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ส่ วนที่ 1
กำรประกอบธุรกิจ
1. นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ
วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ ในกำรดำเนินงำน
กลุ่มทีพีไอโพลีน ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ำยปูนซิเมนต์และวัสดุก่อสร้ำงชั้นนำของประเทศไทย มีนโยบำย
สร้ำงควำมสมดุลระหว่ำงกำรเติบโตทำงธุ รกิจ ดูแลรักษำสิ่ งแวดล้อม ควบคู่ไปกับกำรสร้ำงสรรค์สังคมไทยให้เข้มแข็ง
เพื่อเป็ นส่ วนหนึ่งในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจ รวมถึงกำรสร้ำงผลตอบแทนที่ดี และสร้ำงสมดุลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นและผูม้ ีส่วน
ได้เสี ยที่เกี่ยวข้อง
วิสัยทัศน์ (Vision) เป็ นบริ ษ ัทที่ ได้รับควำมเชื่ อถือในระดับสำกล เติบโตและสร้ ำงผลตอบแทนให้ผูถ้ ื อหุ ้นอย่ำง
ต่อเนื่องและยัง่ ยืน
พันธกิจ (Mission) พัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้ ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ควบคู่ไปกับกำร
ดูแลสังคมและสิ่ งแวดล้อม เพื่อสร้ำงควำมสมดุลด้ำนผลกำรดำเนิ นงำนและผลตอบแทนจำกกำรลงทุน ดูแลผูม้ ีส่วนได้
เสี ยอย่ำงสมดุล ภำยใต้กำกับดูแลกิจกำรที่ดี

นโยบำยหลักของบริษัทในเครื อ ทีพไี อ โพลีน
 กำรให้บริ กำรลูกค้ำในกำรใช้งำนผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เกิดประสิ ทธิภำพสู งสุ ด
 กำรนำผลิตภัณฑ์เหลือใช้จำกกำรบริ โภคมำใช้ประโยชน์หมุนเวียน
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1.1 ภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ
บริ ษทั ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหำชน) (“ทีพีไอโพลีน” หรื อ “บริ ษทั ”) มีชื่อในภำษำอังกฤษว่ำ TPI Polene Public
Company Limited (ชื่อย่อ : TPIPL) เริ่ มดำเนินกำรเมื่อวันที่ 24 กันยำยน 2530 โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริ ษทั
มี ทุ น จดทะเบี ย น 23,805,500,000 บำท (23,805,500,000 หุ ้ น ) และมี ทุ น ที่ อ อกและเรี ยกช ำระแล้ว เป็ นจ ำนวน
19,180,500,000 บำท (19,180,500,000 หุน้ ) มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 1 บำท
บริ ษทั และบริ ษทั ในเครื อประกอบธุรกิจหลักโดยเป็ นผูผ้ ลิต และจำหน่ ำยวัสดุก่อสร้ำง ได้แก่ ปูนซี เมนต์ ปูนเม็ด ปูน
สำเร็ จรู ป คอนกรี ตผสมเสร็ จ กระเบื้องคอนกรี ต ไฟเบอร์ ซีเมนต์ อิฐมวลเบำ และสี นอกจำกนี้ ยังเป็ นผูผ้ ลิต และ
จำหน่ ำยผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ได้แก่ เม็ดพลำสติกประเภท LDPE&EVA กำวน้ ำ (VAE Copolymer Emulsion) กำว
ผง (VAE Copolymer Redispersible Powder) ฟิ ล์ม Polene Solar® ฟิ ล์ม Vista Solar® และมีธุรกิจที่เกี่ยวเนื่ อง ได้แก่
แอมโมเนี ยมไนเตรท และกรดไนตริ ก โรงงำนแปรรู ปขยะเป็ นเชื้อเพลิงทดแทน (Refuse Derived Fuel) โรงงำนรับ
กำจัดกำกอุตสำหกรรม โรงไฟฟ้ำจำกพลังงำนควำมร้อนทิ้ง โรงไฟฟ้ำจำกพลังงำนเชื้อเพลิง RDF โรงไฟฟ้ำถ่ำนหิ น
โรงงำนผลิตเชื้อเพลิงเหลว โรงงำนผลิตปุ๋ ยอินทรี ย ์ สถำนีให้บริ กำรน้ ำมันและก๊ำซธรรมชำติ (NGV) โรงงำนผลิตน้ ำ
ดื่มตรำทีพีไอพีแอล สบู่เหลว ทีพีไอโพลีน และธุ รกิจประกันชีวิต โดยดำเนิ นกำรภำยใต้บริ ษทั และบริ ษทั ในเครื อที
พีไอโพลีน
กลุ่มบริ ษทั ทีพีไอโพลีนประกอบธุ รกิ จโดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำต่อยอดนวัตกรรมโดยใช้ทรั พยำกรให้เกิ ดประโยชน์
สู งสุ ด ส่ งผลให้กลุ่มบริ ษทั ทีพีไอโพลีนเป็ นผูน้ ำแห่ งภำคพื้นเอเซี ยที่สำมำรถผลิตกระแสไฟฟ้ำจำกพลังงำนเชื้อเพลิง
RDF ซึ่ งเป็ นพลังงำนหมุนเวียนเพื่อสิ่ งแวดล้อม โดยสำมำรถผลิตเชื้อเพลิง RDF จำกขยะเองได้ รวมถึงกำรเป็ นผูน้ ำ
ในกำรลดกำรปลดปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ในระดับศูนย์ นอกจำกนี้ บริ ษทั ยังเป็ นผูน้ ำในอุตสำหกรรม
ปูนซี เมนต์ เม็ดพลำสติก LDPE/EVA และคอนกรี ตผสมเสร็ จ ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั ทีพีไอโพลีนมุ่งสร้ำงควำมสมดุล
ระหว่ำงกำรเติบโตทำงธุ รกิจ และกำรดูแลรักษำสิ่ งแวดล้อม ควบคู่ไปกับกำรสร้ำงสรรค์สังคมไทยให้เข้มแข็ง เพื่อ
เป็ นส่ วนหนึ่งในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอยูค่ ู่สังคมไทยตลอดไป

ควำมสำเร็จ
ธุรกิจปูนซีเมนต์ (ดำเนินกำรภำยใต้บริ ษทั ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหำชน))
- เป็ นบริ ษทั ผูผ้ ลิตปูนซี เมนต์รำยใหญ่ของประเทศ โดยมีโรงงำนผลิตปูนซี เมนต์ซ่ ึ งมีกำลังกำรผลิตรวม 13.5 ล้ำน
ตันต่อปี โดยโรงงำนตั้งอยู่ในพื้นที่แห่ งเดียวกันซึ่ งติดกับเหมืองหิ นปูน มีเครื่ องจักรที่ใหม่ และทันสมัย และมี
ระบบข้อมูลสำรสนเทศที่มีประสิ ทธิภำพ
- เป็ นบริ ษ ัท ผูผ้ ลิ ตปู น ส ำเร็ จรู ป รำยใหญ่ล ำดับ 2 ของประเทศ โดยมี ผลิ ตภัณ ฑ์ปู น ส ำเร็ จรู ป ชนิ ดต่ ำงๆ หลำย
ประเภท
- เป็ นบริ ษทั ผลิตปูนซี เมนต์รำยแรกในประเทศที่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนสำกลด้ำนคุณภำพ ISO 9001: 2015
จำกสถำบันนำนำชำติ
- เป็ นโรงงำนปูนซี เมนต์ ที่ได้รับกำรรับรองระบบบริ หำรตำมมำตรฐำนสำกลทั้ง 4 ระบบ ได้แก่ มำตรฐำนระบบ
บริ หำรงำนคุณภำพ (ISO 9001:2015) มำตรฐำนระบบกำรจัดกำรด้ำนสิ่ งแวดล้อม (ISO 14001:2015) มำตรฐำน
ระบบกำรจัดกำรด้ำน อำชี วอนำมัยและควำมปลอดภัย (TIS18001:2011 และ OHSAS 18001:2007) และ
มำตรฐำนระบบกำรจัดกำรพลังงำน (ISO50001:2011)
- มีมำตรฐำนห้อ งปฏิ บ ัติกำรโรงงำนปู น ซี เมนต์ ที่ ผ่ำนกำรรั บ รองจำกส ำนักงำนมำตรฐำนอุ ตสำหกรรม ตำม
มำตรฐำน ISO/IEC 17025:2017 และ มอก.17025:2561 ข้อกำหนดทัว่ ไปว่ำด้วยควำมสำมำรถของห้องปฏิบตั ิกำร
ทดสอบ
- ได้รับกำรรับรองเป็ นผูน้ ำของเข้ำ ผูส้ ่ งของออก ระดับมำตรฐำน เออีโอ (Authorized Economic Operator: AEO)
ของกรมศุลกำกร เมื่อวันที่ 28 ตุลำคม 2557
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- ผลิตภัณฑ์ปูนซี เมนต์จำนวน 7 ชนิ ด ได้รับกำรรั บรองคำร์ บอนฟุตพรื้ นท์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of
Product : CFP) และได้รับอนุ ญำตให้ใช้เครื่ องหมำยคำร์ บอนฟุตพริ้ นท์ (CFP) จำกองค์กำรบริ หำรจัดกำรก๊ำซ
เรื อนกระจก (องค์กำรมหำชน) เป็ นระยะเวลำ 3 ปี (27 ก.ค. 59 – 26 ก.ค. 62) โดยมีผลิตภัณฑ์ 3 ชนิ ดที่ได้รับ
อนุ ญำตให้ใช้เครื่ องหมำยรับรองลดคำร์ บอนฟุต พริ้ นท์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint Reduction : CFR)
เพิ่ มเติ ม อี กด้วย ซึ่ งเป็ นเครื่ อ งหมำยแสดงควำมสำมำรถในกำรลดกำรปล่ อ ยก๊ ำ ซเรื อ นกระจกจำกกำรผลิ ต
ผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ
- ได้รับ มอบโล่ เชิ ดชู เกี ย รติ ในฐำนะที่ เ ป็ นองค์กรที่ มีค วำมมุ่งมั่น และมี ส่ วนร่ ว มอย่ำงต่ อ เนื่ อ งในกำรลดหรื อ
หลี กเลี่ยงกำรปล่ อยก๊ ำซเรื อ นกระจก ซึ่ งจัดโดยองค์กรธุ รกิ จเพื่อ กำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืน (Thailand Business
Council for Sustainable Development : TBCSD ) ร่ วมกับมูลนิธิสถำบันสิ่ งแวดล้อมไทย (Thailand Environment
Institute Foundation : TEI ) เมื่อวันที่ 9 มิถุนำยน 2559
- ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนระบบจัดกำรพลังงำนตำมมำตรฐำนสำกล (Energy Management System) ISO 50001:
2011 จำก สถำบันนำนำชำติ AJA Registrars เมื่อวันที่ 22 กรกฎำคม 2559 สำหรับโรงงำนผลิตปูนสำเร็ จรู ป
(Mortar plant 2)
- ได้รับมอบประกำศเกียรติคุณโครงกำรสถำนประกอบกำรปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุ ดำ
ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ณ ห้องประชุมศูนย์พฒั นำและฝึ กอบรมเครื อซี เมนต์ไทยท่ำหลวง (ม่วงน้อย) อ.บ้ำนหมอ
จ.สระบุรี ซึ่งจัดโดยกรมสวัสดิกำรและคุม้ ครองแรงงำน กระทรวงแรงงำน เมื่อวันที่ 3 สิ งหำคม 2558
- ได้รับรำงวัล Thailand Energy Awards 2016 เป็ นรำงวัลดีเด่น ด้ำนพลังงำนสร้ำงสรรค์ โครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำก
สำยพำนลำเลียง Regenerative Downhill Conveyor จำก พลอำกำศเอก ประจิน จัน่ ตอง รองนำยกรัฐมนตรี กรม
พัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน กระทรวงพลังงำน เมื่อวันที่ 6 ธันวำคม 2559 ซึ่ งโครงกำรดังกล่ำว
สำมำรถผลิตไฟฟ้ำป้ อนกลับเข้ำระบบประมำณ 820 กิโลวัตต์ หรื อ 5.5 ล้ำนหน่ วย/ปี หรื อ เป็ นเงินประมำณ 18
ล้ำนบำท/ปี
- ได้รับรำงวัล มำตรฐำนควำมรั บผิดชอบของผูป้ ระกอบกำรอุตสำหกรรมต่อสังคม : Standard for Corporate
Social Responsibility, Department of Industrial Works : CSR-DIW ของกรมโรงงำนอุตสำหกรรม กระทรวง
อุตสำหกรรม เมื่อวันที่ 9 กันยำยน 2558 ในฐำนะบริ ษทั เป็ นผูป้ ระกอบกำรอุตสำหกรรมที่มีควำมรับผิดชอบต่อ
สังคม
- ได้รับรำงวัลชนะเลิศ จำกกำรประกวด ASEAN Coal Award 2017 จัดโดยกรมเชื้อเพลิงธรรมชำติ กระทรวง
พลังงำน เมื่อวันที่ 27 กันยำยน 2560 ณ กรุ งมะนิลำ ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ โดยบริ ษทั ได้รับ 2 รำงวัล ดังนี้
1) รำงวัล ชนะเลิ ศด้ำนหัวข้อ พิเศษ (Special Submission Category) จำกผลงำน“Specific energy
consumption improvement of kiln plant” ในฐำนะบริ ษทั มีกำรปรั บ ปรุ งกระบวนกำรผลิต และ
เครื่ องจักรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำมำรถลดกำรใช้พลังงำน ลดกำรปล่อยก๊ำซ CO2 ซึ่ งเป็ นผลดี
ต่อบริ ษทั ชุมชน สังคม และสิ่ งแวดล้อม
2) รำงวัลชนะเลิศด้ำนกำรมีส่วนร่ วมต่อชุมชนและสังคม (Corporate Social Responsibility Category) จำก
ผลงำน “TPIPL intend continuing commitment to CSR” ในฐำนะเป็ นผูผ้ ลิตปูนซี เมนต์ช้ นั นำ ที่ได้
พัฒนำชุมชนและควำมรับผิดชอบต่อสังคมอย่ำงต่อเนื่อง
- ได้รับรำงวัลฉลำกประหยัดพลังงำน สำหรับกระเบื้องหลังคำคอนกรี ตและกระเบื้องลอนคู่ทีพีไอของบริ ษทั
โดยได้รับ กำรรั บ รองฉลำกประหยัดพลังงำนประสิ ท ธิ ภ ำพสู ง (ฉลำกประหยัด พลัง งำนเบอร์ 5) จำก
“โครงกำรส่ งเสริ มเครื่ องจักรอุปกรณ์ประสิ ทธิ ภำพสู งและวัสดุเพื่อกำรอนุ รักษ์พลังงำนโดยกำรติดฉลำก”
จำกกรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน กระทรวงพลังงำน เมื่อวันที่ 22 ธันวำคม 2560
- ได้รับรำงวัล มำตรฐำนควำมรั บผิดชอบของผูป้ ระกอบกำรอุตสำหกรรมที่มีต่อสังคมและชุ มชนอย่ำงยัง่ ยืน
หรื อ CSR-DIW Continuous Award (Standard for Corporate Social Responsibility Department of Industrial
Work) ติดต่อกันเป็ นปี ที่ 3 จำกกรมโรงงำนอุตสำหกรรม กระทรวงอุตสำหกรรม เมื่อวันที่ 17 สิ งหำคม 2560
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17 สิ งหำคม 2561 และ 23 กันยำยน 2562 ตำมลำดับ เพื่อสะท้อนให้เห็นควำมมุ่งมัน่ ของบริ ษทั ในกำรมีส่วน
ร่ วมรักษำสิ่ งแวดล้อมและอยูร่ ่ วมกับชุมชนอย่ำงยัง่ ยืน
บริ ษทั ได้รับรำงวัล Thailand Coal Awards 2018 จำกกรมเชื้อเพลิงธรรมชำติกระทรวงพลังงำน เมื่อวันที่ 26
กัน ยำยน 2561 โดยเป็ นรำงวัล ชนะเลิ ศ ด้ำ นกำรมี ส่ วนร่ วมต่ อ ชุ ม ชนและสั ง คม (Corporate Social
Responsibility Category) จำกผลงำน “TPIPL strived to CSR” ซึ่งนับเป็ นกำรรับรำงวัลเป็ นครั้งที่ 3 ติดต่อกัน
บริ ษทั ได้รับมอบฉลำกประหยัดพลังงำนประสิ ทธิภำพสู ง จำกกรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน
กระทรวงพลังงำน เมื่อวันที่ 14 มกรำคม 2562 โดยได้ผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบ “โครงกำรส่ งเสริ มเครื่ องจักร
อุปกรณ์ประสิ ทธิ ภำพสู งและวัสดุเพื่อกำรอนุ รักษ์พลังงำนโดยกำรติดฉลำก” ซึ่ งสะท้อนถึงควำมร่ วมมือด้ำน
กำรประหยัดพลังงำน

ธุรกิจผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ (ดำเนินกำรภำยใต้ บริ ษทั ทีพีไอ คอนกรี ต จำกัด (ถือหุน้ ร้อยละ 99.99 โดยบริ ษทั ))
- บริ ษทั ทีพีไอ คอนกรี ต จำกัด เป็ นบริ ษทั ผูผ้ ลิตคอนกรี ตผสมเสร็ จรำยใหญ่ลำดับ 3 ของประเทศ
- ธุ รกิ จคอนกรี ตผสมเสร็ จได้รับ กำรรั บรองมำตรฐำนอุ ตสำหกรรมครบทั้ง 3 ระบบ ได้แก่ มำตรฐำนระบบ
บริ หำรงำนคุ ณ ภำพ (ISO 9001:2015) มำตรฐำนด้ำนกำรจัดกำรธุ รกิ จที่ มีผลกระทบต่ อ สิ่ งแวดล้อ ม (ISO
14001:2015) และมำตรฐำนระบบกำรจัดกำรอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย (มอก.18001:2007 หรื อ TIS18001)
- ได้รับรำงวัลเกียรติยศ CSR-DIW for Beginner Award 2017 ด้ำนมำตรฐำนควำมรับผิดชอบของผูป้ ระกอบกำร
อุตสำหกรรมต่ อสั งคม ซึ่ งเป็ นโครงกำรพัฒนำโรงงำนอุ ตสำหกรรมให้มีควำมรั บ ผิดชอบต่ อสั งคม จำกกรม
โรงงำนอุตสำหกรรม กระทรวงอุตสำหกรรม
- ในปี 2557 บริ ษทั ทีพีไอ คอนกรี ต จำกัด ได้เข้ำร่ วมโครงกำร “สมุทรปรำกำร เมืองอุตสำหกรรมเชิงนิ เวศ” ของ
สำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดสมุทรปรำกำร โดยเน้นกำรเร่ งพัฒนำอุตสำหกรรมให้เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม กำร
ปลดปล่อยของเสี ยเป็ นศูนย์ มีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน รวมทั้งอนุ รักษ์และฟื้ นฟูทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่ งแวดล้อม เพื่อให้อุตสำหกรรมสำมำรถอยูร่ ่ วมกับชุมชนได้อย่ำงเป็ นสุ ขและยัง่ ยืน
- ในปี 2558-ปั จจุบนั บริ ษทั ทีพีไอ คอนกรี ต จำกัด ดำเนิ นกิ จกำรด้ำนดูแลสิ่ งแวดล้อม ที่มีควำมรั บผิดชอบต่ อ
สังคมและสิ่ งแวดล้อมของอุตสำหกรรมอย่ำงต่อเนื่อง อันเป็ นกำรทำให้บริ ษทั เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมมำกยิง่ ขึ้น
ธุรกิจปิ โตรเคมีและเคมีภัณฑ์ เม็ดพลำสติก LDPE/EVA (ดำเนินกำรภำยใต้บริ ษทั ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหำชน))
-

บริ ษทั เป็ นผูผ้ ลิตเม็ดพลำสติก LDPE และ EVA แห่งแรกในภำคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
บริ ษทั เป็ นผูผ้ ลิตเพียงรำยเดียวในประเทศ ที่สำมำรถพัฒนำเทคโนโลยีกำรผลิตเม็ดพลำสติก EVA
บริ ษทั เป็ นผูน้ ำตลำดในประเทศ สำหรับผลิตภัณฑ์ EVA
ธุ รกิ จผลิตเม็ดพลำสติก LDPE และ EVA ได้รับกำรรั บรองมำตรฐำนอุตสำหกรรมครบทั้ง 3 ระบบ ได้แ ก่
มำตรฐำนระบบบริ หำรงำนคุณภำพ (ISO 9001:2015) มำตรฐำนระบบกำรจัดกำรอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย
(มอก18001-2554 และ OHSAS 18001:2007) และมำตรฐำนระบบกำรจัดกำรสิ่ งแวดล้อม (ISO 14001:2015)
- คุณภำพเม็ดพลำสติก LDPE และ EVA ได้รับกำรรับรองควำมปลอดภัยในกำรใช้บรรจุอำหำรแทนพลำสติกชนิ ด
อื่น
- โรงงำนเม็ดพลำสติกของบริ ษทั ได้เข้ำร่ วมโครงกำรสนับสนุ นให้ผปู ้ ระกอบกำรอุตสำหกรรมมีควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคม Corperate Social Responsibility (CSR-DIW) ของกรมโรงงำนอุตสำหกรรม กระทรวงอุตสำหกรรมใน
ปี 2553 โดยบริ ษัท ได้รั บ เกี ย รติ บ ัต รรำงวัล เกี ย รติ ย ศควำมรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมอย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง (CSR-DIW
Continuous Award) จำกกรมโรงงำนอุตสำหกรรม กระทรวงอุตสำหกรรม ตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบนั
- โรงงำนเม็ดพลำสติกของบริ ษทั ได้เข้ำร่ วมโครงกำรอุตสำหกรรมสี เขียว ของกรมโรงงำนอุตสำหกรรม กระทรวง
อุตสำหกรรม โดยสำมำรถผ่ำนกำรประเมินได้รับเกียรติบตั รรับรองเป็ น อุตสำหกรรมสี เขียว ระดับที่ 3 ระบบสี
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เขียว (Green System) เป็ นโรงงำนที่มีกำรบริ หำรจัดกำรสิ่ งแวดล้อมอย่ำงเป็ นระบบ มีกำรติดตำมผลและทบทวน
เพื่อกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบนั
ธุรกิจพลังงำนและสำธำรณูปโภค (ดำเนินกำรภำยใต้ บริ ษทั ทีพีไอ โพลีน เพำเวอร์ จำกัด (มหำชน))
- เป็ นบริ ษทั ผลิตไฟฟ้ำจำกเชื้อเพลิงขยะรำยใหญ่ที่สุดในปรเทศไทย
- ได้รับมอบโล่ประกำศเกียรติคุณกำรขึ้นทะเบียน กำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรื อนกระจกภำคสมัครใจ ตำมมำตรฐำน
ของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program : T-VER) จำกองค์กำรบริ หำรจัดกำรก๊ำซ
เรื อนกระจก (องค์กำรมหำชน) ครั้งแรก เมื่อวันที่ 19 กันยำยน 2559 ซึ่งปริ มำณก๊ำซเรื อนกระจกที่คำดว่ำจะลดได้
= 34,754 ตันคำร์ บอนไดออกไซค์เทียบเท่ำต่อปี จำกโครงกำรกำรผลิตเชื้ อเพลิงขยะ (RDF) จำกขยะมูลฝอย
ชุมชน ( RDF Production from Municipal Solid Waste) และอีกครั้งในวันที่ 19 กันยำยน 2562 กับปริ มำณก๊ำซ
เรื อนกระจกที่สำมำรถลดได้เพิ่มขึ้นเป็ น 68,573 ตันคำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำต่อปี
- ได้รับรำงวัล Thailand Energy Awards 2017 ซึ่งเป็ นกำรประกวดผลงำนดีเด่นด้ำนกำรอนุ รักษ์พลังงำน และกำร
พัฒนำพลังงำนทดแทนระดับประเทศ เป็ นรำงวัลดีเด่นประเภทโครงกำรที่เชื่อมโยงกับระบบสำยส่ งไฟฟ้ำ (On
Grid) จำกโครงกำรผลิตไฟฟ้ ำจำกเชื้ อเพลิงขยะ RDF(60MW) จำกกรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุ รักษ์
พลังงำน กระทรวงพลังงำน เมื่อวันที่ 21 สิ งหำคม 2560
- ได้รับรำงวัล CSR-DIW Continuous Award 2017, 2018 และ 2019 ซึ่ งเป็ นรำงวัลมำตรฐำนควำมรับผิดชอบของ
ผูป้ ระกอบกำรอุตสำหกรรมที่มีต่อสังคมอย่ำงต่อเนื่ อง หรื อ CSR-DIW Continuous Award 2017 (Standard for
Corporate Social Responsibility-Department of Industrial Work) ต่ อเนื่ อ งเป็ นปี ที่ 3 จำกกรมโรงงำน
อุตสำหกรรม กระทรวงอุตสำหกรรม เมื่อวันที่ 17 สิ งหำคม 2560,วันที่ 17 สิ งหำคม 2561 และวันที่ 23 กันยำยน
2562 ตำมลำดับ
- ได้รับรำงวัล ASEAN Energy Awards 2017 หรื อรำงวัลด้ำนพลังงำนทดแทน โครงกำรพลังงำนหมุนเวียนที่
เชื่อมโยงกับระบบสำยส่ งไฟฟ้ำ (On-Grid) จำกกำรดำเนินโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกเชื้อเพลิงขยะ RDF (60 MW)
เมื่อวันที่ 27 กันยำยน 2560 ซึ่ งจัดขึ้นในกำรประชุม ASEAN Energy Business Forum 2017 ณ กรุ งมะนิ ลำ
ประเทศฟิ ลิปปิ นส์
- ได้รับมอบเกียรติบตั รกำรรับรองปริ มำณก๊ำซเรื อนกระจกที่ลดได้ ภำยใต้โครงกำรก๊ำซเรื อนกระจกภำคสมัครใจ
ตำมมำตรฐำนของประเทศไทย Thailand Voluntary Emission Reduction : T-VER) จำกโครงกำรผลิตเชื้อเพลิง
ขยะมูลฝอยชุมชน เมื่อวันที่ 19 กันยำยน 2560
- ได้รับรำงวัล Thailand Energy Awards 2018 ซึ่ งเป็ นรำงวัลดีเด่นด้ำนพลังงำนทดแทน ประเภทโครงกำร
ประยุกต์ใช้พลังงำนทดแทน (Innovation on Alternative Energy) โครงกำรเพิ่มประสิ ทธิ ภำพและลด Downtime
โรงไฟฟ้ำเชื้อเพลิง โดยกรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุ รักษ์พลังงำน (พพ.) กระทรวงพลังงำน เมื่อวันที่ 27
สิ งหำคม 2561
- ได้รับรำงวัล Thailand Energy Awards 2019 ซึ่งเป็ นรำงวัลดีเด่นด้ำนพลังงำนทดแทน ประเภทโครงกำรพลังงำน
หมุนเวียนที่ไม่เชื่ อ มโยงกับ ระบบสำยส่ งไฟฟ้ ำ จำกกรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุ รักษ์พลังงำน (พพ.)
กระทรวงพลังงำน ในวันที่ 18 ตุลำคม 2562
- โรงงำนพลังงำนควำมร้อนทิ้ง (TG 1&2 ) และโรงไฟฟ้ำเชื้อเพลิงขยะ ( TG 3) ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนระบบ
บริ หำรตำมมำตรฐำนสำกลครบทั้ง 3 ระบบ ได้แก่ มำตรฐำนระบบบริ หำรงำนคุณภำพ (ISO 9001:2015) (เมื่อ
วันที่ 21 มิถุนำยน 2561) มำตรฐำนระบบกำรจัดกำรด้ำนสิ่ งแวดล้อม (ISO 14001:2015) (เมื่อวันที่ 7 สิ งหำคม
2561) และมำตรฐำนระบบกำรจัดกำรด้ำนชี วอนำมัยและควำมปลอดภัย (OHSAS 18001:2007) (เมื่อวันที่ 3
สิ งหำคม 2561)
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- โรงไฟฟ้ำเชื้อเพลิงขยะ (TG 5) ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนระบบบริ หำรงำนคุณภำพ (ISO 9001:2015) (เมื่อวันที่
12 กันยำยน 2561) และมำตรฐำนระบบจัดกำรพลังงำนตำมมำตรฐำนสำกล (Energy Management System) (ISO
50001:2011) (เมื่อวันที่ 15 สิ งหำคม 2561) และมำตรฐำนระบบกำรจัดกำรด้ำนสิ่ งแวดล้อม (ISO 14001 : 2015)
(เมื่อวันที่ 12 กันยำยน 2562)
- โรงงำนผลิตเชื้อเพลิง RDF ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนระบบบริ หำรงำนคุณภำพ (ISO 9001:2015) เมื่อวันที่ 10
กันยำยน 2561
- โรงไฟฟ้ำเชื้อเพลิงควำมร้อนทิ้ง และเชื้อเพลิงขยะ (TG 4 และ TG 6) โรงไฟฟ้ำเชื้อเพลิงผสม (TG 7) และ
โรงไฟฟ้ำถ่ำนหิ น (TG 8) ได้รับกำรรับรองระบบบริ หำรตำมมำตรฐำนสำกล ISO9001:2015 และ ISO 14001:
2015 เมื่อวันที่ 12 กันยำยน 2562
- โรงไฟฟ้ำพลังงำนควำมร้อนทิ้ง (TG1&TG2) ได้รับกำรรับรองกำรใช้หรื อผลิตพลังงำนหมุนเวียนประจำปี 2562
(ฉลำกทอง) จำกสถำบันสิ่ งแวดล้อมไทย ในวันที่ 1 ตุลำคม 2562 จำกกำรนำพลังงำนไฟฟ้ำจำกควำมร้อนทิ้งมำ
ใช้ในกระบวนกำรผลิตปูนซีเมนต์ (Waste Heat Recovery Power Plant : WHRP)
ธุรกิจปุ๋ยอินทรีย์ธรรมชำติ (ดำเนินกำรภำยใต้ บริ ษทั ทีพีไอ โพลีน ชีวะอินทรี ย ์ จำกัด (ถือหุน้ ร้อยละ 99.99 โดยบริ ษทั
ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหำชน))
- บริ ษทั ทีพีไอ โพลีน ชีวะอินทรี ย ์ จำกัด เป็ นผูผ้ ลิตและจำหน่ ำยผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรี ยธ์ รรมชำติคุณภำพสู ง ตำม
มำตรฐำนกรมวิชำกำรกำรเกษตรและมำตรฐำนกรมพัฒนำที่ดิน ซึ่งจัดเป็ นหนึ่ งในโครงกำรลดภำวะโลกร้อนของ
บริ ษทั ทั้งนี้ บริ ษทั ทีพีไอ โพลีน ชีวะอินทรี ย ์ จำกัด ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน IFOAM สำหรับผลิตภัณฑ์ปุ๋ย
อินทรี ยน์ ้ ำ (Liquid Fertilizer) ตั้งแต่วนั ที่ 5 กันยำยน 2554 โดยมำตรฐำน IFOAM เน้นเรื่ องกำรปลอดสำรพิษ
และโลหะหนักที่เป็ นพิษต่อมนุษย์และสิ่ งแวดล้อม
- ได้รับรองมำตรฐำนระบบบริ หำรงำนคุณภำพ (ISO 9001:2015) สำหรับโรงงำนผลิตปุ๋ ยอินทรี ย ์
- ได้รับรองมำตรฐำน GMP สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์อำหำรสัตว์
- ได้รับรับรองมำตรฐำนฮำลำล จำกคณะกรรมกำรกลำงอิสลำมแห่ งประเทศไทย สำหรับผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรี ยน์ ้ ำ
และสำรปรับปรุ งดิน
ธุรกิจน้ำดื่ม (ดำเนินกำรภำยใต้ บริ ษทั ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหำชน))
น้ ำดื่มตรำทีพีไอโพลีน ของบริ ษทั ได้รับกำรรั บรองคุณภำพจำกองค์กำรอำหำรและยำ (อ.ย.) และได้รับกำรรั บรอง
มำตรฐำนตำมหลักเกณฑ์และ วิธีกำรที่ดีในกำรผลิต (GMP 220) หรื อ กำรผลิตน้ ำบริ โภคในภำชนะบรรจุที่ปิดสนิ ท
เมื่ อ วัน ที่ 6 มกรำคม 2558 จำกกระทรวงสำธำรณสุ ข นอกจำกนี้ บริ ษัท ยัง ได้เ ครื่ องหมำยรั บ รองฮำลำล จำก
คณะกรรมกำรกลำงอิสลำมแห่ งประเทศไทย เมื่อวันที่ 3 มีนำคม 2558 ซึ่ งถือว่ำเป็ นน้ ำดื่มที่มีคุณภำพ ปลอดภัยต่ อ
ผูบ้ ริ โภค ทั้งนี้ ในส่ วนของกระบวนกำรผลิตน้ ำดื่ม บริ ษทั ยังได้รับกำรรับรองตำมมำตรฐำน ISO9001:2015 GMP และ
HACCP

รำยละเอียดกำรประกอบธุรกิจ
บริ ษทั ได้รับกำรจดทะเบียนจัดตั้งเป็ นบริ ษทั จำกัด ในนำม “บริ ษทั โพลีน จำกัด” เมื่อวันที่ 24 กันยำยน 2530 โดยกลุ่ม
ตระกูล “เลี่ยวไพรัตน์” เป็ นผูก้ ่อตั้งและบริ หำรมำจนถึงปัจจุบนั ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่ มแรก 100,000 บำท ประกอบธุ รกิจ
เป็ นตัวกลำงในกำรจัดซื้อเม็ดพลำสติก PE (Polyethylene) จำกบริ ษทั อุตสำหกรรมปิ โตรเคมีกลั ไทย จำกัด (มหำชน) (“ที
พีไอ” ซึ่งปัจจุบนั ได้เปลี่ยนชื่อเป็ น บริ ษทั ไออำร์พีซี จำกัด (มหำชน) - “IRPC”)
ต่อมำ บริ ษทั โพลีน จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็ นบริ ษทั ทีพีไอ โพลีน จำกัด เมื่อวันที่ 24 ตุลำคม 2532 และในเดือนมีนำคม
2533 บริ ษทั ได้รับโอนกิจกำรผลิตเม็ดพลำสติก LDPE (Low Density Polyethylene) และสิ ทธิ ประโยชน์ต่ำงๆ ตำมบัตร
ส่ งเสริ มกำรลงทุนจำก ทีพีไอ และได้ขยำยสู่ ธุรกิจกำรผลิตและจำหน่ำยปูนเม็ดและปูนซีเมนต์ใน ปี 2535 โดยมีโรงงำน
ปูนซีเมนต์ 3 สำยกำรผลิต กำลังกำรผลิตปูนซีเมนต์รวม 9 ล้ำนตันต่อปี (ซึ่งต่อมำในปี 2559 บริ ษทั ได้ขยำยกำลังกำรผลิต
ปูนซีเมนต์เป็ น 4 สำยกำรผลิต กำลังกำรผลิตรวม 13.5 ล้ำนตันต่อปี )
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ในปี 2534 บริ ษทั ได้จัดตั้งบริ ษทั ที พีไอ คอนกรี ต จำกัด (ถื อหุ ้น ร้ อ ยละ 99.99 โดยบริ ษ ัท) เพื่อ ผลิ ตและจำหน่ ำย
คอนกรี ตผสมเสร็ จ ต่อมำบริ ษทั ได้นำหลักทรัพย์หุ้นสำมัญเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เมื่อ
วันที่ 20 พฤศจิกำยน 2533 และแปรสภำพเป็ นบริ ษทั มหำชนจำกัด เมื่อวันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2537
ในปี 2539 บริ ษทั ได้ดำเนิ นธุ รกิ จโรงงำนผลิตปูนสำเร็ จรู ป โดยในปี 2552 บริ ษทั ทีพีไอ โพลีน เพำเวอร์ จำกัด (ใน
ฐำนะบริ ษทั ย่อยถือหุน้ ร้อยละ 99.99 โดยบริ ษทั ในขณะนั้น) ได้ดำเนิ นธุ รกิจผลิตกระแสไฟฟ้ำจำกพลังงำนควำมร้อน
ทิ้งเพื่อขำยให้แก่ บริ ษทั และในปี 2554 บริ ษทั ทีพีไอ โพลีน เพำเวอร์ จำกัด ได้ดำเนิ นธุ รกิ จโรงงำนแปรรู ปขยะเป็ น
เชื้อเพลิง RDF และโรงงำนผลิตปุ๋ ยอินทรี ย ์
ในปี 2555 บริ ษทั ได้ดำเนิ นธุ รกิจโรงงำนกระเบื้องคอนกรี ต และในปี 2556 บริ ษทั ได้ดำเนิ นธุ รกิจโรงงำนไฟเบอร์
ซี เมนต์ โดยในช่วงต้นปี 2558 บริ ษทั ได้ขยำยกำลังกำรผลิตโรงงำนปูนสำเร็ จรู ป และในช่วงกลำงปี 2558 บริ ษทั ได้
ดำเนินธุรกิจโรงงำนผลิตอิฐมวลเบำได้เต็มรู ปแบบ
ในปี 2559 บริ ษทั ทีพีไอโพลีน เพำเวอร์ จำกัด (มหำชน) (ในฐำนะบริ ษทั ย่อยถือหุ ้นร้อยละ 70.24 โดยบริ ษทั ) ได้แปร
สภำพเป็ นบริ ษทั มหำชน และได้เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยในเดือนเมษำยน 2560 โดยบริ ษทั
ทีพีไอ โพลีน เพำเวอร์ จำกัด (มหำชน) ได้ดำเนิ นธุ รกิ จโรงไฟฟ้ ำตั้งแต่ปี 2552 ปั จจุ บนั เป็ นบริ ษทั ผูผ้ ลิตไฟฟ้ ำจำก
เชื้อเพลิงขยะรำยใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีกำลังกำรผลิตติดตั้งรวม 440 เมกะวัตต์
ปั จจุบนั ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริ ษทั ในเครื อทีพีไอโพลีน แบ่งออกเป็ น 4 ประเภทได้แก่ วัสดุก่อสร้ ำง ปิ โตรเคมีและ
เคมีภณ
ั ฑ์ พลังงำน และสำธำรณู ปโภคและกำรเกษตร
รำยละเอียดธุรกิจ
บริ ษทั และบริ ษทั ในเครื อทีพีไอ โพลีน ดำเนินธุรกิจ สรุ ปได้ ดังนี้
I. อุตสำหกรรมวัสดุก่อสร้ ำง
1. ธุรกิจปูนซีเมนต์ ปูนเม็ด และปูนสำเร็จรู ป
บริ ษทั เป็ นผูผ้ ลิตและจำหน่ ำยผลิตภัณฑ์ปูนซี เมนต์ ปูนเม็ด และปูนสำเร็ จรู ปรำยใหญ่ของประเทศ ภำยใต้ตรำที
พีไอโพลี น โดยมีโรงงำนผลิ ตตั้งอยู่ในจังหวัดสระบุ รี ปู น ซี เมนต์ท้ งั หมดของบริ ษ ัท มีคุณ ภำพตำมมำตรฐำน
อุตสำหกรรมของประเทศไทย สหรั ฐอเมริ กำ (ASTM) และสหพันธรัฐยุโรป (EU) ทั้งนี้ บริ ษทั เป็ นโรงงำน
ปูนซี เมนต์ของคนไทยรำยแรกที่ ได้รับกำรรั บรองมำตรฐำนสำกลด้ำนคุณภำพ ISO 9002 สำมำรถผ่ำนมำตรฐำน
ด้ำนอุตสำหกรรมและสิ่ งแวดล้อม ทำให้สำมำรถส่ งออกปูนทีพีไอโพลีนไปยังรัฐแคลิฟอร์ เนี ยซึ่ งขึ้นชื่อว่ำดูแลและ
ระมัดระวังปัญหำสิ่ งแวดล้อมสู งที่สุดในโลก
นอกจำกนี้ บริ ษทั ยังเป็ นผูผ้ ลิตปูนซี เมนต์รำยแรกของไทย ที่ได้รับอนุ มตั ิฉลำกคำร์ บอนทั้งผลิตภัณฑ์ปูนซี เมนต์
และปูนสำเร็ จรู ป ทั้งนี้ตรำฉลำกคำร์บอนที่ได้รับถือเป็ นกำรรับรองกระบวนกำรผลิตที่มีประสิ ทธิ ภำพ สำมำรถลด
กำรปล่อยก๊ำซคำร์ บอนไดออกไซด์หรื อก๊ำซเรื อนกระจก ซึ่งเป็ นสำเหตุทำให้เกิดภำวะโลกร้อน
ด้วยควำมพร้อมของเครื่ องจักรที่ทนั สมัย ประกอบกับโรงงำนปูนซี เมนต์ 4 สำยกำรผลิต กำลังกำรผลิตรวม 13.5
ล้ำนตันต่อปี ตั้งอยู่ในพื้นที่แห่ งเดียวกัน โดยติดกับเหมืองหิ นปูนของบริ ษทั รวมทั้งมีเครื อข่ำยกำรตลำดและกำร
จัดส่ งที่ครอบคลุมพื้นที่ทวั่ ประเทศ ทำให้บริ ษทั มีควำมได้เปรี ยบในด้ำนต้นทุนกำรผลิตที่ต่ำ นอกจำกนี้ บริ ษทั ใน
กลุ่มทีพีไอโพลีน ยังสำมำรถนำพลังงำนควำมร้อนทิ้งจำกกระบวนกำรผลิตของโรงปูนซี เมนต์ท้ งั 4 สำยกำรผลิต
และพลัง งำนเชื้ อ เพลิ ง RDF มำผลิ ต กระแสไฟฟ้ ำ ส่ ง ผลให้ ก ลุ่ ม บริ ษัท ที พี ไ อโพลี น เป็ นผู ้น ำในกำรผลิ ต
กระแสไฟฟ้ำจำกพลังงำนเชื้อเพลิงขยะ ซึ่งเป็ นพลังงำนหมุนเวียนเพื่อสิ่ งแวดล้อม
นอกจำกนี้ บริ ษทั มีระบบกำรบรรจุปูนซิเมนต์ แบบ Palletless ซึ่ งเป็ นระบบกำรบรรจุปูนซิ เมนต์ที่ไม่ตอ้ งใช้ Pallet
เพื่อเป็ นกำรอำนวยควำมสะดวกในกำรขนส่ งทั้งลูกค้ำทั้งภำยในและกำรส่ งออกไปยังต่ำงประเทศ ลดต้นทุนกำร
จัดส่ งผลิตภัณฑ์และสำมำรถที่เพิ่ม lift time ของสิ นค้ำได้ยำวยิง่ ขึ้น เป็ นกำรสนองตอบต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำ
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ทั้งนี้ บริ ษทั ได้ขยำยกำลังกำรผลิต เพิ่มชนิ ดผลิตภัณฑ์ ตลอดกำรวิจยั และพัฒนำผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ เพื่อให้ตรงกับ
ควำมต้องกำรของตลำด สร้ำงนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ เพื่อรองรับกำรขยำยตัวของ
ตลำดในประเทศ โครงกำร Infrastructure ทั้งในและต่ำงประเทศ โดยเฉพำะตลำด AEC
2. ธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จ
บริ ษทั ทีพีไอ คอนกรี ต จำกัด (ถือหุ ้น 99.99% โดยบริ ษทั ) เป็ นผูผ้ ลิตและจำหน่ ำยคอนกรี ตผสมเสร็ จรำยใหญ่
ลำดับ 3 ของประเทศ โดยมีส่วนแบ่งกำรตลำดประมำณ 11% ของปริ มำณกำรจำหน่ ำยทั้งหมดในประเทศ โดยมี
จุดเด่นด้ำนคุณภำพสิ นค้ำ และกำรพัฒนำปรับปรุ งบริ กำรอย่ำงต่อเนื่อง
ทีพีไอ คอนกรี ต มีคู่แข่งที่สำคัญได้แก่ บริ ษทั ผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้ำงจำกัด (CPAC) บริ ษทั นครหลวงคอนกรี ต
จำกัด และบริ ษทั เอเชียคอนกรี ต จำกัด นอกจำกนี้ ยังมีคู่แข่งที่เป็ นผูผ้ ลิตคอนกรี ตผสมเสร็ จรำยย่อยหลำยรำย
3. ธุรกิจกระเบื้องคอนกรีต ไฟเบอร์ ซีเมนต์ และอิฐมวลเบำ
บริ ษทั มีโรงงำนผลิตกระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ ที่ได้ดำเนินกำรผลิตแล้วจำนวน 4 สำยกำรผลิต ได้แก่
FCB 1 : ผลิตสิ นค้ำกลุ่มบอร์ดและวัสดุทดแทนไม้ ระบบออโตเคลฟ (Autoclave) กำลังกำรผลิต 120,000 ตัน/ปี
FCB 2 : ผลิตสิ นค้ำกลุ่มบอร์ด ระบบออโตเคลฟ (Autoclave) กำลังกำรผลิต 120,000 ตัน/ปี
FCB 3 : ผลิตสิ นค้ำกลุ่มบอร์ ดวัสดุทดแทนไม้และดิจิตอลบอร์ ด ระบบออโตเคลฟ (Autoclave) รวมถึงกระเบื้อง
ลอนคู่และอุปกรณ์ครอบ ระบบแอร์เคียว (Aircure) กำลังกำรผลิต 36,000 ตัน/ปี
FCB 4 : ผลิตสิ นค้ำกลุ่มบอร์ดและวัสดุทดแทนไม้ ระบบออโตเคลฟ (Autoclave) กำลังกำรผลิต 126,000 ตัน/ปี
นอกจำกนี้ บริ ษทั มีโรงงำนผลิตกระเบื้องคอนกรี ต ประกอบด้วย กระเบื้องหลังคำคอนกรี ตและชุดครอบ กระเบื้อง
พื้นคอนกรี ต มีกำลังกำรผลิตอยูท่ ี่ 1,600,000 ตำรำงเมตร หรื อประมำณ 16 ล้ำนแผ่นต่อปี
ทั้งนี้ บริ ษทั เป็ นผูผ้ ลิตและจำหน่ ำยวัสดุก่อสร้ ำง ประเภทกระเบื้องคอนกรี ต และผลิตภัณฑ์กลุ่มไฟเบอร์ ซีเมนต์
ภำยใต้ตรำทีพีไอโพลีน โดยใช้เครื่ องจักรและเทคโนโลยีที่ทนั สมัย ผ่ำนกระบวนกำรผลิตด้วยปูนซี เมนต์ ทีพีไอ
คุณภำพสู ง และวัตถุดิบผสมคุณภำพสู ง นอกจำกนี้บริ ษทั มีทีมงำนควบคุมคุณภำพ และตรวจสอบคุณภำพผลิตภัณฑ์
ก่อนออกสู่ ตลำด ผลิตภัณฑ์มีควำมโดดเด่นด้ำนควำมแข็งแรง ทนทำน มีมิติ สวยงำม เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม ลด
กำรใช้พลังงำน ทุกผลิตภัณฑ์มุ่งเน้นสู่ กำรเป็ นอุตสำหกรรมสี เขียว ทั้งนี้ บริ ษทั ได้พฒั นำผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ ซีเมนต์
ด้วยกำรใช้เทคโนโลยี Digital Printing เป็ นรำยแรกของประเทศไทย
ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ ซีเมนต์ และกระเบื้องคอนกรี ตของบริ ษทั ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนอุตสำหกรรมจำกสถำบัน
ต่ำงๆ จึงสำมำรถสร้ำงควำมมัน่ ใจให้กบั ผูบ้ ริ โภคในเรื่ องคุณภำพของผลิตภัณฑ์ ซึ่งสำมำรถสรุ ปได้ ดังนี้
ผลิตภัณฑ์
ไฟเบอร์ซีเมนต์
และกระเบื้อง
คอนกรี ต
ไฟเบอร์ซีเมนต์

เครื่ องหมำยมำตรฐำน
มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม มอก.
(มำตรฐำนคุณภำพ)

สถำบันรับรองมำตรฐำน
สำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ อุตสำหกรรม
กระทรวงอุตสำหกรรม (สมอ.)

มำตรฐำนสำกลด้ำนคุณภำพ ISO 9001:2015

สถำบัน British Standards Institution (BSI)

ไฟเบอร์ซีเมนต์

ได้รับเครื่ องหมำย CE (Conformite
Europeene) (มำตรฐำนด้ำนสุ ขภำพ ควำม
ปลอดภัย และกำรคุม้ ครองสิ่ งแวดล้อม ตำม
กฏหมำยและกฏระเบียบที่เกี่ยวข้องของ
สหภำพยุโรป)

สิ นค้ำผ่ำนกำรทดสอบ EN12467:2002 +
A1:2006 ได้รับเครื่ องหมำย CE : ทำให้
สำมำรถวำงจำหน่ำยและเคลื่อนย้ำยได้อย่ำง
เสรี ในเขตเศรษฐกิจยุโรป

นอกจำกนี้ บริ ษทั มีโรงงำนอิฐมวลเบำ ซึ่งมีจุดเด่นคือ สำมำรถใช้วตั ถุดิบต่ำงๆ ที่บริ ษทั ผลิตได้เอง มำกกว่ำร้อยละ
90 รวมถึงกำรใช้ไฟฟ้ำและไอน้ ำส่ วนเหลือจำกโรงไฟฟ้ำที่มีอยูแ่ ล้วมำใช้ในกระบวนกำรผลิตอิฐมวลเบำ ซึ่ งส่ งผล
ให้มีตน้ ทุนกำรผลิตที่ต่ำ และสร้ำงควำมได้เปรี ยบในกำรแข่งขัน
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II. อุตสำหกรรมปิ โตรเคมีและเคมีภัณฑ์
1. ธุรกิจเม็ดพลำสติก LDPE / EVA
บริ ษทั เป็ นผูผ้ ลิตและจำหน่ ำยผลิตภัณฑ์เม็ดพลำสติก LDPE จำนวน 2 ชนิ ด ได้แก่ LDPE Homopolymer (LDPE)
และ LDPE Copolymer (EVA หรื อ Ethylene Vinyl Acetate) โดยมีโรงงำนผลิตอยู่ที่จงั หวัดระยอง มีกำลังกำรผลิต
รวม 158,000 ตันต่ อปี ทั้งนี้ เม็ดพลำสติก LDPE ถูกน ำไปใช้เป็ นวัตถุ ดิบในกำรผลิต ผลิตภัณฑ์พลำสติกหลำย
ประเภท ส่ วนเม็ดพลำสติก EVA ส่ วนใหญ่จะถูกนำไปใช้ในอุตสำหกรรมรองเท้ำ โดยบริ ษทั มีส่วนแบ่งกำรตลำด
ในผลิตภัณฑ์เม็ดพลำสติก LDPE และ EVA ในประเทศ ประมำณ 20% และ 90% ของปริ มำณกำรจำหน่ ำยทั้งหมด
ในประเทศ ตำมลำดับ นอกจำกนี้บริ ษทั ยังเป็ นผูผ้ ลิตเพียงรำยเดียวในประเทศที่สำมำรถพัฒนำเทคโนโลยีกำรผลิต
เม็ดพลำสติก EVA คุณภำพสู งในประเทศ
2. ธุรกิจผลิตแผ่ นฟิ ล์ม Polene Solar® กำวน้ำ และกำวผง (ดำเนินกำรโดย บริษัท ทีพไี อ ออลซีซั่นส์ จำกัด (ถือหุ้น
99.99% โดยบริษัท
บริ ษทั ทีพีไอ ออลซี ซั่นส์ จำกัด เป็ นผูผ้ ลิตและจำหน่ ำยแผ่นฟิ ล์ม EVA ประเภทต่ำงๆ ได้แก่ EVA Encapsulant ที่
ใช้ในงำนผลิตแผงพลังงำนแสงอำทิตย์ภำยใต้แบรนด์ Polene Solar® และ Vistasolar® นอกจำกนี้ ผลิตภัณฑ์ EVA
Interlayer สำหรับงำนกระจกลำมิเนตและกระจกนิ รภัยภำยใต้ แบรนด์ VistaSafeTM ส่ วนผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ได้แก่
Wrap Film, Top Sheet, Masking Film, แผ่นพลำสติกแปรรู ปเอนกประสงค์ และแผ่นรองกันลื่น โดยได้รับกำร
รับรองระบบบริ หำรงำนคุณภำพตำมมำตรฐำน ISO 9001:2015, ISO14001:2015 และ ISO 45001:2018 โดยมี
เครื่ องจักรทั้งหมด 10 สำยกำรผลิต กำลังกำรผลิตรวมประมำณ 20,100 ตันต่อปี
นอกจำกนี้ บริ ษทั เป็ นผูผ้ ลิตกำวน้ ำ (Water base adhesive) และกำวผง (Re-dispersible powder) โดยได้นำ Ethylene
gas และ Vinyl acetate monomer ส่ วนที่ เกิ น จำกกำรผลิ ตเม็ดพลำสติ ก LDPE Homopolymer และ EVA
Copolymer กลับมำใช้เพื่อลดมลภำวะและของเสี ยที่จะถูกปล่อยสู่ สิ่งแวดล้อม โดยบริ ษทั เป็ นบริ ษทั แรกและบริ ษทั
เดียวในประเทศไทยที่สำมำรถผลิตและจำหน่ ำยผลิตภัณฑ์ดงั กล่ำวออกสู่ ตลำดโดยใช้ชื่อ EVA Emulsion (กำวน้ ำ)
และ EVA Powder (กำวผง) ภำยใต้แบรนด์ Polene®
ทั้งนี้ บริ ษทั มีแผนเพิ่มกำลังกำรผลิตกำวผงอีก 6,000 ตันต่อปี โครงกำรคำดว่ำแล้วเสร็ จสิ้ นปี 2564 และมีโครงกำร
ซื้อเทคโนโลยีกำรผลิตกำวน้ ำจำกผูผ้ ลิตชั้นนำที่มีอตั รำกำไรสู งขึ้นกว่ำ product ทัว่ ไป 2-3 เท่ำ
นอกจำกนี้ ยังมีโครงกำรพัฒนำแผ่นฟิ ลม์ solar สำหรับผลิตแผง solar cell ที่มีคุณภำพได้รับกำรยอมรับจำกผูผ้ ลิต
solar cell ชั้นนำ ซึ่ งนำไปใช้ในกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์เพื่อลด CO2 รวมถึงโครงกำรพัฒนำฟิ ลม์
สำหรับกระจกนิรภัยซึ่งเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ตอ้ งใช้เทคโนโลยีข้ นั สู งในกำรผลิต และใช้เวลำในกำรพัฒนำในระยะยำว
แต่มี margin สู งและมีผผู ้ ลิตน้อยรำย
ทั้งนี้ ผลิ ตภัณ ฑ์แ ผ่น ฟิ ล์มพลำสติ ก สำมำรถแบ่ งประเภทตำมส่ วนประกอบและวัตถุ ป ระสงค์ในกำรใช้งำนที่
แตกต่ำงกัน ดังนี้
1. ผลิตภัณฑ์ EVA Film Encapsulant เป็ นส่ วนประกอบในกำรผลิตแผงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ (Photovoltaic
Module) ซึ่งทำหน้ำที่เสมือนเป็ นกำวยึดติดส่ วนประกอบทั้งหมดของแผงเซลล์แสงอำทิตย์ มีคุณสมบัติสำคัญ
ในกำรปกป้ อ งอำยุกำรใช้งำนของแผงเซลล์แ สงอำทิ ตย์ให้ได้มำกกว่ำ 25 ปี ขึ้ น ไป ผลิ ตภัณ ฑ์มี 2 แบรนด์
ประกอบด้วย
1) Polene Solar® Film ที่บริ ษทั ทีพีไอ ออลซีซนั่ ส์ จำกัด เปิ ดตัวครั้งแรกในปี 2550
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2) Vistasolar® Film ซึ่งเป็ นผลิตภัณฑ์แผ่นฟิ ล์มพลำสติกที่มีชื่อเสี ยง และเก่ำแก่ที่สุดในยุโรป ก่อตั้งมำ
ตั้งแต่ปี 2525 ซึ่งบริ ษทั ทีพีไอ ออลซีซนั่ ส์ จำกัดได้เข้ำซื้อกิจกำรแผ่นฟิ ล์มพลำสติก Vistasolar® ใน
ปี 2557 และย้ำยฐำนกำรผลิตมำที่ประเทศไทย
2. ผลิตภัณฑ์ VistaSafeTM เป็ นแผ่นฟิ ล์มพลำสติกที่ใช้สำหรั บงำนกระจกลำมิเนต งำนกระจกนิ รภัย และงำน
กระจก สำหรับ
ตกแต่งอำคำร และยำนยนต์
3. ผลิตภัณฑ์ Blown Film เป็ นแผ่นฟิ ล์มพลำสติกที่ใช้เทคโนโลยีในกำรเป่ ำฟิ ล์มในกำรขึ้นรู ป แบ่งเป็ น ฟิ ล์มยืด
(Wrap Film) ฟิ ล์มคลุมสิ นค้ำ (Top Sheet) และฟิ ล์มกันเหนียวติด (Masking Film)
4. ผลิตภัณฑ์แผ่นรองกันลื่น Polene Sheet เป็ นแผ่นฟิ ล์มพลำสติกเอนกประสงค์ สำหรับนำมำใช้ประโยชน์ในกำร
ป้องกันกำร ลื่นล้ม หรื อป้องกันรอยขีดข่วนภำยในบ้ำน เช่น ในห้องครัว ในห้องนัง่ เล่น หรื อในห้องน้ ำ
อนึ่ ง บริ ษทั ที พีไอ ออลซี ซั่นส์ จำกัด มีสัดส่ วนรำยได้จำกผลิ ตภัณฑ์ EVA Encapsulant ในอัตรำร้ อ ยละ 76
ผลิตภัณฑ์ Blown Film ร้อยละ 9 และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ร้อยละ 15 ตำมลำดับ
ส่ วนผลิตภัณฑ์กำวน้ ำ (EVA emulsion) และกำวผง (EVA powder) สำมำรถแบ่งตำมประเภทของสิ นค้ำและ
จุดประสงค์ของกำรใช้งำนได้ดงั นี้
1. กำวน้ ำ (EVA Emulsion) เป็ นส่ วนประกอบสำคัญในอุตสำหกรรมหลักหลำกหลำยกลุ่ม ซึ่ งทำหน้ำที่เป็ น
ตัวกลำงเพื่อผสำนหรื อยึดติดวัสดุเข้ำด้วยกัน ตัวอย่ำงเช่น
- งำนไม้และกำรตกแต่งงำนไม้ (Wood working and wood decoration)
- งำนเสื้ อผ้ำและเครื่ องแต่งกำย (Fabric and textile for clothing)
- งำนบรรจุภณ
ั ฑ์และฉลำกสิ นค้ำ (Packaging and labeling)
- งำนลำมิเนชัน่ กับวัสดุต่ำงๆ (Lamination)
2. กำวผง (EVA Powder) เป็ นส่ วนประกอบสำคัญในอุตสำหกรรมก่อสร้ำงและวัสดุตกแต่งโครงสร้ำงอำคำร
ซึ่งทำหน้ำที่เป็ นตัวผสำนวัตถุดิบอื่นให้เข้ำกันได้ดี และเพิ่มควำมแข็งแรงให้กบั ส่ วนที่นำไปใช้งำน อีกทั้ง
ยังพัฒนำกำวผงคุณภำพพิเศษเพื่อส่ งเสริ มธุรกิจด้ำนซีเมนต์ของบริ ษทั เองอีกด้วย
- งำนปูนกำวแรงยึดเกำะสู งสำหรับกระเบื้อง (Tile adhesive mortar)
- งำนปูนฉำบสำหรับผนังอำคำร (Plastering mortar)
- งำนปูนฉำบสำหรับปกปิ ดพื้นผิว (Wall putty)

2.1 ธุรกิจโซลำร์ ฟิล์ม
ในปี 2563 ตลำดโซลำร์ ฟิล์ม มีกำรแข่งขันจำกคู่แข่งทั้งในและต่ำงประเทศ สำหรับตลำดในประเทศ ผูผ้ ลิต
โซลำร์ฟิล์มจำกประเทศจีนเป็ นคู่แข่งที่สำคัญ ซึ่งได้ก่อตั้งฐำนกำรผลิตในประเทศไทย และเริ่ มดำเนิ นกำรผลิต
ในช่วงกลำงปี 2561 ส่ วนกำรแข่งขันในตลำดต่ำงประเทศมีกำรแข่งขันที่สูง ส่ งผลให้ผปู ้ ระกอบกำรจำกญี่ปุ่น
และสเปนปิ ดกิจกำรลง เหลือเพียงคู่แข่งจำกประเทศจีนและเกำหลีใต้ ที่ยงั ดำเนิ นกิจกำรอยู่ อย่ำงไรก็ตำมได้มี
ผูผ้ ลิ ตโซลำร์ ฟิล์มจำกประเทศซำอุ ดิอำระเบี ยเข้ำมำในตลำดอิ นเดี ยด้วย จึ งท ำให้มีกำรแข่ งขันด้ำนรำคำที่
รุ นแรงขึ้น
โดยในปี 2563 ที่ผำ่ นมำ บริ ษทั ทีพีไอ ออลซี ซั่นส์ จำกัด มีปริ มำณกำรผลิตและจำหน่ ำยผลิตภัณฑ์ EVA Film
Encapsulate สำหรั บลู กค้ำในประเทศเพิ่มขึ้ น เนื่ อ งจำกรั ฐบำลมีนโยบำยให้กำรสนับ สนุ น ธุ รกิ จผลิ ตแผง
พลังงำนแสงอำทิตย์ อย่ำงไรก็ตำม มีกำรแข่งขันในประเทศเพิ่มมำกขึ้น เนื่ องจำกบริ ษทั ผูผ้ ลิตแผงพลังงำน
แสงอำทิตย์จำกประเทศจีน เข้ำมำตั้งฐำนกำรผลิตในประเทศไทย ซึ่ งถือเป็ นคู่แข่งที่สำคัญของบริ ษทั สำหรั บ
ตลำดในประเทศ ส่ วนตลำดต่ำงประเทศคำดว่ำจะมีแนวโน้มที่ดีข้ ึน เนื่ องจำกคู่แข่งทำงกำรค้ำจำกญี่ปุ่นและ
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สเปนได้ปิดกิ จกำรไป ส่ งผลให้ผูผ้ ลิ ตแผงไฟฟ้ ำพลังงำนแสงอำทิตย์หลำยรำยในประเทศแถบยุโรป เอเชี ย
ตะวันออก และเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้หันมำสนใจสิ นค้ำของบริ ษทั มำกขึ้น อย่ำงไรก็ตำมผูผ้ ลิตโซลำร์ ฟิล์ม
จำกประเทศซำอุดิอำระเบียเข้ำมำในตลำดอินเดียด้วย ซึ่ งมีตน้ ทุนกำรผลิตที่ต่ำกว่ำ จึงสำมำรถเสนอสิ นค้ำใน
รำคำที่ต่ำ จึงทำให้มีกำรแข่งขันด้ำนรำคำที่รุนแรงขึ้น
2.2 ธุรกิจกำวน้ำ และกำวผง
ในปี 2563 ตลำดธุรกิจกำวน้ ำและกำวผง ยังมีอตั รำกำรเติบโตที่ดีสำหรับตลำดทั้งในและต่ำงประเทศ โดยคำด
ว่ำในปี 2564 จะมีกำรเติบโตเพิ่มขึ้นเช่นกันสำหรับตลำดทั้งในและต่ำงประเทศ
โดยบริ ษทั ทีพีไอ ออลซี ซั่นส์ จำกัด สำมำรถเพิ่มยอดขำยในประเทศได้อย่ำงต่อเนื่ อง ลูกค้ำได้ให้กำรยอมรับ
ในคุณภำพและรำคำผลิตภัณฑ์ โดยยังคงมีนโยบำยเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทั้งในและต่ำงประเทศ
โดยสำมำรถครองส่ วนแบ่งทำงกำรตลำดส่ วนใหญ่ในประเทศได้แทนที่ผผู ้ ลิตรำยเดิมจำกต่ำงประเทศ
ด้ำนตลำดต่ำงประเทศ บริ ษทั ทีพีไอ ออลซี ซั่นส์ จำกัด สำมำรถขยำยกำรส่ งออกไปยังกลุ่มประเทศแถบ
ตะวันออกกลำง เช่ น อี ยิป ต์ ซำอุดีอำระเบีย สหรั ฐอำหรั บ เอมิเรตส์ และกลุ่ มเอเชี ยตะวัน ออกเฉี ยงใต้ เช่ น
เวียดนำม อินโดนี เซี ย มำเลเซี ย ได้มำกขึ้น รวมทั้งสำมำรถเพิ่มส่ วนแบ่งกำรตลำดในประเทศจีน และอินเดีย
โดยมีแนวโน้มเพิ่มส่ วนแบ่งกำรตลำดมำกขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง
3. ธุรกิจผลิตแอมโมเนียมไนเตรทและกรดไนตริ ก (ดำเนินกำรโดย บริ ษัท ไนเตรทไทย จำกัด (ถือหุ้น 99.99% โดย
บริษัท))
บริ ษทั ไนเตรทไทย จำกัด มีโรงงำนผลิตตั้งอยู่ที่จงั หวัดระยอง เป็ นผูผ้ ลิต และจำหน่ ำยผลิตภัณฑ์เคมี จำนวน 2
ชนิด ได้แก่ แอมโมเนียมไนเตรท (Ammonium nitrate) และกรดไนตริ ก ( Nitric acid) แอมโมเนียมไนเตรทจะถูก
นำไปใช้ในอุตสำหกรรมผลิตปูนซิ เมนต์ เหมืองถ่ำนหิ น เหมืองแร่ อุตสำหกรรมก่อสร้ำง และใช้ในกำรผลิตไน
ตรั สอ๊อกไซด์ที่ใช้ในวงกำรแพทย์ โดยขำยให้ลูกค้ำในประเทศ 50% และต่ำงประเทศ 50% ส่ วนกรดไนตริ ก
(Nitric acid) จะถูกนำไปใช้ทำควำมสะอำดผิวโลหะในวงกำรอุตสำหกรรม เช่ น อุตสำหกรรมสแตนเลสสตีล
อุตสำหกรรมอิเล็คโทรนิค อุตสำหกรรมรถยนต์ อุตสำหกรรมถุงมือยำง อุตสำหกรรมผลิตแผงพลังงำนแสงอำทิตย์
และใช้ในกำรผลิตไนโตรเซลลูโลส เพื่อใช้ในงำนเคลือบผิว โดยขำยให้ตลำดในประทศ 70% และต่ำงประเทศ
30% ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ไนเตรทไทย จำกัด ได้รับมำตรฐำนอุตสำหกรรม(มอก.) และมำตฐำนสำกลระบบ
บริ หำรคุณภำพได้แก่ ISO9001:2015, ISO14001:2015, ISO45001:2018, ISO5001:2018, ISO17025-2017 และ
HALAL
ในปี 2563 ที่ผำ่ นมำ ตลำดแอมโมเนี ยมไนเตรท และกรดไนตริ กมีกำรแข่งขันด้ำนรำคำค่อนข้ำงสู งทั้งตลำดใน
ประเทศ และต่ำงประเทศ ในปี 2564 แนวโน้มตลำดแอมโมเนี ยมไนเตรทในประเทศจะเติบโตเพิ่มขึ้นเนื่ องมำจำก
กลุ่มผูผ้ ลิตปูนซิ เมนต์ และโรงโม่หินก่ อสร้ำงจะมีกำรขยำยกำลังกำรผลิตเพิ่มขึ้นเพื่อรองรั บโครงกำรจำกรัฐบำล
ประกอบด้วยโครงกำรก่อสร้ำงถนน โครงกำรรถไฟรำงคู่ และโครงกำรรถไฟควำมเร็ วสู ง
III. อุตสำหกรรมพลังงำน
1. ธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้ำ
บริ ษทั ทีพีไอ โพลีน เพำเวอร์ จำกัด (มหำชน) (“ทีพีไอ โพลีน เพำเวอร์ ”) (ถือหุ ้นโดยบริ ษทั ร้อยละ 70.24 ของทุน
จดทะเบียน) ดำเนิ นธุ รกิจผลิตกระแสไฟฟ้ำ โดยจัดเป็ นผูป้ ระกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนขยะรำยใหญ่ที่สุดใน
ประเทศไทย และเป็ นผูป้ ระกอบกำรรำยแรกที่บุกเบิกกิ จกำรโรงไฟฟ้ ำพลังงำนขยะในประเทศไทย บริ ษทั จึงมี
ควำมได้เ ปรี ยบจำกกำรเป็ นผู ้บุ ก เบิ ก ที่ มี ค วำมรู ้ ควำมช ำนำญ และสำ มำรถที่ จ ะรั บ มื อ กับ ควำมท้ำ ทำยใน
อุตสำหกรรมกำรผลิตไฟฟ้ำจำกขยะได้อย่ำงมีประสิ ทธิภำพ
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ปั จจุบนั โรงไฟฟ้ ำได้เปิ ดดำเนิ นกิ จกำรเชิงพำณิ ชย์แล้วจำนวน 8 โรง กำลังกำรผลิตรวม 440 เมกะวัตต์ โดยขำย
ไฟฟ้ำให้แก่กำรไฟฟ้ำฝ่ ำยผลิตแห่ งประเทศไทย (“กฟผ.”) ภำยใต้กำลังกำรผลิตติดตั้งรวม 180 เมกะวัตต์ และขำย
ไฟฟ้ ำให้แก่ บริ ษทั ภำยใต้กำลังกำรผลิตติดตั้งรวม 260 เมกกะวัตต์ (โดยมีกำลังกำรผลิตที่ได้รับอนุ ญำตรวม 230
เมะวัตต์)
ทั้งนี้ ธุรกิจโรงไฟฟ้ำเชื้อเพลิง RDF ในปัจจุบนั มีกำรแข่งขันสู งในกำรจัดหำขยะ รวมถึงกำรแข่งขันกับผูผ้ ลิตไฟฟ้ำ
รำยอื่น ในกำรเข้ำทำสัญญำซื้ อขำยไฟฟ้ ำกับ กฟผ. ซึ่ งเกิ ดขึ้นในช่ วงที่ กฟผ. เปิ ดรั บข้อเสนอกำรขำยไฟฟ้ ำด้วย
วิธีกำรคัดเลือกโดยกำรแข่งขันด้ำนรำคำ (Bidding)
ทีพีไอ โพลีน เพำเวอร์ เป็ นผูผ้ ลิตไฟฟ้ำเชื้อเพลิงขยะที่มีกำลังกำรผลิตสู งที่สุดในประเทศ และยังเป็ นผูผ้ ลิตรำยเดียว
ที่มีกำรขำยไฟฟ้ำพลังงำนขยะในรู ปแบบ SPP โดยทีพีไอ โพลีน เพำเวอร์ มีกำลังกำรผลิตติดตั้งจำนวน 180 MW
และมีปริ มำณขำยตำมสั ญญำซื้ อขำยไฟฟ้ ำจำนวน 163 เมกะวัตต์ (คิดเป็ นส่ วนแบ่งกำรตลำดสำหรั บ โรงไฟฟ้ ำ
เชื้อเพลิงขยะร้อยละ 49.5) นอกจำกนี้ทีพีไอ โพลีน เพำเวอร์ยงั เป็ นผูผ้ ลิตเชื้อเพลิง RDF รำยใหญ่ที่สุดในประเทศ
ทั้งนี้ ทีพีไอ โพลีน เพำเวอร์ จดั เป็ นผูป้ ระกอบกำรรำยใหญ่ รวมทั้งเป็ นผูบ้ ุกเบิกและเป็ นผูน้ ำในธุ รกิ จโรงไฟฟ้ ำ
พลังงำนขยะ ที่มีประสบกำรณ์ในกำรดำเนิ นธุ รกิ จโรงไฟฟ้ ำพลังงำนขยะมำยำวนำน และมีผลกำรดำเนิ นงำนที่
ประสบควำมสำเร็ จอย่ำงเป็ นรู ปธรรม จึงมีควำมได้เปรี ยบคู่แข่งขันอื่น ทั้งด้ำนเงินทุน ประสบกำรณ์ เทคโนโลยี
ควำมน่ำเชื่อถือ โดยมีควำมสำมำรถในกำรทำให้โครงกำรสำเร็ จลุล่วงมำโดยตลอด
อนึ่ ง สำหรั บกำรเข้ำร่ วมประมูลโครงกำรโรงไฟฟ้ำ โดยเมื่อวันที่ 25 มกรำคม 2564 องค์กำรบริ หำรส่ วนจังหวัด
สงขลำได้ประกำศให้ทีพีไอ โพลีน เพำเวอร์ เป็ นผูช้ นะกำรเสนอรำคำ จัดหำเอกชนร่ วมลงทุนก่อสร้ำงและบริ หำร
จัดกำรระบบกำจัดขยะมูลฝอย องค์กำรบริ หำรส่ วนจังหวัดสงขลำ โดยวิธีกำรประกวดรำคำ โดยตำมขอบเขตของ
งำนจ้ำง (Terms of Reference) ได้กำหนดปริ มำณขยะขั้นต่ ำ 400 ตันต่ อวัน ระยะเวลำโครงกำร 20 ปี และ
กำหนดให้ผชู ้ นะในกำรเสนอรำคำ ได้รับผลตอบแทนในรู ปค่ำกำจัดขยะมูลฝอย 400 บำทต่อตัน (ปรับขึ้น 10% ทุก
3 ปี ) และได้รับ รำยได้จำกค่ำขำยไฟฟ้ ำจำกกำรกำจัดขยะมูลฝอยตำมสัญญำซื้ อ ขำยไฟฟ้ ำ 7.92 เมกะวัตต์ เป็ น
ระยะเวลำ 20 ปี ในอัตรำ 5.78 บำท/หน่วย สำหรับ 8 ปี แรก และ 5.08 บำท/หน่วย สำหรับ 12 ปี ถัดไป
นอกจำกนี้ ทีพีไอ โพลีน เพำเวอร์ได้เข้ำร่ วมประมูลโครงกำรกำจัดมูลฝอย เทศบำลนคร นครรำชสี มำ โดยมีสัญญำ
ซื้อขำยไฟฟ้ำ 9.9 เมกะวัตต์ ให้แก่กำรไฟฟ้ำฝ่ ำยผลิตแห่ งประเทศไทย เป็ นระยะเวลำ 20 ปี ในอัตรำค่ำไฟฟ้ำ 5.78
บำทต่อหน่ วย สำหรับระยะเวลำ 8 ปี แรก และ 5.08 บำทต่อหน่ วย สำหรับระยะเวลำ 12 ปี ถัดไป นอกจำกนี้ ยงั มี
รำยได้ในรู ปค่ำกำจัดขยะโดยคำดว่ำจะมีกำรประกำศผลกำรประมูลประมำณเดือนมีนำคม 2564
ทีพีไอ โพลีน เพำเวอร์ ยังคงมีนโยบำยในกำรขยำยธุรกิจและเติบโต ในธุรกิจโรงไฟฟ้ำขยะ โดยกำรเข้ำร่ วมประมูล
โรงไฟฟ้ำขยะจำกภำครัฐซึ่งเป็ นจุดแข็งของทีพีไอ โพลีน เพำเวอร์ เนื่องจำกทีพีไอ โพลีน เพำเวอร์ มีประสบกำรณ์
และมีศกั ยภำพพร้ อมในทุกๆด้ำน ไม่ว่ำจะเป็ นด้ำนเทคโนโลยี บุ คลำกร และกำรเงิน เพื่อที่จะดำเนิ น กำรขยำย
กิจกำรโรงไฟฟ้ำเชื้ อเพลิงขยะต่อไป รวมถึงกำรเข้ำร่ วมลงทุนเพื่อพัฒนำเศรษฐกิ จและสังคมตำมพื้นที่ที่มีควำม
จำเป็ นเร่ งด่วนตำมนโยบำยของภำครัฐ
นอกจำกนี้ ทีพีไอ โพลีน เพำเวอร์ ยังอยู่ในระหว่ำงกำรดำเนิ นกำรศึ กษำและร่ วมลงทุนในธุ รกิ จพลังงำนไฟฟ้ ำ
เชื้อเพลิงอื่นเพิ่มเติม เช่นโรงไฟฟ้ำจำกก๊ำซธรรมชำติ โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ และโรงไฟฟ้ำพลังงำนลม เพื่อ
กำรเติบโตของบริ ษทั ต่อไป
2. โรงงำนแปรรู ปขยะเป็ นเชื้ อเพลิงทดแทน RDF (Refuse Derived Fuel)
โรงแปรรู ปขยะเป็ นเชื้อเพลิงทดแทน RDF (โรง RDF plant ) ของ บริ ษทั ทีพีไอ โพลีน เพำเวอร์ จำกัด (มหำชน)
(“ทีพีไอ โพลีน เพำเวอร์ ) (ถือหุ ้นโดยบริ ษทั ร้อยละ 70.24 ของทุนจดทะเบียน) ปั จจุบนั มีกำลังกำรผลิตติดตั้งโดย
กำรรับขยะชุมชนเข้ำสู่ กระบวนกำรผลิต เป็ นจำนวน 6,400 ตันต่อวัน ซึ่งสำมำรถผลิตเป็ นเชื้อเพลิง RDF ได้จำนวน
3,200 ตันต่อวัน ทั้งนี้ บริ ษทั ได้ก่อสร้ำงสถำนที่เก็บเชื้อเพลิง RDF ใหญ่ขนำดถึง 100,000 ตัน ซึ่ งเพียงพอสำหรับ
กำรดำเนิ นงำนของโรงไฟฟ้ำพลังงำนเชื้อเพลิง RDF เป็ นระยะเวลำประมำณ 1 เดือน เป็ นโรงแปรรู ปขยะที่ใหญ่
ที่สุดในประเทศไทย
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ปั จจุบนั โรง RDF อยู่ระหว่ำงกำรลงทุนติดตั้งเครื่ องจักรผลิตเชื้อเพลิง RDF เพิ่มเติม และติดตั้งเครื่ องคัดแยกขยะ
เพิ่มเติมที่บ่อขยะ เพื่อขยำยกำลังกำรผลิต RDF และทำให้มนั่ ใจว่ำมีเชื้อเพลิง RDF เพียงพอที่จะส่ งให้กบั โรงไฟฟ้ำ
เชื้อเพลิง RDF ซึ่ งกำรติดตั้งหม้อต้มเพิ่มเติมแล้วเสร็ จในต้นปี 2564 นี้ ส่ งผลให้สำมำรถเพิ่มอัตรำกำรใช้กำลังกำร
ผลิตโรงไฟฟ้ำเชื้ อเพลิง RDF สู งขึ้น ซึ่ งโดยรวมแล้วจะสำมำรถจัดส่ งขยะคัดแยกได้เพิ่มขึ้นอีกวันละ 1,000 ตัน
หรื อประมำณ 300,000 ตัน ต่อปี
นอกจำกนี้ ทีพีไอ โพลีน เพำเวอร์ อยู่ระหว่ำงติดตั้งเครื่ องจักร เพื่อเพิ่มกำลังกำรกำรผลิตเชื้อเพลิง RDF จำหน่ ำย
ให้กบั โรงงำนปูนซิเมนต์ของบริ ษทั เพื่อใช้ทดแทนถ่ำนหิ น โดยติดตั้งสำยกำรผลิตเพิ่มขึ้นอีก 3 สำย ใช้เงินลงทุน
ประมำณ 1,000 ล้ำนบำท และได้เริ่ มดำเนิ นกำรตั้งแต่ ปี 2562 คำดว่ำจะแล้วเสร็ จในต้น ปี 2564 เพื่อ ตอบสนอง
ควำมต้องกำรใช้เชื้อเพลิง RDF ในโรงงำนปูนซิเมนต์ ซึ่งมีประมำณ วันละ 1,200-1,500 ตัน
ทั้งนี้ ภำยหลังกำรขยำยกำรผลิตเชื้อเพลิง RDF เสร็ จสิ้ น ทีพีไอโพลีนเพำเวอร์ จะสำมำรถใช้ RDF เทียบเท่ำกับขยะ
ชุมชน หรื อ ขยะสดเทศบำล 10,000 ตันต่อวัน ซึ่งจัดเป็ นโรงงำนกำจัดขยะชุมชุน หรื อ ขยะสดเทศบำลที่ใหญ่ที่สุด
ในโลก ซึ่ งจะช่วยลดกำรปล่อยก๊ำซ CO2 ประมำณ 8.5 ล้ำนตัน/ปี และกำจัดขยะชุมชน หรื อ ขยะเทศบำลได้ 3.5
ล้ำนตัน/ปี
3. ธุรกิจสถำนีให้ บริกำรน้ำมันและก๊ำซธรรมชำติ (NGV)
บริ ษทั ทีพีไอ โพลีน เพำเวอร์ จำกัด (มหำชน) ดำเนินธุรกิจสถำนี ให้บริ กำรน้ ำมันและก๊ำซธรรมชำติ (NGV) ทั้งใน
กรุ งเทพมหำนครและต่ำงจังหวัด ภำยใต้โลโก้ทีพีไอพีแอล โดยสถำนี ให้บริ กำรก๊ำซธรรมชำติ (NGV) ได้รับบัตร
ส่ งเสริ มกำรลงทุนจำกคณะกรรมกำรส่ งเสริ มกำรลงทุน ปั จจุบนั บริ ษทั ทีพีไอ โพลีน เพำเวอร์ จำกัด (มหำชน) มี
สถำนี ให้บริ กำรน้ ำมันจำนวน 8 สถำนี สถำนี ให้บ ริ กำรก๊ำซธรรมชำติจำนวน 1 สถำนี และสถำนี ให้บริ กำรทั้ง
น้ ำมันและก๊ำซธรรมชำติจำนวน 3 สถำนี ตั้งอยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหำนครและต่ำงจังหวัด
ภำวะตลำดก๊ำซธรรมชำติ (NGV) โดยรวมในปี 2563 ปริ มำณขำย NGV ในประเทศปรับตัวลดลงร้อยละ 25 เมื่อ
เทียบกับปี 2562 ที่ผำ่ นมำ สื บเนื่องจำกช่วงต้นปี 2563 เป็ นต้นมำ เกิดภำวะโรคระบำด COVID-19 ซึ่ งส่ งผลกระทบ
กับเศรษฐกิจในภำพรวมของประเทศ และมีผลกระทบโดยตรงกับสถำนี น้ ำมันและก๊ำซ NGV รวมทั้งจำนวนรถที่
ออกใหม่สู่ทอ้ งตลำดจะใช้เชื้อเพลิงเป็ นหลักแทบทั้งสิ้ น ส่ งผลให้ปริ มำณรถที่ใช้ NGV ลดลงเช่นกัน ทั้งนี้ ปริ มำณ
กำรจำหน่ำยน้ ำมันเชื้อเพลิง และ NGV ของบริ ษทั ในปี 2563 ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2562 ที่ผ่ำนมำ เนื่ องจำก
ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์โรคระบำด COVID-19 เช่นกัน
ทั้งนี้ หำกเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศในปี 2564 มีทิศทำงดีข้ ึน ปริ มำณกำรจำหน่ำยน้ ำมัน และ NGV ของบริ ษทั
จะดีข้ ึนตำมลำดับเช่นกัน โดยบริ ษทั ยังคงมีรำยกำรส่ งเสริ มกำรขำย โดยลูกค้ำสำมำรถนำสลิปส่ วนลดในกำรเติม
น้ ำมัน / NGV มำแลกซื้อสิ นค้ำในมำร์ทภำยในสถำนี บริ กำรของบริ ษทั ซึ่ งเป็ นผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ในเครื อทีพีไอ
โพลีนเพื่อเป็ นกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์อย่ำงต่อเนื่อง
4. ธุรกิจรับกำจัดกำกอุตสำหกรรม
บริ ษทั ดำเนินธุ รกิจให้บริ กำรกำจัดกำกอุตสำหกรรมจำกโรงงำนต่ำงๆ ภำยในประเทศ ภำยใต้ใบอนุ ญำตประกอบ
กิจกำรโรงงำนปรับคุณภำพของเสี ยรวม โดยได้รับอนุญำตโดยกรมโรงงำนอุตสำหกรรม ซึ่ งนอกจำกจะช่วยกำจัด
กำกอุ ต สำหกรรมแล้ ว ยัง ช่ ว ยลดกำรใช้ ว ัต ถุ ดิ บ และเชื้ อเพลิ ง ซึ่ งมี ผ ลให้ ส ำมำรถประหยัด กำรใช้
ทรัพยำกรธรรมชำติ และช่วยรักษำคุณภำพสิ่ งแวดล้อม
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5. ธุรกิจสำรวจปิ โตรเลียม (ดำเนินกำรโดย บริษัท โรงกลัน่ น้ำมันทีพีไอ (1997) จำกัด (ถือหุ้น 99.99% โดยบริษัท))
บริ ษทั โรงกลัน่ น้ ำมันทีพีไอ (1997) จำกัด (ถือหุ ้น 99.99% โดยบริ ษทั )ได้ลงนำมในสัมปทำนปิ โตรเลียมเพิ่มเติม
(ฉบับ ที่ 5) ของสัมปทำนปิ โตรเลี ยมเลขที่ 2/2554/110 แปลงส ำรวจบนบกหมำยเลข L29/50 กับกรมเชื้ อ เพลิ ง
ธรรมชำติ กระทรวงพลังงำน เมื่อวันที่ 23 กรกฎำคม 2563 เพื่อขยำยระยะเวลำกำรสำรวจปิ โตรเลียมในช่ วงข้อ
ผูกพันช่ วงที่สำม ปี ที่สำม ออกไป โดยนับจำกวันที่สิ้นสุ ดระยะเวลำขยำยอำยุสัมปทำนตำมสัมปทำนปิ โตรเลียม
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) ของสัมปทำนปิ โตรเลียมเลขที่ 2/2554/110 (วันที่ 18 กันยำยน 2563) เป็ นเวลำ 115 วัน คือตั้งแต่
วันที่ 19 กันยำยน 2563 จนถึงวันที่ 11 มกรำคม 2564
บริ ษทั เป็ นผูร้ ับสัมปทำนในกำรดำเนิ นธุ รกิจสำรวจและผลิตปิ โตรเลียม โดยได้ดำเนิ นกำรเจำะหลุมสำรวจ 1 หลุม
บริ เวณฐำนเจำะ DKT-1 ตำบลด่ำนขุนทด อำเภอด่ำนขุนทด จังหวัดชัยภูมิ
จำกกำรประเมินผลสำรวจปิ โตรเลียม ซึ่งพบปริ มำณสำรองแต่ไม่เพียงพอในกำรพัฒนำเชิงพำณิ ชย์ จึงทำกำรยกเลิก
กำรสำรวจปิ โตรเลียม ดังนั้น บริ ษทั โรงกลัน่ น้ ำมันทีพีไอ (1997) จำกัด จึงได้ต้ งั สำรองค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำสิ นทรัพย์
เพื่อกำรสำรวจปิ โตรเลียมเป็ นมูลค่ำ 1,602 ล้ำนบำท ในงบกำไรขำดทุนสำหรับปี 2563
นอกจำกนี้ บริ ษทั ได้ลงทุนในธุ รกิ จอื่ นๆ ผ่ำนบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ซึ่ งครอบคลุมทั้งธุ รกิ จประกันชี วิต ธุ รกิ จ
พัฒนำอสังหำริ มทรัพย์ และธุรกิจผลิตและจำหน่ำยถุงบรรจุสินค้ำ เป็ นต้น
IV. อุตสำหกรรมเกษตร และอื่นๆ
1. ธุรกิจปุ๋ยอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์ ปศุสัตว์ /ประมง และผลิตภัณฑ์ เพื่อสุ ขภำพ
1.1 ธุรกิจปุ๋ยอินทรี ย์และสำรสำหรั บพืช (ดำเนินกำรโดยบริ ษัท ทีพีไอ โพลีน ชี วะอินทรี ย์ จำกัด (ถือหุ้น 99.99%
โดยบริษัท))
บริ ษทั ทีพีไอ โพลีน ชีวะอินทรี ย ์ จำกัด ดำเนินโครงกำรผลิตปุ๋ ยอินทรี ย ์ ตั้งแต่ปี 2554 โดยมีโรงงำนผลิตตั้งอยู่
ในบริ เวณเขตโรงงำนปู นซิ เมนต์ จังหวัดสระบุ รี โครงกำรผลิตปุ๋ ยอินทรี ยไ์ ด้รับกำรส่ งเสริ มกำรลงทุนจำก
คณะกรรมกำรส่ งเสริ มกำรลงทุน ทั้งนี้ บริ ษทั ทีพีไอ โพลีน ชี วะอินทรี ย ์ จำกัด ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน
IFOAM สำหรับผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรี ยน์ ้ ำ (Liquid Fertilizer) ตั้งแต่วนั ที่ 5 กันยำยน 2554 และได้รับกำรรับรอง
มำตรฐำน HALAL โดยเน้นเรื่ องกำรทำเกษตรอินทรี ยป์ ลอดสำรพิษ และปลอดโลหะหนักที่เป็ นอันตรำยต่อ
มนุ ษ ย์ และสิ่ งแวดล้อ ม นอกจำกนี้ ได้พฒ
ั นำผลิ ตภัณ ฑ์ไปท ำปุ๋ ยชี วภำพ อำหำรเสริ ม synbiotics โดยใช้
จุลินทรี ย ์ และยำกำจัดศัตรู พืชโดยไม่ตอ้ งใช้สำรที่เป็ นอันตรำยกับมนุ ษย์ ทำให้สำมำรถปลูกผักโดยไม่ตอ้ งใช้
ยำกำจัดศัตรู พืช
ตลำดปุ๋ ยชีวะอินทรี ย ์ ในปี 2563 ที่ผำ่ นมำ จำกสถำนกำรณ์ปัญหำโรคระบำด COVID- 19 ทำให้สินค้ำเกษตร
รำคำตกต่ ำ ประกอบกับ ภำวะภัยแล้งได้ส่ งผลกระทบต่ อภำคกำรเกษตรค่ อนข้ำงรุ น แรง ถึ งแม้ภ ำครั ฐจะมี
งบประมำณช่ วยเหลือ ภำคกำรเกษตรเพื่อบรรเทำปั ญหำควำมเดื อดร้ อนให้กับเกษตรกร แต่ผลผลิตจำกกำร
เพำะปลูกในประเทศไทยลดต่ำลง ส่ งผลให้เศรษฐกิ จภำคกำรเกษตรในปี 2563 หดตัวลง (-3.4)-(-2.4)%โดย
กลุ่มผลิตภัณฑ์พืชหดตัวถึง (-4.6)-(-3.6)% อย่ำงไรก็ตำมโครงกำรเพิ่มมูลค่ำสิ นค้ำเกษตร ด้วยกำรส่ งเสริ มกำร
ทำเกษตรอินทรี ย ์ หรื อสิ นค้ำออแกนิ ค ยังเป็ นที่ตอ้ งกำรสู งทั้งตลำดในและต่ำงประเทศ จึงเป็ นแรงผลักดันให้
เกษตรกรทำกษตรอินทรี ยม์ ำกขึ้น ท ำให้ควำมต้องกำรใช้ปุ๋ยอินทรี ยเ์ พื่อเพิ่มผลผลิตยังคงมีแนวโน้มเติบโต
อย่ำงต่อเนื่อง
ในปี 2564 บริ ษทั คำดว่ำตลำดผลิตภัณ ฑ์ปุ๋ยอินทรี ยจ์ ะขยำยดีข้ ึน เนื่ องจำกตลำดสนใจกำรบริ โภคอำหำรที่
ปลอดภัยมำกขึ้น โดยตลำดปุ๋ ยอิ น ทรี ย ์ จะยังคงได้รับ แรงขับเคลื่ อ นจำกภำคกำรเกษตร ภำยใต้กำรดำเนิ น
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โครงกำรของรัฐบำล เพื่อมุ่งหำตลำดให้กบั ผลผลิตทำงกำรเกษตร และกำรนำแนวทำงกำรเพิ่มมูลค่ำผลผลิตทำง
กำรเกษตร โดยส่ งเสริ มให้เกษตรกรทำเกษตรอินทรี ยเ์ พื่อเพิ่มมูลค่ำสิ นค้ำเกษตร รวมทั้งภำครัฐได้ส่งเสริ มให้
ลดกำรใช้สำรเคมีทำงกำรเกษตรลง
1.2 ธุรกิจผลิตภัณฑ์ ปศุ สัตว์ /ประมง (ดำเนินกำรโดยบริ ษัท ทีพีไอ ไบโอ ฟำร์ มำซู ติคอลส์ จำกัด (ถือหุ้ น 99.99%
โดยบริษัท))
บริ ษทั ทีพีไอ ไบโอ ฟำร์มำซูติคอลส์ จำกัด เป็ นผูผ้ ลิตและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับปศุสัตว์ ประมง และสัตว์
เลี้ยง โดยผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับปศุสัตว์ ประมง และสัตว์เลี้ยง ในปี 2563 ที่ผ่ำนมำ พบปั ญหำกำรระบำดของโรค
ต่ำงๆ ในธุรกิจปศุสัตว์และประมง โดยกำรใช้ยำปฏิชีวนะได้ส่งผลต่อโรคดื้อยำที่เกิดขึ้นในฟำร์ มผูบ้ ริ โภค ทำ
ให้ผบู ้ ริ โภคตระหนักถึงอันตรำยของกำรใช้ยำปฏิชีวนะในสัตว์ ทำให้ผูบ้ ริ โภคหันมำให้ควำมใส่ ใจในกำร
บริ โภคเนื้ อสัตว์ที่ปรำศจำกสำรอันตรำย โดยให้ควำมสนใจบริ โภคเนื้ อสัตว์ที่ใช้สำรธรรมชำติในกำรป้ องกัน
โรคมำกขึ้น ส่ งผลให้ควำมต้องกำรใช้ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ในกำรป้องกันโรคในฟำร์มมีแนวโน้มที่ดีข้ ึนส่ วน
ในปี 2564 คำดว่ำตลำดผลิ ตภัณฑ์สำรเสริ มชี วนะส ำหรั บปศุ สัตว์และประมง จะยังคงมีแนวโน้มที่ ขยำยตัว
สู งขึ้น เนื่ องจำกปั ญหำกำรใช้ยำปฎิชีวนะไม่ได้ส่งผลดีต่อภำคธุ รกิ จ ซึ่ งเกษตรกรเริ่ มหันมำใช้ผลิตภัณฑ์จำก
ธรรมชำติ ในกำรป้องกันโรคในฟำร์มมำกขึ้น ซึ่งจะส่ งผลที่ดีต่อสิ นค้ำของบริ ษทั
1.3 ธุรกิจผลิตภัณฑ์ สินค้ ำเพื่อสุ ขภำพ (ดำเนินกำรโดย บริษัท ทีพไี อ รักษ์ สุขภำพ จำกัด จำกัด (ถือหุ้น 99.99%โดย
บริษัท))
บริ ษ ัท ที พีไอ รั กษ์สุขภำพ จำกัด เป็ นผูผ้ ลิตและจำหน่ ำยผลิตภัณฑ์อุ ปโภคและบริ โภคประเภท โดยตลำด
ผลิตภัณฑ์สินค้ำเพื่อสุ ขภำพ ซึ่ งผูบ้ ริ โภคมีกำรตระหนักถึงควำมใส่ ใจต่อสุ ขภำพเพิ่มมำกขึ้น โดยให้ควำม
สนใจใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำมำจำกสำรธรรมชำติ ส่ งผลให้ตลำดผลิตภัณฑ์ออแกนิคขยำยตัวสู งขึ้น
ทั้งนี้ บริ ษ ัท ได้อ อกผลิ ตภัณ ฑ์เพื่อ สุ ขภำพเพื่อ รองรั บ กำรขยำยตัวของตลำด เครื่ อ งดื่ มประเภทบ ำรุ งกำลัง
เครื่ องดื่มเพื่อสุ ขภำพ และอำหำรเสริ ม เพื่อสุ ขภำพของผูบ้ ริ โภค รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ใช้ป้องกันฆ่ำเชื้อโรคทั้ง
ไวรัสและแบคทีเรี ย ซึ่งในปี 2564 ตลำดยังคงมีควำมต้องกำรใช้สูง เนื่ องจำกสถำนกำรณ์โรคระบำด COVID19 โดยบริ ษทั ได้ป รั บ ตัวเข้ำสู่ ภำวะNew Normal โดยได้นำเสนอผลิตภัณฑ์เกี่ ยวกับสุ ขอนำมัยที่ป รำศจำก
สำรเคมี ได้แก่
1. ผลิตภัณฑ์ไบโอน็อคแบบผงสำหรับชงดื่ม (Bio Knox Powder) เพื่อฆ่ำเชื้อแบคทีเรี ยและไวรัส เป็ น
ผลิตภัณฑ์เสริ มอำหำรแคลเซี ยม และวิ ตำมินซี จำกธรรมชำติ คุณภำพสู ง โดยมีกรรมวิธีกำรผลิตที่
สะอำดและทันสมัย ปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภค
2. ผลิตภัณธ์ไมโครมน็อคโซลูชนั่ (Microme Knox Solution) และไมโครมน็อคแบบผง (Microme Knox
Powder) สำหรับใช้ฉีดพ่นบริ เวณที่พกั อำศัย เพื่อลดปริ มำณเชื้อก่อโรคจำกแบคทีเรี ยและไวรัส
3. ผลิตภัณฑ์น้ ำยำบ้วนปำก (Printemp Marie Rose Mouthwash) ประเภทกลิ่นขิง และกลิ่นมินท์
ซึ่ งผลิ ตภัณ ฑ์ดังกล่ ำวข้ำงต้น ได้ผ่ำนกำรทดสอบและรั บ รองโดยคณะแพทย์ศำสตร์ ศิ ริรำชพยำบำล และ
ศูนย์บริ กำรวิชำกำรแห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย มีประสิ ทธิ ภำพในกำรทำลำยเชื้อไวรัส ได้แก่ SARS-CoV2,
PRRS, PDCoV, PCV2 และ RVA เป็ นต้น
นอกจำกนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์ Biosan เพื่อใช้ในกำรปรับปรุ งคุณภำพน้ ำในงำนสิ่ งแวดล้อม โดยใช้เป็ นหัวเชื้อใน
กำรปรั บสภำพน้ ำเสี ยที่ มีปริ มำณสำรอิน ทรี ย ์ ไขมัน และน้ ำมันในปริ มำณสู ง โดยได้ผ่ำนกำรทดสอบจำก
ศูนย์บริ กำรวิชำกำรแห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย พบว่ำ Biosan สำมำรถช่วยลดค่ำสำรอินทรี ยใ์ นรู ป COD และ
BOD ของน้ ำเสี ยได้
นอกจำกนี้ ได้พฒั นำผลิตภัณฑ์น้ ำยำล้ำงผัก ผลไม้ และเนื้ อสัตว์ก่อนกำรทำครัวได้ เพื่อป้ องกันเชื้อไวรัสและ
แบคทีเรี ย
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2. ธุรกิจน้ำดื่มตรำทีพีไอพีแอล
บริ ษทั ดำเนิ นธุ รกิจผลิตและจำหน่ ำยน้ ำดื่มตรำทีพีไอพีแอล ตั้งแต่ปี 2554 ซึ่ งเป็ นน้ ำดื่มคุณภำพ ปลอดภัย
ต่อผูบ้ ริ โภค โดยผ่ำนเทคโนโลยีกำรกรองแบบ Reverse Osmosis System (RO) ใช้ปั๊มแรงดันสู งในกำร
กรองน้ ำผ่ำนเยื่อกรองคุณภำพสู ง ฆ่ำเชื้อโรค โดยใช้แสง UV (Ultra Violet) และนำก๊ำซโอโซนมำใช้ใน
กระบวนกำรผลิตน้ ำดื่มด้วย ได้รับกำรรับรองคุณภำพจำกองค์กำรอำหำรและยำ (อ.ย.) โดยบริ ษทั นำมำใช้
สำหรับกำรบริ โภคภำยในองค์กรและจำหน่ำยให้แก่บุคคลภำยนอก โดยกระบวนกำรผลิตน้ ำดื่ม ได้รับกำร
รับรองตำมมำตรฐำน ISO9001:2015 GMP และ HACCP
นอกจำกนี้ บริ ษทั ได้ลงทุนในธุ รกิจอื่นๆ ผ่ำนบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ซึ่ งครอบคลุมทั้งธุ รกิจประกันชีวิต ธุ รกิจพัฒนำ
อสังหำริ มทรัพย์ ค้ำปลีกผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม และธุรกิจผลิตและจำหน่ำยถุงบรรจุสินค้ำ เป็ นต้น
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ข้ อมูลบริษัทย่ อยและในเครื อ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
บริ ษทั

ที่อยู่

ประเภทกิจกำรและ
ลักษณะธุ รกิจ

ทุนจดทะเบียน
(บำท)

ทุนที่เรี ยก
ชำระ (บำท)

%กำร
ถือหุ น้

ผลิตและจำหน่ำย
คอนกรี ตผสมเสร็ จ

2,000,000,000

2,000,000,000

99.99

ผลิตและจำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ
และไอน้ ำ รวมทั้งเชื้อเพลิงจำก
ขยะรวมทั้งเศษหรื อขยะหรื อ
ของเสี ย ธุรกิจสถำนีให้บริ กำร
น้ ำมันและก๊ำซธรรมชำติ
ผลิตและจำหน่ำย
แอมโมเนี ยมไนเตรท และ
กรดไนตริ ก

8,400,000,000

8,400,000,000

70.24

468,750,000

468,750,000

99.99

450,000,000

450,000,000

99.99

26/56 อำคำรทีพีไอ ถ.จันทน์ตดั ใหม่
1,000,000
250,000
ทุ่งมหำเมฆ สำทร กรุ งเทพฯ 10120
โทร. (02) 678-5000, 678-5050
โทรสำร (02) 678-5001-5
6. บริ ษทั มอนโดไทย จำกัด
26/56 ชั้น 19 อำคำรทีพีไอ
พัฒนำอสังหำริ มทรัพย์
36,000,000
36,000,000
ถ.จันทน์ตดั ใหม่ ทุ่งมหำเมฆ สำทร
กรุ งเทพฯ 10120
โทร.(02) 678-5470
โทรสำร (02) 678-6511
7. บริ ษทั ทีพีไอ พำณิชย์ จำกัด
26/56 อำคำรทีพีไอ ถ.จันทน์ตดั ใหม่
ธุรกิจค้ำปลีกผลิตภัณฑ์ของ
1,000,000
100,000
ทุ่งมหำเมฆ สำทร กรุ งเทพฯ 10120
กลุ่มทีพีไอโพลีน
โทร.(02) 678-5470
โทรสำร (02) 678-6511
8. บริ ษทั โรงกลัน่ น้ ำมัน ทีพีไอ (1997)
26/56 อำคำรทีพีไอ ถ.จันทน์ตดั ใหม่
ธุรกิจสำรวจปิ โตรเลียม
1,300,000,000 1,300,000,000
จำกัด
ทุ่งมหำเมฆ สำทร กรุ งเทพฯ 10120
โทร.(02) 678-5470
โทรสำร (02) 678-6511
9. บริ ษทั พลำสติก โพลีน จำกัด
26/56 อำคำรทีพีไอ ถ.จันทน์ตดั ใหม่
ธุรกิจส่ งออกและนำเข้ำ
10,000,000
10,000,000
ทุ่งมหำเมฆ สำทร กรุ งเทพฯ 10120
โทร. (02) 285-5090-9
โทรสำร (02) 213-1035
10. บริ ษทั ทีพีไอ โพลีน ชีวะอินทรี ย ์
26/56 ชั้น G อำคำรทีพีไอ ถ.จันทน์ตดั ใหม่ ผลิตและจำหน่ำยปุ๋ ยอินทรี ย ์
3,300,000,000 3,300,000,000
จำกัด
ทุ่งมหำเมฆ สำทร กรุ งเทพฯ 10120
ชีวภำพ
โทร. (02) 285-5090-9
โทรสำร (02) 213-1035
11. บริ ษทั ทีพีไอ บริ กำร จำกัด
26/56 อำคำรทีพีไอ ถ.จันทน์ตดั ใหม่
รับจ้ำงเหมำก่อสร้ำง
10,000,000
4,600,000
ทุ่งมหำเมฆ สำทร กรุ งเทพฯ 10120
โทร. (02) 285-5090-9
โทรสำร (02) 213-1035
12. บริ ษทั ทีพีไอ รักษ์สุขภำพ จำกัด
26/56 อำคำรทีพีไอ ถ.จันทน์ตดั ใหม่
ผลิตและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์
10,000,000
5,050,000
ทุ่งมหำเมฆ สำทร กรุ งเทพฯ 10120
เกี่ยวกับคน
โทร. (02) 285-5090-9
โทรสำร (02) 213-1035
หมำยเหตุ: * ถือหุ ้นโดยบริ ษทั ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหำชน) ร้อยละ 28.75 และโดย บริ ษทั ทีพีไอ คอนกรี ต จำกัด ร้อยละ 54.52 รวมทั้งสิ้ นร้อยละ 83.27
** ถือหุ ้นโดยบริ ษทั ทีพีไอ พำณิชย์ จำกัด ร้อยละ 99.99

99.99

บริษทั ย่ อย
1. บริ ษทั ทีพีไอ คอนกรี ต จำกัด

2. บริ ษทั ทีพีไอ โพลีน เพำเวอร์
จำกัด (มหำชน)

3. บริ ษทั ไนเตรทไทย จำกัด

4. บริ ษทั ทีพีไอ ออลซีซั่นส์ จำกัด

26/56 ชั้น 5 อำคำรทีพีไอ ถ.จันทน์ตดั ใหม่
ทุ่งมหำเมฆ สำทร กรุ งเทพฯ 10120
โทร. (02) 678-5350-74
โทรสำร (02) 678-5375-6
26/56 ชั้น 8 อำคำรทีพีไอ ถ.จันทน์ตดั ใหม่
ทุ่งมหำเมฆ สำทร กรุ งเทพฯ 10120
โทร. (02) 285-5090-9
โทรสำร (02) 213-1035
26/56 ชั้น 21 อำคำรทีพีไอ
ถ.จันทน์ตดั ใหม่ ทุ่งมหำเมฆ
สำทร กรุ งเทพฯ 10120
โทร. (02) 678-5450-2
โทรสำร (02) 678-5484
26/56 ชั้น 8 อำคำรทีพีไอ ถ.จันทน์ตดั ใหม่
ทุ่งมหำเมฆ สำทร กรุ งเทพฯ 10120
โทร. (02) 285-5090-9
โทรสำร (02) 213-1035

5. บริ ษทั โพรพ็อกไซด์ไทย จำกัด
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ผลิตและจำหน่ำยแผ่นฟิ ล์ม
สำหรับโซลำร์เซลล์ ตรำ
Polene Solar®, Vista
Solar® จำหน่ำยกำวน้ ำ
VAE และกำวผง
ผลิตไฟฟ้ำ
(ยังไม่ได้ดำเนิ นงำน)

83.27*

99.94

99.99

99.93**

99.99

95.10

99.99

บริ ษทั ทีพีไอโพลีน จำกัด (มหำชน)
บริษัท
13 .บริ ษทั ทีพีไอ ไบโอ ฟำร์มำซูติ
คอลส์ จำกัด
14 .บริ ษทั มำสเตอร์ อำชีพ (ประเทศ
ไทย) จำกัด
15. บริ ษทั ทีพีไอ โพลีน เพำเวอร์
(อ่อนนุช) จำกัด
16. บริ ษทั ทีพีไอ โพลีน เพำเวอร์
(อินเตอร์เนชัน่ แนล) จำกัด
(เดิมชื่อ บริ ษทั ซี นิธ อินเตอร์เนชัน่
แนล เพำเวอร์ จำกัด)
17. บริ ษทั ท่ำเรื อน้ ำลึก ทีพีไอ
จำกัด (มหำชน)

18. บริ ษทั ทีพีไอ โพลีน เพำเวอร์
(สงขลำ) จำกัด

ส่วนที่ 1 กำรประกอบธุรกิจ

ที่อยู่
26/56 อำคำรทีพีไอ ถ.จันทน์ตดั ใหม่
ทุ่งมหำเมฆ สำทร กรุ งเทพฯ 10120
โทร. (02) 285-5090-9
โทรสำร (02) 213-1035
26/56 อำคำรทีพีไอ ถ.จันทน์ตดั ใหม่
ทุ่งมหำเมฆ สำทร กรุ งเทพฯ 10120
โทร. (02) 285-5090-9
โทรสำร (02) 213-1035
26/56 อำคำรทีพีไอ ถ.จันทน์ตดั ใหม่
ทุ่งมหำเมฆ สำทร กรุ งเทพฯ 10120
โทร. (02) 285-5090-9
โทรสำร (02) 213-1035
26/56 อำคำรทีพีไอ ถ.จันทน์ตดั ใหม่
ทุ่งมหำเมฆ สำทร กรุ งเทพฯ 10120
โทร. (02) 285-5090-9
โทรสำร (02) 213-1035
26/56 อำคำรทีพีไอ ถ.จันทน์ตดั ใหม่
ทุ่งมหำเมฆ สำทร กรุ งเทพฯ 10120
โทร. (02) 285-5090-9
โทรสำร (02) 213-1035
26/56 อำคำรทีพีไอ ถ.จันทน์ตดั ใหม่
ทุ่งมหำเมฆ สำทร กรุ งเทพฯ 10120
โทร. (02) 285-5090-9
โทรสำร (02) 213-1035

ประเภทกิจกำรและ
ลักษณะธุ รกิจ

ทุนจดทะเบียน
(บำท)

ผลิตและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์
เกี่ยวกับสัตว์

10,000,000

5,500,000

99.99

ผลิตและจำหน่ำยอุปกรณ์
โรงงำน

100,000,000

100,000,000

99.99

ลงทุนในกิจกำรผลิต
750,000,000
กระแสไฟฟ้ำจำกขยะมูลฝอย
(ยังไม่ได้ดำเนิ นงำน)

187,500,000

70.23**

ลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้ำก๊ำซ 100,000,000
ธรรมชำติ / พลังงำนทำงเลือก
(ยังไม่ได้ดำเนิ นงำน)

100,000,000

70.23**

ประกอบกิจกำรท่ำเทียบเรื อ
(ยังไม่ได้ดำเนิ นงำน)

25,000,000

70.23**

100,000,000

ประกอบกิจกำรผลิตไฟฟ้ำจำก 1,000,000
พลังงำนขยะ และพลังงำน
ชีวมวล
(ยังไม่ได้ดำเนินงำน)

19. บริ ษทั ทีพีไอ พลังแสงอำทิตย์
จำกัด

26/56 อำคำรทีพีไอ ถ.จันทน์ตดั ใหม่
ประกอบกิจกำรไฟฟ้ำจำก
1,000,000
ทุ่งมหำเมฆ สำทร กรุ งเทพฯ 10120
พลังงำนแสงอำทิตย์
โทร. (02) 285-5090-9
(ยังไม่ได้ดำเนิ นงำน)
โทรสำร (02) 213-1035
20. บริ ษทั ทีพีไอ พลังลม จำกัด
26/56 อำคำรทีพีไอ ถ.จันทน์ตดั ใหม่
ประกอบกิจกำรไฟฟ้ำจำก
1,000,000
ทุ่งมหำเมฆ สำทร กรุ งเทพฯ 10120
พลังงำนลม
โทร. (02) 285-5090-9
(ยังไม่ได้ดำเนิ นงำน)
โทรสำร (02) 213-1035
21. TPI Polene Power Investment
274, Phoum 1, Sangkat Tonle Basac,
ลงทุนในกิจกำรผลิตไฟฟ้ำใน USD 125,000
Company Limited
PHNOM PENH CENTER, Phnom Penh,
กัมพูชำ - อยูร่ ะหว่ำง
Cambodia
ดำเนินกำรเลิกกิจกำร
ประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ
22. บริ ษทั ทีพีไอ โอเลฟิ นส์ จำกัด
26/56 อำคำรทีพีไอ ถ.จันทน์ตดั ใหม่
1,000,000
และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
ทุ่งมหำเมฆ สำทร กรุ งเทพฯ 10120
(ยังไม่ได้ดำเนิ นงำน)
โทร. (02) 285-5090-9
โทรสำร (02) 213-1035
หมำยเหตุ: * , ** , *** ถือหุ ้นโดย บริ ษทั ทีพีไอ โพลีน เพำเวอร์ จำกัด (มหำชน) 99.97% , 99.99% และ 100% ตำมลำดับ

ทุนที่เรี ยก
ชำระ (บำท)

1,000,000

%กำร
ถือหุ น้

770.22*

1,000,000

70.22*

1,000,000

9 70.22*

USD 125,000

70.24***

1,000,000

70.23**

บริษทั ร่ วม
1. บริ ษทั อุตสำหกรรมเหล็กกล้ำไทย
จำกัด (มหำชน)
2. บมจ. บำงกอกสหประกันชีวติ

3. บริ ษทั อุตสำหกรรมสหธัญญพืช จำกัด

อื่น ๆ

1. บริ ษทั พรชัยวิสำหกิจ จำกัด

26/56 อำคำรทีพีไอ ถ.จันทน์ตดั ใหม่
ทุ่งมหำเมฆ สำทร กรุ งเทพฯ 10120
โทร. (02) 678-5350-74
โทรสำร (02) 678-5375-6
175-177 ชั้น 8 อำคำรบำงกอกสหประกันภัย ถ.สุ รวงศ์ บำงรัก กรุ งเทพฯ 10500
โทร. (02) 634-7323-30
โทรสำร (02) 634-7331
26/56 ชั้น 27 อำคำรทีพีไอ ถ.จันทน์ตดั ใหม่ ทุ่งมหำเมฆ สำทร กรุ งเทพฯ 10120
โทร.(02) 678-6988--97
โทรสำร (02) 678-6998-99

ผลิตและจำหน่ำยเหล็ก
(อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรเลิก
กิจกำร)

26/56 ชั้น 22 อำคำรทีพีไอ ถ.จันทน์ตดั ใหม่ ทุ่งมหำเมฆ สำทร กรุ งเทพฯ 10120
โทร. (02) 678-5490-3
โทรสำร (02) 678-5494
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11,200,000,000

4,220,000,000

29.53

ธุรกิจประกันชีวิต

500,000,000

500,000,000

25.00

ผลิตและจำหน่ำยถุงบรรจุ
สิ นค้ำ

550,000,000

550,000,000

19.00

ธุรกิจอสังหำริ มทรัพย์
และบริ กำรให้เช่ำ

4,599,919,600

4,599,919,600

0.65

บริ ษทั ทีพีไอโพลีน จำกัด (มหำชน)

ส่วนที่ 1 กำรประกอบธุรกิจ

กลุ่มบริษทั ทีพไี อโพลีน ได้ รับรำงวัลเกียรติยศทั้งในและต่ ำงประเทศ ในปี 2563 ที่ผ่ำนมำ ดังนี้
ปี
2020
2563

2019
2562

เกียรติบัตร/
รำงวัล
CSR-DIW
Continuous
Award

CSR-DIW
Continuous
Award

ฉลำกสี ทอง

2019
2562

ใบรับรอง
ผลิตภัณฑ์
ฉลำกลด
คำร์บอน
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ประเภทที่ได้ รับรำงวัล

ผู้จัด

รำงวัลเกียรติยศ : มำตรฐำนควำม
รับผิดชอบของผูป้ ระกอบกำรที่ปฏิบตั ิ
ตำมมำตรฐำนควำมรับผิดชอบของ
ผูป้ ระกอบกำรอุตสำหกรรมที่มีต่อ
สังคม

กรมโรงงำน
อุตสำหกรรม
กระทรวง
อุตสำหกรรม

รำงวัลเกียรติยศ : มำตรฐำนควำม
รับผิดชอบของผูป้ ระกอบกำรที่ปฏิบตั ิ
ตำมมำตรฐำนควำมรับผิดชอบของ
ผูป้ ระกอบกำรอุตสำหกรรมที่มีต่อ
สังคม
กำรรับรองกำรใช้หรื อกำรผลิต
พลังงำนทดแทน ประเภทฉลำกสี ทอง
สำหรับกำรผลิตไฟฟ้ำจำกควำมร้อน
ทิง้ เพือ่ ใช้ในกระบวนกำรผลิตปูนซิ
เมนต์
ได้รับกำรรับรองฉลำกคำร์บอน ทั้ง
ผลิตภัณฑ์
ปูนซิ เมนต์และปูนสำเร็ จรู ป มี
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับกำรรับรองฉลำกลด
คำร์บอน จำนวน 4 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่
1. ปูนฉำบสำเร็ จรู ป ตรำ ทีพีไอ M209
2. ปูนฉำบสำเร็ จรู ป ตรำ ทีพีไอ M200
3. ปูนซิ เมนต์ผสม ตรำ ทีพีไอ เขียว
4. ปูนซิ เมนต์ผสม ตรำ ทีพีไอ 197
ฉลำกลดคำร์บอน คือ ฉลำกที่ ซึ่งมอบ
ให้กบั ผลิตภัณฑ์ หรื อสิ นค้ำที่มี
มำตรฐำนกำรควบคุมและมี
ประสิ ทธิภำพในกำรลดกำรปล่อยก๊ำซ
คำร์บอนไดออกไซด์ (CO2) มีกำร
ผลิตสิ นค้ำที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
ช่วยลดปั ญหำภำวะโลกร้อน

กรมโรงงำน
อุตสำหกรรม
กระทรวง
อุตสำหกรรม
องค์กรธุรกิจเพื่อ
กำรพัฒนำอย่ำง
ยัง่ ยืน (TBSD)
และมูลนิธิสถำบัน
สิ่ งแวดล้อมไทย
สถำบัน
สิ่ งแวดล้อมไทย
และองค์กำร
บริ หำรก๊ำซเรื อน
กระจก (องค์กำร
มหำชน)

บริ ษทั ทีพีไอโพลีน จำกัด (มหำชน)

2018
2561

2018
2561

ส่วนที่ 1 กำรประกอบธุรกิจ

Thailand Coal
Awards

รำงวัลชนะเลิศประเภทควำม
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
(Corporate Social Responsibility)
ผลงำน “TPIPL-Strives to CSR”

กรมเชื้อเพลิง
ธรรมชำติ
กระทรวงพลังงำน

CSR-DIW
Continuous
Award

รำงวัลเกียรติยศ : มำตรฐำนควำม
รับผิดชอบของผูป้ ระกอบกำรที่ปฏิบตั ิ
ตำมมำตรฐำนควำมรับผิดชอบของ
ผูป้ ระกอบกำรอุตสำหกรรมที่มีต่อ
สังคม

กรมโรงงำน
อุตสำหกรรม
กระทรวง
อุตสำหกรรม

เครื่ องหมำย
รับรองกำรลด
หรื อหลีกเลี่ยง
กำรปล่อยก๊ำซ
เรื อนกระจก

ใบรับรองกำรลดหรื อหลีกเลี่ยงกำร
ปล่อยก๊ำซเรื อนกระจก สำหรับ
ผลิตภัณฑ์ (ฉลำกลดคำร์บอน)
ต่อเนื่องเป็ นครั้งที่ 3 จำนวน 11
ผลิตภัณฑ์

ประกำศนียบัตร

2017
2560

Thailand Coal
Awards

Thailand Coal
Awards

20

องค์กรธุรกิจเพื่อ
กำรพัฒนำอย่ำง
ยัง่ ยืน (TBCSD)
และมูลนิธิสถำบัน
สิ่ งแวดล้อมไทย
(TEI)
มำตรฐำนโรงงำนจัดกำรกำก
กรมโรงงำน
อุตสำหกรรม “ระดับเหรี ยญทองแดง” อุตสำหกรรม
ภำยใต้โครงกำรยกระดับ
กระทรวง
ผูป้ ระกอบกำรจัดกำรของเสี ย
อุตสำหกรรม
ปรับปรุ งคุณภำพของเสี ยรวม (เผำสิ่ ง
ปฏิกลู หรื อวัสดุไม่ใช้แล้วร่ วมใน
เตำเผำอุตสำหกรรม)
รำงวัลชนะเลิศด้ำนหัวข้อพิเศษ
กรมพัฒนำ
(Special Submission Category) จำก พลังงำนทดแทน
ผลงำน“Specific energy consumption และอนุรักษ์
improvement of kiln plant”
พลังงำน กระทรวง
พลังงำน

รำงวัลชนะเลิศด้ำนกำรมีส่วนร่ วมต่อ
ชุมชนและสังคม (Corporate Social
Responsibility Category) จำกผลงำน
“TPIPL intend continuing
commitment to CSR

กรมพัฒนำ
พลังงำนทดแทน
และอนุรักษ์
พลังงำน กระทรวง
พลังงำน

บริ ษทั ทีพีไอโพลีน จำกัด (มหำชน)

2017
2560

ส่วนที่ 1 กำรประกอบธุรกิจ

ASEAN Energy
Awards

รำงวัลชนะเลิศด้ำนกำรมีส่วนร่ วมต่อ
ชุมชนและสังคม (Corporate Social
Responsibility Category) จำกผลงำน
“TPIPL intend continuing
commitment to CSR

กรมพัฒนำ
พลังงำนทดแทน
และอนุรักษ์
พลังงำน กระทรวง
พลังงำน

เข้ำร่ วมเป็ นสมำชิก World Cement
World Cement
Association (WCA) อย่ำงเป็ นทำงกำร Association
(WCA) องค์กร
อุตสำหกรรม
ปูนซิ เมนต์ระดับ
โลก
Thailand Energy รำงวัลดีเด่น ด้ำนพลังงำนสร้ำงสรรค์
Awards
โครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกสำยพำน
ลำเลียงวัตถุดิบ

กรมพัฒนำ
พลังงำนทดแทน
และอนุรักษ์
พลังงำน กระทรวง
พลังงำน

กำรรับรอง CPF
และ CFR

- เครื่ องหมำยรับรองคำร์บอนฟุตพริ้ น
ผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of
Product :CPF)
- เครื่ องหมำยรับรองฉลำกลดคำร์บอน
ฟุตพริ้ นท์ หรื อฉลำกลดโลกร้อน
(Carbon Footprint Reduction : CFR)

องค์กำรบริ หำร
จัดกำรก๊ำซเรื อน
กระจก (องค์กำร
มหำชน)

2015
2558

Thailand Coal
Awards

TPIPL is engaged with society and
environment friendlyประเภท
Corporate Social Responsibility :
CSR

กรมพัฒนำ
พลังงำนทดแทน
และอนุรักษ์
พลังงำน กระทรวง
พลังงำน

2015
2558

Thailand Coal
Awards

Reduction risk of fire machine
damage and fuel costประเภท Special
Submission Category โครงกำร "ลด
กำรลุกไหม้ของฝุ่ นถ่ำนในระบบ Coal
Preparation"

กรมพัฒนำ
พลังงำนทดแทน
และอนุรักษ์
พลังงำน กระทรวง
พลังงำน

2016
2559
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บริ ษทั ทีพีไอโพลีน จำกัด (มหำชน)

2015
2558

2013
2556

2010
2553

ส่วนที่ 1 กำรประกอบธุรกิจ

Thailand Energy ด้ำนพลังงำนทดแทน : โครงกำรที่ไม่
Awards
เชื่อมโยงกับระบบสำยส่ ง (Off-Grid):
กำรผลิตน้ ำมันเชื้อเพลิงจำกยำงรถยนต์
เก่ำ โดยกระบวนกำร Pyrolysis

กรมพัฒนำ
พลังงำนทดแทน
และอนุรักษ์
พลังงำน กระทรวง
พลังงำน

ASEAN COAL
Awards

รำงวัลชนะเลิศ : ประเภท Special
Submission Category โครงกำร "กำร
ลดกำรลุกไหม้ของฝุ่ นถ่ำน ในระบบ
Coal Preparation"

กรมพัฒนำ
พลังงำนทดแทน
และอนุรักษ์
พลังงำน กระทรวง
พลังงำน

ประกำศเกียรติ
คุณ โครงกำร
สถำน
ประกอบกำร
ปลอดภัย

รำงวัลประกำศเกียรติคุณ โครงกำร
สถำนประกอบกำรปลอดภัย เฉลิม
พระเกียรติ สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุ ดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี

กรมสวัสดิกำรและ
คุม้ ครองแรงงำน
กระทรวงแรงงำน

ฉลำกสี ทอง

กำรรับรองกำรใช้หรื อกำรผลิต
พลังงำนทดแทน ประเภทฉลำกสี ทอง
สำหรับกำรผลิตไฟฟ้ำจำกควำมร้อน
ทิ้ง เพือ่ ใช้ในกระบวนกำรผลิตปูนซิ
เมนต์

องค์กรธุรกิจเพื่อ
กำรพัฒนำอย่ำง
ยัง่ ยืน (TBSD)
และมูลนิธิสถำบัน
สิ่ งแวดล้อมไทย

โรงงำนจัดกำร
กำกอุตสำหกรรม
“ระดับเหรี ยญ
ทอง”

มำตรฐำนโรงงำนจัดกำรกำก
อุตสำหกรรม “ระดับเหรี ยญทอง”
ประกอบกิจกรรม : เผำร่ วมในเตำปูน
ซิ เมนต์

กรมโรงงำน
อุตสำหกรรม
กระทรวง
อุตสำหกรรม

รำงวัลสหกรณ์
ระดับจังหวัด
ออมทรัพย์
พนักงำนทีพีไอ
โพลีน เป็ น
สหกรณ์ที่มีธรร
มำภิบำลในระดับ
"ดีเลิศ" ระดับ
จังหวัดประจำปี
๒๕๕๓
22

จังหวัดสระบุรีและ
สหกรณ์จงั หวัด
สระบุรี

บริ ษทั ทีพีไอโพลีน จำกัด (มหำชน)

ส่วนที่ 1 กำรประกอบธุรกิจ

2009
2552

รำงวัลเหมืองหิ น โครงกำร "โรงโม่ เหมืองหิ น ติดดำว"
ที่มีกำรจัดกำร
ประจำปี 2552
สิ่ งแวดล้อมดี
เยีย่ ม

กระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำ
ติและสิ่ งแวดล้อม

2009
2552

เหมืองแร่ สีเขียว
ประจำปี 25522553

ประเภทเหมืองแร่

2008
2551

สถำน
ประกอบกำรโรง
โม่ บด หรื อย่อย
หิ น ที่มีกำร
จัดกำร
สิ่ งแวดล้อมอยู่
ในเกณฑ์ “ดี”
สถำนประกอบ
กิจกำรที่ไม่มีกำร
ประสบอันตรำย
ถึงขั้นหยุดงำน

โครงกำร "โรงโม่ เหมืองหิ น ติดดำว"
ประจำปี 2551

อุตสำหกรรม
พื้นฐำนและกำร
เหมืองแร่
กระทรวง
อุตสำหกรรม
กรมควบคุมมลพิษ
กระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำ
ติ และสิ่ งแวดล้อม

2007
2550

2006
2549

กำรรณรงค์ลดอุบตั ิเหตุจำกกำรทำงำน
ให้เป็ นศูนย์ (Zero Accident
Campaign)

กระทรวงแรงงำน

สถำน
ประเภทเหมืองแร่
ประกอบกำรชั้น
“ดี”ตำม
มำตรฐำนกรม
อุตสำหกรรม
พื้นฐำนและกำร
เหมืองแร่
ประจำปี 2549
สถำน
โครงกำร “โรงโม่ เหมืองหิ น ติดดำว”
ประกอบกำร โรง ประจำปี 2549-2550
โม่ บด หรื อ ย่อย
หิ นที่มีกำร
จัดกำร
สิ่ งแวดล้อมอยู่
ในเกณฑ์ “ดี”

กรมอุตสำหกรรม
พื้นฐำนและกำร
เหมืองแร่
กระทรวง
อุตสำหกรรม

23

กรมควบคุมมลพิษ
กระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำ
ติและสิ่ งแวดล้อม

บริ ษทั ทีพีไอโพลีน จำกัด (มหำชน)

ส่วนที่ 1 กำรประกอบธุรกิจ

2006
2549

สถำนประกอบ
กำรชั้นดี

เหมืองแร่

กรมอุตสำหกรรม
พื้นฐำนและกำร
เหมืองแร่
กระทรวง
อุตสำหกรรม

2005
2548

ด้ำนบุคลำกร :
ผูร้ ับผิดชอบ
พลังงำนโรงงำน
ควบคุม

คุณวรวิทย์ เลิศบุษศรำคำม

กรมพัฒนำ
พลังงำนทดแทน
และอนุรักษ์
พลังงำน

2005
2548

สถำนประกอบ กำรรณรงค์ลดอุบตั ิเหตุจำกกำรทำงำน
กิจกำรที่ไม่มีกำร ให้เป็ นศูนย์ (Zero Accident
ประสบอันตรำย Campaign)
ถึงขั้นหยุดงำน

กระทรวงแรงงำน

2002
2545

สถำน
รำงวัลดีเด่นระดับประเทศ
ประกอบกำร
ดีเด่นด้ำนควำม
ปลอดภัย อำชีวอ
นำมัย และสภำพ
แวดล้อมในกำร
ทำงำน ประจำปี
2545
สถำนประ กอบ รำงวัลดีเด่นระดับจังหวัด
กำรดีเด่นด้ำน
ควำมปลอดภัยอำ
ชีวอนำมัย และ
ภำพแวดล้อมใน
กำรทำงำน
ประจำปี 2545

คณะกรรมกำรจัด
งำนสัปดำห์ควำม
ปลอดภัยในกำร
ทำงำน

คณะกรรมกำรจัด
งำนสัปดำห์ควำม
ปลอดภัยในกำร
ทำงำน

รำงวัลฉลำกประหยัดพลังงำนประสิทธิภำพสู ง
นอกจำกรำงวัลข้ำงต้นแล้ว บริ ษทั ยังได้รับมอบฉลำกประหยัดพลังงำนประสิ ทธิภำพสู ง จำกกรมพัฒนำพลังงำนทดแทน
และอนุรักษ์พลังงำน กระทรวงพลังงำน เมื่อวันที่ 14 มกรำคม 2562 โดยได้ผำ่ นเกณฑ์กำรทดสอบ “โครงกำรส่ งเสริ ม
เครื่ องจักรอุปกรณ์ประสิ ทธิภำพสู ง และวัสดุเพื่อกำรอนุรักษ์พลังงำนโดยกำรติดฉลำก” ซึ่งสะท้อนถึงควำมร่ วมมือด้ำน
กำรประหยัดพลังงำน

24

บริ ษทั ทีพีไอโพลีน จำกัด (มหำชน)

ส่วนที่ 1 กำรประกอบธุรกิจ

บริ ษทั ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหำชน) ได้มอบถังดักไขมัน จำนวน 1,000 ชุ ด เพื่อใช้ในงำนจิตอำสำพัฒนำ
คลองสวยน้ ำใส ชวน 1 ชุมชนใช้ถงั ดักไขมัน ภำยใต้ “โครงกำรจิตอำสำรั กษ์แม่น้ ำ เพื่อเฉลิมพระเกี ยรติฯ พระบำทสมเด็จ
พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยูห่ วั รัชกำลที่ 10 ของกรมอุตสำหกรรมพื้นฐำนและกำรเหมืองแร่ (กพร.) โดย กพร. และ บมจ.ทีพีไอ
โพลีน ได้มอบให้กบั ศูนย์อำนวยกำรจิตอำสำกระทรวงอุตสำหกรรม เพื่อนำไปมอบให้กบั หน่ วยงำนในสังกัดนำไปติดตั้ง
แก่ชุมชนต่ำง ๆ ใน 7 จังหวัด ได้แก่ กรุ งเทพฯ สมุทรปรำกำร ปทุมธำนี พระนครศรี อยุธยำ ลำพูน นครสวรรค์ และสุ
รำษฎร์ธำนี สื บเนื่องจำกศูนย์อำนวยกำรใหญ่จิตอำสำพระรำชทำนมอบหมำยให้กระทรวงอุตสำหกรรมตรวจกำกับดูแล
โรงงำนที่ระบำยน้ ำลงสู่ ลำน้ ำสำธำรณะ พร้ อมทั้งบูรณำกำรกับภำคส่ วนที่เกี่ยวข้อง พัฒนำคุณภำพน้ ำในลำคลองและ
แม่น้ ำสำยหลักของประเทศ เพื่อช่วยแก้ปัญหำน้ ำเสี ยผ่ำนโครงกำรจิตอำสำ

25

บริ ษทั ทีพีไอโพลีน จำกัด (มหำชน)

ส่วนที่ 1 กำรประกอบธุรกิจ

กำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่ กำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Bio-Circular-Green Economy - BCG )

เศรษฐกิจหมุนเวียน(Circular Economy), เศรษฐกิจสี เขียว(Green Economy) และเศรษฐกิจชีวภำพ
(Bio Economy )
กลุ่มบริ ษทั ทีพีไอโพลีน ได้ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรใช้ทรัพยำกร ภำยใต้กำรเติบโตของประชำกรโลก
ขณะที่แหล่งทรัพยำกรมีจำกัด และกำรใช้ทรัพยำกรที่ไม่มีประสิ ทธิภำพที่จะก่อให้เกิดปัญหำต่ำงๆ ตำมมำ นอกเหนื อจำก
กำรสิ้ นเปลืองทรัพยำกร ยังรวมถึงกำรใช้พลังงำน กำรปลดปล่อยก๊ำซเรื อนกระจก ซึ่ งส่ งผลให้เกิดภำวะโลกร้อน กำร
ก่อให้เกิดขยะจำกกำรบริ โภค และเป็ นภำระให้เกิดปั ญหำสิ่ งแวดล้อมขึ้นอย่ำงมำกมำย ซึ่ งรวมถึงผลกระทบจำกขยะใน
ทะเล
“ เรำกำลังใช้ ทรัพยำกรธรรมชำติของรุ่ นลูกหลำน ” ประโยคดังกล่ำวสะท้อนให้เห็นถึงควำมจำเป็ นอย่ำงยิ่งที่
จะต้อ งกลับ มำตระหนัก ถึ ง กำรใช้ท รั พ ยำกรให้มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพมำกขึ้ น ทั้ง กำรใช้วตั ถุ ดิ บ พลังงำน กำรลดปั ญ หำ
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม ปั ญหำขยะล้นโลก อันเป็ นผลทำให้เกิดสภำวะโลกร้อน กลุ่มบริ ษทั ทีพีไอโพลีน จึงได้มุ่งมัน่
ในกำรเข้ำมำมีบทบำทแก้ไขปั ญหำดังกล่ำวให้กบั โลกของเรำ ภำยใต้หลักกำรเศรษฐกิจหมุนเวียน ( Circular Economy)
โดยดำเนินกำรให้ครบทุกขั้นตอนตั้งแต่กำรวำงแผนวิจยั พัฒนำ กระบวนกำรผลิต และผลิตภัณฑ์ที่ไปยังผูบ้ ริ โภค เพื่อให้
เกิดกำรหมุนเวียนในกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติ กำรใช้พลังงำนเชื้อเพลิงหมุนเวียน กำรจัดกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กบั ของที่
เหลือจำกกระบวนกำรผลิต และกำรจัดกำรของเสี ยเพื่อนำกลับมำใช้ใหม่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดในกำรใช้ทรัพยำกร
และควำมยัง่ ยืน ในห่วงโซ่อุปทำน กับภำคธุรกิจ สังคม ชุมชน
กลุ่มบริ ษทั ทีพีไอโพลีนได้กำหนดทิศทำงกำรดำเนิ นกำรของกลุ่มบริ ษทั ทั้งหมดโดยตั้งเป้ ำมุ่งเข้ำสู่ กำรพัฒนำ
อย่ำงยัง่ ยืน โดยกำรดำเนินกำรตำมทำงเศรษฐกิจหมุนเวียน ( Circular Economy ) เพื่อใช้ทรัพยำกรให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
ด้วยกำรหมุนเวียนทรั พยำกรหรื อกำรนำกลับมำใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด กำรดำเนิ นด้ำนเศรษฐกิ จสี เขียว ( Green
Economy) โดยกำรมีเป้ำหมำยเพื่อกำรลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม ทั้งในกำรใช้ทรัพยำกร กำรผลิตผลิตภัณฑ์ ตลอดจน
ซำกของผลิตภัณฑ์ ไปสู่ กำรผลิตแบบคำร์ บอนต่ำ ( Low carbon production) โดยมีเป้ ำหมำยเบื้องต้นคือกำรลดกำร
ปลดปล่อ ยก๊ำซเรื อนกระจก อันเป็ นสำเหตุของปั ญหำโลกร้ อน โดยกำรใช้พลังงำนทดแทน เข้ำมำในระบบกำรผลิ ต
นอกจำกนี้กลุ่มบริ ษทั ทีพีไอโพลีนยังมุ่งที่จะพัฒนำกำรผลิตและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริ ษทั โดยกำรนำเทคโนโลยีชีวภำพ
มำใช้ใ นกำรเพิ่ ม คุ ณ ค่ ำ หรื อ ประยุก ต์ใ ช้ร่ ว มกับ ผลิ ต ภัณ ฑ์ข องกลุ่ ม บริ ษ ัท เพื่ อ สร้ ำ งมู ล ค่ ำ เพิ่ม และสนับ สนุ น ภำค
เกษตรกรรมของประเทศ เพื่อให้เกิดเป็ นเศรษฐกิจชีวภำพ (Bio Economy )
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กำรเชื่อมโยงของกำรดำเนินกำรทั้งสำมส่ วน เศรษฐกิจหมุนเวียน ( Circular Economy ) ด้ำนเศรษฐกิจสี เขียว (
Green Economy) และเศรษฐกิจชีวภำพ (Bio Economy ) ร่ วมกันคือ กำรดำเนินกำรเศรษฐกิจสู่ กำรพัฒนำที่ยงั่ ยืน เรี ยกว่ำ
Bio-Circular-Green Economy ( BCG ) ซึ่ งเป็ นกลยุทธ์ในกำรขับเคลื่อนกลุ่มบริ ษทั ทีพีไอโพลีน ให้เติบโต ด้วย
นวัตกรรม ที่แข่งขันได้ในระดับโลก และทำให้เกิดกำรกระจำยรำยได้ สู่ ชุมชน ด้วยกำรรักษำสิ่ งแวดล้อมและกำรพัฒนำที่
ยัง่ ยืนต่อไป
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กลุ่มบริ ษทั ทีพีไอโพลีนได้ดำเนินกำรในทุกๆขั้นตอนตั้งแต่กำรวิจยั พัฒนำ กำรจัดหำทรัพยำกร วัตถุดิบในกำร
ผลิตและพลังงำนโดยกำรใช้ทรัพยำกรให้คุม้ ค่ำ หมุนเวียนกลับมำใช้ให้มำกที่สุด กำรผลิตที่มีประสิ ทธิ ภำพสู งทั้งกำรใช้
ทรั พยำกรและกำรรั กษำสิ่ งแวดล้อ ม กำรผลิต และผลิตภัณฑ์สีเขี ยวที่เป็ นมิตรต่ อสิ่ งแวดล้อ ม ซึ่ งผูบ้ ริ โภคผลิตภัณ ฑ์
ดังกล่ำวนี้ถือเป็ นส่ วนหนึ่งในกำรร่ วมสร้ำงโลกสี เขียว โดยครอบคลุมไปถึงกำรขำย กำรขนส่ ง และ กำรบริ กำร โดยกลุ่ม
บริ ษทั ทีพีไอโพลีนได้ดำเนินกำรโดยสังเขป ดังนี้
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1. กำรวิจัยและพัฒนำสี เขียว ( Green Research and Development )
 กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ที่มีกำรใช้วตั ถุดิบทดแทน (Alternative Raw material )
 กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ที่มีกำรใช้วตั ถุจำกที่เหลือทิง้ (Recycle Raw material )
 กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพสู ง เพื่อลดปริ มำณกำรใช้ของผูบ้ ริ โภค
 กำรออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีกำรใช้พลังงำนในกำรผลิตที่ลดลง
 กำรผลิตสิ นค้ำเพื่อนำมำใช้ทดแทนกำรตกแต่งเพื่อควำมสวยงำมแทนกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติ
 กำรสร้ำงนวัตกรรม (Innovation) ของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ตอบสนองต่อกำรใช้งำนและเป็ นผลิตภัณฑ์สีเขียว
2. กำรจัดหำทรัพยำกร วัตถุดบิ ในกำรผลิต และ พลังงำน ( Raw materials and Energy Resource)
 กำรใช้แหล่งวัตถุดิบที่มีผลกระทบต่อแหล่งทรัพยำกรและสิ่ งแวดล้อมน้อยที่สุด เช่น
- โดยเลือกวัตถุดิบจำกผูป้ ระกอบกำรที่มีกำรใช้วตั ถุ recycle เช่นกระดำษที่ใช้ผลิตถุงปูนซิ เมนต์ อะไหล่
ที่มีกำรนำเนื้อเหล็กจำกชิ้นส่ วนเดิมไปหล่อใหม่ เป็ นต้น
- กำรทำบ่อกักเก็บน้ ำฝน เพื่อใช้แทนกำรใช้น้ ำจำกแหล่งน้ ำธรรมชำติ
 กำรใช้วตั ถุดิบที่ได้ทุกส่ วนมำอย่ำงคุม้ ค่ำ กำรใช้ซ้ ำ กำรนำส่ วนที่เหลือมำใช้ (Reuse , Recycle) เช่น
- หินปูนจำกเหมืองหินจะมีกำรนำส่ วนที่เหลือ หรื อมีคุณภำพต่ำจำกกำรทำปูนซิ เมนต์ มำผลิตหิ นก่อสร้ำง
ทรำย ดินก่อสร้ำง และวัตถุดิบในกำรทำปูนมอร์ตำ้ เป็ นต้น โดยใช้หินปูนทุกส่ วนโดยไม่มีทิ้ง
- กำร recycle น้ ำทิ้งจำก หอระบำยควำมร้ อน เพื่อทำกำรปรั บปรุ งคุณภำพเพื่อให้นำมำใช้ใหม่แทนกำร
ปล่อยทิง้
- กำรนำน้ ำมันเครื่ อง น้ ำมันหล่อลื่นที่ใช้แล้วมำใช้ในกำรเป็ นเชื้อเพลิง
 กำรใช้วตั ถุดิบทดแทนที่มำจำกของเสี ย ของเหลือจำก กำรผลิต ( Waste Recycle) เช่น
- กำรใช้เถ้ำหนัก ( Bottom Ash) จำกโรงไฟฟ้ำ เป็ นวัตถุดิบทดแทน วัตถุดิบในกำรผลิตปูนซิ เมนต์
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- กำรใช้เถ้ำเบำ (Fly ash) จำกโรงไฟฟ้ำ เป็ นวัตถุดิบทดแทนในปูนซิเมนต์
- กำร recycle bottom ash ในโรงไฟฟ้ำ เพื่อใช้แทนทรำยในกำรเติมระดับ Bed
 กำรใช้วตั ถุดิบที่เป็ นวัตถุดิบทดแทน (Renewable Alternative Raw material)
- กำรใช้หินปูนที่เหลือจำกโรงงำนหินก่อสร้ำงแทนกำรใช้ทรำยแม่น้ ำในโรงไฟฟ้ำ
- กำรใช้ฝนหิ
ุ่ นปูนในกำรทดแทนกำรใช้ปูนเม็ดในกำรผลิตปูนซิเมนต์
- กำรใช้น้ ำจำกขยะในโรงงำนผลิตเชื้อเพลิง RDF ในกำรผลิตปุ๋ ยอินทรี ย ์
 กำรใช้เชื้อเพลิงทดแทน (Renewable Fuels)
- กำรนำขยะชุมชนมำผลิตเป็ นเชื้อเพลิงทดแทน RDF สำหรับโรงไฟฟ้ำและโรงงำนปูนซิเมนต์
- กำรนำน้ ำมันหล่อลื่น ยำงรถยนต์ หรื อ เศษวัสดุ ที่เกิดในจำกกระบวนกำรในโรงงำนที่ให้ควำมร้อนนำมำ
เป็ นเชื้อเพลิง
 กำรใช้พลังงำนทดแทน ( Renewable Energy)
- กำรผลิตไฟฟ้ำจำกโรงไฟฟ้ำพลังงำนทดแทน หรื อ โรงไฟฟ้ำ RDF
- กำรผลิตน้ ำมันจำกยำงรถยนต์ จำกโรงงำน Pyrolysis
 กำรใช้พลังงำนควำมร้อนทิ้งกลับมำใช้งำน ( Heat Recovery )
- นำควำมร้อนทิ้งจำกกระบวนผลิตมำใช้ซ้ ำในกำรอุ่นวัตถุดิบ ใน หม้อบดวัตถุดิบ และ หม้อบดถ่ำนหิน
- นำควำมร้อนทิง้ จำกกระบวนกำรผลิตในกำรผลิตไอน้ ำเพื่อใช้ในกำรผลิตไฟฟ้ำและกำรผลิตอิฐมวลเบำ
3. กำรผลิตที่มีประสิ ทธิภำพสู งและผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมต่ำ(High Efficiency and Low emission Process )
 กำรใช้กระบวนกำรผลิตและเครื่ องจักรกำรผลิตที่มีประสิ ทธิภำพสู ง
- กำรใช้เครื่ องจักรที่มีประสิ ทธิภำพในกำรประหยัดพลังงำนสู ง เช่น invertor
- กำรปรับเปลี่ยนเครื่ องจักร clinker cooler ในกำรผลิตปูนเม็ดเพื่อลดกำรใช้พลังงำน
- กำรออกแบบปล่องโรงงำนด้วยกำรใช้ Vertex design เพื่อลดกำรใช้พลังงำน
- กำรใช้สำยพำนขนหินลงจำกเหมือง และสำมำรถผลิตไฟฟ้ำป้อนกลับ แทนกำรใช้รถบรรทุก
- กำรใช้ Mobile Crusher เพื่อลดกำรขนส่ งหิน
- กำรดำเนินกำรโครงกำรอนุรักษ์พลังงำนต่ำงๆ
 กำรใช้ระบบควบคุมกำรผลิตที่เป็ นระบบ Process Automation เพื่อควำมแม่นยำในกระบวนกำรผลิต
- ใช้ระบบ Process Automation ในกำรควบคุมกำรผลิตจำกห้องควบคุมกลำง
- มีโปรแกรมกำรควบคุ มระบบกำรเผำไหม้ กำรลดกำรใช้เชื้ อ เพลิ ง พลังงำนไฟฟ้ ำและให้ได้ปู นเม็ด
คุณภำพสู ง
- กำรนำ IOT และ Data technology เพื่อใช้ในกำรจัดกำรข้อมูลกำรผลิต และกำรประมวลผลเพื่อเพิ่ม
ประสิ ทธิภำพในกำรผลิต
 กำรควบคุมและกำรลดผลกระทบสิ่ งแวดล้อมจำกกำรผลิต
- ติ ด ตั้ง ระบบตรวจวัด คุ ณ ภำพอำกำศที่ ป ล่ อ ยจำกปล่ อ งโรงงำน แบบกำรวัด ต่ อ เนื่ อ ง (Continuous
Emission Monitoring ;CEM)
- กำรติดตั้งเครื่ องดักฝุ่ นแบบถุงกรอง และ แบบไฟฟ้ำสถิต
- กำรติดตั้งเครื่ องล้ำงล้อรถบรรทุกในกำรขนส่ งต่ำงๆในโรงงำน รวมถึงของลูกค้ำ
- กำรทำหลังคำคลุม ในกำรจัดเก็บวัตถุดิบ และถ่ำนหิน เพื่อควบคุมกำรฟุ้งกระจำย
 กำรใช้เครื่ องจักรอัตโนมัติ หรื อ หุ่นยนต์ ในกำรผลิต
- กำรใช้เครื่ องจักรอัตโนมัติในกำรจัดเก็บตัวอย่ำงวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ เพื่อส่ งวิเครำะห์คุณภำพ เพื่อควบคุม
กำรผลิต
- กำรใช้หุ่นยนต์ในกำรทำงำน เช่นกำรบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์
- กำรใช้หุ่นยนต์ในกำรเชื่อม และกำรซ่อมบำรุ ง
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4. ผลิตภัณฑ์ สีเขียว ( Green Products )
 ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนต่ำงๆ จำกทั้งในประเทศและนำนำชำติ
 ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพสู ง สำมำรถลดปริ มำณกำรใช้เพื่อคงคุณภำพงำน
 ผลิตภัณฑ์ ที่สะดวกต่อกำรขนส่ ง จัดเก็บ และใช้งำน
 ผลิตภัณฑ์ ที่ไม่เป็ นมลพิษต่อสิ่ งแวดล้อม
 ผลิตภัณฑ์ที่สำมำรถประหยัดพลังงำนในกำรใช้งำนจริ ง
 ผลิตภัณฑ์ที่สำมำรถกำจัดซำกได้ ไม่มีสำรอันตรำยปนเปื้ อนในผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์
5. กำรขำย กำรขนส่ ง และ กำรบริกำร
 กำรออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ ในกำรขนส่ งสิ นค้ำ
 กำรใช้ระบบ Process Automation ในกำรขนถ่ำยสิ นค้ำ
 กำรส่ งเสริ มกำรขนส่ งที่มีประสิ ทธิภำพและลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมและชุมชน
 กำรใช้ Digital Platform ในกำรขำย กำรจัดส่ งสิ นค้ำ
 กำรให้บริ กำรลูกค้ำในกำรใช้งำนผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เกิดประสิ ทธิภำพสู งสุ ด
 กำรนำผลิตภัณฑ์เหลือใช้จำกกำรบริ โภคมำใช้ประโยชน์หมุนเวียน
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ลดกำรปล่ อยก๊ ำซเรื อนกระจก และกำจัดขยะชุ มชน
บริ ษทั มุ่งมัน่ ที่จะดำเนินธุรกิจเพื่อรับมือกับกำรปรับตัวภำยใต้แรงกดดันจำกมำตรกำรด้ำนสิ่ งแวดล้อมจำกกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศที่มีแนวโน้มเข้มข้นขึ้น ซึ่งเป็ นกำรเพิ่มศักยภำพของธุรกิจ โดยมุ่งเน้นลดกำรปล่อยก๊ำซเรื อน
กระจก โดยกำรใช้พลังงำนและเชื้อเพลิงหมุนเวียนเข้ำมำทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิ ล และกำรใช้พลังงำนและทรั พยำกร
ต่ำงๆในกำรผลิตอย่ำงมีประสิ ทธิภำพ ตลอดจนกำรวิจยั และพัฒนำผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ในกระบวนกำรผลิตเพื่อให้มีกำร
ลดกำรปลดปล่อยก๊ำซเรื อนกระจก โดยตั้งเป้ ำหมำยเป็ นบริ ษทั ที่ลดกำรปลดปล่อยก๊ำซคำร์ บอนไดออกไซด์เป็ นศูนย์
(Zero Global Warming Impact Company) โดยกำรเข้ำร่ วม โครงกำร/กิจกรรมลดก๊ำซเรื อนกระจก เช่นกำรขอขึ้นทะเบียน
และรับคำร์บอนเครดิต (T-VER) กำรเข้ำร่ วมโครงกำรสนับสนุ นกิจกรรมลดก๊ำซเรื อนกระจก ( Low Emission Support
Scheme ; LESS ) กำรขึ้นทะเบียนฉลำกคำร์ บอน ฟุตพริ้ นต์ ( Carbon footprint) เพื่อแสดงว่ำผลิตภัณฑ์ได้ผ่ำนกำร
ประเมินคำร์บอนฟุตพริ้ นต์ของผลิตภัณฑ์ จำนวน 14 ผลิตภัณฑ์ และสำมำรถลดกำรปล่อยก๊ำซเรื อนกระจกได้ตำมเกณฑ์
ที่กำหนด
กลุ่มทีพีไอโพลีนได้วำงแผนในกำรดำเนิ น กำรโครงกำรต่ำงๆ เช่ น กำรผลิตไฟฟ้ ำจำกพลังงำนหมุน เวียน (
Renewable Energy ) รวมถึงกำรใช้เชื้อเพลิงทดแทน กำรเพิ่มประสิ ทธิ ภำพพลังงำน ( Energy Efficiency ) กำรปลูก
ต้นไม้ และกำรอนุรักษ์ฟ้ื นฟูป่ำ และ กำรใช้ทรัพยำกร วัตถุดิบ อย่ำงคุม้ ค่ำ กำรสร้ำงนวัตกรรมทั้งกำรผลิตและผลิตภัณฑ์
อย่ำงต่อเนื่อง โดยในช่วงปี 2552 –ปั จจุบนั กลุ่มทีพีไอโพลีนมีมูลค่ำเงินลงทุนในธุ รกิจที่เกี่ยวเนื่ องกับกำรลดปั ญหำด้ำน
สิ่ งแวดล้อม รวมประมำณ 29,214 ล้ำนบำท สรุ ปได้ ดังนี้

1.

2.

โครงกำร
โครงกำร Prepol-SC เป็ นกำรติ ด ตั้ ง
เครื่ องจักรเพิ่มเติมในส่ วนของเตำเผำปูน
ซิ เ มนต์ จ ำนวน 3 เตำ เพื่ อ ลด Heat
consumption ค่ำซ่ อมแซม และเพื่อให้
สำมำรถน ำขยะมำใช้ เ ป็ นเชื้ อเพลิ ง
ทดแทนถ่ำนหินได้ถึง 30%

เงินลงทุน (ล้ำนบำท)
2,180 ล้ำนบำท
(ยังไม่รวมเงิน
ลงทุนสำหรับ
เตำเผำที่ 1 ในปี
2565)

โครงกำรติดตั้งสำยพำนลำเลียงวัตถุดิบ
จำกหน้ำเหมือ ง Site-A (Regenerative
Downhill Conveyor) มำยังเครื่ องย่อย
หิ น ของโรงปู น ซิ เ มนต์ ทดแทนกำร
ขนส่ งด้วยรถบรรทุก ในปี 2556-2558

320 ล้ำนบำท

ประโยชน์
เป็ นโครงกำรที่ใช้เชื้ อ เพลิ งทดแทน (RDF) จำก กำรคัดแยกขยะ
เพื่อลดขยะ และทดแทนกำรใช้ถ่ำนหิ นได้ประมำณร้ อยละ 30 ซึ่ ง
จะทำให้ตน้ ทุนกำรใช้เชื้อเพลิงลดลง
โดยคำดว่ำจะช่วยลดกำรใช้ถ่ำนหิ นได้ ประมำณปี ละ 487,500 ตัน
สำมำรถที่จะใช้ เชื้อเพลิง RDF ได้ประมำณ 814,125 ตัน ต่อปี หรื อ
คิ ดเที ยบเท่ ำลดขยะชุ มชน 2.7 ล้ำนตัน ต่ อ ปี โดยหำกเป็ นกำรฝั ง
กลบจะลดดำรปล่ อ ยก๊ ำ ชเรื อนกระจกกว่ ำ 6.5 ล้ำ นตัน CO2
เทียบเท่ำ/ปี
ซึ่ งโครงกำรดังกล่ ำ วจะสำมำรถลดต้น ทุ น กำรผลิ ต clinker ได้
ประมำณ 150-200 บำท/ตัน โดยเริ่ มดำเนินกำรในปี 2563-2565
เป็ นโครงกำรเพิ่มประสิ ทธิ ภำพในกำรใช้พลังงำน โดยใช้สำยพำน
ในกำรขนส่ งหิ นปูนจำกเหมืองแทนกำรขนส่ งด้วยรถบรรทุก ลด
กำรใช้เชื้อเพลิงน้ ำมันดีเซลได้ถึง 55.74 ล้ำนบำทต่อปี และลดกำร
ปลดปล่อย Green House Gas จำกกำรขนส่ งได้ 4,153.43 ตัน CO2
เที ย บเท่ ำ /ปี นอกจำกนี้ ระบบสำยพำนดัง กล่ ำ วสำมำรถผลิ ต
กระแสไฟฟ้ ำได้ 928,868 กิ โลวัตต์-ชั่วโมง/ปี (บริ ษทั ติดมิเตอร์
แสดงกระแสไฟฟ้ำที่ได้จำกสำยพำน) คิดเป็ นมูลค่ำ 3 ล้ำนบำท/ปี
โครงกำรนี้ ได้รับรำงวัล Thailand Energy Award ปี 2016 ประเภท
รำงวัล ดี เ ด่ น ด้ำ นพลัง งำนสร้ ำ งสรรค์ โครงกำรผลิ ต ไฟฟ้ ำ จำก
สำยพำนล ำเลี ย งวัต ถุ ดิ บ จำกกรมพัฒ นำพลัง งำนทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงำน กระทรวงพลังงำน
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3.

โครงกำรติดตั้งสำยพำนลำเลียงวัตถุดิบ
และ Mobile Crusher ที่เหมือง ซึ่งจะย่อย
หิ นปูนและหิ น ดินดำน จำกหน้ำเหมือ ง
เพื่ อ ส่ ง ตรงเข้ำ โรงงำน ผ่ ำ นสำยพำน
ล ำ เ ลี ย ง ท ด แ ท น ก ำ ร ข น ส่ ง ด้ ว ย
รถบรรทุก โดยลงทุนในปี 2556-2563

1,146 ล้ำนบำท

โครงกำร Classification Plant ซึ่ งนำหิ น
คลุก (Scrap) จำกกระบวนกำรผลิตหิ น
ก่ อ สร้ ำง (Aggregate) ซึ่ งไม่ ส ำมำรถ
น ำมำใช้ป ระโยชน์ ไ ด้ มำผ่ ำ นกำร
Recycle เพื่อนำไปใช้เป็ นวัตถุดิบในกำร
ผ ลิ ต ปู น ซิ เ ม น ต์ ปู น ม อ ร์ ต้ ำ แ ล ะ
คอนกรี ต เริ่ มเดินเครื่ องจักรในปี 2562

446 ล้ำนบำท

5.

โครงกำรโรงไฟฟ้ ำพลังงำนควำมร้ อ น
ทิ้ง (Waste Heat Recovery Power Plant)
ขนำด 40MW ในปี 2552

1,544 ล้ำนบำท

6.

โครงกำรผลิ ต ปุ๋ ยอิ น ทรี ย์ (Fertilizer
Plant) ในปี 2554

1,455 ล้ำนบำท

7.

โครงกำรโรงผลิตเชื้อเพลิง RDF ในปี
2554 โดยนำขยะไปผ่ำนกระบวนกำรคัด
แยกเพื่อผลิตเป็ นเชื้อเพลิง RDF

2,690 ล้ำนบำท

อยูร่ ะหว่ำงขยำยกำลังกำรผลิต RDF ใน
ปี 2563-2564

1,400 ล้ำนบำท

4.

ส่วนที่ 1 กำรประกอบธุรกิจ

เป็ นโครงกำรเพิ่ ม ประสิ ทธิ ภ ำพเพื่ อ ทดแทนกำรขนส่ งด้ ว ย
รถบรรทุกเป็ นระยะทำงไปกลับรวมประมำณ 19 กิ โลเมตร โดย
ในส่ วนของระบบสำยพำนลำเลียงไปกลับประมำณ 10 กิ โลเมตร
สำมำรถผลิ ตกระแสไฟฟ้ ำได้ 215 กิ โลวัตต์ (บริ ษัทติดมิเตอร์
แสดงกระแสไฟฟ้ำที่ได้จำกสำยพำน)
โครงกำรนี้ ส ำมำรถลดต้นทุ นกำรผลิ ตปู นซิ เมนต์ได้ประมำณ 17
บำทต่อ ตัน และสำมำรถที่จะลดกำรใช้น้ ำมัน เชื้ อ เพลิงจำกกำร
ขนส่ งเป็ นกำรใช้ไฟฟ้ ำซึ่ งประสิ ท ธิ ภ ำพสู งกว่ำ และมีกำรปล่ อ ย
ก๊ำซเรื อนกระจกน้อยกว่ำ รวมทั้งลดฝุ่ น PM2.5
เป็ นโครงกำรที่ออกแบบให้มีกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุม้ ค่ำ สำมำรถ
นำหิ น คลุกมำ recycle ลดต้นทุน กำรผลิตโดยใช้ท รั พยำกรอย่ำ ง
ประหยัด ผ่ำนกระบวนกำร recycle นำกลับมำใช้ได้อีก
โครงกำรนี้ ส ำมำรถน ำหิ น คลุกจำนวน 560,000 ตันกลับไปเป็ น
วัตถุดิบในโรงปูนซิ เมนต์ โรงปูนมอร์ ตำ้ และคอนกรี ตได้ (หำกทิ้ง
ไว้ในระยะยำวจะทำให้เกิด CO2)
โครงกำรนี้ถือเป็ นกำรนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมำปรับใช้ในกำร
ด ำเนิ น ธุ ร กิ จ เพื่ อ ลดกำรใช้ท รั พ ยำกรธรรมชำติ และเดิ น หน้ ำ
กระบวนกำรรี ไซเคิลให้ได้มำกที่สุด
เป็ นโครงกำรผลิ ตพลังงำนไฟฟ้ ำจำกพลังงำนหมุนเวียน โดยนำ
ควำมร้ อนจำกกระบวนกำรผลิ ตปูน ซิ เมนต์ไปผลิ ตกระแสไฟฟ้ ำ
โดยไม่ก่อให้เกิดกำรสิ้ นเปลืองพลังงำน รวมทั้งลดปั ญหำภำวะโลก
ร้อน
โดยสำมำรถลดกำรปลดปล่อยแก๊ส CO2 ได้ดงั นี้
ปี 2553 สำมำรถลดกำรปลดปล่ อ ยแก๊ ส CO2 เที ย บเท่ ำ =
146,094.27 ตัน
ปี 2554 สำมำรถลดกำรปลดปล่ อ ยแก๊ ส CO2 เที ย บเท่ ำ =
149,481.20 ตัน
ปี 2555 สำมำรถลดกำรปลดปล่ อ ยแก๊ ส CO2 เที ย บเท่ ำ =
146,105.00 ตัน
ปี 2556 สำมำรถลดกำรปลดปล่ อ ยแก๊ ส CO2 เที ย บเท่ ำ =
147,911.85 ตัน
เป็ นโครงกำรที่ น ำทรั พ ยำกรที่ เ หลื อ จำกคัด แยกขยะ มำผ่ ำ น
กระบวนกำรผลิ ตเพื่อ ให้เป็ นปุ๋ ยอิ น ทรี ยช์ ่ วยเพิ่มผลผลิ ต และลด
ค่ำใช้จ่ำยในกำรใช้ปุ๋ยเคมีให้แก่ เกษตรกร อีกทั้งไม่ก่อให้เกิ ดสำร
ตกค้ำ งในดิ น เนื่ อ งจำกเป็ นสำรอิ น ทรี ย ์ สำมำรถลดปั ญ หำด้ำ น
สิ่ งแวดล้อมให้กบั ชุมชนและสังคม ทำให้กำจัดศัตรู พืชและปลูกผัก
ได้โดยไม่ตอ้ งใช้สำรเคมี
เป็ นโครงกำรผลิตเชื้ อเพลิงทดแทนเพื่อนำไปใช้แทนถ่ำนหิ น ใน
กำรผลิตไฟฟ้ำหรื อทดแทนกำรใช้ถ่ำนหิ นในโรงงำยปูนซี เมนต์ ซึ่ ง
นอกจำกกำรเป็ นพลังงำนทดแทนแล้ว ยังเป็ นกำรลดปั ญหำด้ำน
สิ่ ง แวดล้อ ม เนื่ อ งจำกกำรก ำจัด ขยะซึ่ งเดิ ม ใช้ วิ ธี ก ำรฝั ง กลบ
ก่อให้เกิดมลพิษทำงอำกำศ กลิ่น น้ ำใต้ดิน นอกจำกนี้ช่วยลดกำรใช้
พื้นที่ฝังกลบ และลดกำรใช้พลังงำนที่มีอยู่อย่ำงจำกัด รวมถึงลด
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กำรปลดปล่อย CO2 ก๊ำซเรื อนกระจก และภำวะโลกร้อน
โครงกำรนี้ ได้รับรำงวัล Thailand Energy Award ปี 2014 และ ปี
2019 ด้ำนพลังงำนทดแทน : โครงกำรที่ไม่เชื่อมโยงกับระบบสำย
ส่ ง(Off-Grid)
ทั้ง นี้ ปริ มำณก๊ ำ ซเรื อนกระจกที่ ล ดได้แ ละได้รั บ กำรกำรขึ้ น
ทะเบี ยน T-VER จำก องค์กำรบริ หำรจัดกำรก๊ ำซเรื อนกระจก:
อบก. รวม 82,056 ตัน CO2 เทียบเท่ำ แบ่งเป็ น
-

ได้รับกำรรับรองครั้งแรกในปี พ.ศ. 2559 จำนวน 13,483 ตัน
CO2 เทียบเท่ำ
ได้รับกำรรับรองครั้งที่สองในปี พ.ศ. 2561 อีกจำนวน 68,573
ตัน CO2 เทียบเท่ำ

ซึ่ งปี 2564 จะดำเนิ นกำรประเมิน กำรรั บปริ มำณ Carbon Credit
จำก T-VER เพิ่ม
8.

โครงกำรโรงไฟฟ้ำเชื้อเพลิง RDF กำลัง
กำรผลิตรวม 80MW (ในปี 2558) และ
100MW (ในปี 2561) รวมทั้ง สิ้ น
180MW

13,698 ล้ำนบำท

9.

โครงกำรโรงไฟเบอร์ ซิเมนต์ ในปี 2560
- 2562

4,081 ล้ำนบำท

10. โครงกำรผลิตแผ่นฟิ ล์ม Polene Solar

151 ล้ำนบำท

11. โครงกำรน ำน้ ำทิ้ งจำก หอหล่ อ เย็น ใน
กระบวนกำรผลิตไฟฟ้ ำกลับมำผ่ำนกำร
กรองเพื่อใช้ใหม่

103 ล้ำนบำท

เป็ นโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนทดแทน(Renewable Energy )
โดยกำรใช้ขยะเป็ นเชื้ อเพลิง โดยผลิตเพื่อจำหน่ ำยไฟฟ้ำเข้ำระบบ
จำหน่ ำยให้กับกำรไฟฟ้ ำ เพื่อลดกำรผลิตไฟฟ้ ำจำกเชื้อ fossil ใน
ระบบกำรผลิตของกำรไฟฟ้ำ และเป็ นกำรจัดกำรปั ญหำขยะที่เป็ น
ปัญหำของชุมชน
โดยสำมำรถก ำจัด ขยะโดยกำรเผำเพื่ อ ผลิ ต พลัง งำน ท ำให้ ล ด
ผลกระทบต่ำงๆไม่ว่ำจะเป็ นผลกระทบด้ำนมลพิษ กำรปล่อยก๊ำซ
เรื อนกระจกจำกกองขยะ
โดยโรงไฟฟ้ ำ ทั้ง หมดสำมำรถกำจัด ขยะให้กับ ท้อ งถิ่ น ต่ ำ งๆ ที่
จัดส่ งเข้ำมำในปริ มำณเทียบเท่ำขยะชุมชน วันละ 10,000 ตัน หรื อ
ปี ละ 3.65 ล้ำนตัน
ซึ่ งหำกขยะดังกล่ ำวดำเนิ นกำรใช้วิธีกำรฝั งกลบจะทำให้เกิ ดกำร
ปลดปล่อยก๊ำซเรื อนกระจก ซึ่ งขยะ 1 ตันจะมีกำรปล่อยก๊ำซเรื อน
กระจกเท่ำกับ 2.32 ตันคำร์บอน ทำให้กำรจัดกำรขยะโดยกำรนำมำ
เผำเพื่ อ ผลิ ต พลังงำนของบริ ษ ัท สำมำรถลดกำรปล่ อ ยก๊ ำ ซเรื อ น
กระจกได้ปีละ 8.5 ล้ำนตัน
โครงกำรได้รับรำงวัล Thailand Energy Awards 2015, 2017, 2018
และ 2020 จำกกรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุ รักษ์พลังงำน
กระทรวงพลังงำน และได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ASEAN
Energy Awards 2017 ซึ่ งจัดขึ้นในกำรประชุม ASEAN Energy
Business Forum 2017 ณ กรุ งมะนิลำ ประเทศฟิ ลิปปิ นส์
เป็นไรงไฟเบอร์ ซิเมนต์ที่ไม่ใช้แร่ ใยหิ น เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม โดยใช้วสั ดุ
ซึ่งใช้ทดแทนไม้ และหิ นอ่อน เป็ นต้น ช่วยลดกำรตัดไม้ทำลำยป่ ำลงได้ และ
ผลิตภัณฑ์ดงั กล่ำวบริ ษทั ได้ขำยส่ งออกไปต่ำงประเทศ ก่ อให้เกิ ด
กำรนำเข้ำเงินตรำต่ำงประเทศได้
สนับสนุ น กำรใช้พลังงำนไฟฟ้ ำจำกแสงอำทิ ตย์ ซึ่ งเป็ นพลังงำน
หมุนเวียน
เป็ นโครงกำรเพื่อลดกำรใช้ทรัพยำกรและพลังงำนวัตถุประสงค์ใน
กำรลดกำรใช้น้ ำโดยเป็ นกำร recycle น้ ำเสี ยที่จะปล่อยทิ้งกลับมำ
ใช้ใ หม่ โดยในปี 2563 สำมำรถกรองน้ ำกลับ มำใช้ได้ 534,074
ลูกบำศก์เมตร ช่ วยลดกำรสู บน้ ำจำกแหล่งน้ ำมำใช้ ลดปริ มำณน้ ำ
ทิ้ง ลดค่ำใช้จ่ำยได้คิดเป็ นเงิน 15.49 ล้ำนบำท/ปี
34

บริ ษทั ทีพีไอโพลีน จำกัด (มหำชน)

12. พัฒ นำเทคโนโลยีก ำรผลิ ต ปู น TPI197
เพื่อใช้ทดแทนปูนทีพีไอเขียว (ปูนซิ เมน
ผสม) ทำให้ลดกำรเกิดก๊ำซเรื อนกระจก
ลง 10-15% โดยได้รับมำตรฐำน มอก.
13. พัฒ นำเทคโนโลยีก ำรผลิ ตปู น TPIแดง
299 (ปูนไฮดรอลิค) เพื่อใช้ทดแทนปูน
ปอร์ ตแลนด์ ทำให้ลดกำรเกิ ดก๊ำซเรื อน
กระจกลง 10-15% โดยได้รับมำตรฐำน
มอก.
14. พัฒนำผลิตภัณฑ์ไปทำปุ๋ ยชีวภำพ
อำหำรเสริ ม synbiotics โดยใช้จุลินทรี ย ์
ยำกำจัดศัตรู พืชโดยไม่ตอ้ งใช้สำรที่เป็ น
อันตรำยกับมนุษย์ ปลูกผักโดยไม่ตอ้ ง
ใช้ยำกำจัดศัตรู พืช
พั ฒ นำสำรฆ่ ำ เชื้ อ virus
ต่ ำงๆ
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง Coronavirus เพื่อใช้
บริ โภค และใช้ล ้ำงผัก ผลไม้ เนื้ อ สั ตว์
ก่อนกำรทำครัวได้
รวม

ส่วนที่ 1 กำรประกอบธุรกิจ

งบวิจยั พัฒนำ

ปริ มำณก๊ำซเรื อนกระจกที่ลดลงจำกกำรทดแทน
ปี 2561 ลดลง 64,051 ตัน CO2 เทียบเท่ำ
ปี 2561 ลดลง 60,895 CO2 เทียบเท่ำ
ปี 2563 ลดลง 89,986 CO2 เทียบเท่ำ
ปริ มำณก๊ำซเรื อนกระจกที่ลดลงจำกกำรทดแทน
ปี 2561 ลดลง 169,648 ตัน CO2 เทียบเท่ำ
ปี 2561 ลดลง 157,276 ตัน CO2 เทียบเท่ำ
ปี 2563 ลดลง 139,474 ตัน CO2 เทียบเท่ำ

งบวิจยั พัฒนำ

งบวิจยั พัฒนำ

นวัตกรรมเหล่ำนี้ จะเป็ นประโยชน์แก่มนุ ษยชำติ แม้จะทำกำไรไม่
มำก เพรำะอยูใ่ นระหว่ำงกำรค้นคว้ำและพัฒนำให้ดีข้ ึนไป

29,214 ล้ำนบำท

1.3 โครงสร้ ำงกำรถือหุ้นของกลุ่มในเครื อทีพไี อโพลีน
กลุ่มบริ ษทั ทีพีไอ โพลีน มีนโยบำยสร้ำงควำมสมดุลระหว่ำงกำรเติบโตทำงธุ รกิจ และกำรดูแลรักษำสิ่ งแวดล้อม
ควบคู่ ไ ปกับ กำรสร้ ำ งสรรค์สั ง คมไทยให้เข้ม แข็ง เพื่อ เป็ นส่ ว นหนึ่ งในกำรขับ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ และอยู่คู่
สังคมไทยตลอดไป ธุรกิจหลักของกลุ่มบริ ษทั ทีพีไอโพลีน สำมำรถแบ่งได้ ดังนี้
1. ธุรกิจวัสดุก่อสร้ำง ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ปูนซิเมนต์ ปูนสำเร็ จรู ป ปูนเม็ด คอนกรี ตผสมเสร็ จ ไฟเบอร์
ซีเมนต์ กระเบื้องคอนกรี ต อิฐมวลเบำ และสี เป็ นต้น
2. ธุรกิจปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์ ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์เม็ดพลำสติก LDPE/EVA แอมโมเนี ยมและกรดไน
ตริ ก Solar Film กำวน้ ำ (EVA Emulsion) และกำวผง (EVA Powder) เป็ นต้น
3. ธุ รกิจพลังงำนและสำธำรณู ปโภค ประกอบด้วย ธุ รกิจโรงไฟฟ้ำเชื้อเพลิงขยะ (RDF) โรงไฟฟ้ำพลังงำน
ควำมร้อนทิ้ง โรงไฟฟ้ำถ่ำนหิน สถำนีให้บริ กำรน้ ำมันและก๊ำซธรรมชำติ และกำรสำรวจปิ โตรเลียม เป็ น
ต้น
4. ธุ รกิจอื่น ประกอบด้วย ธุ รกิจรับกำจัดกำกอุตสำหกรรม ธุ รกิจปุ๋ ยชีวะอินทรี ยแ์ ละยำปรำบศัตรู พืช กลุ่ม
สำรเสริ มชี วนะ (โปรไบโอติกส์ ) สำหรั บสัตว์ ผลิตภัณ ฑ์เพื่อสุ ขภำพ ได้แก่ สบู่อนำมัย น้ ำยำล้ำงจำน
น้ ำยำขจัดครำบ น้ ำดื่ม เครื่ องดื่มชูกำลังโปร 150 และ Pro Vita นอกจำกนี้ มีธุรกิจประกันชีวิต ธุ รกิจถุง
บรรจุ สิ น ค้ำ ธุ ร กิ จ น ำเข้ำ -ส่ ง ออก ธุ ร กิ จ ค้ำ ปลี ก ผลิ ต ภัณ ฑ์ข องกลุ่ ม ที พี ไ อโพลี น และธุ ร กิ จ พัฒ นำ
อสังหำริ มทรัพย์ เป็ นต้น
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นโยบายการแบ่ งการดาเนินงานของบริ ษัท และบริ ษัทในเครื อทีพไี อโพลีน
บริ ษทั มีนโยบำยลงทุนในบริ ษทั ย่อย และ/หรื อ บริ ษทั ร่ วม ที่มีนโยบำยสอดคล้อ งกับวิสัยทัศน์ และแผนกำร
เติบโตของกลุ่มบริ ษทั ซึ่งจะทำให้กลุ่มบริ ษทั มีผลประกอบกำร หรื อ ผลกำไรที่เพิ่มขึ้น เพื่อให้บรรลุเป้ ำหมำยใน
กำรเป็ นผูป้ ระกอบกำรชั้นนำในธุ รกิ จ และเพื่อสนับสนุ น กำรดำเนิ นธุ รกิ จหลักของบริ ษทั รวมถึงให้เกิดควำม
สะดวก คล่องตัว มีประสิ ทธิ ภำพในกำรดำเนิ นงำน และเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน โดยพิจำรณำจำก
ปัจจัยต่ำงๆ เช่น บทบัญญัติกฎหมำย โครงสร้ำงทำงกำรเงิน ภำษีอำกร และกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง เป็ นต้น
ทั้งนี้ บริ ษทั มีนโยบำยบริ หำรบริ ษทั ย่อยให้ดำเนิ นธุ รกิจให้สอดคล้องกับนโยบำยของบริ ษทั ส่ วนกำรบริ หำร
บริ ษทั ร่ วมและบริ ษทั ในเครื ออื่นๆ บริ ษทั มีกำรส่ งตัวแทนเข้ำร่ วมเป็ นกรรมกำรบริ หำร เพื่อร่ วมตัดสิ นใจเกี่ยวกับ
นโยบำยและแผนกำรดำเนินงำน โดยยึดหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี มีจริ ยธรรมในกำรดำเนิ นธุ รกิจ เพื่อให้กำร
ดำเนินงำนเป็ นไปอย่ำงมีประสิ ทธิภำพ โปร่ งใส เป็ นธรรม และบรรลุเป้ำหมำยที่วำงไว้
ทั้งนี้ บริ ษทั และบริ ษทั ในกลุ่มทีพีไอโพลีน ยังคงธำรงไว้ซ่ ึ งเกียรติศกั ดิ์ขององค์กรอันดับหนึ่ งของประเทศใน
กำรสร้ำงสรรค์ รักษำสมดุลทำงธุรกิจ ชุมชน สังคม และสิ่ งแวดล้อม เพื่อสังคมที่เข้มแข็งและธุรกิจที่ยงั่ ยืนสื บไป
ตำมนโยบำยควำมรับผิดชอบของ ทีพีไอ โพลีน ต่อสังคม
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บริ ษทั ทีพีไอโพลีน จำกัด (มหำชน)

ส่วนที่ 1 กำรประกอบธุรกิจ

โครงสร้ ำงกำรถือหุ้นบริษัทในกลุ่มทีพไี อโพลีน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหำชน)
(ผลิตและจำหน่ำยปูนซิเมนต์ ปูนสำเร็จรูป ปูนเม็ด / เม็ดพลำสติก LDPE/EVA /รับ
กำจัดกำกอุตสำหกรรม /เชือ้ เพลิงเหลว / กระเบือ้ งคอนกรีต/ ไฟเบอร์ซเี มนต์ /
อิฐมวลเบำ / น้ำดืม่ )

99.99%

บจก.ทีพีไอคอนกรี ต
(ผลิตและจำหน่ำยคอนกรี ต
ผสมเสร็ จ)

บจก.ทีพีไอ ออลซีซนั่ ส์
99.99%
(ผลิตและจาหน่ายแผ่นฟิ ล์มสาหรับโซลาร์
99.99%
เซลล์ ตรา Polene Solar®, Vista Solar®

99.99%

และจาหน่ายกาว VAE และกาวผง)

99.99%

บจก.ไนเตรทไทย
(ผลิตและจาหน่ายสารแอมโมเนียไน
เตรทและกรดไนตริ ก)

อุตสำหกรรมพลังงำน

อุตสำหกรรมกำรเกษตร
และอื่นๆ

อุตสำหกรรมปิ โตรเคมี

อุตสำหกรรมวัสดุก่อสร้ำง

25.00%

54.52%

บจก. โพรพ็อกไซด์ไทย
(ผลิตไฟฟ้า) (ยังไม่ได้ดาเนินงาน)

70.24%

บมจ. บางกอกสหประกันชีวิต
(ธุรกิจประกันชีวิต)

28.75%

บจก.มอนโดไทย
(ธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์)

19.00%

บจก.อุตสาหกรรมสหธัญญพืช
(ผลิตและจาหน่ายถุงบรรจุสินค้า)

0.65%

บจก.พรชัยวิสาหกิจ
(ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์และบริ การ
ให้เช่า)

99.99%

บจก.
ทีพีไอ โพลีน ชีวะอินทรี ย์
99.99%

100%

29.53%
บมจ.อุตสาหกรรมเหล็กกล้าไทย
(ผลิตและจาหน่ายเหล็ก)
(อยูร่ ะหว่ำงกำรดำเนินกำรเลิกกิจกำร)

95.10%

99.99%

99.99%

99.99%

99.99%

(ผลิตและจาหน่ายปุ๋ ยอินทรี ยช์ ีวภาพ)

บจก. ทีพีไอ บริ กำร
(รับจ้ำงเหมำก่อสร้ำง)

99.99%

99.99%

99.97%

บจก.
โรงกลัน่ น้ ำมัน ทีพีไอ (1997)
99.99%
(ธุรกิจสำรวจปิ โตรเลียม)
บจก. มำสเตอร์ อำชีพ (ประเทศไทย)
(ผลิตและจำหน่ำยอุปกรณ์โรงงำน)

99.97%

บจก.ทีพีไอ รักษ์สุขภาพ

99.99%

บจก.ทีพีไอ ไบโอ ฟาร์ มาซูติคอลส์

99.97%

(ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับคน)

(ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสัตว์)

บมจ .ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์
(ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้า/
สถานีให้บริ การน้ ามันและก๊าซ
ธรรมชาติ/ ผลิตและจาหน่ายเชื้อเพลิง
จากขยะ (RDF) )
TPI Polene Power Investment
Company Limited
(ลงทุนในกิจกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำใน
ประเทศกัมพูชำ)
(อยูร่ ะหว่ำงกำรดำเนินกำรเลิกกิจกำร)
บจก. ทีพีไอ โพลีน เพำเวอร์ (อ่อนนุช)
(ลงทุนในกิจกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ
จำกขยะมูลฝอย)
(ยังไม่ได้ดาเนินงาน)
บจก. ทีพีไอ โพลีน เพำเวอร์
(อินเตอร์ เนชัน่ แนล)
(ลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้ำก๊ำซ
ธรรมชำติ/พลังงำนทำงเลือก)
(ยังไม่ได้ดำเนินงำน)
บจก. ทีพีไอ โพลีน เพำเวอร์ (สงขลำ)
(ประกอบกิจกำรผลิตไฟฟ้ำจำก
พลังงำนขยะ และพลังงำนชีวมวล)
(ยังไม่ได้ดำเนินงำน)
บริ ษทั ทีพีไอ พลังแสงอำทิตย์ จำกัด
(ประกอบกิจกำรไฟฟ้ำจำกพลังงำน
แสงอำทิตย์)
(ยังไม่ได้ดำเนินงำน)
บจก. ท่ำเรื อ น้ ำลึก ทีพีไอ
(ประกอบกิจกำรท่ำเทียบเรื อ)
(ยังไม่ได้ดำเนินงำน)
บจก.ทีพีไอ พลังลม

(ประกอบกิจกำรไฟฟ้ำจำกพลังงำนลม)

(ยังไม่ได้ดำเนินงำน)

99.94%

บจก.ทีพีไอ พาณิ ชย์
(ธุรกิจค้าปลีกผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
ทีพีไอโพลีน)
99.99%
บจก. พลำสติก โพลีน
(ธุรกิจส่งออกและนำเข้ำ)
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99.99%

บจก. ทีพีไอ โอเลฟิ นส์
(ประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำและ
ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง)
(ยังไม่ได้ดำเนินงำน)

บริ ษทั ทีพีไอโพลีน จำกัด (มหำชน)

ส่วนที่ 1 กำรประกอบธุรกิจ

2. ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ
1. โครงสร้ ำงรำยได้ จำกกำรขำย
กำรลงทุนในธุรกิจหลัก และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ได้ช่วยเสริ มสร้ำงควำมมัน่ คงให้แก่แหล่งที่มำซึ่ งรำยได้และกำร
เจริ ญเติบโตอย่ำงมัน่ คงของกลุ่มบริ ษทั ในเครื อทีพีไอโพลีน โดยสรุ ปรำยได้ ดังนี้
หน่วย : ล้ำนบำท
ผลิตภัณฑ์

วัสดุก่อสร้ำง
ปิ โตรเคมีและ
เคมีภณ
ั ฑ์
พลังงำนและ
สำธำรณู ปโภค
กำรเกษตร
รวม

ดำเนินกำรโดย

% กำรถือ
หุ น้
ของ
บริ ษทั

รำยได้จำกลูกค้ำ รำยได้ระหว่ำงส่วนงำน
ภำยนอก
31 ธ.ค. 31 ธ.ค. 31 ธ.ค. 31 ธ.ค.
2563
2562
2563
2562

รำยได้รวม
31 ธ.ค.
2563

สัดส่วน
รำยได้ %

31 ธ.ค.
2562

บมจ. ทีพีไอโพลีน
บจก. ทีพีไอ คอนกรี ต
บมจ. ทีพีไอโพลีน
บจก. ไนเตรทไทย
บมจ. ทีพีไอ โพลีน เพำเวอร์

99.99
99.99
70.24

17,468

20,670

8,984

10,668

26,452

51.49

31,338

สัดส่วน
รำยได้
%
54.91

7,616

7,901

5,927

7,021

13,543

26.36

14,922

26.15

9,072

8,364

2,047

2,207

11,119

21.64

10,571

18.52

บจก. ทีพีไอ โพลีน ชีวะอินทรี ย ์

99.99

119
34,275

105
37,040

141
17,099

135
20,031

260
51,374

0.51
100.00

240
57,071

0.42
100.00

เป้ ำหมำยกำรดำเนินธุรกิจ
บริ ษ ัทมีเป้ ำหมำยที่จะรั กษำควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ในอุตสำหกรรมกำรผลิ ต และจำหน่ ำยปูน ซี เมนต์ คอนกรี ต
ผสมเสร็ จ ผลิตภัณฑ์เม็ดพลำสติก กระเบื้องคอนกรี ต ปุ๋ ยอินทรี ย ์ และผลิตภัณฑ์อื่นๆในเครื อทีพีไอโพลีน ทั้งในประเทศ
และต่ำงประเทศ โดยมีควำมมุ่งมัน่ ที่จะสร้ำงมูลค่ำเพิม่ ให้แก่ผลิตภัณฑ์และเพิ่มประสิ ทธิ ภำพกำรผลิต โดยลดต้นทุนด้ำน
พลังงำนลงอย่ำงต่อเนื่ อง เน้นคุณภำพสิ นค้ำ โดยผลิตสิ นค้ำที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม พัฒนำประสิ ทธิ ภำพระบบกำร
จัดส่ ง ระบบกำรจัดกำรสภำพสิ่ งแวดล้อม ควำมปลอดภัยและอำชีว อนำมัยของพนักงำน โดยมีกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
รวมถึ ง กำรมี ส่ วนร่ วมในกำรช่ ว ยเหลื อ สั ง คม นอกจำกนี้ บริ ษั ท มี น โยบำยเป็ นบริ ษั ท ที่ ล ดกำรปล่ อ ยก๊ ำ ซ
คำร์บอนไดออกไซด์ให้อยูใ่ นระดับศูนย์
เพรำะควำมมุ่งมัน่ ทุ่มเทพัฒนำผลิตภัณฑ์และบริ กำรอย่ำงต่อเนื่ อง จึงทำให้ทีพีไอโพลีน เป็ นบริ ษทั ชั้นนำของคนไทยที่
นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริ กำรที่มีคุณภำพสู ง ในรำคำที่เป็ นธรรม และสำมำรถแข่งขันได้ในระดับสำกล
บริ ษทั และบริ ษทั ในเครื อทีพีไอโพลีน ยังคงธำรงไว้ซ่ ึ งเกียรติศกั ดิ์ขององค์กรอันดับหนึ่ งของประเทศในกำรสร้ำงสรรค์
รั กษำสมดุลทำงธุ รกิ จ ชุ มชน สังคม และสิ่ งแวดล้อม เพื่อ สังคมที่เข้มแข็งและธุ รกิ จที่ยงั่ ยืนสื บไป ตำมนโยบำยควำม
รับผิดชอบของทีพีไอ โพลีนต่อสังคม
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บริ ษทั ทีพีไอโพลีน จำกัด (มหำชน)

ส่วนที่ 1 กำรประกอบธุรกิจ

2. กำรประกอบธุรกิจแต่ ละสำยผลิตภัณฑ์
2.1 กำรประกอบธุรกิจปูนซีเมนต์ ปูนเม็ด และปูนสำเร็จรู ป
บริ ษทั มีโรงงำนปูนซี เมนต์ 4 สำยกำรผลิต กำลังกำรผลิตรวม 13.5 ล้ำนตันต่อปี และโรงผลิตปูนสำเร็ จรู ปอีก
จำนวน 3 โรง ตั้งอยู่ในพื้นที่แห่ งเดียวกัน โดยติดกับเหมืองหิ นปูนของบริ ษทั โดยมีส่วนแบ่งกำรตลำดประมำณ
ร้อยละ 20 ของปริ มำณกำรจำหน่ำยทั้งหมดในประเทศ และเป็ นผูผ้ ลิตปูนสำเร็ จรู ปรำยใหญ่ลำดับ 2 ของประเทศ
บริ ษทั เป็ นผูผ้ ลิตและจำหน่ ำยผลิตภัณฑ์ปูนซี เมนต์ ปูนเม็ด และปูนสำเร็ จรู ปรำยใหญ่ของประเทศ ภำยใต้ตรำที
พีไอโพลี น โดยมีโรงงำนผลิตตั้งอยู่ในจังหวัดสระบุรี ปู นซี เมนต์ท้ งั หมดของบริ ษ ัทมีคุณภำพตำมมำตรฐำน
อุตสำหกรรมของประเทศไทย สหรั ฐอเมริ กำ (ASTM) และสหพัน ธรั ฐยุโรป (EU) ทั้งนี้ บริ ษทั เป็ นโรงงำน
ปูนซีเมนต์ของคนไทยรำยแรกที่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนสำกลด้ำนคุณภำพ ISO 9002 สำมำรถผ่ำนมำตรฐำน
ด้ำนอุตสำหกรรมและสิ่ งแวดล้อม ทำให้สำมำรถส่ งออกปูนทีพีไอโพลีนไปยังรัฐแคลิฟอร์ เนี ยซึ่ งขึ้นชื่อว่ำดูแล
และระมัดระวังปัญหำสิ่ งแวดล้อมสู งที่สุดในโลก
2.1.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์หรื อบริ กำร
2.1.1.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ปูนซี เมนต์ประกอบด้วย 3 ประเภทได้แก่ (1) ปูนซี เมนต์ซ่ ึ งประกอบด้วยปูนซี เมนต์ปอร์ ตแลนด์
ประเภท 1, 3, 5, ปูนซี เมนต์ไฮดรอลิก ชนิ ดใช้งำนทัว่ ไป (GU) และปูนซี เมนต์ผสม (Mixed Cement), Oil Well
Cement และ Masonry Cement (2) ปูนสำเร็ จรู ป (Dry Mortar) และ (3) ปูนเม็ด (Clinker) รำยละเอียดของ
ผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทมีดงั นี้
ผลิตภัณฑ์

ลักษณะกำรใช้ งำน

1. 1.ปูนซีเมนต์ (Cement)
1.1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1
ตรำทีพีไอ (สี แดง)

ใช้สำหรั บ งำนก่ อสร้ ำงทัว่ ไปรวมทั้งที่ พกั อำศัยอำคำรสู งสะพำนและถนนซึ่ งเป็ น
ปูนซี เมนต์ที่มีคุณสมบัติให้กำลังอัดปำนกลำงเมื่อเปรี ยบเทียบกับประเภทอื่น

1.2 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 3
ตรำทีพีไอ (สี ดำ)

เป็ นปูนซี เมนต์ที่มีคุณสมบัติแห้งเร็ วให้กำลังอัดสู งมำกในระยะสั้นภำยใน 24 ชัว่ โมง
เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ประเภท 1 ซึ่งต้องใช้เวลำถึง 7 วัน

1.3 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 5
ตรำทีพีไอ (สี ฟ้ำ)

ปูน ซี เ มนต์ที่ มีค วำมต้ำนทำนต่อซัลเฟตปำนกลำงซึ่ งมี คุ ณสมบัติเ หมำะในกำรใช้
สำหรับก่อสร้ำงในพื้นที่ใกล้ทะเลหรื อบริ เวณที่มีดินเค็ม เช่ นงำนก่อสร้ ำงท่ำเรื อหรื อ
สะพำนปลำ

1.4 ปูนซีเมนต์ผสม ตรำทีพีไอ (สี เขียว)

เป็ นปูน ซี เมนต์ที่ใช้ในกำรก่อสร้ ำงทัว่ ไปประกอบด้วยหิ นปูนผสมกับปูนซี เ มนต์
ปอร์ ตแลนด์เ หมำะส ำหรั บ ใช้ใ นงำนก่อสร้ ำงที่ ไม่ ตอ้ งให้ รับ น้ ำหนักมำกเช่ น งำน
ก่อสร้ำงบ้ำนพักอำศัยที่ไม่สูงมำกใช้ฉำบผนัง
เป็ นปูนซี เมนต์ชนิ ดพิเศษที่ต่อต้ำนซัลเฟตสู ง สำมำรถใช้งำนได้ดีในสภำวะที่มีควำม
กดดัน และอุณหภูมิสู ง ที่ระดับ ควำมลึ ก ต่ำงๆ ปูน ซี เ มนต์จะมี คุณสมบัติไหลและ
แข็งตัวได้รวดเร็ วภำยในเวลำที่กำหนด โดยมีกำรควบคุมคุณภำพในกำรผลิ ตภำยใต้
มำตรฐำนสถำบันอเมริ กนั ปิ โตรเลียม (American Petroleum Institute : API)

1.5 ปูนซีเมนต์สำหรับงำนขุดเจำะบ่อน้ ำมัน
(Oil Well Cement) ตรำทีพีไอ (สี น้ ำเงิน)
1.6 ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ตรำทีพีไอ 299

เป็ นปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ชนิดใช้งำนทัว่ ไป (GU) ใช้กบั งำนโครงสร้ ำงบ้ำนพักอำศัย
อำคำรคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ในส่ วนของงำนฐำนรำก เสำ คำน พื้น งำนคอนกรี ตทัว่ ไป
สะพำน ถนน และผลิตภัณฑ์คอนกรี ตอัดแรงประเภทต่ำงๆ เป็ นผลิ ตภัณฑ์ที่เป็ นมิตร
กับสิ่ งแวดล้อม (Environmental Friendly Product)

1.7 ปูนฉำบ/ก่อ (Masonry Cement)
ตรำทีพีไอ 198

เป็ นปูนซี เมนต์คุณภำพสู ง (High Quality) กว่ำมำตรฐำน Masonry Cement ASTM
C91 Type N ถูกออกแบบส่ วนผสมให้เหมำะสมกับงำนฉำบ/งำนก่อ โดยเฉพำะ ซึ่ ง
โดดเด่นด้วยคุณสมบัติที่เหนือกว่ำจำกกำรผสมสำรเคมีคุณภำพพิเศษ เมื่อนำไปผสม
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ส่วนที่ 1 กำรประกอบธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์

ลักษณะกำรใช้ งำน
กับทรำยที่สะอำดตำมอัตรำส่ วนที่แนะนำจะได้เนื้ อปูนที่มีควำมเหนี ยวลื่ นมำก และ
ให้กำรยึดเกำะที่ดี ไม่แตกร้ำว หลุดล่อน คงทนถำวร ทำงำนง่ำย เบำแรง

1.8 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1
ตรำทีพีไอ แดงซูเปอร์

เป็ นปู น ซี เ มนต์ ที่ อ อกแบบให้ มี คุ ณ ภำพพิ เ ศษและก ำลัง อัด สู ง ใช้ ส ำหรั บ งำน
โครงสร้ำง งำนหล่อด้วยน้ ำหนัก ปูนซี เมนต์ทีพีไอแดงซูเปอร์ 40 กก. ต่อถุง สำมำรถ
ใช้งำนคอนกรี ตทัว่ ไป หรื องำนหล่อผลิ ตภัณฑ์ได้เทียบเท่ำปูนซี เมนต์ปอร์ ตแลนด์
ประเภท 1 น้ ำหนัก 50 กก. ต่อถุง

1.9 ปูนซีเมนต์ผสม
ตรำทีพีไอ เขียวซูเปอร์

เป็ นปูนซี เมนต์ผสมสู ตรพิเศษ เพิ่ มประสิ ทธิ ภำพมำกขึ้ น ด้วยน้ ำหนัก ปูนซี เมนต์ที
พีไอเขียวซูเปอร์ 40 กก. ต่อถุง สำมำรถใช้งำนได้เทียบเท่ำปูนซี เมนต์ผสมน้ ำหนัก 50
กก. ต่อถุง เหมำะกับงำนฉำบ ก่อ งำนเทโครงสร้ำงขนำดเล็ก เป็ นต้น

2. 2. ปูนสำเร็จรูป (Dry Mortar)

เป็ นปูนสำเร็ จรู ปที่ได้จำกกำรผลิตปูนซี เมนต์ปอร์ ตแลนด์ประเภท 1 หรื อปูนซี เมนต์
ผสมกับ หิ น ปูน บดละเอี ยดและเติ มสำรเคมี ช นิ ด พิ เ ศษเพื่ อเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภำพกำร
ทำงำนให้ดีข้ ึ นเป็ นกำรออกแบบปูนส ำเร็ จรู ปแต่ละชนิ ดให้มีคุณสมบัติเหมำะสม
โดยเฉพำะกับงำนประเภทนั้นๆ เช่น งำนฉำบ งำนก่อ งำนปรับระดับพื้นผิว งำนฉำบ
บนผิวบล็อคมวลเบำ งำนติดกระเบื้อง งำนซ่อมอเนกประสงค์ เป็ นต้น ปั จจุบนั บริ ษทั
มีปูนสำเร็ จรู ปให้เลือกใช้งำนประมำณ 48 ชนิด

3. 3. ปูนเม็ด (Clinker)

เป็ นสิ นค้ำกึ่งสำเร็ จรู ปของปูนซี เมนต์ ซึ่ งผลิตในโรงงำนสระบุรีกำรผลิตปูนเม็ดเป็ น
ขั้นตอนก่อนสุดท้ำยในกระบวนผลิตปูนซี เมนต์โดยกำรเติมยิปซัม่ และบดให้ละเอียด
ทั้งนี้ กำรขนส่ งปูนเม็ดมีควำมสะดวกกว่ำเมื่อเที ยบกับกำรขนส่ งปูนซี เมนต์โดยปูน
เม็ดจะถูกนำมำใช้ในกำรเป็ นวัตถุดิบในกำรผลิตปูนซีเมนต์หลำยประเภท

กำรประกอบธุรกิจสี (สี นำโน ซูเปอร์ สเปเชียล อำร์ เมอร์ ทีพไี อ)
ผลิตภัณฑ์
1. สี ทำรองพื้น (NP100S NP100SW)

2. สี ทำผนังภำยในและภำยนอก NP104 ทีพีไอ
ออลซีซนั่

3. สี ทำผนังภำยในและภำยนอก NP101S Super
Special กึ่งเงำ

ลักษณะผลิตภัณฑ์
ผงละเอี ยดใช้ผสมน้ ำสำหรับงำนทำผิวหนังเป็ นรองพื้น กำรใช้งำนให้ผสมน้ ำตำม
อัตรำส่ วนที่ ก ำหนดและทำด้วยแปรงทำสี ห รื อลู ก กลิ้ ง หลังจำกสี ท ำรองพื้น แห้ง
สนิ ทแล้ว จึงค่อยทำสี จริ ง NP104/Np101M/NP101S ทับ เนื่องจำกเป็ นซี เมนต์เบสที่
ละเอียดจึงทำให้พ้ืนผิวเรี ยบเนี ยน ยึดเกำะกับผนังปูนฉำบ ผนังคอนกรี ต หรื อผนัง
ไฟเบอร์ ซีเมนต์ได้แน่นหนำ ไม่หลุดล่อน
สี น้ ำอะครี ลิคแท้ 100% ที่มีควำมละเอียดระดับนำโน ให้เนื้ อสี ซึมลึ กยึดเกำะผนังดี
เยี่ย ม เนื้ อ สี ม ำก กลบพื้ น ผิ ว ได้ ดี ได้พ้ื น ที่ ม ำกและมี ส่ ว นผสมของไทเทเนี ย ม
คุณภำพสูง ทำให้ฟิล์มสี มีควำมทนทำนต่อทุกสภำวะอำกำศที่รุนแรงในทุกฤดู ฟิ ล์ม
สี สำมำรถสะท้อนควำมร้ อนจำกรังสี UV และ Infrared ทำให้ภำยในบ้ำนเย็นลง
และช่วยให้ประหยัดค่ำไฟ ฟิ ล์มสี ทนทำนต่อกำรเช็ดล้ำงทำควำมสะอำดง่ำย ลดรอย
เปื้ อนบนผนัง ผสมสำรป้ องกันกำรเกิ ดเชื้ อรำ และตะไคร่ น้ ำ ปรำศจำกสำรปรอท
ตะกัว่ และสำรระเหย อิ นทรี ยท์ ี่เป็ นพิษแก่ ร่ำงกำย จึ งปลอดภัยต่อผูใ้ ช้ ผูอ้ ยู่อำศัย
รวมถึงสัตว์เลี้ยงและสิ่ งแวดล้อม
สี เคลื อบสู ตรน้ ำชนิ ดเข้มข้นพร้อมใช้งำน สำมำรถปกปิ ดพื้นผิวเดิ มได้เป็ นอย่ำงดี
โดยทำเพียงชั้นเดียว ทำด้วยแปรงหรื อลู กกลิ้งสำหรับงำนทำแต่งผิวหน้ำและเก็บสี
สำมำรถใช้งำนได้ทนั ที ไม่ตอ้ งผสมน้ ำ โดยทำทับบนสี NP100S หรื อ NP100SW
หลังจำกแห้งสนิ ท ช่ วยทำให้พ้ืนผิวที่ทำเกิ ดเป็ นสี ต่ำงๆ ตำมต้องกำร นอกจำกนี้ ยงั
ช่วยเพิ่มคุณสมบัติดำ้ นควำมคงทนและสำมำรถเช็คล้ำงทำควำมสะอำดได้

40

บริ ษทั ทีพีไอโพลีน จำกัด (มหำชน)

ผลิตภัณฑ์
4. สี ทำผนังภำยในและภำยนอก NP101M
Premium Shield สูตรด้ำน

5. สี งำนวิจิตรศิลป์ (NP101 และ NP901)
6. สี งำนหลังคำและดำดฟ้ำ (NP200)

ส่วนที่ 1 กำรประกอบธุรกิจ

ลักษณะผลิตภัณฑ์
สี เคลื อบผิวสู ตรน้ ำชนิ ดฟิ ล์มพร้ อมใช้งำน ด้วยลักษณะฟิ ล์มทำให้สำมำรถลดกำร
สะท้อ นแสง สำมำรถแก้ไ ขข้อ บกพร่ อ งต่ ำงๆของผนัง ได้เ ป็ นอย่ำ งดี และยัง มี
คุณสมบัติเป็ นสี หำยใจได้ ไม่ยอมให้หยดน้ ำทะลุ ผ่ำนฟิ ล์มสี ได้ แต่ไอน้ ำสำมำรถ
ระบำยผ่ ำ นได้ เหมำะส ำหรั บ งำนทำฝ้ ำ เพดำน หรื อ ผนัง ทั่ว ไปทั้ง ภำยในและ
ภำยนอกได้ ให้ควำมโดดเด่น สวยงำม หรู หรำ สำมำรถใช้งำนได้ทนั ที โดยทำทับ
บนสี ทำรองพื้น (Base Cost) TPI Super Special Armour Nano PPaint –NP100S
หรื อ 100 SW ซึ่ งทำให้พ้ืนผิวมีควำมคงทนต่อสภำวะต่ำงๆ ได้ดีเยี่ยม ทั้งยังป้ องกัน
ควำมชื้ นจำกภำยนอก ทำให้ลดปั ญหำสี บวมพอง และลอกล่อนได้เป็ นอย่ำงดี
ใช้ส ำหรั บทำแต่งผิวหน้ำและงำนเก็บสี เป็ นสี สูตรผสมผงมุ กทองคำ และผงเงิ น
เกรดพิเศษคุณภำพสู งสุ ด เนื้ อสี เนี ยนเรี ยบ ยึดเกำะดีเยีย่ ม
ใช้สำหรั บทำหลังคำและดำดฟ้ ำ เพื่อเคลื อบกันซึ ม ป้ องกันน้ ำซึ มได้ดีเยี่ยม ทำได้
ทันทีหลังผิวปูนแห้งแล้ว 1 วัน ทำงำนง่ำย ยืดหยุน่ สู ง ปลอดภัยต่อสุ ขภำพ เพรำะไม่
มีสำรระเหย นอกจำกนั้น ยังสำมำรถใช้ทำบนผนัง หรื อ บ่อซี เมนต์ ได้

7. สี งำนพื้นทำงเดิน (NP300 และ NP301)

สำหรับใช้ทำพื้นทำงเดินคอนกรี ต บล็อคทำงเดิ น ไม้พ้ืนไฟเบอร์ ซีเมนต์ ขอบทำง
เท้ำ เป็ นต้น โดยใช้ NP300 ทำผิวงำนเป็ นชั้นแรกปล่ อยให้แห้งสนิ ท แล้วทำทับ
เคลื อบผิวอีกครั้งด้วย NP301 จะได้ผิวงำนที่สวยงำม ติ ดแน่ นทนทำนต่อกำรขัดถู
ไม่หลุดล่อน สำมำรถเช็ดล้ำงทำควำมสะอำดง่ำย

8. สี ทำรองพื้นงำนวิจิตรศิลป์ (NP900)

สี เคลือบสู ตรน้ ำชนิ ดเข้มข้นแบบมีสี พร้ อมใช้งำนสำมำรถปกปิ ดพื้นผิวเดิ มได้เป็ น
อย่ำงดี โดยทำเพียงชั้นเดี ยว ทำด้วยแปรงหรื อลูกกลิ้ง สำหรับรองพื้นงำนทำสี ทอง
สำมำรถใช้งำนได้ทนั ที ไม่ตอ้ งผสมน้ ำ โดยทำทับบนซี เมนต์ หรื อ ไฟเบอร์ ซีเมนต์
ได้ และยังช่ วยเพิ่มคุ ณสมบัติด้ำนควำมคงทนอี กด้วย ใช้เป็ นสี ทำรองพื้นสำหรั บ
งำนทำสี ท องบนผนังปู น ฉำบ ผนังคอนกรี ต หรื อผนังไฟเบอร์ ซี เ มนต์ ก่อนลงสี
NP901 สี ทีพีไอวิจิตร หรื อ NP101 สี ทองประกำย ใช้ได้ท้ งั ภำยนอกและภำยใน
อำคำร สำมำรถทำบนพื้นผิวไม้ทวั่ ไปได้

9. สี งำนเคลือบผิวแข็ง (NP302)

ใช้สำหรับทำเคลื อบผิวให้แข็งในชั้นบน (Top Coat-Heavy Duty Flooring) โดยใช้
Skim Coat M651 ปรับแต่งพื้นผิวให้เรี ยบก่อนปล่อยให้ผิวแห้งสนิ ทดี แล้วใช้สี
เคลือบผิวชนิ ดแข็ง NP302 ทำทับ ใช้ในกำรซ่ อมแซม และตกแต่งพื้นผิวที่ตอ้ งกำร
รั บแสง หรื อมี กำรใช้งำนหนัก เช่ น พื้นถนน สนำมกี ฬ ำ ลำนจอดรถ พื้นโรงงำน
เป็ นต้น จะให้ผิวงำนที่สวยงำมและมีควำมแข็งแรง

2.1.1.2 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อโอกำสหรื อข้อจำกัดในกำรประกอบธุรกิจ
สำหรับกำรแข่งขันจำกผูป้ ระกอบกำรรำยใหม่ๆ นั้น บริ ษทั เชื่อมัน่ ว่ำจะมีโอกำสเป็ นไปได้น้อย เนื่ องจำกผูผ้ ลิต
ปูนซี เมนต์ในประเทศไทยต้องได้รับใบอนุ ญำตประกอบกำรผลิตปูนซี เมนต์และมีปริ มำณกำรผลิตที่แน่ นอน
นอกจำกนี้ ธุ รกิจปูนซี เมนต์เป็ นธุ รกิ จที่ตอ้ งใช้เงินทุนสู ง (Capital Intensive) ประกอบกับเหมืองแร่ หินปูนใน
ประเทศไทย ซึ่งเป็ นวัตถุดิบหลักในกำรผลิตปูนซีเมนต์มีจำกัด ผูป้ ระกอบกำรควรได้รับสัมปทำน เพื่อกำรแข่งขัน
ทำงธุรกิจ จึงทำให้มีคู่แข่งขันรำยใหม่เข้ำมำในธุรกิจนี้ได้ยำก
ทั้งนี้ ในช่วงก่ อนหน้ำนี้ รัฐบำลได้มีขอ้ จำกัดกำรนำเข้ำปูนซี เมนต์และส่ งออกจำกประเทศไทย ต่อมำได้มีกำร
ยกเลิกข้อจำกัดดังกล่ำวในปี 2532 และปี 2535 ตำมลำดับ นอกจำกนี้ ตั้งแต่ปี 2535 รัฐบำลไทยได้ยกเลิกเพดำน
รำคำสู งสุ ดสำหรั บปูนซี เมนต์ที่ออกจำกโรงงำน (Ex-factory Price) ปั จจุบนั กำรเพิ่มเพดำนรำคำสู งสุ ดสำหรั บ
ปูนซี เมนต์ที่กำหนดไว้ตอ้ งได้รับอนุ มตั ิจำกกระทรวงพำณิ ชย์ อย่ำงไรก็ตำมไม่มีกำรกำหนดรำคำขั้นต่ำที่ขำย
ภำยในประเทศ
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อนึ่ง กำรประกอบธุรกิจปูนซีเมนต์ ต้องมีแหล่งสำรองหินปูนและหินดินดำน โดยต้องขออนุญำตสัมปทำนระยะ
ยำวจำกทำงกำร รำยละเอียดประทำนบัตรของบริ ษทั มีดงั นี้
สถำนที่ต้ งั

ชนิดแร่

จำนวนประทำนบัตร อำยุประทำนบัตร ปี ที่ใบอนุญำตสิ้ นสุ ด
(ฉบับ)
ที่เหลืออยู่

จังหวัดสระบุรี

หินปูน และ หินดินดำน
29
1-27 ปี
2561 - 2589
และ ดินซีเมนต์
หมำยเหตุ : ในส่ วนประทำนบัตรจำนวน 3 แปลง ที่ใบอนุญำตสิ้ นสุ ดในปี 2557 และ 2559 ซึ่งบริ ษทั ได้ยนื่ คำขอ
ต่ออำยุ และกระทรวงอุตสำหกรรมได้อนุ ญำตต่ออำยุให้แปลงละ 27 ปี สิ้ นสุ ดเดือนกันยำยน 2589
เรี ยบร้อยแล้ว โดยมีประทำนบัตรหมดอำยุอีกจำนวน 2 แปลงในปี 2561 และ 2 แปลง ในปี 2562 ซึ่ ง
บริ ษทั ได้มีกำรยืน่ คำขอต่ออำยุแล้ว ซึ่งในส่ วนนี้บริ ษทั ได้มีกำรจัดทำ EIA เรี ยบร้อยแล้ว และได้ผ่ำน
ควำมเห็น ชอบจำกคณะกรรมกำรสิ่ งแวดล้อ มแห่ งชำติ แล้ว พร้ อ มทั้งได้มีกำรจัดเวทีรับ ฟั งควำม
คิดเห็น ของชุ มชนในพื้น ที่ที่ ขอประทำนบัตรตำม พ.ร.บ. แร่ 2560 ซึ่ งก็ได้รับควำมเห็ นชอบจำก
ชุมชนแล้ว ปั จจุบนั กรมอุตสำหกรรมพื้นฐำนและกำรเหมืองแร่ อยู่ระหว่ำงรวบรวมเอกสำรเพื่อขอ
ควำมเห็นชอบกำรใช้ประโยชน์พ้นื ที่จำกคณะรัฐมนตรี เนื่องจำกเป็ นพื้นที่ลุ่มน้ ำขึ้น 1 A

2.1.2 ตลำดและภำวะกำรแข่งขัน
2.1.2.1 นโยบำยและลักษณะกำรตลำด
ก)

กลยุทธ์กำรแข่งขัน : ผลิตภัณฑ์ปูนซี เมนต์และปูนสำเร็ จรู ป ของบริ ษทั มีหลำกหลำยชนิ ด ขึ้นอยูก่ บั กำร
ใช้งำน โดยบริ ษทั ได้พฒั นำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรและควำมพึงพอใจของลูกค้ำ
อย่ำงต่ อเนื่ อ ง โดยเน้น กำรใช้เทคโนโลยีที่ท ันสมัย ควบคุมคุณ ภำพในทุ กขั้นตอนกำรผลิต เพื่อให้มี
คุณภำพสู งกว่ำมำตรฐำนทั่วไป ทั้งนี้ บริ ษทั ใช้กลยุทธ์ในเรื่ องคุณภำพ และกำรตั้งรำคำผลิ ตภัณฑ์ที่
สำมำรถแข่งขันได้เป็ นหลัก

 รำคำและต้นทุน : รำคำปูนซี เมนต์แบบถุงและแบบเทกอง (Bulk) ถูกกำหนดโดยรั ฐบำล เมื่อผูผ้ ลิต
ปู น ซี เ มนต์ต้อ งกำรเพิ่ ม รำคำปู น ซี เ มนต์ใ ห้สู ง ขึ้ น จะต้อ งเสนอแบบค ำขอไปยัง กรมกำรค้ำ ภำยใน
กระทรวงพำณิ ชย์ โดยแจ้งถึงเหตุผลที่เหมำะสมในกำรเสนอเพิ่มรำคำ (เช่น กำรเพิ่มขึ้นของต้นทุนกำร
ผลิ ตปู น ซี เมนต์) และจะต้อ งได้รั บ กำรอนุ มตั ิ จำกกระทรวงพำณิ ช ย์ใ นกำรเพิ่ มรำคำดังกล่ ำ ว ทั้ง นี้
ผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์จดั เป็ นสิ นค้ำที่ถูกควบคุมรำคำ ส่ วนปูนสำเร็ จรู ปถึงแม้ว่ำจะมิได้มีกำรควบคุมรำคำ
โดยรัฐบำลแต่รำคำปูนสำเร็ จรู ปโดยทัว่ ไปก็มีควำมสัมพันธ์ไปทำงเดียวกันกับรำคำปูนซี เมนต์ สำหรับ
ปูนเม็ดจะขำยในรำคำที่ตลำดเป็ นผูก้ ำหนด เนื่ องจำกจัดเป็ นสิ นค้ำเกษตรกรรมและเหมืองแร่ ระหว่ำง
ประเทศ (International Commodities)
ทำงด้ำนต้นทุนกำรผลิต เนื่องจำกโรงงำนปูนซีเมนต์ 4 โรง ของบริ ษทั ตั้งอยู่ในพื้นที่แห่ งเดียวกันและติด
กับเหมืองหินปูนของบริ ษทั รวมทั้งมีเครื อข่ำยกำรตลำดและกำรจัดส่ งที่ครอบคลุมพื้นที่ทวั่ ประเทศ ทำ
ให้บริ ษทั มีควำมได้เปรี ยบในด้ำนต้นทุนกำรผลิตที่ต่ำ กว่ำคู่แข่งขัน เนื่ องจำกมีกำรใช้สิ่งอำนวยควำม
สะดวกร่ วมกัน
 ระบบบริ หำรคุณภำพและคุณภำพสิ นค้ำ : บริ ษทั ได้มีกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ปูนซี เมนต์ และปูนสำเร็ จรู ป
ของบริ ษัท เพื่ อ ตอบสนองควำมต้อ งกำรของผูบ้ ริ โภคอย่ ำ งต่ อ เนื่ อ งมำโดยตลอดโดยได้พ ัฒ นำ
ปูนซีเมนต์และปูนสำเร็ จรู ปให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรใช้งำนที่ตอ้ งกำรควำมรวดเร็ วปั จจุบนั บริ ษทั
มีปูนสำเร็ จรู ปให้เลือกใช้งำนประมำณ 43 ชนิด โดยมีกำรยกระดับมำตรฐำนกำรควบคุมงำนและคุณภำพ
งำน เนื่ องจำกปู นสำเร็ จรู ป ของบริ ษ ัท ผลิตจำกวัตถุ ดิบที่ มีคุณ ภำพได้มำตรฐำนผสมกับ สำรเคมีชนิ ด
พิเศษ สำมำรถลดขั้นตอนกำรผสม และจัดเตรี ยมอุปกรณ์ก่อนกำรใช้งำน ทำให้สำมำรถทำงำนได้สะดวก
รวดเร็ วขึ้ น จึ งสำมำรถควบคุ ม ต้น ทุ น และลดค่ ำใช้จ่ำ ยต่ ำ งๆ ทั้งในเรื่ อ งค่ ำแรง กำรแก้ไขงำน วัส ดุ
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คงเหลือ และวัสดุที่สูญเสี ยได้ ทั้งนี้ บริ ษทั ยังคงยึดมัน่ ในนโยบำยคุณภำพ “มุ่งมัน่ ในกำรผลิต จำหน่ ำย
ปูนซีเมนต์ที่มีคุณภำพ” ทำให้บริ ษทั เป็ นผูผ้ ลิตปูนซีเมนต์รำยแรกที่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนสำกลด้ำน
คุณภำพ ISO 9002 จำกสถำบันนำนำชำติ
 กำรบริ กำร : บริ ษทั มีระบบกำรขนส่ งสิ นค้ำที่มีประสิ ทธิภำพสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ
ได้อย่ำงรวดเร็ วรวมทั้งกำรมีศูนย์จำหน่ ำยสิ นค้ำและวัตถุดิบที่กระจำยอยู่ในจุดยุทธศำสตร์ ที่สำคัญทัว่
ประเทศเครื อข่ำยเชื่ อมโยงในกำรบริ หำรสิ นค้ำคงคลังตลอดจนกำรที่โรงงำนปูนซี เมนต์ท้ งั หมดของ
บริ ษทั ตั้งอยูใ่ นบริ เวณเดียวกัน ทำให้บริ ษทั สำมำรถประหยัดค่ำใช้จ่ำยในกำรผลิตและกำรบริ หำรจัดกำร
ได้ค่อนข้ำงมำกซึ่งเป็ นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้บริ ษทั มีควำมได้เปรี ยบในกำรแข่งขันเหนือคู่แข่ง
 ชื่อเสี ยง : บริ ษทั ขำยปูนซี เมนต์และปูนสำเร็ จรู ป ภำยใต้ตรำ “ทีพีไอพีแอล” โดยบริ ษทั ได้สร้ำง Brand
Loyalty ให้กับผลิตภัณฑ์ปูน ซี เมนต์และปู นสำเร็ จรู ป โดยเน้นคุณ ภำพสู งกว่ำมำตรฐำนทั่วไปมีกำร
บริ กำรทำงกำรขำยที่ดี รวมทั้งกำรส่ งมอบที่ตรงเวลำและถูกต้อง ตรงตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ มี กำร
สร้ ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีกับตัวแทนจำหน่ ำยและกำรกำหนดรำคำที่สำมำรถแข่งขันได้ ส่ วนกำรขำยใน
ตลำดต่ำงประเทศเป็ นกำรแข่งขันกันในเรื่ องคุณภำพและรำคำเป็ นหลัก
นอกจำกนี้ บริ ษทั ได้ทำกำรโฆษณำและประชำสัมพันธ์ปูนซี เมนต์และปูนสำเร็ จรู ปผ่ำนสื่ อ ต่ำงๆ ใน
ประเทศรวมถึงกำรจัดงำนสัมมนำ ให้แก่ วิศวกรโยธำ สถำปนิ ก และผูซ้ ้ื อรำยย่อย โดยบริ ษทั ไม่ได้ทำ
กำรตลำดสำหรับปูนเม็ด
ข) ลักษณะลูกค้ำ : บริ ษทั จัดจำหน่ ำยผลิตภัณฑ์ปูนซี เมนต์และปูนสำเร็ จรู ปผ่ำนตัวแทนจำหน่ ำย และขำย
ตรง ให้กบั โครงกำรก่อสร้ำงซึ่ งรวมถึงผูร้ ับเหมำก่อสร้ำงและผูบ้ ริ โภค ทั้งนี้ ประมำณ 70% ของปริ มำณ
ยอดขำยปูนซีเมนต์ และปูนสำเร็ จรู ปของบริ ษทั เป็ นกำรขำยให้กบั ตัวแทนจำหน่ำย ส่ วนที่เหลือ 30% ขำย
ให้กบั ผูใ้ ช้โดยตรง โดยไม่ได้พ่ ึงพิงสัดส่ วนกำรขำยกับลูกค้ำรำยใดรำยหนึ่ งเป็ นหลัก เนื่ องจำกกำรขำย
ปู น ซี เ มนต์และปู น ส ำเร็ จ รู ป ผ่ำนตัวแทนจ ำหน่ ำ ยประมำณ 1,200 แห่ ง ทั่วประเทศ โดย ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2563 บริ ษทั มีลูกค้ำรำยใหญ่ 10 รำยแรก (ไม่รวม บริ ษทั ทีพีไอ คอนกรี ต จำกัด) คิดเป็ นสัดส่ วน
ประมำณร้อยละ 27 ของปริ มำณกำรขำยทั้งหมด ทั้งนี้ ไม่รวมยอดขำยปูนซีเมนต์ที่บริ ษทั ขำยให้แก่ บริ ษทั
ทีพีไอ คอนกรี ต จำกัด ในจำนวนที่ บริ ษ ัท ที พีไอ คอนกรี ต จำกัด ต้อ งกำรใช้เพื่อ กำรผลิ ตคอนกรี ต
ผสมเสร็ จเท่ำนั้น
ค) กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย
บริ ษทั มีประเภทกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยที่สำคัญสำหรับกำรขำยปูนซีเมนต์ ดังนี้
1. บริ ษทั ขำยให้กบั ตัวแทนจำหน่ำยเพื่อจัดส่ งให้กบั ลูกค้ำรำยย่อยอีกทอดหนึ่ง
2. บริ ษทั ขำยให้กบั โครงกำรก่อสร้ำงและผูร้ ับเหมำก่อสร้ำง
3. บริ ษทั ขำยปูนซีเมนต์ให้กบั ผูผ้ ลิตที่ใช้เป็ นวัตถุดิบในกำรผลิตสิ นค้ำต่อไป
4. บริ ษทั ขำยผลิตภัณฑ์ทีพีไอ ประเภทสิ นค้ำ D.I.Y. (Do It Yourself) เช่น กำวซี เมนต์ชนิ ดแรงยึด
เกำะสู งทีพีไอ (M501) กำวซี เมนต์ติดกระเบื้องทีพีไอ (M500) ปูนซ่ อมอเนกประสงค์ ทีพีไอ
(M600) ซี เมนต์แห้งเร็ วพิเศษทีพีไอ (M800) โดยวำงจำหน่ ำยผ่ำน Modern Trade เช่น ไทวัสดุ
บุญถำวร โฮมเวิร์ค ดูโฮม เซ็นต์มอลโกลบอลเฮ้ำส์ แกรนด์โฮมมำร์ ท และเมกกะโฮม เพื่อให้
ลู ก ค้ำ สำมำรถซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ไ ปใช้ง ำนด้ว ยตัว เองได้เ ป็ นกำรประหยัด ค่ ำ ใช้จ่ ำ ยในกำรซื้ อ
ผลิ ตภัณ ฑ์ส ำมำรถใช้ค วำมคิ ด สร้ ำงสรรค์ และตกแต่ ง ผลงำนได้ด้วยตัว เอง รวมถึ งมี ควำม
ประณี ตในแบบของตัวเอง
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จ) กำรจำหน่ำยและช่องทำงกำรจำหน่ำย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 กำรจำหน่ ำยในประเทศต่อกำรส่ งออกคิดเป็ นสัดส่ วน 91% : 9% ของปริ มำณ
ยอดขำยทั้งหมด และคิดเป็ นสัดส่ วน 91% : 9% ของรำยได้จำกกำรขำยทั้งหมด (บริ ษทั พลำสติก โพลีน
จำกัด ซึ่งถือหุน้ 99.99% โดยบริ ษทั เป็ นผูส้ ่ งออกปูนซีเมนต์ ปูนเม็ด และปูนสำเร็ จรู ป)
กำรจัดจำหน่ำยปูนซีเมนต์ ปูนเม็ด และปูนสำเร็ จรู ปจำกโรงงำนมีช่องทำงกำรจัดส่ งถึงลูกค้ำ 3 ช่องทำง
คือ ทำงรถยนต์ ทำงรถไฟ และทำงเรื อ
บริ ษทั มีโรงงำนผลิตปูนซีเมนต์ที่ จ.สระบุรี โดยมีคลังสิ นค้ำ 13 แห่ ง กระจำยทุกภูมิภำคทัว่ ประเทศ โดย
เป็ นกำรจัดส่ งสิ นค้ำทั้งแบบเทกอง (Bulk) และ บรรจุถุงปูนซี เมนต์ (Bag) ทำให้บริ ษทั สำมำรถจัดส่ ง
ปูนซี เมนต์ถึงตัวแทนจำหน่ ำยประมำณ 1,200 แห่ งทัว่ ประเทศ และสำมำรถกระจำยสิ นค้ำ ให้แก่ลูกค้ำ
ปลีกตำมท้องที่ต่ำงๆ ในปริ มำณที่ลูกค้ำต้องกำรได้
ทั้งนี้ บริ ษทั มีระบบกำรขนส่ งสิ นค้ำที่มีประสิ ทธิภำพ สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้อย่ำง
รวดเร็ ว โดยมี ศูน ย์จำหน่ ำยสิ น ค้ำกระจำยอยู่ในจุ ดยุท ธศำสตร์ ที่ ส ำคัญทั่วประเทศ มีระบบเครื อ ข่ ำ ย
เชื่อมโยงกำรบริ หำรสิ นค้ำคงคลัง กำรที่โรงงำนปูนซี เมนต์ท้ งั หมดของบริ ษทั ตั้งอยู่ในบริ เวณเดียวกันทำ
ให้บริ ษทั สำมำรถประหยัดค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำรจัดกำรได้ค่อนข้ำงมำก ทำให้บริ ษทั มีควำมได้เปรี ยบใน
กำรแข่งขัน
ทั้งนี้ ในปี 2559 บริ ษทั ได้นำหัวรถจักรมำใช้ในกำรขนส่ งผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริ ษทั ทีพีไอ โพลีน เพื่อ
ขนส่ งปู น ซี เมนต์ของบริ ษ ัท โดยทำงรถไฟไปยัง คลังสิ น ค้ำและศู น ย์จ่ำยปู น ซี เมนต์ท ั่วประเทศ ซึ่ ง
สำมำรถลดต้น ทุ นกำรขนส่ งให้แ ก่ กลุ่ มบริ ษ ัทที พีไอ โพลีน ได้ และเป็ นกำรพัฒนำระบบกำรขนส่ ง
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ให้มีประสิ ทธิ ภำพ และมีควำมรวดเร็ วมำกยิ่งขึ้น สำมำรถเพิ่มปริ มำณกำรขนส่ ง
ปูนซีเมนต์ทำงรถไฟทดแทนกำรขนส่ งโดยรถยนต์บรรทุกพ่วง ซึ่งมีตน้ ทุนค่ำขนส่ งสู งกว่ำ นอกจำกนี้ ยงั
สำมำรถกระจำยสิ นค้ำไปทัว่ ประเทศได้ทนั ต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำ ทำให้เพิ่มโอกำสทำงกำรตลำด
และสร้ำงควำมได้เปรี ยบในกำรแข่งขัน
 กำรจำหน่ำยภำยในประเทศ
บริ ษทั ขำยปูนซี เมนต์และปูนสำเร็ จรู ปผ่ำนทำงตัวแทนจำหน่ ำยและขำยตรงให้กบั โครงกำรก่อสร้ำงซึ่ ง
รวมถึงผูร้ ับเหมำก่อสร้ำงและผูบ้ ริ โภค ในสัดส่ วน 70% ต่อ 30% โดยบริ ษทั มีตวั แทนขำยประมำณ 1,200
รำยทัว่ ประเทศไทย โดยประมำณ 30% เป็ นตัวแทนขำยเฉพำะผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั (Exclusive Agent)
บริ ษทั กำหนดระยะเวลำเก็บหนี้เฉลี่ย 60 วัน กับลูกค้ำทัว่ ไป
 กำรส่ งออก
บริ ษ ัทส่ งออกในรู ปปู น เม็ดเป็ นส่ วนใหญ่ มีปู น ซี เมนต์แ ละปู นส ำเร็ จรู ปบ้ำง โดยส่ งออกผ่ำนบริ ษ ัท
พลำสติก โพลีน จำกัด ซึ่ งถือ หุ ้น 99.99%โดยบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริ ษทั ส่ งออกเป็ น
สัดส่ วน 6% ของรำยได้จำกกำรขำยรวม ตลำดส่ งออกที่ใหญ่ที่สุดได้แก่ บังคลำเทศ และประเทศในกลุ่ม
อำเซียน ด้ำนรำคำส่ งออกบริ ษทั ใช้ Term FOB Basis หรื อ Ex-Factory Price โดยรับชำระค่ำสิ นค้ำผ่ำน
กำรเปิ ดเล็ตเตอร์ออฟเครดิต และกำรโอนเงินผ่ำนเทเลกรำฟฟิ ก
2.1.2.2 ภำวะกำรแข่งขัน
ก) สภำพกำรแข่งขันในอุตสำหกรรม
 ในประเทศ
บริ ษทั มีนโยบำยผลิตสิ นค้ำและเสนอบริ กำรที่มีคุณภำพสู งสุ ดเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรและควำมพึง
พอใจของลู ก ค้ำ อย่ ำ งต่ อ เนื่ อ งสิ นค้ำ ปู น ซี เ มนต์ ข องบริ ษัท ทุ ก ประเภทมี คุ ณ ภำพตำมมำตรฐำน
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อุตสำหกรรมของประเทศไทย ผลิตภำยใต้เทคโนโลยี และเครื่ องจั กรที่ทนั สมัย มีเทคโนโลยีที่ก้ำวหน้ำ
และมีประสิ ทธิภำพในกำรผลิตสู งสุ ด
ตำรำงแสดงประมำณกำรกำลังกำรผลิตปูนซีเมนต์ ของผู้ผลิตในประเทศไทย(1)
บริษัท

กำลังกำรผลิต ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
(ล้ำนตัน)
23.0
14.7
13.5
5.0
2.3
0.9
0.8
60.2

1. บริ ษทั ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน)
2. บริ ษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหำชน)
3. บริ ษทั ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหำชน)
4. บริ ษทั ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหำชน)
5. บริ ษทั ชลประทำนซีเมนต์ จำกัด (มหำชน)
6. บริ ษทั ภูมิใจไทยซีเมนต์ จำกัด
7. บริ ษทั เซเม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
รวม

ส่ วนแบ่ งตลำด
(%)
38.2
24.4
22.4
8.3
3.8
1.5
1.4
100.0

ที่มา : ประมาณการจากบริ ษัท
หมายเหตุ: (1) เป็ นกาลังการผลิตตามใบอนุญาตหรื อที่ได้ จดทะเบียนไว้ ซึ่ งอาจแตกต่ างจากกาลังการผลิตจริ ง ขึน้ อยู่กับ
การซ่ อมบารุ งเครื่ องจักรและประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องจักร

ทั้งนี้ ในส่ วน Supply ของปูนซี เมนต์ในประเทศไทยมี Rated Capacity ของผูผ้ ลิตปูนซี เมนต์ทุกรำยรวม
ทั้งสิ้ นประมำณ 60 ล้ำนตันต่อปี แต่ในทำงปฏิบตั ิมีผผู ้ ลิตบำงรำย ที่มีโรงงำนที่มีอำยุกำรใช้งำนมำยำวนำน
จะมีเครื่ องจักรที่ใช้งำนไม่ได้แล้ว นอกจำกนี้ตวั เลขกำลังกำรผลิตดังกล่ำวคำนวณจำกสมมติฐำนที่ไม่มีกำร
หยุดสำยกำรผลิต เพื่อซ่ อมแซมและบำรุ งรักษำ หรื อเพื่อเหตุผลอื่น หรื อหยุดสำยกำรผลิตเมื่อเครื่ องจักร
ล้ำสมัย หรื อมีตน้ ทุนกำรผลิตต่อหน่ วยสู งขึ้น ซึ่ งไม่เกิดประโยชน์จำกกำรประหยัดต้นทุนจำกขนำดของ
กำรผลิต (Economy of Scale) ทำให้กำลังกำรผลิตจริ งไม่เท่ำกับ Rated Capacity โดยบริ ษทั คำดว่ำกำลัง
กำรผลิตปูนซีเมนต์จริ งในประเทศมีอยูเ่ พียง 40 - 45 ล้ำนตันต่อปี โดยมี Domestic Demand ของปูนซี เมนต์
ประมำณ 33 ล้ำนตัน ปู นซี เมนต์ส่ วนที่ เหลื อ 12 ล้ำนตัน (หรื อ ประมำณ 36% ของ Domestic Cement
Demand ในปัจจุบนั ) หรื อเทียบเท่ำปูนเม็ด 10 ล้ำนตัน จะถูกส่ งออกไปจำหน่ำยในตลำดต่ำงประเทศ
ในปี 2563 ที่ ผ่ำนมำ บริ ษ ัท ได้พฒ
ั นำเทคโนโลยีช้ ัน สู งมำใช้ในกระบวนกำรผลิ ต ปู น ซิ เมนต์ เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภำพกำรเผำไหม้เชื้อเพลิง ซึ่ งจะสำมำรถลดต้นทุนกำรผลิตปูนซิ เมนต์ลงได้ นอกจำกนี้ ยงั ทำให้
สำมำรถนำขยะชุมชน (Municipal Solid Waste) มำใช้เพื่อทดแทนถ่ำนหิน ซึ่งเป็ นเชื้อเพลิงที่ก่อให้เกิดก๊ำซ
เรื อนกระจก โดยคำดว่ำตั้งแต่ปี 2565 เป็ นต้นไป บริ ษทั จะสำมำรถนำขยะชุมชนจำกพื้นที่ในแหล่งชุมชน
ต่ำง ๆ มำใช้ให้เป็ นประโยชน์ได้ถึง 2.7 ล้ำนตันต่อปี เป็ นกำรช่วยแก้ปัญหำกำรเน่ ำเหม็นของขยะมูลฝอยที่
กองล้นเต็มพื้นที่ซ่ ึ งกระทบต่อสุ ขภำพของประชำชน อีกทั้งยังสำมำรถช่วยลดก๊ำซเรื อนกระจกได้ประมำณ
6.5 ล้ำนตันต่อปี
ด้ำนธุ รกิจปูนซิ เมนต์ ในปี 2563 ที่ผำ่ นมำ ปริ มำณกำรใช้ปูนซิ เมนต์ในประเทศไทยอยู่ที่ประมำณ 33-34
ล้ำนตัน ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2562 ที่ผำ่ นมำ เนื่องจำกสถำนกำรณ์ระบำดของโรค Covid-19 อย่ำงไรก็ตำม
เนื่องจำกยังมีงำนโครงกำรก่อสร้ำงขนำดใหญ่ท้ งั ด้ำนคมนำคมและกำรสร้ำงสำธำรณู ปโภคขั้นพื้นฐำนใน
ประเทศอย่ำ งต่ อ เนื่ อ ง จึ งท ำให้ป ริ ม ำณกำรใช้ปู น ซิ เมนต์ล ดลงไม่ม ำก ในส่ วนของบริ ษ ัท ก็ไ ด้พฒ
ั นำ
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ ยวเนื่ องกับปู นซิ เมนต์อย่ำงต่ อเนื่ อ ง โดยได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เข้ำสู่ ตลำด ได้แก่ ปู น
สำเร็ จรู ป TPI (M601) สำหรับซ่ อมผิวคอนกรี ตชนิ ดแข็งตัวเร็ ว ปูนสำเร็ จรู ป TPI (M670) ประเภทไม่หด
ตัว (Non Shrink Grout) ใช้สำหรับงำนเทพื้นที่ตอ้ งกำรควำมแข็งแรงเป็ นพิเศษ ปูนสำเร็ จรู ป TPI (M671)
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ประเภทไม่หดตัวใช้สำหรับงำนทัว่ ไป (General Purpose Non Shrink Grout) ปูนปั้ นสำเร็ จรู ป (M900)
และสี ทีพีไอ ออลซี่ซนั่ (NP104) เป็ นต้น
แนวโน้ มในอนำคต
ในปี 2564 บริ ษทั คำดว่ำควำมต้องกำรใช้ปูนซิเมนต์ในประเทศจะใกล้เคียงกับปี 2563 โดยมีปัจจัยหนุ นจำก
กำรลงทุ น ก่ อ สร้ ำ งระบบสำธำรณู ป โภค ระบบขนส่ ง มวลชน และระบบโครงข่ ำ ยกำรคมนำคมใน
ส่ วนกลำงและส่ วนภูมิภำคตำมนโยบำยของภำครั ฐ ได้แก่ โครงกำรรถไฟฟ้ ำสำยสี ต่ำงๆ โครงกำรรถไฟ
ทำงคู่ โครงกำรรถไฟควำมเร็ ว สู ง เชื่ อ ม 3 สนำมบิ น โครงกำรก่ อ สร้ ำ งถนนมอเตอร์ เ วย์ กรุ งเทพนครรำชสี มำ โครงกำรมอเตอร์ เวย์บำงใหญ่- กำญจนบุรี และโครงกำรทำงด่วนบำงขุนเทียน-พระรำม 3
กำรก่อสร้ำงสนำมบินอู่ตะเภำ กำรขยำยสนำมบินสุ วรรณภูมิ เป็ นต้น ซึ่ งจะทำให้มีควำมต้องกำรใช้ปูน ซิ
เมนต์เพิ่มมำกขึ้นในส่ วนของที่เกี่ยวข้องกับนโยบำยภำครัฐ ส่ วนของภำคเอกชนจะชลอตัวลงบ้ำงตำมภำวะ
เศรษฐกิจ
ตลำดต่ ำงประเทศ
ด้ำนตลำดส่ งออกปูนเม็ด ปูนซิ เมนต์ และผลิตภัณฑ์จำกปูนซิ เมนต์ชนิ ดอื่นๆ ในปี 2563 ที่ผ่ำนมำ ได้รับ
ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์แพร่ ระบำดของ Covid-19 ทัว่ โลก ส่ งผลให้กำรขยำยตัวภำคกำรก่ อสร้ ำงใน
หลำยๆ ประเทศในแถบเอเชีย ซึ่ งเป็ นตลำดหลักในกำรนำเข้ำปูนเม็ดลดลง ดังนั้นควำมต้องกำรนำเข้ำปูน
เม็ด ปูนซิเมนต์ และวัสดุก่อสร้ำงอื่นๆ จึงขยำยตัวในอัตรำที่ลดลง เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่ผ่ำนมำ ประกอบ
กับผูผ้ ลิตปูนซิ เมนต์อื่นๆ ในแถบเอเซี ยได้ใช้กลยุทธ์ในด้ำนรำคำเพื่อแข่งขันในตลำด จึงส่ งผลกระทบต่อ
ปริ มำณกำรส่ งออกปูนเม็ดของไทย ทั้งนี้ บริ ษทั ส่ งออกในรู ปปูนเม็ดเป็ นส่ วนใหญ่ โดยมีกำรส่ งออกปูนซิ
เมนต์และผลิตภัณฑ์จำกปูนซิ เมนต์ชนิ ดอื่นๆ บ้ำง ซึ่ งตลำดส่ งออกหลักของบริ ษทั ได้แก่ จี น บังคลำเทศ
และประเทศในกลุ่มอำเซียน
2.1.3 กำรจัดหำผลิตภัณฑ์หรื อบริ กำร
2.1.3.1 ลักษณะกำรจัดกำรเพื่อให้ได้มำซึ่งผลิตภัณฑ์
วัตถุดิบสำคัญที่ใช้ในกำรผลิตปูนเม็ด คือ หิ นปูน และหิ นดินดำน (Alumina Shale) สำหรั บวัตถุดิบอื่น
ประกอบด้วยทรำย ยิป ซั่ม เหล็ก และดิ น แดง ทั้ง นี้ กำรค ำนวณส่ วนประกอบของวัต ถุ ดิ บ ในกำรผลิ ต
ปูนซีเมนต์ข้ ึนอยูก่ บั คุณภำพและกำรใช้งำนในแต่ละชนิดของปูนซีเมนต์
ทั้งนี้ บริ ษทั ประกอบธุรกิจเหมืองแร่ ของบริ ษทั เอง และเป็ นเจ้ำของรถบรรทุก รวมถึงอุปกรณ์ต่ำงๆ ที่ใช้ใน
กำรดำเนิ นงำนทำเหมือ งแร่ บริ ษทั ท ำเหมืองแร่ หิน ปู น และหิ น ดิ น ดำนในบริ เวณพื้นที่ ที่ ติดกับ โรงงำน
ปูนซีเมนต์ของบริ ษทั โดยกำรจัดหำวัตถุดิบสำคัญจำกบุคคลภำยนอกที่ใช้ในกำรผลิตปูนซี เมนต์ของบริ ษทั
มี ดังนี้
วัตถุดิบ
แหล่งที่มำ
จำนวน
สัดส่ วนในกำรซื้อวัตถุดิบ
ผูจ้ ำหน่ำย ในประเทศ ต่ำงประเทศ
(รำย)
(%)
(%)
หินปูน
จำกเหมืองหินปูนที่ได้รับประทำนบัตร
หินดินดำน
จำกเหมืองหินดินดำนที่ได้รับประทำนบัตร
แร่ เหล็ก (copper slag) นำเข้ำจำกประเทศญี่ปุ่น
1
100
ยิปซัม่
สั่งซื้อโดยทำสัญญำ 1 ปี
1
100
0
น้ ำมันเตำ
ผลิตเอง
สั่งซื้อโดยทำสัญญำเป็ นครั้งครำว
2
100
0
ถ่ำนหิน
ส่ วนใหญ่นำเข้ำจำกประเทศอินโดนีเซีย
ประมำณ 6
70
30
และสั่งซื้อโดยทำสัญญำระยะยำวและ Spot
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ก) กำรผลิตเพื่อจำหน่ำย (Production Facilities)
โรงงำนของบริ ษทั ตั้งอยูใ่ นจังหวัดสระบุรีประกอบด้วย โรงงำนผลิตปูนซี เมนต์ที่ดำเนิ นกำรผลิต แล้วจำนวน 4
โรง และโรงผลิตปูนสำเร็ จรู ปอีกจำนวน 3 โรง ซึ่ งโรงผลิตปูนซี เมนต์ท้ งั 4 โรงมีกำลังกำรผลิตรวม 13.5 ล้ำน
ตันต่อปี สำยกำรผลิตปูนซีเมนต์ท้ งั หมดนี้เรี ยกว่ำ “กระบวนกำรผลิตแบบเผำแห้ง” โดยใช้เตำเผำแบบหมุนและ
เข้ำหออบควำมร้อนโดยใช้หน่ วยกำรผลิตไซโลเก็บปูนซี เมนต์สำยกำรบรรจุสำนักงำน และเครื่ องมือในกำร
ควบคุมกำรผลิตร่ วมกันสำหรับเครื่ องจักรส่ วนใหญ่ในโรงผลิตปูนซีเมนต์ และโรงผลิตปูนสำเร็ จรู ปนั้น บริ ษทั
ซื้ อจำก Krupp Polysius AG และ PFT Putz–Und Fordertechnik GmbH แห่ งประเทศสำธำรณรัฐเยอรมนี
ตำมลำดับ ซึ่งเป็ นบริ ษทั ที่มีชื่อเสี ยงในด้ำนเครื่ องจักรผลิตปูน ส่ วนกำรซ่ อมบำรุ งเครื่ องจักรบริ ษทั จะหยุดกำร
ผลิตเพื่อบำรุ งซ่ อมแซมอุปกรณ์และเครื่ องจักรทุกๆ 11 เดือน (โดยส่ วนใหญ่เป็ นกำรซ่ อมบำรุ งเตำเผำ) ซึ่ งใช้
ระยะเวลำในกำรปิ ดบำรุ งซ่อมแซมโดยเฉลี่ยประมำณ 20 วัน
ข) สภำพปัญหำเกี่ยวกับวัตถุดิบ
เนื่องจำก บริ ษทั ประกอบธุรกิจปูนซีเมนต์เป็ นเวลำนำน จึงไม่มีปัญหำด้ำนกำรบริ หำรจัดกำรเกี่ยวกับวัตถุดิบ
2.1.3.2 ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
ก) กำรดำเนินกำรเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
กำรบริ หำรจัดกำรด้ำนสิ่ งแวดล้อ ม บริ ษ ัท ในเครื อ ทีพีไอ โพลี น มีควำมมุ่งมัน่ ในกำรอนุ รักษ์สิ่ งแวดล้อ ม
รวมทั้งกำรปรับปรุ งและรักษำสิ่ งแวดล้อมให้เป็ นไปตำมมำตรฐำนที่กำหนดไว้อย่ำงเหมำะสม และต่อเนื่ อง
พร้อมจัดทำแผนกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่ งแวดล้อมประจำปี ทั้งคุณภำพอำกำศ คุณภำพน้ ำ และคุณภำพ
สิ่ งแวดล้อมโดยรวม โดยทำกำรตรวจวัดทั้งในพื้นที่โรงงำนและชุมชนที่อยู่โดยรอบๆโรงงำน เช่น ปริ มำณฝุ่ น
ละออง ควำมดังเสี ยง ควำมสั่ นสะเทือน ควำมร้ อ น รวมไปถึงกำรใช้เชื้ อ เพลิง ถ่ำนหิ นบิ ทูมินัสที่มีป ริ มำณ
ซัลเฟอร์ ต่ำ ซึ่ งเป็ นกำรลดปริ มำณมลพิษจำกแหล่งกำเนิ ดอย่ำงได้ผล เพื่อ ให้ลูกค้ำ พนักงำน และชุ มชนได้
ตระหนักว่ำบริ ษทั ในเครื อ ทีพีไอโพลีน มีควำมรั บผิดชอบในกำรปรั บปรุ งกำรจัดกำรด้ำนสิ่ งแวดล้อมอย่ำง
ต่อเนื่ อง และป้ องกันมลภำวะในกำรทำงำนทุกๆ ด้ำน โดยได้มีกำรนำระบบมำตรฐำนกำรจัดกำรสิ่ งแวดล้อม
ISO 14001:2015 มำประยุกต์ใช้ตำมมำตรฐำนสำกล มีกำรให้ควำมร่ วมมือ และปฏิบตั ิตำมข้อบังคับ กฎหมำย
และข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อม มีกำรควบคุมและลดปริ มำณฝุ่ น รวมทั้งคุณภำพของน้ ำทิ้งจำก
กระบวนกำรผลิต นอกจำกนี้ บริ ษทั มีนโยบำยประหยัดและอนุรักษ์กำรใช้พลังงำน ควบคุมและจัดกำรปริ มำณ
ของเสี ยอย่ำ งถู กต้อ ง รวมถึงจัดให้มีกำรใช้ทรั พยำกรอย่ำงคุ ้มค่ ำ และมีประสิ ทธิ ภ ำพ มีกำรส่ งเสริ ม และ
สนับ สนุ น กิ จกรรมด้ำนสิ่ ง แวดล้อ มอย่ำงเต็มที่ โดยให้ค วำมร่ วมมือ กับ ภำครั ฐ ภำคเอกชน และชุ ม ชนที่
ใกล้เคี ยง และมีกำรทบทวนจุ ดประสงค์แ ละเป้ ำหมำยด้ำนสิ่ งแวดล้อ ม รวมทั้งจัดให้มีกำรให้ควำมรู ้ และ
ฝึ กอบรมเรื่ อ งสิ่ ง แวดล้อ มให้กับ พนัก งำนทุ ก ระดับ ตำมควำมเหมำะสม เพื่ อ ให้พ นั ก งำนตระหนัก เรื่ อ ง
สิ่ งแวดล้อม
นอกจำกนี้ กลุ่ มที พีไอโพลี น ได้ดำเนิ น โครงกำรผลิ ตกระแสไฟฟ้ ำจำกควำมร้ อ นทิ้งในกระบวนกำรผลิ ต
ปูนซีเมนต์ เพื่อลดกำรซื้อ และลดกำรผลิตไฟฟ้ำของกำรไฟฟ้ำฝ่ ำยผลิตแห่งประเทศไทย โดยโครงกำรดังกล่ำว
ไม่มีกำรใช้เชื้อเพลิงในกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ ทำให้สำมำรถลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
“รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมของบริ ษทั ปรำกฎอยู่ในหัวข้อ ทีพีไอ โพลีนกับคุณภำพ
ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสิ่ งแวดล้อม”
ข) ค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทุนเพื่อควบคุมสิ่ งแวดล้อมในช่วง 3 ปี ที่ผำ่ นมำหรื อในอนำคต
บริ ษทั ได้จดั สรรงบประมำณเพื่อเป็ นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำรเพื่อควบคุมด้ำนสิ่ งแวดล้อมในช่วง 3 ปี
ย้อนหลัง ดังนี้
1. กำรติดตั้ง High Tension EP Coal Dry ในกำรดักฝุ่ นโดยมีค่ำใช้จ่ำยประมำณ 45 ล้ำนบำท
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2. ขยำยบ่ อพักน้ ำ (บ่อ ตกตะกอน) เพื่อ นำกลับมำใช้ซ้ ำให้สำมำรถจุ ได้ถึง 180,000 ลู กบำศก์เมตร โดยมี
ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำ 7,500,000 บำท
3. กำรติดตั้งสำยพำนลำเลียงวัตถุดิบจำกหน้ำเหมือง Site-A (Regenerative Downhill Conveyor) มูลค่ำ 350
ล้ำนบำท มำยังเครื่ อ งย่อ ยหิ น ของโรงปู น ซี เมนต์ ทดแทนกำรขนส่ งด้วยรถบรรทุ ก ท ำให้ล ดกำรฟุ้ ง
กระจำยของฝุ่ นจำกกำรขนส่ งด้วยรถบรรทุก ลดกำรใช้เชื้อเพลิงน้ ำมันดีเซลได้ถึง 105 ล้ำนบำทต่อปี และ
ลดกำรปลดปล่อย Green House Gas จำกกำรขนส่ งได้อีกด้วย นอกจำกนี้ ระบบสำยพำนดังกล่ำวสำมำรถ
ผลิตกระแสไฟฟ้ำได้ 820 กิโลวัตต์
4.

ติดตั้งสำยพำนลำเลียงวัตถุดิบ และ Mobile Crusher เหมืองหินปูน C1, C2 และเหมืองหิ นดินดำน (Shale)
C1 ซึ่ งจะผลิตและย่อยหิ นปูน และหิ นดินดำน (Shale) โดยตรงจำกหน้ำเหมือง เพื่อส่ งตรงเข้ำโรงงำน
ผ่ำนสำยพำนลำเลียงทดแทนกำรขนส่ งด้วยรถบรรทุก

4.1 Mobile Crusher และสำยพำนลำเลียงหินปูน C1 ค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทุนประมำณ 216 ล้ำนบำท
ทดแทนกำรขนส่ งด้วยรถบรรทุกเป็ นระยะทำงไปกลับประมำณ 3 กม. เริ่ มเดินเครื่ องจักร ปี พ.ศ.
2556
4.2 Mobile Crusher และสำยพำนลำเลียงหินปูน C2 มีค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทุนประมำณ 455 ล้ำนบำท
ทดแทนกำรขนส่ งด้วยรถบรรทุกเป็ นระยะทำงไปกลับประมำณ 10 กม. เริ่ มเดินเครื่ องจักร ปี พ.ศ.
2559 ระบบสำยพำนลำเลียง ดังกล่ำวสำมำรถผลิตกระแสไฟฟ้ำได้ 215 กิโลวัตต์
4.3 Mobile Crusher และสำยพำนลำเลียงหิ นดินดำน (Shale) C1 มีค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทุนประมำณ 475
ล้ำนบำท ทดแทนกำรขนส่ งด้วยรถบรรทุ กเป็ นระยะทำงไปกลับ ประมำณ 6 กม. เริ่ ม เดิ น
เครื่ องจักร ปี พ.ศ. 2563
5. โครงกำร Plant ล้ำงหิน Classification Plant (CDE)
เป็ นกำรนำหิ นคลุก (Scrap) ที่เหลือจำกระบวนกำรผลิตหิ นก่อสร้ำง (Aggregate) ซึ่ งไม่สำมำรถนำมำใช้
ประโยชน์ได้ โดยนำหิ นคลุกดังกล่ำว Recycle ผ่ำนกระบวนกำรล้ำง, ร่ อนเปี ยก, ขัดทำควำมสะอำด และ
แยกขนำดตำมที่ตอ้ งกำร เพื่อนำไปใช้เป็ นวัตถุดิบในกำรผลิต ปูนเม็ด , ปูนซี เมนต์, ปูนสำเร็ จรู ป และ
คอนกรี ตเป็ นต้น Plant ล้ำงหิน CDE มีกำลังผลิต 300 ตันต่อชัว่ โมง มีค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทุนประมำณ 450
ล้ำนบำท เริ่ มเดินครื่ องจักร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562
6. โครงกำร Prepol-SC
เป็ นโครงกำรติ ดตั้งเครื่ อ งจักรเพิ่มเติ มในส่ วนของเตำเผำปู นซี เมนต์ เพื่อ ให้ส ำมำรถน ำขยะมำใช้เป็ น
เชื้อเพลิงทดแทนถ่ำนหินได้ถึง 25% เริ่ มดำเนินกำรตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2563 และจะเริ่ มเดินเครื่ องที่เตำเผำ 3 ใน
ต้นปี พ.ศ. 2564 ตำมด้วย เตำเผำ 2 และ 4 ในปี เดียวกัน โครงกำรนี้ มีค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทุนที่เตำเผำ 2, 3
และ 4 เป็ นเงิน 565 ล้ำนบำท, 526 ล้ำนบำท และ 487 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ส่ วนเตำเผำ 1 มีแผนที่จะ
ดำเนินกำรในปี พ.ศ. 2565
7. ติ ด ตั้ง ระบบตรวจวัด คุ ณ ภำพอำกำศที่ ร ะบำยออกจำกปล่ อ งแบบต่ อ เนื่ อ ง (Continueous Emission
Monitoring system) ของโรงปูนซีเมนต์โรงที่ 4 จำนวน 10 ปล่อง มูลค่ำกว่ำ 20 ล้ำนบำท ติดตั้งแล้วเสร็ จใน
ปี 2559
8. ติดตั้งระบบดักฝุ่ นแบบถุงกรอง (Bag filter) และเครื่ องดักฝุ่ นแบบไฟฟ้ำสถิตย์ (Electrostatic Precipitator)
ก่อนระบำยออกสู่ ปล่องของโรงปูนซีเมนต์โรงที่ 4 มูลค่ำกว่ำ 200 ล้ำนบำท ติดตั้งแล้วเสร็ จในปี 2559
9. ปี 2560 มีโครงกำรติดตั้งบ่อสังเกตุกำรณ์ (Monitoring well) สำหรับใช้ติดตำมตรวจสอบคุณภำพน้ ำใต้ดิน
งบประมำณค่ำใช้จ่ำยประมำณ 2,000,000 บำท
10. ปี 2561 - 2563 บริ ษทั ฯ มีโครงกำรศึกษำคุณภำพอำกำศ รั ศมี 5 กิ โลเมตร รอบพื้น ที่อุตสำหกรรมกลุ่ ม
บริ ษ ัท ในเครื อ ที พีไอ โพลี น และรอบพื้น ที่ เหมือ งแร่ หิน ปู น และหิ นดิ น ดำนของบริ ษ ัท ในจังหวัด
สระบุ รี ท ำกำรศึ กษำต่ อเนื่ องเป็ นระยะเวลำ 3 ปี โดยสถำบั น วิ จั ย และให้ ค ำปรึ กษำแห่ ง
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ (TU-RAC) โดยมี รศ.ดร. วรำวุธ เสื อดี เป็ นหัวหน้ำโครงกำรศึกษำฯ และใช้
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งบประมำณในกำรศึกษำกว่ำ 11 ล้ำนบำท เพื่อนำผลที่ได้จำกกำรศึกษำมำใช้ในกำรจัดกำรด้ำนสิ่ งแวดล้อม
ที่เป็ นไปได้ในทำงปฏิบตั ิ และนอกจำกนี้ ยงั สำมำรถนำผลกำรศึกษำที่ได้มำใช้ในกำรปรับปรุ งมำตรกำร
ป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่ งแวดล้อมให้เหมำะสมและมีคุณภำพมำกขึ้น
11. ปี 2561 มีโครงกำรติดตั้งโรงกรองน้ ำทิ้งจำกโรงไฟฟ้ ำ เพื่อปรับปรุ งคุณภำพน้ ำทิ้ง โดยสำมำรถนำน้ ำทิ้ง
ประมำณร้อยละ 60 กลับมำใช้ใหม่ในกระบวนกำรผลิตของโรงไฟฟ้ำ ทำให้สำมำรถทดแทนกำรใช้น้ ำดิบ
เป็ นผลให้มีกำรใช้น้ ำดิบจำกแม่น้ ำป่ ำสักลงได้ โดยมูลค่ำโครงกำรประมำณ 100 ล้ำนบำท
12. โครงกำรติดตั้งสถำนีตรวจคุณภำพอำกำศแบบถำวร เพื่อตรวจวัดคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศรอบโรงงำน
จำนวน 5 สถำนี งบประมำณค่ ำใช้จ่ำยในกำรติ ดตั้งประมำณ 25,000,000 บำท คำดว่ำติ ดตั้งแล้วเสร็ จ
ทั้งหมดประมำณกลำงปี 2563
13. โครงกำรศึกษำผลกระทบด้ำนโลหะหนักต่อพื้นที่เลี้ยงโคนมพื้นที่เกษตรกรรมและต่อสัตว์น้ ำในพื้นที่รัศมี
20 กิโลเมตร รอบโครงกำร งบประมำณค่ำใช้จ่ำยประมำณ 10 ล้ำนบำท โดยจะทำกำรศึกษำเป็ นระยะเวลำ
3 ปี ต่อเนื่องกัน ระหว่ำงปี 2562 - 2564
14. บริ ษทั มีโครงกำรตรวจวัดฝุ่ นละอองในบรรยำกำศที่มีขนำดไม่เกิ น 2.5 ไมครอน จำนวน 8 สถำนี รอบ
พื้นที่โครงกำรโดยจะทำกำรตรวจวัดเป็ นระยะเวลำ 5 ปี ต่อเนื่ อง ระหว่ำงปี 2562 - 2566 ทำกำรตรวจวัด
โดยบริ ษทั ที่ปรึ กษำด้ำนสิ่ งแวดล้อม (Third Party) ) งบประมำณค่ำใช้จ่ำยปี ละ 1 ล้ำนบำท
15. ปรับปรุ งประสิ ทธิ ภำพของระบบดักจัดฝุ่ นละอองแบบไฟฟ้ ำสถิต (Electrostatic Precipitators) ที่ปล่อง
Clinker Cooler โรงงำนที่ 4 ภำยในปี 2563 งบประมำณค่ำใช้จ่ำย 10 ล้ำนบำท
16. ปรับปรุ งระบบตรวจวัดคุณภำพอำกำศต่อเนื่ องแบบอัตโนมัติ (CEMs) ของโรงงำนที่ 4 ระหว่ำงปี 25642566งบประมำณค่ำใช้จ่ำย 30 ล้ำนบำท
17. บริ ษทั ฯ มีโครงกำรตรวจวัดคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศเพิ่มเติม จำนวน 2 สถำนี ซึ่ งอยู่นอกพื้นที่ศึกษำ
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ได้แก่ 1)สถำนี โรงเรี ยนมวกเหล็กวิทยำ และ 2)สถำนี องค์กำรบริ หำรส่ วนตำบล
มิตรภำพ โครงกำรตรวจวัดคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศเพิ่มเติม จำนวน 2 สถำนี ซึ่ งอยู่นอกพื้นที่ศึกษำ
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ได้แก่ 1) สถำนี โรงเรี ยนมวกเหล็กวิทยำ และ 2) สถำนี องค์กำรบริ หำรส่ วนตำบล
มิตรภำพ โดยมีงบประมำณค่ำใช้จ่ำยปี ละ 0.5 ล้ำนบำท (ดำเนินกำรต่อเนื่องทุกปี ) โดยมีดชั นีที่ตอ้ งตรวจวัด
ทั้งสิ้ น 7 ดัชนี ประกอบด้วย
17.1 ฝุ่ นละอองรวมทั้งหมด (TSP) ต่อเนื่อง 24 ชัว่ โมง
17.2 ฝุ่ นละอองขนำดไม่เกิน 10 ไมโครเมตร (PM-10) ต่อเนื่อง 24 ชัว่ โมง
17.3 ก๊ำซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ชัว่ โมง
17.4 ก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ชัว่ โมง และ เฉลี่ย 24 ชัว่ โมง
17.5 ก๊ำซไฮโดรเจนคลอไลด์ (HCl) เฉลี่ย 24 ชัว่ โมง
17.6 โลหะหนัก (Hg, Cd และ Pb) เฉลี่ย 24 ชัว่ โมง
17.7 ค่ำควำมเร็ วลม และทิศทำงลม
ค) ผลกำรปฏิบตั ิจริ งเมื่อเทียบกับข้อกำหนดตำมกฎหมำย
ในระยะเวลำที่ผ่ำนมำบริ ษทั ปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขและมำตรกำรป้ องกันและลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม และ
มำตรกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่ งแวดล้อมอย่ำงเคร่ งครัดตำมที่ได้ระบุไว้ในรำยงำนกำรศึกษำผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม (EIA) โดยจัดให้มีกำรตรวจวัดตำมแผนและจัดทำรำยงำนผลเสนอต่อสำนักนโยบำยและแผน
ทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่ งแวดล้อม (สผ.) และกรมโรงงำนอุตสำหกรรม (กรอ.) เป็ นประจำให้อยู่ในเกณฑ์ที่
รำชกำรกำหนด
ง) ข้อพิพำทหรื อกำรถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมและแนวทำงกำรแก้ไข
ไม่มี
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2.2 กำรประกอบธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จ
บริ ษทั ทีพีไอ คอนกรี ต จำกัด (“ทีพีไอ คอนกรี ต” ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยถือหุ ้น 99.99% โดยบริ ษทั ) เป็ นผูผ้ ลิตคอนกรี ต
ผสมเสร็ จรำยใหญ่อนั ดับสำมของประเทศไทย ทั้งนี้ บริ ษทั ได้จดั ตั้งทีพีไอคอนกรี ต ขึ้นในปี 2534 เพื่อขยำยช่องทำงกำร
จำหน่ำยผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ให้มำกขึ้น ทีพีไอ คอนกรี ต เป็ นผูผ้ ลิต และจำหน่ ำยคอนกรี ตผสมเสร็ จในประเทศไทยโดย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ทีพีไอ คอนกรี ต มีหน่ วยผลิตรวม 67 หน่ วย มีกำลังกำรผลิตรวมประมำณ 3.88 ล้ำนลูกบำศก์
เมตรต่อปี หรื อเท่ำกับร้อยละ 9 ของกำลังกำรผลิตคอนกรี ตผสมเสร็ จทั้งหมดภำยในประเทศ โดยมีส่วนแบ่งทำงกำรตลำด
ร้อยละ 11 ของปริ มำณขำยในประเทศ และร้อยละ 24 ของปริ มำณขำยในแถบกรุ งเทพฯ และปริ มณฑล
2.2.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์หรื อบริ กำร
2.2.1.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์
คอนกรี ตผสมเสร็ จถือเป็ นผลิตภัณฑ์หลักในกำรก่อสร้ำงสิ่ งปลูกสร้ำงต่ำงๆ สำมำรถแบ่งออกเป็ น 12 กลุ่ม
ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

คอนกรี ตทัว่ ไป
คอนกรี ตปั๊ม
คอนกรี ตเข็มเจำะ
คอนกรี ตอัดแรง
คอนกรี ตสลิปฟอร์ม
คอนกรี ตกำลังอัดสู ง
คอนกรี ตควำมร้อนต่ำ

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

คอนกรี ตแข็งตัวเร็ ว
คอนกรี ตชำยฝั่งทะเล
คอนกรี ตกันซึม
คอนกรี ตพื้นอุตสำหกรรม
คอนกรี ตห้องเย็น
คอนกรี ตงำนหล่อชิ้นส่ วนสำเร็จรู ป
คอนกรี ตไหลเข้ำแบบง่ำย

นอกจำกนี้ ทีพีไอ คอนกรี ต ยังให้บริ กำรปั๊ มยิงคอนกรี ตแก่ลูกค้ำที่ตอ้ งกำรเทคอนกรี ตบนที่สูง เช่น อำคำร
สู ง หรื อทำงยกระดับอีกด้วย
2.2.1.2 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อโอกำสหรื อข้อจำกัดในกำรประกอบธุรกิจ
กำรผลิตคอนกรี ตผสมเสร็ จ และกำรก่ อสร้ ำงหน่ วยผลิตต้องผ่ำนกำรขออนุ ญำตจำกหน่ วยงำนรำชกำรที่
เกี่ ย วข้อ ง โดยผูผ้ ลิ ต คอนกรี ต ผสมเสร็ จ จะต้อ งผลิ ต คอนกรี ต ผสมเสร็ จ ให้ ไ ด้คุ ณ ภำพตำมมำตรฐำน
นอกจำกนี้ ชนิ ด ของเครื่ องจัก ร ขนำดของหน่ ว ยผลิ ต และกำรรั ก ษำสิ่ ง แวดล้อ ม ก็ ต้อ งได้ม ำตรฐำน
หน่วยงำนรัฐจึงจะออกใบอนุญำตประกอบกำรให้ ทั้งนี้ผผู ้ ลิตคอนกรี ตผสมเสร็ จจะต้องได้รับกำรตรวจสอบ
ทุกๆปี ปี ละประมำณสองครั้ง นอกจำกนี้ผผู ้ ลิตคอนกรี ตผสมเสร็ จทุกรำยจะต้องได้รับใบอนุ ญำตในกำรเก็บ
รั กษำปูนซี เมนต์ และกำรบริ โภคสำธำรณู ปโภค ทั้งไฟฟ้ ำและน้ ำประปำอี กด้วย ซึ่ งถือเป็ นข้อจำกัดและ
อุปสรรคของผูผ้ ลิตรำยใหม่ในกำรเข้ำสู่ ธุรกิจนี้
2.2.2 ตลำดและภำวะกำรแข่งขัน
2.2.2.1 นโยบำยและลักษณะกำรตลำด
ก)



กลยุทธ์กำรแข่งขัน : ทีพีไอ คอนกรี ต ใช้กลยุทธ์ในกำรแข่งขันในอุตสำหกรรมคอนกรี ตผสมเสร็ จได้แก่
กลยุทธ์ทำงด้ำนรำคำ คุณภำพของผลิตภัณฑ์ กำรจัดส่ งสิ นค้ำตรงเวลำ มีบริ กำรหลังกำรขำยที่รวดเร็ ว
และมีผลิตภัณฑ์ที่มีควำมหลำกหลำยเหมำะสมกับกำรใช้งำนของลูกค้ำ นอกจำกนี้ ทีพีไอ คอนกรี ต ยัง
ได้พฒั นำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มคุณภำพ และสร้ำงมูลค่ำของสิ นค้ำอย่ำงต่อเนื่อง
รำคำและต้นทุน : รำคำคอนกรี ตผสมเสร็ จของทีพีไอ คอนกรี ต มีรำคำใกล้เคียงกับผูน้ ำตลำด โดยทีพีไอ
คอนกรี ต มีลูกค้ำซึ่งเป็ นพันธมิตรที่ดีทำงกำรค้ำ และให้กำรสนับสนุนมำโดยตลอด ซึ่ งจะเห็นได้จำกกำร
ที่ลูกค้ำมีกำรติดต่อทำกำรค้ำและมียอดสั่งซื้ อสิ นค้ำกับ ทีพีไอ คอนกรี ต มำนำนหลำยปี อย่ำงต่อเนื่ อง
ส่ งผลให้เกิดกำรได้เปรี ยบในกำรแข่งขัน ทั้งนี้ เป็ นผลมำจำกกำรที่ ทีพีไอ คอนกรี ต ได้ให้ควำมสำคัญใน
ด้ำนคุณ ภำพของผลิตภัณฑ์เป็ นอย่ำงมำก โดยกำรคัดสรรวัตถุ ดิบ ที่ มีคุณ ภำพ เช่ น กำรใช้ปู น ซี เมนต์
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คุ ณ ภำพสู ง จำก บริ ษ ัท ที พี ไ อ โพลี น จ ำกัด (มหำชน) เป็ นส่ ว นผสมหลัก ท ำให้ก ำรผลิ ต คอนกรี ต
ผสมเสร็ จมีคุณภำพสู ง
ในด้ำนต้นทุนกำรผลิต เนื่ องจำกวัตถุดิบหลักในกำรผลิตคอนกรี ตผสมเสร็ จของ ทีพีไอ คอนกรี ต คือ
ปูนซีเมนต์ โดยทีพีไอ คอนกรี ต ได้ซ้ือปูนซีเมนต์ และหิน ซึ่งเป็ นวัตถุดิบหลักจำกบริ ษทั โดยมีเครื อข่ำย
กำรตลำดและกำรจัดส่ งที่ครอบคลุมพื้นที่ทวั่ ประเทศ ทำให้ ทีพีไอ คอนกรี ต มีควำมได้เปรี ยบในด้ำน
ต้นทุนกำรผลิตที่ต่ำ
 ระบบบริ หำรคุณภำพและคุณภำพสิ นค้ำ : ทีพีไอ คอนกรี ต มีนโยบำยยึดหลักกำรผลิตสิ นค้ำคุณภำพ และ
ให้บริ กำรตำมมำตรฐำนสำกล รวมถึงเน้นกำรจัดส่ งที่ตรงเวลำ มีกำรแก้ไขปั ญหำที่รวดเร็ วโดยมีรำคำ
ใกล้เคียงกับผูน้ ำตลำด ทั้งนี้ กระบวนกำรผลิตของทีพีไอ คอนกรี ต ยังได้รับกำรรับรองมำตรฐำนระบบ
กำรบริ หำรคุณภำพในขอบข่ำยกำรผลิตและกำรให้บริ กำร (มอก./ISO 9002) กำรรับรองมำตรฐำนระบบ
กำรจัดกำรอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย (มอก.18001:2007) ได้รับมำตรำฐำนอุตสำหกรรมคอนกรี ต
ผสมเสร็ จ มอก.213-2560 และได้รับกำรรั บ รองมำตรฐำนด้ำนกำรจัดกำรธุ รกิ จที่ มีผลกระทบต่ อ
สิ่ งแวดล้อม (ISO 14001:2015) นอกจำกนี้ ทีพีไอ คอนกรี ต ยังมีนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อใช้ในกำรพัฒนำ
กระบวนกำรผลิตเพื่อให้ได้สินค้ำที่หลำกหลำยอย่ำงต่อเนื่อง
 กำรบริ กำร : ทีพีไอ คอนกรี ต มีหน่ วยผลิตที่ต้ งั กระจำยอยูต่ ำมถนนสำยหลักทุกแห่ งในกรุ งเทพฯ และ
ปริ มณฑล รวมถึงตำมหัวเมืองหลักในต่ำงจังหวัดที่กำลังเติบโตและมีควำมสำคัญกับภำวะเศรษฐกิจ โดย
เลือกเน้นทำเลที่ต้ งั ที่สะดวก สำหรับกำรลำเลียงขนส่ งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ให้มำกที่สุด เพื่อให้สำมำรถ
จัดส่ ง สิ น ค้ำให้แ ก่ ลู ก ค้ำได้อ ย่ำ งรวดเร็ ว อี กทั้งยัง มีกำรเพิ่ม ช่ อ งทำงกำรจำหน่ ำ ยไว้บ ริ กำรลู กค้ำ ให้
สำมำรถติดต่อได้ง่ำยและสะดวกรวดเร็ ว พร้อมทั้งมีนโยบำยกำรให้บริ กำรหลังกำรขำยที่ครอบคลุมในทุก
เรื่ องของผลิตภัณฑ์คอนกรี ต
 ชื่อเสี ยง : ทีพีไอ คอนกรี ต จำหน่ ำยคอนกรี ตผสมเสร็ จภำยใต้ยี่ห้อ “ทีพีไอพีแอล” โดย ทีพีไอ คอนกรี ต
มีนโยบำยที่ยดึ หลักกำรผลิตสิ นค้ำคุณภำพ และบริ กำรตำมมำตรฐำนสำกล เน้นกำรจัดส่ งที่ตรงเวลำมีกำร
ให้คำปรึ กษำ และวิธีกำรแก้ไขปัญหำที่รวดเร็ ว โดยมีรำคำใกล้เคียงกับผูน้ ำตลำด
ข) ลักษณะลูกค้ำ : ทีพีไอ คอนกรี ต จำหน่ำยคอนกรี ตผ่ำนตัวแทนจำหน่ ำยประมำณ 264 รำย โดยไม่ได้
พึ่งพิงสัดส่ วนกำรขำยกับลูกค้ำรำยใดรำยหนึ่งเป็ นหลัก
ค) กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย
ทีพีไอ คอนกรี ต มีประเภทกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยที่สำคัญสำหรับกำรขำยคอนกรี ตผสมเสร็ จ ดังนี้
1. ทีพีไอ คอนกรี ต ขำยให้กบั ตัวแทนจำหน่ำยเพื่อจัดส่ งให้กบั ลูกค้ำรำยย่อยอีกทอดหนึ่ง
2. ทีพีไอ คอนกรี ต ขำยให้กบั โครงกำรก่อสร้ำงและผูร้ ับเหมำก่อสร้ำง
3. ทีพีไอ คอนกรี ต ขยำยตลำดและเพิ่มช่องทำงกำรจัดจำหน่ ำยโดยกำรผ่ำนแฟรนไชส์ทวั่ ประเทศ โดยมี
ระบบกำรผลิต และระบบกำรจัดจำหน่ ำยในรู ปแบบวิธีกำรดำเนิ นธุ รกิจอยู่ในมำตรฐำนเดียวกันกับ
ทีพีไอ คอนกรี ต
ง) กำรจำหน่ำยและช่องทำงกำรจำหน่ำย
 กำรจำหน่ำยภำยในประเทศ
ทีพีไอ คอนกรี ต จำหน่ำยคอนกรี ตภำยใต้ยหี่ อ้ “ทีพีไอพีแอล” โดยคอนกรี ตผสมเสร็ จทั้งหมดจะขำยใน
ตลำดประเทศไทยเท่ำนั้น
ทีพีไอ คอนกรี ตจำหน่ ำยคอนกรี ตผสมเสร็ จผ่ำนตัวแทนจำหน่ ำยประมำณ 264 รำย ส่ วนที่เหลือขำย
ตรงให้กบั ผูบ้ ริ โภค โดยมีระยะเวลำกำรขำยเชื่อ 30 – 60 วัน โดยลูกค้ำจะต้องวำงหลักทรัพย์ค้ ำประกัน
ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 สัดส่ วนกำรจำหน่ ำยคอนกรี ตผสมเสร็ จ ผ่ำนตัวแทนจำหน่ ำย ต่อ กำร
ขำยตรง คิดเป็ นสัดส่ วน 52% : 48% ของปริ มำณขำยทั้งหมด
ตลำดที่ ส ำคัญ ของที พี ไอ คอนกรี ต อยู่ในแถบกรุ งเทพฯ และปริ ม ณฑล ซึ่ งเป็ นตลำดคอนกรี ต
ผสมเสร็ จที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ บริ ษทั เชื่อว่ำ ทีพีไอ คอนกรี ต มีส่วนแบ่งในตลำดนี้ถึง 24%
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นอกจำกนี้ ทีพีไอ คอนกรี ต ยังมีรูปแบบกำรทำธุ รกิ จที่ยงั มุ่งเน้นกำรขยำยเครื อข่ำยหน่ วยผลิตอย่ำง
ต่อเนื่ อง ทั้งกำรลงทุนทำงตรง และขยำยผ่ำนแฟรนไชส์ โดยมีหน่ วยผลิตตั้งกระจำยอยู่ตำมถนนสำย
หลักทุ กแห่ งในกรุ งเทพฯ และปริ มณฑล รวมถึ งตำมหัวเมือ งหลักในต่ ำงจังหวัดที่ กำลังเติ บ โตทั่ว
ภูมิภำค เพื่อรองรับแผนกำรลงทุนขนำดใหญ่ของภำครัฐ และเอกชน ทำให้มียอดขำยประเภทโครงกำร
ขนำดใหญ่เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งเป็ นปัจจัยสนับสนุนกำรเติบโตของธุ รกิจคอนกรี ตผสมเสร็ จของ ที
พีไอ คอนกรี ต
 กำรส่ งออก
ไม่มี
2.2.2.2 ภำวะกำรแข่งขัน
ก) สภำพกำรแข่งขันในอุตสำหกรรม
 ในประเทศ
ทีพีไอ คอนกรี ต เป็ นผูผ้ ลิตคอนกรี ตผสมเสร็ จรำยใหญ่อนั ดับสำมของประเทศไทย โดย ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2563 มีส่วนแบ่งตลำดประมำณ 11% ของปริ มำณจำหน่ ำยทั้งหมดในประเทศ โดยมีจุดเด่น
ด้ำนคุณภำพสิ นค้ำ และกำรพัฒนำปรั บปรุ งบริ กำรอย่ำงต่อเนื่ อง โดยมีคู่แข่งที่สำคัญ ได้แก่ บริ ษทั
ผลิตภัณฑ์และวัส ดุก่อสร้ ำง จำกัด (CPAC) บริ ษทั นครหลวงคอนกรี ต จำกัด และบริ ษทั เอเชี ย
คอนกรี ต จำกัด นอกจำกนี้ ยังมีคู่แข่งที่เป็ นผูผ้ ลิตคอนกรี ตผสมเสร็ จรำยย่อยรำยหลำย
ในปี 2562-2563 ที่ผำ่ นมำ กลุ่มบริ ษทั ได้ลงทุนซื้อรถบรรทุกถังผสมคอนกรี ต (Concrete Mixer Truck)
เพิ่มเติม เพื่อขยำยกำลังกำรจัดส่ งคอนกรี ตผสมเสร็ จ และสำมำรถลดค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมแซมได้ดว้ ย
ทั้งนี้ ในปี 2563 ที่ผำ่ นมำ ตลำดคอนกรี ตผสมเสร็ จ มีกำรชะลอตัว เนื่ องจำกผลกระทบจำกระบำดของ
ไวรั สโควิด-19 กระจำยทัว่ โลก ส่ งผลต่อกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิ จของประเทศ โดยเฉพำะบริ ษ ัท
อสังหำริ มทรั พย์ขนำดใหญ่ล ดกำรก่ อ สร้ ำงคอนโด และที่ อยู่อำศัยแนวรำบ เนื่ อ งจำกกำลังซื้ อ ของ
ผูบ้ ริ โภคลดลงอย่ำงมำก ส่ งผลต่อกำรใช้คอนกรี ตผสมเสร็ จลดน้อยลงไปด้วย อย่ำงไรก็ตำมมีโครงกำร
ภำครั ฐบำลช่ วยผลักดันงำนก่ อสร้ ำงระบบสำธำรณู ปโภคต่ ำงๆ จึ งท ำให้มีควำมต้อ งกำรคอนกรี ต
ผสมเสร็ จบ้ำง อย่ำงไรก็ตำมมีกำรแข่งขันด้ำนรำคำสู งขึ้นมำก
ในปี 2564 คำดว่ำแนวโน้มควำมต้อ งกำรคอนกรี ตผสมเสร็ จในประเทศ จะมีกำรขยำยตัวเพิ่มขึ้ น
เนื่ องจำกรั ฐบำลยังมีโปรเจ็กต์ก่อสร้ ำงขับเคลื่อนกำรลงทุนกว่ำ 3 แสนล้ำนบำท ทั้งทำงบก ทำงรำง
และทำงอำกำศ ได้แก่ โครงกำรมอเตอร์ เวย์บำงใหญ่-กำญจนบุรี บำงขุนเทียน-บ้ำนแพ้ว ส่ วนต่อขยำย
ดอนเมืองโทลล์เวย์ ช่วงรังสิ ต-บำงปะอิน ส่ วนต่อขยำยรถไฟฟ้ำ รถไฟทำงคู่ เฟส 2 รถไฟควำมเร็ วสู ง
กรุ งเทพ-นครรำชสี มำ และรถไฟควำมเร็ วสู งเชื่อม 3 กำรก่อสร้ำงสนำมบินอู่ตะเภำ กำรขยำยสนำมบิน
สุ วรรณภูมิ เป็ นต้น ส่ วนกำรก่ อสร้ ำงโครงกำรภำคเอกชนยังคงมีอตั รำกำรขยำยตัวไม่สู งมำก โดย
ขยำยตัวตำมแนวกำรก่อสร้ำงรถไฟฟ้ำของภำครัฐ โดยผลกำรระบำดรอบที่สองของไวรัสโควิด-19 ใน
เดือนธันวำคม 2563 ได้ส่งผลให้ผูพ้ ฒ
ั นำอสังหำริ มทรั พย์มีกำรปรั บตัวโดยปรั บแผนกำรลงทุนให้
เพียงพอกับควำมต้องกำรของตลำดที่อยู่อำศัย อำทิ เน้นตลำดคอนโด 5-8 ชั้น รำคำไม่เกิน 7 แสน - 1
ล้ำนบำท แทนกำรขึ้นอำคำรสู งแถบชำนเมือง ที่มีแนวรถไฟฟ้ำผ่ำน รวมถึงกำรพัฒนำทำวน์โฮม รำคำ
ไม่เกิน 2 ล้ำน และบ้ำนเดี่ยวที่มีมูลค่ำไม่สูงมำก โดยมีกำรทยอยสร้ำงตำมยอดจองซื้อของลูกค้ำ
2.2.3 กำรจัดหำผลิตภัณฑ์หรื อบริ กำร
2.2.3.1 ลักษณะกำรจัดกำรเพื่อให้ได้มำซึ่งผลิตภัณฑ์
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กำรจัด หำวัต ถุ ดิ บ ส ำคัญ ที่ ใ ช้ใ นกำรผลิ ต คอนกรี ต ผสมเสร็ จ ของ ที พี ไ อ คอนกรี ต เป็ นวัต ถุ ดิ บ ที่ ซ้ื อ
ภำยในประเทศ ทั้งหมด ดังนี้
วัตถุดบิ

ผู้จำหน่ ำย

ปูนซีเมนต์
หิน
ทรำย
น้ ำ
น้ ำยำเคมี

บริ ษทั ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหำชน) และโรงโม่จำนวน 10 รำย
ผูร้ ับเหมำท่ำทรำย จ. กำญจนบุรี จ.ชลบุรี และ จ.อ่ำงทอง จำนวนทั้งสิ้ น 20 รำย
กำรประปำนครหลวง
ผูจ้ ำหน่ำยในประเทศ 2 รำย

ปูนซี เมนต์เป็ นวัตถุดิบหลักในกำรผลิตคอนกรี ตผสมเสร็ จ ทั้งนี้ นอกจำกบริ ษทั จะเป็ นผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ของ ที
พีไอ คอนกรี ต แล้ว ยังเป็ นผูจ้ ำหน่ ำยปูนซี เมนต์และหิ น ให้แก่ ทีพีไอ คอนกรี ต แม้จะไม่มีกำรทำสัญญำกัน
อย่ำงเป็ นทำงกำรในกำรซื้อปูนซี เมนต์และหิ นจำกบริ ษทั ทำงทีพีไอ คอนกรี ต ก็มีนโยบำยที่จะซื้ อปูนซี เมนต์
และซื้อหินจำกโรงงำนปูนซีเมนต์จำกบริ ษทั โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริ ษทั ขำยปูนซี เมนต์ให้กบั ทีพีไอ
คอนกรี ต ประมำณร้ อยละ 11 ของยอดขำยรวมของบริ ษ ัท ทั้งนี้ ขึ้ น อยู่กับปริ มำณควำมต้อ งกำรคอนกรี ต
ผสมเสร็ จด้วย
ก) กำรผลิตเพื่อจำหน่ำย (Production Facilities)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ทีพีไอคอนกรี ต มีหน่วยผลิตคอนกรี ตผสมเสร็ จรวม 67 หน่วย มีควำมสำมำรถ
ในกำรผลิตรวมทั้ง สิ้ นประมำณ 3.88 ล้ำนลูกบำศก์เมตรต่อปี
ข) สภำพปัญหำเกี่ยวกับวัตถุดิบ
เนื่องจำกทีพีไอ คอนกรี ต ประกอบธุรกิจคอนกรี ตผสมเสร็ จเป็ นเวลำนำน จึงไม่มีปัญหำด้ำนกำรบริ หำร
จัดกำรเกี่ยวกับวัตถุดิบ
2.2.3.2 ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
ก) กำรบริ หำรจัดกำรด้ำนสิ่ งแวดล้อม บริ ษทั ในเครื อทีพีไอโพลีน มีควำมมุ่งมัน่ ในกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่ำง
ต่อเนื่อง รวมทั้งกำรปรับปรุ งและรักษำสิ่ งแวดล้อมให้เป็ นไปตำมมำตรฐำนที่กำหนดไว้อย่ำงเหมำะสมและ
ต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้ำ พนักงำน และชุมชน ได้ตระหนักว่ำบริ ษทั ในเครื อทีพีไอโพลีน มีควำมรับผิดชอบใน
กำรปรับปรุ งกำรจัดกำรด้ำนสิ่ งแวดล้อมอย่ำงต่อเนื่ อง และป้ องกันมลภำวะในกำรทำงำนทุกๆ ด้ำนในกำร
ผลิตคอนกรี ตผสมเสร็ จ ทีพีไอ คอนกรี ต จึงได้มีมำตรกำรป้ องกันเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมสำหรับ
หน่วยผลิตคอนกรี ต ดังนี้
1. ได้ทำกำรติดตั้งเครื่ องกรองฝุ่ นละอองที่ฐำนไซโลเก็บปูนซีเมนต์ (ต่อตัวไซโล) แผงกั้นฝุ่ นละออง ที่
มีควำมสู งเพียงพอไว้โดยรอบหน่วยผลิต และติดตั้งสเปรย์ฉีดน้ ำที่บริ เวณที่เก็บหิ น-ทรำย เพื่อฉี ดพ่น
น้ ำลงสู่ กองหิ นในขณะปฏิบตั ิงำน และขณะเทหิ น ลงสู่ ที่เก็บ เพื่อป้ องกันกำรฟุ้งกระจำยของฝุ่ น
ละออง ไม่ให้ออกไปภำยนอกหน่วยผลิต เพื่อป้องกันปัญหำมลภำวะทำงอำกำศ
2. ได้ติดตั้งที่ครอบเครื่ องจักรผสมคอนกรี ต และใช้ปั๊มไฟฟ้ำในกำรเป่ ำปูนเข้ำเก็บในไซโล เพื่อป้องกัน
เสี ยงขณะเครื่ องจักรทำงำน ระหว่ำงกำรผลิตคอนกรี ตผสมเสร็ จ หรื อขนถ่ำยวัตถุดิบ และมีตำรำง
ซ่อมบำรุ งเครื่ องจักรอย่ำงสม่ำเสมอ
3. ป้องกันปัญหำมลภำวะทำงน้ ำและกำกของเสี ย โดยจัดสร้ำงบ่อคำยคอนกรี ต บ่อตกตะกอน และบ่อ
น้ ำใสสำหรั บกำรบำบัดน้ ำทิ้งจำกกระบวนกำรผลิ ตเพื่อ นำกลับมำใช้ใหม่เพื่อ ลดปริ มำณกำรใช้
น้ ำประปำและป้องกันน้ ำเสี ยออกสู่ ภำยนอก
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4. บริ เวณพื้นภำยในหน่วยผลิตได้เทพื้นเป็ นคอนกรี ต เพื่อควำมมัน่ คงแข็งแรง และควำมสะดวกในกำร
ทำควำมสะอำดพื้น ตลอดทั้งเพื่อป้องกันกำรสะสมตัวของฝุ่ นละออง เป็ นต้น
ทีพีไอ คอนกรี ต ได้ตระหนักถึงปั ญหำสิ่ งแวดล้อมและภำวะโลกร้อนที่ทวีควำมรุ นแรงขึ้นในตลอดหลำยปี
ที่ผำ่ นมำ ทีพีไอ คอนกรี ต จึงได้ดำเนินกำรสิ่ งต่ำงๆ เหล่ำนี้ เพื่อให้อุตสำหกรรมสำมำรถอยู่ร่วมกันกับสังคม
ชุ มชน และประชำชนอย่ำงยัง่ ยืน และมีควำมพร้ อมสู่ กำรเป็ น “อุตสำหกรรมสี เขียว” โดยยึดมัน่ ในกำร
ประกอบกิจกำรที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม ด้วยกำรมุ่งมัน่ กำรพัฒนำ และปรับปรุ งกระบวนกำรผลิต และกำร
บริ หำรจัดกำรสิ่ งแวดล้อม รวมถึงควำมรั บผิดชอบต่อสังคมทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร ตลอดห่ วงโซ่
อุปทำน
ข) ค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทุนเพื่อควบคุมสิ่ งแวดล้อมในช่วง 3 ปี ที่ผำ่ นมำหรื อในอนำคต
สำหรั บ ค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทุ นเพื่อ ควบคุมสิ่ งแวดล้อมของ ที พีไอ คอนกรี ต เฉลี่ยอยู่ในวงเงิ นประมำณ
200,000 บำท ต่อปี
ค) ผลกำรปฏิบตั ิจริ งเมื่อเทียบกับข้อกำหนดตำมกฎหมำย
หน่ วยงำนที่ ค วบคุ มดู แ ลผลกระทบทำงสิ่ งแวดล้อ ม คื อ กรมโรงงำน กระทรวงอุ ตสำหกรรม โดยใน
ระยะเวลำที่ ผ่ำนมำ ที พีไอ คอนกรี ต ได้ป ฏิบ ัติตำมข้อกำหนดกฎหมำยสิ่ งแวดล้อมอย่ำงครบถ้วนไม่ให้
เกิดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมต่ำงๆ
ง) ข้อพิพำทหรื อกำรถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมและแนวทำงกำรแก้ไข
ไม่มี
2.3 กำรประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์ กระเบื้องคอนกรีต และไฟเบอร์ ซีเมนต์
บริ ษทั เป็ นผูผ้ ลิตปูนซิเมนต์รำยใหญ่ระดับประเทศ มีกำรขยำยธุ รกิจจำกธุ รกิจปูนซิ เมนต์ สู่ อุตสำหกรรมผลิตภัณฑ์
กระเบื้องคอนกรี ตและไฟเบอร์ซีเมนต์ บริ ษทั ยังคงมุ่งมัน่ ปรับปรุ งประสิ ทธิ ภำพกำรผลิต ลดต้นทุนกำรผลิต ลด
เวลำและกระบวนกำรทำงำนที่ซ้ ำซ้อน ลดมลพิษที่เกิดจำกกระบวนกำรผลิตภำยใต้ระบบกำรจัดกำรสิ่ งแวดล้อม
ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีกำรผลิตใหม่ๆ เป็ นเพิ่มมูลค่ำผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภำพตอบสนองต่อควำมต้องกำรของ
ตลำด เพิ่มยอดขำยในผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่ำเพิ่มให้สูงขึ้น ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ได้รับมำตรฐำนอุตสำหกรรม มอก.
จำกสถำบัน ส ำนักมำตรฐำนผลิ ตภัณ ฑ์อุ ตสำหกรรม กระทรวงอุ ตสำหกรรม(สมอ.) และมำตรฐำนสำกลด้ำน
คุณภำพ ISO 9001:2015 จำกสถำบัน British Institution (BSI) บริ ษทั มีทีมงำนควบคุมคุณภำพ และตรวจสอบ
คุณภำพผลิตภัณฑ์ก่อนออกสู่ ตลำด ผลิตภัณฑ์มีควำมแข็งแรง ทนทำน สวยงำม ปลอดภัย เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม
ผลิตภัณฑ์ทุกประเภทมุ่งสู่ อุตสำหกรรมสี เขียว
ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ fiber cement ซึ่งใช้ทดแทนไม้ หินอ่อน เป็ นต้น ซึ่งช่วยลดกำรตัดไม้ทำลำยป่ ำลงได้ และผลิตภัณฑ์
ดังกล่ำวบริ ษทั ได้ขำยส่ งออกไปต่ำงประเทศ ก่อให้เกิดกำรนำเข้ำเงินตรำต่ำงประเทศได้
2.3.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์หรื อบริ กำร
2.3.1.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์กระเบื้องคอนกรี ต ไฟเบอร์ซีเมนต์ และอิฐมวลเบำ รำยละเอียดของผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทมี ดังนี้
ผลิตภัณฑ์
ลักษณะผลิตภัณฑ์
1. กระเบื้องคอนกรีต
1.1 กระเบื้องหลังคำคอนกรี ต กระเบื้องหลังคำคอนกรี ตทีพีไอ ด้วยดีไซน์รูปแบบลอนและเรี ยบที่สวยงำม ผ่ำนกำร
ผลิตด้วยวัสดุคุณภำพสู งและเทคโนโลยี่อนั ทันสมัย ผ่ำนกำรเคลือบสี ถึง 2 ชั้นด้วย
เทคโนโลยี wet on wet ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีควำมแข็งแรง สี สวยงำม คงทน อำยุกำร
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1.2 กระเบื้องพื้น และผนัง
คอนกรี ต

1.3 กระเบื้องหลังคำคอนกรี ต
Hygienic Grade

2. ผลิตภัณฑ์ ไฟเบอร์ ซีเมนต์
2.1 กระเบื้องหลังคำไฟเบอร์
ซีเมนต์

2.2 กระเบื้องหลังคำไฟเบอร์
ซีเมนต์ Hygienic Grade

2.3 กระเบื้องหลังคำไฟเบอร์
ซีเมนต์ Delight Cool

ส่วนที่ 1 กำรประกอบธุรกิจ

ใช้งำนยำวนำน สอดคล้องกับกำรใช้งำนในภำพภูมิอำกำศในไทยและแถบเอเชีย ได้รับ
กำรรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม มอก.535-2556 และ 2619-2556
กระเบื้ อ งตกแต่ ง พื้ น และผนัง คอนกรี ต ที พี ไ อ ด้ว ยดี ไ ซน์ ล วดลำยโดดเด่ น สี สั น
หลำกหลำย ผลิ ต จำกคอนกรี ตชนิ ด พิ เ ศษขึ้ น รู ป ด้ว ยเทคโนโลยีที่ ทัน สมัย ท ำให้
ผลิ ต ภัณ ฑ์ที่ มี ค วำมแข็ง แรง สวยงำม ใช้ง ำนได้ท้ ัง ภำยในและภำยนอก สำมำรถ
ตอบสนองควำมต้อ งกำรของลู กค้ำได้ท้ งั งำนตกแต่ งพื้น ผนัง ผลิ ตภัณ ฑ์ได้รับ กำร
รับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม มอก.826-2531, 378-2531
กระเบื้องหลังคำคอนกรี ต Hygienic Grade ด้วยเทคโนโลยีกำรเคลือบสี ถึง 2 ชั้นแบบ
wet on wet ผสำนกับสำรพิเศษที่มีโมเลกุลระดับ นำโน ท ำให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มี
คุณสมบัติช่วยป้องกันน้ ำซึมสะสมในกระเบื้องหลังคำ สำมำรถยับยั้งกำรเกิดเชื้อรำบน
แผ่นหลังคำกระเบื้อ ง ผลิ ตภัณ ฑ์ได้รั บกำรรั บ รองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
มอก.535-2556 และ 2619-2556
กระเบื้องหลังคำลอนคู่ ทีพีไอผลิตจำกปูนซีเมนต์คุณภำพสู งตรำทีพีไอ ผสำนกับเส้นใย
ไฮบริ ดชนิ ดเศษ ขึ้นรู ปด้วยเทคโลยีข้ นั สู ง เคลือบด้วยสี ที่มีคุณภำพผ่ำนกระบวนกำร
เคลื อ บสี ที่ ท ัน สมัย ท ำให้ป ระสิ ท ธิ ภำพกำรยึดเกำะสู ง ท ำให้ได้ผ ลิ ตภัณ ฑ์มีค วำม
แข็งแรง ทนทำนต่อทุกสภำพอำกำศ ปลอดภัยต่อสุ ขภำพ เพรำะปรำศจำกแร่ ใยหิ น
ผลิตภัณฑ์ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม มอก.1407-2540
กระเบื้องหลังคำลอนคู่ Hygienic Grade ด้วยเทคโนโลยีกำรเคลือบสำรพิเศษที่มี
โมเลกุลระดับนำโน ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีคุณสมบัติช่วยป้องกันน้ ำซึมสะสมใน
กระเบื้องหลังคำ สำมำรถยับยั้งกำรเกิดเชื้อรำบนแผ่นหลังคำกระเบื้อง ผลิตภัณฑ์ได้รับ
กำรรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม มอก.1407-2540
กระเบื้องหลังคำลอนคู่ Delight Cool เคลือบด้วยสี และสำรเคลือบผิวชนิดพิเศษ ที่มี
คุณสมบัติเด่นด้ำนควำมเงำงำมเหมือนเซรำมิกส์ ผสำนกับด้วยเทคโนโลยีกำรเคลือบ
ผิวที่ทนั สมัยหนึ่งเดียวในประเทศไทย ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ สี สันสดใส เงำงำม สวยโดด
เด่น แผ่นกระเบื้องมีควำมแข็งแรง ทนทำนด้วยควำมหนำ 6 มม. ได้รับกำรรับรอง
มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม มอก.1407-2540

2.4 ผลิตภัณฑ์ทดแทนไม้

ผลิตภัณฑ์ทดแทนไม้ทีพีไอ (ไม้เชิงชำย ไม้ระแนง ไม้มอบ ไม้บวั ไม้ปิดกันนก ไม้พ้ืน
ไม้บนั ได ไม้ร้ ัว ไม้ตกแต่ง) กลุ่มผลิตภัณฑ์ทดแทนไม้ มีลวดลำยและผิวสัมผัสเสมือน
ไม้จริ ง มีควำมสวยโดดเด่น คงทนต่อทุกสภำพภูมิอำกำศ แข็งแรงทนทำน ไม่บิดตัว
ติดตั้งง่ำย สำมำรถใช้ได้ท้ งั งำน ฝ้ำ ผนัง และพื้น ทั้งภำยในและภำยนอก ทนไฟได้
นำน รักษำสิ่ งแวดล้อม ปรำศจำกใยหินและสำรระเหย

2.5 บอร์ด

บอร์ ด ทีพีไอ ผลิตจำกปูนซี เมนต์ปอร์ ตแลนด์คุณภำพสู ง ตรำ ที พีไอ ผสมผสำนกับ
เส้ น ใยเซลลู โลสจำกธรรมชำติ ผ่ำนกระบวนกำรผลิ ตด้วยเทคโนโลยีอ อโตเคลฟ
(Autoclave) ที่ทนั สมัย ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีควำมแข็งแรงสู ง เนื้ อเหนี ยว ไม่เปรำะ
แ ต ก ง่ ำ ย ท น แ ร ง ก ร ะ แ ท ก แ ล ะ ท น ค ว ำ ม ชื้ น ไ ด้ ดี ต ำ ม ม ำ ต ร ฐ ำ น
EN12467:2012+A1:2016 และรั บรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม มอก.14272540 สำมำรถใช้ได้ท้ งั งำน ฝ้ำ ผนัง และพื้น ทั้งภำยในและภำยนอก ทนไฟได้นำน
รั กษำสิ่ งแวดล้อม ปรำศจำกใยหิ น และสำรระเหย ได้รับกำรรั บ รองมำตรฐำนควำม
ปลอดภัยของยุโรป CE
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2.6 บอร์ดตกแต่ง (Deco Board)

2.7 ดิจิตอลบอร์ด
(ผนัง/พื้น ตกแต่งทีพีไอ)

2.8 ไม้พ้นื รุ่ น
Synthetic Wood

2.9 วงกบไฟเบอร์ซีเมนต์

2.10 ประตูไม้สังเครำะห์ทีพีไอ

2.11 บัววงกบทีพีไอ

2.12ไม้พ้นื TPI WOOD

2.13 ทีพีไอ Furniture Board

2.14 แผ่นลำยฉลุทีพีไอ

ส่วนที่ 1 กำรประกอบธุรกิจ

บอร์ ดตกแต่ง (Deco Board) โดดเด่นด้วยรู ปลักษณ์ที่มีผิวเรี ยบพิเศษ สี และลวดลำย
ลักษณะเหมือนผนังปูนเปลือย ผ่ำนกระบวนกำรผลิตด้วยระบบที่ทนั สมัย มีคุณสมบัติ
แข็งแรง เหนียว ยืดหยุน่ สู ง สำมำรถตอบสนองทุกกำรใช้งำน ทั้งงำนพื้น ผนัง และงำน
ตกแต่ง สำมำรถใช้ติดตั้งทั้งภำยใน และ ภำยนอกอำคำร ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม มอก.1427-2540
ทีพีไอดิจิตอลบอร์ ด ผลิตด้วยนวัตกรรมกำรพิมพ์ลงบนแผ่นไฟเบอร์ ซีเมนต์ที่มีควำม
หนำแน่นสู ง หนึ่งเดียวในภูมิภำค สำมำรผลิตลวดลำย รู ปแบบตอบสนองควำมต้องกำร
ของลูกค้ำได้อย่ำงไม่มีขีดจำกัด ด้วยคุณภำพสี และภำพพิมพ์ที่มีควำมเสมือนจริ ง ทำให้
ได้ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น ทั้งในด้ำนควำมคงทนต่อสำรเคมี ทนไฟ ควำมชื้น ปลวกและ
แมลง เป็ นมิ ต รกับ สิ่ ง แวดล้อ ม สำมำรถทดแทนกำรใช้ว ัส ดุ จ ำกธรรมชำติ เช่ น
หินแกรนิต ไม้ ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม มอก.1427-2540
ไม้พ้ืน รุ่ น Synthetic Wood ผลิตจำกแผ่นไฟเบอร์ ซีเมนต์บอร์ ดที่มีควำมหนำแน่ นสู ง
พิมพ์ลำยไม้ดว้ ยระบบดิจิตอล มีควำมละเอียดสู ง พื้นพิมพ์ลำยผิว 3 D ผิวสัมผัส
เสมือนจริ ง กำรติดตั้งง่ำยด้วยระบบร่ อง-ลิ้น ( Tongue & Groove ) ติดตั้งง่ำย ปลวกไม่
กิ น มี ค วำมแข็ง แรง ทนแรงกระแทก สำมำรถทนไฟได้น ำน รั ก ษำสิ่ ง แวดล้อ ม
ปรำศจำกใยหินและสำรระเหย
วงกบประตู และหน้ำต่ำงไฟเบอร์ ซีเมนต์ เป็ นผลิ ตภัณ ฑ์ไฟเบอร์ ซี เมนต์ที่ผลิ ตจำก
เทคโนโลยีที่ทนั สมัย มีคุณสมบัติเหนี ยวแข็งแรง ทนทำน ไม่บวมน้ ำ ไม่ผุกร่ อน ไม่
บิดโก่ง ไร้ปลวกและแมลง ทนแดด ทนน้ ำ สำมำรถใช้ได้ท้ งั ภำยนอกและภำยในบ้ำน
อำคำร (เจำะ)ติดตั้งง่ำยเสมือนไม้ขนำดมำตรฐำน
ประตู ไ ม้สั ง เครำะห์ ที พี ไ อ เป็ นผลิ ต ภัณ ฑ์ไ ฟเบอร์ ซี เ มนต์ คุ ณ ภำพสู ง ตรำที พี ไ อ
ผสมผสำนกับเทคนโนโลยี digital print ทำให้ผลิตภัณฑ์มีลวดลำยสวยงำมเสมือนจริ ง
มีควำมแข็งแรง ทนทำน ไม่บิ ดงอ ไม่บ วมน้ ำ ไม่หดตัว ปรำศจำกปลวกและแมลง
รบกวน ติดตั้งง่ำยกว่ำประตูไม้ทวั่ ไป
บัววงกบที พีไอ ผลิ ตจำกปูน ซี เมนต์ป อร์ ตแลนด์คุณ ภำพตรำที พีไอผสำนกับ เส้น ใย
เซลลูโลส จำกธรรมชำติ ไม่บวมน้ ำ ไม่ผกุ ร่ อน ทนทุกสภำพ อำกำศ ใช้ได้ท้ งั ภำยนอก
/ภำยใน ปรำศจำกปลวกและแมลงรบกวนติดตั้งง่ำย
ไม้พ้นื TPI WOOD ผลิตจำกแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ที่มีควำมหนำแน่นสู ง พิมพ์ลำยไม้
ด้วยระบบดิจิตอลที่มีควำมละเอียดสู ง ให้ลวดลำยแลผิวเสมือนไม้จริ ง ทนแรงขีดข่วน
ได้สูงสุ ดตำมมำตรฐำน EN 13329:2000 ระดับ AC5 สำมำรถใช้งำนปูตกแต่ง แข็งแรง
ปลวกไม่กิน ติดตั้งงำน ทนต่อแรงกระแทก ไม่ติดไฟไม่ลำกไฟ ปรำศจำกใยหินและ
สำรระเหยที่เป็ นอันตรำยต่อสุ ขภำพ อีกทั้งยังเป็ นผลิตภัณฑ์ที่เป็ นมิตรกบสิ่ งแวดล้อม
นวัตกรรมของแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์เพื่อใช้ทดแทนวัสดุทำเฟอร์นิเจอร์ เช่น MDF Board
, HDF Board หรื อ Particle Board ที่มีขอ้ จำกัดกำรใช้ในด้ำนกำรต้ำนทำนควำมชื้น มี
คุณสมบัติเด่น ได้แก่ น้ ำหนักเบำกว่ำแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ทวั่ ไป เจำะยึกสกรู ได้ง่ำย ใช้
งำนร่ วมกับอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ได้ ปิ ดผิวได้ ปิ ดขอบได้ ทนต่อสภำวะแวดล้อมทัว่ ไปดี
ไม่บวมน้ ำ ยืดหดตัวต่ำ ไม่ผุ ปลวกไม่กิน และไม่ติดไฟ ไม่มีสำรระเหยที่เป็ นอันตรำย
ต่อสุ ขภำพ
แผ่นลำยฉลุทีพีไอผลิตจำกแผ่นไฟเบอร์ซีเมนำต์คุณภำพสู งจำกเครื่ องจักรที่ทนั สมัยที่มี
ควำมแม่นยำสู ง สำมำรถตัดเป็ นลวดลำยต่ำง ๆ ได้ตำมควำมต้องกำร น้ ำหนักเบำ ทน
ต่อแรงลม ทนต่อทุกสภำพอำกำศ ใช้งำนภำยในและภำยนอกได้ อำยุกำรใช้งำนยืนยำว
ทำสี ตกแต่งผิวได้ตำมควำมต้องกำร ปรำศจำกใยหิน ปลวกไม่กิน ไม่ติดไฟ ไม่ลำมไฟ
ปลอดภัยต่อสุ ขภำพผูใ้ ช้งำน เนื่องจำกไม่มีส่วนผสมของสำรระเหยที่เป็ นอันตรำย
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ส่วนที่ 1 กำรประกอบธุรกิจ

กำรประกอบธุรกิจ บล็อคมวลเบำ และผนังมวลเบำ
ผลิตภัณฑ์
1. อิฐมวลเบำ

ลักษณะผลิตภัณฑ์
อิฐมวลเบำทีพีไอประเภท Autoclaved Aerated Lightweight Concrete (AAC) ใช้ก่อ
ผนังได้ท้ งั ภำยในและภำยนอกอำคำร ใช้ได้ท้ งั ผนังรับน้ ำหนัก (Load Bearing Wall)
และผนังปกติ (Non-Load Bearing Wall) แข็งแกร่ ง น้ ำหนักเบำ ป้ องกันเสี ยงสะท้อน
ทนทำนไม่ลำมไฟ กันควำมร้อน และง่ำยต่อกำรใช้งำน คุณภำพเป็ นไปตำมมำตรฐำน
อุตสำหกรรม มอก.1505-2541

2.3.1.2 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อโอกำสหรื อข้อจำกัดในกำรประกอบธุรกิจ
เศรษฐกิ จโลกในปี 2563 มีควำมเปรำะบำงสู ง ปั จจัยฉุ ดรั้ งจำกกำรแพร่ ระบำด ของโรคติ ดเชื้ อ ไวรั สโคโรนำ 2019
(COVID-19) ส่ งผลกระทบต่อธุรกิจอสังหำริ มทรัพย์ ,กำรท่องเที่ยว,กำรคมนำคมโลก ทั้งกำรขำยภำยในประเทศและกำร
ส่ งออก ผลกระทบจำกภัยธรรมชำติ กำรขัดแย้งทำงกำรเมืองกำรประท้วง ภำวะคนตกงำน ส่ งผลให้กำรขยำยตัวของ
ธุ รกิ จหดตัวลง ส่ วนปั จจัยสนับ สนุ นจำกภำครั ฐ มำตรกำรลดดอกเบี้ ยกำรกู้อ สังหำริ มทรั พย์ กำรลดค่ำธรรมเนี ยมจด
ทะเบียนกำรโอนกรรมสิ ทธิ์ ไม่เกิดดีมำนด์เท่ำที่ควร สต๊อคที่อยู่อำศัยแนวสู งมีปริ มำณล้นตลำด แต่ยงั มีโอกำสในที่อยู่
อำศัยแนวรำบ เนื่องจำกสถำนกำรณ์โควิด เปลี่ยนพฤติกรรมลูกค้ำต้องกำรที่อยู่อำศัยแบบมีพ้ืนที่ส่วนตัว ควำมปลอดภัย
ปลอดเชื้อ กำรก่อสร้ำงภำครัฐยังมีอย่ำงต่อเนื่องในโครงกำรคมนำคมขนส่ งเพื่อรองรับกำรขยำยตัวเมืองในอนำคต ปั จจัย
เหล่ำนี้ ส่งผลกระทบต่อโอกำสขยำยกำรเติบโตในปี 2563 ต่อเนื่ องถึงปลำยปี 2564 หรื อจนกว่ำจะมีวคั ซี นป้ องกันโควิด
เพื่อลดกำรติดเชื้อ
2.3.2 ตลำดและภำวะกำรแข่งขัน
2.3.2.1 นโยบำยและลักษณะกำรตลำด
ก) กลยุทธ์กำรแข่งขัน : บริ ษทั ให้ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริ กำรรู ปแบบใหม่ๆ ให้สอดคล้อง
กับพฤติกรรมกำรใช้งำนที่เปลี่ยนไปของผูบ้ ริ โภค และจำกสถำนกำรณ์โควิด 19 ทำให้พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคเปลี่ยนไป
ทั้งวิธีกำรทำงำน กำรซื้ อ กำรขำย กำรอยู่อำศัย กำรบริ โภค ทุกสิ่ งเปลี่ยนใหม่หมด ส่ งผลให้ธุรกิจอสังหำริ มทรัพย์ตอ้ ง
ปรั บเปลี่ ยนไปด้วย พฤติกรรมลูกค้ำต้องกำรที่ อยู่อำศัยแนวรำบมำกกว่ำคอนโดเนื่ องจำกวิตกกังวลเรื่ องกำรใช้พ้ืน ที่
ร่ วมกัน กำรทำงำนที่บำ้ นมีมำกขึ้น ผูป้ ระกอบกำรด้ำนอสังหำริ มทรัพย์หันไปทำที่อยู่อำศัยแนวรำบ โรงพยำบำลเพื่อ
สุ ขภำพ ควำมงำม รองรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ำมำใช้บริ หำรหลังโควิด ศูนย์ฟ้ื นฟูสุขภำพและดูแลผูส้ ู งอำยุ บริ ษทั เล็งเห็น
โอกำสในกำรพัฒนำนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สิ่งก่อสร้ำงและรู ปแบบกำรบริ กำรให้สอดคล้องกับวิถีกำรใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป
และเพื่อตอบโจทย์ให้กับลูกค้ำเป้ ำหมำย ที่เน้นเรื่ องควำมปลอดภัยต่อสุ ขภำพ ควำมสะดวกสบำยสำหรับผูส้ ู งอำยุซ่ ึ งมี
อัตรำสู งมำกขึ้นในอนำคต
 รำคำและต้นทุน : บริ ษทั มุ่งเน้นให้ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ ด้วยกำรศึกษำงำนวิจยั ควบคู่กบั กำรใช้
เทคโนโลยีที่ ท ัน สมัย บริ ห ำรจัดกำรแบบห่ วงโซ่ อุ ป ทำนให้ก ระบวนกำรผลิ ตมีป ระสิ ท ธิ ภ ำพ ลดกำรใช้
พลังงำน ลดต้นทุนกำรผลิต ควบคุมคุณภำพทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนำผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภำพสู งออกสู่ ตลำด

 ระบบบริ หำรคุณภำพและคุณภำพสิ นค้ำ : บริ ษทั ใช้เครื่ องจักรด้วยเทคโนโลยีที่ทนั สมัย ผ่ำนกระบวนกำรผลิต
ด้ว ยปู น ซี เ มนต์ทีพี ไ อและวัตถุ ดิบ คุ ณ ภำพสู ง ผลิ ต ภัณ ฑ์ได้รั บ มำตรฐำนอุ ต สำหกรรม มอก.จำกสถำบัน
สำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม กระทรวงอุตสำหกรรม (สมอ.)และมำตฐำนสำกลด้ำนคุณภำพ
ISO 9001:2005 จำกสถำบัน British Standards Institution (BSI) ผลิตภัณฑ์ทุกประเภทได้รับกำรตรวจสอบ
คุณภำพจำกทีมงำนควบคุมคุณภำพก่อนออกสู่ ตลำด
 กำรจัดจำหน่ำย : บริ ษทั มีตวั แทนมำกกว่ำ 600 รำย ร้ำนค้ำปลีกทีพีไอ ปั๊มน้ ำมันทีพีไอ และช่องทำง
กำรขำยทำง online
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 กำรบริ กำร : บริ ษทั มีเครื อข่ำยกำรขนส่ งที่กว้ำงไกล สำมำรถจัดส่ งและกระจำยผลิตภัณฑ์ได้ทวั่ ถึง
รวดเร็ วตรงเวลำ และมีศูนย์กระจำยผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ยทุ ธศำสตร์ที่สำมำรถเชื่อมโยงเครื อข่ำยเข้ำถึง
ลูกค้ำทัว่ ประเทศ สำมำรถบริ หำรเวลำและค่ำใช้จ่ำยได้อย่ำงมีประสิ ทธิภำพและประสิ ทธิผลสู งสุ ด
 ชื่อเสี ยง : บริ ษทั เป็ นผูน้ ำในด้ำนกำรผลิตปูนซีเมนต์ทีพีไอคุณภำพสู ง ภำยใต้ทีมงำนคุณภำพทั้งด้ำน
กำรผลิต กำรบริ หำร และกำรขำย ได้รับ ควำมไว้วำงใจจำกลู กค้ำทั้งด้ำนคุ ณ ภำพสิ น ค้ำและกำร
บริ กำร
 กำรบริ กำรผ่ำนช่องทำง online : รู ปแบบกำรซื้ อของลูกค้ำปั จจุบนั เน้นควำมสะดวกสบำย รวดเร็ ว บริ ษทั ให้
ควำมสำคัญและมุ่งมัน่ พัฒนำช่องทำงกำรขำยผ่ำนระบบ online เข้ำถึงกลุ่มลูกค้ำให้รวดเร็ วและสำมำรถเข้ำถึง
สิ นค้ำและบริ กำรได้สะดวกมำกขึ้น
 บริ ษทั ยังคงเน้นกำรให้บริ กำรคำปรึ กษำด้ำนกำรออกแบบ กำรก่อสร้ำง กำรติดตั้งผลิตภัณฑ์กลุ่มไฟเบอร์ และ
หลังคำ ครบวงจรเพื่อเพิ่มควำมสะดวกให้ลูกค้ำ และสำมำรถคำนวณค่ำใช้จ่ำยตำมงบประมำณและแบบที่ลูกค้ำ
ต้องกำร
ข) ลักษณะลูกค้ำ : บริ ษทั จัดจำหน่ำยผลิตภัณฑ์กลุ่มกระเบื้องคอนกรี ต กลุ่มไฟเบอร์ซีเมนต์ ผ่ำนตัวแทนจำหน่ ำย
กว่ำ 600 รำยทัว่ ประเทศ ร้ำนค้ำโมเดิร์นเทรด เจ้ำของโครงกำร ผูร้ ับเหมำ และผูใ้ ช้โดยตรง และผ่ำนช่องทำง
Online โดยไม่พึงพิงสัดส่ วนกำรขำยให้กบั กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็ นหลัก
ค) กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย
บริ ษทั มีประเภทกลุ่มลูกค้ำเป้ ำหมำยที่สำคัญสำหรับกำรขำยกระเบื้องคอนกรี ต ไฟเบอร์ ซีเมนต์ และอิฐมวล
เบำ ดังนี้
1. ตัวแทนจำหน่ำยเพื่อจัดส่ งให้ร้ำนค้ำช่วง
2. โมเดิร์นเทรด
3. เจ้ำของโครงกำร
4. ผูร้ ับเหมำ
5. กลุ่มสถำปนิก มัณฑนำกร
6. กลุ่ม End User หรื อผูซ้ ้ือรำยย่อย
7. กลุ่มลูกค้ำทำง online
ง) กำรจำหน่ำยและช่องทำงกำรจำหน่ำย
 กำรจำหน่ำยในประเทศ ประมำณ 20% ของยอดขำยทั้งหมด
บริ ษทั จำหน่ ำยผ่ำนตัวแทนจำหน่ ำย ร้ ำนโมเดิรน์เทรดทัว่ ประเทศ ร้ ำนค้ำปลีกทีพีไอพำณิ ชย์ และ
ช่ องทำง online ประมำณ 80 % ผ่ำนโครงกำรประมำณ 10% และผ่ำนผูร้ ั บเหมำหรื อ ผูใ้ ช้โดยตรง
สัดส่ วน 10%
 กำรส่ งออก ประมำณ 80% ของยอดขำยทั้งหมด
บริ ษทั ขำยส่ งออกผ่ำนตัวแทนจำหน่ ำยในสัดส่ วนของกลุ่มไฟเบอร์ ซีเมนต์บอร์ ดประมำณ 90% กลุ่ม
กระเบื้องคอนกรี ตประมำณ 10%
2.3.2.2 ภำวะกำรแข่งขัน
ก) สภำพกำรแข่งขันในอุตสำหกรรม
 ในประเทศ
ภำวะอุตสำหกรรมกระเบื้องคอนกรี ต และไฟเบอร์ซีเมนต์
อุตสำหกรรมผลิตภัณฑ์กลุ่มไฟเบอร์ซีเมนต์และกลุ่มกระเบื้องคอนกรี ต มีผผู ้ ลิตและจำหน่ำยหลักประมำณ
6 รำย ประกอบด้วย บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย (ตรำซีแพค) บมจ. กระเบื้องหลังคำตรำเพชร (ตรำเพชร) บมจ.
ที พีไอ โพลี น (ตรำที พีไอ) บมจ. ปู น ซี เมนต์น ครหลวง (ตรำคอนวูด) บจก. มหพั น ธ์ไฟเบอร์ ซี เมนต์
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(ตรำมหพันธ์) และ บจก. กระเบื้องโอฬำร (ตรำโอฬำร) โดยผูผ้ ลิตรำยใหญ่ ที่มีโรงงำนปูนซี เมนต์เองจะมี
ควำมได้เปรี ยบด้ำนกำรควบคุมต้นทุนกำรผลิต
ภำพรวมตลำดอุตสำหกรรมก่อสร้ำง ปี 2563 ที่ผำ่ นมำไม่มีกำรเติบโต สื บเนื่ องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของโควิด –19 ฉุ ดกำลังซื้ อ ธุ รกิ จกำรก่ อ สร้ ำงภำคเอกชนต้อ งชะลอตัว ผลกระทบจำกกำรปิ ด
ประเทศ ส่ งผลให้นักลงทุนต่ำงชำติไม่สำมำรถเข้ำมำลงทุนในกลุ่มอสังหำริ มทรั พย์ได้ ส่ งผลกระทบถึง
อุตสำหกรรมผูผ้ ลิตวัสดุก่อสร้ำงทุกรำยมียอดขำยลดลง ทำให้มีกำรแข่งขันด้ำนรำคำค่อนข้ำงสู งทั้งในและ
ต่ำงประเทศ ผูผ้ ลิตเริ่ มให้ควำมสำคัญในกำรวิจัยและพัฒนำผลิ ตภัณ ฑ์ใหม่ เพื่อรองรั บ พฤติ กรรมของ
ลูกค้ำที่เปลี่ ยนไปตำมสถำนกำรณ์ โควิด พฤติ กรรมลู กค้ำต้องกำรที่ อยู่อำศัยแนวรำบมำกกว่ำคอนโด
เนื่ อ งจำกวิ ต กกั ง วลเรื่ องกำรใช้ พ้ื น ที่ ร่ วมกั น กำรท ำงำนที่ บ ้ ำ นมี ม ำกขึ้ น ผู ้ป ระกอบกำรด้ ำ น
อสั งหำริ มทรั พย์หัน ไปท ำที่อ ยู่อ ำศัยแนวรำบ รวมทั้งโรงพยำบำลเพื่อ สุ ขภำพ ควำมงำม เพื่อ รองรั บ
นักท่องเที่ยวที่จะเข้ำมำใช้บริ กำรหลังโควิด รวมถึงศูนย์ฟ้ื นฟูสุขภำพและดูแลผูส้ ู งอำยุ ทั้งนี้ บริ ษทั เล็งเห็น
โอกำสในกำรพัฒนำนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สิ่งก่ อสร้ ำง และรู ปแบบกำรบริ กำรให้สอดคล้องกับวิถีกำรใช้
ชี วิตที่ เปลี่ ยนไปและเพื่อ ตอบโจทย์ให้กับ ลู กค้ำเป้ ำ หมำยที่ เน้น เรื่ อ งควำมปลอดภัยต่ อ สุ ขภำพ ควำม
สะดวกสบำยสำหรับผูส้ ู งอำยุซ่ ึ งมีอตั รำสู งมำกขึ้นในอนำคต นอกจำกนี้ บริ ษทั เน้นประโยชน์ของกำรใช้
งำน กำรดีไซน์สวยงำม ควำมปลอดภัย ผลิตภัณฑ์ไร้ใยหิน ลดโลกร้อนเพื่อคุณภำพชีวติ ของลูกค้ำ
ในปี 2564 คำดว่ำเศรษฐกิ จทัว่ โลกยังคงชะลอตัว หำกยังไม่มีวคั ซี นหรื อวิธีป้องกันอย่ำงถำวร ขณะที่
ธุ รกิจกลุ่มโครงสร้ำงพื้นฐำนจำกภำครัฐ กลุ่มค้ำปลีก และโรงแรม ถือโอกำสปรับปรุ งห้องพักในช่วงที่มี
กำรปิ ดประเทศ เพื่อ รองรั บ กำรให้บ ริ กำรเมื่อ เปิ ดประเทศ โดยมี กำรสร้ ำงศู น ย์ฟ้ื นฟูสุ ขภำพและดู แ ล
ผูส้ ู งอำยุ เป็ นต้น โดยบริ ษทั ยังคงมุ่งมัน่ ที่จะวิจยั และพัฒนำนวัตกรรมเพื่อผลิตภัณฑ์กลุ่มไฟเบอร์ ซีเมนต์
และกระเบื้องคอนกรี ตให้มีคุณภำพสู งขึ้น ขยำยไลน์ผลิตภัณฑ์ให้ครบวงจร เน้นประโยชน์กำรใช้งำน
ผลิตภัณฑ์ที่ทนสภำพอำกำศเมืองไทยได้ดี ปรำศจำกแมลงรบกวน มีควำมทนทำน ปลอดภัย ปลอดเชื้ อ
เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมและมีดีไซน์ที่สวยงำม กำรนำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ผ่ำนสื่ อ Social สื่ อทีวีสุวรรณ
ภูมิ สร้ำงกำรรับรู ้ได้มำกขึ้น กำรขยำยช่องทำงกำรขำยทำง Online กำรขำยผ่ำนพันธมิตรร้ำนค้ำปลีกมำก
ขึ้น กำรจัดรำยกำรส่ งเสริ มกำรขำยกับร้ำนค้ำตัวแทนจำหน่ ำย โมเดิร์นเทรด ช่องทำง Online ครอบคลุม
ทุกกลุ่มเป้ ำหมำย เน้นกำรจัดส่ งและขนส่ งอย่ำงมีป ระสิ ทธิ ภำพและรวดเร็ ว ถู กต้อ ง กำรพัฒนำควำมรู ้
ควำมสำมำรถผูแ้ ทนขำยให้เข้ำถึงกลุ่มลูกค้ำและตัวแทนจำหน่ ำยเพื่อสื่ อสำรข้อมูลผลิตภัณฑ์และกำรขำย
อย่ำงถูกต้องแม่นยำ กำรบริ กำรด้ำนสถำปนิ กให้คำแนะนำกับลูกค้ำด้ำนกำรดีไซน์แบบสิ่ งก่อสร้ำงพร้อม
บริ กำรกำรติดตั้งจำกทีมงำนติดตั้งคุณภำพ


ต่ ำงประเทศ

ด้ำนตลำดส่ งออกในปี 2563 ที่ผำ่ นมำ มีปัญหำจำกกำรปิ ดประเทศต่ำงๆ จำกสถำนกำรณ์โควิด โดยตลำด
ยังคงมีกำรแข่งขันด้ำนรำคำ และมีปัญหำด้ำนกำรขนส่ งระหว่ำงประเทศ ข้อจำกัดจำกมำตรกำรกักตัว 14
วัน ของแต่ละประเทศ ทำให้ระบบขนส่ งด้วยตูค้ อนเทนเนอร์ มีรำคำสู ง และผูใ้ ห้บริ กำรมีไม่เพียงพอ โดย
ในปี 2564 บริ ษัท ยัง คงรั ก ษำกลุ่ ม ลู ก ค้ำ เดิ ม อย่ำ งต่ อ เนื่ อ ง และมี แ ผนที่ จ ะขยำยตลำดไปสู่ ป ระเทศ
ออสเตรเลีย กลุ่มตะวันออกกลำง และยุโรป
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ภำวะอุตสำหกรรมอิฐมวลเบำ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ อิ ฐ มวลเบำ มี ผู ้ผ ลิ ต และจ ำหน่ ำ ยรำยใหญ่ ประมำณ 6 รำย ซึ่ งเครื่ องมี ห มำยกำรค้ำ หลัก
ประกอบด้วย บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย (ตรำ Q-CON) บมจ. ทีพีไอ โพลีน (ตรำ TPI Block) บจก. ไทยไลท์บล็อค
แอนด์แพเนล (ตรำ Thai Con) บมจ. กระเบื้องตรำเพชร (ตรำ Diamond Block) บมจ. ปูนซี เมนต์นครหลวง
(ตรำ Insee Super Block) และ บมจ. สมำร์ทคอนกรี ต (ตรำ Smart Block) โดยในปี 2563 ตลำดอิฐมวลเบำยังอยู่
ในภำวะที่ชะลอตัว ส่ วนในปี 2564 บริ ษทั คำดว่ำตลำดอิฐมวลเบำ จะเป็ นไปในทิศทำงเดียวกับควำมต้องกำรใช้
ปูนซีเมนต์ในประเทศ ซึ่งยังคงมีกำรขยำยตัวเพิ่มขึ้น
ส ำหรั บ ธุ รกิ จอิ ฐมวลเบำของบริ ษ ัท ในปี 2563 ที่ ผ่ำ นมำ เป็ นไปในทิ ศทำงเดี ยวกัน กับ ตลำดวัส ดุ ก่ อ สร้ ำ ง
โดยรวม โดยบริ ษทั สำมำรถรักษำส่ วนแบ่งตลำด และคำดว่ำในปี 2564 ตลำดจะมีแนวโน้มที่ดีข้ ึน
2.3.3 กำรจัดหำผลิตภัณฑ์หรื อบริ กำร
ลักษณะการจัดการเพื่อให้ ได้ มาซึ่ งผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์กระเบื้องคอนกรี ต ผลิตจำกปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ตรำทีพีไอคุณภำพสู ง และผสมผสำนทรำยแก้ว
และ Pigment สี ตำมสัดส่ วนประกอบของแต่ละชนิ ดของผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์กระเบื้องหลังคำลอนคู่มี
ส่ วนผสมประกอบด้วย หิน Limestone เส้นใยสังเครำะห์ ( PVA) และไมโครซิลิกำ
ผลิตภัณฑ์กลุ่มไฟเบอร์ซีเมนต์ มีส่วนประกอบวัตถุดิบหลัก ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์และเยือ่ กระดำษ
แผ่นบอร์ ดไฟเบอร์ ซีเมนต์ และผลิตภัณฑ์ทดแทนไม้ ประกอบด้วย ทรำยแก้ว แร่ เกำลิน ซึ่ งกำรจัดกำรหรื อ
กำรคำนวณส่ วนประกอบของวัตถุดิบเพื่อกำรผลิตขึ้นอยูก่ บั ประเภทและคุณภำพผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด
ผลิตภัณฑ์อิฐมวลเบำ ผ่ำนกระบวนกำรอบไอน้ ำควำมดันสู ง (Autoclave System ) ผลิตจำกปูนซี เมนต์ปอร์ ต
แลนด์และส่ วนประกอบ ทรำย ปูนขำว และสำรกระจำยฟองอำกำศ กำรจัดกำรและกำรคำนวณวัตถุดิบ
ขึ้นอยูก่ บั ชนิด และขนำดผลิตภัณฑ์
ก) กำรผลิตเพื่อจำหน่ำย (Production Facilities)
โรงงำนผลิตกระเบื้องคอนกรี ตและผลิตกระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ ของบริ ษทั ตั้งอยูใ่ น อำเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดสระบุรี ประกอบด้วย
 โรงงำนผลิตกระเบื้องคอนกรี ต ผลิตสิ นค้ำกระเบื้องหลังคำคอนกรี ต และชุดครอบรวมถึงแผ่นพื้น
คอนกรี ต มีกำลังกำรผลิตอยูท่ ี่ 1,600,000 ล้ำนแผ่นต่อปี


บริ ษทั มีโรงงำนผลิตกรเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ ที่ได้ดำเนินกำรผลิตแล้วจำนวน 4 สำยกำรผลิต ได้แก่
FCB 1 : ผลิตสิ นค้ำกลุ่มบอร์ดและวัสดุทดแทนไม้ ระบบออโตเคลฟ (Autoclave) กำลังกำรผลิต
120,000 ตัน/ปี
FCB 2 : ผลิตสิ นค้ำกลุ่มบอร์ด ระบบออโตเคลฟ (Autoclave) กำลังกำรผลิต 120,000 ตัน/ปี
FCB 3 : ผลิตสิ นค้ำกลุ่มบอร์ดวัสดุทดแทนไม้และดิจิตอลบอร์ด ระบบออโตเคลฟ (Autoclave)
รวมถึงกระเบื้องลอนคู่และอุปกรณ์ครอบ ระบบแอร์เคียว (Aircure) กำลังกำรผลิต 36,000
ตัน/ปี
FCB 4 : ผลิตสิ นค้ำกลุ่มบอร์ดและวัสดุทดแทนไม้ ระบบออโตเคลฟ (Autoclave) กำลังกำรผลิต
126,000 ตัน/ปี
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 โรงงำนผลิตผลิตภัณฑ์อิฐมวลเบำ ตั้งอยูใ่ นบริ เวณโรงงำนผลิตปูนซี เมนต์ของบริ ษทั อำเภอแก่งคอย
จังหวัดสระบุรี ดำเนิ นกำรผลิตผลิตภัณฑ์อิฐมวลเบำ และผนังมวลเบำด้วยเครื่ องจักรที่ทนั สมัยจำก
ต่ำงประเทศ
ข) สภำพปัญหำเกี่ยวกับวัตถุดิบ
วัตถุดิบหลักในกำรผลิตผลิตภัณฑ์กระเบื้องหลังคำคอนกรี ต ไฟเบอร์ซีเมนต์ คือ ปูนปอร์ตแลนด์ บริ ษทั เป็ น
ผูผ้ ลิตปูนซีเมนต์คุณภำพสู งระดับประเทศ จึงไม่มีปัญหำด้ำนกำรบริ หำรจัดกำรเกี่ยวกับวัตถุดิบ

2.4 กำรประกอบธุรกิจเม็ดพลำสติก LDPE/ EVA
บริ ษทั มีโรงงำนผลิต LDPE (Low-density polyethylene : LDPE) จำนวน 2 โรง ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 มีกำลังกำร
ผลิตรวม 158,000 ตันต่อปี โดยบริ ษทั เป็ นผูน้ ำตลำดในผลิตภัณฑ์เม็ดพลำสติก LDPE และ EVA (Ethylene vinyl
acetate) ในประเทศ และบริ ษทั เป็ นผูผ้ ลิตที่สำมำรถพัฒนำเทคโนโลยีกำรผลิตเม็ดพลำสติก EVA คุณภำพสู ง เพียง
รำยเดียวในประเทศ
2.4.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์หรื อบริ กำร
2.4.1.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์เม็ดพลำสติกสำมำรถแบ่งประเภทตำมส่ วนประกอบ และวัตถุประสงค์ในกำรใช้งำนที่แตกต่ำงกันไป
คือ
1. LDPE Homopolymer หรื อ LDPE เหมำะสำหรับงำนขึ้นรู ปชนิดต่ำงๆ ได้แก่
(1) งำนแผ่นฟิ ล์ม ได้แก่ ถุงพลำสติกชนิ ดต่ำงๆ เช่น ถุงขนำดเล็กที่ใช้บรรจุสินค้ำทัว่ ไป (ถุงตลำด) ถุง
พิมพ์ลำย ถุงใส่ เสื้ อผ้ำ รวมถึงถุงขนำดใหญ่ ที่ใช้แบกรับน้ ำหนักมำกๆ เช่น ถุงอุตสำหกรรม ถุงน้ ำแข็ง
ถุงบรรจุอำหำรแช่เย็น และถุงช้อปปิ้ ง ตลอดจนแผ่นฟิ ล์มที่ใช้ทำวัสดุกนั กระแทก (Air bubble sheet)
แผ่นฟิ ล์มใช้หดรัดสิ นค้ำประเภทต่ำงๆ เช่น ฟิ ล์มรัดกล่องขวดน้ ำอัดลม แผ่นฟิ ล์มรัดสิ นค้ำบนพำเลท
เพื่อควำมสะดวกในกำรขนส่ ง และแผ่นฟิ ล์ม ที่มีขนำดใหญ่มำกๆ ที่นำไปใช้ในงำนเพื่อกำรเกษตร
เช่น ฟิ ล์มรองพื้นปูบ่อน้ ำ เพื่อกำรกักเก็บน้ ำฟิ ล์มสำหรับเรื อนเพำะชำ (Green house)
(2) งำนเป่ ำเข้ำแบบได้แก่ กำรเป่ ำทำขวดต่ำงๆ เช่น ขวดน้ ำเกลือขวดยำหยอดตำ ขวดบรรจุน้ ำดื่ม หลอดโฟ
มล้ำงหน้ำ
(3) งำนฉี ดเข้ำแบบ ได้แก่ ฝำจุกขวดน้ ำ ฝำขวดน้ ำมันพืช ฝำกระป๋ องขนม ขวดน้ ำผลไม้ ฝำกล่องอำหำร
และ เครื่ องใช้ในบ้ำน (House ware) ได้แก่ ตะกร้ำ และภำชนะบรรจุอำหำร รวมทั้งของเด็กเล่นที่
ต้องกำรลักษณะชิ้นงำนที่นิ่ม เป็ นต้น
(4) งำนแผ่นเคลือบ หรื อแผ่นประกบ ได้แก่ งำนเคลือบบนผิวฟิ ล์มเคลือบบนผิวแผ่นกระดำษ ถุงขนมขบ
เคี้ยว (Snack Food) ถุงบะหมี่ก่ ึงสำเร็ จรู ป ซองกำแฟ และบนผิวแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์ เช่น ซองบรรจุ
อำหำรแห้ง ซองยำสระผม เป็ นต้น
2. LDPE Copolymer หรื อ EVA เป็ นเม็ดพลำสติกสังเครำะห์เหมำะสำหรับกำรนำไปผลิตพื้นรองเท้ำโดยใช้ทำ
ชิ้นส่ วนรองเท้ำกีฬำรองเท้ำแตะ รองเท้ำเพื่อสุ ขภำพประเภทต่ำงๆ และงำนฉี ดเข้ำแบบที่ตอ้ งกำรคุณสมบัติ
อ่อนนิ่ ม โดยในสิ นค้ำกลุ่มกำว EVA เหมำะสมในกำรทำกำวร้อน แม้ตลำดในประเทศจะมีควำมต้องกำรใช้
กำวร้ อนในปริ มำณไม่มำกนัก แต่ในตลำดต่ำงประเทศ เช่ น ประเทศจีน เป็ นตลำดใหญ่ที่มีกำรใช้กำวร้ อน
ค่อนข้ำงมำก เม็ด EVA สำหรับงำนกำวร้อนของบริ ษทั ได้ถูกส่ งออกไปยังประเทศจีนในปริ มำณเพิ่มมำกขึ้น
เนื่ องจำกเม็ดพลำสติก EVA ของบริ ษทั มีคุณสมบัติที่ ดี นอกจำกนี้ เม็ดพลำสติก EVA ยังถูกน ำไปใช้ใน
อุตสำหกรรมสำยไฟฟ้ำ ด้วยกำรนำไปทำเป็ นฉนวนหุ ้มสำยไฟแรงดันปำนกลำง เนื่ องจำก EVA ไม่ปล่อย
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สำรพิษ หรื อ ไอพิษเมื่อเกิ ดกำรไหม้ จึงเป็ นสำยไฟฟ้ ำที่ นำไปใช้ในอุโมงค์ เช่ น รถไฟใต้ดิน หรื อ ถนนใน
อุโมงค์เชื่อมระหว่ำงเขำด้ำนหนึ่งกับอีกด้ำนหนึ่ง
ปัจจุบนั ทำงบริ ษทั ได้พฒั นำผลิตภัณฑ์เม็ดพลำสติก EVA สำหรับงำนหมึกพิมพ์สีบนถุงพลำสติก เช่น ถุงบรรจุ
อำหำร หรื อถุงช้อปปิ้ ง และพื้นรองเท้ำที่ตอ้ งกำรควำมยืดหยุ่นสู ง เช่น พื้นรองเท้ำเพื่อสุ ขภำพ หรื อพื้นรองเท้ำ
กีฬำ เป็ นต้น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 กำรจำหน่ำยเม็ดพลำสติก LDPE และ EVA คิดเป็ นสัดส่ วน 8% : 92 ของปริ มำณขำย
ตำมลำดับ และคิดเป็ นสัดส่ วน 8% : 92% ของรำยได้ขำยตำมลำดับ
กำรจำหน่ำยผลิตภัณฑ์เม็ดพลำสติก LDPE แยกตำมประเภทกำรใช้งำน ดังนี้
(1)
(2)
(3)
(4)

งำนแผ่นฟิ ล์ม (Blow Film) คิดเป็ นสัดส่ วนประมำณร้อยละ 40 ของกำรใช้งำน
งำนเคลือบฟิ ล์ม (Lamination) คิดเป็ นสัดส่ วนประมำณร้อยละ 50 ของกำรใช้งำน
งำนฉีดเข้ำแบบ (Injection Molding) คิดเป็ นสัดส่ วนประมำณร้อยละ 7 ของกำรใช้งำน
งำนหุม้ สำยไฟฟ้ำ (Wire and cable) คิดเป็ นสัดส่ วนประมำณร้อยละ 3 ของกำรใช้งำน

กำรจำหน่ำยผลิตภัณฑ์เม็ดพลำสติก EVA แยกตำมประเภทกำรใช้งำน ดังนี้
(1) งำนรองเท้ำชนิดต่ำงๆ คิดเป็ นสัดส่ วนประมำณร้อยละ 40 ของกำรใช้งำน
(2) งำนกำวร้อน คิดเป็ นสัดส่ วนประมำณร้อยละ 30 ของกำรใช้งำน
(3) งำนเคลือบบนแผ่นฟิ ล์ม คิดเป็ นสัดส่ วนประมำณร้อยละ 15 ของกำรใช้งำน
(4) งำนหุม้ สำยไฟฟ้ำ คิดเป็ นสัดส่ วนประมำณร้อยละ 10 ของกำรใช้งำน
(5) งำนหมึกพิมพ์สีบนถุงพลำสติก คิดเป็ นสัดส่ วนปริ มำณร้อยละ 5 ของกำรใช้งำน
นอกจำกเม็ดพลำสติก EVA แล้ว บริ ษทั ได้พฒั นำ EVA ชนิดเป็ น Emulsion โดยมีส่วนผสมของน้ ำถึง 45%
ซึ่งเป็ นกำวชนิดหนึ่งที่เรี ยกว่ำ กำวน้ ำ ใช้ในอุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์ อุตสำหกรรมสิ่ งพิมพ์ เป็ นต้น
ด้วยสภำพกำรแข่งขันในตลำดเม็ดพลำสติกที่รุนแรงมำกขึ้น มีกำรแข่งขันด้ำนรำคำมำกขึ้น รวมถึงสงครำมกำรค้ำ
ระหว่ำงสองประเทศมหำอำนำจอย่ำงจีน และสหรัฐอเมริ กำ ส่ งผลให้ผปู ้ ระกอบกำรอุตสำหกรรมปิ โตรเคมีท้ งั ใน
ประเทศไทยและในภูมิภำคต่ำงๆ ต้องประสบปั ญหำกำรขำดทุน เนื่ องจำกรำคำผลิตภัณฑ์เม็ดพลำสติกลดต่ำลง
มำก รวมถึงกำรแข่งขันที่รุนแรง ดังนั้น บริ ษทั จึงมีควำมจำเป็ นต้องพัฒนำผลิตภัณฑ์อื่นเพื่อให้เกิดควำมแตกต่ำง
ของผลิ ต ภัณ ฑ์ และเกิ ด มู ล ค่ ำเพิ่ม บริ ษ ัท ได้ป ระสบควำมส ำเร็ จ ในกำรพัฒ นำเม็ดพลำสติ ก EVA
เพื่ อ
อุตสำหกรรมกำวร้อนที่มีคุณสมบัติดีข้ ึน รวมทั้งกำรพัฒนำกำวร้ อนที่มี EVA เป็ นวัตถุดิบได้สำเร็ จ และได้เริ่ ม
จำหน่ ำยผลิตภัณฑ์ในปี 2556 และทำตลำดได้ดีในปี 2557-2560 โดยมีสัดส่ วนกำรจำหน่ ำย EVA เกรดกำวร้อน
ถึง 20% ของ EVA ทั้งหมด และในปี 2559 ทำงบริ ษทั ได้พฒั นำเม็ดพลำสติก EVA สำหรับอุตสำหกรรมหมึก
พิมพ์สีบนถุงพลำสติกขึ้น จนปั จจุบนั สำมำรถทำตลำดได้เป็ นอย่ำงดี ตลำดหลักจะเน้นตลำดในประเทศ และ
ส่ งออกไปยังประเทศจีน และอินเดีย โดยมีสัดส่ วนประมำณ 5% ของ EVA ทั้งหมด
2.4.1.2 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อโอกำสหรื อข้อจำกัดในกำรประกอบธุรกิจ
กำรประกอบโรงงำนปิ โตรเคมีจะต้องได้รับใบอนุ ญำตจำกกระทรวงอุตสำหกรรม แม้วำ่ กระทรวงอุตสำหกรรม
จะออกใบอนุ ญำตกำรประกอบธุ รกิจกำรผลิต LDPE ให้ผูป้ ระกอบกำรไปแล้วหลำยรำย แต่ปัจจุบนั กระทรวง
อุตสำหกรรมได้เคร่ งครัดกำรออกใบอนุ ญำตดังกล่ำวมำกขึ้น ด้วยเหตุน้ ี ผผู ้ ลิต LDPE ที่ได้รับกำรสนับสนุ นกำร
ลงทุนจำกคณะกรรมกำรส่ งเสริ มกำรลงทุน จะได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ต่ำงๆ อำทิเช่น กำรลดหย่อน หรื อยกเว้น
อำกรขำเข้ำ สำหรับเครื่ องจักรกำรอนุ ญำตเพิ่มกำลังกำรผลิตสู งสุ ด สัดส่ วนกำรถือครองหุ ้นโดยชำวต่ำงชำติ จึง
เป็ นข้อ ได้เปรี ยบของผูป้ ระกอบกำรที่ ได้รับ ใบอนุ ญำตกำรผลิ ตแล้ว นอกจำกนี้ กำรตั้งโรงงำนใหม่ต้อ งขอ
ใบอนุญำตด้ำนสิ่ งแวดล้อมซึ่งเกี่ยวข้องกับชุมชน จึงทำให้ผปู ้ ระกอบกำรรำยใหม่เข้ำมำในอุตสำหกรรมนี้ได้ยำก
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2.4.2 ตลำดและภำวะกำรแข่งขัน
2.4.2.1 นโยบำยและลักษณะกำรตลำด
ก) กลยุทธ์กำรแข่งขัน : เนื่องจำกตลำดผลิตภัณฑ์เม็ดพลำสติกมีกำรพัฒนำตำมกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
บริ ษทั จึงได้มีกำรปรับปรุ งคุณภำพของ EVA ให้มีลกั ษณะกำรใช้งำนที่หลำกหลำยมำกขึ้น พร้อมๆกับได้มี
กำรปรับปรุ งเครื่ องจักร เพื่อให้สำยกำรผลิตของ LDPE สำมำรถผลิต EVA ได้ดว้ ย ทำให้บริ ษทั สำมำรถผลิต
EVA เพิ่มมำกขึ้น และพัฒนำผลิตภัณฑ์ EVA ใหม่ๆ ทำให้บริ ษทั มีสินค้ำ EVA ที่หลำกหลำยเข้ำสู่ ตลำดให้
ลูกค้ำเลือกได้ตำมควำมต้องกำร ทำให้ได้ผลอัตรำกำไรสู งขึ้น ซึ่ งเป็ นควำมได้เปรี ยบของบริ ษทั เมื่อเทียบกับ
คู่ แ ข่ งขัน อื่ น ทั้งนี้ ผลิ ตภัณ ฑ์ของบริ ษ ัท มีหลำกหลำยชนิ ดขึ้ น อยู่กับ กำรใช้งำน โดยบริ ษ ัท ยังได้พฒ
ั นำ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่ำงต่อเนื่ อง ทั้งนี้ บริ ษทั จะใช้กลยุทธ์ในเรื่ องคุณภำพของผลิตภัณฑ์ และกำรตั้งรำคำที่
สำมำรถแข่งขันได้เป็ นหลัก บริ ษทั ได้มีกำรพัฒนำเม็ดพลำสติก LDPE และ EVA โดยมีกำรพัฒนำควำม
ละเอียดทำให้มีระดับคุณภำพสู งขึ้น เพื่อให้ตรงตำมควำมต้องกำรของผูบ้ ริ โภคมำกขึ้น
 รำคำและต้นทุน : เนื่ องจำกภำวะตลำดโดยรวมทั้งในประเทศและภูมิภำค มีสภำวะที่ซบเซำมำกๆ รำคำ
สิ นค้ำในตลำดรวมทั้งเม็ดพลำสติก LDPE และ EVA จึงลดต่ำลงมำก มีกำรแข่งขันสู ง จนกระทัง่ มีกำรขำย
ขำดทุนกันมำก ดังนั้นเพื่อให้บริ ษทั ยังคงสำมำรถทำกำไรได้ จึงใช้นโยบำยเลือกเม็ดพลำสติก LDPE/EVA
เฉพำะเกรดที่ส ำมำรถทำรำคำได้ โดยกรณี เป็ นกำรขำยในประเทศ บริ ษทั ยังมีควำมได้เปรี ยบคู่ แข่ งจำก
ต่ำงประเทศที่ไม่ตอ้ งมีค่ำขนส่ งสู งมำกนัก และอยูใ่ กล้กบั ตลำดมำกกว่ำของที่นำเข้ำจำกต่ำงประเทศ
บริ ษทั เชื่ อว่ำ บริ ษทั มีควำมได้เปรี ยบเหนื อผูผ้ ลิตรำยอื่นที่ใช้ระบบกำรผลิตแบบ Continuous flow stirred
autoclave เนื่องจำกกำรผลิตแบบ Continuous flow stirred autoclave เหมำะสมสำหรับกำรผลิตงำนฟิ ล์มบำง
ประเภทเท่ำนั้น ในขณะที่บริ ษทั ใช้ระบบกำรผลิตแบบ Tubular reactor ซึ่งเหมำะสำหรับงำนแผ่นฟิ ล์มและ
ให้อตั รำกำไรที่สูงกว่ำระบบกำรผลิตแบบ Continuous flow stirred autoclave นอกจำกนี้ บริ ษทั เป็ นผูผ้ ลิต
รำยใหญ่ของประเทศไทย จึงมีควำมได้เปรี ยบในด้ำนต้นทุนกำรผลิตที่ต่ำกว่ำคู่แข่ง
 ระบบบริ หำรคุณภำพและคุณภำพสิ นค้ำ : บริ ษทั ได้มีกำรพัฒนำเม็ดพลำสติก LDPE และ EVA โดยได้
พัฒนำควำมละเอียดให้มีระดับ คุ ณภำพที่ สู งขึ้ น เพื่อให้ตรงตำมควำมต้องกำรของผูใ้ ช้ มำกขึ้น ทั้งนี้ กำร
เลื อ กใช้วิธีกำรผลิ ตเม็ดพลำสติ กใดๆ จะมีกรอบกำรผลิ ต ที่กำหนดระดับ คุณ ภำพ จึ งต้อ งท ำกรอบระดับ
คุณภำพให้ใกล้เคียงกันมำกที่สุด ซึ่งบริ ษทั ได้ประสบควำมสำเร็ จอย่ำงมำก ในกำรทำให้กรอบระดับคุณภำพ
ใกล้เคียงกันมำกที่สุด และทำให้สำมำรถขำยสิ นค้ำได้ในระดับรำคำที่ดีกว่ำตลำดโดยทัว่ ไป ส่ งผลให้บริ ษทั
สำมำรถจำหน่ ำย LDPE เกือบทั้งหมดในประเทศและสำมำรถจำหน่ ำย EVA ได้มำกขึ้นสำหรับตลำดใน
ประเทศ
ทั้งนี้ บริ ษทั ได้มีกำรพัฒนำคุณภำพสิ นค้ำอย่ำงสม่ำเสมอ โดยกำรพัฒนำสิ นค้ำให้มีคุณภำพที่ดีข้ ึน และลด
ปริ มำณของเสี ยระหว่ำงกำรเปลี่ยนแปลงคุณภำพของสิ นค้ำ โดยมุ่งที่จะพัฒนำสู่ ตลำดที่เป็ นตลำดเทคโนโลยี
มำกขึ้น เพื่อรองรับตลำดเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงต่อไปในอนำคต
 กำรบริ กำร : บริ ษทั เน้นเรื่ องคุณภำพของกำรให้บริ กำร ให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้
อย่ำงรวดเร็ ว จัดส่ งให้ตรงเวลำ โดยลูกค้ำยังคงให้ควำมเชื่อถือทั้งในด้ำนคุณภำพสิ นค้ำและคุณภำพของกำร
ให้บริ กำรของบริ ษทั อยูเ่ ช่นเดิม
 ชื่อเสี ยง : บริ ษทั จำหน่ ำยเม็ดพลำสติก LDPE และ EVA โดยมีเครื่ องหมำยกำรค้ำคือ “โพลีน” โดยบริ ษทั มี
นโยบำยผลิตสิ นค้ำให้มีคุณภำพสู ง มีบริ กำรทำงกำรขำยที่ดี รวมทั้งกำรส่ งมอบที่ตรงเวลำและถูกต้อง กำร
สร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีกบั ตัวแทนจำหน่ำย และกำรตั้งรำคำที่สำมำรถแข่งขันได้บริ ษทั เชื่อมัน่ ว่ำด้วยชื่อเสี ยง
ของผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั กำรรักษำและพัฒนำคุณภำพผลิตภัณฑ์อย่ำงต่อเนื่อง และมีกำรปรับปรุ งเครื่ องจักร
ในกำรผลิต เพื่อตำมให้ทนั เทคโนโลยีที่กำ้ วหน้ำ และมีประสิ ทธิภำพในกำรผลิตสู ง จะทำให้ลูกค้ำเชื่อมัน่ ว่ำ
ได้สินค้ำที่มีคุณภำพสู ง และเป็ นกำรสร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่ลูกค้ำ
ข)

ลักษณะลูกค้ำ : บริ ษทั จำหน่ ำย LDPE และ EVA ในตลำดในประเทศ ผ่ำนตัวแทนจำหน่ ำย 16 รำย ให้แก่
โรงงำน หรื อบริ ษทั ต่ำงๆ เพื่อใช้สำหรับผลิตผลิตภัณฑ์จำกเม็ดพลำสติกต่ำงๆ เช่น ถุงพลำสติก รองเท้ำ ขวด
น้ ำ ของเล่น ฯลฯ และส่ งออกผ่ำนบริ ษทั พลำสติก โพลีน จำกัด (ถือหุ ้น 99.99%โดยบริ ษทั ) โดย ณ วันที่ 31
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ธันวำคม 2563 บริ ษทั จำหน่ ำย LDPE และ EVA ในประเทศผ่ำนตัวแทนจำหน่ ำย 10 รำยแรก (รวมบริ ษทั
พลำสติก โพลีน จำกัด) ในสัดส่ วน 90% ของปริ มำณยอดขำย และ 90% ของมูลค่ำขำยเม็ดพลำสติก LDPE
และ EVA ตำมลำดับ ส่ วนกำรส่ งออกต่ำงประเทศ ได้จำหน่ำยผ่ำนบริ ษทั พลำสติก โพลีน จำกัด ในสัดส่ วน
78% ของปริ มำณยอดขำย และ 79% ของมูลค่ำขำย ตำมลำดับ
กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย

ค)

บริ ษทั มีประเภทกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยที่สำคัญสำหรับกำรขำยเม็ดพลำสติก LDPE และ EVA ดังนี้
1. บริ ษทั ขำยให้กบั ตัวแทนจำหน่ำยเพื่อจัดส่ งให้กบั ลูกค้ำรำยย่อยอีกทอดหนึ่ง และขำยตรงให้กบั ลูกค้ำ
2. บริ ษทั ขำยเม็ดพลำสติกให้กบั ผูผ้ ลิตที่ใช้เป็ นวัตถุดิบในกำรผลิตสิ นค้ำต่อไป
ง) กำรจำหน่ำยและช่องทำงกำรจำหน่ำย
สำหรั บ กำรจำหน่ ำยภำยในประเทศบริ ษทั ยังคงรั กษำนโยบำยเดิม โดยจำหน่ ำยผ่ำนตัวแทนจำหน่ ำย ทั้งนี้
เนื่ องจำกมีโรงงำนอุตสำหกรรมจำนวนกว่ำ 800 รำยทัว่ ประเทศ ที่เป็ นลูกค้ำผูใ้ ช้เม็ดพลำสติก ดังนั้นกำร
จำหน่ำยผ่ำนตัวแทนจำหน่ำย (Agent) จะทำให้บริ ษทั สำมำรถกระจำยสิ นค้ำถึงผูบ้ ริ โภคได้อย่ำงทัว่ ถึง


สัดส่ วนกำรจำหน่ ำยในประเทศ และต่ ำงประเทศ (บริ ษ ัท พลำสติ ก โพลี น จำกัด เป็ นผูส้ ่ งออกเม็ด
พลำสติก LDPE และ EVA ของบริ ษทั ) : ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 กำรขำย LDPE และ EVA สำหรับ
ตลำดในประเทศต่อกำรส่ งออกคิดเป็ นสัดส่ วน 22% : 78% ของปริ มำณขำยทั้งหมด และคิดเป็ นสัดส่ วน
21% : 79% ของรำยได้ขำยทั้งหมด โดยกำรส่ งออกส่ วนใหญ่เป็ น EVA



ชื่อประเทศหรื อกลุ่มประเทศที่จำหน่ ำยผลิตภัณฑ์ : ตลำดส่ งออกผลิตภัณฑ์เม็ดพลำสติก EVA หลักของ
บริ ษทั คือ ประเทศจีน และอินเดีย

2.4.2.2 ภำวะกำรแข่งขัน
ก) สภำพกำรแข่งขันในอุตสำหกรรม
บริ ษทั เป็ นผูผ้ ลิตและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์เม็ดพลำสติก LDPE จำนวน 2 ชนิด ได้แก่ LDPE Homopolymer
(LDPE) และ LDPE Copolymer (EVA หรื อ Ethylene Vinyl Acetate) โดยมีโรงงำนผลิตอยู่ที่จงั หวัด
ระยอง มีกำลังกำรผลิตรวม 158,000 ตันต่อปี ทั้งนี้ เม็ดพลำสติก LDPE ถูกนำไปใช้เป็ นวัตถุดิบในกำร
ผลิตผลิตภัณฑ์พลำสติกหลำยประเภท ส่ วนเม็ดพลำสติก EVA ส่ วนใหญ่จะถูกนำไปใช้ในอุตสำหกรรม
รองเท้ำ โดยบริ ษ ัท มีส่ วนแบ่ งกำรตลำดในผลิ ตภัณฑ์เม็ดพลำสติ ก LDPE และ EVA ในประเทศ
ประมำณ 20% และ 90% ของปริ มำณกำรจำหน่ำยทั้งหมดในประเทศ ตำมลำดับ นอกจำกนี้ บริ ษทั ยังเป็ น
ผูผ้ ลิตเพียงรำยเดียวในประเทศที่สำมำรถพัฒนำเทคโนโลยีกำรผลิตเม็ดพลำสติก EVA
ในปี 2563 ที่ผำ่ นมำบริ ษทั ได้ลงทุนเพื่อพัฒนำปรับปรุ งเครื่ องจักร โดยได้ใช้เทคโนโลยีข้ นั สู ง เพื่อทำให้
มีกำลังกำรผลิต EVA เกรดพิเศษมำกขึ้น (มี Margin สู ง) ซึ่ งมีผผู ้ ลิตเพียงไม่กี่รำยในโลก ที่สำมำรถผลิต
ได้โดย ใช้เงินลงทุนประมำณ 500 ล้ำนบำท ทำให้มีกำลังกำรผลิต EVA เกรดพิเศษเพิ่มขึ้นอีกประมำณ
15,000 -20,000 ตัน/ปี และทำให้บ ริ ษทั มีควำมยืดหยุ่นในกำรเลือ กผลิตผลิ ตภัณฑ์ตำมภำวะตลำดที่
บริ ษทั มีควำมได้เปรี ยบในกำรแข่งขัน โดยคำดว่ำโครงกำรจะแล้วเสร็ จในปี 2564
ด้ำนธุ รกิ จเม็ดพลำสติกในปี 2563 ที่ผ่ำนมำ ตลำดเม็ดพลำสติกมีกำรแข่งขันด้ำนรำคำสู งขึ้ นโดยภำษี
นำเข้ำยังคงอยู่ที่ อ ัตรำ 0-5% ซึ่ งง่ ำยต่ อ กำรน ำเข้ำ ทั้งนี้ ข้อ พิพำททำงกำรค้ำระหว่ำงสองประเทศ
มหำอำนำจ จีน และสหรัฐอเมริ กำ ตลอดจนควำมผันผวนของตลำดน้ ำมันดิบโลก รวมถึงกำรแพร่ ระบำด
ของเชื้อไวรัส COVID-19 ล้วนส่ งผลกระทบให้ผปู ้ ระกอบกำรต่ำงเผชิญปัจจัยเสี่ ยง และควำมท้ำทำยด้ำน
ควำมสำมำรถในกำรปรับตัว ซึ่งส่ งผลให้ยอดขำยและผลกำไรของผูป้ ระกอบกำรส่ วนใหญ่เติบโตไม่สูง
เช่นในอดีตที่ผำ่ นมำ
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อย่ำงไรก็ตำมบริ ษทั ยังสำมำรถจำหน่ ำยผลิตภัณฑ์เม็ดพลำสติกโดยมีผลกำไร นอกจำกนี้ บริ ษทั ได้ให้
ควำมสำคัญในคุณภำพกำรให้บริ กำร ลูกค้ำยังคงให้ควำมเชื่อถือทั้งในด้ำนคุณภำพสิ นค้ำและบริ กำรของ
บริ ษทั ซึ่งมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่ อง ทั้งนี้ บริ ษทั ยังได้ปรับปรุ งประสิ ทธิ ภำพกำรผลิตโดยลดปริ มำณของ
เสี ยระหว่ำงกำรเปลี่ยนแปลงเกรดในขั้น ตอนกำรผลิต ซึ่ งเป็ นกำรลดต้น ทุน กำรผลิ ต รวมทั้งมุ่งที่ จะ
พัฒนำผลิตภัณฑ์สู่ตลำดที่เป็ นตลำดเทคโนโลยีมำกขึ้น เพื่อรองรับตลำดเทคโนโลยีในอนำคต
ในปี 2564 บริ ษ ัทคำดว่ำตลำดยังคงมีกำรแข่งขันอย่ำงต่อเนื่ อ ง ทั้งจำกผูผ้ ลิตรำยใหม่ โดยเฉพำะใน
ประเทศจีน ซึ่ งที่ผ่ำนมำบริ ษทั ได้พฒั นำผลิตภัณฑ์เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มอย่ำงต่อเนื่ อง ได้แก่ เม็ดพลำสติก
EVA เพื่ออุตสำหกรรมกำวร้อน รวมทั้งพัฒนำกำวร้อนที่มีเม็ดพลำสติก EVA เป็ นวัตถุดิบ นอกจำกนี้
บริ ษทั ยังได้พฒั นำเม็ดพลำสติก EVA สำหรับอุตสำหกรรมหมึกพิมพ์สีบนถุงพลำสติก ปั จจุบนั สำมำรถ
ทำตลำดได้เป็ นอย่ำงดี ทั้งนี้ บริ ษทั ยังคงมีนโยบำยมุ่งเน้นกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ที่สำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม
และเจำะกลุ่มตลำด Niche Market เพิ่มขึ้น ซึ่งทำให้บริ ษทั มีอตั รำกำไรที่สูงขึ้น
ข) จำนวนคู่แข่งขันโดยประมำณ
บริ ษทั มีคู่แข่งขันทำงกำรตลำด ได้แก่ บริ ษทั ปตท จำกัด (มหำชน) มีกำลังกำรผลิตเม็ดพลำสติก LDPE
ประมำณ 300,000 ตันต่อปี และ SCG Chemicals Co., Ltd. ซึ่งมีกำลังกำรผลิตประมำณ 150,000 ตันต่อปี
ค) ขนำดของบริ ษทั เมื่อเทียบกับคู่แข่งขัน
บริ ษทั เป็ นผูผ้ ลิตเม็ดพลำสติก LDPE โดยมีส่วนแบ่งตลำดประมำณร้อยละ 20 ส่ วนผูผ้ ลิตรำยอื่น ได้แก่
SCG Chemicals Co., Ltd. ซึ่ งมีกำลังกำรผลิตประมำณ 150,000 ตันต่อปี มีส่วนแบ่งตลำดในประเทศ
ประมำณร้ อยละ 20 ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริ ษทั ปตท จำกัด (มหำชน) ซึ่ งมีกำลังกำรผลิต
300,000 ตัน ต่ อ ปี มีส่ วนแบ่ งตลำดประมำณร้ อ ยละ 32 ที่ เหลื อ อี กประมำณร้ อ ยละ 30 ของตลำด
ภำยในประเทศเป็ นกำรนำเข้ำเม็ดพลำสติกจำกต่ำงประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริ ษทั มีส่วนแบ่งตลำดเม็ดพลำสติก LDPE และ EVA ร้อยละ 20 และร้อยละ
90 ตำมลำดับ โดยส่ วนใหญ่เป็ นส่ วนแบ่งตลำดในประเทศสำหรั บผลิตภัณฑ์ EVA เนื่ องจำกในช่ วงที่
ผ่ำนมำมีกำรเปลี่ยนแปลงของตลำดตำมกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี บริ ษทั จึงได้ลดกำรผลิต LDPE
ลง ทำให้สัดส่ วนควำมเป็ นผูน้ ำในเม็ดพลำสติก LDPE ของบริ ษทั เปลี่ยนแปลงไป
ง) สถำนภำพและศักยภำพในกำรแข่งขัน
ผูผ้ ลิต EVA ในภูมิภำคมีจำกัดเพียงไม่กี่รำย และบริ ษทั เป็ นผูผ้ ลิตเพียงรำยเดียวในประเทศไทย และเป็ น
เพียงไม่กี่รำยในภูมิภำคเอเชีย ทั้งยังเป็ นบริ ษทั ที่สำมำรถพัฒนำเทคโนโลยี รวมถึงคุณภำพ และปริ มำณ
อย่ำงต่อเนื่ องโดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริ ษทั ครองส่ วนแบ่งกำรตลำด EVA ประมำณร้อยละ 90
ของตลำดในประเทศ ส่ วนที่เหลือร้อยละ 10 เป็ นผลิตภัณฑ์ที่นำเข้ำจำกต่ำงประเทศ และเนื่ องจำกมีกำร
นำเข้ำ EVA มำยังประเทศไทยลดต่ ำลง ท ำให้บริ ษ ัทมีสั ดส่ วนกำรครองตลำดในประเทศแทน EVA
นำเข้ำเพิ่มสู งขึ้น
กำรแข่งขันสำหรับตลำดในประเทศในปี 2563 สู งขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2562 ที่ผ่ำนมำ โดยภำษีนำเข้ำยังคง
อยูท่ ี่อตั รำ 0-5% ซึ่งง่ำยต่อกำรนำเข้ำ อย่ำงไรก็ดี เนื่องจำกรำคำตลำดยังอยูใ่ นระดับที่แข่งขันได้ ประกอบ
กับบริ ษทั มีควำมได้เปรี ยบในด้ำนต้นทุนกำรผลิต จึงทำให้บริ ษทั สำมำรถจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ในอัตรำกำไร
ที่ดี นอกจำกนี้ บริ ษทั ให้ควำมสำคัญในคุณภำพกำรให้บริ กำร โดยลูกค้ำยังคงให้ควำมเชื่อถือทั้งในด้ำน
คุณภำพสิ นค้ำและบริ กำรของบริ ษทั ซึ่ งมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่ อง นอกจำกนี้ บริ ษทั ยังได้พฒั นำกำรผลิต
โดยลดปริ มำณของเสี ยระหว่ำงกำรเปลี่ยนแปลงเกรดในขั้นตอนกำรผลิต ซึ่ งเป็ นกำรลดต้นทุนกำรผลิต
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โดยบริ ษทั มุ่งที่จะพัฒนำผลิตภัณฑ์สู่ตลำดที่เป็ นตลำดเทคโนโลยีมำกขึ้นเพื่อรองรับตลำดเทคโนโลยีใน
อนำคต
2.4.3 กำรจัดหำผลิตภัณฑ์หรื อบริ กำร
2.4.3.1 ลักษณะกำรจัดกำรเพื่อให้ได้มำซึ่งผลิตภัณฑ์
วัตถุดิบหลักที่ใช้ในกำรผลิตเม็ดพลำสติก LDPE และ EVA คือ Ethylene ซึ่ งณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
บริ ษทั ซื้ อ Ethylene จำก บริ ษทั ไออำร์ พีซี จำกัด (มหำชน) (“IRPC”) ในรำคำอ้ำงอิงจำกรำคำตลำดโลก
ทั้งนี้ บริ ษ ัทสำมำรถซื้ อ Ethylene จำกผูผ้ ลิ ตรำยอื่ นได้ โดยบริ ษ ัทมีท่ อ รั บ วัตถุ ดิบ จำกผูผ้ ลิ ตรำยอื่ น
นอกเหนื อจำกของบริ ษทั IRPC ด้วยนอกจำกนี้ บริ ษทั ได้ซ้ื อ VAM (Vinyl Acetate Monomer) เพื่อใช้ใน
กำรผลิตเม็ดพลำสติก EVA จำกผูผ้ ลิตรำยอื่นในรำคำตลำด
ก) กำรผลิตเพื่อจำหน่ำย (Production Facilities)
บริ ษทั มีโรงงำนผลิตเม็ดพลำสติก LDPE จำนวน 2 โรงตั้งอยูบ่ นพื้นที่ 42.5 ไร่ ในพื้นที่ศูนย์กำรผลิต
ปิ โตรเคมีของ IRPC ที่จงั หวัดระยอง อยู่ห่ำงจำกกรุ งเทพฯประมำณ 200 กิ โลเมตร ติดกับอ่ำวไทย ทั้งนี้
บริ ษทั จัดแผนกำรหยุดผลิตเพื่อตรวจเช็คและซ่ อมบำรุ งประมำณ 2 อำทิตย์ในแต่ละปี และทุกๆ 5 ปี
บริ ษทั จะมีกำรซ่ อมบำรุ งเป็ นพิเศษโดยใช้เวลำประมำณ 10 ถึง 20 วัน ทั้งนี้ โรงงำนเม็ดพลำสติก LDPE
ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนระบบบริ หำรงำนคุณภำพ ISO 9001:2015 มำตรฐำน OHSAS 18001:2007
ส ำหรั บ ระบบกำรจัดกำรอำชี วอนำมัยและควำมปลอดภัยและมำตรฐำนกำรจัดกำรสิ่ งแวดล้อ ม ISO
14001:2015
ทั้งนี้ เดิมบริ ษทั มีโรงงำนผลิตเม็ดพลำสติก LDPE โรงที่ 1 กำลังกำรผลิต 78,000 ตันต่อปี ต่อมำบริ ษทั
ได้สร้ำงโรงงำนแห่งที่ 2 เสร็ จเมื่อเดือนกุมภำพันธ์ปี 2538 และเริ่ มผลิตเพื่อจำหน่ ำยในเดือนพฤษภำคม
ในปี เดียวกันโดยโรงงำนแห่ งที่ 2 มีกำลังกำรผลิต 80,000 ตันต่อปี โดยซื้ อเครื่ องจักรในกำรผลิตจำก
บริ ษทั Uhde GmbH ประเทศเยอรมันนี ทำให้มีกำลังกำรผลิตเม็ดพลำสติกโดยรวมประมำณ 158,000 ตัน
ต่อปี
ข) สภำพปัญหำเกี่ยวกับวัตถุดิบ
เนื่ องจำกบริ ษทั ประกอบธุ รกิ จเม็ดพลำสติก LDPE และ EVA เป็ นเวลำนำน จึงไม่มีปัญหำด้ำนกำร
บริ หำรจัดกำรเกี่ยวกับวัตถุดิบ
2.4.3.2 ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
ก) กำรดำเนินกำรเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
โรงงำนเม็ดพลำสติกได้มีกำรบริ หำรจัดกำรสิ่ งแวดล้อมโดยยกเลิกกำรใช้หม้อไอน้ ำที่ใช้น้ ำมันเตำที่ มี
ปริ ม ำณซัล เฟอร์ ต่ ำ เป็ นเชื้ อ เพลิ ง และได้ใ ช้ไ อน้ ำ ที่ เ ป็ นผลพลอยได้จ ำกกำรผลิ ตกระแสไฟฟ้ ำ ของ
โรงไฟฟ้ำที่ต้ งั อยู่ในเขตประกอบกำรอุตสำหกรรมไออำร์ พีซี ซึ่ งใช้ก๊ำซธรรมชำติเป็ นเชื้อเพลิง เป็ นกำร
ลดปริ มำณมลพิษจำกแหล่งกำเนิ ดอย่ำงมีนัยสำคัญ นอกจำกนี้ กระบวนกำรผลิตของโรงงำนเป็ นแบบ
ระบบปิ ด (Closed System) ที่ไม่ซบั ซ้อน จึงมีของเสี ยหรื อมลพิษจำกกระบวนกำรผลิตน้อยมำก
ทั้งนี้ กำรดำเนินกำรผลิตได้ดำเนินควบคู่ไปกับกำรตรวจติดตำมคุณภำพสิ่ งแวดล้อมและกำรควบคุมที่จะ
ลดผลกระทบสิ่ งแวดล้อมอย่ำงต่อเนื่ อง ครอบคลุมทั้งด้ำนคุณภำพน้ ำและอำกำศ กำรบริ หำรจัดกำรกำก
ของเสี ยและวัสดุเหลือใช้ โดยเพิ่มประสิ ทธิ ภำพกำรบริ หำรจัดกำรให้สอดคล้องกับเงื่อนไข/ข้อกำหนด
ด้ำนสิ่ งแวดล้อมของหน่ วยงำนภำครัฐ และลดผลกระทบสิ่ งแวดล้อมในทุกด้ำนที่อำจมีผลต่อชุมชนและ
สภำพแวดล้อมโดยรอบอย่ำงต่อเนื่อง
โรงงำนเม็ดพลำสติกของบริ ษทั ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนอุตสำหกรรมครบทั้ง 3 ระบบ ได้แก่ มำตรฐำน
ระบบบริ หำรงำนคุ ณ ภำพ (ISO 9001:2015) มำตรฐำนระบบกำรจัด กำรด้ำ นสิ่ ง แวดล้อ ม (ISO
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14001:2015) และมำตรฐำนระบบกำรจัดกำรด้ำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย (มอก.18001-2554 และ
OHSAS 18001:2007)
ข) ค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทุนเพื่อควบคุมสิ่ งแวดล้อมในช่วง 3 ปี ที่ผำ่ นมำหรื อในอนำคต
บริ ษทั ได้จดั สรรงบประมำณเพื่อเป็ นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนิ นกำรเพื่อควบคุมด้ำนสิ่ งแวดล้อม ประมำณ
2,080,000 บำท ต่อปี
ค) ผลกำรปฏิบตั ิจริ งเมื่อเทียบกับข้อกำหนดตำมกฎหมำย
บริ ษทั ได้ดำเนิ นกำรตรวจติดตำมคุณภำพสิ่ งแวดล้อมดังที่ระบุในเงื่อนไขแนบท้ำยใบอนุ ญำตประกอบ
กิ จกำร และเงื่อนไขแนบท้ำยรำยงำนกำรศึกษำผลกระทบสิ่ งแวดล้อม (EIA) และจัดท ำเป็ นรำยงำน
สรุ ปผลกำรดำเนินกำรตรวจติดตำมคุณภำพสิ่ งแวดล้อม ให้อยูใ่ นเกณฑ์ที่รำชกำรกำหนด
ง) ข้อพิพำทหรื อกำรถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมและแนวทำงกำรแก้ไข
ไม่มี
2.5 ธุรกิจผลิตแผ่ นฟิ ล์ม Polene Solar® กำวน้ำ และกำวผง
ธุ รกิจโซลำร์ ฟิล์ม ดำเนิ นงำนภำยใต้บริ ษทั ทีพีไอ ออลซี ซั่นส์ จำกัด (ถือหุ ้น 99.99% โดยบริ ษทั ) โดยมีลกั ษณะ
ธุรกิจดังนี้
โอกำสหรื อข้ อจำกัดในกำรประกอบธุรกิจโซลำร์ ฟิล์ม
พลังงำนแสงอำทิตย์เป็ นพลังงำนสะอำดที่มีอยูต่ ำมธรรมชำติ ถือว่ำเป็ นพลังงำนทำงเลือกใหม่ ที่หลำยๆ ประเทศให้
กำรสนับสนุนและหันมำสนใจลงทุนกันมำกขึ้น เพื่อลดปริ มำณกำรใช้น้ ำมัน และถ่ำนหิ นในกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ
และลดกำรปล่อยแก๊สเรื อนกระจก ที่ส่งผลกระทบต่อกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพอำกำศ (Climate Change) ดังนั้น
อุตสำหกรรมกำรผลิ ตแผงพลังงำนไฟฟ้ ำแสงอำทิตย์จึงเป็ นทำงเลื อกที่ ดีทำงเลือ กหนึ่ งในกำรใช้แก้ปัญหำด้ำน
พลังงำนของโลก อย่ำงไรก็ตำม ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อโอกำส หรื อข้อจำกัดในกำรดำเนิ นธุ รกิ จ อัน
ได้แก่
1) นโยบำยของรั ฐบำลทั้งในและต่ ำงประเทศ จำกกำรที่รัฐบำลมุ่งเน้นกำรส่ งเสริ มพลังงำนทดแทนโดยเฉพำะ
พลังงำนแสงอำทิตย์ ส่ งผลให้ธุรกิจกำรผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์เป็ นธุ รกิจที่กำลังได้รับควำมนิ ยมในปั จจุบนั
จึงมีควำมเป็ นไปได้สู งที่กระทรวงพลังงำนจะปรั บเพิ่มเป้ ำหมำยกำรรับซื้ อไฟฟ้ำแสงแดดให้เพิ่มขึ้นภำยใน 10 ปี
ข้ำงหน้ำ และมีแนวโน้มที่จะส่ งเสริ มนโยบำยกำรเปิ ดเสรี กำรผลิตไฟฟ้ำจำกโครงกำรโซลำร์ รูฟท็อป โดยไม่จำกัด
ระยะเวลำและปริ มำณกำรเสนอขำยไฟฟ้ำ ซึ่งนโยบำยกำรส่ งเสริ มจำกภำครัฐดังกล่ำวนี้ อำจกระตุน้ ให้ยอดกำรผลิต
และกำรจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ EVA Film Encapsulate ของบริ ษทั ทีพีไอ ออลซีซนั่ ส์ จำกัด ซึ่งเป็ นอุตสำหกรรมต้นน้ ำ
ของกำรผลิตแผงพลังงำนแสงอำทิตย์มีแนวโน้มเพิ่มสู งขึ้นในอนำคต
นอกจำกนโยบำยของรั ฐบำลในประเทศแล้ว นโยบำยจำกต่ ำ งประเทศก็ เป็ นอี ก ปั จจัยหนึ่ งที่ จะส่ งผลต่ อ กำร
ประกอบธุรกิจของบริ ษทั ทีพีไอ ออลซีซั่นส์ จำกัด กล่ำวคือหำกรัฐบำลในแต่ละประเทศส่ งเสริ มนโยบำยต่ำงๆ ที่
สนับสนุนกำรใช้พลังงำนแสงอำทิตย์ ก็จะส่ งผลให้ บริ ษทั ทีพีไอ ออลซี ซั่นส์ จำกัด มียอดกำรจำหน่ ำยผลิตภัณฑ์
เพิ่มขึ้นตำมไปด้วย ตัวอย่ำงเช่ น นโยบำยของประเทศญี่ปุ่นที่เปิ ดประมูลโรงไฟฟ้ำแสงอำทิตย์ เนื่ องจำกประเทศ
กำลังประสบปั ญหำขำดแคลนเชื้ อเพลิงในกำรผลิตไฟฟ้ ำ แต่อย่ำงไรก็ตำมมำตรกำรเพิ่มภำษีนำเข้ำสิ นค้ำของ
ประเทศสหรั ฐอเมริ กำ รวมถึ งกำรขึ้ น ภำษี น ำเข้ำอุ ป กรณ์ ในกำรผลิ ตแผงวงจรไฟฟ้ ำพลังงำนแสงอำทิ ตย์ของ
ประเทศอินเดีย จะส่ งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจด้ำนพลังงำนแสงอำทิตย์ ซึ่ งบริ ษทั ทีพีไอ ออล ซี ซั่นส์ จำกัด อำจ
ได้รับผลกระทบนี้ดว้ ย
2) รำคำน้ำมันและถ่ ำนหิน เนื่องด้วยน้ ำมันดิบและถ่ำนหิ นเป็ นเชื้อเพลิงที่ใช้ในกำรผลิตไฟฟ้ำ หำกรำคำของน้ ำมัน
และถ่ำนหิ นมีแนวโน้มลดลง ก็จะส่ งผลให้กำรลงทุนในธุ รกิจพลังงำนทดแทนทั้งจำกภำครัฐและเอกชนชะลอตัว
ส่ งผลกระทบต่อยอดกำรผลิตและยอดขำยธุรกิจของบริ ษทั ทีพีไอ ออลซีซนั่ ส์ จำกัด ด้วย
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3) เทคโนโลยี หำกมีกำรพัฒนำเทคโนโลยีที่ใช้ในกำรผลิตแผงพลังงำนแสงอำทิตย์ให้มีประสิ ทธิ ภำพเพิ่มขึ้น ก็จะ
เป็ นกำรช่วยลดต้นทุนในกำรผลิตพลังงำนจำกแสงอำทิตย์ให้ต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับกำรผลิตไฟฟ้ำแบบดั้งเดิม หรื อ
เทียบกับต้นทุนในกำรผลิตพลังงำนจำกพลังงำนทดแทนในรู ปแบบอื่น เช่ น พลังงำนลม พลังงำนน้ ำ และหำก
ต้น ทุน กำรผลิ ตลดลง ประเทศต่ ำงๆ ก็อ ำจหันมำใช้ทำงเลื อกนี้ ในกำรประหยัดพลังงำน ซึ่ งจะเป็ นผลดีต่อกำร
ประกอบธุรกิจของบริ ษทั
สภำพกำรแข่ งขันในอุตสำหกรรมโซลำร์ ฟิล์ม
ในปี 2563 ตลำดโซลำร์ฟิล์ม มีกำรแข่งขันจำกคู่แข่งทั้งในและต่ำงประเทศ สำหรับตลำดในประเทศ ผูผ้ ลิตโซลำร์
ฟิ ล์มจำกประเทศจีนเป็ นคู่แข่งที่สำคัญ ซึ่ งได้ก่อตั้งฐำนกำรผลิตในประเทศไทย และเริ่ มดำเนิ นกำรผลิตในช่ วง
กลำงปี 2561 ส่ วนกำรแข่งขันในตลำดต่ำงประเทศมีกำรแข่งขันที่สูง ส่ งผลให้ผปู ้ ระกอบกำรจำกญี่ปุ่นและสเปน
ปิ ดกิจกำรลง เหลือเพียงคู่แข่งจำกประเทศจีนและเกำหลีใต้ ที่ยงั ดำเนิ นกิจกำรอยู่ อย่ำงไรก็ตำมได้มีผผู ้ ลิตโซลำร์
ฟิ ล์มจำกประเทศซำอุดิอำระเบียเข้ำมำในตลำดอินเดียด้วย จึงทำให้มีกำรแข่งขันด้ำนรำคำที่รุนแรงขึ้น
โดยในปี 2563 ที่ผำ่ นมำ บริ ษทั ทีพีไอ ออลซี ซั่นส์ จำกัด มีปริ มำณกำรผลิตและจำหน่ ำยผลิตภัณฑ์ EVA Film
Encapsulate สำหรับลูกค้ำในประเทศเพิ่มขึ้น เนื่ องจำกรัฐบำลมีนโยบำยให้กำรสนับสนุ นธุ รกิจผลิตแผงพลังงำน
แสงอำทิตย์ อย่ำงไรก็ตำม มีกำรแข่งขันในประเทศเพิ่มมำกขึ้น เนื่ องจำกบริ ษทั ผูผ้ ลิตแผงพลังงำนแสงอำทิตย์จำก
ประเทศจีน เข้ำมำตั้งฐำนกำรผลิตในประเทศไทย ซึ่งถือเป็ นคู่แข่งที่สำคัญของบริ ษทั สำหรับตลำดในประเทศ ส่ วน
ตลำดต่ำงประเทศคำดว่ำจะมีแนวโน้มที่ดีข้ ึน เนื่ องจำกคู่แข่งทำงกำรค้ำจำกญี่ปุ่นและสเปนได้ปิดกิจกำรไป ส่ งผล
ให้ผผู ้ ลิตแผงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์หลำยรำยในประเทศแถบยุโรป เอเชียตะวันออก และเอเชียตะวันออกเฉี ยง
ใต้หนั มำสนใจสิ นค้ำของบริ ษทั มำกขึ้น อย่ำงไรก็ตำมผูผ้ ลิตโซลำร์ ฟิล์มจำกประเทศซำอุดิอำระเบียเข้ำมำในตลำด
อินเดียด้วย ซึ่ งมีต้นทุน กำรผลิ ตที่ ต่ ำกว่ำ จึงสำมำรถเสนอสิ นค้ำในรำคำที่ ต่ำ จึงทำให้มีกำรแข่ งขัน ด้ำนรำคำที่
รุ นแรงขึ้น
สภำพกำรแข่ งขันในอุตสำหกรรมกำวน้ำ และกำวผง
ในปี 2563 ตลำดธุรกิจกำวน้ ำและกำวผง ยังมีอตั รำกำรเติบโตที่ดีสำหรับตลำดทั้งในและต่ำงประเทศ โดยคำดว่ำใน
ปี 2564 จะมีกำรเติบโตเพิ่มขึ้นเช่นกันสำหรับตลำดทั้งในและต่ำงประเทศ
โดยบริ ษทั ทีพีไอ ออลซี ซั่นส์ จำกัด สำมำรถเพิ่มยอดขำยในประเทศได้อย่ำงต่อเนื่ อง ลูกค้ำได้ให้กำรยอมรับใน
คุณภำพและรำคำผลิตภัณฑ์ โดยยังคงมีนโยบำยเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทั้งในและต่ำงประเทศ โดย
สำมำรถครองส่ วนแบ่งทำงกำรตลำดส่ วนใหญ่ในประเทศได้แทนที่ผผู ้ ลิตรำยเดิมจำกต่ำงประเทศ
ด้ำนตลำดต่ำงประเทศ บริ ษทั ทีพีไอ ออลซีซนั่ ส์ จำกัด สำมำรถขยำยกำรส่ งออกไปยังกลุ่มประเทศแถบตะวันออก
กลำง เช่ น อี ยิ ป ต์ ซำอุ ดี อ ำระเบี ย สหรั ฐ อำหรั บ เอมิ เ รตส์ และกลุ่ ม เอเชี ย ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ เช่ น เวีย ดนำม
อินโดนีเซีย มำเลเซี ย ได้มำกขึ้น รวมทั้งสำมำรถเพิ่มส่ วนแบ่งกำรตลำดในประเทศจีน และอินเดีย โดยมีแนวโน้ม
เพิม่ ส่ วนแบ่งกำรตลำดมำกขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง
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3. กำรประกอบธุรกิจของบริษัทย่ อย สรุ ปได้ ดังนี้
1. บริษัท ทีพไี อ คอนกรีต จำกัด
บริ ษทั ทีพีไอ คอนกรี ต จำกัด (“ทีพีไอ คอนกรี ต”) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 มีนำคม 2534 โดยบริ ษทั ถือหุ ้น 99.99%
ของทุนจดทะเบียน (มีทุนจดทะเบียน 2,000,000,000 บำท และมีทุนชำระแล้ว 2,000,000,000 บำท) เพื่อดำเนิ น
ธุรกิจผลิตและจำหน่ำยคอนกรี ตผสมเสร็ จ
ฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ทีพีไอ คอนกรี ต จำกัด สำหรับปี 2557-2563 และสิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2563 เป็ น ดังนี้

รำยได้จำกกำรขำย
รำยได้รวม
ต้นทุนขำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร
ต้นทุนทำงกำรเงิน
กำไร (ขำดทุน) สุ ทธิ
ทรัพย์สินรวม
หนี้สินรวม
รวมส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
ทุนชำระแล้ว
* งบกำรเงินภำยใน

2563*
4,870.12
5,029.34
4,644.09
105.96
103.10
3.94
241.12
3,358.30
1,693.96
1,664.34
2,000.00

2562
4,876.61
4,911.72
4,835.86
120.39
121.55
0.41
(152.17)
3,044.37
1,621.03
1,423.34
2,000.00

2561
4,641.32
4,691.13
4,736.48
104.91
179.81
0.45
(321.48)
2,817.86
1,239.96
1,577.90
2,000.00

2560
4,090.59
4,154.71
4,167.75
108.40
115.90
1.20
(214.54)
2,950.64
1,054.91
1,895.73
2,000.00

2559
4,810.35
4,850.52
4,740.89
114.41
118.26
13.29
(108.95)
3,023.43
854.16
2,169.28
2,000.00

(หน่วย : ล้ำนบำท)
2558
5,702.28
5,743.43
5,551.29
121.44
124.17
13.80
(57.13)
3,225.37
2,181.56
1,043.81
840.00

2557
6,461.67
6,554.86
6,112.09
114.60
113.18
21.42
151.55
2,850.35
1,744.03
1,106.32
840.00

2. บริษัท ทีพไี อ โพลีน เพำเวอร์ จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั ทีพีไอ โพลีน เพำเวอร์ จำกัด (มหำชน) (“ทีพีไอ โพลีน เพำเวอร์ ”) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกำยน 2534
และจดทะเบียนเป็ นบริ ษทั มหำชนจำกัดเมื่อวันที่ 2 พฤษภำคม 2559 โดยเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย เมื่ อ วัน ที่ 5 เมษำยน 2560 โดยปั จจุ บ ัน มี ทุ น จดทะเบี ยน 8,400,000,000 บำท และมีทุ น ช ำระแล้ว
8,400,000,000 บำท บริ ษทั ถือหุน้ 70.24% ของทุนจดทะเบียน
ฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของ ทีพีไอ โพลีน เพำเวอร์ สำหรับปี 2557-2563 และสิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2563 เป็ นดังนี้
รำยได้จำกกำรขำย
รำยได้รวม
ต้นทุนขำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร
ต้นทุนทำงกำรเงิน
กำไร (ขำดทุน) สุ ทธิ
ทรัพย์สินรวม
หนี้สินรวม
รวมส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
ทุนชำระแล้ว

2563
6,333.23
11,444.00
6,027.66
66.44
432.73
285.18
4,505.83
43,775.15
12,899.66
28,928.14
8,400.00

2562
6,338.04
10,905.83
5,529.73
75.68
432.15
159.48
4,606.81
37,852.57
10,742.24
27,110.33
8,400.00

2561
4,235.36
7,915.35
3,651.43
66.56
318.76
18.97
3,698.96
31,541.22
6,492.85
25,048.36
8,400.00
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2560
4,864.81
5,188.15
2,227.54
63.82
188.77
40.92
2,591.53
27,566.91
3,352.88
24,214.03
8,400.00

2559
4,368.16
4,433.32
2,265.01
65.03
125.56
160.38
1,824.25
18,169.35
9,848.36
8,320.99
5,900.00

(หน่วย : ล้ำนบำท)
2558
2557
2,629.37
1,984.89
2,794.83
2,152.50
1,624.50
1,629.12
68.93
74.55
33.28
33.06
94.60
9.00
493.36
379.07
12,673.58 12,300.07
3,628.38
5,484.42
9,045.20
6,815.65
5,900.00
4,151.16
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3. บริษัท ทีพไี อ โพลีน ชีวะอินทรีย์ จำกัด
บริ ษทั ทีพีไอ โพลีน ชีวะอินทรี ย ์ จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2553 โดยบริ ษทั ถือหุ ้น 99.99% ของทุน
จดทะเบียน (มีทุนจดทะเบียน 3,300,000,000 บำท และมีทุนชำระแล้ว 3,300,000,000 บำท) ดำเนิ นธุ รกิจผลิตและ
จำหน่ำยปุ๋ ยอินทรี ย ์ รวมทั้งยำปรำบศัตรู พืชและสัตว์
ฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ทีพีไอ โพลีน ชีวะอินทรี ย ์ จำกัด สำหรับปี 2557-2563 และสิ้ นสุ ด ณ
วันที่ 31 ธันวำคม 2563 เป็ นดังนี้
(หน่วย : ล้ำนบำท)
รำยได้จำกกำรขำย
รำยได้รวม
ต้นทุนขำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร
ต้นทุนทำงกำรเงิน
กำไร (ขำดทุน) สุ ทธิ
ทรัพย์สินรวม
หนี้สินรวม
รวมส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
ทุนชำระแล้ว

2563*
121.69
139.18
103.58
33.64
83.70
10.18
(91.90)
2,100.55
428.81
1,671.74
3,300.00

2562
155.13
168.64
139.45
40.22
75.84
11.12
(97.99)
2,185.96
422.30
1,763.66
3,300.00

2561
135.77
151.17
215.60
52.46
111.11
11.11
(239.10)
2,226.51
366.26
1,860.25
3,300.00

2560
138.26
161.94
233.74
27.38
64.96
9.09
(173.22)
2,420.24
327.97
2,092.27
3,300.00

2559
124.87
145.54
288.50
45.43
43.41
8.09
(241.48)
2,495.47
223.04
2,272.43
3,300.00

2558
141.19
169.17
215.13
39.95
35.60
15.44
(189.71)
2,634.86
1,422.50
1,212.36
2,000.00

2557
163.40
189.96
202.24
61.75
64.43
30.98
(138.66)
2,681.74
2,278.26
403.48
1,000.00

หมำยเหตุ: * งบกำรเงินภำยใน

4. บริษัท ไนเตรทไทย จำกัด
บริ ษทั ไนเตรทไทย จำกัด โดยบริ ษทั ถือหุ ้น 99.99% ของทุนจดทะเบียน (มีทุนจดทะเบียน 468,750,000 บำท
และมีทุนชำระแล้ว 468,750,000 บำท) ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ ำยแอมโมเนี ยมไนเตรท
ซึ่งใช้ในกำรผลิตวัตถุระเบิดและผลิตกรดไนตริ กเริ่ มเปิ ดดำเนิ นกำรในปี 2539 ปั จจุบนั โรงงำนของบริ ษทั ไนเต
รทไทย จำกัด มีกำลังกำรผลิตแอมโมเนียมไนเตรท และกรดไนตริ กเต็มกำลังกำรผลิตรวม 110,000 ตันต่อปี
ฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของ บริ ษทั ไนเตรทไทย จำกัด สำหรับปี 2557-2563 และสิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2563 เป็ น ดังนี้
(หน่วย : ล้ำนบำท)

2563*
รำยได้จำกกำรขำย
952.44
รำยได้รวม
1,005.86
ต้นทุนขำย
533.64
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย
79.68
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร
82.58
กำไร (ขำดทุน) สุ ทธิ
248.06
ทรัพย์สินรวม
1,351.79
หนี้สินรวม
185.94
รวมส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
1,165.85
ทุนชำระแล้ว
468.75
หมำยเหตุ: * งบกำรเงินภำยใน

2562
1,050.87
1,135.97
653.30
89.17
89.48
242.28
1,117.95
115.79
1,002.16
468.75

2561
1,319.29
1,367.93
862.96
64.32
79.22
290.43
1,154.59
201.97
952.62
468.75
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2560
1,173.18
1,201.86
696.80
63.98
88.87
280.83
1,445.43
252.29
1,193.14
468.75

2559
971.23
987.71
616.04
85.88
84.00
161.12
1,118.27
125.81
992.46
468.75

2558
900.60
918.21
655.93
66.58
79.81
90.64
1,963.37
191.68
1,771.69
468.75

2557
862.89
883.03
678.04
63.30
137.44
2.77
1,948.80
192.52
1,756.28
468.75
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5. บริษัท ทีพไี อ ออลซีซั่นส์ จำกัด
บริ ษทั ทีพีไอ ออลซี ซั่นส์ จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 สิ งหำคม 2536 โดยบริ ษทั ถือหุ ้น 99.99% ของทุนจด
ทะเบียน (มีทุนจดทะเบียน 450,000,000 บำท และมีทุนชำระแล้ว 450,000,000 บำท) เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและ
จำหน่ำยแผ่นฟิ ล์มสำหรับโซล่ำร์เซลล์ และในปี 2557 ได้พฒั นำผลิตภัณฑ์ Stretch Film และ PE Film เป็ นต้น
ฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั ทีพีไอ ออลซี ซ่ันส์ จำกัด สำหรับปี 2557-2563 และสิ้ นสุ ด ณ
วันที่ 31 ธันวำคม 2563 เป็ นดังนี้
(หน่วย : ล้ำนบำท)
รำยได้จำกกำรขำย
รำยได้รวม
ต้นทุนขำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร
ต้นทุนทำงกำรเงิน
กำไร (ขำดทุน) สุ ทธิ
ทรัพย์สินรวม
หนี้สินรวม
รวมส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
ทุนชำระแล้ว

2563*
397.56
412.82
373.27
21.13
8.57
2.17
10.89
733.32
445.67
287.45
450.00

2562
386.44
398.88
399.44
16.78
11.29
2.06
(30.70)
690.75
413.99
276.76
450.00

2561
306.96
314.92
313.94
20.33
7.76
2.07
(29.18)
655.23
346.59
308.65
450.00

2560
218.78
224.40
232.32
15.94
6.95
2.07
(32.88)
623.74
285.90
337.84
450.00

2559
164.19
166.10
148.73
9.73
30.75
1.45
(24.58)
606.96
236.16
370.80
450.00

2558
152.14
157.26
144.85
7.80
41.62
1.69
(38.70)
523.71
128.34
395.38
450.00

2557
77.96
90.78
71.10
3.29
15.38
2.01
(0.99)
511.14
385.69
125.45
146.25

หมำยเหตุ: * งบกำรเงินภำยใน

6. บริษัท พลำสติก โพลีน จำกัด
บริ ษทั พลำสติก โพลีน จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 พฤษภำคม 2545 โดยมีบริ ษทั ทีพีไอ พำณิ ชย์ จำกัด ซึ่ งเป็ น
บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ถือหุ ้น 99.99% ของทุนจดทะเบียน (มีทุนจดทะเบียน 10,000,000 บำท และมีทุนชำระ
แล้ว 10,000,000 บำท) ดำเนินธุรกิจส่ งออกผลิตภัณฑ์เม็ดพลำสติก ปูนซีเมนต์ ปูนเม็ด ปูนสำเร็ จรู ป และปุ๋ ย
ฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั พลำสติก โพลีน จำกัด สำหรั บปี 2557-2563 และ สิ้ นสุ ด ณ
วันที่ 31 ธันวำคม 2563 เป็ นดังนี้
รำยได้จำกกำรขำย
รำยได้รวม
ต้นทุนขำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร
ต้นทุนทำงกำรเงิน
กำไร (ขำดทุน) สุ ทธิ
ทรัพย์สินรวม
หนี้สินรวม
รวมส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
ทุนชำระแล้ว

2563*
10,410.39
10,559.54
10,343.17
222.67
5.39
3.13
(1.34)
3,948.87
3,917.92
(23.05)
10.00

2562
12,975.76
13,121.59
12,922.80
224.22
12.64
3.91
(44.89)
2,124.31
2,146.02
(21.71)
10.00

2561
16,740.88
17,051.07
16,678.14
287.86
7.94
22.31
43.62
3,412.10
3,348.93
63.17
10.00

หมำยเหตุ: * งบกำรเงินภำยใน

71

2560
11,809.31
12,023.98
11,714.92
282.74
7.04
5.67
10.38
1,841.76
1,802.21
39.55
10.00

2559
10,741.06
20,919.48
10,644.15
194.26
4.90
5.64
55.76
2,015.38
1,931.21
84.17
10.00

(หน่วย : ล้ำนบำท)
2558
2557
10,159.25 9,501.88
10,361.23 9,644.11
10,095.12 9,481.20
181.09
152.91
5.49
2.08
3.15
13.66
61.04
(4.60)
2,375.72
2,881.75
2,247.31
2,814.38
128.41
67.37
10.00
10.00

บริ ษทั ทีพีไอโพลีน จำกัด (มหำชน)
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7. บริษัท มอนโดไทย จำกัด
บริ ษทั มอนโดไทย จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษำยน 2529 โดยบริ ษทั เป็ นผูถ้ ือ หุ ้น 28.75% ของทุนจด
ทะเบียน (ทุนจดทะเบียน 36,000,000 บำท โดยมีทุนชำระแล้ว 36,000,000 บำท) (โดยภำยหลังจำกที่บริ ษทั ที
พีไอ คอนกรี ต จำกัด ซื้ อ หุ ้น ร้ อ ยละ 54.51 ในบริ ษ ัท มอนโดไทย จำกัด ดังกล่ ำวแล้ว ส่ งผลให้บริ ษทั และ
บริ ษทั ทีพีไอ คอนกรี ต จำกัด ถือหุน้ ในบริ ษทั มอนโดไทย จำกัด รวมกันเป็ นร้อยละ 83.26) เพื่อดำเนิ นธุ รกิจ
พัฒนำที่ดินและที่พกั อำศัย โดยงบกำรเงินภำยใน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริ ษทั มอนโดไทย จำกัด มีรำยได้
จำกค่ำเช่ำ 682,000 บำท และมีกำไรสุ ทธิประมำณ 481,486 บำท ตำมลำดับ
8. บริษัท ทีพไี อ พำณิชย์ จำกัด
บริ ษ ัท ที พี ไอ พำณิ ช ย์ จ ำกัด จัด ตั้ง ขึ้ น เมื่ อ วัน ที่ 28 มิถุ น ำยน 2538 โดยบริ ษ ัท ถื อ หุ ้น 99.94% ของทุ น จด
ทะเบียน (มีทุนจดทะเบียน 100,000 บำท และมีทุนชำระแล้ว 100,000 บำท) เพื่อดำเนิ นธุ รกิจค้ำปลีกสำหรั บ
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริ ษทั ทีพีไอโพลีน โดยงบกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริ ษทั ทีพีไอ พำณิ ชย์ จำกัด
มีรำยได้จำนวน 32,860,048 บำท และกำไรสุ ทธิ 1,309,989 บำท ตำมลำดับ
9. บริษัท โรงกลัน่ น้ำมัน ทีพีไอ (1997) จำกัด
บริ ษทั โรงกลัน่ น้ ำมัน ทีพีไอ (1997) จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 ธันวำคม 2539 โดยบริ ษทั ถือหุ ้น 99.99% ของ
ทุนจดทะเบียน (มีทุนจดทะเบียน 1,300,000,000 บำท และมีทุนชำระแล้ว 1,300,000,000 บำท) เพื่อดำเนิ น
ธุรกิจสำรวจปิ โตรเลียม โดยงบกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริ ษทั โรงกลัน่ น้ ำมัน ทีพีไอ (1997) จำกัด
มีรำยได้จำนวน 2,506 บำท และขำดทุนสุ ทธิ 1,612,512,724 บำท ตำมลำดับ
10. บริษัท ทีพไี อ รักษ์ สุขภำพ จำกัด
บริ ษทั ทีพีไอ รักษ์สุขภำพ จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 มกรำคม 2541 โดยบริ ษทั ถือหุ ้น 99.99% ของทุนจด
ทะเบียน (มีทุนจดทะเบียน 10,000,000 บำท และมีทุนชำระแล้ว 5,050,000 บำท) เพื่อดำเนิ นธุ รกิ จผลิตและ
จำหน่ ำยผลิตภัณฑ์เพื่อสุ ขภำพ งบกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริ ษทั ทีพีไอ รั กษ์สุขภำพ จำกัด มี
รำยได้จำนวน 97.52 ล้ำนบำท และกำไรสุ ทธิ 3.08ล้ำนบำท ตำมลำดับ
11. บริษัท ทีพไี อ ไบโอ ฟำร์ มำซู ติคอลส์ จำกัด
บริ ษทั ทีพีไอ ไบโอ ฟำร์ มำซู ติคอลส์ จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 ธันวำคม 2539 โดยบริ ษทั ถือหุ ้น 99.99%
ของทุนจดทะเบียน (มีทุนจดทะเบียน 10,000,000 บำท และมีทุนชำระแล้ว 5,500,000 บำท) เพื่อดำเนิ นธุ รกิจ
ผลิตและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสัตว์ โดยงบกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริ ษทั ทีพีไอ ไบโอ ฟำร์
มำซูติคอลส์ จำกัด มีรำยได้จำนวน 30.09 ล้ำนบำท และขำดทุนสุ ทธิ 4.68 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
12. บริษัท ทีพไี อ บริกำร จำกัด
บริ ษ ัท ทีพีไอ บริ กำร จำกัด จัดตั้งขึ้ น เมื่อวัน ที่ 25 พฤศจิ กำยน 2553 โดยบริ ษ ัท ถือ หุ ้น 95.10% ของทุ นจด
ทะเบียน (มีทุนจดทะเบียน 10,000,000 บำท และมีทุนชำระแล้ว 4,600,000 บำท) ดำเนิ นธุ รกิ จรั บจ้ำงเหมำ
ก่อสร้ำง โดยงบกำรเงินภำยใน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริ ษทั ทีพีไอ บริ กำร จำกัด มีรำยได้ 51.70 ล้ำนบำท
และกำไรสุ ทธิ 1.99 ล้ำนบำท ตำมลำดับ

72

บริ ษทั ทีพีไอโพลีน จำกัด (มหำชน)

ส่วนที่ 1 กำรประกอบธุรกิจ

3. ปัจจัยควำมเสี่ ยง
กลุ่มบริ ษทั ทีพีไอโพลี นได้มีกำรบริ หำรจัดกำรควำมเสี่ ยงให้อยู่ในระดับที่ส ำมำรถควบคุมและยอมรั บได้อย่ำง
ต่อเนื่องมำโดยตลอด โดยที่ผำ่ นมำได้มีกำรนำระบบข้อมูลสำรสนเทศ (MIS) ซึ่ งครอบคลุมในทุกๆ ด้ำนมำใช้เป็ น
เครื่ อ งบ่ ง ชี้ ค วำมเสี่ ยงในด้ำนต่ ำ งๆ เพื่ อ ให้ส ำมำรถควบคุ ม กำรปฏิ บ ัติ ง ำนในแต่ ล ะหน่ ว ยงำนให้เ ป็ นไปตำม
เป้ำหมำยที่กำหนดไว้ โดยรำยละเอียดกำรบริ หำรจัดกำรควำมเสี่ ยง มีดงั นี้
3.1 ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลีย่ น
ณ วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2563 ภำระหนี้ เงิ น กู้ยืม ระยะยำวและระยะสั้ นอยู่ใ นรู ป สกุ ล เงิ น บำทเป็ นส่ ว นใหญ่
ประมำณร้ อยละ 99.92 ที่เหลือเป็ นหนี้ สกุลเงินยูโร ร้อยละ 0.08 จึงทำให้กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้รับผลกระทบจำก
ควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนมำกนัก
ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั ทีพีไอ โพลีน มีภำระหนี้ สินเชื่อหมุนเวียน อยู่ในรู ปสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ และสกุลยู
โรเป็ นหลัก อย่ำงไรก็ตำมกลุ่มบริ ษทั มีรำยได้จำกกำรส่ งออกเป็ นเงินสกุลเหรี ยญสหรัฐ ซึ่ งสู งกว่ำรำยจ่ำยที่เป็ น
สกุลเงินตรำต่ำงประเทศ (ทั้งในรู ปเงินสกุลเหรี ยญสหรัฐและเงินสกุลยูโร) บริ ษทั จึงมีนโยบำยลดผลกระทบ
จำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยน โดยกำรสร้ำงสมดุลของรำยได้และค่ำใช้จ่ำยที่เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศ
โดยในแต่ละช่วงเวลำ บริ ษทั จะมีกำรเก็บสำรองเงินตรำต่ำงประเทศที่ได้จำกกำรส่ งออก เพื่อนำไปชำระหนี้
เงินตรำต่ำงประเทศในช่วงเวลำใกล้เคียงกัน ทั้งนี้เพื่อป้องกันควำมเสี่ ยงจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยน
ในลักษณะ Natural Hedging
อนึ่ ง บริ ษทั มีนโยบำยในกำรพิจำรณำใช้ เครื่ องมือทำงกำรเงิน เช่น กำรซื้ อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
(Forward Contract) และ/หรื อ Cross Currency Swap สำหรับภำระหนี้ สกุลเงินตรำต่ำงประเทศ รวมทั้งได้มี
กำรติดตำมดูแลกำรเคลื่อนไหวของอัตรำแลกเปลี่ยนอย่ำงใกล้ชิด เพื่อปิ ดควำมเสี่ ยงตำมควำมเหมำะสมแล้วแต่
กรณี โดยพิจำรณำจำกฐำนะสุ ทธิของเงินตรำต่ำงประเทศประกอบกับโครงสร้ำงรำยได้ และกระแสเงินสดรับที่
เป็ นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ
ทั้งนี้ บริ ษทั ได้ใช้เครื่ องมือทำงกำรเงินในกำรป้ องกัน ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนตำมนโยบำยดังกล่ำว
อย่ำงไรก็ตำม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ไม่มีภำระคงค้ำงอันเกิดจำกกำรใช้เครื่ องมือ
ทำงกำรเงิน ตำมนโยบำยดังกล่ำวแต่อย่ำงใด
(หน่วย : ล้ำนบำท)

กลุ่มบริษทั
ภำระหนี้ เงินกูย้ มื
รำยได้จำกกำรขำย

สกุลเงินบำท
62,395
26,216

31 ธันวำคม 2563
สกุลเงิน
ต่ ำงประเทศ
เทียบเท่ ำเงินบำท
51
8,059

รวม

สกุลเงินบำท

62,446
34,276

52,424
25,397

31 ธันวำคม 2562
สกุลเงิน
ต่ ำงประเทศ
เทียบเท่ ำเงินบำท
805
11,643

(หน่วย : ล้ำนบำท)

31 ธันวำคม 2563
(11.94)

กำไร/ (ขำดทุน) จำกอัตรำแลกเปลี่ยน

31 ธันวำคม 2562
404.78

3.2 ควำมเสี่ ยงจำกควำมผันผวนของรำคำถ่ ำนหิน
เนื่ องจำกถ่ำนหิ นเป็ นแหล่งพลังงำนสำคัญในกำรผลิตปูนซิ เมนต์ โดยรำคำถ่ำนหิ นที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น
หรื อลดลงเกิดจำกปัจจัยต่ำงๆ เช่น ประเทศผูส้ ่ งออกหลักอย่ำงเช่น ออสเตรเลีย อินโดนี เซี ย เพิ่มปริ มำณกำร
ผลิต ซึ่งจะส่ งผลให้รำคำของถ่ำนหินปรับตัวลดลง หรื อในกรณี ที่ประเทศที่มีกำรนำเข้ำถ่ำนหิน เช่น จีน เพิ่ม
ปริ มำณกำรบริ โภคจะส่ งผลให้รำคำถ่ำนหิ นปรั บตัวสู งขึ้น เป็ นต้น ทั้งนี้ บริ ษทั ได้ตระหนักถึงควำมผันผวน
ของรำคำถ่ำนหิ น จึงได้กำหนดนโยบำยบริ หำรควำมเสี่ ยงจำกควำมผันผวนของรำคำถ่ำนหิ นโดยกำรขยำย
ฐำนแหล่ ง ซื้ อ ให้เ พิ่ ม มำกขึ้ น โดยให้ก ำรตกลงซื้ อ ขำยกระจำยตลอดทั้ง ปี โดยค ำนึ ง ถึ ง สภำวะตลำดที่
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เหมำะสม รวมทั้งท ำกำรจัดสรรประเภทของสั ญญำซื้ อ ทั้งระยะสั้ นและระยะยำวในสั ดส่ วนที่เหมำะสม
เพื่อให้สำมำรถบริ หำรต้นทุนกำรผลิตปูนซิเมนต์ให้มีประสิ ทธิภำพมำกขึ้น
รำคำถ่ำนหิน (รวมค่ำขนส่ งถึงโรงงำน) ในช่วง 3 ปี ที่ผำ่ นมำ มีดงั นี้

รำคำถ่ำนหิน

2560

2561

2562

(บำท / ตัน)
2563

2,071

1,781

1,913

1,710

3.3 ควำมเสี่ ยงด้ำนกำรให้ สินเชื่ อ
เป็ นควำมเสี่ ยงที่เกิดจำกลูกหนี้ไม่ปฏิบตั ิตำมสัญญำที่ให้ไว้กบั กลุ่มบริ ษทั โดยกลุ่มบริ ษทั มีนโยบำยป้องกันกำร
สู ญเสี ยทำงกำรเงิน จำกเหตุกำรณ์ ดงั กล่ ำว โดยมีนโยบำยท ำธุ รกรรมกับ คู่คำ้ ที่มีระดับควำมน่ ำเชื่ อถื ออยู่ใน
เกณฑ์ที่ดี มีกำรเรี ยกเก็บหลักประกันในกำรซื้ อขำยจำกลูกค้ำ เช่นวงเงินค้ ำประกันจำกธนำคำร หรื อ หนังสื อ
ค้ ำประกันออกโดยธนำคำร (Bank Guarantee) เพื่อค้ ำประกันวงเงินซื้ อขำยของลูกค้ำให้แก่กลุ่มบริ ษทั กำร
กำหนดวงเงินสิ นเชื่อและกำหนดระยะเวลำกำรให้สินเชื่อ เป็ นต้น โดยมีคณะกรรมกำรพิจำรณำสิ นเชื่อทำกำร
พิจำรณำกำรให้สินเชื่อแก่ลูกค้ำอย่ำงรัดกุม โดยมีข้ นั ตอนกำรควบคุมและติดตำมกำรชำระเงินของลูกค้ำอย่ำง
ใกล้ชิด มีกำรประเมินควำมเสี่ ยงด้ำนกำรให้สินเชื่ออย่ำงรัดกุม ถี่ถว้ น และตรวจสอบอย่ำงสม่ำเสมอ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และวันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริ ษทั ได้ต้ งั ค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ คิดเป็ นร้อยละ 1.37
และร้อยละ 1.62 ของบัญชีลูกหนี้กำรค้ำทั้งหมด ตำมลำดับ
3.4 ควำมเสี่ ยงด้ำนของรำคำผลิตภัณฑ์
ควำมผันผวนของรำคำขำยผลิตภัณฑ์เม็ดพลำสติกของกลุ่มบริ ษทั ทีพีไอโพลีน อำจส่ งผลให้ผลประกอบกำร
ของกลุ่ มบริ ษ ัท มีควำมผัน ผวนขึ้ น ลงตำมรำคำขำยผลิ ตภัณ ฑ์ในตลำด อย่ำงไรก็ต ำมต้น ทุ น กำรผลิ ตเม็ด
พลำสติก ซึ่งได้แก่ เอ็ทธลีน ก็จะขึ้นลงตำมรำคำขำยเช่นกัน โดยบริ ษทั มีนโยบำยที่จะรักษำส่ วนต่ำงของรำคำ
ขำยและต้นทุนกำรผลิต (Spread) ในระดับที่บริ ษทั พอใจ กอปรกับกำรประกอบธุ รกิจที่หลำกหลำยของกลุ่ม
บริ ษ ัท ส่ งผลให้รำยได้จำกกำรประกอบธุ รกิ จปู นซี เมนต์ซ่ ึ งจัดเป็ นสิ น ค้ำขั้นพื้นฐำนซึ่ งอำจผัน ผวนขึ้ นลง
เล็กน้อยตำมภำวะเศรษฐกิจในประเทศ ถ่วงดุลกับรำยได้จำกกำรส่ งออกผลิตภัณฑ์เม็ดพลำสติก โดยในกรณี ที่
รำคำสิ นค้ำโภคภัณฑ์โลกปรับตัวเพิ่มขึ้นและส่ งผลให้รำคำถ่ำนหินมีแนวโน้มสู งขึ้น จะส่ งผลกระทบต่อต้นทุน
กำรผลิตปูนซีเมนต์ให้มีแนวโน้มสู งขึ้น อย่ำงไรก็ตำมปัจจัยดังกล่ำวก็ส่งผลให้รำคำเม็ดพลำสติกสู งขึ้นด้วย ซึ่ ง
จะส่ งผลให้รำยได้จำกธุ รกิจเม็ดพลำสติกได้รับผลดีจำกกรณี ที่รำคำสิ นค้ำโภคภัณฑ์ปรับสู งขึ้นเช่นกัน จึงเป็ น
กำรถ่วงดุลธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั ทีพีไอโพลีน
ผลิตภัณฑ์
ปูนซีเมนต์(บำท/ตัน)
เม็ดพลำสติก LDPE /EVA (บำท/ตัน)
คอนกรี ตผสมเสร็ จ(บำท/ลูกบำศก์เมตร)

2560

2561

2562

2563

1,006-1,671

983-1,994

1,170-1,701

1,011-1,553

44,818-54,455

46,47955,447

41,389-52,442

29,988-62,618

1,329-1,421

1,374-1,466

1,481-1,524

1,407-1,470

3.5 ควำมเสี่ ยงด้ำนสภำพแวดล้อม
ควำมเสี่ ยงด้ำนภัยพิบ ัติจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพอำกำศแบบกะทัน หัน และภัยธรรมชำติ ที่ รุน แรง โดยมี
สำเหตุจำกกำรปล่อยก๊ำซเรื อนกระจกนั้น กลุ่มทีพีไอโพลีนตระหนักถึงควำมเสี่ ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว
ซึ่ งอำจส่ ง ผลกระทบต่ อ กำรปฏิ บ ัติ ง ำนของกลุ่ ม บริ ษ ัท ในด้ำ นต่ ำ งๆ เช่ น อุ ณ หภู มิ โ ลกที่ สู ง ขึ้ น น้ ำ ท่ ว ม
เฉียบพลัน เป็ นต้น ซึ่งกลุ่มทีพีไอโพลีนได้กำหนดแนวทำงปรับปรุ งกระบวนกำรทำงำน เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภำพ
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กำรใช้พลังงำน กำรน ำขยะมำเป็ นเชื้ อ เพลิ งทดแทนถ่ ำนหิ น มี แ ผนลดกำรปลดปล่ อ ยก๊ ำซเรื อ นกระจกลง
นอกจำกนี้ยงั มีกิจกรรมเสริ ม ได้แก่ กำรปลูกป่ ำ เพื่อดูดซับก๊ำซเรื อนกระจก รวมถึงชดเชยคำร์ บอนผ่ำนกลไก
ต่ำงๆ ผลักดันกำรเข้ำสู่ สังคมคำร์บอนต่ำ
3.6 ควำมเสี่ ยงจำกควำมก้ำวหน้ ำทำงเทคโนโลยีดจิ ิทัล
กำรเปลี่ยนแปลงจำกควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีดิจิทลั ที่เกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็ ว มีผลกระทบต่อรู ปแบบกำรทำ
ธุรกิจ พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค สภำพตลำด และกำรแข่งขันที่สูงขึ้น โดยกลุ่มทีพีไอโพลีนได้เตรี ยมควำมพร้อมใน
กำรพัฒนำองค์ก รเพื่อ ไม่ให้สู ญ เสี ยควำมสำมำรถในกำรแข่ งขัน โดยปรั บ กลยุท ธ์ ในกำรท ำธุ รกิ จ พัฒนำ
ช่ อ งทำงขำยออนไลน์แ ละออฟไลน์ เพื่อ ให้ลู กค้ำสำมำรถเข้ำถึ งสิ น ค้ำและบริ กำรได้หลำกหลำยช่ อ งทำง
ตอบสนองกำรใช้ชีวิตของคนรุ่ นใหม่ ตลอดจนเตรี ยมควำมพร้อมของพนักงำนให้สำมำรถตอบสนองควำม
ต้องกำรของลูกค้ำที่เปลี่ยนแปลงไป
3.7 ควำมเสี่ ยงจำกปัจจัยด้ำนแหล่ งเงินทุนและอัตรำดอกเบีย้
ธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั ทีพีไอโพลีน มีควำมจำเป็ นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนสู ง ดังนั้น หำกประสบปั ญหำในกำร
หำแหล่งสนับสนุ นทำงกำรเงิน ก็อำจทำให้โครงกำรลงทุนต่ำงๆ มีปัญหำได้ บริ ษทั ได้แก้ไขปั ญหำดังกล่ำว
ด้วยกำรขออนุมตั ิวงเงินสิ นเชื่อระยะยำวจำกธนำคำรพำณิ ชย์ และสถำบันกำรเงิน เพื่อเป็ นกำรรองรับกำรขยำย
กำรลงทุนในโครงกำรต่ำงๆของกลุ่มบริ ษทั ทีพีไอโพลีน และขอวงเงินสิ นเชื่ อหมุนเวียนเพื่อใช้เป็ นเงินทุน
หมุนเวียนในกำรดำเนิ นธุ รกิจของกลุ่มบริ ษทั ทีพีไอโพลีน โดยในหลำยปี ที่ผ่ำนมำ บริ ษทั ได้เสนอขำยหุ ้นกู้
แบบไม่ดอ้ ยสิ ทธิ ไม่มีประกัน และมีอตั รำดอกเบี้ยคงที่ ซึ่ งหุ ้นกู้ที่เสนอขำย ได้รับกำรตอบรั บจำกตลำดเป็ น
อย่ำงดี ทำให้บริ ษทั มีทำงเลือกในกำรระดมทุนที่เหมำะสม และมีตน้ ทุนทำงกำรเงินต่ำลง เพื่อใช้ในกำรชำระ
ภำระหนี้ที่มีควำมเสี่ ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน และ/หรื อ ที่มีตน้ ทุนทำงกำรเงินที่สูงกว่ำ รวมถึงใช้เป็ นเงินทุนใน
กำรลงทุน และใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกำรดำเนิ นธุ รกิจ นอกจำกนี้ ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ย ที่อำจเกิด
ควำมผันผวนในอนำคต ก็อำจส่ งผลต่อกำรดำเนิ นงำนและกระแสเงินสดของบริ ษทั เช่นกัน ปั จจุบนั บริ ษทั ยัง
มิได้ใช้ตรำสำรอนุพนั ธ์ทำงกำรเงินเพื่อป้องกันควำมเสี่ ยงดังกล่ำว
3.8 ควำมเสี่ ยงจำกข้ อพิพำททำงกฎหมำย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริ ษทั มีคดีควำมที่สำคัญดังนี้
1) คดีสืบเนื่ องจำกวันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2560 วัดถ้ ำพระโพธิ สัตว์ (ผูฟ้ ้ องคดี) ยื่นคำฟ้ องต่อศำลปกครองกลำง
(ศำล) คดีหมำยเลขดำที่ ส. 3/2560 โดยผูฟ้ ้องคดีอำ้ งว่ำเป็ นผูร้ ับมอบอำนำจจำกกรมศิลปำกรให้เป็ นผูด้ ูแลถ้ ำ
โพธิ สัตว์ ทั้ง ๆ ที่ไ ม่มีใ บมอบอำนำจ กล่ำ วหำว่ำ บริ ษ ทั ทำเหมือ ง ทำให้ภ ำพแกะสลัก ในถ้ ำโพธิ สัต ว์
เสี ยหำย ต่อมำวันที่ 2 มิถุนำยน 2560 ศำลมีคำสั่งเรี ยกให้บริ ษทั เข้ำมำเป็ นคู่ควำมในคดี (ผูร้ ้องสอด) ในคดีที่
ผูฟ้ ้องคดีฟ้องรัฐมนตรี วำ่ กำรกระทรวงอุตสำหกรรม ที่ 1 อธิ บดีกรมอุตสำหกรรมพื้นฐำนและกำรเหมืองแร่
ที่ 2 กรมทรั พยำกรธรณี ที่ 3 อุตสำหกรรมจังหวัดสระบุรี ที่ 4 (ผูถ้ ูกฟ้ องคดี) กล่ำวหำว่ำ ผูถ้ ูกฟ้ องคดีออก
ประทำนบัตรเหมืองแร่ ให้แก่บริ ษทั ขัดต่อระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรเกี่ยวกับ
กำรอนุ ญำตตำม มำตรำ 9 แห่ งประมวลกฎหมำยที่ดิน พ.ศ. 2497 ซึ่ งระเบียบกระทรวงมหำดไทยดังกล่ำว
ออกในปี 2535 ขอให้เพิกถอนประทำนบัตรที่ผถู ้ ูกฟ้องคดีออกให้แก่บริ ษทั อุตสำหกรรมปิ โตรเคมีกลั จำกัด
และต่อมำโอนสิ ทธิในประทำนบัตรให้แก่บริ ษทั และยืน่ คำร้องขอคุม้ ครองชัว่ ครำวก่อนมีคำพิพำกษำ ขอศำล
มีคำสั่งให้บริ ษทั หยุดกำรระเบิดหินทำเหมืองในเขตประทำนบัตรจนกว่ำศำลมีคำพิพำกษำ
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วันที่ 3 สิ งหำคม 2560 ศำลออกตรวจสอบพื้นที่ถ้ ำพระโพธิสัตว์ร่วมกับคู่กรณี พบภำพพระพุทธเจ้ำ พระศิวะ
พระนำรำยณ์ ฤำษี ฯลฯ อยู่บ ริ เวณปำกถ้ ำเป็ นภำพศิลปะนู น ต่ำ ขณะตรวจสอบเจ้ำหน้ำที่ กรมศิลปำกรได้
ชี้ แ จงว่ำ ตำมหลัก ฐำนเท่ ำ ที่ ป รำกฏได้มีก ำรถ่ ำ ยภำพดัง กล่ ำ วไว้เ มื่อ ปี พ.ศ. 2507 พ.ศ. 2508 พ.ศ.
2534 พ.ศ. 2535 พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2560 เมื่อนำภำพแต่ละปี มำเปรี ยบเทียบกัน ไม่พบร่ องรอยของควำม
เปลี่ยนแปลง และตรวจสอบพื้นที่ประทำนบัตรของผูร้ ้องสอดร่ วมกับคู่กรณี โดยได้ไปดูกำรระเบิดหิ นของผู ้
ร้องสอด เมื่อเวลำประมำณ 15.30 นำฬิกำ โดยบริ เวณที่ยืนดูอยู่ห่ำงจำกจุดระเบิดประมำณ 300 - 400 เมตร
ขณะระเบิดพบมีเสี ยงดังเล็กน้อย ไม่รู้สึกถึงควำมสั่นสะเทือน ต่อมำศำลมีคำสั่งลงวันที่ 8 กันยำยน 2560
เกี่ ยวกับวิธีกำรชั่วครำวก่ อนพิพำกษำให้ยกคำร้ องขอคุม้ ครองชั่วครำวของผูฟ้ ้ องคดี ให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตำม
คำสั่งของผูถ้ ูกฟ้องคดีที่ 4
ผูถ้ ูกฟ้องคดีที่ 1 มีหนังสื อถึงศำล ลงวันที่ 8 พฤษภำคม 2560 ชี้แจงว่ำ ผูถ้ ูกฟ้องคดีที่ 1 มีอำนำจหน้ำที่ในกำร
พิจำรณำออกประทำนบัตรให้แก่ผยู ้ นื่ คำขอประทำนบัตรตำมพระรำชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 ทุกรำย ผูถ้ ูกฟ้อง
คดีที่ 2 มีหนังสื อถึงศำล ลงวันที่ 4 พฤษภำคม 2560 ชี้แจงว่ำ ผูถ้ ูกฟ้องคดีที่ 2 ได้รับโอนกิจกำรอำนำจบริ หำร
มำจำกกรมทรัพยำกรธรณี ตำมพระรำชบัญญัติปรับปรุ งกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มีหน้ำที่พิจำรณำคำ
ขอประทำนบัตรที่เจ้ำพนักงำนอุตสำหกรรมแร่ ประจำท้องที่ที่รับคำขอจำกผูย้ ื่นคำขอ และมีอำนำจอนุ ญำต
ประทำนบัตรตำมมำตรำ 54 แห่ งพระรำชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 เมื่อมีกำรอนุ ญำตประทำนบัตรแล้ว มีหน้ำที่
ควบคุมตรวจสอบและกำกับดูแลให้ผรู ้ ับประทำนบัตรปฏิบตั ิให้เป็ นไปตำมที่กำหนดในพระรำชบัญญัติแร่
พ.ศ. 2510 และเงื่อนไขแนบท้ำยประทำนบัตร ผูถ้ ูกฟ้ องคดีที่ 3 มีหนังสื อถึงศำลลงวันที่ 28 มีนำคม 2560
ชี้แจงว่ำ ปัจจุบนั ผูถ้ ูกฟ้องคดีที่ 3 มิได้มีอำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรออกประทำนบัตร เนื่ องจำกมี
พระรำชกฤษฎี ก ำโอนกิ จกำรบริ หำรและอ ำนำจหน้ำ ที่ ข องส่ ว นรำชกำรตำมพระรำชบัญ ญัติป รั บ ปรุ ง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มำตรำ 151 ให้โอนบรรดำกิจกำร อำนำจหน้ำที่ และทรัพย์สิน มำเป็ นของ
กรมอุตสำหกรรมพื้นฐำนและกำรเหมือ งแร่ (ผูถ้ ูกฟ้ อ งคดีที่ 2) กรมศิล ปำกรมีหนังสื อ ถึง ศำล ลงวันที่ 5
เมษำยน 2560 ชี้ แจงว่ำ ถ้ ำเขำน้ ำพุ (ถ้ ำพระโพธิ สัตว์) เป็ นโบรำณสถำน ตำมมำตรำ 4 แห่ งพระรำชบัญญัติ
โบรำณสถำน โบรำณวัตถุ ศิลปะวัตถุ และพิพิธภัณฑสถำนแห่ งชำติ พ.ศ. 2504 กรมศิลปำกรได้ประกำศขึ้น
ทะเบียนโบรำณสถำนถ้ ำเขำน้ ำพุ (ถ้ ำพระโพธิ สัตว์) เป็ นโบรำณสถำนตำมรำชกิจจำนุ เบกษำวันที่ 6 เมษำยน
2508 กรมศิลปำกรมอบอำนำจให้ผอู ้ ำนวยกำรสำนักศิลปำกรที่ 3 พระนครศรี อยุธยำ มีอำนำจแจ้งควำมร้อง
ทุกข์ต่อพนักงำนสอบสวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อดำเนิ นคดีกับผูท้ ำผิดกฎหมำย เมื่อวันที่ 14 ธันวำคม
2559 กรมศิลปำกรได้ตรวจสอบถ้ ำเขำน้ ำพุ (ถ้ ำพระโพธิ สัตว์) ไม่ปรำกฏร่ องรอยของควำมเสี ยหำยเพิ่มเติม
ไม่วำ่ จะเป็ นภำพสลักนูนต่ำสมัยทวำรวดี ทั้งที่เป็ นภำพพระพุทธเจ้ำ พระนำรำยณ์ พระอิศวรหรื อรู ปบุคคลที่
อยู่บนผนังหิ นปูน ภำพสลักอยู่ในสภำพปกติไม่หลุดล่อน และสภำพพื้นที่อื่น ๆ ภำยในถ้ ำ ไม่พบร่ องรอย
ควำมเสี ยหำยจำกกำรทำเหมืองแร่ อุตสำหกรรมของบริ ษทั
คดีสิ้นสุ ดกระบวนกำรแสวงหำข้อเท็จจริ งแล้ว ศำลกำหนดวันนัดพิจำรณำครั้งแรกในวันที่ 9 กันยำยน 2563
พร้ อ มส่ ง สรุ ป ข้อ เท็จจริ งของตุล ำกำรเจ้ำของสำนวนลงวัน ที่ 11 สิ ง หำคม 2563 และนัดฟั งคำพิพำกษำ
วันที่ 30 กันยำยน 2563
ศำลพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ ผูถ้ ูกฟ้ องคดีออกประทำนบัตรให้แก่บริ ษทั อุตสำหกรรมปิ โตรเคมีกัลไทย จำกัด
โดยถูกต้องและชอบด้วยประมวลกฎหมำยที่ ดินและพระรำชบัญญัติแ ร่ พ.ศ. 2510 และต่อ มำมีกำรโอน
ประทำนบัตรให้แก่บริ ษทั โดยถูกต้องและชอบด้วยกฎหมำย กำรทำเหมืองแร่ ของบริ ษทั โดยระเบิดหิ นตำม
ประทำนบัตร ใช้วตั ถุระเบิดต่อ จังหวะถ่วงไม่เกิ น 130 กิ โลกรั ม ผลตรวจวัดแรงสั่น สะเทือ นและแรงอัด
อำกำศหรื อค่ ำ อยู่ ใ นเกณฑ์ ม ำตรฐำนที ่ ป ลอดภัย เมื ่อ เที ย บกับ เกณฑ์ม ำตรฐำนตำมกระทรวง

76

บริ ษทั ทีพีไอโพลีน จำกัด (มหำชน)

ส่วนที่ 1 กำรประกอบธุรกิจ

ทรั พยำกรธรรมชำติ แ ละสิ่ งแวดล้อ มและกรมศิลปำกรชี้แจงว่ำ จำกกำรตรวจสอบไม่ปรำกฏร่ องรอยควำม
เสี ยหำยเพิ่มเติม ภำพสลักนู นต่ำสมัยทวำรวดีอยู่ในสภำพปกติไม่หลุดล่อน และสภำพพื้นที่อื่นภำยในถ้ ำไม่
พบร่ องรอยควำมเสี ยหำย ศำลจึงไม่มีเหตุที่จะออกคำบังคับตำมคำขอของผูฟ้ ้องคดี และพิพำกษำยกฟ้องและ
พิพำกษำให้คำสั่งเกี่ยวกับวิธีกำรชัว่ ครำวก่อนมีกำรพิพำกษำลงวันที่ 8 กันยำยน 2560 มีผลสิ้ นสุ ดลงนับแต่
วันที่ที่พน้ ระยะเวลำกำรยื่นอุทธรณ์ในกรณี ที่ไม่มีกำรอุทธรณ์ หรื อนับแต่ศำลมีคำสั่งรับหรื อไม่รับอุทธรณ์
ในกรณี ที่มีกำรอุทธรณ์แล้วแต่กรณี
ผูฟ้ ้องคดียื่นอุทธรณ์ต่อศำลปกครองสู งสุ ดเมื่อวันที่ 27 ตุลำคม 2563 ศำลปกครองสู งสุ ด มีคำสั่งรับอุทธรณ์
ของผูฟ้ ้ องคดี คำสั่ งเกี่ ยวกับวิธีกำรชั่วครำวก่ อนมีคำพิพำกษำฉบับวันที่ 8 กันยำยน 2560 จึงสิ้ นผลบังคับ
ขณะนี้อยูร่ ะหว่ำงกำรจัดทำคำแก้อุทธรณ์ ศำลอนุญำตให้ยนื่ คำแก้อุทธรณ์ได้ภำยในวันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2564
2) คดีสืบเนื่องจำกกำรที่บริ ษทั ได้รับใบอนุ ญำตขุดบ่อน้ ำจำกองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลมิตรภำพ และขุดบ่อน้ ำ
ในที่ดิน ของบริ ษทั เพื่อ ใช้รักษำสิ่ งแวดล้อม ป้ องกัน ไฟไหม้ (คดีหมำยเลขดำที่ สว.2/2561) เมื่อ วันที่ 21
มิถุนำยน 2561 กรมอุตสำหกรรมพื้นฐำนและกำรเหมือ งแร่ กระทรวงอุตสำหกรรม โดยพนักงำนอัยกำร
สำนักงำนอัยกำรสู งสุ ด (โจทก์) ยืน่ ฟ้องบริ ษทั (จำเลย) ต่อศำลแพ่ง ข้อหำละเมิดเกี่ยวกับเรื่ องกำรทำเหมืองแร่
ทุ น ทรั พ ย์ 71,566,889.42 บำท กล่ ำ วหำว่ ำ บริ ษัท ลัก ลอบท ำเหมื อ งแร่ หิ น ดิ น ดำนในพื้ น ที่ ซ่ ึ งยัง ไม่ ไ ด้
รับประทำนบัตรรวม 2 พื้นที่ ขอให้ศำลมีคำพิพำกษำบังคับให้บริ ษทั นำแร่ จำนวน 249,159.96 เมตริ กตัน ถม
กลับ คืน ยังพื้น ที่เดิมที่ท ำเหมืองแร่ ไปโดยผิดกฎหมำย พร้ อมฟื้ นฟูส ภำพพื้นที่ ที่ท ำเหมืองแร่ เอำแร่ ไปให้
กลับคืนดีดงั เดิม หรื อ ให้ชำระค่ำเสี ยหำยเป็ นรำคำแร่ และค่ำภำคหลวงจำนวน 66,650,289.31 บำท พร้ อม
ดอกเบี้ย
บริ ษทั ยืน่ คำให้กำรว่ำ โจทก์ไม่มีอำนำจฟ้องตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริ มและรักษำคุณภำพสิ่ งแวดล้อม พ.ศ.
2535 ฟ้องเคลือบคลุม เลื่อนลอยปรำศจำกหลักฐำน คดีขำดอำยุควำม คดีน้ ี เป็ นคดีแพ่งเกี่ยวเนื่ องกับคดีอำญำ
โจทก์กล่ำวหำว่ำบริ ษ ัทลักลอบทำเหมือ ง ซึ่ งไม่เป็ นควำมจริ ง บริ ษ ัทมิได้กระท ำควำมผิดอำญำและมิได้
กระทำละเมิดต่อโจทก์ กำรเรี ยกร้องคดีแพ่งจึงไม่มีมูลหนี้ ละเมิดเกิ ดขึ้น เพรำะบริ ษทั ไม่ได้ทำผิดจึงไม่ตอ้ ง
รับผิด คดีเสร็ จกำรพิจำรณำ และศำลนัดฟังคำพิพำกษำวันที่ 24 มีนำคม 2563
วันที่ 24 มีนำคม 2563 ศำลแพ่งมีคำพิพำกษำให้ บริ ษทั นำแร่ หินดินดำนจำนวน 249,159.96 เมตริ กตัน ไปถม
คื น พื้น ที่ เดิ มที่ บ ริ ษ ัท เอำแร่ ไปโดยไม่ ช อบ พร้ อ มฟื้ นฟู ส ภำพพื้ น ที่ ที่ เ อำแร่ ไ ปให้คื น สภำพเดิ ม หำกไม่
ดำเนินกำรให้ชดใช้รำคำแร่ และเงินค่ำภำคหลวงเป็ นเงิน 66,650,289.31 บำท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี
ของต้นเงินดังกล่ำว นับแต่วนั ทำละเมิด (28 มิถุนำยน 2560) ถึงวันฟ้ องเป็ นเวลำ 359 วัน คิดเป็ นดอกเบี้ ย
4,916,600.11 บำท รวมเป็ นต้นเงินและดอกเบี้ย 71,566,289.31 บำท กับให้ชำระดอกเบี้ยอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อ
ปี ของต้นเงิน 66,650,289.31 บำท นับถัดจำกวันฟ้ องเป็ นต้นไปจนกว่ำจะชำระเสร็ จ กับให้ใช้ค่ำฤชำธรรม
เนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่ำทนำยควำม 80,000 บำท
บริ ษทั ยื่นอุทธรณ์และคำร้องขอทุเลำกำรบังคับคดี เมื่อวันที่ 19 สิ งหำคม 2563 คดีอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำ
ของศำลอุทธรณ์ บริ ษทั ได้รับหมำยนัดฟังคำพิพำกษำหรื อคำสั่งในวันที่ 20 พฤษภำคม 2564
อนึ่ง คำฟ้องคดีน้ ีมีกำรบรรยำยฟ้องว่ำเป็ นคดีแพ่งเกี่ยวเนื่ องกับคดีอำญำในส่ วนที่กรมอุตสำหกรรมพื้นฐำน
และกำรเหมืองแร่ แจ้งควำมร้ องทุ กข์ให้พนักงำนสอบสวนดำเนิ น คดีอ ำญำกับบริ ษทั ในข้อหำลักลอบท ำ
เหมืองโดยไม่ได้รับอนุญำตนั้น พนักงำนสอบสวนมีควำมเห็นควรไม่สั่งฟ้องและต่อมำอัยกำรมีคำสั่งถึงที่สุด
ไม่ฟ้องคดีอำญำกับบริ ษทั คดีส่วนอำญำถึงที่สุดแล้ว
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3) วันที่ 20 มิถุนำยน 2562 วัดถ้ ำพระโพธิสัตว์ (ผูฟ้ ้องคดี) ฟ้องกระทรวงอุตสำหกรรมที่ 1 กับพวก รวม 31 คน
ในคดีหมำยเลขดำที่ ส.17/2562 โดยบริ ษทั เป็ นผูถ้ ูกฟ้องคดีที่ 30 และยื่นคำร้องขอคุม้ ครองชัว่ ครำวก่อนศำล
มีคำพิพำกษำ ต่อมำศำลมีคำสั่งเรี ยกให้คณะกรรมกำรผูช้ ำนำญกำรพิจำรณำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม (สผ.) เป็ นผูถ้ ูกฟ้องคดีที่ 32 ศำลพิจำรณำคำฟ้องแล้วมีคำสั่งลงวันที่ 17 กันยำยน 2562 ให้รับคำ
ฟ้องไว้พิจำรณำบำงข้อหำและผูถ้ ูกฟ้องคดีบำงรำย (รับฟ้องเฉพำะกระทรวงอุตสำหกรรมที่ 1 รัฐมนตรี ว่ำกำร
กระทรวงอุตสำหกรรมที่ 2 กรมอุตสำหกรรมพื้นฐำนและกำรเหมืองแร่ ที่ 3 อธิ บดีกรมอุตสำหกรรมพื้นฐำน
และกำรเหมืองแร่ ที่ 4 บริ ษทั ที่ 30 และ สผ. ที่ 32 ตำมลำดับ) และมีคำสั่งเกี่ ยวกับวิธีกำรชั่วครำวก่อนกำร
พิพำกษำ ลงวันที่ 17 กันยำยน 2562 ไม่รับคำร้องขอคุม้ ครองชัว่ ครำวก่อนพิพำกษำของผูฟ้ ้องคดีไว้พิจำรณำ
ผูฟ้ ้องคดีอำ้ งตนว่ำเป็ นผูร้ ับมอบอำนำจจำกกรมศิลปำกรมำดูแลถ้ ำพระโพธิ สัตว์ ทั้ง ๆ ที่ไม่มีใบมอบอำนำจ
ขอให้ศำลพิพำกษำหรื อมีคำสั่งว่ำ กำรยืน่ คำขอประทำนบัตรของบริ ษทั ไม่ชอบและขัดต่อกฎหมำย มติของผู ้
ถูกฟ้ องคดีที่ 32 ในกำรให้ควำมเห็นชอบรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อมโครงกำรทำเหมืองแร่
ของบริ ษทั ปกปิ ดข้อควำมจริ งจึงมิชอบด้วยกฎหมำย ขอให้เพิกถอนคำร้องขออนุ ญำตประทำนบัตรเหมืองแร่
หินปูนที่บริ ษทั ยืน่ ขออนุญำตไว้
ผูถ้ ูกฟ้องคดีที่ศำลรับฟ้องทำหนังสื อ (คำให้กำร) ชี้แจงต่อศำลในทำนองเดียวกันว่ำ ผูฟ้ ้องคดีไม่มีอำนำจฟ้อง
ฟ้ อ งคดี น้ ี เป็ นฟ้ อ งซ้อ นกับ คดี หมำยเลขดำที่ ส.3/2560 กำรขอประทำนบัตรท ำเหมือ งหิ น ปู น ของบริ ษัท
เป็ นไปโดยชอบด้วยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีกำรตำมที่กฎหมำยกำหนดทั้งสิ้ น พื้นที่ขอประทำนบัตรไม่
เป็ นพื้นที่ตอ้ งห้ำมตำมกฎหมำยแร่ กฎหมำยป่ ำไม้ และมีกำรจัดทำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โดยถูกต้องและครบถ้วนตำมกฎหมำยส่ งเสริ มและรักษำคุณภำพสิ่ งแวดล้อมแห่ งชำติ และกฎหมำยแร่ ใน
กำรยื่นขอประทำนบัตรให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ผมู ้ ีอำนำจพิจำรณำ คำขอประทำนบัตรอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำ
ของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ผูม้ ีอำนำจ กำรขอประทำนบัตรของบริ ษทั ไม่ทำให้ผฟู ้ ้ องคดีเดือดร้อนและเสี ยหำย
ขอให้ศำลพิพำกษำยกฟ้อง
บริ ษทั ได้ทำคำให้กำรเพิ่มเติมยื่นศำลปกครองกลำงเมื่อวันที่ 14 มกรำคม 2564 คดีอยู่ระหว่ำงกำรแสวงหำ
ข้อเท็จจริ งของศำล
4) วันที่ 8 กรกฎำคม 2558 กรมอุตสำหกรรมพื้นฐำนและกำรเหมืองแร่ กระทรวงอุตสำหกรรม โดยพนักงำน
อัยกำรสำนักงำนอัยกำรจังหวัดสระบุรี (โจทก์) ยื่นฟ้องบริ ษทั (จำเลย) เป็ นคดีแพ่ง (คดีหมำยเลขดำที่ สว.
4/2559) ทุ น ทรั พ ย์ 4,066,535,823 บำท โจทก์ ฟ้ อ งและต่ อ มำแก้ ไ ขค ำฟ้ อ งเพิ่ ม เติ ม ทุ น ทรั พ ย์เ ป็ น
4,338,558,231.54 บำท กล่ ำวหำว่ำบริ ษ ัท ท ำเหมือ งแร่ หิน ปู น นอกเขตประทำนบัตร ขอให้คืน แร่ หิน ปู น
จำนวน 31,522,374.26 เมตริ กตัน และ ทำให้พ้นื ที่กลับเป็ นสภำพเดิม หรื อ ให้ชำระค่ำเสี ยหำยพร้อมดอกเบี้ย
อัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี
บริ ษทั ให้กำรต่อสู ้ว่ำ โจทก์ไม่มีอำนำจฟ้ องตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริ มและรักษำคุณภำพสิ่ งแวดล้อม พ.ศ. 2535
ฟ้ อ งเคลื อบคลุ ม เลื่อ นลอยปรำศจำกหลักฐำน คดีขำดอำยุควำม คดี น้ ี เป็ นคดี แพ่งเกี่ ยวเนื่ อ งกับ คดีอ ำญำ
เกี่ยวกับกำรลักลอบทำเหมือง บริ ษทั มิได้กระทำควำมผิดอำญำและไม่ได้กระทำละเมิดต่อโจทก์ กำรเรี ยกร้อง
คดีแพ่งจึงไม่มีมูลหนี้ละเมิดเกิดขึ้น เพรำะบริ ษทั ไม่ได้ทำผิดตำมฟ้อง จึงไม่ตอ้ งรับผิด และปฏิเสธฟ้องโจทก์
ทุกข้อหำ ทั้งบริ ษทั ไม่มีเหตุตอ้ งทำเหมืองแร่ นอกเขตประทำนบัตรเพรำะมีแร่ ที่ได้รับประทำนบัตรเหลืออยู่
อีกหลำยร้อยล้ำนตัน หำกแร่ ที่มีอยู่จำนวนมำกไม่ใช้ให้หมดก่ อนประทำนบัตรหมดอำยุ จำเลยก็หมดสิ ทธิ์
ใช้ได้อีกต่อไป จึงไม่มีควำมจำเป็ นที่จะลักลอบทำเหมือง
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คดีมีกำรร้องขอให้โอนคดีจำกศำลจังหวัดสระบุรีมำให้ศำลแพ่ง แผนกคดีสิ่งแวดล้อม พิจำรณำและขอให้
รวมกำรพิจำรณำคดีน้ ีกบั คดีอื่นที่เกี่ยวข้องกัน ศำลอนุญำต
วันที่ 13 ธันวำคม 2562 ศำลแพ่งมีคำพิพำกษำ ให้บริ ษทั นำแร่ หินปูน จำนวน 31,522,374.26 เมตริ กตัน ไป
ถมกลับคืนยังพื้นที่เดิมที่ทำเหมืองแร่ ไป พร้อมฟื้ นฟูสภำพพื้นที่ทำเหมืองที่เอำแร่ ไป ให้คืนสภำพดังเดิมหรื อ
ให้ชำระเงินเป็ นจำนวน 4,047,472,854.98 บำท พร้ อมดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่ำว
นับ แต่ วนั พบกำรลักลอบท ำเหมื อ งวัน ที่ 24 กรกฎำคม 2557 ถึ งวัน ฟ้ อ งเป็ นเวลำ 350 วัน เป็ นดอกเบี้ ย
291,085,376.56 บำท รวมต้นเงินและดอกเบี้ยเป็ นเงิน 4,338,558,231.54 บำท กับให้จำเลยชำระดอกเบี้ยใน
อัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 4,047,472,854.98 บำท นับถัดจำกวันฟ้องเป็ นต้นไปจนกว่ำจะชำระเสร็ จ
บริ ษทั ยืน่ อุทธรณ์และคำร้องขอทุเลำกำรบังคับคดีในชั้นอุทธรณ์เมื่อวันที่ 8 พฤษภำคม 2563 คดีอยู่ระหว่ำง
กำรพิจำรณำของศำลอุทธรณ์
อนึ่ง คำฟ้องคดีน้ ีมีกำรบรรยำยฟ้องว่ำเป็ นคดีแพ่งเกี่ ยวเนื่ องกับคดีอำญำในส่ วนที่กรมอุตสำหกรรมพื้นฐำน
และกำรเหมืองแร่ แจ้งควำมร้ องทุ กข์ให้พนักงำนสอบสวนดำเนิ น คดีอ ำญำกับบริ ษทั ในข้อหำลักลอบท ำ
เหมืองโดยไม่ได้รับอนุ ญำตนั้น พนักงำนสอบสวนมีควำมเห็นควรสั่งไม่ฟ้องและอัยกำรมีคำสั่งถึงที่สุดไม่
ฟ้องคดีอำญำกับบริ ษทั คดีส่วนอำญำถึงที่สุดแล้ว
5) วันที่ 24 มีนำคม 2559 กรมอุตสำหกรรมพื้นฐำนและกำรเหมืองแร่ กระทรวงอุตสำหกรรม โดยพนักงำน
อัยกำรสำนักงำนอัยกำรจังหวัดสระบุรี (โจทก์) ยื่นฟ้ องบริ ษทั (จำเลย) เป็ นคดีแพ่ง (คดีหมำยเลขดำที่ สว.
6/2559) กล่ ำ วหำว่ ำ บริ ษัท ท ำเหมื อ งแร่ หิ น ปู น นอกเขตประทำนบัต ร ขอให้ คื น แร่ หิ น ปู น จ ำนวน
2,447,906.76 เมตริ ก ตัน และ ท ำให้พ้ื น ที่ ก ลับ เป็ นสภำพเดิ ม หรื อ ให้จ ำเลยให้ช ำระค่ ำ เสี ย หำยจ ำนวน
327,680,219.25 บำท พร้อมดอกเบี้ยอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี
บริ ษทั ให้กำรว่ำ โจทก์ไม่มีอำนำจฟ้องตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริ มและรักษำคุณภำพสิ่ งแวดล้อม พ.ศ.2535
ฟ้ อ งเคลื อบคลุ ม เลื่อ นลอยปรำศจำกหลักฐำน คดีขำดอำยุควำม คดี น้ ี เป็ นคดี แพ่งเกี่ ยวเนื่ อ งกับ คดีอ ำญำ
เกี่ ยวกับ กำรลักลอบท ำเหมือง แต่ บริ ษ ัทมิได้กระทำควำมผิดอำญำและไม่ได้กระท ำละเมิดต่อโจทก์ กำร
เรี ยกร้องคดีแพ่งจึงไม่มีมูลหนี้ ละเมิดเกิดขึ้น เพรำะบริ ษทั ไม่ได้ทำผิดตำมฟ้อง จึงไม่ตอ้ งรับผิด และปฏิเสธ
ฟ้ องทุกข้อหำ ทั้งบริ ษทั ไม่มีเหตุตอ้ งท ำเหมืองแร่ นอกเขตประทำนบัตรเพรำะมีแร่ ที่ ได้รับประทำนบัตร
เหลืออยู่อีกหลำยร้อยล้ำนตัน หำกแร่ ที่มีอยู่จำนวนมำกใช้ให้หมดก่อนประทำนบัตรหมดอำยุจำเลยก็หมด
สิ ทธิ์ใช้ได้อีกต่อไป จึงไม่มีควำมจำเป็ นที่จะลักลอบทำเหมือง
มีกำรขอรวมพิจำรณำคดีน้ ีกบั คดีอื่นที่เกี่ยวข้องกัน ศำลอนุญำต
วันที่ 13 ธันวำคม 2562 ศำลแพ่งมีคำพิพำกษำ ให้บริ ษทั นำเอำแร่ หินปูนเพื่ออุตสำหกรรมปูนซี เมนต์ จำนวน
2,447,906.76 เมตริ กตัน ไปถมกลับ คื น ยังพื้น ที่ ที่ บ ริ ษ ัท ท ำเหมือ งเอำแร่ ไป พร้ อ มฟื้ นฟูพ้ืน ที่ ที่ ท ำเหมือ ง
ดังกล่ำว ให้กลับคืนดีดงั เดิม หรื อให้ชำระเงินจำนวน 314,311,227.98 บำท พร้อมดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 7.5
ต่อปี ของต้นเงินดังกล่ำวนับแต่วนั พบกำรลักลอบทำเหมืองแร่ วันที่ 31 สิ งหำคม 2558 จนถึงวันฟ้ องเป็ น
เวลำ 207 วัน เป็ นดอกเบี้ย 13,368,991.27 บำท รวมต้นเงินและดอกเบี้ยเป็ นเงินทั้งสิ้ น 327,680,219.25 บำท
กับให้จำเลยชำระดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 314,311,227.98 บำท นับถัดจำกวันฟ้องเป็ น
ต้นไปจนกว่ำจะชำระเสร็ จ กับให้ใช้ค่ำฤชำธรรมเนี ยมแทนโจทก์ เฉพำะค่ำธรรมเนี ยมศำลให้ใช้แทนตำม
จำนวนทุนทรัพย์ที่โจทก์ชนะคดี โดยกำหนดค่ำทนำยควำมจำนวน 100,000 บำท
บริ ษทั ยืน่ อุทธรณ์และคำร้องขอทุเลำกำรบังคับคดีในชั้นอุทธรณ์ เมื่อวันที่ 8 พฤษภำคม 2563 คดีอยู่ระหว่ำง
กำรพิจำรณำของศำลอุทธรณ์
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อนึ่ง คำฟ้องคดีน้ ีมีกำรบรรยำยฟ้องว่ำเป็ นคดีแพ่งเกี่ยวเนื่ องกับคดีอำญำในส่ วนที่กรมอุตสำหกรรมพื้นฐำน
และกำรเหมืองแร่ แจ้งควำมร้ องทุ กข์ให้พนักงำนสอบสวนดำเนิ นคดี อำญำกับบริ ษทั ในข้อหำลักลอบท ำ
เหมืองโดยไม่ได้รับอนุ ญำตนั้น พนักงำนสอบสวนมีควำมเห็นควรสั่งไม่ฟ้องและอัยกำรมีคำสั่งถึงที่สุดไม่
ฟ้องคดีอำญำกับบริ ษทั คดีส่วนอำญำถึงที่สุดแล้ว
6) วันที่ 24 มีนำคม 2559 กรมอุตสำหกรรมพื้นฐำนและกำรเหมืองแร่ กระทรวงอุตสำหกรรม โดยพนักงำน
อัยกำรสำนักงำนอัยกำรจังหวัดสระบุรี (โจทก์) ยื่นฟ้ องบริ ษทั (จำเลย) เป็ นคดีแพ่ง (คดีหมำยเลขดำที่ สว.
5/2559) เรี ยกค่ำเสี ยหำยเป็ นจำนวน 1,671,128,829.14 บำท กล่ำวหำบริ ษทั ทำเหมืองแร่ หินปูนในเขตประทำน
บัตร ผิดเงื่อนไข (ทำเหมืองแร่ ในเขตห้ำมทำเหมือง) ขอให้คืนแร่ จำนวน 12,484,023.50 เมตริ กตัน และ ทำให้
พื้นที่กลับเป็ นสภำพเดิม หรื อให้ชำระค่ำเสี ยหำยพร้อมดอกเบี้ยอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี
บริ ษทั ให้กำรว่ำ โจทก์ไม่มีอำนำจฟ้องตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริ มและรักษำคุณภำพสิ่ งแวดล้อม พ.ศ.2535
ฟ้ อ งเคลื อบคลุ ม เลื่อ นลอยปรำศจำกหลักฐำน คดีขำดอำยุควำม คดี น้ ี เป็ นคดี แพ่งเกี่ ยวเนื่ อ งกับ คดีอ ำญำ
เกี่ ยวกับ กำรลักลอบท ำเหมือง แต่ บริ ษ ัทมิได้กระทำควำมผิดอำญำและไม่ได้กระท ำละเมิดต่อโจทก์ กำร
เรี ยกร้ องคดี แพ่งจึ งไม่มีมูลหนี้ ล ะเมิดเกิ ดขึ้ น เพรำะบริ ษทั ไม่ได้กระท ำผิดตำมฟ้ องจึงไม่ตอ้ งรั บผิด และ
ปฏิเสธฟ้ อ งทุกข้อ หำ ทุกประเด็น อีกทั้งบริ ษทั ไม่มีเหตุต้องท ำเหมืองแร่ ในเขตประทำนบัตรผิดเงื่อ นไข
เพรำะยังมีแร่ ที่ได้รับประทำนบัตรเหลืออยู่อีกหลำยร้อยล้ำนตัน หำกใช้ไม่หมดก่อนประทำนบัตรหมดอำยุ
บริ ษทั ก็หมดสิ ทธิ์ใช้ได้อีกต่อไป จึงไม่มีควำมจำเป็ นที่จะลักลอบทำเหมือง
วันที่ 2 สิ งหำคม 2562 ศำลแพ่งมีคำพิพำกษำ ให้บริ ษทั นำเอำแร่ หินปูนเพื่ออุตสำหกรรมปูนซี เมนต์จำนวน
12,484,023.50 เมตริ กตัน ไปถมกลับคืนยังพื้นที่เดิมที่ทำเหมืองเอำแร่ ไป พร้อมฟื้ นฟูสภำพพื้นที่ที่ทำเหมือง
แร่ ให้กลับคืนดีดงั เดิม หรื อ ให้ชำระเงินจำนวน 1,602,948,617.40 บำท พร้อมดอกเบี้ยในอัตรำร้ อยละ 7.5
ต่อปี ของต้นเงินดังกล่ำว นับแต่วนั ที่ทรำบผลกำรรังวัดวันที่ 31 สิ งหำคม 2558 จนถึงวันฟ้องเป็ นเวลำ 207
วัน เป็ นดอกเบี้ย 68,180,211.74 บำท รวมต้นเงินและดอกเบี้ยเป็ นเงินทั้งสิ้ น 1,671,128,829.14 บำท กับให้
ชำระดอกเบี้ยในอัตรำร้ อยละ 7.5 ต่ อปี ของต้น เงิ น 1,602,948,617.40 บำท นับ ถัดจำกวัน ฟ้ อ งเป็ นต้นไป
จนกว่ำจะชำระเสร็ จแก่ โจทก์และให้ชำระค่ำฤชำธรรมเนี ยมแทนโจทก์ โดยค่ำธรรมเนี ยมศำลให้ใช้แทน
จำนวนทุนทรัพย์ที่ชนะคดีโดยกำหนดค่ำทนำย 200,000 บำท
บริ ษทั ไม่เห็นพ้องด้วยกับคำพิพำกษำของศำลชั้นต้น และ ได้ยื่นอุทธรณ์พร้อมคำร้องขอทุเลำกำรบังคับคดี
เมื่อวันที่ 3 ธันวำคม 2562 คดีอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลอุทธรณ์ ศำลนัดฟังคำพิพำกษำหรื อคำสั่งของ
ศำลอุทธรณ์วนั ที่ 22 กันยำยน 2563 แต่มีกำรเลื่อนนัดฟังคำพิพำกษำศำลอุทธรณ์เนื่ องจำกคดีอยู่ระหว่ำงไกล่
เกลี่ยในชั้นอุทธรณ์
7) วัน ที่ 2 มีนำคม 2560 กรมอุ ตสำหกรรมพื้น ฐำนและกำรเหมืองแร่ กระทรวงอุตสำหกรรม โดยพนักงำน
อัยกำร สำนัก งำนอัยกำรสู ง สุ ด (โจทก์) ยื่น ฟ้ อ งบริ ษ ทั (จำเลย) ต่อ ศำลแพ่งแผนกคดีสิ่ ง แวดล้อ ม (คดี
หมำยเลขดำที ่ สว. 1/2560) ทุ น ทรั พย์ 344,882,135.15 บำท กล่ ำวหำว่ำ บริ ษ ัท ท ำเหมื อ งแร่ หิน ดิ น ดำน
บำงส่ วนในเขตประทำนบัตรผิดเงื่อนไข ขอให้คืนแร่ หินดินดำนจำนวน 1,220,559.82 เมตริ กตัน และ ทำให้
พื้นที่กลับเป็ นสภำพเดิม หรื อให้ชำระค่ำเสี ยหำยพร้อมดอกเบี้ยอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี
บริ ษทั ให้กำรว่ำ โจทก์ไม่มีอำนำจฟ้องตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริ มและรักษำคุณภำพสิ่ งแวดล้อม พ.ศ.2535
ฟ้ อ งเคลื อบคลุ ม เลื่อ นลอยปรำศจำกหลักฐำน คดีขำดอำยุควำม คดี น้ ี เป็ นคดี แพ่งเกี่ ยวเนื่ อ งกับ คดี อ ำญำ
เกี่ ยวกับ กำรลักลอบท ำเหมือง แต่ บริ ษ ัทมิได้กระทำควำมผิดอำญำและไม่ได้กระท ำละเมิดต่อโจทก์ กำร
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เรี ยกร้องคดีแพ่งจึงไม่มีมูล หนี้ ล ะเมิดเกิ ดขึ้ น เพรำะบริ ษ ทั ไม่ได้กระทำผิดตำมฟ้ อ งจึงไม่ตอ้ งรั บ ผิด และ
ปฏิเ สธฟ้ อ งทุก ข้อ หำ ทุกประเด็น อีกทั้งบริ ษทั ไม่มีเหตุตอ้ งทำเหมืองแร่ ในเขตประทำนบัตรผิดเงื่อนไข
เพรำะมีแร่ ที่ได้รับประทำนบัตรเหลืออยู่อีกหลำยร้อยล้ำนตัน หำกใช้แร่ ไม่หมดก่อนประทำนบัตรหมดอำยุ
บริ ษทั ก็หมดสิ ทธิ์ใช้ได้อีกต่อไป จึงไม่มีควำมจำเป็ นที่จะลักลอบทำเหมือง
วันที่ 13 ธันวำคม 2562 ศำลแพ่งมีคำพิพำกษำให้ บริ ษทั นำเอำแร่ หินดินดำนเพื่ออุตสำหกรรมปูนซี เมนต์
จำนวน 1,220,559.82 เมตริ กตัน ไปถมคืนยังพื้นที่เดิมที่ทำเหมืองเอำแร่ ไป พร้อมทำกำรฟื้ นฟูสภำพพื้นที่ที่
ทำเหมืองแร่ ให้กลับคืนสู่ สภำพดีดงั เดิม หำกไม่ดำเนิ นกำร ให้ใช้รำคำแร่ และชำระเงินค่ำภำคหลวงรวมเป็ น
จำนวน 326,499,751.86 บำท พร้ อมดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่ำว นับแต่วนั ละเมิด
วันที่ 2 มิถุนำยน 2559 ถึงวันฟ้องเป็ นเวลำ 274 วัน เป็ นดอกเบี้ย 18,382,383.29 บำท รวมต้นเงินและดอกเบี้ย
เป็ นเงิน 344,882,135.15 บำท กับให้ชำระดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 326,499,751.86 บำท
นับถัดจำกวันฟ้องเป็ นต้นไปจนกว่ำจะชำระเสร็ จ กับให้ชำระค่ำฤชำธรรมเนี ยมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่ำ
ทนำยควำม 200,000 บำท
บริ ษทั ยืน่ อุทธรณ์และคำร้องขอทุเลำกำรบังคับคดี วันที่ 5 มิถุนำยน 2563 คดีอยูร่ ะหว่ำงกำรพิจำรณำของศำล
อุทธรณ์ บริ ษทั ได้รับหมำยนัดฟังคำพิพำกษำหรื อคำสั่งในวันที่ 27 เมษำยน 2564
อนึ่ง คำฟ้องคดีน้ ีมีกำรบรรยำยฟ้องว่ำเป็ นคดีแพ่งเกี่ยวเนื่ องกับคดีอำญำในส่ วนที่กรมอุตสำหกรรมพื้นฐำน
และกำรเหมืองแร่ แจ้งควำมร้ องทุ กข์ให้พนักงำนสอบสวนดำเนิ นคดี อำญำกับบริ ษทั ในข้อหำลักลอบท ำ
เหมืองโดยไม่ได้รับอนุญำตนั้น พนักงำนสอบสวนมีควำมเห็นควรสั่งไม่ฟ้องและต่อมำอัยกำรมีคำสั่งถึงที่สุด
ไม่ฟ้องคดีอำญำกับบริ ษทั คดีส่วนอำญำถึงที่สุดแล้ว
กำรแจ้งข้อมูลรำยละเอียดของคดีที่อยูร่ ะหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลตำมที่กล่ำวใน ข้อ 1) ถึง 7) อยูร่ ะหว่ำงกำร
พิจำรณำ คดียงั ไม่ถึงที่สุด บริ ษทั และที่ปรึ กษำกฎหมำยเห็นว่ำ บริ ษทั ไม่ได้กระทำละเมิดต่อโจทก์ตำมที่โจทก์
กล่ำวในฟ้อง โจทก์กล่ำวในฟ้องว่ำ จำเลยกระทำละเมิดต่อโจทก์ จึงมีภำระกำรพิสูจน์พยำนหลักฐำนให้สิ้น
กระแสควำมว่ำ จำเลยทำละเมิดต่อโจทก์ตำมฟ้อง เมื่อโจทก์ไม่มีพยำนหลักฐำนมำสื บให้ขอ้ เท็จจริ งรับฟังเป็ น
ที่ยตุ ิวำ่ จำเลยกระทำละเมิดต่อโจทก์ ศำลชอบที่จะพิจำรณำและพิพำกษำยกฟ้อง อย่ำงไรก็ดี กำรพิจำรณำและ
พิพำกษำคดีเป็ นอำนำจของศำล ผลของคดีดงั กล่ำวข้ำงต้นยังไม่ถึงที่สุดและไม่แน่ นอน บริ ษทั จึงยังไม่ได้
บันทึกประมำณกำรหนี้สินจำกคดีดงั กล่ำวในงบกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
8) เมื่อวันที่ 16 ธันวำคม 2562 เอกชนรวม 222 คน ฟ้องคณะกรรมกำรกำกับกิจกำรพลังงำน กับพวกรวม 5 คน
โดยบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ ง เป็ นผูถ้ ูกฟ้ องที่ 5 ต่อศำลปกครองกลำง โดยขอให้เพิกถอนมติที่ให้ควำมเห็นชอบ
รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม (EHIA) ของโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนควำมร้อน ขนำด 150 เม
กะวัตต์ เพิกถอนควำมเห็นชอบโครงกำรโรงไฟฟ้ ำพลังงำนควำมร้ อน ขนำด 150 เมกะวัตต์ และเพิกถอน
ใบอนุ ญำต ประกอบกิ จกำรผลิตไฟฟ้ ำ รวมทั้งใบอนุ ญำตประกอบกิ จกำรโรงไฟฟ้ ำ ใบอนุ ญำตก่ อ สร้ ำง
อำคำรของบริ ษทั ย่อยดังกล่ำว พร้อมกับยื่นคำร้องขอให้ศำลเดินเผชิญสื บเพื่อกำหนดมำตรกำรบรรเทำทุกข์
ชัว่ ครำวก่อนพิพำกษำ โดยขอให้มีคำสั่งให้หยุดเดินระบบผลิตไฟฟ้ำไว้ชวั่ ครำวจนกว่ำศำลจะมีคำพิพำกษำ
ถึงที่สุด
เมื่อ วัน ที่ 25 ธัน วำคม 2562 ศำลไต่ ส วนคู่ กรณี เพื่อ ประกอบกำรพิจำรณำคำขอให้ศำลกำหนดมำตรกำร
คุ ้มครองบรรเทำทุ กข์ชั่วครำว โดยเมื่อ วัน ที่ 28 มกรำคม 2563 ศำลมีคำสั่ ง ยกค ำร้ อ งขอให้ศำลกำหนด
มำตรกำรบรรเทำทุกข์ชวั่ ครำวดังกล่ำว เนื่ องจำกไม่มีเหตุที่จะรั บฟังได้ว่ำใบอนุ ญำตประกอบกิจกำรไฟฟ้ ำ
ของบริ ษทั ย่อย ไม่ชอบด้วยกฏหมำยอย่ำงไร
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ต่ อ มำเมื่อ วัน ที่ 31 มกรำคม 2563 ศำลมีคำสั่ งให้พิ จำรณำคดี ต่อ พร้ อ มกับ เรี ย กให้บ ริ ษ ัท ย่อ ยดังกล่ ำวท ำ
คำให้กำรแก้คำฟ้องพร้อมด้วยพยำนหลักฐำนภำยในระยะเวลำที่กำหนด ซึ่ งทนำยควำมผูร้ ับผิดชอบได้จดั ทำ
คำให้กำรยืน่ ศำลแล้ว เมื่อวันที่ 1 กรกฎำคม 2563 ขณะนี้อยูร่ ะหว่ำงกำรพิจำรณำของศำล
เมื่อวันที่ 7 ธันวำคม 2563 ศำลปกครองกลำงส่ งคำคัดค้ำนคำให้กำรผูถ้ ูกฟ้องคดีที่ 5 ให้บริ ษทั ย่อยเพื่อทำ
ค ำให้ ก ำรเพิ่ ม เติ ม ยื่น ศำลภำยในระยะเวลำที่ ก ำหนด ซึ่ งจะครบก ำหนดยื่ น ค ำให้ก ำรเพิ่ ม เติ ม วัน ที่ 20
กุมภำพันธ์ 2564 ขณะนี้อยูร่ ะหว่ำงจัดทำคำให้กำรเพิ่มเติม
ที่ปรึ กษำกฎหมำยของบริ ษทั ย่อยดังกล่ำวได้พิจำรณำคำฟ้องและเอกสำรประกอบคำฟ้องแล้วมีควำมเห็นว่ำ
บริ ษทั ย่อยดังกล่ำว ได้รับใบอนุญำตและดำเนิ นกำรก่อสร้ำงโรงงำนไฟฟ้ำตำมโครงกำรที่ได้รับอนุ ญำตจำก
หน่วยงำนของรัฐอย่ำงถูกต้องโปร่ งใส ตำมตัวบทกฎหมำยและเจ้ำพนักงำนของรัฐปฏิบตั ิโดยชอบและสุ จริ ต
ไม่มีส่วนได้เสี ยในกำรออกใบอนุญำต คำฟ้องของผูฟ้ ้องคดีไม่เป็ นควำมจริ ง ในชั้นนี้ เป็ นเพียงขั้นตอนที่ตอ้ ง
จัดทำคำให้กำรปฏิเสธคำฟ้องตำมระยะเวลำที่กฎหมำยกำหนด บริ ษทั ย่อยมีขอ้ ต่อสู ้เพียงพอที่ไม่ตอ้ งรับผิด
ตำมฟ้องแต่อย่ำงใด ซึ่งขึ้นอยูก่ บั กำรพิจำรณำของศำลปกครองกลำง นอกจำกนี้ บริ ษทั ย่อยได้แจ้งควำมร้อง
ทุกข์กล่ำวโทษผูฟ้ ้องคดีท้ งั 222 คน ที่สถำนีตำรวจภูธร มวกเหล็ก สระบุรี ว่ำผูฟ้ ้องคดีท้ งั หมดกล่ำวเท็จในคำ
ฟ้อง ขณะนี้อยูร่ ะหว่ำงกำรสอบสวนข้อเท็จจริ งของพนักงำนสอบสวน
สำหรับคดีดังกล่ำวข้ำงต้น ที่ปรึ กษำทำงกฎหมำยของกลุ่มบริ ษทั มีควำมเห็นว่ำจำกหลักฐำนและข้อมูลของ
บริ ษทั มีแนวทำงต่อสู ้ในชั้นศำลได้ ซึ่งทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั กำรพิจำรณำของแต่ละศำล
3.9 ควำมเสี่ ยงจำกกำรดำรงอัตรำส่ วนทำงกำรเงิน
ภำระหนี้ทำงกำรเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 มีดงั นี้
1. หนี้หุน้ กู้ ชนิดระบุชื่อผูถ้ ือ ประเภทไม่ดอ้ ยสิ ทธิ ไม่มีประกัน และมีหรื อไม่มีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุ ้นกู้ ของบริ ษทั
และบริ ษทั ย่อยรวมทั้งสิ้ น 57,686.20 ล้ำนบำท โดยตำมข้อกำหนดสิ ทธิของหุน้ กู้ ประกอบด้วย
1.1 หุ ้นกูข้ องบริ ษทั จำนวน 15,435.70 ล้ำนบำท ที่ออกภำยใต้โครงกำรตรำสำรหนี้ (Medium Term
Note Program) ของบริ ษทั ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหำชน) ปี พ.ศ. 2562 มีขอ้ กำหนดสิ ทธิ หุ้นกูท้ ี่กำหนดให้ตอ้ ง
ดำรงอัตรำส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้ (Debt to Equity Ratio) (หนี้ สิน หมำยถึงหนี้ สินซึ่ งมีภำระดอกเบี้ย)
ณ วันสิ้ นงวดบัญชีรำยไตรมำส หรื อวันสิ้ นปี บัญชี ตลอดอำยุของหุน้ กูใ้ นอัตรำส่ วนไม่เกิน 2:1 (สำหรับบริ ษทั
และบริ ษทั ย่อย)
1.2 หุ ้นกู้ของบริ ษทั รุ่ นอื่นจำนวน 30,306.50 ล้ำนบำท มีขอ้ กำหนดสิ ทธิ หุ้นกูท้ ี่กำหนดให้ตอ้ งดำรง
อัตรำส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น (Debt to Equity Ratio) (หนี้ สิน หมำยถึงหนี้ สินซึ่ งมีภำระดอกเบี้ย) ณ
วันสิ้ นงวดบัญชีรำยไตรมำส หรื อวันสิ้ นปี บัญชี ตลอดอำยุของหุ ้นกูใ้ นอัตรำส่ วนไม่เกิน 1.5:1 (สำหรับบริ ษทั
และบริ ษทั ย่อย)
1.3 หุ ้นกู้ของบริ ษ ัท ทีพีไอ โพลี น เพำเวอร์ จำกัด (มหำชน) จำนวน 11,944 ล้ำนบำท ที่อ อกภำยใต้
โครงกำรตรำสำรหนี้ (Medium Term Note Program) ของบริ ษทั ทีพีไอ โพลีน เพำเวอร์ จำกัด (มหำชน) ปี
พ.ศ. 2561 มีขอ้ กำหนดสิ ทธิ หุ้นกูท้ ี่กำหนดให้ตอ้ งดำรงอัตรำส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น (Debt to Equity
Ratio) (หนี้สิน หมำยถึงหนี้สินซึ่งมีภำระดอกเบี้ย) ณ วันสิ้ นงวดบัญชีรำยไตรมำส หรื อวันสิ้ นปี บัญชีตลอดอำยุ
ของหุน้ กู้ ในอัตรำส่ วนไม่เกิน 1.75:1 (สำหรับบริ ษทั ทีพีไอ โพลีน เพำเวอร์ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีอตั รำส่ วนหนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ย ต่อ ส่ วนของผู ้
ถือหุ ้นเท่ำกับ 1.2:1 ซึ่ งไม่เกินอัตรำที่ตอ้ งดำรง 1.5 : 1 (ซึ่ งเป็ นไปตำมเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิ ทธิ
หุ ้นกู้ขอ้ 1.1) และมีอตั รำส่ วนหนี้ สินที่มีภำระดอกเบี้ย ต่อ ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นเท่ำกับ 1.02:1 ซึ่ งไม่เกิ นอัตรำที่
ต้องดำรง 2:1 (ซึ่งเป็ นไปตำมเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิ ทธิหุน้ กูข้ อ้ 1.2) ข้ำงต้น
นอกจำกนี้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริ ษทั ทีพีไอ โพลีน เพำเวอร์ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อยมี
อัตรำส่ วนหนี้ สินที่มีภำระดอกเบี้ย ต่อ ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นเท่ำกับ 0.45:1 ซึ่ งไม่เกินอัตรำที่ตอ้ งดำรง 1.75 : 1
ตำมเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิ ทธิ หุ้นกูข้ องบริ ษทั ทีพีไอ โพลีน เพำเวอร์ จำกัด (มหำชน) ข้อ 1.3
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ข้ำงต้น ทั้งนี้ โดยมีอตั รำส่ วนหนี้ สินที่มีภำระดอกเบี้ย (สุ ทธิ หลังหักเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด และ
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น) ต่อ ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ เท่ำกับ 0.33:1
2. ภำระเงินกูย้ มื ระยะยำวไม่มีประกันจำกสถำบันกำรเงินในประเทศ
บริ ษทั มีหนี้เงินกูย้ มื ไม่มีประกันระยะยำว จำนวน 2 สัญญำ จำกจำกสถำบันกำรเงินในประเทศ จำนวนเงินต้น
คงค้ำงรวม 2,429 ล้ำนบำท โดยมีระยะเวลำชำระหนี้ 3 ปี 6 เดือน (ประกอบด้วยหนี้เงินต้นคงค้ำงจำนวน 1,286
ล้ำนบำท โดยมีระยะเวลำชำระหนี้สิ้นสุ ดภำยในวันที่ 28 พฤษภำคม 2565 และจำนวน 1,143 ล้ำนบำท โดยมี
ระยะเวลำชำระหนี้ชำระสิ้ นสุ ดในวันที่ 29 ธันวำคม 2565 ตำมลำดับ)โดยมีเงื่อนไขให้ดำรงอัตรำส่ วนหนี้ สินที่มี
ภำระดอกเบี้ยต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ไม่เกิน 1.5 : 1
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริ ษทั มีอตั รำส่ วนหนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ยต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้ 1.2:1 ซึ่งไม่เกิน
อัตรำส่ วนที่ตอ้ งดำรง 1.5 : 1 ตำมที่ได้กำหนดไว้ในสัญญำกูย้ ืมเงินดังกล่ำวข้ำงต้น
3. ภำระเงินกูย้ มื ระยะยำวมีประกันจำกสถำบันกำรเงินในประเทศสำหรับกำรนำเข้ำเครื่ องจักร
บริ ษทั มีหนี้ เงินกู้ยืมมีประกันจำกสถำบันกำรเงินในประเทศสำหรับกำรนำเข้ำเครื่ องจักร จำนวนเงินต้นคง
ค้ำง 509 ล้ำนบำท โดยมีระยะเวลำชำระหนี้ 5 ปี (ชำระสิ้ นสุ ดภำยในวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2567) โดยมีเงื่อนไขให้
ดำรงอัตรำส่ วนหนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ยต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นไม่เกิน 1.5 : 1 อัตรำส่ วนหนี้ สินรวมต่อทุน ไม่เกิน
2 : 1 และอัตรำส่ วน Adjustd Debt Service Coverage Ratio ไม่ต่ำกว่ำ 1.2 : 1
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีอตั รำส่ วนหนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ยต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้
1.2:1 ซึ่งไม่เกินอัตรำส่ วนที่ตอ้ งดำรง 1.5 : 1 โดยมีอตั รำส่ วนหนี้สินรวมต่อทุน 1.38 : 1 ซึ่งไม่เกินอัตรำส่ วนที่
ต้องดำรง 2 : 1 และมีอตั รำส่ วน Adjusted Debt Service Coverage Ratio 2.34 ซึ่งไม่ต่ำกว่ำอัตรำที่ตอ้ งดำรง 1.2 :
1 ตำมที่ได้กำหนดไว้ในสัญญำกูย้ มื เงินดังกล่ำวข้ำงต้น
4. ภำระเงินกูย้ มื ไม่มีประกันจำกผูข้ ำยสำหรับกำรนำเข้ำเครื่ องจักร
บริ ษทั มีหนี้เงินกูย้ มื ไม่มีประกันจำกผูข้ ำย (Supplier Credit) สำหรับกำรนำเข้ำเครื่ องจักร จำนวนเงินต้นคงค้ำง
เทียบเท่ำ 51 ล้ำนบำท โดยมีระยะเวลำชำระหนี้ 7 ปี (ชำระสิ้ นสุ ดภำยในวันที่ 31 พฤษภำคม 2565)
5. หนี้ตวั๋ แลกเงิน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีหนี้ ตวั๋ แลกเงิน รวม 1,315 ล้ำนบำท ประกอบด้วยหนี้ ตวั๋ แลกเงินของบริ ษทั จำนวน
1,075 ล้ำนบำท โดยเป็ นหนี้ตวั๋ แลกเงินของบริ ษทั ทีพีไอ โพลีน เพำเวอร์ จำกัด (มหำชน) จำนวน 240 ล้ำนบำท ซึ่ งบริ ษทั
และบริ ษทั ย่อยนำไปใช้เพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกำรดำเนินธุรกิจ
6. เงินกูย้ มื ระยะสั้นเพื่อกำรหมุนเวียนในกำรดำเนินธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยไม่มีภำระหนี้ทรัสรี ซีทต์
อนึ่ง ตำมงบกำรเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย อัตรำส่ วนเงินกูย้ มื จำกสถำบันกำรเงิน ต่อหนี้สินรวม ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2563 และวันที่ 31 ธันวำคม 2562 เท่ำกับ 0.06:1 และ 0.12 : 1 ตำมลำดับ โดยอัตรำส่ วนดังกล่ำวลดลง เนื่องจำก
กลุ่มบริ ษทั มีควำมประสงค์ในกำรเลือกช่องทำงกำรกูย้ มื โดยกำรเสนอขำยหุน้ กูซ้ ่ ึงเป็ นภำระหนี้ไม่มีประกัน และมีตน้ ทุน
ทำงกำรเงินที่ต่ำกว่ำ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีอตั รำส่ วนหนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ยสุ ทธิ ต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ำย ภำษีเงินได้ ค่ำเสื่ อม
รำคำ และค่ำตัดจำหน่ำย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 31 ธันวำคม 2562 เท่ำกับ 5.57 เท่ำ และ 6.47 เท่ำ ตำมลำดับ
อัตรำส่ วนดังกล่ำวลดลง เป็ นผลจำกกำรเพิ่มขึ้นของกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ำย ภำษีเงินได้ ค่ำเสื่ อมรำคำ และค่ำตัดจำหน่ำย
ของกลุ่มบริ ษทั อันเป็ นผลจำกผลประกอบกำรที่ดีข้ ึนอย่ำงต่อเนื่องของธุรกิจปูนซิเมนต์ เม็ดพลำสติก และโรงไฟฟ้ำ
นอกจำกนี้ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีอตั รำส่ วนสภำพคล่องหมุนเวียนเร็ ว ณ 31 ธันวำคม 2563 และ 31 ธันวำคม
2562 เท่ำกับ 0.55 เท่ำ และ 0.53 เท่ำ ตำมลำดับ โดยอัตรำดังกล่ำวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
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บริ ษทั ทีพีไอโพลีน จำกัด (มหำชน)

ส่วนที่ 1 กำรประกอบธุรกิจ

4. ทรัพย์ สินทีใ่ ช้ ในกำรประกอบธุรกิจ
4.1 ทรัพย์ สินถำวรหลักทีส่ ำคัญของบริษัท และบริษัทย่ อย
สิ นทรั พย์รวมตำมที่แสดงในงบกำรเงินรวมของบริ ษทั ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหำชน) เป็ นทรั พย์สินที่เป็ น
กรรมสิ ทธิ์ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย โดยบริ ษทั สร้ำงขึ้นเองเพื่อใช้ในกำรดำเนินงำนของธุรกิจของบริ ษทั
สิ นทรัพย์รวมสำมำรถแยกได้ตำมกลุ่มธุรกิจหลัก ดังนี้

วัสดุก่อสร้ำง
ปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์
พลังงำนและสำธำรณูปโภค
กำรเกษตร
อื่นๆ
รวม
สิ นทรัพย์ที่ไม่ได้ปันส่ วน
รวม
ตัดรำยกำรสิ นทรัพย์ระหว่ำงส่ วนงำน
รวมสิ นทรัพย์

วันที่ 31 ธันวำคม 2563
(ล้ำนบำท)
73,126.20
10,015.70
40,299.39
2,161.41
580.99
126,183.69
6,182.25
132,365.94
(8,457.04)
123,908.90

วันที่ 31 ธันวำคม 2562
(ล้ำนบำท)
68,670.06
8,154.42
35,647.51
2,224.48
566.00
115,262.47
4,531.24
119,793.71
(5,425.57)
114,368.14

ที่มำ : ใช้ขอ้ มูลตำมงบกำรเงินของบริ ษทั สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

ทรัพย์ สินถำวรหลักที่สำคัญของบริษัท และบริษัทย่ อย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 สรุ ปได้ดงั นี้
ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน

1. ที่ดิน
2. อำคำรและส่ วนประกอบ
3. เครื่ องจักรและท่อ
4. เครื่ องมือ เครื่ องใช้และอุปกรณ์โรงงำน
5. ยำนพำหนะ
6. อื่น ๆ
ที่ดิน อำคำรเครื่ องจักรและอุปกรณ์ – สุ ทธิ

ลักษณะกรรมสิทธิ์

เป็ นเจ้ำของ
เป็ นเจ้ำของ
เป็ นเจ้ำของ
เป็ นเจ้ำของ
เป็ นเจ้ำของ
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(หน่วย : ล้ำนบำท)
มูลค่ ำหลักประกันที่ตดิ
มูลค่ำสุ ทธิทำงบัญชี
ภำระผูกพัน

13,203.12
11,072.22
54,758.25
3,288.50
475.98
10,126.94
92,925.01

0.89
1,278.02
4,083.83

5,362.74

บริ ษทั ทีพีไอโพลีน จำกัด (มหำชน)

4.2

ส่วนที่ 1 กำรประกอบธุรกิจ

สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
4.2.1 สิ ทธิหรื อข้อจำกัดในกำรประกอบธุรกิจปูนซีเมนต์
ประทำนบัตรเหมืองหินปูน แสดงรำยละเอียดไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินประจำปี 2563 หมำยเหตุ
ที่ 16
4.2.2 สิ ทธิหรื อข้อจำกัดในกำรประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี (EVA)
บริ ษทั ได้รับบัตรส่ งเสริ มกำรลงทุนจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรส่ งเสริ มกำรลงทุนโดยมีสิทธิและ
ประโยชน์ ดังนี้
เลขที่บัตรส่ งเสริม
กำรลงทุน
1027(2)/2552

วันที่
18 พ.ย.2551

กิจกำรและกำลัง
กำรผลิต
ผลิตภัณฑ์ปิโตร
เคมี EVA มีกำลัง
กำรผลิตประมำณ
15,000 ตันต่อปี

85

สิทธิประโยชน์ ที่สำคัญ

วันสิ้นอำยุ

- ได้รับกำรยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับ
กำไรสุ ทธิ ที่ได้จำกกำรประกอบกิ จกำรที่ได้รับ
กำรส่งเสริ มรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงิน
ลงทุ น ไม่ ร วมค่ ำ ที่ ดิ น และทุ น หมุ น เวี ย นมี
กำหนดเวลำ 8 ปี นับจำกวันที่เริ่ มมีรำยได้จำก
กำรประกอบกิจกำร
- ได้รับ ลดหย่อนภำษีเ งิ น ได้นิติบุค คลสำหรั บ
กำไรสุ ทธิ ที่ได้จำกกำรลงทุนในอัตรำร้ อยละ
50 ของอัตรำปกติมีกำหนดเวลำ 5 ปี นับจำก
วันที่พน้ กำหนดระยะ 8 ปี ตำมมำตรำ 31
- ได้ รั บ กำรยกเว้น อำกรขำเข้ำ ส ำหรั บ กำร
นำเข้ำเครื่ องจักรตำมที่คณะกรรมกำรพิจำรณำ
อนุมตั ิ
- ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนำเงินปั นผลจำกกิ จกำรที่
ได้รับกำรส่ งเสริ มซึ่ งได้รับยกเว้นภำษี เงิ นได้
นิ ติบุคคลตำมมำตรำ 31 ไปรวมคำนวณเพื่อ
เสี ยภำษีเงิ นได้ตลอดระยะเวลำที่ ผูไ้ ด้รับกำร
ส่งเสริ มได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล
- ได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำสำหรับวัตถุดิบและ
วัสดุจำเป็ นที่ตอ้ งนำเข้ำมำจำกต่ำงประเทศเพื่อ
ใช้ในกำรผลิตเพื่อกำรส่ งออกเป็ นระยะเวลำ 5
ปี นับแต่วนั นำเข้ำครั้งแรก
- อื่นๆ

สิ ทธิ ยกเว้ น ภำษี
สิ้ น สุ ด แ ล้ ว เ มื่ อ
วันที่ 31 ธ.ค. 2560
แ ต่ สิ ท ธิ ก ำ ร
ลดหย่อ นภำษี ร้ อ ย
ละ 50 ไปอี ก 5 ปี
จะสิ้ นสุ ดวันที่ 31
ธ.ค. 2565

บริ ษทั ทีพีไอโพลีน จำกัด (มหำชน)
4.2.3
เลขที่บัตรส่ งเสริม
กำรลงทุน
1029(2)/2553

4.2.4
เลขที่บัตรส่ งเสริม
กำรลงทุน
1288 (2)/2551

ส่วนที่ 1 กำรประกอบธุรกิจ

สิ ทธิ หรื อข้อจำกัดในกำรประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี (EVA Liquid และ EVA Resin)
บริ ษทั ได้รับบัตรส่ งเสริ มกำรลงทุนจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรส่ งเสริ มกำรลงทุนโดยมีสิทธิ และประโยชน์ ดังนี้
วันที่
26 ต.ค.2552

กิจกำรและกำลัง
สิทธิประโยชน์ ที่สำคัญ
กำรผลิต
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี - ได้รับกำรยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไร
EVA Liquid และ
สุ ท ธิ ที่ ไ ด้จำกกำรประกอบกิ จ กำรที่ ไ ด้รับ กำร
EVA Resin มีกำลัง
ส่ ง เสริ มรวมกัน ไม่ เ กิ น ร้ อยละ 100 ของเงิ น
กำรผลิตประมำณ
ลงทุ น ไม่ ร วมค่ ำ ที่ ดิ น และทุ น หมุ น เวี ย นมี
3,200 ตันต่อปี และ
กำหนดเวลำ 8 ปี นับจำกวันที่ เริ่ มมีรำยได้จำก
400 ตันต่อปี
กำรประกอบกิจกำร
ตำมลำดับ
- ได้รั บ ลดหย่ อ นภำษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลส ำหรั บ
กำไรสุ ทธิ ที่ได้จำกกำรลงทุนในอัตรำร้ อยละ 50
ของอัตรำปกติ มีก ำหนดเวลำ 5 ปี นับ จำกวัน ที่
พ้นกำหนดระยะ 8 ปี ตำมมำตรำ 31
- ได้รับกำรยกเว้นอำกรขำเข้ำสำหรับกำรนำเข้ำ
เครื่ องจักรตำมที่คณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมตั ิ
- ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนำเงิ นปั นผลจำกกิ จกำรที่
ได้รับกำรส่ งเสริ มซึ่ งได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติ
บุคคลตำมมำตรำ 31 ไปรวมคำนวณเพื่อเสี ยภำษี
เงิ น ได้ต ลอดระยะเวลำที่ ผู ้ไ ด้รั บ กำรส่ ง เสริ ม
ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล
- ได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำสำหรับวัตถุดิบและวัสดุ
จำเป็ นที่ตอ้ งนำเข้ำมำจำกต่ำงประเทศเพื่อใช้ใน
กำรผลิตเพื่อกำรส่ งออกเป็ นระยะเวลำ 5 ปี นับ
แต่วนั นำเข้ำครั้งแรก
- อื่นๆ

วันสิ้นอำยุ
อยูร่ ะหว่ำงกำร
ใช้สิทธิ ย กเว้น
ภำษี เงิ น ได้นิ ติ
บุ ค ค ล วั น
ห ม ด อ ำ ยุ 3
ก.ค. 2568 และ
จะมี สิ ทธิ ก ำร
ลดหย่ อ นภำษี
ร้ อ ย ล ะ 50
สิ้ นสุ ดวันที่ 2
ก.ค. 2573

สิ ทธิ หรื อข้อจำกัดในกำรประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์พลำสติกหรื อเคลือบด้วยพลำสติก (Blow Film)
บริ ษทั ได้รับบัตรส่ งเสริ มกำรลงทุนจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรส่ งเสริ มกำรลงทุนโดยมีสิทธิ และประโยชน์ ดังนี้
วันที่
6 ก.พ. 2551

กิจกำรและกำลัง
สิทธิประโยชน์ ที่สำคัญ
กำรผลิต
ผลิตภัณฑ์ฟิล์ม - ได้รับกำรยกเว้นภำษีเงิ นได้นิติบุคคลสำหรับกำไร
พลำสติกมีกำลัง
สุ ท ธิ ที่ ไ ด้ จ ำกกำรประกอบกิ จ กำรที่ ไ ด้ รั บ กำร
กำรผลิต
ส่ งเสริ มรวมกันไม่เกิ นร้ อยละ 100 ของเงินลงทุน
ประมำณ 1,920
ไม่รวมค่ำที่ดินและทุนหมุนเวียนมีกำหนดเวลำ 8 ปี
ตันต่อปี
นับจำกวันที่เริ่ มมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำร
- ได้รับ ลดหย่อนภำษี เงิ นได้นิติบุค คลส ำหรั บ กำไร
สุ ท ธิ ที่ไ ด้จำกกำรลงทุ นในอัต รำร้ อ ยละ 50 ของ
อัต รำปกติ มี ก ำหนดเวลำ 5 ปี นั บ จำกวัน ที่ พ ้น
กำหนดระยะ 8 ปี ตำมมำตรำ 31
- ได้รั บ กำรยกเว้น อำกรขำเข้ำ ส ำหรั บ กำรน ำเข้ำ
เครื่ องจักรตำมที่คณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมตั ิ
- ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนำเงินปั นผลจำกกิจกำรที่ได้
รับกำรส่ งเสริ มซึ่ งได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล
ตำมมำตรำ 31 ไปรวมคำนวณเพื่อเสี ยภำษีเงินได้
ตลอดระยะเวลำที่ผูไ้ ด้รับกำรส่ งเสริ มได้รับยกเว้น
ภำษีเงินได้นิติบุคคล
- ได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำสำหรั บวัตถุ ดิบและวัสดุ
จำเป็ นที่ตอ้ งนำเข้ำมำจำกต่ำงประเทศเพื่อใช้ในกำร
ผลิ ตเพื่ อกำรส่ งออกเป็ นระยะเวลำ 5 ปี นับแต่วนั
นำเข้ำครั้งแรก
- อื่นๆ
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วันสิ้นอำยุ
สิ ทธิ ยกเว้นภำษี
สิ้ น สุ ด แล้ ว เมื่ อ
วัน ที่ 30 มิ . ย.
2561 แต่ สิ ท ธิ
ก ำ ร ล ด ห ย่ อ น
ภำษี ร้ อ ยละ50
ไปอี ก 5 ปี จะ
สิ้ น สุ ด วัน ที่ 30
มิ.ย. 2566

บริ ษทั ทีพีไอโพลีน จำกัด (มหำชน)
4.2.5

ส่วนที่ 1 กำรประกอบธุรกิจ

สิ ทธิ หรื อข้อจำกัดในกำรประกอบธุรกิจผลิตน้ ำมันสังเครำะห์ (Pyrolysis)
บริ ษทั ได้รับบัตรส่ งเสริ มกำรลงทุนจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรส่ งเสริ มกำรลงทุนโดยมีสิทธิ และประโยชน์ ดังนี้

เลขที่บัตรส่ งเสริม
กำรลงทุน
1556 (1)/2553

4.2.6

วันที่
2 มี.ค.2553

กิจกำรและกำลัง
กำรผลิต
ผลิตภัณฑ์ น้ ำมัน
สังเครำะห์ มี
กำลังกำรผลิต
ประมำณ
26,650,000 ลิตร
หรื อ 24,790 ตัน
ต่อปี

สิทธิประโยชน์ ที่สำคัญ

วันสิ้นอำยุ

- ได้รับกำรยกเว้นอำกรขำเข้ำสำหรับเครื่ องจักร
ตำมที่คณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมตั ิ
- ได้รับกำรยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับ
กำไรสุ ทธิ ที่ได้จำกกำรประกอบกิ จกำรที่ได้รับ
กำรส่ งเสริ มมีกำหนดเวลำ 8 ปี นับแต่วนั ที่เริ่ ม
มีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำร
- ได้รั บ ลดหย่อนภำษี เ งิ น ได้นิ ติบุ ค คลส ำหรั บ
กำไรสุ ทธิ ที่ได้จำกกำรลงทุน ในอัตรำร้ อยละ
50 ของอัตรำปกติ มีก ำหนดเวลำ 5 ปี นับจำก
วันที่พน้ กำหนดระยะ 8 ปี ตำมมำตรำ 31
- ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนำเงินปั นผลจำกกิจกำรที่
ได้รับกำรส่ งเสริ มซึ่ งได้รับ ยกเว้นภำษี เงิ นได้
นิติบุคคลตำมมำตรำ 31 ไปรวมคำนวณเพื่อเสี ย
ภำษี เ งิ น ได้ ต ลอดระยะเวลำที่ ผู้ไ ด้ รั บ กำร
ส่งเสริ มได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล
- อื่นๆ

อยูร่ ะหว่ำงกำรใช้
สิ ท ธิ ย กเว้น ภำษี
เงิ น ได้นิ ติ บุ ค คล
วั น ห ม ด อ ำ ยุ 2
ม.ค. 2565 และจะ
มี สิ ท ธิ ก ำ ร
ลดหย่อนภำษีร้อ ย
ละ 50 สิ้ นสุ ดวันที่
2 ม.ค. 2570

สิ ทธิหรื อข้อจำกัดในกำรประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์พลำสติกหรื อเคลือบด้วยพลำสติกชนิดผลิตภัณฑ์
Masterbatch, Compound Plastic และ Compound Rubber
บริ ษทั ได้รับบัตรส่ งเสริ มกำรลงทุนจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรส่ งเสริ มกำรลงทุนโดยมีสิทธิและประโยชน์ ดังนี้

เลขที่บัตรส่ งเสริม
กำรลงทุน
1085 (2)/2555

วันที่
25 ม.ค. 2555

กิจกำรและกำลัง
สิทธิประโยชน์ ที่สำคัญ
กำรผลิต
ผลิตภัณฑ์ Master - ได้รับกำรยกเว้นอำกรขำเข้ำสำหรับเครื่ องจักร
batch, Compound
ตำมที่คณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมตั ิ
Plastic และ
- ได้รับยกเว้นภำษีเงิ นได้นิติบุคคลสำหรั บกำไร
Compound
สุ ทธิ ท่ี ได้จำกกำรประกอบกิ จกำรที่ ได้รับกำร
Rubber มีกำลัง
ส่ งเสริ มรวมกัน ไม่ เ กิ น ร้ อยละ 100 ของเงิ น
กำรผลิตประมำณ
ลงทุ น ไม่ ร วมค่ ำ ที่ ดิ น และทุ น หมุ น เวี ย นมี
6,100 ตัน/ปี
กำหนดเวลำ 8 ปี นับจำกวันที่เริ่ มมีรำยได้จำก
กำรประกอบกิจกำร
- ได้รั บ ลดหย่อนภำษี เ งิ น ได้นิ ติบุ ค คลส ำหรั บ
กำไรสุ ทธิ ที่ได้จำกกำรลงทุน ในอัตรำร้ อยละ
50 ของอัตรำปกติ มีก ำหนดเวลำ 5 ปี นับจำก
วันที่พน้ กำหนดระยะ 8 ปี ตำมมำตรำ 31
- ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนำเงิ นปั นผลจำกกิ จกำรที่
ได้รับกำรส่ งเสริ มซึ่ งได้รับ ยกเว้นภำษี เงิ นได้
นิติบุคคลตำมมำตรำ 31 ไปรวมคำนวณเพื่อเสี ย
ภำษี เ งิ น ได้ ต ลอดระยะเวลำที่ ผู้ไ ด้ รั บ กำร
ส่งเสริ มได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล
- ได้รั บยกเว้นอำกรขำเข้ำส ำหรั บวัตถุ ดิบ และ
วัสดุจำเป็ นที่ตอ้ งนำเข้ำมำจำกต่ำงประเทศเพื่อ
ใช้ในกำรผลิ ตเพื่อกำรส่ งออกเป็ นระยะเวลำ 5
ปี นับแต่วนั นำเข้ำครั้งแรก
- อื่นๆ
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วันสิ้นอำยุ
อยูร่ ะหว่ำงกำรใช้
สิ ท ธิ ย กเว้น ภำษี
เงิ น ได้นิ ติ บุ ค คล
หมดอำยุ 25 ม.ค.
2564 แ ล ะ จ ะ มี
สิ ทธิกำรลดหย่อน
ภำษี ร้ อ ยละ 50
สิ้ น สุ ด วัน ที่ 25
ม.ค. 2569

บริ ษทั ทีพีไอโพลีน จำกัด (มหำชน)
4.2.7

ส่วนที่ 1 กำรประกอบธุรกิจ

สิ ทธิ หรื อข้อจำกัดในกำรประกอบธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้ำ
บริ ษทั ทีพีไอ โพลีน เพำเวอร์ จำกัด (มหำชน)ได้รับบัตรส่ งเสริ มกำรลงทุนจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรส่ งเสริ มกำร
ลงทุนโดยมีสิทธิ และประโยชน์ ดังนี้

เลขที่บัตรส่ งเสริม
วันที่
กิจกำรและกำลัง
สิทธิประโยชน์ ที่สำคัญ
กำรลงทุน
กำรผลิต
2075(2)/2550
18 ก.ค. 2550 กิจกำรสำธำรณูปโภค - ได้รับกำรยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับ
และบริ กำรพื้นฐำน
ก ำไรสุ ท ธิ ที่ ไ ด้จ ำกกำรประกอบกิ จ กำรที่
(ผลิตไฟฟ้ำ) กำลังกำร
ได้รับกำรส่ งเสริ มรวมกันไม่เกินร้อยละ 100
ผลิตไฟฟ้ำประมำณ
ของเงิ น ลงทุ น ไม่ ร วมค่ ำ ที่ ดิ นและทุ น
60 เมกะวัตต์
หมุนเวียน มีกำหนดเวลำ 8 ปี นับจำกวันที่
เริ่ มมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำร
- ได้รับกำรยกเว้นอำกรขำเข้ำสำหรับกำรนำ
เข้ำเครื่ องจักรตำมที่คณะกรรมกำรอนุมตั ิ
- ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนำเงินปั นผลจำกกิจกำร
ที่ได้รับกำรส่ งเสริ มซึ่ งได้รับยกเว้นภำษีเงิ น
ได้นิติบุคคลตำมมำตรำ 31 ไปรวมคำนวณ
เพื่อเสี ยภำษีเงินได้ ตลอดระยะเวลำที่ผไู้ ด้รับ
กำรส่ ง เสริ มได้ รั บ ยกเว้น ภำษี เ งิ น ได้ นิ ติ
บุคคล
- อื่นๆ
4.2.8

วันสิ้นอำยุ
โดยปัจจุบนั ได้
สิ้นสุ ดกำรยกเว้น
ภำษีเงินได้นิติบุคคล
แล้ว

สิ ทธิ หรื อข้อจำกัดในกำรประกอบกิจกำรสถำนี บริ กำรก๊ำซธรรมชำติสำหรับยำนพำหนะ
บริ ษทั ทีพีไอ โพลีน เพำเวอร์ จำกัด (มหำชน)ได้รับบัตรส่ งเสริ มกำรลงทุนจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรส่ งเสริ มกำร
ลงทุนโดยมีสิทธิ และประโยชน์ ดังนี้

เลขที่บัตรส่ งเสริม
กำรลงทุน
1676(1)/2552

วันที่
4 ก.ย. 2552

กิจกำรและกำลัง
กำรผลิต
สถำนีบริ กำรก๊ำซ
ธรรมชำติสำหรับ
ยำนพำหนะ กำลัง
กำรผลิตประมำณ
20,792 ตัน ต่อปี
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สิทธิประโยชน์ ที่สำคัญ

วันสิ้นอำยุ

- ได้รับกำรยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับ
กำไรสุ ทธิ ที่ได้จำกกำรประกอบกิจกำรที่ได้รับ
กำรส่งเสริ มมีกำหนดเวลำ 8 ปี นับจำกวันที่เริ่ ม
มีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำร
- ได้รั บ ลดหย่อ นภำษี เ งิ น ได้นิ ติ บุ ค คลส ำหรั บ
กำไรสุ ทธิ ที่ได้จำกกำรลงทุนในอัตรำร้อยละ 50
ของอัตรำปกติมีกำหนดเวลำ 5 ปี นับจำกวันที่
พ้นกำหนดระยะ 8 ปี ตำมมำตรำ 31
- ได้รับกำรยกเว้นอำกรขำเข้ำสำหรับกำรนำเข้ำ
เครื่ องจักรตำมที่คณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมตั ิ
- ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนำเงินปั นผลจำกกิ จกำรที่
ได้รับกำรส่ งเสริ มซึ่ งได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติ
บุคคลตำมมำตรำ 31 ไปรวมคำนวณเพื่อเสี ย
ภำษี เ งิ น ได้ ต ลอดระยะเวลำที่ ผู้ไ ด้ รั บ กำร
ส่งเสริ มได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล
- อื่นๆ

สิ ท ธิ ย กเว้น ภำษี
สิ้ นสุ ดแล้ ว เมื่ อ
วัน ที่ 22 ก.ค.
2560 แ ต่ สิ ท ธิ
ก ำ ร ล ด ห ย่ อ น
ภำษีร้ อ ยละ 50
ไปอี ก 5 ปี จ ะ
สิ้ นสุ ดวันที่ 22
ก.ค. 2565

บริ ษทั ทีพีไอโพลีน จำกัด (มหำชน)
4.2.9

ส่วนที่ 1 กำรประกอบธุรกิจ

สิ ทธิ หรื อข้อจำกัดในกำรประกอบกิจกำรผลิตเชื้ อเพลิงจำกขยะ (RDF)
บริ ษทั ทีพีไอโพลีน เพำเวอร์ จำกัด (มหำชน) ได้รับบัตรส่ งเสริ มกำรลงทุนจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรส่ งเสริ มกำร
ลงทุนโดยมีสิทธิ และประโยชน์ ดังนี้

เลขที่บัตรส่ งเสริม
กำรลงทุน
2184(2)/2553

วันที่
13 ก.ย. 2553

กิจกำรและกำลัง
กำรผลิต
ผลิตเชื้ อเพลิงจำก
ขยะ กำลังกำรผลิต
ประมำณ 537,600
ตัน ต่อปี

สิทธิประโยชน์ ที่สำคัญ

วันสิ้นอำยุ

- ได้รับกำรยกเว้นอำกรขำเข้ำสำหรับเครื่ องจักร
ตำมที่คณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมตั ิ
- ได้รับกำรยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับ
ก ำไรสุ ท ธิ ที่ ไ ด้ จ ำกกำรประกอบกิ จ กำรที่
ได้รับกำรส่ งเสริ มรวมกันไม่เกินร้ อยละ 100
ของเ งิ นล งทุ น ไม่ รวมค่ ำ ที่ ดิ นแ ล ะ ทุ น
หมุนเวียน มีกำหนดเวลำ 8 ปี นับจำกวันที่เริ่ ม
มีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำร
- ได้รับลดหย่อนภำษี เ งิ นได้นิติบุคคลสำหรั บ
กำไรสุ ทธิ ที่ได้จำกกำรลงทุนในอัตรำร้ อยละ
50 ของอัตรำปกติมีกำหนดเวลำ 5 ปี นับจำก
วันที่พน้ กำหนดระยะ 8 ปี ตำมมำตรำ 31
- ได้รับกำรยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับ
ก ำไรสุ ท ธิ ที่ ไ ด้ จ ำกกำรประกอบกิ จ กำรที่
ได้รับกำรส่ งเสริ ม มีกำหนดเวลำ 8 ปี นับจำก
วันที่เริ่ มมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำร
- ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนำเงินปั นผลจำกกิ จกำรที่
ได้รับกำรส่ งเสริ มซึ่ งได้รับยกเว้นภำษีเงินได้
นิ ติบุคคลตำมมำตรำ 31 ไปรวมคำนวณเพื่อ
เสี ยภำษีเงินได้ตลอดระยะเวลำที่ผูไ้ ด้รับกำร
ส่งเสริ มได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล
- อื่นๆ

อยู่ร ะหว่ ำ งกำร
ใช้ สิ ทธิ ย กเว้ น
ภำษี เ งิ น ได้ นิ ติ
บุ ค คลหมดอำยุ
30 มิ.ย. 2562 แต่
สิ ท ธิ ก ำ ร
ล ด ห ย่ อ น ภ ำ ษี
ร้อยละ 50 ไปอีก
5 ปี จ ะ สิ้ น สุ ด
วัน ที่ 30 มิ . ย.
2567

4.2.10 สิ ทธิ หรื อข้อจำกัดในกำรประกอบกิจกำรผลิตปุ๋ ยชี วภำพ ปุ๋ ยอินทรี ยห์ รื อสำรปรับปรุ งดิน *
บริ ษทั ทีพีไอโพลีน ชีวะอินทรี ย ์ จำกัด ได้รับบัตรส่ งเสริ มกำรลงทุนจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรส่ งเสริ มกำรลงทุน
โดยมีสิทธิ และประโยชน์ดงั นี้
เลขที่บัตรส่ งเสริม
กำรลงทุน
1442(2)/อ./2554

วันที่

กิจกำรและกำลัง
สิทธิประโยชน์ ที่สำคัญ
กำรผลิต
12 เม.ย.2554 ผลิตปุ๋ ยชีวภำพ
- ได้รับกำรยกเว้นอำกรขำเข้ำสำหรับเครื่ องจักร
ปุ๋ ยอินทรี ย ์ หรื อ
ตำมที่คณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมตั ิ
สำรปรับปรุ งดิน - ได้รับกำรยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรั บ
กำลังกำรผลิตปุ๋ ย
กำไรสุ ทธิ ที่ได้จำกกำรประกอบกิ จกำรที่ได้รับ
ชีวภำพ ปุ๋ ยอินทรี ย ์ กำรส่งเสริ มรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงิน
หรื อสำรปรับปรุ ง
ลงทุ น ไม่ ร วมค่ ำ ที่ ดิ น และทุ น หมุ น เวี ย น มี
ดิน ประมำณ
กำหนดเวลำ 8 ปี จำกวันที่เริ่ มมีรำยได้จำกกำร
795,200 ตัน ต่อปี
ประกอบกิจกำร
- ได้รั บ ลดหย่อนภำษี เ งิ น ได้นิ ติบุ ค คลส ำหรั บ
กำไรสุ ทธิ ที่ได้จำกกำรลงทุน ในอัตรำร้ อยละ
50 ของอัตรำปกติ มีก ำหนดเวลำ 5 ปี นับจำก
วันที่พน้ กำหนดระยะ 8 ปี ตำมมำตรำ 31
- ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนำเงิ นปั นผลจำกกิ จกำรที่
ได้รับกำรส่ งเสริ มซึ่ งได้รับ ยกเว้นภำษี เงิ นได้
นิติบุคคลตำมมำตรำ 31 ไปรวมคำนวณเพื่อเสี ย
ภำษี เ งิ น ได้ ต ลอดระยะเวลำที่ ผู้ไ ด้ รั บ กำร
ส่งเสริ มได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล
- อื่นๆ

89

วันสิ้นอำยุ
อยูร่ ะหว่ำงกำร
ใช้สิทธิ ยกเว้น
ภำษี เ งิ น ได้นิ ติ
บุคคลหมดอำยุ
30 มิ . ย. 2562
แ ต่ สิ ท ธิ ก ำ ร
ลดหย่ อ นภำษี
ร้ อ ยละ 50 ไป
อี ก 5 ปี จ ะ
สิ้ นสุ ดวันที่ 30
มิ.ย. 2567

บริ ษทั ทีพีไอโพลีน จำกัด (มหำชน)

ส่วนที่ 1 กำรประกอบธุรกิจ

4.2.11 สิ ทธิ หรื อข้อจำกัดในกำรประกอบธุรกิจผลิตฟิ ล์มพลำสติกสำหรับเซลล์แสงอำทิตย์ (Solar Photovoltaic Encapsulant)
บริ ษทั ทีพีไอ ออลซี ซนั่ ส์ จำกัด ได้รับบัตรส่ งเสริ มกำรลงทุนจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรส่ งเสริ มกำรลงทุนโดยมีสิทธิ
และ ประโยชน์ ดังนี้
เลขที่บัตรส่ งเสริม
กำรลงทุน
1737(2)/2552

วันที่
30 ก.ย. 2552

กิจกำรและกำลัง
กำรผลิต
ผลิตฟิ ล์มพลำสติก
สำหรับเซลล์
แสงอำทิตย์ (Solar
Photovoltaic
Encapsulant) มี
กำลังผลิตประมำณ
1,600 ตัน ต่อปี

สิทธิประโยชน์ ที่สำคัญ

วันสิ้นอำยุ

- ได้รับลดหย่อนอำกรขำเข้ำสำหรับเครื่ องจักร
กึ่ งหนึ่ งตำมที่ คณะกรรมกำรพิจำรณำอนุ มตั ิ
เว้น แต่ รำยกำรเครื่ องจัก รที่ มีอำกรขำเข้ำต่ ำ
กว่ำร้อยละ 10 จะไม่ได้รับลดหย่อน
- ได้รับกำรยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับ
ก ำไรสุ ท ธิ ที่ ไ ด้จ ำกกำรประกอบกิ จ กำรที่
ได้รับกำรส่ งเสริ มรวมกันไม่เกิ นร้ อยละ 100
ของเ งิ นล งทุ น ไม่ ร วมค่ ำที่ ดิ นแ ละ ทุ น
หมุนเวียนมีกำหนดเวลำ 3 ปี นับจำกวันที่เริ่ ม
มีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำร
- ได้รับยกเว้น อำกรขำเข้ำสำหรับวัตถุดิบและ
วัส ดุ จำเป็ นที่ ต้องน ำเข้ำมำจำกต่ ำงประเทศ
เพื่ อ ใช้ ใ นกำรผลิ ต เพื่ อ กำรส่ งออกเป็ น
ระยะเวลำ 1 ปี นับแต่วนั นำเข้ำครั้งแรก
- ได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำสำหรับวัตถุดิบและ
วัส ดุ จำเป็ นที่ ต้องน ำเข้ำมำจำกต่ ำงประเทศ
เพื่ อ ใช้ ใ นกำรผลิ ต เพื่ อ กำรส่ งออกเป็ น
ระยะเวลำ 1 ปี นับแต่วนั นำเข้ำครั้งแรก
- ได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำสำหรับของที่ผไู้ ด้รับ
กำรส่ งเสริ มนำเข้ำมำเพื่อส่ งกลับออกไปเป็ น
ระยะเวลำ 1 ปี นับแต่วนั ที่นำเข้ำครั้งแรก
- อื่นๆ

โดยปัจจุบนั ได้
สิ้ นสุ ดกำรยกเว้น
ภำษีเงินได้นิติ
บุคคลแล้ว

4.2.12 สิ ทธิ หรื อข้อจำกัดในกำรประกอบธุรกิจผลิตฟิ ล์มพลำสติกสำหรับเซลล์แสงอำทิตย์
บริ ษทั ทีพีไอ ออลซีซนั่ ส์ จำกัดได้รับบัตรส่ งเสริ มกำรลงทุนจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรส่ งเสริ มกำรลงทุน
โดยมีสิทธิ และประโยชน์ ดังนี้
เลขที่บัตรส่ งเสริม
กำรลงทุน
1182(2)/2555

วันที่
15 ก.พ. 2555

กิจกำรและกำลัง
สิทธิประโยชน์ ที่สำคัญ
กำรผลิต
ผลิตฟิ ล์มพลำสติก - ไ ด้ รั บ ล ด ห ย่ อ น อ ำ ก ร ข ำ เ ข้ ำ ส ำ ห รั บ
สำหรับเซลล์
เครื่ องจั ก รกึ่ งหนึ่ งตำมที่ ค ณะกรรมกำร
แสงอำทิตย์ มีกำลัง
พิจำรณำอนุมตั ิ เว้นแต่รำยกำรเครื่ องจักรที่มี
ผลิตประมำณ 3,100
อำกรขำเข้ำ ต่ ำ กว่ ำ ร้ อ ยละ 10 จะไม่ ไ ด้รั บ
ตัน ต่อปี
ลดหย่อน
- ได้รับกำรยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับ
ก ำไรสุ ท ธิ ที่ ไ ด้จ ำกกำรประกอบกิ จ กำรที่
ได้รับกำรส่ งเสริ มรวมกันไม่เกิ นร้ อยละ 100
ของเงิ นลงทุ น ไม่ ร วมค่ ำ ที่ ดิ น และทุ น
หมุนเวียนมี กำหนดเวลำ 3 ปี นับจำกวันที่
เริ่ มมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรนั้น
- ได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำสำหรับวัตถุดิบและ
วัสดุจำเป็ นที่ ตอ้ งนำเข้ำมำจำกต่ำงประเทศ
เพื่ อ ใช้ ใ นกำรผลิ ต เพื่ อ กำรส่ งออกเป็ น
ระยะเวลำ 1 ปี นับแต่วนั นำเข้ำครั้งแรก
- ได้รั บ ยกเว้น อำกรขำเข้ำ ส ำหรั บ ของที่ ผู้
ได้ รั บ กำรส่ ง เสริ มน ำเข้ ำ มำเพื่ อ ส่ ง กลั บ
ออกไปเป็ นระยะเวลำ 1 ปี นับแต่วนั ที่นำเข้ำ
ครั้งแรก
- อื่นๆ
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วันสิ้นอำยุ
โดยปัจจุบนั ได้
สิ้นสุ ดกำรยกเว้น
ภำษีเงินได้นิติ
บุคคลแล้ว

บริ ษทั ทีพีไอโพลีน จำกัด (มหำชน)

ส่วนที่ 1 กำรประกอบธุรกิจ

4.2.13 สิ ทธิ หรื อข้อจำกัดในกำรประกอบธุรกิจผลิตฟิ ล์มพลำสติกสำหรับเซลล์แสงอำทิตย์
บริ ษทั ทีพีไอ ออลซีซนั่ ส์ จำกัดได้รับบัตรส่ งเสริ มกำรลงทุนจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรส่ งเสริ มกำรลงทุน
โดยมีสิทธิ และประโยชน์ ดังนี้
เลขที่บัตรส่ งเสริม
วันที่
กิจกำรและกำลัง
สิทธิประโยชน์ ที่สำคัญ
วันสิ้นอำยุ
กำรลงทุน
กำรผลิต
1930(2)/2557
6 ส.ค. 2557
ผลิตฟิ ล์มพลำสติก - ไ ด้ รั บ ล ด ห ย่ อ น อ ำ ก ร ข ำ เ ข้ ำ ส ำ ห รั บ โดยปั จจุบนั ได้
สำหรับเซลล์
เครื่ องจั ก รกึ่ งหนึ่ งตำมที่ ค ณะกรรมกำร
แสงอำทิตย์ มีกำลัง
พิจำรณำอนุมตั ิ เว้นแต่รำยกำรเครื่ องจักรที่มี สิ้ นสุ ดกำรยกเว้น
ผลิตประมำณ
อำกรขำเข้ำ ต่ ำ กว่ ำ ร้ อ ยละ 10 จะไม่ ไ ด้รั บ ภำษีเงินได้นิติ
13,470 ต่อปี
ลดหย่อน
- ได้รับกำรยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับ บุคคลแล้ว
ก ำไรสุ ท ธิ ที่ ไ ด้จ ำกกำรประกอบกิ จ กำรที่
ได้รับกำรส่ งเสริ มรวมกันไม่เกิ นร้ อยละ 100
ของเงิ นลงทุ น ไม่ ร วมค่ ำ ที่ ดิ น และทุ น
หมุนเวียนมี กำหนดเวลำ 3 ปี นับจำกวันที่
เริ่ มมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรนั้น
- ได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำสำหรับวัตถุดิบและ
วัสดุจำเป็ นที่ ตอ้ งนำเข้ำมำจำกต่ำงประเทศ
เพื่ อ ใช้ ใ นกำรผลิ ต เพื่ อ กำรส่ งออกเป็ น
ระยะเวลำ 1 ปี นับแต่วนั นำเข้ำครั้งแรก
- ได้รั บ ยกเว้น อำกรขำเข้ำ ส ำหรั บ ของที่ ผู้
ได้ รั บ กำรส่ ง เสริ มน ำเข้ ำ มำเพื่ อ ส่ ง กลั บ
ออกไปเป็ นระยะเวลำ 1 ปี นับแต่วนั ที่นำเข้ำ
ครั้งแรก
- อื่นๆ

4.2.14 สิ ทธิหรื อข้อจำกัดในกำรประกอบธุรกิจผลิตกระเบื้องมุงหลังคำเซรำมิกส์ และส่ วนประกอบ
บริ ษทั ได้รับบัตรส่ งเสริ มกำรลงทุนจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรส่ งเสริ มกำรลงทุนโดยมีสิทธิ และประโยชน์ ดังนี้
เลขที่บัตรส่ งเสริม
วันที่
กิจกำรและกำลัง
สิทธิประโยชน์ ที่สำคัญ
วันสิ้นอำยุ
กำรลงทุน
กำรผลิต
1138(2)/2556
30 ม.ค. 2556 ผลิตภัณฑ์ กระเบื้อง - ได้ รั บ ลดหย่ อ นอำกรขำเข้ ำ ส ำหรั บ โดยปัจจุบนั ได้
มุงหลังคำเซรำมิกส์
เครื่ องจักรกึ่ งหนึ่ งตำมที่คณะกรรมกำร สิ้นสุดกำรยกเว้น
และส่วนประกอบ มี
พิ จ ำ ร ณ ำ อ นุ มั ติ เ ว้ น แ ต่ ร ำ ย ก ำ ร ภำษีเงินได้นิติ
กำลังกำรผลิต
เครื่ องจักรที่มีอำกรขำเข้ำต่ำกว่ำร้ อยละ
บุคคลแล้ว
ประมำณ
10 จะไม่ได้รับลดหย่อน
78,710,000,000
- ได้รับ กำรยกเว้นภำษี เ งิ น ได้นิติ บุ ค คล
แผ่น ต่อปี
สำหรับกำไรสุ ทธิ ที่ได้จำกกำรประกอบ
กิ จกำรที่ ได้รับ กำรส่ ง เสริ มรวมกัน ไม่
เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่ำ
ที่ดินและทุนหมุนเวียนมีกำหนดเวลำ 3
ปี นั บ จำกวัน ที่ เ ริ่ มมี ร ำยได้ จ ำกกำร
ประกอบกิจกำรนั้น
- ได้รับ ยกเว้น ไม่ ต้อ งน ำเงิ น ปั น ผลจำก
กิ จ กำรที่ ไ ด้ รั บ กำรส่ ง เสริ มซึ่ งได้ รั บ
ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลตำมมำตรำ
31 ไปรวมคำนวณเพื่อเสี ยภำษีเงินได้
ตลอดระยะเวลำที่ ผูไ้ ด้รับ กำรส่ งเสริ ม
ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล
- อื่นๆ
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บริ ษทั ทีพีไอโพลีน จำกัด (มหำชน)

ส่วนที่ 1 กำรประกอบธุรกิจ

4.2.15 สิ ทธิหรื อข้อจำกัดในกำรประกอบธุรกิจผลิตกระเบื้องไฟเบอร์ (FCB) (กระเบื้องเซรำมิกส์) และส่ วนประกอบ
บริ ษทั ได้รับบัตรส่ งเสริ มกำรลงทุนจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรส่ งเสริ มกำรลงทุนโดยมีสิทธิและประโยชน์ ดังนี้
เลขที่บัตรส่ งเสริม
กำรลงทุน
2424(2)/2556

วันที่
9 ต.ค. 2556

กิจกำรและกำลัง
กำรผลิต
ผลิตภัณฑ์กระเบื้อง
ไฟเบอร์ (กระเบื้อง
เซรำมิกส์) และ
ส่วนประกอบ มี
กำลังกำรผลิต
ประมำณ 72,575
ตัน ต่อปี

สิทธิประโยชน์ ที่สำคัญ
- ได้ รั บ ลดหย่ อ นอำกรขำเข้ ำ ส ำหรั บ
เครื่ องจัก รกึ่ งหนึ่ งตำมที่ ค ณะกรรมกำร
พิจำรณำอนุ มตั ิ เว้นแต่รำยกำรเครื่ องจักร
ที่มีอำกรขำเข้ำต่ำกว่ำร้ อยละ 10 จะไม่ได้
รับลดหย่อน
- ได้รั บ กำรยกเว้น ภำษี เ งิ น ได้นิ ติ บุ ค คล
สำหรั บก ำไรสุ ท ธิ ที่ ได้จำกกำรประกอบ
กิจกำรที่ได้รับกำรส่ งเสริ มรวมกันไม่เกิน
ร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่ำที่ดิน
และทุนหมุนเวียนมีกำหนดเวลำ 3 ปี นับ
จำกวัน ที่ เ ริ่ ม มี ร ำยได้จ ำกกำรประกอบ
กิจกำรนั้น

วันสิ้นอำยุ
โดยปัจจุบนั ได้
สิ้นสุดกำรยกเว้น
ภำษีเงินได้นิติ
บุคคลแล้ว

- ได้ รั บ ยกเว้น ไม่ ต้อ งน ำเงิ น ปั น ผลจำก
กิ จ กำรที่ ไ ด้ รั บ กำรส่ ง เสริ มซึ่ งได้ รั บ
ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลตำมมำตรำ 31
ไปรวมคำนวณเพื่อเสี ยภำษีเงินได้ตลอด
ระยะเวลำที่ ผู ้ไ ด้ รั บ กำรส่ ง เสริ ม ได้ รั บ
ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล
- อื่นๆ
4.2.16 สิ ทธิ หรื อข้อจำกัดในกำรประกอบธุรกิจโรงงำนผลิตกระแสไฟฟ้ำขนำด 30 MW
บริ ษทั ทีพีไอ โพลีน เพำเวอร์ จำกัด (มหำชน) ได้รับบัตรส่ งเสริ มกำรลงทุนจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรส่ งเสริ มกำร
ลงทุนโดยมีสิทธิ และประโยชน์ดงั นี้
เลขที่บัตรส่ งเสริม
วันที่
กิจกำรและกำลัง
สิทธิประโยชน์ ที่สำคัญ
วันสิ้นอำยุ
กำรลงทุน
กำรผลิต
2018(2)/2556
16 ก.ค. 2556 กิจกำรสำธำรณูปโภค - ได้รับกำรยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล อยูร่ ะหว่ำงกำรใช้
และบริ กำรพื้นฐำน
ส ำ ห รั บ ก ำ ไ ร สุ ท ธิ ที่ ไ ด้ จ ำ ก ก ำ ร สิ ท ธิ ย กเว้น ภำษี
(ผลิตไฟฟ้ำ) กำลังกำร
ประกอบกิ จกำรที่ ได้รับ กำรส่ งเสริ ม เงิ น ได้นิ ติ บุ ค คล
ผลิตไฟฟ้ำประมำณ
รวมกัน ไม่เ กิ น ร้ อยละ 100 ของเงิ น หมดอำยุ 30 ม.ค.
30 เมกะวัตต์
ล ง ทุ น ไ ม่ ร ว ม ค่ ำ ที่ ดิ น แ ล ะ ทุ น 2567
หมุนเวียน มีกำหนดเวลำ 8 ปี นับจำก
วัน ที่ เ ริ่ มมี ร ำยได้ จ ำกกำรประกอบ
กิจกำร
- ได้รับกำรยกเว้นอำกรขำเข้ำสำหรับกำร
นำเข้ำเครื่ องจักรตำมที่คณะกรรมกำร
อนุมตั ิ
- ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนำเงิ นปั นผลจำก
กิ จกำรที่ ได้รับ กำรส่ ง เสริ ม ซึ่ งได้รั บ
ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลตำมมำตรำ
31 ไปรวมคำนวณเพื่อเสี ยภำษีเงินได้
ตลอดระยะเวลำที่ผไู้ ด้รับกำรส่ งเสริ ม
ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล
- อื่นๆ
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บริ ษทั ทีพีไอโพลีน จำกัด (มหำชน)

ส่วนที่ 1 กำรประกอบธุรกิจ

4.2.17 สิ ทธิ หรื อข้อจำกัดในกำรประกอบธุรกิจโรงงำนผลิตกระแสไฟฟ้ำจำกขยะขนำด 60 MW
บริ ษทั ทีพีไอโพลีน เพำเวอร์ จำกัด (มหำชน) ได้รับบัตรส่ งเสริ มกำรลงทุนจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรส่ งเสริ มกำร
ลงทุนโดยมีสิทธิและประโยชน์ ดังนี้
เลขที่บัตรส่ งเสริม
กำรลงทุน
1848(1)/2556

วันที่
14 มิ.ย.2556

กิจกำรและกำลัง
สิทธิประโยชน์ ที่สำคัญ
กำรผลิต
กิจกำรสำธำรณูปโภค - ได้รับกำรยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล
และบริ กำรพื้นฐำน
ส ำ ห รั บ ก ำไ ร สุ ท ธิ ที่ ได้ จ ำก ก ำ ร
(ผลิตไฟฟ้ำ) กำลังกำร
ประกอบกิจกำรที่ได้รับกำรส่ งเสริ ม มี
ผลิตไฟฟ้ำประมำณ
กำหนดเวลำ 8 ปี นับจำกวันที่เ ริ่ มมี
60 เมกะวัตต์
รำยได้จำกกำรประกอบกิจกำร
- ได้รับ ลดหย่อนภำษี เ งิ น ได้นิติ บุค คล
สำหรั บ กำไรสุ ท ธิ ที่ได้จำกกำรลงทุ น
ในอัต รำร้ อ ยละ 50 ของอัต รำปกติ มี
ก ำหนดเวลำ 5 ปี นั บ จำกวัน ที่ พ ้น
กำหนดระยะ 8 ปี ตำมมำตรำ 31
- ได้รับกำรยกเว้นอำกรขำเข้ำสำหรับกำร
นำเข้ำเครื่ องจักรตำมที่คณะกรรมกำร
อนุมตั ิ
- ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนำเงิ นปั นผลจำก
กิ จกำรที่ ได้รับ กำรส่ ง เสริ มซึ่ งได้รั บ
ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลตำมมำตรำ
31 ไปรวมคำนวณเพื่อเสี ยภำษีเงินได้
ตลอดระยะเวลำที่ผไู้ ด้รับกำรส่ งเสริ ม
ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล
- อื่นๆ

วันสิ้นอำยุ
อยูร่ ะหว่ำงกำรใช้
สิ ท ธิ ย กเว้น ภำษี
เงิ น ได้นิ ติ บุ ค คล
ห ม ด อ ำ ยุ ก . ค .
2566

4.2.18 สิ ทธิ หรื อข้อจำกัดในกำรประกอบธุรกิจรถไฟขนส่ง
บริ ษทั ได้รับบัตรส่งเสริ มกำรลงทุนจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรส่ งเสริ มกำรลงทุนโดยมีสิทธิ และประโยชน์ ดังนี้
เลขที่บัตรส่ งเสริม
กำรลงทุน
1304(2)/2557

วันที่
12 มี.ค. 2557

กิจกำรและกำลัง
กำรผลิต
กิจกำรรถไฟขนส่ ง
โดยมีรถจักรจำนวน
12 คัน และรถพ่วง
187 คัน
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สิทธิประโยชน์ ที่สำคัญ

วันสิ้นอำยุ

- ได้รับกำรยกเว้นภำษี เ งิ นได้นิติบุค คล
ส ำ ห รั บ ก ำ ไ ร สุ ท ธิ ที่ ไ ด้ จ ำ ก ก ำ ร
ประกอบกิ จ กำรที่ ไ ด้รั บ กำรส่ ง เสริ ม
รวมกัน ไม่เ กิ น ร้ อยละ 100 ของเงิ น
ลงทุนไม่รวมค่ำที่ดินและทุนหมุนเวียน
มีกำหนดเวลำ 8 ปี นับจำกวันที่ เริ่ มมี
รำยได้จำกกำรประกอบกิจกำร
- ได้รับกำรยกเว้นอำกรขำเข้ำสำหรับกำร
นำเข้ำเครื่ องจักรตำมที่คณะกรรมกำร
อนุมตั ิ
- ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนำเงิ นปั นผลจำก
กิ จ กำรที่ ไ ด้รั บ กำรส่ ง เสริ ม ซึ่ งได้รั บ
ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลตำมมำตรำ
31 ไปรวมคำนวณเพื่อเสี ยภำษีเ งินได้
ตลอดระยะเวลำที่ผไู ้ ด้รับกำรส่ งเสริ ม
ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล
- อื่นๆ

อยู่ระหว่ ำงกำรใช้
สิ ทธิ ยกเว้ น ภำษี
เงิ น ได้ นิ ติ บุ ค คล
หมดอำยุ 1 มีนำคม
2567

บริ ษทั ทีพีไอโพลีน จำกัด (มหำชน)

ส่วนที่ 1 กำรประกอบธุรกิจ

4.2.19 สิ ทธิ หรื อข้อจำกัดในกำรประกอบธุรกิจผลิตฟิ ล์มพลำสติก
บริ ษทั ทีพีไอ ออลซี ซนั่ ส์ จำกัดได้รับบัตรส่ งเสริ มกำรลงทุนจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรส่ งเสริ มกำรลงทุน โดยมีสิทธิ
และประโยชน์ ดังนี้
เลขที่บัตรส่ งเสริม
วันที่
กิจกำรและกำลัง
สิทธิประโยชน์ ที่สำคัญ
วันสิ้นอำยุ
กำรลงทุน
กำรผลิต
2389(2)/2557
6 พ.ย. 2557 ผลิตฟิ ล์มพลำสติก - ได้ รั บ ล ดห ย่ อ นอำก รขำเ ข้ ำ ส ำห รั บ โดยปัจจุบนั ได้
มีกำลังผลิต
เครื่ อ งจัก รกึ่ ง หนึ่ งตำมที่ ค ณะกรรมกำร สิ้นสุ ดกำร
ประมำณ 1,030 ตัน
พิจำรณำอนุมตั ิ เว้นแต่รำยกำรเครื่ องจักรที่
ต่อปี
มีอำกรขำเข้ำต่ำกว่ำร้ อยละ 10 จะไม่ได้รับ ยกเว้นภำษีเงิน
ได้นิติบุคคล
ลดหย่อน
- ได้ รั บ กำรยกเว้น ภำษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คล แล้ว
ส ำหรั บ ก ำไรสุ ท ธิ ที่ ไ ด้จ ำกกำรประกอบ
กิ จกำรที่ได้รับกำรส่ งเสริ มรวมกันไม่เกิ น
ร้อยละ 100 ของเงิ นลงทุนไม่รวมค่ำที่ดิน
และทุนหมุนเวียนมีกำหนดเวลำ 3 ปี นับ
จำกวัน ที่ เ ริ่ มมี ร ำยได้ จ ำกกำรประกอบ
กิจกำรนั้น
- ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนำเงินปันผลจำก
กิจกำรที่ได้รับกำรส่ งเสริ มซึ่ งได้รับยกเว้น
ภำษีเงินได้นิติบุคคลตำมมำตรำ 31 ไป
รวมคำนวณเพื่อเสี ยภำษีเงินได้ ตลอด
ระยะเวลำที่ผไู ้ ด้รับกำรส่ งเสริ มได้รับ
ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล
- อื่นๆ
4.2.20 สิ ทธิ หรื อข้อจำกัดในกำรประกอบธุรกิจโรงงำนผลิตกระแสไฟฟ้ำจำกเชื้อเพลิงจำกขยะขนำด 70 MW
บริ ษทั ทีพีไอโพลีน เพำเวอร์ จำกัด (มหำชน) ได้รับบัตรส่ งเสริ มกำรลงทุนจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรส่ งเสริ มกำร
ลงทุนโดยมีสิทธิและประโยชน์ ดังนี้
เลขที่บัตรส่ งเสริม
กำรลงทุน
1244(8)/2558

วันที่
3 มี.ค. 2558

กิจกำรและกำลัง
สิทธิประโยชน์ ที่สำคัญ
กำรผลิต
กิจกำรสำธำรณูปโภค - ได้รับกำรยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล
และบริ กำรพื้นฐำน
ส ำ ห รั บ ก ำ ไ ร สุ ท ธิ ที่ ไ ด้ จ ำ ก ก ำ ร
(ผลิตไฟฟ้ำจำก
ประกอบกิจกำรที่ได้รับกำรส่ งเสริ ม มี
เชื้อเพลิงจำกขยะ)
ก ำหนดเวลำ 8 ปี นับ แต่ ว นั ที่ เ ริ่ ม มี
กำลังกำรผลิตไฟฟ้ ำ
รำยได้จำกกำรประกอบกิจกำร
ประมำณ 70 เมกะ
- ได้รับกำรยกเว้นอำกรขำเข้ำสำหรับกำร
วัตต์
เครื่ องจักรตำมที่คณะกรรมกำรอนุมตั ิ
- ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนำเงิ นปั นผลจำก
กิ จ กำรที่ ไ ด้รั บ กำรส่ ง เสริ ม ซึ่ งได้รั บ
ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลตำมมำตรำ
31 ไปรวมคำนวณเพื่อเสี ยภำษีเงินได้
ตลอดระยะเวลำที่ ผูไ้ ด้รับกำรส่ งเสริ ม
ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล
- อื่นๆ
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วันสิ้นอำยุ
อยู่ ร ะหว่ ำ งกำร
ใช้ สิ ทธิ ยกเว้ น
ภำษี เ งิ น ได้ นิ ติ
บุ ค คลหมดอำยุ
13 ก.ย. 2566

บริ ษทั ทีพีไอโพลีน จำกัด (มหำชน)

ส่วนที่ 1 กำรประกอบธุรกิจ

4.2.21 สิ ทธิ หรื อข้อจำกัดในกำรประกอบธุรกิจโรงงำนผลิตกระแสไฟฟ้ำจำกถ่ำนหิ นขนำด 150 MW
บริ ษทั ทีพีไอโพลีน เพำเวอร์ จำกัด (มหำชน) ได้รับบัตรส่ งเสริ มกำรลงทุนจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรส่ งเสริ มกำร
ลงทุนโดยมีสิทธิและประโยชน์ ดังนี้
เลขที่บัตรส่ งเสริม
กำรลงทุน
59-1678-0-00-1-0

วันที่
21 ธ.ค. 2559

กิจกำรและกำลัง
สิทธิประโยชน์ ที่สำคัญ
วันสิ้นอำยุ
กำรผลิต
กิจกำรสำธำรณูปโภค - ได้รับกำรยกเว้นอำกรขำเข้ำสำหรับ ยังไม่ ได้ใ ช้สิ ท ธิ
และบริ กำรพื้นฐำน
กำรเครื่ องจักรตำมที่คณะกรรมกำร ยกเว้น ภำษี เ งิ น
(ผลิตไฟฟ้ำจำกถ่ำน
พิจำรณำอนุมตั ิ
ได้นิติบุคคล
หิ น) กำลังกำรผลิต
- ได้รับกำรยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล
ไฟฟ้ำประมำณ 150
ส ำหรั บ ก ำไรสุ ทธิ ที่ ไ ด้ จ ำกกำร
เมกะวัตต์
ประกอบกิจกำรที่ได้รับกำรส่ งเสริ ม
รวมกันไม่เกิ นร้ อยละ 100 ของเงิน
ลงทุ น ไม่ ร วมค่ ำ ที่ ดิ นและทุ น
หมุนเวียนมี กำหนดเวลำ 8 ปี นับ
จำก วั น ที่ เ ริ่ มมี รำยได้ จ ำก ก ำ ร
ประกอบกิจกำรนั้น
- ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนำเงินปั นผลจำก
กิจกำรที่ได้รับกำรส่ งเสริ มซึ่ งได้รับ
ยกเว้น ภำษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลตำม
มำตรำ 31 ไปรวมคำนวณเพื่อเสี ย
ภำษี เ งิ น ได้ ตลอดระยะเวลำที่ ผู้
ได้รับกำรส่ งเสริ มได้รับยกเว้นภำษี
เงินได้นิติบุคคล
- อื่นๆ

4.2.22 สิ ทธิ หรื อข้อจำกัดในกำรประกอบธุรกิจโรงงำนผลิต Ethylene Vinyl Acetate Emulsion และ Ethylene Vinyl
Acetate Powder
บริ ษทั ทีพีไอโพลีน จำกัด (มหำชน) ได้รับบัตรส่ งเสริ มกำรลงทุนจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรส่ งเสริ มกำร
ลงทุนโดยมีสิทธิและประโยชน์ ดังนี้
เลขที่บัตรส่ งเสริม
วันที่
กิจกำรและกำลัง
สิทธิประโยชน์ ที่สำคัญ
วันสิ้นอำยุ
กำรลงทุน
กำรผลิต
59-0718-1-00-1-0 3 มิ.ย. 2559 กิจกำรผลิต Ethylene - ได้รับกำรยกเว้นอำกรขำเข้ำสำหรับ ยังไม่ ได้ใ ช้สิ ท ธิ
กำรเครื่ องจักรตำมที่คณะกรรมกำร ยกเว้น ภำษี เ งิ น
Vinyl Acetate
พิจำรณำอนุมตั ิ
Emulsion และ
ได้นิติบุคคล
ได้
ร
ั
บ
กำรยกเว้
น
ภำษี
เ
งิ
น
ได้
น
ิ
ต
ิ
บ
ุ
ค
คล
Ethylene Vinyl
ส ำหรั บ ก ำไรสุ ทธิ ที่ ไ ด้ จ ำกกำร
Acetate Powder
ประกอบกิจกำรที่ได้รับกำรส่ งเสริ ม
กำลังกำรผลิตปี ละ
รวมกันไม่เกิ นร้ อยละ 100 ของเงิน
ประมำณ 14,000 ตัน
ลงทุ น ไม่ ร วมค่ ำ ที่ ดิ นและทุ น
หมุน เวียนมี ก ำหนดเวลำ 8 ปี นับ
จำก วั น ที่ เ ริ่ มมี รำยได้ จ ำก ก ำ ร
ประกอบกิจกำรนั้น
- ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนำเงินปั นผลจำก
กิจกำรที่ได้รับกำรส่ งเสริ มซึ่ งได้รับ
ยกเว้น ภำษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลตำม
มำตรำ 31 ไปรวมคำนวณเพื่อเสี ย
ภำษี เ งิ น ได้ ตลอดระยะเวลำที่ ผู้
ได้รับกำรส่ งเสริ มได้รับยกเว้นภำษี
เงินได้นิติบุคคล
- อื่นๆ
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4.2.23 สิ ทธิ หรื อข้อจำกัดในกำรประกอบธุรกิจโรงงำนผลิต High Performance Ethylene Vinyl Acetate Copolymer

(High Performance EVA)

บริ ษทั ทีพีไอโพลีน จำกัด (มหำชน) ได้รับบัตรส่ งเสริ มกำรลงทุนจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรส่ งเสริ มกำรลงทุน
โดยมีสิทธิและประโยชน์ ดังนี้
เลขที่บัตรส่ งเสริม
วันที่
กิจกำรและกำลัง
สิทธิประโยชน์ ที่สำคัญ
วันสิ้นอำยุ
กำรลงทุน
กำรผลิต
62-0142-1-00-1-0 12 ก.พ. 2562 กิจกำรผลิต
- ได้รับกำรยกเว้นอำกรขำเข้ำสำหรับ ยังไม่ ได้ใ ช้สิ ท ธิ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
กำรเครื่ องจักรตำมที่คณะกรรมกำร ยกเว้น ภำษี เ งิ น
High Performance
พิจำรณำอนุมตั ิ
ได้นิติบุคคล
Ethylene Vinyl
- ได้รับกำรยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล
Acetate Copolymer
ส ำหรั บ ก ำไรสุ ทธิ ที่ ไ ด้ จ ำกกำร
(High Performance
ประกอบกิจกำรที่ได้รับกำรส่ งเสริ ม
EVA) กำลังกำรผลิตปี
รวมกันไม่เกิ นร้ อยละ 100 ของเงิน
ละประมำณ 60,000
ลงทุ น ไม่ ร วมค่ ำ ที่ ดิ นและทุ น
ตัน
หมุนเวีย นมี ก ำหนดเวลำ 6 ปี นับ
จำก วั น ที่ เ ริ่ มมี รำยได้ จ ำก ก ำ ร
ประกอบกิจกำรนั้น
- ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนำเงินปั นผลจำก
กิจกำรที่ได้รับกำรส่ งเสริ มซึ่ งได้รับ
ยกเว้น ภำษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลตำม
มำตรำ 31 ไปรวมคำนวณเพื่อเสี ย
ภำษี เ งิ น ได้ ตลอดระยะเวลำที่ ผู้
ได้รับกำรส่ งเสริ มได้รับยกเว้นภำษี
เงินได้นิติบุคคล
- อื่นๆ
4.3 กำรควบคุมดูแลบริษทั ย่อย กิจกำรร่ วมค้ ำ และบริษทั ร่ วม
บริ ษทั ย่อย กิจกำรร่ วมค้ำ และบริ ษทั ร่ วม ที่บริ ษทั เข้ำไปลงทุนนั้น มีวตั ถุประสงค์เพื่อสนับสนุ นธุ รกิ จหลักของบริ ษทั โดย
มีกรรมกำรของบริ ษทั เข้ำไปร่ วมเป็ นกรรมกำรบริ หำรอยูท่ ุกบริ ษทั กำรตัดสิ นใจด้ำนกำรบริ หำรงำนต่ำงๆ จะขึ้นอยูก่ บั
กรรมกำรและผู ้บ ริ ห ำรของบริ ษัท ย่อ ย กิ จ กำรร่ ว มค้ำ และบริ ษ ัท ร่ ว มเหล่ ำ นั้น ซึ่ งผู ้บ ริ หำรจำกบริ ษ ัท จะค ำนึ ง ถึ ง
ผลประโยชน์ของบริ ษทั ย่อย กิจกำรร่ วมค้ำ และบริ ษทั ร่ วม เหล่ำนั้นเป็ นหลัก

5. ข้ อพิพำททำงกฎหมำย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริ ษทั มีคดีควำมที่สำคัญดังนี้
1)

คดีสืบเนื่ องจำกวันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2560 วัดถ้ ำพระโพธิ สัตว์ (ผูฟ้ ้ องคดี ) ยื่นคำฟ้ อ งต่อศำลปกครองกลำง
(ศำล) คดีหมำยเลขดำที่ ส. 3/2560 โดยผูฟ้ ้องคดีอำ้ งว่ำเป็ นผูร้ ับมอบอำนำจจำกกรมศิลปำกรให้เป็ นผูด้ ูแลถ้ ำ
โพธิ สัตว์ ทั้ง ๆ ที่ไ ม่มีใ บมอบอำนำจ กล่ำ วหำว่ำ บริ ษ ทั ทำเหมือ ง ทำให้ภ ำพแกะสลัก ในถ้ ำ โพธิ สัต ว์
เสี ยหำย ต่อมำวันที่ 2 มิถุนำยน 2560 ศำลมีคำสั่งเรี ยกให้บริ ษทั เข้ำมำเป็ นคู่ควำมในคดี (ผูร้ ้องสอด) ในคดีที่ผู ้
ฟ้องคดีฟ้องรัฐมนตรี วำ่ กำรกระทรวงอุตสำหกรรม ที่ 1 อธิ บดีกรมอุตสำหกรรมพื้นฐำนและกำรเหมืองแร่ ที่
2 กรมทรั พยำกรธรณี ที่ 3 อุ ตสำหกรรมจังหวัดสระบุ รี ที่ 4 (ผูถ้ ู กฟ้ อ งคดี ) กล่ ำวหำว่ำ ผูถ้ ู กฟ้ อ งคดี อ อก
ประทำนบัตรเหมืองแร่ ให้แก่บริ ษทั ขัดต่อระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรเกี่ยวกับ
กำรอนุญำตตำม มำตรำ 9 แห่งประมวลกฎหมำยที่ดิน พ.ศ. 2497 ซึ่งระเบียบกระทรวงมหำดไทยดังกล่ำวออก
ในปี 2535 ขอให้เพิกถอนประทำนบัตรที่ผถู ้ ูกฟ้องคดีออกให้แก่บริ ษทั อุตสำหกรรมปิ โตรเคมีกลั จำกัด และ
ต่อมำโอนสิ ทธิ ในประทำนบัตรให้แก่บริ ษทั และยื่นคำร้ องขอคุม้ ครองชั่วครำวก่ อนมีคำพิพำกษำ ขอศำลมี
คำสั่งให้บริ ษทั หยุดกำรระเบิดหินทำเหมืองในเขตประทำนบัตรจนกว่ำศำลมีคำพิพำกษำ
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วันที่ 3 สิ งหำคม 2560 ศำลออกตรวจสอบพื้นที่ถ้ ำพระโพธิสัตว์ร่วมกับคู่กรณี พบภำพพระพุทธเจ้ำ พระศิวะ
พระนำรำยณ์ ฤำษี ฯลฯ อยู่บ ริ เวณปำกถ้ ำเป็ นภำพศิลปะนู น ต่ำ ขณะตรวจสอบเจ้ำหน้ำที่ กรมศิลปำกรได้
ชี้ แ จงว่ำ ตำมหลัก ฐำนเท่ ำ ที่ ป รำกฏได้มีก ำรถ่ ำ ยภำพดัง กล่ ำ วไว้เ มื่อ ปี พ.ศ. 2507 พ.ศ. 2508 พ.ศ.
2534 พ.ศ. 2535 พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2560 เมื่อนำภำพแต่ละปี มำเปรี ยบเทียบกัน ไม่พบร่ องรอยของควำม
เปลี่ยนแปลง และตรวจสอบพื้นที่ประทำนบัตรของผูร้ ้องสอดร่ วมกับคู่กรณี โดยได้ไปดูกำรระเบิดหิ นของผู ้
ร้องสอด เมื่อเวลำประมำณ 15.30 นำฬิกำ โดยบริ เวณที่ยืนดูอยู่ห่ำงจำกจุดระเบิดประมำณ 300 - 400 เมตร
ขณะระเบิดพบมีเสี ยงดังเล็กน้อย ไม่รู้สึกถึงควำมสั่นสะเทือน ต่อมำศำลมีคำสั่งลงวันที่ 8 กันยำยน 2560
เกี่ ยวกับวิธีกำรชั่วครำวก่ อนพิพำกษำให้ยกคำร้ องขอคุม้ ครองชัว่ ครำวของผูฟ้ ้ องคดี ให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตำม
คำสั่งของผูถ้ ูกฟ้องคดีที่ 4
ผูถ้ ูกฟ้องคดีที่ 1 มีหนังสื อถึงศำล ลงวันที่ 8 พฤษภำคม 2560 ชี้แจงว่ำ ผูถ้ ูกฟ้องคดีที่ 1 มีอำนำจหน้ำที่ในกำร
พิจำรณำออกประทำนบัตรให้แก่ผยู ้ นื่ คำขอประทำนบัตรตำมพระรำชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 ทุกรำย ผูถ้ ูกฟ้อง
คดีที่ 2 มีหนังสื อถึงศำล ลงวันที่ 4 พฤษภำคม 2560 ชี้แจงว่ำ ผูถ้ ูกฟ้องคดีที่ 2 ได้รับโอนกิจกำรอำนำจบริ หำร
มำจำกกรมทรัพยำกรธรณี ตำมพระรำชบัญญัติปรับปรุ งกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มีหน้ำที่พิจำรณำคำ
ขอประทำนบัตรที่เจ้ำพนักงำนอุตสำหกรรมแร่ ประจำท้องที่ที่รับคำขอจำกผูย้ ื่นคำขอ และมีอำนำจอนุ ญำต
ประทำนบัตรตำมมำตรำ 54 แห่ งพระรำชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 เมื่อมีกำรอนุ ญำตประทำนบัตรแล้ว มีหน้ำที่
ควบคุมตรวจสอบและกำกับดูแลให้ผรู ้ ับประทำนบัตรปฏิบตั ิให้เป็ นไปตำมที่กำหนดในพระรำชบัญญัติแร่
พ.ศ. 2510 และเงื่อนไขแนบท้ำยประทำนบัตร ผูถ้ ูกฟ้ องคดีที่ 3 มีหนังสื อถึงศำลลงวันที่ 28 มีนำคม 2560
ชี้แจงว่ำ ปัจจุบนั ผูถ้ ูกฟ้องคดีที่ 3 มิได้มีอำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรออกประทำนบัตร เนื่ องจำกมี
พระรำชกฤษฎี ก ำโอนกิ จกำรบริ หำรและอ ำนำจหน้ำ ที่ ข องส่ ว นรำชกำรตำมพระรำชบัญ ญัติป รั บ ปรุ ง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มำตรำ 151 ให้โอนบรรดำกิจกำร อำนำจหน้ำที่ และทรัพย์สิน มำเป็ นของ
กรมอุตสำหกรรมพื้นฐำนและกำรเหมือ งแร่ (ผูถ้ ูกฟ้ อ งคดีที่ 2) กรมศิล ปำกรมีหนังสื อ ถึง ศำล ลงวันที่ 5
เมษำยน 2560 ชี้ แจงว่ำ ถ้ ำเขำน้ ำพุ (ถ้ ำพระโพธิ สัตว์) เป็ นโบรำณสถำน ตำมมำตรำ 4 แห่ งพระรำชบัญญัติ
โบรำณสถำน โบรำณวัตถุ ศิลปะวัตถุ และพิพิธภัณฑสถำนแห่ งชำติ พ.ศ. 2504 กรมศิลปำกรได้ประกำศขึ้น
ทะเบียนโบรำณสถำนถ้ ำเขำน้ ำพุ (ถ้ ำพระโพธิ สัตว์) เป็ นโบรำณสถำนตำมรำชกิจจำนุ เบกษำวันที่ 6 เมษำยน
2508 กรมศิลปำกรมอบอำนำจให้ผอู ้ ำนวยกำรสำนักศิลปำกรที่ 3 พระนครศรี อยุธยำ มีอำนำจแจ้งควำมร้อง
ทุกข์ต่อพนักงำนสอบสวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อดำเนิ นคดีกับผูท้ ำผิดกฎหมำย เมื่อวันที่ 14 ธันวำคม
2559 กรมศิลปำกรได้ตรวจสอบถ้ ำเขำน้ ำพุ (ถ้ ำพระโพธิ สัตว์) ไม่ปรำกฏร่ องรอยของควำมเสี ยหำยเพิ่มเติม
ไม่วำ่ จะเป็ นภำพสลักนูนต่ำสมัยทวำรวดี ทั้งที่เป็ นภำพพระพุทธเจ้ำ พระนำรำยณ์ พระอิศวรหรื อรู ปบุคคลที่
อยู่บนผนังหิ นปูน ภำพสลักอยู่ในสภำพปกติไม่หลุดล่อน และสภำพพื้นที่อื่น ๆ ภำยในถ้ ำ ไม่พบร่ องรอย
ควำมเสี ยหำยจำกกำรทำเหมืองแร่ อุตสำหกรรมของบริ ษทั
คดีสิ้นสุ ดกระบวนกำรแสวงหำข้อเท็จจริ งแล้ว ศำลกำหนดวันนัดพิจำรณำครั้งแรกในวันที่ 9 กันยำยน 2563
พร้ อ มส่ ง สรุ ป ข้อ เท็จจริ งของตุล ำกำรเจ้ำของสำนวนลงวัน ที่ 11 สิ ง หำคม 2563 และนัดฟั งคำพิพำกษำ
วันที่ 30 กันยำยน 2563
ศำลพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ ผูถ้ ูกฟ้ องคดีออกประทำนบัตรให้แก่บริ ษทั อุตสำหกรรมปิ โตรเคมีกัลไทย จำกัด
โดยถู กต้องและชอบด้วยประมวลกฎหมำยที่ ดินและพระรำชบัญญัติแ ร่ พ.ศ. 2510 และต่อ มำมีกำรโอน
ประทำนบัตรให้แก่บริ ษทั โดยถูกต้องและชอบด้วยกฎหมำย กำรทำเหมืองแร่ ของบริ ษทั โดยระเบิดหิ นตำม
ประทำนบัตร ใช้วตั ถุระเบิดต่อ จังหวะถ่วงไม่เกิ น 130 กิ โลกรั ม ผลตรวจวัดแรงสั่น สะเทือ นและแรงอัด
อำกำศหรื อค่ ำ อยู่ ใ นเกณฑ์ ม ำตรฐำนที ่ ป ลอดภัย เมื ่อ เที ย บกับ เกณฑ์ม ำตรฐำนตำมกระทรวง

97

บริ ษทั ทีพีไอโพลีน จำกัด (มหำชน)

ส่วนที่ 1 กำรประกอบธุรกิจ

ทรั พยำกรธรรมชำติ แ ละสิ่ งแวดล้อ มและกรมศิลปำกรชี้แจงว่ำ จำกกำรตรวจสอบไม่ปรำกฏร่ องรอยควำม
เสี ยหำยเพิ่มเติม ภำพสลักนู นต่ำสมัยทวำรวดีอยู่ในสภำพปกติไม่หลุดล่อน และสภำพพื้นที่อื่นภำยในถ้ ำไม่
พบร่ องรอยควำมเสี ยหำย ศำลจึงไม่มีเหตุที่จะออกคำบังคับตำมคำขอของผูฟ้ ้องคดี และพิพำกษำยกฟ้องและ
พิพำกษำให้คำสั่งเกี่ยวกับวิธีกำรชัว่ ครำวก่อนมีกำรพิพำกษำลงวันที่ 8 กันยำยน 2560 มีผลสิ้ นสุ ดลงนับแต่
วันที่ที่พน้ ระยะเวลำกำรยื่นอุทธรณ์ในกรณี ที่ไม่มีกำรอุทธรณ์ หรื อนับแต่ศำลมีคำสั่งรับหรื อไม่รับอุทธรณ์
ในกรณี ที่มีกำรอุทธรณ์แล้วแต่กรณี
ผูฟ้ ้องคดียื่นอุทธรณ์ต่อศำลปกครองสู งสุ ดเมื่อวันที่ 27 ตุลำคม 2563 ศำลปกครองสู งสุ ด มีคำสั่งรับอุทธรณ์
ของผูฟ้ ้ องคดี คำสั่ งเกี่ ยวกับวิธีกำรชั่วครำวก่ อนมีคำพิพำกษำฉบับวันที่ 8 กันยำยน 2560 จึงสิ้ นผลบังคับ
ขณะนี้อยูร่ ะหว่ำงกำรจัดทำคำแก้อุทธรณ์ ศำลอนุญำตให้ยนื่ คำแก้อุทธรณ์ได้ภำยในวันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2564
2) คดีสืบเนื่องจำกกำรที่บริ ษทั ได้รับใบอนุ ญำตขุดบ่อน้ ำจำกองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลมิตรภำพ และขุดบ่อน้ ำ
ในที่ดิน ของบริ ษทั เพื่อ ใช้รักษำสิ่ งแวดล้อม ป้ องกัน ไฟไหม้ (คดีหมำยเลขดำที่ สว.2/2561) เมื่อ วันที่ 21
มิถุนำยน 2561 กรมอุตสำหกรรมพื้นฐำนและกำรเหมือ งแร่ กระทรวงอุตสำหกรรม โดยพนักงำนอัยกำร
สำนักงำนอัยกำรสู งสุ ด (โจทก์) ยืน่ ฟ้องบริ ษทั (จำเลย) ต่อศำลแพ่ง ข้อหำละเมิดเกี่ยวกับเรื่ องกำรทำเหมืองแร่
ทุ น ทรั พ ย์ 71,566,889.42 บำท กล่ ำ วหำว่ ำ บริ ษัท ลัก ลอบท ำเหมื อ งแร่ หิ น ดิ น ดำนในพื้ น ที่ ซ่ ึ งยัง ไม่ ไ ด้
รับประทำนบัตรรวม 2 พื้นที่ ขอให้ศำลมีคำพิพำกษำบังคับให้บริ ษทั นำแร่ จำนวน 249,159.96 เมตริ กตัน ถม
กลับ คืน ยังพื้น ที่เดิมที่ท ำเหมืองแร่ ไปโดยผิดกฎหมำย พร้ อมฟื้ นฟูส ภำพพื้นที่ ที่ท ำเหมืองแร่ เอำแร่ ไปให้
กลับคืนดีดงั เดิม หรื อ ให้ชำระค่ำเสี ยหำยเป็ นรำคำแร่ และค่ำภำคหลวงจำนวน 66,650,289.31 บำท พร้ อม
ดอกเบี้ย
บริ ษทั ยืน่ คำให้กำรว่ำ โจทก์ไม่มีอำนำจฟ้องตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริ มและรักษำคุณภำพสิ่ งแวดล้อม พ.ศ.
2535 ฟ้องเคลือบคลุม เลื่อนลอยปรำศจำกหลักฐำน คดีขำดอำยุควำม คดีน้ ี เป็ นคดีแพ่งเกี่ยวเนื่ องกับคดีอำญำ
โจทก์กล่ำวหำว่ำบริ ษ ัทลักลอบทำเหมือ ง ซึ่ งไม่เป็ นควำมจริ ง บริ ษ ัทมิได้กระท ำควำมผิดอำญำและมิได้
กระทำละเมิดต่อโจทก์ กำรเรี ยกร้องคดีแพ่งจึงไม่มีมูลหนี้ ละเมิดเกิ ดขึ้น เพรำะบริ ษทั ไม่ได้ทำผิดจึงไม่ตอ้ ง
รับผิด คดีเสร็ จกำรพิจำรณำ และศำลนัดฟังคำพิพำกษำวันที่ 24 มีนำคม 2563
วันที่ 24 มีนำคม 2563 ศำลแพ่งมีคำพิพำกษำให้ บริ ษทั นำแร่ หินดินดำนจำนวน 249,159.96 เมตริ กตัน ไปถม
คื น พื้น ที่ เดิ มที่ บ ริ ษ ัท เอำแร่ ไปโดยไม่ ช อบ พร้ อ มฟื้ นฟู ส ภำพพื้ น ที่ ที่ เ อำแร่ ไ ปให้คื น สภำพเดิ ม หำกไม่
ดำเนิ นกำรให้ชดใช้รำคำแร่ และเงินค่ำภำคหลวงเป็ นเงิน 66,650,289.31 บำท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี
ของต้นเงินดังกล่ำว นับแต่วนั ทำละเมิด (28 มิถุนำยน 2560) ถึงวันฟ้ องเป็ นเวลำ 359 วัน คิดเป็ นดอกเบี้ ย
4,916,600.11 บำท รวมเป็ นต้นเงินและดอกเบี้ย 71,566,289.31 บำท กับให้ชำระดอกเบี้ยอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อ
ปี ของต้นเงิน 66,650,289.31 บำท นับถัดจำกวันฟ้ องเป็ นต้นไปจนกว่ำจะชำระเสร็ จ กับให้ใช้ค่ำฤชำธรรม
เนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่ำทนำยควำม 80,000 บำท
บริ ษทั ยื่นอุทธรณ์และคำร้องขอทุเลำกำรบังคับคดี เมื่อวันที่ 19 สิ งหำคม 2563 คดีอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำ
ของศำลอุทธรณ์ บริ ษทั ได้รับหมำยนัดฟังคำพิพำกษำหรื อคำสั่งในวันที่ 20 พฤษภำคม 2564
อนึ่ง คำฟ้องคดีน้ ีมีกำรบรรยำยฟ้องว่ำเป็ นคดีแพ่งเกี่ยวเนื่ องกับคดีอำญำในส่ วนที่กรมอุตสำหกรรมพื้นฐำน
และกำรเหมืองแร่ แจ้งควำมร้ องทุ กข์ให้พนักงำนสอบสวนดำเนิ น คดีอ ำญำกับบริ ษทั ในข้อหำลักลอบท ำ
เหมืองโดยไม่ได้รับอนุญำตนั้น พนักงำนสอบสวนมีควำมเห็นควรไม่สั่งฟ้องและต่อมำอัยกำรมีคำสั่งถึงที่สุด
ไม่ฟ้องคดีอำญำกับบริ ษทั คดีส่วนอำญำถึงที่สุดแล้ว
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3) วันที่ 20 มิถุนำยน 2562 วัดถ้ ำพระโพธิสัตว์ (ผูฟ้ ้องคดี) ฟ้องกระทรวงอุตสำหกรรมที่ 1 กับพวก รวม 31 คน
ในคดีหมำยเลขดำที่ ส.17/2562 โดยบริ ษทั เป็ นผูถ้ ูกฟ้องคดีที่ 30 และยื่นคำร้องขอคุม้ ครองชัว่ ครำวก่อนศำล
มีคำพิพำกษำ ต่อมำศำลมีคำสั่งเรี ยกให้คณะกรรมกำรผูช้ ำนำญกำรพิจำรณำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม (สผ.) เป็ นผูถ้ ูกฟ้องคดีที่ 32 ศำลพิจำรณำคำฟ้องแล้วมีคำสั่งลงวันที่ 17 กันยำยน 2562 ให้รับคำ
ฟ้องไว้พิจำรณำบำงข้อหำและผูถ้ ูกฟ้องคดีบำงรำย (รับฟ้องเฉพำะกระทรวงอุตสำหกรรมที่ 1 รัฐมนตรี ว่ำกำร
กระทรวงอุตสำหกรรมที่ 2 กรมอุตสำหกรรมพื้นฐำนและกำรเหมืองแร่ ที่ 3 อธิ บดีกรมอุตสำหกรรมพื้นฐำน
และกำรเหมืองแร่ ที่ 4 บริ ษทั ที่ 30 และ สผ. ที่ 32 ตำมลำดับ) และมีคำสั่งเกี่ ยวกับวิธีกำรชั่วครำวก่อนกำร
พิพำกษำ ลงวันที่ 17 กันยำยน 2562 ไม่รับคำร้องขอคุม้ ครองชัว่ ครำวก่อนพิพำกษำของผูฟ้ ้องคดีไว้พิจำรณำ
ผูฟ้ ้องคดีอำ้ งตนว่ำเป็ นผูร้ ับมอบอำนำจจำกกรมศิลปำกรมำดูแลถ้ ำพระโพธิ สัตว์ ทั้ง ๆ ที่ไม่มีใบมอบอำนำจ
ขอให้ศำลพิพำกษำหรื อมีคำสั่งว่ำ กำรยืน่ คำขอประทำนบัตรของบริ ษทั ไม่ชอบและขัดต่อกฎหมำย มติของผู ้
ถูกฟ้ องคดีที่ 32 ในกำรให้ควำมเห็นชอบรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อมโครงกำรทำเหมืองแร่
ของบริ ษทั ปกปิ ดข้อควำมจริ งจึงมิชอบด้วยกฎหมำย ขอให้เพิกถอนคำร้องขออนุ ญำตประทำนบัตรเหมืองแร่
หินปูนที่บริ ษทั ยืน่ ขออนุญำตไว้
ผูถ้ ูกฟ้องคดีที่ศำลรับฟ้องทำหนังสื อ (คำให้กำร) ชี้แจงต่อศำลในทำนองเดียวกันว่ำ ผูฟ้ ้องคดีไม่มีอำนำจฟ้อง
ฟ้ อ งคดี น้ ี เป็ นฟ้ อ งซ้อ นกับ คดี หมำยเลขดำที่ ส.3/2560 กำรขอประทำนบัตรท ำเหมือ งหิ น ปู น ของบริ ษัท
เป็ นไปโดยชอบด้วยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีกำรตำมที่กฎหมำยกำหนดทั้งสิ้ น พื้นที่ขอประทำนบัตรไม่
เป็ นพื้นที่ตอ้ งห้ำมตำมกฎหมำยแร่ กฎหมำยป่ ำไม้ และมีกำรจัดทำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โดยถูกต้องและครบถ้วนตำมกฎหมำยส่ งเสริ มและรักษำคุณภำพสิ่ งแวดล้อมแห่ งชำติ และกฎหมำยแร่ ใน
กำรยื่นขอประทำนบัตรให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ผมู ้ ีอำนำจพิจำรณำ คำขอประทำนบัตรอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำ
ของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ผูม้ ีอำนำจ กำรขอประทำนบัตรของบริ ษทั ไม่ทำให้ผฟู ้ ้ องคดีเดือดร้อนและเสี ยหำย
ขอให้ศำลพิพำกษำยกฟ้อง
บริ ษทั ได้ทำคำให้กำรเพิ่มเติมยื่นศำลปกครองกลำงเมื่อวันที่ 14 มกรำคม 2564 คดีอยู่ระหว่ำงกำรแสวงหำ
ข้อเท็จจริ งของศำล
4) วันที่ 8 กรกฎำคม 2558 กรมอุตสำหกรรมพื้นฐำนและกำรเหมืองแร่ กระทรวงอุตสำหกรรม โดยพนักงำน
อัยกำรสำนักงำนอัยกำรจังหวัดสระบุรี (โจทก์) ยื่นฟ้องบริ ษทั (จำเลย) เป็ นคดีแพ่ง (คดีหมำยเลขดำที่ สว.
4/2559) ทุ น ทรั พ ย์ 4,066,535,823 บำท โจทก์ ฟ้ อ งและต่ อ มำแก้ ไ ขค ำฟ้ อ งเพิ่ ม เติ ม ทุ น ทรั พ ย์เ ป็ น
4,338,558,231.54 บำท กล่ ำวหำว่ำบริ ษ ัท ท ำเหมือ งแร่ หิน ปู น นอกเขตประทำนบัตร ขอให้คืน แร่ หิน ปู น
จำนวน 31,522,374.26 เมตริ กตัน และ ทำให้พ้นื ที่กลับเป็ นสภำพเดิม หรื อ ให้ชำระค่ำเสี ยหำยพร้อมดอกเบี้ย
อัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี
บริ ษทั ให้กำรต่อสู ้ว่ำ โจทก์ไม่มีอำนำจฟ้ องตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริ มและรักษำคุณภำพสิ่ งแวดล้อม พ.ศ. 2535
ฟ้ อ งเคลื อบคลุ ม เลื่อ นลอยปรำศจำกหลักฐำน คดีขำดอำยุควำม คดี น้ ี เป็ นคดี แพ่งเกี่ ยวเนื่ อ งกับ คดีอ ำญำ
เกี่ยวกับกำรลักลอบทำเหมือง บริ ษทั มิได้กระทำควำมผิดอำญำและไม่ได้กระทำละเมิดต่อโจทก์ กำรเรี ยกร้อง
คดีแพ่งจึงไม่มีมูลหนี้ละเมิดเกิดขึ้น เพรำะบริ ษทั ไม่ได้ทำผิดตำมฟ้อง จึงไม่ตอ้ งรับผิด และปฏิเสธฟ้องโจทก์
ทุกข้อหำ ทั้งบริ ษทั ไม่มีเหตุตอ้ งทำเหมืองแร่ นอกเขตประทำนบัตรเพรำะมีแร่ ที่ได้รับประทำนบัตรเหลืออยู่
อีกหลำยร้อยล้ำนตัน หำกแร่ ที่มีอยู่จำนวนมำกไม่ใช้ให้หมดก่ อนประทำนบัตรหมดอำยุ จำเลยก็หมดสิ ทธิ์
ใช้ได้อีกต่อไป จึงไม่มีควำมจำเป็ นที่จะลักลอบทำเหมือง
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คดีมีกำรร้องขอให้โอนคดีจำกศำลจังหวัดสระบุรีมำให้ศำลแพ่ง แผนกคดีสิ่งแวดล้อม พิจำรณำและขอให้
รวมกำรพิจำรณำคดีน้ ีกบั คดีอื่นที่เกี่ยวข้องกัน ศำลอนุญำต
วันที่ 13 ธันวำคม 2562 ศำลแพ่งมีคำพิพำกษำ ให้บริ ษทั นำแร่ หินปูน จำนวน 31,522,374.26 เมตริ กตัน ไป
ถมกลับคืนยังพื้นที่เดิมที่ทำเหมืองแร่ ไป พร้อมฟื้ นฟูสภำพพื้นที่ทำเหมืองที่เอำแร่ ไป ให้คืนสภำพดังเดิมหรื อ
ให้ชำระเงินเป็ นจำนวน 4,047,472,854.98 บำท พร้ อมดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่ำว
นับ แต่ วนั พบกำรลักลอบท ำเหมื อ งวัน ที่ 24 กรกฎำคม 2557 ถึ งวัน ฟ้ อ งเป็ นเวลำ 350 วัน เป็ นดอกเบี้ ย
291,085,376.56 บำท รวมต้นเงินและดอกเบี้ยเป็ นเงิน 4,338,558,231.54 บำท กับให้จำเลยชำระดอกเบี้ยใน
อัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 4,047,472,854.98 บำท นับถัดจำกวันฟ้องเป็ นต้นไปจนกว่ำจะชำระเสร็ จ
บริ ษทั ยืน่ อุทธรณ์และคำร้องขอทุเลำกำรบังคับคดีในชั้นอุทธรณ์เมื่อวันที่ 8 พฤษภำคม 2563 คดีอยู่ระหว่ำง
กำรพิจำรณำของศำลอุทธรณ์
อนึ่ง คำฟ้องคดีน้ ีมีกำรบรรยำยฟ้องว่ำเป็ นคดีแพ่งเกี่ ยวเนื่ องกับคดีอำญำในส่ วนที่กรมอุตสำหกรรมพื้นฐำน
และกำรเหมืองแร่ แจ้งควำมร้ องทุ กข์ให้พนักงำนสอบสวนดำเนิ น คดีอ ำญำกับบริ ษทั ในข้อหำลักลอบท ำ
เหมืองโดยไม่ได้รับอนุ ญำตนั้น พนักงำนสอบสวนมีควำมเห็นควรสั่งไม่ฟ้องและอัยกำรมีคำสั่งถึงที่สุดไม่
ฟ้องคดีอำญำกับบริ ษทั คดีส่วนอำญำถึงที่สุดแล้ว
5) วันที่ 24 มีนำคม 2559 กรมอุตสำหกรรมพื้นฐำนและกำรเหมืองแร่ กระทรวงอุตสำหกรรม โดยพนักงำน
อัยกำรสำนักงำนอัยกำรจังหวัดสระบุรี (โจทก์) ยื่นฟ้ องบริ ษทั (จำเลย) เป็ นคดีแพ่ง (คดีหมำยเลขดำที่ สว.
6/2559) กล่ ำ วหำว่ ำ บริ ษัท ท ำเหมื อ งแร่ หิ น ปู น นอกเขตประทำนบัต ร ขอให้ คื น แร่ หิ น ปู น จ ำนวน
2,447,906.76 เมตริ ก ตัน และ ท ำให้พ้ื น ที่ ก ลับ เป็ นสภำพเดิ ม หรื อ ให้จ ำเลยให้ช ำระค่ ำ เสี ย หำยจ ำนวน
327,680,219.25 บำท พร้อมดอกเบี้ยอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี
บริ ษทั ให้กำรว่ำ โจทก์ไม่มีอำนำจฟ้องตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริ มและรักษำคุณภำพสิ่ งแวดล้อม พ.ศ.2535
ฟ้ อ งเคลื อบคลุ ม เลื่อ นลอยปรำศจำกหลักฐำน คดีขำดอำยุควำม คดี น้ ี เป็ นคดี แพ่งเกี่ ยวเนื่ อ งกับ คดีอ ำญำ
เกี่ ยวกับ กำรลักลอบท ำเหมือง แต่ บริ ษ ัทมิได้กระทำควำมผิดอำญำและไม่ได้กระท ำละเมิดต่อโจทก์ กำร
เรี ยกร้องคดีแพ่งจึงไม่มีมูลหนี้ ละเมิดเกิดขึ้น เพรำะบริ ษทั ไม่ได้ทำผิดตำมฟ้อง จึงไม่ตอ้ งรับผิด และปฏิเสธ
ฟ้ องทุกข้อหำ ทั้งบริ ษทั ไม่มีเหตุตอ้ งท ำเหมืองแร่ นอกเขตประทำนบัตรเพรำะมีแร่ ที่ ได้รับประทำนบัตร
เหลืออยู่อีกหลำยร้อยล้ำนตัน หำกแร่ ที่มีอยู่จำนวนมำกใช้ให้หมดก่อนประทำนบัตรหมดอำยุจำเลยก็หมด
สิ ทธิ์ใช้ได้อีกต่อไป จึงไม่มีควำมจำเป็ นที่จะลักลอบทำเหมือง
มีกำรขอรวมพิจำรณำคดีน้ ีกบั คดีอื่นที่เกี่ยวข้องกัน ศำลอนุญำต
วันที่ 13 ธันวำคม 2562 ศำลแพ่งมีคำพิพำกษำ ให้บริ ษทั นำเอำแร่ หินปูนเพื่ออุตสำหกรรมปูนซี เมนต์ จำนวน
2,447,906.76 เมตริ กตัน ไปถมกลับ คื น ยังพื้น ที่ ที่ บ ริ ษ ัท ท ำเหมือ งเอำแร่ ไป พร้ อ มฟื้ นฟูพ้ืน ที่ ที่ ท ำเหมือ ง
ดังกล่ำว ให้กลับคืนดีดงั เดิม หรื อให้ชำระเงินจำนวน 314,311,227.98 บำท พร้อมดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 7.5
ต่อปี ของต้นเงินดังกล่ำวนับแต่วนั พบกำรลักลอบทำเหมืองแร่ วันที่ 31 สิ งหำคม 2558 จนถึงวันฟ้ องเป็ น
เวลำ 207 วัน เป็ นดอกเบี้ย 13,368,991.27 บำท รวมต้นเงินและดอกเบี้ยเป็ นเงินทั้งสิ้ น 327,680,219.25 บำท
กับให้จำเลยชำระดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 314,311,227.98 บำท นับถัดจำกวันฟ้องเป็ น
ต้นไปจนกว่ำจะชำระเสร็ จ กับให้ใช้ค่ำฤชำธรรมเนี ยมแทนโจทก์ เฉพำะค่ำธรรมเนี ยมศำลให้ใช้แทนตำม
จำนวนทุนทรัพย์ที่โจทก์ชนะคดี โดยกำหนดค่ำทนำยควำมจำนวน 100,000 บำท
บริ ษทั ยืน่ อุทธรณ์และคำร้องขอทุเลำกำรบังคับคดีในชั้นอุทธรณ์ เมื่อวันที่ 8 พฤษภำคม 2563 คดีอยู่ระหว่ำง
กำรพิจำรณำของศำลอุทธรณ์
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อนึ่ง คำฟ้องคดีน้ ีมีกำรบรรยำยฟ้องว่ำเป็ นคดีแพ่งเกี่ยวเนื่ องกับคดีอำญำในส่ วนที่กรมอุตสำหกรรมพื้นฐำน
และกำรเหมืองแร่ แจ้งควำมร้ องทุ กข์ให้พนักงำนสอบสวนดำเนิ นคดี อำญำกับบริ ษทั ในข้อหำลักลอบท ำ
เหมืองโดยไม่ได้รับอนุ ญำตนั้น พนักงำนสอบสวนมีควำมเห็นควรสั่งไม่ฟ้องและอัยกำรมีคำสั่งถึงที่สุดไม่
ฟ้องคดีอำญำกับบริ ษทั คดีส่วนอำญำถึงที่สุดแล้ว
6) วันที่ 24 มีนำคม 2559 กรมอุตสำหกรรมพื้นฐำนและกำรเหมืองแร่ กระทรวงอุตสำหกรรม โดยพนักงำน
อัยกำรสำนักงำนอัยกำรจังหวัดสระบุรี (โจทก์) ยื่นฟ้ องบริ ษทั (จำเลย) เป็ นคดีแพ่ง (คดีหมำยเลขดำที่ สว.
5/2559) เรี ยกค่ำเสี ยหำยเป็ นจำนวน 1,671,128,829.14 บำท กล่ำวหำบริ ษทั ทำเหมืองแร่ หินปูนในเขตประทำน
บัตร ผิดเงื่อนไข (ทำเหมืองแร่ ในเขตห้ำมทำเหมือง) ขอให้คืนแร่ จำนวน 12,484,023.50 เมตริ กตัน และ ทำให้
พื้นที่กลับเป็ นสภำพเดิม หรื อให้ชำระค่ำเสี ยหำยพร้อมดอกเบี้ยอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี
บริ ษทั ให้กำรว่ำ โจทก์ไม่มีอำนำจฟ้องตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริ มและรักษำคุณภำพสิ่ งแวดล้อม พ.ศ.2535
ฟ้ อ งเคลื อบคลุ ม เลื่อ นลอยปรำศจำกหลักฐำน คดีขำดอำยุควำม คดี น้ ี เป็ นคดี แพ่งเกี่ ยวเนื่ อ งกับ คดีอ ำญำ
เกี่ ยวกับ กำรลักลอบท ำเหมือง แต่ บริ ษ ัทมิได้กระทำควำมผิดอำญำและไม่ได้กระท ำละเมิดต่อโจทก์ กำร
เรี ยกร้ องคดี แพ่งจึ งไม่มีมูลหนี้ ล ะเมิดเกิ ดขึ้ น เพรำะบริ ษทั ไม่ได้กระท ำผิดตำมฟ้ องจึงไม่ตอ้ งรั บผิด และ
ปฏิเสธฟ้ อ งทุกข้อ หำ ทุกประเด็น อีกทั้งบริ ษทั ไม่มีเหตุต้องท ำเหมืองแร่ ในเขตประทำนบัตรผิดเงื่อ นไข
เพรำะยังมีแร่ ที่ได้รับประทำนบัตรเหลืออยู่อีกหลำยร้อยล้ำนตัน หำกใช้ไม่หมดก่อนประทำนบัตรหมดอำยุ
บริ ษทั ก็หมดสิ ทธิ์ใช้ได้อีกต่อไป จึงไม่มีควำมจำเป็ นที่จะลักลอบทำเหมือง
วันที่ 2 สิ งหำคม 2562 ศำลแพ่งมีคำพิพำกษำ ให้บริ ษทั นำเอำแร่ หินปูนเพื่ออุตสำหกรรมปูนซี เมนต์จำนวน
12,484,023.50 เมตริ กตัน ไปถมกลับคืนยังพื้นที่เดิมที่ทำเหมืองเอำแร่ ไป พร้อมฟื้ นฟูสภำพพื้นที่ที่ทำเหมือง
แร่ ให้กลับคืนดีดงั เดิม หรื อ ให้ชำระเงินจำนวน 1,602,948,617.40 บำท พร้อมดอกเบี้ยในอัตรำร้ อยละ 7.5
ต่อปี ของต้นเงินดังกล่ำว นับแต่วนั ที่ทรำบผลกำรรังวัดวันที่ 31 สิ งหำคม 2558 จนถึงวันฟ้องเป็ นเวลำ 207
วัน เป็ นดอกเบี้ย 68,180,211.74 บำท รวมต้นเงินและดอกเบี้ยเป็ นเงินทั้งสิ้ น 1,671,128,829.14 บำท กับให้
ชำระดอกเบี้ยในอัตรำร้ อยละ 7.5 ต่ อปี ของต้น เงิ น 1,602,948,617.40 บำท นับ ถัดจำกวัน ฟ้ อ งเป็ นต้นไป
จนกว่ำจะชำระเสร็ จแก่ โจทก์และให้ชำระค่ำฤชำธรรมเนี ยมแทนโจทก์ โดยค่ำธรรมเนี ยมศำลให้ใช้แทน
จำนวนทุนทรัพย์ที่ชนะคดีโดยกำหนดค่ำทนำย 200,000 บำท
บริ ษทั ไม่เห็นพ้องด้วยกับคำพิพำกษำของศำลชั้นต้น และ ได้ยื่นอุทธรณ์พร้อมคำร้องขอทุเลำกำรบังคับคดี
เมื่อวันที่ 3 ธันวำคม 2562 คดีอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลอุทธรณ์ ศำลนัดฟังคำพิพำกษำหรื อคำสั่งของ
ศำลอุทธรณ์วนั ที่ 22 กันยำยน 2563 แต่มีกำรเลื่อนนัดฟังคำพิพำกษำศำลอุทธรณ์เนื่ องจำกคดีอยู่ระหว่ำงไกล่
เกลี่ยในชั้นอุทธรณ์
7) วัน ที่ 2 มีนำคม 2560 กรมอุ ตสำหกรรมพื้น ฐำนและกำรเหมืองแร่ กระทรวงอุตสำหกรรม โดยพนักงำน
อัยกำร สำนัก งำนอัยกำรสู ง สุ ด (โจทก์) ยื่น ฟ้ อ งบริ ษ ทั (จำเลย) ต่อ ศำลแพ่งแผนกคดีสิ่ ง แวดล้อ ม (คดี
หมำยเลขดำที ่ สว. 1/2560) ทุ น ทรั พย์ 344,882,135.15 บำท กล่ ำวหำว่ำ บริ ษ ัท ท ำเหมื อ งแร่ หิน ดิ น ดำน
บำงส่ วนในเขตประทำนบัตรผิดเงื่อนไข ขอให้คืนแร่ หินดินดำนจำนวน 1,220,559.82 เมตริ กตัน และ ทำให้
พื้นที่กลับเป็ นสภำพเดิม หรื อให้ชำระค่ำเสี ยหำยพร้อมดอกเบี้ยอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี
บริ ษทั ให้กำรว่ำ โจทก์ไม่มีอำนำจฟ้องตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริ มและรักษำคุณภำพสิ่ งแวดล้อม พ.ศ.2535
ฟ้ อ งเคลื อบคลุ ม เลื่อ นลอยปรำศจำกหลักฐำน คดีขำดอำยุควำม คดี น้ ี เป็ นคดี แพ่งเกี่ ยวเนื่ อ งกับ คดีอ ำญำ
เกี่ ยวกับ กำรลักลอบท ำเหมือง แต่ บริ ษ ัทมิได้กระทำควำมผิดอำญำและไม่ได้กระท ำละเมิดต่อโจทก์ กำร
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เรี ยกร้องคดีแพ่งจึงไม่มีมูล หนี้ ล ะเมิดเกิ ดขึ้ น เพรำะบริ ษ ทั ไม่ได้กระทำผิดตำมฟ้ อ งจึงไม่ตอ้ งรั บ ผิด และ
ปฏิเ สธฟ้ อ งทุก ข้อ หำ ทุกประเด็น อีกทั้งบริ ษทั ไม่มีเหตุตอ้ งทำเหมืองแร่ ในเขตประทำนบัตรผิดเงื่อนไข
เพรำะมีแร่ ที่ได้รับประทำนบัตรเหลืออยู่อีกหลำยร้อยล้ำนตัน หำกใช้แร่ ไม่หมดก่อนประทำนบัตรหมดอำยุ
บริ ษทั ก็หมดสิ ทธิ์ใช้ได้อีกต่อไป จึงไม่มีควำมจำเป็ นที่จะลักลอบทำเหมือง
วันที่ 13 ธันวำคม 2562 ศำลแพ่งมีคำพิพำกษำให้ บริ ษทั นำเอำแร่ หินดินดำนเพื่ออุตสำหกรรมปูนซี เมนต์
จำนวน 1,220,559.82 เมตริ กตัน ไปถมคืนยังพื้นที่เดิมที่ทำเหมืองเอำแร่ ไป พร้อมทำกำรฟื้ นฟูสภำพพื้นที่ที่
ทำเหมืองแร่ ให้กลับคืนสู่ สภำพดีดงั เดิม หำกไม่ดำเนิ นกำร ให้ใช้รำคำแร่ และชำระเงินค่ำภำคหลวงรวมเป็ น
จำนวน 326,499,751.86 บำท พร้ อมดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่ำว นับแต่วนั ละเมิด
วันที่ 2 มิถุนำยน 2559 ถึงวันฟ้องเป็ นเวลำ 274 วัน เป็ นดอกเบี้ย 18,382,383.29 บำท รวมต้นเงินและดอกเบี้ย
เป็ นเงิน 344,882,135.15 บำท กับให้ชำระดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 326,499,751.86 บำท
นับถัดจำกวันฟ้องเป็ นต้นไปจนกว่ำจะชำระเสร็ จ กับให้ชำระค่ำฤชำธรรมเนี ยมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่ำ
ทนำยควำม 200,000 บำท
บริ ษทั ยืน่ อุทธรณ์และคำร้องขอทุเลำกำรบังคับคดี วันที่ 5 มิถุนำยน 2563 คดีอยูร่ ะหว่ำงกำรพิจำรณำของศำล
อุทธรณ์ บริ ษทั ได้รับหมำยนัดฟังคำพิพำกษำหรื อคำสั่งในวันที่ 27 เมษำยน 2564
อนึ่ง คำฟ้องคดีน้ ีมีกำรบรรยำยฟ้องว่ำเป็ นคดีแพ่งเกี่ยวเนื่ องกับคดีอำญำในส่ วนที่กรมอุตสำหกรรมพื้นฐำน
และกำรเหมืองแร่ แจ้งควำมร้ องทุ กข์ให้พนักงำนสอบสวนดำเนิ นคดี อำญำกับบริ ษทั ในข้อหำลักลอบท ำ
เหมืองโดยไม่ได้รับอนุญำตนั้น พนักงำนสอบสวนมีควำมเห็นควรสั่งไม่ฟ้องและต่อมำอัยกำรมีคำสั่งถึงที่สุด
ไม่ฟ้องคดีอำญำกับบริ ษทั คดีส่วนอำญำถึงที่สุดแล้ว
กำรแจ้งข้อมูลรำยละเอียดของคดีที่อยูร่ ะหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลตำมที่กล่ำวใน ข้อ 1) ถึง 7) อยูร่ ะหว่ำงกำร
พิจำรณำ คดียงั ไม่ถึงที่สุด บริ ษทั และที่ปรึ กษำกฎหมำยเห็นว่ำ บริ ษทั ไม่ได้กระทำละเมิดต่อโจทก์ตำมที่โจทก์
กล่ำวในฟ้อง โจทก์กล่ำวในฟ้องว่ำ จำเลยกระทำละเมิดต่อโจทก์ จึงมีภำระกำรพิสูจน์พยำนหลักฐำนให้สิ้น
กระแสควำมว่ำ จำเลยทำละเมิดต่อโจทก์ตำมฟ้อง เมื่อโจทก์ไม่มีพยำนหลักฐำนมำสื บให้ขอ้ เท็จจริ งรับฟังเป็ น
ที่ยตุ ิวำ่ จำเลยกระทำละเมิดต่อโจทก์ ศำลชอบที่จะพิจำรณำและพิพำกษำยกฟ้อง อย่ำงไรก็ดี กำรพิจำรณำและ
พิพำกษำคดีเป็ นอำนำจของศำล ผลของคดีดงั กล่ำวข้ำงต้นยังไม่ถึงที่สุดและไม่แน่ นอน บริ ษทั จึงยังไม่ได้
บันทึกประมำณกำรหนี้สินจำกคดีดงั กล่ำวในงบกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
8) เมื่อวันที่ 16 ธันวำคม 2562 เอกชนรวม 222 คน ฟ้องคณะกรรมกำรกำกับกิจกำรพลังงำน กับพวกรวม 5 คน
โดยบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ ง เป็ นผูถ้ ูกฟ้ องที่ 5 ต่อศำลปกครองกลำง โดยขอให้เพิกถอนมติที่ให้ควำมเห็นชอบ
รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม (EHIA) ของโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนควำมร้อน ขนำด 150 เม
กะวัตต์ เพิกถอนควำมเห็นชอบโครงกำรโรงไฟฟ้ ำพลังงำนควำมร้ อน ขนำด 150 เมกะวัตต์ และเพิกถอน
ใบอนุ ญำต ประกอบกิ จกำรผลิตไฟฟ้ ำ รวมทั้งใบอนุ ญำตประกอบกิ จกำรโรงไฟฟ้ ำ ใบอนุ ญำตก่ อ สร้ ำง
อำคำรของบริ ษทั ย่อยดังกล่ำว พร้อมกับยื่นคำร้องขอให้ศำลเดินเผชิญสื บเพื่อกำหนดมำตรกำรบรรเทำทุกข์
ชัว่ ครำวก่อนพิพำกษำ โดยขอให้มีคำสั่งให้หยุดเดินระบบผลิตไฟฟ้ำไว้ชวั่ ครำวจนกว่ำศำลจะมีคำพิพำกษำ
ถึงที่สุด
เมื่อ วัน ที่ 25 ธัน วำคม 2562 ศำลไต่ ส วนคู่ กรณี เพื่อ ประกอบกำรพิจำรณำคำขอให้ศำลกำหนดมำตรกำร
คุ ้มครองบรรเทำทุ กข์ชั่วครำว โดยเมื่อ วัน ที่ 28 มกรำคม 2563 ศำลมีคำสั่ ง ยกค ำร้ อ งขอให้ศำลกำหนด
มำตรกำรบรรเทำทุกข์ชวั่ ครำวดังกล่ำว เนื่ องจำกไม่มีเหตุที่จะรั บฟังได้ว่ำใบอนุ ญำตประกอบกิจกำรไฟฟ้ ำ
ของบริ ษทั ย่อย ไม่ชอบด้วยกฏหมำยอย่ำงไร
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ต่ อ มำเมื่อ วัน ที่ 31 มกรำคม 2563 ศำลมีคำสั่ งให้พิ จำรณำคดี ต่อ พร้ อ มกับ เรี ย กให้บ ริ ษ ัท ย่อ ยดังกล่ ำวท ำ
คำให้กำรแก้คำฟ้องพร้อมด้วยพยำนหลักฐำนภำยในระยะเวลำที่กำหนด ซึ่ งทนำยควำมผูร้ ับผิดชอบได้จดั ทำ
คำให้กำรยืน่ ศำลแล้ว เมื่อวันที่ 1 กรกฎำคม 2563 ขณะนี้อยูร่ ะหว่ำงกำรพิจำรณำของศำล
เมื่อวันที่ 7 ธันวำคม 2563 ศำลปกครองกลำงส่ งคำคัดค้ำนคำให้กำรผูถ้ ูกฟ้องคดีที่ 5 ให้บริ ษทั ย่อยเพื่อทำ
ค ำให้ ก ำรเพิ่ ม เติ ม ยื่น ศำลภำยในระยะเวลำที่ ก ำหนด ซึ่ งจะครบก ำหนดยื่ น ค ำให้ก ำรเพิ่ ม เติ ม วัน ที่ 20
กุมภำพันธ์ 2564 ขณะนี้อยูร่ ะหว่ำงจัดทำคำให้กำรเพิ่มเติม
ที่ปรึ กษำกฎหมำยของบริ ษทั ย่อยดังกล่ำวได้พิจำรณำคำฟ้องและเอกสำรประกอบคำฟ้องแล้วมีควำมเห็นว่ำ
บริ ษทั ย่อยดังกล่ำว ได้รับใบอนุญำตและดำเนิ นกำรก่อสร้ำงโรงงำนไฟฟ้ำตำมโครงกำรที่ได้รับอนุ ญำตจำก
หน่วยงำนของรัฐอย่ำงถูกต้องโปร่ งใส ตำมตัวบทกฎหมำยและเจ้ำพนักงำนของรัฐปฏิบตั ิโดยชอบและสุ จริ ต
ไม่มีส่วนได้เสี ยในกำรออกใบอนุญำต คำฟ้องของผูฟ้ ้องคดีไม่เป็ นควำมจริ ง ในชั้นนี้ เป็ นเพียงขั้นตอนที่ตอ้ ง
จัดทำคำให้กำรปฏิเสธคำฟ้องตำมระยะเวลำที่กฎหมำยกำหนด บริ ษทั ย่อยมีขอ้ ต่อสู ้เพียงพอที่ไม่ตอ้ งรับผิด
ตำมฟ้องแต่อย่ำงใด ซึ่งขึ้นอยูก่ บั กำรพิจำรณำของศำลปกครองกลำง นอกจำกนี้ บริ ษทั ย่อยได้แจ้งควำมร้อง
ทุกข์กล่ำวโทษผูฟ้ ้องคดีท้ งั 222 คน ที่สถำนีตำรวจภูธร มวกเหล็ก สระบุรี ว่ำผูฟ้ ้องคดีท้ งั หมดกล่ำวเท็จในคำ
ฟ้อง ขณะนี้อยูร่ ะหว่ำงกำรสอบสวนข้อเท็จจริ งของพนักงำนสอบสวน
สำหรับคดีดงั กล่ำวข้ำงต้น ที่ปรึ กษำทำงกฎหมำยของกลุ่มบริ ษทั มีควำมเห็นว่ำจำกหลักฐำนและข้อมูลของ
บริ ษทั มีแนวทำงต่อสู ้ในชั้นศำลได้ ซึ่งทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั กำรพิจำรณำของแต่ละศำล

6. ข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลสำคัญอื่น
6.1 ข้ อมูลทั่วไปเกีย่ วกับบริษัท
บริ ษทั ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ”) มีชื่อในภำษำอังกฤษว่ำ TPI Polene Public Company Limited
(ชื่อย่อ : TPIPL) ซึ่งเริ่ มเปิ ดดำเนิ นกำรเมื่อวันที่ 24 กันยำยน 2530โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริ ษทั มีทุนจด
ทะเบี ยน 23,805,500,000 บำท (23,805,500,000 หุ ้น ) และมี ทุ น ที่ อ อกและเรี ยกช ำระแล้วเป็ นจำนวน
19,180,500,000 บำท (19,180,500,000หุน้ ) มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 1 บำท
บริ ษทั และบริ ษทั ในเครื อประกอบธุ รกิจหลักโดยเป็ นผูผ้ ลิต และจำหน่ ำยวัสดุก่อสร้ำง ได้แก่ ปูนซี เมนต์ ปูนเม็ด
ปูนสำเร็ จรู ป คอนกรี ตผสมเสร็ จ กระเบื้องคอนกรี ต ไฟเบอร์ ซีเมนต์ อิฐมวลเบำ และสี นอกจำกนี้ ยงั เป็ นผูผ้ ลิต
และจำหน่ ำยผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ได้แก่ เม็ดพลำสติกประเภท LDPE&EVA กำวน้ ำ (EVA Emulsion) กำวผง
(EVA Powder) ฟิ ล์ม Polene Solar® และมีธุรกิจที่เกี่ ยวเนื่ อง ได้แก่ แอมโมเนี ยมไนเตรทและกรดไนตริ ก
โรงงำนแปรรู ปขยะเป็ นเชื้อเพลิงทดแทน (Refuse Derived Fuel) โรงงำนรับกำจัดกำกอุตสำหกรรม โรงไฟฟ้ำจำก
พลังงำนควำมร้อนทิ้ง โรงไฟฟ้ำจำกขยะ โรงไฟฟ้ำถ่ำนหิ น โรงงำนผลิตปุ๋ ยอินทรี ย ์ สถำนี ให้บริ กำรน้ ำมันและ
ก๊ำซธรรมชำติ (NGV) โรงงำนผลิตน้ ำดื่มตรำทีพีไอพีแอล สบู่เหลวทีพีไอโพลีน และธุ รกิ จประกันชีวิต โดย
ดำเนินกำรภำยใต้บริ ษทั และกลุ่มบริ ษทั ในเครื อทีพีไอโพลีน
สำนักงำนใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 26/56 ถนนจันทน์ตดั ใหม่ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุ งเทพมหำนคร 10120
โทรศัพท์ 02-213-1039 ถึง 49 02-285-5090 ถึ ง 9 โทรสำร 02-213-1035 02-213-1038 มีเว็บไซต์ คื อ
www.tpipolene.co.th เลขทะเบียนบริ ษทั เลขที่ บมจ. 0107537000564 (เดิมเลขที่ บมจ. 303)
โรงงำนปูนซีเมนต์ โรงผลิตไฟฟ้ำ โรงงำนปูนสำเร็จรู ป โรงงำนอิฐมวลเบำ และโรงงำนแปรรู ปขยะเป็ น
เชื้ อเพลิง RDF : ตั้งอยูเ่ ลขที่ 299 หมู่ 5 ถนนมิตรภำพ ตำบลทับกวำง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18260
โทรศัพท์ 036-339-111 โทรสำร 036-339-228 ถึง 30
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โรงงำนเม็ดพลำสติก และกำว : ตั้งอยูเ่ ลขที่ 299 หมู่ 5 ถนนสุ ขมุ วิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
21000 โทรศัพท์ 038-611-333 โทรสำร 038-802-568
โรงงำนกระเบื้องคอนกรีต และโรงงำนไฟเบอร์ ซีเมนต์ : ตั้งอยูเ่ ลขที่ 77 หมู่ 7 ถนนภำยในโรงงำนกระเบื้อง TPI
แยกจำกถนนสำยบ้ำนกอก-บ้ำนลำดเขำปูน และทำงหลวงสำย สบ. 1014 ตำบลบ้ำนแก้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสระบุรี 18000 โทรศัพท์ 036-670-370 ถึง 5 โทรสำร 036-670-377
โรงงำนผลิตแผ่ นฟิ ล์มพลำสติก : ตั้งอยูเ่ ลขที่ 49/1 หมู่ 1 ถนนพิชยั ณรงค์สงครำม ตำบลนำโฉง อำเภอเมือง
จังหวัดสระบุรี โทรศัพท์ 036-731-724
โรงงำนผลิตแอมโมเนียไนเตรท และกรดไนตริ ก : 140/7 หมูท่ ี่ 4 ซอยเขตประกอบกำรฯทีพีไอ ถนนสุ ขมุ วิท
ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000 โทรศัพท์ : +66 (0) 3866-4724-7
6.2 ข้ อมูลทั่วไปเกีย่ วกับนิติบุคคลที่บริษัท ถือหุ้นทำงตรงตั้งแต่ ร้อยละ 10 (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563)
อุตสำหกรรมก่อสร้ ำง
1. บริษัท ทีพไี อ คอนกรีต จำกัด
ประเภทธุรกิจ
สำนักงำนใหญ่
หมำยเลขทะเบียนบริ ษทั
เว็บไซต์
โทรศัพท์
โทรสำร
ทุนจดทะเบียน
ทุนชำระแล้ว
สัดส่ วนกำรถือหุน้

: ผลิตและจำหน่ำยคอนกรี ตผสมเสร็ จ
: เลขที่ 26/56 ชั้น 5 อำคำรทีพีไอ ถ.จันทน์ตดั ใหม่ ทุ่งมหำเมฆ
สำทร กรุ งเทพฯ10120
: 0105534025084
: www.tpipolene.co.th/thai/concrete.html
: 0-2678-5350-74
: 0-2678-5375-6
: 2,000,000,000 บำท
: 2,000,000,000 บำท
: 99.99%

อุตสำหกรรมพลังงำน
2. บริษัท ทีพไี อ โพลีน เพำเวอร์ จำกัด (มหำชน)
ประเภทธุรกิจ
สำนักงำนใหญ่
เลขทะเบียนบริ ษทั
เว็บไซต์
โทรศัพท์
โทรสำร
ทุนจดทะเบียน
ทุนชำระแล้ว
สัดส่ วนกำรถือหุน้

: ผลิตและจำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำและไอน้ ำ / สถำนีให้บริ กำร
น้ ำมันและก๊ำซธรรมชำติ/ ผลิตและจำหน่ำยเชื้อเพลิงจำกขยะ
(Refuse Derived Fuel)
: เลขที่ 26/56 ชั้น 8 อำคำรทีพีไอ ถ.จันทน์ตดั ใหม่ ทุ่งมหำเมฆ
สำทร กรุ งเทพฯ 10120
: 0107559000184
: www.tpipolenepower.co.th
: 0-2285-5090-9
: 0-2213-1035
: 8,400,000,000 บำท
: 8,400,000,000 บำท
: 70.24%
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อุตสำหกรรมกำรเกษตร
3. บริษัท ทีพไี อ โพลีน ชีวะอินทรีย์ จำกัด
ประเภทธุรกิจ
สำนักงำนใหญ่
หมำยเลขทะเบียนบริ ษทั
เว็บไซต์
โทรศัพท์
โทรสำร
ทุนจดทะเบียน
ทุนชำระแล้ว
สัดส่ วนกำรถือหุน้

: ผลิตและจำหน่ำยปุ๋ ยอินทรี ยธ์ รรมชำติ
: เลขที่ 26/56 ชั้น G อำคำรทีพีไอ ถ.จันทน์ตดั ใหม่ ทุ่งมหำเมฆ
สำทร กรุ งเทพฯ 10120
: 0105553147564
: www.tpipolene.co.th/thai/fertilizer.html
: 0-2285-5090-9
: 0-2213-1035
: 3,300,000,000 บำท
: 3,300,000,000 บำท
: 99.99%

อุตสำหกรรมปิ โตรเคมี
4. บริษัท ไนเตรทไทย จำกัด
ประเภทธุรกิจ
สำนักงำนใหญ่
หมำยเลขทะเบียนบริ ษทั
เว็บไซต์
โทรศัพท์
โทรสำร
ทุนจดทะเบียน
ทุนชำระแล้ว
สัดส่ วนกำรถือหุน้

: ผลิตและจำหน่ำยสำรแอมโมเนียและกรดไนตริ ก
: เลขที่ 26/56 ชั้น 21 อำคำรทีพีไอ ถ.จันทน์ตดั ใหม่ ทุ่งมหำเมฆ
สำทร กรุ งเทพฯ 10120
: 0105533129471
: www.thainitrate.com
: 0-2678-6600
: 0-2678-5484
: 468,750,000 บำท
: 468,750,000 บำท
: 99.99%

5. บริษัท ทีพีไอ ออลซีซั่นส์ จำกัด
ประเภทธุรกิจ
สำนักงำนใหญ่
หมำยเลขทะเบียนบริ ษทั
เว็บไซต์
โทรศัพท์
โทรสำร
ทุนจดทะเบียน
ทุนชำระแล้ว
สัดส่ วนกำรถือหุน้

: ผลิตและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์พลำสติก Polene Solar® กำวน้ ำ
VAE และ กำวผง
: เลขที่ 26/56 ชั้น 8 อำคำรทีพีไอ ถ.จันทน์ตดั ใหม่ ทุ่งมหำเมฆ
สำทร กรุ งเทพฯ 10120
: 0105536090860
: www.tpipolene.co.th/thai/allseasons.html
: 0-2285-5090-9
: 0-2213-1035
: 450,000,000 บำท
: 450,000,000 บำท
: 99.99%
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อุตสำหกรรมอื่นๆ
6. บริษัท พลำสติก โพลีน จำกัด
ประเภทธุรกิจ
สำนักงำนใหญ่
หมำยเลขทะเบียนบริ ษทั
เว็บไซต์
โทรศัพท์
โทรสำร
ทุนจดทะเบียน
ทุนชำระแล้ว
สัดส่ วนกำรถือหุน้

: ธุรกิจส่ งออกและนำเข้ำ
: เลขที่ 26/56 อำคำรทีพีไอ ถ.จันทน์ตดั ใหม่ ทุ่งมหำเมฆ สำทร
กรุ งเทพฯ 10120
: 0105545048820
:: 0-2213-1039, 0-2285-5090
: 0-2213-1035
: 10,000,000 บำท
: 10,000,000 บำท
: 99.99% *

หมำยเหตุ: * ถือหุน้ โดยบริ ษทั ทีพไี อ พำณิ ยช์ จำกัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั

7. บริษัท มอนโดไทย จำกัด
ประเภทธุรกิจ
สำนักงำนใหญ่
หมำยเลขทะเบียนบริ ษทั
เว็บไซต์
โทรศัพท์
โทรสำร
ทุนจดทะเบียน
ทุนชำระแล้ว
สัดส่ วนกำรถือหุน้

: ธุรกิจพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์
: เลขที่ 26/56 ถนนจันทน์ตดั ใหม่ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร
กรุ งเทพมหำนคร 10120
: 0105529014291 (เลขที่เดิม 1430/2529)
:: 0-2213-1039
: 0-2213-1038
: 36,000,000 บำท
: 36,000,000 บำท
: 83.27% *

หมำยเหตุ: * ถือหุ้นโดยบริ ษทั ทีพีไอโพลีน จำกัด (มหำชน) ร้อยละ 28.75 และโดย บริ ษทั ทีพีไอ คอนกรี ต จำกัด
ร้อยละ 54.52 รวมทั้งสิ้ นร้อยละ 83.26

8. บริษัท ทีพไี อ พำณิชย์ จำกัด
ประเภทธุรกิจ
สำนักงำนใหญ่
หมำยเลขทะเบียนบริ ษทั
เว็บไซต์
โทรศัพท์
โทรสำร
ทุนจดทะเบียน
ทุนชำระแล้ว
สัดส่ วนกำรถือหุน้

: ธุรกิจค้ำปลีก ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ในเครื อทีพีไอ โพลีน
: เลขที่ 26/56 ถนนจันทน์ตดั ใหม่ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร
กรุ งเทพมหำนคร 10120
: 0105538076244 (เดิมเลขที่ 1539/2538)
:: 0-2213-1039
: 0-2213-1038
: 100,000 บำท
: 100,000 บำท
: 99.94%
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9. บริษัท โรงกลัน่ น้ำมัน ทีพไี อ (1997) จำกัด
ประเภทธุรกิจ
สำนักงำนใหญ่
หมำยเลขทะเบียนบริ ษทั
เว็บไซต์
โทรศัพท์
โทรสำร
ทุนจดทะเบียน
ทุนชำระแล้ว
สัดส่ วนกำรถือหุน้

: ธุรกิจสำรวจปิ โตรเลียม
: เลขที่ 26/56 ถนนจันทน์ตดั ใหม่ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร
กรุ งเทพมหำนคร 10120
: 0105539134876 (เดิมเลขที่ (3)2479/2539)
:: 0-2213-1039
: 0-2213-1038
: 1,300,000,000 บำท
: 1,300,000,000 บำท
: 99.99%

10. บริษัท ทีพีไอ รักษ์ สุขภำพ จำกัด
ประเภทธุรกิจ
สำนักงำนใหญ่
หมำยเลขทะเบียนบริ ษทั
เว็บไซต์
โทรศัพท์
โทรสำร
ทุนจดทะเบียน
ทุนชำระแล้ว
สัดส่ วนกำรถือหุน้

: ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับคน
: เลขที่ 26/56 ถนนจันทน์ตดั ใหม่ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร
กรุ งเทพมหำนคร 10120
: 0105541005760 (เดิมเลขที่ (3) 106/2541)
:: 0-2285-5090-9
: 0-2213-1035
: 10,000,000 บำท
: 5,050,000 บำท
: 99.99%

11. บริษัท ทีพีไอ ไบโอ ฟำร์ มำซู ติคอลส์ จำกัด
ประเภทธุรกิจ
สำนักงำนใหญ่
หมำยเลขทะเบียนบริ ษทั
เว็บไซต์
โทรศัพท์
โทรสำร
ทุนจดทะเบียน
ทุนชำระแล้ว
สัดส่ วนกำรถือหุน้

: ผลิตและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสัตว์
: เลขที่ 26/56 ถนนจันทน์ตดั ใหม่ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร
กรุ งเทพมหำนคร 10120
: 0105539134868
:: 0-2285-5090-9
: 0-2213-1035
: 10,000,000 บำท
: 5,500,000 บำท
: 99.99%
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12. บริษัท ทีพีไอ บริกำร จำกัด
ประเภทธุรกิจ
สำนักงำนใหญ่
หมำยเลขทะเบียนบริ ษทั
เว็บไซต์
โทรศัพท์
โทรสำร
ทุนจดทะเบียน
ทุนชำระแล้ว
สัดส่ วนกำรถือหุน้

: ธุรกิจรับจ้ำงเหมำก่อสร้ำง
: เลขที่ 26/56 ถนนจันทน์ตดั ใหม่ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร
กรุ งเทพมหำนคร 10120
: 0105553146037
:: 0-2285-5090-9
: 0-2213-1035
: 10,000,000 บำท
: 4,600,000 บำท
: 95.10%

13. บริษัท บำงกอกสหประกันชีวิต จำกัด (มหำชน)
ประเภทธุรกิจ
สำนักงำนใหญ่
หมำยเลขทะเบียนบริ ษทั
เว็บไซต์
โทรศัพท์
โทรสำร
ทุนจดทะเบียน
ทุนชำระแล้ว
สัดส่ วนกำรถือหุน้

: ธุรกิจประกันชีวติ
: เลขที่ 175-177 ชั้น 8 อำคำรบำงกอกสหประกันภัย ถ. สุ รวงศ์
บำงรัก กรุ งเทพฯ 10500
: 010755500619
: www.builife.com
: 0-2634-7323-30
: 0-2634-7331
: 500,000,000 บำท
: 500,000,000 บำท
: 25.00%

14. บริษัท อุตสำหกรรมสหธัญญพืช จำกัด
ประเภทธุรกิจ
สำนักงำนใหญ่
หมำยเลขทะเบียนบริ ษทั
เว็บไซต์
โทรศัพท์
โทรสำร
ทุนจดทะเบียน
ทุนชำระแล้ว
สัดส่ วนกำรถือหุน้

: ผลิตและจำหน่ำยถุงบรรจุสินค้ำ
: เลขที่ 26/56 ชั้น 27 อำคำรทีพีไอ ถ.จันทน์ตดั ใหม่ ทุ่งมหำเมฆ
สำทร กรุ งเทพฯ 10120
: 0105517003451
:: 0-2678-69897
: 0-2678-6998-99
: 550,000,000 บำท
: 550,000,000 บำท
: 19.00%

15. บริษัท โพรพ็อกไซด์ ไทย จำกัด
ประเภทธุรกิจ
สำนักงำนใหญ่
หมำยเลขทะเบียนบริ ษทั
เว็บไซต์
โทรศัพท์
โทรสำร
ทุนจดทะเบียน
ทุนชำระแล้ว
สัดส่ วนกำรถือหุน้

: ผลิตไฟฟ้ำ (ยังไม่ได้ดำเนินงำน)
: เลขที่ 26/56 ชั้น 27 อำคำรทีพีไอ ถ.จันทน์ตดั ใหม่ ทุ่งมหำเมฆ
สำทร กรุ งเทพฯ 10120
: 0105538150461
:: 0-2285-5090-9
: 0-2213-1035
: 1,000,000 บำท
: 250,000 บำท
: 99.99%
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6.3 ข้ อมูลทั่วไปเกีย่ วกับบุคคลอ้ำงอิงอื่นๆ
นำยทะเบียนหลักทรัพย์หุน้ สำมัญ :

บริ ษทั ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
อำคำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
93 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพฯ 10400
โทร. 02-009-9000 โทรสำร 02-009-9991
Call Center 02-009-9999

ที่ปรึ กษำกฎหมำย

บริ ษทั สำนักงำนกฎหมำยสยำมซิต้ ี จำกัด
ชั้น 20 อำคำรรัจนำกำร, 183 ถ. สำทรใต้ กรุ งเทพฯ 10120
โทร. 02-676-6667 โทรสำร 02-676-6188

:

นำยบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริ ญ หรื อ นำยเอกสิ ทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ หรื อ นำย
ณัฐพงศ์ ตันติจตั ตำนนท์
บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
1 อำคำรเอ็มไพร์ ทำวเวอร์ ชั้น 48-50 ถนนสำทรใต้
แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุ งเทพฯ 10120
โทร. 02-677-2000 โทรสำร 02-677-2222
หน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์และรำยงำนประจำปี
:
โทร. 02-213-1039 ต่อ 12983 และ 12985
เว็บไซต์ : http://www.tpipolene.co.th
ผูต้ รวจสอบบัญชี

:
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บริษัท ทีพไี อ โพลีน จำกัด (มหำชน)
ส่ วนที่ 2
กำรจัดกำรและกำรกำกับดูแลกิจกำร

บริ ษทั ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหำชน)

ส่ วนที่ 2 กำรจัดกำรและกำรกำกับดูแลกิจกำร

7. ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผุ้ถือหุ้น
7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท
หุ้นสำมัญ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริ ษทั มีทุนจดทะเบียน 23,805,500,000 บำท ประกอบด้วยหุ ้นสำมัญ 23,805,500,000 หุ ้น
มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท โดยเป็ นทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่ำ 19,180,500,000 บำท ประกอบด้วยหุ ้นสำมัญ
19,180,500,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 1 บำท
7.2 ผู้ถือหุ้น

รำยชื่ อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันที่ 30 ธันวำคม 2563 (ณ วันที่ปิดทะเบียนครั้งหลังสุ ด)
รำยนำมผู้ถือหุ้น
1. บริ ษทั เลียวไพรัตนวิสำหกิจ จำกัด 1/
2. บริ ษทั ไทยปิ โตรเคมีกลั อุตสำหกรรม จำกัด 1/
3. นำยนเรศ งำมอภิชน
4. นำงอรพิน เลี่ยวไพรัตน์
5. นำยประหยัด เลี่ยวไพรัตน์
6. นำยภำกร เลี่ยวไพรัตน์
7. นำยประมวล เลี่ยวไพรัตน์
8. ธนำคำรกรุ งเทพ จำกัด (มหำชน)
9. นำงสำวภัทรพรรณ เลี่ยวไพรัตน์
10. นำยประทีป ตั้งมติธรรม

จำนวนหุ้น

%

4,794,734,490
3,184,553,660
890,000,000
874,646,240
867,122,740
862,745,810
808,900,000
657,693,240
629,077,220
391,315,100

24.998
16.603
4.640
4.560
4.521
4.498
4.217
3.429
3.280
2.040

หมำยเหตุ : 1/ ถือหุน้ ใหญ่โดยตระกูลเลี่ยวไพรัตน์
7.3 กำรออกหลักทรัพย์ อื่นของบริษัท
วันที่ 31 มกรำคม 2564 บริ ษทั มีหุ้นกูท้ ี่ได้เสนอขำยในประเทศ ประเภทระบุชื่อผูถ้ ือ ไม่ดอ้ ยสิ ทธิ ไม่มีหลักประกัน
และมีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้ ดังนี้
หุน้ กู้

จำนวน (บำท)

อัตรำดอกเบี้ย
ต่อปี

อำยุ และกำหนดกำรไถ่ถอน

TPIPL214A
TPIPL218A
TPIPL224A
TPIPL228A
TPIPL234A
TPIPL214B
TPIPL221A
TPIPL221B
TPIPL231A
TPIPL251A
TPIPL231B

1,600,000,000
3,580,000,000
1,200,000,000
3,848,000,000
2,640,500,000
8,000,000,000
3,530,000,000
100,000,000
2,820,000,000
2,988,000,000
4,382,700,000
4,127,000,000
3,515,300,000
3,410,700,000

4.35 % ต่อปี
4.90 % ต่อปี
4.60 % ต่อปี
5.20 % ต่อปี
4.80 % ต่อปี
3.30 % ต่อปี
4.10 % ต่อปี
3.80 % ต่อปี
3.90 % ต่อปี
4.90 % ต่อปี
3.50 % ต่อปี
4.25 % ต่อปี
4.25 % ต่อปี
4.50 % ต่อปี

อำยุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564
อำยุ 6 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564
อำยุ 6 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565
อำยุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565
อำยุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566
อำยุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564
อำยุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565
อำยุ 2 ปี 10 เดือน 30 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565
อำยุ 3 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566
อำยุ 5 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568
อำยุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566
อำยุ 3 ปี 9 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567
อำยุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567
อำยุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568

TPIPL244A
TPIPL24NA
TPIPL25NA
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อันดับ
ควำม
น่ำเชื่อถือ
BBB+
BBB+
BBB+
BBB+
BBB+
BBB+
BBB+
BBB+
BBB+
BBB+
BBB+
BBB+
BBB+

แนวโน้มอันดับ
เครดิต
บวก (Positive)
บวก (Positive)
บวก (Positive)
บวก (Positive)
บวก (Positive)
บวก (Positive)
บวก (Positive)
บวก (Positive)
บวก (Positive)
บวก (Positive)
บวก (Positive)
บวก (Positive)
บวก (Positive)

บริ ษทั ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหำชน)
รวม

TPIPP21NA
TPIPP22NA
TPIPP247A
รวม
รวมทัง้ หมด

45,742,200,000
4,000,000,000
4,000,000,000
3,944,000,000
11,944,000,000
57,686,200,000

3.90% ต่อปี
3.50% ต่อปี
3.90% ต่อปี

ส่ วนที่ 2 กำรจัดกำรและกำรกำกับดูแลกิจกำร

อำยุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564
อำยุ 3 ปี 3 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565
อำยุ 3 ปี 11 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567

BBB+
BBB+
BBB+

บวก (Positive)
บวก (Positive)
บวก (Positive)

ตั๋วแลกเงินระยะสั้ น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริ ษทั มียอดคงค้ำงตัว๋ แลกเงินระยะสั้นจำนวน 1,075 ล้ำนบำท

นำยทะเบียนหุ้นกู้ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ที่ได้ออกและเสนอขำย
ชื่อหุน้ กู้
หุ้นกู้ บริ ษทั ทีพีไอ โพลี น จำกัด (มหำชน) ครั้งที่
2/2558 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564
หุ้นกู้ บริ ษทั ทีพีไอ โพลี น จำกัด (มหำชน) ครั้งที่
2/2558 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565
หุ้นกู้ บริ ษทั ทีพีไอ โพลี น จำกัด (มหำชน) ครั้งที่
1/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564
หุ้นกู้ บริ ษทั ทีพีไอ โพลี น จำกัด (มหำชน) ครั้งที่
1/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565
หุ้นกู้ บริ ษทั ทีพีไอ โพลี น จำกัด (มหำชน) ครั้งที่
1/2559 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566
หุ้นกู้ของบริ ษทั ที พีไอ โพลี น จำกัด (มหำชน)
ครั้งที่ 1/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564

นายทะเบียน

ผู้แทนผู้ถือหุน้ กู้

ธนำคำรซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหำชน)
44 ถนนหลั ง สวน แขวงลุ ม พิ นี เขตปทุ ม วัน
กรุ งเทพมหำนคร 10330
โทรศัพท์ +66 (0) 2626-7507-8,
+66 (0) 2626-7591
โทรสำร +66 (0) 2657-3390

ธนำคำรซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหำชน)
44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุ งเทพมหำนคร 10330
โทรศัพท์ +66 (0) 2626-7507-8,
+66 (0) 2626-7591
โทรสำร +66 (0) 2657-3390

หุน้ กูบ้ ริ ษทั ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหำชน)
ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.
2565

ธนำคำรกรุ งศรี อยุธยำ จำกัด (มหำชน)
1222 ถนนพระรำม 3 แขวงบำงโพงพำง เขต
ยำนนำวำ กรุ งเทพมหำนคร 10120
โทรศัพท์ +66 (0) 2296-2000, +66 (0) 22965696
โทรสำร +66 (0) 2683-1302

ธนำคำรกรุ งศรี อยุธยำ จำกัด (มหำชน)
1222 ถนนพระรำม 3 แขวงบำงโพงพำง
เขตยำนนำวำ กรุ งเทพมหำนคร 10120
โทรศัพท์ +66 (0) 2296-2000, +66 (0)
2296-5696
โทรสำร +66 (0) 2683-1302

หุน้ กูบ้ ริ ษทั ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหำชน)
ครั้งที่ 2/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.
2565

ธนำคำรซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหำชน)
44 ถนนหลังสวน แขวงลุ มพิ นี เขตปทุ มวัน
กรุ งเทพมหำนคร 10330
โทรศัพท์ +66 (0) 2626-7507-8,
+66 (0) 2626-7591
โทรสำร +66 (0) 2657-3390

หุ้นกูบ้ ริ ษทั ทีพีไอ โพลี น จำกัด (มหำชน) ครั้งที่ ธนำคำรซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหำชน)
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ไม่มี

ธนำคำรกรุ งศรี อยุธยำ จำกัด (มหำชน)

บริ ษทั ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหำชน)
ชื่อหุน้ กู้
3/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566
หุ้นกูบ้ ริ ษทั ทีพีไอ โพลี น จำกัด (มหำชน) ครั้งที่
3/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568
หุ้นกู้ บริ ษทั ทีพีไอ โพลี น จำกัด (มหำชน) ครั้งที่
1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566
หุ้นกู้ บริ ษทั ทีพีไอ โพลี น จำกัด (มหำชน) ครั้งที่
2/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567
หุ้นกูบ้ ริ ษทั ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหำชน) ครั้งที่
3/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567
หุ้นกูบ้ ริ ษทั ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหำชน) ครั้งที่
3/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568
หุ้นกู้ บริ ษทั ทีพีไอ โพลีน เพำเวอร์ จำกัด
(มหำชน) ครั้งที่ 1/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี
พ.ศ. 2564
หุ้นกู้ บริ ษทั ทีพีไอ โพลีน เพำเวอร์ จำกัด
(มหำชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี
พ.ศ. 2565
หุ้นกู้ บริ ษทั ทีพีไอ โพลีน เพำเวอร์ จำกัด
(มหำชน) ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี
พ.ศ. 2567

ที่ปรึกษำกฎหมำยสำหรับกำรออกและ
เสนอขำยหุ้นกู้

สถำบันกำรเงินที่ติดต่ อประจำ

ส่ วนที่ 2 กำรจัดกำรและกำรกำกับดูแลกิจกำร

นายทะเบียน
44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุ งเทพมหำนคร 10330
โทรศัพท์ +66 (0) 2626-7507-8,
+66 (0) 2626-7591
โทรสำร +66 (0) 2657-3390

ผู้แทนผู้ถือหุน้ กู้
1222 ถนนพระรำม 3 แขวงบำงโพงพำง
เขตยำนนำวำ กรุ งเทพมหำนคร 10120
โทรศัพท์ +66 (0) 2296-2000, +66 (0)
2296-5696
โทรสำร +66 (0) 2683-1302

ธนำคำรซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหำชน)
44 ถนนหลั ง สวน แขวงลุ ม พิ นี เขตปทุ ม วัน
กรุ งเทพมหำนคร 10330
โทรศัพท์ +66 (0) 2626-7507-8,
+66 (0) 2626-7591
โทรสำร +66 (0) 2657-3390
ธนำคำรกรุ งศรี อยุธยำ จำกัด (มหำชน)
1222 ถนนพระรำม 3 แขวงบำงโพงพำง เขตยำน
นำวำ กรุ งเทพมหำนคร 10120
โทรศัพท์ +66 (0) 2296-2000, +66 (0) 2296-5696
โทรสำร +66 (0) 2683-1302
ธนำคำรซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหำชน)
44 ถนนหลั ง สวน แขวงลุ ม พิ นี เขตปทุ ม วัน
กรุ งเทพมหำนคร 10330
โทรศัพท์ +66 (0) 2626-7507-8,
+66 (0) 2626-7591
โทรสำร +66 (0) 2657-3390

บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเซี ย พลัส จำกัด
175 ชั้น 11 อำคำรสำธรซิ ต้ ีทำวเวอร์ ถนน
สำทรใต้ แขวงทุ่ ง มหำเมฆ เขตสำทร
กรุ งเทพมหำนคร 10120
โทรศัพท์ +66 (0) 2680-1362
โทรสำร +66 (0) 2285-1900-1

ธนำคำรกรุ งศรี อยุธยำ จำกัด (มหำชน)
1222 ถนนพระรำม 3 แขวงบำงโพงพำง
เขตยำนนำวำ กรุ งเทพมหำนคร 10120
โทรศัพท์ +66 (0) 2296-2000, +66 (0)
2296-5696
โทรสำร +66 (0) 2683-1302

บริ ษทั เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ 990 อำคำรอับดุลรำฮิม เพลส ชั้น 25 ถนนพระรำม 4 แขวงสี ลม
เขตบำงรัก กรุ งเทพฯ 10500
บริ ษทั วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพำร์ทเนอร์ส จำกัด
ชั้น 22 อำคำรเมอร์คิวรี่ ทำวเวอร์ เลขที่ 540 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขต ปทุมวัน
กรุ งเทพมหำนคร 10330
ธนำคำรทหำรไทย จำกัด (มหำชน)
ที่อยู่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900
ธนำคำรซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหำชน)
ที่อยู่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330
ธนำคำรเพื่อกำรส่ งออกและนำเข้ำแห่งประเทศไทย
ที่อยู่ 119 อำคำรเอ็กซิม ถนนพหลโยธิน เขตพญำไท กรุ งเทพฯ 10400
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บริ ษทั ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหำชน)

ส่ วนที่ 2 กำรจัดกำรและกำรกำกับดูแลกิจกำร

7.4 นโยบำยกำรจ่ ำยเงินปันผล
บริ ษทั มีนโยบำยจ่ำยเงินปั นผลประจำปี ให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นตำมงบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร โดยบริ ษทั จะจ่ำยเงินปั นผลใน
รอบระยะเวลำบัญชี ถ ัดไป โดยพิจำรณำจำกผลประกอบกำร สภำพคล่อ ง กระแสเงิ นสดหมุน เวียน และสถำนะ
ทำงกำรเงินของบริ ษทั โดยกำรประกำศจ่ำยเงินปั นผลประจำปี จะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือ
หุน้ ประจำปี ด้วย
นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรบริ ษทั อำจจ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำลให้แก่ ผูถ้ ือหุ ้นได้เป็ นครั้ งครำว เมื่อเห็นว่ำบริ ษทั มี
กำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ำยเงินปั นผลแล้วให้รำยงำนให้ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นทรำบในกำรประชุ ม
ครำวต่อไป
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
กำไรสุ ทธิต่อหุน้ (บำท)
เงินปันผลต่อหุน้ (บำท)
มูลค่ำที่ตรำไว้ต่อหุน้ (บำท)
อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผลต่อกำไรสุ ทธิ (%)
หมำยเหตุ : *

ปี 2561
0.013
0.02
1.00
153.85

ปี 2562
0.073
0.06
1.00
82.19

ปี 2563
0.079
0.06*
1.00
75.95

เงินปั นผลสำหรับผลประกอบกำรปี 2563 แบ่งเป็ นกำรจ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำลสำหรับผลกำร
ดำเนิ น งำนครึ่ งแรกของปี 2563 ในอัตรำหุ ้น ละ 0.03 บำท/หุ ้น ซึ่ งได้จ่ำยให้แ ก่ ผูถ้ ื อ หุ ้น แล้ว จึ ง
คงเหลือเงินปันผลสำหรับผลประกอบกำรครึ่ งหลังของปี 2563 ที่จะจ่ำยในอัตรำหุ ้นละ 0.03 บำท/
หุน้ ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 2/2564 ทั้งนี้ เงินปั นผลดังกล่ำวต้องได้รับอนุ มตั ิ
จำกที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2564 ก่อน
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8. โครงสร้ ำงกำรจัดกำร
8.1

คณะกรรมกำรบริษัท
โครงสร้ ำ งกำรจัดกำรของบริ ษ ัท ณ วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2563 ประกอบด้วยคณะกรรมกำร 3 ชุ ด ได้แ ก่
คณะกรรมกำรบริ ษทั คณะกรรมกำรบริ หำร และคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยคณะกรรมกำรบริ ษทั มีจำนวน 14
ท่ำน ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ 5 ท่ำน ซึ่ งเป็ นจำนวนที่เกิน 1 ใน 3 ของกรรมกำรทั้งคณะ โดยมีรำยละเอียด
โครงสร้ำงกำรจัดกำรบริ ษทั ดังนี้
(รำยละเอียดเกี่ ยวกับคณะกรรมกำรบริ ษทั ผูบ้ ริ หำร และผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริ ษทั และรำยละเอียดเกี่ยวกับ
กรรมกำรของบริ ษทั ย่อยปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 1 และ 2 ตำมลำดับ)
1) คณะกรรมกำรบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
เลขที่
ชื่ อ – สกุล
ตำแหน่ ง
1
นำยขันธ์ชยั วิจกั ขณะ
ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรอิสระ
2
นำยประชัย เลี่ยวไพรัตน์
กรรมกำร
3
ดร.ประมวล เลี่ยวไพรัตน์
กรรมกำร
4
นำยประหยัด เลี่ยวไพรัตน์
กรรมกำร
5
นำงอรพิน เลี่ยวไพรัตน์
กรรมกำร
6
นำยทยุติ ศรี ยกุ ต์สิริ
กรรมกำร
7
นำงสำวมำลินี เลี่ยวไพรัตน์
กรรมกำร
8
นำยสุ พจน์ สิ งห์เสน่ห์
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ
9
นำยมนัส สุ ขสมำน
กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ
10
นำยพิเศษ เอี่ยมสกุลรัตน์
กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ
11
นำยทวิช เตชะนำวำกุล
กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ
12
นำยภำกร เลี่ยวไพรัตน์
กรรมกำร
13
นำยพรพล สุ วรรณมำศ
กรรมกำร
14
นำงสำวธัญญำรัตน์ เอี่ยมโสภณำ
กรรมกำร *
หมำยเหตุ : * ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 25 มิถุนำยน 2563 ได้มีมติแต่งตั้งนำงสำว
ธัญญำรัตน์ เอี่ยมโสภณำ เข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริ ษทั โดยให้มีผลตั้งแต่วนั ที่ 25 มิถุนำยน
2563 เป็ นต้นไป
นำยนิติสิทธิ์ จงพิทกั ษ์รัตน์ ทำหน้ำที่เลขำนุกำรบริ ษทั (รำยละเอียดเกี่ยวกับเลขำนุกำรของ
บริ ษทั ปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 1)
ทั้งนี้ รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ปรำกฎในหัวข้อ 9 เรื่ อง “กำรกำกับดูแลกิจกำร” หมวดที่
5 “ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร”
ขอบเขตอำนำจและหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริ ษทั
1. ปฏิบตั ิ หน้ำที่ โดยใช้ควำมรู ้ ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ให้เป็ นไปตำมกฎหมำยวัตถุป ระสงค์และ
ข้อบังคับด้วยควำมระมัดระวังเพื่อรักษำผลประโยชน์ของบริ ษทั และรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้
2. พิจำรณำนโยบำย วิสัยทัศน์ แผนงำน และกลยุทธ์ที่สำคัญเกี่ยวกับทิศทำงและนโยบำยของบริ ษทั รวมทั้ง
จรรยำบรรณในกำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ และก ำกับ ดู แ ลให้ มี ก ำรปฎิ บ ัติ ต ำมแผนงำนที่ ก ำหนดไว้อ ย่ ำ งมี
ประสิ ทธิภำพ
3. ติดตำมผลกำรดำเนินงำนของบริ ษทั และควำมคืบหน้ำที่สำคัญด้ำนต่ำงๆ
4. กำหนดเงินปันผลระหว่ำงกำลให้แก่ผถู ้ ือหุน้
5. จัดให้มีระบบบัญชี กำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรสอบบัญชีที่ถูกต้อง โปร่ งใส ทันต่อเวลำ และเป็ นไป
ตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไป
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6. ดูแลระบบกำรควบคุมภำยใน และกำกับกำรตรวจสอบภำยในและกำรตรวจสอบภำยนอก ให้ทำหน้ำที่
อย่ำงมีประสิ ทธิผล รวมทั้งดูแลให้มีกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงที่เหมำะสม
7. จัดให้มีกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีรวมถึงกำรพัฒนำระบบกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง และดูแลผลประโยชน์ของ
ผูถ้ ือ หุ ้นทุ กกลุ่ มอย่ำงเป็ นธรรม รวมถึงดูแลในเรื่ องกำรสื่ อสำรกับผูม้ ีส่วนได้ส่ วนเสี ยของบริ ษทั และ
สำธำรณชนอย่ำงเหมำะสม
8. ดูแลและแก้ไขปั ญหำควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์รวมถึงรำยกำรที่เกี่ ยวโยงกันที่อำจเกิดขึ้นให้เป็ นไป
ตำมกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2) คณะกรรมกำรบริ หำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
เลขที่
1
2
3
4
5
6
7

ชื่ อ – สกุล
นำยประชัย เลี่ยวไพรัตน์
ดร.ประมวล เลี่ยวไพรัตน์
นำยประหยัด เลี่ยวไพรัตน์
นำงอรพิน เลี่ยวไพรัตน์
นำยทยุติ ศรี ยกุ ต์สิริ
นำยภำกร เลี่ยวไพรัตน์
นำงสำวธัญญำรัตน์ เอี่ยมโสภณำ

ตำแหน่ ง
ประธำนกรรมกำรบริ หำร
กรรมกำรบริ หำร
กรรมกำรบริ หำร
กรรมกำรบริ หำร
กรรมกำรบริ หำร
กรรมกำรบริ หำร
กรรมกำรบริ หำร

กรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำมแทนบริ ษทั จำนวน 7 ท่ำน ข้ำงต้น เป็ นผูม้ ีอำนำจลงนำมแทนบริ ษทั โดยกรรมกำร 2
ใน 7 ท่ำนนี้ลงลำยมือชื่อร่ วมกันพร้อมประทับตรำสำคัญของบริ ษทั
ขอบเขตอำนำจและหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริ หำร
1. บริ หำรและกำหนดกลยุทธ์กำรดำเนินธุรกิจให้เป็ นไปตำมนโยบำยคณะกรรมกำรบริ ษทั
2. ติดตำมผลกำรดำเนินงำนของฝ่ ำยต่ำงๆ
3. พิจำรณำคัดเลือกและแต่งตั้งผูบ้ ริ หำรระดับสู ง
4. แต่งตั้งและถอดถอนพนักงำนตลอดจนกำหนดจ่ำยเงินบำเหน็จรำงวัลแก่พนักงำน
5. ดำเนินกิจกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรบริ หำรงำนทัว่ ไปของบริ ษทั
3) คณะกรรมกำรตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
เลขที่
1
2
3
4
หมำยเหตุ : *

ชื่ อ – สกุล
ตำแหน่ ง
นำยสุ พจน์ สิ งห์เสน่ห์ *
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
นำยมนัส สุ ขสมำน
กรรมกำรตรวจสอบ
นำยพิเศษ เอี่ยมสกุลรัตน์
กรรมกำรตรวจสอบ
นำยทวิช เตชะนำวำกุล
กรรมกำรตรวจสอบ
มีควำมรู ้และประสบกำรณ์ในกำรสอบทำนงบกำรเงิน

ขอบเขตอำนำจและหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
1.
2.
3.
4.

ดูแลรำยงำนทำงกำรเงินของบริ ษทั ให้ตรงต่อควำมเป็ นจริ งครบถ้วนเพียงพอและเชื่อถือได้
ดูแลให้บริ ษทั มีระบบกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยในที่เหมำะสมและมีประสิ ทธิภำพ
พิจำรณำคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั
สอบทำนให้บ ริ ษ ัท ปฏิ บ ัติ ต ำมกฎหมำยว่ำ ด้ว ยหลัก ทรั พ ย์แ ละตลำดหลัก ทรั พ ย์ข้อ ก ำหนดของตลำด
หลักทรัพย์ หรื อกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
115

บริ ษทั ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหำชน)

ส่ วนที่ 2 กำรจัดกำรและกำรกำกับดูแลกิจกำร

5. พิจำรณำกำรเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั ในกรณี ที่เกิดรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหรื อรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ให้มีควำมถูกต้องครบถ้วน
6. จัดทำรำยงำนผลกำรดำเนิ นงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรำยงำนประจำปี ของบริ ษทั
ตำมหลักเกณฑ์ที่ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์กำหนด
7. ปฏิบตั ิหน้ำที่อื่นใดที่กำหนดในข้อบังคับของบริ ษทั
8. ปฏิบตั ิกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษทั มอบหมำย
8.2 ผู้บริหำรของบริษัท
รำยชื่อผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
เลขที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชื่ อ – สกุล
นำยประชัย เลี่ยวไพรัตน์
ดร.ประมวล เลี่ยวไพรัตน์
นำงอรพิน เลี่ยวไพรัตน์
นำยประเสริ ฐ อิทธิเมฆินทร์
นำยกรัณย์ พิพิธสมบัติ
นำยสมเกียรติ ศรี สุวรรณ
นำงสำวจุฬำรัตน์ ด่ำนวัฒนชัย
นำยพงศ์ศกั ดิ์ เหยีย่ งสกุล
นำงบุษศรำ เกตุมณี

ตำแหน่ ง
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร
กรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่
กรรมกำรรองผูจ้ ดั กำรใหญ่อำวุโส *
รองผูจ้ ดั กำรใหญ่อำวุโส สำยบัญชีและกำรเงิน
รองผูจ้ ดั กำรใหญ่อำวุโส - ฝ่ ำยโรงงำน
รองผูจ้ ดั กำรใหญ่อำวุโส - ฝ่ ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ
รองผูจ้ ดั กำรใหญ่ สำยบัญชีและกำรเงิน
รองผูจ้ ดั กำรใหญ่ฝ่ำยกำรเงิน-ปฏิบตั ิกำรกำรเงิน
ผูช้ ่วยรองผูจ้ ดั กำรใหญ่ฝ่ำยบัญชี **

หมำยเหตุ * ประธำนฝ่ ำยกำรเงิน (Chief Financial Officer) ผูร้ ับผิดชอบสูงสุดในสำยงำนบัญชีและกำรเงิน
** ผูร้ ับผิดชอบโดยตรงในกำรควบคุมดูแลกำรทำบัญชีของบริ ษทั

อำนำจและหน้ำที่ของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร
1. บริ หำรงำนของบริ ษทั ให้เป็ นไปตำมข้อบังคับบริ ษทั และตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษทั ในฐำนะผูบ้ ริ หำรแผน
มอบหมำยโดยบริ ห ำรตำมแผนงำนที่ ไ ด้รับ อนุ มตั ิ จ ำกคณะกรรมกำรบริ ษ ัท ด้ว ยควำมระมัด ระวัง รั ก ษำ
ผลประโยชน์ของบริ ษทั และผูถ้ ือหุน้ อย่ำงดีที่สุด
2. ดำเนินกิจกำรและบริ หำรงำนประจำวันทัว่ ไปให้ลุล่วงอย่ำงมีประสิ ทธิภำพและประสิ ทธิผล
3. บรรจุแต่งตั้งถอดถอนโยกย้ำยลงโทษทำงวินยั พนักงำนและลูกจ้ำงตำมระเบียบบริ ษทั
4. รำยงำนควำมก้ำวหน้ำตำมแผนงำนและงบประมำณที่ได้รับอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั
อำนำจกำรอนุมัติและดำเนินกำรในกำรเข้ ำทำธุรกรรมต่ ำงๆ ของบริษัท
บริ ษทั ได้กำหนดให้คณะกรรมกำรบริ ษทั มีอำนำจอนุ มตั ิและแก้ไขแผนงำน งบประมำณประจำปี แผนกำรลงทุน
ค่ำใช้จ่ำยกำรลงทุนรำยครั้ง รวมทั้งงบประมำณค่ำใช้จ่ำยบริ หำรและค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยของบริ ษทั โดยประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริ หำร และ/หรื อ กรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่ และ/หรื อ กรรมกำรรองผูจ้ ดั กำรใหญ่อำวุโส มีอำนำจอนุ มตั ิกำร
ลงทุนจำกงบลงทุนที่อนุมตั ิแล้ว กำรขอค่ำใช้จ่ำย กำรกำหนดหรื อเปลี่ยนแปลงแผนกำรตลำด และงบประมำณของ
ฝ่ ำยกำรตลำดประจำปี ตำมงบประมำณที่อนุ มตั ิแล้วได้โดยไม่จำกัดวงเงิน รวมถึงกำหนดให้ ประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริ หำร และ/หรื อ กรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่ และ/หรื อ กรรมกำรรองผูจ้ ดั กำรใหญ่อำวุโส มีอำนำจอนุ มตั ิกำรโฆษณำ
กำรส่ งเสริ มกำรขำย และกิ จกรรมทำงกำรตลำดทั้งตำมแผนงำนและที่ ไม่อ ยู่ในแผนงำนภำยในกรอบวงเงิ นที่
คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้อนุมตั ิไว้
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ควำมสั มพันธ์ ทำงธุ รกิจหรื อกำรให้ บริ กำรทำงวิชำชี พระหว่ ำงกรรมกำรอิสระกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่ อย
บริษัทร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ ง ซึ่ งมีมูลค่ ำเกินกว่ ำที่กำหนดไว้ ในประกำศว่ ำด้ วยกำรขออนุญำตและ
กำรอนุ ญำตให้ เสนอขำยหุ้ นที่ออกใหม่ (ถ้ ำมี) ในปี ที่ผ่ำนมำ รวมทั้งมติและควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริ ษัทที่
อนุมัติให้ ทำรำยกำรที่เกีย่ วกับควำมสั มพันธ์ ทำงธุรกิจหรื อกำรให้ บริกำรทำงวิชำชีพดังกล่ำว (ถ้ ำมี)
- ไม่มี –
กำรสรรหำกรรมกำรและผู้บริหำร
คณะกรรมกำรบริ ษ ัทเป็ นผูท้ ำหน้ำที่ ส รรหำกรรมกำร และผูบ้ ริ หำร โดยจะพิจำรณำจำกควำมรู ้ ควำมสำมำรถ
ทักษะ ประสบกำรณ์ มีคุณธรรม จริ ยธรรม ควำมเป็ นอิสระ กล้ำแสดงควำมคิดเห็น ปฏิบตั ิหน้ำที่กรรมกำรด้วย
ควำมรับผิดชอบ ควำมระมัดระวัง และควำมซื่ อสัตย์ สำมำรถเข้ำร่ วมประชุมกรรมกำรอย่ำงสม่ำเสมอ มีประวัติ
กำรท ำงำนและจริ ยธรรมที่ ดีง ำม โดยพิจ ำรณำให้อ งค์ป ระกอบของคณะกรรมกำรมีค วำมสมบู รณ์ และเป็ น
ประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั และคำนึงถึงโอกำสที่อำจมีปัญหำในเรื่ องควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ดว้ ย
ทั้งนี้ กำรเลือกตั้งกรรมกำรทดแทนกรรมกำรที่ออกจำกตำแหน่ งเมื่อครบวำระหรื อกำรตั้งกรรมกำรเพิ่ม ถือปฏิบตั ิ
ตำมพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัดและข้อบังคับของบริ ษทั
สำหรับกำรคัดเลือกบุคคลผูด้ ำรงตำแหน่ งผูบ้ ริ หำร บริ ษทั จะพิจำรณำจำกควำมรู ้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ใน
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องและประวัติกำรทำงำน โดยดำเนินกำรคัดเลือกตำมระเบียบเกี่ยวกับกำรบริ หำรทรัพยำกรบุคคล
ส่ วนกำรคัดเลือกกรรมกำรอิสระบริ ษทั มีหลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำคัดเลือก ดังนี้
1. หลัก เกณฑ์ต ำมที่ ก ำหนดโดยส ำนัก งำนคณะกรรมกำรก ำกับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลำดหลัก ทรั พ ย์แ ละตำม
กฎระเบียบของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้
(1) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ1ของจำนวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดในบริ ษทั บริ ษทั ในเครื อบริ ษทั ร่ วมหรื อ
บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตำมมำตรำ 258 ตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์)
(2) ไม่มีส่วนร่ วมในกำรบริ หำรงำนรวมทั้งไม่เป็ นลูกจ้ำงพนักงำนที่ปรึ กษำที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรื อผูท้ ี่
มีอำนำจควบคุมของบริ ษทั บริ ษทั ในเครื อบริ ษทั ร่ วมหรื อบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง
(3) ไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุ รกิจ รวมทั้งไม่มีผลประโยชน์หรื อส่ วนได้ส่วนเสี ยไม่ว่ำทำงตรงหรื อทำงอ้อม
ทั้งในด้ำนกำรเงินและกำรบริ หำรของบริ ษทั บริ ษทั ในเครื อบริ ษทั ร่ วมหรื อบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งใน
ลักษณะที่จะทำให้ขำดควำมเป็ นอิสระ
(4) ไม่เป็ นญำติสนิทหรื อมีควำมสัมพันธ์อื่นที่อำจทำให้ขำดควำมเป็ นอิสระกับผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้น
รำยใหญ่บ ริ ษ ัท ในเครื อ บริ ษ ัท ร่ วมหรื อ บุ คคลที่ อ ำจมี ควำมขัดแย้งและไม่ไ ด้รับ กำรแต่ งตั้งให้เป็ น
ตัวแทนเพื่อรักษำผลประโยชน์ของกรรมกำรหรื อผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่
(5) สำมำรถเข้ำร่ วมประชุมคณะกรรมกำรของบริ ษทั ได้อย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อติดตำมผลกำรดำเนิ นงำนและ
เสนอควำมเห็นเพื่อกำรตัดสิ นใจในกิจกรรมต่ำงๆของบริ ษทั
2. มีควำมรู ้ ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ที่เป็ นประโยชน์กบั ธุ รกิ จของบริ ษทั เช่นควำมรู ้ดำ้ นวิศวกรรมด้ำน
บัญชีและกำรเงินเป็ นต้น
3. มีคุณสมบัติในเรื่ องประวัติและชื่ อเสี ยงที่ผ่ำนมำในทำงที่ดีไม่เคยมีพฤติกรรมที่แสดงถึงกำรประพฤติผิดต่อ
หน้ำที่ที่ตอ้ งปฏิบตั ิดว้ ยควำมระมัดระวัง (Duties of care) และซื่อสัตย์สุจริ ต (Duties of loyalty)เพื่อประโยชน์
ที่ดีที่สุดของผูถ้ ือหุน้ ผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ ำยและของกิจกำรที่ตนเป็ นหรื อเคยเป็ นผูบ้ ริ หำร
8.3 เลขำนุกำรบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
นำยนิติสิทธิ์ จงพิทกั ษ์รัตน์ ทำหน้ำที่เลขำนุกำรบริ ษทั
(รำยละเอียดเกี่ยวกับเลขำนุกำรบริ ษทั ปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 1)
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ค่ ำตอบแทนของกรรมกำรและผู้บริหำร
1. ค่ำตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
1.1 ค่ำตอบแทนกรรมกำรของบริ ษทั
ในปี 2563 ค่ำตอบแทนของกรรมกำรบริ ษทั จำนวน 15 ท่ำน ที่ได้รับในรู ปของค่ำตอบแทนกรรมกำรและโบนัส
เป็ นจำนวนรวมทั้งสิ้ น 28,618,528 บำท เทียบกับค่ำตอบแทนและโบนัสของกรรมกำรบริ ษทั จำนวน 15 ท่ำน เป็ น
จำนวนรวม 24,571,575 บำท ในปี 2562 ที่ผำ่ นมำ โดยมีรำยละเอียดค่ำตอบแทนและโบนัส สำหรับปี 2563
หน่วย: บำท
เลขที่
ชื่ อ – สกุล
ตำแหน่ ง
ค่ ำตอบแทน
โบนัส
รวม
1. นำยขันธ์ชยั วิจกั ขณะ
ประธำนกรรมกำร
1,804,908
280,818
2,085,726
2. นำยประชัย เลี่ยวไพรัตน์
กรรมกำร
1,804,908
280,818
2,085,726
3. ดร.ประมวล เลี่ยวไพรัตน์
กรรมกำร
1,804,908
280,818
2,085,726
4. นำยสุ พจน์ สิ งห์เสน่ห์
กรรมกำร
1,804,908
280,818
2,085,726
5. นำงสำวมำลินี เลี่ยวไพรัตน์
กรรมกำร
1,804,908
280,818
2,085,726
6. ดร.ชวิน เอี่ยมโสภณำ 1/
กรรมกำร
601,636
280,818
882,454
7. นำยประหยัด เลี่ยวไพรัตน์
กรรมกำร
1,804,908
280,818
2,085,726
8. นำงอรพิน เลี่ยวไพรัตน์
กรรมกำร
1,804,908
280,818
2,085,726
9. นำยมนัส สุ ขสมำน
กรรมกำร
1,804,908
280,818
2,085,726
10. นำยพิเศษ เอี่ยมสกุลรัตน์
กรรมกำร
1,804,908
280,818
2,085,726
11. นำยทยุติ ศรี ยกุ ต์สิริ
กรรมกำร
1,804,908
280,818
2,085,726
12. นำยทวิช เตชะนำวำกุล
กรรมกำร
1,804,908
280,818
2,085,726
13. นำยภำกร เลี่ยวไพรัตน์
กรรมกำร
1,804,908
280,818
2,085,726
14. นำยพรพล สุ วรรณมำศ
กรรมกำร
1,804,908
1,804,908
15. นำงสำวธัญญำรัตน์ เอี่ยมโสภณำ 2/
กรรมกำร
902,454
902,454
รวม
24,967,894
3,650,634 28,618,528
หมำยเหตุ : 1/ ดร.ชวิน เอี่ยมโสภณำ ซึ่งเป็ นกรรมกำรบริ ษทั ได้เสี ยชีวติ เมื่อวันที่ 6 พฤษภำคม 2563
2/ คณะกรรมกำรบริ ษทั เมื่อวันที่ 25 มิถุนำยน 2563 ได้มีมติแต่งตั้งนำงสำวธัญญำรัตน์ เอี่ยมโสภณำ เข้ำ
ดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริ ษทั

ค่ำตอบแทนของกรรมกำรในบริ ษทั ย่อย (บริ ษทั ไนเตรทไทย จำกัด)
เลขที่
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่ อ – สกุล
นำยประชัย เลี่ยวไพรัตน์
ดร.ประมวล เลี่ยวไพรัตน์
นำยประหยัด เลี่ยวไพรัตน์
นำงอรพิน เลี่ยวไพรัตน์
นำยภำกร เลี่ยวไพรัตน์
รวม

ตำแหน่ ง
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

ค่ ำตอบแทน
120,000
80,000
80,000
80,000
80,000
440,000

โบนัส
120,000
80,000
80,000
80,000
80,000
440,000

รวม
240,000
160,000
160,000
160,000
160,000
880,000

1.2 ค่ำตอบแทนผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั
ค่ำตอบแทนผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั จำนวนรวม 6 ท่ำน ที่ได้รับในรู ปของเงินเดือนและโบนัสในปี 2563 เป็ น
จำนวนรวมทั้งสิ้ น 205,281,900 บำท เทียบกับจำนวนค่ำตอบแทนผูบ้ ริ หำรจำนวน 7 ท่ำน เป็ นจำนวนรวมทั้งสิ้ น
238,320,190 บำท ในปี 2562 ที่ผำ่ นมำ
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2. ค่ำตอบแทนอื่น
บริ ษทั จัดให้มีรถประจำตำแหน่งแก่ผบู ้ ริ หำรของบริ ษทั
กำรถือหุ้นในบริษัทของกรรมกำรและผู้บริหำร (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภำวะ) ณ วันที่ 30 ธันวำคม 2563
รำยชื่อคณะกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร

จำนวนหุน้ ที่ถือ
จำนวนหุน้ ที่ถือ
เปลี่ยนแปลง
ณ วันที่
ณ วันที่
เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
4 สิ งหำคม 2563
30 ธันวำคม 2563
ระหว่ำงปี 2563
(หุน้ )
(หุน้ )
(หุน้ )
1. นำยประชัย เลี่ยวไพรัตน์
874,346,240
874,346,240
2. ดร.ประมวล เลี่ยวไพรัตน์
808,900,000
808,900,000
3. นำยประหยัด เลี่ยวไพรัตน์
867,122,740
867,122,740
4. นำงอรพิน เลี่ยวไพรัตน์*
*
*
*
5. นำยมนัส สุ ขสมำน
6. นำยพิเศษ เอี่ยมสกุลรัตน์
8,128,400
8,128,400
7. นำยทวิช เตชะนำวำกุล
270,800
270,800
8. นำยทยุติ ศรี ยกุ ต์สิริ
94,425,890
94,425,890
9. นำยขันธ์ชยั วิจกั ขณะ
27,760
27,760
10. นำงสำวมำลินี เลี่ยวไพรัตน์
8,143,080
8,143,080
11. นำยสุ พจน์ สิ งห์เสน่ห์
12. นำยภำกร เลี่ยวไพรัตน์
862,745,810
862,745,810
13. นำยพรพล สุ วรรณมำศ
14. นำงสำวธัญญำรัตน์ เอี่ยมโสภณำ**
15. นำยประเสริ ฐ อิทธิเมฆินทร์
10,480
10,480
16. นำยกรัณย์ พิพิธสมบัติ
29,000
29,000
17. นำยสมเกียรติ ศรี สุวรรณ
18. นำงสำวจุฬำรัตน์ ด่ำนวัฒนชัย
19. นำยพงศ์ศกั ดิ์ เหยีย่ งสกุล
20. นำงบุษศรำ เกตุมณี
6,000
6,000
หมำยเหตุ : * นับรวมอยูใ่ นกำรเปลี่ยนแปลงหุน้ ของนำยประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ตำมมำตรำ 258 พรบ.หลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์
** คณะกรรมกำรบริ ษทั เมื่อวันที่ 25 มิถุนำยน 2563 ได้มีมติแต่งตั้งนำงสำวธัญญำรัตน์ เอี่ยมโสภณำ เข้ำดำรง
ตำแหน่งกรรมกำรบริ ษทั
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8.5 บุคลำกร
8.5.1 จำนวนบุคลำกร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีพนักงำนรวม 9,896 คน และผูบ้ ริ หำรรวม 157 คน คิดเป็ นจำนวนรวม
10,053 คน โดยแบ่งตำมสำยงำนหลักได้ดงั นี้
จำนวนพนักงำน

บริ ษทั / กลุ่มธุรกิจ

สำนักงำนใหญ่

โรงงำน

รวม

1,113

-

1,113

2. โรงปูนซิเมนต์ และศูนย์จ่ำยปูนซิเมนต์

-

4,490

4,490

3. โรงงำนเม็ดพลำสติก จังหวัดระยอง

-

590

590

4. โรงงำนกระเบื้องหลังคำคอนกรี ตและไฟเบอร์ซิเมนต์ จังหวัดสระบุรี

-

811

811

5. บริ ษทั ทีพีไอ คอนกรี ต จำกัด
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1,274

1,477

6. บริ ษทั ทีพีไอ โพลีน ชีวะอินทรี ย ์ จำกัด

36

44

80

7. บริ ษทั ทีพีไอ โพลีน เพำเวอร์ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย

103

1,070

1,173

8. บริ ษทั โรงกลัน่ น้ ำมันทีพีไอ (1997) จำกัด

2

-

2

9. บริ ษทั มำสเตอร์อำชีพ (ประเทศไทย) จำกัด

-

42

42

10. บริ ษทั ไนเตรทไทย จำกัด

10

72

82

11. บริ ษทั ทีพีไอ ออลซีซนั่ ส์ จำกัด

-

193

193

1,467

8,586

10,053

1. บริ ษทั ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหำชน) สำนักงำนใหญ่

รวม
8.5.2

ข้ อพิพำทด้ำนแรงงำนที่สำคัญในระยะเวลำ 3 ปี ที่ผ่ำนมำ
-ไม่มี-

8.5.3

ค่ ำตอบแทนพนักงำน
ค่ำตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน

ค่ำตอบแทนให้แก่พนักงำน (ไม่รวมผูบ้ ริ หำร) สำหรับปี 2563 เท่ำกับ 5,735.81 ล้ำนบำท โดยค่ำตอบแทนดังกล่ำว
ประกอบด้วยเงินเดือน ค่ำคอมมิชชัน่ โบนัส เบี้ยเลี้ยง และสวัสดิกำรอื่นๆ
8.5.4 พัฒนำบุคลำกรให้ สอดคล้ องกับเป้ ำหมำยขององค์ กร
บริ ษทั ตระหนักดีว่ำบุคลำกรเป็ นทรั พยำกรที่มีค่ำและเป็ นกำลังสำคัญในกำรขับเคลื่อนองค์กร โดยมุ่งเน้นพัฒนำ
บุคลำกรให้เป็ นผูท้ ี่มีคุณภำพ มีคุณธรรม จริ ยธรรม ยึดมัน่ ในควำมซื่ อสัตย์ สุ จริ ต มีควำมรับผิดชอบต่อองค์กรและ
สั ง คม นอกจำกนี้ บริ ษัท ยัง สนั บ สนุ น ให้ พ นั ก งำนมี ส่ ว นร่ วมในกำรช่ ว ยเหลื อ สั ง คม (Corporate Social
Responsibility) ซึ่ งบริ ษทั เชื่ อว่ำกำรพัฒนำพนักงำนให้เป็ นคนดีมีควำมสำมำรถ จะช่ วยส่ งเสริ มให้องค์กรเติบโต
ก้ำวหน้ำอย่ำงยัง่ ยืน
ในกำรพัฒนำบุคลำกรและกำรเรี ยนรู ้ บริ ษทั มีนโยบำยพัฒนำศักยภำพ ทักษะควำมรู ้ ควำมสำมำรถในกำรทำงำน
ให้กบั พนักงำนทุกคนอย่ำงเหมำะสมและต่อเนื่องอย่ำงเท่ำเทียมกัน ดังนี้
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 มีแผนงำนและหลักสู ตรฝึ กอบรมพนักงำน เพื่อสอนงำนทั้งในงำนที่ตอ้ งปฏิบตั ิหรื อที่มีควำมเกี่ ยวข้อง เพื่อให้
พนักงำนมีควำมรู ้ ควำมเข้ำใจ สำมำรถปฏิบตั ิงำนได้อย่ำงถูกต้อง ปลอดภัยและเหมำะสมในแต่ละตำแหน่ งงำน
โดยแผนงำนประจำปี นี้ ได้มำจำกกำรออกแบบสำรวจควำมต้องกำรในกำรจัดอบรม (Survey Needs) จำกทุก
หน่วยงำน เพื่อให้ได้ควำมต้องกำรที่แท้จริ งในกำรจัดฝึ กอบรม
 กำรฝึ กอบรมภำยนอก (External Training) เพื่อ พัฒนำศักยภำพ ควำมรู ้ ควำมสำมำรถตำมลักษณะงำนที่
เหมำะสม โดยส่ งพนักงำนเข้ำรับกำรอบรม หรื อสัมมนำหลักสู ตรต่ำงๆ กับสถำบันจัดอบรมภำยนอก มีกำรส่ ง
ผูบ้ ริ หำรและพนักงำนไปดูงำนทั้งในและต่ำงประเทศ สม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์ และให้ทนั เหตุกำรณ์ในกำร
บริ หำรสมัยใหม่ รวมทั้งส่ งพนักงำนไปอบรมกับศูนย์พฒั นำฝี มือแรงงำนเพื่อเตรี ยมกำรสำหรับเป็ นวิทยำกรและผู ้
ตรวจสอบกำรจัดระดับฝี มือช่ ำง ของโรงงำน และตัวอย่ำงหลักสู ตรอื่น เช่น นักบริ หำรกำรพัฒนำในยุคดิจิดลั ,
Digital Nation on Data Governance, A Joint Cooperation between Exim Thailand and NEXI, คอนกรี ตรี ไซเคิล
คุณภำพสู ง กำรมุ่งสู่ สังคมรี ไซเคิลที่ประหยัดทรัพยำกร, กฎหมำยกำรค้ำระหว่ำงประเทศ, นักบริ หำรยุทธศำสตร์ ,
หลักสู ตรกำรกำกับกำรปฏิบตั ิงำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (IT Compliance), ถึงเวลำเปลี่ยนวิกฤตมลภำวะ สู่
ทศวรรษแห่ ง พลังงำนทดแทน, Service Innovation masterclass 2020 "นวัตกรรมบริ กำร กลยุทธ์เพื่อกำร
ปรับเปลี่ยนสู่ ธุรกิจโลกดิจิทลั ", Digital Business Solutions Summit 2020, ประชุมรับฟังควำมเห็นต่อมำตรกำร
ยกเลิกกำรใช้แร่ ใยหิ นไครโซไทล์เป็ นวัตถุดิบในกำรผลิต (กลุ่มผลิตภัณฑ์กระเบื้องและท่อซี เมนต์ใยหิ น), เปิ ด
กฎหมำย เคลียร์ปัญหำภำษี กับกูรูดำ้ นภำษี, กำรเตรี ยมควำมพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพวิศวกรรม
ควบคุมระดับภำคีวิศวกรพิเศษ สำขำวิศวกรรมโยธำ, ข้อควรระวังในกำรจัดทำงบกำรเงิน กำรปิ ดบัญชีและกำร
นำเสนองบกำรเงิน, ก้ำวทันกับกำรจัดทำบัญชี สำหรับผูท้ ำบัญชีตำมหลักเกณฑ์ทำงบัญชี , มำตรฐำนตรวจสอบ
โรงงำน เป็ นต้น
 กำรฝึ กอบรมภำยใน (In-house Training) เพื่อพัฒนำแนวคิด ศักยภำพและควำมรู ้ ควำมสำมำรถในกำรปฏิบตั ิงำน
ตลอดจนให้ส อดคล้อ งกับ เป้ ำหมำยขององค์กรและสภำวะกำรณ์ กำรแข่ งขัน ในปั จจุ บ ัน และตำมเทรนหรื อ
เหตุกำรณ์ของกำรอบรมในแต่ละปี
โดยมีกำรจัดฝึ กอบรมในหลำยๆ ด้ำน ดังนี้
 หลักสู ตรด้ ำนกำรพัฒนำจิตใจและเตรี ยมควำมพร้ อมในกำรปฏัติงำน ส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม โดยกำร
ปฏิบตั ิธรรม ให้กบั พนักงำนใหม่ (Orientation) กำรฟังธรรมะและปฏิบตั ิธรรม กำรฝึ กนั่งสมำธิ และกำรเดิน
จงกรม เป็ นเวลำ 1 วัน ที่วดั พระรำมเก้ำกำญจนำภิเษก พร้อมทั้งให้มีกำรเรี ยนรู ้กระบวนกำรผลิต ประเภทของ
ผลิตภัณฑ์ปูนซิเมนต์ กระเบื้อง สี และปุ๋ ยอินทรี ย ์ และเยีย่ มชมโรงงำนสระบุรี 1 วัน เพื่อให้พนักงำนเกิดควำม
มัน่ ใจและภำคภูมิใจในบริ ษทั รวมถึงสร้ำงคุณธรรมและทัศนคติที่ดีต่อกำรทำงำนและเพื่อนร่ วมงำน
 หลักสู ตรทำงด้ ำนธรรมะในกำรทำงำน และธรรมะให้ กับบุตรหลำนของพนักงำน โดยจัดเป็ นประจำทุกปี
อย่ำงต่อเนื่อง โดยปี นี้ได้จดั บรรยำยธรรมเรื่ อง “ทำงำนด้วยหัวใจแห่ งควำมสุ ข” เพื่อให้พนักงำนทุกคนได้มี
ธรรมะเป็ นสิ่ งยึดเหนี่ยวจิตใจ และเป็ นที่พ่ ึงทำงใจในกำรทำงำนและกำรดำเนิ นชีวิตประจำวันได้เป็ นอย่ำงดี
และเหมำะสมกับตนเอง
 อบรมด้ำนกำรบริหำรจัดกำร (Management) ให้กบั พนักงำนและผูบ้ ริ หำรทุกระดับ เพื่อพัฒนำทักษะในกำร
บริ หำรให้สอดคล้องกับกำรดำเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั และทันเหตุกำรณ์ปัจจุบนั เช่น กำรควบคุมและติดตำม
งำน, กำรกำหนดเป้ ำหมำยและวำงแผนในกำรทำงำน, Coach Skills ทักษะกำรโค้ชสำหรับหัวหน้ำงำน,
พ.ร.บ.คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ.2562 ภำคปฏิบตั ิ เป็ นต้น
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 อบรมด้ ำนพฤติกรรมทำงอำรมณ์ และสั งคม (Soft Skills) เช่น กำรสร้ำงทีมสู่ ควำมสำเร็ จ Team Building,
เทคนิคกำรสื่ อสำรและกำรประสำนงำน, จิตสำนึกควำมเป็ นเจ้ำของและผูกพันกับองค์กร, ควำมซื่อสัตย์ รัก
องค์กรและมีธรรมะในใจ เป็ นต้น
 อบรมด้ ำนงำนขำยและกำรตลำด เพื่อพัฒนำและเสริ มทักษะด้ำนงำนขำยและกำรตลำดให้กับหน่ วยงำนที่
เกี่ยวข้อง เช่น กำรวำงแผนกำรขำย สำหรับนักขำยมือโปร, เทคนิคกำรขำยและกำรตลำดสมัยใหม่ 4.0, เป็ น
ต้น
 อบรมด้ำนควำมรู้ เกีย่ วกับผลิตภัณฑ์ และเทคนิควิธีกำรใช้ งำนผลิตภัณฑ์ ประเภทต่ ำงๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ทีพีไอ
และเทคนิคกำรใช้งำน, ทบทวนควำมรู ้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ทีพีไอ เป็ นต้น
 หลักสู ตรด้ำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย เช่น เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรทำงำนระดับหัวหน้ำงำน
เป็ นต้น
 หลักสู ตรด้ำนวิชำชีพเฉพำะด้ำน เพื่อให้ทรำบถึงระเบียบข้อบังคับทำงกฎหมำยใหม่ ที่ควรทรำบให้ทนั สมัย
อยูเ่ สมอในกำรปฎิบตั ิงำน เช่น
 งำนด้ำนบัญชี เช่น สิ ทธิ ประโยชน์ภำษี BOI ใช้อย่ำงไรให้ถูกต้อง, หลักเกณฑ์กำรใช้อตั รำแลกเปลี่ยน,
หลักเกณฑ์ภำษี มูลค่ำเพิ่มทั้งระบบ, อนุ สัญญำภำษี ซ้อนกับภำระภำษีจ่ำยเงินไปต่ำงประเทศ, เปิ ด
กฎหมำย เคลียร์ ปัญหำภำษี กับกูรูดำ้ นภำษี, A Joint Cooperation between Exim Thailand and NEXI
เป็ นต้น
 งำนด้ำนบริ หำรงำนบุคคล เช่น พ.ร.บ.คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ.2562, คดีพนักงำนทุจริ ต ป้ องกัน
สอบสวน ฟ้องร้องพนักงำนทุจริ ตต่อสู ้คดีในศำล เป็ นต้น
 งำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ เช่น หลักสู ตรกำรกำกับกำรปฏิบตั ิงำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (IT
Compliance), Digital Business Solutions Summit 2020, Digital Nation on Data Governance,
Service Innovation Masterclass 2020 "นวัตกรรมบริ กำร กลยุทธ์เพื่อกำรปรับเปลี่ยนสู่ ธุรกิจโลกดิจิทลั "
เป็ นต้น
 งำนด้ำนวิศวกรรม เช่ น มำตรฐำนตรวจสอบโรงงำน, กำรเตรี ยมควำมพร้ อ มเพื่อขอรั บใบอนุ ญำต
ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภำคีวศิ วกรพิเศษ สำขำวิศวกรรมโยธำ เป็ นต้น
 หลักสู ตรสำหรั บผู้บริ หำร เพื่อเสริ มสร้ำงควำมรู ้ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำงำนให้มีประสิ ทธิ ภำพ รวมทั้ง
ควำมรู ้และวิวฒั นำกำรที่ทนั สมัย ทันต่อเหตุกำรณ์ปัจจุบนั ในหลักสู ตรต่ำงๆ ที่สำคัญและเป็ นประโยชน์ เช่น
นักบริ หำรกำรพัฒนำในยุคดิจิดทั , นักบริ หำรยุทธศำสตร์ , Handing & Transporting Chemicals &
Dangerous Goods Summit 2020, ถึงเวลำเปลี่ยนวิกฤตมลภำวะสู่ ทศวรรษแห่ ง พลังงำนทดแทน, Service
Innovation masterclass 2020 "นวัตกรรมบริ กำร กลยุทธ์เพื่อกำรปรับเปลี่ยนสู่ ธุรกิจโลกดิจิทลั " เป็ นต้น
 หลักสู ตรด้ ำ นพลังงำน เช่ น กำรอบรมระบบมำตรฐำนกำรจัดกำรด้ำนพลังงำนและข้อ กำหนดของ ISO
50001 อบรม TSV Energy Chart & Energy Equation กำรรณรงค์สร้ำงจิตสำนึกในกำรอนุรักษ์พลังงำน
นอกจำกนี้ บริ ษทั ยังมุ่งเน้นดูและเอำใจใส่ พนักงำนให้มีควำมเป็ นอยู่ที่ดี มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรั พย์สิน โดยมี
โครงกำรต่ำงๆ เกิดขึ้น ดังนี้
 โครงกำรกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด บริ ษทั ได้รับเกียรติบตั รเป็ นโรงงำนสี ขำวปลอดยำเสพติดแบบ
ยัง่ ยืน มีกำรสุ่ มตรวจสำรเสพติดจำกปัสสำวะให้กบั พนักงำนและคนงำนเป็ นประจำ มีกำรสุ่ มตรวจแอลกอฮอล์
จำกลมหำยใจก่อนเข้ำทำงำน และระหว่ำงเวลำทำงำนในช่วงเทศกำลต่ำง ๆ เพื่อเฝ้ำระวังและป้ องกันกำรเกิ ด
อุบตั ิเหตุเป็ นประจำ
 กำรสนับสนุ นเปิ ดโอกำสให้กบั คนพิกำรเข้ำร่ วมทำงำนกับบริ ษทั ด้วย โดยสนับสนุ นหลักกำรควำมเสมอภำค
และควำมเท่ำเทียมในสังคม บริ ษทั มีระเบียบปฏิบตั ิอย่ำงชัดเจนในกำรจ้ำงงำนโดยไม่จำกัดเพศ อำยุ แหล่งที่มำ
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ทำงสังคม ชนชั้น สถำนภำพ เชื้อชำติ ศำสนำ สถำบันกำรศึกษำ รวมทั้งค่ำตอบแทนและควำมเจริ ญก้ำวหน้ำใน
หน้ำที่กำรงำน ทั้งนี้จะต้องพิจำรณำควำมเหมำะสมกับประเภทของงำนและควำมสำมำรถส่ วนบุคคล
คุ ณ ภำพและส่ งเสริ ม กำรเพิ่มผลผลิต บริ ษ ัท ให้ควำมใส่ ใจและตระหนัก ถึ ง กำรปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภำพทั้งด้ำนกำรผลิ ต
สิ่ งแวดล้อม สุ ขภำพอนำมัยและควำมปลอดภัยของพนักงำน และควำมรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ควบคู่กบั กำรพัฒนำ
ธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง โดยกำรจัดกิจกรรมส่ งเสริ มคุณภำพต่ำงๆ และจัดอบรมให้ควำมรู ้กบั พนักงำนทุกระดับ เช่น ระบบ
มำตรฐำนคุณภำพ ISO 9000 ระบบกำรจัดกำรสิ่ งแวดล้อม ISO 14001 และ OHSAS:18001 ระบบกำรจัดกำรอำชี ว
อนำมัย และควำมปลอดภัย มอก.18001 ควำมรั บ ผิด ชอบต่ อ สั ง คม(CSR)ส ำหรั บ พนั ก งำนและผู ้บ ริ หำร เป็ นต้น
นอกจำกนี้ ยังจัดกิ จกรรมกำรเพิ่มประสิ ทธิ ภำพของฝ่ ำยสนับสนุ น Office Improvement (OI) ซึ่ งเป็ นกำรทำ Total
Productive Management (TPM) ในหน่ วยงำนที่ไม่เกี่ยวข้องกับกำรผลิตโดยตรง แต่มีผลในกำรสนับสนุ นต่อกำรผลิต
โดยมุ่งเน้นกำจัดกำรสู ญเสี ยที่เกิดขึ้นจำกกำรทำงำน และเพิ่มประสิ ทธิภำพกำรทำงำนให้สูงขึ้น
นอกจำกกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนที่ผูบ้ งั คับบัญชำจะประเมินผูใ้ ต้บงั คับบัญชำแต่ละคนแล้ว ในงวดประเมินผล
เดือนสิ งหำคม 2557 เป็ นต้นไป ได้มีกำรเพิ่มระบบประเมินแบบใหม่ โดยมุ่งหวังให้พนักงำนทุกระดับได้รับทรำบและ
รับผิดชอบต่อกำรดำเนินงำนของโรงงำนร่ วมกัน โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ จำกต้นทุนกำรผลิตรวม ต้นทุนค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ของ
แต่ละฝ่ ำย กำรดำเนินงำนด้ำนควำมปลอดภัยของแต่ละแผนกและกำรเข้ำร่ วมกิจกรรมเพิ่มผลผลิตของพนักงำนแต่ละคน
ด้ ำนส่ งเสริ มกำรใช้ เวลำว่ ำงให้ เป็ นประโยชน์ บริ ษทั จัดให้มีสโมสรและชมรมต่ำงๆ เช่ น ชมรมพุทธศำสน์ และชมรม
กีฬำทุกประเภท เช่น ชมรมเปตอง ชมรมฟุตบอล ชมรมกอล์ฟ ชมรมจักรยำน และชมรมจิตอำสำ เป็ นต้น
ส่ งเสริ มกำรออมทรั พย์ บริ ษ ัทได้จดั ให้มีสหกรณ์อ อมทรั พย์ทีพีไอ โพลีน -คอนกรี ต จำกัดและสหกรณ์ อ อมทรั พย์
พนักงำน ทีพีไอ โพลีน จำกัด เพื่อส่ งเสริ มกำรออมและให้พนักงำนมีระเบียบวินัยทำงกำรเงิน รวมถึงช่วยเหลือบรรเทำ
ควำมเดือดร้อนในด้ำนกำรเงินให้กบั พนักงำน
สวัสดิกำรพนักงำน บริ ษทั มุ่งดูแลพนักงำนให้มีชีวติ ควำมเป็ นอยูท่ ี่ดีควำมก้ำวหน้ำและควำมมัน่ คงในอำชีพให้พนักงำน
บริ ษทั มีมำตรฐำนของระบบประเมิน ผล กำหนดสำยควำมก้ำวหน้ำในอำชี พให้กับพนักงำนมี ควำมมัน่ คงในอำชี พ
นอกเหนือจำกผลตอบแทนทำงด้ำนเงินเดือนและโบนัสแล้ว บริ ษทั ยังได้จดั สวัสดิกำรที่ดีให้กบั พนักงำน เช่น สวัสดิกำร
ค่ ำรั กษำพยำบำลผูป้ ่ วยนอก ให้กับ พนัก งำนบิ ดำ มำรดำ คู่ ส มรส และบุ ตรที่ ถู กต้อ งตำมกฏหมำย สวัส ดิ กำรค่ ำ
รักษำพยำบำลผูป้ ่ วยใน กำรคุม้ ครองชี วิ ตพนักงำน โดยกำรทำประกันชีวิตและอุบตั ิเหตุให้กบั พนักงำน กำรจัดตรวจ
สุ ขภำพประจำปี เงินช่วยเหลืองำนศพพนักงำนหรื อญำติช้ นั ต้นของพนักงำนเสี ยชีวิต บริ ษทั อนุ ญำตให้พนักงำนจัดตั้ง
สมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์ข้ ึนเพื่อเป็ นกำรช่วยเหลือกันในหมู่สมำชิก กรณี พนักงำนที่เป็ นสมำชิ กเสี ยชีวิต กำรจัดให้
สถำนพยำบำลจำกภำยนอกเข้ำมำตรวจสุ ขภำพ กำรฉี ดวัคซี นป้ องกันบำดทะยัก กำรวัคซี นป้ องกันไวรัสตับอักเสบ-บี
กำรฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่สำยพันธุ์ใหม่ให้กบั พนักงำนทุกคน รวมทั้งเฝ้ำระวังและติดตำมให้ทุกคนได้รับวัคซี น
อย่ำงครบถ้วน สำหรับพนักงำนที่ปฏิบตั ิงำนตำมจุดที่มีควำมเสี่ ยง บริ ษทั ได้สอดส่ องเฝ้ำระวังและจัดให้พนักงำนได้
ตรวจสุ ขภำพอย่ำงทัว่ ถึงครบถ้วน หำกตรวจพบว่ำมีปัญหำทำงด้ำนสุ ขภำพจะมีกำรส่ งตรวจซ้ ำและปรับเปลี่ยนงำนที่
เหมำะสมให้ทนั ที นอกจำกนี้ บริ ษทั ยังจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริ กำรตรวจรักษำฟรี ให้กบั ประชำชนตำมชุมชนต่ำงๆ
รอบโรงงำน มีกำรจัดให้พนักงำนบริ จำคโลหิ ตร่ วมกับสภำกำชำดไทยและโรงพยำบำลศูนย์สระบุรีและเหล่ำกำชำด
สระบุรี เป็ นประจำทุก 3 เดือ น นอกจำกนี้ ยังมีกำรจัดแข่งขันกี ฬำฟุตบอลภำยในหน่ วยงำนต่ ำงๆ เพื่อ เป็ นกำรเชื่ อ ม
สัมพันธ์ระหว่ำงพนักงำนและผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ด้วย อีกทั้งยังติดต่อสถำบันกำรเงินภำยนอกได้แก่ ธนำคำรอำคำร
สงเครำะห์และธนำคำรออมสิ นเพื่อให้พนักงำนที่ตอ้ งกำรจะมีที่อยูอ่ ำศัยสำมำรถหำแหล่งเงินกูไ้ ด้ดว้ ยอัตรำดอกเบี้ยที่ถูก
กว่ำบุคคลทัว่ ไป
ด้ำนสนับสนุนกำรศึกษำบุตรพนักงำน บริ ษทั ได้จดั ให้มีสวัสดิกำรทุนสงเครำะห์บุตร เป็ นค่ำเล่ำเรี ยนของบุตรพนักงำน
และจัดสวัสดิกำรด้ำนกำรศึกษำของบุตรพนักงำน
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กำรสนับสนุน-เปิ ดโอกำส ให้ คนพิกำรเข้ ำร่ วมทำงำนกับบริ ษัท โดยสนับสนุ นหลักกำรควำมเสมอภำค และควำมเท่ำ
เทียมกันในสังคม บริ ษทั มีระเบียบปฏิบตั ิอย่ำงชัดเจนในกำรจ้ำงงำนโดยไม่จำกัดเพศ อำยุ แหล่งที่มำทำงสังคม ชนชั้น
สถำนภำพ เชื้อชำติ ศำสนำ สถำบันกำรศึกษำ รวมทั้งค่ำตอบแทนและโอกำสควำมเจริ ญก้ำวหน้ำในหน้ำที่กำรงำน ทั้งนี้
บริ ษทั รับคนพิกำรเข้ำปฏิบตั ิงำนอย่ำงต่อเนื่ อง โดยพิจำรณำควำมเหมำะสมกับประเภทของงำนและควำมสำมำรถส่ วน
บุคคล
ระบบกำรบริหำรงำนบุคคล ระบบบริ หำรงำนบุคคลของบริ ษทั เป็ นระบบ Online เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ถูกต้อง รวดเร็ ว และ
อำนวยควำมสะดวกให้กับพนักงำน โดยบริ ษทั ได้เชื่อมต่อระบบบริ หำรบุคคล Online ดังกล่ำวให้สำมำรถใช้งำนได้
ครอบคลุมทัว่ ทั้งองค์กร เช่ น ระบบกำรลำและแจ้งเวลำทำงำน ระบบกำรบันทึกเวลำทำงำน Finger Scan ระบบกำร
ประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำน ระบบฐำนข้อมูลพนักงำน ระบบ Pay Roll และติดตั้งกล้อง CCTV ตำมจุดสำคัญ เป็ นต้น
ตลอดปี 2562 ได้มีกำรปรั บ ปรุ งงำนบริ หำรงำนบุ คคล โดยได้มีกำรเชื่ อ มต่ อ ระบบบริ หำรงำนบุ คคล Online ผ่ำน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ของพนักงำนเป็ นรำยบุคคล ซึ่ งสำมำรถตรวจสอบข้อมูลพื้นฐำนของพนักงำนได้ เช่ น ข้อมูลเวลำ
ทำงำน ข้อมูลกำรลำ ค่ำรักษำพยำบำล จดหมำยและพัสดุ และสำมำรถประเมินผลร้ำนค้ำและรถโดยสำรรับส่ งพนักงำน
ทั้งนี้ พนักงำนสำมำรถตรวจสอบข้อมูลส่ วนตัวได้ทุกสถำนที่และเวลำ และสำมำรถส่ งข้อมูลข่ำวสำรหรื อข้อควำมที่
ต้อ งกำรสื่ อ สำรถึ งกัน ระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่ ฝ่ำยบุ คคลถึ งตัว พนักงำนได้โดยตรง ท ำให้ส ำมำรถสื่ อ สำรนโยบำยต่ ำงๆ
ระเบียบ คำสั่งหรื อข่ำวสำรสำคัญของบริ ษทั ถึงตัวพนักงำนโดยตรงอย่ำงรวดเร็ วและพนักงำนสำมำรถแจ้งข้อควำมหรื อ
สอบถำมฝ่ ำยบุคคลได้โดยตรงและรวดเร็ ว มีกำรตั้งกลุ่ม Small Group Activity ตำมเสำหลัก Office Improvement ใน
ระบบ TPM ( Total Productive Management ) ทำให้สำมำรถประหยัดค่ำใช้จ่ำยได้ โดยลดขั้นตอนกำรปฏิบตั ิงำน นำ
ระบบ IT เข้ำมำใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด ลดกำรใช้กระดำษ เป็ นต้น อีกทั้งทำให้ไม่ตอ้ งรั บพนักงำนทดแทนพนักงำน
บุคคลที่ลำออก
นอกจำกนี้ บริ ษทั มีกำรตั้งกลุ่ม Line Application เป็ นกลุ่มปิ ดของทุกฝ่ ำย โดยมีประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร (CEO) อยู่ใน
กลุ่มร่ วมกับพนักงำนทุกคนในฝ่ ำยนั้นๆ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภำพกำรสื่ อสำรระหว่ำง CEO ผูบ้ ริ หำรและพนักงำนทุกคน
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9. กำรกำกับดูแลกิจกำร
9.1 ภำพรวมของนโยบำยและแนวปฎิบตั ิกำรกำกับดูแลกิจกำร
คณะกรรมกำรบริ ษ ัท ให้ควำมส ำคัญและมุ่งมัน่ ดำเนิ น ธุ รกิ จโดยยึดถื อ ปฏิ บ ัติตำมกำรกำกับ ดู แ ลกิ จกำรที่ ดีแ ละมี
จริ ยธรรมธุ รกิจของกลุ่มทีพีไอโพลีน โดยเชื่อมัน่ ว่ำจะสำมำรถนำพำกลุ่มทีพีไอโพลีน บรรลุเป้ ำหมำยกำรเติบโตอย่ำงมัน่ คง
ยัง่ ยืน และสง่ำงำม สำมำรถสร้ำงควำมเชื่อมัน่ ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ำย โดยกำรดำเนิ นงำนให้สอดคล้องกับ
กำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี และมีจริ ยธรรมในกำรดำเนินธุรกิจ พัฒนำมำตรฐำนกำรปฏิบตั ิงำนให้อยูใ่ นระดับสำกล มีกำรติดตำม
ประเมินผลกำรปฏิ บ ัติงำน เพื่อ ให้มนั่ ใจว่ำได้มีกำรน ำไปใช้อย่ำงมีป ระสิ ทธิ ภ ำพ ซึ่ งครอบคลุ มถึ งกำรลงทุ น ซึ่ งจะมีกำร
วำงแผนร่ วมกัน กำหนดแผนงำนที่ชัดเจน มีกำรติดตำมผล รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนิ น งำนเป็ นประจำ รวมทั้ง
กำหนดกลยุทธ์และเป้ ำหมำยระยะยำวด้ำนกำรพัฒนำกำรเติบโตอย่ำงยัง่ ยืน คณะกรรมกำรตระหนักถึงบทบำทในฐำนะผูน้ ำ
ขององค์กร และมีควำมเข้ำใจถึงประโยชน์แ ละกำรนำหลักปฏิบ ัติกำรกำกับ ดูแลกิ จกำรที่ดีไปใช้ในองค์กร อย่ำงต่อเนื่ อ ง
เพื่อให้เป็ นที่ยอมรับในระดับสำกล
ในรอบปี 2563 ที่ผ่ำนมำ คณะกรรมกำรบริ ษทั ตระหนักถึงควำมสำคัญในกำรบริ หำรองค์กรตำมหลักกำรกำกับดูแล
กิ จกำรที่ดี โดยส่ งเสริ มให้บริ ษทั เป็ นองค์กรที่ ปฏิบตั ิ งำนด้วยควำมโปร่ งใส มีคุณธรรม และรั บผิดชอบต่อ ผูถ้ ือหุ ้น ลูกค้ำ
พนักงำน สังคม และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยอื่นๆ โดยบริ ษทั มีกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีโดยสรุ ปสำระสำคัญกำรดำเนินกำรด้ำนกำร
กำกับดูแลกิจกำรแบ่งเป็ น 5 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1. สิ ทธิของผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ตระหนักถึงควำมสำคัญและเคำรพในสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ มำโดยตลอด จึงมีนโยบำยในกำรรักษำสิ ทธิข้ นั พื้นฐำนที่ผถู ้ ือหุ ้น
พึงได้รับอย่ำงเป็ นธรรมตำมกฎหมำย ดังนี้
1. กำรจัดประชุ มผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ได้จดั ให้มีกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้นภำยในเวลำไม่เกิ น 4 เดือน นับแต่วนั สิ้ นสุ ดรอบปี บัญชี ของบริ ษทั และใน
กรณี ที่มีควำมจำเป็ นเร่ งด่วนต้องเสนอวำระเป็ นกรณี พิเศษ ซึ่ งเป็ นเรื่ องที่เกี่ ยวข้องกับผลประโยชน์ของ ผูถ้ ือหุ ้น หรื อ
เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรื อกฎเกณฑ์ กฎหมำยที่ใช้บงั คับที่ตอ้ งได้รับกำรอนุ มตั ิจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นแล้ว บริ ษทั ก็จะเรี ยก
ประชุ มวิสำมัญผูถ้ ือหุ ้นเป็ นกรณี ไป ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริ ษทั ได้จดั ให้มีกำรประชุ มสำมัญผูถ้ ือหุ ้นในวันที่ 4
สิ งหำคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อำคำรทีพีไอ ทำวเวอร์ เลขที่ 26/56 ถนนจันทน์ตดั ใหม่ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร
กรุ งเทพมหำนคร มีกรรมกำรเข้ำร่ วมประชุมจำนวน 14 คน
โดยมีผสู ้ อบบัญชีของบริ ษทั และที่ปรึ กษำกฎหมำย ทำหน้ำที่เป็ นคนกลำงในกำรตรวจสอบกำรลงคะแนนเสี ยงตลอด
กำรประชุ ม ซึ่ งประธำนกรรมกำรได้ดำเนิ นกำรประชุ มอย่ำงครบถ้วนตำมที่กฎหมำยกำหนด และผลกำรประชุมมีมติ
อนุมตั ิครบทุกวำระ
2. กำรส่ งหนังสื อเชิญประชุ มผู้ถือหุ้นล่วงหน้ ำ
เมื่อ คณะกรรมกำรบริ ษ ัท มี มติ ให้มีกำรจัดประชุ มผูถ้ ื อ หุ ้น บริ ษ ัท จะดำเนิ น กำรเปิ ดเผยมติ กำรประชุ ม วัน ประชุ ม
ระเบียบวำระกำรประชุม โดยละเอียดล่วงหน้ำ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของ
บริ ษทั ที่ http://www.tpipolene.co.th ก่อนกำรจัดส่ งหนังสื อเชิญประชุม
ทั้งนี้ บริ ษทั ได้มอบหมำยให้บริ ษทั ศูนย์รับฝำกหลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่ งเป็ นนำยทะเบียนหลักทรั พย์ของ
บริ ษ ัท เป็ นผูด้ ำเนิ นกำรจัดส่ งหนังสื อเชิ ญประชุ มผูถ้ ื อ หุ ้น ซึ่ งหนังสื อ เชิ ญประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น มีรำยละเอี ยดกำรประชุ ม
รวมทั้งข้อมูลประกอบที่สำคัญและจำเป็ นสำหรับกำรตัดสิ นใจ ควำมเห็นของคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมที่ผ่ำน
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มำ รำยงำนประจำปี พร้อมเอกสำรประกอบกำรประชุม หนังสื อมอบฉันทะตำมแบบที่กระทรวงพำณิ ชย์กำหนดจัดส่ งให้
ผูถ้ ือหุ น้ ล่วงหน้ำมำกกว่ำ 7 วันก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้ และได้ประกำศลงในหนังสื อพิมพ์รำยวันติดต่อกันต่อเนื่ อง 3 วัน
เพื่อบอกกล่ำวกำรเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นกำรล่วงหน้ำ
3. กำรอำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ได้อำนวยควำมสะดวกแก่ผูถ้ ือหุ ้นอย่ำงเท่ำเทียมกันทุกรำย โดยจัดเจ้ำหน้ำที่ให้ควำมสะดวก มีกำรตรวจสอบ
เอกสำรผูเ้ ข้ำร่ วมกำรประชุ ม ให้ผูถ้ ือหุ ้นลงทะเบียนล่วงหน้ำก่อนกำรประชุม 1 ชั่วโมง และใช้ระบบบำร์ โค้ดที่แสดง
รำยละเอียดของผูถ้ ือหุ ้นแต่ละรำยที่ได้จดั พิมพ์ไว้บนแบบฟอร์ มลงทะเบียนหรื อหนังสื อมอบฉันทะ เพื่ออำนวยควำม
สะดวกและรวดเร็ วในกำรลงทะเบียน รวมถึงจัดให้มีกำรเลี้ยงรับรองที่เหมำะสมแก่ผถู ้ ือหุน้ ที่มำร่ วมประชุมด้วย
4. กำรดำเนินกำรประชุ มผู้ถือหุ้น
ก่อนเริ่ มประชุมผูถ้ ือหุ ้น บริ ษทั ได้มีกำรชี้แจงกติกำทั้งหมดรวมถึงวิธีนับคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ ้นที่ตอ้ งลงมติในแต่ละ
วำระ โดยเมื่อมีกำรให้ขอ้ มูลตำมระเบียบวำระแล้ว ประธำนจะจัดสรรเวลำกำรประชุ มอย่ำงเพียงพอและดำเนิ นกำร
ประชุมอย่ำงเหมำะสม โดยในระหว่ำงกำรประชุมจะเปิ ดโอกำสให้ผถู ้ ือหุ ้นได้แสดงควำมคิดเห็นและซักถำมในเรื่ องที่
เกี่ยวข้องกับเรื่ องที่พิจำรณำในวำระนั้นๆ ก่อนจะให้ลงคะแนนและสรุ ปมติที่ประชุมของแต่ละระเบียบวำระ โดยในกำร
ประชุมผูถ้ ือหุ ้นจะมีกำรจดบันทึกรำยงำนกำรประชุมอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน และสรุ ปด้วยกำรลงมติพร้ อมนับคะแนน
เสี ยง
5. กำรดำเนินกำรหลังกำรประชุ มผู้ถือหุ้น
บริ ษทั จะจัดส่ งรำยงำนสรุ ปผลกำรลงมติในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภำยใน 1 วันหลังเสร็ จ
สิ้ นกำรประชุม และจะจัดส่ งรำยงำนกำรประชุมผูถ้ ือหุ ้น ให้ตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยและนำยทะเบียนบริ ษทั
มหำชนจำกัด กรมพัฒนำธุ รกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิ ชย์ ภำยในกำหนด 14 วัน นับจำกวันประชุมและได้มีกำรเผยแพร่
รำยงำนกำรประชุมให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ผ่ำนทำง Website ของบริ ษทั ที่ http://www.tpipolene.co.th ไปพร้อมกันด้วย
หมวดที่ 2. กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ ำงเท่ ำเทียมกัน
บริ ษทั ให้ควำมสำคัญและดูแลให้มีกำรปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกันและเป็ นธรรม โดยได้ดำเนิ นกำรต่ำงๆ
ดังนี้
1. ดำเนินกำรประชุ มผู้ถือหุ้นตำมลำดับระเบียบวำระที่ได้ แจ้ งไว้ ในหนังสื อเชิ ญประชุ มผู้ถือหุ้น และมีนโยบำยจะไม่เพิ่ม
ระเบี ยบวำระในที่ ป ระชุ มโดยไม่ได้แจ้งให้ผูถ้ ื อ หุ ้น ทรำบล่ วงหน้ำ เพื่อ ให้ผูถ้ ื อ หุ ้น มีโอกำสศึ กษำข้อ มูล ประกอบ
ระเบียบวำระก่อนตัดสิ นใจ
2. กำรมอบฉั นทะให้ ผู้อื่นเข้ ำร่ วมประชุ มแทน เพื่อรั กษำสิ ทธิ ให้ผูถ้ ือหุ ้นที่ไม่สะดวกเข้ำประชุ มด้วยตนเอง ผูถ้ ือหุ ้น
สำมำรถมอบฉันทะให้ผอู ้ ื่น เพื่อให้เป็ นผูเ้ ข้ำประชุมและออกเสี ยงลงมติแทนผูถ้ ือหุน้ ได้
นอกจำกนี้ บริ ษทั ได้เปิ ดเผยแบบหนังสื อมอบฉันทะที่แนบพร้อมรำยละเอียดและขั้นตอนต่ำงๆใน Website ของบริ ษทั
ที่ http://www.tpipolene.co.th ล่วงหน้ำก่อนวันประชุม
3. ส่ งเสริ มให้ ผู้ถือหุ้นใช้ บัตรลงคะแนนเสี ยงสำหรั บทุกระเบียบวำระโดยจัดทำบัตรลงคะแนนแยกตำมเรื่ อง เพื่อให้ผถู ้ ือ
หุน้ สำมำรถลงคะแนนได้ตำมที่เห็นสมควร
4. กำรรั บรู้ ข้อมูลข่ ำวสำรของบริ ษัทอย่ ำงครบถ้ วน ถูกต้ อง โปร่ งใส ในเวลำที่เหมำะสม โดยมีทีมงำนนักลงทุนสัมพันธ์
(Investor Relations) ทำหน้ำที่รับผิดชอบในกำรให้บริ กำรข้อมูลข่ำวสำรทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ แก่ผูถ้ ือหุ ้น
อย่ำงเท่ำเทียมและครบถ้วนเพื่อให้ผูถ้ ือหุ ้นมีควำมมัน่ ใจในกำรลงทุนในธุ รกิ จของบริ ษทั ทั้งยังมีกำรเปิ ดเผยข้อมูล
ข่ำวสำรที่สำคัญบนเว็บไซต์ของบริ ษทั และของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมทั้งของสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์เพื่อควำมสะดวกแก่ผถู ้ ือหุน้ และผูส้ นใจในกำรรับข่ำวสำรของบริ ษทั
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5. กำกับดูแลกำรใช้ ข้อมูลภำยในอย่ ำงเคร่ งครัดบริ ษทั มีกำรดูแลเรื่ องกำรใช้ขอ้ มูลภำยในตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่
ดี โดยกำหนดเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรไว้ในจรรยำบรรณธุ รกิจของบริ ษทั (Code of Conduct) และมีมำตรกำรในกำร
ป้ องกันกรณี กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรนำข้อมูลภำยในไปใช้ในทำงมิชอบ (Conflict of Interest) ไม่ว่ำจะเป็ นกำรเอื้อ
ประโยชน์แก่ตนเองหรื อพวกพ้อง ซึ่งเป็ นกำรเอำเปรี ยบผูถ้ ือหุน้ อื่นโดยได้ดำเนินกำรที่สำคัญ ดังนี้
(1) แจ้งกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรได้ทรำบอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อป้ องกันกำรหำประโยชน์จำก
ข้อมูลภำยในให้แก่ตนเองหรื อผูอ้ ื่น
(2) เปิ ดเผยกำรถือหลักทรัพย์ของกรรมกำร ผูบ้ ริ หำรระดับสู ง และผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยหรื อเทียบเท่ำในสำยงำนกำรเงิน
และบัญชี ในรำยงำนประจำปี อย่ำงครบถ้วน ตำมที่ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรั พย์แ ละตลำด
หลักทรัพย์กำหนด
(3) กำหนดให้มีกำรจัดทำรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ในบริ ษทั ของกรรมกำร และ/หรื อ ผูบ้ ริ หำร และคู่สมรส
ตลอดจนบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ ตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.
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(4) กำหนดมิให้มีกำรนำข้อมูลภำยในของบริ ษทั ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยได้กำหนดบทลงโทษกรณี มี
กำรฝ่ ำฝื นกฎระเบียบไว้ในประกำศเรื่ องระเบียบวินัย และข้อบังคับพนักงำน โดยมีกำหนดโทษสู งสุ ดถึงขั้น
เลิกจ้ำง
6. กำหนดแนวทำงปฏิบั ติเกี่ย วกับ ควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ ไว้ในกำรกำกับ ดู แ ลกิ จกำรที่ ดีข องบริ ษ ัท และใน
จรรยำบรรณธุรกิจของบริ ษทั (Code of Conduct) เพื่อให้กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนถือปฏิบตั ิอย่ำงเคร่ งครัด
หมวดที่ 3. บทบำทต่ อผู้มีส่วนได้เสี ย
บริ ษทั ตระหนักดีถึงบทบำทของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม โดยได้กำหนดขอบเขตควำมรับผิดชอบที่ชดั เจนในกำรดูแลและให้
ควำมเป็ นธรรม รวมถึงให้ควำมเคำรพสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยในทุกๆที่ที่บริ ษทั ดำเนิ นธุ รกิจเสมอ โดยบริ ษทั ได้กำหนด
แนวทำงกำรดำเนิ นธุ รกิ จที่ คำนึ งถึ งกำรสร้ ำงสมดุลให้แ ก่ ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยไว้ในจรรยำบรรณธุ รกิ จของบริ ษ ัท (Code of
Conduct) โดยบริ ษ ัท กำหนดให้เ ป็ นหน้ำที่ แ ละควำมรั บ ผิด ชอบของกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนทุ กคนที่ จะต้อ ง
รับทรำบ ทำควำมเข้ำใจ ปฏิบตั ิตำมนโยบำย และข้อปฏิบตั ิตำมที่กำหนดไว้ในจรรยำบรรณธุ รกิจของบริ ษทั (Code of
conduct) อย่ำงเคร่ งครั ด ผูบ้ ริ หำรทุกระดับในองค์กรจะต้องดู แลรั บผิดชอบ และถือเป็ นเรื่ องสำคัญที่จะดำเนิ น กำรให้
พนักงำนภำยใต้สำยบังคับบัญชำของตนทรำบ เข้ำใจ และปฏิบตั ิตำมจรรยำบรรณธุ รกิ จของบริ ษทั (Code of Conduct)
อย่ำงจริ งจัง โดยบริ ษทั ได้มีกำรปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มหลักๆ สรุ ปได้ ดังนี้
(1) ผูถ้ ือ หุ ้น บริ ษทั มุ่งมัน่ ที่ จะเป็ นตัวแทนของผูถ้ ื อหุ ้น ในกำรดำเนิ น ธุ รกิ จอย่ำงโปร่ งใส มีระบบบัญชี แ ละ
กำรเงินที่มีควำมน่ำเชื่อถือได้ สร้ำงควำมพึงพอใจสู งสุ ดให้แก่ผถู ้ ือหุน้ โดยคำนึงถึงกำรเจริ ญเติบโตของบริ ษทั
ในระยะยำวและผลตอบแทนที่เหมำะสมอย่ำงต่อเนื่อง
(2) ลูกค้ำ บริ ษทั มีนโยบำยสร้ำงควำมพึงพอใจอย่ำงสู งสุ ดให้แก่ลูกค้ำ ทั้งในด้ำนคุณภำพของผลิตภัณฑ์และกำร
ให้บริ กำรในระดับรำคำที่เหมำะสม ดังจะเห็นได้จำกโรงงำนปูนซีเมนต์ โรงงำนเม็ดพลำสติก และหน่ วยผลิต
คอนกรี ตผสมเสร็ จ ของบริ ษ ัท ได้ผ่ำ นกำรรั บ รองมำตรฐำนระบบบริ หำรงำนคุ ณ ภำพ ISO 9001:2015
นอกจำกนี้ ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริ ษทั ทีพีไอโพลีนยังได้รับกำรรั บรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม ซึ่ ง
รวมถึงผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ทุกประเภทของบริ ษทั ได้รับเครื่ องหมำยรับรองคุณภำพจำกสำนักงำนมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย (สมอ.) และจำกสำนักงำนคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค (สคบ.)
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นอกจำกนี้บริ ษทั ได้สร้ำงเสริ มควำมสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้ำมำโดยตลอดทั้งจำกกำรจัดสัมมนำให้ควำมรู ้เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั บริ ษทั มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้ำผ่ำนผูแ้ ทนขำยที่พร้อมยินดีรับข้อเสนอแนะจำกลูกค้ำ
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริ กำรของบริ ษทั เพื่อนำไปสู่ กำรปรับปรุ งให้มีประสิ ทธิ ภำพมำกยิ่งขึ้น และเพื่อให้
ลูกค้ำมีควำมภักดีต่อผลิตภัณฑ์ (brand loyalty)
(3) ผูบ้ ริ หำรและพนักงำน บริ ษทั ให้ควำมสำคัญต่อทรัพยำกรบุคคลในองค์กร ไม่วำ่ จะทำงำนอยูใ่ นส่ วนใด โดย
ปรำศจำกกำรเลือ กปฏิ บตั ิ โดยบริ ษทั ส่ งเสริ มให้บุ คคลำกร รู ้ รักสำมัคคี โดยสร้ ำงสภำพแวดล้อ มในกำร
ทำงำนที่ดี มีควำมปลอดภัย และบริ ษทั มีนโยบำยที่จะพัฒนำศักยภำพของผูบ้ ริ หำรและพนักงำนอย่ำงต่อเนื่อง
โดยจัดให้มีกำรฝึ กอบรมทั้งภำยในและภำยนอกบริ ษทั นอกจำกนี้บริ ษทั ยังมีกระบวนกำรสรรหำและว่ำจ้ำงที่
มีป ระสิ ท ธิ ภำพ รวมถึ งกำรพิ จำรณำให้ผลตอบแทนและสวัส ดิ กำรที่ มีควำมเท่ ำเที ยมและเหมำะสม ซึ่ ง
สำมำรถเทียบเคียงได้กบั บริ ษทั ที่อยูใ่ นอุตสำหกรรมเดียวกันนอกจำกนี้ ยงั ได้ให้ควำมใส่ ใจต่อสุ ขอนำมัยและ
ควำมปลอดภัยของพนักงำนในฐำนะผูป้ ฏิบตั ิงำน ดังจะเห็นได้จำกโรงงำนปูนซี เมนต์ โรงงำนเม็ดพลำสติก
และหน่ ว ยผลิ ต คอนกรี ตผสมเสร็ จได้รั บ กำรรั บ รองมำตรฐำนระบบกำรจัด กำรอำชี วอนำมัยและควำม
ปลอดภัย โดยระบบดังกล่ำวมุ่งเน้นกำรลดควำมเสี่ ยงอันตรำยและอุบตั ิเหตุของพนักงำนและผูเ้ กี่ยวข้อง
(4) คู่คำ้ บริ ษทั กำหนดกลยุทธ์ในกำรดำเนินธุรกิจอย่ำงมีจริ ยธรรมและสร้ำงควำมสัมพันธ์กบั คู่คำ้ โดยยึดมัน่ ตำม
นโยบำยที่จะปฏิบตั ิต่อคู่คำ้ ทุกรำยอย่ำงโปร่ งใสและเป็ นธรรม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่เอื้อกันร่ วมกับคู่คำ้
และควำมเสมอภำคในกำรดำเนิ นธุ รกิจ รวมถึงกำรปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขและสัญญำที่ มีต่อคู่คำ้ อย่ำงเคร่ งครั ด
และไม่ให้มีกำรผูกมัดทำงด้ำนธุรกิจที่เอื้อประโยชน์แก่คู่คำ้ เพียงฝ่ ำยใดฝ่ ำยหนึ่ง
(5) คู่แข่ง บริ ษทั ยึดหลักปฏิบตั ิทำงกำรค้ำที่เป็ นธรรมต่อคู่แข่งของบริ ษทั ไม่ละเมิดข้อมูลควำมลับของคู่แข่งด้วย
วิธีที่ฉอ้ ฉลและประพฤติตำมกรอบกติกำกำรแข่งขันที่ดี
(6) ชุมชนและสังคม บริ ษทั ในฐำนะเป็ นบริ ษทั ของคนไทยมีจิตสำนึ กและให้ควำมสำคัญในกำรรับผิดชอบต่อ
ประเทศชำติ สังคม และชุมชนเสมอมำ บริ ษทั จึงยึดมัน่ ในนโยบำยกำรส่ งเสริ มและสนับสนุนกิจกรรมที่เป็ น
สำธำรณะประโยชน์ท้ งั ด้ำนสังคม ศำสนำ กำรศึกษำและเยำวชน อย่ำงต่อเนื่ องทั้งโดยตรงและโดยอ้อมผ่ำน
มูลนิธิสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวติ รำยละเอียดปรำกฏในเรื่ อง “ทีพีไอโพลีนกับสังคม”
(7) ควำมรับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อม บริ ษทั ทำหน้ำที่ในฐำนะพลเมืองดี มีจิตสำนึกและตระหนักในควำมเป็ นส่ วน
หนึ่งของสังคม จึงมีหน้ำที่ในกำรปฏิบตั ิตำมกฎเกณฑ์ของภำครัฐที่เกี่ยวข้องและช่วยเหลือชุมชนที่อยู่อำศัยใน
ละแวกใกล้เคียงโรงงำน โดยกำรลดปัญหำและป้องกันผลกระทบจำกกำรผลิตต่อสิ่ งแวดล้อมเพื่อให้ชุมชนใน
บริ เวณใกล้เคียงโรงงำนมีควำมน่ำอยู่ ดังจะเห็นได้จำกโรงงำนผลิตปูนซี เมนต์ หน่ วยผลิตคอนกรี ตผสมเสร็ จ
และโรงงำนเม็ดพลำสติกของบริ ษทั ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนด้ำนสิ่ งแวดล้อม (ISO 14001) รำยละเอียด
ปรำกฏในเรื่ อง “ทีพีไอโพลีนกับควำมปลอดภัยและสิ่ งแวดล้อม”
หมวดที่ 4. กำรเปิ ดเผยข้ อมูลและควำมโปร่ งใส
บริ ษทั ตระหนักถึงกำรปฏิบตั ิตำมพระรำชบัญญัติและประกำศที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่ งครัด ดังนี้
1. บริ ษัทได้ จัดให้ มีกำรเผยแพร่ ข้อมูลต่ ำงๆของบริ ษัทซึ่ งรวมถึงข้ อมูลทำงกำรเงิน เพื่อให้มีควำมถูกต้องในสำระสำคัญ
ครบถ้วน โปร่ งใส ทัว่ ถึงและทันเวลำ และเป็ นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไป ซึ่ งจัดทำโดยผูส้ อบบัญชี
อิสระ ทั้งนี้บริ ษทั ได้จดั ให้มีกำรรำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงิน ควบคู่กบั รำยงำนของ
ผูส้ อบบัญชีไว้ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และในรำยงำนประจำปี (แบบ 56-2) รวมถึงรำยงำน
ต่ำงๆ ทั้งด้ำนกำรเงินและด้ำนที่ไม่ใช่ กำรเงินโดยได้ดำเนิ นกำรให้สอดคล้องกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์รวมถึงตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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2. กำรเข้ ำ เยี่ ย มชมกิจ กำร บริ ษ ัท มี ที ม งำนนั ก ลงทุ น สั ม พัน ธ์ (Investor Relations) เพื่ อ สื่ อ สำรกับ ผูล้ งทุ น และ
บุคคลภำยนอก เช่น ผูล้ งทุนสถำบัน ผูถ้ ือหุน้ นักวิเครำะห์และหน่วยงำนภำครัฐที่เกี่ยวข้องอย่ำงเท่ำเทียมและเป็ นธรรม
3. บริษัทได้จัดให้ มีช่องทำงกำรเผยแพร่ ข้อมูลข่ ำวสำร ของบริ ษทั ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และของบริ ษทั ซึ่งมีท้ งั ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ
4.บริษัทให้ ควำมสำคัญกับคุณภำพของสำรสนเทศทำงกำรเงิน เพื่อให้มีควำมถูกต้องในสำระสำคัญ ครบถ้วนและเป็ นไป
ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไป รวมทั้งจัดทำโดยผูส้ อบบัญชีอิสระ ทั้งนี้ บริ ษทั ได้จดั ให้มีกำรรำยงำนควำม
รับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริ ษทั ต่อรำยงำนทำงกำรเงิน ควบคู่กบั รำยงำนของผูส้ อบบัญชีในรำยงำนประจำปี ฉบับนี้
ด้วย
5. บริษัทได้จัดให้ มีกำรเปิ ดเผยบทบำทและหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุ ดย่ อย รำยละเอียดปรำกฏ
ในหัวข้อ 8 เรื่ อง “โครงสร้ำงกำรจัดกำร” รวมทั้งกำรเปิ ดเผยจำนวนครั้งของกำรประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมกำรแต่
ละท่ำนเข้ำร่ วมประชุ มรำยละเอียดปรำกฏในหัวข้อ 9 เรื่ อง “กำรกำกับดูแลกิจกำร” หมวดที่ 5 “ควำมรับผิดชอบของ
คณะกรรมกำร”
6. บริ ษัทได้ จัดให้ มีกำรเปิ ดเผยกำรจ่ ำยค่ ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริ หำรระดับสู ง โดยพิจำรณำจำกกำรประเมินผล
ประกอบกำรประจำปี ของบริ ษทั ซึ่ งสะท้อนมำจำกภำระหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร
ระดับสู งที่มีต่อบริ ษทั โดยผลตอบแทนดังกล่ำวอยู่ในระดับที่เหมำะสมสำมำรถเทียบเคียงได้กับบริ ษทั ในกลุ่มธุ รกิ จ
เดียวกันรำยละเอียดปรำกฏในเรื่ อง “กำรจัดกำร”
หมวดที่ 5. ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
คณะกรรมกำรบริ ษทั มีบทบำทสำคัญในกำรกำกับดูแลกิจกำรเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั กรรมกำรแต่ละท่ำนเป็ น
ตัวแทนของผูถ้ ือหุน้ และมีส่วนร่ วมในกำรส่ งเสริ มหลักธรรมำภิบำลของบริ ษทั เพื่อรักษำสิ ทธิ และสร้ำงผลประโยชน์ของ
ผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยอื่น โดยมีรำยละเอียดที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. โครงสร้ ำงกรรมกำร
(1) องค์ ประกอบของคณะกรรมกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 คณะกรรมกำรบริ ษทั มีจำนวน 14 ท่ำน ประกอบด้วย กรรมกำรที่เป็ นผูบ้ ริ หำร
จำนวน 7 ท่ำน กรรมกำรที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หำรจำนวน 7 ท่ำน โดยเป็ นกรรมกำรที่เป็ นอิสระจำนวน 5 ท่ำน ซึ่ งเป็ น
จำนวนที่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำรทั้งคณะ
(2) คุณลักษณะของกรรมกำรบริษัท
คณะกรรมกำรของบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมกำรที่มีคุณสมบัติหลำกหลำยทั้งในด้ำนทักษะประสบกำรณ์แต่ละ
ท่ำนมีคุณธรรม จริ ยธรรม ควำมเป็ นอิสระ ควำมสำมำรถเฉพำะด้ำนที่เป็ นประโยชน์กบั บริ ษทั สำมำรถดูแล
ผลประโยชน์โดยรวมให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ นอกจำกนี้ กรรมกำรบริ ษทั ทุกท่ำนมีควำมเข้ำใจถึงหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
และลักษณะกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษทั โดยได้ปฏิบตั ิหน้ำที่ดว้ ยควำมซื่ อสัตย์สุจริ ตและระมัดระวังรอบคอบ มี
กำรปรับปรุ งควำมรู ้ให้ทนั สมัยอยูต่ ลอดเวลำและได้อุทิศเวลำอย่ำงเพียงพอต่อกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
อย่ำงเต็มที่
(3) กำรกำหนดคุณสมบัติของกรรมกำรอิสระ
คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมกำรอิสระ ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของคณะกรรมกำร
กำกับหลักทรั พย์และตลำดหลักทรั พย์ รวมถึงตลำดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย รำยละเอียดปรำกฏตำมข้อ 8
หัวข้อเรื่ อง “โครงสร้ำงกำรจัดกำร”
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(4) กำรแยกตำแหน่ งประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริหำร
ตำมโครงสร้ ำงกรรมกำรบริ ษทั ได้จดั ให้มีกำรแบ่งแยกบทบำทหน้ำที่ที่ชดั เจนระหว่ำงคณะกรรมกำรและฝ่ ำย
จัดกำร โดยมีกำรแบ่งแยกบุคคลผูด้ ำรงตำแหน่ งประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำรออกจำกกัน
เพื่อให้หน้ำที่กำรกำกับดูแลกิจกำรและกำรบริ หำรแยกออกจำกกันอย่ำงชัดเจน
(5) ควำมเป็ นอิสระของประธำนกรรมกำร
ประธำนกรรมกำรบริ ษทั ดำรงตำแหน่ งเป็ นกรรมกำรอิสระในอีกบทบำทและไม่เป็ นประธำนหรื อสมำชิกใน
กรรมกำรชุดย่อยโดยมีอิสระในกำรแสดงควำมคิดเห็นเพื่อให้มนั่ ใจว่ำโครงสร้ ำงกรรมกำรของบริ ษทั ได้มีกำร
ถ่วงดุลอย่ำงเหมำะสม นอกจำกนี้ประธำนกรรมกำรยังทำหน้ำที่ประธำนในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั และที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ รวมถึงกำรสนับสนุนให้มีกำรปฏิบตั ิตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
(6) เลขำนุกำรบริษัท
เลขำนุกำรบริ ษทั เป็ นผูม้ ีคุณวุฒิและประสบกำรณ์ที่เหมำะสมทำหน้ำที่ให้คำแนะนำด้ำนกฎหมำยและกฎเกณฑ์
ต่ำงๆ แก่คณะกรรมกำร และติดตำมให้มีกำรปฏิบตั ิตำมอย่ำงถูกต้องและสม่ำเสมอ นอกจำกนี้ ยงั ปฏิบตั ิหน้ำที่
ในกำรดูแลกิจกรรมของคณะกรรมกำรบริ ษทั รวมทั้งประสำนงำนให้มีกำรปฏิบตั ิตำมมติคณะกรรมกำรและให้
เป็ นไปตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีรำยละเอียดเกี่ยวกับเลขำนุกำรของบริ ษทั ปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 1
โดยบริ ษทั ได้แต่งตั้งนำยนิติสิทธิ์ จงพิทกั ษ์รัตน์ เป็ นเลขำนุ กำรบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 30 มิถุนำยน 2549 โดยได้รับ
แต่งตั้งตำมมติรำยงำนกำรประชุมผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ในฐำนะผูบ้ ริ หำรแผนของบริ ษทั ครั้งที่ 6/2549 เมื่อวันที่
30 มิถุนำยน 2549 โดยมีหน้ำที่และควำมรั บผิดชอบตำมที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. หลักทรั พย์ โดยรำยละเอียด
เกี่ยวกับเลขำนุกำรของบริ ษทั ปรำกฏในหัวข้อเรื่ อง “รำยละเอียดคณะกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และเลขำนุกำรบริ ษทั ”
2. คณะกรรมกำรชุ ดย่ อย
คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้มีกำรแต่งตั้งกรรมกำรที่มีควำมรู ้ควำมชำนำญและเหมำะสมเป็ นคณะกรรมกำรชุดย่อยทำหน้ำที่ช่วย
ปฏิบตั ิงำนที่สำคัญ คณะกรรมกำรชุดย่อยของบริ ษทั ประกอบด้วยคณะกรรมกำรบริ หำรและคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรบริ หำร ประกอบด้วยกรรมกำรจำนวน 7 ท่ำน เป็ นผูม้ ีควำมรู ้ ควำมสำมำรถ จริ ยธรรม และประสบกำรณ์ใน
กำรดำเนินธุรกิจ รำยละเอียดของคณะกรรมกำรบริ หำรปรำกฏในหัวข้อ 8 เรื่ อง “โครงสร้ำงกำรจัดกำร”
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระจำนวน 4 ท่ำน มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมประกำศของคณะกรรมกำร
กำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ รวมทั้งตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดยปฏิบตั ิหน้ำที่ตรวจสอบและถ่วงดุลกำร
บริ ห ำรกิ จกำรต่ ำ งๆของบริ ษ ัท ให้มี ควำมถู กต้อ ง เป็ นธรรม และเป็ นไปเพื่อ ประโยชน์ สู ง สุ ดของผูถ้ ื อ หุ ้น รำยละเอี ย ด
คณะกรรมกำรตรวจสอบปรำกฏในหัวข้อ 8 เรื่ อง “โครงสร้ำงกำรจัดกำร”
3. บทบำท หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
(1) กำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีและจรรยำบรรณธุรกิจ
คณะกรรมกำรบริ ษทั ตระหนักถึงควำมสำคัญในกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีรวมถึงมำตรฐำนด้ำนจริ ยธรรมและจรรยำบรรณ
ในกำรดำเนินธุรกิจ โดยถือเป็ นภำระหน้ำที่ร่วมกันในกำรปฏิบตั ิตำมขอบเขตควำมรับผิดชอบต่อบริ ษทั และผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ด้วยควำมซื่ อสัตย์สุจริ ตภำยใต้กรอบกฎหมำยและกฎระเบียบของบริ ษทั บนพื้นฐำนของกำรมีจรรยำบรรณเยี่ยงมืออำชี พ
และธำรงไว้ซ่ ึงกำรดำเนินธุรกิจที่โปร่ งใส สุ จริ ต เป็ นธรรม คำนึงถึงประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ ำย
ทั้งนี้ บริ ษทั ได้กำหนดจรรยำบรรณธุ รกิจของบริ ษทั (Code of Conduct) เพื่อให้คณะกรรมกำรบริ ษทั ผูบ้ ริ หำร พนักงำน
และลูกจ้ำงใช้เป็ นแนวทำงในกำรประพฤติปฏิบตั ิ ควบคู่ไปกับข้อบังคับและกฎระเบียบของบริ ษทั
130

บริ ษทั ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหำชน)

ส่ วนที่ 2 กำรจัดกำรและกำรกำกับดูแลกิจกำร

(2) ควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์
คณะกรรมกำรบริ ษทั มีแนวทำงที่ชดั เจนในกำรพิจำรณำกำรทำรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ให้เป็ นไปเพื่อ
ประโยชน์ของบริ ษทั และผูถ้ ือหุ ้นโดยกรณี ที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ บริ ษทั ได้ถือปฏิ บตั ิตำมหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรั พย์และตลำด
หลักทรัพย์และของตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ องขั้นตอนกำรเปิ ดเผยและกำรอนุ มตั ิกำรทำรำยกำรระหว่ำงกัน
โดยกรรมกำรและผูบ้ ริ หำรที่มีส่วนได้เสี ยกับธุ รกรรมที่ทำกับบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ไม่มีส่วนร่ วมในกำรตัดสิ นใจกำรทำ
ธุรกรรมดังกล่ำว
กำรเปิ ดเผยข้อมูล รำยกำรที่อ ำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ หรื อรำยกำรที่เกี่ ยวโยงกันจะเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ที่
กำหนดโดยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ รวมถึงตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดย
เปิ ดเผยไว้ในรำยงำนประจำปี แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) หรื อแบบรำยงำนอื่นๆ ตำมแต่กรณี ตลอดจน
ให้เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์มำตรฐำนกำรบัญชีที่ยอมรับโดยทัว่ ไป รำยละเอียดรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันปรำกฏในเรื่ อง “รำยกำร
ระหว่ำงกัน”
นอกจำกนี้ ตำมข้อบังคับของบริ ษทั ได้กำหนดว่ำกรรมกำรต้องแจ้งให้บริ ษทั ทรำบโดยไม่ชกั ช้ำหำกมีส่วนได้เสี ยในสัญญำ
ที่ทำกับบริ ษทั หรื อถือหุน้ หรื อหุน้ กูเ้ พิ่มขึ้นหรื อลดลงในบริ ษทั หรื อบริ ษทั ในเครื อ
(3) ระบบกำรควบคุมและตรวจสอบภำยใน
คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้จดั ให้มีระบบกำรตรวจสอบและกำรควบคุมภำยในที่ดี อันจะสำมำรถช่วยป้ องกันควำมเสี ยหำยที่
อำจเกิดขึ้น ช่วยในกำรค้นพบข้อผิดพลำด ลดควำมเสี่ ยงทำงธุ รกิ จและช่ วยให้รำยงำนงบกำรเงินและรำยงำนทำงกำรเงิน
อื่นๆ มีควำมถูกต้องเชื่อถือได้
เพื่ อ ช่ ว ยปกป้ อ งคุ ้ม ครองทรั พ ย์สิ น ของบริ ษ ัท และเงิ น ลงทุ น ของผูถ้ ื อ หุ ้น บริ ษ ัท มี หน่ ว ยงำนตรวจสอบภำยในเพื่ อ
ตรวจสอบและติ ดตำมกำรปฏิ บตั ิ งำนของบริ ษทั ให้มีประสิ ทธิ ภำพและประสิ ท ธิ ผลภำยใต้ระบบกำรควบคุ มภำยในที่
เพียงพอและเหมำะสม โดยเป็ นหน่ วยงำนที่มีควำมเป็ นอิ สระสำมำรถรำยงำนผลกำรตรวจสอบได้อย่ำงตรงไปตรงมำ
เพื่อให้ฝ่ำยบริ หำรสำมำรถรับทรำบถึงปัญหำหรื อข้อบกพร่ องในกำรปฏิบตั ิงำนได้อย่ำงทันกำล เพื่อนำมำเป็ นข้อมูลในกำร
กำหนดมำตรกำรป้ องกันทรั พย์สินของบริ ษทั และเงินลงทุนของผูถ้ ือหุ ้น รวมถึงกำรแสวงหำประโยชน์โดยมิชอบจำก
บริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่ อ ย และน ำมำใช้ใ นกำรพิ จ ำรณำปรั บ ปรุ ง ตลอดจนพัฒ นำระบบกำรปฏิ บ ัติ ง ำนของบริ ษ ัท ให้ มี
ประสิ ทธิภำพและประสิ ทธิผลมำกยิง่ ขึ้น
นอกจำกนี้ บริ ษทั ยังมีคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อปฏิบตั ิหน้ำที่ในกำรสอบทำนและประเมินผลระบบกำรควบคุมภำยใน
สอบทำนเรื่ องกำรเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูล้ งทุน ตลอดจนสอบทำนกำรปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดของกฎหมำยที่เกี่ยวข้องและเรื่ องที่
มีควำมสำคัญอื่นๆ
อนึ่ ง ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้ งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 30 มกรำคม 2564โดยมีคณะกรรมกำรตรวจสอบและ
กรรมกำรอิสระเข้ำร่ วมประชุ มด้วย คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้พิจำรณำประเมินระบบกำรควบคุมภำยในของบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อย 5 องค์ประกอบในเรื่ องสภำพแวดล้อม กำรควบคุมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง กำรควบคุมกำรปฏิบตั ิงำนของฝ่ ำย
บริ หำร ระบบสำรสนเทศและกำรสื่ อสำรข้อมูล และระบบกำรติดตำมผล
ผลกำรประเมินสรุ ปได้ว่ำระบบกำรควบคุมภำยในทั้ง 5 องค์ประกอบของบริ ษ ัทและบริ ษทั ย่อยมีควำมเพียงพอและ
เหมำะสม มีกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงที่สำคัญอย่ำงเป็ นระบบไม่ว่ำจะเกิ ดจำกธุ รกิจ (Business Risk) และด้ำนปฏิบตั ิงำน
(Operational Risk) อันส่ งผลให้บริ ษทั มีกำรบริ หำรงำนอย่ำงมีประสิ ทธิภำพและประสิ ทธิผล
นอกจำกนี้ยงั มีมำตรกำรและขั้นตอนที่เหมำะสมและเพียงพอในกำรปฏิบตั ิงำน ครอบคลุมกำรทำธุ รกรรมกับผูถ้ ือหุ ้นรำย
ใหญ่ กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่ำวไม่ให้เกิ ดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ อันเป็ นกำรรั กษำ
ผลประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั และผูถ้ ือหุ ้น ตลอดจนผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ ำย รำยละเอียดปรำกฏในรำยงำนของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ
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(4) กำรประชุ มคณะกรรมกำร
บริ ษทั ได้จดั ให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั อย่ำงสม่ำเสมอโดยเฉลี่ยอย่ำงน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และอำจมีกำรประชุม
เพิ่มตำมควำมเหมำะสมเพื่อให้คณะกรรมกำรบริ ษทั สำมำรถกำกับควบคุมและดูแลกำรปฏิบตั ิงำนของฝ่ ำยจัดกำรได้อย่ำง
ต่อเนื่ อง ในกำรประชุ มทุกครั้ งมีกำรจัดสรรเวลำในกำรประชุ มไว้อย่ำงเหมำะสมและเพียงพอ เพื่อกรรมกำรจะสำมำรถ
พิจำรณำเรื่ อ งเข้ำวำระประชุ มโดยทั่วกัน โดยประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บ ริ หำรเป็ นผูร้ ่ วมกำหนดวำระ
ประชุ มและพิจำรณำเรื่ องเข้ำวำระประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั เพื่อให้มนั่ ใจว่ำทุกประเด็นที่สำคัญในกำรดำเนิ นธุ รกิ จ
ได้รับกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรโดยครบถ้วน โดยกรรมกำรแต่ละคนมีอิสระในกำรเสนอเรื่ องเข้ำรับกำรพิจำรณำใน
ที่ประชุม และมีกำรแสดงควำมเห็นอย่ำงเปิ ดเผยและเสรี โดยมีกำรส่ งเสริ มให้ใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบในทุกประเด็นที่เข้ำสู่
ที่ประชุม
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั บริ ษทั ปฏิบตั ิตำมพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัดเรื่ องกำรประชุมคณะกรรมกำร
อย่ำงถูกต้องมีกำรจดบันทึกกำรประชุ มเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร และจัดเก็บรำยงำนกำรประชุ มที่ผ่ำนกำรรั บรองแล้วจำก
คณะกรรมกำรบริ ษทั อย่ำงเป็ นระบบ และมีกำรรักษำควำมปลอดภัยเป็ นอย่ำงดี
โดยในปี 2563 มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ทั้งสิ้ น 12 ครั้ง และกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบทั้งสิ้ น 5 ครั้ง
โดยมีรำยละเอียดจำนวนครั้งที่เข้ำร่ วมประชุมในปี 2563 ดังนี้

กำรประชุม
รำยชื่อ
ตำแหน่ง
คณะกรรมกำร คณะกรรมกำร
บริ ษทั รวม
ตรวจสอบรวม
12 ครั้งในปี 2563 5 ครั้งในปี 2563
1. นำยประชัย เลี่ยวไพรัตน์
กรรมกำร
12/12
2. ดร.ประมวล เลี่ยวไพรัตน์
กรรมกำร
12/12
3. นำงสำวมำลินี เลี่ยวไพรัตน์
กรรมกำร
12/12
4. ดร.ชวิน เอี่ยมโสภณำ 1/
กรรมกำร
3/12
5. นำยประหยัด เลี่ยวไพรัตน์
กรรมกำร
12/12
6. นำงอรพิน เลี่ยวไพรัตน์
กรรมกำร
12/12
7. นำยมนัส สุขสมำน
กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ
12/12
5/5
8. นำยพิเศษ เอี่ยมสกุลรัตน์
กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ
12/12
4/5
9. นำยทวิช เตชะนำวำกุล
กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ
11/12
4/5
10. นำยทยุติ ศรี ยกุ ต์สิริ
กรรมกำร
12/12
11. นำยขันธ์ชยั วิจกั ขณะ
ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรอิสระ
12/12
12. นำยสุพจน์ สิ งห์เสน่ห์
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ 12/12
5/5
13. นำยภำกร เลี่ยวไพรัตน์
กรรมกำร
11/12
14. นำยพรพล สุวรรณมำศ
กรรมกำร
12/12
15. นำงสำวธัญญำรัตน์ เอี่ยมโสภณำ 2/ กรรมกำร
6/12
หมำยเหตุ 1/ ดร.ชวิน เอี่ยมโสภณำ พ้นจำกกำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรอิสระของบริ ษทั เนื่องจำกถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 6 พฤษภำคม
2563
2/ คณะกรรมกำรบริ ษทั เมื่อวันที่ 25 มิถุนำยน 2563 ได้มีมติแต่งตั้งนำงสำวธัญญำรัตน์ เอี่ยมโสภณำ เข้ำดำรงตำแหน่ ง
กรรมกำรบริ ษทั
5. ค่ ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร
กำรกำหนดค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริ ษทั มีควำมเป็ นธรรมและสมเหตุสมผล โดยพิจำรณำถึงควำมเหมำะสม และให้
สอดคล้องกับควำมรับผิดชอบของกรรมกำรและผลกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ทั้งนี้ ค่ำตอบแทนกรรมกำรได้รับกำรอนุ มตั ิ
จำกที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วย
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ในส่ วนของค่ำตอบแทนผูบ้ ริ หำร บริ ษทั กำหนดค่ำตอบแทนอย่ำงเหมำะสม โดยพิจำรณำจำกภำระหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
ผลกำรปฏิบตั ิงำน ผลกำรดำเนินงำนของบริ ษทั และแนวปฏิบตั ิของบริ ษทั จดทะเบียนที่อยูใ่ นอุตสำหกรรมเดียวกัน
ทั้งนี้ รำยละเอียดค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ ริ หำรปรำกฏในหัวข้อ 8 เรื่ อง “โครงสร้ำงกำรจัดกำร”
6. กำรพัฒนำกรรมกำรและผู้บริหำร
บริ ษทั มีน โยบำยสนับสนุ นให้มีกำรจัดอบรมเกี่ ยวกับกำรกำกับ ดูแลกิ จกำรของบริ ษทั ให้แ ก่ คณะกรรมกำรบริ ษทั และ
ผูบ้ ริ หำรระดับสู งเพื่อส่ งเสริ มควำมรู ้ ควำมเข้ำใจในกำรที่ จะดำเนิ นงำนให้อ ยู่ภำยใต้หลักกำรกำกับ ดูแลกิ จกำรที่ดีของ
บริ ษ ัท จดทะเบี ยน โดยบริ ษ ัท ได้ส่งเสริ มให้กรรมกำรของบริ ษ ัท เข้ำรั บ กำรอบรมกับ สถำบัน กรรมกำรบริ ษ ัท ไทยใน
หลักสู ตรที่เกี่ ยวข้อง เพื่อเป็ นกำรเพิ่มพูนควำมรู ้ เกี่ ยวกับบทบำทหน้ำที่ ของกรรมกำรอันจะก่ อ ให้เกิ ดกำรปรั บ ปรุ งกำร
ปฏิบตั ิงำนอย่ำงต่อเนื่อง และทันสมัย
กำรพัฒนำและอบรมกรรมกำรในปี 2563
บริ ษทั ได้จดั ให้กรรมกำรเข้ำร่ วมกำรอบรมที่จดั โดยสมำคมส่ งเสริ มสถำบัน กรรมกำรบริ ษทั ไทย (Thai Intstiturte of
Directors Association หรื อ IOD) เพื่อเพิ่มพูนควำมรู ้เกี่ยวกับกำรทำหน้ำที่กรรมกำรเสมอมำ โดยในปี 2563 ได้มีกรรมกำร
เข้ำร่ วมอบรมหลักสู ตร Directors Association Program (DAP) รุ่ นที่ 196/2020 กับสมำคมส่ งเสริ มสถำบันกรรมกำร
บริ ษทั ไทย นอกจำกนี้ บริ ษทั ได้แจ้งข้อมูลที่เกี่ ยวข้องกับแนวกำรปฎิบตั ิที่ดีตำมกำรกำกับดูแลกิ จกำรที่ดีให้กรรมกำรอยู่
เสมอ เพื่อเพิ่มพูนควำมรู ้ควำมเข้ำใจยิง่ ขึ้น
9.2 จรรยำบรรณธุรกิจ
บริ ษทั ได้ให้ควำมสำคัญกับกำรผลักดันกำรสร้ ำงวัฒนธรรมบรรษัทภิบำลอย่ำงเป็ นรู ปธรรมโดยมีจรรยำบรรณธุ รกิ จของ
บริ ษทั ( Code of Conduct ) โดยถือเป็ นภำระหน้ำที่ร่วมกันในกำรปฏิบตั ิตำมขอบเขตควำมรับผิดชอบต่อบริ ษทั และผูม้ ีส่วน
ได้เสี ย ด้วยควำมซื่ อสัตย์สุจริ ตภำยใต้กรอบกฎหมำยและกฎระเบียบของบริ ษทั บนพื้นฐำนของกำรมีจรรยำบรรณเยี่ยงมือ
อำชีพ และธำรงไว้ซ่ ึงกำรดำเนินธุรกิจที่โปร่ งใส สุ จริ ต เป็ นธรรม คำนึงถึงประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ ำย
โดยบริ ษทั มีนโยบำยปรับปรุ งให้ทนั สมัยตำมสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงสม่ำเสมอ รวมทั้งคณะกรรมกำรบริ ษทั ก็ได้รับ
ทรำบและถือปฏิบตั ิตำมข้อพึงปฏิบตั ิที่ดีของกรรมกำรบริ ษทั จดทะเบียน ทั้งนี้ คณะกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนทุก
ระดับได้ประพฤติปฏิบตั ิหน้ำที่ดว้ ยจิตสำนึ กที่ยึดมัน่ ในควำมซื่ อสัตย์ มีคุณธรรม จริ ยธรรม และตระหนักในชื่อเสี ยงเกียรติ
คุณของบริ ษทั ในฐำนะเป็ นบริ ษทั ชั้นนำที่มีควำมน่ำเชื่อถือ มัน่ คง และสั่งสมชื่อเสี ยงมำยำวนำนกว่ำ 20 ปี
9.3 กำรเปลีย่ นแปลงและพัฒนำกำรที่สำคัญของนโยบำย และระบบกำรกำกับดูแลกิจกำร ในรอบปี ที่ผ่ำนมำ
บริ ษทั ได้ทบทวนนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร (Corporate Governance Policy) โดยอ้ำงอิงจำกหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่
ดีสำหรับบริ ษทั จดทะเบียน ปี 2555 ของตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีสำหรับบริ ษทั
จดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ซึ่ งหลักปฏิบตั ิส่วน
ใหญ่บริ ษทั ได้ยดึ ถือปฏิบตั ิแล้ว
ปัจจุบนั คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้พิจำรณำนำหลักปฎิบตั ิตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีสำหรับบริ ษทั จดทะเบียนปี 2560
หรื อ Corporate Governance Code (CG Code) ที่ออกโดยสำนักงำน ก.ล.ต. มำปรับใช้โดยได้พิจำรณำและตระหนักถึง
บทบำทหน้ำที่ในฐำนะผูน้ ำขององค์กร (Governing Board) โดยบริ ษทั คำนึงถึงหลักปฎิบตั ิดงั กล่ำวโดยละเอียดรอบคอบและ
เข้ำใจถึ งประโยชน์ และควำมส ำคัญของกำรน ำหลักปฏิ บ ัติตำม CG Code ซึ่ งเน้น กำรบู รณำกำรประเด็น ทำงสั งคม
สิ่ ง แวดล้อ ม และกำรก ำกับ ดู แ ลกิ จ กำร เพื่ อ น ำไปใช้ส ร้ ำ งคุ ณ ค่ ำ ให้แ ก่ กิ จ กำรเพื่ อ กำรพัฒ นำอย่ ำ งยัง่ ยืน เป็ นอย่ำ งดี
ประกอบด้วย 8 หมวดหลัก ดังนี้
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หลักปฎิบตั ิ 1 ตระหนักถึงบทบำทและควำมรั บผิดชอบของคณะกรรมกำรในฐำนะผูน้ ำองค์กรที่สร้ำงคุณค่ำให้แก่กิจกำร
อย่ำงยัง่ ยืน (Establish Clear Roles and Responsibilities fo the Board)
หลักปฎิบตั ิ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้ ำหมำยหลักของกิจกำรที่เป็ นไปเพื่อควำมยัง่ ยืน (Define Objectives and Central
ldeas)
หลักปฎิบตั ิ 3 เสริ มสร้ำงคณะกรรมกำรที่มีประสิ ทธิผล (Effectiveness)
หลักปฎิบตั ิ 4 สรรหำและพัฒนำผูบ้ ริ หำรระดับสู ง และกำรบริ หำรบุคลำกร (CEO and People Management)
หลักปฎิบตั ิ 5 ส่ งเสริ มนวัตกรรม และกำรประกอบธุ รกิจอย่ำงมีควำมรับผิดชอบ (Nurture Innovation and Responsible
Operations)
หลักปฎิ บตั ิ 6 ดูแลให้มีระบบกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง และกำรควบคุมภำยในที่ เหมำะสม (Strengthen Effective Risk
Management and Inrernal Control)
หลักปฎิบตั ิ 7 รักษำควำมน่ำเชื่อถือทำงกำรเงิน และกำรเปิ ดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial Integrity)
หลักปฎิบตั ิ 8 สนับสนุ นกำรมีส่วนร่ วม และกำรสื่ อสำรกับผูถ้ ือหุ ้น (Ensure Engagement and Communication with
Shareholders)
ทั้งนี้ ในปี 2563 มีเรื่ องที่บริ ษทั ยังไม่ได้ปฎิบตั ิ โดยบริ ษทั อยูร่ ะหว่ำงกำรพิจำรณำกำหนดมำตรกำรทดแทนที่เหมำะสม ดังนี้
1. บริ ษ ัท ไม่ ไ ด้มี ก ำรจัด ตั้ง คณะกรรมกำรค่ ำ ตอบแทนและคณะกรรมกำรสรรหำ เนื่ อ งจำกบริ ษัท ก ำหนดให้
คณะกรรมกำรบริ ษทั ทั้งคณะยกเว้นกรรมกำรผูม้ ีส่วนได้เสี ย ทำหน้ำที่คณะกรรมกำรกำหนดค่ำตอบแทนและ
คณะกรรมกำรสรรหำอยูแ่ ล้ว
2. คณะกรรมกำรไม่ได้มีกำรกำหนดนโยบำยจำกัดจำนวนปี ในกำรดำรงตำแหน่งของกรรมกำรอิสระ เนื่ องจำกบริ ษทั
ได้พิจำรณำ ควำมรู ้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ กำรปฎิ บ ัติหน้ำที่ ของกรรมกำรอิ ส ระแต่ ละท่ ำนที่เป็ น
ประโยชน์ต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ำย และเป็ นประโยชน์ต่อกำรดำเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั โดยจำกผลปฎิบตั ิงำนตลอด
ระยะเวลำที่ดำรงตำแหน่ งกรรมกำรอิสระแต่ละท่ำนสำมำรถให้ควำมเห็นได้อย่ำงอิสระและไม่มีควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ อีกทั้งพิจำรณำจำกโครงสร้ ำงธุ รกิ จปั จจุบนั ของบริ ษทั กำรดำรงตำแหน่ งอย่ำงต่อเนื่ องน่ ำจะเป็ น
ประโยชน์ต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษทั
3. บริ ษทั ไม่มีขอ้ ห้ำมมิให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำรดำรงตำแหน่ งประธำนกรรมกำร อย่ำงไรก็ตำมแม้ไม่มีขอ้ ห้ำม
ดังกล่ำว ตลอดประวัติกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษทั ในทำงปฎิบตั ิที่ผ่ำนมำ ผูด้ ำรงตำแหน่ งทั้ง 2 ตำแหน่ ง เป็ นคนละ
บุคคลกันมำโดยตลอด
ทั้งนี้ บริ ษทั ปฏิบตั ตำมแนวทำงที่ไม่ขดั ต่อกฏหมำย และเป็ นไปตำมวัฒนธรรมองค์กรของบริ ษทั โดยบริ ษทั ได้พิจำรณำแล้ว
เห็นว่ำกำรดำเนินกำรดังกล่ำว ไม่มีผลต่อคุณสมบัติของควำมเป็ นอิสระของกรรมกำรดังกล่ำว
ค่ ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี
1. ค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบัญชี (Audit Fee) บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจ่ำย ให้แก่
(1) ผูส้ อบบัญชี ในรอบปี บัญชี 2563 เป็ นจำนวนเงินรวม -0- บำท
(2) สำนักงำนสอบบัญชีที่ผสู ้ อบบัญชีสังกัดบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกับผูส้ อบบัญชีและสำนักงำนสอบบัญชี
ที่ผสู ้ อบบัญชีสังกัด ในรอบปี บัญชี 2563 เป็ นจำนวนรวม 11,600,000 บำท
2. ค่ำบริ กำรอื่นๆ (Non-audit fee) บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้วำ่ จ้ำง บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็ นค่ำ
ตรวจสอบรำยงำนกำรใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล ของบัตรส่ งเสริ มกำรลงทุนในปี 2563 เป็ น
จำนวนเงินรวม 240,000 บำท
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10. ควำมรับผิดชอบต่ อสั งคม (Corporate Social Responsibilities : )
10.1 บริ ษัทมีส่วนในกำรพัฒนำคุณภำพชี วิต และส่ งเสริ มกำรมีส่วนร่ วมกับชุ มชน โดยในปี 2563 บริ ษัทได้ มีส่วนร่ วมกับ
ชุ มชน ดังนี้
1. ด้ำนสิ่ งแวดล้อม
โครงกำรทีพไี อ รวมใจ ปลูกต้ นไม้ รั กษ์ สิ่งแวดล้ อม จำนวน 700 ต้น ณ โรงปูนซิ เมนต์ทีพีไอ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เพื่อ
เพิ่มพื้นที่สีเขียว ซึ่งนอกจำกจะช่วยให้ระบบนิเวศโดยรอบโรงงำนดีข้ ึนแล้ว ยังส่ งผลถึงกำรดูดซับคำร์ บอนไดออกไซด์ ที่สะสม
อยู่ในชั้นบรรยำกำศที่เพิ่มขึ้นทุกวันอีกด้วย และให้กำรสนับสนุ น ปุ๋ ยอินทรี ยท์ ีพีไอ ให้กบั ศูนย์รำชกำรจังหวัดสระบุรี เนื่ องใน
“งำนวันต้นไม้แห่งชำติ ประจำปี 2563” เพื่อกำร ส่ งเสริ มกำรอนุรักษ์ธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อม ณ ศูนย์รำชกำรจังหวัดสระบุรี
มอบผลิตภัณฑ์ ไมโครมน๊ อค, ซินไบโอติกส์ , น้ำส้ มควันไม้ และ BIO PETS ให้กบั สำนักงำนปศุสัตว์อำเภอปำกช่อง จ.
นครรำชสี มำ เนื่องจำกเกิดกำรระบำดชัว่ ครำวของโรคกำฬโรคแอฟริ กำในม้ำ (Africa Horse Sickness. AHS) ในท้องที่ อ.ปำกช่อง
ทุกหมู่บำ้ น ทุกตำบลของอ.ปำกช่อง จ.นครรำชสี มำ ทำให้มำ้ ในพื้นที่ตำยเป็ นจำนวนมำกและทำให้เกิ ดกำรเสี ยหำยกับผูเ้ ลี้ยงม้ำ
บริ ษทั ได้เล็งเห็นควำมสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ จึงได้มอบผลิตภัณฑ์ เพื่อยับยั้งและควบคุมเชื้อจุลินทรี ยท์ ี่ก่อให้เกิดโรคกับ
สัตว์ ซึ่งเป็ นสำเหตุส่งผลให้มำ้ เกิดโรคระบำดดังกล่ำว
2. ด้ำนสั งคม
โครงกำรบริจำคผ้ ำห่ มกันหนำวประจำปี 2563
มอบผ้ำห่ มรวมจำนวนทั้งสิ้ น 10,000 ผืน โดยภำคเหนื อได้มอบผ้ำห่ มรวมจำนวน 7,000 ผืน ให้แก่ นักเรี ยน,อำจำรย์และ
ประชำชนที่อยูใ่ นสังกัดของกองบังคับกำรตำรวจตระเวนชำยแดนภำค 3 จ.เชียงใหม่, ผูส้ ู งอำยุ ผูพ้ ิกำร ผูย้ ำกไร้ ประชำชนบนพื้นที่
สู ง บ้ำนดอยแก้ว และบ้ำนดอยหลวง ตำบลมืดกำ อำเภอดอยเต่ำ จ.เชี ยงใหม่, มอบผ่ำนสำนักปฏิบตั ิธรรม “ธรรมศิลป์ ” ให้กับ
ผูป้ ระสบภัยหนำวหมูบ่ ำ้ นห้วยยำ-หมู่บำ้ นห้วยเขียดแห้ง อ.กัลยำณิ วฒั นำ จ.เชียงใหม่
สำหรับภำคอีสำน ได้มอบผ้ำห่มรวม 3,000 ผืน ให้แก่ นักเรี ยน,อำจำรย์และประชำชนที่อยู่ในสังกัดของกองบังคับกำร
ตำรวจตระเวนชำยแดนภำค 2 จ.ขอนแก่น บริ ษทั ขอร่ วมเป็ นส่ วนหนึ่ งในกำรมอบไออุ่นให้กบั ผูป้ ระสบภัยหนำว และจะช่ วย
บรรเทำควำมเดือดร้อนจำกสภำวะอำกำศที่หนำวเย็นต่อไป
ส่ งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตที่ดขี องคนไทย
เสริ มสร้ำงชุมชนให้มีสุขภำพดี ออกบริ กำรหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในโครงกำร สุ ขภำพดีกบั ทีพีไอ โพลีน เพื่อเฝ้ำระวัง
โรคภัยไข้เจ็บ,บริ กำรตรวจสุ ขภำพ ให้ควำมรู ้ดำ้ นสุ ขภำพ ประโยชน์ของกำรตรวจปอด ณ ชุมชนที่อยู่รอบข้ำงในเขตอ.แก่งคอย,
อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี และ เยีย่ มผูป้ ่ วยติดเตียงในเขตตำบลเขำดินพัฒนำ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี
บริจำคผลิตภัณฑ์ ปูนซิเมนต์ และผลิตภัณฑ์ ต่ำงๆของทีพไี อ
บริ จำคปูนซิเมนต์จำนวน 11,255.10 ตัน, คอนกรี ตทีพีไอ จำนวน 100 คิว , หินคลุก กระเบื้องหลังคำทีพีไอ สี นำโนซู เปอร์
อำร์ เมอร์ ที พีไอ และผลิ ตภัณฑ์อื่นๆ รวมมูลค่ำกว่ำ 5,510,687.66 บำท เพื่อ ร่ วมซ่ อมแซม ปรั บ ปรุ งอำคำร สถำนที่ท ำงำน ของ
หน่วยงำนรำชกำรต่ำงๆ อำทิ
- ร่ วมสนับสนุ น “โครงกำรกองทุนพัฒนำคุณภำพชีวิต ” เพื่อซ่ อมสร้ำงบ้ำนผูย้ ำกไร้ เพื่อใช้ในกิจกรรมกำรซ่ อมสร้ำง
บ้ำนประชำรัฐ ให้กบั ผูย้ ำกไร้ ยำกจน และผูด้ อ้ ยโอกำสทำงสังคม จำนวน 6 หลัง ในเขต อ.แก่งคอย, อ.เฉลิมพระเกียรติ และอบต.
ผึ้งรวง จ.สระบุรี, ร่ วมก่อสร้ำงอำคำรมูลนิ ธิสถำบันแสงสว่ำงในพระอุปถัมภ์ พระเจ้ำวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ำโสมสวลี กรมหมื่น
สุ ทธนำรี นำถ, ปรับปรุ งอำคำรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษำ ศูนย์รำชกำรจังหวัดสระบุรี ฯลฯ
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- ร่ วมกิจกรรมจิตอำสำ ปรับปรุ งภูมิทศั น์ ปรับปรุ งอำคำร ศำลำประชำคม โรงเรี ยน เพื่อสุ ขอนำมัยที่ดี ลดขยะสะสมใน
ชุมชน เพื่อชุมชมแข็งแรง ให้แก่ชำวบ้ำนชุมชนบ้ำนอ่ำงหิน อ.มวกเหล็ก, ชำวบ้ำนชุมชนเจริ ญพร อ.แก่งคอย จ.สระบุรี , โรงเรี ยน
บ้ำนซับบอน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ,โรงเรี ยนวัดมวกเหล็กใน อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี, พื้นที่โดยรอบ ของสวนพฤกษศำสตร์ พุแค
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี, สวนรุ กขชำติมวกเหล็ก จ.สระบุรี
สนับสนุนน้ำดื่มทีพไี อ พีแอล ขนำด 350 มิลลิลติ ร
ให้กบั หน่วยงำนต่ำงๆ รวมจำนวน 192,048 ขวด สำหรับกำรจัดกิจกรรมจิตอำสำและกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ อำทิ
- ปรับปรุ งภูมิทศั น์ตลำดทับกวำง จ.สระบุรี, “โครงกำรคลองสวยน้ ำใส” ภำยใต้กิจกรรม กำรอนุ รักษ์ลำคลองมวกเหล็ก
อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี, กิจกรรม "เรำทำควำมดี ด้วยหัวใจ" ปรับปรุ งภูมิทศั น์ ณ บริ เวณอ่ำงน้ ำใจ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี, ร่ วมกันทำควำมสะอำด
พื้นที่บริ เวณต่ำงๆ ภำยในเขตเทศบำลเมืองสระบุรี /พื้นที่บริ เวณวัดบ้ำนม่วง ต.แก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ฯลฯ
- สนับสนุ นกิ จกรรมรณรงค์ ลดอุ บตั ิเหตุเทศกำลปี ใหม่ 2563 ให้แก่ ศูนย์อำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนนจังหวัด
สระบุรี, สำนักงำนทำงหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี),หมวดทำงหลวงแก่งคอย, ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี ฯลฯ และร่ วมมำตรกำร
ป้ องกัน และลดควำมเสี่ ยงในกำรแพร่ ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ ำ 2019 (COVID-19) ในกำรจัดตั้งจุดตรวจหรื อจุดสกัด
ในกำรดูแลประชำชนที่เดินทำงข้ำมพื้นที่จงั หวัด ให้แก่ ศูนย์รำชกำรจังหวัดสระบุรี, ที่ว่ำกำรอำเภอแก่งคอย, ที่ว่ำกำรอำเภอเมือง
สระบุรีที่ว่ำกำรอำเภอเมืองสระบุรี ,สถำนี ตำรวจภูธรมวกเหล็ก ถนนมิตรภำพ, องค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลมวกเหล็ก, มณฑล
ทหำรบกที่ 18 ค่ำยอดิศร
3. ด้ำนกำรศึกษำและเยำวชน
กำรมอบทุนกำรศึกษำ
มอบทุ นกำรศึ กษำให้แ ก่ เด็กนักเรี ยนในสถำนศึ กษำที่ อยู่ในเขตรอบโรงงำนปู น ซิ เมนต์ทีพีไอ จ.สระบุ รี ทั้งหมด 6
โรงเรี ยน จำนวน 450 คน และมอบทุนกำรศึกษำต่อเนื่องจนจบระดับปริ ญญำตรี ให้กบั บุตรหลำนในชุมชนเกษตรสัมพันธ์ (บ้ำน 9
หลัง) โรงงำนปูนซิเมนต์ทีพีไอ จ.สระบุรี จำนวน 6 ทุน โดยผูท้ ี่ได้รับทุนจะต้องมีควำมประพฤติดี เรี ยนดี
กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
บริ จำคผลิตภัณฑ์คอนกรี ตแห้งทีพีไอ จำนวน 113 คิว, ปูนซิ เมนต์ทีพีไอ จำนวน 775.6 ตัน, สี นำโน ซู เปอร์ อำร์ เมอร์ ที
พีไอ, กระเบื้องทีพีไอ, บล็อกมวลเบำ, ผลิตภัณฑ์ทดแทนไม้และบอร์ดทีพีไอ ฯลฯ จำนวน 24 โรงเรี ยน ทัว่ ประเทศ รวมมูลค่ำกว่ำ
2,188,676.05 บำท เพื่อเป็ นส่ วนหนึ่ งในกำรช่ วยเหลื อโรงเรี ยนที่ขำดแคลนทุ นทรั พย์ ในกำรปรั บปรุ ง ซ่ อมแซม อำคำรเรี ยน
หลังคำ พื้นถนนทำงเดินเข้ำโรงเรี ยน เพื่อให้เด็กนักเรี ยนมีคุณภำพชีวติ ที่ดีข้ ึน
4. ด้ำนศำสนำ
บริ ษทั และบริ ษทั ในเครื อโดยผูบ้ ริ หำร พนักงำน ลูกค้ำและประชำชนผูม้ ีจิตศรัทธำได้ร่วมเป็ นเจ้ำภำพทอดกฐิน และร่ วม
ทอดกฐินกับหน่ วยงำนต่ำงๆ เป็ นจำนวนเงินรวม 2,035,691.50 บำท อำทิ เจ้ำภำพทอดกฐินสำมัคคีวดั ศรี ดอนมูล จ.เชียงใหม่, วัด
บ้ำนหินลับ จ.สระบุรี, วัดถ้ ำสำลิกำ จ.นครนำยก , วัดซับบอน และ วัดมวกเหล็กใน จ.สระบุรี ฯลฯ
บริษัทได้บริจำคผลิตภัณฑ์ ปูนซีเมนต์ ทีพไี อ จำนวน 3,864.18ตัน, สี นำโนซู เปอร์ อำร์ เมอร์ ทีพไี อ, กระเบื้องหลังคำทีพีไอ
และผลิตภัณฑ์ อื่นๆ รวมเป็ นเงิน 6,796,943.15 บำท ให้กบั วัด จำนวน 18 วัด อำทิ ร่ วมก่อสร้ำงวัดสิ ริสีลสุ ภำรำม จ.ภูเก็ต/เพื่องำน
ซ่อมสร้ำงพระพุทธรู ปชำรุ ดจำกทัว่ ประเทศ (พระซ่ อมพระ) สำนักสงฆ์ร่มโพธิ์ ธรรม /เพื่อก่อสร้ำงกุฏิสงฆ์ วัดกู่ป่ำลำน จ.ลำพูน/
สร้ำงอำคำรเพื่อเก็บวัสดุอุปกรณ์ในกำรจัดงำนโครงกำรและพิธีทำง พระพุทธศำสนำ ณ บริ เวณอำคำรธรรมสถำนเฉลิมพระเกียรติ
ร.9 วัดพระรำม 9 กำญจนำภิเษก / บูรณปฏิสังขรณ์ศำลำฌำปนสถำน (เมรุ ) วัดหำดขำม จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ ฯลฯ
ทีพีไอ โพลีน มีควำมมุ่งมัน่ วิจยั และพัฒนำนวัตกรรมใหม่มำใช้ในกำรดำเนินกิจกำรอย่ำงต่อเนื่ อง รวมถึงให้ควำมสำคัญ
และตระหนักถึงบทบำทและควำมรับผิดชอบต่อสังคม ในฐำนะองค์กรที่พร้อมจะสนับสนุ นสังคม กำรศึกษำ เยำวชน ศำสนำและ
สิ่ งแวดล้อม เพื่อสร้ำงสรรค์สังคมที่เกื้อกูล สิ่ งแวดล้อมที่ดี และเศรษฐกิจไทยที่เติบโตอย่ำงยัง่ ยืน ....ทีพีไอ โพลีน เรำสร้ำงอนำคต”
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ทีพไี อโพลีนกับคุณภำพ ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสิ่ งแวดล้อม
บริ ษทั ตระหนักเสมอว่ำควำมสำเร็ จและกำรเติบโตที่ยงั่ ยืนขององค์กร ย่อมมำจำกทั้งกำรเติบโตจำกผลกำรดำเนิ นงำน รวมถึงกำร
เป็ นที่ยอมรับ และได้รับควำมไว้วำงใจจำกชุมชนและสังคม โดยบริ ษทั ได้นำระบบบริ หำรงำนตำมมำตรฐำนต่ำงๆ มำประยุกต์ใช้
และยึดถือปฏิบตั ิอย่ำงต่อเนื่ องมำโดยตลอด อันได้แก่ ระบบบริ หำรคุณภำพ (ISO 9001: 2015 และ API Spec.Q1) ระบบบริ หำร
ด้ำนสิ่ งแวดล้อม (ISO 14001: 2015) ระบบกำรจัดกำรด้ำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย (มอก.18001: 2554 และ OHSAS
18001: 2007) ระบบบริ หำรคุณภำพว่ำด้วยควำมสำมำรถของห้องปฏิบตั ิกำรทดสอบ ตำมมำตรฐำน ISO/IEC 17025: 2005 รวมทั้ง
ระบบกำรจัดกำรพลังงำน (Energy Management System) (ISO 50001:2011) โดยบริ ษทั ได้นำมำตรฐำนต่ำงๆ มำประยุกต์ใช้อย่ำง
ผสมผสำนแบบบูรณำกำรอย่ำงสอดคล้องและเหมำะสม เพื่อให้มีประสิ ทธิภำพและประสิ ทธิผลอย่ำงสู งสุ ด
กำรบริ ห ำรจั ดกำรด้ ำ นคุ ณ ภำพ บริ ษ ัท ในกลุ่ ม ที พี ไอโพลี น มุ่ง มัน่ ในกำรผลิ ต จำหน่ ำย ส่ ง มอบผลิ ตภัณ ฑ์ที่ มี คุณ ภำพ เพื่ อ
ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำสู งสุ ด มีกำรปรับปรุ งประสิ ทธิ ผลของระบบคุณภำพอย่ำงต่อเนื่ อง ลดกำรปลดปล่อยก๊ำซเรื อน
กระจก โดยทุกผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ในกลุ่มทีพีไอโพลีน ได้รับกำรวิจยั และพัฒนำภำยใต้กำรควบคุมด้วยระบบบริ หำรคุณภำพ
ISO 9001: 2015, API Specification Q1, API Specification 10A และ ISO/IEC 17025: 2005 รวมทั้งมีกำรจัดทำและทบทวน
วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ด้ำนคุณภำพของบริ ษทั ปี ละ 1 ครั้ง เป็ นอย่ำงน้อย
กำรบริ หำรจัดกำรด้ ำนอำชี วอนำมัยและควำมปลอดภัย บริ ษทั ในกลุ่ มทีพีไอโพลีน ให้ควำมส ำคัญต่อระบบกำรจัดกำรอำชี ว
อนำมัยและควำมปลอดภัย โดยถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของกำรดำเนิ นธุ รกิจ มุ่งมัน่ ที่จะปรั บปรุ งและป้ องกันอันตรำยที่มีอยู่ท้ งั หมด ซึ่ ง
รวมถึงกำรบำดเจ็บและเจ็บป่ วย อันเนื่ องมำจำกกำรทำงำนเพื่อให้พนักงำนและผูท้ ี่เกี่ยวข้องมีสุขภำพที่ดี และมีควำมปลอดภัยใน
กำรทำงำนทุกด้ำนอย่ำงต่อเนื่อง
บริ ษทั ได้ร่วมมือกับกรมสวัสดิกำรและคุม้ ครองแรงงำน จัดโครงกำรสถำนประกอบกำรปลอดภัยให้ควำมรู ้พนักงำน สถำนศึกษำ
และประชำชนทัว่ ไป เกี่ยวกับควำมปลอดภัยในกำรทำงำน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุ ดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี
พร้ อมย้ ำเป้ ำหมำย Zero accident ในปี 2558 ด้วยสำนึ กในพระมหำกรุ ณำธิ คุณที่พระองค์ทรงห่ วงใยผูใ้ ช้แรงงำน บริ ษทั จึงให้
ควำมสำคัญและนำนโยบำยควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนของบริ ษทั มำใช้ปฏิบตั ิอย่ำงเคร่ งครัด ที่
ผ่ำนมำบริ ษทั ได้ให้ควำมสำคัญกับควำมปลอดภัยของพนักงำนมำโดยตลอด มีกำรพัฒนำระบบควำมปลอดภัยในกำรทำงำนอย่ำง
สม่ำเสมอ เพื่อลดสถิติอุบตั ิเหตุให้น้อยที่สุดหรื อเป็ นศูนย์ (Zero Accident) โดยได้เข้ำร่ วมโครงกำรสถำนประกอบกำรปลอดภัย
เฉลิมพระเกี ยรติฯ และได้ดำเนิ นกิ จกรรมตำมแนวทำงและกรอบเพื่อกำรป้ องกันอุ บตั ิเหตุและจำกกำรท ำงำนตำมที่กำหนดไว้
ส่ งผลให้บริ ษทั ได้รับประกำศเกียรติคุณโครงกำรสถำนประกอบกำรปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพพระรัตนรำชสุ ดำฯ
สยำมบรมรำชกุมำรี ซึ่งจัดโดยกรมสวัสดิกำรและคุม้ ครองแรงงำน กระทรวงแรงงำน เมื่อวันที่ 28 กันยำยน 2558
อนึ่ง บริ ษทั ได้นำระบบกำรจัดกำรอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภั ยตำมมำตรฐำน OHSAS 18001 : 2007 และ มอก. 18001 : 2554
มำประยุกต์ใช้อย่ำงเหมำะสม รวมถึงกำรให้ควำมร่ วมมือและปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับ อำชีวอนำมัยและ
ควำมปลอดภัยของประเทศไทย เพื่อให้สำมำรถลดและควบคุมควำมเสี่ ยงตั้งแต่ระดับปำนกลำงขึ้นไป โดยถือว่ำระบบกำรจัดกำร
ด้ำนอำชี วอนำมัยและควำมปลอดภัยเป็ นหน้ำที่รับผิดชอบของผูบ้ ริ หำรและพนักงำนทุกระดับ โดยบริ ษทั ได้ให้กำรสนับสนุ น
ทรัพยำกรในทุกด้ำน ทั้งในเรื่ องบุคลำกร เวลำ งบประมำณ และกำรฝึ กอบรม อย่ำงเพียงพอและเหมำะสม รวมทั้งมีกำรจัดทำ และ
ทบทวนวัตถุประสงค์ เป้ ำหมำย เพื่อควบคุมประเด็นควำมเสี่ ยงจำกกิจกรรมของบริ ษทั ปี ละ 1 ครั้ง เป็ นอย่ำงน้อย และนำผลกำร
ปฏิบตั ิงำนด้ำนควำมปลอดภัยไปประกอบกำรพิจำรณำในกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของพนักงำน
นอกจำกนี้ บริ ษทั ได้ดำเนิ นกำรตรวจเฝ้ำระวังด้ำนอำชี วอนำมัยให้กับพนักงำน ได้แก่ กำรตรวจสมรรถภำพปอด และกำรตรวจ
สมรรถภำพกำรได้ยนิ
ด้ำนสุ ขอนำมัยของชุ มชนและพนักงำน บริ ษทั มีควำมตระหนักและห่ วงใยต่อสุ ขอนำมัยของชุมชนเป็ นอย่ำงยิ่ง โดยได้จดั หน่ วย
แพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริ กำรชุมชนอย่ำงต่อเนื่องตลอดมำ ในส่ วนของพนักงำน บริ ษทั มีสวัสดิกำรค่ำรักษำพยำบำล (OPD) ให้กบั
พนักงำน บิดำ มำรดำ คู่สมรส และบุตรที่ถูกต้องตำมกฎหมำย กำรจัดตรวจสุ ขภำพประจำปี ให้กับพนักงำนทุกคน กำรจัดให้
สถำนพยำบำลจำกภำยนอกเข้ำมำตรวจสุ ขภำพ กำรฉี ดวัคซี นป้ องกันบำดทะยัก กำรฉี ดวัคซี นป้ องกันไวรั สตับอักเสบบี กำรฉี ด
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่สำยพันธุ์ใหม่ให้กบั พนักงำนและครอบครัว
กำรบริ หำรจัดกำรด้ ำนสิ่ งแวดล้ อม บริ ษทั ในกลุ่มทีพีไอโพลีนมีควำมมุ่งมัน่ ในกำรอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งกำรปรับปรุ งและ
รักษำสิ่ งแวดล้อมให้เป็ นไปตำมมำตรฐำนที่กำหนดไว้อย่ำงเหมำะสมและต่อเนื่อง ตลอดจนกำรป้องกันมลภำวะในกำรทำงำนทุกๆ
ด้ำน โดยได้มีกำรนำระบบมำตรฐำนกำรจัดกำรสิ่ งแวดล้อม ISO 14001: 2015 มำประยุกต์ใช้ตำมมำตรฐำนสำกล มีกำรให้ควำม
ร่ วมมือและปฏิบตั ิตำมข้อบังคับ กฎหมำยและข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อม มีกำรควบคุมและลดปริ มำณฝุ่ น รวมทั้ง
คุณภำพของน้ ำทิ้งจำกกระบวนกำรผลิต นอกจำกนี้ บริ ษทั ยังมีนโยบำยประหยัดและอนุ รักษ์กำรใช้พลังงำน ควบคุมและจัดกำร
ปริ มำณของเสี ยอย่ำงถูกต้อง รวมถึงจัดให้มีกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุม้ ค่ำและมีประสิ ทธิภำพ มีกำรส่ งเสริ มและสนับสนุ นกิจกรรม
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ด้ำนสิ่ งแวดล้อมอย่ำงเต็มที่ โดยให้ควำมร่ วมมือกับภำครัฐ ภำคเอกชน และชุมชนที่ใกล้เคียง มีกำรสนับสนุนกำรอนุ รักษ์ธรรมชำติ
อย่ำงยัง่ ยืน มุ่งเน้นให้มีกำรฟื้ นฟูสภำพธรรมชำติของพื้นที่ภำยหลังกำรทำเหมืองให้มีควำมใกล้เคียงกับสภำพระบบนิ เวศเดิมให้ได้
มำกที่สุด โดยใช้แนวทำงกำรอนุรักษ์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ ซี่ งมีส่วนสำคัญในกำรกำหนดรู ปแบบ แนวทำง และเทคนิ คที่
จะนำมำใช้ในกำรฟื้ นฟูเหมือง นอกจำกนี้ยงั มุ่งมัน่ ลดผลกระทบสิ่ งแวดล้อมที่เกิดขึ้นกับชุมชน เช่น ฝุ่ น เสี ยง และควำมสั่นสะท้อน
โดยกำรปลูกป่ ำทดแทนและฟื้ นฟูสภำพพื้นที่โครงกำรทำเหมืองหลังจำกทำเหมืองแล้ว กำรทบทวนจุดประสงค์และเป้ ำหมำยด้ำน
สิ่ งแวดล้อม รวมทั้งจัดให้มีกำรให้ควำมรู ้ และฝึ กอบรมเรื่ อ งสิ่ งแวดล้อ มให้กับพนักงำนทุ กระดับ ตำมควำมเหมำะสม เพื่อให้
พนักงำนตระหนักเรื่ องสิ่ งแวดล้อม
กลุ่มบริ ษทั ทีพีไอโพลีน ได้ดำเนินโครงกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำจำกควำมร้อนทิ้งในกระบวนกำรผลิตปูนซีเมนต์ เพื่อลดกำรซื้ อ และ
ลดกำรผลิตไฟฟ้ำของกำรไฟฟ้ำฝ่ ำยผลิตแห่ งประเทศไทย โดยโครงกำรดังกล่ำวไม่มีกำรใช้เชื้อเพลิงในกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ ทำ
ให้สำมำรถลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
มำตรฐำนห้ องปฏิบัติกำร โรงงำนปูนซี เมนต์ของบริ ษทั ได้ผ่ำนกำรประเมินควำมสำมำรถของห้องปฏิบตั ิกำร ภำยใต้ระบบกำร
รับรองห้องปฏิบตั ิกำรของสำนักงำนมำตรฐำนอุตสำหกรรม ตำมมำตรฐำน ISO/IEC 17025 : 2005 และ มอก.17025 : 2548
ข้อกำหนดทัว่ ไปว่ำด้วยควำมสำมำรถของห้องปฏิบตั ิกำรทดสอบ นอกจำกนี้ บริ ษทั ได้ข้ ึนทะเบียนเป็ นห้องปฏิบตั ิกำรวิเครำะห์
เอกชนด้ำนสิ่ งแวดล้อมกับกรมโรงงำนอุตสำหกรรม หมำยเลขทะเบียน ร-097
ฉลำกคำร์ บอน (Carbon Label) “สั ญลักษณ์ แห่ งกระบวนกำรผลิตที่เป็ นมิตรต่ อสิ่ งแวดล้ อม” บริ ษทั ได้รับกำรรั บรองฉลำก
คำร์ บอนจำกองค์กำรบริ หำรก๊ำซเรื อนกระจกและสถำบันสิ่ งแวดล้อมไทย ประเภทพิจำรณำกระบวนกำรผลิตปูนซี เมนต์ เป็ น
บริ ษทั แรกของประเทศไทย และบริ ษทั แรกของทวีปเอเชีย เมื่อปี 2551 โดย ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินฉลำก
คำร์บอนจำกองค์กำรบริ หำรก๊ำซเรื อนกระจก ปั จจุบนั บริ ษทั ได้ติดฉลำกคำร์ บอนแล้ว 11 ชนิ ด ทั้งนี้ บริ ษทั ยังมีควำมมุ่งมัน่ อย่ำง
ต่อเนื่องที่จะพัฒนำกระบวนกำรผลิตที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมอย่ำงยัง่ ยืน
กำรบริหำรจัดกำรด้ำนพลังงำน บริ ษทั ได้เข้ำร่ วมโครงกำรเตรี ยมควำมพร้อมด้ำนระบบกำรจัดกำรพลังงำนสำหรับโรงงำนควบคุม
ร่ วมกับกรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน กระทรวงพลังงำน ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับพระรำชบัญญัติกำรส่ งเสริ ม
กำรอนุรักษ์พลังงำน พ.ศ. 2538 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) สำหรับโรงงำนควบคุมและอำคำรควบคุม
กำรบริ หำรจัดกำรด้ ำนเพิ่มผลผลิต บริ ษทั นำระบบกำรบำรุ งรั กษำแบบทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่ วม (TPM : Total Productive
Management) มำประยุกต์ใช้ โดยมุ่งเน้นปลูกฝังจิตสำนึกให้บุคลำกรมีส่วนร่ วมต่อกำรขับเคลื่อนพัฒนำองค์กร เปิ ดโอกำสให้แก่
พนักงำนทุกระดับได้มีส่วนร่ วม โดยผ่ำนกำรดำเนิ นกิจกรรมกลุ่มย่อย (SGA : Small Group Activity) จัดทำ OPL : One Point
Lesson เพื่อสอนงำนกันภำยในส่ วนงำน จัดทำมำตรฐำนกำรตรวจเช็คเครื่ องจักรด้วยกำรใช้ Visual Control ส่ งเสริ มกำรมีส่วน
ร่ วมของพนักงำนโดยจัดโครงกำรรำงวัล Improvement Sheet รวมทั้งกำรทำกิจกรรมกลุ่ม (Project Team) เพื่อแก้ไขปั ญหำงำน
ในกำรวิเครำะห์สำเหตุปัญหำ และทำกำรแก้ไขปรับปรุ ง เพื่อลดค่ำใช้จ่ำยที่สูญเสี ย (Losses) ตลอดกระบวนกำรผลิต อีกทั้งกำรนำ
ระบบ Total Productive Management (TPM) มำประยุกต์ใช้ในกำรปรับปรุ งพัฒนำกระบวนกำรผลิตตั้งแต่ช่วงเริ่ มต้นกำรซ่ อม
บำรุ งตำมแผนงำน กำรควบคุมคุณภำพตลอดกระบวนกำร กำรให้บริ กำรลูกค้ำ รวมถึงกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ กำรพัฒนำ
ระบบงำนของหน่ วยงำนสนับสนุ น (OI : Office Improvement) ตลอดจนกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรโดยกำรอบรมถ่ำยทอดองค์
ควำมรู ้ดว้ ยกำรสอนงำนผ่ำน Work flow Analysis เพื่อสู่ ควำมเป็ นเลิศ ทั้งในเชิงปฏิบตั ิกำรและกำรบริ หำรจัดกำร
ควำมรั บผิดชอบต่ อสั งคม (Corporate Social Responsibility) บริ ษทั ได้นำระบบมำตรฐำนควำมรั บผิดชอบต่อสังคม (ISO
26000) มำประยุกต์ใช้ในองค์กรครอบคลุมในทุกประเด็นหลัก นอกจำกนี้ บริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดตำมมำตรฐำนควำม
รับผิดชอบต่อสังคมรวมทั้งสิ้ น 237 ข้อ และปฏิบตั ิสอดคล้องกับกฎหมำยจำนวน 321 ฉบับ โดยบริ ษทั ได้ดำเนิ นโครงกำรพัฒนำ
ชุมชนโดยมุ่งเน้นให้ชุมชนพึ่งพำตนเองได้อย่ำงยัง่ ยืนในทุกด้ำน ทั้งในด้ำนกำรศึกษำและวัฒนธรรม เศรษฐกิ จชุ มชน สุ ขภำพ
ชุมชน และสิ่ งแวดล้อม เพื่อส่ งเสริ มคุณภำพชีวิตของชุมชนสู่ กำรพัฒนำแบบยัง่ ยืนตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง ควบคู่ไปกับกำร
พัฒนำองค์กรสู่ ควำมเป็ นเลิศด้วยควำมมัน่ คงยัง่ ยืนอย่ำงไม่หยุดยั้ง
มำตรฐำนระบบกำรจัดกำรแบบบู ร ณำกำร (Integrated Management System) โรงงำนผลิตเม็ดพลำสติ กของบริ ษ ัทเป็ น
โรงงำนผลิตเม็ดพลำสติกรำยแรกในประเทศไทย และเป็ นโรงงำนลำดับที่ 6 ของประเทศไทยที่ได้รับกำรรับรองตำมมำตรฐำน
IMS (Integrated Management System) หรื อ มำตรฐำนระบบกำรจัดกำรแบบบูรณำกำร จำกสถำบันรับรองมำตรฐำนไอเอสโอ
มหาชน

“ ทีพีไอ โพลีน เราสร้ างอนาคต ด้วยภูมิปัญญาที่น่าเชื่อถือ พร้ อมคุณธรรม และจิตสานึกต่ อสังคม”พีพีพไี อ

10.2 นโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคม
รำยละเอียดปรำกฎตำมเอกสำรแนบ 5 เอกสำรแนบอื่นๆ
ด้ำนวันธรรมไทย ได้ต้ งั ปณิ ธำนที่
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11. กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ ยง
คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้จดั ให้มีระบบกำรตรวจสอบและกำรควบคุมภำยในที่ดี อันจะสำมำรถช่วยป้องกันควำมเสี ยหำยที่อำจ
เกิดขึ้น ช่วยในกำรค้นพบข้อผิดพลำด ลดควำมเสี่ ยงทำงธุ รกิจและช่วยให้รำยงำนงบกำรเงินและรำยงำนทำงกำรเงินอื่นๆ มี
ควำมถูกต้องเชื่อถือได้
เพื่อช่วยปกป้องคุม้ ครองทรัพย์สินของบริ ษทั และเงินลงทุนของผูถ้ ือหุ ้น บริ ษทั มีหน่ วยงำนตรวจสอบภำยในเพื่อตรวจสอบ
และติ ดตำมกำรปฏิ บตั ิ งำนของบริ ษทั ให้มีประสิ ท ธิ ภำพและประสิ ทธิ ผลภำยใต้ระบบกำรควบคุมภำยในที่ เพียงพอและ
เหมำะสม โดยเป็ นหน่ วยงำนที่มีควำมเป็ นอิสระสำมำรถรำยงำนผลกำรตรวจสอบได้อย่ำงตรงไปตรงมำ เพื่อให้ฝ่ำยบริ หำร
สำมำรถรับทรำบถึงปั ญหำหรื อข้อบกพร่ องในกำรปฏิบตั ิงำนได้อย่ำงทันกำล เพื่อนำมำเป็ นข้อมูลในกำรกำหนดมำตรกำร
ป้ องกันทรั พย์สินของบริ ษทั และเงินลงทุนของผูถ้ ือหุ ้น รวมถึงกำรแสวงหำประโยชน์โดยมิชอบจำกบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
และนำมำใช้ในกำรพิจำรณำปรับปรุ งตลอดจนพัฒนำระบบกำรปฏิบตั ิงำนของบริ ษ ัทให้มีประสิ ทธิ ภำพและประสิ ทธิ ผลมำก
ยิง่ ขึ้น
นอกจำกนี้ บริ ษทั ยังมีคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อปฏิบตั ิหน้ำที่ในกำรสอบทำนและประเมินผลระบบกำรควบคุมภำยใน
สอบทำนเรื่ องกำรเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูล้ งทุน ตลอดจนสอบทำนกำรปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดของกฎหมำยที่เกี่ยวข้องและเรื่ องที่มี
ควำมสำคัญอื่นๆ
อนึ่ ง ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 28 มกรำคม 2564 ซึ่ งมีกรรมกำรตรวจสอบทั้ง 4 ท่ำนเข้ำ
ร่ วมประชุมด้วย คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้พิจำรณำและประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของบริ ษทั โดย
กำรซักถำมข้อมูลจำกฝ่ ำยบริ หำรและหน่ วยงำนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพิจำรณำแบบประเมินที่ฝ่ำยบริ หำรได้จดั ทำขึ้น และผ่ำน
กำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแล้ว สรุ ปได้ว่ำจำกกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยในของบริ ษทั ในด้ำนต่ำงๆ
รวม 5 องค์ประกอบ ดังนี้
1. กำรควบคุมภำยในองค์กร
2. กำรประเมินควำมเสี่ ยง
3. กำรควบคุมกำรปฏิบตั ิงำน
4. ระบบสำรสนเทศและกำรสื่ อสำรข้อมูล
5. ระบบกำรติดตำม
คณะกรรมกำรมีควำมเห็นว่ำระบบกำรควบคุมภำยในของบริ ษทั มีควำมเพียงพอและเหมำะสม โดยบริ ษทั ได้จดั ให้มีบุคลำกร
อย่ำงเพียงพอที่จะดำเนินกำรตำมระบบได้อย่ำงมีประสิ ทธิภำพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภำยในในเรื่ องกำรติดตำมควบคุมดูแล
กำรดำเนิ นงำน ให้สำมำรถป้ องกันทรัพย์สินของบริ ษทั จำกกำรที่กรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำรนำไปใช้โดยมิชอบ หรื อโดยไม่มี
อำนำจ รวมถึงกำรทำธุ รกรรมกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอย่ำงเพียงพอแล้ว สำหรับกำรควบคุม
ภำยในในหัวข้ออื่น คณะกรรมกำรเห็นว่ำบริ ษทั มีกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน รำยละเอียดปรำกฏในรำยงำน
ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ (ตำมเอกสำรแนบ 5)
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12. รำยกำรระหว่ ำงกัน
กำรเปิ ดเผยข้อมูลรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์หรื อรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนด
โดยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ รวมถึงตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทั้งนี้ คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ทำหน้ำที่เป็ นผูส้ อบทำนกำรทำรำยกำรระหว่ำงกัน โดยได้มีกำรกำหนดให้ข้ นั ตอนในกำร
อนุมตั ิธุรกรรมดังกล่ำวเป็ นไปตำมเงื่อนไขกำรค้ำปกติเสมือนคู่คำ้ ธุ รกิจโดยทัว่ ไปซึ่ งต้องพึ่งพำกำรซื้ อขำยสิ นค้ำ และ/หรื อ
บริ กำรระหว่ำงกันโดยใช้กลไกรำคำตลำดเป็ นเกณฑ์ ทั้งนี้เพื่อดูแลไม่ให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ที่ผำ่ นมำ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรำยกำรระหว่ำงกัน ที่เกิดขึ้นกับกิจกำรหรื อบุคคลที่อำจมีควำม
ขัดแย้ง ซึ่งกรรมกำร และ/หรื อ ฝ่ ำยจัดกำรได้พิจำรณำควำมสมเหตุสมผลรวมถึงประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั เป็ นเกณฑ์ โดยใช้
นโยบำยกำรซื้อขำยตำมรำคำตลำดเป็ นกลไกในกำรพิจำรณำ โดยได้ปฏิบตั ิตำมกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ รำยละเอียดของกำรทำรำยกำร
ระหว่ำงกันปรำกฏในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินสำหรั บปี 2563 สิ้ นสุ ด ณ 31 ธันวำคม 2563 ข้อ 4 ซึ่ งสำมำรถสรุ ป
รำยกำรที่เป็ นสำระสำคัญได้ ดังนี้
ชื่ อ
(ลักษณะควำมสัมพันธ์ )
1. บจก. อุตสำหกรรมสหธัญญพืช
มีกรรมกำรร่ วมกันจำนวน 5
ท่ำน ได้แก่
นำยประชัย เลี่ยวไพรัตน์
ดร.ประมวล เลี่ยวไพรัตน์
นำยประหยัด เลี่ยวไพรัตน์
นำงอรพิน เลี่ยวไพรัตน์
นำงสำวมำลินี เลี่ยวไพรัตน์

2. บจก. ไทยพลำสติกฟิ ล์ม
มีกรรมกำรร่ วมกัน
จำนวน 7 ท่ำน ได้แก่
นำยประชัย เลี่ยวไพรัตน์
นำยประทีป เลี่ยวไพรัตน์
ดร.ประมวล เลี่ยวไพรัตน์
ดร.ชวิน เอี่ยมโสภณำ
นำยประหยัด เลี่ยวไพรัตน์
นำงอรพิน เลี่ยวไพรัตน์
นำงสำวมำลินี เลี่ยวไพรัตน์

ลักษณะรำยกำร
- บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจ่ำยค่ำซื้ อถุง
จำกบจก. อุตสำหกรรมสหธัญญพืช

มูลค่ ำ
(ล้ำนบำท)
8.577

ควำมจำเป็ นและควำมสมเหตุสมผล
ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
เป็ นธุรกรรมที่สนับสนุนธุรกิจปกติของบริ ษทั ตำมรำคำ
ตลำด โดยเป็ นรำยกำรที่กระทำอย่ำงต่อเนื่ อง

3.636

- เจ้ำหนี้กำรค้ำ

- บริ ษทั ขำยเม็ดพลำสติกให้
บจก.ไทยพลำสติกฟิ ล์ม
- บริ ษทั ว่ำจ้ำง บจก. ไทยพลำสติก
ฟิ ลม์ ทำถุงกระดำษ โดยบริ ษทั
เป็ นผูจ้ ดั หำวัสดุท้ งั หมด และจ่ำย
ค่ำจ้ำงในอัตรำ 2.00 - 2.60 บำท/ถุง
(ค่ำจ้ำงดังกล่ำวรวม ค่ำแรงงำน
ค่ำเช่ำ ค่ำไฟฟ้ำ และ ค่ำใช้จ่ำย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง)
- บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจ่ำยค่ำซื้ อถุง
จำก บจก.ไทยพลำสติกฟิ ล์ม
- เจ้ำหนี้กำรค้ำ
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0
112.734

73.321
137.076

เป็ นธุรกรรมซื้ อขำยที่สนับสนุนธุรกิจปกติของบริ ษทั ตำม
รำคำตลำดโดยเป็ นรำยกำรซื้ อขำยที่กระทำอย่ำงต่อเนื่ อง

บริ ษทั ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหำชน)
ชื่ อ
(ลักษณะควำมสัมพันธ์ )
3. บจก. ไทยพลำสติกโปรดักส์
มีกรรมกำรร่ วมกันจำนวน 7
ท่ำน ได้แก่
นำยประชัย เลี่ยวไพรัตน์
นำยประทีป เลี่ยวไพรัตน์
ดร.ประมวล เลี่ยวไพรัตน์
ดร.ชวิน เอี่ยมโสภณำ
นำยประหยัด เลี่ยวไพรัตน์
นำงอรพิน เลี่ยวไพรัตน์
นำงสำวมำลินี เลี่ยวไพรัตน์
4.บมจ.บำงกอกสหประกันภัย
มีกรรมกำรร่ วมกัน จำนวน 4
ท่ำน ได้แก่
นำยประชัย เลี่ยวไพรัตน์
นำงสำวมำลินี เลี่ยวไพรัตน์
ดร.ชวิน เอี่ยมโสภณำ
และนำยทวิช เตชะนำวำกุล
5. บมจ. บำงกอกสหประกันชีวิต
กรรมกำรร่ วมกันจำนวน 4 ท่ำน
ได้แก่
ดร.ประมวล เลี่ยวไพรัตน์
นำยประหยัด เลี่ยวไพรัตน์
ดร.ชวิน เอี่ยมโสภณำ
นำงสำวมำลินี เลี่ยวไพรัตน์

ส่ วนที่ 2 กำรจัดกำรและกำรกำกับดูแลกิจกำร

ลักษณะรำยกำร
- บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจ่ำยค่ำซื้อถุง
บรรจุปูนสำหรับกำรส่ งออก จำก
บจก. ไทยพลำสติกโปรดักส์

มูลค่ ำ
(ล้ำนบำท)
379.098

ควำมจำเป็ นและควำมสมเหตุสมผล
ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
เป็ นธุรกรรมซื้ อขำยที่สนับสนุนธุรกิจปกติของบริ ษทั ตำม
รำคำตลำดโดยเป็ นรำยกำรซื้ อขำยที่กระทำอย่ำงต่อเนื่ อง

210.678

- เจ้ำหนี้กำรค้ำ
- บริ ษทั ขำยเม็ดพลำสติกให้ บจก.
ไทยพลำสติกโปรดักส์

0

- บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจ่ำยค่ำเบี้ย
ประกันภัยให้บมจ. บำงกอก
สหประกันภัย

288.507

เป็ นธุรกรรมบริ กำรที่สนับสนุนธุรกิจปกติของบริ ษทั ตำม
รำคำตลำดโดยเป็ นรำยกำรที่กระทำอย่ำงต่อเนื่ อง

- บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจ่ำยค่ำเบี้ย
ประกันชีวิต ให้แก่ บมจ. บำงกอก
สหประกันชีวิต

28.133

เป็ นกำรจ่ำยชำระค่ำเบี้ยประกันชีวิตเป็ นธุรกรรมบริ กำรที่
สนับสนุนธุรกิจปกติของบริ ษทั ตำมรำคำตลำดโดยเป็ น
รำยกำรที่กระทำอย่ำงต่อเนื่ อง

ทั้งนี้ รำยละเอียดของกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันสำหรับปี 2563 ที่ผ่ำนมำ สำมำรถดูขอ้ มูลได้จำกรำยงำนประจำปี ของบริ ษทั ผ่ำน
ทำงเวบไซด์ของบริ ษทั (www.tpipolene.co.th)
ขั้นตอนกำรอนุมัติกำรทำรำยกำรระหว่ ำงกัน
กำรทำรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย อยู่ภำยใต้กฎ ระเบียบและข้อบังคับ ของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ บริ ษทั ได้ทำกำรตรวจสอบ
และดูแ ลธุ รกรรมที่ เกิ ดขึ้น อย่ำงใกล้ชิดโดยใช้กลไกรำคำตลำดเป็ นเกณฑ์อ ้ำงอิ ง โดยกรรมกำรผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่เกี่ ยวข้อ งกับ
ผลประโยชน์ดงั กล่ำวไม่มีส่วนในกำรตัดสิ นใจเกี่ยวกับรำยกำรระหว่ำงกันที่เกิดขึ้น
คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้จดั ให้ข้ นั ตอนกำรอนุ มตั ิรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อยู่ภำยใต้กรอบจริ ยธรรมที่ดี โดย
ผ่ำนกำรกลัน่ กรองจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยคำนึ งถึงประโยชน์ของบริ ษทั และผูถ้ ือหุ ้นเป็ นหลัก และดูแลให้กำรปฏิบตั ิ
เป็ นไปตำมเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
ตลอดจนพิจำรณำกำรเปิ ดเผยข้อมูลกำรทำรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อสำธำรณชนให้มีควำมถูกต้องและ
ครบถ้วน โดยหำกมีรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์เกิดขึ้น ก็จะใช้กลไกรำคำตลำดเป็ นเกณฑ์ในกำรพิจำรณำกำรทำ
รำยกำร
นโยบำยเกีย่ วกับรำยกำรระหว่ ำงกันในอนำคต
บริ ษ ัท คำดว่ำจะยังคงมีธุรกรรมรำยกำรระหว่ำงกัน กับ บริ ษ ัท ย่อ ย บริ ษ ัท ร่ วม และบริ ษ ัท ที่ เกี่ ยวข้อ งอื่ น ๆเกิ ดขึ้ น ในอนำคต
เนื่องจำกเป็ นรำยกำรธุ รกิจปกติและไม่มีกำรถ่ำยเทผลประโยชน์กบั บริ ษทั หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยบริ ษทั ยึดมัน่ ในกำรปฏิบตั ิ
ตำมกฎเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยและหน่ วยงำนที่เกี่ ยวข้อง และคำนึ งถึงควำมสมเหตุสมผลในเงื่อนไขและ
รำคำที่เป็ นธรรมเป็ นหลัก
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บริ ษทั ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหำชน)

ส่ วนที่ 3 ฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน

บริษัท ทีพไี อ โพลีน จำกัด (มหำชน)
ส่ วนที่ 3
ฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน

บริ ษทั ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหำชน)

ส่ วนที่ 3 ฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน

13. ข้ อมูลทำงกำรเงินทีส่ ำคัญ
13.1

งบกำรเงิน

13.1.1 สรุ ปรำยงำนกำรสอบบัญชี 3 ปี ที่ผำ่ นมำ


สรุ ปรำยงำนกำรตรวจสอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
โดยนำยบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริ ญ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 7900 จำกบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบัญชี จำกัด
ได้แสดงควำมเห็นโดยสรุ ป ดังนี้
ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำ งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร แสดงฐำนะกำรเงินรวมและฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำรของ
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ตำมลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ผลกำรดำเนินงำนรวมและผลกำรดำเนินงำนเฉพำะกิจกำร
และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระสำคัญ
ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน





สรุ ปรำยงำนกำรสอบทำนบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
โดยนำยบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริ ญ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 7900 จำกบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบัญชี จำกัด
สรุ ปรำยงำนกำรสอบทำนบัญชี ดังนี้
ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำ งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรข้ำงต้นนี้ แสดงฐำนะกำรเงินรวมและฐำนะกำรเงินเฉพำะ
กิจกำรของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ตำมลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ผลกำรดำเนิ นงำนรวมและผลกำรดำเนิ นงำน
เฉพำะกิจกำร และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตำมที่ควร
ในสำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
สรุ ปรำยงำนกำรสอบทำนบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
โดยนำยบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริ ญ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 7900 จำกบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบัญชี จำกัด
สรุ ปรำยงำนกำรสอบทำนบัญชี ดังนี้
ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำ งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรข้ำงต้นนี้ แสดงฐำนะกำรเงินรวมและฐำนะกำรเงินเฉพำะ
กิจกำรของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ตำมลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ผลกำรดำเนิ นงำนรวมและผลกำรดำเนิ นงำน
เฉพำะกิจกำร และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตำมที่ควร
ในสำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
สรุ ปรำยงำนกำรสอบบัญชี 3 ปี
ชื่ อผู้สอบบัญชี
นำยบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริ ญ

สำนักงำนสอบบัญชี
บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบ
บัญชี จำกัด
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2561
งบตรวจสอบ
แสดง
ควำมเห็น

2562
งบตรวจสอบ
แสดง
ควำมเห็น

2563
งบตรวจสอบ
แสดง
ควำมเห็น

บริ ษทั ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหำชน)

ส่ วนที่ 3 ฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน

13.1.2 ตำรำงสรุ ปงบกำรเงินรวมและอัตรำส่ วนทำงกำรเงินที่สำคัญ
หน่ วย
2561
ผลกำรดำเนินงำน
รำยได้รวม
(ล้ำนบำท)
37,315
รำยได้จำกกำรขำย
(ล้ำนบำท)
34,993
กำไรขั้นต้น
(ล้ำนบำท)
6,975
กำไร(ขำดทุน) จำกกำรดำเนินงำน
(ล้ำนบำท)
2,980
(ก่อนหักดอกเบี้ยจ่ำย และภำษีเงินได้)
กำไร(ขำดทุน) จำกกำรดำเนินงำน
(ล้ำนบำท)
1,261
(หลังหักดอกเบี้ยจ่ำย ก่อนหักภำษีเงินได้)
กำไรสุ ทธิ
(ล้ำนบำท)
1,425
ฐำนะทำงกำรเงิน
สิ นทรัพย์รวม
(ล้ำนบำท)
110,488
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
(ล้ำนบำท)
28,391
หนี้สินรวม
(ล้ำนบำท)
59,551
หนี้สินทำงกำรเงิน
(ล้ำนบำท)
50,457
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
(ล้ำนบำท)
50,937
อัตรำส่ วนทำงกำรเงินที่สำคัญ
อัตรำกำไรขั้นต้น
(%)
19.93
อัตรำกำไรสุ ทธิ
(%)
3.82
จำนวนทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
(ล้ำนบำท)
20,190
มูลค่ำที่ตรำไว้ต่อหุน้
(บำท)
1.00
มูลค่ำตำมบัญชีต่อหุน้
(บำท)
2.63
กำไรสุ ทธิต่อหุน้
(บำท)
0.016
เงินปันผลจ่ำยต่อหุน้
(บำท)
0.02
อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผลต่อกำไรสุ ทธิ *
(ร้อยละ)
153.85
อัตรำส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้
(เท่ำ)
1.17
อัตรำส่ วนหนี้สิน (สุ ทธิ) ต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้ **
(เท่ำ)
1.00
อัตรำส่ วนหนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ยต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้
(เท่ำ)
0.99
อัตรำส่ วนหนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ย (สุ ทธิ) ต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้ **
(เท่ำ)
0.82
หมำยเหตุ * คำนวณอัตรำกำรจ่ำยเงินปันผลจำกงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
** คำนวณโดยหักเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดและเงินลงทุนชัว่ ครำว

2562

2563

39,268
37,041
8,636
4,297

36,187
34,276
9,339
6,394

2,338

4,379

2,765

2,839

114,368
25,378
62,875
53,229
51,493

123,909
27,295
71,737
62,446
52,172

23.32
7.04
19,181
1.00
2.68
0.073
0.06
82.19
1.22
1.12
1.03
0.93

27.25
7.85
19,181
1.00
2.75
0.079
0.06
75.95
1.38
1.18
1.20
1.00

รำยละเอียดงบดุล งบกำไรขำดทุน งบกระแสเงินสด และอัตรำส่ วนทำงกำรเงินที่สำคัญ (แสดงในเอกสำรแนบ 5)
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14. กำรวิเครำะห์ และคำอธิบำยของฝ่ ำยจัดกำร
14.1 กำรวิเครำะห์ ฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563
14.1.1 ผลกำรดำเนินงำน
รำยได้
ในปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรำยได้จำกกำรขำยเท่ำกับ 34,993 ล้ำนบำท 37,041
ล้ำนบำท และ 34,276 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ โดยแบ่ งเป็ นรำยได้จำกกำรขำยในธุ รกิ จวัส ดุ ก่อ สร้ ำงคิ ดเป็ น
สัดส่ วนร้อยละ 57.1 ร้ อยละ 55.8 และร้อยละ 51.0 ของรำยได้จำกกำรขำยรวม ส่ วนรำยได้จำกกำรขำยใน
ธุ รกิจปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์ คิดเป็ นสัดส่ วนร้ อยละ 23.4 ร้อยละ 21.3 และร้อยละ 22.2 ของรำยได้จำกกำร
ขำยรวม และรำยได้จำกกำรขำยในธุรกิจพลังงำนและสำธำรณูปโภค คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 19.1 ร้อยละ 22.6
และร้อยละ 26.5 ของรำยได้จำกกำรขำยรวม
ในส่ วนของรำยได้จำกกำรขำยของธุ รกิ จวัสดุก่อสร้ำง ในปี 2563 ปรั บตัวลดลงร้ อยละ 15.5 อย่ำงไรก็ตำม
ปริ มำณขำยปูนซิเมนต์ในประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.8 โดยที่รำคำขำยเฉลี่ยปูนซิเมนต์ในประเทศและรำคำเฉลี่ย
คอนกรี ตผสมเสร็ จปรับตัวลดลงตำมทิศทำงเศรษฐกิจ
นอกจำกนี้รำยได้จำกกำรขำยของธุ รกิจปิ โตรเคมีปรับตัวลดลงร้อยละ 3.6 เนื่ องจำกรำคำขำยผลิตภัณฑ์ปิโตร
เคมีเฉลี่ยลดลงร้ อ ยละ 9.5 ในขณะที่ ป ริ มำณขำยผลิตภัณฑ์ปิ โตรเคมีเพิ่มขึ้ น ร้ อ ยละ 7.1 ในขณะที่ เสปรด
ปรับตัวสู งขึ้น
รำยได้จำกกำรขำยของธุ รกิจพลังงำนและสำธำรณู ปโภคเพิ่มขึ้น ร้อยละ 8.5 จำกปี 2562 ที่ผ่ำนมำ เนื่ องจำก
ปริ มำณกำรขำยไฟฟ้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.4 เป็ นผลจำกกำรติดตั้ง Boiler 2 ตัว(B13, B14) เพื่อเพิ่มอัตรำกำรใช้
กำลังกำรผลิ ตไฟฟ้ ำสำหรั บโรงไฟฟ้ ำ ทำให้ยอดจำหน่ ำยไฟฟ้ ำให้กับกำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยผลิตแห่ งประเทศไทย
เพิ่มขึ้น
ในส่ วนรำยได้อื่น ซึ่ งประกอบด้วย รำยได้ค่ำขนส่ ง กำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยนสุ ทธิ รำยได้จำกกำรลงทุน
และรำยได้อื่นๆ ในปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 แสดงเท่ำกับ 2,321 ล้ำนบำท 2,228 ล้ำนบำท และ 1,911
ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยรำยได้อื่น ในปี 2563 มีมูลค่ำลดลงเมื่อเทียบกับปี 2562 เนื่ องจำกในปี 2563 บริ ษทั
บันทึกขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนสุ ทธิ 12 ล้ำนบำท ขณะที่ ปี 2562 บริ ษทั บันทึกกำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
สุ ทธิ 405 ล้ำนบำท
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมี รำยได้รวมในปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 เท่ำกับ 37,315 ล้ำนบำท 39,268 ล้ำน
บำท และ 36,187 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
ต้ นทุนขำย
ต้นทุนขำยของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ในปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 เท่ำกับ 28,018 ล้ำนบำท 28,404 ล้ำน
บำท และ 24,937 ล้ำนบำท ตำมลำดับ คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 80.1 ร้อยละ 76.7 และร้อยละ 72.8 ของรำยได้
จำกกำรขำย ส่ งผลให้อตั รำกำไรขั้นต้นของบริ ษทั เท่ำกับร้ อยละ 19.9 ร้ อยละ 23.3 และร้อยละ 27.2 ของ
รำยได้จำกกำรขำย ตำมลำดับ โดยอัตรำกำไรขั้นต้นในปี 2563 เพิม่ ขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2562 สำเหตุหลักมำจำก
สัดส่ วนรำยได้ของธุ รกิจพลังงำนและสำธำรณู ปโภคซึ่ งมีอตั รำกำไรขั้นต้นสู ง เพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 22.6 ของ
รำยได้จำกกำรขำยรวมในปี 2562 เป็ นร้อยละ 26.5 ในปี 2563 ประกอบกับต้นทุนกำรผลิตปูนซิ เมนต์ลดลง
จำกกำรปรับปรุ งประสิ ทธิภำพเครื่ องจักรของโรงปูนซิเมนต์ทำให้กำไรขั้นต้นของกลุ่มวัสดุก่อสร้ำงปรับตัวดี
ขึ้น และธุรกิจปิ โตรเคมีมีอตั รำกำไรที่สูงขึ้นจำกค่ำสเปรดที่สูงขึ้น
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ค่ ำใช้ จ่ำยในกำรขำยและบริหำร
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริ หำรในปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 เท่ำกับ 5,965 ล้ำนบำท
6,144 ล้ำนบำท และ 4,912 ล้ำนบำท ตำมลำดับ คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 17.0 ร้อยละ 16.6 และร้อยละ 14.3 ของ
รำยได้จำกกำรขำย ตำมลำดับ โดยค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริ หำรในปี 2563 คิดเป็ นสัดส่ วนต่อรำยได้จำก
กำรขำยลดลง เนื่องจำกต้นทุนในกำรจัดจำหน่ำยและขนส่ งลดลง จำกปริ มำณส่ งออกปูนเม็ดที่ลดลง เมื่อเทียบ
กับยอดขำยปูนเม็ดส่ งออกปี 2562
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ ำสิ นทรัพย์
ในปี 2563 กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสิ นทรัพย์เพื่อกำรสำรวจปิ โตรเลียม จำนวน 1,602 ล้ำนบำท
จำกกำรยกเลิ กกำรส ำรวจปิ โตรเลี ยมทั้งหมด เนื่ อ งจำกผลกำรประเมิน กำรเจำะส ำรวจปิ โตรเลี ยมซึ่ งพบ
ปริ มำณสำรองแต่ ไม่เพียงพอในกำรพัฒนำเชิ งพำณิ ช ย์ โดยรั บรู ้ เป็ นค่ ำใช้จ่ำยในงบกำรเงิ น รวมส ำหรั บ ปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
ดอกเบีย้ จ่ ำย (ต้ นทุนทำงกำรเงิน)
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีดอกเบี้ยจ่ำย ในปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 จำนวน 1,719 ล้ำนบำท 1,959 ล้ำนบำท
และ 2,015 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยในปี 2563 บริ ษทั มีดอกเบี้ยจ่ำยเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2562 เนื่ องจำก
บริ ษ ัท มีภ ำระหนี้ จำกกำรกู้ยืม เงิ น รวมทั้ง กำรออกหุ ้น กู้เพื่อ ลงทุ น ในโครงกำรต่ ำงๆ ซึ่ ง รวมถึ งโครงกำร
ปรับปรุ งเพิ่มประสิ ทธิภำพกำรผลิตของโรงไฟฟ้ำ และโรงปูนซิเมนต์ในช่วงที่ผำ่ นมำ
กำไรสุ ทธิ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีกำไรจำกกำรดำเนิ นธุ รกิจปกติ (ไม่รวมกำไร(ขำดทุน)จำกอัตรำแลกเปลี่ยน ขำดทุน
จำกกำรด้อยค่ำสิ นทรัพย์ และภำษีเงินได้นิติบุคคล) เท่ำกับ 1,261 ล้ำนบำท 2,338 ล้ำนบำท และ 4,379 ล้ำน
บำท ในปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 ตำมลำดับ
โดยในปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีกำไรสุ ทธิจำนวน 1,425 ล้ำนบำท 2,765 ล้ำนบำท
และ 2,839 ล้ำนบำท โดยมีกำไรสุ ทธิ ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่เท่ำกับ 324 ล้ำนบำท 1,394 ล้ำนบำท และ
1,498 ล้ำนบำท ตำมลำดับ คิดเป็ นกำไรสุ ทธิ ต่อหุ ้น (ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่) เท่ ำกับ 0.016 บำท 0.073
บำท และ 0.079 บำท ตำมลำดับ โดยกำไรในปี 2563 สู งขึ้ น เป็ นผลเนื่ องมำจำกสัดส่ วนรำยได้จำกธุ รกิ จ
โรงไฟฟ้ ำ (ซึ่ งมีอตั รำกำไรที่สูง) ปรับตัวเพิ่มขึ้น รวมทั้งอัตรำกำไรที่สูงขึ้นของธุ รกิ จวัสดุก่อสร้ำงและเม็ด
พลำสติก
14.1.2 ฐำนะกำรเงินและอัตรำส่ วนทำงกำรเงิน
สิ นทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 2562 และ 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์รวม 110,488 ล้ำนบำท 114,368
ล้ำนบำท และ 123,909 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ในปี 2563 สิ นทรั พย์รวมเพิ่มขึ้น สำเหตุหลักมำจำกกำรลงทุน
เพิ่ ม เติ ม ในโครงกำรต่ ำ งๆ ของกลุ่ ม ธุ ร กิ จ พลัง งำนและสำธำรณู ป โภค และกำรลงทุ น เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง
ประสิ ทธิภำพกำรผลิตของโรงปูนซิเมนต์และโรงงำนเม็ดพลำสติก
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 2562 และ 2563 เท่ำกับ 28,391 ล้ำน
บำท 25,378 ล้ำนบำท และ 27,295 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยรำยกำรเงิน สดและรำยกำรเที ยบเท่ ำเงิน สด
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นเนื่ องจำกบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยออกหุ ้นกูเ้ พิ่มเติมเพื่อเตรี ยมนำเงิน
ไปชำระคืนเงินกูท้ ้ งั จำนวนที่จะครบกำหนดชำระในปี 2564 และเพื่อปรับปรุ งประสิ ทธิ ภำพกำรผลิต ใช้เป็ น
เงิ น ทุ น หมุน เวียนในกำรดำเนิ น งำนของบริ ษ ัท และเพื่อ รองรั บ กำรลงทุ น ในอนำคตของกลุ่ มบริ ษ ัท โดย
สัดส่ วนของมูลค่ำสิ นค้ำคงเหลือในปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 คิดเป็ นร้อยละ 50.5 ร้อยละ 55.9 และ ร้อยละ
40.7 ของสิ นทรั พย์หมุนเวียนรวม คิ ดเป็ นระยะเวลำขำยสิ นค้ำเฉลี่ ย 176 วัน 181 วัน และ 183 วัน ส่ วน
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สัดส่ วนของลูกหนี้กำรค้ำ (สุ ทธิ หลังหักค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ) คิดเป็ นร้อยละ 15.2 ร้อยละ 17.6 และร้อยละ
17.1 ของสิ นทรัพย์หมุนเวียนรวม หรื อคิดเป็ นระยะเวลำเก็บหนี้ เฉลี่ย 39 วัน 43 วัน และ 49 วัน ตำมลำดับ
โดยระยะเวลำเก็บหนี้เฉลี่ยนำนขึ้น เนื่ องจำกสถำนกำรณ์โรคระบำดโควิด-19 บริ ษทั ได้มีมำตรกำรช่วยเหลือ
ด้ำนกำรชำระหนี้เป็ นรำยงวดให้แก่ลูกหนี้เพื่อบรรเทำภำระจ่ำยตำมสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 2562 และ 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีมูลค่ำสิ นทรั พย์ที่ดิน อำคำร และ
อุปกรณ์ เท่ำกับ 79,456 ล้ำนบำท 86,252 ล้ำนบำท และ 92,925 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยสิ นทรัพย์ที่เพิม่ ขึ้น
ในปี 2563 ส่ วนใหญ่มำจำกกำรลงทุนในกลุ่มธุรกิจพลังงำนและสำธำรณูปโภค ปูนซิเมนต์ และเม็ดพลำสติก
หนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 2562 และ 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีหนี้สินรวม 59,551 ล้ำนบำท 62,875 ล้ำน
บำท และ 71,737 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยในปี 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีหนี้ สินเพิ่มขึ้นเนื่ องจำกบริ ษทั มี
กำรออกหุน้ กูเ้ พิ่มเติม เพื่อนำเงินไปชำระหนี้หุน้ กูท้ ี่จะครบกำหนดชำระในปี 2564 ชำระคืนเงินกูย้ ืมระยะสั้น
และระยะยำวจำกสถำบัน กำรเงิ น และส่ วนที่ เหลื อ นำไปรองรั บ กำรลงทุ นของกลุ่มบริ ษ ัท รวมถึงใช้เป็ น
เงินทุนหมุนเวียนในกำรดำเนินธุรกิจ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีเจ้ำหนี้กำรค้ำเท่ำกับ 3,002 ล้ำนบำท 2,536 ล้ำนบำท และ 2,878 ล้ำนบำท ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2561 2562 และ 2563 ตำมลำดับ คิดเป็ นระยะเวลำชำระหนี้เฉลี่ย 37 วัน 35 วัน และ 39 วัน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 2562 และ 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีหนี้ เงินกู้ระยะสั้ นจำกสถำบันกำรเงิ น
เท่ำกับ 2,644 ล้ำนบำท 2,940 ล้ำนบำท และ 1,315 ล้ำนบำท โดยมีเงินกูย้ ืมระยะยำวจำกสถำบันทำงกำรเงิน
เท่ำกับ 7,812 ล้ำนบำท 4,589 ล้ำนบำท และ 2,989 ล้ำนบำท ตำมลำดับ และมีหนี้ หุ้นกูเ้ ท่ำกับ 40,000 ล้ำน
บำท 45,700 ล้ำนบำท และ 57,686 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยในปี 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ออกหุ ้นกู้
เพิ่มเติมโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อนำเงินไปชำระหนี้ หุ้นกู้ที่จะครบกำหนดชำระในปี 2564 ชำระคืนเงินกู้ยืม
ระยะสั้นและระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน และรองรั บกำรลงทุนในกลุ่มธุ รกิ จพลังงำนและสำธำรณู ปโภค
รวมถึงนำไปลงทุนปรั บปรุ งประสิ ทธิ ภำพกำรผลิตของโรงไฟฟ้ ำและโรงปูนซิ เมนต์เพื่อลดต้นทุนกำรผลิต
ตลอดจนใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกำรดำเนินธุรกิจ
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีส่วนของผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 2562 และ 2563 เท่ำกับ 50,937 ล้ำนบำท
51,493 ล้ำนบำท และ 52,172 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยมูลค่ำส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นที่เพิ่มขึ้น เป็ นผลมำจำกบริ ษทั
และบริ ษทั ย่อยดำเนินธุรกิจโดยมีผลประกอบกำรกำไรสุ ทธิเพิ่มขึ้น
โครงสร้ ำงเงินลงทุน
อัตรำหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเท่ำกับ 1.17 เท่ำ 1.22 เท่ำ และ 1.38 เท่ำ โดยมี
อัตรำหนี้ สินที่มีภำระดอกเบี้ย ต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเท่ำกับ 0.99 เท่ำ 1.03 เท่ำ และ
1.20 เท่ำ และมีอตั รำหนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ย (สุ ทธิ ภำยหลังหักเงินสด รำยกำรเทียบเท่ำเงินสด และสิ นทรัพย์
ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น) ต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเท่ำกับ 0.82 เท่ำ 0.93 เท่ำ และ 1.00
เท่ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 2562 และ 2563 ตำมลำดับ
อัตรำหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ในปี 2563 เพิม่ ขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2562 เนื่องจำกบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีกำร
ออกหุน้ กูเ้ พื่อเตรี ยมนำเงินไปชำระหนี้ หุ้นกูท้ ี่จะครบกำหนดชำระในปี 2564 และรองรับกำรลงทุนของกลุ่ม
บริ ษทั อย่ำงไรก็ตำม ณ สิ้ นปี 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดจำนวน 6,658
ล้ำนบำท และมีสินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่นจำนวน 3,449 ล้ำนบำท คิดเป็ นสภำพคล่องทำงกำรเงินรวม
ทั้งสิ้ น 10,106 ล้ำนบำท
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สภำพคล่อง
ในปี 2561 2562 และ 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีกระแสเงินสดสุ ทธิ จำกกิจกรรมดำเนิ นงำนจำนวน 3,762
ล้ำนบำท 7,770 ล้ำนบำท และ 11,876 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยกระแสเงินสดสุ ทธิ จำกกิจกรรมดำเนิ นงำนที่
เพิ่มขึ้น ในปี 2562 และปี 2563 มำจำกรำยได้ของกลุ่มธุ รกิ จพลังงำนและสำธำรณู ปโภคที่เพิ่มขึ้นและกำร
ระบำยสต็อคปูนเม็ด
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีกระแสเงินสดสุ ทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนในปี 2561 2562 และ 2563 จำนวน (7,369)
ล้ำนบำท (8,150) ล้ำนบำท และ (12,195) ล้ำนบำท ตำมลำดับ เนื่ องจำกในปี 2561 2562 และ 2563 บริ ษทั
และบริ ษ ัท ย่ อ ยมี ก ำรลงทุ น อย่ำ งต่ อ เนื่ อ งในที่ ดิ น อำคำร เครื่ องจัก รและอุ ป กรณ์ โ ครงกำรโรงไฟฟ้ ำ
โรงงำนผลิ ตเชื้ อ เพลิ ง RDF และโรงงำนไฟเบอร์ ซี เมนต์ โครงกำรปรั บ ปรุ งประสิ ท ธิ ภำพกำรผลิ ตของ
โรงไฟฟ้ ำและโครงกำรอื่ น ๆในกลุ่ ม ธุ ร กิ จ พลัง งำนและสำธำรณู ป โภค รวมถึ ง กำรลงทุ น เพื่อ ปรั บ ปรุ ง
ประสิ ทธิภำพกำรผลิตของโรงปูนซิเมนต์ และโรงงำนเม็ดพลำสติก
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีกระแสเงินสดสุ ทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงินในปี 2561 2562 และ 2563
จำนวน 5,047 ล้ำนบำท (1,248) ล้ำนบำท และ 4,245 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยบริ ษทั มีเงินสดรับจำกกำรออก
และเสนอขำยหุน้ กูเ้ พื่อนำไปชำระคืนหุน้ กูท้ ี่ครบกำหนด ชำระคืนเงินกูย้ ืมระยะสั้นและระยะยำวจำกสถำบัน
กำรเงิน และนำมำใช้ในโครงกำรลงทุนตำมที่กล่ำวข้ำงต้น ส่ งผลให้มีกระแสเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุ ทธิ หลัง
กิจกรรมทำงกำรเงินในปี 2561 2562 และ 2563 เท่ำกับ 1,440 ล้ำนบำท (1,623) ล้ำนบำท และ 3,914 ล้ำนบำท
ตำมลำดับ
อัตรำส่ วนควำมสำมำรถชำระดอกเบี้ย (Interest Coverage Ratio) ในปี 2561 2562 และ 2563 เท่ำกับ 3.39 เท่ำ
4.13 และ 4.12 เท่ ำ ตำมล ำดับ ซึ่ งอัตรำดังกล่ ำวเพิ่มขึ้ น เนื่ อ งจำกในปี 2562 และ 2563 บริ ษ ัท มีผ ลกำร
ดำเนินงำนที่ดีข้ ึน จำกกลุ่มพลังงำนและสำธำรณูปโภคเป็ นหลัก นอกจำกนี้อตั รำส่ วนควำมสำมำรถชำระภำระ
ผูกพัน (Debt Service Coverage Ratio) เท่ำกับ 2.37 เท่ำ 2.07 เท่ำ และ 2.34 เท่ำ ตำมลำดับ โดยบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อย มีอตั รำส่ วนหนี้สินซึ่งมีภำระดอกเบี้ยต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นเท่ำกับ 0.99 เท่ำ 1.03 เท่ำ และ 1.20 เท่ำ
และมีอ ัต รำส่ วนหนี้ สิ น ซึ่ ง มี ภ ำระดอกเบี้ ยสุ ท ธิ (สุ ท ธิ ภ ำยหลัง หักเงิ น สด รำยกำรเที ยบเท่ ำ เงิ น สด และ
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น) ต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้ เท่ำกับ 0.82 เท่ำ 0.93 เท่ำ และ 1.00 เท่ำ ตำมลำดับ
แหล่งที่มำของเงินทุน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีเงินทุนเพียงพอในกำรลงทุนในโครงกำรต่ำงๆ โดยมีแหล่งเงินทุนมำจำกกระแสเงินสด
จำกกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย กำรเสนอขำยหุ ้นกู้ กำรกูย้ ืมเงินจำกสถำบันกำรเงินทั้งในและ
ต่ำงประเทศ กำรเสนอขำยตัว๋ แลกเงิน และเงินกูย้ มื จำกสถำบันกำรเงินประเภทสิ นเชื่อหมุนเวียนในกำรดำเนิ น
ธุรกิจ
ภำระหนี้ทำงกำรเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 มีดงั นี้
1. หนี้ หุ้นกู้ ชนิ ดระบุชื่อผูถ้ ือ ประเภทไม่ดอ้ ยสิ ทธิ ไม่มีประกัน และมีหรื อไม่มีผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ ้นกู้ ของบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยรวมทั้งสิ้ น 57,686.20 ล้ำนบำท โดยตำมข้อกำหนดสิ ทธิของหุน้ กู้ ประกอบด้วย
1.1 หุ ้นกูข้ องบริ ษทั จำนวน 15,435.70 ล้ำนบำท ที่ออกภำยใต้โครงกำรตรำสำรหนี้ (Medium Term Note Program)
ของบริ ษทั ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหำชน) ปี พ.ศ. 2562 มีขอ้ กำหนดสิ ทธิหุน้ กูท้ ี่กำหนดให้ตอ้ งดำรงอัตรำส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของผู ้
ถือหุ ้น (Debt to Equity Ratio) (หนี้ สิน หมำยถึงหนี้ สินซึ่ งมีภำระดอกเบี้ย) ณ วันสิ้ นงวดบัญชีรำยไตรมำส หรื อวันสิ้ นปี บัญชี
ตลอดอำยุของหุน้ กูใ้ นอัตรำส่ วนไม่เกิน 2:1 (สำหรับบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย)
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1.2 หุน้ กูข้ องบริ ษทั รุ่ นอื่นจำนวน 30,306.50 ล้ำนบำท มีขอ้ กำหนดสิ ทธิ หุ้นกูท้ ี่กำหนดให้ตอ้ งดำรงอัตรำส่ วนหนี้ สิน
ต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น (Debt to Equity Ratio) (หนี้ สิน หมำยถึงหนี้ สินซึ่ งมีภำระดอกเบี้ย) ณ วันสิ้ นงวดบัญชีรำยไตรมำส หรื อวัน
สิ้ นปี บัญชี ตลอดอำยุของหุน้ กูใ้ นอัตรำส่ วนไม่เกิน 1.5:1 (สำหรับบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย)
1.3 หุน้ กูข้ องบริ ษทั ทีพีไอ โพลีน เพำเวอร์ จำกัด (มหำชน) จำนวน 11,944 ล้ำนบำท ที่ออกภำยใต้โครงกำรตรำสำร
หนี้ (Medium Term Note Program) ของบริ ษทั ทีพีไอ โพลีน เพำเวอร์ จำกัด (มหำชน) ปี พ.ศ. 2561 มีขอ้ กำหนดสิ ทธิ หุ้นกู้ที่
กำหนดให้ตอ้ งดำรงอัตรำส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น (Debt to Equity Ratio) (หนี้ สิน หมำยถึงหนี้ สินซึ่ งมีภำระดอกเบี้ย) ณ
วันสิ้ นงวดบัญชีรำยไตรมำส หรื อวันสิ้ นปี บัญชี ตลอดอำยุของหุ ้นกู้ ในอัตรำส่ วนไม่เกิ น 1.75:1 (สำหรั บบริ ษทั ทีพีไอ โพลีน
เพำเวอร์ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีอตั รำส่ วนหนี้ สินที่มีภำระดอกเบี้ย ต่อ ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นเท่ำกับ
1.2:1 ซึ่ งไม่เกินอัตรำที่ตอ้ งดำรง 1.5 : 1 (ซึ่ งเป็ นไปตำมเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิ ทธิ หุ้นกูข้ อ้ 1.1) และมีอตั รำส่ วน
หนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ย ต่อ ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ เท่ำกับ 1.02:1 ซึ่งไม่เกินอัตรำที่ตอ้ งดำรง 2:1 (ซึ่งเป็ นไปตำมเงื่อนไขที่กำหนดไว้
ในข้อกำหนดสิ ทธิหุน้ กูข้ อ้ 1.2) ข้ำงต้น
นอกจำกนี้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริ ษทั ทีพีไอ โพลีน เพำเวอร์ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อยมีอตั รำส่ วน
หนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ย ต่อ ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นเท่ำกับ 0.45:1 ซึ่ งไม่เกินอัตรำที่ตอ้ งดำรง 1.75 : 1 ตำมเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน
ข้อกำหนดสิ ทธิหุน้ กูข้ องบริ ษทั ทีพีไอ โพลีน เพำเวอร์ จำกัด (มหำชน) ข้อ 1.3 ข้ำงต้น ทั้งนี้ โดยมีอตั รำส่ วนหนี้ สินที่มีภำระ
ดอกเบี้ย (สุ ทธิหลังหักเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด และสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น) ต่อ ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นเท่ำกับ
0.33:1
2. ภำระเงินกูย้ มื ระยะยำวไม่มีประกันจำกสถำบันกำรเงินในประเทศ
บริ ษทั มีหนี้เงินกูย้ มื ไม่มีประกันระยะยำว จำนวน 2 สัญญำ จำกจำกสถำบันกำรเงินในประเทศ จำนวนเงินต้นคงค้ำง
รวม 2,429 ล้ำนบำท โดยมีระยะเวลำชำระหนี้ 3 ปี 6 เดือน (ประกอบด้วยหนี้ เงินต้นคงค้ำงจำนวน 1,286 ล้ำนบำท โดยมี
ระยะเวลำชำระหนี้สิ้นสุ ดภำยในวันที่ 28 พฤษภำคม 2565 และจำนวน 1,143 ล้ำนบำท โดยมีระยะเวลำชำระหนี้ ชำระสิ้ นสุ ด
ในวันที่ 29 ธันวำคม 2565 ตำมลำดับ)โดยมีเงื่อนไขให้ดำรงอัตรำส่ วนหนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ยต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ไม่เกิน 1.5 : 1
ณ วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2563 บริ ษ ัท มี อ ัต รำส่ ว นหนี้ สิ น ที่ มี ภ ำระดอกเบี้ ย ต่ อ ส่ ว นของผูถ้ ื อ หุ ้ น 1.2:1 ซึ่ งไม่ เ กิ น
อัตรำส่ วนที่ตอ้ งดำรง 1.5 : 1 ตำมที่ได้กำหนดไว้ในสัญญำกูย้ มื เงินดังกล่ำวข้ำงต้น
3. ภำระเงินกูย้ มื ระยะยำวมีประกันจำกสถำบันกำรเงินในประเทศสำหรับกำรนำเข้ำเครื่ องจักร
บริ ษทั มีหนี้เงินกูย้ มื มีประกันจำกสถำบันกำรเงินในประเทศสำหรับกำรนำเข้ำเครื่ องจักร จำนวนเงินต้นคงค้ำง 509
ล้ำนบำท โดยมีระยะเวลำชำระหนี้ 5 ปี (ชำระสิ้ นสุ ดภำยในวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2567) โดยมีเงื่อนไขให้ดำรงอัตรำส่ วนหนี้ สิน
ที่มีภำระดอกเบี้ยต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นไม่เกิน 1.5 : 1 อัตรำส่ วนหนี้ สินรวมต่อทุน ไม่เกิน 2 : 1 และอัตรำส่ วน Adjustd Debt
Service Coverage Ratio ไม่ต่ำกว่ำ 1.2 : 1
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีอตั รำส่ วนหนี้ สินที่มีภำระดอกเบี้ยต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น 1.2:1 ซึ่ ง
ไม่เกินอัตรำส่ วนที่ตอ้ งดำรง 1.5 : 1 โดยมีอตั รำส่ วนหนี้ สินรวมต่อทุน 1.38 : 1 ซึ่ งไม่เกินอัตรำส่ วนที่ตอ้ งดำรง 2 : 1 และมี
อัตรำส่ วน Adjusted Debt Service Coverage Ratio 2.34 ซึ่งไม่ต่ำกว่ำอัตรำที่ตอ้ งดำรง 1.2 : 1 ตำมที่ได้กำหนดไว้ในสัญญำกูย้ มื
เงินดังกล่ำวข้ำงต้น
4. ภำระเงินกูย้ มื ไม่มีประกันจำกผูข้ ำยสำหรับกำรนำเข้ำเครื่ องจักร
บริ ษทั มีหนี้ เงินกู้ยืมไม่มีประกันจำกผูข้ ำย (Supplier Credit) สำหรั บกำรนำเข้ำเครื่ องจักร จำนวนเงินต้นคงค้ำง
เทียบเท่ำ 51 ล้ำนบำท โดยมีระยะเวลำชำระหนี้ 7 ปี (ชำระสิ้ นสุ ดภำยในวันที่ 31 พฤษภำคม 2565)
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5. หนี้ตวั๋ แลกเงิน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีหนี้ ตวั๋ แลกเงิน รวม 1,315 ล้ำนบำท ประกอบด้วยหนี้ ตวั๋ แลกเงินของบริ ษทั จำนวน 1,075
ล้ำนบำท โดยเป็ นหนี้ตวั๋ แลกเงินของบริ ษทั ทีพีไอ โพลีน เพำเวอร์ จำกัด (มหำชน) จำนวน 240 ล้ำนบำท ซึ่ งบริ ษทั และบริ ษทั
ย่อยนำไปใช้เพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกำรดำเนินธุรกิจ
6. เงินกูย้ มื ระยะสั้นเพื่อกำรหมุนเวียนในกำรดำเนินธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยไม่มีภำระหนี้ทรัสรี ซีทต์
อนึ่ ง ตำมงบกำรเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย อัตรำส่ วนเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน ต่อหนี้ สินรวม ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2563 และวันที่ 31 ธันวำคม 2562 เท่ำกับ 0.06:1 และ 0.12 : 1 ตำมลำดับ โดยอัตรำส่ วนดังกล่ำวลดลง เนื่ องจำกกลุ่ม
บริ ษทั มีควำมประสงค์ในกำรเลือกช่ องทำงกำรกู้ยืม โดยกำรเสนอขำยหุ ้นกู้ซ่ ึ งเป็ นภำระหนี้ ไม่มีประกัน และมีตน้ ทุนทำง
กำรเงินที่ต่ำกว่ำ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีอตั รำส่ วนหนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ยสุ ทธิ ต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ำย ภำษีเงินได้ ค่ำเสื่ อมรำคำ
และค่ำตัดจำหน่ ำย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 31 ธันวำคม 2562 เท่ำกับ 5.57 เท่ำ และ 6.47 เท่ำ ตำมลำดับ อัตรำส่ วน
ดังกล่ำวลดลง เป็ นผลจำกกำรเพิ่มขึ้นของกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ำย ภำษีเงินได้ ค่ำเสื่ อมรำคำ และค่ำตัดจำหน่ ำยของกลุ่มบริ ษทั
อันเป็ นผลจำกผลประกอบกำรที่ดีข้ ึนอย่ำงต่อเนื่องของธุรกิจปูนซิเมนต์ เม็ดพลำสติก และโรงไฟฟ้ำ
นอกจำกนี้ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีอตั รำส่ วนสภำพคล่องหมุนเวียนเร็ ว ณ 31 ธันวำคม 2563 และ 31 ธันวำคม 2562
เท่ำกับ 0.55 เท่ำ และ 0.53 เท่ำ ตำมลำดับ โดยอัตรำดังกล่ำวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
กำรใช้ เงินทีได้จำกกำรเสนอขำยตรำสำรหนี้หุ้นกู้
ในปี 2563 ที่ผำ่ นมำ บริ ษทั ได้เสนอขำยหุน้ กูท้ ้ งั หมด 3 ครั้ง มูลค่ำรวม 15,600 ล้ำนบำท สรุ ปได้ ดังนี้
กำรใช้เงิน

จำนวนเงิน
(ล้ำนบำท)
1,400

ระยะเวลำที่ใช้เงิน
ภำยในปี 2564

จะใช้หมดภำยในปี 2564 นี้

3,000
4,400

มกรำคม 2563

ใช้ครบจำนวนแล้ว

1. เพื่อชำระคืนหนี้หุน้ กูค้ รบกำหนดกรกฎำคม 2563
2. เพื่อชำระคืนหนี้หุน้ กูค้ รบกำหนดสิ งหำคม 2563
รวมหุน้ กูค้ รั้งที่ 2/2563

2,000
2,200
4,200

กรกฎำคม 2563
สิ งหำคม 2563

ใช้ครบจำนวนแล้ว
ใช้ครบจำนวนแล้ว

1. เพื่อชำระคืนหนี้หุน้ กูค้ รบกำหนดวันที่ 1 เมษำยน 2564
2. เพื่อชำระคืนหนี้หุน้ กู้ (บำงส่ วน) ครบกำหนด วันที่ 26
เมษำยน 2564
รวมหุน้ กูค้ รั้งที่ 3/2563
รวมทั้งหมด

1,600
5,400

1 เมษำยน 2564
26 เมษำยน 2564

รอชำระวันครบกำหนด
รอชำระวันครบกำหนด

1. เพื่ อ ลงทุ น ในเครื่ องจั ก รโรงปู น ซิ เมนต์ เพื่ อ ปรั บปรุ ง
ประสิ ทธิภำพกำรผลิต
2. เพื่อชำระคืนหนี้หุน้ กู้
รวมหุน้ กูค้ รั้งที่ 1/2563

7,000
15,600 *
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หมำยเหตุ : * ต่อมำ เมื่อวันที่ 4 มีนำคม 2564 บริ ษทั ได้เสนอขำยหุน้ กูอ้ ีก 4,000 ล้ำนบำท เพื่อนำเงินจำนวน 2,600 ล้ำนไป
ชำระหนี้หุน้ กู้ (บำงส่ วน) ที่ครบกำหนดในเดือนเมษำยน 2564 ที่เหลืออีก 1,400 ล้ำนบำท เพื่อลงทุนปรับปรุ ง
ประสิ ทธิภำพเครื่ องจักรโรงปูนซิเมนต์ และโรงเม็ดพลำสติก
ภำระผูกพันกับบุคคล หรื อ กิจกำรที่ไม่ เกีย่ วข้ องกัน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีภำระผูกพัน ดังนี้
1. ภำระผูกพันตำมสัญญำก่ อสร้ ำงเครื่ อ งจักร และอุ ป กรณ์ จำนวน 1,261 ล้ำนบำท โดยใช้แ หล่ งเงิ นทุ นจำก
กระแสเงินสดจำกกำรดำเนินธุรกิจ
2. ภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำรถ และสัญญำเช่ำที่ดิน โดยแบ่งเป็ นภำระผูกพันภำยในระยะเวลำ 1 ปี จำนวน 0.03
ล้ำนบำท โดยใช้แหล่งเงินทุนจำกกระแสเงินสดจำกกำรดำเนินธุรกิจ
3. ภำระผูกพันที่เป็ นเลตเตอร์ ออฟเครดิต (เพื่อนำเข้ำวัตถุดิบ และอะไหล่ต่ำงๆ) จำนวน 604 ล้ำนบำท สัญญำ
สั่งซื้ อวัตถุดิบ จำนวน 471 ล้ำนบำท และหนังสื อค้ ำประกันจำกธนำคำรจำนวน 322 ล้ำนบำท โดยใช้แหล่ง
เงินทุนจำกวงเงินสิ นเชื่อหมุนเวียน
14.2 ผลกำรดำเนินงำนแยกตำมกลุ่มธุรกิจ
กลุ่มวัสดุก่อสร้ ำง
ในปี 2563 เทียบกับปี 2562 ปริ มำณขำยปูนซิเมนต์ในประเทศ และปริ มำณขำยคอนกรี ตผสมเสร็ จเพิ่มขึ้น เนื่องจำก
โครงกำรก่อสร้ำงขนำดใหญ่ของภำครั ฐยังดำเนิ นอย่ำงต่อเนื่ อง ในขณะที่ภำคเอกชนมีกำรชะลอตัวจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของไวรัส COVID-19 โดยรำคำขำยเฉลี่ยปูนซิเมนต์ภำยในประเทศ และคอนกรี ตผสมเสร็ จปรับตัวลดลง เมื่อเทียบกับปี
2562 ที่ผำ่ นมำ โดยผลประกอบกำรของกลุ่มวัสดุก่อสร้ำงในปี 2563 ปรับตัวเพิม่ ขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2562 ที่ผำ่ นมำ
ในปี 2562 เทียบกับปี 2561 ปริ มำณขำยปูนซิ เมนต์ในประเทศเพิ่มขึ้น ขณะที่ปริ มำณขำยคอนกรี ตผสมเสร็ จลดลง
โดยรำคำขำยโดยเฉลี่ยของปูนซิ เมนต์ภำยในประเทศและส่ งออกต่ำงประเทศ รวมถึงรำคำขำยคอนกรี ตผสมเสร็ จปรั บตัว
เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี ที่ผำ่ นมำ ส่ งผลให้ผลประกอบกำรของกลุ่มวัสดุก่อสร้ำงปรับตัวเพิ่มขึ้น
ในปี 2561 เทียบกับปี 2560 ปริ มำณขำยปูนซิเมนต์ในประเทศ และปริ มำณขำยคอนกรี ตผสมเสร็ จเพิ่มขึ้น เนื่องจำก
โครงกำรก่อสร้ำงขนำดใหญ่ท้ งั ของภำครัฐและภำคเอกชนเพิ่มขึ้น โดยรำคำขำยเฉลี่ยปูนซิ เมนต์ภำยในประเทศ และคอนกรี ต
ผสมเสร็ จปรับตัวเพิม่ ขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่ผำ่ นมำ
บริ ษทั คำดว่ำแนวโน้มอุ ตสำหกรรมวัส ดุก่อ สร้ ำงจะดี ข้ ึ นในปี 2564 จำกกำรลงทุ นในโครงกำรขนำดใหญ่ของ
ภำครัฐ ซึ่งจะส่ งผลให้รำยได้และผลกำรดำเนินงำนของกลุ่มวัสดุก่อสร้ำงของบริ ษทั ดีข้ ึน

กลุ่มปิ โตรเคมีและเคมีภัณฑ์
ในปี 2563 เทียบกับปี 2562 ที่ผำ่ นมำ ปริ มำณขำยเม็ดพลำสติกเพิม่ ขึ้น โดยรำคำขำยเฉลี่ยเม็ดพลำสติกปรับตัวลดลง
ตำมรำคำต้นทุนเอทิลีน โดยผลประกอบกำรของกลุ่มปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์เพิ่มขึ้นจากปริมาณขายที่เพิ่มขึน้ และค่าสเปรดที่
สูงขึน้ โดยมีอตั รำกำไรขั้นต้นใปนี 2563 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2562 ที่ผำ่ นมำ
ในปี 2562 เที ยบกับ ปี 2561 ที่ ผ่ำนมำ ปริ มำณขำยเม็ดพลำสติ ก เพิ่มขึ้ น โดยรำคำขำยเฉลี่ย และต้น ทุ น ของเม็ด
พลำสติกปรับตัวลดลง ส่ งผลให้ผลประกอบกำรของกลุ่มปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์ปรับตัวดีข้ ึนโดยอัตรำกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจำก
ร้อยละ 13.0 ในปี 2561 เป็ นร้อยละ 17.7 ในปี 2562
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ในปี 2561 เทียบกับปี 2560 ที่ ผ่ำนมำ ปริ มำณขำยเม็ดพลำสติก เพิ่มขึ้น โดยรำคำขำยเฉลี่ยเม็ดพลำสติกปรั บตัว
เพิ่มขึ้นตำมรำคำต้นทุนเอทิลีน ผลประกอบกำรของกลุ่มปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์เพิ่มขึ้น โดยมีอตั รำกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น จำก
ร้อยละ 11.6 ในปี 2560 เป็ นร้อยละ 13.0 ในปี 2561
บริ ษทั คำดว่ำ แนวโน้มอุตสำหกรรมปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์จะดีข้ ึนในปี 2564 ซึ่ งจะส่ งผลให้รำยได้และผลกำร
ดำเนินงำนของกลุ่มปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์ของบริ ษทั ดีข้ ึน

กลุ่มพลังงำนและสำธำรณูปโภค
ในปี 2563 เทียบกับปี 2562 รำยได้จำกกำรขำยเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.5 จำกปริ มำณกำรขำยไฟฟ้ำที่เพิ่มขึ้น เนื่ องมำจำก
บริ ษทั ได้ติดตั้ง Boiler เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มกำลังกำรผลิตไฟฟ้ำ ทำให้ยอดจำหน่ำยไฟฟ้ำให้กบั กำรไฟฟ้ำฝ่ ำยผลิตแห่ งประเทศไทย
เพิ่มขึ้น โดยสัดส่ วนรำยได้ในปี 2563 ประกอบด้วยรำยได้จำกโรงผลิตไฟฟ้ำร้อยละ 95.2 และรำยได้จำกสถำนี บริ กำรน้ ำมัน
และแก๊สร้อยละ 4.8
ในปี 2562 เทียบกับปี 2561 รำยได้จำกกำรขำยเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.9 เป็ นผลจำกปริ มำณกำรขำยไฟฟ้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ
56.9 ทำให้รำยได้และผลกำรดำเนิ นงำนของกลุ่มพลังงำนและสำธำรณู ปโภค ในปี 2562 ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยสัดส่ วนรำยได้
จำกกำรขำยในปี 2562 แบ่งเป็ นรำยได้จำกโรงผลิตไฟฟ้ำร้อยละ 93.2 และรำยได้จำกสถำนีบริ กำรน้ ำมันและแก๊สร้อยละ 6.8
ในปี 2561 เทียบกับปี 2560 รำยได้จำกกำรขำยเพิ่มขึ้นร้ อยละ 59.4 จำกปริ มำณกำรขำยไฟฟ้ำที่เพิ่มขึ้น เนื่ องจำก
โรงไฟฟ้ำ RDF-100MW (TG6 และ TG4) และโรงไฟฟ้ำ 70 MW (TG7) (กำลังกำรผลิตที่ได้รับอนุญำต 40 เมกะวัตต์) ได้เปิ ด
ดำเนิ นกำรในเชิ งพำณิ ช ย์เมื่อวัน ที่ 5 เมษำยน 2561 และวันที่ 18 สิ งหำคม 2561 ตำมลำดับ โดยสั ดส่ วนรำยได้ในปี 2561
ประกอบด้วยรำยได้จำกโรงผลิตไฟฟ้ำร้อยละ 90.7 และรำยได้จำกสถำนีบริ กำรน้ ำมันและแก๊สร้อยละ 9.3

กลุ่มกำรเกษตรและอื่นๆ
ใน ปี 2563 เทียบกับปี 2562 รำยได้จำกกำรขำยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 13.6 เป็ นผลจำกกำรทำกำรตลำดและผลิตภัณฑ์ที่
หลำกหลำย ได้แ ก่ น้ ำ ยำขจัดครำบ น้ ำยำล้ำ งจำน เจลแอลกอฮอล์ เป็ นต้น ซึ่ งเริ่ มเป็ นที่ รู้จัก ส่ งผลให้รำยได้แ ละผลกำร
ดำเนินงำนในธุรกิจกลุ่มบริ ษทั ทีพีไอโพลีนปรับตัวดีข้ ึน
ใน ปี 2562 เทียบกับปี 2561 รำยได้จำกกำรขำยลดลง ร้ อยละ 16.0 เนื่ อ งจำกปริ มำณขำยที่ล ดลง อันเป็ นผลจำก
ภำพรวมธุรกิจกำรเกษตรในปี 2562 หดตัวลง จำกปั ญหำภัยทำงธรรมชำติ และรำคำผลผลิตทำงกำรเกษตรลดลง ส่ งผลให้ผล
กำรดำเนินธุรกิจปกติของกลุ่มกำรเกษตรปรับตัวลดลง
ใน ปี 2561 เทียบกับปี 2560 รำยได้จำกกำรขำยลดลง ร้อยละ 0.3 เป็ นผลจำกรำคำสิ นค้ำเกษตรตกต่ำ (ยกเว้นข้ำว)
เกษตรกรลดกำรใช้ปุ๋ย เพื่อลดต้นทุนกำรผลิต
ในปี 2564 บริ ษทั ได้ออกผลิตภัณฑ์สุขอนำมัยจำกสำรธรรมชำติที่หลำกหลำย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ไบโอน็อคแบบผง
สำหรั บ ชงดื่ม เพื่อฆ่ ำเชื้ อ แบคทีเรี ยและไวรั ส ผลิตภัณธ์ไมโครมน็อคโซลูชั่น และไมโครมน็อคแบบผง (Microme Knox
Powder) สำหรับใช้ฉีดพ่นฆ่ำเชื้อโรคบริ เวณที่พกั อำศัย น้ ำยำบ้วนปำก ซึ่ งผลิตภัณฑ์ดงั กล่ำวข้ำงต้นได้ผ่ำนกำรทดสอบและ
รับรองโดยคณะแพทยศำสตร์ ศิริรำชพยำบำล และศูนย์บริ กำรวิชำกำรแห่ งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย มีประสิ ทธิ ภำพในกำร
ทำลำยเชื้อไวรัส ได้แก่ SARS-CoV2, PRRS, PDCoV, PCV2 และ RVA เป็ นต้น รวมถึง Biosan เพื่อใช้ในกำรปรั บปรุ ง
คุณภำพน้ ำในงำนสิ่ งแวดล้อม โดยได้ผ่ำนกำรทดสอบจำกศูนย์บริ กำรวิชำกำรแห่ งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย นอกจำกนี้ น้ ำยำ
ขจัดครำบ น้ ำยำล้ำงจำน เป็ นต้น ซึ่ งเริ่ มเป็ นที่รู้จกั คำดว่ำจะส่ งผลให้รำยได้และผลกำรดำเนิ นงำนในธุ รกิจกลุ่มบริ ษทั ทีพีไอ
โพลีนปรับตัวดีข้ ึน
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ตำรำงสรุ ปงบกำรเงินรวมของ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหำชน) สำหรับ ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563
งบดุล (งบกำรเงินรวม)

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
ที่ดินอำคำรและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น *
สิ นทรัพย์ รวม
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น **
หนี้สินรวม
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชำระแล้ว
หุน้ ทุนซื้อคืน
ส่ วนเกินมูลค่ำหุน้ สำมัญ
ส่ วนเกินทุนหุน้ ทุนซื้อคืน
ส่ วนเกินทุนอื่น
กำไรสะสม
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุม
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หมำยเหตุ

รอบปี บัญชีสิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2561
2562
2563
พันบำท
ร้อยละ
พันบำท
ร้อยละ
พันบำท
ร้อยละ
28,391,149
25.70 25,377,527
22.19
27,294,907
22.03
79,455,918
71.91 86,252,301
75.42
92,924,990
74.99
2,640,857
2.39 2,738,317
2.39
3,689,005
2.98
110,487,924
100.00 114,368,145
100.00 123,908,902
100.00
19,220,280
17.40 18,660,584
16.32
26,718,296
21.56
6,235,392
5.64 2,984,304
2.61
1,380,711
1.11
34,095,663
30.86 41,229,811
36.05
43,638,158
35.22
59,551,335
53.90 62,874,699
54.98
71,737,165
57.90
24,815,000
20,190,000
(1,682,625)
60,600
35,218
9,840,436
14,928,646
109,437
7,454,877
50,936,589
110,487,924

22.46 23,805,500
18.27 19,180,500
(1.52)
0.05
60,600
0.03
35,218
8.91 9,840,436
13.51 14,192,194
0.10
108,164
6.75 8,076,334
46.10 51,493,446
100.00 114,368,145

20.81
16.77
0.05
0.03
8.60
12.41
0.09
7.06
45.02
100.00

23,805,500
19,180,500
(259,637)
60,600
135,058
9,840,436
14,492,616
104,375
8,617,789
52,171,737
123,908,902

19.21
15.48
(0.21)
0.05
0.11
7.94
11.70
0.08
6.95
42.10
100.00

* สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ประกอบไปด้วย สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่น เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม และ เงินลงทุนระยะยำว
ในกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน สิ นทรัพย์สิทธิ กำรใช้ สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัด
บัญชี เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำอำคำรและอุปกรณ์ และสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
** หนี้สินไม่หมุนเวียนเวียนอื่น ประกอบด้วย เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน หุ น้ กู ้ หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ หนี้ สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ประมำณกำรหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงำน และหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
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งบกำไรขำดทุน (งบกำรเงินรวม)
งบกำไรขำดทุน
รำยได้
รำยได้จำกกำรขำย
ต้นทุนขำย
กำไรขั้นต้ น
รำยได้ค่ำขนส่ง
กำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยนสุ ทธิ
รำยได้จำกกำรลงทุน
รำยได้อื่น
กำไรก่อนค่ำใช้ จ่ำย
ต้นทุนในกำรจัดจำหน่ำยและขนส่ ง
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสิ นทรัพย์
ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนสุทธิ
รวมค่ำใช้ จ่ำย
กำไรจำกกิจกรรมดำเนินงำน
ต้นทุนทำงกำรเงิน
ส่วนแบ่งกำไรของบริ ษทั ย่อยที่ใช้วิธีส่วนได้เสี ย
ส่วนแบ่งกำไร (ขำดทุน) ของบริ ษทั ร่ วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสี ย
กำไรก่อนภำษีเงินได้
รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ภำษีเงินได้
กำไรสำหรับปี
กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
รำยกำรที่อำจถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกำไรหรื อขำดทุนใน
ภำยหลัง
ผลต่ำงของอัตรำแลกเปลี่ยนจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
ผลกำไร (ขำดทุน) จำกกำรวัดมูลค่ำสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
ส่วนแบ่งกำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่นของบริ ษทั ย่อย
ตำมวิธีส่วนได้เสี ย
ส่ วนแบ่งกำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่นของบริ ษทั ร่ วม
ตำมวิธีส่วนได้เสี ย
ภำษีเงินได้ของรำยกำรที่อำจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน
กำไรหรื อขำดทุนในภำยหลัง
รวมรำยกำรที่อำจถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกำไรหรื อขำดทุน
ในภำยหลัง
รำยกำรที่จะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ในกำไรหรื อขำดทุนใน
ภำยหลัง
ผลกำไรจำกเงินลงทุนในตรำสำรทุนที่กำหนดให้วดั มูลค่ำด้วย
มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น
ส่วนแบ่งกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นของบริ ษทั ย่อย
ตำมวิธีส่วนได้เสี ย

รอบปี บัญชีสิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2561
2562
2563
พันบำท
ร้ อยละ
พันบำท
ร้ อยละ
พันบำท
ร้ อยละ
34,993,161
(28,018,397)
6,974,764
1,284,354
382,189
81,197
573,739
9,296,243
(4,167,612)
(1,797,180)
(5,964,792)
3,331,451
(1,719,358)
31,090
1,643,183
(218,509)
1,424,674

100.00
(80.07)
19.93
3.67
1.09
0.23
1.64
26.57
11.91
5.14
(17.05)
9.52
(4.91)
0.09
4.70
(0.62)
4.07

37,040,563
(28,404,067)
8,636,496
1,166,524
404,780
106,125
550,482
10,864,407
(4,032,386)
(2,111,251)
(6,143,637)
4,720,770
(1,959,023)
(18,704)
2,743,043
21,528
2,764,571

100.00
(76.68)
23.32
3.15
1.09
0.29
1.49
29.33
(10.89)
(5.70)
(16.59)
12.74
(5.29)
(0.05)
7.41
0.06
7.46

34,275,770
(24,937,101)
9,338,669
1,113,565
59,151
738,177
11,249,562
(3,164,115)
(1,748,261)
(1,601,820)
(11,943)
(6,526,139)
4,723,423
(2,014,903)
56,321
2,764,841
74,325
2,839,166

100.00
(72.75)
27.25
3.25
0.17
2.15
32.82
(9.23)
(5.10)
(4.67)
(0.03)
(19.04)
13.78
(5.88)
0.16
8.07
0.22
8.28

92
(72)
-

0.00
(0.00)
-

(250)
(111)
-

(0.00)
(0.00)
-

(18)
6
-

(0.00)
0.00
-

(4,758)

(0.01)

(935)

(0.00)

(3,778)

(0.01)

16
(4,722)

0.00
(0.01)

25
(1,271)

0.00
(0.00)

(3,790)

(0.01)

-

-

-

-

3

0.00

-

-

-

-

-

-
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บริ ษทั ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหำชน)

ส่ วนที่ 3 ฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน

งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (งบกำรเงินรวม) (ต่ อ)
งบกำไรขำดทุน
ผลขำดทุนจำกกำรวัดมูลค่ำใหม่ของผลประโยชน์
พนักงำนที่กำหนดไว้
ภำษีเงินได้ของรำยกำรที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน
กำไรหรื อขำดทุนในภำยหลัง
รวมรำยกำรที่จะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ในกำไรหรื อขำดทุน
ในภำยหลัง
กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุ ทธิจำกภำษีเงินได้
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
กำรแบ่ งปันกำไร (ขำดทุน)
ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุม
กำไรสำหรับปี
กำรแบ่ งปันกำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุม
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
กำไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐำน (บำท)

รำยได้จำกกำรขำยสิ นค้ ำ – ลูกค้ ำภำยนอก
2561
(พันบำท)
วัสดุก่อสร้ำง
19,993,749
ปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์
8,176,511
พลังงำนและสำธำรณูปโภค
6,698,253
กำรเกษตร
124,648
รวม
34,993,161

รอบปี บัญชีสิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2561
2562
2563
พันบำท
ร้ อยละ
พันบำท
ร้ อยละ
พันบำท
ร้ อยละ
(40,542)

(0.12)

(245,792)

(0.66)

-

-

8,109
(32,433)

0.02
(0.09)

49,235
(196,557)

0.13
(0.53)

(1)
2

(0.00)
0.00

(37,155)
1,387,519

(0.11)
3.97

(197,828)
2,566,743

(0.53)
6.93

(3,788)
2,835,378

(0.01)
8.27

323,781
1,100,893
1,424,674

0.93
3.15
4.07

1,393,525
1,371,046
2,764,571

3.76
3.70
7.46

1,498,152
1,341,014
2,839,166

4.37
3.91
8.28

286,625
1,100,894
1,387,519
0.016

0.82
3.15
3.97

1,195,695
1,371,048
2,566,743
0.073

3.23
3.70
6.93

1,494,363
1,341,015
2,835,378
0.079

4.36
3.91
8.27

2562
(พันบำท)
20,670,418
7,901,438
8,364,041
104,666
37,040,563

%
57.14
23.37
19.14
0.36
100.00

%
55.80
21.33
22.58
0.28
100.00

2563
(พันบำท)
17,468,305
7,616,357
9,072,251
118,857
34,275,770

%
50.96
22.22
26.47
0.35
100.00

งบกระแสเงินสด (งบกำรเงินรวม)
เงินสดสุ ทธิได้มำจำกกิจกรรมดำเนินงำน
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุ ทธิได้มำ (ใช้ ไป) ในกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุ ทธิ
ก่อนผลกระทบของอัตรำแลกเปลี่ยน
ผลกระทบของอัตรำแลกเปลี่ยน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดจำกกำรเปลี่ยนแปลง
ของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง)สุ ทธิ
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันที่ 1 มกรำคม
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวำคม

รอบปี บัญชีสิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2561 (พันบำท)
2562 (พันบำท)
2563 (พันบำท)
3,761,907
7,770,137
11,876,001
(7,369,300)
(8,149,630)
(12,195,171)
5,046,791
(1,248,327)
4,244,530
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1,439,398
8,182

(1,627,820)
5,105

3,925,360
(11,801)

1,447,580
2,918,980
4,366,560

(1,622,715)
4,366,560
2,743,845

475
3,914,034
2,743,845
6,657,879

บริ ษทั ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหำชน)

ส่ วนที่ 3 ฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน

ตำรำงแสดงอัตรำส่ วนทำงกำรเงินที่สำคัญ
อัตรำส่ วนทำงกำรเงินที่สำคัญ
อัตรำส่ วนสภำพคล่อง (Liquidity Ratio)
1.อัตรำส่ วนสภำพคล่อง (เท่ำ)
2.อัตรำส่ วนสภำพคล่องหมุนเร็ ว (เท่ำ)
3.อัตรำส่ วนสภำพคล่องกระแสเงินสด (เท่ำ)
4.อัตรำส่ วนหมุนเวียนลูกหนี้กำรค้ำ (เท่ำ)
5.ระยะเวลำเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
6.อัตรำส่ วนหมุนเวียนสิ นค้ำคงเหลือ (เท่ำ)
7.ระยะเวลำขำยสิ นค้ำเฉลี่ย (วัน)
8.อัตรำส่ วนหมุนเวียนเจ้ำหนี้ (เท่ำ)
9.ระยะเวลำชำระหนี้ (วัน)
10.Cash Cycle (วัน)
อัตรำส่ วนแสดงควำมสำมำรถในกำรหำกำไร (Profitability Ratio)
11.อัตรำกำไรขั้นต้น (%)
12.อัตรำกำไรจำกกำรดำเนินงำน (%)
13.อัตรำกำไรอื่น (%)
14.อัตรำส่ วนเงินสดต่อกำรทำกำไร (เท่ำ)
15.อัตรำกำไรสุ ทธิ (%)
16.อัตรำผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ (%)
อัตรำส่ วนแสดงประสิ ทธิภำพในกำรดำเนินงำน (Efficiency Ratio)
17.อัตรำผลตอบแทนจำกสิ นทรัพย์ (%)
18.อัตรำผลตอบแทนจำกสิ นทรัพย์ถำวร (%)
19.อัตรำกำรหมุนของสิ นทรัพย์ (เท่ำ)
อัตรำส่ วนวิเครำะห์ นโยบำยทำงกำรเงิน (Financial Policy Ratio)
20.อัตรำส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้ (เท่ำ)
21.อัตรำส่ วนหนี้สิน (สุ ทธิ) ต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้ (เท่ำ) 2
22.อัตรำส่ วนหนี้สินซึ่งมีภำระดอกเบี้ยต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้ (เท่ำ)
23.อัตรำส่ วนหนี้สินซึ่งมีภำระดอกเบี้ย (สุ ทธิ) ต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้ (เท่ำ) 2
24.อัตรำส่ วนควำมสำมำรถชำระดอกเบี้ย (เท่ำ)3
25.อัตรำส่ วนควำมสำมำรถชำระภำระผูกพัน (เท่ำ)3
26.อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผล (%) 1
27.อัตรำส่ วนหนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ยสุ ทธิต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ำย ภำษี
เงินได้ ค่ำเสื่ อม รำคำ และค่ำตัดจำหน่ำย (เท่ำ)
28.อัตรำส่ วนตัว๋ เงินจ่ำยต่อหนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ย (เท่ำ)
29.อัตรำส่ วนหนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดภำยใน 1 ปี ต่อหนี้สิน
ที่มีภำระดอกเบี้ยทั้งหมด (เท่ำ)
30.อัตรำส่ วนเงินกูย้ มื จำกสถำบันกำรเงินต่อหนี้สินรวม (เท่ำ)
ข้ อมูลต่ อหุ้น
31.มูลค่ำตำมบัญชีต่อหุน้ (บำท) 4
32.กำไรสุ ทธิต่อหุน้ (บำท)
33.เงินปันผลต่อหุน้ (บำท)
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รอบปี บัญชีสิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวำคม
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
1.48
0.67
0.21
9.21
39.07
2.04
176.46
9.63
37.39
178.14

1.36
0.53
0.41
8.28
43.46
1.99
180.68
10.26
35.09
189.05

1.02
0.55
0.52
7.38
48.77
1.97
182.55
9.21
39.07
192.25

19.93
8.20
(3.37)
1.31
3.82
2.77

23.32
11.37
(3.69)
1.85
7.04
5.40

27.25
18.32
(9.86)
1.89
7.85
5.48

1.33
5.40
0.35

2.46
7.19
0.35

2.38
6.66
0.30

1.17
1.00
0.99
0.82
3.39
2.37
153.85
7.40

1.22
1.12
1.03
0.93
4.13
2.07
82.19
6.47

1.38
1.18
1.20
1.00
4.12
2.34
75.95
5.57

0.02
0.24

0.02
0.22

0.02
0.32

0.18

0.12

0.06

2.63
0.016
0.020

2.68
0.073
0.060

2.75
0.079
0.060

บริ ษทั ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหำชน)

ส่ วนที่ 3 ฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน

อัตรำกำรเติบโต
34.สิ นทรัพย์รวม (%)
35.หนี้สินรวม (%)
36.รำยได้จำกกำรขำย (%)
37.ค่ำใช้จ่ำยดำเนินงำน (%)
38.กำไรสุ ทธิ (%)

7.09
16.56
20.30
2.66
304.59

3.51
5.58
5.85
3.00
94.05

8.34
14.10
(7.46)
(20.04)
2.70

หมำยเหตุ 1. คำนวณโดยใช้งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2. หักเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดและเงินลงทุนชัว่ ครำว
3. ตำมเกณฑ์เงินสด
อัตรำส่ วนควำมสำมำรถชำระดอกเบี้ย = กระแสเงินสดจำกกำรดำเนินงำน (ก่อนกำรเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์และหนี้สิน
ดำเนินงำน) หำรด้วย กำรชำระต้นทุนทำงกำรเงินในกระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
อัตรำส่ วนควำมสำมำรถชำระภำระผูกพัน = คำนวณตำมสู ตรใน Financial Covenant ในสัญญำกูย้ มื เงินของบริ ษทั ที่มีกบั
ธนำคำรเจ้ำหนี้ ซึ่ งคำนวณจำกกระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน (ก่อนกำรเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์และหนี้สิน
ดำเนินงำน) หำรด้วย กำรชำระคืนเงินกูย้ ืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน และต้นทุนทำงกำรเงิน
ในกระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
4. บริ ษทั ไม่ได้บนั ทึกบัญชีเงินลงทุนในหุ น้ TPIPP ที่บริ ษทั ถืออยูจ่ ำนวน 5,899,999,300 หุ น้ ในรำคำตลำดในงบกำรเงินของบริ ษทั
โดยได้บนั ทึกบัญชีหุน้ ดังกล่ำวในรำคำทุนหุ น้ ละ 1 บำท (ตำมมูลค่ำที่ตรำไว้)
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บริษัท ทีพไี อ โพลีน จำกัด (มหำชน)

กำรรับรองควำมถูกต้ องของข้ อมูล

กำรรับรองควำมถูกต้ องของข้ อมูล
บริ ษทั ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ฉบับนี้ แล้วด้วยความระมัดระวัง บริ ษ ทั ขอ
รั บ รองว่า ข้อ มูล ดัง กล่า วถูก ต้อ งครบถ้ว น ไม่เ ป็ นเท็จ ไม่ทาให้ผู อ้ ื่ น สาคัญ ผิด หรื อ ไม่ข าดข้อ มูล ที่ ควรต้องแจ้งใน
สาระสาคัญ นอกจากนี้ บริ ษทั ขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุ ปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ได้แสดงข้อมูลอย่าง
ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญเกี่ ยวกับาานะการเงิ น ผลการดาเนิ นงาน และกระแสเงิ นสดของ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแล้ว
(2) บริ ษทั ได้จดั ให้มีระบบการเปิ ดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริ ษทั ได้เปิ ดเผยข้อมูลในส่ ว นที่ เ ป็ น
สาระสาคัญทั้งของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยอย่างถูกต้องครบถ้ว นแล้ว รวมทั้ง ควบคุ ม ดู แ ลให้มี
การปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
(3) บริ ษทั ได้จดั ให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
และบริ ษทั ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 30 มกราคม 2564 ต่อผูส้ อบ
บัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั แล้ว ซึ่ งครอบคลุมถึงข้อบกพร่ องและการเปลี่ยนแปลงที่
สาคัญของระบบการควบคุ มภายใน รวมทั้งการกระทาที่ มิชอบที่ อาจมีผลกระทบต่อการจัดทา
รายงานทางการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ในการนี้ เพื่อเป็ นหลักาานว่าเอกสารทั้งหมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริ ษทั ได้รับรองความถูกต้อง
แล้ว บริ ษทั ได้มอบหมายให้ นายประเสริ า อิทธิ เมฆินทร์ เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกากับเอกสารนี้ ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใด
ไม่มีลายมือชื่ อของ นายประเสริ า อิทธิ เมฆิ นทร์ กากับไว้ บริ ษทั จะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลที่บริ ษทั ได้รับรองความถูกต้องของ
ข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น
ชื่ อ

ตำแหน่ ง

ลำยมือชื่ อ

1. นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์

กรรมการ

…………………….………….

2. นางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์

กรรมการ

…………………….………….

ชื่ อ

ตำแหน่ ง

ลำยมือชื่ อ

ผูร้ ับมอบอานาจ
นายประเสริ า อิทธิเมฆินทร์

รองผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส สายบัญชีและการเงิน …………...………...………….

_____________________________________________________
ทั้งนี้ มาตรา 89/20 *** แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ พ.ศ. 2535 ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กาหนดให้กรรมการและผูบ้ ริ หารต้องร่ วมกันรับผิดต่อบุคคลที่ ซ้ื อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ในความ
เสี ยหายใดๆ อันเกิ ดขึ้ นเนื่ องจากการเปิ ดเผยข้อมูลต่ อผูถ้ ื อหุ ้นหรื อประชาชนทัว่ ไป โดยแสดงข้อความที่ เป็ นเท็จในสาระสาคัญหรื อปกปิ ด
ข้อความจริ งที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสาคัญในกรณี ของงบการเงินและรายงานเกี่ ยวกับาานะการเงิ นและผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั หรื อ
รายงานอื่นใดที่ตอ้ งเปิ ดเผยตามมาตรา 56 หรื อมาตรา 199 โดยมิได้จากัดความรับผิดไว้เฉพาะกรรมการและผูบ้ ริ หารที่ลงลายมือชื่ อรับรองความ
ถูกต้องของข้อมูลในเอกสารดังกล่าวเท่านั้น อย่างไรก็ดี กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารซึ่ งสามารถพิสูจน์ได้ว่าโดยตาแหน่ งหน้าที่ตนไม่อาจล่วงรู ้ถึง
ความแท้จริ งของข้อมูลหรื อการขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งนั้น ย่อมไม่มีความรับผิดตามมาตรา 89/20
หมายเหตุ *** ใช้บงั คับกับบริ ษทั ที่อยูภ่ ายใต้บงั คับของหมวด 3/1 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่ งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เท่านั้น

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร
ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

รายละเอียดคณะกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ชื่อ-สกุล / อายุ (ปี )
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

นายขันธ์ชยั วิจกั ขณะ
ปริ ญญาโท
อายุ 73 ปี
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
-ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริ หาร- (บริ หารรัฐกิจ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริ ญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Director Accreditation
Program (DAP 112/2014)
สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
Role of Compensation
Committee (RCC 19/2014)
สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
Director Certification Program
(DCP 119/2015) สมาคม
ส่ งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทย (IOD)
หลักสูตรวิทยากรกรมที่ดิน
รุ่ นที่ 2 กองการเจ้าหน้าที่
กรมที่ดิน (พ.ศ. 2522)
หลักสูตรกองอานวยการรักษา
ความมัน่ คงภายในราชอาณา จักร (กอ.รมน.) กองทัพบก
(พ.ศ. 2522)
หลักสูตรโรงเรี ยนนักบริ หาร
งานที่ดินระดับสูง รุ่ นที่ 3 กอง
การเจ้าหน้าที่ กรมที่ดิน
(พ.ศ. 2527)
หลักสูตรนักปกครองระดับสูง
รุ่ นที่ 30 วิทยาลัยการปกครอง
กรมการปกครอง (พ.ศ. 2536)
หลักสูตรผูบ้ ริ หารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูง (CIO)
(พ.ศ. 2546)

%การ
ถือหุ้น
ใน
บริ ษทั *
0.000

ประสบการณ์ทางาน

ระยะเวลา
25 มิ.ย.61ปัจจุบนั
ม.ค.2559 ปัจจุบนั
8 ส.ค.57ปัจจุบนั

2545-2551
2543-2545
2543
2542-2543
2541-2542
2538-2541
2535-2538
2533-2535
2532-2533
2531-2532
2529-2531
2529

งานพิเศษใน
ปัจจุบนั

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการและ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

บริ ษทั /ประเภทธุรกิจของบริ ษทั
บมจ.ทีพีไอ โพลีน

กรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการสรร
หา ค่าตอบแทน และ
บรรษัทภิบาล
กรรมการอิสระ
รองอธิบดี
ผูอ้ านวยการสานักมาตรฐาน
การทะเบียนที่ดิน
เจ้าหน้าที่ วิเคราะห์ นโยบาย
และแผน (งานที่ดิน)
ผูต้ รวจราชการ
ผูอ้ านวยการกองควบคุมธุรกิจ
ที่ดิน
ผูอ้ านวยการกองจัดที่ดิน
ผูอ้ านวยการกองหนังสื อสาคัญ
เจ้าพนักงานที่ดิน
จังหวัดชลบุรี
เจ้าพนักงานที่ดิน
จังหวัดภูเก็ต
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด
นนทบุรีและสาขาบาง ใหญ่
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด
นครนายก
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด
อุตรดิตถ์

บมจ.แอล.พี.เอ็น ดีเวลอปเมนท์

- กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลกรุ งเทพ
สภากาชาดไทย
สานักงาน ก.ก.ต.
ธนาคารอิสลามแห่ งประเทศไทย
มูลนิธิศิษย์เก่าเตรี ยมอุดมศึกษา
สมาคมและมูลนิธิขา้ ราชการบานาญ
มหาดไทย
มูลนิธิอีพีเอ ธรรมศาสตร์
มูลนิธิอนันต์อนันตกูล
มูลนิธิ ดร.สุข พุคยาภรณ์

- กรรมการจัดการทรัพย์สิน
- กรรมการไต่สวน
- ที่ปรึ กษา
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ

บมจ. ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์

บมจ.ตงฮั้ว โฮลดิ้ง
กรมที่ดิน
กรมที่ดิน

กรมที่ดิน
กรมที่ดิน
กรมที่ดิน
กรมที่ดิน
กรมที่ดิน
กรมที่ดิน
กรมที่ดิน

กรมที่ดิน
กรมที่ดิน

ชื่อ-สกุล / อายุ (ปี )
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริ หาร

นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์
อายุ 77 ปี
-น้องชายนางสาวมาลินี, พี่ชาย
นายประทีป, ดร.ประมวล,
นายประหยัด เลี่ยวไพรัตน์-

ดร.ประมวล เลี่ยวไพรัตน์
อายุ 72 ปี
-น้องชายนางสาวมาลินี,นายประชัย
นายประทีป และเป็ นพี่ชายนาย
ประหยัด เลี่ยวไพรัตน์-

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

หลักสูตรการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย
สาหรับนักบริ หารระดับสูง
รุ่ นที่ 8 ของสถาบัน
พระปกเกล้า (พ.ศ. 2547)
ปริ ญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์
ดุษฎีบณั ฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล กรุ งเทพ
วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต
M.S. (EE)
University of California
(Berkeley), U.S.A.
วิศวกรรมศาสตร์บณั ฑิต
(เกียรตินิยมอันดับ 1)
B.E. (EE) (1st CLASS HONS.)
University of Canterbury,
New Zealand
Directors Accreditation
Program (DAP) รุ่ นที่ 35/2005
สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย

%การ
ถือหุ้น
ใน
บริ ษทั *

Directors Accreditation
Program (DAP) รุ่ นที่ 39/2005
สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
รุ่ นที่ 41 และหลักสูตรการ
ป้ องกันราชอาณาจักรภาครัฐ
ร่ วมเอกชน รุ่ นที่ 11 สถาบัน
พระปกเกล้า

ระยะเวลา

ตาแหน่ง
- กรรมการ
- กรรมการจัดการ ทรัพย์สิน

0.001

M.S., SC.D. Massachusetts
4.217
Institute of Technology (MIT),
U.S.A.
B.S. (Honors) University of
California (Berkeley), U.S.A.

ประสบการณ์ทางาน

2544-ปัจจุบนั
2534-ปัจจุบนั
ม.ค. 2559ปัจจุบนั
เม.ย. 2555ปัจจุบนั
ต.ค. 2562 –
ปัจจุบนั
ต.ค. 2562 –
ปัจจุบนั
ต.ค. 2562 –
ปัจจุบนั
ต.ค. 2562 –
ปัจจุบนั

2543-2549
2521-2549
2535-2543
2512-2540
2544-ปัจจุบนั
2516-ปัจจุบนั
2531-ปัจจุบนั
2532-ปัจจุบนั
2532-ปัจจุบนั
2534-ปัจจุบนั
2534-ปัจจุบนั
2540-ปัจจุบนั
2545-ปัจจุบนั
2553-ปัจจุบนั
ก.ค.57-ปัจจุบนั
ส.ค.59-ปัจจุบนั
ต.ค.62-ปัจจุบนั
ต.ค.62-ปัจจุบนั
ต.ค.62-ปัจจุบนั
ต.ค.62-ปัจจุบนั
ต.ค.56-ม.ค.58
2539-ก.ค.2557
2533-ส.ค.2556
2521-2549

บริ ษทั /ประเภทธุรกิจของบริ ษทั
มูลนิธิโรงพยาบาลและ โรงเรี ยน
สมเด็จพระปิ ยมหาราชรมณียเขต
สถาบันการ พยาบาลศรี สวริ นทิราสภากาชาดไทย

ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
ประธานกรรมการ
ประธานคณะจัดการ

บมจ. ทีพีไอ โพลีน
บมจ.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์
บมจ.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์

กรรมการ

บมจ. บางกอกสหประกันภัย

กรรมการบริ หาร

บจก. ท่าเรื อน้ าลึก ทีพีไอ

กรรมการบริ หาร

บจก. ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ (สงขลา)

กรรมการบริ หาร

บจก. ทีพีไอ พลังลม

กรรมการบริ หาร
ประธานกรรมการบริ หาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
วุฒิสมาชิก
ประธานกรรมการ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
ประธานกรรมการ
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

บจก. ทีพีไอ พลังแสงอาทิตย์

บมจ. บางกอกสหประกันภัย
บมจ. อุตสาหกรรมปิ โตรเคมีกลั ไทย
และบริ ษทั ในเครื อ
รัฐสภา
บมจ. เงินทุนหลักทรัพย์
คาเธ่ย ์ ไฟน์แนนซ์
บมจ. ทีพีไอ โพลีน
บจก. เลียวไพรัตนวิสาหกิจ
บจก. ไทยพลาสติกโปรดักส์
บจก. ไทยพลาสติกฟิ ล์ม
บจก. อุตสาหกรรมสหธัญญพืช
บมจ. ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์
บจก. ทีพีไอ คอนกรี ต
บมจ. บางกอกสหประกันชี วิต
บจก. พลาสติก โพลีน
บจก. ทีพีไอ โพลีน ชีวะอินทรี ย ์
บจก. มอนโดไทย
บจก. ไนเตรทไทย
บจก.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ (สงขลา)
บจก.ทีพีไอ พลังแสงอาทิตย์
บจก.ทีพีไอ พลังลม
บจก.ท่าเรื อน้ าลึก ทีพีไอ
บจก. ไนเตรทไทย
บจก. มอนโดไทย
บจก. ไนเตรทไทย
บมจ. อุตสาหกรรมปิ โตรเคมีกลั ไทย

ชื่อ-สกุล/ อายุ (ปี ) /
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริ หาร
นางสาวมาลินี เลี่ยวไพรัตน์
อายุ 79 ปี
-พี่สาวนายประชัย
นายประทีป ดร.ประมวล
นายประหยัด เลี่ยวไพรัตน์-

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

- Master of Actuarial Science,
Georgia State University,
GA, USA

% การ
ถือหุ้น
ใน
บริ ษทั *

ระยะเวลา

0.042

เม.ย.59-ปัจจุบนั

กรรมการ

บมจ.ทีพีไอ โพลีน

ม.ค.59-ปัจจุบนั

กรรมการ

บมจ.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์

ปัจจุบนั

กรรมการ

บจก.เลียวไพรัตนวิสาหกิจ

2554-ปัจจุบนั

ประธานกรรมการบริ หาร

บมจ.บางกอกสหประกันภัย

2540-ปัจจุบนั

กรรมการ

บมจ.บางกอกสหประกันชีวิต

2530-2532

นายก

สมาคมประกันวินาศภัยไทย

2530-ปัจจุบนั
2516-ปัจจุบนั
2531-ปัจจุบนั
2531-ปัจจุบนั
2532-ปัจจุบนั
2534-ปัจจุบนั
2534-ปัจจุบนั
2539-ปัจจุบนั
2540-ปัจจุบนั
2545-ปัจจุบนั
2 ส.ค.59ปัจจุบนั
2553-ปัจจุบนั
2524-2549

กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
กรรมการ
กรรมการผูอ้ านวยการ
กรรมการผูอ้ านวยการ
กรรมการผูอ้ านวยการ
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร

บมจ. ทีพีไอ โพลีน
บจก. เลียวไพรัตนวิสาหกิจ
บจก. ไทยพลาสติกโปรดักส์
บจก. อุตสาหกรรมสหธัญญพืช
บจก. ไทยพลาสติกฟิ ล์ม
บมจ. ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์
บจก. ทีพีไอ คอนกรี ต
บจก. มอนโดไทย
บมจ. บางกอกสหประกันชี วิต
บจก. พลาสติก โพลีน
บจก. ไนเตรทไทย

กรรมการบริ หาร
กรรมการ

บจก. ทีพีไอ โพลีน ชีวะอินทรี ย ์
บจก. ค้าพลาสติกสากล

- ปริ ญญาตรี สถิติศาสตร์
บัณฑิต (เกียรตินิยม) สาขา
สถิติพาณิ ชยศาสตร์และการ
บัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทางาน
ตาแหน่ง

บริ ษทั /ประเภทธุรกิจของบริ ษทั

- หลักสูตร Director
Certification Program (DCP)
รุ่ นที่ 22/2002
- ใบอนุญาตนักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย มาตรา 78/2 แห่ง
พระราชบัญญัติประกันวินาศ
ภัย พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติประกัน
วินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2551
นายประหยัด เลี่ยวไพรัตน์
อายุ 70 ปี
-น้องชายนางสาวมาลินี,นายประชัย
นายประทีป, ดร.ประมวล เลี่ยวไพ
รัตน์-

วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมโยธา
University of Michigan (ANN
ARBOR) U.S.A.
Directors Accreditation
Program (DAP) รุ่ นที่ 29/2004
สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย

4.521

ชื่อ-สกุล/ อายุ (ปี ) /
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริ หาร
นางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์
อายุ 74 ปี
-ภรรยานายประชัย เลี่ยวไพรัตน์-

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม
รัฐศาสตร์บณั ฑิต
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

% การ
ถือหุ้น
ใน
บริ ษทั *
4.560

Directors Accreditation
Program (DAP) รุ่ นที่ 35/2005
สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย

นายสุพจน์ สิ งห์เสน่ห์
ปริ ญญาโท บริ หารธุ รกิจ
อายุ 72 ปี
มหาบัณฑิต (การเงิน), Michigan
-ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริ หาร- State University, USA
ปริ ญญาตรี บัญชีบณั ฑิต สาขา
บัญชี (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
Directors Certification
Program (DCP)
รุ่ นที่ 90/2007
สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย
The role of Chairman Program
(RCP)
รุ่ นที่ 18/2008
สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย
Successful Formulation &
Execution of Strategy (SFE)
รุ่ นที่ 4/2009
สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย

-

ประสบการณ์ทางาน
ระยะเวลา
2541-2546,
2548-ปัจจุบนั
2541-ปัจจุบนั
2545-ปัจจุบนั
2550-ปัจจุบนั
2552-ปัจจุบนั
2553-ปัจจุบนั
2553-ปัจจุบนั
2553-ปัจจุบนั
ก.ค.57-ปัจจุบนั
ต.ค.62-ปัจจุบนั
ต.ค.62-ปัจจุบนั
ต.ค.62-ปัจจุบนั
ต.ค.62-ปัจจุบนั
ต.ค.56-ม.ค.58
2552-ส.ค.2556
2544-2554
เม.ย.-ธ.ค.2540
2529-2540
2538-2540

ตาแหน่ง
กรรมการ/กรรมการรอง
ผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
รองประธานกรรมการ
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
นายกสมาคม

2538-2540

กรรมการผูจ้ ดั การ

2520-2525
25 มิ.ย. 61ปัจจุบนั
25 เม.ย. 61มิ.ย. 61
2559-ปัจจุบนั
2531-ปัจจุบนั
2561-ปัจจุบนั

เลขานุการตรี
ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
Audit Partner and Senior
Consultant

2561-ปัจจุบนั
2562-ปัจจุบนั
2538-2558

บริ ษทั /ประเภทธุรกิจของบริ ษทั
บมจ. ทีพีไอ โพลีน
บจก. ทีพีไอ คอนกรี ต
บจก. พลาสติก โพลีน
บมจ.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์
บจก. ทีพีไอ ออลซี ซนั่ ส์
บจก. อุตสาหกรรมสหธัญญพืช
บจก.ไทยปิ โตรเคมีกลั อุตสาหกรรม
บจก. ทีพีไอ โพลีน ชีวะอินทรี ย ์
บจก. มอนโดไทย
บจก.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ (สงขลา)
บจก.ทีพีไอ พลังแสงอาทิตย์
บจก.ทีพีไอ พลังลม
บจก.ท่าเรื อน้ าลึก ทีพีไอ
บจก. ไนเตรทไทย
บจก. ไนเตรทไทย
สมาคมบริ ษทั จดทะเบียนไทย
สมาคมบริ ษทั เงินทุน
ศูนย์ซ้ื อขายหลักทรัพย์กรุ งเทพ
สมาคมนายหน้าช่วง
บริ ษทั หลักทรัพย์(Sub-Broker)
บมจ. เงินทุนหลักทรัพย์คาเธ่ยไ์ ฟน์
แนนซ์
กระทรวงการต่างประเทศ
บมจ.ทีพีไอ โพลีน
บมจ.ทีพีไอ โพลีน
บจก.มารวย เรี ยลเอสเตท
บจก.พิสนั ทน์
บมจ.ศักดิ์สยามลิสซิ่ ง
บมจ.สามารถเอวิเอชัน่
บจก.สบายใจมันนี่
บจก.เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี

ชื่อ-สกุล/ อายุ (ปี ) /
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

นายมนัส สุขสมาน
Master of Science
อายุ 86 ปี
in Industrial Engineering
-ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริ หาร- and Management, Oklahoma
State University, U.S.A.

% การ
ถือหุ้น
ใน
บริ ษทั *
-

ประสบการณ์ทางาน
ระยะเวลา
2548-ปัจจุบนั

บริ ษทั /ประเภทธุรกิจของบริ ษทั
บมจ. ทีพีไอ โพลีน

2538-2539

ตาแหน่ง
กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ
สมาชิกวุฒิสภา
คณะกรรมการ
ที่ปรึ กษารัฐมนตรี ว่าการ
ที่ปรึ กษารัฐมนตรี ว่าการ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
อธิ บดีกรมส่งเสริ มอุตสาหกรรม
อธิบดีกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม
รองปลัดกระทรวง

1 มี.ค.61ปัจจุบนั
2551-ปัจจุบนั
2530-ปัจจุบนั
2533-ปัจจุบนั
2538-ปัจจุบนั
2540-ปัจจุบนั
2540-ปัจจุบนั
2547-ปัจจุบนั

กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการผูอ้ านวยการ
กรรมการผูอ้ านวยการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผูอ้ านวยการ

บมจ. ทีพีไอ โพลีน

2539-2543
2539-2540
2540
2540, 2544
2549
1 ต.ค. 2535 30 ก.ย. 2536
2536-2538

Post Graduate Diploma in
Industrial Development
Programming (เศรษฐศาสตร์)
Institute of Social Studies
(ISS), The Hague,Netherlands
ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต
(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัย
รามคาแหง

การทางพิเศษแห่ งประเทศไทย
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประจาศาลรัฐธรรมนูญ
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม

วิศวกรรมศาสตร์บณั ฑิต
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
รุ่ นที่ 31
Directors Accreditation
Program (DAP) รุ่ นที่ 47/2005
สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย

นายพิเศษ เอี่ยมสกุลรัตน์
ปริ ญญาโท
สาขาการค้าระหว่างประเทศ
อายุ 57 ปี
-ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริ หาร- Golden Gate University,
U.S.A
ปริ ญญาตรี
สาขาบริ หารธุรกิจ
Menlo College, California,
U.S.A.
Directors Accreditation
Program (DAP) รุ่ นที่
140/2017
สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย

0.042

บมจ. ทีพีไอ โพลีน
บจก. เอี่ยมสกุลรัตน์
บจก. ลาปางฟู้ดโปรดักส์
บจก. ลาวอุตสาหกรรมกสิ กรรม
บจก. เคคัททัน แอนด์ กอส
บจก. ทีพีไอ โฮลดิ้ง
บจก. แม่โขง อินเตอร์ เทรด

ชื่อ-สกุล/ อายุ (ปี ) /
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

นายทวิช เตชะนาวากุล
ปริ ญญาตรี
อายุ 72 ปี
สาขาบริ หารธุรกิจ
-ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริ หาร- มหาวิทยาลัย คินกิ
ประเทศญี่ปนุ่
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
วปรอ. 366
Directors Accredititation
Program (DAP) รุ่ นที่ 6/2003
สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย

% การ
ถือหุ้น
ใน
บริ ษทั *
0.001

ระยะเวลา

ตาแหน่ง

1 มี.ค.61ปัจจุบนั
2551-ปัจจุบนั
2556-ปัจจุบนั

กรรมการตรวจสอบ

บมจ. ทีพีไอ โพลีน

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการส่ งเสริ ม
กิจการ
ที่ปรึ กษา

บมจ. ทีพีไอ โพลีน
สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

2555-ปัจจุบนั

Finance For Non-Finance
Director (FND) รุ่ นที่ 30/2006
สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย
นายทยุติ ศรี ยกุ ต์สิริ
ปริ ญญาโท
อายุ 67 ปี
สาขาบริ หารธุรกิจ
-ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริ หาร- Boston University, U.S.A.
ปริ ญญาตรี
วิศวกรรมศาสตร์
สาขาเครื่ องกล
Worcester University, U.S.A.
Director Accreditation
Program (DAP) รุ่ นที่ 29/2004
สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย
นางสาวธัญญารัตน์ เอี่ยมโสภณา
ปริ ญญาโท วิทยาศาสตร์
อายุ 44 ปี
มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรม
-ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริ หาร- การผลิต Technical University
Berlin, Germany
ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
บัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสา
หการ สถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรโครงการเสริ มสร้าง
ผูจ้ ดั การยุคใหม่ (MMP) รุ่ น 52
คณะพาณิ ชยศาสตร์และการ
บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศียบัตรสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทยหลักสูตร
Director Accreditation
Program (DAP) รุ่ นที่ 58/2006
หลักสูตรพัฒนาทักษะการ
บริ หารสาหรับผูน้ ารุ่ นใหม่
(EYP) รุ่ นที่ 2/2559
กระทรวงการคลัง

ประสบการณ์ทางาน

0.492

-

บริ ษทั /ประเภทธุรกิจของบริ ษทั

สมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยและ
พันธมิตร
บจก.ไฮเทค กบินทร์ โลจิสติกส์
บจก. ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา
บจก. ไทยอินดัสเตรี ยลเอสเตท
บมจ. บางกอกสหประกันภัย

2555-ปัจจุบนั
2542-ปัจจุบนั
2533-ปัจจุบนั
15 พ.ค.2557ปัจจุบนั
18 มี.ค.2562ปัจจุบนั

ประธานกรรมการบริ หาร
ประธานกรรมการบริ หาร
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริ หาร

2551-ปัจจุบนั
2525-ปัจจุบนั
2537-ปัจจุบนั
2542-ปัจจุบนั
2548-ปัจจุบนั

กรรมการบริ หาร
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บมจ. ทีพีไอ โพลีน
บจก. เค คัททัน แอนด์ กอส
บจก. ทีพีไอ โฮลดิ้ง
บจก. ไมโครไฟเบอร์ อุตสาหกรรม
บมจ. วาไทย อุตสาหกรรม

ปัจจุบนั

กรรมการบริ หาร
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ
กรรมการคณะอนุกรรมการ
ทรัพย์สิน

บมจ. ทีพีไอ โพลีน
บมจ. บางกอกสหประกันภัย
บจก. บางกอกสหประกันชี วิต
สมาคมประกันวินาศภัย พ.ศ. 25522554

บมจ.อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่
คอร์ ปอเรชัน่

ชื่อ-สกุล/ อายุ (ปี ) /
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

นายภากร เลี่ยวไพรัตน์
1. Master of Public and Private
Management NIDA
อายุ 41 ปี
2.
-ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริ หาร- CEDI-BABSON
ENTREPRENEURIAL
LEADERSHIP PROGRAM
รุ่ น 1/2556
3. Young F.T.I Eite รุ่ น 1 สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
4. Executive Development
Program รุ่ น 10
กระทรวงการคลัง
หลักสู ตร เรี ยนรู ้สู่กรู ู เศรษฐกิจ
รุ่ น 3 กระทรวงการคลัง
5. Energy Executive Program
รุ่ น 1 สภาอุตสาหกรรม
6. Directors Accreditation
Program (DAP) รุ่ นที่
132/2559 จากสมาคมส่ งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
7. Tisco Wealth Enchancement
Program (WEP 4) รุ่ นที่ 4
(พ.ศ. 2559)
8. หลักสูตรด้านวิทยาการ
พลังงานสาหรับนักบริ หารรุ่ น
ใหม่ รุ่ นที่ 7 (วพม.7-พ.ศ.2562

นายพรพล สุวรรณมาศ
อายุ 42 ปี
-ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่าง
ผูบ้ ริ หาร-

ปริ ญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์
ศาสนศาสตร์บณั ฑิต
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ปริ ญญาโท หลักสูตรการศึกษา
และสิ่ งพิมพ์ และหลักสู ตร
Mind and Brain Learning
Oxford Brookes University
สอบได้นกั ธรรมชั้นเอก ณ
สานักเรี ยนวัดบวรนิเวศวิหาร
กรุ งเทพฯ
ผ่านการอบรมหลักสูตรครู
สมาธิ รุ่ น ๒๙ สถาบันพลังจิต
ตานุภาพ
วัดธรรมมงคล
ผ่านการอบรมหลักสูตรอาจา
ริ ยสาสมาธิ รุ่ น ๑๓ สถาบัน
พลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล

% การ
ถือหุ้น
ใน
บริ ษทั *
4.498

-

ประสบการณ์ทางาน
ระยะเวลา
2550 – ปัจจุบนั
ม.ค 2559 ปัจจุบนั
ก.พ.2559 ปัจจุบนั
2562-ปัจจุบนั
2551-ปัจจุบนั
2552-ปัจจุบนั
2553-ปัจจุบนั
2553-ปัจจุบนั
2553-ปัจจุบนั

ตาแหน่ง
กรรมการบริ หาร
สมาชิกคณะจัดการ

บริ ษทั /ประเภทธุรกิจของบริ ษทั
บมจ. ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์
บมจ. ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์

กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

บมจ. ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์

กรรมการบริ หาร
ผูช้ ่วยรองผูจ้ ดั การใหญ่
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร

2557-ปัจจุบนั
ก.ค.2558ปัจจุบนั
ก.ค.2558ปัจจุบนั
2549-ปัจจุบนั
2550-ปัจจุบนั
ต.ค.62-ปัจจุบนั
ต.ค.62-ปัจจุบนั
ต.ค.62-ปัจจุบนั
ต.ค.62-ปัจจุบนั
2550-2551

กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร

บมจ. ทีพีไอ โพลีน
บมจ. ทีพีไอ โพลีน
บจก. ทีพีไอ ออลซี ซนั่ ส์
บจก. ทีพีไอ โพลีน ชีวะอินทรี ย ์
บจก. ทีพีไอ บริ การ
บจก. ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์
(อินเตอร์ เนชัน่ แนล)
บจก. ทีพีไอ พาณิ ชย์
บจก. ทีพีไอ รักษ์สุขภาพ

กรรมการบริ หาร

บจก. โรงกลัน่ น้ ามันทีพีไอ (1997)

กรรมการบริ หาร
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
Investment Analyst

2545-2550

ผูค้ วบคุมงาน

บจก. ไทยปิ โตรเคมีกลั อุตสาหกรรม
บจก.ไนเตรทไทย
บจก.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ (สงขลา)
บจก.ทีพีไอ พลังแสงอาทิตย์
บจก.ทีพีไอ พลังลม
บจก.ท่าเรื อน้ าลึก ทีพีไอ
บมจ. หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม
เอ็มเอฟซี
บมจ. อุตสาหกรรมปิ โตรเคมีกลั ไทย

2562-ปัจจุบนั
2551-ปัจจุบนั

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

2551-ปัจจุบนั

กรรมการและเลขานุการ

2553-ปัจจุบนั

กรรมการและเลขานุการ

2556-ปัจจุบนั
2560-ปัจจุบนั

รองประธานกรรมการ
กรรมการ

2561-พ.ค. 2562
2525-20 ธ.ค.
2562
2556-20 ธ.ค.
2562
2562

คณะทางาน
ผูช้ ่วยเลขานุการเจ้าอาวาสวัด
พระราม 9 กาญจนาภิเษก
ผูช้ ่วยเลขานุการ เจ้าคณะ
จังหวัดเชียงราย (ธ)
- อนุกรรมาธิการด้าน
งบประมาณ
- ที่ปรึ กษาอนุกรรมาธิการ
ด้านศาสนา
- ที่ปรึ กษาอนุกรรมการ
แรงงาน สมาชิกวุฒิสภา
ที่ปรึ กษาประธานกรรมการ

บมจ.ทีพีไอ โพลีน
มูลนิ ธิส่งเสริ มการบริ หารจิต ในพระ
สังฆราชูปถัมภ์
มูล นิ ธิแ ผ่น ดิ น ธรรม ในพระสังฆรา
ชูปถัมภ์
มู ล นิ ธิ ส่ งเสริ มสามเณร ในพระ
สังฆราชูปถัมภ์
มูลนิธิโรจนธรรม
สภาสังคมสงเคราะห์
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงแรงงาน

บริ ษัท สวนอุ ต สาหกรรมโรจนะ
จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ อายุ (ปี ) /
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

% การ
ถือหุ้น
ใน
บริ ษทั *

ผ่านการอบรมหลักสู ตรผูน้ ายุค
ใหม่ในระบอบประชาธิปไตย
รุ่ นที่ ๔ สถาบันพระปกเกล้า

ประสบการณ์ทางาน
ระยะเวลา
2561-พ.ค. 2562
2562

วิทยากรบรรยายพิเศษ

บริ ษทั /ประเภทธุรกิจของบริ ษทั
โรงเรี ย นสาธิ ต มศว ประสานมิ ต ร
(ฝ่ ายประถม)
โรงเรี ย นสาธิ ต มศว ประสานมิ ต ร
(ฝ่ ายมัธยม)
โรงเรี ย นนวมิ นทราชิ นูทิศ บดิ นทร
เดชา
โรงเรี ยนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
โรงเรี ยนอุดมศึกษา
โรงเรี ยนสาธิ ตแห่ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โรงเรี ยนฟ้าใส

เลขานุการ
ผูช้ ่วยรองผูจ้ ดั การใหญ่
ผูจ้ ดั การฝ่ าย

บมจ.ทีพีไอโพลีน
บมจ. ทีพีไอ โพลีน
บมจ. ทีพีไอ โพลีน

กรรมการ
กรรมการ

ผ่านการอบรมหลักสูตร
ประกาศนียบัตรชั้นสู งการ
เสริ มสร้างสังคมสันติสุข รุ่ น ๖
สถาบันพระปกเกล้า

นิติศาสตร์มหาบัณฑิต
นายนิติสิทธิ์ จงพิทกั ษ์รัตน์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อายุ 51 ปี
-ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริ หาร-

ตาแหน่ง

อาจารย์สอนศีลธรรม
อาจารย์สอนศีลธรรม
อาจารย์สอนศีลธรรม
อาจารย์สอนศีลธรรม

-

2549-ปัจจุบนั
2554-ปัจจุบนั
2549-2554

ชื่อ-สกุล/ อายุ (ปี ) /
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

% การ
ถือหุ้น
ใน
บริ ษทั *

ประสบการณ์ทางาน
ระยะเวลา
2544-ปัจจุบนั

ตาแหน่ง

บริ ษทั /ประเภทธุรกิจของบริ ษทั

ผู้บริหารอื่น
นายประเสริ ฐ อิทธิเมฆินทร์
อายุ 61 ปี
-ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่าง
ผูบ้ ริ หาร-

M.B.A. สาขาการเงิน
University of ST.Thomas,
U.S.A.
ปริ ญญาตรี บญั ชี(ต้นทุน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0.000

นายกรัณย์ พิพิธสมบัติ
อายุ 61 ปี
-ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่าง
ผูบ้ ริ หาร-

ปริ ญญาโท
รัฐประศาสนศาสตร์
มหาบัณฑิต (MPPM)
NIDA
วิศวกรรมศาสตร์บณั ฑิต
(วศ.บ. เครื่ องกล)
มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่
ปริ ญญาโท ด้านบริ หารธุรกิจ
มหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริ ญญาตรี บญั ชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0.000

นายสมเกียรติ ศรี สุวรรณ
อายุ 62 ปี
-ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่าง
ผูบ้ ริ หาร-

2541-2544
2533-2541
2549-ปัจจุบนั
2544-2549

-

2555-ปัจจุบนั
2542-2555

2536-2542
นางสาวจุฬารัตน์ ด่านวัฒนชัย
อายุ 59 ปี
-ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่าง
ผูบ้ ริ หาร-

นายพงศ์ศกั ดิ์ เหยีย่ งสกุล
อายุ 66 ปี
-ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่าง
ผูบ้ ริ หาร-

นางบุษศรา เกตุมณี
อายุ 57 ปี
-ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่าง
ผูบ้ ริ หาร-

บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ บนั ฑิต (เกียรติ
นิยมอันดับ 2)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-

ปริ ญญาตรี สาขาการเงินและ
การธนาคาร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-

ปริ ญญาตรี สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

2544-ปัจจุบนั
2542-2544
2532-2541
2555-ปัจจุบนั
2544-2555

-

2535-2544
2561-ปัจจุบนั
2555-2561
2530-2540

หมายเหตุ : * ได้นบั รวมจานวนหุ้นที่ถือโดยคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะแล้ว

รองผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส
สายบัญชีและการเงิน
รองผูจ้ ดั การใหญ่
สายบัญชีและการเงิน
Vice President
บ
Corporate Finance
Department
รองผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส
(ผูจ้ ดั การโรงงาน)
รองผูจ้ ดั การใหญ่
(รองผูจ้ ดั การโรงงาน)
บ

บมจ.ทีพีไอ โพลีน

รองผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส
Information Technology
ผูจ้ ดั การฝ่ ายอาวุโส (SVP)
ฝ่ ายจัดซื้ อจัดจ้างและบริ หาร
สานักงาน
ผูจ้ ดั การฝ่ ายอาวุโส (SVP)
ฝ่ ายพัฒนาระบบงาน
รองผูจ้ ดั การใหญ่
สายบัญชีและการเงิน
ผูช้ ่วยรองผูจ้ ดั การใหญ่
สายบัญชีและการเงิน
Asst. Vice President
Corporate Finance
Department
รองผูจ้ ดั การใหญ่
ฝ่ ายการเงิน-ปฏิบตั ิการ
การเงิน
ผูช้ ่วยรองผูจ้ ดั การใหญ่
ฝ่ ายการเงิน-ปฏิบตั ิการ
การเงิน
ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงิน
ผูช้ ่วยรองผูจ้ ดั การใหญ่
ฝ่ ายบัญชี
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี

บมจ.ทีพีไอ โพลีน

บมจ.ทีพีไอ โพลีน
บมจ. เงินทุนหลักทรัพย์สินเอเซีย
บมจ.ทีพีไอ โพลีน
บมจ.ทีพีไอ โพลีน

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด
(มหาชน)
บมจ. เงินทุนหลักทรัพย์กรุ งไทยธนกิจ
บมจ.ทีพีไอ โพลีน
บมจ.ทีพีไอ โพลีน
บมจ. เงินทุนหลักทรัพย์สินเอเซีย

บมจ. ทีพีไอ โพลีน
บมจ. ทีพีไอ โพลีน
บมจ. ทีพีไอ โพลีน
บมจ.ทีพีไอ โพลีน
บมจ.ทีพีไอ โพลีน
บมจ. เงินทุนหลักทรัพย์คาเธ่ยไ์ ฟน์
แนนซ์

ข้ อมูลการดารงตาแหน่ งของผู้บริหาร และผู้มีอานาจควบคุมในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่ วมและบริษัทที่
เกีย่ วข้ อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
รายชื่ อกรรมการ

ทีพไี อ
โพลีน
1. นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์
//
2. ดร.ประมวล เลี่ยวไพรัตน์
//
3. นายประหยัด เลี่ยวไพรัตน์
//
4. นางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์
//
5. นายมนัส สุขสมาน
/
6. นายพิเศษ เอี่ยมสกุลรัตน์
/
7. นายทวิช เตชะนาวากุล
/
8. นายทยุติ ศรี ยกุ ต์สิริ
//
9. นายขันธ์ชยั วิจกั ขณะ
/X
10.นางสาวมาลินี เลี่ยวไพรัตน์
/
11.นายสุพจน์ สิ งห์เสน่ห์
/
12.นายภากร เลี่ยวไพรัตน์
//
13. นายพรพล สุวรรณมาศ
/
14. นางสาวธัญญารัตน์ เอี่ยมโสภณา //
หมายเหตุ :

1/
2/
หมายเลข
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

1
//X
//
//
//
//
-

2
//X
//
//
//
-

/ = กรรมการ
รายชื่อบริ ษทั

3
//X
//
//
//
/
/
//
-

4
//X
//
//
//
//
-

5
//X
//
//
//
//
-

6
//X
//
//
//
//
-

บริษัทในเครื อทีพไี อ โพลีน 2/
7 8 9 10 11 12
//X // //X - //X //X
// // // //X // //
// // // // // //
// - // - // //
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - / - // // //
- - - - - // - - - // //
- - - - - - - - / - -

X = ประธานกรรมการ

รายชื่ อบริษัทในเครื อทีพไี อโพลีน
บริ ษทั ทีพีไอ คอนกรี ต จากัด
บริ ษทั โพรพ็อกไซด์ไทย จากัด
บริ ษทั ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ทีพีไอ ออลซีซนั่ ส์ จากัด
บริ ษทั พลาสติก โพลีน จากัด
บริ ษทั ทีพีไอ โพลีน ชีวะอินทรี ย ์ จากัด
บริ ษทั ไนเตรทไทย จากัด
บริ ษทั อุตสาหกรรมเหล็กกล้าไทย จากัด (มหาชน)
บริ ษทั มอนโดไทย จากัด
บริ ษทั บางกอกสหประกันชีวติ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั อุตสาหกรรมสหธัญญพืช จากัด
บริ ษทั พรชัยวิสาหกิจ จากัด
บริ ษทั ทีพีไอ พาณิ ชย์ จากัด
บริ ษทั ทีพีไอ บริ การ จากัด
บริ ษทั ทีพีไอ รักษ์สุขภาพ จากัด
บริ ษทั โรงกลัน่ น้ ามัน ทีพีไอ (1997) จากัด
บริ ษทั มาสเตอร์ อาชีพ (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั ทีพีไอ ไบโอ ฟาร์มาซูติคอลส์ จากัด

13
//X
//
//
-

14
//X
//
//
//
//
-

// = กรรมการบริ หาร
สถานะ
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย

15
//X
//
//
//
//
-

16
//X
//
//
//
//
-

17
//X
//
//
-

18
//X
//
//
//
//
-

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ
ของบริษัทย่ อย

รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการของบริษัทย่ อย
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัท ทีพไี อ คอนกรี ต จากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
รายชื่อกรรมการ
1. นำยประชัย เลี่ยวไพรัตน์
2. ดร. ประมวล เลี่ยวไพรัตน์
3. นำยประหยัด เลี่ยวไพรัตน์
4. นำงอรพิน เลี่ยวไพรัตน์
5. นำยปัญญำ แต่งสิ งห์ตรง
6. นำยภำกร เลี่ยวไพรัตน์

ตำแหน่ง
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัท ทีพไี อ โพลีน เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายชื่อกรรมการ
1. นำยประชัย เลี่ยวไพรัตน์
2. ดร. ประมวล เลี่ยวไพรัตน์
3. นำงอรพิน เลี่ยวไพรัตน์
4. นำยประหยัด เลี่ยวไพรัตน์
5. นำยภำกร เลี่ยวไพรัตน์
6. นำงสำวภัทรพรรณ เลี่ยวไพรัตน์
7. นำยภัคพล เลี่ยวไพรัตน์
8. นำงณิ ธำวัน เลี่ยวไพรัตน์
9. นำยมนู เลียวไพโรจน์
10. นำยธีระพงษ์ วิกิตเศรษฐ
11. นำยอภิชยั จันทรเสน
12. นำยขันธ์ชยั วิจกั ขณะ
13. นำงสำวมำลินี เลี่ยวไพรัตน์
14.นำยวันชัย มโนสุ ทธิ
15.ดร.ปรกฤษฎ์ เลี่ยวไพรัตน์

ตำแหน่ง
ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัท ทีพไี อ โพลีน ชีวะอินทรีย์ จากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
รายชื่อกรรมการ
1. นำยประชัย เลี่ยวไพรัตน์
2. นำยประทีป เลี่ยวไพรัตน์
3. ดร. ประมวล เลี่ยวไพรัตน์
4. นำยประหยัด เลี่ยวไพรัตน์
5. นำงอรพิน เลี่ยวไพรัตน์
6. นำงสำวภัทรพรรณ เลี่ยวไพรัตน์
7. นำยภำกร เลี่ยวไพรัตน์
8. นำยภัคพล เลี่ยวไพรัตน์
9. นำงอชิรำ ฉัตรดรงค์
10. นำงณิ ธำวัน เลี่ยวไพรัตน์
11. นำยธนำกร เลี่ยวไพรัตน์
12. นำงสำวชุตินนั ท์ เลี่ยวไพรัตน์
13. นำยไวพจน์ คดบัว
14. นำยภำคภูมิ ทองสอน

ตำแหน่ง
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของ บริษัท ทีพไี อ ออลซีซั่นส์ จากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
รายชื่ อกรรมการ
1. นำยประชัย เลี่ยวไพรัตน์
2. นำยประทีป เลี่ยวไพรัตน์
3. ดร.ประมวล เลี่ยวไพรัตน์
4. นำยประหยัด เลี่ยวไพรัตน์
5. นำงอรพิน เลี่ยวไพรัตน์
6. นำยปัญญำ แต่งสิ งห์ตรง
7. นำยภำกร เลี่ยวไพรัตน์
8. นำงณิ ธำวัน เลี่ยวไพรัตน์
9. นำงอชิรำ ฉัตรดรงค์
10.นำยวิรัช ฉัตรดรงค์
11.นำยปรกฤษฏ์ เลี่ยวไพรัตน์

ตาแหน่ ง
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของ บริษัท มอนโดไทย จากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
รายชื่ อกรรมการ
1. นำยประชัย เลี่ยวไพรัตน์
2. นำยประทีป เลี่ยวไพรัตน์
3. ดร.ประมวล เลี่ยวไพรัตน์
4. นำยประหยัด เลี่ยวไพรัตน์
5. นำงอรพิน เลี่ยวไพรัตน์

ตาแหน่ ง
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของ บริษัท ทีพไี อ พาณิชย์ จากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
รายชื่ อกรรมการ
1. นำยประชัย เลี่ยวไพรัตน์
2. นำงอรพิน เลี่ยวไพรัตน์
3. นำยภำกร เลี่ยวไพรัตน์
4. นำงสำวภัทรพรรณ เลี่ยวไพรัตน์
5. นำยภัคพล เลี่ยวไพรัตน์
6. นำงอชิรำ ฉัตรดรงค์
7. นำงณิ ธำวัน เลี่ยวไพรัตน์
8. นำยธนำกร เลี่ยวไพรัตน์
9. นำงสำวชุตินนั ท์ เลี่ยวไพรัตน์
10. นำยประเสริ ฐ อิทธิเมฆินทร์
11. นำยไวพจน์ คดบัว
12. นำยภำคภูมิ ทองสอน
13. นำยชัยรัตน์ กิตติธร

ตาแหน่ ง
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของ บริษัท ทีพไี อ บริการ จากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
รายชื่ อกรรมการ
1. นำยประชัย เลี่ยวไพรัตน์
2. นำยประทีป เลี่ยวไพรัตน์
3. ดร.ประมวล เลี่ยวไพรัตน์
4. นำยประหยัด เลี่ยวไพรัตน์
5. นำงอรพิน เลี่ยวไพรัตน์
6. นำยภำกร เลี่ยวไพรัตน์
7. นำยภัคพล เลี่ยวไพรัตน์
8. นำงอชิรำ ฉัตรดรงค์
9. นำงณิ ธำวัน เลี่ยวไพรัตน์
10.นำยธนำกร เลี่ยวไพรัตน์

ตาแหน่ ง
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัท ไนเตรทไทย จากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
รายชื่ อกรรมการ
1. นำยประชัย เลี่ยวไพรัตน์
2. ดร.ประมวล เลี่ยวไพรัตน์
3. นำยประหยัด เลี่ยวไพรัตน์
4. นำงอรพิน เลี่ยวไพรัตน์
5. นำยภำกร เลี่ยวไพรัตน์
6. นำยภัคพล เลี่ยวไพรัตน์

ตาแหน่ ง
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

รายชื่ อกรรมการในบริษัท มาสเตอร์ อาชีพ (ประเทศไทย) จากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
รายชื่ อกรรมการ
1. นำยประชัย เลี่ยวไพรัตน์
2. นำงอรพิน เลี่ยวไพรัตน์
3. นำยภำกร เลี่ยวไพรัตน์
4. นำยภัคพล เลี่ยวไพรัตน์
5. นำงอชิรำ ฉัตรดรงค์
6. นำงณิ ธำวัน เลี่ยวไพรัตน์
7. นำงสำวภัทรพรรณ เลี่ยวไพรัตน์
8. นำยธนำกร เลี่ยวไพรัตน์
9. นำงสำวชุตินนั ท์ เลี่ยวไพรัตน์

ตาแหน่ ง
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

รายชื่ อกรรมการในบริษัท ทีพีไอ ไบโอ ฟาร์ มาซู ติคอลส์ จากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
รายชื่ อกรรมการ
1. นำยประชัย เลี่ยวไพรัตน์
2. นำยประทีป เลี่ยวไพรัตน์
3. ดร.ประมวล เลี่ยวไพรัตน์
4. นำยประหยัด เลี่ยวไพรัตน์
5. นำงอรพิน เลี่ยวไพรัตน์
6. นำงสำวภัทรพรรณ เลี่ยวไพรัตน์
7. นำยภำกร เลี่ยวไพรัตน์
8. นำยภัคพล เลี่ยวไพรัตน์
9. นำยธนำกร เลี่ยวไพรัตน์
10.นำงสำวชุตินนั ท์ เลี่ยวไพรัตน์
11.นำยปรกฤษฏ์ เลี่ยวไพรัตน์

ตาแหน่ ง
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของ บริษัท ทีพไี อ รักษ์ สุขภาพ จากัดณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
รายชื่ อกรรมการ
1. นำยประชัย เลี่ยวไพรัตน์
2. นำยประทีป เลี่ยวไพรัตน์
3. ดร.ประมวล เลี่ยวไพรัตน์
4. นำยประหยัด เลี่ยวไพรัตน์
5. นำงอรพิน เลี่ยวไพรัตน์
6. นำงสำวภัทรพรรณ เลี่ยวไพรัตน์
7. นำยภำกร เลี่ยวไพรัตน์
8. นำงณิ ธำวัน เลี่ยวไพรัตน์
9. นำยภัคพล เลี่ยวไพรัตน์
10.นำยปรกฤษฏ์ เลี่ยวไพรัตน์

ตาแหน่ ง
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของ บริษัท โรงกลัน่ น้ามัน ทีพีไอ (1997) จากัด ณ 31 ธันวาคม 2563
รายชื่ อกรรมการ
1. นำยประชัย เลี่ยวไพรัตน์
2. นำยประทีป เลี่ยวไพรัตน์
3. ดร.ประมวล เลี่ยวไพรัตน์
4. นำยประหยัด เลี่ยวไพรัตน์
5. นำงอรพิน เลี่ยวไพรัตน์
6. นำยภำกร เลี่ยวไพรัตน์
7. นำงณิ ธำวัน เลี่ยวไพรัตน์
8. นำยภัคพล เลี่ยวไพรัตน์
9. นำงพรรณี เลี่ยวไพรัตน์
10. นำงอชิรำ ฉัตรดรงค์
11. นำยธนำกร เลี่ยวไพรัตน์
12. นำยปรกฤษฏ์ เลี่ยวไพรัตน์

ตาแหน่ ง
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของ บริษัท โพรพ็อกไซด์ ไทย จากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
รายชื่ อกรรมการ
1. นำยประชัย เลี่ยวไพรัตน์
2. นำยประทีป เลี่ยวไพรัตน์
3. ดร.ประมวล เลี่ยวไพรัตน์
4. นำยประหยัด เลี่ยวไพรัตน์
5. นำงอรพิน เลี่ยวไพรัตน์
6. นำงสำวภัทรพรรณ เลี่ยวไพรัตน์
7. นำยภำกร เลี่ยวไพรัตน์
8. นำยภัคพล เลี่ยวไพรัตน์
9. นำยธนำกร เลี่ยวไพรัตน์
10. นำงสำวชุตินนั ท์ เลี่ยวไพรัตน์

ตาแหน่ ง
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัท พลาสติก โพลีน จากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
รายชื่อกรรมการ
1. นำยประชัย เลี่ยวไพรัตน์
2. นำยประทีป เลี่ยวไพรัตน์
3. ดร. ประมวล เลี่ยวไพรัตน์
4. นำยประหยัด เลี่ยวไพรัตน์
5. นำงอรพิน เลี่ยวไพรัตน์
6. นำงสำวภัทรพรรณ เลี่ยวไพรัตน์
7. นำยภำกร เลี่ยวไพรัตน์
8. นำยภัคพล เลี่ยวไพรัตน์
9. นำยธนำกร เลี่ยวไพรัตน์
10. นำงสำวชุตินนั ท์ เลี่ยวไพรัตน์

ตำแหน่ง
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกีย่ วกับหัวหน้ างาน
ตรวจสอบภายในของบริษัท

รายละเอียดเกีย่ วกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายในของบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ชื่อ-สกุล / อายุ (ปี )
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริ หาร
นายสมชาย กิจพิพิธ
-ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่าง
ผูบ้ ริ หาร-

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

ปริ ญญาโท MBA- (Business
Law) มหาวิทยาลัยรามคาแหง

%การ
ถือหุ้น
ใน
บริ ษทั *

ประสบการณ์ทางาน

ระยะเวลา

-

2549 - ปัจจุบนั
2535-2549

ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ
(การบัญชี)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ตาแหน่ง
ผูช้ ่วยรองผูจ้ ดั การใหญ่
ฝ่ ายตรวจสอบภายใน
ผูต้ รวจสอบ- หัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

บริ ษทั /ประเภทธุรกิจของบริ ษทั
บมจ. ทีพีไอโพลีน
ธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร, ธุรกิจ
หลักทรัพย์, ธุรกิจปิ โตรเคมี ธุรกิจ
ปูนซิ เมนต์ และธุรกิจอุปกรณ์
การพิมพ์

วุฒิบตั ร ผูส้ อบบัญชีภาษีอากร
(TAX AUDITOR)

ประวัติการฝึ กอบรมเกีย่ วกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายในของบริษัท
ลาดับ
หลักสู ตรที่เข้ าอบรม
ที่
1. พรบ. คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562
2. ภาษีท่ีดิน และสิ่ งปลูกสร้าง การบัญชีเกี่ยวกับ
อสังหาริ มทรัพย์ เพื่อการลงทุน รวมทั้ง update กฎหมาย
ใหม่
3. การดาเนินงานต่อเนื่อง เครื่ องมือทางการเงิน และ update
กฎหมายใหม่
4.
5.

การควบคุมภายใน และการประเมินการควบคุมภายใน
การปฎิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี
รวมทั้งนาเสนองบการเงินและ update กฎหมายใหม่

6.

TRANSFORMING IA FOR THE DIGITAL AGE

วันที่เข้ าอบรม

สถานที่จัดอบรม

25/09/2563 แผนกพัฒนาบุคลากรและฝึ กอบรม TPIPL
21-22/11/2563 บจก.ฝึ กอบรมและสัมมนากฤตสมบูรณ์
โดยความเห็นชอบของสภาวิชาชีพบัญชี
และกรมสรรพากร
23-24/11/2562 บจก.ฝึ กอบรมและสัมมนากฤตสมบูรณ์
โดยความเห็นชอบของสภาวิชาชีพบัญชี
และกรมสรรพากร
29-30/05/2562 Professional Internal Audit Service (PIAS)
3-4/11/2561 บจก.ฝึ กอบรมและสัมมนากฤตสมบูรณ์
โดยความเห็นชอบของสภาวิชาชีพบัญชี
และกรมสรรพากร
6/08/2561
สมาคมผูต้ รวจสอบภายในแห่ งประเทศไทย

เอกสารแนบ 4

รายละเอียดเกีย่ วกับ
รายการประเมินราคาทรัพย์ สิน

รายละเอียดเกีย่ วกับรายการประเมินราคาทรัพย์ สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
-

ไม่มี

-

