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สารจากประธานคณะกรรมการบริษัท

เศรษฐกิจของประเทศไทยมีความแข็งแกร่งขึ้นในปี 2560 โดยอัตราการเจริญเติบโต (จีดีพี) ขยายตัวร้อยละ 3.8 เปรียบเทียบกับ 
ปี 2559 ซ่ึงเติบโตท่ี 3.2% ความเห็นของนักวิเคราะห์ และนักวิจารณ์มีความคิดเห็นพ้องกันว่า อัตราการเจริญเติบโตจะยังคง
ดำาเนินต่อเนื่องโดยคาดการณ์ว่าในปี 2561 จะสามารถเติบโตได้ถึง 4% ซึ่งรากฐานของการเติบโตสืบเเนื่องมาจากการคาดการณ์
ท่ีว่าเศรษฐกิจโลกท่ีมีแนวโน้มว่าจะดีข้ึน และด้วยปัจจัยดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนภาคการส่งออกและกระตุ้นภาคการท่องเท่ียว 
ของประเทศไทย ภาวะการเติบโตทางเศรษฐกิจน้ันถูกคาดหวังจากผลลัพท์ของการใช้จ่ายภาคสาธารณะท่ีเพ่ิมข้ึน ในเร่ืองโครงสร้างพ้ืนฐาน  
และการเพ่ิมความม่ันใจในเศรษฐกจิ ซ่ึงอย่างหลงันีถ้กูคาดการณ์ไวจ้ากผลการลงทุนภายในประเทศโดยเฉพาะอย่างย่ิงภาคการผลติ 
ท่ีสำาคัญ ความม่ันใจท่ีมากข้ึนในเรื่องความเติบโตท่ีต่อเนื่อง เกิดจากการข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการคาดการณ์ของการขายปลีก  
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ การจ้างงานท่ีสูงข้ึน การเพ่ิมข้ึนของรายได้ครัวเรือนโดยเฉล่ีย และผลจากการบริโภคภายในประเทศเพ่ิมข้ึน

ดังท่ีได้กล่าวไว้แล้วนั้น นักประเมินได้มองเห็นถึงความเสี่ยงท่ีอาจจะมีต่อการเติบโตในครั้งนี้ ซ่ึงมาจากหลายปัจจัย ได้แก่  
1. การคาดการณว่์าพืชผลบางชนดิจะมรีาคาเพ่ิมสงูข้ึน จะมาช่วยชดเชยสนิคา้เกษตรบางตวัท่ีราคาลดลง 2. ปัญหาเร้ือรังท่ัวไปของ
ตลาดแรงงานที่เกี่ยวข้องของแรงงานฝีมือและไร้ฝีมือ หนี้ครัวเรือนที่สูงขึ้น และการแข็งค่าของเงินบาทเทียบกับสกุลเงินหลักอื่นๆ   
โครงการริเริ่มต่างๆ ของรัฐบาลควรเข้ามาช่วยชดเชยความเสี่ยงเหล่านี้ท่ีจะมีต่อการเจริญเติบโต แต่ถึงกระนั้นปัจจัยภายนอก 
ทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นปัจจัยที่จะขัดขวางการเติบโตของเศรษฐกิจ และส่งผลกระทบต่อการบริโภคและการเติบโตในตลาด
ส่งออกสำาคัญ

แมว้า่สถานการณท์างเศรษฐกจิเป็นไปในทิศทางเชิงบวกดงัท่ีไดก้ลา่วไวแ้ลว้ข้างตน้ ผลประกอบการทางการเงนิของบริษัทในปี 2560 
ไดร้บัผลกระทบจากภาวะอุปสงคท่ี์ซบเซา และการแข่งขันท่ีรนุแรง โดยเฉพาะแรงกดดนัดา้นตน้ทุนการผลติท่ีมีผลมาจากราคา MMA  
ท่ีสงูขึน้มากจากความไมส่มดลุของอุปสงคแ์ละอปุทานของ MMA ท่ัวโลก มีผลตอ่แรงกดดนัดา้นราคาวตัถดุบิหลกัท่ีสงูข้ึนอยา่งมาก  
ด้วยเหตุนี้จึงก่อผลกระทบอย่างแรงต่อกำาไรของแผ่นอะคริลิค ถึงแม้ว่าตลาดยอมรับว่าราคาสินค้าแผ่นอะคริลิคเพ่ิมข้ึน แต่ด้วย 
การแข่งขันท่ีรนุแรงได้จำากดัความสามารถของบรษัิทในการท่ีจะปรับราคาให้เท่ากบัตน้ทุนท่ีสงูขึน้ได ้รวมท้ังรักษาสว่นแบง่ทางการตลาดท่ี 
เป็นไปด้วยความยากลำาบาก

ดร. เบนจามิน เจมส์ แฮร์รีส
   ประธานกรรมการบริษัท
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ฝ่ายบริหารของบริษัทได้ใช้ความพยายามอย่างมากในการพัฒนาผลการดำาเนินธุรกิจของระบบเครื่องรีด (Extrusion) โดยแสวงหา
ปริมาณการขายให้เพ่ิมข้ึน และเพ่ิมส่วนแบ่งกำาไรท่ีสูงข้ึนผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และ 
การคาดการณ์ปริมาณการขาย คือความจำาเป็นอย่างย่ิงยวด ท่ีจะช่วยในการชดเชย การสูญเสียปริมาณการผลิตของแผ่น ABS/
HIPS ท่ีถูกใช้เป็นส่วนประกอบของอุตสาหกรรมตู้เย็น การสูญเสียด้านปริมาณดังกล่าวมีผลมาจากโรงงานผู้ผลิตตู้เย็นสามารถท่ี
จะผลิตแผ่นขึ้นรูปได้เองในช่วงเวลาปีท่ีผ่านมา บริษัทได้การคาดการณ์ไว้ว่าปริมาณการผลิตงานรับจ้างแผ่นท่ีใช้ในส่วนประกอบ 
ตูเ้ย็นจะลดลงถงึ 1000 ตนั ในปี 2560 แต่บรษัิทกส็ามารถรกัษายอดขายแผน่รดี (Extrusion) เป็นปริมาณ 3,927 ตนั เม่ือเปรยีบเทียบ 
ปี 2559 ที่ผลิตได้เพียง 3,146 ตัน

บริษัทได้คาดการณ์ไว้ว่าปริมาณการผลิตงานรับจ้างแผ่นท่ีใช้ในส่วนประกอบตู้เย็นจะลดลงถึง 1000 ตัน ในปี 2560 แต่บริษัทก็ 
สามารถรักษายอดขายแผ่นรีด (Extrusion) เป็นปริมาณ  3,927 ตัน เมื่อเปรียบเทียบปี 2559 ที่ผลิตได้เพียง 3,146 ตัน

ตามท่ีได้รายงานในปีท่ีผ่านมา และนอกจากสิ่งท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงตามความต้องการของ
ตลาดท่ีมีผลจากการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง และความกดดันของราคาวัตถุดิบในปัจจุบัน ถึงอย่างไรฝ่ายบริหารพร้อมท่ีจะพัฒนา
โครงการผลิตภัณฑ์ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการลงทุนในปี 2560 ที่บริษัทได้ลงทุนปรับปรุงเครื่องจักร Extrusion เพื่อให้สามารถผลิต
แผ่นผลิตภัณฑ์ขึ้นรูปได้หลากหลายชนิด รวมถึงการลงทุนพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ของอะคริลิค ผลประโยชน์จากการลงทุนครั้งนี้  
คาดว่าจะส่งผลในทางที่ดีให้กับบริษัทในปี 2561

โดยภาพรวม บริษัทมีรายได้ในปี 2560 เป็นจำานวนเงิน 1,148 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมา (1,047 ล้านบาท) แต่เป็นท่ี 
น่าเสียดาย เนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ประกอบกับการแข่งขันที่รุนแรง ทำาให้บริษัทต้องเผชิญกับการขาดทุน  
52 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่กำาไรก่อนหักภาษีอยู่ที่ 87 ล้านบาท ซึ่งจะเห็นได้ว่า ส่วนแบ่งกำาไรจากการขายแผ่น 
อะคริลิคลดลงอย่างเห็นได้ชัดโดยเหลือเพียง 6.0%  เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่ซึ่งอยู่ที่ 21.0%

สำาหรับไตรมาส 4 ท่ีผ่านมา บริษัทได้ขายท่ีดินตั้งอยู่ท่ีนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว หลังจากการทบทวน และประเมินผลทาง 
การเงินแล้ว บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้น หุ้นละ 0.50 บาท ในเดือนธันวาคม 2560

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ได้ดำาเนินการอย่างต่อเนื่องเพ่ือเสริมสร้างกระบวนการกำากับดูแลและการควบคุมภายใน
ของบริษัท ในปี พ.ศ. 2560 บริษัทได้รับการอนุมัติ และรับผลการประเมินให้เข้าเป็นสมาชิกเข้าร่วมโครงการต่อต้านการทุจริตจาก 
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น (CAC)

บรษัิทคาดการณว์า่ผลประกอบการของปี 2561 จะเพ่ิมข้ึนจากปี 2560 ซ่ึงสง่ผลมาจากการลงทุนในโครงการพัฒนาผลติภณัฑข์องบรษัิท  
จากการประเมินว่าราคาวตัถดิุบจะลดลงและปรมิาณการสัง่ซ้ือท่ีเพ่ิมมากข้ึน เนือ่งมาจากการขยายตวัของการสง่ออก และการกระตุน้ 
ความต้องการของโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ ประกอบกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของภาคเอกชนในผลิตภัณฑ์ทั้งแบบหล่อ
และแบบรีด

กลา่วโดยสรปุในปีพ.ศ. 2560 ถอืเป็นปีท่ีคอ่นข้างลำาบากของบริษัทสาเหตมุาจากหลายปัจจยั ซ่ึงสว่นใหญ่เป็นผลมาจากตน้ทุนวัตถดิุบ
ภายนอกและความต้องการของตลาดที่ลดลง ฝ่ายบริหารของบริษัทโดยการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากคณะกรรมการ มีความมุ่งมั่น 
ที่จะพลิกฟื้นการลดลงของผลประกอบการให้กลับมาดีขึ้นผ่านตามมาตรการต่างๆ ที่ได้อธิบายไว้ในข้างต้น

ในฐานะตวัแทนของคณะกรรมการกระผมขอขอบคณุผูถ้อืหุ้นทุกท่านตลอดจนลกูคา้และผูมี้สว่นไดส้ว่นเสยีทุกท่านท่ีให้การอุปการะคณุ 
และสนับสนุนบริษัทเป็นอย่างดี พร้อมทั้งขอขอบคุณฝ่ายบริหาร พนักงานทุกท่าน ที่ได้ทุ่มเท และทำางานกันอย่างหนักตลอดทั้งปี  
เพ่ือจะให้การผลิตดำาเนินไปได้อย่างน่าเช่ือถือและอย่างปลอดภัย อีกท้ังเพ่ือลด และบรรเทาความผันผวนของตลาด และปัจจัยภายนอกต่างๆ  
ที่ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทได้ 
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สารจากกรรมการผู้จัดการ
ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการของบริษัทไทยโพลีอะคริลิค จำากัด (มหาชน) ทุกท่านถือเป็นคำาม่ันท่ีจะส่งเสริมในการประกอบกิจการบริษัทด้วย 
ความซ่ือสัตย์ เป็นธรรม บนหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณ และการกำากับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือภาพลักษณ์ท่ีดีและความย่ังยืน 
ของบริษัท ตลอดจนเพื่อแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยภาพรวม 

เพ่ือให้นโยบายการต่อต้านการทุจริตมีผลสัมฤทธิ์ในทางปฎิบัติ บริษัทจึงได้จัดทำานโยบายและกฎบัตรในการดำาเนินการธุรกิจท่ี 
ต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ และได้สื่อสารทำาความเข้าใจไม่เพียงแต่ผู้บริหาร และเจ้าหน้าท่ีพนักงานบริษัทเท่านั้น แต่ได้แจ้ง 
ให้ผูมี้สว่นได้สว่นสว่นเสยี เช่นลกูคา้ผูมี้อุปการคณุ ซัพพลายเออร์ส และบริษัทห้างรา้นท่ัวไปท่ีมกีารทำาการคา้ตดิตอ่กบับรษัิท รวมท้ัง
หนว่ยงานองคก์รรฐั รฐัวสิาหกจิ ให้ทราบถงึนโยบายการและกฎบัตรในการดำาเนนิการธรุกจิท่ีตอ่ต้า่นการทุจรติทุกรปูแบบของบริษัท

บริษัทได้มีการจัดประชุมสัมนาให้พนักงานทุกระดับได้รับทราบถึงนโยบายต่อต้านการทุจริตนี้เพ่ือให้เกิดความรู้และเข้าใจหลักการ
ของนโยบายการต่อต้านการทุจริต โดยท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกระดับของบริษัทจะต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆในการให้หรือมีเจตนาแอบแฝง
ในการติดสินบนเจ้าหน้าท่ีรัฐหรือหน่วยงานใดๆของรัฐไม่ว่าจะเป็นการให้เงิรหรือการให้ในรูปแบบการให้ของขวัญ การจัดเลี้ยง  
การบริจาค หรือความช่วยเหลือ หรือการอุปถัมภ์ด้านการเงินในกิจกรรมใดๆ รวมทั้งการอุปถัมภ์ให้การสนับสนุนในทางการเมือง 
เช่นการสนับสนุนหรือการอุปถัมภ์พรรคการเมืองหรือผู้สมัครของพรรคการเมืองใดๆ เป็นต้น

นอกจากการจัดอบรมการให้ความรู้แก่พนักงานบริษัท บริษัทยังจัดให้มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
กับนโยบายต่อต้านการทุจริตอย่างสมำ่าเสมอ รวมถึงการติดต่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ไปยังลูกค้า คู่ค้า ซัพพลายเออร์ต่างๆ  
ผูร้บัเหมา ตลอดจนหนว่ยงานภายนอกให้รบัทราบถงึนโยบายและความมุง่ม่ันของบรษัิทในสมัฤทธิผ์ลของนโยบายการต่อตา้นทุจริต

บริษัทให้ความสำาคัญต่อนโยบายต่อต้านการทุจริต โดยกำาหนดผู้จัดการอาวุโสของบริษัททุกท่านเป็นกรรมการในคณะกรรมการ 
การต่อต้านการทุจริต ซ่ึงมีหน้าท่ีกำากับดูแลและการทบทวนนโยบายและแนวทางปฎิบัติ การตรวจสอบ รวมถึงการประเมิน 
ความเสี่ยงเพ่ือนำามากำาหนดแนวทางในการควบคุมภายในโดยต้องกำาหนดแนวทางดังกล่าวไว้ในแผนการตรวจสอบภายในและ 

นายสุจิตร  ศรีเวทย์บดี
กรรมการผู้จัดการ
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ใช้ในการประเมินผลประจำาปีและรายงานต่อกรรมการตรวจสอบ แต่หากเป็นกรณีท่ีเหตุการณ์ดังกล่าวมีความสำาคัญและอาจมี 
ผลกระทบต่อบริษัทอย่างมากก็ให้รายงานตรงต่อประธานกรรมการตรวจสอบได้โดยไม่ชักช้า

บริษัทได้กำาหนดบทลงโทษต่อพนักงานหรือตัวแทนของบริษัททีฝ่าฝืน ละเลยหรือไม่ปฎิบัติตามนโยบายนี้ เช่นเดียวกับการกระ
ทำาความผิดร้ายแรงซึ่งจะได้รับโทษตามกฎระเบียบที่กำาหนดไว่ และพร้อมที่จะปกป้องไม่เอาผิดต่อพนักงานผู้ใดที่ปฎิเสธการมีส่วน
รว่มในการทุจรติ โดยอาจปฎเิสธการปฎบัิตติามคำาสัง่ใดๆของผูบั้งคบับัญชาท่ีเขา้ข่ายการทุจรติหรอืประพฤตมิิชอบ แมว่้าการ กระทำา
นั้นจะทำาให้บริษัทต้องสูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม

เพ่ือกำาหนดเป็นช่องทางในการตดิตอ่ประชาสมัพันธ ์และการรอ้งเรยีน แจง้เบาะแสท่ีเกีย่วขอ้งกบัการทุจรติประพฤตมืิชอบ ท่ีพนกังาน
และบุคคลภายนอกสามารถทำาได้โดยตรงผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

(1)  เว็บไซด์ทางการของบริษัท www.thaipolyacrylic.com ถึง บริษัทหรือกรรมการตรวจสอบ
(2)  สายด่วน ConcernLine 001-800-11-009-4982
(3)  ผู้จัดการต้นสังกัด หรือผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
(4)  ไปรษณีย์ ถึงกรรมการผู้จัดการ บริษัทไทยโพลีอะคริลิคจำากัด (มหาชน) 60-61 หมู่ 9 ถนนพุทธมณฑลสาย 4  

ต. กระทุ่มล้ม อ. สามพราน นครปฐม 73220

ท้ังนี้บริษัทจะรักษาข้อมูลการร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสดังกล่าวให้เป็นความลับสูงสุด ให้ความเป็นธรรมและปกป้องพนักงาน
หรอืบคุคลอืน่ใดทีแ่จ้งเบาะแสหรือการใหห้ลักฐานการกระทำาใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทจุรติทีเ่กีย่วขอ้งกับบริษทัหรอืตวัแทนของบริษทั

ท้ายสุดน้ี เป็นท่ีน่ายินดีและน่าภูมิใจอย่างย่ิงท่ีทางบริษัทได้การรับรองการเข้าเป็นสมาชิกของโครงการณ์แนวร่วมปฎิบัติของภาค
เอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทุจรติ หรอื CAC (Collective Action Coalition against Corruption) โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี 10 พฤศจกิายน 
2560 ซ่ึงในนามของคณะกรรมการบรษัิทตอ้งขอขอบใจกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกท่านท่ีมสีว่นรว่มในการกำาหนดนโยบาย
การต่อต้านการทุจรติ การรว่มกนัในการกำาหนดปัจจยัความเสีย่งและการบรหิารความเสีย่งท่ีเกีย่วขอ้งกบัการทุจรติ กำาหนดแนวทาง
การดำาเนนิการ การตรวจสอบและการประเมินผล ตลอดจนการอบรม และการสือ่สารประชาสมพันธ์ให้ท้ังตวัพนกังานเจา้หนา้ท่ีของ
บริษัท และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่านให้ทราบถึงนโยบายและกิจกรรมการต่อต้านการทุจริตของบริษัท ซ่ึงนับเป็นก้าวสำาคัญของ
บริษัทในการที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริต
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คณะกรรมการบริษัท

1. ดร. เบนจามิน เจมส์ แฮรีส
ประธานคณะกรรมการ

2. นายสุจิตร ศรีเวทย์บดี
รองประธานคณะกรรมการ 

3. นายฮานส์ เฮ็นริค เมลชัวร์
กรรมการบริหาร

4. นายรักชัย สกุลธีระ
กรรมการบริหาร

5. นายทาโมสึ ทามากิ
กรรมการไม่มีส่วนบริหาร และ
กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

6. นางแคโรไลน์ ไพรเออร์
กรรมการที่ไม่มีส่วนบริหาร

7. ดร. อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / 
คณะกรรมการ

8. นายแจน แดม ปีเดอร์เซ่น
กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการอิสระ

9. นายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ
สรรหา และกำาหนดค่าตอบแทน และ
กรรมการอิสระ

1

3

5

7

2

4

6

8 9
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คณะผู้บริหาร

1. นายสุจิตร ศรีเวทย์บดี
กรรมการผู้จัดการ 

2. นายรักชัย สกุลธีระ
ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชี และการเงิน

3. นายวิวัฒน์ หอมละออ
ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน

4. นายธนวัฒน์ กุลประเสริฐรัตน์
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคล/กฏหมาย

5. นายพงษ์สิน ม่วงศรี
ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัยฯ 
และระบบงาน

6. นายธเนตร ขำาเชิดชูไชย
ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติคส์

7. น.ส.สุรวดี ลีทวีกุล
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และการเงิน

8. นายโยทิน ธำารงเสาวภาคย์
ผู้จัดการฝ่ายผลิต คาสติ้ง

9. นายไพรัช ขำาด ี
ผู้จัดการฝ่ายผลิต เอ็กซ์ทรูชั่น

10. นายพงษ์ธร ชื่นเจริญ
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม3

5

8

2

4

6 7

9 10

1
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11. นางหนึ่งฤทัย บุญเพ็ชร
ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและเทคนิค

12. นายวิทยา มงคลขจิต
ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคอล เซ็นเตอร์

13. นายอุดมศักดิ์ เทียนจันทร์
ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง

14. นายประสิทธิ์ เลิศเศรษฐวณิช
ผู้จัดการฝ่ายพาณิชย์

15. นายพงษ์สันต์ อัศวะศิริจินดา
ผู้จัดการฝ่ายขายและผลิตภัณฑ์

16. นางจันจิรา ทุมสอน
ผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ

17. นางสมปอง อัศวะศิริจินดา
ผู้จัดการแผนกธุรการขายในประเทศ

18. น.ส.สุภารักษ์ ทักญาติ
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

19. น.ส.ธัณย์จิรา คุณาธิปศรีตระกูล
ผู้ตรวจสอบภายใน

20. นางมัสยา รุ่งเรือง 
เลขานุการกรรมการผู้จัดการ

คณะผู้บริหาร

11

13

15

18

12

14

16 17

19 20
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ประวัติคณะกรรมการบริษัท

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาเอก สาขา Chemical Engineering  University of Cambridge, สหราชอาณาจักร
• ปริญญาตรี  สาขา Chemical and Process Engineering (1st Class) University of Canterbury, ประเทศนิวซีแลนด์
การอบรมหลักสูตรกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• - ไม่มี -
คุณสมบัติทางวิชาชีพ 
• - ไม่มี -
ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2560 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำากัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน Executive General Manager SAMAC บริษัท Saudi Methacrylates
2558 - 2560 กรรมการบริหาร บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำากัด (มหาชน)
2556 - 2559 General Manager Director บริษัท Lucite International Singapore Ltd. LICH, LISPL, LICC
2554 - 2556 Project Technical Manager & 

Technology Licensing Manager 
บริษัท Lucite International UK

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• - ไม่มี -
การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น
• Executive General Manager บริษัท Saudi Methacrylates.
การดำารงตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
• - ไม่มี -
จำานวนหุ้นท่ีถือในบริษัท ของตนเอง - ไม่มี -

คู่สมรส/บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -

ชื่อ - นามสกุล ดร. เบนจามิน เจมส์ แฮรีส 
ตำาแหน่ง ประธานคณะกรรมการ

อายุ (ปี) 51

วันเข้ารับตำาแหน่ง 9 พฤศจิกายน 2560
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คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Pittsburgh State University of Kansas, ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี สาขาการเงิน West Virginia State Collage, ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Director Accreditation Program (DAP) 6/2546
คุณสมบัติทางวิชาชีพ 
• - ไม่มี -
ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2559 - ปัจจุบัน รองประธานคณะกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำากัด (มหาชน)
2558 - 2559 กรรมการบริหาร บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำากัด (มหาชน)
2556 กรรมการที่ไม่มีส่วนบริหารงาน  บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำากัด (มหาชน)
2536 - 2556 กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำากัด (มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• - ไม่มี -
การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น
• - ไม่มี -
การดำารงตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
• - ไม่มี -
จำานวนหุ้นท่ีถือในบริษัท ของตนเอง 16,300 หุ้น

คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  - ไม่มี -  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -

ชื่อ - นามสกุล นายสุจิตร ศรีเวทย์บดี
ตำาแหน่ง รองประธานคณะกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

อายุ (ปี) 69 

วันเข้ารับตำาแหน่ง 23 เมษายน 2557
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ชื่อ - นามสกุล นายสุจิตร ศรีเวทย์บดี
ตำาแหน่ง รองประธานคณะกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

อายุ (ปี) 69 

วันเข้ารับตำาแหน่ง 23 เมษายน 2557

คุณวุฒิการศึกษา
•  EAC’s full time course in Business Administration
•  Bachelor of Science (Marketing)
การอบรมหลักสูตรกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• - ไม่มี -
คุณสมบัติทางวิชาชีพ 
• - ไม่มี -
ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำากัด (มหาชน)
2558 - 2559 กรรมการที่ไม่มีส่วนบริหารงาน บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำากัด (มหาชน)
2553 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท อี๊ส เอเซียติ๊ก จำากัด
2553 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เอเซียต๊ิก อะคริลิค จำากัด
การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• - ไม่มี -
การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น
• กรรมการบริหาร บริษัท อี๊ส เอเซียติ๊ก จำากัด
• ประธานกรรมการ บริษัท เอเซียต๊ิก อะคริลิค จำากัด
การดำารงตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
• - ไม่มี -
จำานวนหุ้นที่ถือในบริษัท ของตนเอง - ไม่มี -

คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -

ชื่อ - นามสกุล นายฮานส์ เฮ็นริค เมลชัวร์
ตำาแหน่ง กรรมการบริหาร

อายุ (ปี) 73

วันเข้ารับตำาแหน่ง 22 มิถุนายน 2559
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คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (International Program) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
• ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
การอบรมหลักสูตรกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Company Secretary Program (CSP) 811/2560 
คุณสมบัติทางวิชาชีพ 
• ผู้ตรวจสอบบัญชี
ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำากัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำากัด (มหาชน)
2557 - 2558 กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำากัด (มหาชน)
2556 General Director เอสแอนด์บี ฟูดส์ ซัพพลาย จำากัด
2553 - 2556 Corporate Director แอมคอร์ แพคเกจจิ้ง กรุงเทพ จำากัด (มหาชน)
การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• - ไม่มี -
การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น
• - ไม่มี -
การดำารงตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
• - ไม่มี -
จำานวนหุ้นที่ถือในบริษัท ของตนเอง - ไม่มี -

คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -

ชื่อ - นามสกุล นายรักชัย สกุลธีระ
ตำาแหน่ง กรรมการบริหาร/ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 

และเลขานุการบริษัท   
อายุ (ปี) 57

วันเข้ารับตำาแหน่ง กรรมการบริหาร 26 เมษายน 2559
ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 27 กรกฎาคม 2558
เลขานุการบริษัท 11 พฤศจิกายน 2559
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ชื่อ - นามสกุล นายรักชัย สกุลธีระ
ตำาแหน่ง กรรมการบริหาร/ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 

และเลขานุการบริษัท   
อายุ (ปี) 57

วันเข้ารับตำาแหน่ง กรรมการบริหาร 26 เมษายน 2559
ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 27 กรกฎาคม 2558
เลขานุการบริษัท 11 พฤศจิกายน 2559

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี สาขา Engineering Department of Applied Chemistry, Nagoya University ประเทศญี่ปุ่น
การอบรมหลักสูตรกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• - ไม่มี -
คุณสมบัติทางวิชาชีพ 
• - ไม่มี -
ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2560 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหา และกำาหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำากัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน กรรมการที่ไม่มีส่วนบริหารงาน  บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำากัด (มหาชน)
2553 - ปัจจุบัน ประธาน และกรรมการ Lucite International ประเทศญี่ปุ่น
การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• - ไม่มี -
การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น
• ประธาน และกรรมการ   Lucite International ประเทศญี่ปุ่น
การดำารงตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
• - ไม่มี -
จำานวนหุ้นที่ถือในบริษัท ของตนเอง - ไม่มี -

คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -

ชื่อ - นามสกุล นายทาโมสึ ทามากิ
ตำาแหน่ง กรรมการไม่มีส่วนบริหารงาน/ 

กรรมการสรรหา และกำาหนดค่าตอบแทน
อายุ (ปี) 60 

วันเข้ารับตำาแหน่ง 26 เมษายน 2559
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คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรีสาขา Engineering and Management Durham University สหราชอาณาจักร
การอบรมหลักสูตรกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• - ไม่มี -
คุณสมบัติทางวิชาชีพ 
• - ไม่มี -
ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2560 - ปัจจุบัน กรรมการที่ไม่มีส่วนบริหาร บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำากัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน General Manager Lucite Specialty Polymers & Resins
2556 - ปัจจุบัน Lucite Global Business Development Director
การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• - ไม่มี -
การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น
• General Manager Lucite Specialty Polymers & Resins
• Lucite Global Business Development Director
การดำารงตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
• - ไม่มี -
จำานวนหุ้นที่ถือในบริษัท ของตนเอง - ไม่มี -

คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -

ชื่อ - นามสกุล นางแคโรไลน์ ไพรเออร์
ตำาแหน่ง กรรมการที่ไม่มีส่วนบริหาร

อายุ (ปี) 48 

วันเข้ารับตำาแหน่ง 9 พฤศจิกายน 2560
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คุณวุฒิการศึกษา
• ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ทางการบริหารการพัฒนา)/คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  (NIDA)                                                                   
• Senior Executive Program สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (กฎหมายธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    
• นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) 26/2559   
• Role of the Chairman Program (RCP) 38/2559   
• Advanced Audit Committee Program (AACP) 17/2557   
•  Director Certification Program (DCP) 130/2553        
คุณสมบัติทางวิชาชีพ 
• ใบอนุญาตให้เป็นทนายเลขที่ 18024/2529
ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2560 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการสรรหา

และกำาหนดค่าตอบแทน
บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำากัด (มหาชน)

2557 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำากัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ทีโอที จำากัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฮิวแมนิก้า จำากัด
2547 - ปัจจุบัน หุ้นส่วนอาวุโส /กรรมการ                           บริษัท สำานักกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จำากัด
2556 - 2557  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำากัด (มหาชน)
การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีโอที จำากัด (มหาชน)
การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น
• หุ้นส่วนอาวุโส /กรรมการ บริษัท สำานักกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จำากัด
• กรรมการ บริษัท ฮิวแมนิก้า จำากัด
การดำารงตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
• - ไม่มี -
จำานวนหุ้นที่ถือในบริษัท ของตนเอง - ไม่มี -

คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -

ชื่อ - นามสกุล ดร. อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ 
ตำาแหน่ง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/

ประธานคณะกรรมการสรรหา และกำาหนดคา่ตอบแทน 
กรรมการอิสระ

อายุ (ปี) 55

วันเข้ารับตำาแหน่ง 26 เมษายน 2559
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คุณวุฒิการศึกษา
• EAC’s full time course in Business Administration
• International Business Program with Management, Finance, Strategy and Marketing, IMD ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
การอบรมหลักสูตรกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Director Certification Program (DCP) 256/2561
• Director Accreditation Program (DAP) 125/2559
คุณสมบัติทางวิชาชีพ 
• - ไม่มี -
ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2558 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำากัด (มหาชน)
2556 - 2558 กรรมการที่ไม่มีส่วนบริหารงาน บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำากัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท Novanta จำากัด

บริษัท Berli Asiatic Soda จำากัด
บริษัท Holm Machinery Asia จำากัด

2556 - 2558 กรรมการ บริษัท Dan Thai Machinery จำากัด
บริษัท Flux International จำากัด 

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• - ไม่มี -
การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น
• กรรมการ        บริษัท Novanta จำากัด
                         บริษัท Berli Asiatic Soda จำากัด
                         บริษัท Holm Machinery Asia จำากัด
การดำารงตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
• - ไม่มี -
จำานวนหุ้นที่ถือในบริษัท ของตนเอง - ไม่มี -

คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -

ชื่อ - นามสกุล นายแจน แดม ปีเดอร์เซ่น
ตำาแหน่ง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

อายุ (ปี) 65

วันเข้ารับตำาแหน่ง 23 เมษายน  2558
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คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ Massachusetts Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน และธุรกิจระหว่างประเทศ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
การอบรมหลักสูตรกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Director Certificate Program (DCP 14/2545) 
คุณสมบัติทางวิชาชีพ 
• - ไม่มี -
ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2560 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหา และกำาหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำากัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำากัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน ท่ีปรึกษาโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท บียอนด์กรีน จำากัด

กรรมการบริษัท บริษัท บียอนด์โปรฟิต จำากัด
2554 - ปัจจุบัน กรรมการอำานวยการและเหรัญญิก มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

กรรมการ ยุวพุทธิกมูลนิธิ
การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• - ไม่มี -
การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น
• ที่ปรึกษาโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย 

ในการต่อต้านทุจริต 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• กรรมการบริษัท                     บริษัท บียอนด์กรีน จำากัด
บริษัท บียอนด์โปรฟิต จำากัด

• กรรมการอำานวยการและเหรัญญิก       มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
• กรรมการ                              ยุวพุทธิกมูลนิธิ
การดำารงตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
• - ไม่มี -
จำานวนหุ้นที่ถือในบริษัท ของตนเอง - ไม่มี -

คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -

ชื่อ - นามสกุล นายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์
ตำาแหน่ง คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 
และกรรมการอิสระ

อายุ (ปี) 53

วันเข้ารับตำาแหน่ง 23 เมษายน 2557
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ข้อมูลบริษัท และข้อมูลสำาคัญอื่น

บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำากัด (มหาชน) เป็นผู้นำาในการผลิต และจำาหน่ายแผ่นอะคริลิคแบบหล่อ (Cast Acrylic Sheet) และ
พลาสติกแบบเครื่องรีด (Extrude Plastic Materials) 

บริษัททุ่มเทและสัญญาว่าจะจัดหาสินค้าท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด พร้อมสร้างสรรค์คุณค่าและผลงาน เพ่ือประโยชน์ของลูกค้าและ 
ผู้มีสว่นไดส้ว่นเสยีทุกคน บรษัิทมีวัตถปุระสงค์ในการประกอบธรุกจิ เพ่ือขยายปริมาณการขายและรายไดจ้ากระบบการผลติท้ังระบบ
หล่อและระบบรีดแผ่น โดยการใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง 

นอกจากนีบ้รษัิทยังมีแผนในการปรบัปรงุประสทิธภิาพการผลติในแตล่ะปี  เพ่ือให้สามารถแข่งขันไดก้บัผู้ผลติแผ่นในภาคพ้ืนเอเซีย
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สำานกังานใหญ่ และโรงงานตัง้อยูเ่ลขที่ : 60-61 หมู่ 9 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำาบลกระทุ่มล้ม อำาเภอสามพราน

จังหวัดนครปฐม 73220

โทรศัพท์  0 2429-2020,  0 2429-2487-8,0 2889-8720-5

โทรสาร   0 2429-2541,  0 2888-5953   

สำานักงานขายตั้งอยู่เลขที่ : 134/5  ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ  10600

โทรศัพท์  0 2860-8765-70

โทรสาร   0 2860-9106, 0 2860-8762

เว็บไซต์   http://www.thaipolyacrylic.com

นายทะเบียน : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด

ชั้น 1 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทาวเวอร์ บี (ข้างสถานทูตจีน)

93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ ฯ 10400

โทรศัพท์  0 2009 9999

โทรสาร   0 2009 9001

ผู้สอบบัญชี : บริษัท สำานักงาน อี วาย จำากัด

ชั้น 33 อาคารเลครัชดา

193/136-137 ถนนรัชดาภิเษกแขวงคลองเตย เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ 10110

ตู้ปณ. 1047 กรุงเทพฯ 10501

โทรสาร   0 2264-0789-90

เว็บไซต์  http://www.ey.com

ที่ปรึกษากฎหมาย : นายสุรัตน์  จันทร์แก้ว

สำานักกฎหมายบีซี ลีเกิล แอดไวเซอร์

52 ซอยลาดพร้าว 81 (ฐิติพร) แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์  เขตวังทองหลาง กรุงเทพ ฯ

โทรศัพท์  0 2539-3230

โทรสาร   0 2539-3230 ต่อ 103

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป    -   ไม่มี   -
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โครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบภายในคณะกรรมการบริษัท

ผู้จัดการ
ฝ่ายพาณิชย์

ผู้จัดการ
ฝ่ายโรงงาน

ผู้จัดการ
ฝ่ายโลจิสติกส์

ผู้อำานวยการ
ฝ่ายบัญชี

และการเงิน

ผู้จัดการ 
ฝ่ายทรัพยากร

บุคคลและ
กฎหมาย

ผู้จัดการฝ่าย 
ความปลอดภัยฯ
และระบบงาน
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โครงสร้างหุ้น และการถือครองหุ้นของกรรมการ
และผู้บริหารระดับสูง

บรษัิท มีทุนจดทะเบียน 121,500,000.00 บาท แบ่งออกเป็น 121,500,000 หุ้น (หุ้นสามัญจำานวน 121,500,000 หุ้น) มูลคา่ท่ีตราไว ้
หุ้นละ 1.00 บาท หุ้นทั้งหมดได้ออกชำาระเต็มมูลค่าแล้ว

นโยบายการจ่ายเงินปันผล  : บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเป็นคราว ๆ ไป

หมายเหตุ : รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จัดเรียงโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด

ลำาดับที่ ชื่อ/สกุล จำานวนหุ้น % ของจำานวน
หุ้นทั้งหมด

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

2 บริษัท เอเชียติ๊ก อะคริลิค จำากัด 41,450,530 34.12

3 บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด เพื่อผู้ฝาก 25,458,079 20.95

ยอดรวมทุนชำาระแล้ว 118,282,969 97.35

การถือครองหุ้นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
การถือครองหุ้นของกรรมการบริษัท

การถือครองหุ้นของผู้บริหารระดับสูง

รายชื่อ จำานวนหุ้นต้นปี จำานวนหุ้นระหว่างปี จำานวนหุ้นปลายปี

1. นางสาวแอนนี่ โซเฟีย เวียร์แมน ไม่มีการถือครองหุ้น - -

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

3. ดร.เบนจามิน เจมส์ แฮร์รีส ไม่มีการถือครองหุ้น - -

4. นายทาโมสึ ทามากิ ไม่มีการถือครองหุ้น - -

5. นายรักชัย  สกุลธีระ ไม่มีการถือครองหุ้น - -

6. นายฮานส์ เฮ็นริค เมลชัวร์ ไม่มีการถือครองหุ้น

7. นางแคโรไลน์ ไพรเออร์ ไม่มีการถือครองหุ้น - -

8. ดร.อนุพันธ์  กิจนิจชีวะ ไม่มีการถือครองหุ้น - -

9. นายแจน แดม ปีเตอร์เซ่น ไม่มีการถือครองหุ้น - -

10. นายกุลเวช  เจนวัฒนวิทย์ ไม่มีการถือครองหุ้น

รายชื่อ จำานวนหุ้นต้นปี จำานวนหุ้นระหว่างปี จำานวนหุ้นปลายปี

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

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

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

4. นายธนวัฒน์  กุลประเสริฐรัตน์  21,000  21,000  21,000
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บรษัิทไดด้ำาเนนิกจิการผลติแผน่อะครลิคิระบบหลอ่แบบ (Cast Acrylic Sheet) ในประเทศไทยมานานกวา่ 30 ปี ซ่ึงนบัวา่เป็นโรงงาน
ผลิตแผ่นอะคริลิคเริ่มแรกของประเทศแทนการนำาเข้าจากต่างประเทศ  แผ่นอะคริลิคเป็นที่นิยมใช้แพร่หลาย เช่น ป้าย ดิสเพลย์ 
ป้ายไฟโฆษณา และสุขภัณฑ์ 

บริษัทมีสายการผลิตท้ังแบบระบบหล่อ และแบบระบบเคร่ืองรีด ซ่ึงสามารถผลิตแผ่นพลาสติกชนิดต่างๆ โดยเฉพาะแผ่น ABS, 
HIPS และแผ่นอะคริลิค รวมกำาลังการผลิตทั้ง 2 ระบบ กว่า 20,000 กว่าตันต่อปี 

1. ขบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ของบริษัท
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทจำาแนกตามสายการผลิตได้ดังต่อไปนี้

A. สายการผลิตแผ่นอะคริลิคระบบหล่อแบบ (Cast Acrylic Sheet Production Lines) 
สายการผลิตนี้มีทั้งสิ้น 3 สายการผลิต รวมกำาลังการผลิตทั้งสิ้นกว่า 10,000 ตันต่อปี โดยผลิตแผ่นอะคริลิคแยกเป็นประเภท
การใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้ดังนี้

(1)   แผ่นอะคริลิคเกรดใช้งานท่ัวไป (General Purpose Grade) แผ่นอะคริลิคดังกล่าวเป็นเกรดท่ีนิยมแพร่หลายในงานป้ายไฟ 
และการแปรรูปพ้ืนฐาน เช่น ทำากรอบใส่เมนูอาหาร กล่องทิชชู่ ท่ีต้ังโชว์สินค้า ฯลฯ ซ่ึงแผ่นดังกล่าวมีท้ังสีใสและหลากหลายสี  
โดยมีหลายขนาดตามความต้องการของลูกค้า และการใช้งาน 

(2)      แผน่อะคริลคิสขุภณัฑ ์(Saniware Grade or Bathtub Grade) แผ่นอะคริลิคเกรดท่ีใช้ผลิตอ่างอาบนำา้และผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์อ่ืนๆ  
เช่น ถาดรองอาบนำา้ฝักบัว ฉากก้ันห้องอาบนำา้หรืออ่างล้างหน้า เป็นต้น  

บริษัทได้ผลิตและจำาหน่ายแผ่นสุขภัณฑ์ดังกล่าวภายใต้ช่ือและเคร่ืองหมายการค้า Moden Glas และ Lucite TS ท้ังในประเทศและ
ภูมิภาคเอเซีย มานานหลายสิบปีแล้ว โดยมีการพัฒนาคุณภาพและการข้ึนรูปท่ีดีข้ึนง่ายข้ึน ในหลายความหนาและหลายขนาดของ
แผ่นตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย

(3)     แผ่นอะคริลิคเกรดพิเศษในการใช้งานในแต่ละประเภท (Special Grade หรือ Functional Acrylic Sheet) ไดแ้ก ่แผน่อะคริลคิ 
ได้แก่ แผ่นอะคริลิคท่ีบริษัทได้ผลิตข้ึนตามความต้องการเฉพาะด้านของการใช้งานของลูกค้า เช่น แผ่น “Moden Glas”  
LED Diffusion grade ให้แสงไฟได้แรงกวา่ตูไ้ฟโฆษณาท่ีเห็นท่ัวไป ตูไ้ฟแบบเกา่จะมขีนาดหนาและใชห้ลอดไฟนอีอนจำานวนมาก 
อยู่ด้านหลังป้ายไฟ ทำาให้ภาพโฆษณามองเห็นหลอดไฟปรากฎอยู่ด้านหลัง แผ่นอะคริลิคกระจายแสง หรือ “Moden Glas” 
LED Diffusion นี้ให้แสงสว่างกว่ามากโดยท่ีภาพหรือแบบโฆษณาท่ีปรากฎด้านหน้าของตู้ไฟจะไม่เห็นหลอดนีออนบน 
ภาพโฆษณาดา้นหนา้ให้เป็นท่ีรำาคาญใจ ประหยัดพลงังานและใช้เวลาติดตัง้นอ้ยกวา่ แผน่อะครลิคิ LED Block สามารถนำามาตดั 
เป็นตัวเลขและตวัอักษรไดต้ามความตอ้งการ ดว้ยเคร่ืองตัดหรอืเลเซอร์ เพ่ือใช้ในการทำา ป้าย หรือแผ่นโฆษณา แผน่มริาเคิล วนั  
(Miracle 1) ของ โมเดน กลาส เป็นแผ่นอะคริลิคท่ีมีความหนา ให้คุณสมบัติท่ีออกแสงไฟได้สว่างกว่าป้ายไฟธรรมดา  
ซึ่งจะทำาให้ป้ายโฆษณาหรือรูปโลโก้ของบริษัทหรือผลิตภัณฑ์ของลูกค้ามีความสว่างโดดเด่นเห็นได้ชัดเจน 

B. สายการผลิตแผ่นพลาสติกระบบเครื่องรีด (Extrusion Lines)
บริษัทยังมีสายการผลิตพลาสติกหลากชนิดด้วยระบบเคร่ืองรีด หรือ Extrusion Lines รวมกำาลังการผลิตท้ังส้ินกว่า 10,000 ตันต่อปี  
ซึ่งสามารถผลิตแผ่นพลาสติก เช่น แผ่น ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) แผ่น HIPS (High Impact Polystyrene)  
แผ่น HDPE และ LDPE เป็นแบบแผ่นเรียบและแผ่นลวดลาย นอกจากนั้น บริษัทยังสามารถผลิตแผ่น Co-ex 9 co-extrusion 
ได้แก่ ชนิดแผ่นสี หรือแผ่นมุก pMMA capped ABS
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แผน่พลาสตกิระบบเครือ่งรดีดงักลา่วข้างตน้สว่นใหญ่จะเป็นการผลติและจำาหนา่ยในประเทศและประเทศเพ่ือนบ้าน โดยเฉพาะ
ใช้ขึ้นรูปเป็นผนังภายในและภายนอกของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เช่น ตู้เย็น ตู้แช่ และเป็นอุปกรณ์ประดับยนต์ทั้ง
ภายนอกและภายในรถยนต์ รถโดยสาร และเป็นวัสดุก่อสร้างและการตกแต่งภายใน ทำาป้ายโฆษณาทั้งภายในและนอกอาคาร 
และพลาสติกบางชนิดก็ใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์ทั่วไปและบรรจุภัณฑ์เฉพาะสำาหรับสินค้าอีเลคโทรนิค เป็นต้น  
 

2.  การตลาดและภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมเดียวกัน

2.1  การพัฒนาทางการตลาด
บริษัทได้ลงทุนในการปรับปรุงระบบการผลิต เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น LED Blocks และแผ่น Acrylic Miracle 1 รวมทั้ง
การขยายการผลิตแผ่นมิลหนา นอกจากน้ีแล้ว บริษัทได้ปรับเปลี่ยนเคร่ืองจักรระบบรีด เพ่ือให้เครื่องจักรสามารถผลิตแผ่น
พลาสติกชนิดต่างๆ ได้อย่างหลากหลายเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์

2.2  แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและภาวะการแข่งขัน 
อุตสาหกรรมการผลิตแผ่นพลาสติกโดยท่ัวไป โดยเฉพาะแผ่นอะคริลิค มีความผันผวนในด้านราคาขายมาก ท่ามกลางภาวะ 
ราคา MMA ที่เพิ่มสูงขึ้นมากกว่า 50% การลดตำ่าลงของการลงทุน และความไม่เชื่อมั่นในการบริโภคของผู้บริโภคในประเทศ  
จงึทำาให้ผูผ้ลติแผน่อะครลิคิท้ังในประเทศและในภมิูภาคนี ้เช่น อินโดนเีซีย มาเลเซีย เวยีตนาม ไตห้วนั จนี ไทย ตา่งแข่งขันกนั 
ด้านราคาเพ่ือเพียงช่วงชิงส่วนแบ่งการตลาดและหรือเพียงเพ่ือรักษาฐานลูกค้าของตนเท่านั้น อย่างไรก็ตามบริษัทคาดว่า 
ราคา MMA คงถึงจุดสูงสุดแล้วและคงจะยืนราคาในระดับปัจจุบันไปอีกระยะหนึ่งก่อนท่ีจะเริ่มอ่อนตัวลง แต่ก็คงไม่สามารถ 
คาดหวังว่าราคา MMA จะปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วในปีหน้า เนื่องจากอุปสงค์ของ MMA ใน อเมริกา ยุโรป และเอเซีย ยังคง
มีต่อเนื่อง และจะเป็นตัวขับเคลื่อนราคา MMA ในปีหน้านี้ 

สำาหรบัภาวะอุตสาหกรรมพลาสตกิอ่ืนๆ ในระบบเครือ่งรดี มีแนวโนม้ชัดเจนข้ึนวา่อปุสงค์ในประเทศจะมีเพ่ิมมากข้ึนจากการเตบิโต 
ท้ังอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยเฉพาะตู้เย็น จะมีการผลิตเพ่ิมสูงข้ึนเพ่ือจำาหน่ายในประเทศและส่งออกท่ัวโลก รวมท้ัง
อุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศกม็แีนวโนม้สดใสขึน้ ซ่ึงย่อมสง่ผลดตีอ่การผลติแผน่พลาสตกิท้ัง ABS/ HIPS รวมท้ังแผน่ PE 
และอะคริลิคที่ใช้ในวงการประดับยนต์ด้วยเช่นกัน  อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงต้องเดินหน้าต่อไปในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้
ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์สินค้าอีเลคโทรนิค อุปกรณ์ประดับยนต์ อุตสาหกรรมก่อสร้าง ทั้งนี้ยังมีแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์
พลาสติกในระบบเครื่องรีดท่ียังอยู่ในข้ันตอนพัฒนาและศึกษาด้านการตลาด เพ่ือใช้ในการกำาหนดแผนการกำาหนดปรับ  
port สินค้า (Extrusion Product Portfolio) ตามกรอบเวลาของปีถัด ๆ ไป

3.  นโยบายการผลิตที่สำาคัญ  
บริษัทจำาเป็นต้องทบทวนและปรับนโยบายการผลิตและการจำาหน่ายให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ ภาวะการตลาด ตลอดจน
การแปรเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีในแต่ละปี และเพื่อให้การจัดการบริหารพอร์ตผลิตภัณฑ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับเป้าหมาย
ทางธุรกิจของบริษัทในแต่ละช่วงเวลาโดยมีกรอบที่สำาคัญดังต่อไปนี้

3.1      บรษัิทให้ความสำาคญักบัการปฏบัิตติามกฎหมายและความปลอดภยัในสถานท่ีทำางานมาเป็นอันดบั 1 โดยท่ีผูบ้รหิารและ
พนักงานทุกคนต้องถือปฎิบัติโดยเคร่งครัดต่อนโยบายความปลอดภัย สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม หรือ SHE (Safety Health 
and Environment Policy) 
 
3.2  การจัดการพอร์ตผลิตภัณฑ์ของบริษัทท้ังสายการผลิตแผ่นอะคริลิคระบบหล่อแบบ และพลาสติกอ่ืนๆในระบบเคร่ืองรีด ให้มี 
ความหลากหลายและสนองตอบความต้องการและการใช้งานของลูกค้า โดยการเน้นด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ตามความต้องการ
ของตลาดเป็นสำาคัญ
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3.3  การสื่อสารวิสัยทัศน์ให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับของบริษัทในการยึดม่ันในระบบคุณภาพ ท้ังด้านการผลิตและ 
การตรวจสอบ ตลอดจนการบรกิารให้เป็นท่ีประทับใจของลกูคา้ ท้ังนีเ้พ่ือรกัษาภาพลกัษณข์องผลติภณัฑ์และเครือ่งหมายการคา้
ของบริษัทให้เป็นที่นิยมชมชอบอย่างยั่งยืน

     
3.4   การปรบัปรงุการบำารงุรกัษา เครือ่งจักรอุปกรณก์ารผลติ และการจดัหาเทคโนโลย่ีใหม่ๆ  มาใช้งานเพ่ือเป้าหมายในการเพ่ิม 
ประสิทธิภาพการผลิต ลดความสูญเสีย และความสิ้นเปลืองในการจัดเก็บและการขนส่ง เป็นกิจกรรมและถือเป็นภาระกิจ 
ต่อเนื่องของนโยบายการผลิต
    
3.5  การวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มถือเป็นนโยบายส่วนหนึ่งของการดำาเนินธุรกิจของบริษัท
    
3.6   บริษัทให้ความสำาคัญต่อนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาการด้านทักษะและความรู้แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับชั้น
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ปัจจัยความเสี่ยง และบริหารความเสี่ยง
ก. ความเสี่ยงด้านการเงิน

(1) ความเสี่ยงทิ่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริษัทมีความเสี่ยงเร่ืองอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 
ต่างประเทศอันเนื่องมาจากการซ้ือ/ขายสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัทได้พยายามลดความเสี่ยงนี้ด้วยการตกลง 
ทำาสัญญาซื้อขายเงินต่างประเทศล่วงหน้าในหนึ่งปีเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง 

(2) ความเสี่ยงด้านการให้สินเช่ือ บริษัทมีความเสี่ยงด้านการให้สินเช่ือท่ีเกี่ยวเนื่องกับลูกหน้ีการค้าและลูกหนี้อ่ืนๆ  
ฝา่ยบรหิารไดก้ำาหนดให้มีนโยบายและวธิีในการควบคมุสนิเช่ือ ดงันัน้บริษัทจงึคาดวา่จะไมไ่ดรั้บความเสยีหายท่ีเป็นสาระสำาคญั
จากการให้สินเชื่อ มากไปกว่านั้น การให้สินเชื่อของบริษัทจะไม่มีความเสี่ยงเนื่องจากบริษัทมีฐานของลูกค้าจำานวนมาก

(3) ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ีย อันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันทางการเงิน 
และหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทมีอัตราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลง 
ตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบ้ียซ่ึงใกล้เคียงกับอัตราตลาด ดังน้ัน ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียของบริษัทจึงอยู่ในระดับท่ีต่ำามาก

ข.  ความเสี่ยงที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเงิน

(1) ภยัธรรมชาตแิละอุทกภยับรเิวณทีท่ำางาน บรษัิทไดน้ำาแผนของ “Lucite International’s Emergency Plan/Procedure 
(SEP447)” และ ระบบการบรหิารดา้นความปลอดภยั ชีวอนามัย และสิง่แวดลอ้ม มาตราฐานดา้นความปลอดภยั ชีวอนามัย และ
สิง่แวดลอ้ม และ Element 13 เพ่ือเตรยีมความพรอ้มในการปรบัปรุงกำาแพงป้องกนัน้ำาท่วม และมีการทบทวนแผนป้องกนั น้ำาท่วม 
อย่างสม่ำาเสมอ พร้อมการประเมินความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอุทกภัย 

(2) ความรับผดิชอบตอ่ผลติภณัฑ ์บรษัิทไดป้ระเมนิความเสีย่งท่ีอาจเกดิขึน้จากการถกูฟอ้งรอ้งเป็นจำานวนเงนิ 30 ลา้นบาท  
จึงกำาหนดนโยบายประกันภัยท่ีครอบคลุมต่อความรับผิดชอบต่อสินค้า โดยผู้บริหารจะตรวจทาน และทบทวนการคุ้มครองเป็นรายปี  
ตามความเหมาะสม

(3) การสูญเสียทางธุรกิจอันเน่ืองมาจากความเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ บริษัทอาจมีความเส่ียง 
ที่จะสูญเสียปริมาณ Extrusion เช่น ธุรกิจแผ่น ABS/HIPS ไปจนถึงพลาสติกอื่นๆ ซึ่งอาจส่งผลให้รายได้ลดลงเป็นหนึ่งในสาม 
ของรายได้ของบริษัท หรือคิดเป็น 500 ล้านบาทต่อปี ด้วยสาเหตุนี้ บริษัทอาจต้องดูว่าเครื่องที่มีอยู่สามารถผลิตวัสดุทดแทน
หรือถือโอกาสปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพ่ือผลิตวัสดุพลาสติกอ่ืนๆ ท่ีสามารถทำากำาไรได้ บริษัทกำาลังดำาเนินการตรวจสอบ 
ความเป็นไปได้ในการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เหล่านี้ เพื่อผลิตพลาสติกชนิดอื่นให้มีความหลากหลายมากขึ้น

(4) ความเสีย่งทีส่่งผลตอ่ผลกำาไร โดยปกตริาคา MMA ซ่ึงถอืเป็นวตัถดุบิหลกัของการผลติแผน่อะครลิคิมีความผนัผวน
ขึ้นลงเป็นวัฏจักร ในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา การปรับราคาของ MMA มีระยะเวลานานกว่าปกติส่งผลให้ค่าเฉลี่ยการขึ้นราคา
มากกว่า 50% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลกำาไร สาเหตุมาจากความไม่สมดุลย์ในด้านอุปสงค์และอุปทาน 
บริษัทหวังว่าจะได้รับความบรรเทาลงเมื่อมีกำาลังการผลิตใหม่เกิดขึ้นในปี 2561

(5)  ความเส่ียงจากการซ้ือขายระหว่างกันระหว่างบริษัทกับท่ีเก่ียวข้อง บริษัทได้ทำาการซ้ือขายวัตถุดิบโดยเฉพาะอย่างย่ิง  
MMA จากบรษัิทในกลุม่ Lucite/ Mitsubishi อีกท้ังยงัได้รบับริการและสง่สนิคา้ผา่นทางหลายบรษัิทในกลุม่นี ้รายการระหวา่งกนั 
ท่ีเกิดข้ึนนี้จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขข้อตกลงทางการค้าและตามราคาท่ีตกลงกันไว้ อีกท้ังยังมี คณะกรรมการตรวจสอบ 
ร่วมกับบริษัทผู้ตรวจสอบรับอนุญาตทำาการตรวจทานรายการท่ีเกี่ยวโยงหรือรายการท่ีจะนำาไปสู่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
เพ่ือให้แน่ใจว่ารายการดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมาย และกฎข้อบังคับต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/ คณะกรรมการกำากับ 
และดูแลหลักทรัพย์ และความสมเหตุสมผลและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
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(6) ความเส่ียงจากการควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กลุ่มบริษัท Lucite International และ Asiatic Acrylic  
Company Limited เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยมีสัดส่วนการถือครองหุ้นรวมกัน 76.4% ซึ่งมีจำานวนมากพอที่จะเข้า
ควบคุมการปฏิบัติงานของบริษัท อย่างไรก็ตามบริษัทได้ยึดถือหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี ที่ได้รวมถึงการเลือกตั้งกรรมการ
อิสระท้ัง 3 ท่าน และการเขา้มามีสว่นรว่มของ คณะกรรมการสรรหากรรมการและพิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการ (Nomination 
and Remuneration Committee) เพื่อคัดกรอง เลือกและแต่งตั้งกรรมการ รวมถึงการแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ และกำาหนด
ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร



บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำ�กัด (มห�ชน)
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การจัดการ ขอบข่ายหน้าที่ และความรับผิดชอบ

โครงสร้างการจัดการ 

คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560  คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกลุ่มบุคคลจำานวนรวมทั้งสิ้น 9 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 
1. นายเบนจามิน เจมส์ แฮร์ริส ประธานกรรมการ 

2. นายสุจิตร ศรีเวทย์บดี รองประธานกรรมการ

3. นายฮานส์ เฮนริค  เมลชัวร์ กรรมการบริหาร

4. นายรักชัย  สกุลธีระ กรรมการบริหาร

5. นายทาโมสึ  ทามากิ กรรมการไม่มีส่วนบริหารและคณะกรรมการสรรหา และกำาหนดค่าตอบแทน

6. นางแคโรไลน์ ไพร์เออร์ กรรมการไม่มีส่วนบริหาร

7. นายอนุพันธ์  กิจนิจชีวะ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหา และกำาหนดค่าตอบแทน 
และกรรมการอิสระ

8. นายแจน แดม ปีเดอร์เซ่น กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

9. นายกุลเวช  เจนวัฒนวิทย์ กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ

โดยมี นายรักชัย สกุลธีระ  เป็นเลขานุการบริษัท

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษทัมอีำานาจพจิารณากำาหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชือ่กรรมการผู้มอีำานาจลงลายมอืชือ่ผูกพนับริษทัได้ กรรมการ 
ผู้มีอำานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท คือ “นายเบนจามิน เจมส์ แฮร์ริส, นายสุจิตร ศรีเวทย์บดี, นายฮานส์ เฮนริค เมลชัวร์ และ
นายรักชัย สกุลธีระ กรรมการสองในสี่ท่านนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำาคัญของบริษัท” ภายใต้ข้อบังคับของบริษัท 
และบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำากัด คณะกรรมการมีอำานาจกระทำาการใด ๆ ภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ของ
บริษัท คือ

1. เป็นโจทก์ร้องทุกข์ ดำาเนินการตามกระบวนพิจารณาใด ๆ  ในนามบริษัท ประนีประนอมยอมความ หรือมอบข้อพิพาทใด ๆ   ให้
อนุญาโตตุลาการ

2. ซื้อ จัดหา รับ เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใด ๆ ตลอด
จนดอกผลของทรัพย์สินนั้น

3. ขาย โอน จำานอง จำานำา แลกเปลี่ยน และจำาหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
4. กู้ยืมเงิน ค้ำาประกัน ออก โอน รับ อาวัล และสลักหลังตั๋วหรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น
5. ขอให้ปล่อยชั่วคราวกรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้าง ที่ถูกดำาเนินคดีอาญาในข้อหาเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัท
6. ถือหุ้น จัดการบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชน และกระทำาธุรกิจเฉพาะอย่างร่วมกันกับบริษัทอื่นหรือ บริษัทเอกชน
7. การกระทำาอ่ืนใดท่ีบุคคลธรรมดาอาจกระทำาได ้เวน้แตโ่ดยสภาพแห่งการกระทำานัน้จะพึงกระทำาไดแ้ตเ่ฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านัน้ 

ทั้งนี้ภายใต้ขอบเขตวัตถุประสงค์ของบริษัท
8. จัดให้มีข้อมูลทางการเงิน รายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายในให้มีความถูกต้องและเพียงพอ
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คณะกรรมการตรวจสอบ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยบุคคลจำานวนรวมทั้งสิ้น 3 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้       

1. นายอนุพันธ์  กิจนิจชีวะ ประธานกรรมการตรวจสอบ      

2. นายแจน แดม ปีเดอร์เซ่น กรรมการตรวจสอบ 

3. นายกุลเวช    เจนวัฒนวิทย์ กรรมการตรวจสอบ  

โดยมี นางสาวธัณยจ์ริา  คุณาธิปศรีตระกูล เป็นเลขานุการกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานและให้ความเห็นเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการที่ดีการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในในเรื่องความเพียงพอ

เหมาะสมตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมาย 

ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คดัเลอืก เสนอแตง่ตัง้ และเสนอเลกิจา้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอสิระ เพ่ือทำาหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิท และเสนอ

ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว
5. ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละครั้ง
6. สอบทาน และกำากับดูแลรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน รายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และ 

ข้อกำาหนดของตลาดหลัทรัพย์ 
7. พิจารณาความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบภายใน และให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้ายถอดถอน และพิจารณาความดี 

ความชอบของผู้ตรวจสอบภายใน
8. จดัทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปีของบรษัิท  

รายงานดังกล่าวต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยต่อไปนี้
8.1  ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน และเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน
8.2  ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของการกำากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
8.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ 
 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
8.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
8.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
8.6  จำานวนครั้งของการประชุม และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
8.7  ความเห็น หรือข้อสังเกตโดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบจากการปฏิบัติตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
8.8  รายงานท่ีเห็นว่าผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนท่ัวไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าท่ี และความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจาก 
 คณะกรรมการบริษัท

9. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำาซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมี 
นัยสำาคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำาเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัท  
เพื่อดำาเนินการปรับปรุงแก้ไข ภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 
9.1  รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
9.2  การทุจริต สิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำาคัญในระบบควบคุมภายใน
9.3 การฝ่าฝนืกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย์  ข้อกำาหนดของตลาดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายท่ีเกีย่วข้องกบั 
 ธุรกิจของบริษัท 
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หากคณะกรรมการบรษัิท หรอืผูบ้รหิารไม่ดำาเนนิการให้มีการปรบัปรุงภายในเวลาท่ีกำาหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึง่ 
อาจรายงานว่ามีรายการ หรือการกระทำาตามข้อ 9.1, 9.2 และ 9.3 ต่อสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

10. จัดให้มีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
11. ในกรณีกรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระการดำารงตำาแหน่ง กรรมการตรวจสอบควรแจ้งต่อบริษัทล่วงหน้าหนึ่งเดือน

พรอ้มเหตผุล เพ่ือให้คณะกรรมการบรษัิท หรอืท่ีประชุมผูถ้อืหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้กรรมการท่านอืน่ท่ีมีคณุสมบัตคิรบถว้นทดแทน
บุคคลที่ลาออก

12. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
13. สอบทานนโยบาย และกำากับให้มีระบบสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิผล ให้คำาปรึกษา และติดตามให้มี

การปฎบัิตติามมาตรการตอ่ตา้นคอรร์ปัช่ันตลอดจนรับเร่ืองการแจง้เบาะแสการทุจรติคอร์รัปช่ัน พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจรงิ 
และเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อร่วมกันพิจารณาลงโทษ หรือแก้ไขปัญหาดังกล่าว

กรรมการผู้จัดการ
นายสุจิตร ศรีเวทย์บดี ดำารงตำาแหน่งหน้าที่ กรรมการผู้จัดการ ซึ่งมีขอบเขตอำานาจหน้าที่ดังนี้

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ
1. พิจารณาแต่งต้ัง โยกย้าย ถอดถอน เลิกจ้างหรืออนุมัติการลาออก ของพนักงานทุกระดับ
2. พิจารณาผลตอบแทนพนักงานซ่ึงรวมถึงเงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์อ่ืน รวมถึงการปรับผลตอบแทนประจำาปีของพนักงานทุกระดับ
3. พิจารณาอนุมัติกำาหนดและเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทางการค้าตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
4. พิจารณาอนุมัติการซื้อสินทรัพย์ถาวรในวงเงิน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
5. พิจารณาดำาเนนิการท่ีเกีย่วข้องกบัการบรหิารงานท่ัวไปของบรษัิท แตไ่ม่รวมถงึการดำาเนนิการท่ีเกีย่วกบัการไดม้าและจำาหนา่ย

ไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยการดำาเนินการในเรื่องดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

คณะผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วยกลุ่มบุคคล จำานวนรวมทั้งสิ้น 20 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 

1. นายสุจิตร ศรีเวทย์บดี กรรมการผู้จัดการ

2. นายรักชัย สกุลธีระ ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชี และการเงิน

3. นายวิวัฒน์ หอมละออ ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน

4. นายธนวัฒน์ กุลประเสริฐรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล/กฎหมาย

5. นายพงษ์สิน ม่วงศรี ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัยฯ และระบบงาน

6. นายธเนตร ขำาเชิดชูไชย ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติคส์

7. นางสาวสุรวดี ลีทวีกุล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

8. นายโยทิน ธำารงเสาวภาคย์ ผู้จัดการฝ่ายผลิต คาสติ้ง

9. นายไพรัช  ขำาดี ผู้จัดการฝ่ายผลิต เอ็กซ์ทรูชั่น

10. นายพงศ์ธร ชื่นเจริญ ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

11. นางหนึ่งฤทัย บุญเพ็ชร ผู้จัดการฝ่ายวิจัย และเทคนิค

12. นายวิทยา มงคลขจิต ผู้จัดการฝ่าย เทคนิคอล เซ็นเตอร์
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13. นายอุดมศักดิ์ เทียนจันทร์ ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า และจัดส่ง

14. นายประสิทธิ์ เลิศเศรษฐวณิช ผู้จัดการฝ่ายพาณิชย์

15. นายพงศ์สันต์ อัศวะศิริจินดา ผู้จัดการฝ่ายขาย และผลิตภัณฑ์

16. นางจันจิรา ทุมสอน ผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ

17. นางสมปอง อัศวะศิริจินดา ผู้จัดการธุรการขายในประเทศ

18. นางสาว สุภารักษ์ ทักญาติ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

19. นางสาวธัณย์จิรา คุณาธิปศรีตระกูล ผู้ตรวจสอบภายใน

20. นางมัสยา รุ่งเรือง เลขานุการกรรมการผู้จัดการ

1. นายอนุพันธ์ กิจนิจชีวะ ประธานกรรมการสรรหา และกำาหนดค่าตอบแทน    

2. นายทาโมสึ ทามากิ กรรมการสรรหา และกำาหนดค่าตอบแทน

3. นายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์ กรรมการสรรหา และกำาหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหา และกำาหนดค่าตอบแทน
ประกอบด้วย 

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา และกำาหนดค่าตอบแทน
1. คณะกรรมการสรรหาจะค้นหา คัดเลือก และสรรหาผู้มีคุณสมบัติเพ่ือดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระ และเสนอต่อคณะกรรมการของ 

บริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ
2. คณะกรรมการสรรหาจะคัดกรองผู้สมัครซ่ึงเสนอโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ
3. คณะกรรมการสรรหาจะเสนอค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ตามท่ีได้สนับสนุนโดยประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ 

ต่อคณะกรรมการของบริษัทเพ่ือพิจารณา ก่อนท่ีจะได้มีการอนุมัติอย่างเป็นทางการโดยท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
4. ประธานกรรมการของบริษัทจะเสนอค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงภายใต้คำาแนะนำาของคณะกรรมการสรรหา
5. ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนใด ตามท่ีได้รับมอบหมายโดยคณะกรรมการของบริษัท

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

1.   การสรรหากรรมการ การสรรหา และเลอืกต้ังกรรมการของบรษัิทให้กระทำาโดยท่ีประชมุผู้ถอืหุ้นคณะกรรมการสรรหาจะคดัเลอืก 
จะสรรหาบุคคลจากผู้ที่มีคุณวุฒิ วัยวุฒิ และพิจารณาด้านประสบการณ์ของการทำางานและนำาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บรษัิท เพ่ือพิจารณาคดัเลอืก และไดร้บัการเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบรษัิทเสนอรายช่ือกรรมการบรษัิทดงักลา่วเพ่ือ
ขออนมัุตจิากท่ีประชุมผูถ้อืหุ้น เพ่ือพิจารณาอนมัุติให้เลอืกบุคคลนัน้เข้าเป็นกรรมการบรษัิทอย่างเป็นทางการตอ่ไป โดยมีหลกั
เกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

• ผู้ถือหุ้นท่านหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากับหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง
• ในการเลือกกรรมการอาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละท่าน หรือคราวละหลายท่านรวมกัน 

เป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอ่ืนใดก็ได้ตามแต่ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละคร้ังผู้ถือหุ้นต้องออกเสียง
ด้วยคะแนนท่ีมีตามข้อ 1. ท้ังหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่ท่านใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

• การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานท่ีประชุมเป็น 
ผู้ออกเสียงชี้ขาดองค์ประกอบ
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การแต่งตั้งคณะกรรมการ ตามข้อ 22 และ 50 ของข้อบังคับของบริษัท กรรมการหนึ่งในสามจะต้องออกจากตำาแหน่งตามวาระ 
เม่ือมีการประชุมสามัญประจำาปีทุกครั้ง โดยการคัดเลือกกรรมการท่ีต้องออกตามวาระเม่ือครบเทอม ซ่ึงจะคัดเลือกจากกรรมการ 
ที่อยู่ในตำาแหน่งนานที่สุด และประธานจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้เลือกตั้งกรรมการใหม่เพื่อให้คณะกรรมการครบตามจำานวน

2.   การสรรหาผู้บริหาร เป็นไปตามอำานาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่กรรมการ
ในปี พ.ศ.2560  บริษัทจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่กรรมการ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่กรรมการปี 2560 บาท

ค่าตอบแทนประจำาปี จ่ายให้ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ จำานวน 3 ท่าน 1,311,000.00

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำานวน 5 ครั้ง 95,000.00

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท จำานวน 4 ครั้ง 62,000.00

ค่าเบี้ยประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง 19,000.00

ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการตรวจสอบร่วมกับฝ่ายบริหาร 30,000.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,517,000.00

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่ผู้บริหารปี 2560 บาท

เงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่น ๆ 38,218,322.75

เงินสมทบเข้ากองทุนสำารองเลี้ยงชีพ 1,683,822.25

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 39,902,145.00

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่ผู้บริหาร
ในระหวา่งปี พ.ศ.2560 บรษัิทจ่ายคา่ตอบแทนท่ีเป็นตัวเงนิรวมให้กบักรรมการผูจ้ดัการและเจา้หนา้ท่ีบรหิาร ดงัมรีายละเอยีดตอ่ไปนี้

ค่าตอบแทนอื่น
- ไม่มี -
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บุคลากร

จำานวนพนักงานของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 แบ่งได้ดังนี้

สายงานสำานักงาน 41 ท่าน

สายงานผลิต 274 ท่าน

รวม  315    ท่าน

ในระหว่างปี พ.ศ.2560 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินรวมให้กับพนักงานบริษัท ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่พนักงานบริษัทปี 2560 บาท

เงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่น ๆ 76,178,156.50

เงินสมทบเข้ากองทุนสำารองเลี้ยงชีพ 3,237,274.50

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 79,415,431.00

มกราคม –ธันวาคม 2560 จำานวนชั่วโมง

การฝึกอบรมเกี่ยวกับการบริหารและจัดการ 327.00

On-Job/Procedure/WI 1,485.00

SHE/License 517.50

รวม 2,329.50

นอกจากนี้ บริษัทได้นำาเสนอสวัสดิการต่างๆที่เป็นตัวเงิน ยังมีการจัดสรรสวัสดิการต่างๆที่มิได้เป็นตัวเงิน ที่ดีและมีประโยชน์ให้กับ
พนักงาน รวมถึงการจัดสถานที่ทำางานที่มีความปลอดภัย และมีระบบอาชีวอนามัยที่ดี การพัฒนาทักษะความรู้ต่างๆ 

ทั้งนี้บริษัท เป็นสมาชิกของสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) และเข้าร่วมในการสำารวจค่าจ้างเงินเดือนเป็น
ประจำาทุกปีเพื่อให้มั่นใจว่า อัตราค่าตอบแทนในแต่ละตำาแหน่ง และระดับต่างๆ มีความเหมาะสม แข่งขันได้ เมื่อเทียบกับ อัตรา
ค่าตอบแทนในตลาด
“ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำานวนพนักงานอย่างมีนัยสำาคัญ หรือมีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำาคัญ”

การพัฒนาพนักงาน
บริษัทมีนโยบายการพัฒนาพนักงาน และให้ความสำาคัญกับพนักงานทุกคนและถือว่าพนักงานเป็นสินทรัพย์ท่ีมีคุณค่าของบริษัท 
บรษัิทสนบัสนนุและมีแผนพัฒนาให้พนกังานทุกคนมีความรูแ้ละพัฒนาศกัยภาพของตนเองให้สงูขึน้อย่างตอ่เนือ่ง และสามารถนำามา
พฒันาปรบัใชก้บัการทำางานใหด้แีละยัง่ยนื ซึง่ทัง้นี้นโยบายดงักล่าวเปน็ส่วนหนึ่งของนโยบายคณุภาพวา่ “บรษิทัจะจดัการฝกึอบรม
อย่างต่อเนือ่งให้กบัพนกังานทุกท่าน เพ่ือให้ตระหนกัในการมีสว่นรบัผดิชอบในการปรบัปรงุคณุภาพสนิคา้และบริการตอบสนองความ 
พึงพอใจของลูกค้า” โดยกำาหนดเป็นนโยบาย และแผนฝึกอบรมประจำาปี โดยมีลักษณะการอบรม ตามแผนซ่ึงประกอบด้วยการ 
ฝกึอบรม และทบทวนดา้นความปลอดภยัในการทำางาน การเปลีย่นแปลงกรรมวธิหีรอืเทคโนโลยกีารผลติใหม่ๆ การเพ่ิมความสามารถ
ในการทำางานให้กับบุคลากรของบริษัท การพัฒนาบุคลากร เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒาองค์กร และอื่นๆ

ในปี 2560 บริษัทได้จัดอบรมพนักงานเป็น จำานวน 2,329.50 ชั่วโมง และมีค่าใช้จ่ายจากการอบรม และสัมมนา เป็นจำานวนเงิน 
1,008,320 บาท ตามรายละเอียดการฝึกอบรมมปี 2560 มีดังนี้
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การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทได้ประกาศเป็นนโยบายตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 ในการท่ีให้ผู้บริหารรวมท้ังพนักงานของบริษัทยึดถือกฎข้อบังคับว่าด้วยเรื่อง 
“จรรยาบรรณในการทำางาน” หรอืท่ีเรยีกวา่ “Business Ethics” พนกังานจะตอ้งปฏบัิตติามคำาสัง่ และข้อควรปฏบัิตท่ีิบรษัิทจดัทำาข้ึน 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจำาแนกประเภทเอกสาร การจัดการระบบเอกสาร และข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ พนักงานทุกคนจะต้อง
รับผิดชอบในการเรียนรู้เพ่ือทำาความเข้าใจต่อคำาสั่งท่ีบังคับใช้ ข้อมูลท่ีจัดทำาข้ึนภายในกลุ่มบริษัทถือเป็นทรัพย์สินของบริษัท  
ท่ีพนกังานไมส่ามารถนำาไปเผยแพรแ่กบุ่คคลภายนอก (เวน้แตก่รณท่ีีตอ้งแสดงเอกสารตามท่ีกฎหมายกำาหนด) โดยไม่ได้รับอนญุาต
จากผูมี้อำานาจโดยตรงพนกังานจะตอ้งปฏบัิตติามคำาสัง่ พนกังานจะตอ้งไม่นำาข้อมลูความลบัท่ีไดร้บัจากการทำางานในฐานะพนกังาน
ไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนบุคคล
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การกำากับดูแลกิจการ

นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการ บรษัิท ไทยโพลอีะครลิคิ จำากดั (มหาชน) มีหนา้ท่ีดำาเนนิธรุกจิให้เป็นไปในทางท่ีกอ่ให้เกดิประโยชนส์งูสดุตอ่ผูถ้อืหุ้น 
รวมถงึสรา้งความเป็นธรรมกบัผูมี้สว่นได้เสยีทุกฝา่ย ควบคูไ่ปกบัการสร้างสรรคส์นิคา้และบริการท่ีมคีณุภาพเพ่ือตอบสนองตอ่ความ
ต้องการของลูกค้า

คณะกรรมการบริษัทได้ใช้หลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดีเป็นบรรทัดฐานในการควบคุมการบริหารจัดการธุรกิจให้มีความโปร่งใสและ
เป็นธรรม เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ถือหุ้นของบริษัท ผู้มีส่วนได้เสียรวมทั้งสังคมและชุมชนที่บริษัทดำาเนินกิจการอยู่

บรษัิทได้เผยแพรคู่ม่อืการกำากบัดแูลกจิการ จรรยาบรรณในการทำางาน และนโยบายการตอ่ตา้นการทุจรติบนเว็ปไซตข์องบริษัทแลว้
โดยสรุปสาระสำาคัญการดำาเนินการด้านการกำากับดูแลกิจการเป็นดังนี้

1.  สิทธิของผู้ถือหุ้น
สิทธิของผู้ถือหุ้นครอบคลุมสิทธิข้ันพ้ืนฐานต่างๆ ท้ังในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษัท เช่น สิทธิในการซ้ือขาย  
โอนหลักทรัพย์ท่ีตนถืออยู่ สิทธิในการท่ีจะได้รับเงินปันผล สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็นหรือ 
ตั้งคำาถามใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงสิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำาคัญของบริษัท เช่น การเลือกตั้งกรรมการ และ
การเสนอแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น และรับทราบผลการประชุม

2.  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่มโดยเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย เป็นผู้ลงทุนทั่วไป
หรอืผูล้งทุนสถาบันท้ังจากในประเทศหรอืตา่งประเทศ ผูถ้อืหุ้นทุกรายมีสทิธพ้ืินฐานในฐานะผูถ้อืหุ้นเท่าเทียมกนั โดยไมข่ึน้กบั
เพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ หรือฐานะทางสังคม

3.  การคำานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บรษัิทดำาเนนิกจิการดว้ยความรบัผดิชอบตอ่ผูมี้สว่นไดส้ว่นเสยีทุกฝา่ย โดยมุ่งหวงัให้เกดิผลประโยชนร์ว่มกนั ด้วยเหตนุี ้บรษัิท 
จงึคำานงึอยู่เสมอวา่การบรหิารจัดการและการดำาเนนิงานใดๆ ของบริษัทจะตอ้งไม่สรา้งความเสยีหายหรือสง่ผลกระทบตอ่สทิธขิอง 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

4.  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
การเปิดเผยข้อมูลเป็นดชันวัีดความโปรง่ใสในการดำาเนนิการท่ีสำาคญั เป็นปัจจยัสำาคญัในการสร้างความเช่ือมัน่ให้กบันกัลงทุน
และผูมี้สว่นไดเ้สยีทุกฝา่ย บรษัิทจงึให้ความสำาคญักบัการเปิดเผยข้อมลูท่ีถกูตอ้ง แม่นยำา และสร้างช่องทางการเปิดเผยข้อมูล
ที่หลากหลายเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย 

5.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
 5.1  องค์ประกอบของกรรมการ

• คณะกรรมการมีจำานวน 9 ท่าน โดยในจำานวนนี้ประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน กรรมการบริหาร 4 ท่าน และ 
กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหาร 2 ท่าน  (ตัวแทนจากผู้ถือหุ้นหลักของบริษัท)
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 5.2  การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
• เพ่ือให้มีการแบ่งแยกหน้าท่ีระหว่างการกำาหนดนโยบายและการบริหารงานประจำา รวมท้ังเพ่ือให้กรรมการสามารถ

สอดส่องดูแลและประเมินผลการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงกำาหนดให้หน้าท่ีประธานกรรมการและ
กรรมการผูจ้ดัการแยกออกจากกนัและตอ้งไม่ดำารงตำาแหนง่โดยบุคคลเดยีวกนั ท้ังนีเ้พ่ือให้ม่ันใจวา่มีการถว่งดุลอำานาจ
อย่างเหมาะสม โดยประธานกรรมการมีบทบาทในการเป็นผูก้ำาหนดนโยบาย สว่นกรรมการผูจ้ดัการมหีนา้ท่ีบรหิารงาน
ประจำาของบรษัิท ท้ังนี ้บรษัิทไดด้ำาเนนิการแตง่ตัง้ประธานกรรมการซ่ึงไมไ่ดเ้ป็นกรรมการอสิระตามท่ีระบุในแนวทาง
ปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ได้มีการเปิดเผยส่วนได้เสียท้ังหมดต่อคณะกรรมการแล้ว อย่างไร
ก็ตาม คณะกรรมการได้มอบหมายให้มีคณะกรรมการอิสระหนึ่งท่านเป็นผู้มีส่วนร่วมในการกำาหนดหัวข้อการประชุม
ของคณะกรรมการ

5.3  คุณสมบัติของกรรมการ
1. กรรมการบรษัิท ตอ้งมคีณุสมบัตท่ีิเหมาะสม ประกอบดว้ยผูเ้ช่ียวชาญในงานสาขาตา่งๆ มีวสิยัทัศนแ์ละความเป็นผูน้ำา 

มีความรู้ความสามารถ มีศีลธรรมจริยธรรม และมีสามารถในการสื่อสารท่ีดีและทำางานของตนเองได้เยี่ยงมืออาชีพ 
นอกจากนี้กรรมการบริษัทแต่ละท่านจะพึงดำารงตำาแหน่งกรรมการได้ไม่เกินห้าบริษัทต่อ 1 ท่าน โดยไม่มีข้อยกเว้น

2. กรรมการตรวจสอบ ต้องเป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เรือ่งคณุสมบัตแิละขอบเขตการดำาเนนิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และอย่างนอ้ย 1 คนตอ้งมีความรู ้
และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำาหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน 

3. กรรมการอิสระ ต้องมีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องคุณสมบัติและ
ขอบเขตการดำาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ อาทิเช่น
• ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
• ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำา หรือผู้มี

อำานาจควบคุมบริษัท รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในส่วนได้เสีย 
ยกเวน้วา่ความสมัพันธน์ัน้ไดส้ิน้สดุลงกอ่นวนัท่ีได้มีการแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระเป็นระยะเวลาไมน่อ้ยกวา่สองปี

• ไม่มีหรอืเคยมคีวามสมัพันธท์างธรุกจิกบับรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม หรอืนติบุิคคลท่ีอาจมีความขดั
แย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน

• ไม่เป็นหรอืไม่เคยเป็นผูส้อบบัญชีของบรษัิท บริษัทใหญ ่บรษัิทย่อย บริษัทรว่ม หรอืนติบุิคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง 
และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ  ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำานักงานสอบ
บัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่

• ไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (รวมถึงการเป็นท่ีปรึกษาทางกฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน) 
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งในสว่นไดเ้สยี ท้ังนี ้ในกรณท่ีีผู้ให้บรกิารทางวชิาชีพเป็นนติบุิคคล ให้รวมถงึการเปน็ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ 
กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ  ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย

• ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำาให้ไม่สามารถแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำาเนินงานของบริษัท
• ดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไม่เกิน 5 แห่ง

4.  กรรมการสรรหา และกำาหนดค่าตอบแทน ต้องมีคุณสมบัติตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5.4  วาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการ
เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด กำาหนดให้ทุกปี กรรมการจะต้องออกจากตำาแหน่งในอัตราหน่ึงในสาม  
ทั้งนี้กรรมการซึ่งพ้นจากตำาแหน่งนี้อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ นอกจากนี้ บริษัทมีการกำาหนดนโยบายให้กรรมการอิสระ
มีวาระในการดำารงตำาแหน่งไม่เกินเก้าปีนับจากวันแรกท่ีได้รับการแต่งตั้ง เม่ือครบวาระเก้าปี กรรมการอิสระอาจดำารง
ตำาแหน่งต่อได้หากคณะกรรมการได้มีการทบทวนอย่างรอบคอบถึงความเป็นอิสระของกรรมการอิสระที่ครบวาระนั้น
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5.5  การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ
กรรมการบริษัทหน่ึงในสามจะต้องออกจากตำาแหน่งตามข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม กรรมการบริษัทท่ีครบวาระดำารง
ตำาแหน่ง อาจได้รับการพิจารณาเสนอช่ือต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัทต่อเน่ืองได้ และเม่ือมีกรรมการบริษัท
ท่านใดพ้นจากตำาแหน่ง หรือมีเหตุใดท่ีกรรมการบริษัทไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระให้ผู้ท่ีได้รับตำาแหน่งแทนอยู่ในตำาแหน่งน้ัน
เพียงเท่าวาระของกรรมการบริษัทท่ีพ้นจากตำาแหน่งเหลืออยู่

แนวปฏิบัติในการดำาเนินการ

1.  สิทธิของผู้ถือหุ้น
1.1  การประชุมผู้ถือหุ้น
ก.     บรษัิทกำาหนดให้มีการประชุมสามัญผูถ้อืหุ้นภายในเวลาไม่เกนิ 4 เดือนนบัแตว่นัสิน้สดุรอบปีบัญชี ในกรณท่ีีมคีวามจำาเป็น 

  เรง่ดว่นต้องเสนอวาระเป็นกรณพิีเศษ อันไดแ้กเ่ร่ืองท่ีกระทบหรือเกีย่วข้องกบัผลประโยชนข์องผูถ้อืหุ้น หรอืเป็นเรือ่งท่ีตอ้ง  
 ไดร้บัการอนมัุตจิากผูถ้อืหุ้นตามเงือ่นไขกฎเกณฑห์รือกฎหมายตา่งๆ ทางบรษัิทจะเรยีกประชุมวสิามญัผูถ้อืหุ้นเป็นกรณไีป  
 ซึ่งในปี 2560 ไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในระหว่างปี

ข.  ในปี 2560 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 27 เมษายน 2560 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ ห้องบางกอกน้อย   
  ชั้น 3  ถนนบรมราชชนนี  แขวงบางบำาหรุ  เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

ค.  บริษัทตระหนักถึงความสำาคัญของการปกป้องสิทธิและการอำานวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นจึงได้กำาหนด  
 นโยบาย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติโดยเท่าเทียมกันและเป็นไปด้วยความยุติธรรม ดังนี้

   o  การสนับสนุนให้มีการใช้สิทธิ
    I.   บริษัทสนับสนุนผู้ถือหุ้นทุกคนในการใช้สิทธิโดยเท่าเทียมกัน
   II.  ผู้ถือหุ้นทุกคนได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ 

        คณะกรรมการ

   o  การอำานวยความสะดวกในการเข้าร่วมและลงคะแนนเสียงในการประชุม บริษัทสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น 
  ในการตัดสินใจในเร่ืองสำาคัญ รวมถึงการลงคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยทุกมติจะได้รับการลงคะแนนออกเสียง

   o  การบอกกล่าวเชิญประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า
   บริษัทจะดำาเนินการบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลสำาคัญ ขอบเขต และขั้นตอน  

  ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการประชุม รวมถึงข้ันตอนการลงคะแนนเสียงสำาหรับแต่ละมติอย่างครบถ้วน ท้ังน้ี บริษัทจะดำาเนินการ 
  เพ่ือให้ม่ันใจว่าข้อมูลท้ังหมดท่ีเก่ียวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะถูกจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้า 21 วัน  
   (แตต้่องไมน่อ้ยกวา่ 7 วนั) เพ่ือให้ผูถ้อืหุ้นมีเวลาเพียงพอในการศกึษาข้อมูลกอ่นเข้าประชุม นอกจากนี ้บริษัทจะแจง้ 
  ประกาศข้อมูลข้างต้นในเว็บไซต์ของบริษัทก่อนการส่งแจ้งเชิญประชุม

   o   การเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุ้นถามคำาถามและแสดงความคดิเห็นในการประชุมสามัญผูถ้อืหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น 
   ทุกครัง้ บรษัิทจะเปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้รว่มประชมุทุกรายถามคำาถาม แสดงความคดิเห็นและนำาเสนอข้อเสนอแนะต่างๆ

1.2  การเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทจะดำาเนินการจัดส่งรายงานสรุปผลการลงมติตามท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในวัน
เดียวกันหลังจากเสร็จส้ินการประชุม หรือภายใน 9 โมงเช้าของวันทำาการถัดไปเป็นอย่างช้า และจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 
(โดยแยกวาระชัดเจน) โดยระบุจำานวนกรรมการท่ีเข้าประชุม/ ลาประชุม ข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและข้อช้ีแจงของคณะกรรมการ 
รวมถึงผลการนับคะแนนในแต่ละวาระ ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในกำาหนด 14 วัน และนำาส่งให้กระทรวง
พาณิชย์ภายในกำาหนด 30 วันหลังจากการเสร็จส้ินการประชุม นอกจากน้ีบริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท
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2.  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม
2.1  การเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ก. เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีส่วนในการกำากับดูแลบริษัท บริษัทได้กำาหนดหลักเกณฑ์ รวมท้ังข้ันตอนเพ่ือให้ผู้ถือหุ้น
ส่วนน้อยเสนอวาระ และชื่อบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อบริษัทล่วงหน้า

ข. บริษัทจะดำาเนินการแจ้งหลักเกณฑ์ข้างต้นบนเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงแจ้งข่าวประกาศให้ทราบในเว็บไซต์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2.2  การอำานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น
เนื่องด้วยผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ท่ีมาเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นคนไทย ดังนั้นจึงใช้ภาษาไทยในการดำาเนินการประชุม 
อย่างไรก็ตามบริษัทได้จัดทำาเว็บไซต์ของบริษัทเป็น 2 ภาษา

2.3  การมอบฉันทะ
เพ่ือรักษาสิทธิให้ผู้ถือหุ้นท่ีไม่สะดวกเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือ
กรรมการอิสระของบริษัทท่านใดท่านหนึ่งจากกรรมการอิสระท่ีเข้าร่วมประชุมท้ังหมด ซ่ึงบริษัทจะระบุรายชื่อไว้ใน
หนงัสอืมอบฉันทะตามแบบท่ีกระทรวงพาณชิย์กำาหนดเพ่ือให้สามารถเป็นผูเ้ข้าประชุมและออกเสยีงลงมตแิทนผูถ้อืหุ้น
ได้โดยไม่มีเงือ่นไข กรณท่ีีผูถ้อืหุ้นมอบฉันทะให้กบัผูอ่ื้น บรษัิทจะให้สทิธแิละปฏบัิตติอ่ผูรั้บมอบฉันทะเสมอืนเป็นผูถ้อืหุ้น 
โดยบริษัทจะแสดงแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะและรายละเอียดขั้นตอนต่างๆ บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวัน
ประชุม 30 วัน ท้ังนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท้ังทางโทรศัพท์หรือช่องทางอ่ืนๆ ของบริษัท เช่น  
เว็ปไซต์อีเมล เป็นต้น

3.  การคำานึงถึงบทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย
• ผู้ถือหุ้น

บทบาทหน้าท่ีของบริษัทคือ ดำาเนินธุรกิจให้เกิดกำาไรอย่างยั่งยืนโดยตั้งม่ันอยู่บนหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี (Corporate 
Governance) ควบคู่ไปกับการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility) เพื่อให้นักลงทุนมั่นใจว่า
บริษัทจะเป็นบริษัทที่ให้ผลตอบแทนที่ดีและมีความยั่งยืน นอกจากนี้ บริษัทได้จัดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อ หรือร้องเรียน
ในเรื่องที่อาจทำาให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.thaipolyacrylic.com)

• พนักงาน
บรษัิทให้ความสำาคัญกบัพนกังานทุกคนและถอืว่าพนกังานเป็นสนิทรัพย์ท่ีมีคณุคา่ของบริษัท บริษัทสนบัสนนุและมีแผนพัฒนา

ให้พนักงานทุกคนมีความรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสามารถนำามาพัฒนาปรับใช้กับการทำางานให้
ดีและยั่งยืน นอกจากนี้ บริษัทได้นำาเสนอสวัสดิการต่างๆ ที่ดีและมีประโยชน์ให้กับพนักงาน รวมถึงการจัดสถานที่ทำางานที่มีความ
ปลอดภัย และมีระบบอาชีวอนามัยที่ดี การพัฒนาทักษะความรู้ต่างๆ

• ลูกค้า 
บริษัทคำานึงถึงความพึงพอใจสูงสุดและความจงรักภักดีในผลิตภัณฑ์ของลูกค้าเป็นสำาคัญ โดยนำาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่

มีคณุภาพมาตรฐานระดบัโลกในราคาท่ีเหมาะสม บรษัิทให้ความสำาคญักบัความพึงพอใจของลกูคา้ เนือ่งจากลกูคา้เป็นผูท่ี้ซ้ือสนิค้า
และบริการจากบริษัท โดยนำาเสนอผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพในราคาท่ีเป็นธรรม มีความรับผิดชอบต่อลูกค้า และมุ่งม่ันพัฒนาสินค้า
และให้บริการอย่างครบวงจร ปลอดภัย ใส่ใจในคุณภาพการบริการ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้ บริษัท
นำาระบบการบริหารงานด้านคุณภาพ ความมั่นคงปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมมาใช้ในการดำาเนินงาน  เพื่อมุ่งเน้นการ
บริหารคุณภาพ และส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
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• คู่ค้า
บริษัทให้ความสำาคัญกับคู่ค้าและปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยมีส่วนได้เสียร่วมกัน

ในการดำาเนนิธรุกจิ ทำาให้เกดิความไวว้างใจ ความสมัพันธอั์นด ีและการร่วมมอืกนัในการพัฒนาศกัยภาพและการเพ่ิมประสทิธภิาพ
ทางธรุกจิ เพ่ือการเป็นพันธมิตรทางธรุกจิในระยะยาว คูค่า้ถอืเป็นปัจจยัสำาคญัสูค่วามสำาเร็จทางธรุกจิโดยการช่วยเหลอืซ่ึงกนัและกนั 
บรษัิทปฏบัิติตอ่คูค้่าอย่างเสมอภาคและปฏบัิตติามสญัญาอยา่งเครง่ครัด บริษัทให้ความสำาคญักบักระบวนการจดัซ้ือจดัหา โดยมกีาร
กำาหนดขั้นตอนการจัดซื้อจัดหา เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกัน

บรษัิทกำาหนดให้คูค่า้ปฏบัิตติามกฎระเบียบดา้นความปลอดภยัเกีย่วกบัการทำางานและการใช้เคร่ืองมือตลอดจนระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆ อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในการทำางานที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 

บรษัิทมีการจดัทำาทะเบียนผูค้้า (Approved  Vendor List) โดยผา่นกระบวนการคดัเลอืกอย่างละเอียด และได้มีการสอบทานคูม่อื
การปฏบัิติงานของผูข้อข้ึนทะเบียนเป็นคูค่า้ เพ่ือให้ม่ันใจวา่ภายใตข้ั้นตอนหรือวธิกีารในการคดัเลอืกคูค่า้จะไดผู้้คา้ท่ีมปีระสทิธภิาพ
สูงและสามารถส่งมอบสินค้า/ บริการได้ตรงกับความต้องการของบริษัท 

• เจ้าหนี้
บรษัิทให้ความสำาคญัในการรกัษาความสมัพันธก์บัเจา้หนี ้เพ่ือให้เกดิความม่ันใจและความไวว้างใจรว่มกนั บรษัิทได้ปฏิบัติตาม

เงื่อนไขข้อตกลง พันธะสัญญาที่มีต่อเจ้าหนี้ทุกรายอย่างเคร่งครัด 
บรษัิทปฏบัิติตามเงือ่นไขข้อกำาหนดของสญัญาเงนิกูอ้ยา่งเครง่ครดั มีความรบัผดิชอบและโปรง่ใส โดยไม่ปกปิดข้อมลู หรอืข้อ

เท็จจริงอันจะทำาให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าหนี้ 

• คู่แข่งทางการค้า
บรษัิทดำาเนนิธรุกจิกบัคูแ่ข่งทางการคา้อย่างเป็นธรรมในรปูแบบท่ีถกูตอ้งตามกฎหมายสากลและเป็นไปตามจรรยาบรรณธรุกจิ 

บรษัิทมีนโยบายในการดแูลและดำาเนนิธรุกจิอย่างมีจรยิธรรม โปร่งใส มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมกบัคูแ่ข่งขัน โดยไมแ่สวงหาข้อได้
เปรียบทางธุรกิจที่ได้มาอย่างไม่เป็นธรรม ซึ่งกรอบการดำาเนินงานของนโยบายดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นไป
ตามจรรยาบรรณธรุกจิ บรษัิทไม่อนญุาตให้มกีารลว่งรูห้รอืเกบ็รกัษาข้อมลูความลบัทางธรุกจิของคูแ่ขง่ทางการคา้ ละเมดิทรพัยส์นิ
ทางปัญญาหรือความลับทางการค้า รวมถึงรูปแบบของการสมรู้ร่วมคิดใด ๆ ที่ขัดแย้งกับกฎหมายและกฎระเบียบที่มีอยู่

• ชุมชนและสังคม 
บริษัทให้ความสำาคัญต่อการมีส่วนร่วมและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนและสังคม โดยให้ความร่วมมือแก่ชุมชนและสังคม และ

หน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง เพื่อไม่ให้เกิดรายการค้าหรือกับคู่ค้าที่อาจเป็นอันตรายต่อชุมชนและสังคมโดยรวม  

4.  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทรณรงค์ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานตระหนักถึงความสำาคัญของการกำากับดูแลการดำาเนินงานที่ดี ความโปร่งใส

ในการดำาเนินงาน และสร้างกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนที่เหมาะสม และเป็นธรรมสำาหรับทั้งผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียน
สำาหรับการร้องเรียนบริษัทเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปสามารถร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

ท่ีไม่เหมาะสมหรือขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทต่อเลขานุการกรรมการผู้จัดการ และ/หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล โดยบริษัท 
จะรับฟังทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใส เอาใจใส่และให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย มีการดำาเนินการที่เหมาะสม

เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องความโปร่งใสในการดำาเนินธุรกิจ บริษัทจึงได้ถือปฏิบัติดังนี้

1. บริษัทมีเปิดเผยข้อมูลอันเป็นประโยชน์ให้กับนักลงทุน ชุมชน สถาบันต่างๆ และผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านทาง 
เวบ๊ไซดข์องบรษัิท อีกท้ังบรษัิทเปิดโอกาสให้ผูส้นใจสามารถตดิตอ่โดยตรงถงึกรรมการผูจ้ดัการ หรอืผูบ้รหิารระดบัสงูเพ่ือรบัฟงั 
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท
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5.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5.1 หน้าที่และความรับผิดชอบ 

กรรมการบริษัท
• คณะกรรมการมหีนา้ท่ีกำาหนด วสิยัทัศน ์พันธกจิ นโยบาย กลยุทธแ์ผนงานการดำาเนนิธรุกจิของบริษัท รวมถงึมกีารทบทวน

วิสัยทัศน์ กลยุทธ์แผนงานการดำาเนินธุรกิจ ในแต่ละปี ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจถึงผลการดำาเนินงานที่ดี 
• คณะกรรมการบริษัททำาหน้าที่ ภายใต้ วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกประการ และคอยดูแลให้ฝ่ายบริหารทำาตามแผนงานที่กำาหนด
• คณะกรรมการจะตอ้งคำานงึถงึผลประโยชนส์งูสดุของบรษัิท โดยกำาหนดนโยบายห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน

ประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท และทำาหน้าที่กำากับดูแลกิจการให้มีดำาเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ดูแลไม่ให้เกิดปัญหา
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท หรือกระทำาการใด ๆ  ท่ีมีความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท

• คณะกรรมการกำาหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้บริหาร เพื่อรองรับการสืบทอดตำาแหน่ง

กรรมการตรวจสอบ
1. จัดทำากฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ กฎบัตรต้อง

ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ
3. สอบทานการดำาเนนิงานของบรษัิทให้ถกูต้องตามกฎหมายของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย สำานกังานคณะกรรมการกำากบั

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัท
4. สอบทานให้บริษัทมีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี และความเป็นอิสระของหน่วยตรวจสอบภายใน
5. พิจารณารายการท่ีเกี่ยวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตท่ีอาจมีผลกระทบ

ต่อการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์
6. ให้ข้อแนะนำาแก่คณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนข้ันเลื่อนตำาแหน่ง และการประเมินผลงานของ

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
7. พิจารณาแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงตามระดับความเสี่ยงขององค์กร และระดับความเสี่ยงของการปฏิบัติงานท่ีอาจ

ส่งผลกระทบต่อผลการดำาเนินงานของบริษัท
8. สอบทานกระบวนการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการทุจริต (whistleblowing) เพ่ือให้สอดคล้องตามหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี
9. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เสนอเลิกจ้าง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อคณะกรรมการ

2. ตระหนักถึงข้อเท็จจริงว่ากรรมการบางท่านมีภูมิลำาเนาในต่างประเทศ และอาจไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทได้ทุกครั้ง โดยคณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุม ในกรณีท่ีมีวาระการประชุมท่ีมีความ
สำาคญั เช่น การพิจารณาการลงทุนในโครงการขยายโรงงาน และการพิจารณาอนมัุตงิบการเงนิและงบประมาณประจำาปี เป็นตน้

3. เปิดเผยรายงานนโยบายเกี่ยวกับการกำากับกิจการที่ดีและการต่อต้านทุจริตคอรรัปชั่นผ่านทางเว๊บไซด์ของบริษัท
4. บริษัทได้เปิดเผยการถือครองหุ้นของกรรมการและผู้บริหารท้ังทางตรงคือการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารเอง และทาง

อ้อม เช่นการถอืหุ้นของคู่สมรส บุตรท่ียังไม่บรรลนุติภิาวะของกรรมการและผูบ้รหิาร โดยแยกออกจากกนัไว้ในรายงานประจำาปี  
ภายใต้ประวัติของกรรมการ ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

5. บริษัทได้ตระหนักถึงสิทธิของผุ้ถือหุ้นและเพ่ือเป็นการส่งเสริมการกำากับดูแลกิจการท่ีดี บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอ
เรือ่งเพ่ือพิจารณาบรรจเุป็นวาระการประชุมสามัญผูถ้อืหุ้นและเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการของ
บริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2561 เป็นการล่วงหน้า โดยบริษัทได้ทำาการเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการให้สิทธิ
ไว้บนเว็บไซด์ของบริษัท (www.thaipolyacrylic.com)
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10. สอบทานนโยบาย และกำากับให้มีระบบสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเที่มีประสิทธิผล ให้คำาปรึกษา และติดตามให้
มีการปฎิบัติตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปช่ันตลอดจนรับเรื่องการแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปช่ัน พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จ
จริง และเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อร่วมกันพิจารณาลงโทษ หรือแก้ไขปัญหาดังกล่าว

กรรมการสรรหา และค่าตอบแทน
1. การสรรหาจะค้นหา คัดเลือก และสรรหาผู้มีคุณสมบัติเพื่อดำารงตำาแหน่งกรรมการ และเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อ

พิจารณาอนุมัติ
2. คัดกรองผู้สมัครซึ่งเสนอโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่และเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. เสนอค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ตามที่ได้สนับสนุนโดยประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ ต่อคณะกรรมการ

ของบริษัทเพื่อพิจารณา ก่อนที่จะได้มีการอนุมัติอย่างเป็นทางการโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
4. ให้คำาแนะนำาต่อประธานกรรมการของบริษัทจะเสนอค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายโดยคณะกรรมการของบริษัท

กรรมการอิสระ
เป็นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการตรวจสอบ

5.2 การประชุมคณะกรรมการ
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนครั้งตามข้อบังคับบริษัท  และกำาหนดวันประชุมล่วงหน้าตลอดทั้ง
ปี โดยเลขานกุารบรษัิทจะสง่หนงัสอืเชิญประชมุ และเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการแตล่ะท่านกอ่นการประชุมเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณา

ในปี  2560  มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทจำานวน 4 ครั้ง สรุปผู้เข้าร่วมการประชุม ดังนี้
รายชื่อคณะกรรมการ จำานวนการ

เข้าร่วม
ประชุม

ครั้งที่ 1/2560 ครั้งที่ 2/2560 ครั้งที่ 3/2560 ครั้งที่ 4/2560

*นางสาวแอนนี่  โซเฟียร์ เวียร์แมน 2/3 / / - n/a

*นายเบนจามิน เจมส์ แฮร์รีส 3/4 / / / -

นายฮานส์ เฮ็นริค เมลชัวร์ 4/4 / / / /

นายทาโมสึ  ทามากิ 4/4 / / / /

นายสุจิตร  ศรีเวทย์บดี 4/4 / / / /

นายรักชัย สกุลธีระ 4/4 / / / /

*นางแคโรไลน์ ไพร์เออร์ 1/1 n/a n/a n/a /

ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ 2/4 - - / /

นายแจน แดม ปีเดอร์เซ่น 4/4 / / / /

นายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์ 4/4 / / / /
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ปี 2560 คณะกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 89 และในการประชุมแต่ครั้งคณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์

*นางสาวแอนนี่  โซเฟียร์ เวียร์แมน ลาออกจากตำาแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการโดยมีผลวันที่ 31 ตุลาคม 2560
*นายเบนจามิน เจมส์ แฮร์รีสเข้ารับตำาแหน่งประธานกรรมการโดยมีผลวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560

*นางแคโรไลน์ ไพร์เออร์เข้ารับตำาแหน่งกรรมการโดยมีผลวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบกำาหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 คร้ัง และกำาหนดวันประชุมล่วงหน้าตลอดท้ังปี โดยเลขานุการ 
คณะกรรมการตรวจสอบจะสง่หนงัสอืเชิญประชมุและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการแตล่ะท่านกอ่นการประชุมเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 5 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการเตรียมการประชุม 

ในปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง สรุปผู้เข้าร่วมการประชุมดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ จำานวนการ
เข้าร่วม
ประชุม

ครั้งที่ 1/2560 ครั้งที่ 2/2560 ครั้งที่ 3/2560 ครั้งที่ 4/2560 ครั้งที่ 5/2560

ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ 5/5 / / / / /

นายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์ 5/5 / / / / /

นายแจน แดม ปีเดอร์เซ่น 5/5 / / / / /

รายชื่อคณะกรรมการ จำานวนการ
เข้าร่วม
ประชุม

ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ 1/1

นายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์ 1/1

นายทาโมสึ  ทามากิ 1/1

การประชุมคณะกรรมการสรรหา และกำาหนดค่าตอบแทน

ในปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ครั้งสรุปผู้เข้าร่วมการประชุมดังนี้

5.3  ค่าตอบแทนกรรมการ
กรรมการของบรษัิทจะไม่ไดร้บัผลตอบแทนใดๆ ในการเข้ามาเป็นกรรมการ ยกเวน้คณะผูบ้รหิาร และรองประธานกรรมการ  
ซ่ึงจะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในรูปแบบอ่ืนๆจากบริษัท ท้ังนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่า 
ค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมมีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน
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รายชื่อ ตำาแหน่ง

 ค่าตอบแทนกรรมการ 2559 ค่าตอบแทนกรรมการ 2560 

ค่าตอบแทน
ประจำาปี 
(บาท)

ค่าเบี้ยประชุม
รวม

ค่าตอบแทน
ประจำาปี
(บาท)

ค่าเบี้ยประชุม
รวม

ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ กรรมการอิสระ / ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ

416,000.00 77,000.00 437,000.00 56,000.00 

นายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์ กรรมการอิสระ / 
กรรมการตรวจสอบ

416,000.00 54,000.00 437,000.00 78,000.00 

นายแจน แดม ปีเดอร์เซ่น กรรมการอิสระ /กรรมการ
ตรวจสอบ

416,000.00 60,000.00 437,000.00 72,000.00 

*นายสุจิตร ศรีเวทย์บดี รองประธานกรรมการ/ 
กรรมการผู้จัดการ

208,000.00 24,000.00 - -

กรรมการ หัวข้อฝึกอบรม ปี

นายสุจิตร ศรีเวทย์บดี Director Accreditation Program (DAP 6/2003) 2003

นายอนุพันธ์ กิจนิชชีวะ Role of the Chairman Program (RCP38/2016)  
Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE26/2016) 
Advance Audit Committee Program (AACP17/2014)                   
Director Certification Program  (DCP 130/2010)

2016
2016
2014
2010

นายแจน แดม ปีเดอร์เซ่น Director Certification Program (DCP 256/2018)
Director Accreditation Program (DAP125/2016)

2018
2016

นายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์ Director Certification Program (DCP 14/2002) 2002

นายรักชัย สกุลธีระ Company Secretary Program (CSP 811/2017) 2017

*เข้ารับตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559

5.4  การปฐมนิเทศกรรมการ
บรษัิทจดัให้มกีารปฐมนเิทศกรรมการท่ีเข้ารบัตำาแหนง่ใหม ่เพ่ือให้กรรมการใหม่ไดรั้บทราบนโยบายธรุกจิ รวมท้ังข้อมูล
ที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงสร้างทุน ผู้ถือหุ้น ผลการดำาเนินงาน ข้อมูลระบบต่างๆ ที่ใช้งานภายในบริษัท รวมทั้งกฎหมาย 
กฎเกณฑ์ต่างๆ ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำาหรับการเป็นกรรมการ

5.5  การพัฒนากรรมการ 
อันเป็นการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการกฏระเบียบข้อบังคับ รวมถึงทักษะในการบริหารท่ัวไป  
คณะกรรมการบรษัิทมนีโยบายสง่เสรมิกรรมการเข้ารว่มฝกึอบรมท้ังท่ีจดัโดย ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย สำานกังาน
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

5.6  การสรรหากรรมการ
บรษัิทจดัให้มีกระบวนการสรรหาและแตง่ตัง้กรรมการท่ีมีความชัดเจนและโปรง่ใส เพ่ือให้ไดก้รรมการบรษัิทท่ีมคุีณสมบัติ
เหมาะสมตามที่กำาหนดไว้ 

ในปี 2560 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้
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5.7  การประเมินผลตนเองของกรรมการ
คณะกรรมการได้มีการประเมินผลตนเองของกรรมการท้ังคณะสำาหรับการปฏิบัติงานตามแนวทางกำากับดูแลกิจการของ
บริษัทจดทะเบียนท่ีกำาหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จากผลการประเมินในภาพรวมในปี 2560 สรุปว่า 
คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามความรับผิดชอบที่กำาหนด ด้วยคะแนน 4.08 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
หรือคิดเป็นร้อยละ 81 (ปี 2559 3.95 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 79) ผลการประเมินจะได้นำามาใช้
ในการวางแผน พัฒนา บทบาทความรับผิดชอบของกรรมการต่อไป

คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวมผ่านการประเมินตนเองซ่ึงเป็นไปตามแนวปฏิบัติตาม
หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

 
ในปี 2560 จากผลการประเมินตนเองสรุปว่าคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานครบถ้วนตามกฏบัตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยเรื่องคุณสมบัติและหน้าท่ีความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ

5.8  การบริหารจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมการจัดให้มีระบบบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกหน่วยงานของบริษัท เพื่อป้องกันและจัดการความเสี่ยงตามที่
กำาหนดไว้ในแผนการจดัการ พรอ้มท้ังจดัให้มีระบบการตดิตามและประเมินผลการบรหิารจดัการความเสีย่ง คณะกรรมการ
จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้มีหน้าที่กำากับดูแล ติดตามและตรวจสอบการบริหารจัดการความเสี่ยง
ตามที่กำาหนด เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการดำาเนินการด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแนวทางการบริหารความเสีย่งรว่มกบัฝา่ยจดัการและผู้ตรวจสอบภายใน  และมีความ
เห็นว่าบริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เพียงและเหมาะสม 

5.9  หน่วยงานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการบรษัิทจดัให้มีหนว่ยงานตรวจสอบภายในเพ่ือทำาหนา้ท่ีในการตรวจสอบความเพียงพอของระบบการควบคมุ
ภายใน การติดตามผลการดำาเนินงานของฝ่ายจัดการและการบริหารความเสี่ยง หน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานอิสระและ
รายงานผลโดยตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท  

5.10 เลขานุการบริษัท
เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่  
3/2560 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ได้มีมติแต่งตั้งให้ นายรักชัย สกุลธีระ ซึ่งดำารงตำาแหน่งกรรมการบริหารทาง
ด้านการเงินของบริษัท ทำาหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท

ก.  คุณสมบัติของเลขานุการบริษัท
• มีความรอบรู้และเข้าใจในธุรกิจของบริษัท
• เข้าใจบทบาทหน้าที่ของเลขานุการบริษัท
• มีความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย กฎระเบียบของสำานักงานก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• ไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตัวจากโอกาสทางธุรกิจของบริษัท รวมทั้งเก็บรักษาความลับของบริษัทเป็นอย่างดี
• มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก 
• มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
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ข.  หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
• จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น 
• จัดการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมท้ังดูแลและประสานงานให้มีการ

ปฏบัิตติามวตัถปุระสงค ์ข้อบังคบัของบรษัิท มตท่ีิประชุมคณะกรรมการ มตท่ีิประชุมผูถ้อืหุ้น ตลอดจนกฎหมายและ 
กฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง 

• ดูแลการแต่งตั้ง การเปลี่ยนแปลงวาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการ และจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงกรรมการ
ต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

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

• ดำาเนินการให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำารายงานการมีส่วนได้เสียตามที่กฎหมายกำาหนด
• เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร 
• จัดส่งสำาเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำาการ 

นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
• ดำาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำากับตลาดทุนประกาศกำาหนด

นโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

การใช้ข้อมูลภายในเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์เป็นท้ังการกระทำาท่ีผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์
และนโยบายของบริษัท ห้ามมิให้ทำาการซ้ือขายหลักทรัพย์ท่ีกระทำาโดยอาศัยข้อมูลอันเป็นสาระสำาคัญและไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ  
คณะกรรมการ พนกังาน และลกูจา้ง ไม่วา่จะอยู่ในระดบัใด ผูร้บัรูซ่ึ้งข้อมูลท่ีมิใชข้่อมูลสาธารณะเกีย่วกบับรษัิท หรอืธรุกจิใดๆ ไม่อาจ
จะใช้ข้อมูลดังกล่าวนั้นทั้งโดยทางตรงและโดยทางอ้อม ในการซื้อหรือการขายหลักทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทที่ทำาธุรกิจในทำานอง
เดยีวกนั   ห้ามมใิห้กรรมการบรษัิท พนกังาน และลกูจา้ง ซ้ือและขายหลกัทรพัยข์องบริษัทและหลกัทรพัย์อืน่ๆ เพราะเหตท่ีุวา่พวกเขา 
(ลกูจา้ง) ได้ครอบครองข้อมลูท่ีเป็นสาระสำาคญั ข้อมลูท่ีไมเ่ปิดเผยตอ่สาธารณะ และไม่ให้บุคคลอ่ืนใดซ้ือหรอืขายหลกัทรพัย์ในนาม
ของตนเอง การซื้อขายใดๆ ที่กระทำาโดยบุคคลอื่นในนามของตนจะถือเป็นการกระทำาด้วยตนเอง ข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ
อันเป็นสาระสำาคัญเป็นข้อมูลท่ีไม่อาจจะเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกของบริษัท (รวมท้ังญาติหรือเพ่ือนร่วมธุรกิจ และโดยมิต้อง 
คำานงึถงึวัตถปุระสงค์ในการเปิดเผย) จนกวา่เจา้หนา้ท่ีผูมี้อำานาจของบรษัิทไดเ้ปิดเผยข้อมลูดงักลา่วอยา่งเพียงพอตอ่สาธารณะแลว้
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นโยบายต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น
บรษัิท ไทยโพลอีะครลิคิ จำากดั (มหาชน) มุ่งมัน่และสง่เสรมิในการประกอบกจิการดว้ยความเป็นธรรม ยึดหลกัจริยธรรม จรรยาบรรณ  
และการกำากับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือสร้างความยั่งยืน ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงได้
กำาหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปช่ัน เป็นหนึ่งใน นโยบายหลักของทางบริษัทฯ เปิดเผยต่อสาธารณชน และจัดทำา  
จรรยาบรรณในการทำางาน ข้อปฏบิตัทิางธรุกจิ สำาหรบัพนกังานทุกคน รวมท้ังกจิการท้ังหลาย เพ่ือเป็นข้อปฏบัิติในการดำาเนนิธรุกจิ
ของบริษัทฯ และ พนักงานของบริษัทฯ ดังนี้

นิยาม “บริษัทฯ หรือ ตัวแทนบริษัทฯ*(ซ่ึงหมายรวมไปถึง กรรมการบริษัทฯ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร พนักงาน ทุกฝ่าย  
ทุกระดับ บริษัทผู้รับเหมา และบริษัท หรือบุคคลที่กระทำาการแทนบริษัท) ต้องไม่ให้, รับ, เรียกร้อง, แสวงหา หรือสัญญาว่าจะให้ 
“อามิสสินจ้าง” (ซึ่งรวมไปถึง เงิน ของขวัญ ของกำานัล การเลี้ยงรับรอง ความช่วยเหลือสนับสนุน การบริจาค ที่เป็นตัวเงิน และ 
ไม่ไดเ้ป็นตวัเงนิ ท่ีมีมูลคา่ท่ีเกนิไปจากพิธกีาร หรอืธรรมเนยีมปฏบัิตปิกต ิท่ีเกนิกว่าขอบเขตของความพอด)ี ท้ังทางตรงและทางออ้ม  
กับ“บุคคลใดๆ” (ซ่ึงรวมไปถึงภายใน/ภายนอกองค์กรและเจ้าหน้าท่ี ของภาครัฐ, รัฐวิสาหกิจ, เอกชน, นิติบุคคล หรือ องค์กร
มหาชน ท้ังในและตา่งประเทศ) แด ่“ตนเอง” (ซ่ึงรวมถงึครอบครวั หรือคนรู้จกั) เพ่ือวตัถปุระสงคท่ี์ผดิกฎหมาย หรอื เพ่ือให้ไดม้าซ่ึง 
การตดัสนิใจ เพ่ือให้ หรอืไม่ให้ความดคีวามชอบใดๆ ท่ีผิดวสิยัแห่งไมตรีจติทางธรุกจิท่ียอมรับไดโ้ดย มีเร่ืองผลประโยชนแ์อบแฝงอยู ่ 
ไม่ว่าพฤติกรรมนั้นจะเกิดขึ้นในประเทศ หรือต่างประเทศก็ตาม”

นโยบายฉบับนี้ไม่อนญุาตให้มกีารให้ท่ีมลีกัษณะเป็นการตดิสนิบน มีเจตนาอ่ืนแอบแฝงแก ่หนว่ยงานราชการ ข้าราชการ นติิบุคคล 
หรอืบุคคลใดๆ ท้ังท่ีเป็นตวัเงนิ และไม่เป็นตวัเงนิ ในรปูแบบของขวญั ของกำานลั การเลีย้งรับรอง การบริจาคในรูปตา่งๆ ผลประโยชน์
ตอบแทน การให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้ท่ีเป็นการสนับสนุนทางการเมืองในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น 
การให้การสนับสนุนแก่พรรคการเมือง หรือให้การสนับสนุนแก่ผู้สมัครแข่งขันเป็นนักการเมือง เป็นต้น

นอกจากนี้ นโยบายฯฉบับนี้ยังกำาหนดให้มีการบันทึกรายการทางบัญชี และเก็บรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับรายการอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนเพื่อให้แน่ใจได้ว่าการใช้จ่ายใดๆจะได้รับการอธิบายตามความเป็นจริง และเงินหรือทรัพยากรของบริษัทฯจะไม่ถูกนำาไปใช้
เกี่ยวกับการให้สินบนอย่างเด็ดขาด

พนกังาน หรอื ตวัแทนบรษัิทฯ* ท่ีฝา่ฝนื ละเลย หรอืไม่ปฏบัิตติาม นโยบายนี ้ถอืเป็นความผดิร้ายแรง จะไดรั้บโทษ ตามกฎระเบียบ
ของทางบรษัิทฯ และกฎหมาย สว่น พนกังานท่ี ปฏเิสธการทุจรติคอรร์ปัชัน่ ไปใช้ในการปฏบัิต ิแม้วา่การกระทำานัน้จะทำาให้บริษัทฯ 
สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ ก็จะไม่ ถูกลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อหน้าที่การทำางาน ของพนักงานท่านนั้น

บรษัิทฯ กำาหนดให้ผูจ้ดัการอาวโุสทุกท่านเป็นกรรมการ ตอ่ตา้นการทุจรติคอรร์ปัช่ัน ซ่ึงมีหนา้ท่ี  ประชุม, รายงาน, ทบทวน นโยบาย 
และแนวทางปฏบัิต ิรวมถงึการ ประเมินความเสีย่ง เพ่ือกำาหนดแนวทางในการควบคมุภายใน โดยตอ้งกำาหนดไว้ในแผนการตรวจสอบ 
ให้ผู้ตรวจสอบภายใน ตรวจติดตามและประเมินผลในแผนการตรวจสอบประจำาปี และรายงานต่อกรรมการตรวจสอบ แต่หากกรณี
ที่เกิดขึ้น เป็นเรื่องที่มีความสำาคัญ เร่งด่วน ก็สามารถรายงานตรงกับกรรมการตรวจสอบ ผ่านประธานกรรมการตรวจสอบได้ทันที

การอบรม และ สื่อสารประชาสัมพันธ์ ท่ีเกี่ยวข้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน ต้องเป็นไปอย่างสม่ำาเสมอ ท่ัวถึงกับ
พนักงาน ในทุกฝ่าย ทุกระดับ โดยกำาหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ มีหน้าท่ีสื่อสารทำาความเข้าใจกับพนักงานผู้ใต้บังคับบัญชา  
เพ่ือนำาไปใช้ปฏบัิติในกจิกรรมทางธรุกจิท่ีอยู่ในความรบัผดิชอบ และควบคมุดแูลการปฏบัิติให้เป็นไปอย่างมีประสทิธภิาพสอดคลอ้ง
กบัแนวปฏบัิต ิรวมถงึการสือ่สารประชาสมัพันธ ์ไปยัง ลกูคา้ คูค่า้ ผูร้บัเหมา ตวัแทน และหนว่ยงานภายนอกให้รบัทราบ ถงึนโยบาย 
และความมุ่งมั่นตั้งใจของทางบริษัทฯ 
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ช่องทางในการร้องเรียน, แจ้งเบาะแส และปรึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น สามารถทำาได้โดยผ่านทาง

1)   ผู้จัดการต้นสังกัด, ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
2)   กรรมการตรวจสอบ Email: Audit.Committee@thaipolyacrylic.com
3)   ทางไปรษณีย์ 60-61 หมู่ 9 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
4)   เว็บไซต์ของทางบริษัท www.thaipolyacrylic.com 
5)   สายด่วน 001-800-11-009-4982 

บริษัทฯ จะดำาเนินการส่งผ่านข้อร้องเรียน หรือเบาะแส จากช่องทางต่างเข้าสู่ขบวนการสวบสวนหาความจริงและตอบกลับ 
ผลการสอบสวน  แก่ผู้ร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส ภายในระยะเวลา 30 วัน โดยรักษาข้อมูลให้เป็นความลับ, ให้ความเป็นธรรม  
และคุ้มครองพนักงาน หรือบุคคลอื่นใดที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐานเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่น ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

หากมีข้อสงสัยและต้องการสอบถามเพ่ิมเติมเพ่ือความชัดเจนในประเด็นใดๆ สามารถติดต่อหรือสอบถามได้ท่ีผู้จัดการต้นสังกัด,  
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลฯ หรือ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย

หมายเหตุ : 
• นอกเหนือจากนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ฉบับนี้ พนักงานทุกคน หรือ ตัวแทนบริษัทฯ* ในทุกระดับต้อง ปฏิบัติตามนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ
การต่อต้านการทุจริต ของบริษัทในกลุ่มด้วยเช่นกัน
• ตัวแทนบริษัทฯ* หมายรวมไปถึง กรรมการบริษัทฯ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร พนักงาน ทุกฝ่าย ทุกระดับ บริษัทผู้รับเหมา และบริษัท หรือบุคคล
ที่กระทำาการแทนบริษัทฯ

คณะกรรมการ
บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำากัด (มหาชน) 



บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำ�กัด (มห�ชน)
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำากัด (มหาชน) มุ่งมั่นและส่งเสริมในการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม ยึดหลักจริยธรรม จรรยา
บรรณ และการกำากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความยั่งยืน ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 

1.  การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีดำาเนินธุรกิจให้เป็นไปในทางท่ีก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและสร้างความเป็นธรรม
กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายควบคู่ไปกับการสร้างสรรสินค้าและบริการท่ีมีคุณภาพ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า 
คณะกรรมการบรษัิทได้ใช้หลกับรรษัทภบิาลเป็นบรรทัดฐานในการควบคมุการบรหิารจดัการธรุกจิให้มีความโปรง่ใสและเป็นธรรม 
เพ่ือผลประโยชนร์ว่มกนัของผูถ้อืหุ้นของบรษัิท ผูม้สีว่นไดเ้สยี รวมท้ังสงัคมและชุมชนท่ีบรษัิทดำาเนนิกจิการอยูเ่พือ่ให้สอดคลอ้งกบั
หลกัการการประกอบกจิการดว้ยความเป็นธรรม บรษัิทจงึไดก้ำาหนดเป็นนโยบายการกำากบัดแูลกจิการของบริษัทในทิศทางเดยีวกนั
กับที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำาหนดในปี 2549 โดยได้มีการแบ่งหมวดหมู่ออกเป็น 5 หมวด ดังรายละเอียดที่ปรากฎ 
ได้ชัดและครอบคลุมทุกเรื่อง ในหัวข้อการกำากับดูแลกิจการที่ดี 

2.  การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
บรษัิทตระหนกัถงึคณุคา่ความสำาคญัของพนกังาน ยอมรับในความแตกตา่งของแตล่ะบุคคล และความสามารถในการสร้างสรรคง์าน 
ของพนักงานท้ังชายและหญิงท่ีทำาให้ธุรกิจดำารงคงอยู่ได้ พนักงานทุกคนจะได้รับปฏิบัติจากบริษัทด้วยความเคารพและอย่างมีเกียรติ  
รวมถงึไดร้บัความเท่าเทียมกนัสำาหรบัโอกาสในการพัฒนาทักษะในการทำางานและความกา้วหนา้ในอาชพีการพิจารณาคัดเลอืก
พนักงานใหม่การเลื่อนตำาแหน่ง จะต้องพิจารณาจากพ้ืนฐานของความสามารถของบุคคลท่ีต้องการในหน้าท่ีความรับผิดชอบ
นั้นๆ แต่เพียงอย่างเดียว และจะต้องไม่พิจารณาจากปัจจัยอื่นๆ หรือผลการทำางานในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้อง กล่าวโดยรวมได้ว่า
ความสำาเรจ็และความกา้วหนา้ของพนกังานบรษัิทขึน้อยู่กบัความสามารถและผลการทำางานของพนกังานแตเ่พียงประการเดียว

3.  ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
บริษัทให้ความสำาคัญต่อนโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสำาคัญท่ีสุดท่ีกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานของบริษัท ตลอดจนเจ้าหน้าที่หรือผู้มาเยี่ยมเยือนที่มีกิจธุระติดต่อกับบริษัท จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความ
ปลอดภัยตามนโยบายของบริษัท ที่กำาหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยกำาหนดไว้ดังนี้

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
บริษัทถือว่างานด้านความปลอดภัยอาชีวิอนามัยและสิ่งแวดล้อม เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจและเป็นความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม 
จึงได้กำาหนดนโยบายเพื่อนำาสู่การปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
1. ปฏิบัติตามกฏหมาย ข้อกำาหนด ที่ประกาศใช้อยู่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ดำาเนินการพัฒนาระบบการจัดการ อาชีวอนามัย

และความปลอดภัยตามมาตรฐาน มอก. 18001 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และหลักปฏิบัติของกลุ่มธุรกิจ 
โดยนำากฎเกณฑ์ข้อกำาหนดมาจัดทำาเป็นมาตรฐานขั้นต่ำาในการดำาเนินงาน 

2. ดำาเนนิการลดความเสีย่ง ป้องกนัและควบคมุอันตราย การบาดเจบ็ โรคจากการทำางาน มลพิษดา้นสิง่แวดลอ้ม และหลกีเลีย่ง 
ความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อพนักงาน ผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงชุมชน

3. ดำาเนินการป้องกันการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยจากการทำางาน ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
4. ปฏิบัติตามมาตรฐานในการทิ้งหรือกำาจัดของเสีย และจะลดของเสียให้มีปริมาณน้อยที่สุด รวมถึงใช้ทรัพยากร พลังงานน้ำา 

อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้มีการจัดทำาวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย 
5. จดัให้มีมาตรฐานความปลอดภยั อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้ม สำาหรบัผูร้บัเหมาและ/หรอืผูม้าตดิตอ่ โดยดำาเนนิการภายใต้ 

นโยบายและกฎระเบียบขององค์กร   
6. ให้ความร่วมมือและดำาเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร นโยบาย ถึงพนักงาน บุคคลภายนอกทั้งภาคราชการ เอกชน 
7. จัดให้มีการพิจารณาผลงาน ด้านความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 

โดยถือเป็นห้วข้อหลักในการประเมินผลงานประจำาปีของพนักงานทุกคน
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8. กำาหนดหน้าท่ีรับผิดชอบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหาร และ
พนักงานทุกคนทั้งในเวลาทำางานและนอกเวลาทำางาน

9. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาความรู้ความสามารถ โดยจัดการฝึกอบรมให้ความรู้และปลูกฝังจิตสำานึก
10. ยึดม่ันต่อความรับผิดชอบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จะต้องมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมตลอดวงจรอายุของ

ผลิตภัณฑ์
11. จัดสรรทรัพยากรที่จำาเป็นอย่างเหมาะสม เพื่อให้การดำาเนินงานสอดคล้องกับนโยบาย วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
12. พัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

การบริหารงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของบริษัท จะอยู่ภายใต้การกำากับดูแลของคณะกรรมการ 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำางาน ( SHE Committee) ซึ่งจัดตั้งขึ้นในรูปแบบของคณะกรรมการที่ 
ได้รบัมอบหมาย ทำาหนา้ท่ีกำากบัดแูล กำาหนดนโยบาย วตัถปุระสงค ์เป้าหมายและจดัทำาแผนการปรบัปรงุ (SHE Improvement Plan)  
ประจำาปีอย่างต่อเนื่องรวมทั้งยังมีการติดตามและประเมินผลงานระหว่างปี

บริษัทได้ผ่านการตรวจสอบและได้ใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (TIS18001) อันเป็น 
การยืนยันถึงการดำาเนินการธุรกิจที่ให้ความสนใจต่อความปลอดภัย ของพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกคน

ผลการดำาเนินงานด้านความปลอดภัยตามเป้าหมายในรอบปี 2560 มีดังนี้
o  การบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน 1-3 วัน   มีจำานวน 1 ราย
o  การบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน ตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป มีจำานวน 0 ราย
o  เหตุการณ์เพลิงไหม้    มีจำานวน 0 ครั้ง
o  เหตุการณ์สารเคมีรั่วไหลออกนอกโรงงาน  มีจำานวน 0 ครั้ง

นอกจากความปลอดภัยในการทำางานท่ีได้กล่าวมาในข้างต้นแล้วนั้นความปลอดภัยนอกเวลาทำางาน (Off the Job Safety)  
ยังเป็นอีกหนึ่งในความมุ่งม่ันท่ีบริษัทให้ความสำาคัญ จากการทำางานและในปีท่ีผ่านมานี้เองเป็นการเริ่มต้นของการให้ 
ความสำาคัญไปถึงความปลอดภัยนอกเวลาทำางาน โดยเฉพาะอย่างย่ิงเร่ืองของการสวมหมวกนิรภัยของพนักงาน ( Safety Campaign  
for Motorbikes) ไม่ว่าจะขี่ หรือซ้อน มอเตอร์ไซค์ ตามสถานที่ใดก็ตาม โดยกำาหนดไว้ในเป้าหมายการดำาเนินงานประจำาปี

4.  สิ่งแวดล้อมต่อชุมชนและสังคมโดยรวม  
บริษัทให้ความใส่ใจกับเพื่อนบ้านอย่างสม่ำาเสมอ คอยสอดส่องดูแลไม่ให้เกิดความเดือดร้อนรำาคาญ หรือสร้างความเดือดร้อน 
ให้กับเพื่อนบ้านบริเวณโดยรอบโรงงาน อีกทั้งยังจัดให้มีกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียนในโรงเรียนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงอย่างต่อ
เนื่อง

5.  การร่วมพัฒนาชุมชน
ชุมชนและสังคม บริษัทยังคงดำาเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคมและชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การ
เพ่ิมโอกาสในการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของเยาวชน ท้ังด้านกีฬา การสรรค์สร้างนวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
รวมถึงการร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานราชการในการป้องกันการดำาเนินการใดๆ ท่ีอาจเป็นอันตรายหรืออาจส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม
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13 มกราคม 2560 
บริษัท ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ

26 มิถุนายน 2560 
ร่วมทำาดอกไม้จันทร์พระราชทาน ถวายในพระราชพิธีพระเพลิงพระบรมศพ ตัวแทนพนักงานและผู้บริหาร ร่วมทำาดอกไม้จันทร์
พระราชทาน ถวายในพระราชพิธพีระเพลงิพระบรมศพ พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมิูพลอดลุยเดช มหิตลาธเิบศรรามาธบิดี
จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร

โครงการสำาคัญสำาหรับชุมชนและสังคมภายในบริษัทของปี 2560
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12-13 สิงหาคม 2560 
บริษัทจัดส่งพนักงานร่วมกิจกรรมกีฬาฟุตบอลกับเขตชุมชนและเทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม ซึ่งมีทั้งภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกัน

19 กันยายน 2560  
โครงการมาตรฐานการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิในสถานประกอบกจิการ (มยส.) บรษัิทไดร้บัเกยีรตบัิตร และหนงัสอืรบัรอง 
“มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ (มยส.) จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.นครปฐม”
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17 พฤศจิกายน 2560 
กิจกรรมโครงการส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับแปรรูปแผ่นอะคริลิค คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม เข้าศึกษาดู
งานเกี่ยวกับการแปรรูปอะคริลิค ณ ห้อง Technical Center 

21 พฤศจิกายน 2560  
รางวัลการต่อต้านการทุจริต คอรร์รัปชั่น [CAC] บริษัทได้รับการรับรองจากโครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) 
ของภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทุจรติ คณุรกัชยั สกลุธรีะ ผูอ้ำานวยการฝา่ยบัญชีและการเงนิ เป็นตวัแทนบรษัิท “รบัเกยีรตบัิตร  
จาก ดร. บัณฑิต นิจถาวร กรรมการผู้อำานวยการ สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)”



รายงานประจำาปี 2560 

52

8 ธันวาคม 2560 
รับเกียรติบัตรงานวันคนพิการสากลของ จ.นครปฐม บริษัทได้มอบเกียรติบัตรจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเนื่องในงาน 
วันคนพิการสากลของจังหวัดนครปฐมประจำาปี 2560 โดยได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานประกอบการดีเด่น ต่อเน่ือง 5 ปี  
(ประจำาปี 2556-2560) ในการจ้างงานคนพิการครบตามอัตราส่วนที่กฎหมายกำาหนดไว้

ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนธันวาคม 2560 
กีฬาต้านยาเสพติดประจำาปี 2560 บริษัทจัดกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติดประจำาปี 2560 จัดให้มีการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ เช่น 
ฟุตบอล ปิงปอง วัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานห่างไกลยาเสพติดและให้มีความสามัคคีในหมู่คณะ
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เดือนธันวาคม 2560 
เปิดท้ายขายของ ผู้บริหารและพนักงานร่วมนำาของใช้ท่ีไม่ได้ใช้แล้วเข้ามาขาย เพ่ือนำาเงินท่ีได้จากการขายของบริจาคเป็นทุน 
การศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม

ระหว่างเดือนเมษายน และเดือนธันวาคม 
บริษัทและพนักงานร่วมกิจกรรมรณรงค์เมาไม่ขับ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และปีใหม่ เพ่ือให้พนักงานตระหนักถึงการขับข่ี 
อย่างปลอดภัย
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รายการระหว่างกัน

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

ลักษณะของ
รายการ                        

มูลค่าของ
รายการ

นโยบายราคา ความจำาเป็น 
สมเหตุสมผล

บจ. ลูไซท์ อินเตอร์
เนชั่นแนล 
(เชียงไฮ) เทรดดิ้ง 

ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ 
บริษัท Lucite 
International UK 
Overseas Holdco1 
Limited

ค่าบริการจ่าย 1.58 ราคาตามสัญญา
และราคาที่ตกลง
ร่วมกัน 

ขยายธุรกิจใน
ประเทศจีน

บจ. ลูไซท์ อินเตอร์
เนชั่นแนล โคเลีย

ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ 
บริษัท Lucite 
International UK 
Overseas Holdco1 
Limited

ค่าบริการจ่าย                                 2.57 ราคาตามสัญญา
และราคาที่ตกลง
ร่วมกัน

ขยายธุรกิจใน
ประเทศเกาหลี

บจ.ลูไซท์ อินเตอร์
เนชั่นแนล ยูเค 
(ดาร์เวน)

ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ 
บริษัท Lucite 
International UK 
Overseas Holdco1 
Limited

ซื้อวัตถุดิบ  

ค่าบริการจ่าย     

6.30

0.56

ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ซึ่งอ้างอิงตามราคา
ตลาด
ราคาตามสัญญา
และราคาที่ตกลง
ร่วมกัน

คุณภาพ และ 
ป้องกันวัตถุดิบ
ขาดแคลน

บจ.ลูไซท์ อินเตอร์
เนชั่นแนล เจแปน

ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ 
บริษัท Lucite 
International UK 
Overseas Holdco1 
Limited

ซื้อวัตถุดิบ        
         

0.48 ราคาที่ตกลง
ร่วมกันซึ่งอ้างอิง
ตามราคาตลาด

คุณภาพ และ 
ป้องกันวัตถุดิบ
ขาดแคลน

บจ.ลูไซท์ 
อินเตอร์เนชั่นแนล 
(ยู เอส เอ)

ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ 
บริษัท Lucite 
International UK 
Overseas Holdco1 
Limited

ขายสินค้า 9.23 ราคาเทียบเคียงกับ
ราคาตลาด 

ขยายธุรกิจ
ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา

การควบคุมและนโยบายในการทำารายการระหว่างกัน

รายการค้าที่สำาคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันประกอบด้วย รายการค้ากับบริษัทในกลุ่ม Lucite บริษัทในกลุ่ม Mitsubishi 
Rayon และ บริษัท เอเซียติ๊ก อะคริลิค จำากัด

ในปีระหว่างปี บรษัิทมีรายการธรุกจิท่ีสำาคญักบับุคคลหรอืกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั รายการธรุกจิดังกลา่วเป็นไปตามเงือ่นไขทางการค้า 
และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกันเหล่านั้นซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุป
ได้ดังนี้

1. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
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บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

ลักษณะของ
รายการ                        

มูลค่าของ
รายการ

นโยบายราคา ความจำาเป็น 
สมเหตุสมผล

บจ.ลูไซท์ อินเตอร์
เนชั่นแนล สิงค์โปร 
(พี ที อี)

ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ 
บริษัท Lucite 
International UK 
Overseas Holdco1 
Limited

ค่าบริการจ่าย 0.15 ราคาตามสัญญา
และราคาที่ตกลง
ร่วมกัน 

ขยายธุรกิจใน
ประเทศสิงค์โปร

บจ. ไทย เอ็มเอ็มเอ บริษัท มิซูบิชิ  เรยอน 
จำากัด 

ซื้อวัตถุดิบ 558.83 ราคาที่ตกลงร่วม
กันซึ่งอ้างอิงราคา
ตลาด

คุณภาพ และ 
ป้องกันวัตถุดิบ
ขาดแคลน

บจ. ไดอะโพลี
อะคริเลต

บริษัท มิซูบิชิ  เรยอน 
จำากัด

ซื้อวัตถุดิบ 9.97 ราคาที่ตกลง
ร่วมกันซึ่งอ้างอิง
ราคาตลาด

คุณภาพ และ 
ป้องกันวัตถุดิบ
ขาดแคลน
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บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

ลักษณะของ
รายการ                        

มูลค่าของ
รายการ

นโยบายราคา ความจำาเป็น 
สมเหตุสมผล

บจ. ลูไซท์  
อินเตอร์เนชั่นแนล 
(เชียงไฮ) เทรดดิ้ง 

ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ 
บริษัท Lucite 
International UK 
Overseas Holdco1 
Limited

เจ้าหนี้อื่น 0.96 ราคาตามสัญญา
และราคาที่ตกลง
ร่วมกัน 

ขยายธุรกิจ 
ในประเทศจีน

บจ. ลูไซท์ 
อินเตอร์เนช่ันแนล 
โคเลีย

ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ 
บริษัท Lucite 
International UK 
Overseas Holdco1 
Limited

เจ้าหนี้อ่ืน                                1.56 ราคาตามสัญญา
และราคาที่ตกลง
ร่วมกัน 

ขยายธุรกิจใน
ประเทศเกาหลี

บจ.ลูไซท์ 
อินเตอร์เนชั่นแนล 
ยูเค (ดาร์เวน)

ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ 
บริษัท Lucite 
International UK 
Overseas Holdco1 
Limited

เจ้าหนี้อื่น                                 0.08 ราคาตามสัญญา
และราคาที่ตกลง
ร่วมกัน 

คุณภาพ และ 
ป้องกันวัตถุดิบ
ขาดแคลน

บจ.ลูไซท์ 
อินเตอร์เนชั่นแนล 
(ยู เอส เอ)

ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ 
บริษัท Lucite 
International UK 
Overseas Holdco1 
Limited

ลูกหนี้การค้า 2.53 ราคาเทียบเคียงกับ
ราคาตลาด 

ขยายธุรกิจ
ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา

บจ.ไทย เอ็มเอ็มเอ บริษัท มิซูบิชิ เรยอน 
จำากัด

เจ้าหนี้การค้า 207.96 ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ซึ่งอ้างอิงตามราคา
ตลาด

คุณภาพ และ 
ป้องกันวัตถุดิบ
ขาดแคลน

บจ. ไดอะโพลี 
อะคริเลต 

บริษัท มิซูบิชิ เรยอน 
จำากัด

เจ้าหนี้การค้า 2.97 ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ซึ่งอ้างอิงตามราคา
ตลาด

คุณภาพ และ 
ป้องกันวัตถุดิบ
ขาดแคลน

2. ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
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ความรับผิดชอบของกรรมการ
ในการจัดทำารายงานการเงิน

บริษัทถือเป็นนโยบายทางการบัญชีและการเงินท่ีคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการกำากับดูแลให้มีการนำาเสนองบการเงิน
และสารสนเทศทางการเงนิดงัท่ีปรากฏในรายงานประจำาปีของบรษัิทโดยจดัให้มีการจดัทำาตามมาตรฐานการบัญชท่ีีรบัรองโดยท่ัวไป 
เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูล และงบการเงินมีความถูกต้องครบถ้วน และโปร่งใส รวมทั้งการจัดการให้มีระบบการควบคุมภายใน และ
ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบไปด้วยกรรมการอิสระท้ัง 3 ท่านท่ียังทำาหน้าท่ีในฐานะคณะกรรมการ
ตรวจสอบ (Audit Committee) ด้วย  ที่แต่ละท่านล้วนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีอิสระในการจัดทำาระบบการตรวจสอบข้อมูลทางบัญชี
การเงนิรวมท้ังการตรวจสอบทุกรายการท่ีเกีย่วโยงกนั (Related Party Transactions) เพ่ือให้กดิความโปร่งใสวา่รายการดงักลา่วไม่มี
ผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกัน (Conflict of Interest)อันอาจทำาให้บริษัทฯ สูญเสียผลประโยชน์ได้ ทั้งนี้เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือได้ของ 
งบบัญชีการเงินของบริษัทซ่ึงถือเป็นเจตนารมณ์ และนโยบายของบริษัทในการดำาเนินธุรกิจตามหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท

คณะกรรมการบรษัิททุกท่านไดพิ้จารณา และตรวจทานรายงานงบบัญชีการเงนิประจำาปี 2560 แลว้ และ มีความมัน่ใจว่า งบการเงนิ
ของบรษัิท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีความถกูตอ้งเรียบรอ้ย และจดัทำาข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไปตามความเห็น
ที่ผู้สอบบญัชีได้แสดงไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี รวมทัง้ได้มีการถือปฏิบัติอย่างสม่ำาเสมอ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

(นายเบนจามิน เจมส์ แฮร์รีส )
ประธานคณะกรรมการ

(นายสุจิตร  ศรีเวทบย์บดี)
กรรมการผู้จัดการ
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 3 ท่าน 
ประกอบดว้ย ดร.อนพัุนธ ์กจินจิชีวะ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายกลุเวช เจนวฒันวทิย์ และนายแจน แดม ปีเดอรเ์ซ่น 
เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมี นางสาวธณัย์จริา คณุาธปิศรตีระกลู ผูต้รวจสอบภายใน เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและตามกฎบัตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยให้ความสำาคญักบัการกำาหนดโครงสรา้งและกระบวนการทำางานท่ีเป็นระบบ คณะกรรมการจงึมกีารสอบทานให้
บรษัิทฯ มีการปฏบัิติตามหลกัการกำากบัดแูลกจิการท่ีด ีมรีะบบการบรหิารความเสีย่งและการควบคมุภายในท่ีเพียงพอเหมาะสม 

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยได้มีการหารือร่วมกับฝ่ายจัดการ ผู้ตรวจสอบภายในและ
ผู้สอบบัญชี สรุปสาระสำาคัญในการปฏิบัติหน้าที่ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำาปี 
ของบริษัท รวมถึงสอบทานรายการระหว่างกัน รายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ร่วมกับฝ่ายจัดการ  
ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี โดยได้สอบถามผู้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน  
การปรับปรุงรายการบัญชีท่ีสำาคัญ รวมถึงการประมาณการทางบัญชีซ่ึงมีผลกระทบต่องบการเงิน ความเพียงพอเหมาะสม 
ของการบันทึกบัญชี การเปิดเผยข้อมูลทางการเงนิ และความมีอิสระของผู้สอบบัญช ีเพ่ือให้ม่ันใจวา่การจดัทำางบการเงนิ 
เป็นไปตามข้อกำาหนดของกฎหมายและมาตรฐานการบัญชีตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป มีความเช่ือถือได้และ 
ทันเวลา รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งบการเงิน 

2. การสอบทานการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเหมาะสมของกระบวนการบริหารความเส่ียง 
อันเกิดจากภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงนโยบายการบริหารความเส่ียง แผนงาน และกำากับดูแลการบริหารความเส่ียง 
จากประเดน็สำาคญัตา่งๆ ท่ีสง่ผลกระทบต่อองคก์รอยา่งมนียัสำาคญั โดยสนบัสนนุให้ฝา่ยจดัการมีการประเมินความเสีย่ง 
และจัดทำาแผนงานรองรับความเสี่ยง เพ่ือให้ม่ันใจว่าบริษัทมีกระบวนการติดตามและบริหารจัดการรองรับประเด็น
ความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างเหมาะสมและทันท่วงที

3. การสอบทานความเพียงพอเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบให้ความสำาคัญกับ 
การปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง โดยได้สอบทานระบบการควบคุมภายในร่วมกับผู้สอบ
บัญชีและผู้ตรวจสอบภายในปีละครั้ง ในเร่ืองการดำาเนินงาน การใช้ทรัพยากร การดูแลทรัพย์สิน การป้องกันหรือ 
ลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริต ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน  
การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ ซึ่งผู้สอบบัญชีให้ความเห็นสอดคล้องกันว่าไม่พบประเด็นปัญหาหรือ
ข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำาคัญ

4.  การสอบทานการกำากับดแูลกิจการท่ีดี คณะกรรมการตรวจสอบเนน้นโยบายการบรหิารจดัการ เพ่ือให้เกดิการกำากบัดูแล 
กิจการท่ีดีอย่างเป็นระบบ เม่ือมีการวางระบบเรียบร้อยแล้ว ก็จะม่ันใจได้ว่าบริษัทได้มีการดำาเนินการและควบคุม
ติดตามการปฏิบัติตามโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รับช่ันอย่างมีประสิทธิผล นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ 
ยังได้สอบทานการปฏิบัติงานตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัท การสอบทานรายการ
ท่ีเก่ียวโยงกันเพ่ือให้ม่ันใจว่าบริษัทมีการดำาเนินงานตามเง่ือนไขทางธุรกิจปกติอย่างสมเหตุสมผล รวมถึงสอบทาน 
กระบวนการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต (Whistleblowing) เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้ดำาเนินการสอดคล้องตาม
หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีและปรัชญาการดำาเนินธุรกิจ 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจำาปี 2560
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5.  การกำากับดูแลงานตรวจสอบภายใน ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแผนการตรวจสอบประจำาปี  
การปฏิบัติงานตามแผนและผลการตรวจสอบ โดยให้ข้อเสนอแนะและการดำาเนินการแก้ไขในประเด็นท่ีมีนัยสำาคัญ  
เพ่ือก่อให้เกิดการกำากับดูแลกิจการท่ีดีและมีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ พิจารณาความดีความชอบของผู้ตรวจสอบภายใน  
รวมท้ังสนบัสนนุให้ผูต้รวจสอบภายในมกีารเข้าอบรมความรูแ้ละสมัมนาในงานตรวจสอบภายใน เพ่ือนำาไปสูก่ารพัฒนา
ความรู้และทักษะในสายอาชีพ

6. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำาปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้  
บริษัท สำานักงานบัญชี อีวาย จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทนำาเสนอขออนุมัติ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำาปี พิจารณาแต่งตั้งและอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำาปี 2561 นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาขอบเขต
แนวทางและแผนการสอบบัญชีประจำาปีของผู้สอบบัญชีร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการของบริษัท

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีระบุในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ   
โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวัง ความรอบคอบและมีความเห็นอิสระอย่างเพียงพอ ตลอดจนได้ให้ความเห็น 
และข้อเสนอแนะต่างๆ เพ่ือประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงาน
ข้อมลูทางการเงนิของบรษัิทมคีวามถกูตอ้งเชือ่ถอืได ้สอดคลอ้งตามมาตรฐานการบัญชท่ีีรบัรองท่ัวไป บริษัทมีการปฏบัิตงิาน 
ท่ีสอดคลอ้งตามกฎหมายท่ีเกีย่วข้องกบัการดำาเนนิธรุกจิ รวมถงึระบบการกำากบัดแูลกจิการท่ีด ีมีการบรหิารจดัการความเสีย่ง
อย่างเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม 

(ดร.อนุพันธ์  กิจนิจชีวะ)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
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ข้อมูลทางการเงิน 

2560 2559 2558

รายได้ (ล้านบาท) 1,275.33 1,047.04 1,150.37

ค่าใช้จ่าย (ล้านบาท) 1,196.55 960.13 1,070.71

กำาไรสุทธิต่อปี (ล้านบาท) 62.84 69.36 62.14

กำาไรต่อหุ้น (บาท) 0.52 0.57    0.51

จำานวนหุ้น (ล้านหุ้น) 121.50 121.50 121.50

สินทรัพย์                             (ล้านบาท) 978.69 985.99 927.96

หนี้สิน (ล้านบาท) 369.12 317.75 280.49

ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) 609.57 668.23 647.48

มูลค่าหุ้นตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 5.02 5.50 5.33
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คำาอธิบาย และการวิเคราะห์ฐานะการเงิน
และผลการดำาเนินงาน

คำาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำาเนินงาน

สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำาเนินธุรกิจในปี 2560 โดยสังเขปดังนี้
(1) บริษัทให้ความสำาคัญต่อนโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมเป็นเร่ืองสำาคัญท่ีสุดท่ีกรรมการ ผู้บริหาร และ

พนักงานของบริษัท ตลอดจนเจ้าหน้าท่ีหรือแขกท่ีมีกิจธุระติดต่อกับบริษัทจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัย 
ตามนโยบายของบริษัทที่กำาหนดไว้อย่างเคร่งครัด

การบริหารงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของบริษัทจะอยู่ภายใต้การกำากับดูแลของคณะกรรมการ 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำางาน ( SHE Committee) ซึ่งจัดตั้งขึ้นในรูปแบบของคณะกรรมการ 
ท่ีไดร้บัมอบหมาย ทำาหนา้ท่ีกำากบัดแูล กำาหนดนโยบายวตัถปุระสงคเ์ป้าหมายและการจดัทำาแผนการปรับปรุง (SHE Improvement  
Plan) ประจำาปีอย่างต่อเนื่องรวมทั้งยังมีการติดตามและประเมินผลงานระหว่างปี

กิจกรรมประจำาปีท่ีบริษัทให้ความสำาคัญและกำาหนดในแผนงานประจำาปีอย่างต่อเนื่องก็คือการปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์
และการประเมินความเสี่ยงของการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อผู้ปฏิบัติงานและ 
เพิ่มประสิทธิภาพต่อผลผลิต

บริษัทถือเป็นนโยบายท่ีผู้บริหารและพนักงานทุกคนในองค์กรจะต้องยึดม่ันในหลักการและถือเป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีต้อง
ปฎิบัติตามกฏระเบียบด้านความปลอดภัยในการทำางานเป็นสำาคัญ

บริษัทได้ผ่านการตรวจสอบและได้ใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (TIS18001) อันเป็น 
การยืนยันถึงการดำาเนินการธุรกิจที่ให้ความสนใจต่อความปลอดภัยฯ ของพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกคน

(2) ในปี 2560 บริษัทยังคงรักษาสัดส่วนการขายระหว่างในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือให้ได้รับประโยชน์ในภาวะความผันผวน
ของอัตราแลกเปลีย่นระหวา่งคา่เงนิบาทกบัสกลุเงนิตา่งประเทศโดยเฉพาะคา่เงนิเหรยีญสหรฐั เพ่ือป้องกนัความเสีย่งจากความ
ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว บริษัทดำาเนินการประกันความเสี่ยงหรือ Hedging การถือครองเงินตราต่างประเทศกับ
ธนาคารพาณิชย์ที่บริษัทมีการทำาธุรกรรมทางการเงินไว้

ในปีท่ีผ่านมาบริษัทได้เริ่มการปรับกลยุทธ์การตลาดและกำาหนดแผนการปรับพอร์ตกลุ่มสินค้าขึ้นใหม่เพ่ือวางกรอบนโยบายท่ี 
จะปรับขบวนการผลิตแผ่นพลาสติกให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์อุปทานของตลาดในประเทศและต่างประเทศ
เป็นสำาคัญ ซ่ึงในขณะนี้มีความรุดหน้าไปมาก แต่ผู้บริหารของบริษัทตระหนักดีว่ายังคงต้องดำาเนินการศึกษาเพ่ิมเติมซ่ึงได้
กำาหนดให้การพัฒนาผลติภณัฑ์ใหม่ท่ีมมูีลคา่เพ่ิมจะอยู่ในการกำากบัดแูลของคณะกรรมการพัฒนาผลติภณัฑ์ใหม่เพ่ือให้ทิศทาง
การจัดพอร์ตผลิตภัณฑ์เป็นไปอย่างมีแบบแผนรองรับวัตถุประสงค์ในการดำาเนินธุรกิจให้มีความเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว

(3) บรษัิทยังคงเนน้การพัฒนาปรบัปรงุคณุภาพสนิคา้ให้ไดม้าตรฐานสงูข้ึนเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ท้ังภายในประเทศ
และตา่งประเทศอกีท้ังกำาหนดเป้าหมายในการเพ่ิมประสทิธภิาพการผลติและการลดความสญูเสยีจากขบวนการผลติเพ่ือผลด้าน
การลดตน้ทุนการผลติโดยรวมและสรา้งความแตกตา่งของตวัผลติภณัฑข์องบรษัิทเพ่ือหลกีเลีย่งการขายท่ีเนน้เฉพาะการแข่งขัน
ด้านราคาเท่านั้น



รายงานประจำาปี 2560 

62

2.  ผลการดำาเนินงาน

ในปี 2560 บริษัทมีรายได้จากการขายสุทธิ 1,128.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จำานวน 118.08 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 
11.69 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน อย่างไรก็ตาม บริษัทมีกำาไรสุทธิในปี 2560 ลดลงจำานวน 6.52 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรา
ร้อยละ 9.40 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน สาเหตุของกำาไรสุทธิที่ลดลงในขณะที่รายได้จากการขายเพิ่มขึ้น

ประกอบด้วย 2 สาเหตหุลกัคอื ราคาตน้ทุนของวตัถดุบิท่ีเพ่ิมสงูขึน้ อย่างตอ่เนือ่งตลอดท้ังปี ทำาให้ผลการดำาเนนิงานของบริษัท 
แสดงผลขาดทุนสุทธิถึง 52.14 ล้านบาท แต่มีการบันทึกกำาไรจากการขายที่ดินสุทธิจำานวน 116.11 ล้านบาท จึงทำาให้บริษัท
สามารถแสดงผลการดำาเนินงานที่เป็นกำาไรได้ในปี 2560

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
รายละเอียดลูกหนี้ มีดังต่อไปนี้

ลกูหนีก้ารคา้ของบรษัิทในปี 2558-2560 มจีำานวน 240.82 ลา้นบาท, 238.94 ลา้นบาทและ 263.18 ลา้นบาทตามลำาดบั ซ่ึงประกอบ
ด้วยลูกหนี้การค้าประเภทกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน และลูกหนี้การค้าประเภทกิจการท่ีไม่เกี่ยวข้องกัน ลูกหนี้การค้าของบริษัทได้รับ
เครดิตเทอมอยู่ระหว่าง 30-90 วัน ขึ้นอยู่กับข้อตกลงและเงื่อนไขการค้าของแต่ละราย

โดยเฉลี่ยระยะเวลาเก็บหนี้ในแต่ละปีของบริษัท ตั้งแต่ 2558-2560 อยู่ที่ 85 วัน 86 วันและ 82 วันตามลำาดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2558-2560 บริษัทมีการตั้งสำารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่จำานวน 4.40 ล้านบาท 7.67 ล้านบาท และ 6.50 ล้านบาทตามลำาดับ 
บริษัทมีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ลดลง 1.17 ล้านบาทในปี 2560 ซึ่งเป็นผลจากเรียกเก็บหนี้คงค้างได้ในระหว่างปี บริษัทมีนโยบาย
การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยพิจารณาจากอายุของลูกหนี้ และประวัติการชำาระหนี้และการคาดการณ์ถึงโอกาสในการได้รับชำาระ
หนี้จากลูกหนี้ในอนาคต

ลูกหนี้การค้า เปรียบเทียบ 3 ปี 2558 - 2560 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558

พันบาท % พันบาท % พันบาท %

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ -   0.0% 2,059 0.8% 2,323 0.9%

ค้างชำาระ ไม่เกิน 3 เดือน 2,531 0.9% -   0.0% 4,907 2.0%

รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 2,531 0.9% 2,059 0.8% 7,230 2.9%

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระค้างชำาระ 218,893 81.2% 189,780 77.0% 189,557 77.3%

ไม่เกิน 3 เดือน 41,617 15.4% 44,936 18.2% 39,817 16.2%

3 - 6 เดือน -   0.0% 728 0.3% 3,809 1.6%

6 - 12 เดือน -   0.0% 1,441 0.6% 410 0.2%

มากกว่า 12 เดือน 6,639 2.5% 7,668 3.1% 4,400 1.8%

รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, 267,149 99.1% 244,553 99.2% 237,993 97.1%

รวมลูกหนี้การค้า 269,680 100.0% 246,612 100.0% 245,223 100.0%

หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (6,496) -2.4% (7,668) -3.1% (4,400) -1.8%

รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ 263,184 97.6% 238,944 96.9% 240,823 98.2%
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ลูกหนี้การค้า เปรียบเทียบ 3 ปี 2558 - 2560 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558

พันบาท % พันบาท % พันบาท %

สินค้าสำาเร็จรูป 45,056 35% 43,288 33% 47,405 38%

วัตถุดิบ 41,593                 32% 37,157                  28% 26,714                  22%

อะไหล่และวัสดุโรงงาน 34,684 27% 41,344 32% 45,232 37%

สินค้าระหว่างทาง 7,360 6% 8,716 7% 4,234 3%

รวม 128,693 100% 130,505 100% 123,585 100%

หัก: รายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิ
ที่จะได้รับ

(12,640) -10% (15,045) -12% (13,847) -11%

รวม 116,053 90% 115,460 88% 109,738 89%

ลูกหนี้การค้าของบริษัทในปี 2558-2560 ส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระและเกินกำาหนดชำาระไม่เกิน 3 เดือน คิดเป็น
ร้อยละ 96.4 ร้อยละ 96.0 และร้อยละ 97.5 ของลูกหนี้การค้ารวมก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และมีลูกหนี้การค้าที่ค้างชำาระเกิน 
3 เดือนขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 3.6 ร้อยละ 4.0 และร้อยละ 2.5  ตามลำาดับ

บริษัทได้มีการติดตามกับลูกหนี้ที่ค้างชำาระเกิน 6 เดือนขึ้นไปอย่างใกล้ชิดตลอดจนมีการพิจารณาดำาเนินการทวงถาม ฟ้องร้องทาง
กฎหมายและการตั้งสำารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำาหรับลูกหนี้รายอื่นๆ หากลูกหนี้รายนั้นๆ มีปัญหา  ในการชำาระเงิน

สินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือของบริษัท ประกอบด้วยรายละเอียดที่สำาคัญดังนี้

สินค้าคงเหลือของบริษัทในปี 2558-2560 มียอดคงเหลือสุทธิ 109.74 ล้านบาท 115.46 ล้านบาทและ 116.05 ล้านบาทตามลำาดับ 
มีอัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือที่ 17.37 เท่า 18.27 เท่าและในปี 2560 อยู่ที่ 23.91 เท่า และคิดเป็นระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย
อยู่ที่ 21 วัน 20 วันและในปี 2560 ที่ 15 วัน สินค้าคงเหลือในปี 2560 นั้นเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย เนื่องจากบริษัทมีนโยบายในการ
ควบคุมปริมาณสินค้าคงคลังอย่างต่อเนื่อง

บรษิทัมนีโยบายในการตัง้สำารองคา่เผือ่มลูคา้สินคา้ลดลง เพือ่ปรบัลดราคาทนุใหเ้ปน็มลูคา่สุทธทิีค่าดวา่จะไดร้บั โดยคำานึงถงึสินคา้
คงเหลือที่เคลื่อนไหวช้า (Slow Moving) และมีอายุในการจัดเก็บนาน ประกอบกับการคำานวณเปรียบเทียบราคาทุนกับราคาที่คาด
ว่าจะขายได้ (Net Realizable Value) โดยมูลค่าของรายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่ได้รับ ในปี 2558-2560 มีจำานวน 
13.85 ล้านบาท 15.05 ล้านบาทและในปี 2560 มีจำานวน 12.64 ล้านบาท ซึ่งสาเหตุหลักที่ลดลง เนื่องมาจากการควบคุมปริมาณ
สินค้าคงคลังยังเข้มข้นมากขึ้น
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ประเภททรัพย์สิน 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

ที่ดิน 136.33 51% 241.11 64% 241.11 63%

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 41.82 16% 42.00 11% 41.91 11%

เครื่องจักรและอุปกรณ์ 74.77 28% 79.63 21% 84.39 22%

เครื่องตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้สำานักงาน
และยานพาหนะ

6.94 3% 9.01 2% 8.04 2%

สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง 9.10                         3% 4.51                         1% 5.50                         1%

รวม 268.96 100% 376.26 100% 380.95 100%

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ในปี 2558-2560 บริษัทมีรายละเอียดดังนี้ 

ในระหว่างปี 2560 บริษัทได้จัดซื้อสินทรัพย์ทั้งสิ้นเป็นจำานวนเงิน 19.38 ล้านบาท (ปี 2559 : 15.10 ล้านบาท) บริษัทมีอัตรา 
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร ในปี 2558-2560 ที่ 20.98% 23.58% และ ในปี 2560 เท่ากับ 26.30%

3.  ฐานะการเงิน

สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น เท่ากับ 978.69 ล้านบาท ลดลงเท่ากับ 7.30 ล้านบาทหรือ 
คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.74 เม่ือเปรียบเทียบกับปีก่อนเนื่องจากมีการลดลงในส่วนของท่ีดินท่ีขายไป 104.78 ล้านบาท และ 
เพิ่มขึ้นในส่วนของ เงินฝากธนาคาร 75.93 ล้านบาท และลูกหนี้การค้า 24.52 ล้านบาท

หนี้สิน
ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560  บรษัิทมหีนีส้นิรวม จำานวนเท่ากบั 369.12 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจำานวน  51.37 ลา้นบาท หรือคิด
เป็นอัตรารอ้ยละ 16.17 เม่ือเปรยีบเทียบกบัปีกอ่น โดยเป็นผลมาจากการเพ่ิมข้ึนของหนีส้นิหมุนเวยีน จำานวน 51.82 ลา้นบาท  
หรอืคดิเปน็อตัรารอ้ยละ 16.31 เม่ือเปรยีบเทียบกบัปีกอ่น สาเหตหุลกัมาจากสว่นของเจา้หนีก้ารคา้ท่ีเพ่ิมข้ึนเนือ่งจากระยะเวลา
ที่หนี้ครบกำาหนดชำาระแตกต่างจากปีก่อน ส่งผลให้อัตราส่วนของหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับอัตราร้อยละ 60.6 เพิ่มขึ้น
เมื่อเทียบกับปีก่อน ที่อัตราร้อยละ 47.6

สภาพคล่อง  
ปี 2560 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำาเนินงาน เท่ากับ 14.46 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน เท่ากับจำานวน  
128.64 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากผลการดำาเนินงานที่ลดลงจากปีก่อน และมีกำาไรจากการขายที่ดินที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
การดำาเนินงานของกิจการ ไปในราคา 127.14 ล้านบาท

กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุน จำานวนเท่ากับ 213.33 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำานวน 224.37 ล้านบาท เนื่องจาก
การขายที่ดิน และในส่วนของกิจกรรมจัดหาเงินใช้ไปจำานวน 122.93 ล้านบาท ใช้ไปเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำานวน 72.42 ล้านบาท 
เป็นผลมาจากการจา่ยเงนิปันผลให้แกผู่ถ้อืหุ้นตามผลการดำาเนนิงานปี 2559 และมีการจา่ยเงนิปันผลระหวา่งกาลในปี สง่ผลให้
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในปี 2560 เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำานวน 75.93 ล้านบาท
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บริษัทมีกระแสเงินสดรับสุทธิจากการดำาเนินงานลดลง กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุนและกระแสเงินสดจากกิจกรรม 
จดัหาเงนิท่ีนอ้ยกว่า ทำาให้อัตราสว่นสภาพคลอ่งของบรษัิทในปี 2560 ยังคงมีสภาพคลอ่งท่ีสงู เท่ากบั 2.05 เท่า เม่ือเปรียบเทียบ 
กับปีก่อนซึ่งอยู่ในระดับ เท่ากับ 2.08 เท่า

โครงสร้างเงินทุน
บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.61 เท่า เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนซึ่งเท่ากับ 0.48 เท่าเป็นผลมา
จากการเพิ่มขึ้นในส่วนของเจ้าหนี้การค้า

จากฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานในปี 2560 โดยมติของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 1/2561 ลงวันท่ี  
22 กมุภาพันธ ์2561  คณะกรรมการบรษัิทมีมตใิห้เสนอตอ่ท่ีประชุมสามัญผูถ้อืหุ้น เพ่ือขออนมัุตกิารจา่ยเงนิปันผลสำาหรับปี 2560  
ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาทโดยจา่ยจากกำาไรสะสม เป็นจำานวนเงนิรวมท้ังสิน้ เท่ากบั 36,450,000.00 บาท (สามสบิหกลา้นสีแ่สน
ห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยเสนอให้มีกำาหนดการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ในวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

เมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่บริษัทได้จ่ายไปเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นจำานวนเงินรวม
ทั้งสิ้น 60,750,000.00 บาท (หกสิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้นเท่ากับ 0.80 บาทต่อหุ้น  
คิดเป็นจำานวนเงินรวมทั้งสิ้น 97,200,000.00 บาท (เก้าสิบเจ็ดล้านสองแสนบาทถ้วน)

4.  ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อการดำาเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดำาเนินงานในอนาคต ได้อธิบายไว้ในข้อ 1 เรื่องปัจจัยความเสี่ยงแล้ว
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ ำกัด (มหำชน) 

ความเห็น 
ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงินของบริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ ำกัด (มหำชน) (บริษัทฯ) ซึ่งประกอบด้วยงบ
แสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่  31 ธันวำคม 2560 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของ     ผู้
ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด ส ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมถึงหมำยเหตุ สรุป
นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ 

ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำงบกำรเงินข้ำงต้นนี้แสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2560 ผลกำรด ำเนินงำนและ
กระแสเงินสด ส ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ ำกัด (มหำชน) โดยถูกต้องตำมที่ควร
ในสำระส ำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน   

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำได้กล่ำวไว้ในวรรค 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำมีควำมเป็นอิสระ                        
จำกบริษัทฯตำมข้อก ำหนดจรรยำบรรณของผู้ประกอบวิชำชีพบัญชีที่ก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบัญชีในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงิน และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติตำมขอ้ก ำหนดด้ำนจรรยำบรรณอื่น ๆ ตำมที่ระบ ุ                         
ในข้อก ำหนดนั้นด้วย ข้ำพเจ้ำเช่ือว่ำหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ข้ำพเจ้ำได้รับเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์
ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ 

เรื่องส าคัญในการตรวจสอบ  
เร่ืองส ำคัญในกำรตรวจสอบคือเร่ืองต่ำง ๆ ที่มีนัยส ำคัญที่สุดตำมดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชำชีพของข้ำพเจ้ำ                                         
ในกำรตรวจสอบงบกำรเงินส ำหรับงวดปัจจุบัน ข้ำพเจ้ำได้น ำเร่ืองเหล่ำนี้มำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบ                   
งบกำรเงินโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำไม่ได้แสดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส ำหรับ
เร่ืองเหล่ำนี้  
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ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำนตำมควำมรับผิดชอบที่ได้กลำ่วไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ                     
งบการเงินในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ซึ่งได้รวมควำมรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเร่ืองเหล่ำนี้ด้วย กำรปฏิบัติงำนของข้ำพเจ้ำได้
รวมวิธีกำรตรวจสอบที่ออกแบบมำเพื่อตอบสนองต่อกำรประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสำระส ำคัญในงบกำรเงิน ผลของวิธีกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ ซึ่งได้รวมวิธีกำรตรวจสอบส ำหรับเร่ืองเหล่ำนี้
ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินโดยรวม 

เร่ืองส ำคัญในกำรตรวจสอบ พร้อมวิธีกำรตรวจสอบส ำหรับแต่ละเร่ืองมีดังต่อไปนี ้

รายได้จากการขาย 

เนื่องจำกรำยได้จำกกำรขำยเป็นรำยกำรที่มีมูลค่ำที่เป็นสำระส ำคัญต่องบกำรเงิน โดยแสดงมูลค่ำจ ำนวน 1,128 
ล้ำนบำทในงบกำรเงินส ำหรับปี 2560 และเป็นรำยกำรที่ส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯโดยตรง 
ประกอบกับบริษัทฯมีลกูค้ำจ ำนวนมำกรำยจำกกำรขำยทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ โดยมีเงื่อนไขทำงกำรค้ำที่
แตกต่ำงกัน ข้ำพเจ้ำจึงให้ควำมสนใจต่อกำรรับรู้รำยได้จำกกำรขำยของบริษัทฯ 

ข้ำพเจ้ำได้ประเมินและทดสอบระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทฯที่เกี่ยวข้องกับวงจรรำยได้ โดยกำรสอบถำม
ผู้รับผิดชอบ ท ำควำมเข้ำใจและเลือกตัวอย่ำงมำสุ่มทดสอบกำรปฏิบัติตำมกำรควบคุมส ำคัญที่บริษัทฯออกแบบไว้ 
และข้ำพเจ้ำได้สุ่มตรวจสอบเอกสำรประกอบรำยกำรขำยท่ีเกิดขึ้นในระหว่ำงปีและรำยกำรขำยท่ีเกิดขึ้นช่วงใกล้
สิ้นรอบระยะเวลำบัญชี สอบทำนใบลดหนี้ที่บริษัทฯออกภำยหลังวันสิ้นรอบระยะเวลำบัญชีและวิเครำะห์
เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรำยได้จำกกำรขำย 

สินค้าคงเหลือ 

กำรประมำณกำรค่ำเผ่ือกำรลดลงของมูลค่ำสินค้ำคงเหลือตำมที่ได้เปิดเผยไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 9 
ต้องอำศัยดุลยพินิจของฝ่ำยบริหำร โดยเฉพำะในส่วนของกำรประมำณกำรค่ำเผ่ือกำรลดลงของมลูค่ำสินค้ำ
คงเหลือส ำหรับสินค้ำที่ล้ำสมัยหรือเสื่อมสภำพ ซึ่งขึ้นอยู่กับกำรวิเครำะห์เกี่ยวกับวงจรอำยุของสินค้ำ                                        
กำรแข่งขันทำงกำรตลำดและสภำพเศรษฐกิจและอุตสำหกรรม ซึ่งอำจท ำให้เกิดควำมเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่ำของ                                   
ค่ำเผ่ือกำรลดลงของมูลคำ่สินค้ำคงเหลือ 

ข้ำพเจ้ำได้ประเมินวิธีกำรและข้อสมมติที่ฝ่ำยบริหำรใช้ในกำรพิจำรณำค่ำเผ่ือกำรลดลงของมูลค่ำสินค้ำคงเหลือ
โดยกำรท ำควำมเข้ำใจเกณฑ์ที่ใช้ในกำรพิจำรณำค่ำเผ่ือกำรลดลงของมูลคำ่สินค้ำคงเหลือ รวมถึงสอบทำน    
ควำมสม่ ำเสมอของกำรใช้เกณฑ์ดังกล่ำว วิเครำะห์เปรียบเทียบข้อมูลระยะเวลำกำรถือครองและกำรเคลื่อนไหว
ของสินค้ำคงเหลือเพื่อระบุถึงกลุ่มสินค้ำทีม่ีขอ้บง่ช้ีว่ำมีกำรหมุนเวียนของสินค้ำที่ช้ำกว่ำปกติ และวิเครำะห์
เปรียบเทียบจ ำนวนเงินสุทธิที่กิจกำรได้รับจำกกำรขำยสินค้ำภำยหลังวันที่ในงบกำรเงินกับรำคำทุนของสินค้ำ
คงเหลือแต่ละกลุม่สินค้ำ 
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ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำนตำมควำมรับผิดชอบที่ได้กลำ่วไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ                     
งบการเงินในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ซึ่งได้รวมควำมรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเร่ืองเหล่ำนี้ด้วย กำรปฏิบัติงำนของข้ำพเจ้ำได้
รวมวิธีกำรตรวจสอบที่ออกแบบมำเพื่อตอบสนองต่อกำรประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสำระส ำคัญในงบกำรเงิน ผลของวิธีกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ ซึ่งได้รวมวิธีกำรตรวจสอบส ำหรับเร่ืองเหล่ำนี้
ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินโดยรวม 

เร่ืองส ำคัญในกำรตรวจสอบ พร้อมวิธีกำรตรวจสอบส ำหรับแต่ละเร่ืองมีดังต่อไปนี ้

รายได้จากการขาย 

เนื่องจำกรำยได้จำกกำรขำยเป็นรำยกำรที่มีมูลค่ำที่เป็นสำระส ำคัญต่องบกำรเงิน โดยแสดงมูลค่ำจ ำนวน 1,128 
ล้ำนบำทในงบกำรเงินส ำหรับปี 2560 และเป็นรำยกำรที่ส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯโดยตรง 
ประกอบกับบริษัทฯมีลกูค้ำจ ำนวนมำกรำยจำกกำรขำยทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ โดยมีเงื่อนไขทำงกำรค้ำที่
แตกต่ำงกัน ข้ำพเจ้ำจึงให้ควำมสนใจต่อกำรรับรู้รำยได้จำกกำรขำยของบริษัทฯ 

ข้ำพเจ้ำได้ประเมินและทดสอบระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทฯที่เกี่ยวข้องกับวงจรรำยได้ โดยกำรสอบถำม
ผู้รับผิดชอบ ท ำควำมเข้ำใจและเลือกตัวอย่ำงมำสุ่มทดสอบกำรปฏิบัติตำมกำรควบคุมส ำคัญที่บริษัทฯออกแบบไว้ 
และข้ำพเจ้ำได้สุ่มตรวจสอบเอกสำรประกอบรำยกำรขำยท่ีเกิดขึ้นในระหว่ำงปีและรำยกำรขำยท่ีเกิดขึ้นช่วงใกล้
สิ้นรอบระยะเวลำบัญชี สอบทำนใบลดหนี้ที่บริษัทฯออกภำยหลังวันสิ้นรอบระยะเวลำบัญชีและวิเครำะห์
เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรำยได้จำกกำรขำย 

สินค้าคงเหลือ 

กำรประมำณกำรค่ำเผ่ือกำรลดลงของมูลค่ำสินค้ำคงเหลือตำมที่ได้เปิดเผยไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 9 
ต้องอำศัยดุลยพินิจของฝ่ำยบริหำร โดยเฉพำะในส่วนของกำรประมำณกำรค่ำเผ่ือกำรลดลงของมลูค่ำสินค้ำ
คงเหลือส ำหรับสินค้ำที่ล้ำสมัยหรือเสื่อมสภำพ ซึ่งขึ้นอยู่กับกำรวิเครำะห์เกี่ยวกับวงจรอำยุของสินค้ำ                                        
กำรแข่งขันทำงกำรตลำดและสภำพเศรษฐกิจและอุตสำหกรรม ซึ่งอำจท ำให้เกิดควำมเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่ำของ                                   
ค่ำเผ่ือกำรลดลงของมูลคำ่สินค้ำคงเหลือ 

ข้ำพเจ้ำได้ประเมินวิธีกำรและข้อสมมติที่ฝ่ำยบริหำรใช้ในกำรพิจำรณำค่ำเผ่ือกำรลดลงของมูลค่ำสินค้ำคงเหลือ
โดยกำรท ำควำมเข้ำใจเกณฑ์ที่ใช้ในกำรพิจำรณำค่ำเผ่ือกำรลดลงของมูลคำ่สินค้ำคงเหลือ รวมถึงสอบทำน    
ควำมสม่ ำเสมอของกำรใช้เกณฑ์ดังกล่ำว วิเครำะห์เปรียบเทียบข้อมูลระยะเวลำกำรถือครองและกำรเคลื่อนไหว
ของสินค้ำคงเหลือเพื่อระบุถึงกลุ่มสินค้ำทีม่ีขอ้บง่ช้ีว่ำมีกำรหมุนเวียนของสินค้ำที่ช้ำกว่ำปกติ และวิเครำะห์
เปรียบเทียบจ ำนวนเงินสุทธิที่กิจกำรได้รับจำกกำรขำยสินค้ำภำยหลังวันที่ในงบกำรเงินกับรำคำทุนของสินค้ำ
คงเหลือแต่ละกลุม่สินค้ำ 
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ข้อมูลอื่น  
ผู้บริหำรเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมลูอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรำยงำนประจ ำปีของบริษัทฯ (แต่ไม่รวมถึง             
งบกำรเงินและรำยงำนของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรำยงำนนั้น) ซึ่งคำดว่ำจะถูกจัดเตรียมให้กับข้ำพเจ้ำภำยหลัง
วันที่ในรำยงำนของผู้สอบบัญชีนี้ 

ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมลูอื่นและข้ำพเจ้ำไมไ่ด้ให้ข้อสรุปในลักษณะกำรให้  
ควำมเช่ือมั่นในรูปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอืน่นั้น 

ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำที่เกี่ยวเนื่องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำว่ำขอ้มูลอื่นนั้น      
มีควำมขัดแย้งที่มีสำระส ำคัญกับงบกำรเงินหรือกับควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำหรือไม่ หรือ
ปรำกฏว่ำข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อขอ้เท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญหรือไม่  

เมื่อข้ำพเจ้ำได้อ่ำนรำยงำนประจ ำปีของบริษัทฯตำมที่กลำ่วข้ำงต้น และหำกสรุปได้ว่ำมกีำรแสดงข้อมูลทีข่ัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญ ข้ำพเจ้ำจะสื่อสำรเร่ืองดังกล่ำวให้ผู้มีหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลทรำบเพื่อให้มี                
กำรด ำเนินกำรแก้ไขที่เหมำะสมต่อไป  

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลต่องบการเงิน 
ผู้บริหำรมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรจัดท ำและน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำนี้โดยถูกต้องตำมที่ควรตำมมำตรฐำน       
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในที่ผู้บริหำรพิจำรณำว่ำจ ำเป็นเพื่อให้สำมำรถ
จัดท ำงบกำรเงินที่ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ข้อผิดพลำด 

ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน ผู้บริหำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของบริษัทฯในกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง 
กำรเปิดเผยเร่ืองที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนต่อเนื่องในกรณีที่มีเร่ืองดังกล่ำว และกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีส ำหรับ
กิจกำรที่ด ำเนินงำนต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหำรมีควำมตั้งใจที่จะเลิกบริษัทฯหรือหยุดด ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถ
ด ำเนินงำนต่อเนื่องอกีต่อไปได ้

ผู้มีหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลมีหน้ำที่ในกำรสอดสอ่งดูแลกระบวนกำรในกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทฯ  

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
กำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ควำมเช่ือมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินโดยรวมปรำศจำก
กำรแสดงข้อมูลที่ขัดตอ่ข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญหรือไม่ ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด และ
เสนอรำยงำนของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมควำมเห็นของข้ำพเจ้ำอยู่ด้วย ควำมเช่ือมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลคือควำมเช่ือมั่น
ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นกำรรับประกันว่ำกำรปฏบิัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชีจะสำมำรถ    

 

4 

ตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ขอ้มลูที่ขัดต่อขอ้เท็จจริงอำจเกิดจำก                       
กำรทุจริตหรือข้อผิดพลำดและถือว่ำมีสำระส ำคญัเมื่อคำดกำรณ์อย่ำงสมเหตุสมผลได้ว่ำรำยกำรที่ขัดต่อข้อเท็จจริง  
แต่ละรำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกันจะมีผลต่อกำรตัดสินใจทำงเศรษฐกิจของผู้ใช้งบกำรเงินจำกกำรใช้งบกำรเงิน
เหล่ำนี้ 

ในกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ข้ำพเจ้ำใช้ดุลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเย่ียง         
ผู้ประกอบวิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำนดังต่อไปนี้ด้วย 

• ระบุและประเมินควำมเสี่ยงที่อำจมีกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญในงบกำรเงิน 
ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด ออกแบบและปฏิบัติงำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ต่อควำมเสี่ยงเหล่ำนั้น และได้หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในกำรแสดง
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ควำมเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลทีข่ัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญซึ่งเป็นผลมำจำก
กำรทุจริตจะสูงกว่ำควำมเสี่ยงที่เกิดจำกข้อผิดพลำด เนื่องจำกกำรทุจริตอำจเกี่ยวกับกำรสมรู้ร่วมคิด    
กำรปลอมแปลงเอกสำรหลักฐำน กำรต้ังใจละเว้นกำรแสดงข้อมูล กำรแสดงข้อมูลทีไ่ม่ตรงตำม
ข้อเท็จจริงหรือกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน 

• ท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระบบกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำร
ตรวจสอบให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมี
ประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของบริษัทฯ 

• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีที่ผู้บริหำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำร  
ทำงบัญชีและกำรเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหำรจัดท ำ 

• สรุปเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีส ำหรับกิจกำรที่ด ำเนินงำนต่อเนื่องของผู้บริหำร 
และสรุปจำกหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ได้รับว่ำมคีวำมไม่แนน่อนทีม่ีสำระส ำคัญที่เกี่ยวกับเหตุกำรณ์หรือ
สถำนกำรณ์ทีอ่ำจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อควำมสำมำรถของบริษัทฯในกำรด ำเนินงำน
ต่อเนื่องหรือไม่ หำกข้ำพเจ้ำได้ขอ้สรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระส ำคญั ข้ำพเจ้ำจะต้องให้ข้อสังเกต
ไว้ในรำยงำนของผู้สอบบัญชีของข้ำพเจ้ำถึงกำรเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบกำรเงิน หรือหำกเห็นว่ำ
กำรเปิดเผยดังกล่ำวไม่เพียงพอ ข้ำพเจ้ำจะแสดงควำมเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้ำพเจ้ำขึ้นอยู่กับ
หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรำยงำนของผู้สอบบัญชีของข้ำพเจ้ำ อย่ำงไรก็ตำม เหตุกำรณ์
หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุให้บริษัทฯต้องหยุดกำรด ำเนินงำนต่อเนื่องได ้

• ประเมินกำรน ำเสนอ โครงสร้ำงและเนื้อหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนประเมินว่ำงบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตำมที่ควรหรือไม่  
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ตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ขอ้มลูที่ขัดต่อขอ้เท็จจริงอำจเกิดจำก                       
กำรทุจริตหรือข้อผิดพลำดและถือว่ำมีสำระส ำคญัเมื่อคำดกำรณ์อย่ำงสมเหตุสมผลได้ว่ำรำยกำรที่ขัดต่อข้อเท็จจริง  
แต่ละรำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกันจะมีผลต่อกำรตัดสินใจทำงเศรษฐกิจของผู้ใช้งบกำรเงินจำกกำรใช้งบกำรเงิน
เหล่ำนี้ 

ในกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ข้ำพเจ้ำใช้ดุลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเย่ียง         
ผู้ประกอบวิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำนดังต่อไปนี้ด้วย 

• ระบุและประเมินควำมเสี่ยงที่อำจมีกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญในงบกำรเงิน 
ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด ออกแบบและปฏิบัติงำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ต่อควำมเสี่ยงเหล่ำนั้น และได้หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในกำรแสดง
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ควำมเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลทีข่ัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญซึ่งเป็นผลมำจำก
กำรทุจริตจะสูงกว่ำควำมเสี่ยงที่เกิดจำกข้อผิดพลำด เนื่องจำกกำรทุจริตอำจเกี่ยวกับกำรสมรู้ร่วมคิด    
กำรปลอมแปลงเอกสำรหลักฐำน กำรต้ังใจละเว้นกำรแสดงข้อมูล กำรแสดงข้อมูลทีไ่ม่ตรงตำม
ข้อเท็จจริงหรือกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน 

• ท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระบบกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำร
ตรวจสอบให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมี
ประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของบริษัทฯ 

• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีที่ผู้บริหำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำร  
ทำงบัญชีและกำรเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหำรจัดท ำ 

• สรุปเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีส ำหรับกิจกำรที่ด ำเนินงำนต่อเนื่องของผู้บริหำร 
และสรุปจำกหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ได้รับว่ำมคีวำมไม่แนน่อนทีม่ีสำระส ำคัญที่เกี่ยวกับเหตุกำรณ์หรือ
สถำนกำรณ์ทีอ่ำจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อควำมสำมำรถของบริษัทฯในกำรด ำเนินงำน
ต่อเนื่องหรือไม่ หำกข้ำพเจ้ำได้ขอ้สรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระส ำคญั ข้ำพเจ้ำจะต้องให้ข้อสังเกต
ไว้ในรำยงำนของผู้สอบบัญชีของข้ำพเจ้ำถึงกำรเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบกำรเงิน หรือหำกเห็นว่ำ
กำรเปิดเผยดังกล่ำวไม่เพียงพอ ข้ำพเจ้ำจะแสดงควำมเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้ำพเจ้ำขึ้นอยู่กับ
หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรำยงำนของผู้สอบบัญชีของข้ำพเจ้ำ อย่ำงไรก็ตำม เหตุกำรณ์
หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุให้บริษัทฯต้องหยุดกำรด ำเนินงำนต่อเนื่องได ้

• ประเมินกำรน ำเสนอ โครงสร้ำงและเนื้อหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนประเมินว่ำงบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตำมที่ควรหรือไม่  
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ข้ำพเจ้ำได้สื่อสำรกับผู้มีหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลในเร่ืองต่ำง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบ
ตำมที่ได้วำงแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส ำคัญที่พบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส ำคัญในระบบ                             
กำรควบคุมภำยในหำกข้ำพเจ้ำได้พบในระหว่ำงกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ 

ข้ำพเจ้ำได้ให้ค ำรับรองแก่ผู้มีหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลว่ำข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติตำมข้อก ำหนดจรรยำบรรณที่เกี่ยวข้อง
กับควำมเป็นอิสระและได้สื่อสำรกับผู้มีหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเร่ืองอื่น
ซึ่งข้ำพเจ้ำเช่ือว่ำมีเหตุผลที่บุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็นอิสระของข้ำพเจ้ำและมำตรกำรที่
ข้ำพเจ้ำใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้ำพเจ้ำขำดควำมเปน็อิสระ 

จำกเร่ืองทั้งหลำยที่สื่อสำรกับผู้มีหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแล ข้ำพเจ้ำได้พิจำรณำเร่ืองต่ำง ๆ ที่มีนัยส ำคัญที่สุดใน   
กำรตรวจสอบงบกำรเงินในงวดปัจจุบันและก ำหนดเป็นเร่ืองส ำคัญในกำรตรวจสอบ ข้ำพเจ้ำได้อธิบำยเร่ือง
เหล่ำนี้ไว้ในรำยงำนของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมำยหรือข้อบังคับห้ำมไม่ให้เปิดเผยเร่ืองดังกล่ำวต่อสำธำรณะ 
หรือในสถำนกำรณ์ที่ยำกที่จะเกิดขึ้น ข้ำพเจ้ำพิจำรณำว่ำไม่ควรสื่อสำรเร่ืองดังกล่ำวในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ   
เพรำะกำรกระท ำดังกล่ำวสำมำรถคำดกำรณไ์ด้อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำจะมีผลกระทบในทำงลบมำกกว่ำ
ผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสำธำรณะจะได้จำกกำรส่ือสำรดังกล่ำว 

ข้ำพเจ้ำเป็นผู้รับผิดชอบงำนสอบบัญชีและกำรน ำเสนอรำยงำนฉบับนี้ 

วธู ขยันกำรนำวี 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 5423 
 
บริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด 
กรุงเทพฯ: 22 กุมภำพันธ์ 2561 

บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ ำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที ่31 ธันวำคม 2560

(หน่วย: บาท)
ณ วันที่ ณ วันที่

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
สินทรัพย์
สินทรัพยห์มุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 314,526,252          238,592,078          
เงินลงทุนช่ัวคราว - เงินฝากประจ า 1,137,951              1,122,668              
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 8 263,784,087          239,267,074          
สินค้าคงเหลือ 9 116,053,293          115,459,857          
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 11,917,225            13,428,172            
รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 707,418,808          607,869,849          
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 10 268,955,616          376,259,748          
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 405,466                 430,821                 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 17 1,603,533              1,142,056              
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 303,018                 284,017                 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 271,267,633          378,116,642          
รวมสินทรัพย์ 978,686,441          985,986,491          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้
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บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ ำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที ่31 ธันวำคม 2560

(หน่วย: บาท)
ณ วันที่ ณ วันที่

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
สินทรัพย์
สินทรัพยห์มุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 314,526,252          238,592,078          
เงินลงทุนช่ัวคราว - เงินฝากประจ า 1,137,951              1,122,668              
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 8 263,784,087          239,267,074          
สินค้าคงเหลือ 9 116,053,293          115,459,857          
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 11,917,225            13,428,172            
รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 707,418,808          607,869,849          
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 10 268,955,616          376,259,748          
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 405,466                 430,821                 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 17 1,603,533              1,142,056              
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 303,018                 284,017                 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 271,267,633          378,116,642          
รวมสินทรัพย์ 978,686,441          985,986,491          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงิน
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บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ ำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ณ วันที ่31 ธันวำคม 2560

(หน่วย: บาท)
ณ วันที่ ณ วันที่

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
หนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ินหมุนเวียน
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 11 317,790,878          275,565,205          
ส่วนของหนีส้ินตามสัญญาเช่าการเงินทีถึ่งก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 840,875                 1,391,045              
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 13,866,804            7,796,412              
หนีส้ินหมุนเวียนอ่ืน 11,865,901            7,786,650              
รวมหนีส้ินหมุนเวียน 344,364,458          292,539,312          
หนีส้ินไม่หมุนเวียน
หนีส้ินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนทีถึ่ง
   ก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 1,397,595              2,280,732              
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 12 23,354,340            22,933,220            
รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 24,751,935            25,213,952            
รวมหนีส้ิน 369,116,393          317,753,264          
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้
   ทุนจดทะเบียน
      หุน้สามัญ 121,500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 121,500,000          121,500,000          
   ทุนออกจ าหน่ายและช าระเต็มมูลค่าแล้ว
      หุน้สามัญ 121,500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 121,500,000          121,500,000          
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามัญ 233,350,000          233,350,000          
ก าไรสะสม
   จัดสรรแล้ว - ส ารองตามกฎหมาย 14 12,150,000            12,150,000            
   ยังไม่ได้จัดสรร 242,570,048          301,233,227          
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 609,570,048          668,233,227          
รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 978,686,441          985,986,491          

-                            -                            
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้

กรรมการ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ ำกัด (มหำชน)
งบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จ
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวำคม 2560

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2560 2559

ก ำไรขำดทนุ:
รำยได้
รายได้จากการขาย 1,128,233,491       1,010,155,449       
รายได้ค่าบริการ 1,018,050              20,314,418            
รายได้อ่ืน
   รายได้จากการขายเศษซาก 14,869,183            11,236,068            
   ก าไรจากอัตราแลกเปล่ียน -                            1,740,408              
   ก าไรจากการขายทีด่ินและอุปกรณ์ 10 127,135,099          83,103                   
   อ่ืน ๆ 4,078,347              3,509,386              
รวมรำยได้ 1,275,334,170       1,047,038,832       
ค่ำใช้จำ่ย
ต้นทนุขายและบริการ 1,056,297,696       828,653,941          
ค่าใช้จ่ายในการขาย 45,415,933            47,210,599            
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 94,835,611            84,268,946            
รวมค่ำใช้จำ่ย 1,196,549,240       960,133,486          
ก ำไรก่อนค่ำใช้จำ่ยทำงกำรเงินและค่ำใช้จำ่ยภำษีเงินได้ 78,784,930            86,905,346            
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (135,697)               (148,826)               
ก ำไรก่อนค่ำใช้จำ่ยภำษีเงินได้ 78,649,233            86,756,520            
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 16 (15,812,412)          (17,399,527)          
ก ำไรส ำหรับปี 62,836,821            69,356,993            
ก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน:
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับป ี -                            -                            
ก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี -                            -                            
ก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 62,836,821            69,356,993            

ก ำไรต่อหุ้น 17
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 0.52                       0.57                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็ส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



ทนุ
ออ

ก
จ ำห

น่ำ
ยแ
ละ
ช ำ
ระ

สว่
นเก

ิน
จัด
สร
รแ
ล้ว

 -
เต็ม

มูล
ค่ำ
แล้

ว
มูล

ค่ำ
หุน้

สำ
มัญ

ส ำ
รอ
งต
ำม
กฎ

หม
ำย

ยังไ
ม่ไ
ด้จั
ดส

รร
รว
ม

ยอ
ดค

งเห
ลือ

 ณ 
วนั

ที ่1
 มก

ราค
ม 2

559
121

,50
0,0

00
    

    
    

   
233

,35
0,0

00
    

    
    

   
12,

150
,00

0
    

    
    

    
 

280
,47

6,2
34

    
    

    
   

647
,47

6,2
34

    
    

    
   

ก ำ
ไร
ส ำ
หรั

บป
ี

-
    

    
    

    
    

    
    

    
 

-
    

    
    

    
    

    
    

    
 

-
    

    
    

    
    

    
    

    
 

69,
356

,99
3

    
    

    
    

 
69,

356
,99

3
    

    
    

    
 

ก ำ
ไร
ขำ
ดท

นุเบ
ด็เส

ร็จ
อื่น

ส ำ
หรั

บป
 ี

-
    

    
    

    
    

    
    

    
 

-
    

    
    

    
    

    
    

    
 

-
    

    
    

    
    

    
    

    
 

-
    

    
    

    
    

    
    

    
 

-
    

    
    

    
    

    
    

    
 

ก ำ
ไร
ขำ
ดท

นุเบ
ด็เส

ร็จ
รว
มส

 ำห
รับ

ป ี
-

    
    

    
    

    
    

    
    

 
-

    
    

    
    

    
    

    
    

 
-

    
    

    
    

    
    

    
    

 
69,

356
,99

3
    

    
    

    
 

69,
356

,99
3

    
    

    
    

 
เงิน

ปนั
ผล

จ่ำย
 (ห

มำ
ยเห

ตุ 2
0)

-
    

    
    

    
    

    
    

    
 

-
    

    
    

    
    

    
    

    
 

-
    

    
    

    
    

    
    

    
 

(48
,60

0,0
00)

    
    

    
   

(48
,60

0,0
00)

    
    

    
   

ยอ
ดค

งเห
ลือ

 ณ 
วนั

ที ่3
1 ธั

นว
าคม

 25
59

121
,50

0,0
00

    
    

    
   

233
,35

0,0
00

    
    

    
   

12,
150

,00
0

    
    

    
    

 
301

,23
3,2

27
    

    
    

   
668

,23
3,2

27
    

    
    

   
-

    
    

    
    

    
    

    
    

 
ยอ
ดค

งเห
ลือ

 ณ 
วนั

ที ่1
 มก

ราค
ม 2

560
121

,50
0,0

00
    

    
    

   
233

,35
0,0

00
    

    
    

   
12,

150
,00

0
    

    
    

     
301

,23
3,2

27
    

    
    

   
668

,23
3,2

27
    

    
    

   
ก ำ
ไร
ส ำ
หรั

บป
ี

-
    

    
    

    
    

    
    

    
 

-
    

    
    

    
    

    
    

    
 

-
    

    
    

    
    

    
    

    
 

62,
836

,82
1

    
    

    
    

 
62,

836
,82

1
    

    
    

    
 

ก ำ
ไร
ขำ
ดท

นุเบ
ด็เส

ร็จ
อื่น

ส ำ
หรั

บป
 ี

-
    

    
    

    
    

    
    

    
 

-
    

    
    

    
    

    
    

    
 

-
    

    
    

    
    

    
    

    
 

-
    

    
    

    
    

    
    

    
 

-
    

    
    

    
    

    
    

    
 

ก ำ
ไร
ขำ
ดท

นุเบ
ด็เส

ร็จ
รว
มส

 ำห
รับ

ป ี
-

    
    

    
    

    
    

    
    

 
-

    
    

    
    

    
    

    
    

 
-

    
    

    
    

    
    

    
    

 
62,

836
,82

1
    

    
    

    
 

62,
836

,82
1

    
    

    
    

 
เงิน

ปนั
ผล

จ่ำย
 (ห

มำ
ยเห

ตุ 2
0)

-
    

    
    

    
    

    
    

    
 

-
    

    
    

    
    

    
    

    
 

-
    

    
    

    
    

    
    

    
 

(12
1,5

00,
000

)
    

    
    

 
(12

1,5
00,

000
)

    
    

    
 

ยอ
ดค

งเห
ลือ

 ณ 
วนั

ที ่3
1 ธั

นว
าคม

 25
60

121
,50

0,0
00

    
    

    
   

233
,35

0,0
00

    
    

    
   

12,
150

,00
0

    
    

    
    

 
242

,57
0,0

48
    

    
    

   
609

,57
0,0

48
    

    
    

   
-

    
    

    
    

    
    

    
    

 
หม

ำยเ
หตุ

ปร
ะก
อบ

งบ
กำ
รเงิ

นเป
น็ส

ว่น
หน

ึ่งข
อง
งบ
กำ
รเงิ

นน
ี้

บร
ิษัท

 ไท
ยโพ

ลีอ
ะค
ริลิ
ค จ

 ากัด
 (ม

หา
ชน

)
งบ

แส
ดง
การ

เปลี่
ยน

แป
ลงส

่วน
ขอ

งผู้
ถือ

หุ้น
ส า
หร

ับปี
สิน้

สุด
วนั

ที ่3
1 ธั

นว
าคม

 25
60

(ห
น่ว

ย: 
บำ
ท)

ก ำ
ไร
สะ

สม

หม
าย

เห
ตุป

ระ
กอ

บง
บก

าร
เง
ินเ

ป็น
ส่ว

นห
นึ่ง

ขอ
งง

บก
าร

เง
ินน

ี้

บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ ำกัด (มหำชน)
งบกระแสเงินสด
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวำคม 2560

(หน่วย: บาท)
2560 2559

กระแสเงินสดจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน
ก าไรก่อนภาษี 78,649,233            86,756,520            
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเปน็เงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมด าเนินงาน
   ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 22,022,803            19,906,326            
   ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ (โอนกลับ) (1,171,595)            3,267,976              
   การปรับลดสินค้าคงเหลือเปน็มูลค่าสุทธทิีจ่ะได้รับ (โอนกลับ) (2,405,467)            1,197,851              
   ก าไรจากการขายทีด่ินและอุปกรณ์ (127,135,099)        (83,103)                 
   ขาดทนุจากการตัดจ าหน่ายอุปกรณ์ 24,242                   102,118                 
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 3,818,220              2,245,469              
   ขาดทนุ (ก าไร) จากอัตราแลกเปล่ียนทียั่งไม่เกิดขึ้นจริง 659,760                 (267,483)               
   ดอกเบีย้รับ (1,723,212)            (1,493,099)            
   ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 135,697                 148,826                 
ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหนีส้ินด าเนินงาน (27,125,418)          111,781,401          
สินทรัพย์ด าเนินงาน (เพ่ิมขึ้น) ลดลง
   ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น (24,022,536)          (99,728)                 
   สินค้าคงเหลือ 1,812,031              (6,919,599)            
   สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 1,358,610              (7,009,096)            
   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน (19,001)                 -                            
หนีส้ินด าเนินงานเพ่ิมขึ้น (ลดลง)
   เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 43,234,719            37,221,573            
   หนีส้ินหมุนเวียนอ่ืน 4,036,620              1,556,321              
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (3,397,100)            (1,153,400)            
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (4,122,075)            135,377,472          
   จ่ายดอกเบีย้ (135,697)               (148,826)               
   จ่ายภาษีเงินได้ (10,203,497)          (21,051,567)          
เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน (14,461,269)          114,177,079          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็ส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้
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บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ ำกัด (มหำชน)
งบกระแสเงินสด
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวำคม 2560

(หน่วย: บาท)
2560 2559

กระแสเงินสดจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน
ก าไรก่อนภาษี 78,649,233            86,756,520            
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเปน็เงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมด าเนินงาน
   ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 22,022,803            19,906,326            
   ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ (โอนกลับ) (1,171,595)            3,267,976              
   การปรับลดสินค้าคงเหลือเปน็มูลค่าสุทธทิีจ่ะได้รับ (โอนกลับ) (2,405,467)            1,197,851              
   ก าไรจากการขายทีด่ินและอุปกรณ์ (127,135,099)        (83,103)                 
   ขาดทนุจากการตัดจ าหน่ายอุปกรณ์ 24,242                   102,118                 
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 3,818,220              2,245,469              
   ขาดทนุ (ก าไร) จากอัตราแลกเปล่ียนทียั่งไม่เกิดขึ้นจริง 659,760                 (267,483)               
   ดอกเบีย้รับ (1,723,212)            (1,493,099)            
   ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 135,697                 148,826                 
ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหนีส้ินด าเนินงาน (27,125,418)          111,781,401          
สินทรัพย์ด าเนินงาน (เพ่ิมขึ้น) ลดลง
   ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น (24,022,536)          (99,728)                 
   สินค้าคงเหลือ 1,812,031              (6,919,599)            
   สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 1,358,610              (7,009,096)            
   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน (19,001)                 -                            
หนีส้ินด าเนินงานเพ่ิมขึ้น (ลดลง)
   เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 43,234,719            37,221,573            
   หนีส้ินหมุนเวียนอ่ืน 4,036,620              1,556,321              
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (3,397,100)            (1,153,400)            
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (4,122,075)            135,377,472          
   จ่ายดอกเบีย้ (135,697)               (148,826)               
   จ่ายภาษีเงินได้ (10,203,497)          (21,051,567)          
เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน (14,461,269)          114,177,079          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็ส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ ำกัด (มหำชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวำคม 2560

(หน่วย: บาท)
2560 2559

กระแสเงินสดจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ
ปรับปรุงอาคาร และซื้อเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ (20,178,488)          (12,491,613)          
ซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ (129,009)               (114,900)               
เงินสดรับจากการขายทีด่ินและอุปกรณ์ 231,923,216          92,213                   
ดอกเบีย้รับ 1,717,329              1,473,138              
เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ 213,333,048          (11,041,162)          
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจดัหำเงิน
ช าระหนีส้ินตามสัญญาเช่าการเงิน (1,433,307)            (1,907,770)            
เงินปนัผลจ่าย (121,500,000)        (48,600,000)          
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหำเงิน (122,933,307)        (50,507,770)          
เงินสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงินสดเพ่ิมข้ึนสุทธิ 75,938,472            52,628,147            
ขาดทนุจากอัตราแลกเปล่ียนทียั่งไม่เกิดขึ้นจริง
   ส าหรับเงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด (4,298)                   (57,101)                 
เงินสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงินสดต้นปี 238,592,078          186,021,032          
เงินสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงินสดปลำยปี 314,526,252          238,592,078          

-                            -                            
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม
รายการทีไ่ม่ใช่เงินสด
   เจ้าหนีจ้ากการซื้อเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ลดลง (801,822)               (838,904)               
   ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน -                        3,449,000              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็ส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

1 

บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560  

1. ข้อมูลทั่วไป 
 บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหำชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิล ำเนำในประเทศไทย 

โดยมีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ คือ Lucite International UK Overseas Holdco1 Limited ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียน
จัดตั้งในประเทศอังกฤษ และบริษัท เอเชียติ๊ก อะคริลิค จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย 
โดยถือหุ้นร้อยละ 42.3 และร้อยละ 34.1 ตำมล ำดับ Lucite International UK Overseas Holdco1 Limited เป็น
บริษัทย่อยของ Mitsubishi Rayon Lucite Group Limited ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศอังกฤษ
และมี Mitsubishi Chemical Holding Corporation ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศญี่ปุ่นเป็นบริษัท
ใหญ่ของกลุ่มบริษัท ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือกำรผลิตและจ ำหน่ำยแผ่นพลำสติกอะคริลิค (Acrylic sheets) 
แผ่นเอบีเอส (Acrylonitrile Butadiene Styrene sheets) แผ่นไฮอิมแพค (High Impact Polystyrene sheets) และ
แผ่นพลำสติกระบบรีดอื่น ๆ (other extruded plastic sheets) ที่อยู่ตำมที่จดทะเบียนของบริษัทฯ  อยู่ที่ 60-61 
หมู่ 9 ถนนพุทธมณฑลสำย 4 ต ำบลกระทุ่มล้ม อ ำเภอสำมพรำน จังหวัดนครปฐม 

2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 

 งบกำรเงินนี้จัดท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ก ำหนดในพระรำชบัญญัติวิชำชีพบัญชี พ.ศ. 
2547 โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงินตำมข้อก ำหนดในประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ ำลงวันที่                                
11 ตุลำคม 2559 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติกำรบัญชี พ.ศ. 2543 

 งบกำรเงินฉบับภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย  งบกำรเงินฉบับ
ภำษำอังกฤษแปลจำกงบกำรเงินฉบับภำษำไทยนี้ 

 งบกำรเงินนี้ได้จัดท ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่ำงอื่นในนโยบำยกำรบัญชี 

3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 
ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เริ่มมีผลบังคับใชใ้นปีปัจจุบัน 

 ในระหว่ำงปี บริษัทฯได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำน                                
ทำงกำรเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบัติทำงบัญชีฉบับใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้
ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2560 มำถือปฏิบัติ มำตรฐำน                                   
กำรรำยงำนทำงกำรเงนิดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงถ้อยค ำและค ำศัพท์ กำรตีควำม
และกำรให้แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีกับผู้ใช้มำตรฐำน กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำ
ถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคัญต่องบกำรเงินของบริษัทฯ 
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บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560  

1. ข้อมูลทั่วไป 
 บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหำชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิล ำเนำในประเทศไทย 

โดยมีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ คือ Lucite International UK Overseas Holdco1 Limited ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียน
จัดตั้งในประเทศอังกฤษ และบริษัท เอเชียติ๊ก อะคริลิค จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย 
โดยถือหุ้นร้อยละ 42.3 และร้อยละ 34.1 ตำมล ำดับ Lucite International UK Overseas Holdco1 Limited เป็น
บริษัทย่อยของ Mitsubishi Rayon Lucite Group Limited ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศอังกฤษ
และมี Mitsubishi Chemical Holding Corporation ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศญี่ปุ่นเป็นบริษัท
ใหญ่ของกลุ่มบริษัท ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือกำรผลิตและจ ำหน่ำยแผ่นพลำสติกอะคริลิค (Acrylic sheets) 
แผ่นเอบีเอส (Acrylonitrile Butadiene Styrene sheets) แผ่นไฮอิมแพค (High Impact Polystyrene sheets) และ
แผ่นพลำสติกระบบรีดอื่น ๆ (other extruded plastic sheets) ที่อยู่ตำมที่จดทะเบียนของบริษัทฯ  อยู่ที่ 60-61 
หมู่ 9 ถนนพุทธมณฑลสำย 4 ต ำบลกระทุ่มล้ม อ ำเภอสำมพรำน จังหวัดนครปฐม 

2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 

 งบกำรเงินนี้จัดท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ก ำหนดในพระรำชบัญญัติวิชำชีพบัญชี พ.ศ. 
2547 โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงินตำมข้อก ำหนดในประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ ำลงวันที่                                
11 ตุลำคม 2559 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติกำรบัญชี พ.ศ. 2543 

 งบกำรเงินฉบับภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย  งบกำรเงินฉบับ
ภำษำอังกฤษแปลจำกงบกำรเงินฉบับภำษำไทยนี้ 

 งบกำรเงินนี้ได้จัดท ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่ำงอื่นในนโยบำยกำรบัญชี 

3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 
ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เริ่มมีผลบังคับใชใ้นปีปัจจุบัน 

 ในระหว่ำงปี บริษัทฯได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำน                                
ทำงกำรเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบัติทำงบัญชีฉบับใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้
ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2560 มำถือปฏิบัติ มำตรฐำน                                   
กำรรำยงำนทำงกำรเงนิดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงถ้อยค ำและค ำศัพท์ กำรตีควำม
และกำรให้แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีกับผู้ใช้มำตรฐำน กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำ
ถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคัญต่องบกำรเงินของบริษัทฯ 
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ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใชใ้นอนำคต 
ในระหว่ำงปีปัจจุบัน สภำวิชำชีพบัญชีได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ ำนวนหลำยฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้
ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2561 มำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงและอธิบำยให้ชัดเจนเกี่ยวกับกำรเปิดเผย
ข้อมูลในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  

ฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯเช่ือว่ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุง จะไม่มีผลกระทบอย่ำง
เป็นสำระส ำคัญต่องบกำรเงินเมื่อน ำมำถือปฏิบัติ 

4. นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ  
4.1 กำรรับรู้รำยได้ 
 ขายสินค้า 

 รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำรับรู้เมื่อบริษัทฯได้โอนควำมเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยส ำคัญของควำมเป็น
เจ้ำของสินค้ำให้กับผู้ซื้อแล้ว รำยได้จำกกำรขำยแสดงมูลค่ำตำมรำคำในใบก ำกับสินค้ำโดยไม่รวม
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม ส ำหรับสินค้ำที่ได้ส่งมอบหลังจำกหักส่วนลดแล้ว 

 รายได้ค่าบริการ 

 รำยได้ค่ำบริกำรรับรู้เมื่อได้ให้บริกำรแล้วโดยพิจำรณำถึงขั้นควำมส ำเร็จของงำน 

 ดอกเบี้ยรับ 

 ดอกเบี้ยรับถือเป็นรำยได้ตำมเกณฑ์คงค้ำงโดยค ำนึงถึงอัตรำผลตอบแทนที่แท้จริง 

4.2 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มี    

สภำพคล่องสูง ซึ่งถึงก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนับจำกวันที่ได้มำและไม่มีข้อจ ำกัดใน
กำรเบิกใช้ 

4.3 ลูกหนี้กำรค้ำ 
 ลูกหนี้กำรค้ำแสดงมูลค่ำตำมจ ำนวนมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯบันทึกค่ำเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญส ำหรับ                     

ผลขำดทุนโดยประมำณที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจำรณำจำก
ประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำรวิเครำะห์อำยุหนี้  

3 

4.4 สินค้ำคงเหลือ 
 สินค้ำส ำเร็จรูปแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน (ตำมวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก) หรือมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่

รำคำใดจะต่ ำกว่ำ  รำคำทุนดังกล่ำววัดมูลค่ำตำมวิธีต้นทุนมำตรฐำนที่ใกล้เคียงกับต้นทุนจริงและ
ประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ แรงงำนและค่ำโสหุ้ยในกำรผลิต 

 วัตถุดิบ อะไหล่และวัสดุโรงงำนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน (วิธีเข้ำก่อน - ออกก่อน) หรือมูลค่ำสุทธิที่จะ
ได้รับแล้วแต่รำคำใดจะต่ ำกว่ำ และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนกำรผลิตเมื่อมีกำรเบิกใช้ 

4.5 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเสื่อมรำคำ 
 ที่ดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน อำคำรและอุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสม และ               

ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ (ถ้ำมี)  

 ค่ำเสื่อมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ค ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้
ประโยชน์โดยประมำณดังนี้ 

  อำคำร - 20  ปี 
  ส่วนปรับปรุงอำคำร - 5  ปี 
  เครื่องจักรและอุปกรณ์ - 3 ถึง 20  ปี 
  เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้ส ำนักงำน - 3 และ 5  ป ี
  ยำนพำหนะ  - 5  ปี 

ค่ำเสื่อมรำคำรวมอยู่ในกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

ไม่มีกำรคิดค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่ำงติดตั้งและก่อสร้ำง 

 บริษัทฯตัดรำยกำรที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ ออกจำกบัญชี เมื่อจ ำหน่ำยสินทรัพย์หรือคำดว่ำจะไม่ได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใช้หรือกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์ รำยกำรผลก ำไรหรือขำดทุนจำก
กำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์ จะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนเมื่อบริษัทฯตัดรำยกำรสินทรัพย์นั้นออกจำก
บัญช ี

4.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 

(ถ้ำมี)  

 บริษัทฯตัดจ ำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มีตัวตนท่ีมีอำยุกำรให้ประโยชน์จ ำกัดอย่ำงมีระบบตลอดอำยุกำรให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ดังกล่ำวเมื่อมีข้อบ่งช้ีว่ำ
สินทรัพย์นั้นเกิดกำรด้อยค่ำ บริษัทฯจะทบทวนระยะเวลำกำรตัดจ ำหน่ำยและวิธีกำรตัดจ ำหน่ำยของ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่ำวทุกสิ้นปีเป็นอย่ำงน้อย ค่ำตัดจ ำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุน 
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ประโยชน์โดยประมำณดังนี้ 

  อำคำร - 20  ปี 
  ส่วนปรับปรุงอำคำร - 5  ปี 
  เครื่องจักรและอุปกรณ์ - 3 ถึง 20  ปี 
  เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้ส ำนักงำน - 3 และ 5  ป ี
  ยำนพำหนะ  - 5  ปี 
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 บริษัทฯตัดรำยกำรที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ ออกจำกบัญชี เมื่อจ ำหน่ำยสินทรัพย์หรือคำดว่ำจะไม่ได้รับ
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บัญช ี

4.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 

(ถ้ำมี)  

 บริษัทฯตัดจ ำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มีตัวตนท่ีมีอำยุกำรให้ประโยชน์จ ำกัดอย่ำงมีระบบตลอดอำยุกำรให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ดังกล่ำวเมื่อมีข้อบ่งช้ีว่ำ
สินทรัพย์นั้นเกิดกำรด้อยค่ำ บริษัทฯจะทบทวนระยะเวลำกำรตัดจ ำหน่ำยและวิธีกำรตัดจ ำหน่ำยของ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่ำวทุกสิ้นปีเป็นอย่ำงน้อย ค่ำตัดจ ำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุน 
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 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์จ ำกัดมีดังนี้ 

 อำยุกำรให้ประโยชน์ 
  คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 5 ป ี

4.7 รำยกำรธุรกิจกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
 บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรที่มีอ ำนำจควบคุมบริษัทฯ หรือถูก

บริษัทฯควบคุมไม่ว่ำจะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม หรืออยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ 

 นอกจำกนี้ บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันยังหมำยรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลหรือกิจกำรที่มีสิทธิ                                               
ออกเสียงโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมซึ่งท ำให้มีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหำรส ำคัญ 
กรรมกำรหรือพนักงำนของบริษัทฯที่มอี ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ 

4.8 สัญญำเช่ำระยะยำว 
 สัญญำเช่ำอุปกรณ์ท่ีควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่ำ        

ถือเป็นสัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบันทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนด้วยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ที่
เช่ำหรือมูลค่ำปัจจุบันสุทธิของจ ำนวนเงินที่ต้องจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแล้วแต่มูลค่ำใดจะต่ ำกว่ำ ภำระผูกพัน
ตำมสัญญำเช่ำหักค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบันทึกเป็นหน้ีสินระยะยำว ส่วนดอกเบี้ยจ่ำยจะบันทึกในส่วน
ของก ำไรหรือขำดทุนตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ สินทรัพย์ที่ได้มำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเส่ือมรำคำ
ตลอดอำยุกำรใช้งำนของสินทรัพย์ที่เช่ำ 

 สัญญำเช่ำอำคำรที่ควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่ำถือ
เป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน จ ำนวนเงินที่จ่ำยตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุนตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ 

4.9 เงินตรำต่ำงประเทศ 
 บริษัทฯแสดงงบกำรเงินเป็นสกุลเงินบำทซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ 

 รำยกำรที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน  ณ วันที่เกิดรำยกำร 
สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศได้แปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำ
แลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน 

 ก ำไรและขำดทุนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงในอัตรำแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 
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4.10 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 
 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน บริษัทฯจะท ำกำรประเมินกำรด้อยค่ำของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์หรือ

สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของบริษัทฯหำกมีข้อบ่งช้ีว่ำสินทรัพย์ดังกล่ำวอำจด้อยค่ำ บริษัทฯรับรู้ขำดทุนจำก
กำรด้อยค่ำเมื่อมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่ำต่ ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้
มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนหมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำยของสินทรัพย์หรือมูลค่ำจำกกำรใช้
สินทรัพย์แล้วแต่รำคำใดจะสูงกว่ำ  

 บริษัทฯจะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน  

4.11 ผลประโยชน์ของพนักงำน 

 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน 
 บริษัทฯรับรู้เงินเดือน ค่ำจ้ำง โบนัสและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดรำยกำร 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน 
 โครงการสมทบเงิน 

 บริษัทฯและพนักงำนได้ร่วมกันจัดต้ังกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงำนจ่ำยสะสมและ
เงินที่บริษัทฯจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจำกสินทรัพย์ของ
บริษัทฯ เงินที่บริษัทฯจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในปีที่เกิดรำยกำร 

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน 

 บริษัทฯมีภำระส ำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่อออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน ซึ่งบริษัทฯถือ
ว่ำเงินชดเชยดังกล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนส ำหรับพนักงำน นอกจำกนั้น บริษัทฯจัด
ให้มีโครงกำรผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของพนักงำน ได้แก่ โครงกำรเงินรำงวัลกำรปฏิบัติงำนครบก ำหนด
ระยะเวลำ 

 บริษัทฯค ำนวณหนี้สินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนและโครงกำร
ผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของพนักงำนโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว้ (Projected Unit 
Credit Method) โดยผู้เช่ียวชำญอิสระได้ท ำกำรประเมินภำระผูกพันดังกล่ำวตำมหลักคณิตศำสตร์
ประกันภัย  

 ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) 
ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนจะรับรู้ทันทีในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

 ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์
ระยะยำวอื่นของพนักงำนจะรับรู้ทันทีในก ำไรหรือขำดทุน 



บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำ�กัด (มห�ชน)

LIG
HT THE W

O
RLD W

ITH BRIG
HTER ILLUM

INATE PANELS O
F CHO

ICES

81

5 

4.10 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 
 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน บริษัทฯจะท ำกำรประเมินกำรด้อยค่ำของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์หรือ

สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของบริษัทฯหำกมีข้อบ่งช้ีว่ำสินทรัพย์ดังกล่ำวอำจด้อยค่ำ บริษัทฯรับรู้ขำดทุนจำก
กำรด้อยค่ำเมื่อมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่ำต่ ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้
มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนหมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำยของสินทรัพย์หรือมูลค่ำจำกกำรใช้
สินทรัพย์แล้วแต่รำคำใดจะสูงกว่ำ  

 บริษัทฯจะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน  

4.11 ผลประโยชน์ของพนักงำน 

 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน 
 บริษัทฯรับรู้เงินเดือน ค่ำจ้ำง โบนัสและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดรำยกำร 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน 
 โครงการสมทบเงิน 

 บริษัทฯและพนักงำนได้ร่วมกันจัดต้ังกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงำนจ่ำยสะสมและ
เงินที่บริษัทฯจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจำกสินทรัพย์ของ
บริษัทฯ เงินที่บริษัทฯจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในปีที่เกิดรำยกำร 

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน 

 บริษัทฯมีภำระส ำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่อออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน ซึ่งบริษัทฯถือ
ว่ำเงินชดเชยดังกล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนส ำหรับพนักงำน นอกจำกนั้น บริษัทฯจัด
ให้มีโครงกำรผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของพนักงำน ได้แก่ โครงกำรเงินรำงวัลกำรปฏิบัติงำนครบก ำหนด
ระยะเวลำ 

 บริษัทฯค ำนวณหนี้สินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนและโครงกำร
ผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของพนักงำนโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว้ (Projected Unit 
Credit Method) โดยผู้เช่ียวชำญอิสระได้ท ำกำรประเมินภำระผูกพันดังกล่ำวตำมหลักคณิตศำสตร์
ประกันภัย  

 ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) 
ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนจะรับรู้ทันทีในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

 ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์
ระยะยำวอื่นของพนักงำนจะรับรู้ทันทีในก ำไรหรือขำดทุน 
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4.12 ประมำณกำรหนี้สิน 
 บริษัทฯจะบันทึกประมำณกำรหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภำระผูกพันซึ่งเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีตได้

เกิดขึ้นแล้ว และมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำบริษัทฯจะเสียทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อ                 
ปลดเปลื้องภำระผูกพันนั้น และบริษัทฯสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผูกพันนั้นได้อย่ำงน่ำเช่ือถือ  

4.13 ภำษีเงินได้  
 ภำษีเงินได้ประกอบด้วยภำษีเงินได้ปัจจุบันและภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

 ภำษีเงินได้ปัจจุบัน 
 บริษัทฯบันทึกภำษีเงินได้ปัจจุบันตำมจ ำนวนที่คำดว่ำจะจ่ำยให้กับหน่วยงำนจัดเก็บภำษีของรัฐ โดย

ค ำนวณจำกก ำไรทำงภำษีตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร 

 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
 บริษัทฯบันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีของผลแตกต่ำงช่ัวครำวระหว่ำงรำคำตำมบัญชีของสินทรัพย์และ

หนี้สิน ณ วันส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนกับฐำนภำษีของสินทรัพย์และหนี้สินท่ีเกี่ยวข้องน้ัน โดยใช้อัตรำ
ภำษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน  

 บริษัทฯรับรู้หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีของผลแตกต่ำงช่ัวครำวที่ต้องเสียภำษีทุกรำยกำร แต่รับรู้
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีส ำหรับผลแตกต่ำงช่ัวครำวที่ใช้หักภำษี รวมทั้งผลขำดทุนทำงภำษีที่ยัง
ไม่ได้ใช้ในจ ำนวนเท่ำที่มีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่บริษัทฯจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะใช้
ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงช่ัวครำวที่ใช้หักภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น 

 บริษัทฯจะทบทวนมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน
และจะท ำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบัญชีดังกล่ำวหำกมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำบริษัทฯจะไม่มีก ำไรทำง
ภำษีเพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใช้ประโยชน์ 

 บริษัทฯจะบันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหำกภำษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับ
รำยกำรที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น  

4.14 สัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ  
 ลูกหนี้และเจ้ำหนี้ตำมสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำจะถูกแปลงค่ำตำมอัตรำแลกเปลี่ยน ณ วัน

สิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน ก ำไรขำดทุนท่ียังไม่เกิดขึ้นจำกกำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศดังกล่ำวจะถูก
บันทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน ส่วนเกินหรือส่วนลดที่เกิดขึ้นจำกกำรท ำสัญญำจะถูกตัดจ ำหน่ำยด้วย
วิธีเส้นตรงตำมอำยุของสัญญำ 
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4.15 กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม 
 มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรขำยสินทรัพย์หรือเป็นรำคำที่จะต้องจ่ำยเพื่อโอนหนี้สิน

ให้ผู้อื่นโดยรำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรที่เกิดขึ้นในสภำพปกติระหว่ำงผู้ซื้อและผู้ขำย (ผู้ร่วมในตลำด) ณ วันที่
วัดมูลค่ำ บริษัทฯใช้รำคำเสนอซื้อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์และ
หนี้สินซึ่งมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้องก ำหนดให้ต้องวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม ยกเว้นใน
กรณีที่ไม่มีตลำดที่มีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สำมำรถหำรำคำ
เสนอซื้อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องได้ บริษัทฯจะประมำณมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำที่
เหมำะสมกับแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใช้ข้อมูลที่สำมำรถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สิน
ที่จะวัดมูลค่ำยุติธรรมนั้นให้มำกที่สุด 

5. กำรใช้ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชีที่ส ำคัญ 
 ในกำรจัดท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและ                                                          

กำรประมำณกำรในเร่ืองที่มีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรดังกล่ำวนี้ส่งผล
กระทบต่อจ ำนวนเงินที่แสดงในงบกำรเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ผลที่เกิดขึ้น
จริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ีประมำณกำรไว้ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรที่ส ำคัญมีดังนี้ 

 ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ 
 ในกำรประมำณค่ำเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำรผล

ขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกลูกหนี้แต่ละรำย โดยค ำนึงถึงประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต อำยุของหนี้ที่
คงค้ำงและสภำวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น 

 กำรปรับลดสินค้ำคงเหลือเป็นมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับ 
 ในกำรประมำณกำรปรับลดสินค้ำคงเหลือเป็นมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับ  ฝ่ำยบริหำรได้ใช้ดุลยพินิจใน                                

กำรประมำณมูลค่ำสุทธิที่คำดว่ำจะได้รับของสินค้ำคงเหลือ โดยจ ำนวนเงินที่คำดว่ำจะได้รับจำกสินค้ำ
คงเหลือพิจำรณำจำกกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำขำยที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นภำยหลังวันสิ้น
รอบระยะเวลำงำน และฝ่ำยบริหำรได้ใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกสินค้ำ
ล้ำสมัยหรือเสื่อมสภำพ โดยค ำนึงถึงอำยุของสินค้ำคงเหลือและสภำวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น 
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4.15 กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม 
 มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรขำยสินทรัพย์หรือเป็นรำคำที่จะต้องจ่ำยเพื่อโอนหนี้สิน

ให้ผู้อื่นโดยรำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรที่เกิดขึ้นในสภำพปกติระหว่ำงผู้ซื้อและผู้ขำย (ผู้ร่วมในตลำด) ณ วันที่
วัดมูลค่ำ บริษัทฯใช้รำคำเสนอซื้อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์และ
หนี้สินซึ่งมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้องก ำหนดให้ต้องวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม ยกเว้นใน
กรณีที่ไม่มีตลำดที่มีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สำมำรถหำรำคำ
เสนอซื้อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องได้ บริษัทฯจะประมำณมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำที่
เหมำะสมกับแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใช้ข้อมูลที่สำมำรถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สิน
ที่จะวัดมูลค่ำยุติธรรมนั้นให้มำกที่สุด 

5. กำรใช้ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชีที่ส ำคัญ 
 ในกำรจัดท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและ                                                          

กำรประมำณกำรในเร่ืองที่มีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรดังกล่ำวนี้ส่งผล
กระทบต่อจ ำนวนเงินที่แสดงในงบกำรเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ผลที่เกิดขึ้น
จริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนที่ประมำณกำรไว้ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรที่ส ำคัญมีดังนี้ 

 ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ 
 ในกำรประมำณค่ำเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำรผล

ขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกลูกหนี้แต่ละรำย โดยค ำนึงถึงประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต อำยุของหนี้ที่
คงค้ำงและสภำวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น 

 กำรปรับลดสินค้ำคงเหลือเป็นมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับ 
 ในกำรประมำณกำรปรับลดสินค้ำคงเหลือเป็นมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับ  ฝ่ำยบริหำรได้ใช้ดุลยพินิจใน                                

กำรประมำณมูลค่ำสุทธิที่คำดว่ำจะได้รับของสินค้ำคงเหลือ โดยจ ำนวนเงินที่คำดว่ำจะได้รับจำกสินค้ำ
คงเหลือพิจำรณำจำกกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำขำยที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นภำยหลังวันสิ้น
รอบระยะเวลำงำน และฝ่ำยบริหำรได้ใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกสินค้ำ
ล้ำสมัยหรือเสื่อมสภำพ โดยค ำนึงถึงอำยุของสินค้ำคงเหลือและสภำวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น 
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 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเสื่อมรำคำ 
 ในกำรค ำนวณค่ำเสื่อมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องท ำกำรประมำณอำยุกำรให้

ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเมื่อเลิกใช้งำนของอำคำรและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์
และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น 

 นอกจำกนี้ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องสอบทำนกำรด้อยค่ำของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและ
บันทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนต่ ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์นั้น 
ในกำรนี้ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับกำรคำดกำรณ์รำยได้และค่ำใช้จ่ำยในอนำคตซึ่ง
เกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น 

 ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของ
พนักงำน 

 หนี้สินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนและตำมโครงกำรผลประโยชน์ระยะยำว
อื่นของพนักงำนประมำณขึ้นตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอำศัยข้อสมมติฐำนต่ำง ๆ ในกำร
ประมำณกำรนั้น เช่น อัตรำคิดลด อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต อัตรำมรณะและอัตรำกำรเปลี่ยนแปลง
ในจ ำนวนพนักงำน เป็นต้น 

6. รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
 ในระหว่ำงปี บริษัทฯมีรำยกำรธุรกิจที่ส ำคัญกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน รำยกำรธุรกิจดังกล่ำว

เป็นไปตำมเงื่อนไขทำงกำรค้ำและเกณฑ์ตำมที่ตกลงกันระหว่ำงบริษัทฯและบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้อง
กันเหล่ำนั้นซึ่งเป็นไปตำมปกติธุรกิจ โดยสำมำรถสรุปได้ดังนี้ 

(หน่วย: ล้ำนบำท) 
 2560 2559 นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน    
ขำยสินค้ำ 9 14 รำคำเทียบเคียงกับรำคำตลำด 
ซื้อวัตถุดิบ 576 416 รำคำที่ตกลงร่วมกันซึ่งอ้ำงอิงตำมรำคำตลำด 
ค่ำบริกำรจ่ำย 5 5 รำคำตำมสัญญำและรำคำที่ตกลงร่วมกัน 
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 ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริษัทฯและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 มีรำยละเอียดดังนี้  

 (หน่วย: พันบำท) 
 2560 2559 
ลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 8)   
บริษัทย่อยในกลุ่มบริษัทเดียวกัน 2,531 2,059 
   
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 11)  
บริษัทย่อยในกลุ่มบริษัทเดียวกัน 2,595 5,440 
บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัท   
บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จ ำกัด 207,960 164,480 
อื่น ๆ 2,970 3,505 

รวมเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 213,525 173,425 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 

ในระหว่ำงปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 บริษัทฯมีค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนที่ให้แก่
กรรมกำรและผู้บริหำร ดังต่อไปนี้ 

(หน่วย: พันบำท) 
 2560 2559 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 21,291 24,783 
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน 477 216 
ผลประโยชน์ระยะยำวอื่น 2 4 
รวม 21,770 25,003 

7. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
(หน่วย: พันบำท) 

 2560 2559 
เงินสด 50 50 
เงินฝำกธนำคำร 134,476 98,542 
พันธบตัรธนำคำรแห่งประเทศไทย 180,000 140,000 
รวม 314,526 238,592 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 เงินฝำกออมทรัพย์และพันธบัตรธนำคำรแห่งประเทศไทยมีอัตรำดอกเบี้ย
ระหว่ำงร้อยละ 0.15 ถึง 1.05 ต่อปี (2559: ร้อยละ 0.15 ถึง 1.44 ต่อปี) 
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 ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริษัทฯและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 มีรำยละเอียดดังนี้  

 (หน่วย: พันบำท) 
 2560 2559 
ลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 8)   
บริษัทย่อยในกลุ่มบริษัทเดียวกัน 2,531 2,059 
   
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 11)  
บริษัทย่อยในกลุ่มบริษัทเดียวกัน 2,595 5,440 
บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัท   
บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จ ำกัด 207,960 164,480 
อื่น ๆ 2,970 3,505 

รวมเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 213,525 173,425 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 

ในระหว่ำงปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 บริษัทฯมีค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนที่ให้แก่
กรรมกำรและผู้บริหำร ดังต่อไปนี้ 

(หน่วย: พันบำท) 
 2560 2559 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 21,291 24,783 
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน 477 216 
ผลประโยชน์ระยะยำวอื่น 2 4 
รวม 21,770 25,003 

7. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
(หน่วย: พันบำท) 

 2560 2559 
เงินสด 50 50 
เงินฝำกธนำคำร 134,476 98,542 
พันธบตัรธนำคำรแห่งประเทศไทย 180,000 140,000 
รวม 314,526 238,592 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 เงินฝำกออมทรัพย์และพันธบัตรธนำคำรแห่งประเทศไทยมีอัตรำดอกเบี้ย
ระหว่ำงร้อยละ 0.15 ถึง 1.05 ต่อปี (2559: ร้อยละ 0.15 ถึง 1.44 ต่อปี) 



รายงานประจำาปี 2560 
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8. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ้ืน่ 
(หน่วย: พนับำท) 

 2560 2559 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ   
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ - 2,059 
คำ้งช ำระ   
   ไม่เกิน 3 เดือน  2,531 - 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,531 2,059 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั   
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ   
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 218,893 189,780 
คำ้งช ำระ   
   ไม่เกิน 3 เดือน  41,617 44,936 
   3 - 6 เดือน - 728 
   6 - 12 เดือน - 1,441 
   มำกกวำ่ 12 เดือน 6,639 7,668 
รวม 267,149 244,553 
หกั: ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (6,496) (7,668) 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 260,653 236,885 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 263,184 238,944 
ลูกหน้ีอ่ืน   
เงินใหกู้ย้มืแก่พนกังำน 431 150 
อ่ืน ๆ  169 173 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 600 323 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 263,784 239,267 
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9. สินค้ำคงเหลือ 
(หน่วย: พันบำท) 

  
รำคำทุน 

รำยกำรปรบัลดรำคำทุนให้
เป็นมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับ สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
สินค้ำส ำเร็จรูป 45,056 43,288 (2,751) (4,881) 42,305 38,407 
วัตถุดิบ 41,593 37,157 (5,640) (6,997) 35,953 30,160 
อะไหล่และวัสดุโรงงำน 34,684 41,344 (4,249) (3,167) 30,435 38,177 
สินค้ำระหว่ำงทำง 7,360 8,716 - - 7,360 8,716 
รวม 128,693 130,505 (12,640) (15,045) 116,053 115,460 

ในระหว่ำงปีปัจจุบัน บริษัทฯบันทึกกำรปรับลดรำคำทุนของสินค้ำคงเหลือให้เป็นมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับ 
เป็นจ ำนวน 2 ล้ำนบำท (2559: จ ำนวน 7 ล้ำนบำท) โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขำย และมีกำรกลับ
รำยกำรปรับลดมูลค่ำสินค้ำคงเหลือเป็นจ ำนวน 4 ล้ำนบำท (2559: จ ำนวน 6 ล้ำนบำท) โดยน ำไปหักจำก
มูลค่ำของสินค้ำคงเหลือที่รับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในระหว่ำงปี 
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9. สินค้ำคงเหลือ 
(หน่วย: พันบำท) 

  
รำคำทุน 

รำยกำรปรบัลดรำคำทุนให้
เป็นมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับ สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
สินค้ำส ำเร็จรูป 45,056 43,288 (2,751) (4,881) 42,305 38,407 
วัตถุดิบ 41,593 37,157 (5,640) (6,997) 35,953 30,160 
อะไหล่และวัสดุโรงงำน 34,684 41,344 (4,249) (3,167) 30,435 38,177 
สินค้ำระหว่ำงทำง 7,360 8,716 - - 7,360 8,716 
รวม 128,693 130,505 (12,640) (15,045) 116,053 115,460 

ในระหว่ำงปีปัจจุบัน บริษัทฯบันทึกกำรปรับลดรำคำทุนของสินค้ำคงเหลือให้เป็นมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับ 
เป็นจ ำนวน 2 ล้ำนบำท (2559: จ ำนวน 7 ล้ำนบำท) โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขำย และมีกำรกลับ
รำยกำรปรับลดมูลค่ำสินค้ำคงเหลือเป็นจ ำนวน 4 ล้ำนบำท (2559: จ ำนวน 6 ล้ำนบำท) โดยน ำไปหักจำก
มูลค่ำของสินค้ำคงเหลือที่รับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในระหว่ำงปี 
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ในระหว่ำงปีปัจจุบัน  บริษัทฯได้ขำยที่ดินเปล่ำของบริษัทฯแปลงหนึ่งให้บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน                                          
ในรำคำ 232 ล้ำนบำท (สุทธิจำกค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย) และรับรู้ก ำไรจำกกำรขำยจ ำนวน 127 ล้ำนบำท ใน
ส่วนของก ำไรขำดทุน โดยบริษัทฯได้รับช ำระค่ำที่ดินครบถ้วนและจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิในที่ดิน
ดังกล่ำวให้ผู้ซื้อแล้วในเดือนพฤศจิกำยน 2560 

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริษัทฯมียอดคงเหลือของยำนพำหนะซึ่งได้มำภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน โดยมี
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชีเป็นจ ำนวนเงินประมำณ 3 ล้ำนบำท (2559: จ ำนวน 5 ล้ำนบำท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริษัทฯมีอำคำรและอุปกรณ์จ ำนวนหนึ่งซ่ึงตัดค่ำเส่ือมรำคำหมดแล้วแต่ยังใช้
งำนอยู่ มูลค่ำตำมบัญชีก่อนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสมของสินทรัพย์ดังกล่ำวมีจ ำนวนเงินประมำณ 413 ล้ำนบำท 
(2559: จ ำนวน 405 ล้ำนบำท) 

11. เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น 
    (หน่วย: พันบำท) 
 2560 2559 
เจ้ำหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 210,930 170,586 
เจ้ำหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 70,095 68,373 
เจ้ำหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 2,595 2,839 
เจ้ำหนี้อื่น - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 11,270 8,735 
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย 22,901 25,032 
รวมเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น 317,791 275,565 

12. ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน  
 จ ำนวนเงินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน ซึ่งประกอบด้วยเงินชดเชยพนักงำนเมื่อออกจำกงำน

และผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของพนักงำน ได้แก่ โครงกำรเงินรำงวัลกำรปฏิบัติงำนครบก ำหนดระยะเวลำ 
มีรำยละเอียดดังนี้ 

 (หน่วย: พันบำท) 
 2560 
 โครงกำรเงินชดเชย

พนักงำน              
เม่ือออกจำกงำน 

โครงกำรเงินรำงวัล                                     
กำรปฏิบัติงำน                      

ครบก ำหนดระยะเวลำ รวม 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนต้นปี 21,821 1,112 22,933 
ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน    
ต้นทุนบริกำรในปัจจุบัน  2,869 305 3,174 
ต้นทุนดอกเบ้ีย 611 33 644 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ำยในระหว่ำงปี (3,397) - (3,397) 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนปลำยป ี 21,904 1,450 23,354 
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ในระหว่ำงปีปัจจุบัน  บริษัทฯได้ขำยที่ดินเปล่ำของบริษัทฯแปลงหนึ่งให้บริษัทท่ีไม่เกี่ยวข้องกัน                                          
ในรำคำ 232 ล้ำนบำท (สุทธิจำกค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย) และรับรู้ก ำไรจำกกำรขำยจ ำนวน 127 ล้ำนบำท ใน
ส่วนของก ำไรขำดทุน โดยบริษัทฯได้รับช ำระค่ำที่ดินครบถ้วนและจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิในที่ดิน
ดังกล่ำวให้ผู้ซื้อแล้วในเดือนพฤศจิกำยน 2560 

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริษัทฯมียอดคงเหลือของยำนพำหนะซึ่งได้มำภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน โดยมี
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชีเป็นจ ำนวนเงินประมำณ 3 ล้ำนบำท (2559: จ ำนวน 5 ล้ำนบำท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริษัทฯมีอำคำรและอุปกรณ์จ ำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่ำเสื่อมรำคำหมดแล้วแต่ยังใช้
งำนอยู่ มูลค่ำตำมบัญชีก่อนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสมของสินทรัพย์ดังกล่ำวมีจ ำนวนเงินประมำณ 413 ล้ำนบำท 
(2559: จ ำนวน 405 ล้ำนบำท) 

11. เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น 
    (หน่วย: พันบำท) 
 2560 2559 
เจ้ำหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 210,930 170,586 
เจ้ำหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 70,095 68,373 
เจ้ำหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 2,595 2,839 
เจ้ำหนี้อื่น - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 11,270 8,735 
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย 22,901 25,032 
รวมเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น 317,791 275,565 

12. ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน  
 จ ำนวนเงินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน ซึ่งประกอบด้วยเงินชดเชยพนักงำนเมื่อออกจำกงำน

และผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของพนักงำน ได้แก่ โครงกำรเงินรำงวัลกำรปฏิบัติงำนครบก ำหนดระยะเวลำ 
มีรำยละเอียดดังนี้ 

 (หน่วย: พันบำท) 
 2560 
 โครงกำรเงินชดเชย

พนักงำน              
เม่ือออกจำกงำน 

โครงกำรเงินรำงวัล                                     
กำรปฏิบัติงำน                      

ครบก ำหนดระยะเวลำ รวม 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนต้นปี 21,821 1,112 22,933 
ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน    
ต้นทุนบริกำรในปัจจุบัน  2,869 305 3,174 
ต้นทุนดอกเบ้ีย 611 33 644 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ำยในระหว่ำงปี (3,397) - (3,397) 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนปลำยป ี 21,904 1,450 23,354 
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 (หน่วย: พันบำท) 
 2559 
 โครงกำรเงินชดเชย

พนักงำน              
เม่ือออกจำกงำน 

โครงกำรเงินรำงวัล                                     
กำรปฏิบัติงำน                      

ครบก ำหนดระยะเวลำ รวม 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนต้นปี 20,603 1,238 21,841 
สว่นท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน    
ต้นทุนบริกำรในปัจจุบัน  2,889 314 3,203 
ต้นทุนดอกเบ้ีย 558 36 594 
โอนกลับระหว่ำงปี (1,552) - (1,552) 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ำยในระหว่ำงปี (677) (476) (1,153) 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนปลำยป ี 21,821 1,112 22,933 

 ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนรับรู้ในรำยกำรต่อไปนี้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน  

 (หน่วย: พันบำท) 
 2560 2559 
ต้นทุนขำย  1,451 1,339 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและกำรบริหำร 2,367 906 
รวมค่ำใช้จ่ำยที่รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน 3,818 2,245 

 บริษัทฯคำดว่ำจะจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนภำยใน 1 ปีข้ำงหน้ำ เป็นจ ำนวนประมำณ 
0.7 ล้ำนบำท (2559: จ ำนวน 0.2 ล้ำนบำท)  

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 ระยะเวลำเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักในกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
ของบริษัทฯประมำณ 10 ปี (2559: 10 ป)ี 

 สมมติฐำนที่ส ำคัญในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้ 

 ร้อยละต่อป ี
 2560 2559 

อัตรำคิดลด 2.9 2.9 
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน  4.0 4.0 
อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจ ำนวนพนักงำน 0 - 34.0 0 - 34.0 
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 ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงสมมติฐำนที่ส ำคัญต่อมูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพันผลประโยชน์ระยะยำว
ของพนักงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 สรุปได้ดังนี้ 

  (หน่วย: ล้ำนบำท) 
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 
 โครงกำรเงนิชดเชยพนกังำน 

เมื่อออกจำกงำน 
โครงกำรเงนิรำงวัลกำรปฎิบัติงำน            

ครบก ำหนดระยะเวลำ 
 เพิ่มขึน้ 1% ลดลง 1% เพิ่มขึน้ 1% ลดลง 1% 
อัตรำคิดลด (2.2) 2.5 (0.1) 0.1 
อัตรำกำรขึ้นเงนิเดือน  2.6 (2.3) - - 
อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจ ำนวนพนักงำน (2.4) 2.4 (0.1) 0.1 

   
  (หน่วย: ล้ำนบำท) 
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 
 โครงกำรเงนิชดเชยพนกังำน 

เมื่อออกจำกงำน 
โครงกำรเงนิรำงวัลกำรปฎิบัติงำน            

ครบก ำหนดระยะเวลำ 
 เพิ่มขึน้ 1% ลดลง 1% เพิ่มขึน้ 1% ลดลง 1% 
อัตรำคิดลด (2.1) 2.4 (0.1) 0.1 
อัตรำกำรขึ้นเงนิเดือน  2.4 (2.1) - - 
อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจ ำนวนพนักงำน (2.2) 2.3 (0.1) 0.1 

13. วงเงินสินเชื่อที่ยังมิได้เบิกใช้ 
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 วงเงินสินเช่ือที่บริษัทฯได้รับจำกสถำบันกำรเงินซึ่งยังมิได้เบิกใช้มีจ ำนวนเงิน

ประมำณ 302 ล้ำนบำท (2559: จ ำนวน 312 ล้ำนบำท) 
14. ส ำรองตำมกฎหมำย 
 ภำยใต้บทบัญญัติของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรร

ก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหักด้วยยอด
ขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนส ำรองนี้จะมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ำรอง
ตำมกฎหมำยดังกล่ำวไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเงินปันผลได้ ในปัจจุบัน บริษัทฯได้จัดสรรส ำรองตำมกฎหมำย
ไว้ครบถ้วนแล้ว 
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 ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงสมมติฐำนที่ส ำคัญต่อมูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพันผลประโยชน์ระยะยำว
ของพนักงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 สรุปได้ดังนี้ 

  (หน่วย: ล้ำนบำท) 
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 
 โครงกำรเงนิชดเชยพนกังำน 

เมื่อออกจำกงำน 
โครงกำรเงนิรำงวัลกำรปฎิบัตงิำน            

ครบก ำหนดระยะเวลำ 
 เพิ่มขึน้ 1% ลดลง 1% เพิ่มขึน้ 1% ลดลง 1% 
อัตรำคิดลด (2.2) 2.5 (0.1) 0.1 
อัตรำกำรขึ้นเงนิเดือน  2.6 (2.3) - - 
อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจ ำนวนพนักงำน (2.4) 2.4 (0.1) 0.1 

   
  (หน่วย: ล้ำนบำท) 
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 
 โครงกำรเงนิชดเชยพนกังำน 

เมื่อออกจำกงำน 
โครงกำรเงนิรำงวัลกำรปฎิบัตงิำน            

ครบก ำหนดระยะเวลำ 
 เพิ่มขึน้ 1% ลดลง 1% เพิ่มขึน้ 1% ลดลง 1% 
อัตรำคิดลด (2.1) 2.4 (0.1) 0.1 
อัตรำกำรขึ้นเงนิเดือน  2.4 (2.1) - - 
อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจ ำนวนพนักงำน (2.2) 2.3 (0.1) 0.1 

13. วงเงินสินเชื่อที่ยังมิได้เบิกใช้ 
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 วงเงินสินเช่ือที่บริษัทฯได้รับจำกสถำบันกำรเงินซึ่งยังมิได้เบิกใช้มีจ ำนวนเงิน

ประมำณ 302 ล้ำนบำท (2559: จ ำนวน 312 ล้ำนบำท) 
14. ส ำรองตำมกฎหมำย 
 ภำยใต้บทบัญญัติของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรร

ก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหักด้วยยอด
ขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนส ำรองนี้จะมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ำรอง
ตำมกฎหมำยดังกล่ำวไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเงินปันผลได้ ในปัจจุบัน บริษัทฯได้จัดสรรส ำรองตำมกฎหมำย
ไว้ครบถ้วนแล้ว 
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15. ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ 
 รำยกำรค่ำใช้จ่ำยแบ่งตำมลักษณะประกอบด้วยรำยกำรค่ำใช้จ่ำยที่ส ำคัญดังต่อไปนี้ 

(หน่วย: พันบำท) 
 2560 2559 
วัตถุดิบและวัสดุส้ินเปลืองใช้ไป 893,035 665,042 
เงินเดือน ค่ำแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงำน 130,170 126,063 
ค่ำน้ ำมันเช้ือเพลิงและสำธำรณูปโภค 56,499 54,630 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขนส่ง 23,452 22,875 
ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำย 22,023 19,906 
ค่ำซ่อมแซมและรำยจ่ำยซ่อมบ ำรุง 11,001 10,879 
กำรเปลี่ยนแปลงในสินค้ำส ำเร็จรูป (1,767) 4,117 

16. ภำษีเงินได้ 
 ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 สรุปได้ดังนี้ 

(หน่วย: พันบำท) 
 2560 2559 
ภำษีเงินได้ปัจจุบัน   
ภำษเีงินได้นิติบุคคลส ำหรับปี 16,274 17,022 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี   
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงช่ัวครำว   
   และกำรกลับรำยกำรผลแตกต่ำงช่ัวครำว (462) 378 
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 15,812 17,400 

รำยกำรกระทบยอดระหว่ำงก ำไรทำงบัญชีกับค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้มีดังนี้ 
 (หน่วย: พันบำท) 
 2560 2559 
ก ำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคล 78,649 86,757 
   
อัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 
ก ำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลคณูอัตรำภำษี 15,730 17,351 
ผลกระทบทำงภำษีส ำหรับ   
ค่ำใช้จ่ำยต้องห้ำม 427 166 
ค่ำใช้จ่ำยที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น (345) (117) 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 15,812 17,400 

17 

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี ณ วนัท่ี         
31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 ประกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 2560 2559 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี   
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 4,670 4,587 
รำยกำรปรับลดรำคำทุนของสินคำ้คงเหลือให้เป็นมูลค่ำสุทธิ                            

ท่ีจะไดรั้บ 2,528 3,009 
    ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 1,300 1,533 
ประมำณกำรค่ำใชจ่้ำย 1,137 1,141 
อ่ืน ๆ 28 168 

รวม 9,663 10,438 
หนีสิ้นภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี   

ผลแตกต่ำงจำกกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำทำงบญัชีและภำษี (7,657) (8,512) 
อ่ืน ๆ (402) (784) 

รวม (8,059) (9,296) 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ 1,604 1,142 

17. ก ำไรต่อหุ้น 
 ก ำไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยหำรก ำไรส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก ำไรขำดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของหุน้สำมญัท่ีออกอยูใ่นระหวำ่งปี 

18. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุด

ดำ้นกำรด ำเนินงำนไดรั้บและสอบทำนอยำ่งสม ่ำเสมอเพื่อใชใ้นกำรตดัสินใจในกำรจดัสรรทรัพยำกรให้กบั
ส่วนงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน 

 บริษทัฯด ำเนินกิจกำรในส่วนงำนทำงธุรกิจในกำรผลิตและจ ำหน่ำยแผน่พลำสติกอะคริลิค (Acrylic sheets) 
แผน่เอบีเอส (Acrylonitrile Butadiene Styrene sheets) แผน่ไฮอิมแพค (High Impact Polystyrene sheets) 
และแผ่นพลำสติกระบบรีดอ่ืน ๆ (other extruded plastic sheets) ผลิตภัณฑ์เหล่ำน้ีแต่ละชนิดถือเป็น       
ส่วนหน่ึงของธุรกิจประเภทเดียวกนั จึงถือเป็นส่วนงำนด ำเนินงำนส่วนงำนเดียว ดงันั้น รำยได ้ก ำไรจำก
กำรด ำเนินงำน และสินทรัพย์ทั้ งหมดท่ีแสดงอยู่ในงบกำรเงิน จึงถือเป็นกำรรำยงำนตำมส่วนงำน
ด ำเนินงำนแลว้ 
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ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี ณ วนัท่ี         
31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 ประกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 2560 2559 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี   
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 4,670 4,587 
รำยกำรปรับลดรำคำทุนของสินคำ้คงเหลือให้เป็นมูลค่ำสุทธิ                            

ท่ีจะไดรั้บ 2,528 3,009 
    ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 1,300 1,533 
ประมำณกำรค่ำใชจ่้ำย 1,137 1,141 
อ่ืน ๆ 28 168 

รวม 9,663 10,438 
หนีสิ้นภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี   

ผลแตกต่ำงจำกกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำทำงบญัชีและภำษี (7,657) (8,512) 
อ่ืน ๆ (402) (784) 

รวม (8,059) (9,296) 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ 1,604 1,142 

17. ก ำไรต่อหุ้น 
 ก ำไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยหำรก ำไรส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก ำไรขำดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของหุน้สำมญัท่ีออกอยูใ่นระหวำ่งปี 

18. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุด

ดำ้นกำรด ำเนินงำนไดรั้บและสอบทำนอยำ่งสม ่ำเสมอเพื่อใชใ้นกำรตดัสินใจในกำรจดัสรรทรัพยำกรให้กบั
ส่วนงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน 

 บริษทัฯด ำเนินกิจกำรในส่วนงำนทำงธุรกิจในกำรผลิตและจ ำหน่ำยแผน่พลำสติกอะคริลิค (Acrylic sheets) 
แผน่เอบีเอส (Acrylonitrile Butadiene Styrene sheets) แผน่ไฮอิมแพค (High Impact Polystyrene sheets) 
และแผ่นพลำสติกระบบรีดอ่ืน ๆ (other extruded plastic sheets) ผลิตภัณฑ์เหล่ำน้ีแต่ละชนิดถือเป็น       
ส่วนหน่ึงของธุรกิจประเภทเดียวกนั จึงถือเป็นส่วนงำนด ำเนินงำนส่วนงำนเดียว ดงันั้น รำยได ้ก ำไรจำก
กำรด ำเนินงำน และสินทรัพย์ทั้ งหมดท่ีแสดงอยู่ในงบกำรเงิน จึงถือเป็นกำรรำยงำนตำมส่วนงำน
ด ำเนินงำนแลว้ 
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 ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศำสตร์ 

 รำยได้จำกกำรขำยและรำยได้ค่ำบริกำรก ำหนดขึ้นตำมสถำนที่ตั้งของลูกค้ำส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 
2560 และ 2559 มีดังต่อไปนี้ 

(หน่วย: ล้ำนบำท) 
 2560 2559 
ประเทศไทย 646 554 
ต่ำงประเทศ 483 476 
รวม 1,129 1,030 

 ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ำรำยใหญ่ 

 ในปี 2560 และ 2559 บริษัทฯไม่มีรำยได้จำกลูกค้ำรำยใดที่มีมูลค่ำเท่ำกับหรือมำกกว่ำร้อยละ 10 ของ
รำยได้ของกิจกำร 

19. กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ 
 บริษัทฯและพนักงำนบริษัทฯได้ร่วมกันจัดต้ังกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพขึ้นตำมพระรำชบัญญัติกองทุนส ำรอง

เลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 และเข้ำเป็นกองทุนจดทะเบียนโดยได้รับอนุมัติจำกกระทรวงกำรคลังเมื่อวันที่               
1 มิถุนำยน พ.ศ. 2542 โดยบริษัทฯและพนักงำนจะจ่ำยสมทบเข้ำกองทุนเป็นรำยเดือนในอัตรำร้อยละ 3 
หรือ 5 หรือ 7 ของเงินเดือน กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพนี้บริหำรโดยผู้จัดกำรกองทุนรับอนุญำตแห่งหนึ่งและ
จะจ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่อพนักงำนนั้นออกจำกงำนตำมระเบียบว่ำด้วยกองทุนของบริษัทฯ  ในระหว่ำงปี 
2560 บริษัทฯรับรู้เงินสมทบดังกล่ำวเป็นค่ำใช้จ่ำยจ ำนวน 4 ล้ำนบำท (2559: จ ำนวน 4 ล้ำนบำท) 

20. เงินปันผล 
เงินปันผล อนุมัติโดย เงินปันผลจ่ำย เงินปันผลจ่ำยต่อหุ้น 

  (ล้ำนบำท) (บำทต่อหุ้น) 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560   
เงินปันผลประจ ำปี 2559 ที่ประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุ้น            

เมื่อวันที่ 27 เมษำยน 2560 60.8 0.5 
เงินปันผลระหว่ำงกำล
ส ำหรับปี 2560 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกำยน 2560 60.7 0.5 

รวมเงินปันผลส ำหรับปี 2560  121.5 1.0 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559   
เงินปันผลประจ ำปี 2558 ที่ประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุ้น            

เมื่อวันที่ 26 เมษำยน 2559 48.6 0.4 

19 

21. ภำระผูกพันและหนี้สินที่อำจเกิดขึ้น 
21.1 ภำระผูกพันเกี่ยวกับสัญญำเช่ำด ำเนินงำนและสัญญำบริกำร  
 บริษัทฯได้เข้ำท ำสัญญำเช่ำด ำเนินงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรเช่ำอำคำรและสัญญำจ้ำงบริกำรต่ำง ๆ อำยุของ

สัญญำมีระยะเวลำตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี 

 บริษัทฯมีจ ำนวนเงินขั้นต่ ำที่ต้องจ่ำยในอนำคตทั้งส้ินภำยใต้สัญญำเช่ำด ำเนินงำนและสัญญำบริกำรดังนี้ 
(หน่วย: ล้ำนบำท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 
 2560 2559 
จ่ำยช ำระ   

ภำยใน 1 ปี 2 2 
มำกกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ป ี 2 - 

21.2 กำรค้ ำประกัน 
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริษัทฯมีหนังสือค้ ำประกันซึ่งออกโดยธนำคำรในนำมบริษัทฯเหลืออยู่เป็น

จ ำนวน 7 ล้ำนบำท (2559: จ ำนวน 7 ล้ำนบำท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภำระผูกพันทำงปฏิบัติบำงประกำร
ตำมปกติธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อค้ ำประกันกำรใช้ไฟฟ้ำและอื่น ๆ 

22. เครื่องมือทำงกำรเงิน 
22.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 เคร่ืองมือทำงกำรเงินที่ส ำคัญของบริษัทฯตำมที่นิยำมอยู่ในมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 107 “กำรแสดง

รำยกำรและกำรเปิดเผยข้อมูลส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
เงินลงทุนช่ัวครำว ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น และหนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
กำรเงิน บริษัทฯมีควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเคร่ืองมือทำงกำรเงินดังกล่ำวและมีนโยบำยกำรบริหำร                     
ควำมเสี่ยงดังนี้ 

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ 
บริษัทฯมีควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สินเช่ือที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น ฝ่ำยบริหำรควบคุม                         
ควำมเสี่ยงนี้โดยกำรก ำหนดให้มีนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุมสินเช่ือที่เหมำะสม ดังนั้นบริษัทฯจึงไม่    
คำดว่ำจะได้รับควำมเสียหำยที่เป็นสำระส ำคัญจำกกำรให้สินเช่ือ นอกจำกนี้ กำรให้สินเช่ือของบริษัทฯไม่
มีกำรกระจุกตัวเนื่องจำกบริษัทฯมีฐำนของลูกค้ำที่หลำกหลำยและมีอยู่จ ำนวนมำกรำย จ ำนวนเงินสูงสุดที่
บริษัทฯอำจต้องสูญเสียจำกกำรให้สินเช่ือคือมูลค่ำตำมบัญชีของลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่นที่แสดงอยู่ใน
งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
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21. ภำระผูกพันและหนี้สินที่อำจเกิดขึ้น 
21.1 ภำระผูกพันเกี่ยวกับสัญญำเช่ำด ำเนินงำนและสัญญำบริกำร  
 บริษัทฯได้เข้ำท ำสัญญำเช่ำด ำเนินงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรเช่ำอำคำรและสัญญำจ้ำงบริกำรต่ำง ๆ อำยุของ

สัญญำมีระยะเวลำตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี 

 บริษัทฯมีจ ำนวนเงินขั้นต่ ำที่ต้องจ่ำยในอนำคตทั้งส้ินภำยใต้สัญญำเช่ำด ำเนินงำนและสัญญำบริกำรดังนี้ 
(หน่วย: ล้ำนบำท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 
 2560 2559 
จ่ำยช ำระ   

ภำยใน 1 ปี 2 2 
มำกกว่ำ 1 ป ีแต่ไม่เกิน 3 ปี 2 - 

21.2 กำรค้ ำประกัน 
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริษัทฯมีหนังสือค้ ำประกันซึ่งออกโดยธนำคำรในนำมบริษัทฯเหลืออยู่เป็น

จ ำนวน 7 ล้ำนบำท (2559: จ ำนวน 7 ล้ำนบำท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภำระผูกพันทำงปฏิบัติบำงประกำร
ตำมปกติธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อค้ ำประกันกำรใช้ไฟฟ้ำและอื่น ๆ 

22. เครื่องมือทำงกำรเงิน 
22.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 เคร่ืองมือทำงกำรเงินที่ส ำคัญของบริษัทฯตำมที่นิยำมอยู่ในมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 107 “กำรแสดง

รำยกำรและกำรเปิดเผยข้อมูลส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
เงินลงทุนช่ัวครำว ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น และหนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
กำรเงิน บริษัทฯมีควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเคร่ืองมือทำงกำรเงินดังกล่ำวและมีนโยบำยกำรบริหำร                     
ควำมเสี่ยงดังนี้ 

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ 
บริษัทฯมีควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สินเช่ือที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น ฝ่ำยบริหำรควบคุม                         
ควำมเสี่ยงนี้โดยกำรก ำหนดให้มีนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุมสินเช่ือที่เหมำะสม ดังนั้นบริษัทฯจึงไม่    
คำดว่ำจะได้รับควำมเสียหำยที่เป็นสำระส ำคัญจำกกำรให้สินเช่ือ นอกจำกนี้ กำรให้สินเช่ือของบริษัทฯไม่
มีกำรกระจุกตัวเนื่องจำกบริษัทฯมีฐำนของลูกค้ำที่หลำกหลำยและมีอยู่จ ำนวนมำกรำย จ ำนวนเงินสูงสุดที่
บริษัทฯอำจต้องสูญเสียจำกกำรให้สินเช่ือคือมูลค่ำตำมบัญชีของลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่นที่แสดงอยู่ใน
งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
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ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ีย 
บริษัทฯมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยที่ส ำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝำกสถำบันกำรเงินและหนี้สินตำม
สัญญำเช่ำกำรเงิน สินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินส่วนใหญ่มีอัตรำดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตำมอัตรำตลำด
หรือมีอัตรำดอกเบี้ยคงที่ซ่ึงใกล้เคียงกับอัตรำตลำดในปัจจุบัน ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยของบริษัทฯจึง
อยู่ในระดับต่ ำ  

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 สินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่ส ำคัญสำมำรถจัดตำมประเภท
อัตรำดอกเบี้ย และส ำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่มีอัตรำดอกเบี้ยคงที่ สำมำรถแยกตำมวันที่
ครบก ำหนดหรือวันที่มีกำรก ำหนดอัตรำดอกเบี้ยใหม่ (หำกวันที่มีกำรก ำหนดอัตรำดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน)              
ได้ดังนี้  
 (หน่วย: ล้ำนบำท) 

 2560 

 
อัตรำ               

ดอกเบี้ยคงที ่ อัตรำดอกเบีย้   อัตรำ 
 ภำยใน  ปรับขึ้นลง ไม่มี  ดอกเบี้ย 
 1 ป ี 1 ถึง 5 ปี ตำมรำคำตลำด อัตรำดอกเบีย้ รวม ที่แท้จริง 
      (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 180 - 135 - 315 0.15 - 1.05 
เงินลงทุนช่ัวครำว 1 - - - 1 1.25 
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น - - - 264 264 - 
 181 - 135 264 580  
หนี้สินทำงกำรเงิน       
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น - - - 318 318 - 
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 1 1 - - 2 0.32 - 0.66 
 1 1 - 318 320  
  
 (หน่วย: ล้ำนบำท) 

 2559 

 
อัตรำ               

ดอกเบี้ยคงที ่ อัตรำดอกเบีย้   อัตรำ 
 ภำยใน  ปรับขึ้นลง ไม่มี  ดอกเบี้ย 
 1 ป ี 1 ถึง 5 ปี ตำมรำคำตลำด อัตรำดอกเบีย้ รวม ที่แท้จริง 
      (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 140 - 99 - 239 0.15 - 1.44 
เงินลงทุนช่ัวครำว 1 - - - 1 1.38 
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น - - - 239 239 - 
 141 - 99 239 479  
หนี้สินทำงกำรเงิน       
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น - - - 276 276 - 
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 1 2 - - 3 0.32 - 0.66 
 1 2 - 276 279  
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ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
 บริษัทฯมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่ส ำคัญอันเกี่ยวเนื่องจำกกำรซื้อหรือขำยสินค้ำเป็นเงินตรำ

ต่ำงประเทศ บริษัทฯได้ตกลงท ำสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ ซึ่งส่วนใหญ่มีอำยุสัญญำไม่
เกินหนึ่งปีเพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 บริษัทฯมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่เป็น
สกุลเงินตรำต่ำงประเทศดังนี้ 

สกุลเงิน สินทรัพย์ทำงกำรเงิน  หนี้สินทำงกำรเงิน อัตรำแลกเปลี่ยนเฉลี่ย                             
 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
 (ล้ำน) (ล้ำน) (ล้ำน) (ล้ำน) (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกำ 2.7 2.1 1.0 0.6 32.6809 35.8307 
เหรียญออสเตรเลีย 0.7 0.8 - 0.1 25.4772 25.9362 
เยน - - 18.4 14.2 0.2898 0.3080 
ยูโร - - - 0.1 39.0273 37.7577 

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 บริษัทฯมีสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำคงเหลือดังนี้ 
2560 

สกุลเงิน จ ำนวนท่ีขำย อัตรำแลกเปลี่ยนตำมสัญญำ  วันครบก ำหนดตำมสัญญำ 
 (ลำ้น) (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)  

เหรียญสหรัฐอเมริกำ 0.3 32.44084 20 เมษำยน 2561 
 

2559 
สกุลเงิน จ ำนวนท่ีขำย อัตรำแลกเปลี่ยนตำมสัญญำ  วันครบก ำหนดตำมสัญญำ 

 (ล้ำน) (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกำ 1.1 34.7944 - 35.6150 31 มีนำคม 2560 ถึง  

15 พฤษภำคม 2560 

22.2 มูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน 
 เนื่องจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น เงินฝำกสถำบันกำรเงิน                        

มีอัตรำดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตรำดอกเบี้ยในตลำด บริษัทฯจึงประมำณมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำง
กำรเงินใกล้เคียงกับมูลค่ำตำมบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
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ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
 บริษัทฯมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนท่ีส ำคัญอันเกี่ยวเนื่องจำกกำรซื้อหรือขำยสินค้ำเป็นเงินตรำ

ต่ำงประเทศ บริษัทฯได้ตกลงท ำสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ ซึ่งส่วนใหญ่มีอำยุสัญญำไม่
เกินหนึ่งปีเพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 บริษัทฯมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่เป็น
สกุลเงินตรำต่ำงประเทศดังนี้ 

สกุลเงิน สินทรัพย์ทำงกำรเงิน  หนี้สินทำงกำรเงิน อัตรำแลกเปลี่ยนเฉลี่ย                             
 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
 (ล้ำน) (ล้ำน) (ล้ำน) (ล้ำน) (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกำ 2.7 2.1 1.0 0.6 32.6809 35.8307 
เหรียญออสเตรเลีย 0.7 0.8 - 0.1 25.4772 25.9362 
เยน - - 18.4 14.2 0.2898 0.3080 
ยูโร - - - 0.1 39.0273 37.7577 

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 บริษัทฯมีสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำคงเหลือดังนี้ 
2560 

สกุลเงิน จ ำนวนท่ีขำย อัตรำแลกเปลี่ยนตำมสัญญำ  วันครบก ำหนดตำมสัญญำ 
 (ลำ้น) (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)  

เหรียญสหรัฐอเมริกำ 0.3 32.44084 20 เมษำยน 2561 
 

2559 
สกุลเงิน จ ำนวนท่ีขำย อัตรำแลกเปลี่ยนตำมสัญญำ  วันครบก ำหนดตำมสัญญำ 

 (ล้ำน) (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกำ 1.1 34.7944 - 35.6150 31 มีนำคม 2560 ถึง  

15 พฤษภำคม 2560 

22.2 มูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน 
 เนื่องจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯจัดอยู่ในประเภทระยะส้ัน เงินฝำกสถำบันกำรเงิน                        

มีอัตรำดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตรำดอกเบี้ยในตลำด บริษัทฯจึงประมำณมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำง
กำรเงินใกล้เคียงกับมูลค่ำตำมบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
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23. กำรบริหำรจัดกำรทุน  
วัตถุประสงค์ในกำรบริหำรจัดกำรทุนที่ส ำคัญของบริษัทฯคือกำรจัดให้มีซึ่งโครงสร้ำงทุนที่เหมำะสมเพื่อ
สนับสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯและเสริมสร้ำงมูลค่ำกำรถื อ หุ้นให้กับผู้ถือ หุ้น  โดย ณ 
วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริษัทฯมีอัตรำส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ำกับ 0.61:1 (2559: 0.48:1) 

24. เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน  
เมื่อวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2561 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯได้มีมติให้เสนอจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
ในอัตรำหุ้นละ 0.30 บำท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 36.45 ล้ำนบำท โดยบริษัทฯจะน ำเสนอต่อที่ประชุม
สำมัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯประจ ำปี 2561 เพื่อพิจำรณำอนุมัติต่อไป 

25. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 

 งบกำรเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมกำรบริษัทฯ เมื่อวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2561 
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