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7.  ข้อมูลหลักทรัพย์และผุ้ถือหุ้น 
7.1   จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้วของบริษัท 

    หุ้นสามัญ   
   ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทุนช าระแล้ว 8,400,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวนไม่เกิน 

8,400,000,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

7.2 ข้อจ ากดัการโอนหุ้น 
    หุน้ของบริษทัสามารถโอนไดโ้ดยไม่มีขอ้จ ากดั โดยการโอนหุน้จะตอ้งไม่ท าใหสั้ดส่วนการถือหุน้โดยบุคคลต่างดา้ว
มากกวา่ร้อยละ 49 ของหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั  

7.3  ผู้ถือหุ้น 

    รายช่ือผูถื้อหุน้ใหญ่ 10 รายแรก ของบริษทั ณ วนัที่ 4 มกราคม 2562 สรุปไดด้งัน้ี (ณ วนัท่ีปิดทะเบียนคร้ังหลงัสุด) 

รายนามผูถื้อหุน้ จ านวนหุน้ % 
1. บริษทั ทีพีไอ โพลีน จ ากดั (มหาชน) 
2. บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จ  ากดั 
3. THE BANK OF NEW YORK MELLON 
4. นายนเรศ งามอภิชน 
5. นายไพบูลย ์เสรีวฒันา  
6. บริษทั กรุงเทพประกนัชีวติ จ  ากดั (มหาชน) 
7. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 
8. NORTRUST  NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST 
   COMPANY RE IEDU UCITS CLIENTS 10 PCT ACCOUNT 
9. MR. YUK LUNG LEE    

10. HSBC BANK PLC-HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS   ASIA 
      EX JAPAN EQUITY SMALLER COMPANIES   

5,899,999,300  
89,334,179 
88,451,300 
83,200,000 
82,587,500   
67,826,500 
54,947,044   
50,000,000 

 
48,750,000 
45,809,300 

               

70.24 
1.06 
1.05 
0.99 
0.98 
0.81 
0.65 
0.60 

 
0.58 
0.55 

 

            การออกและเสนอขายหุ้นกู้ นายทะเบียนหุ้นกู้ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  

             การออกและเสนอขายหุน้กู ้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  

สัญลกัษณ์ ช่ือตราสาร ประเภท มลูค่าท่ีตรา
ไวร้วม  

(ลา้นบาท) 

อตัรา
ดอกเบ้ีย 
ต่อปี 

วนัออก 
ตราสาร 

วนัไถ่ถอน 
ตราสาร 

อาย ุ 

TPIPP21NA หุน้กู ้บริษทั ทีพีไอ โพลีน 
เพาเวอร์ จ  ากดั (มหาชน)        
คร้ังท่ี 1/2561 ครบก าหนด      
ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 

หุน้กูช้นิดระบุช่ือ         
ผูถื้อ ไม่ดอ้ยสิทธิ        
ไม่มีประกนั และ        
มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

4,000 3.90 %  28 พ.ย. 61 28 พ.ย. 64 3 ปี 

           นายทะเบียนหุ้นกู้ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  ส าหรับหุ้นกู้ท่ีได้ออกและเสนอขาย  
ช่ือ  : ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน)  
ท่ีตั้ง  : 1222 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120  
โทรศพัท ์  : +66 (0) 2296-2000, +66 (0) 2296-5696 
โทรสาร   : +66 (0) 2683-1302 
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7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท  

   บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลประจ าปีให้แก่ผูถื้อหุ้นตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยมีนโยบายจ่ายเงินปัน
ผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50.0 ของก าไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลงัหักภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
และเงินส ารองต่าง ๆ ทุกประเภทตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทั อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปัน
ผลดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดข้ึ้นอยู่กบัผลประกอบการ กระแสเงินสด แผนการลงทุน ความจ าเป็น และความ
เหมาะสมอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นสมควร ทั้งน้ี การประกาศจ่ายเงินปันผลประจ าปีจะตอ้งไดรั้บความ
เห็นชอบจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีดว้ย 

   นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นไดเ้ป็นคร้ังคราว เม่ือเห็นว่า
บริษทัมีก าไรสมควรพอท่ีจะท าเช่นนั้น และเม่ือไดจ่้ายเงินปันผลแลว้ให้รายงานให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบในการ
ประชุมคราวต่อไป 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ ปี 2560 ปี 2561 
ก าไรสุทธิต่อหุน้ (บาท) 0.333 0.44 
เงินปันผลต่อหุน้ (บาท)    0.300     0.40 * 
มลูค่าท่ีตราไวต่้อหุน้ (บาท) 1.00 1.00 
อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ (%) 90.09 90.91 

 
หมายเหตุ   *   ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 2/2562 เม่ือวนัที่ 22 กุมภาพนัธ์ 2562 ทั้งน้ีสิทธิใน  

          การรับเงินปันผลดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอน เน่ืองจากตอ้งรอการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผู ้
         ถือหุน้ประจ าปี 2562 ซ่ึงมีก าหนดวนัประชุมในวนัท่ี 19 เมษายน 2562 
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คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริหาร 

เลขานุการบริษัท 

นายถนอมศักดิ์ ยาเอก 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
นายภากร เลีย่วไพรัตน์ 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
สายบญัชีและการเงิน 

Accounting and Finance 
รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส 

ฝ่ายโรงงาน 

ผู้จัดการ 
ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

คณะจัดการ 

เลขานุการบริษัท 

กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

ผู้ช่วยรองผู้จัดการใหญ่     
 ฝ่ายน ้ามนัและก๊าซ 

ผู้ช่วยรองผู้จัดการใหญ่ 
ฝ่ายโรงงาน 

 

ผู้จัดการ 
ฝ่ายบญัชี 

ผู้จัดการ 
ฝ่ายการเงิน 

 

ผู้จัดการ 
ฝ่ายโรงไฟฟ้า 

 

ผู้จัดการ 
ฝ่ายซ่อมบ ารุงไฟฟ้าและเคร่ืองมือวดั  

ผู้จัดการ 
ฝ่ายวิศวกรรมโรงงาน 

ผู้จัดการ 
ฝ่ายซ่อมบ ารุงเคร่ืองกล 

ผู้จัดการ 
ฝ่ายผลิตเช้ือเพลิง RDF 

8. โครงสร้างการจัดการ 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 โครงสร้างองคก์รของบริษทั เป็นดงัน้ี 
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8.1  คณะกรรมการบริษัท  

  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย (1) คณะกรรมการบริษัท (2) 
คณะกรรมการชุดยอ่ยจ านวน 2 ชุด ไดแ้ก่ คณะจดัการ และคณะกรรมการตรวจสอบ และ (3) คณะผูบ้ริหาร 

    แมว้่าบริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน แต่บริษัทไดก้ าหนดหลกัการการก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั โดยถือหลกัเกณฑ์การพิจารณาก าหนดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษทั ตามแนวทาง
เดียวกันกบับริษทัมหาชนจ ากดัในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ถือปฏิบติั โดยเปรียบเทียบและอา้งอิงกบัอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน
และขนาดใกลเ้คียงกันและค านึงถึงฐานะและผลประกอบการของบริษทั เป็นส าคญั ทั้งน้ี เพ่ือเป็นการตอบแทนการปฏิบัติ
หนา้ท่ี สร้างแรงจูงใจใหแ้ก่บุคคลากรท่ีมีคุณวฒิุ ความรู้ ความสามารถ ทกัษะและประสบการณ์ท่ีเหมาะสมเอ้ือประโยชน์สูงสุด
ต่อความส าเร็จในการประกอบกิจการของบริษทั นอกจากน้ี บริษทัไดมี้การก าหนดหลกัเกณฑส์ าหรับการคดัเลือกและแต่งตั้ง
ผูบ้ริหาร รวมถึงการจ่ายค่าตอบแทน  

1) คณะกรรมการบริษัท 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการบริษทัมีจ านวน 14 ท่าน ประกอบดว้ย 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. นายประชยั เล่ียวไพรัตน์ ประธานกรรมการ 
2. ดร.ประมวล เล่ียวไพรัตน์ รองประธานกรรมการ 
3. นางอรพิน เล่ียวไพรัตน์ รองประธานกรรมการ 
4. นายประหยดั เล่ียวไพรัตน์ กรรมการ 
5. นางสาวภทัรพรรณ เล่ียวไพรัตน์ กรรมการ 
6. นายภากร เล่ียวไพรัตน์ กรรมการ 
7. นายภคัพล เล่ียวไพรัตน์ กรรมการ 
8. นางณิธาวนั เล่ียวไพรัตน์ กรรมการ 
9. นางสาวมาลินี เล่ียวไพรัตน์ กรรมการ 
10. นายมนู เลียวไพโรจน์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
11. ดร. ธีระพงษ ์วกิิตเศรษฐ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
12. ดร. อภิชยั จนัทรเสน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
13. นายขนัธ์ชยั วจิกัขณะ กรรมการอิสระ 
14. นายวนัชยั มโนสุทธิ กรรมการอิสระ 

 ทั้งน้ี  กรรมการทุกคนของบริษทัไดเ้ขา้รับการอบรมหลกัสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทยท่ีเก่ียวกับ
กรรมการอย่างน้อย 1 หลกัสูตร ไดแ้ก่ หลกัสูตร Directors Certification Program (DCP) หรือ หลกัสูตร Directors Accreditation 
Program (DAP) 

กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนับริษทั 

“นายประชยั เล่ียวไพรัตน์ ดร.ประมวล เล่ียวไพรัตน์ นางอรพิน เล่ียวไพรัตน์ นายประหยดั เล่ียวไพรัตน์ นางสาวภทัรพรรณ เล่ียว
ไพรัตน์ นายภากร เล่ียวไพรัตน์ นายภคัพล เล่ียวไพรัตน์ นางณิธาวนั เล่ียวไพรัตน์ กรรมการสองในแปดคนน้ี ลงลายมือช่ือร่วมกนั
และประทบัตราส าคญัของบริษทั” 
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ความเป็นอิสระของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 14 คน โดยมีกรรมการอิสระจ านวน 5 คน คิดเป็น 1 ใน 3 (1/3) ของ
จ านวนกรรมการทั้งหมดของบริษทั ซ่ึงเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 39/2559 เร่ือง การขออนุญาตและ
การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ แต่เน่ืองจากประธานกรรมการไม่ไดเ้ป็นกรรมการอิสระตามขอ้แนะน าในหลกัการก ากับ
ดูแลกิจการท่ีดีท่ีก าหนดโดยตลาดหลกัทรัพยฯ์ วา่ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่ไดเ้ป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษทัควร
ประกอบดว้ยกรรมการอิสระมากกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

อย่างไรก็ดี บริษัทเห็นว่า โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทดังกล่าวมีความโปร่งใสเพียงพอ และสามารถปกป้อง
ผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นและบริษทั ได ้เน่ืองจากมีจ านวนกรรมการอิสระถึง 5 คน อีกทั้งกรรมการอิสระทุกคน และกรรมการ
ตรวจสอบ เป็นบุคคลภายนอกท่ีมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์อนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั ตลอดจนมี
ความเป็นกลางและไม่มีส่วนไดเ้สียกบักลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

นอกจากน้ี เม่ือบริษทัเขา้เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ แลว้ บริษทัตอ้งปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยฯ์ เช่น เกณฑ์การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน 
เกณฑก์ารไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์เป็นตน้ ซ่ึงเกณฑด์งักล่าวไดก้ าหนดให้น าเร่ืองท่ีมีนัยส าคญัเขา้ขออนุมติัจากท่ีประชุม
ผูถื้อหุ้น และตอ้งแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษทั 
โดยคณะกรรมการตรวจสอบเปรียบเสมือนตวัแทนของผูถื้อหุ้นรายยอ่ย ดงันั้น การท่ีผูถื้อหุน้ทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ จะท าใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บขอ้มลูอยา่งเหมาะสมเพ่ือประกอบการตดัสินใจการลงมติในเร่ืองนั้น ๆ  

อีกทั้งกรรมการทุกท่านมีหนา้ท่ีปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ หนา้ท่ีตามหลกัซ่ือสัตยแ์ละไวว้างใจ (Fiduciary 
Duty) ตาม พ.ร.บ. หลกัทรัพย ์พ.ร.บ. บริษทัมหาชน และนโยบายต่าง ๆ ของบริษทั ซ่ึงรวมถึงนโยบายก ากบัดูแลกิจการ (Corporate 
Governance) และจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ฯลฯ ซ่ึงก าหนดใหก้รรมการและผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทั
มีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงนโยบายต่าง ๆ เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

ในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั ทั้งส้ิน 12 คร้ัง โดยมีรายละเอียดของกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี 

รายช่ือ ต าแหน่ง จ านวนคร้ังที่เข้า
ประชุม 

1. นายประชยั เล่ียวไพรัตน์ ประธานกรรมการ 12/12 
2. ดร.ประมวล เล่ียวไพรัตน์ รองประธานกรรมการ 12/12 
3. นางอรพิน เล่ียวไพรัตน์ รองประธานกรรมการ 12/12 
4. นายประหยดั เล่ียวไพรัตน์ กรรมการ 9/12 
5. นางสาวภทัรพรรณ เล่ียวไพรัตน์ กรรมการ 10/12 
6. นายภากร เล่ียวไพรัตน์ กรรมการ 9/12 
7. นายภคัพล เล่ียวไพรัตน์ กรรมการ 12/12 
8. นางณิธาวนั เล่ียวไพรัตน์ กรรมการ 10/12 
9. นางสาวมาลินี เล่ียวไพรัตน์ กรรมการ 11/12 
10. นายมนู เลียวไพโรจน์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 12/12 
11. ดร. ธีระพงษ ์วกิิตเศรษฐ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 12/12 
12. ดร. อภิชยั จนัทรเสน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 12/12 
13. นายขนัธ์ชยั วจิกัขณะ กรรมการอิสระ 12/12 
14. นายวนัชยั มโนสุทธิ กรรมการอิสระ 12/12 
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2) คณะกรรมการตรวจสอบ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั มีจ  านวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย 

รายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบ ต าแหน่ง 
1. นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. ดร. ธีระพงษ ์วกิิตเศรษฐ กรรมการตรวจสอบ 
3. ดร. อภิชยั จนัทรเสน กรรมการตรวจสอบ 

โดยมีนางสาววรีนุช ขิมข า เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  
ทั้งน้ี ดร. ธีระพงษ ์วกิิตเศรษฐ เป็นผูท่ี้มีความรู้และประสบการณ์ทางดา้นบญัชีและการเงินเพียงพอท่ีจะท าหนา้ท่ีสอบทาน

ความน่าเช่ือถือของงบการเงินของบริษัท โดย ดร. ธีระพงษ์ วิกิตเศรษฐ จบการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี จาก West 
Virginia University ปริญญาโทและ ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ จาก West Virginia University 

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งส้ิน 5 คร้ัง โดยมีรายละเอียดของกรรมการตรวจสอบท่ีเขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี 

รายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบ ต าแหน่ง จ านวนคร้ังท่ีเข้าประชุม 
1. นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 5/5 
2. ดร. ธีระพงษ ์วกิิตเศรษฐ กรรมการตรวจสอบ 4/5 
3. ดร. อภิชยั จนัทรเสน กรรมการตรวจสอบ 5/5 

3) คณะจัดการ 
    ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 คณะจดัการของบริษทั มีจ  านวน 8 ท่าน ประกอบดว้ย 

รายช่ือคณะจัดการ ต าแหน่ง 
1. นายประชยั เล่ียวไพรัตน์      ประธานคณะจดัการ 
2. ดร.ประมวล เล่ียวไพรัตน์      รองประธานคณะจดัการ 
3. นางอรพิน เล่ียวไพรัตน์      รองประธานคณะจดัการ 
4. นายประหยดั เล่ียวไพรัตน์      สมาชิกคณะจดัการ 
5. นางสาวภทัรพรรณ เล่ียวไพรัตน์      สมาชิกคณะจดัการ 
6. นายภากร เล่ียวไพรัตน์      สมาชิกคณะจดัการ 
7. นายภคัพล เล่ียวไพรัตน์      สมาชิกคณะจดัการ 
8. นางณิธาวนั เล่ียวไพรัตน์      สมาชิกคณะจดัการ 

 
 

8.2 ผู้บริหาร (ตามค านิยามผูบ้ริหาร* ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 17/2551 เร่ือง การก าหนดบทนิยามในประกาศ
เก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์(รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม)) 

   ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และผูบ้ริหารของบริษทั มีจ  านวน 7 ท่าน ประกอบดว้ย 

รายช่ือผู้บริหาร ต าแหน่ง  
1. นายภากร เล่ียวไพรัตน์       กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
2. นายภคัพล เล่ียวไพรัตน์       รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานบญัชีและการเงิน 
3. นายวรวทิย ์เลิศบุษศราคาม       รองผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส ฝ่ายโรงงาน 
4. นางศิริรัตน์ เลิศหิรัญรัตน์      ผูช่้วยรองผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายน ้ามนัและก๊าซ 
5. นายสมเกียรติ ธีรตกุลพิศาล      ผูช่้วยรองผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายโรงงาน 
6. นางสาวกรุณา เพ่ิมศิริพนัธ์ุ      ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 
7. นางสาววรีวรรณ ลาภไชยวฒิุ      ผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน 
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หมายเหตุ:  ผูบ้ริหาร หมายความวา่ ผูจ้ดัการ หรือผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารส่ีรายแรกนบัต่อจากผูจ้ดัการลงมา ผู ้
ซ่ึงด ารงต าแหน่งเทียบเท่ากบัผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารรายท่ีส่ีทุกราย และใหห้มายความรวมถึงผูด้  ารง
ต าแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินท่ีเป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายข้ึนไปหรือเทียบเท่า 

8.3 เลขานุการบริษัท                                                                                          

บริษทัไดแ้ต่งตั้งนางสาววรีนุช ขิมข า เป็นเลขานุการบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 22 กนัยายน 2559 โดยไดรั้บแต่งตั้งในท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 6/2559 เม่ือวนัท่ี 22 กนัยายน 2559 โดยมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีก าหนดไว้
ใน พ.ร.บ. หลกัทรัพย ์โดยรายละเอียดหนา้ท่ีความรับผดิชอบของเลขานุการบริษทั  

 
8.4 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 

 1)   ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท  

     ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัไดจ่้ายค่าตอบแทนและโบนัสให้แก่กรรมการจ านวน 14 ราย เป็นจ านวนทั้งส้ิน 
15,904,000.00 บาท เทียบกับค่าตอบแทนและโบนัสของกรรมการบริษัทจ านวน 14 ท่าน เป็นจ านวนรวม 15,920,000.00 
บาท ในปี 2560 ท่ีผา่นมา โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนและโบนสัในปี 2561 ดงัน้ี  

                                                                              หน่วย : บาท 
ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง ค่าตอบแทน โบนสั รวม 

1. นายประชยั เล่ียวไพรัตน์ ประธานกรรมการ 1,056,000 80,000 1,136,000 
2. ดร.ประมวล เล่ียวไพรัตน์ รองประธานกรรมการ 1,056,000 80,000 1,136,000 
3. นางอรพิน เล่ียวไพรัตน์ รองประธานกรรมการ 1,056,000 80,000 1,136,000 
4. นายประหยดั เล่ียวไพรัตน์ กรรมการ 1,056,000 80,000 1,136,000 
5. นางสาวภทัรพรรณ เล่ียวไพรัตน์ กรรมการ 1,056,000 80,000 1,136,000 
6. นายภากร เล่ียวไพรัตน์ กรรมการ 1,056,000 80,000 1,136,000 
7. นายภคัพล เล่ียวไพรัตน์ กรรมการ 1,056,000 80,000 1,136,000 
8. นางณิธาวนั เล่ียวไพรัตน์ กรรมการ 1,056,000 80,000 1,136,000 
9. นางสาวมาลินี เล่ียวไพรัตน์ กรรมการ 1,056,000 80,000 1,136,000 

10. นายมนู เลียวไพโรจน์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 1,056,000 80,000 1,136,000 
11. ดร. ธีระพงษ ์วกิิตเศรษฐ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 1,056,000 80,000 1,136,000 
12. ดร. อภิชยั จนัทรเสน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 1,056,000 80,000 1,136,000 
13. นายขนัธ์ชยั วจิกัขณะ กรรมการอิสระ 1,056,000 80,000 1,136,000 
14. นายวนัชยั มโนสุทธิ กรรมการอิสระ 1,056,000 80,000 1,136,000 

 รวม  14,784,000 1,200,000 15,904,000 
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2)  ค่าตอบแทนของผู้บริหาร 

  ค่าตอบแทนผูบ้ริหารของบริษทัจ านวนรวม 5 ท่าน ท่ีไดรั้บในรูปของเงินเดือนและโบนัสในปี 2561 เป็นจ านวนเงิน
รวมทั้งส้ิน 18,360,535 บาท เทียบกบัจ านวนค่าตอบแทนผูบ้ริหารจ านวนรวม 5 ท่าน เป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน 16,517,012 บาท 
ในปี 2560 ท่ีผา่น ทั้งน้ี ค่าตอบแทนดงักล่าวไม่รวมถึงผูจ้ดัการแผนกบญัชี   

     การถือหุ้นในบริษัทของกรรมการและผู้บริหาร (รวมคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ) ณ วันที่ 4  มกราคม 2562 
 

รายช่ือคณะกรรมการและผูบ้ริหาร จ านวนหุน้ที่ถือ ณ วนัที่ 
4 มกราคม 2562  

(หุน้) 

จ านวนหุน้ที่ถือ ณ วนัที่ 
29 ธนัวาคม 2560  

(หุน้) 

เปล่ียนแปลง เพ่ิมข้ึน/
ลดลง ระหวา่งปี 2561 

(หุน้) 
1. นายประชยั  เล่ียวไพรัตน์ 5,354,806 5,354,806 - 
2. ดร.ประมวล  เล่ียวไพรัตน์ 4,994,025 4,994,025 - 
3. นางอรพิน เล่ียวไพรัตน์* * * * 
4. นายประหยดั  เล่ียวไพรัตน์ 5,452,506 5,452,056 - 
5. นางสาวภทัรพรรณ เล่ียวไพรัตน์ 3,853,192 3,883,192 - 
6. นายภากร เล่ียวไพรัตน์ 5,325,591 5,325,591 - 
7. นายภคัพล เล่ียวไพรัตน์ 1,670,399 570,399 1,100,000 
8. นางณิธาวณั เล่ียวไพรัตน์ 250,571 250,571 - 
9. นางสาวมาลินี เล่ียวไพรัตน์ 50,265 50,265 - 
10. นายมนู เลียวไพโรจน์ - - - 
11. ดร.ธีระพงษ ์วกิิตเศรษฐ 179 179 - 
12. ดร.อภิชยั จนัทรเสน  - - - 
13. นายขนัธ์ชยั วจิกัขณะ 171 171 - 
14. นายวนัชยั มโนสุทธิ - - - 
15. นายวรวทิย ์เลิศบุษศราคาม 750,000 650,000 100,000 
16. นางศิริรัตน์ เลิศหิรัญรัตน์ - - - 
17. นายสมเกียรติ ธีรตกุลพิศาล - - - 
18. นางสาวกรุณา เพ่ิมศิริพนัธ์ุ - - - 
19. นางสาววรีวรรณ ลาภไชยวฒิุ - - - 

หมายเหตุ: *   นบัรวมอยูใ่นการเปล่ียนแปลงหุน้ของนายประชยั เล่ียวไพรัตน์ ตามมาตรา 258 พรบ. หลกัทรัพย ์และ 
ตลาดหลกัทรัพย ์
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8.5     พฒันาบุคลากรให้สอดคล้องกบัเป้าหมายขององค์กร 

 1)    จ านวนพนักงาน 

วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีพนกังานรวมทั้งส้ิน 1,083 คน  

2)  ค่าตอบแทนของพนักงาน 

   ในปี 2561 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเป็นจ านวนเงินรวมทั้ งส้ิน 460,535,647.75 บาท ซ่ึงเป็น
ค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน โบนสั และค่าตอบแทนอ่ืน ๆ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

         หน่วย : บาท 
ประเภทค่าตอบแทนปี ปี 2561 

เงินเดือนและโบนสั 413,020,232.61 
ค่าตอบแทนอ่ืน ๆ1 47,515,415.14 

รวม 460,535,647.75 

หมายเหตุ: 1 ค่าตอบแทนอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ สวสัดิการต่าง ๆ เช่น ค่าอาหาร ค่ารักษาพยาบาล  เงินสมทบเขา้กองทุน 
                      ส ารองเล้ียงชีพ 

   3)  กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

บริษทัจะสมทบเงินเป็นจ านวนร้อยละ 3.0 ของเงินเดือนพนักงานเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพ และพนักงานจะตอ้ง
สมทบเงินเป็นจ านวนขั้นต ่าร้อยละ 3.0 ของเงินเดือนของตน ซ่ึงในเดือนพฤษภาคม 2559 บริษัท ไดเ้ร่ิมสมทบเงินเข้า
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ และส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัรับรู้ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบักองทุนส ารองเล้ียงชีพเป็น
จ านวนเงินทั้งส้ิน 7,173,967 บาท 

 4) นโยบายในการพฒันาพนักงาน 

บริษทัไดใ้หค้วามส าคญักบับุคลากร จึงมีนโยบายพฒันาศกัยภาพ ทกัษะ ความรู้ความสามารถในการท างานใหก้บัพนกังาน
ทุกคนอยา่งเหมาะสมและต่อเน่ืองอยา่งเท่าเทียมกนั ดงัน้ี 

• มีแผนงานและหลักสูตรฝึกอบรมพนักงาน เพ่ือสอนงานทั้ งในงานท่ีต้องปฏิบัติหรือท่ีมีความเก่ียวข้อง เพ่ือให้
พนักงานมีความรู้ ความเขา้ใจ สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ปลอดภยัและเหมาะสมในแต่ละต าแหน่งงานอยา่ง
สม ่าเสมอ ทั้งน้ีจะตอ้งด าเนินการจดัอบรมให้เป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบัของกรมพฒันาฝีมือแรงงาน กระทรวง
แรงงาน ท่ีตอ้งใหพ้นกังานเขา้รับการอบรมจ านวน 50% ของจ านวนพนกังานทั้งหมดดว้ย 

• การฝึกอบรมภายนอก (External Training) เพื่อพฒันาศกัยภาพ ความรู้ ความสามารถตามลกัษณะงานท่ีเหมาะสม 
โดยส่งพนกังานเขา้รับการอบรมหรือสัมมนาหลกัสูตรต่างๆ กบัสถาบนัจดัอบรมภายนอก มีการส่งพนักงานไปดูงาน
ทั้งในและต่างประเทศ  รวมทั้งส่งพนักงานไปอบรมกบัศูนยพ์ฒันาฝีมือแรงงานเพ่ือเตรียมการส าหรับเป็นวิทยากร
และผูต้รวจสอบการจดัระดบัฝีมือช่าง ของโรงงาน 

• การฝึกอบรมภายใน (In-house Training) เพื่อพฒันาแนวคิด ศกัยภาพและความรู้ ความสามารถในการปฏิบติังาน 
เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายขององคก์รและสภาวการณ์การแข่งขนัในปัจจุบนั 
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• ความรู้ในงาน (OJT : On the Job Training) เพ่ือพฒันาพนักงานให้สามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิง่ข้ึน มีการฝึกอบรมให้ความรู้พนักงานตาม Training Road Map (TRM) ของแต่ละแผนกอย่างต่อเน่ือง เพื่อพฒันา
ตนเองในการปฏิบติังานไดอ้ย่างมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน ส าหรับพนักงานใหม่และพนักงานท่ีมีการ
ปรับระดบั บริษทัไดจ้ดัหลกัสูตรการเรียนรู้งานใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจในการปฏิบติังานของแต่ละหน่วยงาน 

 
โดยมีการจัดฝึกอบรมในหลายๆ ด้าน ดงันี้ 

➢ หลกัสูตรดา้นการพฒันาจิตใจและเตรียมความพร้อมในการปฏติังาน ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยการปฏิบติั
ธรรม ใหก้บัพนกังานใหม่ (Orientation)  การฟังธรรมะและปฏิบติัธรรม การฝึกสมาธิ เดินจงกรม เป็นเวลา 1 วนั 
ท่ีวดัพระรามเก้ากาญจนาภิเษก กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการสร้างคุณธรรม ความซ่ือสัตย ์และทัศนคติท่ีดีต่อการ
ท างานและเพ่ือนร่วมงาน พร้อมทั้งมีการจดัดูงานท่ีโรงงานสระบุรี 1 วนั เพื่อให้เห็นภาพรวมของบริษทั ในการ
พาเยีย่มชมหน่วยงานต่างๆ ในสถานท่ีปฏิบติัจริงของโรงงานสระบุรี  

 
➢ อบรมดา้นการบริหารจดัการ (Management) ให้กับพนักงานและผูบ้ริหารทุกระดบั  เพื่อพฒันาทักษะในการ

บริหารให้สอดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของ บริษทั เช่น การส่ังงาน และมอบหมายงาน, การแกปั้ญหาและการ
ตัดสินใจ, ผูบ้ริหารระดับกลาง, การบริหารความขัดแยง้, หัวหน้าท่ีลูกน้องยอมรับและบริษัทวางใจ, การ
ปรับปรุงกระบวนการท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ และหวัหนา้งานกบัการปรับตวัในยคุ Thailand 4.0 เป็นตน้ 

 
➢ อบรมดา้นพฤติกรรมทางอารมณ์และสังคม (Soft Skills) เช่น การสร้างความสุขและการท างานเป็นทีม, การ

สร้างจิตส านึกรักองค์กร, EQ-AQ ความส าเร็จในการท างาน, การสร้างแรงจูงใจในการท างาน เป็นต้น เพื่อ
พฒันาทกัษะในการบริหารใหส้อดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทั   
 

➢ หลกัสูตรดา้นระบบคุณภาพ เช่น OHSAS 18001:2007 Upgrade Training Course ขอ้ก าหนดมาตรฐาน ISO/IEC 

17025:2005  การจดัท าเอกสารระบบคุณภาพและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งตาม ISO/IEC 17025 การควบคุมคุณภาพ 

ความรู้เก่ียวกบัขอ้ก าหนดมาตรฐาน ISO :14001 และ OHSAS:18001 ความรับผดิชอบต่อสังคมส าหรับผูบ้ริหาร 

การป้องกนัอนัตรายจากรังสี การป้องกนัอนัตรายจากการปฏิบติังานในท่ีอบัอากาศ การจดัการขยะทัว่ไปและ

ขยะอนัตราย ฯลฯ 

➢ หลกัสูตรดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั  เช่น การดบัเพลิงขั้นสูง การประเมินความเส่ียง, เจา้หน้าท่ีความ
ปลอดภยัในการท างานระดบัหัวหนา้งาน (จป.หวัหน้างาน), เจา้หน้าท่ีความปลอดภยัในการท างาน ระดบับริหาร 
(จป.บริหาร), การปฐมพยาบาลและการกู้ชีพเบ้ืองตน้ (First Aid & CPR) และความรู้และการป้องกันอัคคีภัย
เบ้ืองตน้ ฯลฯ  

➢ หลกัสูตรดา้นงานขายและดา้นบญัชี เช่น การบริหารทีมขายอย่างเหนือชั้น, การวิเคราะห์ลูกคา้และน าเสนอขาย
อยา่งมืออาชีพ, การจดัท า ส่งมอบและเก็บรักษาใบก ากบัภาษีอิเลก็ทรอนิกส์และใบรับอิเลก็ทรอนิกส์ เป็นตน้ 

 
• หลักสูตรด้านพลังงาน  เช่น การอบรมระบบมาตรฐานการจัดการด้านพลังงาน, อบรม TSV Energy Chart & 

Energy Equation, การรณรงคส์ร้างจิตส านึกในการอนุรักษพ์ลงังาน 
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        8.6   ข้อพพิาทด้านแรงงาน 

นับแต่ปี 2557 ถึงปี 2561 บริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานท่ีบริษัทเป็นคู่ความหรือคู่กรณีซ่ึงอาจมีผลกระทบอย่างมี  
นยัส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั  

 

9.   การก ากบัดูแลกจิการ     

บริษทัไดใ้ห้ความส าคญักับการผลกัดนัการสร้างวฒันธรรมบรรษทัภิบาลอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีจรรยาบรรณธุรกิจของ
บริษทั (Code of Conduct) ซ่ึงไดเ้ผยแพร่ผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทั โดยบริษทัมีนโยบายปรับปรุงจรรยาบรรณธุรกิจให้ทนัสมยัตาม
สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงอย่างสม ่าเสมอ รวมทั้ งคณะกรรมการบริษัท ได้รับทราบและถือปฏิบัติตามขอ้พึงปฏิบัติท่ีดีของ
กรรมการบริษทัจดทะเบียน ทั้งน้ี คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกระดบัไดป้ระพฤติปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยจิตส านึกท่ียดึมัน่
ในความซ่ือสัตยมี์คุณธรรม จริยธรรม และตระหนักในช่ือเสียงเกียรติคุณของบริษทั ในฐานะเป็นบริษทัชั้นน ามีความน่าเช่ือถือ 
มัน่คง และส่ังสมช่ือเสียงมายาวนานกว่า 20 ปี โดยบริษทัมีการก ากบัดูแลกิจการเป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารก ากับดูแลกิจการท่ีดีและ
แนวปฏิบติัท่ีดี ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ โดยสรุปสาระส าคญัการด าเนินการดา้นการก ากบัดูแลกิจการแบ่งเป็น 5 หมวด ดงัน้ี 

1.1  หมวดท่ี 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 

บริษทัตระหนักถึงความส าคญัและเคารพในสิทธิของผูถื้อหุน้มาโดยตลอด จึงมีนโยบายในการรักษาสิทธิขั้นพ้ืนฐานท่ีผูถื้อ
หุน้พึงไดรั้บอยา่งเป็นธรรมตามกฎหมาย ดงัน้ี 

1.  การจัดประชุมผู้ถือหุ้น  

 บริษทัไดจ้ดัให้มีการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วนัส้ินสุดรอบปีบญัชีของบริษทั 
และในกรณีท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนตอ้งเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ของผู ้
ถือหุน้ หรือ เก่ียวขอ้งกบัเง่ือนไขหรือกฎเกณฑ ์กฎหมายท่ีใชบ้งัคบัท่ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
บริษทัจะเรียกประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้เป็นกรณีไป โดยในปี 2561 บริษทัไดจ้ดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 

1.1 ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นในวนัท่ี  19 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารทีพีไอทาวเวอร์ เลขท่ี 
26/56 ถนนจนัทน์ตดัใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร มีกรรมการเขา้ร่วมประชุม
จ านวน 14 คน 

1.2   ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2561 ในวนัท่ี 4 กนัยายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารทีพีไอทาว
เวอร์ เลขท่ี 26/56 ถนนจนัทน์ตดัใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร มีกรรมการเขา้
ร่วมประชุมจ านวน 13  คน  

โดยในการประชุมจะมีผูส้อบบญัชีของบริษทั และท่ีปรึกษากฎหมาย ท าหน้าท่ีเป็นคนกลางในการตรวจสอบ
การลงคะแนนเสียงตลอดการประชุม ซ่ึงประธานกรรมการไดด้  าเนินการประชุมอย่างครบถว้นตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด และผลการประชุมมีมติอนุมติัครบทุกวาระ 

2.  การส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 

 เม่ือคณะกรรมการบริษทัมีมติให้มีการจดัประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัจะด าเนินการเปิดเผยมติการประชุม วนัประชุม 
ระเบียบวาระการประชุม โดยละเอียดล่วงหน้า ผ่านทางเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์ และเวบ็ไซตข์องบริษทั 
ก่อนการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม ซ่ึงหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นมีรายละเอียดการประชุม รวมทั้ งข้อมูล
ประกอบท่ีส าคญัและจ าเป็นส าหรับการตดัสินใจ ความเห็นของคณะกรรมการ รายงานการประชุมท่ีผ่านมา 
รายงานประจ าปีพร้อมเอกสารประกอบการประชุม หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีกระทรวงพาณิชยก์ าหนด โดย
จะจดัส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบให้ผูถื้อหุ้นไม่น้อยกวา่ 7 วนั หรือ 14 วนั (แลว้แต่กรณี) ก่อน
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วนัประชุมผูถื้อหุ้น และไดป้ระกาศลงในหนังสือพิมพร์ายวนัติดต่อกันต่อเน่ือง 3 วนั เพ่ือบอกกล่าวการเรียก
ประชุมผูถื้อหุน้เป็นการล่วงหนา้ 

3. การอ านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น 

 บริษัทได้อ  านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย โดยจัดเจ้าหน้าท่ีให้ความสะดวก มีการ
ตรวจสอบเอกสารผูเ้ขา้ร่วมการประชุม ให้ผูถื้อหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุม 1 ชั่วโมง และจะใช้
ระบบบาร์โคด้แสดงรายละเอียดของผูถื้อหุ้นแต่ละรายท่ีไดจ้ดัพิมพไ์วบ้นแบบฟอร์มลงทะเบียนหรือหนังสือ
มอบฉนัทะ เพ่ืออ านวยความสะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบียน รวมถึงจดัใหมี้การเล้ียงรับรองท่ีเหมาะสมแก่
ผูถื้อหุน้ท่ีมาร่วมประชุมดว้ย 

4.  การด าเนินการประชุมผู้ถือหุ้น 

 ก่อนเร่ิมประชุมผูถื้อหุน้ บริษทัไดมี้การช้ีแจงกติกาทั้งหมดรวมถึงวธีินบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีตอ้งลงมติใน
แต่ละวาระ โดยเม่ือมีการให้ขอ้มูลตามระเบียบวาระแลว้ ประธานจะจดัสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอและ
ด าเนินการประชุมอย่างเหมาะสม โดยในระหว่างการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้ไดแ้สดงความคิดเห็นและ
ซกัถามในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีพิจารณาในวาระนั้น ๆ ก่อนจะใหล้งคะแนนและสรุปมติท่ีประชุมของแต่ละ
ระเบียบวาระ โดยในการประชุมผูถื้อหุ้นจะมีการจดบนัทึกรายงานการประชุมอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น และสรุป
ดว้ยการลงมติพร้อมนบัคะแนนเสียง 

5.  การด าเนินการหลงัการประชุมผู้ถือหุ้น  

 บริษทัจะจดัส่งรายงานสรุปผลการลงมติในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหต้ลาดหลกัทรัพยฯ์ ภายใน 1 วนัหลงัเสร็จส้ินการ
ประชุม และจะจดัส่งรายงานการประชุมผูถื้อหุ้นให้ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และนายทะเบียนบริษทัมหาชนจ ากัด 
กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ภายในก าหนด 14 วนั นับจากวนัประชุม และมีการเผยแพร่รายงาน
การประชุมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัไปพร้อมกนัดว้ย 

1.2 หมวดท่ี 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

บริษทัให้ความส าคญัและดูแลให้มีการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยไดด้  าเนินการ
ต่าง ๆ ดงัน้ี 

1.  ด าเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามล าดับระเบียบวาระท่ีได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และมีนโยบายจะ
ไม่เพ่ิมระเบียบวาระในท่ีประชุมโดยไม่ไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผูถื้อหุ้นมีโอกาสศึกษาขอ้มูล
ประกอบระเบียบวาระก่อนตดัสินใจ 

2. การมอบฉันทะให้ผู้อืน่เข้าร่วมประชุมแทน เพ่ือรักษาสิทธิใหผู้ถื้อหุ้นท่ีไม่สะดวกเขา้ประชุมดว้ยตนเอง ผูถื้อหุ้น
สามารถมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้น เพื่อใหเ้ป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงมติแทนผูถื้อหุน้ได ้

 นอกจากน้ี บริษัทได้เปิดเผยแบบหนังสือมอบฉันทะตามแบบของกระทรวงพาณิชยพ์ร้อมรายละเอียดและ
ขั้นตอนต่างๆ ใน เวบ็ไซตข์องบริษทัล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม 

3.  ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียงส าหรับทุกระเบียบวาระ โดยจดัท าบตัรลงคะแนนแยกตามเร่ือง เพื่อให้
ผูถื้อหุน้สามารถลงคะแนนไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

4. การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของบริษัท อย่างครบถ้วน ถูกต้อง โปร่งใส ในเวลาท่ีเหมาะสม โดยมีทีมงานนักลงทุน
สัมพนัธ์ (Investor Relations) ท าหนา้ท่ีรับผดิชอบในการใหบ้ริการขอ้มลูข่าวสารทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ
แก่ผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมและครบถว้น เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้มีความมัน่ใจในการลงทุนในธุรกิจของบริษทั ทั้งยงัมีการ
เปิดเผยขอ้มูลข่าวสารท่ีส าคญับนเวบ็ไซต์ของบริษทั และของตลาดหลกัทรัพยฯ์ เพ่ือความสะดวกแก่ผูถื้อหุ้น
และผูส้นใจในการรับข่าวสารของบริษทั  
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5. ก ากับดูแลการใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด บริษทัมีการดูแลเร่ืองการใช้ขอ้มูลภายในตามหลกัการก ากับดูแล
กิจการท่ีดีโดยก าหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษรไวใ้นจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั (Code of Conduct) และมีมาตรการ
ในการป้องกนักรณีกรรมการและผูบ้ริหารน าขอ้มลูภายในไปใชใ้นทางมิชอบ (Conflict of Interest) ไม่วา่จะเป็น
การเอ้ือประโยชน์แก่ตนเอง และ/หรือบุคคลอ่ืน ซ่ึงเป็นการเอาเปรียบผูถื้อหุน้อ่ืนโดยไดด้  าเนินการท่ีส าคญั ดงัน้ี 
(1) แจ้งกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องให้กรรมการและผูบ้ริหารได้ทราบอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือป้องกันการใช้

ประโยชน์จากขอ้มลูภายในใหแ้ก่ตนเองหรือผูอ่ื้น 

(2) เปิดเผยการถือหลกัทรัพยข์องกรรมการ ผูบ้ริหารระดบัสูง และผูจ้ดัการฝ่ายหรือเทียบเท่าในสายงาน
การเงิน และบญัชีในรายงานประจ าปีอยา่งครบถว้น ตามท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

(3) ก าหนดให้มีการจดัท ารายงานการถือครองหลกัทรัพยใ์นบริษัท ของกรรมการ และ/หรือ ผูบ้ริหาร 
และคู่สมรสตลอดจนบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ. หลกัทรัพย ์

(4) ก าหนดมิใหมี้การน าขอ้มูลภายในของบริษทั ไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตน และ/หรือบุคคลอ่ืน โดยได้
ก าหนดบทลงโทษกรณีมีการฝ่าฝืนกฎระเบียบไวใ้นประกาศเร่ืองระเบียบวนิยั และขอ้บงัคบัพนักงาน 
โดยมีก าหนดโทษสูงสุดถึงขั้นเลิกจา้ง 

6.  ก าหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไวใ้นนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ (Corporate 

Governance) และในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั (Code of Conduct) เพื่อให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน
ถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด 

1.3 หมวดท่ี 3 บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษทัตระหนกัดีถึงบทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม โดยไดก้ าหนดขอบเขตความรับผดิชอบท่ีชดัเจนในการดูแลและให้
ความเป็นธรรม รวมถึงให้ความเคารพสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียในทุก ๆ ท่ีท่ีบริษทัด าเนินธุรกิจเสมอ โดยบริษทั ไดก้ าหนดแนว
ทางการด าเนินธุรกิจท่ีค านึงถึงการสร้างสมดุลให้แก่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียไวใ้นจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั (Code of Conduct) 
ซ่ึงไดเ้ผยแพร่ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบริษัท โดยบริษัทก าหนดให้เป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ริหาร และ
พนักงานทุกคนท่ีจะตอ้งรับทราบ ท าความเขา้ใจ ปฏิบติัตามนโยบาย และขอ้ปฏิบติัตามท่ีก าหนดไวใ้นจรรยาบรรณธุรกิจของ
บริษัท (Code of Conduct) อย่างเคร่งครัด ผูบ้ริหารทุกระดับในองค์กรจะต้องดูแลรับผิดชอบ และถือเป็นเร่ืองส าคัญท่ีจะ
ด าเนินการให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของตนทราบ เข้าใจ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท (Code of 
Conduct) อยา่งจริงจงั โดยบริษทัไดมี้การปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มหลกั สรุปไดด้งัน้ี 

(1) ผูถื้อหุน้ บริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นตวัแทนของผูถื้อหุน้ในการด าเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใส มีระบบบญัชีและการเงินท่ีมี
ความน่าเช่ือถือ สร้างความพึงพอใจสูงสุดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้โดยค านึงถึงการเจริญเติบโตของบริษทัในระยะยาวและ
ผลตอบแทนที่เหมาะสมอยา่งต่อเน่ือง 

(2) ลูกคา้ บริษทัมีนโยบายสร้างความพึงพอใจอย่างสูงสุดให้แก่ลูกคา้ ทั้งในดา้นคุณภาพของผลิตภณัฑ์และการ
ใหบ้ริการในระดบัราคาท่ีเหมาะสม และเป็นไปตามมาตรฐานสากล 

นอกจากน้ี บริษทัไดส้ร้างเสริมความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้มาโดยตลอดทั้งจากการจดัสัมมนาให้ความรู้เก่ียวกับ
ผลิตภณัฑข์องบริษทั บริษทัยินดีรับขอ้เสนอแนะจากลูกคา้เก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละบริการของบริษทั เพ่ือน าไปสู่
การปรับปรุงใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน และเพ่ือใหลู้กคา้มีความภกัดีต่อผลิตภณัฑ ์(Brand Loyalty) 

(3) ผูบ้ริหารและพนักงาน บริษทัให้ความส าคญัต่อทรัพยากรบุคคลในองค์กร ไม่ว่าจะท างานอยู่ในส่วนใด โดย
ปราศจากการเลือกปฏิบติั โดยบริษทัส่งเสริมให้บุคลากรรู้รักสามคัคีโดยสร้างสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีดีมี
ความปลอดภยั และบริษทัมีนโยบายท่ีจะพฒันาศกัยภาพของผูบ้ริหารและพนักงานอย่างต่อเน่ือง โดยจดัให้มี
การฝึกอบรมทั้ งภายในและภายนอกบริษัทนอกจากน้ี  บริษัทยังมีกระบวนการสรรหา และว่าจ้างท่ี มี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการพิจารณาผลตอบแทนและสวสัดิการท่ีมีความเท่าเทียมและเหมาะสม ซ่ึงสามารถ
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เทียบเคียงได้กับบริษัทอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน นอกจากน้ี ยงัได้ให้ความใส่ใจต่อสุขอนามัยและความ
ปลอดภยัของพนกังานในฐานะผูป้ฏิบติังาน 

(4) คู่คา้ บริษทัก าหนดกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและสร้างความสัมพนัธ์กับคู่คา้โดยยึดมัน่ตาม
นโยบายท่ีจะปฏิบติัต่อคู่คา้ทุกรายอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ท่ีเอ้ือกันร่วมกบัคู่คา้ 
และความเสมอภาคในการด าเนินธุรกิจ รวมถึงการปฏิบติัตามเง่ือนไขและสัญญาท่ีมีต่อคู่คา้อย่างเคร่งครัด และ
ไม่ใหมี้การผกูมดัทางดา้นธุรกิจท่ีเอ้ือประโยชน์แก่คู่คา้เพียงฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 

(5) ชุมชนและสังคม บริษัทในฐานะเป็นบริษทัของคนไทยมีจิตส านึกและให้ความส าคญัในการรับผิดชอบต่อ
ประเทศชาติ สังคม และชุมชนเสมอมา บริษัทจึงยึดมัน่ในนโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมท่ีเป็น
สาธารณะประโยชน์ทั้งดา้นสังคม ศาสนา การศึกษาและเยาวชน อยา่งต่อเน่ืองทั้งโดยตรงและโดยออ้ม 

(6) ความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม บริษทัท าหน้าท่ีในฐานะพลเมืองดีมีจิตส านึกและตระหนักในความเป็นส่วน
หน่ึงของสังคม จึงมีหน้าท่ีในการปฏิบติัตามกฎเกณฑข์องภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งและช่วยเหลือชุมชนท่ีอยู่อาศยัใน
ละแวกใกลเ้คียงโรงงาน โดยการลดปัญหาและป้องกนัผลกระทบจากการผลิตต่อส่ิงแวดลอ้มเพ่ือให้ชุมชนใน
บริเวณใกลเ้คียงโรงงานมีความน่าอยู ่

  นอกจากน้ี บริษทัยงัมีนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่น (Anti-corruption Policy) และก าหนดแนวปฏิบติัเก่ียวกับการ
ต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ โดยบริษทัไดก้ าหนดไวใ้นจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั (Code of Conduct) เก่ียวกบัการใหห้รือรับ
ของขวญั โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

การใหห้รือรับของขวญั 

(1) กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนักงาน สามารถรับและให้ของขวญั ทรัพยสิ์นหรือผลประโยชน์อ่ืนใดได ้เพื่อ
ประโยชน์ในธุรกิจบริษทั และพึงหลีกเล่ียงในลกัษณะท่ีเกินกว่าเหตุ หรือเกินกว่าความสัมพนัธ์ปกติจากบุคคล
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบั บริษทั หรือจะเป็นคู่คา้ในอนาคต และการรับหรือการใหด้งักล่าวตอ้งท าดว้ยความโปร่งใส ตอ้ง
ท าในท่ีเปิดเผยและสามารถเปิดเผยได ้

(2) พึงหลีกเล่ียงการรับของขวญัทั้ งท่ีเป็นตัวเงิน หรือมิใช่ตวัเงินจาก คู่คา้ หรือผูท่ี้เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
ยกเวน้แต่ในเทศกาลหรือประเพณีนิยม 

(3) บริษทัไม่มีนโยบายเสนอเงิน ส่ิงจูงใจ ของก านลั สิทธิประโยชน์พิเศษ ในรูปแบบใด ๆ แก่ลูกคา้ คู่คา้ หน่วยงาน
ภายนอกหรือบุคคลใด เพ่ือให้ไดม้าซ่ึงธุรกิจ ยกเวน้ให้มีการเล้ียงรับรองทางธุรกิจตามประเพณีนิยม ส่วนลด
การคา้และโครงการส่งเสริมการขายของบริษทั 

(4) กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนักงาน มีหน้าท่ีรายงานการรับของขวญั ทรัพยสิ์น หรือผลประโยชน์อื่นใดจาก 
คู่คา้ ผูรั้บเหมา ลูกคา้หรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั ไม่วา่กรณีใดอนัอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจ
ในการปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความล าเอียง หรือล าบากใจ หรือเป็นผลประโยชน์ขดักนัได ้

(5) กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังาน มีหนา้ท่ีรายงานการรับของขวญั ทรัพยสิ์น หรือผลประโยชน์อ่ืนใดโดย 
บริษทัจะประชาสัมพนัธ์ให้ คู่คา้ ผูรั้บเหมา ลูกคา้หรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั ทราบ ถึงนโยบาย
การรับ การใหข้องขวญั ทรัพยสิ์น หรือผลประโยชน์อ่ืนใดอยา่งสม ่าเสมอ 

(6) ของขวญั ทรัพยสิ์น หรือผลประโยชน์อ่ืนใด ท่ีรับ หรือใหต้อ้งไม่ใช่ส่ิงผดิกฎหมาย 

(7) บริษทัไม่ไดมี้ขอ้หา้มในการจดัท าของขวญัท่ีมีตราสัญลกัษณ์ของบริษทั ตราบใดท่ีการให้ของขวญัแก่บุคคลนั้น
มีเหตุอนัควร และสอดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ 
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1.4 หมวดท่ี 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษทัตระหนักถึงการปฏิบติัตามพ.ร.บ. หลกัทรัพย์ และประกาศของส านักงาน ก.ล.ต. และขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรัพยฯ์ ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด ดงัน้ี 

1. บริษัทจะจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัท ซ่ึงรวมถึงข้อมูลทางการเงิน เพื่อให้มีความถูกต้องใน
สาระส าคญัครบถ้วน โปร่งใส ทัว่ถึงและทนัเวลา และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป ซ่ึง
จดัท าโดยผูส้อบบญัชีอิสระ ทั้งน้ี บริษทัจะจดัใหมี้การรายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทาง
การเงิน ควบคู่กับรายงานของผูส้อบบญัชีไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) และในรายงาน
ประจ าปี (แบบ 56-2) รวมถึง รายงานต่าง ๆ ทั้ งด้านการเงินและด้านท่ีไม่ใช่การเงินโดยได้ด  าเนินการให้
สอดคลอ้งกบักฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งของส านกังานคณะกรรมการก.ล.ต. รวมถึงขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์  

2. การเข้าเยี่ยมชมกิจการ บริษัทมีทีมงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพ่ือส่ือสารกับผูล้งทุนและ
บุคคลภายนอก เช่น ผูล้งทุนสถาบนั ผูถื้อหุ้น นักวิเคราะห์และหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเท่าเทียมและ
เป็นธรรม 

3. บริษัทจะจัดให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ของบริษัท ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบริษัท และของตลาด
หลกัทรัพยฯ์ ซ่ึงมีทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

4. บริษัทให้ความส าคัญกับคุณภาพของสารสนเทศทางการเงิน เพื่อให้มีความถูกตอ้งในสาระส าคญั ครบถว้นและ
เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป รวมทั้งจดัท าโดยผูส้อบบญัชีอิสระ ทั้งน้ี บริษทัจะจดัให้มีการ
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัต่อรายงานทางการเงิน ควบคู่กับรายงานของผูส้อบบญัชีใน
รายงานประจ าปี 

5. บริษัทจะจัดให้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งการ
เปิดเผยจ านวนคร้ังของการประชุมและจ านวนคร้ังท่ีกรรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุมในรายงานประจ าปี แบบ
แสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) หรือแบบรายงานอื่น ๆ ตามแต่กรณี 

6. บริษัทจะจัดให้มีการเปิดเผยการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยพิจารณาจากการประเมินผล
ประกอบการประจ าปีของบริษทั ซ่ึงสะทอ้นมาจากภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีมีต่อ
บริษทั โดยผลตอบแทนดงักล่าวอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมสามารถเทียบเคียงไดก้บับริษทั ในกลุ่มธุรกิจเดียวกนั 

1.5 หมวดท่ี 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัมีบทบาทส าคญัในการก ากบัดูแลกิจการเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทั กรรมการแต่ละท่าน
เป็น ตวัแทนของผูถื้อหุ้น และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมหลกัธรรมาภิบาลของบริษทั เพ่ือรักษาสิทธิและสร้างผลประโยชน์
ของผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน โดยมีรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

1. โครงสร้างกรรมการ 

(1) องค์ประกอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการอยา่งนอ้ย 5 คน โดยมีกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 
ของจ านวนกรรมการทั้งหมดและมีจ านวนกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่า
ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดจะตอ้งมีถ่ินท่ีอยู่ในประเทศไทย และกรรมการจะเป็นผูถื้อหุ้น
ของบริษทั หรือไม่ก็ได ้
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(2) คุณลกัษณะของกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการท่ีมีคุณสมบัติหลากหลายทั้ งในด้านทักษะและ
ประสบการณ์ แต่ละท่านมีคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นอิสระ และความสามารถเฉพาะดา้นท่ีเป็น
ประโยชน์กบับริษทัสามารถดูแลผลประโยชน์โดยรวมให้ผูถื้อหุ้นได ้นอกจากน้ีกรรมการบริษทัทุก
ท่านมีความเขา้ใจถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบ และลกัษณะการด าเนินธุรกิจของบริษทั โดยไดป้ฏิบัติ
หนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตและระมดัระวงัรอบคอบ มีการปรับปรุงความรู้ใหท้นัสมยัอยู่ตลอดเวลา
และไดอุ้ทิศเวลาอยา่งเพียงพอต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีความรับผดิชอบอยา่งเตม็ท่ี 

(3) การก าหนดคุณสมบัติของกรรมการอสิระ 

คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน รวมถึงขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์  

(4) การแยกต าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

โครงสร้างกรรมการของบริษทั มีการแบ่งแยกบทบาทหนา้ท่ีท่ีชดัเจนระหวา่งคณะกรรมการและฝ่าย
จดัการ โดยมีการแบ่งแยกบุคคลผูด้  ารงต าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ออก
จากกนัเพ่ือใหห้นา้ท่ีการก ากบัดูแลกิจการและการบริหารแยกออกจากกนัอยา่งชดัเจน 

(5) ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการท าหน้าท่ีประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั และท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  รวมถึง
การสนบัสนุนใหมี้การปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัจดทะเบียน 

(6) เลขานุการบริษัท 

เลขานุการบริษทัเป็นผูมี้คุณวฒิุและประสบการณ์ท่ีเหมาะสมท าหนา้ท่ีใหค้  าแนะน าดา้นกฎหมายและ
กฎเกณฑ์ต่าง ๆ  แก่คณะกรรมการ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม ่าเสมอ 
นอกจากน้ี ยงัปฏิบติัหนา้ท่ีในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษทั รวมทั้งประสานงานใหมี้การ
ปฏิบติัตามมติคณะกรรมการและใหเ้ป็นไปตามนโยบายก ากบัดูแลกิจการของบริษทั  

2. คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษทัไดมี้การแต่งตั้งกรรมการท่ีมีความรู้ความช านาญและเหมาะสมเป็นคณะกรรมการชุดย่อย
ท าหน้าท่ีช่วยปฏิบติังานท่ีส าคญั คณะกรรมการชุดยอ่ยของบริษทั ประกอบดว้ยคณะจดัการและคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะจดัการ ประกอบดว้ยสมาชิกท่ีเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ จริยธรรม และประสบการณ์ในการด าเนิน
ธุรกิจ โดยปฏิบติัหนา้ท่ีบริหารและด าเนินกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานทัว่ไปของบริษทั  

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน ท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามหลกัเกณฑ์
ของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน รวมทั้งตลาดหลกัทรัพยฯ์ โดยปฏิบติัหน้าท่ีตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหาร
กิจการต่าง ๆ ของบริษทั ใหมี้ความถูกตอ้ง เป็นธรรม และเป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้ 

 

 

 

 



    บริษทั ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จ  ากดั (มหาชน)                                     ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ 

52 
 

3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

(1) การก ากบัดูแลกจิการท่ีดแีละจรรยาบรรณธุรกจิ 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส าคัญในการก ากับดูแลกิจการท่ีดีรวมถึงมาตรฐานด้าน
จริยธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ โดยถือเป็นภาระหน้าท่ีร่วมกันในการปฏิบัติตาม
ขอบเขตความรับผิดชอบต่อบริษทั และผูมี้ส่วนไดเ้สียดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตภายใตก้รอบกฎหมาย
และกฎระเบียบของบริษทั บนพ้ืนฐานของการมีจรรยาบรรณเยีย่งมืออาชีพและธ ารงไวซ่ึ้งการด าเนิน
ธุรกิจท่ีโปร่งใส สุจริต เป็นธรรม ค านึงถึงประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 

ทั้งน้ี บริษทัไดก้ าหนดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั (Code of Conduct) เพื่อให้คณะกรรมการบริษทั 
ผูบ้ริหาร พนักงาน และลูกจ้างใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ  ควบคู่ไปกับข้อบังคับและ
กฎระเบียบของบริษทั  

(2) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบริษัทมีแนวทางท่ีชัดเจนในการพิจารณาการท ารายการท่ีอาจมีความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชน์ ใหเ้ป็นไปเพ่ือประโยชน์ของบริษทั และผูถื้อหุ้น โดยกรณีท่ีบริษทัมีรายการระหวา่งกนั
กบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ บริษทัจะถือปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
เร่ือง การเปิดเผยและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยกรรมการและ
ผูบ้ริหารท่ีมีส่วนไดเ้สียกบัธุรกรรมท่ีท ากบับริษทั จะไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจการเขา้ท าธุรกรรม
ดงักล่าว 

การเปิดเผยขอ้มูลรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  หรือรายการท่ีเก่ียวโยงกนัจะเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการก ากับตลาดทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงตลาด
หลกัทรัพยฯ์ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี  แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) หรือ
แบบรายงานอ่ืน ๆ ตามแต่กรณี ตลอดจนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการบัญชีท่ียอมรับ
โดยทัว่ไป 

นอกจากน้ี ตามขอ้บงัคบัของบริษทัไดก้ าหนดวา่กรรมการตอ้งแจง้ใหบ้ริษทั ทราบโดยไม่ชกัชา้หากมี
ส่วนไดเ้สียในสัญญาท่ีท ากบับริษทั หรือถือหุน้หรือหุน้กูเ้พ่ิมข้ึนหรือลดลงในบริษทั  

(3) ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการตรวจสอบและการควบคุมภายในท่ีดี  อันจะสามารถช่วย
ป้องกันความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน ช่วยในการค้นพบขอ้ผิดพลาด ลดความเส่ียงทางธุรกิจ และช่วยให้
รายงานงบการเงินและรายงานทางการเงินอ่ืน ๆ มีความถูกตอ้ง เช่ือถือได ้

เพ่ือช่วยปกป้องคุม้ครองทรัพยสิ์นของบริษทัและเงินลงทุนของผูถื้อหุน้ บริษทัมีหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในเพื่อตรวจสอบและติดตามการปฏิบติังานของบริษทั ใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้
ระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม  โดยเป็นหน่วยงานท่ีมีความเป็นอิสระ สามารถ
รายงานผลการตรวจสอบไดอ้ย่างตรงไปตรงมาเพ่ือให้ฝ่ายบริหารสามารถรับทราบถึงปัญหาหรือ
ขอ้บกพร่องในการปฏิบติังานไดอ้ย่างทนักาล เพ่ือน ามาเป็นขอ้มูลในการก าหนดมาตรการป้องกัน
ทรัพยสิ์นของบริษทัและเงินลงทุนของผูถื้อหุ้น รวมถึงการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากบริษทั
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และน ามาใช้ในการพิจารณาปรับปรุงตลอดจนพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของบริษัทให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิง่ข้ึน 

นอกจากน้ี บริษัทยงัมีคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีในการสอบทานและประเมินผล
ระบบการควบคุมภายใน สอบทานเร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลต่อผูล้งทุน ตลอดจนสอบทานการปฏิบติั
ตามขอ้ก าหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งและเร่ืองท่ีมีความส าคญัอ่ืน ๆ  

ทั้งน้ี บริษทัไดจ้ดัให้มีระบบการควบคุมภายในของบริษทั 5 องค์ประกอบในเร่ือง สภาพแวดลอ้ม 
การควบคุมการบริหารความเส่ียง การควบคุมการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร  ระบบสารสนเทศและ
การส่ือสารขอ้มลู และระบบการติดตาม 

นอกจากน้ี ยงัมีมาตรการและขั้นตอนท่ีเหมาะสมและเพียงพอในการปฏิบติังาน ครอบคลุมการท า
ธุรกรรมกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวไม่ให้เกิดความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ อนัเป็นการรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษทั และผูถื้อหุ้น  ตลอดจนผูมี้
ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 

4. การประชุมคณะกรรมการ 

บริษทัไดจ้ดัให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษทัอย่างสม ่าเสมอโดยเฉล่ียอย่างน้อยเดือนละ 1 คร้ัง 
และอาจมีการประชุมเพ่ิมตามความเหมาะสมเพ่ือให้คณะกรรมการบริษทัสามารถก ากบัควบคุมและ
ดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจดัการไดอ้ย่างต่อเน่ือง ในการประชุมทุกคร้ังมีการจดัสรรเวลาในการ
ประชุมไวอ้ย่างเหมาะสมและเพียงพอ เพ่ือกรรมการจะสามารถพิจารณาเร่ืองเขา้วาระประชุมโดยทัว่
กัน โดยประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่เป็นผูร่้วมก าหนดวาระประชุมและพิจารณา
เร่ืองเขา้วาระประชุมคณะกรรมการบริษัท  เพ่ือให้มัน่ใจว่าทุกประเด็นท่ีส าคญัในการด าเนินธุรกิจ
ไดรั้บการพิจารณาจากคณะกรรมการโดยครบถว้น โดยกรรมการแต่ละคนมีอิสระในการเสนอเร่ือง
เพื่อเขา้รับการพิจารณาในท่ีประชุม และมีการแสดงความเห็นอย่างเปิดเผยและเสรีโดยมีการส่งเสริม
ใหใ้ชดุ้ลยพินิจท่ีรอบคอบในทุกประเดน็ท่ีเขา้สู่ท่ีประชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท  บริษัทปฏิบัติตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน เร่ือง การประชุม
คณะกรรมการอย่างถูกตอ้ง โดยมีการจดบนัทึกการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร และจดัเก็บรายงาน
การประชุมท่ีผ่านการรับรองแล้วจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นระบบ และมีการรักษาความ
ปลอดภยัเป็นอยา่งดี  

5. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

การก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล โดยพิจารณาถึงความ
เหมาะสม และให้สอดคลอ้งกบัความรับผิดชอบของกรรมการและผลการด าเนินงานของบริษทั ทั้งน้ี 
ค่าตอบแทนกรรมการไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ย 

ในส่วนของค่าตอบแทนผู้บริหาร บริษัทก าหนดค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาจาก
ภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบผลการปฏิบัติงาน  ผลการด าเนินงานของบริษัท  และแนวปฏิบัติของ
บริษทัจดทะเบียนท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกนั 

6. การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทมีนโยบายสนับสนุนให้มีการจัดอบรมเก่ียวกับการก ากับดูแลกิจการของบริษัท ให้แก่
คณะกรรมการบริษทั และผูบ้ริหารระดบัสูงเพ่ือส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจในการท่ีจะด าเนินงานให้
อยู่ภายใตห้ลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัจดทะเบียน โดยบริษทัไดส่้งเสริมให้กรรมการของ
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บริษทัเขา้รับการอบรมกับสถาบนักรรมการบริษทัไทยในหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูน
ความรู้เก่ียวกบับทบาทหน้าท่ีของกรรมการอนัจะก่อให้เกิดการปรับปรุงการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง 
และทนัสมยั 

2. โครงสร้างกรรมการบริษัท 

โครงสร้างการจดัการของบริษทั ประกอบดว้ย (1) คณะกรรมการบริษทั (2) คณะกรรมการชุดยอ่ยจ านวน 2 ชุด ไดแ้ก่ คณะ
จดัการ และคณะกรรมการตรวจสอบ และ (3) คณะผูบ้ริหาร โดยมีขอบเขตอ านาจดงัน้ี 

2.1  ขอบเขตอ านาจหน้าที่ 

2.1.1 ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 

   ในการก ากบัดูแลกิจการของบริษทั นอกเหนือจากการด าเนินการอ่ืนใดเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์
ขอ้บงัคบั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัแลว้ คณะกรรมการบริษทัก าหนดให้เร่ืองดงัต่อไปน้ีเป็นอ านาจหน้าท่ีความ
รับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทัท่ีจะเป็นผูพ้ิจารณาอนุมติั 

1. ปฏิบติัหนา้ท่ีโดยใชค้วามรู้ความสามารถและประสบการณ์ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และ ขอ้บงัคบั
ดว้ยความระมดัระวงัเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของบริษทั และรับผดิชอบต่อผูถื้อหุน้ 

2. พิจารณานโยบาย วิสัยทัศน์ แผนงาน และกลยุทธ์ ท่ีส าคัญเก่ียวกับทิศทาง และนโยบายของ บริษัท รวมทั้ ง 
จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ และก ากบัดูแลใหมี้การปฏิบติัตามแผนงานท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. ติดตามผลการด าเนินงานของบริษทั และความคืบหนา้ท่ีส าคญัดา้นต่าง ๆ  

4. ก าหนดเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

5. จดัให้มีระบบบญัชีการรายงานทางการเงินและการสอบบญัชีท่ีถูกตอ้ง โปร่งใส ทนัต่อเวลา และเป็นไปตาม
หลกัการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป  

6. ดูแลระบบการควบคุมภายใน และก ากบัการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายนอกให้ท  าหน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิผล รวมทั้งดูแลใหมี้การบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม  

7. จดัให้มีการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี รวมถึงการพฒันาระบบการบริหารความเส่ียง และดูแลผลประโยชน์ของผูถื้อ
หุ้นทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม รวมถึงดูแลในเร่ืองการส่ือสารกับผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของบริษทั และ สาธารณชน
อยา่งเหมาะสม  

8. ดูแล และแก้ไขปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์รวมถึงรายการท่ีเก่ียวโยงกันท่ีอาจเกิดข้ึนให้เป็นไปตาม
กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.1.2 ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

   คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีรับผิดชอบการสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัท ความเพียงพอของ
ระบบควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเส่ียง การปฏิบติัตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง และจดัท ารายงาน 
หรือใหค้วามเห็นต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือขออนุมติั หรือเพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ แลว้แต่กรณี ดงัน้ี 

1. สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้ง และเพียงพอ 

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 
Audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้
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ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกยา้ย เลิกจา้งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และ/หรือ การว่าจา้ง
บริษทัตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษทั ปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั  

4. พิจารณา คดัเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าวต่อคณะกรรมการเพ่ือขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบั
ผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

5. พิจารณารายการเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ
คณะกรรมการตลาดทุน และข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้ งน้ี  เพ่ือให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว
สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั  

6. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั ซ่ึงรายงานดงักล่าวตอ้ง
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
• ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นที่เช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 
• ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 
• ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ข้อก าหนดของ

ตลาดหลกัทรัพยฯ์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั 
• ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
• ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
• จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ

ท่าน 
• ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎบตัร  

(Charter) 
• รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ี

ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

7. ในการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้สงสัยวา่มีรายการหรือการกระท าดงัต่อไปน้ี
ซ่ึงอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทั ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เพ่ือด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นสมควร 

(1) รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(2) การทุจริตหรือมีส่ิงผดิปกติหรือมีความบกพร่องท่ีส าคญัในระบบควบคุมภายใน 

(3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรัพยฯ์ หรือ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

หากคณะกรรมการบริษทั หรือผูบ้ริหารไม่ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแกไ้ขภายในระยะเวลาขา้งตน้ กรรมการ
ตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานวา่มีรายการ หรือการกระท าตามขา้งตน้ต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือตลาดหลกัทรัพยฯ์  

8. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

9. ทบทวนขอ้บงัคบั และผลการปฏิบติังานในปีท่ีผา่นมาอยา่งนอ้ยปีละหน่ึง (1) คร้ัง 
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ทั้งน้ี ดร. ธีระพงษ ์วกิิตเศรษฐ เป็นผูท่ี้มีความรู้และประสบการณ์ทางดา้นบญัชีและการเงินเพียงพอท่ีจะท าหน้าท่ีสอบทาน
ความน่าเช่ือถือของงบการเงินของบริษทั โดย ดร. ธีระพงษ ์วิกิตเศรษฐ จบการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวศิวกรรมเคมี (West Virginia 
University) ปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ (West Virginia University)  

2.1.3 ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะจัดการ 

คณะจดัการไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ือท าหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

1. บริหารและก าหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการด าเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณ
ของบริษทั โดยพิจารณาถึงปัจจยัทางธุรกิจอย่างเหมาะสม เพ่ือน าเสนอและขออนุมติัต่อคณะกรรมการบริษทั 
และในกรณีท่ีสถานการณ์เปล่ียนแปลง คณะจดัการจะพิจารณาทบทวนการใช้งบประมาณท่ีได้รับอนุมติัให้
เหมาะสมกบัสถานการณ์นั้น ๆ รวมทั้งด าเนินกลยทุธ์ทางธุรกิจใหเ้ป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษทั  

2. ติดตามผลการด าเนินงานของฝ่ายต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการ
ด าเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณของบริษทั ท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเอ้ือต่อสภาพธุรกิจ พร้อมให้ค  าปรึกษา แนะน า การบริหารจดัการแก่ผูบ้ริหาร
ระดบัสูง 

3. พิจารณาคดัเลือกและแต่งตั้งผูบ้ริหารระดบัสูง โดยคณะจดัการจะเป็นผูพิ้จารณาเบ้ืองตน้ในการกลัน่กรองสรร
หาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้น เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทกัษะ และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
การด าเนินกิจการของบริษทั ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุมติั ก าหนดโครงสร้างองคก์รและ
นโยบายเก่ียวกับการบริหารจัดการบริษัทพิจารณาและติดตามแผนงานการสร้างผูบ้ริหารทดแทน รวมถึง
แผนงานดา้นก าลงัคนและการก าหนดหลกัเกณฑก์ารจ่ายผลตอบแทน และหลกัเกณฑก์ารประเมินผลงานของ
ผูบ้ริหาร 

4. แต่งตั้งและถอดถอนพนกังาน ตลอดจนก าหนดจ่ายเงินบ าเหน็จรางวลัแก่พนกังาน  

5. พิจารณาและให้ขอ้เสนอแนะหรือความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั เก่ียวกบัโครงการขอ้เสนอหรือการเขา้ท า
ธุรกรรมใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทั รวมถึงพิจารณาทางเลือกในการระดมทุน เม่ือมีความ
จ าเป็น และเกินกว่าวงเงินท่ีได้ก าหนดไวแ้ละ/หรือท่ีกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งหรือขอ้บังคบับริษัท 
ก าหนดใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้และ/หรือคณะกรรมการบริษทัเป็นผูพ้ิจารณาอนุมติั 

6. ด าเนินกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกับการบริหารงานทัว่ไปของบริษทั รวมทั้งมีอ  านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบใด ๆ 
ตามท่ีไดรั้บมอบหมายหรือตามนโยบายท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

7. แต่งตั้ง และ/หรือ มอบหมายให้สมาชิกคณะจดัการ หรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือหลายคน กระท าการใด ๆ ท่ีอยู่ภายใน
ขอบอ านาจของคณะจดัการ ตามท่ีคณะจดัการเห็นสมควร ตลอดจนตารางก าหนดอ านาจอนุมติั (Table of Authority) ท่ี
คณะกรรมการบริษทัก าหนด โดยท่ีคณะจดัการอาจยกเลิกเพิกถอน หรือแกไ้ขเปล่ียนแปลงอ านาจดงักล่าวไดภ้ายในขอบ
อ านาจของคณะจดัการ  

2.1.4 ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่มีหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ดงัต่อไปน้ี 

1. บริหารงานของบริษทั ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบับริษทั และตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย โดยบริหารตาม
แผนงานท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั ดว้ยความระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทั และผูถื้อ
หุน้อยา่งดีท่ีสุด 



    บริษทั ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จ  ากดั (มหาชน)                                     ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ 

57 
 

2. ด าเนินกิจการและบริหารงานประจ าวนัทัว่ไปใหลุ้ล่วงอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกยา้ย ลงโทษทางวนิยัพนกังาน และลูกจา้งตามระเบียบบริษทั 

4. รายงานความกา้วหนา้ตามแผนงานและงบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 

5. มีอ  านาจ ออกค าส่ัง ระเบียบ ประกาศ บนัทึก เพื่อให้การปฏิบติังานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของ
บริษทั และเพื่อรักษาระเบียบวนิยัการท างานภายในองคก์ร  

6. ใหมี้อ  านาจในการมอบอ านาจช่วง และ/หรือมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนปฏิบติังานเฉพาะอยา่งแทนได ้โดยการมอบ
อ านาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดงักล่าวให้อยู่ภายใตข้อบเขตแห่งการมอบอ านาจตามหนังสือมอบอ านาจ 
และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อก าหนด ตลอดจนตารางก าหนดอ านาจอนุมัติ (Table of Authority) ท่ี
คณะกรรมการบริษทัก าหนด หรือค าส่ังท่ีคณะกรรมการของบริษทั และ/หรือบริษทั ไดก้ าหนดไว ้

2. การสรรหาและแต่งต้ังกรรมการและกรรมการชุดย่อยและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

3.1  การสรรหากรรมการของบริษัท 

ในการแต่งตั้งกรรมการของบริษทั  บริษทัจะพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกับ
ธุรกิจ หรือพิจารณาจากผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัท่ีมีประสบการณ์ในธุรกิจท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อบริษทั อย่างไรก็ตาม การ
แต่งตั้งกรรมการใหม่จะตอ้งผ่านการพิจารณาอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น (แลว้แต่
กรณี) ทั้งน้ี ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปน้ี 

(1) ใหถื้อวา่ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบั 1 หุน้ต่อ 1 เสียง 
(2)  ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้ในกรณี

ท่ีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
(3)  บุคคลท่ีไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือ

จะพึงเลือกตั้ งในคร้ังนั้ น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได้รับการเลือกตั้ งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวน
กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหป้ระธานท่ีประชุมเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการ
ในขณะนั้น ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดย
พิจารณาจากกรรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง ทั้งน้ี  กรรมการท่ีออกจากต าแหน่งไปนั้นอาจไดรั้บ
เลือกตั้งจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้เขา้มาเป็นกรรมการใหม่ได ้

ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการบริษทัเลือกบุคคลซ่ึง
มีคุณสมบติั และไม่มีลักษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากัดและกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการผูน้ั้นจะเหลือนอ้ยกวา่ 2 
เดือน โดยบุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตน
เขา้มาแทน ทั้งน้ี มติของคณะกรรมการตามความขา้งตน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวน
กรรมการท่ียงัเหลืออยู ่

3.2 การสรรหากรรมการอสิระ 

บริษทัมีนโยบายในการสรรหากรรมการอิสระท่ีสอดคลอ้งกบัประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 39/2559 
เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ ฉบบัลงวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ข
เพ่ิมเติม) ดงัน้ี 
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1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผู ้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั ทั้งน้ี ให้นับรวมการถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการ
อิสระรายนั้น ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงานท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูมี้
อ  านาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนัผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของ
ผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัท่ีไดรั้บ
การแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ ทั้ งน้ี ลกัษณะตอ้งห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็น
ขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษา ของส่วนราชการซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั  

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะท่ีเป็น บิดา
มารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้
อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั หรือ
บริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้
อ  านาจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น
หรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นที่มีนยั หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทั
ย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ียืน่ค  าขออนุญาตต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจดงักล่าว รวมถึงการท ารายการทางการคา้ท่ีกระท าเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ การเช่า
หรือใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการใหห้รือรับความช่วยเหลือทางการเงิน 
ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค  ้ าประกัน การให้สินทรัพยเ์ป็นหลักประกันหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนท านอง
เดียวกนั ซ่ึงเป็นผลใหบ้ริษทั หรือคู่สัญญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพยท่ี์มี
ตวัตนสุทธิของบริษัทหรือตั้ งแต่ 20 ล้านบาทข้ึนไป แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทั้ งน้ี การค านวณภาระหน้ี
ดงักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน
ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดงักล่าว ให้นับรวม
ภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่ง 1 ปีก่อนวนัท่ีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจ
ควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบญัชี ซ่ึงมี
ผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั 
สังกัดอยู่ เวน้แต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัท่ียื่นค าขออนุญาตต่อ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา
ทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้น
รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้
ให้บริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัท่ียืน่ค  า
ขออนุญาตต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั  ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้น
ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
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8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุน้ส่วนท่ีมีนยัในหา้งหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษา
ท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้ งหมดของบริษัทอ่ืน ซ่ึง
ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย  

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั 

3.3 หลกัเกณฑ์ท่ัวไปส าหรับการแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยคณะหน่ึงหรือหลายคณะเพ่ือท าหน้าท่ีสนับสนุนการ
ปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทั โดยคณะกรรมการชุดยอ่ยดงักล่าวจะมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการพิจารณาทบทวนเร่ือง
ต่าง ๆ ท่ีมีความส าคัญเป็นการเฉพาะ โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ งสมาชิก
คณะกรรมการชุดย่อย การออกกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยเพ่ือก าหนดระเบียบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้ององค์ประกอบของ
คณะกรรมการชุดยอ่ย หน้าท่ี และความรับผดิชอบ ตลอดจนเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัคณะกรรมการชุดยอ่ยดงักล่าว ตามท่ี
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควร โดยในแต่ละปี คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาทบทวนกฎบัตรของ
คณะกรรมการชุดยอ่ยแต่ละคณะ 

3.4 หลกัเกณฑ์ท่ัวไปส าหรับการแต่งต้ังกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหาร และการจ่ายผลตอบแทน 

คณะจัดการเป็นผูพิ้จารณาคัดเลือกและแต่งตั้ งผูบ้ริหารระดับสูง โดยสมาชิกคณะจัดการจะเป็นผูพิ้จารณา
เบ้ืองตน้ในการกลัน่กรองสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้น เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทกัษะ และประสบการณ์
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินกิจการของบริษัท ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั ก าหนดโครงสร้าง
องค์กรและนโยบายเก่ียวกับการบริหารจดัการบริษัท พิจารณาและติดตามแผนงานการสร้างผูบ้ริหารทดแทน รวมถึง
แผนงานดา้นก าลงัคนและการก าหนดหลกัเกณฑก์ารจ่ายผลตอบแทน และหลกัเกณฑก์ารประเมินผลงานของผูบ้ริหาร 

4. การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษทัมีนโยบายก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ดงัน้ี 

1. บริษทัจะส่งบุคคลท่ีเป็นตวัแทนของบริษทัเขา้ไปเป็นกรรมการในแต่ละบริษทัย่อยและ/หรือบริษทัร่วม ตาม
สัดส่วนการถือหุน้ในแต่ละบริษทั อย่างไรก็ดี การส่งตวัแทนของบริษทั เขา้ไปเป็นกรรมการในแต่ละบริษทัยอ่ย
และ/หรือบริษทัร่วมจะตอ้งไดรั้บการพิจารณาและเห็นชอบโดยท่ีประชุมกรรมการบริษทั โดยค านึงถึงความ
เหมาะสมของแต่ละบริษทั 

2. คณะกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยและ/หรือบริษทัร่วมแต่ละบริษทัจะมีขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีและความ
รับผิดชอบท่ีส าคญัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 
การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัย่อยและ/หรือบริษทัร่วมตลอดจนการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น
ท่ีมีนัยส าคญัให้แก่บริษัททราบ โดยน าประกาศท่ีเก่ียวข้องของคณะกรรมการก ากับตลาดทุนและประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยฯ์ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม รวมทั้งเปิดเผยและน าส่งขอ้มลูส่วนไดเ้สียของตนและ
บุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งต่อคณะกรรมการบริษทัใหท้ราบถึงความสัมพนัธ์ และการท าธุรกรรมกบับริษทั บริษทั
ยอ่ยและ/หรือบริษทัร่วมในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และหลีกเล่ียงการท ารายการท่ี
อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

3. บริษัทจะก าหนดแผนงานและด าเนินการท่ีจ าเป็น เพ่ือท าให้มัน่ใจไดว้่าบริษทัย่อยและ/หรือบริษทัร่วมมีการ
เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงิน และบริษทัจะด าเนินการท่ีจ าเป็นและติดตามให้
บริษทัยอ่ยและ/หรือบริษทัร่วมมีระบบในการเปิดเผยขอ้มลูและระบบควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสมใน
การด าเนินธุรกิจ 
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 นอกจากน้ี บริษทัจะติดตามอย่างใกลชิ้ดถึงผลประกอบการและการด าเนินงานของบริษทัย่อยและ/หรือบริษทั
ร่วมดงักล่าวและน าเสนอผลการวิเคราะห์รวมถึงแสดงความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทั 
และคณะกรรมการของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้น ๆ เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบายหรือ
ปรับปรุงส่งเสริมใหธุ้รกิจของบริษทัยอ่ยและ/หรือบริษทัร่วม มีการพฒันาและเจริญเติบโตอยา่งต่อเน่ือง 

5.  การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษทัไดใ้หค้วามส าคญัอย่างยิง่ในการด าเนินการใหเ้กิดความเสมอภาคและความยติุธรรมต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอยา่งเท่าเทียม
กนั โดยขอ้มลูภายใน หรือ ข่าวสารอนัมีสาระส าคญัต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพยท่ี์ยงัไม่เปิดเผยสู่สาธารณะถือเป็นขอ้มูล
ภายในท่ีใชใ้นการด าเนินธุรกิจ และถือเป็นขอ้มูลลบัของบริษทั ซ่ึงหากเปิดเผยแลว้ย่อมส่งผลกระทบต่อบริษทั โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่มีผลกระทบต่อมูลค่าหุ้นของบริษทัท่ีมีการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยฯ์ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกระดบัของบริษทั
จึงตอ้งรักษาขอ้มลูภายในไวเ้ป็นความลบั จึงไดก้ าหนดแนวปฏิบติัท่ีดีไวด้งัน้ี 

1. พนักงานบริษัทต้องรักษาและปกปิดข้อมูลของลูกค้า และข้อมูลทางการค้าไวเ้ป็นความลับ โดยต้องรักษา
ความลบัในส่วนท่ีตนรับผิดชอบ เวน้แต่เป็นขอ้บงัคบัโดยกฎหมายใหเ้ปิดเผย หรือ การเปิดเผยเพ่ือวตัถุประสงค์
ทางการฟ้องร้องคดี หรือ คณะกรรมการบริษทัอนุมติัใหมี้การเปิดเผย 

2. การเปิดเผยขอ้มูลท่ีอาจมีผลกระทบใด ๆ ต่อบริษทั ตอ้งกระท าโดยผูท่ี้มีอ  านาจตดัสินใจด าเนินการในเร่ืองนั้น ๆ 
เวน้แต่ไดรั้บมอบหมายจากผูมี้อ  านาจในการเปิดเผยขอ้มลูนั้นเอง 

3. ขอ้มูลภายในบริษทั เป็นขอ้มูลในการด าเนินธุรกิจ และบริหารกิจการอนัเป็นขอ้มูลลบั หากเปิดเผยสู่สาธารณะ
ยอ่มส่งผลกระทบต่อบริษทั 

4. พนักงานและบุคคลท่ีเก่ียวข้องต้องไม่เปิดเผยข้อมูลท่ียงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ และไม่ซ้ือขายหลักทรัพย ์
บริษทั หรือ บริษทัท่ีตนเขา้ไปเก่ียวขอ้งเม่ือทราบขอ้มลูท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะ 

5. เอกสารส าคญั และขอ้มูลท่ีเป็นความลบัจะตอ้งไดรั้บการดูแลดว้ยวิธีการเฉพาะท่ีก าหนดไวใ้นแต่ละระดบั แต่
ละชนิด หรือประเภทของข้อมูล ต้องจัดเก็บรักษาอย่างระมดัระวงั และง่ายต่อการเรียกใช้งาน เม่ือพ้นช่วง
ระยะเวลาท่ีตอ้งเก็บรักษาขอ้มูล หรือเอกสาร หรือท่ีเก็บไวเ้ป็นขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ พนักงานท่ีเก่ียวขอ้งตอ้ง
ดูแลใหมี้การท าลายดว้ยวธีิท่ีเหมาะสม ถูกตอ้งกบัขอ้มลู หรือ เอกสารแต่ละประเภท ซ่ึงเอกสารบางประเภทตอ้ง
มีการเก็บรักษาไวต้ามท่ีกฎหมายก าหนด และควรศึกษาเป็นกรณีไป 

 บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลมิให้กรรมการและผูบ้ริหารในการน าข้อมูลภายในของบริษัท ซ่ึงยงัไม่เปิดเผยต่อ
สาธารณชนไปใช ้เพ่ือแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ดงัน้ี 

1. บริษทัจะใหค้วามรู้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร รวมถึงผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินหรือ
เทียบเท่า เก่ียวกบัหนา้ท่ีท่ีตอ้งจดัท าและส่งรายงานการถือหลกัทรัพยข์องตน คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติ
ภาวะ ต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษตามมาตรา 275 แห่ง พ.ร.บ. 
หลกัทรัพย ์รวมทั้งการรายงานการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงหลกัทรัพยข์องตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุ
นิติภาวะต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 246 และบทก าหนดโทษตามมาตรา 298 แห่ง พ.ร.บ. 
หลกัทรัพย ์

2. บริษัทก าหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหาร รวมถึงผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินหรือ
เทียบเท่า จดัท าและน าส่งรายงานการถือหลกัทรัพยข์องตน ของคู่สมรส และของบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 
มายงัเลขานุการของบริษทั ก่อนน าส่งส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทุกคร้ัง โดยให้จดัท าและน าส่งภายใน 30 



    บริษทั ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จ  ากดั (มหาชน)                                     ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ 

61 
 

วนันับแต่วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งให้ด  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการและ/หรือผูบ้ริหาร หรือรายงานการเปล่ียนแปลง
การถือครองหลกัทรัพยภ์ายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีมีการซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพยน์ั้น 

3. ห้ามมิให้คณะกรรมการบริษทัและพนักงานในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูล (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่
บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าว) ท  าการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั อย่างน้อย 1 เดือน ก่อนมีการเปิดเผยงบ
การเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี และภายใน 24 ชัว่โมงหลงัการเปิดเผยงบการเงินดงักล่าว 

 นอกจากน้ี ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษทั และพนักงานในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มลู (รวมทั้งคู่สมรสและ
บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ทราบข้อมูลท่ียงัไม่ได้เปิดเผย ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อราคา
หลกัทรัพยข์องบริษทั ตอ้งไม่ท าการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั จนกว่าจะพน้ระยะเวลา 24 ชัว่โมง นบัแต่ไดมี้
การเปิดเผยขอ้มลูนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแลว้ 

4. บริษทัก าหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนน าขอ้มูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตนซ่ึงเร่ิมตั้งแต่การ
ตักเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ซ่ึงการลงโทษจะ
พิจารณาจากเจตนาของการกระท าและความร้ายแรงของความผดินั้น ๆ  

6. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

 1.  ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit Fee) บริษทัจ่าย ใหแ้ก่ 

(1) ผูส้อบบญัชี ในรอบปีบญัชี 2561 เป็นจ านวนเงินรวม -0- บาท 

(2) ส านักงานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกับผูส้อบบญัชีและส านักงานสอบ
บญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดัในรอบปีบญัชี 2561 เป็นจ านวนรวม 2,200,000 บาท 

2.   ค่าบริการอ่ืนๆ (Non-audit fee) บริษัทได้ว่าจ้าง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เป็นค่าตรวจสอบ
รายงานการใชสิ้ทธิและประโยชน์ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ของบตัรส่งเสริมการลงทุนในปี 2561 เป็นจ านวน
เงินรวม 180,000 บาท 

7. การน าหลกัการก ากบัดูแลกจิการท่ีด ีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ไปปรับใช้ 

บริษทัไดท้บทวนนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) โดยอา้งอิงจากหลกัการก ากบัดูแลกิจการ    
ท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจด
ทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงบริษทัไดน้ าหลกัปฏิบติัส่วน
ใหญ่มาปรับใชแ้ลว้ โดยเพ่ิมเติมหลกัปฏิบติัท่ีเหมาะสมกบัธุรกิจ และสามารถท าไดโ้ดยไม่มีผลกระทบอ่ืนๆ ในนโยบายการก ากบั
ดูแลกิจการของบริษทั โดยปัจจุบนั บริษทัอยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนเพ่ิมเติม ท าแผนงานเพ่ือทยอยปรับปรุงนโยบายก ากบัดูแล
กิจการใหส้อดคลอ้งกบั หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ส าหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ต่อไป 
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10.   ความรับผิดชอบต่อสังคม ( Corporate Social Responsibilities : CSR ) 

1. นโยบายภาพรวม 

บริษัทมีนโยบายในการด าเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและการจดัการท่ีดี โดยให้ความส าคัญการสร้างวฒันธรรม
บรรษทัภิบาลอยา่งเป็นรูปธรรม ควบคู่ไปกบัการดูแล และรับผดิชอบต่อสังคม และส่ิงแวดลอ้ม โดยให้ความส าคญักบัการสนบัสนุน
พฒันาด้านการศึกษา การส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัย การสืบสานศิลปะและวฒันธรรม รวมถึงการพัฒนาสังคม โดยมี
จุดมุ่งหมายเพ่ีอตอบสนองความตอ้งการอยา่งแทจ้ริงของชุมชนรอบขา้ง เพ่ีอมุ่งสู่การพฒันาธุรกิจอยา่งยัง่ยนื บริษทัตระหนกัถึงความ
รับผดิชอบต่อสังคมดงักล่าว จึงไดก้ าหนดนโยบายเก่ียวกบัความรับผดิชอบต่อสังคมในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 

1.1  การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม  

บริษัทมีเจตนารมณ์ในการด าเนินธุรกิจตามนโยบายก ากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) และจรรยาบรรณธุรกิจ 
(Code of Conduct) ของบริษทั และมีความมุ่งมัน่ท่ีจะส่งเสริมให้บริษทัเป็นองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพ โดยยึดมัน่การด าเนินงานดว้ย
ความโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผดิชอบต่อผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้ง 

โดยคณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมัน่ในการประกอบธุรกิจตามแบบอย่างด้านบรรษัทภิบาล มุ่งเน้นด้านนิติธรรม 
โปร่งใส เป็นธรรม รับผดิชอบต่อสังคม วฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้ม ควบคู่ไปกบัการเสริมสร้างการพฒันาอยา่งยัง่ยนื ให้แก่ บุคลากร 
ลูกคา้ ชุมชน และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ภายใตก้ารบริหารท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัธรรมาภิบาลและอุดมการณ์ 

“ประเทศไทยใสสะอาด ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข” 

คณะกรรมการบริษทั จึงไดก้ าหนดหลกัส าคญัในการด าเนินงานท่ีดี เพื่อให้ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทั 
ทุกคนยดึถือเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน ดงัต่อไปน้ี 

(1) คณะกรรมการบริษทัจะยดึถือแนวปฏิบติัดา้นบรรษทัภิบาลท่ีเป็นสากลและมุ่งมัน่พฒันาการก ากบัดูแลกิจการท่ี
ดีตามหลกัการมาตรฐานสากลให้สูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง อนัไดแ้ก่ การค านึงถึงสิทธิของผูถื้อหุน้ การปฏิบติัต่อผูถื้อ
หุน้อยา่งเท่าเทียมกนั การใหค้วามส าคญักบับทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย การเปิดเผยขอ้มลูและความโปร่งใส และ
ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

(2) คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคน มุ่งมัน่ท่ีจะน าหลกัส าคญัในการด าเนินงานท่ีดีคือ Creation Shared 
Value, Responsibility, Equitable treatment, Accountability, Transparency และ  Ethics (C R E A T E) มาใช้
เป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจ ตลอดจนเคร่งครัดต่อการปฏิบติัหน้าท่ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดท่ี
เก่ียวขอ้งในทุกประเทศท่ีเขา้ไปลงทุน 

(3) คณะกรรมการบริษทั จะจดัให้มีโครงสร้างการบริหารท่ีมีความสัมพนัธ์ระหว่างคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และผู้
ถือหุน้อย่างเป็นธรรม รวมทั้งมีบทบาทส าคญัในการก าหนดวิสัยทศัน์ กลยทุธ์ นโยบาย และแผนงานท่ีส าคญั มี
ระบบการติดตาม/  วดัผลการด าเนินงาน และบริหารความเส่ียงอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นอิสระ และ
รับผิดชอบต่อผลของการปฏิบติัหน้าท่ีของตนตามหลกัส าคญัในการด าเนินงานท่ีดี โดยคณะกรรมการบริษทั
และผูบ้ริหาร จะเป็นผูน้ าในดา้นจริยธรรม และเป็นตวัอยา่งในการปฏิบติัตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ และ
จรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั ตลอดจนส่งเสริมวฒันธรรมตามหลกัส าคญัในการด าเนินงานท่ีดี ดูแลรับผดิชอบ 
ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้ง และส่งเสริมให้มีการปฏิบติัและด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงหลกัสิทธิมนุษยชน สิทธิ
ผูบ้ริโภค และการใช้แรงงานอย่างเป็นธรรม พร้อมทั้ งจดัให้มีระบบการตรวจสอบติดตาม ประเมินผล และ
ทบทวน เพ่ือใหพ้นกังานทุกคนยดึถือและปฏิบติัตามหลกัส าคญัในการด าเนินงานท่ีดีอยา่งครบถว้นและยัง่ยนื 

นอกจากน้ี บริษทัไดป้ระกาศใชแ้นวทางการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่มอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยยึดหลกัการ
สร้างคุณค่าร่วมกนัระหว่างบริษทั และผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยผูบ้ริหารระดบัสูงรับผิดชอบดูแลการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม
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รวมทั้งการปรับปรุงช่องทางในการให้ความคิดเห็น เพ่ือน าความคิดเห็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียส่งต่อไปยงัหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีรับผดิชอบ
อย่างต่อเน่ือง โดยผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไดรั้บผลกระทบโดยตรงจากการด าเนินธุรกิจของบริษัท ประกอบดว้ย พนักงาน ผูถื้อหุ้น คู่ค้า 
ลูกคา้ คู่แข่งและชุมชนโดยรอบ เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติของผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคน เพื่อให้การปฏิบติังานของผูบ้ริหาร และ
พนักงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่าง ๆ มีหลกัการปฏิบติัท่ีชดัเจน อาทิ การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้น การปฏิบติัต่อคู่คา้ การปฏิบติั
ต่อลูกคา้ เป็นตน้ 

1.2 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน  

บริษทัมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใส มีคุณธรรม และรับผดิชอบต่อผูถื้อหุน้ ลูกคา้ พนกังาน สังคม และผูมี้ส่วนได้
เสียอ่ืน ๆ บริษทัจึงมีนโยบายห้ามกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกระดบัของบริษทั ยอมรับหรือมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการทุจริต
คอร์รัปชัน่ในรูปแบบใด ๆ ไม่ว่าทางตรง และทางออ้ม เพ่ือให้การด าเนินงานสามารถสร้างความมัน่ใจต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทั
โดยก าหนดให้บุคลากรของบริษทัปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่น ให้สอดคลอ้งกบัหลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 
จรรยาบรรณของบริษทัระเบียบ ขอ้ก าหนด และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือพฒันาไปสู่องคก์รแห่งความยัง่ยนืต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้พนักงานของบริษทั ทุกระดบั ตอ้งไม่เก่ียวขอ้งกับการทุจริตคอร์รัปชั่นใด ๆ ทั้งส้ิน ไม่ว่าทางตรงและ
ทางออ้ม 

2. เพ่ือส่งเสริมบทบาท และการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดบั เพ่ือป้องกนัและต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

3. เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่แก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียในการด าเนินธุรกิจร่วมกนัดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต 

ขอบเขต 

บริษทัไดก้ าหนดขอบเขตของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบันโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่เป็น 2 กลุ่มดงัน้ี 

1. ภายใน :  กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั ทุกระดบั 

2. ภายนอก :  ลูกคา้หรือผูข้ายสินคา้หรือบริการ (Supplier) ผูรั้บเหมา ผูรั้บเหมาช่วง คู่คา้ เจา้หน้ี หน่วยงานราชการ 
หน่วยงานเอกชน 

ค านิยาม 

คอร์รัปชั่น (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด ๆ โดยการเสนอให้ สัญญา มอบให้ ให้ค  ามัน่ 
เรียกร้อง หรือรับ ซ่ึงเงิน ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใดซ่ึงไม่เหมาะสม กบัเจา้หนา้ท่ีของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน 
หรือผูมี้หน้าท่ี ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางออ้ม เพ่ือให้บุคคลดงักล่าวกระท าหรือละเวน้การปฏิบติัหน้าท่ี อนัเป็นการให้ไดม้าหรือ
รักษาไวซ่ึ้งธุรกิจ หรือแนะน าธุรกิจให้กบับริษทัโดยเฉพาะ หรือ เพ่ือให้ไดม้าหรือรักษาไวซ่ึ้งผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีไม่เหมาะสมทาง
ธุรกิจ เวน้แต่เป็นกรณีท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอ้บงัคบั ขนบธรรมเนียมประเพณีของทอ้งถ่ิน หรือจารีตทางการคา้ใหก้ระท าได ้
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หน้าที่ความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการบริษัท มีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบในการก าหนดนโยบายและก ากบัดูแลใหมี้ระบบท่ีสนบัสนุนการต่อตา้น
การทุจริตคอร์รัปชัน่ท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้มัน่ใจวา่ฝ่ายบริหารไดต้ระหนักและให้ความส าคญักบัการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่
และปลูกฝังจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร 

กรรมการผู้จัดการใหญ่และสมาชิกคณะจัดการ มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการก าหนดให้มีระบบส่งเสริมและ
สนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพ่ือส่ือสารไปยงัพนักงานและผูเ้ก่ียวข้องรวมทั้ ง ทบทวนให้มีความเหมาะสม 
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเปล่ียนแปลงไป ไดแ้ก่ สภาพธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบัและขอ้ก าหนดของกฎหมายต่าง ๆ เป็นตน้ 

คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าท่ีสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบญัชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบ
ภายในและระบบบริหารความเส่ียง ใหม้ัน่ใจวา่เป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม ทนัสมยั และมีประสิทธิภาพ 

หัวหน้างานฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบติังานว่าเป็นไป
อยา่งถูกตอ้ง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบติั อ  านาจด าเนินการ ระเบียบปฏิบติั และกฎหมาย ขอ้ก าหนดของหน่วยงานก ากบัดูแล เพ่ือให้
มั่นใจว่าบริษัทมีระบบควบคุมท่ีมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเส่ียงด้านคอร์รัปชั่น ท่ีอาจเกิดข้ึน และรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

แนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

1. พนักงานตอ้งไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เม่ือพบเห็นการกระท าท่ีเขา้ข่ายการทุจริตคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั 
โดยตอ้งแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชา หรือบุคคลท่ีรับผดิชอบทราบผา่นช่องทางต่าง ๆ ท่ีก าหนดไว ้และใหค้วามร่วมมือ
ในการตรวจสอบขอ้เทจ็จริง 

2. ผูท่ี้กระท าการทุจริตคอร์รัปชั่นและผูมี้ส่วนรู้เห็นหรือเก่ียวขอ้งจะตอ้งไดรั้บการลงโทษทางวินัยตามกฎของ
บริษทัท่ีก าหนดไว ้และอาจไดรั้บโทษตามกฎหมาย 

3. บริษทัจะใหค้วามเป็นธรรมและมีมาตรการคุม้ครองผูร้้องเรียน หรือผูท่ี้ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริต
คอร์รัปชัน่ 

4. บริษัทให้ความส าคญัในการเผยแพร่ ส่ือสารและฝึกอบรม เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับนโยบายต่อตา้นการทุจริต
คอร์รัปชัน่แก่พนกังานอยา่งสม ่าเสมอ 

5. ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการด าเนินงานตามนโยบาย
และแนวปฏิบติัในเร่ืองน้ี เพ่ือให้มัน่ใจว่ามีระบบควบคุมท่ีมีความเหมาะสม และเพียงพอต่อความเส่ียงดา้นการ
ทุจริตคอร์รัปชัน่ท่ีอาจเกิดข้ึนและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

มาตรการการปฏิบัติ 

การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน (การติดต่อธุรกจิกบัหุ้นส่วนและบุคคลภายนอก) 

พนักงานตอ้งปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่นดงัต่อไปน้ี ในการติดต่อธุรกิจกับลูกคา้ ผูข้ายสินคา้ หรือ
บุคคลภายนอกท่ีมีความเก่ียวขอ้งทางธุรกิจ (ซ่ึงต่อไปน้ีใหเ้รียกรวมกนัวา่ “บุคคลภายนอกท่ีมีความเกีย่วข้องทางธุรกจิ”) 

1. พนักงาน ตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ประเพณีปฏิบติัทางธุรกิจและมารยาททางธุรกิจในการติดต่อกับ
บุคคลภายนอกท่ีมีความเก่ียวขอ้งทางธุรกิจ 

2. พนกังาน ตอ้งไม่รับหรือเรียกร้องทั้งทางตรงและทางออ้มซ่ึง เงิน บตัรก านลั เช็ค หุน้ ของขวญัหรือสินบนอ่ืนใด 
เงินค่าตอบแทนพิเศษหรือส่ิงจูงใจใด ๆ ท่ีมีมลูค่า จากบุคคลภายนอกท่ีมีความเก่ียวขอ้งทางธุรกิจ 
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3. พนักงาน อาจรับของก านลัท่ีไม่ใช่เงินสดหรือของมีราคาใด ๆ จากบุคคลภายนอกท่ีมีความเก่ียวขอ้งทางธุรกิจก็
ได ้โดยจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากผูบ้งัคบับญัชาสายตรงก่อน ทั้งน้ี การรับของก านัลเช่นวา่นั้นตอ้งเป็นไป
ตามกฎระเบียบ ประเพณีปฏิบติัทางธุรกิจหรือมารยาททางธุรกิจ และตอ้งไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจทางธุรกิจ
ของพนกังาน 

4. พนักงาน จะต้องไม่พึงหาประโยชน์ใด ๆ จากต าแหน่งหน้าท่ีของตนในบริษัท เพ่ือรับหรือเรียกร้อง ให้
บุคคลภายนอกท่ีมีความเก่ียวขอ้งทางธุรกิจหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งของบุคคลภายนอกดงักล่าว รวมถึงไม่ให้บริการใด 
ๆ ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

5. เม่ือพนกังานแนะน าบุคคลใหแ้ก่บริษทั การด าเนินการดงักล่าวจะตอ้งไม่ขดัต่อผลประโยชน์หรือขั้นตอนการจดั
จา้งของบริษทั อีกทั้งตอ้งไม่ท าเพ่ือประโยชน์ส่วนตวัอนัมิชอบดว้ยกฎหมาย 

6. พนักงานท่ีเป็นผูบ้งัคบับญัชากับผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในหน่วยงานเดียวกนั พึงไม่มีความสัมพนัธ์ในฐานะคู่สมรส
หรือบิดามารดา/บุตร 

7. พนักงานต้องไม่ให้สินบนแก่เจ้าพนักงานหรือเจ้าหน้าท่ีราชการโดยการเสนอให้เงิน บัตรก านัล เช็ค หุ้น 
ของขวญัหรือสินบนอ่ืนใด เงินค่าตอบแทนพิเศษหรือส่ิงจูงใจใด ๆ ท่ีมีมลูค่า 

8. พนักงานท่ีละเมิดข้อก าหนดในวรรคก่อนต้องถูกลงโทษตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องของบริษัท และอาจถูก
ด าเนินคดีตามกฎหมาย 

9. พนกังานตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากผูบ้งัคบับญัชาของตนก่อนเสนอใหข้องก านลั (ตวัอยา่งเช่น ผลิตภณัฑข์อง
บริษทั) หรือเล้ียงรับรองแก่บุคคลภายนอกท่ีมีความเก่ียวขอ้งทางธุรกิจ โดยท่ียงัคงตอ้งปฏิบติัตามประเพณี
ปฏิบติัหรือมารยาททางธุรกิจ กฎหมายทอ้งถ่ินและกฎระเบียบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งของบริษัท ดว้ย ถา้พนักงาน
ไม่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูบ้งัคบับญัชาของตนล่วงหนา้เน่ืองจากมีเหตุเร่งด่วนแลว้ พนกังานรายดงักล่าวยงัพึง
ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากผูบ้งัคบับญัชาของตนหลงัจากมอบของก านลัหรือเล้ียงรับรองแก่บุคคลภายนอกท่ีมี
ความเก่ียวขอ้งทางธุรกิจไปแลว้อยู ่

10. พนักงานไม่พึงหาประโยชน์ใด ๆ จากต าแหน่งหน้าท่ีของตนในบริษทั เพ่ือมีความสัมพนัธ์อนัมิชอบ ท าการ
คุกคามทางเพศ การเลือกปฏิบติัในรูปแบบใด ๆ (รวมถึงการเลือกปฏิบติัโดยอาศยัเช้ือชาติ เพศ ความพิการหรือ
ศาสนาเป็นเกณฑ)์ ลกัทรัพย ์ข่มขู่ บีบบงัคบั หรือการด าเนินการอนัไม่ชอบดว้ยกฎหมายอ่ืน ๆ 

11. หากพนักงานมีค าถามเก่ียวกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นแล้ว พนักงานจะต้องขอความเห็นจาก
ผูบ้งัคบับญัชาของตนเพ่ือไม่ใหเ้กิดขอ้โตแ้ยง้ข้ึน 

การแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน 

1. เร่ืองที่รับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

1.1 การกระท าท่ีทุจริต คอร์รัปชัน่ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์ร โดยทางตรงหรือทางออ้ม 
1.2 การกระท าท่ีผดิขั้นตอนตามระเบียบปฏิบติัของบริษทั หรือมีผลต่อระบบการควบคุมภายในของบริษทั 

จนท าใหส้งสัยไดว้า่ อาจจะเป็นช่องทางในการทุจริต 

1.3 การกระท าท่ีท  าใหบ้ริษทั เสียผลประโยชน์ กระทบต่อช่ือเสียงของบริษทั 

1.4 การกระท าท่ีผดิกฎหมาย ผดิศีลธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจ 
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2. ช่องทางแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน 

พนักงานทุกคนมีหน้าท่ีตอ้งรายงานเร่ืองราวไปยงับุคคล และ/หรือ หน่วยงานดงัต่อไปน้ีเม่ือพบเห็นการทุจริต 
คอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมของบริษทั ท่ีละเมิดนโยบายน้ี โดยใชช่้องทางใดช่องทางหน่ึง 

3. กลไกแสดงความคิดเห็นจากภายใน (ผู้ร้องทุกข์จากภายใน) 

(1) หวัหนา้ฝ่ายตรวจสอบ หวัหนา้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือหวัหนา้ฝ่ายกฎหมาย 

(2)  กล่องรับความคิดเห็น 

(3)  จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (E-mail: orapin@tpipolenepower.co.th) 

4.  กลไกแสดงความคิดเห็นจากภายนอก (ผู้ร้องทุกข์จากภายนอก) 

(1)  จดหมาย : นางอรพิน เล่ียวไพรัตน์ 

รองประธานคณะจดัการ 

บริษทั ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จ  ากดั (มหาชน) 

26/56 ถนนจนัทน์ตดัใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

(2)  กล่องจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (E-mail: orapin@tpipolenepower.co.th) 

(3)  จดหมาย : คณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษทั ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จ  ากดั (มหาชน) 

26/56 ถนนจนัทน์ตดัใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

(4)  โทรศพัท ์02-285-5090 หรือ 02-213-1039 ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

การคุ้มครองผู้ร้องเรียน และการรักษาความลบั 

1. การคุ้มครองผู้ร้องเรียน และผู้เกีย่วข้อง 

เน่ืองจากการร้องเรียน และการให้ขอ้มูลท่ีกระท าไปโดยสุจริตใจ ย่อมก่อให้เกิดประโยชน์อนัยิ่งใหญ่แก่ทั้ ง
บริษัท และพนักงานเป็นส่วนรวม ดังนั้ น ผูย้ื่นค าร้องเรียน ผูใ้ห้ถ้อยค า ให้ข้อมูล ให้ข้อเท็จจริง หรือให้
พยานหลกัฐานใดเก่ียวกับการร้องเรียน และท่ีเป็นผูพิ้จารณาค าร้องเรียน เม่ือไดก้ระท าไปโดยสุจริตใจ แมจ้ะ
เป็นเหตุให้เกิดขอ้ยุ่งยากประการใด ย่อมไดรั้บการประกนัการคุม้ครองวา่จะไม่เป็นเหตุหรือถือเป็นเหตุท่ีจะเลิก
จา้ง ลงโทษ หรือด าเนินการใดท่ีเกิดผลร้ายต่อพนกังานดงักล่าว 

บริษทัมีนโยบายท่ีจะให้ความเป็นธรรมกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย โดยเท่าเทียมกนัตามกฎขอ้บงัคบัของบริษทั โดย
จะให้ความคุ้มครองแก่ผูร้้องเรียน และเร่ืองท่ีร้องเรียนนั้ น เป็นความลับ และจะด าเนินการเพ่ือคุ้มครองผู ้
ร้องเรียน 

2.  การปิดบังช่ือและการเกบ็รักษาความลบั 

พนกังานหรือผูร้้องเรียนจากภายนอก อาจเลือกไม่เปิดเผยช่ือเม่ือรายงานการกระท าละเมิดของพนกังานคนอ่ืนก็
ได ้อยา่งไรก็ตาม บริษทัสนับสนุนใหพ้นกังานระบุตวัตนของตนเม่ือท าการรายงานเพ่ือใหง่้ายต่อการติดต่อและ
สอบสวน เม่ือพนักงานหรือผูร้้องเรียนจากภายนอกท าการรายงานแลว้ หน่วยงานท่ีรับเร่ืองพึงด าเนินมาตรการ

mailto:orapin@tpipolenepower.co.th
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ปกป้องคุม้ครองและป้องกนัท่ีเหมาะสม เพ่ือใหส้ามารถท าการสอบสวนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเพ่ือป้องกนั
พนกังานหรือผูร้้องทุกขจ์ากภายนอกดงักล่าวจากการกลัน่แกลง้หรือการปฏิบติัท่ีไม่เป็นธรรม 

การด าเนินการสืบสวน และบทลงโทษ 

1. เม่ือได้รับการแจ้งเบาะแส สมาชิกคณะจัดการ และคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูก้ลั่นกรอง สืบสวน
ขอ้เทจ็จริง 

2. ระหว่างการสืบสวนขอ้เท็จจริง สมาชิกคณะจดัการและคณะกรรมการตรวจสอบ อาจจะมอบหมายให้ตวัแทน 
(ผูบ้ริหาร) แจง้ผลความคืบหนา้เป็นระยะใหผู้แ้จง้เบาะแส หรือร้องเรียนไดท้ราบ 

3. หากการสืบสวนขอ้เทจ็จริงแลว้พบวา่ ขอ้มูลหรือหลกัฐานท่ีมี มีเหตุอนัควรเช่ือไดว้า่ผูท่ี้ถูกกล่าวหาวา่ไดก้ระท า
การทุจริตคอร์รัปชั่น หรือทุจริตจริง บริษทัจะให้สิทธิผูถู้กกล่าวหา ไดรั้บทราบขอ้กล่าวหา และให้สิทธิผูถู้ก
กล่าวหาพิสูจน์ตนเอง โดยการหาขอ้มูลหรือหลกัฐานเพ่ิมเติมท่ีแสดงให้เห็นวา่ตนเองไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการ
กระท าอนัทุจริตตามท่ีไดถู้กกล่าวหา 

4. หากผูถู้กร้องเรียน ได้กระท าการทุจริตจริง การทุจริตนั้นถือว่าเป็นการกระท าผิดนโยบายต่อตา้นการทุจริต
คอร์รัปชัน่ จะตอ้งไดรั้บการพิจารณาโทษทางวนิัย ตามระเบียบท่ีบริษทัก าหนดไว ้และหากการกระท าทุจริตนั้น
ผิดกฎหมาย ผูก้ระท าความผิดอาจจะตอ้งไดรั้บโทษทางกฎหมาย ทั้งน้ีโทษทางวินัยตามระเบียบของบริษทั ค า
ตดัสินของคณะกรรมการ (ผูบ้ริหาร) ถือเป็นอนัส้ินสุด 

การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

เพ่ือใหทุ้กคนในองคก์รไดรั้บทราบนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ บริษทัจะด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

1. บริษทัจะติดประกาศนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ใหพ้นกังานรับทราบโดยทัว่กนั 

2. บริษัทจะเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ผ่านช่องทางการส่ือสารของบริษัท เช่น จดหมาย
อิเลค็ทรอนิคส์ เวบ็ไซตบ์ริษทั รายงานประจ าปี เป็นตน้ 

3. บริษทัจะจดัใหมี้การทบทวนนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่อยา่งสม ่าเสมอ 

1.3 การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษัทตระหนักดีถึงกิจกรรมและการประกอบธุรกิจของบริษัท ว่ามีความอ่อนไหวต่อชุมชนและส่ิงแวดล้อม ดังนั้ น 
คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานบริษทัทุกคน ตอ้งเคารพต่อกฎหมาย แนวปฏิบติั ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวฒันธรรมของ
ทอ้งถ่ินแต่ละท่ีท่ีบริษทัเขา้ไปประกอบกิจการ จึงไดก้ าหนดแนวปฏิบติั ดงัต่อไปน้ี 

(1) พนักงานจะตอ้งปฏิบติัต่อบุคคลใด ๆ ในพ้ืนท่ีของโรงงานดว้ยความเคารพ บนพ้ืนฐานของศกัด์ิศรีความเป็น
มนุษย ์เป็นธรรม และใหเ้กียรติซ่ึงกนัและกนั  รวมทั้งปฏิบติัตามกฎหมายทั้งหมดท่ีมีผลบงัคบัใชภ้ายในประเทศ 

(2) บริษทัส่งเสริมความหลากหลายในการจา้งงานและให้โอกาสพนักงานในการเติบโตและกา้วหน้าในสายอาชีพ 
โดยไม่เลือกปฏิบติัต่อบุคคลใดบุคคลหน่ึง อนัเน่ืองมาจากความเหมือนหรือความแตกต่างดา้นเช้ือชาติ สัญชาติ 
ศาสนา ประเทศ การศึกษา อาย ุเพศ สถานภาพ ความพิการทางร่างกายและอ่ืน ๆ  

(3) พนกังานจะตอ้งด าเนินการเก่ียวกบัขอ้มลูของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอยา่งระมดัระวงัและรอบคอบ 

(4) พนกังาน จะไม่เปิดเผยขอ้มลูความลบัของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียต่อผูไ้ม่มีสิทธิรับรู้ เวน้แต่ไดรั้บความเห็นชอบเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรจากผูมี้ส่วนไดส่้วนไดส่้วนเสียเองหรือจากผูมี้อ  านาจอนุมติัท่ีบริษทัมอบหมายเท่านั้น 
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(5) พนกังาน จะตอ้งจ ากดัการเปิดเผยการใชแ้ละการเขา้ถึงขอ้มลูของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเท่าท่ีจ  าเป็น 

(6) ห้ามพนักงาน กระท าการท่ีเป็นการคุกคาม ล่วงเกิน หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญทางเพศในโรงงาน
อยา่งเดด็ขาด 

นอกจากน้ี การปฏิบติัและกระบวนการบริหารงานดา้นการรักษาความปลอดภยัในพ้ืนท่ีของบริษทั จะตอ้งสอดคลอ้งกับ
การปฏิบติัตามความสมคัรใจวา่ดว้ยการรักษาความปลอดภยัและหลกัสิทธิมนุษยชน 

1.4 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษทัให้ความส าคญักบัพนกังานของบริษทั โดยมุ่งเนน้ให้พนักงานทุกคนมีความกา้วหนา้ในการท างาน มีสวสัดิการและ
ความมัน่คง โดยไดรั้บการพฒันาศกัยภาพ และมีความปลอดภยัในการท างาน เพ่ือการปฏิบติัต่อพนกังานอยา่งเป็นธรรม จึงไดก้ าหนด
แนวปฏิบติั ดงัต่อไปน้ี 

(1) บริษทัมีแผนงาน และหลกัสูตร อบรมพนกังาน เพ่ือสอนงานทั้งในส่วนงานท่ีตอ้งปฏิบติั หรือท่ีมีความเก่ียวขอ้ง
เพ่ือให้พนักงานมีความรู้ความเขา้ใจ สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้งปลอดภยัและเหมาะสมกบัพนักงานใน
แต่ละต าแหน่งงาน 

(2) จดัการฝึกอบรมเพ่ือพฒันาศกัยภาพความรู้ ความสามารถในการแข่งขนัของพนักงานเพ่ือรองรับการเติบโตของ
บริษทั และความเจริญกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานของพนกังาน 

(3) สนบัสนุนใหมี้การถ่ายทอดความรู้ การสอนงาน การเรียนรู้งานระหวา่งพนกังานดว้ยกนั 

(4) ให้โอกาส และสนับสนุนการศึกษาต่อของพนักงาน และการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมความรู้ทั้ งภายในองค์กรและ
ภายนอกองคก์ร ตามลกัษณะงานท่ีเหมาะสม 

(5) บริษทัมีระเบียบปฏิบติัดา้นการจา้งงานอย่างชดัเจนและถือปฏิบติัอย่างเคร่งครัด รวมถึงความเจริญกา้วหน้าใน
หนา้ท่ีการงาน โดยไม่จ ากดัเพศ อาย ุแหล่งท่ีมาทางสังคม ชนชั้นเช้ือชาติ ศาสนา สถาบนัการศึกษา โดยนโยบาย
ในการจา้งงานและเง่ือนไขในการท างานอยูบ่นพ้ืนฐานของความตอ้งการของงานนั้น ๆ  

(6) บริษทัจะไม่วา่จา้งแรงงานอพยพครอบคลุมถึงบริษทัผูรั้บเหมาและบริษทัผูรั้บเหมาช่วง 

(7) จดัใหมี้ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะของพนกังาน 

(8) ใหผ้ลตอบแทน และสวสัดิการท่ีเทียบเท่ากบับริษทัอ่ืน ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกนั 

(9) สร้างสภาพแวดลอ้มในการท างานที่ดี และมีความปลอดภยัในการท างาน 

1.5 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

บริษทัมีความมุ่งมัน่ท่ีจะให้ลูกคา้หรือผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินคา้และบริการจากบริษทั ไดรั้บประโยชน์ และมีความพึงพอใจ
สูงสุดต่อสินคา้ โดยการผลิตสินคา้ดว้ยราคาท่ีเป็นธรรม มีคุณภาพ และมีความรับผิดชอบต่อลูกคา้และผูบ้ริโภค โดยตอ้งให้บริการ
ลูกคา้และผูบ้ริโภคดว้ยความรวดเร็ว และไม่เลือกปฏิบติั ตลอดจนรักษาสัมพนัธภาพท่ียัง่ยืนกบัลูกคา้และผูบ้ริโภค ซ่ึงมีแนวปฏิบติั
ดงัน้ี 

(1) มุ่งพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ และบริการให้ครบวงจร ส่งมอบสินค้าและบริการท่ีรวดเร็ว มีคุณภาพเพ่ือ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้และผูบ้ริโภคอยา่งต่อเน่ือง รวมถึงพนักงานฯ ตอ้งทุ่มเทเพ่ือตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ และผูบ้ริโภคอยา่งเตม็ท่ี ดว้ยราคาท่ีสมเหตุสมผล ไม่จ ากดัสิทธิของผูบ้ริโภค 
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(2) ตอ้งไม่กระท าการใดอนัเป็นการหลอกลวง หรือท าให้หลงเช่ือในคุณภาพสินคา้ และบริการของบริษทั โดยผลิต
สินคา้และบริการท่ีปลอดภยั ไวว้างใจได ้ไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพของผูบ้ริโภค โดยตอ้งก าหนดใหมี้ป้ายเตือน
ภยั หรือเอกสารก ากบัสินคา้ ตามระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

(3) จดัเก็บขอ้มูลของลูกคา้อย่างเป็นระบบ ปลอดภยั และไม่น าขอ้มูลของลูกคา้ไปใช้ในทางท่ีไม่ถูกตอ้งก าหนด
ราคาของสินคา้ และบริการท่ีเป็นธรรม 

(4) จดัให้มีหน่วยงานท่ีรับผดิชอบในการให้ขอ้เสนอแนะ ใหค้วามรู้ ความเขา้ใจท่ีเพียงพอเก่ียวกบัสินคา้และบริการ 
รวมถึงให้ค  าปรึกษา และวิธีแกปั้ญหา พร้อมทั้งรับขอ้ร้องเรียนเพ่ือให้ลูกคา้ไดรั้บความพึงพอใจอย่างสูงสุดใน
สินคา้และบริการ 

1.6 การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 

 ธุรกิจหลกัของบริษทั คือ การผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าและธุรกิจสถานีบริการน ้ ามนัเช้ือเพลิงและก๊าซธรรมชาติ (NGV) ใน
การประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้านั้น บริษทัด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้า โดยมุ่งเนน้ไปท่ีโรงไฟฟ้าซ่ึงใชพ้ลงังานความร้อนทิ้งและ
เช้ือเพลิง RDF ธุรกิจของบริษทั ส่วนใหญ่จึงเป็นธุรกิจท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม  

บริษทัจดัให้มีกองทุนประกนัสุขภาพท่ีจะรักษาในกรณีท่ีประชาชนในชุมชนรัศมี 5 กิโลเมตร รอบโครงการมีอาการป่วย 
เน่ืองจากการด าเนินงานของโรงงาน ในปีแรกมีการน าเงินเขา้กองทุน 1 ลา้นบาท และ 500,000 บาทต่อปี ในปีต่อไป 

                นอกจากน้ี บริษัทจดัให้มีกองทุนเพ่ือส่งเสริมการสาธารณสุขในชุมชน เช่น การฝึกอบรมพนักงานสาธารณสุข จดัหา
เคร่ืองมือทางการแพทยแ์ก่ศูนยสุ์ขภาพชุมชนโดยสนบัสนุนเงินทุนประมาณ 300,000 บาทต่อปี ในพ้ืนท่ีชุมชนรัศมี 5 กิโลเมตรรอบ
โครงการโรงไฟฟ้า ไดแ้ก่ ต าบลมิตรภาพ  ต าบลทบักวาง  ต าบลมวกเหลก็ และต าบลท่าคลอ้ เป็นตน้ 

บริษทัจดัให้มีโครงการศึกษาคุณภาพอากาศเชิงพ้ืนท่ี รัศมี 5 กิโลเมตร รอบโครงการโรงไฟฟ้า ของบริษทั ทีพีไอ โพลีน 
เพาเวอร์ จ  ากดั (มหาชน) ระหว่างปี 2561-2563 รายละเอียดเวลาการศึกษา 3 ปี ด  าเนินการโดยส านักงานศูนยว์ิจยัและให้ค  าปรึกษา
แห่งมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

บริษทัมีแผนงานจดัท าโครงการศึกษาผลกระทบดา้นโลหะหนักต่อพ้ืนท่ีโคนมพ่ืนท่ีเกษตรกรรมและต่อสัตวน์ ้ า ในรัศมี 
20 กิโลเมตรรอบพ้ืนท่ีโครงการ โดยว่าจา้งสถาบนัอุดมศึกษา เพ่ือท าการศึกษาโครงการดงักล่าวเป็นระยะเวลา 3 ปีต่อเน่ือง โดยคาด
วา่จะเร่ิมท าการศึกษาไดต้ั้งแต่กลางปี 2562 เป็นตน้ไป 

บริษทัมีแผนงานว่าจา้งบริษทัท่ีปรึกษาดา้นส่ิงแวดลอ้มเพ่ือท าการตรวจวดัฝุ่ นละอองในบรรยากาศท่ีมีขนาดไม่เกิน 2.5 
ไมครอน จ านวน 8 สถานีรอบพ้ืนท่ีโครงการ โดยจะท าการตรวจวดัเป็นระยะเวลา 5 ปีต่อเน่ือง ระหวา่งปี 2562-2566 

1.7 การร่วมพฒันาชุมชนหรือสังคม  

การมุ่งมัน่พฒันาชุมชนและสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต รวมถึงการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มเพ่ือให้อุตสาหกรรมสามารถอยู่
ร่วมกบัสังคมและชุมชนดว้ยความเก้ือกลูกนั เป็นส่ิงท่ีบริษทัในฐานะบริษทัของคนไทยให้ความส าคญัควบคู่ไปกบัการด าเนินธุรกิจ
มาโดยตลอด ซ่ึงบริษทัไดมุ่้งเนน้พฒันาเพ่ือใหเ้กิดผลในทางปฏิบติัอยา่งยัง่ยนื 

บริษทัมีโครงการติดตั้งตูผ้ลิตน ้าด่ืมให้ 14 หมู่บา้นท่ีอยูใ่นรัศมี 5 กิโลเมตรรอบโครงการโรงไฟฟ้า เพ่ือให้ชุมชนไดมี้น ้าด่ืม
ท่ีสะอาดปลอดภยั โดยก าหนดติดตั้งใหแ้ลว้เสร็จภายในปี 2562 

1.8 การใช้นวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม  

บริษทัประกอบธุรกิจโดยมุ่งเน้นการต่อยอดนวตักรรมโดยใชท้รัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด บริษทัจึงมุ่งเน้นการผลิต
กระแสไฟฟ้าจากพลงังานความร้อนทิ้ง และพลงังานเช้ือเพลิง RDF ซ่ึงใชข้ยะเป็นวตัถุดิบในการผลิต การใชพ้ลงังานทดแทนดงักล่าว
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ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์(CO2) ออกสู่ชั้นบรรยากาศ จึงถือว่าเป็นนวตักรรมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม โดยบริษทัได้
เผยแพร่หลกัการดงักล่าวใหชุ้มชนและประชาชนไดศึ้กษาและเขา้ใจการด าเนินงานของบริษทั ในโอกาสต่าง ๆ  

นอกจากน้ี ขยะท่ีใช้เป็นวตัถุดิบในการผลิตเช้ือเพลิง RDF เป็นขยะท่ีไดม้าจากชุมชนและโรงงานในทอ้งถ่ิน ธุรกิจของ
บริษัทจึงเป็นธุรกิจท่ีมีนวตักรรมน าขยะกลับมาใช้ให้เป็นประโยชน์ อีกทั้ งช่วยชุมชนในการลดปริมาณขยะซ่ึงเป็นปัญหา
ระดบัประเทศ และช่วยลดกระบวนการในการก าจดัขยะของหน่วยงานรัฐและเอกชนอ่ืน ๆ อนัเป็นการประหยดัพลงังานทางออ้ม 
ตามแนวทางของบริษทัท่ีมุ่งสร้างความสมดุลระหวา่งการเติบโตทางธุรกิจ และการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม ควบคู่ไปกบัการสร้างสรรค์
สังคมไทยใหเ้ขม้แขง็ เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงในการขบัเคล่ือน 
เศรษฐกิจและอยูคู่่สังคมไทย 

2. การด าเนินงานและการจัดท ารายงาน (CSR in Process) 

 บริษทัมีนโยบายท่ีชดัเจนเก่ียวกับความรับผิดชอบต่อสังคม และด าเนินงานตามนโยบายดงักล่าวอย่างเคร่งครัดเพ่ือเป็น
ส่วนหน่ึงในการสร้างสังคมและส่ิงแวดลอ้มท่ีมีคุณภาพ ท่ีผ่านมาบริษทัมีการด าเนินการเพ่ือประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยได้
ก าหนดแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 

(1) บริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะด าเนินการตามแนวทาง “ขยะเป็นศูนย ์(Zero Waste)” และไดด้  าเนินการตามนโยบายดงักล่าว
อย่างต่อเน่ือง โดยไดค้วบคุม ก ากบัดูแล และพฒันากระบวนการต่าง ๆ เพ่ือให้มัน่ใจว่าอตัราการปล่อยของเสีย
จากการประกอบกิจการอยู่ในระดบัต ่ากว่าระดับสูงสุดท่ีกฎหมายก าหนด และน าพลังงานความร้อนทิ้งจาก
กระบวนการผลิตปูนซีเมนต ์มาใชใ้นการผลิตกระแสไฟฟ้า 

(2) บริษทัมุ่งเน้นการประกอบกิจการในแนวทางท่ีช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ออกสู่ชั้น
บรรยากาศ อนัเป็นเหตุก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกและส่งผลกระทบต่อชุมชน โดยบริษทัมุ่งเน้นการด าเนินงาน
โรงไฟฟ้าพลงังานเช้ือเพลิง RDF เป็นหลกั  

(3) บริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะช่วยลดปัญหาขยะในชุมชนโดยการน าขยะชุมชนมาใชใ้นโครงการผลิตเช้ือเพลิง RDF ซ่ึงเป็น
เช้ือเพลิงทดแทนรูปแบบหน่ึง และน าเช้ือเพลิงทดแทนดงักล่าวมาใชใ้นการผลิตกระแสไฟฟ้า เพ่ือช่วยบริหาร
จดัการขยะชุมชน ลดปริมาณขยะและลดพ้ืนท่ีในการกกัเก็บขยะ 

(4) บริษทัใชร้ะบบการเฝ้าระวงัการปล่อยของเสียอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือเฝ้าระวงัการปล่อยของเสียจากกระบวนการเผา
ไหมข้องโรงไฟฟ้า และติดตามคุณภาพอากาศโดยรอบของพ้ืนท่ีหลายแห่งท่ีอยู่ในบริเวณใกลเ้คียงกบัโรงงาน 
บริษทัติดตามและควบคุมออกไซดข์องไนโตรเจน (NOx) และซัลเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) ในกระบวนการเผา
ไหมแ้ต่ละส่วน และมีการควบคุมอุณหภูมิและอตัราเช้ือเพลิงต่ออากาศในระหว่างกระบวนการเผาไหม ้เพ่ือ
รักษาระดบัการปล่อยของเสียใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีกฎหมายก าหนด 

(5) บริษทัใหค้วามร่วมมือและปฏิบติัตามขอ้บงัคบั กฎหมายและขอ้ก าหนดอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม 

(6) บริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนเฝ้าระวงัสุขภาพ  ซ่ึงประกอบดว้ย 

1.   กองทุนประกนัสุขภาพ เพ่ือเป็นหลกัประกนัค่ารักษาพยาบาลของประชาชน ในกรณีเจ็บป่วย เน่ืองมาจาก
โครงการน าเงินเขา้กองทุน 1,000,000 บาทในปีแรก  ปีถดัไปปีละ 500,000 บาท 

                2.   กองทุนสนันสนุนคุณภาพดา้นบุคลากร อุปกรณ์ทางการแพทย ์และงานวจิยัทางดา้นสาธารณสุข จ านวนเงิน 
300,000 บาท/ ปี 

 3.  กองทุนตรวจสุขภาพของประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือเป็นการตรวจติดตามและการเฝ้าระวงัดา้น  
                     สุขภาพอนามยัใหก้บัชุมชนรอบโรงไฟฟ้า 
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(7) โครงการศึกษาคุณภาพอากาศเชิงพ้ืนท่ี บริษทัไดว้า่จา้งส านกังานศูนยว์จิยัและใหค้  าปรึกษาแห่ง  

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (TU-RAC) เพ่ือท าการศึกษาผลกระทบและการศึกษาแนวทางการป้องกันคุณภาพ
อากาศ โดย ศึกษาการตกสะสมของโลหะหนักในอากาศ  ศกัยภาพการรองรับ SO2, NO2, TSP, PM10 และ
โลหะหนกั ศกัยภาพการรองรับ TSP และ PM10 ในพ้ืนท่ีเหมืองหินปูน การตกสะสมของโลหะหนกัในดิน และ
แนวทางการจดัการดา้นคุณภาพอากาศ ในพ้ืนท่ีรอบโรงไฟฟ้า พ้ืนท่ีศึกษา  :  รัศมี 5 กิโลเมตรรอบโครงการ โดย
ระยะเวลาการศึกษา : 3 ปี  (2561 -2563 ) 

3. ด าเนินธุรกจิท่ีมีผลกระทบต่อความรับผิดชอบสังคม 

 -ไม่มี- 

4. แนวทางปฏิบัติเพิม่เติมเกีย่วกบัการป้องกนัการมีส่วนเกีย่วข้องกบัการคอร์รัปช่ัน 

 บริษทัมีนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ โดยมุ่งเน้นส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส ในการด าเนินธุรกิจ
ตามหลกัจริยธรรมทางธุรกิจของบริษทั ตลอดจนด าเนินธุรกิจดว้ยระบบบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบ
ได ้นอกจากน้ี บริษทัยงัส่งเสริมให้บุคลากรของบริษทัทุกระดบั ไม่เก่ียวขอ้งกบัการทุจริตคอร์รัปชัน่ใด ๆ ทั้งทางตรงและทางออ้ม 
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนกังานทุกระดบัในการป้องกนัและต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

บริษทั มีนโยบายในการให้หรือรับของขวญั ของก านัล รวมทั้งผลประโยชน์อ่ืน ๆ จากบุคคลหรือบริษทัท่ีประกอบธุรกิจ
กบับริษทั เพ่ือไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยพนกังานของบริษทั จะตอ้งไม่รับหรือเรียกร้องทั้งทางตรงและทางออ้มซ่ึง
ของขวญัหรือสินบนอ่ืนใด เงินค่าตอบแทนพิเศษหรือส่ิงจูงใจใด ๆ ท่ีมีมลูค่าจากบุคคลภายนอกท่ีมีความเก่ียวขอ้งทางธุรกิจ และหาก
จ าเป็นตอ้งกระท าการดงักล่าว พนกังานของบริษทั จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากผูบ้งัคบับญัชาสายตรงก่อน ทั้งน้ี การรับของก านัล
เช่นวา่นั้นตอ้งเป็นไปตามกฎระเบียบ ประเพณีปฏิบติัทางธุรกิจหรือมารยาททางธุรกิจ และตอ้งไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจทางธุรกิจ
ของพนกังาน 

นอกจากน้ี บริษทัมีนโยบายท่ีไม่อนุญาตหรือส่งเสริมใหมี้การจ่ายเงินโดยมิชอบดว้ยกฎหมาย หรือติดสินบนหน่วยงานของ
รัฐ และยงัก าหนดวิธีการแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนกรณีมีผูพ้บเห็นการกระท าอันมิชอบไวอ้ย่างชัดเจน พร้อมทั้ งก าหนดแนว
ทางการด าเนินการสืบสวนและบทลงโทษไวใ้นนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ของบริษทั  
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 ทพีไีอ โพลนี เพาเวอร์ กบัความรับผดิชอบต่อสังคม 

1. ด้านส่ิงแวดล้อม 

บริษทั ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จ  ากดั (มหาชน) รับรางวลัดีเด่นดา้นพลงังานทดแทน ประเภทโครงการประยกุตใ์ชพ้ลงังาน
ทดแทน จากโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและลด Downtime โรงไฟฟ้าเช้ือเพลิง RDF ขนาด 60 MW ในเวที Thailand Energy Awards 
2018 จากกรมพฒันาทดแทนและอนุรักษ์พลงังาน กระทรวงพลงังาน  ส าหรับโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและลด Downtime ทั้งน้ี
โครงการ Thailand Energy Awards นับเป็นอีกหน่ึงโครงการท่ีช้ีวดัความส าเร็จของภาครัฐและภาคเอกชนท่ีมีความมุ่งมัน่ในการ
พฒันาพลงังานทางเลือกและการใชพ้ลงังานทางเลือกและการใชพ้ลงังานอย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงการพฒันาพลงังานทดแทนถือเป็น
นโยบายหลกัท่ีรัฐบาลให้ความส าคญั เพื่อยกระดบัในเร่ืองการใชพ้ลงังานอย่างคุม้ค่าและใชว้ตัถุดิบภายในประเทศเป็นเช้ือเพลิง ลด
การน าเขา้ถ่านหินจากต่างประเทศและเป็นการส่งเสริมและพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก ท่ีสร้างสรรคจ์ากนวตักรรม
ท่ีน ามาใชก้ับอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ ซ่ึงสามารถลดตน้ทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถดา้นการแข่งขนัและยงัเป็นการเสริมสร้าง
ความมัน่คงพลงังานให้กับประเทศสอดรับกบันโยบาบพลงังาน 4.0 ของรัฐบาล นอกจากน้ีบริษทัไดส้นับสนุนโครงการเพ่ือรักษา
ส่ิงแวดลอ้ม ดงัน้ี 

  สนับสนุนผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ทีพีไอจ านวน 176 ตัน  ให้แก่กอ.รมน.จ.เลย  เพ่ือท าฝายเก็บกักน ้ า ท่ี                    
จ.พิษณุโลก เพ่ือเป็นการฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีป่าเส่ือมโทรมและเป็นการรักษาป่าตน้น ้ า เพ่ือสร้างความสมดุลแก่ธรรมชาติตามความตอ้งการ
ของรัฐและวถีิชีวติของเกษตรกรชุมชนอยา่งยัง่ยนืในพ้ืนท่ีต่อไป 

  บริจาคผลิตภณัฑเ์กษตรไบโอออแกนิคทีพีไอ (ปุ๋ยเขียว) จ  านวน 10,200 ลิตร ใหก้บัหน่วยงานกอ.รมน.จ.เลย 
และจ.พิษณุโลก เพ่ือส่งเสริมวิถีชีวิตของเกษตรในชุมชนอย่างยัง่ยืน  สนับสนุนโครงการปลูกลานปลูกหมากฝากร่มเงาไวใ้นลานวดั 
ของวดัป่ารัชดาราม จ.ล  าพูน (สาขาวดัป่าดาราภิรมย ์พระอารามหลวง  จ.เชียงใหม่)  เพ่ือร่วมปลูกตน้ไมถ้วายความร่มเยน็เป็นพุทธ
บูชา ณ ลานธรรมแผน่ดินบุญ  

     สนับสนุนโครงการขยะแลกไฟฟ้า พัฒนาชุมชน(เสริมความรู้) ณ โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน หมู่ 12               
อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเด็กนักเรียน และชาวบา้นบริเวณโดยรอบไดรู้้จกัการคดัแยกขยะ และการก าจดัขยะท่ี
ถูกตอ้งและถูกวธีิต่อไป 

2. ด้านการศึกษาและเยาวชน 

   ร่วมกิจกรรมและสนับสนุน “วนัเด็กแห่งชาติ ปี 2561 แก่โรงเรียนในกลุ่มเป้าหมาย 9 ต าบล ไดแ้ก่ ต.ทับ
กวาง  ต.เตาปูน ต.สองคอน  ต.มวกเหลก็  ต.มิตรภาพ  ต.บา้นแกง้  ต.ผึ้งรวง  ต.เขาดินพฒันา และ ต.พุแค  เพ่ือมุ่งเนน้ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวติ พฒันาคุณภาพการศึกษา มอบความสุขใหก้บัเดก็และเยาวชน และเพ่ือการเจริญเติบโตและเป็นก าลงัของชาติในการพฒันาต่อไป   

   บริจาคงบประมาณส าหรับซ้ือผลิตภณัฑ์ปูนซีเมนต์ทีพีไอ คอนกรีตแห้งทีพีไอ สีนาโน ซูเปอร์ อาร์เมอร์        
ทีพีไอ กระเบ้ืองทีพีไอ ฯลฯ ให้กบัโรงเรียนและมหาวทิยาลยัต่างๆ อาทิเช่น ร่วมกบัธนาคาร ทิสโก ้จ ากดั (มหาชน) เพ่ือน าผลิตภณัฑ์
ท่ีให้การสนับสนุน ไปก่อสร้างอาคารเรียนหลงัใหม่ให้แก่โรงเรียนบา้นม่วง จ.ขอนแก่น เพ่ือทดแทนอาคารไม ้2 ชั้น 6 ห้องเรียนท่ีมี
อายุการใช้งานมากกว่า 41 ปี สนับสนุน สีนาโนซุปเปอร์ อาร์เมอร์ทีพีไอ ให้กับโรงเรียนวินิตศึกษา จ.ลพุบรี ในพระราชูปถมัภ์ฯ 
สังกดัส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือทาสีพ้ืนสนามโรงเรียนบริเวณใตโ้ดม เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ในการใชส้อยงานกิจกรรมของโรงเรียนรวมทั้งใหก้ารสนบัสนุนกิจกรรมของชุมชนต่อไป,สนบัสนุนปูนซีเมนตที์พีไอ เพื่อ
ก่อสร้างโรงอาหารของโรงเรียนอนุบาลทบักวาง จ.สระบุรี, สนบัสนุนผลิตภณัฑว์สัดุก่อสร้างทีพีไอ  เพ่ือปรับปรุงต่อเติมใตถุ้นอาคาร
เรียนให้กับโรงเรียนหมู่บา้นป่าไม ้อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร  ปรับปรุงหอประชุม และห้องสุขาชาย หญิง ให้แก่ โรงเรียนมวกเหล็ก
วิทยา จ.สระบุรี  บริจาคคอนกรีตผสมเสร็จทีพีไอ เพ่ือปรับปรุงพ้ืนท่ีห้องปฏิบัติการชั้น 11 อาคารนารถ โพธิประสาท ภาควิชา
สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีเรียนรู้และจดักิจกรรมเอนกประสงค์ส าหรับนิสิตและคณาจารยใ์น
ภาควชิาต่อไป 
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3. ด้านสังคม 

   สนบัสนุนงบประมาณเป็นเงินจ านวนกวา่  6,426,000  บาท ใหก้บัมูลนิธิต่างๆ สมาคมและองคก์รต่างๆ เพ่ือ
ช่วยเหลือกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม อาทิเช่น  บริจาคเงินเพ่ือซ้ือเคร่ืองมือผ่าตัด ให้หน่วยศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, สนับสนุนกิจกรรมป้องกันเอดส์ของสภากาชาดไทย เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงในการรณรงคย์ุติ
ปัญหาเอดส์ในประเทศไทย ภายใตแ้นวคิด “U = U รักษาแลว้ ไม่เจอเท่ากบัไม่แพร่”  สนบัสนุนโครงการปันน ้าใจ เพ่ือเด็กพิการไทย
แข็งแรงและโครงการกายอุปกรณ์  ให้แก่มูลนิธิคนพิการไทย  เพ่ือจดัซ้ืออุปกรณ์ในการออกก าลงักายทางการเคล่ือนไหวช่วงขาและ
แขน แก่คนพิการท่ียากไร้ และเพ่ือบ ารุงรักษา และซ่อมแซมอุปกรณ์การออกก าลงักายของเด็กพิการตามศูนยก์ารศึกษาพิเศษหรือ
โรงเรียน สถานศึกษาต่างๆทัว่ประเทศท่ีไดรั้บการสนับสนุนแลว้ กองทุนพฒันาไฟฟ้า บริษทั ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จ  ากดั จงัหวดั
สระบุรี สนบัสนุนโครงการเคร่ืองออกก าลงักายชุมชนนกแซงแซวตา้นภยัยาเสพติด ใหแ้ก่ชุมชนนกแซงแซว เทศบาลต าบลมวกเหล็ก 
จ.สระบุรี, สนับสนุนเคร่ืองกรองน ้ าให้กับชาวบา้นหมู่ 6 บา้นอ่างหิน  ต.มิตรภาพ จ.สระบุรี  เพ่ือให้ชาวบา้นไดมี้น ้ าด่ืมท่ีสะอาดได้
บริโภค  สนับสนุนงบประมาณให้กับมูลนิธิส่ิงแวดลอ้มเพ่ือชีวิตในโครงการบริจาคผา้ห่มกนัหนาวประจ าปี 2561  เพ่ือมอบให้กับ
ผูป้ระสบภยัหนาวทั้งภาคเหนือและ ภาคอีสาน รวมจ านวน 11,000 ผืน ซ่ึงยงัมีหลายพ้ืนท่ีท่ีอยูห่่างไกลและไม่มีเคร่ืองนุ่งห่มเพียงพอ  
โดยทางบริษทั ขอร่วมเป็นส่วนหน่ึง ในการมอบไออุ่นใหก้บัผูป้ระสบภยัหนาว และจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากสภาวะอากาศ
ท่ีหนาวเยน็ต่อไป 

    สนับสนุนน ้ าด่ืมทีพีไอ พีแอล ขนาด 350 มิลลิลิตร จ านวน 520 โหล ให้กบัโครงการส่งเสริมสนับสนุน 
การประหยดัพลงังานในชุมชน ประจ าปี 2561 เพ่ือศึกษาดูงานเก่ียวกบัความส าคญัของพลงังานและการใช้พลงัทดแทนในทอ้งถ่ิน
อย่างเหมาะสมตลอดจนน าเทคโนโลยีมาใชเ้พ่ือส่งเสริมการประหยดัพลงังานต่อไป สนับสนุนการแข่งขนั “โคราชฮาลฟ์มาราธอน
ลอยฟ้า 2018 คร้ังท่ี 7”  ณ บริเวณอ่างพกัน ้ าตอนบนโรงไฟฟ้าล าตะคองชลภา-วฒันา บา้นเขายายเท่ียงเหนือ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา  
เพ่ือส่งเสริมการออกก าลงักายของประชาชนและเป็นการประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเท่ียวและส่งเสริมดา้นการท่องเท่ียวให้กบัชุมชน
รอบพ้ืนท่ีต่อไป 

   บริจาคงบประมาณเพ่ือซ้ือผลิตภณัฑป์ูนซีเมนตที์พีไอ คอนกรีตทีพีไอ  กระเบ้ืองหลงัคาทีพีไอ สีนาโนซูเปอร์
อาร์เมอร์ทีพีไอ และผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ  เพ่ือปรับปรุงอาคาร สถานท่ีท างาน ภูมิทศัน์ลานกีฬา ของหน่วยงานราชการต่างๆ อาทิเช่น 
สร้างห้องน ้ าสาธารณะท่ีศาลาประชาคมชุมชนเกษตรสัมพนัธ์  สร้างศาลาประชาคมประจ าชุมชน ไดแ้ก่ ชุมชนบา้นถ ้าพฒันา  
บา้นน ้ าพุ หนองปู 93 และชุมชนเฟ่ืองฟ้า บริจาคคอนกรีตผสมเสร็จ เพ่ือท าพ้ืนลานอเนกประสงคส์ถานีรถไฟหินลบั สร้างฐาน
พระบรมรูป รัชการท่ี 6 ใหแ้ก่ วทิยาลยัเทคนิคมวกเหลก็ จ.สระบุรี ฯลฯ 

 
4. ด้านศาสนา 

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์จ ากัด (มหาชน) ให้ความส าคัญในการสนับสนุน ส่งเสริมและท านุบ ารุง
พระพุทธศาสนา โดยมีการจดัถวายผา้พระกฐินเป็นประจ าทุกปีมาอย่างต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนั โดยผูบ้ริหาร พนักงาน และลูกคา้
ไดร่้วมกันบริจาคเงินท าบุญ เพ่ือเป็นทุนทรัพยใ์นการบูรณะซ่อมแซมศาสนสถานและส่ิงปลูกสร้างต่างๆในบริเวณวดั  รวมถึง
โครงการบรรพชาพระภิกษุและสามเณรประจ าปี 2561  เป็นจ านวนเงินรวม 1,524,000  บาท  อาทิเช่น  ร่วม เป็นเจา้ภาพทอดกฐิน
สามคัคีวดัศรีดอนมูล  จ.เชียงใหม่ ร่วมเป็นเจา้ภาพทอดกฐินสามคัคีวดับา้นหินลับ จ.สระบุรี ร่วมเป็นเจา้ภาพทอดกฐินวดัถ ้ า
สาลิกา จ.นครนายก และร่วมทอดกฐินพระราชทาน  ผา้ป่าสามคัคีกบัวดัต่างๆ อาทิเช่น ร่วมถวายผา้พระกฐินพระราชทานส านัก
นโยบายและแผนพลงังาน ณ วดัเขาบางทราย จ.ชลบุรี ร่วมถวายผา้พระกฐินพระราชทานของกรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพ
ชีวติคนพิการ  ณ วดัตากฟ้า จ.นครสวรรค ์

 
   สนบัสนุนโครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ของวดัค าตุนาง อ.เมือง จ.มุกดาหาร ร่วมกบั

มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ส านักงานวฒันธรรมจงัหวดัมุกดาหารและองคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน เพ่ือเฉลิมพระ
เกียรติสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เน่ืองในโอกาสวนัคลา้ยวนัพระราชสมภพ 2 เมษายน 2561 และส่งเสริม
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ให้เยาวชนมีคุณภาพไปดว้ยจริยธรรม คุณธรรม ศีลธรรม และห่างไกลจากส่ิงเสพติด โดยใชเ้วลาว่างในระหว่างปิดภาคเรียนให้
เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและตา้นยาเสพติด รุ่นท่ี 14 ระหวา่งวนัท่ี 1-30 เมษายน 2561 

 

   สนบัสนุนโครงการ”สามเณรรากแกว้ศาสนทายาท ภาคโรงเรียนนานาชาติ พ.ศ.2561 โดยมลูนิธิแผน่ดิน
ธรรมในพระสังฆราชูปถมัภ ์ร่วมกบัวดัพระราม ๙ กาญจนาภิเษก เพื่อนอ้มถวายเป็น พระราชกุศลเจริญพระชนมพรรษา เน่ืองใน
วนัมหามงคลวนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจา้อยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลท่ี ๑๐ ผูท้รงพระคุณ
อนัประเสริฐ  เพ่ือส่งเสริมใหเ้ยาวชน ไดรั้บการฝึกฝนอบรมจิตใจตามแนวทางแห่งพระพุทธศาสนาในช่วงปิดภาคเรียน ดว้ยการ
บรรพชาเป็นสามเณรและศีลจาริณี ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีเยาวชนจะไดเ้รียนรู้พระพุทธศาสนาและวฒันธรรมอนัดีงามของตนเอง  

    บริษัทไดส้นับสนุนงบประมาณ เพื่อบริจาคงบประมาณ ผลิตภณัฑ์ปูนซีเมนต์ทีพีไอ ผลิตภณัฑ์ไฟเบอร์
ซีเมนต์ทีพีไอ และผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ รวมเป็นเงิน 5,692,977.16 บาท อาทิเช่น บริจาคงบประมาณร่วมสมทบทุน เพ่ือด าเนินการเอาไฟฟ้า
เขา้วดัป่าหนองหมู จ.มหาสารคาม เน่ืองจากเป็นวดัท่ีตั้งอยู่ห่างไกลชุมชน เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกดา้นแสงสว่างแก่พระภิกษุ 
สามเณร และผูท่ี้เดินทางมาบ าเพ็ญบุญในโอกาสต่างๆ ต่อไป  ร่วมสร้างกุฎิท่ีพกัพระภิกษุ สามเณร  และเทถนนภายในบริเวณวดัและ 
ทางเดินระหว่างกุฎิ แก่วดัป่าญาณรังสี บา้นห้วยไคร้ อ.จุน จ.พะเยา  สร้างอาคารเรียนและอาคารท่ีพกั ส าหรับพระภิกษุ สามเณร 
ของวดัป่าแม่จริมโสภิตาราม อ.แม่จริม จ.น่าน เพ่ือเป็นสถานท่ีรองรับพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ท่ีเขา้มาศึกษาเก่ียวกบั
หลกัธรรมค าสอนของพระสัมมนาสัมพุทธเจา้ และเพ่ือเป็นการสืบต่ออายพุระพุทธศาสนาให้มัน่คงสืบไป เทพ้ืนลานวดัจอดรถ
แสงแกว้โพธิญาณ จ.เชียงราย  วดัแช่มอุทิศ จ.สงขลา ร่วมสร้างถนนคอนกรีตส าหรับทางข้ึนอุโบสถ ของวดัศรีนคร อ.ธารโต             
จ.ยะลา เน่ืองจากสภาพเส้นทางสูงชนั เม่ือเขา้สู่ฤดูฝน ซ่ึงท าใหเ้กิดอนัตรายในการใชเ้ส้นทางล าเลียงบรรทุกขนส่ง วสัดุอุปกรณ์ท่ี
จะใช้ในการก่อสร้างอุโบสถ์ท่ีได้รับงบสนับสนุนจากผู้มี จิตศรัทธา ส่วนราชการต่างๆ  ฯลฯ เพ่ือเป็นการท านุบ ารุง
พระพุทธศาสนา และสืบต่ออายพุระพุทธศาสนาใหม้ัน่คงสถาพรสืบไป 

 
11.  การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี  25 มกราคม 2562 ซ่ึงมีกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเขา้ร่วม
ประชุมดว้ย คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยการซักถาม
ขอ้มูลจากฝ่ายบริหารและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงพิจารณาแบบประเมินท่ีฝ่ายบริหารไดจ้ดัท าข้ึน และผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแลว้ สรุปไดว้า่จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทั ในดา้นต่างๆ รวม 5 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 

1. การควบคุมภายในองคก์ร  
2. การประเมินความเส่ียง  
3. การควบคุมการปฏิบติังาน 
4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มลู 
5. ระบบการติดตาม 

คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษทั มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษทัไดจ้ดัให้มีบุคลากร
อย่างเพียงพอท่ีจะด าเนินการตามระบบไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเร่ืองการติดตามควบคุมดูแลการ
ด าเนินงาน ใหส้ามารถป้องกนัทรัพยสิ์นของบริษทั จากการท่ีกรรมการหรือผูบ้ริหารน าไปใชโ้ดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอ  านาจ รวมถึง
การท าธุรกรรมกับบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้และบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันอย่างเพียงพอแลว้ ส าหรับการควบคุมภายในในหัวขอ้อ่ืน 
คณะกรรมการเห็นวา่บริษทั มีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอแลว้เช่นกนั 
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12.  รายการระหว่างกนั 

 การเปิดเผยขอ้มูลรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หรือ รายการท่ีเก่ียวโยงกนั เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ี
ก าหนดโดยส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมถึงตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบไดท้  าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบทานการท ารายการระหวา่งกนั โดยไดมี้การก าหนดใหข้ั้นตอนในการ
อนุมติัธุรกรรมดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขการคา้ปกติเสมือนคู่คา้ธุรกิจโดยทัว่ ไปซ่ึงตอ้งพ่ึงพาการซ้ือขายสินคา้ และ/หรือ บริการ
ระหวา่งกนัโดยใชก้ลไกราคาตลาดเป็นเกณฑ ์ทั้งน้ีเพ่ือดูแลไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ท่ีผ่านมา บริษทัมีรายการระหว่างกัน ท่ีเกิดข้ึนกับกิจการ หรือ บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ซ่ึง
กรรมการ และ/หรือ ฝ่ายจดัการ ไดพิ้จารณาความสมเหตุสมผล รวมถึงประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัเป็นเกณฑ์ โดยใชน้โยบายการซ้ือ
ขายตามราคาตลาดเป็นกลไกในการพิจารณา โดยไดป้ฏิบติัตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์  รายละเอียดของการท ารายการระหว่างกันปรากฏในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินส าหรับปี 2561 ขอ้ 4 ซ่ึงสามารถสรุปรายการที่เป็นสาระส าคญัได ้ดงัน้ี 

ทั้งน้ีรายการระหวา่งกนัของบริษทั กบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ส าหรับงวดปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ ส าหรับงวดปี
บญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีรายละเอียด ดงัน้ี 
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1. รายการระหว่างกนัของบริษัท กบั บุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้ง 

(1) บริษทั ทีพไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน) (“บมจ. ทีพไีอ โพลนี”) 

บมจ. ทีพีไอ โพลีน เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทั โดยถือหุน้บริษทั ในสัดส่วนร้อยละ 70.24 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้ของบริษทั นอกจากน้ี บริษทั และ บมจ. ทีพีไอ โพลีน มีกรรมการร่วมกนัจ านวน 6 คน ไดแ้ก่ 
นายประชยั เล่ียวไพรัตน์ นายประมวล เล่ียวไพรัตน์ นางอรพิน เล่ียวไพรัตน์ นายประหยดั เล่ียวไพรัตน์ นางสาวมาลินี เล่ียวไพรัตน์ และ นายขนัธ์ชยั วจิกัขณะ  (ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561) 

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาและมีความเห็นว่ารายการ
ดงักล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเหตุผลและความ

จ าเป็นดังนี ้
งวดปีบัญชีส้ินสุดวนัที ่  

31 ธันวาคม 2560 
งวดปีบัญชีส้ินสุดวนัที่ 31 

ธันวาคม 2561 

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 570.3 872.4 บริษทั ขายพลงังานไฟฟ้าท่ีผลิตได้ให้ บมจ. ทีพีไอ โพลีน เพ่ือใช้ในกิจการ
ของ บมจ. ทีพีไอ โพลีน  โดยบริษทั เรียกเก็บค่าไฟฟ้าจาก บมจ. ทีพีไอ โพลีน 
ตามปริมาณไฟฟ้าท่ีจ  าหน่ายจริงให้แก่ บมจ. ทีพีไอ โพลีน ในแต่ละเดือนใน
อตัราบาทต่อกิโลวตัต-์ชัว่โมง ท่ีเท่ากบัอตัราค่าไฟฟ้าเฉล่ียท่ี บมจ. ทีพีไอ โพ
ลีน ซ้ือไฟฟ้าจาก กฟภ. จริงในแต่ละเดือน (โดยราคาดังกล่าวยงัไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิม) ตั้ งแต่ 1 เมษายน พ.ศ.2561 ใช้อัตราค่าไฟฟ้า ประเภทท่ี 4 
กิจการขนาดใหญ่เฉพาะอตัราตามช่วงเวลาของการใช ้ตาม กฟภ.ประกาศ และ
ค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอตัราไฟฟ้าโดยอตัโนมติั ( Ft ) 

รายการดงักล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษทั โดยอตัราค่า
ไฟฟ้าท่ีบริษทั เรียกเก็บกบั บมจ. ทีพีไอ โพลีน ดงักล่าว  มี
ความสมเหตุ สมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษทั ลูกหน้ีการคา้ 80.1 234.4 

 

รายไดจ้ากการขายยางเก่า
แปรรูป 

- 4.6 รายการซ้ือยางเก่าจาก บมจ. ทีพีไอ โพลีน และขายยางท่ีแปรรูปแล้วให้แก่ 
บมจ. ทีพีไอ โพลีน เป็นรายการท่ีริเร่ิมข้ึนมาตั้งแต่บริษทั ด าเนินธุรกิจจดัหา
เช้ือเพลิงให้แก่ บมจ. ทีพีไอ โพลีน (ก่อนท่ีบริษทั จะมีธุรกิจผลิตและจ าหน่าย
ไฟฟ้า) โดยในขณะนั้น บริษทั ซ้ือเคร่ือง Shredder เพื่อน ามาใช้ในการแปรรูป
ขยะเพ่ือผลิตเช้ือเพลิง RDF และต่อมาได้มีการพิจารณาว่า บริษทั สามารถน า
เคร่ือง Shredder ดังกล่าวมาใช้ในกระบวนการแปรรูปยางเพ่ือน าไปใช้เป็น
วตัถุดิบในโรงงานไพโรไลซิสของ บมจ. ทีพีไอ โพลีน ส าหรับการผลิต 

รายการดงักล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษทั ซ่ึงเป็นการ
ใช้ประโยชน์จากเคร่ืองจกัรท่ีบริษัท มีอยู่แล้ว ให้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด อย่างไรก็ตามแมว้่าการคิดราคายางในปี 
2558 ในลกัษณะการคิดตามตน้ทุนจริง และบริษทั ยงัได้รับ
เส้นลวดหรือใยเหล็กท่ีอยูใ่นยางไปขายต่อได้โดยไม่มีตน้ทุน
ทางตรงนั้ น  จะไม่ท  าให้บ ริษัท  ต้องเสี ยประโยชน์  แ ต่
เห็นสมควรให้มีการปรับรูปแบบรายการเป็นการให้บริการ
แปรรูปยางเก่าแทน โดยท่ีบริษทั จะคิดค่าบริการตามตน้ทุน

ลูกหน้ีการคา้ 

 

 

- 

 

9.0 

0.4 

 

 10.3 
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาและมีความเห็นว่ารายการ
ดงักล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเหตุผลและความ

จ าเป็นดังนี ้
งวดปีบัญชีส้ินสุดวนัที ่  

31 ธันวาคม 2560 
งวดปีบัญชีส้ินสุดวนัที่ 31 

ธันวาคม 2561 

รายไดจ้ากการให้บริการ
แปรรูปยางเก่า 

น ้ามนัเตา และน ้ ามนัดีเซล ไดด้้วย จึงไดต้กลงร่วมกนัเพ่ือน าเคร่ือง Shredder 
มาแปรรูปยางเพ่ิมเติม ซ่ึงจะมีความคุม้ค่ามากข้ึน  
ต่อมาในปี 2559  บริษทั ไดท้  าสญัญากบั บมจ. ทีพีไอ โพลีน ในการให้บริการ
แปรรูปยางเก่า  โดยบริษทั จะคิดค่าบริการตามตน้ทุนจริงท่ีเกิดข้ึนและบวก
ดว้ยอตัราร้อยละ 10 ของตน้ทุนดงักล่าว  

จริงท่ีเกิดข้ึนและบวกดว้ยอตัราร้อยละ 10 ของตน้ทุนดงักล่าว 
เพื่อให้สะทอ้นถึงตน้ทุนค่าเสียโอกาสของบริษทั ไดดี้ยิง่ข้ึน 

ลูกหน้ีการคา้ 0.9 0.9 

   

รายไดจ้ากการขายน ้ามนั
และก๊าซธรรมชาติ 
(NGV) 

41.1 39.4 รายการขายน ้ามนัและก๊าซธรรมชาติ (NGV) ใหแ้ก่ บมจ. ทีพีไอ โพลีน เป็น
รายการธุรกิจปกติของบริษทั ซ่ึงบริษทั ขายน ้ามนัและก๊าซธรรมชาติ (NGV) 
จากสถานีบริการน ้ ามนัและก๊าซธรรมชาติ (NGV) ให้แก่ บมจ.ทีพีไอ โพลีน 
เพื่อใชส้ าหรับยานพาหนะของ บมจ. ทีพีไอ  โพลีน โดยราคาขายเป็นราคาขาย
ปลีกหนา้สถานีบริการท่ีขายให้กบัลูกคา้รายอ่ืนทั้งท่ีเก่ียวขอ้งและไม่เก่ียวขอ้ง
กนักบับริษทั 

รายการดงักล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษทั โดยอตัราค่า
น ้ ามนัและก๊าซธรรมชาติ (NGV) ท่ีเรียกเก็บเป็นราคาตลาด 
และเป็นราคาในระดบัเดียวกนักบัท่ีบริษทั ขายให้กบัลูกคา้ราย
อ่ืนทั้ งท่ีเก่ียวข้องและไม่เก่ียวข้องกันกับบริษทั จึงถือได้ว่า
รายการดงักล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อ
บริษทั 

ลูกหน้ีการคา้ 3.1 3.1 

รายไดจ้ากการขายไอน ้า 35.1 31.2 รายการขายไอน ้ าให้แก่ บมจ. ทีพีไอ โพลีน เกิดข้ึนเน่ืองจาก บริษัท มี 
ไอน ้าท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตไฟฟ้าของบริษทั ดงันั้น บริษทั จึงขายไอน ้าท่ี
เกิดจากกระบวนการผลิตไฟฟ้าดังกล่าวให้กับ บมจ. ทีพีไอ โพลีน เพ่ือ
น าไปใช้ในโรงงานผลิตอิฐมวลเบาของ บมจ. ทีพีไอ โพลีน โดยคิดราคาท่ี 
525 บาทต่อตนั ซ่ึงคิดมาจากประมาณการตน้ทุนค่าไอน ้ าท่ีเกิดข้ึน อยา่งไรก็
ตาม ใน ปี 2559 บริษทั ไดท้  าสญัญากบั บมจ. ทีพีไอ โพลีนโดยคิดราคาท่ี 650 
บาทต่อตนั ซ่ึงคิดจากประมาณการตน้ทุนค่าไอน ้ าท่ีเกิดข้ึน บวกดว้ยอตัราร้อย
ละ 10 ของตน้ทุนดงักล่าว 

รายการดงักล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษทั ซ่ึงเป็นการ
ใช้ประโยชน์จากเคร่ืองจกัรท่ีบริษัท มีอยู่แล้ว ให้ได้อย่างมี
ประสิท ธิภาพ สู งสุ ด  อย่างไรก็ ตามแม้ว่ าการคิดราคา 
ค่าไอน ้าในปี 2558 ในลกัษณะการคิดตามประมาณการตน้ทุน
ค่าไอน ้ าท่ีเกิดข้ึน จะไม่ท  าให้บริษทั ต้องเสียประโยชน์ แต่
เห็นสมควรให้มีการปรับปรุงการคิดราคาค่าไอน ้ า โดยท่ี
บริษัท  จะคิดค่าไอน ้ าตามประมาณการต้นทุนค่ าไอน ้ า 
ท่ีเกิดข้ึนและบวกด้วยอัตราร้อยละ 10 ของต้นทุนดังกล่าว 
เพ่ือให้สะทอ้นถึงค่าเสียโอกาสของบริษทั ไดดี้ยิง่ข้ึน 

 

ลูกหน้ีการคา้ 2.7 3.5 
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาและมีความเห็นว่ารายการ
ดงักล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเหตุผลและความ

จ าเป็นดังนี ้
งวดปีบัญชีส้ินสุดวนัที ่  

31 ธันวาคม 2560 
งวดปีบัญชีส้ินสุดวนัที่ 31 

ธันวาคม 2561 

รายไดจ้ากค่าแรงงาน 37.4 39.3 รายการให้บริการแรงงานแก่ บมจ. ทีพีไอ โพลีน เกิดข้ึนเน่ืองจากบมจ. ทีพีไอ 
โพลีน มีหน่วยผลิตไฟฟ้าเพ่ือใชใ้นโรงงานผลิตกระเบ้ืองของ บมจ. ทีพีไอ โพ
ลีน แต่มีบุคลากรท่ีมีคุณภาพสูงในการด าเนินการส าหรับหน่วยผลิตไฟฟ้า
ดังกล่าวไม่เพียงพอ จึงมีการว่าจ้างให้บริษทั ส่งบุคลากรเข้าปฏิบัติงานใน
หน่วยผลิตไฟฟ้าดงักล่าวทั้งน้ี ในปี 2558 บริษทั คิดค่าจา้งแรงงานตามตน้ทุน
ค่าเงินเดือน สวสัดิการ และค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดของบุคลากรท่ีส่งไป
ปฏิบติังานในหน่วยผลิตไฟฟ้าดงักล่าว อยา่งไรก็ตาม ในปี 2559 บริษทั ไดท้  า
สัญญากบั บมจ. ทีพีไอ โพลีน ซ่ึงก าหนดให้คิดค่าจา้งแรงงานตามตน้ทุนค่า
เงินเดือน สวสัดิการ และค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องทั้งหมดของบุคลากรท่ีส่งไป
ปฏิบติังานในหน่วยผลิตไฟฟ้าดงักล่าว บวกดว้ยอตัราร้อยละ 10 ของตน้ทุน
ดงักล่าว 

การคิดราคาค่าจ้างแรงงานในปี 2558 ท่ีต้นทุนทั้ งหมดนั้ น 
ถึงแมจ้ะไม่ท  าให้บริษทั เสียประโยชน์โดยตรง แต่ก็ไม่ท  าให้
บริษทัไดป้ระโยชน์จากการท ารายการดงักล่าว อยา่งไรก็ตาม 
เม่ือมีการปรับปรุงค่าจา้งแรงงานดังกล่าวโดยก าหนดให้คิด
ค่าจา้งแรงงานตามตน้ทุนค่าเงินเดือน สวสัดิการ และค่าใชจ่้าย
ท่ีเก่ียวข้องทั้ งหมดของบุคลากรท่ีส่งไปเข้าปฏิบัติงานใน
หน่วยผลิตไฟฟ้าดงักล่าว บวกดว้ยอตัราร้อยละ 10 ของตน้ทุน
ดงักล่าว นอกจากจะท าให้บริษทั มีรายไดแ้ละก าไรมากข้ึน ยงั
เป็นการสร้างประสบการณ์ในการด าเนินงานให้บุคลากร
ได้มากข้ึน จึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล
และเป็นประโยชน์ต่อบริษทั  

ลูกหน้ีอ่ืน 3.7 3.3 

รายจ่ายจากการซ้ือ
พลงังานความร้อนทิ้ง 

10.8  35.7 ในกระบวนการผลิตปูนซีเมนตข์อง บมจ. ทีพีไอ โพลีน  จะมีความร้อนทิ้งท่ี
เหลือจากกระบวนการผลิตปูนซีเมนตเ์ป็นจ านวนมาก และบริษทั สามารถน า
ความร้อนเหลือทิ้งดังกล่าวมาใช้เป็นเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ บริษทั จึงไดมี้การท าสัญญาซ้ือความร้อนทิ้งดงักล่าวจาก บมจ. 
ทีพีไอ โพลีน โดยก าหนดราคาไวท่ี้ 0.06 บาทต่อกิโลวตัต-์ชัว่โมงท่ีโรงไฟฟ้า
พลังงานความร้อนทิ้งดังกล่าวผลิตได้ ทั้ งน้ี อตัรา 0.06 บาทต่อกิโลวตัต์-
ชัว่โมงดงักล่าวค านวณมาจากตน้ทุนส่วนเพ่ิมท่ี บมจ. ทีพีไอ โพลีน ตอ้งเสีย
เพ่ิมในการส่งความร้อนทิ้งเขา้สู่กระบวนการผลิตไฟฟ้าของบริษทั 1 มกราคม 
พ.ศ. 2561 ก  าหนดราคาไวท่ี้ 0.12 บาท ต่อกิโลวตัต-์ชัว่โมง 

 

รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษทั เน่ืองจาก
บริษทั ตอ้งใชพ้ลงังานดงักล่าวมาเป็นหน่ึงในเช้ือเพลิงหลกัใน
การผลิตกระแสไฟฟ้า รายการดังกล่าวส่งผลให้บริษัท มี
ตน้ทุนการผลิตไฟฟ้าต ่ากว่าเม่ือเปรียบเทียบกบัตน้ทุนจากการ
ผลิตไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงชนิดอ่ืน จึงถือได้ว่ารายการดงักล่าวมี
ความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษทั 

เจา้หน้ีการคา้ 

เจา้หน้ีและเงินทดรองรับ 

1.1 6.5 
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาและมีความเห็นว่ารายการ
ดงักล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเหตุผลและความ

จ าเป็นดังนี ้
งวดปีบัญชีส้ินสุดวนัที ่  

31 ธันวาคม 2560 
งวดปีบัญชีส้ินสุดวนัที่ 31 

ธันวาคม 2561 

รายจ่ายค่าไฟฟ้า 34.7 65.8 สถานประกอบการผลิตเช้ือเพลิง RDF และสถานีบริการน ้ ามันและก๊าซ
ธรรมชาติ (NGV) บางสถานีของบริษทั มีความจ าเป็นท่ีตอ้งใช้พลงังานไฟฟ้า
ในการด าเนินการผลิตและใช้ในส านกังานโดยก าหนดราคาค่าพลงังานไฟฟ้า
ในอตัราเดียวกนักบัท่ี บมจ. ทีพีไอ โพลีน ซ้ือจาก กฟภ. ภายใตร้ะบบ 115 kv 
ซ่ึงเป็นอตัราท่ีถูกกว่าค่าพลังงานไฟฟ้าจาก กฟภ. ภายใตร้ะบบ 22 kv (หาก
สถานประกอบการผลิตเช้ือเพลิง RDF ดงักล่าวของบริษทั ท าการเช่ือมต่อเพ่ือ
ซ้ือไฟฟ้าจาก กฟภ. โดยตรงจะตอ้งจ่ายค่าไฟฟ้าในระบบ 22 kv) นอกจากน้ี
หากบริษทั จะท าการซ้ือไฟฟ้าจาก กฟภ. โดยตรงจะตอ้งลงทุนติดตั้งสายส่ง
เพ่ิมเติมเพ่ือเช่ือมระบบไฟของบริษทั เขา้กบั กฟภ. อีกดว้ย  

รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษทั เน่ืองจาก
สถานประกอบการผลิตเช้ือเพลิง RDF และสถานีบริการ
น ้ามนัและก๊าซธรรมชาติ (NGV) บางสถานีของบริษทั มีความ
จ าเป็นท่ีตอ้งใชพ้ลงังานไฟฟ้าในการด าเนินการผลิตและใชใ้น
ส านักงาน นอกจากน้ี ราคาท่ีก าหนดไวก้็เป็นราคาท่ีอ้างอิง
ราคาตลาดในระบบท่ีมีตน้ทุนถูกกว่า และบริษทั ยงัสามารถ
ประหยดัเงินลงทุนได้อีกด้วย จึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมี
ความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษทั 

เจา้หน้ีการคา้ 

เจา้หน้ีและเงินทดรองรับ 
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3.3 

 

 

รายจ่ายจากการซ้ือถ่าน
หิน 

551.7 1,606.5 บริษทั ซ้ือถ่านหินจาก บมจ. ทีพีไอ โพลีน ตามสัญญาซ้ือขายและบริการ เพ่ือ
ใช้เป็นเช้ือเพลิงส าหรับการทดสอบการใช้ boiler โดยราคาถ่านหินเป็นราคา
ตน้ทุนท่ี บมจ. ทีพีไอ โพลีน ซ้ือจากผูค้า้ถ่านหิน และค่าขนส่งบวกอตัราร้อย
ละ 10 และปรับตามค่าความร้อนของถ่านหินท่ีไดรั้บจริง 

รายการดงักล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษทั และเกิดข้ึน
ตามความจ าเป็นในการด าเนินธุรกิจของบริษทั ราคาดงักล่าว
เป็นราคาต้นทุนท่ี บมจ. ทีพีไอ โพลีน ซ้ือจากผู ้ค้าถ่านหิน 
และค่าขนส่ง บวกอตัราร้อยละ 10 และปรับตามค่าความร้อน
ของถ่านหินท่ีได้รับจริง จึงถือได้ว่ารายการดังกล่าว มีความ
สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษทั  

เจา้หน้ีการคา้ 

เจา้หน้ีและเงินทดรองรับ 

60.5 183.5 

รายจ่ายจากการซ้ือน ้าดิบ 45.9 120.5 บริษัท ซ้ือน ้ าดิบจาก บมจ. ที พีไอ โพลีน เพ่ือใช้ในกระบวนการผลิต
กระแสไฟฟ้าในโรงไฟฟ้า ตามสญัญาซ้ือขายและบริการ ท่ีบริษทั ท ากบั บมจ. 
ที พีไอ โพลีน ในปี 2559 โดยคิดราคาตามต้นทุนบวกอัตราร้อยละ 10          
วนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 อา้งอิงราคาของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) และ
มีส่วนลดการคา้แปรผนัตามตน้ทุนการผลิตน ้าของบมจ.ทีพีไอ โพลีน 

รายการดงักล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษทั และเกิดข้ึน
ตามความจ าเป็นในการด าเนินธุรกิจ ซ่ึงหากบริษัท จะต้อง
ลงทุนในระบบผลิตน ้ าจะตอ้งใช้เงินลงทุนจ านวนมากและไม่
คุ ้ม ค่ า ต่ อก ารล งทุ น  ดั งนั้ น อัต ราดังก ล่ าว  จึ ง มี ค วาม
สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษทั 

เจา้หน้ีการคา้ 

เจา้หน้ีและเงินทดรองรับ 

5.8 12.1 
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาและมีความเห็นว่ารายการ
ดงักล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเหตุผลและความ

จ าเป็นดังนี ้
งวดปีบัญชีส้ินสุดวนัที ่  

31 ธันวาคม 2560 
งวดปีบัญชีส้ินสุดวนัที่ 31 

ธันวาคม 2561 

รายจ่ายจากการซ้ือยางตดั 34.9 38.4 บริษัท ซ้ือยางตัดจาก บมจ. ทีพีไอ โพลีน เพ่ือใช้ในกระบวนการผลิต
กระแสไฟฟ้าในโรงไฟฟ้า ตามสญัญาซ้ือขายและบริการ ท่ีบริษทั ท ากบั บมจ. 
ทีพีไอ โพลีน ในปี 2559 โดยคิดราคาตามตน้ทุนบวกอตัราร้อยละ 10 

เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษทั และเกิดข้ึนตามความจ าเป็น
ในการด าเนินธุรกิจ โดยราคาซ้ือขายมีความสมเหตุ สมผล 
และเป็นประโยชน์ต่อบริษทั เจา้หน้ีการคา้ 

เจา้หน้ีและเงินทดรองรับ 

3.4 3.3 

รายจ่ายจากการเช่าท่ีดิน 8.3 10.4 บริษทั มีโรงไฟฟ้า สถานประกอบการผลิตเช้ือเพลิง RDF และสถานีบริการ
น ้ ามันและก๊าซธรรมชาติ (NGV) ตั้ งอยู่บนท่ีดินของ บมจ. ทีพีไอ โพลีน 
บริษทั จึงท าสัญญาเช่าท่ีดินเพ่ือใช้ประกอบธุรกิจสถานประกอบการผลิต
เช้ือเพลิง RDF และสถานีบริการน ้ ามนัและก๊าซธรรมชาติ (NGV) โดยสัญญา
เช่าท่ีดินแบ่งตามประเภทธุรกิจไดด้งัน้ี 

• โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนทิ้งของบริษัท ตั้ งอยู่ในบริเวณเดียวกับ
โรงงานผลิตปูนซีเมนตข์อง บมจ. ทีพีไอ โพลีน เพื่อความสะดวกในการ
รับความร้อนเหลือทิ้งมาใช้เป็นเช้ือเพลิง นอกจากน้ี โรงไฟฟ้าพลงังาน
เช้ือเพลิง RDF และโรงไฟฟ้าพลงังานถ่านหิน ก็ตั้งอยูใ่นบริเวณใกลเ้คียง 
เพ่ือความสะดวกในการขนส่งเช้ือเพลิง ทั้งน้ี บริษทั มีสัญญาเช่าท่ีดิน
ส าหรับโรงไฟฟ้าดงักล่าว รวมพ้ืนท่ีจ านวน 47-0-52.5  ไร่รวมทั้งส้ิน 3 
สัญญาอายสุัญญาอยู่ระหว่าง 30-50 ปี (ส้ินสุดอายสุัญญาในระหว่างปี 
2585-2605) โดยมีอตัราค่าเช่าท่ีดินรวมเท่ากบั 5.6 ล้านบาทต่อปี  ซ่ึงอยู่
ในระดับเดียวกันหรือไม่สูงกว่าราคาค่าเช่าท่ี บมจ. ทีพีไอ โพลีน ให้
ผูอ่ื้นทั้งท่ีเก่ียวขอ้งและไม่เก่ียวขอ้งกนัเช่า 

• สถานประกอบการผลิตเช้ือเพลิง RDF ตั้งอยูใ่นบริเวณเดียวกบัโรงไฟฟ้า
เพ่ือความสะดวกในการขนส่งเช้ือเพลิง ทั้งน้ี บริษทั มีสัญญาเช่าท่ีดิน

รายการดงักล่าวเป็นรายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการและ
รายการสนบัสนุนธุรกิจปกติของบริษทั และเกิดข้ึนตามความ
จ าเป็นในการด าเนินธุรกิจของบริษทั โดยมีการก าหนดราคา
ค่าเช่าซ่ึงอยูใ่นระดบัเดียวกนักบัท่ี บมจ. ทีพีไอ โพลีน ให้ผูอ่ื้น
เช่า ดังนั้น จึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล 
และเป็นประโยชน์ต่อบริษทั 

เงินจ่ายล่วงหนา้ 4.1 8.5 
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาและมีความเห็นว่ารายการ
ดงักล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเหตุผลและความ

จ าเป็นดังนี ้
งวดปีบัญชีส้ินสุดวนัที ่  

31 ธันวาคม 2560 
งวดปีบัญชีส้ินสุดวนัที่ 31 

ธันวาคม 2561 

ส าหรับโรงงานผลิตเช้ือเพลิง RDF รวมพ้ืนท่ีจ านวน 1-1-11.51 ไร่ อายุ
สญัญา 30 ปี (ส้ินสุดสญัญาในปี 2589) โดยมีอตัราค่าเช่าท่ีดินรวมเท่ากบั 
0.2 ล้านบาทต่อปี  ซ่ึงอยู่ในระดับเดียวกันหรือไม่สูงกว่าราคาค่าเช่าท่ี 
บมจ. ทีพีไอ โพลีน ให้ผูอ่ื้นทั้งท่ีเก่ียวขอ้งและไม่เก่ียวขอ้งกนัเช่า 

• สถานีบริการน ้ ามนัและก๊าซธรรมชาติ (NGV)จ านวน 4 แห่ง ตั้งอยู่ใน
จงัหวดัสระบุรี เพ่ือให้บริการแก่ลูกคา้ทัว่ไป โดยพ้ืนท่ีทั้ง 4 แห่งดงักล่าว
อยูริ่มถนนมิตรภาพ ซ่ึงเป็นถนนสายหลกัของประเทศ มีการสัญจรของ
ยานพาหนะต่างๆ ซ่ึงเป็นลูกคา้เป้าหมายของสถานีบริการ ทั้งน้ี บริษทั มี
สัญญาเช่ าท่ี ดินส าห รับสถานีบ ริการน ้ ามันและก๊ าซธรรมชาติ 
(NGV)จ านวน 4 แห่ง รวมพ้ืนท่ีจ านวน 32-3-1 ไร่อายสุัญญา 3 ปี ส้ินสุด
สัญญาในเดือนมิถุนายน 2562 โดยมีอตัราค่าเช่าท่ีดินรวมเท่ากับ 0.8 
ลา้นบาทต่อปี ซ่ึงอยูใ่นระดบัเดียวกนัหรือไม่สูงกว่าราคาค่าเช่าท่ี บมจ. 
ทีพีไอ โพลีน ให้ผูอ่ื้นทั้งท่ีเก่ียวขอ้งและไม่เก่ียวขอ้งกนัเช่า 
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาและมีความเห็นว่ารายการ
ดงักล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเหตุผลและความ

จ าเป็นดังนี ้
งวดปีบัญชีส้ินสุดวนัที ่  

31 ธันวาคม 2560 
งวดปีบัญชีส้ินสุดวนัที่ 31 

ธันวาคม 2561 

รายไดจ้ากการขาย
อะไหล่ 

1.8 1.6 บริษทั และ บมจ. ทีพีไอ โพลีนรวมถึงบริษทัในเครือ มีอุปกรณ์โรงงานและ
อะไหล่หลายชนิดท่ีสามารถใชง้านร่วมกนัได ้ดงันั้น ทั้งบริษทั และ บมจ.        
ทีพีไอ โพลีนรวมถึงบริษทัในเครือ จะมีการหารือร่วมกนัถึงแนวทางในการ
เก็บอุปกรณ์โรงงานและอะไหล่ส ารองไม่ให้ซ ้าซอ้นกนั โดยรายการน้ีเป็น
กรณีท่ีบริษทั มีความจ าเป็นตอ้งใชอุ้ปกรณ์โรงงานและอะไหล่ส ารองท่ี บมจ. 
ทีพีไอ โพลีนรวมถึงบริษทัในเครือ มีอยู ่และสามารถน ามาใชไ้ดอ้ยา่งรวดเร็ว
และเห็นถึงสภาพความพร้อมของอุปกรณ์โรงงานและอะไหล่ส ารองดงักล่าว
ไดท้นัที จึงท าการซ้ืออุปกรณ์โรงงานและอะไหล่ส ารองจาก บมจ. ทีพีไอ 
โพลีนรวมถึงบริษทัในเครือ โดยมีการคิดราคาตามตน้ทุนจริงท่ี บมจ. ทีพีไอ 
โพลีน ซ้ือมาจากผูค้า้อุปกรณ์โรงงานและอะไหล่ส ารอง ส าหรับกรณีท่ี บมจ. 
ทีพีไอ โพลีนรวมถึงบริษทัในเครือ มีการซ้ืออุปกรณ์โรงงานและอะไหล่
ส ารองจากบริษทั ก็จะคิดราคาตามตน้ทุนจริงท่ีบริษทั ซ้ือมาจากผูค้า้อุปกรณ์
โรงงานและอะไหล่ส ารอง เช่นเดียวกนั อยา่งไรก็ตาม ตั้งแต่ปี 2559 ราคาซ้ือ
ขายจะคิดจากตน้ทุนจริงบวกอตัราร้อยละ 10 ของตน้ทุนดงักล่าว 

รายการดงักล่าวเป็นรายการสนบัสนุนธุรกิจปกติของบริษทั 
และเกิดข้ึนตามความจ าเป็น เพ่ือให้การบริหารจดัการในการ
เก็บอุปกรณ์โรงงานและอะไหล่ส ารองเป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ ลดโอกาสการส ารองซ ้าซอ้น โดยมีการก าหนด
ราคาตามตน้ทุนจริง ดงันั้น จึงถือไดว้่ารายการดงักล่าวมีความ
สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษทั อยา่งไรก็ตาม ใน
ปัจจุบนั เห็นสมควรให้มีการปรับปรุงการคิดราคาโดยคิดตาม
ราคาตน้ทุนจริงและบวกดว้ยอตัราร้อยละ 10 ของตน้ทุน
ดงักล่าวดว้ย เพ่ือให้สะทอ้นถึงค่าเสียโอกาสจากตน้ทุนการถือ
ครองอุปกรณ์โรงงานและอะไหล่ส ารองดงักล่าวไดดี้ยิง่ข้ึน 

 

ลูกหน้ีการคา้ 0.0 - 

รายจ่ายจากการซ้ือ
อะไหล่ ปูนซีเมนต ์และ
อ่ืนๆ 

206.7 189.4 

เจา้หน้ีการคา้ 

เจา้หน้ีและเงินทดรองรับ 

15.2 56.7 

รายจ่ายค่าบริการ
ส่วนกลาง 

120.0 132.0 บริษทั ท าสญัญาซ้ือขายและบริการ กบั บมจ. ทีพีไอ โพลีน โดย บมจ. ทีพีไอ 
โพลีน จะให้บริการส่วนกลางแก่บริษทั ทั้งท่ีส านักงานใหญ่ และโรงงานใน
จงัหวดัสระบุรี โดยการให้บริการประกอบดว้ยหน่วยงานจดัซ้ือ ธุรการ บญัชี 
การเงิน รักษาความปลอดภยั ประชาสัมพนัธ์ กฎหมาย วิศวกรรม เทคโนโลยี
สารสนเทศ ค่าตอบแทน และอ่ืนๆ โดยคิดค่าบริการในอตัรา 10.0 ลา้นบาทต่อ
เดือน ซ่ึงค  านวณจากตน้ทุนการให้บริการบวกดว้ยอตัราร้อยละ 10 ของตน้ทุน
ดงักล่าว ในปี 2561 คิดค่าบริการในอตัรา 11.0 ลา้นบาทต่อเดือน 

 

 

รายการดงักล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษทั
โดยอตัราค่าบริการดงักล่าว ค  านวณจากตน้ทุนการให้บริการ
บวกด้วยอตัราร้อยละ 10 หากบริษทั ไม่รับบริการดังกล่าว 
จาก บมจ. ทีพีไอ โพลีน บริษัท จะต้องจ้างบุคลากรเป็น
จ านวนมาก และต้องลงทุนเพ่ิมเติมในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซ่ึงไม่คุ ้มค่าต่อการลงทุน จึงถือได้ว่ารายการ
ดังก ล่ าวมีความสม เห ตุสมผล  และ เป็นประโยชน์ ต่อ 
บริษทั 
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(2) บริษทั ทีพไีอ โพลนี ชีวะอนิทรีย์ จ ากดั (“ทีพไีอ โพลนี ชีวะอนิทรีย์”) 

ทีพีไอ โพลีน ชีวะอินทรีย ์ถือหุ้นโดยบมจ. ทีพีไอ โพลีนในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้ นอกจากน้ี บริษทั และ ทีพีไอ โพลีนชีวะอินทรีย ์มีกรรมการร่วมกนัจ านวน 8 คน ไดแ้ก่ นายประ
ชยั เล่ียวไพรัตน์  นายประมวล เล่ียวไพรัตน์ นายประหยดั เล่ียวไพรัตน์ นางอรพิน เล่ียวไพรัตน์ นางสาวภทัรพรรณ เล่ียวไพรัตน์ นายภากร เล่ียวไพรัตน์ นายภคัพล เล่ียวไพรัตน์ และนางณิธาวนั เล่ียวไพรัตน์ (ณ 
วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561) 

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาและมีความเห็นว่ารายการ
ดงักล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเหตุผลและความ

จ าเป็นดังนี ้
งวดปีบัญชีส้ินสุดวนัที่ 31 

ธันวาคม 2560 
งวดปีบัญชีส้ินสุดวนัที่ 31 

ธันวาคม 2561 

รายไดจ้ากการขาย
อินทรียวตัถุและวตัถุดิบ
อ่ืน 

17.1 - บริษทั ขายอินทรียวตัถุและวตัถุดิบอ่ืนท่ีเหลือจากกระบวนการผลิตเช้ือเพลิง 
RDF ให้แก่ ทีพีไอ โพลีน ชีวะอินทรีย์ เพ่ือใช้เป็นวตัถุดิบในการผลิตปุ๋ ย
ชีวภาพและผลิตภัณฑ์ อ่ืนๆของ ทีพีไอ โพลีน ชีวะอินทรีย์ ต่อไปโดย
ก าหนดค่าสินคา้ดงักล่าวอา้งอิงกบัราคาตน้ทุนทางบญัชีท่ีมีการจดัสรรมาเป็น
ตน้ทุนของอินทรียวตัถุและวตัถุดิบอ่ืน บวกก าไร อยา่งไรก็ตาม บริษทั คาดว่า
ในอนาคต บริษัท จะขายวตัถุดิบเหล่าน้ีให้กับทีพีไอ โพลีน ชีวะอินทรีย ์
น้อยลงอย่างมีนัยส าคัญ  เน่ืองจากปัจจุบัน บริษัท พัฒนากระบวนการ
ด าเนินงานของบริษทั ให้สามารถน าวตัถุดิบท่ีเหลือเหล่าน้ีมาผลิตเป็น RDF 
เพ่ือน าไปใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้าของบริษทั ได ้

รายการดงักล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษทั ซ่ึงในอดีต
นั้น หากบริษทั ไม่ขายอินทรียวตัถุและวตัถุดิบอ่ืนท่ีเหลือจาก
กระบวนการผลิตเช้ือเพลิง RDF ดงักล่าว ก็จะตอ้งด าเนินการ
ก าจดัซ่ึงจะท าให้บริษทั มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมข้ึน จึงพิจารณาน า
อินทรียวตัถุและวตัถุดิบอ่ืนท่ีเหลือจากกระบวนการผลิต
เช้ือเพลิง RDF ดังกล่าวมาขายให้แก่  ทีพีไอ โพลีน ชีวะ
อินทรีย์ เพ่ือใช้ เป็นวัตถุ ดิบในการผลิตปุ๋ ยชีวภาพและ
ผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ แทนซ่ึงส่งผลให้บริษทั สามารถเพ่ิมรายได้
และลดรายจ่ายลง จึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความ
สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษทั 

ลูกหน้ีการคา้ 5.5 - 

รายไดจ้ากการขายยางเก่า
แปรรูป 

0.2 

 

- บริษัทน ายางท่ีแปรรูปแล้วบางส่วนท่ีมีอยู่มาขายให้กับ ทีพีไอ โพลีน ชีวะ
อินทรียเ์พ่ือใช้เป็นเช้ือเพลิงในกระบวนการผลิตปุ๋ ยชีวภาพของทีพีไอ โพลีน 
ชีวะอินทรีย ์โดยในปี 2558 ได้ก  าหนดราคาขายตามราคาตน้ทุนยางท่ีบริษทั 
ซ้ือมาจาก บมจ. ทีพีไอ โพลีน ท่ีราคาตน้ทุนของ บมจ. ทีพีไอ โพลีน บวกดว้ย
ตน้ทุนการตดัยาง โดยบริษทั จะไดเ้ส้นลวดหรือใยเหล็กท่ีอยูใ่นยางไปขายต่อ
ได้โดยไม่มีตน้ทุนทางตรง อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบนับริษทั ได้ท  าสัญญาซ่ึง

รายการดงักล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษทั ซ่ึงเป็นการ
ใช้ประโยชน์จากเคร่ืองจกัรท่ีบริษทั มีอยู่แล้ว ให้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด อยา่งไรก็ตามแมว้่าการคิดราคายางในปี 
2558 ในลกัษณะการคิดตามตน้ทุนจริง และบริษทั ยงัไดรั้บ
เส้นลวดหรือใยเหล็กท่ีอยูใ่นยางไปขายต่อไดโ้ดยไม่มีตน้ทุน
ทางตรงนั้ น  จะไม่ท  าให้บ ริษัท  ต้องเสียประโยชน์  แ ต่

ลูกหน้ีการคา้ 0.0 - 
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาและมีความเห็นว่ารายการ
ดงักล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเหตุผลและความ

จ าเป็นดังนี ้
งวดปีบัญชีส้ินสุดวนัที่ 31 

ธันวาคม 2560 
งวดปีบัญชีส้ินสุดวนัที่ 31 

ธันวาคม 2561 

ก าหนดให้รายการดังกล่าวอยู่ในรูปแบบของการให้บริการเคร่ือง Shredder 
แทน โดยท่ีบริษทั จะคิดค่าบริการตามตน้ทุนจริงท่ีเกิดข้ึนและบวกด้วยอตัรา
ร้อยละ 10 ของตน้ทุนดงักล่าวดว้ย 

เห็นสมควรให้มีการปรับรูปแบบรายการเป็นการให้บริการ
เคร่ือง Shredder แทน โดยท่ีบริษัท จะคิดค่าบริการตาม
ตน้ทุนจริงท่ีเกิดข้ึนและบวกดว้ยอตัราร้อยละ 10 ของตน้ทุน
ดงักล่าวดว้ย เพ่ือให้สะทอ้นถึงค่าเสียโอกาสของบริษทั ได้ดี
ยิง่ข้ึน 

รายไดจ้ากการจ าหน่าย
อะไหล่และสารเคมี 

1.4 2.4 บริษัท และ บมจ. ทีพีไอ โพลีนรวมถึงบริษัทในเครือ มีอุปกรณ์โรงงาน 
อะไหล่และสารเคมีหลายๆ ชนิดท่ีสามารถใช้งานร่วมกนัได ้ดงันั้น ทั้งบริษทั 
และ บมจ. ทีพีไอ โพลีนรวมถึงบริษัทในเครือ จะมีการหารือร่วมกันถึง
แนวทางในการเก็บอุปกรณ์โรงงาน อะไหล่และสารเคมีไม่ให้ซ ้ าซ้อนกนัมาก
เกินไป โดยในรายการน้ีเป็นกรณีท่ี ทีพีไอ โพลีน ชีวะอินทรีย ์ซ่ึงเป็นบริษทัใน
เครือของ บมจ. ทีพีไอ โพลีน มีความจ าเป็นตอ้งใช้อุปกรณ์โรงงาน อะไหล่
และสารเคมีท่ีบริษทั มีอยู ่จึงท าการซ้ืออุปกรณ์โรงงาน อะไหล่ และสารเคมี
จากบริษทั โดยมีการคิดราคาตามตน้ทุนจริงท่ีบริษทั ซ้ือมาจากผูค้า้อุปกรณ์
โรงงาน อะไหล่ และสารเคมี อย่างไรก็ตาม ส าหรับกรณีท่ีบริษทั มีการซ้ือ
อุปกรณ์โรงงาน อะไหล่และสารเคมีจาก ทีพีไอ โพลีน ชีวะอินทรีย ์ก็จะคิด
ราคาตามต้นทุนจริงท่ี ทีพีไอ โพลีน ชีวะอินทรีย์ ซ้ือมาจากผู ้ค้าอุปกรณ์
โรงงาน อะไหล่ และสารเคมี เช่นเดียวกนั  อยา่งไรก็ตาม ตั้งแต่ปี 2559 ราคา
ซ้ือขายจะคิดตามตน้จริงบวกดว้ยอตัราร้อยละ 10 ของตน้ทุนดงักล่าว 

รายการดงักล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษทั 
และเกิดข้ึนตามความจ าเป็น เพ่ือให้การบริหารจดัการเร่ือง
เก็บอุปกรณ์โรงงาน อะไหล่ และสารเคมีเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ลดโอกาสการส ารองซ ้าซ้อน โดยมีการก าหนด
ราคาตามต้นทุนจริง ดังนั้ น จึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมี
ความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษทั อย่างไรก็
ตาม ในปัจจุบนั เห็นสมควรให้มีการปรับปรุงการคิดราคา
โดยคิดตามราคาตน้ทุนจริงและบวกดว้ยอตัราร้อยละ 10 ของ
ต้นทุนดังกล่าวด้วย เพ่ือให้สะท้อนถึงค่าเสียโอกาสจาก
ต้นทุนการถือครองอุปกรณ์โรงงาน อะไหล่ และสารเคมี
ดงักล่าวไดดี้ยิง่ข้ึน 

ลูกหน้ีการคา้ 0.0 0.5 

รายจ่ายจากการซ้ือสินคา้
และบริการอ่ืนๆ 

3.8 6.9 บริษทัมีการซ้ือสินคา้และบริการอ่ืนๆ จาก ทีพีไอ โพลีน ชีวะอินทรีย ์เพ่ือใช้
ในการด าเนินการกิจการทัว่ไปของบริษทั โดยแบ่งออกเป็นรายการหลกัๆ ดงัน้ี  
1) รายการซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีบริษทั จะน าไปขายในร้านสะดวกซ้ือท่ีตั้งอยู่ใน

สถานีบริการน ้ามนัและก๊าซธรรมชาติ (NGV) ของบริษทั เช่น น ้าส้มควนั
ไม้ ปุ๋ ยชีวภาพ น ้ ายาล้างจาน เป็นต้น  โดยรายการเหล่าน้ี มีการก าหนด
ราคาซ้ือสินคา้ดงักล่าวเป็นราคาในระดบัเดียวกนักบัท่ี ทีพีไอ โพลีน ชีวะ
อินทรีย ์ขายให้กบัลูกคา้รายอ่ืนทั้งท่ีเก่ียวขอ้งและไม่เก่ียวขอ้งกนั 

รายการดงักล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษทั
ทั้ งน้ี ราคาซ้ือขายเป็นราคาในระดับเดียวกันกับท่ี  ทีพีไอ        
โพลีน ชีวะอินทรีย ์ขายให้กบัลูกคา้รายอ่ืนทั้งท่ีเก่ียวขอ้งและ
ไม่เก่ียวขอ้งกนัของบริษทั และ/หรือ ก าหนดราคาซ้ือขายและ
บริการตามตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนของ บมจ. ทีพีไอ โพลีน แลว้แต่
กรณี จึงถือได้ว่ารายการดงักล่าวมีความสมเหตุสมผล และ
เป็นประโยชน์ต่อบริษทั  
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาและมีความเห็นว่ารายการ
ดงักล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเหตุผลและความ

จ าเป็นดังนี ้
งวดปีบัญชีส้ินสุดวนัที่ 31 

ธันวาคม 2560 
งวดปีบัญชีส้ินสุดวนัที่ 31 

ธันวาคม 2561 

2) รายการซ้ืออะไหล่ วสัดุส้ินเปลือง และวตัถุดิบอ่ืนๆ ท่ี ทีพีไอ โพลีน ชีวะ
อินทรีย ์มีอยูม่าใช้ในการด าเนินธุรกิจของบริษทั  โดยรายการเหล่าน้ี มี
การก าหนดราคาซ้ือสินคา้ดงักล่าวตามราคาทุนของ ทีพีไอ โพลีน ชีวะ
อินทรีย ์

รายการค่าจ้างแรงงานบุคลากรของ ทีพีไอ โพลีน ชีวะอินทรีย์ เพ่ือมา
ด าเนินการให้แก่บริษทั โดยรายการเหล่าน้ี มีการก าหนดราคาค่าจา้งดงักล่าว 
ตามต้นทุนค่าเงินเดือน สวสัดิการ และค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องทั้ งหมดของ
บุคลากรของ ทีพีไอ โพลีน ชีวะอินทรีย ์ท่ีมาด าเนินการให้แก่บริษทั 
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(3) บริษทั ทีพไีอ คอนกรีต จ ากดั (“ทีพไีอ คอนกรีต”) 

ทีพีไอ คอนกรีต ถือหุ้นโดยบมจ. ทีพีไอ โพลีน ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้ นอกจากน้ี บริษทั และ ทีพีไอ คอนกรีต มีกรรมการร่วมกนัจ านวน 4 คน ไดแ้ก่ นายประชยั เล่ียวไพรัตน์  นาย
ประมวล เล่ียวไพรัตน์ นายประหยดั เล่ียวไพรัตน์ และนางอรพิน เล่ียวไพรัตน์ (ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561) 

รายการ 

ขนาดของรายการ 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาและมีความเห็นว่ารายการ

ดงักล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเหตุผล 
และความจ าเป็นดงันี ้

งวดปีบัญชีส้ินสุดวนัที่ 
31 ธันวาคม 2560 

งวดปีบัญชีส้ินสุดวนัที่ 31 
ธันวาคม 2561 

รายไดจ้ากการขายน ้ามนั
และก๊าซธรรมชาติ (NGV) 

7.1 4.2 รายการขายน ้ ามันและก๊าซธรรมชาติ (NGV) ให้แก่ ทีพีไอ คอนกรีต เป็น
รายการธุรกิจปกติของบริษทั ซ่ึงบริษทั ขายน ้ ามนัและก๊าซธรรมชาติ (NGV) 
จากสถานีบริการน ้ ามนัและก๊าซธรรมชาติ (NGV) ให้แก่ ทีพีไอ คอนกรีต เพื่อ
ใช้ส าหรับยานพาหนะของ ทีพีไอ คอนกรีต โดยราคาขายเป็นราคาขายปลีก
หนา้สถานีบริการท่ีขายให้กบัลูกคา้รายอ่ืนทั้งท่ีเก่ียวขอ้งและไม่เก่ียวขอ้งกนั 

รายการดงักล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษทั โดยอตัราค่า
น ้ ามนัและก๊าซธรรมชาติ (NGV) ท่ีเรียกเก็บเป็นราคาตลาด 
และเป็นราคาในระดบัเดียวกนักบัท่ีบริษทั ขายให้กบัลูกคา้ราย
อ่ืนทั้ งท่ี เก่ียวข้องและไม่เก่ียวข้องกัน จึงถือได้ว่ารายการ
ดงักล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษทั 

ลูกหน้ีการคา้ 0.6 0.0 

รายจ่ายจากการให้บริการ
และซ้ือสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้ง 

0.1 - บริษทั ว่าจา้งให้ ทีพีไอ คอนกรีต ซ่อมพ้ืนลานและก าแพงของสถานีบริการ
น ้ ามนั สาขาปากขา้วสาร ซ่ึงอตัราค่าบริการและราคาซ้ือขายเป็นราคาตลาด 
และเป็นอตัราเดียวกนักบัท่ี ทีพีไอ คอนกรีต ให้บริการหรือขายสินคา้ให้กบั
ลูกคา้รายอ่ืนทั้งท่ีเก่ียวขอ้งและไม่เก่ียวขอ้งกนั ปี2560 ซ้ือคอนกรีตผสมเสร็จ 
งานสร้างถนนพ้ืนลาน สถานีบริการน ้ามนั สาขา   อ่อนนุช 

รายการดงักล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษทั 
ทั้ งน้ี  อัตราค่าบริการและราคาซ้ือขายเป็นราคาในระดับ
เดียวกนักบัท่ี ทีพีไอ คอนกรีตให้บริการหรือขายสินคา้ให้กบั
ลูกค้ารายอ่ืนทั้ งท่ีเก่ียวข้องและไม่เก่ียวข้องกัน จึงถือได้ว่า
รายการดงักล่าวมีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อ
บริษทั 

เจ้าหนีอ่ื้น 0.1 - 
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(4) บริษทั ทีพไีอ ออลซีซ่ันส์ จ ากดั (“ทีพไีอ ออลซีซ่ันส์”) 

ทีพีไอ ออลซีซัน่ส์ ถือหุ้นโดยบมจ. ทีพีไอ โพลีน ในสดัส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้ นอกจากน้ีบริษทัและ ทีพีไอ ออลซีซั่นส์ มีกรรมการร่วมกนัจ านวน 6 คน ไดแ้ก่ นายประชยั เล่ียวไพรัตน์  นาย
ประมวล เล่ียวไพรัตน์ นายประหยดั เล่ียวไพรัตน์ นางอรพิน เล่ียวไพรัตน์ นายภากร เล่ียวไพรัตน์ และนางณิธาวนั เล่ียวไพรัตน์   (ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561) 

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า
รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เน่ืองจากเหตุผล 

และความจ าเป็นดังนี ้
งวดปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2560 

งวดปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2561 

รายไดจ้ากการขายน ้ามนั
และก๊าซธรรมชาติ (NGV) 

0.3 0.3 รายการขายน ้ ามนัและก๊าซธรรมชาติ (NGV) ให้แก่ ทีพีไอ ออลซีซั่นส์ เป็น
รายการธุรกิจปกติของบริษทั ซ่ึงบริษทั ขายน ้ ามนัและก๊าซธรรมชาติ (NGV) 
จากสถานีบริการน ้ ามนัและก๊าซธรรมชาติ (NGV) ให้แก่ ทีพีไอ ออลซีซั่นส์ 
เพ่ือใชส้ าหรับยานพาหนะของ ทีพีไอ ออลซีซัน่ส์ โดยราคาขายเป็นราคาขาย
ปลีกหน้าสถานีบริการท่ีขายให้กบัลูกคา้รายอ่ืนทั้งท่ีเก่ียวขอ้งและไม่เก่ียวขอ้ง
กนั 

(โดยมียอดรายได้จากการขายน ้ ามันและก๊าซธรรมชาติ (NGV) จ านวน 
253,772.60 บาท ส าหรับงวดปีบัญชี ส้ินสุดวันท่ี  31 ธันวาคม 2560 และ 
307,908.00 บาท ส าหรับงวดปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 โดยมียอด
ลูกหน้ีการค้า จ  านวน 41,600.93 บาท ส าหรับงวดปีบัญชีส้ินสุดวนัท่ี  31 
ธันวาคม 2560 และ 34,557.00 บาท ส าหรับงวดปีบัญชี ส้ินสุดวัน ท่ี  31 
ธนัวาคม 2561 

รายการดงักล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษทั โดยอตัรา
ค่าน ้ามนัและก๊าซธรรมชาติ (NGV) ท่ีเรียกเก็บเป็นราคาตลาด 
และเป็นราคาในระดบัเดียวกนักบัท่ีบริษทั ขายให้กบัลูกคา้
รายอ่ืนทั้งท่ีเก่ียวขอ้งและไม่เก่ียวขอ้งกนั จึงถือไดว้่ารายการ
ดงักล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษทั 

ลูกหน้ีการคา้ 0.0 0.0 
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(5) บริษทั ไนเตรทไทย จ ากดั (“ไนเตรทไทย”) 

บางกอกสหประกนัภยั ถือหุ้นโดยเลียวไพรัตนวิสาหกิจ ในสดัส่วนร้อยละ 26.61 โดยบางกอกสหประกนัชีวิต ในสดัส่วนร้อยละ 9.19 โดยธนาพรชยัวิสาหกิจ ในสดัส่วนร้อยละ 7.99 และโดยกลุ่มเล่ียวไพรัตน์ ในสดัส่วนร้อยละ 
14.57 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้ นอกจากน้ี บริษทั และ บางกอกสหประกนัภยั มีกรรมการร่วมกนัจ านวน 3 คน ไดแ้ก่ นายประชยั เล่ียวไพรัตน์ นางสาวมาลินี เล่ียวไพรัตน์ และนายมนู เลียวไพโรจน์ (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2560) 

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาและมีความเห็นว่ารายการ

ดงักล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเหตุผล 
และความจ าเป็นดงันี ้

งวดปีบัญชีส้ินสุดวนัที่ 
31 ธันวาคม 2560 

งวดปีบัญชีส้ินสุดวนัที่ 31 
ธันวาคม 2561 

รายไดจ้ากการขายน ้ามนั
และก๊าซธรรมชาติ 
(NGV) 

0.1 0.0 รายการขายน ้ามนัและก๊าซธรรมชาติ (NGV) ให้แก่ ไนเตรทไทย เป็นรายการ
ธุรกิจปกติของบริษทั ซ่ึงบริษทั ขายน ้ ามนัและก๊าซธรรมชาติ (NGV) จาก
สถานีบริการน ้ ามนัและก๊าซธรรมชาติ (NGV) ให้แก่ ไนเตรทไทย เพ่ือใช้
ส าหรับยานพาหนะของ ไนเตรทไทย โดยราคาขายเป็นราคาขายปลีกหน้า
สถานีบริการท่ีขายให้กบัลูกคา้รายอ่ืนทั้งท่ีเก่ียวขอ้งและไม่เก่ียวขอ้งกนั 

(โดยมียอดลูกหน้ีการค้า จ  านวน 3,110.10 บาท ส าหรับงวดปีบญัชีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 860.13 บาท ส าหรับงวดปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 

รายการดงักล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษทั โดยอตัรา
ค่าน ้ามนัและก๊าซธรรมชาติ (NGV) ท่ีเรียกเก็บเป็นราคาตลาด 
และเป็นราคาในระดบัเดียวกนักบัท่ีบริษทั ขายให้กบัลูกคา้
รายอ่ืนทั้งท่ีเก่ียวขอ้งและไม่เก่ียวขอ้งกนั จึงถือไดว้่ารายการ
ดงักล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษทั ลูกหน้ีการคา้ 0.0 0.0 
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(6) บริษัท บางกอกสหประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน)(“บางกอกสหประกนัชีวติ”) 

บางกอกสหประกนัชีวติ ถือหุ้นโดยบมจ. ทีพีไอ โพลีน ในสัดส่วนร้อยละ 25.00 โดยบางกอกสหประกนัภยั ในสัดส่วนร้อยละ 9.60 และโดยกลุ่มเล่ียวไพรัตน์ ในสัดส่วนร้อยละ 15.18 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 
นอกจากน้ี บริษทั และ บางกอกสหประกนัชีวติ มีกรรมการร่วมกนัจ านวน 3 คน ไดแ้ก่ นายประมวล เล่ียวไพรัตน์ นายประหยดั เล่ียวไพรัตน์ และนางสาวมาลินี เล่ียวไพรัตน์ (ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561) 

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า
รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เน่ืองจากเหตุผล 

และความจ าเป็นดังนี ้
งวดปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2560 

งวดปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2561 

รายไดจ้ากการขายน ้ามนั
และก๊าซธรรมชาติ 

(NGV) 

0.1 0.1 รายการขายน ้ามนัและก๊าซธรรมชาติ (NGV) ให้แก่ บางกอกสหประกนั
ชีวิต เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท ซ่ึงบริษัท ขายน ้ ามันและก๊าซ

ธรรมชาติ (NGV) จากสถานีบริการน ้ ามนัและก๊าซธรรมชาติ (NGV) 
ให้แก่ บางกอกสหประกนัชีวิต เพ่ือใช้ส าหรับยานพาหนะของ บางกอก
สหประกนัชีวิต โดยราคาขายเป็นราคาขายปลีกหน้าสถานีบริการท่ีขาย
ให้กบัลูกคา้รายอ่ืนทั้งท่ีเก่ียวขอ้งและไม่เก่ียวขอ้งกนั 

(โดยมียอดลูกหน้ีการค้า จ  านวน 11,960.05 บาท ส าหรับงวดปีบญัชี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 8,165.32 บาท ส าหรับงวดปีบญัชี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

รายการดงักล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษทั โดยอตัราค่า

น ้ ามนัและก๊าซธรรมชาติ (NGV) ท่ีเรียกเก็บเป็นราคาตลาด 
และเป็นราคาในระดบัเดียวกนักบัท่ีบริษทั ขายให้กบัลูกคา้ราย
อ่ืนทั้ งท่ี เก่ียวข้องและไม่เก่ียวข้องกัน จึงถือได้ว่ารายการ
ดงักล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษทั ลูกหน้ีการคา้ 0.0 0.0 

รายจ่ายจากการซ้ือประกนั
ชีวิต 

1.7 2.3 บริษทั ซ้ือกรมธรรม์ประกนัชีวิตเพ่ือเป็นสวสัดิการให้กบัพนักงานของ
บริษทั โดยบริษทั ไดท้  าการประกวดราคาก่อนซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวิต 
และอตัราค่าเบ้ียประกนัชีวิตของบางกอกสหประกนัชีวิตเป็นอตัราท่ีดี
ท่ีสุด และเป็นอตัราท่ีอยู่ในระดบัเดียวกนักบัท่ีบางกอกสหประกนัชีวิต 
เรียกเก็บจากลูกคา้รายอ่ืนทั้งท่ีเก่ียวขอ้งและไม่เก่ียวขอ้งกนั 

รายการดงักล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษทั 
โดยค่าเบ้ียประกนัชีวิตเป็นอตัราท่ีผ่านการประกวดราคา และ
เทียบเคียงไดก้บัอตัราท่ีบางกอกสหประกนัชีวิตเรียกเก็บจาก
ลูกค้ารายอ่ืน จึงถือว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล
และเป็นประโยชน์ต่อบริษทั  

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าเบ้ีย
ประกนัชีวิต 

0.6 0.8 
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(7) บริษัท บางกอกสหประกนัภัย จ ากดั (มหาชน)(“บางกอกสหประกนัภัย”) 

บางกอกสหประกนัภยั ถือหุน้โดยเลียวไพรัตน์วสิาหกิจ ในสัดส่วนร้อยละ 13.87 โดยเลียวไพรัตนวิสาหกิจ ในสัดส่วนร้อยละ 12.74 โดยบางกอกสหประกนัชีวติ ในสัดส่วนร้อยละ 9.19 โดยธนาพรชยัวสิาหกิจ ใน
สัดส่วนร้อยละ 7.99 และโดยกลุ่มเล่ียวไพรัตน์ ในสัดส่วนร้อยละ 14.57 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้ นอกจากน้ี บริษทั และ บางกอกสหประกนัภยั มีกรรมการร่วมกนัจ านวน 3 คน ไดแ้ก่ นายประชยั เล่ียวไพรัตน์  
นางสาวมาลินี เล่ียวไพรัตน์ และ นายมนู เลียวไพโรจน์ (ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561) 

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาและมีความเห็นว่ารายการ

ดงักล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเหตุผล 
และความจ าเป็นดงันี ้

งวดปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2560 

งวดปีบัญชีส้ินสุดวนัที่ 31 
ธันวาคม 2561 

รายไดจ้ากการขายน ้ามนั
และก๊าซธรรมชาติ 

(NGV) 

0.2 0.2 
รายการขายน ้ ามันและก๊าซธรรมชาติ (NGV) ให้แก่ บางกอกสหประ
กนัภยั เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษทั ซ่ึงบริษทั ขายน ้ ามนัและก๊าซ
ธรรมชาติ (NGV) จากสถานีบริการน ้ ามันและก๊าซธรรมชาติ (NGV) 
ให้แก่ บางกอกสหประกันภยั เพ่ือใช้ส าหรับยานพาหนะของ บางกอก
สหประกันภยั โดยราคาขายเป็นราคาขายปลีกหน้าสถานีบริการท่ีขาย
ให้กบัลูกคา้รายอ่ืนทั้งท่ีเก่ียวขอ้งและไม่เก่ียวขอ้งกนั 
(โดยมียอดลูกหน้ีการคา้จ านวน 19,545.40 บาท ส าหรับงวดปีบญัชีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 12,998.45 บาท ส าหรับงวดปีบญัชีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

รายการดงักล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษทั โดยอตัราค่า
น ้ ามนัและก๊าซธรรมชาติ (NGV) ท่ีเรียกเก็บเป็นราคาตลาด 
และเป็นราคาในระดบัเดียวกนักบัท่ีบริษทั ขายให้กบัลูกคา้ราย
อ่ืนทั้ งท่ี เก่ียวข้องและไม่เก่ียวข้องกัน จึงถือได้ว่ารายการ
ดงักล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษทั 

ลูกหน้ีการคา้ 0.0 0.0 

รายจ่ายจากการซ้ือ
ประกนัภยั 

29.6 45.3 
บริษัท ซ้ือประกันภัยความเส่ียงภัยทรัพยสิ์น ประกันภยังานก่อสร้าง 
ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ประกันภัยส าหรับเงิน และ
ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการ
ควบคุมประเภทท่ี 3 ตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมน ้ามนัเช้ือเพลิงส่วนท่ี
เก่ียวกบัการประกอบกิจการควบคุมก๊าซธรรมชาติ (NGV) โดยบริษทั ได้
ต่อรองอตัราเบ้ียประกนัภยัก่อนการซ้ือกรมธรรม์และต่ออายกุรมธรรม ์ 
และอตัราค่าเบ้ียประกันดังกล่าว เป็นอตัราท่ีอยู่ในระดับเดียวกันกับท่ี
บางกอกสหประกนัภยั เรียกเก็บจากลูกคา้รายอ่ืนทั้งท่ีเก่ียวข้องและไม่
เก่ียวขอ้งกนั 

รายการดงักล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษทั 
โดยค่าเบ้ียประกนัภยัเป็นอตัราท่ีผ่านการประกวดราคา และ
เทียบเคียงได้กับอตัราท่ีบางกอกสหประกนัภยัเรียกเก็บจาก
ลูกค้ารายอ่ืน จึงถือว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล
และเป็นประโยชน์ต่อบริษทั  เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าเบ้ีย

ประกนัภยั 
16.6 20.5 

เจา้หน้ีและเงินทดรองรับ 0.0 0.0 
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(8) บริษัท อุตสาหกรรมสหธัญญพชื จ ากดั (“อุตสาหกรรมสหธัญญพชื”) 

อุตสาหกรรมสหธัญญพืช ถือหุ้นโดยเลียวไพรัตนวสิาหกิจ ในสัดส่วนร้อนละ 52.63 โดยบมจ. ทีพีไอ โพลีน ในสัดส่วนร้อยละ 19.00 และโดยกลุ่มเล่ียวไพรัตน์ ในสัดส่วนร้อยละ 15.71 ของทุนจดทะเบียนช าระ
แลว้ นอกจากน้ี บริษทั และ อุตสาหกรรมสหธญัญพืช มีกรรมการร่วมกนัจ านวน 9 คน ไดแ้ก่ นายประชยั เล่ียวไพรัตน์ นายประมวล เล่ียวไพรัตน์ นายประหยดั เล่ียวไพรัตน์   นางอรพิน เล่ียวไพรัตน์ นางสาวมาลินี 
เล่ียวไพรัตน์ นางสาวภทัรพรรณ เล่ียวไพรัตน์ นายภากร เล่ียวไพรัตน์ นายภคัพล เล่ียวไพรัตน์ และนางณิธาวนั เล่ียวไพรัตน์  (ณ วนัที่  31 ธนัวาคม 2561) 

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาและมีความเห็นว่ารายการ

ดงักล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเหตุผล 
และความจ าเป็นดงันี ้

งวดปีบัญชีส้ินสุดวนัที่ 
31 ธันวาคม 2560 

งวดปีบัญชีส้ินสุดวนัที่ 31 
ธันวาคม 2561 

รายจ่ายจากการเช่าท่ีดิน 6.5 7.0 รายการเช่าท่ีดิน เป็นรายการสนบัสนุนธุรกิจปกติของบริษทัโดยบริษทั มี
สถานประกอบการผลิตเช้ือเพลิง RDF และสถานีบริการน ้ ามนัและก๊าซ
ธรรมชาติ (NGV) ตั้งอยูบ่นท่ีดินของ อุตสาหกรรมสหธญัญพืช บริษทั จึง
ท าสญัญาเช่าท่ีดินเพ่ือใชป้ระกอบธุรกิจ สถานประกอบการผลิตเช้ือเพลิง 
RDF และสถานีบริการน ้ ามนัและก๊าซธรรมชาติ (NGV)  โดยสัญญาเช่า
ท่ีดินแบ่งตามประเภทธุรกิจไดด้งัน้ี 

• สถานประกอบการผลิตเช้ือเพลิง RDF ตั้ งอยู่ในบริเวณเดียวกับ
โรงไฟฟ้าเพ่ือความสะดวกในการขนส่งเช้ือเพลิง ทั้ งน้ี บริษทั มี
สัญญาเช่าท่ีดินส าหรับสถานประกอบการผลิตเช้ือเพลิง RDF รวม
พ้ืนท่ีจ านวน 46-1-67.18 ไร่ อายสุัญญา 30 ปี (ส้ินสุดอายสุัญญาใน
ปี 2589)โดยมีอตัราค่าเช่าท่ีดินรวมเท่ากบั 5.6 ลา้นบาทต่อปี ซ่ึงอยู่
ในระดับเดียวกันหรือไม่สูงกว่าราคาค่าเช่าท่ี อุตสาหกรรมสห
ธญัญพืช ให้ผูอ่ื้นทั้งท่ีเก่ียวขอ้งและไม่เก่ียวขอ้งกนัเช่า 

• สถานีบริการน ้ ามนัและก๊าซธรรมชาติ (NGV)สาขาแจง้สนิท ตั้งอยู่
ในอ าเภอแจระแม จงัหวดัอุบลราชธานี ให้บริการแก่ลูกคา้ทัว่ไปใน
บริเวณดงักล่าว ทั้งน้ี บริษทั มีสัญญาเช่าท่ีดินส าหรับสถานีบริการ

รายการดงักล่าวเป็นรายการเก่ียวกบัทรัพยสิ์นและบริการ และ
รายการสนบัสนุนธุรกิจปกติของบริษทั และเกิดข้ึนตามความ
จ าเป็นในการด าเนินธุรกิจของบริษทั โดยมีการก าหนดราคา
ค่าเช่าซ่ึงอยู่ในระดบัเดียวกนักบัท่ี อุตสาหกรรมสหธญัญพืช 
ให้ ผู ้อ่ืน เช่ า ดังนั้ น  จึงถือได้ว่ารายการดังกล่ าวมีความ
สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษทั 

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าเช่า
ท่ีดิน 

2.4 2.0 
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาและมีความเห็นว่ารายการ

ดงักล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเหตุผล 
และความจ าเป็นดงันี ้

งวดปีบัญชีส้ินสุดวนัที่ 
31 ธันวาคม 2560 

งวดปีบัญชีส้ินสุดวนัที่ 31 
ธันวาคม 2561 

น ้ามนัและก๊าซธรรมชาติ (NGV)ดงักล่าว รวมพ้ืนท่ีจ านวน 2-3-44.5 
ไร่อายสุัญญา 3 ปี ส้ินสุดสัญญาในเดือนมิถุนายน 2562 โดยมีอตัรา
ค่าเช่าท่ีดินรวมเท่ากบั 1.0 ลา้นบาทต่อปี  ซ่ึงอยูใ่นระดบัเดียวกนักบั
ท่ี อุตสาหกรรมสหธญัญพืช ให้ผูอ่ื้นทั้งท่ีเก่ียวขอ้งและไม่เก่ียวขอ้ง
กนัเช่า 

  



    บริษทั ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จ  ากดั (มหาชน)                                     ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ 

93 
 

(9) บริษัท พรชัยวสิาหกจิ จ ากดั(“พรชัยวสิาหกจิ”) 

พรชยัวิสาหกิจ ถือหุ้นโดยเลียวไพรัตนวิสาหกิจ ในสดัส่วนร้อยละ 75.13 โดย บมจ. ทีพีไอ โพลีน ในสดัส่วนร้อยละ 0.65 และโดยกลุ่มเล่ียวไพรัตน์ ในสัดส่วนร้อยละ 0.33 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้ นอกจากน้ี บริษทั และ พร
ชยัวิสาหกิจ มีกรรมการร่วมกนัจ านวน 5 คน ไดแ้ก่ นายประชยั เล่ียวไพรัตน์ นายประมวล เล่ียวไพรัตน์ นายประหยดั เล่ียวไพรัตน์ นางอรพิน เล่ียวไพรัตน์ และนางสาวมาลินี เล่ียวไพรัตน์ (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561) 

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาและมีความเห็นว่ารายการ

ดงักล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเหตุผล 
และความจ าเป็นดงันี ้

งวดปีบัญชีส้ินสุดวนัที่ 
31 ธันวาคม 2560 

งวดปีบัญชีส้ินสุดวนัที่ 31 
ธันวาคม 2561 

รายจ่ายจากการเช่าอาคาร
ส านกังาน 

0.9 0.9 บริษัทเช่าพ้ืนท่ีชั้ น 8 ของอาคารทีพีไอ ทาวเวอร์ เพ่ือใช้เป็นอาคาร
ส านักงาน ขนาด 186 ตารางเมตร อายสุัญญาเช่ามีระยะเวลา 3 ปี สัญญา
ส้ินสุดเดือนพฤษภาคม 2562 โดยมีอตัราค่าเช่าเท่ากับ 160.0 ต่อตาราง
เมตรต่อเดือน และอตัราค่าบริการเท่ากบั 240.0 ต่อตารางเมตรต่อเดือน 
ซ่ึงอยู่ในระดับเดียวกันหรือไม่สูงกว่าราคาค่าเช่าท่ี พรชัยวิสาหกิจ ให้
ผูอ่ื้นทั้งท่ีเก่ียวขอ้งและไม่เก่ียวขอ้งกนัเช่า 
 
(โดยมียอดเจา้หน้ีและเงินทดรองรับ จ านวน 4,154.68 บาท ส าหรับงวดปี
บญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ) 
 

รายการดงักล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษทั 
และเกิดข้ึนตามความจ าเป็นในการด าเนินธุรกิจของบริษัท 
โดยมีการก าหนดราคาค่าเช่าซ่ึงเป็นอัตราท่ีไม่สูงกว่าราคา
ตลาดทัว่ไปเม่ือเทียบกบัพ้ืนท่ีมีคุณสมบติัใกลเ้คียงกนัและอยู่
ในบริเวณใกล้เคียง และอยู่ในระดับเดียวกันกับท่ี  พรชัย
วิสาหกิจ ให้ผูอ่ื้นเช่า ดงันั้น จึงถือไดว้า่รายการดงักล่าวมีความ
สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษทั 

ค่ามดัจ า 0.2 0.2 

เจา้หน้ีและเงินทดรองรับ 0.0 0.1 
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(10) บริษัท ธนาพรชัยวสิาหกจิ จ ากดั(“ธนาพรชัยวสิาหกจิ”) 

ธนาพรชยัวิสาหกิจ ถือหุ้นโดยเลียวไพรัตนวิสาหกิจ ในสดัส่วนร้อยละ 25.13 โดยธนาพรชยั ในสดัส่วนร้อยละ 9.81 และโดยกลุ่มเล่ียวไพรัตน์ในสัดส่วนร้อยละ 21.49 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้ นอกจากน้ี บริษทั และ ธนาพร
ชยัวิสาหกิจ มีกรรมการร่วมกนัจ านวน 9 คน ไดแ้ก่ นายประชยั เล่ียวไพรัตน์ นายประมวล เล่ียวไพรัตน์ นายประหยดั เล่ียวไพรัตน์ นางอรพิน เล่ียวไพรัตน์ นางสาวมาลินี เล่ียวไพรัตน์ นางสาวภทัรพรรณ เล่ียวไพรัตน์ นายภากร 
เล่ียวไพรัตน์ นายภคัพล เล่ียวไพรัตน์ และนางณิธาวนั เล่ียวไพรัตน์ (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561) 

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาและมีความเห็นว่ารายการ

ดงักล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเหตุผล 
และความจ าเป็นดงันี ้

งวดปีบัญชีส้ินสุดวนัที่ 
31 ธันวาคม 2560 

งวดปีบัญชีส้ินสุดวนัที่ 31 
ธันวาคม 2561 

รายจ่ายจากการเช่าท่ีดิน 1.3 1.3 บริษัทเช่าท่ีดิน เพ่ือใช้ประกอบธุรกิจสถานีบริการน ้ ามันและก๊าซ
ธรรมชาติ  (NGV) 2 แห่ ง ได้แ ก่  สาขาปู่ เจ้าส มิงพราย ในจังหวัด
สมุทรปราการ และสาขาพยหุะคีรี ในจงัหวดันครสวรรค ์เพ่ือให้บริการ
แก่ลูกคา้ทัว่ไป โดยพ้ืนท่ีทั้ง 2 แห่งดงักล่าวตั้งอยูริ่มถนน มีการสญัจรของ
ยานพาหนะต่างๆ ซ่ึงเป็นลูกคา้เป้าหมายของสถานีบริการ ทั้งน้ี บริษทั มี
สัญญ าเช่ าท่ี ดินส าห รับสถานีบ ริการน ้ ามัน และก๊ าซธรรมชาติ 
(NGV)จ านวน 2 แห่ง รวมพ้ืนท่ีจ านวน 4-2-11 ไร่อายสุัญญา 3 ปี ส้ินสุด
สญัญาในเดือนมิถุนายน 2562 โดยมีอตัราค่าเช่าท่ีดินรวมเท่ากบั 1.3 ลา้น
บาทต่อปี  ซ่ึงอยูใ่นระดบัเดียวกนักบัท่ี ธนาพรชัยวิสาหกิจ ให้ผูอ่ื้นทั้งท่ี
เก่ียวขอ้งและไม่เก่ียวขอ้งกนัเช่า 

รายการดงักล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษทั 
และเกิดข้ึนตามความจ าเป็นในการด าเนินธุรกิจของบริษัท 
โดยมีการก าหนดราคาค่าเช่าซ่ึงอยูใ่นระดบัเดียวกนักบัท่ี ธนา
พรชยัวิสาหกิจ ให้ผูอ่ื้นเช่า ดงันั้น จึงถือไดว้่ารายการดงักล่าว
มีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษทั 
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(11) บริษัท โรงงานฝ้ายสระบุรี จ ากดั(“โรงงานฝ้ายสระบุรี”) 

โรงงานฝ้ายสระบุรี ถือหุ้นโดยกลุ่มเล่ียวไพรัตน์ ในสดัส่วนร้อยละ 23.13 และโดยเลียวไพรัตนวิสาหกิจ ในสดัส่วนร้อยละ 5.75 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้ นอกจากน้ี บริษทั และ โรงงานฝ้ายสระบุรี มีกรรมการร่วมกนัจ านวน 
6 คน ไดแ้ก่ นายประชยั เล่ียวไพรัตน์  นางอรพิน เล่ียวไพรัตน์ นางสาวภทัรพรรณ เล่ียวไพรัตน์ นายภากร เล่ียวไพรัตน์ นายภคัพล เล่ียวไพรัตน์ และนางณิธาวนั เล่ียวไพรัตน์ (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561) 

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาและมีความเห็นว่ารายการ

ดงักล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเหตุผล 
และความจ าเป็นดงันี ้

งวดปีบัญชีส้ินสุดวนัที่ 
31 ธันวาคม 2560 

งวดปีบัญชีส้ินสุดวนัที่ 31 
ธันวาคม 2561 

รายจ่ายจากการเช่าท่ีดิน 1.3 1.3 บริษัทเช่าท่ีดิน เพ่ือใช้ประกอบธุรกิจสถานีบริการน ้ ามันและก๊าซ
ธรรมชาติ (NGV) สาขาปากขา้วสาร ในจงัหวดัสระบุรี เพ่ือให้บริการแก่
ลูกคา้ทัว่ไป โดยพ้ืนท่ีทั้ง 2 แห่งดงักล่าวตั้งอยู่ริมถนน มีการสัญจรของ
ยานพาหนะต่างๆ ซ่ึงเป็นลูกคา้เป้าหมายของสถานีบริการ ทั้งน้ี บริษทั มี
สญัญาเช่าท่ีดินส าหรับสถานีบริการน ้ามนัและก๊าซธรรมชาติ (NGV) รวม
พ้ืนท่ีจ านวน 2-2-11.75 ไร่อายสุญัญา 3 ปี ส้ินสุดสัญญาในเดือนมิถุนายน 
2562 โดยมีอตัราค่าเช่าท่ีดินรวมเท่ากบั 1.3 ลา้นบาทต่อปี  ซ่ึงอยูใ่นระดบั
เดียวกันหรือไม่สูงกว่าราคาค่าเช่าท่ี โรงงานฝ้ายสระบุรี ให้ผู ้อ่ืนทั้ งท่ี
เก่ียวขอ้งและไม่เก่ียวขอ้งกนัเช่า 

รายการดงักล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษทั 
และเกิดข้ึนตามความจ าเป็นในการด าเนินธุรกิจของบริษัท 
โดยมีการก าหนดราคาค่าเช่าซ่ึงอยู่ในระดับเดียวกันกับท่ี 
โรงงานฝ้ายสระบุรี ให้ผู ้อ่ืนเช่า ดังนั้ น จึงถือได้ว่ารายการ
ดงักล่าวมีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษทั 
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(12) บริษัท เลยีวไพรัตนวสิาหกจิ จ ากดั(“เลยีวไพรัตนวสิาหกจิ”) 

เลียวไพรัตนวิสาหกิจ ถือหุ้นโดยกลุ่มเล่ียวไพรัตน์ ในสดัส่วนร้อยละ 88.40 โดยพรชยัวิสาหกิจ ในสัดส่วนร้อยละ 6.25 โดยทีพีไอ โฮลด้ิง ในสดัส่วนร้อยละ 2.19 และโดยทีพีไอ อีโออีจี ในสดัส่วนร้อยละ 0.94 ของทุนจดทะเบียน
ช าระแล้ว นอกจากน้ี บริษทั และ เลียวไพรัตนวิสาหกิจ มีกรรมการร่วมกันจ านวน 5 คน ได้แก่ นายประชัย เล่ียวไพรัตน์ นายประมวล เล่ียวไพรัตน์ นายประหยดั เล่ียวไพรัตน์ นางอรพิน เล่ียวไพรัตน์ และนางสาวมาลินี            
เล่ียวไพรัตน์ (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561) 

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาและมีความเห็นว่ารายการ

ดงักล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเหตุผล 
และความจ าเป็นดงันี ้

งวดปีบัญชีส้ินสุดวนัที่ 31 
ธันวาคม 2560 

งวดปีบัญชีส้ินสุดวนัที่ 31 
ธันวาคม 2561 

รายจ่ายจากการเช่าท่ีดิน 4.0 4.0 บริษัท เช่าท่ี ดิน เพ่ือใช้ประกอบธุรกิจสถานีบริการน ้ ามันและก๊าซ
ธรรมชาติ (NGV) 3 แห่ง ไดแ้ก่ สาขาอ่อนนุช สาขาสุดบรรทดั และสาขา
ซอยกลาง ในกรุงเทพมหานคร เพ่ือให้บริการแก่ลูกคา้ทัว่ไป โดยพ้ืนท่ีทั้ง 
2 แห่งดงักล่าวตั้งอยู่ริมถนน มีการสัญจรของยานพาหนะต่างๆ ซ่ึงเป็น
ลูกค้าเป้าหมายของสถานีบริการ ทั้งน้ี บริษทั มีสัญญาเช่าท่ีดินส าหรับ
สถานีบริการน ้ ามนัและก๊าซธรรมชาติ (NGV) จ  านวน 3 แห่ง รวมพ้ืนท่ี
จ านวน 7-0-42 ไร่อายุสัญญา 3 ปี ส้ินสุดสัญญาในเดือนมิถุนายน 2562 
โดยมีอัตราค่าเช่าท่ีดินรวมเท่ากับ 4.0 ล้านบาทต่อปี  ซ่ึงอยู่ในระดับ
เดียวกนักบัท่ี เลียวไพรัตนวิสาหกิจ ให้ผูอ่ื้นทั้งท่ีเก่ียวขอ้งและไม่เก่ียวขอ้ง
กนัเช่า 

รายการดงักล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษทั 
และเกิดข้ึนตามความจ าเป็นในการด าเนินธุรกิจของบริษัท 
โดยมีการก าหนดราคาค่าเช่าซ่ึงอยูใ่นระดบัเดียวกนักบัท่ี เลียว
ไพรัตนวิสาหกิจให้ผูอ่ื้นเช่า ดงันั้น จึงถือไดว้่ารายการดงักล่าว
มีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษทั 
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2. มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกนั 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 2/2562 เม่ือวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2562 ไดพ้ิจารณาอนุมติันโยบายการเขา้ท ารายการ
ระหวา่งกนัของบริษทั ซ่ึงก าหนดมาตรการในการท ารายการระหวา่งกนัไวด้งัน้ี 

1. การท ารายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของบริษทั และผูถื้อหุ้นรายใหญ่ อยู่ ภายใตก้ฎ ระเบียบ
และขอ้บงัคบั ของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ใน
การท ารายการดงักล่าวบริษทัจะท าการตรวจสอบและดูแลธุรกรรมท่ีเกิดข้ึนอย่างใกลชิ้ด โดยใชก้ลไกราคา
ตลาดเป็นเกณฑ์อ้างอิง โดยกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งกับผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีส่วนในการ
ตดัสินใจเก่ียวกบัรายการระหวา่งกนัท่ีเกิดข้ึน 

2. คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัให้มีขั้นตอนการอนุมติัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อยู่ภายใต้
กรอบจริยธรรมท่ีดี โดยผ่านการกลัน่กรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยค านึงถึงประโยชน์ของบริษทั 
และผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และดูแลให้การปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์ของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจน
พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลการท ารายการท่ีอาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ต่อสาธารณชนให้มีความ
ถูกตอ้งและครบถว้น โดยหากมีรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เกิดข้ึน ก็จะใชก้ลไกราคาตลาด
เป็นเกณฑใ์นการพิจารณาการท ารายการ  

3. นโยบายการท ารายการระหว่างกนั 

เพ่ือให้การด าเนินการเก่ียวกับรายการระหว่างกันของบริษัท เป็นไปอย่างถูกตอ้งโปร่งใส พร้อมเปิดเผยข้อมูลเร่ือง
ดงักล่าวอยา่งเพียงพอ บริษทัจึงไดก้ าหนดนโยบายการเขา้ท ารายการระหวา่งกนัไวด้งัน้ี 

1. บริษทัคาดวา่จะยงัคงมีธุรกรรมรายการระหวา่งกนักบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ เกิดข้ึนใน
อนาคต เน่ืองจากเป็นรายการธุรกิจปกติและไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์กบับริษทั หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง โดย
บริษทัยึดมัน่ในการปฏิบติัตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และ
ค านึงถึงความสมเหตุสมผลในเง่ือนไขและราคาท่ีเป็นธรรมเป็นหลกั 

2. ในกรณีท่ีมีการเขา้ท ารายการระหวา่งกนัในอนาคต บริษทัจะปฏิบติัใหเ้ป็นไปตาม พระราชบญัญติัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) ขอ้บงัคบั ประกาศ ค าส่ัง หรือขอ้ก าหนดของ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย รวมทั้ งเป็นไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปของประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูล
เก่ียวกับบุคคล หรือกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกันซ่ึงก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่ง
ประเทศไทย และระเบียบของบริษทั  

3. ในกรณีท่ีเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนเป็นปกติ และเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนต่อเน่ืองในอนาคต บริษทัไดก้ าหนดหลกัเกณฑ ์
และแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นไปตามลักษณะการค้าโดยทั่วไป โดยอ้างอิงกับราคาและเง่ือนไขท่ี
เหมาะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได ้โดยจะปฏิบัติตามหลกัการเก่ียวกบัขอ้ตกลงทาง
การคา้ท่ีมีเง่ือนไขการคา้โดยทัว่ไป รวมทั้งน าเสนอให้คณะกรรมการบริษทัเป็นผูพิ้จารณาอนุมติัตามหลกัการ
เก่ียวกบัขอ้ตกลงทางการคา้ท่ีมีเง่ือนไขการคา้โดยทัว่ไปของบริษทั และแนวทางในการปฏิบติัดงักล่าว 
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4. นอกจากน้ี หากมีการท าธุรกรรมระหว่างกนัหรือมีการเปล่ียนแปลงขอ้ตกลงและเง่ือนไขเก่ียวกับธุรกรรม
ระหวา่งกนักบัผูถื้อหุน้ใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหารหรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งของบริษทั กรรมการท่ีมีส่วนได้
เสียจะไม่เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการในวาระท่ีเก่ียวกบัการพิจารณาการเขา้ท าธุรกรรมดงักล่าว 

4. แนวโน้มในการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 

บริษัทคาดว่าจะยงัคงมีการท ารายการระหว่างกันกับผูถื้อหุ้นรายใหญ่ และบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้กับบริษัท ใน
อนาคต ซ่ึงเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนตามความจ าเป็นในการประกอบธุรกิจ ไดแ้ก่รายการดงัต่อไปน้ี 

1. การจ าหน่ายไฟฟ้าใหก้บั บมจ. ทีพีไอ โพลีน 
2. การจ าหน่ายน ้ามนัและก๊าซธรรมชาติ (NGV) ของสถานีบริการ ใหก้บับริษทัในกลุ่มทีพีไอ โพลีน และบุคคลท่ีอาจ

มีความขดัแยง้กบับริษทั  
3. การเช่าท่ีดินและอาคารส านกังานจากบริษทัในกลุ่มทีพีไอ โพลีน และบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้กบับริษทั  
4. การซ้ือ/ขาย สินคา้และบริการ กบับมจ. ทีพีไอ โพลีน โดยสินคา้และบริการระหวา่งกนั มีตวัอยา่งดงัน้ี 

o การซ้ือสินคา้และรับบริการจาก บมจ. ทีพีไอ โพลีน เช่น การซ้ือพลงังานความร้อนทิ้ง น ้ าดิบ ไฟฟ้า 
ถ่านหิน อะไหล่ การรับบริการดา้นงานสนบัสนุนทั้งในส านกังานใหญ่ และโรงงานสระบุรี เป็นตน้ 

o การขายสินคา้และให้บริการแก่ บมจ. ทีพีไอ โพลีน เช่น การจ าหน่ายไอน ้ า การให้บริการดา้นแรงงาน 
ส าหรับการซ่อมบ ารุงเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวกบัโรงไฟฟ้า เป็นตน้ 

5. การซ้ือ/ขายสินคา้และบริการต่างๆ กบับริษทัในกลุ่มทีพีไอ โพลีน เช่น การขายเช้ือเพลิง RDF อินทรียวตัถุ อะไหล่ 
และวตัถุดิบอ่ืน  

6. การท าประกนัภยัและประกนัชีวติ กบับริษทัท่ีเป็นบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้กบับริษทั  
ซ่ึงในการท ารายการระหว่างกนัดงักล่าว บริษทัจะปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) ขอ้บงัคบั ประกาศ ค าส่ัง หรือขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงนโยบายและ
ประกาศท่ีเก่ียวข้องของบริษัท ไดแ้ก่ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการเข้าท ารายการระหว่างกัน และประกาศ เร่ือง 
หลกัการเก่ียวกบัการเขา้ท าธุรกรรมระหวา่งบริษทั กบั กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นธุรกรรม
ทางการคา้ท่ีมีเง่ือนไขการคา้โดยทัว่ไป  

  

 

 


