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สารจากประธานคณะกรรมการบริษัท                                                  

ดร.เบนจามิน เจมส์ แฮร์รีส                                                     
(ประธานกรรมการ)

เศรษฐกิจไทยยังคงเติบโตหรือใกล้เคียงกับท่ีคาดการณ์อัตราการ
เติบโตของ GDP ในช่วงปี 2561 อัตราการขยายตัวตลอดทั้งปี 2560 
ใกล้เคียงกับที่คาดการณ์ไว้ที่ 4% ตามที่รายงานไว้ในปีที่แล้ว ขณะ
ท่ีรายงานอัตราการเติบโตรายไตรมาสตลอดท้ังปีแปรผนัและลดลงใน
ไตรมาสที่ 3 ความคาดหวังจากนักวิจารณ์ ณ เวลาที่เขียนคืออัตรา
การเตบิโตไตรมาสท่ี 4 นัน้แข็งแกร่งโดยมกีารประมาณการการเติบโต
ทั้งปีที่สูงกว่าหรือเล็กน้อยกว่า 4%

การเติบโตของ GDP ในปี 2561 นั้นมาจากการเติบโตของการ 
สง่ออก การท่องเท่ียว อสงัหาริมทรพัย ์และการลงทุนโครงสรา้งพ้ืนฐาน  
ปัจจัยภายนอกเช่น สงครามการค้า ท่ีกำาลังดำาเนินอยู่ระหว่างจีน 
และสหรัฐอเมริกา Brexit และความไม่แน่นอนของโซนสหภาพยุโรปอ่ืนๆ 
ความผันผวนของค่าเงินในตลาดเกิดใหม่เช่น ตุรกี อินโดนีเซีย 
ฟิลิปปินส์ และอินเดียความไม่แน่นอนทางการเมืองในเวเนซุเอลา 
และนำามาซ่ึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากความไม่แน่นอนของ 
ราคาน้ำามันท่ีมีแนวโน้มจะกดดันต่อเศรษฐกิจไทยในปี 2562  
การคาดการณ์ว่าการท่องเท่ียวจะยังคงเติบโตต่อเนื่องในปี 2562  
และการเติบโตด้านการดูแลสุขภาพ (เอกชน) ค้าปลีก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งออนไลน์ โดยสอดคล้องกับรัฐบาลที่นำาการลงทุนโครงสร้าง
พ้ืนฐานอย่างต่อเนื่อง ภาคเศรษฐกิจย่อมๆ รวมถึงภาคเกษตร 
และยานยนต์ การเติบโตของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์คาดว่าจะได้รับ
ผลกระทบจากการขึ้นอัตราดอกเบี้ย

การเติบโตของรายได้การพักอาศัยแบบขายถ่ายเทได้คาดว่าจะ
ทรงตัวเนื่องจากในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมาโดยค่าแรงเพ่ิมขึ้นชดเชยกับ
ภาวะเงินเฟ้อ

ตามดุลยภาพความคาดหวังการเติบโตของ GDP มีการรายงานที่ต่ำา
กวา่ในปี 2562 (ในช่วง 3.8 ถงึ 4.0%) และมแีนวโนม้ลดลงในปี 2563

อัตราการเตบิโตในสว่นท่ีจะสง่ผลกระทบโดยตรงตอ่ผลการดำาเนนิงาน
ของ TPA คือธรุกจิอสงัหาริมทรพัย์ (สขุภณัฑ)์ คา้ปลกี (ป้ายโฆษณา) 
โครงสร้างพื้นฐาน (ป้าย แผ่นกันเสียง) ยานยนต์

ตามท่ีปรากฏชัดเจนจากงบการเงินของ บริษัท ปี 2018 เป็นปีท่ี
ยากลำาบากอย่างมากสำาหรับ TPA ในรายงานนี้เม่ือปีท่ีแล้วผมได้
ตั้งข้อสังเกตว่าความไม่สมดุลของอุปสงค์และอุปทานท่ัวโลกใน  
Methyl Methacrylate (MMA) ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของ TPA สำาหรับ 
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บริษัท  ไทยโพ
ลีอะคริลิค  จำ�กัด  (มห�ชน)

การผลิตแผ่นเหล็กส่งผลให้ราคา MMA สูงขึ้นอย่างรุนแรง ความไม่สมดุลนี้ยังคงดำาเนินต่อไปจนถึงปีพ.ศ. 2561 ด้วยราคาเริ่ม
ต้นที่ในไตรมาสที่ 3 ซึ่งเป็นเวลาที่ราคา MMA สูงถึงระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ในขณะที่ผู้บริหารของ TPA พยายามที่จะรักษา
อัตรากำาไรให้มากท่ีสดุเท่าท่ีจะเป็นไปไดส้ิง่นีซ่ึ้งเป็นเรือ่งยากมากท่ามกลางภาวะของอปุทานท่ีมีลน้เหลอื และการแข่งขันท่ีรนุแรง
ในตลาดในประเทศ ปริมาณและรายได้ในปี 2561 สำาหรับแผ่นของเราจึงน้อยกว่าที่คาดการณ์และน้อยกว่าในปี 2560

ในช่วงที่ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ TPA (แผ่นรีดขึ้นรูป) นั้นยังมีอัตรากำาไรต่อเนื่องและแรงกดดันที่เกิดจากราคาวัตถุดิบและการผลิต
ภายในประเทศของผูบ้รโิภค ฝา่ยบรหิารของบรษัิท ไดด้ำาเนนิการอยา่งตอ่เนือ่งกบัธรุกจิใหมแ่ละโปรแกรมการพัฒนาผลติภณัฑ์ใหม ่
รวมถึงจำานวนของสิ่งเหล่านี้ส่งผลให้ยอดขายใหม่ซึ่งต้องชดเชยปริมาณที่หายไปเล็กน้อยจากผลิตภัณฑ์ดั้งเดิม

ภาพรวม บริษัท ฯ มีรายได้จากการขายในปี 2561 จำานวน 1,149 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำานวน 1,129 ล้านบาท น่าเสียดาย
ทีต่้นทนุวัตถุดิบทีสู่งขึ้นอย่างมากและการแขง่ขนัด้านราคาทีรุ่นแรงดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น บริษทั มขีาดทนุจำานวน 49.3 ล้านบาท
เม่ือเทียบกบักำาไรของปีท่ีแลว้กอ่นหักภาษีเงนิได ้78.6 ลา้นบาทสว่นแบ่งกำาไรแสดงเป็นร้อยละของรายไดจ้ากการขายแผ่นอะครลิคิ 
หล่อลดลงเป็น 3.7% เมื่อเทียบกับปี 2017 เมื่ออัตรา 4.1%

คณะกรรมการและผูบ้รหิารยังคงทำางานอย่างตอ่เนือ่งเพ่ือเสรมิสรา้งการกำากบัดแูลและการควบคมุภายในของ TPA ในช่วงปี 2561 
ซ่ึงเป็นสว่นหนึง่ของโครงการตอ่ตา้นการทุจรติอย่างต่อเนือ่ง ความสำาเรจ็ท่ีโดดเดน่อ่ืน ๆ  ในปี 2561 ไดแ้ก ่การรับรองความสำาเรจ็
ของบริษัท ตามมาตรฐาน ISO14001 (การจัดการสิ่งแวดล้อม) และการรับรองมาตรฐาน ISO9001: 2015 ที่ได้รับการแก้ไข

มองไปข้างหน้า บริษัท คาดว่าราคาวัตถุดิบหลัก (โดยเฉพาะ MMA) จะลดลงในปี 2562 เนื่องจากกำาลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นและ
อุปสงค์ที่ลดลง ที่กล่าวว่าการหดตัวของตลาดสำาหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ MMA เป็นผลมาจากราคาที่สูงเป็นประวัติการณ์มีแนวโน้มที่
จะส่งผลกระทบต่อปริมาณและการแข่งขันในตลาดท้องถิ่นคาดว่าจะส่งผลให้ราคาของผลิตภัณฑ์ TPA ลดลง การจัดการดังกล่าว
คือการดำาเนินการขั้นพื้นฐานคณะกรรมการตรวจสอบนำาโดยรูปแบบธุรกิจฐานต้นทุนและตลาดในช่วงครึ่งแรกของปี 2562 โดยมี
วัตถุประสงค์หลักในการฟื้นฟูผลกำาไรและและเป็นบทพิสูจน์ของแผนการดำาเนินงานในอนาคตด้วย

กลา่วโดยสรปุตามท่ีไดอ้ธบิายไว้ในปี 2561 เป็นปีท่ียากลำาบากเป็นพิเศษสำาหรบั บริษัท เนือ่งจากปัจจยัหลายประการ แตโ่ดยหลกั
มาจากตน้ทุนวตัถดุบิภายนอก การแข่งขันดา้นราคาท่ีรุนแรงในตลาดและความตอ้งการของตลาดท่ีลดลงอย่างตอ่เนือ่ง ฝา่ยบรหิาร
ของบรษัิท ซึง่ไดร้บัการสนบัสนนุอย่างเตม็ท่ีจากคณะกรรมการบรษัิท มีความมุ่งม่ันท่ีจะย้อนกลบัการลดลงของผลการดำาเนนิงาน 
และฟื้นฟูบริษัท ให้กลับมามีกำาไร

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายท่ีให้การสนับสนุน โดยเฉพาะอย่างย่ิง 
ผมขอขอบคุณคุณสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี กรรมการผู้จัดการ TPA ซึ่งจะเกษียณอายุในเดือนเมษายน 2562 คุณสุจิตร์ดำารงตำาแหน่ง
สองวาระเนื่องจากได้ดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการร่วมด้วย ภายใต้การนำาของคุณสุจิตร บริษัท ทำากำาไรได้อย่างน่าเช่ือถือและ
ปลอดภยัเพ่ือผลประโยชนข์องผูถ้อืหุ้นเป็นเวลาหลายปี ในท่ีสดุและท่ีสำาคญัผมขอขอบคณุผูบ้รหิารและพนกังานของ บรษัิท สำาหรบั 
ความพยายามท่ียอดเยี่ยมและการทำางานอย่างหนักตลอดท้ังปีในสถานการณ์ท่ียากลำาบากในการดำาเนินงานโรงงานท่ีมีความ 
น่าเชื่อถือและปลอดภัยเพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าสามารถได้รับบริการและผลิตภัณฑ์ที่มีความน่าเชื่อถือได้
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สารจากกรรมการผู้จัดการ

นาย สุจิตร ศรีเวทย์บดี                                                    
(กรรมการผู้จัดการและรองประธานกรรมการ)

เรียน   ท่านผู้ถือหุ้น 

นับเป็นปีแห่งความผันผวนของผลการดำาเนินการของบริษัทตลอด
ระยะเวลากว่าหนึ่งปีตั้งแต่ปี 2560 จนจวบสิ้นสุดปี 2561 ที่บริษัท
ซ่ึงก็เช่นเดียวกับผู้ประกอบการผลิตแผ่นอะคริลิคในประเทศและ
ในภูมิภาคเอเซียท่ีได้รับผลกระทบอย่างมากในภาวการณ์ท่ีราคา
วัตถุดิบหลัก MMA ได้ทะยานสูงข้ึนแทบทุกเดือนในขณะท่ีทาง
บริษัทและผู้ผลิตรายอื่นๆ ก็ไม่สามารถปรับราคาขายแผ่นอะคริลิค
ได้มากเท่าต้นทุนการผลิตท่ีเพ่ิมสูงข้ึนมากอันเนื่องจากผลกระทบ
ท้ังภาวะเศรษฐกิจท้ังในประเทศและต่างประเทศท่ีฝืดเคืองและภาวะ 
การแข่งขันด้านราคาที่ค่อนข้างรุนแรงอย่างต่อเนื่อง

โดยภาพรวมบริษัทมีรายได ้รวมในปีท่ีผา่นมาท้ังสิน้ 1,167 ลา้นบาท 
ต่ำากวา่รายไดก้ารขายในปี 2560 ท่ี 1,275 ลา้นบาท ลดลงจากปีกอ่น
เป็นเงินทั้งสิ้น 108 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 8.4 ส่งผลให้บริษัท 
มีผลดำาเนนิงานขาดทุนท่ี 39.0 ลา้นบาท ท้ังนีมี้สาเหตหุลกัดังต่อไปนี้

1. จากยอดขายท่ีลดลงอันเกิดจากภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตัวลงท้ัง
ตลาดในประเทศและต่างประเทศ และ

2. ผลกำาไรเบ้ืองตน้ลดต่ำาลงอันมีสาเหตหุลกัมาจากตน้ทุนการผลติ
ท่ีสงูข้ึนจากราคาวตัถดุบิท่ีเพ่ิมสงูข้ึนจากปีกอ่นรวมท้ังภาวะการ
แข่งขันท่ีค่อนข้างรุนแรงซ่ึงทำาให้บริษัทไม่สามารถปรับราคา
ขายตามราคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นได้  

แนวโน้มการเติบโตและการขยายตวัทางธรุกิจในปีหนา้:  เป็นท่ีคลาย
ความกังวลในระดับหนึ่งท่ีแนวโน้มราคาวัตถุดิบหลัก MMA และ
ราคาเม็ดพลาสติกอ่ืนๆมีการอ่อนตัวลดลงในนัยสำาคัญจากปัจจัย 
ของอุปสงค์อุปทานท่ีผู้ใช้วัตถุดิบดังกล่าวในจีนเริ่มลดการบริโภคลง
จากการชะลอตวัลงบริโภคภายในประเทศและการชะลอตวัลงของการ 
สง่ออกของจนีไปยังตลาดต่างประเทศ อีกท้ังมีผูผ้ลติ MMA รายใหม่ 
ในตะวันออกกลางซ่ึงมีกำาลังการผลิต MMA เพ่ิมจากเดิมอีกหลาย
แสนตันต่อปีจึงทำาให้ราคาวัตถุดิบดังกล่าวปรับตัวลดลงและยังมี 
แนวโน้มลดลงต่อเนื่องในปี 2562 นี้ ซึ่งบริษัทจะต้องติดตามสถาน
การการแข่งขันทั้งในตลาดในประเทศและต่างประเทศให้ใกล้ชิดและ
พร้อมท่ีจะกำาหนดกลยทุธการแข่งขันในภาวะการท่ีราคาวตัถดุบิหลกั
ดังกล่าวอยู่ในช่วงขาลง
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บริษัท  ไทยโพ
ลีอะคริลิค  จำ�กัด  (มห�ชน)

ถึงแม้ในปีท่ีผ่านมาบริษัทมีอุปสรรคมากมายท่ีจะเพิ่มรายได้จากการขายในภาวะการแข่งขันและราคาวัตถุดิบท่ีทะยานข้ึน 
ตอ่เนิอ่งจากปีกอ่นดงัท่ีกลา่วมาข้างตน้ แตผู่บ้รหิารของบรษัิทก็ไดส้ร้างความสำาเรจ็ในภารกจิท่ีจะผลกัดันการพัฒนาผลติภณัฑ์ใหม่ 
ท่ีมีมูลค่าการตลาดสูงข้ึน แม้บางโครงการอาจมีอุปสรรคและมีความล่าช้ากว่าแผนท่ีกำาหนดไว้ก็ตาม ท่ีสุดก็มีความพร้อม 
ในการกำาหนดแผนการวางตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ท้ังในสายการผลิตแผ่นอะคริลิค(cast acrylic product) และในสายการผลิต 
แผน่ระบบเครือ่งรดี (extrusion products)ในช่วงกลางปี 2561 ซ่ึงคาดวา่โครงการดงักลา่วจะมีสว่นสรา้งรายได้การขายและผลกำาไร
ที่เพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป ซึ่งโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มดังกล่าวนี้นับเป็นงานที่เกิดขึ้นจากทีมงานพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และธุรกิจใหม่ของบริษัท (New Products & New Business Development Team) ซึงได้ทำาการศึกษาข้อมูลและทำางาน
ใกล้ชิดกับลูกค้าเพ่ือนำามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป็นสำาคัญ ซ่ึงภารกิจเหล่านี้เป็นภารกิจท่ีมีความ 
ตอ่เนือ่งระยะยาวท้ังนีเ้พ่ือตอบโจทย์ของลกูคา้และเพ่ือผลประโยชนข์องผูมี้สว่นไดส้ว่นเสยี (stakeholders) ของบริษัทในระยะยาว

ขอถือโอกาสนี้ขอบพระคุณผู้มีพระคุณและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเจ้าหน้าที่พนักงาน
บรษัิททุกท่านท่ีมีสว่นรว่มในการทำาหนา้ท่ีของตนดว้ยความรับผดิชอบตอ่หนา้ท่ีและองคก์รของเราในท่ามกลางปัญหาและอุปสรรค
ตลอดปีที่ผ่านมา
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คณะกรรมการบริษัท                                                  

1. ดร.เบนจามิน เจมส์ แฮร์รีส ประธานคณะกรรมการ

2. นายสุจิตร   ศรีเวทย์บดี กรรมการผู้จัดการ และรองประธานกรรมการ

3. นายรักชัย   สกุลธีระ กรรมการบริหาร/ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท

4. นายทาโมสึ   ทามากิ กรรมการบริหารงาน

5. นางแคโรไลร์  ไพร์เออร์ กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหาร

6. ดร.อนุพันธ์  กิจนิจชีวะ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

7. นายแจน แดม  ปีเดอร์เซ่น กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

8. นายกุลเวช  เจนวัฒนวิทย์ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

9. นายคริสเตียน โมลเล่อร์ ลอร์เซ่น กรรมการที่ไม่มีส่วนบริหาร

1 2 3

7 8 9

4 5 6
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บริษัท  ไทยโพ
ลีอะคริลิค  จำ�กัด  (มห�ชน)

คณะผู้บริหาร                                            

1. นายสุจิตร   ศรีเวทย์บดี กรรมการผู้จัดการ

2. นายรักชัย   สกุลธีระ ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

3. นายวิวัฒน์   หอมละออ ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน

4. นายธนวัฒน์   กลุประเสรฐิรตัน์ 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

1 2 3

7 8 9

4 5 6

10
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คณะผู้บริหาร                                            คณะผู้บริหาร                                            

11. นางหนึ่งฤทัย   บุญเพ็ชร ผู้จัดการฝ่ายวิจัย และเทคนิค

12. นายวิทยา   มงคลขจิต ผู้จัดการฝ่าย เทคนิคอล เซ็นเตอร์

13. นายอุดมศักดิ์   เทียนจันทร์ ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง

14. นายพงศ์สันต์ อัศวะศิริจินดา ผู้จัดการฝ่ายขายและผลิตภัณฑ์ 

15. นางจันจิรา   ทุมสอน ผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ 

16. นางสมปอง   อัศวะศิริจินดา ผู้จัดการธุรการขายในประเทศ

17. นางสาวสุภารักษ์  ทักญาติ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

18. นางสาวธัณย์จิรา   คุณาธิปศรีตระกูล ผู้ตรวจสอบภายใน

19. นายอภิชัย   ศรีมหันต์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัยฯ และระบบงาน

20. นางมัสยา   รุ่งเรือง เลขานุการกรรมการผู้จัดการ

11 12 13

17 18 19

14 15 16

20
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บริษัท  ไทยโพ
ลีอะคริลิค  จำ�กัด  (มห�ชน)

ประวัติคณะกรรมการบริษัท
ชื่อ : ดร.เบนจามิน เจมส์ แฮร์รีส

ตำาแหน่ง : ประธานคณะกรรมการ

อายุ : 52 ปี

วันเข้ารับตำาแหน่ง : 9 พฤศจิกายน 2560

คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาเอก สาขา Chemical Engineering University of Cambridge, สหราชอาณาจักร
• ปริญญาตรี สาขา Chemical and Process Engineering (1st Class)

University of Canterbury, ประเทศนิวซีแลนด์

การอบรมหลักสูตรกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- ไม่มี -

คุณสมบัติทางวิชาชีพ

- ไม่มี -

ประสบการณ์ในการทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

2560 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำากัด (มหาชน)

2559 - ปัจจุบัน         Executive General Manager บริษัท Saudi Methacrylates (SAMAC)

2558 - 2560 กรรมการบริหาร บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำากัด (มหาชน)

2556 - 2559 General Manager Director บริษัท Lucite International Singapore Ltd., LICH, LISPL 
และ LICC

การดำารงตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

- ไม่มี -

การดำารงตำาแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น

• Executive General Manager บริษัท Saudi Methacrylates (SAMAC)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

จำานวนหุ้นที่ถือในบริษัท (%)

• ของตนเอง - ไม่มี -

• คู่สมรสบุตร/ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -
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ชื่อ : นายสุจิตร  ศรีเวทย์บดี

ตำาแหน่ง : กรรมการผู้จัดการ และรองประธานกรรมการ

อายุ : 69 ปี

วันเข้ารับตำาแหน่ง : 23 เมษายน 2557

คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Pittsburgh State University of Kansas, ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี สาขาการเงิน West Virginia State College, ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• Director Accreditation Program (DAP 6/2546)

คุณสมบัติทางวิชาชีพ

- ไม่มี -

ประสบการณ์ในการทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

2559 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ และรองประธานกรรมการ บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำากัด (มหาชน)

2558 - 2559 กรรมการบริหาร บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำากัด (มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

- ไม่มี -

การดำารงตำาแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น

- ไม่มี -

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

จำานวนหุ้นที่ถือในบริษัท (%)

• ของตนเอง 16,300 หุ้น

• คู่สมรสบุตร/ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -
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บริษัท  ไทยโพ
ลีอะคริลิค  จำ�กัด  (มห�ชน)

ชื่อ : นายรักชัย  สกุลธีระ

ตำาแหน่ง : กรรมการบริหาร/ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 
และเลขานุการบริษัท

อายุ : 58 ปี

วันเข้ารับตำาแหน่ง : กรรมการบริษัท   26 เมษายน 2559
ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 27 กรกฎาคม 2558
เลขานุการบริษัท   11 พฤศจิกายน 2559

คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (M.B.A.) International Program, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
• ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบบัญชี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• Company Secretary Program (CSP) 811/2560

คุณสมบัติทางวิชาชีพ

• ผู้ตรวจสอบบัญชี

ประสบการณ์ในการทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำากัด (มหาชน)

2559 - ปัจจุบัน         เลขานุการบริษัท บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำากัด (มหาชน)

2557 - 2558 กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำากัด (มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

- ไม่มี -

การดำารงตำาแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น

- ไม่มี -

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

จำานวนหุ้นที่ถือในบริษัท (%)

• ของตนเอง - ไม่มี -

• คู่สมรสบุตร/ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -
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ชื่อ : นายทาโมสึ  ทามากิ

ตำาแหน่ง : กรรมการบริหารงาน

อายุ : 61 ปี

วันเข้ารับตำาแหน่ง : 26 เมษายน 2559

คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาตรี สาขา Engineering Department of Applied Chemistry Nagoya University, ประเทศญี่ปุ่น

การอบรมหลักสูตรกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- ไม่มี -

คุณสมบัติทางวิชาชีพ

- ไม่มี -

ประสบการณ์ในการทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารงาน บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำากัด (มหาชน)

2553 - ปัจจุบัน ประธาน และกรรมการ Lucite International ประเทศญี่ปุ่น

2559 - 2560                        กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำากัด (มหาชน)

2558 - 2560 กรรมการไม่มีส่วนบริหารงาน บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำากัด (มหาชน)           

การดำารงตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

- ไม่มี -

การดำารงตำาแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น

• ประธาน และกรรมการ Lucite International ประเทศญี่ปุ่น  

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

จำานวนหุ้นที่ถือในบริษัท (%)

• ของตนเอง - ไม่มี -

• คู่สมรสบุตร/ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -
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บริษัท  ไทยโพ
ลีอะคริลิค  จำ�กัด  (มห�ชน)

ชื่อ : นาง แคโรไลร์ ไพร์เออร์

ตำาแหน่ง : กรรมการท่ีไม่มีส่วนร่วมบริหาร

อายุ : 49 ปี

วันเข้ารับตำาแหน่ง : 9 พฤศจิกายน 2560

คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาตรีสาขา Engineering and  Management Durham University, ประเทศอังกฤษ

การอบรมหลักสูตรกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- ไม่มี -

คุณสมบัติทางวิชาชีพ

- ไม่มี -

ประสบการณ์ในการทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

2560 - ปัจจุบัน กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหาร บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำากัด (มหาชน)

2560 - ปัจจุบัน General Manager Lucite Specialty Polymers & Resins

2556 - ปัจจุบัน Director Lucite Global Business Development

การดำารงตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

- ไม่มี -

การดำารงตำาแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น

• General Manager Lucite Specialty Polymers & Resins

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

จำานวนหุ้นที่ถือในบริษัท (%)

• ของตนเอง - ไม่มี -

• คู่สมรสบุตร/ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -
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ชื่อ : ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ

ตำาแหน่ง : ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

อายุ : 56 ปี

วันเข้ารับตำาแหน่ง : 26 เมษายน 2559

คุณวุฒิการศึกษา

• ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ทางการบริหารการพัฒนา) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  (NIDA)
• Senior Executive Program สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (กฎหมายธุรกิจ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม),  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• 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

ประสบการณ์ในการทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำากัด (มหาชน)

2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฮิวแมนิก้า จำากัด (มหาชน)

2547 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท สำานักกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จำากัด

2557 - 2561 ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ทีโอที จำากัด (มหาชน)

2556 - 2557 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำากัด (มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

- ไม่มี -

การดำารงตำาแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น • กรรมการผู้จัดการ บริษัท สำานักกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จำากัด

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

• กรรมการ บริษัท ฮิวแมนิก้า จำากัด (มหาชน)

จำานวนหุ้นที่ถือในบริษัท (%)

• ของตนเอง - ไม่มี -

• คู่สมรสบุตร/ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร    - ไม่มี -
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บริษัท  ไทยโพ
ลีอะคริลิค  จำ�กัด  (มห�ชน)

ชื่อ : นาย แจน แดม ปีเดอร์เซ่น

ตำาแหน่ง : กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา
และกำาหนดค่าตอบแทน

อายุ : 66 ปี

วันเข้ารับตำาแหน่ง : 23 เมษายน 2558

คุณวุฒิการศึกษา

• EAC’s full time course in Business Administration
• Management, Finance, Strategy and Marketing, IMD ประเทศสวิสเซอร์แลนด์  

การอบรมหลักสูตรกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• Director Certification Program (DCP) 256/2561
• Director Accreditation Program (DAP) 125/2559

คุณสมบัติทางวิชาชีพ

- ไม่มี -

ประสบการณ์ในการทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำากัด (มหาชน)

2558 - ปัจจุบัน    กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำากัด (มหาชน)

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท Novanta จำากัด,
บริษัท Berli Asiatic Soda จำากัด

2556 - 2558 กรรมการที่ไม่มีส่วนบริหารงาน บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำากัด (มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

- ไม่มี -

การดำารงตำาแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น

• กรรมการ บริษัท Novanta จำากัด, บริษัท Berli Asiatic Soda จำากัด

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

จำานวนหุ้นที่ถือในบริษัท (%)

• ของตนเอง - ไม่มี -

• คู่สมรสบุตร/ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -
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ชื่อ : นายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์

ตำาแหน่ง : กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ/กรรมการสรรหา 
และกำาหนดค่าตอบแทน

อายุ : 54 ปี

วันเข้ารับตำาแหน่ง : 23 เมษายน 2557  

คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาโทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ Massachusetts Institute of Technology, 
ประเทศสหรัฐอเมริกา

• ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงินและธุรกิจระหว่างประเทศ 
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• Director Certificate Program (DCP) 14/2545
• Thai Institiute of Directors

คุณสมบัติทางวิชาชีพ

- ไม่มี -

ประสบการณ์ในการทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

2556 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านทุจริต

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท บียอนด์โปรฟิต จำากัด

2554 - ปัจจุบัน กรรมการอำานวยการและเหรัญญิก
กรรมการ ยุวพุทธิกมูลนิธิ

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์

2557 - 2561 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการสรรหา และกำาหนดค่าตอบแทน

บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำากัด (มหาชน)

2555 - 2561      กรรมการบริษัท บริษัท บียอนด์กรีน จำากัด

การดำารงตำาแหน่งในกิจการท่ีแขง่ขนั หรอืเก่ียวเน่ืองกบัธุรกจิของบรษัิท - ไม่มี -

การดำารงตำาแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น

• ที่ปรึกษาโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• กรรมการบริษัท บริษัท บียอนด์โปรฟิต จำากัด
• กรรมการอำานวยการและเหรัญญิก มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์     
• กรรมการยุวพุทธิกมูลนิธิ

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -

จำานวนหุ้นที่ถือในบริษัท (%)

• ของตนเอง - ไม่มี -

• คู่สมรสบุตร/ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -
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บริษัท  ไทยโพ
ลีอะคริลิค  จำ�กัด  (มห�ชน)

ชื่อ : นาย คริสเตียน โมลเล่อร์ ลอร์เซ่น

ตำาแหน่ง : กรรมการท่ีไม่มีส่วนบริหาร

อายุ : 53 ปี

วันเข้ารับตำาแหน่ง : 9 กรกฎาคม 2561

คุณวุฒิการศึกษา

• Master of Finance (Cand. Oecon.), University of Aarhus, ประเทศเดนมาร์ก

การอบรมหลักสูตรกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- ไม่มี -

คุณสมบัติทางวิชาชีพ

- ไม่มี -

ประสบการณ์ในการทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

2558 - ปัจจุบัน Group CFO กรรมการบริหาร บริษัทในเครือ Santa Fe Group A/S ดังต่อไปนี้

• Santa Fe Group Ltd, UK
• Alfa Relocation Management A/S, Denmark
• Santa Fe Group Americas, Inc. USA
• Santa Fe Relocation Services GmbH, Germany
• Santa Fe Relocation Services SAS, France
• Santa Fe Holdings Australia Pty Ltd, Australia
• Sino Santa Fe International Transportation
• Services Co. Ltd., China

การดำารงตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

- ไม่มี -

การดำารงตำาแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น

กรรมการบริหาร บริษัทในเครือ Santa Fe Group A/S

• Santa Fe Group Ltd, UK
• Alfa Relocation Management A/S, Denmark
• Santa Fe Group Americas, Inc. USA
• Santa Fe Relocation Services GmbH, Germany

• Santa Fe Relocation Services SAS, France
• Santa Fe Holdings Australia Pty Ltd, Australia
• Sino Santa Fe International Transportation
• Services Co. Ltd., China

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

จำานวนหุ้นที่ถือในบริษัท (%)

• ของตนเอง - ไม่มี -

• คู่สมรสบุตร/ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -
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ข้อมูลบริษัท                                            
บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำากัด (มหาชน) เน้นการเป็นผู้ผลิตแผ่นอะคริลิคทั้งระบบหล่อแบบ (cast acrylic sheet) และระบบรีด 
(extruded acrylic sheet) รวมทั้งความหลากหลายของพลาสติกอื่นๆในระบบเครื่องรีด (extrusion products) เช่น แผ่น ABS  
(acrylonitrile butadiene styrene sheet) และแผ่น HIPS (high impact polystyrene sheet) ทั้งเกรดมาตรฐาน (standard grade) 
และเกรดพิเศษที่ใช้เฉพาะงาน เช่น ABS เกรดกันการติดไฟ (flame retardant ABS) และ แผ่น HIPS กันไฟฟ้าสถิต และแผ่น 
HIPS ที่เป็นสื่อนำากระแสไฟฟ้า (HIPS anti-static & conductive) เป็นต้น

จวบจนปัจจบัุน บรษัิท ไทยโพลอีะครลิคิ จำากดั (มหาชน) เปน็ผูผ้ลติแผน่อะครลิคิเพียงรายเดยีวในประเทศไทยและในกลุม่อาเช่ียน
ท่ีมีระบบการผลติแผน่พลาสติกท้ังสองระบบดังท่ีกลา่วข้างตน้ โดยมีกำาลงัการผลติรวมท้ังสองระบบกวา่ 20,000 ตันตอ่ปี ซ่ึงปัจจบัุน
บรษัิทมคีวามพรอ้มในการผลติผลติภณัฑ์ใหม่ๆท่ีเพ่ิมมูลคา่สงูข้ึนอกีหลายชนดิ เช่น แผน่ co-ex PMMA capped ABS ท่ีสามารถใชไ้ด้
ในงานข้ึนรปูและไมข้ึ่นรปูเช่นอา่งอาบน้ำาและผลติภณัฑ์สขุภณัฑต์า่งๆ (Sanitary ware Accessories) และงานช้ินสว่นประดบัยนตร์ ์
ชนิดต่างๆ งานแผ่นประดับหรือแผงกั้นภายในและภายนอกอาคาร เป็นต้น       

สำานักงานใหญ่/ ที่ตั้งโรงงาน 60-61 หมู่ 9 ถนนพุทธมณฑลสายสี่ ตำาบลกระทุ่มล้ม อำาเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม 73220
โทรศัพท์ 0 2429-2020, 0 2429-2487-8, 0 2889-8720-5
โทรสาร 0 2429-2541, 0 2888-5953

สำานักงานขาย 134/5 ถนนกรุงธนบุร ีแขวงคลองตน้ไทร เขตคลองสาน กรงุเทพฯ 10600
โทรศัพท์ 0 2860-8765-70  โทรสาร  0 2860-9106, 0 2860-8762
เว็บไซด์ http:/www.thaipolyacrylic.com

นายทะเบียน บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด
ชั้น 1 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทาวเวอร์ บ ี
(ข้างสถานฑูตจีน) 
93 ถนนรัชดภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2009 - 9999  โทรสาร  0 2009 - 9001

ผู้สอบบัญชึบริษัท บริษัทสำานักงาน อี วาย จำากัด
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา
193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย                            
กรุงเทพฯ 10110
ตู้ ปณ. 1047 กรุงเทพฯ 10501
โทรสาร  0 2264-0789-90
เว็บไซด์  http:/www.ey.com

ที่ปรึกษากฎหมาย นายสุรัตน์ จันทร์แก้ว
สำานักงานกฎหมายบีซี ลีเกิล แอดไวเซอร์
52 ซอยลาดพร้าว 81 (ฐืติพร) แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์          
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์ 0 2539- 3230  โทรสาร  0 2539- 3230  ต่อ 103

นิติบุคคลทีบริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ไม่มี
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บริษัท  ไทยโพ
ลีอะคริลิค  จำ�กัด  (มห�ชน)

โครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการบร�ษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

ผู�ตรวจสอบภายในกรรมการผู�จัดการ

คณะกรรมการสรรหา
และกำหนดค�าตอบแทน

ผู�จัดการฝ�าย
พาณิชย�

ผู�จัดการฝ�าย
โรงงาน

ผู�จัดการฝ�าย
โลจ�สติกส�

ผู�อำนวยการฝ�าย
บัญชีและการเง�น

ผู�จัดการฝ�ายทรัพยากรบุคคล
และกฎหมาย

ผู�จัดการฝ�ายความปลอดภัยฯ
และระบบงาน
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ผู้ถือหุ้นใหญ่ และการถือครองหุ้นบริษัท
โดยกรรมการบริษัทและผู้บริหารอาวุโส
บริษัท มีทุนจดทะเบียน 121,500,000.00 บาท แบ่งออกเป็น 121,500,000 หุ้น (หุ้นสามัญจำานวน 121,500,000 หุ้น) มูลค่าท่ีตราไว้
หุ้นละ 1.00 บาท หุ้นทั้งหมดได้ออกชำาระเต็มมูลค่าแล้ว

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 28/12/2561

การถือครองหุ้นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
การถือครองหุ้นของกรรมการบริษัท

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 25,460,079 20.95

ยอดรวมทุนชำาระแล้ว 118,284,969 97.35

หมายเหตุ : รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จัดเรียงโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด

รายชื่อ จำานวนหุ้นต้นปี จำานวนหุ้นระหว่างปี จำานวนหุ้นปลายปี

1. ดร.เบนจามิน เจมส์  แฮร์รีส ไม่มีการถือครองหุ้น - -

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

3. นายทาโมสึ   ทามากิ ไม่มีการถือครองหุ้น - -

4. นายรักชัย    สกุลธีระ ไม่มีการถือครองหุ้น - -

5. ดร.อนุพันธ์    กิจนิจชีวะ ไม่มีการถือครองหุ้น - -

6. นายแจน แดม   ปีเตอร์เซ่น ไม่มีการถือครองหุ้น - -

7. นางแคโรไลน์   ไพร์เออร์ ไม่มีการถือครองหุ้น - -

8. นายคริสเตียน   มอลเลอร์ ไม่มีการถือครองหุ้น - -

9. นายกุลเวช    เจนวัฒนวิทย์ ไม่มีการถือครองหุ้น - -

หมายเหตุ : รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จัดเรียงโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด

การถือครองหุ้นของผู้บริหารอันดับสูง

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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บริษัท  ไทยโพ
ลีอะคริลิค  จำ�กัด  (มห�ชน)

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทอนุมัติการกำาหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผล เป็นดังนี้

“บริษัทจะดำาเนินการให้มีการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำาเสมอ โดยพิจารณาถึงความเพียงพอของกำาไรสะสมต่อการดำาเนินธุรกิจใน
อนาคต”
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บริษัท ได้รับการรับรองมาตรฐาน ต่าง ๆ ดังนี้
• ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (มอก.18001 : 2554)
• ระบบการจัดการด้านคุณภาพและบริการ ( ISO 9001 : 2015)
• ระบบการจัดการด้านส่ิงแวดล้อม (ISO 14001 : 2015) จาก บริษัท ทูฟ นอร์ดฯ (TUV NORD (Thailand) Limited)

“ISO  9001 : 2015” “TIS 18001 : 2554”“ISO 14001 : 2015”

รางวัลและความสำาเร็จปี 2561
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บริษัท  ไทยโพ
ลีอะคริลิค  จำ�กัด  (มห�ชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บรษัิท ไทยโพลอีะครลิคิจำากดั (มหาชน) หรอืชือ่ยอ่ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์วา่ “TPA” เป็นผูผ้ลติและจำาหนา่ยแผน่อะครลิคิ 
และผลิตภัณฑ์แผ่นพลาสติกอ่ืนๆในระบบเครื่องรีดช้ันนำาแห่งหนึ่งในประเทศไทย ปัจจุบันบริษัทมีสายการผลิตท่ีแตกต่างกันสอง
ระบบ กล่าวคือสายการผลิตแผ่นอะคริลิคระบบหล่อแบบมีด้วยกันสามสายการผลิตซ่ึงมีการผลิตรวม ท้ังสิ้น 10,000 ตันต่อปี 
ท้ังสามสายการผลิตดังกล่าวสามารถผลิตแผ่นอะคริลิคแบบใช้งานท่ัวไป และแผ่นอะคริลิคเกรดพิเศษรวมท้ังแผ่นอะคริลิคข้ึนรูป
อ่างอาบน้ำาและสุขภัณฑ์ในห้องน้ำา และผลิตภัณฑ์แผ่นอะคริลิคที่มีความพิเศษในการใช้งานกับหลอดไฟ LED ที่ให้แสงสว่างเหนือ
กว่าแผ่นอะคริลิคเกรดธรรมดาและเหมาะกับการใช้งานเป็นป้ายไฟหลากหลายประเภท เช่น LED Block สำาหรับงานที่ต้องป้ายไฟ
ท่ีออกแบบรปูลกัษณแ์ละตดัแบบตามรปูทรงตา่งๆ หรอื LED Diffusion ซ่ึงเป็นแผน่อะครลิตินำาแสงดา้นบนผวิแผน่และมีคุณสมบัติ
กลมกลนืซ่อนหลอดไฟ LED ได้ในขณะเปิดไฟใช้งานจงึให้ภาพโฆษณาดา้นบนดสูวยเป็นธรรมชาตไิม่มีแสงของหลอดไฟ LED ให้
เป็นที่เคืองตาแต่อย่างใด และ แผ่นอะคริลิคนำาแสง หรือ Acrylic Light Guide Panel (LGP) ที่ออกแบบเฉพาะสำาหรับป้ายไฟทั้ง
หลอด LED หรือหลอดไฟท่ัวไปท่ีให้แสงออกด้านข้างของแผ่นป้ายไฟอันทำาให้ป้ายไฟชนิดนี้สามารถออกแบบท่ีมีความบางและ
สวยงามกว่าป้ายไฟทั่วๆไป จึงเหมาะอย่างยิ่งสำาหรับงานป้ายไฟหรืองานชั้นวางสินค้าที่เน้นความสวยงามที่ดูโดดเด่นกว่าทันสมัย
กว่า  นอกจากสายการผลิตแผ่นอะคริลิคระบบหล่อแบบที่กล่าวมาแล้ว บริษัทฯยังมีสายการผลิตแผ่นพลาสติกด้วยระบบเครื่องรีด 
ซึ่งมีด้วยกัน 5 เครื่องที่แต่ละเครื่องก็สามารถผลิตแผ่นพลาสติกที่แตกต่างกันหลายชนิด เช่น แผ่น ABS HIPS แผ่น PP แผ่น PE 
และแผ่น Co-ex ทีเ่คลือบเปน็ชัน้ระหว่าง ABS และมชีัน้อะคริลิคเคลือบด้านบนผิวแผน่  กำาลังการผลิตรวมของสายการผลิตแผ่น
พลาสติกระบบเครื่องรีดมีทั้งสิ้น 10,000 ตันต่อปีเช่นกัน

เปา้หมายทางธรุกจิของบรษัิทคอืการเพ่ิมความแขง็แกร่งในการเป็นผู้ผลติและจำาหนา่ยชัน้แนวหนา้ของผลติภณัฑแ์ผ่นอะครลิคิและ
แผ่นพลาสติกระบบเครื่องรีดเกรดมาตรฐานแต่มีคุณภาพสูงเป็นท่ียอมรับของลูกค้าท้ังในประเทศและต่างประเทศพร้อมๆกับการ
เสรมิสรา้งตลาดและเติบโตของผลติภณัฑเ์กรดพิเศษท่ีมีมูลคา่เพ่ิมท้ังจากสายการผลติแผน่อะครลิคิและพลาสตกิระบบเครือ่งรดีดว้ย
ในเวลาเดียวกัน ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวจะสำาเร็จได้ด้วยการสร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการวิจัยและนวัตกรรมใหม่ๆ
ภายใต้การบริหารงานของทีมงาน NPD และผู้บริหารงานด้าน NBD ที่ดูแลช่องทางหรือโครงการใหม่ๆในการทำาธุรกิจของบริษัท
ทีมงานดังกลา่วจะทำางานอยา่งใกลชิ้ดกบัลกูคา้ของบรษัิท ท้ังการให้การปรกึษาทางธรุกจิดว้ยนวตักรรมใหม่และการแบ่งปันความรู้
ความเชีย่วชาญในการพฒันาการทำางานระหวา่งกันทีอ่าจนำาไปสูก่ารแกป้ญัหาของลูกคา้หรอืตอบโจทยค์วามตอ้งการของลกูคา้ได้

ฝ่ายบริหารของบริษัทยังคงมุ่งม่ันเดินหน้าโดยเน้นกลยุทธด้านการสร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถสนองตอบ
ความต้องการของลูกค้าเสมอด้วยการขยายการตลาดสู่การใช้ผลิตภัณฑ์เกรดพิเศษท่ีมีมูลค่าเพ่ิมมากข้ึน อาทิเช่น แผ่น ABS  
ท่ีมคีณุสมบัติในการชะลอการตดิไฟ หรอื Flame Retardant Grade รวมท้ังพัฒนาคณุสมบัตดิงักลา่วกบัตวัแผน่พลาสตกิชนดิตา่งๆ 
ท่ีสามารถนำาไปใช้งานในอตุสาหกรรมยานยนต ์พรอ้มๆกบัการพัฒนาสนิคา้เกรดพิเศษท่ีเหมาะกบัการใช้ในอตุสาหกรรมบรรจภุณัฑ ์
เฉพาะทาง เช่น แผ่น  PP และ HIPS เกรด Anti-static ที่ป้องกันประจุไฟฟ้า หรือ เกรด Conductive ที่มีคุณสมบัติเหนี่ยวนำา
ไฟฟ้า เป็นต้น

จากท่ีกล่าวข้างต้น ธุรกิจของบริษัทสามารถจำาแนกตามสายการผลิตท่ีแตกต่างกันของผลิตภัณฑ์พลาสติกท่ีบริษัทผลิตได้เป็น 2 
ประเภทดังต่อไปนี้

1. ธุรกิจแผ่นอะคริลิค (acrylic sheet business)
บริษัทเป็นผู้ผลิตและจำาหน่ายแผ่นอะคริลิคทั้งสองระบบได้แก่ แผ่นอะคริลิคระบบหล่อแบบ หรือ cast acrylic sheet และ  
แผน่อะครลิคิระบบเครือ่งรดี หรอื Extruded Acrylic sheet โดยมีสายการผลติแผ่นอะคริลคิระบบหลอ่แบบรวมท้ังสิน้สามสาย
การผลติรวมกำาลงัการผลติแผน่ท้ังสิน้ 10,000 ตนั/ ปี ซ่ึงท้ังสามสายการผลติสามารถผลติแผน่อะคริลติไดห้ลากหลายประเภท 
แต่โดยสรุปสามารถจำาแนกเป็นแผ่นอะคริลิคเป็นสามประเภทคือ
• แผ่นอะคริลิคที่เป็นเกรดธรรมดา หรือ General Purpose Grade
• แผ่นอะคริลิคเกรดแผ่นสุขภัณฑ์ หรือ Sanitary Grade ซ่ึงใช้เป็นแผ่นอะคริลิคข้ึนรูปเป็นอ่างอาบน้ำา (bathtubs)  

สปา (Spa) และห้องอาบน้ำาฝักบัว (Shower Units) และผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายในห้องน้ำา (Sanitary ware Accessories)
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• แผ่นอะคริลิคเกรดพิเศษสำาหรับงานเฉพาะทาง (Premium Specialty Grade for specific applications) เช่นแผ่นนำาแสง
(LED LGP)  แผ่นกระจายแสง (acrylic diffusion panel) และแผ่น MIRACLE ซึ๋งเป็นแผ่นเชื่อมสองชั้นระหว่างแผ่น 
อะคริลิคหนาและแผ่นอะคริลิคสลักลายหกมุม (laminated acrylic block with hexagon acrylic sheet) ซึ่งให้มิติความ
สว่างของแสงมากเหมาะกับงานป้ายไฟหรือแผงไฟดิสเพลขนาดใหญ่ ฯลฯ

นอกจากแผ่นอะครลิิคชนิดหล่อท่ีกล่าวข้างต้น บรษัิทยงัมีการผลิตแผน่อะครลิิค ระบบเครือ่งรดี (extruded acrylic 
sheet)
• แผ่นอะคริลิคระบบเครื่องรีด ส่วนใหญ่ผลิตเพื่อจำาหน่ายในประเทศ มีทั้งแผ่นอะคริลิคทั่วไปและเกรดทนแรงกระแทกสูง 

(General Purpose Grade and Impact Resistant Acrylic Panel Grade) ซึ่งสามารถผลิตแผ่นที่มีหน้ากว้าง 3 เมตร 
หรือตัดขนาดตามที่ต้องการกับการใช้งาน  นอกจากแผ่นเรียบ (solid flat sheet) แล้วบริษัทยังสามารถผลิตแผ่นลาย
ต่างๆ (various patterned sheet) และแผ่นอะคริลิคเกรดป้องกันแสงสะท้อน (anti-glare acrylic panel) ที่เหมาะกับ 
งานป้ายบอกทางท่ีไม่ต้องการแสงสะท้อน ปัจจุบันแผ่นดังกล่าวได้นำาไปติดต้ังเป็นแผ่นช้ันนอกของป้ายโฆษณาป้ายบอกทาง  
(directory signs) ของสถานีรถไฟฟ้าซ่ึงมักมีปัญหาเรื่องการมองเห็นของป้ายท่ีอยู่ท่ามกลางแสงแดดท่ีสะท้อนเข้า 
ตาผู้โดยสาร

2.   ธุรกิจแผ่นพลาสติกอื่นๆที่ผลิตด้วยเครื่องรีดแผ่น (Extruded Plastics Business)
นอกจากสายการผลติแผน่อะครลิคิท้ังสองระบบท่ีกลา่วขา้งตน้แลว้ บรษัิทยังเป็นผูผ้ลติและจำาหนา่ยแผน่พลาสตกิระบบเคร่ือง
รีดหลากหลายประเภทและหลายเกรดด้วยกัน ซึ่งพอจะจำาแนกตามชนิดของวัตถุดิบในการผลิตได้ดังนี้
• แผ่น ABS ทำาจากพลาสติก Acrylonitrile Butadiene Styrene ใช้กันกว้างขวางในอุตสาหกรรมช้ินส่วนประกอบ 

ในยานยนต์ และในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า ซ่ึงปัจจุบันบริษัทได้มีการพัฒนาแผ่นดังกล่าวเป็นแผ่น ABS Flame 
Resistant Grade เพ่ือรองรับกับการเปลี่ยนแปลงสเปคให้แผ่นดังกล่าวมีความเฉ่ือยในการติดไฟเพ่ือป้องกันอัคคีภัย
จากอุบัติเหตุ

• แผน่ HIPS ซ่ึงผลติจากพลาสตกิ High Impact Styrene มีลกัษณะการใช้งานคลา้ยกบัแผ่น ABS และนยิมใช้เป็นทางเลอืก
เนือ่งจากมีความทนทานและราคาถกูกวา่ นอกจากการใช้งานในอุตสาหกรรมเครือ่งใช้ไฟฟา้แลว้ แผ่น HIPS ยังเป็นท่ีนยิม
ในการใชง้านในอุตสาหกรรมห้องเย็นและบรรจภุณัฑท่ั์วไป ซ่ึงบริษัทยังได้พัฒนาการผลติแผน่ HIPS ท้ังเป็นแผน่เรยีบและ
แผ่นบางที่สามารถจำาหน่ายเป็นม้วน หรือ HIPS Rolls ทั้งเกรดธรรมดาและเกรดพิเศษที่ใช้เฉพาะงาน เช่นแผ่น HIPS 
Anti-static และ HIPS Conductive ที่ใช้ในวงการบรรจุภัณฑ์เครื่องใช้อิเลคโทรนิค ทดแทนการนำาเข้าจากต่างประเทศ

• แผ่น PP (Polypropylene) มีทั้งแผ่นเรียบและแบบม้วน (PP flat sheet and Rolls) ซึ่งนิยมใช้ในงานภาชนะและบรรจุ
ภณัฑท่ั์วไป นอกจากนัน้บรษัิทยังเป็นผูผ้ลติแผน่ PP Profile หรอื Core Flute ซ่ึงเป็นแผน่พลาสตกิท่ีนยิมใช้ทำาป้ายราคา 
ป้ายหาเสียง ป้ายพิมพ์โฆษณาประชาสัมพันธ์ หรือแผ่นรองบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ฯลฯ

• แผ่น PE (Polyethylene) นิยมใช้สีดำาสำาหรับงานถาดรองในรถยนต์ หรือรถปิคอัพและงานตกแต่งขึ้นรูปในอุตสาหกรรม
ยานยนต์ ทั่วไป   

• แผ่น Co-extrusion ซ่ึงเป็นแผ่นเกรดพิเศษท่ีประกอบด้วยช้ันพลาสติกตั้งแต่สองประเภทในแผ่นเดียวกันเพ่ือการให้
คุณสมบัติที่แตกต่างกันระหว่างเลเยอร์ชั้นล่างและเลเยอร์ชั้นบน ปจัจุบนับริษทัได้เริ่มวางตลาดแผ่น “Complas” ซึ่งเปน็
แผ่นสามชั้นระหว่างพลาสติก ABS และเคลือบเลเยอร์ชั้นบนด้วยอะคริลิคและชั้นสี ซึ่งในขั้นต้นบริษัทผลิตแผ่นดังกล่าว
เป็นสีขาว และสีลายมุกขาว เพื่อใช้ในการขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์ และงานตกแต่งทั่วไป
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บริษัท  ไทยโพ
ลีอะคริลิค  จำ�กัด  (มห�ชน)

ความเสี่ยงทางธุรกิจและการดำาเนินการ
บรรเทาความเสี่ยง                         
จากการท่ี บรษัิท ไทยโพลอีะครลิคิ จำากดั (มหาชน) เป็นบรษัิทท่ีอยู่ในเครือข่ายของบรษัิทข้ามชาตติัง้แต ่กลุม่บรษัิทอมิพิเรียลเคมิคลั 
หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ ICI ได้เช้ามาถือหุ้นใหญ่ ในปี 2539 ซึ่งจากนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงสถานะของบริษัทเป็นบริษัทในเครือข่าย
ของบริษัทข้ามชาติ (Multi-National Company) และจนปัจจุบันจากการควบรวมธุรกิจของ Mitsubishi Chemical Corporation 
ด้วยการเข้าถือครองหุ้นบริษัทจาก Lucite International ในปี  2552  บริษัทจึงเป็นบริษัทในเครือข่ายของ Mitsubishi Chemical 
Corporation ซึ่งตลอดระยะเวลาจากปี 2539 บริษัทได้เรียนรู้และรับเอานโยบายหลายๆด้านมาพัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจทั้ง
จากสถาบันที่เป็นที่ยอมรับในระดับต่างประเทศและในประเทศ ซึ่งล้วนเป็นประโยชน์ในการกำากับดูแลกิจการให้ได้ตามระดับสากล      
ซ่ึงตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีดังกล่าวนี้บริษัทได้รับการรับรองท้ังในส่วนของระบบคุณภาพการทำางาน ระบบความปลอดภัย  
สุขอนามัยและการรักษาสิ่งแวดล้อม และประกาศนีบัตรการรับรองด้านการดำาเนินกิจการที่ดี และนโยบายและการรณรงค์ต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งพอที่จะประมวลสรุปได้ดังต่อไปนี้

จากการเป็นบริษัทในเครือข่ายของบริษัทข้ามชาติ อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทล้วนเป็นผู้มีประสบการณ์จากการเป็นผู้บริหารระดับ
สูงของบริษัทต่างๆทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ บริษัทจึงได้มีการพัฒนาการด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจ ซึ่ง
ได้มีการจัดทำาระบบการทบทวนความเสี่ยงในการบริหารและทบทวนปัจจัยความเสี่ยงของธุรกิจของบริษัทในแทบทุกด้าน รวมทั้ง 
การกำาหนดมาตรการในการจดัการและบรรเทาความเสีย่งในแตล่ะหัวข้ออยา่งมีประสทิธภิาพมากยิง่ข้ีน ซ่ึงท้ังผูบ้รหิารอาวโุส (Senior 
Executives) และคณะกรรมการจะประเมินและร่วมกันทบทวนความเสี่ยงท้ังจากภายในและจากภายนอกท่ีอาจมีผลกระทบต่อ 
การดำาเนนิงานของบรษัิท การทบทวนปัจจยัความเสีย่งและมาตรการการบรรเทาความเสีย่งนัน้ๆท้ังหมดจะมีการลงทะเบียน (Risks 
Register) พร้อมกับการทบทวนแนวทางการบรรเทาความเสี่ยง (Risk Mitigation Actions) ว่าในแต่ละปีมีการกำาหนดแผนรองรับ
และบรรเทาความเสีย่งอะไรบ้างท่ีไดด้ำาเนนิการไปถกูตอ้งครบถว้นตามแผนเป็นท่ีนา่พอในใจแลว้ และมอีะไรบ้างท่ียงัไม่มีความคืบ
หนา้ตามแผนเท่าท่ีควรและกำาหนดมาตรการเรง่รดัและตดิตามความคบืหนา้ตอ่ไป รวมท้ังจะไดมี้การทบทวนวา่ยังมีปัจจยัความเสีย่ง 
เรือ่งใดบ้างท่ีอาจเกดิขึน้ไดซ่ึ้งสมควรท่ีจะทำาการลงทะเบียนในปัจจยัความเสีย่งเพ่ือกำาหนดแผนรองรบัและบรรเทาความเสีย่งพรอ้ม
รายชื่อผู้รับผิดชอบในเรื่องนั้นๆเพื่อการติดตามความคืบหน้าและตรวจสอบในการประชุมครั้งต่อไป
 
ในแต่ละปีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งท่ีฝ่ายบริหารโดยกรรมการบริหารจะนำาเสนอแผนการรับรองความเสี่ยงและบรรเทาความเสี่ยง
ท่ีได้ลงทะเบียนแล้ว นำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือร่วมกันพิจารณาและรับฟังความเห็น
จากคณะกรรมการทุกท่านและพร้อมท่ีจะรับเอาความเห็นข้อแนะนำาจากคณะกรรมการมาปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามมติของ 
คณะกรรมการในที่ประชุมต่อไป

ใบรับรอง/ เกียรติบัตร ออกให้โดยสถาบัน ปีที่ได้การรับรอง

ISO 9001:2015  (Quality System) TUV NORD 15 สิงหาคม 2561

TIS 18001:2554 (Safety System)  MASCI 25 สิงหาคม 2560

ISO 14001:2015 (Environment System) TUV NORD 7 ธันวาคม 2561

 Anti-Corruption Policy Thailand Private Sector Collective 
Action Coalition Against Corruption 
(CAC)

21 พฤศจิกายน 2560
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การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบรษัิทไดม้อบหมายให้คณะกรรมตรวจสอบซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการอสิระท้ังสามท่าน ทำาหนา้ท่ีสอบทานงบการเงนิ
ของบริษัทให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์บัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไปและให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) และถูกต้องตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้น
คณะกรรมการตรวจสอบยังได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้สอบทานและตรวจสอบผลการดำาเนินงานของบริษัทให้เป็นไป
ตามนโยบายและหลักการกำากับดูแลกิจการ (Corporate governance) โดยการกำากับดูแลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบ
การตรวจสอบภายใน การให้ความเห็นและการคดัเลอืกผูส้อบบัญชีบริษัท รวมท้ังการให้สอบทานแผนการดำาเนนิการปรับปรงุตาม
ความเห็นของผู้สอบบัญชีภายนอก (Independent Auditors) และรับผิดชอบในภารกิจอ่ืนๆตามท่ีอาจได้รับการมอบหมายจาก 
คณะกรรมการบริษัท

ระบบการตรวจสอบภายใน:

การตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบการบริหารกิจการของบริษัทมีการปฎิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ
ของบริษัท รวมท้ังการปรับปรุงเปล่ียนแปลงในกรณีท่ีมีการมอบหมายให้ฝ่ายบริหารไปดำาเนินการตามข้อแนะนำาของคณะกรรมการ
บริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบ หรือแม้แต่ข้อเสนอแนะท่ีผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทในเครือมีการตรวจสอบประจำาปีและ
มีข้อเสนอแนะท่ีทางฝ่ายบริหารได้พิจารณาแล้วเห็นควรท่ีจะปรับปรุงให้การบริหารงานในด้านหน่ึงด้านใดมีประสิทธิภาพมากข้ึน ท้ังน้ี
ผู้ตรวจสอบภายในจะเป็นผูต้ดิตามความคบืหนา้และบรรจอุยู่ในแผนการตรวจสอบภายในประจำาปีท่ีผา่นการพิจารณาและเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซ่ึงผู้ตรวจสอบภายในจะบันทึกผลการตรวจสอบทุกคร้ังพร้อมข้อเสนอแนะและความเห็นให้ 
ฝ่ายบริหารได้รับทราบ โดยที่ฝ่ายบริหารที่ถูกตรวจสอบจะพิจารณาและตอบกลับให้ทางผู้ตรวจสอบภายในทราบไม่ว่าจะเห็นด้วย 
หรอืเห็นตา่งจากผูต้รวจสอบภายในกจ็ะต้องมีข้อช้ีแจงให้ผูต้รวจสอบภายในรับทราบด้วยเชน่กนั ในกรณท่ีีฝา่ยบริหารท่ีถกูตรวจสอบ 
เห็นด้วยกับผลการตรวจสอบและความเห็นและข้อแนะนำาของผู้ตรวจสอบภายในก็จะแสดงแผนการปรับปรุงพร้อมกำาหนดเวลา 
ท่ีจะทำาการปรับปรุงให้แล้วเสร็จ แต่หากในกรณีท่ีมีความเห็นต่างจากผลการตรวจสอบก็จะทำาการชี้แจงเหตุผลหรือสาเหตุใดท่ีมี 
ข้อขัดแย้งหรือเห็นต่างจากผู้ตรวจสอบภายใน ซ่ึงในกรณีดังกล่าวผู้ตรวจสอบภายในจะทำาการหารือและหาข้อยุติว่ากรณีดัง
กล่าวจะดำาเนินการอย่างไร โดยท่ีจะทำาเป็นรายงานผลการตรวจสอบตามวาระให้ทางคณะกรรมการตรวจสอบทราบและพิจารณา 
ในระหว่างการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีกำาหนดให้มกีารประชมุอย่างนอ้ยทุกไตรมาส  ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบอาจ
พิจารณาให้ฝ่ายบริหารมาชี้แจงเพิ่มเติมในเรื่องใดก็ได้ตามที่เห็นควร

นอกจากแนวทางในการจดัการข้างต้นแลว้ บรษัิทยังมกีารถกูทดสอบจากผูต้รวจสอบภายใน (Internal Auditor) ซ่ึงจะเป็นผูก้ำาหนด
แผนการตรวจสอบที่ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) แล้ว และยังมีหน่วยงานตรวจ
สอบร่วมกับสถาบันการตรวจสอบอาชีพจากต่างประเทศมาทำาการตรวจสอบระบบทะเบียนปัจจัยความเสี่ยงและมาตรการรองรับ
ผลกระทบจากความเสี่ยงนั้นๆด้วยอย่างน้อยปีละครั้ง ซ่ึงผู้บริหารอาวุโสของบริษัทจะได้นำารายงานการตรวจสอบพร้อมข้อเสนอ
แนะของคณะกรรมการตรวจสอบจากตา่งประเทศมาพิจารณาและกำาหนดแนวทางปรบัปรงุให้ทันสมัยกบัเหตกุารณอั์นจะทำาให้เกดิ 
ความมัน่ใจไดว่้าบรษัิทได้มีมาตรการรองรบัความเสีย่งในแต่ละเหตกุารณแ์ลว้และจะมีผลกระทบกบัการประกอบการธรุกจิของบรษัิท
ให้น้อยที่สุดหากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจริง

ในปีท่ีผ่านมา ผู้บริหารอาวุโสพร้อมผู้จัดการหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจะร่วมกันพิจารณาทบทวนปัจจัยความเสี่ยงทุกรายการท่ีได้ 
ลงทะเบียนไว้ พรอ้มพิจารณารว่มกนัวา่จะมีการปรบัปรงุแนวทางรองรบัความเสีย่งแต่ละหัวข้อหรอืไม่ จากนัน้ก็ไดร้ว่มกนัพิจารณา
ว่ามีปัจจัยความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ระหว่างปีที่ผ่านมาหรือไม่ 
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การจัดการ ขอบข่ายหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ก.  โครงสร้างการจัดการ

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกลุ่มบุคคลดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการบริษัท ตำาแหน่ง วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ

นายเบนจามิน เจมส์ แฮร์รีส ประธานกรรมการ 9 พฤศจิกายน 2560

นายสุจิตร ศรีเวทย์บดี รองประธานคณะกรรมการ
กรรมการผู้จัดการ

23 เมษายน 2557

นายรักชัย สกุลธีระ กรรมการบริหาร
เลขานุการบริษัท
ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

26 เมษายน 2557
11 พฤศจิกายน 2559

นายทาโมสึ ทามากิ กรรมการบริหาร 25 เมษายน 2559

นางแคโรไลน์ ไพรเออร์ กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหาร 
กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน  

9 พฤศจิกายน 2560

นายคริสเตียน โมลเลอร์ ลอร์เซ่น กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหาร 27 เมษายน 2561

ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

26 เมษายน 2559

นายแจน แดม ปีเดอร์เซ่น กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานคณะกรรมการสรรหาและ 
กำาหนดค่าตอบแทน

23 เมษายน 2558

10 พฤษภาคม 2561

*นายกุลเวช เจนวัฒนวิช กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

9 กรกฎาคม 2561

*นาย กลุเวช เจนวัฒนวชิ ไดล้าออกจากการทำาหนา้ท่ี กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทน และกรรมการอิสระ โดยมีผล
ตัง้แตว่นัท่ี 30 พฤศจกิายน 2561 ซ่ึงทางคณะกรรมการจะมีการหารอืและเลอืกและแตง่ตัง้กรรมการอสิระท่านใหม่มาแทนนายกลุเวช  เจนวฒันวชิ  
ในที่ประชุมคณะกรรมการซึ่งจะมีขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2562

คณะกรรมการบริษัทกำาหนดให้นายรักชัย  สกุลธีระ เป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559
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ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำานาจพิจารณากำาหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้ 
กรรมการ ผู้มีอำานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท คือ “นายเบนจามิน เจมส์ แฮร์ริส, นายสุจิตร  ศรีเวทย์บดี, นายทาโมสึ ทามากิ 
และนายรักชัย  สกุลธีระ กรรมการสองในสี่ท่านนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำาคัญของบริษัท” ภายใต้ข้อบังคับของ
บรษัิท และบทบัญญัตแิห่งกฎหมายวา่ดว้ยบรษัิทมหาชนจำากดั คณะกรรมการมีอำานาจกระทำาการใด ๆ  ภายในขอบแห่งวตัถปุระสงค์
ของบริษัท คือ

1. เป็นโจทก์ร้องทุกข์ ดำาเนินการตามกระบวนพิจารณาใด ๆ ในนามบริษัท ประนีประนอมยอมความ หรือ มอบข้อพิพาทใด ๆ 
ให้อนุญาโตตุลาการ

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 และกระทำาธุรกิจเฉพาะอย่างร่วมกันกับบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชน
7. การกระทำาอ่ืนใดท่ีบุคคลธรรมดาอาจกระทำาได้ เว้นแต่โดยสภาพแห่งการกระทำานั้นจะพึงกระทำาได้ แต่เฉพาะบุคคลธรรมดา

เท่านั้น ทั้งนี้ภายใต้ขอบเขตวัตถุประสงค์ของบริษัท
8. จัดให้มีข้อมูลทางการเงิน รายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายในให้มีความถูกต้องและเพียงพอ

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยบุคคลจำานวนรวมทั้งสิ้น 3 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้  
1. ดร.อนุพันธ์  กิจนิจชีวะ  ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายแจน แดม ปีเดอร์เซ่น กรรมการตรวจสอบ
3. *นายกุลเวช  เจนวัฒนวิช        กรรมการตรวจสอบ       

* นายกุลเวช  เจนวัฒนวิช ได้ลาออกจากกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
                           โดยมี  นางสาวธัณย์จิรา  คุณาธิปศรีตระกูล เป็นเลขานุการกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานและให้ความเห็นเกีย่วกบัการกำากบัดแูลกจิการท่ีดกีารบรหิารความเสีย่งและการควบคมุภายในในเรือ่งความเพียงพอ

เหมาะสมตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
4. พิจารณา  คัดเลือก  เสนอแต่งตั้งและเสนอเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ  เพื่อทำาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและ

เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว
5. ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละครั้ง
6. สอบทานและกำากับดูแลรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน รายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและ 

ข้อกำาหนดของตลาดหลัทรัพย์  
7. พิจารณาความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบภายใน และให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้ายถอดถอน และพิจารณาความดี

ความชอบของผู้ตรวจสอบภายใน
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8. จัดทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปี 
ของบริษัท รายงานดังกล่าวต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยต่อไปนี้
.18 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน
.28 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของการกำากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
.38 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์  

และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
.48 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
.58 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
.68 จำานวนครั้งของการประชุม และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
.78 ความเห็น หรอืข้อสงัเกตโดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบจากการปฏบัิตติาม กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
.88 รายงานท่ีเห็นว่าผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนท่ัวไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย 

จากคณะกรรมการบริษัท
9. ในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำาซ่ึงอาจมีผลกระทบ 

อย่างมีนัยสำาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการ 
ของบริษัท เพื่อดำาเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร      
.19 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
.29 การทุจริต สิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำาคัญในระบบควบคุมภายใน
.39 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กับธุรกิจของบริษัท
หากคณะกรรมการบรษัิท หรอืผูบ้รหิารไม่ดำาเนนิการให้มกีารปรบัปรงุภายในเวลาท่ีกำาหนดกรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึง่ 
อาจรายงานว่ามีรายการ หรือการกระทำาตามข้อ 9.1, 9.2 และ 9.3 ต่อสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

10. จัดให้มีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
11. ในกรณีกรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระการดำารงตำาแหน่ง กรรมการตรวจสอบควร แจ้งต่อบริษัทล่วงหน้าหนึ่งเดือน

พร้อมเหตุผล เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัท หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการท่านอ่ืนท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วน
ทดแทนบุคคลที่ลาออก

12. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
13. สอบทานนโยบาย และกำากับให้มีระบบสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันท่ีมีประสิทธิผล ให้คำาปรึกษาและติดตาม 

ให้มีการปฎิบัติตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปช่ันตลอดจนรับเรื่องการแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น พิจารณาตรวจสอบ 
ข้อเท็จจริง และเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อร่วมกันพิจารณาลงโทษหรือแก้ไขปัญหาดังกล่าว

กรรมการผู้จัดการ

นายสุจิตร  ศรีเวทย์บดี ดำารงตำาแหน่งหน้าที่ กรรมการผู้จัดการ ซึ่งมีขอบเขตอำานาจหน้าที่ดังนี้

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

)1 พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน เลิกจ้างหรืออนุมัติการลาออก ของพนักงานทุกระดับ
)2 พิจารณาผลตอบแทนพนักงานซ่ึงรวมถึงเงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์อ่ืน รวมถึงการปรับผลตอบแทนประจำาปี 

ของพนักงานทุกระดับ
)3 พิจารณาอนุมัติกำาหนดและเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทางการค้าตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
)4 พิจารณาอนุมัติการซื้อสินทรัพย์ถาวรในวงเงิน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
)5 พิจารณาดำาเนนิการท่ีเกีย่วข้องกบัการบรหิารงานท่ัวไปของบรษัิท แตไ่ม่รวมถงึการดำาเนนิการท่ีเกีย่วกบัการไดม้าและจำาหนา่ย

ไปซ่ึงสนิทรพัย์ของบรษัิทและรายการท่ีเกีย่วโยงกนั โดยการดำาเนนิการในเรือ่งดงักลา่วให้เป็นไปตามประกาศตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
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คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วยกลุ่มบุคคล จำานวนรวมทั้งสิ้น  20 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้  
)1 นายสุจิตร    ศรีเวทย์บดี  กรรมการผู้จัดการ
)2 นายรักชัย    สกุลธีระ   ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
)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
0)1 นายพงศ์ธร   ชื่นเจริญ   ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
1)1 นางหนึ่งฤทัย   บุญเพ็ชร   ผู้จัดการฝ่ายวิจัย และเทคนิค
2)1 นายวิทยา    มงคลขจิต  ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคอล เซ็นเตอร์
3)1 นายอุดมศักดิ์   เทียนจันทร์  ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง
4)1 นายพงศ์สันต์   อัศวะศิริจินดา  ผู้จัดการฝ่ายขายและผลิตภัณฑ์ 
5)1 นางจันจิรา   ทุมสอน           ผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ 
6)1 นางสมปอง   อัศวะศิริจินดา  ผู้จัดการธุรการขายในประเทศ
7)1 นางสาวสุภารักษ์  ทักญาติ   ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
8)1 นางสาวธัณย์จิรา   คุณาธิปศรีตระกูล  ผู้ตรวจสอบภายใน
9)1 นายอภิชัย    ศรีมหันต์   ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัยฯ และระบบงาน
0)2 นางมัสยา    รุ่งเรือง   เลขานุการกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการสรรหา และกำาหนดค่าตอบแทนประกอบด้วย 

1. นายแจน แดม  ปีเดอร์เซ่น  ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
2.  นางแคโรไลน์  ไพรเออร์   กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 
3.  * นายกุลเวช   เจนวัฒนวิช                กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน  
 * ได้ลาออกจากตำาแหน่งกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561  

โครงสร้างของคณะกรรมการสรรหาฯ

1. คณะกรรมการสรรหาฯ ต้องคัดเลือกจากคณะกรรมการของบริษัท
2. คณะกรรมการสรรหาฯ จะประกอบดว้ยสมาชิกสามท่าน โดยประธานคณะกรรมการสรรหาฯ และอย่างนอ้ยสมาชิกอีกหนึง่ท่าน  

ต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัท
3. สมาชิกคณะกรรมการสรรหาแต่ละคนจะมีวาระสามปี

คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนจะจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และมี หน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

1. คณะกรรมการสรรหาฯ จะค้นหา คัดกรอง และสรรหาผู้มีคุณสมบัติเพ่ือดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระ และเสนอต่อ 
คณะกรรมการของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

2. คณะกรรมการสรรหาฯ จะคัดกรองผู้สมัครซ่ึงเสนอโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่และเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ
3. คณะกรรมการสรรหาฯ จะกำาหนดขั้นตอนและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ
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4. คณะกรรมการสรรหาฯ จะนำาเสนอค่าตอบแทนของคณะกรรมการ (พร้อมด้วยความคิดเห็น) ตามท่ีได้สนับสนุนโดย 
ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ ต่อคณะกรรมการของบริษัทเพ่ือพิจารณา ก่อนท่ีจะได้มีการอนุมัติ 
อย่างเป็นทางการโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

5. ประธานกรรมการของบริษัทจะเสนอค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงภายใต้คำาแนะนำาของคณะกรรมการสรรหาฯ 
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายโดยคณะกรรมการของบริษัท

ข.  การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

1. การสรรหากรรมการ
การสรรหาและเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำาโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้หลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
.11 คณะกรรมการสรรหาจะคดัเลอืกจะสรรหาบุคคลจากผูท่ี้มคุีณวฒุ ิวัยวุฒ ิและพิจารณาดา้นประสบการณข์องการทำางาน

และนำาเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท  เพ่ือพิจารณาคัดเลือกและได้รับการเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 
.21 เสนอรายชื่อกรรมการบริษัทดังกล่าวเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติให้เลือกบุคคลนั้นเข้าเป็น

กรรมการบริษัทอย่างเป็นทางการต่อไป  
.31 โดยกรรมการแต่ละรายจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้น  

ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียง การแต่งตั้งคณะกรรมการ ตามข้อ 22 และ 50 ของข้อบังคับของบริษัท กรรมการ
หนึง่ในสามจะต้องออกจากตำาแหน่งตามวาระ เม่ือมีการประชุมสามัญประจำาปีทุกคร้ัง โดยการคัดเลือกกรรมการท่ีต้องออก
ตามวาระเม่ือครบเทอม ซ่ึงจะคัดเลือกจากกรรมการท่ีอยู่ในตำาแหน่งนานท่ีสุด และประธานจะขอให้ท่ีประชุมพิจารณา 
ให้เลือกตั้งกรรมการใหม่เพื่อให้คณะกรรมการครบตามจำานวน

2. การสรรหาผู้บริหาร
เป็นไปตามอำานาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น

ค.  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่กรรมการ

ในปี พ.ศ.2561 บรษัิทจา่ยคา่ตอบแทนท่ีเป็นตวัเงนิให้แกก่รรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา ดงัมีรายละเอียด
ต่อไปนี้  

บาท
ค่าตอบแทนกรรมการอิสระ ประจำาปี 2561 1,274,583.00 
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำานวน 4 ครั้ง 104,000.00 

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน จำานวน 2 ครั้ง 34,000.00 

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมกรรมการบริษัท จำานวน 4 ครั้ง 104,000.00 

ค่าเบี้ยประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 34 จำานวน 1 ครั้ง 18,000.00 

ค่าเบี้ยประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร จำานวน 2 ครั้ง 42,000.00 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น     1,576,583.00

บาท
เงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ 36,771,386.82
เงินสมทบเข้ากองทุนสำารองเลี้ยงชีพ  1,542,813.75

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น     38,314,200.57

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่ผู้บริหารปี 2561

ในปี พ.ศ.2561 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินรวมให้กับกรรมการผู้จัดการและเจ้าหน้าที่บริหาร ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
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ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

ง.  บุคลากร

จำานวนพนักงานของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 แบ่งได้ดังนี้ 
สายงานสำานักงาน 69 ท่าน
สายงานผลิต 236 ท่าน
รวม 305 ท่าน

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่พนักงานบริษัท ปี 2561

ในปี พ.ศ.2561 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินรวมให้กับพนักงานบริษัท ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

บาท
เงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ  76,031,241.12
เงินสมทบเข้ากองทุนสำารองเลี้ยงชีพ   2,704,317.50

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  78,735,558.62

นอกจากนี้ บริษัทได้นำาเสนอสวัสดิการต่างๆท่ีเป็นตัวเงิน ยังมีการจัดสรรสวัสดิการต่างๆท่ีมิได้เป็นตัวเงิน ท่ีดีและมีประโยชน์ 
ให้กับพนักงาน รวมถึงการจัดสถานที่ทำางานที่มีความปลอดภัย และมีระบบอาชีวอนามัยที่ดี การพัฒนาทักษะความรู้ต่างๆ

ท้ังนี้บริษัท เป็นสมาชิกของสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) และเข้าร่วมในการสำารวจค่าจ้างเงินเดือน 
เป็นประจำาทุกปีเพ่ือให้ม่ันใจว่า อัตราค่าตอบแทนในแต่ละตำาแหน่ง และระดับต่างๆ มีความเหมาะสมแข่งขันได้ เมื่อเทียบกับ 
อัตราค่าตอบแทนในตลาด

“ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำานวนพนักงานอย่างมีนัยสำาคัญ หรือมีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำาคัญ”

นโยบายที่สำาคัญในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทมีนโยบายการพัฒนาพนักงาน และให้ความสำาคัญกับพนักงานทุกคนและถือว่าพนักงานเป็นสินทรัพย์ท่ีมีคุณค่าของบริษัท 
บริษัทสนับสนุนและมีแผนพัฒนาให้พนักงานทุกคนมีความรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสามารถ
นำามาพัฒนาปรับใช้กับการทำางานให้ดีและยั่งยืน ซึ่งทั้งนี้นโยบายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายคุณภาพว่า “บริษัทจะจัดการ
ฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องให้กับพนักงานทุกท่าน เพ่ือให้ตระหนักในการมีส่วนรับผิดชอบในการปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการ
ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า” โดยกำาหนดเป็นนโยบาย และแผนฝึกอบรมประจำาปี โดยมีลักษณะการอบรม ตามแผน 
ซ่ึงประกอบดว้ยการฝกึอบรม และทบทวนดา้นความปลอดภยัในการทำางาน การเปลีย่นแปลงกรรมวิธหีรอืเทคโนโลยีการผลติใหม่ๆ 
การเพ่ิมความสามารถในการทำางานให้กบับุคลากรของบรษัิท การพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการพัฒนาองคก์ร และอืน่ๆ

ในปี 2561 บริษัทได้จัดอบรมพนักงานเป็น จำานวน 2,582.50 ชั่วโมง และมีค่าใช้จ่ายจากการอบรมและสัมมนา เป็นจำานวนเงิน  
445,231.73 บาท  ตามรายละเอียดการฝึกอบรมดังนี้
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มกราคม - ธันวาคม 2561

หัวข้อการอบรม จำานวนชั่วโมงอบรม
การฝึกอบรมเกี่ยวกับการบริหารและจัดการ 268.50
On Job/Procedure/WI การฝึกอบรมด้านกระบวนการและวิธีการทำางาน 1,625.50

SHE/License การฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและใบอนุญาต 688.50

ยอดรวม 2,582.50

จ.  การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทได้ประกาศเป็นนโยบายตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 ในการท่ีให้ผู้บริหารรวมท้ังพนักงานของบริษัทยึดถือกฎข้อบังคับว่าด้วย
เรื่อง “จรรยาบรรณในการทำางาน” หรือที่เรียกว่า “Business Ethic” พนักงานจะต้องปฏิบัติตามคำาสั่ง และข้อควรปฏิบัติที่บริษัท 
จดัทำาข้ึนเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจำาแนกประเภทเอกสาร การจดัการระบบเอกสาร และข้อมูลทางอีเลคโทรนคิส ์พนกังานทุกคน 
จะต้องรับผิดชอบในการเรียนรู้เพ่ือทำาความเข้าใจต่อคำาสั่งท่ีบังคับใช้ ข้อมูลท่ีจัดทำาข้ึนภายในกลุ่มบริษัทถือเป็นทรัพย์สิน 
ของบริษัท ท่ีพนักงานไม่สามารถนำาไปเผยแพร่แก่บุคคลภายนอก (เว้นแต่กรณีท่ีต้องแสดงเอกสารตามท่ีกฎหมายกำาหนด)  
โดยไม่ได้รบัอนญุาตจากผูมี้อำานาจโดยตรงพนกังานจะต้องปฏบัิตติามคำาสัง่ พนกังานจะตอ้งไม่นำาข้อมลูความลบัท่ีได้รับจากการทำางาน 
ในฐานะพนักงานไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนบุคคล
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การกำากับดูแลกิจการที่ดีในปี 2561
นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการ บรษัิท ไทยโพลอีะครลิคิ จำากดั (มหาชน) มีหนา้ท่ีดำาเนนิธรุกจิให้เป็นไปในทางท่ีกอ่ให้เกดิประโยชนส์งูสดุตอ่ผูถ้อืหุ้น  
รวมถึงสร้างความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์สินค้าและบริการท่ีมีคุณภาพเพ่ือตอบสนอง 
ต่อความต้องการของลูกค้า

คณะกรรมการบริษัทได้ใช้หลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี และได้นำาคำาแนะนำาภายใต้หลักปฎิบัติสำาหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2561  
ท่ีออกโดยสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) โดยแนวทางประกอบด้วยหลักปฎิบัติ 8 ข้อ 
สำาหรับกรรมการ มาเป็นแนวทางในการปฎิบัติ เพ่ือเป็นบรรทัดฐานในการควบคุมการบริหารจัดการธุรกิจให้มีความโปร่งใส 
และเป็นธรรม เพ่ือผลประโยชนร์ว่มกนัของผูถ้อืหุ้นของบรษัิท ผูมี้สว่นไดเ้สยีรวมท้ังสงัคมและชมุชนท่ีบรษัิทดำาเนนิกจิการอยู่ ไดแ้ก่
 
)1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำาที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
)2 กำาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
)3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
)4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
)5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
)6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
)7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
)8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

บรษัิทได้เผยแพรคู่ม่อืการกำากบัดแูลกจิการ จรรยาบรรณในการทำางาน และนโยบายการตอ่ตา้นการทุจรติบนเว๊บไซตข์องบรษัิทแลว้

โดยสรุปสาระสำาคัญการดำาเนินการด้านการกำากับดูแลกิจการเป็นดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
สิทธิของผู้ถือหุ้นครอบคลุมสิทธิข้ันพ้ืนฐานต่างๆ ท้ังในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษัท เช่น  
สิทธิในการซ้ือ ขาย โอนหลักทรัพย์ท่ีตนถืออยู่ สิทธิในการท่ีจะได้รับเงินปันผล สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น
หรือตั้งคำาถามใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงสิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำาคัญของบริษัท เช่น การเลือกตั้งกรรมการ 
และการเสนอแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น และรับทราบผลการประชุม

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บรษัิทปฏบัิตต่ิอผูถ้อืหุ้นทุกรายทุกกลุม่โดยเท่าเทียมกนั ไม่วา่จะเป็นผูถ้อืหุ้นรายใหญ่หรอืผูถ้อืหุ้นรายย่อย เป็นผูล้งทุนท่ัวไป 
หรือผู้ลงทุนสถาบันท้ังจากในประเทศหรือต่างประเทศ ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิพ้ืนฐานในฐานะผู้ถือหุ้นเท่าเทียมกัน  
โดยไม่ขึ้นกับเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ  ศาสนา ความเชื่อ หรือฐานะทางสังคม 

3. การคำานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
บริษัทดำาเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยมุ่งหวังให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกัน ด้วยเหตุนี้  
บรษัิทจงึคำานงึอยูเ่สมอวา่การบรหิารจดัการและการดำาเนนิงานใดๆของบริษัทจะตอ้งไมส่ร้างความเสยีหายหรอืสง่ผลกระทบ
ต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
การเปิดเผยข้อมูลเป็นดัชนีวัดความโปร่งใสในการดำาเนินการท่ีสำาคัญ เป็นปัจจัยสำาคัญในการสร้างความเช่ือมั่นให้กับ 
นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทจึงให้ความสำาคัญกับการเปิดเผยข้อมูลท่ีถูกต้อง แม่นยำา และสร้างช่องทาง 
การเปิดเผยข้อมูลที่หลากหลายเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย
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5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
.15 องค์ประกอบของกรรมการ

• คณะกรรมการมีจำานวน 9 ท่าน โดยในจำานวนนี้ประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน กรรมการบริหาร 4 ท่าน  
และกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหาร 2 ท่าน (ตัวแทนจากผู้ถือหุ้นหลักของบริษัท)

.25 การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
• เพ่ือให้มีการแบ่งแยกหนา้ท่ีระหวา่งการกำาหนดนโยบายและการบรหิารงานประจำา รวมท้ังเพ่ือให้กรรมการสามารถ

สอดส่องดูแลและประเมินผลการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงกำาหนดให้หน้าท่ีประธานกรรมการ
และกรรมการผู้จัดการแยกออกจากกันและต้องไม่ดำารงตำาแหน่งโดยบุคคลเดียวกัน ท้ังนี้เพ่ือให้ม่ันใจว่ามีการ 
ถว่งดลุอำานาจอย่างเหมาะสม โดยประธานกรรมการมีบทบาทในการเป็นผูก้ำาหนดนโยบาย สว่นกรรมการผูจั้ดการ
มีหนา้ท่ีบรหิารงานประจำาของบรษัิท ท้ังนี ้บรษัิทได้ดำาเนนิการแตง่ตัง้ประธานกรรมการซ่ึงไม่ไดเ้ป็นกรรมการอิสระ 
ตามท่ีระบุในแนวทางปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ได้มีการเปิดเผยส่วนได้เสียท้ังหมด 
ตอ่คณะกรรมการแลว้ อยา่งไรกต็าม คณะกรรมการไดม้อบหมายให้มีคณะกรรมการอิสระหนึง่ท่านเป็นผูม้สีว่นรว่ม 
ในการกำาหนดหัวข้อการประชุมของคณะกรรมการ

.35 คุณสมบัติของกรรมการ
1. กรรมการบริษัท ต้องมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม ประกอบด้วยผู้เช่ียวชาญในงานสาขาต่างๆ มีวิสัยทัศน์และ 

ความเป็นผูน้ำา มีความรูค้วามสามารถ มศีลีธรรมจริยธรรม และมสีามารถในการสือ่สารท่ีดแีละทำางานของตนเอง
ไดเ้ย่ียงมืออาชีพ นอกจากนีก้รรมการบริษัทแตล่ะท่านจะพึงดำารงตำาแหนง่กรรมการไดไ้มเ่กนิห้า บริษัทตอ่ 1 ท่าน 
โดยไม่มีข้อยกเว้น

2. กรรมการตรวจสอบ ต้องเป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และอย่างน้อย 1 คน 
ต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำาหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

3. กรรมการอิสระ ต้องมีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องคุณสมบัติ 
และขอบเขตการดำาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ อาทิเช่น
• ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  

บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง ท้ังนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเกี่ยวข้องของ 
กรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

• ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นกรรมการท่ีมสีว่นรว่มในการบริหาร ลกูจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งนิเดอืนประจำา หรอื 
ผู้มีอำานาจควบคุมบริษัท รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งใน
ส่วนได้เสีย ยกเว้นว่าความสัมพันธ์นั้นได้สิ้นสุดลงก่อนวันที่ได้มีการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระเป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าสองปี

• ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมี
ความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน

• ไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจ 
มีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ
ของสำานักงานสอบบัญชี ซ่ึงมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล 
ที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่

• ไมเ่ป็นหรอืไมเ่คยเป็นผู้ให้บรกิารทางวชิาชีพ (รวมถงึการเป็นท่ีปรกึษาทางกฎหมายหรือท่ีปรกึษาทางการเงนิ)  
ซ่ึงได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจ 
มีความขัดแย้งในส่วนได้เสีย ท้ังนี้ ในกรณีท่ีผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็น 
ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บรหิาร หรือ หุ้นสว่นผู้จดัการของผู้ให้บริการทางวชิาชีพ
นั้นด้วย

• ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำาให้ไม่สามารถแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำาเนินงานของบริษัท
• ดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไม่เกิน 5 แห่ง

4. กรรมการสรรหา และกำาหนดค่าตอบแทน ต้องมีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามประกาศตลาดหลักทรัพย์  
แห่งประเทศไทย
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.45 วาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการ
เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด กำาหนดให้ทุกปี กรรมการจะต้องออกจากตำาแหน่งในอัตรา 
หนึ่งในสาม ท้ังนี้กรรมการซ่ึงพ้นจากตำาแหน่งนี้อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ นอกจากนี้ บริษัทมีการกำาหนดนโยบาย 
ให้กรรมการอิสระมีวาระในการดำารงตำาแหน่งไม่เกินเก้าปีนับจากวันแรกท่ีได้รับการแต่งตั้ง เม่ือครบวาระเก้าปี 
กรรมการอิสระอาจดำารงตำาแหน่งต่อได้หากคณะกรรมการได้มีการทบทวนอย่างรอบคอบถึงความอิสระของ 
กรรมการอิสระที่ครบวาระนั้น

.55 การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ
กรรมการบริษัทหนึ่งในสามจะต้องออกจากตำาแหน่งตามข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม กรรมการบริษัท 
ที่ครบวาระดำารงตำาแหน่ง อาจได้รับการพิจารณาเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อเนื่องได้ 
และเม่ือมีกรรมการบริษัทท่านใดพ้นจากตำาแหน่ง หรือมีเหตุใดท่ีกรรมการบริษัทไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระให้ผู้ท่ี
ได้รับตำาแหน่งแทนอยู่ในตำาแหน่งนั้นเพียงเท่าวาระของกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำาแหน่งเหลืออยู่

แนวปฏิบัติในการดำาเนินการ

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

.11 การประชุมผู้ถือหุ้น
.ก บริษัทกำาหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี ในกรณีที่มี 

ความจำาเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ อันได้แก่ เรื่องท่ีกระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ 
ของผู้ถือหุ้น หรือเป็นเรื่องท่ีต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามเงื่อนไขกฎเกณฑ์หรือกฎหมายต่างๆ  
ทางบริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป ซ่ึงในปี 2561 ไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 
ในระหว่างปี

.ข ในปี 2561 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันท่ี 27เมษายน 2561 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้  
ห้องบางกอกน้อย 1 ชั้น 3 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำาหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

.ค บริษัทตระหนักถึงความสำาคัญของการปกป้องสิทธิและการอำานวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นจึงได้ 
กำาหนดนโยบาย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติโดยเท่าเทียมกันและเป็นไปด้วยความยุติธรรม ดังนี้
 ๐ การสนับสนุนให้มีการใช้สิทธิ

I. บริษัทสนับสนุนผู้ถือหุ้นทุกคนในการใช้สิทธิโดยเท่าเทียมกัน
II. ผู้ถือหุ้นทุกคนได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น รวมท้ังการรับฟังความคิดเห็นและ 

ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ
 ๐ การอำานวยความสะดวกในการเข้าร่วมและลงคะแนนเสียงในการประชุม
 ๐ บริษัทสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นในการตัดสินใจในเรื่องสำาคัญ รวมถึงการลงคะแนนเสียงในการ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยทุกมติจะได้รับการลงคะแนนออกเสียง
 ๐ การบอกกล่าวเชิญประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า

บริษัทจะดำาเนินการบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า รวมท้ังเปิดเผยข้อมูลสำาคัญ ขอบเขต  
และข้ันตอนตา่งๆท่ีเกีย่วข้องกบัการประชุม รวมถงึข้ันตอนการลงคะแนนเสยีงสำาหรบัแตล่ะมติอย่างครบถว้น  
ท้ังนี ้บรษัิทจะดำาเนนิการเพ่ือให้ม่ันใจวา่ขอ้มูลท้ังหมดท่ีเกีย่วขอ้งกบัการประชุมสามญัผูถ้อืหุ้นจะถกูจัดสง่ 
ให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้า 21 วัน (แต่ต้องไม่น้อยกว่า 7 วัน) เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการ 
ศึกษาข้อมูลก่อนเข้าประชุม นอกจากนี้ บริษัทจะแจ้งประกาศข้อมูลข้างต้นในเว็บไซต์ของบริษัทก่อนการ
ส่งแจ้งเชิญประชุม

 ๐ การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำาถามและแสดงความคิดเห็นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
 ๐ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกคร้ัง บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายถามคำาถาม แสดงความคิดเห็น

และนำาเสนอข้อเสนอแนะต่างๆ
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.21 การเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทจะดำาเนินการจัดส่งรายงานสรุปผลการลงมติตามท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ภายในวันเดียวกันหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม และจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น (โดยแยกวาระชัดเจน)  
โดยระบุจำานวนกรรมการท่ีเข้าประชุม/ ลาประชุม ข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและข้อช้ีแจงของคณะกรรมการ  
รวมถึงผลการนับคะแนนใน แต่ละวาระ ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในกำาหนด 14 วัน  
และนำาส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในกำาหนด 30 วันหลังจากการเสร็จสิ้นการประชุม นอกจากนี้บริษัทจะเผยแพร่
รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

.12 การเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ
.ก เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีส่วนในการกำากับดูแลบริษัท บริษัทได้กำาหนดหลักเกณฑ์ รวมท้ังขั้นตอนเพ่ือให้ 

ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระ และชื่อบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อบริษัทล่วงหน้า
.ข บริษัทจะดำาเนินการแจ้งหลักเกณฑ์ข้างต้นบนเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงแจ้งข่าวประกาศให้ทราบในเว็บไซต์ 

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
.22 การอำานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น

เนื่องด้วยผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ที่มาเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นคนไทย ดังนั้นจึงใช้ภาษาไทยในการดำาเนินการประชุม 
อย่างไรก็ตามบริษัทได้จัดทำาเว็บไซต์ของบริษัทเป็น 2 ภาษา

.32 การมอบฉันทะ
เพ่ือรักษาสิทธิให้ผู้ถือหุ้นท่ีไม่สะดวกเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่น  
หรือกรรมการอิสระของบริษัทท่านใดท่านหนึ่งจากกรรมการอิสระท่ีเข้าร่วมประชุมท้ังหมด ซ่ึงบริษัทจะระบุรายช่ือ
ไว้ในหนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีกระทรวงพาณิชย์กำาหนดเพ่ือให้สามารถเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงมติแทน 
ผู้ถือหุ้นได้โดยไม่มีเงื่อนไข กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กับผู้อื่น บริษัทจะให้สิทธิและปฏิบัติต่อผู้รับมอบฉันทะเสมือน
เป็นผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะแสดงแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะและรายละเอียดข้ันตอนต่างๆ บนเว็บไซต์ของบริษัท 
ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน ท้ังนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท้ังทางโทรศัพท์หรือช่องทางอ่ืนๆ 
ของบริษัท เช่น เว็บไซต์อีเมล เป็นต้น

3. การคำานึงถึงบทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

• ผู้ถือหุ้น
บทบาทหนา้ท่ีของบรษัิท คือ ดำาเนนิธรุกจิให้เกดิกำาไรอย่างย่ังยืนโดยตัง้ม่ันอยู่บนหลกัการกำากบัดแูลกจิการท่ีด ี(Corporate 
Governance) ควบคูไ่ปกบัการดแูลสงัคม ชุมชน และสิง่แวดลอ้ม (Corporate Social Responsibility) เพ่ือให้นกัลงทุนมัน่ใจ
ว่าบริษัทจะเป็นบริษัทที่ให้ผลตอบแทนที่ดีและมีความยั่งยืน นอกจากนี้ บริษัทได้จัดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อ  
หรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจทำาให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.thaipolyacrylic.com) 

• พนักงาน  
บริษัทให้ความสำาคัญกับพนักงานทุกคนและถือว่าพนักงานเป็นสินทรัพย์ท่ีมีคุณค่าของบริษัท บริษัทสนับสนุนและ 
มีแผนพัฒนาให้พนกังานทุกคนมีความรูแ้ละพัฒนาศกัยภาพของตนเองให้สงูข้ึนอย่างตอ่เนือ่ง และสามารถนำามาพัฒนา 
ปรับใช้กับการทำางานให้ดีและยั่งยืน นอกจากนี้ บริษัทได้นำาเสนอสวัสดิการต่างๆ ที่ดีและมีประโยชน์ให้กับพนักงาน  
รวมถึงการจัดสถานที่ทำางานที่มีความปลอดภัย และมีระบบอาชีวะอนามัยที่ดี การพัฒนาทักษะความรู้ต่างๆ

บรษัิทมนีโยบายพิจารณาคา่ตอบแทนให้แกพ่นกังานและผู้บริหาร ในการพิจารณาปรับอัตราการจา้งงานให้กบัพนกังาน
และผู้บริหารจะคำานึงถึง สภาพการทำางาน ความตั้งใจในการทำางานท่ีได้รับมอบหมายและหน้าท่ีความรับผิดชอบ  
ความสามารถอื่นๆ ผลประกอบการของบริษัทและเปรียบเทียบกับสภาพการแข่งขันในตลาดเป็นต้น ในส่วนพิจารณา
โบนัสประจำาปีนั้น บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายทุกปี แต่ทั้งนี้จะนำาปัจจัยหลักเกณฑ์บางประการมาร่วมพิจารณาประกอบ
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การอนุมัติ ได้แก่ ผลการดำาเนินงานประจำาปีของบริษัทท้ังในส่วนด้านการเงินและในส่วนท่ีไม่เกี่ยวข้องกับการเงิน  
ผลงานของพนักงานและทีมงาน ความทุ่มเทให้กับงานภายใต้ความรับผิดชอบ เป็นต้น โดยในปีที่ผ่านมาได้จ่ายโบนัส
ให้กับพนักงานทั้งสิ้นเป็นจำานวนเงิน 6.86 ล้านบาท

• ลูกค้า
บริษัทคำานึงถึงความพึงพอใจสูงสุดและความจงรักภักดีในผลิตภัณฑ์ของลูกค้าเป็นสำาคัญ โดยนำาเสนอผลิตภัณฑ์ 
และบริการท่ีมีคุณภาพมาตรฐานระดับโลกในราคาท่ีเหมาะสม บริษัทให้ความสำาคัญกับความพึงพอใจของลูกค้า 
เนื่องจากลูกค้าเป็นผู้ท่ีซ้ือสินค้าและบริการจากบริษัท โดยนำาเสนอผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพในราคาท่ีเป็นธรรม  
มีความรบัผดิชอบตอ่ลกูค้า และมุ่งมัน่พัฒนาสนิคา้และให้บรกิารอย่างครบวงจร ปลอดภยั ใส่ใจในคณุภาพการบรกิาร 
เพ่ือตอบสนองตอ่ความต้องการของลกูคา้ นอกจากนี ้บรษัิทนำาระบบการบรหิารงานดา้นคณุภาพ ความม่ันคงปลอดภยั 
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมมาใช้ในการดำาเนินงาน เพ่ือมุ่งเน้นการบริหารคุณภาพ และส่งมอบผลิตภัณฑ์และ 
บริการที่สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า

 
• คู่ค้า

บริษัทให้ความสำาคัญกับคู่ค้าและปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคบนพ้ืนฐานของการแข่งขันท่ีเป็นธรรม โดยมีส่วนได้
เสียร่วมกันในการดำาเนินธุรกิจ ทำาให้เกิดความไว้วางใจ ความสัมพันธ์อันดี และการร่วมมือกันในการพัฒนาศักยภาพ 
และการเพ่ิมประสทิธภิาพทางธรุกจิ เพ่ือการเป็นพันธมติรทางธรุกจิในระยะยาว คูค่า้ถอืเป็นปัจจยัสำาคญัสูค่วามสำาเรจ็
ทางธุรกิจโดยการช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน บริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัด 
บริษัทให้ความสำาคัญกับกระบวนการจัดซ้ือจัดหา โดยมีการกำาหนดข้ันตอนการจัดซ้ือจัดหา เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกัน

บรษัิทกำาหนดให้คูค้่าปฏบัิตติามกฎระเบียบดา้นความปลอดภยัเกีย่วกบัการทำางานและการใช้เครือ่งมือตลอดจนระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในการทำางานท่ีมีผลกระทบต่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม

บริษัทมีการจัดทำาทะเบียนผู้ค้า (Approved  Vendor List) โดยผ่านกระบวนการคัดเลือกอย่างละเอียด และได้มีการ
สอบทานคูม่อืการปฏบัิตงิานของผูข้อขึน้ทะเบียนเป็นคูค่า้ เพ่ือให้ม่ันใจวา่ภายใตข้ั้นตอนหรอืวธิกีารในการคดัเลอืกคูค่า้ 
จะได้ผู้ค้าที่มีประสิทธิภาพสูงและสามารถส่งมอบสินค้า/ บริการได้ตรงกับความต้องการของบริษัท  

• เจ้าหนี้
บริษัทให้ความสำาคัญในการรักษาความสัมพันธ์กับเจ้าหนี้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจและความไว้วางใจร่วมกัน  
บริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลง พันธะสัญญาที่มีต่อเจ้าหนี้ทุกรายอย่างเคร่งครัด

บรษัิทปฏบัิติตามเงือ่นไขข้อกำาหนดของสญัญาเงนิกูอ้ย่างเครง่ครัด มีความรบัผิดชอบและโปรง่ใส โดยไม่ปกปิดข้อมูล 
หรือข้อเท็จจริงอันจะทำาให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าหนี้ 

• คู่แข่งทางการค้า
บริษัทดำาเนินธุรกิจกับคู่แข่งทางการค้าอย่างเป็นธรรมในรูปแบบท่ีถูกต้องตามกฎหมายสากลและเป็นไปตาม 
จรรยาบรรณธรุกจิ บรษัิทมีนโยบายในการดูแลและดำาเนนิธรุกจิอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส มกีารแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
กบัคูแ่ข่งขัน โดยไม่แสวงหาข้อไดเ้ปรยีบทางธรุกจิท่ีไดม้าอย่างไม่เป็นธรรม ซ่ึงกรอบการดำาเนนิงานของนโยบายดงักลา่ว
เป็นไปตามกฎหมายท่ีเกีย่วข้องและเป็นไปตามจรรยาบรรณธรุกจิ บรษัิทไม่อนญุาตให้มีการลว่งรู้หรือเกบ็รักษาขอ้มูล 
ความลับทางธุรกิจของคู่แข่งทางการค้า ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือความลับทางการค้า รวมถึงรูปแบบของการ 
สมรู้ร่วมคิดใดๆ ที่ขัดแย้งกับกฎหมายและกฎระเบียบที่มีอยู่

• ชุมชนและสังคม
บรษัิทให้ความสำาคญัตอ่การมีสว่นรว่มและความเป็นอยูท่ี่ดขีองชุมชนและสงัคม โดยให้ความรว่มมอืแกชุ่มชนและสงัคม  
และหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง เพื่อไม่ให้เกิดรายการค้าหรือกับคู่ค้าที่อาจเป็นอันตรายต่อชุมชนและสังคมโดยรวม   
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4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บรษัิทรณรงค์ให้กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานตระหนกัถงึความสำาคญัของการกำากบัดแูลการดำาเนนิงานท่ีด ีความโปรง่ใส
ในการดำาเนินงาน และสร้างกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนที่เหมาะสม และเป็นธรรมสำาหรับทั้งผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียน 

สำาหรบัการรอ้งเรยีน บรษัิทเปิดโอกาสให้บุคคลท่ัวไปสามารถรอ้งเรยีนเม่ือพบพฤตกิรรมของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน 
ที่ไม่เหมาะสมหรือขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ได้หลายช่องได้แก่ 
1)( ผู้จัดการต้นสังกัด และ/หรือผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
2)( กรรมการตรวจสอบ Email : Audit.Committee@thaipolyacrylic.com
3)( สายด่วนรับแจ้งเบาะแส (Corporate Whistle Blower) ที่หมายเลขโทรศัทพ์ 001-800-11-009-4982 ได้ตลอดเวลา

โดยบริษัทจะรับฟังทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใส เอาใจใส่และให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย มีการดำาเนินการ 
ที่เหมาะสม 

บริษัทเปิดเผยข้อมูลของบริษัทและงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างครบถ้วน ถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา 
นอกจากนี ้บรษัิทไดเ้ปิดเผยข้อมูลอ่ืนๆ เพ่ิมเตมิเพ่ือให้เกดิความโปร่งใสในการดำาเนนิธรุกจิ บรษัิทจงึไดถ้อืปฏบัิตดัิงต่อไปนี้
1. บรษัิทมีเปิดเผยข้อมูลอันเป็นประโยชน์ให้กบันกัลงทุน ชุมชน สถาบันตา่งๆ และผูส้นใจท่ัวไปสามารถเข้าถงึขอ้มูลผา่นทาง 

เว็ปไซดข์องบรษัิท อีกท้ังบรษัิทเปิดโอกาสให้ผูส้นใจสามารถตดิตอ่โดยตรงถงึกรรมการผู้จดัการ หรือผูบ้ริหารระดับสงู 
เพื่อรับฟังข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท 

2. ตระหนักถึงข้อเท็จจริงว่ากรรมการบางท่านมีภูมิลำาเนาในต่างประเทศ และอาจไม่สามารถเข้าร่วมการประชุม 
คณะกรรมการบรษัิทไดทุ้กครัง้ โดยคณะกรรมการบรษัิทสนบัสนนุให้กรรมการทุกท่านเข้ารว่มประชุม ในกรณท่ีีมีวาระ
การประชุมที่มีความสำาคัญ เช่น การพิจารณาการลงทุนในโครงการขยายโรงงาน และการพิจารณาอนุมัติงบการเงิน
และงบประมาณประจำาปี เป็นต้น

3. เปิดเผยรายงานนโยบายเกี่ยวกับการกำากับกิจการที่ดีและการต่อต้านทุจริตคอรรัปชั่นผ่านทางเวบไซด์ของบริษัท                     
4. บริษัทได้เปิดเผยการถือครองหุ้นของกรรมการและผู้บริหารท้ังทางตรงคือการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารเอง  

และทางอ้อม เช่นการถือหุ้นของคู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหาร โดยแยกออกจากกันไว้
ในรายงานประจำาปี ภายใต้ประวัติของกรรมการ ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

5. บริษัทมีนโยบายให้กรรมการทุกท่านต้องรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีกับบริษัทหรือท่ีคาดว่าจะมีทันทีเพ่ือ 
ดำาเนินการพิจารณาและเปิดเผยต่อไป

6. บรษัิทไดต้ระหนกัถงึสทิธขิองผุถ้อืหุ้นและเพ่ือเป็นการสง่เสริมการกำากบัดแูลกจิการท่ีด ีบริษัทจงึเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุ้น
เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้ง 
เป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2561 เป็นการล่วงหน้า โดยบริษัทได้ทำาการเผยแพร่ 
หลักเกณฑ์และวิธีการให้สิทธิไว้บนเว็บไซด์ของบริษัท http://thaipolyacrylic.com

7. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอกและการอนุมัติค่าสอบบัญชี
ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นจะมีการแจ้งวาระการประชุมในเรื่องการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีภายนอกและการขออนุมัติ 
ค่าสอบบัญชี โดยจะระบุรายละเอียดของชื่อสำานักงานสอบบัญชีและรายชื่อของผู้สอบบัญชีของบริษัทความเป็นอิสระ 
ของผูส้อบบัญช ีระยะเวลาท่ีเป็นผูส้อบบัญช ีคา่ตอบแทนการสอบบัญชี และคา่ใช้จากการปฎบัิตหินา้ท่ีอ่ืน ตลอดปี 2560 
และปี 2561 และเสนอค่าตอบแทนประจำาปี 2561 พร้อมกับความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตามคำาแนะนำาของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ
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ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

ในปี 2561 บริษัทมีค่าสอบบัญชีและบริการอื่นๆที่จ่าย มีรายละเอียดดังนี้                                                     

รายละเอียด 2561 2560

1. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจ่ายให้กับบริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด 1,290,000.00 1,290,000.00 

2. ค่าบริการตรวจสอบอื่น  - -

รวม 1,290,000.00 1,290,000.00

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

.15 หน้าที่และความรับผิดชอบ

กรรมการบริษัท
• คณะกรรมการมีหนา้ท่ีกำาหนด วสิยัทัศน ์พันธกจิ นโยบาย กลยุทธแ์ผนงานการดำาเนนิธรุกจิของบรษัิท รวมถงึมกีารทบทวน

วิสัยทัศน์ กลยุทธ์แผนงานการดำาเนินธุรกิจ ในแต่ละปี ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจถึงผลการดำาเนินงานที่ดี 
• คณะกรรมการบริษัททำาหน้าท่ี ภายใต้ วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย และมติของท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ 

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกประการ และคอยดูแลให้ฝ่ายบริหารทำาตามแผนงานที่กำาหนด
• คณะกรรมการจะต้องคำานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยกำาหนดนโยบายห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

ประกอบธุรกิจท่ีแข่งขันกับบริษัท และทำาหน้าท่ีกำากับดูแลกิจการให้มีดำาเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ดูแลไม่ให้เกิดปัญหา 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท หรือกระทำาการใดๆ ท่ีมีความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท

• ในการลงมติในท่ีประชุม จะตอ้งมีองคป์ระชุมข้ันต่ำาของกรรมการมากกวา่ 2 ใน 3 ของจำานวนกรรมการท้ังหมด เข้ารว่มประชมุ
• คณะกรรมการจะจัดให้มีการประเมินผลงานคณะกรรมการแบบรายคณะ เพ่ือนำาไปพิจารณาปรับปรุงการทำางานให้มีประสิทธิภาพ
• คณะกรรมการทำาหน้าที่ดูแลให้มีแผนการสืบทอด (Succession Plan) ตำาแหน่งผู้บริหารสูงสุดขององค์กร พร้อมแนวทาง 

ในการดำาเนินการ เช่น มีการติดตามความคืบหน้าของผู้สืบทอด การพัฒนาความรู้ความสามารถ ความพร้อมในด้านต่างๆ
ที่จำาเป็นต่อการปฎิบัติในตำาแหน่งผู้บริหารสูงสุด ตลอดจนการฝึกอบรมทางวิชาการ อย่างต่อเนื่อง

กรรมการตรวจสอบ
1. จัดทำากฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ กฎบัตร 

ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการ การรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ
3. สอบทานการดำาเนินงานของบริษัทให้ถูกต้องตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำานักงานคณะกรรมการ

กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัท
4. สอบทานให้บริษัทมีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี และความเป็นอิสระของหน่วยตรวจสอบภายใน
5. พิจารณารายการท่ีเกี่ยวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีโอกาสเกิดการทุจริต ท่ีอาจมี 

ผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์
6. ให้ข้อแนะนำาแก่คณะกรรมการในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนข้ันเลื่อนตำาแหน่ง และการประเมินผลงานของ 

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
7. พิจารณาแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงตามระดับความเสี่ยงขององค์กรและระดับความเสี่ยงของการปฏิบัติงาน 

ที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำาเนินงานของบริษัท
8. สอบทานกระบวนการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการทุจริต (whistleblowing) เพ่ือให้สอดคล้องตามหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี
9. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เสนอเลิกจ้าง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อคณะกรรมการ
10. สอบทานนโยบาย และกำากับให้มีระบบสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันท่ีมีประสิทธิผล ให้คำาปรึกษาและติดตาม 

ให้มีการปฎิบัติตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปช่ันตลอดจนรับเรื่องการแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปช่ัน พิจารณาตรวจสอบ 
ข้อเท็จจริง และเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อร่วมกันพิจารณาลงโทษ หรือแก้ไขปัญหาดังกล่าว
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บริษัท  ไทยโพ
ลีอะคริลิค  จำ�กัด  (มห�ชน)

กรรมการสรรหา และกำาหนดค่าตอบแทน

โครงสร้างของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
1. คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน ต้องคัดเลือกจากคณะกรรมการของบริษัท
2. คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทน จะประกอบดว้ยสมาชิกสามท่าน โดยประธานคณะกรรมการสรรหา และอย่างนอ้ย 

สมาชิกอีกหนึ่งท่าน ต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัท
3. สมาชิกคณะกรรมการสรรหาแต่ละคนจะมีวาระสามปี  คณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทนจะจดัให้มกีารประชุมอยา่งนอ้ย

ปีละ 2 ครั้ง

หน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
1. คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน จะค้นหา คัดกรอง และสรรหาผู้มีคุณสมบัติเพื่อดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระ 

และเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน จะคัดกรองผู้สมัครซ่ึงเสนอโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่และเสนอต่อคณะกรรมการ

ของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน จะกำาหนดขั้นตอนและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ
4. คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทน จะนำาเสนอคา่ตอบแทนของคณะกรรมการ (พรอ้มดว้ยความคดิเห็น) ตามท่ีได้ 

สนับสนุนโดยประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ ต่อคณะกรรมการของบริษัทเพ่ือพิจารณาก่อนท่ีจะได้ 
มีการอนุมัติอย่างเป็นทางการโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

5. ประธานกรรมการของบริษัทจะเสนอค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงภายใต้คำาแนะนำาของคณะกรรมการสรรหา
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายโดยคณะกรรมการของบริษัท

กรรมการอิสระ
เป็นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการตรวจสอบ

.25 การประชุมคณะกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบรษัิทจะตอ้งจัดให้มีการประชมุอย่างนอ้ย 3 เดอืนคร้ังตามข้อบังคบับรษัิท และกำาหนดวนัประชุมลว่งหนา้ตลอดท้ังปี  
โดยเลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการ
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ในปี  2561  มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทจำานวน 4 ครั้ง สรุปผู้เข้าร่วมการประชุม ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ
จำานวนการเข้าร่วม

ประชุม
ครั้งที่ 
1/2561

ครั้งที่ 
2/2561

ครั้งที่
3/2561

ครั้งที่
4/2561

นายเบนจามิน เจมส์  แฮร์รีส 4/4 / / / /

นายสุจิตร    ศรีเวทย์บดี 4/4 / / / /

นายรักชัย    สกุลธีระ  4/4 / / / /

นายทาโมสึ    ทามากิ 4/4 / / / /

นางแคโรไลน์   ไพร์เออร์ 4/4 / / / /

*นายฮานส์ เฮ็นริค  เมลชัวร์ 1/4 / - - -

**นายคริสเตียน โมลเลอร์  ลอร์เซ่น 3/4 - / / /

ดร.อนุพันธ์    กิจนิจชีวะ 4/4 / / / /

นายแจน แดม   ปีเดอร์เซ่น 4/4 / / / /

นายกุลเวช    เจนวัฒนวิทย์ 4/4 / / / /
*  นายฮานส์ เฮ็นริค  เมลชัวร์  ได้ลาออกจากตำาแหน่งกรรมการบริหาร ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2561 

**  นายคริสเตียน โมลเลอร์  ลอร์เซ่น  เข้ารับตำาแหน่งกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหาร  ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฏาคม 2561

ในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง โดยสรุปได้ดังนี้ประชุม

รายชื่อคณะกรรมการ
จำานวนการเข้าร่วม

ประชุม
ครั้งที่ 
1/2561

ครั้งที่ 
2/2561

ครั้งที่
3/2561

ครั้งที่
4/2561

ดร.อนุพันธ์    กิจนิจชีวะ 4/4 / / / /

นายกุลเวช    เจนวัฒนวิทย์ 4/4 / / / /

นายแจน แดม   ปีเดอร์เซ่น 4/4 / / / /

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบกำาหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และกำาหนดวันประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี โดยเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบจะส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการแต่ละท่านก่อนการประชุม 
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการเตรียมการประชุม

การประชุมคณะกรรมการสรรหา และกำาหนดค่าตอบแทน
ในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 2 ครั้ง โดยสรุปได้ดังนี้ประชุม

รายชื่อคณะกรรมการ จำานวนการเข้าร่วมประชุม หมายเหตุ

ดร.อนุพันธ์   กิจนิจชีวะ 1/2 ดำารงตำาแหน่งระหว่างวันที่ 11 พฤษภาคม 2560
ถึง วันที่ 9 พฤษภาคม 2561

นายแจน แดม  ปีเดอร์เซ่น 1/1 เข้ารับตำาแหน่งตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2561

นายกุลเวช   เจนวัฒนวิทย์ 2/2

นายทาโมสึ   ทามากิ 1/2 ดำารงตำาแหน่งระหว่างวันที่ 11 พฤษภาคม 2560
ถึง วันที่ 9 พฤษภาคม 2561

นางแคโรไลน์  ไพร์เออร์ 1/2 เข้ารับตำาแหน่งตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2561
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.35 ค่าตอบแทนกรรมการ

สำาหรบักรรมการท่านอืน่ๆ ท่ีไม่ใช่กรรมการอสิระ แตเ่ป็นกรรมการท่ีไดร้บัการคดัเลอืกและแต่งตัง้จากผูบ้รหิารของบริษัท
หรือเป็นกรรมการตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซ่ึงได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นจากการจ้างงาน 
ของบริษัท หรือจากตัวแทนผู้ถือหุ้นใหญ่แล้ว จะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการหรือเบี้ยประชุมกรรมการแต่อย่างใด

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ท้ังในส่วนของค่าตอบแทนกรรมการและในส่วนของเบ้ียประชุม  
โดยจะกำาหนดจา่ยให้เฉพาะ กรรมการอิสระของบริษัทท่ีมีอยู่ดว้ยกนั 3 ท่านเท่านัน้ โดยคา่ตอบแทนกรรมการประจำาปี
และเบี้ยประชุมแต่ละครั้งเป็นไปตามอัตราที่กำาหนดไว้ในแต่ละปี และได้รับการอนุมัติแล้วจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2561 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ 
2561

ค่าตอบแทนกรรมการ
2560

รายชื่อ ตำาแหน่ง
ค่าตอบแทน
ประจำาปี 
(บาท)

ค่าเบี้ย
ประชุมรวม

(บาท)

ค่าตอบแทน
ประจำาปี
(บาท)

ค่าเบี้ย
ประชุมรวม

(บาท)
ดร.อนุพันธ์   กิจนิจชีวะ กรรมการอิสระ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหา
และกำาหนดค่าตอบแทน

437,000.00 110,000.00 437,000.00 56,000.00 

นายกุลเวช   เจนวฒันวทิย์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา
และกำาหนดค่าตอบแทน

400,583.00           104,000.00 437,000.00 78,000.00 

นายแจน แดม  ปีเดอร์เซ่น กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหา
และกำาหนดค่าตอบแทน

437,000.00 88,000.00           437,000.00 72,000.00 

.45 การปฐมนิเทศกรรมการ
บริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการท่ีเข้ารับตำาแหน่งใหม่ เพ่ือให้กรรมการใหม่ได้รับทราบนโยบายธุรกิจ รวมท้ังข้อมูล 
ท่ีเก่ียวข้อง เช่น โครงสร้างทุน ผู้ถือหุ้น ผลการดำาเนินงาน ข้อมูลระบบต่างๆ ท่ีใช้งานภายในบริษัท รวมท้ังกฎหมาย  
กฎเกณฑ์ต่างๆ ซ่ึงเป็นข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์สำาหรับการเป็นกรรมการ

.55 การพัฒนากรรมการ
อันเป็นการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการ กฏระเบียบข้อบังคับ รวมถึงทักษะในการบริหารท่ัวไป  
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมกรรมการเข้าร่วมฝึกอบรมท้ังท่ีจัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
สำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และ สมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย (IOD)

กรรมการ หัวข้อฝึกอบรม ปี

นายสุจิตร  ศรีเวทย์บดี Director Accreditation Program (DAP 6/2003) 2546

ดร.อนุพันธ์  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)

2559
2559
2557
2553
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กรรมการ หัวข้อฝึกอบรม ปี

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

2561
2559

นายกุลเวช  เจนวัฒนวิทย์ Director Certification Program (DCP 14/2002) 2545

นายรักชัย  สกุลธีระ Company Secretary Program CSP 811/2017 2560

.65 การสรรหากรรมการ
บริษัทจัดให้มีกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการท่ีมีความชัดเจนและโปร่งใส เพ่ือให้ได้กรรมการบริษัท 
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่กำาหนดไว้

..75 การประเมินผลตนเองของกรรมการ
คณะกรรมการได้มีการประเมินผลตนเองของกรรมการท้ังคณะสำาหรับการปฏิบัติงานตามแนวทางกำากับดูแลกิจการ
ของบริษัทจดทะเบียนท่ีกำาหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จากผลการประเมินในภาพรวมในปี 2561  
สรุปว่าคณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าท่ีเป็นไปตามความรับผิดชอบท่ีกำาหนด ด้วยคะแนน 4.5 จากคะแนนเต็ม  
5 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 90 (ปี 2560 4.1 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 81) ผลการประเมิน 
จะได้นำามาใช้ในการวางแผน พัฒนา บทบาทความรับผิดชอบของกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวมผ่านการประเมินตนเองซ่ึงเป็นไปตามแนวปฏิบัติ 
ตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2561 จากผลการประเมินตนเองสรปุวา่คณะกรรมการตรวจสอบปฏบัิติงานครบถว้นตามกฏบัตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยเร่ืองคุณสมบัติและหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
ของคณะกรรมการตรวจสอบ

.85 การบริหารจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมการจัดให้มีระบบบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกหน่วยงานของบริษัท เพ่ือป้องกันและจัดการความเสี่ยง 
ตามท่ีกำาหนดไว้ในแผนการจัดการ พร้อมท้ังจัดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 
คณะกรรมการจึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้มีหน้าท่ีกำากับดูแล ติดตามและตรวจสอบการบริหาร
จดัการความเสีย่งตามท่ีกำาหนด เพ่ือให้ม่ันใจวา่บริษัทมกีารดำาเนนิการดา้นการบรหิารจดัการความเสีย่งอย่างเพียงพอ 
และเหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแนวทางการบริหารความเสี่ยงร่วมกับฝ่ายจัดการและผู้ตรวจสอบภายใน  
และมีความเห็นว่าบริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม 

..95 หน่วยงานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเพ่ือทำาหน้าท่ีในการตรวจสอบความเพียงพอของ 
ระบบการควบคุมภายใน การติดตามผลการดำาเนินงานของฝ่ายจัดการและการบริหารความเสี่ยง หน่วยงานนี้ 
เป็นหน่วยงานอิสระและรายงานผลโดยตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท

.1105 เลขานุการบริษัท
เพ่ือให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ครัง้ท่ี 3/2560 เม่ือวันท่ี 11 พฤศจกิายน 2560 ไดม้มีตแิตง่ตัง้ให้ นายรกัชัย สกลุธรีะ ซ่ึงดำารงตำาแหนง่กรรมการบริหาร
ทางด้านการเงินของบริษัท ทำาหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท
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คุณสมบัติของเลขานุการบริษัท
• มีความรอบรู้และเข้าใจในธุรกิจของบริษัท
• เข้าใจบทบาทหน้าที่ของเลขานุการบริษัท
• มีความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย กฎระเบียบของสำานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• ไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตัวจากโอกาสทางธุรกิจของบริษัท รวมทั้งเก็บรักษาความลับของบริษัทเป็นอย่างดี
• มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก 
• มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

 ก หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
• จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น 
• จัดการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมท้ังดูแลและประสานงาน 

ให้มีการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอด
จนกฎหมายและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง 

• ดูแลการแต่งตั้ง การเปลี่ยนแปลงวาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการ และจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลง
กรรมการต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

• จัดทำาและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
ก)( ทะเบียนกรรมการ
ข)( หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำาปีของบริษัท
ค)( หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

• ดำาเนินการให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำารายงานการมีส่วนได้เสียตามที่กฎหมายกำาหนด
• เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร 
• จัดส่งสำาเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน  

7 วันทำาการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
• ดำาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำากับตลาดทุนประกาศกำาหนด

นโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

การใช้ข้อมูลภายในท่ียังไม่ได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ต่อตนเองญาติมิตรและเพ่ือน ร่วมธุรกิจ  
เป็นการกระทำาท่ีผิดกฎหมายท่ีเกี่ยวกับหลักทรัพย์ และผิดจรรยาบรรณ ซ่ึงบริษัทฯได้กำาหนดเป็นนโยบายโดยมี ข้อห้ามมิให้
กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับชั้น รวมท้ังคนในครอบครัว ทำาการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยอาศัย หรือใช้ข้อมูล 
ของบรษัิทท่ียังไม่ไดเ้ป็นขอ้มลูสาธารณะ หรอืเป็นข้อมูลของบรษัิทท่ีมีสาระสำาคญัท่ียังไม่ไดมี้การเปิดเผยตอ่สาธารณะ โดยมีเจตนา
ที่จะให้ข้อมูลดังกล่าวไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท หรือ บริษัทที่เกี่ยวโยงกัน โดยอาจ 
กระทำาการซ้ือหรือขายด้วยตนเองหรือผ่านให้ผู้อ่ืนซ้ือหรือขายในนามของตนก็ตาม ถือว่าเป็นการกระทำาท่ีผิดกฎหมายและ 
ผิดตามข้อห้ามของบริษัทอย่างร้ายแรง

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทมุ่งมั่นและส่งเสริมในการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม ยึดหลักจริยธรรม และการกำากับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือสร้าง 
ความยั่งยืน ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 
 
เมื่อวันท่ี 9 ตุลาคม 2558 บริษัทได้กำาหนด “นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น” ซ่ึงบังคับใช้กับพนักงานทุกคนและตัวแทน 
ของบริษัทท่ัวโลก นโยบายดังกล่าวกำาหนดเกี่ยวกับการห้ามมิให้เสนอหรือสัญญาว่าจะชำาระเงินหรือโอนผลประโยชน์อ่ืนใด  
(ซ่ึงรวมถึงการให้บริการ การให้ของขวัญ การรับรองให้กับเจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือหน่วยงานอ่ืนๆ) โดยมีจุดประสงค์เพ่ือให้ได้รับ 
หรือคงไว้ซึ่งผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ไม่เหมาะสม ข้อโดยรวมถึงการจ่ายชำาระเงินหรือโอนผลประโยชน์ผ่านบุคคลที่สาม

ท้ังนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติในการประกาศเจตนารมย์เข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านคอร์รัปชั่น
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ความรับผิดชอบต่อสังคมในปี 2561
บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำากัด (มหาชน) มีนโยบายและความมุ่งม่ันในการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมตามหลักการ 
กำากับดูแลกิจการท่ีดี และส่งเสริมให้พนักงานบริษัทเคารพกฎหมายและยึดม่ันในจริยธรรม จรรยาบรรณ มีความรับผิดชอบ 
ต่อความปลอดภัยในการทำางานของตนเองและของ เพ่ือนร่วมงาน และรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และรักษาสิ่งแวดล้อม 
แบบย่ังยืน ซ่ึงบริษัทได้กำาหนดนโยบายการกำากับดูแลกิจการของบริษัทในทิศทางเดียวกันกับท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กำาหนดในปี 2549 โดยได้แบ่งหมวดหมู่ออกเป็น 5 หมวด ซ่ึงสามารถดูรายละเอียดท่ีครอบคลุมทุกเรื่องดังกล่าวในหัวข้อ  
“การกำากับดูแลกิจการที่ดี”

สำาหรบัหมวดความรบัผดิชอบตอ่สงัคมดงัทีก่ลา่วข้างตน้แลว้ สามารถสรปุกจิกรรมความรบัผดิชอบตอ่สงัคมดงันี ้:-

• การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม :
คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการกำากับดูแลกิจการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นบริษัท  
พร้อมๆกับสร้างความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมท้ังการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคลูกค้าด้วยการผลิต
สินค้าที่ดีมีคุณภาพและปลอดภัยในการใช้งาน

แม้แต่ในการแข่งขันทางการค้าบริษัทก็ได้กำาหนดนโยบายในการด้านการแข่งขันอย่างเป็นธรรม (fairness competition)  
โดยให้ผูบ้รหิารและพนกังานปฎบัิตติามหลกัจรยิธรรมทางธรุกจิของบริษัท (Company’s Business Ethics / Code of Conducts) 
อย่างเครง่ครดั ซ่ึงหลกัจรยิธรรมดงักลา่วนีพ้นกังานทุกท่านผา่นการอบรมและลงนามรบัทราบในการปฎบัิตนิบัตัง้แตวั่นแรก 
ที่เริ่มทำางานกับบริษัท

• การเคารพต่อสิทธิมนุษยชนและการปฎิบัติต่อเพื่อนร่วมงานอย่างเป็นธรรม :
คณะกรรมการบริษัทตลอดจนผู้บริหารตระหนักถึงความสำาคัญของบุคลากรทุกท่าน โดยยอมรับและเคารพความแตกต่าง 
ของพนกังานไม่วา่ในเรือ่งเพศ หรอืข้อจำากดัใดๆของพนกังานแตล่ะท่าน ยอ่มท่ีบรษัิทจะพิจารณาเพียงสทิธมินษุยชนท่ีทุกท่าน 
จะต้องไดร้บัการปฎบัิตจิากบรษัิทเท่าเทียมกนั โดยผูบั้งคับบัญชาจะตอ้งเคารพสทิธมินษุยชนและให้เกยีรตแิละความเป็นธรรม 
แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเสมอภาคไม่ปะปนเรื่องเพศมาเป็นส่วนสำาคัญในการพิจารณาความดีความชอบแต่ต้องพิจารณา 
ตามผลการปฎิบัติงานความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี เป็นสำาคัญ ซ่ึงหลักเกณฑ์ดังกล่าวบริษัทได้ยึดถือเป็นหลักปฎิบัติ หรือ  
Code of Conducts และ Compliance Practices ซึ่งพนักงานทุกระดับชั้นผ่านการอบรมและรับทราบแล้ว

นอกจากนี้บริษัทยังกำาหนดให้ผู้บริหารให้ความเท่าเทียมและความเป็นธรรม กับพนักงานทุกระดับชั้นในการเปิดโอกาส 
ท่ีให้พนักงานท่ีมีความรู้ความสามารถได้รับการพัฒนาทักษะในการทำางานตามหลักเกณฑ์ท่ีต้องพิจารณาจากพ้ืนฐาน 
ความสามารถของบุคคลท่ีเหมาะสมกับคุณสมบัติของหน้าท่ีตำาแหน่งในงานนั้นๆโดยไม่มีการพิจารณาจากปัจจัยอื่น 
ที่ไม่พึงอยู่ในเกณฑ์พิจารณาแต่อย่างใด  

สำาหรับในปีท่ีผ่านมาบริษัทได้รณรงค์โปรแกรมการฝึกอบรมเพ่ิมเสริมทักษะในการทำางาน โดยเปิดโอกาสให้พนักงาน 
ท่ีประสงค์จะได้รับการฝึกอบรมการทำางานในด้านอ่ืนท่ีอาจเป็นงานท่ีแตกต่างจากหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีมีอยู่เดิม ซ่ึงปรากฎว่ามี
พนักงานจำานวนมากได้ลงทะเบียนแสดงความประสงค์ในการรับการอบรมงานในตำาแหน่งหน้าที่ที่แตกต่างจากที่ทำาอยู่ อาทิ
เช่น จากตำาแหน่ง ”พนักงานตรวจนับสินค้า” มาฝึกอบรมงานในหน้าที่ “พนักงานตรวจสอบคุณภาพ” เป็นต้น ซึ่งนับเป็น
กิจกรรมเสริมทักษะงานที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อตัวพนักงานเอง และต่อบริษัทด้วยเช่นกัน

• ความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในการทำางานของเพื่อนร่วมงาน การทำากิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชน และการ
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน :
1. ความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในการทำางาน

บริษัทถือเป็นนโยบายสูงสุดท่ีกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับช้ันของบริษัทจะต้องให้ความสำาคัญและ 
มีพันธกิจในการดำาเนินกิจการให้ทุกคนมีความปลอดภัยในการทำางานต่อตนเองและเพ่ือนร่วมงานทุกท่าน  
โดยการมีจิตสำานึกตลอดเวลาในการระแวดระวัง ประเมินข้ันตอนในการปฎิบัติหน้าท่ีท่ีตนเองจะทำางานหรือใช้ผู้อ่ืน
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ไปปฎิบัติงานว่ามีความเสี่ยงอะไรในแต่ละข้ันตอนของการทำางานนั้นๆหรือไม่อย่างไร การเอาใจใส่ดูแลพนักงาน 
ท่ีตนกำากับดูแล โดยเฉพาะพนักงานใหม่ท่ีมีอายุงานไม่เกินหนึ่งปีจะต้องได้รับการฝึกฝนให้เกิดความชำานาญ 
ในการทำางานให้เกิดความปลอดภัยเสียก่อน รวมทัง้การตรวจสถานที่สม่ำาเสมอเพือ่ให้แน่ใจได้ว่าได้ตรวจถี่ถ้วนแล้วว่า
อุปกรณ์เครื่องมือในการทำางานทุกช้ินอยู่ในตำาแหน่งและอยู่ในสภาพใช้งานได้ดีมีความปลอดภัยและไม่เป็นอุปสรรค 
ในการทำางานให้ปลอดภัยจากสาหตุที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน

2. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน :
เช่นเดียวกับนโยบายและพันธกิจท่ีกรรมการบริษัทได้ให้ความสำาคัญในเรื่องของความปลอดภัยในการทำางานแล้ว  
บริษัทยังถือการดูแลสุขอนามัยและการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมแบบย่ังยืนเป็นส่วนหน่ึงในนโยบายบริษัทท่ีรวมเอาไว้ด้วยกัน  
โดยเรียกรวมกันเป็น “นโยบายความปลอดภัยในการทำางาน อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม” หรือเรียกช่ือย่อ 
ในภาษาอังกฤษว่า “SHE Policy” (Safety Healthy & Environment Policy)

นโยบายความปลอดภัยในการทำางาน อาชีวอนามัย และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของบริษัท :
กว่าสองทศวรรษแล้วที่บริษัทได้ยึดมั่นในพันธกิจที่มีกรอบแนวทางปฎิบัติโดยสังเขป ดังนี้ :
 - ปฎบัิตติามกฎหมาย ข้อกำาหนดท่ีประกาศใช้ในปัจจบัุนและในอนาคตท่ีเกีย่วกบัการจดัการดา้นความปลอดภยัใน

การทำางาน อาชีวอนามัย ตามมาตรฐาน มอก. 18001 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และหลัก
เกณฑก์ฎระเบียบข้อบังคบัตา่งๆทีรบัจากกลุม่ธรุกจิ อาทิเช่นบรษัิท ลูไซดอิ์นเตอรแ์นทชัน่แนล (Lucite Interna-
tional) และบริษัท เอ็มซีซี (MCC) โดยนำาหลักเกณฑ์มาจัดทำาเป็นมาตรฐานพื้นฐานส่วนหนึ่งของนโยบายหลัก
ของความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมดังกล่าว

 - ดำาเนินการประเมินความเสี่ยงและกำาหนดแนวทางบรรเทาความเสี่ยง(Risk Assessment & Risk Mitigation  
Actions Plan) เพ่ือป้องกันและกำาหนดแนวทางควบคุมเพ่ือบรรเทาผลกระทบใดๆท่ีอาจเกิดข้ึนจากอุบัติเหตุ  
ท่ีทำาให้เกิดการบาดเจ็บ โรคจากการทำางาน หรือมลพิษท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีเป็นอันตรายต่อพนักงาน ชุมชน

 - กำาหนดให้มีมาตรฐานในการทำางานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมถึงผู้รับเหมา  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมท้ังผู้ท่ีมาติดต่อในสถานทีทำาการของบริษัทให้ปฎิบัติภายใต้นโยบายและกฎระเบียบ 
ขององค์การอย่างเคร่งครัด

 - ปฎบัิตติามมาตรฐานในการกำาจดัและท้ิงของเสยี และกำาหนดมาตรการในการลดของเสยีภายในสถานประกอบการ 
ให้น้อยท่ีสุด รวมถึงการใช้ทรัพยากร และน้ำาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้มีการจัดทำาวัตถุประสงค์และกำาหนดเป้าหมาย

 - จดัให้มกีารประเมินผลงานประจำาปีของพนกังานทุกคนโดยพิจารณาจากความร่วมมือในการปฎบัิตติามกฎระเบียบ
และนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

 - กำาหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม และให้ถือเป็นหน้าท่ีและ 
ความรับผิดชอบของพนักงานทุกคนทั้งในเวลาทำางานและนอกเวลาทำางาน 

 - บริษัทพร้อมท่ีจะส่งเสริมการสร้างอุปนิสัยและจิตสำานึกให้พนักงานมีความรู้ และทักษะในการทำางานให้เกิดความปลอดภัย 
ดูแลสุขอนามัยและรักษาสิ่งแวดล้อม

 - ยึดมั่นในความรับผิดชอบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเสมอ

1. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
บรษัิท ให้ความสำาคญัต่อความปลอดภยั สขุภาพและสิง่แวดลอ้ม โดยถอืเป็นเร่ืองสำาคัญท่ีกรรมการ ผู้บรหิาร และพนกังาน
หรือผู้มาเยี่ยมเยือนที่มีกิจธุระติดต่อกับบริษัท จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัยฯ ตามนโยบายของบริษัท  
ซึ่งกำาหนดไว้ดังต่อไปนี้

บริษัทถือว่างานด้านความปลอดภัยฯ เป็นส่วนหน่ึงของธุรกิจและเป็นความรับผิดชอบท่ีมีต่อสังคมท่ีต้องนำาสู่การปฏิบัติ
กล่าวคือ
)1 ปฏิบัติตามกฏหมาย ข้อกำาหนด ท่ีประกาศใช้อยู่ท้ังในปัจจุบันและอนาคต ดำาเนินการพัฒนาระบบการจัดการ 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน มอก. 18001 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015  
และหลักปฏิบัติของกลุ่มธุรกิจ โดยนำากฎเกณฑ์ข้อกำาหนดมาจัดทำาเป็นมาตรฐานขั้นต่ำาในการดำาเนินงาน
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)2 ดำาเนินการลดความเสี่ยง ป้องกันและควบคุมอันตราย การบาดเจ็บ โรคจากการทำางาน มลพิษด้านสิ่งแวดล้อม   
และหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อพนักงาน ผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงชุมชน

)3 ดำาเนินการป้องกันการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยจากการทำางาน ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
)4 ปฏิบัติตามมาตรฐานในการท้ิงหรือกำาจัดของเสีย และลดของเสียให้มีปริมาณน้อยท่ีสุด รวมถึงใช้ทรัพยากร  

พลังงาน น้ำา อย่างมีประสิทธิภาพ
)5 จัดให้มีมาตรฐานความปลอดภัย สุขภาพและสิ่งแวดล้อม สำาหรับผู้รับเหมาและ/หรือผู้มาติดต่อ โดยดำาเนินการ 

ภายใต้นโยบายและกฎระเบียบขององค์กร
)6 ให้ความรว่มมือและดำาเนนิการเผยแพรข้่อมูลข่าวสาร นโยบายถงึพนกังาน บุคคลภายนอกท้ังภาคราชการ เอกชน
)7 จดัให้มีการพิจารณาผลงาน ดา้นความรว่มมอืในการปฏบัิติตามกฎระเบียบความปลอดภยั สขุภาพและสิง่แวดลอ้ม 

โดยถือเป็นห้วข้อหลักในการประเมินผลงานประจำาปีของพนักงานทุกคน
)8 กำาหนดหน้าท่ีรับผิดชอบด้านความปลอดภัย สุขภาพและสิ่งแวดล้อม ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหาร  

และพนักงานทุกคนทั้งในเวลาทำางานและนอกเวลาทำางาน
)9 ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาความรู้ความสามารถ โดยจัดการฝึกอบรมให้ความรู้และปลูกฝังจิตสำานึก
0)1 ยึดมั่นต่อความรับผิดชอบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้องมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้ และสิ่งแวดล้อมตลอดวงจรอายุ
1)1 จดัสรรทรพัยากรท่ีจำาเป็นอย่างเหมาะสม เพ่ือให้การดำาเนนิงานสอดคลอ้งกบันโยบาย วตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมาย
2)1 พัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในด้านความปลอดภัย สุขถาพและสิ่งแวดล้อม

การบริหารงานด้านความปลอดภัย สุขภาพและสิ่งแวดล้อมของบริษัท อยู่ภายใต้การกำากับดูแลของคณะกรรมการ 
ความปลอดภยั อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอ้มในการทำางานซ่ึงจดัตัง้ข้ึนในรปูแบบของคณะกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมาย  
ทำาหน้าท่ีกำากับดูแล กำาหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ เป้าหมายและจัดทำาแผนการปรับปรุงงานประจำาปีอย่างต่อเนื่อง  
รวมถึงการติดตามและประเมินผลงาน

บริษัท ได้ผ่านการตรวจสอบและได้การรับรองมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
(มอก.18001 : 2554) และได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001 : 2015) อันเป็นการยืนยันถึงการ
ดำาเนินธุรกิจที่ให้ความสำาคัญต่อความปลอดภัย สุขภาพและสิ่งแวดล้อมของพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกคน

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างกิจกรรมที่บริษัทได้ดำาเนการในช่วงเวลาที่ผ่านมา
1. การตรวจวัดด้านอาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทำางานและสิ่งแวดล้อมภายนอก

บรษัิท ไดด้ำาเนนิการตรวจวดัสภาพแวดลอ้มในการทำางานประจำาปี พ.ศ. 2561 เพ่ือเฝา้ระวงัปัญหาดา้นอาชีวอนามยั 
ให้กับพนักงาน และปัญหาสิ่งแวดล้อมที่อาจมีผลกระทบต่อชุมชน
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2. การตรวจสุขภาพประจำาปีให้แก่พนักงาน
บริษัท ได้ดำาเนินการตรวจสุขภาพประจำาปีให้กับพนักงาน เมื่อวันที่ 29 พฤจิกายน พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง
ปัญหาด้านสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นแก่พนักงาน

3. การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน
.13 แผนฉุกเฉินกรณีสารเคมีหกรั่วไหล

วนัท่ี 31 ตลุาคม พ.ศ. 2561 บรษัิท ไดฝ้กึซ้อมแผนฉุกเฉินกรณสีารเคมหีกรัว่ไหล ท่ีบรเิวณพ้ืนท่ีขนถา่ยสารเคม ี 
จากรถขนส่งเพื่อนำา เข้าถังเก็บ   

.23 การอบรมดับเพลิงขั้นต้น และการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำาปี
วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริษัท ได้ฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และ วันที่ 27 ธันวาคม ได้จัดฝึกซ้อม 
แผนอพยพหนีไฟประจำาปี พ.ศ. 2561 โดยทีมวิทยากรจาก หน่วยบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลบ้านแพ้ว  
จังหวัดสมุทรสาคร
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4. ผลการดำาเนินงานด้านความปลอดภัยตามเป้าหมาย /ตัวบ่งชี้ในรอบปี พ.ศ. 2561 มีดังนี้
```การบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน 1-3 วัน   มีจำานวน 2 ราย

การบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน ตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป มีจำานวน 0 ราย
เหตุการณ์เพลิงไหม้    มีจำานวน 0 ครั้ง
เหตุการณ์สารเคมีรั่วไหลออกนอกโรงงาน  มีจำานวน 0 ครั้ง

0 0 0 0

1
จำนวนผู�บาดเจ็บ

2
2

Injuries require leave day of
1-3 days

Injuries require leave day
more than 3 days

Fire Chemical leakage to outside
of the plant

ผลการดำเนินงานด�านความปลอดภัยตามเป�าหมายในป� 2561

นอกจากความปลอดภัยในการทำางานท่ีได้กล่าวมาในข้างต้นแล้วนั้น ความปลอดภัยนอกเวลาทำางานเป็นอีกหนึ่ง 
ในความมุ่งม่ันท่ีบริษัทให้ความสำาคัญ จึงมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยนอกเวลาทำางานเร่ืองการสวมหมวกนิรภัย
ไม่ว่าจะขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์และกำาหนดไว้เป็นเป้าหมายการดำาเนินงานอย่างต่อเนื่อง

สิ่งแวดล้อมต่อชุมชนและสังคมโดยรวม
บริษัทให้ความใส่ใจกับเพ่ือนบ้านอย่างสม่ำาเสมอ คอยสอดส่องดูแลไม่ให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำาคาญแก่เพ่ือนบ้าน 
และชุมชนบรเิวณโดยรอบอีกท้ังยังจดัให้มีกจิกรรมให้ความรูแ้กน่กัเรยีนแกโ่รงเรยีนท่ีอยูบ่รเิวณใกลเ้คยีงอย่างต่อเนือ่ง

2. การร่วมพัฒนาชุมชน
ชุมชนและสังคม บริษัทยังคงดำาเนินธุรกิจท่ีเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคมและชุมชนท่ีบริษัทตั้งอยู่    
โดยเฉพาะอย่างย่ิง การเพ่ิมโอกาสในการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของเยาวชน ท้ังด้านกีฬา การสรรค์สร้าง
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงการร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานราชการในการป้องกันการ
ดำาเนินการใดๆ  ที่อาจเป็นอันตรายหรืออาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
• การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชน :

ตลอดระยะเวลากวา่สองทศวรรษท่ีบรษัิทดำาเนนิกจิการในเขตกระทุ่มลม้ จงัหวดันครปฐม ไดผ้ลติผลติภณัฑ์
ท่ีมีคุณภาพดีมีประโยชน์ท่ีจำาหน่ายท้ังในประเทศและต่างประเทศ นำารายได้และใช้แรงงานไทยกว่า 
สามร้อยคน ผู้บริหารรวมท้ังพนักงานบริษัทได้มีส่วนสำาคัญในการทำากิจกรรมเพ่ือสังคมและชุมชนทุกๆปี 
และอย่างต่อเนื่องในด้านต่างๆ เช่นการจัดทุนเพ่ือการศึกษาและพัฒนาศักยภาพความรู้ให้เยาวชน 
และนักเรียนเรียนดีแต่มีฐานะยากจน การสนับสนุนด้านกีฬาต่างๆ การจัดประกวดสร้างสรรค์นวัตกรรม 
ทางวทิยาศาตรแ์ละเทคโนโลย ีตลอดจนให้ความรว่มมือสนบัสนนุกบัทางหนว่ยราชการในการป้องกนัแรงงาน
และเยาวชนให้ห่างไกลจากยาเสพติด เป็นต้น
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1. โครงการสำาคัญสำาหรับชุมชนและสังคมภายในบริษัทของปี 2561
12 มกราคม 2561 
มอบทุนการศึกษา
บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำากัด (มหาชน) ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ในระดับช้ันอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาตอนต้น   
และถ่ายรูปร่วมกับ ผอ.สญชัย  รัศมีแจ่ม โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ 

เดือนมกราคม - มิถุนายน 2561
“โครงการ การบริหารจัดการพลังงานและเทคโนโลยี สีเขียวด้วย Resources Data Analytic”
บริษัท ได้รับคัดเลือกจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ การบริหารจัดการพลังงาน 
และเทคโนโลยี สีเขียวด้วย Resources Data Analytic ภายใต้โครงการเพ่ิมศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อมให้เข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ประจำาปีงบประมาณ 2561 โดยร่วมกับกองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม 
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม



52 รายงานประจำาปี 2561

ระหว่างเดือนเมษายน เดือนพฤศจิกายน  และเดือนธันวาคม 2561
“กิจกรรมส่งเสริมการขับขี่อย่างปลอดภัย”  ซึ่งประกอบด้วย
1. กิจกรรมรณรงค์เมาไม่ขับ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และปีใหม่ เพ่ือให้พนักงานตระหนักถึงการขับข่ี 

อย่างปลอดภัย
2. กิจกรรมรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย และคาดเข็มขัดนิรภัย ในการขับข่ีรถจักรยานยนต์และรถยนต์ 

อย่างปลอดภัยและถูกวิธี

เดือนพฤษภาคม และตุลาคม 2561
โครงการมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ(มยส.) 
บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำากัด (มหาชน) ร่วมกิจกรรมกับ สภ.โพธิ์แก้ว โดยใช้แนวทางการรณรงค์ตามแนวทาง
มาตรฐานการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิในสถานประกอบกจิการ(มยส.) รณรงคเ์กีย่วกบัปัญหายาเสพตดิ 
และให้ความรู้เรื่องยาเสพติดและแนวทางการป้องปราบยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
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วันที่ 24 กรกฎาคม 2561
“กิจกรรมถวายเทียนพรรษา สืบสานพุทธศาสนา”
บริษัทตระหนักถึงความสำาคัญทางพระพุทธศาสนา ร่วมกับผู้บริหารและพนักงานถวายเทียนพรรษาและ 
มอบจตุปัจจัยเครื่องไทยทาน ให้แก่วัดนครชุ่มช่ืนในเทศกาลเข้าพรรษา ซ่ึงเป็นวันสำาคัญ และท่ีเลื่อมใส  
ของชุมชนกระทุ่มล้ม

เดือนพฤษภาคม 2561
กิจกรรมสนับสนุนการศึกษาบุตรของพนักงาน
บริษัทตระหนักถึงความสำาคัญของการศึกษาและมีการสนับสนุนทุนการศึกษาสำาหรับบุตรพนักงานของบริษัท  
โดยมีการมอบรางวัลให้กับนักเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี1 ถึง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
ซึ่งในปี 2561 มีบุตรของพนักงาน เข้าเกณฑ์ คุณสมบัติ จำานวน 10 คน
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เดือนพฤษภาคม และกรกฎาคม 2561
โครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต   
ซ่ึงเป็นกจิกรรมตอ่เนือ่งขยายจากการไดร้บัรองจาก โครงการการสรา้งแนวรว่มปฏบัิตขิองภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริตเมื่อปี 2560   
โดยกิจกรรมในปี 2561 นี้เป็นการมุ่งเน้นในเรื่องของการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวข้องกับ   
1. นโยบายการต่อต้านการทุจริต/คอร์รัปช่ัน ซ่ึงกำาหนดไว้อย่างชัดเจนและครอบคลุม ถึงตัวแทนบริษัทฯ  

ผู้บริหาร และพนักงาน ทุกฝ่าย ทุกระดับ           
2. ช่องทางการร้องเรียนท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทุจริต/คอร์รัปช่ันซ่ึงรวมถึงการลักขโมย การมีผลประโยชน์

ขัดกันและการให้สินบน
3. นโยบายการจัดการข้อร้องเรียนและสอบสวนพฤติกรรมทุจริต/คอร์รัปช่ันอย่างเป็นระบบโดยข้อมูลท้ังหมด

จะเป็นความลับให้ความเป็นธรรม คุ้มครองพนักงาน และไม่มีผลกระทบต่อการทำางาน

วันที่ .7 กรกฎาคม 2561 
“การแข่งขันฟุตบอลกระทุ่มล้มคัพ ต้านยาเสพติดครั้งที่ 4” ณ สนามฟุตบอล เทศบาลเมือง กระทุ่มล้ม
บริษัทจัดส่งพนักงาน 1 ทีมจำานวน 10 คน ร่วมกิจกรรมกีฬาฟุตบอลกับเขตชุมชนและเทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม 
ซึ่งมีทั้งภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกัน โดยมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันจำานวน 11 ทีม เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้   

เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561
“กิจกรรมเปิดท้ายขายของ เพื่อโรงเรียนของฉัน”  
ผู้บริหารและพนักงาน ร่วมนำา เสื้อผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า และของใช้ในชีวิตประจำาวันมาขาย เพ่ือนำาเงิน
ท้ังหมดท่ีได้จากการขายของบริจาคในครั้งนี้ มอบเป็นเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านคะนาสามัคคี  
ต.ห้วยสำาราญ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ โดย นางสาวเดือน พรเพ็ชร พนักงานฝ่ายผลิต เป็นตัวแทนบริษัท  
นำาไปมอบให้กับ นายสุรงค์ โพชนิกร ผู้อำานวยการ โรงเรียนบ้านคะนาสามัคคี
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วันที่ 6 ธันวาคม 2561
กิจกรรมโครงการส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับแปรรูปแผ่นอะคริลิค 
คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการแปรรูปอะคริลิค และประโยชน์
การใช้งานจากแผ่นอะคริลิค ณ ห้อง Technical Center จำานวน 20 คน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดย 
คุณวิทยา  มงคลขจิต ผู้จัดการฝ่าย เทคนิคอล เซ็นเตอร์ เป็นผู้ดำาเนินโครงการฯ

ระหว่างเดือนธันวาคม 2561
บริษัทจัดกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด ประจำาปี 2561
จัดให้มีการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ เช่น ฟุตบอล ตะกร้อ ปิงปอง แชร์บอลวัตถุประสงค์เพ่ือให้พนักงาน 
ห่างไกลยาเสพติดและให้มีความสามัคคีในหมู่คณะ โดยมีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม ฟุตบอลชาย 77 คน  
ฟตุบอลหญิง 22 คน ตะกร้อ 12 คน ปิงปอง 40 คน แชร์บอลหญิง 22คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
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รายการที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทในเครือข่าย
รายการที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทในเครือข่าย
บรษัิทมีรายการทำาธรุกจิท่ีเกีย่วโยงกนั ซ่ึงเป็นรายการท่ีเกดิข้ึนจากการซ้ือและขายผา่นตวัแทนบรษัิทในเครอืข่ายในกระทำาธรุกรรม
ต่างประเทศบางรายการซ่ึงถือเป็นการดำาเนินธุรกิจตามปรกติท่ัวไป โดยรายการท่ีเกี่ยวโยงกันส่วนใหญ่จะเป็นรายการซ้ือวัตถุดิบ
ที่ใช้ในการผลิต เช่น MMA ที่เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตแผ่นอะคริลิค โดยที่ราคาเป็นไปตามราคาตลาดซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้า
เช่นเดียวกับการซื้อวัตถุดิบโดยทั่วไป ซึ่งสามารถหาข้อมูลทั้งด้านราคาและเงื่อนไขจากแหล่งอื่นมาเปรียบเทียบได้ ซึ่งการติดตาม
ราคาตลาดของวัตถุดิบดังกล่าวนี้ได้มีการติดตามข้อมูลจากท้ังในและต่างประเทศท้ังจากฝ่ายจัดการด้านการจัดซ้ือของบริษัท  
และมีการตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูลราคาตลาดจากคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงเป็นกรรมการอิสระของบริษัทผ่าน 
ผู้ตรวจสอบบัญชีอีกด้วย ท้ังนี้เพ่ือให้เกิดตวามม่ันใจได้ว่าราคาซ้ือขายของรายการท่ีเกี่ยวโยงกันนี้ทำาด้วยความยุติธรรมภายใต้ 
ความเป็นอิสระในขบวนการจดัซ้ือจดัหาวตัถดุบิ (fairness at the arm ‘s length) รายการธรุกจิท่ีบรษัิททำารว่มกบับุคคลหรอืนติบุิคคล
ที่เกี่ยวโยงกันระหว่างปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

การควบคุมและนโยบายในการทำารายการระหว่างกัน

รายการค้าท่ีสำาคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกันประกอบด้วย รายการค้ากับบริษัทในกลุ่ม Lucite บริษัทในกลุ่ม  
Mitsubishi Chemical Corporation (MCC) และ บริษัท เอเซียติ๊ก อะคริลิค จำากัด 

ในปีระหวา่งปี บรษัิทฯมีรายการธรุกจิท่ีสำาคญักบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั รายการธรุกจิดงักลา่วเป็นไปตามเงือ่นไขทางการคา้ 
และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างบริษัทและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันเหล่าน้ันซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปได้ดังน้ี

ก.  รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย : ล้านบาท)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์
ลักษณะของ

รายการ
มูลค่าของ
รายการ

นโยบายราคา
ความจำาเป็น
สมเหตุสมผล

บจ. ลูไซท์ อินเตอรเ์นช่ันแนล 
(เชียงไฮ) เทรดดิ้ง

ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ 
บริษัท Lucite International 
UK Overseas Holdco1 
Limited

ค่าบริการจ่าย 2.31 ราคาตามสัญญา
และราคาที่ตกลง
ร่วมกัน

ขยายธุรกิจใน
ประเทศจีน

บจ. ลูไซท์ อินเตอรเ์นช่ันแนล 
โคเลีย

ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ 
บริษัท Lucite International 
UK Overseas Holdco1 
Limited

ค่าบริการจ่าย                                2.45 ราคาตามสัญญา
และราคาที่ตกลง
ร่วมกัน

ขยายธุรกิจใน
ประเทศเกาหลี

บจ.ลูไซท์ อินเตอร์เนชั่นแนล 
ยูเค (ดาร์เวน)

ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ 
บริษัท Lucite International 
UK Overseas Holdco1 
Limited

ค่าบริการจ่าย    0.41 ราคาตามสัญญา
และราคาที่ตกลง
ร่วมกัน

ขยายธุรกิจ
ในประเทศ
ยูไนเต็ดคิง
ดอม

บจ.ลูไซท์ อินเตอร์เนชั่นแนล 
เจแปน

ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ 
บริษัท Lucite International 
UK Overseas Holdco1 
Limited

ซื้อวัตถุดิบ 0.25 ราคาที่ตกลงร่วม
กันซึ่งอ้างอิงราคา
ตลาด

คุณภาพ และ 
ป้องกันวัตถุดิบ
ขาดแคลน
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ข.  ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย : ล้านบาท)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์
ลักษณะของ

รายการ
มูลค่าของ
รายการ

นโยบายราคา
ความจำาเป็น
สมเหตุสมผล

บจ.ลูไซท์ อินเตอร์เนชั่นแนล 
(เชียงไฮ) เทรดดิ้ง

ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ 
บริษัท Lucite International 
UK Overseas Holdco1 
Limited

เจ้าหนี้อื่น 1.39 ราคาตามสัญญา
และราคาที่ตกลง
ร่วมกัน

ขยายธุรกิจใน
ประเทศจีน

บจ.ลูไซท์ อินเตอร์เนชั่นแนล 
โคเลีย

ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ 
บริษัท Lucite International 
UK Overseas Holdco1 
Limited

เจ้าหนี้อื่น 1.09 ราคาตามสัญญา
และราคาที่ตกลง
ร่วมกัน

ขยายธุรกิจใน
ประเทศเกาหลี

บจ.ลูไซท์ อินเตอร์เนชั่นแนล 
ยูเค (ดาร์เวน)

ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ 
บริษัท Lucite International 
UK Overseas Holdco1 
Limited

เจ้าหนี้อื่น 0.12 ราคาตามสัญญา
และราคาที่ตกลง
ร่วมกัน

ขยายธุรกิจ
ในประเทศ
ยูไนเต็ด
คิงดอม

บจ.ลูไซท์ อินเตอร์เนชั่นแนล 
สิงค์โปร (พี ที อี)

ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ 
บริษัท Lucite International 
UK Overseas Holdco1 
Limited

เจ้าหนี้อื่น 0.01 ราคาตามสัญญา
และราคาที่ตกลง
ร่วมกัน

ขยายธุรกิจใน
ประเทศสิงค์
โปร

บจ.ไทย เอ็มเอ็มเอ บริษัท มิซูบิชิ  เคมิคัล 
คอร์ปอเรชั่น

เจ้าหนี้การค้า 197.98 ราคาที่ตกลงร่วม
กันซึ่งอ้างอิงตาม
ราคาตลาด

คุณภาพ และ 
ป้องกันวัตถุดิบ   
ขาดแคลน

บจ.ไดอะโพลีอะคริเลต บริษัท มิซูบิชิ  เคมิคัล
คอร์ปอเรชั่น

เจ้าหนี้การค้า 6.41 ราคาที่ตกลงร่วม
กันซึ่งอ้างอิงตาม
ราคาตลาด

คุณภาพ และ 
ป้องกันวัตถุดิบ   
ขาดแคลน

(หน่วย : ล้านบาท)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์
ลักษณะของ

รายการ
มูลค่าของ
รายการ

นโยบายราคา
ความจำาเป็น
สมเหตุสมผล

บจ.ลูไซท์ อินเตอร์เนชั่นแนล 
สิงค์โปร (พี ที อี)

ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ 
บริษัท Lucite International 
UK Overseas Holdco1 
Limited

ค่าบริการจ่าย 0.16 ราคาตามสัญญา
และราคาที่ตกลง
ร่วมกัน

ขยายธุรกิจใน
ประเทศสิงค์
โปร

บจ.ไทย เอ็มเอ็มเอ บริษัท มิซูบิชิ  เคมิคัล 
คอร์ปอเรชั่น

ซื้อวัตถุดิบ 588.39 ราคาที่ตกลงร่วม
กันซึ่งอ้างอิงราคา
ตลาด

คุณภาพ และ 
ป้องกันวัตถุดิบ
ขาดแคลน

บจ.ไดอะโพลีอะคริเลต บริษัท มิซูบิชิ เคมิคัล 
คอร์ปอเรชั่น

ซื้อวัตถุดิบ 17.86 ราคาที่ตกลงร่วม
กันซึ่งอ้างอิงราคา
ตลาด

คุณภาพ และ 
ป้องกันวัตถุดิบ
ขาดแคลน
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ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน

ต่อรายการท่ีเกี่ยวโยงกันนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นและร้องขอให้ผู้ตรวจสอบบัญชียืนยันว่าการกำาหนดราคาซ้ือขาย
วัตถุดิบและรายการต่างๆท่ีเกี่ยวโยงกันนั้นมีความเป็นธรรมหรือไม่ ซ่ึงทางคณะผู้ตรวจสอบบัญชีแห่งสำานักงานตรวจสอบบัญชี                  
EY ได้ยืนยันว่าราคาซ้ือขายท่ีเกี่ยวโยงกันกำาหนดตามกฎเกณฑ์ท่ีเป็นธรรม อย่างไรก็ตามคณะกรรมการตรวจสอบได้ขอให้ 
ทางผูต้รวจสอบบัญขีของสำานกังาน EY ได้เนน้การตรวจสอบรายการดงักลา่วนี้ไปท่ีสมมตฐิานท่ีใช้กำาหนดราคาซ้ือขายระหว่างกนั
ว่ามีความถูกต้องเป็นธรรมหรือไม่อย่างไร
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ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัทในการจัดทำารายงานการเงิน
คณะกรรมการบริษัทถือเป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบในการกำากับดูแลให้มีการจัดทำารายงานและนำาเสนองบการเงินและสารสนเทศ
ทางการเงินให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ธรรมาภิบาลของบริษัทและได้ตามมาตรฐานการบัญชีท่ีเป็นท่ีรับรองโดยท่ัวไปโดยรายการ 
การเงินจะต้องเปิดเผยข้อมูลและงบการเงินที่มีความถูกต้องครบถ้วน และโปร่งใสดังที่ปรากฎในรายงานประจำาปีของบริษัท 

ในการกำากับดูแลการจัดทำาและนำาเสนอรายงานการเงินบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัท 
ได้แต่งตั้งให้มีสำานักงานตรวจสอบบัญชีอิสระ (independent Auditors) ทำาหน้าท่ีในการตรวจสอบงบบัญชีการเงินของบริษัท  
และยังมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการอิสระท้ัง 3 ท่าน ในการจัดทำา 
ระบบตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีการเงิน โดยเฉพาะการจัดทำาระบบการตรวจสอบรายการท่ีเกี่ยวโยงกันกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่และ 
หรือบริษัทในเครือข่ายท่ีมีรายการซ้ือขายหรือทำาสัญญาทางการพานิชย์ใดๆระหว่างกัน (Related Party Transactions)  
ท้ังนีเ้พ่ือให้เกดิความโปรง่ใสวา่รายการท่ีเกีย่วโยงกนัทุกรายการไดท้ำาดว้ยความเป็นธรรม (fairness) และไม่มีผลประโยชนท่ี์ขดัแยง้กนั  
(Conflict of Interest) อันอาจทำาให้บริษัทฯสูญเสียประโยชน์ได้

คณะกรรมการบรษัิททุกท่านได้พิจารณาและตรวจทานรายงานงบบัญชีการเงนิประจำาปี 2561 แลว้และรบัรองวา่งบการเงนิของบริษัท 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีความถูกต้องเรียบร้อยมีข้อมูลเพียงพอ และได้จัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
ตามความเห็นท่ีผู้สอบบัญชีได้แสดงไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี อีกท้ังผ่านระบบการตรวจสอบภายใน ซ่ึงถือว่าผ่านขบวนการ 
จัดทำารายงานงบการเงินที่เป็นไปตามขบวนการตรวจสอบดังที่กล่าวข้างต้นแล้ว

( นาย เบนจามิน เจมส์ แฮร์รีส )
ประธานคณะกรรมการ

( นาย สุจิตร ศรีเวทย์บดี )
กรรมการผู้จัดการ
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบปี 2561
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2561 2560 2559

รายได้ (ล้านบาท) 1,167.46 1,275.33 1,047.04

ค่าใช้จ่าย (ล้านบาท) 1,216.65 1,196.55 960.13

กำาไร (ขาดทุน) สุทธิต่อปี (ล้านบาท) (39.06) 62.84 69.36

กำาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) (0.32) 0.52 0.57    

จำานวนหุ้น (ล้านหุ้น) 121.50 121.50 121.50

สินทรัพย์ (ล้านบาท) 889.54 978.69 985.99

หนี้สิน (ล้านบาท) 355.89 369.12 317.75 

ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) 533.66 609.57 668.23

Book Value per share (Baht) 4.39 5.02 5.50

จุดเด่นด้านประสิทธิภาพและการเงิน
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คำาอธิบาย และการวิเคราะห์ฐานะการเงิน 
และผลการดำาเนินงาน

1. คำาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำาเนินงาน

สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำาเนินธุรกิจในปี 2561 โดยสังเขปดังนี้ 
ก)( บริษัทให้ความสำาคัญต่อนโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมเป็นเร่ืองสำาคัญท่ีสุดท่ีกรรมการ  

ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ตลอดจนเจ้าหน้าที่หรือแขกที่มีกิจธุระติดต่อกับบริษัทจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
ด้านความปลอดภัยตามนโยบายของบริษัทที่กำาหนดไว้อย่างเคร่งครัด

การบริหารงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของบริษัทจะอยู่ภายใต้การกำากับดูแลของคณะ
กรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอ้มในการทำางาน (SHE Committee) ซ่ึงจดัตัง้ข้ึนในรูปแบบของ 
คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย ทำาหน้าที่กำากับดูแล กำาหนดนโยบายวัตถุประสงค์เป้าหมายและการจัดทำาแผนการ
ปรับปรุง (SHE Improvement Plan) ประจำาปีอย่างต่อเนื่องรวมทั้งยังมีการติดตามและประเมินผลงานระหว่างปี 

บริษัทได้ให้ความสำาคัญเพ่ิมข้ึนในการกำาหนดต่อต้านการคอร์รัปช่ันโดยมีการกำาหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ัน 
ขององคก์ร ความรว่มมือและสนบัสนนุจากคณะกรรมการบรษัิท และผูบ้รหิารระดับสงูอย่างมุ่งม่ันท่ีจะตา้นการคอรรั์ปช่ัน 
มีการประเมินระบบการควบคุมภายใน และการติดตามดูแลจากทุกส่วนงาน

กิจกรรมประจำาปีท่ีบริษัทให้ความสำาคัญและกำาหนดในแผนงานประจำาปีอย่างต่อเนื่องก็คือการปรับปรุงเครื่องจักร 
และอุปกรณ์และการประเมินความเสี่ยงของการใช้เคร่ืองจักรและอุปกรณ์การผลิตเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด 
ต่อผู้ปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพต่อผลผลิต

บรษัิทถอืเป็นนโยบายท่ีผูบ้รหิารและพนกังานทุกคนในองคก์รจะตอ้งยดึมัน่ในหลกัการและถอืเป็นหนา้ท่ีความรบัผดิชอบ 
ที่ต้องปฎิบัติตามกฏระเบียบด้านความปลอดภัยในการทำางานเป็นสำาคัญ

บริษัทได้ผ่านการตรวจสอบและได้ใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (TIS18001) 
และ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) อันเป็นการยืนยันถึงการดำาเนินการธุรกิจท่ีให้ความสนใจ 
ต่อความปลอดภัยฯ สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม ของพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกคน

ข)( ในปี 2561 บริษัทยังคงรักษาสัดส่วนการขายระหว่างในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือให้ได้รับประโยชน์ในภาวะ 
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างค่าเงินบาทกับสกุลเงินต่างประเทศโดยเฉพาะค่าเงินเหรียญสหรัฐ เพ่ือ
ป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว บริษัทดำาเนินการประกันความเสี่ยงหรือ Hedging  
การถือครองเงินตราต่างประเทศกับธนาคารพาณิชย์ที่บริษัทมีการทำาธุรกรรมทางการเงินไว้

นอกจากนั้น ในปีท่ีผ่านมาบริษัทได้เริ่มการปรับกลยุทธ์การตลาดและกำาหนดแผนการปรับพอร์ตกลุ่มสินค้าข้ึนใหม่
เพ่ือวางกรอบนโยบายท่ีจะปรับขบวนการผลิตแผ่นพลาสติกให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์อุปทาน 
ของตลาดในประเทศและต่างประเทศเป็นสำาคัญ ซึ่งในขณะนี้มีความรุดหน้าไปมาก แต่ผู้บริหารของบริษัทตระหนักดี
ว่ายังคงต้องดำาเนินการศึกษาเพ่ิมเติมซ่ึงได้กำาหนดให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีมีมูลค่าเพ่ิมจะอยู่ในการกำากับดูแล 
ของคณะกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพ่ือให้ทิศทางการจัดพอร์ตผลิตภัณฑ์เป็นไปอย่างมีแบบแผนรองรับ
วัตถุประสงค์ในการดำาเนินธุรกิจให้มีความเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว

ค)( บรษัิทยังคงเนน้การพัฒนาปรบัปรงุคณุภาพสนิคา้ให้ไดม้าตรฐานสงูขึน้เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ท้ังภายใน
ประเทศและต่างประเทศอีกท้ังกำาหนดเป้าหมายในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการลดความสูญเสียจากขบวนการผลิต
เพ่ือผลด้านการลดต้นทุนการผลิตโดยรวมและสร้างความแตกต่างของตัวผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพ่ือหลีกเลี่ยงการขาย 
ที่เน้นเฉพาะการแข่งขันด้านราคาเท่านั้น
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2. ผลการดำาเนินงาน

ในปี 2561 บริษัทมีรายได้จากการขายสุทธิ 1,148.50 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน จำานวน 20.27 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรา 
ร้อยละ 0.02 เม่ือเปรียบเทียบกับปีก่อน อย่างไรก็ตาม ผลการดำาเนินงานของบริษัทในปี 2561 เป็นยอดขาดทุนสุทธิ  
จำานวน 39.06 ล้านบาท (ปี 2560 กำาไรสุทธิ จำานวน 62.84 ล้านบาท) ซึ่งสาเหตุหลักของขาดทุนสุทธิ คือ ราคาต้นทุน 
ของวัตถดิุบท่ีเพ่ิมสงูขึน้ อยา่งตอ่เนือ่งตลอดท้ังปี และการแข่งขนัดา้นราคาขายของสนิคา้ซึง่มีผลกระทบโดยตรงต่อปรมิาณ
การขายท่ีลดลง และมีการบันทึกกำาไรจากการขายท่ีดินสุทธิจำานวน 116.11 ล้านบาท จึงทำาให้บริษัทสามารถแสดงผล 
การดำาเนินงานที่เป็นกำาไรได้ในปี 2560

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

รายละเอียดลูกหนี้ มีดังต่อไปนี้

ลูกหนี้การค้าเปรียบเทียบ 3 ปี 2559 - 2561
31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559

พันบาท % พันบาท % พันบาท %

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ 0 0%       0 0% 2,059 1%

ค้างชำาระ ไม่เกิน 3 เดือน 0 0% 2531 1%         0 0%

รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 0 0% 2,531 1% 2,059 1%

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ 233,185 80% 218,893 81% 189,780 77%

ค้างชำาระ 0%

ไม่เกิน 3 เดือน 52,083 18% 41,617 15% 44,936 18%

3-6 เดือน 0% 0 0% 728 0%

6-12 เดือน 0 0 0% 1,441 1%

มากกว่า 12 เดือน 6,140 2% 6,639 2% 7,668 3%

รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, 291,408 100% 267,149 99% 244,553 99%

รวมลูกหนี้การค้า 291,408 100% 269,680 100% 246,612 100%

หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ -6,140 -2% -6,496 -2% -7,668 -3%

รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ 285,268 98% 263,184 98% 238,944 97%



66 รายงานประจำาปี 2561

สินค้าคงเหลือเปรียบเทียบ 3 ปี 2559 - 2561
31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559

พันบาท % พันบาท % พันบาท %

สินค้าสำาเร็จรูป 36,406 29%   45,056 35% 43,288 33%

วัตถุดิบ 39,376 31% 41,593 32%    37,157 28%

อะไหล่และวัสดุโรงงาน 35,010 28% 34,684 27% 41,344 32%

สินค้าระหว่างทาง 15,318 12% 7,360 6% 8,716 7%

รวม 126,110 100% 128,693 100% 130,505 100%

หัก : รายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่ได้รับ -11,327 -9% -12,640 -10% -15,045 -12%

รวม 114,783 91% 116,053 90% 115,460 88%

ลูกหนี้การค้าของบริษัทในปี 2559-2561 มีจำานวน 238.94 ล้านบาท, 263.18 ล้านบาทและ 285.27 ล้านบาทตามลำาดับ  
ซึ่งประกอบด้วยลูกหนี้การค้าประเภทกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และลูกหนี้การค้าประเภทกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ลูกหนี้การค้า
ของบริษัทได้รับเครดิตเทอมอยู่ระหว่าง 30-90 วัน ขึ้นอยู่กับข้อตกลงและเงื่อนไขการค้าของแต่ละราย

โดยเฉลี่ยระยะเวลาเก็บหนี้ในแต่ละปีของบริษัท ตั้งแต่ 2559-2561 อยู่ที่ 86 วัน 82 วันและ 88 วันตามลำาดับ ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2559-2561 บริษัทมีการต้ังสำารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญท่ีจำานวน 7.67 ล้านบาท 6.50 ล้านบาท และ  
6.14 ล้านบาทตามลำาดับ บริษัทมีค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ลดลง 0.36 ล้านบาทในปี 2561 ซ่ึงเป็นผลจากเรียกเก็บหนี ้
คงค้างได้ในระหวา่งปี บรษัิทมีนโยบายการตัง้คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูโดยพิจารณาจากอายุของลกูหนี ้และประวตักิารชำาระหนี ้
และการคาดการณ์ถึงโอกาสในการได้รับชำาระหนี้จากลูกหนี้ในอนาคต

ลูกหนี้การค้าของบริษัทในปี 2559-2561 ส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระและเกินกำาหนดชำาระไม่เกิน 3 เดือน 
คิดเป็นร้อยละ 96 ร้อยละ 97 และร้อยละ 98 ของลูกหนี้การค้ารวมก่อนหักค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ และมีลูกหนี้การค้า 
ที่ค้างชำาระเกิน 3 เดือนขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 4 ร้อยละ 3 และร้อยละ 2  ตามลำาดับ

บริษัทได้มีการติดตามกับลูกหนี้ท่ีค้างชำาระเกิน 6 เดือนข้ึนไปอย่างใกล้ชิดตลอดจนมีการพิจารณาดำาเนินการทวงถาม  
ฟ้องร้องทางกฎหมายและการต้ังสำารองค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญสำาหรับลูกหน้ีรายอ่ืนๆ หากลูกหน้ีรายน้ันๆ มีปัญหาในการชำาระเงิน

สินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือของบริษัท ประกอบด้วยรายละเอียดที่สำาคัญดังนี้
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สนิค้าคงเหลอืของบรษัิทในปี 2559-2561 มยีอดคงเหลอืสทุธ ิ115.46 ลา้นบาท 116.05 ลา้นบาทและ 114.78 ลา้นบาทตามลำาดับ 
มีอัตราสว่นหมุนเวยีนสนิคา้คงเหลอืท่ี 18.27 เท่า 23.91 เท่าและในปี 2561 อยู่ท่ี 26.94 เท่า และคดิเปน็ระยะเวลาขายสนิค้า 
เฉลีย่อยู่ท่ี 20 วนั 15 วนัและในปี 2561 ท่ี 13 วนั สนิคา้คงเหลอืในปี 2561 นัน้ลดลงเพียงเลก็นอ้ย เนือ่งจากบรษัิทมนีโยบาย 
ในการควบคุมปริมาณสินค้าคงคลังอย่างต่อเนื่อง

บรษัิทมีนโยบายในการตัง้สำารองคา่เผือ่มูลคา้สนิคา้ลดลง เพ่ือปรบัลดราคาทุนให้เป็นมูลคา่สทุธท่ีิคาดวา่จะไดรั้บ โดยคำานงึถงึ 
สนิค้าคงเหลอืท่ีเคลือ่นไหวชา้ (Slow Moving) และมอีายุในการจดัเกบ็นาน ประกอบกบัการคำานวณเปรียบเทียบราคาทุนกบั
ราคาท่ีคาดว่าจะขายได ้(Net Realizable Value) โดยมูลค่าของรายการปรบัลดราคาทุนให้เป็นมูลคา่สทุธท่ีิไดรั้บ ในปี 2559-2561  
มีจำานวน 15.05 ล้านบาท 12.64 ล้านบาทและในปี 2561 มีจำานวน 11.33 ล้านบาท ซึ่งสาเหตุหลักที่ลดลง เนื่องมาจากการ
ควบคุมปริมาณสินค้าคงคลังยังเข้มข้น

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ในปี 2559-2561 บริษัทมีรายละเอียดดังนี้ 

ในระหว่างปี 2561 บริษัทได้จัดซื้อสินทรัพย์ทั้งสิ้นเป็นจำานวนเงิน 16.94 ล้านบาท (ปี 2560 : 19.38 ล้านบาท) บริษทัมีอัตรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร ในปี 2559-2561 ที่ 23.58% 26.30% และ ในปี 2561 ติดลบเท่ากับ 6.81%

3. ฐานะการเงิน

สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น เท่ากับ 889.54 ล้านบาท ลดลงเท่ากับ 89.15 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 9.1 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เนื่องจากมีการลดลงในส่วนของเงินฝากธนาคาร 116.13 ล้านบาท 
และลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 22.01 ล้านบาท

หนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริษัทมีหนี้สินรวม จำานวนเท่ากับ 355.89 ล้านบาท ลดลงจำานวน 13.23 ล้านบาท  
หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 3.6 เม่ือเปรียบเทียบกับปีก่อน เนื่องจากลดลงของหนี้สินหมุนเวียน จำานวน 15.59 ล้านบาท  
เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน สาเหตุหลักมาจากส่วนของภาษีเงินได้ค้างจ่ายที่ลดลง

ประเภททรัพย์สิน
31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559

พันบาท % พันบาท % พันบาท %

ที่ดิน 136.33 51% 136.33 51% 241.11 64%

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 38.21 14% 41.82 16%    42.00 11%

เครื่องจักรและอุปกรณ์ 68.76 26% 74.77 28% 79.63 21%

เครื่องตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้สำานักงานและ 
ยานพาหนะ

6.82 3% 6.94 3% 9.01 2%

สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง 15.06 6% 9.10 3% 4.51 1%

รวม 265.18 100% 268.96 100% 376.26 100%
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สภาพคล่อง
ปี 2561 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำาเนินงาน เท่ากับ 69.15 ล้านบาท ใช้ไปเพิ่มขึ้นจากปีก่อน เท่ากับจำานวน  
54.69 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากผลการดำาเนินงานที่ลดลงจากปีก่อน  

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จำานวนเท่ากับ 9.58 ล้านบาท ใช้ไปเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนจำานวน 222.91 ล้านบาท  
เนื่องจากการขายที่ดินในปี 2560 จำานวน 235.71 ล้านบาท และในส่วนของกิจกรรมจัดหาเงินใช้ไปจำานวน  37.29 ล้านบาท  
ใช้ไปลดลงจากปีก่อนจำานวน 85.64 ล้านบาท เป็นผลมาจากการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามผลการดำาเนินงานปี 2561 
ซ่ึงน้อยกว่าปี 2560 จำานวน 85.05 ล้านบาท ส่งผลให้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในปี 2561 ลดลงจากปี 2560 
จำานวน 116.13 ล้านบาท

บริษัทมีกระแสเงินสดรับสุทธิจากการดำาเนินงานลดลง กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนมากข้ึนและมีกระแสเงินสด 
จากกิจกรรมจัดหาเงินท่ีน้อยกว่า ทำาให้อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัทในปี 2561 เท่ากับ 1.86 เท่า เม่ือเปรียบเทียบ 
กับปีก่อน ที่ 2.05 เท่า ซึ่งยังคงมีสภาพคล่องในระดับที่ใกล้เคียงกับปี

โครงสร้างเงินทุน 
บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.67 เท่า เพ่ิมข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับปีก่อนซ่ึงเท่ากับ 0.61 เท่า 
เป็นผลมาจากการลดลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

จากฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานในปี 2561 โดยมติของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 1/2562 ลงวันท่ี  
22 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพ่ือขออนุมัติการจ่ายเงินปันผล 
สำาหรับปี  2561 ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาทโดยจ่ายจากกำาไรสะสม เป็นจำานวนเงินรวมทั้งสิ้น เท่ากับ 54,675,000.00  บาท  
(ห้าสิบส่ีล้านหกแสนเจ็ดหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) โดยเสนอให้มีกำาหนดการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ในวันท่ี 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

4. ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อการดำาเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดำาเนินงานในอนาคต ได้อธิบายไว้ในข้อ 1. เรื่องปัจจัยความเสี่ยงแล้ว
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผูถ้ือหุ้นของบริษทั ไทยโพลอีะคริลิค จาํกดั (มหาชน)

ความเห็น

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของบริษทั ไทยโพลีอะคริลิค จาํกดั (มหาชน) (บริษทัฯ) �ึ�งประกอบดว้ย

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของ

ผูถ้ือหุ้นและงบกระแสเงินสด สําหรับปีสิ�นสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถงึหมายเหตุ

สรุปนโยบายการบญัชีที�สาํคญั

ขา้พเจา้เห็นว่างบการเงินข้างตน้นี� แสดงฐานะการเงิน ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561 ผลการดาํเนินงานและ

กระแสเงินสดสําหรับปีสิ�นสุดวนัเดียวกนัของบริษทั ไทยโพลีอะคริลิค จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามที�ควร

ในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ลา่วไวใ้นวรรค

ความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอสิระ

จากบริษทัฯตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีที�กาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชใีนส่วนที�

เกี�ยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณอื�น ๆ ตามที�ระบุ

ในขอ้กาํหนดนั�นดว้ย ขา้พเจา้เชื�อวา่หลกัฐานการสอบบญัชีที�ขา้พเจา้ไดร้ับเพียงพอและเหมาะสมเพื�อใชเ้ป็นเกณ��

ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้

เร��องส�าคัญในการตรว�สอบ�

เรื�องสําคญัในการตรวจสอบคอืเรื� องตา่ง ๆ ที�มีนยัสําคญัที�สุดตามดุลยพินิจเยี�ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้

ในการตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเรื�องเหล่านี�มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ

งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ท ั�งนี�  ขา้พเจา้ไมไ่ดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับ

เรื�องเหลา่นี�

รายงานประจำาปีของผู้ตรวจสอบ
งบบัญชีการเงิน 2561
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ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผิดชอบที�ได้กล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบ

งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ �ึ� งไดร้วมความรับผิดชอบที�เกี�ยวกบัเรื�องเหลา่นี�ด้วย การปฏิบตัิงานของขา้พเจา้ได้

รวมว�ีิการตรวจสอบที�ออกแบบมาเพื�อตอบสนองต่อการประเมินความเสี�ยงจากการแสดงขอ้มลูที�ขดัต่อขอ้เท็จจริง

อนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงิน ผลของวิ�ีการตรวจสอบของขา้พเจา้ �ึ�งไดร้วมว�ีิการตรวจสอบสําหรับเรื�องเหล่านี�

ดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจา้ต่องบการเงินโดยรวม

เรื�องสําคญัในการตรวจสอบ พร้อมว�ีิการตรวจสอบสําหรับแต่ละเรื�องมีดงัต่อไปนี�

รายได้จากการขาย

เนื�องจากรายไดจ้ากการขายเป็นรายการที�มีมูลค่าที�เป็นสาระสาํคญัตอ่งบการเงิน โดยแสดงมลูคา่จาํนวน 1,149

ลา้นบาทในงบการเงินสําหรับปี 2561 และเป็นรายการที�ส่งผลกระทบตอ่ผลการดาํเนินงานของบริษทัฯโดยตรง

ประกอบกบับริษทัฯมีลูกคา้จาํนวนมากรายจากการขายทั�งในประเทศและตา่งประเทศ โดยมีเงื�อนไขทางการคา้ที�

แตกต่างกนั ขา้พเจา้จงึใหค้วามสนใจต่อการรับรู้รายไดจ้ากการขายของบริษทัฯ

ขา้พเจา้ไดป้ระเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯที�เกี�ยวขอ้งกบัวงจรรายได้ โดยการสอบถาม

ผูรั้บผิดชอบ ทาํความเขา้ใจและเลือกตวัอยา่งมาสุ่มทดสอบการปฏิบตัิตามการควบคมุสําคญัที�บริษทัฯออกแบบไว ้

และขา้พเจา้ไดสุ่้มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที�เกิดขึ�นในระหวา่งปีและรายการขายที�เกิดขึ�นช่วงใกล้

สิ�นรอบระยะเวลาบญัชี สอบทานใบลดหนี�ที�บริษทัฯออกภายหลงัวนัสิ�นรอบระยะเวลาบญัชแีละวิเคราะห์

เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดจ้ากการขาย

สินค้าคงเหลือ

การประมาณการค่าเผื�อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือตามที�ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ �

ตอ้งอาศยัดลุยพินิจของฝ่ายบริหาร โดยเฉพาะในส่วนของการประมาณการคา่เผื�อการลดลงของมูลค่าสินคา้

คงเหลือสําหรับสินคา้ที�ลา้สมยัหรือเสื�อมสภาพ �ึ�งขึ�นอยู่กบัการวิเคราะหเ์กี�ยวกับวงจรอายุของสินคา้

การแข่งขนัทางการตลาดและสภาพเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม �ึ�งอาจทาํใหเ้กิดความเสี�ยงเกี�ยวกบัมูลคา่ของ

ค่าเผื�อการลดลงของมูลคา่สินคา้คงเหลอื

ขา้พเจา้ไดป้ระเมินว�ีิการและขอ้สมมติที�ฝ่ายบริหารใช้ในการพิจารณาค่าเผื�อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ

โดยการทาํความเขา้ใจเกณฑท์ี�ใชใ้นการพิจารณาค่าเผื�อการลดลงของมลูคา่สินคา้คงเหลือ รวมถึงสอบทาน

ความสมํ�าเสมอของการใชเ้กณฑด์งักล่าว วิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลระยะเวลาการถือครองและการเคลื�อนไหว

ของสินคา้คงเหลือเพื�อระบุถึงกลุ่มสินคา้ที�มีขอ้บง่ชี� วา่มีการหมุนเวยีนของสินคา้ที�ชา้กว่าปกติ และวเิคราะห์

เปรียบเทียบจาํนวนเงินสุท�ิที�กิจการไดร้ับจากการขายสินคา้ภายหลงัวนัที�ในงบการเงินกบัราคาทุนของสินคา้

คงเหลือแต่ละกลุ่มสินคา้



71

บริษัท  ไทยโพ
ลีอะคริลิค  จำ�กัด  (มห�ชน)

3

ข้อมูลอ��น�

ผูบ้ริหารเป็นผูร้ับผิดชอบต่อขอ้มูลอื�น��ึ�งรวมถึงขอ้มูลที�รวมอยู่ในรายงานประจาํปีของบริษทัฯ (แตไ่ม่รวมถึง

งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีที�แสดงอยู่ในรายงานนั�น���ึ� งคาดว่าจะถูกจดัเตรียมใหก้บัขา้พเจา้ภายหลงั

วนัที�ในรายงานของผูส้อบบญัชีนี�

ความเห็นของขา้พเจา้ตอ่งบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอื�นและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษ�ะการให้

ความเชื�อมั�นในรูปแบบใด ๆ ต่อขอ้มูลอื�นนั�น

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ที�เกี�ยวเนื�องกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ�การอ่านและพิจาร�าว่าขอ้มลูอื�นนั�น

มีความขดัแยง้ที�มีสาระสําคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ที�ไดร้ับจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือ

ปรากฏวา่ขอ้มลูอื�นแสดงขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่�

เมื�อขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจาํปีของบริษทัฯตามที�กลา่วขา้งตน้ และหากสรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มลูที�ขดัต่อ

ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั�ขา้พเจา้จะสื�อสารเรื�องดงักล่าวใหผู้ม้ีหน้าที�ในการกาํกบัดูแลทราบเพื�อให้มี

การดาํเนินการแก้ไขที�เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้า�ี��นการก�ากับดูแลต่องบการเงิน

ผูบ้ริหารมีหนา้ที�รับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่านี�โดยถูกตอ้งตามที�ควรตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี�ยวกบัการควบคุมภายในที�ผูบ้ริหารพิจาร�าวา่จาํเป็นเพื�อใหส้ามารถ

จดัทาํงบการเงินที�ปราศจากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผิดพลาด

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษทัฯในการดาํเนินงานตอ่เนื�อง�

การเปิดเผยเรื�องที�เกี�ยวกบัการดาํเนินงานต่อเนื�องในกร�ีที�มีเรื�องดงักล่าว�และการใชเ้ก���การบญัชีสําหรับ

กิจการที�ดาํเนินงานต่อเนื�องเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั�งใจที�จะเลิกบริษทัฯหรือหยุดดาํเนินงานหรือไม่สามารถ

ดาํเนินงานตอ่เนื�องอีกต่อไปได้

ผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดูแลมีหนา้ที�ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทัฯ�

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค�เพื�อให้ไดค้วามเชื�อมั�นอย่างสมเหตสุมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก

การแสดงขอ้มลูที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม�่ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด�และ

เสนอรายงานของผูส้อบบญัชี�ึ�งรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย�ความเชื�อมั�นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื�อม ั�น

ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถ
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ตรวจพบขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญัที�มีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจาก

การทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและ�ือว่ามีสาระสําคญัเมื�อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลไดว้า่รายการที�ขดัตอ่ขอ้เทจ็จริง

แต่ละรายการหรือทกุรายการรวมกนัจะมีผลตอ่การตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใช้งบการเงิน

เหล่านี�

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี�ยง

ผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ได้ปฏิบติังานดงัต่อไปนี�ดว้ย

• ระบุและประเมินความเสี�ยงที�อาจมีการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงิน 

ไม่ว่าจะเกิดจากการทจุริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตังิานตามวธีิการตรวจสอบเพื�อตอบสนอง

ต่อความเสี�ยงเหลา่นั�น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีที�เพียงพอและเหมาะสมเพื�อเป็นเกณฑใ์นการแสดง

ความเห็นของขา้พเจา้ ความเสี�ยงที�ไม่พบขอ้มูลที�ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัซ��งเป็นผลมาจาก

การทุจริตจะสูงกว่าความเสี�ยงที�เกิดจากขอ้ผิดพลาด เนื�องจากการทุจริตอาจเกี�ยวกบัการสมรู้ร่วมคิด 

การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั�งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลที�ไม่ตรงตาม

ขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

• ทาํความเขา้ใจเกี�ยวกบัระบบการควบคุมภายในที�เกี�ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื�อออกแบบวธีิการ

ตรวจสอบใหเ้หมาะสมกบัส�านการณ์ แต่ไม่ใช่เพื�อวตั�ุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมี

ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษทัฯ

• ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที�ผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการ

ทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งที�ผูบ้ริหารจดัทาํ

• สรุปเกี�ยวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑก์ารบญัชีสําหรับกิจการที�ดาํเนินงานต่อเนื�องของผูบ้ริหาร 

และสรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีที�ไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนที�มีสาระสําคญัที�เกี�ยวกบัเหตุการณ์หรือ

ส�านการณ์ที�อาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอย่างมีนยัสําคญัต่อความสามาร�ของบริษทัฯในการดาํเนินงาน

ต่อเนื�องหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนที�มีสาระสําคญั ขา้พเจา้จะตอ้งให้ขอ้สังเกต

ไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้��งการเปิดเผยขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้งในงบการเงิน หรือหากเห็นว่า

การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นที�เปลี�ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข��นอยู่กับ

หลกัฐานการสอบบญัชีที�ไดร้ับจน��งวนัที�ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์

หรือส�านการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหบ้ริษทัฯตอ้งหยุดการดาํเนินงานต่อเนื�องได้

• ประเมนิการนาํเสนอ โครงสร้างและเนื�อหาของงบการเงินโดยรวม รวม��งการเปิดเผยขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้ง 

ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที�เกิดข��นโดย�ูกตอ้งตามที�ควรหรือไม่ 
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บริษัท  ไทยโพ
ลีอะคริลิค  จำ�กัด  (มห�ชน)

5

ขา้พเจา้ไดสื้�อสารกบัผูม้ีหน้าที�ในการกาํกบัดูแลในเรื�องต่าง������ งรวมถ�งขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ

ตามที�ไดว้างแผนไว�้ประเดน็ที�มีนยัสําคญัที�พบจากการตรวจสอบรวมถ�งขอ้บกพร่องที�มนียัสําคญัในระบบ

การควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้

ขา้พเจา้ไดใ้ห้คาํรับรองแก่ผูม้ีหน้าที�ในการกาํกบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้�ิบตัติามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณที�เกี�ยวขอ้ง

กบัความเป็นอิสระและไดสื้�อสารกบัผูม้ีหนา้ที�ในการกาํกบัดแูลเกี�ยวกบัความสัมพนัธ์ทั�งหมด ตลอดจนเรื�องอื�น

���งขา้พเจา้เชื�อว่ามีเหตุผลที�บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการที�

ขา้พเจา้ใชเ้พื�อป้องกนัไม่ให้ขา้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ

จากเรื�องทั�งหลายที�สื�อสารกบัผูม้ีหน้าที�ในการกาํกบัดูแล�ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเรื�องต่าง���ที�มีนยัสําคญัที�สุดใน

การตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรื� องสาํคญัในการตรวจสอบ�ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเรื�อง

เหล่านี�ไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชี�เวน้แตก่�หมายหรือขอ้บงัคบัหา้มไมใ่หเ้ปิดเผยเรื� องดงักลา่วต่อสาธารณะ�

หรือในสถานการณ์ที�ยากที�จะเกิดข��น�ขา้พเจา้พจิารณาวา่ไม่ควรสื�อสารเรื�องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้

เพราะการกระทาํดงักลา่วสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตสุมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่

ผลประ�ยชน์ที�ผูม้ีส่วนไดเ้สียสาธารณะจะไดจ้ากการสื�อสารดงักล่าว

ขา้พเจา้เป็นผูร้ับผิดชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบันี�

วธู ขยนัการนาวี

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5423

บริษทั สํานกังาน อีวาย จาํกดั

กรุงเทพฯ: 22 กุมภาพนัธ์ 2562
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งบการเงินสำาหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561
งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

��วันที��31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

� วนัที� � วนัที�

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 198,395,426 314,526,252

เงินลงทุนชั�วคราว - เงินฝากประจาํ 1,152,032 1,137,951

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น 8 285,787,188 263,784,087

สินคา้คงเหลือ 9 114,782,979 116,053,293

สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น 11,304,004 11,917,225

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 611,421,629 707,418,808

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ที�ดิน อาคารและอุปกร�์ 10 265,180,506 268,955,616

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 747,868 405,466

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 16 11,891,751 1,603,533

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 303,018 303,018

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 278,123,143 271,267,633

รวมสินทรัพย์ 889,544,772 978,686,441

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน��ง�องงบการเงินนี�

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท  ไทยโพ
ลีอะคริลิค  จำ�กัด  (มห�ชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

��วันที��31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

� วนัที� � วนัที�

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี�สินหมุนเวียน

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น 11 321,169,549 317,790,878

ส่วนของหนี� สินตามสัญญาเช่าการเงินที���งกาํหนดชาํระภาย�นหน��งปี 524,832 840,875

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย - 13,866,804

หนี� สินหมุนเวียนอื�น 7,075,989 11,865,901

รวมหนี�สินหมุนเวียน 328,770,370 344,364,458

หนี�สินไม่หมุนเวียน

หนี� สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที���ง

   กาํหนดชาํระภาย�นหน��งปี 872,763 1,397,595

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 12 26,246,395 23,354,340

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 27,119,158 24,751,935

รวมหนี�สิน 355,889,528 369,116,393

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามญั 121,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 121,500,000 121,500,000

ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเต็มมูลค่าแลว้

หุ้นสามญั 121,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 121,500,000 121,500,000

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 233,350,000 233,350,000

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - สํารองตามกฎหมาย 14 12,150,000 12,150,000

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 166,655,244 242,570,048

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 533,655,244 609,570,048

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 889,544,772 978,686,441

- -

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน��งของงบการเงินนี�

กรรมการหมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสิ�นสุดวันที��31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2561 2560

กําไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 1,148,502,349 1,128,233,491

รายไดค่้าบริการ 519,375 1,018,050

รายไดอ้ื�น

รายไดจ้ากการขายเศษซาก 14,050,610 14,869,183

   กาํไรจากการขายที�ดินและอุปกรณ์ 1,959 127,135,099

   อื�น � 4,390,553 4,078,347

รวมรายได้ 1,167,464,846 1,275,334,170

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและบริการ 1,097,350,426 1,056,297,696

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 37,811,732 45,415,933

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 81,483,626 94,835,611

รวมค่าใช้จ่าย 1,216,645,784 1,196,549,240

กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ (49,180,938) 78,784,930

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (69,967) (135,697)

กําไร (ขาดทุน) ก่อนผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ (49,250,905) 78,649,233

ผลประโยชน์ (ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 16 10,187,795 (15,812,412)

กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี (39,063,110) 62,836,821

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ��น:

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - สุทธิจากภาษีเงินได้ (401,694) -

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ��นสําหรับปี� (401,694) -

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี (39,464,804) 62,836,821

กําไรต่อหุ้น 17

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน (0.32) 0.52

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน��งของงบการเงินนี�

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำากัด (มหาชน)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสิ�นสุดวันที��31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

2561 2560

กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี (49,250,905) 78,649,233

รายการปรับกระทบยอดกาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 20,882,931 22,022,803

   โอนกลบัค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ (356,125) (1,171,595)

   โอนกลบัรายการปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุท�ิที�จะไดรั้บ (1,313,254) (2,405,467)

   กาํไรจากการขายที�ดินและอุปกรณ์ (1,959) (127,135,099)

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 3,121 24,242

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 5,566,790 3,818,220

   ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริง 1,158,246 659,760

   ดอกเบี�ยรับ (1,687,936) (1,723,212)

   ค่าใชจ่้ายดอกเบี�ย 69,967 135,697

ขาดทุนจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์

   และหนี� สินดาํเนินงาน (24,929,124) (27,125,418)

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ�มขึ�น) ลดลง

   ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น (22,963,710) (24,022,536)

สินคา้คงเหลือ 2,583,569 1,812,031

   สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น 519,475 1,358,610

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น (30,174) (19,001)

หนี� สินดาํเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง)

   เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น (2,331,393) 43,234,719

   หนี� สินหมุนเวียนอื�น (4,889,865) 4,036,620

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (3,176,852) (3,397,100)

เงินสดใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงาน (55,218,074) (4,122,075)

   จ่ายดอกเบี�ย (69,967) (135,697)

จ่ายภาษีเงินได้ (13,866,804) (10,203,497)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงาน (69,154,845) (14,461,269)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบกระแสเงินสด
บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวันที��31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

2561 2560

กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน

ปรับปรุงอาคาร และซื�อเครื�องจกัรและอุปกร�์ (10,775,320) (20,178,488)

ซื�อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ (515,300) (129,009)

เงินสดรับจากการขายที�ดินและอุปกร�์ 1,962 231,923,216

ดอกเบี�ยรับ 1,711,151 1,717,329

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (9,577,507) 213,333,048

กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

ชาํระหนี� สินตามสัญญาเช่าการเงิน (840,875) (1,433,307)

เงินปันผลจ่าย (36,450,000) (121,500,000)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (37,290,875) (122,933,307)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มข��น�(ลดลง) สุทธิ (116,023,227) 75,938,472

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงั�ม่เกิดขึ�นจริง

สําหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (107,599) (4,298)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 314,526,252 238,592,078

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 198,395,426 314,526,252

- -

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเ�ยเพิ�มเติม

รายการที��ม่ใช่เงินสด

   เจา้หนี�จากการซื�อเครื�องจกัรและอุปกร�์เพิ�มขึ�น (ลดลง) 6,162,728 (801,822)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน 2561
บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำากัด (มหาชน)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

1

บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที��31 ธันวาคม 2561

1. ข้อมูลทั�วไป

บริษทั ไทยโพลีอะคริลิค จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชน�ึ�งจดัต ั�งและมีภมูิลาํเนาในประเทศไทย

โดยมีผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ Lucite International UK Overseas Holdco1 Limited �ึ� งเป็นบริษทัที�จดทะเบียน

จดัตั�งในประเทศองักฤษ และบริษทั เอเชียติ�ก อะคริลิค จาํกดั �ึ�งเป็นบริษทัที�จดทะเบียนจดัตั�งในประเทศไทย 

โดยถือหุ้นร้อยละ 42.3 และร้อยละ 34.1 ตามลาํดบั Lucite International UK Overseas Holdco1 Limited เป็น

บริษทัย่อยของ Mitsubishi Rayon Lucite Group Limited �ึ� งเป็นบริษทัที�จดทะเบียนจดัตั�งในประเทศองักฤษ

และมี Mitsubishi Chemical Holding Corporation �ึ�งเป็นบริษทัที�จดทะเบียนจดัตั�งในประเทศญี�ปุ่ นเป็นบริษทั

ใหญ่ของกลุ่มบริษทั ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการผลิตและจาํหน่ายแผ่นพลาสติกอะคริลิค (Acrylic sheets)

แผน่เอบเีอส (Acrylonitrile Butadiene Styrene sheets) แผน่ไฮอิมแพค (High Impact Polystyrene sheets) และแผ่น

พลาสติกระบบรีดอื�น ๆ (other extruded plastic sheets) ที�อยู่ตามที�จดทะเบียนของบริษทัฯ อยู่ที� 60-61 หมู่ 9

ถนนพทุธมณฑลสาย 4 ตาํบลกระทุ่มลม้ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม

2. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน

งบการเงินนี�จดัทาํขึ�นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�กาํหนดในพระราชบญัญตัิวชิาชีพบญัชี พ.ศ.

2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวนัที�

11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบญัญตัิการบญัชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัที�บริษทัฯใช้เป็นทางการตามก�หมาย งบการเ งินฉบบั

ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยนี�

งบการเงินนี�ไดจ้ดัทาํขึ�นโดยใช้เกณฑ�ราคาทุนเดิมเวน้แตจ่ะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่างอื�นในนโยบายการบญัชี

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�เริ�มมี�ลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปี บริษทัฯไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จาํนวนหลายฉบบั �ึ�งมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินที�มีรอบระยะเวลาบญัชี

ที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบตัิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวได้รับการ

ปรับปรุงหรือจดัใหม้ีขึ�นเพื�อให้มเีนื�อหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดย

ส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชดัเจนเกี�ยวกบัการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติันี� ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญต่อ

งบการเงินของบริษทัฯ
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2

ข. มา�ร�า�การรา��า��า�การ���������ม������ค��ใช้��า�ร����การ�������ม�ร��ร������า���ช�����ร��มใ��ร������

������ 1 มกราคม 2562

สภาวชิาชีพบญัชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่จาํนวนหลายฉบบั �ึ�งมผีลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินที�

มรีอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวได้รับ

การปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ�นเพื�อให้มีเนื�อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ

โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายใหช้ดัเจนเกี�ยวกบัวิธีปฏิบตัิทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบตัิทางบญัชีกบั

ผูใ้ชม้าตรฐาน

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเชื�อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงดงักล่าวส่วนใหญ่จะไม่มี

ผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินเมื�อนาํมาถือปฏิบตัิ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบัใหม่�ึ�งไดม้ีการเปลี�ยนแปลงหลกัการสาํคญั สามารถสรุปไดด้งันี�

มา�ร�า�การรา��า��า�การ�������������15 �ร�����รา���้�าก����า�����าก���ูกค้า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 15 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการบญัชี

ที�เกี�ยวขอ้งต่อไปนี�

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 11 (ปรับปรุง 2560) เรื�อง สัญญาก่อสร้าง

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 18 (ปรับปรุง 2560) เรื�อง รายได้

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 31 (ปรับปรุง 2560) เรื�อง รายได ้- รายการแลกเปลี�ยนเกี�ยวกบั

บริการโฆษณา

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 13

(ปรับปรุง 2560)

เรื�อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 15

(ปรับปรุง 2560)

เรื�อง สญัญาสําหรับการก่อสร้าง

อสังหาริมทรัพย์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 18

(ปรับปรุง 2560)

เรื�อง การโอนสินทรัพย์จากลูกคา้

กิจการตอ้งใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 15 กบัสญัญาที�ทาํกบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้สัญญา

ที�อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอื�น มาตรฐานฉบบันี�ไดก้าํหนดหลกัการ 5 ขั�นตอนสําหรับการ

รับรู้รายได้ที�เกิดขึ�นจากสัญญาที�ทาํกบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจาํนวนเงินที�สะทอ้นถึงสิ�งตอบ

แทนที�กิจการคาดว่าจะมีสิทธิไดร้ับจากการแลกเปลี�ยนสินค้าหรือบริการที�ไดส่้งมอบให้แก่ลูกค้า และ

กาํหนดใหกิ้จการตอ้งใชด้ลุยพินิจและพิจารณาขอ้เท็จจริงและเหตุการณ์ที�เกี�ยวขอ้งทั�งหมดในการพิจารณา

ตามหลกัการในแต่ละขั�นตอน 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเชื�อว่ามาตรฐานฉบบัดงักล่าว จะไมมี่ผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงิน

ของบริษทัฯ
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ค. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ�มเคร���งม��ทางการเงินท����ม��ลบังคับใช้��า�รับงบการเงินท��ม�ร�บ

ร�ย�เ�ลาบั�ช�ท��เริ�มใน�ร���ลัง�ันท�� 1 มกราคม 2563

ในระหว่างปีปัจจุบนั สภาวชิาชีพบญัชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื� องมือทาง

การเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัที� 7 การเปิดเผยขอ้มูลเครื�องมอืทางการเงิน

ฉบบัที� 9 เครื�องมอืทางการเงิน

มาตรฐานการบญัชี

ฉบบัที� 32 การแสดงรายการเครื�องมือทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัที� 16 การป้องกนัความเสี�ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ

ฉบบัที� 19 การชาํระหนี�สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเกี�ยวกบัการจดัประเภทและการวดั

มูลค่าเครื� องมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตรา

สารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model)

หลกัการเกี�ยวกบัวิธีการคาํนวณการดอ้ยค่าของเครื�องมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนด้าน

เครดิตที�คาดว่าจะเกิดข��น และหลกัการเกี�ยวกบัการบญัชีป้องกนัความเสี�ยง รวมถ�งการแสดงรายการและ

การเปิดเผยขอ้มูลเครื�องมือทางการเงิน และเมื�อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี�มผีลบงัคบัใช ้จะทาํ

ใหม้าตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบตัิทางการบญัชีบางฉบบัที�มีผลบงัคบัใช้

อยู่ในปัจจุบนัถูกยกเลิกไป

ปัจจุบนั�่ายบริหารของบริษทั�อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที�อาจมีต่องบการเงินในปีที�เริ� มนํา

มาตรฐานกลุ่มดงักลา่วมาถือปฏิบตัิ

4. น�ยบายการบั�ช�ท����าคั�

4.1 การรับรู้รายได้

ขายสินค้า

รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เมื�อบริษทั�ไดโ้อนความเสี�ยงและผลตอบแทนที�มีนยัสําคญัของความเป็น

เจ้าของสินคา้ให้กับผู ้�ื�อแล้ว รายไดจ้ากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกําก ับสินค้าโดยไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพิ�ม สําหรับสินคา้ที�ไดส่้งมอบหลงัจากหกัส่วนลดแลว้

รายได้ค่าบริการ

รายไดค้่าบริการรับรู้เมื�อไดใ้หบ้ริการแลว้โดยพิจารณาถ�งขั�นความสาํเร็จของงาน
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ดอกเบี�ยรับถือเป็นรายไดต้ามเกณ�ค์งคา้งโดยคาํนึงถงึอตัราผลตอบแทนที�แทจ้ริง

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั�นที�มี

ส�าพคล่องสูง �ึ�งถึงกําหนดจ่ายคืน�ายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดอืนนบัจากวนัที�ไดม้าและไม่มีขอ้จาํกัดใน

การเบิกใช้

4.3 ลูกหนี�การค้า

ลูกหนี�การคา้แสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิที�จะไดร้ับ บริ�ทั�บนัทึกค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสู�สําหรับ

ผลขาดทุนโดยประมาณที�อาจเกิดขึ�นจากการเก็บเงินจากลูกหนี� ไม่ได้ �ึ� งโดยทั�วไปพิจารณาจาก

ประสบการณ์การเกบ็เงินและการวิเคราะหอ์ายุหนี�  

4.4 สินค้าคงเหลือ

สินคา้สําเร็จรูปแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีถวัเ�ลี�ยถ่วงนํ�าหนกั) หรือมูลค่าสุทธิที�จะไดร้ับแล้วแต่

ราคาใดจะตํ� ากว่า ราคาทุนดังกล่าววดัมูลค่าตามวิธีต้นทุนมาตร�านที�ใกล้เคียงกับต้นทุนจริงและ

ประกอบดว้ยตน้ทนุวตัถุดิบ แรงงานและค่าโสหุย้ในการผลิต

วตัถุดิบ อะไหล่และวสัดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีเขา้ก่อน - ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิที�จะ

ไดร้ับแลว้แต่ราคาใดจะตํ�ากว่า และจะถือเป็นส่วนหนึ�งของตน้ทุนการผลิตเมื�อมีการเบกิใช้

4.5 ที�ดิน�อาคารและอุ�กร���และค่าเสื�อ�ราคา

ที�ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื�อมราคาสะสม และ

ค่าเผื�อการดอ้ยคา่ของสินทรัพย ์ (ถา้มี)

ค่าเสื�อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้

ประโยชนโ์ดยประมาณดงันี�

อาคาร - 20 ปี

ส่วนปรับปรุงอาคาร - 5 ปี

เครื�องจกัรและอุปกรณ์ - 3 ถึง 20  ปี

เครื�องตกแตง่ ตดิตั�งและเครื�องใชส้ํานกังาน - 3 และ 5 ปี

ยานพาหนะ  - 5 ปี

ค่าเสื�อมราคารวมอยู่ในการคาํนวณผลการดาํเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื�อมราคาสําหรับที�ดินและสินทรัพยร์ะหวา่งติดต ั�งและก่อสร้าง
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บริษทัฯตดัรายการที�ดิน อาคาร และอุปกร�์ ออกจากบญัชี เมื�อจาํหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับ

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจาํหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกาํไรหรือขาดทุนจาก

การจาํหน่ายสินทรัพย ์จะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเมื�อบริษทัฯตดัรายการสินทรัพย์นั�นออกจาก

บญัชี

4.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื�อการดอ้ยค่าของสินทรัพย์

(ถา้มี)

บริษทัฯตดัจาํหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวัตนที�มีอายุการให้ประโยชน์จาํกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้

ประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั�น และจะประเมินการดอ้ยคา่ของสินทรัพยด์งักลา่วเมื�อมีขอ้บ่งชี�ว่า

สินทรัพย์นั�นเกิดการดอ้ยค่า บริษทัฯจะทบทวนระยะเวลาการตัดจาํหน่ายและวิธีการตดัจาํหน่ายของ

สินทรัพย์ไม่มีตวัตนดงักล่าวทุกสิ�นปีเป็นอย่างนอ้ย ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกาํไรหรือ

ขาดทนุ

สินทรัพยไ์มม่ีตวัตนที�มีอายุการใหป้ระโยชน์จาํกัดมีดงันี�

อายุการใหป้ระโยชน์

คอมพวิเตอร์ซอฟตแ์วร์ 5 ปี

4.7 รายการธุรกิจกับบุ����ร��กิจการที�เกี�ยว����กัน

บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที�มีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ หรือถูก

บริษทัฯควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ

นอกจากนี� บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกันยงัหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลหรือกิจการที�มีสิทธิ

ออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออ้มซึ� งทาํให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารสําคญั

กรรมการหรือพนกังานของบริษทัฯที�มอีาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ

4.8 สัญญาเช่าระยะยาว

สัญญาเช่าอุปกร�์ที�ความเสี�ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปให้กับผู ้เช่า

ถอืเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจา่ย�่ายทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที�

เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินที�ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะตํ�ากว่า ภาระผูกพนั

ตามสัญญาเช่าหกัค่าใชจ้่ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหนี� สินระยะยาว ส่วนดอกเบี�ยจ่ายจะบนัทึกในส่วน

ของกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที�ไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื�อมราคา

ตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพยท์ี�เช่า
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สัญญาเช่าอาคารที�ความเสี�ยงและผลตอบแทนของความเ�� นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไ�ให้กบัผูเ้ช่า�ือ

เ�� นสัญญาเช่าดาํเนินงาน จาํนวนเงินที�จ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้เ�� นคา่ใชจ้่ายในส่วนของกาํไรหรือ

ขาดทนุตามวธีิเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า

4.9 เงินตราต่างประเทศ

บริษทัฯแสดงงบการเงินเ�� นสกุลเงินบาท���งเ�� นสกลุเงินที�ใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทัฯ

รายการที�เ�� นเงินตราต่าง�ระเท�แ�ลงค่าเ�� นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเ�ลี�ยน ณ วนัที�เกิดรายการ

สินทรัพยแ์ละหนี�สินที�เ�� นตวัเงิน���งอยู่ในสกุลเงินตราต่าง�ระเท�ได้แ�ลงค่าเ�� นเงินบาทโดยใช้อัตรา

แลกเ�ลี�ยน ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน

กาํไรและขาดทนุที�เกิดจากการเ�ลี�ยนแ�ลงในอตัราแลกเ�ลี�ยนไดร้วมอยู่ในการคาํนวณผลการดาํเนินงาน

4.10 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯจะทาํการ�ระเมินการดอ้ยค่าของที�ดิน อาคารและอุ�กรณ์หรือ

สินทรัพยท์ี�ไม่มีตวัตนอื�นของบริษทัฯหากมีขอ้บ่งชี� วา่สินทรัพยด์งักลา่วอาจดอ้ยค่า บริษทัฯรับรู้ขาดทุนจาก

การดอ้ยค่าเมื�อมูลคา่ที�คาดว่าจะไดร้ับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าตํ�ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์นั�น ทั�งนี�

มูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืนหมาย��งมูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใช้

สินทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่

บริษทัฯจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน

4.11 ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะ�ั�นของพนักงาน

บริษทัฯรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสัและเงินสมทบกองทุน�ระกนัสังคมเ��นค่าใชจ้่ายเมื�อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน�ละผลประโยชน์ระยะยา�อ��นของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

บริษทัฯและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั�งกองทุนสํารองเลี�ยงชีพ ���ง�ระกอบด้วยเงินที�พนกังานจ่ายสะสมและ

เงินที�บริษทัฯจ่ายสมทบให้เ��นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสํารองเลี�ยงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพย์ของ

บริษทัฯ เงินที�บริษทัฯจา่ยสมทบกองทุนสํารองเลี�ยงชีพบนัท�กเ��นคา่ใชจ้่ายใน�ีที�เกิดรายการ
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โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน�ละผลประโยชน์ระยะยา�อ��น�อง�นักงาน

บริษทัฯมีภาระสําหรับเงินชดเชยที�ตอ้งจ่ายให้แก่พนักงานเมื�อออกจากงานตามก�หมายแรงงาน และตาม

โครงการผลตอบแทนพนกังานอื�น � �ึ�งบริษทัฯถอืวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออก

จากงานสําหรับพนกังาน นอกจากนั�น บริษทัฯจดัให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื�นของพนักงาน

ไดแ้ก่ โครงการเงินรางวลัการปฏิบตัิงานครบกาํหนดระยะเวลา

บริษ ัทฯคํานวณหนี� สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและโครงการ

ผลประโยชน์ระยะยาวอื�นของพนกังานโดยใช้วิ�ีคิดลดแต่ละหน่วยที�ประมาณการไว  ้ (Projected Unit

Credit Method) โดยผู ้เชี�ยวช าญอิสระได้ทาํการประเมินภาระผูกพันดงักล่าวตามหลักคณิตศาสตร์

ประกนัภยั

ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains and losses)

สําหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น

ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสําหรับโครงการผลประโยชน์

ระยะยาวอื�นของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรหรือขาดทุน

4.12 ปร��า�การ�นี��ิน

บริษทัฯจะบนัทึกประมาณการหนี� สินไวใ้นบญัชีเมื�อภาระผูกพนั�ึ� งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้

เกิดขึ�นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื�อ

ปลดเปลื�องภาระผูกพนันั�น และบริษทัฯสามารถประมาณมูลคา่ภาระผูกพนันั�นไดอ้ย่างน่าเชื�อถือ 

4.13 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินไดป้ระกอบด้วยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษทัฯบนัทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนัตามจาํนวนที�คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดย

คาํนวณจากกาํไรทางภาษตีามหลกัเกณ�ท์ี�กําหนดในก�หมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษทัฯบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชั�วคราวระหวา่งราคาตามบญัชีของสินทรัพย์และ

หนี�สิน ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�เกี�ยวขอ้งนั�น โดยใชอ้ตัรา

ภาษีที�มผีลบงัคบัใช ้ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน

บริษทัฯรับรู้หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชั�วคราวที�ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชั�วคราวที�ใชห้กัภาษ ีรวมทั�งผลขาดทุนทางภาษีที�ยงั

ไมไ่ดใ้ชใ้นจาํนวนเทา่ที�มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ที�บริษทัฯจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที�จะใช้

ประโยชนจ์ากผลแตกต่างชั�วคราวที�ใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที�ยงัไมไ่ดใ้ชน้ั�น
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บริษทัฯจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกสิ�นรอบระยะเวลารายงาน

และจะทาํการปรับลดมูลคา่ตามบญัชีดงักล่าวหากมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่วา่บริษทัฯจะไม่มีกาํไรทาง

ภาษีเพยีงพอตอ่การนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั�งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์

บริษทัฯจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถ้ือหุน้หากภาษีที�เกิดขึ�นเกี�ยวขอ้งกับ

รายการที�ไดบ้นัทกึโดยตรงไปยงัส่วนของผูถ้ือหุน้

4.14 สั��า�ื�อ�ายเงินตราต่างปร�เ��ล่วงหน้า

ลกูหนี�และเจา้หนี�ตามสัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะถูกแปลงคา่ตามอตัราแลกเปลี�ยน ณ วนั

สิ�นรอบระยะเวลารายงาน กาํไรขาดทุนที�ยงัไม่เกิดขึ�นจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดงักล่าวจะถูก

บนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน ส่วนเกินหรือส่วนลดที�เกิดขึ�นจากการทาํสัญญาจะถูกตดัจาํหน่ายดว้ย

วิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญา

4.15 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มลูค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที�คาดวา่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที�จะตอ้งจ่ายเพื�อโอนหนี�สิน

ใหผู้อ้ื�นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการที�เกิดขึ�นในสภาพปกตริะหว่างผูซ้ื�อและผูข้าย (ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัที�

วดัมูลค่า บริษทัฯใช้ราคาเสนอซื�อขายในตลาดที�มีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และ

หนี�สินซึ�งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�เกี�ยวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ใน

กรณีที�ไม่มีตลาดที�มีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์หรือหนี� สินที�มีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคา

เสนอซื�อขายในตลาดที�มีสภาพคล่องได ้บริษทัฯจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที�

เหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้มูลที�สามารถสังเกตไดที้�เกี�ยวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหนี� สิน

ที�จะวดัมูลค่ายุติธรรมนั�นให้มากที�สุด

5. การใช้ดุลย�นิิ��ล�ปร�มา�การ�างบั�ช����ส�าคั�

ในการจัดทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและ

การประมาณการในเรื� องที�มีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวนี� ส่งผล

กระทบต่อจาํนวนเงินที�แสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลที�แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที�เกิดขึ�น

จริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนที�ประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพนิิจและการประมาณการที�สําคญัมีดงันี�

การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุ�ธิ������ด้รับ

ในการประมาณการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที�จะได้รับ ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจใน

การประมาณมูลค่าสุทธิที�คาดว่าจะไดร้ับของสินค้าคงเหลือ โดยจาํนวนเงินที�คาดว่าจะได้รับจากสินค้า

คงเหลือพิจารณาจากการเปลี�ยนแปลงของราคาขายที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัเหตุการณ์ที�เกิดขึ�นภายหลงัวนัสิ�น

รอบระยะเวลางาน และฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที�คาดว่าจะเกิดขึ�นจากสินคา้

ลา้สมยัหรือเสื�อมสภาพ โดยคาํนึงถึงอายุของสินคา้คงเหลือและสภาวะเศรษฐกิจที�เป็นอยู่ในขณะนั�น
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ที�ดิน�อาคารและอุปกรณ์ และค�าเส��อ�ราคา

ในการคาํนวณค่าเสื�อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องทาํการประมาณอายุการให้

ประโยชนแ์ละมูลค่าคงเหลือเมื�อเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการใหป้ระโยชน์

และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี�ยนแปลงเกิดขึ�น

นอกจากนี� ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ

บนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยคา่หากคาดว่ามูลคา่ที�คาดวา่จะไดร้ับคืนต ํ�ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์นั�น 

ในการนี� ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจที�เกี�ยวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซึ�ง

เกี�ยวเนื�องกบัสินทรัพย์นั�น

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษทัฯจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชั�วคราวที�ใชห้ักภาษีและขาดทุนทาง

ภาษีที�ไม่ได้ใชเ้มื�อมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที�จะใช้

ประโยชน์จากผลแตกต่างชั�วคราวและขาดทุนนั�น ในการนี� ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการว่าบริษทัฯ

ควรรับรู้จาํนวนสินทรัพย์ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษี

ที�คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแตล่ะช่วงเวลา

�ลประ�ยชน์�ลังออก�ากงาน�องพนักงานตา��ครงการ�ลประ�ยชน์และ�ลประ�ยชน์ระยะยา�อ��น�อง

พนักงาน

หนี�สินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานและตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาว

อื�นของพนกังานประมาณขึ�นตามหลกัคณิต�าสตร์ประกนัภยั ซึ� งตอ้งอา�ยัขอ้สมมติ�านต่าง � ในการ

ประมาณการนั�น เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึ�นเงินเดอืนในอนาคต อตัรามรณะและอตัราการเปลี�ยนแปลง

ในจาํนวนพนกังาน เป็นต้น

6. รายการธุรกิ�กับกิ�การที�เกี�ย��้องกนั

ในระหว่างปี บริษทัฯมีรายการ�ุรกิจที�สําคญักับบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกนั รายการ�ุรกิจดงักล่าว

เป็นไปตามเงื�อนไขทางการคา้และเกณ�์ตามที�ตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้ง

กนัเหล่านั�นซึ�งเป็นไปตามปกติ�ุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งันี�

(หน่วย: ลา้นบาท)

2561 2560 นโยบายการกาํหนดราคา

รายการ�ุรกิจกบักิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

ขายสินคา้ - 9 ราคาเทียบเคยีงกบัราคาตลาด

ซื�อวตัถุดิบ 606 576 ราคาที�ตกลงร่วมกนัซึ�งอา้งอิงตามราคาตลาด

ค่าบริการจ่าย 5 5 ราคาตามสัญญาและราคาที�ตกลงร่วมกนั
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ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั � วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดงันี�

(หน่วย: พนับาท)

2561 2560

ลูกหนี�การคา้ - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกัน (หมายเหตุ 8)

บริษทัย่อยในกลุ่มบริษทัเดียวกนั - 2,531

เจา้หนี�การค้าและเจา้หนี�อ��น - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 11)

บริษทัย่อยในกลุ่มบริษทัเดียวกนั 2,604 2,595

บริษทัย่อยของบริษทัใหญ่ของกลุ่มบริษทั

บริษทั ไทย เอม็เอ็มเอ จาํกดั 197,976 207,960

อ��น � 6,412 2,970

รวมเจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อ��น - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 206,992 213,525

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร

ในระหว่างปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังานที�ให้แก่

กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปนี�

(หน่วย: พนับาท)

2561 2560

ผลประโยชนร์ะยะสั�น 23,829 21,291

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 302 477

ผลประโยชนร์ะยะยาวอ��น - 2

รวม 24,131 21,770

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย: พนับาท)

2561 2560

เงินสด 50 50

เงินฝากธนาคาร 118,345 134,476

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 80,000 180,000

รวม 198,395 314,526

� วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 เงินฝากออมทรัพยแ์ละพนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยมีอตัราดอกเบี�ยระหวา่ง

ร้อยละ 0.15 ถึง 1.40 ต่อปี (2560: ร้อยละ 0.15 ถึง 1.05 ต่อปี)
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8. ลู������������ล�ลู���������

(หน่วย: พนับาท)

2561 2560

ลกูหนี�การคา้ - กิจการที�เกี�ยว�อ้งกนั

อายุหนี�คงคา้งนบัจากวนัที�ถึงกําหนดชําระ

คา้งชาํระ

ไมเ่กิน 3 เดอืน - 2,531

รวมลูกหนี�การคา้ - กิจการที�เกี�ยว�อ้งกนั - 2,531

ลกูหนี�การคา้ - กิจการที�ไม่เกี�ยว�อ้งกนั

อายุหนี�คงคา้งนบัจากวนัที�ถึงกําหนดชําระ

ยงัไมถ่ึงกาํหนดชาํระ 233,185 218,893

คา้งชาํระ

ไมเ่กิน 3 เดอืน 52,083 41,617

มากกว่า 12 เดอืน 6,140 6,639

รวม 291,408 267,149

หกั: ค่าเ�ื�อหนี�สงสัยจะสูญ (6,140) (6,496)

รวมลูกหนี�การคา้ - กิจการที�ไม่เกี�ยว�้องกนั, สุทธิ 285,268 260,653

รวมลูกหนี�การคา้� - สุทธิ 285,268 263,184

ลกูหนี�อื�น

เงินใหกู้ย้ืมแก่พนกังาน 387 431

อื�น��� 132 169

รวมลูกหนี�อื�น 519 600

รวมลูกหนี�การคา้และลกูหนี�อื�น�- สุทธิ 285,787 263,784

25602561

-

-
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9. สินค้าคงเหลือ

(หน่วย: พนับาท)

ราคาทุน

รายการปรับลดราคาทุนให้

เป็นมลูค่าสุทธิที�จะได้รับ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ

2561 2560 2561 2560 2561 2560

สินคา้สาํเร็จรูป 36,406 45,056 (2,654) (2,751) 33,752 42,305

วตัถุดิบ 39,376 41,593 (4,246) (5,640) 35,130 35,953

อะไหล่และวสัดุโรงงาน 35,010 34,684 (4,427) (4,249) 30,583 30,435

สินคา้ระหว่างทาง 15,318 7,360 - - 15,318 7,360

รวม 126,110 128,693 (11,327) (12,640) 114,783 116,053

ในระหว่างปีปัจจุบนั�บริ�ทั�บนัท�กการปรับลดราคาทุน�องสินคา้คงเหลือใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิที�จะได้รับ

เป็นจาํนวน 1 ลา้นบาท (2560: จาํนวน 2 ลา้นบาท�� โดยแสดงเป็นส่วนหน��ง�องตน้ทุน�าย�และมกีารกลบั

รายการปรับลดมูลคา่สินคา้คงเหลือเป็นจาํนวน 2 ลา้นบาท (2560: จาํนวน 4 ลา้นบาท) โดยนาํไปหักจาก

มูลคา่�องสินคา้คงเหลือที�รับรู้เป็นคา่ใ�จ้่ายในระหวา่งปี
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ณ�วนัที��31 ธันวาคม 2561 บริ�ทั�มียอดคงเหล�อของยานพาหนะ��� งได้มาภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน�โดยมี
มูลคา่สุทธิตามบญัชีเป็นจาํนวนเงินประมาณ 3 ลา้นบาท (2560: จาํนวน 3 ลา้นบาท)

ณ�วนัที��31 ธันวาคม 2561 บริ�ทั�มีอาคารและอุปกรณ์จาํนวนหน��ง��� งตดัค่าเส��อมราคาหมดแลว้แต่ยงัใช้
งานอยู่ มูลค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าเส��อมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวนเงินประมาณ 428 ลา้นบาท
(2560: จาํนวน 413 ลา้นบาท)

11. ��้า�นี�การ�้า�ละ��้า�นี�อ��น

(หน่วย: พนับาท)

2561 2560

เจา้หนี�การคา้ - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 204,388 210,930

เจา้หนี�การคา้ - กิจการที�ไมเ่กี�ยวขอ้งกนั 74,278 70,095

เจา้หนี� อ��น�- กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 2,604 2,595

เจา้หนี� อ��น�- กิจการที�ไมเ่กี�ยวขอ้งกนั 12,986 11,270

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 26,914 22,901

รวมเจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อ��น 321,170 317,791

12. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จาํนวนเงินสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน ���งประกอบดว้ยเงินชดเชยพนกังานเม��อออกจากงาน
และผลประโยชน์ระยะยาวอ��นของพนกังาน ไดแ้ก่ โครงการเงินรางวลัการปฏิบติังานครบกาํหนดระยะเวลา
มีรายละเอยีดดงันี�

(หน่วย: พันบาท)

2561

โครงการเงินชดเชย

พนักงาน

เม��อออกจากงาน

โครงการเงินรางวลั

การปฏิบติังาน

ครบกาํหนดระยะเวลา รวม

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 22,092 1,262 23,354

ส่วนที�รับรู้ในกาํไรหร�อขาดทุน

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 5,187 193 5,380

ตน้ทุนดอกเบี�ย 769 35 804

กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั - (617) (617)

ส่วนที�รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ��น

(กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยั

ส่วนที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงขอ้สมมติดา้น

ประชากรศาสตร์ 2,498 - 2,498

ส่วนที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงขอ้สมมติ

ทางการเงิน 473 - 473

ส่วนที�เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ (2,469) - (2,469)

ผลประโยชน์ที�จ่ายในระหว่างปี (3,037) (140) (3,177)

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 25,513 733 26,246
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(หน่วย: พนับาท)

2560

โครงการเงินชดเชย

พนักงาน

เมื�อออกจากงาน

โครงการเงินรางวลั

การปฏิบติังาน

ครบกาํหนดระยะเวลา รวม

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 21,821 1,112 22,933

ส่วนที�รับร� ้ในกาํไรหรือขาดทุน

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 3,057 117 3,174

ตน้ทุนดอกเบี�ย 611 33 644

ผลประโยชน์ที�จ่ายในระหว่างปี (3,397) - (3,397)

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 22,092 1,262 23,354

บริษทัฯคาดว่าจะจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานภายใน 1 ปีขา้งหน้า เป็นจาํนวนประมาณ

2.4 ลา้นบาท (2560: จาํนวน 0.7 ลา้นบาท)

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 ระยะเวลาเ�ลี�ย�่วงนํ�าหนกัในการจ่ายชาํระผลประโยชนร์ะยะยาวของพนักงาน

ของบริษทัฯประมาณ 10 ปี (2560: 10 ปี)

สมมต�ิานที�สําค�ัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สรุปได้ดงันี�

ร้อยละตอ่ปี

2561 2560

อตัราคิดลด 2.7 2.9

อตัราการขึ�นเงินเดอืน 4.0 4.0

อตัราการเปลี�ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน 0 - 27.0 0 - 34.0

ผลกระทบของการเปลี�ยนแปลงสมมติ�านที�สาํค�ัต่อม�ลคา่ปัจจุบนัของภาระผ�กพนัผลประโยชน์ระยะยาว

ของพนกังาน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งันี�

(หน่วย: ลา้นบาท)

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561

โครงการเงินชดเชยพนกังาน

เมื�อออกจากงาน

โครงการเงินรางวลัการปฏบิัติงาน

ครบกาํหนดระยะเวลา

เพิ�มขึ�น 1% ลดลง 1% เพิ�มขึ�น 1% ลดลง 1%

อตัราคิดลด (2.1) 2.4 - -

อตัราการขึ�นเงินเดือน 2.4 (2.1) - -

อตัราการเปลี�ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน (2.2) 1.5 (0.1) 0.1
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(หน่วย: ลา้นบาท)

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560

โครงการเงินชดเชยพนกังาน

เมื�อออกจากงาน

โครงการเงินรางวลัการปฏบิัติงาน

ครบกาํหนดระยะเวลา

เพิ�มขึ�น 1% ลดลง 1% เพิ�มขึ�น 1% ลดลง 1%

อตัราคิดลด (2.2) 2.5 (0.1) 0.1

อตัราการขึ�นเงินเดือน 2.6 (2.3) - -

อตัราการเปลี�ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน (2.4) 2.4 (0.1) 0.1

เมื�อวนัที� 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบญัญติัแห่งชาติได้มีมติผ่านร่างพระราชบญัญตัิคุม้ครองแรงงานฉบบั

ใหม่ �ึ�งกฎหมายดงักล่าวอย�ใ่นระหวา่งรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบญัญตัิคุม้ครองแรงงาน

ฉบบัใหม่นี�กาํหนดอตัราค่าชดเชยเพิ�มเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้ง สําหรับล�กจา้ง�ึ�งทาํงานติดต่อกนัครบ 20 ปี

ขึ�นไปให้มีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั การเปลี�ยนแปลงดงักล่าวถือเป็น

การแก้ไขโครงการสําหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน และมีผลกระทบให้บริษทัฯมีหนี� สิน

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ�มขึ�น 6.2 ล้านบาท บริษทัฯจะบนัทึกผลกระทบจากการ

เปลี�ยนแปลงดงักล่าวโดยรับร� ้ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใชจ้่ายทนัทีในกาํไรขาดทุนของงวดที�กฎหมาย

ดงักลา่วมผีลบงัคบัใช้

13. �ง�ง��ส������อ���ย�งม�������ก���

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561 วงเงินสินเชื�อที�บริษทัฯไดร้ับจากสถาบนัการเงิน�ึ�งยงัมิได้เบิกใช้มีจาํนวนเงิน

ประมาณ 318 ลา้นบาท (2560: จาํนวน 302 ลา้นบาท)

14. สํารองตามกฎหมาย

ภายใตบ้ทบญัญตัิของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร

กาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึ�งไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักด้วยยอด

ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกว่าทนุสํารองนี�จะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สาํรอง

ตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได้ ในปัจจุบนั บริษทัฯไดจ้ดัสรรสํารองตามกฎหมาย

ไวค้รบถว้นแลว้
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15. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการคา่ใชจ้า่ยแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการคา่ใชจ้่ายที�สําคญัดงัต่อไปนี�

(หน่วย: พนับาท)

2561 2560

วตัถุดิบและวสัดุสิ�นเปลืองใชไ้ป 934,572 893,035

เงินเดอืน�ค่าแรงและผลประโยชน์อื�นของพนกังาน 126,434 130,170

ค่านํ�ามนัเชื�อเพลิงและสาธารณูปโภค 52,949 56,499

ค่าใชจ้่ายในการขนส่ง 21,931 23,452

ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 20,883 22,023

ค่าซ่อมแซมและรายจ่ายซ่อมบาํรุง 10,490 11,001

การเปลี�ยนแปลงในสินคา้สําเร�จรูป 8,650 (1,767)

16. ภาษีเงินได้

ภาษีเงินไดส้ําหรับปีสิ�นสุดวนัที��31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งันี�

(หน่วย: พนับาท)

2561 2560

ภาษเีงินได้ปัจจุบัน

ภาษีเงินไดนิ้ตบิุคคลสาํหรับปี - 16,274

ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชั�วคราว

และการกลบัรายการผลแตกตา่งชั�วคราว (10,188) (462)

ค่าใช้จ่าย (ผลประโยชน์) ภาษเีงินได้ที��สดงอยู่ในงบกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ (10,188) 15,812

จาํนวนภาษีเงินไดที้�เกี�ยวขอ้งกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบ�ดเสร�จอื�นสําหรับปีสิ�นสุด

วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งันี�

(หน่วย: พนับาท)

2561 2560

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที�เกี�ยวขอ้งกับผลขาดทุนจากการ

ประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (100) -
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รายการกระทบยอดระหวา่งกาํไร (ขาดทนุ) ทางบญัชีกบัภาษีเงินไดม้ีดงันี�

(หน่วย: พนับาท)

2561 2560

กาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนภาษเีงินไดน้ิติบุคคล (49,251) 78,649

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 20 ร้อยละ 20

กาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนภาษเีงินไดน้ิติบุคคลคณูอตัราภาษี (9,850) 15,730

ผลกระทบทางภาษีสําหรับ

คา่ใชจ้่ายตอ้งห้าม 26 427

คา่ใชจ้่ายที�มีสิทธิหกัไดเ้พิ�มขึ�น (364) (345)

คา่ใชจ้่าย (ผลประโยชน)์ ภาษีเงินไดท้ี�แสดงอยู่ในงบกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ (10,188) 15,812

ส่วนประกอบของสินทรัพย ์ภาษีเงินไดร้อการตัดบญัชีและหนี� สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี ณ วนัที�         

31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ยรายการดงัตอ่ไปนี�

(หน่วย: พนับาท)

2561 2560

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 5,249 4,670

รายการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือใหเ้ป็นมลูค่าสุทธิ

ที�จะไดรั้บ 2,265 2,528

คา่เผื�อหนี�สงสยัจะสูญ 1,228 1,300

ประมาณการค่าใช้จ่าย 470 1,137

ผลขาดทนุทางภาษีที�ยงัไมไ่ดใ้ช้ 9,363 -

อื�น ๆ 22 28

รวม 18,597 9,663

�นี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ผลแตกต่างจากการคิดคา่เสื�อมราคาทางบญัชีและภาษี (6,701) (7,657)

อื�น ๆ (4) (402)

รวม (6,705) (8,059)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญช ี- สุทธิ 11,892 1,604
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17. กําไรต่อหุ้น

กาํไร (ขาดทุน) ตอ่หุน้ขั�นพื�นฐานคาํนวณโดยหารกาํไร (ขาดทุน) สําหรับปีที�เป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ 

�ไม่รวมกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอื�น� ดว้ยจาํนวนถวัเ�ลี�ยถ่วงนํ�าหนกัของหุน้สามญัที�ออกอยู่ในระหว่างปี

18. ข้อมูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน

ขอ้มลูส่วนงานดาํเนินงานที�นาํเสนอนี�สอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯที�ผูม้ีอาํนาจตดัสินใจสูงสุด

ดา้นการดาํเนินงานไดร้ับและสอบทานอย่างสมํ�าเสมอเพื�อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กับ

ส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน

บริษทัฯดาํเนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจในการผลิตและจาํหน่ายแผ่นพลาสติกอะคริลิค (Acrylic sheets)

แผ่นเอบีเอส (Acrylonitrile Butadiene Styrene sheets) แผ่นไฮอิมแพค (High Impact Polystyrene sheets)

และแผ่นพลาสติกระบบรีดอื�น ๆ (other extruded plastic sheets) ผลิตภณัฑ์เหล่านี� แต่ละชนิดถือเป็น

ส่วนหนึ�งของธุรกิจประเภทเดียวกัน จึงถือเป็นส่วนงานดาํเนินงานส่วนงานเดียว ดงันั�น รายได้ กําไร

(ขาดทนุ) จากการดาํเนินงาน และสินทรัพย์ท ั�งหมดที�แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถอืเป็นการรายงานตามส่วน

งานดาํเนินงานแลว้

ขอ้มลูเกี�ยวกบัเขตภูมศิาสตร์

รายไดจ้ากการขายและรายได้ค่าบริการกาํหนดขึ�นตามสถานที�ตั�งของลูกคา้สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม

2561 และ 2560 มดีงัตอ่ไปนี�

(หน่วย: ลา้นบาท)

2561 2560

ประเทศไทย 671 646

ต่างประเทศ 478 483

รวม 1,149 1,129

ขอ้มลูเกี�ยวกบัลูกคา้รายใหญ่

ในปี 2561 และ 2560 บริษทัฯไมมี่รายได้จากลกูคา้รายใดที�มีมูลค่าเท่ากบัหรือมากกวา่ร้อยละ 10 ของรายได้

ของกิจการ

19. กองทนุสํารองเล���ง���

บริษทัฯและพนกังานบริษทัฯไดร่้วมกนัจดัตั�งกองทุนสํารองเลี�ยงชีพขึ�นตามพระราชบญัญตัิกองทุนสํารอง

เลี� ยงชีพ พ.ศ. 2530 และเข้าเป็นกองทุนจดทะเบียนโดยไดร้ับอนุมัติจากกระทรวงการคลงัเมื�อวันที�  

1 มิถุนายน พ.ศ. 2542 โดยบริษทัฯและพนกังานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 3

หรือ 5 หรือ 7 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลี� ยงชีพนี�บริหารโดยผูจ้ดัการกองทุนรับอนุญาตแห่งหนึ�งและ

จะจ่ายใหแ้ก่พนกังานเมื�อพนกังานนั�นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษทัฯ ในระหว่างปี

2561 บริษทัฯรับรู้เงินสมทบดงักล่าวเป็นคา่ใชจ้่ายจาํนวน 4 ลา้นบาท (2560: จาํนวน 4 ลา้นบาท)
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20. เงินปันผล

เงินปันผล อนุมตัิโดย เงินปันผลจา่ย เงินปันผลจา่ยต่อหุ้น

(ลา้นบาท) (บาทต่อหุน้)

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2561

เงินปันผลประจาํปี 2560 ที�ประชุมใหญ่สามญัผูถ้ือหุน้            

เมื�อวนัที� 27 เมษายน 2561 36.5 0.3

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2560

เงินปันผลประจาํปี 2559 ที�ประชุมใหญ่สามญัผูถ้ือหุน้            

เมื�อวนัที� 27 เมษายน 2560 60.8 0.5

เงินปันผลระหว่างกาล

สําหรับปี 2560

ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ

เมื�อวนัที� 9 พฤศจิกายน 2560 60.7 0.5

รวมเงินปันผลสําหรับปี 2560 121.5 1.0

21. ภาระผูก�นั�ละ�น���ิน����า�เกิ����น

21.1 ภาระผูก�นัเก����กั��ั��าเ��า��าเนินงาน�ละ�ั��า�ริการ

บริษทัฯได้เข้าทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานที�เกี�ยวข้องกบัการเช่าอาคารและสัญญาจา้งบริการต่าง � อายุของ

สญัญามรีะยะเวลาต ั�งแต ่1 ถึง 3 ปี

บริษทัฯมีจาํนวนเงินขั�นตํ�าที�ตอ้งจา่ยในอนาคตทั�งสิ�นภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงานและสัญญาบริการดงันี�

(หน่วย: ลา้นบาท)

ณ วนัที� 31 ธันวาคม

2561 2560

จ่ายชาํระ

ภายใน 1 ปี 2 2

มากกวา่ 1 ปี แตไ่ม่เกิน 3 ปี 1 2

21.2 การ���าประกัน

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯมีหนงัสือคํ�าประกัน�ึ�งออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯเหลืออยู่เป็น

จาํนวน 7 ล้านบาท (2560: จาํนวน 7 ล้านบาท� �ึ� งเกี�ยวเนื�องกับภาระผูกพนัทางป�ิบัติบางประการ

ตามปกติธุรกิจของบริษทัฯ เพื�อคํ�าประกนัการใชไ้��้าและอื�น �
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22.

22.1

เครื� องมือทางการเงินที�สําคญัของบริษทัฯตามที�นิยามอยู่ในมาตรฐานการบญัชี�บบัที� 107 “การแสดง

รายการและการเปิดเ�ยขอ้มูลสําหรับเครื�องมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินลงทุนชั�วคราว ลูกหนี� การค้าและลูกหนี�อื�น เจา้หนี� การค้าและเจ้าหนี� อื�น และหนี� สินตามสัญญาเช่า

การเงิน บริษทัฯมีความเสี� ยงที�เกี�ยวข้องกับเครื� องมือทางการเงินดังกล่าวและมีนโยบายการบริหาร

ความเสี�ยงดงันี�

บริษทัฯมีความเสี�ยงด้านการให้สินเชื�อที�เกี�ยวเนื�องกบัลูกหนี� การค้าและลูกหนี� อื�น ฝ่ายบริหารควบคุม

ความเสี�ยงนี�โดยการกาํหนดใหม้ีนโยบายและวธีิการในการควบคุมสินเชื�อที�เหมาะสม ดงันั�นบริษทัฯจึงไม่

คาดวา่จะไดร้ับความเสียหายที�เป�นสาระสําคญัจากการใหสิ้นเชื�อ นอกจากนี� การใหสิ้นเชื�อของบริษทัฯไม่

มกีารกระจุกตวัเนื�องจากบริษทัฯมีฐานของลูกคา้ที�หลากหลายและมีอยู่จาํนวนมากราย จาํนวนเงินสูงสุดที�

บริษทัฯอาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเชื�อคือมูลค่าตามบญัชีของลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�นที�แสดงอยู่ใน

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษทัฯมีความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ยที�สําคญัอนัเกี�ยวเนื�องกับเงินฝากสถาบนัการเงินและหนี�สินตาม

สัญญาเช่าการเงิน สินทรัพยแ์ละหนี�สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบี�ยที�ปรับขึ�นลงตามอตัราตลาด

หรือมีอตัราดอกเบี�ยคงที��ึ�งใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั ความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ยของบริษทัฯจึง

อยู่ในระดบัตํ�า

� วนัที� 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สินทรัพย์และหนี� สินทางการเงินที�สําคญัสามารถจดัตามประเ�ท

อตัราดอกเบี�ย และสําหรับสินทรัพยแ์ละหนี�สินทางการเงินที�มอีตัราดอกเบี�ยคงที�สามารถแยกตามวนัที�ครบ

กาํหนดหรือวนัที�มีการกาํหนดอตัราดอกเบี�ยใหม่ �หากวนัที�มีการกําหนดอตัราดอกเบี�ยใหม่ถึงก่อน) 

ไดด้งันี�



101

บริษัท  ไทยโพ
ลีอะคริลิค  จำ�กัด  (มห�ชน)

22

(หน่วย: ลา้นบาท)

2561

อตัรา

ดอกเบี�ยคงที� อตัราดอกเบี�ย อตัรา

ภายใน ปรับขึ�นลง ไม่มี ดอกเบี�ย

1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบี�ย รวม ที�แทจ้ริง

(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงนิ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 80 - 118 - 198 0.15 - 1.40

เงินลงทุนชั�วคราว 1 - - - 1 1.25

ลูกหนี� การค้าและลูกหนี�อ��น - - - 286 286 -

81 - 118 286 485

�น� �สินทางการเงนิ

เจา้หนี� การค้าและเจ้าหนี�อ��น - - - 321 321 -

หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน 1 1 - - 2 0.32 - 0.66

1 1 - 321 323

(หน่วย: ลา้นบาท)

2560

อตัรา

ดอกเบี�ยคงที� อตัราดอกเบี�ย อตัรา

ภายใน ปรับขึ�นลง ไม่มี ดอกเบี�ย

1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบี�ย รวม ที�แทจ้ริง

(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงนิ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 180 - 135 - 315 0.15 - 1.05

เงินลงทุนชั�วคราว 1 - - - 1 1.25

ลูกหนี� การค้าและลูกหนี�อ��น - - - 264 264 -

181 - 135 264 580

�น� �สินทางการเงนิ

เจา้หนี� การค้าและเจ้าหนี�อ��น - - - 318 318 -

หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน 1 1 - - 2 0.32 - 0.66

1 1 - 318 320

อัตราดอกเบี้ยคงที่

อัตราดอกเบี้ยคงที่
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บริษทัฯมีความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนที�สําคญัอนัเกี�ยวเนื�องจากการซื�อหรือขายสินค้าเป็นเงินตรา

ต่างประเทศ บริษทัฯไดต้กลงทาํสัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ซ�� งส่วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่

เกินหน��งปีเพื�อใ�เ้ป็นเครื�องมือในการบริหารความเสี�ยง

� วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯมยีอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหนี�สินทางการเงินที�เป็นสกุล

เงินตราต่างประเทศดงันี�

สกุลเงิน สินทรัพยท์างการเงิน หนี� สินทางการเงิน อตัราแลกเปลี�ยนเ�ลี�ย                            

2561 2560 2561 2560 2561 2560

(ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริกา 3.4 2.7 1.0 1.0 32.4498 32.6809

เหรียญออสเตรเลีย 1.2 0.7 0.1 - 22.8411 25.4772

เยน - - 12.9 18.4 0.2931 0.2898

ยโูร - - 0.1 - 37.1252 39.0273

� วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯมสีัญญาซื�อขายเงินตราตา่งประเทศล่วงหนา้คงเหลือดงันี�

2561

สกุลเงิน จาํนวนที�ขาย อตัราแลกเปลี�ยนตามสญัญา วนัครบกาํหนดตามสัญญา

(ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.2 32.114 25 มกราคม 2562

2560

สกุลเงิน จาํนวนที�ขาย อตัราแลกเปลี�ยนตามสญัญา วนัครบกาํหนดตามสัญญา

(ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.3 32.441 20 เมษายน 2561

22.2 มูลค่ายุ�ิ�รรม����คร����ม��ทา�การ��ิน

เนื�องจากเครื� องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯจดัอยู่ในประเภทระยะสั� น เงินฝากสถาบนัการเงิน

มีอตัราดอกเบี�ยใกลเ้คียงกับอตัราดอกเบี�ยในตลาด บริษทัฯจ�งประมา�มูลค่ายุติธรรมของเครื�องมือทาง

การเงินใกลเ้คียงกบัมลูคา่ตามบญั�ีที�แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

23. การบริหารจัดการทุน

วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนที�สําคญัของบริษทัฯคือการจดัใหมี้ซ��งโครงสร้างทุนที�เหมาะสมเพื�อ

สนบัสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษทัฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู ้ถือหุ้น โดย � วนัที�

31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯมีอตัราส่วนหนี�สินต่อทุนเทา่กบั 0.67:1 (2560: 0.61:1)
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24. เหตกุารณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื�อวนัที� 22 กมุภาพนัธ์ 2562 ที�ประ�ุม��ะกรรมการบริษทัฯ��มี้มติให้เสนอจ�า�เงินปันผลให�้ก�ผู ้ถือหุ้น

ในอตัราหุ้นละ 0.45 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั�งสิ�น 54.7 ลา้นบาท ���บริษทัฯจะนาํเสนอต�อที�ประ�ุม

สามญัผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯประจาํปี 2562 เพื�อพิจาร�าอนุมตัิต�อ�ป

25. การอนุมัตงิบการเงิน

งบการเงินนี���ร้ับอนุมติัใหอ้อก�����ะกรรมการบริษทัฯ เมื�อวนัที� 22 กมุภาพนัธ์ 2562
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