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นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ 
 

บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ ำกัด (มหำชน) เป็นผู้น ำในกำรผลิตและจ ำหน่ำยแผ่นอะคริลิคแบบหล่อ (Cast Acrylic Sheet) และ
พลำสติกแบบเคร่ืองรีด (Extrude Plastic Materials) หลำยประเภทตำมชนิดของวัตถุดิบ เช่น แผ่น ABS, HIPS (ไฮอิมแพคโพลีสไต
ลนี) และแผ่น PP หรือ พลำสติกลกูฟกู แผ่น PS และแผ่น PMMA  เป็นต้น ปัจจุบันบริษัทมีก ำลงักำรผลิตรวมประมำณ 22,000 ตัน
ต่อปี 
 
บริษัทจดทะเบียนจดัตัง้ในปี 2528 ภำยใต้กำรบริหำรของ คณุจรูญ  ลิม้ไชยำวฒัน์ และครอบครัว  โดยใช้เงินทุนจดทะเบียน 10 ล้ำน
บำท และเพิ่มขึน้เป็น 121,500,000 บำท  
ในปี 2537  บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภำพเป็นบริษัทมหำชนจ ำกดั ทะเบียนเลขที่ 0 10 7 537 00 225 7 และได้จดทะเบียนในตลำด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  
ในวนัที่ 22 เมษำยน 2556 ที่ประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปีของบริษัท ได้มีมติอนมุติัให้เปลีย่นแปลงมูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้ของบริษัทจำก
เดิมมลูค่ำตรำไว้หุ้นละ 10 บำท เป็นมูลค่ำหุ้นละ 1 บำท โดยบริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุ้นกับกระทรวงพำณิชย์ เมื่อ
วนัที่ 10 พฤษภำคม 2556  
 
ในปัจจบุนับริษัทมีผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ คือ บริษัท Lucite International  ผู้ผลิตเมทธิล  เมทำคริเลท  และแผ่นอะคริลิค  รำยใหญ่ของ
โลก  
 
บริษัทมีวตัถปุระสงค์ในกำรประกอบธุรกิจ  เพื่อขยำยปริมำณกำรขำยและรำยได้จำกระบบกำรผลิตทัง้ระบบหล่อและระบบรีดแผ่น  
โดยกำรใช้เคร่ืองจกัรอปุกรณ์ที่มีประสทิธิภำพ  และกำรพฒันำผลติภัณฑ์ใหม่ๆ อย่ำงต่อเนื่อง  
 
นอกจำกนีบ้ริษัทยังมีแผนในกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรผลิตในแต่ละปี  เพื่อให้สำมำรถแข่งขันได้กับผู้ผลิตแผ่นในภำคพืน้
เอเซีย 
 
ส ำนกังำนใหญ่และโรงงำนตัง้อยู่เลขที่ 60-61 หมู่ 9 ถนนพทุธมณฑล สำย 4 
 ต ำบลกระทุ่มล้ม  อ ำเภอสำมพรำน  
 จงัหวดันครปฐม 73220  
 โทรศพัท์ 0 2429-2020,  0 2429-2487-8, 0 2889-8720-5 
 โทรสำร   0 2429-2541,  0 2888-5953     
 
ส ำนกังำนขำยตัง้อยู่เลขที่  134/5  ถนนกรุงธนบรีุ 
  แขวงคลองต้นไทร  เขตคลองสำน  
  กรุงเทพฯ  10600 
  โทรศพัท์  0 2860-8765-70   
  โทรสำร    0 2860-9106, 0 2860-8762 
  เว็บไซต์  http://www.thaipolyacrylic.com 
 

http://www.thaipolyacrylic.com/
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นำยทะเบียน                          บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
   62 อำคำรตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ชัน้ 4, 6-7  
   ถนนรัชดำภิเษก  แขวงคลองเตย   
   เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
   โทรศพัท์ 0 2229-2800  
   โทรสำร  0 2359-1259  
 
ผู้สอบบญัชี   บริษัท ส ำนกังำน เอินส์ท แอนด์ ยงั จ ำกดั  
                                                  ชัน้ 33 อำคำรเลครัชดำ 
  193/136-137 ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย 
  เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ 10110 
  ตู้ ปณ. 1047 กรุงเทพฯ 10501 
  โทรศพัท์ 0 2264-0777 
  โทรสำร   0 2264-0789-90 
  เว็บไซต์  http://www.ey.com 
 
ที่ปรึกษำกฎหมำย      ส ำนกักฎหมำย บีซี ลเีกิล แอดไวเซอร์   

   86 หมู่บ้ำนฉตัรแก้ว ซอย 5 ถนนแฮปปีแ้ลนด์ 
   แขวงคลองจัน่  เขตบำงกะปิ  กรุงเทพ ฯ  10240 
   โทรศพัท์ 0 2733-1655 
   โทรสำร   0 2375-1782, 0 2375-1655  

 
ที่ปรึกษำหรือผู้จดักำรภำยใต้สญัญำกำรจดักำร  
                                 นำยนิพนธ์  ศรีทองอินทร์ 
       56/91 หมู่ที่ 7 ถนนบำงกรวย-ไทรน้อย 
      ต ำบลบำงกรวย  อ ำเภอบำงกรวย 
      นนทบรีุ  11103 
           โทรศพัท์ 02 886-3664 
 
นิติบคุคลที่บริษัทถือหุ้นตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป        -   ไม่มี   -  
 
 
 
 
 

http://www.ey.com/
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ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ 
 

ภำพรวมกำรประกอบธุรกิจของบริษัท 
 
บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ ำกัด (มหำชน) ด ำเนินธุรกิจผลิต และจ ำหน่ำยแผ่นพลำสติกอะคริลิค (Acrylic)  แผ่นเอบีเอส 
(Acrylonitrile Butadiene Styrene) แผ่นไฮอิมแพ็ค (High Impact Polystyrene) และแผ่นพลำสติกชนิดต่ำง ๆ เพื่อจ ำหน่ำยต่อ
ตวัแทนขำยสง่ ขำยปลกี และผู้ผลติของอตุสำหกรรมต่อเนื่อง อำทิเช่น งำนป้ำยโฆษณำ งำนแปรรูป ชิ น้งำนประดับยนต์ งำนตกแต่ง 
งำนขึน้รูปอ่ำงอำบน ำ้และสขุภัณฑ์  และอปุกรณ์ภำยในของเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ เป็นต้น   
 

1.  โครงสร้ำงรำยได้ 

โครงสร้ำงรำยได้รวมของสำยผลิตภัณฑ์  ตัง้แต่ปี  พ.ศ. 2554 ถงึ พ.ศ. 2556 
หน่วย : ล้ำนบำท 

 สำยผลิตภัณฑ์ ปี พ.ศ. 2556 ปี พ.ศ. 2555 ปี พ.ศ. 2554 
รำยได้ ร้อยละ รำยได้ ร้อยละ รำยได้ ร้อยละ 

แผ่นอะคริลคิ 828.23 58.32 907.32 57.37 872.48 55.78 
แผ่นพลำสติกระบบรีด 547.51 38.56 624.99 39.51 637.82 40.78 
รำยได้จำกกำรขำยสุทธิ 1,375.74 96.88 1,532.31 96.88 1,510.30 96.56 
รำยได้ค่ำบริกำร 0.00 0.00 0.52 0.03 3.15 0.20 
รำยได้อื่น 44.37 3.12 48.85 3.09 50.69 3.24 

รวมรำยได้ 1,420.11 100.00 1,581.68 100.00 1,564.14 100.00 
 
2.  ผลิตภัณฑ์ของบริษัทจ ำแนกตำมขบวนกำรผลิตได้ดังต่อไปนี ้
     2.1 สำยกำรผลิตแผ่นอะคริลิคแบบหล่อ (Cast acrylic production lines) 
ปัจจุบันบริษัทมีสำยกำรผลิตแผ่นอะคริลิคแบบกำรหล่อทัง้สิน้  3 สำยกำรผลิต  (Cast Acrylic Sheet)  โดยมีก ำลงักำรผลิตรวมที่ 
10,000 ตนัต่อปี โดยแผ่นอะคริลคิที่บริษัทผลติและจ ำหน่ำยจ ำแนกตำมกำรใช้งำนได้ดงันี  ้

(ก) แผ่นอะคริลิคที่ใช้งำนทั่วไป (General Purpose Grade) ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำชื่อ “Moden Glas”และ “Sign 
Ad” ซึง่นิยมใช้กนัแพร่หลำยในกำรผลติ ป้ำยโฆษณำ ป้ำยชื่อบริษัท ร้ำนค้ำ ท ำชิน้งำนแปรรูป และงำนตกแต่งภำยใน
และภำยนอกอำคำร เป็นต้น แผ่นอะคริลคิดงักลำ่วที่ใช้มีทัง้สีใสและหลำกหลำยสีตำมควำมนิยมหรือสำมำรถผลิตให้
ตรงกบัควำมต้องกำรใช้งำนของลกูค้ำในแต่ละรำย เนื่องจำกบริษัทมีควำมเชี่ยวชำญพร้อมเคร่ืองมืออุปกรณ์ห้องวิจัย
ที่ใช้ในกำรเทียบส ีหรือ match สไีด้อย่ำงแม่นย ำและรวดเร็ว 

(ข) แผ่นอะคริลคิสขุภัณฑ์ (Sanitary ware grade หรือ Bath Acrylic Sheet) ที่บริษัทผลิตมีหลำกหลำยเกรดและหลำยส ี
ตำมควำมต้องกำรของลกูค้ำโดยแผ่นสขุภัณฑ์ดังกล่ำวสำมำรถน ำไปขึน้รูปท ำอ่ำงอำบน ำ้หรือถำดรองของที่อำบน ำ้
แบบฝักบวั ซึง่ผลติและจ ำหน่ำยทัว่โลกภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ “Moden Glas“ และ “Lucite TS” เป็นต้น  

(ค)  แผ่นอะคริลิคเกรดพิเศษที่ใช้งำนเฉพำะ (Specialty grade) เป็นแผ่นอะคริลิคชนิดพิเศษที่บริษัทได้พัฒนำขึน้ให้

เหมำะกบักำรใช้งำนแต่ละประเภท เช่น  แผ่นอะคริลิคทนแรงกระแทกสงู  (Impact modified cast sheet) ซึ่งเป็นแผ่น

อะคริลิคที่ทนแรงกระแทกไม่แตกง่ำย มีควำมคงทนแรงกระแทกมำกกว่ำแผ่นอะคริลิคเกรดธรรมดำถึง 6 เท่ำ หรือ 
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แผ่นอะคริลิคที่ออกแสงด้ำนข้ำง หรือ แผ่น LMS (Light Management Solutions) ที่ผลิตให้มีกำรออกแสงสว่ำง

ด้ำนข้ำงเพื่อเหมำะกบักำรใช้งำนท ำป้ำยหรือตู้ไฟโฆษณำที่มีรูปแบบบำงมำกกว่ำป้ำยไฟทั่วไปช่วยให้ป้ำยไฟโฆษณำ

มีควำมบำงสวยงำมและประหยัดไฟมำกขึน้ เป็นต้น 

แผ่นอะคริลคิ เป็นแผ่นพลำสติกประเภท Thermo Plastic ลกัษณะเป็นแผ่นเรียบใส แต่สำมำรถผลิตได้หลำกหลำยสี เช่น แผ่นสีโปร่ง
แสง หรือ ทบึแสง เป็นต้น มีคณุสมบติัพิเศษคือ เมื่อได้รับควำมร้อนสงูจะอ่อนตวัลง สำมำรถดดัหรือขึน้รูปเป็นแบบต่ำง ๆ ได้ เมื่อเย็น
ตวัลงจะแข็งตวัและคงสภำพไว้ มีน ำ้หนกัเบำ ทนแรงกระแทกมำกกว่ำกระจกถึง 8 เท่ำ สำมำรถแกะสลกั พ่นสี ระบำย หรือ ท ำซิลค์
สกรีนเป็นรูปหรือลวดลำยต่ำงๆ ซึง่นิยมน ำมำใช้ทดแทนวสัดหุลำยชนิด เช่น กระจก เหลก็ อลมูิเนียม และไม้อัด เป็นต้น และสำมำรถ
ใช้เป็นวตัถดิุบในกำรผลติวสัดอุปุกรณ์ ในงำนตกแต่งบ้ำนและอำคำรส ำนักงำน สขุภัณฑ์ชนิดต่ำง ๆ และงำนใช้สอยเอนกประสงค์
ตำมควำมต้องกำร เช่น แผ่นลอนหลงัคำบ้ำน ตู้ โชว์สินค้ำและเฟอร์นิเจอร์  แผ่นป้ำยโฆษณำ ตู้ โทรศัพท์สำธำรณะ เป็นต้น ปัจจุบัน
บริษัทสำมำรถผลติแผ่นอะคริลคิที่มีควำมหนำได้ตัง้แต่ 1.0 ถงึ 40 มิลลเิมตร และมีหลำยขนำดให้เลอืกใช้ตำมควำมเหมำะสม 
 
      2.2 สำยกำรผลิตแผ่นพลำสติกระบบเคร่ืองรีด (Extrusion Lines) 
บริษัทยังเป็นผู้ ผลิต และจ ำหน่ำยแผ่นเอบีเอส และแผ่นไฮอิมแพ็ค  รวมถึงพลำสติกชนิดอื่น ๆ อีกหลำยประเภทด้วย ระบบรีด 
(Extrusion System) ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ “Moden Plas” และรับผลติตำมค ำสัง่ซือ้จำกลกูค้ำทัง้ในและต่ำงประเทศ 
แผ่นเอบีเอส เป็นแผ่นพลำสติกประเภท Thermo Plastic ผลิตจำกเม็ดพลำสติก Polymer ชนิด Acrylonitrile Butadiene Styrene 
(ABS) มีคณุสมบติัคือ ทนแรงกระแทก ทนสำรเคม ีฯลฯ สำมำรถใช้ควำมร้อนในกำรขึน้รูปได้ดี มีผิวเงำ มนัวำว 
แผ่นไฮอิมแพ็ค เป็นแผ่นพลำสติกประเภท Thermo Plastic ผลิตจำกเม็ดพลำสติก Polymer ชนิด High Impact Polystyrene 
(HIPS) ลกัษณะโดยทัว่ไปคล้ำย ๆ แผ่นเอบีเอส แตกต่ำงกนัในด้ำนคณุสมบติัในกำรน ำไปใช้งำน 
ปัจจบุนับริษัทสำมำรถผลิตแผ่นเอบีเอส และแผ่นไฮอิมแพ็ค โพลีสไตลีน และแผ่นพลำสติกที่มีมูลค่ำเพิ่มอีกหลำกหลำยชนิด อำทิ
เช่น แผ่นอะคริลคิระบบเคร่ืองรีด ทัง้แผ่นเรียบและแผ่นลำยเกล็ดน ำ้แข็ง (Frost) แผ่น PMMA capped ABS และแผ่นเรียบ PP และ
แผ่นเรียบ HDPE และ LDPE เป็นต้น สำมำรถผลติในขนำดควำมหนำตัง้แต่ 1.5 ถึง 10.0 มิลลิเมตร และมีขนำดหน้ำกว้ำงได้ถึง 2.5 
เมตร โดยใช้เคร่ืองรีดทนัสมยัที่ได้น ำเข้ำจำกผู้ผลิตเคร่ืองจกัรชัน้น ำในต่ำงประเทศ 
 
3. กำรตลำดและภำวะอุตสำหกรรมกำรแข่งขัน 
     3.1 กำรพัฒนำทำงกำรตลำด 
แผ่นอะคริลิค 
บริษัทให้ควำมส ำคัญต่องำนวิจัยและพัฒนำเสมือนหนึ่งเป็นเคร่ืองมือทำงวิทยำศำสตร์ในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ทัง้อะคริลิคและ
พลำสติกระบบเคร่ืองรีดอื่น ๆ ที่มีคณุสมบติัพิเศษ เป็นต้นว่ำ ช่วยประหยัดพลงังำน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งสำมำรถน ำไปใช้
งำนได้หลำกหลำย เช่น ป้ำยไฟโฆษณำ หรือป้ำยไฟน ำแสง เป็นต้น นอกจำกนีแ้ล้วบริษัทยงัคงเดินหน้ำในกำรพฒันำเทคโนโลยีใหม่ๆ 
ในกำรแปรรูปและขึน้รูปชิน้งำนแผ่นที่มีขนำดใหญ่และแผ่นที่มีควำมหนำถงึ 40.0 มิลลเิมตร  รวมทัง้กำรพฒันำอย่ำงต่อเนื่องของกำร
ผลิตแผ่นสุขภัณฑ์ หรือแผ่นอ่ำงอำบน ำ้ (bath sheet grade) ที่มีคุณสมบัติในกำรขึน้รูปง่ำยขึน้ และมีคุณสมบัติในกำรก ำจัด
แบคทีเรีย (anti-bacterial) เพื่อเพิ่มมลูค่ำและสนองตอบควำมต้องกำรของลกูค้ำทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ 
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แผ่นเอบีเอส และแผ่นไฮอิมแพ็คโพลีสไตรีน 
บริษัทยงัคงให้ควำมส ำคญัในกำรพฒันำกำรปรับปรุงคณุภำพแผ่นดงักลำ่วให้ได้มำตรฐำนกำรผลิตแผ่นเอบีเอสและแผ่นไฮอิมแพคฯ 
และที่ส ำคญัคือกำรปรับปรุงคณุภำพแผ่นให้ได้ตรงตำมมำตรฐำนและควำมคำดหวังของลกูค้ำแต่ละรำย ทัง้นีเ้พรำะบริษัทผลิตแผ่น
ดงักลำ่วให้ลกูค้ำตำมค ำสัง่ซือ้ของแต่ละรำย ซึง่มีควำมแตกต่ำงกนัตัง้แต่วตัถดิุบที่ต่ำงกนั และมำตรฐำนสินค้ำที่แตกต่ำงกันในแต่ละ
รำยด้วย 
 
ในปีที่ผ่ำนมำ บริษัทได้เร่ิมกำรท ำกำรตลำดแผ่น PE สูตรใหม่และแผ่นอะคริลิคระบบรีดที่ทนแรงกระแทกสูง (High Impact 
Extruded Acrylic Sheet) ที่สำมำรถใช้กับงำนประเภทต่ำง ๆ เช่น ผลิตชิน้ส่วนต่ำง ๆของอุตสำหกรรมประดับยนต์ และใช้เป็น
ชิน้ส่วนภำยในตู้แช่ และได้มีกำรพัฒนำแผ่นอะคริลิคระบบรีดที่มีสองชัน้สี หรือ dual colors โดยในเบือ้งต้นได้พัฒนำแผ่นสีใส
ประกบสขีำว และแผ่นสใีสประกบสดี ำ และจะมีกำรพิจำรณำเพิ่มสอีื่น ๆ ในโอกำสต่อไป 
 
      3.2 แนวโน้มภำวะอุตสำหกรรมและภำวะกำรณ์แข่งขันแผ่นอะคริลิค (cast acrylic sheet) 
โดยภำพรวมควำมต้องกำรในกำรใช้แผ่นอะคริลิคส ำหรับปี 2556 มีปริมำณน้อยลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่ำนมำทัง้ตลำดภำยในประเทศ
และตลำดต่ำงประเทศที่ได้รับผลกระทบจำกภำวะเศรษฐกิจที่ชะลอตวัลง ภำวะทำงกำรเมือง และควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยน
โดยเฉพำะค่ำเงินบำทที่มีแนวโน้มแข็งค่ำขึน้มำกเมื่อเทียบกบัดอลลำร์และสกุลเงินอื่น ๆ ในภูมิภำค แม้ในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2556 
บริษัทสำมำรถรักษำปริมำณกำรขำยไว้ได้ แต่มีผลก ำไรที่ลดลงแม้จะมีกำรเพิ่มสดัส่วนกำรขำยผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่ำเพิ่มมำกขึน้และ
กำรผสมผสำนสดัสว่นกำรขำยในแต่ละช่องทำงจัดจ ำหน่ำย (Product and Customer Mix Strategy) ในคร่ึงปีหลงัของปี 2556 กำร
จ ำหน่ำยแผ่นอะคริลคิภำยในประเทศ ได้รับผลกระทบจำกกำรชะลอตวัทำงเศรษฐกิจ และปัญหำทำงกำรเมืองท ำให้ยอดขำยและผล
ก ำไรลดลงอย่ำงมีนยัส ำคญั สว่นตลำดต่ำงประเทศได้รับผลกระทบจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนและภำวะเศรษฐกิจโลก
เร่ิมฟืน้ตวั แต่ปริมำณควำมต้องกำรก็ยงัไม่สำมำรถมำชดเชยตลำดภำยในประเทศที่ลดลงได้ 
 
บริษัทคำดว่ำควำมต้องกำรของแผ่นอะคริลิคในปี  2557 แม้เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มดีขึน้โดยเฉพำะตลำดในเอเซียแปซิฟิค 
สหรัฐอเมริกำ และตะวนัออกกลำง  สว่นตลำดในประเทศขึน้อยู่กับปัญหำทำงกำรเมืองที่สำมำรถคลี่คลำยได้หรือไม่ แต่ทิศทำงหรือ
แนวโน้มของรำคำวตัถดิุบโดยเฉพำะน ำ้ยำ MMA ที่จะปรับตวัสงูขึน้ในปีหน้ำ จำกกำรคำดกำรณ์ควำมต้องกำรบริโภค มีแนวโน้มเพิ่ม
สงูขึน้ทัว่โลก ซึ่งนับเป็นควำมท้ำทำยที่บริษัทจะต้องรักษำระดับรำคำให้สอดคล้องกับต้นทุนกำรผลิตที่คำดว่ำจะสงูขึน้ด้วย อีกทัง้
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยที่มีแนวโน้มเพิ่มสงูขึน้ตำมกำรปรับเงินเดือนค่ำแรง (wage increase plan) และภำวะรำคำน ำ้มันและเชือ้เพลิงที่
ใช้ในกำรผลติที่มีแนวโน้มสงูขึน้เช่นกนั แต่ที่ส ำคญัและบริษัทจ ำเป็นที่ต้องปรับกลยุทธทำงกำรตลำดกำรขำยของตลำดต่ำงประเทศ
ตำมควำมเหมำะสมและจ ำเป็นกบัผลกระทบของควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปลีย่นระหว่ำงเงินบำทและดอลลำร์สหรัฐ 
 
แผ่นพลำสติกอื่นๆ ในระบบเคร่ืองรีด (extruded plastics) 
ผลติภัณฑ์แผ่นพลำสติกระบบเคร่ืองรีด (extruded plastics) กว่ำร้อยละ 90% ของยอดจ ำหน่ำยในแต่ละปีจะเป็นยอดจ ำหน่ำยใน
ประเทศ ซึง่ในปี 2556 บริษัทได้ก ำหนดแผนในกำรเพิ่มกำรผลติและจ ำหน่ำยแผ่นพลำสติกระบบเคร่ืองรีดโดยกำรเน้นกำรขยำยฐำน
ลกูค้ำในประเทศให้ครอบคลมุประเภทกำรใช้งำน (market segmentations by applications) มำกขึน้ แต่ผลกระทบทำงเศรษฐกิจ
และกำรเมืองท ำให้เกิดกำรชะลอตัวในควำมต้องกำรจำกอุตสำหกรรมประดับยนต์ เนื่องจำกนโยบำย  ”รถคันแรก” ไม่ประสบ
ผลส ำเร็จ กำรผลติและจ ำหน่ำยผลติภัณฑ์แผ่นพลำสติกระบบเคร่ืองรีดโดยภำพรวมมีปริมำณลดลงในคร่ึงปีหลงั 
 
ทัง้นีบ้ริษัทได้ด ำเนินกำรขยำยตลำดในสว่นอื่น ๆ เพื่อมำทดแทนแต่ต้องใช้เวลำอีกระยะหนึง่  
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4. กำรจดัหำวัตถดุิบ 
รำยละเอียดสดัสว่นกำรสัง่วตัถดิุบจำกในและต่ำงประเทศ 

หน่วย : ล้ำนบำท 
 ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 

ยอดสั่ งซือ้ ร้อยละ ยอดสั่ งซือ้ ร้อยละ ยอดสั่ งซือ้ ร้อยละ 
ในประเทศ 
ต่ำงประเทศ 

923.33 
22.44 

97.61 
2.39 

1,001.78 
42.78 

95.90 
4.10 

1,052.84 
29.43 

97.28 
2.72 

รวม 945.77 100.00 1,044.56 100.00 1,082.27 100.00 
 
5. นโยบำยกำรผลิตที่ส ำคัญ 
บริษัทได้ด ำเนินนโยบำยกำรผลติ ในหวัข้อหลกัที่ส ำคญัดงันี ้

1. กำรก ำหนดเป้ำหมำยด้ำนกำรเพิ่มผลผลิต กำรลดเปอร์เซ็นต์ควำมสูญเสีย กำรใช้วัตถุดิบที่เหมำะสม  และกำรเพิ่ม
ประสทิธิภำพในกำรผลติ เป็นต้น 

2. กำรปรับปรุงเคร่ืองมือและอปุกรณ์ เพื่อลดเปอร์เซ็นต์กำรสญูเสยีในระหว่ำงกำรผลติลง และปรับปรุงคณุภำพสนิค้ำให้ได้ 
มำตรฐำน เป็นที่ยอมรับของลกูค้ำทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ 

3. กำรจดัท ำแผนงำนเพื่อลดต้นทนุกำรผลติ (Cost Saving) เช่น กำรปรับปรุงขบวนกำรผลติ แผนงำนในกำรผลิต เป็นต้น เพื่อ
ปรับปรุงต้นทนุในกำรผลติให้ลดลง ซึง่จะท ำให้สำมำรถแข่งขนัในตลำดได้ 

4. บริษัทยงัคงให้ควำมส ำคญัในกำรยกระดับกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่โดยเฉพำะผลิตภัณฑ์พิเศษที่มีมูลค่ำเพิ่มโดยถือเป็น
นโยบำยทำงกำรค้ำของบริษัท   

5. บริษัทให้ควำมส ำคญัต่อกำรพฒันำทักษะควำมรู้ของบุคลำกร แม้จะได้รับผลกระทบจำกภำวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกก็
ตำม ทัง้นี ้บริษัทยงัคงให้ควำมส ำคญัมำกต่อกำรพฒันำบคุลำกร โดยจัดประเภทวิชำกำรอบรมที่หลำกหลำย และส่งเสริม
ให้มีกำรประชมุหำรือแลกเปลีย่นควำมคิดเห็นระหว่ำงองค์กรมำกขึน้ ซึ่งวัตถุประสงค์ก็เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำประสิทธิภำพ
กำรผลติด้วยกำรสือ่สำรระหว่ำงกนัที่ดีและมีกำรร่วมกนัระดมควำมคิดเห็นกำรมีส่วนร่วมในขบวนกำรแก้ปัญหำ ซึ่งทัง้หมด
นีจ้ะสง่ผลประโยชน์ให้กบับริษัทในที่สดุ 

6. กำรพฒันำและยกระดบัคณุภำพสนิค้ำและบริกำรอย่ำงต่อเนื่อง โดยกำรรับฟังควำมคิดเห็น ควำมต้องกำร และข้อร้องเรียน
ต่ำง ๆ จำกลกูค้ำทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ และก ำหนดวิธีกำรที่เหมำะสมในกำรปรับปรุง พัฒนำผลิตภัณฑ์เพื่อควำม
พงึพอใจสงูสดุของลกูค้ำ 

7. กำรให้ควำมส ำคญัต่อควำมปลอดภัย อำชีวอนำมยัและสิง่แวดล้อม ต่อพนกังำนและชุมชน ถือว่ำเป็นนโยบำยอันดับต้น  ๆ 
ของบริษัท ที่ก ำหนดให้เป็นหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรและพนักงำนทุกคนที่ต้องมีส่วนร่วมและใช้ในกำร
ประเมินผลงำนเป็นส ำคญั 

 
6.  กำรด ำเนินกำรเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
กำรควบคมุผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดจนผลกำรปฏิบติังำนจริงเมื่อเทียบกบัอัตรำสงูสดุที่กฎหมำยก ำหนด สรุปเป็นข้อ ๆ ได้
ดงัต่อไปนี ้

1. ผลกระทบเก่ียวกบัสำรเคมี Polychlorinated Biphenyls ที่อำจร่ัวออกมำจำกหม้อแปลง 
 ปัจจบุนัไม่มีกำรใช้สำรเคมีดงักล่ำวกบัหม้อแปลงทัง้  6 ชดุ และมีกำรบ ำรุงรักษำเปลีย่นถ่ำยน ำ้มนัอย่ำงสม ่ำเสมอ 
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2. ผลกระทบเก่ียวกบั แอสเบสตอส  
 ไม่มีกำรใช้ แอสเบสตอส ในกระบวนกำรผลิต สว่นพืน้ที่ที่มีแอสเบสตอสคือ พืน้ที่ที่ใช้กระเบือ้งมงุหลงัคำ ซึง่ได้

ด ำเนินกำรเปลีย่นหลงัคำเป็น Metal sheet ไปแล้วบำงส่วน ส ำหรับพืน้ที่ที่ยงัเป็นหลงัคำกระเบือ้ง ได้มีกำรกำรตรวจวดั
เพื่อเฝ้ำระวงัปัญหำ ซึง่ค่ำที่ได้มำอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน 

3. ผลกระทบเก่ียวกบัถังเก็บสำรเคมี รำยกำรถงัเก็บมีอยู่ดงัต่อไปนี ้
 ถงัเก็บน ำ้มนัเตำขนำด 15 ตนั 2 ถงั 
 ถงัเก็บ Methyl Methacrylate (MMA) ขนำด 50 ตนั 3 ถงั 
 ถงัเก็บน ำ้ชนิดหอสงู ขนำด 10 ตนั จ ำนวน 2 ถงั ใช้ส ำหรับ Cast Plant และ Extrusion Plant 
 ถงัเก็บน ำ้ขนำด 5 ตนั ส ำหรับหม้อไอน ำ้ 1 ถงั 
 บริเวณถังเก็บน ำ้มนัเตำ ได้จดัท ำก ำแพงคอนกรีตล้อมรอบถงัเพื่อป้องกนักำรร่ัวไหลลงดิน และจดั 
เก็บกรณีร่ัวไหล 

 บริเวณถังเก็บ MMA ได้จดัท ำก ำแพงคอนกรีตล้อมรอบเพื่อป้องกนักำรร่ัวไหลลงดิน และจัด 
เก็บกรณีร่ัวไหลและมีระบบน ำ้สเปรย์ ในกรณีเกิดเหตฉุุกเฉิน 

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

 ของเสยีจำกกระบวนกำรในโรงงำนที่ถือเป็นขยะอนัตรำย ได้จดัสง่ให้บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน   
     จ ำกดั (มหำชน) ซึง่เป็นบริษัทที่ได้รับอนญุำตในกำรจัดกำรกำกอตุสำหกรรมถูกต้องตำมกฎหมำย  
 แผ่นอะคริลคิที่เหลอืเศษจำกกำรตดัแผ่น รวบรวมขำยให้แก่ลกูค้ำต่ำงประเทศ 
 เศษโลหะจำกกำรท ำงำนของฝ่ำยซ่อมบ ำรุง รวบรวมขำยในประเทศ 

5. น ำ้ฝนที่ตกลงในพืน้ที่โรงงำน 
 ในโรงงำนมีรำงระบำยน ำ้ตำมอำคำรต่ำง ๆ ออกสูร่ำงระบำยน ำ้สำธำรณะ 

6. น ำ้เสยีที่ออกจำกโรงงำน 
 มีบ่อดกัไขมนัก่อนที่น ำ้เสียจะออกสูร่ำงระบำยน ำ้สำธำรณะและมีบ่อปรับสภำพน ำ้เสยีอยู่ด้ำนหลงัโรงงำน ซึง่ได้มีกำร

ตรวจสอบคุณภำพน ำ้ เพื่อตรวจสอบว่ำน ำ้เสียที่ออกจำกโรงงำนไม่มีกำรปนเปือ้นสำรเคมี โลหะหนกั ตำมที่กฎหมำย
ก ำหนด ซึง่ผลกำรตรวจวดัค่ำที่ได้ไม่เกินมำตรฐำนก ำหนดของกระทรวงอตุสำหกรรม และน ำ้เสยีของโรงงำนไม่มี
สำรเคมีอนัตรำยเจือปนแต่อย่ำงใด  

7. อำกำศที่ออกจำกปลอ่ง 
 Casting Plant มีหม้อไอน ำ้ส ำหรับใช้งำนและส ำรองในกำรผลติ ผลกำรตรวจคุณภำพอำกำศจำกปลอ่ง อยู่ในเกณฑ์

มำตรฐำน  
 Extrusion Plant มีปลอ่งระบำยอำกำศในกระบวนกำรผลิต ผลกำรตรวจคุณภำพอำกำศจำกปลอ่ง อยู่ในเกณฑ์

มำตรฐำน 
8. บริเวณที่เก็บสำรเคมี 

 มีกำรจดัเก็บ V65 (2,4 – Dunethyl Valeronitrile) ซึง่ใช้เป็น Catalyst ในกระบวนกำรผลติมีพืน้ที่เก็บไว้อย่ำงมิดชิด 
ควบคมุอุณหภูมิกำรจดัเก็บพร้อมทัง้ติดตัง้อปุกรณ์แจ้งเหต ุในกรณีอณุหภูมิสงูผิดปกติ  และมีแผนฉกุเฉินควบคุม 
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จำกผลกำรวิเครำะห์ข้อมลูผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมตำมรำยละเอียดด้ำนบน รวมทัง้ได้มีกำรจัดผู้ดแูลรับผิดชอบในแต่ละสว่นอย่ำง
ชดัเจน และประกำศเป็นนโยบำยควำมปลอดภัย อำชีวอนำมยัและสิง่แวดล้อม มีกำรติดตำมงำนอย่ำงต่อเนื่อง  จงึไม่ประสบปัญหำ
ด้ำนสิง่แวดล้อมในช่วงระยะเวลำที่ผ่ำนมำ 
 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทุนเพื่อควบคุมสิ่งแวดล้อมในช่วงปีที่ผ่ำนมำหรือในอนำคต 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรควบคมุสิง่แวดล้อมในระยะ 3 ปี ได้แบ่งออกเป็นกลุม่ ๆ ได้ดงันี  ้
 ค่ำใช้จ่ำยในกำรตรวจวดัด้ำนสิ่งแวดล้อมทัง้ภำยในโรงงำนและนอกโรงงำน เป็นกิจกรรมต่อเนื่องปีละประมำณ 150,000 บำท 
 ค่ำใช้จ่ำยในกำรปรับปรุงอปุกรณ์ เคร่ืองจกัร บ ำรุงรักษำและอื่น ๆ เป็นกิจกรรมต่อเนื่องปีละประมำณ 2,000,000 บำท 

 ค่ำใช้จ่ำยในกำรจดักำรของเสยี เป็นกิจกรรมต่อเนื่องปีละประมำณ 200,000 บำท 

 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเตรียมด ำเนินกำรพฒันำระบบบริหำรจัดกำรด้ำนสิง่แวดล้อมตำมมำตรฐำน ISO14001 ประมำณปีละ                      

200,000 บำท 

งำนที่ยังไม่ส่งมอบ 
-ไม่มี- 
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ปัจจัยควำมเส่ียง 
 

1.  ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรผลิต 
     ควำมเสี่ยงจำกกำรจดัหำวัตถดุิบ 
วัตถุดิบหลกัที่ใช้ในกำรผลิตแผ่นอะคริลิค ได้แก่ MMA (Methyl Metha Acrylate) ซึ่งบริษัทได้มีกำรน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ และ
จดัซือ้จำกผู้ผลติในประเทศเพื่อใช้ในกำรผลติตลอดทัง้ปีตำมแผนกำรสัง่ซือ้จำกผู้ผลติตำมปริมำณ 
ที่เพียงพอและในรำคำตลำด โดยมีข้อตกลงซือ้ล่วงหน้ำก่อนส่งมอบหนึ่งเดือน เพื่อเป็นกำรรับประกันว่ำบริษัทจะมีวัตถุดิบดังกล่ำว
เพียงพอต่อกำรผลิตเสมอโดยด้ำนรำคำที่จะตกลงกันในแต่ละเดือนจะใช้รำคำตลำดที่สำมำรถติดตำมได้จำกข้อมูลข่ำวสำรที่
น่ำเชื่อถือและเป็นที่ตกลงกนัได้ทัง้สองฝ่ำย 
 
สว่นในระบบกำรผลติแผ่นพลำสติกด้วยเคร่ืองรีด หรือ Extrusion วัตถุดิบหลกัได้แก่เม็ดพลำสติก ABS, HIPS, PP และ PE  ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นเม็ดพลำสติกที่ผลติได้ในประเทศ จะมีกำรน ำเข้ำอยู่บำงชนิดจำกต่ำงประเทศเฉพำะในกรณีที่เป็นชนิดพิเศษที่ไม่มีกำรผลิต
ในประเทศเท่ำนัน้ หรือในกรณีที่วตัถดิุบน ำเข้ำมีรำคำถกูกว่ำ 
 
จำกหลกักำรและแผนงำนในกำรจัดซือ้วัตถุดิบต่ำง ๆ ไม่ว่ำจะเป็นวัตถุดิบในประเทศหรือน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศจึงเป็นกำรประกัน
ควำมเสีย่งที่บริษัทจะมีวตัถดิุบแต่ละชนิดเพียงพอต่อกำรผลติตำมแผนกำรขำยและผลติ (S&OP Plan) ที่มีกำรทบทวนในแต่ละเดือน 
โดยคำดกำรณ์ลว่งหน้ำ 3 เดือนข้ำงหน้ำ แต่ก็อำจมีควำมเสี่ยงบ้ำงในกรณีที่รำคำวัตถุดิบอำจปรับขึน้หรือปรับลงบ้ำงแต่ก็ไม่อยู่ใน
สำระที่ส ำคญัเนื่องจำกบริษัทไม่มีนโยบำยที่จะเก็บกักสต๊อกไว้เกินกว่ำ 2 เดือน ของประมำณกำรผลิตที่ก ำหนดไว้ในแผนกำรผลิต 
ทัง้นีเ้พื่อลดควำมเสีย่งหรือป้องกนัควำมผนัผวนของรำคำวตัถุดิบให้อยู่ในเกณฑ์ที่พอรับได้ 
 
2.  ควำมเสี่ยงในกำรประกอบธุรกิจ  
    ควำมเสี่ยงด้ำนกำรแข่งขัน 
ธุรกิจของบริษัทจัดว่ำมีควำมเสี่ยงในด้ำนกำรแข่งขันจำกคู่แข่งทัง้ภำยในประเทศและต่ำงประเทศแต่ทัง้นีท้ัง้นัน้บริษัทได้ก ำหนด
นโยบำยในกำรสร้ำงควำมแตกต่ำงของผลติภัณฑ์ด้วยกำรเน้นเร่ืองคุณภำพของสินค้ำและบริกำรที่สำมำรถออกใบรับรองมำตรฐำน
หรือเอกสำรที่ผ่ำนกำรทดสอบและรับรองจำกต่ำงประเทศและก ำหนดรำคำขำยที่แข่งขันได้ (Competitive Pricing) และเน้นกำร
พัฒนำผลิตภัณฑ์มูลค่ำเพิ่ม (value adds) อำทิเช่น แผ่นสขุภัณฑ์ (bath sheet) แผ่นอะคริลิคน ำแสง (edge lighting acrylic 
panel) และแผ่นอะคริลิคเกรดทนแรงกระแทกสงู (Impact Modified Acrylic Sheet) เป็นต้น ทัง้นีเ้พื่อเพิ่มศักยภำพในกำรแข่งขัน
และกำรเจริญเติบโตของกิจกำรได้ในระยะยำว  
 
บริษัทมีระบบกำรประกนัผลกระทบจำกควำมผนัผวนอตัรำแลกเปลีย่นโดยเฉพำะระหว่ำงค่ำเงินบำทกับเงินดอลลำร์สหรัฐฯ โดยกำร
ท ำ forward contract หรือ hedge กบัทำงธนำคำรพำณิชย์ที่บริษัทท ำธุรกรรมอยู่ และยังติดตำมสถำนกำรณ์ตลอดเวลำ เพื่อควำม
พร้อมในกำรปรับกลยุทธทำงกำรตลำดและขำยโดยกำรรักษำสมดุลย์ส่วนแบ่งกำรตลำดระหว่ำงในประเทศและต่ำงประเทศตำม
ควำมจ ำเป็นและตำมควำมเหมำะสม  
 
นอกจำกนีบ้ริษัทยงัเน้นเร่ืองกำรรักษำสมัพนัธภำพที่ดีกบัลกูค้ำและกำรให้บริกำรทำงด้ำนเทคนิคเพื่อให้ลกูค้ำ และลกูค้ำปลำยทำง
ของลกูค้ำ มีควำมเข้ำใจผลติภัณฑ์  และกำรน ำผลติภัณฑ์ไปใช้งำนแปรรูปอย่ำงมีประสทิธิภำพมำกขึน้ 
ซึง่จดัว่ำเป็นจดุแข็งของกำรแข่งขนั  (competitive edges) ซึง่สร้ำงควำมพงึพอใจให้กบัลกูค้ำในแต่ละช่องทำงกำรตลำดอย่ำงย่ิง  
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3.  ควำมเสี่ยงด้ำนกำรบริหำรจดักำร 
    3.1 ควำมเสี่ยงจำกกำรซือ้หรือขำยสินค้ำจำกผู้ถือหุ้นรำยใหญ่  
แม้บริษัทจะมีกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันกับบริษัท Lucite International และบริษัทในเครือข่ำย  ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นรำยกำรซือ้
วตัถดิุบด้ำนเคมีที่ใช้ในกำรผลติแผ่นอะคริลิค  และกำรท ำข้อตกลงในกำรขำยแผ่นอะคริลิคสู่ลกูค้ำต่ำงประเทศที่ทำงบริษัท Lucite 
International มีส ำนกังำนหรือตวัแทนขำยในบำงประเทศ อำทิเช่น จีน เกำหลี เป็นต้น กำรท ำรำยกำรดังกล่ำวอยู่ภำยใต้กำรจัดกำร
และข้อตกลงที่บริษัทเป็นผู้ก ำหนดรำคำซือ้วัตถุดิบโดยใช้รำคำตลำด และส่วนลดตำมข้อตกลงกับทำง Lucite International  ส่วน
รำคำขำยแผ่นอะคริลิคและผลิตภัณฑ์อื่น  ๆ ทำงบริษัทเป็นผู้ ก ำหนดรำคำขำยและกำรให้ส่วนลดกำรค้ำและค่ำนำยหน้ำ  โดย
พิจำรณำจำกรำคำขำยสนิค้ำที่ให้แก่ลกูค้ำแต่ละรำยเป็นส ำคญั  
 
รำยกำรซือ้ขำยที่เก่ียวโยงกันระหว่ำงบริษัท และบริษัท Lucite International ได้ผ่ำนกำรตรวจสอบว่ำมีกำรด ำเนินกำรถูกต้องและ
โปร่งใสจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ (Audit Committee) และตรวจสอบรับรองควำมถูกต้องจำกผู้สอบบัญชีรับอนุญำตที่ได้รับกำร
แต่งตัง้ขึน้ และมีควำมเห็นว่ำรำคำและเงื่อนไขกำรค้ำที่กลำ่วข้ำงต้นได้ท ำขึน้โดยมีหลกัเกณฑ์ในกำรก ำหนดรำคำซื อ้ขำยโดยอิงรำคำ
ตลำดอย่ำงเป็นธรรมและสมเหตุสมผล 
 
    3.2 ควำมเสี่ยงจำกกำรท่ีบริษัท มีผู้ถอืหุ้นรำยใหญ่ถอืหุ้น > 50% 
ถงึแม้ว่ำกลุม่บริษัท  Lucite International  บริษัท เอเชียต๊ิก อะคริลิค จ ำกัด  และบริษัท อี๊สต์เอเชียต๊ิก 2010 (ประเทศไทย) จ ำกัด 
ถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 77.72  ของทนุจดทะเบียนที่ออกและช ำระเต็มมลูค่ำแล้ว จึงส่งผลให้สำมำรถควบคุมมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นได้  
ไม่ว่ำจะเป็นเร่ืองกำรแต่งตัง้กรรมกำร  หรือกำรขอมติในเร่ืองอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ ถือหุ้นก็ตำม  แต่ เพื่อให้มีกำร
บริหำรกิจกำรอย่ำงโปร่งใส  คณะกรรมกำรของบริษัทจงึมีกำรแต่งตัง้กรรมกำรอิสระถงึ 3 ท่ำน และยังเป็นกรรมกำรตรวจสอบ (Audit 
Committee) ซึง่ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมที่ก ำหนดโดยตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้
กรรมกำรท่ำนอื่นๆ ที่เป็นมืออำชีพและมีควำมเชี่ยวชำญในสำขำวิชำชีพต่ำง  ๆ ที่มีหลกักำรมำร่วมกันบริหำรงำน เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุต่อบริษัทและผู้ ถือหุ้นเป็นส ำคัญ 
 
ที่ผ่ำนมำคณะกรรมกำรบริหำรและคณะกรรมกำรที่เป็นตวัแทนของผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท ได้ร่วมกำรประชุมที่มีวำระส ำคัญมำ
โดยตลอด และไม่ได้มีค่ำตอบแทนใด ๆ ทัง้สิน้ในฐำนะกรรมกำรบริษัทแต่อย่ำงใด 
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ทรัพย์สินที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจ 
 

1.  สินทรัพย์หลักที่ส ำคัญที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจ 

บริษัทมีสนิทรัพย์หลกัที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจ  ณ  วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556 ดงันี ้

                  (หน่วย : ล้ำนบำท) 

ประเภททรัพย์สิน ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่ำตำม
บัญชีสุทธิ 

     หลักประกัน/ภำระผูกพัน 

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

เป็นเจ้ำของ 241.11                       - 

อำคำรและสว่นปรับปรุงอำคำร เป็นเจ้ำของ 9.52                - 

เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ เป็นเจ้ำของ 78.29                      - 

เคร่ืองตกแต่งติดตัง้และเคร่ืองใช้
ส ำนกังำนและยำนพำหนะ 

เป็นเจ้ำของ 7.26                      -         

สนิทรัพย์ระหว่ำงก่อสร้ำงและติดตัง้ เป็นเจ้ำของ  67.44                 - 

รวม  403.62  

 
หมำยเหตุ  รำยกำรสนิทรัพย์หลกัที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจตำมข้ำงต้น ตัง้อยู่ที่ 60-61 หมู่ 9 ถ.พทุธมณฑลสำย 4 ต.กระทุ่มล้ม   
อ.สำมพรำน จ.นครปฐม  73220 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  บริษัท ไทยโพลีอะคริลคิ จ ำกดั (มหำชน)                                                                                          ข้อมูลประจ ำปี 2556 

 

- 14 - 

 

ภำระผูกพันเกี่ยวกับสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 
บริษัทได้เข้ำท ำสญัญำเช่ำด ำเนินงำนที่เก่ียวข้องกบักำรเช่ำอำคำร โดยอำยขุองสญัญำมีระยะเวลำประมำณ 3 ปี 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2556 บริษัทฯ มีจ ำนวนเงินขัน้ต ่ำที่ต้องจ่ำยในอนำคตทัง้สิน้ภำยใต้สญัญำเช่ำด ำเนินงำนที่บอกเลิกไม่ได้ซึง่ต้อง
จ่ำยช ำระภำยในหนึ่งปีจ ำนวน 1 ล้ำนบำท 
 
ภำระผูกพันเกี่ยวกับสัญญำบริกำร 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2556 บริษัทฯ มีจ ำนวนเงินขัน้ต ่ำที่ต้องจ่ำยในอนำคตทัง้สิน้ภำยใต้สญัญำเช่ำบริกำรที่บอกเลกิไม่ได้ซึง่ต้องจ่ำย
ช ำระภำยในหนึ่งปีจ ำนวน 2 ล้ำนบำท 
 

หนังสือค ำ้ประกัน 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556 บริษัทฯ มีหนงัสอืค ำ้ประกนัซึง่ออกโดยธนำคำรในนำมของบริษัทฯ เพื่อค ำ้ประกันกำรใช้ไฟฟ้ำและ
อื่น ๆ เป็นจ ำนวนเงินประมำณ 7 ล้ำนบำท 

 
2. สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน 

บริษัท มีสนิทรัพย์ที่ไม่มีตวัตนที่ส ำคญัในกำรประกอบธุรกิจคือ “เคร่ืองหมำยกำรค้ำ” โดยมีรำยละเอียดของแต่ละ 
เคร่ืองหมำยกำรค้ำและวนัหมดอำย ุ  ดงันี ้
 

          เคร่ืองหมำยกำรค้ำ     ปีที่หมดอำย ุ
1.  MODEN GLAS / SIGNAD    พ.ศ. 2562   
2.  IMPACT / MODEN PLAS / STARLIGHT   พ.ศ. 2564  
3.  LMS       พ.ศ. 2566 
4.  LUCITA / MODEN PLASTWOOD / TYLICS  พ.ศ. 2558 
5.  ELT       พ.ศ. 2559 
6.  ComPlas / MAGIC COLOUR / Super GlasXT  พ.ศ. 2560 
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ข้อพิพำททำงกฎหมำย  

 

ตำมนัยประกำศ กลต. 

 

- ไม่ม ี- 
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
 

บริษัท มีทนุจดทะเบียน 121,500,000.00 บำท แบ่งออกเป็น 121,500,000 หุ้น (หุ้นสำมัญจ ำนวน 121,500,000 หุ้น)  
มลูค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท  หุ้นทัง้หมดได้ออกช ำระเต็มมูลค่ำแล้ว 
 

รำยช่ือผู้ถอืหุ้นรำยใหญ่ 
ณ วันที่ 27/12/2556 

 
ล ำดับ 
ที่ 

ชื่อ/สกุล จ ำนวนหุ้น % ของจ ำนวน 
หุ้นทัง้หมด 

1. 
2. 
3. 
4. 
 
 

 
 
 
 
 

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

51,374,360 
   41,450,530 

25,163,780     
728,000 

       
 

42.28 
34.12 
20.71 

0.60 
 

 
118,716,670 
 

 
97.71 

 
 
 
 
 
 

 

 
นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล   :  บริษัทจะจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัรำที่ผู้ ถือหุ้นมีมติอนุมติัเป็นครำว ๆ  ไป 
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กำรจัดกำร 
 

1.  โครงสร้ำงกำรจดักำร  
      
คณะกรรมกำรบริษัท  
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556  คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกลุม่บุคคลจ ำนวนรวมทัง้สิน้ 9 ท่ำน มีรำยชื่อดงัต่อไปนี ้

1. นำยไซ จิน ล ู    ประธำนกรรมกำร   
2. นำงสำวแอนนี่ โซเฟีย เวียร์แมน  กรรมกำรบริหำร 
3. นำยฮำนส์ เฮ็นริค เมลชวัร์   กรรมกำรบริหำร 
4. นำยเชฐ  พฒันกลุ    กรรมกำรผู้จดักำร 
5. นำยสจุิตร  ศรีเวทย์บดี   กรรมกำรที่ไม่มีสว่นร่วมบริหำรงำน  
6. นำยแจน แดม ปีเดอร์เซ่น   กรรมกำรที่ไม่มีสว่นร่วมบริหำรงำน 
7. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วธันี  พรรณเชษฐ์   กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  
8. ศำสตรำจำรย์กิตติคณุสภุำพรรณ  รัตนำภรณ์ กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ   
9. ดร.อนพุนัธ์  กิจนิจชีวะ   กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ   

 โดยมี  นำงสำวพชัรีย์  มณีธรรมวงศ์                  เป็นเลขำนกุำรบริษัท 
 
ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท 
คณะกรรมกำรบริษัทมีอ ำนำจพิจำรณำก ำหนดและแก้ไขเปลีย่นแปลงชื่อกรรมกำร ผู้มีอ ำนำจลงลำยมือชื่อผูกพันบริษัทได้กรรมกำรผู้
มีอ ำนำจลงลำยมือช่ือผกูพนับริษัท คือ “นำยไซ จิน ล ูนำงสำวแอนนี่ โซเฟีย เวียร์แมน  นำยฮำนส์ เฮ็นริค เมลชัวร์  นำยเชฐ พัฒนกุล 
กรรมกำรสองในสีค่นนี ้ ลงลำยมือช่ือร่วมกนั และประทบัตรำส ำคญัของบริษัท” 
 
ภำยใต้ข้อบงัคบัของบริษัท และบทบญัญัติแห่งกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจ ำกัด คณะกรรมกำรมีอ ำนำจกระท ำกำรใด ๆ ภำยใน
ขอบแห่งวตัถปุระสงค์ของบริษัท คือ 

1. เป็นโจทก์ร้องทกุข์ ด ำเนินกำรตำมกระบวนพิจำรณำใด ๆ ในนำมบริษัท ประนีประนอมยอมควำม หรือมอบข้อพิพำทใด ๆ 
ให้อนญุำโตตลุำกำร 

2. ซือ้ จัดหำ รับ เช่ำซือ้ ให้เช่ำซือ้ ถือกรรมสิทธ์ิ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดกำรโดยประกำรอื่น ซึ่งทรัพย์สินใด  ๆ 
ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สนินัน้ 

3. ขำย โอน จ ำนอง จ ำน ำ แลกเปลีย่น และจ ำหน่ำยทรัพย์สนิโดยประกำรอื่น 
4. กู้ ยืมเงิน ค ำ้ประกนั ออก โอน รับ อำวลั และสลกัหลงัตัว๋หรือตรำสำรที่เปลี่ยนมือได้อย่ำงอื่น 
5. ขอให้ปลอ่ยชัว่ครำวกรรมกำร พนกังำน หรือลกูจ้ำง ที่ถกูด ำเนินคดีอำญำในข้อหำเกี่ยวกบักำรปฏิบติัหน้ำที่ให้แก่บริษัท 
6. ถือหุ้น จดักำรบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชน และกระท ำธุรกิจเฉพำะอย่ำงร่วมกนักบับริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชน 
7. กำรกระท ำอื่นใดที่บคุคลธรรมดำอำจกระท ำได้ เว้นแต่โดยสภำพแห่งกำรกระท ำนัน้จะพึงกระท ำได้แต่เฉพำะบุคคลธรรมดำ

เท่ำนัน้ ทัง้นีภ้ำยใต้ขอบเขตวตัถปุระสงค์ของบริษัท 
8. จดัให้มีข้อมลูทำงกำรเงิน รำยงำนทำงกำรเงิน และระบบกำรควบคมุภำยในให้มีควำมถูกต้องและเพียงพอ 
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คณะกรรมกำรตรวจสอบ  
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556 คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบด้วยบคุคลจ ำนวนรวมทัง้สิน้ 3 ท่ำน มีรำยชื่อ 
ดงัต่อไปนี ้               

1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วธันี  พรรณเชษฐ์   ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
2. ศำสตรำจำรย์กิตติคณุสภุำพรรณ  รัตนำภรณ์  กรรมกำรตรวจสอบ 
3. ดร.อนพุนัธ์  กิจนิจชีวะ    กรรมกำรตรวจสอบ 

 
 โดยม ี นำงสำวธัณย์จิรำ  คณุำธิปศรีตระกลู            เป็นเลขำนกุำรกรรมกำรตรวจสอบ 
 
คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้ำที่และควำมรับผิดชอบต่อคณะกรรมกำรบริษัท ดังต่อไปนี ้   

1. สอบทำนให้บริษัทมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเพียงพอ 
2. สอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรควบคมุภำยในและกำรตรวจสอบภำยในที่เหมำะสมและมีประสทิธิผล 
3. สอบทำนให้บริษัทปฏิบติัตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์และ

กฎหมำยที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท  
4. พิจำรณำ คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้บคุคลซึ่งมีควำมเป็นอิสระ เพื่อท ำหน้ำที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอค่ำตอบแทน

ของบคุคลดงักลำ่ว 
5. เข้ำร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ำยจดักำรเข้ำร่วมประชมุด้วยอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ 
6. พิจำรณำรำยกำรที่เก่ียวโยงกนัหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ให้เป็นไปตำมกฎหมำยและข้อก ำหนดของ

ตลำดหลกัทรัพย์   เพื่อให้มัน่ใจว่ำรำยกำรดงักลำ่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบริษัท 
7. พิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน   ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตัง้โยกย้ำยเลิก

จ้ำงหวัหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน   หรือหน่วยงำนอื่นใดที่รับผิดชอบเก่ียวกบักำรตรวจสอบภำยใน 
8. จดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปีของบริษัท  ซึ่งรำยงำนดังกล่ำว   ต้องลงนำม 

โดยประธำนกรรมกำรตรวจสอบ   และต้องประกอบด้วยข้อมลูอย่ำงน้อยดงัต่อไปนี ้
8.1 ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมถกูต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท 
8.2 ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเพียงพอของระบบควบคมุภำยในของบริษัท          
8.3 ควำมเห็นเก่ียวกบักำรปฏิบติัตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์ 

หรือกฎหมำยที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
8.4 ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของผู้สอบบญัชี 
8.5 ควำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรที่อำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 
8.6 จ ำนวนกำรประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ำร่วมประชมุของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน  
8.7 ควำมเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบติัหน้ำที่ตำมกฎบตัร          
8.8 รำยงำนอื่นที่เห็นว่ำผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทรำบภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ 

ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
9.  ในกำรปฏิบติัหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ หำกพบหรือมีข้อสงสยัว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระท ำซึง่อำจมีผลกระทบ 
     อย่ำงมีนยัส ำคญัต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท ดงัต่อไปนี ้
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 9.1  รำยกำรที่เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 
9.2  กำรทจุริตหรือมีสิง่ผิดปกติหรือมีควำมบกพร่องที่ส ำคัญในระบบควบคมุภำยใน 
9.3  กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 

กบัธุรกิจของบริษัท  
 ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนต่อคณะกรรมกำรของบริษัท เพื่อด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในเวลำที่คณะกรรมกำร 

 ตรวจสอบเห็นสมควร  หำกคณะกรรมกำรบริษัทหรือผู้บริหำรไม่ด ำเนินกำรให้มีกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในเวลำที่ก ำหนด 
กรรมกำรตรวจสอบรำยใดรำยหนึ่งอำจรำยงำนว่ำมีรำยกำร  หรือกำรกระท ำตำมข้อ 9.1 9.2 และ 9.3 ต่อส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์  หรือตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

10.  ในกรณีที่ผู้สอบบญัชีแจ้งให้คณะกรรมกำรตรวจสอบทรำบว่ำได้พบพฤติกำรณ์อนัควรสงสยัว่ำกรรมกำรผู้จดักำร หรือ 
       บคุคลซึง่รับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนของบริษัทได้กระท ำผิดตำมพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 
       2535 ในมำตรำ 281/2 วรรคสอง มำตรำ 305 มำตรำ 306 มำตรำ 308 มำตรำ 309 มำตรำ 310 มำตรำ 311 มำตรำ 312 
       หรือมำตรำ 313 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ำที่ด ำเนินกำรตรวจสอบหำข้อเท็จจริงดงักล่ำวโดยไม่ชักช้ำ และให้คณะ 
       กรรมกำรตรวจสอบรำยงำนผลกำรตรวจสอบในเบือ้งต้นให้แก่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด
 หลกัทรัพย์   และผู้สอบบญัชีทรำบภำยใน 30 วนันบัแต่วนัที่ได้รับแจ้งจำกผู้สอบบัญชี   พฤติกำรณ์อันควรสงสยัที่ต้องแจ้ง
 ตำมข้ำงต้นและวิธีกำรเพื่อให้ได้มำซึง่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกบัพฤติกำรณ์ดงักลำ่ว ให้เป็นไปตำมที่คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน
 ก ำหนด  
11.  ในกรณีกรรมกำรตรวจสอบลำออกก่อนครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง กรรมกำรตรวจสอบควรแจ้งต่อบริษัทลว่งหน้ำ 1 เดือน 
       พร้อมเหตุผล   เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทหรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะได้พิจำรณำแต่งตัง้กรรมกำรอื่นที่มีคุณสมบติัครบถ้วน
 ทดแทนบคุคลที่ลำออก 

        12. ปฏิบติักำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 
คณะกรรมกำรตรวจสอบปฏิบัติงำนภำยในขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท และรับผิดชอบต่อ
คณะกรรมกำรบริษัทโดยตรง ส่วนคณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบกำรด ำเนินงำนของบริษัทต่อผู้ ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และ
บคุคลทัว่ไป 
 
กรรมกำรผู้จดักำร 
นำยเชฐ  พฒันกลุ   ด ำรงต ำแหน่งหน้ำที่ กรรมกำรผู้จดักำร ซึง่มีขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ดงันี ้  
 
ขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีของกรรมกำรผู้จดักำร 

1. พิจำรณำแต่งตัง้ โยกย้ำย ถอดถอน เลกิจ้ำงหรืออนมุติักำรลำออก ของพนกังำนทกุระดบั 
2. พิจำรณำผลตอบแทนพนักงำนซึ่งรวมถึงเงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์อื่น รวมถึงกำรปรับผลตอบแทนประจ ำปีของ

พนกังำนทกุระดบั   
3. พิจำรณำอนมุติัก ำหนดและเปลีย่นแปลงเงื่อนไขทำงกำรค้ำตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
4. พิจำรณำอนมุติักำรซือ้สนิทรัพย์ถำวรในวงเงิน ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
5. พิจำรณำด ำเนินกำรที่เก่ียวข้องกับกำรบริหำรงำนทั่วไปของบริษัท แต่ไม่รวมถึงกำรด ำเนินกำรที่เก่ียวกับกำรได้มำและ

จ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน โดยกำรด ำเนินกำรในเร่ืองดังกล่ำวให้เป็นไปตำมประกำศ
ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมำยอื่นที่เก่ียวข้อง 
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ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556 ผู้บริหำรของบริษัทประกอบด้วยกลุม่บุคคล จ ำนวนรวมทัง้สิน้ 16 ท่ำน มีรำยชื่อดงัต่อไปนี ้   
1. นำยเชฐ  พฒันกลุ    กรรมกำรผู้จดักำร 
2. นำยธเนตร  ข ำเชิดชไูชย   ผู้จดักำรฝ่ำยพำณิชย์ 
3. นำยวิวฒัน์  หอมละออ   ผู้จดักำรฝ่ำยโรงงำน 
4. นำยธนวฒัน์  กลุประเสริฐรัตน์  ผู้จดักำรฝ่ำยทรัพยำกรบคุคล/กฎหมำย 
5. นำงสำวสมจิตร  บญุพิบลูย์มิตร  ผู้จดักำรฝ่ำยบญัชี/กำรเงิน  
6. นำยพงษ์สนิ  ม่วงศรี   ผู้จดักำรฝ่ำยควำมปลอดภัยฯ และระบบงำน 
7. นำยโยทิน  ธ ำรงเสำวภำคย์   ผู้จดักำรฝ่ำยผลติ คำสติง้ 
8. นำยไพรัช   ข ำดี    ผู้จดักำรฝ่ำยผลติ เอ็กซ์ทรูชัน่ 
9. นำยพงศ์ธร  ชื่นเจริญ   ผู้จดักำรฝ่ำยวิศวกรรม 
10. นำงหนึง่ฤทยั  บญุเพ็ชร   ผู้จดักำรฝ่ำยวิจยั และเทคนิค  
11. นำยวิทยำ  มงคลขจิต   ผู้จดักำรฝ่ำย เทคนิคอล เซ็นเตอร์ 
12. นำยอดุมศกัด์ิ  เทียนจนัทร์   ผู้จดักำรฝ่ำยคลงัสนิค้ำและจดัสง่ 
13. นำยพงศ์สนัต์  อศัวะศิริจินดำ  ผู้จดักำรฝ่ำยขำยและผลติภัณฑ์  
14. นำงจนัจิรำ  ทมุสอน            ผู้จดักำรฝ่ำยขำยต่ำงประเทศ  
15. นำงสำวธัณย์จิรำ  คณุำธิปศรีตระกลู  ผู้ตรวจสอบภำยใน 
16. นำงมสัยำ  รุ่งเรือง    เลขำนกุำรกรรมกำรผู้จัดกำร 

 
2.  กำรสรรหำกรรมกำรและผู้บริหำร 
กำรสรรหำและเลอืกตัง้กรรมกำรของบริษัทให้กระท ำโดยที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ทัง้นีห้ลกัเกณฑ์และวิธีกำรดงัต่อไปนี  ้
 กรรมกำรบริษัท จะสรรหำบุคคลจำกผู้ที่มีคุณวุฒิ วัยวุฒิ และพิจำรณำด้ำนประสบกำรณ์ของกำรท ำงำนและน ำเสนอต่อที่

ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท  เพื่อพิจำรณำคดัเลอืกและได้รับกำรเห็นชอบจำกที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท  
 เสนอรำยชื่อกรรมกำรบริษัทดงักลำ่วเพื่อขออนมุติัจำกที่ประชุมผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจำรณำอนุมัติให้เลือกบุคคลนัน้เข้ำเป็นกรรมกำร

บริษัทอย่ำงเป็นทำงกำรต่อไป   
 โดยกรรมกำรแต่ละรำยจะต้องได้รับคะแนนเสยีงเห็นชอบเกินกว่ำกึง่หนึง่ของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมี

สทิธ์ิออกเสยีง โดยมีหลกัเกณฑ์ดงันี ้  
1. ผู้ ถือหุ้นท่ำนหนึง่มีคะแนนเสยีงเท่ำกบัหนึ่งหุ้นต่อหนึง่เสยีง 
2. ในกำรเลือกกรรมกำรอำจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมกำรเป็นรำยบุคคลครำวละท่ำน หรือครำวละหลำยท่ำน

รวมกนัเป็นคณะ หรือด้วยวิธีกำรอื่นใดก็ได้ตำมแต่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในกำรลงมติแต่ละครัง้ผู้ ถือหุ้นต้อง
ออกเสยีงด้วยคะแนนที่มีตำมข้อ 1. ทัง้หมดจะแบ่งคะแนนเสยีงแก่ท่ำนใด หรือคณะใดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้ 

3. กำรออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมกำรให้ใช้เสยีงข้ำงมำก หำกมีคะแนนเสียงเท่ำกันให้ประธำนที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียง
ชีข้ำดองค์ประกอบ 
กำรแต่งตัง้คณะกรรมกำร ตำมข้อ  22 และ 50 ของข้อบงัคบัของบริษัท กรรมกำรหนึ่งในสำมจะต้องออกจำกต ำแหน่งตำม
วำระ เมื่อมีกำรประชมุสำมญัประจ ำปีทกุครัง้ โดยกำรคัดเลือกกรรมกำรที่ต้องออกตำมวำระเมื่อครบเทอม ซึ่งจะคัดเลือก
จำกกรรมกำรที่อยู่ในต ำแหน่งนำนที่สุด   และประธำนจะขอให้ที่ประชุมพิจำรณำให้เลือกตัง้กรรมกำรใหม่เพื่อให้
คณะกรรมกำรครบตำมจ ำนวน 
ส ำหรับกำรสรรหำผู้บริหำรเป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ของกรรมกำรผู้จดักำรตำมที่ได้กล่ำวมำแล้วข้ำงต้น 
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 ในกรณีที่ต ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่น นอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ให้คณะกรรมกำรเลือกบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติ

และไม่มีลกัษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจ ำกดัเข้ำมำเป็นกรรมกำรแทนในกำรประชุมคณะกรรมกำรในครำว

ถดัไป เว้นแต่วำระของกรรมกำรจะเหลอืน้อยกว่ำสองเดือน 

มติของคณะกรรมกำรต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ขอ งจ ำนวนกรรมกำรที่ยังเหลืออยู่ บุคคลซึ่งเข้ำเป็น
กรรมกำรแทน จะอยู่ในต ำแหน่งกรรมกำรได้เพียงเท่ำวำระที่ยงัเหลอือยู่ของกรรมกำรที่ตนแทน 
 

3.  ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 
ค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 
กรรมกำร 
ในปี พ.ศ.2556 บริษัทจ่ำยค่ำตอบแทนรวมให้กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ จ ำนวน 3 ท่ำน  และกรรมกำรที่ไม่มีส่วนร่วม
บริหำรงำนจ ำนวน 2 ท่ำน เท่ำกับ  1,482,733.34 บำท โดยจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนประจ ำปีจ ำนวน 1,264,733.34 บำท และค่ำเบีย้
ประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ จ ำนวน 4 ครัง้ ค่ำเบีย้ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท จ ำนวน 6 ครัง้ เป็นจ ำนวนเงินทัง้สิน้ 206,000.00 
บำท และค่ำเบีย้ประชมุผู้ ถือหุ้น 1 ครัง้ เป็นจ ำนวนเงินทัง้สิน้ 12,000.00 บำท 
 
ผู้บริหำร 
ในระหว่ำงปีพ.ศ.2556 บริษัทจ่ำยค่ำตอบแทนที่เป็นตวัเงินรวมให้กับกรรมกำรผู้จัดกำรและเจ้ำหน้ำที่บริหำรเท่ำกับ 33,874,837.53
บำท โดยเป็นค่ำตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน โบนสั และค่ำตอบแทนอื่นๆ นอกจำกนี  ้บริษัทได้จ่ำยเงินสมทบเข้ำกองทุนส ำรองเลีย้ง
ชีพส ำหรับผู้บริหำรเป็นจ ำนวนเงินรวม 1,029,824.00 บำท 
 
ค่ำตอบแทนอ่ืน 
-  ไม่มี – 
 

4. กำรดูแลเร่ืองกำรใช้ข้อมูลภำยใน 

บริษัทได้ประกำศเป็นนโยบำยตัง้แต่ปี พ.ศ. 2539 ในกำรที่ให้ผู้บริหำรรวมทัง้พนักงำนของบริษัทยึดถือกฎข้อบังคับว่ำด้วยเร่ือง 
“จรรยำบรรณในกำรท ำงำน” หรือที่เรียกว่ำ “Business Ethic” พนกังำนจะต้องปฏิบัติตำมค ำสัง่ และข้อควรปฏิบัติที่บริษัทจัดท ำขึน้
เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรจ ำแนกประเภทเอกสำร กำรจัดกำรระบบเอกสำร และข้อมูลทำงอีเลคโทรนิคส์  พนักงำนทุกคนจะต้อง
รับผิดชอบในกำรเรียนรู้เพื่อท ำควำมเข้ำใจต่อค ำสัง่ที่บังคับใช้     ข้อมูลที่จัดท ำขึน้ภำยในกลุ่มบริษัทถือเป็นทรัพย์สินของบริษัท  ที่
พนกังำนไม่สำมำรถน ำไปเผยแพร่แก่บคุคลภำยนอก (เว้นแต่กรณีที่ต้องแสดงเอกสำรตำมที่กฎหมำยก ำหนด) โดยไม่ได้รับอนุญำต
จำกผู้ มีอ ำนำจโดยตรงพนักงำนจะต้องปฏิบัติตำมค ำสั่ง พนักงำนจะต้องไม่น ำข้อมูลควำมลบัที่ได้รับจำกกำรท ำงำนในฐำนะ
พนกังำนไปใช้เพื่อแสวงหำผลประโยชน์สว่นบคุคล 

 
5.  บุคลำกร 
จ ำนวนพนกังำนของบริษัท  ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556  แบ่งได้ดงันี ้
สำยงำนส ำนกังำน      40        ท่ำน 
สำยงำนผลติ    286  ท่ำน 
รวม                  326         ท่ำน 
ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2556 บริษัทจ่ำยค่ำตอบแทนที่เป็นตวัเงินรวมให้กบัพนกังำนทกุประเภทรวมกนัเท่ำกบั 75,566,058.25 บำท 
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โดยเป็นค่ำตอบแทนในรูปเงินเดือน โบนสั และค่ำตอบแทนอื่น ๆ นอกจำกนีใ้นระหว่ำงปี 2556  บริษัทได้จ่ำยเงินสมทบเข้ำกองทุน
ส ำรองเลีย้งชีพ เป็นจ ำนวนเงินรวมทัง้สิน้ 2,472,935.75 บำท   
  
ในระยะ 3 ปีที่ผ่ำนมำ บริษัทไม่มีกำรเปลีย่นแปลงจ ำนวนพนกังำนอย่ำงมีนัยส ำคญั หรือมีข้อพิพำทด้ำนแรงงำนที่ส ำคญั 
 
6.  นโยบำยที่ส ำคัญในกำรพัฒนำพนักงำน 
บริษัทมีนโยบำยกำรพฒันำพนกังำน ซึง่ทัง้นีน้โยบำยดังกล่ำวเป็นส่วนหนึ่งของนโยบำยคุณภำพว่ำ บริษัทจะจัดกำรฝึกอบรมอย่ำง
ต่อเนื่องให้กบัพนกังำนทกุท่ำน เพื่อให้ตระหนกัในกำรมีสว่นรับผิดชอบในกำรปรับปรุงคุณภำพสินค้ำและบริกำรตอบสนองควำมพึง
พอใจของลกูค้ำ โดยก ำหนดเป็นนโยบำย และแผนฝึกอบรมประจ ำปี โดยมีลกัษณะกำรอบรม ตำมแผนซึ่งประกอบด้วยกำรฝึกอบรม 
และทบทวนด้ำนควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน  กำรเปลีย่นแปลงกรรมวิธีหรือเทคโนโลยีกำรผลิตใหม่ ๆ กำรเพิ่มควำมสำมำรถในกำร
ท ำงำนให้กบับคุลำกรของบริษัท กำรพฒันำบคุลำกร เพื่อให้สอดคล้องกบักำรพฒันำองค์กร และอื่นๆ   
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กำรก ำกับดูแลกิจกำร 

นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี 
คณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำที่ด ำเนินธุรกิจให้เป็นไปในทำงที่ก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อผู้ ถือหุ้นและสร้ำงควำมเป็นธรรมกับผู้มีส่วน
ได้เสยีทกุฝ่ำยควบคู่ไปกบักำรสร้ำงสรรค์สนิค้ำและบริกำรที่มีคณุภำพ เพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรของลกูค้ำ 
 
คณะกรรมกำรบริษัทได้ใช้หลกับรรษัทภิบำลเป็นบรรทัดฐำนในกำรควบคุมกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจให้มีควำมโปร่งใสและเป็นธรรม  
เพื่อผลประโยชน์ร่วมกนัของผู้ ถือหุ้นของบริษัท ผู้มีสว่นได้เสยี รวมทัง้สงัคมและชมุชนที่บริษัทด ำเนินกิจกำรอยู่      
 
เพื่อให้สอดคล้องกบัหลกักำรข้ำงต้น   บริษัทจงึได้ก ำหนดเป็นนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทในทิศทำงเดียวกันกับที่ตลำด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยก ำหนดในปี 2549 โดยได้มีกำรแบ่งหมวดหมู่ออกเป็น 5 หมวดดงันี ้   
 
1. สิทธิของผู้ถอืหุ้น   
สทิธิของผู้ ถือหุ้นครอบคลมุสทิธิขัน้พืน้ฐำนต่ำง ๆ ทัง้ในฐำนะนักลงทุนในหลกัทรัพย์และในฐำนะเจ้ำของบริษัท  เช่น สิทธิในกำรซือ้ 
ขำย โอนหลกัทรัพย์ที่ตนถืออยู่   สิทธิในกำรที่จะได้รับเงินปันผล  สิทธิในกำรประชุมผู้ ถือหุ้น สิทธิในกำรแสดงควำมคิดเห็นหรือตัง้
ค ำถำมใด ๆ ในกำรประชมุผู้ ถือหุ้น รวมถงึสทิธิในกำรร่วมตดัสนิใจในเร่ืองส ำคญัของบริษัท เช่น กำรเลือกตัง้กรรมกำร และกำรเสนอ
แก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิข้อบงัคบัของบริษัท เป็นต้น 
 
นอกเหนือจำกสิทธิขัน้พืน้ฐำนต่ำง ๆ ที่กล่ำวข้ำงต้นแล้ว  ในปี 2556 บริษัทยังได้ด ำเนินกำรในเร่ืองต่ำง ๆ ที่เป็นกำรส่งเสริม และ
อ ำนวยควำมสะดวกในกำรใช้สทิธิของผู้ ถือหุ้น ดงันี ้  

1. ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้ นไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมกำรผู้จัดกำรหรือ
กรรมกำรอิสระของบริษัท เข้ำร่วมประชมุแทนตนได้ โดยใช้หนงัสอืมอบฉนัทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับ
หนงัสอืนดัประชมุ 

2. ในกำรประชมุได้เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นได้แสดงควำมคิดเห็น  ข้อเสนอแนะ  หรือตัง้ค ำถำมในวำระต่ำง ๆ อย่ำงอิสระ  และ
ก่อนกำรลงมติในวำระใด ๆ ทัง้นี ้ในกำรประชุมผู้ ถือหุ้นได้ให้ข้อมูลรำยละเอียดในเร่ืองดังกล่ำว  อย่ำงเพียงพอแก่ผู้ ถือหุ้น 
โดยในวำระที่ผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยัหรือข้อซักถำม บริษัทได้จัดให้กรรมกำรบริษัทและผู้บริหำร ระดับสงูของบริษัทเป็นผู้ ให้
ค ำตอบตำมสำยงำนควำมรับผิดชอบของแต่ละท่ำน   

3. บริษัทได้เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นรำยย่อยเสนอวำระกำรประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้น และ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำ
เลอืกตัง้เป็นกรรมกำรของบริษัทลว่งหน้ำก่อนกำรประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2557 โดยบริษัทเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นใช้
สทิธิตัง้แต่วนัที่ 7 ธันวำคม 2556 จนถงึวนัที่ 14 กมุภำพนัธ์ 2557 โดยปรำกฎไม่มีผู้ใดเสนอวำระกำรประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้น
และเสนอชื่อบคุคลเพื่อเข้ำรับกำรพิจำณำเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรของบริษัทในกำรประชมุสำมัญผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2557 
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2. ควำมเท่ำเทียมกันของผู้ถอืหุ้น  
คณะกรรมกำรบริษัทค ำนงึถงึกำรสร้ำงควำมเท่ำเทียมกนัให้เกิดขึน้กับผู้ ถือหุ้นทุกรำยทุกกลุ่ม ไม่ว่ำจะเป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่หรือผู้ ถือ
หุ้นรำยย่อย นกัลงทนุ หรือสถำบนักำรลงทนุของต่ำงประเทศ   ดังนัน้คณะกรรมกำรบริษัทจึงได้สร้ำงเคร่ืองมือที่จะช่วยให้เกิดควำม
เท่ำเทียมกนัของผู้ ถือหุ้นทกุฝ่ำยโดยเฉพำะกบัผู้ ถือหุ้นรำยย่อย เช่น 
 
 กำรก ำหนดให้สทิธิออกเสยีงในที่ประชมุเป็นไปตำมจ ำนวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นแต่ละรำยถืออยู่  โดยหนึง่หุ้นมีสทิธิเท่ำกบัหนึง่เสยีง 
 คณะกรรมกำรบริษัทได้มอบหมำยให้กรรมกำรอิสระเป็นผู้มีหน้ำที่ดแูลผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นรำยย่อย โดยสำมำรถเสนอแนะ 

แสดงควำมคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนใด ๆ ที่เป็นเร่ืองของบริษัทไปยังกรรมกำรอิสระ โดยที่กรรมกำรอิสระจะเป็นผู้พิจำรณำ 
ตรวจสอบและด ำเนินกำรตำมที่เห็นเหมำะสมในแต่ละเร่ือง  หำกเร่ืองใดที่กรรมกำรอิสระพิจำรณำแล้ว เห็นว่ำเป็นเร่ืองส ำคัญที่
มีผลต่อผู้ ถือหุ้น หรือมีผลต่อกำรประกอบธุรกิจของบริษัท  กรรมกำรอิสระจะด ำเนินกำรแจ้งให้คณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบ  
หรือกรรมกำรอิสระอำจจะเสนอเร่ืองดงักลำ่วต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้น  เพื่อพิจำรณำก ำหนดเป็นวำระกำรประชุมในกำรประชุมผู้ ถือ
หุ้น  และแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นรับทรำบ พร้อมแนวทำงที่ทำงกรรมกำรอิสระได้ด ำเนินกำรแก้ไขกบัเร่ืองนัน้ ๆ 

 บริษัทเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นรำยย่อยสำมำรถเสนอวำระกำรประชุม และ/หรือ แบบขอเสนอชื่อบคุคลเพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำ
เลอืกตัง้เป็นกรรมกำร ในกำรประชมุผู้ ถือหุ้นไปยงักรรมกำรอิสระผ่ำนทำง เว็บไซต์  www.thaipolyacrylic.com หรือ 
masaya.rungrueng@lucite.com   หรือสง่ไปรษณีย์ไปยงับริษัทตำมที่อยู่บนเว็บไซด์  Attention : คณุมสัยำ รุ่งเรือง  

 คณะกรรมกำรบริษัทมีกำรก ำหนดมำตรกำรในกำรควบคุมและป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยในเพื่อผลประโยชน์ของตนเ อง 
โดยเฉพำะบคุคลในองค์กรที่เก่ียวข้องได้แก่   กรรมกำรบริษัท  ผู้บริหำรระดบัสงู และพนักงำนในหน่วยงำนที่เก่ียวข้องกับข้อมูล 
รวมทัง้คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะของบคุคลดังกล่ำว   เช่น  ในกรณีที่กรรมกำรบริษัทหรือผู้บริหำรระดับสงูมีกำรซือ้
ขำยหลกัทรัพย์ของบริษัทจะต้องรำยงำนกำรถือหลกัทรัพย์ภำยใน 3 วนัท ำกำรให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และ
ตลำดหลกัทรัพย์ทรำบ เพื่อเปิดเผยต่อสำธำรณะต่อไป 

 คณะกรรมกำรบริษัทจะจัดให้มีกำรประชมุผู้ ถือหุ้นสำมญัประจ ำปีภำยในสีเ่ดือนนบัแต่วนัสิน้รอบปีบญัชีของบริษัท   และดแูล
ให้มีกำรจดัสง่หนงัสอืนดัประชมุและวำระกำรประชมุที่มีควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัทในแต่ละวำระที่บรรจเุข้ำในกำร
ประชมุผู้ ถือหุ้น   พร้อมเอกสำรประกอบอย่ำงเพียงพอให้แก่ผู้ ถือหุ้นทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศให้ทนัตำมก ำหนดเวลำ   
รวมทัง้น ำส่งข้อมลูอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกบักำรประชมุ เช่น รำยงำนประจ ำปี  หนงัสอืมอบฉนัทะ  รวมทัง้กำรแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นได้
รับทรำบรำยละเอียดของมำตรกำรต่ำง ๆ ที่จะใช้ระหว่ำงกำรประชุมผู้ ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้มีเวลำเพียงพอในกำรศกึษำ
เอกสำร ข้อมูล และมำตรกำรหรือระเบียบกำรต่ำง ๆ ก่อนที่จะเข้ำร่วมกำรประชุมผู้ ถือหุ้น 

 
ในวันประชุมผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นทุกท่ำนมีสิทธิโดยเท่ำเทียมกันในกำรแสดงควำมคิดเห็น เสนอแนะหรือตัง้ค ำถำมในวำระต่ำง ๆ ใน
ระหว่ำงที่ด ำเนินกำรประชมุ 
 
นอกเหนือจำกกำรประชุมผู้ ถือหุ้ นสำมัญประจ ำปีแล้ว   คณะกรรมกำรบริษัทอำจจัดให้มีกำรประชุมผู้ ถือหุ้ นวิสำมัญ  ได้ตำมที่
เห็นสมควร  ในท ำนองเดียวกันผู้ ถือหุ้นสำมำรถร้องขอให้มีกำรเรียกประชุมวิสำมัญได้ โดยกำรร่วมเข้ำชื่อและท ำเป็นเอกสำรลำย
ลกัษณ์อกัษรให้ถกูต้องตำมข้อบงัคบัของบริษัท   ซึ่งบริษัทจะต้องจัดให้มีกำรประชุมผู้ ถือหุ้นวิสำมัญ ภำยในหนึ่งเดือนนับจำกวันที่
ได้รับเอกสำรกำรร้องขอจำกผู้ ถือหุ้น  
 
 
 

http://www.thaipolyacrylic.com/
mailto:masaya.rungrueng@lucite.com
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บริษัทได้ให้ควำมส ำคัญและเคำรพสิทธิของผู้ถอืหุ้น โดยปฏิบัติตำมนโยบำยท่ีบริษัทก ำหนดไว้ข้ำงต้น และได้ด ำเนินกำร
โดยสรุป ดังนี ้
 บริษัทได้จดัสง่หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้นที่ระบวุนัที่  เวลำ และสถำนที่จัดประชุม  แจ้งแก่ผู้ ถือหุ้นทรำบเป็นกำรล่วงหน้ำ 14 วัน

ก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น  โดยในปี 2556 บริษัทได้จดัประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นจ ำนวน 1 ครัง้ในวันที่ 22 เมษำยน พ.ศ. 2556  โดยใช้
วิธีกำรประชมุแบบ Record Date 

 ในวนัประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น มีกรรมกำรบริษัทจ ำนวน 5 ท่ำน จำกจ ำนวน 9 ท่ำน (ถือว่ำเกินกึ่งหนึ่ง) ผู้สอบบัญชีและผู้บริหำร
ระดบัสงู เข้ำร่วมประชมุ   โดยรำยชื่อผู้ เข้ำร่วมประชมุเป็นไปตำมรำยงำนกำรประชมุผู้ ถือหุ้น   

 ได้ก ำหนดให้มีบตัรลงคะแนนเสยีง  โดยให้ผู้ ถือหุ้นใช้สทิธิออกเสยีงในเร่ืองส ำคญั ๆ แยกออกจำกกัน  เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสำมำรถใช้
สทิธิในแต่ละวำระได้อย่ำงอิสระ  พร้อมทัง้ตรวจนับคะแนนเสียงและเปิดเผยกำรลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นที่ลงมติ (เห็นด้วย / ไม่
เห็นด้วย / งดออกเสยีง) ในแต่ละวำระในที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

 ก ำหนดข้อห้ำมไม่ให้มีกำรใช้ข้อมูลที่ได้จำกกำรเป็นกรรมกำร  ผู้บริหำรและพนักงำนในกำรหำประโยชน์ส่วนตนหรือท ำธุรกิจ
แข่งขนักบับริษัท หรือธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง รวมทัง้ไม่ใช้ข้อมลูภำยในเพื่อประโยชน์ส่วนตนในกำรซือ้ขำยหุ้นของบริษัทซึ่งระบุไว้ใน
คู่มือจรรยำบรรณในกำรท ำงำน  และในปี 2556 ไม่ปรำกฏว่ำมีรำยกำรขัดแย้งทำงผลประโยชน์ และกำรใช้ข้อมูลภำยในเพื่ อ
ประโยชน์ของตนในกำรซือ้ขำยหุ้นของบริษัทแต่อย่ำงใด  รวมทัง้ได้เปิดเผยโครงสร้ำงกำรถือหุ้นของบริษัทของปี 2556 ไว้ใน
รำยงำนประจ ำปีอย่ำงชดัเจน 

 บริษัทได้เปิดเผยรำยละเอียดของผู้ ได้รับกำรเสนอชื่อเป็นกรรมกำร  กรรมกำรอิสระ และผู้ สอบบัญชีของบริษัทในหนังสือนัด
ประชมุผู้ ถือหุ้น ที่สง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นทัง้หมด   

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

 และเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นรำยย่อยมีสทิธิเสนอชื่อผู้ที่มีคณุสมบัติเหมำะสมมำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท  โดยสำมำรถเสนอ
ผ่ำนทำงเว็บไซต์  www.thaipolyacrylic.com  หรือ masaya.rungrueng@lucite.com  เพื่อให้คณะกรรมกำรอิสระพิจำรณำ
ก่อนน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทอีกครัง้หนึ่ง    

 
3.  บทบำทต่อผู้มีส่วนได้เสีย                                                                                                                                 

บริษัทยดึมัน่ในควำมรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้สว่นเสียทกุฝ่ำยเพื่อผลประโยชน์ร่วมกนั โดยกำรบริหำรจดักำรและกำรด ำเนิน

ธุรกิจของบริษัทไม่ว่ำเร่ืองใด ๆ จะต้องไม่กระทบสทิธิหรือสร้ำงควำมเสยีหำยต่อผู้มีส่วนได้เสยีที่เก่ียวข้อง เช่น ผู้ ถือหุ้น พนกังำน 

ลกูค้ำ เจ้ำหนี ้คู่แข่งขนั ชมุชนและสงัคม 

 ผู้ ถือหุ้น   :    นอกจำกสทิธิขัน้พืน้ฐำนที่ก ำหนดไว้ตำมกฎหมำยและสทิธิต่ำง ๆ ตำมที่บริษัทก ำหนดไว้ในหัวข้อสิทธิของผู้ ถือหุ้น
ข้ำงต้นแล้ว  บริษัทยงัได้ให้สทิธิผู้ ถือหุ้นในกำรเสนอแนะข้อคิดเห็นต่ำง ๆ เก่ียวกับกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทในฐำนะเจ้ำของ
บริษัทผ่ำนกรรมกำรอิสระของบริษัท โดยคณะกรรมกำรอิสระจะพิจำรณำกลัน่กรองทุกเร่ืองด้วยควำมรอบคอบและถือเป็น
ควำมลบั ก่อนที่จะเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทต่อไป    

 พนกังำน   :   บริษัทถือว่ำพนกังำนเป็นทรัพยำกรที่ส ำคญัย่ิงต่อกำรบรรลเุป้ำหมำยของบริษัท และมีกำรพัฒนำพนักงำนให้มีขีด
ควำมสำมำรถเพิ่มขึน้อย่ำงต่อเนื่อง  พนักงำนจะได้รับกำรปฏิบัติอย่ำงเป็นธรรมทัง้ในด้ำนผลตอบแทนและสวัสดิกำรของ
พนกังำน เช่น กำรให้สวสัดิกำรในกำรรักษำพยำบำล กำรจดักองทนุสวสัดิกำรพนกังำน รวมถึงกำรจัดกำรสภำพแวดล้อมในกำร
ท ำงำนให้มีควำมปลอดภัยและสขุอนำมยั เพื่อให้เป็นไปตำมนโยบำยดงักล่ำว บริษัทได้จัดท ำคู่มือข้อบังคับเก่ียวกับกำรท ำงำน
เสมือนหนึง่เป็นกลไกให้พนกังำนทกุท่ำน 

http://www.thaipolyacrylic.com/
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สำมำรถแจ้งหรือร้องเรียนเร่ืองใด ๆ ของภำยในองค์กรที่เก่ียวกับกำรกระท ำผิดที่ผิดกฎหมำย ผิดต่อจรรยำบรรณ หรือกำรไม่ได้
รับควำมเป็นธรรม  
นอกจำกนี ้บริษัทยังคงมุ่งเน้นให้กำรดูแลพนักงำนปฏิบัติงำนอย่ำงมีควำมสขุ  โดยปรับปรุงสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนให้
ปลอดภัย  ดแูลสวสัดิกำรทัง้ด้ำนสขุภำพและนนัทนำกำรต่ำง ๆ อย่ำงเหมำะสม   

 ลกูค้ำ   :   บริษัทมีควำมมุ่งมั่นที่จะให้ผู้ ใช้สินค้ำและบริกำรได้รับประโยชน์สงูสดุทัง้ด้ำนคุณภำพสินค้ำและบริกำรในรำคำที่
เหมำะสม   ลกูค้ำจะได้รับข่ำวสำรและข้อมูลที่เก่ียวข้องกับสินค้ำและบริกำรอย่ำงเพียงพอ  รวมถึงวิธีกำรร้องเรียนเก่ียวกับ
สนิค้ำและบริกำร  เพื่อให้ลกูค้ำได้รับควำมพงึพอใจสงูสดุ 

 เจ้ำหนี ้  :   บริษัทจะสร้ำงและรักษำควำมสัมพันธ์อันดีกับเจ้ำหนีเ้พื่อให้เกิดควำมเชื่อมั่นและไว้วำงใจ ด้วยกำรยึดมั่นต่อ
ข้อตกลงใด ๆ ที่ได้ท ำไว้ ควบคู่ไปกบักำรปฏิบติัตำมพนัธกรณีใด ๆ ที่ได้ท ำไว้กบัเจ้ำหนี ้ 

 คู่แข่งทำงกำรค้ำ   :   บริษัทจะพงึปฏิบติัต่อคู่แข่งทำงกำรค้ำภำยใต้กรอบของกฎหมำยและหลกักำรทำงกำรค้ำที่เป็นที่ยอมรับ
ทัว่ไป   บริษัทจะด ำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในกรอบของกำรค้ำที่เป็นธรรม  และไม่ด ำเนินกำรใด ๆ ที่เอำเปรียบคู่แข่งทำงกำรค้ำ
ด้วยวิธีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมำย 

 ชมุชนและสงัคม  :  บริษัทจะยงัคงด ำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ  สงัคมและชมุชนที่บริษัทตัง้อยู่   โดยเฉพำะอย่ำงย่ิง
กำรเพิ่มโอกำสในกำรศกึษำและพฒันำศกัยภำพของเยำวชน ทัง้ด้ำนกีฬำ  กำรสรรค์สร้ำงนวตักรรม วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี   
รวมถงึกำรร่วมมือกบัชมุชนและหน่วยงำนรำชกำรในกำรป้องกันกำรด ำเนินกำรใด ๆ  ที่อำจเป็นอันตรำยหรืออำจส่งผลกระทบ
ต่อสิง่แวดล้อมต่อชมุชนและสงัคมโดยสว่นรวม    

  
4. กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส 
นอกเหนือจำกกำรเปิดเผยรำยงำนทำงกำรเงินหรือสำรสนเทศอื่น ๆ ต่อสำธำรณชนผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ ตำมเงื่อนไขที่กฎหมำย
ก ำหนด โดยรำยงำนดงักลำ่วต้องถกูต้อง เรียบร้อย เพียงพอ  และเป็นข้อมลูปัจจบุนั   ซึง่บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี ้เพื่อแสดงถึง
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินธุรกิจ คือ 
 เปิดเผยข้อมลูกำรปฏิบติัหน้ำที่ในคณะอนกุรรมกำรชุดต่ำง ๆ เช่น จ ำนวนครัง้ของกำรประชมุ 
 รำยงำนนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรและผลกำรปฏิบติังำนตำมนโยบำย 
 
ในปี 2550  บริษัทได้ก ำหนดนโยบำยก ำกับดูแลกิจกำรอย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษรเรียบร้อยแล้ว  และได้มีกำรเปิดเผยผลกำร
ปฏิบติังำนตำมนโยบำยในรำยงำนประจ ำปี 2556  และเผยแพร่บนเว็บไซต์ www.thaipolyacrylic.com   ภำยใต้หัวข้อกำรก ำกับดูแล
กิจกำร 
 เปิดเผยนโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนแก่กรรมกำรและผู้บริหำรระดับสงู รวมทัง้รูปแบบลกัษณะและจ ำนวนค่ำตอบแทนที่แต่ละ

ท่ำนได้รับจำกกำรเป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรแต่ละชดุ 
 เปิดโอกำสให้บุคคลทั่วไป รวมถึงชุมชนและหน่วยงำนต่ำง ๆ ซักถำมข้อสงสัยต่ำง ๆ เก่ียวกับบริษัทผ่ำนทำงเว็บไซต์ 

www.thaipolyacrylic.com  ผ่ำนทำงกรรมกำรผู้จัดกำรหรือผู้บริหำรที่ได้รับมอบอ ำนำจ  เพื่อนดัหมำยในกำรพบปะกนั 
 เนื่องจำกกรรมกำรบริษัทบำงท่ำนมีแหลง่พ ำนกัอยู่ต่ำงประเทศ   อำจพิจำรณำสง่ตวัแทนที่ได้รับมอบอ ำนำจ ท่ำนใดท่ำนหนึ่งมำ

เข้ำร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นได้  แต่อย่ำงไรก็ตำมคณะกรรมกำรถือเป็นนโยบำยให้กรรมกำรบริษัททุกท่ำนเข้ำร่วมประชุมทุกครัง้ที่มี
วำระส ำคัญ เช่น กำรพิจำรณำและอนุมัติแผนกำรลงทุนและขยำยกิจกำรของบริษัท กำรพิจำรณำผลกำรด ำเนินงำนและงบ
กำรเงินประจ ำปี  เป็นต้น  
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ทัง้นีข้้อมูลต่ำง ๆ เหล่ำนี ้บริษัทยังได้เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับรำยชื่อ บทบำท หน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท  คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ จ ำนวนค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร รวมถึงรำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทต่อรำยงำนกำรเงิน  
ในรำยงำนประจ ำปี 2556 ทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษ 
 
5.  โครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริษัท บทบำท หน้ำที่ควำมรับผิดชอบคณะกรรมกำรบริษัทและคณะอนุกรรมกำรชุดย่อย  
     ต่ำง ๆ   
     5.1  โครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริษัท 
ในปัจจบุนับริษัทมีคณะกรรมกำร จ ำนวน 9 ท่ำน ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ  3 ท่ำน กรรมกำรที่ไม่มีส่วนร่วมบริหำร 2 ท่ำน และ
ผู้บริหำรระดบัสงูของบริษัทจ ำนวน 1 ท่ำน และที่เหลอืให้เป็นตวัแทนกรรมกำรของผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ 
 
     5.2  ประธำนกรรมกำรบริษัทและกรรมกำรผู้จดักำร 
บริษัทได้แบ่งแยกบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบระหว่ำงประธำนกรรมกำรบริษัทและกรรมกำรผู้จัดกำรอย่ำงชัดเจน  โดยประธำน
กรรมกำรบริษัทเป็นผู้ก ำหนดนโยบำยและก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของผู้บริหำรระดับสูงในระดับนโยบำย     ขณะที่กรรมกำร
ผู้จัดกำรและผู้ บริหำรของบริษัทมีหน้ำที่บริหำรงำนของบริษัทในด้ำนต่ำง ๆ ให้เป็นไปตำมนโยบำยที่ก ำหนด    ดังนัน้  ประธำน
กรรมกำรบริษัทและกรรมกำรผู้จัดกำรจงึไม่ได้เป็นบุคคลคนเดียวกนั   เพื่อให้มัน่ใจว่ำกำรท ำงำนของทัง้สองฝ่ำยเป็นอิสระต่อกนั 
 
บริษัทไม่ได้เลอืกกรรมกำรอิสระท่ำนใดท่ำนหนึ่งมำด ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำรบริษัท ตำมแนวทำงกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ที่
ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยก ำหนดไว้   แต่กรรมกำรอิสระสำมำรถแสดงควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระต่อคณะกรรมกำรบริษัท   
 
     5.3  คณะอนุกรรมกำรชุดย่อย 
เพื่อให้เหมำะกับโครงสร้ำงของคณะกรรมกำรของบริษัท   บริษัทจึงได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรอิสระทัง้ 3 ท่ำน ท ำหน้ำที่เป็น
คณะกรรมกำรตรวจสอบ  ซึง่มีหน้ำที่รำยงำนผลกำรปฏิบติังำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทโดยตรง     
 
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรก ำกบัดแูล ทบทวน และประเมินกำรด ำเนินธุรกิจให้บริษัทปฏิบัติ
ตำมกฎหมำยและข้อบงัคบัของทำงรำชกำร ตลอดจนกฎระเบียบและกฎข้อบงัคบัว่ำด้วยเร่ืองจรรยำบรรณ     
 
นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรตรวจสอบยังมีควำมรับผิดชอบในกำรดูแลและกำรพัฒนำกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินและระบบกำร
รำยงำนให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล  รวมถงึมีหน้ำที่ในกำรดแูลและทบทวนระบบกำรควบคุมและกำรตรวจสอบ   ตลอดจนระบบ
กำรบริหำรควำมเสีย่งของบริษัทว่ำมีระบบที่ดีเพียงพอ  ทนัสมยัและมีประสทิธิภำพอยู่เสมอ 
 
คณะกรรมกำรตรวจสอบสำมำรถท ำหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงอิสระ  โดยอำจมอบหมำยหรือก ำกับดูแลให้ผู้ตรวจสอบภำยใน ท ำ
กำรตรวจสอบระบบทุกระบบ และสำมำรถน ำเสนอข้อคิดเห็นได้อย่ำงเต็มที่ต่อคณะกรรมกำรบริษัท   นอกจำกนี ้ คณะกรรมกำร
ตรวจสอบสำมำรถหำรือร่วมกบัผู้สอบบญัชีและผู้บริหำรระดบัสงูในเร่ืองต่ำง ๆ ของบริษัท หรืออำจใช้บริกำรปรึกษำจำกผู้ เชี่ยวชำญ
ในสำขำอำชีพต่ำง ๆ ตำมควำมเหมำะสม  เช่น  ผู้ เชี่ยวชำญด้ำนกฎหมำยและกำรบญัชี เป็นต้น 
 
บริษัทสนบัสนนุให้มีคณะกรรมกำรสรรหำ หรือคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน ตำมที่ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยก ำหนด
ไว้ แต่เนื่องจำกคณะกรรมกำรบริษัทยังสำมำรถรับหน้ำที่งำนในส่วนดังกล่ำวได้   บริษัทจึงไม่ได้จัดตัง้คณะอนุกรรมกำรดังกล่ำวใน
ขณะนี ้  
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     5.4  หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท 
คณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำที่รับผิดชอบต่อกำรก ำหนดวิสยัทัศน์ พันธกิจ นโยบำยและวัตถุประสงค์ของบริษัท   รวมถึงกำรทบทวน
แผนกลยทุธ์อย่ำงต่อเนื่อง  เพื่อสร้ำงควำมมัน่ใจในควำมเจริญเติบโตขององค์กร   รวมทัง้กำรด ำเนินกิจกำรที่มีประสิทธิภำพ   และมี
ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนักบักำรเปลีย่นแปลงของสภำวะกำรแข่งขนัของโลกอยู่เสมอ   
 
นอกจำกนี ้ คณะกรรมกำรบริษัทยงัมีหน้ำที่ประเมินผลกำรปฏิบติังำนของผู้บริหำรระดบัสงูของบริษัท ภำพรวมของกำรด ำเนินงำน 
และกำรดแูลระบบกำรบริหำรควำมเสีย่ง รวมถงึกำรปฏิบติัตำมนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร  เพื่อให้แน่ใจว่ำบริษัทมีควำมต่อเนื่อง
ในกำรพฒันำระบบและกำรด ำเนินกำรสอดคล้องกบัมำตรฐำนสำกล 
 
กรรมกำรบริษัทต้องเป็นผู้อุทิศเวลำและทุ่มเทอย่ำงเต็มที่ในกำรบริหำรจัดกำร เพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวมเป็นส ำคัญ และให้
ควำมส ำคัญในเร่ืองกำรรักษำผลประโยชน์ของบริษัทโดยไม่แสวงหำประโยชน์ส่วนตน หรือกำรกระท ำกำรใด  ๆ ที่ขัดแย้งกับ
ผลประโยชน์ของบริษัท   ซึ่งหน้ำที่สูงสุดของคณะกรรมกำรบริษัทก็คือ  กำรดูแลควำมมีเสถียรภำพ และกำรเจริญเติบโตอย่ำง
ต่อเนื่องของบริษัท  ตลอดจนกำรรักษำสมดลุยภำพและควำมต่อเนื่อง  เพื่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียรวมทัง้ผู้ ถือหุ้นของบริษัท
เป็นส ำคญั 
 
ในปี 2556 ได้มีกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัทจ ำนวน 6 ครัง้ และในกำรประชมุแต่ละครัง้ บริษัทได้จัดส่งเอกสำรประกอบวำระกำร
ประชมุลว่งหน้ำ เพื่อให้กรรมกำรบริษัทมีเวลำที่จะศกึษำข้อมลูในเร่ืองต่ำง ๆ อย่ำงเพียงพอ  
 
ในกำรพิจำรณำเร่ืองต่ำง ๆ  ประธำนกรรมกำรบริษัทซึง่ท ำหน้ำที่ประธำนในที่ประชุม  และได้เปิดโอกำสให้กรรมกำรแสดงควำมเห็น
ได้อย่ำงอิสระ  ในกำรลงมติในที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทให้ถือมติของเสยีงข้ำงมำก โดยให้กรรมกำรท่ำนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง ถ้ำ
คะแนนเสยีงเท่ำกนัประธำนในที่ประชมุจะออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียงเป็นเสยีงชีข้ำด   
 
เมื่อสิน้สดุกำรประชมุ   เลขำนกุำรคณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้มีหน้ำที่จดัท ำรำยงำนกำรประชุม และจัดส่งให้ประธำนกรรมกำรบริษัท
พิจำรณำลงลำยมือช่ือรับรองควำมถกูต้อง   ส ำหรับรำยงำนกำรประชุม ที่ประชุมรับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่ำงเป็นระบบในรูปแบบ
ของเอกสำร ณ ส ำนักงำนกรรมกำรผู้จัดกำร โดยจัดเก็บพร้อมกับเอกสำรแนบประกอบวำระกำรประชุมต่ำง ๆ  เพื่อสะดวกในกำร
สบืค้นอ้ำงอิง 
 
นอกจำกนี ้  บริษัทได้จดัให้มีหน่วยงำนตรวจสอบภำยในขึน้ในองค์กร ตัง้แต่ปี 2543  โดยท ำหน้ำที่ในกำรตรวจสอบควำมเพียงพอ
ของระบบกำรควบคมุภำยใน กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยจัดกำร และกำรดูแลควำมเสี่ยงโดยหน่วยงำนนีเ้ป็นหน่วยงำน
อิสระ และรำยงำนผลโดยตรงกับคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท   ซึ่งในปี  2556 ผู้ ตรวจสอบภำยในมีกำรประชุมร่วมกับ
คณะกรรมกำรตรวจสอบทัง้สิน้ 4 ครัง้ และคณะกรรมกำรตรวจสอบเข้ำประชุมครบองค์ประชุมทุกครัง้  ผลกำรปฏิบัติงำนของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้จัดท ำเป็นรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบหลงัเสร็จสิน้กำรประชมุทุกครัง้    
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     5.5  คุณสมบัติกรรมกำรบริษัทและกำรสรรหำ 
คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้พิจำรณำคดัเลอืกบคุคลที่มีคณุสมบัติเหมำะสมเข้ำมำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทแทนกรรมกำรที่ออก
ตำมวำระหรือด้วยเหตผุลใดก็ตำม โดยกำรพิจำรณำและเสนอรำยชื่อต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจำรณำอนุมัติ  โดยผู้ที่ถูกเสนอชื่อนัน้
จะต้องมีคุณสมบัติสงู ประกอบด้วยผู้ เชี่ยวชำญในงำนสำขำต่ำง ๆ  มีวิสัยทัศน์และควำมเป็นผู้ น ำ  ควำมรู้ควำมสำมำรถ และมี
ประวติัดีทำงด้ำนศีลธรรม และจริยธรรม และมีขีดควำมสำมำรถในกำรท ำหน้ำที่ของตนเย่ียงมืออำชีพ  
 
     5.6  วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรบริษัท 
คณะกรรมกำรบริษัท รวมถึงกรรมกำรอิสระมีวำระด ำรงต ำแหน่งครำวละ  3 ปีนับแต่วันแต่งตัง้ และ กรรมกำรบริษัทหนึ่งในสำม
จะต้องออกจำกต ำแหน่งตำมข้อบังคับของบริษัท อย่ำงไรก็ตำม กรรมกำรบริษัทที่ครบวำระด ำรงต ำแหน่ง อำจได้รับกำรพิจำรณำ
เสนอชื่อต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรบริษัทต่อเนื่องได้   และเมื่อมีกรรมกำรบริษัทท่ำนใดพ้นจำกต ำแหน่ง หรือมีเหตุใด
ที่กรรมกำรบริษัทไม่สำมำรถอยู่ได้จนครบวำระให้ผู้ที่ได้รับต ำแหน่งแทนอยู่ในต ำแหน่งนัน้เพียงเท่ำวำระของกรรมกำรบริษัทที่พ้นจำก
ต ำแหน่งเหลอือยู่  
 
     5.7  ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำร 
กรรมกำรบริษัทไม่ได้รับผลตอบแทนใด ๆ ในรูปของผลประโยชน์หรือค่ำตอบแทนใด ๆ ทัง้สิน้ในกำรเข้ำมำเป็นกรรมกำรบริษัท  
ยกเว้นกรรมกำรอิสระ และกรรมกำรที่ไม่มีส่วนร่วมบริหำรงำนเท่ำนัน้ ซึ่งกรรมกำรอิสระและกรรมกำรที่ไม่มีส่วนร่วมบริหำรงำนจะ
ได้รับค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปีและเบีย้ประชมุที่ได้พิจำรณำว่ำเหมำะสมเมื่อเทียบกับอุตสำหกรรมในหมวดเดียวกัน นอกจำกนี ้
กรรมกำรผู้จดักำรได้รับค่ำตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน โบนสั และค่ำตอบแทนอื่นๆ  
 
ประธำนกรรมกำรและคณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้พิจำรณำค่ำตอบแทนของกรรมกำรผู้จัดกำรและผู้บริหำรระดับสงู  โดยพิจำรณำ
จำกผลกำรปฏิบัติงำนส่วนบุคคล และจำกภำพรวมของผลประกอบกำรของบริษัทประจ ำปี เปรียบเทียบกับเป้ำหมำยประจ ำปีที่
ก ำหนดไว้ในแต่ละปีเป็นส ำคญั   
 
ส ำหรับรำยละเอียดเก่ียวกับค่ำตอบแทนกรรมกำรอิสระ กรรมกำรที่ไม่มีส่วนร่วมบริหำรงำน กรรมกำรผู้จัดกำรและผู้บริหำร ของปี 
2556 ยกเว้นกรรมกำรบริษัท ที่ไม่ได้รับค่ำตอบแทนใด ๆ จำกกำรเข้ำมำเป็นกรรมกำรบริษัทแต่อย่ำงใด บริษัทได้เปิดเผยจ ำนวนเงิน
รวมในหมวดกำรจดักำรของ 56-1 และรำยงำนประจ ำปี 2556  
 
     5.8  กำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 คณะกรรมกำรเป็นผู้ก ำหนดนโยบำยต่ำง ๆ และจดัท ำระบบกำรจัดกำรควำมเสี่ยง  เพื่อป้องกันและบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงต่ำง ๆ 
ที่ได้ก ำหนดในแผนกำรจัดกำร  ระบบกำรจัดกำรควำมเสี่ยงดังกล่ำวใช้ในทุกหน่วยงำนของบริษัท พร้อมกำรจัดระบบกำรติ ดตำม 
กำรวิเครำะห์ กำรเทียบมำตรฐำน และกำรประเมินกำรจดักำรควำมเสี่ยง รวมทัง้ระบบกำรตรวจสอบ  และเพื่อควำมมั่นใจว่ำบริษัท
ได้มีกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง และมีประสิทธิภำพในกำรด ำเนินกำรที่ดีและเหมำะสม  คณะกรรมกำรบริษัทจึงได้
มอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้มีหน้ำที่ก ำกับดูแลระบบกำรตรวจสอบ   ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบจะมีกำรจัดท ำ
รำยงำนควำมคืบหน้ำของกำรด ำเนินกำรบริหำรควำมเสีย่งให้คณะกรรมกำรรับทรำบอย่ำงต่อเนื่อง 
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ควำมรับผิดชอบต่อสังคม  
 

บริษัท ไทยโพลอีะคริลคิ จ ำกัด (มหำชน) มุ่งมัน่และส่งเสริมในกำรประกอบกิจกำรด้วยควำมเป็นธรรม ยดึหลกัจริยธรรม 
จรรยำบรรณ และกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี เพื่อสร้ำงควำมยัง่ยืน ควำมรับผิดชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมอย่ำงต่อเนื่อง  
 

กำรประกอบกิจกำรด้วยควำมเป็นธรรม 
คณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำที่ด ำเนินธุรกิจให้เป็นไปในทำงที่ก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อผู้ ถือหุ้นและสร้ำงควำมเป็นธรรมกับผู้มีส่วน
ได้เสยีทกุฝ่ำยควบคู่ไปกบักำรสร้ำงสรรสนิค้ำและบริกำรที่มีคณุภำพ เพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรของลกูค้ำ 
 
คณะกรรมกำรบริษัทได้ใช้หลกับรรษัทภิบำลเป็นบรรทัดฐำนในกำรควบคุมกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจให้มีควำมโปร่งใสและเป็นธรรม  
เพื่อผลประโยชน์ร่วมกนัของผู้ ถือหุ้นของบริษัท ผู้มีสว่นได้เสยี รวมทัง้สงัคมและชมุชนที่บริษัทด ำเนินกิจกำรอยู่      
 
เพื่อให้สอดคล้องกบัหลกักำร กำรประกอบกิจกำรด้วยควำมเป็นธรรม  บริษัทจงึได้ก ำหนดเป็นนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 
ของบริษัทในทิศทำงเดียวกนักบัที่ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยก ำหนดในปี 2549 โดยได้มีกำรแบ่งหมวดหมู่ออกเป็น 5 หมวด    
ดงัรำยละเอียดที่ปรำกฎได้ชดัและครอบคลมุทุกเร่ือง ในหวัข้อกำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดี  
 

กำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
บริษัทจงึมีกำรจดัท ำ จรรยำบรรณในกำรท ำงำน ข้อปฏิบติัทำงธุรกิจ ส ำหรับพนักงำนทุกคนที่ท ำงำนในกลุม่บริษัท รวมทัง้กิจกำร
ทัง้หลำยในกลุม่เพื่อเป็นข้อปฏิบติัในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทดงันี ้
 
“พนกังำนจะต้องไม่ใช้เงินของบริษัทในกำรจ่ำยค่ำอำมิสสนิจ้ำงทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมให้แก่เจ้ำหน้ำที่ของทำงรำชกำร หรือลกูจ้ำง
ของรัฐ เพื่อวตัถปุระสงค์ที่ผิดกฎหมำย หรือไม่เหมำะสม  “อำมิสสินจ้ำง” ในที่นีค้รอบคลมุไปถงึเงินและของก ำนลัที่มีมูลค่ำที่เกินไป
จำกพิธีกำรปกติ  และรำยกำรค่ำรับรองที่เกินกว่ำขอบเขตของควำมพอดี 
 
กำรให้ของก ำนัลและค่ำรับรองแก่บุคคลที่สำมอำจกระท ำได้ในภำคธุรกิจที่มีธรรมเนียมปฏิบติัที่สบืเนื่องกนัมำ หำกแต่จะต้องอยู่
ภำยใต้มูลค่ำของควำมพอดี และจะต้องไม่ฝ่ำฝืนกบักฎหมำยที่บงัคบัใช้อยู่  พนกังำนจะต้องไม่ให้ของก ำนัลและกำรรับรองใด ๆ ที่
เสีย่งต่อควำมเสือ่มเสียชื่อเสียงของบริษัทฯ และกลุม่บริษัท และพนกังำนในกรณีข้อมลูดงักลำ่วเป็นที่เปิดเผยต่อสำธำรณชน” 

 

พนกังำนจะต้องไม่แสวงหำหรือรับของก ำนัลหรือค่ำรับรองจำกบุคคลใดที่เชื่อว่ำมีอิทธิพลต่อกำรด ำเนินธุรกิจที่เก่ียวโยง   พนักงำน
จะต้องไม่รับกำรเลีย้งรับรองใดๆ ที่ผิดวิสยัแห่งไมตรีจิตทำงธุรกิจที่ยอมรับได้โดยมีเร่ืองผลประโยชน์แอบแฝงอยู่    ทัง้นีพ้นักงำน
จะต้องสง่คืนของก ำนลัที่ไม่อยู่ภำยใต้เงื่อนไขที่ยอมรับได้หรือบริจำคให้แก่องค์กรกำรกุศล 
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กำรเคำรพสิทธิมนุษยชนและกำรปฏิบัติต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม 
บริษัทตระหนกัถงึคุณค่ำควำมส ำคญัของพนักงำน ยอมรับในควำมแตกต่ำงของแต่ละบคุคล และควำมสำมำรถในกำรสร้ำงสรรงำน
ของพนกังำนทัง้ชำยและหญิงที่ท ำให้ธุรกิจด ำรงคงอยู่ได้   
 
พนกังำนทกุคนจะได้รับปฏิบติัจำกบริษัทด้วยควำมเคำรพและอย่ำงมีเกียรติ รวมถงึได้รับควำมเท่ำเทียมกนัส ำหรับโอกำสในกำร
พฒันำทกัษะในกำรท ำงำนและควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ 
 
กำรพิจำรณำคดัเลอืกพนกังำนใหม่  กำรเลือ่นต ำแหน่ง จะต้องพิจำรณำจำกพืน้ฐำนของควำมสำมำรถของบุคคลที่ต้องกำรในหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบนัน้ๆ แต่เพียงอย่ำงเดียว และจะต้องไม่พิจำรณำจำกปัจจัยอื่นๆ หรือผลกำรท ำงำนในส่วนที่ไม่เก่ียวข้อง    กล่ำว
โดยรวมได้ว่ำควำมส ำเร็จและควำมก้ำวหน้ำของพนักงำนบริษัทขึน้อยู่กับควำมสำมำรถและผลกำรท ำงำนของพนักงำนแต่เพียง
ประกำรเดียว 
 

ควำมรับผิดชอบต่อผู้บริโภคและกำรดูแลรักษำส่ิงแวดล้อม 
บริษัทถือว่ำงำนด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมยัและสิง่แวดล้อมเป็นสว่นหนึง่ของธุรกิจและเป็นควำมรับผิดชอบที่มีต่อ 

สงัคม จงึได้ก ำหนดนโยบำยเพื่อน ำสูก่ำรปฏิบติั และมีกำรประกำศใช้เมื่อวนัที่ 5 ธันวำคม 2552  ดงัต่อไปนี ้  
 

1. ปฏิบติัตำมกฏหมำย ขอัก ำหนด ที่ประกำศใช้อยู่ทัง้ในปัจจบุนัและอนำคต ด ำเนินกำรพฒันำระบบกำรจดักำร 

 
อำชีวอนำมยัและควำมปลอดภัยตำมมำตรฐำน มอก. 18001 ระบบกำรจดักำรสิง่แวดล้อม ISO 14001  

 

 
และหลกัปฏิบติัของกลุม่ธุรกิจ โดยน ำกฎเกณฑ์ข้อก ำหนดมำจดัท ำเป็นมำตรฐำนขัน้ต ่ำในกำรด ำเนินงำน 

 2. ด ำเนินกำรลดควำมเสีย่ง ป้องกนัและควบคมุอนัตรำย กำรบำดเจ็บ โรคจำกกำรท ำงำน มลพิษด้ำนสิง่แวดล้อม   

 
และหลกีเลีย่งควำมเสีย่งที่อำจมีผลกระทบต่อพนกังำน ผู้ เก่ียวข้อง รวมถงึชมุชน  

  3. ด ำเนินกำรป้องกนักำรบำดเจ็บและกำรเจ็บป่วยจำกกำรท ำงำน ตำมวตัถปุระสงค์ เป้ำหมำย 
 4. ปฏิบติัตำมมำตรฐำนในกำรทิง้หรือก ำจดัของเสยี และจะลดของเสยีให้มีปริมำณน้อยที่สดุ รวมถงึใช้ทรัพยำกร 

 
พลงังำน น ำ้ อย่ำงมีประสทิธิภำพ โดยให้มีกำรจดัท ำวตัถปุระสงค์ และเป้ำหมำย 

  5. จดัให้มีมำตรฐำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมยั และสิง่แวดล้อม ส ำหรับผู้ รับเหมำและ/หรือผู้มำติดต่อ  
 

 
โดยด ำเนินกำรภำยใต้นโยบำยและกฏระเบียบขององค์กร 

    6. ให้ควำมร่วมมือและด ำเนินกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร นโยบำย ถงึพนกังำน บคุคลภำยนอกทัง้ภำครำขกำร เอกชน 

7. จดัให้มีกำรพิจำรณำผลงำน ด้ำนควำมร่วมมือในกำรปฏิบติัตำมกฎระเบียบควำมปลอดภัย อำชีวอนำมยั  
 

 
และสิง่แวดล้อม โดยถือเป็นห้วข้อหลกัในกำรประเมินผลงำนประจ ำปีของพนกังำนทุกคน 

 8. ก ำหนดหน้ำที่รับผิดชอบด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมยัและสิง่แวดล้อม ให้ถือเป็นควำมรับผิดชอบของผู้บริหำร 

 
และพนกังำนทกุคนทัง้ในเวลำท ำงำนและนอกเวลำท ำงำน  

    9. สง่เสริม สนบัสนนุและพฒันำควำมรู้ควำมสำมำรถ โดยจดักำรฝึกอบรมให้ควำมรู้และปลกูฝังจิตส ำนกึ  
 10. ยดึมัน่ต่อควำมรับผิดชอบในกำรพฒันำผลติภัณฑ์ จะต้องมีควำมปลอดภัยต่อผู้ใช้ และสิง่แวดล้อม 
 

 

ตลอดวงจรอำยขุองผลติภัณฑ์ 
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11. จดัสรรทรัพยำกรที่จ ำเป็นอย่ำงเหมำะสม เพื่อให้กำรด ำเนินงำนสอดคล้องกบันโยบำย วตัถปุระสงค์และเป้ำหมำย  

12. พฒันำ ปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่องในด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมยั และสิง่แวดล้อม 
   

กำรร่วมพัฒนำชุมชน 
ชมุชนและสงัคม  :  บริษัทจะยงัคงด ำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ  สงัคมและชมุชนที่บริษัทตัง้อยู่   โดยเฉพำะอย่ำงย่ิง 
กำรเพิ่มโอกำสในกำรศกึษำและพฒันำศักยภำพของเยำวชน ทัง้ด้ำนกีฬำ  กำรสรรค์สร้ำงนวตักรรม วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
รวมถงึกำรร่วมมือกบัชมุชนและหน่วยงำนรำชกำรในกำรป้องกนักำรด ำเนินกำรใด ๆ  ที่อำจเป็นอนัตรำยหรืออำจสง่ผลกระทบต่อ 
สิง่แวดล้อมต่อชมุชนและสงัคมโดยสว่นรวม    
 
โครงกำรส ำคัญส ำหรับชุมชนและสังคมภำยในบริษัท ของปี 2556 ได้แก่  
10 เมษำยน 2556  บริษัทร่วมกบัฝ่ำยทรัพยำกรบคุคล จดักิจกรรมรณรงค์เมำไม่ขบั (ช่วงเทศกำลสงกรำนต์)  
   ในช่วง 7 วนัอนัตรำย ตัง้แต่วนัที่ 11 – 17 เมษำยน 2556 
12 เมษำยน 2556  บริษัทร่วมกบัพนกังำน จดัให้มีพิธีสรงน ำ้พระพทุธมนต์ เนื่องในวนัสงกรำนต์ 
18 เมษำยน 2556  พนกังำนมีจิตรอำสำ จัดท ำ “Big Cleaning Day” เพื่อรณรงค์ให้พนกังำนรู้จกัรักษำควำมสะอำด 
   ในบริเวณสถำนที่ท ำงำน  
19 มิถนุำยน 2556  บริษัทได้ส่งเสริมและสนบัสนนุกิจกรรมต่ำงๆ กบัทำงหน่วยงำนภำครัฐมำด้วยดีตลอด ดงันัน้  
   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน บ้ำนกระทุ่มล้ม จงึขอมอบของที่ระลกึเพื่อเป็นกำรขอบคุณบริษัทที่ร่วมสง่เสริม 
   และสนบัสนนุทำงโรงเรียน 
20  กรกฎำคม 2556 บริษัทร่วมกบัพนกังำนจดักิจกรรมรณรงค์ งดเหล้ำเข้ำพรรษำ เป็นระยะเวลำ 3 เดือน 
                                          ตัง้แต่วนัที่  23 กรกฎำคม - 19 ตลุำคม 2556                                           
12 สงิหำคม  2556  บริษัทจดัสง่ตวัแทนร่วมกิจกรรมทำงด้ำนสงัคมในวนัเฉลมิพระชนม์พรรษำ ร่วมกบัองค์กำรบริหำร 
   ชมุชนและชมุชนโดยรวม 
12 สงิหำคม 2556  บริษัทจดัสง่พนกังำนร่วมกิจกรรมกีฬำฟตุบอลกบัเขตชุมชนและเทศบำลเมืองกระทุ่มล้ม ซึง่มีทัง้ 
   ภำครัฐและภำคเอกชนร่วมกนั 
23 ตลุำคม 2556  บริษัทและพนกังำนร่วมจดักิจกรรมรณรงค์ โครงกำรโรงงำนสขีำวและร่วมต่อต้ำนปัญหำ                       
              ยำเสพติดในสถำนประกอบกำร  
21 พฤศจิกำยน 2556 บริษัทสนบัสนนุกิจกรรมหน่วยงำนภำครัฐโดยกำรมอบแผ่นอะคริลิคให้กับสถำนีต ำรวจภูธรบ้ำนคำ 
   น ำไปใช้ในกำรปรับปรุงทศันียภำพรอบๆ สถำนีต ำรวจ  
25  พฤศจิกำยน 2556 จดัให้มีกำรตรวจสขุภำพประจ ำปี เพื่อเฝ้ำระวงัปัญหำด้ำนสขุภำพของพนกังำน 
28  พฤศจิกำยน  2556 บริษัทร่วมกิจกรรมกบักรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน กระทรวงแรงงำนและกองควบคุมโรค            
   กระทรวงสำธำรณสขุ “กำรบริหำรจดักำรด้ำนเอดส์และวัณโรคในสถำนประกอบกิจกำร” 
1- 27 ธันวำคม 2556 บริษัทจดักิจกรรมต้ำนภัยยำเสพติดประจ ำปี 2556 โดยกำรจดัให้มีกำรแข่งขนักีฬำประเภทต่ำงๆ เช่น 
   ฟตุบอล เซปัคตระกร้อ วตัถปุระสงค์เพื่อให้พนกังำนห่ำงไกลยำเสพติด และให้มีควำมสำมคัคี 
   ในหมู่คณะ 
2 ธันวำคม 2556  คณะชมุชนภำยนอกหรือชมุชนบริเวณใกล้เคียงเข้ำมำศึกษำดงูำนเก่ียวกบักำรแปรรูปอะคริลคิ 
   โดยทัง้นี ้ได้มีคณะครูนกัเรียนจำกโรงเรียนบ้ำนกระทุ่มล้มเข้ำมำศึกษำดงูำนเก่ียวกบักำรแปรรูป 
   อะคริลิค  
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13 ธันวำคม 2556  บริษัทและพนกังำนร่วมจดักิจกรรมรณรงค์สวมหมวกนิรภัยในกำรขบัขี่จกัรยำนยนต์ เพื่อให้พนกังำน
   เกิดควำมปลอดภัยในกำรขบัขี่รถจกัรยำนยนต์ 
27 ธันวำคม 2556  บริษัทจดัให้มีกำรอบรมซ้อมแผนอพยพหนีไฟประจ ำปี เพื่อเป็นกำรซกัซ้อมให้พนกังำน เกิดควำมเข้ำใจ 
   ในแผนกำร ในกรณีที่มีอบุติัเหตเุกิดขึน้ 
28  ธันวำคม 2556  พนกังำนบริษัทเข้ำร่วมท ำบุญตักบำตรพระสงฆ์ และร่วมถวำยภัตตำหำรเช้ำแด่พระสงฆ์  
   พร้อมกนันีส้ง่เสริมให้พนกังำนร่วมแสดงกิจกรรมในงำนเลีย้งสังสรรค์สง่ท้ำยปีเก่ำ 2556  
   และต้อนรับปีใหม่  
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กำรควบคุมภำยใน 
 

ฝ่ำยบริหำรของบริษัทได้จดัให้มีระบบกำรควบคุมภำยในที่มีประสิทธิภำพในทุกระบบงำน   และคณะกรรมกำรบริษัทได้มอบหมำย
ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบรับผิดชอบในกำรสอบทำนควำมเหมำะสมของระบบควบคุมภำยในที่จัดให้มีขึน้  เพื่อให้มั่นใจว่ำระบบ
ควบคมุภำยในของบริษัทเหมำะสมและเพียงพอที่จะช่วยลดควำมเสีย่งในกำรท ำธุรกิจและสำมำรถปกป้องทรัพย์สินของบริษัท   โดย
มีหน่วยงำนตรวจสอบภำยในเป็นผู้ตรวจสอบกำรปฏิบติังำนของทกุหน่วยงำนและส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำอย่ำงมีประสิทธิภำพและมี
ประสทิธิผลอย่ำงต่อเนื่อง    รวมทัง้มีกำรตรวจติดตำมและด ำเนินกำรแก้ไขผลกำรตรวจสอบในประเด็นที่เป็นสำระส ำคญั 
 
ในกำรสอบทำนงำนตรวจสอบภำยในประจ ำปี  2556  ร่วมกับผู้สอบบัญชี    ผู้ตรวจสอบภำยในและฝ่ำยบริหำรระดับสูง 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำเร่ืองระบบกำรควบคุมภำยในไปพร้อม ๆ กัน   และมีควำมเห็นว่ำบริษัทมีกำรควบคุมภำยในที่
เพียงพอ และเหมำะสม    
 
นอกจำกนี ้   ผู้สอบบัญชีของบริษัทคือบริษัท ส ำนักงำน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ ำกัด ได้ให้ควำมเห็นว่ำในภำพรวมของระบบควบคุม
ภำยในของบริษัทอยู่ในระดบัเพียงพอ 
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รำยกำรระหว่ำงกัน 
 

กำรควบคุมและนโยบำยในกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกัน 
รำยกำรค้ำที่ส ำคัญกับบุคคลหรือกิจกำรที่เก่ียวข้องกันประกอบด้วย รำยกำรค้ำกับบริษัทในกลุ่ม Lucite บริษัทในกลุ่ม Mitsubishi Rayon และ บริษัท เอเซียต๊ิก อะคริลิค จ ำกัด รำยกำรกับบุคคลหรือ

กิจกำรที่เก่ียวข้องกนัเป็นกำรด ำเนินกำรค้ำตำมปกติธุรกิจและเป็นไปตำมรำคำตลำด ค่ำบริกำรเป็นไปตำมข้อตกลงในสญัญำและรำคำที่ตกลงร่วมกนั  
ในปี พ.ศ. 2556 บริษัทมีรำยกำรระหว่ำงกนักบันิติบคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ และเข้ำข่ำยที่ต้องรำยงำนตำมหลกัเกณฑ์ของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ดงันี  ้
 
1. กำรซือ้/ขำยสินค้ำและบริกำร ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 

                                                                                                                                                                                           (หน่วย : ล้ำนบำท) 

บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง ลักษณะควำมสัมพันธ์ ลักษณะของรำยกำร                         
มูลค่ำของ
รำยกำร 

นโยบำยรำคำ ค ว ำ ม จ ำ เ ป็ น 
สมเหตุสมผล 

บจ.ลไูซท์ อินเตอร์เนชั่นแนล (เชียง
ไฮ) เทรดดิง้  

ผู้ ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ บริษัท Lucite International UK 
Overseas Holdco1 Limited 

ขำยสนิค้ำ 
 
ค่ำบริกำร 

10.78 
 
1.68 

รำคำเทียบเคียงกับรำคำ
ตลำด  
รำคำตำมสัญญำและ
รำคำที่ตกลงร่วมกนั  

ข ย ำ ย ธุ ร กิ จ ใ น
ประเทศจีน 

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

ค่ำบริกำร                                  
                                  

2.41 รำคำตำมสัญญำและ
รำคำที่ตกลงร่วมกนั 

ข ย ำ ย ธุ ร กิ จ ใ น
ประเทศเกำหล ี

บจ.ลูไซท์ อินเตอร์เนชั่นแนล ยูเค 
(ดำร์เวน) 

ผู้ ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ บริษัท Lucite International UK 
Overseas Holdco1 Limited 

ซือ้วตัถดิุบ   
วตัถดิุบและวสัดรุะหว่ำงทำง           
ค่ำบริกำร      

6.48 
1.93 
1.22 

รำคำที่ตกลงร่วมกันซึ่ง
อ้ำงอิงตำมรำคำตลำด 
รำคำตำมสัญญำและ
รำคำที่ตกลงร่วมกนั  

คณุภำพ และ ป้องกัน
วตัถดิุบขำดแคลน 
ข ย ำ ย ธุ ร กิ จ ใ น
ประเทศองักฤษ 
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บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง ลักษณะควำมสัมพันธ์ ลักษณะของรำยกำร                         
มูลค่ำของ
รำยกำร 

นโยบำยรำคำ ค ว ำ ม จ ำ เ ป็ น 
สมเหตุสมผล 

บจ.ลไูซท์ อินเตอร์เนชัน่แนล 
ฮอลแลนด์ บ.ีวี 

ผู้ ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ บริษัท Lucite International UK 
Overseas Holdco1 Limited 

ซือ้วตัถดิุบ         
          

1.14 รำคำที่ตกลงร่วมกันซึ่ง
อ้ำงอิงรำคำตลำด 

คุณภำพที่ เหมำะสม
กบัผลติภัณฑ์ 

บจ.ลไูซท์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ยู เอส 
เอ) 

ผู้ ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ บริษัท Lucite International UK 
Overseas Holdco1 Limited 

ขำยสนิค้ำ 9.01 รำคำเทียบเคียงกับรำคำ
ตลำด  

ข ย ำ ย ธุ ร กิ จ ใ น
ประเทศสหรัฐอเมริกำ 

บจ.ไทย เอ็มเอ็มเอ  บริษัท มิซูบิชิ  เรยอน จ ำกดั  ซือ้วตัถดิุบ 507.28 รำคำที่ตกลงร่วมกันซึ่ง
อ้ำงอิงรำคำตลำด 

คณุภำพ และ ป้องกัน
วตัถดิุบขำดแคลน 

บจ.ไดอะโพลอีะคริเลต  บริษัท มิซูบิชิ  เรยอน จ ำกดั ซือ้วตัถดิุบ 34.30 รำคำที่ตกลงร่วมกันซึ่ง
อ้ำงอิงรำคำตลำด 

คณุภำพ และ ป้องกัน
วตัถดิุบขำดแคลน 
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2.  ยอดค้ำงช ำระที่เกิดจำกกำรซือ้และขำยสินค้ำและบริกำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556                                                                               (หน่วย : ล้ำนบำท) 

บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง ลักษณะควำมสัมพันธ์ ลักษณะของรำยกำร 
มู ล ค่ ำ ข อ ง
รำยกำร 

นโยบำยรำคำ ค ว ำ ม จ ำ เ ป็ น 
สมเหตุสมผล 

บจ.ลไูซท์ อินเตอร์เนชัน่แนล (เชียงไฮ) เทรดดิง้  ผู้ ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ บริษัท Lucite International UK 
Overseas Holdco1 Limited 

ลกูหนีก้ำรค้ำ 
 
เจ้ำหนีอ้ื่น 

4.84 
 
0.94 

รำคำเทียบเคียงกับ
รำคำตลำด 
รำคำตำมสัญญำและ
รำคำที่ตกลงร่วมกนั  

ข ย ำ ย ธุ ร กิ จ ใ น
ประเทศจีน 
 
 

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

เจ้ำหนีอ้ื่น                                 
                                  

0.60 รำคำตำมสัญญำและ
รำคำที่ตกลงร่วมกนั  

ข ย ำ ย ธุ ร กิ จ ใ น
ประเทศเกำหล ี

บจ.ลไูซท์ อินเตอร์เนชัน่แนล ยเูค (ดำร์เวน) ผู้ ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ บริษัท Lucite International UK 
Overseas Holdco1 Limited 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำ                               
 
 
เจ้ำหนีอ้ื่น                                  

3.94 
 
 
0.89 

รำคำที่ตกลงร่วมกัน
ซึ่ง อ้ำงอิงตำมรำคำ
ตลำด 
รำคำตำมสัญญำและ
รำคำที่ตกลงร่วมกนั  

คุ ณ ภ ำ พ  แ ล ะ 
ป้องกันวัตถุดิบขำด
แคลน 
ข ย ำ ย ธุ ร กิ จ ใ น
ประเทศองักฤษ 

บจ.ไทย เอ็มเอ็มเอ บริษัท มิซูบิชิ  เรยอน จ ำกดั เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 168.43 รำคำที่ตกลงร่วมกัน
ซึ่ง อ้ำงอิงตำมรำคำ
ตลำด 

คุ ณ ภ ำ พ  แ ล ะ 
ป้องกันวัตถุดิบขำด
แคลน 

บจ.ไดอะโพลอีะคริเลต  บริษัท มิซูบิชิ  เรยอน จ ำกดั เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 7.10 รำคำที่ตกลงร่วมกัน
ซึ่ง อ้ำงอิงตำมรำคำ
ตลำด 

คุ ณ ภ ำ พ  แ ล ะ 
ป้องกันวัตถุดิบขำด
แคลน 
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ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน 
 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2554 – 2556 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(หน่วย: บาท)
ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี

31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 31 ธนัวาคม 2554
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 134,821,996       167,812,044       134,496,799       
เงินลงทนุชัว่คราว - เงินฝากประจ า 1,070,155            1,044,308            1,019,018            
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ือ่ืน 309,383,031       376,949,729       310,252,164       
สินคา้คงเหลือ 125,606,254       150,012,513       135,357,876       
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 12,551,173          6,794,820            6,334,967            
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 583,432,609       702,613,414       587,460,824       
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 403,624,834       376,550,375       360,896,648       
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน - คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ 1,140,350            1,587,483            1,734,539            
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี -                            157,262               2,008,694            
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 277,717               277,717               435,030               
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 405,042,901       378,572,837       365,074,911       
รวมสินทรัพย์ 988,475,510       1,081,186,251    952,535,735       
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งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2554 – 2556 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(หน่วย: บาท)
ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี

31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 31 ธนัวาคม 2554
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 353,709,882       418,182,793       307,350,578       
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึง
   ก  าหนดช าระภายในหน่ึงปี 746,340               -                            575,456               
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย -                            9,687,429            14,356,466          
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 5,198,277            2,966,513            5,648,261            
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 359,654,499       430,836,735       327,930,761       
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
หน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึง
   ก  าหนดช าระภายในหน่ึงปี 2,924,480            - -
ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 16,091,048          13,540,712          11,904,130          
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 329,219               -                            -                            
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 19,344,747          13,540,712          11,904,130          
รวมหนีสิ้น 378,999,246       444,377,447       339,834,891       
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทนุเรือนหุ้น
   ทนุจดทะเบียน
      หุ้นสามญั 121,500,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 1 บาท
        (2555: หุ้นสามญั 12,150,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 10 บาท) 121,500,000       121,500,000       121,500,000       
   ทนุออกจ าหน่ายและช าระเตม็มลูค่าแลว้
      หุ้นสามญั 121,500,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 1 บาท
        (2555: หุ้นสามญั 12,150,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 10 บาท) 121,500,000       121,500,000       121,500,000       
ส่วนเกินมลูค่าหุ้นสามญั 233,350,000       233,350,000       233,350,000       
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 12,150,000          12,150,000          12,150,000          
   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 242,476,264       269,808,804       245,700,844       
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 609,476,264       636,808,804       612,700,844       
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 988,475,510       1,081,186,251    952,535,735       
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งบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จ 
ส ำหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2554 – 2556 

 

 
 

 

 

 

 

(หน่วย: บาท)
2556 2555 2554

(ปรับปรุงใหม)่
ก ำไรขำดทุน:

รำยได้

รายไดจ้ากการขาย 1,375,742,516      1,532,304,036      1,510,298,955   
รายไดค้่าบริการ - 520,947                 3,152,137           
รายไดอ่ื้น
   รายไดจ้ากการขายเศษซาก 38,430,922           41,672,237           39,299,009        
   อ่ืน ๆ 5,937,130             7,185,156             11,388,886        
รวมรำยได้ 1,420,110,568      1,581,682,376      1,564,138,987   
ค่ำใช้จ่ำย

ตน้ทนุขายและบริการ 1,252,622,920      1,317,416,614      1,348,643,841   
ค่าใชจ่้ายในการขาย 55,255,189           54,074,523           51,942,748        
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 70,215,648           75,946,519           69,988,312        
รวมค่ำใช้จ่ำย 1,378,093,757      1,447,437,656      1,470,574,901   
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและค่ำใช้จ่ำยภำษเีงินได้ 42,016,811           134,244,720         93,564,086        
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (158,722)               (23,236)                 (49,670)               
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงินได้ 41,858,089           134,221,484         93,514,416        
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (8,440,629)            (30,788,763)          (26,648,114)       
ก ำไรส ำหรับปี 33,417,460           103,432,721         66,866,302        

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

ผลขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -                              (437,201)               -                           
ผลกระทบของภาษีเงินได้ -                              87,440                   -                           
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส ำหรับปี - สุทธิจำกภำษเีงินได้ -                              (349,761)               -                           

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี - สุทธิจำกภำษเีงินได้ 33,417,460           103,082,960         66,866,302        

ก ำไรต่อหุ้น

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน * 0.28                       0.85                       0.55                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
* ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนักของหุ้นสามญัท่ีออกอยูร่ะหวา่งปี

  เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2556 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัให้เปล่ียนแปลงมูลคา่หุ้นท่ีตราไวข้องบริษทัฯ จากเดิมท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท เป็นมูลคา่หุ้นละ 1 บาท
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งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้น 
ส ำหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2554 – 2556 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทนุเรือนหุ้นท่ีออก
จ าหน่ายและช าระ ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ -
เตม็มลูค่าแลว้ มลูค่าหุ้นสามญั ส ารองตามกฎหมาย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1มกรำคม 2554 121,500,000          233,350,000          12,150,000             225,425,848          592,425,848          
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                               -                               -                               66,866,302             66,866,302             
เงินปันผลจ่าย -                               -                               -                               (48,600,000)           (48,600,000)           
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2554 121,500,000          233,350,000          12,150,000             243,692,150          610,692,150          

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2554 - ตำมที่รำยงำนไว้เดมิ 121,500,000          233,350,000          12,150,000             243,692,150          610,692,150          
ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี
   เก่ียวกบัภาษีเงินได ้ -                               -                               -                               2,008,694               2,008,694               
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2554 - หลังกำรปรับปรุง 121,500,000          233,350,000          12,150,000             245,700,844          612,700,844          
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี (ปรับปรุงใหม่) -                               -                               -                               103,082,960          103,082,960          
เงินปันผลจ่าย -                               -                               -                               (78,975,000)           (78,975,000)           
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2555 - หลังกำรปรับปรุง 121,500,000          233,350,000          12,150,000             269,808,804          636,808,804          

-                               
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2555 - ตำมที่รำยงำนไว้เดมิ 121,500,000          233,350,000          12,150,000             269,651,542          636,651,542          
ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี
   เก่ียวกบัภาษีเงินได ้ -                               -                               -                               157,262                  157,262                  
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2555 - หลังกำรปรับปรุง 121,500,000          233,350,000          12,150,000             269,808,804          636,808,804          
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                               -                               -                               33,417,460             33,417,460             
เงินปันผลจ่าย -                               -                               -                               (60,750,000)           (60,750,000)           
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2556 121,500,000          233,350,000          12,150,000             242,476,264          609,476,264          

(หน่วย: บาท)
ก าไรสะสม
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งบกระแสเงินสด 
ส ำหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2554 – 2556 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

(หน่วย: บาท)

2556 2555 2554

กระแสเงินสดจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด ำเนนิงำน

ก าไรก่อนภาษี 41,858,089           134,221,484         93,514,416        

รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมด าเนินงาน

   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 18,114,102           18,945,014           26,690,058        

   ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 1,957,666             -                              -                      

   การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมลูค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (โอนกลบับญัชี) (1,015,754)            1,216,325             1,422,144           

   ก  าไรจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ (1,709,413)            (533,641)               -                      

   ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายอุปกรณ์ 4                             3,994                     3                          

   ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 2,810,336             1,491,381             1,232,660           

   ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจริง 319,904                 443,691                 (2,112,703)         

   ดอกเบ้ียรับ (585,160)               (630,243)               (864,004)            

   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 158,722                 23,236                   49,670                

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์

   และหน้ีสินด าเนินงาน 61,908,496           155,181,241         119,932,244      

สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง

   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ือ่ืน 67,963,219           (67,188,674)          80,488,450        

   สินคา้คงเหลือ 25,422,013           (15,870,961)          1,106,168           

   สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน (5,074,281)            (464,673)               1,067,883           

   สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน -                         157,313                 (35,000)               

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (55,082,797)          89,922,875           (104,918,515)     

   หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน (30,184)                 (3,323,627)            735,456              

   ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน (260,000)               (292,000)               (456,996)            

เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 94,846,466           158,121,494         97,919,690        

   จ่ายดอกเบ้ีย (158,722)               (23,236)                 (49,670)               

   จ่ายภาษีเงินได้ (18,372,485)          (33,518,928)          (19,954,117)       

เงินสดสุทธิจำกกจิกรรมด ำเนนิงำน 76,315,259           124,579,330         77,915,903        
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งบกระแสเงินสด (ต่อ) 
ส ำหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2554 – 2556 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(หน่วย: บาท)

2556 2555 2554

กระแสเงินสดจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (49,006,011)          (12,730,372)          (16,450,158)       

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ (33,185)                 (310,501)               (32,000)               

เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 1,714,794             721,754                 -                      

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน -                              -                              (83,825,646)       

ดอกเบ้ียรับ 608,148                 609,773                 848,271              

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (46,716,254)          (11,709,346)          (99,459,533)       

กระแสเงินสดจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหำเงิน

ช าระคืนหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (1,936,180)            (575,456)               (425,902)            

เงินปันผลจ่าย (60,750,000)          (78,975,000)          (48,600,000)       

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหำเงิน (62,686,180)          (79,550,456)          (49,025,902)       

เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสดเพิม่ขึ้น (ลดลง) สุทธิ (33,087,175)          33,319,528           (70,569,532)       

ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจริง

   ส าหรับเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 97,127                   (4,283)                    116,713              

เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสดต้นปี 167,812,044         134,496,799         204,949,618      

เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสดปลำยปี 134,821,996         167,812,044         134,496,799      
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อตัรำสว่นทำงกำรเงิน 

ส ำหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2554 – 2556 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554
อัตราส่วนสภาพคล่อง

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง เท่า 1.62 1.63 1.79

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว เท่า 1.24 1.26 1.36

อตัราสว่นสภาพกระแสเงินสด  เท่า 0.19 0.33 0.21

อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า เท่า 4.01 4.47 4.33

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ วนั 90 81 83

อตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลอื  เท่า 23.01 23.00 23.81

ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลีย่ วนั 16 16 15

อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ้ เท่า 3.84 4.30 4.20

ระยะเวลาการจ่ายช าระหนี ้ วนั 94 84 86

Cash Cycle วนั 12 12 13

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร

อตัราก าไรขัน้ต้น % 8.95 14.05 10.89

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน % -0.17 5.57 2.83

อตัราก าไรอ่ืน ๆ % 3.12 3.09 3.24

อตัราเงินสดตอ่การท าก าไร % -3245.75 145.90 181.72

อตัราก าไรสทุธิ % 2.35 6.54 4.27

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น % 5.36 16.56 11.01

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ % 3.23 10.17 6.75

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร % 13.21 33.19 28.56

อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ เท่า 1.37 1.56 1.58

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น เท่า 0.62 0.70 0.56

อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ เท่า 597.56 6805.02 1971.41

อตัราสว่นความสามารถช าระภาระผกูพัน เท่า 0.70 1.37 0.52

อตัราสว่นการจ่ายเงินปันผล % 90.90 82.23 81.77

หมายเหตุ :  *  เป็นอัตราส่วนการจ่ายเงนิปันผลของผลประกอบการส าหรับปี 2554 และ ปี 2555

*
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กำรวิเครำะห์และค ำอธิบำยของฝ่ำยจัดกำร 
 
1. ผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนกำรด ำเนินธุรกิจ  

สรุปผลกำรปฏิบติังำนตำมแผนกำรด ำเนินธุรกิจในปี 2556 โดยสงัเขปดงันี ้
(ก) บริษัทยดึมัน่และปฏิบติัตำมนโยบำยควำมปลอดภัย อำชีวอนำมยั และสิง่แวดล้อม ที่เน้นให้ควำมส ำคัญต่อ 
พนกังำนและชมุชน มีกำรสง่เสริมฝึกอบรมให้พนกังำนทุกระดับมีควำมเข้ำใจและมีทกัษะในกำรท ำงำนร่วมกนั ท ำให้เกิด
ควำมปลอดภัยมีสขุอนำมัยที่ดี พร้อมทัง้จดักำรให้มีสิง่แวดล้อมที่ดีในกำรที่ท ำงำน โดยมีคณะกรรมกำรควำมปลอดภัย อำ
ชีวอนำมยั และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน ( SHE Committee) ท ำหน้ำที่ก ำกบัดแูล ก ำหนดนโยบำย วตัถปุระสงค์ 
เป้ำหมำย และกำรจัดท ำแผนกำรปรับปรุง (SHE Improvement Plan) ประจ ำปีอย่ำงต่อเนื่อง รวมทัง้ยังมีกำรติดตำมและ
ประเมินผลงำนระหว่ำงปี   
 
นอกจำกนี ้บริษัทยงัให้ควำมส ำคัญต่อกำรปรับปรุงเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ในกำรท ำงำนอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดควำม
ปลอดภัยสงูสดุต่อผู้ปฏิบติังำน และเพิ่มประสทิธิภำพต่อผลผลติ 
 
ด้วยกำรเล็งเห็นถงึควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนเป็นหนึง่ในนโยบำยที่ส ำคญัจึงให้ถือเป็นหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของ
พนกังำนและผู้บริหำรทุกคนที่จะต้องยดึมัน่ในหลกักำรและกฏระเบียบด้ำนควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนเป็นส ำคัญ 
  
บริษัทได้ผ่ำนกำรตรวจสอบและได้ใบรับรองมำตรฐำนระบบกำรจัดกำรอำชีวอนำมยัและควำมปลอดภัย (TIS18001)  
อนัเป็นกำรยืนยนัถงึกำรด ำเนินกำรธุรกิจที่ให้ควำมสนใจต่อควำมปลอดภัยฯ ของพนกังำนและผู้ เก่ียวข้องทุกคน 
 
(ข)  ในท่ำมกลำงภำวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก, ปัญหำกำรเมืองในประเทศ และปัญหำด้ำนเสถียรภำพของค่ำเงิน 
บำทที่มีแนวโน้มแข็งค่ำและอ่อนค่ำอย่ำงรวดเร็วมำกขึน้  เมื่อเทียบกบัสกุลเงินส ำคัญของต่ำงประเทศโดยเฉพำะเงินเหรียญ
สหรัฐ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อกำรจ ำหน่ำยสนิค้ำทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ ซึง่บริษัทได้พยำยำมคงควำมสำมำรถ
รักษำดุลยภำพสดัสว่นกำรขำยระหว่ำงในประเทศและต่ำงประเทศเพื่อรักษำผลก ำไรเบือ้งต้นให้ได้มำกที่สดุ ซึง่ในปี 2556 
บริษัทได้เพิ่มสดัส่วนกำรขำยต่ำงประเทศมำกขึน้โดยเฉพำะในคร่ึงปีหลงัเพื่อให้ได้รับประโยชน์จำกค่ำเงินบำทที่อ่อนค่ำลง
เมื่อเทียบกบัเงินเหรียญสหรัฐ แต่ผลกระทบจำกปัญหำเศรษฐกิจกและำรเมืองในประเทศที่ไม่แน่นอนสง่ผลกระทบต่อ
ปริมำณกำรขำยแผ่นพลำสติกระบบเคร่ืองรีดในประเทศมำกทัง้จำกปัญหำกำรเมืองในประเทศและยอดขำยที่สญูเสียไป
จำกกำรขำยแผ่น ABS/HIPS ในอตุสำหกรรมกำรผลติตู้ เย็น อนัเป็นผลจำกที่ผู้ผลติรำยใหญ่ได้เพิ่มก ำลงักำรผลิตแผ่น
ดงักลำ่วเพื่อใช้เองและลดกำรสัง่ซือ้จำกบริษัทลง ซึง่โดยภำพรวมยอดกำรผลติและจ ำหน่ำยแผ่นพลำสติกระบบเคร่ืองรีด 
ในปี 2556 ก็มีปริมำณลดลงมำกเมื่อเทียบกบัปีก่อน  สง่ผลต่อผลก ำไรสทุธิจำกกำรด ำเนินงำนในปี 2556 ของบริษัทมีผล
ประกอบกำรที่ลดลงจำกปีก่อนร้อยละ 67.69 อนัเป็นผลจำกต้นทุนกำรขำยที่เพิ่มขึน้จำกปัญหำต้นทนุกำรผลติและกำรขำย
ที่เพิ่มสงูขึน้จำกภำวกำรณ์แข่งขนัที่สงูขึน้  จงึสง่ผลท ำให้ก ำไรสทุธิหลงัหกัภำษีเงินได้นิติบคุคลในปี 2556 เท่ำกบั  33.42 
ล้ำนบำท ลดลงเมื่อเทียบกบัปีก่อนที่ 103.43 ล้ำนบำท ลดลงเท่ำกับ 70.01 ล้ำนบำท 
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(ค) บริษัทยงัคงเน้นกำรพฒันำปรับปรุงคณุภำพสนิค้ำให้ได้มำตรฐำนสงูขึน้เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำทัง้
ภำยในประเทศและต่ำงประเทศอีกทัง้ก ำหนดเป้ำหมำยในกำรเพิ่มประสทิธิภำพกำรผลิตและกำรลดควำมสญูเสยีจำก
ขบวนกำรผลติเพื่อผลด้ำนกำรลดต้นทนุกำรผลิตโดยรวมและสร้ำงควำมแตกต่ำงของตวัผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพื่อหลกีเลีย่ง
กำรขำยที่เน้นเฉพำะกำรแข่งขนัด้ำนรำคำเท่ำนัน้ 
 
2.  ผลกำรด ำเนินงำน 
     ในปี 2556 บริษัทมีรำยได้จำกกำรขำยสทุธิ 1,375.74 ล้ำนบำท ลดลง จ ำนวน 157.08  ล้ำนบำท หรือคิดเป็นอตัรำร้อย
ละ 10.25 เมื่อเปรียบเทียบกบัปีก่อน บริษัทมีก ำไรสทุธิในปี 2556 ลดลงจ ำนวน 70.01 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นอัตรำร้อยละ 
67.69 เมื่อเปรียบเทียบกบัปีก่อน อนัมีสำเหตจุำกปริมำณกำรขำยที่ลดลงจำกผลกระทบของปัญหำกำรเมืองในประเทศ
และเศรษฐกิจถดถอยในปีนีป้ริมำณยอดขำยที่ลดลงในขณะที่ต้นทุนขำยสนิค้ำเพิ่มขึน้ท ำให้อัตรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน
ลดลง อยทูี่อตัรำร้อยละ -0.17  เมื่อเปรียบเทียบกบัปีก่อนอยู่ที่ร้อยละ 5.57  อตัรำก ำไรสทุธิปี 2556 ลดลงอยู่ที่ร้อยละ 2.35 
เมื่อเปรียบเทียบกบัปีก่อนอยู่ที่ร้อยละ 6.54 และอตัรำผลตอบแทนต่อผู้ ถือหุ้นปี 2556 ลดลง ที่อตัรำร้อยละ 5.36 เมือ่ 
เปรียบเทียบกบัปีก่อนอยู่ที่อตัรำร้อยละ 16.56 
 
3.  ฐำนะกำรเงนิ 
สินทรัพย์ 
ณ  วนัที่  31 ธันวำคม พ.ศ. 2556 บริษัทมีสนิทรัพย์รวมทัง้สิน้ เท่ำกบั 988.48 ล้ำนบำท ลดลงเท่ำกบั 92.71 ล้ำนบำทหรือ
คิดเป็นอตัรำร้อยละ 8.57 เมื่อเปรียบเทียบกบัปีก่อน โดยสำเหตหุลกัเป็นผลมำจำกกำรลดลงของลกูหนีก้ำรค้ำและอื่นๆ 
จำกผลกระทบของยอดขำยที่ลดลงมำกในปีนี  ้
 
หนีส้ิน 
ณ  วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556  บริษัทมีหนีส้นิรวม จ ำนวนเท่ำกับ 379.00 ล้ำนบำท ลดลงจ ำนวน  65.38 ล้ำนบำท หรือ
คิดเป็นอตัรำร้อยละ 14.71 เมื่อเปรียบเทียบกบัปีก่อน โดยเป็นผลมำจำกกำรลดลงของหนีส้นิหมนุเวียน จ ำนวน 71.19 
ล้ำนบำท หรือคิดเป็นอตัรำร้อยละ 16.52 เมื่อเปรียบเทียบกบัปีก่อน สำเหตหุลกัมำจำกหนีส้นิหมนุเวียนที่ลดลงในสว่นของ
เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ื่น อนัเป็นสำเหตมุำจำกสดัสว่นกำรผลิตที่ลดลงจำกผลกระทบด้ำนกำรขำยลดลงเมื่อ
เปรียบเทียบกบัปีก่อน สง่ผลให้อตัรำกำรหมนุเวียนของหนีส้นิต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น เท่ำกบัอตัรำร้อยละ 0.62 ลดลงเมื่อเทียบ
กบัปีก่อน ที่อตัรำร้อยละ  0.70 
 

สภำพคล่อง    
ปี 2556 บริษัทมีกระแสเงินสดสทุธิจำกกำรด ำเนินงำน  เท่ำกบั 76.32 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีก่อน เท่ำกบัจ ำนวน 48.26 
ล้ำนบำท  สำเหตมุำจำกกำรลดลงของลกูหนีก้ำรค้ำและกำรลดลงของเจ้ำหนีก้ำรค้ำ อนัเป็นผลมำจำกปริมำณกำรขำยและ
กำรผลิตที่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกบัปีก่อน ซึง่ได้รับผลกระทบจำกปริมำณกำรขำยที่ลดลงสง่ผลต่อก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน
ลดลง กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ จ ำนวนเท่ำกบั 46.72 ล้ำนบำท และกิจกรรมจดัหำเงินจ ำนวน 62.69 ล้ำนบำท 
เพิ่มขึน้จ ำนวน 35.01 ล้ำนบำท  และลดลงจ ำนวน 16.86 ล้ำนบำทจำกปีก่อน ตำมล ำดบั สำเหตหุลกัส ำหรับกำรเพิ่มขึน้
จำกปีก่อนในกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทนุบริษัทมีกำรลงทุนในทรัพย์สนิเพิ่มขึน้ในสว่นของกำรผลิตเพื่อช่วยลด
ต้นทนุกำรผลติและค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย สว่นกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจดัหำเงินลดลงเป็นผลมำจำกกำรจ่ำยเงินปัน
ผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นตำมผลกำรด ำเนินงำนปี 2555 ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกบัปีก่อนซึ่งมีกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลจำกผล
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กำรด ำเนินงำนปี 2555  สง่ผลให้เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดในปี 2556  ลดลงจำกปี 2555 จ ำนวน 32.99  ล้ำน
บำท  
   
แม้ว่ำบริษัทจะมีกระแสเงินสดรับสทุธิจำกกำรด ำเนินงำนลดลงและกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทนุเพิ่มขึน้ ในขณะที่
กิจกรรมจดัหำเงินลดลง  ท ำให้อตัรำสว่นสภำพคลอ่งของบริษัทในปี 2556 ยงัคงมีสภำพคลอ่งสงู เท่ำกบั 1.62 เท่ำ ลดลง
เลก็น้อยเมื่อเปรียบเทียบกบัปีก่อนซึง่อยู่ในระดบั เท่ำกบั 1.63 เท่ำ  
 
โครงสร้ำงเงนิทุน  
บริษัทมีอตัรำส่วนหนีส้นิต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นเท่ำกบั 0.62 เท่ำลดลงเมื่อเปรียบเทียบกบัปีก่อนซึง่เท่ำกบั 0.70 เท่ำเป็นผลมำ
จำกกำรลดลงในสว่นของเจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ื่น ในขณะที่อัตรำสว่นควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบีย้จ่ำยมีแนวโน้ม
ที่ลดลงจำกระดับ 6805.02 เท่ำในปี 2555 มำอยู่ที่ระดบั 597.56 เท่ำในปี 2556 เนื่องจำกหนีส้นิตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน
เพิ่มขึน้ 
 
จำกฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนในปี 2556 คณะกรรมกำรมีมติให้เสนอที่ประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น เพื่ออนมุติักำร
จ่ำยเงินปันผลส ำหรับปี 2556 ในอตัรำหุ้นละ 0.25 บำท โดยจ่ำยจำกผลกำรด ำเนินงำนของปี 2554 และปี 2555 ในอตัรำ
หุ้นละ  0.10 บำท และ 0.15 บำทตำมล ำดบั  คิดเป็นจ ำนวนเงินรวมทัง้สิน้ เท่ำกบั 30,375,000.00 บำท (สำมสบิล้ำนสำม
แสนเจ็ดหมื่นห้ำพนับำทถ้วน) หรือคิดเป็นอตัรำเงินปันผลร้อยละ 90.90 ของก ำไรสทุธิส ำหรับปี 2556 โดยมติของที่ประชมุ
กรรมกำรครัง้ที่ 1/2557 ลงวนัที่ 24 กมุภำพนัธ์ 2557 ได้มีมติให้จ่ำยเป็นเงินปันผล จ ำนวน 0.25 บำทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน
ทัง้สิน้จ ำนวน 30,375,000.00 บำท โดยก ำหนดกำรจ่ำยเงินปันผลดงักลำ่ว ในวนัที่ 21 พฤษภำคม พ.ศ. 2557  
 
4.  ปัจจยัและอิทธิพลหลักที่อำจมีผลต่อกำรด ำเนินงำนหรือฐำนะกำรเงนิในอนำคต 
ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อกำรด ำเนินงำนในอนำคต   ได้อธิบำยไว้ในข้อ 1. เร่ืองปัจจยัควำมเสี่ยงแล้ว  
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กำรรับรองควำมถูกต้องของข้อมูล 
 

“บริษัท ได้สอบทำนข้อมูลในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปีฉบับนีแ้ล้ว ด้วยควำมระมัดระวังบริษัท  ขอ
รับรองว่ำ ข้อมูลดังกล่ำวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท ำให้ผู้ อื่นส ำคัญผิดหรือไม่ขำดข้อมูล  ที่ควรต้องแจ้งใน
สำระส ำคญั นอกจำกนี ้บริษัทขอรับรองว่ำ 

(1) งบกำรเงินและข้อมลูทำงกำรเงินที่สรุปมำในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี ได้แสดงข้อมูลอย่ำงถูกต้อง
ครบถ้วนในสำระส ำคญัเก่ียวกบัฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว 

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบกำรเปิดเผยข้อมูลที่ ดี เพื่อให้แน่ใจว่ำบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่ เ ป็น
สำระส ำคญัทัง้ของบริษัทฯและบริษัทย่อยอย่ำงถูกต้องครบถ้วนแล้วรวมทัง้ควบคมุดแูลให้มีกำรปฏิบติัตำมระบบดังกลำ่ว 

(3) บริษัทได้จดัให้มีระบบกำรควบคมุภำยในที่ดี และควบคมุดแูลให้มีกำรปฏิบติัตำมระบบดังกล่ำวและบริษัท
ได้แจ้งข้อมลูกำรประเมินระบบกำรควบคมุภำยใน ณ วนัที่ 24 กมุภำพนัธ์ 2556 ต่อผู้สอบบญัชีและกรรมกำรตรวจสอบของ
บริษัทแล้ว  ซึง่ครอบคลมุถงึข้อบกพร่องและกำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญของระบบกำรควบคุมภำยใน รวมทัง้กำรกระท ำที่มิ
ชอบที่อำจมีผลกระทบต่อกำรจดัท ำรำยงำนทำง กำรเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย 
 ในกำรนีเ้พื่อเป็นหลกัฐำนว่ำเอกสำรทัง้หมดเป็นเอกสำรชดุเดียวกนักบัที่บริษัทได้รับรองควำมถูกต้องแล้ว บริษัท
ได้มอบหมำยให้ นำยเชฐ  พัฒนกุล  เป็นผู้ลงลำยมือชื่อก ำกับเอกสำรนีไ้ว้ทุกหน้ำด้วย  หำกเอกสำรใดไม่มีลำยมือชื่อของ 
นำยเชฐ  พฒันกลุ ก ำกบัไว้ บริษัทจะถือว่ำไม่ใช่ข้อมลูที่บริษัทได้รับรองควำมถูกต้องของข้อมลูแล้วดังกลำ่วข้ำงต้น” 
 
       ชื่อ    ต ำแหน่ง                      ลำยมือช่ือ 
 
 
1.  นำยเชฐ  พฒันกลุ    กรรมกำร 
   
2.  นำยฮำนส์ เฮ็นริค เมลชวัร์   กรรมกำร     
   
 
ผู้รับมอบอ ำนำจ 
 
นำยเชฐ  พฒันกลุ       กรรมกำร 
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ทัง้นี ้มำตรำ 89/20 *** แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์(ฉบบัที่ 4) พ.ศ.2551 ก ำหนดให้กรรมกำรและผู้บริหำรต้องร่วมกันรับผิดต่อ
บคุคลที่ซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของบริษัทฯในควำมเสยีหำยใดๆ อนัเกิดขึน้เนื่องจำกกำรเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ ถือหุ้นหรือประชำชน
ทัว่ไป โดยแสดงข้อควำมที่เป็นเท็จในสำระส ำคัญหรือปกปิดข้อควำมจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสำระส ำคัญในกรณีของงบ
กำรเงินและรำยงำนเก่ียวกบัฐำนะกำรเงินและ  ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯหรือรำยงำนอื่นใดที่ต้องเปิดเผยตำมมำตรำ 
56 หรือมำตรำ 199 โดยมิได้จ ำกดัควำมรับผิดไว้เฉพำะกรรมกำรและผู้บริหำรที่ลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้องของข้อมูล
ในเอกสำรดงักลำ่วเท่ำนัน้ อย่ำงไรก็ดี กรรมกำรหรือผู้บริหำรซึ่งสำมำรถพิสจูน์ได้ว่ำโดยต ำแหน่งหน้ำที่ตนไม่อำจล่วงรู้ถึง
ควำมแท้จริงของข้อมลูหรือกำรขำดข้อมลูที่ควรต้องแจ้งนัน้ ย่อมไม่มีควำมรับผิดตำมมำตรำ 89/20 
 
หมำยเหตุ *** ใช้บังคับกับบริษัทที่อยู่ภำยใต้บังคับของหมวด 3/1 แห่งพระรำชบัญญัติหลกัทรัพย์ และตลำดหลกัทรัพย์ 
พ.ศ.2535 ซึง่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์(ฉบบัที่ 4) พ.ศ.2551 เท่ำนัน้ 
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เอกสำรแนบ  1  
 

รำยละเอียดเก่ียวกบัผู้บริหำรและผู้มีอ ำนำจควบคมุบริษัท  
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คณะกรรมกำร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ชื่อ    นำยไซ จิน ล ู
ต ำแหน่ง    ประธำนกรรมกำร 
อำยุ    65 ปี 
กำรศึกษำ   -  Master of Science (MS) in Agriculture,  
                 National Taiwan University 
จ ำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท  ไม่มี 
ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
     2542 - ปัจจบุนั   -  Vice President of  Lucite International Group, Asia  
                               Director of Kaohsiung Monomer Company Limited 
                                    (Part of the Lucite International Group) 
 

 
ชื่อ    นำงสำวแอนนี่ โซเฟียร์ เวียร์แมน 
ต ำแหน่ง    กรรมกำรบริหำร 
อำยุ    52   ปี 
กำรศึกษำ   -  Master of Business Administration (M.B.A.) 
       Grandfield University (UK)  
    -  Degree in Business Studies (QUT, Brisbane) 
          Certified Practicing Accountant  Australia   
จ ำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท  ไม่มี 
ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
    1 มิถนุำยน 2546 - ปัจจบุนั -  Executive Director  
                                                  Chief Financial Officer 
        Lucite International 
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ชื่อ                                                 นำยฮำนส์ เฮ็นริค เมลชวัร์  
ต ำแหน่ง                                         กรรมกำรบริหำร  
อำยุ                                                69  ปี 
กำรศึกษำ                                       -  ปริญญำตรีวิทยำศำสตร์ (กำรตลำด) 
จ ำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท          ไม่ม ี 
ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลงั  
2554 – ปัจจบุนั     -  กรรมกำรบริหำร 
                                                            บริษัท อี๊สต์เอเชียต๊ิก 2010 (ประเทศไทย) จ ำกัด 
ตลุำคม 2553 – ปัจจบุนั    -  กรรมกำร 
                                                            บริษัท เอเชียต๊ิก อะคริลิค จ ำกดั 
2544 – 2553   -  ที่ปรึกษำ 
                                                            กลุ่มบริษัทอีเอซี ประเทศไทย  
                     บริษัท เบรนน์แท็ก อินกรีเดียนส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
                     เดิมช่ือบริษัท อี๊สต์เอเชียต๊ิก (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 

ชื่อ    นำยเชฐ  พฒันกลุ 
ต ำแหน่ง    กรรมกำรผู้จดักำร 
อำยุ    52  ปี 
กำรศึกษำ   -  Master of Science Major Packaging 
                   Michigan State University                                                                                                                                              
    -  Bachelor Degree in Business  Administration                                                                                                                                                         
                    มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง     
    -  Bachelor Degree in Science Major Food Science & Tech 
                                                            มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์  
จ ำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท     ไม่ม ี
ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
2556 – ปัจจบุนั   -  กรรมกำรผู้จดักำร 
       บริษัท ไทยโพลอีะคริลคิ จ ำกัด (มหำชน) 
2553 – 2555   -  กรรมกำรผู้จดักำร  
           บริษัท อินเตอร์แมน คอร์ปอเรชัน่ จ ำกัด 
2550 – 2552   -  Deputy Managing Director 
       Thai Film Industries Public Company Limited  
กำรอบรมหลกัสตูรกรรมกำร  -  Director Certification Program : DCP 2550 
    -  Director Accreditation Program : DAP 2550 
                                                     สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
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ชื่อ    นำยสจุิตร  ศรีเวทย์บดี 
ต ำแหน่ง    กรรมกำรที่ใม่มีส่วนร่วมบริหำรงำน 
อำยุ    65  ปี 
กำรศึกษำ   -  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. 
จ ำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท    16,300 หุ้น 
ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
2556 – ปัจจบุนั   -  กรรมกำรที่ไม่มีส่วนร่วมบริหำรงำน 
2536 – มกรำคม 2556  -  กรรมกำรผู้จดักำร  
           บริษัท ไทยโพลอีะคริลคิ จ ำกัด (มหำชน) 
กำรอบรมหลกัสตูรกรรมกำร  -  Director Accreditation Program : DAP 
                                                     สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
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ชื่อ    นำยแจน แดม ปีเดอร์เซ่น 
ต ำแหน่ง    กรรมกำรที่ไม่มีส่วนร่วมบริหำรงำน 
อำยุ    62  ปี 
กำรศึกษำ   -  Diploma  
                                                         EAC’s full time course in Business Administration  
    -  Various high level business courses with General Management, 
       Finance, Strategy and Marketing at IMD Switzerland 
จ ำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท  ไม่มี 
ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ  5 ปีย้อนหลงั 
        2556 – ปัจจบุนั  -  กรรมกำรที่ไม่มีส่วนร่วมบริหำรงำน 

2556 - ปัจจบุนั  -  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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ชื่อ     ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วธันี  พรรณเชษฐ์  
ต ำแหน่ง     กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ      
อำยุ     76  ปี 
กำรศึกษำ    -  ปริญญำโททำงกำรบญัชี 
        มหำวิทยำลยัอลำบำมำ 
                                                                        ประเทศสหรัฐอเมริกำ 
     -  บญัชีบณัฑิต 
                                                                          จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั   
คณุสมบติัทำงวิชำชีพ    ผู้สอบบัญชีรับอนญุำต 
จ ำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท   ไม่มี 
ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ  5 ปี ย้อนหลงั 
2556 – ปัจจบุนั    -  กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  
        บริษัท ไทยโพลอีะคริลคิ จ ำกัด (มหำชน) 
2542 – 2556    -  กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 
         บริษัท ไทยโพลอีะคริลคิ จ ำกัด (มหำชน) 
2550 – ปัจจบุนั                                               -  กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 
        บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
2548 – ปัจจบุนั    -  กรรมกำรผู้ทรงคณุวฒุิเฉพำะกิจ สำขำกำรเงินและกำรบญัชี 
                                                                          ส ำนกังำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน (ก.พ.) 
2542 – ปัจจบุนั    -  กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
                                                           บริษัท หลกัทรัพย์พฒันสนิ จ ำกดั (มหำชน) 
กำรอบรมหลกัสตูรกรรมกำร   -   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                                         

สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

 



  บริษัท ไทยโพลีอะคริลคิ จ ำกดั (มหำชน)                                                                                          ข้อมูลประจ ำปี 2556 

 

- 56 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ    ศำสตรำจำรย์กิตติคณุ สภุำพรรณ  รัตนำภรณ์ 
ต ำแหน่ง    กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ    
อำยุ    68  ปี 
กำรศึกษำ   -  Master of Business Administration 
       (Accounting) Michigan State University 
       ประเทศสหรัฐอเมริกำ 
    - บญัชีบณัฑิต (เกียรตินิยม) 
      จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั  
คณุสมบติัทำงวิชำชีพ  ผู้สอบบัญชีรับอนญุำต เลขที่ 2556 
จ ำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท  ไม่มี 
ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
2556 - ปัจจบุนั   - กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 
             บริษัท ไทยโพลอีะคริลคิ จ ำกดั (มหำชน) 
2552 – ปัจจบุนั   -  กรรมกำรและกรรมกำรตรวจสอบ 
       บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อำหำร จ ำกดั (มหำชน) 
2551 – 2553   -  กรรมกำรจรรยำบรรณ สภำวิชำชีพ 
       อนกุรรมกำรสอบสวน  สภำวิชำชีพ  
2552 – ปัจจบุนั   -  กรรมกำรและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
       บริษัท เดลต้ำ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั  
2547 – 2551   -  กรรมกำรและกรรมกำรตรวจสอบ 
       บริษัท เดลต้ำ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
2542 – ปัจจบุนั   -  กรรมกำรและกรรมกำรตรวจสอบ 
       บริษัท โกลว์พลงังำน จ ำกดั (มหำชน) 
กำรอบรมหลกัสตูรกรรมกำร  - Director Certification Program : DCP  15/2545 
      สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
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ชื่อ     ดร.อนพุนัธ์  กิจนิจชีวะ 
ต ำแหน่ง     กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ      
อำยุ     50  ปี 
กำรศึกษำ    -  ปรัชญำดษุฎีบณัฑิต (ทำงกำรบริหำรกำรพฒันำ)  
        คณะรัฐประศำสนศำตร์  
                     สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ (NIDA) 
     -  Senior Executive Program 
         สถำบนับณัฑิตบริหำรธุรกิจศศินทร์แห่งจฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั   
     -  นิติศำสตร์มหำบณัฑิต (กฎหมำยธุรกิจ) 
        มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
     -  นิติศำสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม)    
            มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
คณุสมบติัทำงวิชำชีพ   Lawyer License No. 18024/2529 
จ ำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท   ไม่มี 
ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
2556 - ปัจจบุนั    -  กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 
        บริษัท ไทยโพลอีะคริลคิ จ ำกัด (มหำชน) 
2547 – ปัจจบุนั    -  Senior Partner 
        บริษัท ส ำนกักฎหมำยสำกล ธีรคปุต์ จ ำกดั 
กำรอบรมหลกัสตูรกรรมกำร   -  Director Certification Program : DCP 130/2553  
         สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD)  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลขำนุกำรบริษัท 
 
ชื่อ     นำงสำวพชัรีย์  มณีธรรมวงศ์  
ต ำแหน่ง     เลขำนกุำรบริษัท 
อำยุ     39  ปี 
กำรศึกษำ                              -  นิติศำสตร์มหำบณัฑิต 

      จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
     -  นิติศำสตร์บัณฑิต 
           จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
จ ำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท   ไม่มี 
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เอกสำรแนบ  2 
  

รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำรของบริษัทย่อย   
- ไม่มี - 
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เอกสำรแนบ  3 
 

 รำยละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน 
และหวัหน้ำงำนก ำกบัดแูลกำรปฏิบติังำนของบริษัท (compliance) 

 
- ไม่มี - 
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เอกสำรแนบ 4 
 

 รำยละเอียดเก่ียวกบัรำยกำรประเมินรำคำทรัพย์สนิ 
 

 ไม่ม ี
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


