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บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำ�กัด (มห�ชน)2

 ในปทีี ่2555 ทีผ่า่นมานบัเปน็อกีปหีนึง่ทีอ่าจกลา่วไดว้า่สถานการณเ์ศรษฐกจิโลก
ยังมีความผันผวนอยู่ รวมทั้งอัตราการแลกเปลี่ยนของหลายประเทศภูมิภาคเอเซีย
แปซิฟิคมีทั้งแข็งค่าและอ่อนค่ามากเม่ือเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐ ซึ่งแนวโน้มดัง
กล่าวคาดว่าน่าจะยังคงมีอยู่ต่อไปในปี 2556 ซึ่งนับเป็นความท้าทายของนักธุรกิจ
ท่ีมีการทำาธุรกรรมติดต่อค้าขายในเงินตราต่างสกุลกัน จึงจำาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเพิ่ม
ความระมัดระวังและติดตามความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนอยู่เสมอ 

 ข้าพเจ้ามีความช่ืนชมอย่างมากท่ีบริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำากัด (มหาชน) ภายใต้
การนำาของผู้บรหิารทกุทา่นทีม่ส่ีวนรว่มในการบรหิารกจิการอยา่งมปีระสทิธภิาพและ
ประสิทธิผล ภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจท่ีมีความบอบบางและผันผวนดังกล่าวข้างต้น 
โดยเฉพาะในส่วนของการรักษาส่วนแบ่งการตลาดของผลิตภัณฑ์แผ่นอะคริลิคชนิด
หล่อแบบ (cast acrylic sheet) และผลิตภัณฑ์พลาสติกหลากหลายในระบบฉีด
(extrusion) ทั้งในประเทศและต่างประเทศให้มีความสมดุลย์ด้านปริมาณการขาย
และมูลค่าการขาย และสามารถรักษาผลกำาไรเบ้ืองต้น ได้ในระดับท่ีน่าพอใจภายใต้การแข่งขันท่ีรุนแรงจากคู่แข่งท้ังในประเทศและต่าง
ประเทศ ซ่ึงความสำาเร็จในการบริหารและจัดการข้างต้น มีส่วนสำาคัญอย่างยิ่งที่ทำาให้ผลประกอบการในปี 2555 มีกำาไรสุทธิหลังหักภาษี
เงินได้นิติบุคคลที่ 105.4 ล้านบาท เพิ่มสูงขึ้นจากปี 2554 ที่ 66.9 ล้านบาทหรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 57.6 จากปีที่ผ่านมา 
ทั้งนี้เป็นเพราะอัตราผลกำาไรเบื้องต้นในภาพรวมในปี 2555 เพิ่มขึ้นที่ 14.1 % จากอัตราที่10.9 % ในปี 2554 

 ไม่อาจที่จะไม่กล่าวถึงความสำาเร็จของบริษัทที่สามารถลดต้นทุนการผลิตและต้นทุนการขายในภาวะท่ีต้นทุนดังกล่าวมีแนวโน้ม  
ท่ีจะถูกผลักดันให้สูงข้ึนจากนโยบายภาครัฐท่ีมีการปรับอัตราค่าจ้างข้ันต่ำาเป็น 300 บาทต่อวัน อีกท้ังการปรับเพ่ิมข้ึนของราคาน้ำามัน 
ค่าไฟฟ้า และค่าบริการค่าขนส่งท่ีล้วนมีทิศทางขาข้ึนท้ังส้ิน ซ่ึงแนวโน้มดังกล่าวก็ยังคงมีอยู่ ซ่ึงผู้บริหารของบริษัททุกท่านก็ตระหนักดี
และได้จัดทำาแผนโดยจัดลำาดับกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการลดต้นทุนการผลิตและการขายโดยการกำาหนด
เป้าหมายที่ชัดเจนในการลดความสูญเสียท้ังในส่วนของการผลิตและการจัดการในส่วนต่าง ๆ ด้วย อาทิเช่น การลดความสูญเสีย
จากขบวนการผลิตการจัดส่ง การลดปัญหาและมูลค่าการร้องเรียนหรือการเคลม (reduction of Customer’s complaints /claims)
รวมถึงความพยายามอย่างสูงในการลดค่าใช้จ่ายในการใช้พลังงานและเช้ือเพลิงต่าง ๆ ในขบวนการผลิตซึ่งในปีที่ผ่านมานับได้ว่า     
ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทได้เริ่มหลายโครงการที่มีประโยชน์ในการช่วยลดต้นทุนการผลิตและต้นทุนการขายดังที่กล่าวข้างต้น
และยังมีอีกหลายโครงการที่อยู่ระหว่างการดำาเนินการในปีหน้า

 บริษทัอยูร่ะหวา่งการดำาเนนิการสรา้งอาคารคลงัสนิค้าใหม่ในพืน้ท่ีท่ีเคยเปน็ท่ีเชา่ ซึง่ไดซ้ือ้มาตัง้แตป่ ี2554แลว้ อาคารคลงัสนิคา้
ใหมน่ีม้ขีนาดพืน้ทีแ่ละสิง่อำานวยความสะดวกทนัสมยัเพือ่ใหก้ารบรหิารจดัการคลงัสนิคา้และการจดัสง่สนิคา้เปน็ไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ
มากขึ้น เมื่อมีการย้ายคลังสินค้าไปที่อาคารคลังสินค้าใหม่ประมาณกลางปี 2556 พื้นที่บริเวณคลังสินค้าเดิมก็สามารถใช้เพื่อการ 
ขยายกำาลังการผลิตแผ่นอะคริลิคเพิ่มขึ้น ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการทบทวนแผนการขยายกำาลังการผลิตโรงงานผลิตแผ่นอะคริลิค
ให้เหมาะสมและรองรับกับกลยุทธ์การตลาดและวัตถุประสงค์ในการดำาเนินธุรกิจในระยะยาวต่อไป

 ในโอกาสน้ีข้าพเจ้าใคร่ขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานบริษัท ตลอดจนลูกค้า ซัพพลายเออร์ ผู้ถือหุ้นบริษัทและผู้มีอุปการะคุณ
ทุกท่านที่ล้วนมีส่วนสำาคัญในการสร้างความสำาเร็จและความเจริญเติบโตให้แก่องค์กรของเรา ซึ่งความสำาเร็จความเจริญก้าวหน้า         
ดังกล่าวน้ีไม่สามารถเกิดข้ึนได้เลยหากไม่ได้แรงสนับสนุนและความร่วมมือจากท่าน และหวังเป็นอย่างย่ิงว่าบริษัทจะได้รับความร่วมมือ
และแรงสนับสนุนจากท่านด้วยดีตลอดไปในภายภาคหน้า

สารจากประธานคณะกรรมการบริษัท

    (นายไซ จิน ลู)

ประธานคณะกรรมการ
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บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำ�กัด (มห�ชน) เป็นผู้นำ�ในก�รผลิตและจำ�หน่�ยแผ่นอะคริลิคแบบหล่อ Cast Acrylic Sheet) และพล�สติก
แบบเครื่องรีด (Extrude Plastic Materials) หล�ยประเภทต�มชนิดของวัตถุดิบ เช่น แผ่น ABS, HIPS (ไฮอิมแพคโพลีสไตรีน) และ
แผ่น PP หรือ พล�สติกลูกฟูก เป็นต้น บริษัทมีกำ�ลังก�รผลิตรวมประม�ณ 22,000 ตันต่อปี

บริษัทจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในปี 2528 ภ�ยใต้ก�รบริห�รง�นของ คุณจรูญ ลิ้มไชย�วัฒน์และครอบครัว โดยใช้เงินทุนจดทะเบียน 
10 ล้�นบ�ทและเพิ่มขึ้นเป็น 121.50 ล้�นบ�ท ในปี 2537 บริษัทได้แปรสภ�พเป็นบริษัทมห�ชน และนำ�หุ้นเข้�จดทะเบียนในตล�ด 
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทะเบียนเลขที่ บมจ. 0 10 7 537 00225 7 ปัจจุบันบริษัทมีผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่คือ Lucite International   
ผู้ผลิตเมทธิล เมท�คริเลท และแผ่นอะคริลิค ร�ยใหญ่ของโลก  

บรษัิทมีวตัถุประสงค์ในก�รประกอบธรุกจิ เพือ่ขย�ยปรมิ�ณก�รข�ยและร�ยไดจ้�กระบบก�รผลติทัง้ระบบหลอ่และระบบรดีแผน่ โดย
ก�รใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภ�พ และก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ อย่�งต่อเนื่อง 

นอกจ�กนี้บริษัทยังมีแผนในก�รปรับปรุงประสิทธิภ�พในก�รผลิตในแต่ละปี เพื่อให้ส�ม�รถแข่งขันได้กับผู้ผลิตแผ่นในภ�คพื้นเอเซีย

สำ�นักง�นใหญ่และโรงง�นตั้งอยู่เลขที่ 60-61 หมู่ 9 ถนนพุทธมณฑล ส�ย 4
  ตำ�บลกระทุ่มล้ม อำ�เภอส�มพร�น นครปฐม 73220 
  โทรศัพท์ 0 2429-2020, 0 2429-2487-8, 0 2889-8720-5
  โทรส�ร 0 2429-2541, 0 2888-5953
 
สำ�นักง�นข�ยตั้งอยู่เลขที่  134/5 ถนนกรุงธนบุรี
  แขวงคลองต้นไทร เขตคลองส�น กรุงเทพฯ 10600
  โทรศัพท์ 0 2860-8765-70  
  โทรส�ร 0 2860-9106, 0 2860-8762
  เว็บไซต์ http://www.thaipolyacrylic.com

น�ยทะเบียน  บริษัท ศูนย์รับฝ�กหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
  62 อ�ค�รตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 4, 6-7 
  ถนนรัชด�ภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
  โทรศัพท์ 0 2229-2800 
  โทรส�ร 0 2359-1259

ผู้สอบบัญชี  บริษัท สำ�นักง�น เอินส์ท แอนด์ ยัง จำ�กัด 
                                        ชั้น 33 อ�ค�รเลครัชด� 193/136-137 ถนนรัชด�ภิเษก
  คลองเตย  กรุงเทพฯ 10110 ตู้ป.ณ. 1047 กรุงเทพ 10501
  โทรศัพท์ 0 2264-0777
  โทรส�ร 0 2264-0789-90
  เว็บไซต์ http://www.ey.com

ที่ปรึกษ�กฎหม�ย  บริษัท สำ�นักกฎหม�ย บีซี ลีเกิล แอดไวเซอร์ 
     86 หมู่บ้�นฉัตรแก้ว ซอย 5 ถนนแฮปปี้แลนด์
     แขวงคลองจั่น เขตบ�งกะปิ กรุงเทพ ฯ 10240
     โทรศัพท์ 0 2733-1655
  โทรส�ร 0 2375-1782

 
ที่ปรึกษ�หรือผู้จัดก�รภ�ยใต้สัญญ�ก�รจัดก�ร 

  น�ยนิพนธ์  ศรีทองอินทร์
  56/91 หมู่ที่ 7 ถนนบ�งกรวย-ไทรน้อย 
  ตำ�บลบ�งกรวย อำ�เภอบ�งกรวย นนทบุรี  11103
  โทรศัพท์ 0 2886-3664

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป        -  ไม่มี  -

ข้อมูลบริษัท
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ตำาแหน่ง ประธานกรรมการ

อายุ 64 ปี
การศึกษา - Master of Science (MS) in Agriculture, 

  National Taiwan University
จำานวนหุ้นที่ถือในบริษัท ไม่มี

ประสบการณ์ทำางาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2542 - ปัจจุบัน - Vice President & General Manager

  Kaohsiung Monomer Company Limited
  Part of the Lucite International Group Limited

คณะกรรมการและประวัติคณะกรรมการ

นายไซ จิน ลู

นายเอียน แลมเบิร์ต

นางสาวเชา ฉี จาง

ตำาแหน่ง กรรมการ

อายุ 57 ปี
การศึกษา - MA & MPhil, Chartered Accountant 

  Cambridge University
จำานวนหุ้นที่ถือในบริษัท ไม่มี

ประสบการณ์ทำางาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2554 - ปัจจุบัน

2546 - ปัจจุบัน

- Director 
  Mitsubishi Rayon Company Limited 

- Chief Executive Officer  
  Lucite International Group Limited                             

ตำาแหน่ง กรรมการ

อายุ 42 ปี

การศึกษา - MBA 
  Shanghai Jiao Tong University, China  

จำานวนหุ้นที่ถือในบริษัท ไม่มี

ประสบการณ์ทำางาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2547 - ปัจจุบัน

                             

- Deputy General Manager 

- Financial Controller  
  Lucite International (China) 
  Chemical Industry Company Limited
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ตำาแหน่ง กรรมการ

อายุ 61 ปี
การศึกษา - Diploma

  EAC’s full time course in Business Administration

- Various high level business courses
  with General Management,
  Finance, Strategy and Marketing at IMD 
  Switzerland

จำานวนหุ้นที่ถือในบริษัท ไม่มี

ประสบการณ์ทำางาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2556

2553 - 2555

2544 - 2553

- Managing Director
  Novanta Company Limited

- COO of Brenntag Asia Pacific, Thailand

- CEO of EAC Industrial, Ingredients, Thailand 
  Sr. Vice President of the EAC
  Group of Companies

นายแจน แดม ปีเดอร์เซ่น

นายฮานส์ เฮ็นริค เมลชัวร์
ตำาแหน่ง กรรมการ

อายุ 68 ปี
การศึกษา - ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ (การตลาด)

จำานวนหุ้นที่ถือในบริษัท ไม่มี

ประสบการณ์ทำางาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2554 - ปัจจุบัน

ตุลาคม 2553 - ปัจจุบัน

2544 - 2553

2539 - 2552

2535 - 2551

- กรรมการบริหาร
  บริษัท อี๊สต์เอเชียติ๊ก 2010 (ประเทศไทย) จำากัด 

- กรรมการ
  บริษัท เอเชียติ๊ก อะคริลิค จำากัด

- ที่ปรึกษา
  กลุ่มบริษัท อีเอซี ประเทศไทย        
  บริษัท เบรนน์แท็ก อินกรีเดียนส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 
  เดิมชื่อบริษัท อี๊สต์เอเชียติ๊ก (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)  

- เลขานุการบริษัท
  บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำากัด (มหาชน)
  บริษัท เอเชียติ๊ก อะคริลิค จำากัด 

- เลขานุการบริษัท
  กลุ่มบริษัท อีเอซี ประเทศไทย                   
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ตำาแหน่ง กรรมการ

อายุ 64 ปี
การศึกษา - Bachelor Degree in Finance 

  West Virginia State Collage, USA

- Master Degree in Business Administration (MBA)
  Pittsburgh State University of Kansas, USA.

จำานวนหุ้นที่ถือในบริษัท 26,000 หุ้น

ประสบการณ์ทำางาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2536 - มกราคม 2556

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- กรรมการผู้จัดการ
  บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำากัด (มหาชน)

- Director Accreditation Program : DAP
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : IOD

นายสุจิตร  ศรีเวทย์บดี

นายเสรี  ศักดิ์สวัสดิ์
ตำาแหน่ง กรรมการอิสระ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
อายุ 77 ปี
การศึกษา - บัญชีบัณฑิต

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- Certificate of Management Development Program
  University of California, Berkeley

จำานวนหุ้นที่ถือในบริษัท ไม่มี

ประสบการณ์ทำางาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2542 - ปัจจุบัน

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- กรรมการอิสระ 
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
  บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำากัด (มหาชน)

- Director Accreditation Program : DAP 6/25546
- Audit Committee Program : ACP 21/2551
- Monitoring the System of Internal Control  
  and the Risk Management : MIR 6/2552
- Monitoring the Internal Audit Function : MIA 6/2552
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : IOD                
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัธนี  พรรณเชษฐ์ 
ตำาแหน่ง กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ
อายุ 75 ปี

การศึกษา - บัญชีบัณฑิต
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- ปริญญาโททางการบัญชี
  มหาวิทยาลัยอลาบามา ประเทศสหรัฐอเมริกา 

คุณสมบัติทางวิชาชีพ - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

จำานวนหุ้นที่ถือในบริษัท ไม่มี

ประสบการณ์ทำางาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2542 - ปัจจุบัน

                             
2542 - ปัจจุบัน

2550 - ปัจจุบัน

2548 - ปัจุบัน

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
  บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำากัด (มหาชน)

- กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
  บริษัท หลักทรัพย์พัฒนสิน จำากัด (มหาชน)

- กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
  บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะกิจ 
  สาขาการเงินและการบัญชี
  สำานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

- Director Certification Program : DCP 15/2545
- DCP Refresh Course 4/2550
- Audit Committee Program : ACP 16/2550
- Monitoring the System of Internal Control  
  and the Risk Management : MIR 1/2550
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : IOD
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ตำาแหน่ง กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

อายุ 76 ปี
การศึกษา - พาณิชยศาสตร์บัณฑิต

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำานวนหุ้นที่ถือในบริษัท 5,000หุ้น

ประสบการณ์ทำางาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2537 - ปัจจุบัน

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
  บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำากัด (มหาชน)

- Director Accreditation Program : DAP 30/2547
- Audit Committee Program : ACP 16/2550
- Monitoring the System of Internal Control 
  and the Risk Management : MIR 1/2550
- Monitoring the Internal Audit Function : MIA 1/2550
- Monitoring Fraud Risk Management : MFM 8/2555
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : IOD

นายสรศักดิ์  สุชาติ

นางสาวพัชรีย์  มณีธรรมวงศ์

เลขานุการบริษัท

ตำาแหน่ง เลขานุการบริษัท

อายุ 38 ปี
การศึกษา - นิติศาสตร์บัณฑิต

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- นิติศาสตร์มหาบัณฑิต
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จำานวนหุ้นที่ถือในบริษัท ไม่มี
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คณะผู้บริหาร

นายสุจิตร  ศรีเวทย์บดี

กรรมการผู้จัดการ

นายธนวัฒน์ กุลประเสริฐรัตน์

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล/กฎหมาย

นายโยทิน ธำารงเสาวภาคย์

ผู้จัดการฝ่ายผลิตคาสติ้ง

นายวิวัฒน์ หอมละออ

ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน

นายไพรัช ขำาดี

ผู้จัดการฝ่ายผลิตเอ็กซ์ทรูชั่น

นายพงษ์สิน ม่วงศรี

ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัยฯ และระบบงาน

นายธเนตร ขำาเชิดชูไชย

ผู้จัดการฝ่ายพาณิชย์ 

น.ส.สมจิตร บุญพิบูลย์มิตร

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี/การเงิน

นายพงศ์ธร ชื่นเจริญ

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
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น.ส.ธัณย์จิรา คุณาธิปศรีตระกูล

ผู้ตรวจสอบภายใน

นายอุดมศักดิ์ เทียนจันทร์

ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง

นายวิทยา มงคลขจิต

ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคอล เช็นเตอร์

นางมัสยา รุ่งเรือง

เลขานุการกรรมการผู้จัดการ

นายพงศ์สันต์ อัศวะศิริจินดา

ผู้จัดการฝ่ายขายและผลิตภัณฑ์

นางจันจิรา ทุมสอน

ผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ

นางหนึ่งฤทัย บุญเพ็ชร

ผู้จัดการฝ่ายวิจัย และเทคนิค
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บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำานวน 121,500,000 บาท แบ่งออกเป็น 12,150,000 หุ้น (หุ้นสามัญจำานวน 12,150,000 หุ้น) มูลค่าที่ตรา
ไว้หุ้นละ 10 บาท หุ้นทั้งหมดได้ออกชำาระเต็มมูลค่าแล้ว

ลำ�ดับที่ ร�ยชื่อผู้ถือหุ้น จำ�นวนหุ้น
% ของจำ�นวน
หุ้นทั้งหมด

1. LUCITE INTERNATIONAL UK OVERSEAS HOLDCO1 LIMITED 5,137,436 42.28

2. บริษัท เอเซียติ๊ก อะคริลิค จำากัด 4,145,053 34.12

3. บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด เพื่อผู้ฝาก 2,169,868 17.86

4. บริษัท อีสต์เอเซียติ๊ก 2010 (ประเทศไทย) จำากัด  341,600 2.81

5. THAILAND SECURITIES DEPOSITORY COMPANY LIMITED 75,800 0.62

FOR DEPOSITORS

11,869,757 97.69

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราที่ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเป็นคราว ๆ ไป

ณ วันที่ 28/12/2555

ผู้ถือหุ้น
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทเป็นผู้ผลิตและจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์แผ่นอะคริลิคแบบหล่อ (cast acrylic sheet) และพล�สติกแบบเคร่ืองรีด (extruded plastic materials) 
หล�ยประเภทต�มชนิดของวัตถุดิบ เช่น แผ่นABS แผ่น HIPS (ไฮอิมแพคโพลีสไตรีน) และแผ่น PP หรือพล�สติกลูกฟูก เป็นต้น 

1.  ผลิตภัณฑ์ของบริษัทจำ�แนกต�มขบวนก�รผลิตได้ดังต่อไปนี้
     1.1 ส�ยก�รผลิตแผ่นอะคริลิคแบบหล่อ (Cast acrylic production line)
ปัจจุบันบริษัทมีส�ยก�รผลิตแผ่นอะคริลิคแบบก�รหล่อทั้งสิ้น 3 ส�ยก�รผลิต (Cast Acrylic Sheet) โดยมีกำ�ลังก�รผลิตรวมที่ 
10,000 ตันต่อปี โดยแผ่นอะคริลิคที่บริษัทผลิตและจำ�หน่�ยจำ�แนกต�มก�รใช้ง�นได้ดังนี้
 (ก) แผ่นอะคริลิคที่ใช้ง�นทั่วไป (General Purpose Grade) ภ�ยใต้เครื่องหม�ยก�รค้�ชื่อ “Moden Glas”และ “Sign Ad” 
     ซึ่งนิยมใช้กันแพร่หล�ยในก�รผลิต ป้�ยโฆษณ� ป้�ยชื่อบริษัท ร้�นค้� ทำ�ชิ้นง�นแปรรูป และง�นตกแต่งภ�ยในและ 
     ภ�ยนอกอ�ค�ร เป็นต้น แผ่นอะคริลิคดังกล่�วทีใช้มีทั้งสีใสและหล�กหล�ยสีต�มคว�มนิยมหรือส�ม�รถผลิตให้ตรง 
     กับคว�มต้องก�รใช้ง�นของลูกค้�ในแต่ละร�ย เนื่องจ�กบริษัทมีคว�มเชี่ยวช�ญพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ห้องวิจัยที่ใช ้
     ในก�รเทียบสี หรือ match สีได้อย่�งแม่นยำ�และรวดเร็ว
 (ข) แผ่นอะคริลิคสุขภัณฑ์ (Sanitary ware grade หรือ Bath Acrylic Sheet) ที่บริษัทผลิตมีหล�กหล�ยเกรดและหล�ยสี 
      ต�มคว�มต้องก�รของลูกค้�โดยแผ่นสุขภัณฑ์ดังกล่�วส�ม�รถนำ�ไปขึ้นรูปทำ�อ่�งอ�บน้ำ�หรือถ�ดรองของที่อ�บน้ำ� 
     แบบฝักบัว ซึ่งผลิตและจำ�หน่�ยทั่วโลกภ�ยใต้เครื่องหม�ยก�รค้� “Moden Glas“ และ “Lucite TS” เป็นต้น 
 (ค) แผ่นอะคริลิคเกรดพิเศษท่ีใช้ง�นเฉพ�ะ (Specialty grade) เป็นแผ่นอะคริลิคชนิดพิเศษท่ีบริษัทได้พัฒน�ข้ึนให้เหม�ะ 
     กับก�รใช้ง�นแต่ละประเภท เช่นแผ่นอะคริลิคทนแรงกระแทกสูง (Impact modified cast sheet) ซ่ึงเป็นแผ่นอะคริลิค 
     ท่ีทนแรงกระแทกไม่แตกง่�ย มีคว�มคงทนแรงกระแทกม�กกว่�แผ่นอะคริลิคเกรดธรรมด�ถึง 6 เท่� หรือ แผ่นอะคริลิค 
     ท่ีออกแสงด้�นข้�ง หรือ แผ่น LMS (Light Management Solutions) ท่ีผลิตให้มีก�รออกแสงสว่�งด้�นข้�งเพ่ือเหม�ะ 
     กับก�รใช้ง�นทำ�ป้�ยหรือตู้ไฟโฆษณ�ที่มีรูปแบบบ�งม�กกว่�ป้�ยไฟทั่วไปช่วยให้ป้�ยไฟโฆษณ�มีคว�มบ�งสวยง�ม 
     และประหยัดไฟม�กขึ้น เป็นต้น
แผ่นอะคริลิค เป็นแผ่นพล�สติกประเภท Thermo Plastic ลักษณะเป็นแผ่นเรียบใส แต่ส�ม�รถผลิตได้หล�กหล�ยสี เช่น แผ่นสี 
โปร่งแสง หรือ ทึบแสง เป็นต้น มีคุณสมบัติพิเศษคือ เม่ือได้รับคว�มร้อนสูงจะอ่อนตัวลง ส�ม�รถดัดหรือข้ึนรูปเป็นแบบต่�ง ๆ ได้ 
เม่ือเย็นตัวลงจะแข็งตัวและคงสภ�พไว้ มีน้ำ�หนักเบ� ทนแรงกระแทกม�กกว่�กระจกถึง 8 เท่� ส�ม�รถแกะสลัก พ่นสี ระบ�ย หรือ 
ทำ�ซิลค์สกรีนเป็นรูปหรือลวดล�ยต่�ง ๆ ซึ่งนิยมนำ�ม�ใช้ทดแทนวัสดุหล�ยชนิด เช่น กระจก เหล็ก อลูมิเนียม และไม้อัด เป็นต้น 
และส�ม�รถใช้เป็นวัตถุดิบในก�รผลิตวัสดุอุปกรณ์ ในง�นตกแต่งบ้�นและอ�ค�รสำ�นักง�น สุขภัณฑ์ชนิดต่�ง ๆ และง�นใช้สอย 
เอนกประสงค์ต�มคว�มต้องก�ร เช่น แผ่นลอนหลังค�บ้�น ตู้โชว์สินค้�และเฟอร์นิเจอร์ แผ่นป้�ยโฆษณ� ตู้โทรศัพท์ส�ธ�รณะ เป็นต้น 
ปัจจุบันบริษัทส�ม�รถผลิตแผ่นอะคริลิคที่มีคว�มหน�ได้ตั้งแต่ 1.0 - 40 มิลลิเมตร และมีหล�ยขน�ดให้เลือกใช้ต�มคว�มเหม�ะสม

 1.2 ส�ยก�รผลิตแผ่นพล�สติกระบบเครื่องรีด (Extrusion Lines)
บริษัทยังเป็นผู้ผลิต และจำ�หน่�ยแผ่นเอบีเอส และแผ่นไฮอิมแพ็ค รวมถึงพล�สติกชนิดอื่น ๆ อีกหล�ยประเภทด้วย ระบบรีด 
(Extrusion System) ภ�ยใต้เครื่องหม�ยก�รค้� “Moden Plas” และรับผลิตต�มคำ�สั่งซื้อจ�กลูกค้�ทั้งในและต่�งประเทศ
แผ่นเอบีเอส เป็นแผ่นพล�สติกประเภท Thermo Plastic ผลิตจ�กเม็ดพล�สติก Polymer ชนิด Acrylonitrile Butadiene Styrene 
(ABS) มีคุณสมบัติคือ ทนแรงกระแทก ทนส�รเคมี ฯลฯ ส�ม�รถใช้คว�มร้อนในก�รขึ้นรูปได้ดี มีผิวเง� มันว�ว
แผ่นไฮอิมแพ็ค เป็นแผ่นพล�สติกประเภท Thermo Plastic ผลิตจ�กเม็ดพล�สติก Polymer ชนิด High Impact Polystyrene (HIPS) 
ลักษณะโดยทั่วไปคล้�ย ๆ แผ่นเอบีเอส แตกต่�งกันในด้�นคุณสมบัติในก�รนำ�ไปใช้ง�น
ปัจจุบันบริษัทส�ม�รถผลิตแผ่นเอบีเอส และแผ่นไฮอิมแพ็ค โพลีสไตลีน และแผ่นพล�สติกที่มีมูลค่�เพิ่มอีกหล�กหล�ยชนิด อ�ทิ
เช่น แผ่นอะคริลิคระบบเครื่องรีด ทั้งแผ่นเรียบและแผ่นล�ยเกล็ดน้ำ�แข็ง (Frost) แผ่น PMMA capped ABS และแผ่นเรียบ PP 
และแผ่นเรียบ HDPE และ LDPE เป็นต้น ส�ม�รถผลิตในขน�ดคว�มหน�ตั้งแต่ 1.5 ถึง 10.0 มิลลิเมตร และมีขน�ดหน้�กว้�งได้
ถึง 2.5 เมตร โดยใช้เครื่องรีดทันสมัยที่ได้นำ�เข้�จ�กผู้ผลิตเครื่องจักรชั้นนำ�ในต่�งประเทศ

2. ก�รตล�ดและภ�วะอุตส�หกรรมก�รแข่งขัน
     2.1 ก�รพัฒน�ท�งก�รตล�ด

แผ่นอะคริลิค
บริษัทให้คว�มสำ�คัญต่อง�นวิจัยและพัฒน�เสมือนหน่ึงเป็นเคร่ืองมือท�งวิทย�ศ�สตร์ในก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์ท้ังอะคริลิคและพล�สติก 
ระบบเครื่องรีดอื่น ๆ ที่มีคุณสมบัติพิเศษ เป็นต้นว่� ช่วยประหยัดพลังง�น และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งส�ม�รถนำ�ไปใช้ง�นได ้
หล�กหล�ย เช่น ป้�ยไฟโฆษณ� หรือป้�ยไฟนำ�แสง เป็นต้น นอกจ�กนี้แล้วบริษัทยังคงเดินหน้�ในก�รพัฒน�เทคโนโลยีใหม่ ๆ ใน 
ก�รแปรรูปและข้ึนรูปช้ินง�นแผ่นท่ีมีขน�ดใหญ่และแผ่นท่ีมีคว�มหน�ถึง 40.0 มิลลิเมตร รวมท้ังก�รพัฒน�อย่�งต่อเน่ืองของก�รผลิต 
แผ่นสุขภัณฑ์ หรือแผ่นอ่�งอ�บน้ำ� (bath sheet grade) ที่มีคุณสมบัติในก�รขึ้นรูปง่�ยขึ้น และมีคุณสมบัติในก�รกำ�จัดแบคทีเรีย 
(anti-bacterial) เพื่อเพิ่มมูลค่�และสนองตอบคว�มต้องก�รของลูกค้�ทั้งในประเทศและต่�งประเทศ

แผ่นเอบีเอส และแผ่นไฮอิมแพ็คโพลีสไตรีน
บริษัทยังคงให้คว�มสำ�คัญในก�รพัฒน�ก�รปรับปรุงคุณภ�พแผ่นดังกล่�วให้ได้ม�ตรฐ�นก�รผลิตแผ่นเอบีเอสและแผ่นไฮอิมแพคฯ 
และที่สำ�คัญคือก�รปรับปรุงคุณภ�พแผ่นให้ได้ตรงต�มม�ตรฐ�นและคว�มค�ดหวังของลูกค้�แต่ละร�ย ทั้งนี้เพร�ะบริษัทผลิตแผ่น 
ดังกล่�วให้ลูกค้�ต�มคำ�สั่งซื้อของแต่ละร�ย ซึ่งมีคว�มแตกต่�งกันตั้งแต่วัตถุดิบที่ต่�งกัน และม�ตรฐ�นสินค้�ที่แตกต่�งกันใน 
แต่ละร�ยด้วย
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ในปีท่ีผ่�นม� บริษัทได้เร่ิมก�รทำ�ก�รตล�ดแผ่น PE สูตรใหม่และแผ่นอะคริลิคระบบรีดท่ีทนแรงกระแทกสูง (High Impact Extruded 
Acrylic Sheet) ท่ีส�ม�รถใช้กับง�นประเภทต่�ง ๆ เช่น ผลิตช้ินส่วนต่�ง ๆ ของอุตส�หกรรมประดับยนต์ และใช้เป็นช้ินส่วนภ�ยใน
ตู้แช่ และได้มีก�รพัฒน�แผ่นอะคริลิคระบบรีดที่มีสองชั้นสี หรือ dual colors โดยในเบื้องต้นได้พัฒน�แผ่นสีใสประกบสีข�ว และ 
แผ่นสีใสประกบสีดำ� และจะมีก�รพิจ�รณ�เพิ่มสีอื่น ๆ ในโอก�สต่อไป

      2.2 แนวโน้มภ�วะอุตส�หกรรมและภ�วะก�รณ์แข่งขันแผ่นอะคริลิค (cast acrylic sheet)
โดยภ�พรวมคว�มต้องก�รในก�รใช้แผ่นอะคริลิคสำ�หรับปี 2555 มีปริม�ณน้อยลงเม่ือเทียบกับปีท่ีผ่�นม�โดยเฉพ�ะตล�ดต่�งประเทศ 
ที่ไดร้บัผลกระทบจ�กภ�วะเศรษฐกจิทีช่ะลอตวัลง และคว�มผนัผวนของอตัร�แลกเปลีย่นโดยเฉพ�ะค�่เงินบ�ททีมี่แนวโนม้แข็งค�่ขึน้ 
ม�กเมือ่เทียบกับดอลล่�ร์และสกุลเงินอื่น ๆ  ในภูมิภ�ค แม้ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2555 บริษัทมีก�รเพิ่มปริม�ณก�รข�ยและผลกำ�ไร
ให้สูงขึ้นโดยก�รเพิ่มสัดส่วนก�รข�ยผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่�เพิ่มม�กขึ้นและก�รผสมผส�นสัดส่วนก�รข�ยในแต่ละช่องท�งจัดจำ�หน่�ย 
(Product and Customer Mix Strategy) ซึ่งทำ�ให้ผลกำ�ไรจ�กก�รจำ�หน่�ยแผ่นอะคริลิคในครึ่งปีแรกเพิ่มสูงชึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเวล� 
เดยีวกนัของปกีอ่น อย�่งไรกด็ ีแมใ้นครึง่ปหีลงัของป ี2555 ก�รจำ�หน�่ยแผน่อะครลิคิในตล�ดต�่งประเทศจะไดร้บัผลกระทบจ�กคว�ม 
ผันผวนของอตัร�แลกเปลีย่นและภ�วะเศรษฐกิจโลกท่ีชลอตวัลงต�มทีก่ล�่วข�้งตน้แลว้บรษิทักย็งัคงใชก้ำ�ลงัก�รผลติกว�่ 80.0 เปอรเ์ซ็นต์ 
และส�ม�รถรักษ�ผลกำ�ไรเบื้องต้นที่สูงกว่�ปีที่ผ่�นม�จ�กก�รลดต้นทุนก�รผลิต และก�รปรับนโยบ�ยก�รตล�ดโดยก�รเพิ่มสัดส่วน 
ในก�รข�ยแผน่ในตล�ดในประเทศม�กขึน้ พรอ้ม ๆ  กับก�รประคองร�ค�ข�ยในชว่งทีร่�ค�ของวตัถดุบิทีเ่ริม่ออ่นตวัลงตัง้แตไ่ตรม�ส 
ที่ 3 จนสิ้นสุดไตรม�สที่ 4 ของปีที่ผ่�นม�

บริษัทค�ดว่�คว�มต้องก�รของแผ่นอะคริลิคในปี 2556 แม้เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มดีข้ึนโดยเฉพ�ะตล�ดในเอเซียแปซิฟิค และตล�ด 
ในสหรัฐอเมริก� ตะวันออกกล�งรวมทั้งตล�ดในประเทศก็น่�จะมีแนวโน้มดีขึ้นเช่นกัน แต่ทิศท�งหรือแนวโน้มของร�ค�วัตถุดิบโดย 
เฉพ�ะน้ำ�ย� MMA ที่จะปรับตัวสูงขึ้นในปีหน้� จ�กก�รค�ดก�รณ์คว�มต้องก�รบริโภค มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทั่วโลก ซึ่งนับว่�เป็น
คว�มท้�ท�ยที่บริษัทจะต้องรักษ�ระดับร�ค�ให้สอดคล้องกับต้นทุนก�รผลิตที่ค�ดว่�จะสูงขึ้นด้วย อีกทั้งค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ยที่ม ี
แนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึนต�มก�รปรับเงินเดือนค่�แรง (wage increase plan) และภ�วะร�ค�น้ำ�มันและเช้ือเพลิงท่ีใช้ในก�รผลิตท่ีมีแนวโน้ม 
สูงขึ้นเช่นกัน แต่ที่สำ�คัญบริษัทจำ�เป็นที่ต้องปรับกลยุทธท�งก�รตล�ดก�รข�ยของตล�ดต่�งประเทศต�มคว�มเหม�ะสมและ 
จำ�เป็นกับผลกระทบของคว�มผันผวนของอัตร�แลกเปลี่ยนระหว่�งเงินบ�ทและดอลล�ร์สหรัฐ

แผ่นพล�สติกอื่น ๆ ในระบบเครื่องรีด (extruded plastics)
ผลิตภัณฑ์แผ่นพล�สติกระบบเครื่องรีด (extruded plastics) กว่�ร้อยละ 90% ของยอดจำ�หน่�ยในแต่ละปีจะเป็นยอดจำ�หน่�ยใน
ประเทศ ซึ่งในปี 2555 บริษัทได้กำ�หนดแผนในก�รเพิ่มก�รผลิตและจำ�หน่�ยแผ่นพล�สติกระบบเครื่องรีดโดยก�รเน้นก�รขย�ยฐ�น
ลูกค้�ในประเทศให้ครอบคลุมประเภทก�รใช้ง�น (market segmentations by applications) ม�กขึ้นโดยเฉพ�ะในส่วนของก�รใช้ใน
ง�นอุตส�หกรรมประดับยนต์ที่มีก�รเติบโตสูงขึ้นม�กจ�กนโยบ�ย “รถคันแรก” ซึ่งปริม�ณก�รข�ยในส่วนอุตส�หกรรมประดับยนต์นี้
ไดเ้พิม่สงูขึน้ตลอดทัง้ปทีีผ่�่นม�และทำ�ใหป้รมิ�ณก�รผลิตและจำ�หน�่ยผลติภัณฑ์แผ่นพล�สตกิระบบเครือ่งรดีโดยภ�พรวมมปีรมิ�ณ
คงที ่ม�ทดแทนสว่นทีส่ญูเสยีในตล�ดตูเ้ยน็และเครือ่งใชไ้ฟฟ�้ ซึง่มผีลจ�กก�รทีผู่ผ้ลติตูเ้ยน็และเครือ่งใชไ้ฟฟ�้เปดิส�ยก�รผลติแผ่น
เพื่อใช้เองม�กขึ้นโดยสรุปผลกำ�ไรจ�กส�ยก�รผลิตแผ่นพล�สติกระบบเครื่องรีดในปี 2555 เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนจ�ก
45 ล้�นบ�ท เป็น 50 ล้�นบ�ทในปี 2555 ซึ่งเป็นที่น่�พึงพอใจที่บริษัทส�ม�รถพลิกสถ�นก�รณ์จ�กก�รสูญเสียส่วนแบ่งก�รตล�ด
ของแผ่น ABS/HIPS ในอุตส�หกรรมตู้เย็นและเครื่องใช้ไฟฟ้�เริ่มจ�กต้นปี 2555

3. นโยบ�ยก�รผลิตที่สำ�คัญ
บริษัทได้ดำ�เนินนโยบ�ยก�รผลิต ในหัวข้อหลักที่สำ�คัญดังนี้
 1. ก�รกำ�หนดเป้�หม�ยด้�นก�รเพ่ิมผลผลิต ก�รลดเปอร์เซ็นต์คว�มสูญเสีย ก�รใช้วัตถุดิบท่ีเหม�ะสม และก�รเพ่ิมประสิทธิภ�พ 
    ในก�รผลิต เป็นต้น
 2. ก�รปรับปรุงเครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อลดเปอร์เซ็นต์ก�รสูญเสียในระหว่�งก�รผลิตลง และปรับปรุงคุณภ�พสินค้�ให้ได ้
    ม�ตรฐ�น เป็นที่ยอมรับของลูกค้�ทั้งในประเทศและต่�งประเทศ
 3. ก�รจัดทำ�แผนง�นเพื่อลดต้นทุนก�รผลิต (Cost Saving) เช่น ก�รปรับปรุงขบวนก�รผลิต แผนง�นในก�รผลิต เป็นต้น 
     เพื่อปรับปรุงต้นทุนในก�รผลิตให้ลดลง ซึ่งจะทำ�ให้ส�ม�รถแข่งขันในตล�ดได้
 4. บริษัทยังคงให้คว�มสำ�คัญในก�รยกระดับก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์ใหม่โดยเฉพ�ะผลิตภัณฑ์พิเศษที่มีมูลค่�เพิ่มโดยถือเป็น 
    นโยบ�ยท�งก�รค้�ของบริษัท  
 5. บริษัทให้คว�มสำ�คัญต่อก�รพัฒน�ทักษะคว�มรู้ของบุคล�กร แม้จะได้รับผลกระทบจ�กภ�วะเศรษฐกิจถดถอยท่ัวโลกก็ต�ม 
    ทั้งนี้บริษัทยังคงให้คว�มสำ�คัญม�กต่อก�รพัฒน�บุคล�กร โดยจัดประเภทวิช�ก�รอบรมที่หล�กหล�ย และส่งเสริมให้ม ี
    ก�รประชุมห�รือแลกเปล่ียนคว�มคิดเห็นระหว่�งองค์กรม�กข้ึน ซ่ึงวัตถุประสงค์ก็เพ่ือให้เกิดก�รพัฒน�ประสิทธิภ�พก�รผลิต 
    ด้วยก�รสื่อส�รระหว่�งกันที่ดีและมีก�รร่วมกันระดมคว�มคิดเห็นก�รมีส่วนร่วมในขบวนก�รแก้ปัญห� ซึ่งทั้งหมดนี้จะส่ง 
    ผลประโยชน์ให้กับบริษัทในที่สุด
 6. ก�รพัฒน�และยกระดับคุณภ�พสินค้�และบริก�รอย่�งต่อเน่ือง โดยก�รรับฟังคว�มคิดเห็น คว�มต้องก�ร และข้อร้องเรียน 
    ต่�ง ๆ จ�กลูกค้�ทั้งในประเทศและต่�งประเทศ และกำ�หนดวิธีก�รที่เหม�ะสมในก�รปรับปรุง พัฒน�ผลิตภัณฑ์เพื่อคว�ม 
    พึงพอใจสูงสุดของลูกค้�
 7. ก�รให้คว�มสำ�คัญต่อคว�มปลอดภัย อ�ชีวอน�มัยและสิ่งแวดล้อม ต่อพนักง�นและชุมชน ถือว่�เป็นนโยบ�ยอันดับต้น ๆ
     ของบริษัท ท่ีกำ�หนดให้เป็นหน้�ท่ีและคว�มรับผิดชอบของผู้บริห�รและพนักง�นทุกคนท่ีต้องมีส่วนร่วมและใช้ในก�รประเมิน 
    ผลง�นเป็นสำ�คัญ
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ปัจจัยความเสี่ยง

1.  คว�มเสี่ยงเกี่ยวกับก�รผลิต

 คว�มเสี่ยงจ�กก�รจัดห�วัตถุดิบ
วัตถุดิบหลักที่ใช้ในก�รผลิตแผ่นอะคริลิค ได้แก่ MMA (Methyl Metha Acrylate) ซึ่งบริษัทได้มีก�รนำ�เข้�จ�กต่�งประเทศ และจัด 
ซื้อจ�กผู้ผลิตในประเทศเพื่อใช้ในก�รผลิตตลอดทั้งปีต�มแผนก�รสั่งซื้อจ�กผู้ผลิตต�มปริม�ณที่เพียงพอและในร�ค�ตล�ด โดยมี 
ข้อตกลงซื้อล่วงหน้�ก่อนส่งมอบหนึ่งเดือน เพื่อเป็นก�รรับประกันว่�บริษัทจะมีวัตถุดิบดังกล่�วเพียงพอต่อก�รผลิตเสมอโดยด้�น
ร�ค�ที่จะตกลงกันในแต่ละเดือนจะใช้ร�ค�ตล�ดที่ส�ม�รถติดต�มได้จ�กข้อมูลข่�วส�รที่น่�เชื่อถือและเป็นที่ตกลงกันได้ทั้งสองฝ่�ย 

ส่วนในระบบก�รผลิตแผ่นพล�สติกด้วยเครื่องรีด หรือ Extrusion วัตถุดิบหลักได้แก่เม็ดพล�สติก ABS, HIPS, PP และ PE ซึ่ง 
ส่วนใหญ่เป็นเม็ดพล�สติกที่ผลิตได้ในประเทศ จะมีก�รนำ�เข้�อยู่บ�งชนิดจ�กต่�งประเทศเฉพ�ะในกรณีที่เป็นชนิดพิเศษที่ไม่มีก�ร 
ผลิตในประเทศเท่�นั้น หรือในกรณีที่วัตถุดิบนำ�เข้�มีร�ค�ถูกกว่�

จ�กหลักก�รและแผนง�นในก�รจัดซื้อวัตถุดิบต่�ง ๆ ไม่ว่�จะเป็นวัตถุดิบในประเทศหรือนำ�เข้�จ�กต่�งประเทศจึงเป็นก�รประกัน 
คว�มเส่ียงท่ีบริษัทจะมีวัตถุดิบแต่ละชนิดเพียงพอต่อก�รผลิตต�มแผนก�รข�ยและผลิต (S&OP Plan) ท่ีมีก�รทบทวนในแต่ละเดือน 
โดยค�ดก�รณ์ล่วงหน้� 3 เดือนข้�งหน้� แต่ก็อ�จมีคว�มเสี่ยงบ้�งในกรณีที่ร�ค�วัตถุดิบอ�จปรับขึ้นหรือปรับลงบ้�งแต่ก็ไม่อยู่ใน 
ส�ระที่สำ�คัญเนื่องจ�กบริษัทไม่มีนโยบ�ยที่จะเก็บกักสต๊อกไว้เกินกว่� 2 เดือน ของประม�ณก�รผลิตที่กำ�หนดไว้ในแผนก�รผลิต 
ทั้งนี้เพื่อลดคว�มเสี่ยงหรือป้องกันคว�มผันผวนของร�ค�วัตถุดิบให้อยู่ในเกณฑ์ที่พอรับได้

2.  คว�มเสี่ยงในก�รประกอบธุรกิจ 

 คว�มเสี่ยงด้�นก�รแข่งขัน
ธุรกิจของบริษัทจัดว่�มีคว�มเสี่ยงในด้�นก�รแข่งขันจ�กคู่แข่งทั้งภ�ยในประเทศและต่�งประเทศแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบริษัทได้กำ�หนด 
นโยบ�ยในก�รสร้�งคว�มแตกต่�งของผลิตภัณฑ์ด้วยก�รเน้นเรื่องคุณภ�พของสินค้�และบริก�รที่ส�ม�รถออกใบรับรองม�ตรฐ�น 
หรือเอกส�รที่ผ่�นก�รทดสอบและรับรองจ�กต่�งประเทศและกำ�หนดร�ค�ข�ยที่แข่งขันได้ (Competitive Pricing) และเน้นก�ร 
พัฒน�ผลิตภัณฑ์มูลค่�เพ่ิม (value adds) อ�ทิเช่น แผ่นสุขภัณฑ์ (bath sheet) แผ่นอะคริลิคนำ�แสง (edge lighting acrylic panel) 
และแผ่นอะคริลิคเกรดทนแรงกระแทกสูง (Impact Modified Acrylic Sheet) เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเพิ่มศักยภ�พในก�รแข่งขันและก�ร 
เจริญเติบโตของกิจก�รได้ในระยะย�ว บริษัทมีระบบก�รประกันผลกระทบจ�กคว�มผันผวนอัตร�แลกเปลี่ยนโดยเฉพ�ะระหว่�งค่� 
เงินบ�ทกับเงินดอลล่�ร์สหรัฐฯ โดยก�รทำ� forward contract หรือ hedge กับท�งธน�ค�รพ�นิชย์ที่บริษัททำ�ธุรกรรมอยู่ และยัง 
ติดต�มสถ�นก�รณ์ตลอดเวล�เพื่อคว�มพร้อมในก�รปรับกลยุทธท�งก�รตล�ดและข�ยโดยก�รรักษ�สมดุลย์ส่วนแบ่งก�รตล�ด
ระหว่�งในประเทศและต่�งประเทศต�มคว�มจำ�เป็นและต�มคว�มเหม�ะสม

นอกจ�กนี้บริษัทยังเน้นเรื่องก�รรักษ�สัมพันธภ�พที่ดีกับลูกค้�และก�รให้บริก�รท�งด้�นเทคนิคเพื่อให้ลูกค้� และลูกค้�ปล�ยท�ง 
ของลูกค้� มีคว�มเข้�ใจผลิตภัณฑ์ และก�รนำ�ผลิตภัณฑ์ไปใช้ง�นแปรรูปอย่�งมีประสิทธิภ�พม�กขึ้นซึ่งจัดว่�เป็นจุดแข็งของก�ร 
แข่งขัน (competitive edges) ซึ่งสร้�งคว�มพึงพอใจให้กับลูกค้�ในแต่ละช่องท�งก�รตล�ดอย่�งยิ่ง

3.  คว�มเสี่ยงด้�นก�รบริห�รจัดก�ร

 3.1 คว�มเสี่ยงจ�กก�รซื้อหรือข�ยสินค้�จ�กผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ 
แม้บริษัทจะมีก�รทำ�ร�ยก�รระหว่�งกันกับบริษัท Lucite International และบริษัทในเครือข่�ย ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นร�ยก�รซ้ือวัตถุดิบ 
ด้�นเคมีท่ีใช้ในก�รผลิตแผ่นอะคริลิค และก�รทำ�ข้อตกลงในก�รข�ยแผ่นอะคริลิคสู่ลูกค้�ต่�งประเทศท่ีท�งบริษัท Lucite International 
มีสำ�นักง�นหรือตัวแทนข�ยในบ�งประเทศ อ�ทิเช่น จีน เก�หลี ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ เป็นต้น ก�รทำ�ร�ยก�รดังกล่�วอยู่ 
ภ�ยใต้ก�รจัดก�รและข้อตกลงที่บริษัทเป็นผู้กำ�หนดร�ค�ซื้อวัตถุดิบโดยใช้ร�ค�ตล�ด และส่วนลดต�มข้อตกลงกับท�ง Lucite 
International ส่วนร�ค�ข�ยแผ่นอะคริลิคและผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ท�งบริษัทเป็นผู้กำ�หนดร�ค�ข�ยและก�รให้ส่วนลดก�รค้�และค่�น�ยหน้� 
โดยพิจ�รณ�จ�กร�ค�ข�ยสินค้�ที่ให้แก่ลูกค้�แต่ละร�ยเป็นสำ�คัญ 

ร�ยก�รซื้อข�ยที่เกี่ยวโยงกันระหว่�งบริษัท และบริษัท Lucite International ได้ผ่�นก�รตรวจสอบว่�มีก�รดำ�เนินก�รถูกต้องและ 
โปร่งใสจ�กคณะกรรมก�รตรวจสอบ (Audit Committee) และตรวจสอบรับรองคว�มถูกต้องจ�กผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ตที่ได้รับก�ร 
แต่งต้ังข้ึน และมีคว�มเห็นว่�ร�ค�และเง่ือนไขก�รค้�ท่ีกล่�วข้�งต้นได้ทำ�ข้ึนโดยมีหลักเกณฑ์ในก�รกำ�หนดร�ค�ซ้ือข�ยโดยอิงร�ค� 
ตล�ดอย่�งเป็นธรรมและสมเหตุสมผล



บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำ�กัด (มห�ชน)16

 3.2 คว�มเสี่ยงจ�กก�รที่บริษัท มีผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ถือหุ้น > 50%

ถึงแม้ว่�กลุ่มบริษัท Lucite International บริษัท เอเชียติ๊ก อะคริลิค จำ�กัด และบริษัท อี๊สต์เอเชียติ๊ก 2010 (ประเทศไทย) จำ�กัด 
ถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 79.21 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำ�ระเต็มมูลค่�แล้ว จึงส่งผลให้ส�ม�รถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได ้
ไม่ว่�จะเป็นเรื่องก�รแต่งตั้งกรรมก�ร หรือก�รขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ต�ม แต่เพื่อให้มี 
ก�รบริห�รกิจก�รอย่�งโปร่งใส คณะกรรมก�รของบริษัทจึงมีก�รแต่งตั้งกรรมก�รอิสระถึง 3 ท่�น และยังเป็นกรรมก�รตรวจสอบ 
(Audit Committee) ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีคุณสมบัติครบถ้วนต�มที่กำ�หนดโดยตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
รวมทั้งกรรมก�รท่�นอื่น ๆ ที่เป็นมืออ�ชีพและมีคว�มเชี่ยวช�ญในส�ข�วิช�ชีพต่�ง ๆ ที่มีหลักก�รม�ร่วมกันบริห�รง�น เพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำ�คัญ

ที่ผ่�นม�คณะกรรมก�รบริห�รและคณะกรรมก�รที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ของบริษัท ได้ร่วมก�รประชุมที่มีว�ระสำ�คัญม� 
โดยตลอด และไม่ได้มีค่�ตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้นในฐ�นะกรรมก�รบริษัทแต่อย่�งใด  
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1.  โครงสร้�งก�รจัดก�ร 

คณะกรรมก�รบริษัท 

ณ วันที่ 31 ธันว�คม พ.ศ. 2555 คณะกรรมก�รบริษัทประกอบด้วยกลุ่มบุคคลจำ�นวนรวมทั้งสิ้น 9 ท่�น มีร�ยชื่อดังต่อไปนี้

ขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่ของคณะกรรมก�รบริษัท

คณะกรรมก�รบริษัทมีอำ�น�จหน้�ที่พิจ�รณ�เสนอก�รแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมก�รต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีอำ�น�จลงล�ยมือชื่อผูกพัน
บริษัทในก�รกระทำ�นิติกรรมต่�ง ๆ แทนบริษัทได้ ภ�ยใต้ข้อบังคับบทบัญญัติแห่งกฎหม�ยว่�ด้วยบริษัทมห�ชนจำ�กัด และภ�ยใน
ขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ของบริษัท คือ

 1.  เป็นโจทก์ร้องทุกข์ ดำ�เนินก�รต�มกระบวนพิจ�รณ�ใด ๆ ในน�มบริษัท ประนีประนอมยอมคว�ม หรือมอบข้อพิพ�ท 
  ใด ๆ ให้อนุญ�โตตุล�ก�ร
 2.  ซื้อ จัดห� รับ เช่�ซื้อ ให้เช่�ซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดก�รโดยประก�รอื่น ซึ่งสินทรัพย์ใด ๆ  
  ตลอดจนดอกผลของสินทรัพย์นั้น
 3.  ข�ย โอน จำ�นอง จำ�นำ� แลกเปลี่ยน และจำ�หน่�ยสินทรัพย์โดยประก�รอื่น
 4.    กู้ยืมเงิน ค้ำ�ประกัน ออก โอน รับ อ�วัล และสลักหลังตั๋วหรือตร�ส�รที่เปลี่ยนมือได้อย่�งอื่น
 5.  ขอใหป้ลอ่ยชัว่คร�วกรรมก�ร พนกัง�น หรอืลกูจ�้ง ทีถ่กูดำ�เนนิคดอี�ญ�ในขอ้ห�เกีย่วกบัก�รปฏบิตัหิน�้ที่ใหแ้กบ่รษัิท
 6.  ถือหุ้น จัดก�รบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชน และกระทำ�ธุรกิจเฉพ�ะอย่�งร่วมกันกับบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชน
 7.  ก�รกระทำ�อ่ืนใดท่ีบุคคลธรรมด�อ�จกระทำ�ได้ เว้นแต่โดยสภ�พแห่งก�รกระทำ�นั้นจะพึงกระทำ�ได้แต่เฉพ�ะบุคคล 
  ธรรมด�เท่�นั้น ทั้งนี้ภ�ยใต้ขอบเขตวัตถุประสงค์ของบริษัท
 8.  จัดให้มีข้อมูลท�งก�รเงิน ร�ยง�นท�งก�รเงิน และระบบก�รควบคุมภ�ยในให้มีคว�มถูกต้องและเพียงพอผู้มีอำ�น�จ 
  ลงน�มในก�รทำ�นติกิรรมผกูพนับรษิทัคอื กรรมก�รบรษิทั 2 ท�่นลงล�ยมอืชือ่รว่มกนัและประทบัตร�สำ�คญัของบรษัิท

คณะกรรมก�รตรวจสอบ 

ณ วันที่ 31 ธันว�คม พ.ศ. 2555 คณะกรรมก�รตรวจสอบประกอบด้วยบุคคลจำ�นวนรวมทั้งสิ้น 3 ท่�น มีร�ยชื่อดังต่อไปนี้    

การจัดการ

1. น�ยไซ จิน ลู ประธ�นคณะกรรมก�ร

2. น�ยเอียน  แลมเบิร์ต กรรมก�ร

3. น�งส�วเช�ฉี จ�ง กรรมก�ร

4. น�ยแจน แดม ปีเดอร์เซ่น กรรมก�ร

5. น�ยฮ�นส์ เฮ็นริค เมลชัวร์ กรรมก�ร

6. น�ยสุจิตร  ศรีเวทย์บดี กรรมก�ร

7. น�ยเสรี  ศักดิ์สวัสดิ์ กรรมก�รอิสระ

8. ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์วัธนี  พรรณเชษฐ์ กรรมก�รอิสระ

9. น�ยสรศักดิ์  สุช�ติ กรรมก�รอิสระ

โดยมี  น�งส�วพัชรีย์  มณีธรรมวงศ์ เป็นเลข�นุก�รบริษัท

1. น�ยเสรี  ศักดิ์สวัสดิ์ ประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ

2. ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์วัธนี  พรรณเชษฐ์ กรรมก�รตรวจสอบ

3. น�ยสรศักดิ์  สุช�ติ กรรมก�รตรวจสอบ

โดยมี  น�งส�วธัณย์จิร�  คุณ�ธิปศรีตระกูล เป็นเลข�นุก�รคณะกรรมก�รตรวจสอบ
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คณะกรรมก�รตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้�ที่และคว�มรับผิดชอบต่อคณะกรรมก�รบริษัท ดังต่อไปนี้

 1.     สอบท�นให้บริษัทมีก�รร�ยง�นท�งก�รเงินอย่�งถูกต้องและเพียงพอ
 2.     สอบท�นให้บริษัทมีระบบก�รควบคุมภ�ยในและก�รตรวจสอบภ�ยในที่เหม�ะสมและมีประสิทธิผล
 3.     สอบท�นให้บริษัทปฏิบัติต�มกฎหม�ยว่�ด้วยหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์ และ 
        กฎหม�ยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
 4.     พิจ�รณ� คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคว�มเป็นอิสระ เพื่อทำ�หน้�ที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอค่� 
       ตอบแทนของบุคคลดังกล่�ว
 5.     เข้�ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่�ยจัดก�รเข้�ร่วมประชุมด้วยอย่�งน้อยปีละ 1 ครั้ง
 6.     พิจ�รณ�ร�ยก�รท่ีเก่ียวโยงกันหรือร�ยก�รท่ีอ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ให้เป็นไปต�มกฎหม�ยและข้อกำ�หนด 
       ของตล�ดหลักทรัพย์ เพื่อให้มั่นใจว่�ร�ยก�รดังกล่�วสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
 7.     พิจ�รณ�คว�มเป็นอิสระของหน่วยง�นตรวจสอบภ�ยใน ตลอดจนให้คว�มเห็นชอบในก�รพิจ�รณ�แต่งตั้งโยกย้�ย 
       เลิกจ้�งหัวหน้�หน่วยง�นตรวจสอบภ�ยใน หรือหน่วยง�นอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับก�รตรวจสอบภ�ยใน
 8.     จัดทำ�ร�ยง�นของคณะกรรมก�รตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในร�ยง�นประจำ�ปีของบริษัท ซ่ึงร�ยง�นดังกล่�ว ต้องลงน�ม 
        โดยประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่�งน้อยดังต่อไปนี้
      8.1 คว�มเห็นเกี่ยวกับคว�มถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของร�ยง�นท�งก�รเงินของบริษัท
  8.2 คว�มเห็นเกี่ยวกับคว�มเพียงพอของระบบควบคุมภ�ยในของบริษัท         
  8.3 คว�มเห็นเก่ียวกับก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ยว่�ด้วยหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของ ตล�ดหลักทรัพย์ 
         หรือกฎหม�ยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  8.4 คว�มเห็นเกี่ยวกับคว�มเหม�ะสมของผู้สอบบัญชี
  8.5 คว�มเห็นเกี่ยวกับร�ยก�รที่อ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์
  8.6 จำ�นวนก�รประชุมคณะกรรมก�รตรวจสอบ และก�รเข้�ร่วมประชุมของกรรมก�รตรวจสอบแต่ละท่�น 
  8.7 คว�มเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมก�รตรวจสอบได้รับจ�กก�รปฏิบัติหน้�ที่ต�มกฎบัตร         
  8.8 ร�ยง�นอื่นที่เห็นว่�ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทร�บภ�ยใต้ขอบเขตหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบที่ได้รับ 
    มอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�รบริษัท
 9.     ในก�รปฏิบัติหน้�ที่ของคณะกรรมก�รตรวจสอบ ห�กพบหรือมีข้อสงสัยว่�มีร�ยก�รหรือก�รกระทำ�
  ซึ่งอ�จมีผลกระทบอย่�งมีนัยสำ�คัญต่อฐ�นะก�รเงินและผลก�รดำ�เนินง�นของบริษัทดังต่อไปนี้  
  9.1  ร�ยก�รที่เกิดคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์
  9.2  ก�รทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีคว�มบกพร่องที่สำ�คัญในระบบควบคุมภ�ยใน
  9.3  ก�รฝ่�ฝืนกฎหม�ยว่�ด้วยหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์ หรือกฎหม�ยที ่
       เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  ให้คณะกรรมก�รตรวจสอบร�ยง�นต่อคณะกรรมก�รของบริษัท เพื่อดำ�เนินก�รปรับปรุงแก้ไขภ�ยในเวล�ที่คณะ
  กรรมก�รตรวจสอบเห็นสมควร
  ห�กคณะกรรมก�รบริษัทหรือผู้บริห�รไม่ดำ�เนินก�รให้มีก�รปรับปรุงแก้ไขภ�ยในเวล�ที่กำ�หนด กรรมก�รตรวจสอบ 
  ร�ยใดร�ยหนึ่งอ�จร�ยง�นว่�มีร�ยก�ร หรือก�รกระทำ�ต�มข้อ 9.1 9.2 และ 9.3 ต่อสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับ 
  หลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ หรือตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 10.    ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีแจ้งให้คณะกรรมก�รตรวจสอบทร�บว่�ได้พบพฤติก�รณ์อันควรสงสัยว่�กรรมก�รผู้จัดก�ร หรือ 
   บุคคลซึ่งรับผิดชอบในก�รดำ�เนินง�นของบริษัทได้กระทำ�ผิดต�มพระร�ชบัญญัติหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์  
  พ.ศ. 2535 ในม�ตร� 281/2 วรรคสอง ม�ตร� 305 ม�ตร� 306 ม�ตร� 308 ม�ตร� 309 ม�ตร� 310 ม�ตร� 311  
  ม�ตร� 312 หรือม�ตร� 313 คณะกรรมก�รตรวจสอบมีหน้�ท่ีดำ�เนินก�รตรวจสอบห�ข้อเท็จจริงดังกล่�วโดยไม่ชักช้� 
   และให้คณะกรรมก�รตรวจสอบร�ยง�นผลก�รตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์ 
  และตล�ดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทร�บภ�ยใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจ�กผู้สอบบัญชี พฤติก�รณ์อันควร 
  สงสัยที่ต้องแจ้งต�มข้�งต้นและวิธีก�รเพื่อให้ได้ม�ซึ่งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติก�รณ์ดังกล่�ว ให้เป็นไปต�มที่ 
  คณะกรรมก�รกำ�กับตล�ดทุนกำ�หนด
 11.   ในกรณีกรรมก�รตรวจสอบล�ออกก่อนครบว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่ง กรรมก�รตรวจสอบควรแจ้งต่อบริษัทล่วงหน้�  
  1 เดือนพร้อมเหตุผล เพ่ือให้คณะกรรมก�รบริษัทหรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะได้พิจ�รณ�แต่งต้ังกรรมก�รอ่ืนท่ีมีคุณสมบัติ 
  ครบถ้วนทดแทนบุคคลที่ล�ออก
        12.   ปฏิบัติก�รอื่นใดต�มที่คณะกรรมก�รบริษัทมอบหม�ยด้วยคว�มเห็นชอบจ�กคณะกรรมก�รตรวจสอบ
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คณะกรรมก�รตรวจสอบปฏิบัติง�นภ�ยในขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่ที่ได้รับมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�รบริษัท และรับผิดชอบต่อคณะ
กรรมก�รบริษัทโดยตรง ส่วนคณะกรรมก�รบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบก�รดำ�เนินง�นของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และบุคคลท่ัวไป

กรรมก�รผู้จัดก�ร
น�ยสุจิตร  ศรีเวทย์บดี   ดำ�รงตำ�แหน่งหน้�ที่ กรรมก�รผู้จัดก�ร ซึ่งมีขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่ดังนี้ 

ขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่ของกรรมก�รผู้จัดก�ร

 1.   พิจ�รณ�แต่งตั้ง โยกย้�ย ถอดถอน เลิกจ้�งหรืออนุมัติก�รล�ออก ของพนักง�นทุกระดับ
 2.  พิจ�รณ�ผลตอบแทนพนักง�นซึ่งรวมถึงเงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์อื่น รวมถึงก�รปรับผลตอบแทนประจำ�ปี 
  ของพนักง�นทุกระดับ  
 3.  พิจ�รณ�อนุมัติกำ�หนดและเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขท�งก�รค้�ต�มที่ได้รับมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�รบริษัท
 4.  พิจ�รณ�อนุมัติก�รซื้อสินทรัพย์ถ�วรในวงเงิน ต�มที่ได้รับมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�รบริษัท
 5.  พิจ�รณ�ดำ�เนินก�รที่เกี่ยวข้องกับก�รบริห�รง�นทั่วไปของบริษัท แต่ไม่รวมถึงก�รดำ�เนินก�รที่เกี่ยวกับก�รได้ม� 
  และจำ�หน่�ยไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและร�ยก�รที่เกี่ยวโยงกัน โดยก�รดำ�เนินก�รในเรื่องดังกล่�ว ให้เป็นไปต�ม 
  ประก�ศตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหม�ยอื่นที่เกี่ยวข้อง

ณ วันที่ 31 ธันว�คม พ.ศ. 2555 ผู้บริห�รของบริษัทประกอบด้วยกลุ่มบุคคล จำ�นวนรวมทั้งสิ้น 16 ท่�น มีร�ยชื่อดังต่อไปนี้  
 1.  น�ยสุจิตร  ศรีเวทย์บดี    กรรมก�รผู้จัดก�ร
 2.  น�ยธเนตร  ขำ�เชิดชูไชย    ผู้จัดก�รฝ่�ยพ�ณิชย์
 3.  น�ยวิวัฒน์  หอมละออ    ผู้จัดก�รฝ่�ยโรงง�น
 4.  น�ยธนวัฒน์  กุลประเสริฐรัตน์   ผู้จัดก�รฝ่�ยทรัพย�กรบุคคล/กฎหม�ย
 5.  น�งส�วสมจิตร  บุญพิบูลย์มิตร   ผู้จัดก�รฝ่�ยบัญชี/ก�รเงิน 
 6.  น�ยพงษ์สิน  ม่วงศรี    ผู้จัดก�รฝ่�ยคว�มปลอดภัยฯ และระบบง�น
 7.  น�ยโยทิน  ธำ�รงเส�วภ�คย์   ผู้จัดก�รฝ่�ยผลิต ค�สติ้ง
 8.  น�ยไพรัช  ขำ�ดี    ผู้จัดก�รฝ่�ยผลิต เอ็กซ์ทรูชั่น
 9.   น�ยพงศ์ธร  ชื่นเจริญ    ผู้จัดก�รฝ่�ยวิศวกรรม
 10.  น�งหนึ่งฤทัย  บุญเพ็ชร    ผู้จัดก�รฝ่�ยวิจัย และเทคนิค 
 11.  น�ยวิทย�  มงคลขจิต    ผู้จัดก�รฝ่�ย เทคนิคอล เซ็นเตอร์
 12.  น�ยอุดมศักดิ์  เทียนจันทร์   ผู้จัดก�รฝ่�ยคลังสินค้� และจัดส่ง
 13.  น�ยพงศ์สันต์  อัศวะศิริจินด�   ผู้จัดก�รฝ่�ยข�ยและผลิตภัณฑ์ 
 14.  น�งจันจิร�  ทุมสอน            ผู้จัดก�รฝ่�ยข�ยต่�งประเทศ 
 15.  น�งส�วธัณย์จิร�  คุณ�ธิปศรีตระกูล  ผู้ตรวจสอบภ�ยใน
 16.  น�งมัสย�  รุ่งเรือง    เลข�นุก�รกรรมก�รผู้จัดก�ร

2.  ก�รสรรห�กรรมก�รและผู้บริห�ร
ก�รสรรห�และเลือกตั้งกรรมก�รของบริษัทให้กระทำ�โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้หลักเกณฑ์และวิธีก�รดังต่อไปนี้

 •  กรรมก�รบริษัท จะสรรห�กรรมก�รจ�กผู้ที่มีคุณวุฒิ วัยวุฒิ และพิจ�รณ�ด้�นประสบก�รณ์ของก�รทำ�ง�นและนำ�เสนอ 
   ต่อที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัท  เพื่อพิจ�รณ�คัดเลือกและได้รับก�รเห็นชอบจ�กที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัท 

 •  เสนอร�ยชื่อกรรมก�รบริษัทดังกล่�วเพื่อขออนุมัติจ�กที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจ�รณ�อนุมัติให้เลือกบุคคลนั้นเข้�เป็น 
   กรรมก�รบริษัทอย่�งเป็นท�งก�รต่อไป 

 •  โดยกรรมก�รแต่ละร�ยจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่�ก่ึงหน่ึงของจำ�นวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงม�ประชุม 
   และมีสิทธิ์ออกเสียง โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
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   1.  ผู้ถือหุ้นท่�นหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่�กับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
   2.  ในก�รเลือกกรรมก�รอ�จใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมก�รเป็นร�ยบุคคลคร�วละท่�น หรือคร�วละหล�ยท่�น 
    รวมกันเป็นคณะ หรือด้วยวิธีก�รอื่นใดก็ได้ต�มแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในก�รลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้น 
    ต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีต�มข้อ 1. ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่ท่�นใด หรือคณะใดม�กน้อยเพียงใดไม่ได้
   3.  ก�รออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมก�รให้ใช้เสียงข้�งม�ก ห�กมีคะแนนเสียงเท่�กันให้ประธ�นท่ีประชุมเป็นผู้ออก 
    เสียงชี้ข�ดองค์ประกอบ

    ก�รแต่งต้ังคณะกรรมก�ร ต�มข้อ 22 และ 50 ของข้อบังคับของบริษัท กรรมก�รหน่ึงในส�มจะต้องออกจ�กตำ�แหน่ง 
    ต�มว�ระ เม่ือมีก�รประชุมส�มัญประจำ�ปีทุกคร้ัง โดยก�รคัดเลือกกรรมก�รท่ีต้องออกต�มว�ระเม่ือครบเทอม ซ่ึงจะ 
    คัดเลือกจ�กกรรมก�รท่ีอยู่ในตำ�แหน่งน�นท่ีสุด และประธ�นจะขอให้ท่ีประชุมพิจ�รณ�ให้เลือกต้ังกรรมก�รใหม่เพ่ือ 
    ให้คณะกรรมก�รครบต�มจำ�นวน

    สำ�หรับก�รสรรห�ผู้บริห�รเป็นไปต�มอำ�น�จหน้�ที่ของกรรมก�รผู้จัดก�รต�มที่ได้กล่�วม�แล้วข้�งต้น

3.  ค่�ตอบแทนกรรมก�รและผู้บริห�ร

ค่�ตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
กรรมก�ร
ในปี พ.ศ.2555 บริษัทจ่�ยค่�ตอบแทนรวมให้กรรมก�รตรวจสอบ และกรรมก�รอิสระจำ�นวน 3 ท่�น เท่�กับ 1,291,400.00 บ�ท 
โดยจ่�ยเป็นค่�ตอบแทนประจำ�ปีจำ�นวน 1,025,400.00 บ�ท และค่�เบี้ยประชุมคณะกรรมก�รตรวจสอบ จำ�นวน 7 ครั้ง ค่�เบี้ย 
ประชุมคณะกรรมก�รบริษัท จำ�นวน 6 ครั้ง เป็นจำ�นวนเงินทั้งสิ้น 253,000.00 บ�ท และค่�เบี้ยประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เป็นจำ�นวน 
เงินทั้งสิ้น 13,000.00 บ�ท

ผู้บริห�ร
ในระหว่�งปี พ.ศ.2555 บริษัทจ่�ยค่�ตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินรวมให้กับกรรมก�รบริห�รและเจ้�หน้�ท่ีบริห�ร เท่�กับ 30,540,832.00 บ�ท 
โดยเป็นค่�ตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน โบนัส และค่�ตอบแทนอ่ืน ๆ นอกจ�กน้ี บริษัทได้จ่�ยเงินสมทบเข้�กองทุนสำ�รองเล้ียงชีพ 
สำ�หรับผู้บริห�รเป็นจำ�นวนเงินรวม 959,956.50 บ�ท

ค่�ตอบแทนอื่น
- ไม่มี -

4.  ก�รดูแลเรื่องก�รใช้ข้อมูลภ�ยใน

บริษัทได้ประก�ศเป็นนโยบ�ยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 ในก�รที่ให้ผู้บริห�รรวมทั้งพนักง�นของบริษัทยึดถือกฎข้อบังคับว่�ด้วยเรื่อง 
จรรย�บรรณในก�รดำ�เนินธุรกิจ หรือที่เรียกว่� Business Ethic รวมถึงก�รไม่นำ�ข้อมูลข่�วส�รภ�ยในของบริษัท ไปใช้ในก�ร 
แสวงห�ประโยชน์ส่วนตน และเกิดผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกับบริษัท อีกทั้งบริษัทได้มีก�รติดต�มและร�ยง�นคว�มเคลื่อนไหวในก�ร 
ถือครองหุ้นของบริษัท โดยผู้บริห�รและพนักง�นของบริษัทอยู่เสมอ

5.  บุคล�กร

จำ�นวนพนักง�นของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันว�คม พ.ศ. 2555 แบ่งได้ดังนี้
ส�ยง�นสำ�นักง�น 35 ท่�น
ส�ยง�นผลิต  290 ท่�น
รวม                   325 ท่�น

ในระหว่�งปี พ.ศ. 2555 บริษัทจ่�ยค่�ตอบแทนที่เป็นตัวเงินรวมให้กับพนักง�นทุกประเภทรวมกันเท่�กับ 95,973,183.25 บ�ท 
โดยเป็นค่�ตอบแทนในรูปเงินเดือน โบนัส และค่�ตอบแทนอื่น ๆ นอกจ�กนี้ในระหว่�งปี 2555 บริษัทได้จ่�ยเงินสมทบเข้�กองทุน 
สำ�รองเลี้ยงชีพ เป็นจำ�นวนเงินรวมทั้งสิ้น 3,158,995.75 บ�ท  
 
ในระยะ 3 ปีที่ผ่�นม� บริษัทไม่มีก�รเปลี่ยนแปลงจำ�นวนพนักง�นอย่�งมีนัยสำ�คัญ หรือมีข้อพิพ�ทด้�นแรงง�นที่สำ�คัญ
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6.  นโยบ�ยที่สำ�คัญในก�รพัฒน�พนักง�น

บริษัทมีนโยบ�ยก�รพัฒน�พนักง�น ซึ่งทั้งนี้นโยบ�ยดังกล่�วเป็นส่วนหนึ่งของนโยบ�ยคุณภ�พว่� บริษัทจะจัดก�รฝึกอบรม 
อย่�งต่อเนื่องให้กับพนักง�นทุกท่�น เพื่อให้ตระหนักในก�รมีส่วนรับผิดชอบในก�รปรับปรุงคุณภ�พสินค้�และบริก�รตอบสนอง 
คว�มพึงพอใจของลูกค้� โดยกำ�หนดเป็นนโยบ�ย และแผนฝึกอบรมประจำ�ปี โดยมีลักษณะก�รอบรม ต�มแผนซึ่งประกอบด้วย 
ก�รฝึกอบรม และทบทวนด้�นคว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�น ก�รเปลี่ยนแปลงกรรมวิธีหรือเทคโนโลยีก�รผลิตใหม่ ๆ ก�รเพิ่มคว�ม 
ส�ม�รถในก�รทำ�ง�นให้กับบุคล�กรของบริษัท ก�รพัฒน�บุคล�กร เพื่อให้สอดคล้องกับก�รพัฒน�องค์กร และอื่นๆ 
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การกำากับดูแลกิจการที่ดี

นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี
คณะกรรมก�รบรษิทัมหีน�้ทีด่ำ�เนนิธรุกจิใหเ้ปน็ไปในท�งทีก่อ่ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุตอ่ผูถ้อืหุน้และสร�้งคว�มเปน็ธรรมกบัผูม้สีว่นได้
เสียทุกฝ่�ยควบคู่ไปกับก�รสร้�งสรรค์สินค้�และบริก�รที่มีคุณภ�พ เพื่อตอบสนองต่อคว�มต้องก�รของลูกค้�

คณะกรรมก�รบริษัทได้ใช้หลักบรรษัทภิบ�ลเป็นบรรทัดฐ�นในก�รควบคุมก�รบริห�รจัดก�รธุรกิจให้มีคว�มโปร่งใสและเป็นธรรม   
เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ถือหุ้นของบริษัท ผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้ง สังคมและชุมชนที่บริษัทดำ�เนินกิจก�รอยู่     

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักก�รข้�งต้น บริษัทจึงได้กำ�หนดเป็นนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รของบริษัทในทิศท�งเดียวกันกับที่
ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำ�หนดในปี 2549 โดยได้มีก�รแบ่งหมวดหมู่ออกเป็น 5 หมวด ดังนี้   

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
สิทธิของผู้ถือหุ้นครอบคลุมสิทธิข้ันพ้ืนฐ�นต่�งๆ ท้ังในฐ�นะนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐ�นะเจ้�ของบริษัท เช่น สิทธิในก�รซ้ือ ข�ย 
โอนหลักทรัพย์ท่ีตนถืออยู่ สิทธิในก�รท่ีจะได้รับเงินปันผล สิทธิในก�รประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในก�รแสดงคว�มคิดเห็นหรือต้ังคำ�ถ�มใดๆ 
ในก�รประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงสิทธิในก�รร่วมตัดสินใจในเรื่องสำ�คัญของบริษัท เช่น ก�รเลือกตั้งกรรมก�ร และก�รเสนอแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น

นอกเหนือจ�กสิทธิขั้นพื้นฐ�นต่�งๆ ที่กล่�วข้�งต้นแล้ว ในปี 2555 บริษัทยังได้ดำ�เนินก�รในเรื่องต่�งๆ ที่เป็นก�รส่งเสริม และอำ�นวย
คว�มสะดวกในก�รใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้  
  1. ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นไม่ส�ม�รถเข้�ร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมก�รผู้จัดก�รหรือ
   กรรมก�รอิสระของบริษัท เข้�ร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไป
   พร้อมกับหนังสือนัดประชุม
  2. ในก�รประชุมได้เปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงคว�มคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้งคำ�ถ�มในว�ระต่�งๆ อย่�งอิสระ  
   และก่อนก�รลงมติในว�ระใดๆ ทั้งนี้ ในก�รประชุมผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อมูลร�ยละเอียดในเรื่องดังกล่�ว อย่�งเพียงพอแก่
   ผู้ถือหุ้น โดยในว�ระที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือข้อซักถ�ม บริษัทได้จัดให้กรรมก�รบริษัทและผู้บริห�ร ระดับสูงของบริษัท
   เป็นผู้ให้คำ�ตอบต�มส�ยง�นคว�มรับผิดชอบของกรรมก�รบริษัทแต่ละท่�น  
  3. บริษัทได้เปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้นร�ยย่อยเสนอว�ระก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้�รับก�รพิจ�รณ�
   เลือกต้ังเป็นกรรมก�รของบริษัทล่วงหน้�ก่อนก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2555 โดยบริษัทเปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้น
   ใช้สิทธิตั้งแต่วันที่ 12 ธันว�คม 2555 จนถึงวันที่ 16 กุมภ�พันธ์ 2556

2. คว�มเท่�เทียมกันของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมก�รบริษัทคำ�นึงถึงก�รสร้�งคว�มเท่�เทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นทุกร�ยทุกกลุ่ม ไม่ว่�จะเป็นผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่หรือผู้ถือ
หุ้นร�ยย่อย นักลงทุน หรือสถ�บันก�รลงทุนของต่�งประเทศ ดังนั้นคณะกรรมก�รบริษัทจึงได้สร้�งเครื่องมือที่จะช่วยให้เกิดคว�ม
เท่�เทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกฝ่�ยโดยเฉพ�ะกับผู้ถือหุ้นร�ยย่อย เช่น
• ก�รกำ�หนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปต�มจำ�นวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละร�ยถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่�กับหนึ่งเสียง
• คณะกรรมก�รบริษัทได้มอบหม�ยให้กรรมก�รอิสระเป็นผู้มีหน้�ที่ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นร�ยย่อย โดยส�ม�รถเสนอแนะ
 แสดงคว�มคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนใดๆ ที่เป็นเรื่องของบริษัทไปยังกรรมก�รอิสระ โดยที่กรรมก�รอิสระจะเป็นผู้พิจ�รณ�
 ตรวจสอบและดำ�เนินก�รต�มที่เห็นเหม�ะสมในแต่ละเรื่อง ห�กเรื่องใดที่กรรมก�รอิสระพิจ�รณ�แล้ว เห็นว่�เป็นเรื่องสำ�คัญที่มี
 ผลต่อผู้ถือหุ้น หรือมีผลต่อก�รประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมก�รอิสระจะดำ�เนินก�รแจ้งให้คณะกรรมก�รบริษัทรับทร�บ หรือ
 กรรมก�รอสิระอ�จจะเสนอเรือ่งดงักล่�วตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ เพือ่พจิ�รณ�กำ�หนดเปน็ว�ระก�รประชมุในก�รประชมุผูถ้อืหุน้ และ
 แจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทร�บ พร้อมแนวท�งที่ท�งกรรมก�รอิสระได้ดำ�เนินก�รแก้ไขกับเรื่องนั้นๆ
• บริษัทเปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้นร�ยย่อยส�ม�รถเสนอว�ระก�รประชุม และ/หรือ แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้�รับก�รพิจ�รณ�
 เลือกตั้งเป็นกรรมก�ร ในก�รประชุมผู้ถือหุ้นไปยังกรรมก�รอิสระผ่�นท�ง เว็บไซต์ www.thaipolyacrylic.com หรือ 
 masaya.rungrueng@lucite.com หรือส่งไปรษณีย์ไปยังบริษัทต�มที่อยู่บนเว็บไซด์ Attention : คุณมัสย� รุ่งเรือง 
• คณะกรรมก�รบรษิทัมกี�รกำ�หนดม�ตรก�รในก�รควบคมุและปอ้งกนัก�รใชข้อ้มลูภ�ยในเพือ่ผลประโยชนข์องตนเอง โดยเฉพ�ะ
 บุคคลในองค์กรท่ีเก่ียวข้องได้แก่ กรรมก�รบริษัท ผู้บริห�รระดับสูง และพนักง�นในหน่วยง�นท่ีเก่ียวข้องกับข้อมูล รวมท้ังคู่สมรส
 และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะของบุคคลดังกล่�ว เช่น ในกรณีที่กรรมก�รบริษัทหรือผู้บริห�ร
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 ระดับสูงมีก�รซ้ือข�ยหลักทรัพย์ของบริษัทจะต้องร�ยง�นก�รถือหลักทรัพย์ภ�ยใน 3 วันทำ�ก�รให้สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร
 กำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ทร�บ เพื่อเปิดเผยต่อส�ธ�รณะต่อไป
• คณะกรรมก�รบริษัทจะจัดให้มีก�รประชุมผู้ถือหุ้นส�มัญประจำ�ปีภ�ยในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัท และดูแล
 ให้มีก�รจัดส่งหนังสือนัดประชุมและว�ระก�รประชุมที่มีคว�มเห็นของคณะกรรมก�รบริษัทในแต่ละว�ระที่บรรจุเข้�ในก�รประชุม
 ผู้ถือหุ้น พร้อมเอกส�รประกอบอย่�งเพียงพอให้แก่ผู้ถือหุ้นท้ังในประเทศและต่�งประเทศให้ทันต�มกำ�หนดเวล� รวมท้ังนำ�ส่งข้อมูล
 อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับก�รประชุม เช่น ร�ยง�นประจำ�ปี หนังสือมอบฉันทะ รวมทั้งก�รแจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้รับทร�บร�ยละเอียดของ
 ม�ตรก�รต่�งๆ ที่จะใช้ระหว่�งก�รประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวล�เพียงพอในก�รศึกษ�เอกส�ร ข้อมูล และม�ตรก�รหรือ
 ระเบียบก�รต่�งๆ ก่อนท่ีจะเข้�ร่วมก�รประชุมผู้ถือหุ้น

ในวันประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกท่�นมีสิทธิโดยเท่�เทียมกันในก�รแสดงคว�มคิดเห็น เสนอแนะหรือตั้งคำ�ถ�มในว�ระต่�งๆ
ในระหว่�งที่ดำ�เนินก�รประชุม

นอกเหนอืจ�กก�รประชุมผู้ถอืหุน้ส�มญัประจำ�ปีแลว้ คณะกรรมก�รบรษิทัอ�จจัดใหม้กี�รประชมุผูถื้อหุน้วสิ�มญั ได้ต�มทีเ่หน็สมควร 
ในทำ�นองเดียวกันผู้ถือหุ้นส�ม�รถร้องขอให้มีก�รเรียกประชุมวิส�มัญได้ โดยก�รร่วมเข้�ชื่อและทำ�เป็นเอกส�รล�ยลักษณ์อักษรให้
ถูกต้องต�มข้อบังคับของบริษัท ซึ่งบริษัทจะต้องจัดให้มีก�รประชุมผู้ถือหุ้นวิส�มัญ ภ�ยในหนึ่งเดือนนับจ�กวันที่ได้รับเอกส�ร
ก�รร้องขอจ�กผู้ถือหุ้น 

บรษิทัไดใ้หค้ว�มสำ�คญัและเค�รพสิทธขิองผูถ้อืหุน้ โดยปฏบิตัติ�มนโยบ�ยทีบ่รษิทักำ�หนดไวข้�้งตน้ และไดด้ำ�เนนิก�รโดยสรปุ ดงันี้
• บริษัทได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ระบุวันที่ เวล� และสถ�นที่จัดประชุม แจ้งแก่ผู้ถือหุ้นทร�บเป็นก�รล่วงหน้� 14 วัน
 ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยในปี 2555 บริษัทได้จัดประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นจำ�นวน 1 ครั้งในวันที่ 27 เมษ�ยน พ.ศ. 2555 โดยใช้
 วิธีก�รประชุมแบบ Record Date
• ในวันประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น มีกรรมก�รบริษัทจำ�นวน 5 ท่�น จ�กจำ�นวน 9 ท่�น (ถือว่�เกินกึ่งหนึ่ง) ผู้สอบบัญชีและผู้บริห�ร
 ระดับสูง เข้�ร่วมประชุม โดยร�ยชื่อผู้เข้�ร่วมประชุมเป็นไปต�มร�ยง�นก�รประชุมผู้ถือหุ้น  
• ไดก้ำ�หนดใหม้บีตัรลงคะแนนเสยีง โดยใหผู้ถ้อืหุน้ใชส้ทิธอิอกเสยีงในเรือ่งสำ�คญัๆ แยกออกจ�กกนั เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ส�ม�รถใชส้ทิธิ
 ในแต่ละว�ระได้อย่�งอิสระ พร้อมทั้งตรวจนับคะแนนเสียงและเปิดเผยก�รลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ลงมติ (เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย /
 งดออกเสียง) ในแต่ละว�ระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
• กำ�หนดข้อห้�มไม่ให้มีก�รใช้ข้อมูลท่ีได้จ�กก�รเป็นกรรมก�ร ผู้บริห�รและพนักง�นในก�รห�ประโยชน์ส่วนตนหรือทำ�ธุรกิจแข่งขัน
 กับบริษัท หรือธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง รวมท้ังไม่ใช้ข้อมูลภ�ยในเพ่ือประโยชน์ส่วนตนในก�รซ้ือข�ยหุ้นของบริษัทไว้ในคู่มือจรรย�บรรณ
 ในก�รทำ�ง�น และในปี 2555 ไม่ปร�กฏว่�มีร�ยก�รขัดแย้งท�งผลประโยชน์ และก�รใช้ข้อมูลภ�ยในเพื่อประโยชน์ของตนใน
 ก�รซ้ือข�ยหุ้นของบริษัทแต่อย่�งใด รวมท้ังได้เปิดเผยโครงสร้�งก�รถือหุ้นของบริษัทของปี 2555 ไว้ในร�ยง�นประจำ�ปีอย่�ง
 ชัดเจน
• บรษิทัไดเ้ปิดเผยร�ยละเอียดของผู้ไดรั้บก�รเสนอชือ่เปน็กรรมก�ร  กรรมก�รอสิระ และผูส้อบบญัชขีองบรษิทัในหนงัสอืนดัประชุม
 ผู้ถือหุ้น ที่ส่งให้กับผู้ถือหุ้นทั้งหมด  
• ตั้งแต่ปี 2552 บริษัทเปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้นร�ยย่อยนำ�เสนอว�ระก�รประชุมเพิ่มเติม ในก�รประชุมผู้ถือหุ้นแก่ กรรมก�รบริษัท 
 โดยเสนอผ่�นท�งเว็บไซต์ www.thaipolyacrylic.com หรือ masaya.rungrueng@lucite.com  
• และเปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้นร�ยย่อยมีสิทธิเสนอช่ือผู้ท่ีมีคุณสมบัติเหม�ะสมม�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รบริษัท โดยส�ม�รถเสนอผ่�น
 ท�งเว็บไซต www.thaipolyacrylic.com หรือ masaya.rungrueng@lucite.com เพ่ือให้คณะกรรมก�รอิสระพิจ�รณ�ก่อนนำ�เสนอ
 คณะกรรมก�รบริษัทอีกครั้งหนึ่ง   

3. บทบ�ทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทยึดมั่นในคว�มรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่�ยเพ่ือผลประโยชน์ร่วมกัน โดยก�รบริห�รจัดก�รและก�รดำ�เนินธุรกิจ
ของบริษัทไม่ว่�เรื่องใดๆ จะต้องไม่กระทบสิทธิหรือสร้�งคว�มเสียห�ยต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ถือหุ้น พนักง�น ลูกค้�      
เจ้�หนี้ คู่แข่งขัน ชุมชนและสังคม
• ผู้ถือหุ้น : นอกจ�กสิทธิขั้นพื้นฐ�นที่กำ�หนดไว้ต�มกฎหม�ยและสิทธิต่�งๆ ต�มที่บริษัทกำ�หนดไว้ในหัวข้อสิทธิของผู้ถือหุ้น
 ข้�งต้นแล้ว บริษัทยังได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในก�รเสนอแนะข้อคิดเห็นต่�งๆ เก่ียวกับก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทในฐ�นะเจ้�ของบริษัท
 ผ่�นกรรมก�รอิสระของบริษัท โดยคณะกรรมก�รอิสระจะพิจ�รณ�กลั่นกรองทุกเรื่องด้วยคว�มรอบคอบและถือเป็นคว�มลับ    
 ก่อนที่จะเสนอต่อคณะกรรมก�รบริษัทต่อไป   
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• พนักง�น : บริษัทถือว่�พนักง�นเป็นทรัพย�กรที่สำ�คัญย่ิงต่อก�รบรรลุเป้�หม�ยของบริษัท และมีก�รพัฒน�พนักง�นให้มีขีด
 คว�มส�ม�รถเพิม่ขึน้อย�่งตอ่เนือ่ง พนักง�นจะไดรั้บก�รปฏบิตัอิย�่งเปน็ธรรมทัง้ในด�้นผลตอบแทนและสวสัดกิ�รของพนกัง�น 
 เช่น ก�รให้สวัสดิก�รในก�รรักษ�พย�บ�ล ก�รจัดกองทุนสวัสดิก�รพนักง�น รวมถึงก�รจัดก�รสภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�นให้
 มีคว�มปลอดภัยและสุขอน�มัย เพื่อให้เป็นไปต�มนโยบ�ยดังกล่�ว บริษัทได้จัดทำ�คู่มือข้อบังคับเกี่ยวกับก�รทำ�ง�นเสมือนหนึ่ง
 เป็นกลไกให้พนักง�นทุกท่�นส�ม�รถแจ้งหรือร้องเรียนเรื่องใด ๆ ของภ�ยในองค์กรที่เกี่ยวกับก�รกระทำ�ผิดที่ผิดกฎหม�ย
 ผิดต่อจรรย�บรรณ หรือก�รไม่ได้รับคว�มเป็นธรรม 
 นอกจ�กน้ี บริษัทยังคงมุ่งเน้นให้ก�รดูแลพนักง�นปฏิบัติง�นอย่�งมีคว�มสุข โดยปรับปรุงสภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�นให้ปลอดภัย  
 ดูแลสวัสดิก�รทั้งด้�นสุขภ�พและนันทน�ก�รต่�ง ๆ อย่�งเหม�ะสม  
• ลูกค้� : บริษัทมีคว�มมุ่งมั่นที่จะให้ผู้ใช้สินค้�และบริก�รได้รับประโยชน์สูงสุดทั้งด้�นคุณภ�พสินค้�และบริก�รในร�ค�ที่เหม�ะสม   
 ลูกค้�จะได้รับข่�วส�รและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสินค้�และบริก�รอย่�งเพียงพอ รวมถึงวิธีก�รร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้�และบริก�ร  
 เพื่อให้ลูกค้�ได้รับคว�มพึงพอใจสูงสุด
• เจ้�หน้ี : บริษัทจะสร้�งและรักษ�คว�มสัมพันธ์อันดีกับเจ้�หน้ีเพ่ือให้เกิดคว�มเช่ือม่ันและไว้ว�งใจ ด้วยก�รยึดม่ันต่อข้อตกลงใด ๆ 
 ที่ได้ทำ�ไว้ ควบคู่ไปกับก�รปฏิบัติต�มพันธกรณีใด ๆ ที่ได้ทำ�ไว้กับเจ้�หนี้ 
• คู่แข่งท�งก�รค้� : บริษัทจะพึงปฏิบัติต่อคู่แข่งท�งก�รค้�ภ�ยใต้กรอบของกฎหม�ยและหลักก�รท�งก�รค้�ที่เป็นที่ยอมรับทั่วไป   
 บริษัทจะดำ�เนินธุรกิจโดยยึดมั่นในกรอบของก�รค้�ที่เป็นธรรม และไม่ดำ�เนินก�รใดๆ ที่เอ�เปรียบคู่แข่งท�งก�รค้�ด้วยวิธีที่
 ไม่ชอบด้วยกฎหม�ย
• ชุมชนและสังคม : บริษัทจะยังคงดำ�เนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคมและชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง
 ก�รเพิ่มโอก�สในก�รศึกษ�และพัฒน�ศักยภ�พของเย�วชน ทั้งด้�นกีฬ� ก�รสรรค์สร้�งนวัตกรรม วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี   
 รวมถึงก�รร่วมมือกับชุมชนและหน่วยง�นร�ชก�รในก�รป้องกันก�รดำ�เนินก�รใด ๆ  ที่อ�จเป็นอันตร�ยหรืออ�จส่งผลกระทบต่อ
 สิ่งแวดล้อมต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม    

โครงก�รที่สำ�คัญสำ�หรับชุมชนและสังคมภ�ยในบริษัท ของปี 2555 ได้แก่
1. มอบทุนก�รศึกษ�ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้�นกระทุ่มล้ม เนื่องในโอก�สวันเด็กแห่งช�ติ จำ�นวนเงิน 30,000 บ�ท
2. พนักง�นบริษัทร่วมกิจกรรมจิตอ�ส�กับตล�ดหลักทรัพย์ ฟ้ืนฟูและส่งมอบโครงก�ร “คืนโรงเรียนให้ลูกหล�นส�นสัมพันธ์ชุมชน” 
 ช่วยเหลือโรงเรียนที่ถูกน้ำ�ท่วมในจังหวัดอยุธย�
3. บริษัทร่วมกับฝ่�ยทรัพย�กรบุคคล ฯ รณรงค์ให้พนักง�นเฝ้�ระวัง เรื่องของโรค มือ เท้� ป�ก ในช่วงสถ�นก�รณ์ที่มีโรคระบ�ด
4. บริษัทร่วมกับพนักง�นจัดให้มีพิธีสรงน้ำ�พระพุทธมนต์ เนื่องในวันสงกร�นต์
5. กิจกรรมรณรงค์ให้พนักง�นงดเหล้�เข้�พรรษ� ในช่วงเทศก�ลเข้�พรรษ�
6. บริษัทได้ส่งพนักง�นร่วมกับองค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บล เข้�ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถว�ยพระพรสมเด็จพระบรมร�ชินีน�ถ ฯ เนื่องใน
 วโรก�สคล้�ยวันเฉลิมพระชนม์พรรษ�
7. รณรงค์ให้พนกัง�นสวมใสห่มวกกนันอ็ค ในก�รขบัขีจ่กัรย�นยนต ์และจอดรถในสถ�นทีท่ีบ่ริษทักำ�หนดให ้เพือ่คว�มเปน็ระเบยีบ
 เรียบร้อยภ�ยในองค์กร
8. ร่วมง�นครบรอบ 15 ปี ของลูกค้�บริษัท
9. จัดให้มีก�รตรวจสุขภ�พประจำ�ปี เพื่อเฝ้�ระวังปัญห�ด้�นสุขภ�พของพนักง�น
10. เชิญวิทย�กรจ�กภ�ยนอกเข้�ม�อบรมให้กับพนักง�น เพื่อสร้�งคว�มส�มัคคี และสร้�งประสิทธิภ�พให้แก่พนักง�น
11. ร่วมกันทำ�บุญตักบ�ตรและจัดแข่งขันกีฬ�ภ�ยในเพื่อสร้�งคว�มส�มัคคีให้แก่พนักง�น

4. ก�รเปิดเผยข้อมูลและคว�มโปร่งใส
นอกเหนือจ�กก�รเปดิเผยร�ยง�นท�งก�รเงินหรือส�รสนเทศอื่นๆ ต่อส�ธ�รณชนผ่�นช่องท�งต่�งๆ ต�มเงื่อนไขที่กฎหม�ยกำ�หนด 
โดยร�ยง�นดังกล่�วต้องถูกต้อง เรียบร้อย เพียงพอ และเป็นข้อมูลปัจจุบัน ซึ่งบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ เพื่อแสดงถึงคว�ม
โปร่งใสในก�รดำ�เนินธุรกิจ คือ
• เปิดเผยข้อมูลก�รปฏิบัติหน้�ที่ในคณะอนุกรรมก�รชุดต่�งๆ เช่น จำ�นวนครั้งของก�รประชุม
• ร�ยง�นนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รและผลก�รปฏิบัติง�นต�มนโยบ�ย
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ในปี 2550 บริษัทได้กำ�หนดนโยบ�ยกำ�กับดูแลกิจก�รอย่�งเป็นล�ยลักษณ์อักษรเรียบร้อยแล้ว และได้มีก�รเปิดเผยผลก�รปฏิบัติง�น
ต�มนโยบ�ยในร�ยง�นประจำ�ปี 2555 และเผยแพร่บนเว็บไซต์ www.thaipolyacrylic.com ภ�ยใต้หัวข้อก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
• เปิดเผยนโยบ�ยก�รจ่�ยค่�ตอบแทนแก่กรรมก�รและผู้บริห�รระดับสูง รวมทั้งรูปแบบลักษณะและจำ�นวนค่�ตอบแทนที่แต่ละ
 ท่�นได้รับจ�กก�รเป็นกรรมก�รในคณะกรรมก�รแต่ละชุด
• เปิดโอก�สให้บุคคลทั่วไป รวมถึงชุมชนและหน่วยง�นต่�ง ๆ ซักถ�มข้อสงสัยต่�ง ๆ เกี่ยวกับบริษัทผ่�นท�งเว็บไซต์
 www.thaipolyacrylic.com ผ่�นท�งกรรมก�รผู้จัดก�รหรือผู้บริห�รที่ได้รับมอบอำ�น�จ เพื่อนัดหม�ยในก�รพบปะกัน
• เนื่องจ�กกรรมก�รบริษัทบ�งท่�นมีแหล่งพำ�นักอยู่ต่�งประเทศ อ�จพิจ�รณ�ส่งตัวแทนที่ได้รับมอบอำ�น�จ ท่�นใดท่�นหนึ่งม�
 เข้�ร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ แต่อย่�งไรก็ต�มคณะกรรมก�รถือเป็นนโยบ�ยให้กรรมก�รบริษัททุกท่�นเข้�ร่วมประชุมทุกครั้งที่มี
 ว�ระสำ�คญั เชน่ ก�รพจิ�รณ�และอนมุตัแิผนก�รลงทนุและขย�ยกจิก�รของบรษิทั ก�รพิจ�รณ�ผลก�รดำ�เนนิง�นและงบก�รเงนิ
 ประจำ�ปี เป็นต้น 
 
ทัง้นี้ข้อมูลต่�ง ๆ  เหล่�นี้ บริษัทยังได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับร�ยชื่อ บทบ�ท หน้�ที่ของคณะกรรมก�รบริษัท คณะกรรมก�รตรวจสอบ 
จำ�นวนค่�ตอบแทนกรรมก�รและผู้บริห�ร รวมถึงร�ยง�นคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รบริษัทต่อร�ยง�นก�รเงิน ในร�ยง�น
ประจำ�ปี 2555 ทั้งภ�ษ�ไทยและภ�ษ�อังกฤษ

5. โครงสร้�งคณะกรรมก�รบริษัท บทบ�ท หน้�ที่คว�มรับผิดชอบคณะกรรมก�รบริษัทและคณะอนุกรรมก�รชุดย่อยต่�งๆ  
5.1 โครงสร้�งคณะกรรมก�รบริษัท
ในปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมก�ร จำ�นวน 9 ท่�น ประกอบด้วยกรรมก�รอิสระ  3 ท่�น ผู้บริห�รระดับสูงของบริษัทจำ�นวน 1 ท่�น 
และที่เหลือให้เป็นตัวแทนกรรมก�รของผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่
 
5.2 ประธ�นกรรมก�รบริษัทและกรรมก�รผู้จัดก�ร
บริษัทได้แบ่งแยกบทบ�ทหน้�ที่คว�มรับผิดชอบระหว่�งประธ�นกรรมก�รบริษัทและกรรมก�รผู้จัดก�รอย่�งชัดเจน โดยประธ�น
กรรมก�รบริษัทเป็นผู้กำ�หนดนโยบ�ยและกำ�กับดูแลก�รดำ�เนินง�นของผู้บริห�รระดับสูงในระดับนโยบ�ย ขณะที่กรรมก�รผู้จัดก�ร
และผู้บริห�รของบริษัทมีหน้�ที่บริห�รง�นของบริษัทในด้�นต่�ง ๆ ให้เป็นไปต�มนโยบ�ยที่กำ�หนด ดังนั้น ประธ�นกรรมก�รบริษัท
และกรรมก�รผู้จัดก�รจึงไม่ได้เป็นบุคคลคนเดียวกัน เพื่อให้มั่นใจว่�ก�รทำ�ง�นของทั้งสองฝ่�ยเป็นอิสระต่อกัน

บริษัทไม่ได้เลือกกรรมก�รอิสระท่�นใดท่�นหน่ึงม�ดำ�รงตำ�แหน่งประธ�นกรรมก�รบริษัท ต�มแนวท�งก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี      
ที่ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศกำ�หนดไว้ แต่กรรมก�รอิสระส�ม�รถแสดงคว�มเห็นอย่�งเป็นอิสระต่อคณะกรรมก�รบริษัท  

5.3 คณะอนุกรรมก�รชุดย่อย
เพื่อให้เหม�ะกับโครงสร้�งของคณะกรรมก�รของบริษัท บริษัทจึงได้มอบหม�ยให้คณะกรรมก�รอิสระทั้ง 3 ท่�น ทำ�หน้�ที่เป็น     
คณะกรรมก�รตรวจสอบ ซึ่งมีหน้�ที่ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�นต่อคณะกรรมก�รบริษัทโดยตรง    

คณะกรรมก�รตรวจสอบมีอำ�น�จหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบในก�รกำ�กับดูแล ทบทวน และประเมินก�รดำ�เนินธุรกิจให้บริษัทปฏิบัติ
ต�มกฎหม�ยและข้อบังคับของท�งร�ชก�ร ตลอดจนกฎระเบียบและกฎข้อบังคับว่�ด้วยเรื่องจรรย�บรรณ    

นอกจ�กนี ้คณะกรรมก�รตรวจสอบยงัมคีว�มรับผดิชอบในก�รดแูลและก�รพฒัน�ก�รจดัทำ�ร�ยง�นท�งก�รเงนิและระบบก�รร�ยง�น
ให้เป็นไปต�มม�ตรฐ�นส�กล รวมถึงมีหน้�ที่ในก�รดูแลและทบทวนระบบก�รควบคุมและก�รตรวจสอบ ตลอดจนระบบก�รบริห�ร
คว�มเสี่ยงของบริษัทว่�มีระบบที่ดีเพียงพอ ทันสมัยและมีประสิทธิภ�พอยู่เสมอ

คณะกรรมก�รตรวจสอบส�ม�รถทำ�หน�้ทีท่ี่ไดร้บัมอบหม�ยอย่�งอสิระ โดยอ�จมอบหม�ยหรอืกำ�กับดแูลใหผู้ต้รวจสอบภ�ยใน ทำ�ก�ร
ตรวจสอบระบบทุกระบบ และส�ม�รถนำ�เสนอข้อคิดเห็นได้อย่�งเต็มที่ต่อคณะกรรมก�รบริษัท นอกจ�กนี้ คณะกรรมก�รตรวจสอบ
ส�ม�รถห�รือร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้บริห�รระดับสูงในเรื่องต่�ง ๆ ของบริษัท หรืออ�จใช้บริก�รปรึกษ�จ�กผู้เชี่ยวช�ญในส�ข�
อ�ชีพต่�ง ๆ ต�มคว�มเหม�ะสม เช่น ผู้เชี่ยวช�ญด้�นกฎหม�ยและก�รบัญชี เป็นต้น
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บรษิทัสนบัสนนุใหม้คีณะกรรมก�รสรรห� หรอืคณะกรรมก�รพจิ�รณ�ค�่ตอบแทน ต�มทีต่ล�ดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยกำ�หนดไว้   
แต่เนื่องจ�กคณะกรรมก�รบริษัทยังส�ม�รถรับหน้�ที่ง�นในส่วนดังกล่�วได้  บริษัทจึงไม่ได้จัดตั้งคณะอนุกรรมก�รดังกล่�วในขณะนี้  

5.4 หน้�ที่คว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รบริษัท
คณะกรรมก�รบรษัิทมหีน้�ทีร่บัผดิชอบตอ่ก�รกำ�หนดวิสยัทศัน ์พนัธกจิ นโยบ�ยและวตัถปุระสงคข์องบริษทั รวมถงึก�รทบทวนแผน
กลยุทธ์อย่�งต่อเนื่อง เพื่อสร้�งคว�มมั่นใจในคว�มเจริญเติบโตขององค์กร รวมทั้งก�รดำ�เนินกิจก�รที่มีประสิทธิภ�พ และมีขีดคว�ม
ส�ม�รถในก�รแข่งขันกับก�รเปลี่ยนแปลงของสภ�วะก�รแข่งขันของโลกอยู่เสมอ

นอกจ�กน้ี คณะกรรมก�รบริษัทยังมีหน้�ท่ีประเมินผลก�รปฏิบัติง�นของผู้บริห�รระดับสูงของบริษัท ภ�พรวมของก�รดำ�เนินง�น 
และก�รดูแลระบบก�รบริห�รคว�มเสี่ยง รวมถึงก�รปฏิบัติต�มนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร เพื่อให้แน่ใจว่�บริษัทมีคว�มต่อเนื่อง
ในก�รพัฒน�ระบบและก�รดำ�เนินก�รสอดคล้องกับม�ตรฐ�นส�กล

กรรมก�รบริษัทต้องเป็นผู้อุทิศเวล�และทุ่มเทอย่�งเต็มท่ีในก�รบริห�รจัดก�ร เพ่ือประโยชน์ของบริษัทโดยรวมเป็นสำ�คัญ และให้คว�ม
สำ�คัญในเร่ืองก�รรกัษ�ผลประโยชนข์องบรษิทัโดยไมแ่สวงห�ประโยชนส์ว่นตน หรอืก�รกระทำ�ก�รใด ๆ  ทีข่ดัแย้งกบัผลประโยชนข์อง
บริษัท ซึ่งหน้�ที่สูงสุดของคณะกรรมก�รบริษัทก็คือ ก�รดูแลคว�มมีเสถียรภ�พ และก�รเจริญเติบโตอย่�งต่อเนื่องของบริษัท ตลอด
จนก�รรักษ�สมดุลยภ�พและคว�มต่อเนื่อง เพื่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียรวมทั้งผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นสำ�คัญ

ในปี 2555 ได้มีก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัทจำ�นวน 6 คร้ัง และในก�รประชุมแต่ละคร้ัง บริษัทได้จัดส่งเอกส�รประกอบว�ระ    
ก�รประชุมล่วงหน้� เพื่อให้กรรมก�รบริษัทมีเวล�ที่จะศึกษ�ข้อมูลในเรื่องต่�ง ๆ อย่�งเพียงพอ 

ในก�รพิจ�รณ�เรื่องต่�ง ๆ ประธ�นกรรมก�รบริษัทซึ่งทำ�หน้�ที่ประธ�นในที่ประชุม และได้เปิดโอก�สให้กรรมก�รแสดงคว�มเห็น
ได้อย่�งอิสระ ในก�รลงมติในที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัทให้ถือมติของเสียงข้�งม�ก โดยให้กรรมก�รท่�นหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง        
ถ้�คะแนนเสียงเท่�กันประธ�นในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ข�ด  

เมื่อสิ้นสุดก�รประชุม เลข�นุก�รคณะกรรมก�รบริษัทเป็นผู้มีหน้�ที่จัดทำ�ร�ยง�นก�รประชุม และจัดส่งให้ประธ�นกรรมก�รบริษัท
พิจ�รณ�ลงล�ยมือชือ่รับรองคว�มถูกต้อง สำ�หรับร�ยง�นก�รประชมุ ที่ประชุมรับรองแลว้จะถูกจดัเก็บอย่�งเป็นระบบในรูปแบบของ
เอกส�ร ณ สำ�นักง�นกรรมก�รผูจ้ดัก�ร โดยจดัเกบ็พรอ้มกบัเอกส�รแนบประกอบว�ระก�รประชมุต�่ง ๆ   เพือ่สะดวกในก�รสบืคน้อ�้งองิ

นอกจ�กนี้ บริษัทได้จัดให้มีหน่วยง�นตรวจสอบภ�ยในข้ึนในองค์กร ต้ังแต่ปี 2543 โดยทำ�หน้�ที่ในก�รตรวจสอบคว�มเพียงพอ     
ของระบบก�รควบคุมภ�ยใน ก�รติดต�มผลก�รดำ�เนินง�นของฝ่�ยจัดก�ร และก�รดูแลคว�มเส่ียงโดยหน่วยง�นน้ีเป็นหน่วยง�นอิสระ 
และร�ยง�นผลโดยตรงกับคณะกรรมก�รตรวจสอบของบริษัท ซึ่งในปี 2555 ผู้ตรวจสอบภ�ยในมีก�รประชุมร่วมกับคณะกรรมก�ร
ตรวจสอบท้ังส้ิน 7 คร้ัง และคณะกรรมก�รตรวจสอบเข้�ประชุมครบองค์ประชุมทุกคร้ัง ผลก�รปฏิบัติง�นของคณะกรรมก�รตรวจสอบ
ได้จัดทำ�เป็นร�ยง�นของคณะกรรมก�รตรวจสอบหลังเสร็จสิ้นก�รประชุมทุกครั้ง   

5.5 คุณสมบัติกรรมก�รบริษัทและก�รสรรห�
คณะกรรมก�รบริษัทเป็นผู้พิจ�รณ�คัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหม�ะสมเข้�ม�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รบริษัทแทนกรรมก�รที่ออก
ต�มว�ระหรือด้วยเหตุผลใดก็ต�ม โดยก�รพิจ�รณ�และเสนอร�ยชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจ�รณ�อนุมัติ โดยผู้ที่ถูกเสนอชื่อนั้น
จะต้องมีคุณสมบัติสูง ประกอบด้วยผู้เช่ียวช�ญในง�นส�ข�ต่�ง ๆ มีวิสัยทัศน์และคว�มเป็นผู้นำ� คว�มรู้คว�มส�ม�รถ และมีประวัติดี
ท�งด้�นศีลธรรม และจริยธรรม และมีขีดคว�มส�ม�รถในก�รทำ�หน้�ที่ของตนเยี่ยงมืออ�ชีพ 

5.6 ว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมก�รบริษัท
คณะกรรมก�รบริษัท รวมถึงกรรมก�รอิสระมีว�ระดำ�รงตำ�แหน่งคร�วละ 3 ปีนับแต่วันแต่งตั้ง และ กรรมก�รบริษัทหน่ึงในส�ม       
จะต้องออกจ�กตำ�แหน่งต�มข้อบังคับของบริษัท อย่�งไรก็ต�ม กรรมก�รบริษัทที่ครบว�ระดำ�รงตำ�แหน่ง อ�จได้รับก�รพิจ�รณ�
เสนอช่ือต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกต้ังเป็นกรรมก�รบริษัทต่อเน่ืองได้ และเม่ือมีกรรมก�รบริษัทท่�นใดพ้นจ�กตำ�แหน่ง หรือมีเหตุใดที่
กรรมก�รบริษัทไม่ส�ม�รถอยู่ได้จนครบว�ระให้ผู้ที่ได้รับตำ�แหน่งแทนอยู่ในตำ�แหน่งนั้นเพียงเท่�ว�ระของกรรมก�รบริษัทที่พ้นจ�ก
ตำ�แหน่งเหลืออยู่ 
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5.7 ค่�ตอบแทนคณะกรรมก�รบริษัท
กรรมการบรษิทัไมไ่ดร้บัผลตอบแทนใด ๆ  ในรปูของผลประโยชน์หรอืคา่ตอบแทนใด ๆ  ทัง้สิน้ในการเขา้มาเปน็กรรมการบรษิทั ยกเวน้
กรรมการอิสระและกรรมการบริหารเท่านั้น ซึ่งกรรมการอิสระจะได้รับค่าตอบแทนกรรมการประจำาปีและเบี้ยประชุมที่ได้พิจารณาว่า
เหมาะสมเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมในหมวดเดียวกัน   

ประธานกรรมการและคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง โดยพิจารณาจาก
ผลการปฏิบัติงานส่วนบุคคล และจากภาพรวมของผลประกอบการของบริษัทประจำาปี เปรียบเทียบกับเป้าหมายประจำาปีท่ีกำาหนด
ไว้ในแต่ละปีเป็นสำาคัญ  

สำาหรับรายละเอียดเก่ียวกับค่าตอบแทนกรรมการอิสระ และผู้บริหาร ของปี 2555 บริษัทได้เปิดเผยจำานวนเงินรวมในรายงานประจำาปี 
2555 ยกเว้นกรรมการบริษัท (Non-Executive Directors) ที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนใด ๆ  จากการเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

5.8 ก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
คณะกรรมการเป็นผู้กำาหนดนโยบายต่าง ๆ และจัดทำาระบบการจัดการความเสี่ยง เพื่อป้องกันและบริหารจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ        
ที่ได้กำาหนดในแผนการจัดการ ระบบการจัดการความเสี่ยงดังกล่าวใช้ในทุกหน่วยงานของบริษัท พร้อมการจัดระบบการติดตาม     
การวิเคราะห์ การเทียบมาตรฐาน และการประเมินการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งระบบการตรวจสอบ และเพื่อความมั่นใจว่าบริษัทได้ 
มีการดำาเนินการด้านการบริหารความเส่ียง และมีประสิทธิภาพในการดำาเนินการท่ีดีและเหมาะสม คณะกรรมการบริษัทจึงได้มอบหมาย
ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้มีหน้าท่ีกำากับดูแลระบบการตรวจสอบ ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการจัดทำารายงานความคืบหน้า
ของการดำาเนินการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการรับทราบอย่างต่อเนื่อง
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กิจกรรมของบริษัทในปี 2555

บริษัทมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 
เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ จำานวนเงิน 30,000.00 บาท

มอบทุนการศึกษา
วันที่ 15 มกราคม 2555

ร่วมกิจกรรมจิตอาสา
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2555

พนักงานบริษัทร่วมกิจกรรมจิตอาสากับตลาดหลักทรัพย์ ฟื้นฟ ู
และส่งมอบโรงเรียนในโครงการ

“คืนโรงเรียนให้ลูกหล�น ส�นสัมพันธ์ชุมชน” ช่วยเหลือโรงเรียน
ที่ถูกน้ำาท่วม ในจังหวัดอยุธยา

บริษัทได้ส่งพนักงานร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำาบล เข้าร่วม 
พิธีจุดเทียนชัย ถวายพระพร สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ฯ เน่ือง 
ในวโรกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนม์พรรษา

ร่วมถวายพระพร กับหน่วยราชการ 
วันที่ 12 สิงหาคม 2555

บริษัทร่วมกับพนักงาน จัดให้มีพิธีสรงน้ำาพระพุทธมนต์ เน่ืองใน 
วันสงกรานต์

สรงน้ำาพระพุทธมนต์
วันที่ 12 เมษายน 2555

รณรงค์ โรค มือ เท้า ปาก
วันที่ 26 มีนาคม 2555

บริษัทร่วมกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล รณรงค์ให้พนักงานเฝ้าระวัง 
เรื่องของโรค มือ เท้า ปาก ในช่วงสถานการณ์ที่มีโรคระบาด

กิจกรรมรณรงค์ ให้พนักงานงดเหล้าเข้าพรรษา ในช่วงเทศกาล
เข้าพรรษา

งดเหล้าเข้าพรรษา 
วันที่ 31 กรกฎาคม 2555
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ร่วมงานครบ 15 ปี ของลูกค้า อาร์ เอส บี
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2555

คุณสุจิตร ศรีเวทย์บดี กรรมการผู้จัดการ  
และคุณพงศ์สันต์ อัศวะศิริจินดา ผู้จัดการฝ่ายขายในประเทศ 
ร่วมงานครบรอบ 15 ปี กับบริษัท อาร์ เอส บี ซึ่งเป็นลูกค้า 
ของบริษัท

รณรงค์สวมใส่หมวกกันน็อค
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2555

รณรงค์ให้พนักงานสวมใส่หมวกกันน็อค ในการขับข่ีจักรยานยนต์ 
และจอดรถในสถานที่ที่บริษัทกำาหนดให้ เพื่อความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อยในองค์กร

จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำาปี เพ่ือเฝ้าระวังปัญหาด้านสุขภาพ 
ของพนักงาน

ตรวจสุขภาพประจำาปี  
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2555

จัดอบรมภายใน
วันที่ 6 ธันวาคม 2555

บริษัทได้เห็นความสำาคัญต่อบุคลากร โดยเชิญวิทยากรจาก
ภายนอกเข้ามาอบรมให้กับพนักงาน เพื่อสร้างความสามัคคี 
และสร้างประสิทธิภาพให้แก่พนักงาน

พนักงานบริษัทร่วมกันทำาบุญตักบาตร ในโอกาสงานเล้ียงส่งท้าย 
ปีเก่า (2555) ต้อนรับปีใหม่ (2556)

ทำาบุญตักบาตร
วันที่ 29 ธันวาคม 2555

กีฬาภายในองค์กร
วันที่ 29 ธันวาคม 2555

จัดแข่งขันกีฬาภายในเพื่อสร้างความสามามัคคีให้แก่พนักงาน
ในหมู่คณะและองค์กร
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บุคคลที่อาจมคีวามขดัแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะของ

รายการ

มูลค่า

ของ

รายการ

นโยบาย

ราคา

ความจำาเป็น 

สมเหตุสมผล

บจ. ลูไซท์ อินเตอร์

เนชั่นแนล เจแปน

ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ 

บริษัท Lucite International 

UK Overseas Holdco1 

Limited

ซื้อวัตถุดิบ     0.33 ราคาที่ตกลงร่วมกันซึ่ง

อ้างอิงตามราคาตลาด

คุณภาพ และ 

ระยะเวลาจัด

ส่ง

บจ. ลูไซท์ อินเตอร์

เนชั่นแนล (เชียงไฮ)  

เทรดดิ้ง 

ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ 

บริษัท Lucite International 

UK Overseas Holdco1 

Limited

ขายสินค้า

ค่าบริการ

17.29

1.00

ราคาเทียบเคียงกับ

ราคาตลาด

ราคาตามสัญญาและ

ราคาที่ตกลงร่วมกัน

ขยายธุรกิจใน

ประเทศจีน

บจ. ลูไซท์ อินเตอร์

เนชั่นแนล โคเลีย

ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ

บริษัท Lucite International 

UK Overseas Holdco1 

Limited

ค่าบริการ     1.75 ราคาตามสัญญาและ

ราคาที่ตกลงร่วมกัน

ขยายธุรกิจใน

ประเทศเกาหลี

บจ.ลูไซท์ อินเตอร์

เนชั่นแนล สิงค์โปร์

พีทีอี   (สิงค์โปร์)

ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ 

บริษัท Lucite International 

UK Overseas Holdco1 

Limited

ค่าบริการ

ซื้อวัตถุดิบ 

0.15

2.39

ราคาตามสัญญาและ

ราคาที่ตกลงร่วมกัน

ราคาที่ตกลงร่วมกันซึ่ง

อ้างอิงตามราคาตลาด

คุณภาพ และ 

ป้องกันวัตถุดิบ

ขาดแคลน

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการระหว่างกัน

 ก�รควบคุมและนโยบ�ยในก�รทำ�ร�ยก�รระหว่�งกัน

 รายการค้าที่สำาคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันประกอบด้วย รายการค้ากับบริษัทในกลุ่ม Lucite บริษัทในกลุ่ม 
Mitsubishi Rayon และ บริษัท เอเซียติ๊ก อะคริลิค จำากัด รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นการดำาเนินการค้าตาม 
ปกติธุรกิจและเป็นไปตามราคาตลาด ค่าบริการเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาและราคาที่ตกลงร่วมกัน 

 ในปี พ.ศ. 2555 บริษัทมีรายการระหว่างกันกับนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเข้าข่ายที่ต้องรายงาน 
ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

 1. ก�รซื้อ/ข�ยสินค้�และบริก�ร สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2555
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บุคคลที่อาจมคีวามขดัแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะของ

รายการ

มูลค่า

ของ

รายการ

นโยบาย

ราคา

ความจำาเป็น 

สมเหตุสมผล

บจ.ลูไซท์ อินเตอร์

เนชั่นแนล ยูเค (ดาร์เวน)

ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ 

บริษัท Lucite International 

UK Overseas Holdco1 

Limited

ซื้อวัตถุดิบ 

ค่าบริการ   

5.62

0.58

ราคาที่ตกลงร่วมกัน

ซึ่งอ้างอิงตามราคา

ตลาด

ราคาตามสัญญาและ

ราคาที่ตกลงร่วมกัน

คุณภาพ และ 

ป้องกันวัตถุดิบ

ขาดแคลน

บ.ลูไซท์ อินเตอร์

เนชั่นแนล ฮอลแลนด์ บี.วี

ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ

บริษัท Lucite International 

UK Overseas Holdco1 

Limited

ซื้อวัตถุดิบ    1.18 ราคาที่ตกลงร่วมกัน

ซึ่งอ้างอิงราคาตลาด

คุณภาพที่

เหมาะสมกับ

ผลิตภัณฑ์

บจ.ไทย เอ็มเอ็มเอ บริษัท มิซูบิชิ เรยอน จำากัด ซื้อวัตถุดิบ 536.73 ราคาที่ตกลงร่วมกัน

ซึ่งอ้างอิงราคาตลาด

คุณภาพ และ 

ป้องกันวัตถุดิบ

ขาดแคลน

บจ. ไดอะโพลีอะคริเลต บริษัท มิซูบิชิ เรยอน จำากัด ซื้อวัตถุดิบ 39.45 ราคาที่ตกลงร่วมกัน

ซึ่งอ้างอิงราคาตลาด

คุณภาพ และ 

ป้องกันวัตถุดิบ

ขาดแคลน

(หน่วย : ล้านบาท)

 1. ก�รซื้อ/ข�ยสินค้�และบริก�ร สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2555 (ต่อ)
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บุคคลที่อาจมคีวามขดัแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะของ

รายการ

มูลค่า

ของ

รายการ

นโยบาย

ราคา

ความจำาเป็น 

สมเหตุสมผล

บจ. ลูไซท์ อินเตอร์

เนชั่นแนล (เชียงไฮ)  

เทรดดิ้ง 

ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ บริษัท 

Lucite International UK 

Overseas Holdco1 Limited

ลูกหนี้การค้า

เจ้าหนี้อื่น

6.23

0.75

ราคาเทียบเคียงกับ

ราคาตลาด

ราคาตามสัญญาและ

ราคาที่ตกลงร่วมกัน 

ขยายธุรกิจใน

ประเทศจีน

บจ. ลูไซท์ อินเตอร์

เนชั่นแนล โคเลีย

ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ บริษัท 

Lucite International UK 

Overseas Holdco1 Limited

เจ้าหนี้อื่น                                1.56 ราคาตามสัญญาและ

ราคาที่ตกลงร่วมกัน 

ขยายธุรกิจใน

ประเทศเกาหลี

บจ.ลูไซท์ อินเตอร์

เนชั่นแนล สิงค์โปร์ พีทีอี   

(สิงค์โปร์)

ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ บริษัท 

Lucite International UK 

Overseas Holdco1 Limited

เจ้าหนี้อื่น                       0.13 ราคาตามสัญญาและ

ราคาที่ตกลงร่วมกัน 

ขยายธุรกิจใน

ประเทศ 

สิงค์โปร์

บจ.ลูไซท์ อินเตอร์

เนชั่นแนล ยูเค (ดาร์เวน)

ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ บริษัท 

Lucite International UK 

Overseas Holdco1 Limited

เจ้าหนี้การค้า                              

เจ้าหนี้อื่น   

1.85

0.14

ราคาที่ตกลงร่วมกัน

ซึ่งอ้างอิงราคาตลาด

ราคาตามสัญญาและ

ราคาที่ตกลงร่วมกัน

คุณภาพ และ 

ป้องกันวัตถุดิบ

ขาดแคลน

บ.ลูไซท์ อินเตอร์

เนชั่นแนล ฮอลแลนด์ บี.วี

ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ บริษัท 

Lucite International UK 

Overseas Holdco1 Limited

เจ้าหนี้การค้า 1.18 ราคาที่ตกลงร่วมกัน

ซึ่งอ้างอิงตามราคา

ตลาด

คุณภาพที่

เหมาะสมกับ

ผลิตภัณฑ์

บจ.ไทย เอ็มเอ็มเอ บริษัท มิซูบิชิ  เรยอน จำากัด เจ้าหนี้การค้า 170.22 ราคาที่ตกลงร่วมกัน

ซึ่งอ้างอิงตามราคา

ตลาด

คุณภาพ และ 

ป้องกันวัตถุดิบ

ขาดแคลน

บจ. ไดอะโพลีอะคริเลต บริษัท มิซูบิชิ  เรยอน จำากัด เจ้าหนี้การค้า 10.43 ราคาที่ตกลงร่วมกัน

ซึ่งอ้างอิงตามราคา

ตลาด

คุณภาพ และ 

ป้องกันวัตถุดิบ

ขาดแคลน

(หน่วย : ล้านบาท)

 2. ยอดค้�งชำ�ระที่เกิดจ�กก�รซื้อและข�ยสินค้�และบริก�ร ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2555
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บริษัทถือเป็นนโยบ�ยท�งก�รบัญชีและก�รเงินที่คณะกรรมก�รบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในก�รกำ�กับดูแลให้มีก�รนำ�เสนองบก�รเงิน 
และส�รสนเทศท�งก�รเงินดังที่ปร�กฏในร�ยง�นประจำ�ปีของบริษัทโดยจัดให้มีก�รจัดทำ�ต�มม�ตรฐ�นก�รบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป 
เพ่ือให้ก�รเปิดเผยข้อมูลและงบก�รเงินมีคว�มถูกต้องครบถ้วนและโปร่งใส รวมท้ังก�รจัดก�รให้มีระบบก�รควบคุมภ�ยใน และผ่�น 
ก�รตรวจสอบจ�กคณะกรรมก�รตรวจสอบ ซ่ึงประกอบไปด้วยกรรมก�รอิสระท้ัง 3 ท่�นท่ียังทำ�หน้�ท่ีในฐ�นะคณะกรรมก�รตรวจสอบ 
(Audit Committee) ด้วย ท่ีแต่ละท่�นล้วนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีอิสระในก�รจัดทำ�ระบบก�รตรวจสอบข้อมูลท�งบัญชีก�รเงินรวมท้ัง 
ก�รตรวจสอบทุกร�ยก�รที่เกี่ยวโยงกัน (Related Party Transactions) เพื่อให้เกิดคว�มโปร่งใสว่�ร�ยก�รดังกล่�วไม่มีผลประโยชน์
ท่ีขัดแย้งกัน (Conflict of Interest) อันอ�จทำ�ให้บริษัทฯ สูญเสียผลประโยชน์ได้ ท้ังน้ีเพ่ือสร้�งคว�มน่�เช่ือถือได้ของงบบัญชีก�รเงิน
ของบริษัทซึ่งถือเป็นเจตน�รมณ์และนโยบ�ยของบริษัทในก�รดำ�เนินธุรกิจต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีของบริษัท

คณะกรรมก�รบริษัททุกท่�นได้พิจ�รณ�และตรวจท�นร�ยง�นงบบัญชีก�รเงินประจำ�ปี 2555 แล้วและ มีคว�มมั่นใจว่� งบก�รเงิน
ของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันว�คม 2555 มีคว�มถูกต้องเรียบร้อยและจัดทำ�ข้ึนต�มม�ตรฐ�นก�รบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไปต�มคว�มเห็น 
ที่ผู้สอบบัญชีได้แสดงไว้ในร�ยง�นของผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้มีก�รถือปฏิบัติอย่�งสม่ำ�เสมอ และมีก�รเปิดเผยข้อมูลอย่�งเพียงพอ

        (น�ย ไซ จิน ลู)    (น�ยสุจิตร  ศรีเวทย์บดี)
                      ประธ�นคณะกรรมก�ร                        กรรมก�รผู้จัดก�ร

ความรับผิดชอบของกรรมการในการจัดทำารายงานการเงิน
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
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บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำ�กัด (มห�ชน)36

2555 2554 2553

ร�ยได้ (ล้�นบ�ท) 1,581.68 1,564.14 1,593.16

ค่�ใช้จ่�ย (ล้�นบ�ท) 1,447.44 1,470.57 1,523.08

กำ�ไรสุทธิต่อปี (ล้�นบ�ท) 105.37 66.87 51.99

กำ�ไรต่อหุ้น (บ�ท) 8.67 5.50 4.28

จำ�นวนหุ้น (ล้�นบ�ท) 12.15 12.15 12.15

สินทรัพย์  (ล้�นบ�ท) 1,081.03 950.53 1,031.74

หนี้สิน (ล้�นบ�ท) 444.38 339.83 428.19

ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้�นบ�ท) 636.65 610.69 603.55

มูลค่�หุ้นต�มบัญชีต่อหุ้น (ล้�นบ�ท) 52.40 50.26 49.68

ร�ยได้  (ล้�นบ�ท) สินทรัพย์ (ล้�นบ�ท)

0

500

1,000

1,500

0

500

1,000

1,500

2555 2553 2554 25552553

1,593.16 1,581.68

2554

1,564.14

1,031.74
1,081.03

950.53

2,0002,000

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป
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คำาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำาเนินงาน

1. ผลก�รปฏิบัติง�นต�มแผนก�รดำ�เนินธุรกิจ
 สรุปผลก�รปฏิบัติง�นต�มแผนก�รดำ�เนินธุรกิจในปี 2555 โดยสังเขปดังนี้

(1.1 ) บรษิทัยงัคงรกัษ�สถติดิ�้นคว�มปลอดภยัในก�รทำ�ง�นจนถงึสิน้ปทีีผ่�่นม� โดยไมม่อีบุตัเิหตรุ�้ยแรง (reportable injury) ทีเ่กดิขึน้ 
กบัพนกัง�น สถติมิ�กกว�่ 15.3 ล�้นชัว่โมงก�รทำ�ง�น  ทัง้นี ้เพร�ะบรษิทัยดึมัน่และปฏบิตัติ�มนโยบ�ยด�้นคว�มปลอดภยั อ�ชวีอน�มยัและ 
สิ่งแวดล้อมในก�รทำ�ง�นที่เน้นให้คว�มสำ�คัญต่อพนักง�น โดยมีก�รส่งเสริม ฝึกอบรมให้พนักง�นทุกระดับมีคว�มเข้�ใจและมีทักษะ 
ในก�รทำ�ง�นร่วมกันใหเ้กิดคว�มปลอดภยั มสีขุอน�มยัทีด่ ีพรอ้มทัง้ก�รจดัก�รใหม้สีิง่แวดลอ้มทีด่ีในก�รทีท่ำ�ง�น โดยมคีณะกรรมก�ร
คว�มปลอดภัย อ�ชีวอน�มัย และสภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�น ( SHE Committee) ทำ�หน้�ที่กำ�กับดูแลทั้งด้�นก�รกำ�หนดนโยบ�ย 
วตัถปุระสงค ์เป�้หม�ย และก�รจดัทำ�แผนก�รปรบัปรงุ (SHE Improvement Plan) ประจำ�ป ีรวมทัง้ยงัมกี�รตดิต�มและประเมนิผลง�น 
ระหว่�งปี 

นอกจ�กนี้บริษัทยังให้คว�มสำ�คัญต่อก�รปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ในก�รทำ�ง�นอย่�งต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดคว�มปลอดภัยสูงสุด 
ต่อผู้ปฏิบัติง�น และเพิ่มประสิทธิภ�พต่อผลผลิต

ดว้ยก�รเลง็เหน็คว�มปลอดภยัในก�รทำ�ง�นเปน็หน่ึงในนโยบ�ยทีส่ำ�คญั จงึใหถ้อืเปน็หน�้ทีค่ว�มรบัผดิชอบของพนกัง�นและผูบ้รหิ�ร
ทุกคนที่จะต้องยึดมั่นในหลักก�รและกฏระเบียบด้�นคว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�นเป็นสำ�คัญ 

บริษทัได้ผ�่นก�รตรวจสอบและไดใ้บรบัรองม�ตรฐ�นระบบก�รจดัก�รอ�ชวีอน�มยัและคว�มปลอดภยั (TIS18001) อนัเป็นก�รยนืยนั 
ในก�รดำ�เนินก�รธุรกิจที่ให้คว�มสนใจในคว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�นของพนักง�นและผู้เกี่ยวข้องทุกคน

(1.2) ในท�่มกล�งภ�วะเศรษฐกจิถดถอยทัว่โลกและปัญห�ด�้นเสถยีรภ�พของค�่เงนิบ�ททีม่แีนวโนม้แขง็ค�่ขึน้เมือ่เทยีบกบัสกลุเงนิสำ�คญั
ของต�่งประเทศโดยเฉพ�ะเงนิเหรยีญสหรฐั ซึง่สง่ผลกระทบโดยตรงตอ่ก�รจำ�หน�่ยสนิค�้ไปต�่งประเทศ บริษทักยั็งคงคว�มส�ม�รถ 
รกัษ�ดลุยภ�พสดัสว่นก�รข�ยระหว�่งในประเทศและต�่งประเทศเพือ่รกัษ�ผลกำ�ไรเบือ้งตน้ใหไ้ดม้�กทีส่ดุ ซึง่ในป ี2555 บรษิทัได้เพิม่ 
สัดส่วนก�รข�ยในประเทศม�กขึ้นโดยเฉพ�ะในครึ่งปีหลังเพื่อลดผลกระทบของค่�เงินบ�ทที่แข็งค่�ขึ้นเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐ 
และเพิ่มปริม�ณก�รข�ยแผ่นพล�สติกระบบเครื่องรีดในประเทศม�กขึ้นเพื่อชดเชยกับยอดข�ยที่สูญเสียไปจ�กก�รข�ยแผ่น ABS/
HIPS ในอุตส�หกรรมก�รผลิตตูเ้ยน็ อนัเปน็ผลจ�กทีผู่ผ้ลติร�ยใหญไ่ดเ้พิม่กำ�ลงัก�รผลติแผน่ดงักล�่วเพือ่ใชเ้องและลดก�รสัง่ซือ้จ�ก 
บริษทัลง ซึง่โดยภ�พรวมยอดก�รผลติและจำ�หน่�ยแผน่พล�สตกิระบบเครือ่งรดีในป ี2555 กม็ปีรมิ�ณใกล้เคียงกบัปีกอ่น แต่ผลกำ�ไร
สุทธิจ�กก�รดำ�เนินง�นในปี 2555 ของบริษัทมีผลประกอบก�รที่เพิ่มขึ้นจ�กปีก่อน 58% อันเป็นผลจ�กต้นทุนก�รผลิตที่ลดลงจ�ก
ร�ค�วัตถุดิบที่อ่อนตัวลงในครึ่งปีแรกและก�รเพิ่มประสิทธิภ�พก�รผลิตพร้อม ๆ  กับก�รรักษ�ระดับร�ค�ข�ยโดยเฉลี่ยให้คงที่ จึงส่ง
ผลทำ�ให้กำ�ไรสุทธิหลังหักภ�ษีเงินได้นิติบุคคลในปี 2555 เพิ่มขึ้นที่ 105.4 ล้�นบ�ท จ�กปีก่อนที่ 66.9 ล้�นบ�ท

(1.3) บรษิทัยงัคงเนน้ก�รพฒัน�ปรบัปรงุคณุภ�พสนิค�้ใหไ้ดม้�ตรฐ�นสงูขึน้เพือ่ตอบสนองคว�มตอ้งก�รของลกูค�้ทัง้ภ�ยในประเทศ
และต�่งประเทศอกีทัง้กำ�หนดเป�้หม�ยในก�รเพิม่ประสทิธภิ�พก�รผลติและก�รลดคว�มสญูเสยีจ�กขบวนก�รผลติเพือ่ผลด�้นก�รลด
ตน้ทุนก�รผลติโดยรวมและสร�้งคว�มแตกต�่งของตวัผลติภณัฑข์องบรษิทัเพือ่หลกีเลีย่งก�รข�ยทีเ่นน้เฉพ�ะก�รแขง่ขนัด�้นร�ค�เท�่นัน้  

2. ผลก�รดำ�เนินง�น

ในปี 2555 บริษัทมีร�ยได้จ�กก�รข�ยสุทธิ 1,532.30 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นจำ�นวน 22.01 ล้�นบ�ท หรือคิดเป็นอัตร�ร้อยละ 1.46 
เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เน่ืองจ�กปริม�ณก�รข�ยที่เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยจ�กผลกระทบน้ำ�ท่วมช่วงปล�ยปีก่อนส่งผลต่อเนื่อง 
ยังตน้ป ี2555 อย�่งไรกด็บีรษิทัมกีำ�ไรสทุธิในป ี2555 เพิม่ขึน้จำ�นวน 38.51 ล�้นบ�ท หรอืคิดเปน็อตัร�รอ้ยละ 57.59 เมือ่เปรยีบเทยีบ 
กับปีก่อน อันมีส�เหตุจ�กยอดข�ยท่ีเพิ่มขึ้นในขณะที่ต้นทุนข�ยสินค้�ลดลงซึ่งส�เหตุม�จ�กต้นทุนวัตถุดิบลดลงช่วงปล�ยปีก่อน 
ทำ�ให้อัตร�กำ�ไรจ�กก�รดำ�เนินง�นเพิ่มขึ้น อัตร�ร้อยละ 5.57 และ 2.83 ต�มลำ�ดับ เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ที่อัตร�กำ�ไรสุทธิ 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.66 และ 4.27 ต�มลำ�ดับ และอัตร�ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น ที่อัตร�ร้อยละ 16.90 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน 
ที่อัตร�ร้อยละ 11.01

3. ฐ�นะก�รเงิน

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันว�คม พ.ศ. 2555 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น เท่�กับ 1081.03 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นเท่�กับ 130.50 ล้�นบ�ท 
หรอืคดิเปน็อตัร�รอ้ยละ 13.73 จ�กป ี2554 โดยส�เหตหุลกัเปน็ผลม�จ�กก�รเพิม่ขึน้ของลกูหนีก้�รค�้และลกูหนีอ้ืน่ จ�กผลประกอบ
ก�รที่เมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งลดลงไปในช่วงน้ำ�ท่วมตอนปล�ยปีก่อน
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หนี้สิน

ณ วันท่ี 31 ธันว�คม พ.ศ. 2555 บริษัทมีหนี้สินรวม จำ�นวนเท่�กับ 444.38 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นจำ�นวน 104.54 ล้�นบ�ทหรือ 
คิดเป็นอัตร�ร้อยละ 30.76 จ�กปีก่อน โดยเป็นผลม�จ�กก�รเพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียน จำ�นวน 102.91 ล้�นบ�ทเมื่อเปรียบเทียบ 
กับปีก่อน ส�เหตุหลักม�จ�กหนี้สินหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นในส่วนของเจ้�หนี้ก�รค้�และเจ้�หนี้อื่น อันเป็นส�เหตุม�จ�กก�รผลิตที่ 
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งได้รับผลกระทบของวิกฤตน้ำ�ท่วมในช่วงปล�ยปี ส่งผลให้อัตร�ก�รหมุนเวียนของหนี้สินต่อส่วนของ 
ผู้ถือหุ้น เท่�กับอัตร�ร้อยละ 0.70 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน ที่อัตร�ร้อยละ  25.0

สภ�พคล่อง   

ปี 2555 บริษัทมีกระแสเงินสดรับสุทธิจ�กก�รดำ�เนินง�น จำ�นวนเท่�กับ 124.58 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นจ�กปีก่อน เท่�กับจำ�นวน 46.66 
ล้�นบ�ท ส�เหตุม�จ�กก�รเพิ่มขึ้นของลูกหนี้ก�รค้� ในสัดส่วนท่ีต่ำ�กว่�ก�รเพิ่มขึ้นของเจ้�หนี้ก�รค้� อันเป็นผลม�จ�กปริม�ณ 
ก�รข�ยและก�รผลติท่ีเพิม่ข้ึนเมือ่เปรยีบเทียบกบัปกีอ่นซึง่ไดร้บัผลกระทบจ�กวกิฤตน้ำ�ทว่มชว่งปล�ยป ีกระแสเงนิสดใชไ้ปในกิจกรรม
ลงทนุ จำ�นวนเท�่กบั 11.71 ล�้นบ�ท และกจิกรรมจดัห�เงนิจำ�นวน 79.55 ล�้นบ�ท ลดลงจำ�นวน  87.75 ล�้นบ�ท และเพิม่ขึน้จำ�นวน 
 30.52 ล�้นบ�ทจ�กป ี2554 ต�มลำ�ดบั ส�เหตหุลกัม�จ�กเม่ือปกีอ่นมกี�รลงทนุเพือ่ซือ้ทีด่นิ และจ�่ยเงินปนัผลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ต�มผลก�ร 
ดำ�เนินง�นปี 2554 และจ่�ยเงินปันผลระหว่�งก�ลจ�กผลก�รดำ�เนินง�นปี 2555 เพิ่มขึ้น ส่งผลให้เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด
ในปี 2555 เพิ่มขึ้นจ�กปี 2554 จำ�นวน 33.32 ล้�นบ�ท   

แม้ว่�บริษัทจะมีกระแสเงินสดรับสุทธิจ�กก�รดำ�เนินง�นเพิ่มขึ้น และกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนลดลง ในขณะที่กิจกรรม 
จดัห�เงนิเพ่ิมขึน้ ทำ�ให้อตัร�สว่นสภ�พคลอ่งของบรษัิทในป ี2555 ยงัคงมสีภ�พคลอ่งสงู เท�่กบั 1.63 เท�่ ลดลงเลก็นอ้ยเมือ่เปรยีบเทยีบ 
กับปีก่อนซึ่งอยู่ในระดับ เท่�กับ 1.79 เท่�

โครงสร้�งเงินทุน

บริษัทมีอัตร�ส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่�กับ 0.70 เท่�เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนซึ่งเท่�กับ 0.56 เท่�เป็นผลม�จ�กก�รเพิ่มขึ้น
ในสว่นของเจ�้หนีก้�รค�้และเจ�้หน้ีอืน่ในขณะทีอ่ตัร�สว่นคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระดอกเบ้ียจ�่ยมแีนวโนม้ทีด่ขีึน้จ�กระดบั 1,971.41 
เท่�ในปี 2554 ม�อยู่ที่ระดับ 6,805.02 เท่�ในปี 2555 เนื่องจ�กหนี้สินต�มสัญญ�เช่�ก�รเงินลดลง

จ�กฐ�นะก�รเงินและผลก�รดำ�เนินง�นในปี 2555 คณะกรรมก�รมีมติให้เสนอที่ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติก�รจ่�ยเงิน 
ปนัผลสำ�หรับปี 2555 ในอตัร�หุน้ละ 7.00 บ�ท คิดเปน็จำ�นวนเงนิรวมเท่�กบั 85,050,000.00 บ�ท (แปดสบิห้�ล้�นห�้หมืน่บ�ทถว้น) 
หรอืคดิเปน็อตัร�เงินปนัผลรอ้ยละ 80.71 ของกำ�ไรสทุธสิำ�หรบัป ีโดยมตขิองทีป่ระชมุกรรมก�รครัง้ที ่5/2555 ลงวนัที ่10 สงิห�คม 2555 
ได้มีมติให้จ่�ยเป็นเงินปันผลระหว่�งก�ล จำ�นวน 2.00 บ�ทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำ�นวน 24,300,000.00 บ�ท ในวันที่   
7 กันย�ยน พ.ศ. 2555 และส่วนที่เหลือจำ�นวน 5.00 บ�ทต่อหุ้นรวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำ�นวน 60,750,000.00 บ�ท โดยกำ�หนดจ่�ย
เงินปันผลดังกล่�วในวันที่ 20 พฤษภ�คม พ.ศ. 2556

4.  ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อ�จมีผลต่อก�รดำ�เนินง�นหรือฐ�นะก�รเงินในอน�คต

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อก�รดำ�เนินง�นในอน�คตได้อธิบ�ยไว้ในข้อ 1. เรื่องปัจจัยคว�มเสี่ยงแล้ว
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ร�ยง�นของผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ต

เสนอ   ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำ�กัด (มห�ชน)

ข้�พเจ้�ได้ตรวจสอบงบก�รเงินของบริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำ�กัด (มห�ชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐ�นะก�รเงิน ณ วันที่ 31 
ธันว�คม 2555 งบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงก�รเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดสำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน 
รวมถึงหม�ยเหตุสรุปนโยบ�ยก�รบัญชีที่สำ�คัญและหม�ยเหตุเรื่องอื่นๆ 

คว�มรับผิดชอบของผู้บริห�รต่องบก�รเงิน

ผู้บริห�รเป็นผู้รับผิดชอบในก�รจัดทำ�และก�รนำ�เสนองบก�รเงินเหล่�นี้โดยถูกต้องต�มที่ควรต�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน
และรับผิดชอบเกี่ยวกับก�รควบคุมภ�ยในที่ผู้บริห�รพิจ�รณ�ว่�จำ�เป็นเพื่อให้ส�ม�รถจัดทำ�งบก�รเงินที่ปร�ศจ�กก�รแสดงข้อมูล 
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นส�ระสำ�คัญไม่ว่�จะเกิดจ�กก�รทุจริตหรือข้อผิดพล�ด

คว�มรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้�พเจ้�เป็นผู้รับผิดชอบในก�รแสดงคว�มเห็นต่องบก�รเงินดังกล่�วจ�กผลก�รตรวจสอบของข้�พเจ้� ข้�พเจ้�ได้ปฏิบัติง�นตรวจสอบ
ต�มม�ตรฐ�นก�รสอบบัญชี ซึ่งกำ�หนดให้ข้�พเจ้�ปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดด้�นจรรย�บรรณ รวมถึงว�งแผนและปฏิบัติง�นตรวจสอบ
เพื่อให้ได้คว�มเชื่อมั่นอย่�งสมเหตุสมผลว่� งบก�รเงินปร�ศจ�กก�รแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นส�ระสำ�คัญหรือไม่

ก�รตรวจสอบรวมถึงก�รใช้วิธีก�รตรวจสอบเพื่อให้ได้ม�ซ่ึงหลักฐ�นก�รสอบบัญชีเก่ียวกับจำ�นวนเงินและก�รเปิดเผยข้อมูลในงบ
ก�รเงิน วิธีก�รตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงก�รประเมินคว�มเสี่ยงจ�กก�รแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นส�ระสำ�คัญของงบก�รเงินไม่ว่�จะเกิดจ�กก�รทุจริตหรือข้อผิดพล�ด ในก�รประเมินคว�มเสี่ยงดังกล่�ว ผู้สอบ
บัญชีพิจ�รณ�ก�รควบคุมภ�ยในที่เกี่ยวข้องกับก�รจัดทำ�และก�รนำ�เสนองบก�รเงินโดยถูกต้องต�มที่ควรของกิจก�ร เพื่อออกแบบ
วิธีก�รตรวจสอบที่เหม�ะสมกับสถ�นก�รณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในก�รแสดงคว�มเห็นต่อประสิทธิผลของก�รควบคุมภ�ยใน
ของกิจก�ร ก�รตรวจสอบรวมถึงก�รประเมินคว�มเหม�ะสมของนโยบ�ยก�รบัญชีท่ีผู้บริห�รใช้และคว�มสมเหตุสมผลของประม�ณก�ร
ท�งบัญชีที่จัดทำ�ขึ้นโดยผู้บริห�ร รวมทั้งก�รประเมินก�รนำ�เสนองบก�รเงินโดยรวม 

ข้�พเจ้�เชื่อว่�หลักฐ�นก�รสอบบัญชีที่ข้�พเจ้�ได้รับเพียงพอและเหม�ะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในก�รแสดงคว�มเห็นของข้�พเจ้�

คว�มเห็น

ข้�พเจ้�เห็นว่�งบก�รเงินข้�งต้นแสดงฐ�นะก�รเงิน ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2555 ผลก�รดำ�เนินง�นและกระแสเงินสดสำ�หรับปีสิ้นสุด
วันเดียวกันของบริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำ�กัด (มห�ชน) โดยถูกต้องต�มที่ควรในส�ระสำ�คัญต�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน

ศุภชัย ปัญญาวัฒโน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930

บริษัท สำานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำากัด

กรุงเทพฯ : 20 กุมภาพันธ์ 2556

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำ�กัด (มห�ชน)
งบแสดงฐ�นะก�รเงิน
ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2555

(หน่วย : บ�ท)

ณ วันที่

31 ธันว�คม 2555

ณ วันที่

31 ธันว�คม 2554หม�ยเหตุ

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด 167,812,044 134,496,799

เงินลงทุนชั่วคร�ว - เงินฝ�กประจำ� 12 1,044,308 1,019,018

ลูกหนี้ก�รค้�และลูกหนื้อื่น 7 376,949,729 310,252,164

สินค้�คงเหลือ 8 150,012,513 135,357,876

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 6,794,820 6,334,967

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 702,613,414 587,460,824

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์ 9 376,550,375 360,896,648

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 1,587,483 1,734,539

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 277,717 435,030

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 378,415,575 363,066,217

รวมสินทรัพย์ 1,081,028,989 950,527,041

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้

งบการเงิน
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บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำ�กัด (มห�ชน)
งบแสดงฐ�นะก�รเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2555

(หน่วย : บ�ท)

ณ วันที่

31 ธันว�คม 2555

ณ วันที่

31 ธันว�คม 2554หม�ยเหตุ

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้�หนี้ก�รค้�และเจ้�หนี้อื่น 10 418,182,793 307,350,578

ภ�ษีเงินได้ค้�งจ่�ย 9,687,429 14,356,466

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 2,966,513 6,223,717

รวมหนี้สินหมุนเวียน 430,836,735 327,930,761

หนี้สินไม่หมุนเวียน

สำ�รองผลประโยชน์ระยะย�วของพนักง�น 11 13,540,712 11,904,130

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 13,540,712 11,904,130

รวมหนี้สิน 444,377,447 339,834,891

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

 ทุนจดทะเบียน

  หุ้นส�มัญ 12,150,000 หุ้น มูลค่�หุ้นละ 10 บ�ท 121,500,000 121,500,000

 ทุนออกจำ�หน่�ยและชำ�ระเต็มมูลค่�แล้ว

  หุ้นส�มัญ 12,150,000 หุ้น มูลค่�หุ้นละ 10 บ�ท 121,500,000 121,500,000

ส่วนเกินมูลค่�หุ้นส�มัญ 233,350,000 233,350,000

กำ�ไรสะสม

 จัดสรรแล้ว - สำ�รองต�มกฎหม�ย 13 12,150,000 12,150,000

 ยังไม่ได้จัดสรร 269,651,542 243,692,150

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 636,651,542 610,692,150

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,081,028,989 950,527,041

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้
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บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำ�กัด (มห�ชน)
งบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2555

(หน่วย : บ�ท)

หม�ยเหตุ 2555 2554

กำ�ไรข�ดทุน:

ร�ยได้

ร�ยได้จ�กก�รข�ย 1,532,304,036 1,510,298,955

ร�ยได้ค่�บริก�ร 520,947 3,152,137

ร�ยได้อื่น

 ร�ยได้จ�กก�รข�ยเศษซ�ก 41,672,237 39,299,009

 อื่น ๆ 7,185,156 11,388,886

รวมร�ยได้ 1,581,682,376 1,564,138,987

ค่�ใช้จ่�ย

ต้นทุนข�ยและบริก�ร 1,317,416,614 1,348,643,841

ค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ย 54,074,523 51,942,748

ค่�ใช้จ่�ยในก�รบริห�ร 75,946,519 69,988,312

รวมค่�ใช้จ่�ย 1,447,437,656 1,470,574,901

กำ�ไรก่อนค่�ใช้จ่�ยท�งก�รเงินและค่�ใช้จ่�ยภ�ษีเงินได้ 134,244,720 93,564,086

ค่�ใช้จ่�ยท�งก�รเงิน (23,236) (49,670)

กำ�ไรก่อนค่�ใช้จ่�ยภ�ษีเงินได้ 134,221,484 93,514,416

ค่�ใช้จ่�ยภ�ษีเงินได้ (28,849,891) (26,648,114)

กำ�ไรสำ�หรับปี 105,371,593 66,866,302

กำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

ผลข�ดทุนจ�กก�รประม�ณก�รต�มหลักคณิตศ�สตร์ประกันภัย (437,201) -

กำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี (437,201) -

กำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี 104,934,392 66,866,302

กำ�ไรต่อหุ้น 15

กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐ�น 8.67 5.50

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้
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บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำ�กัด (มห�ชน)
งบกระแสเงินสด
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2555

(หน่วย : บ�ท)

2555 2554

กระแสเงินสดจ�ก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำ�เนินง�น

กำ�ไรก่อนภ�ษี 134,221,484 93,514,416

ร�ยก�รปรับกระทบยอดกำ�ไรก่อนภ�ษีเป็นเงินสดรับ (จ่�ย)

 จ�กกิจกรรมดำ�เนินง�น

 ค่�เสื่อมร�ค�และค่�ตัดจำ�หน่�ย 18,945,014 26,690,058

 ก�รปรับลดสินค้�คงเหลือเป็นมูลค่�สุทธิที่จะได้รับ 1,216,325 1,422,144

 กำ�ไรจ�กก�รจำ�หน่�ยอุปกรณ์ (533,641) -

 ข�ดทุนจ�กก�รตัดจำ�หน่�ยอุปกรณ์ 3,994 3

 สำ�รองผลประโยชน์ระยะย�วของพนักง�น 1,491,381 1,232,660

 (กำ�ไร) ข�ดทุนจ�กอัตร�แลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 443,691 (2,112,703)

 ดอกเบี้ยรับ (630,243) (864,004)

 ค่�ใช้จ่�ยดอกเบี้ย 23,236 49,670

กำ�ไรจ�กก�รดำ�เนินง�นก่อนก�รเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์

 และหนี้สินดำ�เนินง�น 155,181,241 119,932,244

สินทรัพย์ดำ�เนินง�น (เพิ่มขึ้น) ลดลง

 ลูกหนี้ก�รค้�และลูกหนื้อื่น (67,188,674) 80,488,450

 สินค้�คงเหลือ (15,870,961) 1,106,168

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (464,673) 1,067,883

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 157,313 (35,000)

หนี้สินดำ�เนินง�นเพิ่มขึ้น (ลดลง)

 เจ้�หนี้ก�รค้�และเจ้�หนี้อื่น 89,922,875 (104,918,515)

 หนี้สินหมุนเวียนอื่น (3,323,627) 735,456

 สำ�รองผลประโยชน์ระยะย�วของพนักง�น (292,000) (456,996)

เงินสดจ�กกิจกรรมดำ�เนินง�น 158,121,494 97,919,690

 จ่�ยดอกเบี้ย (23,236) (49,670)

 จ่�ยภ�ษีเงินได้ (33,518,928) (19,954,117)

เงินสดสุทธิจ�กกิจกรรมดำ�เนินง�น 124,579,330 77,915,903

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้
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บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำ�กัด (มห�ชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2555

(หน่วย : บ�ท)

2555 2554

กระแสเงินสดจ�ก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่�ยเพื่อซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ (12,730,372) (16,450,158)

เงินสดจ่�ยเพื่อซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ (310,501) (32,000)

เงินสดรับจ�กก�รจำ�หน่�ยอุปกรณ์ 721,754 -

เงินสดจ่�ยเพื่อซื้อที่ดิน - (83,825,646)

ดอกเบี้ยรับ 609,773 848,271

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (11,709,346) (99,459,533)

กระแสเงินสดจ�ก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดห�เงิน

ชำ�ระคืนหนี้สินต�มสัญญ�เช่�ก�รเงิน (575,456) (425,902)

เงินปันผลจ่�ย (78,975,000) (48,600,000)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดห�เงิน (79,550,456) (49,025,902)

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 33,319,528 (70,569,532)

กำ�ไร (ข�ดทุน) จ�กอัตร�แลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง

 สำ�หรับเงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด (4,283) 116,713

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสดต้นปี 134,496,799 204,949,618

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสดปล�ยปี 167,812,044 134,496,799

- -

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

ร�ยก�รที่ไม่ใช่เงินสด

 ร�ยก�รซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่�ยชำ�ระ 26,295,790 2,997,530

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้
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บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำ�กัด (มห�ชน)
หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2555

1. ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ

บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำ�กัด (มห�ชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมห�ชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำ�เน�ในประเทศไทย โดยมี   
ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ คือ Lucite International UK Overseas Holdco1 Limited ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศ
อังกฤษ และบริษัท เอเซียติ๊ก อะคริลิค จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย โดยถือหุ้นร้อยละ 42.3 
และร้อยละ 34.1 ต�มลำ�ดับ Lucite International UK Overseas Holdco1 Limited เป็นบริษัทย่อยของบริษัท Lucite 
International Group Limited ซ่ึงเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดต้ังในประเทศอังกฤษและมี Mitsubishi Rayon Company 
Limited ซ่ึงเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศญี่ปุ่นเป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัท ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือก�ร
ผลิตและจำ�หน่�ยแผ่นพล�สติกอะคริลิค (Acrylic) แผ่นเอบีเอส (Acrylonitrile Butadiene Styrene) และแผ่นไฮอิมแพค 
(High Impact Polystyrene) ท่ีอยู่ต�มท่ีจดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ท่ี 60-61 หมู่ 9 ถนนพุทธมณฑล ส�ย 4 ตำ�บลกระทุ่มล้ม 
อำ�เภอส�มพร�น จังหวัดนครปฐม

2. เกณฑ์ในก�รจัดทำ�งบก�รเงิน

งบก�รเงินนี้จัดทำ�ขึ้นต�มม�ตรฐ�นก�รบัญชีที่กำ�หนดในพระร�ชบัญญัติวิช�ชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงร�ยก�รใน
งบก�รเงินต�มข้อกำ�หนดในประก�ศกรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้�ลงวันที่ 28 กันย�ยน 2555 ออกต�มคว�มในพระร�ชบัญญัติ
ก�รบัญชี พ.ศ. 2543

 งบก�รเงินฉบับภ�ษ�ไทยเป็นงบก�รเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นท�งก�รต�มกฎหม�ย งบก�รเงินฉบับภ�ษ�อังกฤษแปลจ�ก
งบก�รเงินฉบับภ�ษ�ไทยนี้

 งบก�รเงินนี้ได้จัดทำ�ขึ้นโดยใช้เกณฑ์ร�ค�ทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่�งอื่นในนโยบ�ยก�รบัญชี

3. ม�ตรฐ�นก�รบัญชีใหม่ที่ยังไม่มีผลบังคับใช้

สภ�วชิ�ชพีบญัชไีดอ้อกม�ตรฐ�นก�รบญัชฉีบบัปรบัปรงุและม�ตรฐ�นก�รบญัชีใหม่ซึง่มีผลบงัคบัใชส้ำ�หรบัรอบระยะเวล�
บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกร�คม 2556 ต�มร�ยละเอียดข้�งล่�งนี้

ม�ตรฐ�นก�รบัญชี

 ฉบับที่ 12 ภ�ษีเงินได้
 ฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) ก�รบัญชีสำ�หรับเงินอุดหนุนจ�กรัฐบ�ล และก�รเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับคว�มช่วยเหลือ
  จ�กรัฐบ�ล
 ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจ�กก�รเปลี่ยนแปลงของอัตร�แลกเปลี่ยนเงินตร�ต่�งประเทศ

ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน

 ฉบับที่ 8 ส่วนง�นดำ�เนินง�น
ก�รตีคว�มม�ตรฐ�นก�รบัญชี 
 ฉบับท่ี 10 คว�มช่วยเหลือจ�กรัฐบ�ล - กรณีท่ีไม่มีคว�มเก่ียวข้องอย่�งเฉพ�ะเจ�ะจงกับกิจกรรม
  ดำ�เนินง�น
 ฉบับที่ 21 ภ�ษีเงินได้ - ก�รได้รับประโยชน์จ�กสินทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค่�เสื่อมร�ค�ที่ตีร�ค�ใหม่
 ฉบับที่ 25 ภ�ษีเงินได้ - ก�รเปลี่ยนแปลงสถ�นภ�พท�งภ�ษีของกิจก�รหรือของผู้ถือหุ้น

ฝ่�ยบริห�รของบริษัทฯเชื่อว่�ม�ตรฐ�นก�รบัญชีข้�งต้นจะไม่มีผลกระทบอย่�งเป็นส�ระสำ�คัญต่องบก�รเงินเมื่อนำ�ม�ถือ
ปฏิบัติ ยกเว้นม�ตรฐ�นก�รบัญชีเรื่องภ�ษีเงินได้ ซึ่งมีร�ยละเอียดดังนี้ 

ม�ตรฐ�นก�รบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภ�ษีเงินได้ 

ม�ตรฐ�นก�รบัญชีฉบับนี้กำ�หนดให้กิจก�รระบุผลแตกต่�งช่ัวคร�วท่ีเกิดจ�กคว�มแตกต่�งของมูลค่�สินทรัพย์และหนี้
สินระหว่�งเกณฑ์ท�งบัญชีและภ�ษีอ�กร เพื่อรับรู้ผลกระทบท�งภ�ษีเป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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ต�มหลักเกณฑ์ที่กำ�หนด ฝ่�ยบริห�รของบริษัทฯค�ดว่�ก�รนำ�ม�ตรฐ�นก�รบัญชีดังกล่�วม�ใช้จะมีผลทำ�ให้กำ�ไรสะสม       
ที่ยกม�ต้นปี 2556 ของบริษัทฯมีจำ�นวนเพิ่มขึ้นประม�ณ 1.7 ล้�นบ�ท

นอกจ�กนี้ สภ�วิช�ชีพบัญชีได้ออกประก�ศสภ�วิช�ชีพบัญชี ฉบับที่ 30/2555 - 34/2555 ซึ่งลงประก�ศในร�ชกิจจ�-
นุเบกษ� เมื่อวันที่ 17 มกร�คม 2556 ให้ใช้แนวปฏิบัติท�งบัญชีและก�รตีคว�มม�ตรฐ�นก�รบัญชี ดังต่อไปนี้

วันที่มีผลบังคับใช้

แนวท�งปฏิบัติท�งบัญชีเกี่ยวกับก�รโอนและก�รรับโอนสินทรัพย์ท�งก�รเงิน 1 มกร�คม 2556

ก�รตีคว�มม�ตรฐ�นก�รบัญชี

 ฉบับที่ 29 ก�รเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปท�นบริก�ร 1 มกร�คม 2557

ก�รตีคว�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน

 ฉบับที่ 4 ก�รประเมินว่�ข้อตกลงประกอบด้วยสัญญ�เช่�หรือไม่ 1 มกร�คม 2557

 ฉบับที่ 12 ข้อตกลงสัมปท�นบริก�ร 1 มกร�คม 2557

 ฉบับที่ 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้� 1 มกร�คม 2557

ฝ่�ยบริห�รของบริษัทฯเชื่อว่�ม�ตรฐ�นก�รบัญชีข้�งต้นจะไม่มีผลกระทบอย่�งเป็นส�ระสำ�คัญต่องบก�รเงินเมื่อนำ�ม�ถือ 
ปฏิบัติ

4. นโยบ�ยก�รบัญชีที่สำ�คัญ 

4.1 ก�รรับรู้ร�ยได้

ขายสินค้า

ร�ยได้จ�กก�รข�ยสินค้�รับรู้เมื่อบริษัทฯได้โอนคว�มเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสำ�คัญของคว�มเป็นเจ้�ของสินค้�ให้กับ
ผู้ซื้อแล้ว ร�ยได้จ�กก�รข�ยแสดงมูลค่�ต�มร�ค�ในใบกำ�กับสินค้�โดยไม่รวมภ�ษีมูลค่�เพิ่ม สำ�หรับสินค้�ที่ได้ส่งมอบ
หลังจ�กหักส่วนลดแล้ว

รายได้ค่าบริการ

ร�ยได้ค่�บริก�รรับรู้เมื่อได้ให้บริก�รแล้วโดยพิจ�รณ�ถึงขั้นคว�มสำ�เร็จของง�น 

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับถือเป็นร�ยได้ต�มเกณฑ์คงค้�งโดยคำ�นึงถึงอัตร�ผลตอบแทนที่แท้จริง

4.2 เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด หม�ยถึง เงินสดและเงินฝ�กธน�ค�ร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภ�พคล่องสูง ซึ่งถึง
กำ�หนดจ่�ยคืนภ�ยในระยะเวล�ไม่เกิน 3 เดือนนับจ�กวันที่ได้ม�และไม่มีข้อจำ�กัดในก�รเบิกใช้

4.3 ลูกหนี้ก�รค้�

ลกูหน้ีก�รค�้แสดงมูลค�่ต�มจำ�นวนมูลค�่สทุธทิีจ่ะไดร้บั บรษิทัฯบนัทกึค�่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูสำ�หรบัผลข�ดทนุโดยประม�ณ
ที่อ�จเกิดขึ้นจ�กก�รเก็บเงินจ�กลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจ�รณ�จ�กประสบก�รณ์ก�รเก็บเงินและก�รวิเคร�ะห์อ�ยุหนี้ 

4.4 สินค้�คงเหลือ

สินค้�สำ�เร็จรูปแสดงมูลค่�ต�มร�ค�ทุนถัวเฉลี่ยหรือมูลค่�สุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ร�ค�ใดจะต่ำ�กว่� ร�ค�ทุนดังกล่�ว      
หม�ยถึงต้นทุนในก�รผลิตทั้งหมดรวมทั้งค่�โสหุ้ยโรงง�นด้วย

วัตถุดิบ ส�รเคมี อะไหล่และวัสดุโรงง�นแสดงมูลค่�ต�มร�ค�ทุน (วิธีเข้�ก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่�สุทธิที่จะได้รับ
แล้วแต่ร�ค�ใดจะต่ำ�กว่� และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนก�รผลิตเมื่อมีก�รเบิกใช้
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4.5 ที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์ และค่�เสื่อมร�ค�

ที่ดินแสดงมูลค่�ต�มร�ค�ทุน อ�ค�รและอุปกรณ์แสดงมูลค่�ต�มร�ค�ทุนหักค่�เสื่อมร�ค�สะสม และค่�เผื่อก�รด้อยค่�
ของสินทรัพย์ (ถ้�มี) 

ค่�เสื่อมร�ค�ของอ�ค�รและอุปกรณ์คำ�นวณจ�กร�ค�ทุน โดยวิธีเส้นตรงต�มอ�ยุก�รให้ประโยชน์โดยประม�ณดังนี้

 อ�ค�ร - 20 ปี
 ส่วนปรับปรุงอ�ค�ร - 5 ปี
 เครื่องจักรและอุปกรณ์ - 5 ถึง 20 ปี
 เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้สำ�นักง�น - 3 และ 5 ปี
 ย�นพ�หนะ - 5 ปี

ค่�เสื่อมร�ค�รวมอยู่ในก�รคำ�นวณผลก�รดำ�เนินง�น

ไม่มีก�รคิดค่�เสื่อมร�ค�สำ�หรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่�งติดตั้ง

4.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์

บริษัทฯวัดมูลค่�เร่ิมแรกของคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ด้วยร�ค�ทุนและภ�ยหลังก�รรับรู้ร�ยก�รครั้งแรก คอมพิวเตอร์
ซอฟท์แวร์แสดงมูลค่�ต�มร�ค�ทุนหักค่�ตัดจำ�หน่�ยสะสมและค่�เผื่อก�รด้อยค่�ของสินทรัพย์ (ถ้�มี) 

บริษัทฯตัดจำ�หน่�ยคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ท่ีมีอ�ยุก�รให้ประโยชน์จำ�กัดโดยวิธีเส้นตรงต�มอ�ยุก�รให้ประโยชน์ 5 ปี 
และจะประเมินก�รด้อยค่�ของสินทรัพย์ดังกล่�วเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่�สินทรัพย์นั้นเกิดก�รด้อยค่� บริษัทฯจะทบทวนระยะเวล�    
ก�รตัดจำ�หน่�ยและวิธีก�รตัดจำ�หน่�ยของคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ดังกล่�วทุกสิ้นปีเป็นอย่�งน้อย ค่�ตัดจำ�หน่�ยรับรู้        
เป็นค่�ใช้จ่�ยในส่วนของกำ�ไรหรือข�ดทุน

4.7 ร�ยก�รธุรกิจกับบุคคลหรือกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจก�รที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หม�ยถึง บุคคลหรือกิจก�รที่มีอำ�น�จควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯควบคุม
ไม่ว่�จะเป็นโดยท�งตรงหรือท�งอ้อม หรืออยู่ภ�ยใต้ก�รควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

นอกจ�กนี้ บุคคลหรือกิจก�รที่เกี่ยวข้องกันยังหม�ยรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยท�งตรงหรือ          
ท�งอ้อมซึ่งทำ�ให้มีอิทธิพลอย่�งเป็นส�ระสำ�คัญต่อบริษัทฯ ผู้บริห�รสำ�คัญ กรรมก�รหรือพนักง�นของบริษัทฯที่มีอำ�น�จ
ในก�รว�งแผนและควบคุมก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯ

4.8 เงินตร�ต่�งประเทศ

ร�ยก�รที่เป็นเงินตร�ต่�งประเทศแปลงค่�เป็นเงินบ�ทโดยใช้อัตร�แลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดร�ยก�ร สินทรัพย์และหนี้สิน   
ทีเ่ป็นตวัเงนิซึง่อยู่ในสกุลเงนิตร�ต�่งประเทศไดแ้ปลงค�่เปน็เงนิบ�ทโดยใชอ้ตัร�แลกเปลีย่น ณ วนัสิน้รอบระยะเวล�ร�ยง�น 

กำ�ไรและข�ดทุนที่เกิดจ�กก�รเปลี่ยนแปลงในอัตร�แลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในก�รคำ�นวณผลก�รดำ�เนินง�น

4.9 ก�รด้อยค่�ของสินทรัพย์

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวล�ร�ยง�น บริษัทฯจะทำ�ก�รประเมินก�รด้อยค่�ของที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ที่ไม่มี   
ตัวตนอื่นของบริษัทฯห�กมีข้อบ่งชี้ว่�สินทรัพย์ดังกล่�วอ�จด้อยค่� บริษัทฯรับรู้ข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่�เมื่อมูลค่�ที่            
ค�ดว่�จะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่�ต่ำ�กว่�มูลค่�ต�มบัญชีของสินทรัพย์น้ัน ทั้งน้ีมูลค่�ที่ค�ดว่�จะได้รับคืนหม�ยถึง
มูลค่�ยุติธรรมหักต้นทุนในก�รข�ยของสินทรัพย์หรือมูลค่�จ�กก�รใช้สินทรัพย์แล้วแต่ร�ค�ใดจะสูงกว่� 

บริษัทฯจะรับรู้ร�ยก�รข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่�ในส่วนของกำ�ไรหรือข�ดทุน 

4.10 ผลประโยชน์ของพนักง�น

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

บริษัทฯรับรู้เงินเดือน ค่�จ้�ง โบนัสและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่�ใช้จ่�ยเมื่อเกิดร�ยก�ร
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ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

บรษิทัฯและพนกัง�นไดร้ว่มกนัจดัตัง้กองทนุสำ�รองเลีย้งชพี ซึง่ประกอบดว้ยเงนิทีพ่นกัง�นจ�่ยสะสมและเงนิทีบ่รษิทัฯจ�่ย
สมทบให้เป็นร�ยเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพได้แยกออกจ�กสินทรัพย์ของบริษัทฯ เงินที่บริษัทฯจ่�ยสมทบ
กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่�ใช้จ่�ยในปีที่เกิดร�ยก�ร

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

บรษิทัฯมภี�ระสำ�หรบัเงนิชดเชยทีต่อ้งจ�่ยใหแ้กพ่นกัง�นเมือ่ออกจ�กง�นต�มกฎหม�ยแรงง�นและต�มโครงก�รผลตอบแทน
พนกัง�นอืน่ๆ ซึง่บรษิทัฯถอืว่�เงนิชดเชยดงักล่�วเปน็โครงก�รผลประโยชนห์ลงัออกจ�กง�นสำ�หรบัพนกัง�น นอกจ�กนัน้ 
บรษิทัฯจัดให้มีโครงก�รผลประโยชน์ระยะย�วอืน่ของพนกัง�น ไดแ้ก ่โครงก�รเงนิร�งวลัก�รปฏบิตังิ�นครบกำ�หนดระยะเวล�

บริษัทฯคำ�นวณหนี้สินต�มโครงก�รผลประโยชน์หลังออกจ�กง�นของพนักง�นและโครงก�รผลประโยชน์ระยะย�วอื่น
ของพนักง�นโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประม�ณก�รไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวช�ญอิสระได้ทำ�       
ก�รประเมินภ�ระผูกพันดังกล่�วต�มหลักคณิตศ�สตร์ประกันภัย 

ผลกำ�ไรหรือข�ดทุนจ�กก�รประม�ณก�รต�มหลักคณิตศ�สตร์ประกันภัยสำ�หรับโครงก�รผลประโยชน์หลังออกจ�กง�น
ของพนักง�นจะรับรู้ทันทีในกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ผลกำ�ไรหรือข�ดทุนจ�กก�รประม�ณก�รต�มหลักคณิตศ�สตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) สำ�หรับโครงก�ร
ผลประโยชน์ระยะย�วอื่นของพนักง�นจะรับรู้ทันทีในกำ�ไรหรือข�ดทุน 

4.11 ประม�ณก�รหนี้สิน

บรษิทัฯจะบนัทึกประม�ณก�รหนีส้นิไวใ้นบญัชเีมือ่ภ�ระผกูพนัซึง่เปน็ผลม�จ�กเหตกุ�รณ์ในอดตีไดเ้กดิขึน้แลว้ และมคีว�ม
เป็นไปได้ค่อนข้�งแน่นอนว่�บริษัทฯจะเสียทรัพย�กรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภ�ระผูกพันนั้น และบริษัทฯส�ม�รถ
ประม�ณมูลค่�ภ�ระผูกพันนั้นได้อย่�งน่�เชื่อถือ 

4.12 ภ�ษีเงินได้

บริษัทฯบันทึกภ�ษีเงินได้ต�มจำ�นวนที่ค�ดว่�จะจ่�ยให้กับหน่วยง�นจัดเก็บภ�ษีของรัฐ โดยคำ�นวณจ�กกำ�ไรท�งภ�ษีต�ม
หลักเกณฑ์ที่กำ�หนดในกฎหม�ยภ�ษีอ�กร

5. ก�รใช้ดุลยพินิจและประม�ณก�รท�งบัญชีที่สำ�คัญ

ในก�รจัดทำ�งบก�รเงินต�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน ฝ่�ยบริห�รจำ�เป็นต้องใช้ดุลยพินิจและก�รประม�ณก�ร     
ในเร่ืองที่มีคว�มไม่แน่นอนเสมอ ก�รใช้ดุลยพินิจและก�รประม�ณก�รดังกล่�วนี้ส่งผลกระทบต่อจำ�นวนเงินที่แสดงใน      
งบก�รเงินและต่อข้อมูลท่ีแสดงในหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอ�จแตกต่�งไปจ�กจำ�นวนท่ีประม�ณก�รไว้ 
ก�รใช้ดุลยพินิจและก�รประม�ณก�รที่สำ�คัญมีดังนี้

ค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

ในก�รประม�ณค่�เผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่�ยบริห�รจำ�เป็นต้องใช้ดุลยพินิจในก�รประม�ณก�รผลข�ดทุนท่ีค�ดว่�
จะเกิดขึ้นจ�กลูกหนี้แต่ละร�ย โดยคำ�นึงถึงประสบก�รณ์ก�รเก็บเงินในอดีต อ�ยุของหน้ีท่ีคงค้�งและสภ�วะเศรษฐกิจ      
ที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น

ก�รปรับลดสินค้�คงเหลือเป็นมูลค่�สุทธิที่จะได้รับ

ในก�รประม�ณมูลค่�ก�รปรับลดสินค้�คงเหลือเป็นมูลค่�สุทธิท่ีจะได้รับ ฝ่�ยบริห�รจำ�เป็นต้องใช้ดุลยพินิจในก�รประม�ณก�ร
ผลข�ดทุนท่ีค�ดว่�จะเกิดขึ้นจ�กสินค้�คงเหลือแต่ละร�ยก�ร โดยพิจ�รณ�จ�กร�ยก�รสินค้�ที่เคลื่อนไหวช้�และมูลค่�
สุทธิที่จะได้รับ

อ�ค�รและอุปกรณ์ และค่�เสื่อมร�ค�

ในก�รคำ�นวณค่�เสื่อมร�ค�ของอ�ค�รและอุปกรณ์ ฝ่�ยบริห�รจำ�เป็นต้องทำ�ก�รประม�ณอ�ยุก�รให้ประโยชน์และมูลค่�
คงเหลือเมื่อเลิกใช้ง�นของอ�ค�รและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอ�ยุก�รให้ประโยชน์และมูลค่�คงเหลือใหม่ห�กมีก�ร
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
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ผลประโยชน์หลังออกจ�กง�นของพนักง�นต�มโครงก�รผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะย�วอื่นของพนักง�น

หนี้สินต�มโครงก�รผลประโยชน์หลังออกจ�กง�นของพนักง�นและต�มโครงก�รผลประโยชน์ระยะย�วอื่นของพนักง�น
ประม�ณขึ้นต�มหลักคณิตศ�สตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอ�ศัยข้อสมมติฐ�นต่�งๆ ในก�รประม�ณก�รนั้น เช่น อัตร�คิดลด 
อัตร�ก�รขึ้นเงินเดือนในอน�คต อัตร�มรณะและอัตร�ก�รเปลี่ยนแปลงในจำ�นวนพนักง�น เป็นต้น

6. ร�ยก�รธุรกิจกับกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่�งปี บริษัทฯมีร�ยก�รธุรกิจที่สำ�คัญกับบุคคลหรือกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน ร�ยก�รธุรกิจดังกล่�วเป็นไปต�มเงื่อนไข
ท�งก�รค้�และเกณฑ์ต�มที่ตกลงกันระหว่�งบริษัทฯและบุคคลหรือกิจก�รที่เกี่ยวข้องกันเหล่�นั้นซึ่งเป็นไปต�มปกติธุรกิจ 
โดยส�ม�รถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้�นบ�ท)

2555 2554 นโยบ�ยก�รกำ�หนดร�ค�

ร�ยก�รธุรกิจกับกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน

ข�ยสินค้� 17 7 ร�ค�เทียบเคียงกับร�ค�ตล�ด

ซื้อวัตถุดิบ 586 620 ร�ค�ที่ตกลงร่วมกันซึ่งอ้�งอิงต�มร�ค�ตล�ด

ค่�บริก�รจ่�ย 3 5 ร�ค�ต�มสัญญ�และร�ค�ที่ตกลงร่วมกัน

ยอดคงค้�งระหว่�งบริษัทฯและกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2555 และ 2554 มีร�ยละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบ�ท)

2555 2554

ลูกหนี้ก�รค้� - กิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน (หม�ยเหตุ 7)

บริษัทย่อยในกลุ่มบริษัทเดียวกัน 6,229 1,802

เจ้�หนี้ก�รค้�และเจ้�หนี้อื่น - กิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน (หม�ยเหตุ 10)

บริษัทย่อยในกลุ่มบริษัทเดียวกัน 5,607 3,386

บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัท

 บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำ�กัด 170,218 148,952

 อื่น ๆ 10,427 8,569

รวมเจ้�หนี้ก�รค้�และเจ้�หนี้อื่น - กิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน 186,252 160,907

ค่�ตอบแทนกรรมก�รและผู้บริห�ร

ในระหว่�งปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2555 และ 2554 บริษัทฯมีค่�ใช้จ่�ยผลประโยชน์พนักง�นที่ให้แก่กรรมก�รและ        
ผู้บริห�ร ดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบ�ท)

2555 2554

ผลประโยชน์ระยะสั้น 23,321 22,639

ผลประโยชน์หลังออกจ�กง�น 316 315

ผลประโยชน์ระยะย�วอื่น 8 7

รวม 23,645 22,961
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7. ลูกหนี้ก�รค้�และลูกหนี้อื่น

(หน่วย: พันบ�ท)

2555 2554

ลูกหนี้ก�รค้� - กิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน

อ�ยุหนี้คงค้�งนับจ�กวันที่ถึงกำ�หนดชำ�ระ

ยังไม่ถึงกำ�หนดชำ�ระ 4,213 1,802

ค้�งชำ�ระ

 ไม่เกิน 3 เดือน 2,016 -

รวมลูกหนี้ก�รค้� - กิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน 6,229 1,802

ลูกหนี้ก�รค้� - กิจก�รที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

อ�ยุหนี้คงค้�งนับจ�กวันที่ถึงกำ�หนดชำ�ระ

ยังไม่ถึงกำ�หนดชำ�ระ 293,204 262,273

ค้�งชำ�ระ

 ไม่เกิน 3 เดือน 75,555 44,210

 3 - 6 เดือน 948 1,403

 6 - 12 เดือน - 3

 ม�กกว่� 12 เดือน - 708

รวม 369,707 308,597

หัก: ค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - (708)

รวมลูกหนี้ก�รค้� - กิจก�รที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ 369,707 307,889

รวมลูกหนี้ก�รค้� - สุทธิ 375,936 309,691

ลูกหนี้อื่น 1,014 561

รวมลูกหนี้ก�รค้�และลูกหนี้อื่น - สุทธิ 376,950 310,252

8. สินค้�คงเหลือ

(หน่วย: พันบ�ท)

ร�ค�ทุน

ร�ยก�รปรับลด
ร�ค�ทุนให้เป็น

มูลค่�สุทธิที่จะได้รับ สินค้�คงเหลือ - สุทธิ

2555 2554 2555 2554 2555 2554

สินค้�สำ�เร็จรูป 63,161 51,451 (6,866) (5,650) 56,295 45,801

วัตถุดิบ 40,753 45,890 - - 40,753 45,890

อะไหล่และวัสดุโรงง�น 46,246 40,705 - - 46,246 40,705

สินค้�ระหว่�งท�ง 6,719 2,962 - - 6,719 2,962

รวม 156,879 141,008 (6,866) (5,650) 150,013 135,358
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บริษัทฯมีที่ดินผืนหนึ่งมูลค่�ประม�ณ 104 ล้�นบ�ทซึ่งในปัจจุบันบริษัทฯไม่ได้ใช้ในก�รดำ�เนินง�น

 ณ วันท่ี 31 ธันว�คม 2555 บริษัทฯมีอ�ค�รและอุปกรณ์จำ�นวนหน่ึงซ่ึงตัดค่�เส่ือมร�ค�หมดแล้วแต่ยังใช้ง�นอยู่ มูลค่�ต�ม
บัญชีก่อนหักค่�เส่ือมร�ค�สะสมของสินทรัพย์ดังกล่�วมีจำ�นวนเงินประม�ณ 362 ล้�นบ�ท (2554: จำ�นวน 333 ล้�นบ�ท)

10. เจ้�หนี้ก�รค้�และเจ้�หนี้อื่น

(หน่วย: พันบ�ท)

2555 2554

เจ้�หนี้ก�รค้� - กิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน 183,667 156,669

เจ้�หนี้ก�รค้� - กิจก�รที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 163,779 109,065

เจ้�หนี้กิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน 2,585 4,238

เจ้�หนี้อื่น 38,004 13,222

ค่�ใช้จ่�ยค้�งจ่�ย 30,148 24,157

รวมเจ้�หนี้ก�รค้�และเจ้�หนี้อื่น 418,183 307,351

11. สำ�รองผลประโยชน์ระยะย�วของพนักง�น

จำ�นวนเงินสำ�รองผลประโยชน์ระยะย�วของพนักง�น ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2555 และ 2554 ซึ่งประกอบด้วยเงินชดเชย
พนักง�นเมื่อออกจ�กง�นและผลประโยชน์ระยะย�วอื่นของพนักง�น มีร�ยละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบ�ท)

2555

โครงก�รเงินชดเชย
พนักง�นเมื่อออกจ�กง�น

โครงก�รเงินร�งวัล    
ก�รปฏิบัติง�นครบ
กำ�หนดระยะเวล� รวม

ภ�ระผูกพันต�มโครงก�รผลประโยชน์ต้นปี 10,734 1,170 11,904

ต้นทุนบริก�รในปัจจุบัน 666 115 781

ต้นทุนดอกเบี้ย 448 45 493

ผลประโยชน์ที่จ่�ยในระหว่�งปี - (292) (292)

ข�ดทุนจ�กก�รประม�ณก�รต�ม

 หลักคณิตศ�สตร์ประกันภัย 437 218 655

ภ�ระผูกพันต�มโครงก�รผลประโยชน์ปล�ยปี 12,285 1,256 13,541
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(หน่วย: พันบ�ท)

2554

โครงก�รเงินชดเชย
พนักง�นเมื่อออกจ�กง�น

โครงก�รเงินร�งวัล    
ก�รปฏิบัติง�นครบ
กำ�หนดระยะเวล� รวม

ภ�ระผูกพันต�มโครงก�รผลประโยชน์ต้นปี 9,769 1,359 11,128

ต้นทุนบริก�รในปัจจุบัน 640 133 773

ต้นทุนดอกเบี้ย 410 50 460

ผลประโยชน์ที่จ่�ยในระหว่�งปี (85) (372) (457)

ภ�ระผูกพันต�มโครงก�รผลประโยชน์ปล�ยปี 10,734 1,170 11,904

ค่�ใช้จ่�ยเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะย�วของพนักง�นรวมอยู่ในส่วนของกำ�ไรหรือข�ดทุนแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบ�ท)

2555 2554

ต้นทุนบริก�รในปัจจุบัน 781 773

ต้นทุนดอกเบี้ย 493 460

ผลข�ดทุนจ�กก�รประม�ณก�รต�ม

 หลักคณิตศ�สตร์ประกันภัยที่รับรู้ในปี 218 -

รวมค่�ใช้จ่�ยที่รับรู้ในส่วนของกำ�ไรหรือข�ดทุน 1,492 1,233

ค่�ใช้จ่�ยดังกล่�วรับรู้ในร�ยก�รต่อไปนี้ในส่วนของกำ�ไรหรือข�ดทุน

ต้นทุนข�ย 346 352

ค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ยและก�รบริห�ร 1,146 881

ผลข�ดทุนจ�กก�รประม�ณก�รต�มหลักคณิตศ�สตร์ประภันภัยสะสมของบริษัทฯที่รับรู้ในกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่น          
ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2555 มีจำ�นวนเงินประม�ณ 0.4 ล้�นบ�ท (2554: ไม่มี)

สมมติฐ�นที่สำ�คัญในก�รประม�ณก�รต�มหลักคณิตศ�สตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้

2555 2554

(ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี)

อัตร�คิดลด 3.8 4.3

อัตร�ก�รขึ้นเงินเดือนในอน�คต 4.0 4.5

อัตร�ก�รเปลี่ยนแปลงในจำ�นวนพนักง�น

 (ขึ้นกับช่วงอ�ยุของพนักง�น) 0 - 45.3 0 - 45.4
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จำ�นวนเงินภ�ระผูกพันต�มโครงก�รผลประโยชน์สำ�หรับปีปัจจุบันและสองปีย้อนหลังแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบ�ท)

ภ�ระผูกพันต�ม
โครงก�รผลประโยชน์

ก�รปรับปรุงต�ม
ประสบก�รณ์ที่เกิด
จ�กหนี้สินโครงก�ร

ปี 2555 13,541 (746)

ปี 2554 11,904 -

ปี 2553 11,128 -

12. วงเงินสินเชื่อ

วงเงินสินเชื่อที่บริษัทฯได้รับจ�กสถ�บันก�รเงินในวงเงิน 238 ล้�นบ�ท (2554: จำ�นวน 245 ล้�นบ�ท) ค้ำ�ประกันโดย

ก) ก�รจำ�นำ�/จำ�นองที่ดิน สิ่งปลูกสร้�ง เครื่องจักรและอุปกรณ์ซึ่งมีร�ค�ทุนจำ�นวนเงินประม�ณ 77 ล้�นบ�ท
 (2554: จำ�นวน 183 ล้�นบ�ท) 

ข) ก�รจำ�นำ�เงินฝ�กประจำ�ระยะเวล� 12 เดือน (สำ�หรับวงเงินสินเชื่อเงินเบิกเกินบัญชีธน�ค�ร)

13. สำ�รองต�มกฎหม�ย

ภ�ยใตบ้ทบญัญตัขิองม�ตร� 116 แหง่พระร�ชบญัญตับิรษิทัมห�ชนจำ�กดั พ.ศ. 2535 บรษิทัฯตอ้งจดัสรรกำ�ไรสทุธปิระจำ�ปี
สว่นหน่ึงไวเ้ปน็ทนุสำ�รองไมน้่อยกว่�ร้อยละ 5 ของกำ�ไรสทุธปิระจำ�ปหีกัดว้ยยอดข�ดทนุสะสมยกม� (ถ�้ม)ี จนกว�่ทนุสำ�รอง
นี้จะมีจำ�นวนไม่น้อยกว่�ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำ�รองต�มกฎหม�ยดังกล่�วไม่ส�ม�รถนำ�ไปจ่�ยเงินปันผลได้ ใน
ปัจจุบัน บริษัทฯได้จัดสรรสำ�รองต�มกฎหม�ยไว้ครบถ้วนแล้ว

14. ค่�ใช้จ่�ยต�มลักษณะ

ร�ยก�รค่�ใช้จ่�ยแบ่งต�มลักษณะประกอบด้วยร�ยก�รค่�ใช้จ่�ยที่สำ�คัญดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบ�ท)

2555 2554

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป 1,145,702 1,168,787

ก�รเปลี่ยนแปลงในสินค้�สำ�เร็จรูป (11,710) 10,366

เงินเดือน ค่�แรงและผลประโยชน์อื่นของพนักง�น 115,100 96,709

ค่�น้ำ�มันเชื้อเพลิงและส�ธ�รณูปโภค 86,977 78,450

ค่�ใช้จ่�ยในก�รขนส่ง 34,349 32,307

ค่�เสื่อมร�ค�และค่�ตัดจำ�หน่�ย 18,945 24,414

ค่�ซ่อมแซมและร�ยจ่�ยซ่อมบำ�รุง 9,749 8,768

15. กำ�ไรต่อหุ้น

กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐ�นคำ�นวณโดยห�รกำ�ไรสำ�หรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่น)     
ด้วยจำ�นวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนักของหุ้นส�มัญที่ออกอยู่ในระหว่�งปี

กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐ�นแสดงก�รคำ�นวณได้ดังนี้

2555 2554

กำ�ไรสำ�หรับปี (พันบ�ท) 105,372 66,866

จำ�นวนหุ้นส�มัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนัก (พันหุ้น) 12,150 12,150

กำ�ไรต่อหุ้น (บ�ทต่อหุ้น) 8.67 5.50
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16. ข้อมูลท�งก�รเงินจำ�แนกต�มส่วนง�น

บริษัทฯดำ�เนินกิจก�รในส่วนง�นท�งธุรกิจในก�รผลิตและจำ�หน่�ยแผ่นพล�สติกอะคริลิค (Acrylic) แผ่นเอบีเอส (Acry-
lonitrile Butadiene Styrene) และแผ่นไฮอิมแพค (High Impact Polystyrene) ผลิตภัณฑ์เหล่�นี้แต่ละชนิดถือเป็นส่วน
หนึ่งของธุรกิจประเภทเดียวกัน จึงถือเป็นหน่วยง�นธุรกิจส่วนง�นเดียว

ร�ยไดจ้�กก�รข�ยและร�ยไดค้่�บริก�รแยกต�มส่วนง�นท�งภมูิศ�สตร์ของบริษัทฯสำ�หรบัปสีิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2555 
และ 2554 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้�นบ�ท)

2555 2554

ประเทศไทย 1,072 996

ประเทศอื่นในทวีปเอเชีย 248 235

ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ 113 153

ประเทศในทวีปยุโรป 72 96

อื่น ๆ 28 33

รวม 1,533 1,513

เนื่องจ�กส่วนง�นท�งภูมิศ�สตร์เหล่�นี้ใช้สินทรัพย์และหนี้สินที่ก่อให้เกิดร�ยได้ร่วมกัน บริษัทฯจึงไม่ได้จัดสรรต้นทุนข�ย
และบริก�รและสินทรัพย์และหนี้สินระหว่�งส่วนง�นท�งภูมิศ�สตร์เหล่�นี้

17. กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯและพนักง�นบริษัทฯได้ร่วมกันจัดต้ังกองทุนสำ�รองเล้ียงชีพข้ึนต�มพระร�ชบัญญัติกองทุนสำ�รองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 
และเข้�เป็นกองทุนจดทะเบียนโดยได้รับอนุมัติจ�กกระทรวงก�รคลังเมื่อวันที่ 1 มิถุน�ยน พ.ศ. 2542 โดยบริษัทฯและ
พนักง�นจะจ่�ยสมทบเข้�กองทุนเป็นร�ยเดือนในอัตร�ร้อยละ 3 หรือ 5 หรือ 7 ของเงินเดือน กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพนี้
บริห�รโดยผู้จัดก�รกองทุนรับอนุญ�ตแห่งหนึ่งและจะจ่�ยให้แก่พนักง�นเมื่อพนักง�นนั้นออกจ�กง�นต�มระเบียบว่�ด้วย
กองทุนของบริษัทฯ

18. เงินปันผล

เงินปันผล อนุมัติโดย เงินปันผลจ่�ย เงินปันผลจ่�ยต่อหุ้น

(ล้�นบ�ท) (บ�ทต่อหุ้น)

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2555

เงินปันผลประจำ�ปี 2554 ที่ประชุมใหญ่ส�มัญผู้ถือหุ้น 
เมื่อวันที่ 27 เมษ�ยน 2555 55 4.5

เงินปันผลระหว่�งก�ลสำ�หรับปี 2555 ที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัทฯ
เมื่อวันที่ 10 สิงห�คม 2555 24 2.0

รวมเงินปันผล 79 6.5

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2554

เงินปันผลประจำ�ปี 2553 ที่ประชุมใหญ่ส�มัญผู้ถือหุ้น 
เมื่อวันที่ 27 เมษ�ยน 2554 49 4.0

19. ภ�ระผูกพันและหนี้สินที่อ�จเกิดขึ้น

19.1 ภ�ระผูกพันเกี่ยวกับร�ยจ่�ยฝ่�ยทุน

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2555 บริษัทฯมีภ�ระผูกพันเกี่ยวกับร�ยจ่�ยฝ่�ยทุนจำ�นวนเงินประม�ณ 0.3 ล้�นบ�ท (2554: จำ�นวน 
7 ล้�นบ�ท) อันเกี่ยวเนื่องกับก�รซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
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19.2 ภ�ระผูกพันเกี่ยวกับสัญญ�เช่�ดำ�เนินง�น

บริษัทฯได้เข้�ทำ�สัญญ�เช่�ดำ�เนินง�นที่เกี่ยวข้องกับก�รเช่�อ�ค�ร โดยอ�ยุของสัญญ�มีระยะเวล�ประม�ณ 3 ปี

บริษัทฯมีจำ�นวนเงินขั้นต่ำ�ที่ต้องจ่�ยในอน�คตทั้งสิ้นภ�ยใต้สัญญ�เช่�ดำ�เนินง�นที่บอกเลิกไม่ได้ดังนี้

(หน่วย: ล้�นบ�ท)

ณ วันที่ 31 ธันว�คม

2555 2554

จ่�ยชำ�ระ

ภ�ยใน 1 ปี 1 1

1 ถึง 5 ปี - 2

19.3 ภ�ระผูกพันเกี่ยวกับสัญญ�บริก�ร

บริษัทฯมีภ�ระผูกพันเกี่ยวกับสัญญ�บริก�รที่จะต้องจ่�ยในอน�คตทั้งสิ้นดังนี้

(หน่วย: ล้�นบ�ท)

ณ วันที่ 31 ธันว�คม

2555 2554

จ่�ยชำ�ระ

ภ�ยใน 1 ปี 3 2

1 ถึง 5 ปี - 1

19.4 หนังสือค้ำ�ประกัน

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2555 บริษัทฯมีหนังสือค้ำ�ประกันซึ่งออกโดยธน�ค�รในน�มของบริษัทฯเพื่อค้ำ�ประกันก�รใช้ไฟฟ้�
และอื่น ๆ เป็นจำ�นวนเงินประม�ณ 7 ล้�นบ�ท (2554: จำ�นวน 7 ล้�นบ�ท)

20. เครื่องมือท�งก�รเงิน

20.1 นโยบ�ยก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

เคร่ืองมือท�งก�รเงินทีส่ำ�คญัของบรษิทัฯต�มทีน่ยิ�มอยู่ในม�ตรฐ�นก�รบญัชฉีบบัที ่107 “ก�รแสดงร�ยก�รและก�รเปดิเผย
ข้อมูลสำ�หรับเคร่ืองมือท�งก�รเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด ลูกหน้ีก�รค้� ลูกหน้ีอ่ืน เจ้�หน้ีก�รค้�
และเจ้�หนี้อื่น บริษัทฯมีคว�มเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือท�งก�รเงินดังกล่�วและมีนโยบ�ยก�รบริห�รคว�มเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัทฯมีคว�มเสี่ยงด้�นก�รให้สินเช่ือที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้ก�รค้� ฝ่�ยบริห�รควบคุมคว�มเสี่ยงนี้โดยก�รกำ�หนดให้มี 
นโยบ�ยและวิธีก�รในก�รควบคุมสินเชื่อที่เหม�ะสม ดังนั้นบริษัทฯจึงไม่ค�ดว่�จะได้รับคว�มเสียห�ยที่เป็นส�ระสำ�คัญ
จ�กก�รให้สินเชื่อ นอกจ�กนี้ ก�รให้สินเชื่อของบริษัทฯไม่มีก�รกระจุกตัวเนื่องจ�กบริษัทฯมีฐ�นของลูกค้�ที่หล�กหล�ย
และมีอยู่จำ�นวนม�กร�ย จำ�นวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯอ�จต้องสูญเสียจ�กก�รให้สินเชื่อคือมูลค่�ต�มบัญชีของลูกหนี้ก�รค้�
ที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐ�นะก�รเงิน
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ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯมีคว�มเส่ียงเป็นปกติจ�กอัตร�ดอกเบ้ียเน่ืองจ�กบริษัทฯมีเงินฝ�กกับสถ�บันก�รเงิน อย่�งไรก็ต�ม เน่ืองจ�กเงินฝ�ก
สถ�บนัก�รเงินส่วนใหญม่ีอัตร�ดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงต�มอัตร�ตล�ดหรือมีอัตร�ดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตร�ตล�ดใน
ปัจจุบัน คว�มเสี่ยงจ�กอัตร�ดอกเบี้ยของบริษัทฯจึงอยู่ในระดับต่ำ� 

สนิทรพัยแ์ละหนีส้นิท�งก�รเงนิทีส่ำ�คญัส�ม�รถจัดต�มประเภทอตัร�ดอกเบีย้ และสำ�หรับสนิทรัพยแ์ละหน้ีสนิท�งก�รเงนิ
ที่มีอัตร�ดอกเบี้ยคงที่ส�ม�รถแยกต�มวันที่ครบกำ�หนด หรือวันที่มีก�รกำ�หนดอัตร�ดอกเบี้ยใหม่ (ห�กวันที่มีก�รกำ�หนด
อัตร�ดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

(หน่วย: ล้�นบ�ท)

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2555

อัตร�              
ดอกเบี้ยคงที่

อัตร�ดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ต�มร�ค�
ตล�ด

ไม่มี
อัตร�ดอกเบี้ย รวม

อัตร�
ดอกเบี้ย
ที่แท้จริงภ�ยใน 1 ปี

(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ท�งก�รเงิน

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด - 143 25 168 0.65 - 0.75

เงินลงทุนชั่วคร�ว - เงินฝ�กประจำ� 1 - - 1 2.50

ลูกหนี้ก�รค้�และลูกหนี้อื่น - - 377 377 -

1 143 402 546

หนี้สินท�งก�รเงิน

เจ้�หนี้ก�รค้�และเจ้�หนี้อื่น - - 418 418 -

- - 418 418

(หน่วย: ล้�นบ�ท)

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2554

อัตร�              
ดอกเบี้ยคงที่

อัตร�ดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ต�มร�ค�
ตล�ด

ไม่มี
อัตร�ดอกเบี้ย รวม

อัตร�
ดอกเบี้ย
ที่แท้จริงภ�ยใน 1 ปี

(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ท�งก�รเงิน

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด - 121 13 134 0.65 - 0.875

เงินลงทุนชั่วคร�ว - เงินฝ�กประจำ� 1 - - 1 2.50

ลูกหนี้ก�รค้�และลูกหนี้อื่น - - 310 310 -

1 121 323 445

หนี้สินท�งก�รเงิน

เจ้�หนี้ก�รค้�และเจ้�หนี้อื่น - - 307 307 -

- - 307 307
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ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บรษิทัฯมคีว�มเสีย่งจ�กอตัร�แลกเปลีย่นทีส่ำ�คญัอนัเกีย่วเนือ่งจ�กก�รซือ้หรอืข�ยสนิค�้และเครือ่งจกัร บรษิทัฯไดต้กลงทำ�
สญัญ�ซือ้ข�ยเงนิตร�ต�่งประเทศลว่งหน�้ ซึง่สว่นใหญมี่อ�ยสุญัญ�ไม่เกนิหนึง่ปเีพ่ือใชเ้ปน็เครือ่งมือในก�รบรหิ�รคว�มเสีย่ง

บริษัทฯมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินท�งก�รเงินที่เป็นสกุลเงินตร�ต่�งประเทศดังนี้

สกุลเงิน
สินทรัพย์ท�งก�รเงิน 
ณ วันที่ 31 ธันว�คม

หนี้สินท�งก�รเงิน
ณ วันที่ 31 ธันว�คม

อัตร�แลกเปลี่ยนเฉลี่ย                            
ณ วันที่ 31 ธันว�คม

2555 2554 2555 2554 2555 2554

(ล้�น) (ล้�น) (ล้�น) (ล้�น) (บ�ทต่อหน่วยเงินตร�ต่�งประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริก� 2.7 3.6 0.5 0.6 30.6316 31.6912

เหรียญออสเตรเลีย 0.6 0.6 - - 31.7757 32.1971

ยูโร - - 0.1 0.1 40.5563 41.0274

เยน - - 6.6 4.9 0.3545 0.4084

บริษัทฯมีสัญญ�ซื้อข�ยเงินตร�ต่�งประเทศล่วงหน้�คงเหลือดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2555

สกุลเงิน จำ�นวนที่ข�ย อัตร�แลกเปลี่ยนต�มสัญญ� วันครบกำ�หนดต�มสัญญ�

(ล้�น) (บ�ทต่อหน่วยเงินตร�ต่�งประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริก� 1.5 30.7125 - 30.7325 11 เมษ�ยน 2556 ถึง 

10 พฤษภ�คม 2556

20.2 มูลค่�ยุติธรรมของเครื่องมือท�งก�รเงิน

เนือ่งจ�กเครือ่งมอืท�งก�รเงนิสว่นใหญข่องบรษิทัฯจดัอยู่ในประเภทระยะสัน้ บรษิทัฯจงึประม�ณมลูค�่ยตุธิรรมของเครือ่ง
มือท�งก�รเงินใกล้เคียงกับมูลค่�ต�มบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐ�นะก�รเงิน

มูลค่�ยุติธรรม หม�ยถึง จำ�นวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ข�ยตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันในขณะที่ทั้งสองฝ่�ยมีคว�มรอบรู้และ
เต็มใจในก�รแลกเปลี่ยนและส�ม�รถต่อรองร�ค�กันได้อย่�งเป็นอิสระในลักษณะที่ไม่มีคว�มเกี่ยวข้องกัน วิธีก�รกำ�หนด
มูลค่�ยุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องมือท�งก�รเงิน มูลค่�ยุติธรรมจะกำ�หนดจ�กร�ค�ตล�ดล่�สุดหรือกำ�หนดขึ้น
โดยใช้เกณฑ์ก�รวัดมูลค่�ที่เหม�ะสม 

21. ก�รบริห�รจัดก�รทุน 

วตัถปุระสงค์ในก�รบรหิ�รจดัก�รทนุทีส่ำ�คญัของบรษิทัฯคอืก�รจดัใหม้ซีึง่โครงสร�้งทนุทีเ่หม�ะสมเพือ่สนบัสนนุก�รดำ�เนนิ
ธุรกิจของบริษัทฯและเสริมสร้�งมูลค่�ก�รถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น

22. ก�รอนุมัติงบก�รเงิน

งบก�รเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมก�รบริษัทฯ เมื่อวันที่ 20 กุมภ�พันธ์ 2556
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