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ส่วนที่ 1 : บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 

 
1. ข้อมูลทั่วไป 

 

บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ ำกัด (มหำชน) เป็นผู้น ำในกำรผลิตแผ่นอะคริลิคในระบบหล่อและระบบรีดแผ่น ABS, HIPS 
รวมถงึแผ่นพลำสติกอื่นๆ เช่น แผ่นพลำสติกลกูฟกู  แผ่น PS และแผ่น PMMA เป็นต้น ปัจจบุันบริษัทมีก ำลงักำรผลิตรวม
ประมำณ 22,000 ตนัต่อปี 
 

บริษัทมีวัตถุประสงค์ในกำรประกอบธุรกิจ  เพื่อขยำยปริมำณกำรขำยและรำยได้จำกระบบกำรผลิตทัง้ระบบหล่อและ
ระบบรีดแผ่น  โดยกำรใช้เคร่ืองจกัรอปุกรณ์ที่มีประสทิธิภำพ  และกำรพฒันำผลติภัณฑ์ใหม่ๆ อย่ำงต่อเนื่อง  
 

นอกจำกนีบ้ริษัทยงัมีแผนในกำรปรับปรุงประสทิธิภำพในกำรผลิตในแต่ละปี  เพื่อให้สำมำรถแข่งขันได้กับผู้ผลิตแผ่นใน
ภำคพืน้เอเซีย 
 

ส ำนกังำนใหญ่และโรงงำนตัง้อยู่เลขที่ 60-61 หมู่ 9 ถนนพทุธมณฑล สำย 4 
 ต ำบลกระทุ่มล้ม  อ ำเภอสำมพรำน  
 นครปฐม 73220  
 โทรศพัท์ 0 2429-2020,  0 2429-2487-8, 0 2889-8720-5 
 โทรสำร   0 2429-2541,  0 2888-5951     
 

ส ำนกังำนขำยตัง้อยู่เลขที่  134/5  ถนนกรุงธนบรีุ 
  แขวงคลองต้นไทร  เขตคลองสำน  
  กรุงเทพฯ  10600 
  โทรศพัท์  0 2860-8765-70   
  โทรสำร    0 2860-9106, 0 2860-8762 
  เว็บไซต์  http://www.thaipolyacrylic.com 
 

นำยทะเบียน                          บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
   62 อำคำรตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ชัน้ 4, 6-7  
   ถนนรัชดำภิเษก  แขวงคลองเตย   
   เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
   โทรศพัท์ 0 2229-2800  
   โทรสำร  0 2359-1259  
 
 
 
 
 
 

http://www.thaipolyacrylic.com/
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ผู้สอบบญัช ี   บริษัท ส ำนกังำน เอินส์ท แอนด์ ยงั จ ำกดั  
                                                  ชัน้ 33 อำคำรเลครัชดำ 
  193/136-137 ถนนรัชดำภิเษก 
  คลองเตย  กรุงเทพฯ 10110 
  ตู้ ป.ณ. 1047 กรุงเทพฯ 10501 
  โทรศพัท์ 0 2264-0777 
  โทรสำร   0 2264-0789-90 
  เว็บไซต์  http://www.ey.com 
 

ที่ปรึกษำกฎหมำย      บริษัท ส ำนกักฎหมำย บีซี ลเีกิล แอดไวเซอร์  
   86 หมู่บ้ำนฉตัรแก้ว ซอย 5 ถนนแฮปปีแ้ลนด์ 
   แขวงคลองจัน่  เขตบำงกะปิ  กรุงเทพ ฯ  10240 
   โทรศพัท์ 0 2733-1655 
   โทรสำร   0 2375-1782, 0 2375-1655  

 

ที่ปรึกษำหรือผู้จดักำรภำยใต้สญัญำกำรจดักำร  
  นำยนิพนธ์  ศรีทองอินทร์ 
  56/91 หมู่ที่ 7 ถนนบำงกรวย-ไทรน้อย  
  ต ำบลบำงกรวย อ ำเภอบำงกรวย 
  นนทบรีุ  11103 
  โทรศพัท์  0 2886-3664 
    

นิติบคุคลที่บริษัทถือหุ้นตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป        -   ไม่มี   -  
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2.  ปัจจยัควำมเส่ียง 
 

1.  ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรผลิต 
     ควำมเสี่ยงจำกกำรจดัหำวัตถดุิบ 
วตัถดิุบหลกัที่ใช้ในกำรผลติแผ่นอะคริลคิ ได้แก่ MMA (Methyl Metha Acrylate) ซึง่บริษัทได้มีกำรน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ 
และจดัซือ้จำกผู้ผลติในประเทศเพื่อใช้ในกำรผลติตลอดทัง้ปีตำมแผนกำรสัง่ซือ้จำกผู้ผลติตำมปริมำณ 
ที่เพียงพอและในรำคำตลำด โดยมีข้อตกลงซือ้ลว่งหน้ำก่อนสง่มอบหนึง่เดือน เพื่อเป็นกำรรับประกนัว่ำบริษัทจะมีวตัถดิุบ
ดงักลำ่วเพียงพอต่อกำรผลติเสมอโดยด้ำนรำคำที่จะตกลงกนัในแต่ละเดือนจะใช้รำคำตลำดที่สำมำรถติดตำมได้จำก
ข้อมลูข่ำวสำรที่น่ำเชื่อถือและเป็นที่ตกลงกนัได้ทัง้สองฝ่ำย 
 

สว่นในระบบกำรผลติแผ่นพลำสติกด้วยเคร่ืองรีด หรือ Extrusion วตัถดิุบหลกัได้แก่เม็ดพลำสติก ABS, HIPS, PP และ PE  
ซึง่สว่นใหญ่เป็นเม็ดพลำสติกที่ผลติได้ในประเทศ จะมีกำรน ำเข้ำอยู่บำงชนิดจำกต่ำงประเทศเฉพำะในกรณีที่เป็นชนิด
พิเศษที่ไม่มีกำรผลติในประเทศเท่ำนัน้ หรือในกรณีที่วตัถดิุบน ำเข้ำมีรำคำถกูกว่ำ 
 

จำกหลกักำรและแผนงำนในกำรจดัซือ้วตัถดิุบต่ำง ๆ ไม่ว่ำจะเป็นวตัถดิุบในประเทศหรือน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศจงึเป็นกำร
ประกนัควำมเสีย่งที่บริษัทจะมีวตัถดิุบแต่ละชนิดเพียงพอต่อกำรผลติตำมแผนกำรขำยและผลติ (S&OP Plan) ที่มีกำร
ทบทวนในแต่ละเดือน โดยคำดกำรณ์ลว่งหน้ำ 3 เดือนข้ำงหน้ำ แต่ก็อำจมีควำมเสีย่งบ้ำงในกรณีที่รำคำวตัถดิุบอำจปรับ
ขึน้หรือปรับลงบ้ำงแต่ก็ไม่อยู่ในสำระที่ส ำคญัเนื่องจำกบริษัทไม่มีนโยบำยที่จะเก็บกกัสต๊อกไว้เกินกว่ำ 2 เดือน ของ
ประมำณกำรผลติที่ก ำหนดไว้ในแผนกำรผลติ ทัง้นีเ้พื่อลดควำมเสีย่งหรือป้องกนัควำมผนัผวนของรำคำวตัถดิุบให้อยู่ใน
เกณฑ์ที่พอรับได้ 
  

2.  ควำมเสี่ยงในกำรประกอบธุรกิจ 
     ควำมเสี่ยงด้ำนกำรแข่งขัน 
ธุรกิจของบริษัทจดัว่ำมีควำมเสีย่งในด้ำนกำรแข่งขนัจำกคู่แข่งทัง้ภำยในประเทศและต่ำงประเทศ  แต่ทัง้นีท้ัง้นัน้บริษัทได้
ก ำหนดนโยบำยในกำรสร้ำงควำมแตกต่ำงของผลติภัณฑ์ด้วยกำรเน้นเร่ืองคณุภำพของสนิค้ำและบริกำรที่สำมำรถออก
ใบรับรองมำตรฐำนและเอกสำรที่ผ่ำนกำรทดสอบและรับรองจำกต่ำงประเทศ และก ำหนดรำคำขำยที่แข่งขนัได้ 
(Competitive Pricing) และเน้นกำรพฒันำผลติภัณฑ์มลูค่ำเพิ่ม (value adds) อำทิเช่น แผ่นสขุภัณฑ์ (bath sheet) แผ่น
อะคริลคิน ำแสง (edge lighting acrylic panel) และแผ่นอะคริลคิเกรดทนแรงกระแทกสงู (Impact Modified Acrylic 
Sheet) เป็นต้น ทัง้นีเ้พื่อเพิ่มศกัยภำพในกำรแข่งขนัและกำรเจริญเติบโตของกิจกำรได้ในระยะยำว  
 

นอกจำกนีบ้ริษัทยงัเน้นเร่ืองกำรรักษำสมัพนัธภำพที่ดีกบัลกูค้ำและกำรให้บริกำรทำงด้ำนเทคนิคเพื่อให้ลกูค้ำ และลกูค้ำ
ปลำยทำงของลกูค้ำ มีควำมเข้ำใจผลติภัณฑ์  และกำรน ำผลติภัณฑ์ไปใช้งำนแปรรูปอย่ำงมีประสทิธิภำพมำกขึน้ 
ซึง่จดัว่ำเป็นจดุแข็งของกำรแข่งขนั (competitive edges) ซึง่สร้ำงควำมพงึพอใจให้กบัลกูค้ำในแต่ละช่องทำงกำรตลำด
อย่ำงย่ิง  
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3.  ควำมเสี่ยงด้ำนกำรบริหำรจดักำร 
    3.1 ควำมเสี่ยงจำกกำรซือ้หรือขำยสินค้ำจำกผู้ถอืหุ้นรำยใหญ่  
แม้บริษัทจะมีกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนักบับริษัท Lucite International และบริษัทในเครือข่ำย  ซึง่สว่นใหญ่จะเป็น
รำยกำรซือ้วตัถดิุบด้ำนเคมีที่ใช้ในกำรผลติแผ่นอะคริลคิ  และกำรท ำข้อตกลงในกำรขำยแผ่นอะคริลคิสูล่กูค้ำต่ำงประเทศ
ที่ทำงบริษัท Lucite International มีส ำนกังำนหรือตวัแทนขำยในบำงประเทศ อำทิเช่น จีน เกำหล ี  ออสเตรเลยีและ
นิวซีแลนด์ เป็นต้น กำรท ำรำยกำรดงักลำ่วอยู่ภำยใต้กำรจดักำรและข้อตกลงที่บริษัทเป็นผู้ก ำหนด 
รำคำซือ้วตัถดิุบโดยใช้รำคำตลำด และสว่นลดตำมข้อตกลงกบัทำง Lucite International  สว่นรำคำขำยแผ่นอะคริลคิและ
ผลติภัณฑ์อื่นๆ ทำงบริษัทเป็นผู้ก ำหนดรำคำขำยและกำรให้สว่นลดกำรค้ำและค่ำนำยหน้ำ  โดยพิจำรณำจำกรำคำขำย
สนิค้ำที่ให้แก่ลกูค้ำแต่ละรำยเป็นส ำคญั  
 

รำยกำรซือ้ขำยที่เก่ียวโยงกนัระหว่ำงบริษัท และบริษัท Lucite International ได้ผ่ำนกำรตรวจสอบว่ำมีกำรด ำเนินกำร
ถกูต้องและโปร่งใสจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ (Audit Committee) และตรวจสอบรับรองควำมถกูต้องจำกผู้สอบบญัชี
รับอนญุำตที่ได้รับกำรแต่งตัง้ขึน้ และมีควำมเห็นว่ำรำคำและเงื่อนไขกำรค้ำที่กลำ่วข้ำงต้นได้ท ำขึน้โดยมีหลกัเกณฑ์ในกำร
ก ำหนดรำคำซือ้ขำยโดยอิงรำคำตลำดอย่ำงเป็นธรรมและสมเหตสุมผล 
 

    3.2 ควำมเสี่ยงจำกกำรท่ีบริษัท มีผู้ถอืหุ้นรำยใหญ่ถอืหุ้นมำกกว่ำ 50 เปอร์เซ็นต์ 
ถงึแม้ว่ำกลุม่บริษัท  Lucite International  บริษัท เอเชียต๊ิก อะคริลคิ จ ำกดั  และบริษัท อี๊สต์เอเชียต๊ิก 2010 (ประเทศ
ไทย) จ ำกดั ถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 79.21  ของทนุจดทะเบียนที่ออกและช ำระเต็มมลูค่ำแล้ว จงึสง่ผลให้สำมำรถควบคมุ
มติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นได้  ไม่ว่ำจะเป็นเร่ืองกำรแต่งตัง้กรรมกำร  หรือกำรขอมติในเร่ืองอื่นที่ต้องใช้เสยีงสว่นใหญ่ของที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นก็ตำม  แต่เพื่อให้มีกำรบริหำรกิจกำรอย่ำงโปร่งใส  คณะกรรมกำรของบริษัทจงึมีกำรแต่งตัง้กรรมกำรอิสระ
ถงึ 3 ท่ำน และยงัเป็นกรรมกำรตรวจสอบ (Audit Committee) ซึง่ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ทรงคณุวฒุิและมีคณุสมบติัครบถ้วน
ตำมที่ก ำหนดโดยตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้กรรมกำรท่ำนอื่นๆ ที่เป็นมืออำชีพและมีควำมเชี่ยวชำญใน
สำขำวิชำชีพต่ำงๆ ที่มีหลกักำรมำร่วมกนับริหำรงำน เพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อบริษัทและผู้ ถือหุ้นเป็นส ำคญั 
 

ที่ผ่ำนมำคณะกรรมกำรบริหำรและคณะกรรมกำรที่เป็นตวัแทนของผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท ได้ร่วมกำรประชมุที่มีวำระ
ส ำคญัมำโดยตลอด และไม่ได้มีค่ำตอบแทนใดๆ ทัง้สิน้ในฐำนะกรรมกำรบริษัทแต่อย่ำงใด   
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3.  ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ 
 

1. กำรจดัตัง้บริษัทและประวัติควำมเป็นมำของบริษัท 
บริษัท ไทยโพลอีะคริลคิ จ ำกดั (มหำชน) เป็นผู้น ำในกำรผลติแผ่นอะคริลคิในระบบหล่อและในระบบรีดแผ่น ABS, HIPS  
รวมถึงแผ่นพลำสติกอื่นๆ  เช่น  แผ่นพลำสติกลกูฟูก  แผ่น PS และแผ่น PMMA ปัจจุบันบริษัทมีก ำลงักำรผลิตรวม
ประมำณ 22,000 ตนัต่อปี 
 

บริษัทจดทะเบียนจัดตัง้ในปี  2528  ภำยใต้กำรบริหำรของ คุณจรูญ  ลิม้ไชยำวัฒน์ และครอบครัว  โดยใช้เงินทุนจด
ทะเบียน  10  ล้ำนบำทและเพิ่มขึน้เป็น  121.50  ล้ำนบำท  ในปี  2537  บริษัทได้แปรสภำพเป็นบริษัทมหำชน  และจด
ทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ทะเบียนเลขที่ บมจ. 0 10 7 537 0 0225 7   ปัจจบุนัมีผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของ
บริษัท คือ บริษัท Lucite International  ผู้ผลติเมทธิล  เมทำคริเลท  และแผ่นอะคริลคิ  รำยใหญ่ของโลก  
 

2. ภำพรวมกำรประกอบธุรกิจของบริษัท 
บริษัท ไทยโพลอีะคริลคิ จ ำกัด (มหำชน) ด ำเนินธุรกิจผลิต และจ ำหน่ำยแผ่นพลำสติกอะคริลิค  (Acrylic)  แผ่นเอบีเอส 
(Acrylonitrile Butadiene Styrene) แผ่นไฮอิมแพ็ค (High Impact Polystyrene) และแผ่นพลำสติกชนิดต่ำง ๆ เพื่อ
จ ำหน่ำยต่อตวัแทนขำยสง่ ขำยปลกี และผู้ผลติของอตุสำหกรรมต่อเนื่อง อำทิเช่น งำนป้ำยโฆษณำ งำนแปรรูป ชิน้งำน
ประดบัยนต์ งำนตกแต่ง งำนขึน้รูปอ่ำงอำบน ำ้และสขุภัณฑ์  และอปุกรณ์ภำยในของเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ เป็นต้น   
 

3.  โครงสร้ำงรำยได้ 

โครงสร้ำงรำยได้รวมของสำยผลติภัณฑ์  ตัง้แต่ปี  พ.ศ. 2552 ถงึ พ.ศ. 2554 

                                                                                                    หน่วย : ล้ำนบำท 
สำยผลิตภัณฑ์ ปี พ.ศ. 2554 ปี พ.ศ. 2553 ปี พ.ศ. 2552 

รำยได้ ร้อยละ รำยได้ ร้อยละ รำยได้ ร้อยละ 
แผ่นอะคริลคิ     872.48    55.78     902.13   56.63     851.04   65.58 
แผ่นพลำสติกระบบรีด     637.82    40.78     634.61   39.83     383.78   29.57 
รำยได้จำกกำรขำยสุทธิ 1,510.30  96.56  1,536.74   96.46 1,234.82 95.15 
รำยได้ค่ำบริกำร         3.15     0.20       14.94     0.94       18.81     1.45 
รำยได้อื่น       50.69     3.24       41.48     2.60       44.11     3.40 

รวมรำยได้ 1,564.14 100.00  1,593.16 100.00 1,297.74 100.00 
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4.  กำรประกอบธุรกิจของแต่ละสำยผลิตภณัฑ์ 
 
บริษัทเป็นผู้ผลติและจ ำหน่ำยผลติภัณฑ์แผ่นพลำสติกหลำยประเภทของวัตถุดิบ เช่น แผ่นอะคริลิค แผ่น ABS และแผ่น 
ไฮอิมแพคโพลสีไตรีน (HIPS) เป็นต้น  
 

1.  ผลิตภัณฑ์ของบริษัทจ ำแนกตำมขบวนกำรผลิตได้ดังต่อไปนี ้
1.1 สำยกำรผลิตแผ่นอะคริลิคแบบหล่อ (Cast Acrylic Production Line) 
บริษัทมีสำยกำรผลิตแผ่นอะคริลิคแบบกำรหล่อทัง้สิน้  3 สำยกำรผลิต ผลิตและจ ำหน่ำยแผ่นอะคริลิค (Cast Acrylic 
Sheet)  โดยมีก ำลงักำรผลติรวมที่ 10,000 ตนัต่อปี โดยแผ่นอะคริลคิที่บริษัทผลติและจ ำหน่ำย จ ำแนกตำมกำรใช้งำนได้
ดงันี ้

1. แผ่นอะคริลคิที่ใช้งำนทัว่ไป ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำช่ือ “Moden Glas” และ “Sign Ad” ซึง่นิยมใช้กนั 
แพร่หลำยในกำรผลิต ป้ำยโฆษณำ ป้ำยชื่อบริษัท ร้ำนค้ำ ท ำชิน้งำนแปรรูป งำนตกแต่งภำยในและ
ภำยนอกอำคำร เป็นต้น 

2. แผ่นอะคริลคิสขุภัณฑ์ ที่บริษัทผลติมีหลำกหลำยเกรดตำมควำมต้องกำรของลกูค้ำโดยแผ่นสขุภัณฑ์ 
ดงักลำ่วสำมำรน ำไปขึน้รูปท ำอ่ำงอำบน ำ้หรือถำดรองของที่อำบน ำ้แบบฝักบัว ซึ่งผลิตและจ ำหน่ำยทั่วโลก
ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ “Moden Glas“ และ “Lucite TS” เป็นต้น  

3. แผ่นอะคริลคิเกรดพิเศษที่ใช้งำนเฉพำะ เช่น แผ่นอะคริลิคทนแรงกระแทกสงู หรือ Impact modified cast 
sheet แผ่นอะคริลคิที่ออกแสงด้ำนข้ำง หรือ แผ่น LMS ที่ผลติให้มีกำรออกแสงสว่ำงด้ำนข้ำงเพื่อเหมำะกับ
กำรใช้งำนท ำป้ำยหรือตู้ไฟโฆษณำที่มีรูปแบบบำงมำกกว่ำป้ำยไฟทัว่ไป เป็นต้น 

 

แผ่นอะคริลคิ เป็นแผ่นพลำสติกประเภท Thermoformable Plastic ลกัษณะแผ่นเรียบใส แต่สำมำรถผลติได้ หลำก 
หลำยส ีเช่น ชนิดโปร่งแสง ทบึแสง เป็นต้น มีคณุสมบติัพิเศษคือ เมื่อได้รับควำมร้อนสงูจะอ่อนตัวลง สำมำรถดัดหรือขึน้
รูปเป็นแบบต่ำง ๆ ได้ เมื่อเย็นตัวลงจะแข็งตัวและคงสภำพไว้ มีน ำ้หนักเบำ ทนแรงกระแทก สำมำรถแกะสลกั พ่นส ี
ระบำย หรือ ท ำซิลค์สกรีนเป็นรูปหรือลวดลำยต่ำง ๆ ซึง่ นิยมน ำมำใช้ทดแทนวสัดหุลำยชนิด เช่น กระจก เหลก็ อลมูิเนียม 
และไม้อดั เป็นต้น และสำมำรถใช้เป็นวตัถดิุบในกำรผลติวสัดอุปุกรณ์ ในงำนตกแต่งบ้ำนและอำคำรส ำนักงำน สขุภัณฑ์
ชนิดต่ำง ๆ และงำนใช้สอยเอนกประสงค์ตำมควำมต้องกำร เช่น แผ่นลอนหลงัคำบ้ำน ตู้ โชว์สินค้ำและเฟอร์นิเจอร์  แผ่น
ป้ำยโฆษณำ ตู้ โทรศัพท์สำธำรณะ เป็นต้น บริษัทสำมำรถผลิตแผ่นอะคริลิคที่มีควำมหนำได้ตัง้แต่ 1.5 - 40 มิลลิเมตร 
และมีหลำยขนำดให้เลอืกใช้ตำมควำมเหมะสม 
 

1.2 สำยกำรผลิตแผ่นพลำสติกระบบเคร่ืองรีด ( Extrusion Line) 
บริษัทยงัเป็นผู้ผลติ และจ ำหน่ำยแผ่นเอบีเอส และแผ่นไฮอิมแพ็ค รวมถงึพลำสติกชนิดอื่น ๆ อีกหลำยประเภทด้วย ระบบ
รีด (Extrusion System) ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ “Moden Plas” และรับจ้ำงผลิตตำมค ำสัง่ซือ้จำกลกูค้ำทัง้ในและ
ต่ำงประเทศ 
 

แผ่นเอบีเอส เป็นแผ่นพลำสติกประเภท Thermo Plastic ผลิตจำกเม็ดพลำสติก Polymer ชนิด Acrylonitrile Butadiene 
Styrene (ABS) มีคณุสมบติัคือ ทนแรงกระแทก ทนสำรเคม ีฯลฯ สำมำรถใช้ควำมร้อนในกำรขึน้รูปได้ดี มีผิวเงำ มนัวำว 
 

แผ่นไฮอิมแพ็ค เป็นแผ่นพลำสติกประเภท Thermo Plastic ผลิตจำกเม็ดพลำสติก Polymer ชนิด High Impact 
Polystyrene (HIPS) ลกัษณะโดยทัว่ไปคล้ำย ๆ แผ่นเอบีเอส แตกต่ำงกนัในด้ำนคณุสมบติัในกำรน ำไปใช้งำน 
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ปัจจบุนับริษัทสำมำรถผลติแผ่นเอบีเอส และแผ่นไฮอิมแพ็ค โพลสีไตลีน และแผ่นพลำสติกที่มีมูลค่ำเพิ่มอีกหลำก หลำย
ชนิด อำทิเช่น แผ่นอะคริลิคระบบเคร่ืองรีด ทัง้แผ่นเรียบและแผ่นลำยเกล็ดน ำ้แข็ง (Frost) แผ่น PMMA capped ABS 
และแผ่นเรียบ PP เป็นต้น สำมำรถผลติในขนำดควำมหนำตัง้แต่ 1.5 ถงึ 10.0 มิลลิเมตร และมีขนำดหน้ำกว้ำงได้ถึง 2.5 
เมตร โดยใช้เคร่ืองรีดทนัสมยัที่ได้น ำเข้ำจำกผู้ผลติเคร่ืองจกัรชัน้น ำในต่ำงประเทศ 
 

2.  กำรตลำดและภำวะอุตสำหกรรมกำรแข่งขัน 
2.1  กำรพัฒนำทำงกำรตลำด 
แผ่นอะคริลิค 
บริษัทให้ควำมส ำคญัต่องำนวิจยัและพฒันำเสมือนหนึง่เป็นเคร่ืองมือทำงวิทยำศำสตร์ในกำรพฒันำผลติภัณฑ์ทัง้อะคริลคิ
และพลำสติกระบบเคร่ืองรีดอื่น ๆ ที่มีคุณสมบัติพิเศษ เป็นต้นว่ำช่วยประหยัดพลงังำน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
สำมำรถน ำไปใช้งำนได้หลำกหลำย เช่น ป้ำยไฟโฆษณำ หรือป้ำยไฟน ำแสง เป็นต้น  นอกจำกนีแ้ล้วบริษัทยังคงเดินหน้ำ
ในกำรพฒันำเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในกำรแปรรูปและขึน้รูปชิน้งำนแผ่นที่มีขนำดใหญ่และแผ่นที่หนำมำกถึง 40.0 มิลลิเมตร  
รวมทัง้กำรพฒันำอย่ำงต่อเนื่องของกำรผลติแผ่นสขุภัณฑ์ หรือแผ่นอ่ำงอำบน ำ้ (bath sheet grade) ที่มีคุณสมบัติในกำร
ขึน้รูปง่ำยขึน้ และมีคุณสมบัติในกำรก ำจัดแบคทีเ รีย (anti-bacterial) เพื่อเพิ่มมูลค่ำและสนองตอบควำมต้องกำรของ
ลกูค้ำทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ 
 

แผ่นเอบีเอส และแผ่นไฮอิมแพ็คโพลีสไตรีน 
บริษัทยงัคงให้ควำมส ำคญัในกำรพฒันำกำรปรับปรุงคณุภำพแผ่นดงักลำ่วให้ได้มำตรฐำนกำรผลิตแผ่นเอบีเอสและแผ่น
ไฮอิมแพคฯ และที่ส ำคญัคือกำรปรับปรุงคณุภำพแผ่นให้ได้ตรงตำมมำตรฐำนและควำมคำดหวงัของลกูค้ำแต่ละรำย ทัง้นี ้
เพรำะบริษัทผลิตแผ่นดังกล่ำวให้ลกูค้ำตำมค ำสัง่ซือ้ของแต่ละรำย ซึ่งมีควำมแตกต่ำงกันตัง้แต่วัตถุดิบที่ต่ำงกัน และ
มำตรฐำนสนิค้ำที่แตกต่ำงกนัในแต่ละรำยด้วย 
 

ในปีที่ผ่ำนมำ บริษัทประสบควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำแผ่น PE สตูรใหม่ และแผ่นอะคริลิคระบบรีดที่ทนแรงกระแทกสงู 
(High Impact Extruded Acrylic Sheet) ที่สำมำรถใช้กับงำนประเภทต่ำง ๆ เช่น ผลิตชิน้ส่วนต่ำง ๆ ของอุตสำหกรรม
ประดบัยนต์ และอปุกรณ์ของตู้แช่ เป็นต้น 
 

2.2  แนวโน้มภำวะอุตสำหกรรม และภำวะกำรณ์แข่งขันแผ่นอะคริลิค (Cast Acrylic Sheet) 
ภำพรวมควำมต้องกำรในกำรใช้แผ่นอะคริลคิส ำหรับปี 2011 ค่อนข้ำงคงที่ แม้ในช่วงคร่ึงปีแรกของปีที่ผ่ำนมำจะมี
แนวโน้มสงูขึน้ แต่เร่ิมมีกำรหดตวัลดลงในช่วงไตรมำสที่ 3 และได้รับผลกระทบจำกภำวะน ำ้ท่วมตัง้แต่ต้นไตรมำสที่ 4 จำก
ภำวะน ำ้ท่วมเร่ิมจำกต่ำงจงัหวดัในภำคเหนือและภำคตะวนัออกเฉียงเหนือและกระทบหนกัมำกในเดือนพฤศจิกำยนที่น ำ้
ท่วมขงัในกรุงเทพฯ และปริมณฑลซึง่มีผลกระทบต่อระบบกำรผลติและจ ำหน่ำยของบริษัทอนัท ำให้กำรจ ำหน่ำยแผ่น
อะคริลคิและผลติภัณฑ์อื่น ๆ ของบริษัทต้องหยดุชงกัเป็นเวลำกว่ำหนึง่เดือน  อย่ำงไรก็ดี แม้บริษัทและผู้ผลติรำยอื่นใน
ประเทศจะได้รับผลกระทบจำกภำวะเศรษฐกิจที่ถดถอยทัว่โลก และต่ำงก็ได้รับผลกระทบมำกบ้ำงน้อยบ้ำงกบัเหตกุำรณ์
มหำอทุกภัยในไตรมำสที่ 4 ของปีที่ผ่ำนมำแต่ควำมต้องกำรแผ่นอะคริลคิและพลำสติกอื่น ๆ ก็ไม่ได้รับผลกระทบมำกนกั
เพรำะบริษัทยงัใช้ก ำลงักำรผลติกว่ำร้อยละ 80 และสำมำรถรักษำผลก ำไรเบือ้งต้นที่สงูกว่ำประมำณกำรอนัเป็นผลมำจำก
ต้นทนุกำรผลติที่ลดลงจำกรำคำของวตัถดิุบที่อ่อนตวัลงตัง้แต่ ไตรมำสที่ 3   
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บริษัทคำดว่ำควำมต้องกำรของแผ่นอะคริลิคในปีหน้ำมีแนวโน้มที่ดีตำมภำวะเศรษฐกิจของโลกที่มีแนวโน้มดีขึน้
โดยเฉพำะตลำดในเอเซียแปซิฟิค และตลำดในสหรัฐอเมริกำ ตะวนัออกกลำงรวมทัง้ตลำดในประเทศก็น่ำจะมีแนวโน้ม 
ดีขึน้เช่นกัน  อย่ำงไรก็ดีรำคำวัตถุดิบโดยเฉพำะน ำ้ยำ MMA มีแนวโน้มที่จะปรับตัวสงูขึน้ในปีหน้ำจำกกำรคำดกำรณ์
ควำมต้องกำรบริโภค มีแนวโน้มเพิ่มสงูขึน้ทัว่โลก ซึง่บริษัทจะต้องรักษำระดับรำคำให้สอดคล้องกับต้นทุนกำรผลิตที่คำด
ว่ำจะสงูขึน้ด้วย อีกทัง้ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยที่มีแนวโน้มเพิ่มสงูขึน้ตำมภำวะรำคำน ำ้มนัและเชือ้เพลงิที่ใช้ในกำรผลติเช่นกนั 
 

แผ่นพลำสติกอื่นๆ ในระบบเคร่ืองรีด (Extruded Plastics) 
ผลติภัณฑ์แผ่นพลำสติกระบบเคร่ืองรีด (Extruded Plastics) กว่ำร้อยละ 90 ของยอดจ ำหน่ำยในแต่ละปีจะเป็นยอด
จ ำหน่ำยในประเทศ ซึง่ในแต่ละปีจะมีกำรขยำยตวัต่อเนื่อง แต่ในปีที่ผ่ำนมำยอดจ ำหน่ำยในสว่นของ ABS และ HIPS มี
น้อยลงกว่ำปีก่อนเนื่องจำก 2 สำเหตหุลกัคือกำรสญูเสยีลกูค้ำหลกัในกลุม่ผู้ผลติตู้ เย็น ซึง่ได้มีกำรขยำยก ำลงักำรผลติแผ่น 
ABS/HIPS เพื่อใช้ในกำรท ำ door และ food liner ภำยในตวัตู้ เย็นของตนเอง ท ำให้บริษัทสญูเสยีสว่นแบ่งกำรตลำดใน
สว่นนีไ้ป และอีกสำเหตหุนึง่ก็เกิดจำกผลกระทบของภำวะน ำ้ท่วมในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลในช่วงไตรมำสที่ 4 ของปี
ที่ผ่ำนมำ ท ำให้บริษัทต้องหยดุสำยกำรผลติทัง้หมดและใช้เวลำสว่นใหญ่ในกำรป้องกนัภัยจำกน ำ้ท่วม ซึง่นบัเป็นเร่ืองที่
น่ำยินดีว่ำแม้อทุกภัยในเขตพทุธมณฑลจะเป็นเหตกุำรณ์ที่รุนแรงที่ไม่เคยเกิดขึน้มำก่อน ซึง่ตลอดกว่ำเดือนที่น ำ้ท่วมขงั
ล้อมรอบโรงงำนของบริษัทกว่ำเดือน แต่บริษัทก็ไม่ได้รับควำมเสยีหำยใดๆ และไม่มีควำมเสยีหำยกบัตวัเคร่ืองจกัรหรือ
ทรัพย์สนิแต่อย่ำงใด 
 

อย่ำงไรก็ตำม บริษัทได้เตรียมกำรในกำรจดัท ำแผนกำรตลำดในกำรเพิ่มยอดขำยแผ่น ABS/HIPS รวมทัง้แผ่นพลำสติก 
อื่น ๆ ในระบบเคร่ืองรีด ในสว่นของอตุสำหกรรมยำนยนต์ในประเทศ และอตุสำหกรรมบรรจภุัณฑ์ และอื่น ๆ เพิ่มขึน้เพื่อ
มำรองรับกบัปริมำณกำรขำยในสว่นของอตุสำหกรรมกำรผลติเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำที่อำจลดลงด้วยเหตผุลทำงกำรตลำดดงัที่
กลำ่วมำข้ำงต้น 
 

3. กำรจดัหำผลิตภัณฑ์หรือบริกำร 
บริษัทแบ่งกระบวนกำรผลติออกเป็น 2 ระบบ คือ ระบบ Casting System ในกำรผลติแผ่นอะคริลิค และระบบ Extrusion 
System ในกำรผลิตแผ่นเอบีเอสและแผ่นไฮอิมแพ็คและแผ่นพลำสติกระบบรีด (Extrusion) ปัจจุบันมีก ำลงักำรผลิตที่ 
12,000 ตนัต่อปี ส ำหรับกำรผลิตแผ่นอะคริลิคแบบหล่อ หรือ Casting System ได้มีกำรปรับประสิทธิภำพกำรผลิตโดย
สำมำรถเพิ่มก ำลงักำรผลิตได้กว่ำ 10,000 ตันต่อปี นอกจำกนัน้  บริษัทถือเป็นนโยบำยกำรผลิต   ในกำรที่จะท ำกำร
พฒันำผลติภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่มีมลูค่ำเพิ่มในกำรตอบสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำทัง้ในและต่ำงประเทศ ซึง่ในแต่ละปีบริษัท
จะมีแผนกำรพัฒนำและกำรวำงแผนกำรตลำดผลิตภัณฑ์ใหม่และมีกำรทบทวนติดตำมควำมคืบหน้ำของพัฒนำกำร
ดังกล่ำวให้เหมำะสมกับภำวะกำรณ์ตลำดเป็นส ำคัญ ทัง้นีใ้นกำรพัฒนำกำรแต่ละโครงกำรจะมีกำรพิจำรณำถึงควำม
พร้อมในด้ำนกำรให้บริกำรทำงด้ำนเทคนิคแก่ลกูค้ำควบคู่ไปด้วย  
 

ทัง้นีเ้พื่อให้มัน่ใจได้ว่ำลกูค้ำจะมีควำมเข้ำใจและมัน่ใจในกำรใช้ผลติภัณฑ์ดงักลำ่วได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและมีควำมพึง
พอใจต่อผลติภัณฑ์ของบริษัทเป็นส ำคญั 
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4. กำรจดัหำวัตถดุิบ 
รำยละเอียดสดัสว่นกำรสัง่วตัถดิุบจำกในและต่ำงประเทศ     

                                                                                                                                       (หน่วย : ล้ำนบำท) 

 ปี 2554 ปี 2553 ปี 2552  
ยอดสั่ งซือ้ ร้อยละ ยอดสั่ งซือ้ ร้อยละ ยอดสั่ งซือ้ ร้อยละ  

ในประเทศ 
ต่ำงประเทศ 

1,052.84 
     29.43 

97.28 
2.72 

1,070.84 
91.09 

92.16 
7.84 

546.20 
267.46 

67.13 
32.87 

รวม 1,082.27 100.00 1,161.93 100.00 813.66 100.00 
 
 

แผ่นอะคริลิค 
น ำ้ยำ MMA เป็นวตัถดิุบที่เป็นผลพลอยได้ (By-product) มำจำกขบวนกำรผลติทำงอตุสำหกรรมปิโตรเคมี ซึง่เป็นวัตถุดิบ
หลกัมำกกว่ำร้อยละ 90 ในกำรผลติแผ่นอะคริลิค ซึ่งในปัจจุบันน ำ้ยำ MMA ยังมีปริมำณสงูกว่ำควำมต้องกำรใช้ ดังนัน้ 
กรณีบริษัทไม่สำมำรถซือ้ได้จำกบริษัท Thai MMA ด้วยสำเหตใุดก็ตำม ก็สำมำรถสัง่ซือ้จำกผู้ขำยรำยอื่นในประเทศหรือ
สำมำรถน ำเข้ำโดยตรงจำกกลุม่บริษัท Lucite International ได้ 
 

แผ่นเอบีเอส และแผ่นไฮอิมแพ็ค 
วตัถดิุบที่ใช้ในกำรผลติ คือเม็ดพลำสติกในตระกลู Styrene บริษัทมีนโยบำยซือ้เม็ดพลำสติก ABS จำกตวัแทนที่น ำเข้ำมำ
ในประเทศไทย โดยน ำเข้ำมำจำกประเทศญ่ีปุ่ นและเกำหลีเป็นส ำคัญ  เนื่องจำกลกูค้ำส่วนใหญ่เป็นบริษัทของประเทศ
ญ่ีปุ่ นหรือมีกำรร่วมลงทุนจำกประเทศญ่ีปุ่ น และต้องกำรแผ่น ABS ที่มีคุณภำพสูง ซึ่งลูกค้ำแต่ละรำยต่ำงก ำหนด
คุณสมบัติ (Specifications) ที่ต่ำงกันส ำหรับเม็ดพลำสติก HIPS  บริษัทสัง่ซือ้จำกผู้ผลิตในประเทศประมำณ 3-4 รำย 
เพรำะปัจจบุนัผู้ผลติภำยในประเทศมีกำรพฒันำเทคโนโลยีกำรผลติ ท ำให้คณุภำพของเม็ดพลำสติกมีคุณสมบัติเทียบเท่ำ
กบัเม็ดพลำสติกที่น ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ  และมีรำคำต ่ำกว่ำเมื่อเปรียบเทียบกบัรำคำน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ 
  

5. นโยบำยกำรผลิตที่ส ำคัญ 
บริษัทได้ด ำเนินนโยบำยกำรผลติ ในหวัข้อหลกัที่ส ำคญัดงันี ้

1. กำรก ำหนดเป้ำหมำยด้ำนกำรเพิ่มผลผลิต กำรลดเปอร์เซ็นต์ควำมสญูเสีย กำรใช้วัตถุดิบที่เหมำะสม และกำร
เพิ่มประสทิธิภำพในกำรผลติ เป็นต้น 

2. กำรปรับปรุงเคร่ืองมือและอปุกรณ์ เพื่อลดเปอร์เซ็นต์กำรสญูเสยีในระหว่ำงกำรผลติลง และปรับปรุงคณุภำพ 
สนิค้ำให้ได้มำตรฐำน เป็นที่ยอมรับของลกูค้ำทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ 

3. กำรจดัท ำแผนงำนเพื่อลดต้นทนุกำรผลติ (Cost Saving) เช่น กำรปรับปรุงขบวนกำรผลิต แผนงำนในกำรผลิต
เป็นต้น เพื่อปรับปรุงต้นทนุในกำรผลติให้ลดลง ซึง่จะท ำให้สำมำรถแข่งขนัในตลำดได้ 

4. บริษัทยงัคงให้ควำมส ำคญัในกำรยกระดับกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่โดยเฉพำะผลิตภัณฑ์พิเศษที่มีมูลค่ำเพิ่ ม
โดยถือเป็นนโยบำยทำงกำรค้ำของบริษัท   

5. บริษัทให้ควำมส ำคญัต่อกำรพฒันำทกัษะควำมรู้ของบคุลำกร แม้จะได้รับผลกระทบจำกภำวะเศรษฐกิจถดถอย
ทั่วโลกก็ตำม ทัง้นีบ้ริษัทยังคงให้ควำม ส ำคัญมำกต่อกำรพัฒนำบุคลำกร โดยจัดประเภทวิชำกำรอบรมที่
หลำกหลำย และสง่เสริมให้มีกำรประชมุหำรือแลกเปลีย่นควำมคิดเห็นระหว่ำงองค์กรมำกขึน้ ซึง่วตัถปุระสงค์ก็ 
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เพื่อให้เกิดกำรพฒันำประสทิธิภำพกำรผลติด้วยกำรสือ่สำรระหว่ำงกันที่ดีและมีกำรร่วมกันระดมควำมคิดเห็นกำรมี
สว่นร่วมในขบวนกำรแก้ปัญหำ ซึง่ทัง้หมดนีจ้ะสง่ผลประโยชน์ให้กบับริษัทในที่สดุ 
6. กำรพฒันำและยกระดบัคณุภำพสนิค้ำและบริกำรอย่ำงต่อเนื่อง โดยกำรรับฟังควำมคิดเห็น ควำมต้องกำร และ

ข้อร้องเรียนต่ำง ๆ จำกลกูค้ำทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ และก ำหนดวิธีกำรที่เหมำะสมในกำรปรับปรุง 
พฒันำผลติภัณฑ์เพื่อควำมพงึพอใจสงูสดุของลกูค้ำ 

7. กำรให้ควำมส ำคญัต่อควำมปลอดภัย อำชีวอนำมยัและสิง่แวดล้อม ต่อพนักงำนและชุมชน ถือว่ำเป็นนโยบำย
อนัดบัต้น ๆ ของบริษัท ที่ก ำหนดให้เป็นหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรและพนักงำนทุกคนที่ต้องมีส่วน
ร่วมและใช้ในกำรประเมินผลงำนเป็นส ำคญั 

 

6.  ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
กำรด ำเนินกำรเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
กำรควบคมุผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมตลอดจนผลกำรปฏิบติังำนจริงเมื่อเทียบกบัอตัรำสงูสดุที่กฎหมำยก ำหนด สรุปเป็น
ข้อ ๆ ได้ดงัต่อไปนี ้

1. ผลกระทบเก่ียวกบัสำรเคมี Polychlorinated Biphenyls ที่อำจร่ัวออกมำจำกหม้อแปลง 
 ปัจจบุนับริษัทไม่มีกำรใช้สำรเคมีดงักลำ่ว  บริษัทมีหม้อแปลง 6 ชดุ และมีกำรบ ำรุงรักษำเปลีย่นถ่ำยน ำ้มนั

อย่ำงสม ่ำเสมอ 
2. ผลกระทบเก่ียวกบั แอสเบสตอส  

 บริษัทไม่ได้ใช้ แอสเบสตอส ในกระบวนกำรผลติ สว่นพืน้ที่ที่มีแอสเบสตอสคือ พืน้ที่ที่ใช้กระเบือ้งมงุหลงัคำ
ซึง่ในปีที่ผ่ำนมำ บริษัทได้ด ำเนินกำรเปลีย่นหลงัคำเป็น Metal sheet ไปแล้วบำงสว่น ส ำหรับพืน้ที่ที่ยงัเป็น
หลงัคำกระเบือ้ง ได้มีกำรกำรตรวจวดัเพื่อเฝ้ำระวงัปัญหำ ซึง่ค่ำที่ได้มำอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน 

3. ผลกระทบเก่ียวกบัถงัเก็บสำรเคมี รำยกำรถงัเก็บที่บริษัทมีอยู่ดงัต่อไปนี ้
 ถงัเก็บน ำ้มนัเตำขนำด 15 ตนั 2 ถงั 
 ถงัเก็บ Methyl Methacrylate (MMA) ขนำด 50 ตนั 3 ถงั 
 ถงัเก็บน ำ้ชนิดหอสงู มีถงัเก็บ 2 ถงั ขนำด 10 ตนั 
 ถงัเก็บน ำ้ขนำด 5 ตนั ส ำหรับหม้อไอน ำ้ 1 ถงั 
 บริเวณถงัเก็บน ำ้มนัเตำ บริษัทได้จดัท ำก ำแพงคอนกรีตล้อมรอบถงัเพื่อป้องกนักำรร่ัวไหลลงดิน และจดั 
เก็บกรณีร่ัวไหล 

 บริเวณถงัเก็บ MMA มีกำรจดัท ำก ำแพงคอนกรีตล้อมรอบมีระบบน ำ้สเปรย์ หลอ่เลีย้งเพื่อควบคมุอณุหภูมิ 
 ถงัเก็บน ำ้ใช้ส ำหรับจ่ำยน ำ้ไปยงัโรงงำน Casting และโรงงำน Extrusion 

4. ของเสยีและกำรก ำจดั 
 ของเสยีที่เป็นขยะ เช่น กระดำษ และเศษขยะทัว่ไป จำกส ำนกังำน ซึง่บริษัทได้ท ำสญัญำกบัหน่วยงำน 
เทศบำลน ำไปก ำจดั 

 ของเสยีจำกกระบวนกำรในโรงงำนที่ถือเป็นขยะอนัตรำย บริษัทได้จดัสง่ให้บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน   
    จ ำกดั (มหำชน) ซึง่เป็นบริษัทที่ได้รับอนญุำตในกำรจดักำรกำกอตุสำหกรรมถกูต้องตำมกฎหมำย ในกำร   
    ก ำจดัขยะอนัตรำยที่เกิดขึน้ภำยในบริษัท 
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 แผ่นอะคริลคิที่เหลอืเศษจำกกำรตดัแผ่น รวบรวมขำยให้แก่ลกูค้ำต่ำงประเทศ 
 เศษโลหะจำกกำรท ำงำนของฝ่ำยซ่อมบ ำรุง รวบรวมขำยในประเทศ 

5. น ำ้ฝนที่ตกลงในพืน้ที่โรงงำน 
 โรงงำนของบริษัทมีร่องระบำยน ำ้ตำมอำคำรต่ำง ๆ ออกสูร่ำงระบำยน ำ้สำธำรณะ 

6. น ำ้เสยีที่ออกจำกโรงงำน 
 บริษัทมีบ่อดกัและปรับสภำพน ำ้เสยีอยู่ด้ำนหลงัโรงงำน ซึง่ได้มีกำรตรวจสอบคณุภำพน ำ้ เพื่อตรวจสอบว่ำ

น ำ้เสยีที่ออกจำกโรงงำนไม่มีกำรปนเปือ้นสำรเคมี โลหะหนกั ตำมที่กฎหมำยก ำหนด ซึง่ผลกำรตรวจวดั
ค่ำที่ได้ไม่เกินมำตรฐำนก ำหนดของกระทรวงอตุสำหกรรม และน ำ้เสยีของโรงงำนไม่มีสำรเคมีอนัตรำยเจือ
ปนแต่อย่ำงใด  

7. อำกำศที่ออกจำกปลอ่ง 
 บริษัทมีหม้อไอน ำ้ส ำหรับใช้งำนและส ำรองในกำรผลติ ผลกำรตรวจคณุภำพอำกำศจำกปลอ่ง อยู่ในเกณฑ์

มำตรฐำน  
8. บริเวณที่เก็บสำรเคมี 

 บริษัทมีกำรจดัเก็บ V65 (2,4 – Dunethyl Valeronitrile) ซึง่ใช้เป็น Catalyst ในกระบวนกำรผลติมีพืน้ที่เก็บ
ไว้อย่ำงมิดชิด ควบคมุอณุหภูมิกำรจดัเก็บพร้อมทัง้ติดตัง้อปุกรณ์แจ้งเหต ุในกรณีอณุหภูมิสงูผิดปกติ  และ
มีแผนฉกุเฉินควบคมุ 

 

จำกผลกำรวิเครำะห์ข้อมลูผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมของบริษัทตำมรำยละเอียดด้ำนบน รวมทัง้ได้จดัผู้ดแูลรับผิดชอบในแต่
ละสว่นอย่ำงชดัเจน และประกำศเป็นนโยบำยควำมปลอดภัย อำชีวอนำมยัและสิง่แวดล้อม มีกำรติดตำมงำนอย่ำง
ต่อเนื่อง บริษัทจงึไม่ประสบปัญหำด้ำนสิง่แวดล้อมในช่วงระยะเวลำที่ผ่ำนมำ 
 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทุนเพื่อควบคุมสิ่งแวดล้อมในช่วงปีที่ผ่ำนมำหรือในอนำคต 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรควบคมุสิง่แวดล้อมในระยะ 3 ปี ได้แบ่งออกเป็นกลุม่ ๆ ได้ดงันี ้
 ค่ำใช้จ่ำยในกำรตรวจวดัด้ำนสิง่แวดล้อมทัง้ภำยในโรงงำนและนอกโรงงำน เป็นกิจกรรมต่อเนื่องปีละประมำณ 

100,000 บำท 
 ค่ำใช้จ่ำยในกำรปรับปรุงอปุกรณ์ เคร่ืองจกัร บ ำรุงรักษำและอื่น ๆ เป็นกิจกรรมต่อเนื่องปีละประมำณ 1,000,000 บำท 
 ค่ำใช้จ่ำยในกำรจดักำรของเสยี เป็นกิจกรรมต่อเนื่องปีละประมำณ 200,000 บำท 
 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเตรียมด ำเนินกำรพฒันำระบบบริหำรจดักำรด้ำนสิง่แวดล้อมตำมมำตรฐำน ISO14001 ประมำณ 
    ปีละ 200,000 บำท 
 

งำนที่ยังไม่ส่งมอบ 
-ไม่ม-ี 
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5.  สินทรัพย์ที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจ 
 
1.  สินทรัพย์หลักที่ส ำคัญที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจ 

บริษัทมีสนิทรัพย์หลกัที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจ  ณ  วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2554 ดงันี ้

                  (หน่วย : ล้ำนบำท) 

 

ประเภททรัพย์สิน 

ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่ำตำม
บัญชีสุทธิ 

     หลักประกัน/ภำระผูกพัน 

ที่ดิน 
- โฉนดที่ดินเลขที่ 47349, 47350, 
25034, 23173, 25546, 47346, 
47347, 47348, 48375, 19133, 
68866, 68865, 68864, 68863, 
68862, 68861, 68860, 68859 

เป็นเจ้ำของ 241.11  
น ำไปจ ำนองกบัสถำบนักำรเงิน 1 
โฉนดเลขที่  47349, 47350, 
25034, 23173, 25546, 47346, 
47347, 47348, 48375, 19133 

อำคำรและสว่นปรับปรุงอำคำร เป็นเจ้ำของ 16.20  

เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ เป็นเจ้ำของ 84.32 เคร่ืองจกัรจ ำนวน 10 รำยกำร  
น ำไปค ำ้ประกนัสนิเชื่อ              
กบัสถำบนักำรเงิน  2 

เคร่ืองตกแต่งติดตัง้และเคร่ืองใช้
ส ำนกังำนและยำนพำหนะ 

เป็นเจ้ำของ 3.73  

สนิทรัพย์ระหว่ำงก่อสร้ำงและติดตัง้ เป็นเจ้ำของ  15.53  

รวม  360.90  

 
หมำยเหตุ    1.  1  น ำไปค ำ้ประกนัสนิเชื่อระยะสัน้กบัสถำบนักำรเงิน  จ ำนวน 100  ล้ำนบำท  

 2.  2  น ำไปค ำ้ประกนัสนิเชื่อระยะสัน้กบัสถำบนักำรเงิน   จ ำนวน 10 ล้ำนบำท 
 3.     รำยกำรสนิทรัพย์หลกัที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจตำมข้ำงต้น ตัง้อยู่ที่ 60-61 หมู่ 9 ถ.พทุธมณฑลสำย 4  
         ต.กระทุ่มล้ม อ.สำมพรำน จ.นครปฐม  73220 
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ภำระผูกพัน 
ภำระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญำเช่ำด ำเนินงำน 
บริษัทฯ ได้เข้ำท ำสญัญำเช่ำด ำเนินงำนที่เก่ียวข้องกบักำรเช่ำอำคำร โดยอำยขุองสญัญำมีระยะเวลำประมำณ 3 ปี 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2554 บริษัทฯมีจ ำนวนเงินขัน้ต ่ำที่ต้องจ่ำยในอนำคตทัง้สิน้ภำยใต้สญัญำเช่ำด ำเนินงำนที่บอกเลกิ
ไม่ได้ดงันี ้   

          (หน่วย:ล้ำนบำท) 
จ่ำยช ำระภำยใน 
ภำยใน 1 ปี 1 
1 ถงึ 5 ปี 2 

 

ภำระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญำบริกำร 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2554 บริษัทฯ มีภำระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญำบริกำรที่จะต้องจ่ำยในอนำคตทัง้สิน้ดงันี ้

         (หน่วย:ล้ำนบำท) 
จ่ำยช ำระภำยใน 
ภำยใน 1 ปี 2 
1 ถงึ 5 ปี 1 

  

สญัญำค ำ้ประกนั 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2554 บริษัทฯมีหนงัสอืค ำ้ประกนัซึง่ออกโดยธนำคำรในนำมของบริษัทฯ เพื่อค ำ้ประกันกำรใช้
ไฟฟ้ำและอื่น ๆ เป็นจ ำนวนเงินประมำณ 7 ล้ำนบำท 

 

2. สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน 

บริษัทมีสนิทรัพย์ที่ไม่มีตวัตนที่ส ำคญัในกำรประกอบธุรกิจคือ “เคร่ืองหมำยกำรค้ำ” โดยมีรำยละเอียดของแต่ละ 
เคร่ืองหมำยกำรค้ำและวนัหมดอำย ุ ดงันี ้
 

          เคร่ืองหมำยกำรค้ำ     ปีที่หมดอำย ุ
1.  MODEN GLAS / SIGNAD    พ.ศ. 2562   
2.  IMPACT / MODEN PLAS / STARLIGHT   พ.ศ. 2564  
3.  LMS       พ.ศ. 2556 
4.  LUCITA / MODEN PLASTWOOD / TYLICS  พ.ศ. 2558 
5.  ELT       พ.ศ. 2559 
6.  ComPlas / MAGIC COLOUR / Super GlasXT  พ.ศ. 2560 
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6.  ข้อพพิำททำงกฎหมำย   

- ไม่ม ี- 
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7.  โครงสร้ำงเงนิทุน 
 

รำยช่ือผู้ถอืหุ้นรำยใหญ่ 
ณ วันที่ 30/12/2554 

บริษัท มีทนุจดทะเบียน 121,500,000 บำท แบ่งออกเป็น 12,150,000 หุ้น (หุ้นสำมญัจ ำนวน 12,150,000 หุ้น) มลูค่ำที่
ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท  หุ้นทัง้หมดได้ออกช ำระเต็มมลูค่ำแล้ว 
 
ล ำดับ 
ที่ 

 
ชื่อ/สกุล 

 
จ ำนวนหุ้น 

% ของจ ำนวน 
หุ้นทัง้หมด 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
 

 
 
 
 
 

LUCITE INTERNATIONAL UK OVERSEAS HOLDCO1 LIMITED  
บริษัท เอเชียต๊ิก อะคริลคิ จ ำกดั 
บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์  (ประเทศไทย) จ ำกัด เพื่อผู้ฝำก 
บริษัท อี๊สต์เอเชียต๊ิก 2010 (ประเทศไทย) จ ำกดั   
THAILAND SECURITIES DEPOSITORY COMPANY LIMITED  
FOR DEPOSITORS 
 

5,137,436 
   4,145,053 

2,107,068 
    341,600 

     138,600 
       

 

42.28 
34.12 
17.34 
2.81 
1.14 

 

 
11,869,757 

 

 
97.69 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล   :  บริษัทจะจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัรำที่ผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุติัเป็นครำว ๆ  ไป 
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8.  กำรจดักำร 
 
1.  โครงสร้ำงกำรจดักำร  
      

คณะกรรมกำรบริษัท  
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2554  คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกลุ่มบุคคลจ ำนวนรวมทัง้สิน้ 9 ท่ำน มีรำยชื่อ
ดงัต่อไปนี ้

1. นำยไซ จิน ล ู    ประธำนคณะกรรมกำร 
2. นำยเอียน  แลมเบิร์ต   กรรมกำร 
3. นำงสำวเชำฉี จำง    กรรมกำร 
4. นำยแจน แดม ปีเดอร์เซ่น   กรรมกำร 
5. นำยฮำนส์ เฮ็นริค เมลชวัร์   กรรมกำร 
6. นำยสจุิตร  ศรีเวทย์บดี   กรรมกำร 
7. นำยเสรี  ศกัด์ิสวสัด์ิ  กรรมกำรอิสระ 
8. นำยสรศกัด์ิ  สชุำติ    กรรมกำรอิสระ 
9. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วธันี  พรรณเชษฐ์   กรรมกำรอิสระ 
    

 โดยมี  นำงสำวพชัรีย์  มณีธรรมวงศ์                   เป็นเลขำนกุำรบริษัท 
 

ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท 
คณะกรรมกำรบริษัทมีอ ำนำจหน้ำที่พิจำรณำเสนอกำรแก้ไขเปลีย่นแปลงกรรมกำรต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้น มีอ ำนำจลงลำยมือ
ชื่อผกูพนับริษัทในกำรกระท ำนิติกรรมต่ำง ๆ แทนบริษัทได้ ภำยใต้ข้อบงัคบับทบญัญัติแห่งกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชน
จ ำกดั และภำยในขอบเขตแห่งวตัถปุระสงค์ของบริษัท คือ 
1. เป็นโจทก์ร้องทกุข์ ด ำเนินกำรตำมกระบวนพิจำรณำใด ๆ ในนำมบริษัท ประนีประนอมยอมควำม หรือมอบข้อพิพำท

ใด ๆ ให้อนญุำโตตลุำกำร 
2. ซือ้ จดัหำ รับ เช่ำซือ้ ให้เช่ำซือ้ ถือกรรมสทิธ์ิ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดกำรโดยประกำรอื่น ซึ่งสินทรัพย์ใด  ๆ 

ตลอดจนดอกผลของสนิทรัพย์นัน้ 
3. ขำย โอน จ ำนอง จ ำน ำ แลกเปลีย่น และจ ำหน่ำยสนิทรัพย์โดยประกำรอื่น 
4. กู้ ยืมเงิน ค ำ้ประกนั ออก โอน รับ อำวลั และสลกัหลงัตัว๋หรือตรำสำรที่เปลีย่นมือได้อย่ำงอื่น 
5. ขอให้ปล่อยชั่วครำวกรรมกำร พนักงำน หรือลกูจ้ำง ที่ถูกด ำเนินคดีอำญำในข้อหำเก่ียวกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ให้แก่

บริษัท 
6. ถือหุ้น จดักำรบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชน และกระท ำธุรกิจเฉพำะอย่ำงร่วมกนักบับริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชน 
7. กำรกระท ำอื่นใดที่บคุคลธรรมดำอำจกระท ำได้ เว้นแต่โดยสภำพแห่งกำรกระท ำนัน้จะพึงกระท ำได้แต่เฉพำะบุคคล

ธรรมดำเท่ำนัน้ ทัง้นีภ้ำยใต้ขอบเขตวตัถปุระสงค์ของบริษัท 
8. จดัให้มีข้อมลูทำงกำรเงิน รำยงำนทำงกำรเงิน และระบบกำรควบคมุภำยในให้มีควำมถกูต้องและเพียงพอ 
 

ผู้มีอ ำนำจลงนำมในกำรท ำนิติกรรมผกูพนับริษัทคือ กรรมกำรบริษัทสองท่ำนลงลำยมือชื่อร่วมกันและประทับตรำส ำคัญ
ของบริษัท 
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คณะกรรมกำรตรวจสอบ  
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2554 คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบด้วยบุคคลจ ำนวนรวมทัง้สิน้ 3 ท่ำน มีรำยชื่อดัง 
ต่อไปนี ้               

1. นำยเสรี  ศกัด์ิสวสัด์ิ    ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
2. นำยสรศกัด์ิ  สชุำติ     กรรมกำรตรวจสอบ 
3. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วธันี  พรรณเชษฐ์    กรรมกำรตรวจสอบ 

 

 โดยม ี นำงสำวรัชนี  พิบลูย์มหำโชติกลุ             เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 

คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้ำที่และควำมรับผิดชอบต่อคณะกรรมกำรบริษัท ดังต่อไปนี ้   
1. สอบทำนให้บริษัทมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถกูต้องและเพียงพอ 
2. สอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรควบคมุภำยในและกำรตรวจสอบภำยในที่เหมำะสมและมีประสทิธิผล 
3. สอบทำนให้บริษัทปฏิบติัตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำด       หลกัทรัพย์  

และกฎหมำยที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท  
4. พิจำรณำ   คัดเลือก   เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีควำมเป็นอิสระ   เพื่อท ำหน้ำที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเ สนอ

ค่ำตอบแทนของบคุคลดงักลำ่ว 
5. เข้ำร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ำยจดักำรเข้ำร่วมประชมุด้วยอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ 
6. พิจำรณำรำยกำรที่เก่ียวโยงกันหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้เป็นไปตำมกฎหมำยและ

ข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์   เพื่อให้มัน่ใจว่ำรำยกำรดงักลำ่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบริษัท 
7. พิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน   ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตัง้โยกย้ำย

เลกิจ้ำงหวัหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน   หรือหน่วยงำนอื่นใดที่รับผิดชอบเก่ียวกบักำรตรวจสอบภำยใน 

8. จดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปีของบริษัท  ซึ่งรำยงำนดังกล่ำว  ต้องลง
นำม โดยประธำนกรรมกำรตรวจสอบ   และต้องประกอบด้วยข้อมลูอย่ำงน้อยดงัต่อไปนี ้
8.1 ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมถกูต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท 
8.2  ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเพียงพอของระบบควบคมุภำยในของบริษัท 
8.3   ควำมเห็นเก่ียวกบักำรปฏิบติัตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำด 

  หลกัทรัพย์   หรือกฎหมำยที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
8.4  ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของผู้สอบบญัชี 
8.5  ควำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรที่อำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 
8.6 จ ำนวนกำรประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ำร่วมประชมุของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน  
8.7 ควำมเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบติัหน้ำที่ตำมกฎบตัร 
8.8 รำยงำนอื่นที่เห็นว่ำผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทรำบภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้รับ 
       มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

9.  ในกำรปฏิบติัหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ   หำกพบหรือมีข้อสงสยัว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระท ำดงัต่อไปนี ้  
     ซึง่อำจมีผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
     รำยงำนต่อคณะกรรมกำรของบริษัท   เพื่อด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในเวลำที่คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร 
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 9.1  รำยกำรที่เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 

9.2  กำรทจุริตหรือมีสิง่ผิดปกติหรือมีควำมบกพร่องที่ส ำคญัในระบบควบคมุภำยใน 
9.3  กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์   ข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์ หรือ 

กฎหมำยที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
 

หำกคณะกรรมกำรบริษัทหรือผู้บริหำรไม่ด ำเนินกำรให้มีกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในเวลำที่ก ำหนด กรรมกำร
ตรวจสอบรำยใดรำยหนึ่งอำจรำยงำนว่ำมีรำยกำร   หรือกำรกระท ำตำมข้อ 9.1 9.2 และ 9.3 ต่อส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์   หรือตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

10.  ในกรณีที่ผู้สอบบญัชีแจ้งให้คณะกรรมกำรตรวจสอบทรำบว่ำได้พบพฤติกำรณ์อนัควรสงสยัว่ำกรรมกำร 
ผู้จดักำร  หรือ บคุคลซึง่รับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนของบริษัทได้กระท ำผิดตำมพระรำชบัญญัติหลกัทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในมำตรำ 281/2 วรรคสอง มำตรำ 305 มำตรำ 306 มำตรำ 308 มำตรำ 309 
มำตรำ 310 มำตรำ 311 มำตรำ 312 หรือมำตรำ 313 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ำที่ด ำเนินกำรตรวจสอบหำ
ข้อเท็จจริงดังกล่ำวโดยไม่ชักช้ำ และให้คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนผลกำรตรวจสอบในเบือ้งต้นให้แก่
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์   และผู้สอบบญัชีทรำบภำยใน 30 วันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งจำกผู้สอบบญัชี   พฤติกำรณ์อนัควรสงสยัที่ต้องแจ้งตำมข้ำงต้นและวิธีกำรเพื่อให้ได้มำซึ่งข้อเท็จจริง
เก่ียวกบัพฤติกำรณ์ดงักลำ่ว ให้เป็นไปตำมที่คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุก ำหนด  

11.  ในกรณีกรรมกำรตรวจสอบลำออกก่อนครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง   กรรมกำรตรวจสอบควรแจ้งต่อบริษัท 
        ลว่งหน้ำ 1 เดือนพร้อมเหตผุล   เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทหรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะได้พิจำรณำแต่งตัง้ 
        กรรมกำรอื่นที่มีคณุสมบติัครบถ้วนทดแทนบคุคลที่ลำออก 

        12.  ปฏิบติักำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบปฏิบัติงำนภำยในขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
และรับผิดชอบต่อคณะกรรมกำรบริษัทโดยตรง ส่วนคณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบกำรด ำเนินงำนของ
บริษัทต่อผู้ ถือหุ้น ผู้มีสว่นได้เสยี  และบคุคลทัว่ไป 

 

กรรมกำรผู้จดักำร 
นำยสจุิตร  ศรีเวทย์บดี   ด ำรงต ำแหน่งหน้ำที่ กรรมกำรผู้จดักำร ซึง่มีขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ดงันี ้ 
 

ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของกรรมกำรผู้จดักำร 
1. พิจำรณำแต่งตัง้ โยกย้ำย ถอดถอน เลกิจ้ำงหรืออนมุติักำรลำออก ของพนกังำนทกุระดบั 
2. พิจำรณำผลตอบแทนพนักงำนซึ่งรวมถึงเงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์อื่น รวมถึงกำรปรับผลตอบแทน

ประจ ำปีของพนกังำนทกุระดบั   
3. พิจำรณำอนมุติัก ำหนดและเปลีย่นแปลงเงื่อนไขทำงกำรค้ำตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
4. พิจำรณำอนมุติักำรซือ้สนิทรัพย์ถำวรในวงเงิน ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
5. พิจำรณำด ำเนินกำรที่เก่ียวข้องกับกำรบริหำรงำนทั่วไปของบริษัท แต่ไม่รวมถึงกำรด ำเนินกำรที่เก่ียวกับกำร

ได้มำและจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน โดยกำรด ำเนินกำรในเร่ืองดังกล่ำว ให้
เป็นไปตำมประกำศตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมำยอื่นที่เก่ียวข้อง 
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2554 ผู้บริหำรของบริษัทประกอบด้วยกลุ่มบุคคล จ ำนวนรวมทัง้สิน้ 15 ท่ำน มีรำยชื่อ
ดงัต่อไปนี ้  

1. นำยสจุิตร  ศรีเวทย์บดี   กรรมกำรผู้จดักำร 
2. นำยธเนตร  ข ำเชิดชไูชย   ผู้จดักำรฝ่ำยพำณิชย์ 
3. นำยวิวฒัน์  หอมละออ   ผู้จดักำรฝ่ำยโรงงำน 
4. นำยธนวฒัน์  กลุประเสริฐรัตน์  ผู้จดักำรฝ่ำยทรัพยำกรบคุคล/กฎหมำย 
5. นำงสำวสมจิตร  บญุพิบลูย์มิตร  ผู้จดักำรฝ่ำยบญัชี/กำรเงิน  
6. นำยพงษ์สนิ  ม่วงศรี   ผู้จดักำรฝ่ำยควำมปลอดภัยฯ และระบบงำน 
7. นำยโยทิน  ธ ำรงเสำวภำคย์   ผู้จดักำรฝ่ำยผลติ คำสติง้ 
8. นำยไพรัช   ข ำดี    ผู้จดักำรฝ่ำยผลติ เอ็กซ์ทรูชัน่ 
9. นำยพงศ์ธร  ชื่นเจริญ   ผู้จดักำรฝ่ำยวิศวกรรม 
10. นำงหนึง่ฤทยั  บญุเพ็ชร   ผู้จดักำรฝ่ำยวิจยั และเทคนิค  
11. นำยวิทยำ  มงคลขจิต   ผู้จดักำรฝ่ำย เทคนิคอล เซ็นเตอร์ 
12. นำยพงศ์สนัต์  อศัวะศิริจินดำ  ผู้จดักำรฝ่ำยขำยและผลติภัณฑ์  
13. นำงจนัจิรำ  ทมุสอน            ผู้จดักำรฝ่ำยขำยต่ำงประเทศ  
14. นำงสำวรัชนี  พิบลูย์มหำโชติกลุ  ผู้ตรวจสอบภำยใน 
15. นำงมสัยำ  รุ่งเรือง    เลขำนกุำรกรรมกำรผู้จดักำร 

 

2.  กำรสรรหำกรรมกำรและผู้บริหำร 
กำรสรรหำและเลอืกตัง้กรรมกำรของบริษัทให้กระท ำโดยที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ทัง้นีห้ลกัเกณฑ์และวิธีกำรดงัต่อไปนี  ้
 กรรมกำรบริษัท จะสรรหำกรรมกำรจำกผู้ที่มีคุณวุฒิ วัยวุฒิ และพิจำรณำด้ำนประสบกำรณ์ของกำรท ำงำนและ

น ำเสนอต่อที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท  เพื่อพิจำรณำคดัเลือกและได้รับกำรเห็นชอบจำกที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริษัท  

 เสนอรำยชื่อกรรมกำรบริษัทดงักลำ่วเพื่อขออนมุติัจำกที่ประชมุผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจำรณำอนมุติัให้เลอืกบคุคลนัน้เข้ำเป็น
กรรมกำรบริษัทอย่ำงเป็นทำงกำรต่อไป โดยกรรมกำรแต่ละรำยจะต้องได้รับคะแนนเสยีงเห็นชอบเกินกว่ำกึ่งหนึ่งของ
จ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มำประชมุและมีสทิธ์ิออกเสยีง โดยมีหลกัเกณฑ์ดงันี ้ 
1. ผู้ ถือหุ้นท่ำนหนึง่มีคะแนนเสยีงเท่ำกบัหนึง่หุ้นต่อหนึง่เสยีง 
2. ในกำรเลอืกกรรมกำรอำจใช้วิธีออกเสยีงลงคะแนนเลอืกกรรมกำรเป็นรำยบคุคลครำวละท่ำน หรือครำวละหลำย

ท่ำนรวมกนัเป็นคณะ หรือด้วยวิธีกำรอื่นใดก็ได้ตำมแต่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในกำรลงมติแต่ละครัง้
ผู้ ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตำมข้อ 1. ทัง้หมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่ท่ำนใด หรือคณะใดมำกน้อย
เพียงใดไม่ได้ 

3. กำรออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมกำรให้ใช้เสยีงข้ำงมำก หำกมีคะแนนเสยีงเท่ำกนัให้ประธำนที่ประชมุเป็นผู้
ออกเสียงชีข้ำดองค์ประกอบ และกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำร ตำมข้อ  22 และ 50 ของข้อบังคับของบริษัท 
กรรมกำรหนึง่ในสำมจะต้องออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ เมื่อมีกำรประชมุสำมญัประจ ำปีทุกครัง้ โดยกำรคดั 

 เลือกกรรมกำรที่ต้องออกตำมวำระเมื่อครบเทอม ซึ่งจะคัดเลือกจำกกรรมกำรที่อยู่ในต ำแหน่งนำนที่สุด   
 และประธำนจะขอให้ที่ประชมุพิจำรณำให้เลอืกตัง้กรรมกำรใหม่เพื่อให้คณะกรรมกำรครบตำมจ ำนวนส ำหรับ 

กำรสรรหำผู้บริหำรเป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ของกรรมกำรผู้จดักำรตำมที่ได้กลำ่วมำแล้วข้ำงต้น 
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3.  ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 
ค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 
กรรมกำร 
ในปี พ.ศ.2554 บริษัทจ่ำยค่ำตอบแทนรวมให้กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอิสระจ ำนวน  3 ท่ำน เท่ำกับ  
1,172,560.00 บำท โดยจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนประจ ำปีจ ำนวน 976,560.00 บำท และค่ำเบีย้ประชุมคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ จ ำนวน 5 ครัง้ ค่ำเบีย้ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท จ ำนวน 7 ครัง้ เป็นจ ำนวนเงินทัง้สิน้ 177,000.00 บำท และ
ค่ำเบีย้ประชมุผู้ ถือหุ้น 1 ครัง้ เป็นจ ำนวนเงินทัง้สิน้ 19,000.00 บำท 
 

ผู้บริหำร 
ในระหว่ำงปี พ.ศ.2554 บริษัทจ่ำยค่ำตอบแทนที่เป็นตวัเงินรวมให้กบักรรมกำรบริหำรและเจ้ำหน้ำที่บริหำร เท่ำกบั  
26,833,368.75 บำท โดยเป็นค่ำตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน โบนสั และค่ำตอบแทนอื่นๆ นอกจำกนี  ้บริษัท 
ได้จ่ำยเงินสมทบเข้ำกองทนุส ำรองเลีย้งชีพส ำหรับผู้บริหำรเป็นจ ำนวนเงินรวม 953,245.50 บำท 
 

ค่ำตอบแทนอ่ืน 
-  ไม่มี – 
 

4.  กำรดูแลเร่ืองกำรใช้ข้อมูลภำยใน 
บริษัท ได้ประกำศเป็นนโยบำยตัง้แต่ปี พ.ศ. 2539 ในกำรที่ให้ผู้บริหำรรวมทัง้พนกังำนของบริษัทยดึถือกฎข้อบงัคบัว่ำด้วย
เร่ือง จรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ หรือที่เรียกว่ำ Business Ethic รวมถงึกำรไม่น ำข้อมูลข่ำวสำรภำยในของบริษัท ไป
ใช้ในกำรแสวงหำประโยชน์ส่วนตน และเกิดผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกับบริษัท  อีกทัง้บริษัท ได้มีกำรติดตำมและรำยงำน
ควำมเคลือ่นไหวในกำรถือครองหุ้นของบริษัท โดยผู้บริหำร และพนกังำนของบริษัทอยู่เสมอ  
 

5.  บุคลำกร 
จ ำนวนพนกังำนของบริษัท  ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2554  แบ่งได้ดงันี ้
สำยงำนส ำนกังำน      35        ท่ำน 
สำยงำนผลติ    256  ท่ำน 
รวม                  291         ท่ำน 
 

ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2554 บริษัทจ่ำยค่ำตอบแทนที่เป็นตวัเงินรวมให้กบัพนกังำนทกุประเภทรวมกนัเท่ำกบั  
82,375,465.25 บำท โดยเป็นค่ำตอบแทนในรูปเงินเดือน โบนัส และค่ำตอบแทนอื่น ๆ นอกจำกนีใ้นระหว่ำงปี 2554  
บริษัทได้จ่ำยเงินสมทบเข้ำกองทนุส ำรองเลีย้งชีพ เป็นจ ำนวนเงินรวมทัง้สิน้ 2,888,884.25 บำท   
  

ในระยะ 3 ปีที่ผ่ำนมำ บริษัทไม่มีกำรเปลีย่นแปลงจ ำนวนพนกังำนอย่ำงมีนยัส ำคญั หรือมีข้อพิพำทด้ำนแรงงำนที่ส ำคญั 
 

6.  นโยบำยที่ส ำคัญในกำรพัฒนำพนักงำน 
บริษัทมีนโยบำยกำรพัฒนำพนักงำน ซึ่งทัง้นีน้โยบำยดังกล่ำวเป็นส่วนหนึ่งของนโยบำยคุณภำพว่ำ บริษัทจะจัดกำร
ฝึกอบรมอย่ำงต่อเนื่องให้กบัพนกังำนทกุท่ำน เพื่อให้ตระหนักในกำรมีส่วนรับผิดชอบในกำรปรับปรุงคุณภำพสินค้ำและ
บริกำรตอบสนองควำมพงึพอใจของลกูค้ำ โดยก ำหนดเป็นนโยบำย และแผนฝึกอบรมประจ ำปี โดยมีลกัษณะกำรอบรม 
ตำมแผนซึง่ประกอบด้วยกำรฝึกอบรม และทบทวนด้ำนควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน  กำรเปลีย่นแปลงกรรมวิธีหรือ 
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เทคโนโลยีกำรผลติใหม่ ๆ กำรเพิ่มควำมสำมำรถในกำรท ำงำนให้กบับคุลำกรของบริษัท กำรพฒันำบคุลำกร เพื่อให้
สอดคล้องกบักำรพฒันำองค์กร และอื่นๆ   
 

7.  นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร 
คณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำที่ด ำเนินธุรกิจให้เป็นไปในทำงที่ก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อผู้ ถือหุ้นและสร้ำงควำมเป็นธรรม
กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำยควบคู่ไปกับกำรสร้ำงสรรค์สินค้ำและบริกำรที่มีคุณภำพ เพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรของ
ลกูค้ำ 
 

คณะกรรมกำรบริษัทได้ใช้หลกับรรษัทภิบำลเป็นบรรทดัฐำนในกำรควบคุมกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจให้มีควำมโปร่งใสและ
เป็นธรรม  เพื่อผลประโยชน์ร่วมกนัของผู้ ถือหุ้นของบริษัท ผู้มีสว่นได้เสยี รวมทัง้ สงัคมและชมุชนที่บริษัทด ำเนินกิจกำร  
 

เพื่อให้สอดคล้องกบัหลกักำรข้ำงต้น   บริษัทจงึได้ก ำหนดเป็นนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัทในทิศทำงเดียวกัน
กบัที่ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยก ำหนดในปี 2549 โดยได้มีกำรแบ่งหมวดหมู่ออกเป็น 5 หมวด ดงันี ้   
 

1. สิทธิของผู้ถอืหุ้น   
สทิธิของผู้ ถือหุ้นครอบคลมุสทิธิขัน้พืน้ฐำนต่ำง ๆ ทัง้ในฐำนะนกัลงทนุในหลกัทรัพย์และในฐำนะเจ้ำของบริษัท  เช่น สิทธิ
ในกำรซือ้ ขำย โอนหลกัทรัพย์ที่ตนถืออยู่   สทิธิในกำรที่จะได้รับเงินปันผล  สิทธิในกำรประชุมผู้ ถือหุ้น สิทธิในกำรแสดง
ควำมคิดเห็นหรือตัง้ค ำถำมใด ๆ ในกำรประชมุผู้ ถือหุ้น รวมถงึสทิธิในกำรร่วมตัดสินใจในเร่ืองส ำคัญของบริษัท เช่น กำร
เลอืกตัง้กรรมกำร และกำรเสนอแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิข้อบงัคบัของบริษัท เป็นต้น 
 

นอกเหนือจำกสิทธิขัน้พืน้ฐำนต่ำง ๆ ที่กล่ำวข้ำงต้นแล้ว  ในปี 2554 บริษัทยังได้ด ำเนินกำรในเร่ืองต่ำง ๆ ที่เป็นกำร
สง่เสริม และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรใช้สทิธิของผู้ ถือหุ้น ดงันี ้  

1. ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้ นไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้ นมอบฉันทะให้กรรมกำร
ผู้จดักำรหรือกรรมกำรอิสระของบริษัท เข้ำร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่
บริษัทได้จดัสง่ไปพร้อมกบัหนงัสอืนดัประชมุ 

2. ในกำรประชมุได้เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นได้แสดงควำมคิดเห็น  ข้อเสนอแนะ  หรือตัง้ค ำถำมในวำระต่ำง ๆ อย่ำง
อิสระ  และก่อนกำรลงมติในวำระใด ๆ ทัง้นี ้ในกำรประชมุผู้ ถือหุ้นได้ให้ข้อมลูรำยละเอียดในเร่ืองดงักลำ่ว  อย่ำง
เพียงพอแก่ผู้ ถือหุ้น โดยในวำระที่ผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยัหรือข้อซักถำม บริษัทได้จัดให้กรรมกำรบริษัทและผู้บริหำร
ระดบัสงูของบริษัทเป็นผู้ให้ค ำตอบตำมสำยงำนควำมรับผิดชอบของกรรมกำรบริษัทแต่ละท่ำน   

3. บริษัทได้เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นรำยย่อยเสนอวำระกำรประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับกำร
พิจำรณำเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรของบริษัทลว่งหน้ำก่อนกำรประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2554 โดยบริษัทเปิด
โอกำสให้ผู้ ถือหุ้นใช้สทิธิตัง้แต่วนัที่ 24 ธันวำคม 2553 จนถงึวนัที่ 31 มกรำคม 2554 

 

2. ควำมเท่ำเทียมกันของผู้ถอืหุ้น  
คณะกรรมกำรบริษัทค ำนงึถงึกำรสร้ำงควำมเท่ำเทียมกนัให้เกิดขึน้กบัผู้ ถือหุ้นทกุรำยทกุกลุม่ ไม่ว่ำจะเป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่
หรือผู้ ถือหุ้นรำยย่อย นกัลงทนุ หรือสถำบนักำรลงทนุของต่ำงประเทศ   ดังนัน้คณะกรรมกำรบริษัทจึงได้สร้ำงเคร่ืองมือที่
จะช่วยให้เกิดควำมเท่ำเทียมกนัของผู้ ถือหุ้นทกุฝ่ำยโดยเฉพำะกบัผู้ ถือหุ้นรำยย่อย เช่น 
 กำรก ำหนดให้สทิธิออกเสยีงในที่ประชุมเป็นไปตำมจ ำนวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นแต่ละรำยถืออยู่  โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ำกับ

หนึง่เสยีง 
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 คณะกรรมกำรบริษัทได้มอบหมำยให้กรรมกำรอิสระเป็นผู้มีหน้ำที่ดแูลผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นรำยย่อย โดยสำมำรถ

เสนอแนะ แสดงควำมคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนใด ๆ ที่เป็นเร่ืองของบริษัทไปยงักรรมกำรอิสระ โดยที่กรรมกำรอิสระ 
จะเป็นผู้พิจำรณำ ตรวจสอบและด ำเนินกำรตำมที่เห็นเหมำะสมในแต่ละเร่ือง  หำกเร่ืองใดที่กรรมกำรอิสระพิจำรณำ
แล้ว เห็นว่ำเป็นเร่ืองส ำคญัที่มีผลต่อผู้ ถือหุ้น หรือมีผลต่อกำรประกอบธุรกิจของบริษัท  กรรมกำรอิสระจะด ำเนินกำร
แจ้งให้คณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบ  หรือกรรมกำรอิสระอำจจะเสนอเร่ืองดงักลำ่วต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจำรณำ
ก ำหนดเป็นวำระกำรประชมุในกำรประชมุผู้ ถือหุ้นและแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นรับทรำบ พร้อมแนวทำงที่ทำงกรรมกำรอิสระได้
ด ำเนินกำรแก้ไขกบัเร่ืองนัน้ ๆ 

 บริษัทเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นรำยย่อยสำมำรถเสนอวำระกำรประชมุ และ/หรือ แบบขอเสนอชื่อบคุคลเพื่อเข้ำรับกำร
พิจำรณำเลอืกตัง้เป็นกรรมกำร ในกำรประชมุผู้ ถือหุ้นไปยงักรรมกำรอิสระผ่ำนทำงเว็บไซต์  
www.thaipolyacrylic.com หรือ masaya.rungrueng@lucite.com   หรือสง่ไปรษณีย์ไปยงับริษัทตำมที่อยู่บน 
เว็บไซด์  Attention : คณุมสัยำ รุ่งเรือง  

 คณะกรรมกำรบริษัทมีกำรก ำหนดมำตรกำรในกำรควบคมุและป้องกนักำรใช้ข้อมลูภำยในเพื่อผลประโยชน์ของ
ตนเอง โดยเฉพำะบคุคลในองค์กรที่เก่ียวข้องได้แก่   กรรมกำรบริษัท  ผู้บริหำรระดบัสงู และพนกังำนในหน่วย งำนที่
เก่ียวข้องกบัข้อมลู รวมทัง้คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะของบคุคลดงักลำ่วเช่น ในกรณีที่กรรมกำรบริษัทหรือ
ผู้บริหำรระดบัสงูมีกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของบริษัทจะต้องรำยงำนกำรถือหลกัทรัพย์ภำยใน 3 วนัท ำกำรให้ส ำนกังำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ทรำบ เพื่อเปิดเผยต่อสำธำรณะต่อไป 

 คณะกรรมกำรบริษัทจะจดัให้มีกำรประชมุผู้ ถือหุ้นสำมญัประจ ำปีภำยในสีเ่ดือนนับแต่วนัสิน้รอบปีบญัชีของบริษัท
และดแูลให้มีกำรจดัสง่หนงัสอืนดัประชมุและวำระกำรประชมุที่มีควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัทในแต่ละวำระที่
บรรจเุข้ำในกำรประชมุผู้ ถือหุ้น พร้อมเอกสำรประกอบอย่ำงเพียงพอให้แก่ผู้ ถือหุ้นทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศให้
ทนัตำมก ำหนดเวลำ รวมทัง้น ำสง่ข้อมลูอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกบักำรประชมุ เช่น รำยงำนประจ ำปี  หนงัสอืมอบฉนัทะ 
รวมทัง้กำรแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทรำบรำยละเอียดของมำตรกำรต่ำง ๆ ที่จะใช้ระหว่ำงกำรประชมุผู้ ถือหุ้น   เพื่อให้ผู้ ถือ
หุ้นได้มีเวลำเพียงพอในกำรศกึษำเอกสำร ข้อมลู และมำตรกำรหรือระเบียบกำร 
ต่ำง ๆ ก่อนที่จะเข้ำร่วมกำรประชมุผู้ ถือหุ้น 

 

ในวนัประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นทกุท่ำนมีสทิธิโดยเท่ำเทียมกนัในกำรแสดงควำมคิดเห็น เสนอแนะหรือตัง้ค ำถำมในวำระ 
ต่ำง ๆ ในระหว่ำงที่ด ำเนินกำรประชมุ 
 

นอกเหนือจำกกำรประชมุผู้ ถือหุ้นสำมญัประจ ำปีแล้ว   คณะกรรมกำรบริษัทอำจจัดให้มีกำรประชุมผู้ ถือหุ้นวิสำมัญ  ได้
ตำมที่เห็นสมควร  ในท ำนองเดียวกนัผู้ ถือหุ้นสำมำรถร้องขอให้มีกำรเรียกประชมุวิสำมญัได้ โดยกำรร่วมเข้ำช่ือและท ำเป็น
เอกสำรลำยลกัษณ์อกัษรให้ถกูต้องตำมข้อบงัคบัของบริษัท   ซึง่บริษัทจะต้องจัดให้มีกำรประชุมผู้ ถือหุ้ นวิสำมัญ ภำยใน
หนึง่เดือนนบัจำกวนัที่ได้รับเอกสำรกำรร้องขอจำกผู้ ถือหุ้น  
 

บริษัทได้ให้ควำมส ำคัญและเคำรพสิทธิของผู้ถอืหุ้น โดยปฏิบัติตำมนโยบำยท่ีบริษัทก ำหนดไว้ข้ำงต้น และได้
ด ำเนินกำรโดยสรุป ดังนี ้
 บริษัทได้จดัสง่หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้นที่ระบวุนัที่  เวลำ และสถำนที่จดัประชมุ  แจ้งแก่ผู้ ถือหุ้นทรำบเป็นกำร 

ลว่งหน้ำ 14 วนัก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น  โดยในปี 2554 บริษัทได้จดัประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นจ ำนวน 1 ครัง้ในวนัที่  
       27 เมษำยน พ.ศ. 2554  โดยใช้วิธีกำรประชมุแบบ Record Date 
 

http://www.thaipolyacrylic.com/
mailto:masaya.rungrueng@lucite.com
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 ในวนัประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น มีกรรมกำรบริษัทจ ำนวน 6 ท่ำน (เกินกึง่หนึง่) ผู้สอบบญัชีและผู้บริหำรระดับสงู เข้ำร่วม

ประชมุ   โดยรำยชื่อผู้ เข้ำร่วมประชมุเป็นไปตำมรำยงำนกำรประชมุผู้ ถือหุ้น  
 ได้ก ำหนดให้มีบตัรลงคะแนนเสยีง  โดยให้ผู้ ถือหุ้นใช้สทิธิออกเสยีงในเร่ืองส ำคญั ๆ แยกออกจำกกัน  เพื่อให้ผู้ ถือหุ้น

สำมำรถใช้สทิธิในแต่ละวำระได้อย่ำงอิสระ  พร้อมทัง้ตรวจนับคะแนนเสียงและเปิดเผยกำรลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นที่
ลงมติ (เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย / งดออกเสยีง) ในแต่ละวำระในที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

 ก ำหนดข้อห้ำมไม่ให้มีกำรใช้ข้อมลูที่ได้จำกกำรเป็นกรรมกำร  ผู้บริหำรและพนักงำนในกำรหำประโยชน์ส่วนตนหรือ
ท ำธุรกิจแข่งขนักบับริษัท หรือธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง รวมทัง้ไม่ใช้ข้อมลูภำยในเพื่อประโยชน์สว่นตนในกำรซือ้ขำยหุ้นของ
บริษัทไว้ในคู่มือจรรยำบรรณในกำรท ำงำน    และในปี 2554 ไม่ปรำกฏว่ำมีรำยกำรขดัแย้งทำงผลประโยชน์ และกำร
ใช้ข้อมลูภำยในเพื่อประโยชน์ของตนในกำรซือ้ขำยหุ้นของบริษัทแต่อย่ำงใด  รวมทัง้ได้เปิดเผยโครงสร้ำงกำรถือหุ้น
ของบริษัทของปี 2554 ไว้ในรำยงำนประจ ำปีอย่ำงชดัเจน 

 บริษัทได้เปิดเผยรำยละเอียดของผู้ ได้รับกำรเสนอชื่อเป็นกรรมกำร  กรรมกำรอิสระ และผู้สอบบัญชีของบริษัทใน
หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้น ที่สง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นทัง้หมด   

 ตัง้แต่ปี 2552 บริษัทเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นรำยย่อยน ำเสนอวำระกำรประชมุเพิ่มเติม ในกำรประชมุผู้ ถือหุ้นแก่ 
กรรมกำรบริษัท โดยเสนอผ่ำนทำงเว็บไซต์  www.thaipolyacrylic.com  หรือ masaya.rungrueng@lucite.com   

 เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นรำยย่อยมีสทิธิเสนอชื่อผู้ที่มีคณุสมบติัเหมำะสมมำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท  โดยสำมำรถ
เสนอผ่ำนทำงเว็บไซต์  www.thaipolyacrylic.com  หรือ masaya.rungrueng@lucite.com  เพื่อให้คณะกรรมกำร
อิสระพิจำรณำก่อนน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทอีกครัง้หนึง่    

 

3. บทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย 
บริษัทยึดมั่นในควำมรับผิดชอบต่อผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ำยเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน โดยกำรบริหำรจัดกำรและกำร
ด ำเนินธุรกิจของบริษัทไม่ว่ำเร่ืองใด ๆ จะต้องไม่กระทบสทิธิหรือสร้ำงควำมเสยีหำยต่อผู้มีสว่นได้เสยีที่เก่ียวข้อง เช่น ผู้ ถือ
หุ้น พนกังำน ลกูค้ำ เจ้ำหนี ้คู่แข่งขนั ชมุชนและสงัคม 
 ผู้ ถือหุ้น   :    นอกจำกสทิธิขัน้พืน้ฐำนที่ก ำหนดไว้ตำมกฎหมำยและสิทธิต่ำง ๆ ตำมที่บริษัทก ำหนดไว้ในหัวข้อสิทธิ

ของผู้ ถือหุ้นข้ำงต้นแล้ว  บริษัทยงัได้ให้สทิธิผู้ ถือหุ้นในกำรเสนอแนะข้อคิดเห็นต่ำง ๆ เก่ียวกับกำรด ำเนินธุรกิจของ
บริษัทในฐำนะเจ้ำของบริษัทผ่ำนกรรมกำรอิสระของบริษัท โดยคณะกรรมกำรอิสระจะพิจำรณำกลัน่กรองทุกเร่ือง
ด้วยควำมรอบคอบและถือเป็นควำมลบั ก่อนที่จะเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทต่อไป    

 พนักงำน   :   บริษัทถือว่ำพนักงำนเป็นทรัพยำกรที่ส ำคัญย่ิงต่อกำรบรรลเุป้ำหมำยของบริษัท และมีกำรพัฒนำ
พนักงำนให้มีขีดควำมสำมำรถเพิ่มขึน้อย่ำงต่อเนื่อง  พนักงำนจะได้รับกำรปฏิบัติอย่ำงเป็นธรรมทัง้ในด้ำน
ผลตอบแทนและสวัสดิกำรของพนักงำน เช่น กำรให้สวัสดิกำรในกำรรักษำพยำบำล กำรจัดกองทุนสวัสดิกำร
พนักงำน รวมถึงกำรจัดกำรสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนให้มีควำมปลอดภัยและสุขอนำมัย เพื่อให้เป็นไปตำม
นโยบำยดงักลำ่ว บริษัทได้จดัท ำคู่มือข้อบงัคบัเก่ียวกบักำรท ำงำนเสมือนหนึง่เป็นกลไกให้พนกังำนทกุท่ำน 
สำมำรถแจ้งหรือร้องเรียนเร่ืองใด ๆ ของภำยในองค์กรที่เก่ียวกบักำรกระท ำผิดที่ผิดกฎหมำย ผิดต่อจรรยำบรรณ หรือ
กำรไม่ได้รับควำมเป็นธรรม  
 

นอกจำกนี ้บริษัทยังคงมุ่งเน้นให้กำรดูแลพนักงำนปฏิบัติงำนอย่ำงมีควำมสขุ  โดยปรับปรุงสภำพแวดล้อมในกำร
ท ำงำนให้ปลอดภัย  ดแูลสวสัดิกำรทัง้ด้ำนสขุภำพและนนัทนำกำรต่ำง ๆ อย่ำงเหมำะสม   
 

http://www.thaipolyacrylic.com/
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 ลกูค้ำ   :   บริษัทมีควำมมุ่งมัน่ที่จะให้ผู้ใช้สนิค้ำและบริกำรได้รับประโยชน์สงูสดุทัง้ด้ำนคุณภำพสินค้ำและบริกำรใน

รำคำที่เหมำะสม   ลกูค้ำจะได้รับข่ำวสำรและข้อมูลที่เก่ียวข้องกับสินค้ำและบริกำรอย่ำงเพียงพอ  รวมถึงวิธีกำร
ร้องเรียนเก่ียวกบัสนิค้ำและบริกำร  เพื่อให้ลกูค้ำได้รับควำมพงึพอใจสงูสดุ 

 เจ้ำหนี ้  :   บริษัทจะสร้ำงและรักษำควำมสมัพนัธ์อนัดีกบัเจ้ำหนีเ้พื่อให้เกิดควำมเชื่อมัน่และไว้วำงใจ ด้วยกำรยึดมั่น
ต่อข้อตกลงใด ๆ ที่ได้ท ำไว้ ควบคู่ไปกบักำรปฏิบติัตำมพนัธกรณีใด ๆ ที่ได้ท ำไว้กบัเจ้ำหนี ้ 

 คู่แข่งทำงกำรค้ำ   :   บริษัทจะพงึปฏิบติัต่อคู่แข่งทำงกำรค้ำภำยใต้กรอบของกฎหมำยและหลกักำรทำงกำรค้ำที่เป็น
ที่ยอมรับทัว่ไป   บริษัทจะด ำเนินธุรกิจโดยยดึมัน่ในกรอบของกำรค้ำที่เป็นธรรม  และไม่ด ำเนินกำรใด ๆ ที่เอำเปรียบ
คู่แข่งทำงกำรค้ำด้วยวิธีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมำย 

 ชุมชนและสังคม  :  บริษัทจะยังคงด ำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ  สังคมและชุมชนที่บริษัทตัง้อยู่   
โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงกำรเพิ่มโอกำสในกำรศึกษำและพัฒนำศักยภำพของเยำวชน ทัง้ด้ำนกีฬำ  กำรสรรค์สร้ำง
นวัตกรรม วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี   รวมถึงกำรร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงำนรำชกำรในกำรป้องกันกำร
ด ำเนินกำรใด ๆ  ที่อำจเป็นอนัตรำยหรืออำจสง่ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมต่อชมุชนและสงัคมโดยสว่นรวม     

 

โครงกำรที่ส ำคัญส ำหรับชุมชนและสังคมในปี 2554 ได้แก่  
1. สนบัสนนุงำนวนัเด็ก ที่เทศบำลเมืองกระทุ่มล้ม 
2. ช่วยเหลอืผู้ประสบภัย (สนึำมิ) ประเทศญ่ีปุ่ น 
3. มอบทนุกำรศกึษำ จ ำนวนเงิน 60,000 บำท ให้แก่นกัเรียนโรงเรียนบ้ำนกระทุ่มล้ม   
4. มอบจกัรยำน ให้เทศบำลกระทุ่มล้ม 
5. บริจำคทนุ โรงพยำบำลสง่เสริมสขุภำพ ต ำบล กระทุ่มล้ม 
6. ช่วยเหลอืมลูนิธิ 5 ธันวำ ร่วมโครงกำร “กำงมุ้งให้น้อง” 
 

4. กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส 
นอกเหนือจำกกำรเปิดเผยรำยงำนทำงกำรเงินหรือสำรสนเทศอื่น ๆ ต่อสำธำรณชนผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ ตำมเงื่อนไขที่
กฎหมำยก ำหนด โดยรำยงำนดงักลำ่วต้องถกูต้อง เรียบร้อย เพียงพอ  และเป็นข้อมลูปัจจุบัน   ซึ่งบริษัทได้เปิดเผยข้อมูล
ต่อไปนี ้เพื่อแสดงถงึควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินธุรกิจ คือ 
 เปิดเผยข้อมลูกำรปฏิบติัหน้ำที่ในคณะอนกุรรมกำรชดุต่ำง ๆ เช่น จ ำนวนครัง้ของกำรประชมุ 
 รำยงำนนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรและผลกำรปฏิบติังำนตำมนโยบำย 
 

ในปี 2550  บริษัทได้ก ำหนดนโยบำยก ำกบัดแูลกิจกำรอย่ำงเป็นลำยลกัษณ์อกัษรเรียบร้อยแล้ว  และได้มีกำรเปิดเผยผล
กำรปฏิบติังำนตำมนโยบำยในรำยงำนประจ ำปี 2554  และเผยแพร่บนเว็บไซต์ www.thaipolyacrylic.com   ภำยใต้หวัข้อ
กำรก ำกบัดแูลกิจกำร 
 เปิดเผยนโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนแก่กรรมกำรและผู้บริหำรระดบัสงู รวมทัง้รูปแบบลกัษณะและจ ำนวนค่ำตอบ 

แทนที่แต่ละท่ำนได้รับจำกกำรเป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรแต่ละชดุ 
 เปิดโอกำสให้บคุคลทัว่ไป รวมถงึชมุชนและหน่วยงำนต่ำง ๆ ซกัถำมข้อสงสยัต่ำง ๆ เก่ียวกบับริษัทผ่ำนทำงเว็บไซต์ 

www.thaipolyacrylic.com ผ่ำนทำงกรรมกำรผู้จดักำรหรือผู้บริหำรที่ได้รับมอบอ ำนำจเพื่อนดัหมำยในกำรพบปะกนั 
 คณะกรรมกำรถือเป็นนโยบำยให้กรรมกำรบริษัททกุท่ำนเข้ำร่วมประชมุทกุครัง้ที่มีวำระส ำคญั เช่น กำรพิจำรณำและ

อนมุติัแผนกำรลงทนุและขยำยกิจกำรของบริษัท กำรพิจำรณำผลกำรด ำเนินงำนและงบกำรเงินประจ ำปี 
เป็นต้น 

http://www.thaipolyacrylic.com/
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ทัง้นีข้้อมูลต่ำง ๆ เหล่ำนี ้บริษัทยังได้เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับรำยชื่อ บทบำท หน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท  คณะ 
กรรมกำรตรวจสอบ จ ำนวนค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร รวมถงึรำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 
บริษัทต่อรำยงำนกำรเงิน  ในรำยงำนประจ ำปี 2554 ทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษ 
 

5.  โครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริษัท บทบำท หน้ำที่ควำมรับผิดชอบคณะกรรมกำรบริษัท และคณะอนุกรรมกำร  
     ชุดย่อยต่ำง ๆ   
 

5.1  โครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริษัท 
ในปัจจบุนับริษัทมีคณะกรรมกำรจ ำนวน 9 ท่ำน ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ 3 ท่ำน ผู้บริหำรระดบัสงูของบริษัทจ ำนวน 
1 ท่ำน และที่เหลอืให้เป็นตวัแทนกรรมกำรของผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่    
  

5.2  ประธำนกรรมกำรบริษัทและกรรมกำรผู้จดักำร 
บริษัทได้แบ่งแยกบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบระหว่ำงประธำนกรรมกำรบริษัทและกรรมกำรผู้จัดกำรอย่ำงชัดเจน  โดย
ประธำนกรรมกำรบริษัทเป็นผู้ก ำหนดนโยบำยและก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของผู้บริหำรระดับสูงในระดับนโยบำย     
ขณะที่กรรมกำรผู้ จัดกำรและผู้บริหำรของบริษัทมีหน้ำที่บริหำรงำนของบริษัทในด้ำนต่ำง ๆ ให้เป็น ไปตำมนโยบำยที่
ก ำหนด  ดงันัน้  ประธำนกรรมกำรบริษัทและกรรมกำรผู้จดักำรจงึไม่ได้เป็นบคุคลคนเดียวกนั   เพื่อให้มั่นใจว่ำกำรท ำงำน
ของทัง้สองฝ่ำยเป็นอิสระต่อกนั 
 

บริษัทไม่ได้เลือกกรรมกำรอิสระท่ำนใดท่ำนหนึ่งมำด ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำรบริษัท ตำมแนวทำงกำรก ำกับดูแล
กิจกำรที่ดี ที่ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศก ำหนดไว้   แต่กรรมกำรอิสระสำมำรถแสดงควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระต่อ
คณะกรรมกำรบริษัท   
 

5.3  คณะอนุกรรมกำรชุดย่อย 
เพื่อให้เหมำะกับโครงสร้ำงของคณะกรรมกำรของบริษัท   บริษัทจึงได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรอิสระทัง้ 3 ท่ำน ท ำ
หน้ำที่เป็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ  ซึง่มีหน้ำที่รำยงำนผลกำรปฏิบติังำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทโดยตรง     
 

คณะกรรมกำรตรวจสอบมีอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรก ำกับดูแล ทบทวน และประเมินกำรด ำเนินธุรกิจให้
บริษัทปฏิบติัตำมกฎหมำยและข้อบงัคบัของทำงรำชกำร ตลอดจนกฎระเบียบและกฎข้อบงัคบัว่ำด้วยเร่ืองจรรยำบรรณ 
 

นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรตรวจสอบยังมีควำมรับผิดชอบในกำรดูแลและกำรพัฒนำกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินและ
ระบบกำรรำยงำนให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล  รวมถึงมีหน้ำที่ในกำรดูแลและทบทวนระบบกำรควบคุมและกำร
ตรวจสอบ   ตลอดจนระบบกำรบริหำรควำมเสีย่งของบริษัทว่ำมีระบบที่ดีเพียงพอ  ทนัสมยัและมีประสทิธิภำพอยู่เสมอ 
 

คณะกรรมกำรตรวจสอบสำมำรถท ำหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงอิสระ  โดยอำจมอบหมำยหรือก ำกบัดูแลให้ผู้ตรวจสอบ
ภำยใน ท ำกำรตรวจสอบระบบทุกระบบ และสำมำรถน ำเสนอข้อคิดเห็นได้อย่ำงเต็มที่ต่อคณะกรรมกำรบริษัท   
นอกจำกนี ้ คณะกรรมกำรตรวจสอบสำมำรถหำรือร่วมกบัผู้สอบบญัชีและผู้บริหำรระดบัสงูในเร่ืองต่ำง ๆ ของบริษัท หรือ
อำจใช้บริกำรปรึกษำจำกผู้ เชี่ยวชำญในสำขำอำชีพต่ำง ๆ ตำมควำมเหมำะสม  เช่น  ผู้ เชี่ยวชำญด้ำนกฎหมำยและกำร
บญัชี เป็นต้น 
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บริษัทสนบัสนนุให้มีคณะกรรมกำรสรรหำ หรือคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน ตำมที่ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยก ำหนดไว้   แต่เนื่องจำกคณะกรรมกำรบริษัทยังสำมำรถรับหน้ำที่งำนในส่วนดังกล่ำวได้   บริษัทจึงไม่ได้จัดตัง้
คณะอนกุรรมกำรดงักลำ่วในขณะนี ้  
 

5.4  หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท 
คณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำที่รับผิดชอบต่อกำรก ำหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ นโยบำยและวตัถปุระสงค์ของบริษัท   รวมถึงกำร
ทบทวนแผนกลยทุธ์อย่ำงต่อเนื่อง  เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจในควำมเจริญเติบโตขององค์กร   รวมทัง้กำรด ำเนินกิจกำรที่มี
ประสิทธิภำพ   และมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันกับกำรเปลี่ยนแปลงของสภำวะกำรแข่งขันของโลกอยู่เสมอ  
นอกจำกนี ้ คณะกรรมกำรบริษัทยงัมีหน้ำที่ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำรระดับสงูของบริษัท  ภำพรวมของกำร
ด ำเนินงำน  และกำรดแูลระบบกำรบริหำรควำมเสีย่ง รวมถงึกำรปฏิบติัตำมนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร  เพื่อให้แน่ใจว่ำ
บริษัทมีควำมต่อเนื่องในกำรพฒันำระบบและกำรด ำเนินกำรสอดคล้องกบัมำตรฐำนสำกล 
 

กรรมกำรบริษัทต้องเป็นผู้อทุิศเวลำและทุ่มเทอย่ำงเต็มที่ในกำรบริหำรจดักำร เพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวมเป็นส ำคัญ 
และให้ควำมส ำคญัในเร่ืองกำรรักษำผลประโยชน์ของบริษัทโดยไม่แสวงหำประโยชน์สว่นตน หรือกำรกระท ำกำรใด ๆ ที่ขดั 
แย้งกบัผลประโยชน์ของบริษัท   ซึง่หน้ำที่สงูสดุของคณะกรรมกำรบริษัทก็คือ  กำรดแูลควำมมีเสถียรภำพและกำรเจริญ 
เติบโตอย่ำงต่อเนื่องของบริษัท  ตลอดจนกำรรักษำสมดลุยภำพและควำมต่อเนื่องเพื่อผลผลประโยชน์ของผู้มีสว่นได้เสยี
รวมทัง้ผู้ ถือหุ้นของบริษัทเป็นส ำคญั 
 

ในปี 2554 ได้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทจ ำนวน 7 ครัง้ และในกำรประชุมแต่ละครัง้ บริษัทได้จัดส่งเอกสำร
ประกอบวำระกำรประชมุลว่งหน้ำ เพื่อให้กรรมกำรบริษัทมีเวลำที่จะศกึษำข้อมลูในเร่ืองต่ำง ๆ อย่ำงเพียงพอ  
 

ในกำรพิจำรณำเร่ืองต่ำง ๆ  ประธำนกรรมกำรบริษัทซึง่ท ำหน้ำที่ประธำนในที่ประชมุ  และได้เปิดโอกำสให้กรรมกำรแสดง
ควำมเห็นได้อย่ำงอิสระ  ในกำรลงมติในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทให้ถือมติของเสียงข้ำงมำก โดยให้กรรมกำรท่ำน
หนึง่มีเสยีงหนึง่เสยีง ถ้ำคะแนนเสยีงเท่ำกนัประธำนในที่ประชมุจะออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้ำด   
 

เมื่อสิน้สุดกำรประชุม   เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้มีหน้ำที่จัดท ำรำยงำนกำรประชุม และจัดส่งให้ประธำน
กรรมกำรบริษัทพิจำรณำลงลำยมือช่ือรับรองควำมถกูต้อง   ส ำหรับรำยงำนกำรประชุม ที่ประชุมรับรองแล้วจะถูกจัดเก็บ
อย่ำงเป็นระบบในรูปแบบของเอกสำร ณ ส ำนกังำนกรรมกำรผู้จดักำร โดยจดัเก็บพร้อมกบัเอกสำรแนบประกอบวำระกำร
ประชมุต่ำง ๆ  เพื่อสะดวกในกำรสบืค้นอ้ำงอิง 
 

นอกจำกนี ้  บริษัทได้จดัให้มีหน่วยงำนตรวจสอบภำยในขึน้ในองค์กร ตัง้แต่ปี 2543  โดยท ำหน้ำที่ในกำรตรวจสอบควำม
เพียงพอของระบบกำรควบคมุภำยใน กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยจดักำร และกำรดแูลควำมเสีย่งโดยหน่วยงำน
นีเ้ป็นหน่วยงำนอิสระและรำยงำนผลโดยตรงกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท ซึง่ในปี 2554 ผู้ตรวจสอบ 
 

ภำยในมีกำรประชมุร่วมกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบทัง้สิน้ 5 ครัง้ และผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบได้
จดัท ำเป็นรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบหลงัเสร็จสิน้กำรประชมุทกุครัง้    
 

5.5  คุณสมบัติกรรมกำรบริษัทและกำรสรรหำ 
คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้พิจำรณำคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมเข้ำมำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทแทน
กรรมกำรที่ออกตำมวำระหรือด้วยเหตผุลใดก็ตำม โดยกำรพิจำรณำและเสนอรำยชื่อต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจำรณำ 
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อนมุติั  โดยผู้ที่ถกูเสนอชื่อนัน้จะต้องมีคุณสมบัติสงู ประกอบด้วยผู้ เชี่ยวชำญในงำนสำขำต่ำง ๆ  มีวิสยัทัศน์และควำม
เป็นผู้น ำ  ควำมรู้ควำมสำมำรถ และมีประวติัดีทำงด้ำนศีลธรรม และจริยธรรม และมีขีดควำมสำมำรถในกำรท ำหน้ำที่ของ
ตนเย่ียงมืออำชีพ  
 

5.6  วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรบริษัท 
คณะกรรมกำรบริษัท รวมถงึกรรมกำรอิสระมีวำระด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปีนบัแต่วนัแต่งตัง้ และ กรรมกำรบริษัทหนึ่งใน
สำมจะต้องออกจำกต ำแหน่งตำมข้อบงัคบัของบริษัท อย่ำงไรก็ตำม กรรมกำรบริษัทที่ครบวำระด ำรงต ำแหน่ง อำจได้รับ
กำรพิจำรณำเสนอชื่อต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรบริษัทต่อเนื่องได้และเมื่อมีกรรมกำรบริษัทท่ำนใดพ้นจำก
ต ำแหน่ง หรือมีเหตใุดที่กรรมกำรบริษัทไม่สำมำรถอยู่ได้จนครบวำระให้ผู้ที่ได้รับต ำแหน่งแทนอยู่ในต ำแหน่งนัน้เพียงเท่ำ
วำระของกรรมกำรบริษัทที่พ้นจำกต ำแหน่งเหลอือยู่  
 

5.7  ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัท 
กรรมกำรบริษัทไม่ได้รับผลตอบแทนใด ๆ ในรูปของผลประโยชน์หรือค่ำตอบแทนใด ๆ ทัง้สิน้ในกำรเข้ำมำเป็นกรรมกำร
บริษัท  ยกเว้นกรรมกำรอิสระและกรรมกำรบริหำรเท่ำนัน้ ซึง่กรรมกำรอิสระจะได้รับค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปีและเบีย้
ประชมุที่ได้พิจำรณำว่ำเหมำะสมเมื่อเทียบกบัอตุสำหกรรมในหมวดเดียวกนั    
 

ประธำนกรรมกำรและคณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้พิจำรณำค่ำตอบแทนของกรรมกำรผู้จัดกำรและผู้บริหำรระดับสงู  โดย
พิจำรณำจำกผลกำรปฏิบัติงำนส่วนบุคคล และจำกภำพรวมของผลประกอบกำรของบริษัทประจ ำปี เปรียบเทียบกับ
เป้ำหมำยประจ ำปีที่ก ำหนดไว้ในแต่ละปีเป็นส ำคญั   
 

ส ำหรับรำยละเอียดเก่ียวกับค่ำตอบแทนกรรมกำรอิสระ และผู้บริหำร ของปี  2554 บริษัทได้เปิดเผยจ ำนวนเงินรวมใน
รำยงำนประจ ำปี 2554  ยกเว้นกรรมกำรบริษัท (Non-Executive Directors) ที่ไม่ได้รับค่ำตอบแทนใด ๆ จำกกำรเข้ำมำ
เป็นกรรมกำรบริษัทแต่อย่ำงใด 
 

5.8  กำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 คณะกรรมกำรเป็นผู้ก ำหนดนโยบำยต่ำง ๆ และจดัท ำระบบกำรจัดกำรควำมเสี่ยง  เพื่อป้องกันและบริหำรจัดกำรควำม
เสีย่งต่ำง ๆ ที่ได้ก ำหนดในแผนกำรจดักำร  ระบบกำรจดักำรควำมเสี่ยงดังกล่ำวใช้ในทุกหน่วยงำนของบริษัท พร้อมกำร
จดัระบบกำรติดตำม กำรวิเครำะห์ กำรเทียบมำตรฐำน และกำรประเมินกำรจดักำรควำมเสีย่ง รวมทัง้ระบบกำรตรวจสอบ  
และเพื่อควำมมัน่ใจว่ำบริษัทได้มีกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง และมีประสิทธิภำพในกำรด ำเนินกำรที่ดีและ
เหมำะสม  คณะกรรมกำรบริษัทจงึได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้มีหน้ำที่ก ำกับดูแลระบบกำรตรวจสอบ   
ซึง่คณะกรรมกำรตรวจสอบจะมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำของกำรด ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้คณะกรรมกำร
รับทรำบอย่ำงต่อเนื่อง 
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9.  กำรควบคุมภำยใน 
 
คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ รับผิดชอบดูแลกำรสอบทำนควำมเหมำะสม และควำมมี
ประสทิธิภำพของระบบควบคมุภำยในที่ฝ่ำยบริหำรของบริษัทจดัให้มีขึน้  เพื่อให้มั่นใจว่ำระบบควบคุมภำยในของบริษัท
เหมำะสมและเพียงพอที่จะช่วยลดควำมเสี่ยงในกำรท ำธุรกิจและสำมำรถปกป้องทรัพย์สินของบริษัท   โดยมีหน่วยงำน
ตรวจสอบภำยในเป็นผู้ตรวจสอบกำรปฏิบติังำนของทกุหน่วยงำนและสง่เสริมให้มีกำรพัฒนำอย่ำงมีประสิทธิภำพ และมี
ประสทิธิผลอย่ำงต่อเนื่อง  รวมทัง้มีกำรตรวจติดตำมและด ำเนินกำรแก้ไขผลกำรตรวจสอบในประเด็นที่เป็นสำระส ำคญั 
 

ในกำรสอบทำนงำนตรวจสอบภำยในประจ ำปี  2554 ร่วมกับผู้สอบบัญชี   ผู้ตรวจสอบภำยใน และฝ่ำยบริหำรระดับสงู 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำเร่ืองระบบกำรควบคมุภำยในไปพร้อม ๆ กัน และมีควำมเห็นว่ำบริษัทมีกำรควบคุม
ภำยในที่เพียงพอ และเหมำะสม    
 

นอกจำกนี ้ ผู้สอบบญัชีของบริษัทคือบริษัท ส ำนกังำน เอินส์ท แอนด์ ยงั จ ำกดั ได้ให้ควำมเห็นว่ำในภำพรวมของระบบ
ควบคมุภำยในของบริษัทอยู่ในระดบัเพียงพอ
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10.  รำยกำรระหว่ำงกัน 
 
        กำรควบคุมและนโยบำยในกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกัน 
      รำยกำรค้ำที่ส ำคญักบับคุคลหรือกิจกำรที่เก่ียวข้องกนัประกอบด้วย รำยกำรค้ำกบับริษัทในกลุม่ Lucite บริษัทในกลุม่ Mitsubishi Rayon และ บริษัท เอเชียต๊ิก อะคริลคิ จ ำกดั รำยกำรกบับคุคลหรือกิจกำรที่
เก่ียวข้องกนัเป็นกำรด ำเนินกำรค้ำตำมปกติธุรกิจและเป็นไปตำมรำคำตลำด ค่ำบริกำรเป็นไปตำมข้อตกลงในสญัญำซึง่ขึน้อยู่กบัควำมยำกง่ำยของกำรบริกำร  

ในปี พ.ศ. 2554 บริษัทมีรำยกำรระหว่ำงกนักบันิติบคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ และเข้ำข่ำยที่ต้องรำยงำนตำมหลกัเกณฑ์ของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ดงันี  ้
 

1. กำรซือ้/ขำยสินค้ำและบริกำร ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม  พ.ศ. 2554 
                                                                                                                                                                                                                                   (หน่วย : ล้ำนบำท) 

บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง ลักษณะควำมสัมพันธ์ ลักษณะของรำยกำร 
มูลค่ำของ
รำยกำร 

นโยบำยกำรก ำหนด
รำคำ 

ควำมจ ำเป็น 
สมเหตุสมผล 

บจ. ลไูซท์ อินเตอร์เนชัน่แนล เจแปน ผู้ ถือหุ้นใหญ่ร่วมกนัคือ บริษัท Lucite International 
UK Overseas Holdco1 Limited 

ซือ้วตัถดิุบ 
 

0.44 รำคำตลำด คณุภำพและระยะเวลำ
จดัสง่ 

บจ. ลไูซท์ อินเตอร์เนชัน่แนล  
(เชียงไฮ) เทรดดิง้ 
 
 
 
 
 
 
 

ถือหุ้นใหญ่ร่วมกนัคือ บริษัท Lucite International 
UK Overseas Holdco1 Limited 

ขำยสนิค้ำ 
ค่ำบริกำร 

6.65 
1.17 

รำคำตลำด 
ค่ำบริกำรเป็นไปตำม
ข้อตกลงในสญัญำซึง่
ขึน้อยู่กบัควำมยำกง่ำย
ของกำรบริกำร 
 
 
 

ขยำยธุรกิจในประเทศจีน 
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(หน่วย : ล้ำนบำท)                                                                                                                                                                       

   

บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง ลักษณะควำมสัมพันธ์ ลักษณะของรำยกำร 
มูลค่ำของ
รำยกำร 

นโยบำยกำรก ำหนด
รำคำ 

ควำมจ ำเป็น 
สมเหตุสมผล 

บจ.ลไูซท์ อินเตอร์เนชัน่แนล โคเลยี ผู้ ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ บริษัท Lucite International 
UK Overseas Holdco1 Limited 
 

ค่ำบริกำร 3.06 ค่ำบริกำรเป็นไปตำม
ข้อตกลงในสญัญำซึง่
ขึน้อยู่กบัควำมยำกง่ำย
ของกำรบริกำร 
 

ขยำยธุรกิจในประเทศ 
เกำหล ี

บจ.ลไูซท์ อินเตอร์เนชัน่แนล  
สงิค์โปร์ พีทีอี   (สงิค์โปร์) 
 

ผู้ ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ บริษัท Lucite International 
UK Overseas Holdco1 Limited 
 

ค่ำบริกำร 
 
 
 
ซือ้วตัถดิุบ 

0.19 
 
 
 

6.56 

ค่ำบริกำรเป็นไปตำม
ข้อตกลงในสญัญำซึง่
ขึน้อยู่กบัควำมยำกง่ำย
ของกำรบริกำร 
รำคำตลำด 

ขยำยธุรกิจในประเทศ 
สงิค์โปร์ 
 
 
คณุภำพและป้องกนั
วตัถดิุบ ขำดแคลน 

บจ.ลไูซท์ อินเตอร์เนชัน่แนล ยเูค 
(ดำร์เวน) 
 
 

ผู้ ถือหุ้นใหญ่ร่วมกนัคือ บริษัท Lucite International 
UK Overseas Holdco1 Limited 

ซือ้วตัถดิุบ 
 
ค่ำบริกำร 

6.87 
 

1.02 

รำคำตลำด 
 
ค่ำบริกำรเป็นไปตำม
ข้อตกลงในสญัญำซึง่
ขึน้อยู่กบัควำมยำกง่ำย
ของกำรบริกำร 
 

คณุภำพและป้องกนั
วตัถดิุบขำดแคลน 
ขยำยธุรกิจในประเทศ
องักฤษ 



  บริษัท ไทยโพลีอะคริลคิ จ ำกดั (มหำชน)                                                                                         ข้อมูลประจ ำปี 2554 
 

31 

 

 

                                                                                (หน่วย : ล้ำนบำท)                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                              

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง ลักษณะควำมสัมพันธ์ ลักษณะของรำยกำร 
มูลค่ำของ
รำยกำร 

นโยบำยกำรก ำหนด
รำคำ 

ควำมจ ำเป็น 
สมเหตุสมผล 

บจ.ลไูซท์ อินเตอร์เนชัน่แนล 
ฮอลแลนด์ บี.วี 

ผู้ ถือหุ้นใหญ่ร่วมกนัคือ บริษัท Lucite International 
UK Overseas Holdco1 Limited 

ซือ้วตัถดิุบ 
 

1.15 รำคำตลำด คณุภำพที่เหมำะสมกบั
ผลติภัณฑ์ 

บจ.ไทย เอ็มเอ็มเอ 
 

บริษัท มิซูบิชิเรยอน จ ำกดั ซือ้วตัถดิุบ 557.07 รำคำตลำด คณุภำพและป้องกนั
วตัถดิุบขำดแคลน 

บจ. ไดอะโพลอีะคริเลต บริษัท มิซูบิชิเรยอน จ ำกดั ซือ้วตัถดิุบ 47.91 รำคำตลำด คณุภำพและป้องกนั
วตัถดิุบขำดแคลน 
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2. ยอดค้ำงช ำระที่เกิดจำกกำรซือ้และขำยสินค้ำและบริกำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2554 
                                                                                                                                                                                            (หน่วย : ล้ำนบำท) 

บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง ลักษณะควำมสัมพันธ์ ลักษณะของรำยกำร 
มูลค่ำของ
รำยกำร 

นโยบำยกำรก ำหนด
รำคำ 

ควำมจ ำเป็น 
สมเหตุสมผล 

บจ. ลไูซท์ อินเตอร์เนชัน่แนล  
(เชียงไฮ) เทรดดิง้  

ผู้ ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ บริษัท Lucite International 
UK Overseas Holdco1 Limited 

ลกูหนีก้ำรค้ำ 
เจ้ำหนีอ้ื่น 

1.80 
1.09 

รำคำตลำด  
ค่ำบริกำรเป็นไปตำม
ข้อตกลงในสญัญำซึง่
ขึน้อยู่กบัควำมยำกง่ำย
ของกำรบริกำร 
 

ขยำยธุรกิจในประเทศจีน 
 
  
 

บจ. ลไูซท์ อินเตอร์เนชัน่แนล โคเลยี ผู้ ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ บริษัท Lucite International 
UK Overseas Holdco1 Limited 

เจ้ำหนีอ้ื่น 
 

1.90 ค่ำบริกำรเป็นไปตำม
ข้อตกลงในสญัญำซึง่
ขึน้อยู่กบัควำมยำกง่ำย
ของกำรบริกำร 
 

 ขยำยธุรกิจในประเทศ  
 เกำหล ี

บจ.ลไูซท์ อินเตอร์เนชัน่แนล  
สงิค์โปร์ พีทีอี   (สงิค์โปร์) 
 
 
 
 
 

ผู้ ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ บริษัท Lucite International 
UK Overseas Holdco1 Limited 

เจ้ำหนีอ้ื่น 0.40 ค่ำบริกำรเป็นไปตำม
ข้อตกลงในสญัญำซึง่
ขึน้อยู่กบัควำมยำกง่ำย
ของกำรบริกำร 
 
 

ขยำยธุรกิจในประเทศ 
สงิค์โปร์ 
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                                                                                                                                                                                          (หน่วย : ล้ำนบำท) 

บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง ลักษณะควำมสัมพันธ์ ลักษณะของรำยกำร 
มูลค่ำของ
รำยกำร 

นโยบำยกำรก ำหนด
รำคำ 

ควำมจ ำเป็น 
สมเหตุสมผล 

บจ.ลูไซท์ อินเตอร์เนชั่นแนล ยูเค 
(ดำร์เวน) 

ผู้ ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ บริษัท Lucite International 
UK Overseas Holdco1 Limited 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 
เจ้ำหนีอ้ื่น 

1.80 
0.85 

รำคำตลำด 
ค่ำบริกำรเป็นไปตำม
ข้อตกลงในสญัญำซึง่
ขึน้อยู่กบัควำมยำกง่ำย
ของกำรบริกำร 
 

คณุภำพและป้องกนั
วตัถดิุบขำดแคลน 
ขยำยธุรกิจในประเทศ
องักฤษ 

บจ.ไทย เอ็มเอ็มเอ บริษัท มิซูบิชิ  เรยอน จ ำกดั เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 148.95 รำคำตลำด คณุภำพและป้องกนั
วตัถดิุบขำดแคลน 

บจ. ไดอะโพลอีะคริเลต  บริษัท มิซูบิชิ  เรยอน จ ำกดั เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 5.92 รำคำตลำด คณุภำพและป้องกนั
วตัถดิุบขำดแคลน 
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11.  ฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำน 
 

หน่วย : พันบาท  

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 134,497      204,949      216,802      
เงินลงทนุชัว่คราว - เงินฝากประจ า 1,019          1,005          1,503          
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 310,252      388,190      335,693      
สนิค้าคงเหลอื 135,358      137,886      103,349      
สนิทรัพย์หมนุเวยีนอ่ืน 6,335          7,610          8,240          

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 587,461     739,640     665,587     

ที่ดนิ อาคารและอปุกรณ์ 360,897      287,377      312,283      
สนิทรัพย์ไม่มีตวัตน - คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 1,734          2,050          -              
สนิทรัพย์ไม่หมนุเวยีนอ่ืน 435             2,676          3,702          

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 363,066     292,103     315,985     
รวมสินทรัพย์ 950,527     1,031,743  981,572     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

สินทรัพย์

งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 - 2554

บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ ากัด (มหาชน)
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หน่วย : พันบาท  

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552

หนีสิ้นหมุนเวียน
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 306,775      411,281      358,433      
สว่นของหนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงินที่ถงึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 575             426             932             
ภาษีเงินได้ค้างจา่ย 14,357        7,928          9,791          
หนีส้นิหมนุเวยีนอ่ืน 6,224          7,979          5,173          

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 327,931     427,614     374,329     
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน
หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงิน - สทุธิ
จากสว่นที่ถึงก าหนดช าระภานในหนึ่งปี -              575       1,001          

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 11,904        -        -
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 11,904  575      1,001        
รวมหนีสิ้น 339,835     428,189     375,330     
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทนุเรือนหุ้น
ทนุจดทะเบยีน หุ้นสามญั 12,150,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 10 บาท

ทนุออกจ าหน่ายและช าระเตม็มลูคา่แล้ว 
หุ้นสามญั 12,150,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท 121,500      121,500      121,500      

สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 233,350      233,350      233,350      
ก าไรสะสม
จดัสรรแล้ว - ส ารองตามกฎหมาย 12,150        12,150        12,150        
ยงัไม่ได้จดัสรร 243,692      236,554      239,242      

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 610,692     603,554     606,242     
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 950,527     1,031,743  981,572     

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 - 2554
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หน่วย : พันบาท

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552

รายได้
รายได้จากการขาย 1,510,299      1,536,736      1,234,818      
รายได้คา่บริการ 3,152             14,945           18,814           
รายได้จากการขายเศษซาก 39,299           35,638           35,273           
รายได้อ่ืน 11,389           5,845             8,833             

รวมรายได้ 1,564,139     1,593,164     1,297,738     
ค่าใช้จ่าย
ต้นทนุขายและบริการ 1,348,644      1,402,235      1,087,134      
คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร 121,931         120,843         132,448         

รวมค่าใช้จ่าย 1,470,575     1,523,078     1,219,582     
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษีเงนิได้นิตบุิคคล 93,564         70,086         78,156         
คา่ใช้จา่ยทางการเงิน (50)                 (95)                 (312)               

ก าไรก่อนภาษีเงนิได้นิตบุิคคล 93,514         69,991         77,844         
ภาษีเงินได้นิตบิคุคล (26,648)          (18,004)          (16,655)          
ก าไรสุทธิส าหรับปี 66,866         51,987         61,189         

ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 5.50            4.28            5.04            

บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ ากัด (มหาชน)
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 - 2554
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หน่วย : พันบาท
ทุนเรือนหุ้นที่ออก
จ าหน่ายและช าระ ส่วนเกิน จดัสรรแล้ว -
เตม็มูลค่าแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ ส ารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จดัสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 121,500                  233,350              12,150                      236,554              603,554              
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี
เก่ียวกบัผลประโยชน์ของพนักงาน - - - (11,128)               (11,128)               

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี - - - 66,866                66,866                
เงินปันผลจา่ย - - - (48,600)               (48,600)               
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 121,500               233,350            12,150                  243,692            610,692            

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 121,500                  233,350              12,150                      239,242              606,242              
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี - - - 51,987                51,987                
เงินปันผลจา่ย - - - (54,675)               (54,675)               
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 121,500               233,350            12,150                  236,554            603,554            

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 121,500                  233,350              12,150                      226,653              593,653              
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี - - - 61,189                61,189                
เงินปันผลจา่ย - - - (48,600)               (48,600)               
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 121,500               233,350            12,150                  239,242            606,242            

บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ ากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 - 2554

ก าไรสะสม
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หน่วย : พันบาท  

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552

กระแสเงนิสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด าเนินงาน
ก าไรสทุธิก่อนภาษี 93,514           69,991           77,844           
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ(จา่ย)
จากกิจกรรมด าเนินงาน
คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 26,690           36,432           42,632           
โอนกลบับญัชีคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู -                 (10)                 718                
การปรับลดสนิค้าคงเหลอืเป็นมลูคา่สทุธิที่จะได้รับ 1,422             667                1,261             
ก าไรจากการจ าหน่ายอปุกรณ์ -                 (21)                 -                 
ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายอปุกรณ์ 0                    206                39                  
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 1,233             -                 -                 
ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนที่ยงัไม่เกิดขึน้จริง (2,113)            (5)                   58                  
ดอกเบีย้รับ (864)               (536)               (207)               
คา่ใช้จา่ยดอกเบีย้ 50                  95                  312                
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสนิทรัพย์
และหนีส้นิด าเนินงาน 119,932         106,819         122,657         
สนิทรัพย์ด าเนินงาน (เพ่ิมขึน้) ลดลง
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 80,489           (52,487)          (26,873)          
สนิค้าคงเหลอื 1,106             (35,204)          27,552           
สนิทรัพย์หมนุเวยีนอ่ืน 1,068             627                706                
สนิทรัพย์ไม่หมนุเวยีนอ่ืน (35)                 -                 -                 

หนีส้นิด าเนินงานเพ่ิมขึน้ (ลดลง)
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น (104,918)        49,884           41,598           
หนีส้นิหมนุเวยีนอ่ืน 735                2,498             (2,558)            
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (457)               -                 -                 

เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 97,920           72,137           163,082         
จา่ยดอกเบีย้ (50)                 -                 (135)               
จา่ยภาษีเงินได้ (19,954)          (19,867)          (10,219)          

เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 77,916           52,270           152,727         

งบกระแสเงนิสด
ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 - 2554

บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ ากัด (มหาชน)
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หน่วย : พันบาท 

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552

กระแสเงนิสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
เงินสดจา่ยเพ่ือซือ้เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ (16,450)          (7,722)            (4,463)            
เงินสดจา่ยเพ่ือซือ้คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ (32)                 (1,762)            -                 
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอปุกรณ์ -                 22                  -                 
เงินสดจา่ยเพ่ือซือ้ที่ดนิ (83,826)          -                 -                 
เงินมดัจ า -                 -                 73                  
ดอกเบีย้รับ 848                1,036             178                

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (99,460)          (8,426)            (4,213)            
กระแสเงนิสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจดัหาเงนิ
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน -                 -                 20,000           
จา่ยคนืเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน -                 -                 (20,000)          
ช าระคนืหนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงิน (426)               (1,027)            (1,361)            
เงินปันผลจา่ย (48,600)          (54,675)          (48,600)          

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงนิ (49,026)          (55,702)          (49,961)          
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดลดลง (เพิ่มขึน้)สุทธิ (70,570)        (11,858)        98,554         
ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนที่ยงัไม่เกิดขึน้จริง
ส าหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 117             5                 (58)              

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดต้นปี 204,950         216,802         118,307         
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายปี 134,497       204,950       216,802       

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดประกอบด้วย
เงินสด 50                  50                  50                  
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนัและออมทรัพย์ 134,447         204,900         216,752         

134,497       204,950       216,802       

บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ ากัด (มหาชน)
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 - 2554
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พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552
อัตราส่วนสภาพคล่อง

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง เท่า 1.79 1.73 1.78

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว เท่า 1.36 1.39 1.48

อตัราสว่นสภาพกระแสเงินสด  เท่า 0.21 0.13 0.43

อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า เท่า 4.33 4.28 3.89

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ วนั 83 84 92

อตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลอื  เท่า 23.81 31.08 31.57

ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลีย่ วนั 15 12 11

อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ้ เท่า 4.20 4.08 3.60

ระยะเวลาการจ่ายช าระหนี ้ วนั 86 88 100

Cash Cycle วนั 13 7 4

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร

อตัราก าไรขัน้ต้น % 10.89 9.63 13.38

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน % 2.83 1.84 2.72

อตัราก าไรอ่ืน ๆ % 3.24 2.60 3.40

อตัราเงินสดตอ่การท าก าไร % 181.72 182.74 448.55

อตัราก าไรสทุธิ % 4.27 3.26 4.72

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น % 11.01 8.59 10.20

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ % 6.75 5.16 6.41

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร % 28.56 29.08 30.90

อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ เท่า 1.58 1.58 1.36

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น เท่า 0.56 0.71 0.62

อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ เท่า 1971.41 759.85 523.80

อตัราสว่นความสามารถช าระภาระผกูพัน เท่า 0.52 0.82 2.82

อตัราสว่นการจ่ายเงินปันผล % 81.77 93.48 89.35

หมายเหตุ :  *  เป็นอตัราสว่นการจ่ายเงินปันผลของผลประกอบการส าหรับปี 2554 ซึ่งอยูร่ะหว่างรอผลการอนมุตัิ

บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ ากัด (มหาชน)

อัตราส่วนทางการเงนิ

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 - 2554

*
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12.  ข้อมูลอื่นที่เก่ียวข้อง 
 

- ไม่มี - 
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เอกสำรแนบ  1  
 

รำยละเอียดเก่ียวกบัผู้บริหำรและผู้มีอ ำนำจควบคมุบริษัท  
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คณะกรรมกำร 
 
ชื่อ    นำยไซ จิน ล ู
ต ำแหน่ง    ประธำนกรรมกำร 
อำย ุ    63 ปี 
กำรศกึษำ   -  Master of Science (MS) in Agriculture,  
                 National Taiwan University 
จ ำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท  ไม่ม ี
ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
     2542 - ปัจจบุนั   -  Vice President & General Manager 
                               Kaohsiung Monomer Company Limited 
                                    Part of the Lucite International Group Limited 
 
 
 
ชื่อ    นำยเอียน  แลมเบิร์ต 
ต ำแหน่ง    กรรมกำร 
อำย ุ    57   ปี 
กำรศกึษำ   -  MA & MPhil, Chartered  Accountant  
                                                 Cambridge University  
จ ำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท  ไม่มี 
ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
     2554 - ปัจจบุนั   -  Director  
                                             Mitsubishi Rayon Company Limited 
     2546 - ปัจจบุนั   -  Chief Executive Officer    
                                                           Lucite International Group Limited 
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ชื่อ    นำงสำว เชำ ฉี จำง  
ต ำแหน่ง    กรรมกำร 
อำย ุ    41 ปี 
กำรศกึษำ   -  MBA 
                                                Shanghai Jiao Tong University, China   
จ ำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท  ไม่ม ี
ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ  5 ปีย้อนหลงั 
2547 – ปัจจบุนั   -  Deputy General Manager  
                                  - Financial Controller  
        Lucite International (China) Chemical Industry Company Limited 
2541 – 2547                               -  Shanghai Novartis Nutrition Company Limited 
2536 - 2541                                   -  Brilliance Group Company Limited   
 
 
 
ชื่อ    นำยแจน แดม ปีเดอร์เซ่น 
ต ำแหน่ง    กรรมกำร 
อำย ุ    60  ปี 
กำรศกึษำ   -  อนปุริญญำ  
                                                         EAC’s full time course in Business Administration  
                      -  Various high level business course, 
        IMD Switzerland 
จ ำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท  ไม่ม ี
ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ  5 ปีย้อนหลงั 
สงิหำคม 2553 – ปัจจบุนั  -  ประธำนบริษัท  
                                                          ภูมิภำคตะวนัออกเฉียงใต้ 
                                                 บริษัท เบรนน์แท็ก อินกรีเดียนส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
        เดิมช่ือบริษัท อี๊สต์เอเชียต๊ิก (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
2544 – กรกฎำคม 2553  -  กรรมกำรผู้จดักำร 
        บริษัท เบรนน์แท็ก อินกรีเดียนส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
                                                     เดิมช่ือบริษัท อี๊สต์เอเชียต๊ิก (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
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ชื่อ                                                 นำย ฮำนส์ เฮ็นริค เมลชวัร์  
ต ำแหน่ง                                         กรรมกำร  
อำย ุ                                               67  ปี 
กำรศกึษำ                                       -  ปริญญำตรีวิทยำศำสตร์ (กำรตลำด) 
จ ำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท          ไม่ม ี 
ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลงั  
2554 – ปัจจบุนั     -  กรรมกำรบริหำร 
                                                          บริษัท อี๊สต์เอเชียต๊ิก 2010 (ประเทศไทย) จ ำกดั 
ตลุำคม 2553 – ปัจจบุนั    -  กรรมกำร 
                                                          บริษัท เอเชียต๊ิก อะคริลคิ จ ำกดั 
2544 – 2553   -  ที่ปรึกษำ 
                                                          กลุม่บริษัทอีเอซี ประเทศไทย  
                     บริษัท เบรนน์แท็ก อินกรีเดียนส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
                    เดิมช่ือบริษัท อี๊สต์เอเชียต๊ิก (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
2539 - 2552     -  เลขำนกุำรบริษัท 
                                                          บริษัท ไทยโพลอีะคริลคิ จ ำกดั (มหำชน) 
       บริษัท เอเชียต๊ิก อะคริลคิ จ ำกดั 
2535 - 2551    -  เลขำนกุำรบริษัท 
                                                          กลุม่บริษัท อีเอซี ประเทศไทย  
 
 
 
ชื่อ    นำยสจุิตร  ศรีเวทย์บดี 
ต ำแหน่ง    กรรมกำร 
อำย ุ    63  ปี 
กำรศกึษำ   -  Bachelor Degree in Finance  
          West Virginia State Collage, USA 

-  Master Degree in Business Administration (MBA) 
                   Pittsburgh State University of Kansas, USA. 
จ ำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท    32,000 หุ้น 
ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
2536 – ปัจจบุนั   -  กรรมกำรผู้จดักำร  
           บริษัท ไทยโพลอีะคริลคิ จ ำกดั (มหำชน) 
กำรอบรมหลกัสตูรกรรมกำร  -  Director Accreditation Program (DAP) 
                                                     สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
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ชื่อ    นำยเสรี  ศกัด์ิสวสัด์ิ 
ต ำแหน่ง    กรรมกำรอิสระ 

ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ    
อำย ุ    76  ปี 
กำรศกึษำ   - บญัชีบณัฑิต 
      จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั  
    - Certificate of Management Development Program, 
             University of California, Berkeley  
จ ำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท  ไม่ม ี
ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
2542 - ปัจจบุนั   - กรรมกำรอิสระ 
    - ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
              บริษัท ไทยโพลอีะคริลคิ จ ำกดั (มหำชน) 
กำรอบรมหลกัสตูรกรรมกำร              -  Director Accreditation Program (DAP) 

-  Audit Committee Program  (ACP) 
-  Monitoring the System of Internal Control and the Risk Management (MIR)  
-  Monitoring the Internal Audit Function  (MIA)  
   สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย  (IOD) 
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ชื่อ     ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วธันี  พรรณเชษฐ์  
ต ำแหน่ง     กรรมกำรอิสระ 
     กรรมกำรตรวจสอบ      
อำย ุ     74  ปี 
กำรศกึษำ    -  บญัชีบณัฑิต 
                                                                       จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั   
     -  ปริญญำโททำงกำรบญัชี 
         มหำวิทยำลยัอลำบำมำ 
                                                                         ประเทศสหรัฐอเมริกำ 
คณุสมบติัทำงวิชำชีพ    -   ผู้สอบบญัชีรับอนญุำต 
จ ำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท   ไม่ม ี
ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ  5 ปี ย้อนหลงั 
2550 – ปัจจบุนั                         - กรรมกำรอิสระ 
         กรรมกำรตรวจสอบ 
                                                            บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
2548 – ปัจบุนั    -  กรรมกำรผู้ทรงคณุวฒุิเฉพำะกิจ สำขำกำรเงินและกำรบญัชี 
                                                                  ส ำนกังำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน 
2542 – ปัจจบุนั    -  กรรมกำรอิสระ  
          กรรมกำรตรวจสอบ 
                                          บริษัท ไทยโพลอีะคริลคิ จ ำกดั (มหำชน) 
                                                                     -  กรรมกำรอิสระ 
                                                                        ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
                                                       บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสนิ จ ำกดั (มหำชน) 
กำรอบรมหลกัสตูรกรรมกำร   -   Director Certification Program (DCP) 
     -   DCP Refresh Course 
     -   Audit Committee Program (ACP) 
     -   Monitoring the System of Internal Control and the Risk 
         Management (MIR) 
         สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
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ชื่อ     นำยสรศกัด์ิ  สชุำติ 
ต ำแหน่ง     กรรมกำรอิสระ 
     กรรมกำรตรวจสอบ      
อำย ุ     74  ปี 
กำรศกึษำ    -  พำณิชยศำสตร์บณัฑิต 
         มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
จ ำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท   5,000 หุ้น 
ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
2542 - ปัจจบุนั    -  กรรมกำรอิสระ 
                                                                       กรรมกำรตรวจสอบ 
            บริษัท ไทยโพลอีะคริลคิ จ ำกดั (มหำชน) 
กำรอบรมหลกัสตูรกรรมกำร   - Director Accreditation Program (DAP) 
                                                                    - Audit Committee Program (ACP) 
                                                                   - Monitoring the System of Internal Control  
                                                                       and the Risk Management (MIR) 
                                                                   - Monitoring the Internal Audit Function (MIA) 

   สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD)    
 
 
 

เลขำนุกำรบริษัท 
 
ชื่อ    นำงสำวพชัรีย์  มณีธรรมวงศ์  
ต ำแหน่ง    เลขำนกุำรบริษัท 
อำย ุ    37  ปี 
กำรศกึษำ                            -  นิติศำสตร์บณัฑิต 
       จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

-  นิติศำสตร์มหำบณัฑิต 
   จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

จ ำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท  ไม่ม ี
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เอกสำรแนบ  2 
  

รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำรของบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่เก่ียวข้อง 
 

- ไม่มี - 
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เอกสำรแนบ  3 
 

รำยกำรอื่นๆ 
 

- ไม่มี - 
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เอกสำรแนบ 4 
 

กำรรับรองควำมถกูต้องของข้อมลู 
 

เอกสำรแนบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


