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สารจากประธานกรรมการบริษัท

ถึงแม้จะได้รับผลกระทบจากปรากฎการณ์
ฝนแล้งที่ทิ้งช่วงยาวนานและอุทกภัยครั้ง
ใหญ่แต่เศรษฐกิจไทยในปี	2559	 ก็ยังมี
อัตราเติบโตของ	GDP	 ท่ี	 	3.2%	ตามเป้า
หมาย	ทั้งนี้เป็นเพราะรายได้ท่ีเพิ่มสูงขึ้น
ของการท่องเที่ยวของไทย	การส่งออกที่
เพิ่มสูงขึ้น	และการกระตุ้นทางเศรษฐกิจ
ของภาครัฐผ่านโครงการต่างๆในปี	2559 

“

“

 

ไม่ใช่เรื่องเกินคาดเลยท่ีเศรษฐกิจโดยรวมของไทยในปีท่ีผ่านมา แม้จะมีแนวโน้มดีข้ึนแต่ก็ยังคงอ่อนแอและเปราะบางอันเป็น 

ผลสบืเนือ่งจากเหตกุารณก์ารเมืองและสภาพแวดลอ้มภายในประเทศเป็นสำาคญัโดยเฉพาะในครึง่ปีแรกของปี 2559 ประเทศไทย

ประสบปัญหาฝนแล้งที่ยาวนานและสร้างความเสียหายแก่ผลผลิตการเกษตรโดยเฉพาะข้าว และพืชผลเกษตรอื่นๆ เป็นวงกว้าง 

อย่างไรก็ตาม ผลกระทบดังกล่าว ก็ได้รับการผ่อนคลายบรรเทาได้บ้างจากการเพิ่มข้ึนของรายได้จากการท่องเท่ียวและ

อุตสาหกรรมอ่ืนท่ีตอ่เนือ่งอาทิเช่น ธรุกจิการโรงแรมและการบรกิารสิง่อำานวยความสะดวกสบายตา่งๆ เช่น รถบัสโดยสาร  สำาหรบั

ท่องเที่ยว ธุรกิจภัตตาคารและธุรกิจการบันเทิงต่างๆ เป็นต้น ดังจะเห็นได้ว่าเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศในไตรมาสที่สามได้

มีการขยายตัวจากการส่งออกท่ีเพ่ิมข้ึนเป็นครั้งแรกในรอบสี่ปีท่ีผ่านมา แต่เป็นท่ีน่าเสียดายท่ีดูเหมือนไตรมาสสุดท้าย 

ของปี 2559 นำามาแต่ข่าวร้ายโดยเฉพาะข่าวการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลฯ ในวันที่ 13 ตุลาคม 

และตามมาด้วยเหตุการณ์อุทกภัยครั้งรุนแรงท่ีสุดในรอบหลายปีท่ีผ่านมาท่ีเกิดข้ึนในหลายจังหวัดทางภาคใต้ อันนำามาซ่ึง 

ความสูญเสียชีวิตและความเสียหายแก่บ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนในภาคใต้จำานวนมาก และเป็นท่ีคาดคะเนว่า 

ผลกระทบจากอุทกภัยครั้งนี้อาจมีผลกระทบต่อเนื่องยาวนานอย่างน้อยไปถึงไตรมาสแรกของปี 2560

 

ถึงแม้จะได้รับผลกระทบจากปรากฎการณ์ฝนแล้งที่ทิ้งช่วงยาวนานและอุทกภัยครั้งใหญ่แต่เศรษฐกิจไทยในปี 2559 ก็ยังมีอัตรา

เติบโตของ GDP ที่ 3.2% ตามเป้าหมาย ทั้งนี้เป็นเพราะรายได้ที่เพ่ิมสูงขึ้นของการท่องเที่ยวของไทย การส่งออกที่เพิ่มสูงขึ้น 

และการกระตุ้นทางเศรษฐกิจของภาครัฐผ่านโครงการต่างๆ ในปี 2559 อย่างไรก็ตามผลประโยชน์ของโครงการต่างๆของภาค

รัฐในด้านการก่อสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานจะเห็นผลก็ต่อเมื่อมีการเริ่มก่อสร้างแล้วเท่านั้น การกระตุ้นเชิงเศรษฐกิจจะเห็นผล

ชัดเจนขึ้นก็คงเริ่มเมื่อมีการเริ่มก่อสร้างในปีถัดจากนี้ไปและส่งผลมากขึ้นในระยะยาว

  

สำาหรบัผลการดำาเนนิงานของปี  2559 นัน้ ยอดขายในครึง่ปีแรกก็ไดรั้บผลกระทบจากภาวะเศรษฐกจิท่ีชะลอตวัลงจากวกิฤตการณ์

ฝนแลง้ตามท่ีกลา่วมาข้างตน้และยอดขายโดยรวมกด็ข้ึีนในไตรมาสท่ีสาม และผลประกอบการโดยรวมกเ็ริม่ไดร้บัผลกระทบจาก

ราคาวัตถุดิบ โดยเฉพาะราคา MMA ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตแผ่นอะคริลิค มีการปรับราคาอย่างต่อเนื่องจากผลกระ

ทบของราคาน้ำามันและปัจจัยด้านอุปสงค์อุปทานท่ัวโลกท่ีเปลี่ยนแปลงมากข้ึนและก่อนสิ้นสุดปี 2559 ก็ได้รับผลกระทบจาก

อุปสงค์ท่ีหดตัวลงจากภาวะเศรษฐกิจท่ัวโลกท่ีอ่อนตัวลงระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมซ่ึงส่วนหนึ่งคาดว่าเป็นผลกระทบ
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จากสถานการณน์้ำาท่วมภาคใตข้องไทย แตโ่ดยภาพรวมท้ังปี 2559 บรษัิทมรีายไดจ้ากการขายรวมท้ังสิน้ท่ี 1,010 ลา้นบาท เทียบ

กับรายได้จากการขายในปี 2558 ที่ 1,126 ล้านบาท และมีกำาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ในปี 2559 ที่ 69.36 ล้านบาท คิดเป็น

กำาไรต่อหุ้นที่ 0.57 บาท เทียบกับกำาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ในปี 2558 ที่ 62.14 ล้านบาท คิดเป็นกำาไรต่อหุ้นที่ 0.51 บาท

  

เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านอุปสงค์อุปทานและการตลาดโดยเฉพาะในสายการผลิตแผ่นพลาสติก ระบบเครื่องรีด  

(extrusion production line) ผู้บริหารของบริษัทจึงได้ทำาแผนการจัดพอร์ตผลิตภัณฑ์ (product portfolio) โดยกำาหนด 

แผนการลงทุนเล็กน้อยเพื่อเริ่มปรับขีดความสามารถของเคร่ืองจักรหลักท่ีเดิมใช้ในการผลิตแผ่น ABS/HIPS ให้สามารถผลิต

ผลิตภัณฑ์พลาสติกชนิดอื่นๆ ได้หลากหลายมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อขยายการขายและเพิ่มปริมาณผลิตภัณฑ์พลาสติก ระบบเครื่องรีด

ให้เพิ่มมากข้ึนโดยกำาหนดเป้าหมายระยะยาวให้ได้ 85% ของกำาลังการผลิตรวมของเคร่ืองจักรระบบรีดท้ังหมด (extrusion  

production capacity)

  

นอกจากการปรับนโยบายการผลิตและจำาหน่ายข้างต้น ในปีท่ีผ่านมาคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทยังเน้นและให้ความ

สำาคัญในการกำาหนดนโยบายและกฎเกณฑ์ในการกำากับดูแลกิจการให้การดำาเนินกิจการเป็นไปด้วยความโปร่งใสและ 

ตรวจสอบได้ตามเกณฑ์ท่ีตลาดหลักทัพย์กำาหนดให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะทำาได้อีกท้ังยังได้กำาหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริต

คอรัปช่ันและอยู่ระหว่างการวางกฎเกณฑ์การดำาเนินการประเมินความเสี่ยงจากผลของการทุจริตคอรัปช่ันและกำาหนดแนวทาง

การป้องกนัการกระทำาใดๆท่ีผดิจรรยาบรรณในการประกอบธรุกจิ ซ่ึงถอืเป็นการวางรากฐานเพิม่เตมิจากเดมิท่ีบริษัทมีการกำาหนด

ปฏิญญาด้านจริยธรรมทางธุรกิจที่มีอยู่แต่เดิมแล้ว

  

บริษัทคาดการณ์ว่าผลการดำาเนินการของบริษัทในปี 2560 นี้จะเพ่ิมสูงข้ึนตามสภาวะเศรษฐกิจท้ังในประเทศและ 

ต่างประเทศ โดยเฉพาะรายได้จากการขายและผลประกอบการในส่วนของแผ่นอะคริลิค และแผ่นพลาสติกระบบเครื่องรีดซ่ึง 

น่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นจากการลงทุนในส่วนภาครัฐในด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน ซึ่งคาดว่าการก่อสร้างของหลายโครงการน่าจะ

เริ่มข้ึนในปี 2560 และทยอยการลงทุนต่อเนื่องในอีกสามสี่ปีข้างหน้า อย่างไรก็ตามความเสี่ยงในเร่ืองการเปลี่ยนแปลง 

ทางการเมืองของไทยก็ยังคงเป็นตัวแปรที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด

 

ท้ายสุดนี้ ดิฉันในนามของคณะกรรมการบริษัทขอถือโอกาสนี้ขอบคุณผู้ถือหุ้นของบริษัทตลอดจนลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ทุกท่านท่ีมีอุปการะคณุและสนบัสนนุกจิการของบรษัิทดว้ยดตีลอดมา อีกท้ังขอขอบคณุผู้บรหิารและพนกังานของบริษัททุกท่าน

ที่ได้ทุ่มเทสร้างผลงานท่ามกลางอุปสรรคและความยากลำาบากที่มีตลอดปีที่ผ่านมา และดิฉันมั่นใจว่าจะได้รับการสนับสนุนจาก

ทุกท่านอีกในการดำาเนินงานให้เป็นไปตามแผนทางธุรกิจที่วางไว้ในปีต่อไป                                

(นางสาว แอนน่ี โซเฟียร์ เวียร์แมน)

ประธานกรรมการบรษัิท
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การติดสินบนหมายถึงการให้ หรือการรับของรางวัลที่ไม่เหมาะสม ซึ่งจูงใจหรือมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลใดๆ ไม่ว่าจะ

อยู่ในหน่วยงานภาครฐั หรอืภาคเอกชน เพือ่ให้ไดร้บัประโยชนห์รอืไดเ้ปรยีบทางการคา้ ขณะนี ้เกอืบทุกประเทศไดม้กีารบรรญัต ิ

กฏหมายเพื่อห้ามไม่ให้มีการคอร์รัปชั่น นอกจากนี้ ยังเริ่มมีหลายประเทศที่กฏหมายนี้ยังครอบคลุมถึงการกระทำาความผิดนอก

ราชอาณาจักร เช่น การจ่ายเงินให้กับหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศ เป็นต้น ท้ังนี้การละเมิดกฏหมายท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้  

ถือเป็นการกระทำาผิดที่ร้ายแรง หากปรากฏพบว่ามีการละเมิดกฏหมายไม่ว่าจะเป็นกฏหมายต่อต้านการให้สินบน หรือกฏหมาย

ต่อต้านคอร์รัปชั่น ล้วนส่งผลทำาลายชื่อเสียงของบริษัทฯอย่างร้ายแรงโดยไม่อาจประเมินค่าได้

นโยบายฯ ฉบบันีก้ำาหนดใช้กบัพนกังานและตวัแทนของบรษัิทท่ัวโลก โดยห้ามไม่ให้มีการกระทำา เสนอ หรือสญัญาวา่จะให้มีการ

จ่ายเงิน หรือโอนผลประโยชน์ในรูปแบบใดๆ (หมายรวมถึงการจัดหาซึ่งบริการ ของขวัญ หรือความบันเทิง ให้แก่เจ้าหน้าที่ของ

รัฐ และเจ้าหน้าที่อื่น) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้มาหรือคงไว้ซึ่งธุรกิจ รวมทั้งห้ามไม่ให้มีการจ่ายเงินที่ไม่เหมาะสมผ่านบุคคล

ที่สาม - ดังนั้นเราจึงต้องพิถีพิถันในการคัดเลือกและหมั่นดูแลคู่สัญญา ตัวแทน และคู่ค้าของบริษัทฯ

นอกจากนี้ นโยบายฯ ฉบับนี้ยังกำาหนดให้มีการลงบัญชี และบันทึกรายการต่างๆ อย่างถูกต้องเพื่อให้แน่ใจได้ว่าการใช้จ่ายใดๆ 

จะได้รับการอธิบายตามความเป็นจริง และเงินหรือทรัพยากรของบริษัทจะไม่ถูกนำาไปใช้อย่างผิดกฏหมาย

นโยบายฯ ฉบับนี้ถือเป็นเอกสารสำาคัญ ซึ่งระบุแนวทางสำาหรับพวกเราทุกคนในการปฏิบัติต่อคู่ค้า ลูกค้า และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ 

กรุณาอ่านเอกสารนี้อย่างรอบคอบ และหากคุณมีคำาถาม คุณสามารถหาคำาตอบได้จากผู้จัดการหรือหน่วยงานทรัพยาบุคคลใน

ประเทศของคุณ

ประธานกรรมการบริษัท

นโยบายต่อต้านการทุจริตจากประธานกรรมการ
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บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำากัด (มหาชน) มุ่งมั่นและส่งเสริมในการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม ยึดหลักจริยธรรม  

จรรยาบรรณ และการกำากบัดแูลกจิการท่ีด ีเพือ่สรา้งความย่ังยนื ความรบัผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้มอยา่งตอ่เนือ่ง บรษัิทฯ 

จึงได้กำาหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริต เป็นหนึ่งใน นโยบายหลักของทางบริษัทฯ เปิดเผยต่อสาธารณชน และจัดทำา  

จรรยาบรรณในการทำางาน ข้อปฏิบัติทางธุรกิจ สำาหรับพนักงานทุกคน รวมทั้งกิจการทั้งหลาย เพื่อเป็นข้อปฏิบัติในการดำาเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯ และ พนักงานของบริษัทฯ ดังนี้

นิยาม “บริษัทฯ  หรือ ตัวแทนบริษัทฯ*(ซึ่งรวมไปถึง กรรมการผู้จัดการ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ทุกฝ่าย และทุกระดับ) 

ต้องไม่ให้, รับ, เรียกร้อง, แสวงหา หรือสัญญาว่าจะให้ “อามิสสินจ้าง” (ซึ่งรวมไปถึง เงิน ของขวัญ ของกำานัล การเลี้ยงรับรอง 

ความช่วยเหลือสนับสนุน การบริจาค ที่เป็นตัวเงิน และไม่ได้เป็นตัวเงิน ที่มีมูลค่าที่เกินไปจากพิธีการ หรือธรรมเนียมปฏิบัติ

ปกติ  ที่เกินกว่าขอบเขตของความพอดี)  ทั้งทางตรงและทางอ้อม กับ “บุคคลใดๆ” (ซึ่งรวมไปถึงภายใน/ภายนอกองค์กรและ

เจ้าหน้าที่ ของภาครัฐ, รัฐวิสาหกิจ, เอกชน, นิติบุคคล หรือ องค์กรมหาชน  ) แด่ “ตนเอง” (ซึ่งรวมถึงครอบครัว หรือคนรู้จัก) 

เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย หรือ เพื่อให้ได้มาซึ่งการตัดสินใจ เพื่อให้ หรือไม่ให้ความดีความชอบใดๆ ที่ผิดวิสัยแห่งไมตรีจิต

ทางธุรกิจที่ยอมรับได้โดยไม่มีเรื่องผลประโยชน์แอบแฝงอยู่  ไม่ว่าพฤติกรรมนั้นจะเกิดขึ้นในประเทศ หรือต่างประเทศก็ตาม”

การให้ของขวัญ ของกำานลั การเลีย้งรบัรอง ความช่วยเหลอืสนบัสนนุ การบริจาค ท่ีเป็นตวัเงนิ และไม่เป็นตวัเงนิ ในนามบรษัิทฯ  

แก่ นิติบุคคล หรือบุคคล ใดๆ อาจกระทำาได้ ตามธรรมเนียมปฏิบัติอันดีที่สืบเนื่องกันมาแต่ต้องอยู่ภายใต้มูลค่าของความพอดี, 

มีความโปร่งใสเปิดเผยตรวจสอบได้ ไม่มีเจตนาอื่นแอบแฝง  ไม่ฝ่าฝืนกับกฎหมายที่บังคับใช้อยู่  และไม่เสี่ยงต่อความเสื่อมเสีย

ชื่อเสียงของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ และตัวพนักงาน ในกรณีข้อมูลดังกล่าวเป็นที่เปิดเผยต่อสาธารณะ

พนักงาน หรือ ตัวแทนบริษัทฯ* ท่ีฝ่าฝืน ละเลย หรือไม่ปฏิบัติตาม นโยบายน้ี ถือเป็นความผิดร้ายแรง จะได้รับโทษตามกฎระเบียบ 

ของทางบริษัทฯ ส่วน พนักงานท่ี ปฏิเสธการทุจริต ไปใช้ในการปฏิบัติ แม้ว่าการกระทำาน้ันจะทำาให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ 

ก็จะไม่ ถูกลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อหน้าท่ีการทำางาน ของพนักงานท่านน้ัน

บริษัทฯ กำาหนดให้ผู้จัดการอาวุโสทุกท่านเป็นกรรมการ ต่อต้านการทุจริต ซึ่งมีหน้าที่  ประชุม, รายงาน, ทบทวน นโยบาย และ

แนวทางปฏิบัติ รวมถึงการ ประเมินความเสี่ยง เพื่อกำาหนดแนวทางในการควบคุมภายใน โดยต้องกำาหนดไว้ในแผนการ 

ตรวจสอบ ให้ผู้ตรวจสอบภายใน ตรวจติดตามและประเมินผลในแผนการตรวจสอบประจำาปี และรายงานต่อกรรมการตรวจสอบ 

แต่หากกรณีท่ีเกิดข้ึน เป็นเรื่องท่ีมีความสำาคัญ มีผลกระทบในวงกว้าง ก็สามารถรายงานตรงกับกรรมการตรวจสอบ ผ่าน 

ประธานกรรมการตรวจสอบได้

การอบรม และ สื่อสารประชาสัมพันธ์ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริต ต้องเป็นไปอย่าสม่ำาเสมอ ทั่วถึงกับพนักงาน  

ในทุกฝ่าย ทุกระดับ โดยกำาหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ มีหน้าที่สื่อสารทำาความเข้าใจกับพนักงานผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนำาไป

ใช้ปฏิบัติในกิจกรรมทางธุรกิจท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ 

แนวปฏบัิต ิรวมถึงการสือ่สารประชาสมัพนัธ ์ไปยัง ลกูคา้ คูค่า้ ผูร้บัเหมา ตวัแทน และหนว่ยงานภายนอกให้รบัทราบ ถงึนโยบาย 

และความมุ่งมั่นตั้งใจของทางบริษัทฯ

นโยบายฉบับนี้ไม่อนุญาตให้มีการสนับสนุนทางการเมืองใดๆ ท้ังสิ้นในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการให้การสนับสนุนแก่

พรรคการเมือง หรอืให้การสนบัสนนุแกผู่ส้มัครแขง่ขันเป็นนกัการเมอืง ซ่ึงการให้การสนบัสนนุทางการเมอืง หมายถงึ การให้การ

สนับสนุนในแง่การเงิน หรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อให้การช่วยเหลือทางการเมือง และรวมถึงเงินบริจาคและการให้ยืม ของขวัญ 

นโยบายต่อต้านการทุจริตจากกรรมการผู้จัดการ
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หรือเงินกู้ยืมเพื่ออสังหาริมทรัพย์, การจัดหาซ่ึงการบริการ, การโฆษณาประชาสัมพันธ์ท่ีเป็นการให้การรับรองพรรคการเมือง, 

การซื้อตั๋วเข้ากิจกรรมระดมทุน และการสนับสนุนองค์กรใดๆ ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพรรคการเมือง

ช่องทางในการแจ้งเบาะแส ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต สามารถทำาได้โดยผ่านทาง 

1)  ผู้จัดการต้นสังกัด หรือ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล  

2)  ไปรษณีย์ ถึง เลขากรรมการผู้จัดการ 60-61 หมู่ 9 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220

3)  เว็บไซต์ของทางบริษัท  www.thaipolyacrylic.com   ถึง บริษัทฯ หรือกรรมการตรวจสอบ

4)  สายด่วน ConcernLine 001-800-11-009-4982  

โดยบริษัทฯ จะรักษาข้อมูลให้เป็นความลับ, ให้ความเป็นธรรม และคุ้มครองพนักงาน หรือบุคคลอื่นใดที่แจ้งเบาะแสหรือหลัก

ฐานเรื่องการทุจริต ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

หากมีข้อสงสยัและตอ้งการสอบถามเพิม่เตมิเพือ่ความชัดเจนในประเดน็ใดๆ สามารถตดิตอ่หรอืสอบถามไดท่ี้ผูจ้ดัการตน้สงักดั, 

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลฯ  หรือ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย

หมายเหตุ : 

•   นอกเหนือจากนโยบายต่อต้านการทุจริต ฉบับนี้ พนักงานทุกคน หรือ ตัวแทนบริษัทฯ* ในทุกระดับต้อง ปฏิบัติตามนโยบาย

ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต ของบริษัทในกลุ่มด้วยเช่นกัน

•   ตัวแทนบริษัทฯ* หมายรวมไปถึง กรรมการผู้จัดการ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ทุกฝ่าย และทุกระดับ

 ( นายสุจิตร ศรีเวทย์บดี )

กรรมการผู้จัดการ    

 ณ วันที่ 1 กันยายน 2559
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บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำากัด (มหาชน) เป็นผู้นำาในการผลิตและจำาหน่ายแผ่นอะคริลิคแบบหล่อ (Cast Acrylic Sheet) และ

พลาสติกแบบเครื่องรีด (Extrude Plastic Materials) หลายประเภทตามชนิดของวัตถุดิบ เช่น แผ่น ABS, HIPS (ไฮอิมแพคโพ

ลีสไตลีน) และแผ่น PP หรือ พลาสติกลูกฟูก แผ่น PS และแผ่น PMMA  เป็นต้น ปัจจุบันบริษัทมีกำาลังการผลิตรวมประมาณ 

22,000 ตันต่อปี

บริษัทจดทะเบียนจัดตั้งในปี 2528 ภายใต้การบริหารของ คุณจรูญ  ลิ้มไชยาวัฒน์ และครอบครัว  โดยใช้เงินทุนจดทะเบียน 10 

ล้านบาทและเพิ่มขึ้นเป็น 121,500,000 บาท  

ในปี 2537  บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำากัด ทะเบียนเลขที่ 0 10 7 537 00 225 7 และได้จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ในวันที่ 22 เมษายน 2556 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีของบริษัท ได้มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท

จากเดิมมูลค่าตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดยบริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นกับกระทรวงพาณิชย์ 

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 

ในปัจุบันบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ บริษัท Lucite International ผู้ผลิตเมทธิล เมทาคริเลท และแผ่นอะคริลิครายใหญ่ 
ของโลก 

บรษัิทมีวัตถปุระสงค์ในการประกอบธรุกจิ เพือ่ขยายปรมิาณการขายและรายไดจ้ากระบบการผลติท้ังระบบหลอ่และระบบรีดแผน่  
โดยการใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้บริษัทยังมีแผนในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ในแต่ละปี  เพื่อให้สามารถแข่งขัน

ได้กับผู้ผลิตแผ่นในภาคพื้นเอเซียและขยายตลาดไปยังภาคพื้นเอเชีย

สำานักงานใหญ่และโรงงานตั้งอยู่เลขที่  60-61 หมู่ 9 ถนนพุทธมณฆล สาย 4
     ตำาบลกระทุ่มล้ม อำาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73220
     โทรศัพท์ 0 2429-2020, 0 2429-2487-8, 0 2889-8720-5
     โทรสาร  0 2429-2541, 0 2888-5953

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

ข้อมูลบริษัท
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นายทะเบียน   บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด
    ชั้น  1 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

    ทาวเวอร์ บี (ข้างสถานทูตจีน)

        93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง

        กรุงเทพ ฯ 10400

    โทรศัพท์  0 2009 9999

    โทรสาร   0 2009 9001

ผู้สอบบัญชี    บริษัท สำานักงาน อี วาย จำากัด
    ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 
    193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก
    แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
    ตู้ ปณ. 1047 กรุงเทพฯ 10501
    โทรศัพท์ 0 2264-0777
    โทรสาร  0 2264-0789-90
   

ที่ปรึกษากฎหมาย   นายสุรัตน์ จันทร์แก้ว
    สำานักกฏหมายบีซี ลีเกิล แอดไวเซอร์
    52 ซออยลาดพร้าว 81 (ฐิติพร)
    แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลวง กรุงเทพฯ 
    โทรศัพท์ 0 2539-3230
    โทรสาร  0 2539-3230 ต่อ 103

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป              - ไม่มี -
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คณะกรรมการบริษัท และประวัติคณะกรรมการ

นางสาวแอนนี่ โซเฟียร์ เวียร์แมน 

อายุ 55 ปี

ตำาแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท

วัน/เดือน/ปี	ที่ได้รับการแต่งตั้ง 26 เมษายน 2559 

การศึกษา - Master Degree of Business Administration (M.B.A.)

  Cranfield University, United State

-  Bachelor Degree in Business Studies,

   Queensland University of Technology, Australia

คุณสมบัติพิเศษ -  Certified Practicing Account, Australia 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ ไม่มี

จำานวนหุ้นที่ถือในบริษัท	(%)			 ไม่มี

-	คู่สมรส ไม่มี

-	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ไม่มี

กรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ในการทำางาน 2558 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการบริษัท

  บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำากัด (มหาชน)

2556 - 2558 - กรรมการผู้บริหาร

  บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำากัด (มหาชน)

2546 - ปัจจุบัน  - กรรมการบริหาร 

- Chief Financial Officer

  Lucite international Co., Ltd.

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น	ๆ

   บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มี

   การดำารงตำาแหน่งที่สำาคัญในบริษัท/องค์กรอื่นๆ - Executive Director  

- Chief Financial Officer

  Lucite International co.,ltd.

   การดำารงตำาแหน่งในกิจการท่ีแข่งขัน/เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี
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อายุ 68 ปี

ตำาแหน่ง รองประธานกรรมการ

กรรมการผู้จัดการ

วัน/เดือน/ปี	ที่ได้รับการแต่งตั้ง 23 เมษายน 2557

การศึกษา Master Degree in Business Administration (MBA) Pittsburgh State University of Kansas,  USA

Bachelor Degree in Finance West Virginia State Collage, USA

การอบรมหลักสูตรกรรมการ Director Accreditation Program (DAP 6/2546) 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

จำานวนหุ้นที่ถือในบริษัท	(%)			 16,300  =  0.01%

-	คู่สมรส ไม่มี

-	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ไม่มี

กรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ในการทำางาน 2559 - ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ และ รองประธานกรรมการ

  บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำากัด (มหาชน)

2558 - 2559 - กรรมการบริหาร บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำากัด (มหาชน)

2556  - กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน

  บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำากัด (มหาชน) 

2536 - 2556 - กรรมการผู้จัดการ และกรรมการ

  บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำากัด (มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ๆ

   บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มี

   การดำารงตำาแหน่งที่สำาคัญในบริษัท/องค์กรอื่นๆ ไม่มี

   การดำารงตำาแหน่งในกิจการท่ีแข่งขัน/เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี

นายสุจิตร  ศรีเวทย์บดี 
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ดร.เบนจามินส์ เจมส์ แฮร์รีส 

อายุ 50 ปี

ตำาแหน่ง - กรรมการบริหาร

วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับการแต่งตั้ง   23 เมษายน 2558

การศึกษา - PhD, Dept. Chemical Engineering

  University Cambridge, United Kingdom

- Bachelor Chemical and Process Engineering (1st Class) 

  University of Canterbury, New Zealand

การอบรมหลักสูตรกรรมการ ไม่มี

จำานวนหุ้นที่ถือในบริษัท (%) ไม่มี

- คู่สมรส ไม่มี

- บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง 
กรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ในการทำางาน 31 มี.ค. 2558 - ปัจจุบัน                             - กรรมการบริหาร

  บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำากัด (มหาชน)

ก.ย. 2559 - ปัจจุบัน - Executive General Manager

  Saudi Methacrylates Company

2556 - 2559    - General Manager

  Lucite International Singapore Ltd.

- Director LICH, LISPL, LICC   

2554 - 2556  - Project Technical Manager

                  - Technology Licensing Manager,  

  Lucite International UK

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ๆ

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มี

- การดำารงตำาแหน่งที่สำาคัญในบริษัท/องค์กรอื่นๆ - Executive General Manager 

  Saudi Methacrylates Company 

- การดำารงตำาแหน่งในกิจการท่ีแข่งขัน/เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี
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อายุ 59 ปี
ตำาแหน่ง กรรมการบริหาร
วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับการแต่งตั้ง 26 เมษายน 2559
การศึกษา - Bachelor of Engineering, 

- Department of Applied Chemistry Nagoya University, Japan
การอบรมหลักสูตรกรรมการ ไม่มี
จำานวนหุ้นที่ถือในบริษัท (%)
- คู่สมรส
- บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง 
กรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ในการทำางาน 26 เม.ย. 2559 – ปัจจุบัน  
2553- ปัจจบัุน                  

- กรรมการบริหาร บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำากัด (มหาชน)                                                 
- President 
- Director Lucite International Japan Limited

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ๆ
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มี
- การดำารงตำาแหน่งที่สำาคัญในบริษัท/องค์กรอื่นๆ - President

- Director Lucite International Japan Limited 
- การดำารงตำาแหน่งในกิจการท่ีแข่งขัน/เก่ียวเน่ืองกับ ธุรกิจของบริษัท ไม่มี

นายทาโมสึ  ทามากิ  

อายุ 59 ปี

ตำาแหน่ง กรรมการบริหาร

วัน/เดือน/ปี	ที่ได้รับการแต่งตั้ง 26 เมษายน 2559

การศึกษา - Bachelor of Engineering, 

- Department of Applied Chemistry

  Nagoya University, Japan

การอบรมหลักสูตรกรรมการ ไม่มี

จำานวนหุ้นที่ถือในบริษัท	(%)			 ไม่มี

-	คู่สมรส ไม่มี

-	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ไม่มี

กรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ในการทำางาน 26 เม.ย. 2559 – ปัจจุบัน  - กรรมการบริหาร

  บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำากัด (มหาชน)

2553 - ปัจจุบัน  - President 

- Director

  Lucite International Japan Limited

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ๆ

   บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มี

   การดำารงตำาแหน่งที่สำาคัญในบริษัท/องค์กรอื่นๆ - President

- Director

  Lucite International Japan Limited

   การดำารงตำาแหน่งในกิจการท่ีแข่งขัน/เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี
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นายฮานล์ เฮ็นริค เมลชัวร ์

อายุ 72 ปี

ตำาแหน่ง กรรมการบริหาร

วัน/เดือน/ปี	ที่ได้รับการแต่งตั้ง 22 มิถุนายน 2559

การศึกษา EAC’s fulltime course in Business Administration 

Bachelor of Science (Marketing)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ ไม่มี

จำานวนหุ้นที่ถือในบริษัท	(%)			 ไม่มี

-	คู่สมรส ไม่มี

-	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ไม่มี

กรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ในการทำางาน 24 มิ.ย. 2559 - ปัจจุบัน  - กรรมการบริหาร

  บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำากัด (มหาชน)

2553 - 2558    - กรรมการ

  บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำากัด (มหาชน)

ปัจจุบัน - ประธาน

  บริษัท เอเชียติ๊ก อะคริลิค จำากัด

ปัจจุบัน  - กรรมการบริหาร 

  บริษัท อี๊สต์เอเชียติ๊ก 2010 (ประเทศไทย) จำากัด  

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ๆ

   บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มี

   การดำารงตำาแหน่งที่สำาคัญในบริษัท/องค์กรอื่นๆ ประธาน

บริษัท เอเชียติ๊กอะคริลิค จำากัด

กรรมการบริหาร

บริษัท อี๊สต์เอเชียติ๊ก (ประเทศไทย) จำากัด

   การดำารงตำาแหน่งในกิจการท่ีแข่งขัน/เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี



รายงานประจำาปี 2559  
บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำากัด (มหาชน)18

Annual Report
รายงานประจำป�

2016

2559

นายรักชัย  สกุลธีระ 
อายุ 56 ปี

ตำาแหน่ง - กรรมการบริหาร

- ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

- เลขานุการบริษัท

วัน/เดือน/ปี	ที่ได้รับการแต่งตั้ง กรรมการบริหาร - 26 เมษายน 2559

ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน - 27 กรกฎาคม 2558

เลขานุการบริษัท - 11 พฤศจิกายน 2559

การศึกษา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (M.B.A.)

International Program มหาวิทยาลัย กรุงเทพ

- Graduate Diploma in Auditing มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณสมบัติทางวิชาชีพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

การอบรมหลักสูตรกรรมการ ไม่มี

จำานวนหุ้นที่ถือในบริษัท	(%)			 ไม่มี

-	คู่สมรส ไม่มี

-	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ไม่มี

กรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ในการทำางาน 2558 - ปัจจุบัน                  - กรรมการบริหาร

- ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

2559 - ปัจจุบัน     - เลขานุการบริษัท

  บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำากัด (มหาชน)

2557 - 2558                       - กรรมการตรวจสอบ

- กรรมการอิสระ

  บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำากัด (มหาชน)

2556 - General Director

  S & B Foods Supply Company Limited

2553-2556 - Corporate Director

  Amcor Packaging Bangkok PLC.

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ๆ

   บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มี

   การดำารงตำาแหน่งที่สำาคัญในบริษัท/องค์กรอื่นๆ ไม่มี

   การดำารงตำาแหน่งในกิจการท่ีแข่งขัน/เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี
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ดร. อนุพันธ์  กิจนิจชีวะ 
อายุ 54 ปี
ตำาแหน่ง - ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับการแต่งตั้ง 26 เมษายน 2559
การศึกษา - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ทางการบริหารการพัฒนา)

  คณะรัฐประศาสนศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  (NIDA) 
- Senior Executive Program
  สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (กฎหมายธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณสมบัติทางวิชาชีพ ใบอนุญาตให้เป็นทนายเลขที่ 18024/2529
การอบรมหลักสูตรกรรมการ - Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE 26/2016)

- Role of the Chairman Program (RCP 38/2016)  
- Advanced Audit Committee Program ( AACP 17/2014) 
- Director Certification Program (DCP 130/2010)  
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำารงตำาแหนง่กรรมการในบรษัิทอ่ืน ๆ
จำานวนหุ้นที่ถือในบริษัท (%) ไม่มี
- คู่สมรส ไม่มี
- บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง 
กรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ในการทำางาน 2557 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
  บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำากัด (มหาชน)

2557 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
  บริษัท ทีโอที จำากัด (มหาชน)

2557 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ฮิวแมนิก้า จำากัด
2547 - ปัจจุบัน - หุ้นส่วนอาวุโส บริษัท สำานักกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จำากัด
2556 - 2557 - กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

  บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำากัด (มหาชน)        
การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ๆ
  บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

  บริษัท ทีโอที จำากัด (มหาชน)
  การดำารงตำาแหน่งที่สำาคัญในบริษัท/องค์กรอื่นๆ - กรรมการ บริษัท ฮิวแมนิก้า จำากัด 

- หุ้นส่วนอาวุโส บริษัท สำานักกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จำากัด
- อนุกรรมการ 
- คณะกรรมการพัฒนากฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปกป้องคุ้มครองสัตว์  
  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- ท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิ 
- คณะกรรมการติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์
  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

  การดำารงตำาแหน่งในกิจการท่ีแข่งขัน/เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี
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นายแจน แดม ปีเดอร์เซ่น 

อายุ 64 ปี
ตำาแหน่ง - กรรมการตรวจสอบ

-  กรรมการอิสระ
วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับการแต่งตั้ง 23 เมษายน 2558
การศึกษา - Diploma

- EAC’s full time course in Business Administration
- Management Finance, 
  Strategy and Marketing at IMD, Switzerland

การอบรมหลักสูตรกรรมการ Director Accreditation Program (DAP 125/2559)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

จำานวนหุ้นที่ถือในบริษัท (%) ไม่มี
- คู่สมรส ไม่มี
- บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง 
กรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ในการทำางาน 27 ก.ค. 2558 - ปัจจุบัน                      -  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำากัด (มหาชน)

2556 - 2558  -  กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน
บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำากัด (มหาชน)

2556 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
-  Novanta Co., Ltd.                                        
-  Berli Asiatic Soda Company Limited
-  Holm Machinery Asia Co., Ltd.

2556 – 2558 กรรมการบริหาร
- Dan Thai Machinery Co., Ltd.  
- Flux International Co., Ltd.

2543 – 2555 - COO of Brenntag Asia Pacific Co., Ltd. Thailand 
2553 – 2554   - CEO of EAC Industrial, Ingredients, Thailand

Sr. Vice President, the EAC Group of Company
การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ๆ

  บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มี

  การดำารงตำาแหน่งที่สำาคัญในบริษัท/องค์กรอื่นๆ กรรมการบริหาร
- Novanta Co., Ltd.
- Berli Asiatic Soda Co., Ltd.
- Holm Machinery Asia Co.,Ltd.

  การดำารงตำาแหน่งในกิจการท่ีแข่งขัน/เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี
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นายกุลเวช  เจนวัฒนวิทย์ 
อายุ 52 ปี
ตำาแหน่ง - กรรมการตรวจสอบ

- กรรมการอิสระ
วัน/เดือน/ปี	ที่ได้รับการแต่งตั้ง 23 เมษายน 2557
การศึกษา  - ปริญญาโทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

 Massachusetts Institute of Technology (สหรัฐอเมริกา)
 - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงินและธุรกิจระหว่างประเทศ ์

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร
-  ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ - Director Certification Program: DCP 14/2002  

  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
จำานวนหุ้นที่ถือในบริษัท	(%)			 ไม่มี
-	คู่สมรส ไม่มี
-	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ไม่มี
กรรมการและผู้บริหาร
ประสบการณ์ในการทำางาน 2557 – ปัจจุบัน   - กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำากัด (มหาชน) 
2556 – ปัจจุบัน - ที่ปรึกษาโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ

ต่อต้านการทุจริต สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
2555 – ปัจจุบัน -  กรรมการบริษัท บียอนด์กรีน จำากัด

-  กรรมการบริษัท บียอนด์โพรฟิต จำากัด 
2554 – ปัจจุบัน - กรรมการอำานวยการและเหรัญญิก 

มูลนิธิเด็กโสสะ แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
2554 – ปัจจุบัน - กรรมการ ยุวพุทธิกมูลนิธิ

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ๆ

   บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มี

   การดำารงตำาแหน่งที่สำาคัญในบริษัท/องค์กรอื่นๆ - ที่ปรึกษาโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
  ในการต่อต้านการทุจริต  
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)                                                                                                                   
- กรรมการ บริษัท บียอนด์กรีน จำากัด
- กรรมการ บริษัท บียอนด์โพรฟิต จำากัด  
- กรรมการอำานวยการและเหรัญญิก
  มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
- กรรมการ ยุวพุทธิกมูลนิธิผผ

   การดำารงตำาแหน่งในกิจการท่ีแข่งขัน/เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี
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เลขานุการบริษัท

นายรักชัย  สกุลธีระ 
อายุ 56 ปี

ตำาแหน่ง - กรรมการบริหาร

- ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

- เลขานุการบริษัท

วัน/เดือน/ปี	ที่ได้รับการแต่งตั้ง กรรมการบริหาร - 26 เมษายน 2559

ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน - 27 กรกฎาคม 2558

เลขานุการบริษัท - 11 พฤศจิกายน 2559

การศึกษา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (M.B.A.)

International Program มหาวิทยาลัย กรุงเทพ

- Graduate Diploma in Auditing มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณสมบัติทางวิชาชีพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

การอบรมหลักสูตรกรรมการ ไม่มี

จำานวนหุ้นที่ถือในบริษัท	(%)			 ไม่มี

-	คู่สมรส ไม่มี

-	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ไม่มี

กรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ในการทำางาน 2558 - ปัจจุบัน                  - กรรมการบริหาร

- ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

2559 - ปัจจุบัน     - เลขานุการบริษัท

  บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำากัด (มหาชน)

2557 - 2558                       - กรรมการตรวจสอบ

- กรรมการอิสระ

  บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำากัด (มหาชน)

2556 - General Director

  S & B Foods Supply Company Limited

2553-2556 - Corporate Director

  Amcor Packaging Bangkok PLC.

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ๆ

   บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มี

   การดำารงตำาแหน่งที่สำาคัญในบริษัท/องค์กรอื่นๆ ไม่มี

   การดำารงตำาแหน่งในกิจการท่ีแข่งขัน/เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี
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คณะผู้บริหาร

นายพงษ์สิน ม่วงศรี
ผูจ้ดัการฝ่ายความปลอดภยัฯ และระบบงาน

นายธนวัฒน์ กุลประเสริฐรัตน์
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล/กฎหมาย

นายธเนตร ขำาเชิดชูไชย
ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติคส์ 

นายวิวัฒน์ หอมละออ
ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน

น.ส.สมจิตร บุญพิบูลย์มิตร
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี/การเงิน

นายโยทิน ธำารงเสาวภาคย์
ผู้จัดการฝ่ายผลิต Casting

นายสุจิตร ศรีเวทย์บดี
กรรมการผู้จัดการและผู้จัดการฝ่ายพาณิชย์

นายรักชัย  สกุลธีระ
ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชี และการเงิน

นายไพรัช ขำาดี
ผู้จัดการฝ่ายผลิต Extrusion
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นางมัสยา รุ่งเรือง.

เลขานุการกรรมการผู้จัดการ

นายพงศ์ธร ชื่นเจริญ
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

นายพงศ์สันต์ อัศวะศิริจินดา
ผู้จัดการฝ่ายขายและผลิตภัณฑ์

นายอุดมศักดิ์ เทียนจันทร์
ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง

นางจันจิรา ทุมสอน
ผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ

นางหนึ่งฤทัย บุญเพ็ชร
ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและเทคนิค

นายวิทยา มงคลขจิต
ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคอล เช็นเตอร์

น.ส.ธณัย์จริา คณุาธิปศรตีระกลู
ผู้ตรวจสอบภายใน

นางสมปอง อัศวะศริจินิดา
ผู้จัดการแผนกธุรการขาย  (ในประเทศ)
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โครงสร้างเงินทุน

บริษัท มีทุนจดทะเบียน 121,500,000.00 บาท แบ่งออกเป็น 121,500,000 หุ้น (หุ้นสามัญจำานวน 121,500,000 หุ้น) 

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท  หุ้นทั้งหมดได้ออกชำาระเต็มมูลค่าแล้ว

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ณ	วันที่	30/12/2559

ลำาดับที่ ชื่อ/สกุล จำานวนหุ้น
%	ของจำานวน	
หุ้นทั้งหมด

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

2. บริษัท เอเชียติ๊ก อะคริลิค จำากัด    41,450,530 34.12

3. บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์  (ประเทศไทย) จำากัด เพื่อผู้ฝาก 25,510,080     21.00

ยอดรวมทุนชำาระแล้ว 118,334,970 97.40

นโยบายการจ่ายเงินปันผล   :  บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราที่ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเป็นคราว ๆ  ไป

หมายเหตุ	   :  รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จัดเรียงโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด
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การถือครองหุ้นของผู้บริหารอันดับสูง

รายชื่อ
จำานวนหุ้น
ต้นปี

จำานวนหุ้น
ระหว่างปี

จำานวนหุ้น
ปลายปี

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

2.   นายธนวัฒน์  กุลประเสริฐรัตน์  21,000  21,000  21,000

3.   นายพงษ์สิน  ม่วงศรี 2,000 2,000 2,000

4.   นายธเนตร  ขำาเชิดชูไชย  2,000  2,000  2,000

5.   นางสาวสมจิตร  บุญพิบูลย์มิตร ไม่มีการถือครองหุ้น  -  -

รายชื่อ
จำานวนหุ้น
ต้นปี

จำานวนหุ้น
ระหว่างปี

จำานวนหุ้น
ปลายปี

1. นางสาวแอนนี่ โซเฟีย เวียร์แมน ไม่มีการถือครองหุ้น - -

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

3. ดร.เบนจามิน  เจมส์  แฮร์รีส ไม่มีการถือครองหุ้น - -

4. นายทาโมสึ  ทามากิ ไม่มีการถือครองหุ้น - -

5. นายฮานล์ เฮ็นริค เมลชัวร์ ไม่มีการถือครองหุ้น - -

6. นายรักชัย  สกุลธีระ ไม่มีการถือครองหุ้น - -

7. ดร.อนุพันธ์  กิจนิจชีวะ ไม่มีการถือครองหุ้น - -

8. นายแจน แดม ปีเดอร์เซ่น ไม่มีการถือครองหุ้น - -

9. นายกุลเวช  เจนวัฒนวิทย์ ไม่มีการถือครองหุ้น - -

การถือครองหุ้นของกรรมการบริษัท
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 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทเป็นผู้ผลิตและจำาหน่ายแผ่นอะคริลิคแบบหล่อ(cell cast acrylic sheet) และผลิตภัณฑ์พลาสติกระบบเครื่องรีด (extruded 

plastic materials) หลากหลายประเภทตามประเภทของวัตถุดิบพลาสติกที่ใช้ในการผลิต เช่น แผ่น ABS แผ่น HIPS (ไฮอิม

แพคโพลีสไตรีน) และแผ่น PP ทั้งประเภทแผ่นและม้วน เป็นต้น

1.	ผลิตภัณฑ์ของบริษัทจำาแนกตามขบวนการผลิตได้ดังต่อไปนี้
1.1	สายการผลิตอะคริลิคแบบหล่อ	(cell	cast	acrylic	production	lines)
สายการผลิตดังกล่าวผลิตแผ่นอะคริลิคซ่ึงผลิตจาก โมโนเมอร์ MMA (methylmethacrylate monomer) ซ่ึงเป็นวัตถุดิบเหลว 

ท่ีใช้ในการผลิตหลัก แผ่นอะคริลิคแต่ละชนิดมีคุณสมบัติในการใช้งานข้ึนรูปต่างกัน ซ่ึงสามารถทำาได้ท้ังแผ่นใสหรือ 

ผลิตหลากหลายเกรดหลายสีเช่นแผ่นสีโปร่งแสงหรือทึบแสงเป็นต้น แผ่นอะคริลิคมีคุณสมบัติพิเศษคือเม่ือได้ผ่านการอบ 

ด้วยความร้อนสูงจะอ่อนตัวลงสามารถดัดหรือข้ึนรูปได้ด้วยกรรมวิธีข้ึนรูปต่างๆ ตามแบบท่ีต้องการ เมือเย็นตัวลงแผ่นจะแข็งตัวและ

คงสภาพตามแบบท่ีข้ึนรูปไว้  แผ่นอะคริลิคมีนำา้หนักเบาทนแรงกระแทกมากกว่ากระจกถึง 8 เท่า สามารถแกะสลักพ่นสีหรือทำาการ

พิมพ์ซิลค์สกรีนเป็นรูปหรือลวดลายต่างๆ ได้ จึงนิยมนำามาใช้ทดแทนวัสดุหลายชนิดเช่น กระจก เหล็ก อลูมิเนียม หรือไม้อัดเป็นต้น 

สามารถใช้เป็นวัสดุในการตกแต่งบ้านและอาคารสำานักงาน เช่นทำาอ่างนำา้หรือสุขภัณฑ์ชนิดต่างๆ และใช้สอยตามอเนกประสงค์  

เช่นแผ่นลอนหลังคาบ้าน ตู้โชว์สินค้า และเฟอร์นิเจอร์ ป้ายโฆษณา เป็นต้น ปัจจุบันบริษัทสามารถผลิตแผ่นอะคริลิคท่ีมีความหนา

ต้ังแต่ 0.8 ถึง 40 มิลลิเมตร และมีหลายขนาดให้เลือก

บริษัททำาการผลิตแผ่นอะคริลิคแบบหล่อจาก 3 สายการผลิต โดยมีกำาลังการผลิตรวมท้ังส้ินท่ี 10,000 ตันต่อปี โดยแผ่นอะคริลิคท่ี

ผลิตและจำาหน่ายได้จำาแนกตามการใช้งานในประเภทต่างๆ ได้ดังน้ี

 (1)	แผ่นอะคริลิคเกรดท่ีใช้งานท่ัวไป	(General	Purpose	grade) โดยบริษัทผลิตและจำาหน่ายภายใต้ช่ือและเคร่ืองหมายการค้า 

Moden Glas และ Sign Ad ซ่ึงนิยมใช้กันแพร่หลายในการผลิตป้ายไฟโฆษณาและการทำาช้ินงานแปรรูปประเภทต่างๆ ตลอดจนใช้เป็น 

วัสดุตกแต่งภายใน และภายนอกอาคาร แผ่นอะคริลิคดังกล่าวมีให้เลือกหลายขนาดหลายความหนาท้ังแผ่นใสและแผ่นหลากหลายสี ซ่ึง

สามารถผลิตในสีต่างๆ ให้ตรงตามตวามต้องการในการใช้งานของลูกค้าแต่ละราย เน่ืองจากบริษัทมีความชำานาญพร้อมเคร่ืองมืออุปกรณ์

และห้องวิจัยท่ีใช้ในการเทียบสี หรือทำาการ match สีได้อย่างแม่นยำาและรวดเร็วอีกท้ังสามารถรับประกันคุณภาพด้านการออกแสงและ

ความคงทนต่อการใช้งานภายนอกตามสภาพภูมิอากาศท่ีร้อนหรือหนาวได้ (warranty for weatherability test for outdoor application) 

 (2)	 แผ่นอะคริลิคสุขภัณฑ์	(saniware	grade	or	bathtub	grade) แผ่นอะคริลิคเกรดสุขภัณฑ์น้ีใช้ในการข้ึนรูปเป็น 

อ่างอาบนำา้ และสุขภัณฑ์ชนิดอ่ืนๆ เช่น ถาดอาบนำา้ฝักบัว (shower tray) หรือ อ่างล้างหน้า เป็นต้น ซ่ึงจำาหน่ายโดยตรงถึงผู้ผลิต

อ่างสุขภัณฑ์ท้ังในประเทศและต่างประเทศในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค ภายใต้ช่ือ “Lucite TS” และ “Moden Glas”

 (3)	แผ่นอะคริลิคเกรดพิเศษ	(specialty	grade	หรือ	Functional	acrylic	sheet) เป็นแผ่นอะคริลิคเกรดพิเศษท่ีบริษัทได้พัฒนา

ข้ึนให้เหมาะกับการใช้งานเฉพาะตามความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมเป็นสำาคัญ เช่น แผ่นอะคริลิคทนต่อแรงกระแทก

สูง (impact modified acrylic sheet) มีคุณสมบัติทนทานแรงกระแทกมากกว่าอะคริลิคธรรมดาถึง 6 เท่า หรือแผ่นอะคริลิคท่ีออกแสงด้าน

ข้าง (edge lighting acrylic panel) ท่ีเหมาะในการใช้ผลิตป้ายไฟท่ีใช้ LED เพ่ือความบางและเบาของตัวป้ายไฟและช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า

และมีความสวยงามในการผลิตป้ายไฟมากข้ึน นอกจากน้ัน บริษัทยังได้มีการแนะนำาแผ่นอะคริลิค ”Magic Colors” ท่ีให้สีแตกต่างกัน 

ระหว่างการใช้เปิดไฟและปิดไฟ เพ่ือให้ความรู้สึกท่ีแตกต่างกันของป้ายไฟในเวลากลางวันและกลางคืน และล่าสุดท่ีแนะนำาในปีทีผ่านมา

คือ Acrylic LED Block คือการทำาแผ่นหนาต้ังแต่ 10มม. ถึง 30มม. ในสีต่างๆ เช่น เหลือง นำา้เงิน ส้ม และสีขาว เพ่ือใช้กับ LED ในการ

ออกไฟโดยแผ่นดังกล่าวสามารถทำาเป็นรูปตัด (die cut) เป็นตัวอักษรหรือเป็นแบบต่างๆ ท่ีต้องการท่ีเน้นการออกสีสันท่ีสวยงามข้ึน เป็นต้น
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1.2	สายการผลิตแผ่นพลาสติกระบบเครื่องรีด	(Extrusion	Lines)
นอกจากการผลิตแผ่นอะคริลิคแบบหล่อแล้ว บริษัทยังสามารถผลิตแผ่นอะคริลิคระบบเคร่ืองรีดท่ีเน้นลวดลายบนผิวแผ่น  

(extruded acrylic panel with patterns effect) และแผ่นใสเรียบ เพื่อใช้ในการทำากรอบรูปหรือเป็นผนังตกแต่งบ้านออฟฟิต หรือ

เป็นฉากกัน้ห้องอาบนำา้ (shower panel) เป็นตน้ ซ่ึงในปีท่ีผา่นมาบรษัิทไดพ้ฒันาแผน่อะครลิคิเกรดพิเศษท่ีใช้ป้องกนัแสงสะท้อน 

(anti-glare หรือ anti- light reflection acrylic sheet) เหมาะอย่างย่ิงสำาหรับเป็นฉากหรือแผงกั้นในสถานท่ีท่ีไม่ต้องการให้ 

แสงไฟหรือแสงแดดท่ีจรัสจ้ามารบกวนสายตาระหว่างทำางาน บริษัทยังผลิตพลาสติคอีกหายหลากชนิดด้วยระบบเครื่องรีด 

เช่น แผ่น ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) แผ่น HIPS (High Impact Polystyrene) ซึ่งมีคุณสมบัติในการขึ้นรูป 

เหมอืนกนัเพียงแตม่คีวามคงทนตอ่สารเคมแีละแรงกระแทกท่ีแตกตา่งกนั ซ่ึงแผ่นท้ังสองประเภทนยิมใช้แพรห่ลายในการขึน้รปู

เป็นผนังภายในตู้เย็นและเครื่องใช้ไฟฟ้า ตลอดจนใช้ข้ึนรูปเป็นชิ้นส่วนประกอบท้ังภายในและภายนอกยานยนตร์ นอกจากนั้น

บริษัทยังผลิตแผ่นพลาสติกอีกหลายชนิดเช่น PP Profile /Core Flute แผ่น PE แผ่น HDPE (high density polyethylene) และ

แผ่น pMMA capped ABS  ซึ่งเป็นแผ่นพันธ์ผสมระหว่าง ABS แต่เคลืือบผิวหน้าด้วยอะคริลิค ซึ่งให้คุณสมบัติในการขึ้นรูปดี

และมีผิวหน้าที่คงทน เหมาะในการขึ้นรูปสำาหรับชิ้นงานที่ต้องการความเงางามของผิวอะคริลิค

2.	การตลาดและภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมเดียวกัน	(Marketing	and	Competitive	Industrial	Situations)
2.1	การพัฒนาทางการตลาด
แผ่นอะคริลิค	(Acrylic	Sheet):	
นอกเหนอืจากการเดนิหนา้อย่างตอ่เนือ่งในการพฒันาสตูร เคร่ืองมือและขบวนการตรวจสอบคณุสมบัตแิผน่อะคริลคิแลว้ บรษัิท

ยังคงให้ความสำาคญัในการวางแผนการพฒันาผลติภณัฑอ์ะคริลคิท่ีมีคณุสมบัตพิเิศษตามความตอ้งการของตลาดและลกูคา้ภายใน

และต่างประเทศ ซึ่งที่ดำาเนินการแล้วและอยู่ในช่วงการวางตลาด ได้แก่ แผ่นอะคริลิคนำาแสงเพื่อใช้ในวงการทำาป้ายไฟบอกทาง 

(directory signs) และป้ายโฆษณาในรูปแบบต่างๆ (Commercial signage materials) แผ่นอะคริลิคป้องกันการสะท้อนของแสง

(anti glare/ anti- reflection) และแผ่นอะคริลิคท่ีให้สีแตกต่างระหว่างเปิดไฟและปิดไฟ หรือท่ีเรียกว่าแผ่นอะคริลิค  

Magic colors เป็นต้น ท้ังน้ีบริษัทได้จัดการด้านการพัฒนาสินค้าท้ังแผ่นอะคริลิคและแผ่นพลาสติกอ่ืนๆ ในระบบเครื่องรีด  

(other extruded plastic materials) โดยมคีณะกรรมการพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่ (New Product Development Team) อนัประกอบ

ด้วยทีมงานที่เป็นผู้ดำาเนินการศึกษาขบวนการผลิตและตลาด ซึ่งจะมีการประชุมติดตามความคืบหน้าประจำาทุกเดือน

 แผ่นพลาสติคอื่นๆ ระบบเครื่องรีด ( various extruded plastic materials) : บริษัทให้ความสำาคัญกับการพัฒนา

ผลติภณัฑ์ใหม่ของพลาสตกิอ่ืนๆ ในระบบเครือ่งรดี เชน่เดยีวกบัแผนการพฒันาแผน่อะคริลคิท้ังนีข้บวนการพฒันาและการศกึษา

การตลาดของผลิตภัณฑ์ท่ีอยู่ในแผน. การพัฒนาฯดังกล่าวจะดำาเนินการโดยคณะกรรมการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุดเดียวกัน 

ภารกิจที่บริษัทเน้นให้คณะกรรมการดังกล่าวจัดลำาดับความสำาคัญเร่งด่วนในปี 2556-2557 นี้ ได้เร่งศึกษาความเป็นไปได้ในการ

เพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพการผลิตของเครื่องจักรในแต่ละเครื่องที่มี ให้สามารถผลิตทั้งสินค้าเดิม และสินค้าใหม่ที่

เป็นพลาสติกชนิดอื่นๆ ที่ยังไม่เคยผลิตมาก่อน หรือเป็นแผ่นที่บางมากกว่าที่เคยผลิตเช่นแผ่นบางที่ 0.35 มิล เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อ

รองรับการปรับพอร์ตสินค้า( products portfolio) ให้เป็นไปตามแผนการดำาเนินการธุรกิจระยะยาวของบริษัทให้เหมาะกับภาวะ

การณ์แข่งขันที่อาจเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
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2.2	แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและภาวะการณ์แข่งขัน
แผ่นอะคริลิค	(acrylic	sheet):	
อาจกล่าวได้ว่าอุปสงค์ของการใช้แผ่นอะคริลิคในปี 2559 มีความแตกต่างกันบ้างระหว่างในประเทศ และต่างประเทศโดยเฉพาะ

ในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค กล่าวคืออุปสงค์ในประเทศได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวมในประเทศ ได้แก ่ภาวะตลาด 

ที่ซบเซาจากเศรษฐกิจและความเสียหายจากการเกษตรที่สืบเนื่องจากฝนแล้งในช่วงต้นปี และภาวะนำ้าท่วมในช่วงปลายปีที่ผ่าน

มา สำาหรับการแข่งขันในด้านราคาก็คงมีผลบ้างต่อผลประกอบการในช่วงปลายปี 2559 อันเกิดจากผลกระทบของราคาวัตถุดิบ

หลักได้แก่ MMA (Methyl Methacrylate Monomer) เพิ่มสูงข้ึนมากโดยเฉพาะในไตรมาสสุดท้ายของปีท่ีผ่านมาซ่ึงบริษัทไม่

สามารถผ่านต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นได้ทั้งหมดจึงทำาให้ผลกำาไรเบื้องต้นของอะคริลิคในไตรมาส 4 ลดตำ่าลง ทั้งนี้เป็นเพราะ

ภาวะการแข่งขันท่ีรุนแรงจากการท่ีมีกำาลังการผลิตโดยรวมหรืออุปทานรวมท่ัวโลกยังมีกำาลังการผลิตเหลือมากกว่าอุปสงค์หรือ

ความต้องการของตลาดทั่วโลก สำาหรับตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค แม้ในปีที่ผ่านมาจะยังคงได้รับผล 

กระทบจากการแข่งขันดา้นราคาท่ีคอ่นข้างรนุแรงและไร้เหตผุล แตน่บัไดว้า่เป็นความสามารถของฝา่ยขายตา่งประเทศท่ีสามารถ

ปรบักลยุทธ์ในการเพิม่ยอดขายแผน่อะครลิคิไดใ้นตลาดท่ีสำาคญั เช่น จนี เกาหลีใต ้และตะวนัออกกลางบางประเทศ และท่ีสำาคญั

คอืการขายท่ีรกัษาราคาเฉลีย่ให้สงูกวา่ราคาเฉลีย่ของตลาดตา่งประเทศโดยการปรบักลยุทธก์ารเฉลีย่ราคาดว้ยความหลากหลาย

ของผลิตภัณฑ์หรือ product mix sales strategy ซึ่งจากภาวะการณ์ตลาดและการแข่งขันที่มีผลกระทบต่อการขายแผ่นอะคริลิค

ท้ังในประเทศและตา่งประเทศท่ีกลา่วไวด้งักลา่วข้างตน้นีค้งยังจะสรา้งผลกระทบตอ่การดำาเนนิการดา้นการขายและการตลาดของ

แผน่อะครลิคิในปี 2560 น้ี โดยเฉพาะในตน้ถงึกลางปี 2560 อย่างแนน่อนซ่ึงทางผูบ้รหิารของบรษัิทจำาเป็นตอ้งตดิตามสถานการณ์

และปรับกลยุทธ์การขายและการตลาดให้เหมาะสมเพื่อรักษาทั้งด้านส่วนแบ่งการตลาดของแผ่นอะคริลิคและรักษาผลกำาไรไม่ให้

ได้รับผลกระทบมากนัก

แผ่นพลาสติกอื่นๆในระบบเครื่องรีด	(other	extruded	plastic	materials)	:	
ในปีท่ีผ่านมา แม้บริษัทยังคงรักษาปริมาณการขายแผ่นพลาสติกอ่ืนๆ ในระบบเคร่ืองรีดได้ลดน้อยลงจากปีท่ีผ่านมาและยังคง

สามารถรักษาผลกำาไรจากการขายแผ่นพลาสติกหลากหลายดังกล่าวนี้ก็ตามแต่บริษัทได้ตระหนักและมองถึงปัญหาท่ีจะเกิดข้ึน

ในปีต่อๆไปข้างหน้า ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อการขายการตลาดของแผ่น ABS และแผ่น HIPS โดยเฉพาะท่ีใช้แผ่นดังกล่าว 

ในอุตสาหกรรมผลิตตู้เย็นและเครื่องใช้ไฟฟ้าในประเทศ อันเนื่องมาจากการท่ีผู้ผลิตหลายรายในอุตสาหกรรมเหล่านั้น 

ได้มีการลงทุนสร้างและติดตั้งเครื่องผลิตแผ่น ABS และ HIPS เพ่ือใช้เอง ปริมาณการขายแผ่นดังกล่าวของบริษัทและ 

คู่แข่งขันจึงลดน้อยลงอย่างมีนัยสำาคัญ ซ่ึงดังท่ีได้อธิบายก่อนหน้านี้แล้วว่าผู้บริหารของบริษัทได้กำาหนดเป็นนโยบายท่ีสำาคัญ 

ในการท่ีบริษัทต้องเร่งดำาเนินการและให้ความสำาคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเครื่องจักร 

ในระบบเครื่องรีดให้สามารถผลิตแผ่นพลาสติกท่ีมีความหลากหลายเพื่อใช้กับอุตสาหกรรมอ่ืน ท้ังนี้เพื่อลดความเสี่ยง 

จากการเปลี่ยนแปลงของตลาดที่เกิดขึ้น ซึ่งถือเป็นการปรับพอร์ตผลิตภัณฑ์ในระยะยาว 

3.	นโยบายการผลิตที่สำาคัญ
ตามการเปลี่ยนแปลงไปของการตลาดและช่องทางการจัดจำาหน่าย บริษัทจึงได้กำาหนดนโยบายและแนวทางในการจัดการพอร์ต

ของผลิตภัณฑ์เพื่อคงกำาลังการผลิตการจำาหน่ายให้เป็นไปตามแผนและกลยุทธในดำาเนินการทางธุรกิจดังต่อไปนี้

 1)  บริษัทถือเป็นนโยบายลำาดับต้นๆ ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องคำานึงและมีส่วนร่วมในการรักษาและรับผิด

ชอบตอ่นโยบายความปลอดภัยอาชวีอนามยัและสิ่งแวดล้อมของบรษิทั ทีจ่ะถือความปลอดภยัในการทำางานของพนักงานทกุคน 

เป็นสิ่งท่ีสำาคัญสูงสุด ตลอดจนการรักษาความสะอาดสุขอนามัยของสถานท่ีทำางานเพื่อสุขภาพของตัวพนักงาน และ 

การดำาเนินกิจการให้ปลอดจากพิษภัยต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชน
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 2)  การปรับพอร์ตของผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะในสายการผลิตแผ่นพลาสติกระบบเครื่องรีด โดยการปรับเครื่องจักรและ

อุปกรณ์การผลิตให้มีขีดความสามารถในการผลิตแผ่นพลาสติกหลากหลาย ตั้งแต่ผลิตท่ีความหนาท่ีบางลงเพื่อเหมาะ 

ในการใช้กับงานการข้ึนรูปอื่นๆ รวมท้ังสามารถผลิตแผ่นพลาสติกชนิดอ่ืนๆ ท่ียังไม่เคยผลิตมาก่อน เช่น PP sheet และ  

PP roll ในการใช้งานข้ึนรูปงานการบรรจุหีบห่อในอุตสาหกรรมต่างๆ แผ่น anti-static และแผ่น conductive ท่ีมีการใช้เฉพาะงาน

ในด้านบรรจุภัณฑ์พวกอีเลคโทนิก เป็นต้น

 3) เน้นเป็นนโยบายคุณภาพของบริษัทที่จะเป็นผู้นำาในการผลิตแผ่นอะคริลิคและผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่นๆ ที่ผลิตให้มี

คุณภาพสูงตามมาตรฐานที่กำาหนดเป็นที่ยอมรับของลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้บริษัทต้องสามารถออกใบรับรอง

คุณภาพในการใช้งานที่เหมาะสมได้

 4) ยังคงเน้นประสิทธิภาพการผลิตของเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต เพื่อลดความสูญเสีย ความสิ้นเปลืองใน

กระบวนการผลิต การจัดเก็บและการขนส่ง

         5)  บรษัิทให้ความสำาคญัในการวจิยัพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่โดยเฉพาะผลติภณัฑพ์เิศษท่ีมมูีลคา่เพิม่ โดยถอืเป็นนโยบาย

ทางการค้าของบริษัท 

         6)  ส่งเสริมการพัฒนาทักษะความรู้ของบุคคลากรอย่างต่อเนื่อง
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 ปัจจัยความเสี่ยง

นอกเหนือจากการกำาหนดปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำาเนินการทางธุรกิจท่ีผู้บริหารต้องมีการทบทวนปัจจัยความเสี่ยงในแต่ละปี 

และนำาเสนอต่อกรรมการพิจารณาแล้ว บริษัทยังได้กำาหนดหัวข้อความเสี่ยงที่อาจมีต่อการผลิต ความเสี่ยงต่อการประกอบธุรกิจ

และปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการตลาดและแข่งขัน ความเสี่ยงในการบริหารและการจัดการ  และความเสี่ยงท่ีอาจมีจากการ 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งได้วิเคราะห์ไว้ดังนี้

1.	ความเสี่ยงเกี่ยวกับการผลิต

ความเสี่ยงท่ีเกี่ยวกับการผลิตท่ีมีความสำาคัญในการดำาเนินการธุรกิจของบริษัทท่ีพึงประเมินได้คงเป็นเรื่องของความเสี่ยงในการ

จดัหาวตัถดุบิหลกัท่ีใชใ้นการผลติแผน่อะครลิคิและแผ่นพลาสตกิอ่ืนๆ ในระบบเคร่ืองรดี ซ่ึงบรษัิทเห็นวา่ความเสีย่งดา้นการจดัหา

วัตถุดิบหลักทั้ง MMA ที่เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตแผ่นอะคริลิคแบบหล่อ และเม็ดพลาสติกหลักที่ใช้ในการผลิตแผ่นพลาสติก

ระบบเครื่องรีดเช่น ABS HIPS PP PE PS นั้น ล้วนแต่มีการทำาข้อตกลงในการสั่งซื้อและมีการวางแผนการจัดซื้อตามปริมาณ

การวางแผนการผลิตในแต่ละเดือน และมีการเก็บสต๊อกสำารองเท่าท่ีจำาเป็นและมีการทบทวนแผนทุกๆ เดือนอยู่แล้ว อีกท้ัง 

ยังสามารถจัดซ้ือจัดหาวัตถุดิบดังกล่าวได้มากกว่าหนึ่งราย ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตและจำาหน่ายวัตถุดิบในประเทศ แต่ใน 

กรณฉุีกเฉินหรอืจำาเป็นบรษัิทกส็ามารถจดัหาจากผูผ้ลติและจำาหนา่ยในตา่งประเทศไดเ้ช่นกนั ซ่ึงในรอบสบิกวา่ปีท่ีผา่นมาไม่เคย

เกิดเหตุการณ์ขาดแคลนวัตถุดิบดังกล่าวแต่อย่างใด

อย่างไรกต็ามความเสีย่งท่ีเกีย่วกบัวตัถดุบิท่ีอาจมผีลกระทบตอ่ผลการดำาเนนิงานในแตล่ะปีคงเป็นเรือ่งของราคาท่ีอาจเปลีย่นแปลง

ไปในทางบวกหรือลบได้อย่างท่ีอาจไม่คาดถึงได้ ซ่ึงเป็นปัจจัยความเสี่ยงท่ีสำาคัญท่ีผู้บริหารของบริษัทต้องติดตามสถานการณ์

การเปลี่ยนแปลงด้านราคาของวัตถุดิบที่อาจเปลี่ยนทั้งในแง่บวกและในแง่ลบอย่างใกล้ชิด และต้องติดตามภาวะการแข่งขันของ

คู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกันทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งอาจมีทั้งผลกระทบในเชิงบวกและในเชิงลบ ซึ่งในบางกรณีที่การ

แข่งขันคอ่นข้างรนุแรงและอาจมีการแข่งขันกนัมากในดา้นราคา ซ่ึงจะเป็นการยากท่ีบรษัิทจะข้ึนราคาสนิคา้ให้ไดม้ากเท่าท่ีตน้ทุน

การผลิตสูงขึ้นจากราคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นมาก จึงอาจกระทบต่อผลประกอบการได้เช่นกัน 

2.	ความเสี่ยงในด้านการประกอบธุรกิจ

	 2.1	 ความเสี่ยงในด้านการแข่งขัน  ดังท่ีกล่าวแล้วข้างต้นเกี่ยวกับภาวะการแข่งขันท่ีอาจมีผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงราคาวัตถุดิบหลัก ซ่ึงท่ีผ่านมาบริษัทได้เน้นในด้านการไม่แข่งขันตัดราคาแต่จะเลือกกำาหนดให้ราคาแปรผันตาม

ภาวะการแข่งขันที่ให้ราคาผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีราคาสูงในเกณฑ์ที่แข่งขันได้ (premium but competitive prices) ทั้งนี้ปัจจัยที่

สำาคญักค็อืการรกัษามาตรฐานคณุภาพและการบรกิารเปน็สำาคญั อกีทัง้บรษิทัใหค้วามสำาคญัในเรือ่งการบรกิารก่อนและหลงัการ

ขายด้านเทคนิคในการใช้งาน (technical sales services) และการออกใบรับรองท่ีเกี่ยวกับการใช้งานของผลิตภัณฑ์ เช่น 

weatherability test warranty เป็นต้น 

 นอกจากนั้นบริษัทยังให้ความสำาคัญต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ตามความต้องการของตลาดและเหมาะกับการ 

ใช้งานเฉพาะทาง ซึ่งทำาให้มูลค่าเพิ่มโดยไม่จำาเป็นต้องแข่งขันด้านราคามากนัก

 2.2	 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ซ่ึงบริษัทมีระบบการประกันผลกระทบดังกล่าวโดยเฉพาะ

ระหว่างค่าเงินบาทกับเงินดอลลาร์สหรัฐฯ โดยการทำา forward contract หรือ hedge กับธนาคารพาณิชย์ที่บริษัททำาธุรกรรมอยู่  

และคงตดิตามสถานการณต์ลอดเวลาเพือ่พรอ้มปรบักลยุทธทางการตลาดและการขายในการรักษาสมดลุย์และความเสีย่งระหวา่ง

การขายในประเทศและในต่างประเทศเท่าที่เห็นจำาเป็นและเหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆ
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 2.3		ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจัดซื้อจัดหาสินค้าของลูกค้ารายใหญ่ของบริษัท
ความเส่ียงดังกล่าวอาจมีผลกระทบโดยตรงหากลูกค้ารายใหญ่เกิดเปล่ียนแปลงนโยบายการจัดซ้ืออย่างไม่คาดถึงมาก่อน ซ่ึงบริษัทคงต้อง

รักษาสัดส่วนการผลิตและจำาหน่ายไม่ให้ส่วนแบ่งท่ีสูงมากตกกับลูกค้ารายหน่ึงรายใดมากเกินไป แต่จะพยายามกระจายการผลิตและขายให้มี

หลากหลายลูกค้ามากข้ึนเพ่ือป้องกันความเส่ียงดังกล่าวให้มากท่ีสุด และท่ีสำาคัญต้องกระจายสัดส่วนการผลิตและการจำาหน่ายให้ครอบคลุม

อุตสาหกรรมการใช้งานให้หลากหลายมากข้ึนเท่าท่ีจะเป็นไปได้ซ่ึงปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการดำาเนินการตามแนวนโยบายการผลิตดังกล่าว

ด้วยการปรับให้เคร่ืองรีดหลักแต่ละตัวสามารถผลิตแผ่นพลาสติกหลากหลายชนิดมากข้ึนเพ่ือเพ่ิมช่องทางการจัดจำาหน่ายสู่การใช้งานใน 

อุตสาหกรรมอ่ืนๆ มากข้ึน

3.	ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ

	 3.1		ความเส่ียงจากการซ้ือขายระหว่างกันกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่	
 แม้บริษัทจะมีการซ้ือวัตถุดิบบางรายการซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็น MMA ซ่ึงเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตแผ่นอะคริลิคแบบหล่อกับทาง 

Lucite International และหรือบริษัทในเครือข่าย แต่ก็เป็นไปด้วยความโปร่งใสโดยมีการซ้ือขายกันในราคาท่ีเป็นธรรมตามราคาตลาด 

ท่ีสามารถตรวจสอบได้จากข้อมูลและรายงานความเคล่ือนไหวด้านราคาของวัตถุดิบเคมีภัณฑ์ประเภทต่างๆ รวมท้ังราคา MMA ท่ีมีการ 

ซ้ือขายกันในตลาดแต่ละภูมิภาค ซ่ึงบริษัทมีการรับข้อมูลข่าวสารดังกล่าวแทบทุกวันทำาการ

 อน่ึงรายการซ้ือขายท่ีเช่ือมโยงระหว่างบริษัทกับ Lucite International ได้ผ่านการตรวจสอบอยู่เสมอว่ามีการดำาเนินการถูกต้อง

และโปร่งใสจากคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) และยังผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตท่ีได้รับการแต่งต้ังซ่ึง

จะสอบทานว่ารายการท่ีเช่ือมโยงกันน้ันมีการกำาหนดราคาซ้ือขาย ตามท่ีเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

 นอกจากรายการซ้ือวตัถดุบิดงักลา่วบรษัิทยงัเลอืกใชบ้รกิารตวัแทนขายแผน่อะครลิคิในตลาดตา่งประเทศในบางประเทศ

เท่านั้นที่ทาง Lucite International มีสำานักงานขายอยู่ในประเทศนั้นๆ เช่น ประเทศจีน เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย เป็นต้น ซึ่งจะมี

การตกลงเร่ืองค่านายหน้าในแต่ละแห่งท่ีแตกต่างกันตามท่ีเห็นว่าเหมาะสมร่วมกัน ซ่ึงหากมีการเปล่ียนแปลงใดๆ ในเร่ือง 

ตัวแทนจำาหน่ายภายหลัง บริษัทก็เห็นว่าไม่น่ามีปัญหาแต่อย่างใดท่ีบริษัทจะสามารถส่งตัวแทนขายของบริษัทไปดำาเนินการ 

รับช่วงการขายและการตลาดในประเทศน้ันๆแทนเน่ืองจากปัจจุบันก็มีการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าต่างประเทศแทบทุกรายอยู่แล้ว  

 3.2		ความเสี่ยงจากการครอบงำาของผู้ถือรายใหญ่ของบริษัทในด้านการบริหารและการจัดการ
 แม้ว่ากลุ่มบริษัท Lucite International รวมท้ังบริษัทในเครือและบริษัทเอเซียต๊ิก อะคริลิค จำากัด ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

ในร้อยละ 76.40 ของทุนจดทะเบียนที่ออกชำาระเต็มมูลค่าแล้ว ซ่ึงในทางทฤษฎีย่อมสามารถควบคุมมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้ ไม่ว่าจะเร่ืองการ

แต่งต้ังกรรมการ หรือการขอมติในบางเร่ืองท่ีต้องใช้มติเสียงส่วนใหญ่ของท่ีประชุมผู้ถือหุ้น แต่ในทางปฏิบัติมิได้เป็นเช่นน้ัน เพราะผู้ถือหุ้นและ

กรรมการท่ีมาจากการแต่งต้ังของผู้ถือหุ้นใหญ่จะเลือกการบริหารกิจการด้วยความโปร่งใส ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทมีการเลือกสรรและแต่งต้ัง

กรรมการอิสระสามท่านท่ีเป็นอัตราไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจำานวนคณะกรรมการท้ังหมด ซ่ึงกรรมการอิสระท้ังสามท่านยังทำาหน้าท่ีเป็น

กรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ซ่ึงล้วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิมีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีกำาหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

อีกท้ังกรรมการอิสระท้ังสามท่านล้วนเป็นมืออาชีพและมีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพต่างๆ ซ่ึงทุกท่านต่างยึดม่ันในหลักการธรรมมาภิบาล 

(Corporate Good Governance) และมีพ้ืนฐานในการบริหารงานเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นสำาคัญ

ดังจะเห็นได้ว่าท่ีผ่านมาคณะกรรมการบริหาร กรรมการอิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ร่วมกันทำาหน้าท่ีในฐานะกรรมการบริษัท

โดยได้ผ่านกฎระเบียบในเร่ืองต่างๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับกฏเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ท่ีเก่ียวกับเร่ืองธรรมาภิบาลเพ่ือให้บริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์ได้นำาไปประกอบเป็นนโยบายของบริษัทในการบริหารกิจการเพ่ือความยุติธรรมและความโปร่งใส และในจัดทำานโยบาย

บริษัทในเร่ืองการต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ัน (Anti-Corruption policy) 
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1.	โครงสร้างการจัดการ	
คณะกรรมการบริษัท	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559  คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกลุ่มบุคคลจำานวนรวมทั้งสิ้น 9 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 1.  นางสาวแอนนี่ โซเฟีย เวียร์แมน  ประธานกรรมการ  

 2.  นายสุจิตร  ศรีเวทย์บดี   รองประธานกรรมการ

 3.  ดร.เบนจามิน เจมส์ แฮร์รีส   กรรมการบริหาร

 4.  นายทาโมสึ  ทามากิ   กรรมการบริหาร

 5.  นายฮานส์ เฮนริค  เมลชัวร์   กรรมการบริหาร 

 6.  นายรักชัย  สกุลธีระ    กรรมการบริหาร

 7.  ดร.อนุพันธ์  กิจนิจชีวะ   ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

 8.  นายแจน แดม ปีเดอร์เซ่น   กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

 9.  นายกุลเวช  เจนวัฒนวิทย์   กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

     โดยมี  นายรักชัย  สกุลธีระ              เป็นเลขานุการบริษัท

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบรษัิทมอีำานาจพจิารณากำาหนดและแกไ้ขเปลีย่นแปลงช่ือกรรมการผู้มีอำานาจลงลายมือช่ือผูกพนับริษัทได ้กรรมการ 

ผู้มีอำานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท คือ “นางสาวแอนนี่ โซเฟีย เวียร์แมน นายสุจิตร ศรีเวทย์บดี นายฮานส์ เฮนริค เมลชัวร์ 

และนายรักชัย  สกุลธีระ กรรมการสองในสี่ท่านนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำาคัญของบริษัท”

ภายใต้ข้อบังคับของบริษัท และบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำากัด คณะกรรมการมีอำานาจกระทำาการใดๆ  

ภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ของบริษัท คือ

 1.  เป็นโจทก์ร้องทุกข์ ดำาเนินการตามกระบวนพิจารณาใด ๆ  ในนามบริษัท ประนีประนอมยอมความ หรือ มอบข้อพิพาท 

     ใดๆ ให้อนุญาโตตุลาการ

 2.  ซื้อ จัดหา รับ เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ 

        ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น

 3.  ขาย โอน จำานอง จำานำา แลกเปลี่ยน และจำาหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น

 4.  กู้ยืมเงิน ค้ำาประกัน ออก โอน รับ อาวัล และสลักหลังตั๋วหรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น

 5.  ขอให้ปล่อยชั่วคราวกรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้าง ที่ถูกดำาเนินคดีอาญาในข้อหาเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัท

 6.  ถือหุ้น จัดการบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชน และกระทำาธุรกิจเฉพาะอย่างร่วมกันกับบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชน

 7.  การกระทำาอื่นใดที่บุคคลธรรมดาอาจกระทำาได้ เว้นแต่โดยสภาพแห่งการกระทำานั้นจะพึงกระทำาได้แต่

     เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้น ทั้งนี้ ภายใต้ขอบเขตวัตถุประสงค์ของบริษัท

 8.  จัดให้มีข้อมูลทางการเงิน รายงานทาง การเงิน และระบบการควบคุมภายในให้มีความถูกต้อง และเพียงพอ

การจัดการ
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คณะกรรมการตรวจสอบ	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยบุคคลจำานวนรวมทั้งสิ้น 3 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 

 1.  ดร.อนุพันธ์  กิจนิจชีวะ      ประธานกรรมการตรวจสอบ        

 2.  นายแจน แดม ปีเดอร์เซ่น      กรรมการตรวจสอบ 

 3.  นายกุลเวช  เจนวัฒนวิทย์      กรรมการตรวจสอบ 

        โดยมี  นางสาวธัณย์จิรา  คุณาธิปศรีตระกูล       เป็นเลขานุการกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้   

 1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

 2. สอบทานและให้ความเห็นเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการท่ีดีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

  ในเรื่องความเพียงพอเหมาะสมตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำาหนดของ 

  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   

 3. สอบทานให้บรษัิทปฏบัิตติามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลกัทรพัย ์

  และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

 4. พิจารณา  คัดเลือก  เสนอแต่งตั้งและเสนอเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ  เพื่อทำาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญช ี

  ของบริษัทและเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว

 5. ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละครั้ง

 6. สอบทานและกำากับดูแลรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน รายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม 

  กฎหมายและข้อกำาหนดของตลาดหลัทรัพย์  

 7. พิจารณาความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบภายใน และให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้อย ถอดถอน  

  และพิจารณาความดีความชอบของผู้ตรวจสอบภายใน

 8. จดัทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ  และเปิดเผยไวใ้นรายงาน 

  ประจำาปีของบริษัท  รายงานดังกล่าวต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยต่อไปนี้

8.1  ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน

8.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของการกำากับดูแลกิจการท่ีดี การบริหารความเสี่ยงและ 

     การควบคุมภายใน

8.3  ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของ 

    ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

8.4  ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

8.5  ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

8.6  จำานวนครั้งของการประชุม และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

8.7  ความเห็น หรือข้อสังเกตโดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบจากการปฏิบัติตามกฎบัตรของ 

    คณะกรรมการตรวจสอบ

8.8  รายงานที่เห็นว่าผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และ ความรับผิดชอบ 

    ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
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 9.   ในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำาซ่ึงอาจมี 

        ผลกระทบอย่างมนียัสำาคญัตอ่ฐานะการเงนิและผลการดำาเนนิงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงาน 

      ต่อคณะกรรมการของบริษัท เพื่อดำาเนินการปรับปรุงแก้ไข ภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร      

9.1  รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

9.2  การทุจริต  สิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำาคัญในระบบควบคุมภายใน

9.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาด หลักทรัพย์  

     หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท     

หากคณะกรรมการบรษัิท หรอืผูบ้รหิารไม่ดำาเนนิการให้มีการปรับปรุงภายในเวลาท่ีกำาหนด กรรมการ ตรวจสอบ 

      รายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการ หรือการกระทำาตามข้อ 9.1, 9.2 และ 9.3 ต่อสำานักงานคณะกรรมการ 

      กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 10. จัดให้มีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

 11. ในกรณีกรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระการดำารงตำาแหน่ง  กรรมการตรวจสอบควรแจ้งต่อบริษัท 

     ล่วงหน้าหนึ่งเดือนพร้อมเหตุผล เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัท หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ 

      ท่านอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนนทดแทนบุคคลที่ลาออก

 12.  ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานภายในขอบเขตอำานาจหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และรับผิดชอบต่อ

คณะกรรมการบริษัทโดยตรง ส่วนคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบการดำาเนินงานของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และ

บุคคลทั่วไป

กรรมการผู้จัดการ
นายสุจิตร  ศรีเวทย์บดี   ดำารงตำาแหน่งหน้าที่ กรรมการผู้จัดการ ซึ่งมีขอบเขตอำานาจหน้าที่ดังนี้ 

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ
 1.   พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน เลิกจ้างหรืออนุมัติการลาออก ของพนักงานทุกระดับ

 2.   พิจารณาผลตอบแทนพนักงานซึ่งรวมถึงเงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์อื่น รวมถึงการปรับผลตอบแทนประจำาปีของ 

      พนักงานทุกระดับ  

 3.   พิจารณาอนุมัติกำาหนดและเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทางการค้าตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

 4.   พิจารณาอนุมัติการซื้อสินทรัพย์ถาวรในวงเงิน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

 5.  พิจารณาดำาเนินการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท แต่ไม่รวมถึงการดำาเนินการที่เกี่ยวกับการได้มาและ 

    จำาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยการดำาเนินการในเรื่องดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศ 

      ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วยกลุ่มบุคคล จำานวนรวมทั้งสิ้น 18 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1.  นายสุจิตร  ศรีเวทย์บดี กรรมการผู้จัดการและผู้จัดการฝ่ายพาณิชย์

2.  นายรักชัย  สกุลธีระ ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

3.  นายวิวัฒน์  หอมละออ ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน
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4.  นายธนวัฒน์  กุลประเสริฐรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล/กฎหมาย

5.  นายพงษ์สิน  ม่วงศรี ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัยฯ และระบบงาน

6.  นายธเนตร  ขำาเชิดชูไชย ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติคส์

7.  นางสาวสมจิตร  บุญพิบูลย์มิตร ผู้จัดการฝ่ายบัญชี/การเงิน

8.  นายโยทิน ธำารงเสาวภาคย์ ผู้จัดการฝ่ายผลิต คาสติ้ง

9.  นายไพรัช   ขำาดี ผู้จัดการฝ่ายผลิต เอ็กซ์ทรูชั่น

10. นายพงศ์ธร  ชื่นเจริญ ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

11. นางหนึ่งฤทัย  บุญเพ็ชร ผู้จัดการฝ่ายวิจัย และเทคนิค

12. นายวิทยา  มงคลขจิต ผู้จัดการฝ่าย เทคนิคอล เซ็นเตอร์

13. นายอุดมศักดิ์  เทียนจันทร์ ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง

14. นายพงศ์สันต์  อัศวะศิริจินดา ผู้จัดการฝ่ายขายและผลิตภัณฑ์

15. นางจันจิรา  ทุมสอน        ผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ

16. นางสาวธัณย์จิรา  คุณาธิปศรีตระกูล ผู้ตรวจสอบภายใน

17. นางสมปอง  อัศวะศิริจินดา ผู้จัดการธุรการขายในประเทศ

18. นางมัสยา  รุ่งเรือง เลขานุการกรรมการผู้จัดการ

2.		การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
    การสรรหาและเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำาโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้หลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

•   กรรมการบริษัท จะสรรหาบุคคลจากผู้ท่ีมีคุณวุฒิ วัยวุฒิ และพิจารณาด้านประสบการณ์ของการทำางานและนำาเสนอต่อ 

    ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  เพื่อพิจารณาคัดเลือกและได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

•  เสนอรายช่ือกรรมการบริษัทดังกล่าวเพื่อขออนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้เลือกบุคคลนั้นเข้าเป็น 

    กรรมการบริษัทอย่างเป็นทางการต่อไป  

•  โดยกรรมการแต่ละรายจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม   

    และมีสิทธิ์ออกเสียง โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 

  1. ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

  2. ในการเลือกกรรมการอาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละท่าน หรือคราวละหลายท่าน 

      รวมกันเป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้อง 

     ออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตามข้อ 1. ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่ท่านใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

  3. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานท่ีประชุมเป็น 

     ผู้ออกเสียงชี้ขาดองค์ประกอบ

     การแต่งตั้งคณะกรรมการ ตามข้อ  22 และ 50 ของข้อบังคับของบริษัท กรรมการหนึ่งในสามจะต้องออกจากตำาแหน่ง 

   ตามวาระ เมื่อมีการประชุมสามัญประจำาปีทุกครั้ง โดยการคัดเลือกกรรมการท่ีต้องออกตามวาระเม่ือครบเทอม ซ่ึงจะ 

     คัดเลือกจากกรรมการที่อยู่ในตำาแหน่งนานที่สุด  และประธานจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้เลือกตั้งกรรมการใหม่เพื่อให้ 

     คณะกรรมการครบตามจำานวน
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 สำาหรับการสรรหาผู้บริหารเป็นไปตามอำานาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น

•     ในกรณท่ีีตำาแหนง่กรรมการวา่งลงเพราะเหตอ่ืุน นอกจากถงึคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลอืกบุคคล ซ่ึงมคีณุสมบัต ิ

   และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำากัดเข้ามาเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ 

    ในคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน

  

   มติของคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำานวนกรรมการท่ียังเหลืออยู่ บุคคลซ่ึง 

    เข้าเป็นกรรมการแทน จะอยู่ในตำาแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

3.		ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
กรรมการ
ในปี พ.ศ.2559 บรษัิทจ่ายคา่ตอบแทนรวมให้กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ จำานวน 3 ท่าน และกรรมการบรหิารจำานวน 

1 ท่าน (นายสุจิตร ศรีเวทย์บดี) เท่ากับ 1,671,000.00 บาท โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำาปีจำานวน 1,456,000.00 บาท และ

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำานวน 5 ครั้ง เป็นจำานวนเงินทั้งสิ้น 89,000.00 บาท ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท 

จำานวน 5 ครั้ง เป็นจำานวนเงินทั้งสิ้น 101,000.00 บาท และค่าเบี้ยประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เป็นจำานวนเงิน 25,000.00 บาท

ผู้บริหาร
ในระหว่างปี พ.ศ.2559 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินรวมให้กับกรรมการผู้จัดการและเจ้าหน้าท่ีบริหารเท่ากับ  

35,336,714.75 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ 

นอกจากนี้ บริษัทได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำารองเลี้ยงชีพสำาหรับผู้บริหารเป็นจำานวนเงินรวม 1,379,186.25 บาท

ค่าตอบแทนอื่น

-  ไม่มี –

4.			การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทได้ประกาศเป็นนโยบายตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 ในการที่ให้ผู้บริหารรวมทั้งพนักงานของบริษัทยึดถือกฎข้อบังคับว่าด้วยเรื่อง 

“จรรยาบรรณในการทำางาน” หรือที่เรียกว่า “Business Ethic” พนักงานจะต้องปฏิบัติตามคำาสั่ง และข้อควรปฏิบัติที่บริษัทจัดทำา

ขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจำาแนกประเภทเอกสาร การจัดการระบบเอกสาร และข้อมูลทางอีเลคโทรนิคส์ พนักงานทุกคนจะ

ตอ้งรบัผดิชอบในการเรยีนรูเ้พือ่ทำาความเขา้ใจตอ่คำาสัง่ท่ีบงัคบัใช้ ข้อมลูท่ีจดัทำาข้ึนภายในกลุม่บรษัิทถอืเป็นทรพัย์สนิของบริษัท 

ท่ีพนักงานไม่สามารถนำาไปเผยแพร่แก่บุคคลภายนอก (เว้นแต่กรณีท่ีต้องแสดงเอกสารตามท่ีกฎหมายกำาหนด) โดยไม่ได้รับ

อนุญาตจากผู้มีอำานาจโดยตรงพนักงานจะต้องปฏิบัติตามคำาสั่ง พนักงานจะต้องไม่นำาข้อมูลความลับท่ีได้รับจากการทำางานใน

ฐานะพนักงานไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนบุคคล

5.		บุคลากร
จำานวนพนักงานของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 แบ่งได้ดังนี้

สายงานสำานักงาน     40 ท่าน

สายงานผลิต    269  ท่าน

รวม             309     ท่าน
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ในระหว่างปี พ.ศ. 2559 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินรวมให้กับพนักงานทุกประเภทรวมกันเท่ากับ 109,753,694.75 บาท 

โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่น ๆ 

นอกจากนี้ในระหว่างปี 2559  บริษัทได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำารองเลี้ยงชีพ เป็นจำานวนเงินรวมทั้งสิ้น 4,018,070.75 บาท

ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำานวนพนักงานอย่างมีนัยสำาคัญ หรือมีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำาคัญ

6.		นโยบายที่สำาคัญในการพัฒนาพนักงาน
บรษัิทมนีโยบายการพฒันาพนกังาน ซ่ึงท้ังนีน้โยบายดงักลา่วเป็นสว่นหนึง่ของนโยบายคณุภาพวา่ บริษัทจะจดัการฝึกอบรมอย่าง

ต่อเนื่องให้กับพนักงานทุกท่าน เพื่อให้ตระหนักในการมีส่วนรับผิดชอบในการปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการตอบสนอง 

ความพึงพอใจของลูกค้า โดยกำาหนดเป็นนโยบาย และแผนฝึกอบรมประจำาปี โดยมีลักษณะการอบรม ตามแผนซึ่งประกอบด้วย

การฝึกอบรม และทบทวนด้านความปลอดภัยในการทำางาน การเปล่ียนแปลงกรรมวิธีหรือเทคโนโลยีการผลิตใหม่ ๆ  

การเพ่ิมความสามารถในการทำางานให้กับบุคลากรของบริษัท การพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้สอดคล้องกับการพัฒนาองค์กร และอ่ืนๆ  
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การกำากับดูแลกิจการ

นโยบายการกำากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการ บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำากัด (มหาชน) มีหน้าที่ดำาเนินธุรกิจให้เป็นไปในทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือ

หุ้น รวมถึงสร้างความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนอง

ต่อความต้องการของลูกค้า 

คณะกรรมการบริษัทได้ใช้หลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดีเป็นบรรทัดฐานในการควบคุมการบริหารจัดการธุรกิจให้มีความโปร่งใส

และเป็นธรรม เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ถือหุ้นของบริษัท ผู้มีส่วนได้เสียรวมทั้งสังคมและชุมชนที่บริษัทดำาเนินกิจการอยู่ 

บริษัทได้เผยแพร่คู่มือการกำากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณในการทำางาน และนโยบายการต่อต้านการทุจริตบนเว๊บไซต์ของบริษัท

แล้ว

โดยสรุปสาระสำาคัญการดำาเนินการด้านการกำากับดูแลกิจการเป็นดังนี้

1.		สิทธิของผู้ถือหุ้น
 สิทธิของผู้ถือหุ้นครอบคลุมสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ ทั้งในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษัท  เช่น  

สิทธิในการซื้อ ขาย  โอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่   สิทธิในการที่จะได้รับเงินปันผล  สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น  สิทธิในการแสดง

ความคิดเห็นหรือต้ังคำาถามใดๆ ในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงสิทธิในการร่วมตัดสินใจในเร่ืองสำาคัญของบริษัท เช่น การเลือกต้ังกรรมการ 

และการเสนอแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อบังคับของบริษัทและรับทราบผลการประชุม เป็นต้น

2.	การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
 บรษัิทปฏบัิติต่อผูถ้อืหุ้นทุกรายทุกกลุม่โดยเท่าเทียมกนั ไมว่่าจะเป็นผูถ้อืหุ้นรายใหญห่รอืผูถ้อืหุ้นรายยอ่ย เป็นผูล้งทุน

ท่ัวไปหรือผู้ลงทุนสถาบันท้ังจากในประเทศหรือต่างประเทศ ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิพื้นฐานในฐานะผู้ถือหุ้นเท่าเทียมกัน โดยไม่

ขึ้นกับเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ  ศาสนา ความเชื่อ หรือฐานะทางสังคม 

3.	การคำานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย   
 บริษัทดำาเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยมุ่งหวังให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกัน ด้วย

เหตุนี้ บริษัทจึงคำานึงอยู่เสมอว่าการบริหารจัดการและการดำาเนินงานใดๆ ของบริษัทจะต้องไม่สร้างความเสียหายหรือส่งผล 

กระทบต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

4.	การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
 การเปิดเผยข้อมูลเป็นดัชนีวัดความโปร่งใสในการดำาเนินการที่สำาคัญ เป็นปัจจัยสำาคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับ

นกัลงทุนและผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝา่ย  บรษัิทจงึให้ให้ความสำาคญักบัการเปิดเผยข้อมูลท่ีถกูตอ้ง แม่นยำา และสร้างช่องทางการเปิด

เผยข้อมูลที่หลากหลายเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายสามารถ เข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย 

5.	ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
    5.1	องค์ประกอบของกรรมการ

• ตามกฏข้อบังคับ คณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 9 ท่าน โดยในจำานวนนี้ประกอบไปด้วย

กรรมการอิสระ 3  ท่าน ผู้บริหารระดับสูง 2 ท่าน และจำานวนที่เหลือจะเป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้นหลักของบริษัท
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   	5.2		การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
• เพื่อให้มีการแบ่งแยกหน้าท่ีระหว่างการกำาหนดนโยบายและการบริหารงานประจำา รวมท้ังเพื่อให้กรรมการสามารถ

สอดส่องดูแลและประเมินผลการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงกำาหนดให้หน้าท่ีประธานกรรมการและ

กรรมการผูจั้ดการแยกออกจากกนัและตอ้งไม่ดำารงตำาแหนง่โดยบุคคลเดยีวกนั ท้ังนีเ้พือ่ให้มัน่ใจว่ามีการถว่งดลุอำานาจ

อยา่งเหมาะสม โดยประธานกรรมการมีบทบาทในการเป็นผู้กำาหนดนโยบาย สว่นกรรมการผู้จดัการมีหนา้ท่ีบรหิารงาน

ประจำาของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้ดำาเนินการแต่งตั้งประธานกรรมการซึ่งไม่ได้เป็นกรรมการอิสระตามที่ระบุในแนวทาง

ปฏบัิตขิองตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย แตไ่ดมี้การเปิดเผยสว่นไดเ้สยีท้ังหมดตอ่คณะกรรมการแลว้ อย่างไรกต็าม 

คณะกรรมการไดม้อบหมายให้มคีณะกรรมการอิสระหนึง่ท่านเป็นผู้มีสว่นรว่มในการกำาหนดหัวข้อการประชมุของคณะ

กรรมการ

    5.3	คุณสมบัติของกรรมการ
1.	กรรมการบริษัท ต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสม ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญในงานสาขาต่างๆ มีวิสัยทัศน์และความเป็น  

  ผู้นำา มีความรู้ความสามารถ มีศีลธรรมจริยธรรม และมีสามารถในการส่ือสารท่ีดีและทำางานของตนเองได้เย่ียงมืออาชีพ

2. กรรมการตรวจสอบ ต้องเป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่ง  

   ประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และอย่างน้อย 1 คนต้องมี  

   ความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำาหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

3. กรรมการอิสระ ตอ้งมีคณุสมบัตคิวามเป็นอสิระตามประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศเร่ืองคณุสมบัตแิละขอบเขต 

   การดำาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  อาทิเช่น

• ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1  ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง ท้ังนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเกี่ยวข้องของกรรมการอิสระ 

รายนั้น ๆ ด้วย

• ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำา หรือ

ผู้มีอำานาจควบคุมบริษัท รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในส่วน

ไดเ้สยี ยกเวน้วา่ความสมัพนัธน์ัน้ไดส้ิน้สดุลงกอ่นวนัท่ีไดมี้การแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระเป็นระยะเวลาไมน่อ้ย

กว่าสองปี

• ไม่มีหรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธรุกจิกบับรษัิท บรษัิทใหญ ่บรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม หรอืนติบุิคคลท่ีอาจมีความ

ขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน

• ไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ

ขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของ

สำานกังานสอบบัญชี ซ่ึงมผีูส้อบบัญชีของบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม หรอืนติบุิคคลท่ีอาจมีความ

ขัดแย้งสังกัดอยู่

• ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (รวมถึงการเป็นท่ีปรึกษาทางกฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน) 

ซ่ึงไดร้บัคา่บรกิารเกนิกวา่สองลา้นบาทตอ่ปีจากบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม หรอืนติบุิคคลท่ีอาจ

มีความขัดแย้งในส่วนได้เสีย ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ  ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย

• ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำาให้ไม่สามารถแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำาเนินงานของบริษัท

• ดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไม่เกิน 5 แห่ง



ANNUAL REPORT 2016
THAI POLY ACRYLIC PUBLIC COMPANY LIMITED   41

Annual Report
รายงานประจำป�

2016

2559

    5.4  วาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการ
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด กำาหนดให้ทุกปี กรรมการจะต้องออกจากตำาแหน่งในอัตราหนึ่ง

ในสาม ท้ังนีก้รรมการซ่ึงพน้จากตำาแหนง่นีอ้าจไดร้บัเลอืกตัง้ใหม่ได ้นอกจากนี ้บรษัิทมีการกำาหนดนโยบายให้กรรมการ

อิสระมีวาระในการดำารงตำาแหน่งไม่เกินเก้าปีนับจากวันแรกที่ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อครบวาระเก้าปี กรรมการอิสระอาจ

ดำารงตำาแหน่งต่อได้หากคณะกรรมการได้มีการทบทวนอย่างรอบคอบถึงความอิสระของกรรมการอิสระที่ครบวาระนั้น

    5.5		การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ
กรรมการบรษัิทหนึง่ในสามจะตอ้งออกจากตำาแหนง่ตามข้อบังคบัของบริษัท อย่างไรกต็าม กรรมการบริษัทท่ีครบวาระ

ดำารงตำาแหน่ง อาจได้รับการพิจารณาเสนอช่ือต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อเนื่องได้ และเมื่อมี

กรรมการบรษัิทท่านใดพน้จากตำาแหนง่ หรอืมเีหตใุดท่ีกรรมการบรษัิทไม่สามารถอยูไ่ดจ้นครบวาระให้ผูท่ี้ไดร้บัตำาแหนง่

แทนอยู่ในตำาแหน่งนั้นเพียงเท่าวาระของกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำาแหน่งเหลืออยู่

แนวปฏิบัติ ในการดำาเนินการ

1.	สิทธิของผู้ถือหุ้น
    1.1 การประชุมผู้ถือหุ้น

ก. บริษัทกำาหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี ในกรณีที่มีความ  

    จำาเป็นเรง่ดว่นตอ้งเสนอวาระเป็นกรณพีเิศษ อนัไดแ้ก ่เรือ่งท่ีกระทบหรอืเกีย่วข้องกบัผลประโยชนข์องผู้ถอืหุ้น หรอื 

  เป็นเรื่องท่ีต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามเงื่อนไขกฎเกณฑ์หรือกฎหมายต่างๆ ทางบริษัทจะเรียกประชุม 

  วิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป

ข. ในปี 2559  บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 26 เมษายน 2559 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ ห้อง

บางกอกน้อย ชั้น 3 ถนนบรมราชชนนี  แขวงบางบำาหรุ  เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

ค.  ไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในระหว่างปี 2559

ง.  บริษัทตระหนักถึงความสำาคัญของการปกป้องสิทธิและการอำานวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น

จ.  บริษัทมีการกำาหนดนโยบาย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติโดยเท่าเทียมกันและเป็นไปด้วยความยุติธรรม ดังนี้

•  การสนับสนุนให้มีการใช้สิทธิ

I.  บริษัทสนับสนุนผู้ถือหุ้นทุกคนในการใช้สิทธิโดยเท่าเทียมกัน

II. ผู้ถือหุ้นทุกคนได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น รวมท้ังการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

ต่อคณะกรรมการ

•  การอำานวยความสะดวกในการเข้าร่วมและลงคะแนนเสียงในการประชุม

 บริษัทสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นในการตัดสินใจในเร่ืองสำาคัญ รวมถึงการลงคะแนนเสียงในการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้น โดยทุกมติจะได้รับการลงคะแนนออกเสียง

•  การบอกกล่าวเชิญประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า

 บริษัทจะดำาเนินการบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลสำาคัญ ขอบเขต และขั้น

ตอนตา่งๆ ท่ีเกีย่วข้องกบัการประชมุ รวมถงึข้ันตอนการลงคะแนนเสยีงสำาหรับแตล่ะมตอิย่างครบถว้น ท้ังนี ้บรษัิท

จะดำาเนนิการเพือ่ให้ม่ันใจวา่ข้อมูลท้ังหมดท่ีเกีย่วขอ้งกบัการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นจะถกูจดัสง่ให้ผู้ถอืหุ้นทุกคนลว่ง

หน้า 21 วัน (แต่ต้องไม่น้อยกว่า 7 วัน) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลก่อนเข้าประชุม นอกจาก

นี้ บริษัทจะแจ้งประกาศข้อมูลข้างต้นในเว็บไซต์ของบริษัทก่อนการส่งแจ้งเชิญประชุม
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• การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำาถามและแสดงความคิดเห็นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

 ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุ้นทุกครัง้ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้รว่มประชุมทุกรายถามคำาถาม แสดงความคดิเห็น

และนำาเสนอข้อเสนอแนะต่างๆ

 1.2  การเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทจะดำาเนินการจัดส่งรายงานสรุปผลการลงมติตามท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ภายในวันเดียวกันหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม และจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น (โดยแยกวาระชัดเจน) โดยระบุ

จำานวนกรรมการท่ีเข้าประชุม/ ลาประชุม ข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและข้อช้ีแจงของคณะกรรมการ รวมถึงผลการนับ

คะแนนในแต่ละวาระ ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในกำาหนด 14 วัน และนำาส่งให้กระทรวงพาณิชย์

ภายในกำาหนด 30 วันหลังจากการเสร็จส้ินการประชุม นอกจากน้ีบริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท

2.		การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

2.1  การเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ก. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีส่วนในการกำากับดูแลบริษัท บริษัทได้กำาหนดหลักเกณฑ์ รวมท้ังข้ันตอนเพื่อให้ผู้ถือหุ้น

ส่วนน้อยเสนอวาระ และชื่อบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อบริษัทล่วงหน้า

ข. บริษัทจะดำาเนินการแจ้งหลักเกณฑ์ข้างต้นบนเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงแจ้งข่าวประกาศให้ทราบในเว็บไซต์ของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2.2  การอำานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น

 เนื่องด้วยผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ท่ีมาเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นคนไทย ดังนั้นจึงใช้ภาษาไทยในการดำาเนินการประชุม 

อย่างไรก็ตามบริษัทได้จัดทำาเว็บไซต์ของบริษัทเป็น 2 ภาษา

2.3  การมอบฉันทะ

 เพื่อรักษาสิทธิให้ผู้ถือหุ้นท่ีไม่สะดวกเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือ

กรรมการอิสระของบริษัทท่านใดท่านหนึ่งจากกรรมการอิสระท่ีเข้าร่วมประชุมท้ังหมด ซ่ึงบริษัทจะระบุรายช่ือไว้ใน

หนังสอืมอบฉันทะตามแบบท่ีกระทรวงพาณชิยก์ำาหนดเพือ่ให้สามารถเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงมตแิทนผูถ้อืหุ้น

ได้โดยไม่มีเง่ือนไข กรณีท่ีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กับผู้อ่ืน บริษัทจะให้สิทธิและปฏิบัติต่อผู้รับมอบฉันทะเสมือนเป็น 

ผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะแสดงแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะและรายละเอียดข้ันตอนต่างๆ บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม 

30 วัน ท้ังน้ี ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท้ังทางโทรศัพท์หรือช่องทางอ่ืนๆ ของบริษัท เช่น เว็บไซต ์อีเมล เป็นต้น

3.	การคำานึงถึงบทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

•	 ผู้ถือหุ้น
บทบาทหนา้ท่ีของบรษัิท คอื ดำาเนนิธรุกจิให้เกดิกำาไรอย่างย่ังยืนโดยตัง้ม่ันอยูบ่นหลกัการกำากบัดแูลกจิการท่ีด ี(Corporate 

Governance) ควบคู่ไปกับการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility) เพื่อให้นักลงทุนมั่นใจว่า

บรษัิทจะเป็นบรษัิทท่ีให้ผลตอบแทนท่ีดแีละมคีวามย่ังยืน นอกจากนี ้บรษัิทไดจ้ดัชอ่งทางให้ผูถ้อืหุ้นสามารถตดิตอ่ หรอืรอ้งเรียน

ในเรื่องที่อาจทำาให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.thaipolyacrylic.com) หรือผ่านทางเลขานุการ

กรรมการผู้จัดการ  (email : masaya.rungrueng@lucite.com)   
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•	 พนักงาน	 
บริษัทให้ความสำาคัญกับพนักงานทุกคนและถือว่าพนักงานเป็นสินทรัพย์ท่ีมีคุณค่าของบริษัท บริษัทสนับสนุนและ 

มีแผนพัฒนาให้พนักงานทุกคนมีความรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสามารถนำามาพัฒนาปรับใช้

กบัการทำางานให้ดแีละยัง่ยืน นอกจากนี ้บรษัิทไดน้ำาเสนอสวสัดกิารตา่งๆ ท่ีดแีละมีประโยชน์ให้กบัพนกังาน รวมถงึการจดัสถาน

ที่ทำางานที่มีความปลอดภัย และมีระบบอาชีวอนามัยที่ดี การพัฒนาทักษะความรู้ต่างๆ

•	 ลูกค้า	 
บรษัิทคำานงึถึงความพงึพอใจสงูสดุและความจงรกัภกัดีในผลติภณัฑข์องลกูคา้เป็นสำาคญั โดยนำาเสนอผลติภณัฑแ์ละบริการ

ที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับโลกในราคาที่เหมาะสม บริษัทให้ความสำาคัญกับความพึงพอใจของลูกค้า เนื่องจากลูกค้าเป็นผู้ที่ซื้อ

สนิคา้และบรกิารจากบรษัิท โดยนำาเสนอผลติภณัฑ์ท่ีมีคณุภาพในราคาท่ีเป็นธรรม มีความรับผดิชอบตอ่ลกูคา้ และมุ่งม่ันพฒันา

สินค้าและให้บริการอย่างครบวงจร ปลอดภัย ใส่ใจในคุณภาพการบริการ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้ 

บริษัทนำาระบบการบริหารงานด้านคุณภาพ ความมั่นคงปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมมาใช้ในการดำาเนินงาน  เพื่อมุ่ง

เน้นการบริหารคุณภาพ และส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า

•	 คู่ค้า 
บริษัทให้ความสำาคัญกับคู่ค้าและปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยมีส่วนได้เสียร่วม

กันในการดำาเนินธุรกิจ ทำาให้เกิดความไว้วางใจ ความสัมพันธ์อันดี และการร่วมมือกันในการพัฒนาศักยภาพและการเพิ่ม

ประสิทธิภาพทางธุรกิจ เพื่อการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจในระยะยาว คู่ค้าถือเป็นปัจจัยสำาคัญสู่ความสำาเร็จทางธุรกิจโดยการช่วย

เหลอืซ่ึงกนัและกนั บรษัิทปฏบัิตติอ่คูค่า้อยา่งเสมอภาคและปฏบัิตติามสญัญาอย่างเครง่ครดั  บรษัิทให้ความสำาคญักบักระบวนการ

จัดซื้อจัดหา โดยมีการกำาหนดขั้นตอนการจัดซื้อจัดหา เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้  และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดร่วม

กัน

บรษัิทกำาหนดให้คูค่า้ปฏบัิตติามกฎระเบียบดา้นความปลอดภยัเกีย่วกบัการทำางานและการใช้เคร่ืองมือตลอดจนระเบียบข้อ

บังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในการทำางานที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 

บรษัิทมีการจดัทำาทะเบียนผูค้า้ (Approved  Vendor List) โดยผ่านกระบวนการคดัเลอืกอย่างละเอยีด และไดมี้การสอบทาน

คู่มือการปฏิบัติงานของผู้ขอข้ึนทะเบียนเป็นคู่ค้า เพื่อให้ม่ันใจว่าภายใต้ข้ันตอนหรือวิธีการในการคัดเลือกคู่ค้าจะได้ผู้ค้าท่ีมี

ประสิทธิภาพสูงและสามารถส่งมอบสินค้า/บริการได้ตรงกับความต้องการของบริษัท 

•	 เจ้าหนี้	
บริษัทให้ความสำาคัญในการรักษาความสัมพันธ์กับเจ้าหนี้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจและความไว้วางใจร่วมกัน บริษัทได้ปฏิบัติ

ตามเงื่อนไขข้อตกลง พันธะสัญญาที่มีต่อเจ้าหนี้ทุกรายอย่างเคร่งครัด 

บรษัิทปฏบัิตติามเงือ่นไขขอ้กำาหนดของสญัญาเงนิกูอ้ย่างเคร่งครัด มีความรบัผิดชอบและโปร่งใส โดยไม่ปกปิดข้อมูล หรอื

ข้อเท็จจริงอันจะทำาให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าหนี้ 

•	 คู่แข่งทางการค้า
บริษัทดำาเนินธุรกิจกับคู่แข่งทางการค้าอย่างเป็นธรรมในรูปแบบท่ีถูกต้องตามกฎหมายสากลและเป็นไปตามจรรยาบรรณ

ธุรกิจ บริษัทมีนโยบายในการดูแลและดำาเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมกับคู่แข่งขัน โดยไม่

แสวงหาข้อได้เปรียบทางธุรกิจท่ีได้มาอย่างไม่เป็นธรรม ซ่ึงกรอบการดำาเนินงานของนโยบายดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายท่ี

เกี่ยวข้องและเป็นไปตามจรรยาบรรณธุรกิจ บริษัทไม่อนุญาตให้มีการล่วงรู้หรือเก็บรักษาข้อมูลความลับทางธุรกิจของคู่แข่ง
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ทางการค้า ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือความลับทางการค้า รวมถึงรูปแบบของการสมรู้ร่วมคิดใดๆ ที่ขัดแย้งกับกฎหมาย

และกฎระเบียบที่มีอยู่

•	 ชุมชนและสังคม		
บริษัทให้ความสำาคัญต่อการมีส่วนร่วมและความเป็นอยู่ท่ีดีของชุมชนและสังคม โดยให้ความร่วมมือแก่ชุมชนและสังคม 

และหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง เพื่อไม่ให้เกิดรายการค้าหรือกับคู่ค้าที่อาจเป็นอันตรายต่อชุมชนและสังคมโดยรวม   

4.			การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บรษัิทรณรงค์ให้กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานตระหนกัถงึความสำาคญัของการกำากบัดแูลการดำาเนนิงานท่ีด ีความโปรง่ใส

ในการดำาเนินงาน และสร้างกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนที่เหมาะสม และเป็นธรรมสำาหรับทั้งผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียน 

สำาหรบัการรอ้งเรยีนบรษัิทเปิดโอกาสให้บุคคลท่ัวไปสามารถรอ้งเรียนเมือ่พบพฤตกิรรมของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน

ท่ีไม่เหมาะสมหรอืขัดตอ่จรรยาบรรณธรุกจิของบรษัิทตอ่เลขานกุารกรรมการผูจ้ดัการ  และ/หรือฝา่ยทรพัยากรบุคคล  โดยบรษัิท

จะรับฟังทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใส เอาใจใส่และให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย มีการดำาเนินการที่เหมาะสม 

บรษัิทเปิดเผยข้อมูลของบรษัิทและงบการเงนิตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างครบถว้น ถกูตอ้ง เพยีงพอ และทัน

เวลา นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำาเนินธุรกิจ โดยเปิดเผยรายงานเกี่ยวกับ

นโยบายการกำากับดูแลการดำาเนินงาน รวมถึงผลการปฏิบัติตามนโยบาย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ก.  เปิดเผยนโยบายผลตอบแทนของกรรมการ

ข.  เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไป ซึ่งรวมถึงบุคคลในชุมชนและสถาบันต่างๆ ในการส่งคำาถามผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท หรือ 

    ติดต่อโดยตรงถึงกรรมการผู้จัดการ หรือผู้บริหารระดับสูงเพื่อทำาการนัดหมาย 

ค. ตระหนักถึงข้อเท็จจริงว่ากรรมการบางท่านมีภูมิลำาเนาในต่างประเทศ และอาจไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะ 

   กรรมการบริษัทได้ทุกครั้ง โดยคณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมในวาระการประชุมที่ม ี

   ความสำาคัญ เช่น การพิจารณาอนุมัติการลงทุนในโครงการขยายโรงงาน และการพิจารณาอนุมัติงบการเงินและ 

    งบประมาณประจำาปี เป็นต้น

5.			ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
หน้าที่และความรับผิดชอบ		
5.1		กรรมการบริษัท
•  กำาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์และนโยบาย และมีการทบทวนแผนกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง       

•  ติดตามและรับผิดชอบต่อการดำาเนินงานของบริษัท โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย  

•  รักษาผลประโยชน์ของบริษัทโดยไม่แสวงหาประโยชน์ส่วนตน หรือกระทำาการใดๆ ท่ีขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท   

•  ตั้งมั่นในหลักธรรมมาภิบาล  

5.2		กรรมการตรวจสอบ
• จดัทำากฎบัตรวา่ด้วยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคลอ้งกบัขอบเขตความรบัผดิชอบกฎบัตร

ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

• สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ

• สอบทานการดำาเนินงานของบริษัทให้ถูกต้องตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำานักงานคณะ

กรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัท
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• สอบทานให้บริษัทมีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี และความเป็นอิสระของหน่วยตรวจสอบภายใน

• พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตที่อาจมีผล 

กระทบต่อการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์

• ให้ขอ้แนะนำาแกค่ณะกรรมการธนาคารในการพิจารณาแตง่ตัง้ โยกย้าย เลือ่นข้ันเลือ่นตำาแหนง่ และการประเมินผลงาน

ของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

• พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เสนอเลิกจ้าง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท 

• พิจารณาแนวทางการบรหิารจดัการความเสีย่งตามระดบัความเสีย่งขององคก์รและระดบัความเสีย่งของการปฏบัิตงิาน

ที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำาเนินงานของบริษัท   

• สอบทานกระบวนการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการทุจริต (whistleblowing) เพื่อให้สอดคล้องตามหลักการกำากับ

ดูแลกิจการที่ดี 

5.3		กรรมการอิสระ
เป็นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการตรวจสอบ 

5.4		การประชุมคณะกรรมการ	 
5.4.1  การประชุมคณะกรรมการบริษัท

 คณะกรรมการบริษัทจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนครั้งตามข้อบังคับบริษัท และกำาหนดวันประชุม

ล่วงหน้าตลอดท้ังปี โดยเลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการ

แต่ละท่านก่อนการประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณา
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นางสาวแอนน่ี  โซเฟียร์ เวียร์แมน 4/5

นายสุจิตร  ศรีเวทย์บดี 5/5

ดร.เบนจามิน เจมส์ แฮร์รีส 3/5

นายโทมาสึ ทามากิ 3/5
เข้ารับตำาแหน่งแทนนายเอียน แลมเบิร์ต โดยมีผลตั้งแต่

วันที่ 26 เมษายน 2559

ในปี		2559		มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทจำานวน	5	ครั้ง	สรุปผู้เข้าร่วมการประชุม	ดังนี้
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5.4.2.	การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
  คณะกรรมการตรวจสอบกำาหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4  ครั้ง และกำาหนดวันประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี  

โดยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบจะส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการแต่ละ

ท่านก่อนการประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการเตรียมการประชุม

5.5		ค่าตอบแทนกรรมการ
กรรมการของบริษัทจะไม่ได้รับผลตอบแทนใดๆ ในการเข้ามาเป็นกรรมการ ยกเว้นคณะผู้บริหาร กรรมการอิสระ และ 

รองประธานกรรมการ ซึ่งจะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆ จากบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา

แล้วว่าค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมมีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน
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นายฮานส์ เฮ็นริค เมลชัวร์ 2/2
เข้ารับตำาแหน่งกรรมการอีกครั้งแทนนายเชฐ  พัฒนกุล 

โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน  2559

นายรักชัย  สกุลธีระ 5/5

ดร.อนุพันธ์  กิจนิจชีวะ 5/5

นายแจน แดม ปีเดอร์เซ่น 4/5

นายกุลเวช  เจนวัฒนวิทย์ 4/5
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ดร.อนุพันธ์  กิจนิจชีวะ / / / / / 5/5

นายแจน แดม ปีเดอร์เซ่น / / / / 4/5

นายกุลเวช  เจนวัฒนวิทย์ / / / / / 5/5

ในปี		2559		มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทจำานวน	5	ครั้ง	สรุปผู้เข้าร่วมการประชุม	ดังนี้
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รายชื่อ ตำาแหน่ง

ค่าตอบแทนกรรมการ

หมายเหตุ
ค่าตอบแทน
ประจำาปี	
2559

ค่าเบี้ย
ประชุมรวม

นายสุจิตร  ศรีเวทย์บดี รองประธานกรรมการ 

กรรมการผู้จัดการ

208,000 24,000 เข้ารับตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการ 

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559

ดร.อนุพันธ์  กิจนิจชีวะ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ

416,000 77,000

นายกุลเวช  เจนวัฒนวิทย์ กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ  

416,000 54,000

นายแจน แดม ปีเดอร์เซ่น กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ

416,000 60,000

5.6	การปฐมนิเทศกรรมการ
บริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการที่เข้ารับตำาแหน่งใหม่ เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบนโยบายธุรกิจ รวมทั้งข้อมูลที่

เกี่ยวข้อง เช่น โครงสร้างทุน ผู้ถือหุ้น ผลการดำาเนินงาน ข้อมูลระบบต่างๆ ที่ใช้งานภายในบริษัท รวมทั้งกฎหมาย กฎเกณฑ์

ต่างๆ ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำาหรับการเป็นกรรมการ

5.7	การสรรหากรรมการ
บริษัทจัดให้มีกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการท่ีมีความชัดเจนและโปร่งใส เพื่อให้กรรมการบริษัทมีคุณสมบัติ 

ที่เหมาะสมตามตำาแหน่งที่ได้รับ

5.8		การประเมินผลตนเองของกรรมการ
5.8.1	คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการได้มีการประเมินผลตนเองของกรรมการท้ังคณะสำาหรับการปฏิบัติงานตามแนวทางกำากับดูแลกิจการของ

บรษัิทจดทะเบียนท่ีกำาหนดโดยตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย จากผลการประเมินในภาพรวมในปี 2559 สรปุวา่คณะกรรมการ

บริษัทปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามความรับผิดชอบที่กำาหนด ด้วยคะแนน 3.95 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 79  

(ปี 2558 ด้วยคะแนน 3.70 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 75.8)

5.8.2	คณะกรรมการตรวจสอบ		
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประเมนิผลการปฏบัิตงิานโดยรวมผา่นการประเมนิตนเองซ่ึงเป็นไปตามแนวปฏบัิตติามหลกั

การกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   

ในปี 2559 จากผลการประเมินตนเองสรุปว่าคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานครบถ้วนตามกฏบัตรของคณะกรรมการ

ตรวจสอบและข้อกำาหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยวา่ดว้ยเรือ่งคณุสมบัตแิละหนา้ท่ีความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

ในปี	2559	บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ	ดังนี้ี้
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5.9		การบริหารจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมการจัดให้มีระบบบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกหน่วยงานของบริษัท เพื่อป้องกันและจัดการความเสี่ยงตามท่ี

กำาหนดไว้ในแผนการจัดการ พร้อมทั้งจัดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง คณะกรรมการจึงได้

มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูมี้หนา้ท่ีกำากบัดแูล ตดิตามและตรวจสอบการบริหารจดัการความเสีย่งตามท่ีกำาหนด 

เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการดำาเนินการด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแนวทางการบริหารความเสี่ยงร่วมกับฝ่ายจัดการและผู้ตรวจสอบภายใน  และมีความ

เห็นว่าบริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เพียงและเหมาะสม 

5.10 หน่วยงานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อทำาหน้าท่ีในการตรวจสอบความเพียงพอของระบบการควบคุม

ภายใน การติดตามผลการดำาเนินงานของฝ่ายจัดการและการบริหารความเสี่ยง หน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานอิสระและรายงานผล

โดยตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท   

5.11 เลขานุการบริษัท
เพ่ือให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี  

3/2551 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2551 ได้มีมติแต่งตั้งบริษัท เบรนน์แท็ก อินกรีเดียนส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) โดยนางสาว

พัชรีย์ มณีธรรมวงศ์ ทำาหน้าที่เลขานุการบริษัท ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ได้มีมติ

แต่งตั้งให้ นายรักชัย สกุลธีระ ซึ่งดำารงตำาแหน่งกรรมการบริหารทางด้านการเงินของบริษัท ทำาหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัทแทน

นางสาวพัชรีย์ มณีธรรมวงศ์ เนื่องจากบริษัท เบรนน์แท็ก อินกรีเดียนส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) ได้ยกเลิกสัญญาในการ

ให้บริการดังกล่าว

คุณสมบัติของเลขานุการบริษัท
• มีความรอบรู้และเข้าใจในธุรกิจของบริษัท

• เข้าใจบทบาทหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

• มีความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย  กฎระเบียบของสำานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• ไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตัวจากโอกาสทางธุรกิจของบริษัท รวมทั้งเก็บรักษาความลับของบริษัทเป็นอย่างดี

• มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก 

• มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
• จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น 

• จดัการและประสานงานการประชมุคณะกรรมการ และการประชุมผูถ้อืหุน้ รวมท้ังดแูลและประสานงานให้มีการปฏบัิติ

ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติท่ีประชุมคณะกรรมการ มติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกฎหมายและ 

กฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง 

• ดูแลการแต่งตั้ง การเปลี่ยนแปลงวาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการ และจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงกรรมการต่อ

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
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• จัดทำาและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
(ก)  ทะเบียนกรรมการ
(ข)  หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำาปี
     ของบริษัท
(ค)   หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

• ดำาเนินการให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำารายงานการมีส่วนได้เสียตามที่กฎหมายกำาหนด
• เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร 
• จัดส่งสำาเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำาการ

นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
• ดำาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำากับตลาดทุนประกาศกำาหนด

นโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์เป็นทั้งการกระทำาที่ผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ กฎหมายเกี่ยวกับหลัก
ทรัพย์และนโยบายของบริษัท ห้ามมิให้ทำาการซ้ือขายหลักทรัพย์ท่ีกระทำาโดยอาศัยข้อมูลอันเป็นสาระสำาคัญและไม่เปิดเผยต่อ
สาธารณะ คณะกรรมการ พนักงาน และลูกจ้าง ไม่ว่าจะอยู่ในระดับใด ผู้รับรู้ซึ่งข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลสาธารณะเกี่ยวกับบริษัท หรือ
ธุรกิจใดๆ ไม่อาจจะใช้ข้อมูลดังกล่าวนั้นทั้งโดยทางตรงและโดยทางอ้อม ในการซื้อหรือการขายหลักทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัท
ที่ทำาธุรกิจในทำานองเดียวกัน   ห้ามมิให้กรรมการบริษัท พนักงาน และลูกจ้าง ซื้อและขายหลักทรัพย์ของบริษัทและหลักทรัพย์
อื่นๆ เพราะเหตุท่ีว่าพวกเขา (ลูกจ้าง) ได้ครอบครองข้อมูลที่เป็นสาระสำาคัญ ข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ และไม่ให้บุคคล
อ่ืนใดซ้ือหรือขายหลักทรัพย์ในนามของตนเอง การซ้ือขายใดๆ ท่ีกระทำาโดยบุคคลอ่ืนในนามของตนจะถือเป็นการกระทำาด้วย
ตนเอง ข้อมูลท่ีไม่เปิดเผยต่อสาธารณะอันเป็นสาระสำาคัญเป็นข้อมูลท่ีไม่อาจจะเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกของบริษัท (รวมท้ัง
ญาตหิรอืเพือ่นรว่มธรุกจิ และโดยมพิกัตอ้งคำานงึถงึวตัถปุระสงค์ในการเปิดเผย) จนกวา่เจา้หนา้ท่ีผูม้อีำานาจของบรษัิทไดเ้ปดิเผย
ข้อมูลดังกล่าวอย่างเพียงพอต่อสาธารณะแล้ว

นโยบายการต่อต้านการทุจริต

บรษัิทมุ่งมัน่และสง่เสรมิในการประกอบกจิการดว้ยความเป็นธรรม  ยึดหลกัจริยธรรม  และการกำากบัดแูลกจิการท่ีด ีเพือ่
สร้างความยั่งยืน ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง  

บรษัิทไดก้ำาหนด “นโยบายการตอ่ตา้นการคอรร์ปัช่ัน” ซ่ึงบังคบัใช้กบัพนกังานทุกคนและตวัแทนของบริษัทท่ัวโลก นโยบาย
ดังกล่าวกำาหนดเกี่ยวกับการห้ามมิให้เสนอหรือสัญญาว่าจะชำาระเงินหรือโอนผลประโยชน์อื่นใด (ซึ่งรวมถึงการให้บริการ การให้
ของขวัญ การรบัรองให้กบัเจา้หนา้ท่ีของรฐัหรอืหนว่ยงานอ่ืนๆ ) โดยมจีดุประสงคเ์พือ่ให้ไดร้บัหรอืคงไวซ่ึ้งผลประโยชนท์างธรุกจิ
ที่ไม่เหมาะสม โดยรวมถึงการจ่ายชำาระเงินหรือโอนผลประโยชน์ผ่านบุคคลที่สาม  

ท้ังนี ้คณะกรรมการบรษัิทไดม้มีตอินมัุติในการประกาศเจตนารมย์เข้ารว่มเป็นสมาชิกแนวรว่มปฏบัิตขิองภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านคอร์รัปชั่น 
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บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำากัด (มหาชน) มุ่งม่ันและส่งเสริมในการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม ยึดหลักจริยธรรม จรรยาบรรณ และ
การกำากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความยั่งยืน ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีดำาเนินธุรกิจให้เป็นไปในทางท่ีก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและสร้างความเป็นธรรมกับผู้มี
ส่วนได้เสียทุกฝ่ายควบคู่ไปกับการสร้างสรรสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

คณะกรรมการบรษัิทไดใ้ช้หลกับรรษัทภบิาลเป็นบรรทัดฐานในการควบคมุการบริหารจดัการธรุกจิให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม  
เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ถือหุ้นของบริษัท ผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งสังคมและชุมชนที่บริษัทดำาเนินกิจการอยู่     

เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัหลกัการ การประกอบกจิการดว้ยความเป็นธรรม  บริษัทจงึไดก้ำาหนดเป็นนโยบายการกำากบัดแูลกจิการของ
บริษัทในทิศทางเดียวกันกับที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำาหนดในปี 2549 โดยได้มีการแบ่งหมวดหมู่ออกเป็น 5 หมวด   
ดังรายละเอียดที่ปรากฎได้ชัดและครอบคลุมทุกเรื่อง ในหัวข้อการกำากับดูแลกิจการที่ดี 

การต่อต้านการทุจริต
บริษัทจงึมีการจดัทำา จรรยาบรรณในการทำางาน ข้อปฏบัิตทิางธรุกจิ สำาหรบัพนกังานทุกคนท่ีทำางานในกลุม่บรษัิท รวมท้ังกจิการ
ทั้งหลายในกลุ่มเพื่อเป็นข้อปฏิบัติในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทดังนี้

“พนักงานจะต้องไม่ใช้เงินของบริษัทในการจ่ายค่าอามิสสินจ้างท้ังทางตรงและทางอ้อมให้แก่เจ้าหน้าท่ีของทางราชการ หรือ
ลูกจ้างของรัฐ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย หรือไม่เหมาะสม  “อามิสสินจ้าง” ในที่นี้ครอบคลุมไปถึงเงินและของกำานัลที่มี
มูลค่าที่เกินไปจากพิธีการปกติ  และรายการค่ารับรองที่เกินกว่าขอบเขตของความพอดี

การให้ของกำานัลและค่ารับรองแก่บุคคลที่สามอาจกระทำาได้ในภาคธุรกิจที่มีธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบเนื่องกันมา หากแต่จะต้องอยู่
ภายใต้มูลค่าของความพอดี และจะต้องไม่ฝ่าฝืนกับกฎหมายที่บังคับใช้อยู่  พนักงานจะต้องไม่ให้ของกำานัลและการรับรองใด ๆ  
ที่เสี่ยงต่อความเสื่อมเสียชื่อเสียงของบริษัท และกลุ่มบริษัท และพนักงานในกรณีข้อมูลดังกล่าวเป็นที่เปิดเผยต่อสาธารณชน”

พนกังานจะตอ้งไม่แสวงหาหรอืรบัของกำานลัหรอืคา่รบัรองจากบุคคลใดท่ีเช่ือวา่มอิีทธพิลตอ่การดำาเนนิธรุกจิท่ีเกีย่วโยง  พนกังาน
จะต้องไม่รับการเลี้ยงรับรองใดๆ ที่ผิดวิสัยแห่งไมตรีจิตทางธุรกิจที่ยอมรับได้โดยมีเรื่องผลประโยชน์แอบแฝงอยู่   ทั้งนี้พนักงาน
จะต้องส่งคืนของกำานัลที่ไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ยอมรับได้หรือบริจาคให้แก่องค์กรการกุศล

ในการน้ี ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการได้มีการกำาหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตข้ึนมา ดังแสดงอยู่ในหนังสือรายงานประจำาปี 

การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
บริษัทตระหนักถึงคุณค่าความสำาคัญของพนักงาน ยอมรับในความแตกต่างของแต่ละบุคคล และความสามารถในการสร้างสรรงานของ
พนักงานท้ังชายและหญิงท่ีทำาให้ธุรกิจดำารงคงอยู่ได้  

พนักงานทุกคนจะได้รับปฏิบัติจากบริษัทด้วยความเคารพและอย่างมีเกียรติ รวมถึงได้รับความเท่าเทียมกันสำาหรับโอกาสในการพัฒนาทักษะ
ในการทำางานและความก้าวหน้าในอาชีพ
การพิจารณาคัดเลือกพนักงานใหม่ การเลื่อนตำาแหน่ง จะต้องพิจารณาจากพื้นฐานของความสามารถของบุคคลท่ีต้องการใน

ความรับผิดชอบต่อสังคม
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หน้าที่ความรับผิดชอบนั้นๆ แต่เพียงอย่างเดียว และจะต้องไม่พิจารณาจากปัจจัยอื่นๆ หรือผลการทำางานในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้อง    
กล่าวโดยรวมได้ว่าความสำาเร็จและความก้าวหน้าของพนักงานบริษทัขึ้นอยู่กับความสามารถและผลการทำางานของพนักงานแต่
เพียงประการเดียว

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทถือว่างานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจและเป็นความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม
จึงได้ทบทวนนโยบายเพื่อนำาสู่การปฏิบัติ และประกาศใช้ล่าสุด เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม  2557  ดังต่อไปนี้   
1. ปฏิบัติตามกฏหมาย ข้อกำาหนด ที่ประกาศใช้อยู่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ดำาเนินการพัฒนาระบบการจัดการ
     อาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน มอก. 18001 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001  
     และหลักปฏิบัติของกลุ่มธุรกิจ โดยนำากฎเกณฑ์ข้อกำาหนดมาจัดทำาเป็นมาตรฐานขั้นต่ำาในการดำาเนินงาน 
2. ดำาเนินการลดความเสี่ยง ป้องกันและควบคุมอันตราย การบาดเจ็บ โรคจากการทำางาน มลพิษด้านสิ่งแวดล้อม  
     และหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อพนักงาน ผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงชุมชน   
3. ดำาเนินการป้องกันการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยจากการทำางาน ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
4. ปฏิบัติตามมาตรฐานในการทิ้งหรือกำาจัดของเสีย และจะลดของเสียให้มีปริมาณน้อยที่สุด รวมถึงใช้ทรัพยากร พลังงาน น้ำา  

อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้มีการจัดทำาวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย  
5. จัดให้มีมาตรฐานความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม สำาหรับผู้รับเหมา และ/หรือ ผู้มาติดต่อ โดยดำาเนินการ 

ภายใต้นโยบายและกฏระเบียบขององค์กร    
6. ให้ความร่วมมือและดำาเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร นโยบาย ถึงพนักงาน บุคคลภายนอกทั้งภาคราขการ เอกชน
7. จัดให้มีการพิจารณาผลงาน ด้านความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 

โดยถือเป็นห้วข้อหลักในการประเมินผลงานประจำาปีของพนักงานทุกคน 
8. กำาหนดหน้าท่ีรับผิดชอบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารและ

พนักงานทุกคนทั้งในเวลาทำางานและนอกเวลาทำางาน 
9. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาความรู้ความสามารถ โดยจัดการฝึกอบรมให้ความรู้และปลูกฝังจิตสำานึก  
10. ยึดมั่นต่อความรับผิดชอบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จะต้องมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนวงจร
11. จัดสรรทรัพยากรที่จำาเป็นอย่างเหมาะสมเพื่อให้การดำาเนินงานสอดคล้องกับนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
12. พัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม                    

การร่วมพัฒนาชุมชน	:
ชุมชนและสงัคม บรษัิทยังคงดำาเนนิธรุกจิท่ีเป็นประโยชนต์อ่เศรษฐกจิ  สงัคมและชุมชนท่ีบริษัทตัง้อยู่   โดยเฉพาะอย่างย่ิง  การ
เพิ่มโอกาสในการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของเยาวชน ท้ังด้านกีฬา  การสรรค์สร้างนวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
รวมถึงการร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานราชการในการป้องกันการดำาเนินการใด ๆ  ที่อาจเป็นอันตรายหรืออาจส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อมต่อชุมชนและสังคมโดยรวม			
บริษัทให้ความใส่ใจกับเพื่อนบ้านอย่างสม่ำาเสมอ คอยสอดส่องดูแลไม่ให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำาคาญ หรือสร้างความเดือดร้อนให้
กบัเพ่ือนบ้านบรเิวณโดยรอบโรงงาน อีกท้ังยงัจดัให้มีกจิกรรมให้ความรูแ้กน่กัเรยีนในโรงเรยีนท่ีอยู่บรเิวณใกลเ้คยีงอยา่งต่อเนือ่ง 
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โครงการสำาคัญสำาหรับชุมชนและสังคมภายในบริษัทของปี	2559

8	มกราคม	2559		มอบทุนการศึกษา
บรษัิท มอบทุนการศกึษาให้กบันกัเรยีนโรงเรยีนบ้านกระทุ่มลม้ 

เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ

18	กรกฎาคม	2559	กิจกรรมรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา
บรษัิทรว่มกบัพนกังานรณรงคง์ดเหลา้ในช่วงเทศการเขา้พรรษา 

โดยใช้บริเวณด้านหน้าโรงงานในการแจกเครื่องดื่มท่ีไม่มี

แอลกอฮอล์ พร้อมท้ังใบปลิวแผ่นพับในการให้ความรู้และ

ตระหนักถึงอันตราย ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม - 16 ตุลาคม

28	พฤษภาคม	2559			มอบทุนการศึกษา	บุตรพนักงาน
บริษัทสนับสนุนการศึกษา เพื่อเป็นการสร้างกำาลังใจโดยมอบ

ทุนการศึกษาให้กับบุตรพนักงานจำานวน 6 ทุน

12	กรกฎาคม	2559		กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
บริษัท ตระหนักถึงความสำาคัญทางพระพุทธศาสนา ร่วมกับ

พนักงานถวายเทียนพรรษาและมอบจตุปัจจัยเครื่องไทยทาน 

ให้แก่วัดนครชื่นชุ่มในเทศกาลเข้าพรรษา
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3	ธันวาคม	2559	โครงการ	“แรงงานรวมใจอุปสมบทถวายเป็นพระ
ราชกุศล	แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”
เพื่อน้อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พนักงานของบริษัทได้

ร่วมใจเข้าร่วมอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาท

สมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ณ วัดพระราม 9  

กาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร

28	ธันวาคม	2559		รณรงค์เมาไม่ขับช่วงเทศกาลปีใหม่
บริษัทและพนักงานร่วมกิจกรรมรณรงค์เมาไม่ขับ (ช่วงเทศกาลปีใหม่) 

เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงการขับขี่อย่างปลอดภัย

12	สิงหาคม	2559		กิจกรรมจัดงานวันแม่
บริษัทส่งตัวแทนพนักงานร่วมกับองค์การบริหารตำาบลและ

ชุมชนโดยรวม จัดกิจกรรมทางด้านสังคมในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 

15	ธันวาคม		2559			กิจกรรมโครงการส่งเสริมและให้ความรู้
เกี่ยวกับแปรรูปแผ่นอะคริลิค
คณะชุมชนภายนอกหรือชุมชนบริเวณใกล้เคียง เข้ามาศึกษา 

ดูงานเกี่ยวกับการแปรรูปอะคริลิค โดยท้ังนี้ได้มีคณะครู และ

นักเรียนจากโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับ

การแปรรูปอะคริลิค ห้อง Technical Center
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รายการระหว่างกัน  

บุคคลที่อาจมีความขัด
แย้ง

ลักษณะความสัมพันธ์
ลักษณะของ
รายการ																								

มูลค่าของ
รายการ

นโยบายราคา
ความจำาเป็น		
สมเหตุสมผล

บจ.ลูไซท์ อินเตอร์

เนชั่นแนล (เชียงไฮ)  

เทรดดิ้ง 

ผู้ถือ หุ้นใหญ่ร่วมกันคือ 

บริษัท Lucite International 

UK Overseas Holdco1 

Limited

ขายสินค้า 8.74 ราคาเทียบเคียง

กับราคาตลาด

ขยายธุ รกิ จ ใน

ประเทศจีน

ค่าบริการจ่าย 1.44 ราคาตามสญัญา

และราคาท่ีตกลง

ร่วมกัน

บจ.ลูไซท์ อินเตอร์

เนชั่นแนล โคเลีย

ผู้ถือ หุ้นใหญ่ร่วมกันคือ 

บริษัท Lucite International 

UK Overseas Holdco1 

Limited

ค่าบริการจ่าย                                 2.75 ราคาตามสญัญา

และราคาท่ีตกลง

ร่วมกัน

ขยายธุ รกิ จ ใน

ประเทศเกาหลี

บจ.ลูไซท์ อินเตอร์

เนชั่นแนล ยูเค (ดาร์เวน)                       

ผู้ถือ หุ้นใหญ่ร่วมกันคือ 

บริษัท Lucite International 

UK Overseas Holdco1 

Limited

ซื้อวัตถุดิบ  8.40 ราคาท่ีตกลงรว่ม

กั น ซ่ึ ง อ้ า ง อิ ง

ตามราคาตลาด

คุณภาพ และ 

ป้องกันวัตถุดิบ

ขาดแคลน

ค่าบริการจ่าย    0.37 ราคาตามสญัญา

และราคาท่ีตกลง

ร่วมกัน

บจ.ลูไซท์ อินเตอร์

เนชั่นแนล เจแปน

ผู้ถือ หุ้นใหญ่ร่วมกันคือ 

บริษัท Lucite International 

UK Overseas Holdco1 

Limited

 ซื้อวัตถุดิบ 0.20 ราคาท่ีตกลงรว่ม

กั น ซ่ึ ง อ้ า ง อิ ง

ราคาตลาด

คุณภาพ และ 

ป้องกันวัตถุดิบ

ขาดแคลน

การควบคุมและนโยบายในการทำารายการระหว่างกัน
รายการค้าท่ีสำาคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกันประกอบด้วย รายการค้ากับบริษัทในกลุ่ม Lucite บริษัทในกลุ่ม  

Mitsubishi Chemical  และ บริษัท เอเซียติ๊ก อะคริลิค จำากัด รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นการดำาเนินการค้า

ตามปกติธุรกิจและเป็นไปตามราคาตลาด ค่าบริการเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาและราคาที่ตกลงร่วมกัน 

ในปี พ.ศ. 2559 บริษัทมีรายการระหว่างกันกับนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเข้าข่ายที่ต้องรายงาน

ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1.	การซื้อ/ขายสินค้าและบริการ	สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2559

(หน่วย : ล้านบาท)
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(หน่วย : ล้านบาท)

บุคคลที่อาจมีความขัด
แย้ง

ลักษณะความสัมพันธ์
ลักษณะของ
รายการ																								

มูลค่าของ
รายการ

นโยบายราคา
ความจำาเป็น		
สมเหตุสมผล

บจ.ลูไซท อินเตอร์

เนชั่นแนล (ยู เอส เอ)

ผู้ถือ หุ้นใหญ่ร่วมกันคือ 

บริษัท Lucite International 

UK Overseas Holdco1 

Limited

ขายสินค้า 4.92 ราคาเทียบเคียง

กับราคาตลาด

ขยายธุรกิจใน

ประเทศ

สหรัฐอเมริกา

บจ.เกาชุง โมโนเมอร์ ผู้ถือ หุ้นใหญ่ร่วมกันคือ 

บริษัท Lucite International 

UK Overseas Holdco1 

Limited

ค่าบริการจ่าย 0.40 ราคาตามสญัญา

และราคาท่ีตกลง

ร่วมกัน

ขยายธุ รกิ จ ใน

ประเทศไต้หวัน

บจ.ลูไซท์ อินเตอร์

เนช่ันแนล สิงค์โปร (พี ที อี)

ผู้ถือ หุ้นใหญ่ร่วมกันคือ 

บริษัท Lucite International 

UK Overseas Holdco1 

Limited

ค่าบริการจ่าย 0.23 ราคาตามสญัญา

และราคาท่ีตกลง

ร่วมกัน

ขยายธุ รกิ จ ใน

ประเทศสิงค์โปร

บจ.ไทย เอ็มเอ็มเอ บริษัท มิซูบิชิ เคมิคัล จำากัด ซื้อวัตถุดิบ 393.88 ราคาท่ีตกลงรว่ม

กั น ซ่ึ ง อ้ า ง อิ ง

ราคาตลาด

คุณภาพ และ 

ป้องกันวัตถุดิบ

ขาดแคลน

บจ. ไดอะโพลีอะคริเลต บริษัท มิซูบิชิ เคมิคัล จำากัด ซื้อวัตถุดิบ 13.17 ราคาท่ีตกลงรว่ม

กั น ซ่ึ ง อ้ า ง อิ ง

ราคาตลาด

คุณภาพ และ 

ป้องกันวัตถุดิบ

ขาดแคลน

บจ. มิตซูบิชิเรยอน กรุ้ป 

เรียวโกะ

บริษัท มิซูบิชิ เคมิิคัล จำากัด ซื้อสินค้า 0.55 ราคาท่ีตกลงรว่ม

กั น ซ่ึ ง อ้ า ง อิ ง

ราคาตลาด

คุณภาพ และ 

ป้องกันวัตถุดิบ

ขาดแคลน
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(หน่วย : ล้านบาท)
2.	ยอดค้างชำาระที่เกิดจากการซื้อและขายสินค้าและบริการ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559

บุคคลที่อาจมีความขัด
แย้ง

ลักษณะความสัมพันธ์
ลักษณะของ
รายการ																								

มูลค่าของ
รายการ

นโยบายราคา
ความจำาเป็น		
สมเหตุสมผล

บจ. ลูไซท์ อินเตอร์

เนชั่นแนล (เชียงไฮ)  

เทรดดิ้ง

ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ 

บริษัท Lucite International 

UK Overseas Holdco1 

Limited

ลูกหน้ีการค้า 2.06 ราคาเทียบเคียง

กับราคาตลาด

ขยายธุรกิจใน

ประเทศจีน

เจ้าหนี้อื่น 0.71 ราคาตามสัญญา

และราคาท่ีตกลง

ร่วมกัน
บจ. ลูไซท์ อินเตอร์

เนช่ันแนล โคเลีย

ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ 

บริษัท Lucite International 

UK Overseas Holdco1 

Limited

เจ้าหนี้อ่ืน                               1.95 ราคาตาม

สัญญาและราคา

ที่ตกลงร่วมกัน

ขยายธุรกิจใน

ประเทศเกาหลี

บจ.ลูไซท์ อินเตอร์

เนชั่นแนล ยูเค (ดาร์เวน)

ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ 

บริษัท Lucite International 

UK Overseas Holdco1 

Limited

เจ้าหน้ีการค้า 2.11 ราคาที่ตกลง

ร่วมกันซึ่ง

อ้างอิงตามราคา

ตลาด

คุณภาพ และ 

ป้องกันวัตถุดิบ

ขาดแคลน

เจ้าหนี้อื่น 0.15 ราคาตาม

สัญญาและราคา

ที่ตกลงร่วมกัน
บจ.ลูไซท์ อินเตอร์

เนชั่นแนล เจแปน

ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ 

บริษัท Lucite Interna-

tional UK Overseas 

Holdco1 Limited

เจ้าหน้ีการค้า      0.49 ราคาที่ตกลง

ร่วมกันซึ่ง

อ้างอิงราคา

ตลาด

คุณภาพ และ 

ป้องกันวัตถุดิบ

ขาดแคลน

บจ.ลูไซท์ อินเตอร์

เนชั่นแนล สิงค์โปร  

(พี ที อี)

ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ 

บริษัท Lucite International 

UK Overseas Holdco1 

Limited

เจ้าหนี้อื่น  0.03 ราคาตาม

สัญญาและราคา

ที่ตกลงร่วมกัน

ขยายธุรกิจใน

ประเทศสิงค์โปร

บจ.ไทย เอ็มเอ็มเอ บริษัท มิซูบิชิ เคมิคัล จำากัด เจ้าหน้ีการค้า 164.48 ราคาที่ตกลง

ร่วมกันซึ่ง

อ้างอิงราคา

ตลาด

คุณภาพ และ 

ป้องกันวัตถุดิบ

ขาดแคลน

บจ. ไดอะโพลีอะคริเลต บริษัท มิซูบิชิ เคมิคัล จำากัด เจ้าหน้ีการค้า 3.51 ราคาที่ตกลง

ร่วมกันซึ่ง

อ้างอิงตามราคา

ตลาด

คุณภาพ และ 

ป้องกันวัตถุดิบ

ขาดแคลน
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ความรับผิดชอบของกรรมการใน
การจัดทำารายงานการเงิน

บริษัทถือเป็นนโยบายทางการบัญชีและการเงินท่ีคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการกำากับดูแลให้มีการนำาเสนอ 

งบการเงินและสารสนเทศทางการเงินดังท่ีปรากฏในรายงานประจำาปีของบริษัทโดยจัดให้มีการจัดทำาตามมาตรฐานการบัญชี 

ท่ีรับรองโดยท่ัวไป เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลและงบการเงินมีความถูกต้องครบถ้วนและโปร่งใส รวมท้ังการจัดการให้มี 

ระบบการควบคุมภายใน และผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบไปด้วยกรรมการอิสระท้ัง 3 ท่าน 

ท่ียังทำาหน้าท่ีในฐานะคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ด้วย  ท่ีแต่ละท่านล้วนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีอิสระ 

ในการจัดทำาระบบการตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีการเงินรวมท้ังการตรวจสอบทุกรายการท่ีเก่ียวโยงกัน (Related Party Transactions) 

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสว่ารายการดังกล่าวไม่มีผลประโยชน์ท่ีขัดแย้งกัน (Conflict of Interest)อันอาจทำาให้บริษัทฯ 

สูญเสียผลประโยชน์ได้ ท้ังนี้เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือได้ของงบบัญชีการเงินของบริษัทซ่ึงถือเป็นเจตนารมณ์และนโยบายของ

บริษัทในการดำาเนินธุรกิจตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

คณะกรรมการบริษัททุกท่านได้พิจารณาและตรวจทานรายงานงบบัญชีการเงินประจำาปี 2559 แล้วและ มีความมั่นใจว่า งบการ

เงินของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 มีความถูกต้องเรียบร้อยและจัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไป 

ตามความเห็นท่ีผู้สอบบัญชีได้แสดงไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี รวมท้ังได้มีการถือปฏิบัติอย่างสม่ำาเสมอ และมีการเปิดเผย

ข้อมูลอย่างเพียงพอ

(นางสาวแอนนี่ โซเฟียร์  เวียร์แมน)

ประธานคณะกรรมการ

(นายสุจิตร  ศรีเวทย์บดี)

กรรมการผู้จัดการ
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

2559 2558 2557

รายได้ (ล้านบาท) 1,047.04 1,150.37 1,245.35

ค่าใช้จ่าย (ล้านบาท) 960.13 1,070.71 1,205.72

กำาไรสุทธิต่อปี (ล้านบาท) 69.36    62.14    31.42

กำาไรต่อหุ้น (บาท) 0.57       0.51       0.26

จำานวนหุ้น (ล้านหุ้น) 121.50 121.50   121.50

สินทรัพย์                             (ล้านบาท) 985.99 927.96 934.32

หนี้สิน (ล้านบาท) 317.75 280.49 323.80

ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) 668.23   647.48   610.52

มูลค่าหุ้นตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 5.50       5.33       5.02
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คำาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน 
       และผลการดำาเนินงาน   

การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ

1.		คำาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำาเนินงาน
สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำาเนินธุรกิจในปี	2559	โดยสังเขปดังนี้

 (ก)  บริษัทให้ความสำาคัญต่อนโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อมเป็นเร่ืองสำาคัญท่ีสุดท่ีกรรมการผู้บริหาร  

  และพนักงานของบริษัท ตลอดจนเจ้าหน้าท่ีหรือแขกท่ีมีกิจธุระติดต่อกับบริษัทจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

  ด้านความปลอดภัยฯตามนโยบายของบริษัทที่กำาหนดไว้อย่างเคร่งครัด

 การบรหิารงานดา้นความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสิง่แวดลอ้มของบรษัิทจะอยู่ภายใตก้ารกำากบัดแูลของคณะกรรมการ 

 ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำางาน ( SHE Committee) ซ่ึงจัดตั้งข้ึนในรูปแบบของ 

 คณะกรรมการท่ีได้รับมอบหมาย ทำาหน้าท่ีกำากับดูแล กำาหนดนโยบายวัตถุประสงค์เป้าหมายและการจัดทำา 

 แผนการปรับปรุง (SHE Improvement Plan) ประจำาปีอย่างต่อเน่ืองรวมท้ังยังมีการติดตามและประเมินผลงานระหว่างปี 

 กิจกรรมประจำาปีท่ีบริษัทให้ความสำาคัญและกำาหนดในแผนงานประจำาปีอย่างต่อเนื่องก็คือการปรับปรุงเครื่องจักรและ 

 อุปกรณ์และการประเมินความเสี่ยงของการใช้เคร่ืองจักรและอุปกรณ์การผลิตเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อ 

 ผู้ปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพต่อผลผลิต

 บริษัทถือเป็นนโยบายท่ีผู้บริหารและพนักงานทุกคนในองค์กรจะต้องยึดมั่นในหลักการและถือเป็นหน้าท่ี 

 ความรับผิดชอบที่ต้องปฎิบัติตามกฏระเบียบด้านความปลอดภัยในการทำางานเป็นสำาคัญ

 

 บริษัทได้ผ่านการตรวจสอบและได้ใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (TIS18001)   

 อันเป็นการยืนยันถึงการดำาเนินการธุรกิจที่ให้ความสนใจต่อความปลอดภัยฯ ของพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกคน

 

 (ข) ในปี 2559 บริษัทยังคงรักษาสัดส่วนการขายระหว่างในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ได้รับประโยชน์ใน 

  ภาวะความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างค่าเงินบาทกับสกุลเงินต่างประเทศโดยเฉพาะค่าเงินเหรียญสหรัฐ    

  เพ่ือป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว บริษัทดำาเนินการประกันความเสี่ยงหรือ 

  Hedging การถือครองเงินตราต่างประเทศกับธนาคารพาณิชย์ที่บริษัทมีการทำาธุรกรรมทางการเงินไว้

  นอกจากนั้น ในปีท่ีผ่านมาบริษัทได้เริ่มการปรับกลยุทธการตลาดและกำาหนดแผนการปรับพอร์ตกลุ่มสินค้าข้ึนใหม่ 

  เพื่อวางกรอบนโยบายท่ีจะปรับขบวนการผลิตแผ่นพลาสติกให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์อุปทานของ 

  ตลาดในประเทศและต่างประเทศเป็นสำาคัญ ซ่ึงในขณะนี้มีความรุดหน้าไปมากแต่ผู้บริหารของบริษัทตระหนักดีว่า 

  ยังคงตอ้งดำาเนนิการศกึษาเพิม่เตมิซ่ึงไดก้ำาหนดให้การพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่ท่ีมีมูลคา่เพิม่จะอยู่ในการกำากบัดแูลของ 

  คณะกรรมการพฒันาผลติภณัฑ์ใหมเ่พือ่ใหท้ศิทางการจดัพอรต์ผลิตภณัฑเ์ปน็ไปอยา่งมแีบบแผนรองรบัวตัถปุระสงค ์

  ในการดำาเนินธุรกิจให้มีความเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว

 (ค) บรษัิทยงัคงเนน้การพฒันาปรบัปรงุคณุภาพสนิคา้ให้ไดม้าตรฐานสงูข้ึนเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ท้ังภายใน 

  ประเทศและต่างประเทศอีกท้ังกำาหนดเป้าหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการลดความสูญเสียจาก 

  ขบวนการผลิตเพื่อผลด้านการลดต้นทุนการผลิตโดยรวมและเล็งเห็นความสำาคัญในการสร้างความแตกต่างของตัว 

          ผลิตภัณฑ์ท้ังผลิตภัณฑ์เก่าและผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทเพ่ือหลีกเล่ียงการขายท่ีเน้นเฉพาะการแข่งขันด้านราคาเท่าน้ัน
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2.		ผลการดำาเนินงาน
      

  ในปี 2559 บริษัทมีรายได้จากการขายสุทธิ 1,030.47 ล้านบาท ลดลง จำานวน 96.76 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อย

ละ 8.58 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน อย่างไรก็ตามบริษัทมีกำาไรสุทธิในปี 2559 เพิ่มขึ้นจำานวน 7.22 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรา

ร้อยละ 11.61 เมื่อ เปรียบเทียบกับปีก่อน สาเหตุของกำาไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นในขณะที่ยอดขายลดลงเป็นเพราะต้นทุนการขายและ 

คา่ใชจ้า่ยในการขายลดลงโดยเฉพาะในไตรมาสแรกท่ีราคาวตัถดุบิลดลงและการเพิม่ยอดขายของแผ่นอะคริลคิในไตรมาสท่ีสอง

และไตรมาสท่ีสามจงึสง่ผลให้กำาไรท้ังปีเพิม่สงูข้ึน สง่ผลทำาให้อัตรากำาไรจากการดำาเนนิงานเพิม่ข้ึนเท่ากบัอัตรารอ้ยละ 6.83  เม่ือ

เปรียบเทียบกับปีก่อนท่ีอัตราร้อยละ 5.01 และอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นปี 2559 เพิ่มข้ึนเป็นอัตราร้อยละ 10.54 เม่ือ  

เปรียบเทียบกับปีก่อนอยู่ที่อัตราร้อยละ 9.88

ลูกหนี้การค้า
รายละเอียดลูกหนี้	มีดังต่อไปนี้	
ลูกหนี้การค้า	เปรียบเทียบ	3	ปี	2557	-	2559

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557
พันบาท % พันบาท % พันบาท %

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้อง

ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ 2,059 0.8% 2,323 0.9% 6,878 2.4%
ค้างชำาระ ไม่เกิน 3 เดือน - 0.0% 4,907 2.0% 2,530 0.9%
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้อง 2,059 0.8% 7,230 2.9% 9,408 3.3%

ลูกหนี้การค้า - กิจการไม่เกี่ยวข้องกัน

ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ 189,780 77.0% 189,557 77.3% 217,118 75.8%
ค้างชำาระ
     ไม่เกิน 3 เดือน 44,936 18.2% 39,817 16.2% 55,504 19.4%
     3 - 6   เดือน 728 0.3% 3,809 1.6% 258 0.1%
     6 - 12 เดือน 1,441 0.6% 410 0.2% 588 0.2%
     มากกว่า 12 เดือน 7,668 3.1% 4,400 1.8% 3,701 1.3%
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 244,553 99.2% 237,993 97.1% 277,169 96.7%

รวมลูกหนี้การค้า 246,612 100.0% 245,223 100.0% 286,577 100.0%

หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (7,668) -3.1% (4,400) -1.8% (1.958) -0.7%

รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ 238,944 96.9% 240,823 98.2% 284,619 99.3%
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  ลูกหนี้การค้าของบริษัทในปี 2557 - 2559 มีจำานวน 238.94 ล้านบาท 240.82 ล้านบาทและ 284.62 ล้านบาท 

ตามลำาดับ ซึ่งประกอบด้วยลูกหนี้การค้าประเภทกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และลูกหนี้การค้าประเภทกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ลูกหนี้ 

การค้าของบริษัทได้รับเครดิตเทอมอยู่ระหว่าง 30-90 วัน ขึ้นอยู่กับข้อตกลงและเงื่อนไขการค้าของแต่ละราย

  โดยเฉลี่ยระยะเวลาเก็บหนี้ในแต่ละปีของบริษัท ตั้งแต่ 2557 - 2559 อยู่ที่ 88 วัน 85 วันและ 86 วันตามลำาดับ ณ วัน

ที่ 31 ธันวาคม 2557 - 2559 บริษัทมีการตั้งสำารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่จำานวน 1.96 ล้านบาท 4.40 ล้านบาท และ 7.67 ล้าน

บาทตามลำาดับ บริษัทมีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เพิ่มขึ้น 3.27 ล้านบาทในปี 2559 ซึ่งเป็นผลจากการพิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัย

จะสญูเพ่ิมขึน้ในระหวา่งปี บรษัิทมนีโยบายการตัง้คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูโดยพจิารณาจากอายุของลกูหนี ้และประวตักิารชำาระหนี้

และการคาดการณ์ถึงโอกาสในการได้รับชำาระหนี้จากลูกหนี้ในอนาคต

 

 ลูกหนี้การค้าของบริษัทในปี 2557-2559 ส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้ท่ียังไม่ถึงกำาหนดชำาระและเกินกำาหนดชำาระไม่เกิน  

3 เดือน คิดเป็นร้อยละ 98.5 ร้อยละ 96.4 และร้อยละ 96.0 ของลูกหนี้การค้ารวมก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และมีลูกหนี้

การค้าที่ค้างชำาระเกิน 3 เดือนขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 1.6 ร้อยละ  3.6 และร้อยละ 4.0  ตามลำาดับ

 

 บรษัิทไดม้กีารตดิตามกบัลกูหนีท่ี้คา้งชำาระเกนิ 6 เดอืนข้ึนไปอยา่งใกลชิ้ดตลอดจนมีการพจิารณาดำาเนนิการทวงถาม 

ฟ้องร้องทางกฎหมายและการต้ังสำารองค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญสำาหรับลูกหน้ีรายอ่ืน ๆ  หากลูกหน้ีรายน้ัน ๆ  มีปัญหาในการชำาระเงิน

สินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือของบริษัท ประกอบด้วยรายละเอียดที่สำาคัญดังนี้

สินค้าคงเหลือ เปรียบเทียบ 3 ปี 2557 - 2559

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557
พันบาท % พันบาท % พันบาท %

สินค้าสำาเร็จรูป 43,288 33% 47,405  38% 60,728 40%
วัตถุดิบ 37,157 28% 26,714 22% 39,229 26%
อะไหล่และวัสดุโรงงาน 41,344 32% 45,232 37% 49,539 33%
สินค้าระหว่างทาง 8,716 7% 4,234 3% 2,652 2%
รวม 130,505 100% 123,585 100% 152,148 100%

รายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิจะได้รับ (15,045) -12% (13,847) -11% (9,305) -6%

รวม (115,460) 88% 109,738 89% 142,843 94%

 สินค้าคงเหลือของบริษัทในปี 2557-2559 มียอดคงเหลือ 142.84 ล้านบาท 109.74 ล้านบาทและ 115.46 ล้านบาท

ตามลำาดับ มีอัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือที่ 20.38 เท่า 17.37 เท่าและในปี 2559 อยู่ที่ 18.27 เท่า และคิดเป็นระยะเวลา

ขายสินค้าเฉลี่ยอยู่ที่ 18 วัน 21 วันและในปี 2559 ที่ 20 วัน
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ประเภททรัพย์สิน
31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

ที่ดิน 241.11 64% 241.11 63% 241.11 61%
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 42.00 11% 41.91 11% 38.68 10%
เครื่องจักรและอุปกรณ์ 79.63 21% 84.39 22% 90.15 23%
เครื่องตกแต่งติดตั้งและ
เครื่องใช้สำานักงานและยานพาหนะ

9.01 2% 8.04 2% 6.04 2%

สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง 4.51 1% 5.50 1% 17.68 4%

รวม 376.26 100% 380.95 100% 393.66 100%

 สินค้าคงเหลือท่ีเพ่ิมขึ้นลดลงในปี 2559 เมื่อเทียบกับปีก่อนเนื่องจากการเพิ่มข้ึนในหมวดวัตถุดิบเพรามีการสำารอง

วัตถุดิบสำาหรับการผลิตในเดือนมกราคม เนื่องจากผู้จำาหน่ายวัตถุดิบบางรายได้หยุดการผลิตระหว่างช่วงปลายปีจนถึงต้น

ปี2560 บรษัิทมีนโยบายในการตัง้สำารองคา่เผือ่มลูคา่สนิคา้ลดลง เพือ่ปรบัลดราคาทุนให้เป็นมูลคา่สทุธท่ีิคาดวา่จะไดร้บั โดย

คำานึงถึงสินค้าคงเหลือที่เคลื่อนไหวช้า (Slow Moving) และมีอายุในการจัดเก็บนาน ประกอบกับการคำานวณเปรียบเทียบราคา

ทุนกับราคาท่ีคาดว่าจะขายได้ (Net Realizable Value) โดยมูลค่าของรายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีได้รับ ในปี 

2557-2559 มีจำานวน 9.31 ล้านบาท 13.85 ล้านบาทและในปี 2559 มีจำานวน 15.05 ล้านบาท ซึ่งสาเหตุหลักที่เพิ่มขึ้น เนื่อง

มาจากการตั้งสำารองเพิ่มขึ้นในส่วนของอะไหล่ที่มีอายุในการจัดเก็บนานเกิน 5 ปี

ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์
ในปี 2557-2559 บริษัทมีรายละเอียดดังนี้

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)

ในระหว่างปี 2559 บริษัทได้จัดซื้อสินทรัพย์ทั้งสิ้นเป็นจำานวนเงิน 15.10 ล้านบาท (ปี 2558 : 11.89 ล้านบาท) บริษัทมีอัตราผล

ตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร ในปี 2557-2559 ที่ 12.39% 20.98% และ ในปี 2559 เท่ากับ 23.58%

3.		ฐานะการเงิน

สินทรัพย์

ณ  วันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น เท่ากับ 985.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเท่ากับ 58.03 ล้านบาทหรือ

คิดเป็นอัตราร้อยละ 6.25 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน โดยสาเหตุหลักเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นในหมวดเงินสดและรายการเทียบ

เท่าเงินสดเมื่อเทียบกับปีก่อน 

หนี้สิน

ณ  วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559  บริษัทมีหนี้สินรวม จำานวนเท่ากับ 317.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำานวน  37.26 ล้านบาท หรือ

คิดเป็นอัตราร้อยละ 13.28 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน โดยเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียน จำานวน 35.18 ล้าน

บาท หรอืคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 13.67 เมือ่เปรยีบเทียบกบัปีกอ่น สาเหตหุลกัมาจากสว่นของเจา้หนีก้ารคา้ท่ีเพิม่ขึน้เนือ่งจากระยะ

เวลาที่หนี้ครบกำาหนดชำาระแตกต่างจากปีก่อน ส่งผลให้อัตราการส่วนของหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับอัตราร้อยละ 47.6 

เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน ที่อัตราร้อยละ 43.3
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สภาพคล่อง  

 

ปี 2559 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิจากการดำาเนินงาน เท่ากับ 114.18 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน เท่ากับจำานวน 12.51  

ล้านบาท  สาเหตุหลักมาจากภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ชำาระจริงที่เพิ่มขึ้น จำานวน 11.89 ล้านบาท

กระแสเงนิสดใช้ไปในกจิกรรมลงทุน จำานวนเท่ากบั11.04 ลา้นบาทลดลงจากปีกอ่นจำานวน 1.65 ลา้นบาท และในสว่นของกจิกรรม

จัดหาเงินใช้ไปจำานวน 50.51 ล้านบาท ใช้ไปเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำานวน 25.41 ล้านบาท เป็นผลมาจากการจ่ายเงินปันผลให้แก่ 

ผู้ถือหุ้นตามผลการดำาเนินงานปี 2558 ที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน(2557) ส่งผลให้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ในปี 2559  เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำานวน 52.57 ล้านบาท 

บริษัทมีกระแสเงินสดรับสุทธิจากการดำาเนินงานเพิ่มขึ้น และกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนและกระแสเงินสดจากกิจกรรม

จดัหาเงนิท่ีนอ้ยกว่า ทำาให้อตัราสว่นสภาพคลอ่งของบรษัิทในปี 2559 ยังคงมีสภาพคลอ่งท่ีสงู เท่ากบั 2.08 เท่า เม่ือเปรยีบเทียบ

กับปีก่อนซึ่งอยู่ในระดับ เท่ากับ 2.12 เท่า 

โครงสร้างเงินทุน 

บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.48 เท่า เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนซึ่งเท่ากับ 0.43 เท่าเป็นผลมา

จากการเพิ่มข้นในส่วนของเจ้าหนี้การค้า

จากฐานะการเงนิและผลการดำาเนนิงานในปี 2559 โดยมตขิองท่ีประชุมคณะกรรมการบรษัิทฯ ครัง้ท่ี 1/2560 ลงวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ ์

2560  คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำาหรับปี 2559 ในอัตรา

หุ้นละ 0.50 บาทโดยจ่ายจากผลการดำาเนินงานของปี 2559 คิดเป็นจำานวนเงินรวมทั้งสิ้น เท่ากับ 60,750,000.00 บาท (หกสิบ

ลา้นเจด็แสนห้าหมืน่บาทถว้น) หรอืคดิเป็นอัตราเงนิปันผลรอ้ยละ 87.59 ของกำาไรสทุธสิำาหรบัปี 2559  โดยเสนอให้มีกำาหนดการ

จ่ายเงินปันผลดังกล่าว ในวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

4.  ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อการดำาเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดำาเนินงานในอนาคต ได้อธิบายไว้ในข้อ 1. เรื่องปัจจัยความเสี่ยงแล้ว 
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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอตอผูถอืหุนของบรษิทั ไทยโพลอีะครลิคิ จาํกดั (มหาชน)

ความเห็น

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จาํกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ซึ่งประกอบดวย

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของ

ผูถือหุนและงบกระแสเงินสด สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุ

สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ

ขาพเจาเห็นวางบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการดาํเนินงานและ

กระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควร

ในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑในการแสดงความเห็น

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในสวนของ

ความรบัผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระ

จากบริษัทฯตามขอกําหนดจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม

ราชูปถัมภ ในสวนท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบงบการเงิน และขาพเจาไดปฏิบัติตามขอกําหนดดานจรรยาบรรณ

อ่ืน ๆ ตามท่ีระบุในขอกําหนดน้ันดวย ขาพเจาเช่ือวาหลักฐานการสอบบัญชีท่ีขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสม

เพ่ือใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา

เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองตางๆ ท่ีมนียัสาํคัญทีส่ดุตามดุลยพนิจิเยีย่งผูประกอบวิชาชพีของขาพเจา

ในการตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปจจุบัน ขาพเจาไดนําเร่ืองเหลาน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ

งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขาพเจา ท้ังน้ี ขาพเจาไมไดแสดงความเห็นแยกตางหากสําหรับ

เร่ืองเหลาน้ี

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
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ขาพเจาไดปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ไดกลาวไวในสวนของความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบ

งบการเงนิในรายงานของขาพเจา ซึ่งไดรวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหลานี้ดวย การปฏิบัติงานของขาพเจาได

รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองตอการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริง

อันเปนสาระสําคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของขาพเจา ซึ่งไดรวมวิธีการตรวจสอบสําหรับเรื่องเหลานี้

ดวย ไดใชเปนเกณฑในการแสดงความเหน็ของขาพเจาตองบการเงนิโดยรวม

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ พรอมวิธีการตรวจสอบสําหรับแตละเรื่องมีดังตอไปนี้

รายไดจากการขาย

เน่ืองจากรายไดจากการขายเปนรายการท่ีมีมูลคาท่ีเปนสาระสําคัญตองบการเงิน โดยแสดงมูลคาจํานวน 1,010

ลานบาทในงบการเงินสําหรับป 2559 และเปนรายการท่ีสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัทฯโดยตรง

ประกอบกับบริษัทฯมีลูกคาจํานวนมากรายจากการขายท้ังในประเทศและตางประเทศ โดยมีเง่ือนไขทางการคาท่ี

แตกตางกัน ขาพเจาจึงใหความสนใจตอการรับรูรายไดจากการขายของบริษัทฯ

ขาพเจาไดประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯท่ีเกีย่วของกับวงจรรายได โดยการสอบถาม

ผูรับผิดชอบ ทําความเขาใจและเลือกตัวอยางมาสุมทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมสําคัญท่ีบริษัทฯออกแบบไว

และขาพเจาไดสุมตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายท่ีเกิดข้ึนในระหวางปและรายการขายท่ีเกิดข้ึนชวงใกล

สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี สอบทานใบลดหนีท้ี่บริษัทฯออกภายหลังวันสิน้รอบระยะเวลาบญัชีและวิเคราะห

เปรียบเทียบขอมูลบัญชีรายไดจากการขาย

สินคาคงเหลือ

การประมาณการคาเผ่ือการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือตามท่ีไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 9

ตองอาศัยดุลยพินิจของฝายบริหาร โดยเฉพาะในสวนของการประมาณการคาเผ่ือการลดลงของมูลคาสินคา

คงเหลือสําหรับสินคาที่ลาสมัยหรือเส่ือมสภาพ ซ่ึงขึ้นอยูกับการวิเคราะหเกี่ยวกับวงจรอายขุองสินคา

การแขงขันทางการตลาดและสภาพเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ซ่ึงอาจทําใหเกิดความเส่ียงเก่ียวกับมูลคาของ

คาเผ่ือการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ



ANNUAL REPORT 2016
THAI POLY ACRYLIC PUBLIC COMPANY LIMITED   69

Annual Report
รายงานประจำป�

2016

2559 3

ขาพเจาไดประเมินวิธีการและขอสมมติท่ีฝายบริหารใชในการพิจารณาคาเผ่ือการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ

โดยการทําความเขาใจเกณฑท่ีใชในการพิจารณาคาเผ่ือการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ รวมถึงสอบทานความ

สมํ่าเสมอของการใชเกณฑดงักลาว วิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลระยะเวลาการถือครองและการเคลื่อนไหวของ

สนิคาคงเหลือเพื่อระบุถึงกลุมสินคาท่ีมีขอบงชี้วามีการหมนุเวียนของสินคาท่ีชากวาปกติ และวเิคราะห

เปรียบเทียบจํานวนเงินสุทธิท่ีกิจการไดรับจากการขายสินคาภายหลังวันท่ีในงบการเงินกับราคาทุนของสินคา

คงเหลือแตละกลุมสินคา

ขอมูลอื่น

ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอมูลท่ีรวมอยูในรายงานประจําปของบริษัทฯ (แตไมรวมถึง

งบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชีท่ีแสดงอยูในรายงานน้ัน) ซึ่งคาดวาจะถกูจัดเตรียมใหกับขาพเจาภายหลงั

วนัท่ีในรายงานของผูสอบบัญชนีี้

ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินไมครอบคลุมถึงขอมูลอ่ืนและขาพเจาไมไดใหขอสรุปในลักษณะการให

ความเช่ือม่ันในรูปแบบใดๆตอขอมูลอ่ืนน้ัน

ความรับผิดชอบของขาพเจาท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอานและพิจารณาวาขอมูลอ่ืนน้ัน

มีความขัดแยงท่ีมีสาระสําคัญกับงบการเงินหรือกับความรูท่ีไดรับจากการตรวจสอบของขาพเจาหรือไม หรือ

ปรากฏวาขอมูลอ่ืนแสดงขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม

เม่ือขาพเจาไดอานรายงานประจําปของบรษิัทฯตามที่กลาวขางตน และหากสรุปไดวามีการแสดงขอมลูท่ีขัดตอ

ขอเทจ็จรงิอนัเปนสาระสําคญั ขาพเจาจะสือ่สารเรื่องดังกลาวใหผูมีหนาทีใ่นการกาํกับดูแลทราบเพือ่ใหมกีาร

ดําเนินการแกไขที่เหมาะสมตอไป

ความรับผิดชอบของผูบริหารและผูมีหนาทีใ่นการกํากับดแูลตองบการเงิน

ผูบริหารมีหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหลาน้ีโดยถูกตองตามท่ีควรตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพ่ือใหสามารถ

จัดทํางบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอผิดพลาด

ในการจัดทํางบการเงิน ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทฯในการดําเนินงานตอเน่ือง

การเปดเผยเรือ่งท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานตอเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดังกลาว และการใชเกณฑการบัญชีสําหรับ

กิจการที่ดําเนินงานตอเนื่องเวนแตผูบริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทฯหรือหยดุดําเนินงานหรือไมสามารถ

ดําเนินงานตอเนื่องอีกตอไปได

ผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลมีหนาท่ีในการสอดสองดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทฯ
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ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพ่ือใหไดความเช่ือม่ันอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินโดยรวมปราศจาก

การแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกดิจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และ

เสนอรายงานของผูสอบบัญชีซ่ึงรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเช่ือม่ันอยางสมเหตุสมผลคือความเช่ือม่ัน

ในระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถ

ตรวจพบขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญท่ีมีอยูไดเสมอไป ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการ

ทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณอยางสมเหตุสมผลไดวารายการที่ขัดตอขอเท็จจริง

แตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงิน

เหลานี้

ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเย่ียง

ผูประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขาพเจาไดปฏิบัติงานดังตอไปน้ีดวย

• ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงขอมูลที่ขดัตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคญัในงบการเงิน

ไมวาจะเกดิจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนอง

ตอความเส่ียงเหลานัน้ และไดหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเปนเกณฑในการแสดง

ความเห็นของขาพเจา ความเสีย่งที่ไมพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอนัเปนสาระสําคัญซ่ึงเปนผลมาจาก

การทุจรติจะสงูกวาความเสี่ยงที่เกดิจากขอผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเกีย่วกับการสมรูรวมคิด

การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การต้ังใจละเวนการแสดงขอมูล การแสดงขอมูลท่ีไมตรงตาม

ขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

• ทําความเขาใจเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการ

ตรวจสอบใหเหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพ่ือวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมี

ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัทฯ

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการ

ทางบัญชีและการเปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารจัดทํา
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• สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับกิจการท่ีดําเนินงานตอเน่ืองของผูบริหาร

และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีท่ีไดรับวามีความไมแนนอนท่ีมีสาระสําคัญท่ีเก่ียวกับเหตุการณหรือ

สถานการณท่ีอาจเปนเหตุใหเกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของบริษัทฯในการดําเนินงาน

ตอเนื่องหรือไม หากขาพเจาไดขอสรุปวามคีวามไมแนนอนที่มีสาระสาํคัญ ขาพเจาจะตองใหขอสังเกต

ไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาถึงการเปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของในงบการเงิน หรือหากเห็นวา

การเปดเผยดังกลาวไมเพียงพอ ขาพเจาจะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอสรุปของขาพเจาข้ึนอยูกับ

หลักฐานการสอบบัญชีท่ีไดรับจนถึงวันท่ีในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็ตาม เหตุการณ

หรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหบรษิัทฯตองหยุดการดําเนินงานตอเนื่องได

• ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของ

ตลอดจนประเมินวางบการเงินแสดงรายการและเหตุการณท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตองตามท่ีควรหรือไม

ขาพเจาไดส่ือสารกับผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลเก่ียวกับขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดวางแผน

ไว ประเด็นท่ีมีนัยสําคัญท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองท่ีมีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในซ่ึง

ขาพเจาไดพบในระหวางการตรวจสอบของขาพเจา

ขาพเจาไดใหคํารับรองแกผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลวาขาพเจาไดปฏิบัติตามขอกําหนดจรรยาบรรณที่เกีย่วของ

กับความเปนอิสระและไดส่ือสารกับผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลเก่ียวกับความสัมพันธท้ังหมด ตลอดจนเร่ืองอ่ืน

ซ่ึงขาพเจาเช่ือวามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวากระทบตอความเปนอิสระของขาพเจาและมาตรการท่ี

ขาพเจาใชเพ่ือปองกันไมใหขาพเจาขาดความเปนอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายท่ีส่ือสารกับผูมีหนาที่ในการกาํกับดแูล ขาพเจาไดพจิารณาเร่ืองตาง ๆ ท่ีมีนัยสําคญัท่ีสุดใน

การตรวจสอบงบการเงินในงวดปจจุบันและกําหนดเปนเร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ ขาพเจาไดอธิบายเร่ือง

เหลาน้ีไวในรายงานของผูสอบบัญชี เวนแตกฎหมายหรือขอบังคับหามไมใหเปดเผยเร่ืองดังกลาวตอสาธารณะ

หรือในสถานการณท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขาพเจาพิจารณาวาไมควรส่ือสารเร่ืองดังกลาวในรายงานของขาพเจา

เพราะการกระทําดังกลาวสามารถคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวาจะมีผลกระทบในทางลบมากกวา

ผลประโยชนที่ผูมีสวนไดเสียสาธารณะจะไดจากการสื่อสารดังกลาว
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ผูสอบบัญชีท่ีรับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนําเสนอรายงานฉบับน้ีคือ นางสาววธู ขยันการนาวี

วธู ขยันการนาวี

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5423

บริษัท สํานักงาน อีวาย จาํกัด

กรุงเทพฯ: 24 กุมภาพันธ 2560
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บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หนวย: บาท)

ณ วันท่ี ณ วันท่ี

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 7 238,592,078 186,021,032

เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจํา 1,122,668 1,107,550

ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน 8 239,267,074 241,366,477

สินคาคงเหลือ 9 115,459,857 109,738,109

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 13,428,172 6,434,194

รวมสินทรัพยหมนุเวียน 607,869,849 544,667,362

สินทรัพยไมหมุนเวียน

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 10 376,259,748 380,948,659

สินทรัพยไมมีตัวตน - ซอฟตแวรคอมพิวเตอร 430,821 542,855

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 16 1,142,056 1,520,179

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 284,017 284,017

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 378,116,642 383,295,710

รวมสินทรัพย 985,986,491 927,963,072

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงิน  
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บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หนวย: บาท)

ณ วันท่ี ณ วันท่ี

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หนี้สินหมุนเวียน

เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน 11 275,565,205 239,324,176

สวนของหน้ีสินตามสัญญาเชาการเงินท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 1,391,045 848,187

ภาษีเงินไดคางจาย 7,796,412 11,826,575

หนี้สินหมนุเวียนอื่น 7,786,650 5,364,389

รวมหนี้สินหมุนเวียน 292,539,312 257,363,327

หนี้สินไมหมุนเวียน

หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิจากสวนท่ีถึง

กําหนดชําระภายในหน่ึงป 2,280,732 1,282,360

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 12 22,933,220 21,841,151

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 25,213,952 23,123,511

รวมหนี้สิน 317,753,264 280,486,838

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน

ทุนจดทะเบียน

หุนสามัญ 121,500,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 121,500,000 121,500,000

ทุนออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว

หุนสามัญ 121,500,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 121,500,000 121,500,000

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 233,350,000 233,350,000

กําไรสะสม

จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 14 12,150,000 12,150,000

ยังไมไดจัดสรร 301,233,227 280,476,234

รวมสวนของผูถือหุน 668,233,227 647,476,234

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 985,986,491 927,963,072

- -

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ
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บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559

(หนวย: บาท)

หมายเหตุ 2559 2558

กําไรขาดทุน:

รายได

รายไดจากการขาย 1,010,155,449 1,126,296,758

รายไดคาบริการ 20,314,418 929,313

รายไดอ่ืน

รายไดจากการขายเศษซาก 11,236,068 13,159,534

กําไรจากอัตราแลกเปล่ียน 1,740,408 6,628,392

อื่น ๆ 3,592,489 3,351,015

รวมรายได 1,047,038,832 1,150,365,012

คาใชจาย

ตนทุนขายและบริการ 828,653,941 937,676,869

คาใชจายในการขาย 47,210,599 48,655,000

คาใชจายในการบริหาร 84,268,946 84,377,154

รวมคาใชจาย 960,133,486 1,070,709,023

กําไรกอนคาใชจายทางการเงินและคาใชจายภาษีเงินได 86,905,346 79,655,989

คาใชจายทางการเงิน (148,826) (161,798)

กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได 86,756,520 79,494,191

คาใชจายภาษีเงินได 16 (17,399,527) (17,353,981)

กําไรสําหรับป 69,356,993 62,140,210

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

รายการท่ีจะไมถูกบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกนัภัย - (1,105,122)

หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได 16 - 221,024

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับป - (884,098)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 69,356,993 61,256,112

กําไรตอหุน 17

กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน 0.57 0.51

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559

(หนวย: บาท)

2559 2558

กระแสเงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน

กําไรกอนภาษี 86,756,520 79,494,191

รายการปรับกระทบยอดกําไรกอนภาษีเปนเงินสดรับ (จาย)

จากกิจกรรมดําเนินงาน

คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 19,906,326 19,108,150

คาเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ 3,267,976 2,442,492

การปรับลดสินคาคงเหลือเปนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ 1,197,851 4,541,573

กําไรจากการจําหนายอุปกรณ (83,103) (294,173)

ขาดทุนจากการตัดจําหนายอุปกรณ 102,118 6,015,206

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 2,245,469 2,962,015

กําไรจากอัตราแลกเปล่ียนท่ียังไมเกิดข้ึนจริง (267,483) (569,302)

ดอกเบี้ยรับ (1,493,099) (888,704)

คาใชจายดอกเบี้ย 148,826 161,798

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย

และหน้ีสินดําเนินงาน 111,781,401 112,973,246

สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน (99,728) 42,330,566

สินคาคงเหลือ (6,919,599) 28,562,920

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน (7,009,096) 6,317,810

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน - 2,700

หน้ีสินดําเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน 37,221,573 (52,006,862)

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 1,556,321 (1,176,901)

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน (1,153,400) (989,100)

เงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน 135,377,472 136,014,379

จายดอกเบี้ย (148,826) (161,798)

จายภาษีเงินได (21,051,567) (9,164,591)

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 114,177,079 126,687,990

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ตอ)

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559

(หนวย: บาท)

2559 2558

กระแสเงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน

ปรับปรุงอาคาร และซ้ือเคร่ืองจักรและอุปกรณ (12,491,613) (13,464,708)

ซ้ือซอฟตแวรคอมพิวเตอร (114,900) (432,500)

เงินสดรับจากการจําหนายอุปกรณ 92,213 316,977

ดอกเบ้ียรับ 1,473,138 886,745

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (11,041,162) (12,693,486)

กระแสเงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

ชําระหน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน (1,907,770) (795,538)

เงินปนผลจาย (48,600,000) (24,300,000)

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (50,507,770) (25,095,538)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมข้ึนสุทธิ 52,628,147 88,898,966

กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปล่ียนท่ียังไมเกิดข้ึนจริง

สําหรับเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด (57,101) 16,780

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป 186,021,032 97,105,286

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป 238,592,078 186,021,032

- -

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพ่ิมเติม

รายการท่ีไมใชเงินสด

เจาหน้ีจากการซ้ือเคร่ืองจักรและอุปกรณลดลง (838,904) (1,574,261)

ซื้ออุปกรณภายใตสัญญาเชาทางการเงิน 3,449,000 -

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559

1.  ขอมูลทั่วไป

บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เปนบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลําเนาในประเทศไทย

โดยมีผูถือหุนรายใหญ คือ Lucite International UK Overseas Holdco1 Limited ซ่ึงเปนบริษัทท่ีจดทะเบียน

จัดตั้งในประเทศอังกฤษ และบริษัท เอเซียติ๊ก อะคริลิค จํากัด ซึ่งเปนบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศ

ไทย โดยถือหุนรอยละ 42.3 และรอยละ 34.1 ตามลําดับ Lucite International UK Overseas Holdco1 Limited

เปนบริษัทยอยของ Mitsubishi Rayon Lucite Group Limited ซ่ึงเปนบริษัทท่ีจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศ

อังกฤษและมี Mitsubishi Chemical Holding Corporation ซ่ึงเปนบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศญี่ปุน

เปนบริษัทใหญของกลุมบริษัท ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการผลิตและจําหนายแผนพลาสติกอะคริลิค

(Acrylic sheets) แผนเอบีเอส (Acrylonitrile Butadiene Styrene sheets) แผนไฮอมิแพค (High Impact Polystyrene

sheets) และแผนพลาสติกระบบรีดอ่ืน ๆ (other extruded plastic sheets) ที่อยูตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯ

อยูที ่60-61 หมู 9 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตําบลกระทุมลม อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

2. เกณฑในการจัดทํางบการเงิน

งบการเงินน้ีจดัทําข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.

2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาลงวันท่ี

28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ

ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยน้ี

งบการเงินนี้ไดจัดทาํขึ้นโดยใชเกณฑราคาทนุเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอ่ืนในนโยบายการบญัชี
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3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับในปบัญชีปจจุบัน

ในระหวางป บริษัทฯไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) และฉบับ

ใหมรวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชี ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลา

บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที ่ 1 มกราคม 2559 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาว

ไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมีขึ้นเพื่อใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวาง

ประเทศ โดยสวนใหญเปนการปรับปรุงถอยคําและคําศัพท การตีความและการใหแนวปฏิบัติทางการ

บัญชีกับผูใชมาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวมาถือปฏิบัติน้ีไมมีผลกระทบ

อยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินของบริษัทฯ

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใชในอนาคต

ในระหวางปปจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหม

จํานวนหลายฉบับ ซ่ึงมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี

1 มกราคม 2560 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมีขึ้นเพ่ือใหมี

เน้ือหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการปรับปรุง

ถอยคําและคําศัพท การตีความและการใหแนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใชมาตรฐาน

ฝายบรหิารของบรษิทัฯเช่ือวามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตคีวามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบับปรับปรุง และแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหมจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอ

งบการเงินเมื่อนํามาถือปฏิบัติ

4. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ

4.1 การรับรูรายได

ขายสินคา

รายไดจากการขายสินคารับรูเมื่อบริษัทฯไดโอนความเส่ียงและผลตอบแทนที่มีนัยสําคัญของความเปน

เจาของสินคาใหกับผูซ้ือแลว รายไดจากการขายแสดงมูลคาตามราคาในใบกํากับสินคาโดยไมรวม

ภาษมีลูคาเพิม่ สาํหรับสนิคาท่ีไดสงมอบหลงัจากหกัสวนลดแลว

รายไดคาบริการ

รายไดคาบริการรับรูเม่ือไดใหบริการแลวโดยพิจารณาถึงข้ันความสําเร็จของงาน

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบ้ียรับถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนท่ีแทจริง

3

4.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะส้ันท่ีมี

สภาพคลองสูง ซ่ึงถงึกําหนดจายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนบัจากวนัที่ไดมาและไมมขีอจํากัดใน

การเบกิใช

4.3 ลูกหนี้การคา

ลูกหนี้การคาแสดงมูลคาตามจํานวนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ บริษัทฯบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรบั

ผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไมได ซ่ึงโดยทั่วไปพิจารณาจาก

ประสบการณการเก็บเงนิและการวิเคราะหอายุหนี้

4.4 สินคาคงเหลือ

สินคาสําเร็จรูปแสดงมูลคาตามราคาทุน (ตามวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก) หรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแต

ราคาใดจะตํ่ากวา ราคาทุนดังกลาววัดมูลคาตามวิธีตนทุนมาตรฐานท่ีใกลเคียงกับตนทุนจริงและ

ประกอบดวยตนทุนวัตถุดิบ แรงงานและคาโสหุยในการผลิต

วัตถุดิบ อะไหลและวัสดุโรงงานแสดงมูลคาตามราคาทุน (วิธีเขากอน - ออกกอน) หรือมูลคาสุทธิที่จะ

ไดรับแลวแตราคาใดจะตํ่ากวา และจะถอืเปนสวนหนึ่งของตนทนุการผลติเมื่อมีการเบิกใช

4.5 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ และคาเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงมูลคาตามราคาทุน อาคารและอุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม และ

คาเผื่อการดอยคาของสนิทรพัย (ถามี)

คาเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพยโดยวิธีเสนตรงตามอายุการให

ประโยชนโดยประมาณดังนี้

 อาคาร - 20 ป

 สวนปรับปรุงอาคาร - 5 ป

 เครื่องจักรและอุปกรณ - 3 ถึง 20 ป

 เคร่ืองตกแตง ติดต้ังและเคร่ืองใชสํานักงาน - 3 และ 5 ป

 ยานพาหนะ  - 5 ป

คาเส่ือมราคารวมอยูในการคาํนวณผลการดาํเนินงาน

ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับที่ดินและสินทรัพยระหวางติดตั้งและกอสราง
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4.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะส้ันท่ีมี

สภาพคลองสูง ซ่ึงถงึกําหนดจายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนบัจากวันที่ไดมาและไมมขีอจํากัดใน

การเบกิใช

4.3 ลูกหนี้การคา

ลูกหนี้การคาแสดงมูลคาตามจํานวนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ บริษัทฯบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรบั

ผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไมได ซ่ึงโดยทั่วไปพิจารณาจาก

ประสบการณการเก็บเงนิและการวิเคราะหอายุหนี้

4.4 สินคาคงเหลือ

สินคาสําเร็จรูปแสดงมูลคาตามราคาทุน (ตามวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก) หรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแต

ราคาใดจะตํ่ากวา ราคาทุนดังกลาววัดมูลคาตามวิธีตนทุนมาตรฐานท่ีใกลเคียงกับตนทุนจริงและ

ประกอบดวยตนทุนวัตถุดิบ แรงงานและคาโสหุยในการผลิต

วัตถุดิบ อะไหลและวัสดุโรงงานแสดงมูลคาตามราคาทุน (วิธีเขากอน - ออกกอน) หรือมูลคาสุทธิที่จะ

ไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา และจะถอืเปนสวนหนึ่งของตนทนุการผลติเมือ่มีการเบกิใช

4.5 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ และคาเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงมูลคาตามราคาทุน อาคารและอุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม และ

คาเผื่อการดอยคาของสนิทรพัย (ถามี)

คาเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพยโดยวิธีเสนตรงตามอายุการให

ประโยชนโดยประมาณดังนี้

 อาคาร - 20 ป

 สวนปรับปรุงอาคาร - 5 ป

 เครื่องจักรและอุปกรณ - 3 ถึง 20 ป

 เคร่ืองตกแตง ติดต้ังและเคร่ืองใชสํานักงาน - 3 และ 5 ป

 ยานพาหนะ  - 5 ป

คาเส่ือมราคารวมอยูในการคาํนวณผลการดาํเนินงาน

ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับที่ดินและสินทรัพยระหวางติดตั้งและกอสราง
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4.6 สินทรัพยไมมีตัวตนและคาตัดจําหนาย - ซอฟตแวรคอมพิวเตอร

ซอฟตแวรคอมพิวเตอรแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย

(ถามี)

บริษัทฯตัดจําหนายซอฟตแวรคอมพิวเตอรที่มีอายุการใหประโยชนจํากัดโดยวิธีเสนตรงตามอายุการให

ประโยชน 5 ป และจะประเมินการดอยคาของสินทรัพยดังกลาวเม่ือมีขอบงช้ีวาสินทรัพยนั้นเกิด

การดอยคา บริษัทฯจะทบทวนระยะเวลาการตัดจาํหนายและวิธีการตัดจาํหนายของซอฟตแวรคอมพิวเตอร

ดังกลาวทุกสิน้ปเปนอยางนอย คาตัดจําหนายรบัรูเปนคาใชจายในสวนของกาํไรหรอืขาดทุน

4.7 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันกับบริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอํานาจควบคมุบริษัทฯ หรือถูก

บริษัทฯควบคุมไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคมุเดียวกันกับบริษทัฯ

นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิ

ออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออมซึ่งทําใหมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญตอบริษัทฯ ผูบริหารสําคัญ

กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯท่ีมีอํานาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ

4.8 สัญญาเชาระยะยาว

สัญญาเชาอุปกรณที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไดโอนไปใหกับผูเชา

ถือเปนสัญญาเชาการเงิน สัญญาเชาการเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่

เชาหรือมูลคาปจจุบันสุทธิของจาํนวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชาแลวแตมูลคาใดจะต่ํากวา ภาระผกูพัน

ตามสัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงินจะบันทกึเปนหนี้สินระยะยาว สวนดอกเบี้ยจายจะบนัทึกในสวน

ของกําไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชา สินทรัพยท่ีไดมาตามสัญญาเชาการเงินจะคิดคาเส่ือมราคา

ตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยท่ีเชา

สัญญาเชาอาคารและอุปกรณที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไมไดโอนไป

ใหกับผูเชาถือเปนสัญญาเชาดําเนินงาน จํานวนเงินที่จายตามสัญญาเชาดําเนินงานรับรูเปนคาใชจายใน

สวนของกําไรหรือขาดทุนตามวิธีเสนตรงตลอดอายุของสัญญาเชา

4.9 เงินตราตางประเทศ

บริษัทฯแสดงงบการเงินเปนสกุลเงินบาทซ่ึงเปนสกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานของบริษัทฯ

รายการที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

สินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินซึ่งอยูในสกุลเงินตราตางประเทศไดแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตรา

แลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กําไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอัตราแลกเปล่ียนไดรวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน
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4.10 การดอยคาของสินทรัพย

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจะทําการประเมินการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณหรอื

สินทรัพยที่ไมมีตัวตนอื่นของบริษัทฯหากมขีอบงชี้วาสินทรัพยดังกลาวอาจดอยคา บริษัทฯรับรูขาดทุน

จากการดอยคาเมื่อมลูคาท่ีคาดวาจะไดรับคนืของสินทรพัยมมีลูคาตํ่ากวามูลคาตามบัญชีของสนิทรัพยน้ัน

ทั้งนี้มูลคาที่คาดวาจะไดรบัคืนหมายถึงมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพยหรือมูลคาจาก

การใชสินทรัพยแลวแตราคาใดจะสูงกวา

บริษัทฯจะรบัรูรายการขาดทุนจากการดอยคาในสวนของกําไรหรือขาดทุน

4.11 ผลประโยชนของพนักงาน

ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน

บริษัทฯรับรูเงินเดอืน คาจาง โบนัสและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเปนคาใชจายเมื่อเกดิรายการ

ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชนระยะยาวอืน่ของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

บริษัทฯและพนักงานไดรวมกันจัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดวยเงินท่ีพนักงานจายสะสมและ

เงินที่บริษัทฯจายสมทบใหเปนรายเดือน สินทรัพยของกองทุนสํารองเล้ียงชีพไดแยกออกจากสินทรัพย

ของบริษัทฯ เงินท่ีบริษทัฯจายสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพบันทึกเปนคาใชจายในปท่ีเกิดรายการ

โครงการผลประโยชนหลังออกจากงานและผลประโยชนระยะยาวอ่ืนของพนักงาน

บริษัทฯมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีตองจายใหแกพนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึงบริษัทฯ

ถือวาเงินชดเชยดังกลาวเปนโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานสําหรับพนักงาน นอกจากน้ัน บริษัทฯ

จัดใหมีโครงการผลประโยชนระยะยาวอื่นของพนักงาน ไดแก โครงการเงินรางวัลการปฏิบัติงานครบ

กําหนดระยะเวลา

บริษัทฯคํานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานและโครงการ

ผลประโยชนระยะยาวอื่นของพนักงานโดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว (Projected Unit

Credit Method) โดยผู เ ช่ียวชาญอิสระไดทําการประเมินภาระผูกพันดังกลาวตามหลักคณิตศาสตร

ประกันภัย

ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย  (Actuarial gains and losses)

สําหรับโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานจะรับรูทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชน

ระยะยาวอื่นของพนักงานจะรับรูทันทีในกําไรหรือขาดทุน
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4.12 ประมาณการหน้ีสิน

บริษัทฯจะบันทึกประมาณการหนี้สินไวในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเปนผลมาจากเหตุการณในอดีตได

เกิดขึ้นแลว และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาบริษัทฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเ พ่ือ

ปลดเปล้ืองภาระผกูพนัน้ัน และบรษิทัฯสามารถประมาณมูลคาภาระผกูพันน้ันไดอยางนาเชื่อถือ

4.13 ภาษีเงนิได

ภาษีเงินไดประกอบดวยภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

ภาษีเงินไดปจจุบัน

บริษัทฯบันทึกภาษีเงินไดปจจุบันตามจํานวนท่ีคาดวาจะจายใหกับหนวยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดย

คํานวณจากกาํไรทางภาษีตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

บริษัทฯบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางช่ัวคราวระหวางราคาตามบัญชีของสินทรัพยและ

หนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สินที่เกี่ยวของนั้น โดยใชอัตรา

ภาษีท่ีมีผลบังคับใช ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน

บริษัทฯรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษีทุกรายการ แตรับรู

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางช่ัวคราวท่ีใชหักภาษี รวมท้ังผลขาดทุนทางภาษีท่ียัง

ไมไดใชในจํานวนเทาที่มีความเปนไปไดคอนขางแนที่บริษัทฯจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะ

ใชประโยชนจากผลแตกตางช่ัวคราวท่ีใชหักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียังไมไดใชน้ัน

บริษัทฯจะทบทวนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทุกส้ินรอบระยะเวลารายงาน

และจะทําการปรับลดมูลคาตามบัญชีดังกลาวหากมีความเปนไปไดคอนขางแนวาบริษทัฯจะไมมีกําไรทาง

ภาษีเพียงพอตอการนําสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีท้ังหมดหรือบางสวนมาใชประโยชน

บริษัทฯจะบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุนหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวของกับ

รายการท่ีไดบันทึกโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุน

4.14 สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา

ลูกหน้ีและเจาหน้ีตามสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนาจะถูกแปลงคาตามอัตราแลกเปลีย่น ณ วัน

ส้ินรอบระยะเวลารายงาน กําไรขาดทุนท่ียังไมเกิดขึน้จากการแปลงคาเงินตราตางประเทศดังกลาวจะถูก

บันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุน สวนเกินหรือสวนลดที่เกิดขึ้นจากการทําสัญญาจะถูกตัดจําหนายดวย

วิธีเสนตรงตามอายุของสัญญา
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5. การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ

ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจและการ

ประมาณการในเรื่องที่มีความไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและการประมาณการดังกลาวนี้สงผลกระทบ

ตอจํานวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและตอขอมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจ

แตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณการไว การใชดุลยพินิจและการประมาณการท่ีสําคัญมีดังนี้

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

ในการประมาณคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจในการประมาณการ

ผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แตละราย โดยคํานึงถึงประสบการณการเก็บเงินในอดีต อายุของ

หนี้ที่คงคางและสภาวะเศรษฐกิจที่เปนอยูในขณะนั้น เปนตน

การปรับลดสินคาคงเหลือเปนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ

ในการประมาณการปรับลดสินคาคงเหลือเปนมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ ฝายบริหารไดใชดุลยพินิจในการ

ประมาณมูลคาสุทธิท่ีคาดวาจะไดรับของสินคาคงเหลือ โดยจํานวนเงินท่ีคาดวาจะไดรับจากสินคาคงเหลือ

พิจารณาจากการเปล่ียนแปลงของราคาขายท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับเหตุการณที่ เกิดขึ้นภายหลังวันท่ี

ในงบการเงิน และฝายบริหารไดใชดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนจากสินคา

ลาสมัยหรือเสื่อมสภาพ โดยคํานึงถึงอายุของสินคาคงเหลือและสภาวะเศรษฐกิจที่เปนอยูในขณะนั้น

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ และคาเสื่อมราคา

ในการคํานวณคาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ ฝายบริหารจําเปนตองทําการประมาณอายุการให

ประโยชนและมูลคาคงเหลือเม่ือเลิกใชงานของอาคารและอุปกรณ และตองทบทวนอายุการใหประโยชน

และมูลคาคงเหลือใหมหากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน

นอกจากนี ้ฝายบริหารจําเปนตองสอบทานการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณในแตละชวงเวลาและ

บันทึกขาดทุนจากการดอยคาหากคาดวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนต่าํกวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยน้ัน

ในการนี้ฝายบริหารจําเปนตองใชดลุยพินจิท่ีเกี่ยวของกบัการคาดการณรายไดและคาใชจายในอนาคตซ่ึง

เกี่ยวเนื่องกับสินทรัพยนั้น

ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชนและผลประโยชนระยะยาวอื่นของ

พนักงาน

หนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานและตามโครงการผลประโยชนระยะยาว

อื่นของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ซึ่งตองอาศัยขอสมมติฐานตาง ๆ ในการ

ประมาณการนั้น เชน อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะและอัตราการเปล่ียนแปลง

ในจํานวนพนักงาน เปนตน
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6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน

ในระหวางป บริษัทฯมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน รายการธุรกิจดังกลาว

เปนไปตามเง่ือนไขทางการคาและเกณฑตามท่ีตกลงกันระหวางบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของ

กันเหลานั้นซ่ึงเปนไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดดังนี้

(หนวย: ลานบาท)

2559 2558 นโยบายการกําหนดราคา

รายการธุรกิจกบักิจการทีเ่กีย่วของกนั

ขายสินคา 14 30 ราคาเทียบเคยีงกับราคาตลาด

ซื้อวัตถุดิบ 416 461 ราคาท่ีตกลงรวมกนัซ่ึงอางอิงตามราคาตลาด

คาบริการจาย 5 5 ราคาตามสัญญาและราคาท่ีตกลงรวมกนั

ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและกจิการที่เกี่ยวของกนั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีรายละเอียด

ดังนี้

(หนวย: พันบาท)

2559 2558

ลูกหนี้การคา - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน (หมายเหต ุ8)

บริษัทยอยในกลุมบริษัทเดียวกัน 2,059 7,230

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 11)

บริษัทยอยในกลุมบริษัทเดียวกัน 5,440 4,797

บริษัทยอยของบริษัทใหญของกลุมบริษัท

บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จํากัด 164,480 135,339

อื่น ๆ 3,505 6,996

รวมเจาหนี้การคาและเจาหนี้อืน่ - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 173,425 147,132

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร

ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯมีคาใชจายผลประโยชนพนกังานทีใ่หแก

กรรมการและผูบริหาร ดังตอไปนี้

(หนวย: พันบาท)

2559 2558

ผลประโยชนระยะส้ัน 24,783 19,642

ผลประโยชนหลังออกจากงาน 216 1,717

ผลประโยชนระยะยาวอ่ืน 4 4

รวม 25,003 21,363



ANNUAL REPORT 2016
THAI POLY ACRYLIC PUBLIC COMPANY LIMITED   87

Annual Report
รายงานประจำป�

2016

2559
9

7. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

(หนวย: พันบาท)

2559 2558

เงินสด 50 50

เงินฝากธนาคาร 98,542 85,971

พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย 140,000 100,000

รวม 238,592 186,021

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เงินฝากออมทรัพยและพันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยมีอัตราดอกเบ้ีย

ระหวางรอยละ 0.15 ถึง 1.44 ตอป (2558: รอยละ 0.03 ถึง 1.49 ตอป)

8. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น

(หนวย: พันบาท)

2559 2558

ลูกหนี้การคา - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน

อายุหน้ีคงคางนับจากวันท่ีถึงกําหนดชําระ

ยังไมถึงกําหนดชําระ 2,059 2,323

คางชําระ

ไมเกิน 3 เดือน - 4,907

รวมลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน 2,059 7,230

ลูกหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน

อายุหน้ีคงคางนับจากวันท่ีถึงกําหนดชําระ

ยังไมถึงกําหนดชําระ 189,780 189,557

คางชําระ

ไมเกิน 3 เดือน 44,936 39,817

3 - 6 เดือน 728 3,809

6 - 12 เดือน 1,441 410

มากกวา 12 เดือน 7,668 4,400

รวม 244,553 237,993

หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (7,668) (4,400)

รวมลูกหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน, สุทธิ 236,885 233,593

รวมลูกหนี้การคา - สุทธิ 238,944 240,823

ลูกหนี้อื่น 323 543

รวมลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 239,267 241,366
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9. สินคาคงเหลือ

(หนวย: พันบาท)

ราคาทุน

รายการปรบัลดราคาทุนให

เปนมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ สินคาคงเหลอื - สุทธิ

2559 2558 2559 2558 2559 2558

สินคาสําเร็จรูป 43,288 47,405 (4,881) (5,047) 38,407 42,358

วัตถุดิบ 37,157 26,714 (6,997) (8,715) 30,160 17,999

อะไหลและวัสดุโรงงาน 41,344 45,232 (3,167) (85) 38,177 45,147

สินคาระหวางทาง 8,716 4,234 - - 8,716 4,234

รวม 130,505 123,585 (15,045) (13,847) 115,460 109,738

ในระหวางปปจจุบัน บริษัทฯบันทึกการปรับลดราคาทุนของสินคาคงเหลือใหเปนมูลคาสุทธิที่จะไดรบั

เปนจํานวน 7 ลานบาท (2558: จํานวน 13 ลานบาท) โดยแสดงเปนสวนหน่ึงของตนทุนขาย และมีการกลับ

รายการปรับลดมูลคาสินคาคงเหลือเปนจํานวน 6 ลานบาท (2558: จํานวน 8 ลานบาท) โดยนําไปหักจาก

มูลคาของสินคาคงเหลือท่ีรับรูเปนคาใชจายในระหวางป
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บริษัทฯมีท่ีดนิผืนหน่ึงมูลคาประมาณ 104 ลานบาทซ่ึงในปจจุบันบริษทัฯไมไดใชในการดําเนินงาน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯมียอดคงเหลือของยานพาหนะซ่ึงไดมาภายใตสัญญาเชาการเงิน โดยมี

มูลคาสุทธิตามบัญชีเปนจํานวนเงินประมาณ 5 ลานบาท (2558: จํานวน 3 ลานบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯมีอาคารและอุปกรณจํานวนหนึ่งซึ่งตัดคาเสื่อมราคาหมดแลวแตยังใช

งานอยู มูลคาตามบัญชีกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพยดังกลาวมีจํานวนเงินประมาณ 405 ลานบาท

(2558: จํานวน 398 ลานบาท)

11. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

(หนวย: พันบาท)

2559 2558

เจาหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน 170,586 144,464

เจาหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 68,373 55,093

เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน 2,839 2,668

เจาหน้ีอ่ืน 8,735 9,356

คาใชจายคางจาย 25,032 27,743

รวมเจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน 275,565 239,324

12. สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน

จํานวนเงินสํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน ซ่ึงประกอบดวยเงินชดเชยพนักงานเม่ือออกจากงาน

และผลประโยชนระยะยาวอ่ืนของพนักงาน ไดแก โครงการเงินรางวัลการปฏิบัติงานครบกําหนดระยะเวลา

มีรายละเอียดดังนี้

(หนวย: พันบาท)

2559

โครงการเงินชดเชย

พนกังานเมือ่ออกจากงาน

โครงการเงินรางวัล

การปฏิบัติงานครบ

กําหนดระยะเวลา รวม

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานตนป 20,603 1,238 21,841

สวนที่รับรูในกําไรหรือขาดทุน:

ตนทุนบริการในปจจุบัน 2,889 314 3,203

ตนทุนดอกเบ้ีย 558 36 594

โอนกลับระหวางป (1,552) - (1,552)

ผลประโยชนท่ีจายในระหวางป (677) (476) (1,153)

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานปลายป 21,821 1,112 22,933
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(หนวย: พันบาท)

2558

โครงการเงินชดเชย

พนกังานเมือ่ออกจากงาน

โครงการเงินรางวัล

การปฏิบัติงานครบ

กําหนดระยะเวลา รวม

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานตนป 17,312 1,451 18,763

สวนที่รับรูในกําไรหรือขาดทุน:

ตนทุนบริการในปจจุบัน 2,344 356 2,700

ตนทุนดอกเบ้ีย 639 52 691

กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย

สวนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงขอสมมติดาน

ประชากรศาสตร - 80 80

สวนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงขอสมมติทางการเงิน - 46 46

สวนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ - (555) (555)

สวนที่รบัรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณติศาสตรประกันภัย

สวนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงขอสมมติดาน

ประชากรศาสตร (17) - (17)

สวนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงขอสมมติทางการเงิน 1,693 - 1,693

สวนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ (571) - (571)

ผลประโยชนท่ีจายในระหวางป (797) (192) (989)

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานปลายป 20,603 1,238 21,841

คาใชจายเกีย่วกับผลประโยชนระยะยาวของพนักงานรบัรูในรายการตอไปนี้ในสวนของกาํไรหรอืขาดทุน

(หนวย: พันบาท)

2559 2558

ตนทุนขาย 1,339 1,314

คาใชจายในการขายและการบริหาร 906 1,648

รวมคาใชจายที่รับรูในกําไรหรือขาดทุน 2,245 2,962

บริษัทฯคาดวาจะจายชําระผลประโยชนระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปขางหนา เปนจํานวนประมาณ

0.2 ลานบาท (2558: จํานวน 0.6 ลานบาท)

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ระยะเวลาเฉล่ียถวงนํ้าหนักในการจายชําระผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน

ของบริษัทฯประมาณ 10 ป (2558: 10 ป)
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สมมติฐานท่ีสําคญัในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภยั สรปุไดดงันี้

รอยละตอป

2559 2558

อัตราคิดลด 2.9 2.9

อัตราการขึ้นเงินเดือน 4.0 4.0

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนกังาน

   (ข้ึนกับชวงอายุของพนักงาน) 0 - 34.0 0 - 34.0

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีสําคัญตอมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนระยะยาว

ของพนักงาน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุปไดดังน้ี

(หนวย: ลานบาท)

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559

โครงการเงินชดเชยพนักงาน

เมื่อออกจากงาน

โครงการเงินรางวัลการปฎิบัติงาน

ครบกําหนดระยะเวลา

เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1% เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1%

อัตราคิดลด (2.1) 2.4 (0.1) 0.1

อัตราการขึ้นเงินเดอืน 2.4 (2.1) - -

อัตราการเปล่ียนแปลงในจํานวน

พนักงาน (2.2) 2.3 (0.1) 0.1

(หนวย: ลานบาท)

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558

โครงการเงินชดเชยพนักงาน

เมื่อออกจากงาน

โครงการเงินรางวัลการปฎิบัติงาน

ครบกําหนดระยะเวลา

เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1% เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1%

อัตราคิดลด (1.9) 2.2 (0.1) 0.1

อัตราการขึ้นเงินเดอืน 2.2 (2.0) - -

อัตราการเปล่ียนแปลงในจํานวน

พนักงาน (2.1) 2.1 (0.1) 0.1
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13. วงเงินสินเชื่อที่ยังมิไดเบิกใช

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 วงเงินสินเชื่อที่บรษิทัฯไดรับจากสถาบันการเงินซ่ึงยงัมิไดเบิกใชมีจาํนวนเงิน

ประมาณ 312 ลานบาท (2558: จํานวน 331 ลานบาท)

14. สํารองตามกฎหมาย

ภายใตบทบัญญตัิของมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบรษิัทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษัทฯตองจัดสรร

กําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอด

ขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน สาํรอง

ตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนําไปจายเงินปนผลได ในปจจุบัน บริษัทฯไดจัดสรรสํารองตามกฎหมาย

ไวครบถวนแลว

15. คาใชจายตามลักษณะ

รายการคาใชจายแบงตามลักษณะประกอบดวยรายการคาใชจายท่ีสําคัญดังตอไปน้ี

(หนวย: พันบาท)

2559 2558

วัตถุดิบและวัสดุส้ินเปลืองใชไป 665,042 763,818

การเปล่ียนแปลงในสินคาสําเรจ็รูป 4,117 13,323

เงินเดือน คาแรงและผลประโยชนอ่ืนของพนักงาน 126,063 118,438

คานํ้ามันเช้ือเพลิงและสาธารณูปโภค 54,630 57,024

คาใชจายในการขนสง 22,875 25,740

คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 19,906 19,108

คาซอมแซมและรายจายซอมบํารุง 10,879 8,499

16. ภาษีเงินได

คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุปไดดังน้ี

(หนวย: พันบาท)

2559 2558

ภาษีเงินไดปจจุบัน:

ภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับป 17,022 19,529

ภาษีเงินไดรอการตัดบญัชี:

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกตางช่ัวคราว

และการกลับรายการผลแตกตางช่ัวคราว 378 (2,175)

คาใชจายภาษีเงินไดที่แสดงอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 17,400 17,354
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จํานวนภาษีเงินไดท่ีเก่ียวของกับสวนประกอบแตละสวนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปส้ินสุดวันท่ี

31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุปไดดังน้ี

(หนวย: พันบาท)

2559 2558

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกี่ยวของกับขาดทุนจากการ

ประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย - 221

รายการกระทบยอดระหวางกําไรทางบัญชีกับคาใชจายภาษีเงินไดมีดังนี้

(หนวย: พันบาท)

2559 2558

กําไรทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 86,757 79,494

อัตราภาษีเงินไดนิติบคุคล รอยละ 20 รอยละ 20

กําไรทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิติบุคคลคูณอัตราภาษี 17,351 15,899

ผลกระทบทางภาษสํีาหรับ:

คาใชจายท่ีสามารถนํามาหักภาษีเพ่ิมเติมได (117) (78)

คาใชจายตองหาม 166 1,533

คาใชจายภาษีเงินไดที่แสดงอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ 17,400 17,354

สวนประกอบของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ วันท่ี

31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดวยรายการดังตอไปน้ี

(หนวย: พันบาท)

2559 2558

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

รายการปรับลดราคาทุนของสินคาคงเหลือใหเปน

มูลคาสุทธิทีจ่ะไดรับ 3,009 2,769

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 4,587 4,368

ประมาณการคาใชจาย 1,141 1,669

อ่ืน ๆ 1,701 925

รวม 10,438 9,731

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

ผลแตกตางจากการคิดคาเส่ือมราคาทางบัญชีและภาษี (8,512) (7,763)

อื่น ๆ (784) (448)

รวม (9,296) (8,211)

สินทรัพยภาษเีงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ 1,142 1,520
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17. กําไรตอหุน

กําไรตอหุนข้ันพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสาํหรับปที่เปนของผูถือหุนของบรษิัทฯ (ไมรวมกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น) ดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่ออกอยูในระหวางป

18. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน

ขอมูลสวนงานดําเนินงานท่ีนําเสนอน้ีสอดคลองกับรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุด

ดานการดําเนินงานไดรบัและสอบทานอยางสมํ่าเสมอเพ่ือใชในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรใหกับ

สวนงานและประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน

บริษัทฯดําเนินกิจการในสวนงานทางธุรกิจในการผลิตและจําหนายแผนพลาสติกอะคริลิค (Acrylic sheets)

แผนเอบีเอส (Acrylonitrile Butadiene Styrene sheets) แผนไฮอิมแพค (High Impact Polystyrene sheets)

และแผนพลาสติกระบบรีดอ่ืน ๆ (other extruded plastic sheets) ผลิตภัณฑเหลานี้แตละชนิดถือเปน

สวนหนึ่งของธุรกจิประเภทเดยีวกัน จึงถือเปนสวนงานดําเนนิงานสวนงานเดียว ดังนั้น รายได กําไรจาก

การดําเนินงานและสินทรัพยท้ังหมดท่ีแสดงอยูในงบการเงิน จึงถือเปนการรายงานตามสวนงานดาํเนินงาน

แลว

ขอมูลเก่ียวกับเขตภูมิศาสตร

รายไดจากการขายและรายไดคาบริการกําหนดขึ้นตามสถานท่ีตั้งของลูกคาสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม

2559 และ 2558 มีดงัตอไปนี้

(หนวย: ลานบาท)

2559 2558

ประเทศไทย 554 632

ตางประเทศ 476 495

รวม 1,030 1,127

ขอมูลเกี่ยวกับลูกคารายใหญ

ในป 2559 และ 2558 บริษัทฯไมมีรายไดจากลูกคารายใดท่ีมีมูลคาเทากับหรือมากกวารอยละ 10 ของรายได

ของกิจการ
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19. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯและพนกังานบริษัทฯไดรวมกันจัดตั้งกองทนุสํารองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบญัญตักิองทนุสาํรอง

เล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 และเขาเปนกองทุนจดทะเบียนโดยไดรับอนุมัติจากกระทรวงการคลังเมื่อวันท่ี

1 มิถุนายน พ.ศ. 2542 โดยบริษัทฯและพนักงานจะจายสมทบเขากองทุนเปนรายเดือนในอัตรารอยละ 3

หรือ 5 หรือ 7 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยผูจัดการกองทุนรับอนุญาตแหงหนึ่งและ

จะจายใหแกพนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบวาดวยกองทุนของบริษัทฯ ในระหวางป

2559 บริษัทฯรับรูเงินสมทบดังกลาวเปนคาใชจายจํานวน 4 ลานบาท (2558: จํานวน 4 ลานบาท)

20. เงินปนผล

เงินปนผล อนุมัติโดย เงินปนผลจาย เงินปนผลจายตอหุน

(ลานบาท) (บาทตอหุน)

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559

เงินปนผลประจําป 2558 ท่ีประชุมใหญสามัญผูถือหุน

เม่ือวันท่ี 26 เมษายน 2559 48.6 0.40

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558

เงินปนผลประจําป 2557 ท่ีประชุมใหญสามัญผูถือหุน

เม่ือวันท่ี 23 เมษายน 2558 24.3 0.20

21. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

21.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชาดําเนินงานและสัญญาบริการ

บริษัทฯไดเขาทําสัญญาเชาดําเนินงานท่ีเกีย่วของกับการเชาอาคารและอุปกรณ และสัญญาจางบริการตาง ๆ

อายุของสัญญามีระยะเวลาต้ังแต 1 ถึง 3 ป

บริษัทฯมีจํานวนเงนิขั้นต่าํท่ีตองจายในอนาคตทั้งสิน้ภายใตสัญญาเชาดําเนนิงานและสัญญาบรกิารท่ีบอก

เลิกไมไดดงันี�

(หนวย: ลานบาท)

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม

2559 2558

จายชําระ

ภายใน 1 ป 2 5

มากกวา 1 ป แตไมเกิน 3 ป - 1
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21.2 หนังสือคํ้าประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯมีหนังสือค้ําประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯเหลืออยูเปน

จํานวน 7 ลานบาท (2558: จํานวน 7 ลานบาท) ซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการ

ตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ เพ่ือคํ้าประกันการใชไฟฟาและอ่ืน ๆ

22. เครื่องมือทางการเงิน

22.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เครื่องมือทางการเงินที่สําคัญของบริษัทฯตามที่นิยามอยูในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดง

รายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบดวย เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจํา ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน และหนี้สิน

ตามสัญญาเชาการเงิน บริษัทฯมีความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงินดังกลาวและมีนโยบาย

การบริหารความเส่ียงดังน้ี

ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ

บริษัทฯมีความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น ฝายบริหารควบคุมความ

เสี่ยงนี้โดยการกําหนดใหมีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯจึงไม

คาดวาจะไดรับความเสียหายท่ีเปนสาระสําคัญจากการใหสินเช่ือ นอกจากน้ี การใหสินเช่ือของบริษัทฯไม

มีการกระจุกตวัเนือ่งจากบริษทัฯมีฐานของลูกคาท่ีหลากหลายและมีอยูจํานวนมากราย จํานวนเงินสูงสุดท่ี

บริษัทฯอาจตองสูญเสียจากการใหสินเชื่อคือมูลคาตามบัญชีของลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นที่แสดงอยูใน

งบแสดงฐานะการเงิน

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ยที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงินและหนี้สินตาม

สัญญาเชาการเงิน สินทรัพยและหนีสิ้นทางการเงินสวนใหญมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรบัขึ้นลงตามอัตราตลาด

หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกลเคียงกับอัตราตลาดในปจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯจึง

อยูในระดับต่ํา

สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่สําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสําหรับสินทรัพยและ

หนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกําหนดหรือวันที่มีการกําหนดอัตรา

ดอกเบี้ยใหม (หากวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหมถึงกอน) ไดดังนี้
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(หนวย: ลานบาท)

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2559

อัตรา

ดอกเบ้ียคงท่ี อัตราดอกเบ้ีย อัตรา

ภายใน ปรับขึ้นลง ไมมี ดอกเบ้ีย

1 ป 1 ถึง 5 ป ตามราคาตลาด อัตราดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจริง

(รอยละตอป)

สินทรัพยทางการเงิน

เงนิสดและรายการเทียบเทาเงินสด 140 - 99 - 239 0.15 - 1.44

เงินลงทนุชั่วคราว - เงินฝากประจํา 1 - - - 1 1.38

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - - - 239 239 -

141 - 99 239 479

หนี้สินทางการเงิน

เจาหน้ีการคาและเจาหนีอ่ื้น - - - 276 276 -

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 1 2 - - 3 0.32 - 0.66

1 2 - 276 279

(หนวย: ลานบาท)

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2558

อัตรา

ดอกเบ้ียคงท่ี อัตราดอกเบ้ีย อัตรา

ภายใน ปรับขึ้นลง ไมมี ดอกเบ้ีย

1 ป 1 ถึง 5 ป ตามราคาตลาด อัตราดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจริง

(รอยละตอป)

สินทรัพยทางการเงิน

เงนิสดและรายการเทียบเทาเงินสด 100 - 86 - 186 0.03 - 1.49

เงินลงทนุชั่วคราว - เงินฝากประจํา 1 - - - 1 1.50

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - - - 241 241 -

101 - 86 241 428

หนี้สินทางการเงิน

เจาหน้ีการคาและเจาหนีอ่ื้น - - - 239 239 -

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 1 1 - - 2 0.40 - 0.66

1 1 - 239 241
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ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทฯมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีสําคัญอันเก่ียวเนื่องจากการซ้ือหรือขายสินคาเปนเงินตรา

ตางประเทศ บริษัทฯไดตกลงทําสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา ซึ่งสวนใหญมีอายุสัญญาไม

เกินหน่ึงปเพื่อใชเปนเครือ่งมอืในการบรหิารความเสี่ยง

บริษัทฯมียอดคงเหลือของสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินท่ีเปนสกุลเงินตราตางประเทศดังน้ี

สกุลเงิน

สินทรัพยทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หนี้สินทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2559 2558 2559 2558 2559 2558

(ลาน) (ลาน) (ลาน) (ลาน) (บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริกา 2.1 2.2 0.6 0.5 35.8307 36.0886

เหรียญออสเตรเลีย 0.8 0.4 0.1 - 25.9362 26.2836

เยน - - 14.2 11.2 0.3080 0.2996

ยูโร - - 0.1 - 37.7577 39.4388

บริษัทฯมีสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนาคงเหลือดังน้ี

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2559

สกุลเงิน จํานวนท่ีขาย อัตราแลกเปล่ียนตามสัญญา วันครบกําหนดตามสัญญา

(ลาน) (บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริกา 1.1 34.7944 - 35.6150 31 มีนาคม 2560 ถึง

15 พฤษภาคม 2560

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2558

สกุลเงิน จํานวนท่ีขาย อัตราแลกเปล่ียนตามสัญญา วันครบกําหนดตามสัญญา

(ลาน) (บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.7 35.7600 - 36.0575 25 เมษายน 2559 ถึง

12 พฤษภาคม 2559

22.2 มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินสวนใหญของบริษัทฯจัดอยูในประเภทระยะสั้น เงินฝากสถาบันการเงินมี

อัตราดอกเบี้ยใกลเคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯจึงประมาณมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทาง

การเงินใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
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มูลคายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดวาจะไดรับจากการขายสินทรพัยหรือเปนราคาที่จะตองจายเพื่อโอน

หนี้สินใหผูอ่ืนโดยรายการดังกลาวเปนรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหวางผูซ้ือและผูขาย (ผูรวมใน

ตลาด) ณ วันท่ีวัดมูลคา บริษัทฯใชราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคลองในการวัดมูลคายุติธรรมของ

สินทรัพยและหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของกําหนดใหตองวัดมูลคาดวยมูลคา

ยุติธรรม ยกเวนในกรณีท่ีไมมีตลาดท่ีมีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหน้ีสินที่มีลักษณะเดียวกัน

หรือไมสามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคลองได บริษัทฯจะประมาณมูลคายุติธรรมโดยใช

เทคนิคการประเมินมูลคาที่เหมาะสมกับแตละสถานการณ และพยายามใชขอมูลที่สามารถสังเกตไดที่

เกี่ยวของกับสินทรัพยหรือหนี้สินที่จะวัดมูลคายุติธรรมนั้นใหมากที่สุด

23. การบริหารจัดการทุน

วตัถุประสงคในการบริหารจดัการทุนที่สาํคัญของบริษัทฯคอืการจัดใหมีซึ่งโครงสรางทุนท่ีเหมาะสมเพื่อ

สนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯและเสริมสรางมูลคาการถือหุนใหกบัผูถือหุน

24. เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯไดมีมติใหเสนอจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน

ในอัตราหุนละ 0.50 บาท รวมเปนเงินปนผลท้ังส้ิน 61 ลานบาท โดยบริษัทฯจะนําเสนอตอท่ีประชุมสามัญ

ผูถือหุนของบริษัทฯประจําป 2560 เพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป

25. การอนุมัตงิบการเงิน

งบการเงินน้ีไดรบัอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2560
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SHAPING OUR FUTURE TOGETHER

Office and Factory
60-61 Moo 9 Putthamonthon 4 Rd., Krathumlom,

Samphran, Nakhonpathom 73220 Thailand
Tel    :  0 2429-2020, 0 2429-2487-8, 
         0 2889-8720-5
Fax   :  0 2429-2541, 0 2888-5953

Office and Factory
60-61 Moo 9 Putthamonthon 4 Rd., Krathumlom,

Samphran, Nakhonpathom 73220 Thailand
Tel    :  0 2429-2020, 0 2429-2487-8, 
         0 2889-8720-5
Fax   :  0 2429-2541, 0 2888-5953

Sales Office
134/5 Krung Thonburi Rd., Klong Tonsai, 

Klong San, Bangkok 10600 Thailand
Tel    :  0 2860-8765-70
Fax   :  0 2860-9106, 0 2860-8762

Sales Office
134/5 Krung Thonburi Rd., Klong Tonsai, 

Klong San, Bangkok 10600 Thailand
Tel    :  0 2860-8765-70
Fax   :  0 2860-9106, 0 2860-8762

www.thaipolyacrylic.com

www.thaipolyacrylic.com

   VALUES

 • Working closer together

 • Creativity and innovation

 • Understanding our customers

 • Being the best we can be

 • Being a caring neighbor

 • A total passion for SHE
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Message from Chairman 

The positive trend overall of the Thai economy in the past year was not unexpected, though it is still weak and  

vulnerable as a result of the political situation and other domestic factors. In the first half of 2016, Thailand faced a 

long drought, which widely affected agricultural production especially rice and other crops. However, the impact of the 

drought was compensated by gradually higher revenue from tourism and other supporting industries such as hotels 

and accommodation and service businesses such as coaches for travelers, restaurants and entertainment businesses. 

In the third quarter, the positive trend continued as growth was seen for the first time in four years on exports.  

Unfortunately, in the last quarter of 2016, Thailand lost their great king, His Majesty King Bhumibol Adulyadej on 13th 

October, followed by severe floods in the southern part of Thailand, which caused damage to lives, properties, and 

homes of people in the South. The impact of the flood is expected to continue in the first quarter of 2017.

Despite the impact from the long drought and the severe flood, there was a positive trend in the Thai  

economy. GDP grew at the rate of 3.2% as expected, thanks to the higher revenue from tourism and exports, and 

government programs designed to stimulate the economy through various projects in 2016. However, the result of the 

government programs in respect of infrastructure construction will only be seen when the construction commences. 

Therefore, the result should be more apparent when construction starts in 2017 and be better in the longer term. 

Across the 2016 performance, sales revenue in the first half was impacted by the slowdown of the  

economy resulting from the drought previously mentioned. Despite the recovery in sales revenue and overall  

performances in the third quarter, the Company’s performance in the last quarter of 2016 was slightly reduced due to 

the slowdown in the economy as a result of lower Consumer Confidence Index, and from the impact of the  

continuously higher MMA price, which is the main raw material in manufacturing cast acrylic sheet. Overall, the  

Company reported sales revenue in 2016 at Baht 1,010 million which declined from last year at Baht 1,126 million. 

Despite	the	impact	from	the	long	drought	
and	the	severe	flood,	there	was	a	positive	
trend	in	the	Thai	economy.	GDP	grew	at	
the	rate	of	3.2%	as	expected,	thanks	to	the	
higher	revenue	from	tourism	and	exports,	

and	government	programs	designed	to	
stimulate	the	economy	through	various	
projects	in	2016

“

“
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(Ms. Annie Sophia Veerman)

Chairman of the Board of Directors

However, the management managed to improve net profit after tax in 2016 at Baht 69.36 million, earning per share at 

Baht 0.57, compared to net profit after tax in 2015 at Baht 62.14 million, and earning per share at Baht 0.51  

respectively.

To support the change in market demand and supply especially in the extrusion business, the management has  

implemented a product portfolio plan with small investment to modify the capability of the existing machines used in manufacturing 

ABS/HIPS sheet to be able to produce other kinds of plastic products. This is to expand the sales and the production volume of 

various plastic products on the existing extrusion machines, with the long-term goal being 85% utilization of the overall extrusion 

production capacity.

Other than the above manufacturing issues implemented last year, the Board of directors and management have also focus and 

spent a great deal of time on establishing the Corporate  Governance Policy with an aim to become a more  

transparency and operate in compliance to SET ‘s guidelines as much as possible. Moreover, we also announced our commitment 

to anti-corruption policy and in a process of developing the corruption risk assessment and relevant measurement to mitigate  

and/or avoid the risks. This anti-corruption policy will be a defensive countermeasure against corruption and human frauds in  

addition to our existing Code of Conducts and Business Ethics Practices.

The Company expects that the operating performance of the year 2017 will be further improved in line with the  

domestic and foreign economy, especially sales revenue and operating profit from the acrylic sheet business. The extrusion  

business also expects positive trend from government infrastructure construction program, of which many projects are expected 

to commence in 2017 and continued in the next 3-4 years. Nevertheless, political uncertainties are still variables which needed to 

be monitored closely.

Lastly, on behalf of the Board of Directors, I would like to thank the Company’s shareholders, customers, and all  

stakeholders for their support as well as the management and all employees for their efforts and hard work throughout the years. 

I am confident that having this support from all of you will improve our performance, in line with the business plan in 

the coming year.
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Bribery means giving or receiving an undue reward to influence the behavior of someone in government or business 

to obtain commercial advantage. Most countries have laws that prohibit corruption. In addition, an increasing number 

of countries are adopting laws to prohibit bribery even when it is committed outside these countries’ own borders - i.e. 

paid to a foreign government official. A breach of any of these laws is a serious offence, which can result in fines for 

companies and imprisonment for individuals. Even the appearance of a breach of anti-bribery or anti-corruption laws 

could do incalculable damage to our reputation.

This policy applies to directors, employees and agents in all levels. It forbids making, offering or promising to make a 

payment or transfer anything of value (including the provision of any service, gift or entertainment, to government 

personnel and other officials) for the purpose of improperly obtaining or retaining business. It also forbids making 

improper payments through third parties - we must therefore be diligent in selecting and monitoring contractors, agents 

and partners. 

In addition it requires that we keep accurate books and records so that payments are honestly described and our funds 

are not used for unlawful purposes.

This is a very important policy would be liable according to company’s rules and regulation. If you have any questions 

about it, raise them with manager or HR team.

Chairman of the Board of Directors

Policy Anti-Corruption from Chairman
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Thai Poly Acrylic Public Company Limited (“the Company”) shall operate its business with integrity, morality, and 

ethics under principles of good governance to promote continuing sustainable growth, and corporate social and  

environmental responsibility. The Company has formulated the Anti-Corruption Policy which forms part of the  

Company’s core policies and disclosed the Policy to general public. The Company also formulates the Business  

Ethics and Code of Conduct for all employees and related entities to comply detailed as follows:

The Company or the representative of the Company* (including Managing Director, Director, Management, Employee 

in every department at all level) will not directly or indirectly give, receive, ask for, or promise to give “Bribery”  

covering cash, gifts, entertainment, subsidy, or donation which exceed customary level in the normal course of  

business, both financial and non-financial, from “a person”. “A person” includes internal or external officer, officers 

from government, state enterprise, private sector, juristic person and pubic company. The transaction can occur  

locally or internationally between the counterparty and the representative of the Company, including his/her family or 

acquaintance with illegal objectivity in order to make decision or to give/not to give the goodness beyond the normal 

course of business. 

Gifts, entertainment, subsidy or donation, both financial and non-financial items, can be given on behalf of the  

Company to any person or juristic person at the appropriate level in the normal course of business. The transaction 

should be transparent and auditable in compliance with the enforceable laws, and does not create reputational risk 

exposure to the Company, the group companies or an employee itself should the transaction is publicized. 

An employee, or the representative of the Company* who violates, neglects, or does not follow this Policy is considered 

serious conviction. Penalty actions will be taken in line with the Company’s regulations. An employee will not be  

punished or has any negative impact for refusing the act of fraud or corruption even if it causes the Company to lose 

business opportunities.

All senior managers are directors for anti-corruption activities responsible for discuss, report, review policies and  

procedures, and assess associated risks to design appropriate internal controls. Internal Audit should include review 

of the effectiveness of the Policy compliance in its annual audit and report the Audit Committee. Nevertheless, all 

directors can directly report the fraud/corrupted transaction to the Audit Committee through the Chairman of the Audit 

Committee in case the transaction is significant which could have massive impact to the Company.

Training and public relation relating to Anti-Corruption Policy should be conducted continuously at all employee levels. 

Every supervisor is responsible for communicating with his/her subordinates to comply with this Policy. This also  

includes communicating the essence and the Company’s commitment to the Policy to our customers, counterparties, 

contractors, agents, and external parties.

Policy Anti-Corruption from Managing Director 
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This Policy does not allow any forms of political supports e.g. support to a political party, or support to a candidate/

politician. Political supports include financial support or any other benefits, donation, lending, lending for property, gifts, 

service procurement, advertisement or public relation supporting the political party, joining fund raising activities, and 

supporting any entities related to political parties.

Channels	for	reporting	fraud/corruption	cases	are:
1. Direct Manager or Human Resource Manager

2. Post to the Secretary to Managing Director at 60-61 Moo 9, Phutthamonthon Sai 4, Tumbon Kratum Lom, 

Amphoe Sam Pran, Nakhonpathom province, 73220.

3. The Company’s website at www.thaipolyacrylic.com, mailing to the Company or the Audit Committee.

4. ConcernLine 001-800-11-009-4982  

All reported cases will be kept confidential. Investigation will be conducted with fairness, while the reporting person/

employee will be protected.

Should you have questions or need clarification in certain areas, please contact direct Manager, Human Resource 

Manager, of Legal Advisor. 

Note:
• Apart from this Anti-Corruption Policy, all employees and the representative of the Company at all levels have to 

follow the Anti-Corruption Policy of group companies.

• The representative of the Company covers Managing Director, Directors, Management, Employees in every  

department at all levels.

(Mr. Suchitr Srivetbodee)

Managing Director

1 September 2016
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Company Profile

The company is a manufacturing and distributor of Acrylic Sheet and Extruded Plastic Material  of  various kinds such 
as ABS Sheet, HIPS Sheet and PP Sheet etc current annual production capacity is 22,000 tons.

The company was registered in 1985 under the management of  Mr.Charoon Limchiyawat and family with a  Founding 
Capital oft Baht 10 million  later raised to Baht 121.5 million.
In 1994 TPA became a public company on Thailand’s Stock Exchange with registered number : 01075370 02257. 

On 22 April 2013 the Annual General Meeting of the Company’s shareholders passed a resolution to approve a change 
in the par value of the Company’s shares from Baht 10 per share to Baht 1 per share. The Company  
registered the change in par value with the Ministry of Commerce on 10 May 2013.  

Today, the major share holder of the company is Lucite International Co. Ltd., the world’s major manufacturer of Methyl 
Methacrylate and Acrylic Sheet.

Our business objective is to expand volume and revenue for both cast and extrusion operations by using efficient 
machinery and new products development. 

In addition, the company has a strategic plan for realizing productivity improvements year on year to remain  
competitive against the Asian casters and sheet manufacturers.

Our	head	office	and	factory	located	at	:  60 - 61 Moo 9, Phutthamonthon 4 Rd., 
Krathumlom, Sam Phran, 
Nakhonpathom 73220, Thailand
Telephone :  (662) 429 2020, 429 2487-8, 889 8720-5
Facsimile :   (662) 429 2541, 888 5953

Sales	office	located	at	:	   134/5 Krung Thonburi Road, 
Klong Tonsai, Klong Sarn, 
Bangkok 10600, Thailand
Telephone :  (662) 860 8765-70 
Facsimile :    (662) 860 9106, 860 8762.

Website	:      http://www.thaipolyacrylic.com
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Registrar	:    Thailand	Securities	Depository	Co.,	Ltd.
     1st The Stock Exchange of Thailand,  
                                             Tower B (near China Embassy),
     93 Ratchadaphisek Road, 
     Kwang Dindang, Kheat Dindang 
     Bangkok 10400
     Telephone : (662) 009-9999
     Facsimile : (662) 009-9001

Auditor	:	     EY		Office	Limited	 
     33rd  Floor, Lake Rajada Office Complex,
     193/136-137 Rajadapisek Road 
     Klongtoey, Bangkok 10110
     G.P.O. Box 1047, Bangkok 10501, Thailand
     Telephone :  (662)  264 0777
     Facsimile :    (662)  264 0789-90

Legal	Advisor:	    Mr.	Surat		Jankaew  
     Lawyer 
     BZ Legal Advisor Law Office
     52 Ladprow 81 (Thitiporn)
     Kwang Klong choakhunsing,
     Kheat Wang Thong Lang   
     Bangkok 10240
     Telephone :  (662)  539 3230
     Facsimile :    (662) 539 3230 # 103
    
Shareholding	in	other	Business	Entity	at	and	above	10%	                   -Nil-
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Board of Directors  

Ms. Annie  Veerman 

Age	(years)	 55

Type	of	Director	Position Chairman

Date	of	Appointment 26/04/2016

Education - Master Degree of Business Administration (M.B.A.)

  Cranfield University, United State

- Bachelor Degree in Business Studies,

  Queensland University of Technology, Australia
Professional	Qualification - Certified Practicing Account, Australia 

Director	Training	Program	(IOD) None

Shareholding	in	TPA	(%) None

-	Spouse None

-	Minor	Child None

Family	Relationship	among None

Directors	and	Executives

Working	Experience	during	last	5	years 2015 - Present        - Chairman of the Board of Director

  Thai Poly Acrylic PLC. 

2013 - 2015                       - Executive Director

  Thai Poly Acrylic PLC.

2003 – Present                  - Executive Director

- Chief Financial Officer

  Lucite international Co., Ltd.

Director	Position	in	Other	Business

-	Listed	Company	-	The	Stock	Exchange	of	Thailand - None

-	Important	Positions	in	Non	-	Listed	Company	/	other	Organizations	 - Executive Director  

- Chief Financial Officer

 Lucite International Co.,Ltd.

-	Position	in	other	organization	that	Compete	with	/	related	to	the	Company - None
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Age	(years)	 68 

Type	of	Director	Position - Deputy Chairman 

- Managing Director

Date	of	Appointment 23/04/2014

Education Master Degree in Business Administration (MBA) Pittsburgh State University of Kansas,  USA

Bachelor Degree in Finance West Virginia State Collage, USA

Director	Training	Program	(IOD) Director Accreditation Program (DAP 6/2003) 

Thai Institute of Directors Association (IOD)

Shareholding	in	TPA	(%) 16,300  =  0.01%

-	Spouse None

-	Minor	Child None

Family	Relationship	among None

Directors	and	Executives

Working	Experience	during	last	5	years 2016 - Present             - Managing Director And Deputy Chairman

  Thai Poly Acrylic PLC.            

2015 - 2016                             - Executive Director  Thai Poly Acrylic PLC.

2013                                                            - Non Executive Director   

  Thai Poly Acrylic PLC.  

1993 – 2013                 -  Managing Director 

   Thai Poly Acrylic PLC.

Director	Position	in	Other	Business

-	Listed	Company	-	The	Stock	Exchange	of	Thailand - None

-	Important	Positions	in	Non	-	Listed	Company	/	other	Organizations	 - None

-	Position	in	other	organization	that	Compete	with	/	related	to	the	Company - None

Mr.Suchitr  Srivetbodee 
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Dr. Benjamin James Harris 

Age	(years) 50 

Type	of	Director	Position Executive Director

Date	of	Appointment 23/04/2015

Education - PhD, Dept. Chemical Engineering

  University Cambridge, United Kingdom

- Bachelor Chemical and Process Engineering (1st Class) 

  University of Canterbury, New Zealand

Director	Training	Program	(IOD) None

Shareholding	in	TPA	(%) None

-	Spouse None

-	Minor	Child None

Family	Relationship	among None

Directors	and	Executives

Working	Experience	during	last	5	years		 31/3/2015 - Present     - Executive Director

  Thai Poly Acrylic PLC.

9/2016 -  Present        - Executive General Manager

  Saudi Methacrylates Company

2013 – 2016               - General Manager

  Lucite International Singapore Ltd.

- Director LICH, LISPL, LICC   

2011 -2013                 - Project Technical Manager

                  - Technology Licensing Manager,  

  Lucite International UK

Director	Position	in	Other	Business

-	Listed	Company	-	The	Stock	Exchange	of	Thailand - None

-	Important	Positions	in	Non	-	Listed	Company	/	other	Organizations	 - Executive General Manager 

  Saudi Methacrylates Company 

-	Position	in	other	organization	that	Compete	with	/	related	to	the	Company - None
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Mr. TOMATSU TAMAKIิ  

Age	(years) 59

Type	of	Director	Position Executive Director

Date	of	Appointment 26/04/2016

Education - Bachelor of Engineering, 

- Department of Applied Chemistry

  Nagoya University, Japan

Director	Training	Program	(IOD) None

Shareholding	in	TPA	(%) None

-	Spouse None

-	Minor	Child None

Family	Relationship	among None

Directors	and	Executives

Working	Experience	during	last	5	years		 26/04/2016 - Present     - Executive Director

  Thai Poly Acrylic PLC.

2010 – Present             - President 

- Director

  Lucite International Japan Limited

Director	Position	in	Other	Business

-	Listed	Company	-	The	Stock	Exchange	of	Thailand - None

-	Important	Positions	in	Non	-	Listed	Company	/	other	Organizations	 - President

- Director

  Lucite International Japan Limited

-	Position	in	other	organization	that	Compete	with	/	related	to	the	Company - None



ANNUAL REPORT 2016
THAI POLY ACRYLIC PUBLIC COMPANY LIMITED   117

Annual Report
รายงานประจำป�

2016

2559

Mr. Hans Henrik Melchior 

Age	(years) 72 

Type	of	Director	Position Executive Director 

Date	of	Appointment 22/06/2016 

Education EAC’s fulltime course in Business Administration 

Bachelor of Science (Marketing)

Director	Training	Program	(IOD) None

Shareholding	in	TPA	(%) None

-		Spouse None

-		Minor	Child None

Family	Relationship	among None

Directors	and	Executives

Working	Experience	during	last	5	years 24/6/2016 – Present  - Executive Director

  Thai Poly Acrylic PLC.

2010 – 2015                  - Director  

  Thai Poly Acrylic PLC.      

Present                          - Chairman    

  Asiatic Acrylic Company Limited

Present                            - Executive Director    

  East Asiatic (Thailand) Company Limited

Director	Position	in	Other	Business

-	Listed	Company	-	The	Stock	Exchange	of	Thailand - None

-	Important	Positions	in	Non	-	Listed	Company	/	other	Organizations	 - Chairman 

  Asiatic Acrylic Company Limited

- Executive Director

  East Asiatic (Thailand) Company Limited                                   

-	Position	in	other	organization	tha	Compete	with	/	related	to	the	Company - None
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Mr. Rakchai  Sakulteera 

Age	(years) 56 

Type	of	Director	Position - Executive Director

- Financial Director 

- Company Secretary

Date	of	Appointment	 - Executive Director - 26/04/2016

- Financial Director - 27/07/2015 

- Company Secretary - 11/11/2016

Education - Master Degree in Business Administration

  International Program Bangkok University 

- Graduate Diploma in Auditing Thammasat University  

- Bachelor degree in Accounting Chulalongkorn University

Professional	Qualification Certified Public Accountant of Thailand

Director	Training	Program	(IOD) None

Shareholding	in	TPA	(%) None

-	Spouse None

-	Minor	Child None

Family	Relationship	among None

Directors	and	Executives

Working	Experience	during	last	5	years 2015 - Present     - Executive Director

- Financial Director 

2016 – Present  - Company Secretary

   Thai Poly Acrylic PLC. 

2014 - 2015 - Member of Audit Committee and Independent Director 

  Thai Poly Acrylic PLC.

2013 – Present - General Director

  S & B Foods Supply Company Limited

2010 – 2013                 - Corporate Director

  Amcor Packaging Bangkok PLC.

  

Director	Position	in	Other	Business

-	Listed	Company	-	The	Stock	Exchange	of	Thailand - None

-	Important	Positions	in	Non	-	Listed	Company	/	other	Organizations - None

-	Position	in	other	organization	tha	Compete	with	/	related	to	the	Company - None
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Dr. Anuphan  Kitnichiva 

Age	(years) 54 
Type	of	Director	Position Chairman of Audit Committee and Independent Director
Date	of	Appointment 26/04/2016
Education - Ph.D. (Development Administration)

  School of Public Administration (International Doctoral Program)   
  The National Institute of Development Administration
- Senior Executive Program  
  Sasin,  Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University
- LLM (Business Law) Thammasat University
- LLB (Honours) Thammasat University

Professional	Qualification	 Lawyer License No. 18024/1986
Director	Training	Program	(IOD) - Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE 26/2016)

- Role of the Chairman Program (RCP 38/2016)  
- Advanced Audit Committee Program ( AACP 17/2014) 
- Director Certification Program (DCP 130/2010)  
  Thai Institute of Directors  Association (IOD

Shareholding	in	TPA	(%) None
-	Spouse None
-	Minor	Child None
Family	Relationship	among
Directors	and	Executives

None

Working	Experience	during	last	5	years 2014 - Present - Chairman of Audit Committee and Independent Director
  Thai Poly Acrylic PLC.

2014 - Present     - Chairman of Audit Committee and Independent Director  
  TOT PLC. 

2014 - Present     - Director at Humanica Company Limited
2004 - Present - Senior Partner at Dherakupt International Law Office
2013 - 2014         - Member of Audit Committee and Independent Director

  Thai Poly Acrylic PLC.
Director	Position	in	Other	Business
-	Listed	Company	-	The	Stock	Exchange	of	Thailand - Independent Director 

- Chairman of Audit Committee and Independent Director  
  TOT PLC. 

-	Important	Positions	in	Non	-	Listed	Company	/	other	Organizations	 - Director at Humanica Company Limited
- Senior Partner at Dherakupt International Law Office

-	Position	in	other	organization	that	Compete	with	/	related	to	the	Company - None
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Mr. Jan Dam Pedersen 

Age	(years) 64 
Type	of	Director	Position Member of Audit Committee

Independent Director
Date	of	a	Appointment	 23/04/2015
Education - Diploma, 

  EAC’s full Course in Business Administration
- Management Finance, 
  Strategy and Marketing at IMD, Switzerland

Director	Training	Program Directors Accreditation Program (DAP 125/2016)
Thai Institute of Directors Association (IOD)

Shareholding	in	TPA	(%) None
-	Spouse None
-	Minor	Child None
Family	Relationship	among
Directors	and	Executives

None

Working	Experience	during	last 27/7/2015 – Present   - Independent Director and Member of the Audit Committee
  Thai Poly Acrylic PLC.              

2013 - 2015               - Non-Executive Director
  Thai Poly Acrylic PLC.

2013 - Present           Executive Director
- Novanta Co., Ltd.
- Berli Asiatic Soda Co., Ltd.
- Holm Machinery Asia Co., Ltd.

2013 - 2015               Executive Director
- Dan Thai Machinery Co., Ltd.
- Flux International Co., Ltd.

2000 - 2012               - COO of Brenntag Asia Pacific Co., Ltd. Thailand 
2010 - 2011               - CEO of EAC Industrial, Ingredients, Thailand

  Sr. Vice President, the EAC Group of Companies
Director	Position	in	Other	Business
-	Listed	Company	-	The	Stock	Exchange	of		Thailand None
-	Important	Positions	in	Non	-	Listed	Company	/	other	Organizations	 Executive Director

- Novanta Company Limited
- Berli Asiatic Soda Company Limited
- Holm Machinery Asia Company Limited

	-	Position	in	other	organization	that	Compete	with	/	related	to	the	Company None
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Mr. Kulvech  Janvatanavit 

Age	(years) 52 
Type	of	Director	Position - Member of Audit Committee

- Independent Director
Date	of	Appointment	 23/04/2014
Education Master Degree in Real Estate Development

Massachusetts Institute of Technology, USA
Master Degree in Financial and International Business
Sasin, Graduate Institute on Business Administration,
Chularlongkorn University
Bachelor Degree in Engineering, Chularlongkorn University

Director	Training	Program	(IOD) Director Certification Program (DCP 14/2002)
Thai Institute of Directors Association (IOD)

Shareholding	in	TPA None
Spouse None
Minor	Child None
Family	Relationship	among None
Directors	and	Executives
Working	Experience	during	last	5	years		 2014 – Present - Member of Audit Committee and Independent Director

  Thai Poly Acrylic PLC.
2013 – Present     - Principle Project Advisor

  Private Sector Collective Action Coalition
  Against Corruption (CAC)                      
 Thai Institute of Directors Association (IOD)                             

2012 - Present     - Executive Directors at Beyond Green Company Limited
- Director at Beyond Profit Company Limited

2011 - Present   - Executive Director and Treasurer 
  SOS Children Foundation of Thailand   
- Director at the Young Buddhists Association
  of Thailand under Royer Patronage  

Director	Position	in	Other	Business
-	Listed	Company	-	The	Stock	Exchange	of	Thailand - None
-	Important	Positions	in	Non	-	Listed	Company	/	other	Organizations - Principle Project Advisor
	   Private Sector Collective Action Coalition

 Against Corruption (CAC)                      
 Thai Institute of Directors Association (IOD)                             
- Executive Directors at Beyond Green Company Limited
- Director at Beyond Profit Company Limited
- Executive Director and Treasurer 
  SOS Children Foundation of Thailand   
- Director at the Young Buddhists Association
  of Thailand under Royer Patronage  

-	Position	in	other	organization	that	Compete	with	/	related	to	the	Company - None
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Company Secretary

Mr. Rakchai  Sakulteera 

Age	(years) 56 

Type	of	Director	Position - Executive Director

- Financial Director 

- Company Secretary

Date	of	Appointment	 - Executive Director - 26/04/2016

- Financial Director - 27/07/2015 

- Company Secretary - 11/11/2016

Education - Master Degree in Business Administration

  International Program Bangkok University 

- Graduate Diploma in Auditing Thammasat University  

- Bachelor degree in Accounting Chulalongkorn University

Professional	Qualification Certified Public Accountant of Thailand

Director	Training	Program	(IOD) None

Shareholding	in	TPA	(%) None

-	Spouse None

-	Minor	Child None

Family	Relationship	among None

Directors	and	Executives

Working	Experience	during	last	5	years 2015 - Present     - Executive Director

- Financial Director 

2016 – Present  - Company Secretary

   Thai Poly Acrylic PLC. 

2014 - 2015 - Member of Audit Committee and Independent Director 

  Thai Poly Acrylic PLC.

2013 – Present - General Director

  S & B Foods Supply Company Limited

2010 – 2013                 - Corporate Director

  Amcor Packaging Bangkok PLC.
  

Director	Position	in	Other	Business

-	Listed	Company	-	The	Stock	Exchange	of	Thailand - None

-	Important	Positions	in	Non	-	Listed	Company	/	other	Organizations - None

-	Position	in	other	organization	tha	Compete	with	/	related	to	the	Compa-
ny

- None
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Management Team

Mr.pongsin Muansri
SHE Manager / (QMR - OH & SMR)

Mr. Thanawat Kulprasertrat
HR / Legal Manager

Mr.Thanetr Khumchoochai
Logistics Manager 

Mr.Wiwat Homlaor
Operation Manager

Miss Somjitr Bunpiboonmitr
Financial Controller

Mr.Yotin Tamrongsaowapark
Casting Plant Manager

Mr.Suchitr Srivetbodee
Managing Director and Commercial Manager  

Mr. Rakchai  Sakulteera
Finance Director

Mr. Phairat Kumdee
Extrusion Plant Manager
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Mrs.Masaya Rungrueng 
Secretary to Managing Director

Mr.Pongthorn Chuencharoen
Site Engineering Manager

Mr.Pongsun Assavasirjinda
Sales & Product Manager

Mr.Udomsak Tienchan
Warehouse & Distribution Manager

Mrs.janjira Thumsorn
Export Sales Manager

Mrs.Noungrutai Boonpetch
R & T  Manager

Mr.Wittaya Mongkolkachit
Technical Center Manager

Miss Thanjira Kunathipsritrakool
Internal Auditor

Mrs. Sompong Assavasirijnda 
Sales Admin Section Mgr. (Dom.)
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Shareholders 

30/12/2016    

The total authorized number of ordinary share is 121,150,00 share with a par value of Baht 1 per share.  

All issued shares are fully paid.

POLICY:		Flexible but to be considered and approved by the Meeting of Shareholders from time to time

REMARK	:	 The top of shareholders are ranked by Thailand Securities Depository Co., Ltd.

	

No Name/Surname/Company
Amount	
Total

%	of	total
Shares

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

2. ASIATIC ACRYLIC COMPANY LIMITED    41,450,530 34.12

3. THAILAND SECURITIES DEPOSITORY COMPANY LIMITED FOR DE-

POSITORS

25,510,080     21.00

118,334,970 97.40
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EXECUTIVES	SHAREHOLDINGS

DIRECTORS	&	EXECUTIVE	SHAREHOLDING

NAME
		AMOUNT	IN
		EARY	YEAR

AMOUNT	IN	MID	
YEAR

AMOUNT	IN	
		END	OF	YEAR

1. Mr. Wiwat  Homlaor  2,000  2,000  2,000

2.   Mr. Thanawat   Kulprasertrat 21,000 21,000 21,000

3.   Mr. Pongsin  Muangsri 2,000 2,000 2,000

4.   Mr. Thanetr  Khumchoedchoochai  2,000  2,000  2,000

5.   Miss Somjitr  Bunpiboonmiitr N/A  -  -

NAME
		AMOUNT	IN
		EARY	YEAR

AMOUNT	IN	MID	
YEAR

AMOUNT	IN	
		END	OF	YEAR

1. Miss Annie Sophia Veerman N/A - -

2. Mr. Suchitr  Srivetbodee 16,300 16,300 16,300

3. Dr. Benjamin James Harris N/A - -

4. Mr. Tamotsu Tamaki N/A - -

5. Mr. Hans Henrik Melchior N/A - -

6. Mr. Rakchai  Sakulteera N/A - -

7. Dr. Anuphan  Kijnijcheeva N/A - -

8. Mr. Jan Dam Pedersen N/A - -

9. Mr. Kulvech  Janvatanavit N/A - -
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Nature of Business  

The Company is the manufacturer and distributor of cell cast acrylic sheet and various extruded plastic materials, which 

are categorized by the material used in manufacturing e.g. ABS sheet, HIPS sheet (High Impact Polystyrene Sheet) 

and both rolled and sheet PP sheet.   

1.	 The	Company’s	products	can	be	classified	according	to	production	process	as	follows:
1.1	Cell	Cast	Acrylic	Production	Line
This production line manufactures acrylic sheet from MMA Monomer (Methylmethacrylate monomer), which is the 

key liquid material used in the manufacturing. Each acrylic sheet has different qualification and usage and can be 

produced as either plain transparent sheet, or in different colors both transparent and opaque. The special  

qualification of acrylic sheet is that it is soften when heated with high temperature and can be bended and formed 

in different shapes as desired using various techniques. The acrylic sheet is harden and formed as molded when 

cooled down. It is light-weighted and can endure the impact 8 times more than normal glass. As the acrylic sheet 

can be engraved, colored, or silkscreened in many design; it is widely used in substitute of various materials e.g. 

glass, iron, aluminum, or plywood. It is mostly used in home and office decoration e.g. bath tub, sanitary wares, 

and some other special purposes e.g. roof tile, show case, furniture, and signboard. Currently, the Company can 

produced the acrylic sheet in various size with the thickness from 0.8 to 40 millimeters. 

The Company has altogether 3 cast acrylic production lines, producing cast acrylic sheets with total production  

capacity at 10,000 tons per year.  The acrylic sheets manufacturedd and distributed by the Company can be  

categorized according to their uses as follows:

1. Acrylic sheet for general use under the trademarks of “Moden Glas” and “Sign Ad”, are widely used in  

making advertisement lighted signboards, work pieces, and interior/exterior building decorations, etc.. The Acrylic sheet 

can be produced in various size and thickness, both in transparent and various colors as required by customers, as the 

Company is specialized, with fully equipped laboratory, in comparing and matching the color accurately in no time, and 

also providing warranty for weatherabiity test for outdoor application with changing temperature.

2. Sanitary ware grade or bathtub grade acrylic sheets can be further processed to form a bath tub or other sanitary 

wares e.g. shower base and washbasin. These products are distributed to the sanitary ware manufacturers both  

locally and in Asia-Pacific region under the trademarks of “Lucite TS” and “Moden Glas”.

3. Specialty grade or functional acrylic sheet for specific use is specially developed to suit different usage as required 

by customers in each industry, such as impact modified acrylic sheet- a durable cast sheet which is six times more  

durable than the normal graded acrylic sheet, and the edge lighting acrylic panel used in producing LED signboard which 

is of a thinner shape than a general light signboard making it more beautiful and power saving. In addition, the Company 

has introduced the acrylic sheet called “Magic Colors” which can produce different colors when the light is on creating 

different feeling during day time and night time. The most recommended product for the past year is acrylic LED block, 

which is the acrylic sheet with thickness from 10 - 30 millimeters offered in many colors e.g. yellow, blue, orange and white, 

to be used together with LED light. It can be died cut into letters or in many forms as desired to produce more colorful 

product. 
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1.2	Extrusion	Production	Line
In addition, the Company is also a manufacturer of extruded acrylic panel with patterns effect as well as the plain 

transparent one, which can be used as a picture frame, a wall in home or office, a shower panel etc. In the past 

year, the Company has developed the special graded acrylic sheet with anti-glare or anti-light reflection  

specification suitable for used as a wall in the area where bright light or strong day light is prevented in order not 

to disturb the eyesight. The Company also offers wide range of plastic produced from extrusion machine e.g. ABS 

Sheet (Acrylonitrile Butadiene Styrene sheet), HIPS sheet (High Impact Polystyrene sheet). Both have the same 

qualification in terms of forming ability, but can withstand different type of chemicals and impact levels. Both are 

used in forming the inner side of the refrigerators, home appliances, and interior and exterior parts of automobile. 

Other types of plastic sheet produced by the Company are PP Profile /Core Flute, PE sheet, HDPE sheet  

(High Density Polyethylene sheet), and PMMA Capped ABS sheet- a hybrid of ABS sheet surfaced with acrylic 

offering good forming ability with durable surface suitable for the work which requires beautiful shining acrylic 

surface.   

The Company is a manufacturer and distributor of cell cast acrylic sheet and extruded plastic products which are made 

from different kind of plastic materials such as ABS sheet, HIPS sheet, and PP in sheet and in roll, etc.

2.			Marketing	and	Competitive	Industrial	Situations
2.1	Marketing	Development
Acrylic	Sheet
Besides the continuing improvement of formula, tools, and quality control process, we focused on product  

development plan to produce special grade acrylic to better response to both local and foreign market needs. 

Product in pipeline which are in the market positioning process are the lighted acrylic used in producing directory 

signs, commercial signage materials, anti-glare/ anti-reflection acrylic sheet, and magic colors acrylic sheet which 

produces different colors when the light is on.  Moreover, the Company has conducted the product development 

of both acrylic sheet and other extruded plastic materials by the New Product Development Team comprising 

working team responsible for researching both the manufacturing process and market positioning, of which results 

are monitored through monthly meeting.  

Various	extruded	plastic	materials	
The Company focuses on product development of various extruded plastic materials as well as cell cast acrylic 

sheet. The New Product Development team has also conducted product development and market study with 

prioritized mission from 2013 to 2014 to lift up the production capacity and efficiency of each machine in order to 

produce existing and new plastic material product, or the thinnest acrylic sheet e.g.  0.35 millimeters. This is to 

support rebalancing of product portfolio to serve long-term business plan amidst volatile competitive market.
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2.2	Industrial	Trend	and	Competitiveness	of	Cast	Acrylic	Sheet
Acrylic	Sheet
The demand for acrylic sheet in 2016 was relatively different between local and foreign market, especially  

Asia-Pacific. The demand in local market was impacted by the overall economic slowdown, damage on  

agricultural product due to drought and flood in the beginning and at the end of the year, respectively. Pricing 

competition resulted from the hike of raw material price- MMA (Methyl Methacrylate Monomer) especially in the 

last quarter of 2016 impacted the operating result during the end of the year. The Company could not pass on all 

the incremental cost from higher raw material price to customers, and the competition in global market has  

increased due to oversupply of acrylic product; thus, lower preliminary profit of acrylic product in the 4th quarter. 

As for Asia-Pacific region, the operating results was impacted by the unreasonable fierce price competition; 

however, thanked to the talented export sales team for adjusting sales strategy to escalate the sales volume of 

acrylic sheet in key market e.g. China, South Korea, and certain Middle East countries. The average sales price 

are maintained at the rate higher than the average price in global market through adjusting the product sales mix. 

The overall slowdown market and price competition still impacted the acrylic sales and marketing in 2017,  

especially in the first half of 2017. The management team has to closely monitor the market situation to adjust 

the sales and marketing strategies to maintain the market share of acrylic sheet as well as the operating results. 

Other	Extruded	Plastic	Materials
Despite the decrease in sales of other extruded plastic materials in the past year, the Company still maintains the 

profit from this segment. However, the Company is well aware and foresees the problem which might occur in 

the near future impacting the sales of ABS and HIPS sheets especially in the refrigerator and home appliance 

industries. The manufacturer in such industries have started to invest and produce the AMS and HIPS sheet for 

own use; therefore, the sales volume of both the Company and competitors have significantly dropped. As pre-

viously mentioned that the management is well aware of the problem and has focused on developing new prod-

uct to increase the efficiency of the machine to produce various plastic sheet for other industries to mitigate the 

risk from changing market. This would resulted in the product portfolio rebalancing in the long run. 

3.			Significant	manufacturing	policy
In response to the changing market and distribution channels, the Company has set out policy and guideline in  
product portfolio management in order to maintain the production and sales volume in line with the business plan as 
follows:

1. The Company first prioritizes that the management and all employees are strict to Occupational, Safety, 

Health and Environmental Policy. Employees’ work safety is the most important thing together with sanitation 

of the work place for personal healthiness and toxic-free environment for community.
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2.  Product portfolio rebalancing in extruded plastic materials are conducted by adjusting machine and  

equipment to be capable to produce various plastic products i.e. at the thinner thickness to fit with other 

type of usage, or produce the new product e.g. PP sheet and PP roll which are used in packaging stage 

in various industries, or Anti-static sheet and conductive sheet are produced for specific use in electronic 

product packaging. 

3.  Be a leader in producing high quality acrylic sheet and other extruded plastic materials at the high standard, 

which are accepted by local foreign customers. The Company has to be able to issue the quality control 

certificate to guarantee customer usage.

4.  Improve manufacturing efficiency of the machine and equipment to reduce loss, waste in production, and 

storage and distribution.

5.  Focus on research and development of new product especially the value added products, and include as 

part of trade policy.

6.  Support continuing improvement of skills and knowledge if staff.
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Risk Factors 

Besides identifying business risk factors for management review and for the Board of Director approval every year, 

the Company sets out risk factors which might impact manufacturing, business, marketing and competitiveness,  

management, and the risk the Company may have from having major shareholders. These are analyzed as follows:

1.			Risks	in	the	Manufacturing	Process

Significant risk in manufacturing process impacting the Company’s businesses are risk in key raw material sourcing, 

both acrylic sheet and other extruded plastic materials. Main raw materials are MMA- used in manufacturing cell cast 

acrylic sheet and plastic material- used in other extruded plastic product e,g. ABS, HIPS, PP, PE, PS. Both have 

purchase agreement according to the monthly purchase plan which is revisited monthly, while stocks are maintained 

at the minimum on a need basis. In addition, such materials can be sourced from more than one vendor which are 

local manufacturers and distributors. In emergency case, the materials can also be sourced from overseas; however, 

from more than 10 years of doing business, the Company has not experienced the scarce of raw materials. 

However, raw material price risk (positive and negative) could also impact the overall performance of each year.  

Management has to closely monitor the raw material price and competitiveness of both local and foreign market. In 

fierce competition, price war may be seen making it difficult for the Company to lift up the sales price as much as the 

increase in raw material costs; thus, impacting the overall performance.

2.		Risks	in	Operating	the	Business

	 2.1	Competition	risks	
 As previously mentioned on competitiveness which may rise from increase in raw material costs, the  

Company’s strategy is not the price war but to set the sales price to be variable by the level of competition to be 

premium but competitive price. Key factors are to maintain the product quality and service standard, especially  

pre/post technical sales services and weatherability test warranty.

In addition, the Company also focuses on developing new product in response to the market needs and specific use, 

which will eventually add the value to the product; no need for entering into the price war.

 2.2	Foreign	Exchange	risks	
The Company has risk management system to minimize the impact from the fluctuation of foreign exchange  

especially between US dollars and Thai Baht by entering into forward contracts, hedging with counterpart commercial 

banks, and monitoring the market closely to be ready to modify sales and marketing strategy by balancing domestic 

and international sales as necessary and appropriate.
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 2.3	Risk	from	change	in	purchase	strategy	of	key	customers
 Unexpected changes in purchase strategy of key customers might impact the Company’s performance. The  

Company has to monitor production and sales mix for not to concentrate on certain key customers by diversifying to 

different customers and industries. Currently, the Company has followed the production policy- mainly focus on  

adjusting key extruded machine to be ble to manufacture various type of plastic material to expand distribution  

channels to other industries.

3.		Risk	relating	to	the	management

	 3.1		Risk	of	purchasing	goods	from/	sell	by	the	major	shareholders
 Although the Company has business transactions with Lucite International and subsidiaries of which the 

majority are purchase transactions of MMA used in the manufacturing of Acrylic sheets, The execution of the said 

transactions are transparent and at the market price, which can be examined by data of daily chemical raw material 

price movement report, including MMA price traded in each region. 

Related transactions between the Company and Lucite International have been audited for accuracy and transparency by 

the Audit Committee, and reviewed by external auditors to ensure that the price of the related party transactions are 

in accordance with the disclosure in note to financial statements. 

In addition, the Company also interacts with selling agent of Lucite International in certain countries e.g.  China, South 

Korea and India. Sale commission paid to each selling agent is agreed as appropriate. In case of the change, it will 

not be a problem as the Company can send its own selling agent to support the sales and marketing of that particular 

country as a result of continuing relationship management with overseas customers. 

 3.2		Risk	pertaining	dominance	of	major	shareholder	in	management	
 Lucite International Group and Asiatic Acrylic Company Limited as a group of major shareholders hold 76.40% 

of the Company’s issued and fully paid share capital, thus they are in a position to influence in any subject that legally 

required majority votes at the Shareholding Meeting e.g. appointment of director. However, the shareholders and the  

director appointed by the shareholders have made their business decisions transparently. The Board of Directors have 

appointed 3 independent directors, which are more than one-third of the total numbers of the directors, who are actively 

performing as the Company’s Audit Committee and all of them are well qualified professionals with outstanding qualifications 

as required by the Stock Exchange of Thailand. The independent directors are professional in various fields and highly 

focus on good corporate governance and maximization of the Company’s and shareholders’ interest. The Board of  

Directors, independent directors, and the Audit Committee have jointly approve policy and procedures to be in line with the 

Stock Exchange of Thailand’s regulation regarding corporate governance for listed companies, to be incorporated in the 

Company’s policy for doing business with integrity and transparency and Anti-Corruption Policy.
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Management  

1.	Management	Structure
Board of Directors

As of December 31, 2016 the Board of Directors comprises of 9 members whose names are listed below:

 1)  Miss. Annie Sophia Veerman   Chairman of Board of Directors

    2)  Mr. Suchitr  Srivetbodee    Deputy Chairman of the Board of Directors

 3)  Dr. Benjamin James Harris    Executive Director

 4)  Mr. Tomatsu Tamaki    Executive Director

 5)  Mr.  Hans Henrik Melchior    Executive Director

 6)  Mr. Rakchai  Sakulteera    Executive Director

 7)  Dr. Anuphan  Kitnichiva     Chairman of Audit Committe / Independent Director

 8)  Mr. Jan Dam Pedersen    Member of Audit Committee / Independent Director

 9)  Mr. Kulvech  Janvatanavit    Member of Audit Committee / Independent Director

 Company Secretary  is  Mr.Rakchai  Sakulteera

Scope	of	authority	and	duties	of	the	Board	of	Directors
The Board of Directors  has an authority to  determine and amend the names of the directors who are authorized

to sign on behalf of the Company.

The names of directors who are authorized to sign on behalf of the Company are “Miss Annie Sophia Veerman,  

Mr. Suchitr  Srivetbodee, Mr. Hans Henrik Melchior and Mr. Rakchai Sakulteera, any two of these four Directors jointly sign  

together with the Company’s seal affixed.”  

According to the Company’s Articles of Association and the provisions of  the Public Limited Companies Act, the Board of  

Directors has an authority to perform any acts within the scope of the Company’s objectives as follows:

 1)  To file a complaint and proceed with legal action on behalf of the Company including to settle a dispute or  

assign arbitrator to settle any dispute.

 2)  To purchase, procure, lease, lease out, hold ownership or right of possession, modify, utilize, or carry out         

anything related to the assets and gains from those assets.

 3)   To sell, transfer, accept pledge, mortgage, exchange, or distribute assets in other way.

 4)  To borrow money, guarantee debtors, aval or endorse bills of exchange or other kinds of transferable financial  

instruments.

 5)  To bail out directors, officials, or employees of the Company charged in criminal court cases as a result of           

their performance carrying out  the Company’s business.

 6)  To hold shares and/or manage other public or private limited companies as well as collaborate with those  

companies to carry out specified business.

 7)  To carry out any duties that can only be performed by natural persons in accordance with the Company’s objectives.

 8)  To prepare the Company’s financial statements, financial documents, and submit evaluation reports on the 

adequacy of the Company’s internal control system.



รายงานประจำาปี 2559  
บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำากัด (มหาชน)134

Annual Report
รายงานประจำป�

2016

2559

Audit	Committee
As of December 31, 2016, the Audit Committee comprises 3 members whose names are listed below:

 1)  Dr. Anuphan Kitnitchiva   Chairman of Audit Committee

 2)  Mr. Jan Dam Pedersen   Audit Committee

 3)  Mr. Kulvech  Janvatanavit   Audit Committee  

     Secretary of the Audit Committee is Miss Thanjira  Kunathipsritrakool

 Scope	of	Duties	and	Responsibilities	of	the	Audit	Committee
The Audit Committee has scope of duties and responsibilities as follows:

 1.  To review the Company’s financial reporting process to ensure that it is accurate and adequate.

 2.  To review the Company’s internal control system and internal audit to ensure that they are suitable and  

     efficient.

 3. To review the Company’s compliance with the law on securities and exchange, the Exchange’s  

     regulations, and the laws relating to the Company’s business.

 4.  To consider, select and nominate an independent person to be the Company’s auditor, and to propose

            such person’s remuneration. 

 5.  To attend a non-management meeting with an auditor at least once a year.  

 6.  To review the Connected Transactions, or the transactions that may lead to conflicts of interests, to ensure  

     that they are in compliance with the laws and the Exchange’s regulations, and are reasonable and for the 

          highest benefit of the Company. 

 7.  To determine an internal audit unit’s independence, as well as to approve the appointment, transfer and  

     dismissal of the chief of an internal audit unit or any other unit in charge of an internal audit.  

 8.  To prepare, and to disclose in the Company’s annual report, an Audit Committee’s report which must be 

          signed by the Audit Committee’s chairman and consist of at least the following information :

8.1  an opinion on the accuracy, completeness and creditability of the Company’s financial report.

8.2  an opinion on the adequacy of the Company’s internal control system.

8.3  an opinion on the compliance with the law on securities and exchange, the Exchange’s  

    regulations, or the laws relating to the Company’s business.

8.4  an opinion on the suitability of an auditor.

8.5  an opinion on the transactions that may lead to conflicts of interests.

8.6  the number of the Audit Committee meetings, and the attendance of such meetings by  

    each committee member.

8.7  an opinion or overview comment received by the Audit Committee from its performance  

    of duties in accordance with the charter.

8.8  other transactions which, according to the Audit Committee’s opinion, should be known  

     to the shareholders an general investors, subject to the scope of duties and  

     responsibilities assigned by the Company’s Board of Directors. 
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 9.  In its performance of duties, if it is found or suspected that there is a transaction or any of the following 

     acts which may materially affect the Company’s financial condition and operating results, the Audit 

         Committee shall report it to the Company’s Board of Directors for rectification within the period of time 

          that the Audit Committee thinks fit :

9.1  a transaction which causes a conflict of interest.

9.2  any fraud, irregularity, or material defect in an internal control system.

9.3  an infringement of the law on securities and exchange, the Exchange’s regulations, or  

       any law relating to the Company’s business.

     

    If the Company’s Board of Directors or management fails to make a rectification within the period of   

   time under the first paragraph, any Audit Committee member may report on the transaction or act  

     under 9.1, 9.2 and 9.3 to the Securities and Exchange Commission or the Stock of Exchange of Thailand.

 10. If the Auditor discovers any suspicious circumstance that the director, manager or any person responsible 

            for the operation of such juristic person commits an offence the Securities and Exchange Act B.E. 1992  

     under the second paragraph of Section 281/2, Section 305, Section 306, Section  308, Section 309,  

     Section 310, Section 311, Section 312 or Section 313, the Auditor shall inform the fact relating to such  

     circumstance to the Audit Committee in order to continue the inspection without delay and the Audit  

     Committee shall report the result of preliminary inspection to the Securities and Exchange Commission  

     and the Auditor within thirty days. 

Suspicious circumstances that shall be informed under the first paragraph and procedures for acquiring        

       the fact relating to such circumstances shall comply with the notification of the Capital  Market

 11. Suprvisory Board.In case that Audit Committee member wishes to resign before the expiration of  

      his term of service, he should give a notice thereof to the Company one month in advance together with  

    reason therefore so that the Company’s Board of Directors or shareholders’ meeting can consider  

     appointing another director who is fully qualified to replace the resigning member.         

 12. To perform any other act as assigned by the Company’s Board of Directors, with the approval of the 

         Audit Committee.

  

The Audit Committee is responsible to the Company’s Board of Directors according to the duties and responsibilities 

assigned by the Company’s Board of Directors, while the responsibilities for all activities of the Company towards 

shareholders, stakeholder and other persons are still vested in the entire the Company’s Board 

of Directors.

Managing	Director
Mr. Suchitr  Srivetbodee is the Company’s managing director whose scope of authority is as follows:
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1.  Mr. Suchitr        Srivetbodee Managing Director and Commercial Manager

2.  Mr. Rakchai       Sakulteera Finance Director

3.  Mr. Wiwat         Hom la-or  Operations Manager

4.  Mr. Thanawat     Kulprasertrat Human Resource/Legal Manager (TLSMR)  

5.  Mr. Pongsin       Muangsri SHE Manager & QMR/OH & SMR

6.  Mr. Thanetr       Khumchoedchoochai Logistics Manager

7.  Miss Somjitr      Bunpiboonmitr Financial Controller 

8.  Mr. Yotin          Tamrongsaowapark Casting Plant  Manager

9.  Mr. Phairat        Kumdee Extrusion Plant Manager

10. Mr. Pongthorn    Chuencharoen Site Engineering Manager

11. Mrs. Noungrutai  Boonpetch Research & Technical Manager

12. Mr. Wittaya       Mongkolkachit Technical Center Manager

13. Mr.  Udomsak    Tienchan Warehouse & Distribution Manager  

14. Mr. Pongsun      Asavasirijinda Sales & Product Manager   

15. Mrs. Janjira       Thumsorn        Export Sales Manager         

16. Miss Thanjira     Kunathipsritrakool Internal Auditor

17. Mrs.  Sompong   Asavasirijinda Sales Admin Section Manager (Dom.)

18. Mrs. Masaya      Rungrueng Secretary of Managing Director

 

Scope	of	authority	of	the	Managing	Director
	 1)  To consider the appointment, transfer, dismissal, discharge, and approval of resignations of the Company’s employees  

     at every level.

   2) To consider remunerations including salary, bonus, and other benefits as well as annual remuneration  

     adjustments of the Company’s employees at every level. 

    3) To approve the determination and changes in conditions on trade as assigned by the Board of Directors.

 4)  To consider and approve the purchasing of fixed assets within the signing authority as assigned by the Board  

     of Directors.

    5)  To consider and carry out any operation related to general management of the Company except the acquisition  

     and sale of the Company’s assets and other connected transactions that must be operated in accordance with  

     the notification of the Securities Exchange of Thailand and other related laws.

As of December 31, 2016 the Company’s Management Team comprises 18 persons whose names are listed below :

2.	Directors	and	Management	Selection
The selection and election of the directors shall be proceeded through the shareholders’ meeting as following:-

•   The Board of Directors identifies candidates for director position based on appropriate skills and characteristics.  

After reviewing their work experiences, the Board proposes them to the Board Meeting 

for selection and approval from the Meeting.   
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•    To nominate the selected Directors to be appointed by the shareholders at the Shareholders’ meeting.   

•    Each director must obtain the votes of more than a half of the total vote of the shareholders who have the right to 

vote and attend the meeting.

 The shareholders’ meeting shall elect and appoint the Company’s directors. The criteria and procedure for the 

appointment of directors are as follows :

1)  One shareholder’s share is good for one vote.

2)  In the election of directors, the method of voting is to elect individual director one person at a time or  

collectively, several persons at a time, or any other method as the shareholders’ meeting may see fit; but in   

passing each resolution, it must be voted on with all the votes entitlements under 1. The votes may not be  

divided between persons or groups to any extent.

3)  The election of directors shall be decided by a majority of votes.  In case of tied votes, the chairman of the 

meeting shall be entitled to a casting vote.

In accordance with clauses 22 and 50 of the Company’s Articles of Association, one-third of the directors shall 

retire from the office at every annual general meeting of the shareholders. The retiring directors shall be those who 

have been longest in the office 

on the rotation basis. The chairman of the meeting shall request for the election of new  

directors until the vacant positions are filled.

Management selection is responsibility of the Managing Director as described in the Scope of authorities of the  

Managing Director.

3.		Remuneration	of	Directors	and	Management	
Financial	Remuneration		
Directors	
In 2016, the Company paid remuneration to the Audit Committee, consisting of  3 Independent Directors

and 1 Executive Director (Mr. Suchitr  Srivetbodee)  totaling Baht 1,671,000.00 (the Company paid remuneration khun 

Suchitr Srivetbodee 208,000.00 he appointed as Managing Director of TPA with effective 1 July 2016) in form of  

annual Director’s  fees of Baht 1,456,000.00. 

Audit Committee meeting allowance totaling 5 times of Baht 89,000.00 and Board meeting allowance  totaling

5 times 101,000.00 and Annual General Meeting 1 time of Baht 25,000.00.

Management
In 2016, the Company paid salary, bonus, and other remunerations to  managing director and executive officers  

totaling Baht 35,336,714.75  Moreover, the Company also paid contributions of Baht 1,379,186.25 to the executive’s 

provident fund. the executive’s provident fund. 

Other remunerations

-none-
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4.	Control	of	Inside	Information
Since 1996 it has been the Company’s policy that all the executives and employees shall adhere to the  

Company’s regulations concerning the ethical code of conduct or business ethics. Employees must observe the rules 

laid down in instructions concerning the classifying and handling of documents and electronic data. It is the  

responsibility of all employees to acquaint themselves with the applicable rules. Information generated within the Group 

is the property of Lucite and should not, unless legally required, be disclosed outside the Group without proper  

authority.

They must not be used for unlawful purposes or for personal gain.

5.	Personnel
As of December 31,2016 the Company’s employees consisted of :

 Administration       40 persons    

           Production              269 persons

 Total               309 persons

The remuneration of Company’s employees in 2016 including salary, bonus, and other compensation fund. totaled 

Baht 109,753,694.75 and also contributions to the provident fund Baht 4,018,070.75 

 

In the last 3 years, there has been no significant change in number of employees and no significant labors disputes.

6.	Important	Policy	on	Employees	Development
The Company has provided its staff with training so that they will recognize their responsibility in product quality 

improvement and in serving customers demands to their utmost satisfactions.

 According to the Company’s  policy and annual training plan, the Company has covered in people training, review 

health and safety in work plan, process changes and new process technology in order to increase and improvement 

employees Capabilities to be in line with organization development plan. 
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Principles of Corporate Governance 

CORPORATE	GOVERNANCE	POLICY
The Board of Directors of Thai Poly Acrylic Public Company Limited is obliged to perform it’s duties in the best  

interests of the Shareholders and shall treat it’s stakeholders and all parties concerned with utmost fairness and provide 

quality products and services to fit the needs and requirements of the customers. 

The Board of Directors adheres to the principles of good corporate governance, ensuring that its business transactions 

are properly conducted with transparency and fairness for the mutual benefit of the Company’s  

shareholders, stakeholders as well as the community and society in which it operates.

The Company has publicized it’s Corporate Governance, Business Ethics Rules and Anti-Corruption Policy’ on it’s website. 

The Company’s corporate governance performance can be summarized as follows:

1.	THE	RIGHTS	OF	SHAREHOLDERS
The rights of shareholders include all basic rights such as the right as an investor and the right as an owner of 

the Company including for instance the rights to buy new shares, sell or transfer owned shares, the rights to receive 

dividends, the rights to attend the shareholders meetings, the rights to express or raise questions at the meetings, the 

rights to make decision by voting on the important affairs of the Company i.e. nomination of Directors, amendment of 

Memorandum of Association and Articles of Association of the Company etc. and acknowledge the Meeting Minutes.

2.		EQUITABLE	TREATMENT	OF	SHAREHOLDERS
The Company shall provide the equitable treatment to every individual shareholder, every group of  

shareholders, major or minor shareholders as well as the investors and foreign investment institutions. The fundamental 

rights of the shareholders are preserved regardless of gender, age, origin, nationality, religion, belief or social status.

3.	ROLES	TOWARD	STAKEHOLDERS
The Company conducts its business responsibly in order to provide mutual benefits to all groups of  

stakeholders, and thereby ensuring that the administration and the business operations of the Company shall not have 

any impact on the rights of any stakeholder concerned. 

4.		DISCLOSURE	OF	INFORMATION	AND	TRANSPARENCY
Disclosure of information is a key index of transparency and an important factor to create confidence among 

investors and stakeholders. The Company values correct, accurate disclosure of information and creates numerous 

channels of disclosure of information so that all stakeholders can gain easy access to information.  
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5.		BOARD	RESPONSIBILITIES
5.1		COMPOSITION	OF	THE	BOARD	OF	DIRECTORS

• The Company has prescribed that the Board shall comprise well-balanced numbers of not more than 

9 Directors, consisting of 3 independent Directors and 2 management executives, and the remainder 

shall be representatives of its major shareholders.

5.2		SEGREGATION	OF	DUTIES	OF		THE	CHAIRMAN	AND	THE	MANAGING	DIRECTOR
• To segregate policy-making duties from those of day-to-day management and to enable Directors 

to oversee, look after and assess performance effectively,  the Company requires that the Chairman 

and the Managing Director are always two distinct and separate persons to ensure the balance of 

authority. The role of the Chairman is the Head at the policy level and the role of the Managing  

Director is the Head of Operational Management who look after the daily management of the  

Company.  The Company has decided to appoint as Chairman a Director, who is not an independent 

Director as defined in the SET guidelines, but whose interests are fully disclosed to the Board.   

However, the Board has appointed one of the independent directors to participate in setting the 

agendas for board meetings.

5.3		QUALIFICATIONS	OF	DIRECTORS
1.	 DIRECTORS must be qualified, experienced professionals from various fields, demonstrating breadth 

of vision and  leadership as well as a proven record of ethical integrity.  Furthermore, such persons 

should have good communication abilities and being capable of expressing themselves professionally.

2.		 AUDIT	COMMITTEE must consist of 3 Independent Directors.  The Independent Directors must be  

 qualified under the SET’s guidelines governing the qualifications and scope of the operation of an  

 Audit Committee.  At least one person should have adequate expertise and experience to review the  

 credibility of the financial reports.

 3.   INDEPENDENT DIRECTORS must be qualified under the SET’s guidelines governing the  

qualifications and scope of the operation of the  Audit Committee as follows :

• Holding shares not exceeding 1 percent of the total shares with voting rights of its parent company, 

its subsidiary, its associated company or potential conflicting juristic persons provided that also any 

shares held by his or her related persons must be taken into account.

• Not being nor having been  an executive director, employee, officer, monthly paid advisor or controlling 

person of the Company, its parent company, its subsidiary, its associated company, its parallel  

subsidiary or potential conflicting juristic person unless the foregoing status has ended not less than 

two years prior to the date of appointment as Independent Director..
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• Not having nor having had a business relationship with the Company, its parent company, its  

subsidiary, its associated company or potential conflicting juristic person that might interfere in his or 

her use of independent discretion.

• Not being nor having been an auditor of the Company, its subsidiary, its parent company, its  

associated company or potential conflicting juristic person as well as not being a major shareholder, 

a director who is not an independent director, an executive, or a managing partner of the auditing 

firm employing an auditor of the Company, its parent company, its subsidiary, its associated  

company or potential conflicting juristic person.

• Not being nor having been any professional service providers, including a legal advisor or  

a financial advisor, obtaining service fees of more than baht two million per annum from the Company, 

its parent company, its subsidiary, its associated company or potential conflicting juristic person. If a 

professional service provider is a juristic person, this will include a major shareholder, a director who 

is not an independent director, an executive or a managing partner of such professional service 

provider.

• Not having any other characteristic which makes him or her incapable of expressing an independent 

opinion with regard to the Company’s operation.

• Maximum of five directorships in SET’s listed companies.

5.4		TERM	OF	DIRECTORS
In compliance with the Public Companies Limited Act one third of the directors retire by rotation at the 

Annual General Meeting every year but are eligible for reelection.  

It is the policy that the tenure of an independent director should not exceed a cumulative term of nine 

years from the first day of appointment as Independent Director. Upon completing nine years, an  

independent director may continue to serve on the board, subject to the board’s rigorous review of his/

her continued independence..

5.5		APPOINTMENT	AND	DISMISSAL	OF	DIRECTORS
According to the Company’s Articles of Association, one third of Directors shall be retired on the rotation 

basis at every Annual General Meeting, however, the retired Directors can be re-elected at the  

Shareholders’ Meeting.  In the case any Director has tendered a resignation or is to be retired for any 

other reasons prior to the end of the term, the Board can appoint a succeeding Director and he or she 

can remain in the position to complete  the remaining term of the former Director.
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APPLIED PRACTICES
1.	THE	RIGHTS	OF	SHAREHOLDERS

1.1		Shareholders’	Meetings
 a.  As a rule, the Company schedules an Annual General Meeting of shareholders (AGM) within 4 months 

of the annual closing date of its accounting books. For urgent matters that affect or involve the  
shareholders’ interests or relate to conditions, regulations or laws that require shareholders’ approval, it 
calls an Extraordinary General Meeting of the shareholders.

b.  In 2016, the AGM took place on April 26 at the Royal City Hotel, Bangkok Noi Room, 3rd Floor, Borom 
Rajchonni Road,  Bangbumru Sub-district,  Bangplad District,  Bangkok Metropolis.  

c.  No Extraordinary General  Meeting  was held in 2016.
d.  Recognizing the importance of protecting and facilitating the exercise of shareholders’ rights,
e.  the Company has established a policy of equitable and fair treatment for all shareholders as follows:

•	 Promoting	Exercise	of	Shareholders	Rights
I.	 The	Company	encourages	all	shareholders	to	exercise	their	rights	in	an	equitable	manner.	
II.	 All	shareholders	are	encouraged	to	attend	the	shareholders’	meetings,	and	to	provide	comments	and	

suggestions	to	the	Board	of	Directors.
•	 Facilitating	Shareholders	Attendance	and	Voting	at	the	Meetings
	 The	Company	encourages	shareholders’	participation	in	decision	making	on	important	issues	and	voting	

on	such	issues	at	General	Meetings.	All	resolutions	are	voted	on	by	poll.
•	 Giving	Information	Relating	to	Shareholders	Meetings
	 The	Company	will	ensure	that	shareholders	are	informed	in	advance	of	General	Meetings,	of	important	

information,	criteria	and	procedures	for	those	meetings,	including	the	voting	procedure	for	each	agenda	
item.	The	Company	will	strive	to	provide	all	information	regarding	General	Meetings	to	all	shareholders	
21	days	(but	not	less	than	7	days)	in	advance,	so	that	shareholders	can	study	all	the	information	prior	
to	attending	the	meeting.	In	addition,	the	Company	will	post	all	information	on	the	Company’s	web	site	
prior	to	sending	out	the	notice	of	the	meeting.

•	 Giving	Opportunity	to	Shareholders	to	ask	Questions	and	express	their	Opinions	at	The	General	Meetings
	 The	Company	will,	at	all	General	Meetings,	provide	the	opportunity	to	all	shareholders	to	ask	questions,	

express	comments	or	offer	any	suggestions.

1.2		Disclosure	of	Resolutions	of	Shareholders’	Meetings
	 The	Company	will	submit	the	summary	of	resolutions	of	Shareholders’	Meetings	to	the	Stock	Exchange	

of	Thailand	within	the	date	after	the	meeting.		The	Company	will	also	submit	the	report	of	the	shareholders’	
meetings	with	Minutes	(each	agenda	item	clearly	separated),	number	of	Directors	in	attendance	and/or	
absent,	questions	raised	by	shareholders	and	answers	from	the	Directors	and	voting	tallies	of	each	
agenda	item	to	SET	within	14	days	and	to	the	Ministry	of	Commerce	within	30	days	after	the	meetings.		
All	meeting	information	will	be	accessible	through	the	Company’s	website.
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2.		EQUITABLE	TREATMENT	OF	SHAREHOLDERS
2.1	Proposing	Additional	Meeting	Agenda	Items	and	Nomination	of	Directors	

a.   To enable minor shareholders to take part in the operations of the Company, the Company has established 

criteria and process for them to propose meeting agenda items and/or nominate Directors in advance. 

 b. The Company will post such criteria on its website and post an announcement on the website of SET to 

enable shareholders to propose meeting agenda items and/or nominate Directors in advance. 

2.2			Facilitating	Shareholders	at	the	Meetings
As most shareholders attending the Shareholder Meetings are Thais, the meetings will be conducted in the 

Thai language. The Company’s website is bilingual. 

2.3			Appointing	Proxies
To maintain the rights of shareholders who cannot attend   Annual General Meetings in person, they have 

the right to appoint proxies or delegate their votes to any Independent  Director in attendance. The  

Company will state the names of these Independent Directors in the proxy forms as defined by the  

Ministry of Commerce for voting on behalf of shareholders without conditions.  The Company treats  

proxies as shareholder votes. Thirty days ahead of each meeting, the Company discloses the proxy form 

and procedures on its website. Shareholders may make further inquiries about this by phone or through 

other channels such as the Company’s website and e-mail.

3.		ROLES	TOWARD	STAKEHOLDERS
•	 To	Shareholders	 

Operating a profitable business that leads to sustainable growth. The Company is committed to corporate  

governance in tandem with corporate social responsibility (CSR) to ensure investors that the Company provides 

sound investment returns and is sustainable. 

The Company has established channels for all stakeholders to contact either directly or through whistleblowing  

via its website (www.thaipolyacrylic.com) or via direct email masaya.rungrueng@lucite.com

•	 To	Employees	 
The Company regards all employees as the most valuable asset and shall continue to develop the  

competencies and the integrity of the employees. The Company shall provide its employees with good  

benefits and provide a workplace that is safe within a healthy environment. Professional development  

opportunities are provided for all employees, helping to continuously and sustainably increase their 

productivity.
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•	 To	Customers	 
Ensuring customer satisfaction and loyalty by delivering world-class quality products and services at  

competitive prices. The Company takes customer satisfaction seriously, since customers are buyers and 

users of  our products and services. The Company offers  fair prices, quality products and accountability to 

customers and consumers, and is committed to consistently  develop its products and to provide safe,  

integrated, attentive quality services in response to their needs. The Company has implemented quality,  

security, safety and occupational health standards in its operations in order to focus on quality  management 

through efficient work processes with a view to deliver products and services that satisfy customers.

•	 To	Business	Partners
Observing fair and mutually beneficial business practices with all business partners while promoting trust as 

well as relationship and cooperation with a view to expand business capabilities and increase efficiency in a 

long-term partnership. Business partners are the key to business success through mutual support, and the 

Company treats them fairly.   The Company strictly complies with contracts and values procurement processes.  

Clear procurement procedures have been formulated to ensure transparency, openness to scrutiny and  

mutual benefit.

The Company requires business partners to strictly conform to the rules about work safety and handling of 

tools, as well as other regulations, particularly in the type of work affecting health, safety and the surrounding 

environment.

The Company’s approved Vendor List  is prepared through a detailed selection process that reviews business/

operational  procedures of candidates to ensure that the business partners selected for the Vendor List are 

efficient and are capable of delivering products/services  that meet the Company’s requirements.  

•	 To	Creditors	 
Maintain good relationship with creditors in such a way that mutual trust and confidence are gained. In doing 

so the Company shall commit to and honor  promises and obligations agreed with the creditors.  

The Company ensures strict compliance with all terms of any loan agreement it enters into in a responsible 

and transparent manner.  The Company will not conceal any information or hide any facts that might possibly 

result in the realization of losses for its creditors.

•	 To	Business	Competitors	 
The Company shall treat its  business competitors in a manner that is acceptable in accordance with  

International law and generally accepted principles  and standards.  The Company shall furthermore operate 

its business within a fair, but competitive context and shall not take unfair advantage of its business  

competitors. The Company has a policy to operate in an upright and transparent manner in dealings with its 

business competitors. The framework of this policy has been shaped by related laws and regulations as well 

as concepts related to generally accepted business codes of conduct. The collection of insider information 
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from a business competitor is expressly prohibited. The policy further prohibits the infringement of intellectual 

property rights and trade secrets. Furthermore, it includes provisions that prohibit the slandering of business 

competitors and any form of collusion in conflict with existing laws and regulations.

•	 Community	and	Society					   
The Company shall continue to operate its business in a manner that is beneficial to the society and the 

community in which it operates.  The Company shall co-operate with the community and relevant authorities 

to  prevent any business transaction with any party that might be hazardous to the community and the  

society as a whole.

4.	DISCLOSURE	OF	INFORMATION	AND	TRANSPARENCY
The Company promotes awareness among Directors, the Management and the employees of the importance 

of good corporate governance and transparency in their work, and creates appropriate mechanisms to receive 

complaints and fair treatment both for those who file complaints and those who have been complained against.  

The Company offers opportunities for the public to file complaints on improper behavior of Directors, the 

Management and staff or their violation of Company’s business ethics. They are to be directed to either the 

Managing Director’s Secretary and/or the  Human Resource Department.   The Company treats all complaints 

on the basis of equality, transparency and fairness to all concerned.  

Apart from disclosure of the Company’s information and financial statements through SET announcements on 

a complete, accurate, sufficient and timely basis, the Company shall disclose the following information to the 

public to ensure transparency of the business operations:

Disclose a report on corporate governance policy, including the operating results.

a. Disclose the policy on Directors’ Fees. 

b.  Allow people, including the community and institutions, to raise questions through the Company’s website  

and/or direct contact with the Managing Director or the authorized executives for the appointment of the 

meetings.

c. Recognizing the fact that some Directors reside abroad, and may consequently be excused from attending 

all Board Meetings, the Board encourages all Directors to attend the meetings when important issues are 

raised in the meeting agenda, such as the consideration and approval of future investments for plant 

expansion projects, and the consideration and approval of the annual financial statements and the  

annual budget proposals, etc.
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5.		BOARD	RESPONSIBILITIES
DUTIES	AND	RESPONSIBILITIES
5.1.		DIRECTORS

• Define the Company’s vision, directions, strategies and policies and  review the business strategic plans.
• Monitor and ensure that the Company’s operation provides maximum benefit to the shareholders and  
 stakeholders

• Protect the Company’s interest without seeking personal benefits or acting in conflict of interest to the  

 Company.

•  Adhere to good governance

5.2.		AUDIT	COMMIITTEE
• Prepare charter on internal audit of the Audit Committee to correspond with scope of works and  

 responsibilities. The charter must be approved by the Board and revised at least once a year.

• Review Company’s financial reporting process to ensure accuracy and reliability

• Review compliance with laws of SET regulations, securities and exchange laws and laws relevant to business.     

• Ensure the suitability and sufficient of the internal control system and the independence of the Internal  

 Auditor.

• Consider connected transactions or transactions of potential conflicts of interest or potential malfeasance  

 affecting operations under the laws and SET’s regulations.

• Provide recommendations to the Board on the appointment, transfer, promotion and assessment of the  

 Internal Auditor.

• Select, nominate, removal and recommend fees for the external auditor to the Board.

• Reviewed the risk approaches under the corporate and operation profile which affects the Company’s  

 operation.  

• Review complaints and whistleblowing processes for compatibility with good governance practices.

5.3.		INDEPENDENT	DIRECTORS
     To comply with duties and responsibilities of the Audit Committee.

5.	4.		DIRECTORS’	MEETINGS
5.4.1  Board of Directors’ Meetings 

The Board of Directors’ Meetings must held at least once every 3 months according to the Company’s 

Articles of Association and planned for the entire year.  The Company Secretary will send the notice 

calling of a meeting and relevant supplementary documents to each Director at least 7 days prior to 

such meeting to allow the Directors enough time to consider.  
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In 2016,  the Company held 5 Board of Directors’ Meetings.  Attendance Record of the Board of Directors Meetings 

was as follows: 

Name

Ch
ai
rm
an

	D
ep
ut
y	
Ch

ai
rm
an

M
an
ag
in
g	
Di
re
ct
or

Ex
cu
tiv
e	
Di
re
ct
or

In
de
pe
nd
en
t	D

ire
ct
or
	

Remarks

Ms.  Annie  Sophia  Veerman 4/5  

Mr.  Suchitr  Srivetbodee 5/5

Dr.  Benjamin James Harris 3/5

Mr. Tamotsu Tamaki
3/5

To replace Mr. Ian Lambert with effective from   

26 April 2016

Mr. Hans Henrik Melchior
2/2

Re-elected as Director to replace 

Mr. Chate Pattanakul with effect from 24 June 2016

Mr.  Rakchai  Sakulteera 5/5

Dr. Anuphan  Kitnitchiva  5/5

Mr.  Jan Dam Pedersen 4/5

Mr.  Kulvech  Janvatanavit 4/5

5.4.2.		Audit		Committee	Meetings	
The Audit Committee shall have the duty to arrange meetings at least 4 times a year and planned 

for the entire year.  The Audit Committee Secretary will issue a meeting notice along with the 

meeting agenda and relevant supplementary documents to each Director 5 days ahead of the 

meeting to allow the Directors enough time to prepare for the meeting.  
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Name

No
. 1

/2
01

6

No
. 2

/2
01

6

No
. 3

/2
01

6

No
. 4

/2
01

6

No
. 5

/2
01

6

To
ta
l

Remarks

Dr. Anuphan  Kitnitchiva / / / / / 5/5

Mr. Kulvech  Janvatanavit / / / / 4/5

Mr.  Jan Dam Pedersen / / / / / 5/5

In 2016, TPA held 5 Audit Committee meetings.  Attendance Record of the Audit Committee Meetings was as  

follows: 

5.5			REMUNERATION	OF	DIRECTORS 
None of the Company’s Directors, except members of the Management Team, the Independent Directors 

and the Deputy Chairman, shall receive any form of remuneration and benefits from the Company.  The 

Board of Directors has considered that the Directors’ fees and meeting allowances, are fair compared 

to the same industry. 

In 2016,  The Company paid remuneration to Directors as follows :

Name Position

Remuneration

RemarksAnnual fees

2016

Total Meeting 

allowances

Mr. Suchitr  Srivetbodee Deputy Chairman 

Managing Director 

208,000 24,000 Appointed as Managing Director 

of TPA with effective from  

1 July 2016.

Dr. Anuphan  Kitnitchiva Chairman of Audit

Committee  

Independent Director

416,000 77,000

Mr. Kulvech Janvatanavit Audit Committee

Independent Director 

416,000 54,000

Mr.  Jan Dam Pedersen Audit Committee

Independent Director

416,000 60,000
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5.6.		DIRECTORS’	ORIENTATION
For new Directors, the Company arranges an orientation program to inform them of its business policies, 

capital structure, shareholding structure, business performance, information systems as well as related laws 

and regulations. 

 

5.7.		NOMINATION	OF	DIRECTORS	
The ensures that the nomination and selection processes for directors are clear and transparent so that the 

board’s qualifications are in line with the desired composition.

5.8.		SELF	ASSESSMENT	OF		DIRECTORS
5.8.1.  BOARD OF DIRECTORS

In accordance with the SET’s corporate governance principles for listed companies, the Board of  

Directors make annual overall self-assessment of performance. The conclusion of the overall  

performance assessment for 2016 was 3.95 (out of 5) or 79% , in 2015 was 3.7(out of 5) or 75.8%

5.8.2.  AUDIT COMMITTEE

The Audit Committee also assessed its own performance overall, through self - assessment under the 

guidelines for Audit Committees of SET.  

In 2016, the conclusion was the Audit Committee acted in compliance with the Charter of the Audit 

Committee and in accordance with SET’s guidelines governing the qualifications and scope of the  

operation of the  Audit Committee.

5.9.		RISK	MANAGEMENT
The Board has established a risk management system and has applied this throughout the Company’s 

operations in order to prevent and manage identified risks.  Moreover, the Company has a monitoring and 

assessment system in place.  The Board has assigned the Audit Committee to oversee and audit the risk 

management system in order to ensure that risks being identified are addressed suitably and sufficiently.  

  

The Audit Committee reviews the risk management processes with relevant Departments/ Functions and 

the Internal Auditor.  Its opinion is that the Board maintains adequate risk management practices that are 

relevant, suitable and sufficient.  

5.10.		INTERNAL	AUDIT	FUNCTION
The Board of Directors has established an Internal Audit function with responsibility to review and monitor 

the sufficiency of the internal control system as well as to audit the operations of the Management functions 

and the Company’s risks management. The Internal Auditor works independently and reports directly to the 

Company’s Audit Committee. 
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5.11.		COMPANY	SECRETARY
In order to comply with the Securities and Exchange Act (No. 4) B.E. 2551, the Board of Directors’ Meeting 

No. 3/2008 held on 8 August 2008, passed a resolution to appoint Brenntag Ingredients (Thailand) Public 

Company Limited represented by Miss Patcharee Maneetamwong as Company Secretary. At its Meeting 

on 11 November 2016 the Board passed a resolution to appoint  Mr. Rakchai Sakulteera, the Company’s 

Financial Director, as Company Secretary, replacing Miss Patcharee Maneetamwong as Brenntag had 

terminated the agreement to provide these services. 

a.			QUALIFICATION	OF	COMPANY	SECRETARY
• Having well-rounded knowledge and understanding of the Company’s businesses.

• Understand the roles and duties of the Company Secretary.

• Having knowledge and understanding concerning legal matters, regulations of the of Stock Exchange 

Control and the Stock Exchange of Thailand.

• Do not exploit the Company’s business opportunity for personal benefits as well as preserve the  

confidential information of the Company. 

• Having good human relationship and can coordinate and contact with other agencies inside and  

outside the Company.  .

• Possess English proficiency.

b.			DUTIES	AND	RESPONSIBITIES		
• Preparing agenda and supporting documents for the Board of Directors’ Meetings and Shareholders’ 

Meetings.

• Arranging and coordinating the Board of Directors’ Meetings, Shareholders’ Meetings as well as  

coordinate to ensure all resolutions have been implemented and complied with in accordance with the 

Company’s Objectives, Articles of Association and the relevant laws and regulations.

• Monitoring the appointment of Directors and change of Directors’ terms and arranging for the  

registration of the change of Directors with the relevant Authorities.

• Preparing and keeping the following documents:

•   Register of Directors.

•   Notice calling Directors’ Meetings, Minutes of Board of Directors’ Meetings and an Annual Reports     

   of the Company.

•   Notice calling Shareholders’ Meetings and Minutes of Shareholders’ Meetings.

• Ensuring that the Directors and Executives have filed reports on their interest as required by law.

• Keeping the reports on interest filed by Directors and Executives as well as

• Submitting a copy of such report to the Chairman and the Chairman of Audit

• Committee within 7 business days from the date on which the Company has received the reports

• Performing any other acts as specified in the notification of the Capital Market Supervisory Board.
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INSIDER	INFORMATION

Insider trading is both illegal and unethical.  Securities laws and Company policy prohibit the buying 
or selling of securities on the basis of material, non-public information.  Directors, officers and any other 
employees, at any level, who are aware of non-public material information related to the Company or any 
other businesses, may not, directly or indirectly, use such material non-public information in purchasing 
or selling any securities of the Company or these businesses.  Directors, officers and any other employees 
prohibited from purchasing or selling the securities of the Company or other businesses because they 
possess material, non-public information, may not have any other person purchase or sell securities on 
their behalf.  Any purchases or sales made by another person on their behalf will be attributable to them.  
Material non-public information may not be disclosed to any person outside the Company (including 
relatives, friends or business associates and regardless of the purpose for which such disclosure may be 
made) until authorized Company officials have adequately disclosed the information to the public.

ANTI	-	CORRUPTION	POLICY

Thai Poly Acrylic Public Company Limited has adopted concepts in doing business with the highest code of  

ethic and morality to promote corporate governance and fairness to achieve sustainable growth, and responsibility to 

society and environment.

The Company has announced its Anti-Corruption Policy that applies to all employees and agents worldwide. It 

forbids making, offering or promising to make a payment or transfer anything of value (including the provision of any 

service, gift or entertainment to Government personnel and other officials) for the purpose of improperly obtaining or 

retaining business. It also forbids making improper payments through third parties. Subsequently, the Board of Directors 

has approved a resolution to declare an intention to officially join the Anti-Corruption Program of CAC.
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Corporate Social Responsibility (CSR)  

Thai Poly Acrylic Public Company Limited adopts concepts in doing business with the highest code of ethic and  

morality to promote corporate governance and fairness to achieve sustainable growth, and responsibility to society                      

and environment.

Doing	Business	with	Fairness
The Board of Directors is responsible for leading business to maximize shareholders’ benefits, ensure fairness 

among stakeholders, and creates quality products and services to support customers’ needs.

The Board of Directors manages, controls and monitors the business with good corporate governance to create  

transparency and fairness for mutual benefits of shareholders, stakeholders, society and community the Company  

incorporated with.

 In order to achieve the fairness in doing business, the Company initiated Good Corporate Governance Policy to 

ensure alignment with the Stock Exchange of Thailand stipulation in 2006, comprises 5 sections as detailed in Good 

Corporate Governance section.

Anti	Corruption
The Company has codes of conduct, codes of ethic, and business codes of conduct as a guideline for every employee  

of the company and the group detailed as follows:

“Employee will not use the company’s sum of money in paying any bribes either directly or indirectly to government 

officer for illegal or inappropriate acts. Bribes include money and gifts with values higher than that in the normal  

practices, and inappropriate or extra of entertainment transactions.

Gifts and entertainment to third parties could be done under appropriate business cultures; however, at the  

appropriate values, and this shall not violate the applicable law. Employee shall not provide gifts or entertainment at 

the reputational risk of the company and the group. This information is disclosed to the public.”

Employee shall not seek for gifts or entertainment items from any person believed conducting connected  

transactions. Employee shall not receive any forms of entertainment which is beyond the normal business practice 

having possible conflict of interest. Employee shall return all gifts which are not under acceptable conditions or donate 

for charity.

Human	rights	concern	and	fairness	to	Labor
The Company recognises the values of employees, accepts personal differentiation and ability of both male and 

female employees which form integral parts of business operation.

All employees are treated with respect and honor as well as fairness in opportunities for development and career 

advancement.
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Staff hiring and promotion will be considered based on the required capability in certain position. Other irrelevant 

factors or work performance in irrelevant functions will not be included in the consideration. Career advancement is 

solely depended on employees’ work performance.

Consumer	Responsibilities	and	Caring	for	Environment			
The Company views that Work Safety, Health, and Environment is part of the Company’s business and also the 

corporate social responsibilities. The Company has formulated the policy for this topic for implementation with effect 

on 1 August 2014. Detail as follows:

1. Comply with both existing and potential laws and regulations, and develop SHE management system to 

comply with TIS18001, ISO14001, and the Company’s Code of Conduct. Such regulations will be adopted 

as minimum standard in operating business.

2. Minimize the risk, prevent and control risk incidents, injuries, illness from work, and environmental pollution. 

Avoid risk incidents which might impact employees, communities and relevant parties.

3. Prevent injuries and illness from work as goal set.

4. Comply with standard on waste discharge, minimise the waste, and use energy and water efficiently as goal set.   

5. Set up the SHE standards for contractors and/or visitor to be in line with the Company’s policy

6. Cooperate in circulating news, information, policies to employees and external parties both corporate and 

government sector.

7. View cooperation and compliance with SHE policies as an integral part of employees’ annual performance 

evaluation. 

8. Set clear roles and responsibilities of the management and all employees on SHE both in the office hours 

and afterhours.

9. Support and encourage competencies development through training to enhance knowledge and to raise 

awareness.

10. Commit to and responsible for product development to be safe for both consumers and environment

11. Manage resources efficiently to comply with the Company’s policies and goal set. 

12. Continuing development on SHE

Cooperation	in	Community	Development			  
The Company operates its business which is beneficial to the economy, society and surrounding communities, 

especially in terms of opportunities for youth education, sports, and science and technology innovation. These also 

include cooperation with communities and government units in preventing any action which may be harmful to the 

environment.

Overall	environment	of	Communities	and	Society	
The Company always ensures sound environment of the plant surroundings as well as encourages the  

educational activities for children in the communities.        
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THE	COMPANY’S	SIGNIFICANT	PROJECTS	FOR	COMMUNITY	AND	SOCIETY	IN	2016

8	January	2016		Giving	Scholarship
The Company gave scholarship to students from Baan  

Kra Thum Lom School on Children day.

18	July	2016		Campaign	don’t	drive	drunk	in	Kao	Phansa
The Company together with employee joined the campaign 

don’t drive drunk in Kao Phansa.  The Activity was held in 

front of the plant by sharing knowledge to raise awareness 

during 20 July - 16 October, with cold beverage for all  

employees.

28	May	2016		Giving	Scholarship	to	Employee’s	children
The Company supported children education by give  

scholarship to 6 employee’s children.

12	July	2016	Giving	Large	Candle	
The Company was aware of the significance of Buddhist, 

and join with the employees to give the large candle  

together with the some other necessities for monk to Wat 

Nakorn Cheun Chum during Kao Phansa Festival.
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3	December	2016	Nakhon	Pathom	Province	:	Monk		
Ordination	ceremony	had	been	organized	by	the	Provincial	
Labor	Union	
Nakhon Pathom Province : Monk Ordination ceremony had been 

organized by the Provincial Labor Union on December 3, 2016 

in a show of loyalty and honor to his Majesty the late King  

Bhumibol Adulyadej. Among ordination of 89 people into  

monkhood at Wat Praram 9 Kanchanapisek, 4 people from TPA 

took part in the monk ordination as a way of making merit for 

the late King Bhumibol Adulyadej.

28	December	2016	Campaign	don’t	drive	drunk	in	New	Year	
The company together with employee joined the campaign 

don’t drive drunk in New Year

12	August	2016			Mother	Day
The Company joined Sub-district Administrative  

Organization Mother Day Ceremony on the Queen Birthday 

Anniversary.

 

15	December	2016		Promoting	and	Sharing	on	making	
Acrylic	Sheet	Project
Group of Communities from nearby areas, including  

teacher and student from Baan Kra Thum Lom School 

joined the project to promote and share knowledge on 

making acrylic sheet at Technical Center.
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Related Party Transactions

Parties that might 

cause the conflict
Relationship

Type of  

transaction             

Transaction 

Value
Price Policy Reason

Lucite Internat ional 

(Shanghai) Trading Ltd.

Shareholder is  Lucite  

International UK Overseas 

Holdco1 Limited

Sales of goods    

                         

8.74 With reference 

to market price.

To expand the 

bus iness in 

China.

Service  

expenses                  

1.44 Contract price 

and as agreed.

Lucite Internat ional  

Korea Ltd.

Shareholder is  Lucite 

International UK 

Overseas Holdco1 Limited

Service  

expenses                                  

2.75 Contract price 

and as agreed.

To expand the 

bus iness in 

Korea.

Lucite International UK 

Ltd. (Darwen)

Shareholder is  Lucite 

International UK 

Overseas Holdco1 Limited

Purchases of 

raw materials  

8.40 As agreed with 

re fe rence to 

market price.

Qual i ty and 

prevent loss of 

supply.

Service 

expenses                                                   

0.37 Contract price 

and as agreed.

Lucite Internat ional   

Japan

Shareholder is  Lucite 

International UK 

Overseas Holdco1 Limited

 Purchases of 

raw materials 

0.20 As agreed with 

re fe rence to 

market price.

Qual i ty and 

prevent loss of 

supply.

RELATED	PARTY	TRANSACTIONS
The material related party transactions consist of the transactions carried out with Lucite Group, Mitsubishi  

Chemical Group and Asiatic Acrylic Company Limited. They were carried out on the terms and conditions similar to 

those carried out with third parties and based on an arm’s length basis.  Service fee is charged based on contract 

price and as agreed. 

In 2016 the company had related transactions with corporate entities which might cause the conflict of interests 

and would be subject to the regulations of the Stock Exchange of Thailand as follows:-

a)		Purchases/sales	of	goods	and	services	for	the	years	ended	31	December	2016

( Unit : Million Baht.)
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Parties that might 

cause the conflict
Relationship

Type of  

transaction             

Transaction 

Value
Price Policy Reason

Lucite Internat ional 

(U.S.A)

Shareholder is Lucite  

International UK Overseas 

Holdco1 Limited

Sales of goods    4.92 With reference 

to market price.

To expand the 

business in 

USA.

Kaohsiung Monomer 

Co.,Ltd.

Shareholder is Lucite  

International UK Overseas 

Holdco1 Limited

Service 

expenses   

0.40 Contract price 

and as agreed.

To expand the 

bus iness in 

Taiwan.

Lucite Internation 

Singapore Pte Ltd.

Shareholder is  Lucite 

International UK 

Overseas Holdco1 Limited

Service 

expenses   

0.23 Contract price 

and as agreed.

To expand the 

bus iness in 

Singapore.

Thai MMA Co.,Ltd. Shareholder is Mitsubishi 

Chemical Co.,Ltd

Purchases of 

raw materials

393.88 As agreed with 

re fe rence to 

market price.

Qual i ty and 

prevent loss of 

supply.

Diapolyacylate Co.,Ltd. Shareholder is Mitsubishi 

Chemical Co.,Ltd

Purchases of 

raw materials

13.17 As agreed with 

re fe rence to 

market price.

Qual i ty and 

prevent loss of 

supply.

Mitsubishi Rayon Group 

Ryoko Co.,Ltd.

Shareholder is Mitsubishi 

Chemical Co.,Ltd

Purchases of 

finish goods

0.55 As agreed with 

re fe rence to 

market price.

Qual i ty and 

prevent loss of 

supply.

( Unit : Million Baht.)
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Parties that might 

cause the conflict
Relationship

Type of  

transaction             

Transaction 

Value
Price Policy Reason

Lucite Internat ional 

(Shanghai) Trading Ltd.

Shareholder is  Lucite  

International UK Overseas 

Holdco1 Limited

Trade accounts 

receivable  

2.06 With referenceto 

market price

To expand the 

business in 

China.

Other payable 0.71 Contract price 

and as agreed.

Lucite International 

Korea Ltd.

Shareholder is  Lucite  

International UK Overseas 

Holdco1 Limited

Other payable 1.95 Contract price 

and as agreed.

To expand the 

bus iness in 

Korea.

Lucite International UK 

Ltd. (Darwen)

Shareholder is Lucite 

International UK  

Overseas Holdco1 Limited

Trade accounts 

payable

2.11 As agreed with 

re fe rence to 

market price.

Qual i ty and 

prevent loss of 

supply.

Other payable 0.15 Contract price 

and as agreed.

Lucite International 

Japan

Shareholder is  Lucite 

International UK 

Overseas Holdco1 Limited

Trade accounts 

receivable 

0.49 As agreed with 

re fe rence to 

market price.

Qual i ty and 

prevent loss of 

supply..

Lucite Internation 

Singapore Pte Ltd.

Shareholder is  Lucite 

International UK 

Overseas Holdco1 Limited

Other payable 0.03 Contract price 

and as agreed.

To expand the 

bus iness in 

Singapore.

Thai MMA Co.,Ltd. Shareholder is Mitsubishi 

Chemical Co.,Ltd

Trade accounts 

payable

164.48 As agreed with 

re fe rence to 

market price.

As agreed with 

reference to 

market price.

Diapolyacylate Co.,Ltd. Shareholder is Mitsubishi 

Chemical Co.,Ltd

Trade account 

payable

3.51 As agreed with 

re fe rence to 

market price.

Qual i ty and 

prevent loss of 

supply.

( Unit : Million Baht.)

b)		Outstanding	balances	arising	from	sales/purchases	of	goods	and	services	as	at	31	December	2016
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b)		Outstanding	balances	arising	from	sales/purchases	of	goods	and	services	as	at	31	December	2016

Report on Accountability of
the Board of  Directors to the Financial Report 

In accordance with the Company’s accounting and finance policies, the Board of Directors is responsible for governing 

financial statements presentation and financial information disclosures in the Company’s annual report in accordance      

with generally accepted accounting standards to ensure accuracy, adequacy, and transparency of the financial state-

ments and disclosures. The Board of Directors was tasked on oversight of internal control systems, through the Audit 

Committee which incorporates three independent directors. Each of the Audit Committee members is a qualified and 

independent in establishing a reviewing system on accounting and financial information including all related party 

transactions. This is to ensure that all transactions are transparent without any conflict of interest which could minimize 

the Company’s benefits, and to ensure the Company’s financial statements reliability and accuracy, all of which are 

in line the Company’s objectives and policies to operate under good corporate governance.

All of the Board of Directors members have considered and reviewed the financial statements for the year 2016, and 

assured that the Company’s financial statements for the year ended 31 December 2016 are accurately and consis-

tently prepared with adequate disclosures in accordance with generally accepted accounting standards as reference 

in the audit opinion of the external auditor report. 

(Miss Annie Sophia Veerman) 

Chairman of the Board of Directors

(Mr.Suchitr  Srivetbodee)

Managing Director
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Audit Committee’s Report 
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Financial Overview

2016 2015 2014

Revenues (Million Baht) 1,047.04 1,150.37 1,245.35

Expenses (Million Baht) 960.13 1,070.71 1,205.72

Net profit (loss)  (Million Baht) 69.36    62.14    31.42

Earnings (Loss) per share (Baht) 0.57       0.51       0.26

Share (Million Baht) 121.50 121.50   121.50

Assets                             (Million Baht) 985.99 927.96 934.32

Liabilities (Million Baht) 317.75 280.49 323.80

Share holders’ equity (Million Baht) 668.23   647.48   610.52

Book Value per share (Baht) 5.50       5.33       5.02
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Explanation Financial Analysis  
& Operating Performance

1.		Operating	results	under	the	Business	Operation	Plans

Operating results under the Business Operation Plans 2016 can be summarized as follows:

a) The Company is highly committed to the important of the Safety, Health and Environment (SHE) policy which all 

Directors, Management, Employees and Visitors must strictly follow the policy and guidelines.

The SHE Committee is set up and assigned to supervise and control, set SHE‘s policies & guidelines, objectives and 

targets, including annual SHE Improvement Plan. Furthermore, the Committee also monitors and evaluates the  

performances during the year.

One of the important targets that the Company has considered is to set up annual plan for pre-maintenance and  

improvement for machinery and equipment conditions to ensure the maximum safety in working place to all Operators 

and improve production efficiency.

 

SHE is the Company’s important policy that all management and staff are responsible for adhering to  

policy and strictly follow the safety at work regulation in all aspects. 

 

The Company has been examined and accredited TIS18001, a certification on occupational safety  

management standard, which is to ensure that the Company is attentive in the work safety of staff and all relevant 

persons.

b) In 2016 the Company maintained a good proportion between domestic and export sales in order to maximize the 

benefit from the fluctuation on conversion rate between Baht and other hard currencies, especially US Dollar. In order 

to avoid the risk from loss currency conversion, the Company has the policy to hedge the currency with the reputable 

commercial bank in Thailand.

Also the Company has developed new marketing strategies and adjusted new product portfolios in order to improve 

production line of plastic materials in responding to the dynamic changes of supply and demand in both domestic and 

overseas market.  A lot of progress has been made but the management will continue to search for more new business 

opportunities through the new product development (NPD) process, particularly focusing on value added products. The 

NPD process will be handled by NPD Committee, headed by Managing Director, the Committee is fully responsible and 

manage the Product Portfolio for a sustainable long term  growth of the company.

c) In the past year, the Company continued to focus on product quality improvement in order to attain higher standards 

so as to respond to the needs of its customers both in domestic and overseas, and also aimed to improving the  

production efficiency and reducing production waste that will be beneficial to the overall production costs. Also, the 

company has a high emphasis on the product differentiation as a key business driven to growing profitable volume for 

both existing and new products that will encourage the company to avoid price competition.  
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2.	Operating	Results

In 2016, the Company had net sales of Baht 1,030.47 million, a decrease of Baht 96.76 million or 8.58% compared 

to the previous year.  However the Company’s net profit in 2016 increase by Baht 7.22 million or 11.61% compared 

to the previous year. The increase in net profit while decrease in sales was because of higher margin contribution from 

cast acrylic sheet, particularly in first half of the year as of the results of lower raw material cost, and also an increase 

in acrylic sheet sales in Q3 and Q4.  Resulted in the operating ratio from 2016 was increased to 6.83% compared to 

the previous year at 5.01%.  The return on equity ratio was 10.54% higher than the previous year of 9.88%.

Trade Receivables

Trade receivables are detailed below.

 

Trade receivables as at 31 December 2014, 2015 and 2016 were Baht 238.94 million, Baht 240.82 million, and 

Baht 284.62 million, respectively, comprising both trade receivables – related parties and non-related parties. Trade  

receivables have credit terms of 30 – 90 days depending on trade conditions of each customer.

The average day receivable from 2014-2016 were 88 days, 85 days, and 86 days, respectively. As at 31 December 

2014 - 2016, the Company set up allowance for doubtful accounts amounting to Baht 1.96 million, Baht 4.40 million 

and Baht 7.67 million respectively. In 2016 the outstanding allowance for doubtful accounts was increased Baht 3.27 

million, resulting from additional set up during the year. The allowance for doubtful account was set up by  

considering the aging of the accounts, payment history and probability to receive payment.

Comparative trade receivables from 2014 - 2016

Thousand Baht % Thousand Baht % Thousand Baht %

Trade receivables - related parties

Not due 2,059           0.8% 2,323           0.9% 6,878           2.4%

Overdue not over 3 months -              0.0% 4,907           2.0% 2,530           0.9%

Total trade receivables - related parties 2,059           0.8% 7,230           2.9% 9,408           3.3%

Trade receivables - non-related parties

Not due 189,780       77.0% 189,557       77.3% 217,118       75.8%

Overdue

   Not over 3 months 44,936         18.2% 39,817         16.2% 55,504         19.4%

            3 - 6 months 728              0.3% 3,809           1.6% 258              0.1%

            6 - 12 months 1,441           0.6% 410              0.2% 588              0.2%

   Over 12  months 7,668           3.1% 4,400           1.8% 3,701           1.3%

Total trade receivables - non-related parties 244,553       99.2% 237,993       97.1% 277,169       96.7%

Total trade receivables 246,612       100.0% 245,223       100.0% 286,577       100.0%

Less: Allowance for doubtful accounts (7,668)          -3.1% (4,400)          -1.8% (1,958)          -0.7%

Total trade receivables - net 238,944       96.9% 240,823       98.2% 284,619       99.3%

31 December 2016 31 December 2015 31 December 2014
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As at 31 December 2014 – 2016, most of the trade receivables were not due and overdue not over 3 months,  

accounted for 98.5%, 96.4% and 96.0% of total trade receivables before allowance for doubtful accounts, respectively. 

The trade receivables which were overdue for more than 3 months were 1.6%, 3.6% and 4.0% of the total receivables, 

respectively. 

The Company has closely followed up with accounts which were overdue for more than 6 months through calls 

as well as taking appropriate legal measures. Allowance for doubtful accounts were set up for accounts having diffi-

culty in payment. 

Inventory

The Company’s inventory is detailed below.

Inventory as at 31 December 2014–2016 were Baht 142.84 million, Baht 109.74 million and Baht 115.46 million 

respectively. The inventory turnover ratio from 2014-2016 were 20.38 times, 17.3 times and 18.27 times respectively. 

The average number-of-day-sales were 18 days, 21 days and 20 days.

The increase in inventory in 2016 compared to previous year was from to increase in raw materials due to the 

suppliers ceased their production during new- year 2017 period.

The Company has a policy to set up an allowance to reduce cost to net realizable value based on slow moving 

items, aging profile of inventories and the amount the inventories are expected to realize. The allowance of reduce 

cost to net realizable value from 2014-2016 were Baht 9.31 million, Baht 13.85 million and Baht 15.05 million  

respectively. The increase in 2016 was from additional allowance for spare parts aged over 5 years.

      

Comparative inventory from 2014 - 2016

Thousand Baht % Thousand Baht % Thousand Baht %

Finished goods 43,288             33% 47,405             38% 60,728             40%

Raw materials 37,157             28% 26,714             22% 39,229             26%

Spare parts and factory supplies 41,344             32% 45,232             37% 49,539             33%

Goods in transit 8,716               7% 4,234               3% 2,652               2%

Total 130,505           100% 123,585           100% 152,148           100%

Less : Reduce cost to net realisable value (15,045)            -12% (13,847)            -11% (9,305)              -6%

Total 115,460           88% 109,738           89% 142,843           94%

31 December 2016 31 December 2015 31 December 2014
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During the year 2016, the Company had acquired additional assets amounting Baht 15.10 million (2015: Baht 

11.89 million). The return on fixed assets ratio from 2014-2016 were 12.39%, 20.98% and 23.58% respectively. 

3.	Financial	Positions

Assets
As at 31st December 2016, the Company had total assets at Baht 985.99 million, increase by Baht 58.03 million 

or 6.25% when compared to last year, mainly from increase in cash and cash equivalents. 

Liabilities
As at 31st December 2016, the Company had total liabilities at Baht 317.75 million, an increase of Baht 37.26 

million or 13.28 from the previous year, as a result of the increase of current liabilities at Baht 35.18 million or 13.67% 

compared to that of the year before. Main reason was an increase in trade account payables from payment due  

varied from previous year.  This made the liability to shareholder’s equity ratio increased to 47.6% compared to the 

previous year 43.3%

Liquidity
In 2016, the Company had net cash flow from operations in amount of Baht 114.18 million, a decrease of Baht 

12.51 million from the previous year, mainly from increase in cash paid for income tax Baht 11.89 million.

Net cash flows used in investing activities for the year Baht 11.04 million, a decrease from previous year Baht 

1.65 million. And the net cash flow used in financing activities for the year amount Baht 50.51 million, an increase from  

previous year amount Baht 25.41 million due to higher dividend paid. Results in the net cash and cash equipment in 

2016 increased from 2015 by Baht 52.57 million.

The Company recorded an increase in net cash flows from operating activities, and less in cash used in investing 

and in financing activities.  Resulted in the company liquidity ratio in year 2016 was still high at 2.08 times compared 

with last year at 2.12 times.

Property, plant and equipment (net)

Category of Asset

Million Baht % Million Baht % Million Baht %

Land 241.11      64% 241.11      63% 241.11      61%

Building and building improvement 42.00        11% 41.91        11% 38.68        10%

Machine and wquipment 79.63        21% 84.39        22% 90.15        23%

Furniture, fixture, office equipment and vehicles 9.01          2% 8.04          2% 6.04          2%

Assts under construction and installation 4.51          1% 5.50          1% 17.68        4%

Total 376.26      100% 380.95      100% 393.66      100%

31 December 2016 31 December 2015 31 December 2014
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Capital	Structure
The Company had ratio of liabilities to shareholders’ equity at 0.48 times, a slight increase to that of the previous 

year at 0.43 times, from increase in accounts payable.

Based on the financial position and the operating results of the year 2016, the Board of Directors Meeting No 

1/2017, on 24 February 2017 passed a resolution to propose to the annual General Shareholders Meeting to approve 

the payment of dividend for 2016 at the rate of Baht 0.50 per share, totaling Baht 60,750,000 (Sixty million and seven 

hundred fifty thousand only), calculating as the dividend payout ratio of 87.59% of net profit of the year 2016, which 

will be paid on 23 May 2017.

4.	Main	Factor	and	Influences	That	May	Affect	Operations	or	Financial	Position	in	the	Future

The factor that may have certain influences towards the future operations of the Company have already been 

stated in Article 1: Risk Factors. 
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Auditor’s Report

Independent Auditor's Report
To the Shareholders of Thai Poly Acrylic Public Company Limited

Opinion

I have audited the accompanying financial statements of Thai Poly Acrylic Public Company

Limited (“the Company”), which comprise the statement of financial position as at 31 December

2016, and the related statements of comprehensive income, changes in shareholders’ equity and

cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of

significant accounting policies.

In my opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects,

the financial position of Thai Poly Acrylic Public Company Limited as at 31 December 2016, its

financial performance and cash flows for the year then ended in accordance with Thai Financial

Reporting Standards.

Basis for Opinion

I conducted my audit in accordance with Thai Standards on Auditing. My responsibilities under

those standards are further described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit of the

Financial Statements section of my report. I am independent of the Company in accordance with

the Code of Ethics for Professional Accountants as issued by the Federation of Accounting

Professions under the Royal Patronage of His Majesty the King as relevant to my audit of the

financial statements, and I have fulfilled my other ethical responsibilities in accordance with the

Code. I believe that the audit evidence I have obtained is sufficient and appropriate to provide a

basis for my opinion.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in my professional judgement, were of most significance

in my audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the

context of my audit of the financial statements as a whole, and in forming my opinion thereon, and

I do not provide a separate opinion on these matters.
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I have fulfilled the responsibilities described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit of the

Financial Statements section of my report, including in relation to these matters. Accordingly, my

audit included the performance of procedures designed to respond to my assessment of the risks

of material misstatement of the financial statements. The results of my audit procedures,

including the procedures performed to address the matters below, provide the basis for my audit

opinion on the accompanying financial statements as a whole.

Key audit matters and how audit procedures respond for each matter are described below.

Sales

The amount of sales presented in the financial statements for the year 2016, amounting to Baht

1,010 million, is significant and the account directly impacts on the Company’s operating results.

Moreover, the Company has a large number of customers both in Thailand and overseas and

sales are made under various terms and conditions. Therefore, I focused on the Company’s

recognition of sales revenue.

I assessed and tested the Company’s internal controls with respect to the revenue cycle by

making enquiry of responsible executives, gaining an understanding of the controls and selecting

representative samples to test the operation of the designed key controls. On a sampling basis, I

also examined supporting documents for sales transactions occurring during the year and near

the end of the accounting period. In addition, I reviewed credit notes that the Company issued

after the period-end and performed analytical review procedures on sales accounts.

Inventories

Estimating the net realisable value of inventory, as disclosed in Note 9 to the financial statements,

is an area of management judgment, particularly with regard to the estimation of provision for

diminution in the value of slow-moving and obsolete inventory. This requires analysis of the

product life cycle, the competitive environment, economic circumstances and the situation within

the industry. There is a risk with respect to the amount of the provision set aside for diminution in

the value of inventory.
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I assessed the method and the assumptions applied by management in determining the provision

for diminution in value of inventory by gaining an understanding of the basis applied in

determining such provision and reviewing the consistency of the application of that basis,

comparing the inventory holding periods and inventory movements to identify product lines with

indicators of lower than normal inventory turnover and comparing proceeds from sales

transactions occurring after the date of the financial statements with the cost of inventory for each

product line.

Other Information

Management is responsible for the other information. The other information comprise the

information included in annual report of the Company, but does not include the financial

statements and my auditor’s report thereon. The annual report of the Company is expected to be

made available to me after the date of this auditor’s report.

My opinion on the financial statements does not cover the other information and I do not express

any form of assurance conclusion thereon.

In connection with my audit of the financial statements, my responsibility is to read the other

information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with

the financial statements or my knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be

materially misstated.

When I read the annual report of the Company, if I conclude that there is a material misstatement

therein, I am required to communicate the matter to those charged with governance for correction

of the misstatement.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial
Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in
accordance with Thai Financial Reporting Standards, and for such internal control as
management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are
free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company’s
ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern
and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate
the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Company’s financial reporting
process.
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Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

My objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a

whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an

auditor’s report that includes my opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but

is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Thai Standards on Auditing will

always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error

and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected

to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with Thai Standards on Auditing, I exercise professional

judgement and maintain professional skepticism throughout the audit. I also:

•  Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether

due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and

obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for my opinion.

The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for

one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions,

misrepresentations, or the override of internal control.

•  Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit

procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of

expressing an opinion on the effectiveness of the Company’s internal control.

•  Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of

accounting estimates and related disclosures made by management.

•  Conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of

accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty

exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company’s

ability to continue as a going concern. If I conclude that a material uncertainty exists, I am

required to draw attention in my auditor’s report to the related disclosures in the financial

statements or, if such disclosures are inadequate, to modify my opinion. My conclusions

are based on the audit evidence obtained up to the date of my auditor’s report. However,

future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going

concern.

•  Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements,

including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying

transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

5

I communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned

scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in

internal control that I identify during my audit.

I also provide those charged with governance with a statement that I have complied with relevant

ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and

other matters that may reasonably be thought to bear on my independence, and where

applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, I determine those matters

that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are

therefore the key audit matters. I describe these matters in my auditor’s report unless law or

regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances,

I determine that a matter should not be communicated in my report because the adverse

consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits

of such communication.

The engagement partner on the audit resulting in this independent auditor’s report is

Miss Watoo Kayankannavee.

Watoo Kayankannavee

Certified Public Accountant (Thailand) No. 5423

EY Office Limited

Bangkok: 24 February 2017
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Thai Poly Acrylic Public Company Limited

Statement of financial position

As at 31 December 2016

(Unit: Baht)

As at As at

Note 31 December 2016 31 December 2015

Assets

Current assets

Cash and cash equivalents 7 238,592,078 186,021,032

Current investment - fixed deposit 1,122,668 1,107,550

Trade and other receivables 8 239,267,074 241,366,477

Inventories 9 115,459,857 109,738,109

Other current assets 13,428,172 6,434,194

Total current assets 607,869,849 544,667,362

Non-current assets

Property, plant and equipment 10 376,259,748 380,948,659

Intangible assets - computer software 430,821 542,855

Deferred tax assets 16 1,142,056 1,520,179

Other non-current assets 284,017 284,017

Total non-current assets 378,116,642 383,295,710

Total assets 985,986,491 927,963,072

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Financial Statements

Thai Poly Acrylic Public Company Limited

Statement of financial position (continued)

As at 31 December 2016

(Unit: Baht)

As at As at

Note 31 December 2016 31 December 2015

Liabilities and shareholders' equity

Current liabilities

Trade and other payables 11 275,565,205 239,324,176

Current portion of liabilities under

   finance lease agreements 1,391,045 848,187

Income tax payable 7,796,412 11,826,575

Other current liabilities 7,786,650 5,364,389

Total current liabilities 292,539,312 257,363,327

Non-current liabilities

Liabilities under finance lease agreements -

   net of current portion 2,280,732 1,282,360

Provision for long-term employee benefits 12 22,933,220 21,841,151

Total non-current liabilities 25,213,952 23,123,511

Total liabilities 317,753,264 280,486,838

Shareholders' equity

Share capital

   Registered

      121,500,000 ordinary shares of Baht 1 each 121,500,000 121,500,000

   Issued and fully paid-up

      121,500,000 ordinary shares of Baht 1 each 121,500,000 121,500,000

Share premium 233,350,000 233,350,000

Retained earnings

   Appropriated - statutory reserve 14 12,150,000 12,150,000

   Unappropriated 301,233,227 280,476,234

Total shareholders' equity 668,233,227 647,476,234

Total liabilities and shareholders' equity 985,986,491 927,963,072

- -

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Directors
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Thai Poly Acrylic Public Company Limited

Statement of financial position (continued)

As at 31 December 2016

(Unit: Baht)

As at As at

Note 31 December 2016 31 December 2015

Liabilities and shareholders' equity

Current liabilities

Trade and other payables 11 275,565,205 239,324,176

Current portion of liabilities under

   finance lease agreements 1,391,045 848,187

Income tax payable 7,796,412 11,826,575

Other current liabilities 7,786,650 5,364,389

Total current liabilities 292,539,312 257,363,327

Non-current liabilities

Liabilities under finance lease agreements -

   net of current portion 2,280,732 1,282,360

Provision for long-term employee benefits 12 22,933,220 21,841,151

Total non-current liabilities 25,213,952 23,123,511

Total liabilities 317,753,264 280,486,838

Shareholders' equity

Share capital

   Registered

      121,500,000 ordinary shares of Baht 1 each 121,500,000 121,500,000

   Issued and fully paid-up

      121,500,000 ordinary shares of Baht 1 each 121,500,000 121,500,000

Share premium 233,350,000 233,350,000

Retained earnings

   Appropriated - statutory reserve 14 12,150,000 12,150,000

   Unappropriated 301,233,227 280,476,234

Total shareholders' equity 668,233,227 647,476,234

Total liabilities and shareholders' equity 985,986,491 927,963,072

- -

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Directors
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Thai Poly Acrylic Public Company Limited

Statement of comprehensive income

For the year ended 31 December 2016

(Unit: Baht)

Note 2016 2015

Profit or loss:

Revenues

Sales 1,010,155,449 1,126,296,758

Service income 20,314,418 929,313

Other income

   Scrap sales 11,236,068 13,159,534

   Exchange gains 1,740,408 6,628,392

   Others 3,592,489 3,351,015

Total revenues 1,047,038,832 1,150,365,012

Expenses

Cost of sales and services 828,653,941 937,676,869

Selling expenses 47,210,599 48,655,000

Administrative expenses 84,268,946 84,377,154

Total expenses 960,133,486 1,070,709,023

Profit before finance cost and income tax expenses 86,905,346 79,655,989

Finance cost (148,826) (161,798)

Profit before income tax expenses 86,756,520 79,494,191

Income tax expenses 16 (17,399,527) (17,353,981)

Profit for the year 69,356,993 62,140,210

Other comprehensive income:

Other comprehensive income not to be reclassified

to profit or loss in subsequent periods

Actuarial loss - (1,105,122)

Less: Income tax effect 16 - 221,024

Other comprehensive income for the year - (884,098)

Total comprehensive income for the year 69,356,993 61,256,112

Earnings per share 17

Basic earnings per share 0.57 0.51

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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Thai Poly Acrylic Public Company Limited

Cash flow statement

For the year ended 31 December 2016

(Unit: Baht)

2016 2015

Cash flows from (used in) operating activities

Profit before tax 86,756,520 79,494,191

Adjustments to reconcile profit before tax to

   net cash provided by (paid from) operating activities:

   Depreciation and amortisation 19,906,326 19,108,150

   Allowance for doubtful accounts 3,267,976 2,442,492

   Reduction of inventory cost to net realisable value 1,197,851 4,541,573

   Gains on sales of equipment (83,103) (294,173)

   Losses from write-off of equipment 102,118 6,015,206

   Provision for long-term employee benefits 2,245,469 2,962,015

   Unrealised exchange gains (267,483) (569,302)

   Interest income (1,493,099) (888,704)

   Interest expenses 148,826 161,798

Income from operating activities before

   changes in operating assets and liabilities 111,781,401 112,973,246

Operating assets (increase) decrease

   Trade and other receivables (99,728) 42,330,566

   Inventories (6,919,599) 28,562,920

   Other current assets (7,009,096) 6,317,810

   Other non-current assets - 2,700

Operating liabilities increase (decrease)

   Trade and other payables 37,221,573 (52,006,862)

   Other current liabilities 1,556,321 (1,176,901)

   Provision for long-term employee benefits (1,153,400) (989,100)

Cash flows from operating activities 135,377,472 136,014,379

   Cash paid for interest expenses (148,826) (161,798)

   Cash paid for income tax (21,051,567) (9,164,591)

Net cash flows from operating activities 114,177,079 126,687,990

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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Thai Poly Acrylic Public Company Limited

Cash flow statement (continued)

For the year ended 31 December 2016

(Unit: Baht)

2016 2015

Cash flows from (used in) investing activities

Acquisitions of plant, machinery and equipment (12,491,613) (13,464,708)

Acquisitions of computer software (114,900) (432,500)

Cash received from sales of equipment 92,213 316,977

Interest income 1,473,138 886,745

Net cash flows used in investing activities (11,041,162) (12,693,486)

Cash flows from (used in) financing activities

Payment of liabilities under finance lease agreements (1,907,770) (795,538)

Dividend paid (48,600,000) (24,300,000)

Net cash flows used in financing activities (50,507,770) (25,095,538)

Net increase in cash and cash equivalents 52,628,147 88,898,966

Unrealised exchange gains (losses) for cash and cash equivalents (57,101) 16,780

Cash and cash equivalents at beginning of year 186,021,032 97,105,286

Cash and cash equivalents at end of year 238,592,078 186,021,032

- -

Supplemental cash flow information:

Non-cash transactions

   Decrease in accounts payable from

      purchases of machinery and equipment (838,904) (1,574,261)

   Purchases of equipment under finance lease agreements 3,449,000 -

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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Thai Poly Acrylic Public Company Limited
Notes to financial statements
For the year ended 31 December 2016

1. General information

ThaiPoly Acrylic Public Company Limited (“the Company”) is a public company incorporated and

domiciled in Thailand. Its major shareholders are Lucite International UK Overseas Holdco1

Limited, incorporated in England and Asiatic Acrylic Company Limited, incorporated in Thailand,

with shareholdings of 42.3 percent and 34.1 percent, respectively. Lucite International UK

Overseas Holdco1 Limited is a subsidiary of Mitsubishi Rayon Lucite Group Limited,

incorporated in England and the ultimate controlling party of the Group is Mitsubishi Chemical

Holding Corporation, incorporated in Japan. The Company is principally engaged in the

manufacture and distribution of Acrylic sheets, Acrylonitrile Butadiene Styrene sheets, High

Impact Polystyrene sheets and other extruded plastic sheets. The registered office of the

Company is at 60-61 Moo 9, 4th Putthamonthon Road, Krathumlom, Sampran, Nakornpathom.

2. Basis of preparation

The financial statements have been prepared in accordance with Thai Financial Reporting

Standards enunciated under the Accounting Professions Act B.E. 2547 and their presentation

has been made in compliance with the stipulations of the Notification of the Department of

Business Development dated 28 September 2011, issued under the Accounting Act B.E.

2543.

The financial statements in Thai language are the official statutory financial statements of the

Company. The financial statements in English language have been translated from the Thai

language financial statements.

The financial statements have been prepared on a historical cost basis except where

otherwise disclosed in the accounting policies.
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3.  New financial reporting standards

(a) Financial reporting standards that became effective in the current year

During the year, the Company has adopted the revised (revised 2015) and new financial

reporting standards and accounting treatment guidance issued by the Federation of

Accounting Professions which become effective for fiscal years beginning on or after 1

January 2016. These financial reporting standards were aimed at alignment with the

corresponding International Financial Reporting Standards, with most of the changes

directed towards revision of wording and terminology, and provision of interpretations

and accounting guidance to users of standards. The adoption of these financial reporting

standards does not have any significant impact on the Company’s financial statements.

(b) Financial reporting standard that will become effective in the future

During the current year, the Federation of Accounting Professions issued a number of

the revised financial reporting standards and interpretations (revised 2016) and new

accounting treatment guidance which is effective for fiscal years beginning on or after

1 January 2017. These financial reporting standards were aimed at alignment with the

corresponding International Financial Reporting Standards with most of the changes

directed towards revision of wording and terminology, and provision of interpretations

and accounting guidance to users of standards.

The management of the Company believe that the revised financial reporting standards

and interpretations and new accounting treatment guidance will not have any significant

impact on the financial statements when they are initially applied.

4. Significant accounting policies

4.1 Revenue recognition

Sales of goods

Sales of goods are recognised when the significant risks and rewards of ownership of the
goods have passed to the buyer. Sales are the invoiced value, excluding value added tax,
of goods supplied after deducting discounts and allowances.

Rendering of services

Service revenue is recognised when services have been rendered taking into account the
stage of completion.

Interest income

Interest income is recognised on an accrual basis based on the effective interest rate.
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4.2 Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents consist of cash in hand and at banks, and all highly liquid
investments with an original maturity of three months or less and not subject to withdrawal
restrictions.

4.3 Trade accounts receivable

Trade accounts receivable are stated at the net realisable value. Allowance for doubtful
accounts is provided for the estimated losses that may be incurred in collection of
receivables. The allowance is generally based on collection experience and analysis of debt
aging.

4.4 Inventories

Finished goods are valued at the lower of cost (under the weighted average method) and

net realisable value. The cost of inventories is measured using the standard cost method,

which approximates actual cost and includes all production costs and attributable factory

overheads.

Raw materials, spare parts and factory supplies are valued at the lower of cost (under the

first-in, first-out method) and net realisable value and are charged to production costs

whenever consumed.

4.5 Property, plant and equipment/Depreciation

Land is stated at cost. Buildings and equipment are stated at cost less accumulated

depreciation and allowance for loss on impairment of assets (if any).

Depreciation of plant and equipment is calculated by reference to their cost, on the straight-

line basis over the following estimated useful lives:

Buildings - 20 years

Building improvements - 5 years

Machinery and equipment - 3 - 20 years

Furniture, fixtures and office equipment - 3 and 5 years

Motor vehicles - 5 years

Depreciation is included in determining income.

No depreciation is provided on land and assets under installation and under construction.
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4.6 Intangible assets and amortisation - computer software

Computer software is carried at cost less any accumulated amortisation and allowance for

impairment losses (if any).

Computer software with finite life is amortised on a straight-line basis over the useful life of

5 years and tested for impairment whenever there is an indication that the computer software

may be impaired. The amortisation period and the amortisation method of such computer

software are reviewed at least at each financial year end. The amortisation expense is

charged to profit or loss.

4.7 Related party transactions

Related parties comprise individuals or enterprises that control, or are controlled by, the

Company, whether directly or indirectly, or which are under common control with the

Company.

They also include associated companies, and individuals or enterprises which directly or

indirectly own a voting interest in the Company that gives them significant influence over the

Company, key management personnel, directors, and officers with authority in the planning

and direction of the Company’s operations.

4.8 Long-term leases

Leases of equipment which transfer substantially all the risks and rewards of ownership are

classified as finance leases. Finance leases are capitalised at the lower of the fair value of

the leased assets and the present value of the minimum lease payments. The outstanding

rental obligations, net of finance charges, are included in long-term payables, while the

interest element is charged to profit or loss over the lease period. The assets acquired under

finance leases is depreciated over the useful life of the asset.

Leases of buildings and equipment which do not transfer substantially all the risks and
rewards of ownership are classified as operating leases. Operating lease payments are
recognised as an expense in profit or loss on a straight line basis over the lease term.

4.9 Foreign currencies

The financial statements are presented in Baht, which is also the Company’s functional

currency.

Transactions in foreign currencies are translated into Baht at the exchange rate ruling at the

date of the transaction. Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are

translated into Baht at the exchange rate ruling at the end of reporting period.

Gains and losses on exchange are included in determining income.



รายงานประจำาปี 2559  
บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำากัด (มหาชน)184

Annual Report
รายงานประจำป�

2016

2559 5

4.10 Impairment of assets

At the end of each reporting period, the Company performs impairment reviews in respect

of the property, plant and equipment and other intangible assets whenever events or

changes in circumstances indicate that an asset may be impaired. An impairment loss is

recognised when the recoverable amount of an asset, which is the higher of the asset’s fair

value less costs to sell and its value in use, is less than the carrying amount.

An impairment loss is recognised in profit or loss.

4.11 Employee benefits

Short-term employee benefits

Salaries, wages, bonuses and contributions to the social security fund are recognised as

expenses when incurred.

Post-employment benefits and other long-term employee benefits

Defined contribution plans

The Company and its employees have jointly established a provident fund. The fund is monthly

contributed by employees and by the Company. The fund’s assets are held in a separate trust

fund and the Company’s contributions are recognised as expenses when incurred.

Defined benefit plans and other long-term employee benefits

The Company has obligations in respect of the severance payments it must make to

employees upon retirement under labor law. The Company treats these severance payment

obligations as a defined benefit plan. In addition, the Company provides other long-term

employee benefit plan, namely long service awards.

The obligations under the defined benefit plan and other long-term employee benefit plan

are determined by a professionally qualified independent actuary based on actuarial

techniques, using the projected unit credit method.

Actuarial gains and losses arising from post-employment benefits are recognised immediately

in other comprehensive income.

Actuarial gains and losses arising from other long-term employee benefits are recognised

immediately in profit and loss.

4.12 Provisions

Provisions are recognised when the Company has a present obligation as a result of

a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will

be required to settle the obligation, and a reliable estimate can be made of the amount of

the obligation.
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4.13 Income tax

  Income tax expense represents the sum of corporate income tax currently payable and

deferred tax.

Current tax

  Current income tax is provided in the accounts at the amount expected to be paid to the

taxation authorities, based on taxable profits determined in accordance with tax legislation.

Deferred tax

  Deferred income tax is provided on temporary differences between the tax bases of assets

and liabilities and their carrying amounts at the end of each reporting period, using the tax

rates enacted at the end of the reporting period.

 The Company recognises deferred tax liabilities for all taxable temporary differences while it

recognises deferred tax assets for all deductible temporary differences and tax losses carried

forward to the extent that it is probable that future taxable profits will be available against which

such deductible temporary differences and tax losses carried forward can be utilised.

 At each reporting date, the Company reviews and reduces the carrying amount of deferred

tax assets to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profits will be

available to allow all or part of the deferred tax asset to be utilised.

 The Company records deferred tax directly to shareholders' equity if the tax relates to items

that are recorded directly to shareholders' equity.

4.14 Forward exchange contracts

Receivables and payables arising from forward exchange contracts are translated into Baht

at the rates of exchange ruling at the end of reporting period. Unrecognised gains and losses

from the translation are charged to profit or loss. Premiums or discounts on forward

exchange contracts are amortised on a straight-line basis over the contract periods.

5. Significant accounting judgements and estimates

The preparation of financial statements in conformity with financial reporting standards at

times requires management to make subjective judgements and estimates regarding

matters that are inherently uncertain. These judgements and estimates affect reported

amounts and disclosures; and actual results could differ from these estimates. Significant

judgements and estimates are as follows:
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Allowance for doubtful accounts

In determining an allowance for doubtful accounts, the management needs to make

judgements and estimates based upon, among other things, past collection history, aging

profile of outstanding debts and the prevailing economic condition.

Reduction of inventory cost to net realisable value

In determining a reduction of inventory cost to net realisable value, the management makes

judgement and estimates net realisable value of inventory based on the amount the

inventories are expected to realise. These estimates take into consideration fluctuations of

price directly relating to events occurring after the end of the reporting period. Also, the

management makes judgement and estimates expected loss from stock obsolescence

based upon aging profile of inventories and the prevailing economic condition.

Property, plant and equipment/Depreciation

In determining depreciation of plant and equipment, the management is required to make

estimates of the useful lives and residual values of the plant and equipment and to review

estimate useful lives and residual values when there are any changes.

In addition, the management is required to review property, plant and equipment for impairment

on a periodical basis and record impairment losses when it is determined that their recoverable

amount is lower than the carrying amount. This requires judgements regarding forecast of future

revenues and expenses relating to the assets subject to the review.

Post-employment benefits under defined benefit plans and other long-term employee
benefits

The obligations under the defined benefit plan and other long-term employee benefit plan

are determined based on actuarial techniques. Such determination is made based on

various assumptions, including discount rate, future salary increase rate, mortality rate and

staff turnover rate.
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6. Related party transactions

During the years, the Company had significant business transactions with related parties.

Such transactions, which are summarised below, arose in the ordinary course of business

and were concluded on commercial terms and bases agreed upon between the Company

and those related parties.

(Unit: Million Baht)

2016 2015 Transfer pricing policies

Transactions with related parties

Sales of goods 14 30 With reference to market price

Purchases of raw materials 416 461 As agreed with reference to

market price

Service expenses 5 5 Contract price and as agreed

The balances of the accounts between the Company and those related parties as at 31

December 2016 and 2015 are as follows:

(Unit: Thousand Baht)

2016 2015

Trade receivables - related parties (Note 8)

Fellow subsidiaries 2,059 7,230

Trade and other payables - related parties (Note 11)

Fellow subsidiaries 5,440 4,797

Subsidiaries of ultimate parent

Thai MMA Company Limited 164,480 135,339

Others 3,505 6,996

Total trade and other payables - related parties 173,425 147,132

Directors and management’s benefits

During the years ended 31 December 2016 and 2015, the Company had employee benefit

expenses payable to its directors and management as below.

(Unit: Thousand Baht)

2016 2015

Short-term employee benefits 24,783 19,642

Post-employment benefits 216 1,717

Other long-term benefits 4 4

Total 25,003 21,363
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7. Cash and cash equivalents

(Unit: Thousand Baht)

2016 2015

Cash 50 50

Bank deposits 98,542 85,971

Bank of Thailand Bonds 140,000 100,000

Total 238,592 186,021

As at 31 December 2016, bank deposits in saving accounts and Bank of Thailand Bonds

carried interests between 0.15 and 1.44 percent per annum (2015: between 0.03 and 1.49

percent per annum).

8. Trade and other receivables

(Unit: Thousand Baht)

2016 2015

Trade receivables - related parties

Aged on the basis of due dates

 Not yet due 2,059 2,323

 Past due

Up to 3 months - 4,907

Total trade receivables - related parties 2,059 7,230

Trade receivables - unrelated parties

Aged on the basis of due dates

 Not yet due 189,780 189,557

 Past due

Up to 3 months 44,936 39,817

3 - 6 months 728 3,809

6 - 12 months 1,441 410

Over 12 months 7,668 4,400

Total 244,553 237,993

Less: Allowance for doubtful debts (7,668) (4,400)

Total trade receivables - unrelated parties, net 236,885 233,593

Total trade receivables - net 238,944 240,823

Other receivables 323 543

Total trade and other receivables - net 239,267 241,366

10

9. Inventories

(Unit: Thousand Baht)

Cost

Reduce cost to net

realisable value Inventories - net

2016 2015 2016 2015 2016 2015

Finished goods 43,288 47,405 (4,881) (5,047) 38,407 42,358

Raw materials 37,157 26,714 (6,997) (8,715) 30,160 17,999

Spare parts and

factory supplies 41,344 45,232 (3,167) (85) 38,177 45,147

Goods in transit 8,716 4,234 - - 8,716 4,234

Total 130,505 123,585 (15,045) (13,847) 115,460 109,738

During the current year, the Company reduced cost of inventories by Baht 7 million

(2015: Baht 13 million), to reflect the net realisable value. This was included in cost of sales.

In addition, the Company reversed the write-down of cost of inventories by Baht 6 million

(2015: Baht 8 million), and reduced the amount of inventories recognised as expenses during

the year.
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9. Inventories

(Unit: Thousand Baht)

Cost

Reduce cost to net

realisable value Inventories - net

2016 2015 2016 2015 2016 2015

Finished goods 43,288 47,405 (4,881) (5,047) 38,407 42,358

Raw materials 37,157 26,714 (6,997) (8,715) 30,160 17,999

Spare parts and

factory supplies 41,344 45,232 (3,167) (85) 38,177 45,147

Goods in transit 8,716 4,234 - - 8,716 4,234

Total 130,505 123,585 (15,045) (13,847) 115,460 109,738

During the current year, the Company reduced cost of inventories by Baht 7 million

(2015: Baht 13 million), to reflect the net realisable value. This was included in cost of sales.

In addition, the Company reversed the write-down of cost of inventories by Baht 6 million

(2015: Baht 8 million), and reduced the amount of inventories recognised as expenses during

the year.



รายงานประจำาปี 2559  
บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำากัด (มหาชน)190

Annual Report
รายงานประจำป�

2016

2559

11

10
. 

Pr
op

er
ty

, p
la

nt
 a

nd
 e

qu
ip

m
en

t
(U

ni
t: 

Th
ou

sa
nd

 B
ah

t)

La
nd

Bu
ild

in
gs

 a
nd

bu
ild

in
g

im
pr

ov
em

en
ts

M
ac

hi
ne

ry
 a

nd
eq

ui
pm

en
t

Fu
rn

itu
re

, f
ixt

ur
es

an
d 

of
fic

e
eq

ui
pm

en
t

M
ot

or
 v

eh
ic

le
s

As
se

ts
 u

nd
er

in
st

al
la

tio
n 

an
d

un
de

r c
on

st
ru

ct
io

n
To

ta
l

Co
st

:
1 

Ja
nu

ar
y 

20
15

24
1,

11
4

17
0,

51
4

44
4,

54
0

19
,0

07
10

,6
14

17
,6

81
90

3,
47

0
Ad

di
tio

ns
-

19
1,

99
1

1,
67

9
2,

63
7

5,
56

4
11

,8
90

D
isp

os
al

s/
W

rit
e-

of
f

-
-

(3
,5

60
)

(2
,4

99
)

(1
,8

16
)

(5
,9

52
)

(1
3,

82
7)

Tr
an

sf
er

 in
 (o

ut
)

-
6,

16
5

5,
63

1
-

-
(1

1,
79

6)
-

31
 D

ec
em

be
r 2

01
5

24
1,

11
4

17
6,

69
8

44
8,

60
2

18
,1

87
11

,4
35

5,
49

7
90

1,
53

3
Ad

di
tio

ns
-

11
2

2,
12

6
47

0
3,

44
9

8,
94

5
15

,1
02

D
isp

os
al

s/
W

rit
e-

of
f

-
(1

04
)

(8
29

)
(6

84
)

-
(9

5)
(1

,7
12

)
Tr

an
sf

er
 in

 (o
ut

)
-

3,
50

2
6,

12
2

21
1

-
(9

,8
35

)
-

31
 D

ec
em

be
r 2

01
6

24
1,

11
4

18
0,

20
8

45
6,

02
1

18
,1

84
14

,8
84

4,
51

2
91

4,
92

3

Ac
cu

m
ul

at
ed

 d
ep

re
ci

at
io

n:
1 

Ja
nu

ar
y 

20
15

-
13

1,
83

7
35

4,
38

7
17

,2
99

6,
28

7
-

50
9,

81
0

D
ep

re
cia

tio
n 

fo
r t

he
 y

ea
r

-
2,

95
2

13
,3

00
91

2
1,

39
9

-
18

,5
63

D
ep

re
cia

tio
n 

on
 d

isp
os

al
s/

w
rit

e-
of

f
-

-
(3

,4
77

)
(2

,4
96

)
(1

,8
16

)
-

(7
,7

89
)

31
 D

ec
em

be
r 2

01
5

-
13

4,
78

9
36

4,
21

0
15

,7
15

5,
87

0
-

52
0,

58
4

D
ep

re
cia

tio
n 

fo
r t

he
 y

ea
r

-
3,

51
9

13
,0

07
1,

06
3

2,
09

1
-

19
,6

80
D

ep
re

cia
tio

n 
on

 d
isp

os
al

s/
w

rit
e-

of
f

-
(1

02
)

(8
26

)
(6

73
)

-
-

(1
,6

01
)

31
 D

ec
em

be
r 2

01
6

-
13

8,
20

6
37

6,
39

1
16

,1
05

7,
96

1
-

53
8,

66
3

Ne
t b

oo
k 

va
lu

e:
31

 D
ec

em
be

r 2
01

5
24

1,
11

4
41

,9
09

84
,3

92
2,

47
2

5,
56

5
5,

49
7

38
0,

94
9

31
 D

ec
em

be
r 2

01
6

24
1,

11
4

42
,0

02
79

,6
30

2,
07

9
6,

92
3

4,
51

2
37

6,
26

0

De
pr

ec
ia

tio
n 

fo
r t

he
 y

ea
r

20
15

 (B
ah

t 1
6 

m
illi

on
 in

clu
de

d 
in

 m
an

uf
ac

tu
rin

g 
co

st
, a

nd
 th

e 
ba

la
nc

e 
in

 s
el

lin
g 

an
d 

ad
m

in
ist

ra
tiv

e 
ex

pe
ns

es
)

18
,5

63

20
16

 (B
ah

t 1
6 

m
illi

on
 in

clu
de

d 
in

 m
an

uf
ac

tu
rin

g 
co

st
, a

nd
 th

e 
ba

la
nc

e 
in

 s
el

lin
g 

an
d 

ad
m

in
ist

ra
tiv

e 
ex

pe
ns

es
)

19
,6

80



ANNUAL REPORT 2016
THAI POLY ACRYLIC PUBLIC COMPANY LIMITED   191

Annual Report
รายงานประจำป�

2016

2559
12

The Company had a piece of land with a carrying value of approximately Baht 104 million
which is currently not being used in its operation.

As at 31 December 2016, the Company has motor vehicles with net book value of Baht 5
million (2015: Baht 3 million) which were acquired under finance lease agreements.

As at 31 December 2016, certain items of plant and equipment were fully depreciated but
are still in use. The gross carrying amount before deducting accumulated depreciation of
those assets amounted to approximately Baht 405 million (2015: Baht 398 million).

11. Trade and other payables
(Unit: Thousand Baht)

2016 2015
Trade payables - related parties 170,586 144,464
Trade payables - unrelated parties 68,373 55,093
Amounts due to related parties 2,839 2,668
Other payables 8,735 9,356
Accrued expenses 25,032 27,743
Total trade and other payables 275,565 239,324

12. Provision for long-term employee benefits

Provision for long-term employee benefits, which represents compensation payable to
employees after they retire from the Company and other long-term employee benefits,
namely long service awards, was as follows:

 (Unit: Thousand Baht)

2016

Legal severance

payment plan

Long service

awards Total

Provision for long-term employee benefits

    at beginning of year 20,603 1,238 21,841

Included in profit or loss:

Current service cost 2,889 314 3,203

Interest cost 558 36 594

Reversal during the year (1,552) - (1,552)

Benefits paid during the year (677) (476) (1,153)

Provision for long-term employee benefits

   at end of year 21,821 1,112 22,933



รายงานประจำาปี 2559  
บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำากัด (มหาชน)192

Annual Report
รายงานประจำป�

2016

2559
13

 (Unit: Thousand Baht)

2015

Legal severance

payment plan

Long service

awards Total

Provision for long-term employee benefits

    at beginning of year 17,312 1,451 18,763

Included in profit or loss:

Current service cost 2,344 356 2,700

Interest cost 639 52 691

Actuarial gain arising from

Demographic assumptions changes - 80 80

Financial assumptions changes - 46 46

Experience adjustments - (555) (555)

Included in other comprehensive income:

Actuarial loss arising from

Demographic assumptions changes (17) - (17)

Financial assumptions changes 1,693 - 1,693

Experience adjustments (571) - (571)

Benefits paid during the year (797) (192) (989)

Provision for long-term employee benefits

   at end of year 20,603 1,238 21,841

Line items in profit or loss under which long-term employee benefit expenses are recognised
are as follows:

(Unit: Thousand Baht)

2016 2015

Cost of sales 1,339 1,314

Selling and administrative expenses 906 1,648

Total expenses recognised in profit or loss 2,245 2,962

The Company expect to pay Baht 0.2 million of long-term employee benefits during the next
year (2015: Baht 0.6 million).

As at 31 December 2016, the weighted average duration of the liabilities for long-term employee
benefit is 10 years (2015: 10 years).

Significant actuarial assumptions are summarised below:

Percent per annum

2016 2015

Discount rate 2.9 2.9

Salary increase rate 4.0 4.0

Staff turnover rate (depending on age of employees) 0 - 34.0 0 - 34.0
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The result of sensitivity analysis for significant assumptions that affect the present value of the
long-term employee benefit obligation as at 31 December 2016 and 2015 are summarised
below:

(Unit: Million Baht)

As at 31 December 2016

Legal severance payment plan Long service awards

Increase 1% Decrease 1% Increase 1% Decrease 1%

Discount rate (2.1) 2.4 (0.1) 0.1

Salary increase rate 2.4 (2.1) - -

Staff turnover rate (2.2) 2.3 (0.1) 0.1

(Unit: Million Baht)

As at 31 December 2015

Legal severance payment plan Long service awards

Increase 1% Decrease 1% Increase 1% Decrease 1%

Discount rate (1.9) 2.2 (0.1) 0.1

Salary increase rate 2.2 (2.0) - -

Staff turnover rate (2.1) 2.1 (0.1) 0.1

13. Undrawn credit facilities

As at 31 December 2016, undrawn credit facilities of the Company granted by financial

institutions amounted to approximately Baht 312 million (2015: Baht 331 million).

14. Statutory reserve

Pursuant to Section 116 of the Public Limited Companies Act B.E. 2535, the Company is

required to set aside to a statutory reserve at least 5 percent of its net profit after deducting

accumulated deficit brought forward (if any), until the reserve reaches 10 percent of the

registered capital. The statutory reserve is not available for dividend distribution. At present,

the statutory reserve has fully been set aside.
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15. Expenses by nature

Significant expenses classified by nature are as follows:

(Unit: Thousand Baht)

2016 2015

Raw materials and consumables used 665,042 763,818

Changes in finished goods 4,117 13,323

Salaries, wages and other employee benefits 126,063 118,438

Fuel and utility expenses 54,630 57,024

Transportation expenses 22,875 25,740

Depreciation and amortisation 19,906 19,108

Repair and maintenance expenditure 10,879 8,499

16.  Income tax

Income tax expenses for the years ended 31 December 2016 and 2015 are made up as

follows:

(Unit: Thousand Baht)

2016 2015

Current income tax:

Current income tax charge 17,022 19,529

Deferred tax:

Relating to origination and reversal of temporary differences 378 (2,175)

Income tax expenses reported in the statement of

comprehensive income 17,400 17,354

The amounts of income tax relating to each component of other comprehensive income for

the years ended 31 December 2016 and 2015 are as follows:

(Unit: Thousand Baht)

2016 2015

Deferred tax on actuarial loss - 221
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The reconciliation between accounting profit and income tax expenses is shown below.

(Unit: Thousand Baht)

2016 2015

Accounting profit before tax 86,757 79,494

Applicable tax rate 20 percent 20 percent

Accounting profit before tax multiplied by income tax rate 17,351 15,899

Effects of:

Additional deductible expenses (117) (78)

Non-deductible expenses 166 1,533

Income tax expenses reported in the statement of

comprehensive income 17,400 17,354

The components of deferred tax assets and deferred tax liabilities as at 31 December 2016

and 2015 are as follows:

(Unit: Thousand Baht)

2016 2015

Deferred tax assets

Reduce cost of inventories to net realisable value 3,009 2,769

Provision for long-term employee benefits 4,587 4,368

Provision for expenses 1,141 1,669

Others 1,701 925

Total 10,438 9,731

Deferred tax liabilities

Difference depreciation for accounting and tax purpose (8,512) (7,763)

Others (784) (448)

Total (9,296) (8,211)

Deferred tax assets - net 1,142 1,520

17. Earnings per share

Basic earnings per share is calculated by dividing profit for the year attributable to equity

holders of the Company (excluding other comprehensive income) by the weighted average

number of ordinary shares in issue during the year.
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18. Segment information

Operating segment information is reported in a manner consistent with the internal reports

that are regularly reviewed by the chief operating decision maker in order to make decisions

about the allocation of resources to the segment and assess its performance.

The Company is principally engaged in the manufacture and sale of Acrylic sheets,

Acrylonitrile Butadiene Styrene sheets, High Impact Polystyrene sheets and other extruded

plastic sheets. Each of these products is considered part of the same line of business, which

is regarded as a single operating segment. As a result, all of the revenues, operating profits

and assets as reflected in these financial statements pertain to the aforementioned reportable

operating segment.

Geographic information

Revenues from sales and service income is based on locations of the customers for the years

ended 31 December 2016 and 2015 are as follows:

(Unit: Million Baht)

2016 2015

Thailand 554 632

Overseas 476 495

Total 1,030 1,127

Major customer

For the years 2016 and 2015, the Company has no major customer with revenue of 10 percent

or more of an entity’s revenues.

19. Provident fund

The Company and its employees have jointly established a provident fund in accordance with

the Provident Fund Act B.E. 2530. The registered provident fund plan was approved by the

Ministry of Finance on 1 June 1999. Both employees and the Company contribute to the fund

monthly at the rate of 3 or 5 or 7 percent of basic salary. The fund, which is managed by a

fund manager, will be paid to employees upon termination in accordance with the fund rules.

The contributions for the year 2016 amounting to approximately Baht 4 million (2015: Baht 4

million) were recognised as expenses.
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20. Dividends

Dividends Approved by Total dividends Dividend per share

(Million Baht) (Baht per share)

For the year ended 31 December 2016

Final dividend for

year 2015

Annual General Meeting of the

shareholders on 26 April 2016 48.6 0.40

For the year ended 31 December 2015

Final dividend for

year 2014

Annual General Meeting of the

shareholders on 23 April 2015 24.3 0.20

21. Commitments and contingent liabilities

21.1 Operating lease and service commitments

  The Company has entered into lease agreements in respect of the lease of buildings and

equipment and several service agreements. The terms of the agreements are generally

between 1 to 3 years.

  Future minimum payments required under these non-cancellable operating lease and service

agreements were as follows.

(Unit: Million Baht)

As at 31 December

2016 2015

Payable:

In up to 1 year 2 5

In over 1 and up to 3 years - 1

21.2 Bank guarantees

As at 31 December 2016, there were outstanding bank guarantees of approximately Baht 7

million (2015: Baht 7 million) issued by a bank on behalf of the Company in respect of certain

performance bonds as required in the normal course of business to guarantee electricity

usage and others.
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22. Financial instruments

22.1 Financial risk management

The Company’s financial instruments, as defined under Thai Accounting Standard No.107

“Financial Instruments: Disclosure and Presentations”, principally comprise cash and cash

equivalents, current investment - fixed deposit, trade and other receivables, trade and other

payables, and liabilities under finance lease agreements. The financial risks associated with

these financial instruments and how they are managed is described below.

Credit risk

The Company is exposed to credit risk primarily with respect to trade and other receivables.

The Company manages the risk by adopting appropriate credit control policies and

procedures and therefore does not expect to incur material financial losses. In addition, the

Company does not have high concentrations of credit risk since it has a large customer base.

The maximum exposure to credit risk is limited to the carrying amounts of trade and other

receivables, as stated in the statement of financial position.

Interest rate risk

The Company is exposed to interest rate risk related primarily to its deposits at financial

institutions and liabilities under finance lease agreements. Most of the Company’s financial

assets and liabilities bear floating interest rates or fixed interest rates which are close to the

market rate, the interest rate risk is expected to be minimal.
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Significant financial assets and liabilities classified by type of interest rate are summarised in

the table below, with those financial assets and liabilities that carry fixed interest rates further

classified based on the maturity date, or the repricing date if this occurs before the maturity

date.

(Unit: Million Baht)

As at 31 December 2016

Fixed interest rates

Within Floating Non-interest Effective

1 year 1 - 5 years interest rate bearing Total interest rate

(% p.a.)

Financial assets

Cash and cash equivalents 140 - 99 - 239 0.15 - 1.44

Current investment - fixed deposit 1 - - - 1 1.38

Trade and other receivables - - - 239 239 -

141 - 99 239 479

Financial liabilities

Trade and other payables - - - 276 276 -

Liabilities under finance lease

agreements 1 2 - - 3 0.32 – 0.66

1 2 - 276 279

(Unit: Million Baht)

As at 31 December 2015

Fixed interest rates

Within Floating Non-interest Effective

1 year 1 - 5 years interest rate bearing Total interest rate

(% p.a.)

Financial assets

Cash and cash equivalents 100 - 86 - 186 0.03 - 1.49

Current investment - fixed deposit 1 - - - 1 1.50

Trade and other receivables - - - 241 241 -

101 - 86 241 428

Financial liabilities

Trade and other payables - - - 239 239 -

Liabilities under finance lease

agreements 1 1 - - 2 0.40 - 0.66

1 1 - 239 241
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Foreign currency risk

The Company’s exposure to foreign currency risk arises mainly from the purchases/sales of

goods that are denominated in foreign currencies. The Company seeks to reduce this risk by

entering into forward exchange contracts when it considers appropriate. Generally, the

forward contracts mature within one year.

The balances of financial assets and liabilities denominated in foreign currencies are

summarised below.

Financial assets Financial liabilities Average exchange rate

Foreign currency as at 31 December as at 31 December as at 31 December

2016 2015 2016 2015 2016 2015

(Million) (Million) (Million) (Million) (Baht per 1 foreign currency unit)

US dollar 2.1 2.2 0.6 0.5 35.8307 36.0886

Australian dollar 0.8 0.4 0.1 - 25.9362 26.2836

Japanese yen - - 14.2 11.2 0.3080 0.2996

Euro - - 0.1 - 37.7577 39.4388

The outstanding forward exchange contracts of the Company are summarised below.

As at 31 December 2016

Foreign currency Sold amount Contractual exchange rate Contractual maturity date

(Million) (Baht per 1 foreign currency unit)

US dollar 1.1 34.7944 - 35.6150 31 March 2017 to 15 May 2017

As at 31 December 2015

Foreign currency Sold amount Contractual exchange rate Contractual maturity date

(Million) (Baht per 1 foreign currency unit)

US dollar 0.7 35.7600 - 36.0575 25 April 2016 to 12 May 2016

22.2 Fair values of financial instruments

Since the majority of the Company’s financial instruments are short-term in nature and

deposits at financial institutions bear interest rates which are close to the market rate, their

fair value is not expected to be materially different from the amounts presented in statement

of financial position.
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Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in

an orderly transaction between buyer and seller (market participants) at the measurement

date. The Company apply a quoted market price in an active market to measure their assets

and liabilities that are required to be measured at fair value by relevant financial reporting

standards. Except in case of no active market of an identical asset or liability or when

a quoted market price is not available, the Company measure fair value using valuation

technique that are appropriate in the circumstances and maximises the use of relevant

observable inputs related to assets and liabilities that are required to be measured at fair

value.

23. Capital management

The primary objective of the Company’s capital management is to ensure that it has

appropriate capital structure in order to support its business and maximise shareholder value.

24. Event after the reporting period

On 24 February 2017, the Board of Directors’ meeting passed a resolution to propose the

payment of a dividend of Baht 0.50 per share, or a total of Baht 61 million, to its shareholders.

The dividend payment will be proposed to the 2017 Annual General Meeting of the Company’s

shareholders for approval.

25. Approval of financial statements

These financial statements were authorised for issue by the Company’s Board of Directors

on 24 February 2017.
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Office and Factory
60-61 Moo 9 Putthamonthon 4 Rd., Krathumlom,

Samphran, Nakhonpathom 73220 Thailand
Tel    :  0 2429-2020, 0 2429-2487-8, 
         0 2889-8720-5
Fax   :  0 2429-2541, 0 2888-5953

Sales Office
134/5 Krung Thonburi Rd., Klong Tonsai, 

Klong San, Bangkok 10600 Thailand
Tel    :  0 2860-8765-70
Fax   :  0 2860-9106, 0 2860-8762

www.thaipolyacrylic.com
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