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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
 

บริษัท ไทยโพลอีะคริลคิ จ ำกดั (มหำชน) เป็นผู้น ำในกำรผลติและจ ำหนำ่ยแผน่อะคริลคิแบบหลอ่ (Cast Acrylic Sheet) 
และพลำสติกแบบเคร่ืองรีด (Extrude Plastic Materials) หลำยประเภทตำมชนิดของวตัถดุิบ เช่น แผน่ ABS, HIPS (ไฮอิม
แพคโพลสีไตลนี) และแผน่ PP หรือ พลำสติกลกูฟกู แผน่ PS และแผน่ PMMA  เป็นต้น ปัจจบุนับริษัทมีก ำลงักำรผลติรวม
ประมำณ 22,000 ตนัตอ่ปี 
 
บริษัทจดทะเบียนจดัตัง้ในปี 2528 ภำยใต้กำรบริหำรของ คณุจรูญ ลิม้ไชยำวฒัน์ และครอบครัว โดยใช้เงินทนุจดทะเบยีน 
10 ล้ำนบำทและเพิ่มขึน้เป็น 121,500,000 บำท   
 
ในปี 2537 บริษัทได้จดทะเบยีนแปรสภำพเป็นบริษัทมหำชนจ ำกดั ทะเบียนเลขที่ 0 10 7 537 00 225 7 และได้จด
ทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
 
ในวนัท่ี 22 เมษำยน 2556 ที่ประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปีของบริษัท ได้มีมติอนมุตัใิห้เปลีย่นแปลงมลูคำ่หุ้นท่ีตรำไว้ของ
บริษัทจำกเดมิมลูคำ่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท เป็นมลูคำ่หุ้นละ 1 บำท โดยบริษัทได้จดทะเบียนเปลีย่นแปลงมลูคำ่หุ้นกบั
กระทรวงพำณิชย์ เมื่อวนัท่ี 10 พฤษภำคม 2556  
 
ในปัจจบุนับริษัทมีผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ คือ บริษัท Lucite International  ผู้ผลติเมทธิล เมทำคริเลท  และแผน่อะคริลคิรำย
ใหญ่ของโลก  
 
บริษัทได้ตระหนักถงึคุณค่าของบริษัทจึงได้ก าหนดข้อความว่า 
 
“ร่วมกนัสร้างอนาคต” 
 
คุณค่า 
•    ท ำงำนร่วมกนัอยำ่งใกล้ชิด 
•    สร้ำงสรรค์และนวตักรรม 
•    เข้ำใจและเข้ำถงึลกูค้ำ 
•    บรรลศุกัยภำพสงูสดุของเรำ 
•    เป็นเพื่อนบ้ำนท่ีเอำใจใส ่
•    ใสใ่จในควำมปลอดภยั สขุภำพและสิง่แวดล้อม 
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เป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ 
บริษัทมีวตัถปุระสงค์ในกำรประกอบธุรกิจเพื่อขยำยปริมำณกำรขำยและรำยได้จำกระบบกำรผลติ ทัง้ระบบหลอ่และระบบ
รีดแผน่โดยกำรใช้เคร่ืองจกัรอปุกรณ์ที่มีประสทิธิภำพ  และกำรพฒันำผลติภณัฑ์ใหม่ๆ  อยำ่งตอ่เนื่องนอกจำกนีบ้ริษัทยงัมี
แผนในกำรปรับปรุงประสทิธิภำพกำรผลติและคณุภำพของผลติภณัฑ์ในแตล่ะปี เพื่อให้สำมำรถแขง่ขนัได้กบัผู้ผลติแผน่ใน
ภำคพืน้เอเซียและขยำยตลำดไปยงัภำคพืน้อื่น 
 
ส ำนกังำนใหญ่และโรงงำนตัง้อยูเ่ลขที่ 60-61 หมู ่9 ถนนพทุธมณฑล สำย 4 
 ต ำบลกระทุม่ล้ม  อ ำเภอสำมพรำน  
 จงัหวดันครปฐม 73220 
 โทรศพัท์ 0 2429-2020, 0 2429-2487-8, 0 2889-8720-5 
 โทรสำร   0 2429-2541, 0 2888-5953     
 
ส ำนกังำนขำยตัง้อยูเ่ลขที่  134/5  ถนนกรุงธนบรีุ 
  แขวงคลองต้นไทร  เขตคลองสำน  
  กรุงเทพฯ  10600 
  โทรศพัท์  0 2860-8765-70  
    โทรสำร    0 2860-9106, 0 2860-8762 
  เว็บไซต์  http://www.thaipolyacrylic.com 
 

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

http://www.thaipolyacrylic.com/
http://www.ey.com/
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ที่ปรึกษำกฎหมำย          นำยสรัุตน์  จนัทร์แก้ว  
        ส ำนกักฎหมำยบีซี ลเีกิล แอดไวเซอร์   

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

นิติบคุคลที่บริษัทถือหุ้นตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป        -   ไมม่ี   -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ ำกดั (มหำชน) ข้อมลูประจ ำปี 2559 

6 
 

ลักษณะการประกอบธุรกจิ 
 

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท 
 
บริษัท ไทยโพลอีะคริลคิ จ ำกดั (มหำชน) ด ำเนินธุรกิจผลติ และจ ำหนำ่ยแผน่พลำสติกอะคริลคิ (Acrylic)  แผน่เอบีเอส 
(Acrylonitrile Butadiene Styrene) แผน่ไฮอิมแพ็ค (High Impact Polystyrene) และแผน่พลำสติกชนิดตำ่ง ๆ เพื่อ
จ ำหนำ่ยตอ่ตวัแทนขำยสง่ ขำยปลกี และผู้ผลติของอตุสำหกรรมตอ่เนื่อง อำทิเช่น งำนป้ำยโฆษณำ งำนแปรรูป ชิน้งำน
ประดบัยนต์ งำนตกแตง่ งำนขึน้รูปอำ่งอำบน ำ้และสขุภณัฑ์  และอปุกรณ์ภำยในของเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ เป็นต้น   
 

1. โครงสร้างรายได้ 

โครงสร้ำงรำยได้รวมของสำยผลติภณัฑ์  ตัง้แตปี่  พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2559 
     หนว่ย : ล้ำนบำท 

 สำยผลติภณัฑ์ ปี พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ. 2558 ปี พ.ศ. 2557 

รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ 

แผน่อะคริลคิ 
 

756.11 

 

72.21 

 

789.16 

 

68.60 

 

828.69 

 

66.54 

แผน่พลำสติกระบบรีด 
 

    254.05 

 

24.26 

 

337.14 

 

29.31 

 

388.86 

 

31.23 

รำยได้จำกกำรขำยสทุธิ 
 

1,010.16 

 

96.48 

 

1,126.30 

 

97.91 

 

1,217.55 

 

97.77 

รำยได้คำ่บริกำร 
 

20.31 

 

1.94 

 

0.93 

 

0.08 

 

0.00 

 

0.00 

รำยได้อื่น 
 

16.57 

 

1.58 

 

23.14 

 

2.01 

 

27.80 

 

2.23 

รวมรายได้ 
 

1,047.04 

 

100.00 

 

1,150.37 

 

100.00 

 

1,245.35 

 

100.00 

 
2.  ผลิตภณัฑ์ของบริษัทจ าแนกตามขบวนการผลติได้ดังต่อไปนี ้
 
2.1 สำยกำรผลติแผน่อะคริลคิแบบหลอ่ (Cast acrylic production lines) 
ปัจจบุนับริษัทมีสำยกำรผลติแผน่อะคริลคิแบบหลอ่ทัง้สิน้ 3 สำยกำรผลติ  (Cast Acrylic Sheet)  โดยมีก ำลงักำรผลติรวม
ที่ 10,000 ตนัตอ่ปี โดยแผน่อะคริลคิที่บริษัทผลติและจ ำหนำ่ยจ ำแนกตำมกำรใช้งำนได้ดงันี ้
 

(ก) แผน่อะคริลคิที่ใช้งำนทัว่ไป (General Purpose Grade) ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำช่ือ “Moden Glas”และ 
“Sign Ad” ซึง่นิยมใช้กนัแพร่หลำยในกำรผลติป้ำยโฆษณำป้ำยช่ือบริษัทร้ำนค้ำท ำชิน้งำนแปรรูป และงำน



บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ ำกดั (มหำชน) ข้อมลูประจ ำปี 2559 

7 
 

ตกแต่งภำยในและภำยนอกอำคำรเป็นต้นแผ่นอะคริลิคดงักลำ่วที่ใช้มีทัง้สีใสและหลำกหลำยสีตำมควำม
นิยมหรือสำมำรถผลิตให้ตรงกับควำมต้องกำรใช้งำนของลูกค้ำในแต่ละรำย เนื่องจำกบริษัทมีควำม
เช่ียวชำญพร้อมเคร่ืองมืออปุกรณ์ห้องวิจยัที่ใช้ในกำรเทียบส ีหรือ match สไีด้อยำ่งแมน่ย ำและรวดเร็ว 

 
(ข) แผ่นอะคริลิคสขุภณัฑ์ (Sanitary ware grade หรือ Bath Acrylic Sheet) ที่บริษัทผลิตมีหลำกหลำยเกรด

และหลำยส ีตำมควำมต้องกำรของลกูค้ำโดยแผ่นสขุภณัฑ์ดงักลำ่วสำมำรถน ำไปขึน้รูปท ำอ่ำงอำบน ำ้หรือ
ถำดรองของที่อำบน ำ้แบบฝักบวั ซึ่งผลิตและจ ำหน่ำยทัว่โลกภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ “Moden Glas“ 
และ “Lucite TS” เป็นต้น 

 
(ค) แผ่นอะคริลิคเกรดพิเศษที่ใช้งำนเฉพำะ  (Specialty grade) เป็นแผ่นอะคริลิคชนิดพิเศษที่บริษัทได้

พฒันำขึน้ให้เหมำะกับกำรใช้งำนแต่ละประเภท เช่นแผ่นอะคริลิคทนแรงกระแทกสงู (Impact modified 
cast sheet) เป็นแผน่อะคริลคิที่ทนแรงกระแทกไมแ่ตกง่ำย มีควำมคงทนแรงกระแทกมำกกวำ่แผน่อะคริลคิ
เกรดธรรมดำถึง 6 เท่ำ หรือ แผ่นอะคริลิคที่ออกแสงด้ำนข้ำง หรือ แผ่น LMS (Light Management 
Solutions) ที่ผลิตให้มีกำรออกแสงสว่ำงด้ำนข้ำงเพื่อเหมำะกับกำรใช้งำนท ำป้ำยหรือตู้ ไฟโฆษณำที่มี
รูปแบบบำงมำกกวำ่ป้ำยไฟทัว่ไปชว่ยให้ป้ำยไฟโฆษณำมคีวำมบำงสวยงำมและประหยดัไฟมำกขึน้ เป็นต้น 
 

แผ่นอะคริลิคเป็นแผ่นพลำสติกประเภท Thermo Plastic ลกัษณะเป็นแผ่นเรียบใส แต่สำมำรถผลิตได้หลำกหลำยสีเช่น
แผน่สโีปร่งแสงหรือทบึแสงเป็นต้นมีคณุสมบตัิพิเศษคือเมื่อได้รับควำมร้อนสูงจะออ่นตวัลงสำมำรถดดัหรือขึน้รูปเป็นแบบ
ตำ่ง ๆ ได้เมื่อเย็นตวัลงจะแข็งตวัและคงสภำพไว้มีน ำ้หนกัเบำ ทนแรงกระแทกมำกกว่ำกระจกถึง 8 เท่ำสำมำรถแกะสลกั
พน่สรีะบำยหรือท ำซิลค์สกรีนเป็นรูปหรือลวดลำยตำ่งๆ ซึง่นิยมน ำมำใช้ทดแทนวสัดหุลำยชนิดเช่นกระจกเหล็กอลมูิเนียม 
และไม้อดัเป็นต้นและสำมำรถใช้เป็นวตัถดุิบในกำรผลติวสัดอุปุกรณ์ในงำนตกแตง่บ้ำนและอำคำรส ำนกังำนสขุภณัฑ์ชนิด
ต่ำง ๆ และงำนใช้สอยเอนกประสงค์ตำมควำมต้องกำร เช่นแผ่นลอนหลงัคำบ้ำน ตู้ โชว์สินค้ำและเฟอร์นิเจอร์ แผ่นป้ำย
โฆษณำ ตู้โทรศพัท์สำธำรณะเป็นต้น ปัจจบุนับริษัทสำมำรถผลติแผน่อะคริลคิที่มีควำมหนำได้ตัง้แต่ 1.0 ถึง 40 มิลลิเมตร
และมีหลำยขนำดให้เลอืกใช้ตำมควำมเหมำะสม 
 
2.2 สายการผลิตแผ่นพลาสตกิระบบเคร่ืองรีด (Extrusion Lines) 
 
บริษัทยงัเป็นผู้ผลิต และจ ำหน่ำยแผ่นเอบีเอส และแผ่นไฮอิมแพ็ครวมถึงพลำสติกชนิดอื่น ๆ อีกหลำยประเภทด้วยระบบ
รีด (Extrusion System) ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ “Moden Plas” และรับผลิตตำมค ำสัง่ซือ้จำกลกูค้ำทัง้ในและ
ตำ่งประเทศ 
แผ่นเอบีเอส เป็นแผน่พลำสติกประเภท Thermo Plastic ผลติจำกเม็ดพลำสตกิ Polymer ชนิด Acrylonitrile Butadiene 
Styrene (ABS) มีคณุสมบตัิคือทนแรงกระแทกทนสำรเคมฯีลฯสำมำรถใช้ควำมร้อนในกำรขึน้รูปได้ดีมีผิวเงำมนัวำว 

แผ่นไฮอิมแพ็ค เป็นแผ่นพลำสติกประเภท Thermo Plastic ผลิตจำกเม็ดพลำสติก Polymer ชนิด High Impact 
Polystyrene (HIPS) ลกัษณะโดยทัว่ไปคล้ำย ๆ แผน่เอบีเอสแตกตำ่งกนัในด้ำนคณุสมบตัิในกำรน ำไปใช้งำน 
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ปัจจุบนับริษัทสำมำรถผลิตแผ่นเอบีเอส และแผ่นไฮอิมแพ็ค โพลีสไตลีน และแผ่นพลำสติกที่มีมลูค่ำเพิ่มอีกหลำกหลำย
ชนิด อำทิเช่น แผ่นอะคริลิคระบบเคร่ืองรีด ทัง้แผ่นเรียบและแผ่นลำยเกล็ดน ำ้แข็ง (Frost) แผ่น PMMA capped ABS 
และแผน่เรียบ PP และแผน่เรียบ HDPE และ LDPE เป็นต้น สำมำรถผลติในขนำดควำมหนำตัง้แต ่1.5 ถึง 10.0 มิลลเิมตร 
และมีขนำดหน้ำกว้ำงได้ถึง 2.5 เมตร โดยใช้เคร่ืองรีดทนัสมยัที่ได้น ำเข้ำจำกผู้ผลติเคร่ืองจกัรชัน้น ำในตำ่งประเทศ 
 
3.  การตลาดและภาวะอุตสาหกรรมการแข่งขัน 
 3.1 การพัฒนาทางการตลาด 

แผ่นอะคริลิค 
บริษัทให้ควำมส ำคญัต่องำนวิจัยและพฒันำเสมือนหนึ่งเป็นเคร่ืองมือทำงวิทยำศำสตร์ในกำรพฒันำผลิตภณัฑ์ทัง้

อะคริลิคและพลำสติกระบบเคร่ืองรีดอื่น ๆ ที่มีคุณสมบัติพิเศษ เป็นต้นว่ำ ช่วยประหยัดพลังงำน และเป็นมิตรต่อ
สิง่แวดล้อม ซึง่สำมำรถน ำไปใช้งำนได้หลำกหลำย เช่น ป้ำยไฟโฆษณำ หรือป้ำยไฟน ำแสง เป็นต้น นอกจำกนีแ้ล้วบริษัท
ยงัคงเดินหน้ำในกำรพฒันำเทคโนโลยีใหม่ๆ ในกำรแปรรูปและขึน้รูปชิน้งำนแผ่นที่มีขนำดใหญ่และแผ่นที่มีควำมหนำถึง 
40.0 มิลลเิมตร  รวมทัง้กำรพฒันำอยำ่งตอ่เนื่องของกำรผลิตแผ่นสขุภณัฑ์ หรือแผ่นอ่ำงอำบน ำ้ (bath sheet grade) ที่มี
คณุสมบตัิในกำรขึน้รูปง่ำยขึน้ และมีคณุสมบตัิในกำรก ำจดัแบคทีเรีย (anti-bacterial) เพื่อเพิ่มมลูคำ่และสนองตอบควำม
ต้องกำรของลกูค้ำทัง้ในประเทศและตำ่งประเทศ 
 

แผ่นเอบีเอส และแผ่นไฮอิมแพ็คโพลสีไตรีน 
บริษัทยงัคงให้ควำมส ำคญัในกำรพฒันำกำรปรับปรุงคณุภำพแผ่นดงักลำ่วให้ได้มำตรฐำนกำรผลิตแผ่นเอบีเอสและ

แผน่ไฮอิมแพคฯ และที่ส ำคญัคือกำรปรับปรุงคณุภำพแผน่ให้ได้ตรงตำมมำตรฐำนและควำมคำดหวงัของลกูค้ำแต่ละรำย 
ทัง้นีเ้พรำะบริษัทผลติแผน่ดงักลำ่วให้ลกูค้ำตำมค ำสัง่ซือ้ของแตล่ะรำย ซึ่งมีควำมแตกต่ำงกนัตัง้แต่วตัถดุิบที่ต่ำงกนั และ
มำตรฐำนสนิค้ำที่แตกตำ่งกนัในแตล่ะรำยด้วย 
 

บริษัทได้เพิ่มกำรท ำกำรตลำดแผน่ PE สตูรใหมแ่ละแผน่อะคริลคิระบบรีดที่ทนแรงกระแทกสงู (High Impact 
Extruded Acrylic Sheet) ที่สำมำรถใช้กบังำนประเภทตำ่ง ๆ เช่น ผลิตชิน้สว่นตำ่ง ๆของอตุสำหกรรมประดบัยนต์ และใช้
เป็นชิน้สว่นภำยในตู้แช่ และได้มกีำรพฒันำแผน่อะคริลคิระบบรีดที่มีสองชัน้ส ีหรือ dual colors โดยในเบือ้งต้นได้พฒันำ
แผน่สใีสประกบสขีำว และแผน่สใีสประกบสดี ำ และจะมีกำรพิจำรณำเพิ่มสอีื่น ๆ ในโอกำสตอ่ไป 
 

3.2 แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและภาวะการณ์แข่งขนัแผ่นอะคริลิค (cast acrylic sheet) 
โดยภำพรวมควำมต้องกำรในกำรใช้แผ่นอะคริลิคส ำหรับปี 2559 มีปริมำณน้อยลงเมื่อเทียบกบัปีที่ผ่ำนมำทัง้ตลำด

ภำยในประเทศและตลำดต่ำงประเทศที่ได้รับผลกระทบจำกภำวะเศรษฐกิจที่ยงัคงชะลอตวัลง ภำวะทำงกำรเมื อง กำร
ชะลอกำรใช้จ่ำยของผู้บริโภค และควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปลี่ยน ในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2558 ปริมำณกำรขำยใน
ประเทศลดลง และตำ่งประเทศเพิ่มขึน้เล็กน้อย แต่สำมำรถรักษำผลก ำไรไว้ได้โดยกำรเพิ่มสดัสว่นกำรขำยผลิตภณัฑ์ที่มี
มูลค่ำเพิ่มมำกขึน้และกำรผสมผสำนสดัส่วนกำรขำยในแต่ละช่องทำงจัดจ ำหน่ำย (Product and Customer Mix 
Strategy) อีกทัง้กำรควบคมุต้นทนุและโสหุ้ยกำรผลติ  ในคร่ึงปีหลงัของปี 2559 กำรจ ำหนำ่ยแผน่อะคริลคิภำยในประเทศ
เร่ิมดีขึน้ แต่กลุม่ลกูค้ำยำนยนต์ ได้รับผลกระทบจำกกำรชะลอตวัทำงเศรษฐกิจ และปัญหำทำงกำรเมืองท ำให้ยอดขำย
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และผลก ำไรลดลงอยำ่งมีนยัส ำคญั สว่นตลำดตำ่งประเทศได้ผลก ำไรเพิ่มขึน้จำกกำรออ่นตวัของค่ำเงินบำท ทำงบริษัทได้
ผลกัดนักำรขำยตำ่งประเทศมำกขึน้แตป่ริมำณควำมต้องกำรก็ยงัไมส่ำมำรถมำชดเชยตลำดภำยในประเทศที่ลดลงได้ 

บริษัทคำดว่ำควำมต้องกำรของแผ่นอะคริลิคในปี 2559 มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึน้แต่ยงัไม่กลบัคืนสู่ภำวะปกติและ
เศรษฐกิจโลกยงัไม่มีแนวโน้มที่ดีขึน้โดยเฉพำะตลำดในเอเซียแปซิฟิค สหรัฐอเมริกำ และตะวนัออกกลำง  ส่วนตลำดใน
ประเทศขึน้อยูก่บัควำมเช่ือมัน่ในกำรด ำเนินกิจกำรของคูค้่ำและกำรเพิ่มกำรบริโภคของผู้บริโภค ทิศทำงหรือแนวโน้มของ
รำคำวตัถดุิบโดยเฉพำะน ำ้ยำ MMA ที่จะปรับตวัลดลงในปีหน้ำ จำกกำรคำดกำรณ์ควำมต้องกำรบริโภคที่เร่ิมดีขึน้ ซึ่ง
นบัเป็นควำมท้ำทำยที่บริษัทจะต้องรักษำระดบัรำคำให้สอดคล้องกับต้นทนุกำรผลิต   อีกทัง้ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยที่มี
แนวโน้มเพิ่มสงูขึน้ตำมกำรปรับเงินเดือนค่ำแรง (wage increase plan) แต่ที่ส ำคญับริษัทจ ำเป็นที่ต้องปรับกลยทุธทำง
กำรตลำดกำรขำยของตลำดตำ่งประเทศตำมควำมเหมำะสม โดยกระจำยและเพิ่มตลำดในแตล่ะภมูิภำค ให้สอดคล้องกบั
ควำมต้องกำรและกำรแขง่ขนัท่ีสงูขึน้  
 

แผ่นพลาสตกิอื่นๆ ในระบบเคร่ืองรีด (extruded plastics) 
ผลิตภณัฑ์แผ่นพลำสติกระบบเคร่ืองรีด (extruded plastics) กว่ำร้อยละ 90% ของยอดจ ำหน่ำยในแต่ละปีจะเป็น

ยอดจ ำหนำ่ยในประเทศซึง่ในปี 2558 บริษัทได้ก ำหนดแผนในกำรเพิ่มกำรผลิตและจ ำหน่ำยแผ่นพลำสติกระบบเคร่ืองรีด
โดยกำรเน้นกำรขยำยฐำนลกูค้ำในประเทศให้ครอบคลมุประเภทกำรใช้งำน (market segmentations by applications) 
มำกขึน้แต่ผลกระทบทำงเศรษฐกิจและกำรเมืองท ำให้เกิดกำรชะลอตวัในควำมต้องกำรจำกอุตสำหกรรมประดบัยนต์ 
ยงัคงมีผลกระทบอยู่ จึงท ำให้กำรผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์แผ่นพลำสติกระบบเคร่ืองรีดโดยภำพรวมมีปริมำณลดลง
อยำ่งมำกในคร่ึงปีหลงั ทัง้นีบ้ริษัทได้ด ำเนินกำรขยำยตลำดในสว่นอื่น ๆ เพื่อมำทดแทนแตต้่องใช้เวลำอีกระยะหนึง่ 
 
4. การจัดหาวตัถุดิบ 

รำยละเอียดสดัสว่นกำรสัง่วตัถดุบิจำกในและตำ่งประเทศ 
                     หนว่ย : ล้ำนบำท 

 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

ยอดสั่งซือ้ ร้อยละ ร้อยละ ยอดสั่งซือ้ ร้อยละ ร้อยละ 

ในประเทศ 

ต่างประเทศ 

564.45 

36.10 

93.99 

6.01 

663.22 

14.09 

97.92 

2.08 

837.69 

24.60 

97.15 

2.85 

รวม 600.55 100.00 677.31 100.00 862.29 100.00 

  
5. นโยบายการผลิตที่ส าคัญ 
บริษัทได้ด ำเนินนโยบำยกำรผลติ ในหวัข้อหลกัที่ส ำคญัดงันี ้

1. กำรก ำหนดเป้ำหมำยด้ำนกำรเพิ่มผลผลติ กำรลดเปอร์เซ็นต์ควำมสญูเสีย กำรใช้วตัถดุิบที่เหมำะสมและกำรเพิ่ม
ประสทิธิภำพในกำรผลติ เป็นต้น 

2. กำรปรับปรุงกำรปรับปรุงเคร่ืองมือและอปุกรณ์ เพื่อลดเปอร์เซ็นต์กำรสญูเสียในระหว่ำงกำรผลิตลง และปรับปรุง
คณุภำพสนิค้ำให้ได้มำตรฐำน เป็นท่ียอมรับของลกูค้ำทัง้ในประเทศและตำ่งประเทศ 
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3. กำรจดัท ำแผนงำนเพื่อลดต้นทนุกำรผลติ (Cost Saving) เช่น กำรปรับปรุงขบวนกำรผลติ แผนงำนในกำรผลติ เป็น
ต้น เพื่อปรับปรุงต้นทนุในกำรผลติให้ลดลง ซึง่จะท ำให้สำมำรถแขง่ขนัในตลำดได้ 

4. บริษัทยงัคงให้ควำมส ำคญัในกำรยกระดบักำรพฒันำผลติภณัฑ์ใหม่โดยเฉพำะผลิตภณัฑ์พิเศษที่มีมลูค่ำเพิ่มโดย
ถือเป็นนโยบำยทำงกำรค้ำของบริษัท  

5. บริษัทให้ควำมส ำคญัตอ่กำรพฒันำทกัษะควำมรู้ของบคุลำกร แม้จะได้รับผลกระทบจำกภำวะเศรษฐกิจถดถอยทัว่
โลกก็ตำม ทัง้นี ้บริษัทยงัคงให้ควำมส ำคญัมำกตอ่กำรพฒันำบคุลำกร โดยจดัประเภทวิชำกำรอบรมที่หลำกหลำย 
และสง่เสริมให้มีกำรประชมุหำรือแลกเปลีย่นควำมคิดเห็นระหว่ำงองค์กรมำกขึน้ ซึ่งวตัถปุระสงค์ก็เพื่อให้เกิดกำร
พฒันำประสิทธิภำพกำรผลิตด้วยกำรสื่อสำรระหว่ำงกนัที่ดีและมีกำรร่วมกนัระดมควำมคิดเห็นกำรมีส่วนร่วมใน
ขบวนกำรแก้ปัญหำ ซึง่ทัง้หมดนีจ้ะสง่ผลประโยชน์ให้กบับริษัทในที่สดุ 

6. กำรพฒันำและยกระดบัคณุภำพสนิค้ำและบริกำรอยำ่งตอ่เนื่องโดยกำรรับฟังควำมคิดเห็น ควำมต้องกำร และข้อ      
ร้องเรียนต่ำง ๆ จำกลกูค้ำทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ และก ำหนดวิธีกำรที่เหมำะสมในกำรป รับปรุง พฒันำ
ผลติภณัฑ์ เพื่อควำมพงึพอใจสงูสดุของลกูค้ำ 

7. กำรให้ควำมส ำคญัต่อควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยัและสิ่งแวดล้อม ต่อพนกังำนและชุมชน ถือว่ำเป็นนโยบำย
อนัดบัต้นๆ ของบริษัท ที่ก ำหนดให้เป็นหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรและพนกังำนทกุคนท่ีต้องมีสว่นร่วม
และใช้ในกำรประเมินผลงำนเป็นส ำคญั 

 
6. ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม  
กำรด ำเนินกำรเพื่อลดผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมและปรับปรุงอยำ่งตอ่เนื่อง 
กำรด ำเนินกำรป้องกันผลกระทบที่อำจเกิดขึน้ต่อสิ่งแวดล้อม และผลกำรปฏิบตัิงำนจริงเมื่อเทียบกบัที่กฎหมำยก ำหนด 
สรุปเป็น ข้อ ๆ ได้ดงัตอ่ไปนี ้

1. ผลกระทบเก่ียวกบัสำรเคมี Polychlorinated Biphenyls ที่อำจร่ัวออกมำจำกหม้อแปลง 
 ปัจจบุนัไมม่ีกำรใช้สำรเคมีดงักลำ่วกบัหม้อแปลงทัง้  6 ชดุ ของโรงงำน 

2. ผลกระทบเก่ียวกบั แอสเบสตอส  
 ไมม่ีกำรใช้ แอสเบสตอส ในกระบวนกำรผลติ สว่นพืน้ที่ที่มีแอสเบสตอสคือ พืน้ที่ที่ใช้กระเบือ้งมงุหลงัคำ ซึ่ง

ได้ด ำเนินกำรเปลีย่นหลงัคำเป็น Metal sheet ไปแล้วบำงสว่น ส ำหรับพืน้ท่ีที่ยงัเป็นหลงัคำกระเบือ้ง ได้มีกำร
ตรวจวดัปริมำณแอสเบสตอสเพื่อเฝ้ำระวงัปัญหำเป็นประจ ำทกุปี ซึง่คำ่อยูใ่นเกณฑ์มำตรฐำน 

3. รำยกำรเก่ียวกบักำรจดัเก็บสำรเคมีที่ใช้อยูใ่นกระบวนกำรผลติ ภำยใต้กำรควบคมุมีดงัตอ่ไปนี ้
 ถงัน ำ้มนัเตำขนำดควำมจ ุ15 ตนั จ ำนวน 2 ถงั ได้จดัท ำก ำแพงคอนกรีตล้อมรอบเพื่อป้องกนักำรร่ัวไหลลงดิน 
และกกัเก็บกรณีร่ัวไหล 

 ถงัเก็บ Methyl Methacrylate (MMA) ขนำดควำมจุ 50 ตนั จ ำนวน 3 ถงั ได้จดัท ำก ำแพงคอนกรีตล้อมรอบ
เพื่อป้องกนักำรร่ัวไหลลงดิน และกกัเก็บกรณีร่ัวไหล และยงัมีระบบน ำ้สเปรย์ ใช้ในกรณีเกิดเหตฉุกุเฉิน 

 ถงัเก็บน ำ้ชนิดหอสงู ขนำดควำมจ ุ10 ตนั จ ำนวน 2 ถงั ใช้ส ำหรับโรงงำน Cast Plant และ Extrusion Plant 
 ถงัเก็บน ำ้ขนำด 5 ตนั ส ำหรับหม้อไอน ำ้ จ ำนวน 1 ถงั 

4. ของเสยีและกำรก ำจดั 
 ของเสยีที่เป็นขยะ เช่น กระดำษ พลำสติก และเศษขยะทัว่ไปจำกส ำนกังำน  ได้ท ำสญัญำกบัหน่วยงำนของ

เทศบำลเพื่อน ำไปก ำจดั 
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 ของเสียจำกกระบวนกำรผลิตในโรงงำนที่เป็นขยะอนัตรำย ได้จัดส่งให้บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน  จ ำกัด 
(มหำชน) ซึง่เป็นบริษัทท่ีได้รับอนญุำตในกำรจดักำรกำกอตุสำหกรรมอยำ่งถกูต้องตำมกฎหมำย 

 แผน่อะคริลคิที่เหลอืเศษจำกกำรตดัแผน่ รวบรวมขำยให้แก่ลกูค้ำตำ่งประเทศ 
 เศษโลหะจำกกำรท ำงำนของฝ่ำยซอ่มบ ำรุง รวบรวมขำยในประเทศ 

5. น ำ้ฝนท่ีตกลงในพืน้ท่ีโรงงำน 
 ในโรงงำนมีรำงระบำยน ำ้ตำมอำคำรตำ่ง ๆ ออกสูร่ำงระบำยน ำ้สำธำรณะ 

6. น ำ้เสยีที่ออกจำกโรงงำน 
 มีบอ่ดกัไขมนัก่อนท่ีน ำ้เสยีจะออกสูร่ำงระบำยน ำ้สำธำรณะและมีบอ่ปรับสภำพน ำ้เสยีอยูด้่ำนหลงัโรงงำน ได้

มีกำรตรวจสอบคณุภำพน ำ้ เพื่อตรวจว่ำน ำ้เสียที่ออกจำกโรงงำนต้องไม่มีกำรปนเปื้อนสำรเคมี โลหะหนกั 
ตำมที่กฎหมำยก ำหนด และผลกำรตรวจวดัคำ่ลำ่สดุไมเ่กินมำตรฐำนของกระทรวงอตุสำหกรรม  

7. อำกำศที่ออกจำกปลอ่ง 
 Casting Plant มีหม้อไอน ำ้ส ำหรับใช้งำนและส ำรองในกำรผลิต ผลกำรตรวจคณุภำพอำกำศจำกปลอ่ง อยู่

ในเกณฑ์มำตรฐำน  
 Extrusion Plant มีปลอ่งระบำยอำกำศในกระบวนกำรผลิต ผลกำรตรวจคณุภำพอำกำศจำกปลอ่ง อยู่ใน

เกณฑ์มำตรฐำน 
8. บริเวณที่เก็บสำรเคมี 

 มีกำรจดัเก็บ V65 (2,4 – Dunethyl Valeronitrile) ซึง่ใช้เป็น Catalyst ในกระบวนกำรผลติ โดยจดัพืน้ท่ีเก็บไว้
อยำ่งปลอดภยัควบคมุอณุหภมูิกำรจดัเก็บ พร้อมทัง้ติดตัง้อปุกรณ์แจ้งเหต ุในกรณีอณุหภมูิสงูผิดปกต ิ และ
มีแผนจดักำรกรณีเกิดเหตฉุกุเฉิน 

 
จำกกำรวิเครำะห์ผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมตำมรำยละเอียดด้ำนบน รวมทัง้ได้มีกำรจดัผู้ดแูลรับผิดชอบในแต่ละสว่นงำน
อยำ่งชดัเจน มีกฎระเบียบควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยัและสิง่แวดล้อม และมีกำรติดตำมงำนอยำ่งตอ่เนื่อง  จึงไม่ประสบ
ปัญหำด้ำนสิง่แวดล้อมในช่วงระยะเวลำที่ผำ่นมำ 
 
ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเพื่อควบคุมสิ่งแวดล้อมในช่วงปีที่ผ่านมาหรือในอนาคต 
คำ่ใช้จำ่ยในกำรควบคมุสิง่แวดล้อมในระยะ 3 ปี ได้แบง่ออกเป็นกลุม่ ๆ ได้ดงันี ้
 ค่ำใช้จ่ำยในกำรตรวจวัดด้ำนสิ่งแวดล้อมทัง้ภำยในโรงงำนและนอกโรงงำน เป็นกิจกรรมต่อเนื่อง ปีละประมำณ 

300,000 บำท 
 คำ่ใช้จำ่ยในกำรปรับปรุงอปุกรณ์ เคร่ืองจกัร บ ำรุงรักษำและอื่น ๆ เป็นกิจกรรมตอ่เนื่อง ปีละประมำณ 1,000,000 บำท 
 คำ่ใช้จำ่ยในกำรจดักำรของเสยี เป็นกิจกรรมตอ่เนื่อง ปีละประมำณ 300,000 บำท 
 คำ่ใช้จ่ำยในกำรเตรียมด ำเนินกำรพฒันำระบบบริหำรจดักำรด้ำนสิง่แวดล้อมตำมมำตรฐำน ISO14001 ประมำณปีละ 

200,000 บำท 
 
งานที่ยงัไม่ส่งมอบ 
-ไมม่ี 
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ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Factors) 
 

นอกเหนือจำกกำรก ำหนดปัจจยัควำมเสีย่งตอ่กำรด ำเนินกำรทำงธุรกิจที่ผู้บริหำรต้องมีกำรทบทวนปัจจยัควำมเสี่ยงในแต่
ละปี และน ำเสนอตอ่กรรมกำรพิจำรณำแล้ว บริษัทยงัได้ก ำหนดหวัข้อควำมเสีย่งที่อำจมีผลตอ่กำรผลติ ควำมเสีย่งต่อกำร
ประกอบธุรกิจและปัจจยัที่เก่ียวข้องกบักำรตลำดและแข่งขนั ควำมเสี่ยงในกำรบริหำรและกำรจดักำร  และควำมเสี่ยงที่
อำจมีจำกผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ ซึง่ได้วิเครำะห์ไว้ดงันี ้
 
1. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการผลิต 
 

ควำมเสีย่งที่เก่ียวกบักำรผลติที่มีควำมส ำคญัในกำรด ำเนินกำรธุรกิจของบริษัทที่พึงประเมินได้คงเป็นเร่ืองของควำมเสี่ยง
ในกำรจดัหำวตัถดุิบหลกัที่ใช้ในกำรผลติแผน่อะคริลคิและแผน่พลำสติกอื่นๆในระบบเคร่ืองรีด ซึ่งบริษัทเห็นว่ำควำมเสี่ยง
ด้ำนกำรจดัหำวตัถดุิบหลกัทัง้ MMA ที่เป็นวตัถดุิบหลกัในกำรผลิตแผ่นอะคริลิคแบบหลอ่ และเม็ดพลำสติกหลกัที่ใช้ใน
กำรผลติแผน่พลำสติกระบบเคร่ืองรีดเช่น ABS HIPS  PP PE PS นัน้ ล้วนแต่มีกำรท ำข้อตกลงในกำรสัง่ซือ้และมีกำรวำง
แผนกำรจดัซือ้ตำมปริมำณกำรวำงแผนกำรผลิตในแต่ละเดือน และมีกำรเก็บสต๊อกส ำรองเท่ำที่จ ำเป็นและมีกำรทบทวน
แผนทุกๆเดือนอยู่แล้ว อีกทัง้ยงัสำมำรถจัดซือ้จัดหำวตัถุดิบดงักล่ำวได้มำกกว่ำหนึ่งรำย  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตและ
จ ำหนำ่ยวตัถดุิบในประเทศ แตใ่นกรณีฉกุเฉินหรือจ ำเป็นบริษัทก็สำมำรถจดัหำจำกผู้ผลิตและจ ำหน่ำยในต่ำงประเทศได้
เช่นกนั ซึง่ในรอบสบิกวำ่ปีทีผำ่นมำไมเ่คยเกิดเหตกุำรณ์ขำดแคลนวตัถดุิบดงักลำ่วแตอ่ยำ่งใด 

อย่ำงไรก็ตำมควำมเสี่ยงที่เก่ียวกับวตัถุดิบที่อำจมีผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนในแต่ละปีคงเป็นเร่ืองของรำคำที่อำจ
เปลี่ยนแปลงไปในทำงบวกหรือลบได้อย่ำงที่อำจไม่คำดถึงได้ ซึ่งเป็นปัจจยัควำมเสี่ยงที่ส ำคญัที่ผู้บริหำรของบริษัทต้อง
ติดตำมสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนรำคำของวตัถดุิบที่อำจเปลี่ยนทัง้ในแง่บวกและในแง่ลบอย่ำงใกล้ชิด และต้อง
ติดตำมภำวะกำรแขง่ขนัของคูแ่ขง่ในอตุสำหกรรมเดียวกนัทัง้ในประเทศและตำ่งประเทศ ซึง่อำจมีทัง้ผลกระทบในเชิงบวก
และในเชิงลบ ซึ่งในบำงกรณีที่กำรแข่งขนัค่อนข้ำงรุนแรงและอำจมีกำรแข่งขนักนัมำกในด้ำนรำคำ  ซึ่งจะเป็นกำรยำกที่
บริษัทจะขึน้รำคำสินค้ำให้ได้มำกเท่ำที่ต้นทุนกำรผลิตสูงขึน้จำกรำคำวัตถุดิบที่เพิ่มขึน้มำก  จึงอำจกระทบต่อผล
ประกอบกำรได้เช่นกนั  
 
2. ความเสี่ยงในด้านการประกอบธุรกิจ 
 

2.1 ความเสี่ยงในด้านการแข่งขัน  ดงัที่กลำ่วแล้วข้ำงต้นเก่ียวกบัภำวะกำรแข่งขนัที่อำจมีผลกระทบจำกกำร
เปลีย่นแปลงรำคำวตัถดุิบหลกั ซึ่งที่ผ่ำนมำบริษัทได้เน้นในด้ำนกำรไม่แข่งขนัตดัรำคำแต่จะเลือกก ำหนดให้รำคำแปรผนั
ตำมภำวะกำรแข่งขนัที่ให้รำคำผลิตภณัฑ์ของบริษัทมีรำคำสงูในเกณฑ์ที่แข่งขนัได้ (premium but competitive prices) 
ทัง้นีปั้จจยัที่ส ำคญัก็คือกำรรักษำมำตรฐำนคณุภำพและกำรบริกำรเป็นส ำคญั  อีกทัง้บริษัทให้ควำมส ำคญัในเร่ืองกำร
บริกำรก่อนและหลงักำรขำยด้ำนเทคนิคในกำรใช้งำน (technical sales services) และกำรออกใบรับรองที่เก่ียวกบักำรใช้
งำนของผลติภณัฑ์ เชน่ weatherability test warranty เป็นต้น  

 

            นอกจำกนัน้บริษัทยงัให้ควำมส ำคญัต่อกำรพฒันำผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ  ตำมควำมต้องกำรของตลำดและเหมำะกับ
กำรใช้งำนเฉพำะทำง ซึง่ท ำให้มลูคำ่เพิ่มโดยไมจ่ ำเป็นต้องแขง่ขนัด้ำนรำคำมำกนกั 
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2.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน  ซึ่งบริษัทมีระบบกำรประกันผลกระทบดงักล่ำว
โดยเฉพำะระหว่ำงค่ำเงินบำทกบัเงินดอลลำร์สหรัฐฯ โดยกำรท ำ forward contract หรือ hedge กบัธนำคำรพำณิชย์ที่
บริษัทท ำธุรกรรมอยู ่และคงติดตำมสถำนกำรณ์ตลอดเวลำเพื่อพร้อมปรับกลยทุธ์ทำงกำรตลำดและกำรขำยในกำรรักษำ
สมดลุย์และควำมเสีย่งระหวำ่งกำรขำยในประเทศและตำ่งประเทศเทำ่ที่เห็นวำ่จ ำเป็นและเหมำะสมกบัสถำนกำรณ์นัน้ๆ 
 

2.3 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจัดซือ้จัดหาสินค้าของลกูค้ารายใหญ่ของบริษัท 
ควำมเสีย่งดงักลำ่วอำจมีผลกระทบโดยตรงหำกลกูค้ำรำยใหญ่เกิดเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรจดัซือ้อยำ่งไม่คำดถึงมำก่อน 
ซึ่งบริษัทคงต้องรักษำสดัสว่นกำรผลิตและจ ำหน่ำยไม่ให้สว่นแบ่งที่สงูมำกตกกบัลกูค้ำรำยหนึ่งรำยใดมำกเกินไป  แต่จะ
พยำยำมกระจำยกำรผลติและขำยให้มีหลำกหลำยลกูค้ำมำกขึน้เพื่อป้องกนัควำมเสี่ยงดงักลำ่วให้มำกที่สดุ และที่ส ำคญั
ต้องกระจำยสดัสว่นกำรผลติและกำรจ ำหนำ่ยให้ครอบคลมุอตุสำหกรรมกำรใช้งำนให้หลำกหลำยมำกขึน้เท่ำที่จะเป็นไป
ได้ซึ่งปัจจุบนับริษัทอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรตำมแนวนโยบำยกำรผลิตดงักล่ำวด้วยกำรปรับให้เคร่ืองรีดหลกัแต่ละตวั
สำมำรถผลติแผน่พลำสติกหลำกหลำยชนิดมำกขึน้เพื่อเพิ่มช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยสูก่ำรใช้งำนในอตุสำหกรรมอื่นๆมำก
ขึน้ 
 
3. ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ 
 

3.1 ความเสี่ยงจากการซือ้ขายระหว่างกันกับผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ แม้บริษัทจะมีกำรซือ้วตัถดุิบบำงรำยกำรซึ่ง
สว่นใหญ่จะเป็น MMA ซึง่เป็นวตัถดุิบหลกัในกำรผลติแผน่อะคริลคิแบบหลอ่กบัทำง Lucite International และหรือบริษัท
ในเครือขำ่ย แตก็่เป็นไปด้วยควำมโปร่งใสโดยมีกำรซือ้ขำยกนัในรำคำที่เป็นธรรมตำมรำคำตลำดที่สำมำรถตรวจสอบได้
จำกข้อมลูและรำยงำนควำมเคลือ่นไหวด้ำนรำคำของวตัถดุิบเคมีภณัฑ์ประเภทตำ่งๆ รวมทัง้รำคำMMA ที่มีกำรซือ้ขำยกนั
ในตลำดแตล่ะภมูิภำค ซึง่บริษัทมีกำรรับข้อมลูขำ่วสำรดงักลำ่วแทบทกุวนัท ำกำร  

อนึ่ง รำยกำรซือ้ขำยที่เช่ือมโยงระหว่ำงบริษัทกบั Lucite International ได้ผ่ำนกำรตรวจสอบอยู่เสมอว่ำมีกำร
ด ำเนินกำรถูกต้องและโปร่งใสจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ (Audit Committee) และยงัผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้
ตรวจสอบบญัชีรับอนญุำตที่ได้รับกำรแต่งตัง้ซึ่งจะตรวจสอบว่ำรำยกำรที่เช่ือมโยงกันนัน้มีกำรก ำหนดรำคำซือ้ขำยและ
เง่ือนไขที่อิงรำคำตลำดอยำ่งเป็นธรรมและสมเหตผุล 
 

  นอกจำกรำยกำรซือ้วตัถดุิบดงักลำ่วบริษัทยงัเลอืกใช้บริกำรตวัแทนขำยแผน่อะคริลคิในตลำดตำ่งประเทศในบำง
ประเทศเทำ่นัน้ท่ีทำง Lucite International มีส ำนกังำนขำยอยูใ่นประเทศนัน้ๆ เช่น ประเทศจีน เกำหลีใต้ อินโดนีเซีย เป็น
ต้น ซึง่จะมีกำรตกลงเร่ืองคำ่นำยหน้ำในแตล่ะแหง่ที่แตกตำ่งกนัตำมที่เห็นว่ำเหมำะสมร่วมกนั  ซึ่งหำกมีกำรเปลี่ยนแปลง
ใดๆในเร่ืองตวัแทนจ ำหนำ่ยภำยหลงั บริษัทก็เห็นวำ่ไมน่ำ่มีปัญหำแตอ่ยำ่งใดที่บริษัทจะสำมำรถสง่ตวัแทนขำยของบริษัท
ไปด ำเนินกำรรับช่วงกำรขำยและกำรตลำดในประเทศนัน้ๆแทนเนื่องจำกปัจจุบนัก็มีกำรสร้ำงควำมสมัพนัธ์กับลูกค้ำ
ตำ่งประเทศแทบทกุรำยอยูแ่ล้ว     
 

3.2 ความเสี่ยงจากการครอบง าของผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษัทในด้านการบริหารและการจัดการ แม้วำ่
กลุม่บริษัท Lucite International รวมทัง้บริษัทในเครือและบริษัทเอเซียติ๊ก อะคริลิค จ ำกดั ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของ
บริษัทในร้อยละ 76.40 ของทนุจดทะเบียนที่ออกช ำระเต็มมลูค่ำแล้ว ซึ่งในทำงทฤษฎีย่อมสำมำรถควบคมุมติที่ประชุมผู้
ถือหุ้นได้ ไมว่ำ่จะเร่ืองกำรแตง่ตัง้กรรมกำร หรือกำรขอมติในบำงเร่ืองที่ต้องใช้มติเสียงสว่นใหญ่ของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น  แต่
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ในทำงปฏิบตัิมิได้เป็นเช่นนัน้ เพรำะผู้ ถือหุ้นและกรรมกำรที่มำจำกกำรแต่งตัง้ของผู้ ถือหุ้นใหญ่จะเลือกกำรบริหำรกิจกำร
ด้วยควำมโปร่งใส ซึง่คณะกรรมกำรบริษัทมีกำรเลอืกสรรและแตง่ตัง้กรรมกำรอิสระสำมทำ่นท่ีเป็นอตัรำไมน้่อยกวำ่หนึง่ใน
สำมของจ ำนวนคณะกรรมกำรทัง้หมด ซึ่งกรรมกำรอิสระทัง้สำมท่ำนยังท ำหน้ำที่เป็นกรรมกำรตรวจสอบ  (Audit 
Committee) ซึ่งล้วนแต่เป็นผู้ทรงคณุวฒุิมีคณุสมบตัิครบถ้วนตำมที่ก ำหนดโดยตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย อีกทัง้
กรรมกำรอิสระทัง้สำมทำ่นล้วนเป็นมืออำชีพและมีควำมเช่ียวชำญในสำขำวิชำชีพต่ำงๆ ซึ่งทกุท่ำนต่ำงยึดมัน่ในหลกักำร
ธรรมมำภิบำล (Corporate Good Governance) และมีพืน้ฐำนในกำรบริหำรงำนเพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อบริษัทและ
ผู้ ถือหุ้นของบริษัทเป็นส ำคญั 

ดงัจะเห็นได้วำ่ที่ผำ่นมำคณะกรรมกำรบริหำร กรรมกำรอิสระ และคณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้ร่วมกนัท ำหน้ำทีใ่นฐำนะ
กรรมกำรบริษัทโดยได้ผำ่นกฎระเบียบในเร่ืองตำ่งๆเพื่อให้สอดคล้องกบักฏเกณฑ์ของตลำดหลกัทรัพย์ที่เก่ียวกบัเร่ืองธรร
มำภิบำลเพื่อให้บริษัทจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรัพย์ได้น ำไปประกอบเป็นนโยบำยของบริษัทในกำรบริหำรกิจกำรเพื่อ
ควำมยตุธิรรมและควำมโปร่งใส และในจดัท ำนโยบำยบริษัทในเร่ืองกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตคอรัปชัน่ (Anti-Corruption 
policy)  
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ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 

1.  สินทรัพย์หลักที่ส าคัญที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

บริษัทมีสนิทรัพย์หลกัที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจ  ณ  วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2559 ดงันี ้

                  (หนว่ย : ล้ำนบำท) 

ประเภททรัพย์สนิ 
ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าตาม
บัญชีสุทธิ 

หลักประกัน/ภาระผูกพัน 

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

เป็นเจ้ำของ 241.11                       - 

อำคำรและสว่นปรับปรุงอำคำร เป็นเจ้ำของ 42.00                - 

เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ เป็นเจ้ำของ 79.63                      - 

เคร่ืองตกแต่งติดตัง้และเคร่ืองใช้
ส ำนกังำนและยำนพำหนะ 

เป็นเจ้ำของ 9.01                      -         

สนิทรัพย์ระหวำ่งก่อสร้ำงและติดตัง้ เป็นเจ้ำของ  4.51                 - 

รวม  376.26  

 
หมายเหตุ  รำยกำรสินทรัพย์หลกัที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจ ตัง้อยู่ที่ 60-61 หมู่ 9 ถ.พทุธมณฑลสำย 4 ต.กระทุ่มล้ม         
อ.สำมพรำน จ.นครปฐม  73220 
 
ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าด าเนินงานและสัญญาบริการ 
 
บริษัทได้เข้ำท ำสญัญำเช่ำด ำเนินงำนที่เก่ียวข้องกับกำรเช่ำอำคำรและอุปกรณ์ และสญัญำจ้ำงบริกำรต่ำงๆ อำยุของ
สญัญำมีระยะเวลำตัง้แต ่1 ถึง 3 ปี บริษัทมีจ ำนวนเงินขัน้ต ่ำที่ต้องจ่ำยในอนำคตทัง้สิน้ภำยใต้สญัญำเช่ำด ำเนินงำนและ
สญัญำบริกำรท่ีบอกเลกิไมไ่ด้ ซึง่ต้องจ่ำยช ำระภำยในหนึง่ปีจ ำนวน 2 ล้ำนบำท 

หนังสือค า้ประกัน 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 บริษัทมีหนงัสือค ำ้ประกนัซึ่งออกโดยธนำคำรในนำมของบริษัทเหลืออยู่เป็นจ ำนวน 7 
ล้ำนบำท ซึง่เก่ียวเนื่องกบัภำระผกูพนัทำงปฏิบตัิบำงประกำรตำมปกติธุรกิจของบริษัท เพื่อค ำ้ประกนักำรใช้ไฟฟ้ำและอื่นๆ  
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2. สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน 

บริษัทมีสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่ส ำคัญในกำรประกอบธุรกิจคือ “เคร่ืองหมำยกำรค้ำ” โดยมีรำยละเอียดของแต่ละ
เคร่ืองหมำยกำรค้ำและวนัหมดอำย ุ ดงันี ้
 

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

                                             -ไมม่ี -  
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ส่วนที่ 2 การจัดการและการก ากับดูแลกจิการ 
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
 
บริษัทมีทนุจดทะเบียน 121,500,000.00 บำท แบ่งออกเป็น 121,500,000 หุ้น (หุ้นสำมญัจ ำนวน 121,500,000 หุ้น)     
มลูคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท หุ้นทัง้หมดได้ออกช ำระเต็มมลูคำ่แล้ว 
 

รายชื่อผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 
ณ วันที่ 30/12/2559 

ล าดับ 
ที่ 

ชื่อ/สกุล จ านวนหุ้น 
% ของจ านวน 
หุ้นทัง้หมด 

1. 
2. 
3. 

 

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

51,374,360 
   41,450,530 

25,510,080      
 

42.28 
34.12 
21.00 

 

 
 
 

 
ยอดรวมทุนช าระแล้ว 

     
118,334,970 

 

 
97.40 

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

การถอืครองหุ้นของกรรมการบริษัท 
รำยช่ือ จ ำนวนหุ้นต้นปี จ ำนวนหุ้นระหวำ่งปี จ ำนวนหุ้นปลำยปี 

1. นำงสำวแอนน่ี โซเฟีย เวียร์แมน ไมม่ีกำร 
ถือครองหุ้น 

- - 

2. นำยสจิุตร  ศรีเวทย์บด ี 16,300 16,300 16,300 
3. ดร.เบนจำมิน เจมส์ แฮร์รีส ไมม่ีกำร 

ถือครองหุ้น 
- - 

4. นำยทำโมส ึทำมำกิ ไมม่ีกำร 
ถือครองหุ้น 

- - 

5. นำยฮำนส์ เฮ็นริค เมลชวัร์ ไมม่ีกำร 
ถือครองหุ้น 

- - 

6. นำยรักชยั  สกลุธีระ ไมม่ีกำร 
ถือครองหุ้น 

- - 

7. ดร.อนพุนัธ์  กิจนิจชีวะ ไมม่ีกำร 
ถือครองหุ้น 

- - 

8. นำยแจน แดม ปีเดอร์เซน่ ไมม่ีกำร 
ถือครองหุ้น 

- - 

9. นำยกลุเวช  เจนวฒันวิทย์ ไมม่ีกำร 
ถือครองหุ้น 

- - 

 
 

การถอืครองหุ้นของผู้บริหารระดับสูง 
รำยช่ือ จ ำนวนหุ้นต้นปี จ ำนวนหุ้นระหวำ่งปี จ ำนวนหุ้นปลำยปี 

1.นำยวิวฒัน์  หอมละออ 2,000 2,000 2,000 
2. นำยธนวฒัน์  กลุประเสริฐรัตน์ 21,000 21,000 21,000 
3. นำยพงษ์สนิ  มว่งศรี 2,000 2,000 2,000 
4.  นำยธเนตร  ข ำเชิดชไูชย 2,000 2,000 2,000 
5. นำงสำวสมจิตร  บญุพิบลูย์มิตร ไมม่ีกำร 

ถือครองหุ้น 
- - 
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การจัดการ 
 

1.  โครงสร้างการจัดการ  
คณะกรรมการบริษัท  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2559  คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกลุม่บคุคลจ ำนวนรวมทัง้สิน้ 9 ทำ่น มีรำยช่ือ
ดงัตอ่ไปนี ้

1.  นำงสำวแอนน่ี โซเฟีย เวียร์แมน  ประธำนกรรมกำร   
2.  นำยสจิุตร ศรีเวทย์บด ี   รองประธำนกรรมกำร 

     3.  ดร.เบนจำมิน เจมส์ แฮร์รีส   กรรมกำรบริหำร 
     4.  นำยทำโมส ึทำมำกิ    กรรมกำรบริหำร 
     5.  นำยฮำนส์ เฮ็นริค เมลชวัร์   กรรมกำรบริหำร  
     6.  นำยรักชยั สกลุธีระ    กรรมกำรบริหำร 
     7.  ดร.อนพุนัธ์ กิจนิจชีวะ    ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ  

8.  นำยแจน แดม ปีเดอร์เซน่   กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ  
9.  นำยกลุเวช เจนวฒันวิทย์   กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ 

           โดยมี  นำยรักชยั  สกลุธีระ                            เป็นเลขำนกุำรบริษัท 
 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมกำรบริษัทมีอ ำนำจพิจำรณำก ำหนดและแก้ไขเปลีย่นแปลงช่ือกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงลำยมือช่ือผกูพนั บริษัทได้
กรรมกำร ผู้มีอ ำนำจลงลำยมือช่ือผกูพนับริษัท คือ “นำงสำวแอนนี่  โซเฟีย เวียร์แมน  นำยสจิุตร  ศรีเวทย์บดี  นำยฮำนส์ 
เฮ็นริค เมลชวัร์ และนำยรักชยั  สกลุธีระ กรรมกำรสองในสีท่ำ่นนี ้ลงลำยมือช่ือร่วมกนั และประทบัตรำส ำคญัของบริษัท” 
 
ภำยใต้ข้อบงัคบัของบริษัท และบทบญัญัติแห่งกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจ ำกดั คณะกรรมกำรมีอ ำนำจกระท ำกำร
ใดๆ ภำยในขอบแหง่วตัถปุระสงค์ของบริษัท คือ 

1. เป็นโจทก์ร้องทุกข์ ด ำเนินกำรตำมกระบวนพิจำรณำใดๆ ในนำมบริษัท ประนีประนอมยอมควำม หรือมอบ      
ข้อพิพำทใดๆ ให้อนญุำโตตลุำกำร 

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

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

บริษัท 
6. ถือหุ้น จดักำรบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชน และกระท ำธุรกิจเฉพำะอยำ่งร่วมกนักบับริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชน 
7. กำรกระท ำอื่นใดที่บุคคลธรรมดำอำจกระท ำได้ เว้นแต่โดยสภำพแห่งกำรกระท ำนัน้จะพึงกระท ำได้แต่เฉพำะ

บคุคลธรรมดำเทำ่นัน้ ทัง้นี ้ภำยใต้ขอบเขตวตัถปุระสงค์ของบริษัท 
8. จดัให้มีข้อมลูทำงกำรเงิน รำยงำนทำงกำรเงิน และระบบกำรควบคมุภำยในให้มีควำมถกูต้องและเพียงพอ 
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คณะกรรมการตรวจสอบ  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2559 คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบด้วยบคุคลจ ำนวนรวมทัง้สิน้ 3 ทำ่น มีรำยช่ือดงัตอ่ไปนี ้      
        1.  ดร.อนพุนัธ์ กิจนิจชีวะ   ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ         

 2.  นำยแจน แดม ปีเดอร์เซน่   กรรมกำรตรวจสอบ  
 3.  นำยกลุเวช เจนวฒันวิทย์   กรรมกำรตรวจสอบ  

             โดยมี  นำงสำวธณัย์จิรำ  คณุำธิปศรีตระกลู        เป็นเลขำนกุำรกรรมกำรตรวจสอบ 
 
ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดงัตอ่ไปนี ้   

1. สอบทำนให้บริษัทมกีำรรำยงำนทำงกำรเงินอยำ่งถกูต้องและเพียงพอ 
2. สอบทำนและให้ควำมเห็นเก่ียวกบักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีกำรบริหำรควำมเสีย่งและกำรควบคมุภำยในใน

เร่ืองควำมเพียงพอเหมำะสมตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ข้อก ำหนดของตลำด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย    

3. สอบทำนให้บริษัทปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์  ข้อก ำหนดของตลำด
หลกัทรัพย์และกฎหมำยที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท  

4. พิจำรณำ  คดัเลอืก  เสนอแตง่ตัง้และเสนอเลกิจ้ำงบุคคลซึง่มีควำมเป็นอิสระ  เพื่อท ำหน้ำที่เป็นผู้สอบบญัชี
ของบริษัทและเสนอคำ่ตอบแทนของบคุคลดงักลำ่ว 

5. ประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชีโดยไมม่ีฝ่ำยจดักำรเข้ำร่วมประชมุด้วยอยำ่งน้อยปีละครัง้ 
6. สอบทำนและก ำกบัดแูลรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั รำยกำรที่อำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ให้เป็นไปตำม

กฎหมำยและข้อก ำหนดของตลำดหลทัรัพย์   
7. พิจำรณำควำมเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบภำยใน และให้ควำมเห็นชอบในกำรแตง่ตัง้ โยกย้ำยถอดถอน และ

พิจำรณำควำมดีควำมชอบของผู้ตรวจสอบภำยใน 
8. จดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบที่ลงนำมโดยประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  และเปิดเผยไว้ใน

รำยงำนประจ ำปีของบริษัท  รำยงำนดงักลำ่วต้องประกอบด้วยข้อมลูอยำ่งน้อยตอ่ไปนี  ้
8.1 ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมถกูต้องครบถ้วนและเช่ือถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงิน 
8.2 ควำมเห็นเก่ียวกับควำมเพียงพอของกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี  กำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำร

ควบคมุภำยใน 
8.3 ควำมเห็นเก่ียวกบักำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ข้อก ำหนดของ

ตลำดหลกัทรัพย์ และกฎหมำยที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท  
8.4 ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของผู้สอบบญัชี 
8.5 ควำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 
8.6 จ ำนวนครัง้ของกำรประชมุ และกำรเข้ำร่วมประชมุของกรรมกำรตรวจสอบแตล่ะทำ่น 
8.7 ควำมเห็น หรือข้อสงัเกตโดยรวมของคณะกรรมกำรตรวจสอบจำกกำรปฏิบัติตำมกฎบตัรของ

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
8.8 รำยงำนท่ีเห็นวำ่ผู้ ถือหุ้น และผู้ลงทนุทัว่ไปควรทรำบภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่

ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท  
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9. ในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ หำกพบหรือมีข้อสงสยัวำ่มีรำยกำรหรือกำรกระท ำซึง่อำจมี
ผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ
รำยงำนต่อคณะกรรมกำรของบริษัท เพื่อด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในเวลำที่คณะกรรมกำรตรวจสอบ
เห็นสมควร   

9.1 รำยกำรท่ีเกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 
9.2 กำรทจุริต สิง่ผิดปกติ หรือมีควำมบกพร่องที่ส ำคญัในระบบควบคมุภำยใน 
9.3 กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์  ข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์ หรือ 

กฎหมำยที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท   

หำกคณะกรรมกำรบริษัท หรือผู้บริหำรไม่ด ำเนินกำรให้มีกำรปรับปรุงภำยในเวลำที่ก ำหนด  กรรมกำร
ตรวจสอบรำยใดรำยหนึ่งอำจรำยงำนว่ำมีรำยกำร หรือกำรกระท ำตำมข้อ 9.1, 9.2 และ 9.3 ต่อส ำนกังำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์หรือตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย   

10.  จดัให้มกีำรประเมินตนเองอยำ่งน้อยปีละครัง้ และรำยงำนตอ่คณะกรรมกำรบริษัท 
11. ในกรณีกรรมกำรตรวจสอบลำออกก่อนครบวำระกำรด ำรงต ำแหนง่  กรรมกำรตรวจสอบควร แจ้งต่อบริษัท

ล่วงหน้ำหนึ่งเดือนพร้อมเหตุผล  เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัท หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจำรณำแต่งตัง้
กรรมกำรทำ่นอื่นท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนทดแทนบคุคลที่ลำออก 

12. ปฏิบตัิงำนอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 

คณะกรรมกำรตรวจสอบปฏิบัติงำนภำยในขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท และ
รับผิดชอบตอ่คณะกรรมกำรบริษัทโดยตรง สว่นคณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบกำรด ำเนินงำนของบริษัทต่อผู้ ถือหุ้น 
ผู้มีสว่นได้เสยี และบคุคลทัว่ไป 

 
กรรมการผู้จัดการ 
นำยสจิุตร  ศรีเวทย์บดี   ด ำรงต ำแหนง่หน้ำที่ กรรมกำรผู้จดักำร ซึง่มีขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ดงันี ้ 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ 

1. พิจำรณำแตง่ตัง้ โยกย้ำย ถอดถอน เลกิจ้ำงหรืออนมุตักิำรลำออก ของพนกังำนทกุระดบั 
2. พิจำรณำผลตอบแทนพนักงำนซึ่งรวมถึงเงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์อื่น รวมถึงกำรปรับผลตอบแทน

ประจ ำปีของพนกังำนทกุระดบั   
3. พิจำรณำอนมุตัิก ำหนดและเปลีย่นแปลงเง่ือนไขทำงกำรค้ำตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
4. พิจำรณำอนมุตัิกำรซือ้สนิทรัพย์ถำวรในวงเงิน ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
5. พิจำรณำด ำเนินกำรที่เก่ียวข้องกับกำรบริหำรงำนทัว่ไปของบริษัท แต่ไม่รวมถึงกำรด ำเนินกำรที่เก่ียวกับกำร

ได้มำและจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน โดยกำรด ำเนินกำรในเร่ืองดงักล่ำวให้
เป็นไปตำมประกำศตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และกฎหมำยอื่นที่เก่ียวข้อง 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2559  ผู้บริหำรของบริษัทประกอบด้วยกลุม่บคุคล จ ำนวนรวมทัง้สิน้ 18 ทำ่น มีรำยช่ือ
ดงัตอ่ไปนี ้  

1. นำยสจิุตร  ศรีเวทย์บด ี   กรรมกำรผู้จดักำรและผู้จดักำรฝ่ำยพำณิชย์ 
2. นำยรักชยั  สกลุธีระ   ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 
3. นำยววิฒัน์  หอมละออ   ผู้จดักำรฝ่ำยโรงงำน 
4. นำยธนวฒัน์  กลุประเสริฐรัตน์  ผู้จดักำรฝ่ำยทรัพยำกรบคุคล/กฎหมำย 
5. นำยพงษ์สนิ  มว่งศรี   ผู้จดักำรฝ่ำยควำมปลอดภยัฯ และระบบงำน 
6. นำยธเนตร  ข ำเชิดชไูชย   ผู้จดักำรฝ่ำยโลจิสติคส์ 
7. นำงสำวสมจิตร  บญุพิบลูย์มิตร  ผู้จดักำรฝ่ำยบญัชี/กำรเงิน  
8. นำยโยทิน  ธ ำรงเสำวภำคย์   ผู้จดักำรฝ่ำยผลติ คำสติง้ 
9. นำยไพรัช   ข ำด ี    ผู้จดักำรฝ่ำยผลติ เอ็กซ์ทรูชัน่ 
10. นำยพงศ์ธร  ช่ืนเจริญ   ผู้จดักำรฝ่ำยวศิวกรรม 
11. นำงหนึง่ฤทยั  บญุเพ็ชร   ผู้จดักำรฝ่ำยวจิยั และเทคนิค  
12. นำยวิทยำ  มงคลขจิต   ผู้จดักำรฝ่ำย เทคนิคอล เซ็นเตอร์ 
13. นำยอดุมศกัดิ์  เทียนจนัทร์   ผู้จดักำรฝ่ำยคลงัสนิค้ำและจดัสง่ 
14. นำยพงศ์สนัต์  อศัวะศิริจินดำ  ผู้จดักำรฝ่ำยขำยและผลติภณัฑ์  
15. นำงจนัจิรำ  ทมุสอน            ผู้จดักำรฝ่ำยขำยตำ่งประเทศ  
16. นำงสำวธณัย์จิรำ  คณุำธิปศรีตระกลู  ผู้ตรวจสอบภำยใน 
17. นำงสมปอง  อศัวะศิริจินดำ   ผู้จดักำรแผนกธุรกำรขำย (ในประเทศ) 
18. นำงมสัยำ  รุ่งเรือง    เลขำนกุำรกรรมกำรผู้จดักำร 

 
2.  การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 
      กำรสรรหำและเลอืกตัง้กรรมกำรของบริษัทให้กระท ำโดยที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ทัง้นีห้ลกัเกณฑ์และวิธีกำรดงัตอ่ไปนี  ้
 กรรมกำรบริษัท จะสรรหำบคุคลจำกผู้ที่มีคณุวฒุิ วยัวฒุิ และพิจำรณำด้ำนประสบกำรณ์ของกำรท ำงำนและน ำเสนอ

ตอ่ที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท  เพื่อพิจำรณำคดัเลอืกและได้รับกำรเห็นชอบจำกที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท  
 เสนอรำยช่ือกรรมกำรบริษัทดงักลำ่วเพื่อขออนมุตัิจำกที่ประชมุผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจำรณำอนมุตัิให้เลือกบคุคลนัน้เข้ำเป็น

กรรมกำรบริษัทอยำ่งเป็นทำงกำรตอ่ไป   
 โดยกรรมกำรแต่ละรำยจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมำ

ประชมุและมีสทิธ์ิออกเสยีง โดยมีหลกัเกณฑ์ดงันี ้ 
1. ผู้ ถือหุ้นทำ่นหนึง่มคีะแนนเสยีงเทำ่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง 
2. ในกำรเลอืกกรรมกำรอำจใช้วิธีออกเสยีงลงคะแนนเลอืกกรรมกำรเป็นรำยบคุคลครำวละทำ่น หรือครำวละหลำย

ทำ่นรวมกนัเป็นคณะ หรือด้วยวิธีกำรอื่นใดก็ได้ตำมแตท่ี่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในกำรลงมติแต่ละครัง้
ผู้ ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตำมข้อ 1. ทัง้หมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่ท่ำนใดหรือคณะใดมำกน้อย
เพียงใดไมไ่ด้ 

3. กำรออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมกำรให้ใช้เสยีงข้ำงมำก หำกมีคะแนนเสยีงเทำ่กนัให้ประธำนท่ีประชมุเป็นผู้
ออกเสยีงชีข้ำดองค์ประกอบ กำรแต่งตัง้คณะกรรมกำร ตำมข้อ  22 และ 50 ของข้อบงัคบัของบริษัท กรรมกำร
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หนึ่งในสำมจะต้องออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ เมื่อมีกำรประชุมสำมัญประจ ำปีทุกครัง้ โดยกำรคัดเลือก
กรรมกำรท่ีต้องออกตำมวำระเมื่อครบเทอม ซึง่จะคดัเลอืกจำกกรรมกำรท่ีอยู่ในต ำแหน่งนำนที่สดุ  และประธำน
จะขอให้ที่ประชุมพิจำรณำให้เลือกตัง้กรรมกำรใหม่เพื่อให้คณะกรรมกำรครบตำมจ ำนวน ส ำหรับกำรสรรหำ
ผู้บริหำรเป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ของกรรมกำรผู้จดักำรตำมที่ได้กลำ่วมำแล้วข้ำงต้น 

 ในกรณีที่ต ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่น นอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ให้คณะกรรมกำรเลือกบุคคล ซึ่งมี
คณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจ ำกดัเข้ำมำเป็นกรรมกำรแทนในกำรประชุม
คณะกรรมกำรในครำวถัดไป เว้นแต่วำระของกรรมกำรจะเหลือน้อยกว่ำสองเดือน  มติของคณะกรรมกำรต้อง
ประกอบด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวำ่สำมในสีข่องจ ำนวนกรรมกำรท่ียงัเหลอือยู ่บคุคลซึง่เข้ำเป็นกรรมกำรแทน จะอยู่
ในต ำแหนง่กรรมกำรได้เพียงเทำ่วำระท่ียงัเหลอือยูข่องกรรมกำรท่ีตนแทน 
 

3.  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 
กรรมการ 
ในปี พ.ศ.2559  บริษัทจ่ำยค่ำตอบแทนรวมให้กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ จ ำนวน 3 ท่ำน  และ
กรรมกำรบริหำรจ ำนวน 1 ทำ่น (นำยสจิุตร  ศรีเวทย์บดี) เท่ำกบั  1,671,000.00 บำท   โดยจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนประจ ำปี
จ ำนวน 1,456,000.00 บำท และคำ่เบีย้ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ จ ำนวน 5 ครัง้ เป็นจ ำนวนเงินทัง้สิน้ 89,000.00 
บำท คำ่เบีย้ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท จ ำนวน 5 ครัง้ เป็นจ ำนวนเงินทัง้สิน้ 101,000.00 บำท และคำ่เบีย้ประชมุผู้ ถือหุ้น 
1 ครัง้ เป็นจ ำนวนเงิน 25,000.00 บำท 
 
ผู้บริหาร 
ในระหว่ำงปี พ.ศ.2559 บริษัทจ่ำยค่ำตอบแทนที่เป็นตวัเงินรวมให้กับกรรมกำรผู้จดักำรและเจ้ำหน้ำที่บริหำรเท่ำกับ  
35,336,714.75 บำท  โดยเป็นค่ำตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน โบนสั และค่ำตอบแทนอื่นๆ นอกจำกนี ้บริษัทได้จ่ำยเงิน
สมทบเข้ำกองทนุส ำรองเลีย้งชีพส ำหรับผู้บริหำรเป็นจ ำนวนเงินรวม 1,379,186.25 บำท 
 
ค่าตอบแทนอื่น 
-  ไมม่ี – 
 
4. การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
บริษัทได้ประกำศเป็นนโยบำยตัง้แตปี่ พ.ศ. 2539 ในกำรท่ีให้ผู้บริหำรรวมทัง้พนกังำนของบริษัทยึดถือกฎข้อบงัคบัว่ำด้วย
เร่ือง “จรรยำบรรณในกำรท ำงำน” หรือที่เรียกวำ่ “Business Ethic” พนกังำนจะต้องปฏิบตัิตำมค ำสัง่ และข้อควรปฏิบตัิที่
บริษัทจดัท ำขึน้เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรจ ำแนกประเภทเอกสำร กำรจดักำรระบบเอกสำร และข้อมลูทำงอีเลคโทรนิคส์  
พนกังำนทกุคนจะต้องรับผิดชอบในกำรเรียนรู้เพื่อท ำควำมเข้ำใจตอ่ค ำสัง่ที่บงัคบัใช้    ข้อมลูที่จดัท ำขึน้ภำยในกลุม่บริษัท
ถือเป็นทรัพย์สนิของบริษัท ที่พนกังำนไมส่ำมำรถน ำไปเผยแพร่แก่บคุคลภำยนอก (เว้นแต่กรณีที่ต้องแสดงเอกสำรตำมที่
กฎหมำยก ำหนด) โดยไม่ได้รับอนุญำตจำกผู้มีอ ำนำจโดยตรงพนกังำนจะต้องปฏิบตัิตำมค ำสัง่ พนกังำนจะต้องไม่น ำ
ข้อมลูควำมลบัท่ีได้รับจำกกำรท ำงำนในฐำนะพนกังำนไปใช้เพื่อแสวงหำผลประโยชน์สว่นบคุคล 
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5.  บุคลากร 
จ ำนวนพนกังำนของบริษัท  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2559  แบง่ได้ดงันี ้
สำยงำนส ำนกังำน      40 ทำ่น 
สำยงำนผลติ    269  ทำ่น 
รวม                  309      ทำ่น 
 
ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2559 บริษัทจ่ำยค่ำตอบแทนที่ เป็นตัวเงินรวมให้กับพนักงำนทุกประเภทรวมกันเท่ำกับ  
109,753,694.75 บำท โดยเป็นค่ำตอบแทนในรูปเงินเดือน โบนสั และค่ำตอบแทนอื่นๆ นอกจำกนีใ้นระหว่ำงปี 2559  
บริษัทได้จ่ำยเงินสมทบเข้ำกองทนุส ำรองเลีย้งชีพ เป็นจ ำนวนเงินรวมทัง้สิน้  4,018,070.75 บำท ในระยะ 3 ปีที่ผ่ำนมำ 
บริษัทไมม่ีกำรเปลีย่นแปลงจ ำนวนพนกังำนอยำ่งมีนยัส ำคญั หรือมีข้อพิพำทด้ำนแรงงำนท่ีส ำคญั 
 
6.  นโยบายที่ส าคัญในการพฒันาพนักงาน 
บริษัทมีนโยบำยกำรพฒันำพนกังำน ซึ่งทัง้นีน้โยบำยดงักล่ำวเป็นส่วนหนึ่งของนโยบำยคุณภำพว่ำ บริษัทจะจัดกำร
ฝึกอบรมอย่ำงต่อเนื่องให้กบัพนกังำนทุกท่ำน เพื่อให้ตระหนกัในกำรมีสว่นรับผิดชอบในกำรปรับปรุงคณุภำพสินค้ำและ
บริกำรตอบสนองควำมพึงพอใจของลกูค้ำ โดยก ำหนดเป็นนโยบำย และแผนฝึกอบรมประจ ำปี โดยมีลกัษณะกำรอบรม 
ตำมแผนซึ่งประกอบด้วยกำรฝึกอบรม และทบทวนด้ำนควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน  กำรเปลี่ยนแปลงกรรมวิธีหรือ
เทคโนโลยีกำรผลิตใหม่ๆ กำรเพิ่มควำมสำมำรถในกำรท ำงำนให้กับบุคลำกรของบริษัท กำรพฒันำบคุลำกร เพื่อให้
สอดคล้องกบักำรพฒันำองค์กร และอื่นๆ   
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การก ากับดูแลกจิการ 

นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมกำร บริษัท ไทยโพลอีะคริลิค จ ำกดั (มหำชน) มีหน้ำที่ด ำเนินธุรกิจให้เป็นไปในทำงที่ก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุ
ตอ่ผู้ ถือหุ้น รวมถึงสร้ำงควำมเป็นธรรมกบัผู้มีสว่นได้เสียทกุฝ่ำย ควบคู่ไปกบักำรสร้ำงสรรค์สินค้ำและบริกำรที่มีคณุภำพ
เพื่อตอบสนองตอ่ควำมต้องกำรของลกูค้ำ 

คณะกรรมกำรบริษัทได้ใช้หลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีเป็นบรรทดัฐำนในกำรควบคมุกำรบริหำรจดักำรธุรกิจให้มีควำม
โปร่งใสและเป็นธรรม เพื่อผลประโยชน์ร่วมกนัของผู้ ถือหุ้นของบริษัท ผู้มีสว่นได้เสยีรวมทัง้สงัคมและชุมชนที่บริษัทด ำเนิน
กิจกำรอยู ่

บริษัทได้เผยแพร่คูม่ือกำรก ำกบัดแูลกิจกำร จรรยำบรรณในกำรท ำงำน และนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทจุริตบนเว๊บไซต์ของ
บริษัทแล้ว 

โดยสรุปสำระส ำคญักำรด ำเนินกำรด้ำนกำรก ำกบัดแูลกิจกำรเป็นดงันี ้

1.  สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

            สิทธิของผู้ ถือหุ้ นครอบคลมุสิทธิขัน้พืน้ฐำนต่ำงๆ ทัง้ในฐำนะนกัลงทุนในหลกัทรัพย์และในฐำนะเจ้ำของบริษัท  
เช่น  สทิธิในกำรซือ้ ขำย  โอนหลกัทรัพย์ที่ตนถืออยู ่  สทิธิในกำรที่จะได้รับเงินปันผล  สิทธิในกำรประชุมผู้ ถือหุ้น  สิทธิใน
กำรแสดงควำมคดิเห็นหรือตัง้ค ำถำมใดๆ ในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น รวมถึงสทิธิในกำรร่วมตดัสนิใจในเร่ืองส ำคญัของบริษัท เช่น 
กำรเลอืกตัง้กรรมกำร และกำรเสนอแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิ ข้อบงัคบัของบริษัท และรับทรำบผลกำรประชมุ เป็นต้น   

2. การปฏิบัตต่ิอผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

          บริษัทปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทกุรำยทกุกลุม่โดยเท่ำเทียมกนั ไม่ว่ำจะเป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่หรือผู้ ถือหุ้นรำยย่อย เป็นผู้
ลงทนุทัว่ไปหรือผู้ลงทนุสถำบนัทัง้จำกในประเทศหรือตำ่งประเทศ ผู้ ถือหุ้นทกุรำยมีสิทธิพืน้ฐำนในฐำนะผู้ ถือหุ้นเท่ำเทียม
กนั โดยไมข่ึน้กบัเพศ อำย ุเชือ้ชำติ สญัชำติ  ศำสนำ ควำมเช่ือ หรือฐำนะทำงสงัคม  

3.    การค านึงถงึบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย    
         บริษัทด ำเนินกิจกำรด้วยควำมรับผิดชอบต่อผู้มีสว่นได้สว่นเสียทกุฝ่ำย โดยมุ่งหวงัให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกนั ด้วย
เหตนุี ้บริษัทจึงค ำนึงอยู่เสมอว่ำกำรบริหำรจดักำรและกำรด ำเนินงำนใดๆ ของบริษัทจะต้องไม่สร้ำงควำมเสียหำยหรือ
สง่ผลกระทบตอ่สทิธิของผู้มีสว่นได้สว่นเสยี 
 
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

กำรเปิดเผยข้อมลูเป็นดชันีวดัควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินกำรท่ีส ำคญั เป็นปัจจยัส ำคญัในกำรสร้ำงควำมเช่ือมัน่
ให้กบันกัลงทนุและผู้มีสว่นได้เสียทกุฝ่ำย  บริษัทจึงให้ควำมส ำคญักบักำรเปิดเผยข้อมลูที่ถกูต้อง แม่นย ำ และสร้ำงช่อง
ทำงกำรเปิดเผยข้อมลูที่หลำกหลำยเพื่อให้ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีทกุฝ่ำยสำมำรถเข้ำถึงข้อมลูได้โดยง่ำย  
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5.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
5.1 องค์ประกอบของกรรมการ 

 ตำมกฏข้อบงัคบั คณะกรรมกำรจะต้องประกอบด้วยกรรมกำรไมน้่อยกวำ่ 9 ทำ่น โดยในจ ำนวนนีป้ระกอบไป
ด้วยกรรมกำรอิสระ 3  ทำ่น ผู้บริหำรระดบัสงู 2 ทำ่น และจ ำนวนที่เหลือจะต้องเป็นตวัแทนจำกผู้ ถือหุ้นหลกั
ของบริษัท 

5.2 การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ 

 เพื่อให้มีกำรแบ่งแยกหน้ำที่ระหว่ำงกำรก ำหนดนโยบำยและกำรบริหำรงำนประจ ำ รวมทัง้เพื่อให้กรรมกำร
สำมำรถสอดส่องดูแลและประเมินผลกำรบริหำรงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ บริษัทจึงก ำหนดให้หน้ำที่
ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้จัดกำรแยกออกจำกกนัและต้องไม่ด ำรงต ำแหน่งโดยบคุคลเดียวกนั ทัง้นี ้
เพื่อให้มัน่ใจว่ำมีกำรถ่วงดุลอ ำนำจอย่ำงเหมำะสม โดยประธำนกรรมกำรมีบทบำทในกำรเป็นผู้ ก ำหนด
นโยบำย ส่วนกรรมกำรผู้ จัดกำรมีหน้ำที่บริหำรงำนประจ ำของบริษัท ทัง้นี ้บริษัทได้ด ำเนินกำรแต่งตัง้
ประธำนกรรมกำรซึ่งไม่ได้เป็นกรรมกำรอิสระตำมที่ระบใุนแนวทำงปฏิบตัิของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย แตไ่ด้มีกำรเปิดเผยสว่นได้เสยีทัง้หมดตอ่คณะกรรมกำรแล้ว อยำ่งไรก็ตำม คณะกรรมกำรได้มอบหมำย
ให้มีคณะกรรมกำรอิสระหนึง่ทำ่นเป็นผู้ก ำหนดหวัข้อกำรประชมุของคณะกรรมกำร 

5.3 คุณสมบัติของกรรมการ 

1. กรรมการบริษัท ต้องมีคณุสมบตัิที่เหมำะสม ประกอบด้วยผู้ เช่ียวชำญในงำนสำขำต่ำง ๆมีวิสยัทศัน์และ
ควำมเป็นผู้น ำ มีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีศีลธรรมจริยธรรม และมีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรที่ดีและ
ท ำงำนของตนเองได้เยี่ยงมืออำชีพ 

2. กรรมการตรวจสอบ ต้องเป็นกรรมกำรอิสระ มีคุณสมบตัิเก่ียวกับควำมเป็นอิสระตำมประกำศตลำด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ืองคณุสมบตัิและขอบเขตกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ  และ
อย่ำงน้อย 1  คนต้องมีควำมรู้และประสบกำรณ์เพียงพอที่จะสำมำรถท ำหน้ำที่ในกำรสอบทำนควำม
นำ่เช่ือถือของงบกำรเงิน 

3. กรรมการอิสระ ต้องมีคุณสมบตัิควำมเป็นอิสระตำมประกำศตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเร่ือง
คณุสมบตัิและขอบเขตกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ  อำทิเช่น   
 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1  ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย  

บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง  ทัง้นี ้ให้นับรวมกำรถือหุ้ นของผู้ ที่เ ก่ียวข้องของ
กรรมกำรอิสระรำยนัน้ ๆ ด้วย 

 ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรท่ีมีสว่นร่วมในกำรบริหำร ลกูจ้ำง พนกังำน ที่ปรึกษำที่ได้เงินเดือนประจ ำ 
หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมบริษัท รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อำจมีควำม
ขดัแย้งในส่วนได้เสีย ยกเว้นว่ำควำมสมัพนัธ์นัน้ได้สิน้สดุลงก่อนวนัที่ได้มีกำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำร
อิสระเป็นระยะเวลำไมน้่อยกวำ่สองปี 

 ไม่มีหรือเคยมีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่
อำจมีควำมขดัแย้ง ในลกัษณะที่อำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอยำ่งอิสระของตน 
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 ไมเ่ป็นหรือไมเ่คยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อำจมี
ควำมขดัแย้ง และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำรซึ่งไม่ใช่กรรมกำรอิสระ  ผู้บริหำรหรือหุ้นส่วน
ผู้จดักำรของส ำนกังำนสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ
นิติบคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้งสงักดัอยู่ 

 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริกำรทำงวิชำชีพ (รวมถึงกำรเป็นที่ปรึกษำทำงกฎหมำยหรือที่ปรึกษำ
ทำงกำรเงิน) ซึ่งได้รับค่ำบริกำรเกินกว่ำสองล้ำนบำทต่อปีจำกบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม หรือนิติบคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้งในสว่นได้เสีย ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้ ให้บริกำรทำงวิชำชีพเป็นนิติ
บคุคล ให้รวมถึงกำรเป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำรซึ่งไม่ใช่กรรมกำรอิสระ  ผู้บริหำร หรือหุ้นส่วน
ผู้จดักำรของผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพนัน้ด้วย 

 ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท ำให้ไม่สำมำรถแสดงควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเก่ียวกับกำรด ำเนินงำนของ
บริษัท 

 ด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยได้ไมเ่กิน 5 แหง่ 

5.4  วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ 

เพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด ก ำหนดให้ทุกปี กรรมกำรจะต้องออกจำกต ำแหน่งใน
อตัรำหนึง่ในสำม ทัง้นี ้กรรมกำรซึง่พ้นจำกต ำแหนง่นีอ้ำจได้รับเลือกตัง้ใหม่ได้ นอกจำกนี ้บริษัทมีกำรก ำหนด
นโยบำยให้กรรมกำรอิสระมีวำระในกำรด ำรงต ำแหน่งไม่เกินเก้ำปีนบัจำกวันแรกที่ได้รับกำรแต่งตัง้ เมื่อหมด
วำระเก้ำปี กรรมกำรอิสระอำจด ำรงต ำแหน่งต่อได้หำกคณะกรรมกำรได้มีกำรทบทวนอย่ำงรอบคอบถึงควำม
อิสระของกรรมกำรอิสระท่ีครบวำระนัน้ 

5.5  การแต่งตัง้และถอดถอนกรรมการ 

กรรมกำรบริษัทหนึง่ในสำมจะต้องออกจำกต ำแหนง่ตำมข้อบงัคบัของบริษัท  อย่ำงไรก็ตำม กรรมกำรบริษัทที่
ครบวำระด ำรงต ำแหน่ง อำจได้รับกำรพิจำรณำเสนอช่ือต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้เป็นกรรมกำรบริษัท
ต่อเนื่องได้ และเมื่อมีกรรมกำรบริษัทท่ำนใดพ้นจำกต ำแหน่ง หรือมีเหตใุดที่กรรมกำรบริษัทไม่สำมำรถอยู่ได้
จนครบวำระให้ผู้ที่ได้รับต ำแหน่งแทนอยู่ในต ำแหน่งนัน้เพียงเท่ำวำระของกรรมกำรบริษัทที่พ้นจำกต ำแหน่ง
เหลอือยู ่

  



บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ ำกดั (มหำชน) ข้อมลูประจ ำปี 2559 

30 
 

แนวปฏิบัตใินการด าเนินการ 

1.  สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

1.1  กำรประชมุผู้ ถือหุ้น 
ก. บริษัทก ำหนดให้มีกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นภำยในเวลำไมเ่กิน 4 เดือนนบัแตว่นัสิน้สดุรอบปีบญัชี ในกรณี

ที่มีควำมจ ำเป็นเร่งดว่นต้องเสนอวำระเป็นกรณีพิเศษ อนัได้แก่ เร่ืองที่กระทบหรือเก่ียวข้องกบัผลประโยชน์
ของผู้ ถือหุ้น หรือเป็นเร่ืองที่ต้องได้รับกำรอนมุตัิจำกผู้ ถือหุ้นตำมเง่ือนไขกฎเกณฑ์หรือกฎหมำยต่ำงๆ ทำง
บริษัทจะเรียกประชมุวิสำมญัผู้ ถือหุ้นเป็นกรณีไป 

ข. ในปี 2559  บริษัทได้จดัให้มีกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น ในวนัท่ี 26 เมษำยน 2559 ณ โรงแรมรอยลัซิตี ้ห้อง
บำงกอกน้อย ชัน้ 3  ถนนบรมรำชชนนี  แขวงบำงบ ำหรุ  เขตบำงพลดั กรุงเทพฯ 

ค. ไมม่ีกำรเรียกประชมุวิสำมญัผู้ ถือหุ้นในระหวำ่งปี 2559 
ง. บริษัทตระหนกัถงึควำมส ำคญัของกำรปกป้องสทิธิและกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรใช้สทิธิของผู้ ถือหุ้น 
จ. บริษัทมีกำรก ำหนดนโยบำย เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้รับกำรปฏิบตัิโดยเทำ่เทียมกนัและเป็นไปด้วยควำมยตุิธรรม 

ดงันี ้
o กำรสนบัสนนุให้มีกำรใช้สทิธิ 

I. บริษัทสนบัสนนุผู้ ถือหุ้นทกุคนในกำรใช้สิทธิโดยเทำ่เทยีมกนั 
II. ผู้ ถือหุ้นทุกคนได้รับกำรสนบัสนุนให้เข้ำร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น รวมทัง้กำรรับฟังควำมคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะตอ่คณะกรรมกำร 

o กำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเข้ำร่วมและลงคะแนนเสยีงในกำรประชมุ 
บริษัทสนบัสนนุกำรมีสว่นร่วมของผู้ ถือหุ้นในกำรตดัสนิใจในเร่ืองส ำคญั รวมถึงกำรลงคะแนนเสยีงใน
กำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น โดยทกุมติจะได้รับกำรลงคะแนนออกเสยีง 

o กำรบอกกลำ่วเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นลว่งหน้ำ 
บริษัทจะด ำเนินกำรบอกกล่ำวเชิญประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ นล่วงหน้ำ รวมทั ง้เปิดเผยข้อมูลส ำคัญ 
ขอบเขต และขัน้ตอนตำ่งๆที่เก่ียวข้องกบักำรประชมุ รวมถึงขัน้ตอนกำรลงคะแนนเสียงส ำหรับแต่ละ
มติอย่ำงครบถ้วน ทัง้นี ้บริษัทจะด ำเนินกำรเพื่อให้มัน่ใจว่ำข้อมูลทัง้หมดที่เก่ียวข้องกบักำรประชุม
สำมญัผู้ ถือหุ้นจะถกูจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นทกุคนลว่งหน้ำ 21 วนั (แตต้่องไมน้่อยกวำ่ 7 วนั) เพื่อให้ผู้ ถือหุ้น
มีเวลำเพียงพอในกำรศกึษำข้อมลูก่อนเข้ำประชุม นอกจำกนี ้บริษัทจะแจ้งประกำศข้อมลูข้ำงต้นใน
เว็บไซต์ของบริษัทก่อนกำรสง่แจ้งเชิญประชมุ 

o กำรเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นถำมค ำถำมและแสดงควำมคิดเห็นในกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น 
ในกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นทกุครัง้ บริษัทจะเปิดโอกำสให้ผู้ เข้ำร่วมประชมุทกุรำยถำมค ำถำม แสดง
ควำมคิดเห็นและน ำเสนอข้อเสนอแนะตำ่งๆ 
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1.2  กำรเปิดเผยมติกำรประชมุผู้ถือหุ้น 

บริษัทจะด ำเนินกำรจดัสง่รำยงำนสรุปผลกำรลงมติตำมที่ประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นให้ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยภำยในวนัเดียวกนัหลงัจำกเสร็จสิน้กำรประชมุ และจดัสง่รำยงำนกำรประชุมผู้ ถือหุ้น (โดยแยกวำระชดัเจน) 
โดยระบจุ ำนวนกรรมกำรท่ีเข้ำประชมุ/ ลำประชมุ ข้อซกัถำมของผู้ ถือหุ้นและข้อชีแ้จงของคณะกรรมกำร รวมถึง
ผลกำรนบัคะแนนในแต่ละวำระ ให้แก่ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ภำยในก ำหนด 14 วนั และน ำส่งให้
กระทรวงพำณิชย์ภำยในก ำหนด 30 วนัหลงัจำกกำรเสร็จสิน้กำรประชมุ นอกจำกนีบ้ริษัทจะเผยแพร่รำยงำนกำร
ประชมุบนเว็บไซต์ของบริษัท 

 
2.  การปฏิบัตต่ิอผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียม 

2.1  กำรเสนอวำระกำรประชมุเพิม่เติมและเสนอช่ือบคุคลเพื่อแตง่ตัง้เป็นกรรมกำร 
ก.  เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยมีสว่นในกำรก ำกบัดแูลบริษัท บริษัทได้ก ำหนดหลกัเกณฑ์ รวมทัง้ขัน้ตอน เพื่อให้ผู้ ถือ

หุ้นสว่นน้อยเสนอวำระ และช่ือบคุคลที่จะแตง่ตัง้เป็นกรรมกำรตอ่บริษัทลว่งหน้ำ 
ข.  บริษัทจะด ำเนินกำรแจ้งหลกัเกณฑ์ข้ำงต้นบนเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงแจ้งข่ำวประกำศให้ทรำบในเว็บไซต์ 

ของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

2.2  กำรอ ำนวยควำมสะดวกแกผู่้ ถือหุ้น 
เนื่องด้วยผู้ ถือหุ้นสว่นใหญ่ที่มำเข้ำร่วมกำรประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นคนไทย ดงันัน้  จึงใช้ภำษำไทยในกำรด ำเนินกำร
ประชมุ อยำ่งไรก็ตำม บริษัทได้จดัท ำเว็บไซต์ของบริษัทเป็น 2 ภำษำ 

2.3  กำรมอบฉนัทะ 
เพื่อรักษำสิทธิให้ผู้ ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้ำประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นด้วยตนเอง ผู้ ถือหุ้นสำมำรถมอบฉันทะให้ผู้อื่น 
หรือกรรมกำรอิสระของบริษัทท่ำนใดท่ำนหนึ่งจำกกรรมกำรอิสระที่เข้ำร่วมประชุมทัง้หมด ซึ่งบริษัทจะระบุ
รำยช่ือไว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะตำมแบบที่กระทรวงพำณิชย์ก ำหนดเพื่อให้สำมำรถเป็นผู้ เข้ำประชมุและออกเสียง
ลงมติแทนผู้ ถือหุ้นได้โดยไม่มีเง่ือนไข กรณีที่ผู้ ถือหุ้นมอบฉันทะให้กับผู้อื่น บริษัทจะให้สิทธิและปฏิบตัิต่อผู้ รับ
มอบฉนัทะเสมือนเป็นผู้ ถือหุ้น โดยบริษัทจะแสดงแบบฟอร์มหนงัสอืมอบฉนัทะและรำยละเอียดขัน้ตอนตำ่งๆ บน
เว็บไซต์ของบริษัทลว่งหน้ำก่อนวนัประชมุ 30 วนั ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นสำมำรถสอบถำมข้อมลูเพิ่มเติมได้ทัง้ทำงโทรศพัท์
หรือช่องทำงอื่นๆ ของบริษัท เช่น เว็บไซต์ อีเมล เป็นต้น 
 

3. การค านึงถงึบทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
 

 ผู้ถอืหุ้น 

บทบำทหน้ำที่ของบริษัท คือ ด ำเนินธุรกิจให้เกิดก ำไรอย่ำงยัง่ยืนโดยตัง้มัน่อยู่บนหลกักำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
(Corporate Governance) ควบคู่ไปกับกำรดแูลสงัคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility) 
เพื่อให้นกัลงทนุมัน่ใจวำ่บริษัทจะเป็นบริษัทท่ีให้ผลตอบแทนที่ดีและมีควำมยัง่ยืน นอกจำกนี ้บริษัทได้จดัช่องทำงให้ผู้ ถือ
หุ้ นสำมำรถติดต่อ หรือร้องเ รียนในเ ร่ืองที่อำจท ำให้เกิดควำมเสียหำยต่อบริษัทผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัท 
(www.thaipolyacrylic.com) หรือผำ่นทำงเลขำนกุำรกรรมกำรผู้จดักำร  (email : masaya.rungrueng@lucite.com)    
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 พนักงาน   

บริษัทให้ควำมส ำคญักบัพนกังำนทกุคนและถือวำ่พนกังำนเป็นสนิทรัพย์ที่มีคณุคำ่ของบริษัท บริษัทสนบัสนนุและมี
แผนพฒันำให้พนกังำนทุกคนมีควำมรู้และพฒันำศกัยภำพของตนเองให้สงูขึน้อย่ำงต่อเนื่อง และสำมำรถน ำมำพฒันำ
ปรับใช้กับกำรท ำงำนให้ดีและยั่งยืน นอกจำกนี ้บริษัทได้น ำเสนอสวัสดิกำรต่ำงๆ ที่ ดีและมีประโยชน์ให้กับพนกังำน 
รวมถึงกำรจดัสถำนท่ีท ำงำนท่ีมีควำมปลอดภยั และมีระบบอำชีวะอนำมยัที่ดี กำรพฒันำทกัษะควำมรู้ตำ่งๆ 

 

 ลูกค้า   

บริษัทค ำนึงถึงควำมพึงพอใจสงูสดุและควำมจงรักภกัดีในผลิตภณัฑ์ของลกูค้ำเป็นส ำคญั โดยน ำเสนอผลิตภณัฑ์
และบริกำรที่มีคุณภำพมำตรฐำนระดับโลกในรำคำที่เหมำะสม บริษัทให้ควำมส ำคัญกับควำมพึงพอใจของลูกค้ำ 
เนื่องจำกลกูค้ำเป็นผู้ที่ซือ้สินค้ำและบริกำรจำกบริษัท โดยน ำเสนอผลิตภณัฑ์ที่มีคุณภำพในรำคำที่เป็นธรรม มีควำม
รับผิดชอบต่อลกูค้ำ และมุ่งมัน่พฒันำสินค้ำและให้บริกำรอย่ำงครบวงจร ปลอดภัย ใส่ใจในคุณภำพกำรบริกำร เพื่อ
ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของลกูค้ำ นอกจำกนี ้บริษัทน ำระบบกำรบริหำรงำนด้ำนคุณภำพ ควำมมัน่คงปลอดภัย       
อำชีวอนำมยั และสิง่แวดล้อมมำใช้ในกำรด ำเนินงำน  เพื่อมุง่เน้นกำรบริหำรคณุภำพ และสง่มอบผลิตภณัฑ์และบริกำรที่
สร้ำงควำมพงึพอใจให้แก่ลกูค้ำ 

 

 คู่ ค้า  

บริษัทให้ควำมส ำคญักบัคู่ค้ำและปฏิบตัิต่อคู่ค้ำอย่ำงเสมอภำคบนพืน้ฐำนของกำรแข่งขนัที่เป็นธรรม โดยมีสว่นได้
เสยีร่วมกนัในกำรด ำเนินธุรกิจ ท ำให้เกิดควำมไว้วำงใจ ควำมสมัพนัธ์อนัดี และกำรร่วมมือกนัในกำรพฒันำศกัยภำพและ
กำรเพิ่มประสิทธิภำพทำงธุรกิจ เพื่อกำรเป็นพนัธมิตรทำงธุรกิจในระยะยำว คู่ค้ำถือเป็นปัจจยัส ำคญัสูค่วำมส ำเร็จทำง
ธุรกิจโดยกำรช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั บริษัทปฏิบตัิตอ่คูค้่ำอยำ่งเสมอภำคและปฏิบตัิตำมสญัญำอย่ำงเคร่งครัด  บริษัทให้
ควำมส ำคญักบักระบวนกำรจดัซือ้จดัหำ  โดยมีกำรก ำหนดขัน้ตอนกำรจดัซือ้จดัหำ เพื่อให้เกิดควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้  
และก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุร่วมกนั 

บริษัทก ำหนดให้คู่ค้ำปฏิบตัิตำมกฎระเบียบด้ำนควำมปลอดภยัเก่ียวกบักำรท ำงำนและกำรใช้เคร่ืองมือตลอดจน
ระเบียบข้อบังคับต่ำง ๆอย่ำงเคร่งครัด โดยเฉพำะในกำรท ำงำนที่มีผลกระทบต่อควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัยและ
สิง่แวดล้อม  

บริษัทมีกำรจดัท ำทะเบียนผู้ ค้ำ (Approved  Vendor List) โดยผำ่นกระบวนกำรคดัเลอืกอยำ่งละเอียด และได้มีกำร
สอบทำนคูม่ือกำรปฏิบตัิงำนของผู้ขอขึน้ทะเบียนเป็นคูค้่ำ เพื่อให้มัน่ใจวำ่ภำยใต้ขัน้ตอนหรือวิธีกำรในกำรคดัเลอืกคู่ค้ำจะ
ได้ผู้ ค้ำที่มีประสทิธิภำพสงูและสำมำรถสง่มอบสนิค้ำ/ บริกำรได้ตรงกบัควำมต้องกำรของบริษัท   

 

 เจ้าหนี ้ 

บริษัทให้ควำมส ำคญัในกำรรักษำควำมสมัพนัธ์กบัเจ้ำหนี ้เพื่อให้เกิดควำมมัน่ใจและควำมไว้วำงใจร่วมกนั บริษัทได้
ปฏิบตัิตำมเง่ือนไขข้อตกลง พนัธสญัญำที่มีตอ่เจ้ำหนีท้กุรำยอยำ่งเคร่งครัด  

บริษัทปฏิบตัิตำมเง่ือนไขข้อก ำหนดของสญัญำเงินกู้ อย่ำงเคร่งครัด มีควำมรับผิดชอบและโปร่งใส โดยไม่ปกปิด
ข้อมลู หรือข้อเท็จจริงอนัจะท ำให้เกิดควำมเสยีหำยแก่เจ้ำหนี ้ 
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 คู่แข่งทางการค้า 

บริษัทด ำเนินธุรกิจกับคู่แข่งทำงกำรค้ำอย่ำงเป็นธรรมในรูปแบบที่ถูกต้องตำมกฎหมำยสำกลและเป็นไปตำม
จรรยำบรรณธุรกิจ บริษัทมีนโยบำยในกำรดแูลและด ำเนินธุรกิจอยำ่งมีจริยธรรม โปร่งใส มีกำรแขง่ขนัอย่ำงเป็นธรรมกบัคู่
แขง่ขนั โดยไมแ่สวงหำข้อได้เปรียบทำงธุรกิจที่ได้มำอยำ่งไมเ่ป็นธรรม ซึง่กรอบกำรด ำเนินงำนของนโยบำยดงักลำ่วเป็นไป
ตำมกฎหมำยที่เก่ียวข้องและเป็นไปตำมจรรยำบรรณธุรกิจ บริษัทไม่อนญุำตให้มีกำรลว่งรู้หรือเก็บรักษำข้อมลูควำมลบั
ทำงธุรกิจของคู่แข่งทำงกำรค้ำ ละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำหรือควำมลบัทำงกำรค้ำ รวมถึงรูปแบบของกำรสมรู้ร่วมคิด    
ใดๆ ที่ขดัแย้งกบักฎหมำยและกฎระเบียบที่มีอยู่ 

 

 ชุมชนและสังคม   

บริษัทให้ควำมส ำคญัต่อกำรมีสว่นร่วมและควำมเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนและสงัคม โดยให้ควำมร่วมมือแก่ชุมชนและ
สงัคม และหน่วยงำนทำงกำรที่เก่ียวข้อง เพื่อไม่ให้เกิดรำยกำรค้ำหรือกับคู่ค้ำที่อำจเป็นอนัตรำยต่อชุมชนและสงัคม
โดยรวม    

 
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษัทรณรงค์ให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนที่ดี 
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน และสร้ำงกลไกในกำรรับเร่ืองร้องเรียนที่เหมำะสม และเป็นธรรมส ำหรับทัง้ผู้ ร้องเรียนและผู้
ถกูร้องเรียน  

ส ำหรับกำรร้องเรียนบริษัทเปิดโอกำสให้บคุคลทัว่ไปสำมำรถร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมของกรรมกำร ผู้บริหำร และ
พนกังำนที่ไม่เหมำะสมหรือขดัต่อจรรยำบรรณธุรกิจของบริษัทต่อเลขำนกุำรกรรมกำรผู้จดักำร  และ/หรือฝ่ำยทรัพยำกร
บุคคล  โดยบริษัทจะรับฟังทุกข้อร้องเรียนอย่ำงเสมอภำค โปร่งใส เอำใจใส่และให้ควำมเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ำย มีกำร
ด ำเนินกำรท่ีเหมำะสม  

บริษัทเปิดเผยข้อมลูของบริษัทและงบกำรเงินต่อตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่ำงครบถ้วน ถกูต้อง เพียงพอ 
และทนัเวลำ นอกจำกนี ้บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อให้เกิดควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินธุรกิจ โดยเปิดเผย
รำยงำนเก่ียวกบันโยบำยกำรก ำกบัดแูลกำรด ำเนินงำน รวมถึงผลกำรปฏิบตัิตำมนโยบำย ซึง่มีรำยละเอียดดงันี  ้

ก. เปิดเผยนโยบำยผลตอบแทนของกรรมกำร 
ข. เปิดโอกำสให้บคุคลทัว่ไป ซึง่รวมถึงบคุคลในชมุชนและสถำบนัตำ่งๆ ในกำรสง่ค ำถำมผำ่นทำงเวบ็ไซต์ของบริษัท 

หรือติดตอ่โดยตรงถึงกรรมกำรผู้จดักำร หรือผู้บริหำรระดบัสงูเพื่อท ำกำรนดัหมำย  
ค. ตระหนกัถึงข้อเท็จจริงว่ำกรรมกำรบำงท่ำนมีภมูิล ำเนำในต่ำงประเทศ และอำจไม่สำมำรถเข้ำร่วมกำรประชุม

คณะกรรมกำรบริษัทได้ทกุครัง้ โดยคณะกรรมกำรบริษัทสนบัสนนุให้กรรมกำรทกุทำ่นเข้ำร่วมประชมุในวำระกำร
ประชมุที่มีควำมส ำคญั เช่น กำรพิจำรณำอนมุตัิกำรลงทนุในโครงกำรขยำยโรงงำน และกำรพิจำรณำอนมุตัิงบ
กำรเงินและงบประมำณประจ ำปี เป็นต้น 
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5.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ   
5.1  กรรมการบริษัท 
 ก ำหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ กลยทุธ์และนโยบำย และมีกำรทบทวนแผนกลยทุธ์อยำ่งตอ่เนื่อง        
 ติดตำมและรับผิดชอบต่อกำรด ำเนินงำนของบริษัท โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้

เสยี   
 รักษำผลประโยชน์ของบริษัทโดยไมแ่สวงหำประโยชน์สว่นตน หรือกระท ำกำรใดๆ ที่ขดัแย้งกบัผลประโยชน์ของ

บริษัท    
 ตัง้มัน่ในหลกัธรรมมำภิบำล  

    

 5.2  กรรมการตรวจสอบ 

 จดัท ำกฎบตัรวำ่ด้วยกำรตรวจสอบภำยในของคณะกรรมกำรตรวจสอบให้สอดคล้องกบัขอบเขตควำมรับผิดชอบ 
กฎบตัรต้องได้รับอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัทและมีกำรสอบทำนควำมเหมำะสมของกฎบตัรดงักลำ่วอย่ำง
น้อยปีละ 1 ครัง้ 

 สอบทำนให้บริษัทมีกระบวนกำรกำรรำยงำนทำงกำรเงินอยำ่งถกูต้องและนำ่เช่ือถือ 

 สอบทำนกำรด ำเนินงำนของบริษัทให้ถูกต้องตำมกฎหมำยของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ตลอดจนกฎหมำยอื่นที่เก่ียวข้องกบักำรด ำเนินธุรกิจของ
บริษัท 

 สอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรตรวจสอบภำยในท่ีดี และควำมเป็นอิสระของหนว่ยตรวจสอบภำยใน 

 พิจำรณำรำยกำรที่เก่ียวโยงกันหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์หรือมีโอกำสเกิดกำรทุจริตที่
อำจมีผลกระทบตอ่กำรปฏิบตัิงำนของบริษัทให้เป็นไปตำมกฎหมำยและข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์ 

 ให้ข้อแนะน ำแก่คณะกรรมกำรธนำคำรในกำรพิจำรณำแต่งตัง้ โยกย้ำย  เลื่อนขัน้เลื่อนต ำแหน่ง และกำร
ประเมินผลงำนของหวัหน้ำหนว่ยตรวจสอบภำยใน 

 พิจำรณำคดัเลือก เสนอแต่งตัง้ เสนอเลิกจ้ำง และเสนอค่ำตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทต่อคณะกรรมกำร
บริษัท  

 พิจำรณำแนวทำงกำรบริหำรจดักำรควำมเสี่ยงตำมระดบัควำมเสี่ยงขององค์กรและระดบัควำมเสี่ยงของกำร
ปฏิบตัิงำนท่ีอำจสง่ผลกระทบตอ่ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท    

 สอบทำนกระบวนกำรร้องเรียนและกำรแจ้งเบำะแสกำรทจุริต (whistleblowing) เพื่อให้สอดคล้องตำมหลกักำร
ก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี  

 5.3  กรรมการอิสระ 
ให้เป็นไปตำมหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรตรวจสอบ  
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5.4  การประชุมคณะกรรมการ   
5.4.1  การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมกำรบริษัทจะต้องจดัให้มีกำรประชุมอย่ำงน้อย 3 เดือนครัง้ตำมข้อบงัคบับริษัท  และก ำหนดวนั
ประชมุลว่งหน้ำตลอดทัง้ปี โดยเลขำนกุำรบริษัทจะสง่หนงัสอืเชิญประชมุ และเอกสำรประกอบกำรประชมุให้
กรรมกำรแต่ละท่ำนก่อนกำรประชุมเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 7 วัน  เพื่อให้กรรมกำรมีเวลำเพียงพอในกำร
พิจำรณำ 

ในปี  2559  มีกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัทจ ำนวน 5 ครัง้ สรุปผู้ เข้ำร่วมกำรประชมุ ดงันี ้

รำยช่ือ 
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กำ
ร 
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กำ
รอ
ิสร
ะ 

หมำยเหต ุ

นำงสำวแอนน่ี  โซเฟียร์ เวียร์แมน 4/5     
นำยสจิุตร  ศรีเวทย์บดี  5/5    
ดร.เบนจำมิน เจมส์ แฮร์รีส   3/5   
นำยทำโมส ึ ทำมำกิ   3/5  เข้ำรับต ำแหนง่แทนนำยเอียน แลมเบิร์ต โดยมีผล

ตัง้แตว่นัท่ี 26 เมษำยน 2559 
นำยฮำนส์ เฮ็นริค เมลชวัร์   2/2  เข้ำรับต ำแหนง่กรรมกำรอีกครัง้แทนนำยเชฐ  พฒันกลุ 

โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี 24 มิถนุำยน  2559 
นำยรักชยั  สกลุธีระ     5/5   
ดร.อนพุนัธ์  กิจนิจชีวะ    5/5  
นำยแจน แดม ปีเดอร์เซน่    4/5  
นำยกลุเวช  เจนวฒันวิทย์    4/5  
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5.4.2. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบก ำหนดให้มีกำรประชมุอยำ่งน้อยปีละ 4  ครัง้ และก ำหนดวนัประชุมลว่งหน้ำตลอด
ทัง้ปี  โดยเลขำนกุำรคณะกรรมกำรตรวจสอบจะส่งหนงัสือเชิญประชุมและเอกสำรประกอบกำรประชุมให้
กรรมกำรแต่ละท่ำนก่อนกำรประชุมเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 5 วัน เพื่อให้กรรมกำรมีเวลำเพียงพอในกำร
เตรียมกำรประชมุ 

ในปี 2559 มีกำรประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ 5 ครัง้ สรุปผู้ เข้ำร่วมกำรประชมุ ดงันี ้

รำยช่ือ 
ครั
ง้ท
ี่ 1/

25
59

 

ครั
ง้ท
ี่ 2/

25
59

 

ครั
ง้ท
ี่  3

/25
59

 

ครั
ง้ท
ี่  4

/25
59

 

ครั
ง้ท
ี่  5

/25
59

 

รว
ม 

หมำยเหต ุ

ดร.อนพุนัธ์  กิจนิจชีวะ / / / / / 5/5  
นำยแจน แดม ปีเดอร์เซน่ / / / / / 5/5  
นำยกลุเวช  เจนวฒันวิทย์ / /  / / 4/5  

 
5.5  ค่าตอบแทนกรรมการ 

กรรมกำรของบริษัทจะไม่ได้รับผลตอบแทนใด ๆ ในกำรเข้ำมำเป็นกรรมกำร ยกเว้นคณะผู้บริหำร กรรมกำรอิสระ 
และรองประธำนกรรมกำร ซึ่งจะได้รับค่ำตอบแทนและผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆ จำกบริษัท ทัง้นี ้คณะกรรมกำร
บริษัทได้พิจำรณำแล้วว่ำค่ำตอบแทนกรรมกำรและค่ำเบีย้ประชุมมีควำมเหมำะสมเมื่อเทียบกบับริษัทอื่นในกลุ่ม
อตุสำหกรรมเดียวกนั 
ในปี 2559 บริษัทมีกำรจ่ำยคำ่ตอบแทนกรรมกำร ดงันี ้

รำยช่ือ ต ำแหนง่ 
คำ่ตอบแทนกรรมกำร 

หมำยเหต ุคำ่ตอบแทน
ประจ ำปี 2559 

คำ่เบีย้
ประชมุรวม 

นำยสจิุตร  ศรีเวทย์บดี รองประธำนกรรมกำร / 
กรรมกำรผู้จดักำร 

208,000 24,000 เข้ำรับต ำแหนง่กรรมกำรผู้จดักำร ตัง้แต่
วนัท่ี 1 กรกฏำคม 2559 

ดร.อนพุนัธ์  กิจนิจชีวะ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  
กรรมกำรอิสระ  

416,000 77,000  

นำยกลุเวช  เจนวฒันวิทย์ กรรมกำรตรวจสอบ  
กรรมกำรอิสระ 

416,000 54,000  

นำยแจน แดม ปีเดอร์เซน่ กรรมกำรตรวจสอบ  
กรรมกำรอิสระ 

416,000 60,000  

 
5.6 การปฐมนิเทศกรรมการ 

บริษัทจดัให้มีกำรปฐมนเิทศกรรมกำรท่ีเข้ำรับต ำแหนง่ใหม่ เพื่อให้กรรมกำรใหมไ่ด้รับทรำบนโยบำยธุรกิจ รวมทัง้
ข้อมลูที่เก่ียวข้อง เช่น โครงสร้ำงทนุ ผู้ ถือหุ้น ผลกำรด ำเนินงำน ข้อมลูระบบตำ่งๆ ท่ีใช้งำนภำยในบริษัท รวมทัง้กฎหมำย 
กฎเกณฑ์ตำ่งๆ ซึง่เป็นข้อมลูที่เป็นประโยชน์ส ำหรับกำรเป็นกรรมกำร 
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5.7 การสรรหากรรมการ 
 บริษัทจัดให้มีกระบวนกำรสรรหำและแต่งตัง้กรรมกำรที่มีควำมชัดเจนและโปร่งใส เพื่อให้กรรมกำรบริษัทมี
คณุสมบตัิที่เหมำะสมตำมต ำแหนง่ที่ได้รับ  

5.8  การประเมินผลตนเองของกรรมการ 
5.8.1   คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมกำรได้มีกำรประเมินผลตนเองของกรรมกำรทัง้คณะส ำหรับกำรปฏิบตัิงำนตำมแนวทำงก ำกับดูแล

กิจกำรของบริษัทจดทะเบียนที่ก ำหนดโดยตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกผลกำรประเมินในภำพรวมในปี 2559 
สรุปว่ำคณะกรรมกำรบริษัทปฏิบตัิหน้ำที่เป็นไปตำมควำมรับผิดชอบที่ก ำหนดด้วยคะแนน 3.95 จำกคะแนนเต็ม 5 
คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 79 (ปี 2558 ด้วยคะแนน 3.70 จำกคะแนนเต็ม 5 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 75.8) 

5.8.2   คณะกรรมการตรวจสอบ   
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนโดยรวมผ่ำนกำรประเมินตนเองซึ่งเป็นไปตำมแนว

ปฏิบตัิตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีส ำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย    
ในปี 2559 จำกผลกำรประเมินตนเองสรุปว่ำคณะกรรมกำรตรวจสอบปฏิบัติงำนครบถ้วนตำมกฏบัตรของ

คณะกรรมกำรตรวจสอบและข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยว่ำด้วยเร่ืองคุณสมบตัิและหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

5.9  การบริหารจัดการความเสี่ยง 
คณะกรรมกำรจดัให้มีระบบบริหำรจดักำรควำมเสี่ยงในทุกหน่วยงำนของบริษัท เพื่อป้องกนัและจัดกำรควำม

เสี่ยงตำมที่ก ำหนดไว้ในแผนกำรจดักำร พร้อมทัง้จดัให้มีระบบกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจดักำรควำมเสี่ยง 
คณะกรรมกำรจึงได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้มีหน้ำที่ก ำกับดูแล ติดตำมและตรวจสอบกำรบริหำร
จดักำรควำมเสีย่งตำมที่ก ำหนด เพื่อให้มัน่ใจวำ่บริษัทมีกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรบริหำรจดักำรควำมเสีย่งอยำ่งเพียงพอและ
เหมำะสม 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงร่วมกบัฝ่ำยจดักำรและผู้ตรวจสอบภำยใน  
และมีควำมเห็นวำ่บริษัทมีกำรบริหำรจดักำรควำมเสีย่งที่เพียงและเหมำะสม  

5.10  หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
 คณะกรรมกำรบริษัทจดัให้มีหนว่ยงำนตรวจสอบภำยในเพื่อท ำหน้ำที่ในกำรตรวจสอบควำมเพียงพอของระบบ

กำรควบคมุภำยใน กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยจดักำรและกำรบริหำรควำมเสี่ยง หน่วยงำนนีเ้ป็นหน่วยงำน
อิสระและรำยงำนผลโดยตรงกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท    

5.11  เลขานุการบริษัท 
เพื่อให้เป็นไปตำม พ.ร.บ.หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2551 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท

ครัง้ที่  3/2551 เมื่อวนัท่ี 8 สงิหำคม 2551 ได้มีมติแต่งตัง้บริษัท เบรนน์แท็ก อินกรีเดียนส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
โดยนำงสำวพชัรีย์ มณีธรรมวงศ์ ท ำหน้ำที่เลขำนกุำรบริษัท ตอ่มำที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท เมื่อวนัที่ 11 พฤศจิกำยน 
2559 ได้มีมติแต่งตัง้ให้ นำยรักชัย สกุลธีระ ซึ่งด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริหำรทำงด้ำนกำรเงิน ท ำหน้ำที่เป็นเลขำนกุำร
บริษัทแทนที่นำงสำวพชัรีย์ มณีธรรมวงศ์ เนื่องจำกบริษัท เบรนน์แท็ก อินกรีเดียนส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) ได้
ยกเลกิสญัญำในกำรให้บริกำรดงักลำ่ว 
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คุณสมบัติของเลขานุการบริษัท 

 มีควำมรอบรู้และเข้ำใจในธุรกิจของบริษัท 

 เข้ำใจบทบำทหน้ำที่ของเลขำนกุำรบริษัท 

 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนกฎหมำย  กฎระเบียบของส ำนกังำน ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 ไมมุ่ง่หวงัผลประโยชน์สว่นตวัจำกโอกำสทำงธุรกิจของบริษัท รวมทัง้เก็บรักษำควำมลบัของบริษัทเป็นอยำ่งดี 

 มีมนษุยสมัพนัธ์ที่ดี  มีควำมสำมำรถในกำรติดตอ่ประสำนงำนกบัหนว่ยงำนตำ่งๆ ทัง้ภำยในและภำยนอก  

 มีควำมรู้ด้ำนภำษำองักฤษเป็นอยำ่งดี 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 

 จดัเตรียมระเบียบวำระกำรประชมุ เอกสำรประกอบกำรประชมุคณะกรรมกำร และกำรประชมุผู้ ถือหุ้น  

 จดักำรและประสำนงำนกำรประชมุคณะกรรมกำร และกำรประชมุผู้ ถือหุ้น รวมทัง้ดแูลและประสำนงำนให้มีกำร
ปฏิบตัิตำมวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท มติที่ประชมุคณะกรรมกำร มติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ตลอดจนกฎหมำย
และกฎระเบียบอื่นที่เก่ียวข้อง  

 ดูแลกำรแต่งตัง้ กำรเปลี่ยนแปลงวำระกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำร และจดทะเบียนกำรเปลี่ยนแปลง
กรรมกำรตอ่เจ้ำหน้ำที่ท่ีเก่ียวข้อง 

 จดัท ำและเก็บรักษำเอกสำรดงัตอ่ไปนี ้
(ก)  ทะเบียนกรรมกำร 
(ข)  หนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชมุคณะกรรมกำรและรำยงำนประจ ำปีของ 
        บริษัท 
(ค)  หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้น และรำยงำนกำรประชมุผู้ ถือหุ้น 

 ด ำเนินกำรให้กรรมกำรและผู้บริหำรจดัท ำรำยงำนกำรมีสว่นได้เสยีตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

 เก็บรักษำรำยงำนกำรมีสว่นได้เสยีที่รำยงำนโดยกรรมกำรหรือผู้บริหำร  

 จดัสง่ส ำเนำรำยงำนกำรมีสว่นได้เสยีให้ประธำนกรรมกำร และประธำนกรรมกำรตรวจสอบทรำบภำยใน 7 วนัท ำ
กำรนบัแตว่นัท่ีบริษัทได้รับรำยงำนนัน้ 

 ด ำเนินกำรอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุประกำศก ำหนด 
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นโยบายการป้องกนัการใช้ข้อมูลภายใน 

กำรใช้ข้อมูลภำยในเพื่อแสวงหำผลประโยชน์เป็นทัง้กำรกระท ำที่ผิดกฎหมำยและผิดจรรยำบรรณ กฎหมำย
เก่ียวกบัหลกัทรัพย์และนโยบำยของบริษัท ห้ำมมิให้ท ำกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ที่กระท ำโดยอำศยัข้อมลูอนัเป็นสำระส ำคญั
และไม่เปิดเผยต่อสำธำรณะ คณะกรรมกำร พนักงำน และลกูจ้ำง ไม่ว่ำจะอยู่ในระดบัใด ผู้ รับรู้ ซึ่งข้อมูลที่มิใช่ข้อมูล
สำธำรณะเก่ียวกบับริษัท หรือธุรกิจใดๆ ไมอ่ำจจะใช้ข้อมลูดงักลำ่วนัน้ทัง้โดยทำงตรงและโดยทำงอ้อม ในกำรซือ้หรือกำร
ขำยหลกัทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทท่ีท ำธุรกิจในท ำนองเดียวกนั   ห้ำมมิให้กรรมกำรบริษัท พนกังำน และลกูจ้ำง ซือ้และ
ขำยหลกัทรัพย์ของบริษัทและหลกัทรัพย์อื่นๆ เพรำะเหตุที่ว่ำพวกเขำ (ลูกจ้ำง) ได้ครอบครองข้อมูลที่เป็นสำระส ำคัญ 
ข้อมลูที่ไมเ่ปิดเผยตอ่สำธำรณะ และไม่ให้บคุคลอื่นใดซือ้หรือขำยหลกัทรัพย์ในนำมของตนเอง กำรซือ้ขำยใดๆ ที่กระท ำ
โดยบคุคลอื่นในนำมของตนจะถือเป็นกำรกระท ำด้วยตนเอง ข้อมลูที่ไมเ่ปิดเผยตอ่สำธำรณะอนัเป็นสำระส ำคญัเป็นข้อมลู
ที่ไมอ่ำจจะเปิดเผยตอ่บคุคลภำยนอกของบริษัท (รวมทัง้ญำติหรือเพื่อนร่วมธุรกิจ และโดยมิพกัต้องค ำนึงถึงวตัถปุระสงค์
ในกำรเปิดเผย) จนกวำ่เจ้ำหน้ำที่ผู้มีอ ำนำจของบริษัทได้เปิดเผยข้อมลูดงักลำ่วอยำ่งเพียงพอตอ่สำธำรณะแล้ว  
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นโยบายการต่อต้านการทุจริต 

บริษัทมุง่มัน่และสง่เสริมในกำรประกอบกิจกำรด้วยควำมเป็นธรรม  ยดึหลกัจริยธรรม  และกำรก ำกบัดแูลกิจกำร
ที่ดี เพื่อสร้ำงควำมยัง่ยืน ควำมรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อมอยำ่งตอ่เนื่อง   

บริษัทได้ก ำหนด “นโยบำยกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน่” ซึ่งบงัคบัใช้กบัพนกังำนทกุคนและตวัแทนของบริษัททัว่
โลก นโยบำยดงักลำ่วก ำหนดเก่ียวกบักำรห้ำมมิให้เสนอหรือสญัญำว่ำจะช ำระเงินหรือโอนผลประโยชน์อื่นใด (ซึ่งรวมถึง
กำรให้บริกำร กำรให้ของขวญั กำรรับรองให้กบัเจ้ำหน้ำที่ของรัฐหรือหน่วยงำนอื่นๆ  ) โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ได้รับหรือ
คงไว้ซึง่ผลประโยชน์ทำงธุรกิจที่ไมเ่หมำะสม ข้อโดยรวมถึงกำรจ่ำยช ำระเงินหรือโอนผลประโยชน์ผำ่นบคุคลที่สำม   

ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบริษัทได้มีมติอนุมัติในกำรประกำศเจตนำรมย์เข้ำร่วมเป็นสมำชิกแนวร่วมปฏิบัติของ
ภำคเอกชนไทยในกำรตอ่ต้ำนคอร์รัปชัน่  
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ความรับผิดชอบต่อสังคม  
 

บริษัท ไทยโพลอีะคริลิค จ ำกดั (มหำชน) มุ่งมัน่และสง่เสริมในกำรประกอบกิจกำรด้วยควำมเป็นธรรม ยึดหลกัจริยธรรม 
จรรยำบรรณ และกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี เพื่อสร้ำงควำมยัง่ยืน ควำมรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อมอยำ่งตอ่เนื่อง  
 
การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม 
คณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำที่ด ำเนินธุรกิจให้เป็นไปในทำงที่ก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อผู้ ถือหุ้นและสร้ำงควำมเป็นธรรม
กบัผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำยควบคู่ไปกับกำรสร้ำงสรรค์สินค้ำและบริกำรที่มีคุณภำพ เพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรของ
ลกูค้ำ 
 
คณะกรรมกำรบริษัทได้ใช้หลกับรรษัทภิบำลเป็นบรรทดัฐำนในกำรควบคมุกำรบริหำรจดักำรธุรกิจให้มีควำมโปร่งใสและ
เป็นธรรม  เพื่อผลประโยชน์ร่วมกนัของผู้ ถือหุ้นของบริษัท ผู้มีสว่นได้เสยี รวมทัง้สงัคมและชมุชนท่ีบริษัทด ำเนินกิจกำรอยู ่     
 
เพื่อให้สอดคล้องกับหลกักำร กำรประกอบกิจกำรด้วยควำมเป็นธรรม  บริษัทจึงได้ก ำหนดเป็นนโยบำยกำรก ำกับดูแล
กิจกำรของบริษัทในทิศทำงเดียวกนักบัที่ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยก ำหนดในปี 2549 โดยได้มีกำรแบ่งหมวดหมู่
ออกเป็น 5 หมวด ดงัรำยละเอียดที่ปรำกฎได้ชดัและครอบคลมุทกุเร่ือง ในหวัข้อกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี  
 
การต่อต้านการทุจริต 
บริษัทจึงมีกำรจดัท ำ จรรยำบรรณในกำรท ำงำน ข้อปฏิบตัิทำงธุรกิจ ส ำหรับพนกังำนทกุคนที่ท ำงำนในกลุม่บริษัท รวมทัง้
กิจกำรทัง้หลำยในกลุม่เพื่อเป็นข้อปฏิบตัิในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทดงันี  ้
 
“พนกังำนจะต้องไม่ใช้เงินของบริษัทในกำรจ่ำยค่ำอำมิสสินจ้ำงทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมให้แก่เจ้ำหน้ำที่ของทำงรำชกำร  
หรือลกูจ้ำงของรัฐ เพื่อวตัถปุระสงค์ที่ผิดกฎหมำย หรือไม่เหมำะสม “อำมิสสินจ้ำง” ในที่นีค้รอบคลมุไปถึงเงินและของ
ก ำนลัที่มีมลูคำ่ที่เกินไปจำกพิธีกำรปกติ และรำยกำรคำ่รับรองที่เกินกวำ่ขอบเขตของควำมพอดี 
 
กำรให้ของก ำนลัและค่ำรับรองแก่บคุคลที่สำมอำจกระท ำได้ในภำคธุรกิจที่มีธรรมเนียมปฏิบตัิที่สืบเนื่องกนัมำ  หำกแต่
จะต้องอยูภ่ำยใต้มลูคำ่ของควำมพอดี และจะต้องไมฝ่่ำฝืนกบักฎหมำยที่บงัคบัใช้อยู่  พนกังำนจะต้องไมใ่ห้ของก ำนลัและ
กำรรับรองใดๆ ที่เสี่ยงต่อควำมเสื่อมเสียช่ือเสียงของบริษัท และกลุม่บริษัท และพนกังำนในกรณีข้อมลูดงักลำ่วเป็นที่
เปิดเผยตอ่สำธำรณชน” 

 
พนกังำนจะต้องไม่แสวงหำหรือรับของก ำนลัหรือค่ำรับรองจำกบคุคลใดที่เช่ือว่ำมีอิทธิพลต่อกำรด ำเนินธุรกิจที่เก่ียวโยง   
พนกังำนจะต้องไมรั่บกำรเลีย้งรับรองใดๆ ที่ผิดวิสยัแห่งไมตรีจิตทำงธุรกิจที่ยอมรับได้โดยมีเร่ืองผลประโยชน์แอบแฝงอยู่   
ทัง้นี ้พนกังำนจะต้องสง่คืนของก ำนลัที่ไมอ่ยูภ่ำยใต้เง่ือนไขที่ยอมรับได้หรือบริจำคให้แก่องค์กรกำรกศุล 
 
ในกำรนี ้ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้จัดกำรได้มีกำรก ำหนดนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตขึน้มำ ดงัแสดงอยู่ใน
หนงัสอืรำยงำนประจ ำปี  
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การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
บริษัทตระหนกัถึงคณุค่ำควำมส ำคญัของพนกังำน ยอมรับในควำมแตกต่ำงของแต่ละบคุคล และควำมสำมำรถในกำร
สร้ำงสรรค์งำนของพนกังำนทัง้ชำยและหญิงที่ท ำให้ธุรกิจด ำรงคงอยูไ่ด้   

พนกังำนทกุคนจะได้รับกำรปฏิบตัิจำกบริษัทด้วยควำมเคำรพและอย่ำงมีเกียรติ รวมถึงได้รับควำมเท่ำเทียมกนัส ำหรับ
โอกำสในกำรพฒันำทกัษะในกำรท ำงำนและควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ 

กำรพิจำรณำคดัเลือกพนกังำนใหม่  กำรเลื่อนต ำแหน่ง จะต้องพิจำรณำจำกพืน้ฐำนของควำมสำมำรถของบุคคลที่
ต้องกำรในหน้ำที่ควำมรับผิดชอบนัน้ๆ แต่เพียงอย่ำงเดียว และจะต้องไม่พิจำรณำจำกปัจจยัอื่นๆ หรือผลกำรท ำงำนใน
สว่นท่ีไมเ่ก่ียวข้อง    กลำ่วโดยรวมได้วำ่ควำมส ำเร็จและควำมก้ำวหน้ำของพนกังำนบริษัทขึน้อยู่กบัควำมสำมำรถและผล
กำรท ำงำนของพนกังำนแตเ่พียงประกำรเดียว 
 
ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
บริษัทถือวำ่งำนด้ำนควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยัและสิ่งแวดล้อมเป็นสว่นหนึ่งของธุรกิจและเป็นควำมรับผิดชอบที่มีต่อ
สงัคมจึงได้ทบทวนนโยบำยเพื่อน ำสูก่ำรปฏิบตัิ และประกำศใช้ลำ่สดุ เมื่อวนัท่ี 1 สงิหำคม  2557  ดงัตอ่ไปนี ้  

1. ปฏิบตัิตำมกฏหมำย ข้อก ำหนด ที่ประกำศใช้อยู่ทัง้ในปัจจุบนัและอนำคต ด ำเนินกำรพฒันำระบบกำรจดักำร  
อำชีวอนำมยัและควำมปลอดภยัตำมมำตรฐำน มอก. 18001 ระบบกำรจดักำรสิง่แวดล้อม ISO 14001และหลกั
ปฏิบตัิของกลุม่ธุรกิจ โดยน ำกฎเกณฑ์ข้อก ำหนดมำจดัท ำเป็นมำตรฐำนขัน้ต ่ำในกำรด ำเนินงำน 

2. ด ำเนินกำรลดควำมเสีย่ง ป้องกนัและควบคมุอนัตรำย กำรบำดเจ็บ โรคจำกกำรท ำงำน มลพิษด้ำนสิ่งแวดล้อม 
และหลกีเลีย่งควำมเสีย่งที่อำจมีผลกระทบตอ่พนกังำน ผู้ เก่ียวข้อง รวมถึงชมุชน 

3. ด ำเนินกำรป้องกนักำรบำดเจ็บและกำรเจ็บป่วยจำกกำรท ำงำน ตำมวตัถปุระสงค์ เป้ำหมำย 
4. ปฏิบตัิตำมมำตรฐำนในกำรทิง้หรือก ำจดัของเสีย และจะลดของเสียให้มีปริมำณน้อยที่สดุ รวมถึงใช้ทรัพยำกร 

พลงังำน น ำ้ อยำ่งมีประสทิธิภำพ โดยให้มีกำรจดัท ำวตัถปุระสงค์ และเป้ำหมำย 
5. จัดให้มีมำตรฐำนควำมปลอดภัยอำชีวอนำมยั และสิ่งแวดล้อม ส ำหรับผู้ รับเหมำ และ/หรือ ผู้มำติดต่อโดย

ด ำเนินกำรภำยใต้นโยบำยและกฏระเบียบขององค์กร 
6. ให้ควำมร่วมมือและด ำเนินกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร นโยบำย ถึงพนกังำน บุคคลภำยนอกทัง้ภำครำชกำร 

เอกชน 
7. จดัให้มีกำรพิจำรณำผลงำน ด้ำนควำมร่วมมือในกำรปฏิบตัิตำมกฎระเบียบควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยัและ

สิง่แวดล้อม โดยถือเป็นห้วข้อหลกัในกำรประเมินผลงำนประจ ำปีของพนกังำนทกุคน 
8. ก ำหนดหน้ำที่รับผิดชอบด้ำนควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยัและสิ่งแวดล้อม ให้ถือเป็นควำมรับผิดชอบของ

ผู้บริหำรและพนกังำนทกุคนทัง้ในเวลำท ำงำนและนอกเวลำท ำงำน 
9. สง่เสริม สนบัสนนุและพฒันำควำมรู้ควำมสำมำรถ โดยจดักำรฝึกอบรมให้ควำมรู้และปลกูฝังจิตส ำนกึ 
10. ยึดมัน่ต่อควำมรับผิดชอบในกำรพฒันำผลิตภณัฑ์ จะต้องมีควำมปลอดภยัต่อผู้ ใช้และสิ่งแวดล้อม ตลอดจน

วงจรอำยขุองผลติภณัฑ์  
11. จัดสรรทรัพยำกรที่จ ำเป็นอย่ำงเหมำะสมเพื่อให้กำรด ำเนินงำนสอดคล้องกับนโยบำย วัตถุประสงค์ และ

เป้ำหมำย 
12. พฒันำ ปรับปรุงอยำ่งตอ่เนื่องในด้ำนควำมปลอดภยัอำชีวอนำมยัและสิง่แวดล้อม                  
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การร่วมพัฒนาชุมชน 
ชมุชนและสงัคม : บริษัทยงัคงด ำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ตอ่เศรษฐกิจ  สงัคมและชุมชนที่บริษัทตัง้อยู่   โดยเฉพำะอย่ำง
ยิ่งกำรเพิ่มโอกำสในกำรศกึษำและพฒันำศกัยภำพของเยำวชน ทัง้ด้ำนกีฬำ  กำรสรรค์สร้ำงนวตักรรม วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี รวมถึงกำรร่วมมือกบัชมุชนและหนว่ยงำนรำชกำรในกำรป้องกนักำรด ำเนินกำรใดๆ ท่ีอำจเป็นอนัตรำยหรืออำจ
สง่ผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม 

สิ่งแวดล้อมต่อชุมชนและสังคมโดยรวม    
บริษัทให้ควำมใส่ใจกับเพื่อนบ้ำนอย่ำงสม ่ำเสมอ คอยสอดส่องดูแลไม่ให้เกิดเหตุเดือดร้อนร ำคำญ หรือสร้ำงควำม
เดือดร้อนให้กบัเพื่อนบ้ำนบริเวณโดยรอบโรงงำน อีกทัง้ยงัจดัให้มีกิจกรรมให้ควำมรู้แก่นกัเรียนในโรงเรียนที่อยู่บริเวณ
ใกล้เคียงอยำ่งตอ่เนื่อง  

โครงการส าคัญส าหรับชุมชนและสังคมภายในบริษัทของปี 2559 

8 มกราคม 2559 มอบทุนการศึกษา 
บริษัท  มอบทนุกำรศกึษำให้กบันกัเรียนโรงเรียนบ้ำนกระทุม่ล้ม เนื่องในโอกำสวนัเด็กแหง่ชำติ 

28 พฤษภาคม 2559 มอบทุนการศึกษา บุตรพนักงาน 
บริษัทสนบัสนนุกำรศกึษำ เพื่อเป็นกำรสร้ำงก ำลงัใจโดยมอบทนุกำรศกึษำให้กบับตุรพนกังำนจ ำนวน 6 ทนุ 

12 กรกฎาคม 2559 กิจกรรมถวายเทียนพรรษา   
บริษัท ตระหนกัถงึควำมส ำคญัทำงพระพทุธศำสนำ ร่วมกบัพนกังำนถวำยเทียนพรรษำและมอบจตปัุจจยัเคร่ืองไทยทำน 
ให้แกว่ดันครช่ืนชุ่มในเทศกำลเข้ำพรรษำ 

18 กรกฎาคม 2559 กิจกรรมรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา 
บริษัทร่วมกบัพนกังำนรณรงค์งดเหล้ำในช่วงเทศกำรเข้ำพรรษำ โดยใช้บริเวณด้ำนหน้ำโรงงำนในกำรแจกเคร่ืองดื่มที่ไม่มี
แอลกอฮอล์ พร้อมทัง้ใบปลวิแผน่พบัในกำรให้ควำมรู้และตระหนกัถึงอนัตรำย ระหวำ่งวนัท่ี 20 กรกฎำคม – 16 ตลุำคม 

12 สิงหาคม 2559 กิจกรรมจัดงานวนัแม่ 
บริษัทสง่ตวัแทนพนกังำนร่วมกบัองค์กำรบริหำรต ำบลและชุมชนโดยรวม จดักิจกรรมทำงด้ำนสงัคมในวนัเฉลิมพระชนม์
พรรษำ สมเด็จพระนำงเจ้ำพระบรมรำชินีนำถ  

3 ธันวาคม 2559   โครงการ "แรงงานรวมใจอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภมิูพลอดุลยเดช" 
 จงัหวดันครปฐม :  สหภำพแรงงงำนจงัหวดั ได้จดัพิธีอปุสมบทขึน้ในวนัที่ 3 ธันวำคม 2559 เพื่อแสดงควำมจงรักภกัดีต่อ
พระเจ้ำอยู่หวัภูมิพลอดุลยเดช มีผู้ เข้ำร่วมบรรพชำทัง้สิน้ 89 ท่ำน ณ วดัพระรำม 9 กำญจนำภิเษก กรุงเทพมหำนคร      
ในกำลนี ้ มีพนกังำนจำกบริษัทไทยโพลีอะคริลิค จ ำกดั (มหำชน) เข้ำร่วมอปุสมบทด้วยจ ำนวน 4 ท่ำน เพื่อแสดงควำม
เคำรพสกักำระตอ่สมเด็จพระเจ้ำอยูห่วัภมูิพลอดลุยเดช  รัชกำลที่ 9 

15 ธันวาคม 2559   กิจกรรมโครงการส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปแผ่นอะคริลิค 
คณะชมุชนภำยนอกหรือชมุชนบริเวณใกล้เคียง เข้ำมำศึกษำดงูำนเก่ียวกบักำรแปรรูปอะคริลิค โดยทัง้นีไ้ด้มีคณะครูและ
นกัเรียนจำกโรงเรียนบ้ำนกระทุม่ล้ม เข้ำศกึษำดงูำนเก่ียวกบักำรแปรรูปอะคริลคิ ห้อง Technical Center 

28 ธันวาคม 2559 รณรงค์เมาไม่ขับช่วงเทศกาลปีใหม่ 
บริษัทและพนกังำนร่วมกิจกรรมรณรงค์เมำไมข่บั (ช่วงเทศกำลปีใหม)่ เพื่อให้พนกังำนตระหนกัถงึกำรขบัขี่อยำ่งปลอดภยั 
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 

คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยให้ฝ่ำยจดักำรมีหน้ำที่ประเมินกำรควบคมุภำยใน และบริหำรควำมเสี่ยงภำยใน
บริษัท  เพื่อสร้ำงควำมมัน่ใจว่ำกำรด ำเนินงำนของบริษัทจะบรรลวุตัถปุระสงค์ของกำรควบคมุภำยใน  กำรใช้ทรัพยำกร  
กำรดแูลรักษำทรัพย์สนิ  กำรป้องกนัหรือลดควำมผิดพลำด  ควำมเสยีหำย  กำรร่ัวไหล  กำรสิน้เปลือง  ควำมเช่ือถือได้ของ
รำยงำนทำงกำรเงินกำรบญัชีและกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำย ระเบียบและข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง  รวมถึงกำรประเมินตำมกรอบ
กำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี   

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนระบบกำรควบคมุภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยงโดยกำรสอบถำมข้อมลู
จำกฝ่ำยจดักำร  ผู้ตรวจสอบภำยใน และผู้สอบบญัชีเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงระบบกำรควบคมุภำยในและกำร
บริหำรควำมเสีย่งแล้วมีควำมเห็นวำ่  ระบบกำรควบคมุภำยในของบริษัทมีควำมเพียงพอและเหมำะสม 

 
ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท 
 ฝ่ำยจดักำรได้มอบหมำยให้  นำงสำวธัณย์จิรำ  คณุำธิปศรีตระกูล เป็นผู้ตรวจสอบภำยในของบริษัท เนื่องจำก
เป็นผู้ที่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินงำนของบริษัท  มีประสบกำรณ์ในงำนตรวจสอบภำยใน งำนบญัชีและกำรเงินใน
ภำพรวม    
 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำผู้ ตรวจสอบภำยในมีคุณสมบัติเหมำะสมและเพียงพอกับกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ดงักลำ่วได้  และได้พิจำรณำประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนประจ ำปีของผู้ตรวจสอบภำยใน 

ทัง้นี ้ กำรพิจำรณำและอนุมตัิ แต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้ำย ผู้ ด ำรงต ำแหน่งเป็นผู้ตรวจสอบภำยในของบริษัท  
จะต้องผำ่นกำรอนมุตัิ (หรือได้รับควำมเห็นชอบ) จำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 
ประวัติผู้ตรวจสอบภายใน 
 นำงสำวธัณย์จิรำ  คณุำธิปศรีตระกูล  อำย ุ43 ปี จบกำรศึกษำระดบัปริญญำโทสำขำบริหำรธุรกิจ (เอกบญัชี)  
มหำวิทยำลยัหอกำรค้ำไทย  และเป็นผู้ตรวจสอบภำยในของบริษัทตัง้แตว่นัท่ี 4  สงิหำคม พ.ศ. 2546  
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รายการระหว่างกัน 
 

การควบคุมและนโยบายในการท ารายการระหว่างกัน 
รำยกำรค้ำที่ส ำคญักบับคุคลหรือกิจกำรที่เก่ียวข้องกนัประกอบด้วย รำยกำรค้ำกบับริษัทในกลุม่ Lucite บริษัทในกลุม่ Mitsubishi Chemical และ บริษัท เอเซียติ๊ก อะคริลิค จ ำกดั รำยกำร

กบับคุคลหรือกิจกำรที่เก่ียวข้องกนัเป็นกำรด ำเนินกำรค้ำตำมปกติธุรกิจและเป็นไปตำมรำคำตลำด คำ่บริกำรเป็นไปตำมข้อตกลงในสญัญำและรำคำที่ตกลงร่วมกนั  
ในปี พ.ศ. 2559 บริษัทมีรำยกำรระหวำ่งกนักบันิติบคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ และเข้ำขำ่ยที่ต้องรำยงำนตำมหลกัเกณฑ์ของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ดงันี ้
 
1. การซือ้/ขายสินค้าและบริการ ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

                                                                                                                                                                                   (หนว่ย : ล้ำนบำท) 

บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง ลักษณะความสัมพนัธ์ ลักษณะของรายการ 
มูลค่าของ
รายการ 

นโยบายราคา 
ความจ าเป็น 
สมเหตุสมผล 

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

ขำยสนิค้ำ 
 
คำ่บริกำรจ่ำย 

8.74 
 

1.44 

รำคำเทียบเคียงกบัรำคำ
ตลำด  
รำคำตำมสญัญำและ
รำคำที่ตกลงร่วมกนั  

ขยำยธุรกิจใน
ประเทศจีน 

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

คำ่บริกำรจ่ำย                                  
                                  

2.75 รำคำตำมสญัญำและ
รำคำที่ตกลงร่วมกนั 

ขยำยธุรกิจใน
ประเทศเกำหล ี

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

ซือ้วตัถดุิบ   
 
คำ่บริกำรจ่ำย      

8.40 
 

0.37 

รำคำทีต่กลงร่วมกนัซึง่
อ้ำงองิตำมรำคำตลำด 
รำคำตำมสญัญำและ
รำคำที่ตกลงร่วมกนั  

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

ซือ้วตัถดุิบ         
          

0.20 รำคำทีต่กลงร่วมกนัซึง่
อ้ำงองิรำคำตลำด 

คณุภำพ และ ป้องกนั
วตัถดุิบขำดแคลน 

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

ขำยสนิค้ำ 4.92 รำคำเทียบเคียงกบัรำคำ
ตลำด  

ขยำยธุรกิจใน
ประเทศสหรัฐอเมริกำ 

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

คำ่บริกำรจ่ำย 0.40 รำคำตำมสญัญำและ
รำคำทีต่กลงร่วมกนั  

ขยำยธุรกิจใน
ประเทศไต้หวนั 

บจ.ลไูซท์ อินเตอร์เนชัน่แนล สงิค์โปร (พี ที อี) ผู้ ถือหุ้นใหญ่ร่วมกนัคือ บริษัท Lucite 
International UK Overseas Holdco1 
Limited 

คำ่บริกำรจ่ำย 0.23 รำคำตำมสญัญำและ
รำคำทีต่กลงร่วมกนั  

ขยำยธุรกิจใน
ประเทศสงิค์โปร 

บจ.ไทย เอ็มเอ็มเอ  บริษัท มิซูบิชิ  เคมิคลั จ ำกดั  ซือ้วตัถดุิบ 
 

393.88 
 
รำคำทีต่กลงร่วมกนัซึง่
อ้ำงองิรำคำตลำด 

คณุภำพ และ ป้องกนั
วตัถดุิบขำดแคลน 

บจ. ไดอะโพลอีะคริเลต  บริษัท มิซูบิชิ  เคมิคลั จ ำกดั ซือ้วตัถดุิบ 13.17 รำคำทีต่กลงร่วมกนัซึง่
อ้ำงองิรำคำตลำด 

คณุภำพ และ ป้องกนั
วตัถดุิบขำดแคลน 

บจ. มิตซูเรยอน กรุ้ป เรียวโกะ บริษัท มิซูบิชิ  เคมิคลั จ ำกดั ซือ้สนิค้ำ 0.55 รำคำทีต่กลงร่วมกนัซึง่
อ้ำงองิรำคำตลำด 

คณุภำพ และ ป้องกนั
วตัถดุิบขำดแคลน 
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2. ยอดค้างช าระที่เกิดจากการซือ้และขายสินค้าและบริการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 
 

                                                                                                                                                                                                 (หนว่ย : ล้ำนบำท) 

บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง ลักษณะความสัมพนัธ์ ลักษณะของรายการ 
มูลค่าของ
รายการ 

นโยบายราคา 
ความจ าเป็น 
สมเหตุสมผล 

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

ลกูหนีก้ำรค้ำ 
 
เจ้ำหนีอ้ื่น 

2.06 
 

0.71 

รำคำเทียบเคียงกบั
รำคำตลำด 
รำคำตำมสญัญำและ
รำคำที่ตกลงร่วมกนั  

ขยำยธุรกิจใน
ประเทศจีน 
 
 

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

เจ้ำหนีอ้ื่น                                 
                                  

1.95 รำคำตำมสญัญำและ
รำคำที่ตกลงร่วมกนั  

ขยำยธุรกิจใน
ประเทศเกำหล ี

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

เจ้ำหนีก้ำรค้ำ                               
 
 
เจ้ำหนีอ้ื่น                                  

2.11 
 
 

0.15 

รำคำทีต่กลงร่วมกนั
ซึง่อ้ำงอิงตำมรำคำ
ตลำด 
รำคำตำมสญัญำและ
รำคำที่ตกลงร่วมกนั  

คณุภำพ และ 
ป้องกนัวตัถดุิบขำด
แคลน 
 

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

เจ้ำหนีก้ำรค้ำ                               
     

0.49 รำคำทีต่กลงร่วมกนั
ซึง่อ้ำงอิงตำมรำคำ
ตลำด 

คณุภำพ และ 
ป้องกนัวตัถดุิบขำด
แคลน 

บจ.ลไูซท์ อินเตอร์เนชัน่แนล สงิค์โปร (พี ที อี) ผู้ ถือหุ้นใหญ่ร่วมกนัคือ บริษัท Lucite International UK 
Overseas Holdco1 Limited 

เจ้ำหนีอ้ื่น                                
                                  

0.03 รำคำตำมสญัญำและ
รำคำที่ตกลงร่วมกนั  

ขยำยธุรกิจใน
ประเทศสงิค์โปร 
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บจ.ไทย เอ็มเอ็มเอ บริษัท มิซูบิชิ  เคมิคลั จ ำกดั เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 164.48 รำคำทีต่กลงร่วมกนั
ซึง่อ้ำงอิงตำมรำคำ
ตลำด 

คณุภำพ และ 
ป้องกนัวตัถดุิบขำด
แคลน 

บจ. ไดอะโพลอีะคริเลต  บริษัท มิซูบิชิ  เคมิคลั จ ำกดั เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 3.51 รำคำทีต่กลงร่วมกนั
ซึง่อ้ำงอิงตำมรำคำ
ตลำด 

คณุภำพ และ 
ป้องกนัวตัถดุิบขำด
แคลน 
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ส่วนที่ 3 ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
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ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2557 – 2559 
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งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ตอ่) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2557 – 2559
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งบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จ 
ส ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2557 – 2559 

 
 

2559 2558 2557

ก ำไรขำดทุน:

รำยได้

รายไดจ้ากการขาย 1,010,155,449               1,126,296,758               1,217,554,347               

รายไดค้า่บริการ 20,314,418                    929,313                          -                                       

รายไดอ่ื้น

   รายไดจ้ากการขายเศษซาก 11,236,068                    13,159,534                    22,104,136                    

   ก  าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 1,740,408                       6,628,392                       3,307,595                       

   อ่ืน ๆ 3,592,489                       3,351,015                       2,382,897                       

รวมรำยได้ 1,047,038,832               1,150,365,012               1,245,348,975               

ค่ำใช้จ่ำย

ตน้ทนุขายและบริการ 828,653,941                  937,676,869                  1,084,515,582               

คา่ใช้จ่ายในการขาย 47,210,599                    48,655,000                    56,548,242                    

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 84,268,946                    84,377,154                    64,652,362                    

รวมค่ำใช้จ่ำย 960,133,486                  1,070,709,023               1,205,716,186               

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและค่ำใช้จ่ำยภำษเีงินได้ 86,905,346                    79,655,989                    39,632,789                    

คา่ใช้จ่ายทางการเงิน (148,826)                        (161,798)                        (212,601)                        

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงินได้ 86,756,520                    79,494,191                    39,420,188                    

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ (17,399,527)                   (17,353,981)                   (8,001,330)                     

ก ำไรส ำหรับปี 69,356,993                    62,140,210                    31,418,858                    

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่:

รายการท่ีจะไม่ถกูบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั

ผลขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -                                       (1,105,122)                     -                                       

หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้ -                                       221,024                          -                                       

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ส ำหรับปี -                                       (884,098)                        -                                       

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 69,356,993                    61,256,112                    31,418,858                    

ก ำไรต่อหุ้น

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 0.57                                 0.51                                 0.26                                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้น 
ส ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2557 – 2559 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทุนเรือนหุ้นท่ีออก

จ าหน่ายและช าระ ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ -

เตม็มลูคา่แลว้ มลูคา่หุ้นสามญั ส ารองตามกฎหมาย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร รวม

-                                

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

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

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

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

-                                

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

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

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

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

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

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

-                                

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกรำคม 2559 121,500,000           233,350,000           12,150,000             280,476,234           647,476,234           

ก าไรส าหรับปี -                                -                                -                                69,356,993             69,356,993             

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                                -                                -                                69,356,993             69,356,993             

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 20) -                                -                                -                                (48,600,000)           (48,600,000)           

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวำคม 2559 121,500,000           233,350,000           12,150,000             301,233,227           668,233,227           

-                                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)

ก าไรสะสม
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งบกระแสเงินสด 
ส ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2557 – 2559 
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งบกระแสเงินสด (ตอ่) 
ส ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2557 – 2559 
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อตัรำสว่นทำงกำรเงิน 

ส ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2557 – 2559 
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ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 

1.  ค าอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 

สรุปผลกำรปฏิบตัิงำนตำมแผนกำรด ำเนินธุรกิจในปี 2559 โดยสงัเขปดงันี ้

(ก) บริษัทให้ควำมส ำคญัต่อนโยบำยควำมปลอดภยัอำชีวอนำมยัและสิ่งแวดล้อมเป็นเร่ืองส ำคญัที่สดุที่กรรมกำร 
ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัท ตลอดจนเจ้ำหน้ำที่หรือแขกที่มีกิจธุระติดต่อกับบริษัทจะต้องปฏิบัติตำม
กฎระเบียบด้ำนควำมปลอดภยัตำมนโยบำยของบริษัทท่ีก ำหนดไว้อยำ่งเคร่งครัด 

 

กำรบริหำรงำนด้ำนควำมปลอดภยัอำชีวอนำมยัและสิง่แวดล้อมของบริษัทจะอยูภ่ำยใต้กำรก ำกบัดแูลของ
คณะกรรมกำรควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยัและสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน ( SHE Committee) ซึง่จดัตัง้ขึน้ใน
รูปแบบของคณะกรรมกำรท่ีได้รับมอบหมำย ท ำหน้ำที่ก ำกบัดแูล ก ำหนดนโยบำยวตัถปุระสงค์เป้ำหมำยและกำร
จดัท ำแผนกำรปรับปรุง (SHE Improvement Plan) ประจ ำปีอยำ่งตอ่เนื่องรวมทัง้ยงัมีกำรติดตำมและประเมินผล
งำนระหวำ่งปี  
 

กิจกรรมประจ ำปีที่บริษัทให้ควำมส ำคัญและก ำหนดในแผนงำนประจ ำปีอย่ำงต่อเนื่องก็คือกำรปรับปรุง
เคร่ืองจักรและอปุกรณ์และกำรประเมินควำมเสี่ยงของกำรใช้เคร่ืองจักรและอปุกรณ์กำรผลิตเพื่อให้เกิดควำม
ปลอดภยัสงูสดุตอ่ผู้ปฏิบตัิงำนและเพิ่มประสทิธิภำพตอ่ผลผลติ 
 

บริษัทถือเป็นนโยบำยที่ผู้บริหำรและพนกังำนทกุคนในองค์กรจะต้องยึดมัน่ในหลกักำรและถือเป็นหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบท่ีต้องปฎิบตัิตำมกฏระเบียบด้ำนควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนเป็นส ำคญั 
 

บริษัทได้ผ่ำนกำรตรวจสอบและได้ใบรับรองมำตรฐำนระบบกำรจัดกำรอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย 
(TIS18001)  อันเป็นกำรยืนยนัถึงกำรด ำเนินกำรธุรกิจที่ให้ควำมสนใจต่อควำมปลอดภยัฯ ของพนกังำนและ
ผู้ เก่ียวข้องทกุคน 

(ข) ในปี 2559 บริษัทยงัคงรักษำสดัสว่นกำรขำยระหว่ำงในประเทศและต่ำงประเทศ เพื่อให้ได้รับประโยชน์ในภำวะ
ควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปลี่ยนระหว่ำงค่ำเงินบำทกับสกุลเงินต่ำงประเทศโดยเฉพำะค่ำเงินเหรียญสหรัฐ   
เพื่อป้องกนัควำมเสี่ยงจำกควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปลี่ยนดงักลำ่ว บริษัทด ำเนินกำรประกนัควำมเสี่ยงหรือ  
Hedging กำรถือครองเงินตรำตำ่งประเทศกบัธนำคำรพำณิชย์ที่บริษัทมีกำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงินไว้ 
 

นอกจำกนัน้ ในปีที่ผ่ำนมำบริษัทได้เร่ิมกำรปรับกลยทุธ์กำรตลำดและก ำหนดแผนกำรปรับพอร์ตกลุม่สินค้ำขึน้
ใหม่เพื่อวำงกรอบนโยบำยที่จะปรับขบวนกำรผลิตแผ่นพลำสติกให้สอดคล้องกบักำรเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์
อปุทำนของตลำดในประเทศและต่ำงประเทศเป็นส ำคญั ซึ่งในขณะนีม้ีควำมรุดหน้ำไปมำก  แต่ผู้บริหำรของ
บริษัทตระหนกัดีวำ่ยงัคงต้องด ำเนินกำรศกึษำเพิ่มเติมซึง่ได้ก ำหนดให้กำรพฒันำผลติภณัฑ์ใหมท่ี่มีมลูค่ำเพิ่มจะ
อยูใ่นกำรก ำกบัดแูลของคณะกรรมกำรพฒันำผลติภณัฑ์ใหมเ่พื่อให้ทิศทำงกำรจดัพอร์ตผลติภณัฑ์เป็นไปอยำ่งมี
แบบแผนรองรับวตัถปุระสงค์ในกำรด ำเนินธุรกิจให้มีควำมเติบโตอยำ่งมัน่คงในระยะยำว 
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(ค) บริษัทยงัคงเน้นกำรพฒันำปรับปรุงคณุภำพสนิค้ำให้ได้มำตรฐำนสงูขึน้เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำทัง้
ภำยในประเทศและต่ำงประเทศอีกทัง้ก ำหนดเป้ำหมำยในกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตและกำรลดควำม
สญูเสียจำกขบวนกำรผลิตเพื่อผลด้ำนกำรลดต้นทนุกำรผลิตโดยรวมและสร้ำงควำมแตกต่ำงของตวัผลิตภณัฑ์
ของบริษัทเพื่อหลกีเลีย่งกำรขำยที่เน้นเฉพำะกำรแขง่ขนัด้ำนรำคำเทำ่นัน้ 

2.  ผลการด าเนินงาน 

    ในปี 2559 บริษัทมีรำยได้จำกกำรขำยสทุธิ 1,030.47 ล้ำนบำท ลดลง จ ำนวน 96.76 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นอตัรำ
ร้อยละ 8.58 เมื่อเปรียบเทียบกบัปีก่อน อยำ่งไรก็ตำม บริษัทมีก ำไรสทุธิในปี 2559 เพิ่มขึน้จ ำนวน 7.22 ล้ำนบำท หรือคิด
เป็นอตัรำร้อยละ 11.61 เมื่อเปรียบเทียบกบัปีก่อน สำเหตขุองก ำไรสทุธิที่เพิ่มขึน้ในขณะที่ยอดขำยลดลงเป็นเพรำะต้นทนุ
กำรขำยและค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยลดลงโดยเฉพำะในไตรมำสแรกที่รำคำวัตถุดิบลดลงและกำรเพิ่มยอดขำยของแผ่น
อะคริลิคในไตรมำสที่สองและไตรมำสที่สำมจึงส่งผลให้ก ำไรทัง้ปีเพิ่มสงูขึน้ ส่งผลท ำให้อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน
เพิม่ขึน้เทำ่กบัอตัรำร้อยละ 6.83  เมื่อเปรียบเทียบกบัปีก่อนที่อตัรำร้อยละ 5.01 และอตัรำผลตอบแทนต่อผู้ ถือหุ้นปี 2559 
เพิ่มขึน้เป็นอตัรำร้อยละ 10.54 เมื่อ เปรียบเทียบกบัปีก่อนอยูท่ี่อตัรำร้อยละ 9.88 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ื่น 

รายละเอียดลูกหนี ้มีดังต่อไปนี ้

  ลกูหนีก้ำรค้ำของบริษัทในปี 2557-2559 มีจ ำนวน 238.94 ล้ำนบำท 240.82 ล้ำนบำทและ 284.62 ล้ำนบำท
ตำมล ำดบั ซึง่ประกอบด้วยลกูหนีก้ำรค้ำประเภทกิจกำรที่เก่ียวข้องกนั และลกูหนีก้ำรค้ำประเภทกิจกำรที่ไม่เก่ียวข้องกนั 
ลกูหนีก้ำรค้ำของบริษัทได้รับเครดิตเทอมอยูร่ะหวำ่ง 30-90 วนั ขึน้อยูก่บัข้อตกลงและเงื่อนไขกำรค้ำของแตล่ะรำย 

 โดยเฉลีย่ระยะเวลำเก็บหนีใ้นแตล่ะปีของบริษัท ตัง้แต ่2557-2559 อยู่ที่ 88 วนั 85 วนัและ 86 วนัตำมล ำดบั ณ 
วนัที่ 31 ธันวำคม 2557-2559 บริษัทมีกำรตัง้ส ำรองค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูที่จ ำนวน 1.96 ล้ำนบำท 4.40 ล้ำนบำท และ 
7.67 ล้ำนบำทตำมล ำดบั บริษัทมีคำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู เพิ่มขึน้ 3.27 ล้ำนบำทในปี 2559 ซึ่งเป็นผลจำกกำรพิจำรณำตัง้
คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเพิ่มขึน้ในระหวำ่งปี บริษัทมีนโยบำยกำรตัง้ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูโดยพิจำรณำจำกอำยขุองลกูหนี ้
และประวตัิกำรช ำระหนีแ้ละกำรคำดกำรณ์ถึงโอกำสในกำรได้รับช ำระหนีจ้ำกลกูหนีใ้นอนำคต 

 ลกูหนีก้ำรค้ำของบริษัทในปี 2557-2559 สว่นใหญ่เป็นลกูหนีท้ี่ยงัไมถ่ึงก ำหนดช ำระและเกินก ำหนดช ำระไม่เกิน 
3 เดือน คิดเป็นร้อยละ 98.5 ร้อยละ 96.4 และร้อยละ 96.0 ของลกูหนีก้ำรค้ำรวมก่อนหกัค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู และมี
ลกูหนีก้ำรค้ำที่ค้ำงช ำระเกิน 3 เดือนขึน้ไปคิดเป็นร้อยละ 1.6 ร้อยละ 3.6 และร้อยละ 4.0  ตำมล ำดบั 

 บริษัทได้มีกำรติดตำมกบัลกูหนีท้ี่ค้ำงช ำระเกิน 6 เดือนขึน้ไปอยำ่งใกล้ชิดตลอดจนมีกำรพิจำรณำด ำเนินกำรทวง
ถำม ฟ้องร้องทำงกฎหมำยและกำรตัง้ส ำรองค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูส ำหรับลกูหนีร้ำยอื่นๆ  หำกลกูหนีร้ำยนัน้ๆ มีปัญหำ  
ในกำรช ำระเงิน 
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สินค้าคงเหลือ 
สนิค้ำคงเหลอืของบริษัท ประกอบด้วยรำยละเอยีดที่ส ำคญัดงันี ้

สนิค้ำคงเหลอืของบริษัทในปี 2557-2559 มียอดคงเหลอื 142.84 ล้ำนบำท 109.74 ล้ำนบำทและ 115.46 ล้ำนบำท
ตำมล ำดบั มีอตัรำสว่นหมนุเวียนสนิค้ำคงเหลอืที่ 20.38 เทำ่ 17.37 เทำ่และในปี 2559 อยูท่ี่ 18.27 เทำ่ และคิดเป็น
ระยะเวลำขำยสนิค้ำเฉลีย่อยูท่ี่ 18 วนั 21วนัและในปี 2559 ที่ 20 วนั 

 สินค้ำคงเหลือที่เพิ่มขึน้ลดลงในปี 2559 เมื่อเทียบกบัปีก่อนเนื่องจำกกำรเพิ่มขึน้ในหมวดวตัถุดิบเพรำะมีกำร
ส ำรองวตัถดุิบส ำหรับกำรผลิตในเดือนมกรำคม เนื่องจำกผู้จ ำหน่ำยวตัถดุิบบำงรำยได้หยดุกำรผลิตระหว่ำงช่วงปลำยปี
จนถึงต้นปี 2560  

บริษัทมีนโยบำยในกำรตัง้ส ำรองค่ำเผ่ือมูลค้ำสินค้ำลดลง เพื่อปรับลดรำคำทุนให้เป็นมูลค่ำสทุธิที่คำดว่ำจะ
ได้รับ โดยค ำนึงถึงสินค้ำคงเหลือที่เคลื่อนไหวช้ำ (Slow Moving) และมีอำยใุนกำรจดัเก็บนำน ประกอบกบักำรค ำนวณ
เปรียบเทียบรำคำทนุกบัรำคำที่คำดว่ำจะขำยได้ (Net Realizable Value) โดยมลูค่ำของรำยกำรปรับลดรำคำทนุให้เป็น
มลูคำ่สทุธิที่ได้รับ ในปี 2557-2559 มีจ ำนวน 9.31 ล้ำนบำท 13.85 ล้ำนบำทและในปี 2559 มีจ ำนวน 15.05 ล้ำนบำท ซึ่ง
สำเหตหุลกัที่เพิ่มขึน้ เนื่องมำจำกกำรตัง้ส ำรองเพิ่มขึน้ในสว่นของอะไหลท่ี่มีอำยใุนกำรจดัเก็บนำนเกิน 5 ปี 

ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ 
ในปี 2557-2559 บริษัทมีรำยละเอียดดงันี ้ 

 ในระหว่ำงปี 2559 บริษัทได้จดัซือ้สินทรัพย์ทัง้สิน้เป็นจ ำนวนเงิน 15.10 ล้ำนบำท (ปี 2558 : 11.89 ล้ำนบำท) บริษัทมี
อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรัพย์ถำวร ในปี 2557-2559 ที่ 12.39% 20.98% และ ในปี 2559 เทำ่กบั 23.58% 

3.  ฐานะการเงนิ 

สินทรัพย์ 

ณ  วนัที่  31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทัง้สิน้ เท่ำกับ 985.99 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้เท่ำกับ 58.03 ล้ำนบำท
หรือคิดเป็นอตัรำร้อยละ 6.25 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน โดยสำเหตหุลกัเป็นผลมำจำกกำรเพิ่มขึน้ในหมวดเงินสดและ
รำยกำรเทียบเทำ่เงินสดเมื่อเทียบกบัปีก่อน  

หนีส้นิ 

ณ  วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559  บริษัทมีหนีส้ินรวม จ ำนวนเท่ำกับ 317.75 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จ ำนวน  37.26 ล้ำนบำท 
หรือคิดเป็นอตัรำร้อยละ 13.28 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน โดยเป็นผลมำจำกกำรเพิ่มขึน้ของหนีส้ินหมุนเวียน จ ำนวน 
35.18 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นอตัรำร้อยละ 13.67 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน สำเหตุหลกัมำจำกส่วนของเจ้ำหนีก้ำรค้ำที่
เพิ่มขึน้เนื่องจำกระยะเวลำที่หนีค้รบก ำหนดช ำระแตกตำ่งจำกปีก่อน สง่ผลให้อตัรำกำรสว่นของหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น 
เทำ่กบัอตัรำร้อยละ 47.6 เพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบัปีก่อน ที่อตัรำร้อยละ  43.3 

สภาพคล่อง    

ปี 2559 บริษัทมีกระแสเงินสดสทุธิจำกกำรด ำเนินงำน  เท่ำกบั 114.18 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีก่อน เท่ำกบัจ ำนวน 12.51 
ล้ำนบำท  สำเหตหุลกัมำจำกภำษีเงินได้นิติบคุคลที่ช ำระจริงที่เพิ่มขึน้ จ ำนวน 11.89 ล้ำนบำท 
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กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ จ ำนวนเท่ำกบั 11.04 ล้ำนบำทลดลงจำกปีก่อนจ ำนวน 1.65 ล้ำนบำท และในสว่น
ของกิจกรรมจดัหำเงินใช้ไปจ ำนวน 50.45 ล้ำนบำท ใช้ไปเพิ่มขึน้จำกปีก่อนจ ำนวน 25.33 ล้ำนบำท เป็นผลมำจำกกำร
จ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นตำมผลกำรด ำเนินงำนปี 2558 ที่เพิ่มขึน้เมื่อเปรียบเทียบกบัปีก่อน(2557) สง่ผลให้เงินสดและ
รำยกำรเทียบเทำ่เงินสดในปี 2559  เพิ่มขึน้จำกปี 2558 จ ำนวน 52.57 ล้ำนบำท  

บริษัทมีกระแสเงินสดรับสทุธิจำกกำรด ำเนินงำนเพิ่มขึน้ และกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทนุและกระแสเงินสดจำก
กิจกรรมจดัหำเงินที่น้อยกว่ำ ท ำให้อตัรำสว่นสภำพคลอ่งของบริษัทในปี 2559 ยงัคงมีสภำพคลอ่งที่สงู เท่ำกบั 2.08 เท่ำ 
เมื่อเปรียบเทียบกบัปีก่อนซึง่อยูใ่นระดบั เทำ่กบั 2.12 เทำ่  

โครงสร้างเงนิทุน  

บริษัทมีอตัรำสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นเทำ่กบั 0.48 เทำ่ เพิ่มขึน้เมื่อเปรียบเทียบกบัปีก่อนซึ่งเท่ำกบั 0.43 เท่ำเป็นผล
มำจำกกำรเพิ่มขึน้ในสว่นของเจ้ำหนีก้ำรค้ำ 

 จำกฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 โดยมติของที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 1/2560 ลงวนัที่ 24 
กมุภำพนัธ์ 2560  คณะกรรมกำรบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้น เพื่อขออนมุตัิกำรจ่ำยเงินปันผลส ำหรับปี 
2559 ในอัตรำหุ้ นละ 0.50 บำทโดยจ่ำยจำกผลกำรด ำเนินงำนของปี 2559 คิดเป็นจ ำนวนเงินรวมทัง้สิน้ เท่ำกับ 
60,750,000.00 บำท (หกสิบล้ำนเจ็ดแสนห้ำหมื่นบำทถ้วน) หรือคิดเป็นอัตรำเงินปันผลร้อยละ 87.59 ของก ำไรสุทธิ
ส ำหรับปี 2559  โดยเสนอให้มีก ำหนดกำรจ่ำยเงินปันผลดงักลำ่ว ในวนัท่ี 23 พฤษภำคม พ.ศ. 2560 

4.  ปัจจัยและอิทธิพลหลกัที่อาจมีผลต่อการด าเนินงานหรือฐานะการเงนิในอนาคต 

ปัจจยัที่มีอิทธิพลตอ่กำรด ำเนินงำนในอนำคต   ได้อธิบำยไว้ในข้อ 1. เร่ืองปัจจยัควำมเสีย่งแล้ว 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

“บริษัท ได้สอบทำนข้อมูลในแบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปีฉบบันีแ้ล้ว ด้วยควำมระมดัระวงั  บริษัทขอ
รับรองว่ำ ข้อมูลดังกล่ำวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท ำให้ผู้ อื่นส ำคัญผิดหรือไม่ขำดข้อมูล ที่ควรต้องแจ้งใน
สำระส ำคญั นอกจำกนี ้บริษัทขอรับรองวำ่ 

(1) งบกำรเงินและข้อมลูทำงกำรเงินท่ีสรุปมำในแบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี ได้แสดงข้อมลูอยำ่งถกูต้อง
ครบถ้วนในสำระส ำคญัเก่ียวกบัฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอ่ยแล้ว 

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบกำรเปิดเผยข้อมูลที่ดี  เพื่อให้แน่ใจว่ำบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็น
สำระส ำคญัทัง้ของบริษัทและบริษัทยอ่ยอยำ่งถกูต้องครบถ้วนแล้วรวมทัง้ควบคมุดแูลให้มีกำรปฏิบตัิตำมระบบดงักลำ่ว 

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบกำรควบคุมภำยในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมระบบดงักล่ำวและ
บริษัทได้แจ้งข้อมูลกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน ณ วันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2559  ต่อผู้ สอบบญัชีและกรรมกำร
ตรวจสอบของบริษัทแล้ว  ซึง่ครอบคลมุถึงข้อบกพร่องและกำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคญัของระบบกำรควบคมุภำยใน รวมทัง้
กำรกระท ำที่มิชอบที่อำจมีผลกระทบตอ่กำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

 ในกำรนีเ้พื่อเป็นหลกัฐำนว่ำเอกสำรทัง้หมดเป็นเอกสำรชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองควำมถูกต้องแล้ว 
บริษัทได้มอบหมำยให้  นำยสจิุตร  ศรีเวทย์บดี  เป็นผู้ลงลำยมือช่ือก ำกับเอกสำรนีไ้ว้ทุกหน้ำด้วย  หำกเอกสำรใดไม่มี
ลำยมือช่ือของ   นำยสจิุตร  ศรีเวทย์บดี ก ำกบัไว้ บริษัทจะถือว่ำไม่ใช่ข้อมลูที่บริษัทได้รับรองควำมถกูต้องของข้อมลูแล้ว
ดงักลำ่วข้ำงต้น” 
 
       ชื่อ     ต าแหน่ง         ลายมือชื่อ 
 
 

1.  นำยสจิุตร  ศรีเวทย์บด ี                 รองประธำนกรรมกำร 
   

2.  นำยรักชยั  สกลุธีระ    กรรมกำรบริหำร     
   
 
 ผู้รับมอบอ านาจ 
 

นำยสจิุตร  ศรีเวทย์บดี      รองประธำนกรรมกำร 
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เอกสารแนบ 1 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมบริษัท 
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คณะกรรมการ  

 
                                       

 
 
 
 
 

ชื่อ -  นามสกุล นำงสำวแอนน่ี  โซเฟียร์ เวียร์แมน 
อาย ุ  55 ปี 
ต าแหน่ง  ประธำนกรรมกำรบริษัท 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับการแต่งตัง้ 26 เมษำยน 2559  
การศึกษา  Certified Practicing Accountant (Australia) with a degree in 

Business Studies (QUT, Brisbane) and an MBA from Cranfield 
University (UK). 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ ไมม่ี 
จ านวนหุ้นที่ถอืในบริษัท (%) 
- คู่สมรส 
- บุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

ไมม่ี 
ไมม่ี 
ไมม่ี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง 
กรรมการและผู้บริหาร 

ไมม่ี 

ประสบการณ์ในการท างาน  
 
 
 
 
 
 

2558 – ปัจจบุนั        - ประธำนกรรมกำรบริษัท 
                                  บริษัท ไทยโพลอีะคริลคิ จ ำกดั  
2556 - 2558            - กรรมกำรผู้บริหำร 
                                  บริษัท ไทยโพลอีะคริลคิจ ำกดั 
2546 – ปัจจบุนั        - กรรมกำรบริหำร 
                               - Chief Financial Officer 
                                  Lucite International Co., Ltd. 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ๆ  
-  บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
- การด ารงต าแหน่งที่ส าคัญในบริษัท/องค์กรอื่นๆ 
 
 
 
 
- การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเน่ืองกับ 
ธุรกิจของบริษัท 

 
ไมม่ี 
  
- Executive Director 
- Chief Financial Officer 
  Lucite International 
 
ไมม่ี 
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คณะกรรมการ 

 

ชื่อ -  นามสกุล   นำยสจิุตร  ศรีเวทย์บด ี
 อายุ 68 ปี 
 ต าแหน่ง รองประธำนกรรมกำร 

กรรมกำรผู้จดักำร 
 วัน/เดอืน/ปี ที่ได้รับการแต่งตัง้ 23 เมษำยน 2557 

การศึกษา - Bachelor Degree in Finance 

  West Virginia State Collage, USA 

- Master Degree in Business Administration (MBA) 

  Pittsburgh State University of Kansas, USA  

 การอบรมหลกัสูตรกรรมการ Director Accreditation Program (DAP 6/2546) 
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

จ านวนหุ้นที่ถอืในบริษัท (%) 
- คู่สมรส 
- บุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

16,300   =  0.01% 
ไมม่ี 
ไมม่ี 

 ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ 
และผู้บริหาร 

ไมม่ี 

 ประสบการณ์ในการท างาน 
 

2559 – ปัจจบุนั    - กรรมกำรผู้จดักำร 
                           -  รองประธำนคณะกรรมกำร  
                              บริษัท ไทยโพลอีะคริลคิ จ ำกดั (มหำชน) 
2558 – 2559       -  กรรมกำรบริหำร 
                              บริษัท ไทยโพลอีะคริลคิ จ ำกดั (มหำชน) 
2556                   -  กรรมกำรท่ีไมม่ีสว่นร่วมบริหำรงำน 
                              บริษัท ไทยโพลอีะคริลคิ จ ำกดั (มหำชน)  
2536 – 2556        - กรรมกำรผู้จดักำร 
                            - กรรมกำร    
     บริษัท ไทยโพลอีะคริลคิ จ ำกดั (มหำชน) 

 การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ๆ  
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 
- การด ารงต าแหน่งที่ส าคัญในบริษัท/องค์กรอื่นๆ  
 
- การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเน่ือง
กับธุรกิจของบริษัท 

 
ไมม่ี 
 
ไมม่ี 
 
ไมม่ี 
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คณะกรรมการ 
 

ชื่อ -  นามสกุล   ดร.เบนจำมินส์ เจมส์ แฮร์รีส 
 อาย ุ 50 ปี 
 ต าแหน่ง  กรรมกำรบริหำร 
 วัน/เดอืน/ปี ที่ได้รับการแต่งตัง้  23 เมษำยน 2558 

การศึกษา  - PhD, Dept. Chemical Engineering  

   University Cambridge, United Kingdom 

- Bachelor Chemical and Process Engineering (1st Class) 

  University of Canterbury, New Zealand 

 การอบรมหลกัสูตรกรรมการ ไมม่ี 
จ านวนหุ้นที่ถอืในบริษัท (%) 
- คู่สมรส 
- บุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

ไมม่ี 
ไมม่ี 
ไมม่ี 

 ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ 
และผู้บริหาร 

ไมม่ี 

 ประสบการณ์ในการท างาน 
 

31 มี.ค. 2558 – ปัจจบุนั        - กรรมกำรบริหำร 
                                              บริษัท ไทยโพลอีะคริลคิ จ ำกดั (มหำชน) 

ก.ย. 2559 – ปัจจบุนั             - 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     

 การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ๆ  
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย 
 
- การด ารงต าแหน่งที่ส าคัญในบริษัท/องค์กรอื่นๆ  
 
- การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเน่ืองกับ 
  ธุรกิจของบริษัท 

 
ไมม่ี 
- Executive General Manager  
  Saudi Methacrylates Company 
 
ไมม่ี 
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คณะกรรมการ 
 

ชื่อ -  นามสกุล  นำยทำโมส ึทำมำกิ 

อาย ุ 59 ปี 
ต าแหน่ง กรรมกำรบริหำร 

วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับการแต่งตัง้ 26 เมษำยน 2559 

การศึกษา - Bachelor of Engineering,  

- Department of Applied Chemistry  

  Nagoya University, Japan 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ ไมม่ี 
จ านวนหุ้นที่ถอืในบริษัท (%) 
- คู่สมรส 
- บุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

ไมม่ี 
ไมม่ี 
ไมม่ี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ
ผู้บริหาร 

ไมม่ี 

ประสบการณ์ในการท างาน  26 เม.ย. 2559 – ปัจจบุนั   - กรรมกำรบริหำร 

                                          บริษัท ไทยโพลอีะคริลคิ จ ำกดั (มหำชน)                                                  
  

2553- ปัจจบุนั                   - President  

                                         - Director     

                                           Lucite International Japan Limited 

  

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ๆ  
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
- การด ารงต าแหน่งที่ส าคัญในบริษัท/องค์กรอื่นๆ  
 
 
 
 
- การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเน่ืองกับ 
  ธุรกิจของบริษัท 

 
ไมม่ี 
 
- President 
- Director  
  Lucite International Japan Limited  
                   
ไมม่ี 
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คณะกรรมการ 
 

ชื่อ -  นามสกุล    นำยฮำนส์ เฮ็นริค เมลชวัร์ 
 อาย ุ 72 ปี 
 ต าแหน่ง  กรรมกำรบริหำร 
 วัน/เดอืน/ปี ที่ได้รับการแต่งตัง้ 22 มิถนุำยน 2559 

การศึกษา EAC’s fulltime course in Business Administration 

Bachelor of Science (Marketing) 

 การอบรมหลกัสูตรกรรมการ ไมม่ี 
จ านวนหุ้นที่ถอืในบริษัท (%) 
- คู่สมรส 
- บุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

 ไมม่ี 
ไมม่ี 
ไมม่ี 

 ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไมม่ี 
 ประสบการณ์ในการท างาน  

24 มิ.ย. 2559 – ปัจจบุนั    - กรรมกำรบริหำร 
                                           บริษัท ไทยโพลอีะคริลคิ จ ำกดั (มหำชน) 
  
2553 – 2558                    -  กรรมกำร 
                                           บริษัท ไทยโพลอีะคริลคิ จ ำกดั (มหำชน) 
 

ปัจจบุนั                             - ประธำน 
                                           บริษัท เอเชียติก๊ อะคริลคิ จ ำกดั 
 

ปัจจบุนั                             - กรรมกำรบริหำร 
                                           บริษัท อี๊สต์เอเชียติก๊ 2010  
                                           (ประเทศไทย) จ ำกดั                                                                    

 การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ๆ  
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
- การด ารงต าแหน่งที่ส าคัญในบริษัท/องค์กรอื่นๆ  
 
 
 
 
 
- การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเน่ืองกับ 
  ธุรกิจของบริษัท 

 
ไมม่ี 
 
-  ประธำน 
   บริษัทเอเชียติ๊กอะคริลคิจ ำกดั 
-  กรรมกำรบริหำร 
   บริษัทอี๊สต์เอเชียติ๊ก (ประเทศไทย) จ ำกดั                                                                          
 
ไมม่ี 
 



บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ ำกดั (มหำชน) ข้อมลูประจ ำปี 2559 

68 
 

คณะกรรมการ 
 

ชื่อ -  นามสกุล    นำยรักชยั  สกลุธีระ 
 อาย ุ 56 ปี 
 ต าแหน่ง -  กรรมกำรบริหำร 

-  ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 
-  เลขำนกุำรบริษัท 

 วัน/เดอืน/ปี ที่ได้รับการแต่งตัง้ - กรรมกำรบริหำร – 26 เมษำยน 2558 

- ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน – 27 กรกฎำคม 2558 

- เลขำนกุำรบริษัท – 11 พฤศจิกำยน 2559 

การศึกษา - ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ (M.B.A.) 

  International Program 

 มหำวิทยำลยั กรุงเทพ 

- Graduate Diploma in Auditing 

  มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 

- ปริญญำตรี บญัชีบณัฑติ  

  จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

คุณสมบัตทิางวิชาชพี ผู้สอบบญัชีรับอนญุำต 
 การอบรมหลกัสูตรกรรมการ ไมม่ี 
จ านวนหุ้นที่ถอืในบริษัท (%) 
- คู่สมรส 
- บุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

ไมม่ี 
ไมม่ี 
ไมม่ี 

 ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ 
และผู้บริหาร 

ไมม่ี 

 ประสบการณ์ในการท างาน 
 

2558 – ปัจจบุนั                  -  กรรมกำรบริหำร 
                                         -  ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 
11 พ.ย. 2559 – ปัจจบุนั     -  เลขำนกุำรบริษัท 
                                            บริษัท ไทยโพลอีะคริลคิ จ ำกดั (มหำชน) 
2557 - 2558                       - กรรมกำรตรวจสอบ 
                                          - กรรมกำรอิสระ 
                                            บริษัท ไทยโพลอีะคริลคิ จ ำกดั (มหำชน)  
 2556                             - General Director 
                   S & B Foods Supply Company Limited 
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2553 – 2556                      - Corporate Director 
                                            Amcor Packaging Bangkok PLC.  

 การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ๆ  
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
- การด ารงต าแหน่งที่ส าคัญในบริษัท/องค์กรอื่นๆ  
 
- การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเน่ืองกับ 
  ธุรกิจของบริษัท 
 

 
ไมม่ี 
 
ไมม่ี 
 
ไมม่ี 
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คณะกรรมการ 
 

ชื่อ -  นามสกุล    ดร. อนพุนัธ์  กิจนิจชีวะ 
 อายุ 54 ปี 
 ต าแหน่ง  - ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

-  กรรมกำรอิสระ 
 วัน/เดอืน/ปี ที่ได้รับการแต่งตัง้ 26 เมษำยน 2559 

การศึกษา -  ปรัชญำดษุฎีบณัฑิต (ทำงกำรบริหำรกำรพฒันำ)   

    คณะรัฐประศำสนศำสตร์ สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์  (NIDA)                                                                   
-  Senior Executive Program 

    สถำบนับณัฑิตบริหำรธุรกิจศศินทร์แหง่จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั                    
-  นิติศำสตร์มหำบณัฑติ (กฎหมำยธุรกิจ)   

   มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์     

-  นิติศำสตร์บณัฑิต (เกียรตินยิม)         

    มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 

คุณสมบัตทิางวิชาชพี ใบอนญุำตให้เป็นทนำยเลขที่ 18024/2529 
 การอบรมหลกัสูตรกรรมการ - 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)     
  สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

จ านวนหุ้นที่ถอืในบริษัท (%) 
- คู่สมรส 
- บุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

ไมม่ี 
ไมม่ี 
ไมม่ี 

 ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ 
และผู้บริหาร 

ไมม่ี 

 ประสบการณ์ในการท างาน 
 

 2557 - ปัจจบุนั - ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
                            - กรรมกำรอิสระ                                                                                                                                                                               
     บริษัท ไทยโพลอีะคริลคิ จ ำกดั (มหำชน) 
                                                       
2557 – ปัจจบุนั - ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
                            - กรรมกำรอิสระ 
     บริษัท ทีโอที จ ำกดั (มหำชน) 
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2557 - ปัจจบุนั - กรรมกำร 
     บริษัท ฮิวแมนิก้ำ จ ำกดั 

 2547 – ปัจจบุนั - หุ้นสว่นอำวโุส                          
                              บริษัท ส ำนกักฎหมำยสำกล ธีรคปุต์ จ ำกดั    

2556 – 2557       – กรรมกำรตรวจสอบ 
                              กรรมกำรอิสระ        
                              บริษัท ไทยโพลอีะคริลคิ จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                         

 การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ๆ  
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
 
 
- การด ารงต าแหน่งที่ส าคัญในบริษัท/องค์กรอื่นๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเน่ืองกับ 
  ธุรกิจของบริษัท 
 

 
- ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
- กรรมกำรอิสระ 
  บริษัท ทีโอที จ ำกดั (มหำขน) 
 

- กรรมกำร  
  บริษัท ฮิวแมนิก้ำ จ ำกดั 
 

- หุ้นสว่นอำวโุส  
  บริษัท ส ำนกักฎหมำยสำกล ธีรคปุต์ จ ำกดั 
 

-อนกุรรมกำร  
- คณะกรรมกำรพฒันำกฎหมำยที่เก่ียวข้องกบักำรปกป้องคุ้มครองสตัว์  
  สภำนิติบญัญตัิแหง่ชำติ 
 

- ท่ีปรึกษำกิตติมศกัดิ์  
- คณะกรรมกำรตดิตำมกลไกและพิจำรณำกำรปกป้องคุ้มครองสตัว์ 
  สภำนิติบญัญตัิแหง่ชำติ 
   
ไมม่ี 
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คณะกรรมการ 
 

ชื่อ -  นามสกุล นำย แจน แดม ปีเดอร์เซน่ 
อาย ุ  64 
ต าแหน่ง กรรมกำรตรวจสอบ 

กรรมกำรอิสระ 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับการแต่งตัง้  23 เมษำยน 2558  
การศึกษา - Diploma 

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

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ Director Accreditation Program (DAP 125/2559) 
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD)  

จ านวนหุ้นที่ถอืในบริษัท (%) 
- คู่สมรส 
- บุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

ไมม่ี 
ไมม่ี 
ไมม่ี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ 
และผู้บริหาร 

ไมม่ี 

ประสบการณ์ในการท างาน  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
27 ก.ค. 2558 – ปัจจบุนั     -  กรรมกำรตรวจสอบ 
                                         -  กรรมกำรอิสระ 
                                            บริษัท ไทยโพลอีะคริลคิ จ ำกดั (มหำชน) 

2556 – 2558                     -  กรรมกำรท่ีไมม่ีสว่นร่วมบริหำรงำน 
                                            บริษัท ไทยโพลอีะคริลคิ จ ำกดั (มหำชน) 

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

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

2543 – 2555                     COO of Brenntag Asia Pacific Co., Ltd.   
                                         Thailand  
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2553 – 2554                     CEO of EAC Industrial, Ingredients, Thailand 
                                         Sr. Vice President, the EAC Group of  
                                         Company 

 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ๆ  
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย 
 
- การด ารงต าแหน่งที่ส าคัญในบริษัท/องค์กรอื่นๆ  
 
 
 
 
- การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเน่ืองกับ 
  ธุรกิจของบริษัท 

 
 
ไมม่ี 
 
 
กรรมกำรบริหำร 
- Novanta Co., Ltd. 
- Berli Asiatic Soda Co., Ltd. 
- Holm Machinery Asia Co.,Ltd. 
 

ไมม่ี 
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คณะกรรมการ 
 

ชื่อ -  นามสกุล    นำยกลุเวช  เจนวฒันวิทย์ 
อาย ุ 52 ปี 
ต าแหน่ง  - กรรมกำรตรวจสอบ 

-  กรรมกำรอิสระ 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับการแต่งตัง้ 23 เมษำยน 2557 

การศึกษา  - ปริญญำโทพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ 

    Massachusetts Institute of Technology (สหรัฐอเมริกำ)  

 - ปริญญำโทบริหำรธุรกิจ สำขำกำรเงินและธุรกิจระหวำ่งประเทศ 

   สถำบนับณัฑิตบริหำรธุรกิจ ศศินทร์ 

-  ปริญญำตรีวศิวกรรมศำสตร์ 

   จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ - Director Certification Program: DCP 14/2002   
  สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD 

จ านวนหุ้นที่ถอืในบริษัท (%) 
- คู่สมรส 
- บุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

ไมม่ี 
ไมม่ี 
ไมม่ี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ 
และผู้บริหาร 

ไมม่ี 

ประสบการณ์ในการท างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2557 – ปัจจบุนั    - กรรมกำรตรวจสอบ 
                           - กรรมกำรอิสระ     

                บริษัท ไทยโพลอีะคริลิค จ ำกดั (มหำชน)  
2556 – ปัจจบุนั    - ที่ปรึกษำโครงกำรแนวร่วมปฏิบตัิของภำคเอกชนไทย 
                              ในกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริต                                                                                                             

                สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
2555 – ปัจจบุนั  - กรรมกำร  
                              บริษัท บียอนด์กรีน จ ำกดั 
                           -  กรรมกำร  
                              บริษัท บียอนด์โพรฟิต จ ำกดั   
2554 – ปัจจบุนั   - กรรมกำรอ ำนวยกำรและเหรัญญิกมลูนิธิเดก็โสสะ 
                             แหง่ประเทศไทย ในพระบรมรำชินปูถมัภ์  
2554 – ปัจจบุนั   -  กรรมกำร  ยวุพทุธิกมลูนิธิ 
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การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ๆ  
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
- การด ารงต าแหน่งที่ส าคัญในบริษัท/องค์กรอื่นๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเน่ืองกับ 
  ธุรกิจของบริษัท 
 
 

 
ไมม่ี 
 
- ที่ปรึกษำโครงกำรแนวร่วมปฏิบตัิของภำคเอกชนไทย 
  ในกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริต   
 สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD)                                                                                                             

- กรรมกำร  
  บริษัท บียอนด์กรีน จ ำกดั 
- กรรมกำร  
  บริษัท บียอนด์โพรฟิต จ ำกดั   
- กรรมกำรอ ำนวยกำรและเหรัญญิกมลูนิธิเดก็โสสะแหง่ประเทศไทย 
  ในพระบรมรำชินปูถมัภ์ 
- กรรมกำร  ยวุพทุธิกมลูนิธิ 
 
ไมม่ี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ ำกดั (มหำชน) ข้อมลูประจ ำปี 2559 

76 
 

เอกสารแนบ 2 
 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัทย่อย 
 

 
-ไมม่ี- 
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เอกสารแนบ 3 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 
และหวัหน้างานก ากับดูแลการปฎิบัตงิานบริษัท (Compliance) 

 
 
 

-ไมม่ี- 
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เอกสารแนบ 4 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 
 
 

-ไมม่ี- 
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เอกสารแนบ 5 
 

รายการอ่ืนๆ 
 
 

-ไมม่ี- 
 
 
 

 


