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ใหความสำคัญตอความตองการของลูกคา
ทำงานรวมกันเพื่อใหบรรลุคำสัญญา
พัฒนาศักยภาพบุคคล และใหรางวัลกับความสำเร็จ
สงเสริมความคิดสรางสรรคและการคนพบสิ�งใหม
ปฏิบัติตอกันดวยความเคารพและซื่อสัตย
รับผิดชอบตอความปลอดภัยสุขอนามัยและสิ�งแวดลอม

วิสัยทัศน�
เราจะเติบโตไปขางหนาและสรางผลตอบแทนที่ดีใหกับทั้งในธุรกิจแผนอะคริลิคและแผนพลาสติก

www.thaipolyacrylic.com

สำนักงานใหญ

เลขที่ 60-61 หมู 9 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 
ตำบลกระทุมลม อำเภอสามพราน นครปฐม 73220
โทรศัพท :  0 2429-2020, 0 2429-2487-8, 0 2889-8720-5
โทรสาร  :  0 2429-2541, 0 2888-5953

สำนักงานขาย

เลขที่ 134/5 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตนไทร 
เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท :  0 2860-8765-70
โทรสาร  :  0 2860-9106, 0 2860-8762
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บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำากัด (มหาชน)2

ในปี 2558 ภาวะเศรษฐกจิของประเทศไทยฟ้ืนตวัข้ึนเลก็น้อย โดยผลติภณัฑ์มวล
รวมในประเทศ (GDP) เตบิโตน้อยกว่าท่ีคาดการณ์ไว้ท่ี 2.7% เปรยีบเทียบกบัปี 
2557 เพยีง 0.4% อย่างไรกต็าม บรษัิทยังคงมีอปุสรรคทางการค้าต่อเนือ่งจากปี 
2557 ถงึปี 2558 โดยผลประกอบการใน 3 ไตรมาสแรกเตบิโตอย่างคงท่ี โดยยอด
ขายในประเทศมกีารฟ้ืนตวัในส่วนยอดขายในประเทศ อย่างไรกต็าม การฟ้ืนตัวดงั

กล่าวยังไม่เพยีงพอท่ีจะชดเชยผลกระทบจากการชะลอตวัของอปุสงค์ในตลาดต่าง
ประเทศ

ในเดอืนสงิหาคม 2558 คณะรฐับาลได้จดัตัง้ทีมเศรษฐกจิใหม่ โดยมวีตัถปุระสงค์
เพื่อกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศ โดยในเดือนธันวาคม 2558 ทีม
เศรษฐกิจได้ประกาศนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจในรูปแบบต่างๆ ซ่ึงตลาดได้ให้การ
ตอบรบัเป็นอย่างดี

ความไม่แน่นอนในสภาวะเศรษฐกจิและการเมอืงยังคงเป็นปัจจยัส�าคญัท่ีส่งผลกระ
ทบต่อลกูค้า คูค้่า และคูแ่ข่งทางการค้าต่างๆ นอกจากนี ้ผลกระทบจากราคาน�า้มนั

ท่ีปรบัตวัลดลงอย่างรวดเรว็ และความผนัผวนในราคาวตัถดุบิซ่ึงส่งผลกระทบต่อราคาขายสนิค้าย่ิงท�าให้ความไม่แน่นอนต่างๆ 
นัน้รนุแรงย่ิงขึน้ ปัจจยัเหล่านีส่้งผลกระทบในเชิงลบต่ออุปสงค์ของตลาดผลติภณัฑ์ท้ังท่ีเป็นอะครลิคิและท่ีไม่ใช่อะครลิคิ ซ่ึงท้ัง
ลกูค้าและคูค้่าต่างพยายามท่ีจะลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายด้วยเช่นกนั ยอดขายของบรษัิทลดลงจาก 1,218 ล้านบาทในปี 2557 เป็น 
1,127 ล้านบาท ในปี 2558 เนือ่งจากบรษัิทได้ปรบัราคาขายลดลง ซ่ึงสอดคล้องกบัราคาวัตถดุบิท่ีปรบัตวัลดลงและปรมิาณการ
ใช้วัตถดุบิท่ีลดลงเช่นกนั ท้ังนี ้แม้ว่าอุปสงค์ของผลติภณัฑ์อะครลิคิและท่ีไม่ใช่อะครลิคิจะลดลง บรษัิทยังคงสามารถบรหิารงาน
ได้เป็นอย่างดี โดยมกี�าไรสทุธิในปี 2558 เป็นจ�านวนเงนิ 62.1 ล้านบาท เพิม่ข้ึน 30.7 ล้านบาทจากก�าไรสทุธิในปี 2557 ท่ี 31.4 
ล้านบาท ซ่ึงท้ังหมดนีเ้ป็นผลมาจากนโยบายต่างๆ ท้ังการมุง่เน้นและใส่ใจในความต้องการของลกูค้า การยดึม่ันในการให้บรกิาร

ระดบัสงูอย่างต่อเนือ่ง และการปรับปรุงประสทิธภิาพในการผลติและการลดต้นทุนคงท่ีต่างๆ ดงันัน้คณะกรรมการบรษัิทจงึเห็น
สมควรให้จ่ายเงนิปันผลส�าหรบัปี 2558 ในอัตรา 0.40 บาทต่อหุ้น 

ฝ่ายการตลาดยังคงให้ความส�าคญักบัการพัฒนาผลติภณัฑ์และมองหาโอกาสทางธรุกจิใหม่ๆ อย่างต่อเนือ่ง ท้ังในด้านผลติภณัฑ์
หรือตลาดใหม่ๆ ซ่ึงท้ังหมดนีจ้ะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงท้ังต่อลกูค้าและต่อบรษัิทในปีท่ีจะถงึนี้

ดฉัินขอขอบคณุทีมผูบ้รหิารและพนกังานส�าหรบัความมุ่งมัน่และตัง้ใจท่ีจะผลกัดนัธรุกจิให้เจรญิเตบิโตอย่างต่อเนือ่งในสภาวะการ
แข่งขันท่ีรนุแรงอย่างย่ิงในปัจจบัุน

ในปี 2559 บรษัิทคาดการณ์ว่าจะเห็นการฟ้ืนตวัอย่างต่อเนือ่ง ซ่ึงเป็นผลจากนโยบายกระตุน้เศรษฐกจิต่างๆ ท่ีด�าเนนิมาตัง้แต่ปี 
2558 อย่างไรกต็าม ทิศทางเศรษฐกจิในปี 2559 นัน้ยังคงมีความไม่แน่นอนค่อนข้างสงู

หากอุปสงค์ท้ังในประเทศและต่างประเทศยังคงผนัผวนและเป็นสิง่ท่ีท้าทายส�าหรบับริษัท สิง่เหล่านีจ้ะเพิม่แรงกดดนัต่อแผนของ
บรษัิทในการเพิม่ยอดขายเพ่ือท่ีจะเตบิโตไปพร้อมๆกบัลกูค้า โดยมุง่เน้นท่ีจะพฒันาความเช่ือม่ันต่อคณุภาพในการผลติ โดยพฒันา
ท้ังประสทิธภิาพ อตัราก�าไร และต้นทุนคงท่ี

ดฉัินมีความเช่ือม่ันว่าทีมผูบ้รหิารและพนกังานทุกคนมีความมุ่งม่ันท่ีจะพัฒนาผลประกอบการให้ดยีิง่ข้ึน และหวังว่าจะได้รบัการ
สนบัสนนุอย่างดีท้ังจากผูถ้อืหุ้นและผูม้ส่ีวนได้เสยีต่างๆ

(นางสาว แอนน่ี โซเฟียร์ เวียร์แมน)

ประธานกรรมการบริษัท

สารจากประธานกรรมการบริษัท
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ข้อมูลบริษัท
บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ�ากัด (มหาชน) เป็นผู้น�าในการผลิตและจ�าหน่ายแผ่นอะคริลิคแบบหล่อ (Cast Acrylic Sheet) และ
พลาสติกแบบเครื่องรีด (Extrude Plastic Materials) หลายประเภทตามชนิดของวัตถุดิบ เช่น แผ่น ABS, HIPS (ไฮอิมแพคโพ
ลีสไตลีน) และแผ่น PP หรือ พลาสติกลูกฟูก แผ่น PS และแผ่น PMMA  เป็นต้น ปัจจุบันบริษัทมีก�าลังการผลิตรวมประมาณ 
22,000 ตันต่อปี

บริษัทจดทะเบียนจัดตั้งในปี 2528 ภายใต้การบริหารของ คุณจรูญ  ลิ้มไชยาวัฒน์ และครอบครัว  โดยใช้เงินทุนจดทะเบียน 10 
ล้านบาทและเพิ่มขึ้นเป็น 121,500,000 บาท  
ในปี 2537  บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ากัด ทะเบียนเลขที่ 0 10 7 537 00 225 7 และได้จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ในวันที่ 22 เมษายน 2556 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีของบริษัท ได้มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท
จากเดิมมูลค่าตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดยบริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นกับกระทรวงพาณิชย์ 
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 

ในปัจุบันบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ บริษัท Lucite International ผู้ผลิตเมทธิล เมทาคริเลท และแผ่นอะคริลิครายใหญ่ของโลก 

บริษทัมวีตัถปุระสงค์ในการประกอบธรุกจิ เพือ่ขยายปริมาณการขายและรายไดจ้ากระบบการผลติทั้งระบบหลอ่และระบบรดีแผน่  
โดยการใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนีบ้รษัิทยังมแีผนในการปรบัปรงุประสทิธภิาพการผลติในแตล่ะปี  เพือ่ให้สามารถแข่งขนัไดก้บัผูผ้ลติแผน่ในภาคพืน้เอเซีย

ส�านักงานใหญ่และโรงงานตั้งอยู่เลขที่  60-61 หมู่ 9 ถนนพุทธมณฆล สาย 4
     ต�าบลกระทุ่มล้ม อ�าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73220
     โทรศัพท์ 0 2429-2020, 0 2429-2487-8, 0 2889-8720-5
     โทรสาร  0 2429-2541, 0 2888-5953

ส�านักงานขายตั้งอยู่เลขที ่   134/5 ถนนกรุงธนบุรี
     แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
     โทรศัพท์ 0 2860-8765-70
     โทรสาร  0 2860-9106, 0 2860-8762
     เว็บไซต์ http:// www.thaipolyacrylic.com

นายทะเบียน    บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
     ชั้น  1 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
     ทาวเวอร์ บี (ข้างสถานทูตจีน)
         93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
         กรุงเทพ ฯ 10400
     โทรศัพท์  0 2009 9999
                     โทรสาร   0 2009 9001
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ผู้สอบบัญชี    บริษัท ส�านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ากัด
     ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 
     193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก
     แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
     ตู้ ปณ. 1047 กรุงเทพฯ 10501
     โทรศัพท์ 0 2264-0777
     โทรสาร  0 2254-0789-90
     เว็บไซต์ http://ey.com

ที่ปรึกษากฎหมาย    นายสุรัตน์ จันทร์แก้ว
     ส�านักกฏหมายบีซี สีเกิล แอดไวเซอร์
     52 ซออยลาดพร้าว 81 (ฐิติพร)
     แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลวง กรุงเทพฯ 
     โทรศัพท์ 0 2539-3230
     โทรสาร  0 2539-3230 ต่อ 103

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป              - ไม่มี -
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คณะกรรมการ และประวัติคณะกรรมการ

รายงานประจำาปี 2558  
บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำากัด (มหาชน)6

ต�าแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริษัท

อายุ 54 ปี
การศึกษา - Master of Business Aministration (M.B.A.)           

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

จ�านวนหุ้นที่ถือในบริษัท ไม่มี  

ประสบการณ์ท�างาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

13 สิงหาคม 2558 - ปัจจุบัน

12 พฤศจิกายน 2556  
 
1 มิถุนายน 2546 - ปัจจุบัน                              

- ประธานคณะกรรมการบริษัท

- กรรมการบริหาร 
  บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ�ากัด (มหาชน)
- Executive Director 
  Chief financial Officer
  Lucite International

นางสาวแอนนี่ โซเฟียร์ เวียร์แมน 

นายสุจิตร  ศรีเวทย์บดี

ต�าแหน่ง รองประธานกรรมการ

อายุ 67 ปี

การศึกษา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (M.B.A.)
  Pittsburgh State University of Kansas, USA. 
- ปริญญาตรี การเงิน         
  West Virginia State Collage, USA

จ�านวนหุ้นที่ถือในบริษัท   16,300 หุ้น

ประสบการณ์ท�างาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

13 สิงหาคม 2558 - ปัจจุบัน
2556 - 2558
2536 - มกราคม 2556 

 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ                      

- กรรมการบริหาร
- กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน
- กรรมการผู้จัดการ      
  บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ�ากัด (มหาชน)

- Director Accreditation Program : DAP
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
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นายเชฐ  พัฒนกุล
ต�าแหน่ง กรรมการผู้จัดการ 

อายุ 54 ปี

การศึกษา - ปริญญาโท Science Major Packaging
 Michigan State University
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ     
 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์      
 Major : Food Science & Tech    
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จ�านวนหุ้นที่ถือในบริษัท 6,600  หุ้น

ประสบการณ์ท�างาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2556 – ปัจจุบัน 
 
2553 – 2555 
 
 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
 

- กรรมการผู้จัดการ
  บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ�ากัด (มหาชน) 
- กรรมการผู้จัดการ
  บริษัท อินเตอร์แมน คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด 

- Director Certification Program :DCP 2550
- Director Accreditations Program : DAP 2550  
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

นายเบนจามิน เจมส์ แฮร์รีส

ต�าแหน่ง กรรมการบริหาร

อายุ 50 ปี

การศึกษา -  PhD. Dept Chemical Engineering
   University of Cambridge, United Kingdom
-  Bachelor Chemical and Process 
   Engineering (1st Class)
   University of Canterbury, New Zealand  

จ�านวนหุ้นที่ถือในบริษัท   ไม่มี

ประสบการณ์ท�างาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2558 - ปัจจุบัน

2553 - ปัจจุบัน 

   

-  กรรมการบริหาร      
   บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ�ากัด (มหาชน)
-  General Manager
   Lucite International Singapore Pte.,Ltd. 
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ดร. อนุพันธ์  กิจนิจชีวะ
ต�าแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ 52 ปี

การศึกษา 
 
 
 
 
 
 

คุณสมบัติทางวิชาชีพ

- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ทางการบริหารการพัฒนา)
  คณะรฐัประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑติพัฒนบรหิารศาสตร์  
   (NIDA) 
- Senior Executive Program                                                                                                                                  
  สถาบันบัณฑติบรหิารธรุกจิศศนิทร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (กฎหมายธุรกิจ) 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) 
  มหาวิทยาลัธรรมศาสตร์ 

  ใบอนุญาตทนายความ เลขที่ 18024/1986

จ�านวนหุ้นที่ถือในบริษัท   ไม่มี

ประสบการณ์ท�างาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2557 - ปัจจุบัน 

2556  
 
2547 - ปัจจุบัน 

 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
                              

- กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
  บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ�ากัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
  บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ�ากัด (มหาชน) 
- Senior Partner  
  บริษัท ส�านักกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จ�ากัด
  
- Director Certification Program : DCP 130/2553 
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) 
  

ต�าแหน่ง กรรมการบริหาร

อายุ 56 ปี

การศึกษา 
 
 
 
 
 

 
คุณสมบัติทางวิชาชีพ

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (M.B..A.)
  International Program 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- Graduate Diploma in Auditing 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชีบัญฑิต
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
จ�านวนหุ้นที่ถือในบริษัท ไม่มี

ประสบการณ์ท�างาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

27 กรกฎาคม 2558 - ปัจจุบัน
 
2557 
 
2556  
 
2553 - 2556 
 
2551 - 2553

- กรรมการบริหาร
- ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ   
  บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ�ากัด (มหาชน)
- General Director      
  S&B Foods Supply Company Limited 
- Corporate Director         
  Amcor Packaging Bangkok Public Company Limited 
- General Director   
  Amcor Packaging Bangkok Public Company Limited

นายรักชัย  สกุลธีระ
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นายแจน แดม ปีเดอร์เซ่น

ต�าแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อายุ 64 ปี

การศึกษา - Diploma 
  EAC’s full time course in Business Administration 
- Various high level business courses with General  
  Management,
- Finance, Strategy and Marketing at IMD Switzerland

จ�านวนหุ้นที่ถือในบริษัท   ไม่มี

ประสบการณ์ท�างาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

27 กรกฎาคม 2558 - ปัจจุบัน
2556 
2556 - ปัจจุบัน
 
2553 - 2555 
2553 - 2554

          

- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน
- Managing Director 
  Novanta Company Limited 
- COO of Brenntag Asia Pacific, Thailand
- CEO of EAC Industrial, Ingredients, Thailand
  Sr. Vice President, The EAC Group of Companies

นายกุลเวช  เจนวัฒนวิทย์

ต�าแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อายุ 51 ปี

การศึกษา 
 
 

- ปริญญาโท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
- บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและธุรกิจระหว่างประเทศ  
  สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ 
- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์  
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จ�านวนหุ้นที่ถือในบริษัท   ไม่มี

ประสบการณ์ท�างาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2557 - ปัจจุบัน 
 
2556 - ปัจจุบัน 
มกราคม 2557 
 
 
2555 
 
2554 
 
2542 - 2556 
                                               

     
การอบรมหลักสูตรกรรมการ                

- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
  บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ�ากัด (มหาชน) 
- Principle Project Advisorr  
- คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัตขิองภาคเอกชนไทย 
  ในการต่อต้านการทุจริต   
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)   
- กรรมการ 
  บริษัท บียอนด์กรีน จ�ากัด 
- เหรัญญิกและกรรมการ 
  มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
- Partner / Director / Advisor 
  บริษัท ไพรส์วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ เอฟเอเอส จ�ากัด     

                                                              
- Director Certification Program : DCP - 2545 
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)
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นางสาวพัชรีย์ มณีธรรมวงค์

ต�าแหน่ง เลขานุการบริษัท

อายุ 41 ปี

การศึกษา

คุณสมบัติทางวิชาชีพ

- ปริญญาโท นิติศาสตร์มหาบัณฑิต
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลััย
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลััย

 ใบอนุญาตทนายความ

จ�านวนหุ้นที่ถือในบริษัท   ไม่มี

ประสบการณ์ท�างาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2551 - ปัจจุบัน

2557 - ปัจจุบัน  

2549 - 2551
 
2543 - 2548

- เลขานุการบริษัท 
  บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ�ากัด (มหาชน) 
- เลขานุการบริษัท 
  บริษัท เบรนน์แท็ก อินกรีเดียนส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 
- ที่ปรึกษากฎหมาย 
  บริษัท เบรนน์แท็ก อินกรีเดียนส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 
- ที่ปรึกษากฎหมาย 
  บริษัท แมคอิวิลี่ แอนด์ คอลลินส์ จ�ากัด    
- ที่ปรึกษากฎหมาย 
  Matzger Matgergor                                             
  บริษัท มินเตอร์ เอลิสัน (ประเทศไทย) จ�ากัด                                          
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นายพงษ์สิน ม่วงศรี
ผู้จดัการฝ่ายความปลอดภยัฯ และระบบงาน

นายธนวัฒน์ กุลประเสริฐรัตน์
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล/กฎหมาย

นายธเนตร ข�าเชิดชูไชย
ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์ 

นายวิวัฒน์ หอมละออ
ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน

น.ส.สมจิตร บุญพิบูลย์มิตร
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี/การเงิน

นายโยทิน ธ�ารงเสาวภาคย์
ผู้จัดการฝ่ายผลิต Casting

นายเชฐ พัฒนกุล
กรรมการผู้จัดการและผู้จัดการฝ่ายพาณิชย์

นายรักชัย  สกุลธีระ
ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชี และการเงิน

นายไพรัช ข�าดี
ผู้จัดการฝ่าย Extrusion

คณะผู้บริหาร
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นางมัสยา รุ่งเรือง.
เลขานุการกรรมการผู้จัดการ

นายพงศ์ธร ชื่นเจริญ
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

นายพงศ์สันต์ อัศวะศิริจินดา
ผู้จัดการฝ่ายขายและผลิตภัณฑ์

นายอุดมศักดิ์ เทียนจันทร์
ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง

นางจันจิรา ทุมสอน
ผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ

นางหนึ่งฤทัย บุญเพ็ชร
ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและเทคนิค

นายวิทยา มงคลขจิต
ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคอล เช็นเตอร์

น.ส.ธณัย์จริา คณุาธปิศรตีระกลู
ผู้ตรวจสอบภายใน
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บริษัท มีทุนจดทะเบียน 121,500,000.00 บาท แบ่งออกเป็น 121,500,000 หุ้น (หุ้นสามัญจ�านวน 121,500,000 หุ้น) 

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท  หุ้นทั้งหมดได้ออกช�าระเต็มมูลค่าแล้ว

ล�าดับที่ ชื่อ/สกุล จ�านวนหุ้น
% ของจ�านวน
หุ้นทั้งหมด

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

2. บริษัท เอเชียติ๊ก อะคริลิค จ�ากัด    41,450,530 34.12

3. บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์  (ประเทศไทย) จ�ากัด เพื่อผู้ฝาก 25,412,080 20.91

ยอดรวมทุนชำาระแล้ว 118,236,970 97.31

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราที่ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเป็นคราว ๆ  ไป

หมายเหตุ   รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จัดเรียงโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 30/12/2558

โครงสร้างเงินทุน
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การถือครองหุ้นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

รายชื่อ จ�านวนหุ้นต่อปี จ�านวนหุ้นระหว่างปี จ�านวนหุ้นปลายปี

1. นางสาวแอนนี่  โซเฟีย เวียร์แมน ไม่มีการถือครองหุ้น - -

2. นายสุจิตร  ศรีเวทย์บดี 16,300 16,300 16,300

3. นายเชษฐ  พัฒนกุล 1,100 3,900 6,600

4. นายเบนจามิน  เจมส์ แฮร์รีส ไม่มีการถือครองหุ้น - -

5. นายรักชัย   สกุลธีระ ไม่มีการถือครองหุ้น - -

6. ดร.อนุพันธ์  กิจนิจชีวะ ไม่มีการถือครองหุ้น - -

7. นายแจน แดม  ปีเดอร์เซ่น ไม่มีการถือครองหุ้น - -

8. นายกุลเวช   เจนวัฒนวิทย์ ไม่มีการถือครองหุ้น - -

การถือครองหุ้นของกรรมการบริษัท

การถือครองหุ้นของผู้บริหารระดับสูง

รายชื่อ จ�านวนหุ้นต่อปี จ�านวนหุ้นระหว่างปี จ�านวนหุ้นปลายปี

1. นายวิวัฒน์  หอมละออ 2,000 2,000 2,000

2. นายธเนตร   ข�าเชิดชูไชย 2,000 2,000 2,000

3. นายธนวัฒน์  กุลประเสริฐรัตน์ 2,000 2,000 2,000

4. นายพงษ์สิน  ม่วงศรี 2,000 2,000 2,000

5. นางสาวสมจิตร บุญพิบูลย์มิตร ไม่มีการถือครองหุ้น - -
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัทเป็นผู้ผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์แผ่นอะคริลิคแบบหล่อ (cast acrylic sheet) และพลาสติกแบบเครื่องรีด  (extruded 
plastic materials) หลายประเภทตามชนิดของวัตถุดิบ เช่น แผ่น ABS แผ่น HIPS (ไฮอิมแพคโพลีสไตรีน)และแผ่น PP หรือ
พลาสติกลูกฟูก เป็นต้น

1. ผลิตภัณฑ์ของบริษัทจำาแนกตามขบวนการผลิตได้ดังต่อไปนี้
 1.1 สายการผลิตแผ่นอะคริลิคแบบหล่อ (Cast acrylic production lines)
ปัจจุบันบริษัทมีสายการผลิตแผ่นอะคริลิคแบบหล่อทั้งสิ้น 3 สายการผลิต (Cast Acrylic Sheet) โดยมีก�าลังการผลิตรวมที่ 
10,000 ตันต่อปี โดยแผ่นอะคริลิคที่บริษัทผลิตและจ�าหน่ายจ�าแนกตามการใช้งานได้ดังนี้

 (1) แผ่นอะคริลิคที่ใช้งานทั่วไป (General Purpose Grade) ภายใต้เครื่องหมายการค้าชื่อ “Moden Glas”และ “Sign Ad” 
   ซ่ึงนิยมใช้กันแพร่หลายในการผลิตป้ายโฆษณาป้ายช่ือบริษัทร้านค้าท�าช้ินงานแปรรูป และงานตกแต่งภายใน 
   และภายนอกอาคารเป็นต้นแผ่นอะคริลิคดังกล่าวท่ีใช้มีท้ังสีใสและหลากหลายสีตามความนิยมหรือสามารถผลิต 
    ให้ตรงกับความต้องการใช้งานของลูกค้าในแต่ละราย เนื่องจากบริษัทมีความเช่ียวชาญพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ 
    ห้องวิจัยที่ใช้ในการเทียบสี หรือ match สีได้อย่างแม่นย�าและรวดเร็ว
 (2) แผ่นอะคริลิคสุขภัณฑ์ (Sanitary ware grade หรือ Bath Acrylic Sheet) ที่บริษัทผลิตมีหลากหลายเกรดและหลายสี  

    ตามความต้องการของลูกค้าโดยแผ่นสุขภัณฑ์ดังกล่าวสามารถน�าไปข้ึนรูปท�าอ่างอาบน้�าหรือถาดรองของท่ี 
    อาบน้�าแบบฝักบัว ซ่ึงผลิตและจ�าหน่ายท่ัวโลกภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “Moden Glas“ และ “Lucite TS” เป็นต้น
 (3) แผ่นอะคริลิคเกรดพิเศษที่ใช้งานเฉพาะ (Specialty grade) เป็นแผ่นอะคริลิคชนิดพิเศษที่บริษัทได้พัฒนาขึ้นให้ 
         เหมาะกับการใช้งานแต่ละประเภท เช่นแผ่นอะคริลิคทนต่อแรงกระแทกสูง(Impact modified cast sheet) เป็นแผ่น 

    อะคริลิคท่ีทนแรงกระแทกไม่แตกง่าย มีความคงทนแรงต่อกระแทกมากกว่าแผ่นอะคริลิคเกรดธรรมดาถึง 6 เท่า  
     หรือ แผ่นอะคริลิคที่ออกแสงด้านข้าง หรือ แผ่น LMS (Light Management Solutions) ที่ผลิตให้มีการออกแสง 
     สว่างด้านข้างเพื่อเหมาะกับการใช้งานท�าป้ายหรือตู้ไฟโฆษณาท่ีมีรูปแบบบางมากกว่าป้ายไฟท่ัวไปช่วยให้ป้ายไฟ 
     โฆษณามีความบางสวยงามและประหยัดไฟมากขึ้น เป็นต้น

แผ่นอะคริลิคเป็นแผ่นพลาสติกประเภท Thermo Plastic ลักษณะเป็นแผ่นเรียบใส แต่สามารถผลิตได้หลากหลายสีเช่นแผ่นสี

โปร่งแสงหรือทึบแสงเป็นต้นมีคุณสมบัติพิเศษคือเม่ือได้รับความร้อนสูงจะอ่อนตัวลงสามารถดัดหรือขึ้นรูปเป็นแบบต่าง ๆ ได้ 
เม่ือเย็นตัวลงจะแข็งตัวและคงสภาพไว้มีน้�าหนักเบา ทนแรงกระแทกมากกว่ากระจกถึง 8 เท่าสามารถแกะสลักพ่นสีระบาย
หรือท�าซิลค์สกรีนเป็นรูปหรือลวดลายต่างๆ ซ่ึงนิยมน�ามาใช้ทดแทนวัสดุหลายชนิดเช่นกระจกเหล็กอลูมิเนียม และไม้อัด 
เป็นต้นและสามารถใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตวัสดุอุปกรณ์ในงานตกแต่งบ้านและอาคารส�านักงานสุขภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ และ 
งานใช้สอยเอนกประสงค์ตามความต้องการ เช่นแผ่นลอนหลังคาบ้านตู้โชว์สินค้าและเฟอร์นิเจอร์แผ่นป้ายโฆษณาตู้โทรศัพท์
สาธารณะเป็นต้นปัจจุบันบริษัทสามารถผลิตแผ่นอะคริลิคที่มีความหนาได้ตั้งแต่ 1.0 ถึง 40 มิลลิเมตรและมีหลายขนาดให้เลือก
ใช้ตามความเหมาะสม

 1.2 สายการผลิตแผ่นพลาสติกระบบเครื่องรีด (Extrusion Lines)

บริษัทยังเป็นผู้ผลิต และจ�าหน่ายแผ่นเอบีเอส และแผ่นไฮอิมแพ็ครวมถึงพลาสติกชนิดอื่น ๆ อีกหลายประเภทด้วยระบบรีด
(Extrusion System) ภายใต้เครื่องหมายการค้า “Moden Plas” และรับผลิตตามค�าสั่งซื้อจากลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ
แผ่นเอบีเอสเป็นแผ่นพลาสติกประเภท Thermo Plastic ผลิตจากเม็ดพลาสติก Polymer ชนิด Acrylonitrile Butadiene Styrene 
(ABS) มีคุณสมบัติคือทนแรงกระแทกทนสารเคมีฯลฯสามารถใช้ความร้อนในการขึ้นรูปได้ดีมีผิวเงามันวาว
แผ่นไฮอิมแพ็คเป็นแผ่นพลาสติกประเภท Thermo Plastic ผลิตจากเม็ดพลาสติก Polymer ชนิด High Impact Polystyrene 
(HIPS) ลักษณะโดยทั่วไปคล้าย ๆ แผ่นเอบีเอสแตกต่างกันในด้านคุณสมบัติในการน�าไปใช้งาน 
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ปัจจุบันบริษัทสามารถผลิตแผ่นเอบีเอส และแผ่นไฮอิมแพ็ค โพลีสไตลีน และแผ่นพลาสติกที่มีมูลค่าเพิ่มอีกหลากหลายชนิด 
อาทิเช่น แผ่นอะคริลิคระบบเครื่องรีด ท้ังแผ่นเรียบและแผ่นลายเกล็ดน้�าแข็ง (Frost) แผ่น PMMA capped ABS และ 
แผ่นเรียบ PP และแผ่นเรียบ HDPE และ LDPE เป็นต้น สามารถผลิตในขนาดความหนาตั้งแต่ 1.5 ถึง 10.0 มิลลิเมตร  
และมีขนาดหน้ากว้างได้ถึง 2.5 เมตร โดยใช้เครื่องรีดทันสมัยที่ได้น�าเข้าจากผู้ผลิตเครื่องจักรชั้นน�าในต่างประเทศ

2. การตลาดและภาวะอุตสาหกรรมการแข่งขัน
 2.1 การพัฒนาทางการตลาด
แผ่นอะคริลิค

บรษัิทให้ความส�าคญัตอ่งานวจิยัและพฒันาเสมือนหนึง่เป็นเครือ่งมือทางวิทยาศาสตร์ในการพัฒนาผลติภณัฑท้ั์งอะครลิคิและ
พลาสติกระบบเครื่องรีดอื่น ๆ  ที่มีคุณสมบัติพิเศษ เป็นต้นว่า ช่วยประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถ 
น�าไปใช้งานได้หลากหลาย เช่น ป้ายไฟโฆษณา หรือป้ายไฟน�าแสง เป็นต้น นอกจากนี้แล้วบริษัทยังคงเดินหน้า 
ในการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการแปรรูปและขึ้นรูปชิ้นงานแผ่นที่มีขนาดใหญ่และแผ่นที่มีความหนาถึง 40.0 มิลลิเมตร  
รวมท้ังการพัฒนาอย่างตอ่เนือ่งของการผลติแผน่สขุภณัฑ ์หรอืแผ่นอา่งอาบน้�า (bathsheet grade) ท่ีมคีณุสมบัติในการขึน้รปู 
ง่ายขึ้น และมีคุณสมบัติในการก�าจัดแบคทีเรีย (anti-bacterial) เพื่อเพิ่มมูลค่าและสนองตอบความต้องการของลูกค้าทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ

แผ่นเอบีเอส และแผ่นไฮอิมแพ็คโพลีสไตรีน

บริษัทยังคงให้ความส�าคัญในการพัฒนาการปรับปรุงคุณภาพแผ่นดังกล่าวให้ได้มาตรฐานการผลิตแผ่นเอบีเอสและแผ่น
ไฮอิมแพคฯ และท่ีส�าคัญคือการปรับปรุงคุณภาพแผ่นให้ได้ตรงตามมาตรฐานและความคาดหวังของลูกค้าแต่ละราย ท้ังนี้ 
เพราะบริษัทผลิตแผ่นดังกล่าวให้ลูกค้าตามค�าสั่งซ้ือของแต่ละราย ซ่ึงมีความแตกต่างกันตั้งแต่วัตถุดิบท่ีต่างกัน และ 
มาตรฐานสินค้าที่แตกต่างกันในแต่ละรายด้วย

บริษัทได้เพ่ิมการท�าการตลาดแผ่น PE สูตรใหม่และแผ่นอะคริลิคระบบรีดท่ีทนแรงกระแทกสูง (High Impact Extruded  
Acrylic Sheet) ที่สามารถใช้กับงานประเภทต่าง ๆ เช่น ผลิตชิ้นส่วนต่าง ๆของอุตสาหกรรมประดับยนต์ และใช้เป็นชิ้นส่วน 

ภายในตู้แช่ และได้มีการพัฒนาแผ่นอะคริลิคระบบรีดท่ีมีสองช้ันสี หรือ dual colors โดยในเบ้ืองต้นได้พัฒนา 
แผ่นสีใสประกบสีขาว และแผ่นสีใสประกบสีด�า และจะมีการพิจารณาเพิ่มสีอื่น ๆ ในโอกาสต่อไป

 2.2 แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและภาวะการณ์แข่งขันแผ่นอะคริลิค (cast acrylic sheet)
โดยภาพรวมความต้องการในการใช้แผ่นอะคริลิคส�าหรับปี 2558 มีปริมาณน้อยลงเมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมาท้ังตลาด 
ภายในประเทศและตลาดตา่งประเทศท่ีไดร้บัผลกระทบจากภาวะเศรษฐกจิท่ียังคงชะลอตวัลง ภาวะทางการเมือง การชะลอการใช้จ่าย 
ของผู้บริโภค และความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2558 ปริมาณการขายในประเทศลดลง และ 
ต่างประเทศเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่สามารถรักษาผลก�าไรไว้ได้โดยการเพิ่มสัดส่วนการขายผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นและ 
การผสมผสานสัดส่วนการขายในแต่ละช่องทางจัดจ�าหน่าย (Product and Customer Mix Strategy) ตลอดจนการบริหาร

ด้านนโยบายราคาขายอีกท้ังการควบคุมต้นทุนและโสหุ้ยการผลิต  ในครึ่งปีหลังของปี 2558 การจ�าหน่ายแผ่นอะคริลิค
ภายในประเทศเริม่ดขีึน้ แตก่ลุม่ลกูคา้ยานยนต ์ไดร้บัผลกระทบจากการชะลอตวัทางเศรษฐกจิ และปญัหาทางการเมอืงท�าให ้
ยอดขายและผลก�าไรลดลงอยา่งมนียัส�าคญั สว่นตลาดตา่งประเทศไดผ้ลก�าไรเพิม่ขึน้จากการออ่นตวัของคา่เงนิบาท ทางบรษัิท 
ได้ผลักดันการขายต่างประเทศมากขึ้นแต่ปริมาณความต้องการก็ยังไม่สามารถมาชดเชยตลาดภายในประเทศที่ลดลงได้
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บริษัทคาดว่าความต้องการของแผ่นอะคริลิคในปี 2559 มีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มข้ึนแต่ยังไม่กลับคืนสู่ภาวะปกติและเศรษฐกิจโลก
ยังไม่มีแนวโน้มท่ีดีข้ึนโดยเฉพาะตลาดในเอเซียแปซิฟิค สหรัฐอเมริกา และตะวันออกกลาง  ส่วนตลาดในประเทศข้ึนอยู่กับ 
ความเช่ือมั่นในการด�าเนินกิจการของคู่ค้าและการเพิ่มการบริโภคของผู้บริโภค ทิศทางหรือแนวโน้มของราคาวัตถุดิบ 
โดยเฉพาะน้�ายา MMA ที่จะปรับตัวลดลงในปีหน้า จากการคาดการณ์ความต้องการบริโภคที่เริ่มดีขึ้น ซึ่งนับเป็นความท้าทายที ่
บริษัทจะต้องรักษาระดับราคาให้สอดคล้องกับต้นทุนการผลิต อีกทั้งค่าใช้จ่ายในการขายที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นตามการปรับเงิน
เดือนค่าแรง (wage increase plan) แต่ที่ส�าคัญบริษัทจ�าเป็นที่ต้องปรับกลยุทธทางการตลาดการขายของตลาดต่างประเทศตาม
ความเหมาะสม โดยกระจายและเพิ่มตลาดในแต่ละภูมิภาค ให้สอดคล้องกับความต้องการและการแข่งขันที่สูงขึ้น 

แผ่นพลาสติกอื่นๆ ในระบบเครื่องรีด (extruded plastics)
ผลิตภัณฑ์แผ่นพลาสติกระบบเครื่องรีด (extruded plastics) กว่าร้อยละ 90% ของยอดจ�าหน่ายในแต่ละปีจะเป็นยอดจ�าหน่ายใน

ประเทศซ่ึงในปี 2558 บริษัทไดก้�าหนดแผนในการเพิม่การผลติและจ�าหนา่ยแผน่พลาสตกิระบบเครือ่งรดีโดยการเนน้การขยายฐาน
ลูกค้าในประเทศให้ครอบคลุมประเภทการใช้งาน (market segmentations by applications) มากขึ้นแต่ผลกระทบทางเศรษฐกิจ
และการเมืองท�าให้เกิดการชะลอตัวในความต้องการจากอุตสาหกรรมประดับยนต์ ยังคงมีผลกระทบอยู่ จึงท�าให้การผลิตและ
จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์แผ่นพลาสติกระบบเครื่องรีดโดยภาพรวมมีปริมาณลดลงอย่างมากในครึ่งปีหลัง

ทั้งนี้บริษัทได้ด�าเนินการขยายตลาดในส่วนอื่น ๆ เพื่อมาทดแทนแต่ต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง

3. นโยบายการผลิตที่สำาคัญ
บริษัทได้ด�าเนินนโยบายการผลิต ในหัวข้อหลักที่ส�าคัญดังนี้
1. การก�าหนดเป้าหมายดา้นการเพิม่ผลผลติ การลดเปอรเ์ซ็นตค์วามสญูเสยี การใช้วัตถดุบิท่ีเหมาะสมและการเพิม่ประสทิธภิาพ 
   ในการผลิต เป็นต้น
2. การปรับปรุงเครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อลดเปอร์เซ็นต์การสูญเสียในระหว่างการผลิตลง และปรับปรุงคุณภาพสินค้าให้ได้  
   มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3. การจัดท�าแผนงานเพื่อลดต้นทุนการผลิต (Cost Saving) เช่น การปรับปรุงขบวนการผลิต แผนงานในการผลิต เป็นต้น
   เพื่อปรับปรุงต้นทุนในการผลิตให้ลดลง ซึ่งจะท�าให้สามารถแข่งขันในตลาดได้
4. บริษัทยังคงให้ความส�าคัญในการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์พิเศษที่มีมูลค่าเพิ่มโดยถือเป็น 
   นโยบายทางการค้าของบริษัท
5. บริษัทให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาทักษะความรู้ของบุคลากร แม้จะได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกก็ตาม  

  ท้ังน้ี บริษัทยังคงให้ความส�าคัญมากต่อการพัฒนาบุคลากร โดยจัดประเภทวิชาการอบรมท่ีหลากหลาย และส่งเสริมให้มี 
  การประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างองค์กรมากข้ึน ซ่ึงวัตถุประสงค์ก็เพ่ือให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพ 
  การผลิตด้วยการสื่อสารระหว่างกันท่ีดีและมีการร่วมกันระดมความคิดเห็นการมีส่วนร่วมในขบวนการแก้ปัญหา  
   ซึ่งทั้งหมดนี้จะส่งผลประโยชน์ให้กับบริษัทในที่สุด
6. การพัฒนาและยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องโดยการรับฟังความคิดเห็น ความต้องการ และข้อร้องเรียน

  ต่าง ๆ จากลูกค้าท้ังในประเทศและต่างประเทศ และก�าหนดวิธีการท่ีเหมาะสมในการปรับปรุง พัฒนาผลิตภัณฑ์  
   เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า
7. การให้ความส�าคัญต่อความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ต่อพนักงานและชุมชน ถือว่าเป็นนโยบายอันดับต้นๆ

  ของบริษัท ท่ีก�าหนดให้เป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานทุกคนท่ีต้องมีส่วนร่วมและใช้ 
   ในการประเมินผลงานเป็นส�าคัญ
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ปัจจัยความเสี่ยง
1.   ความเสี่ยงเกี่ยวกับการผลิต
ความเสี่ยงจากการจัดหาวัตถุดิบ
วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตแผ่นอะคริลิค ได้แก่ MMA (Methyl Metha Acrylate) ซึ่งบริษัทได้จัดซื้อจากผู้ผลิตในประเทศเพื่อใช้

ในการผลิตตลอดท้ังปีตามแผนการสั่งซ้ือจากผู้ผลิตตามปริมาณท่ีเพียงพอและในราคาตลาด โดยมีข้อตกลงซ้ือล่วงหน้าก่อนส่ง
มอบหนึ่งเดือน เพื่อเป็นการรับประกันว่าบริษัทจะมีวัตถุดิบดังกล่าวเพียงพอต่อการผลิตเสมอโดยด้านราคาที่จะตกลงกันในแต่ละ
เดือนจะใช้ราคาตลาดที่สามารถติดตามได้จากข้อมูลข่าวสารที่น่าเชื่อถือและเป็นที่ตกลงกันได้ทั้งสองฝ่าย

ส่วนในระบบการผลิตแผ่นพลาสติกด้วยเครื่องรีด หรือ Extrusion วัตถุดิบหลักได้แก่เม็ดพลาสติก ABS, HIPS, PP และ PE
ซ่ึงสว่นใหญ่เป็นเมด็พลาสตกิท่ีผลติไดใ้นประเทศ จะมีการนาเข้าอยู่บางชนดิจากตา่งประเทศเฉพาะในกรณท่ีีเป็นชนดิพเิศษท่ีไมมี่
การผลิตในประเทศเท่านั้นหรือในกรณีที่วัตถุดิบนาเข้ามีราคาถูกกว่า

จากหลักการและแผนงานในการจัดซ้ือวัตถุดิบต่างๆไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบในประเทศหรือนาเข้าจากต่างประเทศจึงเป็นการประกัน
ความเสี่ยงที่บริษัทจะมีวัตถุดิบแต่ละชนิดเพียงพอต่อการผลิตตามแผนการขายและผลิต (S&OP Plan) ที่มีการทบทวนในแต่ละ
เดือน โดยคาดการณ์ล่วงหน้า 3 เดือนข้างหน้า แต่ก็อาจมีความเสี่ยงบ้างในกรณีที่ราคาวัตถุดิบอาจปรับขึ้นหรือปรับลงบ้างแต่

ก็ไม่อยู่ในสาระท่ีสาคัญเนื่องจากบริษัทไม่มีนโยบายท่ีจะเก็บกักสต๊อกไว้เกินกว่า 2 เดือน ของประมาณการผลิตท่ีกาหนดไว้ใน
แผนการผลิต ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงหรือป้องกันความผันผวนของราคาวัตถุดิบให้อยู่ในเกณฑ์ที่พอรับได้

2.   ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
      2.1  ความเสี่ยงด้านการแข่งขัน

ธุรกิจของบริษัทจัดว่ามีความเสี่ยงในด้านการแข่งขันจากคู่แข่งท้ังภายในประเทศและต่างประเทศแต่ท้ังนี้ท้ังนั้นบริษัทได้กาหนด
นโยบายในการสรา้งความแตกตา่งของผลติภณัฑด์ว้ยการเนน้เรือ่งคณุภาพของสนิคา้และบรกิารท่ีสามารถออกใบรบัรองมาตรฐาน
หรือเอกสารที่ผ่านการทดสอบและรับรองจากต่างประเทศและกาหนดราคาขายที่แข่งขันได้ (Competitive Pricing) และเน้นการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม (value adds) อาทิเช่น แผ่นสุขภัณฑ์ (Antibacterial bath sheet) แผ่นอะคริลิคนาแสง (edge light-
ing acrylic panel) และแผ่นอะคริลิคเกรดทนแรงกระแทกสูง (Impact Modified Acrylic Sheet) เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการแข่งขันและการเจริญเติบโตของกิจการได้ในระยะยาว

     2.2 บริษัทมีระบบการประกันผลกระทบจากความผันผวนอัตราแลกเปลี่ยนโดยเฉพาะระหว่างค่าเงินบาทกับเงินดอลลาร์
สหรัฐฯ โดยการทา forward contract หรือ hedge กับทางธนาคารพาณิชย์ที่บริษัททาธุรกรรมอยู่ และยังติดตามสถานการณ์
ตลอดเวลา เพื่อความพร้อมในการปรับกลยุทธทางการตลาดและขายโดยการรักษาสมดุลย์ส่วนแบ่งการตลาดระหว่างในประเทศ
และต่างประเทศตามความจาเป็นและตามความเหมาะสม

    2.3 นอกจากนี้บริษัทยังเน้นเรื่องการรักษาสัมพันธภาพท่ีดีกับลูกค้าและการให้บริการทางด้านเทคนิคเพื่อให้ลูกค้า 
และลูกค้าปลายทางของลูกค้า มีความเข้าใจผลิตภัณฑ์ ซึ่งจัดว่าเป็นจุดแข็งของการแข่งขัน (competitive edges) ซึ่งสร้างความ
พึงพอใจให้กับลูกค้าในแต่ละช่องทางการตลาดอย่างยิ่ง

      2.4   ความเสี่ยงในการผลิต
การผลิตมีเทคนิคที่ซับซ้อน ซึ่งอาจเกิดปัญหาในด้านต่าง ๆ และส่งผลให้เกิดความสูญเสียได้อย่างมีนัยสาคัญ จึงต้องมีระบบ
การควบคุม และทดสอบ ทบทวนอย่างต่อเนื่อง การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ต้องผ่านการทบทวนอย่างครบถ้วน ผ่านกระบวนการ 
Modification Form
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 2.5   ลูกค้าหลักเปลี่ยนแปลงนโยบายการบริหารจัดการ การซื้อหรือขายสินค้า
เมื่อลูกค้ามีความต้องการ และปริมาณการใช้งานของสินค้าที่เปลี่ยนไป ลูกค้าอาจมีการทบทวน ประมาณการ และแนวปฏิบัติ

ที่เปลี่ยนไปอย่างมีนัยสาคัญ ซึ่งอาจส่งผลกระทบกับผลประกอบการของบริษัท ซึ่งต้องมีการติดตาม สื่อสารกับลูกค้าอย่างต่อ
เนื่องและบริหารสัดส่วนการขายของแต่ละสินค้า และลูกค้าให้อยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสม มีการพัฒนาสินค้าใหม่ ๆ เพื่อทดแทน
สินค้าเดิมอย่างต่อเนื่อง

3. ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ
 3.1    ความเสี่ยงจากการซื้อหรือขายสินค้าจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่

แม้บริษัทจะมีการทารายการระหว่างกันกับบริษัท Lucite International และบริษัทในเครือข่าย ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นรายการซ้ือ
วตัถดุบิดา้นเคมทีี่ใชใ้นการผลติแผน่อะครลิคิ และการทาขอ้ตกลงในการขายแผน่อะครลิคิสูล่กูคา้ตา่งประเทศทีท่างบรษิทั Lucite 
International มีสานักงานหรือตัวแทนขายในบางประเทศ อาทิเช่น จีน เกาหลี เป็นต้น การทารายการดังกล่าวอยู่ภายใต้การ
จดัการและข้อตกลงท่ีบรษัิทเป็นผูก้าหนดราคาซ้ือวัตถดุบิโดยใช้ราคาตลาด และสว่นลดตามข้อตกลงกบัทาง Lucite International 
ส่วนราคาขายแผ่นอะคริลิคและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ทางบริษัทเป็นผู้กาหนดราคาขายและการให้ส่วนลดการค้าและค่านายหน้า โดย
พิจารณาจากราคาขายสินค้าที่ให้แก่ลูกค้าแต่ละรายเป็นสาคัญ

รายการซ้ือขายท่ีเกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัท และบริษัท Lucite International ได้ผ่านการตรวจสอบว่ามีการดาเนินการถูกต้อง

และโปร่งใสจากคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) และตรวจสอบรับรองความถูกต้องจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้
รับการแต่งตั้งขึ้น และมีความเห็นว่าราคาและเงื่อนไขการค้าที่กล่าวข้างต้นได้ทาขึ้นโดยมีหลักเกณฑ์ในการกาหนดราคาซื้อขาย
โดยอิงราคาตลาดอย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

 3.2   ความเสี่ยงจากการที่บริษัท มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้น > 50%
ถึงแม้ว่ากลุ่มบริษัท Lucite International และบริษัท เอเชียติ๊ก อะคริลิค จากัด ถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 76.40 ของทุนจดทะเบียน

ที่ออกและชาระเต็มมูลค่าแล้ว จึงส่งผลให้สามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตั้งกรรมการ หรือการ
ขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุม ผู้ถือหุ้นก็ตาม แต่เพื่อให้มีการบริหารกิจการอย่างโปร่งใส คณะกรรมการ
ของบริษัทจึงมีการแต่งตั้งกรรมการอิสระถึง 3 ท่าน และยังเป็นกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผู้ทรง
คุณวุฒิและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ ก�าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งกรรมการท่านอื่นๆ ที่เป็นมืออาชีพ
และมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ท่ีมีหลักการมาร่วมกันบริหารงานเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

เป็นสาคัญ

ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหาร กรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบ ร่วมกันทาหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริษัท เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัทโดยตลอดมา
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การจัดการ
1. โครงสร้างการจัดการ
คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกลุ่มบุคคลจ�านวนรวมทั้งสิ้น 8 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้
 1. นางสาวแอนนี่ โซเฟีย เวียร์แมน   ประธานกรรมการ
 2. นายสุจิตร ศรีเวทย์บดี    รองประธานกรรมการ
 3. นายเชฐ พัฒนกุล    กรรมการผู้จัดการ
 4. นายเบนจามิน เจมส์ แฮร์ริส   กรรมการบริหาร
 5. นายรักชัย สกุลธีระ    กรรมการบริหาร
 6. ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ    กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
 7. นายแจน แดม ปีเดอร์เซ่น    กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 8. นายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์    กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางสาวพัชรีย์ มณีธรรมวงศ์   เป็นเลขานุการบริษัท

ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจพิจารณาก�าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงช่ือกรรมการผู้มีอ�านาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัทได้ กรรมการ  
ผู้มีอ�านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท คือ “นางสาวแอนนี่ โซเฟีย เวียร์แมน นายสุจิตร ศรีเวทย์บดี และนายเชฐ พัฒนกุล กรรมการสอง
ในสามท่านนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราส�าคัญของบริษัท”

ภายใต้ข้อบังคับของบริษัท และบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ากัด คณะกรรมการมีอ�านาจกระท�าการใด ๆ ภายในขอบ
แห่งวัตถุประสงค์ของบริษัท คือ
 1. เป็นโจทก์ร้องทุกข์ ด�าเนินการตามกระบวนพิจารณาใด ๆ ในนามบริษัท ประนีประนอมยอมความ หรือมอบข้อพิพาทใด ๆ 
          ให้อนุญาโตตุลาการ
 2. ซื้อ จัดหา รับ เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใด ๆ ตลอด
          จนดอกผลของทรัพย์สินนั้น
 3. ขาย โอน จ�านอง จ�าน�า แลกเปลี่ยน และจ�าหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
 4. กู้ยืมเงิน ค�้าประกัน ออก โอน รับ อาวัล และสลักหลังตั๋วหรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น
 5. ขอให้ปล่อยชั่วคราวกรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้าง ที่ถูกด�าเนินคดีอาญาในข้อหาเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัท
 6. ถือหุ้น จัดการบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชน และกระท�าธุรกิจเฉพาะอย่างร่วมกันกับบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชน
 7. การกระท�าอื่นใดที่บุคคลธรรม ดาอาจกระท�าได้ เว้นแต่โดยสภาพแห่งการกระท�านั้นจะพึงกระท�าได้แต่เฉพาะบุคคลธรรมดา
          เท่านั้น ทั้งนี้ภายใต้ขอบเขตวัตถุประสงค์ของบริษัท
 8. จัดให้มีข้อมูลทางการเงิน รายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายในให้มีความถูกต้องและเพียงพอ

คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยบุคคลจ�านวนรวมทั้งสิ้น 3 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 1. ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ    ประธานกรรมการตรวจสอบ
 2. นายแจน แดม ปีเดอร์เซ่น    กรรมการตรวจสอบ
 3. นายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์    กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางสาวธัณย์จิรา คุณาธิปศรีตระกูล เป็นเลขานุการกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
  1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
  2. สอบทานและให้ความเห็นเก่ียวกับการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในในเร่ืองความเพียงพอเหมาะ    
            สมตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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  3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมาย 
      ท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  4.  พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อท�าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและ 
     เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว
  5. ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละครั้ง
  6.  สอบทานและก�ากับดูแลรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและ 
      ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์
  7. พิจารณาความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบภายใน และให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้อย ถอดถอน และพิจารณา 
     ความดีความชอบของผู้ตรวจสอบภายใน
  8. จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยไว้ใน รายงานประจ�าปี 
          ของบริษัท รายงานดังกล่าวต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยต่อไปนี้
    8.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน
    8.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
    8.3 ความเห็นเกีย่วกบัการปฏบัิตติามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ 
                และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
    8.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
    8.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
    8.6 จ�านวนครั้งของการประชุม และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
    8.7  ความเห็น หรือข้อสังเกตโดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบจากการปฏิบัติตาม กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
    8.8  รายงานท่ีเห็นวา่ผู้ถอืหุ้น และผู้ลงทุนท่ัวไปควรทราบภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและ ความรบัผดิชอบท่ีไดร้บัมอบหมายจาก 
               คณะกรรมการบริษัท
 9.  ในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท�าซ่ึงอาจมีผลกระทบอย่างมีนัย
         ส�าคัญต่อฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัท เพื่อ 
     ด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
    9.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
    9.2 การทุจริต สิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่ส�าคัญในระบบควบคุมภายใน
    9.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายท่ี 
        เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

    หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่ด�าเนินการให้มีการปรับปรุงภายในเวลาที่ ก�าหนด กรรมการตรวจสอบ 
     รายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการ หรือการกระท�าตามข้อ 9.1, 9.2 และ 9.3 ต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์ 
     และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 10. จัดให้มีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
 11. ในกรณีกรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระการด�ารงต�าแหน่ง กรรมการตรวจสอบควร แจ้งต่อบริษัทล่วงหน้าหนึ่งเดือน 
    พร้อมเหตุผล เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัท หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งต้ังกรรมการท่านอ่ืนท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทน 
     บุคคลท่ีลาออก
 12. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผู้จัดการ
นายเชฐ พัฒนกุล ด�ารงต�าแหน่งหน้าที่ กรรมการผู้จัดการ ซึ่งมีขอบเขตอ�านาจหน้าที่ดังนี้

ขอบเขตอานาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ
 1. พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน เลิกจ้างหรืออนุมัติการลาออก ของพนักงานทุกระดับ
 2. พิจารณาผลตอบแทนพนักงานซึ่งรวมถึงเงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์อื่น รวมถึงการปรับผลตอบแทนประจ�าปีของ
          พนักงานทุกระดับ
 3. พิจารณาอนุมัติก�าหนดและเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทางการค้าตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
 4. พิจารณาอนุมัติการซื้อสินทรัพย์ถาวรในวงเงิน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท



รายงานประจำาปี 2558  
บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำากัด (มหาชน)22

    5. พิจารณาด�าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท แต่ไม่รวมถึงการด�าเนินการที่เกี่ยวกับการได้มาและ
            จ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยการด�าเนินการในเรื่องดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศ
            ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วยกลุ่มบุคคล จ�านวนรวมทั้งสิ้น 18 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้
 1. นายเชฐ พัฒนกุล     กรรมการผู้จัดการ/ ผู้จัดการฝ่ายพาณิชย์   
 2. นายรักชัย สกุลธีระ    ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชี/การเงิน
 3. นายวิวัฒน์ หอมละออ    ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน
 4. นายธนวัฒน์ กุลประเสริฐรัตน์   ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล/กฎหมาย
 5. นายธเนตร ข�าเชิดชูไชย    ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติคส์
 6. นางสาวสมจิตร บุญพิบูลย์มิตร   ผู้จัดการฝ่ายบัญชี/การเงิน
 7. นายพงษ์สิน ม่วงศรี    ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัยฯ และระบบงาน
 8. นายโยทิน ธ�ารงเสาวภาคย์    ผู้จัดการฝ่ายผลิต คาสติ้ง
 9. นายไพรัช ข�าดี     ผู้จัดการฝ่ายผลิต เอ็กซ์ทรูชั่น
 10. นายพงศ์ธร ชื่นเจริญ    ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
 11. นางหนึ่งฤทัย บุญเพ็ชร    ผู้จัดการฝ่ายวิจัย และเทคนิค
 12. นายวิทยา มงคลขจิต    ผู้จัดการฝ่าย เทคนิคอล เซ็นเตอร์
 13. นายอุดมศักดิ์ เทียนจันทร์    ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง
 14. นายพงศ์สันต์ อัศวะศิริจินดา   ผู้จัดการฝ่ายขายและผลิตภัณฑ์
 15. นางจันจิรา ทุมสอน    ผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ
 16. นายมณฑป พ้นภัย    ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
 17. นางมัสยา รุ่งเรือง    เลขานุการกรรมการผู้จัดการ
 18. นางสาวธัณย์จิรา คุณาธิปศรีตระกูล   ผู้ตรวจสอบภายใน

2. การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
การสรรหาและเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระท�าโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้หลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
• กรรมการบริษัท จะสรรหาบุคคลจากผู้ท่ีมีคุณวุฒิ วัยวุฒิ และพิจารณาด้านประสบการณ์ของการท�างานและน�าเสนอต่อท่ีประชุม 

คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาคัดเลือกและได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
• เสนอรายช่ือกรรมการบรษัิทดงักลา่วเพือ่ขออนมัุตจิากท่ีประชมุผูถ้อืหุ้น เพือ่พจิารณาอนมัุติให้เลอืกบุคคลนัน้เข้าเป็นกรรมการบรษัิท

อย่างเป็นทางการต่อไป
• โดยกรรมการแต่ละรายจะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงเห็นชอบเกนิกวา่กึง่หนึง่ของจ�านวนเสยีงท้ังหมดของผูถ้อืหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสทิธิ์

ออกเสียง โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
     1. ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
     2. ในการเลือกกรรมการอาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละท่าน หรือคราวละหลายท่าน รวมกัน
        เป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วย
        คะแนนที่มีตามข้อ 1. ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่ท่านใด หรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
      3. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
          องค์ประกอบการแต่งต้ังคณะกรรมการ ตามข้อ 22 และ 50 ของข้อบังคับของบริษัท กรรมการหน่ึงในสามจะต้องออกจากต�าแหน่ง
        ตามวาระ เมื่อมีการประชุมสามัญประจ�าปีทุกครั้ง โดยการคัดเลือกกรรมการที่ต้องออกตามวาระเมื่อครบเทอม ซึ่งจะคัดเลือก
        จากกรรมการท่ีอยู่ในต�าแหน่งนานท่ีสุด และประธานจะขอให้ท่ีประชุมพิจารณาให้เลือกต้ังกรรมการใหม่เพ่ือให้คณะกรรมการครบ
        ตามจ�านวน
  ส�าหรับการสรรหาผู้บริหารเป็นไปตามอ�านาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น

• ในกรณีที่ต�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติและ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ากัดเข้ามาเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการในคราวถัดไป 
เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน

มตขิองคณะกรรมการตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกวา่สามในสีข่องจ�านวนกรรมการท่ียังเหลอือยู ่บุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการ
แทน จะอยู่ในต�าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
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3. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
กรรมการ
ในปี พ.ศ.2558 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนรวมให้กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ จ�านวน 3 ท่าน และกรรมการจ�านวน 1 ท่าน  
(นายสุจิตร ศรีเวทย์บดี) เท่ากับ 1,908,450.00 บาท โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ�าปีจานวน 1,633,450.00 บาท และค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ จ�านวน 5 ครั้ง เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 89,000.00 บาท ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท จานวน 6 ครั้ง เป็น
จ�านวนเงินทั้งสิ้น 155,000.00 บาท และค่าเบี้ยประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เป็นจานวนเงิน 31,000.00 บาท

ผู้บริหาร
ในระหว่างปีพ.ศ.2558 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินรวมให้กับกรรมการผู้จัดการและเจ้าหน้าที่บริหารเท่ากับ 34,580,817.72 บาท 
โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ
นอกจากนี้ บริษัทได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนส�ารองเลี้ยงชีพส�าหรับผู้บริหารเป็นจ�านวนเงินรวม 1,296,976.50 บาท

ค่าตอบแทนอื่น
- ไม่มี –

4. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทได้ประกาศเป็นนโยบายตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 ในการท่ีให้ผู้บริหารรวมท้ังพนักงานของบริษัทยึดถือกฎข้อบังคับว่าด้วยเรื่อง  
“จรรยาบรรณในการท�างาน” หรือที่เรียกว่า “Business Ethic” พนักงานจะต้องปฏิบัติตามค�าสั่ง และข้อควรปฏิบัติที่บริษัทจัดท�าขึ้นเพื่อใช้
เป็นแนวทางในการจ�าแนกประเภทเอกสาร การจดัการระบบเอกสาร และขอ้มลูทางอีเลคโทรนคิส ์พนกังานทุกคนจะตอ้งรบัผดิชอบในการ
เรียนรู้เพื่อท�าความเข้าใจต่อค�าสั่งที่บังคับใช้ ข้อมูลที่จัดท�าขึ้นภายในกลุ่มบริษัทถือเป็นทรัพย์สินของบริษัท ที่พนักงานไม่สามารถน�าไป
เผยแพรแ่กบุ่คคลภายนอก (เวน้แตก่รณท่ีีตอ้งแสดงเอกสารตามท่ีกฎหมายก�าหนด) โดยไมไ่ดร้บัอนญุาตจากผู้มีอ�านาจโดยตรงพนกังานจะ
ต้องปฏบัิตติามค�าสัง่ พนกังานจะตอ้งไม่น�าข้อมูลความลบัท่ีไดร้บัจากการท�างานในฐานะพนกังานไปใช้เพ่ือแสวงหาผลประโยชนส์ว่นบุคคล

5. บุคลากร
จ�านวนพนักงานของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 แบ่งได้ดังนี้
สายงานส�านักงาน      34  ท่าน
สายงานผลิต     270  ท่าน
รวม       304  ท่าน
ในระหว่างปี พ.ศ. 2558 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินรวมให้กับพนักงานทุกประเภทรวมกันเท่ากับ 114,536,734.57 บาท 
โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่น ๆ  นอกจากนี้ในระหว่างปี 2558 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนส�ารอง
เลี้ยงชีพ เป็นจ�านวนเงินรวมทั้งสิ้น 3,901,393.50 บาท
ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงจ�านวนพนักงานอย่างมีนัยส�าคัญ หรือมีข้อพิพาทด้านแรงงานที่ส�าคัญ

6. นโยบายที่สาคัญในการพัฒนาพนักงาน
บรษัิทมีนโยบายการพัฒนาพนกังาน ซ่ึงท้ังนีน้โยบายดงักลา่วเป็นสว่นหนึง่ของนโยบายคณุภาพวา่ บรษัิทจะจดัการฝกึอบรมอย่างตอ่เนือ่ง
ให้กบัพนกังานทุกท่าน เพือ่ให้ตระหนกัในการมสีว่นรับผดิชอบในการปรบัปรงุคณุภาพสนิคา้และบรกิารตอบสนองความพึงพอใจของลกูคา้ 
โดยก�าหนดเป็นนโยบาย และแผนฝกึอบรมประจ�าปี โดยมลีกัษณะการอบรม ตามแผนซ่ึงประกอบดว้ยการฝกึอบรม และทบทวนดา้นความ
ปลอดภัยในการท�างาน การเปลี่ยนแปลงกรรมวิธีหรือเทคโนโลยีการผลิตใหม่ ๆ การเพิ่มความสามารถในการท�างานให้กับบุคลากรของ
บริษัท การพัฒนาบุคลากร เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาองค์กร และอื่นๆ
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การกำากับดูแลกิจการ

นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการ บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ�ากัด (มหาชน) มีหน้าที่ด�าเนินธุรกิจให้เป็นไปในทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและ 
สร้างความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์สินค้าและบริการท่ีมีคุณภาพ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ
ของลูกค้า

คณะกรรมการบริษัทได้ใช้หลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีเป็นบรรทัดฐานในการควบคุมการบริหารจัดการธุรกิจให้มีความโปร่งใสและ 
เป็นธรรม เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ถือหุ้นของบริษัท ผู้มีส่วนได้เสียรวมทั้งสังคมและชุมชนที่บริษัทด�าเนินกิจการอยู่     

บริษัทได้เผยแพร่คู่มือการก�ากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณในการท�างาน และนโยบายการต่อต้านการทุจริตบนเว๊บไซต์ของบริษัทแล้ว  

โดยสรุปสาระส�าคัญการด�าเนินการด้านการก�ากับดูแลกิจการเป็นดังนี้

1.  สิทธิของผู้ถือหุ้น
สทิธขิองผูถ้อืหุ้นครอบคลมุสทิธข้ัินพ้ืนฐานตา่ง ๆ  ท้ังในฐานะนกัลงทุนในหลกัทรัพย์และในฐานะเจา้ของบริษัท เช่น สทิธิในการซ้ือ ขาย โอน 
หลักทรัพย์ท่ีตนถืออยู่ สิทธิในการท่ีจะได้รับเงินปันผล สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็นหรือตั้งค�าถามใดๆ  
ในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงสิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องส�าคัญของบริษัท เช่น การเลือกตั้งกรรมการ และการเสนอแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น และรับทราบผลการประชุม  

 1.1 การจัดประชุมผู้ถือหุ้น
บรษัิทก�าหนดให้มกีารประชมุสามญัผูถ้อืหุ้นปีละครัง้ภายในเวลาไม่เกนิ 4 เดอืนนบัแตว่นัสิน้สดุรอบปีบัญชีของในกรณท่ีีมีความจ�าเป็นเร่งดว่น 
ต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซ่ึงเป็นเรื่องท่ีกระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ 
กฎหมายที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป

ในปี 2558  บรษัิทไดจ้ดัการประชุมสามญัผูถ้อืหุ้น  ในวนัพฤหัสบดท่ีี 23 เมษายน 2558 ณ โรงแรมรอยลัซิตี ้ห้องป่ินเกลา้ 1 ช้ัน 9  ถนนบรมราชชนน ี
แขวงบางบ�าหรุ  เขตบางพลัด กรุงเทพฯ และไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

 1.2 การบอกกล่าวเชิญประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า
ในปี 2558 การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558  เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 มีมติให้มีการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�าปี 2558 ในวันที่ 23 เมษายน 2558 โดยได้เปิดเผยมติการประชุม วันประชุม และระเบียบวาระการประชุมและแจ้งข่าวประกาศ 
ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าโดยบริษัท  
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด ซ่ึงเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทจะเป็นผู้ด�าเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม 
ท่ีมีรายละเอียดวาระการประชุม ข้อมูลประกอบท่ีส�าคญัและจ�าเป็นส�าหรบัการตดัสนิใจ/ ความเห็นของคณะกรรมการ รายงานการประชุมท่ีผา่นมา 
ซ่ึงมีรายละเอียดครบถ้วน รายงานประจ�าปีพร้อมท้ังเอกสารประกอบการประชุมเอกสารท่ีต้องใช้ในการมอบฉันทะ และระบุวิธีการใช ้
ไวช้ดัเจนตามทีบ่รษิทัก�าหนด โดยจดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ลว่งหนา้ 14 วนักอ่นวนัประชมุผูถ้อืหุน้ และไดท้�าการประกาศลงในหนงัสอืพมิพร์ายวนั 
ฉบับภาษาไทยติดต่อกันต่อเนื่องก่อนวันประชุม 3 วัน เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าเพียงพอส�าหรับการเตรียมตัว
ก่อนมาเข้าร่วมประชุม   

ท้ังนี ้บรษัิทสามารถเผยแพรห่นงัสอืเชิญประชุมผูถ้อืหุ้นและเอกสารประกอบฉบับภาษาอังกฤษบนเวบ็ไซตข์องบรษัิท (www.thaipolyacrylic.com) 
ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน  

 1.3 การด�าเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น
ก่อนเร่ิมการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง ประธานท่ีประชุมจะแนะน�าคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัทและท่ีปรึกษา
กฎหมายซ่ึงท�าหนา้ท่ีเป็นคนกลางให้ท่ีประชุมรบัทราบ แลว้จงึช้ีแจงกตกิาท้ังหมดรวมถงึวธินีบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุ้นท่ีตอ้งลงมติในแตล่ะ
วาระตามข้อบังคับของบริษัท รวมถึงการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระอย่างชัดเจน และเมื่อมีการให้ข้อมูลตามระเบียบวาระ
แล้ว ประธานฯจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะ ถามค�าถามในแต่ละวาระ และให้เวลาอภิปราย 
อย่างเหมาะสมเพียงพอ จากนั้นประธานฯ และผู้บริหารจะตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน ตรงประเด็น และให้ความส�าคัญกับทุกค�าถาม  
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แลว้จงึให้ท่ีประชุมออกเสยีงลงมติในวาระนัน้ๆ  ส�าหรบัวาระการเลอืกตัง้กรรมการ ประธานฯ จะด�าเนนิการให้ผูถ้อืหุ้นลงมตเิป็นรายบุคคล
ประธานฯ จะด�าเนินการประชุมตามล�าดับวาระการประชุมและไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ท้ังนี้  
ในการประชุมผูถ้อืหุ้นสามัญประจ�าป ี2558 ไม่มกีารเปลีย่นล�าดบัระเบียบวาระ และไมมี่การขอให้ท่ีประชุมพจิารณาเรือ่งอืน่ท่ีไม่ไดก้�าหนด
ไว้ในที่ประชุมอย่างใด 

 1.4 การเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น
ในปี 2558 บริษัทได้จัดส่งรายงานสรุปผลการลงมติในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในช่วงเย็นหลังจาก 
เสรจ็สิน้การประชุม (วนัท่ี 23 เมษายน 2558) และจดัสง่รายงานการประชุมผูถ้อืหุ้น  (ซ่ึงจดบันทึกรายงานการประชุม โดยแยกวาระชัดเจน 
ระบุจ�านวนกรรมการท่ีเข้าประชุม/ลาประชุม ข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและข้อช้ีแจงของคณะกรรมการ วิธีการนับคะแนนเสียง และ 
ผลการนับคะแนนในแต่ละวาระไว้อย่างครบถ้วน) ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในก�าหนด 14 วัน และกระทรวงพาณิชย์ 
ภายในก�าหนด 30 วัน รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท 

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
บรษัิทปฏบัิตติอ่ผูถ้อืหุ้นแตล่ะรายเท่าเทียมกนั (แมว้า่จะถอืหุ้นไมเ่ท่ากนัและมสีทิธอิอกเสยีงไมเ่ท่ากนั ตามจ�านวนหุ้นท่ีถอื) ผูถ้อืหุ้นทุกราย 
มีสิทธิพื้นฐานในฐานะผู้ถือหุ้นเท่าเทียมกัน โดยไม่ค�านึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ หรือฐานะทางสังคม 

 2.1 การเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ
บรษัิทก�าหนดหลกัเกณฑ ์รวมท้ังก�าหนดข้ันตอนแนวทางการพจิารณาการให้สทิธผิูถ้อืหุ้นสว่นนอ้ยเสนอวาระ และ/หรอืช่ือบุคคลเพือ่แตง่ตัง้ 
เป็นกรรมการลว่งหนา้ตอ่คณะกรรมการบรษัิท พจิารณาก�าหนดเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้อืหุ้น เพือ่ให้โอกาสผูถ้อืหุ้นมสีว่นร่วม 
ในการก�ากับดูแลบริษัท และการคัดสรรบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของ 
ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย   

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2558 บริษัทได้น�าหลักเกณฑ์ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวประกาศในเว็บไซต ์
ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยมรีะยะเวลาตัง้แตว่นัท่ี 26  ธนัวาคม  2557 จนถงึวนัท่ี 16 กมุภาพันธ ์ 2558 แลว้ อยา่งไรกต็าม 
ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและไม่มีการเสนอชื่อบุคคลเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการในระยะเวลาดังกล่าว   

 2.2 การอ�านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น
ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2558  บริษัทได้อ�านวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นทุกราย ตั้งแต่การเลือกสถานที่จัดการประชุม 
ให้สะดวกเพียงพอกับจ�านวนผู้ถือหุ้นท่ีจะมาเข้าร่วมประชุมรวมท้ังจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยดูแลต้อนรับ เจ้าหน้าท่ีให้บริการตรวจสอบ 
ความถูกต้องของเอกสาร รวมท้ังจัดให้มีการเลี้ยงรับรองขนมว่างส�าหรับผู้ถือหุ้นท่ีมาร่วมประชุม  แม้ผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ท่ีมาเข้าร่วม 
การประชุมสามญัประจ�าปีเป็นคนไทย และด�าเนนิการประชมุผูถ้อืหุ้นเป็นภาษาไทย แตบ่รษัิทไดจ้ดัท�าเอกสารประกอบการประชุมผูถ้อืหุ้น 
และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องเป็น 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ส�าหรับผู้ถือหุ้นชาวไทยและชาวต่างชาติ และจัดท�าเว็บไซต์ 
ของบริษัทเป็น 2 ภาษา 

 2.3 การมอบฉันทะ
เพ่ือรักษาสิทธิให้ผู้ถือหุ้นท่ีไม่สะดวกเข้าประชุม ประจ�าปี 2558 ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อ่ืน หรือกรรมการอิสระ 
ของบริษัทท่านใดท่านหนึ่งจากกรรมการอิสระท่ีเข้าร่วมประชุมท้ังหมด  ซ่ึงบริษัทจะระบุรายช่ือไว้ในหนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ี 
กระทรวงพาณิชย์ก�าหนดเพื่อให้เป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงมติแทนผู้ถือหุ้นได้โดยไม่มีเงื่อนไข กรณีท่ีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กับ
ผู้อ่ืนจะให้สิทธิและปฏิบัติต่อผู้รับมอบฉันทะเสมือนเป็นผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดเผยแบบหนังสือมอบฉันทะท่ีแนบ  
พร้อมท้ังรายละเอียดและข้ันตอนต่างๆ บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
ได้ทั้งทางโทรศัพท์หรือช่องทางอื่นๆ เช่น เว๊บไซต์  อีเมล เป็นต้น

3. การคำานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย   
บริษัทยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายเพ่ือผลประโยชน์ร่วมกัน โดยการบริหารจัดการและการด�าเนินธุรกิจ 
ของบริษัทไม่ว่าเรื่องใด ๆ จะต้องไม่กระทบสิทธิหรือสร้างความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง   

 •  ผู้ถือหุ้น สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดี และขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่องอย่างยั่งยืน
 • พนักงาน พนักงานเป็นทรัพยากรที่ส�าคัญยิ่งต่อการบรรลุเป้าหมายของบริษัท จึงสนับสนุน
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    ใหมี้การพฒันาพนกังานให้มีขีดความสามารถเพิม่ข้ึนอยา่งต่อเนือ่ง  พนกังานไดร้บัการปฏบัิตอิยา่งเป็นธรรม 
    ท้ังในด้านผลตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน รวมถึงการจัดการสภาพแวดล้อมในการท�างานให้มี 
    ความปลอดภัยและสุขอนามัย  
 • ลูกค้า  สรา้งความพงึพอใจและความผกูพนัแกล่กูคา้  โดยผา่นการน�าเสนอสนิคา้และบรกิารท่ีมคีณุภาพดว้ยราคาท่ีเหมาะสม 
   • คู่ค้า      ด�าเนนิธรุกจิรว่มกนับนพืน้ฐานของความเป็นธรรม มุ่งสรา้งความไวว้างใจ ความสมัพนัธแ์ละความรว่มมอืท่ีด ี  
    เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการด�าเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว  
 • เจ้าหนี้     สร้างและรกัษาความสมัพนัธอั์นดกีบัเจา้หนีเ้พือ่ให้เกดิความเชือ่ม่ันและไวว้างใจดว้ยการยึดม่ันตอ่ข้อตกลงใด ๆ  
    ที่ได้ท�าไว้ ควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามพันธกรณีที่ได้ท�าไว้กับเจ้าหนี้ 
 • คู่แข่งทางการค้า   พึงปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าภายใต้กรอบของกฎหมายและหลักการทางการค้าท่ีเป็นท่ียอมรับท่ัวไป  
    ด�าเนนิธรุกจิโดยยึดม่ันในกรอบของการคา้ท่ีเป็นธรรม และไม่ด�าเนนิการใด ๆ  ท่ีเอาเปรยีบคูแ่ข่งทางการค้า 
    ด้วยวิธีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 • ชุมชนและสังคม   ด�าเนนิธรุกจิท่ีเป็นประโยชนต์อ่สงัคมและชุมชนท่ีตัง้อยู่ รวมถงึการรว่มมือกบัชมุชนและหนว่ยงานราชการ 
    ในการป้องกันการด�าเนินการใด ๆ ท่ีอาจเป็นอันตรายหรืออาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน 
    และสังคมโดยส่วนรวม

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง 7 กลุ่ม
1. ผู้ถือหุ้น
บรษัิทตัง้มัน่อยู่บนหลกัการก�ากับดแูลกจิการท่ีด ี(Corporate Governance) ควบคูไ่ปกบัการดแูลสงัคม ชุมชน และสิง่แวดลอ้ม (Corporate 
Social Responsibility) เพื่อให้นักลงทุนมั่นใจว่าบริษัทจะเป็นบริษัทที่ให้ผลตอบแทนที่ดีและมีความยั่งยืน

นอกจากนี้   บริษัทได้จัดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อ หรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจท�าให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทผ่านทางเว็บไซต์
ของบริษัท (www.thaipolyacrylic.com) หรือผ่านทางเลขานุการกรรมการผู้จัดการ  (email : masaya.rungrueng@lucite.com)   

2.  พนักงาน  
บริษัทสนับสนุนและพัฒนาให้พนักงานทุกคนมีความรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง และสามารถน�ามาพัฒนา
ปรับใช้กับการท�างานให้ดีและยั่งยืน. โดยในปี 2558  บริษัทได้จัดให้มีการอบรมแก่พนักงานทั้งการจัดอบรมภายใน และอบรมภายนอก
ทั้งสิ้น 18 โปรแกรม

3.  ลูกค้า  
บรษัิทค�านงึถงึความพงึพอใจสงูสดุของลกูคา้ ซ่ึงเป็นผูท่ี้ซ้ือสนิคา้และบริการจากบริษัทดว้ยราคาท่ีเป็นธรรมมคีณุภาพ มุ่งม่ันพฒันาสนิคา้ 
และให้บริการอย่างปลอดภัย  เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

บริษัทน�าระบบการบริหารงานด้านคุณภาพ (ISO 9001) ความมั่นคงปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (TIS 18001) มาใช้ในการ
ด�าเนินงาน เพื่อมุ่งเน้นการบริหารคุณภาพ และส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า

4.  คู่ค้า 
บริษัทให้ความส�าคัญกับคู่ค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส�าคัญที่ช่วยเหลือในการด�าเนินธุรกิจซึ่งกันและกัน โดยปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคบน
พื้นฐานของการแข่งขันท่ีเป็นธรรม สร้างความสัมพันธ์และปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัด ให้ความส�าคัญในกระบวนการจัดซ้ือจัดหา  
มีการก�าหนดขั้นตอนการจัดซื้อจัดหา เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

บริษัทก�าหนดให้คู่ค้าปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการท�างานและการใช้เครื่องมือตลอดจนระเบียบข้อบังคับต่างๆ 
อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในการท�างานที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 

บรษัิทมีการจดัท�าทะเบียนผูค้า้ (Approved  Vendor List:)  เพ่ือให้ม่ันใจว่าภายใตข้ั้นตอนหรือวิธีการในการคดัเลอืกคู่ค้าจะได้ผู้ค้าท่ีสามารถ
ส่งมอบสินค้า/ บริการได้ตรงกับความต้องการของบริษัท  ในปี 2558  มีคู่ค้าที่ได้รับการอนุมัติให้ขึ้นทะเบียนคู่ค้าจ�านวนทั้งสิ้น  58  ราย 
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5. เจ้าหนี้ 
บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลง พันธะสัญญาที่มีต่อเจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้สถาบันการเงินทุกรายอย่างเคร่งครัด ตามเงื่อนไข
ข้อก�าหนดของสัญญา มีความรับผิดชอบและโปร่งใส ไม่ปกปิดข้อมูล หรือข้อเท็จจริงอันจะท�าให้เจ้าหนี้เกิดความเสียหาย ในปี 2558  
ไม่มีกรณีการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของเจ้าหนี้ 

6. คู่แข่งทางการค้า
บริษัทมีนโยบายในการดูแลและด�าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมกับคู่แข่งขันภายใต้กรอบของกฎหมาย 
และจรรยาบรรณธรุกจิ ด�าเนนิงานโดยไม่แสวงหาข้อมูลท่ีเป็นความลบัของคูแ่ข่งทางการคา้ดว้ยวธิกีารท่ีไมเ่หมาะสม และไม่ละเมดิทรัพยส์นิ
ทางปัญญาหรือความลับทางการค้า รวมถึงรูปแบบของการสมรู้ร่วมคิดใด ๆ ที่ขัดแย้งกับกฎหมายและกฎระเบียบที่มีอยู่

7. ชุมชนและสังคม  
บรษัิทให้ความส�าคญัต่อการมีสว่นรว่มและความเป็นอยู่ท่ีดขีองชุมชนและสงัคม โดยในปี 2558 บรษัิทด�าเนนิโครงการในหลากหลายรปูแบบ 
รายละเอียดในเรื่องดังกล่าวปรากฏอยู่ใน หัวข้อ “การร่วมพัฒนาชุมชน”

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
การเปิดเผยข้อมูลเป็นดัชนีวัดความโปร่งใสในการด�าเนินการท่ีส�าคัญ เป็นปัจจัยส�าคัญในการสร้างความเช่ือมั่นให้กับนักลงทุนและ 
ผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝา่ย บรษัิทจงึให้ให้ความส�าคญักบัการเปิดเผยข้อมลูท่ีถกูตอ้ง แม่นย�า และสรา้งช่องทางการเปิดเผยข้อมูลท่ีหลากหลาย
เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย รณรงค์ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานตระหนักถึงความส�าคัญ 
ของการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสในการด�าเนินงานและสร้างกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนที่เหมาะสม และเป็นธรรม

ส�าหรับท้ังผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียน ส�าหรับการร้องเรียนบริษัทเปิดโอกาสให้บุคคลท่ัวไปสามารถร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมของ
กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานท่ีไม่เหมาะสมหรอืขัดตอ่จรรยาบรรณธรุกจิของบรษัิทตอ่เลขานกุารกรรมการผูจ้ดัการ ฝา่ยทรพัยากรบุคคล 
โดยบริษัทจะรับฟังทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใส เอาใจใส่และให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย มีการด�าเนินการท่ีเหมาะสม  
มีการรักษาความลับและคุ้มครองผู้ร้องเรียน 

5.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
 5.1  องค์ประกอบของกรรมการ
  • มีจ�านวนไม่น้อยกว่า 5 คนตามข้อบังคับบริษัท
  • มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
  ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทมีจ�านวน 8 ท่าน ประกอบด้วย
  - กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 3 ท่านเป็นกรรมการอิสระ (1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ)
  - กรรมการบริหาร 4 ท่าน
  - กรรมการผู้จัดการ 1 ท่าน

 5.2  การแยกต�าแหน่งประธานกรรมการทและกรรมการผู้จัดการ
เพื่อให้การแบ่งแยกหน้าท่ีในการก�าหนดนโยบายและการบริหารงานประจ�าออกจากกัน และเพื่อให้กรรมการท�าหน้าท่ีสอดส่อง ดูแล 
และประเมินผลการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  บริษัทจึงก�าหนดให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการเป็นคนละบุคคลกัน   
เพื่อให้มั่นใจว่าการท�างานเป็นอิสระต่อกัน

ประธานกรรมการเป็นผู้ก�าหนดนโยบายและก�ากับดูแลการด�าเนินงานของผู้บริหารระดับสูงในระดับนโยบาย กรรมการผู้จัดการมีหน้าท่ี
บริหารงานของบริษัทในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�าหนด

 5.3  คุณสมบัติของกรรมการ
  1. กรรมการบรษัิทตอ้งมีคณุสมบัตสิงู ประกอบดว้ยผูเ้ช่ียวชาญในงานสาขาตา่ง ๆ  มวีสิยัทัศนแ์ละความเป็นผู้น�า มคีวามรู ้
   ความสามารถ  มีศีลธรรมจริยธรรม และมีสามารถในการสื่อสารที่ดีและท�างานของตนเองได้เยี่ยงมืออาชีพ
  2. กรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ 
   แห่งประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และอย่างน้อย 1 คน 
   ต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท�าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน 
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  3. กรรมการอิสระต้องมีคณุสมบัติความเป็นอิสระตามประกาศตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศเรือ่งคณุสมบัตแิละขอบเขตการด�าเนนิงาน 
   ของคณะกรรมการตรวจสอบ อาทิเช่น 
   • ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ  1  ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ 
    นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย  
   • ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการท่ีมสีว่นรว่มบรหิาร ลกูจา้ง พนกังาน ท่ีปรกึษาท่ีไดเ้งนิเดอืนประจ�า หรอืผูม้อี�านาจควบคมุ 
    ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
   • ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง   
    ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน
   • ไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง   
    และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของส�านักงานสอบบัญชี    
    ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่
   • ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชีพใดๆ  ซ่ึงรวมถงึการให้บรกิารเป็นท่ีปรกึษากฎหมายหรอืท่ีปรกึษาทางการเงนิ   
    ซึง่ไดร้บัคา่บรกิารเกนิกวา่สองลา้นบาทตอ่ปีจากบริษัท  บรษัิทใหญ่  บริษัทย่อย บรษัิทรว่ม หรือนติบุิคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง 
      ท้ังนี ้ในกรณท่ีีผูใ้ห้บรกิารทางวิชาชีพเป็นนติบุิคคล ให้รวมถงึการเป็นผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ 
      ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย
   • ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัท
   • ด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไม่เกิน 5 แห่ง

 5.4  วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการ
  • กรรมการบริษัทและกรรมการอิสระมีวาระด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปีนับแต่วันแต่งตั้ง  
  • กรรมการอิสระไม่สามารถด�ารงต�าแหน่งเกิน 9 ปีต่อเนื่อง

 5.5  การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ
กรรมการบริษัทหนึ่งในสามจะต้องออกจากต�าแหน่งตามข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม กรรมการบริษัทท่ีครบวาระด�ารงต�าแหน่ง  
อาจไดร้บัการพจิารณาเสนอช่ือตอ่ท่ีประชุมผูถ้อืหุ้นเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษัิทตอ่เนือ่งได ้และเมือ่มีกรรมการบรษัิทท่านใดพน้จากต�าแหนง่ 
หรือมีเหตุใดที่กรรมการบริษัทไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระให้ผู้ที่ได้รับต�าแหน่งแทนอยู่ในต�าแหน่งนั้นเพียงเท่าวาระของกรรมการบริษัท
ที่พ้นจากต�าแหน่งเหลืออยู่

 5.6  หน้าที่และความรับผิดชอบ  
  1.  กรรมการบริษัท
   • ก�าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ  กลยุทธิ์และนโยบาย  และมีการทบทวนแผนกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง       
   • ติดตามและรับผิดชอบในการด�าเนินงานของบริษัท  โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย  
   • รักษาผลประโยชน์ของบริษัทโดยไม่แสวงหาประโยชน์ส่วนตน หรือการกระท�าการใด  ๆ  ท่ีขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท   
   • ตั้งมั่นในหลักธรรมมาภิบาล   
  2. กรรมการตรวจสอบ
   • จัดท�ากฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ  
    กฎบตัรตอ้งไดร้บัอนมัุตจิากคณะกรรมการบรษัิทและมกีารสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดงักลา่วอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 
   • สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ
   • สอบทานการด�าเนนิงานของบรษัิทให้ถกูตอ้งตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์  ตลอดจนกฎหมายอ่ืน 
    ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัท
   • สอบทานให้บริษัทมีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี และความเป็นอิสระของหน่วยตรวจสอบภายใน
   • พิจารณารายการท่ีเกี่ยวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตท่ีอาจมี 
    ผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์
   • พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้นเลื่อนต�าแหน่ง และประเมินผลงานของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
   • พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เสนอเลิกจ้าง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท 
   • พิจารณาแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงตามรายการความเสี่ยงระดับองค์กรและระดับปฏิบัติงานท่ีอาจ 
    ส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานของบริษัท   
   • สอบทานกระบวนการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต (whistleblowing) เพ่ือให้สอดคล้องตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี 
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  3. กรรมการอิสระ
   ให้เป็นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการตรวจสอบ 

 5.7 การประชุมคณะกรรมการ  
  1.  การประชุมคณะกรรมการบริษัท
      คณะกรรมการบรษัิทจะจดัให้มีการประชุมอย่างนอ้ย 3 เดอืนครัง้ตามข้อบังคบับรษัิท และก�าหนดวนัประชุมอยา่งเป็นทางการ 
   ล่วงหน้าตลอดปี โดยเลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุมท่ีมีรายละเอียดครบถ้วน และ 
   เอกสารประกอบการประชุมท่ีมเีนือ้หาท่ีจ�าเป็นและเพยีงพอในการตดัสนิใจให้กรรมการแตล่ะท่านลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 วนั 
   ก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณา    

  ในปี  2558  มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท  5  ครั้ง สรุปการเข้าประชุมดังนี้

 
รายชื่อกรรมการ หมายเหตุ

นายเชฐ พัฒนกุล 5/5

นายฮานส์ เฮ็นริค เมลชัวร์ 1/1 ไม่กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 
ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2558

นายเบนจามิน เจมส์ แฮร์รีส 4/4 เข้ารับต�าแหน่งกรรมการแทนนายฮานส์ 
เฮ็นริค เมลชัวส์   
ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน  2558

นางสาวแอนนี่ โซเฟียร์ เวียร์แมน 5/5

นายสุจิตร ศรีเวทย์บดี 5/5

นายรักชัย  สกุลธีระ  2/2 3/3 ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการอิสระ / 
กรรมการตรวจสอบ และเข้ารับต�าแหน่ง
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร  
ตั้งแต่วันที่  28  กรกฏาคม 2558

ดร.อนุพันธ์  กิจนิจชีวะ 5/5

นายกุลเวช  เจนวัฒนวิทย์ 5/5

นายแจน แดม ปีเดอร์เซ่น 2/2 3/3 เข้ารับต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบแทน
นายรักชัย  สกุลธีระ   
ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม  2558
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รายงานประจำาปี 2558  
บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำากัด (มหาชน)30

  2.  การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
   คณะกรรมการตรวจสอบก�าหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้งตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและ 
   ก�าหนดวันประชุมอย่างเป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบจะส่งหนังสือเชิญประชุม  
   ระเบียบวาระการประชุมท่ีมีรายละเอียดและเหตุผลครบถ้วน และเอกสารประกอบการประชุมท่ีมีเนื้อหาท่ีจ�าเป็นและ 
   เพียงพอในการตัดสินใจให้กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าก่อนการประชุมประมาณ  5 วัน เพ่ือให้กรรมการตรวจสอบ 
   มีเวลาเพียงพอในการศึกษาก่อน   
 
  ในปี  2558 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง สรุปการเข้าประชุมดังนี้

รายชื่อกรรมการ หมายเหตุ

ดร.  อนุพันธ์     กิจนิจชีวะ / / / / /

นายรักชัย         สกุลธีระ  / / ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการอิสระ 
/ กรรมการตรวจสอบตั้งแต่วันที่  28  
กรกฏาคม 2558

นายกุลเวช       เจนวัฒนวิทย์ / / / / /

นายแจน แดม ปีเดอร์เซ่น / / เข้ารับต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบแทน
นายรักชัย  สกุลธีระ  ตั้งแต่วันที่ 13 
สิงหาคม  2558
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 5.8  ค่าตอบแทนกรรมการ
กรรมการบริษัทไม่ได้รับผลตอบแทนใด ๆ ในรูปของผลประโยชน์หรือค่าตอบแทนใด ๆ ท้ังสิ้นในการเข้ามาเป็นกรรมการบริษัท  
ยกเวน้กรรมการอสิระและกรรมการบริหารท่ีไดค้า่ตอบแทนในรปูของคา่ตอบแทนกรรมการประจ�าปีและคา่เบ้ียประชุม คณะกรรมการบรษัิท 
ได้พิจารณาแล้วว่าค่าตอบแทนกรรมการเหมาะสมเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมในหมวดเดียวกัน  

 ในปี 2558  บริษัทจ่ายค่าตอบแทนรายปีและค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ ตำาแหน่ง
ค่าตอบแทนกรรมการ

หมายเหตุค่าตอบแทน
 (ปี 2557)

ค่าเบี้ย 
ประชุมรวม

นายสุจิตร ศรีเวทย์บดี กรรมการบริหาร 376,950 42,000

ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ กรรมการอิสระ  
ประธานกรรมการตรวจสอบ

376,950 77,000

นายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์ กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ

251,300 66,000 เข้ารับต�าแหน่งกรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ  
ตั้งแต่วันที่  23  เมษายน 2557

นายแจน แดม ปีเดอร์
เซ่น

กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ

376,950 54,000 เข้ารับต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่
วันที่ 13 สิงหาคม  2558  
(เดิม “กรรมการอิสระ) 

นายรักชัย สกุลธีระ กรรมการบริหาร 251,300 36,000 - เข้ารับต�าแหน่งกรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่  23  เมษายน 2557
- ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการอิสระ / 
กรรมการตรวจสอบ และเข้ารับต�าแหน่ง
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร  
ตั้งแต่วันที่ 28  กรกฏาคม  2558
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 5.9 การปฐมนิเทศกรรมการ
บริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการท่ีเข้ารับต�าแหน่งใหม่ เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบนโยบายธุรกิจ รวมท้ังข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 
เช่น โครงสร้างทุน ผู้ถือหุ้น ผลการด�าเนินงาน ข้อมูลระบบต่างๆ ที่ใช้งานภายในบริษัท รวมทั้งกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ซึ่งเป็นข้อมูล 
ที่เป็นประโยชน์ส�าหรับการเป็นกรรมการ

ในปี 2558 บริษัทมีกรรมการบริหารเข้ารับต�าแหน่งใหม่ จ�านวน 1 ท่าน (นายเบนจามิน เจมส์ แฮร์รีส) ซึ่งได้รับการอบรมตามโปรแกรม
เรียบร้อยแล้ว  

 5.10 การสรรหากรรมการ
รายละเอียดปรากฏในหัวข้อ  “การจัดการ”  เรื่องการสรรหากรรมการและผู้บริหาร 

 5.11 การประเมินผลตนเองของกรรมการ
  1.  คณะกรรมการบริษัท
   คณะกรรมการไดมี้การประเมินผลตนเองของกรรมการท้ังคณะส�าหรบัการปฏบัิตงิานในปี 2558 ตามแนวทางก�ากบัดแูลกจิการ 
   ของบรษัิทจดทะเบียนท่ีก�าหนดโดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  จากผลการประเมินในภาพรวมสรปุวา่คณะกรรมการบรษัิท 
   ปฏบัิตหินา้ท่ีเป็นไปตามความรบัผดิชอบท่ีก�าหนดไวใ้นข้อบงัคบัของบรษัิท แตอ่ย่างไรกต็าม บรษัิทยังไมส่ามารถเปิดเผย 
   คะแนนประเมิน ณ ขณะนี้ได้
  2.  คณะกรรมการตรวจสอบ  
   คณะกรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวมท้ังคณะตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีส�าหรับบริษัท 
   จดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด   

   ผลการประเมินตนเองในปี  2558  สรุปว่าคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานครบถ้วนตามแนวทางการปฏิบัติงานของ 
   คณะกรรมการตรวจสอบ และข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยเรื่องคุณสมบัติและหน้าท่ี 
   ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

 5.12  การบริหารจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมการจัดให้มีระบบบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกหน่วยงานของบริษัท เพื่อป้องกันและจัดการความเสี่ยงตามท่ีก�าหนดไว 
้ในแผนการจัดการ  พร้อมท้ังจัดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง คณะกรรมการจึงได้มอบหมายให้ 
คณะกรรมการตรวจสอบเปน็ผู้มีหน้าทีก่�ากับดแูล ติดตามและตรวจสอบการบรหิารจดัการความเสีย่งตามที่ก�าหนด  เพือ่ใหม้ัน่ใจว่าบรษิทั
มีการด�าเนินการด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแนวทางการบริหารความเสี่ยงร่วมกับฝ่ายจัดการและผู้ตรวจสอบภายใน และมีความเห็นว่าบริษัท
มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เพียงและเหมาะสม ตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจ�าปี 2558

 5.13  หน่วยงานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อท�าหน้าท่ีในการตรวจสอบความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน  
การติดตามผลการด�าเนินงานของฝ่ายจัดการ และการดูแลความเสี่ยงโดยหน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานอิสระ และรายงานผลโดยตรงกับ 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท   

 ในปี  2558  มีนางสาวธัณย์จิรา  คุณาธิศรีตระกูล  ท�าหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน  

 5.14  เลขานุการบริษัท
เพ่ือให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 3/2551  
เมือ่วนัท่ี 8 สงิหาคม 2551 ไดม้มีตแิตง่ตัง้บริษัท เบรนนแ์ท็ก อินกรเีดียนส ์(ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน) โดยนางสาวพชัรย์ี มณธีรรมวงศ ์
ท�าหน้าที่เลขานุการบริษัท จนถึงปัจจุบัน 
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คุณสมบัติของเลขานุการบริษัท
 1. มีความรอบรู้และเข้าใจในธุรกิจของบริษัท
 2. เข้าใจบทบาทหน้าที่ของเลขานุการบริษัท
 3. มีความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย กฎระเบียบของส�านักงานก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 4. ไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตัวจากโอกาสทางธุรกิจของบริษัท รวมทั้งเก็บรักษาความลับของบริษัทเป็นอย่างดี
 5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ 
 6. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ

หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
 1. จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น 
 2. จัดการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมท้ังดูแลและประสานงานให้มีการปฏิบัติ 
  ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบอื่น 
  ที่เกี่ยวข้อง
 3. ดแูลการแตง่ตัง้ การเปลีย่นแปลงวาระการด�ารงต�าแหนง่ของกรรมการ และจดทะเบียนการเปลีย่นแปลงกรรมการตอ่เจา้หนา้ท่ี 
  ที่เกี่ยวข้อง
 4. จัดท�าและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
  (ก)  ทะเบียนกรรมการ
  (ข)  หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจ�าปีของบริษัท
  (ค)  หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. ด�าเนินการให้กรรมการและผู้บริหารจัดท�ารายงานการมีส่วนได้เสีย ตามที่กฎหมายก�าหนด
 6. เกบ็รกัษารายงานการมีสว่นได้เสยีท่ีรายงานโดยกรรมการหรอืผูบ้รหิาร และจดัสง่ส�าเนารายงานการมีสว่นไดเ้สยีตามมาตรา 89/14 
   ให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันท�าการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
 7. ด�าเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนประกาศก�าหนด

นโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์เป็นท้ังการกระท�าท่ีผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และ 
นโยบายของบรษัิท ห้ามมิให้ท�าการซ้ือขายหลกัทรพัย์ท่ีกระท�าโดยอาศยัสาระและข้อมูลท่ีไมเ่ปิดเผยตอ่สาธารณะ คณะกรรมการ พนกังาน 
และลูกจ้าง ไม่ว่าจะอยู่ในระดับใด ผู้ซ่ึงรับรู้ข้อมูลท่ีมิใช่ข้อมูลสาธารณะเกี่ยวกับบริษัท หรือธุรกิจใดๆ ไม่อาจจะใช้ข้อมูลดังกล่าวนั้น 
ท้ังโดยทางตรงและโดยทางอ้อม หรือใช้ข้อมูลท่ีไม่เปิดเผยต่อสาธารณะในการซ้ือหรือการขายหลักทรัพย์ของบริษัทหรือการท�าธุรกิจ 
ในท�านองเดียวกัน ห้ามมิให้กรรมการบริษัท พนักงาน และลูกจ้างคนอ่ืนๆ ซ้ือและขายหลักทรัพย์ของบริษัทและหลักทรัพย์อ่ืนๆ  
เพราะเหตท่ีุวา่พวกเขา(ลกูจา้ง) ไดค้รอบครองข้อมูลท่ีเป็นสาระส�าคญั วสัด ุท่ีไมเ่ปิดเผยตอ่สาธารณะหรอืไม่ยินยอมให้ คนอ่ืนซ้ือหรอืขาย
หลักทรัพย์ในนามของตนเอง การซื้อขายใดๆ ที่ซื้อ-ขายโดยบุคคลอื่นในนามของตนจะถือเป็นการกระท�าด้วยตนเอง ข้อมูลที่ไม่เปิดเผย 
ต่อสาธารณะเป็นข้อมูลท่ีไม่อาจจะเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกของบริษัท (รวมท้ังญาติหรือเพื่อร่วมธุรกิจ และโดยมิพักต้อง 
ค�านึงถึงวัตถุประสงค์ในการเปิดเผย) จนกว่าเจ้าหน้าที่ผู้มีอ�านาจของบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอต่อสาธารณะแล้ว 

นโยบายการต่อต้านการทุจริต
บริษัทมุ่งมั่นและส่งเสริมในการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม ยึดหลักจริยธรรม และการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความยั่งยืน  
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง  

เม่ือวันท่ี  9  ตลุาคม  2558  บรษัิทไดก้�าหนด “นโยบายการตอ่ตา้นการทุจรติ”  เป็นหนึง่ในนโยบายหลกัของบรษัิท และไดจ้ดัท�า “นโยบาย
การต่อต้านการคอร์รัปช่ัน” รวมถึงก�าหนดให้มีแนวทางปฏิบัติและการตรวจสอบ เพ่ือให้ผู้บริหารและพนักงานได้รับทราบและยึดถือ 
เป็นบรรทัดฐานในการปฏบัิตงิาน  รวมถงึประกาศเจตนารมยเ์ข้ารว่มเป็นสมาชิกแนวรว่มปฏบัิตขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นคอรร์ปัชัน่ 
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
 บรษัิท ไทยโพลอีะครลิคิ จ�ากดั (มหาชน) มุง่มัน่และสง่เสรมิในการประกอบกจิการดว้ยความเป็นธรรม ยึดหลกัจริยธรรม 
จรรยาบรรณ และการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือสร้างความย่ังยืน ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง 

 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีด�าเนินธุรกิจให้เป็นไปในทางท่ีก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและสร้างความเป็นธรรมกบั
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายควบคู่ไปกับการสร้างสรรสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

 คณะกรรมการบริษัทได้ใช้หลักบรรษัทภิบาลเป็นบรรทัดฐานในการควบคุมการบริหารจัดการธุรกิจให้มีความโปร่งใสและ
เป็นธรรม  เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ถือหุ้นของบริษัท ผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งสังคมและชุมชนที่บริษัทด�าเนินกิจการอยู่     

 เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการ การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม  บริษัทจึงได้ก�าหนดเป็นนโยบายการก�ากับดูแล
กจิการของบรษัิทในทิศทางเดยีวกนักบัท่ีตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก�าหนดในปี 2549 โดยไดม้กีารแบ่งหมวดหมูอ่อกเป็น 
5 หมวด   ดังรายละเอียดที่ปรากฎได้ชัดและครอบคลุมทุกเรื่อง ในหัวข้อการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

 การต่อต้านการทุจริต
 บรษัิทจงึมกีารจดัท�า จรรยาบรรณในการท�างาน ข้อปฏบัิติทางธรุกจิ ส�าหรบัพนกังานทุกคนท่ีท�างานในกลุม่บรษัิท รวม
ทั้งกิจการทั้งหลายในกลุ่มเพื่อเป็นข้อปฏิบัติในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทดังนี้

 “พนกังานจะตอ้งไม่ใช้เงนิของบรษัิทในการจา่ยคา่อามิสสนิจา้งท้ังทางตรงและทางอ้อมให้แกเ่จา้หนา้ท่ีของทางราชการ 
หรือลูกจ้างของรัฐ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย หรือไม่เหมาะสม  “อามิสสินจ้าง” ในที่นี้ครอบคลุมไปถึงเงินและของก�านัลที่
มีมูลค่าที่เกินไปจากพิธีการปกติ  และรายการค่ารับรองที่เกินกว่าขอบเขตของความพอดี

 การให้ของก�านัลและค่ารับรองแก่บุคคลที่สามอาจกระท�าได้ในภาคธุรกิจที่มีธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบเนื่องกันมา หากแต่
จะต้องอยู่ภายใต้มูลค่าของความพอดี และจะต้องไม่ฝ่าฝืนกับกฎหมายที่บังคับใช้อยู่  พนักงานจะต้องไม่ให้ของก�านัลและการ
รับรองใด ๆ ที่เสี่ยงต่อความเสื่อมเสียชื่อเสียงของบริษัท และกลุ่มบริษัท และพนักงานในกรณีข้อมูลดังกล่าวเป็นที่เปิดเผยต่อ
สาธารณชน”

 พนักงานจะต้องไม่แสวงหาหรือรับของก�านัลหรือค่ารับรองจากบุคคลใดท่ีเช่ือว่ามีอิทธิพลต่อการด�าเนินธุรกิจท่ีเกี่ยว
โยง  พนักงานจะต้องไม่รับการเลี้ยงรับรองใดๆ ที่ผิดวิสัยแห่งไมตรีจิตทางธุรกิจที่ยอมรับได้โดยมีเรื่องผลประโยชน์แอบแฝงอยู่   
ทั้งนี้พนักงานจะต้องส่งคืนของก�านัลที่ไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ยอมรับได้หรือบริจาคให้แก่องค์กรการกุศล

 การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
 บริษัทตระหนักถึงคุณค่าความส�าคัญของพนักงาน ยอมรับในความแตกต่างของแต่ละบุคคล และความสามารถในการ
สร้างสรรงานของพนักงานทั้งชายและหญิงที่ท�าให้ธุรกิจด�ารงคงอยู่ได้  

 พนักงานทุกคนจะได้รับปฏิบัติจากบริษัทด้วยความเคารพและอย่างมีเกียรติ รวมถึงได้รับความเท่าเทียมกันส�าหรับ
โอกาสในการพัฒนาทักษะในการท�างานและความก้าวหน้าในอาชีพ

 การพิจารณาคัดเลือกพนักงานใหม่  การเลื่อนต�าแหน่ง จะต้องพิจารณาจากพื้นฐานของความสามารถของบุคคลท่ี
ต้องการในหน้าที่ความรับผิดชอบนั้นๆ แต่เพียงอย่างเดียว และจะต้องไม่พิจารณาจากปัจจัยอื่นๆ หรือผลการท�างานในส่วนที่
ไม่เกี่ยวข้อง    กล่าวโดยรวมได้ว่าความส�าเร็จและความก้าวหน้าของพนักงานบริษัทขึ้นอยู่กับความสามารถและผลการท�างาน
ของพนักงานแต่เพียงประการเดียว
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 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
 บริษัทถือว่างานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจและเป็นความรับผิดชอบที่มี
ต่อสังคม จึงได้ทบทวนนโยบายเพื่อน�าสู่การปฏิบัติ และมีการประกาศใช้ใหม่เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม  2557  ดังต่อไปนี้  
 
 1.  ปฏิบัติตามกฏหมาย ข้อก�าหนด ที่ประกาศใช้อยู่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ด�าเนินการพัฒนาระบบการจัดการ
     อาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน มอก. 18001 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และ 
     หลักปฏิบัติของกลุ่มธุรกิจ โดยน�ากฎเกณฑ์ข้อก�าหนดมาจัดท�าเป็นมาตรฐานขั้นต่�าในการด�าเนินงาน 
 2.  ด�าเนินการลดความเสี่ยง ป้องกันและควบคุมอันตราย การบาดเจ็บ โรคจากการท�างาน มลพิษด้านสิ่งแวดล้อม  
     และหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อพนักงาน ผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงชุมชน   
 3.  ด�าเนินการป้องกันการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยจากการท�างาน ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
 4.  ปฏิบัติตามมาตรฐานในการทิ้งหรือก�าจัดของเสีย และจะลดของเสียให้มีปริมาณน้อยที่สุด รวมถึงใช้ทรัพยากร
     พลังงาน น้�า อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้มีการจัดท�าวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย  
 5.  จัดให้มีมาตรฐานความปลอดภัยอาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อม ส�าหรับผู้รับเหมา และ/หรือ ผู้มาติดต่อ โดยด�าเนิน
     การภายใต้นโยบายและกฏระเบียบขององค์กร    
 6.  ให้ความร่วมมือและด�าเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร นโยบาย ถึงพนักงาน บุคคลภายนอกท้ังภาคราขการ เอกชน
 7.  จัดให้มีการพิจารณาผลงาน ด้านความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
     และสิ่งแวดล้อม โดยถือเป็นห้วข้อหลักในการประเมินผลงานประจ�าปีของพนักงานทุกคน
 8.  ก�าหนดหน้าท่ีรับผิดชอบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อม ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหาร
     และพนักงานทุกคนทั้งในเวลาท�างานและนอกเวลาท�างาน 
 9.  ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาความรู้ความสามารถ โดยจัดการฝึกอบรมให้ความรู้และปลูกฝังจติส�านึก                                                                                                                                         
  10. ยึดมั่นต่อความรับผิดชอบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จะต้องมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนวงจร
 11. จัดสรรทรัพยากรที่จ�าเป็นอย่างเหมาะสมเพื่อให้การด�าเนินงานสอดคล้องกับนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
 12. พัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เช่น การลดโลกร้อนด้วยการ  
             ประหยัดพลังงาน ตัวอย่างเช่น                             

 บริษัทจัดท�า cost saving โดยใช้ชื่อว่า Led for Front  office วัตถุประสงค์เพื่อ ลดไฟฟ้าของระบบแสงสว่าง โดยการ
เปลี่ยนหลอดไฟ LED แทนหลอดไฟ T8 ซึ่งเป็นโครงการที่ประหยัดพลังงานและลดการปล่อย CO 2 ได้จริง ตามมาตรการ 
ของกระทรวงพลังงาน                  

 การร่วมพัฒนาชุมชน
 ชุมชนและสังคม  :  บริษัทจะยังคงด�าเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ  สังคมและชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่   โดย

เฉพาะอย่างย่ิง  การเพิม่โอกาสในการศกึษาและพฒันาศกัยภาพของเยาวชน ท้ังดา้นกฬีา  การสรรคส์รา้งนวตักรรม วทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  รวมถึงการร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานราชการในการป้องกันการด�าเนินการใด ๆ  ที่อาจเป็นอันตรายหรือ
อาจส่งผลกระทบต่อชุมชน

 สิ่งแวดล้อมต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม   
 บริษัทให้ความใส่ใจกับเพื่อนบ้าน คอยสอดส่องดูแลไม่ให้เกิดความร�าคาญใจหรือสร้างความเดือดร้อนให้กับเพื่อนบ้าน
บริเวณโดยรอบโรงงาน ให้ความรู้แก่โรงเรียนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง 
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โครงการสำาคัญสำาหรับชุมชนและสังคมภายในบริษัทของปี 2558

9 มกราคม 2558  
มอบทุนการศึกษา

บริษัท มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 
เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ

6 มีนาคม 2558 
ฉีดวัคซีนภูมิคุ้มกัน ป้องกันโรคคอตีบ
และบาดทะยัก

บรษัิทรว่มกบัภาครฐั ให้ความรูแ้ละฉีดวคัซีน ป้องกนัโรคคอตบี 
และบาดทะยัก ให้กับพนักงาน

7-9 เมษายน 2558 
ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับ
โรคที่มาในช่วงฤดูร้อน

บริษัทดูแลพนักงานโดยจัดกิจกรรมเย็นใจคลายร้อน   
มีเครื่องดื่มเย็น ๆ บริการพนักงาน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ 
ให้คำาแนะนำาความรู้เกี่ยวกับโรคที่มาในช่วงฤดูร้อน  
แก่พนักงานภายในโรงงาน 

10 เมษายน 2558 
รณรงคเ์มาไม่ขับช่วงเทศกาลสงกรานต์

บริษัทและพนักงานร่วมกิจกรรมรณรงค์เมาไม่ขับ 
(ช่วงเทศกาลสงกรานต์) เพื่อให้พนักงานตระหนักถึง
การขับขี่อย่างปลอดภัย
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16 พฤษภาคม 2558 
มอบทุนการศึกษา บุตรพนกังาน

บริษัทสนับสนุนการศึกษา เพื่อเป็นการสร้างกำาลังใจโดยมอบ
ทุนการศึกษาให้กับบุตรพนักงานจำานวน 7 ทุน

25 พฤษภาคม 2558  
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
จากแผ่นดินไหว ประเทศเนปาล

บริษัทมอบเงินให้แก่หน่วยงานศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ
สภากาชาดไทย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากแผ่นดินไหว 
ประเทศเนปาล

7 กรกฎาคม 2558  
รณรงค์โรคที่ติดเชื้อกับทางเดินหายใจ 
(Mers-Cov)  

บริษัทรณรงค์โรคที่ติดเชื้อกับทางเดินหายใจ ด้วยการสื่อสาร
ให้พนักงานเข้าใจถึงวิธีการป้องกันการแพร่หลายเชื้อโรคที่มา
กับทางเดินหายใจ 
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25 กรกฎาคม 2558  
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา 

บริษัท ตระหนักถึงความสำาคัญทางพระพุทธศาสนา ร่วมกับ
พนักงานถวายเทียนพรรษาและมอบจตุปัจจัยเครื่องไทยทาน 
ให้แก่วัดนครชุ่มชื่นในเทศกาลเข้าพรรษา

29 กรกฎาคม 2558   
กิจกรรมรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา

บริษัทร่วมกับพนักงานรณรงค์งดเหล้าในช่วงเทศกาลเข้า
พรรษา โดยใช้บริเวณด้านหน้าโรงงานในการแจกเครื่องดื่ม
ท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ พร้อมท้ังใบปลิวแผ่นพับในการให้ความรู้
และตระหนักถึงอันตราย ระหว่างวันท่ี 31 กรกฎาคม – 27 ตุลาคม 

12 สิงหาคม 2558  
กิจกรรมจัดงานวันแม่

บริษัทส่งตัวแทนพนักงานร่วมกับองค์การบริหารตำาบลและ
ชุมชนโดยรวม จัดกิจกรรมทางด้านสังคมใน
วันเฉลิมพระชนม์พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 

9 พฤศจิกายน 2558  
ร่วมใจตอ่ต้าน การทุจริตคอร์รับช่ัน และ
ประพฤติมิชอบ

บริษัทและพนักงานร่วมกันรณรงค์ต่อต้าน
การทุจริตคอร์รับชั่นและประพฤติมิชอบ โดยใช้บริเวณ
ด้านหน้าบริษัทในการจัดกิจกรรม
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23 พฤศจิกายน - 29 ธันวาคม 2558  
กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด

บริษัทจัดกีฬาต้านยาเสพติดประจำาปี 2558 โดยมีกีฬาประเภท
ต่าง ๆ  เพื่อให้พนักงานห่างไกลและหลีกเลี่ยงยาเสพติด และเกิด
ความสามัคคีในองค์กร

28 พฤศจิกายน 2558 
ร่วมทำา กิจกรรมปลูกป่าชายเลน และ 
ปล่อยปูม้า

พนักงาน และผู้บริหารบริษัทฯ ร่วมทำากิจกรรมปลูกป่าชาย
เลน และ ปล่อยปูม้า วันที่ 28 พฤษจิกายน 2558 ณ อุทยาน
สิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร  ค่ายพระรามหก ตำาบลชะอำา 
อำาเภอชะอำา จังหวัดเพชรบุรี



ANNUAL REPORT 2015
THAI POLY ACRYLIC PUBLIC COMPANY LIMITED   39

5 ธันวาคม 2558   
กิจกรรมงานวันพ่อ  

บริษัทส่งตัวแทนร่วมกิจกรรมทางด้านสังคมในวันเฉลิม
พระชนม์พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมกับ
องค์การบริหารชุมชนและชุมชนโดยรวม

22 ธันวาคม  2558 
กิจกรรมโครงการส่งเสริมและ
ให้ความรู้เก่ียวกับแปรรูปแผ่นอะคริลิค

คณะชุมชนภายนอกหรือชุมชนบริเวณใกล้เคียง 
เข้ามาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการแปรรูปอะคริลิค โดยทั้งนี้
ได้มีคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 
เข้าศึกษาดูงานเก่ียวกับการแปรรูปอะคริลิค ห้อง Technical Center

25 ธันวาคม 2558 
กิจกรรมรณรงค์สวมหมวกนิรภัย
ในการขับขี่รถจักรยานยนต์

บริษัทและพนักงาน ร่วมกันรณรงค์สวมหมวกนิรภัยในการขับขี่
รถจักรยานยนต์ เพื่อให้พนักงานเกิดความปลอดภัยในการขับขี่
รถจักรยานยนต์ ณ บริเวณด้านหน้าโรงงาน

29 ธันวาคม2558   
กิจกรรมเลี้ยงปีใหม่

พนักงานบริษัท ร่วมงานสังสรรค์และงานส่งท้ายปีเก่า 2558 
ต้อนรับปีใหม่ 2559 โดยมีพนักงานร่วมแสดงกิจกรรมบนเวที
เพือ่สรา้งความสขุและรอยยิม้ให้กบัพนกังานหลงัจากการทำางาน
มาเป็นระยะเวลา 1 ปี
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ความรับผิดชอบของกรรมการในการจัดทำารายงานการเงิน

 บริษัทถือเป็นนโยบายทางการบัญชีและการเงินท่ีคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการก�ากับดูแลให้มีการ 
น�าเสนองบการเงินและสารสนเทศทางการเงินดังท่ีปรากฏในรายงานประจ�าปีของบริษัทโดยจัดให้มีการจัดท�าตามมาตรฐาน
การบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไป เพ่ือให้การเปิดเผยข้อมูลและงบการเงินมีความถูกต้องครบถ้วนและโปร่งใส รวมท้ังการจัดการ 
ให้มรีะบบการควบคมุภายใน และผา่นการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบไปดว้ยกรรมการอิสระท้ัง 3 ท่านท่ี
ยังท�าหนา้ท่ีในฐานะคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ดว้ย ท่ีแตล่ะท่านลว้นเป็นผูท้รงคณุวฒุแิละมีอสิระในการจดัท�า 
ระบบการตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีการเงินรวมท้ังการตรวจสอบทุกรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน (Related Party Transactions) 
เพื่อให้เกิดความโปร่งใสว่ารายการดังกล่าวไม่มีผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกัน (Conflict of Interest)อันอาจท�าให้บริษัทฯสูญเสีย 
ผลประโยชน์ได้ ท้ังนี้เพื่อสร้างความน่าเช่ือถือได้ของงบบัญชีการเงินของบริษัทซ่ึงถือเป็นเจตนารมณ์และนโยบายของ 
บริษัทในการด�าเนินธุรกิจตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

 คณะกรรมการบรษัิททุกท่านไดพ้จิารณาและตรวจทานรายงานงบบัญชีการเงนิประจ�าปี 2558 แลว้และ มีความมัน่ใจวา่ 
งบการเงินของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 มีความถูกต้องเรียบร้อยและจัดท�าข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรอง
โดยท่ัวไปตามความเห็นท่ีผู้สอบบัญชีได้แสดงไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี รวมท้ังได้มีการถือปฏิบัติอย่างสม่�าเสมอ และ 
มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

(นางสาวแอนนี่ โซเฟียร์  เวียร์แมน)
ประธานคณะกรรมการ

(นายเชฐ  พัฒนกุล)
กรรมการผู้จัดการ
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
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2558 2557 2556

รายได้ (ล้านบาท) 1,150.37 1,245.35 1,420.11

ค่าใช้จ่าย (ล้านบาท) 1,070.71 1,205.72 1,378.09

กำาไรสุทธิต่อปี (ล้านบาท)     62.14      31.42      33.42

กำาไรต่อหุ้น (บาท)       0.51        0.26        0.28

จำานวนหุ้น (ล้านหุ้น) 121.50    121.50    121.50

สินทรัพย์ (ล้านบาท)   927.96    934.32    988.48

หนี้สิน (ล้านบาท)   280.49    323.80    379.00

ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)   647.48    610.52    609.48

มูลค่าหุ้นตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)       5.33        5.02        5.01
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ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

2558 2557 2556

รายได้ (ล้านบาท) 1,150.37 1,245.35 1,420.11

ค่าใช้จ่าย (ล้านบาท) 1,070.71 1,205.72 1,378.09

กำาไรสุทธิต่อปี (ล้านบาท)     62.14      31.42      33.42

กำาไรต่อหุ้น (บาท)       0.51        0.26        0.28

จำานวนหุ้น (ล้านหุ้น) 121.50    121.50    121.50

สินทรัพย์ (ล้านบาท)   927.96    934.32    988.48

หนี้สิน (ล้านบาท)   280.49    323.80    379.00

ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)   647.48    610.52    609.48

มูลค่าหุ้นตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)       5.33        5.02        5.01
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1. ผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำาเนินธุรกิจ
สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการด�าเนินธุรกิจในปี 2558 โดยสังเขปดังนี้

     (ก) บริษัทยึดม่ันและปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมท่ีเน้นให้ความส�าคัญต่อ พนักงาน

และชุมชน มีการส่งเสริมฝึกอบรมให้พนักงานทุกระดับมีความเข้าใจและมีทักษะในการท�างานร่วมกัน ท�าให้เกิดความปลอดภัย

มีสุขอนามัยท่ีดีพร้อมท้ังจัดการให้มีสิ่งแวดล้อมท่ีดีในการท่ีท�างานโดยมีคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ 

สภาพแวดลอ้มในการท�างาน ( SHE Committee) ท�าหนา้ท่ีก�ากับดแูล ก�าหนดนโยบายวัตถปุระสงคเ์ป้าหมายและการจดัท�าแผนการปรบัปรงุ  

(SHE Improvement Plan) ประจ�าปีอย่างต่อเนื่องรวมทั้งยังมีการติดตามและประเมินผลงานระหว่างปี

นอกจากนี้บริษัทยังให้ความส�าคัญต่อการปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการท�างานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อผู้

ปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพต่อผลผลิต

ด้วยการเล็งเห็นถึงความปลอดภัยในการท�างานเป็นหนึ่งในนโยบายที่ส�าคัญจึงให้ถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานและผู้บริหาร

ทุกคนที่จะต้องยึดมั่นในหลักการและกฏระเบียบด้านความปลอดภัยในการท�างานเป็นส�าคัญ

บริษัทได้ผ่านการตรวจสอบและได้ใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (TIS18001) 

อันเป็นการยืนยันถึงการด�าเนินการธุรกิจที่ให้ความสนใจต่อความปลอดภัยฯ ของพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกคน

     (ข) ในท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจถดถอยท่ัวโลกปัญหาการเมืองท้ังภายในและต่างประเทศและปัญหาด้านเสถียรภาพของค่าเงิน

บาทท่ีมีแนวโน้มแข็งค่าและอ่อนค่าอย่างรวดเร็วมากข้ึน เมื่อเทียบกับสกุลเงินส�าคัญของต่างประเทศโดยเฉพาะเงินเหรียญสหรัฐ ซ่ึงส่ง 

ผลกระทบโดยตรงตอ่การจ�าหนา่ยสนิคา้ท้ังในประเทศและตา่งประเทศ ซ่ึงบรษัิทสามารถรกัษาดลุยภาพ สดัสว่นการขายระหวา่งในประเทศ

และต่างประเทศเพื่อปรับปรุงผลก�าไรเบื้องต้นให้ได้มากที่สุด  ซึ่งในปี 2558 บริษัทยังคงรักษาสัดส่วนการขายต่างประเทศไว้ได้ตลอดปี 

เพื่อใหไ้ดร้บัประโยชน์จากค่าเงินบาททีอ่อ่นคา่ลงเมื่อเทียบกบัเงนิเหรยีญสหรฐั แต่ผลกระทบจากปญัหาเศรษฐกิจและการเมอืงในประเทศ

ท่ีไม่แน่นอนส่งผลกระทบต่อปริมาณการขายแผ่นพลาสติกระบบ Casting และระบบเครื่องรีดในประเทศมาก ท้ังจากปัญหาเศรษฐกิจ

ในประเทศและยอดขายที่สูญเสียไปจากการขายแผ่น ABS/HIPS ในอุตสาหกรรมการผลิตตู้เย็น อุตสาหกรรมยานยนต์ อันเป็นผลจาก 

ทีผู่้ผลิตรายใหญ่ยังคงรักษาก�าลังการผลิตแผ่นดังกล่าวของเขาเพื่อใช้เองและลดการสั่งซื้อจากบริษัทลง ซึ่งโดยภาพรวมยอดการผลิตและ

จ�าหน่ายแผ่นพลาสติกระบบเครื่องรีด ในปี 2558 ก็มีปริมาณลดลงมากเมื่อเทียบกับปีก่อน  

     (ค) บริษัทยังคงเน้นการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานสูงขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งภายในประเทศ

และต่างประเทศอีกท้ังก�าหนดเป้าหมายในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการลดความสูญเสียจากขบวนการผลิตเพื่อผลด้านการลด

ตน้ทุนการผลติโดยรวมและสรา้งความแตกตา่งของตวัผลติภณัฑข์องบรษัิทเพือ่หลกีเลีย่งการขายท่ีเนน้เฉพาะการแขง่ขันดา้นราคาเท่านัน้

2.    ผลการดำาเนินงาน
ในปี 2558 บริษัทมีรายได้จากการขายสุทธิ 1,127.23 ล้านบาท ลดลง จ�านวน 90.33 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 

7.42 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน อย่างไรก็ตามบริษัทมีก�าไรสุทธิในปี 2558 เพิ่มขึ้นจ�านวน 30.72 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรา
ร้อยละ 97.78 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน สาเหตุของก�าไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากบริษัทสามารถบริหารการขายกลุ่มสินค้า 

ท่ีบรษัิทมีความสามารถในการแข่งขันไดอ้ย่างมีประสทิธภิาพและไดมี้การปรบัปรงุประสทิธภิาพในการผลติและการบรหิารงานให้ดข้ึีน  
ส่งผลท�าให้อัตราก�าไรจากการด�าเนินงานเพิ่มข้ึนเท่ากับอัตราร้อยละ 5.01 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนท่ีอัตราร้อยละ 0.97 และ 
อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นปี 2558 เพิ่มขึ้นเป็นอัตราร้อยละ 9.60 เมื่อ เปรียบเทียบกับปีก่อนอยู่ที่อัตราร้อยละ 5.15 

คำาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำาเนินงาน
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ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 

รายละเอียดลูกหนี้ มีดังต่อไปนี้ 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เปรียบเทียบ 3 ปี 2556 - 2558    

31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556

พันบาท % พันบาท % พันบาท %

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 2,323 0.9% 6,878 2.4% 4,840 1.6%

ค้างช�าระ ไม่เกิน 3 เดือน 4,907 2.0% 2,530 0.9% - 0.0%

รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 7,230 2.9% 9,408 3.3% 4,840 1.6%

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 189,557 77.3% 217,118 75.8% 277,411 89.3%

ค้างช�าระ

        ไม่เกิน 3 เดือน 39,817 16.2% 55,504 19.4% 26,991 8.7%

         3 - 6 เดือน 3,809 1.6% 258 0.1% 1,105 0.4%

         6 - 12 เดือน 410 0.2% 588 0.2% - 0.0%

         มากกว่า 12 เดือน 4,400 1.8% 3,701 1.3% 245 0.1%

รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 237,993 97.1% 277,169 96.7% 305,752 98.4%

รวมลูกหนี้การค้า 245,223 100.0% 286,577 100.0% 310,592 100.0%

หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (4,400) -1.8% (1,958) -0.7% (1,958) -0.6%

รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ 240,823 98.2% 284,619 99.3% 308,634 99.4%
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 ลูกหนี้การค้าของบริษัทในปี 2556 – 2558 มีจ�านวน 240.82 ล้านบาท 284.62 ล้านบาทและ 308.63 ล้านบาทตาม
ล�าดับ ซ่ึงประกอบด้วยลูกหนี้การค้าประเภทกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน และลูกหนี้การค้าประเภทกิจการท่ีไม่เกี่ยวข้องกัน ลูกหนี ้
การค้าของบริษัทได้รับเครดิตเทอมอยู่ระหว่าง 30-90 วัน ขึ้นอยู่กับข้อตกลงและเงื่อนไขการค้าของแต่ละราย
 โดยเฉลี่ยระยะเวลาเก็บหนี้ในแต่ละปีของบริษัท ตั้งแต่ 2556-2558 อยู่ที่ 89 วัน 88 วันและ 85 วันตามล�าดับ ณ  
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และปี 2557 บริษัทมีการตั้งส�ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่จ�านวน 1.96 ล้านบาท และในปี 2558 บริษัท
มีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่จ�านวน 4.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.44 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการพิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่ม

ข้ึนในระหว่างปี บริษัทมีนโยบายการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยพิจารณาจากอายุของลูกหนี้ และประวัติการช�าระหนี้และการ 
คาดการณ์ถึงโอกาสในการได้รับช�าระหนี้จากลูกหนี้ในอนาคต
 ลกูหนีก้ารคา้ของบรษัิทในปี 2556-2558 สว่นใหญ่เป็นลกูหนีท่ี้ยงัไม่ถงึก�าหนดช�าระและเกนิก�าหนดช�าระไมเ่กนิ 3 เดอืน 
คิดเป็นร้อยละ 99.6 ร้อยละ 98.5 และร้อยละ 96.4 ของลูกหนี้การค้ารวมก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และมีลูกหนี้การค้าที่ค้าง
ช�าระเกิน 3 เดือนขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 0.5 ร้อยละ  1.6 และร้อยละ 3.6  ตามล�าดับ

 บริษัทได้มีการติดตามกับลูกหนี้ที่ค้างช�าระเกิน 6 เดือนขึ้นไปอย่างใกล้ชิดตลอดจนมีการพิจารณาด�าเนินการทวงถาม 
ฟ้องร้องทางกฎหมายและการต้ังส�ารองค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญส�าหรับลูกหน้ีรายอ่ืน ๆ  หากลูกหน้ีรายน้ัน ๆ  มีปัญหาในการช�าระเงิน

สินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือของบริษัท ประกอบด้วยรายละเอียดที่ส�าคัญดังนี้
สินค้าคงเหลือ เปรียบเทียบ 3 ปี 2556 - 2558    

31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556

พันบาท % พันบาท % พันบาท %

สินค้าส�าเร็จรูป 47,405 38% 60,728 40% 45,705 35%

วัตถุดิบ 26,714 22% 39,229 26% 34,991 27%

อะไหล่และวัสดุโรงงาน 45,232 37% 49,539 33% 44,701 34%

สินค้าระหว่างทาง 4,234 3% 2,652 2% 6,059 5%

รวม 123,585 100% 152,148 100% 131,456 100%

หัก รายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสิทธิที่จะได้รับ (13,847) -11% (9,305) -6% (5,850) -4%

รวม 109,738 89% 142,843 94% 125,606 96%
 

         สินค้าคงเหลือของบริษัทในปี 2556-2558 มียอดคงเหลือ 125.61 ล้านบาท 142.84 ล้านบาทและ 109.74 ล้านบาท
ตามล�าดับ มีอัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือที่ 23.01 เท่า 20.38 เท่าและในปี 2558 อยูที่ 17.37 เท่า และคิดเป็นระยะเวลา
ขายสินค้าเฉลี่ยอยู่ที่ 16 วัน 18 วันและในปี 2558 ที่ 21 วัน
         

         สินค้าคงเหลือที่ลดลงในปี 2558 เมื่อเทียบกับปีก่อนเนื่องจากมีการควบคุมปริมาณวัตถุดิบและสินค้าส�าเร็จรูป เพื่อให้
สอดคล้องกับปริมาณการขายที่เปลี่ยนแปลง

 บริษัทมีนโยบายในการตั้งส�ารองค่าเผื่อมูลค้าสินค้าลดลง เพื่อปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ โดย
ค�านึงถึงสินค้าคงเหลือที่เคลื่อนไหวช้า (Slow Moving) และมีอายุในการจัดเก็บนานเกิน 1 ปี ประกอบกับการค�านวณเปรียบเทียบ
ราคาทุนกับราคาที่คาดว่าจะขายได้ (Net Realizable Value) โดยมูลค่าของรายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่ได้รับ ใน
ปี 2556-2558 มีจ�านวน 5.85 ล้านบาท 9.31 ล้านบาทและในปี 2558 มีจ�านวน 13.85 ล้านบาท ซึ่งสาเหตุหลักที่เพิ่มขึ้น เนื่อง
มาจากการตั้งส�ารองเพิ่มขึ้นในส่วนของวัตถุดิบที่มีอายุในการจัดเก็บนานเกิน 1 ปี
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ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ในปี 2556-2558 บริษัทมีรายละเอียดดังนี้ 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)

ประเภททรัพย์สิน
31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

ที่ดิน 241.11 63% 241.11 61% 241.11 60%

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 41.91 11% 38.68 10% 9.52 2%

เครื่องจักรและอุปกรณ์ 84.39 22% 90.15 23% 78.29 19%

เครื่องตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้ส�านักงานและยานพาหนะ 8.04 2% 6.04 2% 7.25 2%

สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง 5.50 1% 17.68 4% 67.45 17%

รวม 380.95 100% 393.66 100% 403.62 100%

       
 ในระหว่างปี 2558 บริษัทได้จัดซื้อสินทรัพย์ทั้งสิ้นเป็นจ�านวนเงิน 11.89 ล้านบาท (ปี 2557 : 7.64 ล้านบาท) บริษัท
มีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร ในปี 2556-2558 ที่ 13.21%, 12.39% และ 20.98% ในปี 2558

3.    ฐานะการเงิน
      สินทรัพย์
       ณ  วันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น เท่ากับ 927.96 ล้านบาท ลดลงเท่ากับ 6.36 ล้านบาท
หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 0.68 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน โดยสาเหตุหลักเป็นผลมาจากการลดลงในหมวดที่ดิน อาคาร และ
อุปกรณ์เมื่อเทียบกับปีก่อน 

       หนี้สิน
       ณ  วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  บริษัทมีหนี้สินรวม จ�านวนเท่ากับ 280.49 ล้านบาท ลดลงจ�านวน  43.31 ล้าน
บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 13.38 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน โดยเป็นผลมาจากการลดลงของหนี้สินหมุนเวียน จ�านวน 
44.67 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 14.79 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน สาเหตุหลักมาจากส่วนของเจ้าหนี้การค้าที่ลดลง
อันเป็นสาเหตุมาจากสัดส่วนการผลิตที่ลดลงจากผลกระทบปริมาณด้านการขายที่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ส่งผลให้
อัตราการส่วนของหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับอัตราร้อยละ 43.3 ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน ที่อัตราร้อยละ  53.0       

       สภาพคล่อง   
     ปี 2558 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิจากการด�าเนินงาน  เท่ากับ 126.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน เท่ากับจ�านวน  

113.22 ล้านบาท  สาเหตุมาจากการลดลงของลูกหนี้การค้าและสินค้าคงเหลือ อันเป็นผลมาจากปริมาณการขายท่ีลดลง
ในขณะท่ีก�าไรจากการด�าเนินงานเพิ่มข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับปีก่อนส่งผลให้เงินสดสุทธิจากการด�าเนินงานเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบ
กับปีก่อน กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จ�านวนเท่ากับ12.69 ล้านบาทลดลงจากปีก่อนจ�านวน 7.37 ล้านบาท และ
กิจกรรมจัดหาเงินจ�านวน 25.12 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจ�านวน 6.02 ล้านบาท ตามล�าดับ สาเหตุหลักส�าหรับการ
ลดลงจากปีก่อนในกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนบริษัทเนื่องจากมีการลงทุนในทรัพย์สินลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน
ส่วนกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินลดลงเป็นผลมาจากการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามผลการด�าเนินงานปี 2557  
ท่ีลดลงเม่ือเปรยีบเทียบกบัปีกอ่น(2556) สง่ผลให้เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดในปี 2558  เพิม่ขึน้จากปี 2557 จ�านวน 88.91 ลา้นบาท

บริษัทมีกระแสเงินสดรับสุทธิจากการด�าเนินงานเพิ่มข้ึน และกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนและกระแสเงินสดจาก
กิจกรรมจัดหาเงินลดลง ท�าให้อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัทในปี 2558 ยังคงมีสภาพคล่องที่สูง เท่ากับ 2.12 เท่า เพิ่มขึ้น
เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนซึ่งอยู่ในระดับ เท่ากับ 1.79 เท่า  
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โครงสร้างเงินทุน 
บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.43 เท่า ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนซึ่งเท่ากับ 0.53 เท่าเป็น

ผลมาจากการลดลงในส่วนของเจ้าหนี้การค้าตามที่กล่าวในข้างต้น
 

จากฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานในปี 2558 โดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2559 ลงวันที่ 
25 กุมภาพันธ์ 2559  คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติการจ่ายเงินปันผลส�าหรับปี 
2558 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาทโดยจ่ายจากผลการด�าเนินงานของปี 2558 คิดเป็นจ�านวนเงินรวมทั้งสิ้น เท่ากับ 48,600,000.00 
บาท (สี่สิบแปดล้านหกแสนบาทถ้วน) หรือคิดเป็นอัตราเงินปันผลร้อยละ 78.21 ของก�าไรสุทธิส�าหรับปี 2558  โดยเสนอให้มี
ก�าหนดการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ในวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

4.  ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อการดำาเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต  
    
    ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการด�าเนินงานในอนาคต   ได้อธิบายไว้ในข้อ 1. เรื่องปัจจัยความเสี่ยงแล้ว 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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งบการเงิน
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พันธกิจ
ใหความสำคัญตอความตองการของลูกคา
ทำงานรวมกันเพื่อใหบรรลุคำสัญญา
พัฒนาศักยภาพบุคคล และใหรางวัลกับความสำเร็จ
สงเสริมความคิดสรางสรรคและการคนพบสิ�งใหม
ปฏิบัติตอกันดวยความเคารพและซื่อสัตย
รับผิดชอบตอความปลอดภัยสุขอนามัยและสิ�งแวดลอม

วิสัยทัศน�
เราจะเติบโตไปขางหนาและสรางผลตอบแทนที่ดีใหกับทั้งในธุรกิจแผนอะคริลิคและแผนพลาสติก

www.thaipolyacrylic.com

สำนักงานใหญ

เลขที่ 60-61 หมู 9 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 
ตำบลกระทุมลม อำเภอสามพราน นครปฐม 73220
โทรศัพท :  0 2429-2020, 0 2429-2487-8, 0 2889-8720-5
โทรสาร  :  0 2429-2541, 0 2888-5953

สำนักงานขาย

เลขที่ 134/5 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตนไทร 
เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท :  0 2860-8765-70
โทรสาร  :  0 2860-9106, 0 2860-8762
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