี ระรุ จินนท์
• กรรมกำรบริ ษัท
• กรรมกำรบริ หำร
• กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
4. นำย วี ระศั กดิ์ พรหมมำศ (6)
• กรรมกำรบริ ษัท / กรรมกำรอิ สระ
• ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

5. นำย ไพบู ลย์ อรุ ณประสบสุ ข (7)
• กรรมกำรบริ ษัท / กรรมกำรอิ สระ
• กรรมกำรตรวจสอบ
• ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิ จำรณำค่ ำตอบแทน
6. นำย ปิ ติ พงศ์ อำชำมงคล (8)
• กรรมกำรบริ ษัท / กรรมกำรอิ สระ
• กรรมกำรตรวจสอบ
• ประธำนกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
• กรรมกำรสรรหำและพิ จำรณำค่ ำตอบแทน
7. นำง พั ชรี ฉั ตรแก้ วบริ บูรณ์
• กรรมกำรบริ ษัท
8. นำย สุ ภชำต แตงน้ อย
• กรรมกำรบริ ษัท
9. นำง ดลนภำ เจี ยมกนก
• กรรมกำรบริ ษัท
10. นำย ณั ฐวุ ฒิ ปุ ณณเสถี ยร
• กรรมกำรบริ ษัท
• กรรมกำรบริ หำร
• กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
• กรรมกำรสรรหำและพิ จำรณำค่ ำตอบแทน
11. นำงสำว อรนุ ตร์ ใจประสำท
• กรรมกำรบริ หำร
• กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
12. นำงสำว ฐิ ตพร ประที ปรั ตน์
• กรรมกำรบริ หำร
• กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
13. นำย เดชำ พุ ดขุ นทด
• กรรมกำรบริ หำร

รำยชื่ อกรรมกำรบริ ษัทและกรรมกำรชุ ดย่ อยที่ ลำออกระหว่ ำงปี 2564
1. นำย ปิ ยศั กดิ์ ภู มิจิตร (9)
• กรรมกำรบริ ษัท / กรรมกำรอิ สระ
• กรรมกำรตรวจสอบ
• ประธำนกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
• กรรมกำรสรรหำและพิ จำรณำค่ ำตอบแทน
รวมค่ ำเบี้ ยประชุ ม

หมำยเหตุ : (1) BOD (Board of Directors) - กำรประชุ มคณะกรรมกำรบริ ษัท
(2) EC (Executive Committee) - กำรประชุ มคณะกรรมกำรบริ หำร
(3) AC (Audit Committee) - กำรประชุ มคณะกรรมกำรตรวจสอบ
(4) RC (Risk Management Committee) - กำรประชุ มคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
(5) NC (Nominee and Compensation Committee) - กำรประชุ มคณะกรรมกำรสรรหำและพิ จำรณำค่ ำตอบแทน
(6), (7) ที่ ประชุ มคณะกรรมกำรบริ ษัท ครั้ งที่ 3/2564 เมื่ อวั นที่ 10 สิ งหำคม 2564 มี มติ แต่ งตั้ งนำยวี ระศั กดิ์ พรหมมำศ ให้ ด�ำรงต� ำแหน่ งประธำนกรรมกำรสรรหำ
และพิ จำรณำค่ ำตอบแทน แทนนำยไพบู ลย์ อรุ ณประสบสุ ข มี ผลตั้ งแต่ วันที่ 11 สิ งหำคม 2564
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(8), (9) ที่ ประชุ มคณะกรรมกำรบริ ษัท ครั้ งที่ 1/2564 เมื่ อวั นที่ 24 กุ มภำพั นธ์ 2564 มี มติ แต่ งตั้ งนำยปิ ติ พงศ์ อำชำมงคล ให้ ด�ำรงต� ำแหน่ งกรรมกำรอิ สระ
กรรมกำรตรวจสอบ ประธำนกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง กรรมกำรสรรหำและพิ จำรณำค่ ำตอบแทน แทนนำยปิ ยศั กดิ์ ภู มิจิตร มี ผลตั้ งแต่ วันที่ 25 กุ มภำพั นธ์ 2564

8.1.2.3 ค่ ำตอบแทนอื่ น
บริ ษั ทฯ ได้ จั ดท� ำประกั นสุ ขภำพให้ แก่ ผู้ กรรมกำรบริ ษั ทและ
กรรมกำรชุ ดย่ อยเพื่ อใช้ ในกำรเบิ กค่ ำรั กษำพยำบำลต่ ำงๆ ในกรณี ที่ มี
อำกำรเจ็ บป่ วย หรื อได้ รับอุ บั ติเหตุ อันเป็ นเหตุ ให้ ต้องเข้ ำรั บกำรรั กษำ
ในโรงพยำบำล โดยในปี 2564 บริ ษัทฯ ได้ จ่ำยค่ ำเบี้ ยประกั นสุ ขภำพให้
กรรมกำรบริ ษัทและกรรมกำรชุ ดย่ อยจ� ำนวน 9 ท่ ำน เป็ นจ� ำนวนเงิ น
ทั้ งสิ้ น 114,228 บำท (กรรมกำรบริ ษัทและกรรมกำรชุ ดย่ อยจ� ำนวน 3
ใน 9 ท่ ำนดั งกล่ ำว เป็ นกรรมกำรที่ ด�ำรงต� ำแหน่ งผู้ บริ หำร)
8.1.3 กำรก� ำกั บดู แลบริ ษัทย่ อยและบริ ษัทร่ วม
บริ ษัทฯ ไม่ มีบริ ษัทย่ อยหรื อบริ ษัทร่ วม
8.1.4 กำรติ ดตำมให้ มีกำรปฏิ บัติตำมนโยบำยและแนวปฏิ บัติในกำร
ก� ำกั บดู แลกิ จกำร
คณะกรรมกำรบริ ษั ทให้ ควำมส� ำคั ญในเรื่ อ งหลั กกำรก� ำกั บ
ดู แลกิ จกำรที่ ดี โดยได้ ก�ำหนดนโยบำยและแนวปฏิ บัติไว้ ในนโยบำยกำร
ก� ำกั บดู แลกิ จกำรที่ ดีของบริ ษัทฯ พร้ อมทั้ งส่ งเสริ มให้ เกิ ดกำรปฏิ บัติ
อย่ ำงต่ อเนื่ องและสม�่ ำเสมอเพื่ อสร้ ำงควำมเชื่ อมั่ นต่ อผู้ มี ส่ วนได้ เสี ย
ทุ กกลุ่ ม
ในปี 2564 บริ ษัทฯ ได้ มี กำรติ ดตำมกำรปฏิ บั ติ ตำมหลั กกำร
ก� ำกั บดู แลกิ จกำรที่ ดี ครอบคลุ มเรื่ องต่ ำงๆ ได้ แก่ กำรดู แลสิ ทธิ ของ
ผู้ ถื อหุ้ น กำรปฏิ บั ติ ต่ อผู้ ถื อหุ้ นอย่ ำงเท่ ำเที ยม ควำมรั บ ผิ ดชอบต่ อ
ผู้ มี ส่ วนได้ เสี ย ครอบคลุ มในเรื่ อ งกำรดู แลพนั กงำน สิ ทธิ ม นุ ษยชน
กำรดู แลสุ ขภำพอนำมั ย ควำมปลอดภั ย และสภำพแวดล้ อมกำรท� ำงำน
กำรดู แลรั บผิ ดชอบสั งคม ชุ มชน สิ่ งแวดล้ อม กำรปฏิ บัติตำมกฎเกณฑ์
ข้ อบั งคั บของหน่ วยงำนก� ำกั บดู แล ซึ่ งผลกำรติ ดตำมพบว่ ำ บริ ษัทฯ
ได้ ด� ำเนิ นกำรตำมแนวทำงของแต่ ละประเด็ นได้ อย่ ำงครบถ้ วนแล้ ว
โดยบริ ษัทฯ มี กำรติ ดตำมเพื่ อให้ เกิ ดกำรปฏิ บัติตำมกั บดู แลกิ จกำรที่ ดี
ในประเด็ นหลั กดั งนี้
8.1.4.1 กำรป้ องกั นควำมขั ดแย้ งทำงผลประโยชน์
คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ ก�ำหนดนโยบำยเกี่ ยวกั บควำมขั ดแย้ ง

ทำงผลประโยชน์ บนหลั กกำรที่ ว่ ำ กำรตั ดสิ นใจใดๆ ในกำรด� ำเนิ น
กิ จกรรมทำงธุ รกิ จจะต้ องท� ำเพื่ อผลประโยชน์ สูงสุ ดของบริ ษัทฯ เท่ ำนั้ น
และควรหลี กเลี่ ยงกำรกระท� ำที่ ก่อให้ เกิ ดควำมขั ดแย้ งทำงผลประโยชน์
โดยก� ำหนดให้ ผู้ที่มีส่วนเกี่ ยวข้ องหรื อเกี่ ยวโยงกั บรำยกำรที่ พิจำรณำ
ต้ องแจ้ งให้ บริ ษัทฯ ทรำบถึ งควำมสั มพั นธ์ หรื อกำรเกี่ ยวโยงของตนใน
รำยกำรดั งกล่ ำว และต้ องไม่ เข้ ำร่ วมกำรพิ จำรณำตั ดสิ น รวมถึ งไม่ มี
อ� ำนำจอนุ มัติในธุ รกรรมนั้ นๆ
นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรตรวจสอบจะน� ำเสนอคณะกรรมกำร
บริ ษัทเกี่ ยวกั บรำยกำรที่ เกี่ ยวโยงกั น และรำยกำรที่ มีควำมขั ดแย้ งทำง
ผลประโยชน์ ซึ่ งได้ มีกำรพิ จำรณำควำมเหมำะสมอย่ ำงรอบคอบและ
ได้ ปฏิ บัติตำมหลั กเกณฑ์ ที่ตลำดหลั กทรั พย์ แห่ งประเทศไทย และ/หรื อ
ส� ำนั กงำนคณะกรรมกำรก� ำกั บหลั กทรั พย์ และตลำดหลั กทรั พย์ รวม
ทั้ งจะได้ มีกำรเปิ ดเผยไว้ ในงบกำรเงิ น รำยงำนประจ� ำปี และแบบแสดง
รำยกำรข้ อมู ลประจ� ำปี (แบบ 56-1) ด้ วย
โดยในปี 2564 กรรมกำรและผู้ บริ หำรระดั บสู งของบริ ษัทฯ
ได้ จัดท� ำรำยงำนกำรเปลี่ ยนแปลงกำรมี ส่วนได้ เสี ยของตนเองต่ อบริ ษัท
เพื่ อให้ เลขำนุ กำรบริ ษัทปรั บปรุ งข้ อมู ลประจ� ำปี โดยข้ อมู ลดั งกล่ ำวจะเก็ บ
ไว้ ใช้ ภำยในบริ ษัทฯ เท่ ำนั้ น นอกจำกนี้ กรรมกำรและผู้ บริ หำรระดั บสู ง
ของบริ ษัทฯ ได้ พิจำรณำรำยกำรที่ เกี่ ยวโยงกั น และรำยกำรที่ อำจมี
ควำมขั ดแย้ งทำงผลประโยชน์ ที่ มี กั บคู่ ค้ ำ ซึ่ งมี ขนำดรำยกำรตั้ งแต่
2,500 บำท ถึ ง 1,000,000 บำท (โดยประมำณ) และมี ควำมเห็ นว่ ำ
รำยกำรที่ เกิ ดขึ้ นเป็ นรำยกำรเกี่ ยวกั บกำรด� ำเนิ นกิ จกรรมทำงธุ รกิ จ
ปกติ เป็ นประโยชน์ ต่อบริ ษัทฯ และอยู่ ภำยใต้ เงื่ อนไขและรำคำที่ เป็ นธรรม
ซึ่ งเป็ นอั ตรำเดี ยวกั นกั บกรณี ที่ บริ ษัทฯ ด� ำเนิ นกำรกั บบุ คคลภำยนอก

8.1.4.2 กำรใช้ ข้อมู ลภำยในเพื่ อแสวงหำผลประโยชน์
บริ ษัทฯ ได้ ให้ ควำมส� ำคั ญต่ อระบบควบคุ มภำยในทั้ งในระดั บ
บริ หำรและระดั บปฏิ บั ติ กำร และเพื่ อให้ เกิ ดประสิ ทธิ ภำพในกำร
ด� ำเนิ นงำน บริ ษัทฯ จึ งได้ ก�ำหนดภำระหน้ ำที่ อ� ำนำจกำรด� ำเนิ นกำรของ
ผู้ ปฏิ บัติงำนและผู้ บริ หำรไว้ เป็ นลำยลั กษณ์ อั กษรอย่ ำงชั ดเจน มี กำร
ควบคุ มดู แลกำรใช้ ทรั พย์ สินของบริ ษัทฯ ให้ เกิ ดประโยชน์ และมี กำรแบ่ ง
แยกหน้ ำที่ ผู้ปฏิ บัติงำน ผู้ ติดตำมควบคุ ม และประเมิ นผลออกจำกกั น
โดยบริ ษั ทฯ ได้ ก� ำหนดให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบท� ำหน้ ำที่ ในกำร
สอบทำนระบบกำรควบคุ มภำยในและกำรตรวจสอบภำยในให้ มีควำม
เหมำะสมและมี ประสิ ทธิ ผล
คณะกรรมกำรบริ ษัทก� ำหนดเรื่ องกำรใช้ ข้อมู ลภำยในไว้ รวมกั บ
นโยบำยกำรซื้ อขำยหลั กทรั พย์ ของกรรมกำร ผู้ บริ หำร ผู้ สอบบั ญชี
และพนั กงำน เพื่ อให้ สอดคล้ องกั บกฎหมำยเกี่ ยวกั บหลั กทรั พย์ และมุ่ ง
เน้ นควำมโปร่ งใส ในกำรประกอบธุ รกิ จ เพื่ อป้ องกั นดู แลไม่ ให้ กรรมกำร
ผู้ บริ หำร และพนั กงำนน� ำข้ อมู ลภำยในของบริ ษัทฯ ไปใช้ เพื่ อประโยชน์
ส่ วนตน หรื อไปเปิ ดเผยให้ แก่ บุคคลอื่ นทรำบ รวมทั้ งเพื่ อกำรซื้ อขำย
หลั กทรั พย์ โดยบริ ษัทฯ ก� ำหนดให้ กรรมกำร ผู้ บริ หำร ผู้ สอบบั ญชี และ
พนั กงำนที่ เกี่ ยวข้ องกั บข้ อมู ล (รวมทั้ งคู่ สมรสและบุ ตรที่ ยั งไม่ บรรลุ
นิ ติภำวะของบุ คคลดั งกล่ ำว) ห้ ำมท� ำกำรซื้ อขำยหลั กทรั พย์ ของบริ ษัทฯ
ในช่ วงระยะเวลำ 1 เดื อน (Blackout Period) ก่ อนกำรเปิ ดเผยงบกำร
เงิ นรำยไตรมำสและงบกำรเงิ นประจ� ำปี ของบริ ษัทฯ หรื อข้ อมู ลอื่ นที่ อำจ
มี ผลกระทบต่ อรำคำหลั กทรั พย์ ของบริ ษัทฯ และไม่ ท�ำกำรซื้ อขำยหลั ก
ทรั พย์ ของบริ ษัทฯ จนกว่ ำจะพ้ นระยะเวลำ 24 ชั่ วโมง ภำยหลั งจำกที่
ได้ เปิ ดเผยข้ อมู ลนั้ นสู่ สำธำรณชนแล้ ว ทั้ งนี้ เลขำนุ กำรบริ ษัทจะแจ้ งไป
ยั งบุ คคลที่ เกี่ ยวข้ องให้ ทรำบช่ วงระยะเวลำดั งกล่ ำว
ในปี 2564 กรรมกำรบริ ษัท ผู้ บริ หำร ผู้ สอบบั ญชี และพนั กงำน
ที่ เกี่ ยวข้ อง ไม่ มีกำรซื้ อขำยหลั กทรั พย์ ของบริ ษัทฯ โดยใช้ ข้อมู ลภำยใน
แต่ อย่ ำงใด และในกำรประชุ มคณะกรรมกำรบริ ษัทครั้ งที่ 6/2564 ได้ มี
กำรอนุ มัติและประกำศใช้ นโยบำยกำรซื้ อขำยหลั กทรั พย์ ของกรรมกำร
ผู้ บริ หำร ผู้ สอบบั ญชี และพนั กงำนเพื่ อให้ ทุ กคนตระหนั กและปฏิ บั ติ
ตำมในเรื่ องกำรห้ ำมน� ำข้ อมู ลภำยในที่ มีสำระส� ำคั ญของบริ ษัทฯ ที่ ยัง
ไม่ ได้ เปิ ดเผยต่ อสำธำรณชนไปใช้ เพื่ อหำประโยชน์ แก่ ตนเองหรื อผู้ อื่น
รวมถึ งกำรซื้ อขำยหลั กทรั พย์ ของบริ ษัทฯ
8.1.4.3 กำรต่ อต้ ำนทุ จริ ตคอร์ รัปชั น
บริ ษัทฯ ให้ ควำมส� ำคั ญในกำรต่ อต้ ำนกำรทุ จริ ตคอร์ รัปชั่ นทุ ก
รู ปแบบ โดยมุ่ งเน้ นกำรส่ งเสริ มคุ ณธรรม สร้ ำงจิ ตส� ำนึ กและค่ ำนิ ยมที่
ถู กต้ องในกำรปฏิ บัติงำน บริ ษัทฯ มี ควำมมุ่ งมั่ นในกำรป้ องกั นและต่ อ
ต้ ำนกำรคอร์ รัปชั่ นในทุ กรู ปแบบทั้ งทำงตรงและทำงอ้ อม โดยบริ ษัทฯ
จะด� ำเนิ นกำรจั ดท� ำนโยบำยต่ อต้ ำนทุ จริ ตคอร์ รั ปชั่ นและแสดง
เจตนำรมณ์ โดยกำรเข้ ำร่ วมโครงกำรแนวร่ วมปฏิ บัติของภำคเอกชน
ไทยในกำรต่ อต้ ำนกำรทุ จริ ต (CAC) ภำยในปี 2565
8.1.4.4 กำรแจ้ งเบำะแส
บริ ษัทฯ จั ดให้ มี แนวทำงในกำรแจ้ งเบำะแสหรื อข้ อร้ องเรี ยน
กำรไม่ ปฏิ บั ติ ตำมจรรยำบรรณ (Whistleblower) หรื อกำรกระท� ำ
ผิ ดกฎหมำยหรื อพฤติ กรรมที่ อำจส่ อถึ งกำรทุ จริ ตหรื อประพฤติ มิชอบ
ของบุ คคลในบริ ษัทฯ รวมถึ งควำมบกพร่ องของระบบควบคุ มภำยใน
จำกพนั กงำนและผู้ มี ส่ วนได้ เสี ยอื่ น โดยสำมำรถแจ้ งเบำะแสหรื อ
ข้ อร้ องเรี ยนได้ ที่ Email: Information@tpic.co.th หรื อส่ งจดหมำย
มำที่ ส� ำนั กเลขำนุ กำรบริ ษัท บริ ษัท ไทยอุ ตสำหกรรมพลำสติ ก (1994)
จ� ำกั ด (มหำชน) เลขที่ 53/1 หมู่ ที่ 4 ถนนกำญจนำภิ เษก ต� ำบล
บำงแม่ นำง อ� ำเภอบำงใหญ่ จั งหวั ดนนทบุ รี 11140
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บริ ษัทฯ จะเก็ บข้ อมู ลกำรแจ้ งเบำะแสหรื อข้ อร้ องเรี ยนดั งกล่ ำวเป็ นควำมลั บและจ� ำกั ดกลุ่ มผู้ รับทรำบข้ อมู ล โดยเปิ ดเผยเฉพำะผู้ ที่เกี่ ยวข้ องเท่ ำนั้ น
เพื่ อคุ้ มครองผลกระทบที่ อำจเกิ ดขึ้ นกั บผู้ แจ้ งเบำะแสหรื อข้ อร้ องเรี ยนดั งกล่ ำว อย่ ำงไรก็ ตำม ผู้ แจ้ งเบำะแสหรื อข้ อร้ องเรี ยนสำมำรถเลื อกที่ จะเปิ ดเผย
ตั วหรื อเลื อกไม่ ประสงค์ ออกนำมก็ ได้ หำกปรำกฏว่ ำมี ผู้ ใดกลั่ นแกล้ งหรื อปฏิ บัติไม่ เป็ นธรรมต่ อผู้ แจ้ งเบำะแสหรื อข้ อร้ องเรี ยนบริ ษัทฯ จะลงโทษผู้ นั้นใน
ขั้ นเด็ ดขำด โดยในปี 2564 บริ ษัทฯ ไม่ ได้ รับกำรแจ้ งเบำะแสหรื อข้ อร้ องเรี ยนใดๆ
8.1.4.5 กำรจั ดท� ำรำยงำนกำรเปลี่ ยนแปลงกำรถื อครองหลั กทรั พย์
บริ ษัทฯ มี นโยบำยให้ กรรมกำรและผู้ บริ หำรต้ องรำยงำนกำรเปลี่ ยนแปลงกำรถื อครองหลั กทรัพย์ ต่อส� ำนั กงำน ก.ล.ต. ภำยใน 3 วั นท� ำกำรนั บจำกวั นที่
มี กำรเปลี่ ยนแปลงกำรถื อครองหลั กทรั พย์ ทั้ งนี้ รำยงำนกำรถื อครองหลั กทรั พย์ ของกรรมกำรและผู้ บริ หำรเปรี ยบเที ยบส� ำหรั บรอบระยะเวลำบั ญชี
สิ้ นสุ ด ณ วั นที่ 31 ธั นวำคม 2563 และ 2564 มี กำรเปลี่ ยนแปลงโดยสรุ ปได้ ดังนี้
รำยชื่ อ

2564
จ� ำนวนหุ้ น (หุ้ น)

2563
ร้ อยละ

จ� ำนวนหุ้ น (หุ้ น)

ร้ อยละ

รำยชื่ อกรรมกำรบริ ษัทและกรรมกำรชุ ดย่ อย ณ วั นที่ 31 ธั นวำคม 2564
-

-

-

-

2. นำย ธี ระชั ย ธี ระรุ จินนท์
คู่ สมรสและบุ ตรที่ ยังไม่ บรรลุ นิติภำวะ (1)

160,080,000
75,000

59.28889
0.02778

160,080,000
75,000

59.28889
0.02778

3. นำง พู นสิ น ธี ระรุ จินนท์
คู่ สมรสและบุ ตรที่ ยังไม่ บรรลุ นิติภำวะ

75,000
160,080,000

0.02778
59.2889

75,000
160,080,000

0.02778
59.2889

4. นำย วี ระศั กดิ์ พรหมมำศ
คู่ สมรสและบุ ตรที่ ยังไม่ บรรลุ นิติภำวะ

-

-

-

-

5. นำย ไพบู ลย์ อรุ ณประสบสุ ข
คู่ สมรสและบุ ตรที่ ยังไม่ บรรลุ นิติภำวะ

-

-

-

-

6. นำย ปิ ติ พงศ์ อำชำมงคล
คู่ สมรสและบุ ตรที่ ยังไม่ บรรลุ นิติภำวะ

-

-

-

-

7. นำง พั ชรี ฉั ตรแก้ วบริ บูรณ์
คู่ สมรสและบุ ตรที่ ยังไม่ บรรลุ นิติภำวะ

8,050,000
-

2.98148
-

8,050,000
-

2.98148
-

8. นำย สุ ภชำต แตงน้ อย
คู่ สมรสและบุ ตรที่ ยังไม่ บรรลุ นิติภำวะ (2)

8,050,000

2.98148

8,050,000

2.98148

9. นำง ดลนภำ เจี ยมกนก
คู่ สมรสและบุ ตรที่ ยังไม่ บรรลุ นิติภำวะ

8,050,000
-

2.98148
-

8,050,000
-

2.98148
-

10. นำย ณั ฐวุ ฒิ ปุ ณณเสถี ยร
คู่ สมรสและบุ ตรที่ ยังไม่ บรรลุ นิติภำวะ

70,000
-

0.02593
-

70,000
-

0.02593
-

11. นำย อภิ รัตน์ ธี ระรุ จินนท์
คู่ สมรสและบุ ตรที่ ยังไม่ บรรลุ นิติภำวะ

10,000
-

0.00370
-

10,000
-

0.00370
-

12. นำงสำว อรนุ ตร์ ใจประสำท
คู่ สมรสและบุ ตรที่ ยังไม่ บรรลุ นิติภำวะ

100
-

0.00004
-

20,000
-

0.00741
-

13. นำงสำว ฐิ ตพร ประที ปรั ตน์
คู่ สมรสและบุ ตรที่ ยังไม่ บรรลุ นิติภำวะ

1,000
-

0.00037
-

20,000
-

0.00741
-

14. นำย เดชำ พุ ดขุ นทด
คู่ สมรสและบุ ตรที่ ยังไม่ บรรลุ นิติภำวะ

11,000
-

0.00407
-

20,000
-

0.00741
-

-

-

50,000
-

0.01852
-

1. รศ.ดร. มนตรี โสคติ ยำนุ รักษ์
คู่ สมรสและบุ ตรที่ ยังไม่ บรรลุ นิติภำวะ

รำยชื่ อกรรมกำรและผู้ บริ หำรที่ ลำออกระหว่ ำงปี 2564
1. นำย ปิ ยศั กดิ์ ภู มิจิตร
คู่ สมรสและบุ ตรที่ ยังไม่ บรรลุ นิติภำวะ
หมำยเหตุ : (1) คู่ สมรสของนำยธี ระชี ย ธี ระรุ จินนท์ คื อ นำงพู นสิ น ธี ระรุ จินนท์
(2) คู่ สมรสของนำยสุ ภชำต แตงน้อย คื อ นำงศรี สุมล แตงน้อย
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8.2 รำยงำนผลกำรปฏิ บัติหน้ ำที่ ของคณะกรรมกำรตรวจสอบในรอบปี ที่ ผ่ำนมำ
ข้ อมู ลผลกำรปฏิ บัติหน้ ำที่ ของคณะกรรมกำรตรวจสอบปรำกฏในหน้ ำ 7-8
ข้ อมู ลผลกำรปฏิ บัติหน้ ำที่ ของคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง ปรำกฏในหน้ ำ 9-10
ข้ อมู ลผลกำรปฏิ บัติหน้ ำที่ ของคณะกรรมกำรสรรหำและพิ จำรณำค่ ำตอบแทน ปรำกฏในหน้ ำ 11-12
ข้ อมู ลผลกำรปฏิ บัติหน้ ำที่ ของคณะกรรมกำรบริ หำร ปรำกฏในหน้ ำ 13-14

รำยงำนผลกำรด� ำเนินงำนส� ำคั ญด้ ำนกำรก� ำกั บดู แลกิ จกำร
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9. กำรควบคุ มภำยในและรำยกำรระหว่ ำงกั น
9.1 กำรควบคุ มภำยใน
9.1.1 ควำมเห็ นของคณะกรรมกำรบริ ษั ทต่ อระบบกำรควบคุ ม
ภำยใน
คณะกรรมกำรบริ ษั ทให้ ควำมส� ำคั ญต่ อระบบกำรควบคุ ม
ภำยใน จึ งได้ จั ดให้ มี ระบบกำรควบคุ มภำยในที่ ครอบคลุ มทั้ งในด้ ำน
กำรเงิ น กำรบริ หำร กำรด� ำเนิ นงำนให้ มีประสิ ทธิ ภำพและประสิ ทธิ ผล
เป็ นไปตำมกฎหมำย ข้ อบั งคั บ ระเบี ยบที่ เกี่ ยวข้ อง และมุ่ งเน้ นให้ มีกำร
พั ฒนำอย่ ำงต่ อเนื่ องเพื่ อ ให้ เป็ นไปตำมแนบทำงของ COSO (The
Committee of Sponsoring Organization of Treadway
Commission) มำประยุ กต์ ใช้ ให้ กำรควบคุ มภำยในและกำรบริ หำรควำม
เสี่ ยงมี ควำมสมบู รณ์ มำกยิ่ งขึ้ น เพื่ อให้ กำรด� ำเนิ นงำนด้ ำนต่ ำง ๆ ของ
บริ ษัทฯ มี ประสิ ทธิ ภำพและประสิ ทธิ ผลมำกที่ สุด

อี กทั้ ง บริ ษั ทฯ ได้ มอบหมำยให้ คณะกรรมกำรบริ ห ำรควำม
เสี่ ยง ซึ่ งแต่ งตั้ งโดยคณะกรรมกำรบริ ษัทท� ำหน้ ำที่ ก�ำกั บดู แลกำรบริ หำร
ควำมเสี่ ยงขององค์ กรอย่ ำงเป็ นระบบมี ประสิ ทธิ ผล ซึ่ งคณะกรรมกำร
บริ หำรควำมเสี่ ยงได้ ก�ำหนดนโยบำยกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง กำรประเมิ น
และวิ เครำะห์ ปั จจั ยเสี่ ยงที่ มี ผลกระทบต่ อองค์ กรทั้ งปั จจั ยภำยนอก
และปั จจั ยภำยใน เพื่ อน� ำไปถื อปฏิ บัติทั่วทั้ งองค์ กรและใช้ ควบคุ มควำม
เสี่ ยงองค์ กร
นอกจำกนี้ ที่ ประชุ มคณะกรรมกำรบริ ษั ท ครั้ ง ที่ 1/2565
เมื่ อวั นที่ 21กุ มภำพั นธ์ 2565 ซึ่ งมี คณะกรรมกำรตรวจสอบครบทั้ ง
3 ท่ ำน เข้ ำร่ วมประชุ มด้ วย คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ พิจำรณำประเมิ น
ควำมเพี ยงพอของระบบกำรควบคุ มภำยในของบริ ษั ทฯ ตำมแบบ
ประเมิ นควำมเพี ยงพอของระบบกำรควบคุ มภำยในของคณะกรรมกำร
ก� ำกั บหลั กทรั พย์ และตลำดหลั กทรั พย์ โดยกำรสอบถำมข้ อมู ลจำกฝ่ ำย
บริ หำรในด้ ำนต่ ำงๆ 5 ด้ ำน คื อ
1) ด้ ำนองค์ กรและสภำพแวดล้ อม
2) ด้ ำนกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
3) ด้ ำนกำรควบคุ มกำรปฏิ บัติงำนของฝ่ ำยบริ หำร
4) ด้ ำนระบบสำรสนเทศและกำรสื่ อสำรข้ อมู ล
5) ด้ ำนระบบกำรติ ดตำม
ภำยหลั งกำรประเมิ น คณะกรรมกำรบริ ษั ท มี ควำมเห็ นว่ ำ
ปั จจุ บั นบริ ษัทฯ มี ระบบควบคุ มภำยในที่ เพี ยงพอและเหมำะสมส� ำหรั บ
กำรด� ำเนิ นงำนธุ รกิ จของบริ ษัทฯ ซึ่ งกรรมกำรตรวจสอบไม่ มี ควำม
เห็ นแตกต่ ำงจำกควำมเห็ นของคณะกรรมกำรบริ ษั ท โดยได้ ปฏิ บั ติ
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ตำมมำตรฐำนทำงบั ญชี ท่ี ยอมรั บโดยทั่ วไปของส� ำนั กงำน ก.ล.ต. และ
ข้ อบั งคั บของตลำดหลั กทรั พย์ แห่ งประเทศไทย รวมถึ งมี ระบบควบคุ ม
ภำยในเรื่ องกำรท� ำธุ รกรรมกั บผู้ ถือหุ้ นรำยใหญ่ กรรมกำร ผู้ บริ หำร
หรื อบุ คคลที่ เกี่ ยวข้ องกั บบุ คคลดั งกล่ ำวอย่ ำงเหมำะสมและเพี ยง
พอ ทั้ งนี้ ที่ ผ่ ำนมำกำรพิ จำรณำอนุ มั ติ ธุ รกรรมที่ เกี่ ยวข้ องดั งกล่ ำว
จะอยู่ ภำยใต้ กำรพิ จำรณำถึ งผลประโยชน์ สู งสุ ดของบริ ษัทฯ เป็ นหลั ก
นอกจำกนี้ บริ ษัทฯ ยั งก� ำหนดนโยบำยเพื่ อเพิ่ มควำมระมั ดระวั งในกำร
ท� ำธุ ร กรรมดั งกล่ ำว โดยพิ จำรณำอนุ มั ติ กำรท� ำธุ ร กรรมในอนำคต
จะถู กพิ จำรณำจำกผู้ ที่ ไม่ มีส่วนได้ เสี ย เป็ นพิ เศษในธุ รกรรมดั งกล่ ำว
เท่ ำนั้ น ทั้ งนี้ คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ ให้ ควำมส� ำคั ญเรื่ องกำรก� ำกั บ
องค์ กรเป็ นบริ ษั ทจดทะเบี ยนที่ มี กระบวนกำรก� ำกั บดู แลกิ จกำรที่ ดี
(Good Corporate Governance) อย่ ำงแท้ จริ งให้ มำกขึ้ น
9.1.2 ควำมเห็ นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบมิ ได้ มีควำมเห็ นต่ ำงไปจำกควำมเห็ น
ของคณะกรรมกำรบริ ษัทหรื อผู้ สอบบั ญชี
9.1.3 หั วหน้ ำงำนตรวจสอบภำยใน
เพื่ อให้ กำรปฏิ บั ติ งำนเป็ นไปได้ อย่ ำงมี ประสิ ทธิ ภำพ และ
สอดคล้ องกั บมำตรฐำนสำกล บริ ษัทฯ ได้ ว่ำจ้ ำง บริ ษัท สอบบั ญชี ไอ
วี แอล จ� ำกั ด ซึ่ งเป็ นบริ ษัทภำยนอก และมี ควำมเป็ นอิ สระ เป็ นผู้ ตรวจ
สอบภำยในของบริ ษัทฯ และมี นำงสำว วั ลดี สี บุ ญเรื อง เป็ นหั วหน้ ำ
ผู้ ตรวจสอบภำยในของบริ ษัทฯ โดยสำมำรถดู รำยละเอี ยดเพิ่ มเติ ม
เกี่ ยวกั บหั วหน้ ำงำนตรวจสอบภำยในได้ ตำมที่ ปรำกฎในเอกสำรแนบ 2
(รำยละเอี ยดเกี่ ยวกั บหั วหน้ ำงำนตรวจสอบภำยใน)
คณะกรรมกำรตรวจสอบและฝ่ ำยจั ดกำรได้ ร่วมกั นพิ จำรณำ
แล้ ว มี ควำมเห็ นว่ ำ นำงสำววั ลดี สี บุ ญเรื อง และนำงสำว อั งคณำ ไทย
จรั สเสถี ยร เป็ นผู้ มีประสบกำรณ์ ในกำรปฏิ บัติงำนด้ ำนกำรตรวจสอบ
ภำยใน และด้ ำนกำรสอบบั ญชี ในบริ ษัทฯ มี ควำมเข้ ำใจในกิ จกรรมและ
กำรด� ำเนิ นงำนของบริ ษัทฯ รวมถึ งมี คุ ณสมบั ติ ประวั ติ กำรท� ำงำนที่
เหมำะสม และประวั ติกำรอบรมในหลั กสู ตรที่ เกี่ ยวข้ องแก่ กำรท� ำหน้ ำที่
ตรวจสอบระบบภำยในของบริ ษัทฯ ได้ อย่ ำงอิ สระและมี ประสิ ทธิ ภำพ
ทั้ งนี้ กำรพิ จำรณำอนุ มั ติแต่ งตั้ ง โยกย้ ำย เลิ กจ้ ำงผู้ ท�ำหน้ ำที่
ตรวจสอบภำยในของบริ ษัทฯ จะต้ องผ่ ำนกำรให้ ควำมเห็ นชอบจำกคณะ
กรรมกำรตรวจสอบ
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9.2 รำยกำรระหว่ ำงกั น
บริ ษัทฯมี กำรท� ำรำยกำรกั บบุ คคลที่ อำจมี ควำมขั ดแย้ งต่ ำงๆโดยรำยกำรระหว่ ำงกั นที่ เกิ ดขึ้ นนั้ นเป็ นกำรท� ำรำยกำรกั บกรรมกำรผู้ บริ หำรและ/หรื อผู้ ถือหุ้ น
ของบริ ษัทฯ รวมถึ งกำรท� ำรำยกำรกั บบุ คคลที่ อำจมี ควำมขั ดแย้ งของกรรมกำร ผู้ บริ หำร และ/หรื อผู้ ถือหุ้ น ซึ่ งสำมำรถสรุ ปลั กษณะควำมสั มพั นธ์ ของบริ ษัท
กั บบุ คคลที่ อำจมี ควำมขั ดแย้ งได้ ดังนี้
บุ คคลที่ อำจมี ควำมขั ดแย้ ง

ลั กษณะควำมสั มพั นธ์

บริ ษัท อุ ตสำหกรรมอำหำรไทย (1964) จ� ำกั ด

เป็ นบริ ษัทที่ เกี่ ยวข้ องกั บบริ ษัทฯ โดย ณ วั นที่ 31 ธั นวำคม 2564 มี ผู้ถือหุ้ นที่ เกี่ ยวข้ องและสั ดส่ วนกำรถื อ
ครองหุ้ นในบริ ษัท อุ ตสำหกรรมอำหำรไทย (1964) จ� ำกั ด ดั งนี้

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
นำย ธี ระชั ย ธี ระรุ จินนท์

ชื่ อ-นำมสกุ ล

กรรมกำรของ
บมจ.ไทยอุ ตสำหกรรมพลำสติ ก
(1994)

ถื อครองหุ้ นใน
บจก.อำหำรไทย

นำย สงวน ธี ระรุ จินนท์
นำง เพ็ ญ ธี ระรุ จินนท์
นำง พั ชรี ฉั ตรแก้ วบริ บูรณ์
นำง ศรี สุมล แตงน้ อย
นำย ธี ระชั ย ธี ระรุ จินนท์
นำง พู นสิ น ธี ระรุ จินนท์
นำง ดลนภำ เจี ยมกนก

ไม่ ใช่
ไม่ ใช่
ใช่
ไม่ ใช่
ใช่
ใช่
ใช่

170,000 หุ้ น (ร้ อยละ 20.00)
170,000 หุ้ น (ร้ อยละ 20.00)
63,750 หุ้ น (ร้ อยละ 7.50)
63,750 หุ้ น (ร้ อยละ 7.50)
63,750 หุ้ น (ร้ อยละ 7.50)
63,750 หุ้ น (ร้ อยละ 7.50)
63,750 หุ้ น (ร้ อยละ 7.50)

เป็ นกรรมกำรบริ ษัท / กรรมกำรผู้ จัดกำร และเป็ นผู้ ถือหุ้ นของบริ ษัท ไทยอุ ตสำหกรรมพลำสติ ก (1994)
จ� ำกั ด (มหำชน) โดย ณ วั นที่ 31 ธั นวำคม 2564 ถื อครองหุ้ นทำงตรงเป็ นจ� ำนวน 160,080,000 หุ้ น
คิ ดเป็ นร้ อยละ 59.29 ของจ� ำนวนหุ้ นทั้ งหมดของบริ ษัทฯ และถื อหุ้ นทำงอ้ อมโดยนำง พู นสิ น ธี ระรุ จินนท์
เป็ นจ� ำนวน 75,000 หุ้ น คิ ดเป็ นร้ อยละ 0.03 ของจ� ำนวนหุ้ นทั้ งหมดของบริ ษัทฯ

รำยละเอี ยดกำรท� ำรำยกำรระหว่ ำงกั น

ในปี 2564 บริ ษัทฯ มี กำรท� ำรำยกำรระหว่ ำงกั นอั นเนื่ องมำจำกกำรด� ำเนิ นธุ รกิ จกั บบุ คคลที่ อำจมี ควำมขั ดแย้ ง ซึ่ งสำมำรถสรุ ปลั กษณะและมู ลค่ ำของ
กำรท� ำรำยกำรระหว่ ำงกั น โดยแบ่ งตำมประเภทได้ ดังนี้
ผู้ ขำย /
ผู้ ให้ บริ กำร

ผู้ ซื้อ / ผู้ รับ
บริ กำร

ลั กษณะรำยกำร /
เงื่ อนไขที่ ส�ำคั ญ

มู ลค่ ำรำยกำร (พั นบำท)
2564

2563

2562

TPLAS ขำยสิ นค้ ำให้
TFOOD

3,611.94

3,103.18

3,504.38

ณ วั นที่ 31 ธั นวำคม
2564 มี ยอดลู กหนี้
คงค้ ำง

1,118.91

ควำมจ� ำเป็ นและควำมสมเหตุ สมผล
ของรำยกำร

1. ประเภทรำยกำรธุ รกิ จปกติ
TPLAS

TFOOD

ควำมจ� ำเป็ นและควำมสมเหตุ สมผลของ
รำยกำร : บริ ษัทฯ ขำยถุ งพลำสติ กให้ กับบริ ษัท
อุ ตสำหกรรมอำหำรไทย (1964) จ� ำกั ด ทั้ งถุ ง
ขนำดทั่ วไปและถุ งชนิ ดสั่ งท� ำพิ เศษพิ มพ์ 4 สี
เนื่ องจำกผลิ ตภั ณฑ์ ของบริ ษัทฯ ไม่ ผสมวั ตถุ ดิบ
ที่ ก่อให้ เกิ ดอั นตรำยต่ อสิ นค้ ำเกษตร (ไม่ มีกำร
ผสมเม็ ดรี ไซเคิ ล) จึ งมี ควำมปลอดภั ยและมี
คุ ณภำพที่ เหมำะสมต่ อกำรใช้ บรรจุ ผลิ ตภั ณฑ์
สิ นค้ ำพื ชเกษตร ซึ่ งรำคำจ� ำหน่ ำย เป็ นรำคำตำม
สั ญญำ อ้ ำงอิ งรำคำตลำดที่ ขำยให้ ลูกค้ ำทั่ วไป

ควำมเห็ นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ : คณะ
กรรมกำรตรวจสอบได้ พิจำรณำรำยกำรที่ เกิ ด
ขึ้ นระหว่ ำงบริ ษั ทฯ กั บบุ คคลที่ อำจมี ควำมขั ด
แย้ งทำงผลประโยชน์ ดั งกล่ ำว ซึ่ งรำยกำรดั ง
กล่ ำวเป็ นรำยกำรขำยสิ นค้ ำตำมรำคำตลำด มี
ควำมสมเหตุ สมผลและเป็ นประโยชน์ กับบริ ษัทฯ

TFOOD

TPLAS

TFOOD ขำยสิ นค้ ำ
ให้ TPLAS

48.15

ณ วั นที่ 31 ธั นวำคม
2564 มี ยอดเจ้ ำหนี้
คงค้ ำง

3.48

69.17

71.70

ควำมจ� ำเป็ นและควำมสมเหตุ สมผลของ
รำยกำร : บริ ษั ทฯ ซื้ อกระสอบมื อสองที่ ใช้
บรรจุ ผลิ ตภั ณฑ์ สิ นค้ ำพื ชเกษตรจำกบริ ษั ท
อุ ตสำหกรรมอำหำรไทย (1964) จ� ำกั ด เพื่ อน� ำ
มำบรรจุ สิ นค้ ำส� ำเร็ จรู ปในลั กษณะแพ็ ครวมลู ก
ละ 30 กิ โลกรั ม ส� ำหรั บจั ดส่ งโดยรถขนส่ งให้
กั บลู กค้ ำของบริ ษัทฯ ทั่ วประเทศ ซึ่ งบริ ษัทฯ จั ด
ซื้ อกระสอบมื อสองดั งกล่ ำว ในรำคำรั บซื้ อเศษ
พลำสติ กตำมรำคำตลำด

กำรควบคุ มภำยในและรำยกำรระหว่ ำงกั น

73

| บริ ษัท ไทยอุ ตสำหกรรมพลำสติ ก(1994) จ� ำกั ด(มหำชน)
ผู้ ขำย /
ผู้ ให้ บริ กำร

ผู้ ซื้อ / ผู้ รับ
บริ กำร

ลั กษณะรำยกำร /
เงื่ อนไขที่ ส�ำคั ญ

มู ลค่ ำรำยกำร (พั นบำท)
2564

2563

2562

ควำมจ� ำเป็ นและควำมสมเหตุ สมผล
ของรำยกำร
ควำมเห็ นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ : คณะ
กรรมกำรตรวจสอบได้ พิจำรณำรำยกำรที่ เกิ ด
ขึ้ นระหว่ ำงบริ ษัทฯ กั บบุ คคลที่ อำจมี ควำมขั ดแย้ ง
ทำงผลประโยชน์ ดั งกล่ ำว เป็ นรำยกำรที่ มีควำม
จ� ำเป็ นเนื่ องจำกบริ ษัทฯ ต้ องจั ดหำกระสอบมำ
บรรจุ สิ นค้ ำส� ำเร็ จรู ปเป็ นแพ็ ครวมส� ำหรั บกำร
จั ดส่ ง ดั งนั้ นกำรซื้ อเศษกระสอบดั งกล่ ำว เป็ น
รำยกำรที่ มี ควำมสมเหตุ สมผล และรำคำที่ ซื้ อ
เป็ นไปตำมรำคำตลำดทั่ วไป

2. ประเภทรำยกำรสนั บสนุ นธุ รกิ จปกติ
TFOOD

TPLAS

TPLAS

TFOOD

TFOOD รั บจ้ ำง
กระจำยสิ นค้ ำให้
TPLAS

9,664.77

ณ วั นที่ 31 ธั นวำคม
2564 มี ยอดเจ้ ำหนี้
คงค้ ำง

1,847.37

TPLAS คิ ดค่ ำ
เสี ยหำยจำกกำร
กระจำยสิ นค้ ำโดย
TFOOD

ณ วั นที่ 31 ธั นวำคม
2564 มี ยอดลู กหนี้
คงค้ ำง
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กำรควบคุ มภำยในและรำยกำรระหว่ ำงกั น

57.67

-

9,988.20

10,065.4

ควำมจ� ำเป็ นและควำมสมเหตุ สมผลของ
รำยกำร : บริ ษั ทฯ มี ควำมจ� ำเป็ นต้ องว่ ำจ้ ำง
ผู้ รั บจ้ ำงขนส่ ง เพื่ อส่ งสิ นค้ ำให้ กั บลู กค้ ำทั้ งใน
พื้ นที่ กรุ งเทพและต่ ำงจั งหวั ด บริ ษัทฯ จึ งว่ ำจ้ ำง
ให้ บริ ษัท อุ ตสำหกรรมอำหำรไทย (1964) จ� ำกั ด
ซึ่ งมี รถจั ดส่ งจ� ำนวนมำก เพื่ อด� ำเนิ นกำรจั ดส่ งให้
และทำงบริ ษัท อุ ตสำหกรรมอำหำรไทย (1964)
จ� ำกั ด สำมำรถกระจำยสิ นค้ ำได้ ตำมชื่ อ และที่
อยู่ ที่ ระบุ ในใบจั ดส่ ง เนื่ องจำกกลุ่ มลู กค้ ำของ
ทั้ งบริ ษัทฯ และบริ ษัท อุ ตสำหกรรมอำหำรไทย
(1964) จ� ำกั ด เป็ นกลุ่ มเดี ยวกั นและเส้ นทำงใน
กำรจั ดส่ งเป็ นเส้ นทำงเดี ยวกั น ซึ่ งอั ตรำค่ ำจั ดส่ ง
เป็ นอั ตรำตำมระยะทำงและเที ยบเท่ ำอั ตรำตลำด
ที่ บริ ษัทฯ ว่ ำจ้ ำงบุ คคลภำยนอกในกำรจั ดส่ ง
ควำมเห็ นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ : คณะ
กรรมกำรตรวจสอบได้ พิจำรณำรำยกำรที่ เกิ ด
ขึ้ นระหว่ ำงบริ ษัทฯ กั บบุ คคลที่ อำจมี ควำมขั ดแย้ ง
ทำงผลประโยชน์ ดั งกล่ ำว ซึ่ งเป็ นรำยกำรข้ ำง
ต้ นมี ควำมจ� ำเป็ น เนื่ องจำกบริ ษัทฯ ต้ องจั ดส่ ง
สิ นค้ ำให้ กับลู กค้ ำทั้ งในกรุ งเทพ และต่ ำงจั งหวั ด
ซึ่ งบริ ษั ท อุ ตสำหกรรมอำหำรไทย (1964)
จ� ำกั ด มี รถจั ดส่ งจ� ำนวนมำก และใช้ ส�ำหรั บจั ด
ส่ งผลิ ตภั ณฑ์ พืชเกษตรอยู่ แล้ ว รำยกำรดั งกล่ ำว
จึ งมี ควำมจ� ำเป็ นและสมเหตุ สมผล และอั ตรำ
ค่ ำบริ กำรจั ดส่ งเป็ นอั ตรำค่ ำบริ กำรปกติ ทั่ วไป
เที ยบเคี ยงได้ กั บอั ตรำที่ บริ ษัทฯ ว่ ำจ้ ำงบุ คคล
ภำยนอกให้ จัดส่ งสิ นค้ ำ
ทั้ งนี้ คณะกรรมกำรตรวจสอบก� ำหนดให้ เปรี ยบ
เที ยบอั ตรำค่ ำขนส่ งของบริ ษั ท อุ ตสำหกรรม
อำหำรไทย (1964) จ� ำกั ดกั บอั ตรำค่ ำขนส่ งของ
บุ คคลภำยนอกทุ กไตรมำส และกรณี มี กำรปรั บ
อั ตรำค่ ำจั ดส่ ง อั ตรำค่ ำจั ดส่ งใหม่ จะต้ องเที ยบ
เคี ยงตำมอั ตรำตลำดและสำมำรถเปรี ยบเที ยบ
กั บผู้ รับจ้ ำงขนส่ งรำยอื่ นๆ ได้

73.93

49.39

ควำมจ� ำเป็ นและควำมสมเหตุ สมผลของ
รำยกำร : เนื่ องจำกบริ ษั ทฯ ได้ จ้ ำงให้ บริ ษั ท
อุ ตสำหกรรมอำหำรไทย (1964) จ� ำกั ด เป็ นผู้ รับ
จ้ ำงกระจำยสิ นค้ ำให้ บริ ษั ทฯ และตำมสั ญญำ
รั บจ้ ำงกระจำยสิ นค้ ำได้ ระบุ ให้ ปรั บค่ ำใช้ จ่ ำย
ในกรณี ที่ ผู้ รั บจ้ ำงปฏิ บั ติ งำนผิ ดพลำดในรำคำ
ตลำดของสิ นค้ ำนั้ น ๆ ดั งนั้ น ค่ ำใช้ จ่ำยในส่ วน
ดั งกล่ ำวจึ งเป็ นค่ ำปรั บศู นย์ กระจำยสิ นค้ ำ
จำกกำรรั บ จ้ ำงกระจำยสิ นค้ ำที่ ไม่ เป็ นไปตำม
ข้ อตกลงที่ ระบุ ในสั ญญำจ้ ำงกระจำยสิ นค้ ำ

แบบ 56-1 One Report 2564
ผู้ ขำย /
ผู้ ให้ บริ กำร

ผู้ ซื้อ / ผู้ รับ
บริ กำร

ลั กษณะรำยกำร /
เงื่ อนไขที่ ส�ำคั ญ

มู ลค่ ำรำยกำร (พั นบำท)
2564

2563

2562

ควำมจ� ำเป็ นและควำมสมเหตุ สมผล
ของรำยกำร
ควำมเห็ นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ : คณะ
กรรมกำรตรวจสอบได้ พิจำรณำรำยกำรที่ เกิ ด
ขึ้ นระหว่ ำงบริ ษัทฯ กั บบุ คคลที่ อำจมี ควำมขั ดแย้ ง
ทำงผลประโยชน์ ดั งกล่ ำว เป็ นรำยกำรที่ เกิ ดขึ้ น
ครั้ งเดี ยว เพื่ อชดเชยค่ ำสิ นค้ ำเสี ยหำยจำกกำร
จั ดส่ งตำมสั ญญำรั บ จ้ ำงกระจำยสิ นค้ ำ จำก
บริ ษัท อุ ตสำหกรรมอำหำรไทย (1964) จ� ำกั ด
รำยกำรดั งกล่ ำวจึ งมี ควำมสมเหตุ สมผล และ
จ� ำนวนเงิ นชดเชยเป็ นไปตำมสั ญญำรั บ จ้ ำงที่
ระบุ ไว้ อย่ ำงไรก็ ตำม คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ได้ ก� ำชั บฝ่ ำยบริ ห ำรของบริ ษั ทฯ ให้ เพิ่ ม ควำม
ระมั ดระวั งในกำรจั ดส่ งสิ นค้ ำของบริ ษัทฯ ด้ วย

3. ประเภทรำยกำรเกี่ ยวกั บสิ นทรั พย์ และบริ กำร
TPLAS

TFOOD

TPLAS ขำยรถ
บรรทุ กให้ TFOOD

-

-

1,485.98

ควำมจ� ำเป็ นและควำมสมเหตุ สมผลของ
รำยกำร : เนื่ องจำกบริ ษัทฯ ไม่ มีควำมจ� ำเป็ นที่
จะต้ องใช้ งำนรถบรรทุ ก 2 คั น ได้ แก่ รถถบรรทุ ก
6 ล้ อ จ� ำนวน 1 คั น และรถบรรทุ ก 10 ล้ อ จ� ำนวน
1 คั น บริ ษัทฯ จึ งจ� ำหน่ ำยรถบรรทุ กดั งกล่ ำวให้
แก่ บริ ษัท อุ ตสำหกรรมอำหำรไทย (1964) จ� ำกั ด
เพื่ อน� ำไปใช้ ในกำรกระจำยสิ นค้ ำ
ควำมเห็ นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ :
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ พิจำรณำรำยกำร
ที่ เกิ ดขึ้ นระหว่ ำงบริ ษัทฯ กั บบุ คคลที่ อำจมี ควำม
ขั ดแย้ งทำงผลประโยชน์ ดั งกล่ ำว เป็ นรำยกำร
ที่ เกิ ดขึ้ นครั้ งเดี ยว เพื่ อเป็ นประโยชน์ แก่ บริ ษัท
อุ ตสำหกรรมพลำสติ ก (1964) จ� ำกั ด ในกำร
กระจำยสิ นค้ ำ เนื่ องจำกบริ ษัทฯ ไม่ มีควำมจ� ำเป็ น
ที่ จะต้ องใช้ งำนสิ นทรั พย์ ดั งกล่ ำว และบริ ษัทฯ
ได้ ประเมิ นมู ลค่ ำสิ นทรั พย์ โดยกำรเปรี ยบเที ยบ
รำคำกั บผู้ ขำยทั่ วไป เพื่ อให้ ได้ รำคำที่ อยู่ ในระดั บ
เดี ยวกั นเมื่ อท� ำรำยกำรกั บผู้ จ� ำหน่ ำยรำยอื่ นๆ
ดั งนั้ น คณะกรรมกำรตรวจสอบจึ งมี ควำมเห็ น
ว่ ำ รำยกำรดั งกล่ ำวมี ควำมสมเหตุ สมผล และ
ทั้ งสองบริ ษั ทได้ ประโยชน์ จำกกำรด� ำเนิ นกำร
ดั งกล่ ำวด้ วย

หมำยเหตุ : TPLAS หมำยถึ ง บริ ษัท ไทยอุ ตสำหกรรมพลำสติ ก (1994) จ� ำกั ด (มหำชน)
TFOOD หมำยถึ ง บริ ษัท อุ ตสำหกรรมอำหำรไทย (1964) จ� ำกั ด

9.2.1 ควำมจ� ำเป็ นและควำมสมเหตุ สมผลของรำยกำรระหว่ ำงกั น
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ พิจำรณำรำยละเอี ยดของรำยกำร
ระหว่ ำงกั นแล้ ว เห็ นว่ ำเป็ นรำยกำรที่ มึควำมจ� ำเป็ นและเป็ นประโยชน์ ต่อ
กำรด� ำเนิ นธุ รกิ จของบริ ษัทฯ และ/หรื อ เป็ นไปเพื่ อด� ำเนิ นธุ รกิ จตำมปกติ
ของบริ ษัทฯ และเป็ นรำยกำรที่ มีควำมสมเหตุ สมผล เนื่ องจำกมี เงื่ อนไข
ทำงกำรค้ ำและกำรก� ำหนดรำคำในลั กษณะเดี ยวกั นกั บธุ รกรรมที่ พึง
กระท� ำกั บบุ คคลภำยนอกในสถำนกำรณ์ เดี ยวกั น
9.2.2 มำตรกำรและขั้ นตอนกำรอนุ มัติกำรท� ำรำยกำรระหว่ ำงกั น
บริ ษัทฯ ได้ ก�ำหนดมำตรกำร ขั้ นตอนกำรอนุ มัติรำยกำรเกี่ ยวโยง
กั นและรำยกำรเกี่ ยวกั บกำรได้ มำหรื อ จ� ำหน่ ำยไปซึ่ งทรั พ ย์ สิ นของ
บริ ษัทฯ เพื่ อให้ เป็ นไปตำมข้ อก� ำหนดของส� ำนั กงำนคณะกรรมกำรก� ำกั บ
หลั กทรั พย์ และตลำดหลั กทรั พย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้ งกฎหมำยที่ เกี่ ยวข้ อง
ดั งนี้

•

รำยกำรธุ รกิ จปกติ และรำยกำรสนั บสนุ นธุ รกิ จปกติ อำทิ กำร
ซื้ อ-ขำยสิ นค้ ำ และกำรจ้ ำง-บริ หำรจั ดกำร กระจำยสิ นค้ ำ
เป็ นต้ น บริ ษั ทฯ มี นโยบำยให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ น
ผู้ พิ จำรณำ และให้ ควำมเห็ นเกี่ ยวกั บเหตุ ผลและควำมจ� ำเป็ น
ต่ อกำรท� ำรำยกำรดั งกล่ ำว และกำรมี เงื่ อนไขกำรค้ ำที่ มีรำคำ
และเงื่ อนไขที่ เป็ นธรรม และไม่ ก่อให้ เกิ ดกำรถ่ ำยเทผลประโยชน์
เมื่ อเที ยบเคี ยงกั บกำรท� ำรำยกำรระหว่ ำงบริ ษัทฯ และบุ คคล
ทั่ วไป หรื อกำรท� ำรำยกำรระหว่ ำงบุ คคลที่ อำจมี ควำมขั ดแย้ ง
ทำงผลประโยชน์ กับบุ คคลทั่ วไป หรื อกำรท� ำรำยกำรในลั กษณะ
เดี ยวกั นกั บผู้ ประกอบกำรอื่ นในธุ ร กิ จ บริ ษั ทฯ มี นโยบำยให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ นผู้ พิจำรณำและให้ ควำมเห็ นเกี่ ยว
กั บเหตุ ผลและควำมจ� ำเป็ นต่ อกำรท� ำรำยกำรดั งกล่ ำวเป็ นรำย
ไตรมำส ซึ่ งกำรท� ำรำยกำรระหว่ ำงกั นดั งกล่ ำวทั้ งรำคำในกำร
ซื้ อ-ขำย และอั ตรำค่ ำบริ กำรต่ ำงๆ จะต้ องเป็ นรำคำตลำด และ
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| บริ ษัท ไทยอุ ตสำหกรรมพลำสติ ก(1994) จ� ำกั ด(มหำชน)

•

•

•

76

สำมำรถเที ยบเคี ยงได้ กับกำรท� ำรำยกำรกั บบุ คคลภำยนอก และ
บริ ษัทฯ จะปฏิ บัติ ให้ เป็ นไปตำมกฎหมำยว่ ำด้ วยหลั กทรั พย์ และ
ตลำดหลั กทรั พย์ และข้ อบั งคั บ ประกำศ ค� ำสั่ ง หรื อข้ อก� ำหนด
ของตลำดหลั กทรั พย์ แห่ งประเทศไทย รวมถึ งกำรปฏิ บัติตำมข้ อ
ก� ำหนดเกี่ ยวกั บกำรเปิ ดเผยข้ อมู ลกำรท� ำรำยกำรที่ เกี่ ยวโยงกั น
รำยกำรอื่ นๆ นอกเหนื อจำกรำยกำรธุ รกิ จปกติ และรำยกำร
สนั บสนุ นธุ ร กิ จปกติ ข้ ำงต้ น เช่ น รำยกำรเกี่ ยวกั บทรั พย์ สิ น
หรื อบริ กำรหรื อรำยกำรรั บหรื อให้ ควำมช่ วยเหลื อทำงกำรเงิ น
บริ ษัทฯ มี นโยบำยให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ นผู้ พิจำรณำ
และให้ ควำมเห็ นเกี่ ยวกั บเหตุ ผลและควำมจ� ำเป็ นต่ อกำรท� ำ
รำยกำรดั งกล่ ำว และจะปฏิ บั ติ ให้ เป็ นไปตำมกฎหมำยว่ ำด้ วย
หลั กทรั พย์ และตลำดหลั กทรั พย์ และข้ อบั งคั บ ประกำศ ค� ำสั่ ง
หรื อข้ อก� ำหนดของตลำดหลั กทรั พย์ แห่ งประเทศไทย รวมถึ ง
กำรปฏิ บั ติ ตำมข้ อก� ำหนดเกี่ ยวกั บกำรเปิ ดเผยข้ อมู ลกำรท� ำ
รำยกำรที่ เกี่ ยวโยงและกำรได้ มำหรื อจ� ำหน่ ำยไปซึ่ งทรั พย์ สินที่
ส� ำคั ญของบริ ษัท ทั้ งนี้ บริ ษัทฯ ไม่ มีนโยบำยกำรให้ กู้ ยืมเงิ นแก่
ผู้ ถือหุ้ นหรื อกรรมกำร รวมถึ งบุ คคลที่ อำจมี ควำมขั ดแย้ งกั บ
บริ ษัทฯ ยกเว้ นเป็ นไปตำมระเบี ยบของบริ ษัทที่ เกี่ ยวกั บกำรให้
สวั สดิ กำรพนั กงำน หรื อตำมระเบี ยบอ� ำนำจอนุ มัติในกำรบริ หำร
งำนหรื อกำรให้ ควำมช่ วยเหลื อทำงกำรเงิ นแก่ นิติบุคคลที่ บริ ษัท
ถื อหุ้ นอยู่ ตำมสั ดส่ วนกำรถื อหุ้ น
บริ ษั ทฯ จะเปิ ดเผยกำรท� ำรำยกำรดั งกล่ ำวตำมหลั กเกณฑ์
และวิ ธี กำรที่ ส� ำนั กงำนคณะกรรมกำรก� ำกั บหลั กทรั พ ย์ และ
ตลำดหลั กทรั พย์ (ก.ล.ต.) ก� ำหนด
กรรมกำรทุ กคนจะต้ องปฏิ บั ติ ตำมมำตรำ 88 แห่ งพระรำช
บั ญญั ติบริ ษัทมหำชนจ� ำกั ด พ.ศ. 2535 ซึ่ งก� ำหนดให้ กรรมกำร
แจ้ งให้ บริ ษัทฯ ทรำบโดยมิ ชักช้ ำเมื่ อเกิ ดกรณี ดั งต่ อไปนี้
- มี ส่ วนได้ เสี ยไม่ ว่ ำโดยตรงหรื อโดยอ้ อมในสั ญญำใดๆ ที่
บริ ษัทท� ำขึ้ นระหว่ ำงรอบปี บั ญชี โดยระบุ ข้อเท็ จจริ งเกี่ ยว
กั บลั กษณะของสั ญญำ ชื่ อคู่ สั ญญำ และส่ วนได้ เสี ยของ
กรรมกำรในสั ญญำ (ถ้ ำมี )
- ถื อหุ้ นหรื อหุ้ นกู้ ในบริ ษัทฯ โดยระบุ จ�ำนวนทั้ งหมดที่ เพิ่ มขึ้ น
หรื อลดลงในระหว่ ำงรอบปี บั ญชี
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9.2.3 นโยบำยหรื อแนวโน้ มกำรท� ำรำยกำรระหว่ ำงกั นในอนำคต
บริ ษัทฯ จะมี กำรเข้ ำท� ำรำยกำรระหว่ ำงกั นกั บบุ คคลที่ อำจมี ควำม
ขั ดแย้ งทำงผลประโยชน์ ในอนำคต โดยหำกเป็ นรำยกำรระหว่ ำงกั นที่
เป็ นรำยกำรธุ รกิ จปกติ และรำยกำรสนั บสนุ นธุ รกิ จปกติ ซ่ึ งมี เงื่ อนไข
ทำงกำรค้ ำโดยทั่ วไป เช่ น กำรจ� ำหน่ ำยถุ งพลำสติ ก กำรซื้ อเศษกระสอบ
กำรว่ ำจ้ ำงเป็ นศู นย์ กระจำยสิ นค้ ำและจั ดส่ งสิ นค้ ำ และกำรใช้ พนั กงำน
ขำยร่ วมกั น เป็ นต้ น บริ ษัทฯ จะด� ำเนิ นกำรตำมมำตรกำรควบคุ มกำร
ท� ำรำยกำรระหว่ ำงกั นที่ ระบุ ไว้ ข้ำงต้ นก่ อนเข้ ำท� ำรำยกำร กล่ ำวคื อเป็ น
ไปตำมหลั กกำรที่ คณะกรรมกำรบริ ษัท อนุ มั ติ ไว้ แล้ วตำมที่ ก�ำหนดใน
พระรำชบั ญญั ติ หลั กทรั พ ย์ และตลำดหลั กทรั พ ย์ และให้ ปฏิ บั ติ ตำม
สั ญญำที่ ตกลงร่ ว มกั นอย่ ำงเคร่ ง ครั ด พร้ อมทั้ งก� ำหนดรำคำและ
เงื่ อนไขรำยกำรต่ ำงๆ ให้ ชัดเจน เป็ นธรรม และไม่ ก่อให้ เกิ ดกำรถ่ ำยเท
ประโยชน์
ทั้ งนี้ บริ ษัทฯ ไม่ มีนโยบำยกำรให้ เงิ นกู้ ยืมแก่ บุคคลที่ อำจมี ควำม
ขั ดแย้ งทำงผลประโยชน์ หรื อบุ คคลที่ เกี่ ยวข้ องกั บบุ คคลดั งกล่ ำว ยกเว้ น
เป็ นไปตำมระเบี ยบของบริ ษัทฯ ที่ เกี่ ยวกั บกำรให้ สวั สดิ กำรพนั กงำน
หรื อตำมระเบี ยบอ� ำนำจอนุ มั ติ ในกำรบริ หำรงำนหรื อกำรให้ ควำมช่ วย
เหลื อทำงกำรเงิ นแก่ นิติบุคคลที่ บริ ษัทฯ ถื อหุ้ นอยู่ ตำมสั ดส่ วนกำรถื อหุ้ น
นอกจำกนี้ ในกรณี ที่ บริ ษัทฯ มี กำรท� ำรำยกำรระหว่ ำงกั นกั บ
บุ คคลที่ อำจมี ควำมขั ดแย้ งตำมที่ กล่ ำวข้ ำงต้ น บริ ษัทฯ จะเสนอให้ คณะ
กรรมกำรตรวจสอบพิ จำรณำให้ ควำมเห็ นเกี่ ยวกั บควำมเหมำะสมของ
รำยกำรระหว่ ำงกั น และในกรณี ที่ คณะกรรมกำรตรวจสอบไม่ มีควำม
ช� ำนำญในกำรพิ จำรณำรำยกำรระหว่ ำงกั นที่ เกิ ดขึ้ นนั้ น บริ ษัทฯ จะ
จั ดให้ มีบุคคลที่ มีควำมรู้ ควำมช� ำนำญพิ เศษ เช่ น ผู้ สอบบั ญชี หรื อผู้
ประเมิ นรำคำทรั พย์ สินที่ มีควำมเป็ นอิ สระ เป็ นผู้ ให้ ควำมเห็ นเกี่ ยวกั บ
รำยกำรระหว่ ำงกั น โดยควำมเห็ นของคณะกรรมกำรตรวจสอบหรื อ
บุ คคลที่ มีควำมรู้ ควำมช� ำนำญพิ เศษ จะถู กน� ำไปใช้ ประกอบกำรตั ดสิ น
ใจของคณะกรรมกำรบริ ษัท หรื อผู้ ถือหุ้ น แล้ วแต่ กรณี เพื่ อให้ มีควำม
มั่ นใจว่ ำกำรเข้ ำท� ำรำยกำรดั งกล่ ำวจะไม่ เป็ นกำรยั กย้ ำย หรื อถ่ ำยเท
ผลประโยชน์ ระหว่ ำงบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่ อย (ถ้ ำมี ) หรื อบุ คคลที่ อำจมี
ควำมขั ดแย้ งของบริ ษัทฯ แต่ เป็ นกำรท� ำรำยกำรที่ บริ ษัทฯ ได้ ค�ำนึ งถึ ง
ประโยชน์ สูงสุ ดของผู้ ถือหุ้ น
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งบกำรเงิ น

| บริ ษัท ไทยอุ ตสำหกรรมพลำสติ ก(1994) จ� ำกั ด(มหำชน)

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จากัด (มหาชน)
งบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
และรายงานของผู้สอบบัญชี รับอนุญาต

บริษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จากัด
ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
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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-2564-และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ-งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่ วนของ
ผูถ้ ื อหุ ้นและงบกระแสเงิ นสดส าหรั บปี สิ้ นสุ ด วันเดี ยวกันและหมายเหตุ ประกอบงบการเงิ นรวมถึ งหมายเหตุ ส รุ ป
นโยบายการบัญชีที่สาคัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า-งบการเงินข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงิ นของบริ ษทั -ไทยอุตสาหกรรมพลาสติ ก-(1994)-จากัด-(มหาชน)
ณ-วันที่-31-ธันวาคม-2564-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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เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
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
 การตรวจสอบรายงานอายุลูกหนี้การค้า
 การทดสอบความถูกต้องของรายงานอายุลูกหนี้ดงั กล่าวกับเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ั บ ผิ ดชอบต่ อข้อ มู ลอื่ น _ข้อ มู ลอื่ น ประกอบด้วยข้อ มู ลซึ่ 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 อข้าพเจ้าได้อ่านข้อมู ลซึ่ งรวมอยู่ในรายงานประจาปี -หากข้าพเจ้าสรุ ปได้ว่ามี การแสดงข้อมูลที่ ข ัดต่ อข้อเท็จจริ ง
อันเป็ นสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อการแก้ไขต่อไป

80

งบกำรเงิ น

2

แบบ 56-1 One Report 2564

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 อ ความเชื่ อมัน่ ในระดับสู 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
งบกำรเงิ น
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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
21 กุมภาพันธ์ 2565
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บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
สินทรัพย์
บาท
หมายเหตุ
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรั พย์ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

5
6
7, 24

8, 24
9
10
11

2564

2563

55,609,341
68,042,408
52,073,940
1,912,000
177,637,689

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

195,399,641
1,009,940
2,121,688
4,086,639
732,925
203,350,833

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

380,988,522

373,733,972

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
5
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บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
บาท
หมายเหตุ
หนีส้ ินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่า
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่า
ประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน

2564

2563

12

40,548,306

40,240,928

13

273,388
3,981,145
44,802,839

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

1,102,400
529,897
13,630,890
15,263,187

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

60,066,026

62,149,144

13
14

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
บาท
หมายเหตุ
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กาไรสะสม
ทุนสารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

2564

2563

15
15
16

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

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

17

10,150,000
114,060,234
320,922,496

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

380,988,522

373,733,972

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
7
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บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
บาท
หมายเหตุ
รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนขาย
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวมค่ าใช้ จ่าย
กาไรจากกิจกรรมดาเนินงาน
ต้นทุนทางการเงิน
กลับรายการผลขาดทุน (ผลขาดทุน) จากการด้อยค่า
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรั บปี

2564

2563

505,794,069
5,278,454
511,072,523

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

411,643,242
17,873,693
39,265,891
468,782,826

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

5

42,289,697
(50,458)
(759,675)

42,315,451
(112,298)
549,341

11

41,479,564
7,569,644

42,752,494
8,160,003

33,909,920

34,592,491

18
19

20
6

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
บาท
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รายการที่จะไม่มีการจัดประเภทรายการใหม่
เข้าไปไว้ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
- กาไรจากการวัดมูลค่าประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัยสาหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน

หมายเหตุ
21

2564

2563

2,425,148

1,205,028

รายการที่จะมีการจัดประเภทรายการใหม่
เข้าไปไว้ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
- ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าของเครื่ องมือทางการเงิน
- ผลกาไรจากการขายเครื่ องมือทางการเงินรับรู้
ในกาไรหรื อขาดทุน

-

(73,702)

-

(122,466)
(196,168)

กาไรเบ็ดเสร็จอื่นสาหรั บปี

2,425,148

1,008,860

กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรั บปี

36,335,068

35,601,351

0.126

0.128

กาไรต่ อหุ้นขั้นพื้นฐาน

22

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
9
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จัดสรรเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

-

23

เงินปันผล
135,000,000

-

-

-

กาไรเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี

กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี

-

135,000,000

ชาระแล้ว

ทุนที่ออกและ

กาไรสาหรับปี

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564

หมายเหตุ

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

61,712,262

-

-

-

-

-

61,712,262

หุน้ สามัญ

ส่ วนเกินมูลค่า

10,150,000

1,700,000

-

-

-

-

8,450,000

ตามกฎหมาย

ทุนสารอง

114,060,234

(1,700,000)

(26,997,400)

36,335,068

2,425,148

33,909,920

106,422,566

ยังไม่ได้จดั สรร

กาไรสะสม

บาท

-

-

-

-

-

-

-

สิ นทรัพย์ทางการเงิน

จากการวัดมูลค่า

ผลกาไรหรื อขาดทุน

ส่ วนของผูถ้ ือหุน้

องค์ประกอบอื่นของ

10

320,922,496

-

(26,997,400)

36,335,068

2,425,148

33,909,920

311,584,828

ผูถ้ ือหุน้

รวมส่ วนของ

| บริ ษัท ไทยอุ ตสำหกรรมพลำสติ ก(1994) จ� ำกั ด(มหำชน)

17

จัดสรรเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

-

23

เงินปันผล
135,000,000

-

-

-

กาไรเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี

กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี

-

135,000,000

ชาระแล้ว

ทุนที่ออกและ

กาไรสาหรับปี

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

หมายเหตุ

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

61,712,262

-

-

-

-

-

61,712,262

หุน้ สามัญ

ส่ วนเกินมูลค่า

8,450,000

1,740,000

-

-

-

-

6,710,000

ตามกฎหมาย

ทุนสารอง

106,422,566

(1,740,000)

(26,997,400)

35,797,519

1,205,028

34,592,491

99,362,447

ยังไม่ได้จดั สรร

กาไรสะสม

บาท

-

-

-

(196,168)

(196,168)

-

196,168

สิ นทรัพย์ทางการเงิน

จากการวัดมูลค่า

ผลกาไรหรื อขาดทุน

ส่ วนของผูถ้ ือหุน้

องค์ประกอบอื่นของ

11

311,584,828

-

(26,997,400)

35,601,351

1,008,860

34,592,491

302,980,877

ผูถ้ ือหุน้

รวมส่ วนของ

แบบ 56-1 One Report 2564
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บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรสาหรับปี
รายการปรับปรุ ง
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า (กลับรายการ)
กลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือ
ประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
กาไรจากการขายเงินลงทุนในตราสารหนี้
ขาดทุนจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์ถาวร
ขาดทุน (กาไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
สิ นทรัพย์ดาเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
จ่ายภาษีเงินได้
กระแสเงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมดาเนินงาน

2564

2563

33,909,920

34,592,491

7,569,644
12,352,677
759,675
(421,248)
1,936,149
9
391
(17,573)
50,458

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

(14,564,507)
(7,594,694)
53,357

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

307,606
10,240
(8,608,219)
25,743,885

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
บาท
2564

2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบี้ย
เงินรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารหนี้
สิ นทรัพย์ถาวรและสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเพิ่มขึ้น
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสิ นทรัพย์ถาวร
กระแสเงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน

(8,233,651)
(622,625)
(8,832,344)

41,541
22,841,078
(32,509,387)
(1,481,722)
(11,108,490)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
จ่ายเงินปันผล
กระแสเงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

(52,301)
(697,961)
(26,996,176)
(27,746,438)

(114,962)
(1,106,826)
(26,996,932)
(28,218,720)

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี

(10,834,897)
66,444,238
55,609,341

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
เงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจา
รวม

38,985
55,317,788
92,837
159,731
55,609,341

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

23,932

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
13

งบกำรเงิ น

91

| บริ ษัท ไทยอุ ตสำหกรรมพลำสติ ก(1994) จ� ำกั ด(มหำชน)

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
1.

ข้ อมูลทั่วไป

บริ ษ ัท -ไทยอุต สาหกรรมพลาสติ ก -(1994)-จากัด -(มหาชน)-(“บริ ษ ัท ”)-เป็ นนิ ติ บุ ค คลที่ จัด ตั้งขึ้ น ในประเทศไทย
และมีที่อยูจ่ ดทะเบียนสานักงานใหญ่ เลขที่ 53/1 หมู่ที่ 4 ถนนกาญจนาภิเษก ตาบลบางแม่นาง อาเภอบางใหญ่ จังหวัด
นนทบุรี
กิจกรรมหลักของบริ ษทั _คื อ_การผลิตถุงพลาสติกสาหรับบรรจุอาหาร_ผลิตภัณฑ์พลาสติกสาหรับห่ อหุ ้มอาหารและ
ผลิตภัณฑ์กระดาษสาหรับบรรจุอาหาร
2.

เกณฑ์ การจัดทางบการเงิน

งบการเงินนี้ ได้จดั ทาเป็ นเงินบาทและเป็ นภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย-รวมถึงการ
ตีความและแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชี พบัญชี -และกฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง-ทั้งนี้ -งบการเงินนี้ มีวตั ถุประสงค์ที่จดั ทาขึ้นเพื่อแสดงฐานะการเงิน-ผลการ
ดาเนินงานและกระแสเงินสดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทยเท่านั้น
ยกเว้นที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชี งบการเงินนี้จดั ทาขึ้นโดยถือเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม
บริ ษทั เปิ ดเผยข้อมูลสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่_31_ธันวาคม_2563_เพื่อเป็ นข้อมูลเปรี ยบเทียบในงบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในลักษณะของตัวเลขที่เกี่ยวข้อง
เพื่อความสะดวกของผูอ้ ่านงบการเงิน บริ ษทั ได้จดั ทางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
ซึ่ งได้นาเสนอเพื่อวัตถุประสงค์ของการรายงานทางการเงินเพื่อใช้ในประเทศ
เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2564 บริ ษทั ได้เปลี่ยนแปลงอายุการใช้ประโยชน์โดยประมาณของอาคารบางอาคารจาก 20 ปี
เป็ น 40 ปี การเปลี่ยนแปลงนี้ ทาให้ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ลดลงเป็ นจานวนประมาณ 3.3
ล้านบาท
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บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้
เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ -1-มกราคม-2564-บริ ษทั ได้ถือปฎิ บตั ิ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับปรับปรุ งใหม่-ซึ่ งมีผล
บังคับใช้สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่-1-มกราคม-2564_การนามาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับปรับปรุ งใหม่มาใช้ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริ ษทั อย่างมีสาระสาคัญ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยงั ไม่มีผลบังคับใช้
สภาวิชาชี พบัญชี ได้ปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มใน
หรื อหลังวันที่-1-มกราคม-2565_ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั เชื่ อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับปรับปรุ งใหม่จะไม่
มีผลกระทบต่องบการเงินของบริ ษทั อย่างมีสาระสาคัญ
3.

นโยบายการบัญชีที่สาคัญ

นโยบายการบัญชีที่สาคัญที่บริ ษทั ใช้ในการจัดทางบการเงินมีดงั นี้
รายการบัญชีที่เป็ นเงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชีที่เป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
สิ นทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ นที่ เป็ นตัวเงิ นและเป็ นเงิ น ตราต่ างประเทศ ณ วัน ที่ รายงาน แปลงค่ าเป็ นเงิ นบาทโดยใช้อตั รา
แลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กาไรหรื อขาดทุนจากการแปลงค่าบันทึกในกาไรหรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ไม่เป็ นตัวเงินซึ่ งเกิดจากรายการบัญชี ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศซึ่ งบันทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิม
แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดบันทึกในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนประกอบด้วย เงินสดในมือ และเงินฝาก
สถาบันการเงิน รายการเที ยบเท่ าเงินสดเป็ นเงิ นลงทุนระยะสั้นที่ มีสภาพคล่องสู ง ซึ่ งพร้อมที่ จะเปลี่ยนเป็ นเงิ นสดใน
จานวนที่ทราบได้ซ่ ึ งครบกาหนดภายในสามเดือนหรื อน้อยกว่านับจากวันที่ได้มา และไม่มีขอ้ จากัดในการเบิกใช้และมี
ความเสี่ ยงต่อการเปลี่ยนแปลงมูลค่าน้อยหรื อไม่มีนยั สาคัญ
งบกำรเงิ น
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บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
ลูกหนีก้ ารค้ า
สิ่ งตอบแทนที่บริ ษทั มีสิทธิ ในการรับโดยไม่มีเงื่อนไขสาหรับการขายสิ นค้ารับรู ้เป็ นลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้การค้าแสดงด้วยราคาของรายการหักค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าประมาณจากประวัติการชาระหนี้ของลูกค้าและการคาดการณ์การชาระหนี้ของลูกค้าในอนาคต
เงินลงทุนในตราสารหนี้
ตราสารหนี้ น อกเหนื อ จากที่ ต้ งั ใจถื อ ไว้จนครบกาหนดแสดงในมู ลค่ ายุติ ธรรม_กาไรหรื อ ขาดทุ น จากการตี ราคา
หลักทรัพย์เผื่อขายบันทึกในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
สิ นค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือแสดงในราคาทุน-(วิธีเข้าก่อนออกก่อน)-หรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า
ต้นทุนของสิ นค้าประกอบด้วยต้นทุนที่ซ้ื อ-ต้นทุนในการดัดแปลงหรื อต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยู่ในสถานที่ และสภาพ
ปั จจุบนั ในกรณี ของสิ นค้าสาเร็ จรู ปและสิ นค้าระหว่างผลิตที่ ผลิตเอง ต้นทุนสิ นค้าได้รวมการปั นส่ วนของค่าใช้จ่าย
ในการผลิตอย่างเหมาะสมโดยคานึงถึงระดับกาลังการผลิตตามปกติ
มูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับเป็ นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดาเนินธุรกิจปกติหกั ด้วยค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นในการขาย
ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
ที่ ดินแสดงด้วยราคาทุ น สุ ทธิ จากค่ าเผื่อผลขาดทุ นจากการด้อยค่ า (ถ้ามี ) อาคารและอุปกรณ์ แสดงด้วยราคาทุ นหัก
ค่าเสื่ อมราคาสะสมและค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี) ต้นทุนการรื้ อถอน ขนย้ายและบูรณะสิ นทรัพย์ถือเป็ น
ต้นทุนของสิ นทรัพย์และคิดค่าเสื่ อมราคา
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บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
ค่าเสื่ อมราคา
ค่ าเสื่ อ มราคาบันทึ กเป็ นค่ าใช้จ่ายในกาไรหรื อขาดทุ นโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้ประโยชน์ โดยประมาณของ
สิ น ทรั พ ย์แต่ ละรายการ ค่ าเสื่ อมราคาค านวณจากต้นทุ นของสิ นทรั พ ย์หักมู ลค่ าคงเหลื อของสิ นทรั พ ย์ อายุการใช้
ประโยชน์ของสิ นทรัพย์และมูลค่าคงเหลือทบทวนทุกสิ้ นปี อายุการใช้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์โดยประมาณแสดงได้
ดังนี้

อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สานักงาน
ยานพาหนะ

ระยะเวลา (ปี )
5 - 40
5 - 20
5
5

บริ ษทั ไม่คิดค่าเสื่ อมราคาสาหรับที่ดินและสิ นทรัพย์ที่อยูร่ ะหว่างก่อสร้าง
สิ นทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเป็ นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซ่ ึ งแสดงในราคาทุนสุ ทธิ จากค่าตัดจาหน่ายสะสม และค่าเผื่อผลขาดทุน
จากการด้อยค่า (ถ้ามี)
ค่าตัดจาหน่าย
ค่าตัดจาหน่ ายบันทึ กเป็ นค่าใช้จ่ายในกาไรหรื อขาดทุน คานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์ระยะเวลาที่ คาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเป็ นเวลา 5 และ 10 ปี
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บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
การด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์ ที่ไม่ ใช่ สินทรัพย์ ทางการเงิน
ยอดสิ นทรัพย์คงเหลือตามบัญชี ของบริ ษทั ได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่ในรายงานว่ามีขอ้ บ่งชี้ เรื่ องการด้อยค่าหรื อไม่
ในกรณี ที่มีขอ้ บ่งชี้ จะทาการประมาณมูลค่าสิ นทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน_(ราคาขายสุ ทธิ ของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่าจาก
การใช้ของสิ นทรั พย์น้ นั แล้วแต่ ราคาใดจะสู งกว่า)_โดยที่ การสอบทานจะพิ จารณาจากสิ นทรั พย์แต่ ละรายการหรื อ
พิจารณาจากหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแล้วแต่กรณี
ในกรณี ที่ราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน บริ ษทั จะรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าโดยการ
ลดมูลค่าของราคาตามบัญชีให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนและรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน และบริ ษทั จะบันทึกโอน
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าโดยถือเป็ นรายได้อื่น เมื่อมีขอ้ บ่งชี้ ว่าการด้อยค่าดังกล่าวไม่มีอยู่อีกต่อไปหรื อ
ยังคงมี อยู่แต่ เป็ นไปในทางที่ ลดลง ทั้งนี้ การกลับรายการผลขาดทุ นจากการด้อยค่าจะไม่สูงกว่ามูลค่ าตามบัญชี ของ
สิ นทรัพย์น้ นั สุ ทธิ จากค่าเสื่ อมราคาหรื อค่าตัดจาหน่ายประหนึ่ งว่าไม่มีการรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
นั้นในปี ก่อน ๆ
ผลประโยชน์ พนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้น
เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการและตามเกณฑ์คงค้าง
ผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
ภาระผูกพันสาหรับผลประโยชน์หลังออกจากงานประเภทโครงการสมทบซึ่ งได้แก่ กองทุนสารองเลี้ยงชี พ บันทึกเป็ น
ค่าใช้จ่ายในกาไรหรื อขาดทุนเมื่อมีการจ่ายเงินสมทบไปยังกองทุนตามเกณฑ์คงค้าง
ภาระผูกพัน ของบริ ษ ัทที่ เกี่ ย วข้องกับ ผลประโยชน์ข องพนักงานหลังออกจากงานซึ่ งเป็ นเงิ น ชดเชยตามกฎหมาย
คุม้ ครองแรงงานถูกรับรู ้เป็ นหนี้ สินและค่าใช้จ่ายในงบการเงินด้วยจานวนเงินที่คานวณโดยนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ซึ่ งใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่ วยที่ ประมาณการไว้ ค่าใช้จ่ายจากการประมาณการหนี้ สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออก
จากงานที่ถูกรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนประกอบด้วยต้นทุนบริ การปั จจุบนั และต้นทุนดอกเบี้ย ส่ วนกาไรหรื อขาดทุนจาก
การวัดมูลค่าประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยรับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น โครงการผลประโยชน์ของ
พนักงานนี้ไม่ได้ถูกจัดตั้งเป็ นกองทุนและไม่มีสินทรัพย์ของโครงการเกิดขึ้น
96
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บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
ประมาณการหนีส้ ิ น
ประมาณการหนี้ สินจะรับรู ้ก็ต่อเมื่อบริ ษทั มี ภาระหนี้ สินตามกฎหมายที่ เกิ ดขึ้ นในปั จจุบนั หรื อที่ ก่อตัวขึ้ นอันเป็ นผล
มาจากเหตุการณ์ ในอดี ต และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ นอนว่าประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชาระ
ภาระหนี้ สินดังกล่าวและสามารถประมาณจานวนภาระหนี้ สินได้อย่างน่าเชื่ อถือ ถ้าผลกระทบดังกล่าวมีจานวนที่เป็ น
สาระสาคัญ ประมาณการหนี้ สินพิจารณาจากการคิ ดลดกระแสเงินสดที่ จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อตั ราคิดลดในตลาด
ปั จจุ บันก่ อนคานวณภาษี เงิ นได้ เพื่ อให้ส ะท้อนจานวนที่ อาจประเมิ นได้ในตลาดปั จจุ บันซึ่ งแปรไปตามเวลาและ
ความเสี่ ยงที่มีต่อหนี้สิน
รายได้ จากการขายสิ นค้ า
รายได้จากการขายสิ นค้ารับรู ้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งเมื่อสิ นค้าได้ส่งไปยังลูกค้า
ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับปี ประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั ได้แก่ภาษีที่ตอ้ งจ่ายชาระ หรื อสามารถขอคืนได้ซ่ ึ งเกิดจากกาไรหรื อขาดทุนทางภาษีสาหรับปี
โดยใช้อตั ราภาษี ที่ประกาศใช้หรื อที่ คาดว่ามี ผลบังคับใช้ ณ วันที่ รายงาน ตลอดจนการปรับปรุ งทางภาษี ที่เกี่ ยวกับ
รายการในปี ก่อน ๆ
ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี บนั ทึ กโดยคานวณจากผลแตกต่างชัว่ คราวที่ เกิ ดขึ้ นระหว่างมูลค่าตามบัญ ชี ของสิ นทรัพย์
และหนี้ สินและจานวนที่ ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี วดั มูลค่าโดยใช้อตั ราภาษีที่คาดว่าจะ
ใช้กบั ผลแตกต่ างชัว่ คราวเมื่ อมี การกลับรายการโดยอิ งกับกฎหมายที่ ประกาศใช้หรื อที่ คาดว่ามี ผลบังคับใช้ ณ วันที่
รายงาน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะบันทึ กต่อเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ นอนว่ากาไรเพื่อเสี ยภาษีในอนาคต
จะมี จานวนเพี ยงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวดังกล่าว สิ นทรั พย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี จะถูก
ทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริ ง
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บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
สั ญญาเช่ า-ผู้เช่ า
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้และหนี้ สินตามสัญญาเช่ารับรู ้ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล (ยกเว้นสัญญาเช่าซึ่ งสิ นทรัพย์มีมูลค่าต่า
และสัญญาเช่าระยะสั้นซึ่ งรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า)
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้วดั มูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี)
ค่ า เสื่ อ มราคาบัน ทึ ก เป็ นค่ า ใช้จ่ า ยในก าไรหรื อ ขาดทุ น โดยวิ ธี เส้ น ตรงตามอายุ ก ารใช้ป ระโยชน์ ข องสิ น ทรั พ ย์
(ยานพาหนะ) เป็ นเวลา 5 ปี
การใช้ ประมาณการ
ในการจัด ท างบการเงิ น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ในประเทศไทย ฝ่ ายบริ ห ารมี ค วามจาเป็ นต้อ งใช้
ประมาณการและข้อสมมติฐานที่กระทบต่อรายได้ ค่าใช้จ่าย สิ นทรัพย์ และหนี้ สิน เพื่อประโยชน์ในการกาหนดมูลค่า
ของสิ นทรัพย์ หนี้สิน ตลอดจนหนี้ สินที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุดงั กล่าวผลของรายการที่เกิดขึ้นจริ งจึงอาจแตกต่างไปจาก
ที่ได้ประมาณการไว้
ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างสม่าเสมอ การปรับประมาณการ
จะบันทึกในงวดบัญชี ที่การประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนหากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดบัญชี
นั้น ๆ หรื อบันทึกในงวดบัญชี ที่ปรับและงวดบัญชี ในอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดบัญชีในปั จจุบนั
และอนาคต
ประมาณการและข้อสมมติฐานที่สาคัญที่ใช้ในการจัดทางบการเงินซึ่ งอาจมีความไม่แน่นอนมาเกี่ยวข้องมีดงั ต่อไปนี้
 ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า - ลูกหนี้การค้า
 อายุการใช้ประโยชน์ของอาคารและอุปกรณ์
 ประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
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บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
การวัดมูลค่ ายุตธิ รรม
มูลค่ายุติธรรมเป็ นราคาที่บริ ษทั จะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์หรื อจะจ่ายเพื่อโอนหนี้ สินในรายการที่เกิดขึ้นในสภาพ
ปกติ ระหว่างผูร้ ่ วมตลาด ณ วันที่ วดั มูลค่า ตลาดที่ มีสภาพคล่องเป็ นตลาดที่ รายการสาหรับสิ นทรัพย์และหนี้ สินนั้นๆ
เกิดขึ้นซึ่ งมีความถี่และปริ มาณอย่างเพียงพอเพื่อให้ขอ้ มูลราคาอย่างต่อเนื่ อง ผูร้ ่ วมตลาดได้แก่ ผูซ้ ้ื อและผูข้ ายในตลาด
หลักหรื อตลาดที่ให้ประโยชน์สูงสุ ดสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินนั้นๆ โดยผูร้ ่ วมตลาดต้องมีความเป็ นอิสระจากกัน มี
ความรอบรู ้และความเข้าใจอย่างสมเหตุสมผล สามารถที่จะเข้าทารายการสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินนั้นๆ และเต็มใจ
ที่จะเข้าทารายการสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินนั้นๆ
เพื่อให้การวัดมูลค่ายุติธรรมและเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงินมีความสม่าเสมอและสามารถเปรี ยบเทียบได้ จึง
มีการกาหนดลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมออกเป็ น 3 ระดับตามประเภทของข้อมูลที่ นามาใช้ในเทคนิ คการประเมิ น
มูลค่าเพื่อวัดมูลค่ายุติธรรม ทั้งนี้ ลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมให้ลาดับความสาคัญสู งสุ ดกับราคาเสนอซื้ อขายที่ไม่ตอ้ ง
ปรับปรุ งในตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกัน (“ข้อมูลระดับ 1”) รองลงมาคือข้อมูลอื่นที่
สามารถสังเกตได้ (“ข้อมูลระดับ 2”) และต่าสุ ดคือข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ (“ข้อมูลระดับ 3”)
ข้อมูลระดับ 1 ได้แก่ ราคาเสนอซื้ อขายที่ ไม่ตอ้ งปรับปรุ งในตลาดที่ มีสภาพคล่องสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินอย่าง
เดียวกันและกิจการสามารถเข้าถึง ณ วันที่วดั มูลค่า
ข้อมูลระดับ 2 ได้แก่ ข้อมูลอื่นนอกเหนื อจากราคาเสนอซื้ อขายซึ่ งรวมอยู่ในระดับ 1 ที่ สามารถสังเกตได้โดยตรงหรื อ
โดยอ้อมสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินนั้นๆ
ข้อมูลระดับ 3 ได้แก่ ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ซ่ ึ งนามาใช้กบั สิ นทรัพย์หรื อหนี้สินนั้นๆ
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| บริ ษัท ไทยอุ ตสำหกรรมพลำสติ ก(1994) จ� ำกั ด(มหำชน)

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าเครื่ องมือทางการเงิน
สิ นทรัพย์ที่จดั ประเภทรายการและวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (ไม่รวมค่าใช้จ่ายล่วงหน้า)
 สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - เงินฝากประจา
หนี้สินที่จดั ประเภทรายการและวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย
 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
 หนี้สินตามสัญญาเช่า
 เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
4.

รายการบัญชีกบั บุคคลหรื อกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน

บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมของบริ ษทั หรื อสามารถควบคุมบริ ษทั
ทั้งทางตรงและทางอ้อม หรื อมีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสาคัญในการตัดสิ นใจด้านการเงินหรื อการดาเนิ นงานของบริ ษทั
ชื่อบุคคลและกิจการ
บริ ษทั อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จากัด
ผูบ้ ริ หารสาคัญ

ลักษณะความสัมพันธ์
ผูถ้ ือหุน้ และกรรมการร่ วมกัน
บุ ค คลที่ มี อ านาจและความรั บ ผิ ด ชอบการวางแผน
สั่ ง การและควบคุ ม กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ของกิ จ การไม่ ว่ า
ทางตรงหรื อ ทางอ้อม ทั้งนี้ ร วมถึ งกรรมการของบริ ษ ทั
(ไม่วา่ จะทาหน้าที่ในระดับบริ หารหรื อไม่)

นโยบายการกาหนดราคา มีดงั นี้
ประเภทรายการ
รายได้จากการขาย
ค่าบริ การกระจายสิ นค้า
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นโยบายการกาหนดราคา
ราคาตลาด
ราคาตามสัญญา
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แบบ 56-1 One Report 2564

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
ยอดคงเหลือที่มีสาระสาคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน-ณ-วันที่-31-ธันวาคม-2564-และ-2563-มีดงั นี้
พันบาท
2564
กิจการที่เกีย่ วข้ องกันอื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น

2563

1,119
1,851
1,000

460
1,692
1,000

รายการที่มีสาระสาคัญที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่_31_ธันวาคม_2564_และ
2563_มีดงั นี้
พันบาท
กิจการที่เกีย่ วข้ องกันอื่น
รายได้จากการขาย
ค่าบริ การกระจายสิ นค้า
ค่ าตอบแทนผู้บริหารสาคัญ
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

2564

2563

3,612
9,665

3,103
9,988

17,295
1,019
18,314

17,092
1,064
18,156

บริ ษทั ได้ทาสัญญากับบริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้องกันแห่ งหนึ่ ง_เพื่ อให้บริ ษทั นี้ ให้บริ การกระจายสิ นค้าไปยังลูกค้า_ค่าบริ การ
คานวณจากน้ าหนักของสิ นค้าที่ขายและระยะทางไปยังปลายทาง สัญญานี้มีอายุสามปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 พฤษภาคม 2565
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| บริ ษัท ไทยอุ ตสำหกรรมพลำสติ ก(1994) จ� ำกั ด(มหำชน)

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
5.

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น
พันบาท

ลูกหนี้การค้า
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ
ไม่เกิน 3 เดือน
มากกว่า 3 - 6 เดือน
มากกว่า 6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
สุ ทธิ
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
อื่น ๆ

รวม

2564

2563

50,801

42,235

11,904
862
956
2,992
67,515
(3,350)
64,165

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

826
3,051
3,877

646
1,488
2,134

68,042

54,244

รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
พันบาท
2564
ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้น
กลับรายการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

102
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2,590
760
3,350

2563
3,140
(550)
2,590
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แบบ 56-1 One Report 2564

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
6.

สิ นค้ าคงเหลือ
พันบาท

2564
สิ นค้าสาเร็ จรู ป
สิ นค้าระหว่างผลิต
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลือง
รวม
หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือ
สุ ทธิ
สิ นค้าคงเหลือรับรู ้เข้าต้นทุนขาย

19,970
3,807
28,638
52,415
(341)
52,074

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

411,643

373,722

6

11

สิ นค้าคงเหลือรับรู ้เข้าต้นทุนในการจัดจาหน่าย
7.

2563

สิ นทรัพย์ ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
พันบาท
2564

เงินฝากประจา (อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.15 ถึงร้อยละ 0.20 ต่อปี ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564 และร้อยละ 0.20 ถึงร้อยละ 0.70 ต่อปี ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563)

1,912

2563

1,912
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ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
เพิ่มขึ้น
โอนมาจาก “สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้”
จาหน่าย
โอน - อื่นๆ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

8.

19,293
19,293

ที่ดิน

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

182,832
528
183,360

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง
อาคาร
121,462
8,082
(17)
309
129,836

เครื่ องจักร
และอุปกรณ์
4,431
938
(7)
5,362

เครื่ องตกแต่ง
และเครื่ องใช้
สานักงาน

พันบาท

6,769
4,739
11,508

ยานพาหนะ

-

(309)

309

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

26

335,096
9,548
4,739
(24)
349,359

รวม

| บริ ษัท ไทยอุ ตสำหกรรมพลำสติ ก(1994) จ� ำกั ด(มหำชน)

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
โอนไป “สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้”
เพิ่มขึ้น
โอนมาจาก “สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้”
จาหน่าย
โอน - อื่นๆ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

19,293
19,293

ที่ดิน

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

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

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง
อาคาร
115,289
7,768
(1,856)
261
121,462

เครื่ องจักร
และอุปกรณ์
4,245
170
16
4,431

เครื่ องตกแต่ง
และเครื่ องใช้
สานักงาน

พันบาท

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

ยานพาหนะ

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

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

27

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

รวม

แบบ 56-1 One Report 2564
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-

ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
โอนมาจาก “สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้”
จาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
โอนไป “สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้”
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
โอนมาจาก “สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้”
จาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ที่ดิน

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

53,055
5,792
58,847

58,847
3,861
62,708

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง
อาคาร

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

69,940
6,673
(17)
76,596

เครื่ องจักร
และอุปกรณ์

2,789
554
3,343

3,343
459
(7)
3,795

พันบาท
เครื่ องตกแต่ง
และเครื่ องใช้
สานักงาน

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

5,749
449
4,662
10,860

ยานพาหนะ

-

-

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

28

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

137,879
11,442
4,662
(24)
153,959

รวม

| บริ ษัท ไทยอุ ตสำหกรรมพลำสติ ก(1994) จ� ำกั ด(มหำชน)

19,293
19,293

120,652
123,985

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง
อาคาร
53,240
51,522

เครื่ องจักร
และอุปกรณ์
1,567
1,088

พันบาท
เครื่ องตกแต่ง
และเครื่ องใช้
สานักงาน
648
1,020

ยานพาหนะ

309

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

29

195,400
197,217

รวม

ราคาทุนของอาคารละอุปกรณ์ที่ตดั ค่าเสื่ อมราคาทั้งจานวนแล้วแต่ยงั คงใช้งานอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีจานวนเงิน 54.4 ล้านบาท และ 45.3 ล้านบาท ตามลาดับ

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ที่ดิน

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

แบบ 56-1 One Report 2564
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| บริ ษัท ไทยอุ ตสำหกรรมพลำสติ ก(1994) จ� ำกั ด(มหำชน)

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
9.

สิ นทรัพย์ สิทธิการใช้
พันบาท
2564

2563

ยานพาหนะ
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม
โอนมาจาก “ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์”
โอนไป “ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์”
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

6,546
(4,739)
1,807

7,143
(597)
6,546

ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม
โอนมาจาก “ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์”
ค่าเสื่ อมราคา
โอนไป “ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์”
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

4,649
810
(4,662)
797

3,801
1,333
(485)
4,649

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม

1,010

1,897

สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ตามสัญญาเช่าทั้งหมด (ยกเว้นสัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าของสิ นทรัพย์ที่มีมูลค่าต่า) แสดง
ภายใต้บญั ชีน้ ี-สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ที่กรรมสิ ทธิ์ โอนมายังบริ ษทั แล้วแสดงภายใต้_“ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์”
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บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
10.

สิ นทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน

โปรแกรม

พันบาท
โปรแกรมระหว่าง

คอมพิวเตอร์
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
เพิ่มขึ้น
โอน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

การติดตั้ง

1,030
18
17
1,065

1,535
150
(17)
1,668

2,565
168
2,733

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

1,030
1,030

1,518
17
1,535

2,548
17
2,565

ค่ าตัดจาหน่ ายสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

511
100
611

-

511
100
611

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

412
99
511

-

412
99
511

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

454
519

1,668
1,535

รวม

2,122
2,054
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| บริ ษัท ไทยอุ ตสำหกรรมพลำสติ ก(1994) จ� ำกั ด(มหำชน)

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
11.

ภาษีเงินได้

รายละเอียดของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดงั นี้
พันบาท
2564
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือ
ค่าเสื่ อมราคา
ประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
รวม

2563

670
68
623
2,726
4,087

518
152
646
2,946
4,262

ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
พันบาท
2564
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่างชัว่ คราว
อื่น ๆ
รวม
การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริ ง
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีตามอัตราภาษีเงินได้ (ร้อยละ 20)
อื่น ๆ
รวม
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2563

8,359

9,113

(431)
(358)
7,570

(937)
(16)
8,160

41,479

42,752

8,296
(726)
7,570

8,550
(390)
8,160
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บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
12.

เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ื่น
พันบาท

เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
รวม
13.

2564

2563

24,282
16,266
40,548

24,469
15,772
40,241

หนีส้ ิ นตามสั ญญาเช่ า
พันบาท
มูลค่าปัจจุบนั
2564

ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ถึงกาหนดชาระหลังหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี
รวม

273
530
803

2563
701
800
1,501

หนี้สินตามสัญญาเช่าขั้นต้น
(ก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงิน)
2564
2563
300
550
850

750
850
1,600

หนี้สินตามสัญญาเช่าได้มีการคิดลดในอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งตั้งแต่ร้อยละ 4.2 ถึงร้อยละ 7.7 ต่อปี
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| บริ ษัท ไทยอุ ตสำหกรรมพลำสติ ก(1994) จ� ำกั ด(มหำชน)

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
รายการเคลื่อนไหวของหนี้สินตามสัญญาเช่าสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
พันบาท
2564
ณ วันที่ 1 มกราคม
จ่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ดอกเบี้ยจ่ายจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

2563

1,501
(698)
803

2,608
(1,107)
1,501

50

112

14. ประมาณการหนีส้ ิ นสาหรับผลประโยชน์ พนักงาน
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพัน (ไม่ได้จดั เป็ นกองทุน) มีดงั นี้
พันบาท

ณ วันที่ 1 มกราคม

112

2564

2563

14,726

14,231

ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน
ค่าใช้จ่ายที่รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
กาไรจากการวัดมูลค่าประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยรับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

1,693
243
1,936

1,742
259
2,001

(3,031)

(1,506)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

13,631

14,726
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บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
ขาดทุน (กาไร) จากการวัดมูลค่าประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่รับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นเกิดขึ้นจาก
ขาดทุน (กาไร) - พันบาท
2564
2563
การเปลี่ยนแปลงสมมติฐานทางการเงิน
การเปลี่ยนแปลงสมมติฐานประชากรศาสตร์
การปรับปรุ งมูลค่าตามประสบการณ์จริ ง
รวม

(1,775)
(267)
(989)
(3,031)

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

ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ร้อยละ
อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน

2564

2563

2.4
1.8 - 5.0
0.0 - 23.0

1.7
2.0 - 5.0
0.0 - 20.0

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่อาจเป็ นไปได้
อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่ รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติ ฐานอื่น ๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ที่
กาหนดไว้เป็ นจานวนเงิน ดังต่อไปนี้
พันบาท
เพิ่มขึ้น
ภาระผูกพันของผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)
อัตราการขึ้นเงินเดือน (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 10)

(1,252)
1,251
(266)

ลดลง
1,446
(1,111)
290
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| บริ ษัท ไทยอุ ตสำหกรรมพลำสติ ก(1994) จ� ำกั ด(มหำชน)

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
15. ทุนเรื อนหุ้น
พันหุน้

พันบาท

ทุนจดทะเบียน - หุ้นสามัญ
มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2564

270,000

135,000

ทุนที่ออกและชาระแล้ ว - หุ้นสามัญ
มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2564

270,000

135,000

ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยได้รับหุ น้ สามัญของบริ ษทั จานวน-270-ล้านหุ น้ -เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยนในตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และให้เสนอซื้ อขายตั้งแต่วนั ที่ 5 กันยายน 2561 เป็ นต้นไป
16. ส่ วนเกินมูลค่ าหุ้น
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ ได้แก่ ส่ วนต่างของจานวนเงินที่บริ ษทั ได้รับจากการออกจาหน่ายหุน้ สู งกว่ามูลค่าหุน้ ที่จดทะเบียนไว้
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ นี้ จะนาไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
17. ทุนสารองตามกฎหมาย
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริ ษทั ต้องจัดสรรทุนสารอง (“ทุนสารอง
ตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้ อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี หลังจากหักขาดทุ นสะสมยกมา (ถ้ามี ) จนกว่าทุ นสารอง
ดังกล่าวจะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุ นจดทะเบี ยน ทุ นสารองตามกฎหมายนี้ จะนาไปจ่ายเป็ นเงิ นปั นผล
ไม่ได้
18. รายได้
พันบาท
รายได้รับรู ้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
ขายสิ นค้า
114
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2563

505,794

469,713
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บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
19. รายได้ อื่น
พันบาท
2564
รายได้จากการขายเศษวัสดุ
อื่น ๆ
รวม

2563

3,321
1,957
5,278

2,985
1,184
4,169

20. ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่สาคัญ มีดงั นี้
พันบาท
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าสาเร็ จรู ปและงานระหว่างทา
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ค่าใช้จ่ายสาธารณู ปโภค
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าขนส่ งและค่าบริ การกระจายสิ นค้า

2564

2563

338,663
1,191
51,103
18,314
19,297
12,353
9,718

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

บริ ษทั ได้จดั ให้มีเงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพพนักงานตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี้ยงชี พสาหรับพนักงาน
ของบริ ษทั บนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป็ นสมาชิ กของกองทุน ตามข้อบังคับของกองทุน บริ ษทั และ
พนักงานจะจ่ายเงินสมทบและเงิ นสะสมเข้ากองทุ นในอัตราร้ อยละ-2-ของเงิ นเดื อนพนักงาน-ส่ วนที่ บริ ษทั จ่ายสมทบ
ซึ่ งบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีจานวนเงินประมาณ 0.23 ล้านบาท และ 0.24
ล้านบาท ตามลาดับ
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| บริ ษัท ไทยอุ ตสำหกรรมพลำสติ ก(1994) จ� ำกั ด(มหำชน)

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
21. กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

จานวนเงิน
2564
รายการที่จะไม่มีการจัดประเภทรายการใหม่
เข้าไปไว้ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
- กาไรจากการวัดมูลค่าประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยสาหรับ
โครงการผลประโยชน์พนักงาน

116

พันบาท
รายได้ (ค่าใช้จ่าย)
ภาษีเงินได้

สุ ทธิ

3,031

(606)

2,425

2563
รายการที่จะไม่มีการจัดประเภทรายการใหม่
เข้าไปไว้ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
- กาไรจากการวัดมูลค่าประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยสาหรับ
โครงการผลประโยชน์พนักงาน
รายการที่จะมีการจัดประเภทรายการใหม่
เข้าไปไว้ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
- ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าของเครื่ องมือทางการเงิน
- ผลกาไรจากการขายเครื่ องมือทางการเงิน
รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน

1,506

(301)

1,205

(92)

18

(74)

(153)
(245)

31
49

(122)
(196)

กาไรเบ็ดเสร็ จอื่น

1,261

(252)

1,009

งบกำรเงิ น

38

แบบ 56-1 One Report 2564

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
22. กาไรต่ อหุ้นขั้นพื้นฐาน
พันบาท/ พันหุ น้
กาไรสาหรับปี
จานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุน้ สามัญ
กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (บาท)

2564

2563

33,910

34,592

270,000

270,000

0.126

0.128

23. เงินปันผล
เมื่ อ วัน ที่ -3-เมษายน-2563-คณะกรรมการของบริ ษ ัท ได้อ นุ ม ัติ เงิ น ปั น ผลระหว่ า งกาล-จ านวน-27,000,000-บาท
(270,000,000-หุ ้น-หุ ้นละ-0.10-บาท)-จากกาไรสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ -31-ธันวาคม-2562-สิ ทธิ ของผูถ้ ื อหุ ้นในการรั บ
เงินปันผลมีจานวน 26,997,400 บาท
เมื่ อวันที่ -8-เมษายน-2564-ผูถ้ ือหุ ้นได้อนุ มตั ิ เงินปั นผลจานวน-27,000,000-บาท-(270,000,000-หุ ้น-หุ ้นละ-0.10-บาท)
จากกาไรสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่-31-ธันวาคม-2563 สิ ทธิ ของผูถ้ ือหุน้ ในการรับเงินปันผลมีจานวน 26,997,400 บาท
24.

วงเงินสิ นเชื่ อ

ณ วันที่-31-ธันวาคม-2564-และ 2563 บริ ษทั มีวงเงินสิ นเชื่อจากธนาคารในประเทศ ดังนี้
พันบาท
เงินเบิกเกินบัญชี
เงินกูย้ ืมระยะสั้น
เลตเตอร์ออฟเครดิตและทรัสต์รีซีท
หนังสื อค้ าประกัน
สัญญาซื้ อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

2564

2563

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

20,000
45,000
13,000
7,277
10,000
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| บริ ษัท ไทยอุ ตสำหกรรมพลำสติ ก(1994) จ� ำกั ด(มหำชน)

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
หลักประกันของวงเงินสิ นเชื่อ
-

เงิ นฝากประจาจานวน-1.9-ล้านบาท ณ วันที่ -31 ธันวาคม-2564 และ 2563 (แสดงภายใต้สินทรั พย์ทางการเงิ น
หมุนเวียนอื่น)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ส่วนใหญ่ของบริ ษทั
การค้ าประกันจากกรรมการของบริ ษทั บางท่าน (โดยไม่คิดค่าธรรมเนียม)

25. ข้ อมูลจาแนกตามส่ วนงาน
บริ ษทั ผลิตถุงพลาสติกสาหรับบรรจุอาหาร ผลิตภัณฑ์พลาสติกสาหรับห่อหุม้ อาหารและผลิตภัณฑ์กระดาษสาหรับบรรจุ
อาหาร และขายผลิตภัณฑ์เหล่านี้ในประเทศไทย ฝ่ ายบริ หารจึงพิจารณาว่าบริ ษทั มีส่วนงานดาเนินงานเพียงส่ วนงานเดียว
26. การเปิ ดเผยข้ อมูลสาหรับเครื่ องมือทางการเงิน
ความเสี่ ยงด้ านการให้ สินเชื่ อ
ความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่ อเกิ ดจากการที่ คู่ สัญญาทางการค้าไม่สามารถ หรื อไม่ประสงค์ที่จะปฏิ บตั ิ ตามข้อตกลง
ที่ได้ให้ไว้_บริ ษทั ไม่มีความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่ อที่เป็ นสาระสาคัญ เนื่ องจากบริ ษทั มีการประเมินฐานะการเงินของ
ลูกหนี้อย่างสม่าเสมอ
ความเสี่ ยงด้ านอัตราดอกเบีย้
บริ ษทั มีหนี้ สินที่ มีดอกเบี้ ยเป็ นจานวนน้อย ดังนั้นบริ ษทั จึงไม่มีความเสี่ ยงอย่างมีสาระสาคัญจากการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราดอกเบี้ยในอนาคต
ความเสี่ ยงจากเงินตราต่ างประเทศ
บริ ษ ทั มี ธุร กรรมที่ เป็ นเงิ น ตราต่ างประเทศธุ ร กรรมดังกล่ าวมี จานวนน้อย_ดังนั้นบริ ษ ทั จึ งไม่ มีค วามเสี่ ยงอย่างมี
สาระสาคัญจากเงินตราต่างประเทศ
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แบบ 56-1 One Report 2564

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
ความเสี่ ยงจากการขาดสภาพคล่ อง
บริ ษทั มี การควบคุ มความเสี่ ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงิ นสดและรายการเที ยบเท่ าเงิ นสด
ให้เพียงพอต่อการดาเนินงานของกิจการและเพื่อทาให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง
27. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนที่สาคัญของบริ ษทั คื อ การจัดให้มีซ่ ึ งโครงสร้างทางการเงินและโครงสร้างของ
เงินทุนที่เหมาะสมและการดารงไว้ซ่ ึ งสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการดาเนิ นธุ รกิจอย่างต่อเนื่ องไปได้
ตามปกติ
28. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการของบริ ษทั ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้อนุมตั ิเงินปั นผลจานวน
27,000,000 บาท (270,000,000 หุน้ หุน้ ละ 0.10 บาท)
29. การอนุมตั ิงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับการอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการของบริ ษทั เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565
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เอกสารแนบ

เอกสำรแนบ 1 รำยละเอี ยดเกี่ ยวกั บกรรมกำร ผู้ บริ หำร ผู้ มีอ�ำนำจควบคุ ม ผู้ ที่ได้ รับมอบหมำย ให้ รับผิ ดชอบสู งสุ ดในสำยงำนบั ญชี
และกำรเงิ น ผู้ ที่ได้ รับมอบหมำยให้ รับผิ ดชอบโดยตรงในกำรควบคุ มดู แลกำรท� ำบั ญชี และเลขำนุ กำรบริ ษัท
เอกสำรแนบ 2 รำยละเอี ยดเกี่ ยวกั บหั วหน้ ำงำนตรวจสอบภำยใน และหั วหน้ ำงำนก� ำกั บดู แลกำรปฏิ บัติงำนของบริ ษัท
เอกสำรแนบ 3 ทรั พย์ สินที่ ใช้ ในกำรประกอบธุ รกิ จและรำยละเอี ยดเกี่ ยวกั บรำยกำรประเมิ นรำคำทรั พย์ สิน
เอกสำรแนบ 4 นโยบำยและแนวปฏิ บัติกำรก� ำกั บดู แลกิ จกำร ฉบั บเต็ ม และกฎบั ตรคณะกรรมกำร

แบบ 56-1 One Report 2564

เอกสำรแนบ 1
รำยละเอี ยดเกี่ ยวกั บกรรมกำร ผู้ บริ หำร ผู้ มีอ�ำนำจควบคุ ม ผู้ ที่ได้ รับมอบหมำย ให้ รับผิ ดชอบ
สู งสุ ดในสำยงำนบั ญชี และกำรเงิ น ผู้ ที่ได้ รับมอบหมำยให้ รับผิ ดชอบโดยตรงในกำรควบคุ ม
ดู แล กำรท� ำบั ญชี และเลขำนุ กำรบริ ษัท
รศ.ดร.มนตรี โสคติ ยำนุ รักษ์
ประธำนกรรมกำรบริ ษัท / กรรมกำรอิ สระ
อำยุ 64 ปี
วั นที่ ได้ รับแต่ งตั้ งครั้ งแรก 19 กั นยำยน 2559 (ณ วั นแปรสภำพเป็ นบริ ษัทมหำชน)
(ได้ รับเลื อกตั้ งกลั บเข้ ำด� ำรงต� ำแหน่ งต่ ออี กสำระหนึ่ งในวั นที่ 17 มิ ถุนำยน 2563)
กำรเข้ ำร่ วมประชุ มคณะกรรมกำรในปี 2564 : 6/6 ครั้ ง
กำรถื อครองหลั กทรั พย์ ของบริ ษัทฯ ณ วั นที่ 31 ธั นวำคม 2564
• ตนเอง : ไม่ มี
• คู่ สมรสและบุ ตรที่ ยังไม่ บรรลุ นิติภำวะ : ไม่ มี
ควำมสั มพั นธ์ ทำงครอบครั วระหว่ ำงกรรมกำรและผู้ บริ หำร
ไม่ มี
กำรมี ส่วนได้ ส่วนเสี ยกั บบริ ษัท
• ไม่ เป็ นกรรมกำรที่ มีส่วนร่ วมในกำรบริ หำรงำนที่ ได้ รับเงิ นเดื อนเป็ นประจ� ำ
• ไม่ เป็ นผู้ ให้ บริ กำรทำงวิ ชำชี พ
• ไม่ มีควำมสั มพั นธ์ ทำงธุ รกิ จที่ มีนัยส� ำคั ญอั นอำจมี ผลท� ำให้ ไม่ สำมำรถท� ำหน้ ำที่ ได้ อย่ ำงเป็ นอิ สระ
คุ ณวุ ฒิกำรศึ กษำ
• ปริ ญญำเอก Applied Economics University of Minnesota, USA
• ปริ ญญำโท เศรษฐศำสตร์ University of Minnesota, USA
• ปริ ญญำโท เศรษฐศำสตร์ (Economics Development) สถำบั นบั ณฑิ ตพั ฒนบริ หำรศำสตร์ (NIDA)
• ปริ ญญำตรี เศรษฐศำสตร์ มหำวิ ทยำลั ยธรรมศำสตร์
ประวั ติกำรอบรม
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 69/2551 (IOD)
กำรด� ำรงต� ำแหน่ งปั จจุ บัน
บริ ษัทจดทะเบี ยนในตลำดหลั กทรั พย์ แห่ งประเทศไทย : 6 บริ ษัท
• 2563-ปั จจุ บัน
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บริ ษัท โคลเวอร์ เพำเวอร์ จ� ำกั ด( มหำชน)
• 2559-ปั จจุ บัน
ประธำนกรรมกำร บริ ษัท ไทยอุ ตสำหกรรม พลำสติ ก(1994) จ� ำกั ด (มหำชน)
• 2558-ปั จจุ บัน
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บริ ษัท เมกำเคม (ประเทศไทย) จ� ำกั ด (มหำชน)
• 2557-ปั จจุ บัน
ประธำนกรรมกำร / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บริ ษัท ที วีธันเดอร์ จ� ำกั ด (มหำชน)
• 2555-ปั จจุ บัน
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บริ ษัท อี สต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จ� ำกั ด (มหำชน)
• 2554-ปั จจุ บัน
กรรมกำรตรวจสอบ บริ ษัท สหกำรประมู ล จ� ำกั ด (มหำชน)
องค์ กร/หน่ วยงำน/กิ จกำรอื่ น (ที่ ไม่ ใช่ บริ ษัทจดทะเบี ยน) : 1 บริ ษัท
• 2564-ปั จจุ บัน
ผู้ อ�ำนวยกำร หลั กสู ตรวิ ทยำกำรกำรจั ดกำรส� ำหรั บนั กบริ หำรระดั บสู ง (วบส) สถำบั นบั ณฑิ ตพั ฒนบริ หำรศำสตร์ (NIDA)
ประวั ติกำรท� ำงำน 5 ปี ย้ อนหลั ง
• 2559-2564
ประธำนกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง/กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรสรรหำและพิ จำรณำค่ ำตอบแทน/
ประธำนกรรมกำรธรรมำภิ บำล บริ ษัท บ้ ำนสวยกรุ๊ ป จ� ำกั ด (มหำชน)
• 2559-2562
ประธำนกรรมกำร บริ ษัท พี ซีเอ็ น คอร์ ป จ� ำกั ด (มหำชน)
• 2555-2562
ประธำนกรรมกำร บริ ษัท เอส.พี .ซี พรี เชี ยส เมททอล จ� ำกั ด
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| บริ ษัท ไทยอุ ตสำหกรรมพลำสติ ก(1994) จ� ำกั ด(มหำชน)

นำยธี ระชั ย ธี ระรุ จินนท์
กรรมกำรบริ ษัท
กรรมกำรผู้ จัดกำร
ประธำนกรรมกำรบริ หำร
กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
กรรมกำรสรรหำและพิ จำรณำค่ ำตอบแทน
อำยุ 54 ปี
วั นที่ ได้ รับแต่ งตั้ งครั้ งแรก 19 กั นยำยน 2559 (ณ วั นแปรสภำพเป็ นบริ ษัทมหำชน)
(ได้ รับเลื อกตั้ งกลั บเข้ ำด� ำรงต� ำแหน่ งต่ ออี กสำระหนึ่ งในวั นที่ 8 เมษำยน 2564 )
กำรเข้ ำร่ วมประชุ มคณะกรรมกำรในปี 2564 : 6/6 ครั้ ง
กำรถื อครองหลั กทรั พย์ ของบริ ษัทฯ ณ วั นที่ 31 ธั นวำคม 2564
• ตนเอง : 160,080,000 หุ้ น
• คู่ สมรสและบุ ตรที่ ยังไม่ บรรลุ นิติภำวะ : 75,000 หุ้ น
ควำมสั มพั นธ์ ทำงครอบครั วระหว่ ำงกรรมกำรและผู้ บริ หำร
• นำงพู นสิ น ธี ระรุ จินนท์ (คู่ สมรส)
• นำยอภิ รัตน์ ธี ระรุ จินนท์ (บุ ตร)
• นำงพั ชรี ฉั ตรแก้ วบริ บูรณ์ (พี่ สำว)
• นำงดลนภำ เจี ยมกนก (น้ องสำว)
กำรมี ส่วนได้ ส่วนเสี ยกั บบริ ษัท
• เป็ นกรรมกำรที่ มีส่วนร่ วมในกำรบริ หำรงำนที่ ได้ รับเงิ นเดื อนเป็ นประจ� ำ
• ไม่ เป็ นผู้ ให้ บริ กำรทำงวิ ชำชี พ
• ไม่ มีควำมสั มพั นธ์ ทำงธุ รกิ จที่ มีนัยส� ำคั ญอั นอำจมี ผลท� ำให้ ไม่ สำมำรถท� ำหน้ ำที่ ได้ อย่ ำงเป็ นอิ สระ
คุ ณวุ ฒิกำรศึ กษำ
• มั ธยมศึ กษำ วิ ทย์ -คณิ ต โรงเรี ยนวั ดจั นทร์ ประดิ ษฐำรำมวิ ทยำคม
ประวั ติกำรอบรม
• Good governance & Competitiveness Program รุ่ นที่ 1/2548 สภำอุ ตสำหกรรมแห่ งประเทศไทย
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 130/2559 (IOD)
กำรด� ำรงต� ำแหน่ งปั จจุ บัน
บริ ษัทจดทะเบี ยนในตลำดหลั กทรั พย์ แห่ งประเทศไทย : 1 บริ ษัท
• 2537-ปั จจุ บัน
กรรมกำร/กรรมกำรผู้ จัดกำร บริ ษัท ไทยอุ ตสำหกรรมพลำสติ ก(1994) จ� ำกั ด(มหำชน)
องค์ กร/หน่ วยงำน/กิ จกำรอื่ น (ที่ ไม่ ใช่ บริ ษัทจดทะเบี ยน) : 1 บริ ษัท
• 2549-ปั จจุ บัน
กรรมกำร บริ ษัท อุ ตสำหกรรมอำหำรไทย (1964) จ� ำกั ด
ประวั ติกำรท� ำงำน 5 ปี ย้ อนหลั ง
• 2549-2563
กรรมกำร บริ ษัท ที เอ็ น เอช ซี เรี ยลส์ แอนด์ มอร์ จ� ำกั ด
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นำงพู นสิ น ธี ระรุ จินนท์
กรรมกำรบริ ษัท
รองกรรมกำรผู้ จัดกำรสำยงำนสนั บสนุ น
กรรมกำรบริ หำร
กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
อำยุ 53 ปี
วั นที่ ได้ รับแต่ งตั้ งครั้ งแรก 19 กั นยำยน 2559 (ณ วั นแปรสภำพเป็ นบริ ษัทมหำชน)
(ได้ รับเลื อกตั้ งกลั บเข้ ำด� ำรงต� ำแหน่ งต่ ออี กสำระหนึ่ งในวั นที่ 8 เมษำยน 2564 )
กำรเข้ ำร่ วมประชุ มคณะกรรมกำรในปี 2564 : 6/6 ครั้ ง
กำรถื อครองหลั กทรั พย์ ของบริ ษัทฯ ณ วั นที่ 31 ธั นวำคม 2564
• ตนเอง : 75,000หุ้ น
• คู่ สมรสและบุ ตรที่ ยังไม่ บรรลุ นิติภำวะ : 160,080,000 หุ้ น
ควำมสั มพั นธ์ ทำงครอบครั วระหว่ ำงกรรมกำรและผู้ บริ หำร
• นำยธี ระชั ย ธี ระรุ จินนท์ (คู่ สมรส)
• นำยอภิ รัตน์ ธี ระรุ จินนท์ (บุ ตร)
กำรมี ส่วนได้ ส่วนเสี ยกั บบริ ษัท
• เป็ นกรรมกำรที่ มีส่วนร่ วมในกำรบริ หำรงำนที่ ได้ รับเงิ นเดื อนเป็ นประจ� ำ
• ไม่ เป็ นผู้ ให้ บริ กำรทำงวิ ชำชี พ
• ไม่ มีควำมสั มพั นธ์ ทำงธุ รกิ จที่ มีนัยส� ำคั ญอั นอำจมี ผลท� ำให้ ไม่ สำมำรถท� ำหน้ ำที่ ได้ อย่ ำงเป็ นอิ สระ
คุ ณวุ ฒิกำรศึ กษำ
• มั ธยมศึ กษำ โรงเรี ยนวั ดจั นทร์ ประดิ ษฐำรำมวิ ทยำคม
ประวั ติกำรอบรม
• หลั กสู ตร พั ฒนำผู้ บริ กำร Global Mini MBA : Entrepreneurial Manager Series รุ่ นที่ 84 ศู นย์ ให้ ค�ำปรึ กษำและพั ฒนำผู้ บริ หำรทำงธุ รกิ จแห่ ง
มหำวิ ทยำลั ยธรรมศำสตร์
• หลั กสู ตร บั ญชี และกำรเงิ นส� ำหรั บผู้ บริ หำรที่ ไม่ มีพื้นฐำน Finance for Non-Financial Executive
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 131/2559 (IOD)
กำรด� ำรงต� ำแหน่ งปั จจุ บัน
บริ ษัทจดทะเบี ยนในตลำดหลั กทรั พย์ แห่ งประเทศไทย : 1 บริ ษัท
• 2537-ปั จจุ บัน
กรรมกำร/รองกรรมกำรผู้ จัดกำร บริ ษัท ไทยอุ ตสำหกรรมพลำสติ ก(1994) จ� ำกั ด(มหำชน)
องค์ กร/หน่ วยงำน/กิ จกำรอื่ น (ที่ ไม่ ใช่ บริ ษัทจดทะเบี ยน) : 1 บริ ษัท
• 2549-ปั จจุ บัน
กรรมกำร บริ ษัท อุ ตสำหกรรมอำหำรไทย (1964) จ� ำกั ด
ประวั ติกำรท� ำงำน 5 ปี ย้ อนหลั ง
• 2549-2563
กรรมกำร บริ ษัท ที เอ็ น เอช ซี เรี ยลส์ แอนด์ มอร์ จ� ำกั ด
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| บริ ษัท ไทยอุ ตสำหกรรมพลำสติ ก(1994) จ� ำกั ด(มหำชน)

นำงพั ชรี ฉั ตรแก้ วบริ บูรณ์
กรรมกำรบริ ษัท
อำยุ 57 ปี
วั นที่ ได้ รับแต่ งตั้ งครั้ งแรก 19 กั นยำยน 2559 (ณ วั นแปรสภำพเป็ นบริ ษัทมหำชน)
(ได้ รับเลื อกตั้ งกลั บเข้ ำด� ำรงต� ำแหน่ งต่ ออี กสำระหนึ่ งในวั นที่ 8 เมษำยน 2564 )
กำรเข้ ำร่ วมประชุ มคณะกรรมกำรในปี 2564 : 6/6 ครั้ ง
กำรถื อครองหลั กทรั พย์ ของบริ ษัทฯ ณ วั นที่ 31 ธั นวำคม 2564
• ตนเอง : 8,050,000 หุ้ น
• คู่ สมรสและบุ ตรที่ ยังไม่ บรรลุ นิติภำวะ : ไม่ มี
ควำมสั มพั นธ์ ทำงครอบครั วระหว่ ำงกรรมกำรและผู้ บริ หำร
• นำยธี ระชั ย ธี ระรุ จินนท์ (น้ องชำย)
• นำงดลนภำ เจี ยมกนก (น้ องสำว)
กำรมี ส่วนได้ ส่วนเสี ยกั บบริ ษัท
• ไม่ เป็ นกรรมกำรที่ มีส่วนร่ วมในกำรบริ หำรงำนที่ ได้ รับเงิ นเดื อนเป็ นประจ� ำ
• ไม่ เป็ นผู้ ให้ บริ กำรทำงวิ ชำชี พ
• ไม่ มีควำมสั มพั นธ์ ทำงธุ รกิ จที่ มีนัยส� ำคั ญอั นอำจมี ผลท� ำให้ ไม่ สำมำรถท� ำหน้ ำที่ ได้ อย่ ำงเป็ นอิ สระ
คุ ณวุ ฒิกำรศึ กษำ
• มั ธยมศึ กษำ โรงเรี ยนวั ดจั นทร์ ประดิ ษฐำรำมวิ ทยำคม
ประวั ติกำรอบรม
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 131/2559 (IOD)
กำรด� ำรงต� ำแหน่ งปั จจุ บัน
บริ ษัทจดทะเบี ยนในตลำดหลั กทรั พย์ แห่ งประเทศไทย : 1 บริ ษัท
• 2559-ปั จจุ บัน
กรรมกำร บริ ษัท ไทยอุ ตสำหกรรมพลำสติ ก(1994) จ� ำกั ด(มหำชน)
องค์ กร/หน่ วยงำน/กิ จกำรอื่ น (ที่ ไม่ ใช่ บริ ษัทจดทะเบี ยน) : 1 บริ ษัท
• 2549-ปั จจุ บัน
กรรมกำร บริ ษัท อุ ตสำหกรรมอำหำรไทย (1964) จ� ำกั ด
ประวั ติกำรท� ำงำน 5 ปี ย้ อนหลั ง
• 2549-2563
กรรมกำร บริ ษัท ที เอ็ น เอช ซี เรี ยลส์ แอนด์ มอร์ จ� ำกั ด
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นำงดลนภำ เจี ยมกนก
กรรมกำรบริ ษัท
อำยุ 45 ปี
วั นที่ ได้ รับแต่ งตั้ งครั้ งแรก 19 กั นยำยน 2559 (ณ วั นแปรสภำพเป็ นบริ ษัทมหำชน)
(ได้ รับเลื อกตั้ งกลั บเข้ ำด� ำรงต� ำแหน่ งต่ ออี กสำระหนึ่ งในวั นที่ 10 เมษำยน 2562 )
กำรเข้ ำร่ วมประชุ มคณะกรรมกำรในปี 2564 : 6/6 ครั้ ง
กำรถื อครองหลั กทรั พย์ ของบริ ษัทฯ ณ วั นที่ 31 ธั นวำคม 2564
• ตนเอง : 8,050,000 หุ้ น
• คู่ สมรสและบุ ตรที่ ยังไม่ บรรลุ นิติภำวะ : ไม่ มี
ควำมสั มพั นธ์ ทำงครอบครั วระหว่ ำงกรรมกำรและผู้ บริ หำร
• นำยธี ระชั ย ธี ระรุ จินนท์ (พี่ ชำย)
• นำงพั ชรี ฉั ตรแก้ วบริ บูรณ์ (พี่ สำว)
กำรมี ส่วนได้ ส่วนเสี ยกั บบริ ษัท
• ไม่ เป็ นกรรมกำรที่ มีส่วนร่ วมในกำรบริ หำรงำนที่ ได้ รับเงิ นเดื อนเป็ นประจ� ำ
• ไม่ เป็ นผู้ ให้ บริ กำรทำงวิ ชำชี พ
• ไม่ มีควำมสั มพั นธ์ ทำงธุ รกิ จที่ มีนัยส� ำคั ญอั นอำจมี ผลท� ำให้ ไม่ สำมำรถท� ำหน้ ำที่ ได้ อย่ ำงเป็ นอิ สระ
คุ ณวุ ฒิกำรศึ กษำ
• ปริ ญญำตรี นิ เทศศำสตร์ มหำวิ ทยำลั ยกรุ งเทพ
ประวั ติกำรอบรม
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 131/2559 (IOD)
กำรด� ำรงต� ำแหน่ งปั จจุ บัน
บริ ษัทจดทะเบี ยนในตลำดหลั กทรั พย์ แห่ งประเทศไทย : 1 บริ ษัท
• 2559-ปั จจุ บัน
กรรมกำร บริ ษัท ไทยอุ ตสำหกรรมพลำสติ ก(1994) จ� ำกั ด(มหำชน)
องค์ กร/หน่ วยงำน/กิ จกำรอื่ น (ที่ ไม่ ใช่ บริ ษัทจดทะเบี ยน) : 1 บริ ษัท
• 2549-ปั จจุ บัน
กรรมกำร บริ ษัท อุ ตสำหกรรมอำหำรไทย (1964) จ� ำกั ด
ประวั ติกำรท� ำงำน 5 ปี ย้ อนหลั ง
• 2549-2563
กรรมกำร บริ ษัท ที เอ็ น เอช ซี เรี ยลส์ แอนด์ มอร์ จ� ำกั ด
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| บริ ษัท ไทยอุ ตสำหกรรมพลำสติ ก(1994) จ� ำกั ด(มหำชน)

นำยสุ ภชำต แตงน้ อย
กรรมกำรบริ ษัท
อำยุ 55 ปี
วั นที่ ได้ รับแต่ งตั้ งครั้ งแรก 19 กั นยำยน 2559 (ณ วั นแปรสภำพเป็ นบริ ษัทมหำชน)
(ได้ รับเลื อกตั้ งกลั บเข้ ำด� ำรงต� ำแหน่ งต่ ออี กสำระหนึ่ งในวั นที่ 10 เมษำยน 2562 )
กำรเข้ ำร่ วมประชุ มคณะกรรมกำรในปี 2564 : 6/6 ครั้ ง
กำรถื อครองหลั กทรั พย์ ของบริ ษัทฯ ณ วั นที่ 31 ธั นวำคม 2564
• ตนเอง : ไม่ มี
• คู่ สมรสและบุ ตรที่ ยังไม่ บรรลุ นิติภำวะ : 8,050,000 หุ้ น
ควำมสั มพั นธ์ ทำงครอบครั วระหว่ ำงกรรมกำรและผู้ บริ หำร
ไม่ มี
กำรมี ส่วนได้ ส่วนเสี ยกั บบริ ษัท
• ไม่ เป็ นกรรมกำรที่ มีส่วนร่ วมในกำรบริ หำรงำนที่ ได้ รับเงิ นเดื อนเป็ นประจ� ำ
• ไม่ เป็ นผู้ ให้ บริ กำรทำงวิ ชำชี พ
• ไม่ มีควำมสั มพั นธ์ ทำงธุ รกิ จที่ มีนัยส� ำคั ญอั นอำจมี ผลท� ำให้ ไม่ สำมำรถท� ำหน้ ำที่ ได้ อย่ ำงเป็ นอิ สระ
คุ ณวุ ฒิกำรศึ กษำ
• ปริ ญญำโท บริ หำรธุ รกิ จสำขำกำรตลำด Oklahoma City University, USA
• ปริ ญญำตรี บริ หำรธุ รกิ จสำขำกำรตลำด มหำวิ ทยำลั ยธุ รกิ จบั ณฑิ ตย์
ประวั ติกำรอบรม
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 130/2559 (IOD)
กำรด� ำรงต� ำแหน่ งปั จจุ บัน
บริ ษัทจดทะเบี ยนในตลำดหลั กทรั พย์ แห่ งประเทศไทย : 1 บริ ษัท
• 2559-ปั จจุ บัน
กรรมกำร บริ ษัท ไทยอุ ตสำหกรรมพลำสติ ก(1994) จ� ำกั ด(มหำชน)
องค์ กร/หน่ วยงำน/กิ จกำรอื่ น (ที่ ไม่ ใช่ บริ ษัทจดทะเบี ยน) : 1 บริ ษัท
• 2549-ปั จจุ บัน
กรรมกำร บริ ษัท อุ ตสำหกรรมอำหำรไทย (1964) จ� ำกั ด
ประวั ติกำรท� ำงำน 5 ปี ย้ อนหลั ง
• 2549-2563
กรรมกำร บริ ษัท ที เอ็ น เอช ซี เรี ยลส์ แอนด์ มอร์ จ� ำกั ด
• 2555–2563
กรรมกำร บริ ษัท ไทยโฮเรกำ ซั พพลำย จ� ำกั ด
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นำยณั ฐวุ ฒิ ปุ ณณเสถี ยร
กรรมกำรบริ ษัท
ผู้ อ�ำนวยกำรสำยงำนขำยและขนส่ ง
กรรมกำรบริ หำร
กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
กรรมกำรสรรหำและพิ จำรณำค่ ำตอบแทน
อำยุ 47 ปี
วั นที่ ได้ รับแต่ งตั้ งครั้ งแรก 19 กั นยำยน 2559 (ณ วั นแปรสภำพเป็ นบริ ษัทมหำชน)
(ได้ รับเลื อกตั้ งกลั บเข้ ำด� ำรงต� ำแหน่ งต่ ออี กสำระหนึ่ งในวั นที่ 8 เมษำยน 2564 )
กำรเข้ ำร่ วมประชุ มคณะกรรมกำรในปี 2564 : 6/6 ครั้ ง
กำรถื อครองหลั กทรั พย์ ของบริ ษัทฯ ณ วั นที่ 31 ธั นวำคม 2564
• ตนเอง : 70,000 หุ้ น
• คู่ สมรสและบุ ตรที่ ยังไม่ บรรลุ นิติภำวะ : ไม่ มี
ควำมสั มพั นธ์ ทำงครอบครั วระหว่ ำงกรรมกำรและผู้ บริ หำร
ไม่ มี
กำรมี ส่วนได้ ส่วนเสี ยกั บบริ ษัท
• เป็ นกรรมกำรที่ มีส่วนร่ วมในกำรบริ หำรงำนที่ ได้ รับเงิ นเดื อนเป็ นประจ� ำ
• ไม่ เป็ นผู้ ให้ บริ กำรทำงวิ ชำชี พ
• ไม่ มีควำมสั มพั นธ์ ทำงธุ รกิ จที่ มีนัยส� ำคั ญอั นอำจมี ผลท� ำให้ ไม่ สำมำรถท� ำหน้ ำที่ ได้ อย่ ำงเป็ นอิ สระ
คุ ณวุ ฒิกำรศึ กษำ
• ปริ ญญำเอก บริ หำรธุ รกิ จ University of South Australia
• ปริ ญญำโท บริ หำรธุ รกิ จ มหำวิ ทยำลั ยอั สสั มชั ญ
• ปริ ญญำตรี บริ หำรธุ รกิ จ มหำวิ ทยำลั ยอั สสั มชั ญ
ประวั ติกำรอบรม
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 130/2559 (IOD)
กำรด� ำรงต� ำแหน่ งปั จจุ บัน
บริ ษัทจดทะเบี ยนในตลำดหลั กทรั พย์ แห่ งประเทศไทย : 1 บริ ษัท
• 2554-ปั จจุ บัน
กรรมกำร บริ ษัท ไทยอุ ตสำหกรรมพลำสติ ก(1994) จ� ำกั ด(มหำชน)
องค์ กร/หน่ วยงำน/กิ จกำรอื่ น (ที่ ไม่ ใช่ บริ ษัทจดทะเบี ยน) : ไม่ มี
ประวั ติกำรท� ำงำน 5 ปี ย้ อนหลั ง
• 2555–2563
กรรมกำร บริ ษัท ไทยโฮเรกำ ซั พพลำย จ� ำกั ด

เอกสำรแนบ 1
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| บริ ษัท ไทยอุ ตสำหกรรมพลำสติ ก(1994) จ� ำกั ด(มหำชน)

นำยวี ระศั กดิ์ พรหมมำศ1
กรรมกำรบริ ษัท/กรรมกำรอิ สระ
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิ จำรณำค่ ำตอบแทน
อำยุ 67 ปี
วั นที่ ได้ รับแต่ งตั้ งครั้ งแรก 19 กั นยำยน 2559 (ณ วั นแปรสภำพเป็ นบริ ษัทมหำชน)
(ได้ รับเลื อกตั้ งกลั บเข้ ำด� ำรงต� ำแหน่ งต่ ออี กสำระหนึ่ งในวั นที่ 17 มิ ถุนำยน 2563 )
กำรเข้ ำร่ วมประชุ มคณะกรรมกำรในปี 2564 : 6/6 ครั้ ง
กำรถื อครองหลั กทรั พย์ ของบริ ษัทฯ ณ วั นที่ 31 ธั นวำคม 2564
• ตนเอง : ไม่ มี
• คู่ สมรสและบุ ตรที่ ยังไม่ บรรลุ นิติภำวะ : ไม่ มี
ควำมสั มพั นธ์ ทำงครอบครั วระหว่ ำงกรรมกำรและผู้ บริ หำร
ไม่ มี
กำรมี ส่วนได้ ส่วนเสี ยกั บบริ ษัท
• ไม่ เป็ นกรรมกำรที่ มีส่วนร่ วมในกำรบริ หำรงำนที่ ได้ รับเงิ นเดื อนเป็ นประจ� ำ
• ไม่ เป็ นผู้ ให้ บริ กำรทำงวิ ชำชี พ
• ไม่ มีควำมสั มพั นธ์ ทำงธุ รกิ จที่ มีนัยส� ำคั ญอั นอำจมี ผลท� ำให้ ไม่ สำมำรถท� ำหน้ ำที่ ได้ อย่ ำงเป็ นอิ สระ
คุ ณวุ ฒิกำรศึ กษำ
• ปริ ญญำโท บริ หำรธุ รกิ จ สถำบั นบั ณฑิ ตพั ฒนบริ หำรศำสตร์ (NIDA)
• ปริ ญญำตรี เศรษฐศำสตร์ มหำวิ ทยำลั ยธรรมศำสตร์
ประวั ติกำรอบรม
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 130/2559 (IOD)
กำรด� ำรงต� ำแหน่ งปั จจุ บัน
บริ ษัทจดทะเบี ยนในตลำดหลั กทรั พย์ แห่ งประเทศไทย : 1 บริ ษัท
• ปั จจุ บัน กรรมกำร บริ ษัท ไทยอุ ตสำหกรรมพลำสติ ก(1994) จ� ำกั ด(มหำชน)
องค์ กร/หน่ วยงำน/กิ จกำรอื่ น (ที่ ไม่ ใช่ บริ ษัทจดทะเบี ยน) : 1 บริ ษัท
• ปั จจุ บัน ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บริ ษัท ยงคอนกรี ต จ� ำกั ด(มหำชน)
ประวั ติกำรท� ำงำน 5 ปี ย้ อนหลั ง
ไม่ มี

นำยวี ระศั กดิ์ พรหมมำศ ได้ รับกำรแต่ งตั้ งให้ ด�ำรงต� ำแหน่ งประธำนกรรมกำรสรรหำและพิ จำรณำค่ ำตอบแทน มี ผลวั นที่ 11 สิ งหำคม 2564 เป็ นต้ นไป
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เอกสำรแนบ 1

แบบ 56-1 One Report 2564

นำยปิ ติ พงศ์ อำชำมงคล1
กรรมกำรบริ ษัท/กรรมกำรอิ สระ
ประธำนกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรสรรหำและพิ จำรณำค่ ำตอบแทน
อำยุ 48 ปี
วั นที่ ได้ รับแต่ งตั้ งครั้ งแรก 25 กุ มภำพั นธ์ 2564
กำรเข้ ำร่ วมประชุ มคณะกรรมกำรในปี 2564 : 5/5 ครั้ ง
กำรถื อครองหลั กทรั พย์ ของบริ ษัทฯ ณ วั นที่ 31 ธั นวำคม 2564
• ตนเอง : ไม่ มี
• คู่ สมรสและบุ ตรที่ ยังไม่ บรรลุ นิติภำวะ : ไม่ มี
ควำมสั มพั นธ์ ทำงครอบครั วระหว่ ำงกรรมกำรและผู้ บริ หำร
ไม่ มี
กำรมี ส่วนได้ ส่วนเสี ยกั บบริ ษัท
• ไม่ เป็ นกรรมกำรที่ มีส่วนร่ วมในกำรบริ หำรงำนที่ ได้ รับเงิ นเดื อนเป็ นประจ� ำ
• ไม่ เป็ นผู้ ให้ บริ กำรทำงวิ ชำชี พ
• ไม่ มีควำมสั มพั นธ์ ทำงธุ รกิ จที่ มีนัยส� ำคั ญอั นอำจมี ผลท� ำให้ ไม่ สำมำรถท� ำหน้ ำที่ ได้ อย่ ำงเป็ นอิ สระ
คุ ณวุ ฒิกำรศึ กษำ
• ปริ ญญำตรี นิ ติศำสตร์ จุ ฬำลงกรณ์ มหำวิ ทยำลั ย
• ปริ ญญำโท นิ ติศำสตร์ สำขำกฎหมำยธุ รกิ จ จุ ฬำลงกรณ์ มหำวิ ทยำลั ย
• ประกำศนี ยบั ตร กฎหมำยกำรค้ ำระหว่ ำงประเทศ มหำวิ ทยำลั ยธรรมศำสตร์
ประวั ติกำรอบรม
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 184/2564 (IOD)
• Company Secretary Program (CSP) ปี 2554
• Board Reporting Program (BRP) ปี 2554
• Anti-Corruption: The Practical Guide ปี 2559
กำรด� ำรงต� ำแหน่ งปั จจุ บัน
บริ ษัทจดทะเบี ยนในตลำดหลั กทรั พย์ แห่ งประเทศไทย : 1 บริ ษัท
• 2564-ปั จจุ บัน
กรรมกำรบริ ษัท บริ ษัท ไทยอุ ตสำหกรรมพลำสติ ก(1994) จ� ำกั ด(มหำชน)
องค์ กร/หน่ วยงำน/กิ จกำรอื่ น (ที่ ไม่ ใช่ บริ ษัทจดทะเบี ยน) : 4 บริ ษัท
• 2564-ปั จจุ บัน
ประธำนคณะกรรมกำร นิ ติบุคคลอำคำรชุ ด Ideo Mobi Sukhumvit Eastpoint
• 2553-ปั จจุ บัน
เลขำนุ กำร - บริ ษัท อลู คอน จ� ำกั ด (มหำชน)
• 2547-ปั จจุ บัน
กรรมกำร - บริ ษัท ดี เอโก้ 14 จ� ำกั ด
• 2542-ปั จจุ บัน
กรรมกำร - บริ ษัท ดี เอโก้ บิ สซิ เนส แอนด์ คอนซั ลแทนท์ จ� ำกั ด
ประวั ติกำรท� ำงำน 5 ปี ย้ อนหลั ง
ไม่ มี

1
นำยปิ ติ พงศ์ อำชำมงคล ได้ รับกำรแต่ งตั้ งให้ ด�ำรงต� ำแหน่ ง กรรมกำรบริ ษัท/กรรมกำรอิ สระ กรรมกำรตรวจสอบ ประธำนกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง กรรมกำรสรรหำและ
พิ จำรณำค่ ำตอบแทน มี ผลตั้ งแต่ วันที่ 25 กุ มภำพั นธ์ 2564
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| บริ ษัท ไทยอุ ตสำหกรรมพลำสติ ก(1994) จ� ำกั ด(มหำชน)

นำยไพบู ลย์ อรุ ณประสบสุ ข1
กรรมกำรบริ ษัท/กรรมกำรอิ สระ
กรรมกำรตรวจสอบ
อำยุ 48 ปี
วั นที่ ได้ รับแต่ งตั้ งครั้ งแรก 19 กั นยำยน 2559 (ณ วั นแปรสภำพเป็ นบริ ษัทมหำชน)
(ได้ รับเลื อกตั้ งกลั บเข้ ำด� ำรงต� ำแหน่ งต่ ออี กสำระหนึ่ งในวั นที่ 17 มิ ถุนำยน 2563 )
กำรเข้ ำร่ วมประชุ มคณะกรรมกำรในปี 2564 : 6/6 ครั้ ง
กำรถื อครองหลั กทรั พย์ ของบริ ษัทฯ ณ วั นที่ 31 ธั นวำคม 2564
• ตนเอง : ไม่ มี
• คู่ สมรสและบุ ตรที่ ยังไม่ บรรลุ นิติภำวะ : ไม่ มี
ควำมสั มพั นธ์ ทำงครอบครั วระหว่ ำงกรรมกำรและผู้ บริ หำร
ไม่ มี
กำรมี ส่วนได้ ส่วนเสี ยกั บบริ ษัท
• ไม่ เป็ นกรรมกำรที่ มีส่วนร่ วมในกำรบริ หำรงำนที่ ได้ รับเงิ นเดื อนเป็ นประจ� ำ
• ไม่ เป็ นผู้ ให้ บริ กำรทำงวิ ชำชี พ
• ไม่ มีควำมสั มพั นธ์ ทำงธุ รกิ จที่ มีนัยส� ำคั ญอั นอำจมี ผลท� ำให้ ไม่ สำมำรถท� ำหน้ ำที่ ได้ อย่ ำงเป็ นอิ สระ
คุ ณวุ ฒิกำรศึ กษำ
• ปริ ญญำโท บริ หำรธุ รกิ จ มหำวิ ทยำลั ยหอกำรค้ ำไทย
• ปริ ญญำตรี บริ หำรธุ รกิ จ มหำวิ ทยำลั ยหอกำรค้ ำไทย
ประวั ติกำรอบรม
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 130/2559 (IOD)
กำรด� ำรงต� ำแหน่ งปั จจุ บัน
บริ ษัทจดทะเบี ยนในตลำดหลั กทรั พย์ แห่ งประเทศไทย : 2 บริ ษัท
• 2559-ปั จจุ บัน
กรรมกำรบริ ษัท บริ ษัท ไทยอุ ตสำหกรรมพลำสติ ก(1994) จ� ำกั ด(มหำชน)
• 2563-ปั จจุ บัน
กรรมกำร บริ ษัท อี สต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จ� ำกั ด (มหำชน)
องค์ กร/หน่ วยงำน/กิ จกำรอื่ น (ที่ ไม่ ใช่ บริ ษัทจดทะเบี ยน) : 6 บริ ษัท
• 2564-ปั จจุ บัน
กรรมกำร บริ ษัท อรุ ณ โกลบอลล์ จ� ำกั ด
• 2563-ปั จจุ บัน
กรรมกำร บริ ษัท ยงคอนกรี ต จ� ำกั ด (มหำชน)
• 2563-ปั จจุ บัน
กรรมกำร บริ ษัท กรี นเอิ ร์ ธพำวเวอร์ (ไทยแลนด์ ) จ� ำกั ด
• 2562-ปั จจุ บัน
กรรมกำร บริ ษัท วิ นท์ ซำโต้ จ� ำกั ด
• 2560-ปั จจุ บัน
กรรมกำร บริ ษัท เอพี เอ็ ม เอเชี ย จ� ำกั ด
• 2557-ปั จจุ บัน
กรรมกำร บริ ษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้ นท์ จ� ำกั ด
ประวั ติกำรท� ำงำน 5 ปี ย้ อนหลั ง
• 2559-2564
กรรมกำร บริ ษัท เอพี เอ็ ม สุ ขุ มวิ ท พร็ อพเพอร์ ตี้ จ� ำกั ด

นำยไพบู ลย์ อรุ ณประสบสุ ข ลำออกจำกต� ำแหน่ งประธำนกรรมกำรสรรหำและพิ จำรณำค่ ำตอบแทน มี ผลวั นที่ 11 สิ งหำคม 2564 เป็ นต้ นไป
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เอกสำรแนบ 1

แบบ 56-1 One Report 2564

นำยปิ ยศั กดิ์ ภู มิจิตร1
กรรมกำรบริ ษัท/กรรมกำรอิ สระ
ประธำนกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรสรรหำและพิ จำรณำค่ ำตอบแทน
อำยุ 45 ปี
วั นที่ ได้ รับแต่ งตั้ งครั้ งแรก 19 กั นยำยน 2559 (ณ วั นแปรสภำพเป็ นบริ ษัทมหำชน)
ลำออกเมื่ อวั นที่ 25 กุ มภำพั นธ์ 2564
กำรเข้ ำร่ วมประชุ มคณะกรรมกำรในปี 2564 : 1/1 ครั้ ง
กำรถื อครองหลั กทรั พย์ ของบริ ษัทฯ ณ วั นที่ 31 ธั นวำคม 2564
• ตนเอง : ไม่ มี
• คู่ สมรสและบุ ตรที่ ยังไม่ บรรลุ นิติภำวะ : ไม่ มี
ควำมสั มพั นธ์ ทำงครอบครั วระหว่ ำงกรรมกำรและผู้ บริ หำร
ไม่ มี
กำรมี ส่วนได้ ส่วนเสี ยกั บบริ ษัท
• ไม่ เป็ นกรรมกำรที่ มีส่วนร่ วมในกำรบริ หำรงำนที่ ได้ รับเงิ นเดื อนเป็ นประจ� ำ
• ไม่ เป็ นผู้ ให้ บริ กำรทำงวิ ชำชี พ
• ไม่ มีควำมสั มพั นธ์ ทำงธุ รกิ จที่ มีนัยส� ำคั ญอั นอำจมี ผลท� ำให้ ไม่ สำมำรถท� ำหน้ ำที่ ได้ อย่ ำงเป็ นอิ สระ
คุ ณวุ ฒิกำรศึ กษำ
• ปริ ญญำโท นิ ติศำสตร์ University of Melbourne
• ปริ ญญำตรี นิ ติศำสตร์ จุ ฬำลงกรณ์ มหำวิ ทยำลั ย
ประวั ติกำรอบรม
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 131/2559 (IOD)
กำรด� ำรงต� ำแหน่ งปั จจุ บัน
บริ ษัทจดทะเบี ยนในตลำดหลั กทรั พย์ แห่ งประเทศไทย : 1 บริ ษัท
• 2559-2564
กรรมกำรบริ ษัท บริ ษัท ไทยอุ ตสำหกรรมพลำสติ ก(1994) จ� ำกั ด(มหำชน)
องค์ กร/หน่ วยงำน/กิ จกำรอื่ น (ที่ ไม่ ใช่ บริ ษัทจดทะเบี ยน) : 5 บริ ษัท
• 2562-ปั จจุ บัน
กรรมกำรผู้ จัดกำร สโมสรฟุ ตบอลบี จี ปทุ ม ยู ไนเต็ ด
• 2561-ปั จจุ บัน
ผู้ อ�ำนวยกำรส� ำนั กงำนกฎหมำย บริ ษัท บำงกอกกล๊ ำส จ� ำกั ด(มหำชน)
• 2558-ปั จจุ บัน
กรรมกำร บริ ษัท เอ็ มพี เคเอส คอนซั ลติ้ งส์ จ� ำกั ด
• 2556-ปั จจุ บัน
กรรมกำร บริ ษัท เอสซี ฟิ ล์มส์ (ประเทศไทย) จ� ำกั ด
• 2556-ปั จจุ บัน
กรรมกำร บริ ษัท เชคแอนด์ เบค สตู ดิ โอ จ� ำกั ด
ประวั ติกำรท� ำงำน 5 ปี ย้ อนหลั ง
ไม่ มี

1
นำยปิ ยศั กดิ์ ภู มิจิตร ได้ ลำออกจำกต� ำแหน่ ง กรรมกำรบริ ษัท/กรรมกำรอิ สระ ประธำนกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรสรรหำและพิ จำรณำค่ ำตอบแทน
มี ผลตั้ งแต่ วันที่ 25 กุ มภำพั นธ์ 2564
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นำยอภิ รัตน์ ธี ระรุ จินนท์
รองกรรมกำรผู้ จัดกำรสำยงำนปฏิ บัติกำร
อำยุ 28 ปี
กำรถื อครองหลั กทรั พย์ ของบริ ษัทฯ ณ วั นที่ 31 ธั นวำคม 2564
• ตนเอง : 10,000 หุ้ น
• คู่ สมรสและบุ ตรที่ ยังไม่ บรรลุ นิติภำวะ : ไม่ มี
ควำมสั มพั นธ์ ทำงครอบครั วระหว่ ำงกรรมกำรและผู้ บริ หำร
• นำยนำยธี ระชั ย ธี ระรุ จินนท์ (บิ ดำ)
• นำงพู นสิ น ธี ระรุ จินนท์ (มำรดำ)
คุ ณวุ ฒิกำรศึ กษำ
• ปริ ญญำโท บริ กำรธุ รกิ จ สถำบั นบั ณฑิ ตพั ฒนบริ หำรศำสตร์ (NIDA)
• ปริ ญญำตรี เศรษฐศำสตร์ หลั กสู ตรนำนำชำติ จุ ฬำลงกรณ์ มหำวิ ทยำลั ย
ประวั ติกำรอบรม
• Company Secretary Program (CSP)
• Company Reporting Program (CRP)
• Effective Minutes Taking (EMT)
• Board Reporting Program (BRP)
ประวั ติกำรท� ำงำน 5 ปี ย้ อนหลั ง
• 2563-ปั จจุ บัน
รองกรรมกำรผู้ จัดกำร บริ ษัท ไทยอุ ตสำหกรรมพลำสติ ก(1994) จ� ำกั ด(มหำชน)
• 2559-2563
เลขำนุ กำรบริ ษัท บริ ษัท ไทยอุ ตสำหกรรมพลำสติ ก(1994) จ� ำกั ด(มหำชน)

นำงสำวฐิ ติ พร ประที ปรั ตน์
กรรมกำรบริ หำร
ผู้ อ�ำนวยกำรสำยงำนปฏิ บัติกำรส� ำนั กงำน
อำยุ 50 ปี
กำรถื อครองหลั กทรั พย์ ของบริ ษัทฯ ณ วั นที่ 31 ธั นวำคม 2564
• ตนเอง : 1,000 หุ้ น
• คู่ สมรสและบุ ตรที่ ยังไม่ บรรลุ นิติภำวะ : ไม่ มี
ควำมสั มพั นธ์ ทำงครอบครั วระหว่ ำงกรรมกำรและผู้ บริ หำร
ไม่ มี
คุ ณวุ ฒิกำรศึ กษำ
• ปริ ญญำตรี วทบ คณิ ตศำสตร์ ประยุ กต์ สถำบั นเทคโนโลยี พระจอมเกล้ ำเจ้ ำคุ ณทหำรลำดกระบั ง
ประวั ติกำรอบรม
ไม่ มี
ประวั ติกำรท� ำงำน 5 ปี ย้ อนหลั ง
• 2540-ปั จจุ บัน
ผู้ อ�ำนวยกำรสำยงำนสำยงำนปฏิ บัติกำรส� ำนั กงำน บริ ษัท ไทยอุ ตสำหกรรมพลำสติ ก(1994) จ� ำกั ด(มหำชน)
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นำงสำวอรนุ ตร์ ใจประสำท
กรรมกำรบริ หำร
ผู้ อ�ำนวยกำรสำยงำนบั ญชี และกำรเงิ น(CFO)
อำยุ 44 ปี
กำรถื อครองหลั กทรั พย์ ของบริ ษัทฯ ณ วั นที่ 31 ธั นวำคม 2564
• ตนเอง : 100 หุ้ น
• คู่ สมรสและบุ ตรที่ ยังไม่ บรรลุ นิติภำวะ : ไม่ มี
ควำมสั มพั นธ์ ทำงครอบครั วระหว่ ำงกรรมกำรและผู้ บริ หำร
ไม่ มี
คุ ณวุ ฒิกำรศึ กษำ
• ปริ ญญำโท บริ หำรธุ รกิ จสำขำกำรจั ดกำร มหำวิ ทยำลั ยศรี นคริ นทรวิ โรฒ
• ปริ ญญำตรี บั ญชี มหำวิ ทยำลั ยหอกำรค้ ำไทย
ประวั ติกำรอบรม
• Orientation Course – CFO Focus on Financial Reporting รุ่ นที่ 3/2560
ประวั ติกำรท� ำงำน 5 ปี ย้ อนหลั ง
• 2559-ปั จจุ บัน
ผู้ อ�ำนวยกำรสำยงำนบั ญชี และกำรเงิ น บริ ษัท ไทยอุ ตสำหกรรมพลำสติ ก(1994) จ� ำกั ด(มหำชน)

นำยเดชำ พุ ดขุ นทด
กรรมกำรบริ หำร
ผู้ อ�ำนวยกำรสำยงำนปฏิ บัติกำรโรงงำน
อำยุ 48 ปี
กำรถื อครองหลั กทรั พย์ ของบริ ษัทฯ ณ วั นที่ 31 ธั นวำคม 2564
• ตนเอง : 11,000 หุ้ น
• คู่ สมรสและบุ ตรที่ ยังไม่ บรรลุ นิติภำวะ : ไม่ มี
ควำมสั มพั นธ์ ทำงครอบครั วระหว่ ำงกรรมกำรและผู้ บริ หำร
ไม่ มี
คุ ณวุ ฒิกำรศึ กษำ
• ปวศ. มหำวิ ทยำลั ยเอเชี ยอำคเนย์
ประวั ติกำรอบรม
ไม่ มี
ประวั ติกำรท� ำงำน 5 ปี ย้ อนหลั ง
• 2542-ปั จจุ บัน
ผู้ อ�ำนวยกำรสำยงำนสำยงำนปฏิ บัติกำรโรงงำน บริ ษัท ไทยอุ ตสำหกรรมพลำสติ ก(1994) จ� ำกั ด(มหำชน)
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นำงสำวสุ นทรี ย์ ปำนะบุ ตร1
ผู้ จัดกำรฝ่ ำยบั ญชี /สมุ ห์บัญชี
อำยุ 36 ปี
กำรถื อครองหลั กทรั พย์ ของบริ ษัทฯ ณ วั นที่ 31 ธั นวำคม 2564
• ตนเอง : ไม่ มี
• คู่ สมรสและบุ ตรที่ ยังไม่ บรรลุ นิติภำวะ : ไม่ มี
ควำมสั มพั นธ์ ทำงครอบครั วระหว่ ำงกรรมกำรและผู้ บริ หำร
ไม่ มี
คุ ณวุ ฒิกำรศึ กษำ
• ปริ ญญำโท บริ หำรธุ รกิ จ(สำขำบั ญชี ) มหำวิ ทยำลั ยรำมค� ำแหง
• ปริ ญญำตรี บริ หำรธุ รกิ จ(สำขำบั ญชี ) มหำวิ ทยำลั ยขอนแก่ น
ประวั ติกำรอบรม
• ข้ อควรระวั งในกำรปิ ดบั ญชี กำรจั ดท� ำงบกำรเงิ น และกำรยื่ นภำษี เงิ นได้ รุ่ นที่ 1/2564
• มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ฉบั บที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมื อทำงกำรเงิ น(“TFRS9”)
• ภำพรวมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น รุ่ นที่ 2/62
• กำรค� ำนวณผลประโยชน์ พนั กงำนด้ วยหลั กคณิ ตศำสตร์ ประกั นภั ย
• ภำพรวมมำตรฐำนกำรสอบบั ญชี ของไทย รุ่ นที่ 2/62
• มำตรฐำน กำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ฉบั บที่ 16 เรื่ อง สั ญญำเช่ ำ (“TFRS 16”)
ประวั ติกำรท� ำงำน 5 ปี ย้ อนหลั ง
• 2564-ปั จจุ บัน
ผู้ จัดกำรฝ่ ำยบั ญชี บริ ษัท ไทยอุ ตสำหกรรมพลำสติ ก(1994) จ� ำกั ด(มหำชน)
• 2558-2564
หั วหน้ ำสำยตรวจสอบบั ญชี บจก.เอส. เค. แอคเคำน์ แต้ นท์ เซอร์ วิสเซส

นำงสำวสุ พรรณี งำมเริ ง2
ผู้ จัดกำรฝ่ ำยบั ญชี /สมุ ห์บัญชี
อำยุ 44 ปี
กำรถื อครองหลั กทรั พย์ ของบริ ษัทฯ ณ วั นที่ 31 ธั นวำคม 2564
• ตนเอง : 3,300 หุ้ น
• คู่ สมรสและบุ ตรที่ ยังไม่ บรรลุ นิติภำวะ : ไม่ มี
ควำมสั มพั นธ์ ทำงครอบครั วระหว่ ำงกรรมกำรและผู้ บริ หำร
ไม่ มี
คุ ณวุ ฒิกำรศึ กษำ
• ปริ ญญำตรี กำรบั ญชี มหำวิ ทยำลั ยสวนดุ สิต
ประวั ติกำรอบรม
• อบรมพั ฒนำควำมรู้ อย่ ำงต่ อเนื่ องด้ ำนบั ญชี (CPD)
ประวั ติกำรท� ำงำน 5 ปี ย้ อนหลั ง
• 2562-2564
ผู้ จัดกำรฝ่ ำยบั ญชี บริ ษัท ไทยอุ ตสำหกรรมพลำสติ ก(1994) จ� ำกั ด(มหำชน)

นำงสำวสุ นทรี ย์ ปำนะบุ ตร ด� ำรงต� ำแหน่ ง ผู้ จัดกำรฝ่ ำยบั ญชี /สมุ ห์บัญชี มี ผลตั้ งแต่ วันที่ 16 สิ งหำคม 2564
นำงสำวสุ พรรณี งำมเริ ง ลำออกจำกต� ำแหน่ ง ผู้ จัดกำรฝ่ ำยบั ญชี /สมุ ห์บัญชี มี ผลตั้ งแต่ วันที่ 1 มิ ถุนำยน 2564

1
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นำงสำงอรุ ณทดี ธ� ำรงค์ สกุ ลศิ ริ 1
เลขำนุ กำรบริ ษัท
อำยุ 31 ปี
กำรถื อครองหลั กทรั พย์ ของบริ ษัทฯ ณ วั นที่ 31 ธั นวำคม 2564
• ตนเอง : ไม่ มี
• คู่ สมรสและบุ ตรที่ ยังไม่ บรรลุ นิติภำวะ : ไม่ มี
ควำมสั มพั นธ์ ทำงครอบครั วระหว่ ำงกรรมกำรและผู้ บริ หำร
ไม่ มี
คุ ณวุ ฒิกำรศึ กษำ
• ปริ ญญำตรี บั ญชี มหำวิ ทยำลั ยหอกำรค้ ำไทย
ประวั ติกำรอบรม
• Company Secretary Program (CSP) รุ่ นที่ 124/2564
• หลั กสู ตรพั ฒนำวิ ชำชี พเลขำนุ กำรบริ ษัทปี 2564
ประวั ติกำรท� ำงำน 5 ปี ย้ อนหลั ง
• 2564-ปั จจุ บัน
เลขำนุ กำรบริ ษัท บริ ษัท ไทยอุ ตสำหกรรมพลำสติ ก(1994) จ� ำกั ด(มหำชน)
• 2561-2564
หั วหน้ ำส่ วนงำนตรวจสอบภำยในและระบบคุ ณภำพ บริ ษัท วี เทค เดคคอร์ จ� ำกั ด
ขอบเขต หน้ ำที่ และควำมรั บผิ ดชอบ
• จั ดท� ำและเก็ บรั กษำเอกสำรส� ำคั ญได้ แก่ ทะเบี ยนกรรมกำร หนั งสื อนั ดประชุ ม รำยงำนกำรประชุ มคณะกรรมกำรบริ ษัทและผู้ ถือหุ้ น รำยงำนประจ� ำปี และ
รำยงำนกำรมี ส่วนได้ เสี ย
• จั ดประชุ มคณะกรรมกำรบริ ษัทและผู้ ถือหุ้ นให้ เป็ นไปตำมกฎหมำยและข้ อบั งคั บบริ ษัท รวมถึ งประสำนงำนให้ มีกำรปฏิ บัติตำมมติ ที่ประชุ มคณะกรรมกำร
บริ ษัทและที่ ประชุ มผู้ ถือหุ้ น
• ให้ ค�ำแนะน� ำและสนั บสนุ นกำรปฏิ บัติงำนของกรรมกำรและผู้ บริ หำรให้ เป็ นไปตำมกฎหมำยและกฎระเบี ยบที่ เกี่ ยวข้ อง
• ประสำนงำนระหว่ ำงประธำนกรรมกำรกั บกรรมกำรผู้ จัดกำรและฝ่ ำยจั ดกำร รวมถึ งระหว่ ำงบริ ษัทฯ กั บผู้ ถือหุ้ น
• ส่ งเสริ มให้ กรรมกำร ผู้ บริ หำร และพนั กงำนของบริ ษัทฯ ปฏิ บัติตำมหลั กกำรก� ำกั บดู แลกิ จกำรที่ ดี
• หน้ ำที่ อื่นตำมกฎหมำยหรื อที่ ได้ รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท

นำยณั ฐภั ทร พู นผลทวี ลำภ2
เลขำนุ กำรบริ ษัท
อำยุ 28 ปี
กำรถื อครองหลั กทรั พย์ ของบริ ษัทฯ ณ วั นที่ 31 ธั นวำคม 2564
• ตนเอง : ไม่ มี
• คู่ สมรสและบุ ตรที่ ยังไม่ บรรลุ นิติภำวะ : ไม่ มี
ควำมสั มพั นธ์ ทำงครอบครั วระหว่ ำงกรรมกำรและผู้ บริ หำร
ไม่ มี
คุ ณวุ ฒิกำรศึ กษำ
• ปริ ญญำตรี เศรษฐศำสตร์ จุ ฬำลงกรณ์ มหำวิ ทยำลั ย
ประวั ติกำรอบรม
• Company Secretary Program (CSP)
• Company Reporting Program (CRP)
• Effective Minute Taking (EMT)
ประวั ติกำรท� ำงำน 5 ปี ย้ อนหลั ง
• 2564-ปั จจุ บัน
ผู้ จัดกำรฝ่ ำยกำรเงิ น บริ ษัท ไทยอุ ตสำหกรรมพลำสติ ก(1994) จ� ำกั ด(มหำชน)
• 2563-2564
เลขำนุ กำรบริ ษัท/ผู้ จัดกำรฝ่ ำยกำรเงิ น บริ ษัท ไทยอุ ตสำหกรรมพลำสติ ก(1994) จ� ำกั ด(มหำชน)
• 2562-2563
ผู้ ช่วยเลขำนุ กำรบริ ษัท / หั วหน้ ำฝ่ ำยกำรเงิ น บริ ษัท ไทยอุ ตสำหกรรมพลำสติ ก(1994) จ� ำกั ด(มหำชน)
• 2559–2562
ผู้ ช่วยเลขำนุ กำรบริ ษัท / เจ้ ำหน้ ำที่ ฝ่ำยประสำนงำนขำย บริ ษัท ไทยอุ ตสำหกรรมพลำสติ ก(1994) จ� ำกั ด(มหำชน)
นำงสำวอรุ ณทดี ธ� ำรงสกุ ลศิ ริ ได้ รับกำรแต่ งตั้ งให้ ด�ำรงต� ำแหน่ ง เลขำนุกำรบริ ษัท มี ผลตั้ งแต่ วันที่ 17 ธั นวำคม 2564
นำยณั ฐภั ทร พู นผลทวี ลำภ ได้ ลำออกจำกต� ำแหน่ ง เลขำนุกำรบริ ษัท มี ผลตั้ งแต่ วันที่ 17 ธั นวำคม 2564

1
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เอกสำรแนบ 2
รำยละเอี ยดเกี่ ยวกั บหั วหน้ ำงำนตรวจสอบภำยใน และหั วหน้ ำงำนก� ำกั บดู แลกำรปฏิ บัติงำน
ของบริ ษัท
รำยละเอี ยดเกี่ ยวกั บหั วหน้ ำตรวจสอบภำยใน
1) ชื่ อ - นำมสกุ ล : นำงสำววั ลดี สี บุ ญเรื อง
วุ ฒิกำรศึ กษำ
: ปริ ญญำตรี คณะพำณิ ชยศำสตร์ และกำรบั ญชี จุ ฬำลงกรณ์ มหำวิ ทยำลั ย
: หลั กสู ตร Director Accreditation Program (DAP)
หลั กสู ตรกำรอบรม
หลั กสู ตร Audit Committee Program (DCP)
ประสบกำรณ์ ท� ำงำน : 2537 - ปั จจุ บัน
Senior Partner บริ ษัท สอบบั ญชี ไอ วี แอล จ� ำกั ด
กำรถื อครองหลั กทรั พย์ ของบริ ษัท ณ วั นที่ 31 ธั นวำคม 2564 : ไม่ มี
ควำมสั มพั นธ์ ทำงครอบครั วระหว่ ำงกั น : ไม่ มี
2) ชื่ อ - นำมสกุ ล : นำงสำว อั งคณำ ไทยจรั สเสถี ยร
วุ ฒิกำรศึ กษำ
: ปริ ญญำตรี บั ญชี บัณฑิ ต มหำวิ ทยำลั ยกรุ งเทพ
ปริ ญญำโท บริ หำรธุ รกิ จมหำบั ณฑิ ต สำขำบั ญชี มหำวิ ทยำลั ยรำมค� ำแหง
: ไม่ มี
หลั กสู ตรกำรอบรม
ประสบกำรณ์ ท� ำงำน : 2555 - ปั จจุ บัน
Partner บริ ษัท สอบบั ญชี ไอ วี แอล จ� ำกั ด
กำรถื อครองหลั กทรั พย์ ของบริ ษัท ณ วั นที่ 31 ธั นวำคม 2564 : ไม่ มี
ควำมสั มพั นธ์ ทำงครอบครั วระหว่ ำงกั น : ไม่ มี
หั วหน้ ำงำนก� ำกั บดู แลกำรปฏิ บัติงำนของบริ ษัท (COMPLIANCE)
บริ ษัทฯ ได้ มอบหมำยให้ นำย อภิ รัตน์ ธี ระรุ จินนท์ เป็ นผู้ ควำมรั บผิ ดชอบในกำรก� ำกั บดู แลให้ บริ ษัทปฏิ บัติตำมกฎหมำย กฎระเบี ยบ ข้ อบั งคั บ นโยบำย และ
ข้ อก� ำหนดของตลำดหลั กทรั พย์ แห่ งประเทศไทย ส� ำนั กงำนคณะกรรมกำรก� ำกั บหลั กทรั พย์ และตลำดหลั กทรั พย์ แห่ งประเทศไทย และกฎหมำยมหำชน
1) ชื่ อ – นำมสกุ ล : นำยอภิ รัตน์ ธี ระรุ จินนท์
วุ ฒิกำรศึ กษำ
: ปริ ญญำโท บริ กำรธุ รกิ จ สถำบั นบั ณฑิ ตพั ฒนบริ หำรศำสตร์ (NIDA)
ปริ ญญำตรี เศรษฐศำสตร์ หลั กสู ตรนำนำชำติ จุ ฬำลงกรณ์ มหำวิ ทยำลั ย
: Company Secretary Program (CSP)
หลั กสู ตรกำรอบรม
Company Reporting Program (CRP)
Effective Minutes Taking (EMT)
Board Reporting Program (BRP)
ประสบกำรณ์ ท� ำงำน : 2563 - ปั จจุ บัน
รองกรรมกำรผู้ จัดกำร บริ ษัท ไทยอุ ตสำหกรรมพลำสติ ก(1994) จ� ำกั ด(มหำชน)
2559 - 2563
เลขำนุ กำรบริ ษัท บริ ษัท ไทยอุ ตสำหกรรมพลำสติ ก(1994) จ� ำกั ด(มหำชน)
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4. เครื่ องมื อเครื่ องใช้ รวมทั้ งสิ้ น 361 รำยกำร

5. เครื่ องใช้ และอุ ปกรณ์ ส� ำนั กงำน รวมทั้ งสิ้ น 475 รำยกำร

3. เครื่ องจั กรและอุ ปกรณ์ รวมทั้ งสิ้ น 317 รำยกำร

2. อำคำรและส่ วนปรั บปรุ งอำคำร
2.1 อำคำรถำวร 1 ชั้ น เลขที่ 53/1 หมู่ 4 ถนนกำญจนำภิ เษก
ต� ำบลบำงแม่ นำง อ� ำเภอบำงใหญ่ จั งหวั ดนนทบุ รี พื้ นที่
5,183 ตำรำงเมตร
2.2 อำคำรถำวร 4 ชั้ น ตั้ งอยู่ บน โฉนดเลขที่ 99181
เลขที่ 53/2 หมู่ 4 ต� ำบลบำงแม่ นำง อ� ำเภอบำงใหญ่
จั งหวั ดนนทบุ รี พื้ นที่ 1,874 ตำรำงเมตร
2.3 อำคำรถำวร 1 ชั้ น เลขที่ 53/3 หมู่ 4 ถนนกำญจนำภิ เษก
ต� ำบลบำงแม่ นำง อ� ำเภอบำงใหญ่ จั งหวั ดนนทบุ รี พื้ นที่
2,520 ตำรำงเมตร
2.4 อำคำรถำวร 3 ชั้ น ตั้ งอยู่ บนโฉนดเลขที่ 99181
เลขที่ 53/2 หมู่ 4 ต� ำบลบำงแม่ นำง อ� ำเภอบำงใหญ่
จั งหวั ดนนทบุ รี พื้ นที่ 1,398 ตำรำงเมตร
2.5 อำคำรถำวร 2 ชั้ น เลขที่ 53/1 หมู่ 4 ถนนกำญจนำภิ เษก
ต� ำบลบำงแม่ นำง อ� ำเภอบำงใหญ่ จั งหวั ดนนทบุ รี พื้ นที่
1,200 ตำรำงเมตร
2.6 อำคำรถำวร 4 ชั้ น เลขที่ 53/1 หมู่ 4 ถนนกำญจนำภิ เษก
ต� ำบลบำงแม่ นำง อ� ำเภอบำงใหญ่ จั งหวั ดนนทบุ รี พื้ นที่
3,928 ตำรำงเมตร
2.7 ต่ อเติ มอำคำร

1. ที่ ดินและส่ วนปรั บปรุ งที่ ดิน
1.1 โฉนดเลขที่ 99181 ต� ำบลบำงแม่ นำง อ� ำเภอบำงใหญ่
จั งหวั ดนนทบุ รี เนื้ อที่ 10 ไร่ 2 งำน 59.9 ตำรำงวำ
1.2 โฉนดเลขที่ 99182 ต� ำบลบำงแม่ นำง อ� ำเภอบำงใหญ่
จั งหวั ดนนทบุ รี เนื้ อที่ 3 งำน 64.9 ตำรำงวำ
1.3 ส่ วนปรั บปรุ งที่ ดิน

รำยกำรทรั พย์ สิน

1) ทรั พย์ สินที่ ใช้ ในกำรประกอบธุ รกิ จ ณ วั นที่ 31 ธั นวำคม 2564

เป็ นเจ้ ำของกรรมสิ ทธิ์

เป็ นเจ้ ำของกรรมสิ ทธิ์

เป็ นเจ้ ำของกรรมสิ ทธิ์

เป็ นเจ้ ำของกรรมสิ ทธิ์

เป็ นเจ้ ำของกรรมสิ ทธิ์
เป็ นเจ้ ำของกรรมสิ ทธิ์

อำคำรโรงงำนผลิ ตสิ นค้ ำและสถำนที่
เก็ บสิ นค้ ำ
อำคำรที่ พักอำศั ยส� ำหรั บคนงำน

อำคำรส� ำนั กงำน

โรงงำนผลิ ตสิ นค้ ำ

อำคำรส� ำนั กงำนและโรงงำน
ใช้ ที่ส�ำนั กงำนและโรงงำน

ใช้ ที่ส�ำนั กงำนและโรงงำน

เป็ นเจ้ ำของกรรมสิ ทธิ์

เป็ นเจ้ ำของกรรมสิ ทธิ์

เป็ นเจ้ ำของกรรมสิ ทธิ์

อำคำรที่ พักอำศั ยส� ำหรั บคนงำน

ใช้ ที่ส�ำนั กงำนและโรงงำน

เป็ นเจ้ ำของกรรมสิ ทธิ์

เป็ นเจ้ ำของกรรมสิ ทธิ์

ที่ ตั้งโรงงำน

อำคำรส� ำนั กงำนและโรงงำน
ผลิ ตสิ นค้ ำ

เป็ นเจ้ ำของกรรมสิ ทธิ์

เป็ นเจ้ ำของกรรมสิ ทธิ์

กรรมสิ ทธิ์

ที่ ตั้งโรงงำน สถำนที่ เก็ บสิ นค้ ำ และ
อำคำรที่ พักอำศั ยส� ำหรั บคนงำน
ที่ ตั้งส� ำนั กงำน

กำรใช้ งำน

1,567,079.83

1,760,443.86

51,480,095.13

2,638,950.65

64,895,374.36

14,656,551.10

9,270,424.87

555,471.71

26,326,149.50

120,651,621.34
2,308,699.15

950,015.00

19,292,765.00
18,342,750.00

มู ลค่ ำตำมบั ญชี (บำท)

เอกสำรแนบ 3
ทรั พย์ สินที่ ใช้ ในกำรประกอบธุ รกิ จ และรำยละเอี ยดเกี่ ยวกั บรำยกำรประเมิ นรำคำทรั พย์ สิน

ไม่ มีภำระผู กพั น

ไม่ มีภำระผู กพั น

ติ ดจ� ำนอง
กั บธนำคำรไทยพำนิ ชย์ จ� ำกั ด(มหำชน)

ติ ดจ� ำนอง
กั บธนำคำรไทยพำนิ ชย์ จ� ำกั ด(มหำชน)

ติ ดจ� ำนอง
กั บธนำคำรไทยพำนิ ชย์ จ� ำกั ด(มหำชน)

ภำระผู กพั น

แบบ 56-1 One Report 2564

เอกสำรแนบ 3
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เป็ นเจ้ ำของกรรมสิ ทธิ์ /มี สิทธิ
ครอบครอง

ใช้ ที่ส�ำนั กงำนและโรงงำน

เครื่ องหมำยกำรค้ ำ

3) เครื่ องหมำยกำรค้ ำส� ำหรั บตรำสิ นค้ ำ (Brand Logo)
รำยละเอี ยด

ไม่ มีภำระผู กพั น

บริ ษัทเป็ นเจ้ ำของกรรมสิ ทธิ์

เครื่ องหมำยกำรค้ ำส� ำหรั บสิ นค้ ำของบริ ษัทฯ

เครื่ องหมำยกำรค้ ำส� ำหรั บสิ นค้ ำของบริ ษัทฯ

เครื่ องหมำยกำรค้ ำส� ำหรั บสิ นค้ ำของบริ ษัทฯ

บริ ษัทเป็ นเจ้ ำของกรรมสิ ทธิ์

บริ ษัทเป็ นเจ้ ำของกรรมสิ ทธิ์

ไม่ มีภำระผู กพั น

ไม่ มีภำระผู กพั น
ไม่ มีภำระผู กพั น

บริ ษัทเป็ นเจ้ ำของกรรมสิ ทธิ์
บริ ษัทเป็ นเจ้ ำของกรรมสิ ทธิ์

บริ ษัทเป็ นเจ้ ำของกรรมสิ ทธิ์

ไม่ มีภำระผู กพั น
ไม่ มีภำระผู กพั น
ไม่ มีภำระผู กพั น

ภำระผู กพั น

ไม่ มีภำระผู กพั น/สิ นเชื่ อรถยนต์ กับ
ธนำคำรไทยพำนิ ชย์ จ� ำกั ด(มหำชน)

ภำระผู กพั น

บริ ษัทเป็ นเจ้ ำของกรรมสิ ทธิ์
บริ ษัทเป็ นเจ้ ำของกรรมสิ ทธิ์
บริ ษัทเป็ นเจ้ ำของกรรมสิ ทธิ์

ลั กษณะกรรมสิ ทธิ์

1,657,576.04

มู ลค่ ำตำมบั ญชี (บำท)

บริ ษัทเป็ นเจ้ ำของกรรมสิ ทธิ์

กรรมสิ ทธิ์

ใช้ เป็ นโปรแกรมจั ดกำรทำงบั ญชี ในกำรด� ำเนิ นกิ จกำรบริ ษัท
ใช้ เป็ นโปรแกรมบริ หำรจั ดกำรเงิ นเดื อนบริ หำรงำนบุ คคล
ใช้ เป็ นระบบปฏิ บัติกำรคอมพิ วเตอร์ พื้นฐำนเพื่ อรองรั บกำรด� ำเนิ นงำนใน
กิ จกำร
ใช้ เป็ นโปรแกรมที่ ใช้ งำนส� ำนั กงำน
ใช้ ส�ำหรั บเป็ นระบบบริ หำรจั ดกำร System & Security ในกิ จกำร ดู แลกำร
ใช้ งำนคอมพิ วเตอร์ ที่อยู่ ในระบบ
ใช้ เป็ นโปรแกรมในกำรบริ หำรด้ ำนกำรขำย

2. ซอฟต์ แวร์ คอมพิ วเตอร์ อยู่ ระหว่ ำงติ ดตั้ งรวมมู ลค่ ำ 1,668,000.00 บำท
ใช้ เป็ นโปรแกรมในกำรบริ หำรจั ดกำรคลั งสิ นค้ ำ
2.1 โปรแกรม Similan

1.6 โปรแกรม SBC

1.4 โปรแกรม Microsoft Office
1.5 โปรแกรมแอนตี้ ไวรั ส Comodo Endpoint Security

1. ซอฟต์ แวร์ คอมพิ วเตอร์ รวมมู ลค่ ำ 453,688.49 บำท
1.1 โปรแกรม Express
1.2 โปรแกรมเงิ นเดื อนส� ำเร็ จรู ป business plus HRM
1.3 ระบบปฏิ บัติกำร Microsoft Windows

ประเภทสิ นทรั พย์

วั ตถุ ประสงค์ ในกำรถื อครอง

กรรมสิ ทธิ์

กำรใช้ งำน

2) ทรั พย์ สินไม่ มีตัวตนที่ ใช้ ในกำรประกอบธุ รกิ จ ณ วั นที่ 31 ธั นวำคม 2564

6. ยำนพำหนะ

รำยกำรทรั พย์ สิน

| บริ ษัท ไทยอุ ตสำหกรรมพลำสติ ก(1994) จ� ำกั ด(มหำชน)

เครื่ องหมำยกำรค้ ำ
เครื่ องหมำยกำรค้ ำส� ำหรั บสิ นค้ ำของบริ ษัทฯ

เครื่ องหมำยกำรค้ ำส� ำหรั บสิ นค้ ำของบริ ษัทฯ

เครื่ องหมำยกำรค้ ำส� ำหรั บสิ นค้ ำของบริ ษัทฯ

เครื่ องหมำยกำรค้ ำส� ำหรั บสิ นค้ ำของบริ ษัทฯ

อยู่ ระหว่ ำงกำรขอจดทะเบี ยนเครื่ องหมำยกำรค้ ำ

อยู่ ระหว่ ำงกำรขอจดทะเบี ยนเครื่ องหมำยกำรค้ ำ

บริ ษัทเป็ นเจ้ ำของกรรมสิ ทธิ์

บริ ษัทเป็ นเจ้ ำของกรรมสิ ทธิ์

บริ ษัทเป็ นเจ้ ำของกรรมสิ ทธิ์

บริ ษัทเป็ นเจ้ ำของกรรมสิ ทธิ์

บริ ษัทเป็ นเจ้ ำของกรรมสิ ทธิ์

รำยละเอี ยด

บริ ษัทเป็ นเจ้ ำของกรรมสิ ทธิ์

กรรมสิ ทธิ์

แบบ 56-1 One Report 2564
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| บริ ษัท ไทยอุ ตสำหกรรมพลำสติ ก(1994) จ� ำกั ด(มหำชน)

เอกสำรแนบ 4
นโยบำยและแนวปฏิ บัติกำรก� ำกั บดู แลกิ จกำรฉบั บเต็ ม และกฎบั ตรคณะกรรมกำร
นโยบำยกำรก� ำกั บดู แลกิ จกำรที่ ดีของ บริ ษัท ไทยอุ ตสำหกรรมพลำสติ ก(1994)จ� ำกั ด(มหำชน)
เอกสำรแนบเผยแพร่ บนเว็ บไซต์ บริ ษัท (www.tpic.co.th)
ภำยใต้ หัวข้ อ “กำรพั ฒนำสู่ ควำมยั่ งยื น”

กฎบั ตรคณะกรรมกำรบริ ษัท และคณะกรรมกำรชุ ดย่ อย
เอกสำรแนบเผยแพร่ บนเว็ บไซต์ บริ ษัท (www.tpic.co.th)
ภำยใต้ หัวข้ อ “กำรพั ฒนำสู่ ควำมยั่ งยื น”
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