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คุณค่า 

“เราจะร่วมกันสร้างสรร นวัตกรรมจากผลิตภัณฑ์อะคริลิคและพลาสตกิอ่ืนๆด้วยทีมงานที่ทาํงานใกล้ชดิเข้าใจ

และเข้าถึงความต้องการของลูกค้า ใส่ใจและห่วงใยความปลอดภัยสุขอนามัยของเพ่ือนร่วมงาน และ

ส่ิงแวดล้อมของสังคมรอบด้าน” 
 

 

“เราจะธํารงค์ไว้และยดึม่ันในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มี

คุณภาพสูง สร้างคุณค่า ตอบโจทย์ของลูกค้า เพ่ือ

ผลประโยชน์ของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท” 

“มุ่งม่ันที่จะเป็นผู้ผลิตและจาํหน่ายแผ่น

อะคริลิคหล่อแบบและผลิตภัณฑ์

พลาสตกิอ่ืนๆ ระดับแนวหน้า ด้วยแรง

ดลใจ นวัตกรรม และสร้างผลิตภัณฑ์ที่มี

คุณค่าที่สนองตอบความต้องการของ

ลูกค้าและผู้บริโภค” 
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จํากัด (มหาชน) เป็นผู้ นําในการผลิตและจําหน่ายแผ่นอะคริลิคแบบหล่อ (Cast Acrylic Sheet) 

และพลาสตกิแบบเคร่ืองรีด (Extrude Plastic Materials)  

บริษัททุ่มเทและสญัญาวา่จะจดัหาสนิค้าท่ีมีคณุภาพท่ีดีท่ีสดุ พร้อมสร้างสรรค์คณุคา่และผลงาน เพ่ือประโยชน์ของลกูค้า

และผู้ มีสว่นได้สว่นเสียทกุคน 

บริษัทมีวตัถุประสงค์ในการประกอบธรุกิจ เพ่ือขยายปริมาณการขายและรายได้จากระบบการผลิตทัง้ระบบหล่อและระบบ

รีดแผน่ โดยเฉพาะเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ท่ีมีประสทิธิภาพและการพฒันาผลติภณัฑ์ใหม ่ๆ อย่างตอ่เน่ือง  

นอกจากนีบ้ริษัทยังมีแผนในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตในแต่ละปี เพ่ือให้สามารถแข่งขันได้กับผู้ผลิตแผ่นใน

ภาคพืน้เอเซีย 
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สํานักงานใหญ่และโรงงาน 60-61 หมู ่9 ถนนพทุธมณฑล สาย 4 

ตัง้อยู่เลขที่  ตําบลกระทุ่มล้ม  อําเภอสามพราน  

 จงัหวดันครปฐม 73220 

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

 โทรสาร  0 2429-2541,  02888-5953     

สํานักงานขายตัง้อยู่เลขที่  134/5  ถนนกรุงธนบรีุ 

  แขวงคลองต้นไทร  เขตคลองสาน  

  กรุงเทพฯ  10600 

  โทรศพัท์  0 2860-8765-70 

  โทรสาร   0 2860-9106, 0 2860-8762 

  เวบ็ไซต์  http://www.thaipolyacrylic.com 

นายทะเบียน   บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

   ชัน้ 1 ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

   ทาวเวอร์ บี (ข้างสถานทตูจีน) 

   93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง 

      กรุงเทพ ฯ 10400 

   โทรศพัท์  0 2009-9999 

   โทรสาร   0 2009-9001 

ผู้สอบบัญชี   บริษัท สํานกังาน อี วาย จํากดั  

  ชัน้ 33 อาคารเลครัชดา 

  193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย 

  เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ 10110 

  ตู้ปณ. 1047 กรุงเทพฯ 10501 

  โทรศพัท์  0 2264-0777 

  โทรสาร  0 2264-0789-90 

  เวบ็ไซต์  http://www.ey.com 

 

 

 

http://www.thaipolyacrylic.com/
http://www.ey.com/
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ที่ปรึกษากฎหมาย     นายสรัุตน์  จนัทร์แก้ว  

       สํานกักฎหมายบีซี ลีเกิล แอดไวเซอร์   

   52 ซอยลาดพร้าว 81 (ฐิตพิร) 

       แขวงคลองเจ้าคณุสงิห์  เขตวงัทองหลาง กรุงเทพ ฯ 

 โทรศพัท์ 0 2539-3230 

   โทรสาร  0 2539-3230 ตอ่ 103  

 

นิตบุิคคลที่บริษัทถือหุ้นตัง้แต่ -   ไมมี่   - 

ร้อยละ 10 ขึน้ไป  
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

ภาพโดยรวมของธุรกจิของบริษัท 

บริษัทไทยโพลีอะคริลิคจํากัด(มหาชน) หรือช่ือย่อท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์วา่ “TPA” เป็นผู้ผลิตและจําหน่ายแผน่

อะคริลิคและผลิตภัณฑ์แผ่นพลาสติกอ่ืนๆในระบบเคร่ืองรีดชัน้นําแห่งหน่ึงในประเทศไทย ปัจจุบนับริษัทมีสายการผลติท่ี

แตกตา่งกนัสองระบบ กลา่วคือสายการผลติแผน่อะคริลคิระบบหลอ่แบบมีด้วยกนัสามสายการผลิตซึ่งมีการผลิตรวมทัง้สิน้ 

10,000 ตนัต่อปี ทัง้สามสายการผลิตดงักลา่วสามารถผลิตแผ่นอะคริลิคแบบใช้งานทั่วไป และแผ่นอะคริลิคเกรดพิเศษ

รวมทัง้แผน่อะคริลิคขึน้รูปอ่างอาบนํา้และสขุภณัฑ์ในห้องนํา้ และผลติภณัฑ์แผ่นอะคริลคิท่ีมีความพเิศษในการใช้งานกับ

หลอดไฟ LED ท่ีให้แสงสวา่งเหนือกว่าแผน่อะคริลิคเกรดธรรมดาและเหมาะกับการใช้งานเป็นปา้ยไฟหลากหลายประเภท 

เช่น LED Block สําหรับงานท่ีต้องป้ายไฟท่ีออกแบบรูปลกัษณ์และตดัแบบตามรูปทรงต่างๆ หรือ LED Diffusion ซึ่งเป็น

แผน่อะคริลคินําแสงด้านบนผวิแผน่และมีคณุสมบตักิลมกลืนซ่อนหลอดไฟ LED ได้ในขณะเปิดไฟใช้งานจึงให้ภาพโฆษณา

ด้านบนดสูวยเป็นธรรมชาติไม่มีแสงของหลอดไฟ LED ให้เป็นท่ีเคืองตาแตอ่ย่างใด และ แผน่อะคริลคินําแสง หรือ Acrylic 

Light Guide Panel (LGP) ท่ีออกแบบเฉพาะสําหรับป้ายไฟทัง้หลอด LED หรือหลอดไฟทัว่ไปท่ีให้แสงออกด้านข้างของ

แผน่ปา้ยไฟอนัทําให้ปา้ยไฟชนิดนีส้ามารถออกแบบท่ีมีความบางและสวยงามกวา่ปา้ยไฟทัว่ๆไป จึงเหมาะอย่างยิ่งสําหรับ

งานปา้ยไฟหรืองานชัน้วางสนิค้าท่ีเน้นความสวยงามท่ีดโูดดเดน่กวา่ทนัสมยักว่า  นอกจากสายการผลติแผน่อะคริ- 

ลิคระบบหล่อแบบท่ีกลา่วมาแล้ว บริษัทฯยังมีสายการผลิตแผ่นพลาสติกด้วยระบบเคร่ืองรีด ซึ่งมีด้วยกัน 5 เคร่ืองท่ีแตล่ะ

เคร่ืองก็สามารถผลิตแผ่นพลาสติกท่ีแตกต่างกันหลายชนิด เช่น แผ่น ABS HIPS แผ่น PP แผ่น PE และแผ่น Co-ex ท่ี

เคลือบเป็นชัน้ระหว่าง ABS และมีชัน้อะคริลิคเคลือบด้านบนผิวแผ่น  กําลงัการผลิตรวมของสายการผลิตแผน่พลาสติก

ระบบเคร่ืองรีดมีทัง้สิน้ 10,000 ตนัตอ่ปีเช่นกนั  

เป้าหมายทางธุรกิจของบริษัทคือการเพิ่มความแข็งแกร่งในการเป็นผู้ผลิตและจําหน่ายชัน้แนวหน้าของผลิตภัณฑ์แผ่น

อะคริลิคและแผ่นพลาสติกระบบเคร่ืองรีดเกรดมาตรฐานแต่มีคุณภาพสูงเป็นท่ียอมรับของลูกค้าทัง้ในประเทศและ

ต่างประเทศพร้อมๆกับการเสริมสร้างตลาดและเติบโตของผลิตภัณฑ์เกรดพิเศษท่ีมีมลูค่าเพิ่มทัง้จากสายการผลิตแผ่น

อะคริลคิและพลาสตกิระบบเคร่ืองรีดด้วยในเวลาเดียวกัน ซึ่งเปา้หมายดงักลา่วจะสําเร็จได้ด้วยการสร้างความหลากหลาย

ของผลิตภัณฑ์ท่ีผ่านการวิจัยและนวตักรรมใหม่ๆภายใต้การบริหารงานของทีมงาน NPD และผู้บริหารงานด้าน NBD ท่ี

ดแูลช่องทางหรือโครงการใหม่ๆ ในการทําธรุกิจของบริษัทฯทีมงานดงักลา่วจะทํางานอย่างใกล้ชิดกับลกูค้าของบริษัทฯ ทัง้

การให้การปรึกษาทางธรุกิจด้วยนวตักรรมใหม่และการแบง่ปันความรู้ความเช่ียวชาญในการพฒันาการทํางานระหวา่งกันท่ี

อาจนําไปสูก่ารแก้ปัญหาของลกูค้าหรือตอบโจทย์ความต้องการของลกูค้าได้ 
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ฝ่ายบริหารของบริษัทฯยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าโดยเน้นกลยุทธด้านการสร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถ

สนองตอบความต้องการของลกูค้าเสมอด้วยการขยายการตลาดสู่การใช้ผลิตภณัฑ์เกรดพิเศษท่ีมีมลูค่าเพิ่มมากขึน้ อาทิ

เช่น แผน่ ABS ท่ีมีคณุสมบตัใินการชะลอการตดิไฟ หรือ Flame Retardant Grade รวมทัง้พฒันาคณุสมบตัดิงักล่าวกับตัว

แผน่พลาสตกิชนิดต่างๆท่ีสามารถนําไปใช้งานในอตุสาหกรรมยานยนต์ พร้อมๆกบัการพฒันาสินค้าเกรดพิเศษท่ีเหมาะกับ

การใช้ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์เฉพาะทางเช่นแผ่น  PP และ HIPS เกรด Anti-static ท่ีป้องกันประจุไฟฟ้า หรือ เกรด 

Conductive ท่ีมีคณุสมบตัเิหน่ียวนําไฟฟา้ เป็นต้น 

จากท่ีกลา่วข้างต้น ธรุกจิของบริษัทสามารถจําแนกตามสายการผลิตท่ีแตกตา่งกนัของผลิตภณัฑ์พลาสตกิท่ีบริษัทผลิตได้

เป็น 2 ประเภทดงัตอ่ไปนี ้

(1) ธุรกิจแผ่นอะคริลิค(acrylic sheet business) 

บริษัทเป็นผู้ผลิตและจําหน่ายแผ่นอะคริลิคทัง้สองระบบได้แก่ แผ่นอะคริลิคระบบหล่อแบบ หรือ cast acrylic sheet และ 

แผน่อะคริลิคระบบเคร่ืองรีด หรือ Extruded Acrylic sheet โดยมีสายการผลติแผ่นอะคริลิคระบบหลอ่แบบรวมทัง้สิน้สาม

สายการผลติรวมกําลงัการผลิตแผน่ทัง้สิน้ 10,000 ตนั/ ปี ซึ่งทัง้สามสายการผลติสามารถผลิตแผน่อะคริลิคได้หลากหลาย

ประเภท แตโ่ดยสรุปสามารถจําแนกเป็นแผน่อะคริลคิเป็นสามประเภทคือ 

• แผน่อะคริลคิท่ีเป็นเกรดธรรมดา หรือ General Purpose Grade 

• แผ่นอะคริลิคเกรดแผ่นสขุภณัฑ์ หรือ Sanitary Grade ซึ่งใช้เป็นแผ่นอะคริลิคขึน้รูปเป็นอ่างอาบนํา้ (bathtubs) สปา 

(Spa) และห้องอาบนํา้ฝักบวั (Shower Units) และผลติภณัฑ์ตกแตง่ภายในห้องนํา้ (Sanitary ware Accessories) 

• แผ่นอะคริลิคเกรดพิเศษสําหรับงานเฉพาะทาง (Premium Specialty Gradefor specific applications) เช่นแผ่นนํา

แสง(LED LGP)  แผ่นกระจายแสง (acrylic diffusion panel) และแผ่น MIRACLE ซึ่งเป็นแผ่นเช่ือมสองชัน้ระหว่าง

แผน่อะคริลคิหนาและแผน่อะคริลคิสลกัลายหกมมุ (laminated acrylic block with hexagon acrylic sheet) ซึ่งให้มติิ

ความสวา่งของแสงมากเหมาะกบังานปา้ยไฟหรือแผงไฟดสิเพลขนาดใหญ่ ฯลฯ 

นอกจากแผ่นอะคริลิคชนิดหล่อทีก่ล่าวข้างต้น บริษัทยังมีการผลิตแผ่นอะคริลคิระบบ

เคร่ืองรีด(extruded acrylic sheet) 

 แผ่นอะคริลิคระบบเคร่ืองรีด ส่วนใหญ่ผลิตเพ่ือจําหน่ายในประเทศ มีทัง้แผ่นอะคริลิคทั่วไปและเกรดทนแรงกระแทกสูง 

(General Purpose Grade and Impact Resistant Acrylic Panel Grade) ซึ่งสามารถผลิตแผน่ท่ีมีหน้ากว้าง 3 เมตร หรือ

ตัดขนาดตามท่ีต้องการกับการใช้งาน  นอกจากแผ่นเรียบ (solid flat sheet) แล้วบริษัทยังสามารถผลิตแผ่นลายต่างๆ 

(various patterned sheet) และแผ่นอะคริลิคเกรดป้องกันแสงสะท้อน (anti-glare acrylic panel) ท่ีเหมาะกับงานป้าย

บอกทางท่ีไมต้่องการแสงสะท้อน ปัจจบุนัแผน่ดงักลา่วได้นําไปตดิตัง้เป็นแผน่ชัน้นอกของปา้ยโฆษณาปา้ยบอกทาง 

 



      บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จาํกัด (มหาชน)                      ข้อมูลประจาํปี 2561 

หน้า 9 ของ 93 

 

(directory signs) ของสถานีรถไฟฟ้าซึ่งมักมีปัญหาเร่ืองการมองเห็นของป้ายท่ีอยู่ท่ามกลางแสงแดดท่ีสะท้อนเข้าตา

ผู้โดยสาร 

 

(2) ธุรกิจแผ่นพลาสตกิอ่ืนๆทีผ่ลิตด้วยเคร่ืองรีดแผ่น (Extruded Plastics Business) 

นอกจากสายการผลติแผน่อะคริลคิทัง้สองระบบท่ีกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทยงัเป็นผู้ผลิตและจําหน่ายแผน่พลาสตกิ

ระบบเคร่ืองรีดหลากหลายประเภทและหลายเกรดด้วยกนั ซึ่งพอจะจําแนกตามชนิดของวตัถดุบิในการผลติได้ดงันี ้

• แผน่ ABS ทําจากพลาสตกิ Acrylonitrile Butadiene Styrene ใช้กนักว้างขวางในอุตสาหกรรมชิน้ส่วนประกอบในยานยนต์ 

และในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ซึ่งปัจจบุนับริษัทได้มีการพฒันาแผ่นดงักล่าวเป็นแผ่น ABS Flame Resistant 

Grade เพ่ือรองรับกับการเปล่ียนแปลงสเปคให้แผ่นดังกล่าวมีความเฉ่ือยในการติดไฟเพ่ือป้องกันอัคคีภัยจาก

อบุตัเิหต ุ

• แผ่น HIPS ซึ่งผลิตจากพลาสติก High Impact Styrene มีลกัษณะการใช้งานคล้ายกับแผ่น ABS และนิยมใช้เป็น

ทางเลือกเน่ืองจากมีความทนทานและราคาถูกกวา่ นอกจากการใช้งานในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าแล้ว แผ่น 

HIPS ยังเป็นท่ีนิยมในการใช้งานในอตุสาหกรรมห้องเย็นและบรรจภุัณฑ์ทัว่ไป ซึ่งบริษัทยังได้พฒันาการผลิตแผน่ 

HIPS ทัง้เป็นแผน่เรียบและแผน่บางท่ีสามารถจําหน่ายเป็นม้วน หรือ HIPS Rolls ทัง้เกรดธรรมดาและเกรดพิเศษท่ี

ใช้เฉพาะงาน เช่นแผน่ HIPS Anti-static และ HIPS Conductive ท่ีใช้ในวงการบรรจภุณัฑ์เคร่ืองใช้อิเลคโทรนิคทด

แทนการนําเข้าจากตา่งประเทศ 

• แผ่น PP (Polypropylene) มีทัง้แผ่นเรียบและแบบม้วน (PP flat sheet and Rolls) ซึ่งนิยมใช้ในงานภาชนะและ

บรรจภุณัฑ์ทัว่ไป นอกจากนัน้บริษัทยงัเป็นผู้ผลติแผน่ PP Profile หรือ Core Flute ซึ่งเป็นแผน่พลาสตกิท่ีนิยมใช้ทํา

ปา้ยราคา ปา้ยหาเสียง ปา้ยพมิพ์โฆษณาประชาสมัพนัธ์ หรือแผน่รองบรรจภุณัฑ์ตา่งๆ ฯลฯ 

• แผ่น PE (Polyethylene) นิยมใช้สีดําสําหรับงานถาดรองในรถยนต์หรือรถปิคอัพและงานตกแต่งขึ น้ รูปใน

อตุสาหกรรมยานยนต์ ทัว่ไป    

• แผน่ Co-extrusion ซึ่งเป็นแผน่เกรดพเิศษท่ีประกอบด้วยชัน้พลาสตกิตัง้แต่สองประเภทในแผน่เดียวกนัเพ่ือการให้

คณุสมบตัท่ีิแตกตา่งกนัระหว่างเลเยอร์ชัน้ลา่งและเลเยอร์ชัน้บน ปัจจบุนับริษัทได้เร่ิมวางตลาดแผน่ “Complas” ซึ่ง

เป็นแผน่สองชัน้ระหวา่งพลาสตกิ ABS และเคลือบเลเยอร์ชัน้บนด้วยอะคริลคิและชัน้สี ซึ่งในขัน้ต้นบริษัทผลติแผน่

ดงักลา่วเป็นสีขาว และสีลายมกุขาว เพ่ือใช้ในการขึน้รูปเป็นผลิตภณัฑ์สขุภณัฑ์ และงานตกแตง่ทัว่ไป 

 

 

 

 

 

 

 



      บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จาํกัด (มหาชน)                      ข้อมูลประจาํปี 2561 

หน้า 10 ของ 93 

 

 

โครงสร้างรายได้ 

หน่วย : ล้านบาท 

สายผลิตภัณฑ์ 
ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2559 

รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ 

แผ่นอะคริลคิ 835.72 71.59 807.25 63.30 756.11 72.22 

แผ่นพลาสติกระบบรีด 312.78 26.79      320.98 25.17     254.05 24.26 

รายได้จากการขายสทุธิ 1,148.50 98.38 1,128.23 88.47 1,010.16 96.48 

รายได้ค่าบริการ 0.52 0.04 1.02 0.08 20.31 1.94 

รายได้อ่ืน 18.44 1.58 146.08 11.45 16.57 1.58 

รวมรายได้ 1,167.46 100.00 1,275.33 100.00 1,047.04 100.00 

 

การจัดหาวัตถุดบิ 

รายละเอียดสดัสว่นการสัง่วตัถดุบิจากในและตา่งประเทศ 

   หน่วย : ล้านบาท 

 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

ยอดส่ังซือ้ ร้อยละ ยอดส่ังซือ้ ร้อยละ ยอดส่ังซือ้ ร้อยละ 

ในประเทศ 

ตา่งประเทศ 

780.95 

80.37 

90.67 

9.33 

739.50 

80.06 

90.23 

9.77 

564.45 

   36.10 

93.99 

6.01 

รวม 861.32 100.00 819.56 100.00 600.55 100.00 
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นโยบายการผลิตทีส่าํคัญ 

บริษัทจําเป็นต้องทบทวนและปรับนโยบายการผลิตและการจําหน่ายให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ ภาวะการตลาด 

ตลอดจนการแปรเปล่ียนด้านเทคโนโลยีในแต่ละปี และเพ่ือให้การจดัการบริหารพอร์ตผลิตภณัฑ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

กบัเปา้หมายทางธรุกิจของบริษัทในแตล่ะช่วงเวลาโดยมีกรอบท่ีสําคญัดงัตอ่ไปนี ้

1.บริษัทยงัให้ความสําคญัการบริหารด้านความปลอดภยัในการทํางาน โดยท่ีผู้บริหารและพนกังานทกุคนต้องถือปฎิบตัโิดย

เคร่งครัดตอ่นโยบายความปลอดภยั สขุอนามยัและสิง่แวดล้อม หรือ SHE (Safety Health and Environment Policy)  

2. การจดัการพอร์ตผลิตภณัฑ์ของบริษัททัง้สายการผลิตแผ่นอะคริลิคระบบหลอ่แบบ และพลาสตกิอ่ืนๆในระบบเคร่ืองรีด 

ให้มีความหลากหลายและสนองตอบความต้องการและการใช้งานของลกูค้า โดยการเน้นด้านการพฒันาผลิตภัณฑ์ใหม่

ตามความต้องการของตลาดเป็นสําคญั 

3. การกําหนดวสิยัทศัน์ให้ผู้บริหารและพนกังานทกุระดบัของบริษัทในการยึดมัน่ในระบบคณุภาพ ทัง้ด้านการผลติและการ

ตรวจสอบ ตลอดจนการบริการให้เป็นท่ีประทับใจของลกูค้า ทัง้นีเ้พ่ือรักษาภาพลกัษณ์ของผลิตภัณฑ์และเคร่ืองหมาย

การค้าของบริษัทให้เป็นท่ีนิยมชมชอบอย่างยัง่ยืน 

4. การปรับปรุงการบํารุงรักษา เคร่ืองจักรอุปกรณ์การผลิต และการจัดหาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้งานเพ่ือเป้าหมายในการ

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดความสญูเสีย และความสิน้เปลืองในการจัดเก็บและการขนส่ง เป็นกิจกรรมและถือเป็น

ภาระกิจตอ่เน่ืองของนโยบายการผลติ 

5. การวิจัยและการพฒันาผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีมีมลูค่าเพิ่มถือเป็นนโยบายส่วนหน่ึงของการดําเนินธรุกิจของบริษัท บริษัทให้

ความสําคญัตอ่นโยบายการสง่เสริมและพฒันาการด้านทกัษะและความรู้แก่ผู้บริหารและพนกังานทกุระดบัชัน้ 
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ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม  

องค์กรได้ดําเนินการเพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมีการปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองผลการดําเนินการดงักล่าว และผล

การปฏิบตังิานจริงเม่ือเทียบกบัท่ีกฎหมายกําหนดสรุปเป็น ข้อ ๆ ได้ดงัตอ่ไปนี ้

1. ผลกระทบเก่ียวกบัสารเคมี Polychlorinated Biphenyls ท่ีอาจร่ัวออกมาจากหม้อแปลง 

 ปัจจบุนัไมมี่การใช้สารเคมีดงักลา่วกบัหม้อแปลงทัง้  6 ชดุ ของโรงงาน 

2. ผลกระทบเก่ียวกบั แอสเบสตอส  

 ไมมี่การใช้ แอสเบสตอส ในกระบวนการผลติ สว่นพืน้ท่ีท่ีมีแอสเบสตอสคือ พืน้ท่ีท่ีใช้กระเบือ้งมงุหลงัคา ซึ่งได้

ดําเนินการเปล่ียนหลงัคาเป็น Metal sheet ไปแล้วบางส่วน สําหรับพืน้ท่ีท่ียังเป็นหลงัคากระเบือ้ง ได้มีการ

ตรวจวดัปริมาณแอสเบสตอสเพ่ือเฝา้ระวงัปัญหาเป็นประจําทกุปี ซึ่งคา่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

3. รายการเก่ียวกบัการจดัเก็บสารเคมีท่ีใช้อยู่ในกระบวนการผลิต ภายใต้การควบคมุมีดงัตอ่ไปนี ้

 ถงันํา้มนัเตาขนาดความจ ุ15 ตนั จํานวน 2 ถงั ได้จดัทํากําแพงคอนกรีตล้อมรอบเพ่ือปอ้งกันการร่ัวไหลลงดิน 

และกกัเก็บกรณีร่ัวไหล 

 ถังเก็บ Methyl Methacrylate (MMA) ขนาดความจุ 50 ตนั จํานวน 3 ถัง ได้จัดทํากําแพงคอนกรีตล้อมรอบ

เพ่ือปอ้งกนัการร่ัวไหลลงดนิ และกกัเก็บกรณีร่ัวไหล และยงัมีระบบนํา้สเปรย์ ใช้ในกรณีเกิดเหตฉุกุเฉิน 

 ถงัเก็บนํา้ชนิดหอสงู ขนาดความจ ุ10 ตนั จํานวน 2 ถงั ใช้สําหรับโรงงาน Cast Plant และ Extrusion Plant 

 ถงัเก็บนํา้ขนาด 5 ตนั สําหรับหม้อไอนํา้ จํานวน 1 ถงั 

4. ของเสียและการกําจดั 

 ของเสียท่ีเป็นขยะ เช่น กระดาษ พลาสตกิ และเศษขยะทั่วไปจากสํานกังาน  ได้ทําสญัญากบัหน่วยงานของ

เทศบาลเพ่ือนําไปกําจดั 

 ของเสียจากกระบวนการผลิตในโรงงานท่ีเป็นขยะอันตราย ได้จัดส่งให้บริษัท เบตเตอร์ เวลิด์ กรีน  จํากัด 

(มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทท่ีได้รับอนญุาตในการจดัการกากอตุสาหกรรมอย่างถกูต้องตามกฎหมาย 

 แผน่อะคริลคิท่ีเหลือเศษจากการตดัแผน่ รวบรวมขายให้แก่ลกูค้าต่างประเทศ 

 เศษโลหะจากการทํางานของฝ่ายซ่อมบํารุง รวบรวมขายในประเทศ 

5. นํา้ฝนท่ีตกลงในพืน้ท่ีโรงงาน 

 ในโรงงานมีรางระบายนํา้ตามอาคารตา่ง ๆ ออกสูร่างระบายนํา้สาธารณะ 

6. นํา้เสียท่ีออกจากโรงงาน 

 มีบอ่ดกัไขมนัก่อนท่ีนํา้เสียจะออกสูร่างระบายนํา้สาธารณะและมีบอ่ปรับสภาพนํา้เสียอยู่ด้านหลงัโรงงาน ได้

มีการตรวจสอบคณุภาพนํา้ เพ่ือตรวจว่านํา้เสียท่ีออกจากโรงงานต้องไม่มีการปนเปือ้นสารเคมี โลหะหนัก 

ตามท่ีกฎหมายกําหนด และผลการตรวจวดัคา่ลา่สดุไมเ่กินมาตรฐานของกระทรวงอตุสาหกรรม  
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7. อากาศท่ีออกจากปลอ่ง 

 Casting Plant มีหม้อไอนํา้สําหรับใช้งานและสํารองในการผลิต ผลการตรวจคณุภาพอากาศจากปลอ่ง อยู่ใน

เกณฑ์มาตรฐาน  

 Extrusion Plant มีปลอ่งระบายอากาศในกระบวนการผลิต ผลการตรวจคณุภาพอากาศจากปล่อง อยู่ใน

เกณฑ์มาตรฐาน 

8. บริเวณท่ีเก็บสารเคมี 

 มีการจดัเก็บ V65 (2,4 – Dunethyl Valeronitrile) ซึ่งใช้เป็น Catalyst ในกระบวนการผลติ โดยจดัพืน้ท่ีเก็บไว้

อย่างปลอดภยัควบคมุอณุหภมูกิารจดัเก็บ พร้อมทัง้ติดตัง้อปุกรณ์แจ้งเหต ุในกรณีอณุหภมูสิงูผดิปกตแิละมี

แผนจดัการกรณีเกิดเหตฉุกุเฉิน 

จากการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามรายละเอียดด้านบน รวมทัง้ได้มีการจัดผู้ดแูลรับผิดชอบในแต่ละส่วนงาน

อย่างชดัเจน มีกฎระเบียบความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสิง่แวดล้อม และมีการตดิตามงานอย่างตอ่เน่ือง  จึงไมป่ระสบ

ปัญหาด้านสิง่แวดล้อมในช่วงระยะเวลาท่ีผา่นมา 

 

ค่าใช้จ่ายในการลงทนุเพ่ือควบคุมสิ่งแวดล้อมในช่วงปีทีผ่่านมาหรือในอนาคต 

คา่ใช้จ่ายในการควบคมุสิง่แวดล้อมในระยะ 3 ปี ได้แบ่งออกเป็นกลุม่ ๆ ได้ดงันี ้

 ค่าใช้จ่ายในการตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อมทัง้ภายในโรงงานและนอกโรงงาน เป็นกิจกรรมต่อเน่ือง ปีละประมาณ 

300,000 บาท 

 คา่ใช้จ่ายในการปรับปรุงอปุกรณ์ เคร่ืองจกัร บํารุงรักษาและอ่ืน ๆ เป็นกิจกรรมตอ่เน่ือง ปีละประมาณ 1,000,000 บาท 

 คา่ใช้จ่ายในการจดัการของเสีย เป็นกิจกรรมตอ่เน่ือง ปีละประมาณ 300,000 บาท 

 คา่ใช้จ่ายในการการพฒันาระบบบริหารจดัการด้านสิง่แวดล้อมตามมาตรฐาน ISO14001 ประมาณปีละ 200,000 บาท 

 

งานทียั่งไม่ส่งมอบ 

-ไมมี่ 
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นโยบายความปลอดภัย                                                                                                                                               

บริษัทให้ความสําคญัตอ่นโยบายความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสิง่แวดล้อมเป็นเร่ืองสําคญัท่ีสดุท่ีกรรมการ ผู้บริหาร และ

พนกังานของบริษัทตลอดจนเจ้าหน้าท่ีหรือผู้มาเย่ียมเยือนท่ีมีกิจธรุะตดิตอ่กบับริษัท จะต้องปฏิบตัติามกฎระเบียบด้าน

ความปลอดภยัตามนโยบายของบริษัท ท่ี กําหนดไว้อย่างเคร่งครัดโดยกําหนดไว้ดงันี ้

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 

บริษัทถือวา่งานด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสิง่แวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ  และเป็นความรับผิดชอบ ท่ีมีต่อ

สงัคม จึงได้กําหนดนโยบายเพ่ือนําสูก่ารปฏิบตั ิดงัตอ่ไปนี ้   

1.  ปฏิบตัติามกฏหมาย ข้อกําหนด ท่ีประกาศใช้อยู่ทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต ดําเนินการพฒันาระบบการจดัการ อาชีว         

อนามยั  และความปลอดภยัตามมาตรฐาน มอก. 18001 ระบบการจดัการสิง่แวดล้อม ISO 14001 และหลกัปฏิบตัขิอง

กลุม่ธรุกิจ โดยนํากฎเกณฑ์ข้อกําหนดมาจดัทําเป็นมาตรฐานขัน้ต่ําในการดําเนินงาน 

2.  ดําเนินการลดความเส่ียง ป้องกันและควบคมุอันตราย การบาดเจ็บ โรคจากการทํางาน มลพิษด้านสิ่งแวดล้อม และ     

หลีกเล่ียงความเส่ียงท่ีอาจมีผลกระทบตอ่พนกังาน ผู้เก่ียวข้อง รวมถึงชมุชน     

3.  ดําเนินการปอ้งกนัการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยจากการทํางาน ตามวตัถปุระสงค์ เปา้หมาย    

4.  ปฏิบตัติามมาตรฐานในการทิง้หรือกําจดัของเสีย และจะลดของเสียให้มีปริมาณน้อยท่ีสดุ รวมถึงใช้ทรัพยากร พลงังาน  

     นํา้อย่างมีประสทิธิภาพ โดยให้มีการจดัทําวตัถุประสงค์ และเป้าหมาย   

5.  จดัให้มีมาตรฐานความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิง่แวดล้อม สําหรับผู้ รับเหมาและ/หรือผู้มาตดิตอ่ โดยดําเนินการ 

     ภายใต้นโยบายและกฎระเบียบขององค์กร      

6.  ให้ความร่วมมือและดําเนินการเผยแพร่ข้อมลูขา่วสาร นโยบาย ถึงพนกังาน บคุคลภายนอกทัง้ภาคราชการ เอกชน 

7. จดัให้มีการพจิารณาผลงาน ด้านความร่วมมือในการปฏิบตัติามกฎระเบียบความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสิง่แวดล้อม

โดยถือเป็นห้วข้อหลกัในการประเมนิผลงานประจําปีของพนกังานทกุคน     

8. กําหนดหน้าท่ีรับผดิชอบด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสิง่แวดล้อม ให้ถือเป็นความรับผดิชอบของผู้บริหาร และ 

    พนกังานทกุคนทัง้ในเวลาทํางานและนอกเวลาทํางาน     

9.  สง่เสริม สนบัสนนุและพฒันาความรู้ความสามารถ โดยจดัการฝึกอบรมให้ความรู้และปลกูฝังจิตสํานึก  

10. ยึดมัน่ตอ่ความรับผดิชอบในการพฒันาผลติภณัฑ์ จะต้องมีความปลอดภยัตอ่ผู้ใช้ และสิง่แวดล้อมตลอดวงจรอาย ุ

      ของผลติภณัฑ์         

11. จดัสรรทรัพยากรท่ีจําเป็นอย่างเหมาะสม เพ่ือให้การดําเนินงานสอดคล้องกบันโยบาย วตัถปุระสงค์และเป้าหมาย  

12. พฒันา ปรับปรุงอย่างตอ่เน่ืองในด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิง่แวดล้อม   
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การบริหารงานด้านความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสิง่แวดล้อมของบริษัท จะอยู่ภายใต้การกํากับดแูลของคณะกรรมการ

ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน ( SHE Committee) ซึ่งจัดตัง้ขึน้ในรูปแบบของ

คณะกรรมการท่ีได้รับมอบหมาย ทําหน้าท่ีกํากบัดแูล กําหนดนโยบาย วตัถปุระสงค์ เปา้หมายและจัดทําแผนการปรับปรุง 

(SHE Improvement Plan) ประจําปีอย่างตอ่เน่ืองรวมทัง้ยงัมีการตดิตามและประเมนิผลงานระหวา่งปี 

บริษัท ถือเป็นนโยบายท่ีผู้บริหารและพนกังานทกุคนในองค์กรจะต้องยึดมัน่ในหลกัการและถือเป็นหน้าท่ีความรับผดิชอบท่ี

ต้องปฏิบตัติามกฎระเบียบด้านความปลอดภยัในการทํางานเป็นสําคญั 

บริษัทได้ผ่านการตรวจสอบและได้ใบรับรองมาตรฐานระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (TIS18001)อนั

เป็นการยืนยนัถึงการดําเนินการธรุกิจท่ีให้ความสนใจต่อความปลอดภยัฯของพนกังานและผู้เก่ียวข้องทกุคน 

ผลการดําเนินงานด้านความปลอดภยัตามเปา้หมายในรอบปี 2561 มีดงันี ้

o การบาดเจ็บถึงขัน้หยุดงาน 1-3 วนั   มีจํานวน 1 ราย 

o การบาดเจ็บถึงขัน้หยุดงานตัง้แต ่3 วนัขึน้ไป  มีจํานวน 0 ราย 

o เหตกุารณ์เพลงิไหม้    0 ครัง้ 

o เหตกุารณ์สารเคมีร่ัวไหลออกนอกโรงงาน  0 ครัง้ 

 

นอกจากความปลอดภยัในการทํางานท่ีได้กลา่วมาในข้างต้นแล้วนัน้ความปลอดภยันอกเวลาทํางาน (Off the Job Safety)  

ยังเป็นอีกหน่ึงในความมุ่งมัน่ท่ีบริษัทให้ความสําคญั  จากการทํางานและในปีท่ีผ่านมานีเ้อง เป็นการเร่ิมต้นของ การให้

ความสําคญัไปถึงความปลอดภยันอกเวลาทํางาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเร่ืองของการสวมหมวกนิรภัยของพนักงาน ( Safety 

Campaign for Motorbikes)ไม่ว่าจะข่ี หรือซ้อน มอเตอร์ไซค์ ไมว่่าจะเป็นมาทํางาน หรือ ท่ีบ้านก็ตามโดยกําหนดไว้ใน

เปา้หมายการดําเนินงานประจําปี 
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ปัจจัยความเส่ียง 

ความเส่ียงทางธุรกิจ และ มาตรการในการบรรเทาความเส่ียง 

จากการท่ีบริษัทไทยโพลีอะคริลิค จํากัด (มหาชน) เป็นบริษัทท่ีอยู่ในเครือข่ายของบริษัทข้ามชาติตัง้แต่ กลุ่มบริษัทอิมพิ

เรียลเคมคิลั หรือท่ีรู้จกักนัดีในช่ือ ICI ได้เข้ามาถือหุ้นใหญ่ ในปี 2539 ซึ่งจากนัน้ก็มีการเปล่ียนแปลงสถานะของบริษัทเป็น

บริษัทในเครือข่ายของบริษัทข้ามชาติ (Multi-National Company) และจนปัจจบุนัจากการรวบรวมธุรกิจของ Mitsubishi 

Chemical Corporation ด้วยการเข้าถือครองหุ้ นบริษัทจาก Lucite International ในปี 2552 บริษัทจึงเป็นบริษัทใน

เครือข่ายของ Mitsubishi Chemical Corporation ซึ่งตลอดระยะเวลาจากปี 2539 บริษัทได้เรียนรู้และรับเอานโยบาย

หลายๆด้านมาพฒันาการบริหารจดัการธรุกิจทัง้จากสถาบนัท่ีเป็นท่ียอมรับในระดบัต่างประเทศและในประเทศ ซึ่งล้วนเป็น

ประโยชน์ในการกํากบัดแูลกิจการให้ได้ตามระดบัสากล ซึ่งตลอดระยะเวลากวา่ 20 ปีดงักลา่วนีบ้ริษัทได้รับการรับรองทัง้ใน

ส่วนของระบบคณุภาพการทํางาน ระบบความปลอดภัย สขุอนามยัและการรักษาสิ่งแวดล้อม และประกาศนียบตัรการ

รับรองด้านการดําเนินกิจการท่ีดี และนโยบายและการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งพอท่ีจะประมวลสรุปได้

ดงัตอ่ไปนี ้

ใบรับรอง/ เกียรตบัิตร ออกให้โดยสถาบัน ปีที่ได้การรับรอง 

ISO 9001:2015 (Quality System)        TUV NORD 15/8/2561 

 ISO 18001 (Safety System)        MASCI 9/8/2545, 25/8/2560 

 ISO 14001:2015 

 (Environment System) 

       TUV NORD 7/12/2561 

 Anti-Corruption Policy  Thailand Private Sector Collective 

Action Coalition Against 

Corruption (CAC) 

21/11/2560 

 

จากการเป็นบริษัทในเครือข่ายของบริษัทข้ามชาติ อีกทัง้คณะกรรมการบริษัทล้วนเป็นผู้ มีประสบการณ์จากการเป็น

ผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทต่างๆทัง้จากในประเทศและต่างประเทศ บริษัทจึงได้มีการพฒันาการด้านการบริหารจัดการ

ความเส่ียงทางธรุกิจ ซึ่งได้มีการจดัทําระบบการทบทวนความเส่ียงในการบริหารและทบทวนปัจจยัความเส่ียงของธรุกิจของ

บริษัทในแทบทกุด้าน รวมทัง้การกําหนดมาตรการในการจดัการและบรรเทาความเส่ียงในแต่ละหัวข้ออย่างมีประสทิธิภาพ

มากยิ่งขีน้ ซึ่งทัง้ผู้บริหารอาวโุส (Senior Executives )และคณะกรรมการจะประเมนิและร่วมกันทบทวนความเส่ียงทัง้จาก

ภายในและจากภายนอกท่ีอาจมีผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัท การทบทวนปัจจัยความเส่ียงและมาตรการการ

บรรเทาความเส่ียงนัน้ๆทัง้หมดจะมีการลงทะเบียน (Risks Register) พร้อมกบัการทบทวนแนวทางการบรรเทาความเส่ียง 

(Risk Mitigation Actions) วา่ในแตล่ะปีมีการกําหนดแผนรองรับและบรรเทาความเส่ียงอะไรบ้างท่ีได้ดําเนินการไปถกูต้อง 
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ครบถ้วนตามแผนเป็นท่ีน่าพอใจแล้ว และมีอะไรบ้างท่ียงัไม่มีความคืบหน้าตามแผนเท่าท่ีควรและกําหนดมาตรการเร่งรัด

และตดิตามความคืบหน้าตอ่ไป รวมทัง้จะได้มีการทบทวนวา่ยงัมีปัจจยัความเส่ียงเร่ืองใดบ้างท่ีอาจเกิดขึน้ได้ซึ่งสมควรท่ีจะ

ทําการลงทะเบียนในปัจจยัความเส่ียงเพ่ือกําหนดแผนรองรับและบรรเทาความเส่ียงพร้อมรายช่ือผู้ รับผิดชอบในเร่ืองนัน้ๆ

เพ่ือการตดิตามความคืบหน้าและตรวจสอบในการประชมุครัง้ตอ่ไป 

ในแตล่ะปีอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ท่ีฝ่ายบริหารโดยกรรมการบริหารจะนําเสนอแผนการรองรับความเส่ียงและบรรเทาความ

เส่ียงท่ีได้ลงทะเบียนแล้วนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือร่วมกันพิจารณาและรับฟัง

ความเห็นจากคณะกรรมการทุกท่านและพร้อมท่ีจะรับเอาความเห็นข้อแนะนําจากคณะกรรมการมาปรับปรุงแก้ไขให้

เป็นไปตามมตขิองคณะกรรมการในท่ีประชมุตอ่ไป 
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ระบบการตรวจสอบภายใน และการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระทัง้สามท่าน ทําหน้าท่ีสอบทานงบ

การเงินของบริษัทให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์บัญชีท่ีรับรองโดยทั่วไปและให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) และถกูต้องตาม

ข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง นอกจากนัน้คณะกรรมการตรวจสอบยังได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้สอบทานและ

ตรวจสอบผลการดําเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายและหลกัการกํากับดแูลกิจการ (Corporate governance) 

โดยการกํากับดแูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการตรวจสอบภายใน การให้ความเห็นและการคดัเลือกผู้สอบ

บญัชีบริษัท รวมทัง้การให้สอบทานแผนการดําเนินการปรับปรุงตามความเห็นของผู้สอบบญัชีภายนอก (Independent 

Auditors) และรับผดิชอบในภารกิจอ่ืนๆตามท่ีอาจได้รับการมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

ระบบการตรวจสอบภายใน 

การตรวจสอบภายในเป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบการบริหารกิจการของบริษัทมีการปฎิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบียบ

ข้อบงัคบัของบริษัท รวมทัง้การปรับปรุงเปล่ียนแปลงในกรณีท่ีมีการมอบหมายให้ฝ่ายบริหารไปดําเนินการตามข้อแนะนํา

ของคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบ หรือแม้แตข้่อเสนอแนะท่ีผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทในเครือมีการ

ตรวจสอบประจําปีและมีข้อเสนอแนะท่ีทางฝ่ายบริหารได้พจิารณาแล้วเห็นควรท่ีจะปรับปรุงให้การบริหารงานในด้านหนึ่ง

ด้านใดมีประสิทธิภาพมากขึน้ ทัง้นีผู้้ตรวจสอบภายในจะเป็นผู้ติดตามความคืบหน้าและบรรจุอยู่ในแผนการตรวจสอบ

ภายในประจําปีท่ีผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในจะบนัทึกผลการ

ตรวจสอบทุกครัง้พร้อมข้อเสนอแนะและความเห็นให้ฝ่ายบริหารได้รับทราบ โดยท่ีฝ่ายบริหารท่ีถูกตรวจสอบจะพิจารณา

และตอบกลบัให้ทางผู้ตรวจสอบภายในทราบ ไม่ว่าจะเห็นด้วย หรือเห็นต่างจากผู้ตรวจสอบภายในก็จะต้องมีข้อชีแ้จงให้

ผู้ตรวจสอบภายในรับทราบด้วยเช่นกนั ในกรณีท่ีฝ่ายบริหารท่ีถกูตรวจสอบเห็นด้วยกับผลการตรวจสอบและความเห็นและ

ข้อแนะนําของผู้ตรวจสอบภายในก็จะแสดงแผนการปรับปรุงพร้อมกําหนดเวลาท่ีจะทําการปรับปรุงให้     แล้วเสร็จแต่หาก

ในกรณีท่ีมีความเห็นต่างจากผลการตรวจสอบก็จะทําการชีแ้จงเหตุผลหรือสาเหตุใดท่ีมีข้อขัดแย้งหรือเห็นต่างจากผู้

ตรวจสอบภายใน ซึ่งในกรณีดงักลา่วผู้ตรวจสอบภายในจะทําการหารือและหาข้อยตุิว่ากรณีดงักลา่วจะดําเนินการอย่างไร 

โดยท่ีจะเป็นทํารายงานผลการตรวจสอบตามวาระให้ทางคณะกรรมการตรวจสอบทราบและพิจารณาในระหว่างการ

ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีกําหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยทุกไตรมาส  ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบอาจ

พจิารณาให้ฝ่ายบริหารมาชีแ้จงเพิม่เตมิในเร่ืองใดก็ได้ตามท่ีเห็นควร 

นอกจากแนวทางในการจดัการข้างต้นแล้ว บริษัทยงัมีการถกูทดสอบจากผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Auditor) ซึ่งจะเป็นผู้

กําหนดแผนการตรวจสอบท่ีผา่นการพจิารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) แล้ว และยงัมี 
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หน่วยงานตรวจสอบร่วมกับสถาบนัการตรวจสอบอาชีพจากต่างประเทศมาทําการตรวจสอบระบบทะเบียนปัจจัยความ

เส่ียงและมาตรการรองรับผลกระทบจากความเส่ียงนัน้ๆด้วยอย่างน้อยปีละครัง้ ซึ่งผู้บริหารอาวุโสของบริษัทจะได้นํา

รายงานการตรวจสอบพร้อมข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบจากต่างประเทศมาพิจารณาและกําหนดแนวทาง

ปรับปรุงให้ทนัสมยักับเหตกุารณ์อนัจะทําให้เกิดความมัน่ใจได้ว่าบริษัทได้มีมาตรการรองรับความเส่ียงในแตล่ะเหตุการณ์

แล้วและจะมีผลกระทบกบัการประกอบการธรุกิจของบริษัทให้น้อยท่ีสดุหากเหตกุารณ์ดงักล่าวเกิดขึน้จริง 

ในปีท่ีผา่นมา ผู้บริหารอาวโุสพร้อมผู้จัดการหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจะร่วมกนัพจิารณาทบทวนปัจจยัความเส่ียงทกุรายการท่ี

ได้ลงทะเบียนไว้ พร้อมพิจารณาร่วมกันว่าจะมีการปรับปรุงแนวทางรองรับความเส่ียงแต่ละหัวข้อหรือไม่ จากนัน้ก็ได้

ร่วมกนัพจิารณาวา่มีปัจจยัความเส่ียงท่ีเกิดขึน้ใหมร่ะหว่างปีท่ีผา่นมาหรือไม ่  

การทบทวนและวิเคราะห์ปัจจัยความเส่ียงต่างๆทีล่งทะเบียนของบริษัทในปี 2561 

• ผู้บริหารอาวโุสของบริษัทมีมติให้เพิ่มมาตรการรองรับความเส่ียงท่ีเกิดจากทัง้ภยัธรรมชาติเช่นมาตรการรองรับนํา้ท่วม หรือ

ภัยท่ีเกิดจากความประมาทของคนหรือความบกพร่องจากเคร่ืองจักรและอปุกรณ์ในโรงงาน เช่น อุบตัิเหตจุากไฟไหม้ ให้

ครอบคลมุถึงมาตรการฟืน้ฟูและการจัดการหลงัเหตกุารณ์ (Actions for Business Continuity after Post Event) เพ่ือให้

มัน่ใจวา่มีการกําหนดแผนการจดัการเบด็เสร็จรองรับหลงัเหตกุารณ์เพ่ือให้ธรุกิจดําเนินตอ่ไปอย่างไมต่ดิขดัด้วย 

แผนการดาํเนินการ– อยู่ระหวา่งการดําเนินการ โดยมอบหมายให้ นายพงษ์สนิ มว่งศรี ผู้จดัการฝ่ายกํากบัดแูลด้านความ

ปลอดภัยในการทํางาน สขุอนามยัและสิ่งแวดล้อม และระบบคณุภาพของบริษัท ไปหารือผู้ เก่ียวข้องและนําเสนอแผน

กําหนดมาตรการรองรับเพ่ือการดําเนินธุรกิจต่อเน่ืองหลังเกิดเหตุการณ์ (Business Continuity Plan) และเสนอต่อ

กรรมการในเดือนมกราคม 2562 

• ผู้บริหารอาวโุสและกลุม่กรรมการทบทวนทะเบียนความเส่ียงและกําหนดมาตรการบรรเทาความเส่ียง ได้ทบทวนและ

วเิคราะห์ความเห็นจากรายงานของผู้ตรวจสอบภายนอกจากกลุม่บริษัท MCC แล้ว เห็นวา่บริษัทควรได้มีการทบทวนการ

จํากดัการให้สทิธิในการเข้าระบบ SAP B2 ท่ีจะนํามาใช้แทนของเดมิระบบ SAP B1 นัน้ ไมใ่ห้มากเกินความจําเป็น  

ทางบริษัทได้ชีแ้จงแล้ววา่รายช่ือของบคุคลท่ีบริษัทได้ให้สทิธิเข้าถึงระบบก็เพ่ือการอ่านเท่านัน้ ไม่ได้ให้สทิธ์ิท่ีจะทําการแก้ไข

หรือการสง่ตอ่ข้อมลูแตอ่ย่างใด ซึ่งจะมีการทบทวนการให้สทิธ์ิเข้าถึงระบบเท่าท่ีจําเป็นซึ่งจะมีการทบทวนตอ่ไปตอน

ปลายปีของทกุปี  

แผนการดาํเนินการ: ได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว ตัง้แตเ่ดือนตลุาคม 2561 

• ผู้บริหารอาวโุสและกลุ่มกรรมการทบทวนทะเบียนความเส่ียงและกําหนดมาตรการบรรเทาความเส่ียง ได้ทบทวนและ

วเิคราะห์ความเห็นจากรายงานของผู้ตรวจสอบภายนอกฯ แล้วมีความเห็นให้เพิม่ข้อความหลกัๆท่ีเห็นว่ามีความเส่ียงหาก

ไมมี่การระบใุนเอกสารการขายหรือ อินวอยส์ เพ่ือทําความชดัเจนในเร่ืองเง่ือนไขการขายท่ีถือเป็นสาระสําคญัในการขายให้

คูค้่าของบริษัททราบเช่น ระยะเวลาในการท่ีบริษัทยินยอมรับสินค้าคืน การระบุเหตสุดุวิสยั (force majeure) ท่ีบริษัทไม่ต้อง

รับผดิชอบในกรณีท่ีไมส่ามารถสง่มอบสนิค้าได้ และเหตท่ีุทําให้มีการบอกเลกิสญัญากนัได้ (Termination) เป็นต้น 
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แผนการดําเนินการ:บริษัทอยู่ระหว่างการดําเนินการ พิจารณาข้อความของเง่ือนไขการขายลงในอินวอยส์เฉพาะบาง

รายการท่ียังอาจไม่ได้ครอบคลุมแล้วในสัญญาการขายในกรณีท่ีทําไว้กับลูกค้าหรือตัวแทนจําหน่าย ซึ่งกําหนดการ

ดําเนินการดงักลา่วให้แล้วเสร็จก่อนสิน้ปีนี ้แตก่ารจดัพมิพ์อาจมีการชลอเวลาตามความจําเป็นและเหมาะสม 
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ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 

1.  สินทรัพย์หลักทีส่ําคัญทีใ่ช้ในการประกอบธุรกิจ 

บริษัทมีสนิทรัพย์หลกัท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561ดงันี ้

                  (หน่วย: ล้านบาท) 

ประเภททรัพย์สิน ลักษณะ

กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าตาม

บัญชีสุทธิ 

     หลักประกัน/ภาระผูกพัน 

ท่ีดนิ 

- โฉนดท่ีดนิเลขท่ี 47349, 47350, 

25034, 23173, 25546, 47346, 

47347, 47348, 48375, 19133, 

68866, 68865, 68864, 68863, 

68862, 68861, 68860, 68859 

เป็นเจ้าของ 136.33                       - 

อาคารและสว่นปรับปรุงอาคาร เป็นเจ้าของ 38.21                - 

เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ เป็นเจ้าของ 68.75                      - 

เคร่ืองตกแต่งติดตัง้และเคร่ืองใช้

สํานกังานและยานพาหนะ 

เป็นเจ้าของ 6.82                      -         

สนิทรัพย์ระหวา่งก่อสร้างและตดิตัง้ เป็นเจ้าของ  15.06                 - 

รวม  265.18  

 

หมายเหตุ    รายการสินทรัพย์หลักท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจตามข้างต้น ตัง้อยู่ท่ี 60-61 หมู่ 9 ถ.พุทธมณฑลสาย 4           

ต.กระทุ่มล้ม  อ.สามพราน จ.นครปฐม  73220 
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พิพาททางกฎหมายตามนัยประกาศ ก.ล.ต. 

 

 

 

-ไม่มี - 
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ส่วนท่ี 2   

การจัดการและการกํากับดูแลกจิการท่ีดี 
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โครงสร้างหุ้น และการถือครองหุ้นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง  

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561 

บริษัทมีทนุจดทะเบียน 121,500,000.00 บาท แบง่ออกเป็น หุ้นสามญัจํานวน 121,500,000 หุ้นมลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 

บาท  หุ้นทัง้หมดได้ออกชําระเตม็มลูคา่แล้ว 

 

รายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

ณ วันที่ 28/12/2561 

 

ลําดับ 

ที่ 
ช่ือ/สกุล จาํนวนหุ้น 

% ของจาํนวน 

หุ้นทัง้หมด 

1. 

2. 

3. 

LUCITE INTERNATIONAL UK OVERSEAS HOLDCO1 LIMITED 

บริษัท เอเชียติก๊ อะคริลคิ จํากดั 

บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์  (ประเทศไทย) จํากดั เพ่ือผู้ฝาก 

51,374,360 

41,450,530 

25,460,079 

42.28 

34.12 

20.95 

 ยอดรวมทุนชําระแล้ว 118,284,969 97.35 

 

หมายเหตุ : รายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จดัเรียงโดยบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 
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การถือครองหุ้นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

การถือครองหุ้นของกรรมการบริษัท 

รายช่ือ จาํนวนหุ้นต้นปี จาํนวนหุ้นระหว่างปี จาํนวนหุ้นปลายปี 

1. ดร.เบนจามนิ เจมส์ แฮร์รีส ไมมี่การ 

ถือครองหุ้น 

- - 

2. นายสจุิตร ศรีเวทย์บดี 

 

16,300 16,300 16,300 

3. นายทาโมส ึทามากิ ไมมี่การ 

ถือครองหุ้น 

- - 

4. นายรักชยั สกลุธีระ ไมมี่การ 

ถือครองหุ้น 

- - 

5. ดร.อนพุนัธ์ กิจนิจชีวะ ไมมี่การ 

ถือครองหุ้น 

- - 

6. นายแจน แดม ปีเตอร์เซ่น ไมมี่การ 

ถือครองหุ้น 

- - 

7. นางแคโรไลน์ ไพร์เออร์ ไมมี่การ 

ถือครองหุ้น 

- - 

8.. นายคริสเตียน ,มอลเลอร์ ไมมี่การ 

ถือครองหุ้น 

- - 

9. นายกลุเวช  เจนวฒันวทิย์ 

 

ไมมี่การ 

ถือครองหุ้น 

- - 

 

การถือครองหุ้นของบริหาร

ระดับสูงรายช่ือ 

จาํนวนหุ้น 

ต้นปี 

จาํนวนหุ้น 

ระหว่างปี 

จาํนวนหุ้น 

ปลายปี 

1.   นายววิฒัน์ หอมละออ 2,000 2,000 2,000 

2.    นายธเนตร ขําเชิดชไูชย 2,000 2,000 2,000 

3.   นายพงษ์สนิ มว่งศรี 2,000 2,000 2,000 

4.    นายธนวฒัน์ กลุประเสริฐรัตน์ 21,000 21,000 21,000 
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นโยบายการจ่ายเงนิปันผล  

บริษัทอนมุตักิารกําหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยจะบรรจไุว้ในรายงานประจําปี2561ของบริษัท เป็นดงันี ้ 

“บริษัทจะดําเนินการให้มีการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ําเสมอโดยพิจารณาถึงความเพียงพอของกําไรสะสมต่อการดําเนิน

ธรุกิจในอนาคต” 
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การจัดการและขอบข่ายหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

ก.โครงสร้างการจดัการ 

รายช่ือคณะกรรมการบริษัท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกลุม่บคุคลดงัมีรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้

รายช่ือกรรมการบริษัท ตําแหน่ง วนัท่ีดํารงค์ตําแหน่ง        

กรรมการ 

นาย เบนจามนิ เจมส์ แฮร์รีส ประธานกรรมการ 9 พฤศจิกายน 2560 

นาย สจุิตร ศรีเวทย์บดี รองประธานคณะกรรมการ 

กรรมการผู้จดัการ 

23 เมษายน 2557 

นาย รักชยั สกลุธีระ กรรมการบริหาร  

เลขานกุารบริษัท 

ผู้อํานวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

26 เมษายน 2557 

11 พฤศจิกายน 2559 

นาย ทาโมส ึทามากิ กรรมการบริหาร 25 เมษายน 2559 

นาง แคโรไลน์ ไพรเออร์ กรรมการท่ีไม่มีส่วนร่วมบริหาร  

กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน  

9 พฤศจิกายน 2560 

นายคริสเตียน โมลเลอร์ ลอร์เซ่น กรรมการท่ีไม่มีส่วนร่วมบริหาร 27 เมษายน 2561 

ดร. อนพุนัธ์ กิจนิจชีวะ กรรมการอิสระ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

26 เมษายน 2559 

นาย แจน แดม ปีเดอร์เซ่น กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ  

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทน 

23 เมษายน 2558 

 

10 พฤษภาคม 2561 

 

*นายกลุเวช เจนวฒันวชิ กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทน 

9 กรกฎาคม 2561 

*นาย กุลเวช เจนวฒันวชิ ได้ลาออกจากการทําหน้าท่ี กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และ

กรรมการอิสระ โดยมีผลตัง้แต่วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งทางคณะกรรมการจะมีการหารือและเลือกและแต่งตัง้

กรรมการอิสระท่านใหมม่าแทนนาย กลุเวช เจนวฒันวชิ ในท่ีประชมุคณะกรรมการซึ่งจะมีขึน้ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2562 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้นายรักชยั  สกลุธีระ เป็นเลขานกุารบริษัท ซึ่งมีผลตัง้แตว่นัท่ี 11 พฤศจิกายน 2559 
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ขอบเขตอํานาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจพจิารณากําหนดและแก้ไขเปล่ียนแปลงช่ือกรรมการผู้ มีอํานาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษัทได้  

กรรมการผู้ มีอํานาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษัท คือ “นายเบนจามนิ เจมส์ แฮร์ริส, นายสจุิตร  ศรีเวทย์บดี, นายทาโมส ึ 

ทามากิ และนายรักชยั  สกลุธีระ กรรมการสองในส่ีท่านนี ้ลงลายมือช่ือร่วมกนั และประทบัตราสําคญัของบริษัท” 

ภายใต้ข้อบงัคบัของบริษัท และบทบญัญัตแิห่งกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจํากดั คณะกรรมการมีอํานาจกระทําการใดๆ 

ภายในขอบแห่งวตัถปุระสงค์ของบริษัท คือ 

1.  เป็นโจทย์ร้องทกุข์ ดําเนินการตามกระบวนพจิารณาใด ๆ ในนามบริษัท ประนีประนอมยอมความ หรือมอบข้อ 

     พพิาทใด ๆ ให้อนญุาโตตลุาการ 

2.  ซือ้ จดัหา รับ เช่าซือ้ ให้เช่าซือ้ ถือกรรมสทิธ์ิ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจดัการโดยประการอ่ืน ซึ่งทรัพย์สนิใด ๆ  

     ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สนินัน้ 

3.  ขาย โอน จํานอง จํานํา แลกเปล่ียน และจําหน่ายทรัพย์สนิโดยประการอ่ืน 

4.  กู้ ยืมเงิน คํา้ประกนั ออก โอน รับอาวลั และสลกัหลงัตัว๋หรือตราสารท่ีเปล่ียนมือได้อย่างอ่ืน 

5.  ขอให้ปลอ่ยชัว่คราวกรรมการ พนกังาน หรือลกูจ้าง ท่ีถกูดําเนินคดีอาญาในข้อหาเก่ียวกบัการปฏิบตัหิน้าท่ีให้แก่ 

     บริษัท 

6.  ถือหุ้น จดัการบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชน และกระทําธรุกิจเฉพาะอย่างร่วมกนักบับริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชน 

7.  การกระทําอ่ืนใดท่ีบคุคลธรรมดาอาจกระทําได้ เว้นแตโ่ดยสภาพแห่งการกระทํานัน้จะพงึกระทําได้แตเ่ฉพาะบุคคล 

     ธรรมดาเท่านัน้ ทัง้นีภ้ายใต้ขอบเขตวตัถปุระสงค์ของบริษัท 

       8.  จดัให้มีข้อมลูทางการเงิน รายงานทางการเงิน และระบบการควบคมุภายในให้มีความถกูต้องและเพียงพอ 
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คณะกรรมการตรวจสอบ  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยบคุคลจํานวนรวมทัง้สิน้ 3ท่าน มีรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้

 1.  นายอนพุนัธ์ กิจนิจชีวะ   ประธานกรรมการตรวจสอบ   

2.  นายแจน แดม ปีเดอร์เซ่น   กรรมการตรวจสอบ  

              3.  *นายกลุเวช เจนวฒันวชิ   กรรมการตรวจสอบ 

*นายกลุเวช เจนวฒันวชิ ได้ลาออกจากกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีผลตัง้แต่วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2561 

โดยมี นางสาวธณัย์จิรา  คณุาธิปศรีตระกลูเป็นเลขานุการกรรมการตรวจสอบ 

ขอบเขตหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขตหน้าท่ีและความรับผดิชอบดงัตอ่ไปนี ้

 1.    สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถกูต้องและเพียงพอ 

2.    สอบทานและให้ความเห็นเก่ียวกบัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีการบริหารความเส่ียงและการควบคมุภายใน 

       ในเร่ืองความเพียงพอเหมาะสมตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ข้อกําหนดของตลาด 

       หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

3.     สอบทานให้บริษัทปฏิบตัติามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ข้อกําหนดของตลาด 

         หลกัทรัพย์และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธรุกิจของบริษัท 

4.    พจิารณา คดัเลือก เสนอแตง่ตัง้และเสนอเลกิจ้างบคุคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพ่ือทําหน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชี 

       ของบริษัทและเสนอคา่ตอบแทนของบคุคลดงักลา่ว 

5.    ประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชีโดยไมมี่ฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วยอย่างน้อยปีละครัง้ 

6.    สอบทานและกํากบัดแูลรายการท่ีเก่ียวโยงกนั รายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม 

       กฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลทัรัพย์   

7.    พจิารณาความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบภายใน และให้ความเห็นชอบในการแตง่ตัง้ โยกย้าย ถอดถอน และ 

       พจิารณาความดีความชอบของผู้ตรวจสอบภายใน 

 8.   จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ  และเปิดเผยไว้ใน 

                    รายงานประจําปีของบริษัท  รายงานดงักลา่วต้องประกอบด้วยข้อมลูอย่างน้อยตอ่ไปนี ้

8.1 ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้องครบถ้วนและเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงิน 

8.2 ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีการบริหารความเส่ียงและการควบคุม

ภายใน 
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8.3 ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของ

ตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธรุกิจของบริษัท 

8.4  ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

8.5  ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

8.6  จํานวนครัง้ของการประชมุ และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะท่าน 

8.7  ความเห็น หรือข้อสังเกตโดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบจากการปฏิบัติตามกฎบัตรของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

8.8  รายงานท่ีเห็นว่าผู้ ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ี

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

9.  ในการปฏิบตัหิน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสยัว่ามีรายการหรือการกระทําซึ่งอาจมี

ผลกระทบอย่างมีนัยสําคญัต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานต่อคณะกรรมการของบริษัท  เพ่ือดําเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ

เห็นสมควร    

9.1 รายการท่ีเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

9.2 การทจุริตสิง่ผดิปกต ิหรือมีความบกพร่องท่ีสําคญัในระบบควบคมุภายใน 

9.3 การฝ่าฝืนกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ หรือ

กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธรุกิจของบริษัท   

หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่ดําเนินการให้มีการปรับปรุงภายในเวลาท่ีกําหนดกรรมการ  

ตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานว่ามีรายการ หรือการกระทําตามข้อ 9.1, 9.2 และ 9.3 ตอ่สํานักงาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย   

10. จดัให้มีการประเมนิตนเองอย่างน้อยปีละครัง้ และรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท 

11. ในกรณีกรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระการดํารงตําแหน่ง  กรรมการตรวจสอบควร แจ้งตอ่บริษัท

ลว่งหน้าหนึ่งเดือนพร้อมเหตผุล  เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัท หรือท่ีประชมุผู้ถือหุ้นพจิารณาแตง่ตัง้กรรมการ

ท่านอ่ืนท่ีมีคณุสมบตัคิรบก้วนทดแทนบคุคลท่ีลาออก 

12. ปฏิบตังิานอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

13. สอบทานนโยบาย และกํากับให้มีระบบสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นท่ีมีประสิทธิผล ให้

คําปรึกษาและตดิตามให้มีการปฎิบตัติามมาตรการตอ่ต้านคอร์รัปชั่นตลอดจนรับเร่ืองการแจ้งเบาะแสการ

ทจุริตคอร์รัปชัน่ พจิารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง และเสนอเร่ืองตอ่คณะกรรมการบริษัท เพ่ือร่วมกนัพจิารณา

ลงโทษ หรือแก้ไขปัญหาดงักลา่ว 

 



      บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จาํกัด (มหาชน)                      ข้อมูลประจาํปี 2561 

หน้า 31 ของ 93 

 

กรรมการผู้จัดการ 

นายสจุิตร  ศรีเวทย์บดี   ดํารงตําแหน่งหน้าท่ี กรรมการผู้จดัการ ซึ่งมีขอบเขตอํานาจหน้าท่ีดงันี ้ 

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ 

1. พจิารณาแตง่ตัง้ โยกย้าย ถอดถอน เลกิจ้างหรืออนมุตักิารลาออก ของพนกังานทกุระดบั 

2. พิจารณาผลตอบแทนพนักงานซึ่งรวมถึงเงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์อ่ืน รวมถึงการปรับผลตอบแทนประจําปีของ

พนกังานทกุระดบั   

3. พจิารณาอนมุตักํิาหนดและเปล่ียนแปลงเง่ือนไขทางการค้าตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

4. พจิารณาอนมุตักิารซือ้สนิทรัพย์ถาวรในวงเงิน ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

5. พิจารณาดําเนินการท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท แต่ไม่รวมถึงการดําเนินการท่ีเก่ียวกับการได้มาและ

จําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและรายการท่ีเก่ียวโยงกัน โดยการดําเนินการในเร่ืองดงักล่าวให้เป็นไปตามประกาศ

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
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คณะผู้บริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561  ผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วยกลุม่บุคคล จํานวนรวมทัง้สิน้  20ท่าน มีรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้

1. นายสจุิตร  ศรีเวทย์บดี    กรรมการผู้จดัการ 

2. นายรักชยั  สกลุธีระ    ผู้อํานวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

3. นายววิฒัน์  หอมละออ    ผู้จดัการฝ่ายโรงงาน 

4. นายธนวฒัน์  กลุประเสริฐรัตน์   ผู้จดัการฝ่ายทรัพยากรบุคคล/กฎหมาย 

5. นายพงษ์สนิ  มว่งศรี    ผู้จดัการฝ่ายความปลอดภยัฯ และระบบงาน 

6. นายธเนตร  ขําเชิดชไูชย    ผู้จดัการฝ่ายโลจิสตคิส์ 

7. นางสาวสรุวดี  ลีทวีกุล    ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

8. นายโยทิน  ธํารงเสาวภาคย์   ผู้จดัการฝ่ายผลติ คาสติง้ 

9. นายไพรัช  ขําดี     ผู้จดัการฝ่ายผลติ เอ็กซ์ทรูชัน่ 

10.นายพงศ์ธร  ช่ืนเจริญ    ผู้จดัการฝ่ายวศิวกรรม 

11.นางหนึ่งฤทยั  บญุเพช็ร    ผู้จดัการฝ่ายวจิยั และเทคนิค 

12.นายวทิยา  มงคลขจิต    ผู้จดัการฝ่ายเทคนิคอล เซ็นเตอร์ 

13.นายอดุมศกัดิ ์ เทียนจนัทร์   ผู้จดัการฝ่ายคลงัสนิค้าและจดัสง่ 

14.นายพงศ์สนัต์  อศัวะศริิจินดา   ผู้จดัการฝ่ายขายและผลิตภณัฑ์  

15.นางจนัจิรา  ทมุสอน            ผู้จดัการฝ่ายขายตา่งประเทศ 

16.นางสมปอง  อศัวะศริิจินดา   ผู้จดัการธรุการขายในประเทศ 

17.นางสาวสภุารักษ์ ทกัญาต ิ   ผู้จดัการฝ่ายพฒันาธรุกิจ 

18.นางสาวธณัย์จิรา  คณุาธิปศรีตระกลู  ผู้ตรวจสอบภายใน 

19.นางมสัยา  รุ่งเรือง    เลขานกุารกรรมการผู้จดัการ 

20.นายอภิชยั  ศรีมหนัต์    ผู้ช่วยผู้จดัการฝ่ายความปลอดภยัฯ และระบบงาน 
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คณะกรรมการสรรหา และกําหนดค่าตอบแทนประกอบด้วย  

1***นายแจน แดม ปีเดอร์เซ่น  ประธานกรรมการสรรหา และกําหนดคา่ตอบแทน 

2. **นาง แคโรไลน์ ไพรเออร์   กรรมการสรรหา และกําหนดคา่ตอบแทน  

3.  *นายกลุเวช เจนวฒันวชิ   กรรมการสรรหา และกําหนดคา่ตอบแทน 

***เขา้รบัตําแหน่งประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนแทนดร. อนพุนัธ์  กิจนิจชีวะตัง้แต่วนัที ่10 พฤษภาคม  

2561 

** เขา้รบัตําแหน่งกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน แทนนายทาโมสึ ทามากิ ตัง้แต่วนัที ่10 พฤษภาคม 2561 

* ไดล้าออกจากตําแหน่งกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ตัง้แต่วนัที ่30 พฤศจิกายน 2561 

 

โครงสร้างของคณะกรรมการสรรหาฯ 

1. คณะกรรมการสรรหาฯ ต้องคดัเลือกจากคณะกรรมการของบริษัท 

2. คณะกรรมการสรรหาฯ จะประกอบด้วยสมาชิกสามท่าน โดยประธานคณะกรรมการสรรหา ฯ  และอย่างน้อยสมาชิกอีก

หน่ึงท่านต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัท  

3. สมาชิกคณะกรรมการสรรหาแตล่ะคนจะมีวาระสามปี 

 

คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนจะจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2ครัง้ และมี หน้าที่ความรับผิดชอบ

ดังนี ้

1.  คณะกรรมการสรรหาฯ จะค้นหา คดักรอง และสรรหาผู้มีคณุสมบตัเิพ่ือดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ และเสนอต่อ

คณะกรรมการของบริษัทเพ่ือพจิารณาอนมุตั ิ

2.  คณะกรรมการสรรหาฯ จะคดักรองผู้สมคัรซึ่งเสนอโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่และเสนอตอ่คณะกรรมการของบริษัทเพ่ือ

พจิารณาอนมุตั ิ

3. คณะกรรมการสรรหาฯ จะกําหนดขัน้ตอนและหลกัเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ 

4.  คณะกรรมการสรรหาฯ จะนําเสนอค่าตอบแทนของคณะกรรมการ (พร้อมด้วยความคิดเห็น) ตามท่ีได้สนับสนุน

โดยประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จดัการ ต่อคณะกรรมการของบริษัทเพ่ือพิจารณา ก่อนท่ีจะได้มีการ

อนมุตัอิย่างเป็นทางการโดยท่ีประชมุผู้ถือหุ้นของบริษัท 

5. ประธานกรรมการของบริษัทจะเสนอคา่ตอบแทนของผู้บริหารระดบัสงูภายใต้คําแนะนําของคณะกรรมการสรรหา 

6.  ปฏิบตัหิน้าท่ีอ่ืนใด ตามท่ีได้รับมอบหมายโดยคณะกรรมการของบริษัท 
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ข.  การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 

1.  การสรรหากรรมการ 

การสรรหาและเลือกตัง้กรรมการของบริษัทให้กระทําโดยท่ีประชมุผู้ถือหุ้น ทัง้นีห้ลกัเกณฑ์และวธีิการดงัตอ่ไปนี ้

1.1 คณะกรรมการสรรหาจะคดัเลือกจะสรรหาบคุคลจากผู้ ท่ีมีคณุวฒุิ วยัวฒุิ และพจิารณาด้านประสบการณ์ของ

การทํางานและนําเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท  เพ่ือพิจารณาคดัเลือกและได้รับการเห็นชอบจากท่ี

ประชมุคณะกรรมการบริษัท 

1.2 เสนอรายช่ือกรรมการบริษัทดงักลา่วเพ่ือขออนมุตัจิากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น เพ่ือพจิารณาอนมุตัใิห้เลือกบคุคลนัน้

เข้าเป็นกรรมการบริษัทอย่างเป็นทางการตอ่ไป 

1.3 โดยกรรมการแตล่ะรายจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกวา่กึ่งหนึ่งของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ น

ซึ่งมาประชมุและมีสทิธ์ิออกเสียงการแตง่ตัง้คณะกรรมการ ตามข้อ  22 และ 50 ของข้อบงัคบัของบริษัท กรรมการ

หน่ึงในสามจะต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ เม่ือมีการประชมุสามญัประจําปีทกุครัง้ โดยการคดัเลือกกรรมการ

ท่ีต้องออกตามวาระเม่ือครบเทอม ซึ่งจะคดัเลือกจากกรรมการท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสดุและประธานจะขอให้ท่ี

ประชมุพจิารณาให้เลือกตัง้กรรมการใหมเ่พ่ือให้คณะกรรมการครบตามจํานวน 

2.  การสรรหาผู้บริหาร 

เป็นไปตามอํานาจหน้าท่ีของกรรมการผู้จดัการตามท่ีได้กลา่วมาแล้วข้างต้น 

ค.  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่กรรมการ 

ในปีพ.ศ.2561บริษัทจ่ายคา่ตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินให้แก่กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา ดงัมี

รายละเอียดตอ่ไปนี ้ 

                บาท 

คา่ตอบแทนกรรมการอิสระ ประจําปี 2561 1,274,583.00 

คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ  จํานวน 4  ครัง้ 104,000.00 

คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน จํานวน 2 ครัง้ 34,000.00 

คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมกรรมการบริษัท จํานวน 4 ครัง้ 104,000.00 

คา่เบีย้ประชมุผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 34  จํานวน 1 ครัง้ 18,000.00 

คา่เบีย้ประชมุร่วมกบัฝ่ายบริหาร จํานวน  2  ครัง้ 42,000.00 

รวมเป็นเงนิทัง้สิน้      1,576,583.00 
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ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่ผู้บริหารปี 2561 

ในปีพ.ศ.2561 บริษัทจ่ายคา่ตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินรวมให้กบักรรมการผู้จดัการและเจ้าหน้าท่ีบริหาร ดงัมีรายละเอียด

ตอ่ไปนี ้

 บาท 

เงินเดือน โบนสั และคา่ตอบแทนอ่ืน ๆ 36,771,386.82 

เงินสมทบเข้ากองทนุสํารองเลีย้งชีพ  1,542,813.75 

รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 38,314,200.57 

 

ค่าตอบแทนอ่ืน 

-  ไมมี่ – 

ง.  บุคลากร 

จํานวนพนกังานของบริษัทณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561  แบง่ได้ดงันี ้

สายงานสํานกังาน    69 ท่าน 

สายงานผลติ    236 ท่าน 

รวม               305      ท่าน 

 

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่พนักงานบริษัท ปี 2561 

ในปีพ.ศ.2561 บริษัทจ่ายคา่ตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินรวมให้กบัพนกังานบริษัท  ดงัมีรายละเอียดตอ่ไปนี ้

 บาท 

เงินเดือน โบนสั และคา่ตอบแทนอ่ืน ๆ  76,031,241.12 

เงินสมทบเข้ากองทนุสํารองเลีย้งชีพ   2,704,317.50 

รวมเป็นเงนิทัง้สิน้  78,735,558.62 

 

นอกจากนี ้บริษัทได้นําเสนอสวัสดิการต่างๆท่ีเป็นตัวเงิน ยังมีการจัดสรรสวัสดิการต่างๆท่ีมิได้เป็นตัวเงิน ท่ีดีและมี

ประโยชน์ให้กับพนักงาน รวมถึงการจัดสถานท่ีทํางานท่ีมีความปลอดภัย และมีระบบอาชีวอนามยัท่ีดี การพฒันาทักษะ

ความรู้ตา่งๆ  
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ทัง้นีบ้ริษัท เป็นสมาชิกของสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) และเข้าร่วมในการสํารวจค่าจ้าง

เงินเดือนเป็นประจําทกุปีเพ่ือให้มัน่ใจว่า อัตราค่าตอบแทนในแตล่ะตําแหน่ง และระดบัต่างๆ มีความเหมาะสม แข่งขนัได้ 

เม่ือเทียบกบั อตัราคา่ตอบแทนในตลาด 

“ในระยะ 3 ปีท่ีผา่นมา บริษัทไม่มีการเปล่ียนแปลงจํานวนพนกังานอย่างมีนยัสําคญั หรือมีข้อพพิาทด้านแรงงานท่ีสําคญั” 

นโยบายทีส่าํคัญในการพัฒนาพนักงาน 

บริษัทมีนโยบายการพฒันาพนกังาน และให้ความสําคญักับพนักงานทกุคนและถือว่าพนักงานเป็นสินทรัพย์ท่ีมี

คณุค่าของบริษัท บริษัทสนับสนุนและมีแผนพฒันาให้พนักงานทุกคนมีความรู้และพฒันาศกัยภาพของตนเองให้สูงขึน้

อย่างต่อเน่ือง และสามารถนํามาพฒันาปรับใช้กับการทํางานให้ดีและยั่งยืน ซึ่งทัง้นีน้โยบายดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของ

นโยบายคณุภาพวา่ “บริษัทจะจดัการฝึกอบรมอย่างตอ่เน่ืองให้กบัพนกังานทกุท่าน เพ่ือให้ตระหนกัในการมีสว่นรับผิดชอบ

ในการปรับปรุงคณุภาพสินค้าและบริการตอบสนองความพึงพอใจของลกูค้า” โดยกําหนดเป็นนโยบาย และแผนฝึกอบรม

ประจําปี โดยมีลกัษณะการอบรม ตามแผนซึ่งประกอบด้วยการฝึกอบรม และทบทวนด้านความปลอดภัยในการทํางาน 

การเปล่ียนแปลงกรรมวธีิหรือเทคโนโลยีการผลติใหม่ๆ การเพิม่ความสามารถในการทํางานให้กับบคุลากรของบริษัท การ

พฒันาบคุลากร เพ่ือให้สอดคล้องกบัการพฒัาองค์กร และอ่ืนๆ 

ในปี 2561 บริษัทได้จดัอบรมพนักงานเป็นจํานวน 2,582.50 ชัว่โมง และมีคา่ใช้จ่ายจากการอบรมและสมัมนา เป็นจํานวน

เงิน  445,231.73 บาท  ตามรายละเอียดการฝึกอบรมดงันี ้

มกราคม - ธนัวาคม 2561 

หัวข้อการอบรม จาํนวนช่ัวโมงอบรม 

การฝึกอบรมเก่ียวกับการบริหารและจดัการ 268.50 

On Job/Procedure/WI 

การฝึกอบรมด้านกระบวนการและวธีิการทํางาน 

1,625.50 

SHE/License 

การฝึกอบรมด้านความปลอดภยัและใบอนญุาต 

688.50 

ยอดรวม 2,582.50 
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จ.  การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทได้ประกาศเป็นนโยบายตัง้แต่ปี พ.ศ. 2539 ในการท่ีให้ผู้บริหารรวมทัง้พนักงานของบริษัทยึดถือกฎข้อบงัคบัว่าด้วย

เร่ือง “จรรยาบรรณในการทํางาน” หรือท่ีเรียกว่า “Business Ethic” พนักงานจะต้องปฏิบตัติามคําสัง่และข้อควรปฏิบตัท่ีิ

บริษัทจัดทําขึน้เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจําแนกประเภทเอกสารการจัดการระบบเอกสารและข้อมูลทางอีเลคโทรนิคส์

พนกังานทกุคนจะต้องรับผิดชอบในการเรียนรู้เพ่ือทําความเข้าใจตอ่คําสัง่ท่ีบงัคบัใช้ข้อมลูท่ีจัดทําขึน้ภายในกลุ่มบริษัทถือ

เป็นทรัพย์สินของบริษัทท่ีพนักงานไม่สามารถนําไปเผยแพร่แก่บุคคลภายนอก (เว้นแต่กรณีท่ีต้องแสดงเอกสารตามท่ี

กฎหมายกําหนด) โดยไมไ่ด้รับอนญุาตจากผู้มีอํานาจโดยตรงพนกังานจะต้องปฏิบตัติามคําสัง่ พนกังานจะต้องไมนํ่าข้อมลู

ความลบัท่ีได้รับจากการทํางานในฐานะพนกังานไปใช้เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์สว่นบุคคล 
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การกาํกับดูแลกิจการท่ีดี 

นโยบายการกํากับดูแลกิจการทีดี่ 

คณะกรรมการ บริษัท ไทยโพลีอะคริลคิ จํากดั (มหาชน) มีหน้าท่ีดําเนินธรุกิจให้เป็นไปในทางท่ีก่อให้เกิดประโยชน์สงูสุดต่อ

ผู้ถือหุ้น รวมถึงสร้างความเป็นธรรมกับผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย ควบคูไ่ปกบัการสร้างสรรค์สินค้าและบริการท่ีมีคณุภาพเพ่ือ

ตอบสนองตอ่ความต้องการของลกูค้า 

คณะกรรมการบริษัทได้ใช้หลกัการกํากับดแูลกิจการท่ีดีและได้นําคําแนะนําภายใต้หลกัปฎิบตัิสําหรับบริษัทจดทะเบียนปี 

2561 ท่ีออกโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (กลต.) โดยแนวทางประกอบด้วยหลัก

ปฎิบตั ิ8 ข้อสําหรับกรรมการ มาเป็นแนวทางในการปฎิบตั ิ เพ่ือเป็นบรรทดัฐานในการควบคมุการบริหารจดัการธรุกิจให้มี

ความโปร่งใสและเป็นธรรม เพ่ือผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ ถือหุ้นของบริษัท ผู้ มีส่วนได้เสียรวมทัง้สงัคมและชุมชนท่ีบริษัท

ดําเนินกิจการอยู่ ได้แก่  

1) ตระหนกัถึงบทบาทและความรับผดิชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นําท่ีสร้างคณุคา่ให้แก่กิจการอย่างยัง่ยืน 

2) กําหนดวตัถปุระสงค์และเปา้หมายหลกัของกิจการท่ีเป็นไปเพ่ือความยัง่ยืน 

3) เสริมสร้างคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล 

4) สรรหาและพฒันาผู้บริหารระดบัสงูและการบริหารบคุลากร 

5) สง่เสริมนวตักรรมและการประกอบธรุกิจอย่างมีความรับผดิชอบ 

6) ดแูลให้มีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม 

7) รักษาความน่าเช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมลู 

8) สนบัสนนุการมีสว่นร่วมและการส่ือสารกบัผู้ถือหุ้น 

บริษัทได้เผยแพร่คูมื่อการกํากบัดแูลกิจการ จรรยาบรรณในการทํางาน และนโยบายการต่อต้านการทุจริตบนเว็บไซต์ของ

บริษัทแล้ว 

โดยสรุปสาระสําคัญการดาํเนินการด้านการกํากับดูแลกจิการเป็นดังน้ี 

1.  สิทธิของผู้ถือหุ้น 

            สิทธิของผู้ ถือหุ้นครอบคลุมสิทธิขัน้พืน้ฐานต่าง ๆ ทัง้ในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษัท  

เช่น  สิทธิในการซือ้ ขาย  โอนหลกัทรัพย์ท่ีตนถืออยู่   สิทธิในการท่ีจะได้รับเงินปันผล  สิทธิในการประชมุผู้ ถือหุ้น  สิทธิใน

การแสดงความคดิเห็นหรือตัง้คําถามใดๆ ในท่ีประชมุผู้ถือหุ้น รวมถึงสทิธิในการร่วมตดัสินใจในเร่ืองสําคญัของบริษัท เช่น 

การเลือกตัง้กรรมการ และการเสนอแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิข้อบงัคบัของบริษัท เป็นต้น  และรับทราบผลการประชมุ  
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2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

          บริษัทปฏิบตัติอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายทกุกลุม่โดยเท่าเทียมกนั ไมว่า่จะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็น       ผู้

ลงทุนทั่วไปหรือผู้ลงทุนสถาบนัทัง้จากในประเทศหรือต่างประเทศ ผู้ ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิพืน้ฐานในฐานะผู้ ถือหุ้นเท่าเทียม

กนั โดยไมข่ึน้กบัเพศ อาย ุเชือ้ชาต ิสญัชาต ิ ศาสนา ความเช่ือ หรือฐานะทางสงัคม  

3. การคาํนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย    

         บริษัทดําเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ มีสว่นได้ส่วนเสียทกุฝ่าย โดยมุ่งหวงัให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกัน ด้วย

เหตนีุ ้บริษัทจึงคํานึงอยู่เสมอวา่การบริหารจดัการและการดําเนินงานใดๆของบริษัทจะต้องไมส่ร้างความเสียหายหรือส่งผล

กระทบตอ่สทิธิของผู้มีสว่นได้สว่นเสีย 

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

การเปิดเผยข้อมลูเป็นดชันีวดัความโปร่งใสในการดําเนินการท่ีสําคญั เป็นปัจจัยสําคญัในการสร้างความเช่ือมัน่

ให้กับนักลงทุนและผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย  บริษัทจึงให้ความสําคญักับการเปิดเผยข้อมลูท่ีถูกต้อง แม่นยํา และสร้างช่อง

ทางการเปิดเผยข้อมลูท่ีหลากหลาย เพ่ือให้ผู้มีสว่นได้สว่นเสียทกุฝ่าย สามารถเข้าถึงข้อมลูได้โดยง่าย 

5.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

5.1 องค์ประกอบของกรรมการ 

• คณะกรรมการมีจํานวน 9 ท่าน โดยในจํานวนนีป้ระกอบไปด้วยกรรมการอิสระ 3  ท่าน กรรมการบริหาร 4 

ท่าน และกรรมการท่ีไมมี่สว่นร่วมบริหาร 2 ท่าน  (ตวัแทนจากผู้ถือหุ้นหลกัของบริษัท) 

5.2 การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ 

• เพ่ือให้มีการแบ่งแยกหน้าท่ีระหวา่งการกําหนดนโยบายและการบริหารงานประจํา รวมทัง้เพ่ือให้กรรมการ

สามารถสอดส่องดูแลและประเมินผลการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงกําหนดให้หน้าท่ี

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการแยกออกจากกันและต้องไม่ดํารงตําแหน่งโดยบุคคลเดียวกัน ทัง้นี ้

เพ่ือให้มั่นใจว่ามีการถ่วงดุลอํานาจอย่างเหมาะสม โดยประธานกรรมการมีบทบาทในการเป็นผู้ กําหนด

นโยบาย สว่นกรรมการผู้จัดการมีหน้าท่ีบริหารงานประจําของบริษัททัง้นี ้บริษัทได้ดําเนินการแตง่ตัง้ประธาน

กรรมการซึ่งไม่ได้เป็นกรรมการอิสระตามท่ีระบุในแนวทางปฏิบตัิของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ได้

มีการเปิดเผยส่วนได้เสียทัง้หมดต่อคณะกรรมการแล้ว อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการได้มอบหมายให้มี

คณะกรรมการอิสระหน่ึงท่านเป็นผู้มีสว่นร่วมในการกําหนดหวัข้อการประชมุของคณะกรรมการ 
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5.3 คุณสมบัตขิองกรรมการ 

1. กรรมการบริษัท ต้องมีคณุสมบตัิท่ีเหมาะสม ประกอบด้วยผู้ เช่ียวชาญในงานสาขาต่าง ๆ มีวสิยัทัศน์และ

ความเป็นผู้นํา มีความรู้ความสามารถ มีศีลธรรมจริยธรรม และมีสามารถในการส่ือสารท่ีดีและทํางานของ

ตนเองได้เย่ียงมืออาชีพ นอกจากนีก้รรมการบริษัทแต่ละท่านจะพึงดํารงตําแหน่งกรรมการได้ไม่เกินห้า 

บริษัทตอ่ 1 ท่าน โดยไมมี่ข้อยกเว้น 

2. กรรมการตรวจสอบ ต้องเป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบตัิเก่ียวกับความเป็นอิสระตามประกาศตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองคณุสมบตัิและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและ

อย่างน้อย 1  คนต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถทําหน้าท่ีในการสอบทานความ

น่าเช่ือถือของงบการเงิน 

3. กรรมการอิสระ ต้องมีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเร่ือง

คณุสมบตัแิละขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  อาทิเช่น   

 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1  ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย  

บริษัทร่วม หรือนิตบิคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง  ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการ

อิสระรายนัน้ ๆ ด้วย 

 ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหาร ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจํา 

หรือผู้ มีอํานาจควบคมุบริษัท รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ

ขดัแย้งในสว่นได้เสียยกเว้นวา่ความสมัพนัธ์นัน้ได้สิน้สดุลงก่อนวนัท่ีได้มีการแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ

เป็นระยะเวลาไมน้่อยกวา่สองปี 

 ไมมี่หรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธรุกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิตบิคุคลท่ีอาจ

มีความขดัแย้ง ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วจิารณญาณอย่างอิสระของตน 

 ไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิตบิุคคลท่ีอาจมี

ความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ  ผู้บริหารหรือหุ้ นส่วน

ผู้จดัการของสํานักงานสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ

นิตบิคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งสงักดัอยู่ 

 ไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพ (รวมถึงการเป็นท่ีปรึกษาทางกฎหมายหรือท่ีปรึกษา

ทางการเงิน) ซึ่งได้รับคา่บริการเกินกวา่สองล้านบาทตอ่ปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม 

หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งในส่วนได้เสีย ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล 

ให้รวมถึงการเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ  ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ

ของผู้ให้บริการทางวชิาชีพนัน้ด้วย 

 ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไมส่ามารถแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัท 

 ดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไมเ่กิน 5 แห่ง 

4. กรรมการสรรหา และกําหนดค่าตอบแทน ต้องมีคณุสมบตัิความเป็นอิสระตามประกาศตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย 
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5.4 วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ 

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด กําหนดให้ทุกปี กรรมการจะต้องออกจากตําแหน่งใน

อัตราหนึ่งในสาม ทัง้นีก้รรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งนีอ้าจได้รับเลือกตัง้ใหม่ได้นอกจากนี ้บริษัทมีการกําหนด

นโยบายให้กรรมการอิสระมีวาระในการดํารงตําแหน่งไม่เกินเก้าปีนับจากวนัแรกท่ีได้รับการแต่งตัง้ เม่ือครบ

วาระเก้าปี กรรมการอิสระอาจดํารงตําแหน่งต่อได้หากคณะกรรมการได้มีการทบทวนอย่างรอบคอบถึงความ

อิสระของกรรมการอิสระท่ีครบวาระนัน้ 

5.5 การแต่งตัง้และถอดถอนกรรมการ 

กรรมการบริษัทหน่ึงในสามจะต้องออกจากตําแหน่งตามข้อบงัคบัของบริษัท อย่างไรก็ตาม กรรมการบริษัทท่ี

ครบวาระดํารงตําแหน่ง อาจได้รับการพจิารณาเสนอช่ือตอ่ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทตอ่เน่ือง

ได้ และเม่ือมีกรรมการบริษัทท่านใดพ้นจากตําแหน่ง หรือมีเหตใุดท่ีกรรมการบริษัทไม่สามารถอยู่ได้จนครบ

วาระให้ผู้ ท่ีได้รับตําแหน่งแทนอยู่ในตําแหน่งนัน้เพียงเท่าวาระของกรรมการบริษัทท่ีพ้นจากตําแหน่งเหลืออยู่ 

แนวปฏบิัตใินการดาํเนินการ 

1.  สิทธิของผู้ถือหุ้น 

1.1 การประชุมผู้ถือหุ้น 

ก. บริษัทกําหนดให้มีการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนบัแตว่นัสิน้สดุรอบปีบญัชี ในกรณี

ท่ีมีความจําเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ อันได้แก่เร่ืองท่ีกระทบหรือเก่ียวข้องกบัผลประโยชน์

ของผู้ ถือหุ้น หรือเป็นเร่ืองท่ีต้องได้รับการอนมุตัิจากผู้ ถือหุ้นตามเง่ือนไขกฎเกณฑ์หรือกฎหมายต่างๆ ทาง

บริษัทจะเรียกประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นเป็นกรณีไป ซึ่งในปี 2561 ไม่มีการเรียกประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้ นใน

ระหวา่งปี 

ข. ในปี 2561 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ในวนัท่ี 27เมษายน 2561 ณ โรงแรมรอยัลซิตี ้ห้อง

บางกอกน้อย ชัน้ 3  ถนนบรมราชชนนี  แขวงบางบําหรุ  เขตบางพลดั กรุงเทพฯ 

ค. บริษัทตระหนกัถึงความสําคญัของการปกปอ้งสทิธิและการอํานวยความสะดวกในการใช้สทิธิของผู้ ถือหุ้นจึง

ได้กําหนดนโยบาย เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้รับการปฏิบตัโิดยเท่าเทียมกนัและเป็นไปด้วยความยตุธิรรม ดงันี ้

 

o การสนับสนุนให้มีการใช้สิทธิ 

1) บริษัทสนบัสนนุผู้ถือหุ้นทกุคนในการใช้สทิธิโดยเท่าเทียมกนั 

2) ผู้ถือหุ้นทกุคนได้รับการสนับสนนุให้เข้าร่วมประชมุผู้ถือหุ้น รวมทัง้การรับฟังความคดิเห็นและ

ข้อเสนอแนะตอ่คณะกรรมการ 
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o การอํานวยความสะดวกในการเข้าร่วมและลงคะแนนเสียงในการประชุม 

บริษัทสนบัสนนุการมีสว่นร่วมของผู้ถือหุ้นในการตดัสินใจในเร่ืองสําคญั รวมถึงการลงคะแนนเสียงใน

การประชมุสามญัผู้ถือหุ้น โดยทกุมตจิะได้รับการลงคะแนนออกเสียง 

o การบอกกล่าวเชญิประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 

บริษัทจะดําเนินการบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นล่วงหน้า รวมทัง้เปิดเผยข้อมูลสําคัญ 

ขอบเขต และขัน้ตอนต่างๆท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุ รวมถึงขัน้ตอนการลงคะแนนเสียงสําหรับแตล่ะ

มติอย่างครบถ้วน ทัง้นี ้บริษัทจะดําเนินการเพ่ือให้มั่นใจว่าข้อมูลทัง้หมดท่ีเก่ียวข้องกับการประชุม

สามญัผู้ถือหุ้นจะถกูจัดสง่ให้ผู้ ถือหุ้นทกุคนลว่งหน้า 21 วนั (แตต้่องไมน้่อยกว่า 7 วนั) เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้น

มีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมลูก่อนเข้าประชุมนอกจากนี ้บริษัทจะแจ้งประกาศข้อมลูข้างต้นใน

เวบ็ไซต์ของบริษัทก่อนการสง่แจ้งเชิญประชมุ 

o การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคําถามและแสดงความคิดเหน็ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นทกุครัง้ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชมุทุกรายถามคําถาม แสดง

ความคดิเห็นและนําเสนอข้อเสนอแนะตา่งๆ 

1.2 การเปิดเผยมตกิารประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษัทจะดําเนินการจดัสง่รายงานสรุปผลการลงมตติามท่ีประชมุสามญัผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่ง   ประเทศ

ไทยภายในวนัเดียวกันหลงัจากเสร็จสิน้การประชมุและจดัส่งรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น (โดยแยกวาระชัดเจน) 

โดยระบุจํานวนกรรมการท่ีเข้าประชุม/ ลาประชุม ข้อซักถามของผู้ ถือหุ้นและข้อชีแ้จงของคณะกรรมการ รวมถึง

ผลการนับคะแนนในแต่ละวาระ ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในกําหนด 14 วัน และนําส่งให้

กระทรวงพาณิชย์ภายในกําหนด 30 วนัหลงัจากการเสร็จสิน้การประชุมนอกจากนีบ้ริษัทจะเผยแพร่รายงานการ

ประชมุบนเวบ็ไซต์ของบริษัท 

2.  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม 

 2.1 การเสนอวาระการประชุมเพิ่มเตมิและเสนอช่ือบุคคลเพ่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการ 

ก. เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยมีส่วนในการกํากับดแูลบริษัท บริษัทได้กําหนดหลกัเกณฑ์ รวมทัง้ขัน้ตอน

เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยเสนอวาระ และช่ือบคุคลท่ีจะแตง่ตัง้เป็นกรรมการตอ่บริษัทลว่งหน้า 

ข. บริษัทจะดําเนินการแจ้งหลกัเกณฑ์ข้างต้นบนเว็บไซต์ของบริษัทรวมถึงแจ้งข่าวประกาศให้ทราบใน

เวบ็ไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 2.2 การอาํนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น 

เน่ืองด้วยผู้ ถือหุ้นส่วนใหญ่ท่ีมาเข้าร่วมการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นคนไทย ดงันัน้จึงใช้ภาษาไทยในการดําเนินการ

ประชมุ อย่างไรก็ตามบริษัทได้จดัทําเวบ็ไซต์ของบริษัทเป็น 2 ภาษา 
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 2.3 การมอบฉันทะ 

เพ่ือรักษาสทิธิให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ะดวกเข้าประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืน หรือ

กรรมการอิสระของบริษัทท่านใดท่านหนึ่งจากกรรมการอิสระท่ีเข้าร่วมประชมุทัง้หมด ซึ่งบริษัทจะระบรุายช่ือไว้ใน

หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีกระทรวงพาณิชย์กําหนดเพ่ือให้สามารถเป็นผู้เข้าประชมุและออกเสียงลงมติแทนผู้

ถือหุ้ นได้โดยไม่มีเง่ือนไข กรณีท่ีผู้ ถือหุ้ นมอบฉันทะให้กับผู้ อ่ืน บริษัทจะให้สิทธิและปฏิบัติต่อผู้ รับมอบฉันทะ

เสมือนเป็นผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะแสดงแบบฟอร์มหนงัสือมอบฉนัทะและรายละเอียดขัน้ตอนตา่งๆ บนเวบ็ไซต์ของ

บริษัทลว่งหน้าก่อนวนัประชมุ 30 วนั ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมลูเพิ่มเติมได้ทัง้ทางโทรศพัท์หรือช่องทาง

อ่ืนๆ ของบริษัท เช่น เวบ็ไซต์อีเมล เป็นต้น 

3. การคาํนึงถึงบทบาทต่อผู้มส่ีวนได้เสีย 

• ผู้ถือหุ้น 

  บทบาทหน้าท่ีของบริษัท คือ ดําเนินธุรกิจให้เกิดกําไรอย่างยั่งยืนโดยตัง้มัน่อยู่บนหลกัการกํากับดูแล

  กิจการท่ีดี (Corporate Governance) ควบคู่ไปกับการดแูลสงัคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate 

  Social Responsibility) เพ่ือให้นกัลงทุนมัน่ใจว่าบริษัทจะเป็นบริษัทท่ีให้ผลตอบแทนท่ีดีและมีความ

  ยั่งยืนนอกจากนี ้บริษัทได้จัดช่องทางให้ผู้ ถือหุ้นสามารถติดตอ่ หรือร้องเรียนในเร่ืองท่ีอาจทําให้เกิด

  ความเสียหายตอ่บริษัทผา่นทางเวบ็ไซต์ของบริษัท (www.thaipolyacrylic.com)  

• พนักงาน   

  บริษัทให้ความสําคญักับพนักงานทุกคนและถือว่าพนักงานเป็นสินทรัพย์ท่ีมีคณุค่าของบริษัท บริษัท

  สนับสนุนและมีแผนพฒันาให้พนักงานทุกคนมีความรู้และพฒันาศกัยภาพของตนเองให้สงูขึน้อย่าง

  ตอ่เน่ือง และสามารถนํามาพฒันาปรับใช้กับการทํางานให้ดีและยั่งยืน นอกจากนี ้บริษัทได้นําเสนอ

  สวสัดกิารตา่งๆ ท่ีดีและมีประโยชน์ให้กับพนักงาน รวมถึงการจดัสถานท่ีทํางานท่ีมีความปลอดภยั และ

  มีระบบอาชีวะอนามยัท่ีดี การพฒันาทกัษะความรู้ตา่งๆ 

บริษัทมีนโยบายพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่พนักงานและผู้บริหาร ในการพิจารณาปรับอัตราการจ้างงานให้กับ

พนกังานและผู้บริหารจะคํานึงถึง สภาพการทํางาน ความตัง้ใจในการทํางานท่ีได้รับมอบหมายและหน้าท่ีความรับผิดชอบ 

ความสามารถอ่ืนๆ ผลประกอบการของบริษัทและเปรียบเทียบกับสภาพการแขง่ขนัในตลาดเป็นต้น ในสว่นพจิารณาโบนัส

ประจําปีนัน้ บริษัทมีนโยบายท่ีจะจ่ายทกุปี แตท่ัง้นีจ้ะนําปัจจยัหลกัเกณฑ์บางประการมาร่วมพจิารณาประกอบการอนุมัติ 

ได้แก่ ผลการดําเนินงานประจําปีของบริษัททัง้ในสว่นด้านการเงินและในส่วนท่ีไม่เก่ียวข้องกับการเงิน ผลงานของพนักงาน

และทีมงาน ความทุ่มเทให้กับงานภายใต้ความรับผิดชอบ เป็นต้น โดยในปีท่ีผา่นมาได้จ่ายโบนัสให้กบัพนกังานทัง้สิน้เป็น

จํานวนเงิน 6.86 ล้านบาท  

  

http://www.thaipolyacrylic.com/
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• ลูกค้า   

  บริษัทคํานึงถึงความพงึพอใจสงูสดุและความจงรักภกัดีในผลติภณัฑ์ของลกูค้าเป็นสําคญั โดยนําเสนอ

  ผลิตภัณฑ์และบริการท่ีมีคณุภาพมาตรฐานระดับโลกในราคาท่ีเหมาะสม บริษัทให้ความสําคัญกับ

  ความพงึพอใจของลกูค้า เน่ืองจากลกูค้าเป็นผู้ ท่ีซือ้สินค้าและบริการจากบริษัท โดยนําเสนอผลิตภัณฑ์

  ท่ีมีคณุภาพในราคาท่ีเป็นธรรม มีความรับผดิชอบตอ่ลกูค้า และมุง่มัน่พฒันาสนิค้าและให้บริการอย่าง

  ครบวงจร ปลอดภัย ใส่ใจในคณุภาพการบริการ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของลกูค้า นอกจากนี ้

  บริษัทนําระบบการบริหารงานด้านคณุภาพ ความมัน่คงปลอดภยั       อาชีวอนามยั และสิง่แวดล้อมมา

  ใช้ในการดําเนินงาน  เพ่ือมุง่เน้นการบริหารคณุภาพ และสง่มอบผลิตภณัฑ์และบริการท่ีสร้างความพึง

  พอใจให้แก่ลกูค้า 

• คู่ค้า  

  บริษัทให้ความสําคญักับคู่ค้าและปฏิบตัิต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคบนพืน้ฐานของการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม 

  โดยมีสว่นได้เสียร่วมกนัในการดําเนินธรุกิจ ทําให้เกิดความไว้วางใจ ความสมัพนัธ์อันดีและการร่วมมือ

  กันในการพฒันาศกัยภาพและการเพิ่มประสิทธิภาพทางธรุกิจ เพ่ือการเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจในระยะ

  ยาว คู่ค้าถือเป็นปัจจยัสําคญัสูค่วามสําเร็จทางธุรกิจโดยการช่วยเหลือซึ่งกนัและกัน บริษัทปฏิบตัิตอ่คู่

  ค้าอย่างเสมอภาคและปฏิบตัิตามสญัญาอย่างเคร่งครัด  บริษัทให้ความสําคญักับกระบวนการจัดซือ้

  จดัหา  โดยมีการกําหนดขัน้ตอนการจัดซือ้จัดหา เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้  และก่อให้เกิด

  ประโยชน์สงูสดุร่วมกนั 

บริษัทกําหนดให้คู่ค้าปฏิบตัิตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยเก่ียวกับการทํางานและการใช้เคร่ืองมือตลอดจน

ระเบียบข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในการทํางานท่ีมีผลกระทบต่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อม  

บริษัทมีการจัดทําทะเบียนผู้ ค้า (Approved  Vendor List) โดยผา่นกระบวนการคดัเลือกอย่างละเอียด และได้มีการ

สอบทานคูมื่อการปฏิบตังิานของผู้ขอขึน้ทะเบียนเป็นคู่ค้า เพ่ือให้มัน่ใจว่าภายใต้ขัน้ตอนหรือวธีิการในการคดัเลือกคู่ค้าจะ

ได้ผู้ค้าท่ีมีประสทิธิภาพสงูและสามารถสง่มอบสนิค้า/ บริการได้ตรงกบัความต้องการของบริษัท   

• เจ้าหนี ้ 

  บริษัทให้ความสําคญัในการรักษาความสมัพนัธ์กับเจ้าหนี ้ เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจและความไว้วางใจ

  ร่วมกนั บริษัทได้ปฏิบตัติามเง่ือนไขข้อตกลง พนัธะสญัญาท่ีมีตอ่เจ้าหนีท้กุรายอย่างเคร่งครัด  

บริษัทปฏิบตัติามเง่ือนไขข้อกําหนดของสญัญาเงินกู้อย่างเคร่งครัด มีความรับผดิชอบและโปร่งใส โดยไมป่กปิดข้อมลู 

หรือข้อเท็จจริงอนัจะทําให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าหนี ้
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• คู่แข่งทางการค้า 

  บริษัทดําเนินธรุกิจกบัคูแ่ขง่ทางการค้าอย่างเป็นธรรมในรูปแบบท่ีถกูต้องตามกฎหมายสากลและเป็นไป

  ตามจรรยาบรรณธรุกิจ บริษัทมีนโยบายในการดแูลและดําเนินธรุกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส มีการ

  แขง่ขนัอย่างเป็นธรรมกบัคูแ่ขง่ขนั โดยไม่แสวงหาข้อได้เปรียบทางธรุกิจท่ีได้มาอย่างไมเ่ป็นธรรม ซึ่ง

  กรอบการดําเนินงานของนโยบายดงักลา่วเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องและเป็นไปตามจรรยาบรรณ

  ธรุกิจ บริษัทไมอ่นญุาตให้มีการลว่งรู้หรือเก็บรักษาข้อมลูความลบัทางธรุกิจของคูแ่ขง่ทางการค้า  

  ละเมดิทรัพย์สนิทางปัญญาหรือความลบัทางการค้า รวมถึงรูปแบบของการสมรู้ร่วมคดิ    ใด ๆ ท่ี 

  ขดัแย้งกบักฎหมายและกฎระเบียบท่ีมีอยู่ 

• ชุมชนและสังคม   

  บริษัทให้ความสําคญัตอ่การมีส่วนร่วมและความเป็นอยู่ท่ีดีของชมุชนและสงัคม โดยให้ความร่วมมือแก่

  ชมุชนและสงัคม และหน่วยงานทางการท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือไมใ่ห้เกิดรายการค้าหรือกบัคูค้่าท่ีอาจเป็น 

  อนัตรายตอ่ชมุชนและสงัคมโดยรวม    

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษัทรณรงค์ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานตระหนกัถึงความสําคญัของการกํากบัดแูลการดําเนินงานท่ีดี ความ

โปร่งใสในการดําเนินงาน และสร้างกลไกในการรับเร่ืองร้องเรียนท่ีเหมาะสม และเป็นธรรมสําหรับทัง้ผู้ ร้องเรียนและผู้ถูก

ร้องเรียน  

สําหรับการร้องเรียน บริษัทเปิดโอกาสให้บุคคลทัว่ไปสามารถร้องเรียนเม่ือพบพฤตกิรรมของกรรมการ ผู้บริหาร และ

พนกังานท่ีไมเ่หมาะสมหรือขดัตอ่จรรยาบรรณธรุกิจของบริษัท ได้หลายช่องได้แก่  

(1)  ผู้จดัการต้นสงักดั และ/หรือผู้จดัการฝ่ายทรัพยากรบคุคล 

(2)  กรรมการตรวจสอบ Email: Audit.Committee@thaipolyacrylic.com 

 (3)  สายด่วนรับแจ้งเบาะแส (Corporate Whistle Blower) ท่ีหมายเลขโทรศัทพ์ 001-800-11-009-4982 ได้

 ตลอดเวลา 

      โดยบริษัทจะรับฟังทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใส เอาใจใส่และให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย มีการ

ดําเนินการท่ีเหมาะสม 

บริษัทเปิดเผยข้อมลูของบริษัทและงบการเงินตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างครบถ้วน ถูกต้องเพียงพอ 

และทันเวลา นอกจากนี ้บริษัทได้เปิดเผยข้อมลูอ่ืนๆ เพิ่มเติมเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการดําเนินธุรกิจ บริษัทจึงได้ถือ

ปฏิบตัดิงัตอ่ไปนี ้

mailto:Audit.Committee@thaipolyacrylic.com
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1. บริษัทมีเปิดเผยข้อมลูอนัเป็นประโยชน์ให้กบันกัลงทนุ ชมุชน สถาบนัตา่งๆ และผู้สนใจทัว่ไปสามารถเข้าถึงข้อมูล

ผ่านทางเวปไซด์ของบริษัทอีกทัง้บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้สนใจสามารถติดต่อโดยตรงถึงกรรมการผู้จัดการ หรือ

ผู้บริหารระดบัสงูเพ่ือรับฟังข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์แก่บริษัท  

2. ตระหนกัถึงข้อเท็จจริงว่ากรรมการบางท่านมีภูมิลําเนาในต่างประเทศ และอาจไม่สามารถเข้าร่วมการประชุม

คณะกรรมการบริษัทได้ทกุครัง้ โดยคณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้กรรมการทกุท่านเข้าร่วมประชุมในกรณีท่ีมี

วาระการประชมุท่ีมีความสําคญั เช่น การพจิารณาการลงทนุในโครงการขยายโรงงาน และการพจิารณาอนมุตัิงบ

การเงินและงบประมาณประจําปี เป็นต้น 

3.    เปิดเผยรายงานนโยบายเก่ียวกบัการกํากบักิจการท่ีดีและการตอ่ต้านทจุริตคอรรัปชัน่ผา่นทางเวบไซด์ของบริษัท 

 4.   บริษัทได้เปิดเผยการถือครองหุ้นของกรรมการและผู้บริหารทัง้ทางตรงคือการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารเอง 

 และทางอ้อม เช่นการถือหุ้นของคูส่มรส บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุตภิาวะของกรรมการและผู้บริหาร โดยแยกออกจากกนั

 ไว้ในรายงานประจําปี ภายใต้ประวตัขิองกรรมการ ไว้เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

5.  บริษัทมีนโยบายให้กรรมการทกุท่านต้องรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีกับบริษัทหรือท่ีคาดว่าจะมีทันทีเพ่ือ

ดําเนินการพจิารณาและเปิดเผยตอ่ไป 

 6.   บริษัทได้ตระหนกัถึงสทิธิของผุ้ถือหุ้นและเพ่ือเป็นการสง่เสริมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ ถือ

หุ้นเสนอเร่ืองเพ่ือพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นและเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณา

เลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 เป็นการลว่งหน้า โดยบริษัทได้ทําการ

เผยแพร่หลกัเกณฑ์และวธีิการให้สทิธิไว้บนเว็บไซด์ของบริษัท http://thaipolyacrylic.com 

7.   การแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีภายนอกและการอนมุตัคิา่สอบบญัชี 

      ในหนงัสือเชิญประชมุผู้ถือหุ้นจะมีการแจ้งวาระการประชมุในเร่ืองการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีภายนอกและการขอ

 อนมุตัคิา่สอบบญัชี โดยจะระบรุายละเอียดของช่ือสํานกังานสอบบญัชีและรายช่ือของผู้สอบบญัชีของบริษัท

 ความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชี ระยะเวลาท่ีเป็นผู้สอบบญัชี คา่ตอบแทนการสอบบญัชี และค่าใช้จากการปฎิบตัิ

 หน้าท่ีอ่ืน ตลอดปี 2560 และปี 2561 และเสนอคา่ตอบแทนประจําปี 2561 พร้อมกบัความเห็นของคณะกรรมการ

 บริษัท ตามคําแนะนําของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  

ในปี 2561 บริษัทมีคา่สอบบญัชีและบริการอ่ืนๆท่ีจ่าย มีรายละเอียดดงันี ้

รายละเอียด 2561 2560 

1. คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีจ่ายให้กบับริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั  1,290,000.00 1,290,000.00 

2. คา่บริการตรวจสอบอ่ืน - - 

รวม 1,290,000.00 1,290,000.00 

http://thaipolyacrylic.com/
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5.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 5.1 หน้าที่และความรับผิดชอบ   

กรรมการบริษัท 

• คณะกรรมการมีหน้าท่ีกําหนด วสิยัทศัน์ พนัธกิจ นโยบาย กลยทุธ์แผนงานการดําเนินธรุกิจของบริษัท 

รวมถึงมีการทบทวนวสิยัทศัน์ กลยทุธ์แผนงานการดําเนินธรุกิจ ในแตล่ะปี ทัง้นีเ้พ่ือให้มัน่ใจถึงผลการ

ดําเนินงานท่ีดี  

• คณะกรรมการบริษัททําหน้าท่ี ภายใต้ วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย และมติของท่ีประชุม

คณะกรรมการ และ/หรือมตท่ีิประชมุผู้ถือหุ้นของบริษัททกุประการและคอยดแูลให้ฝ่ายบริหารทําตาม

แผนงานท่ีกําหนด 

• คณะกรรมการจะต้องคํานึงถึงผลประโยชน์สงูสดุของบริษัท โดยกําหนดนโยบายห้ามมิให้กรรมการ 

ผู้บริหาร และพนักงานประกอบธรุกิจท่ีแข่งขนักับบริษัท และทําหน้าท่ีกํากับดแูลกิจการให้มีดําเนิน

ธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ดแูลไม่ให้เกิดปัญหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย

ของบริษัท หรือกระทําการใด ๆ ท่ีมีความขดัแย้งกบัผลประโยชน์ของบริษัท 

• ในการลงมติในท่ีประชุม จะต้องมีองค์ประชุมขัน้ต่ําของกรรมการมากกว่า 2 ใน 3 ของจํานวน

กรรมการทัง้หมด เข้าร่วมประชมุ 

• คณะกรรมการจะจัดให้มีการประเมินผลงานคณะกรรมการแบบรายคณะเพ่ือนําไปพจิารณาปรับปรุง

การทํางานให้มีประสทิธิภาพ 

• คณะกรรมการทําหน้าท่ีดูแลให้มีแผนการสืบทอด (Succession Plan) ตําแหน่งผู้บริหารสงูสุดของ

องค์กร พร้อมแนวทางในการดําเนินการ เช่น มีการติดตามความคืบหน้าของผู้ สืบทอด การพฒันา

ความรู้ความสามารถ ความพร้อมในด้านต่างๆท่ีจําเป็นต่อการปฎิบัติในตําแหน่งผู้ บริหารสูงสุด 

ตลอดจนการฝึกอบรมทางวชิาการ อย่างตอ่เน่ือง 

 กรรมการตรวจสอบ 

1. จัดทํากฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับ

ขอบเขตความรับผดิชอบ กฎบตัรต้องได้รับอนมุตัจิากคณะกรรมการบริษัทและมีการสอบทาน

ความเหมาะสมของกฎบตัรดงักลา่วอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

2. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการการรายงานทางการเงินอย่างถกูต้องและน่าเช่ือถือ 
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3. สอบทานการดําเนินงานของบริษัทให้ถูกต้องตามกฎหมายของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายอ่ืนท่ี

เก่ียวข้องกบัการดําเนินธรุกิจของบริษัท 

4. สอบทานให้บริษัทมีระบบการตรวจสอบภายในท่ีดี และความเป็นอิสระของหน่วยตรวจสอบ

ภายใน 

5. พจิารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์หรือมีโอกาส

เกิดการทุจริตท่ีอาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายและ

ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ 

6. ให้ข้อแนะนําแก่คณะกรรมการในการพจิารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เล่ือนขัน้เล่ือนตําแหน่ง และ

การประเมนิผลงานของหวัหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 

7. พิจารณาแนวทางการบริหารจัดการความเส่ียงตามระดับความเส่ียงขององค์กรและระดับ

ความเส่ียงของการปฏิบตังิานท่ีอาจสง่ผลกระทบตอ่ผลการดําเนินงานของบริษัท 

8. สอบทานกระบวนการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการทุจริต (whistleblowing) เพ่ือให้

สอดคล้องตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

9. พจิารณาคดัเลือก เสนอแตง่ตัง้ เสนอเลกิจ้าง และเสนอคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทต่อ

คณะกรรมการ 

10. สอบทานนโยบาย และกํากับให้มีระบบสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นท่ี มี

ประสทิธิผล ให้คําปรึกษาและตดิตามให้มีการปฎิบตัติามมาตรการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ตลอดจน

รับเร่ืองการแจ้งเบาะแสการทจุริตคอร์รัปชัน่ พจิารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง และเสนอเร่ืองต่อ

คณะกรรมการบริษัท เพ่ือร่วมกนัพจิารณาลงโทษ หรือแก้ไขปัญหาดงักลา่ว 
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กรรมการสรรหา และกาํหนดค่าตอบแทนหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี ้

1.  คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน จะค้นหา คดักรอง และสรรหาผู้ มีคณุสมบัติเพ่ือดํารงตําแหน่ง

 กรรมการอิสระ และเสนอตอ่คณะกรรมการของบริษัทเพ่ือพจิารณาอนมุตั ิ

2.  คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน จะคัดกรองผู้สมัครซึ่งเสนอโดยผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่และเสนอต่อ

 คณะกรรมการของบริษัทเพ่ือพจิารณาอนมุตั ิ

3. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน จะกําหนดขัน้ตอนและหลกัเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ 

4.  คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน จะนําเสนอค่าตอบแทนของคณะกรรมการ (พร้อมด้วยความ

คดิเห็น)ตามท่ีได้สนบัสนุนโดยประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ ต่อคณะกรรมการของบริษัทเพ่ือ

พจิารณาก่อนท่ีจะได้มีการอนมุตัอิย่างเป็นทางการโดยท่ีประชมุผู้ถือหุ้นของบริษัท 

5.  ประธานกรรมการของบริษัทจะเสนอค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงภายใต้คําแนะนําของคณะกรรมการ      

สรรหาฯ 

6.  ปฏิบตัหิน้าท่ีอ่ืนใด ตามท่ีได้รับมอบหมายโดยคณะกรรมการของบริษัท 

 

กรรมการอิสระ 

เป็นไปตามหน้าท่ีและความรับผดิชอบของกรรมการตรวจสอบ 

 

5.2 การประชุมคณะกรรมการ   

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนครัง้ตามข้อบงัคบับริษัท  และกําหนดวนัประชุมล่วงหน้า

ตลอดทัง้ปี โดยเลขานกุารบริษัทจะสง่หนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชมุให้กรรมการแตล่ะท่านก่อนการ

ประชมุเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 7 วนั เพ่ือให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการพจิารณา 

ในปี  2561  มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทจาํนวน 4 ครัง้สรุปผู้เข้าร่วมการประชุม ดังนี ้

รายช่ือคณะกรรมการ 

จาํนวนการ

เข้าร่วม

ประชุม 

ครัง้ที่ 

1/2561 

ครัง้ที่ 

2/2561 

ครัง้ที่ 

3/2561 

ครัง้ที่ 

4/2561 

นายเบนจามนิ เจมส์ แฮร์รีส 4/4 / / / / 

นายสจุิตรศรีเวทย์บดี 4/4 / / / / 

นายรักชยั  สกลุธีระ   4/4 / / / / 

นายทาโมส ึ ทามากิ 4/4 / / / / 
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นางแคโรไลน์ไพร์เออร์ 4/4 / / / / 

*นายฮานส์ เฮ็นริค เมลชวัร์ 1/4 / - - - 

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

ดร.อนพุนัธ์ กิจนิจชีวะ 4/4 / / / / 

นายแจน แดม ปีเดอร์เซ่น 4/4 / / / / 

นายกลุเวช เจนวฒันวทิย์ 4/4 / / / / 

 

* นายฮานส์ เฮ็นริค เมลชวัร์ ไดล้าออกจากตําแหน่งกรรมการบริหาร ตัง้แต่วนัที ่27 เมษายน 2561  

** นายคริสเตียน โมลเลอร์ ลอร์เซ่น เขา้รบัตําแหน่งกรรมการทีไ่ม่มีส่วนร่วมบริหาร ตัง้แต่วนัที9่ กรกฎาคม 2561 

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบกําหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4  ครัง้ และกําหนดวนัประชุมล่วงหน้าตลอดทัง้ปี  โดย

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบจะส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการแต่ละท่านก่อน

การประชมุเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 5 วนั เพ่ือให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการเตรียมการประชมุ 

 

ในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้โดยสรุปได้ดังนีป้ระชุม  

รายช่ือคณะกรรมการ 

จาํนวนการ

เข้าร่วม

ประชุม 

ครัง้ที่ 

1/2561 

ครัง้ที่ 

2/2561 

ครัง้ที่ 

3/2561 

ครัง้ที่ 

4/2561 

ดร. อนพุนัธ์  กิจนิจชีวะ 4/4 / / / / 

นายกลุเวช เจนวฒันวทิย์ 4/4 / / / / 

นายแจน แดม ปีเดอร์เซ่น 4/4 / / / / 

 

การประชุมคณะกรรมการสรรหา และกาํหนดค่าตอบแทน 

ในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 2 ครัง้โดยสรุปได้ดังนีป้ระชุม  

รายช่ือคณะกรรมการ

รายช่ือคณะกรรมการ 

จาํนวนการ 

เข้าร่วมประชุม 
หมายเหตุ 

ดร. อนพุนัธ์  กิจนิจชีวะ 1/2 ดํารงตําแหน่งระหวา่งวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2560  

ถึงวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2561 

นายแจน แดม ปีเดอร์เซ่น 1/1 เข้ารับตําแหน่งตัง้แต่วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2561 
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5.3 ค่าตอบแทนกรรมการ 

สําหรับกรรมการท่านอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่กรรมการอิสระ แต่เป็นกรรมการท่ีได้รับการคดัเลือกและแต่งตัง้จากผุ้บริหารของบริษัท 

หรือเป็นกรรมการตวัแทนของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในรูปแบบอ่ืนจากการจ้างงานของ

บริษัท หรือจากตวัแทนผู้ถือหุ้นใหญ่แล้ว จะไมไ่ด้รับคา่ตอบแทนกรรมการ หรือ เบีย้ประชมุกรรมการ แตอ่ย่างใด  

 

“บริษทัมีนโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ทัง้ในส่วนของค่าตอบแทนกรรมการ และในส่วนของเบีย้ประชุม โดยจะ

กําหนดจ่ายให้เฉพาะ กรรมการอิสระของบริษัทที่มีอยู่ด้วยกนั 3 ท่านเท่านัน้ โดยค่าตอบแทนกรรมการประจําปีและเบี้ย

ประชุมในแต่ละครัง้เป็นไปตามอตัราทีกํ่าหนดไวใ้นแต่ละปี และไดร้บัการอนมุติัแลว้จากทีป่ระชุมผูถื้อหุน้” 

 

ในปี 2561 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี ้

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

ค่าตอบแทนกรรมการ 2561 
ค่าตอบแทนกรรมการ 

2560 

ค่าตอบแทน

ประจาํปี 

(บาท) 

ค่าเบีย้

ประชุมรวม 

(บาท) 

ค่าตอบแทน

ประจาํปี 

(บาท) 

ค่าเบีย้

ประชุมรวม 

(บาท) 

ดร.อนพุนัธ์  กิจนิจชีวะ 

กรรมการอิสระ                      

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

ประธานคณะกรรมการ 

สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

437,000.00 110,000.00 
 

437,000.00 56,000.00 

นายกลุเวช  เจนวฒันวทิย์ 

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทน 

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

นายแจน แดม ปีเดอร์เซ่น 

กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและ 

กําหนดคา่ตอบแทน 

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

นายกลุเวช เจนวฒันวทิย์ 2/2  

นายทาโมส ึ ทามากิ 1/2 ดํารงตําแหน่งระหวา่งวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2560ถึงวนัท่ี 

9 พฤษภาคม 2561 

นางแคโรไลน์ไพร์เออร์ 1/2 เข้ารับตําแหน่งตัง้แต่วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2561 
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5.4 การปฐมนิเทศกรรมการ 

บริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการท่ีเข้ารับตําแหน่งใหม่ เพ่ือให้กรรมการใหม่ได้รับทราบนโยบายธุรกิจ รวมทัง้ข้อมลูท่ี

เก่ียวข้อง เช่น โครงสร้างทนุ ผู้ ถือหุ้น ผลการดําเนินงาน ข้อมลูระบบตา่งๆ ท่ีใช้งานภายในบริษัท รวมทัง้กฎหมาย กฎเกณฑ์

ตา่งๆ ซึ่งเป็นข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์สําหรับการเป็นกรรมการ 

 

5.5 การพัฒนากรรมการ  

อันเป็นการพัฒนาความรู้เก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการ กฏระเบียบข้อบังคับ รวมถึงทักษะในการบริหารทั่วไป  

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมกรรมการเข้าร่วมฝึกอบรมทัง้ท่ีจดัโดย ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย สํานกังาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  

กรรมการ หัวข้อฝึกอบรม ปี 

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

นายอนพุนัธ์ 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 

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

Director Accreditation Program (DAP125/2016) 

2561 

2559 

นายกลุเวช เจนวฒันวทิย์ Director Certification Program (DCP 14/2002)  2545 

นายรักชยั สกลุธีระ Company Secretary Program CSP 811/2017 2560 

 

5.6 การสรรหากรรมการ 

 บริษัทจัดให้มีกระบวนการสรรหาและแต่งตัง้กรรมการท่ีมีความชดัเจนและโปร่งใส เพ่ือให้ได้กรรมการบริษัทท่ีมี

คณุสมบตัเิหมาะสมตามท่ีกําหนดไว้  

5.7 การประเมินผลตนเองของกรรมการ 

คณะกรรมการได้มีการประเมินผลตนเองของกรรมการทัง้คณะสําหรับการปฏิบตัิงานตามแนวทางกํากับดแูลกิจการของ

บริษัทจดทะเบียนท่ีกําหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จากผลการประเมินในภาพรวมในปี 2561 สรุปว่า

คณะกรรมการบริษัทปฏิบตัิหน้าท่ีเป็นไปตามความรับผดิชอบท่ีกําหนดด้วยคะแนน 4.5 จากคะแนนเตม็ 5 คะแนน หรือคิด

เป็นร้อยละ 90 (ปี 2560 4.1 จากคะแนนเตม็ 5 คะแนน หรือคดิเป็นร้อยละ 81) ผลการประเมนิจะได้นํามาใช้ในการวางแผน 

พฒันา บทบาทความรับผดิชอบของกรรมการ 



      บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จาํกัด (มหาชน)                      ข้อมูลประจาํปี 2561 

หน้า 53 ของ 93 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ   

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประเมนิผลการปฏิบตังิานโดยรวมผ่านการประเมนิตนเองซึ่งเป็นไปตามแนวปฏิบตัิ

ตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย    

ในปี 2561 จากผลการประเมนิตนเองสรุปวา่คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตังิานครบถ้วนตามกฏบตัรของ

คณะกรรมการตรวจสอบและข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยวา่ด้วยเร่ืองคณุสมบตัิและหน้าท่ีความ

รับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

5.8 การบริหารจัดการความเส่ียง 

คณะกรรมการจัดให้มีระบบบริหารจัดการความเส่ียงในทุกหน่วยงานของบริษัท เพ่ือป้องกันและจัดการความ

เส่ียงตามท่ีกําหนดไว้ในแผนการจัดการ พร้อมทัง้จัดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเส่ียง 

คณะกรรมการจึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ มีหน้าท่ีกํากับดแูล ติดตามและตรวจสอบการบริหาร

จดัการความเส่ียงตามท่ีกําหนด เพ่ือให้มัน่ใจวา่บริษัทมีการดําเนินการด้านการบริหารจดัการความเส่ียงอย่างเพียงพอและ

เหมาะสม 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแนวทางการบริหารความเส่ียงร่วมกับฝ่ายจัดการและผู้ตรวจสอบภายใน  

และมีความเห็นวา่บริษัทมีการบริหารจดัการความเส่ียงท่ีเพียงพอและเหมาะสม  

5.9 หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเพ่ือทําหน้าท่ีในการตรวจสอบความเพียงพอของระบบ

การควบคมุภายใน การติดตามผลการดําเนินงานของฝ่ายจัดการและการบริหารความเส่ียง หน่วยงานนีเ้ป็นหน่วยงาน

อิสระและรายงานผลโดยตรงกบัคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท    

5.10 เลขานุการบริษัท 

เพ่ือให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท

ครัง้ท่ี  3/2560 เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2560 ได้มีมติแต่งตัง้ให้ นายรักชัย สกุลธีระ ซึ่งดํารงตําแหน่งกรรมการบริหาร

ทางด้านการเงินของบริษัท ทําหน้าท่ีเป็นเลขานกุารบริษัท 

คุณสมบัติของเลขานุการบริษัท 

• มีความรอบรู้และเข้าใจในธรุกิจของบริษัท 

• เข้าใจบทบาทหน้าท่ีของเลขานกุารบริษัท 

• มีความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย  กฎระเบียบของสํานกังานก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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• ไมมุ่ง่หวงัผลประโยชน์สว่นตวัจากโอกาสทางธรุกิจของบริษัท รวมทัง้เก็บรักษาความลบัของบริษัทเป็นอย่างดี 

• มีมนษุยสมัพนัธ์ท่ีดี  มีความสามารถในการตดิตอ่ประสานงานกบัหน่วยงานตา่งๆ ทัง้ภายในและภายนอก  

• มีความรู้ด้านภาษาองักฤษเป็นอย่างดี 

 

ก. หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 

• จดัเตรียมระเบียบวาระการประชมุ เอกสารประกอบการประชมุคณะกรรมการ และการประชมุผู้ถือหุ้น  

• จดัการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทัง้ดแูลและประสานงานให้มีการ

ปฏิบตัติามวตัถุประสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท มตท่ีิประชมุคณะกรรมการ มตท่ีิประชมุผู้ถือหุ้น ตลอดจนกฎหมาย

และกฎระเบียบอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง  

• ดแูลการแตง่ตัง้ การเปล่ียนแปลงวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการ และจดทะเบียนการเปล่ียนแปลงกรรมการ

ตอ่เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง 

• จดัทําและเก็บรักษาเอกสารดงัตอ่ไปนี ้

(ก)  ทะเบียนกรรมการ 

(ข)  หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการและรายงานประจําปี        ของ

บริษัท 

(ค)  หนงัสือนดัประชมุผู้ถือหุ้น และรายงานการประชมุผู้ถือหุ้น 

• ดําเนินการให้กรรมการและผู้บริหารจดัทํารายงานการมีสว่นได้เสียตามท่ีกฎหมายกําหนด 

• เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร  

• จัดส่งสําเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนั  

ทําการนบัแตว่นัท่ีบริษัทได้รับรายงานนัน้ 

• ดําเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด 
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นโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 

   การใช้ข้อมลูภายในท่ียงัไม่ได้มีการเปิดเผยตอ่สาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ตอ่ตนเองญาตมิติรและเพ่ือน

ร่วมธุรกิจ เป็นการกระทําท่ีผิดกฎหมายท่ีเก่ียวกับหลกัทรัพย์ และผิดจรรยาบรรณ ซึ่งบริษัทฯได้กําหนดเป็นนโยบายโดยมี

ข้อห้ามมใิห้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังานทกุระดบัชัน้ รวมทัง้คนในครอบครัว ทําการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทโดยอาศยั

หรือใช้ข้อมลูของบริษัทท่ียงัไม่ได้เป็นข้อมลูสาธารณะ หรือเป็นข้อมลูของบริษัทท่ีมีสาระสําคญัท่ียังไม่ได้มีการเปิดเผยตอ่

สาธารณะ โดยมีเจตนาท่ีจะใช้ข้อมลุดงักล่าวไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ในการซือ้หรือขายหลกัทรัพย์ของบริษัท หรือ

บริษัทท่ีเก่ียวโยงกัน โดยอาจกระทําการซือ้หรือขายด้วยตนเองหรือผ่านให้ผู้ อ่ืนซือ้หรือขายในนามของตนก็ตาม ถือว่าเป็น

การกระทําท่ีผดิกฎหมายและผดิตามข้อห้ามของบริษัทอย่างร้ายแรง 

นโยบายการต่อต้านการทุจริต 

บริษัทมุง่มัน่และสง่เสริมในการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม  ยึดหลกัจริยธรรม  และการกํากบัดแูลกิจการ

ท่ีดี เพ่ือสร้างความยัง่ยืน ความรับผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อมอย่างตอ่เน่ือง   

เม่ือวนัท่ี 9 ตลุาคม 2558 บริษัทได้กําหนด “นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น” ซึ่งบงัคบัใช้กับพนักงานทุกคน

และตัวแทนของบริษัททั่วโลก นโยบายดังกล่าวกําหนดเก่ียวกับการห้ามมิให้เสนอหรือสัญญาว่าจะชําระเงินหรือโอน

ผลประโยชน์อ่ืนใด (ซึ่งรวมถึงการให้บริการ การให้ของขวญั การรับรองให้กบัเจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือหน่วยงานอ่ืนๆ) โดยมี

จุดประสงค์เพ่ือให้ได้รับหรือคงไว้ซึ่งผลประโยชน์ทางธุรกิจท่ีไม่เหมาะสม ข้อโดยรวมถึงการจ่ายชําระเงินหรือโอน

ผลประโยชน์ผา่นบคุคลท่ีสาม   

 ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมตัิในการประกาศเจตนารมย์เข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิ

ของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่  
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ความรับผิดชอบต่อสังคม 

บริษัทไทยโพลีอะคริลคิ จํากดั (มหาชน) มีนโยบายและความมุง่มัน่ในการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมตามหลกัการ

กํากบัดแูลกิจการท่ีดี และสง่เสริมให้พนกังานบริษัทเคารพกฎหมายและยึดมัน่ในจริยธรรม จรรยาบรรณ มีความรับผดิชอบ

ต่อความปลอดภยัในการทํางานของตนเองและของ เพ่ือนร่วมงาน  และรับผิดชอบต่อสงัคม ชุมชน และรักษาสิ่งแวดล้อม

แบบยั่งยืน ซึ่งบริษัทได้กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทในทิศทางเดียวกันกับท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยกําหนดในปี 2549 โดยได้แบง่หมวดหมูอ่อกเป็น 5 หมวด ซึ่งสามารถดรูายละเอียดท่ีครอบคลมุทกุเร่ืองดงักล่าว

ในหวัข้อ “การกํากบัดแูลกิจการท่ีดี”  

สําหรับหมวดความรับผิดชอบต่อสังคมดังที่ กล่าวข้างต้นแล้ว สามารถสรุปกิจกรรมความ

รับผิดชอบต่อสังคมดังนี:้- 

• การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม:   

คณะกรรมการบริษัทยึดมัน่ในหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการกํากับดแูลกิจการให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้ น

บริษัท พร้อมๆกบัสร้างความเป็นธรรมกบัผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย รวมทัง้การตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคลกูค้าด้วยการ

ผลติสนิค้าท่ีดีมีคณุภาพและปลอดภยัในการใช้งาน  

แม้แต่ในการแข่งขันทางการค้าบริษัทก็ได้กําหนดนโยบายในการด้านการแข่งขันอย่างเป็นธรรม (fairness 

competition) โดยให้ผู้บริหารและพนักงานปฎิบตัิตามหลกัจริยธรรมทางธรุกิจของบริษัท (Company’s Business Ethics / 

Code of Conducts) อย่างเคร่งครัด ซึ่งหลกัจริยธรรมดงักล่าวนีพ้นกังานทกุท่านผ่านการอบรมและลงนามรับทราบในการ

ปฎิบตันิบัตัง้แตว่นัแรกท่ีเร่ิมทํางานกบับริษัท 

• การเคารพต่อสิทธิมนุษยชนและการปฎิบตัต่ิอเพื่อนร่วมงานอย่างเป็นธรรม: 

คณะกรรมการบริษัทตลอดจนผู้บริหารตระหนักถึงความสําคญัของบุคลากรทุกท่าน โดยยอมรับและเคารพความ

แตกต่างของพนักงานไม่ว่าในเร่ืองเพศ หรือข้อจํากัดใดๆของพนักงานแต่ละท่าน ย่อมท่ีบริษัทจะพิจารณาเพียงสิทธิ

มนุษยชนท่ีทุกท่านจะต้องได้รับการปฎิบตัิจากบริษัทเท่าเทียมกัน โดยผู้บงัคบับญัชาจะต้องเคารพสิทธิมนุษยชนและให้

เกียรตแิละความเป็นธรรมแก่ผู้ใต้บงัคบับญัชาอย่างเสมอภาคไมป่ะปนเร่ืองเพศมาเป็นส่วนสําคญัในการพจิารณาความดี

ความชอบแต่ต้องพิจารณาตามผลการปฎิบัติงานความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี เป็นสําคญั ซึ่งหลกัเกณฑ์ดงักล่าวบริษัทได้

ยึดถือเป็นหลกัปฎิบตัิ หรือ Code of Conducts และ Compliance Practices ซึ่งพนักงานทุกระดบัชัน้ผา่นการอบรมและ

รับทราบแล้ว 

นอกจากนีบ้ริษัทยังกําหนดให้ผู้บริหารให้ความเท่าเทียมและความเป็นธรรม กับพนักงานทุกระดับชัน้ในการเปิด

โอกาสท่ีให้พนักงานท่ีมีความรู้ความสามารถได้รับการพัฒนาทักษะในการทํางานตามหลักเกณฑ์ท่ีต้องพิจารณาจาก
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พืน้ฐานความสามารถของบุคคลท่ีเหมาะสมกับคณุสมบตัขิองหน้าท่ีตําแหน่งในงานนัน้ๆโดยไม่มีการพิจารณาจากปัจจยั

อ่ืนท่ีไมพ่งึอยู่ในเกณฑ์พจิารณาแตอ่ย่างใด   

สําหรับในปีท่ีผา่นมาบริษัทได้รณรงค์โปรแกรมการฝึกอบรมเพิม่เสริมทกัษะในการทํางาน โดยเปิดโอกาสให้พนกังานท่ี

ประสงค์จะได้รับการฝึกอบรมการทํางานในด้านอ่ืนท่ีอาจเป็นงานท่ีแตกต่างจากหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีมีอยู่เดิม ซึ่ง

ปรากฎวา่มีพนกังานจํานวนมากได้ลงทะเบียนแสดงความประสงค์ในการรับการอบรมงานในตําแหน่งหน้าท่ีท่ีแตกต่างจาก

ท่ีทําอยู่ อาทิเช่น จากตําแหน่ง”พนักงานตรวจนับสินค้า” มาฝึกอบรมงานในหน้าท่ี “พนักงานตรวจสอบคณุภาพ” เป็นต้น 

ซึ่งนบัเป็นกิจกรรมเสริมทกัษะงานท่ีเป็นประโยชน์ทัง้ตอ่ตวัพนกังานเอง และตอ่บริษัทด้วยเช่นกนั 

 

• ความรับผิดชอบต่อความปลอดภยัในการทํางานของเพื่อนร่วมงาน การทํากิจกรรมเพื่อสังคม 

ชุมชน และการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมแบบย่ังยืน: 

(1) ความรับผิดชอบต่อความปลอดภยัในการทํางาน 

บริษัทถือเป็นนโยบายสงูสดุท่ีกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบัชัน้ของบริษัทจะต้องให้ความสําคญัและมีพนัธกิจใน

การดําเนินกิจการให้ทุกคนมีความปลอดภัยในการทํางานต่อตนเองและเพ่ือนร่วมงานทุกท่าน โดยการมีจิตสํานึก

ตลอดเวลาในการระแวดระวงั ประเมินขัน้ตอนในการปฎิบตัหิน้าท่ีท่ีตนเองจะทํางานหรือใช้ผู้ อ่ืนไปปฎิบตัิงานว่ามีความ

เส่ียงอะไรในขัน้แต่ละขัน้ตอนของการทํางานนัน้ๆหรือไม่อย่างไร การเอาใจใส่ดแูลพนักงานท่ีตนกํากับดแูล โดยเฉพาะ

พนักงานใหม่ท่ีมีอายุงานไม่เกินหน่ึงปีจะต้องได้รับการฝึกฝนให้เกิดความชํานาญในการทํางานให้เกิดความปลอดภัย

เสียก่อน รวมทัง้การตรวจสถานท่ีสม่ําเสมอเพ่ือให้แน่ใจได้ว่าได้ตรวจถ่ีถ้วนแล้ววา่อุปกรณ์เคร่ืองมือในการทํางานทกุชิน้อยู่

ในตําแหน่งและอยู่ในสภาพใช้งานได้ดีมีความปลอดภัยและไม่เป็นอุปสรรคในการทํางานให้ปลอดภัยจากสาหตท่ีุไม่ได้

คาดคดิมาก่อน  

 

(2) การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมแบบย่ังยืน: 

เช่นเดียวกบันโยบายและพนัธกิจท่ีกรรมการบริษัทได้ให้ความสําคญัในเร่ืองของความปลอดภยัในการทํางานแล้ว บริษัทยัง

ถือการดแูลสขุอนามยัและการดแูลรักษาสิง่แวดล้อมแบบยัง่ยืนเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายบริษัทท่ีรวมเอาไว้ด้วยกนั โดยเรียก

รวมกนัเป็น “นโยบายความปลอดภยัในการทํางาน อาชีวอนามยัและสิง่แวดล้อม” หรือเรียกช่ือย่อในภาษาองักฤษวา่ “SHE 

Policy” (Safety Healthy & Environment Policy) 
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นโยบายความปลอดภัยในการทาํงาน อาชีวอนามัย และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของ

บริษัท:  

กวา่สองทศวรรษแล้วท่ีบริษัทได้ยึดมัน่ในพนัธกิจท่ีมีกรอบแนวทางปฎิบตัโิดยสงัเขป ดงันี:้ 

 ปฎิบตัิตามกฎหมาย ข้อกําหนดท่ีประกาศใช้ในปัจจุบนัและในอนาคตท่ีเก่ียวกับการจัดการด้านความปลอดภยัในการ

ทํางาน อาชีวอนามยั ตามมาตรฐาน มอก. 18001 และระบบการจดัการสิง่แวดล้อม ISO 14001 และหลกัเกณฑ์กฎระเบียบ

ข้อบังคับต่างๆทีรับจากกลุ่มธุรกิจ อาทิเช่นบริษัท ลูไซด์อินเตอร์แนทชั่นแนล (Lucite International) และบริษัท เอ็มซีซี 

(MCC) โดยนําหลกัเกณฑ์มาจัดทําเป็นมาตรฐานพืน้ฐานสว่นหนึ่งของนโยบายหลกัของความปลอดภยั อาชีว อนามยัและ

สิง่แวดล้อมดงักลา่ว 

 ดําเนินการประเมนิความเส่ียงและกําหนดแนวทางบรรเทาความเส่ียง(Risk Assessment & Risk Mitigation ActionsPlan) 

เพ่ือป้องกันและกําหนดแนวทางควบคมุเพ่ือบรรเทาผลกระทบใดๆท่ีอาจเกิดขึน้จากอุบตัิเหต ุท่ีทําให้เกิดการบาดเจ็บ โรค

จากการทํางาน หรือมลพษิท่ีสง่ผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมท่ีเป็นอนัตรายตอ่พนกังาน ชมุชน 

 กําหนดให้มีมาตรฐานในการทํางานความปลอดภัย อาชีวอนามยัและสิง่แวดล้อมให้ครอบคลมุถึงผู้ รับเหมา  ผู้มีสว่นได้เสีย 

รวมทัง้ผู้ ท่ีมาตดิตอ่ในสถานทีทําการของบริษัทให้ปฎิบตัภิายใต้นโยบายและกฎระเบียบขององค์การอย่างเคร่งครัด 

 ปฎิบตัติามมาตรฐานในการกําจัดและทิง้ของเสีย และกําหนดมาตรการในการลดของเสียภายในสถานประกอบการให้น้อย

ท่ีสดุ รวมถึงการใช้ทรัพยากร และนํา้อย่างมีประสทิธิภาพ โดยให้มีการจดัทําวตัถปุระสงค์และกําหนดเปา้หมาย 

 จัดให้มีการประเมินผลงานประจําปีของพนกังานทุกคนโดยพิจารณาจากความร่วมมือในการปฎิบตัติามกฎระเบียบและ

นโยบายความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสิง่แวดล้อม 

 กําหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามยัและสิง่แวดล้อม และให้ถือเป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบ

ของพนกังานทกุคนทัง้ในเวลาทํางานและนอกเวลาทํางาน  

 บริษัทพร้อมท่ีจะสง่เสริมการสร้างอปุนิสยัและจิตสํานึกให้พนกังานมีความรู้ และทกัษะในการทํางานให้เกิดความปลอดภัย 

ดแูลสขุอนามยัและรักษาสิง่แวดล้อม 

 ยึดมัน่ในความรับผดิชอบในการพฒันาผลติภณัฑ์ท่ีมีความปลอดภยัตอ่ผู้ใช้และเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมเสมอ 
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• ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
บริษัทให้ความสําคญัตอ่ความปลอดภยัสขุภาพและสิง่แวดล้อม โดยถือเป็นเร่ืองสําคญัท่ีกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

หรือผู้มาเย่ียมเยือนท่ีมีกิจธุระติดต่อกับบริษัท จะต้องปฏิบตัิตามกฎระเบียบความปลอดภยัฯ ตามนโยบายของบริษัท ซึ่ง

กําหนดไว้ดงัตอ่ไปนี ้

บริษัทฯ ถือวา่งานด้านความปลอดภยัฯ เป็นสว่นหนึ่งของธรุกิจและเป็นความรับผิดชอบท่ีมีตอ่สงัคมท่ีต้องนําสู่

การปฏิบตักิลา่วคือ      

1) ปฏิบตัติามกฏหมาย ข้อกําหนด ท่ีประกาศใช้อยู่ทัง้ในปัจจุบนัและอนาคต ดําเนินการพฒันาระบบการจัดการอาชีวอนามยั

และความปลอดภยัตามมาตรฐาน มอก. 18001ระบบการจดัการสิง่แวดล้อม ISO14001และหลกัปฏิบตัขิองกลุม่ธรุกิจ โดย

นํากฎเกณฑ์ข้อกําหนดมาจดัทําเป็นมาตรฐานขัน้ต่ําในการดําเนินงาน  

2) ดําเนินการลดความเส่ียง ป้องกันและควบคุมอันตราย การบาดเจ็บ โรคจากการทํางาน มลพิษด้านสิ่งแวดล้อม  และ

หลีกเล่ียงความเส่ียงท่ีอาจมีผลกระทบตอ่พนกังาน ผู้เก่ียวข้อง รวมถึงชมุชน    

3) ดําเนินการปอ้งกนัการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยจากการทํางาน ตามวตัถปุระสงค์ เปา้หมาย  

4) ปฏิบตัิตามมาตรฐานในการทิง้หรือกําจดัของเสีย และลดของเสียให้มีปริมาณน้อยท่ีสดุ รวมถึงใช้ทรัพยากร พลงังาน นํา้ 

อย่างมีประสทิธิภาพ   

5) จัดให้มีมาตรฐานความปลอดภัย สขุภาพและสิ่งแวดล้อม สําหรับผู้ รับเหมาและ/หรือผู้มาติดต่อ โดยดําเนินการภายใต้

นโยบายและกฎระเบียบขององค์กร      

6) ให้ความร่วมมือและดําเนินการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร นโยบายถึงพนกังาน บคุคลภายนอกทัง้ภาคราชการ เอกชน  

7) จดัให้มีการพจิารณาผลงาน ด้านความร่วมมือในการปฏิบตัิตามกฎระเบียบความปลอดภยั สขุภาพและสิง่แวดล้อม โดยถือ

เป็นห้วข้อหลกัในการประเมนิผลงานประจําปีของพนกังานทกุคน 

8) กําหนดหน้าท่ีรับผดิชอบด้านความปลอดภัย สขุภาพและสิง่แวดล้อม ให้ถือเป็นความรับผดิชอบของผู้บริหาร และพนกังาน

ทกุคนทัง้ในเวลาทํางานและนอกเวลาทํางาน     

9) สง่เสริม สนับสนนุและพฒันาความรู้ความสามารถ โดยจดัการฝึกอบรมให้ความรู้และปลกูฝังจิตสํานึก  

10) ยึดมัน่ตอ่ความรับผดิชอบในการพฒันาผลติภณัฑ์ต้องมีความปลอดภยัตอ่ผู้ใช้ และสิง่แวดล้อมตลอดวงจรอายขุอง

ผลติภณัฑ์ 

11) จดัสรรทรัพยากรท่ีจําเป็นอย่างเหมาะสม เพ่ือให้การดําเนินงานสอดคล้องกบันโยบาย วตัถปุระสงค์และเปา้หมาย  

12) พฒันาปรับปรุงอย่างตอ่เน่ืองในด้านความปลอดภยั สขุภาพและสิง่แวดล้อม 
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การบริหารงานด้านความปลอดภัย สขุภาพและสิ่งแวดล้อมของบริษัท อยู่ภายใต้การกํากับดแูลของคณะกรรมการความ

ปลอดภัย อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการทํางานซึ่งจัดตัง้ขึน้ในรูปแบบของคณะกรรมการท่ีได้รับมอบหมาย ทํา

หน้าท่ีกํากบัดแูล กําหนดนโยบาย วตัถุประสงค์ เป้าหมายและจัดทําแผนการปรับปรุงงานประจําปีอย่างต่อเน่ือง รวมถึง

การตดิตามและประเมนิผลงาน 

บริษัท ได้ผ่านการตรวจสอบและได้การรับรองมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (มอก.

18001:2554) และได้รับการรับรองระบบการจดัการสิ่งแวดล้อม (ISO14001:2015)อนัเป็นการยืนยนัถึงการดําเนินธุรกิจท่ี

ให้ความสําคญัตอ่ความปลอดภยั สขุภาพและสิง่แวดล้อมของพนกังานและผู้เก่ียวข้องทกุคน  

ต่อไปนีเ้ป็นตัวอย่างกิจกรรมที่บริษัทได้ดาํเนินการในช่วงเวลาที่ผ่านมา 

1. การตรวจวัดด้านอาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทาํงานและส่ิงแวดล้อมภายนอก 

บริษัท ได้ดําเนินการตรวจวดัสภาพแวดล้อมในการทํางานประจําปี พ.ศ. 2561 เพ่ือเฝา้ระวงัปัญหาด้านอาชีวอนามยัให้กับ

พนกังาน  และปัญหาสิง่แวดล้อมท่ีอาจมีผลกระทบตอ่ชมุชน 

2. การตรวจสุขภาพประจาํปีให้แก่พนักงาน 

บริษัท ได้ดําเนินการตรวจสขุภาพประจําปีให้กับพนักงาน เม่ือวนัท่ี 29 พฤจิกายน พ.ศ. 2561 เพ่ือเป็นการเฝ้าระวงัปัญหา

ด้านสขุภาพท่ีอาจเกดิขึน้แก่พนกังาน 

3. การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน 

 3.1 แผนฉุกเฉินกรณีสารเคมีหกร่ัวไหล 

 วนัท่ี 31ตลุาคม พ.ศ. 2561บริษัท ได้ฝึกซ้อมแผนฉกุเฉินกรณีสารเคมีร่ัวไหล ท่ีบริเวณพืน้ท่ีขนถ่ายสารเคมี จากรถ

 ขนสง่เพ่ือนํา เข้าถงัเก็บ    

 3.2 การอบรมดับเพลิงขัน้ต้น และการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจาํปี 

 วนัท่ี 26 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริษัท ได้ฝึกอบรมการดบัเพลิงขัน้ต้น และ วนัท่ี 27 ธันวาคม ได้จัดฝึกซ้อมแผน

 อพยพหนีไฟประจําปี พ.ศ. 2561โดยทีมวิทยากรจาก หน่วยบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลบ้านแพ้ว จังหวัด

 สมทุรสาคร 

ส่ิงแวดล้อมต่อชุมชนและสังคมโดยรวม    

บริษัทให้ความใส่ใจกบัเพ่ือนบ้านอย่างสม่ําเสมอ คอยสอดสอ่งดแูลไมใ่ห้เกิดเหตเุดือดร้อนรําคาญแก่เพ่ือนบ้านและชุมชน

บริเวณโดยรอบอีกทัง้ยงัจดัให้มีกิจกรรมให้ความรู้แก่นกัเรียนแก่โรงเรียนท่ีอยู่บริเวณใกล้เคียงอย่างตอ่เน่ือง 
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การร่วมพัฒนาชุมชน  

ชมุชนและสงัคม บริษัทยงัคงดําเนินธรุกิจท่ีเป็นประโยชน์ตอ่เศรษฐกิจ  สงัคมและชมุชนท่ีบริษัทตัง้อยู่   โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

การเพิ่มโอกาสในการศึกษาและพฒันาศกัยภาพของเยาวชน ทัง้ด้านกีฬา  การสรรค์สร้างนวตักรรม วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีรวมถึงการร่วมมือกบัชมุชนและหน่วยงานราชการในการปอ้งกนัการดําเนินการใด ๆ  ท่ีอาจเป็นอนัตรายหรืออาจ

สง่ผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม 

 

การจัดกิจกรรมเพ่ือสังคม ชุมชน 

ตลอดระยะเวลากวา่สองทศวรรษท่ีบริษัทดําเนินกิจการในเขตกระทุ่มล้ม จงัหวดันครปฐม ได้ผลติผลติภณัฑ์ท่ีมีคณุภาพดีมี

ประโยชน์ท่ีจําหน่ายทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ นํารายได้และใช้แรงงานไทยกวา่สามร้อยคน ผู้บริหารรวมทัง้พนักงาน

บริษัทได้มีส่วนสําคัญในการทํากิจกรรมเพ่ือสังคมและชุมชนทุกๆปีและอย่างต่อเน่ืองในด้านต่างๆ เช่นการจัดทุนเพ่ือ

การศกึษาและพฒันาศกัยภาพความรู้ให้เยาวชนและนกัเรียนเรียนดีแตมี่ฐานะยากจน การสนบัสนนุด้านกีฬาต่างๆ การจัด

ประกวดสร้างสรรค์นวตักรรมทางวทิยาศาตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนให้ความร่วมมือสนบัสนนุกบัทางหน่วยราชการในการ

ปอ้งกนัแรงงานและเยาวชนให้ห่างไกลจากยาเสพตดิ เป็นต้น 
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1.  โครงการสําคัญสําหรับชุมชนและสังคมภายในบริษัทของปี 2561 

12 มกราคม 2561มอบทุนการศกึษา 

บริษัทไทยโพลีอะคริลิคจํากัด (มหาชน) ได้มอบทนุการศึกษาให้กบันกัเรียนในระดบัชัน้อนุบาลถึงมธัยมศกึษาตอนต้นและ

ถ่ายรูปร่วมกบัผอ.สญชยัรัศมีแจ่มโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้มเน่ืองในโอกาสวนัเดก็แห่งชาต ิ

 

เดือนมกราคม - มิถุนายน 2561  

"โครงการการบริหารจัดการพลังงานและเทคโนโลยีสีเขียวด้วย Resources Data Analytic" 

บริษัทได้รับคดัเลือกจากกรมสง่เสริมอตุสาหกรรมเข้าร่วมกิจกรรมโครงการการบริหารจดัการพลงังานและเทคโนโลยีสีเขียว

ด้วย Resources Data Analytic ภายใต้โครงการเพิม่ศกัยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้าสูอ่ตุสาหกรรม 4.0 

ประจําปีงบประมาณ 2561 โดยร่วมกบักองพฒันาดจิิทลัอตุสาหกรรมกรมสง่เสริมอตุสาหกรรมประกอบด้วย 

 

ระหว่างเดือนเมษายนเดือนพฤศจกิายนและเดือนธันวาคม 2561 " กิจกรรมส่งเสริมการขับข่ีอย่างปลอดภัย"ซึ่ง

ประกอบด้วย 

1.  กิจกรรมรณรงค์เมาไม่ขบัในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหมเ่พ่ือให้พนกังานตระหนกัถึงการขบัข่ีอย่างปลอดภยั 

2.  กิจกรรมรณรงค์การสวมหมวกนิรภยัและคาดเขม็ขดันิรภยัในการขบัข่ีรถจกัรยานยนต์และรถยนต์อย่างปลอดภยัและ 

     ถกูวธีิ 

 

เดือนพฤษภาคม 2561  

กิจกรรมสนับสนุนการศกึษาบุตรของพนักงาน 

บริษัทตระหนักถึงความสําคญัของการศึกษาและมีการสนับสนุนทุนการศึกษาสําหรับบุตรพนักงานของบริษัทโดยมีการ

มอบรางวลัให้กับนักเรียนในระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี1 ถึงระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.)ซึ่งในปี 2561 มีบุตรของ

พนกังานเข้าเกณฑ์คณุสมบตัจํิานวน 10 คน 

เดือนพฤษภาคมและตุลาคม 2561 

โครงการมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิในสถานประกอบกิจการ(มยส.)  

บริษัทไทยโพลีอะคริลิคจํากัด (มหาชน) ร่วมกิจกรรมกับสภ.โพธ์ิแก้วโดยใช้แนวทางการรณรงค์ตามแนวทางมาตรฐานการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ(มยส.) รณรงค์เก่ียวกับปัญหายาเสพติดและให้ความรู้เร่ืองยา

เสพตดิและแนวทางการปอ้งปราบยาเสพตดิในสถานประกอบกิจการ 
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เดือนพฤษภาคมและกรกฎาคม 2561 

โครงการการสร้างแนวร่วมปฏบัิตขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 

ซึ่งเป็นกิจกรรมตอ่เน่ืองขยายจากการได้รับรองจากโครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการ

ทจุริตเม่ือปี 2560    

โดยกิจกรรมในปี 2561 นีเ้ป็นการมุ่งเน้นในเร่ืองของการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวข้องกับ 

1.  นโยบายการตอ่ต้านการทจุริต/คอร์รัปชัน่ซึ่งกําหนดไว้อย่างชดัเจนและครอบคลมุถึงตวัแทนบริษัทฯผู้บริหารและ                                           

     พนกังานทกุฝ่ายทกุระดบั 

2.  ช่องทางการร้องเรียนท่ีเก่ียวข้องกบัพฤตกิรรมทจุริต/คอร์รัปชัน่ซึ่งรวมถึงการลกัขโมยการมีผลประโยชน์ขดักนัและการให้

สนิบน 

3.  นโยบายการจัดการข้อร้องเรียนและสอบสวนพฤติกรรมทุจริต/คอร์รัปชั่นอย่างเป็นระบบโดยข้อมูลทัง้หมดจะเป็น

ความลบัให้ความเป็นธรรมคุ้มครองพนกังานและไมมี่ผลกระทบตอ่การทํางาน 

วันที่ 7 กรกฎาคม 2561  

"การแข่งขันฟุตบอลกระทุ่มล้มคัพต้านยาเสพตดิครัง้ที่ 4" ณ สนามฟุตบอลเทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม 

บริษัทจดัสง่พนกังาน 1 ทีมจํานวน 10 คนร่วมกิจกรรมกีฬาฟตุบอลกบัเขตชุมชนและเทศบาลเมืองกระทุ่มล้มซึ่งมีทัง้ภาครัฐ

และภาคเอกชนร่วมกนัโดยมีทีมเข้าร่วมการแขง่ขนัจํานวน 11 ทีมเข้าร่วมกิจกรรมในครัง้นี ้

วันที่ 24  กรกฎาคม 2561  

"กจิกรรมถวายเทยีนพรรษาสืบสานพุทธศาสนา" 

บริษัทตระหนกัถึงความสําคญัทางพระพทุธศาสนาร่วมกบัผู้บริหารและพนกังานถวายเทียนพรรษาและมอบจตปัุจจยัเคร่ือง

ไทยทานให้แก่วดันครชุ่มช่ืนในเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งเป็นวนัสําคญัและท่ีเล่ือมใสของชมุชนกระทุ่มล้ม 

เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561 

"กิจกรรมเปิดท้ายขายของเพ่ือโรงเรียนของฉัน"   

ผู้บริหารและพนักงานร่วมนําเสือ้ผ้าเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและของใช้ในชีวิตประจําวนัมาขายเพ่ือนําเงินทัง้หมดท่ีได้จากการขาย

ของบริจาคในครัง้นีม้อบเป็นเป็นทนุการศกึษาแก่นกัเรียนโรงเรียนบ้านคะนาสามคัคีต.ห้วยสําราญอ.ขขุนัธ์จ.ศรีสะเกษโดย

นางสาวเดือนพรเพ็ชรพนักงานฝ่ายผลิตเป็นตวัแทนบริษัทนําไปมอบให้กับนายสรุงค์โพชนิกรผู้ อํานวยการโรงเรียนบ้านคะ

นาสามคัคี 

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 

กิจกรรมโครงการส่งเสริมและให้ความรู้เก่ียวกับแปรรูปแผ่นอะคริลิค 

คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้มเข้าศึกษาดงูานเก่ียวกับการแปรรูปอะคริลิคและประโยชน์การใช้งานจาก

แผน่อะคริลคิ ณ ห้อง Technical Center  จํานวน 20 คนในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2  
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โดย คณุวทิยา  มงคลขจิต  ผู้จดัการฝ่ายเทคนิคอลเซ็นเตอร์เป็นผู้ดําเนินโครงการฯ 

ระหว่างเดือนธันวาคม 2561  บริษัทจัดกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพตดิประจาํปี 2561 จดัให้มีการแขง่ขนักีฬาประเภท

ตา่งๆเช่น ฟตุบอล ตะกร้อ ปิงปอง แชร์บอล วตัถปุระสงค์เพ่ือให้พนกังานห่างไกลยาเสพตดิและให้มีความสามคัคีในหมู่

คณะโดยมีพนกังานเข้าร่วมกิจกรรมฟตุบอลชาย 77 คนฟตบุอลหญิง 22 คนตะกร้อ 12 คนปิงปอง 40  คนแชร์บอลหญิง 

22 คนเข้าร่วมกิจกรรมในครัง้นี ้

 

รายการระหว่างกัน 

รายการทีเ่ก่ียวโยงกันกับบริษัทในเครือข่าย 

บริษัทมีรายการทําธรุกิจท่ีเก่ียวโยงกัน ซึ่งเป็นรายการท่ีเกิดขึน้จากการซือ้และขายผ่านตวัแทนบริษัทในเครื่อข่ายในการทํา

ธุรกรรมต่างประเทศบางรายการซึ่งถือเป็นการดําเนินธุรกิจตามปรกติทั่วไป โดยรายการท่ีเก่ียวโยงกันส่วนใหญ่จะเป็น

รายการซือ้วตัถดุบิท่ีใช้ในการผลติ เช่น MMA ท่ีเป็นวตัถดุบิหลกัในการผลติแผน่อะคริลคิ โดยท่ีราคาเป็นไปตามราคาตลาด

ซึ่งมีเง่ือนไขทางการค้าเช่นเดียวกับการซือ้วตัถุดบิโดยทัว่ไป ซึ่งสามารถหาข้อมลูทัง้ด้านราคาและเง่ือนไขจากแหล่งอ่ืนมา

เปรียบเทียบได้ ซึ่งการตดิตามราคาตลาดของวตัถดุบิดงักลา่วนีไ้ด้มีการตดิตามข้อมลูจากทัง้ในและตา่งประเทศทัง้จากฝ่าย

จดัการด้านการจดัซือ้ของบริษัท และมีการตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมลูราคาตลาดจากคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ง

เป็นกรรมการอิสระของบริษัทผา่นผู้ตรวจสอบบญัชีอีกด้วย ทัง้นีเ้พ่ือให้เกิดตวามมัน่ใจได้วา่ราคาซือ้ขายของรายการท่ีเก่ียว

โยงกันนีทํ้าด้วยความยุติธรรมภายใต้ความเป็นอิสระในขบวนการจดัซือ้จัดหาวัตถุดิบ (fairness at the arm ‘s length) 

รายการธรุกิจท่ีบริษัททําร่วมกบับคุคลหรือนิตบิคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัระหว่างปี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 สามารถสรุป

ได้ดงัตอ่ไปนี ้

การควบคุมและนโยบายในการทาํรายการระหว่างกัน 

รายการค้าท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันประกอบด้วย รายการค้ากับบริษัทในกลุ่ม Lucite บริษัทในกลุ่ม 

Mitsubishi Chemical Corporation (MCC) และ บริษัท เอเซียติก๊ อะคริลคิ จํากดั  

ในปีระหวา่งปี บริษัทฯมีรายการธรุกิจท่ีสําคญักับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั รายการธรุกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไข

ทางการค้าและเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหวา่งบริษัทฯ และบคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันเหล่านัน้ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ 

โดยสามารถสรุปได้ดงันี ้
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รายการธุรกิจกับกิจการที่เก่ียวข้องกัน สําหรับปีสิน้สุดวันที่31 ธันวาคม 2561(หน่วย : ล้านบาท) 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์ 
ลักษณะของ

รายการ 

มูลค่าของ

รายการ 

นโยบายราคา ความจาํเป็น 

สมเหตุสมผล 

บจ. ลไูซท์ อินเตอร์เนชัน่แนล (เชียงไฮ) 

เทรดดิง้  

ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกนัคือ บริษัท Lucite International 

UK Overseas Holdco1 Limited 

คา่บริการจ่าย 2.31 ราคาตามสญัญาและราคาท่ีตกลง

ร่วมกนั  

ขยายธรุกิจในประเทศจีน 

บจ. ลไูซท์ อินเตอร์เนชัน่แนล โคเลีย ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกนัคือ บริษัท Lucite International 

UK Overseas Holdco1 Limited 

คา่บริการจ่าย                               

 

2.45 ราคาตามสญัญาและราคาท่ีตกลง

ร่วมกนั 

ขยายธรุกิจในประเทศ

เกาหลี 

บจ.ลไูซท์ อินเตอร์เนชัน่แนล ยเูค (ดาร์

เวน) 

ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกนัคือ บริษัท Lucite International 

UK Overseas Holdco1 Limited 

คา่บริการจ่าย      0.41 ราคาตามสญัญาและราคาท่ีตกลง

ร่วมกนั  

ขยายธรุกิจในประเทศ

ยไูนเตด็คงิดอม 

บจ.ลไูซท์ อินเตอร์เนชัน่แนลเจแปน ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกนัคือ บริษัท Lucite International 

UK Overseas Holdco1 Limited 

ซือ้วตัถดุบิ         

 

0.25 ราคาท่ีตกลงร่วมกนัซึ่งอ้างอิงราคา

ตลาด 

คณุภาพ และ ปอ้งกนั

วตัถดุบิขาดแคลน 

บจ.ลไูซท์ อินเตอร์เนชัน่แนลสงิค์โปร (พี 

ที อี) 

ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกนัคือ บริษัท Lucite International 

UK Overseas Holdco1 Limited 

คา่บริการจ่าย 0.16 ราคาตามสญัญาและราคาท่ีตกลง

ร่วมกนั  

ขยายธรุกิจในประเทศ

สงิค์โปร 

บจ.ไทย เอ็มเอ็มเอ  บริษัท มซิูบชิิ  เคมคิลั คอร์ปอเรชัน่ ซือ้วตัถดุบิ 

 

588.39 

 

ราคาท่ีตกลงร่วมกนัซึ่งอ้างอิงราคา

ตลาด 

คณุภาพ และ ปอ้งกนั

วตัถดุบิขาดแคลน 

บจ.ไดอะโพลีอะคริเลต  บริษัท มซิูบชิิ เคมคิลั คอร์ปอเรชัน่ ซือ้วตัถดุบิ 17.85 ราคาท่ีตกลงร่วมกนัซึ่งอ้างอิงราคา

ตลาด 

คณุภาพ และ ปอ้งกนั

วตัถดุบิขาดแคลน 
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ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เก่ียวข้องกัน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561(หน่วย: ล้านบาท 

 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการ 
มูลค่าของ

รายการ 

นโยบายราคา ความจาํเป็น 

สมเหตุสมผล 

บจ. ลไูซท์ อินเตอร์เนชัน่แนล (เชียงไฮ) เทรดดิง้  ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกนัคือ บริษัท Lucite International UK 

Overseas Holdco1 Limited 

เจ้าหนีอ่ื้น 1.38 ราคาตามสญัญาและ

ราคาท่ีตกลงร่วมกนั  

ขยายธรุกิจใน

ประเทศจีน 

บจ. ลไูซท์ อินเตอร์เนชัน่แนล โคเลีย ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกนัคือ บริษัท Lucite International UK 

Overseas Holdco1 Limited 

เจ้าหนีอ่ื้น                              

 

1.09 ราคาตามสญัญาและ

ราคาท่ีตกลงร่วมกนั  

ขยายธรุกิจใน

ประเทศเกาหลี 

บจ.ลไูซท์ อินเตอร์เนชัน่แนล ยเูค (ดาร์เวน) ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกนัคือ บริษัท Lucite International UK 

Overseas Holdco1 Limited 

เจ้าหนีอ่ื้น                             0.12 ราคาตามสญัญาและ

ราคาท่ีตกลงร่วมกนั  

ขยายธรุกิจใน

ประเทศยไูนเตด็    

คงิดอม 

บจ.ลไูซท์ อินเตอร์เนชัน่แนลสงิค์โปร (พี ที อี) ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกนัคือ บริษัท Lucite International UK 

Overseas Holdco1 Limited 

เจ้าหนีอ่ื้น 0.01 ราคาตามสญัญาและ

ราคาท่ีตกลงร่วมกนั  

ขยายธรุกิจใน

ประเทศสงิค์โปร 

บจ.ไทย เอ็มเอ็มเอ บริษัท มซิูบชิิ  เคมคิลัคอร์ปอเรชัน่ เจ้าหนีก้ารค้า 197.98 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั

ซึ่งอ้างอิงตามราคา

ตลาด 

คณุภาพ และ 

ปอ้งกนัวตัถดุบิ 

ขาดแคลน 

บจ. ไดอะโพลีอะคริเลต  บริษัท มซิูบชิิ  เคมคิลั  เจ้าหนีก้ารค้า 6.41 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั

ซึ่งอ้างอิงตามราคา

ตลาด 

คณุภาพ และ 

ปอ้งกนัวตัถดุบิ 

ขาดแคลน 
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ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับรายการที่เก่ียวโยงกัน 

ตอ่รายการท่ีเก่ียวโยงกนันี ้คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นและร้องขอให้ผู้ตรวจสอบบญัชียืนยนัวา่การกําหนดราคาซือ้

ขายวัตถุดิบและรายการต่างๆท่ีเก่ียวโยงกันนัน้มีความเป็นธรรมหรือไม่ ซึ่งทางคณะผู้ตรวจสอบบัญชีแห่งสํานักงาน

ตรวจสอบบญัชี EY ได้ยืนยันวา่ราคาซือ้ขายท่ีเก่ียวโยงกันกําหนดตามกฎเกณฑ์ท่ีเป็นธรรม อย่างไรก็ตามคณะกรรมการ

ตรวจสอบได้ขอให้ทางผู้ตรวจสอบบัญขีของสํานักงาน EY ได้เน้นการตรวจสอบรายการดังกล่าวนีไ้ปท่ีสมมติฐานท่ีใช้

กําหนดราคาซือ้ขายระหวา่งกนัวา่มีความถกูต้องเป็นธรรมหรือไมอ่ย่างไร 
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ส่วนท่ี 3 

ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 
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ณ วนัที� ณ วนัที� ณ วนัที�

31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 198,395,426        314,526,252        238,592,078        

เงินลงทุนชั�วคราว - เงินฝากประจาํ 1,152,032             1,137,951             1,122,668             

ลูกหนี� การคา้และลูกหนื�อื�น 285,787,188        263,784,087        239,267,074        

สินคา้คงเหลือ 114,782,979        116,053,293        115,459,857        

สินทรัพย์หมนุเวยีนอื�น 11,304,004          11,917,225          13,428,172          

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 611,421,629        707,418,808        607,869,849        

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 265,180,506        268,955,616        376,259,748        

สินทรัพย์ไมม่ตีวัตน - ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 747,868                405,466                430,821                

สินทรัพย์ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 11,891,751          1,603,533             1,142,056             

สินทรัพย์ไมห่มนุเวยีนอื�น 303,018                303,018                284,017                

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 278,123,143        271,267,633        378,116,642        

รวมสินทรัพย์ 889,544,772        978,686,441        985,986,491        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ� งของงบการเงินนี�

งบแสดงฐานะการเงนิ  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 – 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จาํกัด (มหาชน)                      ข้อมูลประจาํปี 2561 

หน้า 70 ของ 93 

 

ณ วนัที� ณ วนัที� ณ วนัที�

31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559

หนี�สินและส่วนของผู้ ถือหุ้น

หนี�สินหมุนเวียน

เจา้หนี� การคา้และเจา้หนี� อื�น 321,169,549        317,790,878        275,565,205        

สว่นของหนี� สินตามสัญญาเชา่การเงินที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ� งปี 524,832                840,875                1,391,045             

ภาษีเงินไดค้า้งจา่ย -                             13,866,804          7,796,412             

หนี� สินหมนุเวยีนอื�น 7,075,989             11,865,901          7,786,650             

รวมหนี�สินหมุนเวียน 328,770,370        344,364,458        292,539,312        

หนี�สินไม่หมุนเวียน

หนี� ตามสัญญาเชา่การเงิน - สุทธิจากสว่นที�ถึง

   กาํหนดชาํระภายในหนึ� งปี 872,763                1,397,595             2,280,732             

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 26,246,395          23,354,340          22,933,220          

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 27,119,158          24,751,935          25,213,952          

รวมหนี�สิน 355,889,528        369,116,393        317,753,264        

ส่วนของผู้ ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน

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

   ทุนออกจาํหนา่ยและชาํระเต็มมลูคา่แลว้

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

สว่นเกนิมลูคา่หุ้นสามญั 233,350,000        233,350,000        233,350,000        

กาํไรสะสม

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

   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 166,655,244        242,570,048        301,233,227        

รวมส่วนของผู้ ถือหุ้น 533,655,244        609,570,048        668,233,227        

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ ถือหุ้น 889,544,772        978,686,441        985,986,491        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ� งของงบการเงินนี�

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 – 2561 
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2561 2560 2559

กําไรขาดทนุ:

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 1,148,502,349             1,128,233,491             1,010,155,449            

รายไดค้า่บริการ 519,375                        1,018,050                     20,314,418                 

รายไดอ้ื�น

   รายไดจ้ากการขายเศษซาก 14,050,610                   14,869,183                   11,236,068                 

   กาํไรจากการขายที�ดินและอุปกรณ์ 1,959                             127,135,099                -                                    

   อื�น ๆ 4,390,553                     4,078,347                     5,332,897                    

รวมรายได้ 1,167,464,846             1,275,334,170             1,047,038,832            

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและบริการ 1,097,350,426             1,056,297,696             828,653,941               

คา่ใชจ้า่ยในการขายและจดัจาํหนา่ย 37,811,732                   45,415,933                   47,210,599                 

คา่ใชจ้า่ยในการบริหาร 81,483,626                   94,835,611                   84,268,946                 

รวมค่าใช้จ่าย 1,216,645,784             1,196,549,240             960,133,486               

กําไร (ขาดทนุ) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษเีงินได้ (49,180,938)                 78,784,930                   86,905,346                 

คา่ใชจ้า่ยทางการเงิน (69,967)                         (135,697)                       (148,826)                     

กําไร (ขาดทนุ) ก่อนผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษเีงินได้ (49,250,905)                 78,649,233                   86,756,520                 

คา่ใชจ้า่ยภาษีเงินได้ 10,187,795                   (15,812,412)                 (17,399,527)                

กําไร (ขาดทนุ) สําหรับปี (39,063,110)                 62,836,821                   69,356,993                 

กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื�น:

รายการที�จะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - สุทธิจากภาษีเงินได้ (401,694)                       -                                      -                                    

กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี (401,694)                       -                                      -                                    

กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี (39,464,804)                 62,836,821                   69,356,993                 

กําไรต่อหุ้น

กาํไร (ขาดทุน) ตอ่หุ้นขั�นพื�นฐาน (0.32)                              0.52                               0.57                              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ� งของงบการเงินนี�

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สําหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 – 2561 
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ทุนออก

จาํหนา่ยและชาํระ สว่นเกนิ จดัสรรแลว้ -

เต็มมลูคา่แลว้ มลูคา่หุ้นสามญั สํารองตามกฎหมาย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร รวม

(221,024)                 

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

กาํไรสําหรับปี -                                -                                -                                69,356,993             69,356,993             

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี -                                -                                -                                69,356,993             69,356,993             

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

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

134,577,983           

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2560 121,500,000           233,350,000           12,150,000             301,233,227           668,233,227           

กาํไรสําหรับปี -                                -                                -                                62,836,821             62,836,821             

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี -                                -                                -                                62,836,821             62,836,821             

เงินปันผลจา่ย (หมายเหตุ 20) -                                -                                -                                (121,500,000)         (121,500,000)         

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 121,500,000           233,350,000           12,150,000             242,570,048           609,570,048           

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2561 121,500,000           233,350,000           12,150,000             242,570,048           609,570,048           

ขาดทุนสําหรับปี -                                -                                -                                (39,063,110)           (39,063,110)           

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี -                                -                                -                                (401,694)                 (401,694)                 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี -                                -                                -                                (39,464,804)           (39,464,804)           

เงินปันผลจา่ย (หมายเหตุ 20) -                                -                                -                                (36,450,000)           (36,450,000)           

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561 121,500,000           233,350,000           12,150,000             166,655,244           533,655,244           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ� งของงบการเงินนี�

(หนว่ย: บาท)

กาํไรสะสม

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

สําหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 – 2561 
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2561 2560 2559

กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) กอ่นภาษี (49,250,905)                 78,649,233                   86,756,520                 

รายการปรับกระทบยอดกาํไร (ขาดทุน) กอ่นภาษีเป็นเงินสดรับ (จา่ย)

   จากกจิกรรมดาํเนินงาน

   คา่เสื�อมราคาและคา่ตดัจาํหนา่ย 20,882,931                   22,022,803                   19,906,326                 

   โอนกลบัคา่เผื�อหนี� สงสัยจะสูญ (356,125)                       (1,171,595)                   3,267,976                    

   โอนกลบัรายการปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมลูคา่สุทธิที�จะไดร้ับ (1,313,254)                   (2,405,467)                   1,197,851                    

   กาํไรจากการจาํหนา่ยที�ดินและอุปกรณ์ (1,959)                           (127,135,099)               (83,103)                        

   ขาดทุนจากการตดัจาํหนา่ยอุปกรณ์ 3,121                             24,242                           102,118                       

   สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 5,566,790                     3,818,220                     2,245,469                    

   ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไมเ่กดิขึ�นจริง 1,158,246                     659,760                        (267,483)                     

   ดอกเบี�ยรับ (1,687,936)                   (1,723,212)                   (1,493,099)                  

   คา่ใชจ้า่ยดอกเบี�ย 69,967                           135,697                        148,826                       

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานกอ่นการเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์

   และหนี� สินดาํเนินงาน (24,929,124)                 (27,125,418)                 111,781,401               

สินทรัพย์ดาํเนินงาน (เพิ�มขึ�น) ลดลง

   ลูกหนี� การคา้และลูกหนื�อื�น (22,963,710)                 (24,022,536)                 (99,728)                        

   สินคา้คงเหลือ 2,583,569                     1,812,031                     (6,919,599)                  

   สินทรัพย์หมนุเวยีนอื�น 519,475                        1,358,610                     (7,009,096)                  

   สินทรัพย์ไมห่มนุเวยีนอื�น (30,174)                         (19,001)                         -                                    

หนี� สินดาํเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง)

   เจา้หนี� การคา้และเจา้หนี� อื�น (2,331,393)                   43,234,719                   37,221,573                 

   หนี� สินหมนุเวยีนอื�น (4,889,865)                   4,036,620                     1,556,321                    

   สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (3,176,852)                   (3,397,100)                   (1,153,400)                  

เงินสดใชไ้ปจากกจิกรรมดาํเนินงาน (55,218,074)                 (4,122,075)                   135,377,472               

   จา่ยดอกเบี�ย (69,967)                         (135,697)                       (148,826)                     

   จา่ยภาษีเงินได้ (13,866,804)                 (10,203,497)                 (21,051,567)                

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงาน (69,154,845)                 (14,461,269)                 114,177,079               

-                                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ� งของงบการเงินนี�

งบกระแสเงนิสด 

สําหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 – 2561 
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2561 2560 2559

กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ

ปรับปรุงอาคาร และซื�อเครื�องจกัรและอุปกรณ์ (10,775,320)                 (20,178,488)                 (12,491,613)                

ซื�อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ (515,300)                       (129,009)                       (114,900)                     

เงินสดรับจากการขายที�ดินและอุปกรณ์ 1,962                             231,923,216                92,213                         

ดอกเบี�ยรับ 1,711,151                     1,717,329                     1,473,138                    

เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ (9,577,507)                   213,333,048                (11,041,162)                

กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

ชาํระคืนหนี� สินตามสัญญาเชา่การเงิน (840,875)                       (1,433,307)                   (1,907,770)                  

เงินปันผลจา่ย (36,450,000)                 (121,500,000)               (48,600,000)                

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (37,290,875)                 (122,933,307)               (50,507,770)                

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น (ลดลง ) สุทธิ (116,023,227)               75,938,472                   52,628,147                 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไมเ่กดิขึ�นจริง

   สําหรับเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด (107,599)                       (4,298)                           (57,101)                        

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดต้นปี 314,526,252                238,592,078                186,021,032               

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายปี 198,395,426                314,526,252                238,592,078               

-                                 -                                 -                                

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ�มเติม

รายการที�ไมใ่ชเ่งินสด

   เจา้หนี� จากการซื�อเครื�องจกัรและอุปกรณ์เพิ�มขึ�น (ลดลง) 6,162,728                     (801,822)                       838,904                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ� งของงบการเงินนี�

งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 

สําหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 – 2561 
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คาํอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 

1.  คาํอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

สรุปผลการปฏบัิตงิานตามแผนการดาํเนินธุรกิจในปี 2561 โดยสังเขปดังนี ้  

(ก) บริษัทให้ความสําคญัตอ่นโยบายความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสิ่งแวดล้อมเป็นเร่ืองสําคญัท่ีสดุท่ีกรรมการ 

ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ตลอดจนเจ้าหน้าท่ีหรือแขกท่ีมีกิจธุระติดต่อกับบริษัทจะต้องปฏิบัติตาม

กฎระเบียบด้านความปลอดภยัตามนโยบายของบริษัทท่ีกําหนดไว้อย่างเคร่งครัด 

 

การบริหารงานด้านความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสิง่แวดล้อมของบริษัทจะอยู่ภายใต้การกํากับดแูลของ

คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการทํางาน (SHE Committee) ซึ่งจดัตัง้ขึน้ใน

รูปแบบของคณะกรรมการท่ีได้รับมอบหมาย ทําหน้าท่ีกํากบัดแูล กําหนดนโยบายวตัถปุระสงค์เปา้หมายและการ

จดัทําแผนการปรับปรุง (SHE Improvement Plan) ประจําปีอย่างตอ่เน่ืองรวมทัง้ยงัมีการตดิตามและประเมนิผล

งานระหวา่งปี  

 

บริษัทได้ให้ความสําคญัเพิม่ขึน้ในการกําหนดตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่โดยมีการกําหนดนโยบายตอ่ต้านการ

คอร์รัปชัน่ขององค์กรณ์ ความร่วมมือและสนบัสนนุจากคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดบัสงูอย่างมุง่มัน่ท่ี

จะต้านการคอร์รัปชัน่ มีการประเมนิระบบการควบคมุภายใน และการตดิตามดแูลจากทกุสว่นงาน 

 

กิจกรรมประจําปีท่ีบริษัทให้ความสําคญัและกําหนดในแผนงานประจําปีอย่างตอ่เน่ืองก็คือการปรับปรุงเคร่ืองจักร

และอปุกรณ์และการประเมนิความเส่ียงของการใช้เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์การผลติเพ่ือให้เกิดความปลอดภยัสงูสดุ

ตอ่ผู้ปฏิบตังิานและเพิม่ประสทิธิภาพตอ่ผลผลติ 

 

บริษัทถือเป็นนโยบายท่ีผู้บริหารและพนักงานทุกคนในองค์กรจะต้องยึดมัน่ในหลกัการและถือเป็นหน้าท่ีความ

รับผดิชอบท่ีต้องปฎิบตัติามกฏระเบียบด้านความปลอดภยัในการทํางานเป็นสําคญั 

 

บริษัทได้ผ่านการตรวจสอบและได้ใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

(TIS18001) และ   ระบบการจดัการสิ่งแวดล้อม (ISO14001) อนัเป็นการยืนยนัถึงการดําเนินการธรุกิจท่ีให้ความ

สนใจตอ่ความปลอดภยัฯ สขุภาพ และสิง่แวดล้อม ของพนกังานและผู้เก่ียวข้องทกุคน 

(ข) ในปี 2561 บริษัทยังคงรักษาสดัส่วนการขายระหว่างในประเทศและตา่งประเทศ เพ่ือให้ได้รับประโยชน์ในภาวะ

ความผนัผวนของอัตราแลกเปล่ียนระหว่างค่าเงินบาทกับสกุลเงินต่างประเทศโดยเฉพาะค่าเงินเหรียญสหรัฐ   
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เพ่ือป้องกันความเส่ียงจากความผนัผวนของอัตราแลกเปล่ียนดงักล่าว บริษัทดําเนินการประกันความเส่ียงหรือ 

Hedging การถือครองเงินตราตา่งประเทศกบัธนาคารพาณิชย์ท่ีบริษัทมีการทําธรุกรรมทางการเงินไว้ 

 

นอกจากนัน้ ในปีท่ีผ่านมาบริษัทได้เร่ิมการปรับกลยุทธ์การตลาดและกําหนดแผนการปรับพอร์ตกลุ่มสนิค้าขึน้

ใหม่เพ่ือวางกรอบนโยบายท่ีจะปรับขบวนการผลิตแผ่นพลาสติกให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของอุปสงค์

อปุทานของตลาดในประเทศและต่างประเทศเป็นสําคญั ซึ่งในขณะนีมี้ความรุดหน้าไปมาก แตผู่้บริหารของบริษัท

ตระหนักดีว่ายังคงต้องดําเนินการศกึษาเพิ่มเติมซึ่งได้กําหนดให้การพฒันาผลิตภณัฑ์ใหมท่ี่มีมลูค่าเพิ่มจะอยู่ใน

การกํากับดแูลของคณะกรรมการพฒันาผลิตภัณฑ์ใหม่เพ่ือให้ทิศทางการจดัพอร์ตผลิตภณัฑ์เป็นไปอย่างมีแบบ

แผนรองรับวตัถปุระสงค์ในการดําเนินธรุกิจให้มีความเตบิโตอย่างมัน่คงในระยะยาว 

 

(ค) บริษัทยงัคงเน้นการพฒันาปรับปรุงคณุภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานสงูขึน้เพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้าทัง้

ภายในประเทศและตา่งประเทศอีกทัง้กําหนดเป้าหมายในการเพิ่มประสทิธิภาพการผลติและการลดความสญูเสีย

จากขบวนการผลติเพ่ือผลด้านการลดต้นทนุการผลติโดยรวมและสร้างความแตกตา่งของตวัผลติภณัฑ์ของบริษัท

เพ่ือหลีกเล่ียงการขายท่ีเน้นเฉพาะการแขง่ขนัด้านราคาเท่านัน้ 

2.  ผลการดาํเนินงาน 

    ในปี 2561 บริษัทมีรายได้จากการขายสทุธิ 1,148.50 ล้านบาท เพิม่ขึน้ จํานวน 20.27 ล้านบาท หรือคดิเป็นอตัรา

ร้อยละ 0.02 เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน อย่างไรก็ตาม ผลการดําเนินงานของบริษัทในปี 2561 เป็นยอดขาดทนุสทุธิ จํานวน 

39.61 ล้านบาท (ปี 2560 กําไรสทุธิ จํานวน 62.84 ล้านบาท) ซึ่งสาเหตหุลกัของขาดทุนสทุธิ คือ ราคาต้นทนุของวตัถุดิบท่ี

เพิ่มสงูขึน้ อย่างต่อเน่ืองตลอดทัง้ปี และการแข่งขนัด้านราคาขายของสินค้าซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อปริมาณการขายท่ี

ลดลง และมีการบนัทึกกําไรจากการขายท่ีดินสทุธิจํานวน 116.11 ล้านบาท จึงทําให้บริษัทสามารถแสดงผลการดําเนินงาน

ท่ีเป็นกําไรได้ในปี 2560 
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พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

อัตราส่วนสภาพคล่อง

อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 1.86 2.05 2.08

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 1.47 1.68 1.64

อัตราส่วนสภาพกระแสเงินสด  เท่า -0.21 -0.05 0.42

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนีก้ารค้า เท่า 4.10 4.37 4.19

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย วัน 88 82 86

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ  เท่า 26.94 23.91 18.27

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย วัน 13 15 20

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี ้ เท่า 3.92 4.06 3.78

ระยะเวลาการจ่ายชําระหนี ้ วัน 92 89 95

Cash Cycle วัน 9 9 10

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร

อัตรากําไรขัน้ต้น % 4.50 6.46 19.58

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน % -5.89 -5.96 6.83

อัตรากําไรอื่น ๆ % 1.58 11.45 1.58

อัตราเงินสดต่อการทํากําไร % 102.26 21.49 162.33

อัตรากําไรสุทธิ % -3.35 4.93 6.62

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น % -6.83 9.84 10.54

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ % -4.18 6.40 7.25

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร % -6.81 26.30 23.58

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ เท่า 1.25 1.30 1.09

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

อัตราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 0.67 0.61 0.48

อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบีย้ เท่า -789.20 -30.38 909.64

อัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพัน เท่า -1.48 0.16 1.86

อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล % -139.97 154.69 87.59

อัตราส่วนทางการเงิน 

สําหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 – 2561 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

“บริษัท ได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปีฉบบันีแ้ล้ว ด้วยความระมดัระวงับริษัท ขอรับรอง

ว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทําให้ผู้ อ่ืนสําคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูล ท่ีควรต้องแจ้งในสาระสําคญั 

นอกจากนี ้บริษัทขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและข้อมลูทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี ได้แสดงข้อมลูอย่างถูกต้อง

ครบถ้วนในสาระสําคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว 

(2) บริษัทได้จดัให้มีระบบการเปิดเผยข้อมลูท่ีดี เพ่ือให้แน่ใจวา่บริษัทได้เปิดเผยข้อมลูในสว่นท่ีเป็นสาระสําคญั

ทัง้ของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถกูต้องครบถ้วนแล้วรวมทัง้ควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัติามระบบดงักลา่ว 

(3) บริษัทได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีดี และควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัติามระบบดงักล่าวและบริษัท

ได้แจ้งข้อมลูการประเมนิระบบการควบคมุภายใน ณ วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2561 ตอ่ผู้สอบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของ

บริษัทแล้ว  ซึ่งครอบคลมุถึงข้อบกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัของระบบการควบคมุภายใน รวมทัง้การกระทําท่ีมิ

ชอบท่ีอาจมีผลกระทบตอ่การจดัทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 

 ในการนีเ้พ่ือเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชดุเดียวกนักบัท่ีบริษัทได้รับรองความถกูต้องแล้ว บริษัท

ได้มอบหมายให้ นายสจุิตร  ศรีเวทย์บดี  เป็นผู้ลงลายมือช่ือกํากบัเอกสารนีไ้ว้ทกุหน้าด้วย  หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ 

นายสจุิตร ศรีเวทย์บดี กํากบัไว้ บริษัทจะถือวา่ไม่ใช่ข้อมลูท่ีบริษัทได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักลา่วข้างต้น” 

       ช่ือ     ตาํแหน่ง         ลายมือช่ือ 

 1.  นายสจุิตร  ศรีเวทย์บดี    กรรมการ 

 2.  นายรักชยั  สกลุธีระ    กรรมการ     

 ผู้รับมอบอํานาจ 

นายสจุิตร  ศรีเวทย์บดี      กรรมการ 

     

ทัง้นี ้มาตรา 89/20 *** แห่งพระราชบญัญัตหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 ซึ่งแก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัติ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.2551 กําหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องร่วมกันรับผิดตอ่บุคคลท่ีซือ้ขาย

หลกัทรัพย์ของบริษัทฯในความเสียหายใดๆ อนัเกิดขึน้เน่ืองจากการเปิดเผยข้อมลูตอ่ผู้ ถือหุ้นหรือประชาชนทัว่ไป โดยแสดง

ข้อความท่ีเป็นเท็จในสาระสําคญัหรือปกปิดข้อความจริงท่ีควรบอกให้แจ้งในสาระสําคญัในกรณีของงบการเงินและรายงาน

เก่ียวกบัฐานะการเงินและ  ผลการดําเนินงานของบริษัทฯหรือรายงานอ่ืนใดท่ีต้องเปิดเผยตามมาตรา 56 หรือมาตรา 199 

โดยมไิด้จํากัดความรับผิดไว้เฉพาะกรรมการและผู้บริหารท่ีลงลายมือช่ือรับรองความถกูต้องของข้อมลูในเอกสารดงักล่าว

เท่านัน้ อย่างไรก็ดี กรรมการหรือผู้บริหารซึ่งสามารถพิสจูน์ได้ว่าโดยตําแหน่งหน้าท่ีตนไม่อาจล่วงรู้ถึงความแท้จริงของ

ข้อมลูหรือการขาดข้อมลูท่ีควรต้องแจ้งนัน้ ย่อมไมมี่ความรับผดิตามมาตรา 89/20 
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เอกสารแนบ 1 

รายละเอียดเก่ียวกับผู้บริหารและผุ้มีอํานาจควบคุมบริษัท 
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ดร.เบนจามิน เจมส์ แฮร์รีส 
อายุ                                                           52   ปี 

ตาํแหน่ง ประธานคณะกรรมการ 

วันเข้ารับตาํแหน่ง 9 พฤศจิกายน 2560 

คุณวุฒกิารศกึษา 

 

- ปริญญาเอก สาขา Chemical Engineering  

  University of Cambridge, สหราชอาณาจกัร 

- ปริญญาตรี สาขา Chemical and Process  

  Engineering (1st Class) 

  University of Canterbury, ประเทศนิวซีแลนด์ 

การอบรมหลักสูตรกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD)       

ไมมี่ 

คุณสมบัตทิางวชิาชีพ ไมมี่                             

จาํนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (%) 

- ของตนเอง 

- คู่สมรสบุตร/ที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ 

 

ไมมี่ 

ไมมี่ 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร            ไมมี่      

ประสบการณ์ในการทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2560 – ปัจจบุนั          ประธานคณะกรรมการ 

                                 บริษัท ไทยโพลีอะคริลคิ จํากดั (มหาชน) 

2559 – ปัจจบุนั          Executive General Manager  

                                 บริษัท Saudi Methacrylates (SAMAC) 

2558 – 2560              กรรมการบริหาร  

                                 บริษัท ไทยโพลีอะคริลคิ จํากดั (มหาชน) 

2556 – 2559             General Manager Director 

                                 บริษัท Lucite International Singapore Ltd.,  

                                 LICH, LISPL และ LICC     

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการที่แข่งขัน หรือเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจ

ของบริษัท                                                                                                                                              

ไมมี่ 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัท/กิจการอ่ืน                                                  Executive General Manager                                                                                                      

บริษัท Saudi Methacrylates (SAMAC) 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน                    ไมมี่ 
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นายสุจติร  ศรีเวทย์บดี 
อายุ 69   ปี 

ตาํแหน่ง กรรมการผู้จดัการ และรองประธานกรรมการ 

วันเข้ารับตาํแหน่ง 23 เมษายน 2557 

คุณวุฒกิารศกึษา - ปริญญาโท สาขาบริหารธรุกิจ 

    Pittsburgh State University of Kansas, ประเทศสหรัฐอเมริกา    

- ปริญญาตรี สาขาการเงิน 

  West Virginia State Collage, ประเทศสหรัฐอเมริกา 

การอบรมหลักสูตรกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD)               

Director Accreditation Program (DAP 6/2546) 

คุณสมบัตทิางวชิาชีพ ไมมี่ 

จาํนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (%) 

- ของตนเอง 

- คู่สมรสบุตร/ที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ 

 

16,300 หุ้น 

ไมมี่ 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร                                        ไมมี่ 

ประสบการณ์ในการทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

 

2559 – ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ และรองประธานกรรมการ 

       บริษัท ไทยโพลีอะคริลคิ จํากดั (มหาชน) 

2558 – 2559         กรรมการบริหาร 

                             บริษัท ไทยโพลีอะคริลคิ จํากดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน               ไมมี่ 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัท/กิจการอ่ืน ไมมี่ 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการที่แข่งขัน หรือเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจ

ของบริษัท                                                                                                                                               

              ไมมี่ 
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นายรักชัย  สกุลธีระ 
อายุ 58   ปี 

ตาํแหน่ง กรรมการบริหาร/ผู้อํานวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน และเลขานกุารบริษัท 

วันเข้ารับตาํแหน่ง กรรมการบริษัท                                  26 เมษายน 2559 

ผู้อํานวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน       27 กรกฎาคม 2558 

เลขานกุารบริษัท                                11 พฤศจิกายน 2559 

คุณวุฒกิารศกึษา - ปริญญาโท บริหารธรุกิจ (M.B.A.) International Program, 

   มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

- ประกาศนียบตัรผู้ตรวจสอบบญัชี  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรมหลักสูตรกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)               

Company Secretary Program (CSP) 811/2560 

คุณสมบัตทิางวชิาชีพ ผู้ตรวจสอบบญัชี 

จาํนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (%) 

- ของตนเอง 

- คู่สมรสบุตร/ที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ 

 

ไมมี่ 

ไมมี่ 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร                               ไมมี่ 

ประสบการณ์ในการทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

 

 

 

 

2558 – ปัจจบุนั กรรมการบริหาร ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

   บริษัท ไทยโพลีอะคริลคิ จํากดั (มหาชน) 

2559 – ปัจจบุนั  เลขานกุารบริษัท 

                            บริษัท ไทยโพลีอะคริลคิ จํากดั (มหาชน) 

2557 – 2558 กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

                     บริษัท ไทยโพลีอะคริลคิ จํากดั (มหาชน)     

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจด

ทะเบียนอ่ืน 

ไมมี่ 

 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัท/กิจการอ่ืน                                        ไมมี่ 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการที่แข่งขัน หรือเก่ียวเน่ืองกับ

ธุรกิจของบริษัท                                                                                                                                               

ไมมี่ 
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นายทาโมสึ  ทามาก ิ

อายุ 61   ปี 

ตาํแหน่ง กรรมการบริหารงาน 

วันเข้ารับตาํแหน่ง 26 เมษายน 2559 

คุณวุฒกิารศกึษา ปริญญาตรี สาขา Engineering Department of Applied Chemistry 

Nagoya University, ประเทศญ่ีปุ่ น 

การอบรมหลักสูตรกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)                

ไมมี่ 

คุณสมบัตทิางวชิาชีพ ไมมี่ 

จาํนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (%) 

- ของตนเอง 

- คู่สมรสบุตร/ที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ 

 

ไมมี่ 

ไมมี่ 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร    ไมมี่ 

ประสบการณ์ในการทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

 

 

 

 

 

 

 

2560 – ปัจจบุนั กรรมการบริหารงาน 

          บริษัท ไทยโพลีอะคริลคิ จํากดั (มหาชน) 

2553 – ปัจจบุนั ประธาน และกรรมการ 

  Lucite International ประเทศญ่ีปุ่ น    

2559 – 2560  กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

          บริษัท ไทยโพลีอะคริลคิ จํากดั (มหาชน) 

2558 – 2560      กรรมการไม่มีสว่นบริหารงาน 

          บริษัท ไทยโพลีอะคริลคิ จํากดั (มหาชน)             

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจด

ทะเบียนอ่ืน 

ไมมี่ 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัท/กิจการอ่ืน   ประธาน และกรรมการ   

Lucite International ประเทศญ่ีปุ่ น            

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการที่แข่งขัน หรือเก่ียวเน่ืองกับ

ธุรกิจของบริษัท                                                                                                                                               

ไมมี่ 
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นาง แคโรไลร์ ไพร์เออร์ 
อายุ 49   ปี 

ตาํแหน่ง กรรมการท่ีไม่มีส่วนร่วมบริหาร 

วันเข้ารับตาํแหน่ง 9 พฤศจิกายน 2560 

คุณวุฒกิารศกึษา ปริญญาตรีสาขา Engineering and  Management   

Durham University, ประเทศองักฤษ 

การอบรมหลักสูตรกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)                

ไมมี่ 

คุณสมบัตทิางวชิาชีพ ไมมี่ 

จาํนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (%) 

- ของตนเอง 

- คู่สมรสบุตร/ที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ 

 

ไมมี่ 

ไมมี่ 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร                               ไมมี่ 

ประสบการณ์ในการทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

 

 

 

 

 

 

2560 – ปัจจบุนั กรรมการท่ีไม่มีส่วนร่วมบริหาร 

  บริษัท ไทยโพลีอะคริลคิ จํากดั (มหาชน) 

2560 – ปัจจบุนั General Manager  

 Lucite SpecialtyPolymers & Resins  

2556 – ปัจจบุนั Director Lucite Global Business Development 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจด

ทะเบียนอ่ืน 

ไมมี่ 

 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัท/กิจการอ่ืน    General Manager 

Lucite Specialty Polymers & Resins 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการที่แข่งขัน หรือเก่ียวเน่ืองกับ

ธุรกิจของบริษัท                                                                                                                                               

ไมมี่ 
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นาย คริสเตียน โมลเล่อร์ ลอร์เซ่น 
อาย ุ 53   ปี 

ตาํแหน่ง กรรมการที่ไม่มีส่วนบริหาร 

วันเข้ารับตาํแหน่ง 9 กรกฎาคม 2561 

คุณวุฒิการศึกษา Master of Finance (Cand. Oecon.) University of Aarhus ประเทศเดนมาร์ก 

การอบรมหลักสูตรกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย                 

ไม่มี 

คุณสมบัตทิางวิชาชีพ ไม่มี 

จาํนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (%) 

- ของตนเอง 

- คู่สมรสบุตร/ที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ 

 

ไม่มี 

ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร                                               ไม่มี 

ประสบการณ์ในการทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

 

2558 – ปัจจบุนั - Group CFO 

                           - กรรมการบริหาร 

                               บริษัทในเครือ Santa Fe Group A/S ดงัต่อไปนี ้

              - 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 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน                 ไม่มี 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัท/กิจการอ่ืน 

 

 

 

 

 

 

 

Group CFO, กรรมการบริหาร บริษัทในเครือ Santa Fe Group A/S ดงัต่อไปนี ้

- 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 TransportationServices Co. Ltd., China                                                  

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการที่แข่งขัน หรือเก่ียวเน่ืองกับกิจของบริษัท ไม่มี 
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ดร. อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ 
อายุ 56 ปี 

ตาํแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

วันเข้ารับตาํแหน่ง 26 เมษายน 2559 

คุณวุฒิการศึกษา - ปรัชญาดษุฎีบณัฑิต (ทางการบริหารการพฒันา) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 

  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  (NIDA)                                               

- Senior Executive Program สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- นิติศาสตร์มหาบณัฑิต (กฎหมายธุรกิจ) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- นิติศาสตร์บณัฑิต (เกียรตินิยม)  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรมหลักสูตรกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)               

 

 

- Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) 26/2559    

- Role of  the Chairman Program (RCP) 38/2559     

- Advanced Audit Committee Program (AACP) 17/2557        

- Director Certification Program (DCP) 130/2553                                          

คุณสมบัติทางวิชาชีพ ใบอนุญาตให้เป็นทนายเลขท่ี 18024/2529 

จาํนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (%) 

- ของตนเอง 

- คู่สมรสบตุร/ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

 

ไมมี่ 

ไมมี่ 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร                               ไมมี่ 

ประสบการณ์ในการทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2557 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

                                            บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จํากดั (มหาชน) 

2557 – ปัจจุบนั                     กรรมการ 

                                            บริษัท ฮิวแมนิก้า จํากดั (มหาชน)    

2547 - ปัจจุบนั                     กรรมการผู้จดัการ 

 บริษัท สํานกักฎหมายสากล ธีรคปุต์ จํากดั 

2557- 2561                          ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ           

                                            บริษัท ทีโอที จํากดั (มหาชน) 

2556 – 2557                        กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  

 บริษทั ไทยโพลีอะคริลิค จํากดั (มหาชน)      

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน

อ่ืน 

กรรมการ 

บริษัท ฮิวแมนิก้า จํากดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัท/กิจการอ่ืน กรรมการผู้จดัการ บริษัท สํานกักฎหมายสากล ธีรคปุต์ จํากดั 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการที่แข่งขัน หรือเก่ียวเน่ืองกับ

ธุรกิจของบริษัท                                                                                                                                               

ไมมี่      
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นาย แจน แดม ปีเดอร์เซ่น 
อายุ 66 ปี 

ตาํแหน่ง  กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา และ

กําหนดคา่ตอบแทน 

วันเข้ารับตาํแหน่ง  23 เมษายน 2558   

คุณวุฒกิารศกึษา  - EAC’s full time course in Business Administration 

- Management, Finance, Strategy and Marketing, 

  IMD ประเทศสวสิเซอร์แลนด์   

การอบรมหลักสูตรกรรมการสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)               

- Director Certification Program (DCP) 256/2561   

- Director Accreditation Program (DAP)125/2559 

คุณสมบัตทิางวชิาชีพ ไมมี่ 

จาํนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (%) 

- ของตนเอง 

- คู่สมรสบุตร/ที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ 

 

ไมมี่ 

ไมมี่ 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและ

ผู้บริหาร                               

ไมมี่ 

ประสบการณ์ในการทาํงานในระยะ 5 ปี 

ย้อนหลัง 

2561 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการสรรหา และกําหนดคา่ตอบแทน       

   บริษัท ไทยโพลีอะคริลคิ จํากดั (มหาชน) 

2558 – ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

   บริษัท ไทยโพลีอะคริลคิ จํากดั (มหาชน) 

2556 - ปัจจบุนั    กรรมการ บริษัท Novanta จํากดั 

   บริษัท Berli Asiatic Soda จํากดั 

2556 – 2558 กรรมการท่ีไม่มีส่วนบริหารงาน 

          บริษัท ไทยโพลีอะคริลคิ จํากดั (มหาชน)  

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัท

จดทะเบียนอ่ืน 

ไมมี่ 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัท/กิจการอ่ืน กรรมการ 

บริษัท Novanta จํากดั 

บริษัท Berli Asiatic Soda จํากดั 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการที่แข่งขัน หรือ

เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท  

ไมมี่ 
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นายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์ 
อายุ 54   ปี 

ตาํแหน่ง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ/กรรมการสรรหา และกําหนดคา่ตอบแทน 

วันเข้ารับตาํแหน่ง 23 เมษายน 2557 

คุณวุฒกิารศกึษา - ปริญญาโทพฒันาอสงัหาริมทรัพย์   

  Massachusetts Institute of Technology, ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาโทบริหารธรุกิจ สาขาการเงินและธรุกิจระหวา่งประเทศ 

  สถาบนับณัฑิตบริหารธรุกิจศศนิทร์แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั              

- ปริญญาตรีวศิวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรมหลักสูตรกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย                

- Director Certificate Program (DCP) 14/2545                                                                                                                        

- Thai Institiute of Directors 

คุณสมบัตทิางวชิาชีพ ไมมี่ 

จาํนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (%) 

- ของตนเอง 

- คู่สมรสบุตร/ที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ 

 

ไมมี่ 

ไมมี่ 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร                               ไมมี่ 

 ประสบการณ์ในการทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 2556 – ปัจจบุนั ท่ีปรึกษาโครงการแนวร่วมปฏิบตัขิองภาคเอกชนไทย 

   ในการตอ่ต้านทจุริต สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

2555 – ปัจจบุนั     กรรมการบริษัท 

  บริษัท บียอนด์โปรฟิต จํากดั 

2554 – ปัจจบุนั   - กรรมการอํานวยการและเหรัญญิก 

   มลูนิธิเดก็โสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินปูถมัภ์ 

                           - กรรมการ ยวุพทุธิกมลูนิธิ 

2557 – 2561       - กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

                           - กรรมการสรรหา และกําหนดคา่ตอบแทน 

                             บริษัท ไทยโพลีอะคริลคิ จํากดั (มหาชน) 

2555 – 2561        กรรมการบริษัท 

                            บริษัท บียอนด์กรีน จํากดั 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจด

ทะเบียนอ่ืน 

ไมมี่ 
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การดาํรงตาํแหน่งในบริษัท/กิจการอ่ืน       

 

 

 

 

- ท่ีปรึกษาโครงการแนวร่วมปฏิบตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านทจุริต 

  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 - กรรมการบริษัท บริษัท บียอนด์โปรฟิต จํากดั 

 - กรรมการอํานวยการและเหรัญญิก  

   มลูนิธิเดก็โสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินปูถมัภ์                                                  

- กรรมการยวุพทุธิกมลูนิธิ 

การดํารงตําแหน่งในกิจการที่แข่งขัน หรือเก่ียวเน่ือง

กับธุรกิจของบริษัท                                                                                                                                               

             ไมมี่ 
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เอกสารแนบ 2 

 

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการบริษัทย่อย 

 

-ไม่มี- 
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เอกสารแนบ 3 

รายละเอียดเก่ียวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

และหัวหน้างานกาํกับดูแลการปฏิบัตงิานบริษัท (Compliance) 

 

-ไม่มี- 
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เอกสารแนบ 4 

รายละเอียดเก่ียวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 

 

-ไม่มี- 
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เอกสารแนบ 5 

 

รายการอ่ืน ๆ 

 

-ไม่มี- 
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