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นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ
บริ ษัท ไทยโพลีอะคริ ลิค จำกัด (มหำชน) เป็ นผู้นำในกำรผลิต และจ ำหน่ำ ยแผ่น อะคริ ลิคแบบหล่อ (Cast Acrylic Sheet) และ
พลำสติกแบบเครื่องรีด (Extrude Plastic Materials) หลำยประเภทตำมชนิดของวัตถุดิบ เช่น แผ่น ABS, HIPS (ไฮอิมแพคโพลีสไต
ลีน) และแผ่น PP หรือ พลำสติกลูกฟูก แผ่น PS และแผ่น PMMA เป็ นต้ น ปั จจุบันบริ ษัทมีกำลังกำรผลิตรวมประมำณ 22,000 ตัน
ต่อปี
บริษัทจดทะเบียนจัดตั ้งในปี 2528 ภำยใต้ กำรบริหำรของ คุณจรูญ ลิ ้มไชยำวัฒน์ และครอบครัว โดยใช้ เงินทุนจดทะเบียน 10 ล้ ำน
บำท และเพิ่มขึ ้นเป็ น 121,500,000 บำท
ในปี 2537 บริษัทได้ จดทะเบียนแปรสภำพเป็ นบริษัทมหำชนจำกัด ทะเบียนเลขที่ 0 10 7 537 00 225 7 และได้ จดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในวันที่ 22 เมษำยน 2556 ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี ของบริษัท ได้ มีมติอนุมตั ิให้ เปลีย่ นแปลงมูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้ ของบริ ษัทจำก
เดิมมูลค่ำตรำไว้ ห้ นุ ละ 10 บำท เป็ นมูลค่ำหุ้นละ 1 บำท โดยบริ ษัทได้ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุ้นกับกระทรวงพำณิชย์ เมื่อ
วันที่ 10 พฤษภำคม 2556
ในปั จจุบนั บริษัทมีผ้ ถู ือหุ้นรำยใหญ่ คือ บริ ษัท Lucite International ผู้ผลิตเมทธิ ล เมทำคริ เลท และแผ่นอะคริ ลิค รำยใหญ่ ของ
โลก
บริษัทมีวตั ถุประสงค์ในกำรประกอบธุรกิจ เพื่อขยำยปริ มำณกำรขำยและรำยได้ จำกระบบกำรผลิตทั ้งระบบหล่อและระบบรี ดแผ่น
โดยกำรใช้ เครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภำพ และกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่ำงต่อเนื่อง
นอกจำกนี ้บริ ษัท ยังมีแผนในกำรปรับปรุ งประสิทธิ ภำพในกำรผลิตในแต่ละปี เพื่อ ให้ สำมำรถแข่ งขันได้ กับผู้ผลิตแผ่นในภำคพื น้
เอเซีย
สำนักงำนใหญ่และโรงงำนตั ้งอยู่เลขที่

60-61 หมู่ 9 ถนนพุทธมณฑล สำย 4
ตำบลกระทุ่มล้ ม อำเภอสำมพรำน
จังหวัดนครปฐม 73220
โทรศัพท์ 0 2429-2020, 0 2429-2487-8, 0 2889-8720-5
โทรสำร 0 2429-2541, 0 2888-5953

สำนักงำนขำยตั ้งอยู่เลขที่

134/5 ถนนกรุงธนบุรี
แขวงคลองต้ นไทร เขตคลองสำน
กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ 0 2860-8765-70
โทรสำร 0 2860-9106, 0 2860-8762
เว็บไซต์ http://www.thaipolyacrylic.com
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นำยทะเบียน

บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
62 อำคำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั ้น 4, 6-7
ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0 2229-2800
โทรสำร 0 2359-1259

ผู้สอบบัญชี

บริษัท สำนักงำน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด
ชั ้น 33 อำคำรเลครัชดำ
193/136-137 ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
ตู้ ปณ. 1047 กรุงเทพฯ 10501
โทรศัพท์ 0 2264-0777
โทรสำร 0 2264-0789-90
เว็บไซต์ http://www.ey.com

ที่ปรึกษำกฎหมำย

สำนักกฎหมำย บีซี ลีเกิล แอดไวเซอร์
86 หมู่บ้ำนฉัตรแก้ ว ซอย 5 ถนนแฮปปี แ้ ลนด์
แขวงคลองจัน่ เขตบำงกะปิ กรุงเทพ ฯ 10240
โทรศัพท์ 0 2733-1655
โทรสำร 0 2375-1782, 0 2375-1655

ที่ปรึกษำหรือผู้จดั กำรภำยใต้ สญ
ั ญำกำรจัดกำร
นำยนิพนธ์ ศรีทองอินทร์
56/91 หมู่ที่ 7 ถนนบำงกรวย-ไทรน้ อย
ตำบลบำงกรวย อำเภอบำงกรวย
นนทบุรี 11103
โทรศัพท์ 02 886-3664
นิติบคุ คลที่บริษัทถือหุ้นตั ้งแต่ร้อยละ 10 ขึ ้นไป

- ไม่มี -
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ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ
ภำพรวมกำรประกอบธุรกิจของบริ ษัท
บริ ษั ท ไทยโพลีอ ะคริ ลิค จำกัด (มหำชน) ดำเนิ นธุ รกิจ ผลิต และจ ำหน่ ำยแผ่น พลำสติกอะคริ ลิค (Acrylic) แผ่น เอบี เ อส
(Acrylonitrile Butadiene Styrene) แผ่นไฮอิมแพ็ค (High Impact Polystyrene) และแผ่นพลำสติกชนิดต่ำง ๆ เพื่อจำหน่ำยต่อ
ตัวแทนขำยส่ง ขำยปลีก และผู้ผลิตของอุตสำหกรรมต่อเนื่อง อำทิเช่น งำนป้ำยโฆษณำ งำนแปรรู ป ชิ น้ งำนประดับยนต์ งำนตกแต่ง
งำนขึ ้นรูปอ่ำงอำบน ้ำและสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ภำยในของเครื่องใช้ ไฟฟ้ำ เป็ นต้ น
1. โครงสร้ ำงรำยได้
โครงสร้ ำงรำยได้ รวมของสำยผลิตภัณฑ์ ตั ้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2556
สำยผลิตภัณฑ์
แผ่นอะคริลคิ
แผ่นพลำสติกระบบรีด
รำยได้ จำกกำรขำยสุทธิ
รำยได้ ค่ำบริกำร
รำยได้ อื่น

ปี พ.ศ. 2556
รำยได้
ร้ อยละ
828.23
58.32
547.51
38.56
1,375.74 96.88
0.00
0.00
44.37
3.12

รวมรำยได้

1,420.11

ปี พ.ศ. 2555
รำยได้
ร้ อยละ
907.32
57.37
624.99
39.51
1,532.31 96.88
0.52
0.03
48.85
3.09

100.00 1,581.68

100.00

หน่ วย : ล้ ำนบำท
ปี พ.ศ. 2554
รำยได้
ร้ อยละ
872.48
55.78
637.82
40.78
1,510.30 96.56
3.15
0.20
50.69
3.24
1,564.14

100.00

2. ผลิตภัณฑ์ ของบริ ษัทจำแนกตำมขบวนกำรผลิตได้ ดังต่ อไปนี ้
2.1 สำยกำรผลิตแผ่ นอะคริ ลิคแบบหล่ อ (Cast acrylic production lines)
ปั จจุบันบริ ษัทมีสำยกำรผลิตแผ่นอะคริ ลิคแบบกำรหล่อทั ้งสิ ้น 3 สำยกำรผลิต (Cast Acrylic Sheet) โดยมีกำลังกำรผลิตรวมที่
10,000 ตันต่อปี โดยแผ่นอะคริลคิ ที่บริษัทผลิตและจำหน่ำยจำแนกตำมกำรใช้ งำนได้ ดงั นี ้
(ก) แผ่นอะคริ ลิคที่ใช้ งำนทั่วไป (General Purpose Grade) ภำยใต้ เครื่ องหมำยกำรค้ ำชื่อ “Moden Glas”และ “Sign
Ad” ซึง่ นิยมใช้ กนั แพร่หลำยในกำรผลิต ป้ำยโฆษณำ ป้ำยชื่อบริษัท ร้ ำนค้ ำ ทำชิ ้นงำนแปรรู ป และงำนตกแต่งภำยใน
และภำยนอกอำคำร เป็ นต้ น แผ่นอะคริลคิ ดังกล่ำวที่ใช้ มีทั ้งสีใสและหลำกหลำยสีตำมควำมนิยมหรื อสำมำรถผลิตให้
ตรงกับควำมต้ องกำรใช้ งำนของลูกค้ ำในแต่ละรำย เนื่องจำกบริ ษัทมีควำมเชี่ยวชำญพร้ อมเครื่ องมืออุปกรณ์ ห้องวิจัย
ที่ใช้ ในกำรเทียบสี หรือ match สีได้ อย่ำงแม่นยำและรวดเร็ว
(ข) แผ่นอะคริลคิ สุขภัณฑ์ (Sanitary ware grade หรื อ Bath Acrylic Sheet) ที่บริ ษัทผลิตมีหลำกหลำยเกรดและหลำยสี
ตำมควำมต้ องกำรของลูกค้ ำโดยแผ่นสุขภัณฑ์ ดังกล่ำวสำมำรถนำไปขึ ้นรู ปทำอ่ำงอำบน ้ำหรื อถำดรองของที่อำบน ้ำ
แบบฝั กบัว ซึง่ ผลิตและจำหน่ำยทัว่ โลกภำยใต้ เครื่องหมำยกำรค้ ำ “Moden Glas“ และ “Lucite TS” เป็ นต้ น
(ค) แผ่นอะคริ ลิคเกรดพิเศษที่ใช้ งำนเฉพำะ (Specialty grade) เป็ นแผ่นอะคริ ลิคชนิดพิเศษที่บริ ษัทได้ พัฒนำขึ ้นให้
เหมำะกับกำรใช้ งำนแต่ละประเภท เช่น แผ่นอะคริ ลิคทนแรงกระแทกสูง (Impact modified cast sheet) ซึ่งเป็ นแผ่น
อะคริ ลิคที่ ทนแรงกระแทกไม่แตกง่ำ ย มีควำมคงทนแรงกระแทกมำกกว่ ำแผ่นอะคริ ลิคเกรดธรรมดำถึง 6 เท่ำ หรื อ
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แผ่นอะคริ ลิคที่ออกแสงด้ ำ นข้ ำง หรื อ แผ่น LMS (Light Management Solutions) ที่ผลิตให้ มี กำรออกแสงสว่ำ ง
ด้ ำนข้ ำงเพื่อเหมำะกับกำรใช้ งำนทำป้ำยหรือตู้ไฟโฆษณำที่มีรูปแบบบำงมำกกว่ำป้ำยไฟทั่วไปช่วยให้ ป้ำยไฟโฆษณำ
มีควำมบำงสวยงำมและประหยัดไฟมำกขึ ้น เป็ นต้ น
แผ่นอะคริลคิ เป็ นแผ่นพลำสติกประเภท Thermo Plastic ลักษณะเป็ นแผ่นเรียบใส แต่สำมำรถผลิตได้ หลำกหลำยสี เช่น แผ่นสีโปร่ ง
แสง หรือ ทึบแสง เป็ นต้ น มีคณ
ุ สมบัติพิเศษคือ เมื่อได้ รับควำมร้ อนสูงจะอ่อนตัวลง สำมำรถดัดหรือขึ ้นรูปเป็ นแบบต่ำง ๆ ได้ เมื่อเย็น
ตัวลงจะแข็งตัวและคงสภำพไว้ มีน ้ำหนักเบำ ทนแรงกระแทกมำกกว่ำกระจกถึง 8 เท่ำ สำมำรถแกะสลัก พ่นสี ระบำย หรื อ ทำซิลค์
สกรีนเป็ นรูปหรือลวดลำยต่ำงๆ ซึง่ นิยมนำมำใช้ ทดแทนวัสดุหลำยชนิด เช่น กระจก เหล็ก อลูมิเนียม และไม้ อัด เป็ นต้ น และสำมำรถ
ใช้ เป็ นวัตถุดิบในกำรผลิตวัสดุอปุ กรณ์ ในงำนตกแต่งบ้ ำนและอำคำรสำนักงำน สุขภัณฑ์ ชนิดต่ำง ๆ และงำนใช้ สอยเอนกประสงค์
ตำมควำมต้ องกำร เช่น แผ่นลอนหลังคำบ้ ำน ตู้โชว์ สินค้ ำและเฟอร์ นิเจอร์ แผ่นป้ำยโฆษณำ ตู้โทรศัพท์ สำธำรณะ เป็ นต้ น ปั จจุบัน
บริษัทสำมำรถผลิตแผ่นอะคริลคิ ที่มีควำมหนำได้ ตั ้งแต่ 1.0 ถึง 40 มิลลิเมตร และมีหลำยขนำดให้ เลือกใช้ ตำมควำมเหมำะสม
2.2 สำยกำรผลิตแผ่ นพลำสติกระบบเครื่ องรี ด (Extrusion Lines)
บริ ษัท ยัง เป็ นผู้ผลิต และจำหน่ ำยแผ่ นเอบีเ อส และแผ่ นไฮอิ ม แพ็ ค รวมถึง พลำสติกชนิ ดอื่น ๆ อี กหลำยประเภทด้ ว ย ระบบรี ด
(Extrusion System) ภำยใต้ เครื่องหมำยกำรค้ ำ “Moden Plas” และรับผลิตตำมคำสัง่ ซื ้อจำกลูกค้ ำทั ้งในและต่ำงประเทศ
แผ่นเอบีเอส เป็ นแผ่นพลำสติกประเภท Thermo Plastic ผลิตจำกเม็ดพลำสติก Polymer ชนิด Acrylonitrile Butadiene Styrene
(ABS) มีคณ
ุ สมบัติคือ ทนแรงกระแทก ทนสำรเคมี ฯลฯ สำมำรถใช้ ควำมร้ อนในกำรขึ ้นรูปได้ ดี มีผิวเงำ มันวำว
แผ่นไฮอิมแพ็ค เป็ นแผ่นพลำสติกประเภท Thermo Plastic ผลิตจำกเม็ดพลำสติก Polymer ชนิด High Impact Polystyrene
(HIPS) ลักษณะโดยทัว่ ไปคล้ ำย ๆ แผ่นเอบีเอส แตกต่ำงกันในด้ ำนคุณสมบัติในกำรนำไปใช้ งำน
ปั จจุบนั บริษัทสำมำรถผลิตแผ่นเอบีเอส และแผ่นไฮอิมแพ็ค โพลีสไตลีน และแผ่นพลำสติกที่มีมูลค่ำเพิ่มอีกหลำกหลำยชนิด อำทิ
เช่น แผ่นอะคริลคิ ระบบเครื่องรีด ทั ้งแผ่นเรียบและแผ่นลำยเกล็ดน ้ำแข็ง (Frost) แผ่น PMMA capped ABS และแผ่นเรี ยบ PP และ
แผ่นเรียบ HDPE และ LDPE เป็ นต้ น สำมำรถผลิตในขนำดควำมหนำตั ้งแต่ 1.5 ถึง 10.0 มิลลิเมตร และมีขนำดหน้ ำกว้ ำงได้ ถึง 2.5
เมตร โดยใช้ เครื่องรีดทันสมัยที่ได้ นำเข้ ำจำกผู้ผลิตเครื่องจักรชั ้นนำในต่ำงประเทศ
3. กำรตลำดและภำวะอุตสำหกรรมกำรแข่ งขัน
3.1 กำรพัฒนำทำงกำรตลำด
แผ่ นอะคริ ลิค
บริ ษัท ให้ ควำมสำคัญต่อ งำนวิจัยและพัฒนำเสมื อนหนึ่งเป็ นเครื่ อ งมือ ทำงวิทยำศำสตร์ ใ นกำรพัฒ นำผลิตภั ณฑ์ ทัง้ อะคริ ลิคและ
พลำสติกระบบเครื่องรีดอื่น ๆ ที่มีคณ
ุ สมบัติพิเศษ เป็ นต้ นว่ำ ช่วยประหยัดพลังงำน และเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม ซึ่งสำมำรถนำไปใช้
งำนได้ หลำกหลำย เช่น ป้ำยไฟโฆษณำ หรือป้ำยไฟนำแสง เป็ นต้ น นอกจำกนี ้แล้ วบริษัทยังคงเดินหน้ ำในกำรพัฒนำเทคโนโลยีใหม่ๆ
ในกำรแปรรูปและขึ ้นรูปชิ ้นงำนแผ่นที่มีขนำดใหญ่และแผ่นที่มีควำมหนำถึง 40.0 มิลลิเมตร รวมทั ้งกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องของกำร
ผลิตแผ่ นสุขภั ณฑ์ หรื อ แผ่ น อ่ำ งอำบน ำ้ (bath sheet grade) ที่ มี คุณสมบัติใ นกำรขึน้ รู ป ง่ำ ยขึ ้น และมี คุณสมบัติในกำรกำจัด
แบคทีเรีย (anti-bacterial) เพื่อเพิ่มมูลค่ำและสนองตอบควำมต้ องกำรของลูกค้ ำทั ้งในประเทศและต่ำงประเทศ
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แผ่ นเอบีเอส และแผ่ นไฮอิมแพ็คโพลีสไตรี น
บริษัทยังคงให้ ควำมสำคัญในกำรพัฒนำกำรปรับปรุงคุณภำพแผ่นดังกล่ำวให้ ได้ มำตรฐำนกำรผลิตแผ่นเอบีเอสและแผ่นไฮอิมแพคฯ
และที่สำคัญคือกำรปรับปรุงคุณภำพแผ่นให้ ได้ ตรงตำมมำตรฐำนและควำมคำดหวังของลูกค้ ำแต่ละรำย ทั ้งนี ้เพรำะบริ ษัทผลิตแผ่น
ดังกล่ำวให้ ลกู ค้ ำตำมคำสัง่ ซื ้อของแต่ละรำย ซึง่ มีควำมแตกต่ำงกันตั ้งแต่วตั ถุดิบที่ต่ำงกัน และมำตรฐำนสินค้ ำที่แตกต่ำงกันในแต่ละ
รำยด้ วย
ในปี ที่ ผ่ำนมำ บริ ษั ท ได้ เ ริ่ ม กำรท ำกำรตลำดแผ่ น PE สูตรใหม่ แ ละแผ่ น อะคริ ลิคระบบรี ดที่ท นแรงกระแทกสูง (High Impact
Extruded Acrylic Sheet) ที่สำมำรถใช้ กับ งำนประเภทต่ำง ๆ เช่ น ผลิตชิ ้นส่ว นต่ำง ๆของอุตสำหกรรมประดั บยนต์ และใช้ เป็ น
ชิ ้นส่วนภำยในตู้แช่ และได้ มี กำรพัฒ นำแผ่น อะคริ ลิคระบบรี ดที่ มีสองชั ้นสี หรื อ dual colors โดยในเบื ้องต้ นได้ พัฒ นำแผ่น สีใ ส
ประกบสีขำว และแผ่นสีใสประกบสีดำ และจะมีกำรพิจำรณำเพิ่มสีอื่น ๆ ในโอกำสต่อไป
3.2 แนวโน้ มภำวะอุตสำหกรรมและภำวะกำรณ์ แข่ งขันแผ่ นอะคริ ลิค (cast acrylic sheet)
โดยภำพรวมควำมต้ องกำรในกำรใช้ แผ่นอะคริ ลิคสำหรับปี 2556 มีปริ มำณน้ อยลงเมื่อเทียบกับปี ที่ผ่ำนมำทั ้งตลำดภำยในประเทศ
และตลำดต่ำงประเทศที่ได้ รับผลกระทบจำกภำวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง ภำวะทำงกำรเมือง และควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยน
โดยเฉพำะค่ำเงินบำทที่มีแนวโน้ มแข็งค่ำขึ ้นมำกเมื่อเทียบกับดอลลำร์ และสกุลเงินอื่น ๆ ในภูมิภำค แม้ ในช่วงครึ่งปี แรกของปี 2556
บริษัทสำมำรถรักษำปริมำณกำรขำยไว้ ได้ แต่มีผลกำไรที่ลดลงแม้ จะมีกำรเพิ่มสัดส่วนกำรขำยผลิตภัณฑ์ ที่มีมูลค่ำเพิ่มมำกขึ ้นและ
กำรผสมผสำนสัดส่วนกำรขำยในแต่ละช่องทำงจัดจำหน่ำย (Product and Customer Mix Strategy) ในครึ่งปี หลังของปี 2556 กำร
จำหน่ำยแผ่นอะคริลคิ ภำยในประเทศ ได้ รับผลกระทบจำกกำรชะลอตัวทำงเศรษฐกิจ และปั ญหำทำงกำรเมืองทำให้ ยอดขำยและผล
กำไรลดลงอย่ำงมีนยั สำคัญ ส่วนตลำดต่ำงประเทศได้ รับผลกระทบจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนและภำวะเศรษฐกิจโลก
เริ่มฟื น้ ตัว แต่ปริมำณควำมต้ องกำรก็ยงั ไม่สำมำรถมำชดเชยตลำดภำยในประเทศที่ลดลงได้
บริ ษั ท คำดว่ ำ ควำมต้ อ งกำรของแผ่ น อะคริ ลิคในปี 2557 แม้ เ ศรษฐกิ จโลกมี แ นวโน้ ม ดี ขึน้ โดยเฉพำะตลำดในเอเซี ยแปซิ ฟิ ค
สหรัฐอเมริกำ และตะวันออกกลำง ส่วนตลำดในประเทศขึ ้นอยู่กับปั ญหำทำงกำรเมืองที่สำมำรถคลี่คลำยได้ หรื อไม่ แต่ทิศทำงหรื อ
แนวโน้ มของรำคำวัตถุดิบโดยเฉพำะน ้ำยำ MMA ที่จะปรับตัวสูงขึ ้นในปี หน้ ำ จำกกำรคำดกำรณ์ควำมต้ องกำรบริ โภค มีแนวโน้ มเพิ่ม
สูงขึ ้นทัว่ โลก ซึ่งนับเป็ นควำมท้ ำทำยที่บริ ษัทจะต้ องรักษำระดับรำคำให้ สอดคล้ องกับต้ นทุนกำรผลิตที่คำดว่ำจะสูงขึ ้นด้ วย อีกทั ้ง
ค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำยที่มีแนวโน้ มเพิ่มสูงขึ ้นตำมกำรปรับเงินเดือนค่ำแรง (wage increase plan) และภำวะรำคำน ้ำมันและเชื ้อเพลิงที่
ใช้ ในกำรผลิตที่มีแนวโน้ มสูงขึ ้นเช่นกัน แต่ที่สำคัญและบริษัทจำเป็ นที่ต้องปรับกลยุทธทำงกำรตลำดกำรขำยของตลำดต่ำงประเทศ
ตำมควำมเหมำะสมและจำเป็ นกับผลกระทบของควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลีย่ นระหว่ำงเงินบำทและดอลลำร์ สหรัฐ
แผ่ นพลำสติกอื่นๆ ในระบบเครื่ องรี ด (extruded plastics)
ผลิตภัณฑ์แผ่นพลำสติกระบบเครื่ องรี ด (extruded plastics) กว่ำร้ อยละ 90% ของยอดจำหน่ำยในแต่ละปี จะเป็ นยอดจำหน่ำยใน
ประเทศ ซึง่ ในปี 2556 บริษัทได้ กำหนดแผนในกำรเพิ่มกำรผลิตและจำหน่ำยแผ่นพลำสติก ระบบเครื่ องรี ดโดยกำรเน้ นกำรขยำยฐำน
ลูกค้ ำในประเทศให้ ครอบคลุมประเภทกำรใช้ งำน (market segmentations by applications) มำกขึ ้น แต่ผลกระทบทำงเศรษฐกิจ
และกำรเมื อ งท ำให้ เ กิ ดกำรชะลอตัวในควำมต้ อ งกำรจำกอุตสำหกรรมประดับ ยนต์ เนื่อ งจำกนโยบำย ”รถคัน แรก” ไม่ป ระสบ
ผลสำเร็จ กำรผลิตและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์แผ่นพลำสติกระบบเครื่องรีดโดยภำพรวมมีปริมำณลดลงในครึ่งปี หลัง
ทั ้งนี ้บริษัทได้ ดำเนินกำรขยำยตลำดในส่วนอื่น ๆ เพื่อมำทดแทนแต่ต้องใช้ เวลำอีกระยะหนึง่
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4. กำรจัดหำวัตถุดิบ
รำยละเอียดสัดส่วนกำรสัง่ วัตถุดิบจำกในและต่ำงประเทศ
หน่วย : ล้ ำนบำท

ในประเทศ
ต่ำงประเทศ
รวม

ปี 2556
ปี 2555
ปี 2554
ยอดสั่งซือ้
ร้ อยละ
ยอดสั่งซือ้
ร้ อยละ
ยอดสั่งซือ้
ร้ อยละ
923.33
97.61
1,001.78
95.90
1,052.84
97.28
22.44
2.39
42.78
4.10
29.43
2.72
945.77
100.00
1,044.56
100.00
1,082.27
100.00

5. นโยบำยกำรผลิตที่สำคัญ
บริษัทได้ ดำเนินนโยบำยกำรผลิต ในหัวข้ อหลักที่สำคัญดังนี ้
1. กำรก ำหนดเป้ ำหมำยด้ ำนกำรเพิ่ม ผลผลิต กำรลดเปอร์ เซ็ น ต์ ควำมสูญเสีย กำรใช้ วัตถุดิบ ที่ เ หมำะสม และกำรเพิ่ ม
ประสิทธิภำพในกำรผลิต เป็ นต้ น
2. กำรปรับปรุงเครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อลดเปอร์ เซ็นต์ กำรสูญเสียในระหว่ำงกำรผลิตลง และปรับปรุงคุณภำพสินค้ ำให้ ได้
มำตรฐำน เป็ นที่ยอมรับของลูกค้ ำทั ้งในประเทศและต่ำงประเทศ
3. กำรจัดทำแผนงำนเพื่อลดต้ นทุนกำรผลิต (Cost Saving) เช่น กำรปรับปรุงขบวนกำรผลิต แผนงำนในกำรผลิต เป็ นต้ น เพื่อ
ปรับปรุงต้ นทุนในกำรผลิตให้ ลดลง ซึง่ จะทำให้ สำมำรถแข่งขันในตลำดได้
4. บริษัทยังคงให้ ควำมสำคัญในกำรยกระดับกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ ใหม่โดยเฉพำะผลิตภัณฑ์ พิเศษที่มีมูลค่ำเพิ่มโดยถือเป็ น
นโยบำยทำงกำรค้ ำของบริษัท
5. บริษัทให้ ควำมสำคัญต่อกำรพัฒนำทักษะควำมรู้ ของบุคลำกร แม้ จะได้ รับผลกระทบจำกภำวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกก็
ตำม ทั ้งนี ้ บริษัทยังคงให้ ควำมสำคัญมำกต่อกำรพัฒนำบุคลำกร โดยจัดประเภทวิชำกำรอบรมที่หลำกหลำย และส่งเสริ ม
ให้ มีกำรประชุมหำรือแลกเปลีย่ นควำมคิดเห็นระหว่ำงองค์กรมำกขึ ้น ซึ่งวัตถุประสงค์ ก็เพื่อให้ เกิดกำรพัฒนำประสิทธิ ภำพ
กำรผลิตด้ วยกำรสือ่ สำรระหว่ำงกันที่ดีและมีกำรร่วมกันระดมควำมคิดเห็นกำรมีส่วนร่ วมในขบวนกำรแก้ ปัญหำ ซึ่งทั ้งหมด
นี ้จะส่งผลประโยชน์ให้ กบั บริษัทในที่สดุ
6. กำรพัฒนำและยกระดับคุณภำพสินค้ ำและบริกำรอย่ำงต่อเนื่อง โดยกำรรับฟั งควำมคิดเห็น ควำมต้ องกำร และข้ อร้ องเรี ยน
ต่ำง ๆ จำกลูกค้ ำทั ้งในประเทศและต่ำงประเทศ และกำหนดวิธีกำรที่เหมำะสมในกำรปรับปรุ ง พัฒนำผลิตภัณฑ์ เพื่อควำม
พึงพอใจสูงสุดของลูกค้ ำ
7. กำรให้ ควำมสำคัญต่อควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสิง่ แวดล้ อม ต่อพนักงำนและชุมชน ถือว่ำเป็ นนโยบำยอันดับต้ น ๆ
ของบริ ษั ท ที่กำหนดให้ เป็ นหน้ ำ ที่แ ละควำมรับ ผิดชอบของผู้บ ริ ห ำรและพนักงำนทุกคนที่ ต้อ งมี ส่ว นร่ วมและใช้ ใ นกำร
ประเมินผลงำนเป็ นสำคัญ
6. กำรดำเนินกำรเพื่อลดผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม
กำรควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมตลอดจนผลกำรปฏิบตั ิงำนจริงเมื่อเทียบกับอัตรำสูงสุดที่กฎหมำยกำหนด สรุปเป็ นข้ อ ๆ ได้
ดังต่อไปนี ้
1. ผลกระทบเกี่ยวกับสำรเคมี Polychlorinated Biphenyls ที่อำจรั่วออกมำจำกหม้ อแปลง
 ปั จจุบนั ไม่มีกำรใช้ สำรเคมีดงั กล่ำวกับหม้ อแปลงทั ้ง 6 ชุด และมีกำรบำรุงรักษำเปลีย่ นถ่ำยน ้ำมันอย่ำงสม่ำเสมอ
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2. ผลกระทบเกี่ยวกับ แอสเบสตอส
 ไม่มีกำรใช้ แอสเบสตอส ในกระบวนกำรผลิต ส่วนพื ้นที่ที่มีแอสเบสตอสคือ พื ้นที่ที่ใช้ กระเบื ้องมุงหลังคำ ซึง่ ได้
ดำเนินกำรเปลีย่ นหลังคำเป็ น Metal sheet ไปแล้ วบำงส่วน สำหรับพื ้นที่ที่ยงั เป็ นหลังคำกระเบื ้อง ได้ มีกำรกำรตรวจวัด
เพื่อเฝ้ำระวังปั ญหำ ซึง่ ค่ำที่ได้ มำอยู่ในเกณฑ์ มำตรฐำน
3. ผลกระทบเกี่ยวกับถังเก็บสำรเคมี รำยกำรถังเก็บมีอยู่ดงั ต่อไปนี ้
 ถังเก็บน ้ำมันเตำขนำด 15 ตัน 2 ถัง
 ถังเก็บ Methyl Methacrylate (MMA) ขนำด 50 ตัน 3 ถัง
 ถังเก็บน ้ำชนิดหอสูง ขนำด 10 ตัน จำนวน 2 ถัง ใช้ สำหรับ Cast Plant และ Extrusion Plant
 ถังเก็บน ้ำขนำด 5 ตัน สำหรับหม้ อไอน ้ำ 1 ถัง
 บริเวณถังเก็บน ้ำมันเตำ ได้ จดั ทำกำแพงคอนกรีตล้ อมรอบถังเพื่อป้องกันกำรรั่วไหลลงดิน และจัด
เก็บกรณีรั่วไหล
 บริเวณถังเก็บ MMA ได้ จดั ทำกำแพงคอนกรี ตล้ อมรอบเพื่อป้องกันกำรรั่วไหลลงดิน และจัด
เก็บกรณีรั่วไหลและมีระบบน ้ำสเปรย์ ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
4. ของเสียและกำรกำจัด
 ของเสียที่เป็ นขยะ เช่น กระดำษ และเศษขยะทัว่ ไป จำกสำนักงำน ได้ ทำสัญญำกับหน่วยงำน
เทศบำลนำไปกำจัด
 ของเสียจำกกระบวนกำรในโรงงำนที่ถือเป็ นขยะอันตรำย ได้ จดั ส่งให้ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน
จำกัด (มหำชน) ซึง่ เป็ นบริษัทที่ได้ รับอนุญำตในกำรจัดกำรกำกอุตสำหกรรมถูกต้ องตำมกฎหมำย
 แผ่นอะคริ ลคิ ที่เหลือเศษจำกกำรตัดแผ่น รวบรวมขำยให้ แก่ลกู ค้ ำต่ำงประเทศ
 เศษโลหะจำกกำรทำงำนของฝ่ ำยซ่อมบำรุง รวบรวมขำยในประเทศ
5. น ้ำฝนที่ตกลงในพื ้นที่โรงงำน
 ในโรงงำนมีรำงระบำยน ้ำตำมอำคำรต่ำง ๆ ออกสูร่ ำงระบำยน ้ำสำธำรณะ
6. น ้ำเสียที่ออกจำกโรงงำน
 มีบ่อดักไขมันก่อนที่น ้ำเสียจะออกสูร่ ำงระบำยน ้ำสำธำรณะและมีบ่อปรับสภำพน ้ำเสียอยู่ด้ำนหลังโรงงำน ซึง่ ได้ มีกำร
ตรวจสอบคุณภำพน ้ำ เพื่อตรวจสอบว่ำน ้ำเสียที่ออกจำกโรงงำนไม่มีกำรปนเปื อ้ นสำรเคมี โลหะหนัก ตำมที่กฎหมำย
กำหนด ซึง่ ผลกำรตรวจวัดค่ำที่ได้ ไม่เกินมำตรฐำนกำหนดของกระทรวงอุตสำหกรรม และน ้ำเสียของโรงงำนไม่มี
สำรเคมีอนั ตรำยเจือปนแต่อย่ำงใด
7. อำกำศที่ออกจำกปล่อง
 Casting Plant มีหม้ อไอน ้ำสำหรับใช้ งำนและสำรองในกำรผลิต ผลกำรตรวจคุณภำพอำกำศจำกปล่อง อยู่ในเกณฑ์
มำตรฐำน
 Extrusion Plant มีปล่องระบำยอำกำศในกระบวนกำรผลิต ผลกำรตรวจคุณภำพอำกำศจำกปล่อง อยู่ในเกณฑ์
มำตรฐำน
8. บริเวณที่เก็บสำรเคมี
 มีกำรจัดเก็บ V65 (2,4 – Dunethyl Valeronitrile) ซึง่ ใช้ เป็ น Catalyst ในกระบวนกำรผลิตมีพื ้นที่เก็บไว้ อย่ำงมิดชิด
ควบคุมอุณหภูมิกำรจัดเก็บพร้ อมทั ้งติดตั ้งอุปกรณ์แจ้ งเหตุ ในกรณีอณ
ุ หภูมิสงู ผิดปกติ และมีแผนฉุกเฉินควบคุม
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จำกผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อมตำมรำยละเอียดด้ ำนบน รวมทั ้งได้ มีกำรจัดผู้ดแู ลรับผิดชอบในแต่ละส่วนอย่ำง
ชัดเจน และประกำศเป็ นนโยบำยควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสิง่ แวดล้ อม มีกำรติดตำมงำนอย่ำงต่อเนื่อง จึงไม่ประสบปั ญหำ
ด้ ำนสิง่ แวดล้ อมในช่วงระยะเวลำที่ผ่ำนมำ
ค่ ำใช้ จ่ำยในกำรลงทุนเพื่อควบคุมสิ่งแวดล้ อมในช่ วงปี ที่ผ่ำนมำหรื อในอนำคต
ค่ำใช้ จ่ำยในกำรควบคุมสิง่ แวดล้ อมในระยะ 3 ปี ได้ แบ่งออกเป็ นกลุม่ ๆ ได้ ดงั นี ้
 ค่ำใช้ จ่ำยในกำรตรวจวัดด้ ำนสิ่งแวดล้ อมทั ้งภำยในโรงงำนและนอกโรงงำน เป็ นกิจกรรมต่อเนื่องปี ละประมำณ 150,000 บำท
 ค่ำใช้ จ่ำยในกำรปรับปรุ งอุปกรณ์ เครื่องจักร บำรุงรักษำและอื่น ๆ เป็ นกิจกรรมต่อเนื่องปี ละประมำณ 2,000,000 บำท



ค่ำใช้ จ่ำยในกำรจัดกำรของเสีย เป็ นกิจกรรมต่อเนื่องปี ละประมำณ 200,000 บำท

ค่ำใช้ จ่ำยในกำรเตรียมดำเนินกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรด้ ำนสิง่ แวดล้ อมตำมมำตรฐำน ISO14001 ประมำณปี ละ
200,000 บำท

งำนที่ยังไม่ ส่งมอบ
-ไม่มี-
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ปั จจัยควำมเสี่ยง
1. ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรผลิต
ควำมเสี่ยงจำกกำรจัดหำวัตถุดิบ
วัตถุดิบหลักที่ใช้ ในกำรผลิตแผ่นอะคริ ลิค ได้ แก่ MMA (Methyl Metha Acrylate) ซึ่งบริ ษัทได้ มีกำรนำเข้ ำจำกต่ำงประเทศ และ
จัดซื ้อจำกผู้ผลิตในประเทศเพื่อใช้ ในกำรผลิตตลอดทั ้งปี ตำมแผนกำรสัง่ ซื ้อจำกผู้ผลิตตำมปริมำณ
ที่เพียงพอและในรำคำตลำด โดยมีข้อตกลงซื ้อล่วงหน้ ำก่อนส่งมอบหนึ่งเดือน เพื่อเป็ นกำรรับประกันว่ำบริ ษัทจะมีวัตถุดิบดังกล่ำว
เพี ยงพอต่ อ กำรผลิตเสมอโดยด้ ำ นรำคำที่จ ะตกลงกันในแต่ละเดื อนจะใช้ รำคำตลำดที่ สำมำรถติ ดตำมได้ จำกข้ อมูลข่ ำวสำรที่
น่ำเชื่อถือและเป็ นที่ตกลงกันได้ ทั ้งสองฝ่ ำย
ส่วนในระบบกำรผลิตแผ่นพลำสติกด้ วยเครื่ องรี ด หรื อ Extrusion วัตถุดิบหลักได้ แก่เม็ดพลำสติก ABS, HIPS, PP และ PE ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็ นเม็ดพลำสติกที่ผลิตได้ ในประเทศ จะมีกำรนำเข้ ำอยู่บำงชนิดจำกต่ำงประเทศเฉพำะในกรณีที่เป็ นชนิดพิเศษที่ไม่มีกำรผลิต
ในประเทศเท่ำนั ้น หรือในกรณีที่วตั ถุดิบนำเข้ ำมีรำคำถูกกว่ำ
จำกหลักกำรและแผนงำนในกำรจัดซื ้อวัตถุดิบต่ำง ๆ ไม่ว่ำจะเป็ นวัตถุดิบในประเทศหรื อนำเข้ ำจำกต่ำงประเทศจึงเป็ นกำรประกัน
ควำมเสีย่ งที่บริษัทจะมีวตั ถุดิบแต่ละชนิดเพียงพอต่อกำรผลิตตำมแผนกำรขำยและผลิต (S&OP Plan) ที่มีกำรทบทวนในแต่ละเดือ น
โดยคำดกำรณ์ลว่ งหน้ ำ 3 เดือนข้ ำงหน้ ำ แต่ก็อำจมีควำมเสี่ยงบ้ ำงในกรณีที่รำคำวัตถุดิบอำจปรับขึ ้นหรื อปรับลงบ้ ำงแต่ก็ไม่อยู่ใน
สำระที่สำคัญเนื่องจำกบริ ษัทไม่มีนโยบำยที่จะเก็บกักสต๊ อกไว้ เกินกว่ำ 2 เดือน ของประมำณกำรผลิตที่กำหนดไว้ ในแผนกำรผลิต
ทั ้งนี ้เพื่อลดควำมเสีย่ งหรือป้องกันควำมผันผวนของรำคำวัตถุดิบให้ อยู่ในเกณฑ์ ที่พอรับได้
2. ควำมเสี่ยงในกำรประกอบธุรกิจ
ควำมเสี่ยงด้ ำนกำรแข่ งขัน
ธุรกิจของบริ ษัทจัดว่ำ มีควำมเสี่ยงในด้ ำนกำรแข่งขัน จำกคู่แข่ง ทั ้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศแต่ทั ้งนี ท้ ั ้งนั ้นบริ ษั ทได้ กำหนด
นโยบำยในกำรสร้ ำงควำมแตกต่ำงของผลิตภัณฑ์ด้วยกำรเน้ นเรื่ องคุณภำพของสินค้ ำและบริ กำรที่สำมำรถออกใบรับรองมำตรฐำน
หรื อเอกสำรที่ ผ่ำนกำรทดสอบและรับรองจำกต่ำงประเทศและกำหนดรำคำขำยที่ แข่งขันได้ (Competitive Pricing) และเน้ นกำร
พัฒนำผลิตภั ณฑ์ มูลค่ำเพิ่ ม (value adds) อำทิเช่น แผ่นสุขภัณฑ์ (bath sheet) แผ่นอะคริ ลิคนำแสง (edge lighting acrylic
panel) และแผ่นอะคริ ลิคเกรดทนแรงกระแทกสูง (Impact Modified Acrylic Sheet) เป็ นต้ น ทั ้งนี ้เพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรแข่งขัน
และกำรเจริญเติบโตของกิจกำรได้ ในระยะยำว
บริษัทมีระบบกำรประกันผลกระทบจำกควำมผันผวนอัตรำแลกเปลีย่ นโดยเฉพำะระหว่ำงค่ำเงินบำทกับเงินดอลลำร์ สหรัฐฯ โดยกำร
ทำ forward contract หรือ hedge กับทำงธนำคำรพำณิชย์ที่บริษัททำธุรกรรมอยู่ และยังติดตำมสถำนกำรณ์ ตลอดเวลำ เพื่อควำม
พร้ อมในกำรปรับกลยุทธทำงกำรตลำดและขำยโดยกำรรักษำสมดุลย์ ส่วนแบ่งกำรตลำดระหว่ำงในประเทศและต่ำงประเทศตำม
ควำมจำเป็ นและตำมควำมเหมำะสม
นอกจำกนี ้บริษัทยังเน้ นเรื่องกำรรักษำสัมพันธภำพที่ดีกบั ลูกค้ ำและกำรให้ บริ กำรทำงด้ ำนเทคนิคเพื่อให้ ลกู ค้ ำ และลูกค้ ำปลำยทำง
ของลูกค้ ำ มีควำมเข้ ำใจผลิตภัณฑ์ และกำรนำผลิตภัณฑ์ไปใช้ งำนแปรรูปอย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ ้น
ซึง่ จัดว่ำเป็ นจุดแข็งของกำรแข่งขัน (competitive edges) ซึง่ สร้ ำงควำมพึงพอใจให้ กบั ลูกค้ ำในแต่ละช่องทำงกำรตลำดอย่ำงยิ่ง
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3. ควำมเสี่ยงด้ ำนกำรบริ หำรจัดกำร
3.1 ควำมเสี่ยงจำกกำรซือ้ หรื อขำยสินค้ ำจำกผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
แม้ บริ ษัทจะมีกำรทำรำยกำรระหว่ำ งกันกับบริ ษัท Lucite International และบริ ษัท ในเครื อข่ ำย ซึ่งส่วนใหญ่ จะเป็ นรำยกำรซื อ้
วัตถุดิบด้ ำนเคมีที่ใช้ ในกำรผลิตแผ่นอะคริ ลิค และกำรทำข้ อตกลงในกำรขำยแผ่นอะคริ ลิคสู่ลกู ค้ ำต่ำงประเทศที่ทำงบริ ษัท Lucite
International มีสำนักงำนหรือตัวแทนขำยในบำงประเทศ อำทิเช่น จีน เกำหลี เป็ นต้ น กำรทำรำยกำรดังกล่ำวอยู่ภำยใต้ กำรจัดกำร
และข้ อตกลงที่บริ ษัทเป็ นผู้กำหนดรำคำซื ้อวัตถุดิบโดยใช้ รำคำตลำด และส่วนลดตำมข้ อตกลงกับทำง Lucite International ส่วน
รำคำขำยแผ่ น อะคริ ลิคและผลิตภั ณฑ์ อื่ น ๆ ทำงบริ ษั ท เป็ นผู้กำหนดรำคำขำยและกำรให้ ส่ว นลดกำรค้ ำ และค่ ำนำยหน้ ำ โดย
พิจำรณำจำกรำคำขำยสินค้ ำที่ให้ แก่ลกู ค้ ำแต่ละรำยเป็ นสำคัญ
รำยกำรซื ้อขำยที่เกี่ยวโยงกันระหว่ำงบริ ษัท และบริ ษัท Lucite International ได้ ผ่ำนกำรตรวจสอบว่ำมีกำรดำเนินกำรถูกต้ องและ
โปร่งใสจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ (Audit Committee) และตรวจสอบรับรองควำมถูกต้ องจำกผู้สอบบัญชีรับอนุญำตที่ได้ รับกำร
แต่งตั ้งขึ ้น และมีควำมเห็นว่ำรำคำและเงื่อนไขกำรค้ ำที่กล่ำวข้ ำงต้ นได้ ทำขึ ้นโดยมีหลักเกณฑ์ในกำรกำหนดรำคำซื อ้ ขำยโดยอิงรำคำ
ตลำดอย่ำงเป็ นธรรมและสมเหตุสมผล
3.2 ควำมเสี่ยงจำกกำรที่บริ ษัท มีผ้ ูถอื หุ้นรำยใหญ่ ถอื หุ้น > 50%
ถึงแม้ ว่ำกลุม่ บริษัท Lucite International บริ ษัท เอเชียติ๊ก อะคริ ลิค จำกัด และบริ ษัท อี๊สต์ เอเชียติ๊ก 2010 (ประเทศไทย) จำกัด
ถือหุ้นในบริษัท ร้ อยละ 77.72 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระเต็มมูลค่ำแล้ ว จึงส่งผลให้ สำมำรถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้
ไม่ว่ำจะเป็ นเรื่องกำรแต่งตั ้งกรรมกำร หรือกำรขอมติในเรื่ องอื่นที่ต้องใช้ เสียงส่วนใหญ่ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ตำม แต่ เพื่อให้ มีกำร
บริหำรกิจกำรอย่ำงโปร่งใส คณะกรรมกำรของบริษัทจึงมีกำรแต่งตั ้งกรรมกำรอิสระถึง 3 ท่ำน และยังเป็ นกรรมกำรตรวจสอบ (Audit
Committee) ซึง่ ล้ วนแล้ วแต่เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิและมีคุณสมบัติครบถ้ วนตำมที่กำหนดโดยตลำดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย รวมทั ้ง
กรรมกำรท่ ำ นอื่ น ๆ ที่ เป็ นมือ อำชี พ และมี ควำมเชี่ ยวชำญในสำขำวิ ชำชี พ ต่ำ ง ๆ ที่มี ห ลักกำรมำร่ ว มกัน บริ ห ำรงำน เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ประโยชน์สงู สุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็ นสำคัญ
ที่ผ่ำนมำคณะกรรมกำรบริหำรและคณะกรรมกำรที่เป็ นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ของบริ ษัท ได้ ร่วมกำรประชุมที่มีวำระสำคั ญมำ
โดยตลอด และไม่ได้ มีค่ำตอบแทนใด ๆ ทั ้งสิ ้นในฐำนะกรรมกำรบริษัทแต่อย่ำงใด

- 12 -

บริษัท ไทยโพลีอะคริลคิ จำกัด (มหำชน)

ข้ อมูลประจำปี 2556

ทรัพย์ สินที่ใช้ ในกำรประกอบธุรกิจ
1. สินทรั พย์ หลักที่สำคัญที่ใช้ ในกำรประกอบธุรกิจ
บริษัทมีสนิ ทรัพย์หลักที่ใช้ ในกำรประกอบธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556 ดังนี ้
(หน่วย : ล้ ำนบำท)
ประเภททรั พย์ สิน

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

มูลค่ ำตำม
บัญชีสุทธิ

หลักประกัน/ภำระผูกพัน

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

เป็ นเจ้ ำของ

241.11

เป็ นเจ้ ำของ

9.52

-

เครื่องจักรและอุปกรณ์

เป็ นเจ้ ำของ

78.29

-

เครื่ อ งตกแต่ ง ติ ด ตั ง้ และเครื่ อ งใช้
สำนักงำนและยำนพำหนะ

เป็ นเจ้ ำของ

7.26

-

สินทรัพย์ระหว่ำงก่อสร้ ำงและติดตั ้ง

เป็ นเจ้ ำของ

67.44

-

รวม

-

403.62

หมำยเหตุ รำยกำรสินทรัพย์หลักที่ใช้ ในกำรประกอบธุรกิจตำมข้ ำงต้ น ตั ้งอยู่ที่ 60-61 หมู่ 9 ถ.พุทธมณฑลสำย 4 ต.กระทุ่มล้ ม
อ.สำมพรำน จ.นครปฐม 73220
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ภำระผูกพันเกี่ยวกับสัญญำเช่ ำดำเนินงำน
บริษัทได้ เข้ ำทำสัญญำเช่ำดำเนินงำนที่เกี่ยวข้ องกับกำรเช่ำอำคำร โดยอำยุของสัญญำมีระยะเวลำประมำณ 3 ปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 บริษัทฯ มีจำนวนเงินขั ้นต่ำที่ต้องจ่ำยในอนำคตทั ้งสิ ้นภำยใต้ สญ
ั ญำเช่ำดำเนินงำนที่บอกเลิกไม่ได้ ซงึ่ ต้ อง
จ่ำยชำระภำยในหนึ่งปี จำนวน 1 ล้ ำนบำท
ภำระผูกพันเกี่ยวกับสัญญำบริ กำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 บริษัทฯ มีจำนวนเงินขั ้นต่ำที่ต้องจ่ำยในอนำคตทั ้งสิ ้นภำยใต้ สญ
ั ญำเช่ำบริ กำรที่บอกเลิกไม่ได้ ซงึ่ ต้ องจ่ำย
ชำระภำยในหนึ่งปี จำนวน 2 ล้ ำนบำท
หนังสือคำ้ ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556 บริษัทฯ มีหนังสือค ้ำประกันซึง่ ออกโดยธนำคำรในนำมของบริ ษัท ฯ เพื่อค ้ำประกันกำรใช้ ไฟฟ้ำและ
อื่น ๆ เป็ นจำนวนเงินประมำณ 7 ล้ ำนบำท
2. สินทรั พย์ ท่ ไี ม่ มีตัวตน
บริษัท มีสนิ ทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตนที่สำคัญในกำรประกอบธุรกิจคือ “เครื่องหมำยกำรค้ ำ” โดยมีรำยละเอียดของแต่ละ
เครื่องหมำยกำรค้ ำและวันหมดอำยุ ดังนี ้

1.
2.
3.
4.
5.
6.

เครื่องหมำยกำรค้ ำ
MODEN GLAS / SIGNAD
IMPACT / MODEN PLAS / STARLIGHT
LMS
LUCITA / MODEN PLASTWOOD / TYLICS
ELT
ComPlas / MAGIC COLOUR / Super GlasXT

ปี ที่หมดอำยุ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2566
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
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ข้ อพิพำททำงกฎหมำย
ตำมนัยประกำศ กลต.
- ไม่มี -
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ข้ อมูลหลักทรั พย์ และผู้ถือหุ้น
บริษัท มีทนุ จดทะเบียน 121,500,000.00 บำท แบ่งออกเป็ น 121,500,000 หุ้น (หุ้นสำมัญจำนวน 121,500,000 หุ้น)
มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บำท หุ้นทั ้งหมดได้ ออกชำระเต็มมูลค่ำแล้ ว
รำยชื่อผู้ ถอื หุ้นรำยใหญ่
ณ วันที่ 27/12/2556
ลำดับ
ที่
1.
2.
3.
4.

ชื่อ/สกุล

จำนวนหุ้น

LUCITE INTERNATIONAL UK OVERSEAS HOLDCO1 LIMITED
บริษัท เอเชียติ๊ก อะคริ ลคิ จำกัด
บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝำก
THAILAND SECURITIES DEPOSITORY COMPANY LIMITED
FOR DEPOSITORS

51,374,360
41,450,530
25,163,780
728,000

% ของจำนวน
หุ้นทัง้ หมด
42.28
34.12
20.71
0.60

118,716,670

97.71

นโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผล : บริษัทจะจ่ำยเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตรำที่ผ้ ถู ือหุ้นมีมติอนุมตั ิเป็ นครำว ๆ ไป
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กำรจัดกำร
1. โครงสร้ ำงกำรจัดกำร
คณะกรรมกำรบริ ษัท
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556 คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้ วยกลุม่ บุคคลจำนวนรวมทั ้งสิ ้น 9 ท่ำน มีรำยชื่อดังต่อไปนี ้
1. นำยไซ จิน ลู
ประธำนกรรมกำร
2. นำงสำวแอนนี่ โซเฟี ย เวียร์ แมน
กรรมกำรบริหำร
3. นำยฮำนส์ เฮ็นริค เมลชัวร์
กรรมกำรบริหำร
4. นำยเชฐ พัฒนกุล
กรรมกำรผู้จดั กำร
5. นำยสุจิตร ศรีเวทย์บดี
กรรมกำรที่ไม่มีสว่ นร่วมบริหำรงำน
6. นำยแจน แดม ปี เดอร์ เซ่น
กรรมกำรที่ไม่มีสว่ นร่วมบริหำรงำน
7. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วธั นี พรรณเชษฐ์
กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
8. ศำสตรำจำรย์กิตติคณ
ุ สุภำพรรณ รัตนำภรณ์ กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ
9. ดร.อนุพนั ธ์ กิจนิจชีวะ
กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ
โดยมี นำงสำวพัชรีย์ มณีธรรมวงศ์

เป็ นเลขำนุกำรบริษัท

ขอบเขตอำนำจหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรบริ ษัท
คณะกรรมกำรบริษัทมีอำนำจพิจำรณำกำหนดและแก้ ไขเปลีย่ นแปลงชื่อกรรมกำร ผู้มีอำนำจลงลำยมือชื่อผูกพันบริ ษัท ได้ กรรมกำรผู้
มีอำนำจลงลำยมือชื่อผูกพันบริษัท คือ “นำยไซ จิน ลู นำงสำวแอนนี่ โซเฟี ย เวียร์ แมน นำยฮำนส์ เฮ็นริค เมลชัวร์ นำยเชฐ พัฒนกุล
กรรมกำรสองในสีค่ นนี ้ ลงลำยมือชื่อร่วมกัน และประทับตรำสำคัญของบริษัท”
ภำยใต้ ข้อบังคับของบริษัท และบทบัญญัติแห่งกฎหมำยว่ำด้ วยบริษัทมหำชนจำกัด คณะกรรมกำรมีอำนำจกระทำกำรใด ๆ ภำยใน
ขอบแห่งวัตถุประสงค์ของบริษัท คือ
1. เป็ นโจทก์ร้องทุกข์ ดำเนินกำรตำมกระบวนพิจำรณำใด ๆ ในนำมบริ ษัท ประนีประนอมยอมควำม หรื อมอบข้ อพิพำทใด ๆ
ให้ อนุญำโตตุลำกำร
2. ซื ้อ จัด หำ รับ เช่ ำ ซื อ้ ให้ เ ช่ ำ ซื อ้ ถือ กรรมสิท ธิ์ ครอบครอง ปรั บ ปรุ ง ใช้ และจัด กำรโดยประกำรอื่ น ซึ่ง ทรัพ ย์ สิน ใด ๆ
ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สนิ นั ้น
3. ขำย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลีย่ น และจำหน่ำยทรัพย์สนิ โดยประกำรอื่น
4. กู้ยืมเงิน ค ้ำประกัน ออก โอน รับ อำวัล และสลักหลังตัว๋ หรือตรำสำรที่เปลี่ยนมือได้ อย่ำงอื่น
5. ขอให้ ปล่อยชัว่ ครำวกรรมกำร พนักงำน หรือลูกจ้ ำง ที่ถกู ดำเนินคดีอำญำในข้ อหำเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ให้ แก่บริษัท
6. ถือหุ้น จัดกำรบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชน และกระทำธุรกิจเฉพำะอย่ำงร่วมกันกับบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชน
7. กำรกระทำอื่นใดที่บคุ คลธรรมดำอำจกระทำได้ เว้ นแต่โดยสภำพแห่งกำรกระทำนั ้นจะพึงกระทำได้ แต่เฉพำะบุคคลธรรมดำ
เท่ำนั ้น ทั ้งนี ้ภำยใต้ ขอบเขตวัตถุประสงค์ของบริษัท
8. จัดให้ มีข้อมูลทำงกำรเงิน รำยงำนทำงกำรเงิน และระบบกำรควบคุมภำยในให้ มีควำมถูกต้ องและเพียงพอ
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คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556 คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบด้ วยบุคคลจำนวนรวมทั ้งสิ ้น 3 ท่ำน มีรำยชื่อ
ดังต่อไปนี ้
1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วธั นี พรรณเชษฐ์
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
2. ศำสตรำจำรย์กิตติคณ
ุ สุภำพรรณ รัตนำภรณ์
กรรมกำรตรวจสอบ
3. ดร.อนุพนั ธ์ กิจนิจชีวะ
กรรมกำรตรวจสอบ
โดยมี นำงสำวธัณย์จิรำ คุณำธิปศรีตระกูล

เป็ นเลขำนุกำรกรรมกำรตรวจสอบ

คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริ ษัทมีขอบเขต หน้ ำที่และควำมรั บผิดชอบต่ อคณะกรรมกำรบริ ษัท ดังต่ อไปนี ้
1. สอบทำนให้ บริษัทมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้ องและเพียงพอ
2. สอบทำนให้ บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยในที่เหมำะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทำนให้ บริษัทปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์และ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจำรณำ คัดเลือก เสนอแต่งตั ้งบุคคลซึ่งมีควำมเป็ นอิสระ เพื่อทำหน้ ำที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทและเสนอค่ำตอบแทน
ของบุคคลดังกล่ำว
5. เข้ ำร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ ำร่วมประชุมด้ วยอย่ำงน้ อยปี ละ 1 ครั ้ง
6. พิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ให้ เป็ นไปตำมกฎหมำยและข้ อกำหนดของ
ตลำดหลักทรัพย์ เพื่อให้ มนั่ ใจว่ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษัท
7. พิจำรณำควำมเป็ นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตั ้งโยกย้ ำยเลิก
จ้ ำงหัวหน้ ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรือหน่วยงำนอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยใน
8. จัดทำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรำยงำนประจำปี ของบริ ษัท ซึ่งรำยงำนดังกล่ำว ต้ องลงนำม
โดยประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และต้ องประกอบด้ วยข้ อมูลอย่ำงน้ อยดังต่อไปนี ้
8.1 ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้ ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท
8.2 ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษัท
8.3 ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์
หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัท
8.4 ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของผู้สอบบัญชี
8.5 ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์
8.6 จำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ ำร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน
8.7 ควำมเห็นหรือข้ อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ รับจำกกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ตำมกฎบัตร
8.8 รำยงำนอื่นที่เห็นว่ำผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ ไปควรทรำบภำยใต้ ขอบเขตหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบที่
ได้ รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท
9. ในกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ หำกพบหรือมีข้อสงสัยว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระทำซึง่ อำจมีผลกระทบ
อย่ำงมีนยั สำคัญต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริษัท ดังต่อไปนี ้
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9.1 รำยกำรที่เกิดควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์
9.2 กำรทุจริตหรือมีสงิ่ ผิดปกติหรือมีควำมบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภำยใน
9.3 กำรฝ่ ำฝื นกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง
กับธุรกิจของบริษัท
ให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนต่อคณะกรรมกำรของบริษัท เพื่อดำเนินกำรปรับปรุงแก้ ไขภำยในเวลำที่ คณะกรรมกำร
ตรวจสอบเห็นสมควร หำกคณะกรรมกำรบริ ษัทหรื อผู้บริ หำรไม่ดำเนินกำรให้ มีกำรปรับปรุ งแก้ ไขภำยในเวลำที่กำหนด
กรรมกำรตรวจสอบรำยใดรำยหนึ่งอำจรำยงำนว่ ำมี รำยกำร หรื อ กำรกระทำตำมข้ อ 9.1 9.2 และ 9.3 ต่อ สำนักงำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรือตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
10. ในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชีแจ้ งให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบทรำบว่ำได้ พบพฤติกำรณ์อนั ควรสงสัยว่ำกรรมกำรผู้จดั กำร หรือ
บุคคลซึง่ รับผิดชอบในกำรดำเนินงำนของบริษัทได้ กระทำผิดตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 ในมำตรำ 281/2 วรรคสอง มำตรำ 305 มำตรำ 306 มำตรำ 308 มำตรำ 309 มำตรำ 310 มำตรำ 311 มำตรำ 312
หรือมำตรำ 313 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ ำที่ดำเนินกำรตรวจสอบหำข้ อเท็จจริงดังกล่ำวโดยไม่ชักช้ ำ และให้ คณะ
กรรมกำรตรวจสอบรำยงำนผลกำรตรวจสอบในเบื อ้ งต้ นให้ แ ก่ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ หลักทรั พ ย์ แ ละตลำด
หลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทรำบภำยใน 30 วันนับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ งจำกผู้สอบบัญชี พฤติกำรณ์ อันควรสงสัยที่ต้องแจ้ ง
ตำมข้ ำงต้ นและวิธีกำรเพื่อให้ ได้ มำซึง่ ข้ อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติกำรณ์ดงั กล่ำว ให้ เป็ นไปตำมที่คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน
กำหนด
11. ในกรณีกรรมกำรตรวจสอบลำออกก่อนครบวำระกำรดำรงตำแหน่ง กรรมกำรตรวจสอบควรแจ้ งต่อบริษัท ล่วงหน้ ำ 1 เดือน
พร้ อมเหตุผล เพื่อให้ คณะกรรมกำรบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้ พิจำรณำแต่งตั ง้ กรรมกำรอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้ วน
ทดแทนบุคคลที่ลำออก
12. ปฏิบตั ิกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยด้ วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบปฏิ บัติงำนภำยในขอบเขตอำนำจหน้ ำที่ที่ ได้ รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษั ท และรับ ผิดชอบต่ อ
คณะกรรมกำรบริ ษัทโดยตรง ส่ว นคณะกรรมกำรบริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบกำรดำเนิ นงำนของบริ ษัทต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้ เสีย และ
บุคคลทัว่ ไป
กรรมกำรผู้จดั กำร
นำยเชฐ พัฒนกุล ดำรงตำแหน่งหน้ ำที่ กรรมกำรผู้จดั กำร ซึง่ มีขอบเขตอำนำจหน้ ำที่ดงั นี ้
ขอบเขตอำนำจหน้ ำที่ของกรรมกำรผู้จดั กำร
1. พิจำรณำแต่งตั ้ง โยกย้ ำย ถอดถอน เลิกจ้ ำงหรืออนุมตั ิกำรลำออก ของพนักงำนทุกระดับ
2. พิจำรณำผลตอบแทนพนักงำนซึ่งรวมถึงเงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์ อื่น รวมถึงกำรปรับผลตอบแทนประจำปี ของ
พนักงำนทุกระดับ
3. พิจำรณำอนุมตั ิกำหนดและเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขทำงกำรค้ ำตำมที่ได้ รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท
4. พิจำรณำอนุมตั ิกำรซื ้อสินทรัพย์ ถำวรในวงเงิน ตำมที่ได้ รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท
5. พิจำรณำดำเนินกำรที่เ กี่ยวข้ องกับกำรบริ หำรงำนทั่วไปของบริ ษัท แต่ไ ม่รวมถึงกำรดำเนินกำรที่ เกี่ยวกับกำรได้ ม ำและ
จำหน่ำยไปซึ่งสิน ทรัพย์ ข องบริ ษัท และรำยกำรที่เ กี่ยวโยงกัน โดยกำรดำเนินกำรในเรื่ อ งดังกล่ำ วให้ เป็ นไปตำมประกำศ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้ อง
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556 ผู้บริหำรของบริษัทประกอบด้ วยกลุม่ บุคคล จำนวนรวมทั ้งสิ ้น 16 ท่ำน มีรำยชื่อดังต่อไปนี ้
1. นำยเชฐ พัฒนกุล
กรรมกำรผู้จดั กำร
2. นำยธเนตร ขำเชิดชูไชย
ผู้จดั กำรฝ่ ำยพำณิชย์
3. นำยวิวฒ
ั น์ หอมละออ
ผู้จดั กำรฝ่ ำยโรงงำน
4. นำยธนวัฒน์ กุลประเสริฐรัตน์
ผู้จดั กำรฝ่ ำยทรัพยำกรบุคคล/กฎหมำย
5. นำงสำวสมจิตร บุญพิบลู ย์มิตร
ผู้จดั กำรฝ่ ำยบัญชี/กำรเงิน
6. นำยพงษ์ สนิ ม่วงศรี
ผู้จดั กำรฝ่ ำยควำมปลอดภัยฯ และระบบงำน
7. นำยโยทิน ธำรงเสำวภำคย์
ผู้จดั กำรฝ่ ำยผลิต คำสติ ้ง
8. นำยไพรัช ขำดี
ผู้จดั กำรฝ่ ำยผลิต เอ็กซ์ทรูชนั่
9. นำยพงศ์ธร ชื่นเจริญ
ผู้จดั กำรฝ่ ำยวิศวกรรม
10. นำงหนึง่ ฤทัย บุญเพ็ชร
ผู้จดั กำรฝ่ ำยวิจยั และเทคนิค
11. นำยวิทยำ มงคลขจิต
ผู้จดั กำรฝ่ ำย เทคนิคอล เซ็นเตอร์
12. นำยอุดมศักดิ์ เทียนจันทร์
ผู้จดั กำรฝ่ ำยคลังสินค้ ำและจัดส่ง
13. นำยพงศ์สนั ต์ อัศวะศิริจินดำ
ผู้จดั กำรฝ่ ำยขำยและผลิตภัณฑ์
14. นำงจันจิรำ ทุมสอน
ผู้จดั กำรฝ่ ำยขำยต่ำงประเทศ
15. นำงสำวธัณย์จิรำ คุณำธิปศรีตระกูล
ผู้ตรวจสอบภำยใน
16. นำงมัสยำ รุ่งเรือง
เลขำนุกำรกรรมกำรผู้จัดกำร
2. กำรสรรหำกรรมกำรและผู้บริ หำร
กำรสรรหำและเลือกตั ้งกรรมกำรของบริษัทให้ กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั ้งนี ้หลักเกณฑ์และวิธีกำรดังต่อไปนี ้
 กรรมกำรบริ ษั ท จะสรรหำบุคคลจำกผู้ที่มี คุณวุฒิ วัยวุฒิ และพิ จำรณำด้ ำ นประสบกำรณ์ ข องกำรทำงำนและน ำเสนอต่อ ที่
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อพิจำรณำคัดเลือกและได้ รับกำรเห็นชอบจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท
 เสนอรำยชื่อกรรมกำรบริษัทดังกล่ำวเพื่อขออนุมตั ิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจำรณำอนุมั ติให้ เลือกบุคคลนั ้นเข้ ำเป็ นกรรมกำร
บริษัทอย่ำงเป็ นทำงกำรต่อไป
 โดยกรรมกำรแต่ละรำยจะต้ องได้ รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ำกึง่ หนึง่ ของจำนวนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมี
สิทธิ์ออกเสียง โดยมีหลักเกณฑ์ดงั นี ้
1. ผู้ถือหุ้นท่ำนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ำกับหนึ่งหุ้นต่อหนึง่ เสียง
2. ในกำรเลือ กกรรมกำรอำจใช้ วิ ธีออกเสียงลงคะแนนเลือ กกรรมกำรเป็ นรำยบุคคลครำวละท่ำ น หรื อ ครำวละหลำยท่ำ น
รวมกันเป็ นคณะ หรื อด้ วยวิธีกำรอื่นใดก็ได้ ตำมแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในกำรลงมติแต่ละครัง้ ผู้ถือหุ้นต้ อง
ออกเสียงด้ วยคะแนนที่มีตำมข้ อ 1. ทั ้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่ท่ำนใด หรือคณะใดมำกน้ อยเพียงใดไม่ได้
3. กำรออกเสียงลงคะแนนเลือกตั ้งกรรมกำรให้ ใช้ เสียงข้ ำงมำก หำกมีคะแนนเสียงเท่ำกันให้ ประธำนที่ประชุมเป็ นผู้ออกเสียง
ชี ้ขำดองค์ประกอบ
กำรแต่งตั ้งคณะกรรมกำร ตำมข้ อ 22 และ 50 ของข้ อบังคับของบริษัท กรรมกำรหนึ่งในสำมจะต้ องออกจำกตำแหน่งตำม
วำระ เมื่อมีกำรประชุมสำมัญประจำปี ทุกครัง้ โดยกำรคัดเลือกกรรมกำรที่ต้องออกตำมวำระเมื่อครบเทอม ซึ่งจะคัดเลือก
จำกกรรมกำรที่ อ ยู่ใ นตำแหน่ ง นำนที่ สุด และประธำนจะขอให้ ที่ ป ระชุม พิ จ ำรณำให้ เ ลือ กตัง้ กรรมกำรใหม่ เ พื่ อ ให้
คณะกรรมกำรครบตำมจำนวน
สำหรับกำรสรรหำผู้บริหำรเป็ นไปตำมอำนำจหน้ ำที่ของกรรมกำรผู้จดั กำรตำมที่ได้ กล่ำวมำแล้ วข้ ำงต้ น
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ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่น นอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ให้ คณะกรรมกำรเลือกบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติ
และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ำมตำมกฎหมำยว่ำด้ วยบริษัทมหำชนจำกัดเข้ ำมำเป็ นกรรมกำรแทนในกำรประชุมคณะกรรมกำรในครำว
ถัดไป เว้ นแต่วำระของกรรมกำรจะเหลือน้ อยกว่ำสองเดือน
มติของคณะกรรมกำรต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของจำนวนกรรมกำรที่ยังเหลืออยู่ บุคคลซึ่ง เข้ ำเป็ น
กรรมกำรแทน จะอยู่ในตำแหน่งกรรมกำรได้ เพียงเท่ำวำระที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมกำรที่ตนแทน

3. ค่ ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริ หำร
ค่ ำตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
กรรมกำร
ในปี พ.ศ.2556 บริษัทจ่ำยค่ำตอบแทนรวมให้ กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ จำนวน 3 ท่ำน และกรรมกำรที่ไม่มีส่วนร่ วม
บริ หำรงำนจำนวน 2 ท่ำน เท่ำกับ 1,482,733.34 บำท โดยจ่ำยเป็ นค่ำตอบแทนประจำปี จำนวน 1,264,733.34 บำท และค่ำเบี ้ย
ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ จำนวน 4 ครั ้ง ค่ำเบี ้ยประชุมคณะกรรมกำรบริษัท จำนวน 6 ครัง้ เป็ นจำนวนเงินทั ้งสิ ้น 206,000.00
บำท และค่ำเบี ้ยประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั ้ง เป็ นจำนวนเงินทั ้งสิ ้น 12,000.00 บำท
ผู้บริ หำร
ในระหว่ำงปี พ.ศ.2556 บริษัทจ่ำยค่ำตอบแทนที่เป็ นตัวเงินรวมให้ กับกรรมกำรผู้จัดกำรและเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรเท่ำกับ 33,874,837.53
บำท โดยเป็ นค่ำตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน โบนัส และค่ำตอบแทนอื่นๆ นอกจำกนี ้ บริษัทได้ จ่ำยเงินสมทบเข้ ำกองทุนสำรองเลี ้ยง
ชีพสำหรับผู้บริหำรเป็ นจำนวนเงินรวม 1,029,824.00 บำท
ค่ ำตอบแทนอื่น
- ไม่มี –
4. กำรดูแลเรื่ องกำรใช้ ข้อมูลภำยใน
บริ ษัทได้ ป ระกำศเป็ นนโยบำยตั ้งแต่ปี พ.ศ. 2539 ในกำรที่ใ ห้ ผ้ บู ริ หำรรวมทั ้งพนักงำนของบริ ษัทยึดถือกฎข้ อ บังคั บว่ำ ด้ วยเรื่ อ ง
“จรรยำบรรณในกำรทำงำน” หรือที่เรียกว่ำ “Business Ethic” พนักงำนจะต้ องปฏิ บัติตำมคำสัง่ และข้ อควรปฏิ บัติที่บริ ษัทจัดทำขึ ้น
เพื่อใช้ เป็ นแนวทำงในกำรจำแนกประเภทเอกสำร กำรจัดกำรระบบเอกสำร และข้ อมูลทำงอีเลคโทรนิคส์ พนักงำนทุกคนจะต้ อง
รับผิดชอบในกำรเรี ยนรู้ เพื่อทำควำมเข้ ำใจต่อคำสัง่ ที่บังคับใช้ ข้ อมูลที่จัดทำขึ ้นภำยในกลุ่มบริ ษัทถือเป็ นทรัพย์ สินของบริ ษัท ที่
พนักงำนไม่สำมำรถนำไปเผยแพร่แก่บคุ คลภำยนอก (เว้ นแต่กรณีที่ต้องแสดงเอกสำรตำมที่กฎหมำยกำหนด) โดยไม่ได้ รับอนุญำต
จำกผู้มีอ ำนำจโดยตรงพนักงำนจะต้ อ งปฏิ บัติตำมคำสั่ง พนักงำนจะต้ อ งไม่ น ำข้ อ มูลควำมลับ ที่ ไ ด้ รับ จำกกำรท ำงำนในฐำนะ
พนักงำนไปใช้ เพื่อแสวงหำผลประโยชน์ สว่ นบุคคล
5. บุคลำกร
จำนวนพนักงำนของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556 แบ่งได้ ดงั นี ้
สำยงำนสำนักงำน
40 ท่ำน
สำยงำนผลิต
286 ท่ำน
รวม
326
ท่ำน
ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2556 บริษัทจ่ำยค่ำตอบแทนที่เป็ นตัวเงินรวมให้ กบั พนักงำนทุกประเภทรวมกันเท่ำกับ 75,566,058.25 บำท
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โดยเป็ นค่ำตอบแทนในรูปเงินเดือน โบนัส และค่ำตอบแทนอื่น ๆ นอกจำกนี ้ในระหว่ำงปี 2556 บริ ษัทได้ จ่ำยเงินสมทบเข้ ำกองทุน
สำรองเลี ้ยงชีพ เป็ นจำนวนเงินรวมทั ้งสิ ้น 2,472,935.75 บำท
ในระยะ 3 ปี ที่ผ่ำนมำ บริษัทไม่มีกำรเปลีย่ นแปลงจำนวนพนักงำนอย่ำงมีนัยสำคัญ หรือมีข้อพิพำทด้ ำนแรงงำนที่สำคัญ
6. นโยบำยที่สำคัญในกำรพัฒนำพนักงำน
บริษัทมีนโยบำยกำรพัฒนำพนักงำน ซึง่ ทั ้งนี ้นโยบำยดังกล่ำวเป็ นส่วนหนึ่งของนโยบำยคุณภำพว่ำ บริ ษัทจะจัดกำรฝึ กอบรมอย่ำง
ต่อเนื่องให้ กบั พนักงำนทุกท่ำน เพื่อให้ ตระหนักในกำรมีสว่ นรับผิดชอบในกำรปรับปรุ งคุ ณภำพสินค้ ำและบริ กำรตอบสนองควำมพึง
พอใจของลูกค้ ำ โดยกำหนดเป็ นนโยบำย และแผนฝึ กอบรมประจำปี โดยมีลกั ษณะกำรอบรม ตำมแผนซึ่งประกอบด้ วยกำรฝึ กอบรม
และทบทวนด้ ำนควำมปลอดภัยในกำรทำงำน กำรเปลีย่ นแปลงกรรมวิธีหรือเทคโนโลยีกำรผลิตใหม่ ๆ กำรเพิ่มควำมสำมำรถในกำร
ทำงำนให้ กบั บุคลำกรของบริษัท กำรพัฒนำบุคลำกร เพื่อให้ สอดคล้ องกับกำรพัฒนำองค์กร และอื่นๆ
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กำรกำกับดูแลกิจกำร
นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
คณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ ำที่ดำเนินธุรกิจให้ เป็ นไปในทำงที่ก่อให้ เกิดประโยชน์ สงู สุดต่อผู้ถือหุ้นและสร้ ำงควำมเป็ นธรรมกับผู้มีส่วน
ได้ เสียทุกฝ่ ำยควบคู่ไปกับกำรสร้ ำงสรรค์ สนิ ค้ ำและบริ กำรที่มีคณ
ุ ภำพ เพื่อตอบสนองต่อควำมต้ องกำรของลูกค้ ำ
คณะกรรมกำรบริษัทได้ ใช้ หลักบรรษั ทภิ บำลเป็ นบรรทัดฐำนในกำรควบคุมกำรบริ หำรจัดกำรธุรกิจให้ มีควำมโปร่ งใสและเป็ นธรรม
เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ถือหุ้นของบริษัท ผู้มีสว่ นได้ เสีย รวมทั ้งสังคมและชุมชนที่บริษัทดำเนินกิจกำรอยู่
เพื่อให้ สอดคล้ องกับหลักกำรข้ ำงต้ น บริษัทจึงได้ กำหนดเป็ นนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริ ษัทในทิศทำงเดียวกันกับที่ตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดในปี 2549 โดยได้ มีกำรแบ่งหมวดหมู่ออกเป็ น 5 หมวดดังนี ้
1. สิทธิของผู้ถอื หุ้น
สิทธิของผู้ถือหุ้นครอบคลุมสิทธิขั ้นพื ้นฐำนต่ำง ๆ ทั ้งในฐำนะนักลงทุนในหลักทรัพย์ และในฐำนะเจ้ ำของบริ ษัท เช่น สิทธิ ในกำรซื ้อ
ขำย โอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิ ในกำรที่จะได้ รับเงินปั นผล สิทธิ ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิ ในกำรแสดงควำมคิดเห็นหรื อตั ้ง
คำถำมใด ๆ ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงสิทธิในกำรร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น กำรเลือกตั ้งกรรมกำร และกำรเสนอ
แก้ ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อบังคับของบริษัท เป็ นต้ น
นอกเหนือจำกสิทธิ ขั ้นพื ้นฐำนต่ำง ๆ ที่กล่ำวข้ ำงต้ นแล้ ว ในปี 2556 บริ ษัทยังได้ ดำเนินกำรในเรื่ องต่ำง ๆ ที่เป็ นกำรส่งเสริ ม และ
อำนวยควำมสะดวกในกำรใช้ สทิ ธิของผู้ถือหุ้น ดังนี ้
1. ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่สำมำรถเข้ ำร่ วมประชุมด้ วยตนเอง บริ ษัทเปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะให้ กรรมกำรผู้จัดกำรหรื อ
กรรมกำรอิสระของบริษัท เข้ ำร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริ ษัทได้ จัดส่งไปพร้ อมกับ
หนังสือนัดประชุม
2. ในกำรประชุมได้ เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ แสดงควำมคิดเห็น ข้ อเสนอแนะ หรื อตั ้งคำถำมในวำระต่ำง ๆ อย่ำงอิสระ และ
ก่อนกำรลงมติในวำระใด ๆ ทั ้งนี ้ ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นได้ ให้ ข้อมูลรำยละเอียดในเรื่ องดังกล่ำว อย่ำงเพียงพอแก่ผ้ ถู ือหุ้น
โดยในวำระที่ผ้ ถู ือหุ้น มีข้อสงสัยหรื อข้ อซักถำม บริ ษัทได้ จัดให้ กรรมกำรบริ ษั ทและผู้บริ หำร ระดับ สูงของบริ ษัทเป็ นผู้ใ ห้
คำตอบตำมสำยงำนควำมรับผิดชอบของแต่ละท่ำน
3. บริ ษัทได้ เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นรำยย่อยเสนอวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ำรับกำรพิจำรณำ
เลือกตั ้งเป็ นกรรมกำรของบริษัทล่วงหน้ ำก่อนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 โดยบริ ษัทเปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นใช้
สิทธิตั ้งแต่วนั ที่ 7 ธันวำคม 2556 จนถึงวันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2557 โดยปรำกฎไม่มีผ้ ใู ดเสนอวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ำรับกำรพิจำณำเลือกตั ้งเป็ นกรรมกำรของบริษัทในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
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2. ควำมเท่ ำเทียมกันของผู้ถอื หุ้น
คณะกรรมกำรบริษัทคำนึงถึงกำรสร้ ำงควำมเท่ำเทียมกันให้ เกิดขึ ้นกับผู้ถือหุ้นทุกรำยทุกกลุ่ม ไม่ว่ำจะเป็ นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้ถือ
หุ้นรำยย่อย นักลงทุน หรือสถำบันกำรลงทุนของต่ำงประเทศ ดังนั ้นคณะกรรมกำรบริ ษัทจึงได้ สร้ ำงเครื่ องมือที่จะช่วยให้ เกิดควำม
เท่ำเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกฝ่ ำยโดยเฉพำะกับผู้ถือหุ้นรำยย่อย เช่น
 กำรกำหนดให้ สทิ ธิออกเสียงในที่ประชุมเป็ นไปตำมจำนวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละรำยถืออยู่ โดยหนึง่ หุ้นมีสทิ ธิเท่ำกับหนึง่ เสียง
 คณะกรรมกำรบริษัทได้ มอบหมำยให้ กรรมกำรอิสระเป็ นผู้มีหน้ ำที่ดแู ลผลประโยชน์ ของผู้ถือหุ้นรำยย่อย โดยสำมำรถเสนอแนะ
แสดงควำมคิ ดเห็น หรื อข้ อร้ องเรี ยนใด ๆ ที่ เป็ นเรื่ อ งของบริ ษัท ไปยัง กรรมกำรอิ สระ โดยที่ กรรมกำรอิ สระจะเป็ นผู้พิ จำรณำ
ตรวจสอบและดำเนินกำรตำมที่เห็นเหมำะสมในแต่ละเรื่อง หำกเรื่องใดที่กรรมกำรอิสระพิจำรณำแล้ ว เห็นว่ำเป็ นเรื่ องสำคัญที่
มีผลต่อผู้ถือหุ้น หรื อมีผลต่อกำรประกอบธุรกิจของบริ ษัท กรรมกำรอิสระจะดำเนินกำรแจ้ งให้ คณะกรรมกำรบริ ษัทรับทรำบ
หรือกรรมกำรอิสระอำจจะเสนอเรื่องดังกล่ำวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจำรณำกำหนดเป็ นวำระกำรประชุมในกำรประชุมผู้ถือ
หุ้น และแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทรำบ พร้ อมแนวทำงที่ทำงกรรมกำรอิสระได้ ดำเนินกำรแก้ ไขกับเรื่องนั ้น ๆ
 บริษัทเปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นรำยย่อยสำมำรถเสนอวำระกำรประชุม และ/หรือ แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ำรับกำรพิจำรณำ
เลือกตั ้งเป็ นกรรมกำร ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นไปยังกรรมกำรอิสระผ่ำนทำง เว็บไซต์ www.thaipolyacrylic.com หรือ
masaya.rungrueng@lucite.com หรือส่งไปรษณีย์ไปยังบริษัทตำมที่อยู่บนเว็บไซด์ Attention : คุณมัสยำ รุ่งเรือง
 คณะกรรมกำรบริ ษั ท มี กำรกำหนดมำตรกำรในกำรควบคุม และป้ องกัน กำรใช้ ข้ อมูลภำยในเพื่ อ ผลประโยชน์ ข องตนเ อง
โดยเฉพำะบุคคลในองค์กรที่เกี่ยวข้ องได้ แก่ กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำรระดับสูง และพนักงำนในหน่วยงำนที่เกี่ยวข้ องกับข้ อมูล
รวมทั ้งคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะของบุคคลดังกล่ำว เช่น ในกรณีที่กรรมกำรบริ ษัทหรื อผู้บริ หำรระดับสูงมีกำรซื ้อ
ขำยหลักทรัพย์ของบริษัทจะต้ องรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์ภำยใน 3 วันทำกำรให้ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์ และ
ตลำดหลักทรัพย์ทรำบ เพื่อเปิ ดเผยต่อสำธำรณะต่อไป
 คณะกรรมกำรบริษัทจะจัดให้ มีกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจำปี ภำยในสีเ่ ดือนนับแต่วนั สิ ้นรอบปี บัญชีของบริษัท และดูแล
ให้ มีกำรจัดส่งหนังสือนัดประชุมและวำระกำรประชุมที่มีควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัทในแต่ละวำระที่บรรจุเข้ ำในกำร
ประชุมผู้ถือหุ้น พร้ อมเอกสำรประกอบอย่ำงเพียงพอให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทั ้งในประเทศและต่ำงประเทศให้ ทนั ตำมกำหนดเวลำ
รวมทั ้งนำส่งข้ อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกำรประชุม เช่น รำยงำนประจำปี หนังสือมอบฉันทะ รวมทั ้งกำรแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้
รับทรำบรำยละเอียดของมำตรกำรต่ำง ๆ ที่จะใช้ ระหว่ำงกำรประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ มีเวลำเพียงพอในกำรศึกษำ
เอกสำร ข้ อมูล และมำตรกำรหรือระเบียบกำรต่ำง ๆ ก่อนที่จะเข้ ำร่ วมกำรประชุมผู้ถือหุ้น
ในวันประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือ หุ้นทุกท่ำนมีสิทธิ โดยเท่ำเทียมกันในกำรแสดงควำมคิดเห็น เสนอแนะหรื อตั ้งคำถำมในวำระต่ำง ๆ ใน
ระหว่ำงที่ดำเนินกำรประชุม
นอกเหนื อจำกกำรประชุม ผู้ถือหุ้น สำมัญประจ ำปี แล้ ว คณะกรรมกำรบริ ษั ทอำจจัดให้ มีกำรประชุม ผู้ ถื อหุ้นวิ สำมัญ ได้ ตำมที่
เห็นสมควร ในทำนองเดียวกันผู้ถือหุ้นสำมำรถร้ องขอให้ มีกำรเรี ยกประชุมวิสำมัญได้ โดยกำรร่ วมเข้ ำชื่อและทำเป็ นเอกสำรลำย
ลักษณ์อกั ษรให้ ถกู ต้ องตำมข้ อบังคับของบริษัท ซึ่งบริ ษัทจะต้ องจัดให้ มีกำรประชุมผู้ถือหุ้นวิสำมัญ ภำยในหนึ่งเดือนนับจำกวันที่
ได้ รับเอกสำรกำรร้ องขอจำกผู้ถือหุ้น
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บริ ษัทได้ ให้ ควำมสำคัญและเคำรพสิทธิของผู้ถอื หุ้น โดยปฏิบัติตำมนโยบำยที่บริ ษัทกำหนดไว้ ข้ำงต้ น และได้ ดำเนิ นกำร
โดยสรุ ป ดังนี ้
 บริษัทได้ จดั ส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ระบุวนั ที่ เวลำ และสถำนที่จัดประชุม แจ้ งแก่ผ้ ถู ือหุ้นทรำบเป็ นกำรล่วงหน้ ำ 14 วัน
ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยในปี 2556 บริษัทได้ จดั ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นจำนวน 1 ครั ้งในวันที่ 22 เมษำยน พ.ศ. 2556 โดยใช้
วิธีกำรประชุมแบบ Record Date
 ในวันประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น มีกรรมกำรบริ ษัทจำนวน 5 ท่ำน จำกจำนวน 9 ท่ำน (ถือว่ำเกินกึ่งหนึ่ง) ผู้สอบบัญชีและผู้บริ หำร
ระดับสูง เข้ ำร่วมประชุม โดยรำยชื่อผู้เข้ ำร่วมประชุมเป็ นไปตำมรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น
 ได้ กำหนดให้ มีบตั รลงคะแนนเสียง โดยให้ ผ้ ถู ือหุ้นใช้ สทิ ธิออกเสียงในเรื่องสำคัญ ๆ แยกออกจำกกัน เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสำมำรถใช้
สิทธิในแต่ละวำระได้ อย่ำงอิสระ พร้ อมทั ้งตรวจนับคะแนนเสียงและเปิ ดเผยกำรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ลงมติ (เห็นด้ วย / ไม่
เห็นด้ วย / งดออกเสียง) ในแต่ละวำระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 กำหนดข้ อห้ ำมไม่ให้ มีกำรใช้ ข้อมูลที่ได้ จำกกำรเป็ นกรรมกำร ผู้บริ หำรและพนักงำนในกำรหำประโยชน์ ส่วนตนหรื อทำธุรกิจ
แข่งขันกับบริษัท หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง รวมทั ้งไม่ใช้ ข้อมูลภำยในเพื่อประโยชน์ ส่วนตนในกำรซื ้อขำยหุ้นของบริ ษัท ซึ่งระบุไว้ ใน
คู่มือจรรยำบรรณในกำรทำงำน และในปี 2556 ไม่ปรำกฏว่ำมีรำยกำรขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ และกำรใช้ ข้อมูลภำยในเพื่ อ
ประโยชน์ ของตนในกำรซื ้อขำยหุ้นของบริ ษัทแต่อย่ำงใด รวมทั ้งได้ เปิ ดเผยโครงสร้ ำงกำรถือหุ้นของบริ ษัทของปี 2556 ไว้ ใน
รำยงำนประจำปี อย่ำงชัดเจน
 บริ ษัทได้ เปิ ดเผยรำยละเอียดของผู้ได้ รับกำรเสนอชื่อเป็ นกรรมกำร กรรมกำรอิสระ และผู้สอบบัญชีของบริ ษัทในหนังสือนัด
ประชุมผู้ถือหุ้น ที่สง่ ให้ กบั ผู้ถือหุ้นทั ้งหมด
 ตั ้งแต่ปี 2552 บริษัทเปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นรำยย่อยนำเสนอวำระกำรประชุมเพิ่มเติม ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นแก่ กรรมกำรบริ ษัท
โดยเสนอผ่ำนทำงเว็บไซต์ www.thaipolyacrylic.com หรือ masaya.rungrueng@lucite.com
 และเปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นรำยย่อยมีสทิ ธิเสนอชื่อผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติเหมำะสมมำดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริ ษัท โดยสำมำรถเสนอ
ผ่ำนทำงเว็ บไซต์ www.thaipolyacrylic.com หรื อ masaya.rungrueng@lucite.com เพื่ อให้ คณะกรรมกำรอิสระพิจำรณำ
ก่อนนำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทอีกครั ้งหนึ่ง
3. บทบำทต่ อผู้มีส่วนได้ เสีย
บริษัทยึดมัน่ ในควำมรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ สว่ นเสียทุกฝ่ ำยเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน โดยกำรบริ หำรจัดกำรและกำรดำเนิน
ธุรกิจของบริษัทไม่ว่ำเรื่องใด ๆ จะต้ องไม่กระทบสิทธิหรือสร้ ำงควำมเสียหำยต่อผู้มีส่วนได้ เสียที่เกี่ยวข้ อง เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงำน
ลูกค้ ำ เจ้ ำหนี ้ คู่แข่งขัน ชุมชนและสังคม
 ผู้ถือหุ้น : นอกจำกสิทธิขั ้นพื ้นฐำนที่กำหนดไว้ ตำมกฎหมำยและสิทธิต่ำง ๆ ตำมที่บริ ษัทกำหนดไว้ ในหัวข้ อสิทธิ ของผู้ถือหุ้น
ข้ ำงต้ นแล้ ว บริษัทยังได้ ให้ สทิ ธิ ผ้ ถู ือหุ้นในกำรเสนอแนะข้ อคิดเห็นต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัทในฐำนะเจ้ ำของ
บริ ษั ทผ่ำ นกรรมกำรอิ สระของบริ ษั ท โดยคณะกรรมกำรอิสระจะพิจำรณำกลัน่ กรองทุกเรื่ อ งด้ ว ยควำมรอบคอบและถื อเป็ น
ควำมลับ ก่อนที่จะเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทต่อไป
 พนักงำน : บริษัทถือว่ำพนักงำนเป็ นทรัพยำกรที่สำคัญยิ่งต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยของบริษัท และมีกำรพัฒนำพนักงำนให้ มีขีด
ควำมสำมำรถเพิ่ มขึน้ อย่ ำงต่อ เนื่ อง พนักงำนจะได้ รับกำรปฏิ บัติอ ย่ำ งเป็ นธรรมทัง้ ในด้ ำนผลตอบแทนและสวัสดิ กำรของ
พนักงำน เช่น กำรให้ สวัสดิกำรในกำรรักษำพยำบำล กำรจัดกองทุนสวัสดิกำรพนักงำน รวมถึงกำรจัดกำรสภำพแวดล้ อมในกำร
ทำงำนให้ มีควำมปลอดภัยและสุขอนำมัย เพื่อให้ เป็ นไปตำมนโยบำยดังกล่ำว บริ ษัทได้ จัดทำคู่มือข้ อบังคับเกี่ยวกับกำรทำงำน
เสมือนหนึง่ เป็ นกลไกให้ พนักงำนทุกท่ำน
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สำมำรถแจ้ งหรือร้ องเรียนเรื่องใด ๆ ของภำยในองค์กรที่เกี่ยวกับกำรกระทำผิดที่ผิดกฎหมำย ผิดต่อจรรยำบรรณ หรื อกำรไม่ได้
รับควำมเป็ นธรรม
นอกจำกนี ้ บริ ษัทยังคงมุ่งเน้ นให้ กำรดูแลพนักงำนปฏิ บัติงำนอย่ำงมีควำมสุข โดยปรั บปรุ งสภำพแวดล้ อมในกำรทำงำนให้
ปลอดภัย ดูแลสวัสดิกำรทั ้งด้ ำนสุขภำพและนันทนำกำรต่ำง ๆ อย่ำงเหมำะสม
ลูกค้ ำ : บริ ษัทมีควำมมุ่งมั่นที่จะให้ ผ้ ใู ช้ สินค้ ำและบริ กำรได้ รับประโยชน์ สงู สุดทั ้งด้ ำนคุณภำพสินค้ ำและบริ กำรในรำคำที่
เหมำะสม ลูกค้ ำจะได้ รับข่ำวสำรและข้ อมูลที่ เกี่ยวข้ องกับสิน ค้ ำและบริ กำรอย่ำงเพียงพอ รวมถึงวิ ธีกำรร้ องเรี ยนเกี่ยวกับ
สินค้ ำและบริกำร เพื่อให้ ลกู ค้ ำได้ รับควำมพึงพอใจสูงสุด
เจ้ ำหนี ้ : บริ ษัท จะสร้ ำ งและรั กษำควำมสัมพัน ธ์ อันดี กับเจ้ ำ หนี ้เพื่อ ให้ เ กิดควำมเชื่ อมั่นและไว้ ว ำงใจ ด้ วยกำรยึดมั่น ต่ อ
ข้ อตกลงใด ๆ ที่ได้ ทำไว้ ควบคู่ไปกับกำรปฏิบตั ิตำมพันธกรณีใด ๆ ที่ได้ ทำไว้ กบั เจ้ ำหนี ้
คู่แข่งทำงกำรค้ ำ : บริษัทจะพึงปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทำงกำรค้ ำภำยใต้ กรอบของกฎหมำยและหลักกำรทำงกำรค้ ำที่เป็ นที่ยอมรับ
ทัว่ ไป บริษัทจะดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในกรอบของกำรค้ ำที่เป็ นธรรม และไม่ดำเนินกำรใด ๆ ที่เอำเปรี ยบคู่แข่งทำงกำรค้ ำ
ด้ วยวิธีที่ไม่ชอบด้ วยกฎหมำย
ชุมชนและสังคม : บริษัทจะยังคงดำเนินธุรกิจที่เป็ นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคมและชุมชนที่บริษัทตั ้งอยู่ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
กำรเพิ่มโอกำสในกำรศึกษำและพัฒนำศักยภำพของเยำวชน ทั ้งด้ ำนกีฬำ กำรสรรค์สร้ ำงนวัตกรรม วิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี
รวมถึงกำรร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงำนรำชกำรในกำรป้องกันกำรดำเนินกำรใด ๆ ที่อำจเป็ นอันตรำยหรื ออำจส่งผลกระทบ
ต่อสิง่ แวดล้ อมต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม

4. กำรเปิ ดเผยข้ อมูลและควำมโปร่ งใส
นอกเหนือ จำกกำรเปิ ดเผยรำยงำนทำงกำรเงิ นหรื อ สำรสนเทศอื่น ๆ ต่ อสำธำรณชนผ่ำนช่อ งทำงต่ ำง ๆ ตำมเงื่อ นไขที่กฎหมำย
กำหนด โดยรำยงำนดังกล่ำวต้ องถูกต้ อง เรียบร้ อย เพียงพอ และเป็ นข้ อมูลปั จจุบนั ซึง่ บริษัทได้ เปิ ดเผยข้ อมูลต่อไปนี ้ เพื่อแสดงถึง
ควำมโปร่งใสในกำรดำเนินธุรกิจ คือ
 เปิ ดเผยข้ อมูลกำรปฏิบต
ั ิหน้ ำที่ในคณะอนุกรรมกำรชุดต่ำง ๆ เช่น จำนวนครั ้งของกำรประชุม
 รำยงำนนโยบำยกำรกำกับดูแ ลกิจกำรและผลกำรปฏิบต
ั ิงำนตำมนโยบำย
ในปี 2550 บริ ษัท ได้ กำหนดนโยบำยกำกับ ดูแ ลกิ จ กำรอย่ ำงเป็ นลำยลักษณ์ อักษรเรี ยบร้ อยแล้ ว และได้ มี กำรเปิ ดเผยผลกำร
ปฏิบตั ิงำนตำมนโยบำยในรำยงำนประจำปี 2556 และเผยแพร่บนเว็บไซต์ www.thaipolyacrylic.com ภำยใต้ หัวข้ อกำรกำกับดูแล
กิจกำร
 เปิ ดเผยนโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนแก่กรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูง รวมทั ้งรู ปแบบลักษณะและจำนวนค่ำตอบแทนที่แต่ละ
ท่ำนได้ รับจำกกำรเป็ นกรรมกำรในคณะกรรมกำรแต่ละชุด
 เปิ ดโอกำสให้ บุค คลทั่ ว ไป รวมถึ ง ชุ ม ชนและหน่ ว ยงำนต่ ำ ง ๆ ซั ก ถำมข้ อสงสัย ต่ ำ ง ๆ เกี่ ย วกั บ บริ ษั ท ผ่ ำ นทำงเว็ บ ไซต์
www.thaipolyacrylic.com ผ่ำนทำงกรรมกำรผู้จัดกำรหรือผู้บริหำรที่ได้ รับมอบอำนำจ เพื่อนัดหมำยในกำรพบปะกัน
 เนื่องจำกกรรมกำรบริษัทบำงท่ำนมีแหล่งพำนักอยู่ต่ำงประเทศ อำจพิจำรณำส่งตัวแทนที่ได้ รับมอบอำนำจ ท่ำนใดท่ำนหนึ่งมำ
เข้ ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ แต่อย่ำงไรก็ตำมคณะกรรมกำรถือเป็ นนโยบำยให้ กรรมกำรบริ ษัททุกท่ำนเข้ ำร่ วมประชุมทุกครัง้ ที่มี
วำระสำคัญ เช่น กำรพิจำรณำและอนุมัติแ ผนกำรลงทุนและขยำยกิจกำรของบริ ษัท กำรพิจำรณำผลกำรดำเนินงำนและงบ
กำรเงินประจำปี เป็ นต้ น
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ทั ้งนี ข้ ้ อ มูลต่ ำ ง ๆ เหล่ำ นี ้ บริ ษัท ยัง ได้ เ ปิ ดเผยข้ อ มูลเกี่ ยวกับ รำยชื่ อ บทบำท หน้ ำ ที่ ข องคณะกรรมกำรบริ ษั ท คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ จำนวนค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริ หำร รวมถึงรำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริ ษัทต่อรำยงำนกำรเงิน
ในรำยงำนประจำปี 2556 ทั ้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ
5. โครงสร้ ำงคณะกรรมกำรบริ ษัท บทบำท หน้ ำที่ควำมรั บผิ ดชอบคณะกรรมกำรบริ ษัทและคณะอนุ กรรมกำรชุดย่ อย
ต่ ำง ๆ
5.1 โครงสร้ ำงคณะกรรมกำรบริ ษัท
ในปั จจุบนั บริษัทมีคณะกรรมกำร จำนวน 9 ท่ำน ประกอบด้ วยกรรมกำรอิสระ 3 ท่ำน กรรมกำรที่ไม่มีส่วนร่ วมบริ หำร 2 ท่ำน และ
ผู้บริหำรระดับสูงของบริษัทจำนวน 1 ท่ำน และที่เหลือให้ เป็ นตัวแทนกรรมกำรของผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
5.2 ประธำนกรรมกำรบริ ษัทและกรรมกำรผู้จดั กำร
บริษัทได้ แบ่งแยกบทบำทหน้ ำที่ควำมรับผิดชอบระหว่ำงประธำนกรรมกำรบริ ษัทและกรรมกำรผู้จัดกำรอย่ำงชัดเจน โดยประธำน
กรรมกำรบริ ษัท เป็ นผู้กำหนดนโยบำยและกำกับ ดูแ ลกำรดำเนิน งำนของผู้บริ หำรระดับสูงในระดับ นโยบำย ขณะที่ กรรมกำร
ผู้จัดกำรและผู้บริ ห ำรของบริ ษัทมี หน้ ำ ที่บริ หำรงำนของบริ ษัท ในด้ ำนต่ำ ง ๆ ให้ เป็ นไปตำมนโยบำยที่กำหนด ดัง นั ้น ประธำน
กรรมกำรบริษัทและกรรมกำรผู้จัดกำรจึงไม่ได้ เป็ นบุคคลคนเดียวกัน เพื่อให้ มนั่ ใจว่ำกำรทำงำนของทั ้งสองฝ่ ำยเป็ นอิสระต่อกัน
บริษัทไม่ได้ เลือกกรรมกำรอิสระท่ำนใดท่ำนหนึ่งมำดำรงตำแหน่งประธำนกรรมกำรบริ ษัท ตำมแนวทำงกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ที่
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้ แต่กรรมกำรอิสระสำมำรถแสดงควำมเห็นอย่ำงเป็ นอิสระต่อคณะกรรมกำรบริษัท
5.3 คณะอนุกรรมกำรชุดย่ อย
เพื่อให้ เหมำะกับโครงสร้ ำงของคณะกรรมกำรของบริ ษัท บริ ษัทจึงได้ มอบหมำยให้ คณะกรรมกำรอิสระทั ้ง 3 ท่ำน ทำหน้ ำที่เป็ น
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึง่ มีหน้ ำที่รำยงำนผลกำรปฏิบตั ิงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทโดยตรง
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีอำนำจหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรกำกับดูแล ทบทวน และประเมินกำรดำเนินธุรกิจให้ บริ ษัทปฏิ บัติ
ตำมกฎหมำยและข้ อบังคับของทำงรำชกำร ตลอดจนกฎระเบียบและกฎข้ อบังคับว่ำด้ วยเรื่องจรรยำบรรณ
นอกจำกนี ้ คณะกรรมกำรตรวจสอบยังมี ควำมรับ ผิดชอบในกำรดูแลและกำรพัฒ นำกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินและระบบกำร
รำยงำนให้ เป็ นไปตำมมำตรฐำนสำกล รวมถึงมีหน้ ำที่ในกำรดูแลและทบทวนระบบกำรควบคุมและกำรตรวจสอบ ตลอดจนระบบ
กำรบริหำรควำมเสีย่ งของบริษัทว่ำมีระบบที่ดีเพียงพอ ทันสมัยและมีประสิทธิภำพอยู่เสมอ
คณะกรรมกำรตรวจสอบสำมำรถทำหน้ ำที่ที่ได้ รับมอบหมำยอย่ำงอิสระ โดยอำจมอบหมำยหรือกำกับดูแลให้ ผ้ ตู รวจสอบภำยใน ทำ
กำรตรวจสอบระบบทุกระบบ และสำมำรถนำเสนอข้ อคิดเห็นได้ อย่ำงเต็มที่ต่อคณะกรรมกำรบริ ษัท นอกจำกนี ้ คณะกรรมกำร
ตรวจสอบสำมำรถหำรือร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหำรระดับสูงในเรื่องต่ำง ๆ ของบริ ษัท หรื ออำจใช้ บริ กำรปรึกษำจำกผู้เชี่ยวชำญ
ในสำขำอำชีพต่ำง ๆ ตำมควำมเหมำะสม เช่น ผู้เชี่ยวชำญด้ ำนกฎหมำยและกำรบัญชี เป็ นต้ น
บริษัทสนับสนุนให้ มีคณะกรรมกำรสรรหำ หรือคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน ตำมที่ตลำดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยกำหนด
ไว้ แต่เนื่องจำกคณะกรรมกำรบริ ษัทยังสำมำรถรับหน้ ำที่งำนในส่วนดังกล่ำวได้ บริ ษัทจึงไม่ได้ จัดตั ้งคณะอนุกรรมกำรดังกล่ำวใน
ขณะนี ้
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5.4 หน้ ำที่ควำมรั บผิดชอบของคณะกรรมกำรบริ ษัท
คณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ ำที่รับผิดชอบต่อกำรกำหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ นโยบำยและวัตถุประสงค์ ของบริ ษัท รวมถึงกำรทบทวน
แผนกลยุทธ์ อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อสร้ ำงควำมมัน่ ใจในควำมเจริญเติบโตขององค์กร รวมทั ้งกำรดำเนินกิจกำรที่มีประสิทธิ ภำพ และมี
ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันกับกำรเปลีย่ นแปลงของสภำวะกำรแข่งขันของโลกอยู่เสมอ
นอกจำกนี ้ คณะกรรมกำรบริษัทยังมีหน้ ำที่ประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของผู้บริหำรระดับสูงของบริษัท ภำพรวมของกำรดำเนินงำน
และกำรดูแลระบบกำรบริหำรควำมเสีย่ ง รวมถึงกำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร เพื่อให้ แน่ใจว่ำบริษัทมีควำมต่อเนื่อง
ในกำรพัฒนำระบบและกำรดำเนินกำรสอดคล้ องกับมำตรฐำนสำกล
กรรมกำรบริษัทต้ องเป็ นผู้อุทิศเวลำและทุ่มเทอย่ำงเต็มที่ในกำรบริ หำรจัดกำร เพื่อประโยชน์ ของบริ ษัทโดยรวมเป็ นสำคัญ และให้
ควำมสำคัญในเรื่ อ งกำรรักษำผลประโยชน์ ข องบริ ษัท โดยไม่แ สวงหำประโยชน์ ส่ว นตน หรื อ กำรกระทำกำรใด ๆ ที่ ขัดแย้ ง กับ
ผลประโยชน์ ข องบริ ษัท ซึ่งหน้ ำ ที่สูงสุดของคณะกรรมกำรบริ ษั ทก็ คือ กำรดูแลควำมมี เสถียรภำพ และกำรเจริ ญเติบ โตอย่ ำ ง
ต่อเนื่องของบริษัท ตลอดจนกำรรักษำสมดุลยภำพและควำมต่อเนื่อง เพื่อผลประโยชน์ ของผู้มีส่วนได้ เสียรวมทั ้งผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
เป็ นสำคัญ
ในปี 2556 ได้ มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทจำนวน 6 ครั ้ง และในกำรประชุมแต่ละครัง้ บริ ษัทได้ จัดส่งเอกสำรประกอบวำระกำร
ประชุมล่วงหน้ ำ เพื่อให้ กรรมกำรบริษัทมีเวลำที่จะศึกษำข้ อมูลในเรื่องต่ำง ๆ อย่ำงเพียงพอ
ในกำรพิจำรณำเรื่องต่ำง ๆ ประธำนกรรมกำรบริษัทซึง่ ทำหน้ ำที่ประธำนในที่ประชุม และได้ เปิ ดโอกำสให้ กรรมกำรแสดงควำมเห็น
ได้ อย่ำงอิสระ ในกำรลงมติในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทให้ ถือมติของเสียงข้ ำงมำก โดยให้ กรรมกำรท่ำนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง ถ้ ำ
คะแนนเสียงเท่ำกันประธำนในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชี ้ขำด
เมื่อสิ ้นสุดกำรประชุม เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัทเป็ นผู้มีหน้ ำที่จดั ทำรำยงำนกำรประชุม และจัดส่งให้ ประธำนกรรมกำรบริ ษัท
พิจำรณำลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้ อง สำหรับรำยงำนกำรประชุม ที่ประชุมรับรองแล้ วจะถูกจัดเก็บอย่ำงเป็ นระบบในรู ปแบบ
ของเอกสำร ณ สำนักงำนกรรมกำรผู้จัดกำร โดยจัดเก็บพร้ อมกับเอกสำรแนบประกอบวำระกำรประชุมต่ำง ๆ เพื่อสะดวกในกำร
สืบค้ นอ้ ำงอิง
นอกจำกนี ้ บริษัทได้ จดั ให้ มีหน่วยงำนตรวจสอบภำยในขึ ้นในองค์ กร ตั ้งแต่ปี 2543 โดยทำหน้ ำที่ในกำรตรวจสอบควำมเพียงพอ
ของระบบกำรควบคุมภำยใน กำรติดตำมผลกำรดำเนินงำนของฝ่ ำยจัดกำร และกำรดูแลควำมเสี่ยงโดยหน่วยงำนนี ้เป็ นหน่วยงำน
อิสระ และรำยงำนผลโดยตรงกับ คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริ ษั ท ซึ่งในปี 2556 ผู้ตรวจสอบภำยในมี กำรประชุมร่ วมกับ
คณะกรรมกำรตรวจสอบทั ้งสิ ้น 4 ครัง้ และคณะกรรมกำรตรวจสอบเข้ ำประชุมครบองค์ ประชุม ทุกครัง้ ผลกำรปฏิ บัติงำนของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ จัดทำเป็ นรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบหลังเสร็จสิ ้นกำรประชุมทุกครั ้ง
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5.5 คุณสมบัติกรรมกำรบริ ษัทและกำรสรรหำ
คณะกรรมกำรบริษัทเป็ นผู้พิจำรณำคัดเลือกบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมำะสมเข้ ำมำดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริ ษัทแทนกรรมกำรที่ออก
ตำมวำระหรือด้ วยเหตุผลใดก็ตำม โดยกำรพิจำรณำและเสนอรำยชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจำรณำอนุมั ติ โดยผู้ที่ถูกเสนอชื่อนั ้น
จะต้ อ งมีคุณสมบัติสงู ประกอบด้ วยผู้เชี่ยวชำญในงำนสำขำต่ำ ง ๆ มีวิสัยทัศน์ และควำมเป็ นผู้นำ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และมี
ประวัติดีทำงด้ ำนศีลธรรม และจริยธรรม และมีขีดควำมสำมำรถในกำรทำหน้ ำที่ของตนเยี่ยงมืออำชีพ
5.6 วำระกำรดำรงตำแหน่ งของกรรมกำรบริ ษัท
คณะกรรมกำรบริ ษัท รวมถึง กรรมกำรอิสระมีวำระดำรงตำแหน่ งครำวละ 3 ปี นับแต่วันแต่งตัง้ และ กรรมกำรบริ ษัทหนึ่ง ในสำม
จะต้ องออกจำกตำแหน่งตำมข้ อบังคับของบริ ษัท อย่ำงไรก็ตำม กรรมกำรบริ ษัทที่ครบวำระดำรงตำแหน่ง อำจได้ รับกำรพิจำรณำ
เสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั ้งเป็ นกรรมกำรบริษัทต่อเนื่องได้ และเมื่อมีกรรมกำรบริ ษัทท่ำนใดพ้ นจำกตำแหน่ง หรื อมีเหตุใด
ที่กรรมกำรบริษัทไม่สำมำรถอยู่ได้ จนครบวำระให้ ผ้ ทู ี่ได้ รับตำแหน่งแทนอยู่ในตำแหน่งนั ้นเพียงเท่ำวำระของกรรมกำรบริ ษัทที่พ้นจำก
ตำแหน่งเหลืออยู่
5.7 ค่ ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริ ษัทและผู้บริ หำร
กรรมกำรบริ ษัท ไม่ ได้ รับ ผลตอบแทนใด ๆ ในรู ป ของผลประโยชน์ หรื อค่ ำตอบแทนใด ๆ ทัง้ สิ ้นในกำรเข้ ำมำเป็ นกรรมกำรบริ ษั ท
ยกเว้ นกรรมกำรอิสระ และกรรมกำรที่ไม่มีส่วนร่ วมบริ หำรงำนเท่ำนั ้น ซึ่งกรรมกำรอิสระและกรรมกำรที่ ไม่มีส่วนร่ วมบริ หำรงำนจะ
ได้ รับค่ำตอบแทนกรรมกำรประจำปี และเบี ้ยประชุมที่ได้ พิจำรณำว่ำเหมำะสมเมื่อเทียบกับอุตสำหกรรมในหมวดเดียวกัน นอกจำกนี ้
กรรมกำรผู้จดั กำรได้ รับค่ำตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน โบนัส และค่ำตอบแทนอื่นๆ
ประธำนกรรมกำรและคณะกรรมกำรบริ ษัทเป็ นผู้พิจำรณำค่ำตอบแทนของกรรมกำรผู้จัดกำรและผู้บริ หำรระดับสูง โดยพิจำรณำ
จำกผลกำรปฏิ บัติงำนส่วนบุคคล และจำกภำพรวมของผลประกอบกำรของบริ ษั ทประจ ำปี เปรี ยบเทียบกับ เป้ำหมำยประจำปี ที่
กำหนดไว้ ในแต่ละปี เป็ นสำคัญ
สำหรับรำยละเอียดเกี่ยวกับค่ำตอบแทนกรรมกำรอิสระ กรรมกำรที่ไม่มีส่วนร่ วมบริ หำรงำน กรรมกำรผู้จัดกำรและผู้บริ หำร ของปี
2556 ยกเว้ นกรรมกำรบริษัท ที่ไม่ได้ รับค่ำตอบแทนใด ๆ จำกกำรเข้ ำมำเป็ นกรรมกำรบริ ษัทแต่อย่ำงใด บริ ษัทได้ เปิ ดเผยจำนวนเงิน
รวมในหมวดกำรจัดกำรของ 56-1 และรำยงำนประจำปี 2556
5.8 กำรบริ หำรควำมเสี่ยง
คณะกรรมกำรเป็ นผู้กำหนดนโยบำยต่ำง ๆ และจัดทำระบบกำรจัดกำรควำมเสี่ยง เพื่อป้องกันและบริ หำรจัดกำรควำมเสี่ยงต่ำง ๆ
ที่ได้ กำหนดในแผนกำรจัดกำร ระบบกำรจัดกำรควำมเสี่ยงดังกล่ำวใช้ ในทุกหน่วยงำนของบริ ษัท พร้ อมกำรจัดระบบกำรติ ดตำม
กำรวิเครำะห์ กำรเทียบมำตรฐำน และกำรประเมินกำรจัดกำรควำมเสี่ยง รวมทั ้งระบบกำรตรวจสอบ และเพื่อควำมมั่นใจว่ำบริ ษัท
ได้ มีกำรดำเนินกำรด้ ำนกำรบริ หำรควำมเสี่ยง และมีประสิทธิ ภำพในกำรดำเนินกำรที่ดีและเหมำะสม คณะกรรมกำรบริ ษัทจึงได้
มอบหมำยให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ นผู้มีห น้ ำที่ กำกับ ดูแลระบบกำรตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบจะมี กำรจัดท ำ
รำยงำนควำมคืบหน้ ำของกำรดำเนินกำรบริหำรควำมเสีย่ งให้ คณะกรรมกำรรับทรำบอย่ำงต่อเนื่อง
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ควำมรั บผิดชอบต่ อสังคม
บริษัท ไทยโพลีอะคริ ลคิ จำกัด (มหำชน) มุ่งมัน่ และส่งเสริมในกำรประกอบกิจกำรด้ วยควำมเป็ นธรรม ยึดหลักจริยธรรม
จรรยำบรรณ และกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี เพื่อสร้ ำงควำมยัง่ ยืน ควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อมอย่ำงต่อเนื่อง

กำรประกอบกิจกำรด้ วยควำมเป็ นธรรม
คณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ ำที่ดำเนินธุรกิจให้ เป็ นไปในทำงที่ก่อให้ เกิดประโยชน์ สงู สุดต่อผู้ถือหุ้นและสร้ ำงควำมเป็ นธรรมกับผู้มีส่วน
ได้ เสียทุกฝ่ ำยควบคู่ไปกับกำรสร้ ำงสรรสินค้ ำและบริกำรที่มีคณ
ุ ภำพ เพื่อตอบสนองต่อควำมต้ องกำรของลูกค้ ำ
คณะกรรมกำรบริษัทได้ ใช้ หลักบรรษั ทภิ บำลเป็ นบรรทัดฐำนในกำรควบคุมกำรบริ หำรจัดกำรธุรกิจให้ มีควำมโปร่ งใสและเป็ นธรรม
เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ถือหุ้นของบริษัท ผู้มีสว่ นได้ เสีย รวมทั ้งสังคมและชุมชนที่บริษัทดำเนินกิจกำรอยู่
เพื่อให้ สอดคล้ องกับหลักกำร กำรประกอบกิจกำรด้ วยควำมเป็ นธรรม บริษัทจึงได้ กำหนดเป็ นนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร
ของบริษัทในทิศทำงเดียวกันกับที่ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดในปี 2549 โดยได้ มีกำรแบ่งหมวดหมู่ออกเป็ น 5 หมวด
ดังรำยละเอียดที่ปรำกฎได้ ชดั และครอบคลุมทุกเรื่อง ในหัวข้ อกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี

กำรต่ อต้ ำนกำรทุจริต
บริษัทจึงมีกำรจัดทำ จรรยำบรรณในกำรทำงำน ข้ อปฏิบตั ิทำงธุรกิจ สำหรับพนักงำนทุกคนที่ทำงำนในกลุม่ บริษัท รวมทั ้งกิจกำร
ทั ้งหลำยในกลุม่ เพื่อเป็ นข้ อปฏิบตั ิในกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทดังนี ้
“พนักงำนจะต้ องไม่ใช้ เงินของบริษัทในกำรจ่ำยค่ำอำมิสสินจ้ ำงทั ้งทำงตรงและทำงอ้ อมให้ แก่เจ้ ำหน้ ำที่ของทำงรำชกำร หรือลูกจ้ ำง
ของรัฐ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมำย หรือไม่เหมำะสม “อำมิสสินจ้ ำง” ในที่นี ้ครอบคลุมไปถึงเงินและของกำนัลที่มีมูลค่ำที่เกินไป
จำกพิธีกำรปกติ และรำยกำรค่ำรับรองที่เกินกว่ำขอบเขตของควำมพอดี
กำรให้ ของกำนัลและค่ำรับรองแก่บุคคลที่สำมอำจกระทำได้ ในภำคธุรกิจที่มีธรรมเนียมปฏิบตั ิที่สบื เนื่องกันมำ หำกแต่จะต้ องอยู่
ภำยใต้ มูลค่ำของควำมพอดี และจะต้ องไม่ฝ่ำฝื นกับกฎหมำยที่บงั คับใช้ อยู่ พนักงำนจะต้ องไม่ให้ ของกำนัลและกำรรับรองใด ๆ ที่
เสีย่ งต่อควำมเสือ่ มเสียชื่อเสียงของบริษัทฯ และกลุม่ บริษัท และพนักงำนในกรณีข้อมูลดังกล่ำวเป็ นที่เปิ ดเผยต่อสำธำรณชน”
พนักงำนจะต้ องไม่แสวงหำหรื อรับของกำนัลหรื อค่ำรับรองจำกบุคคลใดที่เชื่อว่ำมีอิทธิ พลต่อกำรดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวโยง พนักงำน
จะต้ องไม่รับกำรเลี ้ยงรับรองใดๆ ที่ผิดวิสยั แห่งไมตรี จิตทำงธุรกิจที่ยอมรับได้ โดยมีเรื่ องผลประโยชน์ แอบแฝงอยู่ ทั ้งนี ้พนักงำน
จะต้ องส่งคืนของกำนัลที่ไม่อยู่ภำยใต้ เงื่อนไขที่ยอมรับได้ หรือบริจำคให้ แก่องค์กรกำรกุศล
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กำรเคำรพสิทธิมนุษยชนและกำรปฏิบัติต่อแรงงำนอย่ ำงเป็ นธรรม
บริษัทตระหนักถึงคุณค่ำควำมสำคัญของพนักงำน ยอมรับในควำมแตกต่ำงของแต่ละบุคคล และควำมสำมำรถในกำรสร้ ำงสรรงำน
ของพนักงำนทั ้งชำยและหญิงที่ทำให้ ธุรกิจดำรงคงอยู่ได้
พนักงำนทุกคนจะได้ รับปฏิบตั ิจำกบริษัทด้ วยควำมเคำรพและอย่ำงมีเกียรติ รวมถึงได้ รับควำมเท่ำเทียมกันสำหรับโอกำสในกำร
พัฒนำทักษะในกำรทำงำนและควำมก้ ำวหน้ ำในอำชีพ
กำรพิจำรณำคัดเลือกพนักงำนใหม่ กำรเลือ่ นตำแหน่ง จะต้ องพิจำรณำจำกพื ้นฐำนของควำมสำมำรถของบุคคลที่ต้องกำรในหน้ ำที่
ควำมรับผิดชอบนั ้นๆ แต่เพียงอย่ำงเดียว และจะต้ องไม่พิจำรณำจำกปั จจัยอื่นๆ หรื อผลกำรทำงำนในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้ อง กล่ำว
โดยรวมได้ ว่ำควำมสำเร็ จ และควำมก้ ำวหน้ ำ ของพนักงำนบริ ษั ทขึ ้นอยู่กับ ควำมสำมำรถและผลกำรท ำงำนของพนักงำนแต่เพียง
ประกำรเดียว

ควำมรับผิดชอบต่ อผู้บริโภคและกำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้ อม
บริษัทถือว่ำงำนด้ ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสิง่ แวดล้ อมเป็ นส่วนหนึง่ ของธุรกิจและเป็ นควำมรับผิดชอบที่มีต่อ
สังคม จึงได้ กำหนดนโยบำยเพื่อนำสูก่ ำรปฏิบตั ิ และมีกำรประกำศใช้ เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2552 ดังต่อไปนี ้
1.

ปฏิบตั ิตำมกฏหมำย ขัอกำหนด ที่ประกำศใช้ อยู่ทั ้งในปั จจุบนั และอนำคต ดำเนินกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำร
อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัยตำมมำตรฐำน มอก. 18001 ระบบกำรจัดกำรสิง่ แวดล้ อม ISO 14001
และหลักปฏิบตั ิของกลุม่ ธุรกิจ โดยนำกฎเกณฑ์ข้อกำหนดมำจัดทำเป็ นมำตรฐำนขั ้นต่ำในกำรดำเนินงำน

2.

ดำเนินกำรลดควำมเสีย่ ง ป้องกันและควบคุมอันตรำย กำรบำดเจ็บ โรคจำกกำรทำงำน มลพิษด้ ำนสิง่ แวดล้ อม
และหลีกเลีย่ งควำมเสีย่ งที่อำจมีผลกระทบต่อพนักงำน ผู้เกี่ยวข้ อง รวมถึงชุมชน

3.

ดำเนินกำรป้องกันกำรบำดเจ็บและกำรเจ็บป่ วยจำกกำรทำงำน ตำมวัตถุประสงค์ เป้ำหมำย

4.

ปฏิบตั ิตำมมำตรฐำนในกำรทิ ้งหรือกำจัดของเสีย และจะลดของเสียให้ มีปริมำณน้ อยที่สดุ รวมถึงใช้ ทรัพยำกร
พลังงำน น ้ำ อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยให้ มีกำรจัดทำวัตถุประสงค์ และเป้ำหมำย

5.

จัดให้ มีมำตรฐำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสิง่ แวดล้ อม สำหรับผู้รับเหมำและ/หรือผู้มำติดต่อ
โดยดำเนินกำรภำยใต้ นโยบำยและกฏระเบียบขององค์กร

6.

ให้ ควำมร่วมมือและดำเนินกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร นโยบำย ถึงพนักงำน บุคคลภำยนอกทั ้งภำครำขกำร เอกชน

7.

จัดให้ มีกำรพิจำรณำผลงำน ด้ ำนควำมร่วมมือในกำรปฏิบตั ิตำมกฎระเบียบควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย
และสิง่ แวดล้ อม โดยถือเป็ นห้ วข้ อหลักในกำรประเมินผลงำนประจำปี ของพนักงำนทุกคน

8.

กำหนดหน้ ำที่รับผิดชอบด้ ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสิง่ แวดล้ อม ให้ ถือเป็ นควำมรับผิดชอบของผู้บริหำร
และพนักงำนทุกคนทั ้งในเวลำทำงำนและนอกเวลำทำงำน

9.

ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถ โดยจัดกำรฝึ กอบรมให้ ควำมรู้และปลูกฝั งจิตสำนึก

10. ยึดมัน่ ต่อควำมรับผิดชอบในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ จะต้ องมีควำมปลอดภัยต่อผู้ใช้ และสิง่ แวดล้ อม
ตลอดวงจรอำยุของผลิตภัณฑ์
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11. จัดสรรทรัพยำกรที่จำเป็ นอย่ำงเหมำะสม เพื่อให้ กำรดำเนินงำนสอดคล้ องกับนโยบำย วัตถุประสงค์และเป้ำหมำย
12. พัฒนำ ปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่องในด้ ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสิง่ แวดล้ อม

กำรร่ วมพัฒนำชุมชน
ชุมชนและสังคม : บริษัทจะยังคงดำเนินธุรกิจที่เป็ นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคมและชุมชนที่บริษัทตั ้งอยู่ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
กำรเพิ่มโอกำสในกำรศึกษำและพัฒนำศักยภำพของเยำวชน ทั ้งด้ ำนกีฬำ กำรสรรค์สร้ ำงนวัตกรรม วิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี
รวมถึงกำรร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงำนรำชกำรในกำรป้องกันกำรดำเนินกำรใด ๆ ที่อำจเป็ นอันตรำยหรืออำจส่งผลกระทบต่อ
สิง่ แวดล้ อมต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม
โครงกำรสำคัญสำหรั บชุมชนและสังคมภำยในบริ ษัท ของปี 2556 ได้ แก่
10 เมษำยน 2556
บริษัทร่วมกับฝ่ ำยทรัพยำกรบุคคล จัดกิจกรรมรณรงค์เมำไม่ขบั (ช่วงเทศกำลสงกรำนต์ )
ในช่วง 7 วันอันตรำย ตั ้งแต่วนั ที่ 11 – 17 เมษำยน 2556
12 เมษำยน 2556
บริษัทร่วมกับพนักงำน จัดให้ มีพิธีสรงน ้ำพระพุทธมนต์ เนื่องในวันสงกรำนต์
18 เมษำยน 2556
พนักงำนมีจิตรอำสำ จัดทำ “Big Cleaning Day” เพื่อรณรงค์ให้ พนักงำนรู้ จกั รักษำควำมสะอำด
ในบริเวณสถำนที่ทำงำน
19 มิถนุ ำยน 2556
บริษัทได้ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่ำงๆ กับทำงหน่วยงำนภำครัฐมำด้ วยดีตลอด ดังนั ้น
ผู้อำนวยกำรโรงเรียน บ้ ำนกระทุ่มล้ ม จึงขอมอบของที่ระลึกเพื่อเป็ นกำรขอบคุณบริษัทที่ร่วมส่งเสริม
และสนับสนุนทำงโรงเรียน
20 กรกฎำคม 2556
บริษัทร่วมกับพนักงำนจัดกิจกรรมรณรงค์ งดเหล้ ำเข้ ำพรรษำ เป็ นระยะเวลำ 3 เดือน
ตั ้งแต่วนั ที่ 23 กรกฎำคม - 19 ตุลำคม 2556
12 สิงหำคม 2556
บริษัทจัดส่งตัวแทนร่วมกิจกรรมทำงด้ ำนสังคมในวันเฉลิมพระชนม์พรรษำ ร่วมกับองค์กำรบริหำร
ชุมชนและชุมชนโดยรวม
12 สิงหำคม 2556
บริษัทจัดส่งพนักงำนร่วมกิจกรรมกีฬำฟุตบอลกับเขตชุมชนและเทศบำลเมืองกระทุ่มล้ ม ซึง่ มีทั ้ง
ภำครัฐและภำคเอกชนร่วมกัน
23 ตุลำคม 2556
บริษัทและพนักงำนร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ โครงกำรโรงงำนสีขำวและร่วมต่อต้ ำนปั ญหำ
ยำเสพติดในสถำนประกอบกำร
21 พฤศจิกำยน 2556
บริษัทสนับสนุนกิจกรรมหน่วยงำนภำครัฐโดยกำรมอบแผ่นอะคริลิคให้ กับสถำนีตำรวจภูธรบ้ ำนคำ
นำไปใช้ ในกำรปรับปรุงทัศนียภำพรอบๆ สถำนีตำรวจ
25 พฤศจิกำยน 2556
จัดให้ มีกำรตรวจสุขภำพประจำปี เพื่อเฝ้ำระวังปั ญหำด้ ำนสุขภำพของพนักงำน
28 พฤศจิกำยน 2556
บริษัทร่วมกิจกรรมกับกรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน กระทรวงแรงงำนและกองควบคุมโรค
กระทรวงสำธำรณสุข “กำรบริหำรจัดกำรด้ ำนเอดส์และวัณโรคในสถำนประกอบกิจกำร”
1- 27 ธันวำคม 2556
บริษัทจัดกิจกรรมต้ ำนภัยยำเสพติดประจำปี 2556 โดยกำรจัดให้ มีกำรแข่งขันกีฬำประเภทต่ำงๆ เช่น
ฟุตบอล เซปั คตระกร้ อ วัตถุประสงค์เพื่อให้ พนักงำนห่ำงไกลยำเสพติด และให้ มีควำมสำมัคคี
ในหมู่คณะ
2 ธันวำคม 2556
คณะชุมชนภำยนอกหรือชุมชนบริเวณใกล้ เคียงเข้ ำมำศึกษำดูงำนเกี่ยวกับกำรแปรรูปอะคริ ลคิ
โดยทั ้งนี ้ ได้ มีคณะครูนกั เรียนจำกโรงเรี ยนบ้ ำนกระทุ่มล้ มเข้ ำมำศึกษำดูงำนเกี่ยวกับกำรแปรรูป
อะคริลิค
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ข้ อมูลประจำปี 2556

บริษัทและพนักงำนร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์สวมหมวกนิรภัยในกำรขับขี่จกั รยำนยนต์ เพื่อให้ พนักงำน
เกิดควำมปลอดภัยในกำรขับขี่รถจักรยำนยนต์
บริษัทจัดให้ มีกำรอบรมซ้ อมแผนอพยพหนีไฟประจำปี เพื่อเป็ นกำรซักซ้ อมให้ พนักงำน เกิดควำมเข้ ำใจ
ในแผนกำร ในกรณีที่มีอบุ ตั ิเหตุเกิดขึ ้น
พนักงำนบริษัทเข้ ำร่วมทำบุญตักบำตรพระสงฆ์ และร่วมถวำยภัตตำหำรเช้ ำแด่พระสงฆ์
พร้ อมกันนี ้ส่งเสริมให้ พนักงำนร่วมแสดงกิจกรรมในงำนเลี ้ยงสังสรรค์ สง่ ท้ ำยปี เก่ำ 2556
และต้ อนรับปี ใหม่
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บริษัท ไทยโพลีอะคริลคิ จำกัด (มหำชน)

ข้ อมูลประจำปี 2556

กำรควบคุมภำยใน
ฝ่ ำยบริหำรของบริษัทได้ จดั ให้ มีระบบกำรควบคุมภำยในที่มีประสิทธิ ภำพในทุกระบบงำน และคณะกรรมกำรบริ ษัทได้ มอบหมำย
ให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบรับผิดชอบในกำรสอบทำนควำมเหมำะสมของระบบควบคุมภำยในที่ จัดให้ มีขึ ้น เพื่อให้ มั่นใจว่ำระบบ
ควบคุมภำยในของบริษัทเหมำะสมและเพียงพอที่จะช่วยลดควำมเสีย่ งในกำรทำธุรกิจและสำมำรถปกป้องทรัพย์ สินของบริ ษัท โดย
มีหน่วยงำนตรวจสอบภำยในเป็ นผู้ตรวจสอบกำรปฏิบตั ิงำนของทุกหน่วยงำนและส่งเสริ มให้ มีกำรพัฒนำอย่ำงมีประสิทธิ ภำพและมี
ประสิทธิผลอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั ้งมีกำรตรวจติดตำมและดำเนินกำรแก้ ไขผลกำรตรวจสอบในประเด็นที่เป็ นสำระสำคัญ
ในกำรสอบทำนงำนตรวจสอบภำยในประจ ำปี 2556 ร่ วมกับ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภำยในและฝ่ ำยบริ ห ำรระดับ สูง
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ พิจำรณำเรื่องระบบกำรควบคุมภำยในไปพร้ อม ๆ กัน และมีควำมเห็นว่ำบริ ษัทมีกำรควบคุมภำยในที่
เพียงพอ และเหมำะสม
นอกจำกนี ้ ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทคือบริ ษัท สำนักงำน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ได้ ให้ ควำมเห็นว่ำในภำพรวมของระบบควบคุม
ภำยในของบริษัทอยู่ในระดับเพียงพอ
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บริษัท ไทยโพลีอะคริลคิ จำกัด (มหำชน)

ข้ อมูลประจำปี 2556

รำยกำรระหว่ ำงกัน
กำรควบคุมและนโยบำยในกำรทำรำยกำรระหว่ ำงกัน
รำยกำรค้ ำที่สำคัญกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกันประกอบด้ วย รำยกำรค้ ำกับบริ ษัทในกลุ่ม Lucite บริ ษัทในกลุ่ม Mitsubishi Rayon และ บริ ษัท เอเซียติ๊ก อะคริ ลิค จำกัด รำยกำรกับบุคคลหรื อ
กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกันเป็ นกำรดำเนินกำรค้ ำตำมปกติธุรกิจและเป็ นไปตำมรำคำตลำด ค่ำบริกำรเป็ นไปตำมข้ อตกลงในสัญญำและรำคำที่ตกลงร่วมกัน
ในปี พ.ศ. 2556 บริษัทมีรำยกำรระหว่ำงกันกับนิติบคุ คลที่อำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ และเข้ ำข่ำยที่ต้องรำยงำนตำมหลักเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี ้
1. กำรซือ้ /ขำยสินค้ ำและบริ กำร สำหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556
บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ ง

ลักษณะควำมสัมพันธ์

ลักษณะของรำยกำร

บจ.ลูไซท์ อินเตอร์ เนชั่นแนล (เชียง ผู้ถือหุ้นใหญ่ ร่วมกันคือ บริ ษัท Lucite International UK ขำยสินค้ ำ
ไฮ) เทรดดิ ้ง
Overseas Holdco1 Limited
ค่ำบริกำร

บจ.ลูไซท์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล โคเลีย

ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ บริ ษัท Lucite International UK ค่ำบริกำร
Overseas Holdco1 Limited
บจ.ลูไ ซท์ อิ น เตอร์ เ นชั่ น แนล ยู เ ค ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ บริ ษัท Lucite International UK ซื ้อวัตถุดิบ
(ดำร์ เวน)
Overseas Holdco1 Limited
วัตถุดิบและวัสดุระหว่ำงทำง
ค่ำบริกำร
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(หน่ วย : ล้ ำนบำท)
มู ล ค่ ำของ นโยบำยรำคำ
ค ว ำ ม จ ำ เ ป็ น
รำยกำร
สมเหตุสมผล
10.78
รำคำเทียบเคี ยงกับรำคำ ข ย ำ ย ธุ ร กิ จ ใ น
ตลำด
ประเทศจีน
1.68
รำคำ ตำม สั ญ ญำและ
รำคำที่ตกลงร่วมกัน
2.41
6.48
1.93
1.22

รำคำ ตำม สั ญ ญำและ
รำคำที่ตกลงร่วมกัน
รำคำที่ ต กลงร่ ว มกั น ซึ่ ง
อ้ ำงอิงตำมรำคำตลำด
รำคำ ตำม สั ญ ญำและ
รำคำที่ตกลงร่วมกัน

ข ย ำ ย ธุ ร กิ จ ใ น
ประเทศเกำหลี
คุณภำพ และ ป้องกัน
วัตถุดิบขำดแคลน
ข ย ำ ย ธุ ร กิ จ ใ น
ประเทศอังกฤษ

บริษัท ไทยโพลีอะคริลคิ จำกัด (มหำชน)

ข้ อมูลประจำปี 2556

มู ล ค่ ำของ นโยบำยรำคำ
รำยกำร

ค ว ำ ม จ ำ เ ป็ น
สมเหตุสมผล

ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ บริ ษัท Lucite International UK ซื ้อวัตถุดิบ
Overseas Holdco1 Limited
ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ บริ ษัท Lucite International UK ขำยสินค้ ำ
Overseas Holdco1 Limited

1.14

รำคำที่ ต กลงร่ ว มกั น ซึ่ ง
อ้ ำงอิงรำคำตลำด
รำคำเทียบเคี ยงกับรำคำ
ตลำด

คุณ ภำพที่ เ หมำะสม
กับผลิตภัณฑ์
ข ย ำ ย ธุ ร กิ จ ใ น
ประเทศสหรัฐอเมริกำ

บจ.ไทย เอ็มเอ็มเอ

บริษัท มิซูบิชิ เรยอน จำกัด

ซื ้อวัตถุดิบ

507.28

บจ.ไดอะโพลีอะคริเลต

บริษัท มิซูบิชิ เรยอน จำกัด

ซื ้อวัตถุดิบ

34.30

รำคำที่ ต กลงร่ ว มกั น ซึ่ ง
อ้ ำงอิงรำคำตลำด
รำคำที่ ต กลงร่ ว มกั น ซึ่ ง
อ้ ำงอิงรำคำตลำด

คุณภำพ และ ป้องกัน
วัตถุดิบขำดแคลน
คุณภำพ และ ป้องกัน
วัตถุดิบขำดแคลน

บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ ง

ลักษณะควำมสัมพันธ์

บจ.ลูไซท์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล
ฮอลแลนด์ บี.วี
บจ.ลูไซท์ อินเตอร์ เนชั่นแนล (ยู เอส
เอ)

ลักษณะของรำยกำร
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9.01

บริษัท ไทยโพลีอะคริลคิ จำกัด (มหำชน)

ข้ อมูลประจำปี 2556

2. ยอดค้ ำงชำระที่เกิดจำกกำรซือ้ และขำยสินค้ ำและบริ กำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556
บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ ง

ลักษณะควำมสัมพันธ์

บจ.ลูไซท์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล (เชียงไฮ) เทรดดิ ้ง

ผู้ถือ หุ้นใหญ่ ร่วมกัน คือ บริ ษัท Lucite International UK ลูกหนี ้กำรค้ ำ
Overseas Holdco1 Limited
เจ้ ำหนี ้อื่น

บจ.ลูไซท์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล โคเลีย

ผู้ถือ หุ้น ใหญ่ ร่ว มกัน คื อ บริ ษั ท Lucite International UK เจ้ ำหนี ้อื่น
Overseas Holdco1 Limited
ผู้ถือ หุ้น ใหญ่ ร่ว มกัน คื อ บริ ษั ท Lucite International UK เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ
Overseas Holdco1 Limited

บจ.ลูไซท์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ยูเค (ดำร์ เวน)

ลักษณะของรำยกำร

เจ้ ำหนี ้อื่น
บจ.ไทย เอ็มเอ็มเอ

บริษัท มิซูบิชิ เรยอน จำกัด

เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ

บจ.ไดอะโพลีอะคริเลต

บริษัท มิซูบิชิ เรยอน จำกัด

เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ
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(หน่ วย : ล้ ำนบำท)
มู ล ค่ ำ ข อ ง นโยบำยรำคำ
ค ว ำ ม จ ำ เ ป็ น
รำยกำร
สมเหตุสมผล
4.84
รำคำเที ย บเคี ย งกั บ ข ย ำ ย ธุ ร กิ จ ใ น
รำคำตลำด
ประเทศจีน
0.94
รำคำตำมสัญญำและ
รำคำที่ตกลงร่วมกัน
0.60
รำคำตำมสัญญำและ ข ย ำ ย ธุ ร กิ จ ใ น
รำคำที่ตกลงร่วมกัน
ประเทศเกำหลี
3.94
รำคำที่ ต กลงร่ ว มกั น คุ ณ ภ ำ พ แ ล ะ
ซึ่ ง อ้ ำงอิ ง ตำมรำคำ ป้องกันวัตถุดิบขำด
ตลำด
แคลน
0.89
รำคำตำมสัญญำและ ข ย ำ ย ธุ ร กิ จ ใ น
รำคำที่ตกลงร่วมกัน
ประเทศอังกฤษ
168.43
รำคำที่ ต กลงร่ ว มกั น คุ ณ ภ ำ พ แ ล ะ
ซึ่ ง อ้ ำงอิ ง ตำมรำคำ ป้องกันวัตถุดิบขำด
ตลำด
แคลน
7.10
รำคำที่ ต กลงร่ ว มกั น คุ ณ ภ ำ พ แ ล ะ
ซึ่ ง อ้ ำงอิ ง ตำมรำคำ ป้องกันวัตถุดิบขำด
ตลำด
แคลน

บริษัท ไทยโพลีอะคริลคิ จำกัด (มหำชน)

ข้ อมูลประจำปี 2556

ฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2554 – 2556

(หน่วย: บาท)
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554
(ปรับปรุ งใหม่) (ปรับปรุ งใหม่)
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด
เงิ นลงทุนชัว่ คราว - เงิ นฝากประจา
ลูกหนี้การค้าและลูกหนื้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่ น
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มตี วั ตน - คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
สิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่ น
รวมสิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
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134,821,996
1,070,155
309,383,031
125,606,254
12,551,173
583,432,609

167,812,044
1,044,308
376,949,729
150,012,513
6,794,820
702,613,414

134,496,799
1,019,018
310,252,164
135,357,876
6,334,967
587,460,824

403,624,834
1,140,350
277,717
405,042,901
988,475,510

376,550,375
1,587,483
157,262
277,717
378,572,837
1,081,186,251

360,896,648
1,734,539
2,008,694
435,030
365,074,911
952,535,735

บริษัท ไทยโพลีอะคริลคิ จำกัด (มหำชน)

ข้ อมูลประจำปี 2556

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2554 – 2556
(หน่วย: บาท)
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554
(ปรับปรุ งใหม่) (ปรับปรุ งใหม่)
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึง
กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
หนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึง
กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 121,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
(2555: หุ้นสามัญ 12,150,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
ทุนออกจาหน่ายและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ้นสามัญ 121,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
(2555: หุ้นสามัญ 12,150,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
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353,709,882

418,182,793

307,350,578

746,340
5,198,277
359,654,499

9,687,429
2,966,513
430,836,735

575,456
14,356,466
5,648,261
327,930,761

2,924,480
16,091,048
329,219
19,344,747
378,999,246

13,540,712
13,540,712
444,377,447

11,904,130
11,904,130
339,834,891

121,500,000

121,500,000

121,500,000

121,500,000
233,350,000

121,500,000
233,350,000

121,500,000
233,350,000

12,150,000
242,476,264
609,476,264
988,475,510

12,150,000
269,808,804
636,808,804
1,081,186,251

12,150,000
245,700,844
612,700,844
952,535,735

บริษัท ไทยโพลีอะคริลคิ จำกัด (มหำชน)

ข้ อมูลประจำปี 2556

งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
สำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2554 – 2556

2556
กำไรขำดทุน:
รำยได้
รายได้จากการขาย
รายได้ค่าบริ การ
รายได้อื่น
รายได้จากการขายเศษซาก
อื่น ๆ
รวมรำยได้
ค่ ำใช้ จ่ำย
ต้นทุนขายและบริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวมค่ ำใช้ จ่ำย
กำไรก่อนค่ ำใช้ จ่ำยทำงกำรเงินและค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิ น
กำไรก่อนค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงิ นได้
กำไรสำหรับปี
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ผลกระทบของภาษีเงิ นได้
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุ ทธิจำกภำษีเงินได้
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี - สุ ทธิจำกภำษีเงินได้
กำไรต่อหุ้ น
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

*

2555
(ปรับปรุ งใหม่)

(หน่วย: บาท)
2554

1,375,742,516
-

1,532,304,036
520,947

1,510,298,955
3,152,137

38,430,922
5,937,130
1,420,110,568

41,672,237
7,185,156
1,581,682,376

39,299,009
11,388,886
1,564,138,987

1,252,622,920
55,255,189
70,215,648
1,378,093,757
42,016,811
(158,722)
41,858,089
(8,440,629)
33,417,460

1,317,416,614
54,074,523
75,946,519
1,447,437,656
134,244,720
(23,236)
134,221,484
(30,788,763)
103,432,721

1,348,643,841
51,942,748
69,988,312
1,470,574,901
93,564,086
(49,670)
93,514,416
(26,648,114)
66,866,302

-

(437,201)
87,440
(349,761)

-

33,417,460

103,082,960

66,866,302

0.28

0.85

0.55

หมายเหตุประกอบงบการเงิ นเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงิ นนี้
* กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคานวณโดยหารกาไรสาหรับปี ทีเ่ ป็ นของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ (ไม่รวมกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ า หนักของหุ้นสามัญทีอ่ อกอยูร่ ะหว่างปี
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 ทีป่ ระชุมสามัญประจาปี ผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ ได้มีมติอนุ มตั ิให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นทีต่ ราไว้ของบริ ษทั ฯ จากเดิมทีต่ ราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็ นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท
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บริษัท ไทยโพลีอะคริลคิ จำกัด (มหำชน)

ข้ อมูลประจำปี 2556

งบแสดงกำรเปลีย่ นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2554 – 2556
(หน่วย: บาท)
ทุนเรื อนหุ้นที่ออก
จาหน่ายและชาระ
เต็มมูลค่าแล้ว

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้นสามัญ

กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว สารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จดั สรร

รวม

ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 1มกรำคม 2554
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
เงินปันผลจ่าย
ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554

121,500,000
121,500,000

233,350,000
233,350,000

12,150,000
12,150,000

225,425,848
66,866,302
(48,600,000)
243,692,150

592,425,848
66,866,302
(48,600,000)
610,692,150

ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554 - ตำมที่รำยงำนไว้เดิม
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
เกี่ยวกับภาษีเงินได้
ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554 - หลั งกำรปรับปรุง
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี (ปรับปรุ งใหม่)
เงินปันผลจ่าย
ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 - หลั งกำรปรับปรุง

121,500,000

233,350,000

12,150,000

243,692,150

610,692,150

121,500,000
121,500,000

233,350,000
233,350,000

12,150,000
12,150,000

2,008,694
245,700,844
103,082,960
(78,975,000)
269,808,804

ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 - ตำมที่รำยงำนไว้เดิม
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
เกี่ยวกับภาษีเงินได้
ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 - หลั งกำรปรับปรุง
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
เงินปันผลจ่าย
ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556

121,500,000

233,350,000

12,150,000

269,651,542

2,008,694
612,700,844
103,082,960
(78,975,000)
636,808,804
636,651,542

121,500,000
121,500,000

233,350,000
233,350,000

12,150,000
12,150,000

157,262
269,808,804
33,417,460
(60,750,000)
242,476,264

157,262
636,808,804
33,417,460
(60,750,000)
609,476,264
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บริษัท ไทยโพลีอะคริลคิ จำกัด (มหำชน)

ข้ อมูลประจำปี 2556

งบกระแสเงินสด
สำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2554 – 2556

2556
กระแสเงินสดจำก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดำเนินงำน
กาไรก่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกาไรก่อนภาษีเป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดาเนินงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
การปรับลดสิ นค้าคงเหลือเป็ นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับบัญชี )
กาไรจากการจาหน่ายอุปกรณ์
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายอุปกรณ์
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
ดอกเบี้ยรับ
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์
และหนี้สินดาเนินงาน
สิ นทรัพย์ดาเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนื้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
เงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิจำกกิจกรรมดำเนินงำน
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2555

(หน่วย: บาท)
2554

41,858,089

134,221,484

93,514,416

18,114,102
1,957,666
(1,015,754)
(1,709,413)
4
2,810,336
319,904
(585,160)
158,722

18,945,014
1,216,325
(533,641)
3,994
1,491,381
443,691
(630,243)
23,236

26,690,058
1,422,144
3
1,232,660
(2,112,703)
(864,004)
49,670

61,908,496

155,181,241

119,932,244

67,963,219
25,422,013
(5,074,281)
-

(67,188,674)
(15,870,961)
(464,673)
157,313

80,488,450
1,106,168
1,067,883
(35,000)

(55,082,797)
(30,184)
(260,000)
94,846,466
(158,722)
(18,372,485)
76,315,259

89,922,875
(3,323,627)
(292,000)
158,121,494
(23,236)
(33,518,928)
124,579,330

(104,918,515)
735,456
(456,996)
97,919,690
(49,670)
(19,954,117)
77,915,903

บริษัท ไทยโพลีอะคริลคิ จำกัด (มหำชน)

ข้ อมูลประจำปี 2556

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2554 – 2556

กระแสเงินสดจำก (ใช้ ไปใน) กิจ กรรมลงทุน
เงิ นสดจ่ายเพื่อซื้ อเครื่ องจักรและอุปกรณ์
เงิ นสดจ่ายเพื่อซื้ อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
เงิ นสดรับจากการจาหน่ายอุปกรณ์
เงิ นสดจ่ายเพื่อซื้ อที่ดิน
ดอกเบี้ยรับ
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจ กรรมลงทุน
กระแสเงินสดจำก (ใช้ ไปใน) กิจ กรรมจัดหำเงิน
ชาระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิ น
เงิ นปันผลจ่าย
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจ กรรมจัดหำเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดเพิม่ ขึ้น (ลดลง) สุ ทธิ
กาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
สาหรับเงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดต้นปี
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดปลำยปี
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2556

2555

(หน่วย: บาท)
2554

(49,006,011)
(33,185)
1,714,794
608,148
(46,716,254)

(12,730,372)
(310,501)
721,754
609,773
(11,709,346)

(16,450,158)
(32,000)
(83,825,646)
848,271
(99,459,533)

(1,936,180)
(60,750,000)
(62,686,180)
(33,087,175)

(575,456)
(78,975,000)
(79,550,456)
33,319,528

(425,902)
(48,600,000)
(49,025,902)
(70,569,532)

97,127
167,812,044
134,821,996

(4,283)
134,496,799
167,812,044

116,713
204,949,618
134,496,799

บริษัท ไทยโพลีอะคริลคิ จำกัด (มหำชน)

ข้ อมูลประจำปี 2556

อัตรำส่วนทำงกำรเงิน
สำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2554 – 2556

อัตราส่ วนสภาพคล่ อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว
อัตราส่วนสภาพกระแสเงินสด
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนีก้ ารค้า
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลีย่
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย่
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี ้
ระยะเวลาการจ่ายชาระหนี ้
Cash Cycle
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากาไร
อัตรากาไรขันต้
้ น
อัตรากาไรจากการดาเนินงาน
อัตรากาไรอื่น ๆ
อัตราเงินสดต่อการทากาไร
อัตรากาไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
อัตราการหมุนของสินทรัพย์
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบี ้ย
อัตราส่วนความสามารถชาระภาระผูกพัน
อัตราส่วนการจ่ายเงินปั นผล

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2554

เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
วัน
เท่า
วัน
เท่า
วัน
วัน

1.62
1.24
0.19
4.01
90
23.01
16
3.84
94
12

1.63
1.26
0.33
4.47
81
23.00
16
4.30
84
12

1.79
1.36
0.21
4.33
83
23.81
15
4.20
86
13

%
%
%
%
%
%

8.95
-0.17
3.12
-3245.75
2.35
5.36

14.05
5.57
3.09
145.90
6.54
16.56

10.89
2.83
3.24
181.72
4.27
11.01

%
%
เท่า

3.23
13.21
1.37

10.17
33.19
1.56

6.75
28.56
1.58

เท่า
เท่า
เท่า
%

0.62
597.56
0.70
90.90 *

0.70
6805.02
1.37
82.23

0.56
1971.41
0.52
81.77

หมายเหตุ : * เป็ นอัตราส่ วนการจ่ายเงินปั นผลของผลประกอบการสาหรับปี 2554 และ ปี 2555
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บริษัท ไทยโพลีอะคริลคิ จำกัด (มหำชน)

ข้ อมูลประจำปี 2556

กำรวิเครำะห์ และคำอธิบำยของฝ่ ำยจัดกำร
1. ผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนกำรดำเนินธุรกิจ
สรุปผลกำรปฏิบตั ิงำนตำมแผนกำรดำเนินธุรกิจในปี 2556 โดยสังเขปดังนี ้
(ก) บริษัทยึดมัน่ และปฏิบตั ิตำมนโยบำยควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสิง่ แวดล้ อม ที่เน้ นให้ ควำมสำคัญต่อ
พนักงำนและชุมชน มีกำรส่งเสริมฝึ กอบรมให้ พนักงำนทุกระดับมีควำมเข้ ำใจและมีทกั ษะในกำรทำงำนร่วมกัน ทำให้ เกิด
ควำมปลอดภัยมีสขุ อนำมัยที่ดี พร้ อมทั ้งจัดกำรให้ มีสงิ่ แวดล้ อมที่ดีในกำรที่ทำงำน โดยมีคณะกรรมกำรควำมปลอดภัย อำ
ชีวอนำมัย และสภำพแวดล้ อมในกำรทำงำน ( SHE Committee) ทำหน้ ำที่กำกับดูแล กำหนดนโยบำย วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย และกำรจัดทำแผนกำรปรับปรุง (SHE Improvement Plan) ประจำปี อย่ำงต่อเนื่อง รวมทั ้งยังมีกำรติดตำมและ
ประเมินผลงำนระหว่ำงปี
นอกจำกนี ้ บริษัทยังให้ ควำมสำคัญต่อกำรปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ ในกำรทำงำนอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้ เกิดควำม
ปลอดภัยสูงสุดต่อผู้ปฏิบตั ิงำน และเพิ่มประสิทธิภำพต่อผลผลิต
ด้ วยกำรเล็งเห็นถึงควำมปลอดภัยในกำรทำงำนเป็ นหนึง่ ในนโยบำยที่สำคัญจึงให้ ถือเป็ นหน้ ำที่ควำมรับผิดชอบของ
พนักงำนและผู้บริหำรทุกคนที่จะต้ องยึดมัน่ ในหลักกำรและกฏระเบียบด้ ำนควำมปลอดภัยในกำรทำงำนเป็ นสำคัญ
บริษัทได้ ผ่ำนกำรตรวจสอบและได้ ใบรับรองมำตรฐำนระบบกำรจัดกำรอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย (TIS18001)
อันเป็ นกำรยืนยันถึงกำรดำเนินกำรธุรกิจที่ให้ ควำมสนใจต่อควำมปลอดภัยฯ ของพนักงำนและผู้เกี่ยวข้ องทุกคน
(ข) ในท่ำมกลำงภำวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก, ปั ญหำกำรเมืองในประเทศ และปั ญหำด้ ำนเสถียรภำพของค่ำเงิน
บำทที่มีแนวโน้ มแข็งค่ำและอ่อนค่ำอย่ำงรวดเร็วมำกขึ ้น เมื่อเทียบกับสกุลเงินสำคัญของต่ำงประเทศโดยเฉพำะเงินเหรียญ
สหรัฐ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อกำรจำหน่ำยสินค้ ำทั ้งในประเทศและต่ำงประเทศ ซึง่ บริษัทได้ พยำยำมคงควำมสำมำรถ
รักษำดุลยภำพสัดส่วนกำรขำยระหว่ำงในประเทศและต่ำงประเทศเพื่อรักษำผลกำไรเบื ้องต้ นให้ ได้ มำกที่สดุ ซึง่ ในปี 2556
บริษัทได้ เพิ่มสัดส่วนกำรขำยต่ำงประเทศมำกขึ ้นโดยเฉพำะในครึ่งปี หลังเพื่อให้ ได้ รับประโยชน์ จำกค่ำเงินบำทที่อ่อนค่ำลง
เมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐ แต่ผลกระทบจำกปั ญหำเศรษฐกิจกและำรเมืองในประเทศที่ไม่แน่นอนส่งผลกระทบต่อ
ปริมำณกำรขำยแผ่นพลำสติกระบบเครื่องรีดในประเทศมำกทั ้งจำกปั ญหำกำรเมืองในประเทศและยอดขำยที่สญ
ู เสียไป
จำกกำรขำยแผ่น ABS/HIPS ในอุตสำหกรรมกำรผลิตตู้เย็น อันเป็ นผลจำกที่ผ้ ผู ลิตรำยใหญ่ได้ เพิ่มกำลังกำรผลิตแผ่น
ดังกล่ำวเพื่อใช้ เองและลดกำรสัง่ ซื ้อจำกบริษัทลง ซึง่ โดยภำพรวมยอดกำรผลิตและจำหน่ำยแผ่นพลำสติ กระบบเครื่องรี ด
ในปี 2556 ก็มีปริมำณลดลงมำกเมื่อเทียบกับปี ก่อน ส่งผลต่อผลกำไรสุทธิจำกกำรดำเนินงำนในปี 2556 ของบริษัทมีผล
ประกอบกำรที่ลดลงจำกปี ก่อนร้ อยละ 67.69 อันเป็ นผลจำกต้ นทุนกำรขำยที่เพิ่มขึ ้นจำกปั ญหำต้ นทุนกำรผลิตและกำรขำย
ที่เพิ่มสูงขึ ้นจำกภำวกำรณ์แข่งขันที่สงู ขึ ้น จึงส่งผลทำให้ กำไรสุทธิ หลังหักภำษี เงินได้ นิติบคุ คลในปี 2556 เท่ำกับ 33.42
ล้ ำนบำท ลดลงเมื่อเทียบกับปี ก่อนที่ 103.43 ล้ ำนบำท ลดลงเท่ำกับ 70.01 ล้ ำนบำท
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(ค) บริษัทยังคงเน้ นกำรพัฒนำปรับปรุงคุณภำพสินค้ ำให้ ได้ มำตรฐำนสูงขึ ้นเพื่อตอบสนองควำมต้ องกำรของลูกค้ ำทั ้ง
ภำยในประเทศและต่ำงประเทศอีกทั ้งกำหนดเป้ำหมำยในกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตและกำรลดควำมสูญเสียจำก
ขบวนกำรผลิตเพื่อผลด้ ำนกำรลดต้ นทุนกำรผลิตโดยรวมและสร้ ำงควำมแตกต่ำงของตัวผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพื่อหลีกเลีย่ ง
กำรขำยที่เน้ นเฉพำะกำรแข่งขันด้ ำนรำคำเท่ำนั ้น
2. ผลกำรดำเนินงำน
ในปี 2556 บริษัทมีรำยได้ จำกกำรขำยสุทธิ 1,375.74 ล้ ำนบำท ลดลง จำนวน 157.08 ล้ ำนบำท หรือคิดเป็ นอัตรำร้ อย
ละ 10.25 เมื่อเปรียบเทียบกับปี ก่อน บริษัทมีกำไรสุทธิในปี 2556 ลดลงจำนวน 70.01 ล้ ำนบำท หรือคิดเป็ นอัตรำร้ อยละ
67.69 เมื่อเปรียบเทียบกับปี ก่อน อันมีสำเหตุจำกปริ มำณกำรขำยที่ลดลงจำกผลกระทบของปั ญหำกำรเมืองในประเทศ
และเศรษฐกิจถดถอยในปี นี ้ปริมำณยอดขำยที่ลดลงในขณะที่ต้นทุนขำยสินค้ ำเพิ่มขึ ้นทำให้ อัตรำกำไรจำกกำรดำเนินงำน
ลดลง อยูที่อตั รำร้ อยละ -0.17 เมื่อเปรียบเทียบกับปี ก่อนอยู่ที่ร้อยละ 5.57 อัตรำกำไรสุทธิปี 2556 ลดลงอยู่ที่ร้อยละ 2.35
เมื่อเปรียบเทียบกับปี ก่อนอยู่ที่ร้อยละ 6.54 และอัตรำผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นปี 2556 ลดลง ที่อตั รำร้ อยละ 5.36 เมือ่
เปรียบเทียบกับปี ก่อนอยู่ที่อตั รำร้ อยละ 16.56
3. ฐำนะกำรเงิน
สินทรั พย์
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556 บริษัทมีสนิ ทรัพย์ รวมทั ้งสิ ้น เท่ำกับ 988.48 ล้ ำนบำท ลดลงเท่ำกับ 92.71 ล้ ำนบำทหรือ
คิดเป็ นอัตรำร้ อยละ 8.57 เมื่อเปรียบเทียบกับปี ก่อน โดยสำเหตุหลักเป็ นผลมำจำกกำรลดลงของลูกหนี ้กำรค้ ำและอื่นๆ
จำกผลกระทบของยอดขำยที่ลดลงมำกในปี นี ้
หนีส้ ิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556 บริษัทมีหนี ้สินรวม จำนวนเท่ำกับ 379.00 ล้ ำนบำท ลดลงจำนวน 65.38 ล้ ำนบำท หรือ
คิดเป็ นอัตรำร้ อยละ 14.71 เมื่อเปรียบเทียบกับปี ก่อน โดยเป็ นผลมำจำกกำรลดลงของหนี ้สินหมุนเวียน จำนวน 71.19
ล้ ำนบำท หรือคิดเป็ นอัตรำร้ อยละ 16.52 เมื่อเปรียบเทียบกับปี ก่อน สำเหตุหลักมำจำกหนี ้สินหมุนเวียนที่ลดลงในส่วนของ
เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำและเจ้ ำหนี ้อื่น
อันเป็ นสำเหตุมำจำกสัดส่วนกำรผลิตที่ลดลงจำกผลกระทบด้ ำนกำรขำยลดลงเมื่อ
เปรียบเทียบกับปี ก่อน ส่งผลให้ อตั รำกำรหมุนเวียนของหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ำกับอัตรำร้ อยละ 0.62 ลดลงเมื่อเทียบ
กับปี ก่อน ที่อตั รำร้ อยละ 0.70
สภำพคล่ อง
ปี 2556 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิจำกกำรดำเนินงำน เท่ำกับ 76.32 ล้ ำนบำท ลดลงจำกปี ก่อน เท่ำกับจำนวน 48.26
ล้ ำนบำท สำเหตุมำจำกกำรลดลงของลูกหนี ้กำรค้ ำและกำรลดลงของเจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ อันเป็ นผลมำจำกปริมำณกำรขำยและ
กำรผลิตที่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี ก่อน ซึง่ ได้ รับผลกระทบจำกปริมำณกำรขำยที่ลดลงส่งผลต่อกำไรจำกกำรดำเนินงำน
ลดลง กระแสเงินสดใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน จำนวนเท่ำกับ 46.72 ล้ ำนบำท และกิจกรรมจัดหำเงินจำนวน 62.69 ล้ ำนบำท
เพิ่มขึ ้นจำนวน 35.01 ล้ ำนบำท และลดลงจำนวน 16.86 ล้ ำนบำทจำกปี ก่อน ตำมลำดับ สำเหตุหลักสำหรับกำรเพิ่มขึ ้น
จำกปี ก่อนในกระแสเงินสดใช้ ไปในกิจกรรมลงทุนบริษัทมีกำรลงทุนในทรัพย์ สนิ เพิ่มขึ ้นในส่วนของกำรผลิตเพื่อช่วยลด
ต้ นทุนกำรผลิตและค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำย ส่วนกระแสเงินสดใช้ ไปในกิจกรรมจัดหำเงินลดลงเป็ นผลมำจำกกำรจ่ำยเงินปั น
ผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นตำมผลกำรดำเนินงำนปี 2555 ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี ก่อนซึ่งมีกำรจ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำลจำกผล
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กำรดำเนินงำนปี 2555 ส่งผลให้ เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดในปี 2556 ลดลงจำกปี 2555 จำนวน 32.99 ล้ ำน
บำท
แม้ ว่ำบริษัทจะมีกระแสเงินสดรับสุทธิจำกกำรดำเนินงำนลดลงและกระแสเงินสดใช้ ไปในกิจกรรมลงทุนเพิ่มขึ ้น ในขณะที่
กิจกรรมจัดหำเงินลดลง ทำให้ อตั รำส่วนสภำพคล่องของบริษัทในปี 2556 ยังคงมีสภำพคล่องสูง เท่ำกับ 1.62 เท่ำ ลดลง
เล็กน้ อยเมื่อเปรี ยบเทียบกับปี ก่อนซึง่ อยู่ในระดับ เท่ำกับ 1.63 เท่ำ
โครงสร้ ำงเงินทุน
บริษัทมีอตั รำส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกับ 0.62 เท่ำลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี ก่อนซึง่ เท่ำกับ 0.70 เท่ำเป็ นผลมำ
จำกกำรลดลงในส่วนของเจ้ ำหนี ้กำรค้ ำและเจ้ ำหนี ้อื่น ในขณะที่อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรชำระดอกเบี ้ยจ่ำยมีแนวโน้ ม
ที่ลดลงจำกระดับ 6805.02 เท่ำในปี 2555 มำอยู่ที่ระดับ 597.56 เท่ำในปี 2556 เนื่องจำกหนีส้ นิ ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
เพิ่มขึ ้น
จำกฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนในปี 2556 คณะกรรมกำรมีมติให้ เสนอที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมตั ิกำร
จ่ำยเงินปั นผลสำหรับปี 2556 ในอัตรำหุ้นละ 0.25 บำท โดยจ่ำยจำกผลกำรดำเนินงำนของปี 2554 และปี 2555 ในอัตรำ
หุ้นละ 0.10 บำท และ 0.15 บำทตำมลำดับ คิดเป็ นจำนวนเงินรวมทั ้งสิ ้น เท่ำกับ 30,375,000.00 บำท (สำมสิบล้ ำนสำม
แสนเจ็ดหมื่นห้ ำพันบำทถ้ วน) หรือคิดเป็ นอัตรำเงินปั นผลร้ อยละ 90.90 ของกำไรสุทธิ สำหรับปี 2556 โดยมติของที่ประชุม
กรรมกำรครั ้งที่ 1/2557 ลงวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2557 ได้ มีมติให้ จ่ำยเป็ นเงินปั นผล จำนวน 0.25 บำทต่อหุ้น รวมเป็ นเงิน
ทั ้งสิ ้นจำนวน 30,375,000.00 บำท โดยกำหนดกำรจ่ำยเงินปั นผลดังกล่ำว ในวันที่ 21 พฤษภำคม พ.ศ. 2557
4. ปั จจัยและอิทธิพลหลักที่อำจมีผลต่ อกำรดำเนินงำนหรื อฐำนะกำรเงินในอนำคต
ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรดำเนินงำนในอนำคต ได้ อธิบำยไว้ ในข้ อ 1. เรื่องปั จจัยควำมเสี่ยงแล้ ว
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บริษัท ไทยโพลีอะคริลคิ จำกัด (มหำชน)

ข้ อมูลประจำปี 2556

กำรรับรองควำมถูกต้ องของข้ อมูล
“บริ ษั ท ได้ สอบทำนข้ อ มูลในแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจ ำปี ฉบับนี ้แล้ ว ด้ ว ยควำมระมัดระวังบริ ษัท ขอ
รั บ รองว่ ำ ข้ อ มูล ดัง กล่ำ วถู กต้ องครบถ้ ว น ไม่ เ ป็ นเท็ จ ไม่ ท ำให้ ผู้อื่ น ส ำคัญ ผิ ด หรื อ ไม่ ข ำดข้ อมูล ที่ ค วรต้ องแจ้ งใน
สำระสำคัญ นอกจำกนี ้ บริษัทขอรับรองว่ำ
(1) งบกำรเงินและข้ อมูลทำงกำรเงินที่สรุปมำในแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี ได้ แสดงข้ อมูลอย่ำงถูกต้ อง
ครบถ้ วนในสำระสำคัญเกี่ยวกับฐำนะกำรเงิน ผลกำรดำเนินงำน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ ว
(2) บริ ษั ท ได้ จั ด ให้ มี ร ะบบกำรเปิ ดเผยข้ อมู ล ที่ ดี เพื่ อ ให้ แน่ ใ จว่ ำ บริ ษั ท ได้ เปิ ดเผยข้ อมู ล ในส่ ว นที่ เ ป็ น
สำระสำคัญทั ้งของบริษัทฯและบริษัทย่อยอย่ำงถูกต้ องครบถ้ วนแล้ วรวมทั ้งควบคุมดูแลให้ มีกำรปฏิบตั ิตำมระบบดังกล่ำว
(3) บริษัทได้ จดั ให้ มีระบบกำรควบคุมภำยในที่ดี และควบคุมดูแลให้ มีกำรปฏิบตั ิตำมระบบดังกล่ำวและบริ ษัท
ได้ แจ้ งข้ อมูลกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน ณ วันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2556 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมกำรตรวจสอบของ
บริษัทแล้ ว ซึง่ ครอบคลุมถึงข้ อบกพร่ องและกำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบกำรควบคุมภำยใน รวมทั ้งกำรกระทำที่มิ
ชอบที่อำจมีผลกระทบต่อกำรจัดทำรำยงำนทำง กำรเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย
ในกำรนี ้เพื่อเป็ นหลักฐำนว่ำเอกสำรทั ้งหมดเป็ นเอกสำรชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้ รับรองควำมถูกต้ องแล้ ว บริ ษัท
ได้ มอบหมำยให้ นำยเชฐ พัฒนกุล เป็ นผู้ลงลำยมือชื่อกำกับเอกสำรนี ้ไว้ ทุกหน้ ำด้ วย หำกเอกสำรใดไม่มีลำยมือชื่อของ
นำยเชฐ พัฒนกุล กำกับไว้ บริษัทจะถือว่ำไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้ รับรองควำมถูกต้ องของข้ อมูลแล้ วดังกล่ำวข้ ำงต้ น ”
ชื่อ

ตำแหน่ ง

1. นำยเชฐ พัฒนกุล

กรรมกำร

2. นำยฮำนส์ เฮ็นริค เมลชัวร์

กรรมกำร

ลำยมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนำจ
นำยเชฐ พัฒนกุล

กรรมกำร
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บริษัท ไทยโพลีอะคริลคิ จำกัด (มหำชน)

ข้ อมูลประจำปี 2556

ทัง้ นี ้ มำตรำ 89/20 *** แห่ ง พระรำชบัญ ญั ติ ห ลัก ทรั พ ย์ แ ละตลำดหลัก ทรั พ ย์ พ.ศ. 2535 ซึ่ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 กำหนดให้ กรรมกำรและผู้บริ หำรต้ องร่ วมกันรับผิดต่อ
บุคคลที่ซื ้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัทฯในควำมเสียหำยใดๆ อันเกิดขึ ้นเนื่องจำกกำรเปิ ดเผยข้ อมูลต่อผู้ถือหุ้นหรื อประชำชน
ทัว่ ไป โดยแสดงข้ อควำมที่เป็ นเท็จในสำระสำคัญหรื อปกปิ ดข้ อควำมจริ งที่ควรบอกให้ แจ้ งในสำระสำคัญในกรณีของงบ
กำรเงินและรำยงำนเกี่ยวกับฐำนะกำรเงินและ ผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัทฯหรื อรำยงำนอื่นใดที่ต้องเปิ ดเผยตำมมำตรำ
56 หรือมำตรำ 199 โดยมิได้ จำกัดควำมรับผิดไว้ เฉพำะกรรมกำรและผู้บริหำรที่ลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้ องของข้ อมูล
ในเอกสำรดังกล่ำวเท่ำนั ้น อย่ำงไรก็ดี กรรมกำรหรื อผู้บริ หำรซึ่งสำมำรถพิสจู น์ ได้ ว่ำโดยตำแหน่งหน้ ำที่ตนไม่อำจล่วงรู้ ถึง
ควำมแท้ จริงของข้ อมูลหรือกำรขำดข้ อมูลที่ควรต้ องแจ้ งนั ้น ย่อมไม่มีควำมรับผิดตำมมำตรำ 89/20
หมำยเหตุ *** ใช้ บังคับกับบริ ษัทที่อยู่ภำยใต้ บังคับของหมวด 3/1 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์
พ.ศ.2535 ซึง่ แก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 เท่ำนั ้น
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บริษัท ไทยโพลีอะคริลคิ จำกัด (มหำชน)

ข้ อมูลประจำปี 2556

เอกสำรแนบ 1
รำยละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหำรและผู้มีอำนำจควบคุมบริษัท

- 50 -

บริษัท ไทยโพลีอะคริลคิ จำกัด (มหำชน)

ข้ อมูลประจำปี 2556

คณะกรรมกำร

ชื่อ
ตำแหน่ง
อำยุ
กำรศึกษำ

นำยไซ จิน ลู
ประธำนกรรมกำร
65 ปี
- Master of Science (MS) in Agriculture,
National Taiwan University
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท
ไม่มี
ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
2542 - ปั จจุบนั
- Vice President of Lucite International Group, Asia
Director of Kaohsiung Monomer Company Limited
(Part of the Lucite International Group)

ชื่อ
ตำแหน่ง
อำยุ
กำรศึกษำ

นำงสำวแอนนี่ โซเฟี ยร์ เวียร์ แมน
กรรมกำรบริหำร
52 ปี
- Master of Business Administration (M.B.A.)
Grandfield University (UK)
- Degree in Business Studies (QUT, Brisbane)
Certified Practicing Accountant Australia
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท
ไม่มี
ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
1 มิถนุ ำยน 2546 - ปั จจุบนั
- Executive Director
Chief Financial Officer
Lucite International
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บริษัท ไทยโพลีอะคริลคิ จำกัด (มหำชน)

ข้ อมูลประจำปี 2556

ชื่อ
นำยฮำนส์ เฮ็นริค เมลชัวร์
ตำแหน่ง
กรรมกำรบริหำร
อำยุ
69 ปี
กำรศึกษำ
- ปริญญำตรีวิทยำศำสตร์ (กำรตลำด)
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท
ไม่มี
ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
2554 – ปั จจุบนั
- กรรมกำรบริหำร
บริษัท อี๊สต์เอเชียติ๊ก 2010 (ประเทศไทย) จำกัด
ตุลำคม 2553 – ปั จจุบนั
- กรรมกำร
บริษัท เอเชียติ๊ก อะคริลิค จำกัด
2544 – 2553
- ที่ปรึกษำ
กลุ่มบริษัทอีเอซี ประเทศไทย
บริษัท เบรนน์แท็ก อินกรีเดียนส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
เดิมชื่อบริษัท อี๊สต์เอเชียติ๊ก (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

ชื่อ
ตำแหน่ง
อำยุ
กำรศึกษำ

นำยเชฐ พัฒนกุล
กรรมกำรผู้จดั กำร
52 ปี
- Master of Science Major Packaging
Michigan State University
- Bachelor Degree in Business Administration
มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
- Bachelor Degree in Science Major Food Science & Tech
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท
ไม่มี
ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
2556 – ปั จจุบนั
- กรรมกำรผู้จดั กำร
บริษัท ไทยโพลีอะคริ ลคิ จำกัด (มหำชน)
2553 – 2555
- กรรมกำรผู้จดั กำร
บริษัท อินเตอร์ แมน คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด
2550 – 2552
- Deputy Managing Director
Thai Film Industries Public Company Limited
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร
- Director Certification Program : DCP 2550
- Director Accreditation Program : DAP 2550
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
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บริษัท ไทยโพลีอะคริลคิ จำกัด (มหำชน)

ข้ อมูลประจำปี 2556

ชื่อ
ตำแหน่ง
อำยุ
กำรศึกษำ

นำยสุจิตร ศรีเวทย์บดี
กรรมกำรที่ใม่มีส่วนร่วมบริหำรงำน
65 ปี
- Master Degree in Business Administration (MBA)
Pittsburgh State University of Kansas, U.S.A.
- Bachelor Degree in Finance
West Virginia State Collage, U.S.A.
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท
16,300 หุ้น
ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
2556 – ปั จจุบนั
- กรรมกำรที่ไม่มีส่วนร่วมบริหำรงำน
2536 – มกรำคม 2556
- กรรมกำรผู้จดั กำร
บริษัท ไทยโพลีอะคริ ลคิ จำกัด (มหำชน)
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร
- Director Accreditation Program : DAP
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
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บริษัท ไทยโพลีอะคริลคิ จำกัด (มหำชน)

ข้ อมูลประจำปี 2556

ชื่อ
ตำแหน่ง
อำยุ
กำรศึกษำ

นำยแจน แดม ปี เดอร์ เซ่น
กรรมกำรที่ไม่มีส่วนร่วมบริหำรงำน
62 ปี
- Diploma
EAC’s full time course in Business Administration
- Various high level business courses with General Management,
Finance, Strategy and Marketing at IMD Switzerland
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท
ไม่มี
ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
2556 – ปั จจุบนั
- กรรมกำรที่ไม่มีส่วนร่วมบริหำรงำน
2556 - ปั จจุบนั
- Managing Director of Novanta Company Limited
2553 – 2555

- COO of Brentag Asia Pacific, Thailand

2544 – 2553

- CEO of EAC Industrial Ingredients, Thailand
Sr. Vice President of the EAC Group of Companies
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บริษัท ไทยโพลีอะคริลคิ จำกัด (มหำชน)

ชื่อ
ตำแหน่ง
อำยุ
กำรศึกษำ

คุณสมบัติทำงวิชำชีพ
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท
ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
2556 – ปั จจุบนั
2542 – 2556
2550 – ปั จจุบนั
2548 – ปั จจุบนั
2542 – ปั จจุบนั
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร

ข้ อมูลประจำปี 2556

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วธั นี พรรณเชษฐ์
กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
76 ปี
- ปริญญำโททำงกำรบัญชี
มหำวิทยำลัยอลำบำมำ
ประเทศสหรัฐอเมริกำ
- บัญชีบณ
ั ฑิต
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
ไม่มี
- กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
บริษัท ไทยโพลีอะคริ ลคิ จำกัด (มหำชน)
- กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ
บริษัท ไทยโพลีอะคริ ลคิ จำกัด (มหำชน)
- กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
- กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิเฉพำะกิจ สำขำกำรเงินและกำรบัญชี
สำนักงำนคณะกรรมกำรข้ ำรำชกำรพลเรือน (ก.พ.)
- กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
บริษัท หลักทรัพย์พฒ
ั นสิน จำกัด (มหำชน)
- 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 14/22556
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
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บริษัท ไทยโพลีอะคริลคิ จำกัด (มหำชน)

ข้ อมูลประจำปี 2556

ชื่อ
ตำแหน่ง
อำยุ
กำรศึกษำ

ศำสตรำจำรย์กิตติคณ
ุ สุภำพรรณ รัตนำภรณ์
กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ
68 ปี
- Master of Business Administration
(Accounting) Michigan State University
ประเทศสหรัฐอเมริกำ
- บัญชีบณ
ั ฑิต (เกียรตินิยม)
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
คุณสมบัติทำงวิชำชีพ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขที่ 2556
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท
ไม่มี
ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
2556 - ปั จจุบนั
- กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ
บริษัท ไทยโพลีอะคริ ลคิ จำกัด (มหำชน)
2552 – ปั จจุบนั
- กรรมกำรและกรรมกำรตรวจสอบ
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อำหำร จำกัด (มหำชน)
2551 – 2553
- กรรมกำรจรรยำบรรณ สภำวิชำชีพ
อนุกรรมกำรสอบสวน สภำวิชำชีพ
2552 – ปั จจุบนั
- กรรมกำรและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
บริษัท เดลต้ ำ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2547 – 2551
- กรรมกำรและกรรมกำรตรวจสอบ
บริษัท เดลต้ ำ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2542 – ปั จจุบนั
- กรรมกำรและกรรมกำรตรวจสอบ
บริษัท โกลว์พลังงำน จำกัด (มหำชน)
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร
- Director Certification Program : DCP 15/2545
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
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บริษัท ไทยโพลีอะคริลคิ จำกัด (มหำชน)

ชื่อ
ตำแหน่ง
อำยุ
กำรศึกษำ

คุณสมบัติทำงวิชำชีพ
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท
ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
2556 - ปั จจุบนั
2547 – ปั จจุบนั
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร

ข้ อมูลประจำปี 2556

ดร.อนุพนั ธ์ กิจนิจชีวะ
กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ
50 ปี
- ปรัชญำดุษฎีบณ
ั ฑิต (ทำงกำรบริหำรกำรพัฒนำ)
คณะรัฐประศำสนศำตร์
สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ (NIDA)
- Senior Executive Program
สถำบันบัณฑิตบริหำรธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
- นิติศำสตร์ มหำบัณฑิต (กฎหมำยธุรกิจ)
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
- นิติศำสตร์ บัณฑิต (เกียรตินิยม)
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
Lawyer License No. 18024/2529
ไม่มี
- กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ
บริษัท ไทยโพลีอะคริ ลคิ จำกัด (มหำชน)
- Senior Partner
บริษัท สำนักกฎหมำยสำกล ธีรคุปต์ จำกัด
- Director Certification Program : DCP 130/2553
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)

เลขำนุกำรบริ ษัท
ชื่อ
ตำแหน่ง
อำยุ
กำรศึกษำ

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท

นำงสำวพัชรี ย์ มณีธรรมวงศ์
เลขำนุกำรบริษัท
39 ปี
- นิติศำสตร์ มหำบัณฑิต
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
- นิติศำสตร์ บัณฑิต
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ไม่มี
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บริษัท ไทยโพลีอะคริลคิ จำกัด (มหำชน)

ข้ อมูลประจำปี 2556

เอกสำรแนบ 2
รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำรของบริษัทย่อย
- ไม่มี -
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บริษัท ไทยโพลีอะคริลคิ จำกัด (มหำชน)

ข้ อมูลประจำปี 2556

เอกสำรแนบ 3
รำยละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ ำงำนตรวจสอบภำยใน
และหัวหน้ ำงำนกำกับดูแลกำรปฏิบตั ิงำนของบริษัท (compliance)
- ไม่มี -
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บริษัท ไทยโพลีอะคริลคิ จำกัด (มหำชน)

ข้ อมูลประจำปี 2556

เอกสำรแนบ 4
รำยละเอียดเกี่ยวกับรำยกำรประเมินรำคำทรัพย์สนิ
ไม่มี
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