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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 

บริษัท ไทยโพลอีะคริลคิ จ ำกดั (มหำชน) เป็นผู้น ำในกำรผลิตและจ ำหน่ำยแผ่นอะคริลิคแบบหลอ่ (Cast Acrylic Sheet) 
และพลำสติกแบบเคร่ืองรีด (Extrude Plastic Materials) หลำยประเภทตำมชนิดของวตัถดุิบ เช่น แผ่น ABS, HIPS 
(ไฮอิมแพคโพลีสไตลีน) และแผ่น PP หรือ พลำสติกลกูฟูก แผ่น PS และแผ่น PMMA  เป็นต้น ปัจจุบนับริษัทมีก ำลงักำร
ผลติรวมประมำณ 22,000 ตนัตอ่ปี 
 
บริษัทจดทะเบียนจัดตัง้ในปี 2528 ภำยใต้กำรบริหำรของ คุณจรูญ  ลิม้ไชยำวัฒน์ และครอบครัว  โดยใช้เงินทุนจด
ทะเบียน 10 ล้ำนบำทและเพิ่มขึน้เป็น 121,500,000 บำท   
ในปี 2537  บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภำพเป็นบริษัทมหำชนจ ำกดั ทะเบียนเลขที่ 0 10 7 537 00 225 7 และได้จด
ทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
ในวนัท่ี 22 เมษำยน 2556 ที่ประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปีของบริษัท ได้มีมติอนมุตัิให้เปลีย่นแปลงมลูคำ่หุ้นท่ีตรำไว้ของ
บริษัทจำกเดิมมลูค่ำตรำไว้หุ้นละ 10 บำท เป็นมูลค่ำหุ้นละ 1 บำท โดยบริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมลูค่ำหุ้นกับ
กระทรวงพำณิชย์ เมื่อวนัท่ี 10 พฤษภำคม 2556  
 
ในปัจจบุนับริษัทมีผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ คือ บริษัท Lucite International  ผู้ผลติเมทธิล เมทำคริเล  และแผน่อะคริลคิรำยใหญ่
ของโลก  
 
บริษัทมีวตัถุประสงค์ในกำรประกอบธุรกิจ  เพื่อขยำยปริมำณกำรขำยและรำยได้จำกระบบกำรผลิตทัง้ระบบหล่อและ
ระบบรีดแผน่  โดยกำรใช้เคร่ืองจกัรอปุกรณ์ที่มีประสทิธิภำพ  และกำรพฒันำผลติภณัฑ์ใหม่ๆ  อยำ่งตอ่เนื่อง  
 
นอกจำกนีบ้ริษัทยงัมีแผนในกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรผลิตในแต่ละปี  เพื่อให้สำมำรถแข่งขนัได้กับผู้ผลิตแผ่นใน
ภำคพืน้เอเซีย 
 
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 ำนกังำนขำยตัง้อยูเ่ลขที่  134/5  ถนนกรุงธนบรีุ 
  แขวงคลองต้นไทร  เขตคลองสำน  
  กรุงเทพฯ  10600 
  โทรศพัท์  0 2860-8765-70 
  โทรสำร    0 2860-9106, 0 2860-8762 
  เว็บไซต์  http://www.thaipolyacrylic.com 

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

 ส ำนกักฎหมำยบีซี ลเีกิล แอดไวเซอร์   
   52 ซอยลำดพร้ำว 81 (ฐิติพร) 
   แขวงคลองเจ้ำคณุสงิห์  เขตวงัทองหลำง กรุงเทพ ฯ 10240 
 โทรศพัท์ 0 2539-3230 
   โทรสำร   0 2539-3230 ตอ่ 103  

 
นิติบคุคลที่บริษัทถือหุ้นตัง้แตร้่อยละ 10 ขึน้ไป        -   ไมม่ี   -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ey.com/
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ลักษณะการประกอบธุรกจิ 
 

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท 
 
บริษัทไทยโพลอีะคริลคิจ ำกดั (มหำชน) ด ำเนินธุรกิจผลติ และจ ำหนำ่ยแผน่พลำสตกิอะคริลคิ (Acrylic)  แผน่เอบีเอส 
(Acrylonitrile Butadiene Styrene) แผน่ไฮอิมแพ็ค (High Impact Polystyrene) และแผน่พลำสติกชนิดตำ่งๆเพื่อ
จ ำหนำ่ยตอ่ตวัแทนขำยสง่ ขำยปลกี และผู้ผลติของอตุสำหกรรมตอ่เนื่อง อำทิเช่น งำนป้ำยโฆษณำ งำนแปรรูป ชิน้งำน
ประดบัยนต์ งำนตกแตง่ งำนขึน้รูปอำ่งอำบน ำ้และสขุภณัฑ์  และอปุกรณ์ภำยในของเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ เป็นต้น 
 

1.โครงสร้างรายได้ 

โครงสร้ำงรำยได้รวมของสำยผลติภณัฑ์  ตัง้แตปี่  พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2557 
หน่วย : ล้านบาท 

  รายได้จากการขาย ปี พ.ศ. 2557 ปี พ.ศ. 2556 ปี พ.ศ. 2555 
รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ 

 ประเทศไทย 696.20 55.90 913.22 64.31 1071.81 67.76 
ตำ่งประเทศ 521.35 41.86 478.99 33.73 460.49 29.11 
รายได้จากการขายสุทธิ 1,217.55 97.77 1,392.21 98.04 1,532.31 96.88 
รำยได้คำ่บริกำร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.52 0.03 
รำยได้อื่น 27.80 2.23 27.90 1.96 48.85 3.09 

รวมรายได้ 1,245.35 100.00 1,420.11 100.00 1,581.68 100.00 
 
2.ผลิตภณัฑ์ของบริษัทจ าแนกตามขบวนการผลิตได้ดังต่อไปนี ้
     2.1 สายการผลิตแผ่นอะคริลิคแบบหล่อ (Cast acrylic production lines) 
ปัจจุบนับริษัทมีสำยกำรผลิตแผ่นอะคริลิคแบบหลอ่ทัง้สิน้ 3 สำยกำรผลิต  (Cast Acrylic Sheet)  โดยมีก ำลงักำรผลิต
รวมที่ 10,000 ตนัตอ่ปี โดยแผน่อะคริลคิที่บริษัทผลติและจ ำหนำ่ยจ ำแนกตำมกำรใช้งำนได้ดงันี  ้

(ก) แผ่นอะคริลิคที่ใช้งำนทัว่ไป (General Purpose Grade) ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำช่ือ “Moden Glas”และ 
“Sign Ad” ซึ่งนิยมใช้กนัแพร่หลำยในกำรผลิตป้ำยโฆษณำป้ำยช่ือบริษัทร้ำนค้ำท ำชิน้งำนแปรรูป และงำน
ตกแตง่ภำยในและภำยนอกอำคำรเป็นต้นแผน่อะคริลคิดงักลำ่วที่ใช้มีทัง้สใีสและหลำกหลำยสตีำมควำมนิยม
หรือสำมำรถผลิตให้ตรงกับควำมต้องกำรใช้งำนของลกูค้ำในแต่ละรำย เนื่องจำกบริษัทมีควำมเช่ียวชำญ
พร้อมเคร่ืองมืออปุกรณ์ห้องวิจยัที่ใช้ในกำรเทียบส ีหรือ match สไีด้อยำ่งแมน่ย ำและรวดเร็ว 

(ข) แผน่อะคริลคิสขุภณัฑ์ (Sanitary ware grade หรือ Bath Acrylic Sheet) ที่บริษัทผลิตมีหลำกหลำยเกรดและ
หลำยส ีตำมควำมต้องกำรของลกูค้ำโดยแผน่สขุภณัฑ์ดงักลำ่วสำมำรถน ำไปขึน้รูปท ำอำ่งอำบน ำ้หรือถำดรอง
ของที่อำบน ำ้แบบฝักบวั ซึ่งผลิตและจ ำหน่ำยทัว่โลกภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ “Moden Glas“ และ “Lucite 
TS” เป็นต้น 

(ค) แผน่อะคริลคิเกรดพิเศษที่ใช้งำนเฉพำะ (Specialty grade) เป็นแผ่นอะคริลิคชนิดพิเศษที่บริษัทได้พฒันำขึน้
ให้เหมำะกบักำรใช้งำนแต่ละประเภท เช่นแผ่นอะคริลิคทนแรงกระแทกสงู(Impact modified cast sheet) 
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เป็นแผน่อะคริลคิที่ทนแรงกระแทกไมแ่ตกง่ำย มีควำมคงทนแรงกระแทกมำกกวำ่แผน่อะคริลคิเกรดธรรมดำถงึ 
6 เทำ่ หรือ แผน่อะคริลิคที่ออกแสงด้ำนข้ำง หรือ แผ่น LMS (Light Management Solutions) ที่ผลิตให้มีกำร
ออกแสงสวำ่งด้ำนข้ำงเพื่อเหมำะกบักำรใช้งำนท ำป้ำยหรือตู้ ไฟโฆษณำที่มีรูปแบบบำงมำกกว่ำป้ำยไฟทัว่ไป
ช่วยให้ป้ำยไฟโฆษณำมีควำมบำงสวยงำมและประหยดัไฟมำกขึน้ เป็นต้น 
 

แผ่นอะคริลิคเป็นแผ่นพลำสติกประเภท Thermo Plastic ลกัษณะเป็นแผ่นเรียบใส แต่สำมำรถผลิตได้หลำกหลำยสีเช่น
แผน่สโีปร่งแสงหรือทบึแสงเป็นต้นมีคณุสมบตัิพิเศษคือเมื่อได้รับควำมร้อนสงูจะออ่นตวัลงสำมำรถดดัหรือขึน้รูปเป็นแบบ
ตำ่ง ๆ ได้เมื่อเย็นตวัลงจะแข็งตวัและคงสภำพไว้มีน ำ้หนกัเบำ ทนแรงกระแทกมำกกว่ำกระจกถึง 8 เท่ำสำมำรถแกะสลกั
พน่สรีะบำยหรือท ำซิลค์สกรีนเป็นรูปหรือลวดลำยตำ่งๆ ซึง่นิยมน ำมำใช้ทดแทนวสัดหุลำยชนิดเช่นกระจกเหลก็อลมูิเนียม 
และไม้อดัเป็นต้นและสำมำรถใช้เป็นวตัถุดิบในกำรผลิตวสัดอุุปกรณ์ในงำนตกแต่งบ้ำนและอำคำรส ำนกังำนสขุภณัฑ์
ชนิดตำ่ง ๆ และงำนใช้สอยเอนกประสงค์ตำมควำมต้องกำร เช่นแผน่ลอนหลงัคำบ้ำนตู้โชว์สนิค้ำและเฟอร์นิเจอร์แผน่ป้ำย
โฆษณำตู้โทรศพัท์สำธำรณะเป็นต้นปัจจบุนับริษัทสำมำรถผลติแผ่นอะคริลิคที่มีควำมหนำได้ตัง้แต่ 1.0 ถึง 40 มิลลิเมตร
และมีหลำยขนำดให้เลอืกใช้ตำมควำมเหมำะสม 
 
2.2 สายการผลิตแผ่นพลาสติกระบบเคร่ืองรีด (Extrusion Lines) 
บริษัทยงัเป็นผู้ผลติ และจ ำหนำ่ยแผน่เอบีเอส และแผ่นไฮอิมแพ็ครวมถึงพลำสติกชนิดอื่น ๆ อีกหลำยประเภทด้วยระบบ
รีด (Extrusion System) ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ “Moden Plas” และรับผลิตตำมค ำสัง่ซือ้จำกลกูค้ำทัง้ในและ
ตำ่งประเทศ 
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 
ปัจจบุนับริษัทสำมำรถผลิตแผ่นเอบีเอส และแผ่นไฮอิมแพ็ค โพลีสไตลีน และแผ่นพลำสติกที่มีมลูค่ำเพิ่มอีกหลำกหลำย
ชนิด อำทิเช่น แผ่นอะคริลิคระบบเคร่ืองรีด ทัง้แผ่นเรียบและแผ่นลำยเกล็ดน ำ้แข็ง (Frost) แผ่น PMMA capped ABS 
และแผ่นเรียบ PP และแผ่นเรียบ HDPE และ LDPE เป็นต้น สำมำรถผลิตในขนำดควำมหนำตัง้แต่ 1.5 ถึง 10.0 
มิลลิเมตร และมีขนำดหน้ำกว้ำงได้ถึง 2.5 เมตร โดยใช้เคร่ืองรีดทนัสมัยที่ได้น ำเข้ำจำกผู้ผลิตเคร่ืองจักรชัน้น ำใน
ตำ่งประเทศ 
 
3. การตลาดและภาวะอุตสาหกรรมการแข่งขัน 
3.1 การพัฒนาทางการตลาด 
แผ่นอะคริลิค 
บริษัทให้ควำมส ำคัญต่องำนวิจัยและพัฒนำเสมือนหนึ่งเป็นเคร่ืองมือทำงวิทยำศำสตร์ในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ทัง้
อะคริลิคและพลำสติกระบบเคร่ืองรีดอื่น ๆ ที่มีคุณสมบัติพิเศษ เป็นต้นว่ำ ช่วยประหยัดพลังงำน และเป็นมิตรต่อ
สิง่แวดล้อม ซึง่สำมำรถน ำไปใช้งำนได้หลำกหลำย เช่น ป้ำยไฟโฆษณำ หรือป้ำยไฟน ำแสง เป็นต้น นอกจำกนีแ้ล้วบริษัท
ยงัคงเดินหน้ำในกำรพฒันำเทคโนโลยีใหม่ๆ  ในกำรแปรรูปและขึน้รูปชิน้งำนแผ่นที่มีขนำดใหญ่และแผ่นที่มีควำมหนำถึง 
40.0 มิลลเิมตร  รวมทัง้กำรพฒันำอยำ่งตอ่เนื่องของกำรผลิตแผ่นสขุภณัฑ์ หรือแผ่นอ่ำงอำบน ำ้ (bathsheet grade) ที่มี
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คณุสมบตัิในกำรขึน้รูปง่ำยขึน้ และมีคุณสมบตัิในกำรก ำจัดแบคทีเรีย (anti-bacterial) เพื่อเพิ่มมูลค่ำและสนองตอบ
ควำมต้องกำรของลกูค้ำทัง้ในประเทศและตำ่งประเทศ 
 
แผ่นเอบีเอส และแผ่นไฮอิมแพ็คโพลีสไตรีน 
บริษัทยงัคงให้ควำมส ำคญัในกำรพฒันำกำรปรับปรุงคณุภำพแผน่ดงักลำ่วให้ได้มำตรฐำนกำรผลิตแผ่นเอบีเอสและแผ่น
ไฮอิมแพคฯ และที่ส ำคญัคือกำรปรับปรุงคณุภำพแผน่ให้ได้ตรงตำมมำตรฐำนและควำมคำดหวงัของลกูค้ำแตล่ะรำย ทัง้นี ้
เพรำะบริษัทผลิตแผ่นดงักล่ำวให้ลกูค้ำตำมค ำสัง่ซือ้ของแต่ละรำย ซึ่งมีควำมแตกต่ำงกันตัง้แต่วตัถุดิบที่ต่ำงกัน และ
มำตรฐำนสนิค้ำที่แตกตำ่งกนัในแตล่ะรำยด้วย 
 
บริษัทได้เพิ่มกำรท ำกำรตลำดแผ่น PE สตูรใหม่และแผ่นอะคริลิคระบบรีดที่ทนแรงกระแทกสงู (High Impact Extruded 
Acrylic Sheet) ที่สำมำรถใช้กับงำนประเภทต่ำง ๆ เช่น ผลิตชิน้ส่วนต่ำง ๆของอุตสำหกรรมประดบัยนต์ และใช้เป็น
ชิน้สว่นภำยในตู้แช่ และได้มีกำรพฒันำแผน่อะคริลคิระบบรีดที่มีสองชัน้ส ีหรือ dual colors โดยในเบือ้งต้นได้พฒันำแผ่น
สใีสประกบสขีำว และแผน่สใีสประกบสดี ำ และจะมีกำรพิจำรณำเพิ่มสอีื่น ๆ ในโอกำสตอ่ไป 
 
3.2 แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและภาวะการณ์แข่งขันแผ่นอะคริลิค (cast acrylic sheet) 
โดยภำพรวมควำมต้องกำรในกำรใช้แผ่นอะคริลิคส ำหรับปี  2557 มีปริมำณน้อยลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่ำนมำทัง้ตลำด
ภำยในประเทศและตลำดต่ำงประเทศที่ได้รับผลกระทบจำกภำวะเศรษฐกิจที่ยงัคงชะลอตวัลง ภำวะทำงกำรเมือง กำร
ชะลอกำรใช้จ่ำยของผู้บริโภค และควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปลีย่น ในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2557 ปริมำณกำรขำยทัง้ใน
และตำ่งประเทศลดลง แตส่ำมำรถรักษำผลก ำไรไว้ได้โดยกำรเพิ่มสดัสว่นกำรขำยผลติภณัฑ์ที่มีมลูคำ่เพิ่มมำกขึน้และกำร
ผสมผสำนสดัส่วนกำรขำยในแต่ละช่องทำงจดัจ ำหน่ำย (Product and Customer Mix Strategy) อีกทัง้กำรควบคุม
ต้นทนุและโสหุ้ยกำรผลติ  ในคร่ึงปีหลงัของปี 2557 กำรจ ำหนำ่ยแผน่อะคริลิคภำยในประเทศเร่ิมดีขึน้ แต่กลุ่มลกูค้ำยำน
ยนต์ ได้รับผลกระทบจำกกำรชะลอตวัทำงเศรษฐกิจ และปัญหำทำงกำรเมืองท ำให้ยอดขำยและผลก ำไรลดลงอย่ำงมี
นยัส ำคญั สว่นตลำดตำ่งประเทศได้รับผลกระทบจำกควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปลีย่นและภำวะเศรษฐกิจโลกเร่ิมฟืน้ตวั 
ทำงบริษัทได้ผลกัดนักำรขำยตำ่งประเทศมำกขึน้แตป่ริมำณควำมต้องกำรก็ยงัไมส่ำมำรถมำชดเชยตลำดภำยในประเทศ
ที่ลดลงได้ 
 
บริษัทคำดวำ่ควำมต้องกำรของแผ่นอะคริลิคในปี 2558 มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึน้แต่ยงัไม่กลบัคืนสูภ่ำวะปกติแม้เศรษฐกิจ
โลกมีแนวโน้มดีขึน้โดยเฉพำะตลำดในเอเซียแปซิฟิค สหรัฐอเมริกำ และตะวนัออกกลำง  สว่นตลำดในประเทศขึน้อยู่กบั
ควำมเช่ือมัน่ในกำรด ำเนินกิจกำรของคู่ค้ำและกำรเพิ่มกำรบริโภคของผู้บริโภค ทิศทำงหรือแนวโน้มของรำคำวตัถุดิบ
โดยเฉพำะน ำ้ยำ MMA ที่จะปรับตวัลดลงในปีหน้ำ จำกกำรคำดกำรณ์ควำมต้องกำรบริโภคที่เร่ิมดีขึน้ทัว่โลก ซึ่งนบัเป็น
ควำมท้ำทำยที่บริษัทจะต้องรักษำระดบัรำคำให้สอดคล้องกบัต้นทนุกำรผลติที่ อีกทัง้คำ่ใช้จ่ำยในกำรขำยที่มีแนวโน้มเพิ่ม
สงูขึน้ตำมกำรปรับเงินเดือนคำ่แรง (wage increase plan) แตท่ี่ส ำคญับริษัทจ ำเป็นที่ต้องปรับกลยทุธทำงกำรตลำดกำร
ขำยของตลำดต่ำงประเทศตำมควำมเหมำะสม โดยกระจำยและเพิ่มตลำดในแต่ละภูมิภำค ให้สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรและกำรแขง่ขนัท่ีสงูขึน้  
แผ่นพลาสติกอื่นๆ ในระบบเคร่ืองรีด (extruded plastics) 
ผลิตภณัฑ์แผ่นพลำสติกระบบเคร่ืองรีด (extruded plastics) กว่ำร้อยละ 90% ของยอดจ ำหน่ำยในแต่ละปีจะเป็นยอด
จ ำหนำ่ยในประเทศซึง่ในปี 2557 บริษัทได้ก ำหนดแผนในกำรเพิ่มกำรผลิตและจ ำหน่ำยแผ่นพลำสติกระบบเคร่ืองรีดโดย
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กำรเน้นกำรขยำยฐำนลกูค้ำในประเทศให้ครอบคลมุประเภทกำรใช้งำน (market segmentations by applications) มำก
ขึน้แตผ่ลกระทบทำงเศรษฐกิจและกำรเมืองท ำให้เกิดกำรชะลอตวัในควำมต้องกำรจำกอตุสำหกรรมประดบัยนต์ ยงัคงมี
ผลกระทบอยู่ จึงท ำให้กำรผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์แผ่นพลำสติกระบบเคร่ืองรีดโดยภำพรวมมีปริมำณลดลงอย่ำง
มำกในคร่ึงปีหลงั 
 
ทัง้นีบ้ริษัทได้ด ำเนินกำรขยำยตลำดในสว่นอื่น ๆ เพื่อมำทดแทนแตต้่องใช้เวลำอีกระยะหนึง่ 
 
4. การจัดหาวัตถุดิบ 
รำยละเอียดสดัสว่นกำรสัง่วตัถดุิบจำกในและตำ่งประเทศ 

หนว่ย : ล้ำนบำท 
 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 

ยอด
สั่งซือ้ 

ร้อยละ ยอด
สั่งซือ้ 

ร้อยละ ยอด
สั่งซือ้ 

ร้อยละ 

ในประเทศ 
ตำ่งประเทศ 

837.69 
24.60 

97.15 
2.85 

923.33 
22.44 

97.61 
2.39 

1,001.78 
42.78 

95.90 
4.10 

รวม 862.29 100.00 945.77 100.00 1,044.56 100.00 
 
5. นโยบายการผลิตที่ส าคัญ 
บริษัทได้ด ำเนินนโยบำยกำรผลติ ในหวัข้อหลกัที่ส ำคญัดงันี ้

1. กำรก ำหนดเป้ำหมำยด้ำนกำรเพิ่มผลผลิต กำรลดเปอร์เซ็นต์ควำมสญูเสีย กำรใช้วตัถดุิบที่เหมำะสมและกำรเพิ่ม
ประสทิธิภำพในกำรผลติ เป็นต้น 

2. กำรปรับปรุงเคร่ืองมือและอปุกรณ์ เพื่อลดเปอร์เซ็นต์กำรสญูเสยีในระหวำ่งกำรผลติลง และปรับปรุงคณุภำพสินค้ำ
ให้ได้มำตรฐำน เป็นท่ียอมรับของลกูค้ำทัง้ในประเทศและตำ่งประเทศ 

3. กำรจดัท ำแผนงำนเพื่อลดต้นทนุกำรผลติ (Cost Saving) เช่น กำรปรับปรุงขบวนกำรผลติ แผนงำนในกำรผลติ เป็น
ต้น เพื่อปรับปรุงต้นทนุในกำรผลติให้ลดลง ซึง่จะท ำให้สำมำรถแขง่ขนัในตลำดได้ 

4. บริษัทยงัคงให้ควำมส ำคญัในกำรยกระดบักำรพฒันำผลิตภณัฑ์ใหม่โดยเฉพำะผลิตภณัฑ์พิเศษที่มีมูลค่ำเพิ่มโดย
ถือเป็นนโยบำยทำงกำรค้ำของบริษัท  

5. บริษัทให้ควำมส ำคญัตอ่กำรพฒันำทกัษะควำมรู้ของบคุลำกร แม้จะได้รับผลกระทบจำกภำวะเศรษฐกิจถดถอยทัว่
โลกก็ตำม ทัง้นี ้บริษัทยงัคงให้ควำมส ำคญัมำกตอ่กำรพฒันำบคุลำกร โดยจดัประเภทวิชำกำรอบรมที่หลำกหลำย 
และสง่เสริมให้มีกำรประชมุหำรือแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นระหว่ำงองค์กรมำกขึน้ ซึ่งวตัถปุระสงค์ก็เพื่อให้เกิดกำร
พฒันำประสิทธิภำพกำรผลิตด้วยกำรสื่อสำรระหว่ำงกนัที่ดีและมีกำรร่วมกนัระดมควำมคิดเห็นกำรมีสว่นร่วมใน
ขบวนกำรแก้ปัญหำ ซึง่ทัง้หมดนีจ้ะสง่ผลประโยชน์ให้กบับริษัทในที่สดุ 

 
6. กำรพฒันำและยกระดบัคณุภำพสนิค้ำและบริกำรอยำ่งต่อเนื่องโดยกำรรับฟังควำมคิดเห็น ควำมต้องกำร และข้อ

ร้องเรียนต่ำง ๆ จำกลกูค้ำทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ และก ำหนดวิธีกำรที่เหมำะสมในกำรปรับปรุง พฒันำ
ผลติภณัฑ์เพื่อควำมพงึพอใจสงูสดุของลกูค้ำ 
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7. กำรให้ควำมส ำคญัต่อควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยัและสิ่งแวดล้อม ต่อพนกังำนและชุมชน ถือว่ำเป็นนโยบำย
อนัดบัต้นๆ ของบริษัท ที่ก ำหนดให้เป็นหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรและพนกังำนทกุคนที่ต้องมีสว่นร่วม
และใช้ในกำรประเมินผลงำนเป็นส ำคญั 

 
6.  ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
การด าเนินการเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
กำรควบคมุผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมตลอดจนผลกำรปฏิบตัิงำนจริงเมื่อเทียบกบัอตัรำสงูสดุที่กฎหมำยก ำหนด  
สรุปเป็นข้อ ๆ ได้ดงัตอ่ไปนี ้

1. ผลกระทบเก่ียวกบัสำรเคมี Polychlorinated Biphenyls ที่อำจร่ัวออกมำจำกหม้อแปลง 
 ปัจจบุนัไมม่ีกำรใช้สำรเคมีดงักลำ่วกบัหม้อแปลงทัง้ 6 ชดุ  

2. ผลกระทบเก่ียวกบั แอสเบสตอส 
 ไมม่ีกำรใช้ แอสเบสตอส ในกระบวนกำรผลิต สว่นพืน้ที่ที่มีแอสเบสตอสคือ พืน้ที่ที่ใช้กระเบือ้งมงุหลงัคำซึ่งได้

ด ำเนินกำรเปลีย่นหลงัคำเป็น Metal sheet ไปแล้วบำงสว่น ส ำหรับพืน้ที่ที่ยงัเป็นหลงัคำกระเบือ้ง ได้มีกำรกำร
ตรวจวดัปริมำณแอสเบสตอสเพื่อเฝ้ำระวงัปัญหำเป็นประจ ำทกุปี ซึง่คำ่อยูใ่นเกณฑ์มำตรฐำน 

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

 บริเวณถงัเก็บ MMA ได้จดัท ำก ำแพงคอนกรีตล้อมรอบเพื่อป้องกนักำรร่ัวไหลลงดิน และกกั 
เก็บกรณีร่ัวไหลและมีระบบน ำ้สเปรย์ ในกรณีเกิดเหตฉุกุเฉิน 

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

 ของเสยีจำกกระบวนกำรผลติในโรงงำนท่ีเป็นขยะอนัตรำย ได้จดัสง่ให้บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน   
จ ำกดั (มหำชน) ซึง่เป็นบริษัทท่ีได้รับอนญุำตในกำรจดักำรกำกอตุสำหกรรมอยำ่งถกูต้องตำมกฎหมำย  
 แผน่อะคริลคิที่เหลอืเศษจำกกำรตดัแผน่ รวบรวมขำยให้แก่ลกูค้ำตำ่งประเทศ 
 เศษโลหะจำกกำรท ำงำนของฝ่ำยซอ่มบ ำรุง รวบรวมขำยในประเทศ 

5. น ำ้ฝนท่ีตกลงในพืน้ท่ีโรงงำน 
 ในโรงงำนมีรำงระบำยน ำ้ตำมอำคำรตำ่งๆ ออกสูร่ำงระบำยน ำ้สำธำรณะ 

6. น ำ้เสยีที่ออกจำกโรงงำน 
 มีบอ่ดกัไขมนัก่อนท่ีน ำ้เสยีจะออกสูร่ำงระบำยน ำ้สำธำรณะและมีบอ่ปรับสภำพน ำ้เสยีอยูด้่ำนหลงัโรงงำน ซึง่ได้

มีกำรตรวจสอบคุณภำพน ำ้ เพื่อตรวจสอบว่ำน ำ้เสียที่ออกจำกโรงงำนไม่มีกำรปนเปื้อนสำรเคมี โลหะหนัก 
ตำมที่กฎหมำยก ำหนด ซึ่งผลกำรตรวจวดัค่ำที่ได้ไม่เกินมำตรฐำนก ำหนดของกระทรวงอตุสำหกรรม และน ำ้
เสยีของโรงงำนไมม่ีสำรเคมีอนัตรำยเจือปนแตอ่ยำ่งใด  
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7. อำกำศที่ออกจำกปลอ่ง 
 Casting Plant มีหม้อไอน ำ้ส ำหรับใช้งำนและส ำรองในกำรผลิต ผลกำรตรวจคณุภำพอำกำศจำกปลอ่ง อยู่ใน

เกณฑ์มำตรฐำน 
 Extrusion Plant มีปลอ่งระบำยอำกำศในกระบวนกำรผลิต ผลกำรตรวจคณุภำพอำกำศจำกปลอ่ง อยู่ใน

เกณฑ์มำตรฐำน 
8. บริเวณที่เก็บสำรเคมี 

 มีกำรจดัเก็บ V65 (2,4 – Dunethyl Valeronitrile) ซึ่งใช้เป็น Catalyst ในกระบวนกำรผลิตมีพืน้ที่เก็บไว้อย่ำง
มิดชิด ควบคมุอณุหภมูิกำรจดัเก็บพร้อมทัง้ติดตัง้อปุกรณ์แจ้งเหต ุในกรณีอณุหภมูิสงูผิดปกติและมีแผนฉกุเฉิน
ควบคมุ 

 

จำกผลกำรวิเครำะห์ข้อมลูผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมตำมรำยละเอียดด้ำนบน รวมทัง้ได้มีกำรจดัผู้ดแูลรับผิดชอบในแต่ละ
สว่นอย่ำงชดัเจน มีกฎระเบียบควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยัและสิ่งแวดล้อม และมีกำรติดตำมงำนอย่ำงต่อเนื่อง จึงไม่
ประสบปัญหำด้ำนสิง่แวดล้อมในช่วงระยะเวลำที่ผำ่นมำ 
 

ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเพื่อควบคุมสิ่งแวดล้อมในช่วงปีที่ผ่านมาหรือในอนาคต 
คำ่ใช้จ่ำยในกำรควบคมุสิง่แวดล้อมในระยะ 3 ปี ได้แบง่ออกเป็นกลุม่ ๆ ได้ดงันี ้

 คำ่ใช้จ่ำยในกำรตรวจวดัด้ำนสิง่แวดล้อมทัง้ภำยในโรงงำนและนอกโรงงำน เป็นกิจกรรมต่อเนื่องปีละประมำณ 300,000 
บำท 

 คำ่ใช้จ่ำยในกำรปรับปรุงอปุกรณ์ เคร่ืองจกัร บ ำรุงรักษำและอื่น ๆ เป็นกิจกรรมตอ่เนื่องปีละประมำณ 1,000,000 บำท 
 คำ่ใช้จ่ำยในกำรจดักำรของเสยี เป็นกิจกรรมตอ่เนื่องปีละประมำณ 300,000 บำท 
 คำ่ใช้จ่ำยในกำรเตรียมด ำเนินกำรพฒันำระบบบริหำรจดักำรด้ำนสิง่แวดล้อมตำมมำตรฐำน ISO14001 ประมำณ 
ปีละ 200,000 บำท 
 

งานที่ยงัไม่ส่งมอบ 
-ไมม่ี 
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ปัจจัยความเส่ียง 
 

1.  ความเสี่ยงเกี่ยวกับการผลิต 
     ความเสี่ยงจากการจัดหาวัตถุดิบ 
วตัถดุิบหลกัที่ใช้ในกำรผลติแผน่อะคริลคิ ได้แก่ MMA (Methyl Metha Acrylate) ซึ่งบริษัทได้จดัซือ้จำกผู้ผลิตในประเทศ
เพื่อใช้ในกำรผลติตลอดทัง้ปีตำมแผนกำรสัง่ซือ้จำกผู้ผลติตำมปริมำณ 
ที่เพียงพอและในรำคำตลำด โดยมีข้อตกลงซือ้ลว่งหน้ำก่อนสง่มอบหนึง่เดือน เพื่อเป็นกำรรับประกนัวำ่บริษัทจะมีวตัถดุิบ
ดงักล่ำวเพียงพอต่อกำรผลิตเสมอโดยด้ำนรำคำที่จะตกลงกนัในแต่ละเดือนจะใช้รำคำตลำดที่สำมำรถติดตำมได้จำก
ข้อมลูขำ่วสำรท่ีนำ่เช่ือถือและเป็นท่ีตกลงกนัได้ทัง้สองฝ่ำย 
 
สว่นในระบบกำรผลิตแผ่นพลำสติกด้วยเคร่ืองรีด หรือ Extrusion วตัถดุิบหลกัได้แก่เม็ดพลำสติก ABS, HIPS, PP และ 
PE  ซึ่งสว่นใหญ่เป็นเม็ดพลำสติกที่ผลิตได้ในประเทศ จะมีกำรน ำเข้ำอยู่บำงชนิดจำกต่ำงประเทศเฉพำะในกรณีที่เป็น
ชนิดพิเศษที่ไมม่ีกำรผลติในประเทศเทำ่นัน้หรือในกรณีที่วตัถดุิบน ำเข้ำมีรำคำถกูกวำ่ 
 
จำกหลกักำรและแผนงำนในกำรจัดซือ้วตัถดุิบต่ำงๆไม่ว่ำจะเป็นวตัถดุิบในประเทศกำรประกันควำมเสี่ยงที่บริษัทจะมี
วตัถุดิบแต่ละชนิดเพียงพอต่อกำรผลิตตำมแผนกำรขำยและผลิต (S&OP Plan) ที่มีกำรทบทวนในแต่ละเดือน โดย
คำดกำรณ์ลว่งหน้ำ 3 เดือนข้ำงหน้ำ แต่ก็อำจมีควำมเสี่ยงบ้ำงในกรณีที่รำคำวตัถดุิบอำจปรับขึน้หรือปรับลงบ้ำงแต่ก็ไม่
อยูใ่นสำระท่ีส ำคญัเนื่องจำกบริษัทไมม่ีนโยบำยที่จะเก็บกกัสต๊อกไว้เกินกวำ่ 2 เดือน ของประมำณกำรผลติที่ก ำหนดไว้ใน
แผนกำรผลติ ทัง้นีเ้พื่อลดควำมเสีย่งหรือป้องกนัควำมผนัผวนของรำคำวตัถดุิบให้อยูใ่นเกณฑ์ที่พอรับได้ 
 
2.  ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ 
    2.1  ความเสี่ยงด้านการแข่งขัน 
ธุรกิจของบริษัทจดัวำ่มีควำมเสีย่งในด้ำนกำรแข่งขนัจำกคู่แข่งทัง้ภำยในประเทศและต่ำงประเทศแต่ทัง้นีท้ัง้นัน้บริษัทได้
ก ำหนดนโยบำยในกำรสร้ำงควำมแตกต่ำงของผลิตภณัฑ์ด้วยกำรเน้นเร่ืองคณุภำพของสินค้ำและบริกำรที่สำมำรถออก
ใบรับรองมำตรฐำนหรือเอกสำรที่ผ่ำนกำรทดสอบและรับรองจำกต่ำงประเทศและก ำหนดรำคำขำยที่แข่งขันได้ 
(Competitive Pricing) และเน้นกำรพฒันำผลติภณัฑ์มลูคำ่เพิ่ม (value adds) อำทิเช่น แผน่สขุภณัฑ์ (bath sheet) แผน่
อะคริลิคน ำแสง (edge lighting acrylic panel) และแผ่นอะคริลิคเกรดทนแรงกระแทกสงู (Impact Modified Acrylic 
Sheet) เป็นต้น ทัง้นีเ้พื่อเพิ่มศกัยภำพในกำรแขง่ขนัและกำรเจริญเติบโตของกิจกำรได้ในระยะยำว  
 
บริษัทมีระบบกำรประกันผลกระทบจำกควำมผนัผวนอตัรำแลกเปลี่ยนโดยเฉพำะระหว่ำงค่ำเงินบำทกับเงินดอลลำร์
สหรัฐฯ โดยกำรท ำ forward contract หรือ hedge กับทำงธนำคำรพำณิชย์ที่บริษัทท ำธุรกรรมอยู่ และยงัติดตำม
สถำนกำรณ์ตลอดเวลำ เพื่อควำมพร้อมในกำรปรับกลยุทธทำงกำรตลำดและขำยโดยกำรรักษำสมดุลย์ส่วนแบ่ง
กำรตลำดระหวำ่งในประเทศและตำ่งประเทศตำมควำมจ ำเป็นและตำมควำมเหมำะสม  
 
นอกจำกนีบ้ริษัทยงัเน้นเร่ืองกำรรักษำสมัพนัธภำพท่ีดีกบัลกูค้ำและกำรให้บริกำรทำงด้ำนเทคนิคเพื่อให้ลกูค้ำ และลกูค้ำ
ปลำยทำงของลกูค้ำ มีควำมเข้ำใจผลติภณัฑ์  และกำรน ำผลติภณัฑ์ไปใช้งำนแปรรูปอยำ่งมีประสทิธิภำพมำกขึน้ 
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ซึง่จดัวำ่เป็นจดุแข็งของกำรแขง่ขนั  (competitive edges) ซึง่สร้ำงควำมพงึพอใจให้กบัลกูค้ำในแต่ละช่องทำงกำรตลำด
อยำ่งยิ่ง  
2.2  ปัญหาในการผลิต 

    กำรผลติมีเทคนิคที่ซบัซ้อน ซึง่อำจเกิดปัญหำในด้ำนตำ่ง ๆ และสง่ผลให้เกิดควำมสญูเสยีได้อยำ่งมีนยัส ำคญั จึงต้องมี  
    ระบบกำรควบคมุ และทดสอบ ทบทวนอยำ่งตอ่เนื่อง กำรเปลีย่นแปลงใด ๆ ต้องผำ่นกำรทบทวนอยำ่งครบถ้วน ผำ่น 
    กระบวนกำร Modification Form 
     
    2.3  ลูกค้าหลักเปลี่ยนแปลงนโยบายการบริหารจัดการ การซือ้หรือขายสินค้า  
     เมื่อลกูค้ำมีควำมต้องกำร และปริมำณกำรใช้งำนของสนิค้ำที่เปลีย่นไป ลกูค้ำอำจมีกำรทบทวน ประมำณกำร และแนว 
     ปฏิบตัิที่เปลีย่นไปอยำ่งมีนยัส ำคญั ซึง่อำจสง่ผลกระทบกบัผลประกอบกำรของบริษัท ซึง่ต้องมีกำรติดตำม สือ่สำรกบั 
     ลกูค้ำอยำ่งตอ่เนื่องและบริหำรสดัสว่นกำรขำยของแตล่ะสนิค้ำ และลกูค้ำให้อยูใ่นสดัสว่นท่ีเหมำะสม มีกำรพฒันำสนิค้ำ 
     ใหม ่ๆ เพื่อทดแทนสนิค้ำเดิมอยำ่งตอ่เนื่อง  

 
3.  ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ 
    3.1 ความเสี่ยงจากการซือ้หรือขายสินค้าจากผู้ถอืหุ้นรายใหญ่  
แม้บริษัทจะมีกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนักับบริษัท Lucite International และบริษัทในเครือข่ำย  ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น
รำยกำรซือ้วตัถดุิบด้ำนเคมีที่ใช้ในกำรผลติแผน่อะคริลคิ  และกำรท ำข้อตกลงในกำรขำยแผน่อะคริลคิสูล่กูค้ำตำ่งประเทศ
ที่ทำงบริษัท Lucite International มีส ำนกังำนหรือตวัแทนขำยในบำงประเทศ อำทิเช่น จีน เกำหล ีเป็นต้น กำรท ำรำยกำร
ดงักล่ำวอยู่ภำยใต้กำรจัดกำรและข้อตกลงที่บริษัทเป็นผู้ก ำหนดรำคำซือ้วัตถุดิบโดยใช้รำคำตลำด และส่วนลดตำม
ข้อตกลงกบัทำง Lucite International  สว่นรำคำขำยแผน่อะคริลคิและผลติภณัฑ์อื่น ๆ ทำงบริษัทเป็นผู้ก ำหนดรำคำขำย
และกำรให้สว่นลดกำรค้ำและคำ่นำยหน้ำ  โดยพิจำรณำจำกรำคำขำยสนิค้ำที่ให้แก่ลกูค้ำแตล่ะรำยเป็นส ำคญั  
 
รำยกำรซือ้ขำยที่เก่ียวโยงกนัระหว่ำงบริษัท และบริษัท Lucite International ได้ผ่ำนกำรตรวจสอบว่ำมีกำรด ำเนินกำร
ถกูต้องและโปร่งใสจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ (Audit Committee) และตรวจสอบรับรองควำมถกูต้องจำกผู้สอบบญัชี
รับอนญุำตที่ได้รับกำรแต่งตัง้ขึน้ และมีควำมเห็นว่ำรำคำและเง่ือนไขกำรค้ำที่กล่ำวข้ำงต้นได้ท ำขึน้โดยมีหลกัเกณฑ์ใน
กำรก ำหนดรำคำซือ้ขำยโดยอิงรำคำตลำดอยำ่งเป็นธรรมและสมเหตสุมผล 
 
3.2 ความเสี่ยงจากการที่บริษัท มีผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ถอืหุ้น > 50% 
ถึงแม้ว่ำกลุม่บริษัท  Lucite International  บริษัท เอเชียติ๊ก อะคริลิค จ ำกดั  และบริษัท อี๊สต์เอเชียติ๊ก 2010 (ประเทศ
ไทย) จ ำกดั ถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 77.72  ของทนุจดทะเบียนท่ีออกและช ำระเต็มมลูคำ่แล้ว จึงสง่ผลให้สำมำรถควบคมุ
มติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นได้  ไม่ว่ำจะเป็นเร่ืองกำรแต่งตัง้กรรมกำร  หรือกำรขอมติในเร่ืองอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นก็ตำม  แตเ่พื่อให้มีกำรบริหำรกิจกำรอยำ่งโปร่งใส  คณะกรรมกำรของบริษัทจึงมีกำรแตง่ตัง้กรรมกำรอิสระ
ถึง 3 ทำ่น และยงัเป็นกรรมกำรตรวจสอบ (Audit Committee) ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผู้ทรงคณุวฒุิและมีคณุสมบตัิครบถ้วน
ตำมที่ก ำหนดโดยตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้กรรมกำรท่ำนอื่นๆ ที่เป็นมืออำชีพและมีควำมเช่ียวชำญใน
สำขำวิชำชีพตำ่ง ๆ ที่มีหลกักำรมำร่วมกนับริหำรงำนเพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทและผู้ ถือหุ้นเป็นส ำคญั 
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ที่ผำ่นมำคณะกรรมกำรบริหำรและคณะกรรมกำรที่ไม่มีสว่นร่วมในกำรบริหำรงำน เป็นตวัแทนของผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของ
บริษัท ได้ร่วมกำรประชมุที่มีวำระส ำคญัมำโดยตลอด  
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ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 

1.  สินทรัพย์หลักที่ส าคัญที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

บริษัทมีสนิทรัพย์หลกัที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจ  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2557 ดงันี ้

                  (หนว่ย :ล้ำนบำท) 

ประเภททรัพย์สนิ ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าตาม
บัญชีสุทธิ 

     หลักประกัน/ภาระผูกพัน 

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

เป็นเจ้ำของ 241.11                       - 

อำคำรและสว่นปรับปรุงอำคำร เป็นเจ้ำของ 38.68                - 

เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ เป็นเจ้ำของ 90.15                      - 

เคร่ืองตกแต่งติดตัง้และเคร่ืองใช้
ส ำนกังำนและยำนพำหนะ 

เป็นเจ้ำของ 6.04                      -         

สนิทรัพย์ระหวำ่งก่อสร้ำงและติดตัง้ เป็นเจ้ำของ  17.68                 - 

รวม  393.66  

 
หมายเหตุรำยกำรสนิทรัพย์หลกัที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจข้ำงต้น ตัง้อยูท่ี่ 60-61 หมู ่9 ถนนพทุธมณฑลสำย 4 
ต ำบลกระทุม่ล้ม  อ ำเภอสำมพรำน จ.นครปฐม  73220 
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ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าด าเนินงาน 
บริษัทได้เข้ำท ำสญัญำเช่ำด ำเนินงำนที่เก่ียวข้องกับกำรเช่ำอำคำรและสญัญำจ้ำงบริกำรต่ำงๆอำยุของสญัญำมี ระยะ 
เวลำตัง้แต ่1 ถึง 3 ปี 
บริษัทมีจ ำนวนเงินขัน้ต ำ่ที่ต้องจำ่ยในอนำคตทัง้สิน้ภำยใต้สญัญำเชำ่ด ำเนินงำนและสญัญำบริกำรท่ีบอกเลกิไมไ่ด้ซึง่ต้อง
จ่ำยช ำระภำยในหนึง่ปีจ ำนวน 5 ล้ำนบำทมำกกวำ่ 1 ปี แตไ่มเ่กิน 3 ปี จ ำนวน 2 ล้ำนบำท 
 

หนังสือค า้ประกัน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2557 บริษัทมีหนงัสอืค ำ้ประกนัซึง่ออกโดยธนำคำรในนำมของบริษัทเหลอือยูเ่ป็นจ ำนวน 
7 ล้ำนบำท ซึง่เก่ียวเนื่องกบัภำระผกูพนัทำงปฏิบตัิบำงประกำรตำมปกติของบริษัทเพื่อค ำ้ประกนักำรใช้ไฟฟ้ำและอื่นๆ  

 
2. สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน 

บริษัทมีสนิทรัพย์ที่ไมม่ีตวัตนที่ส 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 
5.  ELT        พ.ศ. 2559 
6.  ComPlas / MAGIC COLOUR / Super GlasXT พ.ศ. 2560 
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ข้อพพิาททางกฎหมาย  

 

ตามนัยประกาศ กลต. 

 

- ไมม่ี - 
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
 

บริษัท มีทนุจดทะเบียน 121,500,000.00 บำท แบง่ออกเป็น 121,500,000 หุ้น (หุ้นสำมญัจ ำนวน 121,500,000 หุ้น)  
มลูคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท  หุ้นทัง้หมดได้ออกช ำระเต็มมลูคำ่แล้ว 
 

รายชื่อผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 
ณ วันที่ 30/12/2557 

 
ล าดับ 
ที่ 

ชื่อ/สกุล จ านวนหุ้น % ของจ านวน 
หุ้นทัง้หมด 

1. 
 

2. 
3. 
4. 
 
 

 
 
 
 
 

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

51,374,360 
   

41,450,530 
25,196,780     

728,000 
 

 

42.28 
 

34.12 
20.74 
0.60 

 

 
118,749,670 
 

 
97.74 

 
 
 
 
 
 

 

 
นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล   :  บริษัทจะจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัรำที่ผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิเป็นครำว ๆ ไป 
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การจัดการ 
 

1.  โครงสร้างการจัดการ  
 
คณะกรรมการบริษัท  
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557  คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกลุม่บคุคลจ ำนวนรวมทัง้สิน้ 9 ท่ำน มีรำยช่ือ
ดงัตอ่ไปนี ้

1. นำยไซจินล ู     ประธำนกรรมกำร   
2. นำงสำวแอนน่ี โซเฟีย เวียร์แมน  กรรมกำรบริหำร 
3. นำยฮำนส์ เฮ็นริค เมลชวัร์   กรรมกำรบริหำร 
4. นำยเชฐ  พฒันกลุ    กรรมกำรผู้จดักำร 
5. นำยสจิุตร  ศรีเวทย์บดี    กรรมกำรที่ไมม่ีสว่นร่วมบริหำรงำน  
6. นำยแจน แดม ปีเดอร์เซน่   กรรมกำรท่ีไมม่ีสว่นร่วมบริหำรงำน 
7. ดร.อนพุนัธ์  กิจนิจชีวะ    กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

8. นำยรักชยั  สกลุธีระ    กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ  
9. นำยกลุเวช  เจนวฒันวิทย์   กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ  

 โดยมี  นำงสำวพชัรีย์  มณีธรรมวงศ์ เป็นเลขำนกุำรบริษัท 
 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมกำรบริษัทมีอ ำนำจพิจำรณำก ำหนดและแก้ไขเปลีย่นแปลงช่ือกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงลำยมือช่ือผกูพนับริษัทได้ 
กรรมกำร 
ผู้มีอ ำนำจลงลำยมือช่ือผกูพนับริษัท คือ “นำยไซ จิน ล ูนำงสำวแอนน่ี โซเฟีย เวียร์แมน  นำยฮำนส์ เฮ็นริค เมลชวัร์  นำย
เชฐ พฒันกลุ กรรมกำรสองในสีท่ำ่นนี ้ลงลำยมือช่ือร่วมกนั และประทบัตรำส ำคญัของบริษัท” 
ภำยใต้ข้อบงัคบัของบริษัท และบทบญัญตัิแหง่กฎหมำยวำ่ด้วยบริษัทมหำชนจ ำกดั คณะกรรมกำรมีอ ำนำจกระท ำกำรใด 
ๆ ภำยในขอบแหง่วตัถปุระสงค์ของบริษัท คือ 

1. เป็นโจทก์ร้องทุกข์ ด ำเนินกำรตำมกระบวนพิจำรณำใด ๆ ในนำมบริษัท ประนีประนอมยอมควำม หรือมอบข้อ
พิพำทใด ๆ ให้อนญุำโตตลุำกำร 

2. ซือ้ จดัหำ รับ เช่ำซือ้ ให้เช่ำซือ้ ถือกรรมสทิธ์ิ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจดักำรโดยประกำรอ่ืน ซึ่งทรัพย์สินใด  ๆ 
ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สนินัน้ 

3. ขำย โอน จ ำนอง จ ำน ำ แลกเปลีย่น และจ ำหนำ่ยทรัพย์สนิโดยประกำรอื่น 
4. กู้ยืมเงิน ค ำ้ประกนั ออก โอน รับอำวลั และสลกัหลงัตัว๋หรือตรำสำรที่เปลีย่นมือได้อยำ่งอื่น 
5. ขอให้ปลอ่ยชัว่ครำวกรรมกำร พนกังำน หรือลกูจ้ำง ที่ถกูด ำเนินคดีอำญำในข้อหำเก่ียวกบักำรปฏิบตัิหน้ำที่ให้แก่

บริษัท 
6. ถือหุ้น จดักำรบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชน และกระท ำธุรกิจเฉพำะอยำ่งร่วมกนักบับริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชน 
7. กำรกระท ำอื่นใดที่บคุคลธรรมดำอำจกระท ำได้ เว้นแตโ่ดยสภำพแหง่กำรกระท ำนัน้จะพงึกระท ำได้แต่เฉพำะบคุคล

ธรรมดำเทำ่นัน้ ทัง้นีภ้ำยใต้ขอบเขตวตัถปุระสงค์ของบริษัท 
8. จดัให้มีข้อมลูทำงกำรเงิน รำยงำนทำงกำรเงิน และระบบกำรควบคมุภำยในให้มีควำมถกูต้องและเพียงพอ 
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คณะกรรมการตรวจสอบ  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2557 คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบด้วยบคุคลจ ำนวนรวมทัง้สิน้ 3 ทำ่น มีรำยช่ือ 
ดงัตอ่ไปนี ้   

1. ดร.อนพุนัธ์  กิจนิจชีวะ    ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ                                            

2. นำยกลุเวช  เจนวฒันวิทย์   กรรมกำรตรวจสอบ  

3. นำยรักชยั  สกลุธีระ    กรรมกำรตรวจสอบ  

 โดยมี นำงสำวธณัย์จิรำ  คณุำธิปศรีตระกลูเป็นเลขำนกุำรกรรมกำรตรวจสอบ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทดังต่อไปนี ้

1. สอบทำนให้บริษัทมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอยำ่งถกูต้องและเพียงพอ 
2. สอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรควบคมุภำยในและกำรตรวจสอบภำยในท่ีเหมำะสมและมีประสทิธิผล 
3. สอบทำนให้บริษัทปฏิบตัิตำมกฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์และ

กฎหมำยที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
4. พิจำรณำ คัดเลือก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีควำมเป็นอิสระเพื่อท ำหน้ำที่เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทและเสนอ

คำ่ตอบแทนของบคุคลดงักลำ่ว 
5. เข้ำร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไมม่ีฝ่ำยจดักำรเข้ำร่วมประชมุด้วยอยำ่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
6. พิจำรณำรำยกำรที่เก่ียวโยงกันหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้เป็นไปตำมกฎหมำยและ

ข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์เพื่อให้มัน่ใจวำ่รำยกำรดงักลำ่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท 
7. พิจำรณำควำมเป็นอิสระของหนว่ยงำนตรวจสอบภำยในตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแตง่ตัง้โยกย้ำย 

      เลกิจ้ำงหวัหน้ำหนว่ยงำนตรวจสอบภำยใน  หรือหนว่ยงำนอื่นใดที่รับผิดชอบเก่ียวกบักำรตรวจสอบภำยใน 
     8.  จดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปีของบริษัท  ซึง่รำยงำนดงักลำ่วต้องลง  
          นำม โดยประธำนกรรมกำรตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมลูอยำ่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้

8.1 ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท 
8.2 ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเพียงพอของระบบควบคมุภำยในของบริษัท          
8.3 ควำมเห็นเก่ียวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ข้อก ำหนดของตลำด

หลกัทรัพย์หรือกฎหมำยที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
8.4 ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของผู้สอบบญัชี 
8.5 ควำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 
8.6 จ ำนวนกำรประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ำร่วมประชมุของกรรมกำรตรวจสอบแตล่ะทำ่น  
8.7 ควำมเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบตัิหน้ำที่ตำมกฎบตัร    
8.8  รำยงำนอื่นที่เห็นวำ่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทรำบภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบท่ีได้รับ 
       มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

9.  ในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ หำกพบหรือมีข้อสงสยัวำ่มีรำยกำรหรือกำรกระท ำซึง่อำจมีผลกระทบ 
อยำ่งมีนยัส ำคญัตอ่ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทดงัตอ่ไปนี ้
9.1  รำยกำรท่ีเกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 
9.2  กำรทจุริตหรือมีสิง่ผิดปกติหรือมีควำมบกพร่องที่ส ำคญัในระบบควบคมุภำยใน 
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9.3  กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมำย 
ที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนตอ่คณะกรรมกำรของบริษัท เพื่อด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในเวลำ 
ทีค่ณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควรหำกคณะกรรมกำรบริษัทหรือผู้บริหำรไมด่ ำเนินกำรให้มีกำรปรับปรุงแก้ไข 
ภำยในเวลำที่ก ำหนด กรรมกำรตรวจสอบรำยใดรำยหนึง่อำจรำยงำนวำ่มีรำยกำร หรือกำรกระท ำตำมข้อ 9.1 9.2  
และ 9.3 ตอ่ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์  หรือตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
10.  ในกรณีที่ผู้สอบบญัชีแจ้งให้คณะกรรมกำรตรวจสอบทรำบวำ่ได้พบพฤติกำรณ์อนัควรสงสยัวำ่กรรมกำรผู้จดักำรหรือ 
บคุคลซึง่รับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนของบริษัทได้กระท ำผิดตำมพระรำชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์  
พ.ศ.2535 ในมำตรำ 281/2 วรรคสอง มำตรำ 305 มำตรำ 306 มำตรำ 308 มำตรำ 309 มำตรำ 310 มำตรำ  
311 มำตรำ312หรือมำตรำ 313 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ำที่ด ำเนินกำรตรวจสอบหำข้อเท็จจริงดงักลำ่วโดย 
ไมช่กัช้ำ และให้คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนผลกำรตรวจสอบในเบือ้งต้นให้แก่ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบั 
หลกัทรัพย์และตลำด หลกัทรัพย์   และผู้สอบบญัชีทรำบภำยใน 30 วนันบัแตว่นัท่ีได้รับแจ้งจำกผู้สอบบญัชี 
  พฤติกำรณ์อนัควรสงสยัที่ต้องแจ้ง ตำมข้ำงต้นและวิธีกำรเพื่อให้ได้มำซึง่ข้อเท็จจริงเก่ียวกบัพฤติกำรณ์ดงักลำ่ว 
ให้เป็นไปตำมที่คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุก ำหนด 
11.  ในกรณีกรรมกำรตรวจสอบลำออกก่อนครบวำระกำรด ำรงต ำแหนง่ กรรมกำรตรวจสอบควรแจ้งตอ่บริษัทลว่งหน้ำ 
1 เดือนพร้อมเหตผุล   เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทหรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะได้พิจำรณำแตง่ตัง้กรรมกำรอื่นที่มีคณุสมบตัิ 
ครบถ้วนทดแทนบคุคลที่ลำออก 
12. ปฏิบตัิกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบปฏิบตัิงำนภำยในขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท  
และรับผิดชอบตอ่คณะกรรมกำรบริษัทโดยตรงสว่นคณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบกำรด ำเนินงำนของบริษัทตอ่ 
ผู้ ถือหุ้น ผู้มีสว่นได้เสยี และบคุคลทัว่ไป 
 
กรรมการผู้จัดการ 
นำยเชฐ  พฒันกลุ   ด ำรงต ำแหนง่หน้ำที่ กรรมกำรผู้จดักำร ซึง่มีขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ดงันี ้ 
 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ 

1. พิจำรณำแตง่ตัง้ โยกย้ำย ถอดถอน เลกิจ้ำงหรืออนมุตัิกำรลำออก ของพนกังำนทกุระดบั 
2. พิจำรณำผลตอบแทนพนกังำนซึง่รวมถึงเงินเดือน โบนสั และผลประโยชน์อื่น รวมถึงกำรปรับผลตอบแทนประจ ำปี

ของพนกังำนทกุระดบั   
3. พิจำรณำอนมุตัิก ำหนดและเปลีย่นแปลงเง่ือนไขทำงกำรค้ำตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
4. พิจำรณำอนมุตัิกำรซือ้สนิทรัพย์ถำวรในวงเงิน ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
5. พิจำรณำด ำเนินกำรท่ีเก่ียวข้องกบักำรบริหำรงำนทัว่ไปของบริษัท แต่ไม่รวมถึงกำรด ำเนินกำรที่ เก่ียวกบักำรได้มำ

และจ ำหนำ่ยไปซึง่สนิทรัพย์ของบริษัทและรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั โดยกำรด ำเนินกำรในเร่ืองดงักลำ่วให้เป็นไปตำม
ประกำศตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และกฎหมำยอื่นที่เก่ียวข้อง 
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ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 ผู้บริหำรของบริษัทประกอบด้วยกลุ่มบุคคล จ ำนวนรวมทัง้สิน้ 16 ท่ำน มีรำยช่ือ
ดงัตอ่ไปนี ้

1. นำยเชฐ  พฒันกลุ    กรรมกำรผู้จดักำร 
2. นำยธเนตร  ข ำเชิดชไูชย    ผู้จดักำรฝ่ำยพำณิชย์ 
3. นำยวิวฒัน์  หอมละออ    ผู้จดักำรฝ่ำยโรงงำน 
4. นำยธนวฒัน์  กลุประเสริฐรัตน์   ผู้จดักำรฝ่ำยทรัพยำกรบคุคล/กฎหมำย 
5. นำงสำวสมจิตร  บญุพิบลูย์มิตร  ผู้จดักำรฝ่ำยบญัชี/กำรเงิน  
6. นำยพงษ์สนิ  มว่งศรี    ผู้จดักำรฝ่ำยควำมปลอดภยัฯ และระบบงำน 
7. นำยโยทิน  ธ ำรงเสำวภำคย์   ผู้จดักำรฝ่ำยผลติ คำสติง้ 
8. นำยไพรัช  ข ำดี     ผู้จดักำรฝ่ำยผลติ เอ็กซ์ทรูชัน่ 
9. นำยพงศ์ธร  ช่ืนเจริญ    ผู้จดักำรฝ่ำยวิศวกรรม 
10. นำงหนึง่ฤทยั  บญุเพ็ชร    ผู้จดักำรฝ่ำยวิจยั และเทคนิค 
11. นำยวิทยำ  มงคลขจิต    ผู้จดักำรฝ่ำยเทคนิคอล เซ็นเตอร์ 
12. นำยอดุมศกัดิ์  เทียนจนัทร์   ผู้จดักำรฝ่ำยคลงัสนิค้ำและจดัสง่ 
13. นำยพงศ์สนัต์  อศัวะศิริจินดำ   ผู้จดักำรฝ่ำยขำยและผลติภณัฑ์  
14. นำงจนัจิรำ  ทมุสอน            ผู้จดักำรฝ่ำยขำยตำ่งประเทศ 
15. นำงสำวธณัย์จิรำ  คณุำธิปศรีตระกลู  ผู้ตรวจสอบภำยใน 
16. นำงมสัยำ  รุ่งเรือง    เลขำนกุำรกรรมกำรผู้จดักำร 

 
2.  การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 
กำรสรรหำและเลอืกตัง้กรรมกำรของบริษัทให้กระท ำโดยที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ทัง้นีห้ลกัเกณฑ์และวิธีกำรดงัตอ่ไปนี ้

 กรรมกำรบริษัท จะสรรหำบคุคลจำกผู้ที่มีคณุวฒุิ วยัวฒุิ และพิจำรณำด้ำนประสบกำรณ์ของกำรท ำงำนและน ำเสนอ 
ตอ่ที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท  เพื่อพิจำรณำคดัเลอืกและได้รับกำรเห็นชอบจำกที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท 

 เสนอรำยช่ือกรรมกำรบริษัทดงักล่ำวเพื่อขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจำรณำอนมุตัิให้เลือกบคุคลนัน้เข้ำเป็น
กรรมกำรบริษัทอยำ่งเป็นทำงกำรตอ่ไป 

 โดยกรรมกำรแต่ละรำยจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมำ
ประชมุและมีสทิธ์ิออกเสยีง โดยมีหลกัเกณฑ์ดงันี ้

1. ผู้ ถือหุ้นทำ่นหนึง่มีคะแนนเสยีงเทำ่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง 
2. ในกำรเลือกกรรมกำรอำจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมกำรเป็นรำยบคุคลครำวละท่ำน หรือครำวละหลำยท่ำน

รวมกนัเป็นคณะ หรือด้วยวิธีกำรอื่นใดก็ได้ตำมแตท่ี่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะเห็นสมควร แตใ่นกำรลงมติแต่ละครัง้ผู้ ถือหุ้นต้อง
ออกเสยีงด้วยคะแนนที่มีตำมข้อ 1. ทัง้หมดจะแบง่คะแนนเสยีงแก่ทำ่นใด หรือคณะใดมำกน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

3. กำรออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมกำรให้ใช้เสียงข้ำงมำก หำกมีคะแนนเสียงเท่ำกนัให้ประธำนที่ประชุมเป็นผู้ออก
เสยีงชีข้ำดองค์ประกอบ 
กำรแต่งตัง้คณะกรรมกำร ตำมข้อ  22 และ 50 ของข้อบงัคบัของบริษัท กรรมกำรหนึ่งในสำมจะต้องออกจำกต ำแหน่ง
ตำมวำระ เมื่อมีกำรประชุมสำมญัประจ ำปีทกุครัง้ โดยกำรคดัเลือกกรรมกำรที่ต้องออกตำมวำระเมื่อครบเทอม ซึ่งจะ
คดัเลอืกจำกกรรมกำรที่อยู่ในต ำแหน่งนำนที่สดุและประธำนจะขอให้ที่ประชุมพิจำรณำให้เลือกตัง้กรรมกำรใหม่เพื่อให้
คณะกรรมกำรครบตำมจ ำนวน 
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 ในกรณีที่ต ำแหนง่กรรมกำรวำ่งลงเพรำะเหตอุื่น นอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ให้คณะกรรมกำรเลอืกบคุคล ซึง่มีคณุสมบตัิ 

และไมม่ีลกัษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยวำ่ด้วยบริษัทมหำชนจ ำกดัเข้ำมำเป็นกรรมกำรแทนในกำรประชุมคณะกรรมกำร

ในครำวถดัไป เว้นแตว่ำระของกรรมกำรจะเหลอืน้อยกวำ่สองเดือน 

มติของคณะกรรมกำรต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของจ ำนวนกรรมกำรที่ยงัเหลืออยู่ บคุคลซึ่งเข้ำ
เป็นกรรมกำรแทน จะอยูใ่นต ำแหนง่กรรมกำรได้เพียงเทำ่วำระท่ียงัเหลอือยูข่องกรรมกำรท่ีตนแทน 
 
ส ำหรับกำรสรรหำผู้บริหำรเป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ของกรรมกำรผู้จดักำรตำมที่ได้กลำ่วมำแล้วข้ำงต้น 
 
3.  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 
กรรมการ 
ในปีพ.ศ.2557 บริษัทจ่ำยคำ่ตอบแทนรวมให้กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ จ ำนวน 3 ท่ำน  และกรรมกำรที่ไม่มี
สว่นร่วมบริหำรงำนจ ำนวน 2 ท่ำนเท่ำกบั  1,855,633.32 บำท โดยจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนประจ ำปีจ ำนวน 1,567,633.32 
บำท และค่ำเบีย้ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ จ ำนวน 6 ครัง้ เป็นจ ำนวนเงินทัง้สิน้ 108,000.00 บำท ค่ำเบีย้ประชุม
คณะกรรมกำรบริษัท จ ำนวน 5 ครัง้ เป็นจ ำนวนเงินทัง้สิน้ 149,000.00 บำทและคำ่เบีย้ประชมุผู้ ถือหุ้น 1 ครัง้ เป็นจ ำนวน
เงินทัง้สิน้ 31,000.00 บำท 
 
ผู้บริหาร 
ในระหว่ำงปีพ.ศ.2557 บริษัทจ่ำยค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงินรวมให้กับกรรมกำรผู้จัดกำรและเจ้ำหน้ำที่บริหำรเท่ำกับ 
25,597,819.75บำท โดยเป็นค่ำตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน โบนสั และค่ำตอบแทนอื่นๆ นอกจำกนีบ้ริษัทได้จ่ำยเงิน
สมทบเข้ำกองทนุส ำรองเลีย้งชีพส ำหรับผู้บริหำรเป็นจ ำนวนเงินรวม 1,231,127.25 บำท 
 
ค่าตอบแทนอื่น 
-  ไมม่ี – 
 

4. การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทได้ประกำศเป็นนโยบำยตัง้แตปี่ พ.ศ. 2539 ในกำรท่ีให้ผู้บริหำรรวมทัง้พนกังำนของบริษัทยดึถือกฎข้อบงัคบัว่ำด้วย
เร่ือง “จรรยำบรรณในกำรท ำงำน” หรือที่เรียกว่ำ “Business Ethic” พนกังำนจะต้องปฏิบตัิตำมค ำสัง่และข้อควรปฏิบตัิที่
บริษัทจัดท ำขึน้เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรจ ำแนกประเภทเอกสำรกำรจดักำรระบบเอกสำรและข้อมูลทำงอีเลคโทรนิคส์
พนกังำนทกุคนจะต้องรับผิดชอบในกำรเรียนรู้เพื่อท ำควำมเข้ำใจตอ่ค ำสัง่ที่บงัคบัใช้ข้อมลูที่จดัท ำขึน้ภำยในกลุม่บริษัทถือ
เป็นทรัพย์สินของบริษัทที่พนกังำนไม่สำมำรถน ำไปเผยแพร่แก่บุคคลภำยนอก  (เว้นแต่กรณีที่ต้องแสดงเอกสำรตำมที่
กฎหมำยก ำหนด) โดยไม่ได้รับอนญุำตจำกผู้มีอ ำนำจโดยตรงพนกังำนจะต้องปฏิบตัิตำมค ำสัง่ พนกังำนจะต้องไม่น ำ
ข้อมลูควำมลบัท่ีได้รับจำกกำรท ำงำนในฐำนะพนกังำนไปใช้เพื่อแสวงหำผลประโยชน์สว่นบคุคล 
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5.  บุคลากร 
จ ำนวนพนกังำนของบริษัทณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2557  แบง่ได้ดงันี ้
สำยงำนส ำนกังำน      40        ทำ่น 
สำยงำนผลติ     282   ทำ่น 
รวม                   322          ทำ่น 

ในระหวำ่งปี พ.ศ. 2557 บริษัทจ่ำยคำ่ตอบแทนที่เป็นตวัเงินรวมให้กบัพนกังำนทกุประเภทรวมกนัเท่ำกบั 98,219,823.75 
บำท 
โดยเป็นค่ำตอบแทนในรูปเงินเดือน โบนสั และค่ำตอบแทนอื่น ๆ นอกจำกนีใ้นระหว่ำงปี 2557  บริษัทได้จ่ำยเงินสมทบ
เข้ำกองทนุส ำรองเลีย้งชีพ เป็นจ ำนวนเงินรวมทัง้สิน้ 3,839,070.50 บำท 
 
ในระยะ 3 ปีที่ผำ่นมำ บริษัทไมม่ีกำรเปลีย่นแปลงจ ำนวนพนกังำนอยำ่งมีนยัส ำคญั หรือมีข้อพิพำทด้ำนแรงงำนท่ีส ำคญั 
 
6.  นโยบายที่ส าคัญในการพัฒนาพนักงาน 
บริษัทมีนโยบำยกำรพัฒนำพนกังำนซึ่งทัง้นีน้โยบำยดังกล่ำวเป็นส่วนหนึ่งของนโยบำยคุณภำพว่ำ บริษัทจะจัดกำร
ฝึกอบรมอยำ่งตอ่เนื่องให้กบัพนกังำนทกุท่ำน เพื่อให้ตระหนกัในกำรมีสว่นรับผิดชอบในกำรปรับปรุงคณุภำพสินค้ำและ
บริกำรตอบสนองควำมพึงพอใจของลกูค้ำโดยก ำหนดเป็นนโยบำยและแผนฝึกอบรมประจ ำปีโดยมีลกัษณะกำรอบรม 
ตำมแผนซึ่งประกอบด้วยกำรฝึกอบรมและทบทวนด้ำนควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนกำรเปลี่ยนแปลงกรรมวิธีหรือ
เทคโนโลยีกำรผลิตใหม่ๆกำรเพิ่มควำมสำมำรถในกำรท ำงำนให้กับบุคลำกรของบริษัทกำรพัฒนำบุคลำกร เพื่อให้
สอดคล้องกบักำรพฒันำองค์กรและอื่นๆ 
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การก ากับดูแลกิจการ 
นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
 

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ด าเนินธุรกิจให้เป็นไปในทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อผู้ ถือหุ้นและสร้างความ
เป็นธรรมกบัผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่ายควบคูไ่ปกบัการสร้างสรรสนิค้าและบริการท่ีมีคณุภาพ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ
ของลกูค้า 
 

คณะกรรมการบริษัทได้ใช้หลกับรรษัทภิบาลเป็นบรรทดัฐานในการควบคมุการบริหารจัดการธุรกิจให้มีความ
โปร่งใสและเป็นธรรม  เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ ถือหุ้นของบริษัท ผู้มีส่วนได้เสีย รวมทัง้ สงัคมและชุมชนที่บริษัท
ด าเนินกิจการอยู ่     

 
เพื่อให้สอดคล้องกบัหลกัการข้างต้น   บริษัทจึงได้ก าหนดเป็นนโยบายการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทในทิศทาง

เดียวกนักบัท่ีตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยก าหนดในปี 2549 โดยได้มีการแบง่หมวดหมูอ่อกเป็น 5 หมวด ดงันี ้   
 

1. สิทธิของผู้ถอืหุ้น   
สทิธิของผู้ ถือหุ้นครอบคลมุสทิธิขัน้พืน้ฐำนตำ่ง ๆ ทัง้ในฐำนะนกัลงทนุในหลกัทรัพย์และในฐำนะเจ้ำของบริษัท  เช่น สิทธิ
ในกำรซือ้ ขำย โอนหลกัทรัพย์ที่ตนถืออยู่   สิทธิในกำรที่จะได้รับเงินปันผล  สิทธิในกำรประชุมผู้ ถือหุ้น สิทธิในกำรแสดง
ควำมคิดเห็นหรือตัง้ค ำถำมใด ๆ ในกำรประชมุผู้ ถือหุ้น รวมถึงสทิธิในกำรร่วมตดัสินใจในเร่ืองส ำคญัของบริษัท เช่น กำร
เลอืกตัง้กรรมกำร และกำรเสนอแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิข้อบงัคบัของบริษัท เป็นต้น 
 
นอกเหนือจำกสิทธิขัน้พืน้ฐำนต่ำง ๆ ที่กล่ำวข้ำงต้นแล้ว  ในปี 2557 บริษัทยงัได้ด ำเนินกำรในเร่ืองต่ำง ๆ ที่เป็นกำร
สง่เสริม และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรใช้สทิธิของผู้ ถือหุ้น ดงันี ้  

1. ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นไมส่ำมำรถเข้ำร่วมประชมุด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้กรรมกำรผู้จดักำร
หรือกรรมกำรอิสระของบริษัท เข้ำร่วมประชมุแทนตนได้ โดยใช้หนงัสอืมอบฉนัทะแบบหนึง่แบบใดที่บริษัทได้จดัสง่
ไปพร้อมกบัหนงัสอืนดัประชมุ 

2. ในกำรประชมุได้เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นได้แสดงควำมคิดเห็น  ข้อเสนอแนะ  หรือตัง้ค ำถำมในวำระตำ่ง ๆ อยำ่งอิสระ  
และก่อนกำรลงมติในวำระใด ๆ ทัง้นี ้ในกำรประชมุผู้ ถือหุ้นได้ให้ข้อมลูรำยละเอียดในเร่ืองดงักลำ่ว  อย่ำงเพียงพอ
แก่ผู้ ถือหุ้น โดยในวำระท่ีผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยัหรือข้อซกัถำม บริษัทได้จดัให้กรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรระดบัสงูของ
บริษัทเป็นผู้ให้ค ำตอบตำมสำยงำนควำมรับผิดชอบของแตล่ะทำ่น 

3. บริษัทได้เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นรำยย่อยเสนอวำระกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้น และ เสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ำรับกำร
พิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรของบริษัทล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2558 โดยบริษัทเปิด
โอกำสให้ผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิตัง้แต่วนัที่ 26 ธันวำคม 2557 จนถึงวนัที่ 16 กุมภำพนัธ์ 2558 โดยปรำกฎไม่มีผู้ ใดเสนอ
วำระกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นและเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ำรับกำรพิจำณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรของบริษัทในกำร
ประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2558 
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2. ความเท่าเทียมกันของผู้ถอืหุ้น  
คณะกรรมกำรบริษัทค ำนึงถึงกำรสร้ำงควำมเท่ำเทียมกันให้เกิดขึน้กับผู้ ถือหุ้นทุกรำยทุกกลุ่ม ไม่ว่ำจะเป็นผู้ ถือหุ้นรำย
ใหญ่หรือผู้ ถือหุ้นรำยย่อย นักลงทุน หรือสถำบันกำรลงทุนของต่ำงประเทศ   ดังนัน้คณะกรรมกำรบริษัทจึงได้สร้ำง
เคร่ืองมือที่จะช่วยให้เกิดควำมเทำ่เทียมกนัของผู้ ถือหุ้นทกุฝ่ำยโดยเฉพำะกบัผู้ ถือหุ้นรำยยอ่ย เช่น 

 กำรก ำหนดให้สทิธิออกเสยีงในท่ีประชมุเป็นไปตำมจ ำนวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นแต่ละรำยถืออยู่  โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ำกับหนึ่ง
เสยีง 

 คณะกรรมกำรบริษัทได้มอบหมำยให้กรรมกำรอิสระเป็นผู้มีหน้ำที่ดแูลผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นรำยย่อย โดยสำมำรถ
เสนอแนะ แสดงควำมคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนใด ๆ ที่เป็นเร่ืองของบริษัทไปยงักรรมกำรอิสระ โดยที่กรรมกำรอิสระจะ
เป็นผู้พิจำรณำ ตรวจสอบและด ำเนินกำรตำมที่เห็นเหมำะสมในแต่ละเร่ือง  หำกเร่ืองใดที่กรรมกำรอิสระพิจำรณำแล้ว 
เห็นวำ่เป็นเร่ืองส ำคญัที่มีผลตอ่ผู้ ถือหุ้น หรือมีผลต่อกำรประกอบธุรกิจของบริษัท  กรรมกำรอิสระจะด ำเนินกำรแจ้งให้
คณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบ  หรือกรรมกำรอิสระอำจจะเสนอเร่ืองดงักลำ่วต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้น  เพื่อพิจำรณำก ำหนด
เป็นวำระกำรประชุมในกำรประชุมผู้ ถือหุ้ น  และแจ้งให้ผู้ ถือหุ้ นรับทรำบ พร้อมแนวทำงที่ทำงกรรมกำรอิสระได้
ด ำเนินกำรแก้ไขกบัเร่ืองนัน้ ๆ 

 บริษัทเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นรำยย่อยสำมำรถเสนอวำระกำรประชุม และ/หรือ แบบขอเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ำรับกำร
พิจำรณำเลอืกตัง้เป็นกรรมกำร ในกำรประชมุผู้ ถือหุ้นไปยงักรรมกำรอิสระผำ่นทำง เว็บไซต์  www.thaipolyacrylic.com
หรือ masaya.rungrueng@lucite.comหรือสง่ไปรษณีย์ไปยงับริษัทตำมที่อยูบ่นเว็บไซด์  Attention : คณุมสัยำ รุ่งเรือง  

 คณะกรรมกำรบริษัทมีกำรก ำหนดมำตรกำรในกำรควบคมุและป้องกนักำรใช้ข้อมลูภำยในเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง 
โดยเฉพำะบคุคลในองค์กรที่เก่ียวข้องได้แก่   กรรมกำรบริษัท  ผู้บริหำรระดบัสงู และพนักงำนในหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง
กบัข้อมลู รวมทัง้คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภำวะของบคุคลดงักลำ่ว   เช่น  ในกรณีที่กรรมกำรบริษัทหรือผู้บริหำร
ระดับสูงมีกำรซือ้ขำยหลักทรัพย์ของบริษัทจะต้องรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์ภำยใน 3 วันท ำกำรให้ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ทรำบ เพื่อเปิดเผยตอ่สำธำรณะตอ่ไป 

 คณะกรรมกำรบริษัทจะจดัให้มีกำรประชมุผู้ ถือหุ้นสำมญัประจ ำปีภำยในสีเ่ดือนนบัแตว่นัสิน้รอบปีบญัชีของบริษัท และ
ดแูลให้มีกำรจดัสง่หนงัสอืนดัประชมุและวำระกำรประชมุที่มีควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัทในแตล่ะวำระท่ีบรรจเุข้ำ
ในกำรประชุมผู้ ถือหุ้น   พร้อมเอกสำรประกอบอย่ำงเพียงพอให้แก่ผู้ ถือหุ้นทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศให้ทนัตำม
ก ำหนดเวลำ   รวมทัง้น ำสง่ข้อมลูอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักำรประชมุ เช่น รำยงำนประจ ำปี  หนงัสือมอบฉนัทะ  รวมทัง้กำร
แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทรำบรำยละเอียดของมำตรกำรต่ำง ๆ ที่จะใช้ระหว่ำงกำรประชุมผู้ ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้มีเวลำ
เพียงพอในกำรศกึษำเอกสำร ข้อมลู และมำตรกำรหรือระเบียบกำรตำ่ง ๆ ก่อนที่จะเข้ำร่วมกำรประชมุผู้ ถือหุ้น 

 
ในวนัประชุมผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นทกุท่ำนมีสิทธิโดยเท่ำเทียมกันในกำรแสดงควำมคิดเห็น เสนอแนะหรือตัง้ค ำถำมในวำระ
ตำ่ง ๆ ในระหวำ่งที่ด ำเนินกำรประชมุ 
 
นอกเหนือจำกกำรประชุมผู้ ถือหุ้นสำมญัประจ ำปีแล้ว   คณะกรรมกำรบริษัทอำจจดัให้มีกำรประชุมผู้ ถือหุ้นวิสำมญั  ได้
ตำมที่เห็นสมควร  ในท ำนองเดียวกนัผู้ ถือหุ้นสำมำรถร้องขอให้มีกำรเรียกประชุมวิสำมญัได้ โดยกำรร่วมเข้ำช่ือและท ำ
เป็นเอกสำรลำยลกัษณ์อกัษรให้ถูกต้องตำมข้อบังคบัของบริษัท   ซึ่งบริษัทจะต้องจัดให้มีกำรประชุมผู้ ถือหุ้นวิสำมัญ 
ภำยในหนึง่เดือนนบัจำกวนัท่ีได้รับเอกสำรกำรร้องขอจำกผู้ ถือหุ้น  
 

http://www.thaipolyacrylic.com/
http://www.thaipolyacrylic.com/
mailto:masaya.rungrueng@lucite.com
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บริษัทได้ให้ความส าคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติตามนโยบายที่บริษัทก าหนดไว้ข้างต้น และได้
ด าเนินการโดยสรุป ดังนี ้

 บริษัทได้จดัสง่หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีระบวุนัท่ี  เวลำ และสถำนท่ีจดัประชุม  แจ้งแก่ผู้ ถือหุ้นทรำบเป็นกำรลว่งหน้ำ  
14 วนัก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น  โดยในปี 2557 บริษัทได้จดัประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นจ ำนวน 1 ครัง้ในวนัที่ 23 เมษำยน พ.ศ. 
2557  โดยใช้วิธีกำรประชมุแบบ Record Date 

 ในวนัประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้น มีกรรมกำรบริษัทจ ำนวน 6 ท่ำนจำกจ ำนวน 9 ท่ำน (ถือว่ำเกินกึ่งหนึ่ง) ผู้สอบบญัชีและ
ผู้บริหำรระดบัสงู เข้ำร่วมประชมุ   โดยรำยช่ือผู้ เข้ำร่วมประชมุเป็นไปตำมรำยงำนกำรประชมุผู้ ถือหุ้น   

 ได้ก ำหนดให้มีบตัรลงคะแนนเสียง  โดยให้ผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงในเร่ืองส ำคญั ๆ แยกออกจำกกนั  เพื่อให้ผู้ ถือหุ้น
สำมำรถใช้สทิธิในแต่ละวำระได้อย่ำงอิสระ  พร้อมทัง้ตรวจนบัคะแนนเสียงและเปิดเผยกำรลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นที่ลง
มติ (เห็นด้วย / ไมเ่ห็นด้วย / งดออกเสยีง) ในแตล่ะวำระในที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

 ก ำหนดข้อห้ำมไมใ่ห้มีกำรใช้ข้อมลูที่ได้จำกกำรเป็นกรรมกำร  ผู้บริหำรและพนกังำนในกำรหำประโยชน์สว่นตนหรือท ำ
ธุรกิจแขง่ขนักบับริษัท หรือธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง รวมทัง้ไมใ่ช้ข้อมลูภำยในเพื่อประโยชน์สว่นตนในกำรซือ้ขำยหุ้นของบริษัท
ซึง่ระบไุว้ในคูม่ือจรรยำบรรณในกำรท ำงำน  และในปี 2557 ไม่ปรำกฏว่ำมีรำยกำรขดัแย้งทำงผลประโยชน์ และกำรใช้
ข้อมลูภำยในเพื่อประโยชน์ของตนในกำรซือ้ขำยหุ้นของบริษัทแต่อย่ำงใด  รวมทัง้ได้เปิดเผยโครงสร้ำงกำรถือหุ้นของ
บริษัทของปี 2557 ไว้ในรำยงำนประจ ำปีอยำ่งชดัเจน 

 บริษัทได้เปิดเผยรำยละเอียดของผู้ได้รับกำรเสนอช่ือเป็นกรรมกำร  กรรมกำรอิสระ และผู้สอบบญัชีของบริษัทในหนงัสือ
นดัประชมุผู้ ถือหุ้น ที่สง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นทัง้หมด 

 ตัง้แตปี่ 2552 บริษัทเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นรำยยอ่ยน ำเสนอวำระกำรประชมุเพิ่มเติม ในกำรประชุมผู้ ถือหุ้นแก่ กรรมกำร
บริษัท โดยเสนอผำ่นทำงเว็บไซต์  www.thaipolyacrylic.comหรือ masaya.rungrueng@lucite.com 

 และเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นรำยยอ่ยมีสทิธิเสนอช่ือผู้ที่มคีณุสมบตัิเหมำะสมมำด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรบริษัท  โดย
สำมำรถเสนอผำ่นทำงเว็บไซต์  www.thaipolyacrylic.comหรือ masaya.rungrueng@lucite.com  เพื่อให้
คณะกรรมกำรอิสระพิจำรณำก่อนน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทอกีครัง้หนึง่    

 
3. บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสียบริษัทยดึมัน่ในควำมรับผิดชอบตอ่ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีทกุฝ่ำยเพื่อผลประโยชน์ร่วมกนั โดย

กำรบริหำรจดักำรและกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทไมว่ำ่เร่ืองใด ๆ จะต้องไมก่ระทบสทิธิหรือสร้ำงควำมเสยีหำยตอ่ผู้มี

สว่นได้สว่นเสยีที่เก่ียวข้อง เช่น ผู้ ถือหุ้น พนกังำน ลกูค้ำ เจ้ำหนี ้คูแ่ขง่ขนั ชมุชนและสงัคม 

 ผู้ ถือหุ้น   :    นอกจำกสทิธิขัน้พืน้ฐำนท่ีก ำหนดไว้ตำมกฎหมำยและสทิธิตำ่ง ๆ  ตำมที่บริษัทก ำหนดไว้ในหวัข้อสทิธิของผู้
ถือหุ้นข้ำงต้นแล้ว  บริษัทยงัได้ให้สิทธิผู้ ถือหุ้นในกำรเสนอแนะข้อคิดเห็นต่ำง ๆ เก่ียวกบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทใน
ฐำนะเจ้ำของบริษัทผ่ำนกรรมกำรอิสระของบริษัท โดยคณะกรรมกำรอิสระจะพิจำรณำกลัน่กรองทกุเร่ืองด้วยควำม
รอบคอบและถือเป็นควำมลบั ก่อนที่จะเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัทตอ่ไป    

 พนกังำน   :   บริษัทถือวำ่พนกังำนเป็นทรัพยำกรที่ส ำคญัยิ่งตอ่กำรบรรลเุป้ำหมำยของบริษัท และมีกำรพฒันำพนกังำน
ให้มีขีดควำมสำมำรถเพิ่มขึน้อย่ำงต่อเนื่อง  พนกังำนจะได้รับกำรปฏิบตัิอย่ำงเป็นธรรมทัง้ในด้ำนผลตอบแทนและ
สวสัดิกำรของพนกังำน เช่น กำรให้สวสัดิกำรในกำรรักษำพยำบำล กำรจดักองทนุสวสัดิกำรพนกังำน รวมถึงกำรจดักำร
สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนให้มคีวำมปลอดภยัและสขุอนำมยั เพื่อให้เป็นไปตำมนโยบำยดงักลำ่ว บริษัทได้จดัท ำคูม่ือ
ข้อบงัคบัเก่ียวกบักำรท ำงำนเสมือนหนึ่งเป็นกลไกให้พนกังำนทกุท่ำนสำมำรถแจ้งหรือร้องเรียนเร่ืองใด ๆ ของภำยใน
องค์กรที่เก่ียวกบักำรกระท ำที่ผิดกฎหมำย ผิดตอ่จรรยำบรรณ หรือกำรไมไ่ด้รับควำมเป็นธรรม  
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นอกจำกนี ้บริษัทยงัคงมุง่เน้นให้กำรดแูลพนกังำนปฏิบตัิงำนอย่ำงมีควำมสขุ  โดยปรับปรุงสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน
ให้ปลอดภยั  ดแูลสวสัดิกำรทัง้ด้ำนสขุภำพและนนัทนำกำรตำ่ง ๆ อยำ่งเหมำะสม   

 ลกูค้ำ   :   บริษัทมีควำมมุ่งมัน่ที่จะให้ผู้ ใช้สินค้ำและบริกำรได้รับประโยชน์สงูสดุทัง้ด้ำนคณุภำพสินค้ำและบริกำรใน
รำคำที่เหมำะสม   ลูกค้ำจะได้รับข่ำวสำรและข้อมูลที่เก่ียวข้องกับสินค้ำและบริกำรอย่ำงเพียงพอ  รวมถึงวิธีกำร
ร้องเรียนเก่ียวกบัสนิค้ำและบริกำร  เพื่อให้ลกูค้ำได้รับควำมพงึพอใจสงูสดุ 

 เจ้ำหนี ้  :   บริษัทจะสร้ำงและรักษำควำมสมัพนัธ์อนัดีกบัเจ้ำหนีเ้พื่อให้เกิดควำมเช่ือมัน่และไว้วำงใจ ด้วยกำรยดึมัน่ตอ่
ข้อตกลงใด ๆ ที่ได้ท ำไว้ ควบคูไ่ปกบักำรปฏิบตัิตำมพนัธกรณีใด ๆ ที่ได้ท ำไว้กบัเจ้ำหนี ้ 

 คูแ่ขง่ทำงกำรค้ำ   :   บริษัทจะพึงปฏิบตัิต่อคู่แข่งทำงกำรค้ำภำยใต้กรอบของกฎหมำยและหลกักำรทำงกำรค้ำที่เป็นที่
ยอมรับทัว่ไป   บริษัทจะด ำเนินธุรกิจโดยยดึมัน่ในกรอบของกำรค้ำที่เป็นธรรม  และไมด่ ำเนินกำรใด ๆ  ท่ีเอำเปรียบคูแ่ขง่
ทำงกำรค้ำด้วยวิธีที่ไมช่อบด้วยกฎหมำย 

 ชมุชนและสงัคม  :  บริษัทจะยงัคงด ำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ตอ่เศรษฐกิจ  สงัคมและชมุชนท่ีบริษัทตัง้อยู ่  โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งกำรเพิ่มโอกำสในกำรศึกษำและพัฒนำศักยภำพของเยำวชน ทัง้ด้ำนกีฬำ  กำรสรรค์สร้ำงนวัตกรรม 
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี   รวมถึงกำรร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงำนรำชกำรในกำรป้องกนักำรด ำเนินกำรใด ๆ  ที่
อำจเป็นอนัตรำยหรืออำจสง่ผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมตอ่ชมุชนและสงัคมโดยสว่นรวม  

 
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
นอกเหนือจำกกำรเปิดเผยรำยงำนทำงกำรเงินหรือสำรสนเทศอื่น ๆ ต่อสำธำรณชนผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ ตำมเง่ือนไขที่
กฎหมำยก ำหนด โดยรำยงำนดงักลำ่วต้องถกูต้อง เรียบร้อย เพียงพอ  และเป็นข้อมลูปัจจุบนั   ซึ่งบริษัทได้เปิดเผยข้อมลู
ตอ่ไปนี ้เพื่อแสดงถึงควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินธุรกิจ คือ 

 เปิดเผยข้อมลูกำรปฏิบตัิหน้ำที่ในคณะอนกุรรมกำรชดุตำ่ง ๆ เช่น จ ำนวนครัง้ของกำรประชมุ 
 รำยงำนนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรและผลกำรปฏิบตัิงำนตำมนโยบำย 

 
ในปี 2550  บริษัทได้ก ำหนดนโยบำยก ำกบัดแูลกิจกำรอยำ่งเป็นลำยลกัษณ์อกัษรเรียบร้อยแล้ว  และได้มีกำรเปิดเผยผล
กำรปฏิบตัิงำนตำมนโยบำยในรำยงำนประจ ำปี 2557  และเผยแพร่บนเว็บไซต์ www.thaipolyacrylic.com   ภำยใต้
หวัข้อกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 

 เปิดเผยนโยบำยกำรจ่ำยคำ่ตอบแทนแก่กรรมกำรและผู้บริหำรระดบัสงู รวมทัง้รูปแบบลกัษณะและจ ำนวนค่ำตอบแทน
ที่แตล่ะทำ่นได้รับจำกกำรเป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรแตล่ะชดุ 

 เปิดโอกำสให้บุคคลทัว่ไป รวมถึงชุมชนและหน่วยงำนต่ำง ๆ ซกัถำมข้อสงสยัต่ำง ๆ เก่ียวกับบริษัทผ่ำนทำงเว็บไซต์ 
www.thaipolyacrylic.com  ผำ่นทำงกรรมกำรผู้จดักำรหรือผู้บริหำรที่ได้รับมอบอ ำนำจ  เพื่อนดัหมำยในกำรพบปะกนั 

 เนื่องจำกกรรมกำรบริษัทบำงท่ำนมีแหล่งพ ำนกัอยู่ต่ำงประเทศ   อำจพิจำรณำสง่ตวัแทนที่ได้รับมอบอ ำนำจ ท่ำนใด
ทำ่นหนึง่มำเข้ำร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นได้  แตอ่ยำ่งไรก็ตำมคณะกรรมกำรถือเป็นนโยบำยให้กรรมกำรบริษัททกุทำ่นเข้ำร่วม
ประชมุทกุครัง้ที่มีวำระส ำคญั เช่น กำรพิจำรณำและอนมุตัิแผนกำรลงทนุและขยำยกิจกำรของบริษัท กำรพิจำรณำผล
กำรด ำเนินงำนและงบกำรเงินประจ ำปี  เป็นต้น  

ทัง้นี ข้้อมูลต่ำง ๆ เหล่ำนี  ้บริษัทยังได้เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับรำยช่ือ บทบำท หน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท  
คณะกรรมกำรตรวจสอบ จ ำนวนค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร รวมถึงรำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
บริษัทตอ่รำยงำนกำรเงิน  ในรำยงำนประจ ำปี 2557 ทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษ 
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5.  โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการ 
ชุดย่อยต่าง ๆ   
5.1  โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 
ในปัจจบุนับริษัทมีคณะกรรมกำร จ ำนวน 9 ทำ่น ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ  3 ทำ่นกรรมกำรท่ีไมม่ีสว่นร่วมบริหำร 
2 ทำ่น และผู้บริหำรระดบัสงูของบริษัทจ ำนวน 1 ทำ่น และที่เหลอืให้เป็นตวัแทนกรรมกำรของผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ 
 
5.2  ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ 
บริษัทได้แบง่แยกบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบระหวำ่งประธำนกรรมกำรบริษัทและกรรมกำรผู้จดักำรอยำ่งชดัเจน 
โดยประธำนกรรมกำรบริษัทเป็นผู้ก ำหนดนโยบำยและก ำกบัดแูลกำรด ำเนินงำนของผู้บริหำรระดบัสงูในระดบั 
นโยบำย   ขณะที่กรรมกำรผู้จดักำรและผู้บริหำรของบริษัทมีหน้ำที่บริหำรงำนของบริษัทในด้ำนตำ่ง ๆ ให้เป็นไป 
ตำมนโยบำยที่ก ำหนด    ดงันัน้  ประธำนกรรมกำรบริษัทและกรรมกำรผู้จดักำรจึงไมไ่ด้เป็นบคุคลคนเดียวกนั  
เพื่อให้มัน่ใจวำ่กำรท ำงำนของทัง้สองฝ่ำยเป็นอิสระตอ่กนั 

 
บริษัทไม่ได้เลือกกรรมกำรอิสระท่ำนใดท่ำนหนึ่งมำด ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำรบริษัท ตำมแนวทำงกำรก ำกบัดแูล
กิจกำรท่ีดี ที่ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยก ำหนดไว้   แต่กรรมกำรอิสระสำมำรถแสดงควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระต่อ
คณะกรรมกำรบริษัท   
 
5.3  คณะอนุกรรมการชุดย่อย 
เพื่อให้เหมำะกบัโครงสร้ำงของคณะกรรมกำรของบริษัท   บริษัทจึงได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรอิสระทัง้ 3 ท่ำน ท ำ    
หน้ำที่เป็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ  ซึง่มีหน้ำที่รำยงำนผลกำรปฏิบตัิงำนตอ่คณะกรรมกำรบริษัทโดยตรง     

 
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรก ำกับดูแล ทบทวน และประเมินกำรด ำเนินธุรกิจให้
บริษัทปฏิบตัิตำมกฎหมำยและข้อบงัคบัของทำงรำชกำร ตลอดจนกฎระเบียบและกฎข้อบงัคบัวำ่ด้วยเร่ืองจรรยำบรรณ     

 
นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรตรวจสอบยงัมีควำมรับผิดชอบในกำรดแูลและกำรพฒันำกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินและระบบ
กำรรำยงำนให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล  รวมถึงมีหน้ำที่ในกำรดูแลและทบทวนระบบกำรควบคุมและกำรตรวจสอบ   
ตลอดจนระบบกำรบริหำรควำมเสีย่งของบริษัทวำ่มีระบบที่ดีเพียงพอ  ทนัสมยัและมีประสทิธิภำพอยูเ่สมอ 

 
คณะกรรมกำรตรวจสอบสำมำรถท ำหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงอิสระ  โดยอำจมอบหมำยหรือก ำกบัดแูลให้ผู้ตรวจสอบ
ภำยใน ท ำกำรตรวจสอบระบบทกุระบบ และสำมำรถน ำเสนอข้อคิดเห็นได้อย่ำงเต็มที่ต่อคณะกรรมกำรบริษัท   นอกจำกนี ้ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบสำมำรถหำรือร่วมกบัผู้สอบบญัชีและผู้บริหำรระดบัสงูในเร่ืองต่ำง ๆ ของบริษัท หรืออำจใช้บริกำร
ปรึกษำจำกผู้ เช่ียวชำญในสำขำอำชีพตำ่ง ๆ ตำมควำมเหมำะสม  เช่น  ผู้ เช่ียวชำญด้ำนกฎหมำยและกำรบญัชี เป็นต้น 

 
บริษัทสนบัสนนุให้มีคณะกรรมกำรสรรหำ หรือคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน ตำมที่ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย
ก ำหนดไว้ แตเ่นื่องจำกคณะกรรมกำรบริษัทยงัสำมำรถรับหน้ำที่งำนในสว่นดงักลำ่วได้บริษัทจึงไมไ่ด้จดัตัง้คณะอนกุรรมกำร
ดงักลำ่วในขณะนี ้  
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5.4  หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำที่รับผิดชอบต่อกำรก ำหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ นโยบำยและวตัถุประสงค์ของบริษัท   รวมถึง
กำรทบทวนแผนกลยทุธ์อยำ่งตอ่เนื่อง  เพื่อสร้ำงควำมมัน่ใจในควำมเจริญเติบโตขององค์กร   รวมทัง้กำรด ำเนินกิจกำรที่
มีประสทิธิภำพ   และมีขีดควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนักบักำรเปลีย่นแปลงของสภำวะกำรแขง่ขนัของโลกอยูเ่สมอ   

 
นอกจำกนี ้ คณะกรรมกำรบริษัทยงัมีหน้ำที่ประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของผู้บริหำรระดบัสงูของบริษัทภำพรวมของกำร
ด ำเนินงำนและกำรดแูลระบบกำรบริหำรควำมเสีย่ง รวมถึงกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร  เพื่อให้แนใ่จวำ่
บริษัทมีควำมตอ่เนื่องในกำรพฒันำระบบและกำรด ำเนินกำรสอดคล้องกบัมำตรฐำนสำกล 

 
กรรมกำรบริษัทต้องเป็นผู้อทุิศเวลำและทุม่เทอยำ่งเต็มที่ในกำรบริหำรจดักำร เพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวมเป็นส ำคญั 
และให้ควำมส ำคญัในเร่ืองกำรรักษำผลประโยชน์ของบริษัทโดยไมแ่สวงหำประโยชน์สว่นตน หรือกำรกระท ำกำรใด  ๆ ที่
ขดัแย้งกบัผลประโยชน์ของบริษัท   ซึ่งหน้ำที่สงูสดุของคณะกรรมกำรบริษัทก็คือ  กำรดแูลควำมมีเสถียรภำพ และกำร
เจริญเติบโตอยำ่งตอ่เนื่องของบริษัท  ตลอดจนกำรรักษำสมดลุยภำพและควำมตอ่เนื่อง  เพื่อผลประโยชน์ของผู้มีสว่นได้
สว่นเสยีรวมทัง้ผู้ ถือหุ้นของบริษัทเป็นส ำคญั 

 
ในปี 2557 ได้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทจ ำนวน 5 ครัง้ และในกำรประชุมแต่ละครัง้ บริษัทได้จัดส่งเอกสำร
ประกอบวำระกำรประชมุลว่งหน้ำ เพื่อให้กรรมกำรบริษัทมีเวลำที่จะศกึษำข้อมลูในเร่ืองตำ่ง ๆ อยำ่งเพียงพอ  

 
ในกำรพิจำรณำเร่ืองต่ำง ๆ  ประธำนกรรมกำรบริษัทซึ่งท ำหน้ำที่ประธำนในที่ประชุม  และได้เปิดโอกำสให้กรรมกำร
แสดงควำมเห็นได้อยำ่งอิสระ  ในกำรลงมติในท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัทให้ถือมติของเสียงข้ำงมำก โดยให้กรรมกำร
ทำ่นหนึง่มีเสยีงหนึง่เสยีง ถ้ำคะแนนเสยีงเทำ่กนัประธำนในท่ีประชมุจะออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้ำด   

 
เมื่อสิน้สดุกำรประชุม   เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้มีหน้ำที่จัดท ำรำยงำนกำรประชุม และจัดสง่ให้ประธำน
กรรมกำรบริษัทพิจำรณำลงลำยมือช่ือรับรองควำมถกูต้อง   ส ำหรับรำยงำนกำรประชมุ ที่ประชมุรับรองแล้วจะถกูจดัเก็บ
อยำ่งเป็นระบบในรูปแบบของเอกสำร ณ ส ำนกังำนกรรมกำรผู้จดักำร โดยจดัเก็บพร้อมกบัเอกสำรแนบประกอบวำระกำร
ประชมุตำ่ง ๆ  เพื่อสะดวกในกำรสบืค้นอ้ำงอิง 

 
นอกจำกนี ้  บริษัทได้จดัให้มีหนว่ยงำนตรวจสอบภำยในขึน้ในองค์กร ตัง้แตปี่ 2543  โดยท ำหน้ำที่ในกำรตรวจสอบควำม
เพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยจัดกำร และกำรดูแลควำมเสี่ยงโดย
หน่วยงำนนีเ้ป็นหน่วยงำนอิสระ และรำยงำนผลโดยตรงกับคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท   ซึ่งในปี  2557 ผู้
ตรวจสอบภำยในมีกำรประชมุร่วมกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบทัง้สิน้ 6 ครัง้ และคณะกรรมกำรตรวจสอบเข้ำประชุมครบ
องค์ประชมุทกุครัง้ผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบได้จดัท ำเป็นรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบหลงั
เสร็จสิน้กำรประชมุทกุครัง้ 

 
 5.5  คุณสมบัติกรรมการบริษัทและการสรรหา 

คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้พิจำรณำคดัเลอืกบคุคลที่มีคณุสมบตัเิหมำะสมเข้ำมำด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรบริษัทแทน
กรรมกำรที่ออกตำมวำระหรือด้วยเหตุผลใดก็ตำม โดยกำรพิจำรณำและเสนอรำยช่ือต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้น เพื่อ
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พิจำรณำอนุมัติ  โดยผู้ที่ถูกเสนอช่ือนัน้จะต้องมีคุณสมบัติสงู ประกอบด้วยผู้ เช่ียวชำญในงำนสำขำต่ำง ๆ  มี
วิสยัทัศน์และควำมเป็นผู้น ำ  ควำมรู้ควำมสำมำรถ และมีประวัติดีทำงด้ำนศีลธรรม และจริยธรรม และมีขีด
ควำมสำมำรถในกำรท ำหน้ำที่ของตนเยี่ยงมืออำชีพ  
 

 5.6  วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัท 
คณะกรรมกำรบริษัท รวมถึงกรรมกำรอิสระมีวำระด ำรงต ำแหนง่ครำวละ 3 ปีนบัแตว่นัแตง่ตัง้ และ กรรมกำรบริษัท
หนึ่งในสำมจะต้องออกจำกต ำแหน่งตำมข้อบงัคับของบริษัท อย่ำงไรก็ตำม กรรมกำรบริษัทที่ครบวำระด ำรง
ต ำแหน่ง อำจได้รับกำรพิจำรณำเสนอช่ือต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้เป็นกรรมกำรบริษัทต่อเนื่องได้   และเมื่อมี
กรรมกำรบริษัทท่ำนใดพ้นจำกต ำแหน่ง หรือมีเหตุใดที่กรรมกำรบริษัทไม่สำมำรถอยู่ได้จนครบวำระให้ผู้ที่ได้รับ
ต ำแหนง่แทนอยูใ่นต ำแหนง่นัน้เพียงเทำ่วำระของกรรมกำรบริษัทท่ีพ้นจำกต ำแหนง่เหลอือยู ่ 

 
 5.7  ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร 

กรรมกำรบริษัทไม่ได้รับผลตอบแทนใด ๆ ในรูปของผลประโยชน์หรือค่ำตอบแทนใด ๆ ทัง้สิน้ในกำรเข้ำมำเป็น
กรรมกำรบริษัท  ยกเว้นกรรมกำรอิสระ และกรรมกำรที่ไม่มีส่วนร่วมบริหำรงำนเท่ำนัน้ ซึ่งกรรมกำรอิสระและ
กรรมกำรที่ไม่มีส่วนร่วมบริหำรงำนจะได้รับค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปีและเบีย้ประชุมที่ได้พิจำรณำว่ำ
เหมำะสมเมื่อเทียบกับอุตสำหกรรมในหมวดเดียวกันนอกจำกนี ้กรรมกำรผู้จัดกำรได้รับค่ำตอบแทนในรูปแบบ
เงินเดือน โบนสั และคำ่ตอบแทนอื่นๆ  

 
ประธำนกรรมกำรและคณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้พิจำรณำคำ่ตอบแทนของกรรมกำรผู้จดักำรและผู้บริหำรระดบัสงู  
โดยพิจำรณำจำกผลกำรปฏิบัติงำนส่วนบุคคล และจำกภำพรวมของผลประกอบกำรของบริษัทประจ ำปี 
เปรียบเทียบกบัเป้ำหมำยประจ ำปีที่ก ำหนดไว้ในแตล่ะปีเป็นส ำคญั   

 
ส ำหรับรำยละเอียดเก่ียวกบัคำ่ตอบแทนกรรมกำรอิสระ กรรมกำรท่ีไมม่ีสว่นร่วมบริหำรงำน กรรมกำรผู้จดักำรและ
ผู้บริหำร ของปี 2557 ยกเว้นกรรมกำรบริษัทท่ีไมไ่ด้รับคำ่ตอบแทนใด ๆ จำกกำรเข้ำมำเป็นกรรมกำรบริษัทแตอ่ยำ่ง
ใดบริษัทได้เปิดเผยจ ำนวนเงินรวมในหมวดกำรจดักำรของ 56-1 และรำยงำนประจ ำปี 2557  

 
 5.8  การบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมกำรเป็นผู้ก ำหนดนโยบำยต่ำง ๆ และจดัท ำระบบกำรจดักำรควำมเสี่ยง  เพื่อป้องกนัและบริหำรจดักำร
ควำมเสีย่งตำ่ง ๆ ที่ได้ก ำหนดในแผนกำรจดักำร  ระบบกำรจดักำรควำมเสีย่งดงักลำ่วใช้ในทกุหนว่ยงำนของบริษัท 
พร้อมกำรจดัระบบกำรติดตำม กำรวิเครำะห์ กำรเทียบมำตรฐำน และกำรประเมินกำรจัดกำรควำมเสี่ยง รวมทัง้
ระบบกำรตรวจสอบ  และเพื่อควำมมั่นใจว่ำบริษัทได้มีกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง และมี
ประสทิธิภำพในกำรด ำเนินกำรท่ีดีและเหมำะสม  คณะกรรมกำรบริษัทจึงได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ
เป็นผู้มีหน้ำที่ก ำกบัดแูลระบบกำรตรวจสอบ   ซึง่คณะกรรมกำรตรวจสอบจะมีกำรจดัท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำของ
กำรด ำเนินกำรบริหำรควำมเสีย่งให้คณะกรรมกำรรับทรำบอยำ่งตอ่เนื่อง 
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ความรับผิดชอบต่อสังคม  
 

บริษัท ไทยโพลอีะคริลคิ จ ำกดั (มหำชน) มุง่มัน่และสง่เสริมในกำรประกอบกิจกำรด้วยควำมเป็นธรรม ยึดหลกัจริยธรรม 
จรรยำบรรณ และกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี เพื่อสร้ำงควำมยัง่ยืน ควำมรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อมอยำ่งตอ่เนื่อง  
 

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
คณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำที่ด ำเนินธุรกิจให้เป็นไปในทำงที่ก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อผู้ ถือหุ้นและสร้ำงควำมเป็นธรรม
กบัผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่ำยควบคูไ่ปกบักำรสร้ำงสรรสนิค้ำและบริกำรท่ีมคีณุภำพ เพื่อตอบสนองตอ่ควำมต้องกำรของลกูค้ำ 
 
คณะกรรมกำรบริษัทได้ใช้หลกับรรษัทภิบำลเป็นบรรทดัฐำนในกำรควบคมุกำรบริหำรจดักำรธุรกิจให้มีควำมโปร่งใสและ
เป็นธรรม  เพื่อผลประโยชน์ร่วมกนัของผู้ ถือหุ้นของบริษัท ผู้มีสว่นได้เสยี รวมทัง้สงัคมและชมุชนท่ีบริษัทด ำเนินกิจกำรอยู ่     
 
เพื่อให้สอดคล้องกับหลกักำร กำรประกอบกิจกำรด้วยควำมเป็นธรรม  บริษัทจึงได้ก ำหนดเป็นนโยบำยกำรก ำกับดูแล
กิจกำร 
ของบริษัทในทิศทำงเดียวกนักบัท่ีตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยก ำหนดในปี 2549 โดยได้มีกำรแบ่งหมวดหมู่ออกเป็น 
5 หมวด    
ดงัรำยละเอียดที่ปรำกฎได้ชดัและครอบคลมุทกุเร่ือง ในหวัข้อกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี  
 

การต่อต้านการทุจริต 
บริษัทจึงมีกำรจดัท ำ จรรยำบรรณในกำรท ำงำน ข้อปฏิบตัิทำงธุรกิจ ส ำหรับพนกังำนทกุคนท่ีท ำงำนในกลุม่บริษัท รวมทัง้
กิจกำรทัง้หลำยในกลุม่เพื่อเป็นข้อปฏิบตัิในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทดงันี ้
 
“พนกังำนจะต้องไม่ใช้เงินของบริษัทในกำรจ่ำยค่ำอำมิสสินจ้ำงทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมให้แก่เจ้ำหน้ำที่ของทำงรำชกำร
หรือลกูจ้ำงของรัฐเพื่อวตัถปุระสงค์ที่ผิดกฎหมำยหรือไม่เหมำะสม   “อำมิสสินจ้ำง” ในที่นีค้รอบคลมุไปถึงเงินและของ
ก ำนลัที่มีมลูคำ่ที่เกินไปจำกพิธีกำรปกติและรำยกำรคำ่รับรองที่เกินกวำ่ขอบเขตของควำมพอดี 
 
กำรให้ของก ำนลัและค่ำรับรองแก่บุคคลที่สำมอำจกระท ำได้ในภำคธุรกิจที่มีธรรมเนียมปฏิบตัิที่สืบเนื่องกันมำหำกแต่
จะต้องอยูภ่ำยใต้มลูคำ่ของควำมพอดีและจะต้องไมฝ่่ำฝืนกบักฎหมำยที่บงัคบัใช้อยู่พนกังำนจะต้องไม่ให้ของก ำนลัและ
กำรรับรองใดๆที่เสี่ยงต่อควำมเสื่อมเสียช่ือเสียงของบริษัทและกลุ่มบริษัทและพนักงำนในกรณีข้อมูลดังกล่ำวเป็นที่
เปิดเผยตอ่สำธำรณชน” 
 

พนกังำนจะต้องไม่แสวงหำหรือรับของก ำนลัหรือค่ำรับรองจำกบคุคลใดที่เช่ือว่ำมีอิทธิพลต่อกำรด ำเนินธุรกิจที่เก่ียวโยง
พนกังำนจะต้องไมรั่บกำรเลีย้งรับรองใดๆที่ผิดวิสยัแห่งไมตรีจิตทำงธุรกิจที่ยอมรับได้โดยมีเร่ืองผลประโยชน์แอบแฝงอยู่
ทัง้นีพ้นกังำนจะต้องสง่คืนของก ำนลัที่ไมอ่ยูภ่ำยใต้เง่ือนไขที่ยอมรับได้หรือบริจำคให้แก่องค์กรกำรกศุล 
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การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 
บริษัทตระหนกัถึงคณุคำ่ควำมส ำคญัของพนกังำนยอมรับในควำมแตกต่ำงของแต่ละบคุคลและควำมสำมำรถในกำร
สร้ำงสรรงำนของพนกังำนทัง้ชำยและหญิงที่ท ำให้ธุรกิจด ำรงคงอยูไ่ด้ 

 
พนกังำนทุกคนจะได้รับปฏิบตัิจำกบริษัทด้วยควำมเคำรพและอย่ำงมีเกียรติรวมถึงได้รับควำมเท่ำเทียมกันส ำหรับ
โอกำสในกำรพฒันำทกัษะในกำรท ำงำนและควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ 

 
กำรพิจำรณำคัดเลือกพนกังำนใหม่กำรเลื่อนต ำแหน่งจะต้องพิจำรณำจำกพืน้ฐำนของควำมสำมำรถของบุคคลที่
ต้องกำรในหน้ำที่ควำมรับผิดชอบนัน้ๆแตเ่พียงอยำ่งเดียวและจะต้องไม่พิจำรณำจำกปัจจยัอื่นๆ หรือผลกำรท ำงำนใน
สว่นท่ีไมเ่ก่ียวข้องกลำ่วโดยรวมได้วำ่ควำมส ำเร็จและควำมก้ำวหน้ำของพนกังำนบริษัทขึน้อยูก่บัควำมสำมำรถและผล
กำรท ำงำนของพนกังำนแตเ่พียงประกำรเดียว 

 

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคและการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 
บริษัทถือวำ่งำนด้ำนควำมปลอดภยัอำชีวอนำมยัและสิ่งแวดล้อมเป็นสว่นหนึง่ของธุรกิจและเป็นควำมรับผิดชอบที่มีตอ่สงัคม 

จึงได้ทบทวนนโยบำยเพื่อน ำสูก่ำรปฏิบตัิ และมีกำรประกำศใช้ใหมเ่มื่อวนัท่ี 1 สงิหำคม 2557 ดงัตอ่ไปนี ้
 

1. ปฏิบตัิตำมกฏหมำยข้อก ำหนด ที่ประกำศใช้อยูท่ัง้ในปัจจบุนัและอนำคต ด ำเนินกำรพฒันำระบบกำรจดักำร 

 
อำชีวอนำมยัและควำมปลอดภยัตำมมำตรฐำนมอก. 18001 ระบบกำรจดักำรสิง่แวดล้อม ISO 14001  

 

 
และหลกัปฏิบตัิของกลุม่ธุรกิจโดยน ำกฎเกณฑ์ข้อก ำหนดมำจดัท ำเป็นมำตรฐำนขัน้ต ่ำในกำรด ำเนินงำน 

 2. ด ำเนินกำรลดควำมเสีย่งป้องกนัและควบคมุอนัตรำย กำรบำดเจ็บ โรคจำกกำรท ำงำน มลพิษด้ำนสิง่แวดล้อม 

 
และหลกีเลีย่งควำมเสีย่งที่อำจมีผลกระทบตอ่พนกังำนผู้ เก่ียวข้อง รวมถึงชมุชน 

  3. ด ำเนินกำรป้องกนักำรบำดเจ็บและกำรเจ็บป่วยจำกกำรท ำงำนตำมวตัถปุระสงค์ เป้ำหมำย 
 4. ปฏิบตัิตำมมำตรฐำนในกำรทิง้หรือก ำจดัของเสยีและจะลดของเสยีให้มีปริมำณน้อยที่สดุ รวมถึงใช้ทรัพยำกร 

 
พลงังำน น ำ้อยำ่งมีประสทิธิภำพ โดยให้มีกำรจดัท ำวตัถปุระสงค์ และเป้ำหมำย 

  5. จดัให้มีมำตรฐำนควำมปลอดภยัอำชีวอนำมยั และสิง่แวดล้อม ส ำหรับผู้ รับเหมำและ/หรือผู้มำติดตอ่ 
 

 
โดยด ำเนินกำรภำยใต้นโยบำยและกฏระเบียบขององค์กร 

    6. ให้ควำมร่วมมือและด ำเนินกำรเผยแพร่ข้อมลูขำ่วสำรนโยบำย ถึงพนกังำน บคุคลภำยนอกทัง้ภำครำขกำร เอกชน 

7. จดัให้มีกำรพิจำรณำผลงำนด้ำนควำมร่วมมือในกำรปฏิบตัิตำมกฎระเบียบควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั 
 

 
และสิง่แวดล้อมโดยถือเป็นห้วข้อหลกัในกำรประเมินผลงำนประจ ำปีของพนกังำนทกุคน 

 8. ก ำหนดหน้ำที่รับผิดชอบด้ำนควำมปลอดภยัอำชีวอนำมยัและสิง่แวดล้อม ให้ถือเป็นควำมรับผิดชอบของผู้บริหำร 

9.     
และพนกังำนทกุคนทัง้ในเวลำท ำงำนและนอกเวลำท ำงำน 
สง่เสริม สนบัสนนุและพฒันำควำมรู้ควำมสำมำรถ โดยจดักำรฝึกอบรมให้ควำมรู้และปลกูฝังจิตส ำนกึ                                                                                                                                                     

    10.    ยดึมัน่ตอ่ควำมรับผิดชอบในกำรพฒันำผลติภณัฑ์ จะต้องมีควำมปลอดภยัตอ่ผู้ใช้และสิง่แวดล้อม ตลอดจนวงจรอำยขุองผลติภณัฑ์ 
 11.    จดัสรรทรัพยำกรที่จ ำเป็นอยำ่งเหมำะสมเพื่อให้กำรด ำเนินงำนสอดคล้องกบันโยบำย วตัถปุระสงค์ และเป้ำหมำย 
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12. พฒันา ปรับปรุงอยา่งตอ่เนื่องในด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสิง่แวดล้อม เช่น การลดโลกร้อนด้วยการ                                           
       ประหยดัพลงังำน ตวัอยำ่งเช่น 

     บริษัทจดัท ำ cost saving โดยใช้ช่ือโครงกำร Led  for Front  office วตัถปุระสงค์เพื่อ ลดไฟฟ้ำของระบบแสงสวำ่ง 
โดยกำร เปลีย่นหลอดไฟ LED แทนหลอดไฟ T8 ซึง่เป็นโครงกำรท่ีประหยดัพลกังงำนและลดกำรปลอ่ย CO 2  ได้จริง 
ตำมมำตรกำรของกระทรวงพลงังำน 
 

การร่วมพัฒนาชุมชน 
ชมุชนและสงัคม  :  บริษัทจะยงัคงด ำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ  สงัคมและชุมชนที่บริษัทตัง้อยู่   โดยเฉพำะ
อยำ่งยิ่ง กำรเพิ่มโอกำสในกำรศกึษำและพฒันำศกัยภำพของเยำวชน ทัง้ด้ำนกีฬำ  กำรสรรค์สร้ำงนวตักรรม วิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี รวมถึงกำรร่วมมือกบัชุมชนและหน่วยงำนรำชกำรในกำรป้องกนักำรด ำเนินกำรใด ๆ  ที่อำจเป็นอนัตรำย
หรืออำจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนและสงัคมโดยสว่นรวม  บริษัทให้ควำมใสใ่จกับเพื่อนบ้ำน คอยสอดสอ่ง
ดแูลไมใ่ห้เกิดควำมร ำคำญใจหรือสร้ำงควำมเดือดร้อนให้กบัเพื่อนบ้ำนบริเวณโดยรอบโรงงำนให้ควำมรู้แก่โรงเรียนที่อยู่
บริเวณใกล้เคียง โดยมีคณะอำจำรย์และนกัเรียนจำกโรงเรียนบ้ำนกระทุม่ล้มเข้ำมำศกึษำงำนเก่ียวกบักำรแปรรูปอะคริลคิ 
ในวนัท่ี 20 พฤศจิกำยน 2557 ณ ห้องปฏิบตัิกำร  Technical  Center และ R & T 
 
โครงการส าคัญส าหรับชุมชนและสังคมภายในบริษัท ของปี 2557 ได้แก่  
10 มกรำคม 2557  บริษัทตระหนกัถึงควำมส ำคญัมอบทนุกำรศกึษำให้กบันกัเรียนโรงเรียนบ้ำนกระทุม่ล้ม   
10 เมษำยน 2557 บริษัทร่วมกบัพนกังำนรณรงค์เมำไมข่บั บริเวณด้ำนหน้ำโรงงำน ก่อนช่วงเทศกำลสงกรำนต์ เพื่อ 

ให้พนกังำนตระหนกัถึงควำมปลอดภยั 
25 เมษำยน 2557 บริษัทจดัประชำสมัพนัธ์และให้ควำมรู้กบัพนกังำนเร่ืองโรคที่มำในฤดรู้อน ภำยในบริเวณโรงงำน 
21 มิถนุำยน 2557 บริษัทตระหนกัถึงควำมส ำคญัในกำรศึกษำของบุตรพนกังำน ได้มอบทุนกำรศึกษำให้แก่บุตร

พนกังำนจ ำนวน 8 ทนุ เพื่อเป็นกำรสร้ำงก ำลงัใจให้พนกังำน 
10 กรกฎำคม 2557  บริษัทและพนกังำนร่วมกนัจัดกิจกรรมรณรงค์ งดเหล้ำในช่วงเทศกำลเข้ำพรรษำ โดยกำรแจก

ใบปลวิและแผน่พบั เพื่อให้ควำมรู้และตระหนกัถึงอนัตรำย เป็นระยะเวลำ 3 เดือน  ระหวำ่งวนัท่ี  
12 กรกฎำคม ถึง 8 ตลุำคม 2557 

12 สงิหำคม 2557 บริษัทจดัสง่ตวัแทนร่วมกิจกรรมทำงด้ำนสงัคมในวนัเฉลมิพระชนม์พรรษำ สมเด็จพระนำงเจ้ำ 
พระบรมรำชินีนำถ ร่วมกบัองค์กำรบริหำรชมุชนและชมุชนโดยรวม 

20 พฤศจิกำยน 2557   คณะอำจำรย์และนกัเรียนจำกโรงเรียนบ้ำนกระทุม่ล้มเข้ำมำศกึษำงำนเก่ียวกบักำรแปรรูป 
                                อะคริลคิ ณ ห้องปฏิบตัิกำร Technical  Center และ R & T 
26 พฤศจิกำยน 2557 บริษัทจดัให้มีกำรตรวจสขุภำพประจ ำปี เพื่อเฝ้ำระวงัปัญหำด้ำนสขุภำพของพนกังำน 
 
29 พฤศจิกำยน 2557 บริษัทตระหนกัถึงควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนของพนกังำน โดยใช้บริเวณด้ำนหน้ำโรงงำน 

จดัรณรงค์ ประชำสมัพนัธ์ให้ควำมรู้เก่ียวกับควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนให้กบัพนกังำน 
1- 5 ธนัวำคม 2557 บริษัทร่วมจดักิจกรรมกีฬำฟตุบอลกบัชมุชนและเทศบำลเมืองกระทุม่ล้ม รวมทัง้ภำครัฐและ 

เอกชน 
5 ธนัวำคม 2557  บริษัทสง่ตวัแทนร่วมกิจกรรมทำงด้ำนสงัคมกบัองค์กำรบริหำรชมุชนและชมุชนโดยรวม 
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 ในวนัเฉลมิพระชนมพรรษำ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่วั 
8-29 ธนัวำคม 2557 บริษัทร่วมกบัพนกังำนจดักิจกรรมกีฬำต้ำนภยัยำเสพติด ประจ ำปี 2557 โดยกำรให้พนกังำน 

ร่วมกนัแขง่ขนักีฬำภำยใน เช่น ฟตุบอล เทเบิลเทนนิส 
16 ธนัวำคม 2557 บริษัทเข้ำร่วมโครงกำรมำตรฐำนกำรป้องกนัและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนประกอบ 

กิจกำร (มยส.)เพื่อให้พนกังำนหำ่งไกลและหลกีเลีย่งจำกยำเสพติดและให้เกิดควำมสำมคัคี 
    ในกำรเข้ำร่วมครัง้นี ้บริษัทได้รับใบรับรองมำตรฐำนกำรป้องกนัและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 

ในสถำนประกอบกำร 
26 ธนัวำคม 2557 บริษัทจดัให้มีกำรอบรมซ้อมแผนอพยพหนีไฟประจ ำปี เพื่อเป็นกำรซกัซ้อมให้พนกังำน  
                                 มีควำมเข้ำใจในแผนกำร ในกรณีที่มีอบุตัิเหตเุกิดขึน้ 
29  ธนัวำคม 2557 พนกังำนบริษัทเข้ำร่วมท ำบญุตกับำตรพระสงฆ์ และร่วมถวำยภตัตำหำรเช้ำแดพ่ระภิกษุสงฆ์ 
    พร้อมกนันีส้ง่เสริมให้พนกังำนร่วมแสดงกิจกรรมในงำนเลีย้งสงัสรรค์สง่ท้ำยปีเก่ำ 2557 
    และต้อนรับปีใหม ่ 
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การควบคุมภายใน 
 

ฝ่ำยบริหำรของบริษัทได้จดัให้มีระบบกำรควบคมุภำยในที่มีประสิทธิภำพในทกุระบบงำน  และคณะกรรมกำรบริษัทได้
มอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบรับผิดชอบในกำรสอบทำนควำมเหมำะสมของระบบควบคมุภำยในที่จดัให้มีขึน้  
เพื่อให้มัน่ใจวำ่ระบบควบคมุภำยในของบริษัทเหมำะสมและเพียงพอที่จะช่วยลดควำมเสี่ยงในกำรท ำธุรกิจและสำมำรถ
ปกป้องทรัพย์สนิของบริษัท โดยมีหนว่ยงำนตรวจสอบภำยในเป็นผู้ตรวจสอบกำรปฏิบตัิงำนของทกุหนว่ยงำนและสง่เสริม
ให้มีกำรพฒันำอย่ำงมีประสิทธิภำพและมีประสิทธิผลอย่ำงต่อเนื่อง  รวมทัง้มีกำรตรวจติดตำมและด ำเนินกำรแก้ไขผล
กำรตรวจสอบในประเด็นท่ีเป็นสำระส ำคญั 
 
ในกำรสอบทำนงำนตรวจสอบภำยในและกำรควบคมุภำยในประจ ำปี  2557  ร่วมกบัผู้สอบบญัชี   ผู้ตรวจสอบภำยใน
และฝ่ำยบริหำรระดบัสงู คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำบริษัทได้จดัให้มีกำรควบคุมภำยในที่สำมำรถลดและควบคุม
ควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดบัที่ยอมรับได้  พร้อมทัง้ได้เสนอแนะแนวทำงเพื่อให้เกิดระบบกำรควบคุมที่รัดกุม  ป้องกนัควำม
เสีย่งที่เก่ียวข้องกบักำรควบคมุภำยใน 
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รายการระหว่างกัน 
 

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

กิจกำรที่เก่ียวข้องกนัเป็นกำรด ำเนินกำรค้ำตำมปกติธุรกิจและเป็นไปตำมรำคำตลำด คำ่บริกำรเป็นไปตำมข้อตกลงในสญัญำและรำคำที่ตกลงร่วมกนั 
ในปี พ.ศ. 2557 บริษัทมีรำยกำรระหวำ่งกนักบันิติบคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ และเข้ำขำ่ยที่ต้องรำยงำนตำมหลกัเกณฑ์ของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ดงันี ้
 

1. การซือ้/ขายสินค้าและบริการ ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 
                                                                                                                                                                                   (หนว่ย : ล้ำนบำท) 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการ 
มู ล ค่ า
ข อ ง
รายการ 

นโยบายราคา ค ว า ม จ า เ ป็ น 
สมเหตุสมผล 

บจ. ลไูซท์ อินเตอร์เนชัน่แนล 
(เชียงไฮ) เทรดดิง้  

ผู้ ถือหุ้นใหญ่ร่วมกนัคือ บริษัท Lucite International 
UK Overseas Holdco1 Limited 

ขำยสนิค้ำ 
 
คำ่บริกำรจ่ำย 

15.67 
 
1.29 

รำคำเทียบเคียงกับ
รำคำตลำด 
รำคำตำมสัญญำและ
รำคำที่ตกลงร่วมกนั 

ข ย ำ ย ธุ ร กิ จ ใ น
ประเทศจีน 

บจ. ลไูซท์ อินเตอร์เนชัน่แนล โค
เลยี 

ผู้ ถือหุ้นใหญ่ร่วมกนัคือ บริษัท Lucite International 
UK Overseas Holdco1 Limited 

คำ่บริกำรจ่ำย 
 

3.42 รำคำตำมสัญญำและ
รำคำที่ตกลงร่วมกนั 

ข ย ำ ย ธุ ร กิ จ ใ น
ประเทศเกำหล ี

บจ.ลไูซท์ อินเตอร์เนชั่นแนล ยเูค 
(ดำร์เวน) 

ผู้ ถือหุ้นใหญ่ร่วมกนัคือ บริษัท Lucite International 
UK Overseas Holdco1 Limited 

ซือ้วตัถดุิบ  
วัตถุดิบและวัสดุระหว่ำง
ทำง        
คำ่บริกำรจ่ำย 

9.39 
0.94 
 
0.61 

รำคำที่ตกลงร่วมกนัซึง่
อ้ำงอิงตำมรำคำตลำด 
รำคำตำมสัญญำและ
รำคำที่ตกลงร่วมกนั 

คุ ณ ภ ำ พ  แ ล ะ 
ป้ อ งกั น วัตถุ ดิ บ
ขำดแคลน 
 



บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ ำกดั (มหำชน)                ข้อมลูประจ ำปี 2557 
 

- 36 - 

 

บ.ลไูซท์ อินเตอร์เนชัน่แนลเจแปน ผู้ ถือหุ้นใหญ่ร่วมกนัคือ บริษัท Lucite International 
UK Overseas Holdco1 Limited 

ซือ้วตัถดุิบ         
 

0.25 รำคำที่ตกลงร่วมกนัซึง่
อ้ำงอิงรำคำตลำด 

คุ ณ ภ ำ พ  แ ล ะ 
ป้ อ งกั น วัตถุ ดิ บ
ขำดแคลน 

บจ.ลูไซท์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ย ู
เอส เอ) 

ผู้ ถือหุ้นใหญ่ร่วมกนัคือ บริษัท Lucite International 
UK Overseas Holdco1 Limited 

ขำยสนิค้ำ 13.58 รำคำเทียบเคียงกับ
รำคำตลำด 

ข ย ำ ย ธุ ร กิ จ ใ น
ป ร ะ เ ท ศ
สหรัฐอเมริกำ 

บจ.ไทย เอ็มเอ็มเอ  บริษัทมิซูบิชิ  เรยอน จ ำกดั  ซือ้วตัถดุิบ 531.47 รำคำที่ตกลงร่วมกนัซึง่
อ้ำงอิงรำคำตลำด 

คุ ณ ภ ำ พ  แ ล ะ 
ป้ อ งกั น วัตถุ ดิ บ
ขำดแคลน 

บจ. ไดอะโพลอีะคริเลต  บริษัทมิซูบิชิ  เรยอน จ ำกดั ซือ้วตัถดุิบ 23.52 รำคำที่ตกลงร่วมกนัซึง่
อ้ำงอิงรำคำตลำด 

คุ ณ ภ ำ พ  แ ล ะ 
ป้ อ งกั น วัตถุ ดิ บ
ขำดแคลน 
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2. ยอดค้างช าระที่เกิดจากการซือ้และขายสินค้าและบริการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

                                                                                                                                                                                                           (หนว่ย : ล้ำนบำท) 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์ 
ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง
รายการ 

มู ล ค่ า
ข อ ง
รายการ 

นโยบายราคา ค ว า ม จ า เ ป็ น 
สมเหตุสมผล 

บจ. ลไูซท์ อินเตอร์เนชัน่แนล (เชียงไฮ) เทรด
ดิง้  

ผู้ ถือหุ้นใหญ่ร่วมกนัคือ บริษัท Lucite International 
UK Overseas Holdco1 Limited 

ลกูหนีก้ำรค้ำ 
 
เจ้ำหนีอ้ื่น 

6.84 
 
0.71 

รำคำเทียบเคียงกับ
รำคำตลำด 
รำคำตำมสัญญำ
และรำคำที่ ตกลง
ร่วมกนั 

ข ย ำ ย ธุ ร กิ จ ใ น
ประเทศจีน 
 
 

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

เจ้ำหนีอ้ื่น 
 

1.00 รำคำตำมสัญญำ
และรำคำที่ ตกลง
ร่วมกนั 

ข ย ำ ย ธุ ร กิ จ ใ น
ประเทศเกำหล ี

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

เจ้ำหนีก้ำรค้ำ                  
 
 
เจ้ำหนีอ้ื่น                             

0.94 
 
 
0.15 

รำคำที่ตกลงร่วมกัน
ซึ่งอ้ำงอิงตำมรำคำ
ตลำด 
รำคำตำมสัญญำ
และรำคำที่ ตกลง
ร่วมกนั 

คุ ณ ภ ำ พ  แ ล ะ 
ป้ อ งกั น วัตถุ ดิ บ
ขำดแคลน 
ข ย ำ ย ธุ ร กิ จ ใ น
ประเทศองักฤษ 

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

ลกูหนีก้ำรค้ำ 2.57 รำคำเทียบเคียงกับ
รำคำตลำด 

ข ย ำ ย ธุ ร กิ จ ใ น
ป ร ะ เ ท ศ
สหรัฐอเมริกำ 
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บจ.ไทย เอ็มเอ็มเอ บริษัท มิซูบิชิ  เรยอน จ ำกดั เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 176.32 รำคำที่ตกลงร่วมกัน
ซึ่งอ้ำงอิงตำมรำคำ
ตลำด 

คุ ณ ภ ำ พ  แ ล ะ 
ป้ อ งกั น วัตถุ ดิ บ
ขำดแคลน 

บจ. ไดอะโพลอีะคริเลต  บริษัทมิซูบิชิ  เรยอน จ ำกดั เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 3.82 รำคำที่ตกลงร่วมกัน
ซึ่งอ้ำงอิงตำมรำคำ
ตลำด 

คุ ณ ภ ำ พ  แ ล ะ 
ป้ อ งกั น วัตถุ ดิ บ
ขำดแคลน 
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ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2555 – 2557 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี
31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555

(ปรับปรุงใหม่)
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 97,105,286          134,821,996       167,812,044       
เงินลงทนุชัว่คราว - เงินฝากประจ า 1,091,344            1,070,155            1,044,308            
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ือ่ืน 285,183,616       309,383,031       376,949,729       
สินคา้คงเหลือ 142,842,602       125,606,254       150,012,513       
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 13,497,159          12,551,173          6,794,820            
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 539,720,007       583,432,609       702,613,414       
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 393,659,514       403,624,834       376,550,375       
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน - ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 655,213               1,140,350            1,587,483            
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี -                            -                            157,262               
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 286,717               277,717               277,717               
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 394,601,444       405,042,901       378,572,837       
รวมสินทรัพย์ 934,321,451       988,475,510       1,081,186,251    



บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ ำกดั (มหำชน)                ข้อมลูประจ ำปี 2557 
 

- 40 - 

 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ตอ่) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2555 – 2557 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี
31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555

(ปรับปรุงใหม่)
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 292,775,649       353,709,882       418,182,793       
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึง
   ก  าหนดช าระภายในหน่ึงปี 795,538               746,340               -                            
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 2,193,239            -                            9,687,429            
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 6,267,543            5,198,277            2,966,513            
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 302,031,969       359,654,499       430,836,735       
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
หน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึง
   ก  าหนดช าระภายในหน่ึงปี 2,130,547            2,924,480            -
ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 18,763,114          16,091,048          13,540,712          
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 875,699               329,219               -                            
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 21,769,360          19,344,747          13,540,712          
รวมหนีสิ้น 323,801,329       378,999,246       444,377,447       
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทนุเรือนหุ้น
   ทนุจดทะเบียน
      หุ้นสามญั 121,500,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 1 บาท
        (2555: หุ้นสามญั 12,150,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 10 บาท) 121,500,000       121,500,000       121,500,000       
   ทนุออกจ าหน่ายและช าระเตม็มลูค่าแลว้
      หุ้นสามญั 121,500,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 1 บาท
        (2555: หุ้นสามญั 12,150,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 10 บาท) 121,500,000       121,500,000       121,500,000       
ส่วนเกินมลูค่าหุ้นสามญั 233,350,000       233,350,000       233,350,000       
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 12,150,000          12,150,000          12,150,000          
   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 243,520,122       242,476,264       269,808,804       
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 610,520,122       609,476,264       636,808,804       
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 934,321,451       988,475,510       1,081,186,251    
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งบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จ 
ส ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2555 – 2557 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2557 2556 2555
(ปรับปรุงใหม)่

ก ำไรขำดทุน:

รำยได้

รายไดจ้ากการขาย 1,217,554,347      1,392,209,912      1,532,304,036      
รายไดค้่าบริการ -                              - 520,947                 
รายไดอ่ื้น
   รายไดจ้ากการขายเศษซาก 22,104,136           21,963,526           41,672,237           
   อ่ืน ๆ 5,690,492             5,937,130             7,185,156             
รวมรำยได้ 1,245,348,975      1,420,110,568      1,581,682,376      
ค่ำใช้จ่ำย

ตน้ทนุขายและบริการ 1,084,515,582      1,252,622,920      1,317,416,614      
ค่าใชจ่้ายในการขาย 56,548,242           55,255,189           54,074,523           
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 64,652,362           70,215,648           75,946,519           
รวมค่ำใช้จ่ำย 1,205,716,186      1,378,093,757      1,447,437,656      
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและค่ำใช้จ่ำยภำษเีงินได้ 39,632,789           42,016,811           134,244,720         
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (212,601)               (158,722)               (23,236)                 
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงินได้ 39,420,188           41,858,089           134,221,484         
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (8,001,330)            (8,440,629)            (30,788,763)          
ก ำไรส ำหรับปี 31,418,858           33,417,460           103,432,721         

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

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

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี - สุทธิจำกภำษเีงินได้ 31,418,858           33,417,460           103,082,960         

ก ำไรต่อหุ้น

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 0.26                       0.28                       * 0.85                       

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

  เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2556 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัให้เปล่ียนแปลงมูลคา่หุ้นท่ีตราไวข้องบริษทัฯ จากเดิมท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท เป็นมูลคา่หุ้นละ 1 บาท
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งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้น 
ส ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2555 – 2557 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

-                               
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2556 121,500,000          233,350,000          12,150,000             269,808,804          636,808,804          
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                               -                               -                               33,417,460             33,417,460             
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 20) -                               -                               -                               (60,750,000)           (60,750,000)           
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2556 121,500,000          233,350,000          12,150,000             242,476,264          609,476,264          

-                               
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2557 121,500,000          233,350,000          12,150,000             242,476,264          609,476,264          
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                               -                               -                               31,418,858             31,418,858             
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 20) -                               -                               -                               (30,375,000)           (30,375,000)           
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2557 121,500,000          233,350,000          12,150,000             243,520,122          610,520,122          

-                               

(หน่วย: บาท)
ก าไรสะสม
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งบกระแสเงินสด 
ส ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2555 – 2557 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2557 2556 2555

กระแสเงินสดจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด ำเนนิงำน

ก าไรก่อนภาษี 39,420,188           41,858,089           134,221,484         

รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมด าเนินงาน

   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 17,970,577           18,114,102           18,945,014           

   ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ -                              1,957,666             -                              

   การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมลูค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (โอนกลบับญัชี) 3,455,366             (1,015,754)            1,216,325             

   ก  าไรจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ (73,307)                 (1,709,413)            (533,641)               

   ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายอุปกรณ์ 8,502                     4                             3,994                     

   ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 3,136,070             2,810,336             1,491,381             

   ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจริง 415,796                 319,904                 443,691                 

   ดอกเบ้ียรับ (360,417)               (585,160)               (630,243)               

   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 212,601                 158,722                 23,236                   

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์

   และหน้ีสินด าเนินงาน 64,185,376           61,908,496           155,181,241         

สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง

   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ือ่ืน 24,257,985           67,963,219           (67,188,674)          

   สินคา้คงเหลือ (20,691,714)          25,422,013           (15,870,961)          

   สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน (1,513,179)            (5,074,281)            (464,673)               

   สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน (9,000)                    -                         157,313                 

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (47,848,260)          (55,082,797)          89,922,875           

   หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 1,031,166             (30,184)                 (3,323,627)            

   ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน (464,004)               (260,000)               (292,000)               

เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 18,948,370           94,846,466           158,121,494         

   จ่ายดอกเบ้ีย (212,601)               (158,722)               (23,236)                 

   จ่ายภาษีเงินได้ (5,261,612)            (18,372,485)          (33,518,928)          

เงินสดสุทธิจำกกจิกรรมด ำเนนิงำน 13,474,157           76,315,259           124,579,330         
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งบกระแสเงินสด (ตอ่) 
ส ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2555 – 2557 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2557 2556 2555

กระแสเงินสดจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (20,617,174)          (49,006,011)          (12,730,372)          

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ -                              (33,185)                 (310,501)               

เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 180,990                 1,714,794             721,754                 

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน -                              -                              -                              

ดอกเบ้ียรับ 381,172                 608,148                 609,773                 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (20,055,012)          (46,716,254)          (11,709,346)          

กระแสเงินสดจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหำเงิน

ช าระคืนหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (744,735)               (1,936,180)            (575,456)               

เงินปันผลจ่าย (30,375,000)          (60,750,000)          (78,975,000)          

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหำเงิน (31,119,735)          (62,686,180)          (79,550,456)          

เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสดเพิม่ขึ้น (ลดลง) สุทธิ (37,700,590)          (33,087,175)          33,319,528           

ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจริง

   ส าหรับเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด (16,120)                 97,127                   (4,283)                    

เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสดต้นปี 134,821,996         167,812,044         134,496,799         

เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสดปลำยปี 97,105,286           134,821,996         167,812,044         
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อตัรำสว่นทำงกำรเงิน 

ส ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2555 – 2557 

 
 

 
 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555

อัตราส่วนสภาพคล่อง

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง เท่า 1.79 1.62 1.63

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว เท่า 1.27 1.24 1.26

อตัราสว่นสภาพกระแสเงินสด  เท่า 0.04 0.19 0.33

อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า เท่า 4.08 4.06 4.47

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ วนั 88 89 81

อตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลอื  เท่า 20.38 23.01 23.00

ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลีย่ วนั 18 16 16

อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ้ เท่า 3.84 3.84 4.30

ระยะเวลาการจ่ายช าระหนี ้ วนั 94 94 84

Cash Cycle วนั 12 11 12

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร

อตัราก าไรขัน้ต้น % 10.93 10.03 14.05

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน % 0.97 1.01 5.57

อตัราก าไรอ่ืน ๆ % 2.23 1.96 3.09

อตัราเงินสดตอ่การท าก าไร % 113.82 540.62 145.90

อตัราก าไรสทุธิ % 2.52 2.35 6.54

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น % 5.15 5.36 16.56

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ % 3.27 3.23 10.17

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร % 12.39 13.21 33.19

อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ เท่า 1.30 1.37 1.56

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น เท่า 0.53 0.62 0.70

อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ เท่า 89.13 597.56 6805.02

อตัราสว่นความสามารถช าระภาระผกูพัน เท่า 0.26 0.70 1.37

อตัราสว่นการจ่ายเงินปันผล % 77.34 90.90 82.23

หมายเหตุ :  *  เป็นอัตราส่วนการจ่ายเงนิปันผลของผลประกอบการส าหรับปี 2552, 2553 และ ปี 2556

**
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การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
 

1. ผลการปฏิบัติงานตามแผนการด าเนินธุรกิจ 
สรุปผลกำรปฏิบตัิงำนตำมแผนกำรด ำเนินธุรกิจในปี 2557 โดยสงัเขปดงันี ้

  (ก)   บริษัทยดึมัน่และปฏิบตัิตำมนโยบำยควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยัและสิง่แวดล้อมที่เน้นให้ควำมส ำคญัตอ่ 
  พนกังำนและชมุชน มีกำรสง่เสริมฝึกอบรมให้พนกังำนทกุระดบัมีควำมเข้ำใจและมีทกัษะในกำรท ำงำนร่วมกนั ท ำให้   
เกิดควำมปลอดภยัมีสขุอนำมยัทีด่ีพร้อมทัง้จดักำรให้มีสิง่แวดล้อมที่ดีในสถำนที่ท ำงำนโดยมีคณะกรรมกำรควำม
ปลอดภยัอำชีวอนำมยัและสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน (SHE Committee) ท ำหน้ำทีก่ ำกบัดแูล ก ำหนดนโยบำย
วตัถปุระสงค์เป้ำหมำยและกำรจดัท ำแผนกำรปรับปรุง (SHE Improvement Plan) ประจ ำปีอยำ่งตอ่เนื่องรวมทัง้ยงัมกีำร
ติดตำมและประเมินผลงำนระหวำ่งปี 

 
นอกจำกนีบ้ริษัทยงัให้ควำมส ำคญัตอ่กำรปรับปรุงเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ในกำรท ำงำนอยำ่งตอ่เนือ่งเพื่อให้เกิดควำม
ปลอดภยัสงูสดุตอ่ผู้ปฏิบตัิงำนและเพิ่มประสทิธิภำพตอ่ผลผลติ 
 
ด้วยกำรเลง็เห็นถงึควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนเป็นหนึง่ในนโยบำยที่ส ำคญัจึงให้ถือเป็นหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของ
พนกังำนและผู้บริหำรทกุคนที่จะต้องยดึมัน่ในหลกักำรและกฏระเบียบด้ำนควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนเป็นส ำคญั 
 
บริษัทได้ผำ่นกำรตรวจสอบและได้ใบรับรองมำตรฐำนระบบกำรจดักำรอำชีวอนำมยัและควำมปลอดภยั (TIS18001)  
อนัเป็นกำรยืนยนัถึงกำรด ำเนินกำรธุรกิจทีใ่ห้ควำมสนใจตอ่ควำมปลอดภยัฯ ของพนกังำนและผู้ เก่ียวข้องทกุคน 
 
(ข) ในทำ่มกลำงภำวะเศรษฐกิจถดถอยทัว่โลก,ปัญหำกำรเมืองทัง้ภำยในและตำ่งประเทศและปัญหำด้ำนเสถียรภำพ
ของคำ่เงินบำทท่ีมีแนวโน้มแข็งคำ่และออ่นคำ่อยำ่งรวดเร็วมำกขึน้  เมื่อเทียบกบัสกลุเงินส ำคญัของตำ่งประเทศ
โดยเฉพำะเงินเหรียญสหรัฐ ซึง่สง่ผลกระทบโดยตรงตอ่กำรจ ำหนำ่ยสนิค้ำทัง้ในประเทศและตำ่งประเทศ ซึง่บริษัทได้
พยำยำมคงควำมสำมำรถรักษำดลุยภำพสดัสว่นกำรขำยระหวำ่งในประเทศและตำ่งประเทศเพื่อรักษำผลก ำไรเบือ้งต้น
ให้ได้มำกที่สดุ  ซึง่ในปี 2557 บริษัทได้เพิ่มสดัสว่นกำรขำยตำ่งประเทศมำกขึน้โดยเฉพำะในคร่ึงปีหลงัเพื่อให้ได้รับ
ประโยชน์จำกคำ่เงินบำทท่ีออ่นคำ่ลงเมื่อเทียบกบัเงินเหรียญสหรัฐ แตผ่ลกระทบจำกปัญหำเศรษฐกิจและกำรเมืองใน
ประเทศที่ไมแ่นน่อนสง่ผลกระทบตอ่ปริมำณกำรขำยแผน่พลำสติกระบบเคร่ืองรีดในประเทศมำกทัง้จำกปัญหำกำรเมือง
ในประเทศและยอดขำยที่สญูเสยีไปจำกกำรขำยแผน่ ABS/HIPS ในอตุสำหกรรมกำรผลติตู้เย็น อตุสำหกรรมยำนยนต์ 
อนัเป็นผลจำกที่ผู้ผลติรำยใหญ่ได้เพิ่มก ำลงักำรผลติแผน่ดงักลำ่วเพื่อใช้เองและลดกำรสัง่ซือ้จำกบริษัทลง ซึง่โดย
ภำพรวมยอดกำรผลติและจ ำหนำ่ยแผน่พลำสติกระบบเคร่ืองรีด ในปี 2557 ก็มีปริมำณลดลงมำกเมื่อเทียบกบัปีก่อน  
สง่ผลตอ่ผลก ำไรสทุธิจำกกำรด ำเนินงำนในปี 2557 ของบริษัทมีผลประกอบกำรท่ีลดลงจำกปีก่อนร้อยละ 5.99 อนัเป็น
ผลจำกยอดขำยที่ลดลง จำกภำวะกำรแขง่ขนัท่ีสงูขึน้ แตบ่ริษัทได้บริหำรกำรขำยกลุม่สนิค้ำที่บริษัทมีควำมสำมำรถใน
กำรแขง่ขนัสงูให้มีสดัสว่นท่ีเพิม่ขึน้และปรับปรุงประสทิธิภำพในกำรผลติให้ดีขึน้  จงึสง่ผลท ำให้ก ำไรสทุธิหลงัหกัภำษี
เงินได้นิติบคุคลในปี 2557 เทำ่กบั  31.42 ล้ำนบำท ลดลงเลก็น้อยเมื่อเทียบกบัปีก่อนที่ 33.42 ล้ำนบำท ลดลงเทำ่กบั 
2.0 ล้ำนบำท 
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(ค) บริษัทยงัคงเน้นกำรพฒันำปรับปรุงคณุภำพสนิค้ำให้ได้มำตรฐำนสงูขึน้เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำทัง้
ภำยในประเทศและตำ่งประเทศอีกทัง้ก ำหนดเป้ำหมำยในกำรเพิม่ประสทิธิภำพกำรผลติและกำรลดควำมสญูเสยีจำก
ขบวนกำรผลติเพื่อผลด้ำนกำรลดต้นทนุกำรผลติโดยรวมและสร้ำงควำมแตกตำ่งของตวัผลติภณัฑ์ของบริษัทเพื่อ
หลกีเลีย่งกำรขำยที่เน้นเฉพำะกำรแขง่ขนัด้ำนรำคำเทำ่นัน้ 
 

2.  ผลการด าเนินงาน 
     ในปี 2557 บริษัทมีรำยได้จำกกำรขำยสทุธิ 1,217.55 ล้ำนบำท ลดลง จ ำนวน 174.66  ล้ำนบำท หรือคิดเป็นอตัรำร้อย
ละ 12.55 เมื่อเปรียบเทยีบกบัปีก่อน บริษัทมีก ำไรสทุธิในปี 2557 ลดลงจ ำนวน 2.0 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นอตัรำร้อยละ 
5.98 เมื่อเปรียบเทยีบกบัปีก่อน อนัมีสำเหตมุำจำกผลกระทบจำกของปัญหำเศรษฐกิจที่ยงัมคีวำมตอ่เนื่องจำกปีก่อน 
ยงัคงสง่ผลตอ่เนื่องตอ่ภำคอตุสำหกรรมหลกัตำ่ง ๆ ในกลุม่ยำนยนต์และเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำสง่ผลท ำให้อตัรำก ำไรจำกกำร
ด ำเนินงำนลดลง  โดยเทำ่กบัอตัรำร้อยละ 0.97  เมื่อเปรียบเทียบกบัปีก่อนเทำ่กบัอตัรำร้อยละ 1.01 และอตัรำ
ผลตอบแทนตอ่ผู้ ถือหุ้นปี 2557 ลดลง ที่อตัรำร้อยละ 5.15 เมื่อ เปรียบเทียบกบัปีก่อนอยูท่ี่อตัรำร้อยละ 5.36 
 
3.  ฐานะการเงนิ 
สินทรัพย์ 
ณ  วนัท่ี  31 ธนัวำคม พ.ศ. 2557 บริษัทมีสนิทรัพย์รวมทัง้สิน้ เทำ่กบั 934.32 ล้ำนบำท ลดลงเทำ่กบั 54.15 ล้ำนบำทหรือ
คิดเป็นอตัรำร้อยละ 5.48 เมือ่เปรียบเทียบกบัปีก่อน โดยสำเหตหุลกัเป็นผลมำจำกกำรลดลงของเงินสดและรำยกำร
เทียบเทำ่เงินสด  และลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ้ื่นๆ จำกผลกระทบของยอดขำยที่ลดลงในปีนี ้
 
หนีส้นิ 
ณ  วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2557  บริษัทมีหนีส้นิรวม จ ำนวนเทำ่กบั 323.80 ล้ำนบำท ลดลงจ ำนวน  55.20 ล้ำนบำท 
หรือคิดเป็นอตัรำร้อยละ 14.56 เมื่อเปรียบเทียบกบัปีก่อน โดยเป็นผลมำจำกกำรลดลงของหนีส้นิหมนุเวียน จ ำนวน 
57.62 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นอตัรำร้อยละ 16.02 เมื่อเปรียบเทียบกบัปีก่อน สำเหตหุลกัมำจำกหนีส้นิหมนุเวียนที่ลดลงใน
สว่นของเจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ื่นอนัเป็นสำเหตมุำจำกสดัสว่นกำรผลติที่ลดลงจำกผลกระทบด้ำนกำรขำยลดลงเมื่อ
เปรียบเทียบกบัปีก่อน สง่ผลให้อตัรำกำรหมนุเวียนของหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น เทำ่กบัอตัรำร้อยละ 0.53 ลดลงเมื่อ
เทียบกบัปีก่อน ที่อตัรำร้อยละ  0.62 
 

สภาพคล่อง    
ปี 2557 บริษัทมีกระแสเงินสดสทุธิจำกกำรด ำเนินงำน  เทำ่กบั 13.47 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีก่อน เทำ่กบัจ ำนวน 62.84 
ล้ำนบำท  สำเหตมุำจำกกำรลดลงของลกูหนีก้ำรค้ำและกำรเพิ่มขึน้ของสนิค้ำคงเหลอื อนัเป็นผลมำจำกปริมำณกำรขำยที่
ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกบัปีก่อน สง่ผลให้เงินสดสทุธิจำกกำรด ำเนนิงำนลดลงมำกเมื่อเทียบกบัปีกอ่น กระแสเงินสดใช้ไป
ในกิจกรรมลงทนุ จ ำนวนเทำ่กบั 20.06 ล้ำนบำท และกิจกรรมจดัหำเงินจ ำนวน 31.12 ล้ำนบำท ลดลงจ ำนวน 26.66 ล้ำน
บำท  และลดลงจ ำนวน 31.57 ล้ำนบำทจำกปีกอ่น ตำมล ำดบั สำเหตหุลกัส ำหรับกำรลดลงจำกปีก่อนในกระแสเงินสดใช้
ไปในกิจกรรมลงทนุบริษัทมกีำรลงทนุในทรัพย์สนิลดลงเมื่อเทยีบกบัปีก่อน ซึง่มกีำรลงทนุในทรัพย์สนิส ำหรับฝ่ำยผลติเพื่อ
ช่วยลดต้นทนุในกำรผลติ สว่นกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจดัหำเงินลดลงเป็นผลมำจำกกำรจำ่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือ
หุ้น ตำมผลกำรด ำเนินงำนปี 2556 ลดลงเมื่อเปรียบเทยีบกบัปีก่อน ซึง่มีกำรจำ่ยเงินปันผลระหวำ่งกำลจำกผลกำร
ด ำเนินงำนปี 2555  สง่ผลให้เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสดในปี 2556  ลดลงจำกปี 2555 จ ำนวน 32.99  ล้ำนบำท  
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แม้วำ่บริษัทจะมีกระแสเงินสดรับสทุธิจำกกำรด ำเนินงำนลดลง แตก่ระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทนุและกระแสเงินสด
จำกกิจกรรมจดัหำเงินลดลงก็ลดลงเช่นกนั  ท ำให้อตัรำสว่นสภำพคลอ่งของบริษัทในปี 2557 ยงัคงมีสภำพคลอ่งสงู 
เทำ่กบั 1.79 เทำ่ เพิ่มขึน้เลก็น้อยเมื่อเปรียบเทียบกบัปีก่อนซึง่อยูใ่นระดบั เทำ่กบั 1.62 เทำ่  
 
โครงสร้างเงนิทุน  
บริษัทมีอตัรำสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นเทำ่กบั 0.53 เทำ่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกบัปีก่อนซึง่เทำ่กบั 0.62 เทำ่เป็นผล
มำจำกกำรลดลงในสว่นของเจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ื่นตำมที่กลำ่วในข้ำงต้น 
 
จำกฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนในปี 2557 คณะกรรมกำรมีมติให้เสนอท่ีประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น เพื่ออนมุตักิำร
จ่ำยเงินปันผลส ำหรับปี 2557 ในอตัรำหุ้นละ 0.20 บำท โดยจ่ำยจำกผลกำรด ำเนินงำนของปี 2552, ปี 2553 และปี 2556 
ในอตัรำหุ้นละ 0.05 บำท 0.02 บำท และ 0.13 บำทตำมล ำดบัคดิเป็นจ ำนวนเงินรวมทัง้สิน้ เทำ่กบั 24,300,000.00 บำท 
(ยี่สบิสีล้่ำนสำมแสนบำทถ้วน) หรือคิดเป็นอตัรำเงินปันผลร้อยละ 77.34 ของก ำไรสทุธิส ำหรับปี 2557 โดยมติของที่
ประชมุกรรมกำรครัง้ที ่ 1/2558 ลงวนัท่ี 25 กมุภำพนัธ์ 2558 ได้มีมตใิห้จำ่ยเป็นเงินปันผล จ ำนวน 0.20 บำทตอ่หุ้น รวม
เป็นเงินทัง้สิน้จ ำนวน 24,300,000.00 บำท โดยก ำหนดกำรจ่ำยเงินปันผลดงักลำ่ว ในวนัท่ี 21 พฤษภำคม พ.ศ. 2558 
 
4.  ปัจจัยและอิทธิพลหลกัที่อาจมีผลต่อการด าเนินงานหรือฐานะการเงนิในอนาคต 
ปัจจยัที่มีอิทธิพลตอ่กำรด ำเนินงำนในอนำคต   ได้อธิบำยไว้ในข้อ 1. เร่ืองปัจจยัควำมเสีย่งแล้ว 
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เอกสารแนบ  1 
รำยละเอียดเก่ียวกบัผู้บริหำรและผู้มีอ ำนำจควบคมุบริษัท 

คณะกรรมการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือ      นำยไซ จิน ล ู
ต ำแหนง่     ประธำนกรรมกำร 
อำย ุ      66 ปี 
กำรศกึษำ     - Master of Science (MS) in Agriculture, 
        National Taiwan University 
จ ำนวนหุ้นท่ีถือในบริษัท   ไมม่ี 
ประสบกำรณ์ท ำงำนระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
 2548 – ปัจจบุนั   - ประธำนกรรมกำร 
                                             บริษัท ไทยโพลอีะคริลคิ จ ำกดั (มหำชน) 
 2542 – ปัจจบุนั   -  Vice President of  Lucite International Group, Asia  
            Director of Kaohsiung Monomer Company Limited 
            (Part of the Lucite International Group) 

 
 ช่ือ       นำงสำวแอนน่ี โซเฟียร์ เวียร์แมน 

ต ำแหนง่     กรรมกำรบริหำร 
อำย ุ      53   ปี 
กำรศกึษำ     -  Master of Business Administration (M.B.A.) 
         Grandfield University (UK)  
      - Degree in Business Studies (QUT, Brisbane)  
         Certified Practicing Accountant  Australia  
จ ำนวนหุ้นท่ีถือในบริษัท   ไมม่ี 
ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
 12 พฤศจิกำยน 2556 – ปัจจบุนั - กรรมกำรบริหำร 
        บริษัท ไทยโพลอีะคริลคิ จ ำกดั (มหำชน) 
 1 มิถนุำยน 2546 - ปัจจบุนั - Executive Director  
        Chief financial Officer 
        Lucite International 

 



บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ ำกดั (มหำชน)                ข้อมลูประจ ำปี 2557 
 

- 50 - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือ      นำย ฮำนส์ เฮ็นริค เมลชวัร์ 
ต ำแหนง่          กรรมกำรบริหำร 
อำย ุ      70  ปี 
กำรศกึษำ     - Bachelor of Science (Marketing) 
จ ำนวนหุ้นท่ีถือในบริษัท   ไมม่ี 
ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
 2554 – ปัจจบุนั   - กรรมกำรบริหำร 
        บริษัทอี๊สต์เอเชียติ๊ก 2010 (ประเทศไทย) จ ำกดั 
 ตลุำคม 2553– ปัจจบุนั  - กรรมกำรบริหำร 
        บริษัทเอเชียติ๊กอะคริลคิจ ำกดั 
 2553 – ปัจจบุนั   - กรรมกำรบริหำร 
        บริษัท ไทยโพลอีะคริลคิ จ ำกดั (มหำชน) 
 

ช่ือ      นำยเชฐ  พฒันกลุ 
ต ำแหนง่     กรรมกำรผู้จดักำร 
อำย ุ      53  ปี 
กำรศกึษำ     - Master of Science Major Packaging 
         Michigan State University 
      - Bachelor Degree in Business Administration  
        มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 
      - Bachelor Degree in Science  
        Major : Food Science & Tech 
        มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 
จ ำนวนหุ้นท่ีถือในบริษัท    ไมม่ี 
ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
 2556 – ปัจจบุนั   - กรรมกำรผู้จดักำร 
        บริษัท ไทยโพลอีะคริลคิ จ ำกดั (มหำชน) 
 2553 – 2555    - กรรมกำรผู้จดักำร 
        บริษัท อินเตอร์แมน คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั 
 กำรอบรมหลกัสตูรกรรมกำร - Director Certification Program :DCP 2007 
      - Director Accreditations Program : DAP 2007   
        สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
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ช่ือ      นำยสจิุตร  ศรีเวทย์บดี 
ต ำแหนง่     กรรมกำรที่ไมม่ีสว่นร่วมบริหำรงำน 
อำย ุ      66  ปี 
กำรศกึษำ     - Master Degree in Business Administration (M.B.A.) 
          Pittsburgh State University of Kansas, USA.  
      - Bachelor Degree in Finance  
          West Virginia State Collage, USA 
จ ำนวนหุ้นท่ีถือในบริษัท   16,300 หุ้น 
ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
 2556 – ปัจจบุนั   - กรรมกำรท่ีไมม่ีสว่นร่วมบริหำรงำน 
 2536 – มกรำคม 2556  - กรรมกำรผู้จดักำร 
        บริษัท ไทยโพลอีะคริลคิ จ ำกดั (มหำชน) 
 กำรอบรมหลกัสตูรกรรมกำร - Director Accreditation Program : DAP 
        สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
 

ช่ือ      นำยแจน แดม ปีเดอร์เซน่ 
ต ำแหนง่     กรรมกำรที่ไมม่ีสว่นร่วมบริหำรงำน 
อำย ุ      63  ปี 
กำรศกึษำ     - Diploma 
        EAC’s full time course in Business Administration  
      - Various high level business courses with General Management, 
        Finance, Strategy and Marketing at IMD Switzerland 
จ ำนวนหุ้นท่ีถือในบริษัท   ไมม่ี 
ประสบกำร์ท ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
 2556  – ปัจจบุนั   - กรรมกำรท่ีไมม่ีสว่นร่วมบริหำรงำน 
  

2556 – ปัจจบุนั   - Managing Director 
        Novanta Company Limited 
2553 – 2555    - COO of Brenntag Asia Pacific, Thailand  
 2553 – 2554    - CEO of EAC Industrial, Ingredients, Thailand  
        Sr. Vice President, The EAC Group of Companies  
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ช่ือ      ดร.อนพุนัธ์  กิจนิจชีวะ 
ต ำหนง่     กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  
อำย ุ      51  ปี 
กำรศกึษำ     - ปรัชญำดษุฎีบณัฑิต (ทำงกำรบริหำรกำรพฒันำ)   
        คณะรัฐประศำสนศำสตร์  
        สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์  (NIDA) 
      - Senior Executive Program 
        สถำบนับณัฑิตบริหำรธุรกิจศศินทร์ 
        จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั  
      - นิติศำสตร์มหำบณัฑิต (กฎหมำยธุรกิจ) 
        มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
      - นิติศำสตร์บณัฑิต (เกียรตินิยม)        
        มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
คณุสมบตัิทำงวิชำชีพ    Lawyer License No. 18024/2529 
จ ำนวนหุ้นท่ีถือในบริษัท   ไมม่ี 
ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ  5 ปีย้อนหลงั 
 2556 – ปัจจบุนั   - 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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ช่ือ      นำยกลุเวช  เจนวฒันวิทย์ 
ต ำแหนง่     กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 
อำย ุ      51  ปี 
กำรศกึษำ     - Master Degree in Real Estate Development 
      - MBA in Finance and International Business  
        From Sasin GIBA  
      - ปริญญำตรีวิศวกรรมศำสตร์ 
        จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
จ ำนวนหุ้นท่ีถือในบริษัท   ไมม่ี 
ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
 2557 – ปัจจบุนั   - กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 
        บริษัท ไทยโพลอีะคริลคิ จ ำกดั (มหำชน) 
 2556 – ปัจจบุนั   - Principle Project Advisor 
 มกรำคม 2557   - คณะกรรมกำรแนวร่วมปฏิบตัิของภำคเอกชนไทยในกำร 
        ตอ่ต้ำนกำรทจุริต 
        สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
 2555     - กรรมกำร 
        บริษัท บียอนด์กรีน จ ำกดั  
 2554     - เหรัญญิกและกรรมกำร 
        มลูนิธิเด็กโสสะแหง่ประเทศไทยในพระบรมรำชินปูถมัภ์ 
 2542 – 2556    - Partner / Director / Advisor 
      - บริษัท ไพรส์วอเตอร์เฮ้ำส์คเูปอร์ เอฟเอเอส จ ำกดั 
 กำรอบรมหลกัสตูรกรรมกำร - Director Certification Program  : DCP -  2002 
        สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
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รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำรของบริษัทยอ่ย 

ช่ือ      นำยรักชยั  สกลุธีระ 
ต ำแหนง่     กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 
อำย ุ      55  ปี 
กำรศกึษำ     - Master Degree in Business Administration (M.B.A.) 
        International Program  
        มหำวิทยำลยักรุงเทพ 
      - Graduate Diploma in Auditing  
        มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
      - บญัชีบญัฑิต 
        จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
คณุสมบตัิทำงวิชำชีพ   - ผู้สอบบญัชีรับอนญุำต 
จ ำนวนหุ้นท่ีถือในบริษัท   ไมม่ี 
ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
 2557 – ปัจจบุนั   - กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 
        บริษัท ไทยโพลอีะคริลคิ จ ำกดั (มหำชน) 
 2556 – ปัจจบุนั   - General Director 
       S&B Foods Supply Company Limited 
 2553 – 2556    - Corporate Director 
        Amcor Packaging Bangkok Public Company Limited 
         2551 – 2553                             - General Director 
          Amcor Packaging Bangkok Public Company Limited 
 
         
 
 
     

เลขานุการบริษัท 
 
ช่ือ      นำงสำวพชัรีย์  มณีธรรมวงศ์ 
ต ำแหนง่     เลขำนกุำรบริษัท 
อำย ุ               40  ปี 
กำรศกึษำ     - นิติศำสตร์มหำบณัฑิต 
          จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
      - นิติศำสตร์บณัฑิต 
         จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
จ ำนวนหุ้นท่ีถือในบริษัท   ไมม่ี 
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เอกสารแนบ 2 
 

รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำรของบริษัทยอ่ย 
 
 

- ไมม่ี - 
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เอกสารแนบ  3 
 

 รำยละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน 
และหวัหน้ำงำนก ำกบัดแูลกำรปฏิบตัิงำนของบริษัท (compliance) 

 
- ไมม่ี - 
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เอกสารแนบ 4 
 

รำยละเอียดเก่ียวกบัรำยกำรประเมินรำคำทรัพย์สนิ 
 

 ไมม่ี 
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เอกสารแนบ 5 
 

รำยกำรอื่น ๆ  
 

 ไมม่ี 
 
 


