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สำนักงานใหญ�
เลขที่ 60-61 หมู 9 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 

ตำบลกระทุมลม อำเภอสามพราน นครปฐม 73220
โทรศัพท :  0 2429-2020, 0 2429-2487-8, 0 2889-8720-5
โทรสาร  :  0 2429-2541, 0 2888-5953

สำนักงานขาย
เลขที่ 134/5 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตนไทร 

เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท :  0 2860-8765-70
โทรสาร  :  0 2860-9106, 0 2860-8762

Office and Factory
60-61 Moo 9 Putthamonthon 4 Rd., Krathumlom,

Samphran, Nakhonpathom 73220 Thailand
Tel    :  0 2429-2020, 0 2429-2487-8, 
         0 2889-8720-5
Fax   :  0 2429-2541, 0 2888-5953

Sales Office
134/5 Krung Thonburi Rd., Klong Tonsai, 

Klong San, Bangkok 10600 Thailand
Tel    :  0 2860-8765-70
Fax   :  0 2860-9106, 0 2860-8762

www.thaipolyacrylic.com
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ปี 2556 เป็นอีกปีท่ีคาดว่าจะเห็นการฟ้ืนตัวในเศรษฐกิจไทยอย่างต่อเน่ืองหลังจากการ
ฟ้ืนตัวอย่างรวดเร็วในปี 2555 หลังจากเหตุอุทกภัยคร้ังใหญ่ อย่างไรก็ตาม ในท่ีสุดการ
ฟ้ืนตัวของเศรษกิจไทยก็ไม่เป็นไปดังท่ีคาดหวัง เน่ืองจากเกิดความล่าช้าในการลงทุน
ในโครงการสาธารณูปโภคท่ีเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานจากเหตุการณ์ไม่สงบทางการเมือง 
ส่งผลต่อความเช่ือม่ันของผู้บริโภคทำาให้การใช้จ่ายภาคครัวเรือนและการบริโภคลดลง
อย่างมาก นอกจากน้ี การเติบโตของเศรษฐกิจยังคงไม่ดีเท่าท่ีควรเน่ืองจากการชะลอ
ตัวของการก่อสร้างและความต้องการสินค้าไทยในตลาดโลกลดลง

การชะลอตัวในด้านต่างๆเหล่าน้ีส่งผลกระทบอย่างมากต่ออุตสาหกรรมไทยในหลาย
ภาคส่วน ซ่ึงอุตสาหกรรมท่ีเป็นลูกค้าของบริษัทต่างก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน ใน
ปีท่ีผ่านมา อุปสงค์ในผลิตภัณฑ์ของบริษัทลดลงอย่างมาก เน่ืองจากความต้องการ
ของผู้บริโภคลดน้อยลง ซ่ึงมีผลกระทบต่อยอดขายของบริษัท แม้ว่าฝ่ายบริหารได้
ริเร่ิมโครงการในหลายรูปแบบซ่ึงรวมถึงการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ผลการดำาเนิน
งานดีข้ึน อย่างไรก็ดี จากสภาวะเศรษฐกิจข้างต้นบริษัทยังคงประสบปัญหาด้านยอด
ขายท้ังผลิตภัณฑ์อะคริลิคและผลิตภัณฑ์อ่ืน โดยเฉพาะตลาดในประเทศซ่ึงยอดขาย
น้ันต่ำากว่าท่ีคาดการณ์ไว้มาก ฝ่ายบริหารได้ดำาเนินนโยบายหลายประการเพ่ือให้ยอด
การส่งออกผลิตภัณฑ์อะคริลิคสูงข้ึน แต่ก็ไม่อาจชดเชยผลกระทบจากยอดขายในประเทศท่ีลดลงได้ท้ังหมด นอกจากน้ี ราคาอะคริลิค
ในตลาดน้ันต่ำากว่าท่ีคาดการณ์ไว้ ท้ังจากอุปสงค์ท่ีลดลงและจากการแข่งขันท่ีรุนแรงมากข้ึน ดังน้ันสำาหรับผลประกอบการในปี 2556 
บริษัทมียอดขายท้ังส้ิน 1,376 ล้านบาท ซ่ึงลดลง 10% เม่ือเปรียบเทียบกับปีท่ีแล้ว 

ในปี 2556 กำาไรข้ันต้นของบริษัทลดลงอย่างมาก โดยมีอัตรากำาไรข้ันต้นท่ี 9% เปรียบเทียบกับปี 2555 ท่ี 14% ท้ังน้ีเน่ืองจากต้นทุน
วัตถุดิบมีราคาสูงข้ึนตลอดท้ังปี โดยท่ีบริษัทไม่สามารถปรับเพ่ิมราคาขายสินค้าเพ่ือชดเชยผลกระทบดังกล่าวได้ และบริษัทมีกำาไรสุทธิ
สำาหรับปี 2556 ท่ี 33 ล้านบาท ซ่ึงลดลง 68% เม่ือเปรียบเทียบกับปี 2555

อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปีบริษัทยังคงมีผลเชิงบวกในด้านอ่ืนๆ ด้วยเช่นกัน ท้ังการท่ีฝ่ายบริหารได้ดำาเนินนโยบายหลายประการเพ่ือ
ปรับปรุงผลประกอบการ เช่น การลดต้นทุนคงท่ีต่างๆ ความสำาเร็จของการก่อสร้างคลังสินค้าใหม่ในช่วงส้ินปี ซ่ึงจะทำาให้บริษัทสามารถ
ให้บริการลูกค้าได้ดีข้ึน การติดต้ังเตาชีวมวล (Bio-boiler) เพ่ือช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานของบริษัทซ่ึงส่งผลเชิงบวกต่อผลการดำาเนิน
งาน นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารได้ริเร่ิมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และศึกษาเพ่ือพัฒนาอัตรากำาไรข้ันต้น ซ่ึงท้ังหมดน้ีจะเป็นประโยชน์
ต่อบริษัทในปีต่อๆ ไป ในโอกาสน้ี ข้าพเจ้าขอขอบคุณคณะผู้บริหารและพนักงานทุกท่านสำาหรับความทุ่มเทในการทำางานอย่างต่อเน่ือง 
ซ่ึงเป็นกลไกสำาคัญในการดำาเนินธุรกิจภายใต้ภาวะการณ์อันยากลำาบากเช่นน้ี

แม้ว่าในปี 2556 ผลการดำาเนินงานของบริษัทจะลดลง คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ  
0.25 บาท ซ่ึงสูงกว่าอัตราท่ีเคยจ่ายในปีก่อนๆ

ภาพรวมสำาหรับปี 2557 น้ันข้าพเจ้าเห็นว่ายังคงมีความไม่แน่นอนเป็นอย่างมาก รวมถึงผลกระทบด้านลบต่อการลงทุนและการบริโภค
ในประเทศจากเหตุการณ์ไม่สงบทางการเมืองท่ีมีอย่างต่อเน่ือง อย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้าเช่ือม่ันว่าคณะผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะ
อุทิศตัวในการทำางานอย่างอุตสาหะ เพ่ือพัฒนาผลประกอบการให้ดีข้ึน และหวังเป็นอย่างย่ิงท่ีจะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มท่ีท้ังจาก
ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย เพ่ือให้ผ่านสภาวะการณ์อันยากลำาบากน้ีไปได้ด้วยดี 

สารจากประธานกรรมการบริษัท

(นาย ไซ จิน ลู)

ประธานกรรมการบริษัท
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บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำากัด (มหาชน) เป็นผู้นำาในการผลิตและจำาหน่ายแผ่นอะคริลิคแบบหล่อ (Cast Acrylic Sheet) และพลาสติก 
แบบเคร่ืองรีด (Extrude Plastic Materials) หลายประเภทตามชนิดของวัตถุดิบ เช่น แผ่น ABS, HIPS (ไฮอิมแพคโพลีสไตลีน) และ 
แผ่น PP หรือ พลาสติกลูกฟูก แผ่น PS และแผ่น PMMA  เป็นต้น ปัจจุบันบริษัทมีกำาลังการผลิตรวมประมาณ 22,000 ตันต่อปี

บริษัทจดทะเบียนจัดต้ังในปี 2528 ภายใต้การบริหารของ คุณจรูญ ล้ิมไชยาวัฒน์ และครอบครัว โดยใช้เงินทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท 
จำานวนหุ้น 12,150,000 หุ้น ในปี 2537 บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำากัด ทะเบียนเลขที่ 0 10 7 537 00225 7  
และได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในวันที่ 22 เมษายน 2556 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีของบริษัท 
ได้มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทจากเดิมมูลค่าตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดยบริษัท
ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2556  

ในปัจจุบันบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ บริษัท Lucite International ผู้ผลิตเมทธิล เมทาคริเลท และแผ่นอะคริลิค รายใหญ่ของโลก

บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ เพื่อขยายปริมาณการขายและรายได้จากระบบการผลิตทั้งระบบหล่อและระบบรีดแผ่น  
โดยการใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง 

นอกจากน้ีบริษัทยังมีแผนในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตในแต่ละปี เพ่ือให้สามารถแข่งขันได้กับผู้ผลิตแผ่นในภาคพ้ืนเอเซีย

สำานักงานใหญ่และโรงงานตั้งอยู่เลขที่ 60-61 หมู่ 9 ถนนพุทธมณฑล สาย 4
  ตำาบลกระทุ่มล้ม อำาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73220 
  โทรศัพท์ 0 2429-2020, 0 2429-2487-8, 0 2889-8720-5
  โทรสาร 0 2429-2541, 0 2888-5953
 
สำานักงานขายตั้งอยู่เลขที่  134/5 ถนนกรุงธนบุรี
  แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
  โทรศัพท์ 0 2860-8765-70  
  โทรสาร 0 2860-9106, 0 2860-8762
  เว็บไซต์ http://www.thaipolyacrylic.com

นายทะเบียน  บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด
  62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 4, 6-7 
  ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
  โทรศัพท์ 0 2229-2800 
  โทรสาร 0 2359-1259

ผู้สอบบัญชี  บริษัท สำานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำากัด 
                                        ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก
  แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ตู้ปณ. 1047 กรุงเทพฯ 10501
  โทรศัพท์ 0 2264-0777
  โทรสาร 0 2264-0789-90
  เว็บไซต์ http://www.ey.com

ที่ปรึกษากฎหมาย  สำานักกฎหมาย บีซี ลีเกิล แอดไวเซอร์ 
     86 หมู่บ้านฉัตรแก้ว ซอย 5 ถนนแฮปปี้แลนด์
     แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
     โทรศัพท์ 0 2733-1655
  โทรสาร 0 2375-1782, 0 2375-1655
 
ที่ปรึกษาหรือผู้จัดการภายใต้สัญญาการจัดการ 

  นายนิพนธ์  ศรีทองอินทร์
  56/91 หมู่ที่ 7 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย 
  ตำาบลบางกรวย อำาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11103
  โทรศัพท์ 0 2886-3664

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป        -  ไม่มี  -

ข้อมูลบริษัท
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ตำาแหน่ง ประธานกรรมการ

อายุ 65 ปี
การศึกษา - Master of Science (MS) in Agriculture, 

  National Taiwan University
จำานวนหุ้นที่ถือในบริษัท ไม่มี

ประสบการณ์ทำางาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2542 - ปัจจุบัน - Vice President of Lucite International Group, Asia

  Director of Kaohsiung Monomer Company Limited
  (Part of the Lucite International Group)

คณะกรรมการ

นายไซ	จิน	ลู

นางสาวแอนนี่	โซเฟียร์	เวียร์แมน

นายฮานส์	เฮ็นริค	เมลชัวร์	

ตำาแหน่ง กรรมการบริหาร

อายุ 52 ปี
การศึกษา - Master of Business Administration (M.B.A.)

  Grandfield University (UK) 

- Degree in Business Studies (QUT, Brisbane)  
  Certified Practicing Accountant Australia

จำานวนหุ้นที่ถือในบริษัท ไม่มี

ประสบการณ์ทำางาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
1 มิถุนายน 2546 - ปัจจุบัน - Executive Director 

  Chief financial Officer
  Lucite International

ตำาแหน่ง กรรมการบริหาร 

อายุ 69 ปี

การศึกษา - Bachelor of Science (Marketing)

จำานวนหุ้นที่ถือในบริษัท ไม่มี

ประสบการณ์ทำางาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2554 - ปัจจุบัน

ตุลาคม 2553 - ปัจจุบัน

2544 - 2553                             

- กรรมการบริหาร
  บริษัท อี๊สต์เอเชียติ๊ก 2010 (ประเทศไทย) จำากัด

- กรรมการ
  บริษัท เอเชียติ๊ก อะคริลิค จำากัด

- ที่ปรึกษา
  กลุ่มบริษัทอีเอซี ประเทศไทย 
  บริษัท เบรนน์แท็ก อินกรีเดียนส์ (ประเทศไทย)  
  จำากัด (มหาชน) 
  เดมิชือ่บรษิทั อีส๊ต์เอเชยีติก๊ (ประเทศไทย) จำากดั (มหาชน)
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ตำาแหน่ง กรรมการบริหาร

อายุ 52 ปี
การศึกษา - Master of Science Major Packaging

  Michigan State University 
- Bachelor Degree in Business Administration                                                                                                                                   
  มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
- Bachelor Degree in Science
  Major : Food Science & Tech
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

จำานวนหุ้นที่ถือในบริษัท ไม่มี

ประสบการณ์ทำางาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2556 - ปัจจุบัน

2553 - 2555

2550 - 2552

การอบรมหลักสูตรกรรมการ 

- กรรมการผู้จัดการ
  บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำากัด (มหาชน)

- กรรมการผู้จัดการ  
  บริษัท อินเตอร์แมน คอร์ปอเรชั่น จำากัด

- Deputy Manager Director
  Thai Film Industries Public Company Limited

- Director Certification Program : DCP 2550 

- Director Accreditation Program : DAP 2550 
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

นายเชฐ		พัฒนกุล

นายสุจิตร		ศรีเวทย์บดี
ตำาแหน่ง กรรมการที่ใม่มีส่วนร่วมบริหารงาน

อายุ 65 ปี

การศึกษา - Master Degree in Business Administration (M.B.A.)
  Pittsburgh State University of Kansas, U.S.A. 

- Bachelor Degree in Finance 
  West Virginia State Collage, U.S.A.

จำานวนหุ้นที่ถือในบริษัท 16,300 หุ้น

ประสบการณ์ทำางาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2556 - ปัจจุบัน
2536 - มกราคม 2556

การอบรมหลักสูตรกรรมการ                              

- กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน
- กรรมการผู้จัดการ
  บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำากัด (มหาชน)

- Director Accreditation Program : DAP
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
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ตำาแหน่ง กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน

อายุ 62 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 - ปัจจุบัน
2556 - ปัจจุบัน
2553 - 2555
2544 - 2553 

- กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน
- Managing Director of 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

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัธนี		พรรณเชษฐ์
ตำาแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  

อายุ 76 ปี

การศึกษา

คุณสมบัติทางวิชาชีพ

- ปริญญาโททางการบัญชี
  มหาวิทยาลัยอลาบามา ประเทศสหรัฐอเมริกา
- บัญชีบัณฑิต 
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

จำานวนหุ้นที่ถือในบริษัท ไม่มี

ประสบการณ์ทำางาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2556 - ปัจจุบัน

2542 - 2556

2550 - ปัจจุบัน

2548 - ปัจจุบัน

2542 - ปัจจุบัน

การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
                              

- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
  บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำากัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
  บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำากัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
  บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
- กรรมการผูท้รงคณุวฒุเิฉพาะกจิ สาขาการเงนิและการบญัชี 
  สำานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
  บริษัท หลักทรัพย์พัฒนสิน จำากัด (มหาชน)

- 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
- Monitoring Fraud Risk Management : MFM 9/2556
- Monitoring the Internal Audit Function : MIA 14/2556
  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD)
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ตำาแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อายุ 68 ปี
การศึกษา

คุณสมบัติทางวิชาชีพ

- Master of Business Administration (Accounting) 
  Michigan State University, U.S.A.

- บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม) 
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย              

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2556                                                                                                      

จำานวนหุ้นที่ถือในบริษัท ไม่มี

ประสบการณ์ทำางาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2556 - ปัจจุบัน

2552 - ปัจจุบัน

2551 - 2553

2550 - ปัจจุบัน

2547 - 2551 

2542 - ปัจจุบัน

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
  บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำากัด (มหาชน)

- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำากัด (มหาชน)

- กรรมการจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพ
  อนุกรรมการสอบสวน สภาวิชาชีพ

- กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
  บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด
- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
  บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด
- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
  บริษัท โกลว์พลังงาน จำากัด (มหาชน)

- Director Certification Program : DCP 15/2545
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ศาสตราจารย์กิตติคุณ	สุภาพรรณ		รัตนาภรณ์
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เลขานุการบริษัท

ตำาแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อายุ 50 ปี
การศึกษา

คุณสมบัติทางวิชาชีพ

- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ทางการบริหารการพัฒนา)
  คณะรัฐประศาสนศาสตร์
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) 

- Senior Executive Program                                                                                                                                  
  สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

- นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (กฎหมายธุรกิจ)
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม)
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Lawyer License No. 18024/2529

จำานวนหุ้นที่ถือในบริษัท ไม่มี

ประสบการณ์ทำางาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2556 - ปัจจุบัน

2547 - ปัจจุบัน

การอบรมหลักสูตรกรรมการ 

- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
  บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำากัด (มหาชน)

- Senior  Partner  
  บริษัท สำานักกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จำากัด

- Director Certification Program : DCP 130/2553
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ดร.อนุพันธ์		กิจนิจชีวะ

นางสาวพัชรีย์		มณีธรรมวงศ์
ตำาแหน่ง เลขานุการบริษัท 

อายุ 39 ปี

การศึกษา - นิติศาสตร์มหาบัณฑิต
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- นิติศาสตร์บัณฑิต 
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จำานวนหุ้นที่ถือในบริษัท ไม่มี
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นายเชฐ พัฒนกุล
กรรมการผู้จัดการ

นายธนวัฒน์ กุลประเสริฐรัตน์
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล/กฎหมาย

นายโยทิน ธำารงเสาวภาคย์
ผู้จัดการฝ่ายผลิตคาสติ้ง

นายวิวัฒน์ หอมละออ
ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน

นายไพรัช ขำาดี
ผู้จัดการฝ่ายผลิตเอ็กซ์ทรูชั่น

นายพงษ์สิน ม่วงศรี
ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัยฯ และระบบงาน

นายธเนตร ขำาเชิดชูไชย
ผู้จัดการฝ่ายพาณิชย ์

น.ส.สมจิตร บุญพิบูลย์มิตร
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี/การเงิน

นายพงศ์ธร ชื่นเจริญ
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

คณะผูบ้รหิาร
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นายอุดมศักดิ์ เทียนจันทร์
ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง

นายวิทยา มงคลขจิต
ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคอล เช็นเตอร์

น.ส.ธัณย์จิรา คุณาธิปศรีตระกูล
ผู้ตรวจสอบภายใน

นายพงศ์สันต์ อัศวะศิริจินดา
ผู้จัดการฝ่ายขายและผลิตภัณฑ์

นางจันจิรา ทุมสอน
ผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ

นางมัสยา รุ่งเรือง
เลขานุการกรรมการผู้จัดการ

นางหนึ่งฤทัย บุญเพ็ชร
ผู้จัดการฝ่ายวิจัย และเทคนิค
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บริษัท มีทุนจดทะเบียน 121,500,000.00 บาท แบ่งออกเป็น 121,500,000 หุ้น (หุ้นสามัญจำานวน 121,500,000 หุ้น) 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท  หุ้นทั้งหมดได้ออกชำาระเต็มมูลค่าแล้ว

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

1. LUCITE INTERNATIONAL UK OVERSEAS HOLDCO1 LIMITED 51,374,360 42.28

2. บริษัท เอเชียติ๊ก อะคริลิค จำากัด     41,450,530 34.12

3. บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์  (ประเทศไทย) จำากัด เพื่อผู้ฝาก 25,163,780 20.71

4. THAILAND SECURITIES DEPOSITORY COMPANY LIMITED 

FOR DEPOSITORS

728,000 0.60

118,716,670 97.71

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราที่ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเป็นคราว ๆ  ไป

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ณ วันที่ 27/12/2556

โครงสร้างเงินทุน
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บริษัทเป็นผู้ผลิตและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์แผ่นอะคริลิคแบบหล่อ (cast acrylic sheet) และพลาสติกแบบเครื่องรีด(extruded plastic 
materials) หลายประเภทตามชนิดของวัตถุดิบ เช่น แผ่น ABS แผ่น HIPS (ไฮอิมแพคโพลีสไตรีน) และแผ่น PP หรือพลาสติก
ลูกฟูก เป็นต้น 

1.  ผลิตภัณฑ์ของบริษัทจำ�แนกต�มขบวนก�รผลิตได้ดังต่อไปนี้
     1.1 ส�ยก�รผลิตแผ่นอะคริลิคแบบหล่อ (Cast acrylic production lines)
ปัจจุบันบริษัทมีสายการผลิตแผ่นอะคริลิคแบบการหล่อทั้งสิ้น 3 สายการผลิต (Cast Acrylic Sheet) โดยมีกำาลังการผลิตรวมที่ 
10,000 ตันต่อปี โดยแผ่นอะคริลิคที่บริษัทผลิตและจำาหน่ายจำาแนกตามการใช้งานได้ดังนี้ี้
 (ก) แผ่นอะคริลิคที่ใช้งานทั่วไป (General Purpose Grade) ภายใต้เครื่องหมายการค้าชื่อ “Moden Glas”และ “Sign Ad” 
      ซึ่งนิยมใช้กันแพร่หลายในการผลิต ป้ายโฆษณา ป้ายชื่อบริษัท ร้านค้า ทำาชิ้นงานแปรรูป และงานตกแต่งภายในและ
     ภายนอกอาคาร เป็นต้น แผ่นอะคริลิคดังกล่าวที่ใช้มีทั้งสีใสและหลากหลายสีตามความนิยมหรือสามารถผลิตให้ตรง 
     กับความต้องการใช้งานของลูกค้าในแต่ละราย เนื่องจากบริษัทมีความเชี่ยวชาญพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ห้องวิจัยที่ใช้ 
     ในการเทียบสี หรือ match สีได้อย่างแม่นยำาและรวดเร็ว
 (ข) แผ่นอะคริลิคสุขภัณฑ์ (Sanitary ware grade หรือ Bath Acrylic Sheet) ที่บริษัทผลิตมีหลากหลายเกรดและหลายส ี
      ตามความต้องการของลูกค้าโดยแผ่นสุขภัณฑ์ดังกล่าวสามารนำาไปข้ึนรูปทำาอ่างอาบน้ำาหรือถาดรองของท่ีอาบน้ำาแบบ 
     ฝักบัว ซึ่งผลิตและจำาหน่ายทั่วโลกภายใต้เครื่องหมายการค้า “Moden Glas“ และ “Lucite TS” เป็นต้น 
 (ค) แผ่นอะคริลิคเกรดพิเศษท่ีใช้งานเฉพาะ (Specialty grade) เป็นแผ่นอะคริลิคชนิดพิเศษท่ีบริษัทได้พัฒนาข้ึนให้เหมาะ 
     กับการใช้งานแต่ละประเภท เช่นแผ่นอะคริลิคทนแรงกระแทกสูง (Impact modified cast sheet) ซ่ึงเป็นแผ่นอะคริลิค 
     ท่ีทนแรงกระแทกไม่แตกง่าย มีความคงทนแรงกระแทกมากกว่าแผ่นอะคริลิคเกรดธรรมดาถึง 6 เท่า หรือ แผ่นอะคริลิค 
     ท่ีออกแสงด้านข้าง หรือ แผ่น LMS (Light Management Solutions) ท่ีผลิตให้มีการออกแสงสว่างด้านข้างเพ่ือเหมาะ 
     กับการใช้งานทำาป้ายหรือตู้ไฟโฆษณาที่มีรูปแบบบางมากกว่าป้ายไฟทั่วไปช่วยให้ป้ายไฟโฆษณามีความบางสวยงาม 
     และประหยัดไฟมากขึ้น เป็นต้น
แผ่นอะคริลิค เป็นแผ่นพลาสติกประเภท Thermo Plastic ลักษณะเป็นแผ่นเรียบใส แต่สามารถผลิตได้หลากหลายสี เช่น แผ่นสี
โปร่งแสง หรือ ทึบแสง เป็นต้น มีคุณสมบัติพิเศษคือ เม่ือได้รับความร้อนสูงจะอ่อนตัวลง สามารถดัดหรือข้ึนรูปเป็นแบบต่าง ๆ ได้ 
เม่ือเย็นตัวลงจะแข็งตัวและคงสภาพไว้ มีน้ำาหนักเบา ทนแรงกระแทกมากกว่ากระจกถึง 8 เท่า สามารถแกะสลัก พ่นสี ระบาย หรือ 
ทำาซิลค์สกรีนเป็นรูปหรือลวดลายต่าง ๆ ซึ่งนิยมนำามาใช้ทดแทนวัสดุหลายชนิด เช่น กระจก เหล็ก อลูมิเนียม และไม้อัด เป็นต้น 
และสามารถใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตวัสดุอุปกรณ์ ในงานตกแต่งบ้านและอาคารสำานักงาน สุขภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ  และงานใช้สอยเอนกประสงค์ 
ตามความต้องการ เช่น แผ่นลอนหลังคาบ้าน ตู้โชว์สินค้าและเฟอร์นิเจอร์ แผ่นป้ายโฆษณา ตู้โทรศัพท์สาธารณะ เป็นต้นปัจจุบัน 
บริษัทสามารถผลิตแผ่นอะคริลิคที่มีความหนาได้ตั้งแต่ 1.0 - 40 มิลลิเมตร และมีหลายขนาดให้เลือกใช้ตามความเหมาะสม

 1.2 สายการผลิตแผ่นพลาสติกระบบเครื่องรีด (Extrusion Lines)
บริษัทยังเป็นผู้ผลิต และจำาหน่ายแผ่นเอบีเอส และแผ่นไฮอิมแพ็ค รวมถึงพลาสติกชนิดอื่น ๆ อีกหลายประเภทด้วย ระบบรีด  
(Extrusion System) ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “Moden Plas” และรับผลิตตามคำาส่ังซ้ือจากลูกค้าท้ังในและต่างประเทศ แผ่นเอบีเอส 
เป็นแผ่นพลาสติกประเภท Thermo Plastic ผลิตจากเม็ดพลาสติก Polymer ชนิด Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS)  
มีคณุสมบตัคิอื ทนแรงกระแทก ทนสารเคม ีฯลฯ สามารถใชค้วามรอ้นในการขึน้รปูได้ดี มผีวิเงา มนัวาว แผ่นไฮอิมแพ็ค เป็นแผ่นพลาสติก 
ประเภท Thermo Plastic ผลิตจากเม็ดพลาสติก Polymer ชนิด High Impact Polystyrene (HIPS) ลักษณะโดยทั่วไปคล้าย ๆ  
แผน่เอบเีอส แตกตา่งกนัในดา้นคณุสมบตัิในการนำาไปใช้งาน ปจัจบุนับริษทัสามารถผลติแผ่นเอบเีอส และแผ่นไฮอมิแพค็ โพลีสไตลีน 
และแผ่นพลาสติกที่มีมูลค่าเพิ่มอีกหลากหลายชนิด อาทิเช่น แผ่นอะคริลิคระบบเครื่องรีด ทั้งแผ่นเรียบและแผ่นลายเกล็ดน้ำาแข็ง 
(Frost) แผ่น PMMA capped ABS และแผ่นเรียบ PP และแผ่นเรียบ HDPE และ LDPE เป็นต้น สามารถผลิตในขนาดความหนา
ตั้งแต่ 1.5 ถึง 10.0 มิลลิเมตร และมีขนาดหน้ากว้างได้ถึง 2.5 เมตร โดยใช้เครื่องรีดทันสมัยที่ได้นำาเข้าจากผู้ผลิตเครื่องจักรชั้นนำา
ในต่างประเทศ

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

แผ่นอะคริลิค
บริษัทให้ความสำาคัญต่องานวิจัยและพัฒนาเสมือนหน่ึงเป็นเคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้ังอะคริลิคและพลาสติก 
ระบบเครื่องรีดอื่น ๆ ที่มีคุณสมบัติพิเศษ เป็นต้นว่า ช่วยประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถนำาไปใช้งานได้ 
หลากหลาย เช่น ป้ายไฟโฆษณา หรือป้ายไฟนำาแสง เป็นต้น นอกจากนี้แล้วบริษัทยังคงเดินหน้าในการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
ในการแปรรูปและขึ้นรูปชิ้นงานแผ่นที่มีขนาดใหญ่และแผ่นที่มีความหนาถึง 40.0 มิลลิเมตร  รวมทั้งการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของ 
การผลิตแผ่นสุขภัณฑ์ หรือแผ่นอ่างอาบน้ำา (bath sheet grade) ที่มีคุณสมบัติในการขึ้นรูปง่ายขึ้น และมีคุณสมบัติในการกำาจัด 
แบคทีเรีย (anti-bacterial) เพื่อเพิ่มมูลค่าและสนองตอบความต้องการของลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ

แผ่นเอบีเอส และแผ่นไฮอิมแพ็คโพลีสไตรีน
บริษัทยังคงให้ความสำาคัญในการพัฒนาการปรับปรุงคุณภาพแผ่นดังกล่าวให้ได้มาตรฐานการผลิตแผ่นเอบีเอสและแผ่นไฮอิมแพคฯ 
และที่สำาคัญคือการปรับปรุงคุณภาพแผ่นให้ได้ตรงตามมาตรฐานและความคาดหวังของลูกค้าแต่ละราย ทั้งนี้เพราะบริษัทผลิตแผ่น 
ดังกล่าวให้ลูกค้าตามคำาสั่งซื้อของแต่ละราย ซึ่งมีความแตกต่างกันตั้งแต่วัตถุดิบที่ต่างกัน และมาตรฐานสินค้าที่แตกต่างกันใน
แต่ละรายด้วย

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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ในปีท่ีผ่านมา บริษัทได้เร่ิมการทำาการตลาดแผ่น PE สูตรใหม่และแผ่นอะคริลิคระบบรีดท่ีทนแรงกระแทกสูง (High Impact Extruded 
Acrylic Sheet) ที่สามารถใช้กับงานประเภทต่าง ๆ เช่น ผลิตชิ้นส่วนต่าง ๆของอุตสาหกรรมประดับยนต์ และใช้เป็นชิ้นส่วนภายใน 
ตู้แช่ และได้มีการพัฒนาแผ่นอะคริลิคระบบรีดที่มีสองชั้นสี หรือ dual colors โดยในเบื้องต้นได้พัฒนาแผ่นสีใสประกบสีขาว และ 
แผ่นสีใสประกบสีดำา และจะมีการพิจารณาเพิ่มสีอื่น ๆ ในโอกาสต่อไป

      2.2 แนวโน้มภ�วะอุตส�หกรรมและภ�วะก�รณ์แข่งขันแผ่นอะคริลิค (cast acrylic sheet)
โดยภาพรวมความต้องการในการใช้แผ่นอะคริลิคสำาหรับปี 2556 มีปริมาณน้อยลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาทั้งตลาดภายในประเทศ
และตลาดต่างประเทศที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง ภาวะทางการเมือง และความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
โดยเฉพาะค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นมากเมื่อเทียบกับดอลลาร์และสกุลเงินอื่น ๆ ในภูมิภาค แม้ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2556 
บริษัทสามารถรักษาปริมาณการขายไว้ได้ แต่มีผลกำาไรที่ลดลงแม้จะมีการเพิ่มสัดส่วนการขายผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นและ
การผสมผสานสัดส่วนการขายในแต่ละช่องทางจัดจำาหน่าย (Product and Customer Mix Strategy) ในครึ่งปีหลังของปี 2556 การ
จำาหน่ายแผ่นอะคริลิคภายในประเทศ ได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ และปัญหาทางการเมืองทำาให้ยอดขายและ 
ผลกำาไรลดลงอย่างมีนัยสำาคัญ ส่วนตลาดต่างประเทศได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและภาวะเศรษฐกิจโลก
เริ่มฟื้นตัว แต่ปริมาณความต้องการก็ยังไม่สามารถมาชดเชยตลาดภายในประเทศที่ลดลงได้

บริษัทคาดว่าความต้องการของแผ่นอะคริลิคในปี 2557 แม้เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มดีข้ึนโดยเฉพาะตลาดในเอเซียแปซิฟิค สหรัฐอเมริกา 
และตะวันออกกลาง ส่วนตลาดในประเทศขึ้นอยู่กับปัญหาทางการเมืองที่สามารถคลี่คลายได้หรือไม่ แต่ทิศทางหรือแนวโน้มของ 
ราคาวัตถุดิบโดยเฉพาะน้ำายา MMA ท่ีจะปรับตัวสูงข้ึนในปีหน้า จากการคาดการณ์ความต้องการบริโภค มีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึนท่ัวโลก 
ซึ่งนับเป็นความท้าทายที่บริษัทจะต้องรักษาระดับราคาให้สอดคล้องกับต้นทุนการผลิตที่คาดว่าจะสูงขึ้นด้วย อีกทั้งค่าใช้จ่ายในการ 
ขายที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นตามการปรับเงินเดือนค่าแรง (wage increase plan) และภาวะราคาน้ำามันและเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิต 
ทีมี่แนวโน้มสูงข้ึนเช่นกัน แต่ท่ีสำาคัญและบริษัทจำาเป็นท่ีต้องปรับกลยุทธทางการตลาดการขายของตลาดต่างประเทศตามความเหมาะสม 
และจำาเป็นกับผลกระทบของความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินบาทและดอลลาร์สหรัฐ

แผ่นพล�สติกอื่นๆ ในระบบเครื่องรีด (extruded plastics)
ผลิตภัณฑ์แผ่นพลาสติกระบบเครื่องรีด (extruded plastics) กว่าร้อยละ 90% ของยอดจำาหน่ายในแต่ละปีจะเป็นยอดจำาหน่ายใน
ประเทศ ซึ่งในปี 2556 บริษัทได้กำาหนดแผนในการเพิ่มการผลิตและจำาหน่ายแผ่นพลาสติกระบบเครื่องรีดโดยการเน้นการขยายฐาน 
ลูกค้าในประเทศให้ครอบคลุมประเภทการใช้งาน (market segmentations by applications) มากขึ้น แต่ผลกระทบทางเศรษฐกิจ 
และการเมืองทำาให้เกิดการชะลอตัวในความต้องการจากอุตสาหกรรมประดับยนต์ เนื่องจากนโยบาย “รถคันแรก” ไม่ประสบผลสำาเร็จ 
การผลิตและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์แผ่นพลาสติกระบบเครื่องรีดโดยภาพรวมมีปริมาณลดลงในครึ่งปีหลัง

ทั้งนี้บริษัทได้ดำาเนินการขยายตลาดในส่วนอื่น ๆ เพื่อมาทดแทนแต่ต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง

3. นโยบ�ยก�รผลิตที่สำ�คัญ
บริษัทได้ดำาเนินนโยบายการผลิต ในหัวข้อหลักที่สำาคัญดังนี้
 1. การกำาหนดเป้าหมายด้านการเพ่ิมผลผลิต การลดเปอร์เซ็นต์ความสูญเสีย การใช้วัตถุดิบท่ีเหมาะสม และการเพ่ิมประสิทธิภาพ
    ในการผลิต เป็นต้น
 2. การปรับปรุงเครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อลดเปอร์เซ็นต์การสูญเสียในระหว่างการผลิตลง และปรับปรุงคุณภาพสินค้าให้ได ้
    มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 3. การจัดทำาแผนงานเพื่อลดต้นทุนการผลิต (Cost Saving) เช่น การปรับปรุงขบวนการผลิต แผนงานในการผลิต เป็นต้น เพื่อ 
    ปรับปรุงต้นทุนในการผลิตให้ลดลง ซึ่งจะทำาให้สามารถแข่งขันในตลาดได้
 4. บริษัทยังคงให้ความสำาคัญในการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์พิเศษที่มีมูลค่าเพิ่มโดยถือเป็น 
    นโยบายทางการค้าของบริษัท  
 5. บริษัทให้ความสำาคัญต่อการพัฒนาทักษะความรู้ของบุคลากร แม้จะได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกก็ตาม 
     ทั้งนี้ บริษัทยังคงให้ความสำาคัญมากต่อการพัฒนาบุคลากร โดยจัดประเภทวิชาการอบรมที่หลากหลาย และส่งเสริมให้มี 
    การประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างองค์กรมากขึ้น ซึ่งวัตถุประสงค์ก็เพื่อให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพ 
    การผลิตด้วยการสื่อสารระหว่างกันที่ดีและมีการร่วมกันระดมความคิดเห็นการมีส่วนร่วมในขบวนการแก้ปัญหา ซึ่งทั้งหมด 
    นี้จะส่งผลประโยชน์ให้กับบริษัทในที่สุด
 6. การพัฒนาและยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเน่ือง โดยการรับฟังความคิดเห็น ความต้องการ และข้อร้องเรียน 
    ต่าง ๆ จากลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ และกำาหนดวิธีการที่เหมาะสมในการปรับปรุง พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อความ 
    พึงพอใจสูงสุดของลูกค้า
 7. การให้ความสำาคัญต่อความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ต่อพนักงานและชุมชน ถือว่าเป็นนโยบายอันดับต้น ๆ 
     ของบริษัท ที่กำาหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่ต้องมีส่วนร่วมและใช้ในการ 
    ประเมินผลงานเป็นสำาคัญ
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ปัจจัยความเสี่ยง

1.  คว�มเสี่ยงเกี่ยวกับก�รผลิต

 ความเสี่ยงจากการจัดหาวัตถุดิบ

วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตแผ่นอะคริลิค ได้แก่ MMA (Methyl Metha Acrylate) ซึ่งบริษัทได้มีการนำาเข้าจากต่างประเทศ และจัด
ซื้อจากผู้ผลิตในประเทศเพื่อใช้ในการผลิตตลอดทั้งปีตามแผนการสั่งซื้อจากผู้ผลิตตามปริมาณที่เพียงพอและในราคาตลาด โดยมี
ข้อตกลงซื้อล่วงหน้าก่อนส่งมอบหนึ่งเดือน เพื่อเป็นการรับประกันว่าบริษัทจะมีวัตถุดิบดังกล่าวเพียงพอต่อการผลิตเสมอโดยด้าน
ราคาที่จะตกลงกันในแต่ละเดือนจะใช้ราคาตลาดที่สามารถติดตามได้จากข้อมูลข่าวสารที่น่าเชื่อถือและเป็นที่ตกลงกันได้ทั้งสองฝ่าย 

ส่วนในระบบการผลิตแผ่นพลาสติกด้วยเครื่องรีด หรือ Extrusion วัตถุดิบหลักได้แก่เม็ดพลาสติก ABS, HIPS, PP และ PE ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นเม็ดพลาสติกที่ผลิตได้ในประเทศ จะมีการนำาเข้าอยู่บางชนิดจากต่างประเทศเฉพาะในกรณีที่เป็นชนิดพิเศษที่ไม่มีการ
ผลิตในประเทศเท่านั้น หรือในกรณีที่วัตถุดิบนำาเข้ามีราคาถูกกว่า

จากหลักการและแผนงานในการจัดซื้อวัตถุดิบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบในประเทศหรือนำาเข้าจากต่างประเทศจึงเป็นการประกัน 
ความเส่ียงท่ีบริษัทจะมีวัตถุดิบแต่ละชนิดเพียงพอต่อการผลิตตามแผนการขายและผลิต (S&OP Plan) ท่ีมีการทบทวนในแต่ละเดือน 
โดยคาดการณ์ล่วงหน้า 3 เดือนข้างหน้า แต่ก็อาจมีความเสี่ยงบ้างในกรณีที่ราคาวัตถุดิบอาจปรับขึ้นหรือปรับลงบ้างแต่ก็ไม่อยู่ใ น 
สาระที่สำาคัญเนื่องจากบริษัทไม่มีนโยบายที่จะเก็บกักสต๊อกไว้เกินกว่า 2 เดือน ของประมาณการผลิตที่กำาหนดไว้ในแผนการผลิต 
ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงหรือป้องกันความผันผวนของราคาวัตถุดิบให้อยู่ในเกณฑ์ที่พอรับได้้

2.  คว�มเสี่ยงในก�รประกอบธุรกิจ 

 ความเสี่ยงด้านการแข่งขัน

ธุรกิจของบริษัทจัดว่ามีความเสี่ยงในด้านการแข่งขันจากคู่แข่งทั้งภายในประเทศและต่างประเทศแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบริษัทได้กำาหนด 
นโยบายในการสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ด้วยการเน้นเรื่องคุณภาพของสินค้าและบริการที่สามารถออกใบรับรองมาตรฐาน 
หรือเอกสารที่ผ่านการทดสอบและรับรองจากต่างประเทศและกำาหนดราคาขายที่แข่งขันได้ (Competitive Pricing) และเน้นการ 
พัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพ่ิม (value adds) อาทิเช่น แผ่นสุขภัณฑ์ (bath sheet) แผ่นอะคริลิคนำาแสง (edge lighting acrylic panel) 
และแผ่นอะคริลิคเกรดทนแรงกระแทกสูง (Impact Modified Acrylic Sheet) เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและการ
เจริญเติบโตของกิจการได้ในระยะยาว 

บริษัทมีระบบการประกันผลกระทบจากความผันผวนอัตราแลกเปลี่ยนโดยเฉพาะระหว่างค่าเงินบาทกับเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ โดยการ
ทำา forward contract หรือ hedge กับทางธนาคารพาณิชย์ที่บริษัททำาธุรกรรมอยู่ และยังติดตามสถานการณ์ตลอดเวลา เพื่อความ
พร้อมในการปรับกลยุทธทางการตลาดและขายโดยการรักษาสมดุลย์ส่วนแบ่งการตลาดระหว่างในประเทศและต่างประเทศตาม
ความจำาเป็นและตามความเหมาะสม

นอกจากนี้บริษัทยังเน้นเรื่องการรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้าและการให้บริการทางด้านเทคนิคเพื่อให้ลูกค้า และลูกค้าปลายทาง
ของลูกค้า มีความเข้าใจผลิตภัณฑ์ และการนำาผลิตภัณฑ์ไปใช้งานแปรรูปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจัดว่าเป็นจุดแข็งของ
การแข่งขัน (competitive edges) ซึ่งสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าในแต่ละช่องทางการตลาดอย่างยิ่ง

3.  คว�มเสี่ยงด้�นก�รบริห�รจัดก�ร

 3.1 ความเสี่ยงจากการซื้อหรือขายสินค้าจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่  

แม้บริษัทจะมีการทำารายการระหว่างกันกับบริษัท Lucite International และบริษัทในเครือข่าย ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นรายการซ้ือวัตถุดิบ 
ด้านเคมีท่ีใช้ในการผลิตแผ่นอะคริลิค และการทำาข้อตกลงในการขายแผ่นอะคริลิคสู่ลูกค้าต่างประเทศท่ีทางบริษัท Lucite International 
มีสำานักงานหรือตัวแทนขายในบางประเทศ อาทิเช่น จีน เกาหลี เป็นต้น การทำารายการดังกล่าวอยู่ภายใต้การจัดการและข้อตกลง
ที่บริษัทเป็นผู้กำาหนดราคาซื้อวัตถุดิบโดยใช้ราคาตลาด และส่วนลดตามข้อตกลงกับทาง Lucite International ส่วนราคาขายแผ่น 
อะคริลิคและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ทางบริษัทเป็นผู้กำาหนดราคาขายและการให้ส่วนลดการค้าและค่านายหน้า โดยพิจารณาจากราคาขาย
สินค้าที่ให้แก่ลูกค้าแต่ละรายเป็นสำาคัญ 
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รายการซื้อขายที่เกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัท และบริษัท Lucite International ได้ผ่านการตรวจสอบว่ามีการดำาเนินการถูกต้องและ 
โปร่งใสจากคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) และตรวจสอบรับรองความถูกต้องจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับการ
แต่งตั้งขึ้น และมีความเห็นว่าราคาและเงื่อนไขการค้าที่กล่าวข้างต้นได้ทำาขึ้นโดยมีหลักเกณฑ์ในการกำาหนดราคาซื้อขายโดยอิง
ราคาตลาดอย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

 3.2 ความเสี่ยงจากการที่บริษัท มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้น > 50%

ถึงแม้ว่ากลุ่มบริษัท Lucite International บริษัท เอเชียติ๊ก อะคริลิค จำากัด และบริษัท อี๊สต์เอเชียติ๊ก 2010 (ประเทศไทย) จำากัด 
ถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 77.72 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำาระเต็มมูลค่าแล้ว จึงส่งผลให้สามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
ได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ตาม แต่เพื่อให้ม ี
การบริหารกิจการอย่างโปร่งใส คณะกรรมการของบริษัทจึงมีการแต่งตั้งกรรมการอิสระถึง 3 ท่าน และยังเป็นกรรมการตรวจสอบ 
(Audit Committee) ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำาหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
รวมท้ังกรรมการท่านอ่ืนๆ ท่ีเป็นมืออาชีพและมีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ท่ีมีหลักการมาร่วมกันบริหารงาน เพ่ือให้เกิด 
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำาคัญ

ที่ผ่านมาคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ได้ร่วมการประชุมที่มีวาระสำาคัญมา
โดยตลอด และไม่ได้มีค่าตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้นในฐานะกรรมการบริษัทแต่อย่างใด  
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การจัดการ

1.  โครงสร้�งก�รจัดก�ร 

คณะกรรมก�รบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556  คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกลุ่มบุคคลจำานวนรวมทั้งสิ้น 9 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

ขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่ของคณะกรรมก�รบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำานาจพิจารณากำาหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการ ผู้มีอำานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้กรรมการผู้
มีอำานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท คือ “นายไซ จิน ลู นางสาวแอนนี่ โซเฟีย เวียร์แมน นายฮานส์ เฮ็นริค เมลชัวร์ นายเชฐ พัฒน
กุล กรรมการสองในสี่คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำาคัญของบริษัท” 

ภายใต้ข้อบังคับของบริษัท และบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำากัด คณะกรรมการมีอำานาจกระทำาใดๆ ภายในขอบ
แห่งวัตถุประสงค์ของบริษัท คือ

 1.  เป็นโจทก์ร้องทุกข์ ดำาเนินการตามกระบวนพิจารณาใด ๆ ในนามบริษัท ประนีประนอมยอมความ หรือมอบข้อพิพาท 
  ใด ๆ ให้อนุญาโตตุลาการ
 2.  ซ้ือ จัดหา รับ เช่าซ้ือ ให้เช่าซ้ือ ถือกรรมสิทธ์ิ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการโดยประการอ่ืน ซ่ึงสินทรัพย์ใด ๆ 
   ตลอดจนดอกผลของสินทรัพย์นั้น
 3.  ขาย โอน จำานอง จำานำา แลกเปลี่ยน และจำาหน่ายสินทรัพย์โดยประการอื่น
 4.    กู้ยืมเงิน ค้ำาประกัน ออก โอน รับ อาวัล และสลักหลังตั๋วหรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น
 5.  ขอใหป้ลอ่ยชัว่คราวกรรมการ พนกังาน หรอืลกูจา้ง ทีถ่กูดำาเนนิคดอีาญาในขอ้หาเกีย่วกบัการปฏบิตัหินา้ที่ใหแ้ก่บรษัิท
 6.  ถือหุ้น จัดการบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชน และกระทำาธุรกิจเฉพาะอย่างร่วมกันกับบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชน
 7.  การกระทำาอื่นใดที่บุคคลธรรมดาอาจกระทำาได้ เว้นแต่โดยสภาพแห่งการกระทำานั้นจะพึงกระทำาได้แต่เฉพาะบุคคล 
  ธรรมดาเท่านั้น ทั้งนี้ภายใต้ขอบเขตวัตถุประสงค์ของบริษัท
 8.  จัดให้มีข้อมูลทางการเงิน รายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายในให้มีความถูกต้องและเพียงพอ ผู้มีอำานาจ 
  ลงนามในการทำานิติกรรมผูกพันบริษัทคือ กรรมการบริษัท 2 ท่านลงลายมือช่ือร่วมกันและประทับตราสำาคัญของบริษัท

คณะกรรมก�รตรวจสอบ  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยบุคคลจำานวนรวมทั้งสิ้น 3 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัธนี พรรณเชษฐ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
 2. ศาสตราจารย์กิตติคุณสุภาพรรณ รัตนาภรณ์ กรรมการตรวจสอบ
 3. ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ กรรมการตรวจสอบ
  โดยมี นางสาวธัณย์จิรา คุณาธิปศรีตระกูล เป็นเลขานุการกรรมการตรวจสอบ

1. นายไซ จิน ลู ประธานกรรมการ

2. นางสาวแอนนี่ โซเฟีย เวียร์แมน กรรมการบริหาร

3. นายฮานส์ เฮ็นริค เมลชัวร์ กรรมการบริหาร

4. นายเชฐ พัฒนกุล กรรมการผู้จัดการ

5. นายสุจิตร ศรีเวทย์บดี กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน 

6. นายแจน แดม ปีเดอร์เซ่น กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัธนี พรรณเชษฐ์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

8. ศาสตราจารย์กิตติคุณสุภาพรรณ รัตนาภรณ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

9. ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางสาวพัชรีย์  มณีธรรมวงศ์ เป็นเลขานุการบริษัท
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คณะกรรมก�รตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้�ที่และคว�มรับผิดชอบต่อคณะกรรมก�รบริษัท ดังต่อไปนี้ 

 1.     สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
 2.     สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
 3.     สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย ์
       และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
 4.     พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอค่า 
       ตอบแทนของบุคคลดังกล่าว
 5.     เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

 6.     พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำาหนด 
       ของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
 7.     พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย 
       เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
 8.     จัดทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปีของบริษัท ซ่ึงรายงานดังกล่าวต้องลงนาม 
        โดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
      8.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  8.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท         

  8.3 ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ 
         หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  8.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  8.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  8.6 จำานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
  8.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร         
  8.8 รายงานอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ 
      มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
 9.     ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำาซึ่งมีผลกระทบ 
  อย่างมีนัยสำาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานของบริษัท ดังต่อไปนี้ี้  
  9.1  รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  9.2  การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำาคัญในระบบควบคุมภายใน
  9.3  การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที ่
    เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัท เพื่อดำาเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะ 
  กรรมการตรวจสอบเห็นสมควร หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำาเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายใน 
  เวลาที่กำาหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการ หรือการกระทำาตามข้อ 9.1 9.2 และ 9.3 
   ต่อสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 10.    ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีแจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบว่าได้พบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการผู้จัดการ 
    หรือบุคคลซ่ึงรับผิดชอบในการดำาเนินงานของบริษัทได้กระทำาผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
   พ.ศ. 2535 ในมาตรา 281/2 วรรคสอง มาตรา 305 มาตรา 306 มาตรา 308 มาตรา 309 มาตรา 310 มาตรา 311 
   มาตรา 312 หรือมาตรา 313 คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ดำาเนินการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงดังกล่าวโดยไม่ 
  ชักช้า และให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลัก 
  ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี พฤติการณ์ 
  อันควรสงสัยที่ต้องแจ้งตามข้างต้นและวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์ดังกล่าว ให้เป็นไปตามที ่
  คณะกรรมการกำากับตลาดทุนกำาหนด
 11.   ในกรณีกรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระการดำารงตำาแหน่ง กรรมการตรวจสอบควรแจ้งต่อบริษัทล่วงหน้า 
   1 เดือน พร้อมเหตุผล เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นที่ม ี
  คุณสมบัติครบถ้วนทดแทนบุคคลที่ลาออก
        12.   ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานภายในขอบเขตอำานาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และรับผิดชอบต่อคณะ
กรรมการบริษัทโดยตรง ส่วนคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบการดำาเนินงานของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และบุคคล
ทั่วไป

กรรมก�รผู้จัดก�ร
นายเชฐ พัฒนกุล ดำารงตำาแหน่งหน้าที่ กรรมการผู้จัดการ ซึ่งมีขอบเขตอำานาจหน้าที่ดังนี้ี้ 

ขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่ของกรรมก�รผู้จัดก�ร

 1.   พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน เลิกจ้างหรืออนุมัติการลาออก ของพนักงานทุกระดับ
 2.  พิจารณาผลตอบแทนพนักงานซึ่งรวมถึงเงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์อื่น รวมถึงการปรับผลตอบแทนประจำาปี 
  ของพนักงานทุกระดับ   
 3.  พิจารณาอนุมัติกำาหนดและเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทางการค้าตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
 4.  พิจารณาอนุมัติการซื้อสินทรัพย์ถาวรในวงเงิน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
 5.  พิจารณาดำาเนินการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท แต่ไม่รวมถึงการดำาเนินการที่เกี่ยวกับการได้มา 
  และจำาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยการดำาเนินการในเรื่องดังกล่าวให้เป็นไปตาม 
  ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วยกลุ่มบุคคล จำานวนรวมทั้งสิ้น 16 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้  
 1.  นายเชฐ  พัฒนกุล    กรรมการผู้จัดการ
 2.  นายธเนตร  ขำาเชิดชูไชย    ผู้จัดการฝ่ายพาณิชย์
 3.  นายวิวัฒน์  หอมละออ    ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน
 4.  นายธนวัฒน์  กุลประเสริฐรัตน์   ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล/กฎหมาย
 5.  นางสาวสมจิตร  บุญพิบูลย์มิตร   ผู้จัดการฝ่ายบัญชี/การเงิน 
 6.  นายพงษ์สิน  ม่วงศรี    ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัยฯ และระบบงาน
 7.  นายโยทิน  ธำารงเสาวภาคย์   ผู้จัดการฝ่ายผลิต คาสติ้ง
 8.  นายไพรัช  ขำาดี    ผู้จัดการฝ่ายผลิต เอ็กซ์ทรูชั่น
 9.   นายพงศ์ธร  ชื่นเจริญ    ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
 10.  นางหนึ่งฤทัย  บุญเพ็ชร    ผู้จัดการฝ่ายวิจัย และเทคนิค 
 11.  นายวิทยา  มงคลขจิต    ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคอล เซ็นเตอร์
 12.  นายอุดมศักดิ์  เทียนจันทร์   ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า และจัดส่ง
 13.  นายพงศ์สันต์  อัศวะศิริจินดา   ผู้จัดการฝ่ายขายและผลิตภัณฑ์ 
 14.  นางจันจิรา  ทุมสอน            ผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ 
 15.  นางสาวธัณย์จิรา  คุณาธิปศรีตระกูล  ผู้ตรวจสอบภายใน
 16.  นางมัสยา  รุ่งเรือง    เลขานุการกรรมการผู้จัดการ

2.  ก�รสรรห�กรรมก�รและผู้บริห�ร
การสรรหาและเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำาโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้หลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

 •  กรรมการบริษัท จะสรรหากรรมการจากผู้ที่มีคุณวุฒิ วัยวุฒิ และพิจารณาด้านประสบการณ์ของการทำางานและนำาเสนอ 
   ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  เพื่อพิจารณาคัดเลือกและได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

 •  เสนอรายชื่อกรรมการบริษัทดังกล่าวเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติให้เลือกบุคคลนั้นเข้าเป็น 
   กรรมการบริษัทอย่างเป็นทางการต่อไป 

 •  โดยกรรมการแต่ละรายจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่าก่ึงหน่ึงของจำานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม 
   และมีสิทธ์ิออกเสียง โดยมีหลักเกณฑ์ดังน้ี
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   1.  ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
   2.  ในการเลือกกรรมการอาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละท่าน หรือคราวละหลายท่าน 
    รวมกันเป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้น 
    ต้องออกเสียงด้วยคะแนนท่ีมีตามข้อ 1. ท้ังหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่ท่านใด หรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
   3.  การออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานท่ีประชุมเป็นผู้ออก 
    เสียงช้ีขาดองค์ประกอบ

    การแต่งต้ังคณะกรรมการ ตามข้อ  22 และ 50 ของข้อบังคับของบริษัท กรรมการหน่ึงในสามจะต้องออกจากตำาแหน่ง 
    ตามวาระ เมื่อมีการประชุมสามัญประจำาปีทุกครั้ง โดยการคัดเลือกกรรมการที่ต้องออกตามวาระเมื่อครบเทอม ซึ่ง 
    จะคัดเลือกจากกรรมการที่อยู่ในตำาแหน่งนานที่สุด และประธานจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้เลือกตั้งกรรมการใหม ่
    เพื่อให้คณะกรรมการครบตามจำานวน

    สำาหรับการสรรหาผู้บริหารเป็นไปตามอำานาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น

 •  ในกรณทีีต่ำาแหนง่กรรมการวา่งลงเพราะเหตอุืน่ นอกจากถงึคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการเลอืกบคุคล ซึง่มคีณุสมบตั ิ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำากัดเข้ามาเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการในคราวถัด
ไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน

มติของคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการ
แทน จะอยู่ในตำาแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

3.  ค่�ตอบแทนกรรมก�รและผู้บริห�ร

ค่�ตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
กรรมก�ร
ในปี พ.ศ.2556 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนรวมให้กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ จำานวน 3 ท่าน และกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วม 
บริหารงานจำานวน 2 ท่าน เท่ากับ 1,482,733.34 บาท โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำาปีจำานวน 1,264,733.34 และค่าเบี้ยประชุม 
คณะกรรมการตรวจสอบ จำานวน 4 คร้ัง ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการบริษัท จำานวน 6 คร้ัง เป็นจำานวนเงินท้ังส้ิน 206,000.00 บาท 
และค่าเบี้ยประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เป็นจำานวนเงินทั้งสิ้น 12,000.00 บาท

ผู้บริห�ร
ในระหว่างปี พ.ศ.2556 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินรวมให้กับกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่บริหาร เท่ากับ 33,874,837.53 
บาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ นอกจากนี้ บริษัทได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำารอง
เลี้ยงชีพสำาหรับผู้บริหารเป็นจำานวนเงินรวม 1,029,824.00 บาท

ค่�ตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

4.  ก�รดูแลเรื่องก�รใช้ข้อมูลภ�ยใน

บริษัทได้ประกาศเป็นนโยบายตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 ในการที่ให้ผู้บริหารรวมทั้งพนักงานของบริษัทยึดถือกฎข้อบังคับว่าด้วยเรื่อง 
“จรรยาบรรณในการทำางาน” หรือที่เรียกว่า “Business Ethic” พนักงานจะต้องปฏิบัติตามคำาสั่ง และข้อควรปฏิบัติที่บริษัทจัดทำาขึ้น 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจำาแนกประเภทเอกสาร การจัดการระบบเอกสาร และข้อมูลทางอีเลคโทรนิคส์ พนักงานทุกคนจะต้อง 
รับผิดชอบในการเรียนรู้เพื่อทำาความเข้าใจต่อคำาสั่งที่บังคับใช้ข้อมูลที่จัดทำาขึ้นภายในกลุ่มบริษัทถือเป็นทรัพย์สินของบริษัท ที่
พนักงานไม่สามารถนำาไปเผยแพร่แก่บุคคลภายนอก (เว้นแต่กรณีที่ต้องแสดงเอกสารตามที่กฎหมายกำาหนด) โดยไม่ได้รับอนุญาต
จากผู้มีอำานาจโดยตรงพนักงานจะต้องปฏิบัติตามคำาส่ัง พนักงานจะต้องไม่นำาข้อมูลความลับท่ีได้รับจากการทำางานในฐานะพนักงาน 
ไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนบุคคล
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5.  บุคล�กร

จำานวนพนักงานของบริษัท  ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556  แบ่งได้ดังนี้
สายงานสำานักงาน 40 ท่าน
สายงานผลิต  286 ท่าน
รวม                   326 ท่าน

ในระหว่างปี พ.ศ. 2556 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินรวมให้กับพนักงานทุกประเภทรวมกันเท่ากับ 75,566,058.25 บาท 
โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่น ๆ นอกจากนี้ในระหว่างปี 2556 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน 
สำารองเลี้ยงชีพ เป็นจำานวนเงินรวมทั้งสิ้น 2,472,935.75 บาท   
 
ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำานวนพนักงานอย่างมีนัยสำาคัญ หรือมีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำาคัญ

6.  นโยบ�ยที่สำ�คัญในก�รพัฒน�พนักง�น

บริษัทมีนโยบายการพัฒนาพนักงาน ซึ่งทั้งนี้นโยบายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายคุณภาพว่า บริษัทจะจัดการฝึกอบรมอย่าง 
ต่อเนื่องให้กับพนักงานทุกท่าน เพื่อให้ตระหนักในการมีส่วนรับผิดชอบในการปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการตอบสนองความ 
พึงพอใจของลูกค้า โดยกำาหนดเป็นนโยบาย และแผนฝึกอบรมประจำาปี โดยมีลักษณะการอบรม ตามแผนซึ่งประกอบด้วยการ 
ฝึกอบรม และทบทวนด้านความปลอดภัยในการทำางาน การเปลี่ยนแปลงกรรมวิธีหรือเทคโนโลยีการผลิตใหม่ ๆ การเพิ่มความ 
สามารถในการทำางานให้กับบุคลากรของบริษัท การพัฒนาบุคลากร เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาองค์กร และอื่นๆ 
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นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี
คณะกรรมการบรษิทัมหีนา้ทีด่ำาเนนิธรุกจิใหเ้ปน็ไปในทางทีก่อ่ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุตอ่ผูถ้อืหุน้และสรา้งความเปน็ธรรมกบัผูม้สีว่นได้
เสียทุกฝ่ายควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

คณะกรรมการบริษัทได้ใช้หลักบรรษัทภิบาลเป็นบรรทัดฐานในการควบคุมการบริหารจัดการธุรกิจให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม 
เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ถือหุ้นของบริษัท ผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งสังคมและชุมชนที่บริษัทดำาเนินกิจการอยู่      

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการข้างต้น บริษัทจึงได้กำาหนดเป็นนโยบายการกำากับดูแลกิจการของบริษัทในทิศทางเดียวกันกับที่ตลาด 
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำาหนดในปี 2549 โดยได้มีการแบ่งหมวดหมู่ออกเป็น 5 หมวดดังนี้   

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
สิทธิของผู้ถือหุ้นครอบคลุมสิทธิขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ทั้งในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษัท เช่น สิทธิในการซื้อ 
ขาย โอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการที่จะได้รับเงินปันผล สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็นหรือตั้ง 
คำาถามใด ๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงสิทธิในการร่วมตัดสินใจในเร่ืองสำาคัญของบริษัท เช่น การเลือกต้ังกรรมการ และการเสนอ 
แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น

นอกเหนือจากสิทธิขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ที่กล่าวข้างต้นแล้ว ในปี 2556 บริษัทยังได้ดำาเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นการส่งเสริม และ 
อำานวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้  
  1. ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการผู้จัดการหรือ 
   กรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหน่ึงแบบใดท่ีบริษัทได้จัดส่งไปพร้อม 
   กับหนังสือนัดประชุม
  2. ในการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือต้ังคำาถามในวาระต่าง ๆ อย่างอิสระ และ 
   ก่อนการลงมติในวาระใด ๆ ท้ังน้ี ในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อมูลรายละเอียดในเร่ืองดังกล่าว อย่างเพียงพอแก่ผู้ถือหุ้น 
    โดยในวาระที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม บริษัทได้จัดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ระดับสูงของบริษัทเป็นผู้ให ้
   คำาตอบตามสายงานความรับผิดชอบของแต่ละท่าน  
  3. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา 
   เลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2557 โดยบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น 
   ใช้สิทธิตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2556 จนถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 โดยปรากฎไม่มีผู้ใดเสนอวาระการประชุมสามัญ 
   ผู้ถือหุ้นและเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการพิจาณาเลือกต้ังเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2557

2. คว�มเท่�เทียมกันของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทคำานึงถึงการสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดข้ึนกับผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้น 
รายย่อย นักลงทุน หรือสถาบันการลงทุนของต่างประเทศ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได้สร้างเครื่องมือที่จะช่วยให้เกิดความ 
เท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกฝ่ายโดยเฉพาะกับผู้ถือหุ้นรายย่อย เช่น
• การกำาหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำานวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง
• คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย โดยสามารถเสนอแนะ 
  แสดงความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนใด ๆ ที่เป็นเรื่องของบริษัทไปยังกรรมการอิสระ โดยที่กรรมการอิสระจะเป็นผู้พิจารณา  
 ตรวจสอบและดำาเนินการตามที่เห็นเหมาะสมในแต่ละเรื่อง หากเรื่องใดที่กรรมการอิสระพิจารณาแล้ว เห็นว่าเป็นเรื่องสำาคัญที่ม ี
 ผลต่อผู้ถือหุ้น หรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมการอิสระจะดำาเนินการแจ้งให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ หรือ 
 กรรมการอิสระอาจจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณากำาหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น 
 และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ พร้อมแนวทางที่ทางกรรมการอิสระได้ดำาเนินการแก้ไขกับเรื่องนั้น ๆ
• บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอวาระการประชุม และ/หรือ แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณา 
 เลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมผู ้ถือหุ ้นไปยังกรรมการอิสระผ่านทาง เว็บไซต์ www.thaipolyacrylic.com หรือ  
 masaya.rungrueng@lucite.com หรือส่งไปรษณีย์ไปยังบริษัทตามที่อยู่บนเว็บไซด์ Attention : คุณมัสยา รุ่งเรือง  

การกำากับดูแลกิจการ
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• คณะกรรมการบริษัทมีการกำาหนดมาตรการในการควบคุมและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพ่ือผลประโยชน์ของตนเอง โดยเฉพาะ 
 บุคคลในองค์กรที่เกี่ยวข้องได้แก่ กรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมทั้งคู ่
 สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว เช่น ในกรณีท่ีกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารระดับสูงมีการซ้ือขายหลักทรัพย์ 
 ของบริษัทจะต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำาการให้สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 ทราบ เพื่อเปิดเผยต่อสาธารณะต่อไป
• คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปีภายในส่ีเดือนนับแต่วันส้ินรอบปีบัญชีของบริษัท และดูแลให้มีการ 
 จัดส่งหนังสือนัดประชุมและวาระการประชุมท่ีมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระที่บรรจุเข้าในการประชุมผู้ถือหุ้น  
 พร้อมเอกสารประกอบอย่างเพียงพอให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ทันตามกำาหนดเวลา รวมทั้งนำาส่งข้อมูลอื่น ๆ  
 ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม เช่น รายงานประจำาปี หนังสือมอบฉันทะ รวมทั้งการแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัทราบรายละเอยีดของมาตรการ 
 ต่าง ๆ  ที่จะใช้ระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาเพียงพอในการศึกษาเอกสาร ข้อมูล และมาตรการหรือระเบียบ 
 การต่าง ๆ ก่อนที่จะเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น

ในวันประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิโดยเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น เสนอแนะหรือตั้งคำาถามในวาระต่าง ๆ ใน
ระหว่างที่ดำาเนินการประชุม

นอกเหนือจากการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปีแล้ว คณะกรรมการบริษัทอาจจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ ได้ตามท่ีเห็นสมควร 
ในทำานองเดียวกันผู้ถือหุ้นสามารถร้องขอให้มีการเรียกประชุมวิสามัญได้ โดยการร่วมเข้าชื่อและทำาเป็นเอกสารลายลักษณ์อักษร 
ให้ถูกต้องตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งบริษัทจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ ภายในหนึ่งเดือนนับจากวันที่ได้รับเอกสาร
การร้องขอจากผู้ถือหุ้น 

บริษัทได้ให้คว�มสำ�คัญและเค�รพสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติต�มนโยบ�ยท่ีบริษัทกำ�หนดไว้ข้�งต้น และได้ดำ�เนินก�รโดยสรุป ดังน้ี้ี
• บริษัทได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ระบุวันที่ เวลา และสถานที่จัดประชุม แจ้งแก่ผู้ถือหุ้นทราบเป็นการล่วงหน้า 14 วัน 
 ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยในปี 2556 บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจำานวน 1 ครั้งในวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2556 โดยใช้ 
 วิธีการประชุมแบบ Record Date
• ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีกรรมการบริษัทจำานวน 5 ท่าน จากจำานวน 9 ท่าน (ถือว่าเกินกึ่งหนึ่ง) ผู้สอบบัญชีและผู้บริหาร 
 ระดับสูง เข้าร่วมประชุม  โดยรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเป็นไปตามรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น  
• ได้กำาหนดให้มีบัตรลงคะแนนเสียง โดยให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำาคัญ ๆ แยกออกจากกัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช ้
 สิทธิในแต่ละวาระได้อย่างอิสระ พร้อมทั้งตรวจนับคะแนนเสียงและเปิดเผยการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ลงมติ (เห็นด้วย / ไม่ 
 เห็นด้วย / งดออกเสียง) ในแต่ละวาระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
• กำาหนดข้อห้ามไม่ให้มีการใช้ข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตนหรือทำาธุรกิจ 
 แข่งขันกับบริษัท หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง รวมทั้งไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัทซึ่งระบุไว้ใน 
 คู่มือจรรยาบรรณในการทำางาน และในปี 2556 ไม่ปรากฏว่ามีรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการใช้ข้อมูลภายในเพ่ือประโยชน์ 
 ของตนในการซ้ือขายหุ้นของบริษัทแต่อย่างใด รวมท้ังได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทของปี 2556 ไว้ในรายงานประจำาปี 
 อย่างชัดเจน
• บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดของผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ กรรมการอิสระ และผู้สอบบัญชีของบริษัทในหนังสือนัดประชุม 
 ผู้ถือหุ้น ที่ส่งให้กับผู้ถือหุ้นทั้งหมด  
• ตั้งแต่ปี 2552 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยนำาเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม ในการประชุมผู้ถือหุ้นแก่ กรรมการบริษัท
  โดยเสนอผ่านทางเว็บไซต์ www.thaipolyacrylic.com หรือ masaya.rungrueng@lucite.com   
• และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอช่ือผู้ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท โดยสามารถเสนอผ่าน 
 ทางเว็บไซต์ www.thaipolyacrylic.com หรือ masaya.rungrueng@lucite.com เพ่ือให้คณะกรรมการอิสระพิจารณาก่อนนำาเสนอ 
 คณะกรรมการบริษัทอีกคร้ังหน่ึง   

3. บทบ�ทต่อผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน โดยการบริหารจัดการและการดำาเนินธุรกิจ 
ของบริษัทไม่ว่าเรื่องใด ๆ จะต้องไม่กระทบสิทธิหรือสร้างความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า 
เจ้าหนี้ คู่แข่งขัน ชุมชนและสังคม
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• ผู้ถือหุ้น : นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐานที่กำาหนดไว้ตามกฎหมายและสิทธิต่าง ๆ ตามที่บริษัทกำาหนดไว้ในหัวข้อสิทธิของผู้ถือหุ้น 
 ข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่าง ๆ เก่ียวกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัทในฐานะเจ้าของบริษัท 
 ผ่านกรรมการอิสระของบริษัท โดยคณะกรรมการอิสระจะพิจารณากล่ันกรองทุกเร่ืองด้วยความรอบคอบและถือเป็นความลับ ก่อน 
 ที่จะเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป 

• พนักงาน : บริษัทถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่สำาคัญยิ่งต่อการบรรลุเป้าหมายของบริษัท และมีการพัฒนาพนักงานให้มีขีด 
 ความสามารถเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง พนักงานจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมท้ังในด้านผลตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน 
  เช่น การให้สวัสดิการในการรักษาพยาบาล การจัดกองทุนสวัสดิการพนักงาน รวมถึงการจัดการสภาพแวดล้อมในการทำางานให้ 
 มีความปลอดภัยและสุขอนามัย เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว บริษัทได้จัดทำาคู่มือข้อบังคับเก่ียวกับการทำางานเสมือนหน่ึง 
 เป็นกลไกให้พนักงานทุกท่านสามารถแจ้งหรือร้องเรียนเรื่องใด ๆ ของภายในองค์กรที่เกี่ยวกับการกระทำาผิดที่ผิดกฎหมาย  
 ผิดต่อจรรยาบรรณ หรือการไม่ได้รับความเป็นธรรม
 นอกจากน้ี บริษัทยังคงมุ่งเน้นให้การดูแลพนักงานปฏิบัติงานอย่างมีความสุข โดยปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำางานให้ปลอดภัย 
   ดูแลสวัสดิการทั้งด้านสุขภาพและนันทนาการต่าง ๆ อย่างเหมาะสม  

• ลูกค้า : บริษัทมีความมุ่งม่ันท่ีจะให้ผู้ใช้สินค้าและบริการได้รับประโยชน์สูงสุดท้ังด้านคุณภาพสินค้าและบริการในราคาท่ีเหมาะสม 
 ลูกค้าจะได้รับข่าวสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการอย่างเพียงพอ รวมถึงวิธีการร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการ   
 เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด

• เจ้าหนี้ : บริษัทจะสร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับเจ้าหนี้เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจ ด้วยการยึดมั่นต่อข้อตกลง 
 ใด ๆ ที่ได้ทำาไว้ ควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามพันธกรณีใด ๆ ที่ได้ทำาไว้กับเจ้าหนี้ 

• คู่แข่งทางการค้า : บริษัทจะพึงปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าภายใต้กรอบของกฎหมายและหลักการทางการค้าท่ีเป็นท่ียอมรับท่ัวไป 
 บริษัทจะดำาเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในกรอบของการค้าที่เป็นธรรม และไม่ดำาเนินการใด ๆ ที่เอาเปรียบคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่ 
 ชอบด้วยกฎหมาย

• ชุมชนและสังคม : บริษัทจะยังคงดำาเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคมและชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
 การเพิ่มโอกาสในการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของเยาวชน ทั้งด้านกีฬา การสรรค์สร้างนวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 รวมถึงการร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานราชการในการป้องกันการดำาเนินการใด ๆ ที่อาจเป็นอันตรายหรืออาจส่งผลกระทบ 
 ต่อสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม     

4. ก�รเปิดเผยข้อมูลและคว�มโปร่งใส
นอกเหนือจากการเปิดเผยรายงานทางการเงินหรือสารสนเทศอ่ืน ๆ ต่อสาธารณชนผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามเง่ือนไขท่ีกฎหมายกำาหนด 
โดยรายงานดังกล่าวต้องถูกต้อง เรียบร้อย เพียงพอ และเป็นข้อมูลปัจจุบัน ซึ่งบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ เพื่อแสดงถึงความ
โปร่งใสในการดำาเนินธุรกิจ คือ
• เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ในคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เช่น จำานวนครั้งของการประชุม

• รายงานนโยบายการกำากับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย

ในปี 2550 บริษัทได้กำาหนดนโยบายกำากับดูแลกิจการอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเรียบร้อยแล้ว และได้มีการเปิดเผยผลการปฏิบัติงาน 
ตามนโยบายในรายงานประจำาปี 2556 และเผยแพร่บนเว็บไซต์ www.thaipolyacrylic.com ภายใต้หัวข้อการกำากับดูแลกิจการ

• เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมท้ังรูปแบบลักษณะและจำานวนค่าตอบแทนท่ีแต่ละท่าน 
 ได้รับจากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการแต่ละชุด

• เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไป รวมถึงชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ ซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ เก่ียวกับบริษัทผ่านทางเว็บไซต์  
 www.thaipolyacrylic.com ผ่านทางกรรมการผู้จัดการหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอำานาจ เพื่อนัดหมายในการพบปะกัน

• เนื่องจากกรรมการบริษัทบางท่านมีแหล่งพำานักอยู่ต่างประเทศ อาจพิจารณาส่งตัวแทนที่ได้รับมอบอำานาจ ท่านใดท่านหนึ่งมา 
 เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ แต่อย่างไรก็ตามคณะกรรมการถือเป็นนโยบายให้กรรมการบริษัททุกท่านเข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่ม ี
 วาระสำาคัญ เช่น การพิจารณาและอนุมัติแผนการลงทุนและขยายกิจการของบริษัท การพิจารณาผลการดำาเนินงานและงบ 
 การเงินประจำาปี เป็นต้น
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ท้ังน้ีข้อมูลต่าง ๆ เหล่าน้ี บริษัทยังได้เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับรายช่ือ บทบาท หน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 
จำานวนค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานการเงินในรายงาน
ประจำาปี 2556 ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

5. โครงสร้�งคณะกรรมก�รบริษัท บทบ�ท หน้�ที่คว�มรับผิดชอบคณะกรรมก�รบริษัทและคณะอนุกรรมก�รชุดย่อยต่�ง ๆ   
 5.1 โครงสร้�งคณะกรรมก�รบริษัท
ในปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการ จำานวน 9 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหาร 2 ท่าน และ 
ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจำานวน 1 ท่าน และที่เหลือให้เป็นตัวแทนกรรมการของผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 
 5.2 ประธ�นกรรมก�รบริษัทและกรรมก�รผู้จัดก�ร
บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการอย่างชัดเจน โดยประธาน
กรรมการบริษัทเป็นผู้กำาหนดนโยบายและกำากับดูแลการดำาเนินงานของผู้บริหารระดับสูงในระดับนโยบาย ขณะที่กรรมการผู้จัดการ 
และผู้บริหารของบริษัทมีหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำาหนด ดังนั้น ประธานกรรมการบริษัท
และกรรมการผู้จัดการจึงไม่ได้เป็นบุคคลคนเดียวกัน เพื่อให้มั่นใจว่าการทำางานของทั้งสองฝ่ายเป็นอิสระต่อกัน

บริษัทไม่ได้เลือกกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งมาดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการบริษัท ตามแนวทางการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศกำาหนดไว้ แต่กรรมการอิสระสามารถแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระต่อคณะกรรมการบริษัท   

 5.3 คณะอนุกรรมก�รชุดย่อย
เพื่อให้เหมาะกับโครงสร้างของคณะกรรมการของบริษัท บริษัทจึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน ทำาหน้าที่เป็นคณะ
กรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีหน้าที่รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง    

คณะกรรมการตรวจสอบมีอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำากับดูแล ทบทวน และประเมินการดำาเนินธุรกิจให้บริษัทปฏิบัติ
ตามกฎหมายและข้อบังคับของทางราชการ ตลอดจนกฎระเบียบและกฎข้อบังคับว่าด้วยเรื่องจรรยาบรรณ     

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังมีความรับผิดชอบในการดูแลและการพัฒนาการจัดทำารายงานทางการเงินและระบบการ 
รายงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมถึงมีหน้าที่ในการดูแลและทบทวนระบบการควบคุมและการตรวจสอบ ตลอดจนระบบ 
การบริหารความเสี่ยงของบริษัทว่ามีระบบที่ดีเพียงพอ ทันสมัยและมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

คณะกรรมการตรวจสอบสามารถทำาหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างอิสระ โดยอาจมอบหมายหรือกำากับดูแลให้ผู้ตรวจสอบภายใน 
ทำาการตรวจสอบระบบทุกระบบ และสามารถนำาเสนอข้อคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ต่อคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการ 
ตรวจสอบสามารถหารือร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารระดับสูงในเรื่องต่าง ๆ ของบริษัท หรืออาจใช้บริการปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ 
ในสาขาอาชีพต่าง ๆ ตามความเหมาะสม เช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและการบัญชี เป็นต้น

บริษัทสนับสนุนให้มีคณะกรรมการสรรหา หรือคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ตามท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำาหนดไว้ 
แต่เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทยังสามารถรับหน้าที่งานในส่วนดังกล่าวได้ บริษัทจึงไม่ได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการดังกล่าวในขณะนี้ี้  

 5.4 หน้�ที่คว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการกำาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายและวัตถุประสงค์ของบริษัท รวมถึงการทบทวน
แผนกลยุทธ์อย่างต่อเน่ือง เพ่ือสร้างความม่ันใจในความเจริญเติบโตขององค์กร รวมท้ังการดำาเนินกิจการท่ีมีประสิทธิภาพ และมีขีด
ความสามารถในการแข่งขันกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะการแข่งขันของโลกอยู่เสมอ
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นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ภาพรวมของการดำาเนินงาน
และการดูแลระบบการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการ เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทมีความต่อเนื่อง
ในการพัฒนาระบบและการดำาเนินการสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

กรรมการบริษัทต้องเป็นผู้อุทิศเวลาและทุ่มเทอย่างเต็มที่ในการบริหารจัดการ เพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวมเป็นสำาคัญ และให ้
ความสำาคัญในเร่ืองการรักษาผลประโยชน์ของบริษัทโดยไม่แสวงหาประโยชน์ส่วนตน หรือการกระทำาการใด ๆ ท่ีขัดแย้งกับผลประโยชน์ 
ของบริษัท ซึ่งหน้าที่สูงสุดของคณะกรรมการบริษัทก็คือ การดูแลความมีเสถียรภาพ และการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องของบริษัท 
ตลอดจนการรักษาสมดุลยภาพและความต่อเนื่อง เพื่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียรวมทั้งผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นสำาคัญ

ในปี 2556 ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทจำานวน 6 ครั้ง และในการประชุมแต่ละครั้ง บริษัทได้จัดส่งเอกสารประกอบวาระ
การประชุมล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการบริษัทมีเวลาที่จะศึกษาข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ อย่างเพียงพอ 

ในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ประธานกรรมการบริษัทซึ่งทำาหน้าที่ประธานในที่ประชุม และได้เปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความเห็น 
ได้อย่างอิสระ  ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการท่านหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง 
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด  

เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำารายงานการประชุม และจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัท
พิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง สำาหรับรายงานการประชุม ที่ประชุมรับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบ
ของเอกสาร ณ สำานักงานกรรมการผู้จัดการ โดยจัดเก็บพร้อมกับเอกสารแนบประกอบวาระการประชุมต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการ
สืบค้นอ้างอิง

นอกจากน้ี บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในข้ึนในองค์กร ต้ังแต่ปี 2543 โดยทำาหน้าท่ีในการตรวจสอบความเพียงพอของ 
ระบบการควบคุมภายใน การติดตามผลการดำาเนินงานของฝ่ายจัดการ และการดูแลความเสี่ยงโดยหน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานอิสระ 
และรายงานผลโดยตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งในปี 2556 ผู้ตรวจสอบภายในมีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบทั้งสิ้น 4 ครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบเข้าประชุมครบองค์ประชุมทุกครั้ง ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
ตรวจสอบได้จัดทำาเป็นรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบหลังเสร็จสิ้นการประชุมทุกครั้ง   

 5.5 คุณสมบัติกรรมก�รบริษัทและก�รสรรห�
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออก
ตามวาระหรือด้วยเหตุผลใดก็ตาม โดยการพิจารณาและเสนอรายช่ือต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น เพ่ือพิจารณาอนุมัติ โดยผู้ท่ีถูกเสนอช่ือน้ัน 
จะต้องมีคุณสมบัติสูง ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญในงานสาขาต่าง ๆ มีวิสัยทัศน์และความเป็นผู้นำาความรู้ความสามารถ และมีประวัติ 
ดีทางด้านศีลธรรม และจริยธรรม และมีขีดความสามารถในการทำาหน้าที่ของตนเยี่ยงมืออาชีพ 

 5.6 ว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมก�รบริษัท
คณะกรรมการบริษัท รวมถึงกรรมการอิสระมีวาระดำารงตำาแหน่งคราวละ 3 ปีนับแต่วันแต่งตั้ง และ กรรมการบริษัทหนึ่งในสาม 
จะต้องออกจากตำาแหน่งตามข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม กรรมการบริษัทที่ครบวาระดำารงตำาแหน่ง อาจได้รับการพิจารณา
เสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อเนื่องได้ และเมื่อมีกรรมการบริษัทท่านใดพ้นจากตำาแหน่ง หรือมีเหตุใด 
ที่กรรมการบริษัทไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระให้ผู้ที่ได้รับตำาแหน่งแทนอยู่ในตำาแหน่งนั้นเพียงเท่าวาระของกรรมการบริษัทที่พ้น 
จากตำาแหน่งเหลืออยู่  
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 5.7 ค่�ตอบแทนคณะกรรมก�รบริษัท
กรรมการบริษัทไม่ได้รับผลตอบแทนใด ๆ ในรูปของผลประโยชน์หรือค่าตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้นในการเข้ามาเป็นกรรมการบริษัท  
ยกเว้นกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงานเท่านั้น ซึ่งกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงานจะ
ได้รับค่าตอบแทนกรรมการประจำาปีและเบี้ยประชุมที่ได้พิจารณาว่าเหมาะสมเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมในหมวดเดียวกัน    

ประธานกรรมการและคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง โดยพิจารณาจาก 
ผลการปฏิบัติงานส่วนบุคคล และจากภาพรวมของผลประกอบการของบริษัทประจำาปี เปรียบเทียบกับเป้าหมายประจำาปีที่กำาหนด 
ไว้ในแต่ละปีเป็นสำาคัญ  

สำาหรับรายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน และผู้บริหาร ของปี 2556 ยกเว้น
กรรมการบริษัท ท่ีไม่ได้รับค่าตอบแทนใด ๆ จากการเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด บริษัทได้เปิดเผยจำานวนเงินรวมในหมวด 
การจัดการของ 56-1 และรายงานประจำาปี 2556

 5.8 ก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
คณะกรรมการเป็นผู้กำาหนดนโยบายต่าง ๆ และจัดทำาระบบการจัดการความเสี่ยง เพื่อป้องกันและบริหารจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ
ที่ได้กำาหนดในแผนการจัดการ ระบบการจัดการความเสี่ยงดังกล่าวใช้ในทุกหน่วยงานของบริษัท พร้อมการจัดระบบการติดตาม 
การวิเคราะห์ การเทียบมาตรฐาน และการประเมินการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งระบบการตรวจสอบ และเพื่อความมั่นใจว่าบริษัท 
ได้มีการดำาเนินการด้านการบริหารความเสี่ยง และมีประสิทธิภาพในการดำาเนินการที่ดีและเหมาะสม คณะกรรมการบริษัทจึงได ้
มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้มีหน้าท่ีกำากับดูแลระบบการตรวจสอบ ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการจัดทำารายงาน
ความคืบหน้าของการดำาเนินการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการรับทราบอย่างต่อเนื่อง
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ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำากัด (มหาชน) มุ่งม่ันและส่งเสริมในการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม ยึดหลักจริยธรรม จรรยาบรรณ 
และการกำากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความยั่งยืน ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

ก�รประกอบกิจก�รด้วยคว�มเป็นธรรม
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีดำาเนินธุรกิจให้เป็นไปในทางท่ีก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและสร้างความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้ 
เสียทุกฝ่ายควบคู่ไปกับการสร้างสรรสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

คณะกรรมการบริษัทได้ใช้หลักบรรษัทภิบาลเป็นบรรทัดฐานในการควบคุมการบริหารจัดการธุรกิจให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม 
เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ถือหุ้นของบริษัท ผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งสังคมและชุมชนที่บริษัทดำาเนินกิจการอยู่ 

เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการ การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม บริษัทจึงได้กำาหนดเป็นนโยบายการกำากับดูแลกิจการของบริษัท 
ในทิศทางเดียวกันกับท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำาหนดในปี 2549 โดยได้มีการแบ่งหมวดหมู่ออกเป็น 5 หมวด ดังรายละเอียด 
ที่ปรากฎได้ชัดและครอบคลุมทุกเรื่อง ในหัวข้อการกำากับดูแลกิจการที่ดี   

ก�รต่อต้�นก�รทุจริต
บริษัทจึงมีการจัดทำาจรรยาบรรณในการทำางาน ข้อปฏิบัติทางธุรกิจ สำาหรับพนักงานทุกคนที่ทำางานในกลุ่มบริษัท รวมทั้งกิจการ 
ทั้งหลายในกลุ่มเพื่อเป็นข้อปฏิบัติในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทดังนี้

“พนักงานจะต้องไม่ใช้เงินของบริษัทในการจ่ายค่าอามิสสินจ้างทั้งทางตรงและทางอ้อมให้แก่เจ้าหน้าที่ของทางราชการ หรือลูกจ้าง
ของรัฐ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย หรือไม่เหมาะสม “อามิสสินจ้าง” ในที่นี้ครอบคลุมไปถึงเงินและของกำานัลที่มีมูลค่าที่เกินไป 
จากพิธีการปกติ และรายการค่ารับรองที่เกินกว่าขอบเขตของความพอดี

การให้ของกำานัลและค่ารับรองแก่บุคคลที่สามอาจกระทำาได้ในภาคธุรกิจที่มีธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบเนื่องกันมา หากแต่จะต้องอยู่
ภายใต้มูลค่าของความพอดี และจะต้องไม่ฝ่าฝืนกับกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ พนักงานจะต้องไม่ให้ของกำานัลและการรับรองใด ๆ ที่
เสี่ยงต่อความเสื่อมเสียชื่อเสียงของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท และพนักงานในกรณีข้อมูลดังกล่าวเป็นที่เปิดเผยต่อสาธารณชน”

พนักงานจะต้องไม่แสวงหาหรือรับของกำานัลหรือค่ารับรองจากบุคคลใดที่เชื่อว่ามีอิทธิพลต่อการดำาเนินธุรกิจที่เกี่ยวโยง พนักงาน
จะต้องไม่รับการเลี้ยงรับรองใดๆ ที่ผิดวิสัยแห่งไมตรีจิตทางธุรกิจที่ยอมรับได้โดยมีเรื่องผลประโยชน์แอบแฝงอยู่ ทั้งนี้พนักงานจะ
ต้องส่งคืนของกำานัลที่ไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ยอมรับได้หรือบริจาคให้แก่องค์กรการกุศล

ก�รเค�รพสิทธิมนุษยชนและก�รปฏิบัติต่อแรงง�นอย่�งเป็นธรรม
บริษัทตระหนักถึงคุณค่าความสำาคัญของพนักงาน ยอมรับในความแตกต่างของแต่ละบุคคล และความสามารถในการสร้างสรรงาน 
ของพนักงานทั้งชายและหญิงที่ทำาให้ธุรกิจดำารงคงอยู่ได้

พนักงานทุกคนจะได้รับปฏิบัติจากบริษัทด้วยความเคารพและอย่างมีเกียรติ รวมถึงได้รับความเท่าเทียมกันสำาหรับโอกาสในการ
พัฒนาทักษะในการทำางานและความก้าวหน้าในอาชีพ

การพิจารณาคัดเลือกพนักงานใหม่ การเลื่อนตำาแหน่ง จะต้องพิจารณาจากพื้นฐานของความสามารถของบุคคลที่ต้องการในหน้าที่
ความรับผิดชอบนั้นๆ แต่เพียงอย่างเดียว และจะต้องไม่พิจารณาจากปัจจัยอื่นๆ หรือผลการทำางานในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้อง กล่าวโดย 
รวมได้ว่าความสำาเร็จและความก้าวหน้าของพนักงานบริษัทข้ึนอยู่กับความสามารถและผลการทำางานของพนักงานแต่เพียงประการเดียว

คว�มรับผิดชอบต่อผู้บริโภคและก�รดูแลรักษ�สิ่งแวดล้อม
บริษัทถือว่างานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจและเป็นความรับผิดชอบทีมีต่อสังคม จึงได้ 
กำาหนดนโยบายเพื่อนำาสู่การปฏิบัติ และมีการประกาศใช้เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2552 ดังต่อไปนี้  
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1. ปฏิบัติตามกฏหมาย ขัอกำาหนด ที่ประกาศใช้อยู่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ดำาเนินการพัฒนาระบบการจัดการอาชีวอนามัยและ 
 ความปลอดภัยตามมาตรฐาน มอก. 18001 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และหลักปฏิบัติของกลุ่มธุรกิจ โดยนำา
 กฎเกณฑ์ข้อกำาหนดมาจัดทำาเป็นมาตรฐานขั้นต่ำาในการดำาเนินงาน

2. ดำาเนินการลดความเสี่ยง ป้องกันและควบคุมอันตราย การบาดเจ็บ โรคจากการทำางาน มลพิษด้านสิ่งแวดล้อม และหลีกเลี่ยง 
 ความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อพนักงาน ผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงชุมชน 

3. ดำาเนินการป้องกันการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยจากการทำางาน ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย

4. ปฏิบัติตามมาตรฐานในการทิ้งหรือกำาจัดของเสีย และจะลดของเสียให้มีปริมาณน้อยที่สุด รวมถึงใช้ทรัพยากรพลังงาน น้ำาอย่าง 
 มีประสิทธิภาพ โดยให้มีการจัดทำาวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย

5. จัดให้มีมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม สำาหรับผู้รับเหมาและ/หรือผู้มาติดต่อ โดยดำาเนินการภายใต ้
 นโยบายและกฏระเบียบขององค์กร

6. ให้ความร่วมมือและดำาเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร นโยบาย ถึงพนักงาน บุคคลภายนอกทั้งภาคราขการ เอกชน 

7. จัดให้มีการพิจารณาผลงาน ด้านความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม โดย 
 ถือเป็นห้วข้อหลักในการประเมินผลงานประจำาปีของพนักงานทุกคน

8. กำาหนดหน้าที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหาร และพนักงาน 
 ทุกคนทั้งในเวลาทำางานและนอกเวลาทำางาน 

9. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาความรู้ความสามารถ โดยจัดการฝึกอบรมให้ความรู้และปลูกฝังจิตสำานึก 

10. ยึดม่ันต่อความรับผิดชอบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จะต้องมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้ และส่ิงแวดล้อม ตลอดวงจรอายุของผลิตภัณฑ์

11. จัดสรรทรัพยากรท่ีจำาเป็นอย่างเหมาะสม เพ่ือให้การดำาเนินงานสอดคล้องกับนโยบาย วัตถุประสงค์และเป้าหมายพัฒนาปรับปรุง 
 อย่างต่อเนื่องในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 

ก�รร่วมพัฒน�ชุมชน
ชุมชนและสังคม : บริษัทจะยังคงดำาเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคมและชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การเพิ่มโอกาสในการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของเยาวชน ทั้งด้านกีฬา การสรรค์สร้างนวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รวมถึงการร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานราชการในการป้องกันการดำาเนินการใด ๆ ที่อาจเป็นอันตรายหรืออาจส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม
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บริษัทร่วมกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล จัดกิจกรรมเมาไม่ขับ  
(ช่วงเทศกาลสงกรานต์) ในช่วง 7 วันอันตราย ตั้งแต่วันที่ 
11 - 17 เมษายน 2556

รณรงค์เมาไม่ขับ	ในช่วง	7	วันอันตราย
วันที่ 10 เมษายน 2556 

วันสงกรานต์
วันที่ 12 เมษายน 2556

บริษัทร่วมกับพนักงาน จัดให้มีพิธีสรงน้ำาพระพุทธมนต์ เนื่อง
ในวันสงกรานต์

บริษัทจัดส่งตัวแทนร่วมกิจกรรมทางด้านสังคมในวันเฉลิม
พระชนมพรรษา รว่มกบัองคก์ารบรหิารชมุชม และชมุชนโดยรวม

กิจกรรมวันแม่
วันที่ 12 สิงหาคม 2556

บริษัทได้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ กับทางหน่วยงาน 
ภาครัฐมาด้วยดีตลอด ดังน้ัน ผู้อำานวยการโรงเรียน  
บ้านกระทุ่มล้ม จึงมอบของท่ีระลึกเพ่ือเป็นการขอบคุณ 
บริษัทท่ีร่วมส่งเสริมและสนับสนุนทางโรงเรียน

ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ	กับทางโรงเรียน(หน่วยงานภาครัฐ)
วันที่ 19 มิถุนายน 2556

BIG	CLEANING	DAY
วันที่ 18 เมษายน 2556

พนักงานมีจิตอาสา จัดทำา “Big Cleaning Day” เพื่อรณรงค์ให้
พนักงานรู้จักรักษาความสะอาดในบริเวณสถานที่ทำางาน

บรษิทัรว่มกบัพนกังานจดักจิกรรมรณรงคง์ดเหลา้เขา้พรรษา เปน็
ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม - ตุลาคม 2556 

งดเหล้าเข้าพรรษา	
วันที่ 20 กรกฎาคม 2556

กิจกรรมบริษัท
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โครงการโรงงานสีขาว
วันที่ 23 ตุลาคม 2556

บริษัทและพนักงานร่วมรณรงค์โครงการโรงงานสีขาวและร่วม
กันต่อต้านปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ                            

ประสานความสัมพันธ์กับชุมชน
วันที่ 12 สิงหาคม 2556

บริษัทจัดส่งพนักงานร่วมกิจกรรมกีฬาฟุตบอลกับเขตชุมชน 
และเทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม ซึ่งมีทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ร่วมกัน

เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมหน่วยงานทางภาครัฐ โดยนำาไปใช้ในการ 
ปรับปรุงทัศนียภาพรอบๆ สถานีตำารวจ โดยมี พ.ต.ท.พงษ์สันต์  
ชัยพันธ์ จาก สน.ตำารวจภูธรบ้านคา เป็นตัวแทนรับมอบ

สนับสนุนแผ่นอะคริลิคกับหน่วยงานภาครัฐ		
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556

ตรวจสุขภาพประจำาปี
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556

จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำาปี เพื่อเฝ้าระวังปัญหาด้าน
สุขภาพของพนักงาน

บริษัทร่วมกิจกรรมกับ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
กระทรวงแรงงานและกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารสุข 
“การบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรคในสถานประกอบกิจการ” 
โดยได้รับใบรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการด้านเอดส์และ
วัณโรคในสถานประกอบกิจการ

ต้านเอดส์และวัณโรคในสถานประกอบกิจการ
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2556

กิจกรรมกีฬาต้านภัยยาเสพติด	
วันที่ 1-27 ธันวาคม 2556

บริษัทจัดกิจกรรมต้านภัยยาเสพติด ประจำาปี 2556 การจัดให้
มีการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ เช่น ฟุตบอล เซปัคตะกร้อ 
วัตุถประสงค์เพื่อให้พนักงานห่างไกลยาเสพติดและให้มีความ
สามัคคีในหมู่คณะ



|  บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำ�กัด (มห�ชน)32

รณรงค์สวมหมวกนิรภัย	ในการขับขี่รถจักรยานยนต์
วันที่ 13 ธันวาคม 2556

บริษัทและพนักงานร่วมรณรงค์สวมหมวกนิรภัยในการขับขี่รถ
จักรยานยนต์ เพื่อให้พนักงานเกิดความปลอดภัยในการขับขี่
รถจักรยานยนต์

ส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปอะคริลิค
วันที่ 2 ธันวาคม 2556

คณะชุมชนภายนอกหรือชุมชนบริเวณใกล้เคียง เข้ามาศึกษาดู
งานเก่ียวกับการแปรรูปอะคริลิค โดยท้ังนี้ได้มีคณะครูนักเรียน
จากโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้มเข้ามาศึกษาดูงานเก่ียวกับการแปร 
รูปอะคริลิค

บริษัทจัดให้มีการอบรมซ้อมแผนอพยพหนีไฟประจำาปี เพื่อ
เป็นการซักซ้อมให้พนักงานเกิดความเข้าใจในแผนการ  
ในกรณีที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น

ซ้อมแผนอพยพหนีไฟ		
วันที่ 27 ธันวาคม 2556

ร่วมทำาบุญตักบาตร
วันที่ 28 ธันวาคม 2556

พนักงานบริษัทเข้าร่วมทำาบุญตักบาตรพระสงฆ์ และร่วมถวาย
อาหารเช้าแด่พระสงฆ์

พร้อมกันนี้ส่งเสริมให้พนักงานร่วมแสดงกิจกรรมในงานเล้ียง
สังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า 2556 และต้อนรับปีใหม่
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บุคคลที่อาจมี 
ความขัดแย้ง

ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะของ
รายการ

มูลค่า
ของ

รายการ

นโยบาย
ราคา

ความจำาเป็น 
สมเหตุสมผล

บจ. ลูไซท์ อินเตอร์
เนชั่นแนล (เชียงไฮ)  
เทรดดิ้ง

ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ 
บริษัท Lucite International 
UK Overseas Holdco1 
Limited

ขายสินค้า
     

10.78 ราคาเทียบเคียงกับ
ราคาตลาด 

ขยายธุรกิจใน
ประเทศจีน

ค่าบริการ 1.68 ราคาตามสัญญาและ
ราคาที่ตกลงร่วมกัน

บจ. ลูไซท์ อินเตอร์
เนชั่นแนล โคเลีย

ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ 
บริษัท Lucite International 
UK Overseas Holdco1 
Limited

ค่าบริการ                                 2.41 ราคาตามสัญญาและ
ราคาที่ตกลงร่วมกัน

ขยายธุรกิจใน
ประเทศเกาหลี

บจ.ลูไซท์ อินเตอร์
เนชั่นแนล ยูเค (ดาร์เวน)

ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ 
บริษัท Lucite International 
UK Overseas Holdco1 
Limited

ซื้อวัตถุดิบ  6.48 ราคาที่ตกลงร่วมกันซึ่ง
อ้างอิงตามราคาตลาด

ราคาตามสัญญาและ
ราคาที่ตกลงร่วมกัน

คุณภาพ และ 
ป้องกันวัตถุดิบ
ขาดแคลน

ขยายธุรกิจใน
ประเทศอังกฤษ

วัตถุดิบ 
และวัสดุ
ระหว่างทาง          

1.93

ค่าบริการ    1.22

บ.ลูไซท์ อินเตอร์
เนชั่นแนล ฮอลแลนด์ 
บี.วี

ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ 
บริษัท Lucite International 
UK Overseas Holdco1 
Limited

ซื้อวัตถุดิบ        1.14 ราคาที่ตกลงร่วมกันซึ่ง
อ้างอิงราคาตลาด

คุณภาพที่
เหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑ์

บจ.ลูไซท์ อินเตอร์
เนชั่นแนล (ยู เอส เอ)

ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ 
บริษัท Lucite International 
UK Overseas Holdco1 
Limited

ขายสินค้า 9.01 ราคาเทียบเคียงกับ
ราคาตลาด

ขยายธุรกิจ
ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา

บจ.ไทย เอ็มเอ็มเอ บริษัท มิซูบิชิ เรยอน จำากัด ซื้อวัตถุดิบ 507.28 ราคาที่ตกลงร่วมกันซึ่ง
อ้างอิงราคาตลาด

คุณภาพ และ 
ป้องกันวัตถุดิบ
ขาดแคลน

บจ. ไดอะโพลีอะคริเลต บริษัท มิซูบิชิ เรยอน จำากัด ซื้อวัตถุดิบ 34.30 ราคาที่ตกลงร่วมกันซึ่ง
อ้างอิงราคาตลาด

คุณภาพ และ 
ป้องกันวัตถุดิบ
ขาดแคลน

(หน่วย : ล้�นบ�ท)

 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. 2556 บริษัทมีรายการระหว่างกันกับนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเข้าข่ายที่ต้องรายงาน
ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้ี ้

 1. ก�รซื้อ/ข�ยสินค้�และบริก�ร สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2556

รายการระหว่างกัน
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 2. ยอดค้�งชำ�ระที่เกิดจ�กก�รซื้อและข�ยสินค้�และบริก�รวันที่ 31 ธันว�คม 2556

(หน่วย : ล้�นบ�ท)

บุคคลที่อาจมี 
ความขัดแย้ง

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
  

4.84 ราคาเทียบเคียงกับราคา
ตลาด

ขยายธุรกิจใน
ประเทศจีน

เจ้าหนี้อื่น 0.94 ราคาตามสัญญาและ
ราคาท่ีตกลงร่วมกัน 

บจ. ลูไซท์ อินเตอร์
เนชั่นแนล โคเลีย

ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ บริษัท 
Lucite International UK 
Overseas Holdco1 Limited

เจ้าหน้ีอื่น                                0.60 ราคาตามสัญญาและ
ราคาที่ตกลงร่วมกัน 

ขยายธุรกิจใน
ประเทศเกาหลี

บจ.ลูไซท์ อินเตอร์
เนชั่นแนล ยูเค  
(ดาร์เวน)

ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ บริษัท 
Lucite International UK 
Overseas Holdco1 Limited

เจ้าหน้ีการค้า                              3.94 ราคาที่ตกลงร่วมกันซึ่ง
อ้างอิงตามราคาตลาด

คุณภาพ และ 
ป้องกันวัตถุดิบ
ขาดแคลน

เจ้าหน้ีอื่น                                0.89 ราคาตามสัญญาและ
ราคาที่ตกลงร่วมกัน 

ขยายธุรกิจใน
ประเทศอังกฤษ

บจ.ไทย เอ็มเอ็มเอ บริษัท มิซูบิชิ เรยอน จำากัด เจ้าหนี้การค้า                              168.43 ราคาที่ตกลงร่วมกันซึ่ง
อ้างอิงตามราคาตลาด

คุณภาพ และ 
ป้องกันวัตถุดิบ
ขาดแคลน

บจ.ไดอะโพลีอะคริเลต บริษัท มิซูบิชิ เรยอน จำากัด เจ้าหน้ีการค้า                              7.10 ราคาที่ตกลงร่วมกันซึ่ง
อ้างอิงตามราคาตลาด

คุณภาพ และ 
ป้องกันวัตถุดิบ
ขาดแคลน
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ความรับผิดชอบของกรรมการในการจัดทำารายงานการเงิน

 บริษัทถือเป็นนโยบายทางการบัญชีและการเงินที่คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการกำากับดูแลให้มีการนำาเสนอ 
งบการเงินและสารสนเทศทางการเงินดังที่ปรากฏในรายงานประจำาปีของบริษัทโดยจัดให้มีการจัดทำาตามมาตรฐานการบัญชีที ่
รับรองโดยท่ัวไป เพ่ือให้การเปิดเผยข้อมูลและงบการเงินมีความถูกต้องครบถ้วนและโปร่งใส รวมท้ังการจัดการให้มีระบบการควบคุม 
ภายใน และผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่านที่ยังทำาหน้าที่ในฐานะคณะ 
กรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ด้วย ที่แต่ละท่านล้วนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีอิสระในการจัดทำาระบบการตรวจสอบข้อมูล 
ทางบัญชีการเงินรวมทั้งการตรวจสอบทุกรายการที่เกี่ยวโยงกัน (Related Party Transactions) เพื่อให้กิดความโปร่งใสว่ารายการ 
ดังกล่าวไม่มีผลประโยชน์ท่ีขัดแย้งกัน (Conflict of Interest)อันอาจทำาให้บริษัทฯสูญเสียผลประโยชน์ได้ ท้ังน้ีเพ่ือสร้างความน่าเช่ือถือ 
ได้ของงบบัญชีการเงินของบริษัทซึ่งถือเป็นเจตนารมณ์และนโยบายของบริษัทในการดำาเนินธุรกิจตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี
ของบริษัท

 คณะกรรมการบริษัททุกท่านได้พิจารณาและตรวจทานรายงานงบบัญชีการเงินประจำาปี 2556 แล้วและ มีความมั่นใจว่า 
งบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีความถูกต้องเรียบร้อยและจัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
ตามความเห็นที่ผู้สอบบัญชีได้แสดงไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้มีการถือปฏิบัติอย่างสม่ำาเสมอ และมีการเปิดเผยข้อมูล
อย่างเพียงพอ

        (นาย ไซ จิน ลู)      (นายเชฐ  พัฒนกุล)
                      ประธานคณะกรรมการ                        กรรมการผู้จัดการ
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจำาปี 2556

เรียน   ท่านผู้ถือหุ้น

 คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่านมี ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์วัธนี พรรณเชษฐ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ศาสตราจารย์กิตติคุณสุภาพรรณ รัตนาภรณ์ และดร. อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ 
เป็นกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีอำานาจ หน้าท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
ซึ่งกำาหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

 ในรอบปีบัญชี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และฝ่ายจัดการ จำานวน   
4 ครั้ง โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบสรุปได้ดังนี้

 1. สอบทานงบการเงินงวดไตรมาสและประจำาปี 2556 ร่วมกับผู้สอบบัญชี และฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษัท คณะ
กรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทได้จัดทำาขึ้นอย่างถูกต้องเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิด
เผยข้อมูลที่สำาคัญอย่างเพียงพอ และยังได้สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ดำาเนินการตามเงื่อนไขและ 
หลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำาหนด

 2. สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และฝ่ายบัญชีและการเงิน   
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ

 3. สอบทานความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบภายใน แผนงานตรวจสอบภายในประจำาปี ผลการตรวจสอบภายในของหน่วย
งานตรวจสอบภายใน รวมถึงประเมินการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการตรวจสอบภายใน
ของบริษัทเป็นไปอย่างอิสระและไม่พบข้อบกพร่องที่มีนัยสำาคัญ

 4. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะ
กรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 5. สอบทานและประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองประจำาปี โดยได้เปรียบเทียบกับกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ผลการประเมินดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามที่กฎบัตร
กำาหนดไว้  

 6. พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำาปี 2557 และกำาหนดค่าสอบบัญชี เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทขออนุมัติผู้ถือหุ้น 
แต่งต้ังต่อไป ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบได้เลือกบริษัท สำานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำาปี 2557 
โดยมีบุคคลใดบุคคลหนึ่งต่อไปนี้ทำาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี

 1)  นายศุภชัย        ปัญญาวัฒโน  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 หรือ

 2)  นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 หรือ

 3)  นางชลรส               สันติอัศวราภรณ์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523

 ค่าสอบบัญชีประจำาปี 2557 มีจำานวน 1,080,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556   60,000  บาท

 นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง เพื่อปรึกษา 
หารือกันอย่างอิสระถึงประเด็นสำาคัญๆ ในการจัดทำางบการเงิน การควบคุมภายใน ความเสี่ยงและการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ต่อผู้ใช้งบการเงิน 

        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัธนี พรรณเชษฐ์)

                                   ประธานกรรมการตรวจสอบ

                                     วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
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ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

2556 2555 2554

รายได้  (ล้านบาท) 1,420.11 1,581.68 1,564.14

ค่าใช้จ่าย  (ล้านบาท) 1,378.09 1,447.44 1,470.57

กำาไรสุทธิต่อปี (ล้านบาท) 33.42 103.43 66.87

กำาไรต่อหุ้น (บาท) 0.28 0.85 5.50

จำานวนหุ้น (ล้านหุ้น) 121.50 121.50 12.15

สินทรัพย์  (ล้านบาท) 988.48 1,081.19 950.53

หนี้สิน (ล้านบาท) 379.00 444.38 339.83

ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) 609.48 636.81 610.69

มูลค่าหุ้นตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 5.01 5.24 50.26

รายได้ (ล้านบาท) สินทรัพย์ (ล้านบาท)

2556 2554 2555 25562554

1,581.68

2555

1,564.14

1,420.11

1,081.19

950.53
988.48

0

500

1,000

1,500

2,000

0

500

1,000

1,500

2,000



|  บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำ�กัด (มห�ชน)38

คำาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำาเนินงาน

1. ผลก�รปฏิบัติง�นต�มแผนก�รดำ�เนินธุรกิจ
 สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำาเนินธุรกิจในปี 2556 โดยสังเขปดังนี้ี้

(1) บริษัทยึดมั่นและปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ที่เน้นให้ความสำาคัญต่อพนักงานและชุมชน 
มีการส่งเสริมฝึกอบรมให้พนักงานทุกระดับมีความเข้าใจและมีทักษะในการทำางานร่วมกัน ทำาให้เกิดความปลอดภัยมีสุขอนามัยที่ด ี
พร้อมทั้งจัดการให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีในการที่ทำางาน โดยมีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ 
ทำางาน ( SHE Committee) ทำาหน้าที่กำากับดูแล กำาหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และการจัดทำาแผนการปรับปรุง (SHE 
Improvement Plan) ประจำาปีอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยังมีการติดตามและประเมินผลงานระหว่างปี

นอกจากนี ้บรษิทัยงัใหค้วามสำาคญัตอ่การปรบัปรงุเครือ่งจกัรและอปุกรณ์ในการทำางานอยา่งตอ่เนือ่ง เพือ่ให้เกดิความปลอดภยัสูงสดุ
ต่อผู้ปฏิบัติงาน และเพิ่มประสิทธิภาพต่อผลผลิต

ด้วยการเล็งเห็นถึงความปลอดภัยในการทำางานเป็นหนึ่งในนโยบายที่สำาคัญจึงให้ถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานและ 
ผู้บริหารทุกคนที่จะต้องยึดมั่นในหลักการและกฏระเบียบด้านความปลอดภัยในการทำางานเป็นสำาคัญ

บริษัทได้ผ่านการตรวจสอบและได้ใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (TIS18001) อันเป็นการ
ยืนยันถึงการดำาเนินการธุรกิจที่ให้ความสนใจต่อความปลอดภัยฯ ของพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกคน

(2) ในท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก, ปัญหาการเมืองในประเทศ และปัญหาด้านเสถียรภาพของค่าเงินบาทที่มีแนวโน้ม
แข็งค่าและอ่อนค่าอย่างรวดเร็วมากขึ้น เมื่อเทียบกับสกุลเงินสำาคัญของต่างประเทศโดยเฉพาะเงินเหรียญสหรัฐ ซึ่งส่งผลกระทบ 
โดยตรงต่อการจำาหน่ายสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งบริษัทได้พยายามคงความสามารถรักษาดุลยภาพสัดส่วนการขาย 
ระหว่างในประเทศและต่างประเทศเพ่ือรักษาผลกำาไรเบ้ืองต้นให้ได้มากท่ีสุด ซ่ึงในปี 2556 บริษัทได้เพ่ิมสัดส่วนการขายต่างประเทศ 
มากขึ้นโดยเฉพาะในครึ่งปีหลังเพื่อให้ได้รับประโยชน์จากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐ แต่ผลกระทบจาก
ปัญหาเศรษฐกิจกและารเมืองในประเทศที่ไม่แน่นอนส่งผลกระทบต่อปริมาณการขายแผ่นพลาสติกระบบเครื่องรีดในประเทศมาก
ทั้งจากปัญหาการเมืองในประเทศและยอดขายที่สูญเสียไปจากการขายแผ่น ABS/HIPS ในอุตสาหกรรมการผลิตตู้เย็น อันเป็นผล 
จากที่ผู้ผลิตรายใหญ่ได้เพิ่มกำาลังการผลิตแผ่นดังกล่าวเพื่อใช้เองและลดการสั่งซื้อจากบริษัทลง ซึ่งโดยภาพรวมยอดการผลิตและ
จำาหน่ายแผ่นพลาสติกระบบเครื่องรีดในปี 2556 ก็มีปริมาณลดลงมากเมื่อเทียบกับปีก่อน ส่งผลต่อผลกำาไรสุทธิจากการดำาเนินงาน 
ในปี 2556 ของบริษัทมีผลประกอบการที่ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 67.69 อันเป็นผลจากต้นทุนการขายที่เพิ่มขึ้นจากปัญหาต้นทุน
การผลิตและการขายที่เพิ่มสูงขึ้นจากภาวการณ์แข่งขันที่สูงขึ้น จึงส่งผลทำาให้กำาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในปี 2556 
เท่ากับ 33.42 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนที่ 103.43 ล้านบาท 

(3) บรษิทัยังคงเนน้การพัฒนาปรบัปรงุคณุภาพสนิคา้ให้ไดม้าตรฐานสงูขึน้เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ทัง้ภายในประเทศและ
ตา่งประเทศอกีทัง้กำาหนดเปา้หมายในการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติและการลดความสญูเสยีจากขบวนการผลติเพือ่ผลดา้นการลดตน้ทนุ
การผลิตโดยรวมและสร้างความแตกต่างของตัวผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพื่อหลีกเลี่ยงการขายที่เน้นเฉพาะการแข่งขันด้านราคาเท่านั้น

2. ผลก�รดำ�เนินง�น

ในปี 2556 บริษัทมีรายได้จากการขายสุทธิ 1,375.74 ล้านบาท ลดลง จำานวน 157.08 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 10.25 
เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน บริษัทมีกำาไรสุทธิในปี 2556 ลดลงจำานวน 70.01 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 67.69 เมื่อเปรียบ
เทียบกับปีก่อน อันมีสาเหตุจากปริมาณการขายที่ลดลงจากผลกระทบของปัญหาการเมืองในประเทศและเศรษฐกิจถดถอยในปีนี ้
ปริมาณยอดขายที่ลดลงในขณะที่ต้นทุนขายสินค้าเพิ่มขึ้นทำาให้อัตรากำาไรจากการดำาเนินงานลดลง อยูที่อัตราร้อยละ -0.17 เมื่อ 
เปรียบเทียบกับปีก่อนอยู่ที่ร้อยละ 5.57 อัตรากำาไรสุทธิปี 2556 ลดลงอยู่ที่ร้อยละ 2.35 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนอยู่ที่ร้อยละ 6.54 
และอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นปี 2556 ลดลง ที่อัตราร้อยละ 5.36 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนอยู่ที่อัตราร้อยละ 16.56
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3. ฐ�นะก�รเงิน

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น เท่ากับ 988.48 ล้านบาท ลดลงเท่ากับ 92.71 ล้านบาทหรือคิดเป็น
อัตราร้อยละ 8.57 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน โดยสาเหตุหลักเป็นผลมาจากการลดลงของลูกหนี้การค้าและอื่นๆ จากผลกระทบของ
ยอดขายที่ลดลงมากในปีนี้

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 บริษัทมีหนี้สินรวม จำานวนเท่ากับ 379.00 ล้านบาท ลดลงจำานวน 65.38 ล้านบาท หรือคิดเป็น 
อัตราร้อยละ 14.71 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน โดยเป็นผลมาจากการลดลงของหนี้สินหมุนเวียน จำานวน 71.19 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นอัตราร้อยละ 16.52 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน สาเหตุหลักมาจากหนี้สินหมุนเวียนที่ลดลงในส่วนของเจ้าหนี้การค้าและ 
เจ้าหนี้อื่น อันเป็นสาเหตุมาจากสัดส่วนการผลิตที่ลดลงจากผลกระทบด้านการขายลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ส่งผลให้อัตรา
การหมุนเวียนของหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับอัตราร้อยละ 0.62 ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน ที่อัตราร้อยละ  0.70

สภ�พคล่อง   

ปี 2556 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิจากการดำาเนินงาน เท่ากับ 76.32 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน เท่ากับจำานวน 48.26 ล้านบาท 
สาเหตุมาจากการลดลงของลูกหนี้การค้าและการลดลงของเจ้าหนี้การค้า อันเป็นผลมาจากปริมาณการขายและการผลิตที่ลดลงเมื่อ 
เปรียบเทียบกับปีก่อน ซึ่งได้รับผลกระทบจากปริมาณการขายที่ลดลงส่งผลต่อกำาไรจากการดำาเนินงานลดลง กระแสเงินสดใช้ไปใน 
กิจกรรมลงทุน จำานวนเท่ากับ 46.72 ล้านบาท และกิจกรรมจัดหาเงินจำานวน 62.69 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจำานวน 35.01 ล้านบาท และ 
ลดลงจำานวน 16.86 ล้านบาทจากปีก่อน ตามลำาดับ สาเหตุหลักสำาหรับการเพิ่มขึ้นจากปีก่อนในกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรม
ลงทุนบริษัทมีการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มขึ้นในส่วนของการผลิตเพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายในการขาย ส่วนกระแส 
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินลดลงเป็นผลมาจากการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามผลการดำาเนินงานปี 2555 ลดลงเมื่อ 
เปรียบเทียบกับปีก่อนซึ่งมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำาเนินงานปี 2555 ส่งผลให้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
ในปี 2556 ลดลงจากปี 2555 จำานวน 32.99 ล้านบาท    

แม้ว่าบริษัทจะมีกระแสเงินสดรับสุทธิจากการดำาเนินงานลดลงและกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนเพิ่มขึ้น ในขณะที่กิจกรรม 
จัดหาเงินลดลง ทำาให้อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัทในปี 2555 ยังคงมีสภาพคล่องสูง เท่ากับ 1.62 เท่า ลดลงเล็กน้อยเมื่อ
เปรียบเทียบกับปีก่อนซึ่งอยู่ในระดับ เท่ากับ 1.63 เท่า

โครงสร้�งเงินทุน

บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.62 เท่าลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนซึ่งเท่ากับ 0.70 เท่าเป็นผลมาจากการ
ลดลงในส่วนของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ในขณะที่อัตราส่วนความสามารถในการชำาระดอกเบี้ยจ่ายมีแนวโน้มที่ลดลงจากระดับ 
6805.02 เท่าในปี 2555 มาอยู่ที่ระดับ 597.56 เท่าในปี 2556 เนื่องจากหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น

จากฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานในปี 2556 คณะกรรมการมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผล
สำาหรับปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท โดยจ่ายจากผลการดำาเนินงานของปี 2554 และปี 2555 ในอัตราหุ้นละ  0.10 บาท และ  
0.15 บาทตามลำาดับ คิดเป็นจำานวนเงินรวมทั้งสิ้น เท่ากับ 30,375,000.00 บาท (สามสิบล้านสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
หรือคิดเป็นอัตราเงินปันผลร้อยละ 90.90 ของกำาไรสุทธิสำาหรับปี 2556 โดยมติของที่ประชุมกรรมการครั้งที่ 1/2557 ลงวันที่ 24 
กุมภาพันธ์ 2557 ได้มีมติให้จ่ายเป็นเงินปันผล จำานวน 0.25 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำานวน 30,375,000.00 บาท โดย
กำาหนดการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

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

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดำาเนินงานในอนาคต ได้อธิบายไว้ในข้อ 1. เรื่องปัจจัยความเสี่ยงแล้ว
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ร�ยง�นของผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ต

เสนอ ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำากัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2556 งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดสำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน 
รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ 

คว�มรับผิดชอบของผู้บริห�รต่องบก�รเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำาและการนำาเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำาเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

คว�มรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซ่ึงกำาหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำาหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพ่ือ
ให้ได้ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำานวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบ
การเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบ
บัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำาและการนำาเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบ
วิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายใน 
ของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณ 
การทางบัญชีที่จัดทำาขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำาเสนองบการเงินโดยรวม  

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

คว�มเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผลการดำาเนินงานและกระแสเงินสดสำาหรับปีสิ้นสุด
วันเดียวกันของบริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ศุภชัย  ปัญญาวัฒโน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930

บริษัท สำานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำากัด

กรุงเทพฯ: 24 กุมภาพันธ์ 2557
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บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำ�กัด (มห�ชน)
งบแสดงฐ�นะก�รเงิน
ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556

(หน่วย : บ�ท)

 ณ วันที่ 
31 ธันว�คม 2556

 ณ วันที่ 
31 ธันว�คม 2555

(ปรับปรุงใหม่)

 ณ วันที่ 
1 มกร�คม 2555หม�ยเหตุ

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด  134,821,996  167,812,044  134,496,799 

เงินลงทุนชั่วคร�ว - เงินฝ�กประจำ� 12  1,070,155  1,044,308  1,019,018 

ลูกหนี้ก�รค้�และลูกหนี้อื่น 7  309,383,031  376,949,729  310,252,164 

สินค้�คงเหลือ 8  125,606,254  150,012,513  135,357,876 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  12,551,173  6,794,820  6,334,967 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  583,432,609  702,613,414  587,460,824 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์ 9  403,624,834  376,550,375  360,896,648 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์  1,140,350  1,587,483  1,734,539 

สินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี 15  -  157,262  2,008,694 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  277,717  277,717  435,030 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  405,042,901  378,572,837  365,074,911 

รวมสินทรัพย์  988,475,510  1,081,186,251  952,535,735 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงิน
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บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำ�กัด (มห�ชน)
งบแสดงฐ�นะก�รเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556

(หน่วย : บ�ท)

 ณ วันที่ 
31 ธันว�คม 2556

 ณ วันที่ 
31 ธันว�คม 2555

(ปรับปรุงใหม่)

 ณ วันที่ 
1 มกร�คม 2555หม�ยเหตุ

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 10  353,709,882  418,182,793  307,350,578 

ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึง
   กำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี  746,340 

 -  575,456 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย  -  9,687,429  14,356,466 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น  5,198,277  2,966,513  5,648,261 

รวมหนี้สินหมุนเวียน  359,654,499  430,836,735  327,930,761 

หนี้สินไม่หมุนเวียน  

หนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึง
   กำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี  2,924,480 

 -  - 

สำ�รองผลประโยชน์ระยะย�วของพนักง�น 11  16,091,048  13,540,712  11,904,130 

หนี้สินภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี 15  329,219  -  - 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  19,344,747  13,540,712  11,904,130 

รวมหนี้สิน  378,999,246  444,377,447  339,834,891 

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน 16

      หุ้นสามัญ 121,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

       (2555: หุ้นสามัญ 12,150,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)  121,500,000  121,500,000  121,500,000 

   ทุนออกจำาหน่ายและชำาระเต็มมูลค่าแล้ว

      หุ้นสามัญ 121,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

       (2555: หุ้นสามัญ 12,150,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)  121,500,000  121,500,000  121,500,000 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ  233,350,000  233,350,000  233,350,000 

กำาไรสะสม

   จัดสรรแล้ว - สำารองตามกฎหมาย 13  12,150,000  12,150,000  12,150,000 

   ยังไม่ได้จัดสรร  242,476,264  269,808,804  245,700,844 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  609,476,264  636,808,804  612,700,844 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  988,475,510 1,081,186,251  952,535,735 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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(หน่วย : บ�ท)

หม�ยเหตุ 2556 2555
(ปรับปรุงใหม่)

กำ�ไรข�ดทุน:

ร�ยได้

รายได้จากการขาย  1,375,742,516  1,532,304,036 

รายได้ค่าบริการ  -  520,947 

รายได้อื่น

   รายได้จากการขายเศษซาก  38,430,922  41,672,237 

   อื่น ๆ  5,937,130  7,185,156 

รวมร�ยได้  1,420,110,568  1,581,682,376 

ค่�ใช้จ่�ย

ต้นทุนขายและบริการ  1,252,622,920  1,317,416,614 

ค่าใช้จ่ายในการขาย  55,255,189  54,074,523 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  70,215,648  75,946,519 

รวมค่�ใช้จ่�ย  1,378,093,757  1,447,437,656 

กำ�ไรก่อนค่�ใช้จ่�ยท�งก�รเงินและค่�ใช้จ่�ยภ�ษีเงินได้  42,016,811  134,244,720 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน  (158,722)  (23,236)

กำ�ไรก่อนค่�ใช้จ่�ยภ�ษีเงินได้  41,858,089  134,221,484 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 15  (8,440,629)  (30,788,763)

กำ�ไรสำ�หรับปี  33,417,460  103,432,721 

กำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย  -  (437,201)

ผลกระทบของภาษีเงินได้ 15  -  87,440 

กำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี - สุทธิจ�กภ�ษีเงินได้  -  (349,761)

กำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี - สุทธิจ�กภ�ษีเงินได้  33,417,460  103,082,960 

กำ�ไรต่อหุ้น 16

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน  0.28  0.85 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำ�กัด (มห�ชน)
งบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2556
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บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำ�กัด (มห�ชน)
งบกระแสเงินสด
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2556

(หน่วย : บ�ท)

2556 2555

กระแสเงินสดจ�ก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำ�เนินง�น

กำาไรก่อนภาษี  41,858,089  134,221,484 

รายการปรับกระทบยอดกำาไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมดำาเนินงาน

   ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย  18,114,102  18,945,014 

   ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  1,957,666  - 

   การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับบัญชี)  (1,015,754)  1,216,325 

   กำาไรจากการจำาหน่ายอุปกรณ์  (1,709,413)  (533,641)

   ขาดทุนจากการตัดจำาหน่ายอุปกรณ์  4  3,994 

   สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  2,810,336  1,491,381 

   ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง  319,904  443,691 

   ดอกเบี้ยรับ  (585,160)  (630,243)

   ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย  158,722  23,236 

กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์

   และหนี้สินดำาเนินงาน  61,908,496  155,181,241 

สินทรัพย์ดำาเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

   ลูกหนี้การค้าและลูกหนื้อื่น  67,963,219  (67,188,674)

   สินค้าคงเหลือ  25,422,013  (15,870,961)

   สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  (5,074,281)  (464,673)

   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  -    157,313 

หนี้สินดำาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

   เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น  (55,082,797)  89,922,875 

   หนี้สินหมุนเวียนอื่น  (30,184)  (3,323,627)

   สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  (260,000)  (292,000)

เงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน  94,846,466  158,121,494 

   จ่ายดอกเบี้ย  (158,722)  (23,236)

   จ่ายภาษีเงินได้  (18,372,485)  (33,518,928)

เงินสดสุทธิจ�กกิจกรรมดำ�เนินง�น  76,315,259  124,579,330 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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(หน่วย : บ�ท)

2556 2555

กระแสเงินสดจ�ก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์  (49,006,011)  (12,730,372)

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์  (33,185)  (310,501)

เงินสดรับจากการจำาหน่ายอุปกรณ์  1,714,794  721,754 

ดอกเบี้ยรับ  608,148  609,773 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน  (46,716,254)  (11,709,346)

กระแสเงินสดจ�ก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดห�เงิน

ชำาระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน  (1,936,180)  (575,456)

เงินปันผลจ่าย  (60,750,000)  (78,975,000)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดห�เงิน  (62,686,180)  (79,550,456)

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ  (33,087,175)  33,319,528 

กำาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง

   สำาหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  97,127  (4,283)

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

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสดปล�ยปี  134,821,996  167,812,044 

  

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

   รายการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำาระ  15,045,596  26,295,790 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำ�กัด (มห�ชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2556
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1. ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ

บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซ่ึงจัดตั้งและมีภูมิลำาเนาในประเทศไทย โดยมีผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ คือ Lucite International UK Overseas Holdco1 Limited ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศอังกฤษ 
และบริษัท เอเซียติ๊ก อะคริลิค จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย โดยถือหุ้นร้อยละ 42.3 และร้อยละ 
34.1 ตามลำาดับ Lucite International UK Overseas Holdco1 Limited เป็นบริษัทย่อยของบริษัท Lucite International 
Group Limited ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศอังกฤษและมี Mitsubishi Rayon Company Limited ซึ่งเป็น
บริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศญี่ปุ่นเป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัท ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการผลิตและจำาหน่าย
แผ่นพลาสติกอะคริลิค (Acrylic sheets) แผ่นเอบีเอส (Acrylonitrile Butadiene Styrene sheets) แผ่นไฮอิมแพค (High 
Impact Polystyrene sheets) และแผ่นพลาสติกระบบรีดอื่น ๆ (other extruded plastic sheets) ที่อยู่ตามที่จดทะเบียน
ของบริษัทฯอยู่ที่ 60-61 หมู่ 9 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำาบลกระทุ่มล้ม อำาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

2. เกณฑ์ในก�รจัดทำ�งบก�รเงิน

 งบการเงินนี้จัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำาหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดย
แสดงรายการในงบการเงินตามข้อกำาหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 28 กันยายน 2555 ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจาก
งบการเงินฉบับภาษาไทยนี้ี้

 งบการเงินนี้ได้จัดทำาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

3. ม�ตรฐ�นก�รบัญชีใหม่

 มาตรฐานการบัญชีที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียดดังนี้

ก.  ม�ตรฐ�นก�รบัญชีที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบัน

   มาตรฐานการบัญชี

  ฉบับที่ 12 ภาษีเงินได้
  ฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) การบัญชีสำาหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับความช่วยเหลือ 
  จากรัฐบาล
  ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

   มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

  ฉบับที่ 8 ส่วนงานดำาเนินงาน

   การตีความมาตรฐานการบัญชี 
  ฉบับท่ี 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรม
  ดำาเนินงาน
  ฉบับที่ 21 ภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค่าเสื่อมราคาที่ตีราคาใหม่
  ฉบับที่ 25 ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น

แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับโอนสินทรัพย์ทางการเงิน

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและแนวปฏิบัติทางบัญชีข้างต้นไม่มี
ผลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคัญต่องบการเงินนี้ ยกเว้นมาตรฐานการบัญชี เรื่อง ภาษีเงินได้ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำ�กัด (มห�ชน)
หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2556
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ม�ตรฐ�นก�รบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภ�ษีเงินได้ 

มาตรฐานฉบับนี้กำาหนดให้กิจการระบุผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดจากความแตกต่างระหว่างมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินที ่
แสดงในงบแสดงฐานะการเงินกับฐานภาษี และรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญช ี
ตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนด บริษัทฯได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าวในปี 2556 และปรับย้อนหลังงบการเงินของ 
ปีก่อนที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบเสมือนหนึ่งว่าบริษัทฯรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้   
รอการตัดบัญชีมาโดยตลอด การเปลี่ยนแปลงนี้ทำาให้บริษัทฯมีกำาไรสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ลดลงจำานวน 
0.5 ล้านบาท (0.004 บาทต่อหุ้น) (2555: กำาไรลดลงจำานวน 1.9 ล้านบาท (0.016 บาทต่อหุ้น) และกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
อื่นเพิ่มขึ้นจำานวน 0.1 ล้านบาท) ส่วนผลกระทบสะสมต่อกำาไรสะสมยกมาแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ข.  ม�ตรฐ�นก�รบัญชีที่จะมีผลบังคับในอน�คต

วันที่มีผลบังคับใช้

มาตรฐานการบัญชี

 ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) การนำาเสนองบการเงิน 1 มกราคม 2557

    ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 1 มกราคม 2557

    ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได้ 1 มกราคม 2557

    ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญาเช่า 1 มกราคม 2557

    ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) รายได้ 1 มกราคม 2557

    ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน์ของพนักงาน 1 มกราคม 2557

    ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
   แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

1 มกราคม 2557

    ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1 มกราคม 2557

    ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษัทร่วม 1 มกราคม 2557

    ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนได้เสียในการร่วมค้า 1 มกราคม 2557

    ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหว่างกาล 1 มกราคม 2557

    ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) การด้อยค่าของสินทรัพย์ 1 มกราคม 2557

    ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 1 มกราคม 2557

  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

 ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 1 มกราคม 2557

 ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ 1 มกราคม 2557

 ฉบับที่ 4 สัญญาประกันภัย 1 มกราคม 2559

    ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและ
   การดำาเนินงานที่ยกเลิก

1 มกราคม 2557

    ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนงานดำาเนินงาน 1 มกราคม 2557

  การตีความมาตรฐานการบัญชี

    ฉบับที่ 15 สัญญาเช่าดำาเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า 1 มกราคม 2557

    ฉบับที่ 27 การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทำาขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย 1 มกราคม 2557

    ฉบับที่ 29 การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557

    ฉบับที่ 32 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์ 1 มกราคม 2557
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วันที่มีผลบังคับใช้

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

 ฉบับที่ 1 การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ   
   และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

1 มกราคม 2557

    ฉบับที่ 4 การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ 1 มกราคม 2557

    ฉบับที่ 5 สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและ 
   การปรับปรุงสภาพแวดล้อม

1 มกราคม 2557

    ฉบับที่ 7 การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี  
   ฉบับที่ 29  เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพ 
   เศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง

1 มกราคม 2557

    ฉบับที่ 10 งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า 1 มกราคม 2557

    ฉบับที่ 12 ข้อตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557

    ฉบับที่ 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 1 มกราคม 2557

    ฉบับที่ 17 การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ 1 มกราคม 2557

    ฉบับที่ 18 การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า 1 มกราคม 2557

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐาน 
การบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคัญต่องบการเงิน
เมื่อนำามาถือปฏิบัติ

4.  นโยบ�ยก�รบัญชีที่สำ�คัญ 

4.1 ก�รรับรู้ร�ยได้

ขายสินค้า

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทฯได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสำาคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับ 
ผู้ซื้อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกำากับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สำาหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบ
หลังจากหักส่วนลดแล้ว

รายได้ค่าบริการ

รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความสำาเร็จของงาน 

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

4.2 เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึง
กำาหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำากัดในการเบิกใช้้

4.3  ลูกหนี้

 ลูกหนี้แสดงมูลค่าตามจำานวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำาหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่
อาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได้ ซ่ึงโดยท่ัวไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหน้ี้ี 

4.4 สินค้�คงเหลือ

 สินค้าสำาเร็จรูปแสดงมูลค่าตามราคาทุนถัวเฉลี่ยหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำากว่า ราคาทุนดังกล่าวหมาย
ถึงต้นทุนในการผลิตทั้งหมดรวมทั้งค่าโสหุ้ยโรงงานด้วย

วัตถุดิบ สารเคมี อะไหล่และวัสดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
แล้วแต่ราคาใดจะต่ำากว่า และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้
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4.5 ที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์ และค่�เสื่อมร�ค�

 ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่า
ของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

 ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำานวณจากราคาทุน โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

  อาคาร - 20 ปี
 ส่วนปรับปรุงอาคาร - 5 ปี
 เครื่องจักรและอุปกรณ์ - 5 ถึง 20 ปี
 เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้สำานักงาน - 3 และ 5 ปี
 ยานพาหนะ - 5 ปี

ค่าเสื่อมราคารับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำาหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง

4.6  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

บริษัทฯวัดมูลค่าเริ่มแรกของคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ด้วยราคาทุนและภายหลังการรับรู้รายการครั้งแรก คอมพิวเตอร์
ซอฟต์แวร์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำาหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

บริษัทฯตัดจำาหน่ายคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จำากัดโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ 5 ปี และ 
จะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทฯจะทบทวนระยะเวลาการ
ตัดจำาหน่ายและวิธีการตัดจำาหน่ายของคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำาหน่ายรับรู้เป็นค่า
ใช้จ่ายในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน

4.7  ร�ยก�รธุรกิจกับบุคคลหรือกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน

 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำานาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯควบคุม
ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
ซึ่งทำาให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำาคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารสำาคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯที่มีอำานาจในการ
วางแผนและควบคุมการดำาเนินงานของบริษัทฯ

4.8 เงินตร�ต่�งประเทศ

 บริษัทฯแสดงงบการเงินเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำาเนินงานของบริษัทฯ

รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีเกิดรายการ สินทรัพย์และหน้ีสินท่ี 
เป็นตัวเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปล่ียน ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน

 กำาไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนจะถูกรับรู้ในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน

4.9 ก�รด้อยค่�ของสินทรัพย์

 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจะทำาการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ที่ไม่มี
ตัวตนอื่นของบริษัทฯหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่า 
จะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่า
ยุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า

 บริษัทฯจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน 

4.10  ผลประโยชน์ของพนักง�น

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

 บริษัทฯรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัสและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ



รายงานประจำาปี 2556  | 51

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

บริษัทฯและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯ
จ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ เงินที่บริษัทฯจ่าย
สมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

 บรษิทัฯมภีาระสำาหรบัเงนิชดเชยทีต่อ้งจา่ยใหแ้กพ่นกังานเมือ่ออกจากงานตามกฎหมายแรงงานและตามโครงการผลตอบแทน
พนกังานอืน่ ๆ  ซึง่บรษิทัฯถอืวา่เงนิชดเชยดงักลา่วเปน็โครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงานสำาหรบัพนักงาน นอกจากนัน้ 
บรษิทัฯจดัใหม้โีครงการผลประโยชนร์ะยะยาวอืน่ของพนกังาน ไดแ้ก ่โครงการเงนิรางวลัการปฏบิตังิานครบกำาหนดระยะเวลา

 บริษัทฯคำานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของ
พนักงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำาการ
ประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

 ผลกำาไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) สำาหรับโครงการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

 ผลกำาไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สำาหรับโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของ
พนักงานจะรับรู้ทันทีในกำาไรหรือขาดทุน

4.11  ประม�ณก�รหนี้สิน

 บริษัทฯจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมี 
ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯ
สามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

4.12 ภ�ษีเงินได้

 ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภ�ษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทฯบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำานวณจากกำาไรทาง
ภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี

บริษัทฯบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างช่ัวคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหน้ีสิน ณ วันส้ิน 
รอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน

บริษัทฯรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างช่ัวคราวท่ีต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้ 
รอการตัดบัญชีสำาหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำานวนเท่าที่มีความเป็น
ไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯจะมีกำาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและ
ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

บริษัทฯจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทำาการปรับ
ลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวหากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯจะไม่มีกำาไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำาสินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

บรษิทัฯจะบันทึกภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชโีดยตรงไปยงัส่วนของผู้ถอืหุน้หากภาษทีีเ่กดิขึน้เกีย่วขอ้งกบัรายการที่ไดบ้นัทกึ
โดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น
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4.13      สัญญ�ซื้อข�ยเงินตร�ต่�งประเทศล่วงหน้�

ลูกหนี้และเจ้าหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะถูกแปลงค่าตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะ
เวลารายงาน กำาไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดังกล่าวจะถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือ
ขาดทุน ส่วนเกินหรือส่วนลดที่เกิดขึ้นจากการทำาสัญญาจะถูกตัดจำาหน่ายด้วยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญา

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

ในการจัดทำางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการใน
เรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำานวนเงินที่แสดงในงบการ
เงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำานวนที่ประมาณการไว้ การ
ใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำาคัญมีดังนี้

 ค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

ในการประมาณค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่า
จะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยคำานึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหน้ีท่ีคงค้างและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็น
อยู่ในขณะน้ัน เป็นต้น

ก�รปรับลดสินค้�คงเหลือเป็นมูลค่�สุทธิที่จะได้รับ

 ในการประมาณมูลค่าการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณ 
การผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากสินค้าคงเหลือแต่ละรายการ โดยพิจารณาจากรายการสินค้าท่ีเคล่ือนไหวช้าและมูลค่า 
สุทธิที่จะได้รับ

 อ�ค�รและอุปกรณ์ และค่�เสื่อมร�ค�

 ในการคำานวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องทำาการประมาณอายุการให้ประโยชน์และ
มูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หาก
มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

ผลประโยชน์หลังออกจ�กง�นของพนักง�นต�มโครงก�รผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะย�วอื่นของพนักง�น

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด 
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะและอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำานวนพนักงาน เป็นต้น

6.         ร�ยก�รธุรกิจกับกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน

 ในระหว่างปี บริษัทฯมีรายการธุรกิจที่สำาคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไข
ทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้นซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ 
โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

2556 2555 นโยบ�ยก�รกำ�หนดร�ค�

ร�ยก�รธุรกิจกับกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน

ขายสินค้า 20 17 ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด

ซื้อวัตถุดิบ 549 586 ราคาที่ตกลงร่วมกันซึ่งอ้างอิงตามราคาตลาด

ค่าบริการจ่าย 5 3 ราคาตามสัญญาและราคาที่ตกลงร่วมกัน

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีรายละเอียดดังนี้
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(หน่วย: พันบาท)

2556 2555

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

บริษัทย่อยในกลุ่มบริษัทเดียวกัน 4,840 6,229

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

บริษัทย่อยในกลุ่มบริษัทเดียวกัน 6,370 5,607

บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัท

 บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำากัด 168,434 170,218

 อื่น ๆ 7,104 10,427

รวมเจ้�หนี้ก�รค้�และเจ้�หนี้อื่น - กิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน 181,908 186,252

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและ 
ผู้บริหาร ดังต่อไปนี้ี้

(หน่วย: พันบาท)

2556 2555

ผลประโยชน์ระยะสั้น 19,135 23,321

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 821 316

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 6 8

รวม 19,962 23,645

7. ลูกหนี้ก�รค้�และลูกหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

2556 2555

ลูกหนี้ก�รค้� - กิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน

อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำาหนดชำาระ

  ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ 4,840 4,213

  ค้างชำาระ

  ไม่เกิน 3 เดือน - 2,016

รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 4,840 6,229
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(หน่วย: พันบาท)

2556 2555

ลูกหนี้ก�รค้� - กิจก�รที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำาหนดชำาระ

  ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ 277,411 293,204

  ค้างชำาระ

     ไม่เกิน 3 เดือน 26,991 75,555

     3 - 6 เดือน 1,105 948

    มากกว่า 12 เดือน 245 -

รวม 305,752 369,707

หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (1,958) -

รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ 303,794 369,707

รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ 308,634 375,936

ลูกหนี้อื่น 749 1,014

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 309,383 376,950

8. สินค้�คงเหลือ

(หน่วย: พันบาท)

ร�ค�ทุน

ร�ยก�รปรับลด
ร�ค�ทุนให้เป็น

มูลค่�สุทธิที่จะได้รับ สินค้�คงเหลือ - สุทธิ

2556 2555 2556 2555 2556 2555

สินค้าสำาเร็จรูป 45,705 63,161 (5,850) (6,866) 39,855 56,295

วัตถุดิบ 34,991 40,753 - - 34,991 40,753

อะไหล่และวัสดุโรงงาน 44,701 46,246 - - 44,701 46,246

สินค้าระหว่างทาง 6,059 6,719 - - 6,059 6,719

รวม 131,456 156,879 (5,850) (6,866) 125,606 150,013
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บริษัทฯมีที่ดินผืนหนึ่งมูลค่าประมาณ 104 ล้านบาทซึ่งในปัจจุบันบริษัทฯไม่ได้ใช้ในการดำาเนินงาน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯมียอดคงเหลือของยานพาหนะซ่ึงได้มาภายใต้สัญญาเช่าการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตาม
บัญชีเป็นจำานวนเงินประมาณ 5 ล้านบาท (2555: ไม่มี)

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯมีอาคารและอุปกรณ์จำานวนหน่ึงซ่ึงตัดค่าเส่ือมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตาม
บัญชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำานวนเงินประมาณ 364 ล้านบาท (2555: จำานวน 362 ล้านบาท)

10.  เจ้�หนี้ก�รค้�และเจ้�หนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

2556 2555

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 179,475 183,667

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 125,835 163,779

เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 2,433 2,585

เจ้าหนี้อื่น 24,433 38,004

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 21,534 30,148

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 353,710 418,183

11.  สำ�รองผลประโยชน์ระยะย�วของพนักง�น

จำานวนเงินสำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ซึ่งประกอบด้วยเงินชดเชย
พนักงานเมื่อออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

2556

โครงก�รเงินชดเชย
พนักง�นเมื่อออกจ�กง�น

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

ภ�ระผูกพันต�มโครงก�รผลประโยชน์ต้นปี 12,285 1,256 13,541

ต้นทุนบริการในปัจจุบัน 1,976 323 2,299

ต้นทุนดอกเบี้ย 464 47 511

ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี - (260) (260)

ภ�ระผูกพันต�มโครงก�รผลประโยชน์ปล�ยปี 14,725 1,366 16,091
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(หน่วย: พันบาท)

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

ต้นทุนบริการในปัจจุบัน 666 115 781

ต้นทุนดอกเบี้ย 448 45 493

ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี - (292) (292)

ขาดทุนจากการประมาณการตาม                       
   หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 437 218 655

ภ�ระผูกพันต�มโครงก�รผลประโยชน์ปล�ยปี 12,285 1,256 13,541

 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยู่ในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

2556 2555

ต้นทุนบริการในปัจจุบัน 2,299 781

ต้นทุนดอกเบี้ย 511 493

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

   ที่รับรู้ในปี - 218

รวมค่�ใช้จ่�ยที่รับรู้ในส่วนของกำ�ไรหรือข�ดทุน 2,810 1,492

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรับรู้ในรายการต่อไปนี้ในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน

ต้นทุนขาย 1,023 346

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 1,787 1,146

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประภันภัยสะสมของบริษัทฯที่รับรู้ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและ
รับรู้เป็นส่วนหนึ่งของกำาไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจำานวนเงินประมาณ 0.4 ล้านบาท

สมมติฐานที่สำาคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้

(ร้อยละต่อปี)

อัตราคิดลด 3.8

อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต 4.0

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำานวนพนักงาน

 (ขึ้นกับช่วงอายุของพนักงาน) 0 - 45.3
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จำานวนเงินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์สำาหรับปีปัจจุบันและสามปีย้อนหลังแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

ภ�ระผูกพันต�มโครงก�ร
ผลประโยชน์

จำ�นวนภ�ระผูกพันที่ถูกปรับปรุง
จ�กผลของประสบก�รณ์

ปี 2556 16,091 -

ปี 2555 13,541 (746)

ปี 2554 11,904 -

ปี 2553 11,128 -

12. วงเงินสินเชื่อที่ยังมิได้เบิกใช้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 วงเงินสินเชื่อที่บริษัทฯได้รับจากสถาบันการเงินซึ่งยังมิได้เบิกใช้มีจำานวนเงินประมาณ 238 
ล้านบาท (2555: จำานวน 238 ล้านบาท) ทั้งนี้ในเดือนตุลาคม 2556 บริษัทฯได้ไถ่ถอนหลักทรัพย์ค้ำาประกันดังต่อไปนี้คืน
เรียบร้อยแล้ว โดยไม่มีผลกระทบต่อวงเงินสินเชื่อที่บริษัทฯได้รับ

ก) การจำานำา/จำานองที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักรและอุปกรณ์ซึ่งมีราคาทุนจำานวน 77 ล้านบาท
ข)  การจำานำาเงินฝากประจำาระยะเวลา 12 เดือน (สำาหรับวงเงินสินเชื่อเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร)

13. สำ�รองต�มกฎหม�ย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรกำาไรสุทธิ
ประจำาปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำาไรสุทธิประจำาปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) 
จนกว่าทุนสำารองนี้จะมีจำานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำาไป
จ่ายเงินปันผลได้ ในปัจจุบัน บริษัทฯได้จัดสรรสำารองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

14. ค่�ใช้จ่�ยต�มลักษณะ

 รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำาคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

2556 2555

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป 1,055,257 1,145,702

การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำาเร็จรูป 17,456 (11,710)

เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน 115,725 115,100

ค่าน้ำามันเชื้อเพลิงและสาธารณูปโภค 81,887 86,977

ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง 33,373 34,349

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย 18,114 18,945

ค่าซ่อมแซมและรายจ่ายซ่อมบำารุง 11,558 9,749
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15. ภ�ษีเงินได้

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

2556 2555
(ปรับปรุงใหม่)

ภ�ษีเงินได้ปัจจุบัน:

ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับปี 7,954 28,850

ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี:

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว

   และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว 487 1,939

ค่�ใช้จ่�ยภ�ษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ 8,441 30,789

จำานวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 
และ 2555 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

2556 2555
(ปรับปรุงใหม่)

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผลขาดทุนจากการ

   ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - 87

รายการกระทบยอดจำานวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของกำาไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช้สำาหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สามารถแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

2556 2555
(ปรับปรุงใหม่)

กำาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 41,858 134,221

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 20 ร้อยละ 23

กำาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี 8,372 30,871

ผลกระทบทางภาษีสำาหรับ:

   รายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษี - (274)

   ค่าใช้จ่ายที่สามารถนำามาหักภาษีเพิ่มเติมได้ (83) (50)

   ค่าใช้จ่ายต้องห้าม 152 100

   อื่น ๆ - 142

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 8,441 30,789
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ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

ณ วันที่
31 ธันว�คม 2556

ณ วันที่
31 ธันว�คม 2555

(ปรับปรุงใหม่)

ณ วันที่
1 มกร�คม 2555

สินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี

   รายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็น   
      มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ 1,170 1,373 1,247

   สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 3,218 2,708 2,381

   อื่น ๆ 836 15 343

รวม

หนี้สินภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี

  ผลแตกต่างจากการคิดค่าเสื่อมราคาทางบัญชี 
     และภาษี (4,644) (3,091) (1,537)

  อื่น ๆ (909)    (848) (425)

รวม (5,553) (3,939) (1,962)

สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี - สุทธิ (329) 157 2,009

5,224 4,096 3,971

บริษัทฯคำานวณสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตามการปรับลดอัตราภาษีเงินได้
นิติบุคคลจากอัตราร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 23 ในปี 2555 และร้อยละ 20 ตั้งแต่ปี 2556 ตามพระราชกฤษฎีกาประกาศลด
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลในเดือนธันวาคม 2554

16. กำ�ไรต่อหุ้น

 กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำานวณโดยหารกำาไรสำาหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วย
จำานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 ที่ประชุมสามัญประจำาปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้
ของบริษัทฯจากเดิมมูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาทเป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดยบริษัทฯได้จดทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้น 
กับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 ดังนั้นจำานวนหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปีคือจำานวนหุ้นสามัญ
ภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้โดยถือเสมือนว่าการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันเริ่มต้นของงวด
แรกที่เสนอรายงาน

 กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานแสดงการคำานวณได้ดังนี้

2556 2555
(ปรับปรุงใหม่)

กำาไรสำาหรับปี (พันบาท) 33,417 103,433

จำานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนัก (พันหุ้น) 121,500 121,500

กำาไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 0.28 0.85
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17. ข้อมูลท�งก�รเงินจำ�แนกต�มส่วนง�น

ข้อมูลส่วนงานดำาเนินงานที่นำาเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯที่ผู้มีอำานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำาเนิน
งานได้รับและสอบทานอย่างสม่ำาเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการ
ดำาเนินงานของส่วนงาน

 บริษัทฯดำาเนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจในการผลิตและจำาหน่ายแผ่นพลาสติกอะคริลิค (Acrylic sheets) แผ่นเอบีเอส 
(Acrylonitrile Butadiene Styrene sheets) แผ่นไฮอิมแพค (High Impact Polystyrene sheets) และแผ่นพลาสติกระบบ 
รีดอื่น ๆ (other extruded plastic sheets) ผลิตภัณฑ์เหล่านี้แต่ละชนิดถือเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจประเภทเดียวกัน จึงถือ
เป็นหน่วยงานดำาเนินงานส่วนงานเดียว ดังนั้น รายได้ กำาไรจากการดำาเนินงานและสินทรัพย์ทั้งหมดที่แสดงอยู่ในงบ 
การเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานดำาเนินงานแล้ว

ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์

รายได้จากการขายและรายได้ค่าบริการแยกตามส่วนงานทางภูมิศาสตร์ของบริษัทฯสำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 
และ 2555 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

2556 2555

ส่วนงานในประเทศไทย 911 1,072

ส่วนงานในต่างประเทศ 465 461

รวม 1,376 1,533

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

ในปี 2556 และ 2555 บริษัทฯไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของกิจการ

18. กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯและพนักงานบริษัทฯได้ร่วมกันจัดต้ังกองทุนสำารองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบัญญัติกองทุนสำารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 
และเข้าเป็นกองทุนจดทะเบียนโดยได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2542 โดยบริษัทฯและ 
พนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 หรือ 5 หรือ 7 ของเงินเดือน กองทุนสำารองเลี้ยงชีพนี ้
บริหารโดยผู้จัดการกองทุนรับอนุญาตแห่งหนึ่งและจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วย 
กองทุนของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2556 บริษัทฯได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจำานวนเงิน 4 ล้านบาท (2555: จำานวน 3 ล้านบาท)

19. เงินปันผล

เงินปันผล อนุมัติโดย เงินปันผลจ่�ย เงินปันผลจ่�ยต่อหุ้น

(ล้�นบ�ท) (บ�ทต่อหุ้น)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

เงินปันผลประจำาปี 2555 ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น            
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 61 5.0

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

เงินปันผลประจำาปี 2554 ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น            
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 55 4.5

เงินปันผลระหว่างกาลสำาหรับปี 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555 24 2.0

รวมเงินปันผล 79 6.5
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20.  ภ�ระผูกพันและหนี้สินที่อ�จเกิดขึ้น

20.1 ภ�ระผูกพันเกี่ยวกับร�ยจ่�ยฝ่�ยทุน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุนจำานวนเงินประมาณ 0.7 ล้านบาท (2555: จำานวน 
0.3 ล้านบาท) อันเกี่ยวเนื่องกับการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์์

20.2 ภ�ระผูกพันเกี่ยวกับสัญญ�เช่�ดำ�เนินง�น

บริษัทฯได้เข้าทำาสัญญาเช่าดำาเนินงานที่เกี ่ยวข้องกับการเช่าอาคาร โดยอายุของสัญญามีระยะเวลาประมาณ 3 ปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯมีจำานวนเงินขั้นต่ำาที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดำาเนินงานที่บอกเลิกไม่
่ได้ซึ่งจะต้องจ่ายชำาระภายในหนึ่งปีจำานวน 1 ล้านบาท (2555: จำานวน 1 ล้านบาท)

20.3 ภ�ระผูกพันเกี่ยวกับสัญญ�บริก�ร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯมีจำานวนเงินขั้นต่ำาที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาบริการที่บอกเลิกไม่ได้ซึ่ง
จะต้องจ่ายชำาระภายในหนึ่งปีจำานวน 2 ล้านบาท (2555: จำานวน 3 ล้านบาท)

20.4 หนังสือค้ำ�ประกัน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯมีหนังสือค้ำาประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามของบริษัทฯเพื่อค้ำาประกันการใช้ไฟฟ้า
และอื่น ๆ เป็นจำานวนเงินประมาณ 7 ล้านบาท (2555: จำานวน 7 ล้านบาท)

21. เครื่องมือท�งก�รเงิน

21.1 นโยบ�ยก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

เครื่องมือทางการเงินที่สำาคัญของบริษัทฯตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการ
เปิดเผยข้อมูลสำาหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว - เงิน
ฝากประจำา ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่นและหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน บริษัทฯมีความเสี่ยง
ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าวและมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัทฯมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้า ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำาหนดให้มี 
นโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำาคัญ
จากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้การให้สินเชื่อของบริษัทฯไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯมีฐานของลูกค้าที่หลากหลาย
และมีอยู่จำานวนมากราย จำานวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้า
ที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯมีความเสี่ยงเป็นปกติจากอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากบริษัทฯมีเงินฝากกับสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเงิน 
ฝากสถาบันการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตรา 
ตลาดในปัจจุบัน ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียของบริษัทฯจึงอยู่ในระดับต่ำา
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สินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินท่ีสำาคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบ้ีย และสำาหรับสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงิน 
ท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวันท่ีครบกำาหนด หรือวันท่ีมีการกำาหนดอัตราดอกเบ้ียใหม่ (หากวันท่ีมีการกำาหนด 
อัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556

อัตร�ดอกเบี้ยคงที่ อัตร�ดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ต�มร�ค�
ตล�ด

ไม่มี
อัตร�

ดอกเบี้ย รวม

อัตร�
ดอกเบี้ย
ที่แท้จริง

ภ�ยใน 
1 ปี

ม�กกว่�
1 ถึง 5 ปี

(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ท�งก�รเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 135 - 135 0.63 - 0.65

เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจำา 1 - - - 1 2.00

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - 309 309 -

1 - 135 309 445

หนี้สินท�งก�รเงิน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - 354 354 -

หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน 1 3 - - 4 0.40 - 0.66

1 3 - 354 358

(หน่วย: ล้านบาท)

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 143 25 168 0.65 - 0.875

เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจำา 1 - - 1 2.50

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - 377 377 -

1 143 402 546

หนี้สินท�งก�รเงิน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - 418 418 -

- - 418 418

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

 บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำาคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อหรือขายสินค้าและเครื่องจักร บริษัทฯได้ตกลง 
ทำาสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่เกินหนึ่งปีเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหาร
ความเสี่ยง
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บริษัทฯมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศดังนี้

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

หนี้สินท�งก�รเงิน
ณ วันที่ 31 ธันว�คม

อัตร�แลกเปลี่ยนเฉลี่ย                            
ณ วันที่ 31 ธันว�คม

2556 2555 2556 2555 2556 2555

(ล้าน) (ล้าน) (ล้าน) (ล้าน) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริกา 2.7 2.7 0.5 0.5 32.8136 30.6316

เหรียญออสเตรเลีย 0.4 0.6 - - 29.1776 31.7757

ยูโร - - 0.1 0.1 45.0217 40.5563

เยน - - 8.6 6.6 0.3030 0.3545

บริษัทฯมีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556

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

(ล้าน) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริกา 1.6 31.1242 - 31.6042 14 กุมภาพันธ์ 2557 ถึง

11 เมษายน 2557

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2555

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

(ล้าน) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริกา 1.5 30.7125 - 30.7325 11 เมษายน 2556 ถึง

10 พฤษภาคม 2556

21.2  มูลค่�ยุติธรรมของเครื่องมือท�งก�รเงิน

 เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินสว่นใหญข่องบริษทัฯจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น บริษัทฯจงึประมาณมลูคา่ยุติธรรมของเครือ่ง
มือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จำานวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และ
เต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน วิธีการกำาหนด
มูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกำาหนดจากราคาตลาดล่าสุดหรือกำาหนดขึ้น
โดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม

22.  ก�รบริห�รจัดก�รทุน 

 วตัถปุระสงค์ในการบริหารจดัการทนุทีส่ำาคญัของบรษิทัฯคอืการจดัใหม้ซีึง่โครงสรา้งทนุทีเ่หมาะสมเพือ่สนบัสนนุการดำาเนนิ
ธุรกิจของบริษัทฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น

23.  ก�รอนุมัติงบก�รเงิน

 งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557




