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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
 

บริษัท ไทยโพลอีะคริลคิ จ ำกดั (มหำชน) เป็นผู้น ำในกำรผลติและจ ำหนำ่ยแผน่อะคริลคิแบบหลอ่ (Cast Acrylic Sheet) และ
พลำสติกแบบเคร่ืองรีด (Extrude Plastic Materials) หลำยประเภทตำมชนิดของวตัถดุิบ เช่น แผ่น ABS, HIPS (ไฮอิมแพคโพล ี
สไตลนี) และแผน่ PP หรือ พลำสติกลกูฟกู แผน่ PS และแผน่ PMMA  เป็นต้น ปัจจบุนับริษัทมีก ำลงักำรผลติรวมประมำณ 22,000 
ตนัตอ่ปี 
 
บริษัทจดทะเบียนจดัตัง้ในปี 2528 ภำยใต้กำรบริหำรของ คณุจรูญ  ลิม้ไชยำวฒัน์ และครอบครัว  โดยใช้เงินทนุจดทะเบียน 10 
ล้ำนบำทและเพิ่มขึน้เป็น 121,500,000 บำท   
 
ในปี 2537  บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภำพเป็นบริษัทมหำชนจ ำกดั ทะเบียนเลขที่ 0 10 7 537 00 225 7 และได้จดทะเบียนใน
ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
 
ในวนัท่ี 22 เมษำยน 2556 ที่ประชมุสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปีของบริษัท ได้มีมติอนมุตัใิห้เปลีย่นแปลงมลูคำ่หุ้นท่ีตรำไว้ของบริษัท
จำกเดิมมลูคำ่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท เป็นมลูคำ่หุ้นละ 1 บำท โดยบริษัทได้จดทะเบยีนเปลีย่นแปลงมลูคำ่หุ้นกบักระทรวงพำณิชย์ 
เมื่อวนัท่ี 10 พฤษภำคม 2556  
 
ในปัจจบุนับริษัทมีผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ คือ บริษัท Lucite International  ผู้ผลติเมทธิล เมทำคริเลต และแผน่อะคริลคิรำยใหญ่ของโลก  
 
วิสัยทัศน์ 
“เรำจะเติบโตไปข้ำงหน้ำและสร้ำงผลตอบแทนที่ดีให้กบัทัง้ในธุรกิจแผน่อคริลคิและแผน่พลำสติก” 
 
พันธกิจ 

 ให้ควำมส ำคญัตอ่ควำมต้องกำรของลกูค้ำ 

 ท ำงำนร่วมกนัเพื่อให้บรรลคุ ำสญัญำ 

 พฒันำศกัยภำพบคุคล และให้รำงวลักบัควำมส ำเร็จ 

 สง่เสริมควำมคิดสร้ำงสรรค์และกำรค้นพบสิง่ใหม่ 

 ปฎิบตัิตอ่กนัด้วยควำมเคำรพและซื่อสตัย์ 

 รับผิดชอบตอ่ควำมปลอดภยัสขุอนำมยัและสิง่แวดล้อม 
  
เป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ 
บริษัทมีวตัถปุระสงค์ในกำรประกอบธุรกิจเพื่อขยำยปริมำณกำรขำยและรำยได้จำกระบบกำรผลติ ทัง้ระบบหลอ่และระบบรีดแผน่
โดยกำรใช้เคร่ืองจกัรอปุกรณ์ที่มปีระสทิธิภำพ  และกำรพฒันำผลติภณัฑ์ใหม่ๆ  อยำ่งตอ่เนื่องนอกจำกนีบ้ริษัทยงัมีแผนในกำร
ปรับปรุงประสทิธิภำพกำรผลติและคณุภำพของผลติภณัฑ์ในแตล่ะปี เพื่อให้สำมำรถแขง่ขนัได้กบัผู้ผลติแผน่ในภำคพืน้เอเซีย และ
ขยำยตลำดไปยงัภำคพืน้อื่น 
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ส ำนกังำนใหญ่และโรงงำนตัง้อยูเ่ลขที่ 60-61 หมู ่9 ถนนพทุธมณฑล สำย 4 
 ต ำบลกระทุม่ล้ม  อ ำเภอสำมพรำน  
 จงัหวดันครปฐม 73220 
 โทรศพัท์ 0 2429-2020,  
  0 2429-2487-8, 0 2889-8720-5 
 โทรสำร   0 2429-2541,  02888-5953     
ส ำนกังำนขำยตัง้อยูเ่ลขที ่  134/5  ถนนกรุงธนบรีุ 
  แขวงคลองต้นไทร  เขตคลองสำน  
  กรุงเทพฯ  10600 
  โทรศพัท์  0 2860-8765-70 
  โทรสำร    02860-9106, 0 2860-8762 
  เว็บไซต์  http://www.thaipolyacrylic.com 
 

นำยทะเบยีน   บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
   ชัน้  1 ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
   ทำวเวอร์ บี (ข้ำงสถำนทตูจีน) 
     93 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 
     กรุงเทพ ฯ 10400 
   โทรศพัท์  0 2009 9999 
   โทรสำร   0 2009 9001 
ผู้สอบบญัชี   บริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั  
  ชัน้ 33 อำคำรเลครัชดำ 
  193/136-137 ถนนรัชดำภิเษกแขวงคลองเตย 
  เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ 10110 
  ตู้ปณ. 1047 กรุงเทพฯ 10501 
  โทรศพัท์ 0 2264-0777 
  โทรสำร   0 2264-0789-90 
  เว็บไซต์  http://www.ey.com 
 

ที่ปรึกษำกฎหมำย     นำยสรัุตน์  จนัทร์แก้ว  
       ส ำนกักฎหมำยบีซี ลเีกิล แอดไวเซอร์   

   52 ซอยลำดพร้ำว 81 (ฐิติพร) 
   แขวงคลองเจ้ำคณุสงิห์  เขตวงัทองหลำง กรุงเทพ ฯ 
  โทรศพัท์ 0 2539-3230 
   โทรสำร   0 2539-3230 ตอ่ 103  

นิติบคุคลที่บริษัทถือหุ้นตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป        -   ไมม่ี   -  

http://www.thaipolyacrylic.com/
http://www.ey.com/
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ลักษณะการประกอบธุรกจิ 
 

ภำพรวมกำรประกอบธุรกิจของบริษัท 
 
บริษัทเป็นผู้ผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์แผ่นอะคริลิคแบบหลอ่ (cast acrylic sheet) และพลำสติกแบบเคร่ืองรีด (extruded 
plastic materials) หลำยประเภทตำมชนิดของวตัถดุิบ เช่น แผ่น ABS แผ่น HIPS (ไฮอิมแพคโพลีสไตรีน)และแผ่น PP หรือ
พลำสติกลกูฟกู เป็นต้น 

 
1. โครงสร้างรายได้   
โครงสร้ำงรำยได้รวมของสำยผลติภณัฑ์  ตัง้แตปี่  พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ. 2558 

         หนว่ย : ล้ำนบำท 

สายผลิตภณัฑ์ ปี พ.ศ. 2558 ปี พ.ศ. 2557 ปี พ.ศ. 2556 
รำยได้ ร้อยละ รำยได้ ร้อยละ รำยได้ ร้อยละ 

แผ่นอะคริลิค 
 

789.16 
 

68.60 
 

828.69 
 

66.54 
 

844.69 
 

59.48 

แผ่นพลำสติกระบบรีด 
 

337.14 
 

29.31 
 

388.86 
 

31.23 
 

547.52 
 

38.55 

รำยได้จำกกำรขำยสทุธิ 
 

1,126.30 
 

97.91 
 

1,217.55 
 

97.77 
 

1,392.21 
 

98.04 

รำยได้คำ่บริกำร 
 

0.93 
 

0.08 
 

0.00 
 

0.00 
 

0.00 
 

0.00 

รำยได้อ่ืน 
 

23.14 
 

2.01 
 

27.80 
 

2.23 
 

27.90 
 

1.96 

รวมรายได้ 
 

1,150.37 
 

100.00 
 

1,245.35 
 

100.00 
 

1,420.11 
 

100.00 

 
2.  ผลิตภณัฑ์ของบริษัทจ าแนกตามขบวนการผลิตได้ดังต่อไปนี ้

 
 2.1 สายการผลิตแผ่นอะคริลิคแบบหล่อ (Cast acrylic production lines) 
ปัจจุบนับริษัทมีสำยกำรผลิตแผ่นอะคริลิคแบบหลอ่ทัง้สิน้ 3 สำยกำรผลิต  (Cast Acrylic Sheet)  โดยมีก ำลงักำรผลิตรวมที่ 
10,000 ตนัตอ่ปี โดยแผน่อะคริลคิที่บริษัทผลติและจ ำหนำ่ยจ ำแนกตำมกำรใช้งำนได้ดงันี  ้

(ก) แผน่อะคริลคิที่ใช้งำนทัว่ไป (General Purpose Grade) ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำช่ือ “Moden Glas”และ   
“Sign Ad” ซึง่นิยมใช้กนัแพร่หลำยในกำรผลติป้ำยโฆษณำป้ำยช่ือบริษัทร้ำนค้ำท ำชิน้งำนแปรรูป และงำนตกแตง่ภำยใน
และภำยนอกอำคำรเป็นต้นแผน่อะคริลคิดงักลำ่วที่ใช้มีทัง้สีใสและหลำกหลำยสีตำมควำมนิยมหรือสำมำรถผลิตให้ตรง
กบัควำมต้องกำรใช้งำนของลกูค้ำในแตล่ะรำย เนื่องจำกบริษัทมีควำมเช่ียวชำญพร้อมเคร่ืองมืออปุกรณ์ห้องวิจยัที่ใช้ใน
กำรเทียบส ีหรือ match สไีด้อยำ่งแมน่ย ำและรวดเร็ว 
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(ข) แผน่อะคริลคิสขุภณัฑ์ (Sanitary ware grade หรือ Bath Acrylic Sheet) ที่บริษัทผลิตมีหลำกหลำยเกรดและหลำย
สี ตำมควำมต้องกำรของลกูค้ำโดยแผ่นสขุภัณฑ์ดงักล่ำวสำมำรถน ำไปขึน้รูปท ำอ่ำงอำบน ำ้หรือถำดรองของที่
อำบน ำ้แบบฝักบวั ซึง่ผลติและจ ำหนำ่ยทัว่โลกภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ “Moden Glas“ และ “Lucite TS” เป็นต้น 
 

(ค) แผ่นอะคริลิคเกรดพิเศษที่ใช้งำนเฉพำะ (Specialty grade) เป็นแผ่นอะคริลิคชนิดพิเศษที่บริษัทได้พฒันำขึน้ให้
เหมำะกบักำรใช้งำนแต่ละประเภท เช่นแผ่นอะคริลิคทนแรงกระแทกสงู(Impact modified cast sheet) เป็นแผ่น
อะคริลิคที่ทนแรงกระแทกไม่แตกง่ำย มีควำมคงทนแรงกระแทกมำกกว่ำแผ่นอะคริลิคเกรดธรรมดำถึง 6 เท่ำ หรือ 
แผ่นอะคริลิคที่ออกแสงด้ำนข้ำง หรือ แผ่น LMS (Light Management Solutions) ที่ผลิตให้มีกำรออกแสงสว่ำง
ด้ำนข้ำงเพื่อเหมำะกับกำรใช้งำนท ำป้ำยหรือตู้ ไฟโฆษณำที่มีรูปแบบบำงมำกกว่ำป้ำยไฟทั่วไปช่วยให้ป้ำยไฟ
โฆษณำมีควำมบำงสวยงำมและประหยดัไฟมำกขึน้ เป็นต้น 

 
แผน่อะคริลคิเป็นแผน่พลำสติกประเภท Thermo Plastic ลกัษณะเป็นแผน่เรียบใส แต่สำมำรถผลิตได้หลำกหลำยสี
เช่นแผน่สโีปร่งแสงหรือทึบแสงเป็นต้น มีคณุสมบตัิพิเศษคือเมื่อได้รับควำมร้อนสงูจะอ่อนตวัลงสำมำรถดดัหรือขึน้
รูปเป็นแบบตำ่ง ๆ ได้เมื่อเย็นตวัลงจะแข็งตวัและคงสภำพไว้มีน ำ้หนกัเบำ ทนแรงกระแทกมำกกว่ำกระจกถึง 8 เท่ำ
สำมำรถแกะสลกัพน่สรีะบำยหรือท ำซิลค์สกรีนเป็นรูปหรือลวดลำยตำ่งๆ ซึง่นิยมน ำมำใช้ทดแทนวสัดหุลำยชนิดเช่น
กระจกเหลก็อลมูิเนียม และไม้อดัเป็นต้นและสำมำรถใช้เป็นวตัถดุิบในกำรผลิตวสัดอุปุกรณ์ในงำนตกแต่งบ้ำนและ
อำคำรส ำนกังำนสขุภณัฑ์ชนิดต่ำง ๆ และงำนใช้สอยเอนกประสงค์ตำมควำมต้องกำร เช่นแผ่นลอนหลงัคำบ้ำนตู้
โชว์สนิค้ำและเฟอร์นิเจอร์แผน่ป้ำยโฆษณำตู้โทรศพัท์สำธำรณะเป็นต้นปัจจุบนับริษัทสำมำรถผลิตแผ่นอะคริลิคที่มี
ควำมหนำได้ตัง้แต่ 1.0 ถึง 40 มิลลเิมตรและมีหลำยขนำดให้เลอืกใช้ตำมควำมเหมำะสม 

 
 2.2 สายการผลิตแผ่นพลาสติกระบบเคร่ืองรีด (Extrusion Lines) 

บริษัทยงัเป็นผู้ ผลิต และจ ำหน่ำยแผ่นเอบีเอส และแผ่นไฮอิมแพ็ครวมถึงพลำสติกชนิดอื่น ๆ อีกหลำยประเภทด้วยระบบรีด
(Extrusion System) ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ “Moden Plas” และรับผลติตำมค ำสัง่ซือ้จำกลกูค้ำทัง้ในและตำ่งประเทศ 
 
แผ่นเอบีเอสเป็นแผน่พลำสติกประเภท Thermo Plastic ผลติจำกเม็ดพลำสติก Polymer ชนิด Acrylonitrile Butadiene Styrene 
(ABS) มีคณุสมบตัิคือทนแรงกระแทกทนสำรเคมีฯลฯสำมำรถใช้ควำมร้อนในกำรขึน้รูปได้ดีมีผิวเงำมนัวำว 
 
แผ่นไฮอิมแพ็คเป็นแผ่นพลำสติกประเภท Thermo Plastic ผลิตจำกเม็ดพลำสติก Polymer ชนิด High Impact Polystyrene 
(HIPS) ลกัษณะโดยทัว่ไปคล้ำย ๆ แผน่เอบีเอสแตกตำ่งกนัในด้ำนคณุสมบตัิในกำรน ำไปใช้งำน 
 
ปัจจบุนับริษัทสำมำรถผลติแผน่เอบีเอส และแผน่ไฮอิมแพ็ค โพลีสไตลีน และแผ่นพลำสติกที่มีมลูค่ำเพิ่มอีกหลำกหลำยชนิด อำทิ
เช่น แผ่นอะคริลิค ระบบเคร่ืองรีด ทัง้แผ่นเรียบและแผ่นลำยเกล็ดน ำ้แข็ง (Frost) แผ่น PMMA capped ABS และแผ่นเรียบ PP 
และแผน่เรียบ HDPE และ LDPE เป็นต้น สำมำรถผลิตในขนำดควำมหนำตัง้แต่ 1.5 ถึง 10.0 มิลลิเมตร และมีขนำดหน้ำกว้ำงได้
ถึง 2.5 เมตร โดยใช้เคร่ืองรีดทนัสมยัที่ได้น ำเข้ำจำกผู้ผลติเคร่ืองจกัรชัน้น ำในตำ่งประเทศ 
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3.  การตลาดและภาวะอุตสาหกรรมการแข่งขัน 
 3.1 การพัฒนาทางการตลาด 

แผ่นอะคริลิค 
       บริษัทให้ควำมส ำคญัต่องำนวิจัยและพฒันำเสมือนหนึ่งเป็นเคร่ืองมือทำงวิทยำศำสตร์ในกำรพฒันำผลิตภณัฑ์ทัง้อะคริลิค
และพลำสติกระบบเคร่ืองรีดอื่น ๆ ที่มีคณุสมบตัิพิเศษ เป็นต้นว่ำ ช่วยประหยดัพลงังำน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งสำมำรถ
น ำไปใช้งำนได้หลำกหลำย เช่น ป้ำยไฟโฆษณำ หรือป้ำยไฟน ำแสง เป็นต้น นอกจำกนีแ้ล้วบริษัทยงัคงเดินหน้ำในกำรพฒันำ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ในกำรแปรรูปและขึน้รูปชิน้งำนแผ่นที่มีขนำดใหญ่และแผ่นที่มีควำมหนำถึง 40.0 มิลลิเมตร  รวมทัง้กำรพฒันำ
อย่ำงต่อเนื่องของกำรผลิตแผ่นสุขภณัฑ์ หรือแผ่นอ่ำงอำบน ำ้ (bathsheet grade) ที่มีคุณสมบัติในกำรขึน้รูปง่ำยขึน้ และมี
คุณสมบัติในกำรก ำจัดแบคทีเรีย (anti-bacterial) เพื่อเพิ่มมูลค่ำและสนองตอบควำมต้องกำรของลูกค้ำทัง้ในประเทศและ
ตำ่งประเทศ 
 
 แผ่นเอบีเอส และแผ่นไฮอิมแพ็คโพลีสไตรีน 
     บริษัทยงัคงให้ควำมส ำคญัในกำรพฒันำกำรปรับปรุงคณุภำพแผน่ดงักลำ่วให้ได้มำตรฐำนกำรผลิตแผ่นเอบีเอสและแผ่นไฮอิม
แพคฯ และที่ส ำคญัคือกำรปรับปรุงคณุภำพแผน่ให้ได้ตรงตำมมำตรฐำนและควำมคำดหวงัของลกูค้ำแต่ละรำย ทัง้นีเ้พรำะบริษัท
ผลติแผน่ดงักลำ่วให้ลกูค้ำตำมค ำสัง่ซือ้ของแตล่ะรำย ซึง่มีควำมแตกตำ่งกนัตัง้แตว่ตัถดุิบที่ตำ่งกนั และมำตรฐำนสินค้ำที่แตกต่ำง
กนัในแตล่ะรำยด้วย 

 
  บริษัทได้เพิ่มกำรท ำกำรตลำดแผ่น PE สตูรใหม่และแผ่นอะคริลิคระบบรีดที่ทนแรงกระแทกสงู (High Impact Extruded 
Acrylic Sheet) ที่สำมำรถใช้กบังำนประเภทต่ำง ๆ เช่น ผลิตชิน้ส่วนต่ำง ๆของอตุสำหกรรมประดบัยนต์ และใช้เป็นชิน้สว่น
ภำยในตู้แช่ และได้มีกำรพฒันำแผน่อะคริลคิระบบรีดที่มีสองชัน้ส ีหรือ dual colors โดยในเบือ้งต้นได้พฒันำแผ่นสีใสประกบสี
ขำว และแผน่สใีสประกบสดี ำ และจะมีกำรพิจำรณำเพิ่มสอีื่น ๆ ในโอกำสตอ่ไป 
 
   3.2 แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและภาวะการณ์แข่งขันแผ่นอะคริลิค (cast acrylic sheet) 
โดยภำพรวมควำมต้องกำรในกำรใช้แผ่นอะคริลิคส ำหรับปี  2558 มีปริมำณน้อยลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่ำนมำทัง้ตลำด
ภำยในประเทศและตลำดตำ่งประเทศที่ได้รับผลกระทบจำกภำวะเศรษฐกิจที่ยงัคงชะลอตวัลง ภำวะทำงกำรเมือง กำรชะลอกำร
ใช้จ่ำยของผู้บริโภค และควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปลีย่น ในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2558 ปริมำณกำรขำยในประเทศลดลง และ
ตำ่งประเทศเพิ่มขึน้เลก็น้อย แตส่ำมำรถรักษำผลก ำไรไว้ได้โดยกำรเพิ่มสดัสว่นกำรขำยผลติภณัฑ์ที่มีมลูค่ำเพิ่มมำกขึน้และกำร
ผสมผสำนสดัสว่นกำรขำยในแต่ละช่องทำงจดัจ ำหน่ำย (Product and Customer Mix Strategy) ตลอดจนกำรบริหำรด้ำน
นโยบำยรำคำขำย อีกทัง้กำรควบคุมต้นทุนและโสหุ้ ยกำรผลิต  ในคร่ึงปีหลังของปี 2558 กำรจ ำหน่ำยแผ่นอะคริลิค
ภำยในประเทศเร่ิมดีขึน้ แตก่ลุม่ลกูค้ำยำนยนต์ ได้รับผลกระทบจำกกำรชะลอตวัทำงเศรษฐกิจ และปัญหำทำงกำรเมืองท ำให้
ยอดขำยและผลก ำไรลดลงอยำ่งมนียัส ำคญั สว่นตลำดตำ่งประเทศได้ผลก ำไรเพิ่มขึน้จำกกำรออ่นตวัของคำ่เงินบำท ทำงบริษัท
ได้ผลกัดนักำรขำยตำ่งประเทศมำกขึน้แตป่ริมำณควำมต้องกำรก็ยงัไมส่ำมำรถมำชดเชยตลำดภำยในประเทศที่ลดลงได้ 
 
บริษัทคำดวำ่ควำมต้องกำรของแผน่อะคริลคิในปี 2559 มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึน้แตย่งัไมก่ลบัคืนสูภ่ำวะปกติและเศรษฐกิจโลกยงั
ไมม่ีแนวโน้มที่ดีขึน้โดยเฉพำะตลำดในเอเซียแปซิฟิค สหรัฐอเมริกำ และตะวนัออกกลำง  สว่นตลำดในประเทศขึน้อยู่กบัควำม
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เช่ือมัน่ในกำรด ำเนินกิจกำรของคูค้่ำและกำรเพิ่มกำรบริโภคของผู้บริโภค ทิศทำงหรือแนวโน้มของรำคำวตัถดุิบโดยเฉพำะน ำ้ยำ 
MMA ที่จะปรับตวัลดลงในปีหน้ำ จำกกำรคำดกำรณ์ควำมต้องกำรบริโภคที่เร่ิมดีขึน้ ซึ่งนบัเป็นควำมท้ำทำยที่บริษัทจะต้อง
รักษำระดบัรำคำให้สอดคล้องกบัต้นทนุกำรผลติ  อีกทัง้คำ่ใช้จ่ำยในกำรขำยที่มีแนวโน้มเพิ่มสงูขึน้ตำมกำรปรับเงินเดือนค่ำแรง 
(wage increase plan) แต่ที่ส ำคญับริษัทจ ำเป็นที่ต้องปรับกลยทุธทำงกำรตลำดกำรขำยของตลำดต่ำงประเทศตำมควำม
เหมำะสม โดยกระจำยและเพิ่มตลำดในแตล่ะภมูิภำค ให้สอดคล้องกบัควำมต้องกำรและกำรแขง่ขนัท่ีสงูขึน้  

 
แผ่นพลาสติกอื่นๆ ในระบบเคร่ืองรีด (extruded plastics) 
ผลติภณัฑ์แผน่พลำสติกระบบเคร่ืองรีด (extruded plastics) กวำ่ร้อยละ 90% ของยอดจ ำหนำ่ยในแตล่ะปีจะเป็นยอดจ ำหน่ำย
ในประเทศซึ่งในปี 2558 บริษัทได้ก ำหนดแผนในกำรเพิ่มกำรผลิตและจ ำหน่ำยแผ่นพลำสติกระบบเคร่ืองรีดโดยกำรเน้นกำร
ขยำยฐำนลกูค้ำในประเทศให้ครอบคลมุประเภทกำรใช้งำน (market segmentations by applications) มำกขึน้แต่ผลกระทบ
ทำงเศรษฐกิจและกำรเมืองท ำให้เกิดกำรชะลอตวัในควำมต้องกำรจำกอตุสำหกรรมประดบัยนต์ ยงัคงมีผลกระทบอยู่ จึงท ำให้
กำรผลติและจ ำหนำ่ยผลติภณัฑ์แผ่นพลำสติกระบบเคร่ืองรีดโดยภำพรวมมีปริมำณลดลงอย่ำงมำกในคร่ึงปีหลงัทัง้นีบ้ริษัทได้
ด ำเนินกำรขยำยตลำดในสว่นอื่น ๆ เพื่อมำทดแทนแตต้่องใช้เวลำอีกระยะหนึง่ 

 

4. การจัดหาวัตถุดิบ 
รำยละเอียดสดัสว่นกำรสัง่วตัถดุิบจำกในและตำ่งประเทศ 

                                  หนว่ย : ล้ำนบำท 
     ปี 2558    ปี 2557   ปี 2556 

ยอดสั่งซือ้ ร้อยละ ยอดสั่งซือ้ ร้อยละ   ร้อยละ  ร้อยละ 
ในประเทศ 
ตำ่งประเทศ 

 
รวม 

663.22 
14.09 

 
677.31 

97.92 
2.08 

 
100.00 

837.69 
24.60 

 
862.29 

97.15 
2.85 

 
100.00 

 

923.33 
22.44 

 
945.77 

97.61 
2.39 

 
100.00 

 
5. นโยบายการผลิตที่ส าคัญ 
บริษัทได้ด ำเนินนโยบำยกำรผลติ ในหวัข้อหลกัที่ส ำคญัดงันี ้
1. กำรก ำหนดเป้ำหมำยด้ำนกำรเพิ่มผลผลิต กำรลดเปอร์เซ็นต์ควำมสูญเสีย กำรใช้วัตถุดิบที่เหมำะสมและกำรเพิ่ม

ประสทิธิภำพในกำรผลติ เป็นต้น 
    2. กำรปรับปรุงเคร่ืองมือและอปุกรณ์ เพื่อลดเปอร์เซ็นต์กำรสญูเสียในระหว่ำงกำรผลิตลง และ    ปรับปรุงคณุภำพสินค้ำให้ได้
มำตรฐำน เป็นท่ียอมรับของลกูค้ำทัง้ในประเทศและตำ่งประเทศ 

3.   กำรจดัท ำแผนงำนเพื่อลดต้นทนุกำรผลิต (Cost Saving) เช่น กำรปรับปรุงขบวนกำรผลิต แผนงำนในกำรผลิต เป็นต้น 
เพื่อปรับปรุงต้นทนุในกำรผลติให้ลดลง ซึง่จะท ำให้สำมำรถแขง่ขนัในตลำดได้ 

4.  บริษัทยงัคงให้ควำมส ำคญัในกำรยกระดบักำรพฒันำผลิตภณัฑ์ใหม่โดยเฉพำะผลิตภณัฑ์พิเศษที่มีมลูค่ำเพิ่มโดยถือเป็น
นโยบำยทำงกำรค้ำของบริษัท  
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5.  บริษัทให้ควำมส ำคญัตอ่กำรพฒันำทกัษะควำมรู้ของบคุลำกร แม้จะได้รับผลกระทบจำกภำวะเศรษฐกิจถดถอยทัว่โลกก็
ตำม ทัง้นี ้บริษัทยงัคงให้ควำมส ำคญัมำกตอ่กำรพฒันำบคุลำกร โดยจดัประเภทวิชำกำรอบรมที่หลำกหลำย และสง่เสริมให้มีกำร
ประชมุหำรือแลกเปลีย่นควำมคิดเห็นระหว่ำงองค์กรมำกขึน้ ซึ่งวตัถปุระสงค์ก็เพื่อให้เกิดกำรพฒันำประสิทธิภำพ          กำรผลิต
ด้วยกำรสื่อสำรระหว่ำงกันที่ดีและมีกำรร่วมกันระดมควำมคิดเห็นกำรมีส่วนร่วมในขบวนกำรแก้ปัญหำ ซึ่งทัง้หมดนีจ้ะส่งผล
ประโยชน์ให้กบับริษัทในที่สดุ 

6.  กำรพฒันำและยกระดบัคณุภำพสนิค้ำและบริกำรอยำ่งตอ่เนื่องโดยกำรรับฟังควำมคิดเห็น ควำมต้องกำร และข้อร้องเรียน   
ต่ำง ๆ จำกลกูค้ำทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ และก ำหนดวิธีกำรที่เหมำะสมในกำรปรับปรุง พฒันำผลิตภณัฑ์  เพื่อควำมพึง
พอใจสงูสดุของลกูค้ำ 

7.  กำรให้ควำมส ำคญัต่อควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยัและสิ่งแวดล้อม ต่อพนักงำนและชุมชน ถือว่ำเป็นนโยบำยอนัดบัต้นๆ 
ของบริษัท ที่ก ำหนดให้เป็นหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรและพนกังำนทกุคนที่ต้องมีสว่นร่วมและใช้ในกำรประเมินผล
งำนเป็นส ำคญั 
 
6. ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม  
กำรด ำเนินกำรเพื่อลดผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม 
กำรควบคมุผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดจนผลกำรปฏิบตัิงำนจริงเมื่อเทียบกบัอตัรำสงูสดุที่กฎหมำยก ำหนด สรุปเป็นข้อ ๆ ได้
ดงัตอ่ไปนี ้

1. ผลกระทบเก่ียวกบัสำรเคมี Polychlorinated Biphenyls ที่อำจร่ัวออกมำจำกหม้อแปลง 
 ปัจจบุนัไมม่ีกำรใช้สำรเคมีดงักลำ่วกบัหม้อแปลงทัง้  6 ชดุ ของโรงงำน 

2. ผลกระทบเก่ียวกบั แอสเบสตอส  
 ไม่มีกำรใช้ แอสเบสตอส ในกระบวนกำรผลิต ส่วนพืน้ที่ที่มีแอสเบสตอสคือ พืน้ที่ที่ใช้กระเบือ้งมุงหลงัคำ ซึ่งได้

ด ำเนินกำรเปลี่ยนหลงัคำเป็น Metal sheet ไปแล้วบำงสว่น ส ำหรับพืน้ที่ที่ยงัเป็นหลงัคำกระเบือ้ง ได้มีกำรตรวจวดั
ปริมำณแอสเบสตอสเพื่อเฝ้ำระวงัปัญหำเป็นประจ ำทกุปี ซึง่คำ่อยูใ่นเกณฑ์มำตรฐำน 

3. ผลกระทบเก่ียวกบักำรเก็บสำรเคมี ซึง่มีอยูด่งัตอ่ไปนี ้
 ถงัเก็บน ำ้มนัเตำขนำด 15 ตนั 1 ถงั 5 ตนั 1 ถงั 
 ถงัเก็บ Methyl Methacrylate (MMA) ขนำด 50 ตนั 3 ถงั 
 ถงัเก็บน ำ้ชนิดหอสงู ขนำด 10 ตนั จ ำนวน 2 ถงั ใช้ส ำหรับ Cast Plant และ Extrusion Plant 
 ถงัเก็บน ำ้ขนำด 5 ตนั ส ำหรับหม้อไอน ำ้ 1 ถงั 
 บริเวณถงัเก็บน ำ้มนัเตำ ได้จดัท ำก ำแพงคอนกรีตล้อมรอบเพื่อป้องกนักำรร่ัวไหลลงดิน และกกัเก็บกรณีร่ัวไหล 
 บริเวณถงัเก็บ MMA ได้จดัท ำก ำแพงคอนกรีตล้อมรอบเพื่อป้องกนักำรร่ัวไหลลงดิน และกกั 
เก็บกรณีร่ัวไหลและมีระบบน ำ้สเปรย์ ในกรณีเกิดเหตฉุกุเฉิน 

4. ของเสยีและกำรก ำจดั 
 ของเสยีที่เป็นขยะ เช่น กระดำษ และเศษขยะทัว่ไป จำกส ำนกังำน  ได้ท ำสญัญำกบัหนว่ยงำนเทศบำลน ำไปก ำจดั 
 ของเสยีจำกกระบวนกำรผลติในโรงงำนท่ีเป็นขยะอนัตรำย ได้จดัสง่ให้บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน  จ ำกดั (มหำชน) ซึง่

เป็นบริษัทท่ีได้รับอนญุำตในกำรจดักำรกำกอตุสำหกรรมอยำ่งถกูต้องตำมกฎหมำย  
 แผน่อะคริลคิที่เหลอืเศษจำกกำรตดัแผน่ รวบรวมขำยให้แก่ลกูค้ำตำ่งประเทศ 
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 เศษโลหะจำกกำรท ำงำนของฝ่ำยซอ่มบ ำรุง รวบรวมขำยในประเทศ 
5. น ำ้ฝนท่ีตกลงในพืน้ท่ีโรงงำน 

 ในโรงงำนมีรำงระบำยน ำ้ตำมอำคำรตำ่ง ๆ ออกสูร่ำงระบำยน ำ้สำธำรณะ 
6. น ำ้เสยีที่ออกจำกโรงงำน 

 มีบอ่ดกัไขมนัก่อนท่ีน ำ้เสยีจะออกสูร่ำงระบำยน ำ้สำธำรณะและมบีอ่ปรับสภำพน ำ้เสยีอยูด้่ำนหลงัโรงงำน ซึง่ได้มีกำร
ตรวจสอบคณุภำพน ำ้ เพื่อตรวจสอบวำ่น ำ้เสยีที่ออกจำกโรงงำนไมม่ีกำรปนเปือ้นสำรเคมี โลหะหนกั ตำมทีก่ฎหมำย
ก ำหนด ซึง่ผลกำรตรวจวดัคำ่ที่ได้ไมเ่กินมำตรฐำนก ำหนดของกระทรวงอตุสำหกรรม และน ำ้เสยีของโรงงำนไมม่ี
สำรเคมีอนัตรำยเจือปนแตอ่ยำ่งใด  

7. อำกำศที่ออกจำกปลอ่ง 
 Casting Plant มีหม้อไอน ำ้ส ำหรับใช้งำนและส ำรองในกำรผลติ ผลกำรตรวจคณุภำพอำกำศจำกปลอ่ง อยูใ่นเกณฑ์

มำตรฐำน  
 Extrusion Plant มีปลอ่งระบำยอำกำศในกระบวนกำรผลติ ผลกำรตรวจคณุภำพอำกำศจำกปลอ่ง อยูใ่นเกณฑ์

มำตรฐำน 
8. บริเวณที่เก็บสำรเคมี 

 มีกำรจดัเก็บ V65 (2,4 – Dunethyl Valeronitrile) ซึง่ใช้เป็น Catalyst ในกระบวนกำรผลติมีพืน้ท่ีเก็บไว้อยำ่งมิดชิด 
ควบคมุอณุหภมูิกำรจดัเก็บพร้อมทัง้ติดตัง้อปุกรณ์แจ้งเหต ุในกรณีอณุหภมูิสงูผิดปกติ  และมีแผนฉกุเฉินควบคมุ 

 
จำกผลกำรวิเครำะห์ข้อมลูผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมตำมรำยละเอยีดด้ำนบน รวมทัง้ได้มีกำรจดัผู้ดแูลรับผิดชอบในแตล่ะสว่นอยำ่ง
ชดัเจน มีกฎระเบียบควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยัและสิง่แวดล้อม และมีกำรตดิตำมงำนอยำ่งตอ่เนื่อง  จึงไมป่ระสบปัญหำด้ำน
สิง่แวดล้อมในชว่งระยะเวลำที่ผำ่นมำ 
 
ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเพื่อควบคุมสิ่งแวดล้อมในช่วงปีที่ผ่านมาหรือในอนาคต 
คำ่ใช้จำ่ยในกำรควบคมุสิง่แวดล้อมในระยะ 3 ปี ได้แบง่ออกเป็นกลุม่ ๆ ได้ดงันี ้
 คำ่ใช้จำ่ยในกำรตรวจวดัด้ำนสิง่แวดล้อมทัง้ภำยในโรงงำนและนอกโรงงำน เป็นกิจกรรมตอ่เนื่องปีละประมำณ 300,000 บำท 
 คำ่ใช้จำ่ยในกำรปรับปรุงอปุกรณ์ เคร่ืองจกัร บ ำรุงรักษำและอื่น ๆ เป็นกิจกรรมตอ่เนื่องปีละประมำณ 1,000,000 บำท 
 คำ่ใช้จำ่ยในกำรจดักำรของเสยี เป็นกิจกรรมตอ่เนื่องปีละประมำณ 300,000 บำท 
 คำ่ใช้จำ่ยในกำรเตรียมด ำเนินกำรพฒันำระบบบริหำรจดักำรด้ำนสิง่แวดล้อมตำมมำตรฐำน ISO14001 ประมำณปีละ 200,000 
บำท 

 
งานที่ยงัไม่ส่งมอบ 
-ไมม่ี 
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ปัจจัยความเสี่ยง 
 
1.  ความเสี่ยงเกี่ยวกับการผลติ 
      1.1ควำมเสีย่งจำกกำรจดัหำวตัถดุิบ 
วตัถดุิบหลกัที่ใช้ในกำรผลติแผน่อะคริลคิ ได้แก่ MMA (Methyl Metha Acrylate) ซึง่บริษัทได้จดัซือ้จำกผู้ผลิตในประเทศเพื่อใช้ใน
กำรผลติตลอดทัง้ปีตำมแผนกำรสัง่ซือ้จำกผู้ผลิตตำมปริมำณที่เพียงพอและในรำคำตลำด โดยมีข้อตกลงซือ้ลว่งหน้ำก่อนสง่มอบ
หนึง่เดือน เพื่อเป็นกำรรับประกนัวำ่บริษัทจะมีวตัถดุิบดงักลำ่วเพียงพอตอ่กำรผลติเสมอโดยด้ำนรำคำที่จะตกลงกนัในแต่ละเดือน
จะใช้รำคำตลำดที่สำมำรถติดตำมได้จำกข้อมลูขำ่วสำรท่ีนำ่เช่ือถือและเป็นท่ีตกลงกนัได้ทัง้สองฝ่ำย 
 
สว่นในระบบกำรผลติแผน่พลำสติกด้วยเคร่ืองรีด หรือ Extrusion วตัถดุิบหลกัได้แก่เม็ดพลำสติก ABS, HIPS, PP และ PE  ซึง่สว่น
ใหญ่เป็นเม็ดพลำสติกที่ผลิตได้ในประเทศจะมีกำรน ำเข้ำอยู่บำงชนิดจำกต่ำงประเทศเฉพำะ ในกรณีที่เป็นชนิดพิเศษที่ไม่มีกำร
ผลติในประเทศเทำ่นัน้หรือในกรณีที่วตัถดุิบน ำเข้ำมีรำคำถกูกวำ่ 
 
จำกหลกักำรและแผนงำนในกำรจดัซือ้วตัถดุิบต่ำงๆไม่ว่ำจะเป็นวตัถดุิบในประเทศหรือน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศจึงเป็นกำรประกนั
ควำมเสี่ยงที่บริษัทจะมีวตัถดุิบแต่ละชนิดเพียงพอต่อกำรผลิตตำมแผน กำรขำยและผลิต (S&OP Plan) ที่มีกำรทบทวนในแต่ละ
เดือน โดยคำดกำรณ์ลว่งหน้ำ 3 เดือนข้ำงหน้ำ แตก็่อำจมีควำมเสีย่งบ้ำงในกรณีที่รำคำวตัถดุิบอำจปรับขึน้หรือปรับลงบ้ำงแต่ก็ไม่
อยูใ่นสำระท่ีส ำคญัเนื่องจำกบริษัทไมม่ีนโยบำยที่จะเก็บกกัสต๊อกไว้เกินกวำ่ 2 เดือน ของประมำณกำรผลิตที่ก ำหนดไว้ในแผนกำร
ผลติ ทัง้นีเ้พื่อลดควำมเสีย่งหรือป้องกนัควำมผนัผวนของรำคำวตัถดุิบให้อยูใ่นเกณฑ์ที่พอรับได้ 
 
2.  ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ 
     2.1  ควำมเสีย่งด้ำนกำรแขง่ขนั 
ธุรกิจของบริษัทจดัว่ำมีควำมเสี่ยงในด้ำนกำรแข่งขนัจำกคู่แข่งทัง้ภำยในประเทศและต่ำงประเทศ  แต่ทัง้นีท้ัง้นัน้บริษัทได้ก ำหนด
นโยบำยในกำรสร้ำงควำมแตกต่ำงของผลิตภัณฑ์ด้วยกำรเน้นเร่ืองคุณภำพของสินค้ำและบริกำร ที่สำมำรถออกใบรับรอง
มำตรฐำนหรือเอกสำรท่ีผำ่นกำรทดสอบและรับรองจำกตำ่งประเทศและก ำหนดรำคำขำยที่แข่งขนัได้ (Competitive Pricing) และ
เน้นกำรพฒันำผลติภณัฑ์มลูคำ่เพิ่ม (value adds) อำทิเช่น แผน่สขุภณัฑ์ (Antibacterial bath sheet) แผน่อะคริลคิน ำแสง (edge 
lighting acrylic panel) และแผ่นอะคริลิคเกรดทนแรงกระแทกสงู (Impact Modified Acrylic Sheet) เป็นต้น ทัง้นีเ้พื่อเพิ่ม
ศกัยภำพในกำรแขง่ขนัและกำรเจริญเติบโตของกิจกำรได้ในระยะยำว  
 
    2.2 บริษัทมีระบบกำรประกนัผลกระทบจำกควำมผนัผวนอตัรำแลกเปลีย่น 
โดยเฉพำะระหว่ำงค่ำเงินบำทกบัเงินดอลลำร์สหรัฐฯ โดยกำรท ำ forward contract หรือ hedge กบัทำงธนำคำรพำณิชย์ที่บริษัท
ท ำธุรกรรมอยู่ และยงัติดตำมสถำนกำรณ์ตลอดเวลำ เพื่อควำมพร้อมในกำรปรับกลยุทธทำงกำรตลำดและขำยโดยกำรรักษำ
สมดลุย์สว่นแบง่กำรตลำดระหวำ่งในประเทศและตำ่งประเทศตำมควำมจ ำเป็นและตำมควำมเหมำะสม  
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     2.3 นอกจำกนีบ้ริษัทยงัเน้นเร่ืองกำรรักษำสมัพนัธภำพที่ดีกบัลกูค้ำและกำรให้บริกำรทำงด้ำนเทคนิคเพื่อให้ลกูค้ำและลกูค้ำ
ปลำยทำงของลกูค้ำมีควำมเข้ำใจผลติภณัฑ์ และกำรน ำผลติภณัฑ์ไปใช้งำนแปรรูปอยำ่งมีประสทิธิภำพมำกขึน้ซึง่จดัวำ่เป็นจดุแขง็
ของกำรแขง่ขนั (competitive edges) ซึง่สร้ำงควำมพงึพอใจให้กบัลกูค้ำในแตล่ะช่องทำงกำรตลำดอยำ่งยิ่ง  
      
    2.4 ควำมเสีย่งในกำรผลติ 
กำรผลติมีเทคนิคที่ซบัซ้อน ซึง่อำจเกิดปัญหำในด้ำนต่ำง ๆ และสง่ผลให้เกิดควำมสญูเสียได้อย่ำงมีนยัส ำคญั จึงต้องมีระบบกำร
ควบคุม และทดสอบ ทบทวนอย่ำงต่อเนื่อง กำรเปลี่ยนแปลงใด ๆ ต้องผ่ำนกำรทบทวนอย่ำงครบถ้วน ผ่ำนกระบวนกำร 
Modification Form 
     
     2.5 ลกูค้ำหลกัเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบริหำรจดักำร กำรซือ้หรือขำยสนิค้ำ เมื่อลกูค้ำมีควำมต้องกำร และปริมำณกำรใช้งำน
ของสนิค้ำที่เปลีย่นไป ลกูค้ำอำจมีกำรทบทวน ประมำณกำร และแนวปฏิบตัิที่เปลี่ยนไปอย่ำงมีนยัส ำคญั ซึ่งอำจสง่ผลกระทบกบั
ผลประกอบกำรของบริษัท ซึ่งต้องมีกำรติดตำม สื่อสำรกับลกูค้ำอย่ำงต่อเนื่องและบริหำรสดัส่วนกำรขำยของแต่ละสินค้ำ และ
ลกูค้ำให้อยูใ่นสดัสว่นท่ีเหมำะสม มีกำรพฒันำสนิค้ำใหม ่ๆ เพื่อทดแทนสนิค้ำเดิมอยำ่งตอ่เนื่อง  
 
3. ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ 
     3.1 ควำมเสีย่งจำกกำรซือ้หรือขำยสนิค้ำจำกผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่  
แม้บริษัทจะมีกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนักับบริษัท Lucite International และบริษัทในเครือข่ำย  ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นรำยกำรซือ้
วตัถดุิบด้ำนเคมีที่ใช้ในกำรผลติแผน่อะคริลคิ  และกำรท ำข้อตกลงในกำรขำยแผน่อะคริลคิสูล่กูค้ำต่ำงประเทศที่ทำงบริษัท Lucite 
International มีส ำนกังำนหรือตวัแทนขำยในบำงประเทศ อำทิเช่น จีน เกำหล ีเป็นต้น กำรท ำรำยกำรดงักลำ่วอยูภ่ำยใต้กำรจดักำร
และข้อตกลงที่บริษัทเป็นผู้ก ำหนดรำคำซือ้วตัถดุิบโดยใช้รำคำตลำด และสว่นลดตำมข้อตกลงกบัทำง Lucite International  สว่น
รำคำขำยแผ่นอะคริลิคและผลิตภณัฑ์อื่น ๆ ทำงบริษัทเป็นผู้ก ำหนดรำคำขำยและกำรให้ส่วนลดกำรค้ำและค่ำนำยหน้ำ  โดย
พิจำรณำจำกรำคำขำยสนิค้ำที่ให้แก่ลกูค้ำแตล่ะรำยเป็นส ำคญั  
 

รำยกำรซือ้ขำยที่เก่ียวโยงกนัระหวำ่งบริษัท และบริษัท Lucite International ได้ผำ่นกำรตรวจสอบวำ่มกีำรด ำเนินกำร
ถกูต้องและโปร่งใสจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ (Audit Committee) และตรวจสอบรับรองควำมถกูต้องจำกผู้สอบบญัชีรับ
อนญุำตที่ได้รับกำรแตง่ตัง้ขึน้ และมีควำมเห็นวำ่รำคำและเง่ือนไขกำรค้ำที่กลำ่วข้ำงต้นได้ท ำขึน้โดยมีหลกัเกณฑ์ในกำรก ำหนด
รำคำซือ้ขำยโดยองิรำคำตลำดอยำ่งเป็นธรรมและสมเหตสุมผล 
 
     3.2 ควำมเสีย่งจำกกำรท่ีบริษัท มีผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ถือหุ้น > 50% 
ถึงแม้วำ่กลุม่บริษัท  Lucite International  และบริษัท เอเชียติ๊ก อะคริลคิ จ ำกดั  ถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 76.40  ของทนุจด
ทะเบียนที่ออกและช ำระเต็มมลูคำ่แล้ว จงึสง่ผลให้สำมำรถควบคมุมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นได้  ไมว่ำ่จะเป็นเร่ืองกำรแตง่ตัง้กรรมกำร  
หรือกำรขอมตใินเร่ืองอื่นท่ีต้องใช้เสยีงสว่นใหญ่ของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นก็ตำมแตเ่พื่อให้มกีำรบริหำรกิจกำรอยำ่งโปร่งใส  คณะกรรม 
กำรของบริษัทจงึมีกำรแตง่ตัง้กรรมกำรอิสระถงึ 3 ทำ่น และยงัเป็นกรรมกำรตรวจสอบ (Audit Committee) ซึง่ล้วนแล้วแตเ่ป็น
ผู้ทรงคณุวฒุิและมีคณุสมบตัิครบถ้วนตำมที่ก ำหนดโดยตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย รวมทัง้กรรมกำรทำ่นอื่นๆ ท่ีเป็นมือ
อำชีพและมคีวำมเช่ียวชำญในสำขำวิชำชีพตำ่ง ๆ ที่มีหลกักำรมำร่วมกนับริหำรงำนเพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทและผู้ ถือ
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หุ้นเป็นส ำคญั ที่ผำ่นมำคณะกรรมกำรบริหำรกรรมกำรอิสระและคณะกรรมกำรตรวจสอบ  ร่วมกนัท ำหน้ำที่เป็นตวัแทนของผู้ ถือ
หุ้นรำยใหญ่ของบริษัท เข้ำร่วมประชมุกบัคณะกรรมกำรบริษัทโดยตลอดมำ  
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ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 
 

1.  สินทรัพย์หลักที่ส าคัญที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

บริษัทมีสนิทรัพย์หลกัที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจ  ณ  วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2558 ดงันี ้

                            (หนว่ย: ล้ำนบำท) 

ประเภททรัพย์สนิ ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าตาม
บัญชีสุทธิ 

หลักประกัน/ภาระผูกพัน 

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

เป็นเจ้ำของ 241.11                       - 

อำคำรและสว่นปรับปรุงอำคำร เป็นเจ้ำของ 41.91                - 

เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ เป็นเจ้ำของ 84.39                      - 

เ ค ร่ื อ ง ต กแต่ ง ติ ด ตั ง้ แ ล ะ เ ค ร่ื อ ง ใ ช้
ส ำนกังำนและยำนพำหนะ 

เป็นเจ้ำของ 8.04                      -         

สนิทรัพย์ระหวำ่งก่อสร้ำงและติดตัง้ เป็นเจ้ำของ  5.50                 - 

รวม  380.95  

 
หมายเหตุ  รำยกำรสนิทรัพย์หลกัที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจตำมข้ำงต้น ตัง้อยูท่ี่ 60-61 หมู ่9 ถ.พทุธมณฑลสำย 4 ต.กระทุม่ล้ม  อ.
สำมพรำน จ.นครปฐม  73220 
 
ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าด าเนินงานและสัญญาบริการ 
บริษัทฯได้เข้ำท ำสญัญำเชำ่ด ำเนนิงำนท่ีเก่ียวข้องกบักำรเชำ่อำคำรและอปุกรณ์  และสญัญำจ้ำงบริกำรตำ่งๆ อำยขุองสญัญำมี
ระยะเวลำตัง้แต ่ 1 ถึง 3 ปี บริษัทฯมีจ ำนวนเงินขัน้ต ่ำที่ต้องจำ่ยในอนำคตทัง้สิน้ภำยใต้สญัญำเช่ำด ำเนินงำนและสญัญำบริกำรที่
บอกเลกิไมไ่ด้ ซึง่ต้องจ่ำยช ำระภำยในหนึง่ปีจ ำนวน 5 ล้ำนบำท มำกกวำ่ 1 ปี แตไ่มเ่กิน 3 ปี จ ำนวน 1 ล้ำนบำท 
 

หนังสือค า้ประกัน 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 บริษัทฯ มีหนงัสือค ำ้ประกนัซึ่งออกโดยธนำคำรในนำมของบริษัทฯ เหลืออยู่เป็นจ ำนวน 7 ล้ำน
บำท ซึง่เก่ียวเนื่องกบัภำระผกูพนัทำงปฏิบตัิบำงประกำรตำมปกติธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อค ำ้ประกนักำรใช้ไฟฟ้ำและอื่น ๆ  
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2. สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน 

บริษัท มีสนิทรัพย์ที่ไมม่ีตวัตนที่ส ำคญัในกำรประกอบธุรกิจคือ “เคร่ืองหมำยกำรค้ำ” โดยมีรำยละเอียดของแตล่ะ 
เคร่ืองหมำยกำรค้ำและวนัหมดอำย ุ ดงันี ้
 

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

                                             -ไม่มี -  
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ส่วนที่ 2 การจัดการและการก ากับดูแลกจิการ 
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
 
บริษัทมีทนุจดทะเบียน 121,500,000.00 บำท แบง่ออกเป็น 121,500,000 หุ้น (หุ้นสำมญัจ ำนวน 121,500,000 หุ้น) มลูคำ่ที่ตรำ
ไว้หุ้นละ 1.00 บำท หุ้นทัง้หมดได้ออกช ำระเตม็มลูคำ่แล้ว 
 

รายชื่อผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 
ณ วันที่ 30/12/2558 

 
 

ล าดับ 
ที่ 

ชื่อ/สกุล จ านวนหุ้น % ของจ านวน 
หุ้นทัง้หมด 

1. 
2. 
3. 

 

LUCITE INTERNATIONAL UK OVERSEAS HOLDCO1 LIMITED  
บริษัท เอเชียติ๊ก อะคริลคิ จ ำกดั 
บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์  (ประเทศไทย) จ ำกดั เพื่อผู้ฝำก 
 

51,374,360 
   41,450,530 

25,412,080      
 

42.28 
34.12 
20.91 

 

 
 
 

 
ยอดรวมทุนช าระแล้ว 

     
118,236,970 

 

 
97.31 

 
นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล: บริษัทจะจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัรำที่ผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัเิป็นครำว ๆ  ไป 
 
 
 
 
หมายเหตุ 
รำยช่ือผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ จดัเรียงโดยบริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
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การถือครองหุ้นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 
 

การถอืครองหุ้นของกรรมการบริษัท 

รำยช่ือ 
 

จ ำนวนหุ้นต้นปี จ ำนวนหุ้นระหวำ่งปี จ ำนวนหุ้นปลำยปี 
 

1.   นำงสำวแอนน่ี โซเฟีย เวียร์แมน ไมม่ีกำร 
ถือครองหุ้น 

 

                -                     -   

2.    นำยสจิุตร  ศรีเวทย์บด ี 16,300 16,300 16,300 

3.    นำยเชฐ  พฒันกลุ 1,100            3,900                6,600 

4.    นำยเบนจำมิน  เจมส์  แฮร์รีส ไมม่ีกำร 
ถือครองหุ้น 

 

                -                     -   

5.    นำยรักชยั  สกลุธีระ ไมม่ีกำร 
ถือครองหุ้น 

 

                -                     -   

6.  ดร.อนพุนัธ์  กิจนิจชีวะ ไมม่ีกำร 
ถือครองหุ้น 

 

                -                     -   

7.  นำยแจน แดม ปีเดอร์เซน่ ไมม่ีกำร 
ถือครองหุ้น 

 

                -                     -   

8.  นำยกลุเวช  เจนวฒันวิทย์ ไมม่ีกำร 
ถือครองหุ้น 

 

                -                     -   
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การถอืครองหุ้นของผู้บริหารระดับสูง 

รำยช่ือ 
 

จ ำนวนหุ้น 
ต้นปี 

จ ำนวนหุ้น 
ระหวำ่งปี 

จ ำนวนหุ้น 
ปลำยปี 

1.   นำยวิวฒัน์  หอมละออ  2,000 
 

                2,000                     2,000 

2.    นำยธเนตร  ข ำเชิดชไูชย         2,000           2,000                2,000 

3.   นำยธนวฒัน์  กลุประเสริฐรัตน์  2,000 
 

          2,000                2,000 

4.    นำยพงษ์สนิ  มว่งศรี   2,000 
 

          2,000                2,000 

5.  นำงสำวสมจิตร  บญุพิบลูย์มติร ไมม่ีกำร 
ถือครองหุ้น     

 

                -                     -   
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การจัดการ 
 

1.  โครงสร้างการจัดการ  
 
คณะกรรมการบริษัท  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2558  คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกลุม่บคุคลจ ำนวนรวมทัง้สิน้ 8 ทำ่น มีรำยช่ือดงัตอ่ไปนี ้

1. นำงสำวแอนน่ี โซเฟีย เวียร์แมน  ประธำนกรรมกำร   
2. นำยสจิุตร  ศรีเวทย์บด ี   รองประธำนกรรมกำร 
3. นำยเชฐ  พฒันกลุ    กรรมกำรผู้จดักำร  

4. นำยเบนจำมิน เจมส์ แฮร์ริส   กรรมกำรบริหำร 

5. นำยรักชยั  สกลุธีระ   กรรมกำรบริหำร 

6. ดร.อนพุนัธ์  กิจนิจชีวะ   กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  

7. นำยแจน แดม ปีเดอร์เซน่   กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ  

8. นำยกลุเวช  เจนวฒันวิทย์   กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ  

 

 โดยมี  นำงสำวพชัรีย์  มณีธรรมวงศ์              เลขำนกุำรบริษัท 
 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมกำรบริษัทมีอ ำนำจพิจำรณำก ำหนดและแก้ไขเปลีย่นแปลงช่ือกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงลำยมือช่ือผกูพนับริษัทได้ กรรมกำร 
ผู้มีอ ำนำจลงลำยมือช่ือผูกพนับริษัท คือ “นำงสำวแอนนี่  โซเฟีย เวียร์แมน  นำยสจิุตร  ศรีเวทย์บดี  และนำยเชฐ   พฒันกุล 
กรรมกำรสองในสำมทำ่นนี ้ลงลำยมือช่ือร่วมกนั และประทบัตรำส ำคญัของบริษัท” 
 
ภำยใต้ข้อบังคบัของบริษัท และบทบัญญัติแห่งกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจ ำกัด คณะกรรมกำรมีอ ำนำจกระท ำกำรใด ๆ 
ภำยในขอบแหง่วตัถปุระสงค์ของบริษัท คือ 
1. เป็นโจทก์ร้องทกุข์ ด ำเนินกำรตำมกระบวนพิจำรณำใด ๆ ในนำมบริษัท ประนีประนอมยอมควำม หรือมอบข้อพิพำทใด ๆ ให้

อนญุำโตตลุำกำร 
2. ซือ้ จดัหำ รับ เช่ำซือ้ ให้เช่ำซือ้ ถือกรรมสิทธ์ิ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจดักำรโดยประกำรอ่ืน ซึ่งทรัพย์สินใด  ๆ ตลอดจน

ดอกผลของทรัพย์สนินัน้ 
3. ขำย โอน จ ำนอง จ ำน ำ แลกเปลีย่น และจ ำหนำ่ยทรัพย์สนิโดยประกำรอื่น 
4. กู้ยืมเงิน ค ำ้ประกนั ออก โอน รับ อำวลั และสลกัหลงัตัว๋หรือตรำสำรที่เปลีย่นมือได้อยำ่งอื่น 
5. ขอให้ปลอ่ยชัว่ครำวกรรมกำร พนกังำน หรือลกูจ้ำง ท่ีถกูด ำเนินคดีอำญำในข้อหำเก่ียวกบักำรปฏิบตัิหน้ำที่ให้แก่บริษัท 
6. ถือหุ้น จดักำรบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชน และกระท ำธุรกิจเฉพำะอยำ่งร่วมกนักบับริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชน 
7. กำรกระท ำอื่นใดที่บคุคลธรรมดำอำจกระท ำได้ เว้นแต่โดยสภำพแห่งกำรกระท ำนัน้จะพึงกระท ำได้แต่เฉพำะบุคคลธรรมดำ

เทำ่นัน้ ทัง้นีภ้ำยใต้ขอบเขตวตัถปุระสงค์ของบริษัท 
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8. จดัให้มีข้อมลูทำงกำรเงิน รำยงำนทำงกำรเงิน และระบบกำรควบคมุภำยในให้มีควำมถกูต้องและเพียงพอ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบ  
 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบด้วยบุคคลจ ำนวนรวมทัง้สิน้ 3 ท่ำน มีรำยช่ือดงัต่อไปนี ้          
     

1. นำย.อนพุนัธ์  กิจนิจชีวะ   ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ                                              

2. นำยแจน แดม ปีเดอร์เซน่   กรรมกำรตรวจสอบ  

3. นำยกลุเวช  เจนวฒันวิทย์   กรรมกำรตรวจสอบ  

 

 โดยมี  นำงสำวธณัย์จิรำ  คณุำธิปศรีตระกลู    เป็นเลขำนกุำรกรรมกำรตรวจสอบ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี ้   
 

1. สอบทำนให้บริษัทมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอยำ่งถกูต้องและเพียงพอ 
2. สอบทำนและให้ควำมเห็นเก่ียวกบักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี  กำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคมุภำยในในเร่ือง

ควำมเพียงพอเหมำะสมตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์  ข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย    

3. สอบทำนให้บริษัทปฏิบตัิตำมกฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์ และ
กฎหมำยที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท  

4. พิจำรณำ  คดัเลือก  เสนอแต่งตัง้และเสนอเลิกจ้ำงบุคคลซึ่งมีควำมเป็นอิสระ  เพื่อท ำหน้ำที่เป็นผู้สอบบญัชีของ
บริษัทและเสนอคำ่ตอบแทนของบคุคลดงักลำ่ว 

5. ประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชีโดยไมม่ีฝ่ำยจดักำรเข้ำร่วมประชมุด้วยอยำ่งน้อยปีละครัง้ 
6. สอบทำนและก ำกบัดแูลรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั รำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ให้เป็นไปตำมกฎหมำย

และข้อก ำหนดของตลำดหลทัรัพย์   
7. พิจำรณำควำมเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบภำยใน และให้ควำมเห็นชอบในกำรแต่งตัง้ โยกย้อย ถอดถอน และ

พิจำรณำควำมดีควำมชอบของผู้ตรวจสอบภำยใน 
8. จดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบที่ลงนำมโดยประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  และเปิดเผยไว้ในรำยงำน

ประจ ำปีของบริษัท  รำยงำนดงักลำ่วต้องประกอบด้วยข้อมลูอยำ่งน้อยตอ่ไปนี  ้
8.1   ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมถกูต้องครบถ้วนและเช่ือถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงิน 
8.2 ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเพยีงพอของกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี กำรบริหำรควำมเสีย่งและกำรควบคมุ

ภำยใน 
8.3 ควำมเห็นเก่ียวกบักำรปฏิบตัติำมกฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์   ข้อก ำหนดของ

ตลำดหลกัทรัพย์ และกฎหมำยทีเ่ก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท  
8.4   ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของผู้สอบบญัชี 
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8.5   ควำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรท่ีอำจมคีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 
8.6 จ ำนวนครัง้ของกำรประชมุ และกำรเข้ำร่วมประชมุของกรรมกำรตรวจสอบแตล่ะทำ่น 
8.7 ควำมเห็น หรือข้อสงัเกตโดยรวมของคณะกรรมกำรตรวจสอบจำกกำรปฏิบตัิตำม กฎบตัรของ

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
8.8   รำยงำนท่ีเห็นวำ่ผู้ ถือหุ้น และผู้ลงทนุทัว่ไปควรทรำบภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และ ควำมรับผิดชอบท่ีได้รับ

มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
9. ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ หำกพบหรือมีข้อสงสยัว่ำมีรำยกำรหรือกำร กระท ำซึ่งอำจมี

ผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทให้คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำน
ตอ่คณะกรรมกำรของบริษัท เพื่อด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในเวลำที่คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร       

9.1   รำยกำรท่ีเกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 
9.2   กำรทจุริต สิง่ผิดปกติ หรือมคีวำมบกพร่องที่ส ำคญัในระบบควบคมุภำยใน 
9.3 กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์ หรือ
กฎหมำยทีเ่ก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท   

หำกคณะกรรมกำรบริษัท หรือผู้บริหำรไมด่ ำเนินกำรให้มีกำรปรับปรุงภำยในเวลำที่ ก ำหนด  กรรมกำร
ตรวจสอบรำยใดรำยหนึง่อำจรำยงำนวำ่มีรำยกำร หรือกำรกระท ำตำมข้อ 9.1, 9.2 และ 9.3 ตอ่ส ำนกังำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์  หรือตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย   

10.  จดัให้มกีำรประเมินตนเองอยำ่งน้อยปีละครัง้ และรำยงำนตอ่คณะกรรมกำรบริษัท 
11. ในกรณีกรรมกำรตรวจสอบลำออกก่อนครบวำระกำรด ำรงต ำแหนง่  กรรมกำรตรวจสอบควร แจ้งตอ่บริษัทลว่งหน้ำ

หนึง่เดือนพร้อมเหตผุล  เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทหรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจำรณำแตง่ตัง้กรรมกำรทำ่นอื่นที่มี
คณุสมบตัิครบถ้วนทดแทนบคุคลที่ลำออก 

12. ปฏิบตัิงำนอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 
กรรมการผู้จัดการ 
นำยเชฐ  พฒันกลุ   ด ำรงต ำแหนง่หน้ำที่ กรรมกำรผู้จดักำร ซึง่มีขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ดงันี ้ 
 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ 

1. พิจำรณำแตง่ตัง้ โยกย้ำย ถอดถอน เลกิจ้ำงหรืออนมุตัิกำรลำออก ของพนกังำนทกุระดบั 
2. พิจำรณำผลตอบแทนพนกังำนซึ่งรวมถึงเงินเดือน โบนสั และผลประโยชน์อื่น รวมถึงกำรปรับผลตอบแทนประจ ำปีของ

พนกังำนทกุระดบั   
3. พิจำรณำอนมุตัิก ำหนดและเปลีย่นแปลงเง่ือนไขทำงกำรค้ำตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
4. พิจำรณำอนมุตัิกำรซือ้สนิทรัพย์ถำวรในวงเงิน ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
5. พิจำรณำด ำเนินกำรที่เก่ียวข้องกับกำรบริหำรงำนทัว่ไปของบริษัท แต่ไม่รวมถึงกำรด ำเนินกำรที่เก่ียวกบักำรได้มำและ

จ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและรำยกำรที่เก่ียวโยงกนั โดยกำรด ำเนินกำรในเร่ืองดงักลำ่วให้เป็นไปตำมประกำศ
ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และกฎหมำยอื่นที่เก่ียวข้อง 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2558  ผู้บริหำรของบริษัทประกอบด้วยกลุม่บคุคล จ ำนวนรวมทัง้สิน้ 19 ทำ่น มีรำยช่ือดงัตอ่ไปนี ้  
1. นำยเชฐ  พฒันกลุ     กรรมกำรผู้จดักำร/ผู้จดักำรฝ่ำยพำณิชย์ 
2. นำยรักชยั  สกลุธีระ    ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบญัชี/กำรเงิน 
3. นำยวิวฒัน์  หอมละออ    ผู้จดักำรฝ่ำยโรงงำน 
4. นำยธนวฒัน์  กลุประเสริฐรัตน์   ผู้จดักำรฝ่ำยทรัพยำกรบคุคล/กฎหมำย 
5. นำยธเนตร  ข ำเชิดชไูชย    ผู้จดักำรฝ่ำยโลจิสติคส์ 
6. นำงสำวสมจิตร  บญุพิบลูย์มิตร   ผู้จดักำรฝ่ำยบญัชี/กำรเงิน  
7. นำยพงษ์สนิ  มว่งศรี    ผู้จดักำรฝ่ำยควำมปลอดภยัฯ และระบบงำน 
8. นำยโยทิน  ธ ำรงเสำวภำคย์    ผู้จดักำรฝ่ำยผลติ คำสติง้ 
9. นำยไพรัช   ข ำดี     ผู้จดักำรฝ่ำยผลติ เอ็กซ์ทรูชัน่ 
10. นำยพงศ์ธร  ช่ืนเจริญ    ผู้จดักำรฝ่ำยวิศวกรรม 
11. นำงหนึง่ฤทยั  บญุเพ็ชร    ผู้จดักำรฝ่ำยวิจยั และเทคนิค  
12. นำยวิทยำ  มงคลขจิต    ผู้จดักำรฝ่ำย เทคนิคอล เซ็นเตอร์ 
13. นำยอดุมศกัดิ์  เทียนจนัทร์    ผู้จดักำรฝ่ำยคลงัสนิค้ำและจดัสง่ 
14. นำยพงศ์สนัต์  อศัวะศิริจินดำ   ผู้จดักำรฝ่ำยขำยและผลติภณัฑ์  
15. นำงจนัจิรำ  ทมุสอน             ผู้จดักำรฝ่ำยขำยตำ่งประเทศ  
16. นำยมณฑป  พ้นภยั    ผู้จดักำรฝ่ำยพฒันำธุรกิจ 
17. นำงมสัยำ  รุ่งเรือง     เลขำนกุำรกรรมกำรผู้จดักำร 
18. นำงสำวธณัย์จิรำ  คณุำธิปศรีตระกลู   ผู้ตรวจสอบภำยใน 

 
2.  การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 
      กำรสรรหำและเลอืกตัง้กรรมกำรของบริษัทให้กระท ำโดยที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ทัง้นีห้ลกัเกณฑ์และวิธีกำรดงัตอ่ไปนี ้
 กรรมกำรบริษัท จะสรรหำบคุคลจำกผู้ที่มีคุณวฒุิ วยัวฒุิ และพิจำรณำด้ำนประสบกำรณ์ของกำรท ำงำนและน ำเสนอต่อที่

ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท  เพื่อพิจำรณำคดัเลอืกและได้รับกำรเห็นชอบจำกที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท  
 เสนอรำยช่ือกรรมกำรบริษัทดงักลำ่วเพื่อขออนมุตัิจำกที่ประชมุผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจำรณำอนมุตัิให้เลอืกบคุคลนัน้เข้ำเป็นกรรมกำร

บริษัทอยำ่งเป็นทำงกำรตอ่ไป   
 โดยกรรมกำรแตล่ะรำยจะต้องได้รับคะแนนเสยีงเห็นชอบเกินกวำ่กึ่งหนึง่ของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มำประชมุและ

มีสทิธ์ิออกเสยีง โดยมีหลกัเกณฑ์ดงันี ้ 
1. ผู้ ถือหุ้นทำ่นหนึง่มีคะแนนเสยีงเทำ่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง 
2. ในกำรเลือกกรรมกำรอำจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมกำรเป็นรำยบุคคลครำวละท่ำน หรือครำวละหลำยท่ำน

รวมกนัเป็นคณะ หรือด้วยวิธีกำรอื่นใดก็ได้ตำมแต่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นจะเห็นสมควร แต่ในกำรลงมติแต่ละครัง้ผู้ ถือหุ้นต้อง
ออกเสยีงด้วยคะแนนที่มีตำมข้อ 1. ทัง้หมดจะแบง่คะแนนเสยีงแก่ทำ่นใด หรือคณะใดมำกน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

3. กำรออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมกำรให้ใช้เสียงข้ำงมำก หำกมีคะแนนเสียงเท่ำกนัให้ประธำนที่ประชุมเป็นผู้ออก
เสียงชีข้ำดองค์ประกอบกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำร ตำมข้อ  22 และ 50 ของข้อบงัคบัของบริษัท กรรมกำรหนึ่งในสำม
จะต้องออกจำกต ำแหนง่ตำมวำระ เมื่อมีกำรประชมุสำมญัประจ ำปีทกุครัง้ โดยกำรคดัเลอืกกรรมกำรท่ีต้องออกตำมวำระ
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เมื่อครบเทอม ซึง่จะคดัเลอืกจำกกรรมกำรท่ีอยูใ่นต ำแหน่งนำนที่สุด  และประธำนจะขอให้ที่ประชุมพิจำรณำให้เลือกตัง้
กรรมกำรใหม่เพื่อให้คณะกรรมกำรครบตำมจ ำนวน ส ำหรับกำรสรรหำผู้บริหำรเป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ของกรรมกำร
ผู้จดักำรตำมที่ได้กลำ่วมำแล้วข้ำงต้น 
 

 ในกรณีที่ต ำแหนง่กรรมกำรวำ่งลงเพรำะเหตอุื่น นอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ให้คณะกรรมกำรเลือกบคุคล ซึ่งมีคณุสมบตัิ

และไม่มีลกัษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจ ำกัดเข้ำมำเป็นกรรมกำรแทนในกำรประชุมคณะกรรมกำรใน

ครำวถดัไป เว้นแตว่ำระของกรรมกำรจะเหลือน้อยกว่ำสองเดือน มติของคณะกรรมกำรต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย

กวำ่สำมในสีข่องจ ำนวนกรรมกำรท่ียงัเหลอือยู ่บคุคลซึง่เข้ำเป็นกรรมกำรแทน จะอยูใ่นต ำแหนง่กรรมกำรได้เพียงเทำ่วำระที่ยงั

เหลอือยูข่องกรรมกำรท่ีตนแทน 

 
3.  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 
กรรมการ 
ในปี พ.ศ.2558  บริษัทจ่ำยค่ำตอบแทนรวมให้กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ จ ำนวน 3 ท่ำน  และกรรมกำรที่มีสว่นร่วม
บริหำรงำนจ ำนวน 1 ท่ำน (นำยสจิุตร  ศรีเวทย์บดี) เท่ำกบั  1,908,450.00 บำท โดยจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนประจ ำปีจ ำนวน 
1,633,450.00 บำท และค่ำเบีย้ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ จ ำนวน 5 ครัง้ เป็นจ ำนวนเงินทัง้สิน้ 89,000.00 บำท ค่ำเบีย้
ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท จ ำนวน 6 ครัง้ เป็นจ ำนวนเงินทัง้สิน้ 155,000.00 บำท และค่ำเบีย้ประชุมผู้ ถือหุ้น 1 ครัง้ เป็นจ ำนวน
เงิน 31,000.00 บำท 
 
ผู้บริหาร 
ในระหวำ่งปีพ.ศ.2558 บริษัทจ่ำยคำ่ตอบแทนที่เป็นตวัเงินรวมให้กบักรรมกำรผู้จดักำรและเจ้ำหน้ำที่บริหำรเทำ่กบั 34,580,817.72    
บำท  โดยเป็นค่ำตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน โบนสั และค่ำตอบแทนอื่นๆ นอกจำกนี ้บริษัทได้จ่ำยเงินสมทบเข้ำกองทนุส ำรอง
เลีย้งชีพส ำหรับผู้บริหำรเป็นจ ำนวนเงินรวม  1,296,976.50 บำท 
 
ค่าตอบแทนอื่น 
-  ไมม่ี – 
 
4.การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
บริษัทได้ประกำศเป็นนโยบำยตัง้แต่ปี พ.ศ. 2539 ในกำรที่ให้ผู้บริหำรรวมทัง้พนกังำนของบริษัทยึดถือกฎข้อบงัคบัว่ำด้วยเร่ือง 
“จรรยำบรรณในกำรท ำงำน” หรือที่เรียกวำ่ “Business Ethic” พนกังำนจะต้องปฏิบตัิตำมค ำสัง่ และข้อควรปฏิบตัิที่บริษัทจดัท ำขึน้
เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรจ ำแนกประเภทเอกสำร กำรจดักำรระบบเอกสำร และข้อมลูทำงอีเลคโทรนิคส์  พนกังำนทกุคนจะต้อง
รับผิดชอบในกำรเรียนรู้เพื่อท ำควำมเข้ำใจต่อค ำสัง่ที่บงัคบัใช้    ข้อมลูที่จดัท ำขึน้ภำยในกลุม่บริษัทถือเป็นทรัพย์สินของบริษัท ที่
พนกังำนไมส่ำมำรถน ำไปเผยแพร่แก่บคุคลภำยนอก (เว้นแตก่รณีที่ต้องแสดงเอกสำรตำมที่กฎหมำยก ำหนด) โดยไม่ได้รับอนญุำต
จำกผู้มีอ ำนำจโดยตรงพนกังำนจะต้องปฏิบตัิตำมค ำสัง่ พนกังำนจะต้องไม่น ำข้อมูลควำมลบัที่ได้รับจำกกำรท ำงำนในฐำนะ
พนกังำนไปใช้เพื่อแสวงหำผลประโยชน์สว่นบคุคล 
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5.  บุคลากร 
จ ำนวนพนกังำนของบริษัท  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2558  แบง่ได้ดงันี ้
สำยงำนส ำนกังำน      34 ทำ่น 
สำยงำนผลติ    270  ทำ่น 
รวม                  304   ทำ่น 
ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2558 บริษัทจ่ำยค่ำตอบแทนที่เป็นตวัเงินรวมให้กบัพนกังำนทกุประเภทรวมกนัเท่ำกบั  114,536,734.57 บำท 
โดยเป็นคำ่ตอบแทนในรูปเงินเดือน โบนสั และคำ่ตอบแทนอื่น ๆ นอกจำกนีใ้นระหว่ำงปี 2558  บริษัทได้จ่ำยเงินสมทบเข้ำกองทนุ
ส ำรองเลีย้งชีพ เป็นจ ำนวนเงินรวมทัง้สิน้ 3,901,393.50 บำท  ในระยะ 3 ปีที่ผ่ำนมำ บริษัทไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงจ ำนวนพนกังำน
อยำ่งมีนยัส ำคญั หรือมีข้อพิพำทด้ำนแรงงำนท่ีส ำคญั 
 
6.  นโยบายที่ส าคัญในการพัฒนาพนักงาน 
บริษัทมีนโยบำยกำรพฒันำพนกังำน ซึง่ทัง้นีน้โยบำยดงักลำ่วเป็นสว่นหนึง่ของนโยบำยคณุภำพวำ่ บริษัทจะจดักำรฝึกอบรมอย่ำง
ตอ่เนื่องให้กบัพนกังำนทกุทำ่น เพื่อให้ตระหนกัในกำรมีสว่นรับผิดชอบในกำรปรับปรุงคณุภำพสนิค้ำและบริกำรตอบสนองควำมพงึ
พอใจของลกูค้ำ โดยก ำหนดเป็นนโยบำย และแผนฝึกอบรมประจ ำปี โดยมีลกัษณะกำรอบรม ตำมแผนซึ่งประกอบด้วยกำร
ฝึกอบรม และทบทวนด้ำนควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน  กำรเปลี่ยนแปลงกรรมวิธีหรือเทคโนโลยีกำรผลิตใหม่ ๆ กำรเพิ่ม
ควำมสำมำรถในกำรท ำงำนให้กบับคุลำกรของบริษัท กำรพฒันำบคุลำกร เพื่อให้สอดคล้องกบักำรพฒันำองค์กร และอื่นๆ   
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การก ากับดูแลกจิการ 

นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 

คณะกรรมกำร บริษัท ไทยโพลอีะคริลคิ จ ำกดั (มหำชน) มีหน้ำทีด่ ำเนินธุรกิจให้เป็นไปในทำงที่กอ่ให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหุ้น
และสร้ำงควำมเป็นธรรมกบัผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่ำยควบคูไ่ปกบักำรสร้ำงสรรค์สนิค้ำและบริกำรท่ีมีคณุภำพ เพื่อตอบสนองตอ่ควำม
ต้องกำรของลกูค้ำ 
 
คณะกรรมกำรบริษัทได้ใช้หลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีเป็นบรรทดัฐำนในกำรควบคมุกำรบริหำรจดักำรธุรกิจให้มีควำมโปร่งใส
และเป็นธรรม เพื่อผลประโยชน์ร่วมกนัของผู้ ถือหุ้นของบริษัท ผู้มสีว่นได้เสยีรวมทัง้สงัคมและชมุชนท่ีบริษัทด ำเนินกิจกำรอยู ่     
 
บริษัทได้เผยแพร่คูม่ือกำรก ำกบัดแูลกิจกำร จรรยำบรรณในกำรท ำงำน และนโยบำยกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตบนเว๊บไซต์ของบริษัท
แล้ว   
 
โดยสรุปสำระส ำคญักำรด ำเนินกำรด้ำนกำรก ำกบัดแูลกิจกำรเป็นดงันี ้
 

1.  สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

            สทิธิของผู้ ถือหุ้นครอบคลมุสทิธิขัน้พืน้ฐำนตำ่ง ๆ ทัง้ในฐำนะนกัลงทนุในหลกัทรัพย์และในฐำนะเจ้ำของบริษัท  เช่น  สทิธิ
ในกำรซือ้ ขำย  โอนหลกัทรัพย์ทีต่นถืออยู ่  สทิธิในกำรท่ีจะได้รับเงินปันผล  สทิธิในกำรประชมุผู้ ถือหุ้น  สทิธิในกำรแสดงควำม
คิดเห็นหรือตัง้ค ำถำมใดๆ ในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น รวมถึงสทิธิในกำรร่วมตดัสนิใจในเร่ืองส ำคญัของบริษัท เช่น กำรเลอืกตัง้กรรมกำร 
และกำรเสนอแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิข้อบงัคบัของบริษัท เป็นต้น  และรับทรำบผลกำรประชมุ   
 
1.1   กำรจดัประชมุผู้ ถือหุ้น 
            บริษัทก ำหนดให้มกีำรประชมุสำมญัผู้ถือหุ้นปีละครัง้ภำยในเวลำไมเ่กิน 4 เดือนนบัแตว่นัสิน้สดุรอบปีบญัชีของในกรณีที่มี
ควำมจ ำเป็นเร่งดว่นต้องเสนอวำระเป็นกรณีพิเศษซึง่เป็นเร่ืองที่กระทบหรือเก่ียวข้องกบัผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น หรือเก่ียวข้องกบั
เง่ือนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมำยทีใ่ช้บงัคบัท่ีต้องได้รับกำรอนมุตัิจำกผู้ ถือหุ้นแล้ว บริษัทจะเรียกประชมุวิสำมญัผู้ ถือหุ้นเป็นกรณีไป 
 
            ในปี 2558  บริษัทได้จดักำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น  ในวนัพฤหสับดีที่ 23 เมษำยน 2558 ณ โรงแรมรอยลัซิตี ้ห้องป่ินเกล้ำ 1 

ชัน้ 9  ถนนบรมรำชชนนี  แขวงบำงบ ำหรุ  เขตบำงพลดั กรุงเทพฯ และไมม่ีกำรเรียกประชมุวิสำมญัผู้ ถือหุ้น 

1.2   กำรบอกกลำ่วเชิญประชมุผู้ถือหุ้นลว่งหน้ำ 
         ในปี 2558 กำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 1/2558  เมื่อวนัท่ี 25 กมุภำพนัธ์ 2558 มีมติให้มีกำรจดักำรประชมุสำมญั
ผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2558    ในวนัท่ี 23  เมษำยน 2558  โดยได้เปิดเผยมติกำรประชมุ วนัประชมุ และระเบียบวำระกำรประชมุและ
แจ้งขำ่วประกำศในเว็บไซต์ของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  วนัท่ี  25  กมุภำพนัธ์  2558   เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นรับทรำบลว่งหน้ำ
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โดยบริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั ซึง่เป็นนำยทะเบียนหลกัทรัพย์ของบริษัทจะเป็นผู้ด ำเนินกำรจดัสง่หนงัสอื
เชิญประชมุที่มีรำยละเอียดวำระกำรประชมุ ข้อมลูประกอบที่ส ำคญัและจ ำเป็นส ำหรับกำรตดัสนิใจ/ ควำมเห็นของคณะกรรมกำร 
รำยงำนกำรประชมุที่ผำ่นมำซึง่มรีำยละเอียดครบถ้วน รำยงำนประจ ำปีพร้อมทัง้เอกสำรประกอบกำรประชมุเอกสำรที่ต้องใช้ในกำร
มอบฉนัทะ และระบวุิธีกำรใช้ไว้ชดัเจนตำมที่บริษัทก ำหนด โดยจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้ำ 14 วนัก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น และได้ท ำ
กำรประกำศลงในหนงัสอืพิมพ์รำยวนัฉบบัภำษำไทยติดตอ่กนัตอ่เนื่องก่อนวนัประชมุ 3 วนั เพื่อบอกกลำ่วเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็น
กำรลว่งหน้ำเพยีงพอส ำหรับกำรเตรียมตวัก่อนมำเข้ำร่วมประชมุ    
 

ทัง้นี ้ บริษัทสำมำรถเผยแพร่หนงัสอืเชิญประชมุผู้ถือหุ้นและเอกสำรประกอบฉบบัภำษำองักฤษบนเว็บไซต์ของบริษัท 
(www.thaipolyacrylic.com) ลว่งหน้ำก่อนวนัประชมุ 30 วนั   
 
1.3   กำรด ำเนินกำรในวนัประชมุผู้ ถือหุ้น 
             ก่อนเร่ิมกำรประชมุผู้ ถือหุ้นแตล่ะครัง้ ประธำนที่ประชมุจะแนะน ำคณะกรรมกำร คณะผู้บริหำร ผู้สอบบญัชีของบริษัทและ
ที่ปรึกษำกฎหมำยซึง่ท ำหน้ำทีเ่ป็นคนกลำงให้ที่ประชมุรับทรำบ แล้วจึงชีแ้จงกตกิำทัง้หมดรวมถงึวธีินบัคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นท่ี
ต้องลงมติในแตล่ะวำระตำมข้อบงัคบัของบริษัท รวมถึงกำรใช้สทิธิออกเสยีงลงคะแนนในแตล่ะวำระอยำ่งชดัเจน และเมื่อมีกำรให้
ข้อมลูตำมระเบียบวำระแล้ว ประธำนฯจะเปิดโอกำสให้ผู้ เข้ำร่วมประชมุทกุรำยแสดงควำมคิดเห็นข้อเสนอแนะ ถำมค ำถำมในแต่
ละวำระ และให้เวลำอภิปรำยอยำ่งเหมำะสมเพียงพอ จำกนัน้ประธำนฯ และผู้บริหำรจะตอบข้อซกัถำมอยำ่งชดัเจน ตรงประเด็น 
และให้ควำมส ำคญักบัทกุค ำถำม แล้วจึงให้ที่ประชมุออกเสยีงลงมติในวำระนัน้ๆ  ส ำหรับวำระกำรเลอืกตัง้กรรมกำร ประธำนฯ จะ
ด ำเนินกำรให้ผู้ ถือหุ้นลงมตเิป็นรำยบคุคล 
 
ประธำนฯ จะด ำเนินกำรประชมุตำมล ำดบัวำระกำรประชมุและไมเ่พิ่มวำระกำรประชมุโดยไมแ่จ้งให้ผู้ ถือหุ้นทรำบลว่งหน้ำ  ทัง้นี ้ 
ในกำรประชมุผู้ ถือหุ้นสำมญัประจ ำปี 2558  ไมม่ีกำรเปลีย่นล ำดบัระเบียบวำระ และไม่มีกำรขอให้ที่ประชมุพิจำรณำเร่ืองอื่นท่ี
ไมไ่ด้ก ำหนดไว้ในท่ีประชมุอยำ่งใด  
 
1.4   กำรเปิดเผยมติกำรประชมุผู้ ถือหุ้น 
            ในปี 2558  บริษัทได้จดัสง่รำยงำนสรุปผลกำรลงมติในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นให้ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยภำยในชว่งเย็น
หลงัจำกเสร็จสิน้กำรประชมุ (วนัที่ 23 เมษำยน 2558) และจดัสง่รำยงำนกำรประชมุผู้ ถือหุ้น  (ซึง่จดบนัทกึรำยงำนกำรประชมุ โดย
แยกวำระชดัเจน ระบจุ ำนวนกรรมกำรท่ีเข้ำประชมุ/ ลำประชมุ ข้อซกัถำมของผู้ ถือหุ้นและข้อชีแ้จงของคณะกรรมกำร วิธีกำรนบั
คะแนนเสยีง และผลกำรนบัคะแนนในแตล่ะวำระไว้อยำ่งครบถ้วน) ให้ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ภำยในก ำหนด 14 วนั 
และกระทรวงพำณิชย์ภำยในก ำหนด 30 วนั รวมทัง้ได้เผยแพร่รำยงำนกำรประชมุบนเว็บไซต์ของบริษัท  
 
2. การปฏิบัตต่ิอผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั  
 
          บริษัทปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นแตล่ะรำยเทำ่เทยีมกนั (แม้วำ่จะถือหุ้นไมเ่ทำ่กนัและมีสทิธิออกเสยีงไมเ่ทำ่กนั ตำมจ ำนวนหุ้นท่ีถือ) 
ผู้ ถือหุ้นทกุรำยมีสทิธิพืน้ฐำนในฐำนะผู้ ถือหุ้นเทำ่เทียมกนั โดยไมค่ ำนงึถึงเพศ อำย ุเชือ้ชำติ สญัชำติ  ศำสนำ ควำมเช่ือ หรือฐำนะ
ทำงสงัคม  

http://www.thaipolyacrylic.com/
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2.1   กำรเสนอวำระกำรประชมุเพิ่มเติมและเสนอช่ือบคุคลเพื่อแตง่ตัง้เป็นกรรมกำร 
           บริษัทก ำหนดหลกัเกณฑ์ รวมทัง้ก ำหนดขัน้ตอนแนวทำงกำรพิจำรณำกำรให้สิทธิผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยเสนอวำระ และ/หรือช่ือ
บุคคลเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมกำรล่วงหน้ำต่อคณะกรรมกำรบริษัท พิจำรณำก ำหนดเป็นระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้น 
เพื่อให้โอกำสผู้ ถือหุ้นมีสว่นร่วมในกำรก ำกบัดแูลบริษัท และกำรคดัสรรบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมำะสมและปฏิบตัิหน้ำที่ได้อย่ำงมี
ประสทิธิภำพเพื่อประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้สว่นเสยีทกุฝ่ำย    
 
           กำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น ปี 2558  บริษัทได้น ำหลกัเกณฑ์ดงักลำ่วเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท  และแจ้งข่ำวประกำศใน
เว็บไซต์ของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  โดยมีระยะเวลำตัง้แต่วนัที่ 26  ธันวำคม  2557 จนถึงวนัที่ 16 กุมภำพนัธ์  2558 
แล้ว อยำ่งไรก็ตำม ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอวำระกำรประชมุและไมม่ีกำรเสนอช่ือบคุคลเสนอแตง่ตัง้เป็นกรรมกำรในระยะเวลำดงักลำ่ว    
 
2.2 กำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้น 
             ในกำรจดักำรประชุมผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2558  บริษัทได้อ ำนวยควำมสะดวกให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุรำย ตัง้แต่กำรเลือกสถำนที่
จดักำรประชุมให้สะดวกเพียงพอกับจ ำนวนผู้ ถือหุ้นที่จะมำเข้ำร่วมประชุมรวมทัง้จดัให้มีเจ้ำหน้ำที่คอยดแูลต้อนรับ  เจ้ำหน้ำที่
ให้บริกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของเอกสำร  รวมทัง้จัดให้มีกำรเลีย้งรับรองขนมว่ำงส ำหรับผู้ ถือหุ้นที่มำร่วมประชุม  แม้ผู้ ถือ
หุ้นสว่นใหญ่ที่มำเข้ำร่วมกำรประชุมสำมญัประจ ำปีเป็นคนไทย และด ำเนินกำรประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นภำษำไทย แต่บริษัทได้จดัท ำ
เอกสำรประกอบกำรประชุมผู้ ถือหุ้น และเอกสำรอื่นที่เก่ียวข้องเป็น 2 ภำษำ คือ ภำษำไทยและภำษำองักฤษ ส ำหรับผู้ ถือหุ้นชำว
ไทยและชำวตำ่งชำติ  และจดัท ำเว็บไซต์ของบริษัทเป็น 2 ภำษำ  
 
2.3 กำรมอบฉนัทะ 
             เพื่อรักษำสิทธิให้ผู้ ถือหุ้ นที่ไม่สะดวกเข้ำประชุม ประจ ำปี 2558 ด้วยตนเอง ผู้ ถือหุ้นสำมำรถมอบฉันทะให้ผู้ อื่น  หรือ
กรรมกำรอิสระของบริษัทท่ำนใดท่ำนหนึ่งจำกกรรมกำรอิสระที่เข้ำร่วมประชุมทัง้หมด  ซึ่งบริษัทจะระบุรำยช่ือไว้ในหนงัสือมอบ
ฉนัทะตำมแบบที่กระทรวงพำณิชย์ก ำหนดเพื่อให้เป็นผู้ เข้ำประชมุและออกเสยีงลงมติแทนผู้ ถือหุ้นได้โดยไม่มีเง่ือนไข   กรณีที่ผู้ ถือ
หุ้นมอบฉันทะให้กับผู้อื่นจะให้สิทธิและปฏิบตัิต่อผู้ รับมอบฉันทะเสมือนเป็นผู้ ถือหุ้นท่ำนหนึ่ง  นอกจำกนี ้ บริษัทได้เปิดเผยแบบ
หนังสือมอบฉันทะที่แนบ พร้อมทัง้รำยละเอียดและขัน้ตอนต่ำงๆ บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้ำก่อนวันประชุม  โดยผู้ ถือหุ้น
สำมำรถสอบถำมข้อมลูเพิ่มเติมได้ทัง้ทำงโทรศพัท์หรือช่องทำงอื่นๆ เช่น เว๊บไซต์  อีเมล เป็นต้น 
 
3.    การค านึงถงึบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย    
 
         บริษัทยดึมัน่ในควำมรับผิดชอบตอ่ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีทกุฝ่ำยเพื่อผลประโยชน์ร่วมกนั โดยกำรบริหำรจดักำรและกำรด ำเนิน
ธุรกิจของบริษัทไมว่ำ่เร่ืองใด ๆ จะต้องไมก่ระทบสทิธิหรือสร้ำงควำมเสยีหำยตอ่ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีที่เก่ียวข้อง    

 ผู้ ถือหุ้น    สำมำรถสร้ำงผลตอบแทนที่ดี และขยำยธุรกิจให้เติบโตอยำ่งตอ่เนือ่งอยำ่งยัง่ยืน 

 พนกังำน     พนกังำนเป็นทรัพยำกรที่ส ำคญัยิง่ตอ่กำรบรรลเุป้ำหมำยของบริษัท จึงสนบัสนนุ 

ให้มีกำรพฒันำพนกังำนให้มีขีดควำมสำมำรถเพิ่มขึน้อยำ่งตอ่เนือ่ง  พนกังำนได้รับกำรปฏิบตัิ
อยำ่งเป็นธรรมทัง้ในด้ำนผลตอบแทนและสวสัดิกำรของพนกังำน รวมถงึกำรจดักำร
สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนให้มีควำมปลอดภยัและสขุอนำมยั   



  บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                         ข้อมลูประจ ำปี 2558 

   

30 

 

 ลกูค้ำ     สร้ำงควำมพงึพอใจและควำมผกูพนัแก่ลกูค้ำ  โดยผำ่นกำรน ำเสนอสนิค้ำและ 

  บริกำรท่ีมีคณุภำพด้วยรำคำที่เหมำะสม   
 คูค้่ำ     ด ำเนินธุรกิจร่วมกนับนพืน้ฐำนของควำมเป็นธรรม  มุง่สร้ำงควำมไว้วำงใจ   

ควำมสมัพนัธ์และควำมร่วมมือทีด่ี  เพื่อพฒันำศกัยภำพและประสทิธิภำพในกำรด ำเนินธุรกิจ
ร่วมกนัในระยะยำว   

 เจ้ำหนี ้    สร้ำงและรักษำควำมสมัพนัธ์อนัดีกบัเจ้ำหนีเ้พื่อให้เกิดควำมเช่ือมัน่และไว้วำงใจ  

  ด้วยกำรยดึมัน่ตอ่ข้อตกลงใด ๆ ที่ได้ท ำไว้ ควบคูไ่ปกบักำรปฏิบตัติำมพนัธกรณีที่ 
  ได้ท ำไว้กบัเจ้ำหนี ้ 

 คูแ่ขง่ทำงกำรค้ำ   พงึปฏิบตัิตอ่คูแ่ขง่ทำงกำรค้ำภำยใต้กรอบของกฎหมำยและหลกักำรทำงกำรค้ำที่ 

  เป็นท่ียอมรับทัว่ไป   ด ำเนินธุรกิจโดยยดึมัน่ในกรอบของกำรค้ำทีเ่ป็นธรรม  และ 
  ไมด่ ำเนินกำรใด ๆ ที่เอำเปรียบคูแ่ขง่ทำงกำรค้ำด้วยวิธีที่ไมช่อบด้วยกฎหมำย 

 ชมุชนและสงัคม   ด ำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ตอ่สงัคมและชมุชนท่ีตัง้อยู ่  รวมถึงกำรร่วมมือกบั 

  ชมุชนและหนว่ยงำนรำชกำรในกำรป้องกนักำรด ำเนินกำรใด ๆ  ท่ีอำจเป็น 
  อนัตรำยหรืออำจสง่ผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมตอ่ชมุชนและสงัคมโดยสว่นรวม  
 
กำรปฏิบตัิตอ่ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีทัง้ 7 กลุม่ 
1.   ผู้ถอืหุ้น 

บริษัทตัง้มัน่อยู่บนหลกักำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี (Corporate Governance) ควบคู่ไปกับกำรดูแลสงัคม ชุมชน และ
สิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility) เพื่อให้นกัลงทนุมัน่ใจว่ำบริษัทจะเป็นบริษัทที่ให้ผลตอบแทนที่ดีและมีควำม
ยัง่ยืน 

 
นอกจำกนี ้  บริษัทได้จดัช่องทำงให้ผู้ ถือหุ้นสำมำรถติดต่อ หรือร้องเรียนในเร่ืองที่อำจท ำให้เกิดควำมเสียหำยต่อบริษัท

ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัท (www.thaipolyacrylic.com) หรือผ่ำนทำงเลขำนุกำรกรรมกำรผู้ จัดกำร  (email : 
masaya.rungrueng@lucite.com)    

 
2.  พนักงาน   

บริษัทสนบัสนนุและพฒันำให้พนกังำนทกุคนมีควำมรู้และพฒันำศกัยภำพของตนเองให้สงูขึน้อยำ่งตอ่เนื่อง และสำมำรถ

น ำมำพฒันำปรับใช้กบักำรท ำงำนให้ดีและยัง่ยืน.   โดยในปี 2558  บริษัทได้จดัให้มีกำรอบรมแก่พนกังำนทัง้กำรจดัอบรมภำยใน 

และอบรมภำยนอกทัง้สิน้  18  โปรแกรม 
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3.  ลูกค้า   
บริษัทค ำนึงถึงควำมพึงพอใจสงูสดุของลกูค้ำ ซึ่งเป็นผู้ที่ซือ้สินค้ำและบริกำรจำกบริษัทด้วยรำคำที่เป็นธรรมมีคณุภำพ 

มุง่มัน่พฒันำสนิค้ำ และให้บริกำรอยำ่งปลอดภยั  เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำอยำ่งตอ่เนื่อง 
 
บริษัทน ำระบบกำรบริหำรงำนด้ำนคุณภำพ (ISO 9001)  ควำมมัน่คงปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสิ่งแวดล้อม (TIS 

18001)  มำใช้ในกำรด ำเนินงำน  เพื่อมุ่งเน้นกำรบริหำรคณุภำพ  และสง่มอบผลิตภณัฑ์และบริกำรที่สร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่
ลกูค้ำ 

 
4.  คู่ ค้า  

บริษัทให้ควำมส ำคญักบัคูค้่ำ  ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีส ำคญัที่ช่วยเหลือในกำรด ำเนินธุรกิจซึ่งกนัและกนั   โดยปฏิบตัิต่อคู่ค้ำ
อยำ่งเสมอภำคบนพืน้ฐำนของกำรแขง่ขนัท่ีเป็นธรรม สร้ำงควำมสมัพนัธ์และปฏิบตัิตำมสญัญำอย่ำงเคร่งครัด  ให้ควำมส ำคญัใน
กระบวนกำรจดัซือ้จดัหำ  มีกำรก ำหนดขัน้ตอนกำรจดัซือ้จดัหำ  เพื่อให้เกิดควำมโปร่งใส  ตรวจสอบได้   และก่อให้เกิดประโยชน์
สงูสดุ   

 
บริษัทก ำหนดให้คูค้่ำปฏิบตัิตำมกฎระเบียบด้ำนควำมปลอดภยัเก่ียวกบักำรท ำงำนและกำรใช้เคร่ืองมือตลอดจนระเบียบ

ข้อบงัคบัตำ่งๆ อยำ่งเคร่งครัด   โดยเฉพำะในกำรท ำงำนท่ีมีผลกระทบตอ่ควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดล้อม  
 
บริษัทมีกำรจดัท ำทะเบียนผู้ ค้ำ (Approved  Vendor List:)  เพื่อให้มัน่ใจวำ่ภำยใต้ขัน้ตอนหรือวิธีกำรในกำรคดัเลอืกคูค้่ำ

จะได้ผู้ ค้ำที่สำมำรถสง่มอบสนิค้ำ/ บริกำรได้ตรงกบัควำมต้องกำรของบริษัท  ในปี 2558  มีคู่ค้ำที่ได้รับกำรอนมุตัิให้ขึน้ทะเบียนคู่
ค้ำจ ำนวนทัง้สิน้  58  รำย  
 
5.   เจ้าหนี ้ 

บริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตำมเง่ือนไขข้อตกลง พนัธะสญัญำทีม่ีตอ่เจ้ำหนีก้ำรค้ำ และเจ้ำหนีส้ถำบนักำรเงินทกุรำยอยำ่ง
เคร่งครัด ตำมเง่ือนไขข้อก ำหนดของสญัญำ มีควำมรับผิดชอบและโปร่งใส ไมป่กปิดข้อมลู หรือข้อเท็จจริงอนัจะท ำให้เจ้ำหนีเ้กิด
ควำมเสยีหำย   ในปี 2558  ไมม่ีกรณีกำรไมป่ฏิบตัิตำมเง่ือนไขของเจ้ำหนี ้ 

 
6.  คู่แข่งทางการค้า 

บริษัทมีนโยบำยในกำรดูแลและด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีจริยธรรม โปร่งใส มีกำรแข่งขนัอย่ำงเป็นธรรมกับคู่แข่งขนัภำยใต้
กรอบของกฎหมำย และจรรยำบรรณธุรกิจ ด ำเนินงำนโดยไม่แสวงหำข้อมลูที่เป็นควำมลบัของคู่แข่งทำงกำรค้ำด้วยวิธีกำรที่ไม่
เหมำะสม และไม่ละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำหรือควำมลบัทำงกำรค้ำ รวมถึง รูปแบบของกำรสมรู้ร่วมคิดใด ๆ ที่ขัดแย้งกับ
กฎหมำยและกฎระเบียบที่มีอยู ่
 
7.  ชุมชนและสังคม   

บริษัทให้ควำมส ำคญัตอ่กำรมีสว่นร่วมและควำมเป็นอยูท่ี่ดขีองชมุชนและสงัคม   โดยในปี 2558 บริษัทด ำเนินโครงกำร
ในหลำกหลำยรูปแบบ   รำยละเอียดในเร่ืองดงักลำ่วปรำกฏอยูใ่น  หวัข้อ “กำรร่วมพฒันำชมุชน” 
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4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
กำรเปิดเผยข้อมลูเป็นดชันีวดัควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินกำรท่ีส ำคญั เป็นปัจจยัส ำคญัในกำรสร้ำงควำมเช่ือมั่นให้กบันกั

ลงทนุและผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่ำย  บริษัทจึงให้ให้ควำมส ำคญักบักำรเปิดเผยข้อมลูที่ถกูต้อง แม่นย ำ และสร้ำงช่องทำงกำรเปิดเผย
ข้อมลูที่หลำกหลำยเพื่อให้ผู้มีสว่นได้สว่นเสียทกุฝ่ำยสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้โดยง่ำย รณรงค์ให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำน
ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนและสร้ำงกลไกในกำรรับเร่ืองร้องเรียนที่
เหมำะสม และเป็นธรรมส ำหรับทัง้ผู้ ร้องเรียนและผู้ถกูร้องเรียน  
       ส ำหรับกำรร้องเรียนบริษัทเปิดโอกำสให้บุคคลทั่วไปสำมำรถร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมของกรรมกำร ผู้ บริหำรและ
พนกังำนท่ีไมเ่หมำะสมหรือขดัตอ่จรรยำบรรณธุรกิจของบริษัทตอ่เลขำนกุำรกรรมกำรผู้จดักำร  ฝ่ำยทรัพยำกรบคุคล  โดยบริษัทจะ
รับฟังทกุข้อร้องเรียนอย่ำงเสมอภำค โปร่งใส เอำใจใสแ่ละให้ควำมเป็นธรรมแก่ทกุฝ่ำย มีกำรด ำเนินกำรที่เหมำะสม มีกำรรักษำ
ควำมลบัและคุ้มครองผู้ ร้องเรียน  
 
5.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 
5.1 องค์ประกอบของกรรมการ 

 มีจ ำนวนไมน้่อยกวำ่  5  คนตำมข้อบงัคบับริษัท 

 มีกรรมกำรอิสระอยำ่งน้อย  1  ใน  3 ของกรรมกำรทัง้คณะตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 

ในปี 2558  คณะกรรมกำรบริษัทมีจ ำนวน  8  ทำ่น  ประกอบด้วย 
- กรรมกำรท่ีไมเ่ป็นผู้บริหำร  3  ทำ่นเป็นกรรมกำรอิสระ (1 ใน 3 ของกรรมกำรทัง้คณะ) 

- กรรมกำรบริหำร  4  ทำ่น 

- กรรมกำรผู้จดักำร 1  ทำ่น 

  
5.2 การแยกต าแหน่งประธานกรรมการทและกรรมการผู้จัดการ 

    เพื่อให้กำรแบง่แยกหน้ำที่ในกำรก ำหนดนโยบำยและกำรบริหำรงำนประจ ำออกจำกกนั  และเพื่อให้กรรมกำรท ำหน้ำที่
สอดสอ่ง ดแูลและประเมินผลกำรบริหำรงำนได้อยำ่งมีประสิทธิภำพ  บริษัทจึงก ำหนดให้ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้จดักำร
เป็นคนละบคุคลกนั   เพื่อให้มัน่ใจวำ่กำรท ำงำนเป็นอิสระตอ่กนั 

 
    ประธำนกรรมกำรเป็นผู้ ก ำหนดนโยบำยและก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของผู้ บริหำรระดับสูงในระดับนโยบำย  

กรรมกำรผู้จดักำรมีหน้ำที่บริหำรงำนของบริษัทในด้ำนตำ่ง ๆ ให้เป็นไปตำมนโยบำยที่ก ำหนด     
 
5.3 คุณสมบัติของกรรมการ 

1.  กรรมกำรบริษัทต้องมีคุณสมบตัิสงู ประกอบด้วยผู้ เช่ียวชำญในงำนสำขำต่ำง ๆ มีวิสยัทศัน์และควำมเป็นผู้น ำ มี
ควำมรู้ควำมสำมำรถ มีศีลธรรมจริยธรรม และมีสำมำรถในกำรสือ่สำรท่ีดีและท ำงำนของตนเองได้เยี่ยงมืออำชีพ 

2.  กรรมกำรตรวจสอบต้องเป็นกรรมกำรอิสระ มีคุณสมบตัิเก่ียวกบัควำมเป็นอิสระตำมประกำศตลำดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เร่ืองคุณสมบัติและขอบเขตกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และอย่ำงน้อย 1 คนต้องมีควำมรู้และ
ประสบกำรณ์เพียงพอท่ีจะสำมำรถท ำหน้ำที่ในกำรสอบทำนควำมนำ่เช่ือถือของงบกำรเงิน  
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 3.  กรรมกำรอิสระต้องมีคณุสมบตัิควำมเป็นอิสระตำมประกำศตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศเร่ืองคณุสมบตัิและขอบเขต
กำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ อำทิเช่น   

 ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ  1  ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม 

หรือนิติบุคคลที่อำจมีควำมขดัแย้ง  ทัง้นี ้ ให้นบัรวมกำรถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมกำรอิสระรำยนัน้ ๆ 

ด้วย   

 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำร  ลกูจ้ำง พนักงำน  ที่ปรึกษำที่ได้เงินเดือนประจ ำ หรือผู้มี

อ ำนำจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม  หรือนิติบคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้ง 

 ไมม่ีหรือเคยมีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อำจมีควำม

ขดัแย้ง  ในลกัษณะที่อำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอยำ่งอิสระของตน 

 ไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อำจมีควำม

ขดัแย้ง  และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่  กรรมกำรซึ่งไม่ใช่กรรมกำรอิสระ  ผู้บริหำรหรือหุ้นส่วนผู้จดักำรของ

ส ำนกังำนสอบบญัชี   ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อำจมี

ควำมขดัแย้งสงักดัอยู่ 

 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ  ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำกฎหมำยหรือที่ปรึกษำ

ทำงกำรเงิน  ซึง่ได้รับคำ่บริกำรเกินกวำ่สองล้ำนบำทตอ่ปีจำกบริษัท  บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม หรือ

นิติบคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้ง  ทัง้นี ้ ในกรณีที่ผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพเป็นนิติบคุคล  ให้รวมถึงกำรเป็นผู้ ถือหุ้น

รำยใหญ่  กรรมกำรซึง่ไมใ่ช่กรรมกำรอิสระ  ผู้บริหำร หรือหุ้นสว่นผู้จดักำรของผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพนัน้ด้วย 

 ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท ำให้ไมส่ำมำรถแสดงควำมเห็นอยำ่งเป็นอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบริษัท 

 ด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยได้ไมเ่กิน    5  แหง่  

 
5.4 วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ 

 กรรมกำรบริษัทและกรรมกำรอิสระมีวำระด ำรงต ำแหนง่ครำวละ 3 ปีนบัแตว่นัแตง่ตัง้   

 กรรมกำรอิสระไมส่ำมำรถด ำรงต ำแหนง่เกิน 9  ปีตอ่เนื่อง 

 
5.5 การแต่งตัง้และถอดถอนกรรมการ 
กรรมกำรบริษัทหนึ่งในสำมจะต้องออกจำกต ำแหน่งตำมข้อบงัคบัของบริษัท  อย่ำงไรก็ตำม กรรมกำรบริษัทที่ครบวำระด ำรง
ต ำแหน่ง อำจได้รับกำรพิจำรณำเสนอช่ือต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้เป็นกรรมกำรบริษัทต่อเนื่องได้   และเมื่อมีกรรมกำรบริษัท
ท่ำนใดพ้นจำกต ำแหน่ง หรือมีเหตใุดที่กรรมกำรบริษัทไม่สำมำรถอยู่ได้จนครบวำระให้ผู้ที่ได้รับต ำแหน่งแทนอยู่ในต ำแหน่งนัน้
เพียงเทำ่วำระของกรรมกำรบริษัทท่ีพ้นจำกต ำแหนง่เหลอือยู่ 
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5.6 หน้าที่และความรับผิดชอบ   
1.  กรรมการบริษัท 

 ก ำหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ  กลยทุธ์ิและนโยบำย  และมีกำรทบทวนแผนกลยทุธ์อยำ่งตอ่เน่ือง        

 ติดตำมและรับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนของบริษัท  โดยมุง่เน้นให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสยี   

 รักษำผลประโยชน์ของบริษัทโดยไมแ่สวงหำประโยชน์สว่นตน หรือกำรกระท ำกำรใด  ๆ ท่ีขดัแย้งกบัผลประโยชน์ของ

บริษัท    

 ตัง้มัน่ในหลกัธรรมมำภิบำล     

 

2.  กรรมการตรวจสอบ 

 จดัท ำกฎบตัรวำ่ด้วยกำรตรวจสอบภำยในของคณะกรรมกำรตรวจสอบให้สอดคล้องกบัขอบเขตควำมรับผิดชอบ  กฎบตัร

ต้องได้รับอนมุตัจิำกคณะกรรมกำรบริษัทและมีกำรสอบทำนควำมเหมำะสมของกฎบตัรดงักลำ่วอยำ่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

 สอบทำนให้บริษัทมกีำรรำยงำนทำงกำรเงินอยำ่งถกูต้องและนำ่เช่ือถือ 

 สอบทำนกำรด ำเนินงำนของบริษัทให้ถกูต้องตำมกฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์  ตลอดจนกฎหมำยอื่น

ที่เก่ียวข้องกบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท 

 สอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรตรวจสอบภำยในท่ีดี และควำมเป็นอิสระของหนว่ยตรวจสอบภำยใน 

 พิจำรณำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์หรือมีโอกำสเกิดกำรทจุริตที่อำจมี

ผลกระทบตอ่กำรปฏิบตัิงำนของบริษัทให้เป็นไปตำมกฎหมำยและข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์ 

 พิจำรณำแตง่ตัง้ โยกย้ำย เลือ่นขัน้เลือ่นต ำแหนง่ และประเมินผลงำนของหวัหน้ำหนว่ยตรวจสอบภำยใน 

 พิจำรณำ คดัเลอืก เสนอแตง่ตัง้ เสนอเลกิจ้ำง และเสนอคำ่ตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทตอ่คณะกรรมกำรบริษัท  

 พิจำรณำแนวทำงกำรบริหำรจดักำรควำมเสีย่งตำมรำยกำรควำมเสีย่งระดบัองค์กรและระดบัปฏิบตัิงำนท่ีอำจสง่ผล

กระทบตอ่ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท    

 สอบทำนกระบวนกำรร้องเรียนและแจ้งเบำะแสกำรทจุริต  (whistleblowing) เพื่อให้สอดคล้องตำมหลกักำรก ำกบัดแูล

กิจกำรท่ีดี  

 

3.  กรรมการอิสระ 
 ให้เป็นไปตำมหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรตรวจสอบ   
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5.7 การประชุมคณะกรรมการ   
 
1.  กำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัท 

   คณะกรรมกำรบริษัทจะจดัให้มกีำรประชมุอยำ่งน้อย  3  เดือนครัง้ตำมข้อบงัคบับริษัท  และก ำหนดวนัประชมุอยำ่ง
เป็นทำงกำรลว่งหน้ำตลอดปี    โดยเลขำนกุำรบริษัทจะสง่หนงัสอืเชิญประชมุ ระเบียบวำระกำรประชมุที่มีรำยละเอยีดครบถ้วน 
และเอกสำรประกอบกำรประชมุที่มีเนือ้หำทีจ่ ำเป็นและเพียงพอในกำรตดัสนิใจให้กรรมกำรแตล่ะทำ่นลว่งหน้ำอยำ่งน้อย 7 วนัก่อน
กำรประชมุ เพื่อให้กรรมกำรมีเวลำเพียงพอในกำรพิจำรณำ   

   
 ในปี  2558  มีกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัท  5  ครัง้ สรุปกำรเข้ำประชมุดงันี ้
 

รำยช่ือกรรมกำร 
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กำ
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ิสร
ะ 

หมำยเหต ุ

นำยเชฐ         พฒันกลุ 5/5     
นำยฮำนส์ เฮ็นริค  เมลชวัร์   1/1  ไม่กลบัเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตัง้แต่วนัที่ 24 เมษำยน 

2558 
นำยเบนจำมิน เจมส์ แฮร์รีส   4/4  เข้ำรับต ำแหนง่กรรมกำรแทนนำยฮำนส์ เฮ็นริค เมลชวัส์  

ตัง้แตว่นัท่ี 24 เมษำยน  2558 
นำงสำวแอนน่ี   โซเฟียร์ เวียร์แมน   5/5   
นำยสจิุตร         ศรีเวทย์บดี     5/5  
นำยรักชยั         สกลุธีระ    2/2 3/3  ลำออกจำกต ำแหนง่กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ 

และเข้ำรับต ำแหนง่กรรมกำรท่ีเป็นผู้บริหำร ตัง้แตว่นัท่ี  28  
กรกฏำคม 2558 

ดร.อนพุนัธ์       กิจนิจชีวะ  5/5    
นำยกลุเวช       เจนวฒันวิทย์  5/5    
นำยแจน แดม ปีเดอร์เซน่  2/2  3/3 เข้ำรับต ำแหนง่กรรมกำรตรวจสอบแทนนำยรักชยั  สกลุธีระ  

ตัง้แตว่นัท่ี 13 สงิหำคม  2558 
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2.  กำรประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 

คณะกรรมกำรตรวจสอบก ำหนดให้มีกำรประชุมอย่ำงน้อยปีละ 4  ครัง้ตำมกฎบตัรของคณะกรรมกำรตรวจสอบและ
ก ำหนดวนัประชมุอยำ่งเป็นทำงกำรลว่งหน้ำตลอดปี    เลขำนกุำรคณะกรรมกำรตรวจสอบจะสง่หนงัสอืเชิญประชุม  ระเบียบวำระ
กำรประชมุที่มีรำยละเอียดและเหตผุลครบถ้วน และเอกสำรประกอบกำรประชมุที่มีเนือ้หำที่จ ำเป็นและเพียงพอในกำรตดัสินใจให้
กรรมกำรแตล่ะทำ่นลว่งหน้ำก่อนกำรประชมุประมำณ  5 วนั เพื่อให้กรรมกำรตรวจสอบมีเวลำเพียงพอในกำรศกึษำก่อน     
 ในปี  2558  มีกำรประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ  5  ครัง้ สรุปกำรเข้ำประชมุดงันี ้

 

รำยช่ือกรรมกำร 

ครั
ง้ท
ี่ 1/

25
58

 

ครั
ง้ท
ี่ 2/

25
58

 

ครั
ง้ท
ี่  3

/25
58

 

ครั
ง้ท
ี่  4

/25
58

 

ครั
ง้ท
ี่  5

/25
58

 

หมำยเหต ุ

ดร.  อนพุนัธ์     กิจนิจชีวะ / / / / /  
นำยรักชยั         สกลุธีระ   / /    ลำออกจำกต ำแหนง่กรรมกำรอิสระ / กรรมกำร

ตรวจสอบตัง้แตว่นัท่ี  28  กรกฏำคม 2558 
นำยกลุเวช       เจนวฒันวิทย์ / / / / /  
นำยแจน แดม ปีเดอร์เซน่    / / เข้ำรับต ำแหนง่กรรมกำรตรวจสอบแทนนำยรัก

ชยั  สกลุธีระ  ตัง้แตว่นัท่ี 13 สงิหำคม  2558 
 

5.8 ค่าตอบแทนกรรมการ 
 

กรรมกำรบริษัทไมไ่ด้รับผลตอบแทนใด ๆ ในรูปของผลประโยชน์หรือค่ำตอบแทนใด ๆ ทัง้สิน้ในกำรเข้ำมำเป็นกรรมกำร
บริษัท  ยกเว้นกรรมกำรอิสระและกรรมกำรบริหำรที่ได้ค่ำตอบแทนในรูปของค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปีและค่ำเบีย้ประชุม   
คณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำแล้ววำ่คำ่ตอบแทนกรรมกำรเหมำะสมเมื่อเทียบกบัอตุสำหกรรมในหมวดเดียวกนั   

  
 ในปี 2558  บริษัทจ่ำยคำ่ตอบแทนรำยปีและคำ่เบีย้ประชมุ ดงันี ้

รำยช่ือกรรมกำร ต ำแหนง่ 
คำ่ตอบแทนกรรมกำร 

หมำยเหต ุคำ่ตอบแทน 
 (ปี 2557) 

คำ่เบีย้ประชมุ
รวม 

นำยสจิุตร     ศรีเวทย์บดี กรรมกำรบริหำร  376,950 42,000  
ดร.อนพุนัธ์    กิจนิจชีวะ กรรมกำรอิสระ 

ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ 

376,950 77,000  

นำยกลุเวช    เจนวฒันวิทย์ กรรมกำรอิสระ 251,300 66,000 เข้ำรับต ำแหนง่กรรมกำรอิสระ / กรรมกำร
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กรรมกำรตรวจสอบ ตรวจสอบ ตัง้แตว่นัท่ี  23  เมษำยน 2557 
นำยแจน แดม ปีเดอร์เซน่ กรรมกำรอิสระ 

กรรมกำรตรวจสอบ 
376,950 54,000 เข้ำรับต ำแหนง่กรรมกำรตรวจสอบ ตัง้แต่

วนัท่ี  13 สงิหำคม  2558  (เดมิ “กรรมกำร
อิสระ)  

นำยรักชยั     สกลุธีระ กรรมกำรบริหำร 251,300 36,000 - เข้ำรับต ำแหนง่กรรมกำรอิสระ / 
กรรมกำรตรวจสอบ ตัง้แตว่นัท่ี  23  
เมษำยน 2557 

- ลำออกจำกต ำแหนง่กรรมกำรอิสระ / 
กรรมกำรตรวจสอบ และเข้ำรับต ำแหนง่
กรรมกำรท่ีเป็นผู้บริหำร ตัง้แตว่นัที่ 28  
กรกฏำคม  2558 

 

5.9 การปฐมนิเทศกรรมการ 

บริษัทจดัให้มีกำรปฐมนเิทศกรรมกำรท่ีเข้ำรับต ำแหนง่ใหม ่เพื่อให้กรรมกำรใหมไ่ด้รับทรำบนโยบำยธุรกิจ   รวมทัง้ข้อมลู
ที่เก่ียวข้อง เช่น โครงสร้ำงทนุ ผู้ ถือหุ้น ผลกำรด ำเนินงำน ข้อมลูระบบตำ่งๆ ท่ีใช้งำนภำยในบริษัท รวมทัง้กฎหมำย กฎเกณฑ์ตำ่งๆ 
ซึง่เป็นข้อมลูที่เป็นประโยชน์ส ำหรับกำรเป็นกรรมกำร 

 
ในปี 2558  บริษัทมีกรรมกำรบริหำรเข้ำรับต ำแหน่งใหม่ จ ำนวน  1  ท่ำน (นำยเบนจำมิน เจมส์ แฮร์รีส)   ซึ่งได้รับกำร

อบรมตำมโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว   
 
5.10 การสรรหากรรมการ 
  รำยละเอียดปรำกฏในหวัข้อ  “กำรจดักำร”  เร่ืองกำรสรรหำกรรมกำรและผู้บริหำร  
 
5.11 การประเมินผลตนเองของกรรมการ 
1.  คณะกรรมกำรบริษัท 

คณะกรรมกำรได้มีกำรประเมินผลตนเองของกรรมกำรทัง้คณะส ำหรับกำรปฏิบตัิงำนในปี 2558  ตำมแนวทำงก ำกบัดแูล
กิจกำรของบริษัทจดทะเบียนท่ีก ำหนดโดยตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  จำกผลกำรประเมินในภำพรวมสรุปว่ำคณะกรรมกำร
บริษัทปฏิบตัิหน้ำที่เป็นไปตำมควำมรับผิดชอบที่ก ำหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัท  แต่อย่ำงไรก็ตำม  บริษัทยงัไม่สำมำรถเปิดเผย
คะแนนประเมิน ณ ขณะนีไ้ด้ 
 
2.  คณะกรรมกำรตรวจสอบ   

คณะกรรมกำรตรวจสอบมีกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนโดยรวมทัง้คณะตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีส ำหรับบริษัท
จดทะเบยีนปี 2555 ของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยก ำหนด    



  บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                         ข้อมลูประจ ำปี 2558 

   

38 

 

ผลกำรประเมินตนเองในปี  2558  สรุปวำ่คณะกรรมกำรตรวจสอบปฏิบตัิงำนครบถ้วนตำมแนวทำงกำรปฏิบตัิงำนของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ และข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยวำ่ด้วยเร่ืองคณุสมบตัิและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 
5.12 การบริหารจัดการความเสี่ยง 

คณะกรรมกำรจดัให้มีระบบบริหำรจดักำรควำมเสีย่งในทกุหนว่ยงำนของบริษัท  เพื่อป้องกนัและจดักำรควำมเสีย่งตำมที่
ก ำหนดไว้ในแผนกำรจดักำร  พร้อมทัง้จดัให้มีระบบกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจดักำรควำมเสีย่ง    คณะกรรมกำรจึงได้
มอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้มีหน้ำที่ก ำกบัดแูล ติดตำมและตรวจสอบกำรบริหำรจดักำรควำมเสี่ยงตำมที่ก ำหนด  
เพื่อให้มัน่ใจวำ่บริษัทมีกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรบริหำรจดักำรควำมเสีย่งอยำ่งเพียงพอและเหมำะสม 

 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงร่วมกับฝ่ำยจัดกำรและผู้ตรวจสอบภำยใน  และมี

ควำมเห็นวำ่บริษัทมีกำรบริหำรจดักำรควำมเสีย่งที่เพียงและเหมำะสม ตำมรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบประจ ำปี 2558 
 
5.13 หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

 คณะกรรมกำรบริษัทจัดให้มีหน่วยงำนตรวจสอบภำยในเพื่อท ำหน้ำที่ในกำรตรวจสอบควำมเพียงพอของระบบกำร
ควบคมุภำยใน กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยจัดกำร และกำรดูแลควำมเสี่ยงโดยหน่วยงำนนีเ้ป็นหน่วยงำนอิสระ และ
รำยงำนผลโดยตรงกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท    

 
 ในปี  2558  มีนำงสำวธณัย์จิรำ  คณุำธิศรีตระกลู  ท ำหน้ำที่ผู้ตรวจสอบภำยใน   

 
5.14 เลขานุการบริษัท 

เพื่อให้เป็นไปตำม พ.ร.บ.หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2551 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่  
3/2551  เมื่อวนัท่ี 8 สงิหำคม 2551 ได้มีมติแตง่ตัง้บริษัท เบรนน์แท็ก อินกรีเดียนส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) โดย 
นำงสำวพชัรีย์ มณีธรรมวงศ์ ท ำหน้ำที่เลขำนกุำรบริษัท จนถึงปัจจบุนั  
 
คณุสมบตัิของเลขำนกุำรบริษัท 

1. มีควำมรอบรู้และเข้ำใจในธุรกิจของบริษัท 

2. เข้ำใจบทบำทหน้ำที่ของเลขำนกุำรบริษัท 

3. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนกฎหมำย  กฎระเบียบของส ำนกังำนก.ล.ต. และตลำดหลกัทรัพย์แหง่   

       ประเทศไทย 

4. ไมมุ่ง่หวงัผลประโยชน์สว่นตวัจำกโอกำสทำงธุรกิจของบริษัท  รวมทัง้เก็บรักษำควำมลบัของบริษัทเป็นอยำ่งดี 

5. มีมนษุยสมัพนัธ์ที่ดี  มีควำมสำมำรถในกำรติดตอ่ประสำนงำนกบัหนว่ยงำนตำ่งๆ  

6. มีควำมรู้ด้ำนภำษำองักฤษหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของเลขำนกุำรบริษัท 

7. จดัเตรียมระเบียบวำระกำรประชมุ  เอกสำรประกอบกำรประชมุคณะกรรมกำร และกำรประชมุผู้ ถือหุ้น  
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8. จดักำรและประสำนงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร และกำรประชุมผู้ ถือหุ้น รวมทัง้ดูแลและประสำนงำนให้มีกำร         
ปฏิบตัิตำมวตัถุประสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท มติที่ประชุมคณะกรรมกำร มติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ตลอดจนกฎหมำยและ
กฎระเบียบอื่นที่เก่ียวข้อง  
9.    ดแูลกำรแตง่ตัง้ กำรเปลีย่นแปลงวำระกำรด ำรงต ำแหนง่ของกรรมกำร และจดทะเบียนกำรเปลีย่นแปลงกรรมกำรต่อ

เจ้ำหน้ำที่ท่ีเก่ียวข้อง 

4. จดัท ำและเก็บรักษำเอกสำรดงัตอ่ไปนี ้
(ก)  ทะเบียนกรรมกำร 
(ข)  หนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชมุคณะกรรมกำรและรำยงำนประจ ำปี 
        ของบริษัท 
(ค)  หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้น และรำยงำนกำรประชมุผู้ ถือหุ้น 

5. ด ำเนินกำรให้กรรมกำรและผู้บริหำรจดัท ำรำยงำนกำรมีสว่นได้เสยี ตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
6. เก็บรักษำรำยงำนกำรมีสว่นได้เสยีที่รำยงำนโดยกรรมกำรหรือผู้บริหำร และจดัสง่ส ำเนำรำยงำน 
 กำรมีสว่นได้เสยีตำมมำตรำ 89/14 ให้ประธำนกรรมกำร และประธำนกรรมกำรตรวจสอบทรำบ 
 ภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัแตว่นัท่ีบริษัทได้รับรำยงำนนัน้ 
7. ด ำเนินกำรอื่นๆตำมที่คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุประกำศก ำหนด 

 
นโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 

 
กำรใช้ข้อมูลภำยในเพื่อแสวงหำผลประโยชน์เป็นทัง้กำรกระท ำที่ผิดกฎหมำยและผิดจรรยำบรรณ กฎหมำยเก่ียวกับ

หลกัทรัพย์และนโยบำยของบริษัท ห้ำมมิให้ท ำกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ที่กระท ำโดยอำศยัสำระและข้อมลูที่ไม่เปิดเผยต่อสำธำรณะ 
คณะกรรมกำร พนกังำน และลกูจ้ำง ไมว่ำ่จะอยูใ่นระดบัใด ผู้ซึ่งรับรู้ข้อมลูที่มิใช่ข้อมลูสำธำรณะเก่ียวกบับริษัท หรือธุรกิจใดๆ ไม่
อำจจะใช้ข้อมูลดังกล่ำวนัน้ทัง้โดยทำงตรงและโดยทำงอ้อม หรือใช้ข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสำธำรณะในกำรซือ้หรือกำรขำย
หลกัทรัพย์ของบริษัทหรือกำรท ำธุรกิจในท ำนองเดียวกัน   ห้ำมมิให้กรรมกำรบริษัท พนกังำน และลกูจ้ำงคนอื่นๆ ซือ้และขำย
หลกัทรัพย์ของบริษัทและหลกัทรัพย์อื่นๆ เพรำะเหตทุี่วำ่พวกเขำ(ลกูจ้ำง) ได้ครอบครองข้อมลูที่เป็นสำระส ำคญั วสัด ุที่ไม่เปิดเผย
ตอ่สำธำรณะหรือไมย่ินยอมให้ คนอ่ืนซือ้หรือขำยหลกัทรัพย์ในนำมของตนเอง กำรซือ้ขำยใดๆ ที่ซือ้-ขำยโดยบคุคลอื่นในนำมของ
ตนจะถือเป็นกำรกระท ำด้วยตนเอง ข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสำธำรณะเป็นข้อมูลที่ไม่อำจจะเปิดเผยต่อบุคคลภำยนอกของบริษัท 
(รวมทัง้ญำติหรือเพื่อร่วมธุรกิจ และโดยมิพกัต้องค ำนึงถึงวตัถปุระสงค์ในกำรเปิดเผย) จนกว่ำเจ้ำหน้ำที่ผู้มีอ ำนำจของบริษัทได้
เปิดเผยข้อมลูอยำ่งเพียงพอตอ่สำธำรณะแล้ว  
 
นโยบายการต่อต้านการทุจริต 

บริษัทมุง่มัน่และสง่เสริมในกำรประกอบกิจกำรด้วยควำมเป็นธรรม  ยดึหลกัจริยธรรม  และกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี  เพื่อ
สร้ำงควำมยัง่ยืน  ควำมรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อมอยำ่งตอ่เนื่อง   

เมื่อวนัท่ี  9  ตลุำคม  2558  บริษัทได้ก ำหนด “นโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทจุริต”  เป็นหนึ่งในนโยบำยหลกัของบริษัท และ
ได้จดัท ำ “นโยบำยกำรตอ่ต้ำนกำรคอร์รัปชัน่”  รวมถึงก ำหนดให้มีแนวทำงปฏิบตัิและกำรตรวจสอบ  เพื่อให้ผู้บริหำรและพนกังำน
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ได้รับทรำบและยึดถือเป็นบรรทัดฐำนในกำรปฏิบัติงำน  รวมถึงประกำศเจตนำรมย์เข้ำร่วมเป็นสมำชิกแนวร่วมปฏิบัติของ
ภำคเอกชนไทยในกำรตอ่ต้ำนคอร์รัปชัน่  
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ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ ำกัด (มหำชน) มุ่งมั่นและส่งเสริมในกำรประกอบกิจกำรด้วยควำมเป็นธรรม  ยึดหลักจริยธรรม 

จรรยำบรรณ และกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี เพื่อสร้ำงควำมยัง่ยืน ควำมรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อมอยำ่งตอ่เนื่อง  

 
การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

คณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำที่ด ำเนินธุรกิจให้เป็นไปในทำงท่ีก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหุ้นและสร้ำงควำมเป็นธรรมกบัผู้มีสว่น
ได้เสยีทกุฝ่ำยควบคู่ไปกบักำรสร้ำงสรรสนิค้ำและบริกำรท่ีมีคณุภำพ เพื่อตอบสนองตอ่ควำมต้องกำรของลกูค้ำ 

 
คณะกรรมกำรบริษัทได้ใช้หลกับรรษัทภิบำลเป็นบรรทดัฐำนในกำรควบคมุกำรบริหำรจดักำรธุรกิจให้มีควำมโปร่งใสและเป็นธรรม  

เพื่อผลประโยชน์ร่วมกนัของผู้ ถือหุ้นของบริษัท ผู้มีสว่นได้เสยี รวมทัง้สงัคมและชมุชนท่ีบริษัทด ำเนินกิจกำรอยู่      

 
เพื่อให้สอดคล้องกบัหลกักำร กำรประกอบกิจกำรด้วยควำมเป็นธรรม  บริษัทจึงได้ก ำหนดเป็นนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของ
บริษัทในทิศทำงเดียวกนักบัที่ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยก ำหนดในปี  2549 โดยได้มีกำรแบ่งหมวดหมู่ออกเป็น 5 หมวด   

ดงัรำยละเอียดที่ปรำกฎได้ชดัและครอบคลมุทกุเร่ือง ในหวัข้อกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี  

 
การต่อต้านการทุจริต 

บริษัทจึงมีกำรจดัท ำ จรรยำบรรณในกำรท ำงำน ข้อปฏิบตัิทำงธุรกิจ ส ำหรับพนกังำนทกุคนที่ท ำงำนในกลุม่บริษัท รวมทัง้กิจกำร
ทัง้หลำยในกลุม่เพื่อเป็นข้อปฏิบตัิในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทดงันี ้

 
“พนกังำนจะต้องไม่ใช้เงินของบริษัทในกำรจ่ำยค่ำอำมิสสินจ้ำงทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมให้แก่เจ้ำหน้ำที่ของทำงรำชกำร  หรือ

ลกูจ้ำงของรัฐ เพื่อวตัถปุระสงค์ที่ผิดกฎหมำย หรือไมเ่หมำะสม “อำมิสสนิจ้ำง” ในท่ีนีค้รอบคลมุไปถึงเงินและของก ำนลัที่มีมลูคำ่
ที่เกินไปจำกพิธีกำรปกติ และรำยกำรคำ่รับรองที่เกินกวำ่ขอบเขตของควำมพอดี 

 
กำรให้ของก ำนลัและค่ำรับรองแก่บคุคลที่สำมอำจกระท ำได้ในภำคธุรกิจที่มีธรรมเนียมปฏิบตัิที่สืบเนื่องกนัมำ  หำกแต่จะต้องอยู่
ภำยใต้มลูคำ่ของควำมพอดี และจะต้องไมฝ่่ำฝืนกบักฎหมำยที่บงัคบัใช้อยู ่ พนกังำนจะต้องไมใ่ห้ของก ำนลัและกำรรับรองใด ๆ ที่

เสีย่งตอ่ควำมเสือ่มเสยีช่ือเสยีงของบริษัท และกลุม่บริษัท และพนกังำนในกรณีข้อมลูดงักลำ่วเป็นท่ีเปิดเผยตอ่สำธำรณชน” 

 
พนกังำนจะต้องไมแ่สวงหำหรือรับของก ำนลัหรือคำ่รับรองจำกบคุคลใดที่เช่ือวำ่มีอิทธิพลต่อกำรด ำเนินธุรกิจที่เก่ียวโยง  พนกังำน
จะต้องไม่รับกำรเลีย้งรับรองใดๆ ที่ผิดวิสยัแห่งไมตรีจิตทำงธุรกิจที่ยอมรับได้โดยมีเร่ืองผลประโยชน์แอบแฝงอยู่   ทัง้นีพ้นกังำน
จะต้องสง่คืนของก ำนลัที่ไมอ่ยูภ่ำยใต้เง่ือนไขที่ยอมรับได้หรือบริจำคให้แก่องค์กรกำรกศุล 
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การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษัทตระหนกัถึงคณุค่ำควำมส ำคญัของพนกังำน ยอมรับในควำมแตกต่ำงของแต่ละบคุคล และควำมสำมำรถในกำรสร้ำงสรร
งำนของพนกังำนทัง้ชำยและหญิงที่ท ำให้ธุรกิจด ำรงคงอยูไ่ด้   

 
พนกังำนทกุคนจะได้รับปฏิบตัิจำกบริษัทด้วยควำมเคำรพและอย่ำงมีเกียรติ รวมถึงได้รับควำมเท่ำเทียมกนัส ำหรับโอกำสในกำร
พฒันำทกัษะในกำรท ำงำนและควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ 

 
กำรพิจำรณำคดัเลือกพนกังำนใหม่  กำรเลื่อนต ำแหน่ง จะต้องพิจำรณำจำกพืน้ฐำนของควำมสำมำรถของบคุคลที่ต้องกำรใน
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบนัน้ๆ แต่เพียงอย่ำงเดียว และจะต้องไม่พิจำรณำจำกปัจจยัอื่นๆ หรือผลกำรท ำงำนในสว่นที่ไม่เก่ียวข้อง    
กลำ่วโดยรวมได้ว่ำควำมส ำเร็จและควำมก้ำวหน้ำของพนกังำนบริษัทขึน้อยู่กบัควำมสำมำรถและผลกำรท ำงำนของพนกังำนแต่
เพียงประกำรเดียว 

 
ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

บริษัทถือวำ่งำนด้ำนควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยัและสิง่แวดล้อมเป็นสว่นหนึง่ของธุรกิจและเป็นควำมรับผิดชอบท่ีมีตอ่สงัคม 

จึงได้ทบทวนนโยบำยเพื่อน ำสูก่ำรปฏิบตัิ และมีกำรประกำศใช้ใหมเ่มื่อวนัท่ี 1 สงิหำคม  2557  ดงัตอ่ไปนี ้  

 
1. ปฏิบตัิตำมกฏหมำย ข้อก ำหนด ที่ประกำศใช้อยูท่ัง้ในปัจจบุนัและอนำคต ด ำเนินกำรพฒันำระบบกำรจดักำร 

 
อำชีวอนำมยัและควำมปลอดภยัตำมมำตรฐำน มอก. 18001 ระบบกำรจดักำรสิง่แวดล้อม ISO 14001  

 

 
และหลกัปฏิบตัิของกลุม่ธุรกิจ โดยน ำกฎเกณฑ์ข้อก ำหนดมำจดัท ำเป็นมำตรฐำนขัน้ต ่ำในกำรด ำเนินงำน 

 2. ด ำเนินกำรลดควำมเสี่ยง ป้องกนัและควบคมุอนัตรำย กำรบำดเจ็บ โรคจำกกำรท ำงำน มลพิษด้ำนสิง่แวดล้อม   

 
และหลกีเลีย่งควำมเสีย่งที่อำจมีผลกระทบตอ่พนกังำน ผู้ เก่ียวข้อง รวมถึงชมุชน  

  3. ด ำเนินกำรป้องกนักำรบำดเจ็บและกำรเจ็บป่วยจำกกำรท ำงำน ตำมวตัถปุระสงค์ เป้ำหมำย 

 4. ปฏิบตัิตำมมำตรฐำนในกำรทิง้หรือก ำจดัของเสยี และจะลดของเสยีให้มีปริมำณน้อยที่สดุ รวมถึงใช้ทรัพยำกร 

 
พลงังำน น ำ้ อยำ่งมีประสทิธิภำพ โดยให้มีกำรจดัท ำวตัถปุระสงค์ และเป้ำหมำย 

  5. จดัให้มีมำตรฐำนควำมปลอดภยัอำชีวอนำมยั และสิง่แวดล้อม ส ำหรับผู้ รับเหมำ และ/หรือ ผู้มำติดตอ่  

 

 
โดยด ำเนินกำรภำยใต้นโยบำยและกฏระเบียบขององค์กร 

    6. ให้ควำมร่วมมือและด ำเนินกำรเผยแพร่ข้อมลูขำ่วสำร นโยบำย ถึงพนกังำน บคุคลภำยนอกทัง้ภำครำขกำร เอกชน 

7. จดัให้มีกำรพิจำรณำผลงำน ด้ำนควำมร่วมมือในกำรปฏิบตัิตำมกฎระเบียบควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั  

 

 
และสิง่แวดล้อม โดยถือเป็นห้วข้อหลกัในกำรประเมินผลงำนประจ ำปีของพนกังำนทกุคน 

 8. ก ำหนดหน้ำที่รับผิดชอบด้ำนควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยัและสิง่แวดล้อม ให้ถือเป็นควำมรับผิดชอบของผู้บริหำร 

9.     
และพนกังำนทกุคนทัง้ในเวลำท ำงำนและนอกเวลำท ำงำน      

สง่เสริม สนบัสนนุและพฒันำควำมรู้ควำมสำมำรถ โดยจดักำรฝึกอบรมให้ควำมรู้และปลกูฝังจิตส ำนกึ                                                                                                                                                     

    10.    ยดึมัน่ตอ่ควำมรับผิดชอบในกำรพฒันำผลติภณัฑ์ จะต้องมีควำมปลอดภยัตอ่ผู้ใช้และสิง่แวดล้อม ตลอดจนวงจร 

 11.    จดัสรรทรัพยำกรที่จ ำเป็นอยำ่งเหมำะสมเพื่อให้กำรด ำเนินงำนสอดคล้องกบันโยบำย วตัถปุระสงค์ และเป้ำหมำย 
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12. 

 
พฒันำ ปรับปรุงอยำ่งตอ่เนื่องในด้ำนควำมปลอดภยัอำชีวอนำมยัและสิง่แวดล้อม เช่น กำรลดโลกร้อนด้วยกำร                                           

             ประหยดัพลงังำน ตวัอยำ่งเช่น 

 
บริษัทจดัท ำ cost saving โดยใช้ช่ือวำ่ Led for Front  office วตัถปุระสงค์เพื่อ ลดไฟฟ้ำของระบบแสงสวำ่ง โดยกำร 
เปลีย่นหลอดไฟ LED แทนหลอดไฟ T8 ซึง่เป็นโครงกำรที่ประหยดัพลงังำนและลดกำรปลอ่ย CO 2 ได้จริง ตำม 

 มำตรกำร ของกระทรวงพลงังำน                   

 
การร่วมพัฒนาชุมชน 
 
ชมุชนและสงัคม  :  บริษัทจะยงัคงด ำเนินธุรกิจทีเ่ป็นประโยชน์ตอ่เศรษฐกิจ  สงัคมและชมุชนที่บริษัทตัง้อยู ่  โดยเฉพำะอยำ่งยิง่  
กำรเพิม่โอกำสในกำรศกึษำและพฒันำศกัยภำพของเยำวชน ทัง้ด้ำนกีฬำ  กำรสรรค์สร้ำงนวตักรรม วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
รวมถงึกำรร่วมมือกบัชมุชนและหนว่ยงำนรำชกำรในกำรป้องกนักำรด ำเนินกำรใด ๆ  ท่ีอำจเป็นอนัตรำยหรืออำจสง่ผลกระทบตอ่ 
 
สิ่งแวดล้อมต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม    
โครงกำรส ำคญัส ำหรับชมุชนและสงัคมภำยในบริษัท ของปี 2558 ได้แก ่
 
9 มกรำคม 2558  มอบทนุกำรศกึษำ 
บริษัท มอบทนุกำรศกึษำให้กบันกัเรียนโรงเรียนบ้ำนกระทุม่ล้ม เนือ่งในโอกำศวนัเดก็แหง่ชำติ 
 
6 มีนำคม 2558 ฉีดวคัซีนภมูคิุ้มกนั ป้องกนัโรคคอตีบและบำดทะยกั 
บริษัทร่วมกบัภำครัฐ ให้ควำมรู้และฉีดวคัซีนป้องกนัโรคคอตีบและบำดทะยกัให้กบัพนกังำน 
 
7-9 เมษำยน 2558 ประชำสมัพนัธ์และให้ควำมรู้เก่ียวกบัโรคที่มำในชว่งฤดรู้อน 
บริษัทดแูลพนกังำนโดยจดักิจกรรมเย็นใจคลำยร้อน มีเคร่ืองดืม่เย็น ๆบริกำรพนกังำนพร้อมทัง้ประชำสมัพนัธ์ ให้ค ำแนะน ำควำมรู้
เก่ียวกบัโรคที่มำในช่วงฤดรู้อน แก่พนกังำนภำยในโรงงำน 
 
10 เมษำยน 2558 รณรงค์เมำไมข่บัช่วงเทศกำลสงกรำนต์ 
บริษัทและพนกังำนร่วมกิจกรรมรณรงค์เมำไมข่บั (ช่วงเทศกำลสงกรำนต์) เพื่อให้พนกังำนตระหนกัถึงกำรขบัขี่อยำ่งปลอดภยั 
 
16 พฤษภำคม 2558 มอบทนุกำรศกึษำบตุรพนกังำน 
บริษัทสนบัสนนุกำรศกึษำเพื่อเป็นกำรสร้ำงก ำลงัใจโดยมอบทนุกำรศกึษำให้กบับตุรพนกังำนจ ำนวน 7 ทนุ 
 
25 พฤษภำคม 2558  ช่วยเหลอืผู้ประสบภยัจำกแผน่ดนิไหว ประเทศเนปำล 
บริษัทมอบเงินให้แก่หนว่ยงำนศนูย์ปฎิบตัิกำรภยัพิบตัิสภำกำชำดไทย ช่วยเหลอืผู้ประสบภยัจำกแผน่ดินไหว ประเทศเนปำล 
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7 กรกฎำคม 2558 รณรงค์โรคที่ติดเชือ้กบัทำงเดินหำยใจ (Mers-Cov) 
บริษัทรณรงค์โรคที่ตดิเชือ้กบัทำงเดินหำยใจ ด้วยกำรสือ่สำรให้กบัพนกังำนเข้ำใจถึงวิธีกำรป้องกนักำรแพร่หลำยเชือ้โรคที่มำกบั
ทำงเดินหำยใจ 
 
25 กรกฎำคม 2558 กิจกรรมถวำยเทยีนพรรษำ 
บริษัทตระหนกัถงึควำมส ำคญัทำงพทุธศำสนำร่วมกบัพนกังำน ถวำยเทียนพรรษำและมอบจตปัุจจยัไทยทำนให้แกว่ดันครช่ืนชุ่มใน
เทศกำลเข้ำพรรษำ 
 
29 กรกฎำคม 2558 กิจกรรมรณรงค์งดเหล้ำเข้ำพรรษำ 
บริษัทร่วมกบัพนกังำนรณรงค์งดเหล้ำในช่วงเทศกำลเข้ำพรรษำ โดยใช้บริเวณด้ำนหน้ำโรงงำนในกำรแจกเคร่ืองดืม่ที่ไมม่ี
แอลกอฮอล์พร้อมทัง้ใบปลวิแผน่พบัในกำรให้ควำมรู้และตระหนกัถึงอนัตรำย ระหวำ่งวนัท่ี 31 กรกฎำคม – 27 ตลุำคม 
 
12 สงิหำคม 2558 กิจกรรมจดังำนวนัแม ่
บริษัทสง่ตวัแทนพนกังำนร่วมกบัองค์กำรบริหำรสว่นต ำบลและชมุชนโดยรวม จดักิจกรรมทำงด้ำนสงัคมในวนัเฉลมิพระชนม์
พรรษำ สมเดจ็พระนำงเจ้ำพระบรมรำชินีนำถ 
 
9 พฤศจิกำยน 2558  ร่วมใจตอ่ต้ำน กำรทจุริตคอร์รับชัน่ และประพฤติมิชอบ 
บริษัทและพนกังำนร่วมกนัรณรงค์ตอ่ต้ำนกำรทจุริตคอร์รับชัน่และประพฤติมชิอบ โดยใช้บริเวณด้ำนหน้ำบริษัทในกำรจดักิจกรรม 
 
23 พฤศจิกำยน – 29 ธนัวำคม 2558 กิจกรรมกีฬำต้ำนยำเสพตดิ 
บริษัทจดักีฬำต้ำนยำเสพตดิประจ ำปี 2558 โดยมีกีฬำประเภทตำ่งๆ เพื่อให้พนกังำนหำ่งไกลและหลกีเลีย่งยำเสพตดิและเกิดควำม
สำมคัคใีนองค์กร 
 
28 พฤศจิกำยน 2558 ร่วมท ำกิจกรรมปลกูป่ำชำยเลน และปลอ่ยปมู้ำ 
พนกังำนและผู้บริหำรบริษัทฯ ร่วมท ำกิจกรรมปลกูป่ำชำยเลนและปลอ่ยปมู้ำเมื่อวนัท่ี 28 พฤศจิกำยน 2558 ณ อทุยำนสิง่แวดล้อม
นำนำชำติสริินธร คำ่ยพระรำมหก ต ำบลชะอ ำ อ ำเภอชะอ ำ จงัหวดัเพชรบรีุ 
 
5 ธนัวำคม 2558 กิจกรรมวนัพอ่ 
บริษัทสง่ตวัแทนร่วมกิจกรรมทำงด้ำนสงัคมในวนัเฉลมิพระชนม์พรรษำ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่วั ร่วมกบัองค์กำรบริหำรสว่น
ต ำบลและชมุชมโดยรอบ 
 
22 ธนัวำคม 2558  กิจกรรมโครงกำรสง่เสริมและให้ควำมรู้เก่ียวกบักำรแปรรูปแผน่อะคริลคิ 
คณะชมุชนภำยนอกหรือชมุชนบริเวณใกล้เคยีงเข้ำมำศกึษำดงูำนเก่ียวกบักำรแปรรูปอะคริลคิ โดยทัง้นีไ้ด้มีคณะครูและนกัเรียน
จำกโรงเรียนบ้ำนกระทุม่ล้ม เข้ำมำศกึษำดงูำนเก่ียวกบักำรแปรรูปอะคริลคิ ห้อง Technical Center 
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25 ธนัวำคม 2558 กิจกรรมรณรงค์สวมหมวกนิรภยัในกำรขบัขี่รถจกัรยำนยนต์ 
บริษัทและพนกังำนร่วมกนัรณรงค์สวมหมวกนิรภยัในกำรขบัขี่รถจกัรยำนยนต์ เพื่อให้พนกังำนเกิดควำมปลอดภยัในกำรขบัขี่
รถจกัรยำนยนต์ ณ บริเวณด้ำนหน้ำบริษัท 
 
29 ธนัวำคม 2558  กิจกรรมเลีย้งปีใหม ่
พนกังำนบริษัทร่วมงำนสงัสรรค์และงำนสง่ท้ำยปีเก่ำ 2558 ต้อนรับปีใหม ่2559  โดยมีพนกังำนร่วมแสดงกิจกรรมบนเวทเีพื่อสร้ำง
ควำมสขุและรอยยิม้ให้กบัพนกังำนหลงัจำกกำรท ำงำนมำเป็นระยะเวลำ 1 ปี 
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การควบคุมภายใน 
 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ มอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบรับผิดชอบ  ดูแลสอบทำนควำมเหมำะสมและควำม
เพียงพอของกำรควบคมุภำยใน  เพื่อให้มัน่ใจว่ำระบบควบคมุภำยในของบริษัทเหมำะสมและเพียงพอที่จะปกป้องทรัพย์สินของ
บริษัทฯ และเพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น   รวมถึงช่วยลดควำมเสี่ยงในกำรท ำธุรกิจ   โดยให้หน่วยงำนตรวจสอบภำยในมุ่งเน้น
ตรวจสอบเชิงปฏิบตัิกำรของทกุหน่วยให้งำนให้มีกำรพฒันำอย่ำงต่อเนื่อง  รวมทัง้ให้มีกำรติดตำมและด ำเนินกำรแก้ไขผลกำร
ตรวจสอบในประเด็นที่เป็นสำระส ำคญัโดยเฉพำะประเด็นเก่ียวกับปัจจัยควำมเสี่ยงที่ อำจมีผลกระทบต่อกำรปฏิบัติงำนหรือ
รำยกำรท่ีเก่ียวโยงซึง่อำจท ำให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์อยำ่งสมเหตสุมผล 

 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนระบบกำรควบคมุภำยในซึ่งประเมินโดยผู้บริหำร และหวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน

พบวำ่ระบบกำรควบคมุภำยในของบริษัทฯ มีควำมเพียงพอและเหมำะสม  สำมำรถควบคมุควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดบัที่ยอมรับได้   
และไมพ่บประเด็นปัญหำหรือข้อบกพร่องที่เป็นสำระส ำคญั   

 
 

หวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยในของบริษัทฯ 
 ปัจจบุนัหวัหน้ำหนว่ยงำนตรวจสอบภำยในของบริษัทฯ คือ  นำงสำวธณัย์จิรำ  คณุำธิปศรีตระกลู  จบกำรศึกษำปริญญำ
ตรี สำขำกำรบญัชี  มหำวิทยำลยักรุงเทพ  ปริญญำโทสำขำบริหำรธุรกิจ (เอกบญัชี)  มหำวิทยำลยัหอกำรค้ำไทย  มีประสบกำรณ์
ในกำรปฏิบตัิงำนด้ำนกำรตรวจสอบภำยในและปัจจบุนัท ำงำนตรวจสอบภำยในของบริษัทฯ เป็นระยะเวลำมำกกวำ่ 10 ปี 
 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำคุณสมบัติของ นำงสำวธัณย์จิรำ  คุณำธิปศรีตระกูล  แล้วเห็นว่ำมีคุณสมบัติ
เหมำะสมและเพียงพอกบักำรปฏิบตัิหน้ำที่ดงักลำ่วซึง่ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ  เนื่องจำกมีควำมเป็นอิสระ 
และมีประสบกำรณ์ในกำรปฏิบตัิงำนตรวจสอบภำยใน  ทัง้นีก้ำรพิจำรณำและอนมุตัิ  แต่งตัง้ ถอดถอน  โยกย้ำยผู้ด ำ รงต ำแหน่ง
หวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยในของบริษัทฯ จะต้องผำ่นกำรอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ    
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รายการระหว่างกัน 
 

การควบคุมและนโยบายในการท ารายการระหว่างกัน 
รำยกำรค้ำที่ส ำคญักบับคุคลหรือกิจกำรที่เก่ียวข้องกนัประกอบด้วย รำยกำรค้ำกบับริษัทในกลุม่ Lucite บริษัทในกลุม่ Mitsubishi Rayon และ บริษัท เอเซียติ๊ก อะคริลิค จ ำกดั รำยกำรกบับคุคลหรือ

กิจกำรที่เก่ียวข้องกนัเป็นกำรด ำเนินกำรค้ำตำมปกติธุรกิจและเป็นไปตำมรำคำตลำด คำ่บริกำรเป็นไปตำมข้อตกลงในสญัญำและรำคำที่ตกลงร่วมกนั  
ในปี พ.ศ. 2558 บริษัทมีรำยกำรระหวำ่งกนักบันิติบคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ และเข้ำขำ่ยที่ต้องรำยงำนตำมหลกัเกณฑ์ของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ดงันี  ้
 
1. การซือ้/ขายสินค้าและบริการ ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

                                                                                                                                                                                             (หนว่ย: ล้ำนบำท) 

บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง ลักษณะความสัมพนัธ์ ลักษณะของรายการ 
มูลค่าของ
รายการ 

นโยบายราคา ความจ าเป็น 
สมเหตุสมผล 

บจ. ลไูซท์ อินเตอร์เนชัน่แนล (เชียง
ไฮ) เทรดดิง้  

ผู้ ถือหุ้นใหญ่ร่วมกนัคือ บริษัท Lucite International UK 
Overseas Holdco1 Limited 

ขำยสนิค้ำ 
 
คำ่บริกำรจ่ำย 

12.35 
 

1.35 

รำคำเทียบเคียงกับรำคำ
ตลำด  
รำคำตำมสัญญำและ
รำคำที่ตกลงร่วมกนั  

ขยำยธุรกิจใน
ประเทศจีน 

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

คำ่บริกำรจ่ำย                                  
                                  

2.44 รำคำตำมสญัญำและ
รำคำที่ตกลงร่วมกนั 

ขยำยธุรกิจใน
ประเทศเกำหล ี

บจ.ลูไซท์ อินเตอร์เนชั่นแนล ยูเค 
(ดำร์เวน) 

ผู้ ถือหุ้นใหญ่ร่วมกนัคือ บริษัท Lucite International UK 
Overseas Holdco1 Limited 

ซือ้วตัถดุิบ   
 
คำ่บริกำรจ่ำย      

5.82 
 

0.73 

รำคำที่ตกลงร่วมกันซึ่ง
อ้ำงอิงตำมรำคำตลำด 
รำคำตำมสัญญำและ
รำคำที่ตกลงร่วมกนั  

คณุภำพ และ ป้องกนั
วตัถดุิบขำดแคลน 
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บจ.ลไูซท์ อินเตอร์เนชัน่แนล เจแปน ผู้ ถือหุ้นใหญ่ร่วมกนัคือ บริษัท Lucite International UK 
Overseas Holdco1 Limited 

ซือ้วตัถดุิบ         
          

0.14 รำคำที่ตกลงร่วมกันซึ่ง
อ้ำงอิงรำคำตลำด 

คณุภำพ และ ป้องกนั
วตัถดุิบขำดแคลน 

บจ.ลไูซท์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ยู เอส 
เอ) 

ผู้ ถือหุ้นใหญ่ร่วมกนัคือ บริษัท Lucite International UK 
Overseas Holdco1 Limited 

ขำยสนิค้ำ 17.16 รำคำเทียบเคียงกับรำคำ
ตลำด  

ขยำยธุรกิจใน
ประเทศสหรัฐอเมริกำ 

บจ.เกำชงุ โมโนเมอร์  ผู้ ถือหุ้นใหญ่ร่วมกนัคือ บริษัท Lucite International UK 
Overseas Holdco1 Limited 

คำ่บริกำรจ่ำย 0.42 รำคำตำมสัญญำและ
รำคำที่ตกลงร่วมกนั  

ขยำยธุรกิจใน
ประเทศไต้หวนั 

บจ .ลู ไ ซ ท์  อิ น เ ต อ ร์ เ น ชั่ น แ น ล 
สงิค์โปร (พี ที อี) 

ผู้ ถือหุ้นใหญ่ร่วมกนัคือ บริษัท Lucite International UK 
Overseas Holdco1 Limited 

คำ่บริกำรจ่ำย 0.53 รำคำตำมสัญญำและ
รำคำที่ตกลงร่วมกนั  

ขยำยธุรกิจใน
ประเทศสงิค์โปร 

บจ.ไทย เอ็มเอ็มเอ  บริษัท มิซูบิชิ  เรยอน จ ำกดั  ซือ้วตัถดุิบ 
ซือ้สนิค้ำ 

430.64 
0.17 

รำคำที่ตกลงร่วมกันซึ่ง
อ้ำงอิงรำคำตลำด 

คณุภำพ และ ป้องกนั
วตัถดุิบขำดแคลน 

บจ. ไดอะโพลอีะคริเลต  บริษัท มิซูบิชิ  เรยอน จ ำกดั ซือ้วตัถดุิบ 23.56 รำคำที่ตกลงร่วมกันซึ่ง
อ้ำงอิงรำคำตลำด 

คณุภำพ และ ป้องกนั
วตัถดุิบขำดแคลน 

บจ. มิตซูเรยอน กรุ้ป เรียวโกะ บริษัท มิซูบิชิ  เรยอน จ ำกดั ซือ้สนิค้ำ 0.70 รำคำที่ตกลงร่วมกันซึ่ง
อ้ำงอิงรำคำตลำด 

คณุภำพ และ ป้องกนั
วตัถดุิบขำดแคลน 

 
2. ยอดค้างช าระที่เกิดจากการซือ้และขายสินค้าและบริการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

                                                                                                                                                                                                           (หนว่ย : ล้ำนบำท) 

บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง ลักษณะความสัมพนัธ์ ลักษณะของรายการ 
มูลค่าของ
รายการ 

นโยบายราคา ความจ าเป็น 
สมเหตุสมผล 

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

ลกูหนีก้ำรค้ำ 
 
เจ้ำหนีอ้ื่น 

4.72 
 

0.52 

รำคำเทียบเคียงกับ
รำคำตลำด 
รำคำตำมสญัญำและ

ขยำยธุรกิจใน
ประเทศจีน 
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รำคำที่ตกลงร่วมกนั   
บจ. ลไูซท์ อินเตอร์เนชัน่แนล โคเลยี ผู้ ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ บริษัท Lucite International UK 

Overseas Holdco1 Limited 
เจ้ำหนีอ้ื่น                                 
                                  

1.58 รำคำตำมสญัญำและ
รำคำที่ตกลงร่วมกนั  

ขยำยธุรกิจใน
ประเทศเกำหล ี

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

เจ้ำหนีก้ำรค้ำ                               
 
 
เจ้ำหนีอ้ื่น                                  

2.13 
 
 

0.14 

รำคำที่ตกลงร่วมกัน
ซึ่งอ้ำงอิงตำมรำคำ
ตลำด 
รำคำตำมสญัญำและ
รำคำที่ตกลงร่วมกนั  

คณุภำพ และ 
ป้องกนัวตัถดุิบขำด
แคลน 
 

บจ.ลไูซท์ อินเตอร์เนชัน่แนล (ย ูเอส เอ) ผู้ ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ บริษัท Lucite International UK 
Overseas Holdco1 Limited 

ลกูหนีก้ำรค้ำ 2.51 รำคำเทียบเคียงกับ
รำคำตลำด  

ขยำยธุรกิจใน
ประเทศ
สหรัฐอเมริกำ 

บจ.เกำชงุ โม โน เมอร์  ผู้ ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ บริษัท Lucite International UK 
Overseas Holdco1 Limited 

เจ้ำหนีอ้ื่น 0.42 รำคำตำมสญัญำและ
รำคำที่ตกลงร่วมกนั   

ขยำยธุรกิจใน
ประเทศไต้หวนั 

บจ.ไทย เอ็มเอ็มเอ บริษัท มิซูบิชิ  เรยอน จ ำกดั เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 135.34 รำคำที่ตกลงร่วมกัน
ซึ่งอ้ำงอิงตำมรำคำ
ตลำด 

คณุภำพ และ 
ป้องกนัวตัถดุิบขำด
แคลน 

บจ. ไดอะโพลอีะคริเลต  บริษัท มิซูบิชิ  เรยอน จ ำกดั เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 7.00 รำคำที่ตกลงร่วมกัน
ซึ่งอ้ำงอิงตำมรำคำ
ตลำด 

คณุภำพ และ 
ป้องกนัวตัถดุิบขำด
แคลน 
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ส่วนที่ 3 ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
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ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2556 – 2558 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี
31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2556

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 186,021,032        97,105,286          134,821,996        
เงินลงทุนชัว่คราว - เงินฝากประจ า 1,107,550            1,091,344            1,070,155            
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ือ่ืน 241,366,477        285,183,616        309,383,031        
สินคา้คงเหลือ 109,738,109        142,842,602        125,606,254        
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 6,434,194            13,497,159          12,551,173          
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 544,667,362        539,720,007        583,432,609        
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 380,948,659        393,659,514        403,624,834        
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน - ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 542,855                655,213                1,140,350            
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 1,520,179            -                             -                             
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 284,017                286,717                277,717                
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 383,295,710        394,601,444        405,042,901        
รวมสินทรัพย์ 927,963,072        934,321,451        988,475,510        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ตอ่) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2556 – 2558 

 
 

 
 
 
 
 

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี
31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2556

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวียน
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 239,324,176        292,775,649        353,709,882        
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 848,187                795,538                746,340                
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 11,826,575          2,193,239            -                             
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 5,364,389            6,267,543            5,198,277            
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 257,363,327        302,031,969        359,654,499        
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน
หน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึง
   ก  าหนดช าระภายในหน่ึงปี 1,282,360            2,130,547            2,924,480            
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 21,841,151          18,763,114          16,091,048          
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 875,699                329,219                
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 23,123,511          21,769,360          19,344,747          
รวมหนีสิ้น 280,486,838        323,801,329        378,999,246        
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
   ทุนจดทะเบียน
      หุ้นสามญั 121,500,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท 121,500,000        121,500,000        121,500,000        
   ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มลูคา่แลว้
      หุ้นสามญั 121,500,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท 121,500,000        121,500,000        121,500,000        
ส่วนเกินมลูคา่หุ้นสามญั 233,350,000        233,350,000        233,350,000        
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 12,150,000          12,150,000          12,150,000          
   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 280,476,234        243,520,122        242,476,264        
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 647,476,234        610,520,122        609,476,264        
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 927,963,072        934,321,451        988,475,510        

-                             -                             -                             
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จ 
ส ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2556 – 2558 

 

 
 
 
 
 
 

2558 2557 2556

ก ำไรขำดทุน:

รำยได้

รายไดจ้ากการขาย 1,126,296,758               1,217,554,347      1,392,209,912      

รายไดค้า่บริการ 929,313                          -                               -

รายไดอ่ื้น

   รายไดจ้ากการขายเศษซาก 13,159,534                    22,104,136            21,963,526            

   ก  าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 6,628,392                       3,307,595              1,873,715              

   อ่ืน ๆ 3,351,015                       2,382,897              4,063,415              

รวมรำยได้ 1,150,365,012               1,245,348,975      1,420,110,568      

ค่ำใช้จ่ำย

ตน้ทุนขายและบริการ 937,676,869                  1,084,515,582      1,252,622,920      

คา่ใช้จ่ายในการขาย 48,655,000                    56,548,242            55,255,189            

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 84,377,154                    64,652,362            70,215,648            

รวมค่ำใช้จ่ำย 1,070,709,023               1,205,716,186      1,378,093,757      

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและค่ำใช้จ่ำยภำษเีงินได้ 79,655,989                    39,632,789            42,016,811            

คา่ใช้จ่ายทางการเงิน (161,798)                        (212,601)                (158,722)                

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงินได้ 79,494,191                    39,420,188            41,858,089            

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ (17,353,981)                   (8,001,330)            (8,440,629)            

ก ำไรส ำหรับปี 62,140,210                    31,418,858            33,417,460            

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่:

รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (1,105,122)                     -                               -                               

หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 221,024                          -                               -                               

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ส ำหรับปี (884,098)                        -                               -                               

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 61,256,112                    31,418,858            33,417,460            

ก ำไรต่อหุ้น

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 0.51                                 0.26                        0.28                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้น 
ส ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2556 – 2558 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทุนเรือนหุ้นท่ีออก

จ าหน่ายและช าระ ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ -

เตม็มลูคา่แลว้ มลูคา่หุ้นสามญั ส ารองตามกฎหมาย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร รวม

-                                

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกรำคม 2556 121,500,000           233,350,000           12,150,000             269,808,804           636,808,804           

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                                -                                -                                33,417,460             33,417,460             

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 20) -                                -                                -                                (60,750,000)           (60,750,000)           

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวำคม 2556 121,500,000           233,350,000           12,150,000             242,476,264           609,476,264           

-                                

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวำคม 2557 121,500,000           233,350,000           12,150,000             242,476,264           609,476,264           

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                                -                                -                                31,418,858             31,418,858             

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 20) -                                -                                -                                (30,375,000)           (30,375,000)           

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวำคม 2557 121,500,000           233,350,000           12,150,000             243,520,122           610,520,122           

-                                

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกรำคม 2558 121,500,000           233,350,000           12,150,000             243,520,122           610,520,122           

ก าไรส าหรับปี 62,140,210             62,140,210             

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                                -                                -                                (884,098)                 (884,098)                 

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                                -                                -                                61,256,112             61,256,112             

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 20) (24,300,000)           (24,300,000)           

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวำคม 2558 121,500,000           233,350,000           12,150,000             280,476,234           647,476,234           

-                                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)

ก าไรสะสม
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งบกระแสเงินสด 
ส ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2556 – 2558 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

2558 2557 2556

กระแสเงินสดจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด ำเนินงำน

ก าไรก่อนภาษี 79,494,191                    39,420,188            41,858,089            

รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมด าเนินงาน

   คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 19,108,150                    17,970,577            18,114,102            

   คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 2,442,492                       -                               1,957,666              

   การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมลูคา่สุทธิท่ีจะไดรั้บ 4,541,573                       3,455,366              (1,015,754)            

   ก  าไรจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ (294,173)                        (73,307)                  (1,709,413)            

   ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายอุปกรณ์ 6,015,206                       8,502                      4                              

   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 2,962,015                       3,136,070              2,810,336              

   ขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจริง (569,302)                        415,796                 319,904                 

   ดอกเบ้ียรับ (888,704)                        (360,417)                (585,160)                

   คา่ใช้จ่ายดอกเบ้ีย 161,798                          212,601                 158,722                 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์

   และหน้ีสินด าเนินงาน 112,973,246                  64,185,376            61,908,496            

สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง

   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ือ่ืน 42,330,566                    24,257,985            67,963,219            

   สินคา้คงเหลือ 28,562,920                    (20,691,714)          25,422,013            

   สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 6,317,810                       (1,513,179)            (5,074,281)            

   สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 2,700                               (9,000)                    -                          

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (52,006,862)                   (47,848,260)          (55,082,797)          

   หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน (1,176,901)                     1,031,166              (30,184)                  

   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (989,100)                        (464,004)                (260,000)                

เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 136,014,379                  18,948,370            94,846,466            

   จ่ายดอกเบ้ีย (161,798)                        (212,601)                (158,722)                

   จ่ายภาษีเงินได้ (9,164,591)                     (5,261,612)            (18,372,485)          

เงินสดสุทธิจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 126,687,990                  13,474,157            76,315,259            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบกระแสเงินสด (ตอ่) 
ส ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2556 – 2558 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2558 2557 2556

กระแสเงินสดจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน

ปรับปรุงอาคาร และซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (13,464,708)                   (20,617,174)          (49,006,011)          

ซ้ือซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ (432,500)                        -                               (33,185)                  

เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 316,977                          180,990                 1,714,794              

ดอกเบ้ียรับ 886,745                          381,172                 608,148                 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (12,693,486)                   (20,055,012)          (46,716,254)          

กระแสเงินสดจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหำเงิน

ช าระคืนหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (795,538)                        (744,735)                (1,936,180)            

เงินปันผลจ่าย (24,300,000)                   (30,375,000)          (60,750,000)          

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหำเงิน (25,095,538)                   (31,119,735)          (62,686,180)          

เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 88,898,966                    (37,700,590)          (33,087,175)          

ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจริง

   ส าหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 16,780                            (16,120)                  97,127                    

เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสดต้นปี 97,105,286                    134,821,996         167,812,044         

เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสดปลำยปี 186,021,032                  97,105,286            134,821,996         

-                                       -                               -                               

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิม่เติม

รายการท่ีไมใ่ช่เงินสด

   เจา้หน้ีจากการซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ลดลง 1,574,261                       12,980,869            15,045,596            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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อตัรำสว่นทำงกำรเงิน 

ส ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2556 – 2558 

 
 
 
 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

อัตราส่วนสภาพคล่อง

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง เท่า 2.12 1.79 1.62

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว เท่า 1.66 1.27 1.24

อตัราสว่นสภาพกระแสเงินสด  เท่า 0.45 0.04 0.19

อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า เท่า 4.24 4.08 4.06

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ วนั 85 88 89

อตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลอื  เท่า 17.37 20.38 23.01

ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลีย่ วนั 21 18 16

อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ้ เท่า 4.09 3.84 3.84

ระยะเวลาการจ่ายช าระหนี ้ วนั 88 94 94

Cash Cycle วนั 18 12 11

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร

อตัราก าไรขัน้ต้น % 16.82 10.93 10.03

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน % 5.01 0.97 1.01

อตัราก าไรอ่ืน ๆ % 2.01 2.23 1.96

อตัราเงินสดตอ่การท าก าไร % 224.16 113.82 540.62

อตัราก าไรสทุธิ % 5.40 2.52 2.35

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น % 9.88 5.15 5.36

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ % 6.67 3.27 3.23

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร % 20.98 12.39 13.21

อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ เท่า 1.24 1.30 1.37

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น เท่า 0.43 0.53 0.62

อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ เท่า 840.64 89.13 597.56

อตัราสว่นความสามารถช าระภาระผกูพนั เท่า 3.35 0.26 0.70

อตัราสว่นการจ่ายเงินปันผล % 78.21 77.34 90.90

หมายเหตุ :  *  เป็นอัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลของผลประกอบการส าหรับปี 2556 และ ปี 2557

**
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การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
 

1.ค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
 
สรุปผลกำรปฏิบตัิงำนตำมแผนกำรด ำเนินธุรกิจในปี 2558 โดยสงัเขปดงันี ้
     (ก)    บริษัทยดึมัน่และปฏิบตัิตำมนโยบำยควำมปลอดภยัอำชีวอนำมยัและสิง่แวดล้อมที่เน้นให้ควำมส ำคญัตอ่ 
พนกังำนและชมุชน มีกำรสง่เสริมฝึกอบรมให้พนกังำนทกุระดบัมีควำมเข้ำใจและมีทกัษะในกำรท ำงำนร่วมกนั ท ำให้   เกิดควำม
ปลอดภยัมีสขุอนำมยัที่ดีพร้อมทัง้จดักำรให้มีสิง่แวดล้อมที่ดีในกำรที่ท ำงำนโดยมีคณะกรรมกำรควำมปลอดภยัอำชีวอนำมยัและ
สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน ( SHE Committee) ท ำหน้ำที่ก ำกบัดแูล ก ำหนดนโยบำยวตัถุประสงค์เป้ำหมำยและกำรจดัท ำ
แผนกำรปรับปรุง (SHE Improvement Plan) ประจ ำปีอยำ่งตอ่เนื่องรวมทัง้ยงัมีกำรติดตำมและประเมินผลงำนระหวำ่งปี 
 
นอกจำกนีบ้ริษัทยงัให้ควำมส ำคญัต่อกำรปรับปรุงเคร่ืองจักรและอปุกรณ์ในกำรท ำงำนอย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้เกิดควำมปลอดภยั
สงูสดุตอ่ผู้ปฏิบตัิงำนและเพิ่มประสทิธิภำพตอ่ผลผลติ 
 
ด้วยกำรเลง็เห็นถึงควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนเป็นหนึ่งในนโยบำยที่ส ำคญัจึงให้ถือเป็นหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของพนกังำนและ
ผู้บริหำรทกุคนท่ีจะต้องยดึมัน่ในหลกักำรและกฏระเบียบด้ำนควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนเป็นส ำคญั 
 
บริษัทได้ผำ่นกำรตรวจสอบและได้ใบรับรองมำตรฐำนระบบกำรจดักำรอำชีวอนำมยัและควำมปลอดภยั (TIS18001)  
อนัเป็นกำรยืนยนัถึงกำรด ำเนินกำรธุรกิจที่ให้ควำมสนใจตอ่ควำมปลอดภยัฯ ของพนกังำนและผู้ เก่ียวข้องทุกคน 
 
     (ข)    ในท่ำมกลำงภำวะเศรษฐกิจถดถอยทัว่โลกปัญหำกำรเมืองทัง้ภำยในและต่ำงประเทศและปัญหำด้ำนเสถียรภำพของ
คำ่เงินบำทที่มีแนวโน้มแข็งคำ่และออ่นคำ่อยำ่งรวดเร็วมำกขึน้  เมื่อเทียบกบัสกุลเงินส ำคญัของต่ำงประเทศโดยเฉพำะเงินเหรียญ
สหรัฐ ซึง่สง่ผลกระทบโดยตรงต่อกำรจ ำหน่ำยสินค้ำทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ ซึ่งบริษัทสำมำรถรักษำดลุยภำพ  สดัสว่นกำร
ขำยระหว่ำงในประเทศและต่ำงประเทศเพื่อปรับปรุงผลก ำไรเบือ้งต้นให้ได้มำกที่สดุ  ซึ่งในปี 2558 บริษัทยงัคงรักษำสดัสว่นกำร
ขำยต่ำงประเทศไว้ได้ตลอดปี เพื่อให้ได้รับประโยชน์จำกค่ำเงินบำทที่อ่อนค่ำลงเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐ แต่ผลกระทบจำก
ปัญหำเศรษฐกิจและกำรเมืองในประเทศที่ไม่แน่นอนสง่ผลกระทบต่อปริมำณกำรขำยแผ่นพลำสติกระบบ Casting และระบบ
เคร่ืองรีดในประเทศมำก ทัง้จำกปัญหำเศรษฐกิจในประเทศและยอดขำยที่สญูเสยีไปจำกกำรขำยแผ่น ABS/HIPS ในอตุสำหกรรม
กำรผลติตู้ เย็น อตุสำหกรรมยำนยนต์ อนัเป็นผลจำกที่ผู้ผลติรำยใหญ่ยงัคงรักษำก ำลงักำรผลิตแผ่นดงักลำ่วของเขำเพื่อใช้เองและ
ลดกำรสัง่ซือ้จำกบริษัทลง ซึง่โดยภำพรวมยอดกำรผลติและจ ำหนำ่ยแผน่พลำสติกระบบเคร่ืองรีด ในปี 2558 ก็มีปริมำณลดลงมำก
เมื่อเทียบกบัปีก่อน   

 
     (ค) บริษัทยงัคงเน้นกำรพฒันำปรับปรุงคณุภำพสินค้ำให้ได้มำตรฐำนสงูขึน้เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำทัง้
ภำยในประเทศและตำ่งประเทศอีกทัง้ก ำหนดเป้ำหมำยในกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตและกำรลดควำมสญูเสียจำก
ขบวนกำรผลิตเพ่ือผลด้ำนกำรลดต้นทนุกำรผลิตโดยรวมและสร้ำงควำมแตกต่ำงของตวัผลิตภณัฑ์ของบริษัทเพ่ือ
หลีกเลี่ยงกำรขำยท่ีเน้นเฉพำะกำรแข่งขนัด้ำนรำคำเท่ำนัน้ 
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2.  ผลการด าเนินงาน 
      ในปี 2558 บริษัทมีรำยได้จำกกำรขำยสทุธิ 1,127.23 ล้ำนบำท ลดลง จ ำนวน 90.33 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นอตัรำร้อยละ 
7.42 เมื่อเปรียบเทียบกบัปีก่อน อยำ่งไรก็ตำมบริษัทมกี ำไรสทุธิในปี 2558 เพิ่มขึน้จ ำนวน 30.72 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นอตัรำร้อยละ 
97.78 เมื่อเปรียบเทยีบกบัปีก่อน สำเหตขุองก ำไรสทุธิที่เพิ่มขึน้เป็นผลมำจำกบริษัทสำมำรถบริหำรกำรขำยกลุม่สนิค้ำที่บริษัท 
มีควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัได้อยำ่งมีประสทิธิภำพ และได้มีกำรปรับปรุงประสทิธิภำพในกำรผลติและกำรบริหำรงำนให้ดีขึน้ 
สง่ผลท ำให้อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนเพิ่มขึน้เทำ่กบัอตัรำร้อยละ 5.01  เมื่อเปรียบเทียบกบัปีกอ่นท่ีอตัรำร้อยละ 0.97 และ
อตัรำผลตอบแทนตอ่ผู้ ถือหุ้นปี 2558 เพิ่มขึน้เป็นอตัรำร้อยละ 9.60 เมื่อ เปรียบเทียบกบัปีก่อนอยูท่ีอ่ตัรำร้อยละ 5.15 
 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ื่น  

รำยละเอียดลกูหนี ้มีดงัตอ่ไปนี ้

 

 ลกูหนีก้ำรค้ำของบริษัทในปี 2556 – 2558 มีจ ำนวน 240.82 ล้ำนบำท 284.62 ล้ำนบำทและ 308.63 ล้ำนบำท

ตำมล ำดบั ซึง่ประกอบด้วยลกูหนีก้ำรค้ำประเภทกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั และลกูหนีก้ำรค้ำประเภทกิจกำรท่ีไมเ่ก่ียวข้องกนั ลกูหนี ้

กำรค้ำของบริษัทได้รับเครดติเทอมอยูร่ะหวำ่ง 30-90 วนั ขึน้อยูก่บัข้อตกลงและเง่ือนไขกำรค้ำของแตล่ะรำย 

 โดยเฉลีย่ระยะเวลำเก็บหนีใ้นแตล่ะปีของบริษัท ตัง้แต ่2556-2558 อยูท่ี่ 89 วนั 88 วนัและ 85 วนัตำมล ำดบั ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2556 และปี 2557 บริษัทมีกำรตัง้ส ำรองคำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูที่จ ำนวน 1.96 ล้ำนบำท และในปี 2558 บริษัทมีคำ่เผ่ือหนี ้

สงสยัจะสญูที่จ ำนวน 4.40 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 2.44 ล้ำนบำท ซึง่เป็นผลจำกกำรพิจำรณำตัง้คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเพิ่มขึน้ใน 

ลูกหนีก้ารคา้และลูกหนีอ้ ืน่ เปรยีบเทยีบ 3 ปี 2556 - 2558

พันบาท % พันบาท % พันบาท %

ลูกหนีก้ารคา้ - กจิการทีเ่ก ีย่วขอ้งกนั

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

คา้งช าระ ไมเ่กนิ 3 เดอืน 4,907               2.0% 2,530               0.9% -                   0.0%

รวมลกูหนีก้ารคา้ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกัน 7,230               2.9% 9,408               3.3% 4,840               1.6%

ลูกหนีก้ารคา้ - กจิการทีไ่มเ่ก ีย่วขอ้งกนั

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

คา้งช าระ

   ไมเ่กนิ 3 เดอืน 39,817            16.2% 55,504            19.4% 26,991            8.7%

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

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

   มากกวา่ 12 เดอืน 4,400               1.8% 3,701               1.3% 245                  0.1%

รวมลกูหนีก้ารคา้ - กจิการทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกัน, 237,993          97.1% 277,169          96.7% 305,752          98.4%

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

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

รวมลกูหนีก้ารคา้ - สทุธิ 240,823          98.2% 284,619          99.3% 308,634          99.4%

31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556
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ระหวำ่งปีบริษัทมีนโยบำยกำรตัง้คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูโดยพิจำรณำจำกอำยขุองลกูหนีแ้ละประวตัิกำรช ำระหนีแ้ละกำรคำดกำรณ์

ถึงโอกำสในกำรได้รับช ำระหนีจ้ำกลกูหนีใ้นอนำคต 

 ลกูหนีก้ำรค้ำของบริษัทในปี 2556-2558 สว่นใหญ่เป็นลกูหนีท้ี่ยงัไมถ่ึงก ำหนดช ำระและเกินก ำหนดช ำระไม่เกิน 3 เดือน 

คิดเป็นร้อยละ 99.6 ร้อยละ 98.5 และร้อยละ 96.4 ของลกูหนีก้ำรค้ำรวมก่อนหกัคำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู และมีลกูหนีก้ำรค้ำที่ค้ำง

ช ำระเกิน 3 เดือนขึน้ไปคิดเป็นร้อยละ 0.5 ร้อยละ 1.6 และร้อยละ 3.6  ตำมล ำดบั 

 บริษัทได้มีกำรติดตำมกบัลกูหนีท้ี่ค้ำงช ำระเกิน 6 เดือนขึน้ไปอยำ่งใกล้ชิดตลอดจนมีกำรพิจำรณำด ำเนินกำรทวงถำม 

ฟ้องร้องทำงกฎหมำยและกำรตัง้ส ำรองคำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูส ำหรับลกูหนีร้ำยอื่น ๆ หำกลกูหนีร้ำยนัน้ ๆ มีปัญหำในกำรช ำระเงิน 

สินค้าคงเหลือ 

สนิค้ำคงเหลอืของบริษัท ประกอบด้วยรำยละเอยีดที่ส ำคญัดงันี ้

 

สนิค้ำคงเหลอืของบริษัทในปี 2556-2558 มียอดคงเหลอื 125.61 ล้ำนบำท 142.84 ล้ำนบำทและ 109.74 ล้ำนบำทตำมล ำดบั มี

อตัรำสว่นหมนุเวยีนสนิค้ำคงเหลอืที่ 23.01 เทำ่ 20.38 เทำ่และในปี 2558 อยทูี่ 17.37 เทำ่ และคิดเป็นระยะเวลำขำยสนิค้ำเฉลีย่

อยูท่ี่ 16 วนั 18 วนัและในปี 2558 ที่ 21 วนั 

 สนิค้ำคงเหลอืที่ลดลงในปี 2558 เมื่อเทียบกบัปีก่อนเนื่องจำกมีกำรควบคมุปริมำณวตัถดุิบและสนิค้ำส ำเร็จรูป เพื่อให้

สอดคล้องกบัปริมำณกำรขำยที่เปลีย่นแปลง 

 บริษัทมีนโยบำยในกำรตัง้ส ำรองคำ่เผ่ือมลูค่ำสนิค้ำลดลง เพื่อปรับลดรำคำทนุให้เป็นมลูคำ่สทุธิที่คำดวำ่จะได้รับ โดย

ค ำนงึถึงสนิค้ำคงเหลอืที่เคลือ่นไหวช้ำ (Slow Moving) และมีอำยใุนกำรจดัเก็บนำนเกิน 1 ปี ประกอบกบักำรค ำนวณเปรียบเทียบ

รำคำทนุกบัรำคำที่คำดวำ่จะขำยได้ (Net Realizable Value) โดยมลูคำ่ของรำยกำรปรับลดรำคำทนุให้เป็นมลูคำ่สทุธิที่ได้รับ ในปี 

2556-2558 มีจ ำนวน 5.85 ล้ำนบำท 9.31 ล้ำนบำทและในปี 2558 มีจ ำนวน 13.85 ล้ำนบำท ซึง่สำเหตหุลกัที่เพิม่ขึน้ เนื่องมำจำก

กำรตัง้ส ำรองเพิ่มขึน้ในสว่นของวตัถดุิบที่มีอำยใุนกำรจดัเก็บนำนเกิน 1 ปี 

 

สนิคา้คงเหลอื เปรยีบเทยีบ 3 ปี 2556 - 2588

พันบาท % พันบาท % พันบาท %

สนิคา้ส าเร็จรปู 47,405                38% 60,728                40% 45,705                35%

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

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

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

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

หกั รายการปรับลดราคาทุนใหเ้ป็นมลูคา่สทุธทิีจ่ะไดรั้บ (13,847)              -11% (9,305)                 -6% (5,850)                 -4%

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

31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556
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ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ 

ในปี 2556-2558 บริษัทมีรำยละเอียดดงันี ้ 

 

ในระหวำ่งปี 2558 บริษัทได้จดัซือ้สนิทรัพย์ทัง้สิน้เป็นจ ำนวนเงิน 11.89 ล้ำนบำท (ปี 2557 : 7.64 ล้ำนบำท) บริษัทมีอตัรำ

ผลตอบแทนจำกสนิทรัพย์ถำวร ในปี 2556-2558 ที่ 13.21% 12.39% และ 20.98 ในปี 2558 

3.  ฐานะการเงนิ 
สินทรัพย์ 
ณ  วนัท่ี  31 ธนัวำคม พ.ศ. 2558 บริษัทมีสนิทรัพย์รวมทัง้สิน้ เทำ่กบั 927.96 ล้ำนบำท ลดลงเทำ่กบั 6.36 ล้ำนบำทหรือคดิเป็น
อตัรำร้อยละ 0.68 เมื่อเปรียบเทยีบกบัปีก่อน โดยสำเหตหุลกัเป็นผลมำจำกกำรลดลงในหมวดทีด่ิน อำคำร และอปุกรณ์เมื่อเทยีบ
กบัปีก่อน  
หนีส้นิ 
ณ  วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2558  บริษัทมีหนีส้นิรวม จ ำนวนเทำ่กบั 280.49 ล้ำนบำท ลดลงจ ำนวน  43.31 ล้ำนบำท หรือคิดเป็น
อตัรำร้อยละ 13.38 เมื่อเปรียบเทียบกบัปีก่อน โดยเป็นผลมำจำกกำรลดลงของหนีส้นิหมนุเวียน จ ำนวน 44.67 ล้ำนบำท หรือคดิ
เป็นอตัรำร้อยละ 14.79 เมื่อเปรียบเทียบกบัปีก่อน สำเหตหุลกัมำจำกสว่นของเจ้ำหนีก้ำรค้ำที่ลดลงอนัเป็นสำเหตมุำจำกสดัสว่น
กำรผลติที่ลดลงจำกผลกระทบปริมำณด้ำนกำรขำยที่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกบัปีก่อน สง่ผลให้อตัรำกำรสว่นของหนีส้นิตอ่สว่นของ
ผู้ ถือหุ้น เทำ่กบัอตัรำร้อยละ 43.3 ลดลงเมื่อเทียบกบัปีก่อน ที่อตัรำร้อยละ  53.0 
 
สภาพคล่อง    
ปี 2558 บริษัทมีกระแสเงินสดสทุธิจำกกำรด ำเนินงำน  เทำ่กบั 126.69 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำกปีก่อน เทำ่กบัจ ำนวน 113.22 ล้ำน
บำท  สำเหตมุำจำกกำรลดลงของลกูหนีก้ำรค้ำและสนิค้ำคงเหลอื อนัเป็นผลมำจำกปริมำณกำรขำยที่ลดลงในขณะท่ีก ำไรจำกกำร
ด ำเนินงำนเพิ่มขึน้เมื่อเปรียบเทียบกบัปีก่อนสง่ผลให้เงินสดสทุธิจำกกำรด ำเนินงำนเพิม่ขึน้เมื่อเทียบกบัปีก่อน กระแสเงินสดใช้ไป
ในกิจกรรมลงทนุ จ ำนวนเทำ่กบั12.69 ล้ำนบำทลดลงจำกปีก่อนจ ำนวน 7.37 ล้ำนบำท  
 และกิจกรรมจดัหำเงินจ ำนวน 25.12 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีก่อนจ ำนวน 6.02 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั สำเหตหุลกัส ำหรับกำรลดลง
จำกปีก่อนในกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทนุบริษัทเนื่องจำกมีกำรลงทนุในทรัพย์สนิลดลงเมื่อเทียบกบัปีก่อน สว่นกระแสเงิน
สดใช้ไปในกิจกรรมจดัหำเงินลดลงเป็นผลมำจำกกำรจำ่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นตำมผลกำรด ำเนินงำนปี 2557 ที่ลดลงเมื่อ
เปรียบเทียบกบัปีก่อน(2556) สง่ผลให้เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสดในปี 2558  เพิ่มขึน้จำกปี 2557 จ ำนวน 88.91 ล้ำนบำท  
   

ทึด่นิ อาคารและอปุกรณ์ (สทุธ)ิ

ประเภททรัพยส์นิ

ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท %

ทีด่นิ 241.11                  63% 241.11                  61% 241.11                  60%

อาคารและสว่นปรับปรงุอาคาร 41.91                    11% 38.68                    10% 9.52                      2%

เครือ่งจักรและอปุกรณ์ 84.39                    22% 90.15                    23% 78.29                    19%

เครือ่งตกแตง่ตดิตัง้และเครือ่งใชส้ านักงานและยานพาหนะ 8.04                      2% 6.04                      2% 7.25                      2%

สนิทรัพยร์ะหวา่งกอ่สรา้งและตดิตัง้ 5.50                      1% 17.68                    4% 67.45                    17%

รวม 380.95                  100% 393.66                  100% 403.62                  100%

31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556
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บริษัทมีกระแสเงินสดรับสทุธิจำกกำรด ำเนินงำนเพิม่ขึน้ และกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทนุและกระแสเงินสดจำกกิจกรรม
จดัหำเงินลดลง ท ำให้อตัรำสว่นสภำพคลอ่งของบริษัทในปี 2558 ยงัคงมีสภำพคลอ่งที่สงู เทำ่กบั 2.12 เทำ่ เพิ่มขึน้เมื่อเปรียบเทยีบ
กบัปีก่อนซึง่อยูใ่นระดบั เทำ่กบั 1.79 เทำ่  
 
โครงสร้างเงนิทุน  
บริษัทมีอตัรำสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นเทำ่กบั 0.43 เทำ่ ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกบัปีก่อนซึง่เทำ่กบั 0.53 เทำ่เป็นผลมำจำก
กำรลดลงในสว่นของเจ้ำหนีก้ำรค้ำตำมที่กลำ่วในข้ำงต้น 
  
จำกฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนในปี 2558 โดยมติของที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครัง้ที่ 1/2559 ลงวนัท่ี 25 
กมุภำพนัธ์ 2559  คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีมติให้เสนอตอ่ที่ประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น เพื่อขออนมุตัิกำรจ่ำยเงินปันผลส ำหรับปี 2558 
ในอตัรำหุ้นละ 0.40 บำทโดยจ่ำยจำกผลกำรด ำเนินงำนของปี 2558 คิดเป็นจ ำนวนเงินรวมทัง้สิน้ เทำ่กบั 48,600,000.00 บำท (สี่
สบิแปดล้ำนหกแสนบำทถ้วน) หรือคิดเป็นอตัรำเงินปันผลร้อยละ 78.21 ของก ำไรสทุธิส ำหรับปี 2558  โดยเสนอให้มีก ำหนดกำร
จ่ำยเงินปันผลดงักลำ่ว ในวนัท่ี 23 พฤษภำคม พ.ศ. 2559 
 
4.  ปัจจัยและอิทธิพลหลกัที่อาจมีผลต่อการด าเนินงานหรือฐานะการเงนิในอนาคต 
ปัจจยัที่มีอิทธิพลตอ่กำรด ำเนินงำนในอนำคต   ได้อธิบำยไว้ในข้อ 1. เร่ืองปัจจยัควำมเสีย่งแล้ว  
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

“บริษัท ได้สอบทำนข้อมูลในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปีฉบบันีแ้ล้ว ด้วยควำมระมดัระวงับริษัท ขอรับรองว่ำ 
ข้อมูลดงักล่ำวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท ำให้ผู้อื่นส ำคัญผิดหรือไม่ขำดข้อมูล ที่ควรต้องแจ้งในสำระส ำคญั  นอกจำกนี ้
บริษัทขอรับรองวำ่ 

(1) งบกำรเงินและข้อมลูทำงกำรเงินที่สรุปมำในแบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี ได้แสดงข้อมลูอยำ่งถกูต้องครบถ้วน
ในสำระส ำคญัเก่ียวกบัฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอ่ยแล้ว 

(2) บริษัทได้จดัให้มีระบบกำรเปิดเผยข้อมลูที่ดี เพื่อให้แนใ่จวำ่บริษัทได้เปิดเผยข้อมลูในสว่นท่ีเป็นสำระส ำคญัทัง้ของ
บริษัทและบริษัทยอ่ยอยำ่งถกูต้องครบถ้วนแล้วรวมทัง้ควบคมุดแูลให้มีกำรปฏิบตัิตำมระบบดงักลำ่ว 

(3) บริษัทได้จดัให้มีระบบกำรควบคมุภำยในท่ีดี และควบคมุดแูลให้มีกำรปฏิบตัิตำมระบบดงักลำ่วและบริษัทได้แจ้ง
ข้อมลูกำรประเมินระบบกำรควบคมุภำยใน ณ วนัท่ี 25 กมุภำพนัธ์ 2558 ตอ่ผู้สอบบญัชีและกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทแล้ว  ซึง่
ครอบคลมุถึงข้อบกพร่องและกำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคญัของระบบกำรควบคมุภำยใน รวมทัง้กำรกระท ำที่มิชอบที่อำจมีผลกระทบ
ตอ่กำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ย 
 ในกำรนีเ้พื่อเป็นหลกัฐำนว่ำเอกสำรทัง้หมดเป็นเอกสำรชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองควำมถูกต้องแล้ว บริษัทได้
มอบหมำยให้ นำยเชฐ  พฒันกลุ  เป็นผู้ลงลำยมือช่ือก ำกบัเอกสำรนีไ้ว้ทกุหน้ำด้วย  หำกเอกสำรใดไม่มีลำยมือช่ือของ นำยเชฐ  พฒั
นกลุ ก ำกบัไว้ บริษัทจะถือวำ่ไมใ่ช่ข้อมลูที่บริษัทได้รับรองควำมถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักลำ่วข้ำงต้น” 
 
       ชื่อ     ต าแหน่ง         ลายมือชื่อ 
 
 

1.  นำยเชฐ  พฒันกลุ    กรรมกำร 
   

2.  นำยสจิุตร  ศรีเวทย์บด ี    กรรมกำร     
   
 
 ผู้รับมอบอ านาจ 
 

นำยเชฐ  พฒันกลุ       กรรมกำร 
     
ทัง้นี ้มำตรำ 89/20 *** แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ก ำหนดให้กรรมกำรและผู้บริหำรต้องร่วมกันรับผิดต่อบุคคลที่ซือ้ขำย
หลกัทรัพย์ของบริษัทฯในควำมเสียหำยใดๆ อันเกิดขึน้เนื่องจำกกำรเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ ถื อหุ้นหรือประชำชนทัว่ไป โดยแสดง
ข้อควำมที่เป็นเท็จในสำระส ำคัญหรือปกปิดข้อควำมจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสำระส ำคญัในกรณีของงบกำรเงินและรำยงำน
เก่ียวกบัฐำนะกำรเงินและ  ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯหรือรำยงำนอื่นใดที่ต้องเปิดเผยตำมมำตรำ 56 หรือมำตรำ 199 โดยมิได้
จ ำกดัควำมรับผิดไว้เฉพำะกรรมกำรและผู้บริหำรที่ลงลำยมือช่ือรับรองควำมถกูต้องของข้อมลูในเอกสำรดงักลำ่วเท่ำนัน้ อย่ำงไรก็
ดี กรรมกำรหรือผู้บริหำรซึ่งสำมำรถพิสจูน์ได้ว่ำโดยต ำแหน่งหน้ำที่ตนไม่อำจลว่งรู้ถึงควำมแท้จริงของข้อมลูหรือกำรขำดข้อมลูที่
ควรต้องแจ้งนัน้ ยอ่มไมม่ีควำมรับผิดตำมมำตรำ 89/20 
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หมำยเหต ุ*** ใช้บงัคบักบับริษัทท่ีอยูภ่ำยใต้บงัคบัของหมวด 3/1 แหง่พระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์ และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 
ซึง่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.255 
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เอกสารแนบ 1   
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมบริษัท 

คณะกรรมการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    ช่ือ      นางสาวแอนน่ี โซเฟียร์ เวียร์แมน 
    ต ำแหนง่      ประธำนกรรมกำร 
อำย ุ      54   ปี 
สญัชำต ิ      ออสเตรเลยีน 
ที่อยู ่      40/208 ถนนแอดเดลเลทด์ บริสเบน 400 ประเทศออสเตรเลยี 
กำรศกึษำ     - ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ (M.B.A.) 
         มหำวิทยำลยัแครนฟิลด์ (ประเทศสหรำชอำณำจกัร)  
      - Degree in Business Studies (QUT, Brisbane)  
         Certified Practicing Accountant  Australia  
กำรอบรมหลกัสตูรกรรมกำร    ไมม่ี 
จ ำนวนหุ้นท่ีถือในบริษัท    ไมม่ี 
ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
 13 สงิหำคม 2558 - ปัจจบุนั   -ประธำนกรรมกำร 
       บริษัทไทยโพลอีคริลคิ จ ำกดั (มหำชน) 
 12 พฤศจิกำยน 2556   - กรรมกำรบริหำร 
        บริษัท ไทยโพลอีะคริลคิ จ ำกดั (มหำชน) 
 1 มิถนุำยน 2546 - ปัจจบุนั   - กรรมกำรบริหำร และเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรทำงกำรเงิน 
        Lucite International 
 
กำรด ำรงต ำแหนง่กรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ปัจจบุนั)  ไมม่ี 
กำรด ำรงต ำแหนง่กรรมกำร/ผู้บริหำรในกิจกำรอื่นที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน (ปัจจบุนั) กรรมกำรบริหำร 

เจ้ำหน้ำที่บริหำรทำงกำรเงิน 
Lucite International 

กำรเข้ำร่วมประชมุคณะกรรมกำรในปี 2558   5 ครัง้จำกจ ำนวน 5 ครัง้ 
กำรมีสว่นได้เสยีในวำระกำรประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้ - วำระท่ี 7 พิจำรณำและเลอืกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีออกตำมวำระ 
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รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมบริษัท 
คณะกรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ช่ือ      นายสุจิตร  ศรีเวทย์บด ี
ต ำแหนง่      รองประธำนกรรมกำร 
อำย ุ      67  ปี 
กำรศกึษำ     - ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ  (M.B.A.) 
          Pittsburgh State University of Kansas, USA.  
      - ปริญญำตรี กำรเงิน 
          West Virginia State Collage, USA 
จ ำนวนหุ้นท่ีถือในบริษัท    16,300 หุ้น 
ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
 13 สงิหำคม 2558 – ปัจจบุนั   - กรรมกำรบริหำร 
 2556 – 2558    - กรรมกำรท่ีไมม่ีสว่นร่วมบริหำรงำน 
 2536 – มกรำคม 2556   - กรรมกำรผู้จดักำร 
        บริษัท ไทยโพลอีะคริลคิ จ ำกดั (มหำชน) 
 กำรอบรมหลกัสตูรกรรมกำร   - Director Accreditation Program : DAP 
        สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
 
กำรด ำรงต ำแหนง่กรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ปัจจบุนั)  ไมม่ี 
กำรด ำรงต ำแหนง่กรรมกำร/ผู้บริหำรในกิจกำรอื่นที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน (ปัจจบุนั) ไมม่ี 
กำรเข้ำร่วมประชมุคณะกรรมกำรในปี 2558                 5 ครัง้จำกจ ำนวน 5 ครัง้ 
กำรมีสว่นได้เสยีในวำระกำรประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้ -วำระท่ี 8 พิจำรณำและอนมุตัิคำ่ตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2559 
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รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมบริษัท 
คณะกรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ช่ือ      นายเชฐ  พัฒนกุล 

ต ำแหนง่      กรรมกำรผู้จดักำร 
อำย ุ      54  ปี 
สญัำต ิ      ไทย 
ที่อยูปั่จจบุนั     525/360 หมทูี่ 7 ต ำบลส ำโรงเหนือ อ ำเภอเมือง 
      สมทุรปรำกำร จงัหวดัสมทุรปรำกำร 10270 
กำรศกึษำ     - ปริญญำโท วิทยำศำสตร์ สำขำ Packaging 
         มหำวิทยำลยัมชิิแกนสเตท (สหรัฐอเมริกำ) 
      - ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจ     
          มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 
      - ปริญญำตรี วิทยำศำสตร์  
        สำขำ Food Science & Tech 
        มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 
กำรอบรมหลกัสตูรกรรมกำร    Director Accreditation Program : DAP 
      Director Certification Program: DCP 
      สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
จ ำนวนหุ้นท่ีถือในบริษัท                  6,600 หุ้น 
ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
 2556 – ปัจจบุนั    - กรรมกำรผู้จดักำร  
        บริษัท ไทยโพลอีะคริลคิ จ ำกดั (มหำชน) 
 2553 – 2555    - กรรมกำรผู้จดักำร 
        บริษัท อินเตอร์แมน คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั 
 2550 – 2552    - รองกรรมกำรผู้จดักำร 
        บริษัท ไทยฟิล์มอินดสัตร่ี จ ำกดั (มหำชน) 
 
กำรด ำรงต ำแหนง่กรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ปัจจบุนั)  ไมม่ี 
กำรด ำรงต ำแหนง่กรรมกำร/ผู้บริหำรในกิจกำรอื่นที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน (ปัจจบุนั) ไมม่ี 
กำรเข้ำร่วมประชมุคณะกรรมกำรในปี 2558   5 ครัง้จำกจ ำนวน 5 ครัง้ 
กำรมีสว่นได้เสยีในวำระกำรประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้ ไมม่ี 
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รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมบริษัท 
คณะกรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ช่ือ      นายเบนจามิน เจมส์ แฮร์รีส  

ต ำแหนง่      กรรมกำรบริหำร  
อำย ุ      50     ปี 
กำรศกึษำ     -PhD, Dept Chemical Engineering 
         University of Cambridge, United Kingdom. 
      -Bachalor Chemical and Process 
       Engineering (1st Class) 
       University of Canterbury, New Zealand. 
จ ำนวนหุ้นท่ีถือในบริษัท    ไมม่ี 
ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
 2558 – ปัจจบุนั    - กรรมกำรบริหำร 
        บริษัท ไทยโพลอีะคริลคิ จ ำกดั (มหำชน) 
 2553 – 2554    - Gerneral Manager 
       Lucite International Singapore Pte., Ltd. 
 
กำรด ำรงต ำแหนง่กรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ปัจจบุนั)  ไมม่ี 
กำรด ำรงต ำแหนง่กรรมกำร/ผู้บริหำรในกิจกำรอื่นที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน (ปัจจบุนั) เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบริหำร 
         Lucite International 
กำรเข้ำร่วมประชมุคณะกรรมกำรในปี 2558   5 ครัง้จำกจ ำนวน 5 ครัง้ 
กำรมีสว่นได้เสยีในวำระกำรประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้ ไมม่ี 
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รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมบริษัท 
คณะกรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ช่ือ      นายรักชัย  สกุลธีระ 

ต ำแหนง่      กรรมกำรบริหำร 
อำย ุ      56  ปี 
สญัชำต ิ      ไทย 
ที่อยูปั่จจบุนั     9/120 หมูบ้่ำนปริญญำดำ –   ฉลองรัช 
      ถนนประดิษฐ์มนธูรรม ลำดพร้ำว กรุงเทพ 10230 
กำรศกึษำ     - ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ (M.B.A.) 
        International Program / มหำวทิยำลยักรุงเทพ 
      - Graduate Diploma in Auditing / มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
      - ปริญญำตรี บญัชีบญัฑติ / จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
คณุสมบตัิทำงวชิำชีพ    - ผู้สอบบญัชีรับอนญุำต 
กำรอบรมหลกัสตูรกรรมกำร    ไมม่ี 
จ ำนวนหุ้นท่ีถือในบริษัท    ไมม่ี 
ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
 27 กรกฎำคม 2558 – ปัจจบุนั  - กรรมกำรบริหำร 

  อ ำนวยกำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 
 2557       กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 
        บริษัท ไทยโพลอีะคริลคิ จ ำกดั (มหำชน) 
 2556      - กรรมกำร 
        บริษัท เอส แอนด์ บี ฟู้ ดส์ ซพัพลำย จ ำกดั 
 2553 – 2556     - Corporate Director 
         บริษัท แอมคอร์ แพ็คเก็จจิง้ กรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) 
        2551 – 2553                              - ผู้อ ำนวยกำร 
        บริษัท แอมคอร์ แพ็คเก็จจิง้ กรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) 
 
กำรด ำรงต ำแหนง่กรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ปัจจบุนั)  ไมม่ี 
กำรด ำรงต ำแหนง่กรรมกำร/ผู้บริหำรในกิจกำรอื่นที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน (ปัจจบุนั) ไมม่ี 
กำรเข้ำร่วมประชมุคระกรรมกำรในปี 2558   5 ครัง้จำกจ ำนวน 5 ครัง้ 
กำรเข้ำร่วมประชมุกรรมกำรตรวจสอบในปี 2558  2 ครัง้จำกจ ำนวน  2 ครัง้ 
กำรมีสว่นได้เสยีในวำระกำรประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้ - วำระท่ี 7 พิจำรณำและเลอืกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีออกตำมวำระ                                                                                     
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รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมบริษัท 
คณะกรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ช่ือ      ดร.อนุพนัธ์  กจินิจชีวะ 

ต ำหนง่      กรรมกำรอิสระ 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  

อำย ุ      53 ปี 
สญัชำต ิ      ไทย 
ที่อยูปั่จจบุนั     บริษัท ส ำนกักฎหมำยสำกล ธีรคปุต์ จ ำกดั 
      900 ต้นสนทำวเวอร์ ชัน้ 12 ถนนเพลนิจิต 
      แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหำนคร 10330 
กำรศกึษำ     - ปรัชญำดษุฎีบณัฑิต (ทำงกำรบริหำรกำรพฒันำ)   
        คณะรัฐประศำสนศำสตร์  
        สถำบนับณัฑติพฒันบริหำรศำสตร์  (NIDA) 
      - Senior Executive Program 
        สถำบนับณัฑติบริหำรธุรกิจศศนิทร์ 
        จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั  
      - นิติศำสตร์มหำบณัฑติ (กฎหมำยธุรกิจ) 
        มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
      - นิติศำสตร์บณัฑิต (เกียรตินิยม)    
        มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
กำรอบรมหลกัสตูรกรรมกำร    Successful Formulation and Execution or Strategy:SFE 26/2016 
      สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
      -Role of the Chairman Program: RCP 38/2016 
      สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
      -Advanced Audit Committee Program:AACP 17/2014 
      สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
      -Director Certificated Program: DCP 130/2010 
คณุสมบตัิทำงวชิำชีพ     ใบอนญุำตทนำยควำม เลขที่ 18024/2529 
จ ำนวนหุ้นท่ีถือในบริษัท    ไมม่ี 
 
 
 
 2556     - กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ  
        บริษัท ไทยโพลอีะคริลคิ จ ำกดั (มหำชน) 
 2547 – ปัจจบุนั    - Senior  Partner 
        บริษัท ส ำนกักฎหมำยสำกล ธีรคปุต์ จ ำกดั 
 กำรอบรมหลกัสตูรกรรมกำร   - Director Certification Program : DCP 130/2010 
        สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
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รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมบริษัท 
คณะกรรมการ (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ  5 ปีย้อนหลงั 
 2557 – ปัจจบุนั    - กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
        บริษัท ไทยโพลอีะคริลคิ จ ำกดั (มหำชน) 
 2556     - กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ  
        บริษัท ไทยโพลอีะคริลคิ จ ำกดั (มหำชน) 
 2557 – ปัจจบุนั    - กรรมกำรอิสระและประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
        บริษัท ทีโอที จ ำกดั (มหำชน) 
 2557 – ปัจจบุนั     -กรรมกำร 
        บริษัท ฮิวแมนิก้ำ จ ำกดั 
 2551 – 2559     - กรรมกำร 
        บริษัท บริหำรสนิทรัพย์ อลัฟำแคปปิตอล จ ำกดั 
 2547 – ปัจจบุนั    - Senior Partner 
        บริษัท ส ำนกักฎหมำยสำกล ธีรคปุต์ จ ำกดั 
  
กำรด ำรงต ำแหนง่กรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ปัจจบุนั)   
      -กรรมกำรอิสระและประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
        บริษัท ทีโอที จ ำกดั (มหำชน) 
กำรด ำรงต ำแหนง่กรรมกำร/ผู้บริหำรในกิจกำรอื่นที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน (ปัจจบุนั)  
      -กรรมกำร บริษัท ฮิวแมนิก้ำ จ ำกดั 
      -กรรมกำร บริษัท ส ำนกักฎหมำยสำกล ธีรคปุต์ จ ำกดั 
กำรเข้ำร่วมประชมุคระกรรมกำรในปี 2558   5 ครัง้จำกจ ำนวน 5 ครัง้ 
กำรเข้ำร่วมประชมุกรรมกำรตรวจสอบในปี 2558  5 ครัง้จำกจ ำนวน  5 ครัง้ 
กำรมีสว่นได้เสยีในวำระกำรประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้ -วำระท่ี 7 พิจำรณำและเลอืกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีออกตำมวำระ 
      -วำระท่ี 8 พิจำรณำและอนมุตัิคำ่ตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2559 
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รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมบริษัท 

คณะกรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือ      นายแจน แดม ปีเดอร์เซ่น 

ต ำแหนง่      กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 
อำย ุ      64  ปี 
สญัชำต ิ      เดนมำร์ก 
ที่อยูปั่จจบุนั     หมูบ้่ำนเลควดู ซอย 25 88/103 หมู ่3 ถนนบำงนำ-ตรำด กม.18 
      ต ำบลศรีษะจระเข้ใหญ่ ก่ิงอ ำเภอบำงเสำธง สมทุรปรำกำร 10540 
กำรศกึษำ     - อนปุริญญำ EAC’s full time course in Business Administration  
      - Various high level business courses, IMD Switzerland 
กำรอบรมหลกัสตูรกรรมกำร    ไมม่ี 
จ ำนวนหุ้นท่ีถือในบริษัท    ไมม่ี 
ประสบกำร์ท ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
         27 กรกฎำคม 2558-ปัจจบุนั   - กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 
        บริษัท ไทยโพลอีะคริลคิ จ ำกดั (มหำชน) 

2556       - กรรมกำรท่ีไมม่ีสว่นร่วมบริหำรงำน 
        บริษัท ไทยโพลอีะคริลคิ จ ำกดั (มหำชน) 
2556 – ปัจจบุนั    - กรรมกำร 
        บริษัท โนวนัต้ำ จ ำกดั 
        บริษัท เบอร์ลี ่เอเชียติก๊ โซดำ จ ำกดั 
        บริษัท ฮอล์ม แมชชีนเนอร่ี เอเซยี จ ำกดั 
2556 – 2558    - กรรมกำร 
        บริษัท แดนไทย แมชชินเนอร่ี จ ำกดั 
        บริษัท ฟลกัซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั 
2553 – 2555    - COO เบรนน์แท็ก เอเซีย แปซิฟิก  
2553 – 2554    - CEO of EAC Industrial, Ingredients, Thailand  
        รองประธำน The EAC Group of Companies  

กำรด ำรงต ำแหนง่กรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ปัจจบุนั) ไมม่ี  
กำรด ำรงต ำแหนง่กรรมกำร/ผู้บริหำรในกิจกำรอื่นที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน (ปัจจบุนั) -กรรมกำร บริษัท โนวนัต้ำ จ ำกดั 
      -กรรมกำร บริษัท เบอร์ลี ่เอเชียติก๊ โซดำ จ ำกดั 
      -กรรมกำร บริษัท ฮอล์ม แมชชีนเนอร่ี เอเซีย จ ำกดั 
กำรเข้ำร่วมประชมุคณะกรรมกำรในปี 2558   5 ครัง้จำกจ ำนวน 5 ครัง้ 
กำรเข้ำร่วมประชมุกรรมกำรตรวจสอบในปี 2558  5 ครัง้จำกจ ำนวน  5 ครัง้ 
กำรมีสว่นได้เสยีในวำระกำรประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้ -วำระท่ี 8 พิจำรณำและอนมุตัิคำ่ตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2559 
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รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมบริษัท 

คณะกรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือ      นายกุลเวช  เจนวัฒนวทิย์ 

ต ำแหนง่      กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 
อำย ุ      51  ปี 
สญัชำต ิ      ไทย 
ที่อยูปั่จจบุนั     55   สขุมุวิท ซอย 39 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันำ 
      กรุงเทพมหำนคร 10110 
กำรศกึษำ     - ปริญญำโทพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ 
         Massachusetts Institute of Technology (สหรัฐอเมริกำ) 
      - ปริญญำโทบริหำรธุรกิจ สำขำกำรเงินและธุรกิจระหวำ่งประเทศ 
        สถำบนับณัฑติบริหำรธุรกิจ ศศนิทร์  
      - ปริญญำตรีวิศวกรรมศำสตร์ / จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
กำรอบรมหลกัสตูรกรรมกำร    -Director Certificated Program : DCP 1/2002 
       สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
จ ำนวนหุ้นท่ีถือในบริษัท    ไมม่ี 
ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
 2557 – ปัจจบุนั    - กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 
        บริษัท ไทยโพลอีะคริลคิ จ ำกดั (มหำชน) 
 2556 – ปัจจบุนั    -คณะกรรมกำรแนวร่วมปฏิบตัิของภำคเอกชนไทยในกำร 
        ตอ่ต้ำนกำรทจุริต 
        สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

2555 – ปัจจบุนั    - กรรมกำร บริษัท บียอนด์กรีน จ ำกดั  
 2554     - อปุนำยกและกรรมกำรกลำง 
        ยวุพทุธิกสมำคมแหง่ประเทศไทยในพระบรมรำชปูถมัภ์ 
กำรด ำรงต ำแหนง่กรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ปัจจบุนั) ไมม่ี  
กำรด ำรงต ำแหนง่กรรมกำร/ผู้บริหำรในกิจกำรอื่นที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน (ปัจจบุนั)  

-ที่ปรึกษำโครงกำรหลกัของคณะกรรมกำรแนวร่วมปฎิบตัิของภำค 
เอกชนไทยในกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริต 
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัไทย (IOD) 

      -กรรมกำร บริษัท บียอนด์กรีน จ ำกดั 
กำรเข้ำร่วมประชมุคระกรรมกำรในปี 2558   5 ครัง้จำกจ ำนวน 5 ครัง้ 
กำรเข้ำร่วมประชมุกรรมกำรตรวจสอบในปี 2558  5 ครัง้จำกจ ำนวน  5 ครัง้ 
กำรมีสว่นได้เสยีในวำระกำรประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้ -วำระท่ี 8 พิจำรณำและอนมุตัิคำ่ตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2559 
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รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมบริษัท 

เลขานุการบริษัท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ช่ือ      นางสาวพัชรีย์  มณีธรรมวงศ์ 

ต ำแหนง่      เลขำนกุำรบริษัท 
อำย ุ               41 ปี 
กำรศกึษำ     - ปริญญำโท นิติศำสตร์มหำบณัฑิต 
          จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
      - ปริญญำตรี นิติศำสตร์บณัฑิต 
         จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
คณุสมบตัิทำงวชิำชีพ     ใบอนญุำตทนำยควำม 
จ ำนวนหุ้นท่ีถือในบริษัท    ไมม่ี 
ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

2551 – ปัจจบุนั    - เลขำนกุำรบริษัท 
        บริษัท ไทยโพลอีะคริลคิ จ ำกดั (มหำชน) 
                                                                                     - เลขำนกุำรบริษัท 

            บริษัท เบรนน์แท็ก อินกรีเดยีนส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 2557 – ปัจจบุนั    - ที่ปรึกษำกฎหมำย 

            บริษัท เบรนน์แท็ก อินกรีเดยีนส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 2549 – 2551     - ที่ปรึกษำกฎหมำย 

        บริษัท แมคอวิิลี ่แอนด์ คอลลนิส์ จ ำกดั    

2543 – 2548    - ที่ปรึกษำกฎหมำย 

       Matzger Matgergor  
 บริษัท มินเตอร์ เอลสินั (ประเทศไทย) จ ำกดั 

     

 
 



  บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                         ข้อมลูประจ ำปี 2558 

   

75 

 

 

เอกสารแนบ 2  
 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัทย่อย 
 
 
 
 

 
-ไม่ม-ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                         ข้อมลูประจ ำปี 2558 

   

76 

 

 

เอกสารแนบ 3 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 
และหวัหน้างานก ากับดูแลการปฎิบัตงิานบริษัท (Compliance) 

 
 
 

-ไม่ม-ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                         ข้อมลูประจ ำปี 2558 

   

77 

 

 
 

เอกสารแนบ 4 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 
 
 
 
 

-ไม่ม-ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                         ข้อมลูประจ ำปี 2558 

   

78 

 

 
 

เอกสารแนบ 5 
 

รายการอ่ืนๆ 
 
 
 
 

 
-ไม่ม-ี 

 


