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วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ ของบริษัทฯ
วิสัยทัศน์

“มุ่งมั่นที่จะเป็ นผู้ผลิตและจําหน่ ายแผ่ น
อะคริลิคหล่ อแบบและผลิตภัณฑ์
พลาสติกอื่นๆ ระดับแนวหน้ า ด้ วยแรง
ดลใจ นวัตกรรม และสร้ างผลิตภัณฑ์ ท่ มี ี
คุณค่ าที่สนองตอบความต้ องการของ
ลูกค้ าและผู้บริโภค”

พันธกิจ
“เราจะธํารงค์ ไว้ และยึดมั่นในการผลิตผลิตภัณฑ์ ท่ มี ี
คุณภาพสูง สร้ างคุณค่ า ตอบโจทย์ ของลูกค้ า เพื่อ
ผลประโยชน์ ของลูกค้ าและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียของบริษัท”

คุณค่ า
“เราจะร่ วมกันสร้ างสรร นวัตกรรมจากผลิตภัณฑ์อะคริลิคและพลาสติกอื่นๆด้ วยทีมงานที่ทาํ งานใกล้ ชดิ เข้ าใจ
และเข้ าถึงความต้ องการของลูกค้ า ใส่ ใจและห่ วงใยความปลอดภัยสุขอนามัยของเพื่อนร่ วมงาน และ
สิ่งแวดล้ อมของสังคมรอบด้ าน”
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริ ษัท ไทยโพลีอะคริ ลิค จํากัด (มหาชน) เป็ นผู้นําในการผลิตและจําหน่ายแผ่นอะคริ ลิคแบบหล่อ (Cast Acrylic Sheet)
และพลาสติกแบบเครื่ องรี ด (Extrude Plastic Materials)
บริษัททุ่มเทและสัญญาว่าจะจัดหาสินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพที่ดีที่สดุ พร้ อมสร้ างสรรค์คณ
ุ ค่าและผลงาน เพื่อประโยชน์ของลูกค้ า
และผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียทุกคน
บริษัทมีวตั ถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ เพื่อขยายปริ มาณการขายและรายได้ จากระบบการผลิตทังระบบหล่
้
อและระบบ
รี ดแผ่น โดยเฉพาะเครื่ องจักรและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี บ้ ริ ษัทยังมีแผนในการปรั บปรุ งประสิทธิภ าพการผลิตในแต่ละปี เพื่อ ให้ สามารถแข่งขันได้ กับผู้ผลิตแผ่นใน
ภาคพื ้นเอเซีย
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ตําบลกระทุ่มล้ ม อําเภอสามพราน
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จังหวัดนครปฐม 73220
โทรศัพท์ 0 2429-2020, 0 2429-2487-8,0 2889-8720-5
โทรสาร 0 2429-2541, 02888-5953
สํานักงานขายตัง้ อยู่เลขที่

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

นายทะเบียน

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
ชั ้น 1 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทาวเวอร์ บี (ข้ างสถานทูตจีน)
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพ ฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2009-9999
โทรสาร 0 2009-9001

ผู้สอบบัญชี

บริษัท สํานักงาน อี วาย จํากัด
ชั ้น 33 อาคารเลครัชดา
193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
ตู้ปณ. 1047 กรุงเทพฯ 10501
โทรศัพท์ 0 2264-0777
โทรสาร 0 2264-0789-90
เว็บไซต์ http://www.ey.com

หน้ า 5 ของ 93

บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จํากัด (มหาชน)
ที่ปรึกษากฎหมาย

นายสุรัตน์ จันทร์ แก้ ว
สํานักกฎหมายบีซี ลีเกิล แอดไวเซอร์
52 ซอยลาดพร้ าว 81 (ฐิตพิ ร)
แขวงคลองเจ้ าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพ ฯ
โทรศัพท์ 0 2539-3230
โทรสาร 0 2539-3230 ต่อ 103

นิตบิ ุคคลที่บริษัทถือหุ้นตัง้ แต่

- ไม่มี -

ร้ อยละ 10 ขึน้ ไป
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ภาพโดยรวมของธุรกิจของบริ ษัท
บริ ษัทไทยโพลีอะคริลิคจํากัด(มหาชน) หรื อชื่อย่อที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์วา่ “TPA” เป็ นผู้ผลิตและจําหน่ายแผ่น
อะคริ ลิคและผลิตภัณฑ์แผ่นพลาสติกอื่นๆในระบบเครื่ องรี ดชั ้นนําแห่งหนึ่งในประเทศไทย ปั จจุบนั บริ ษัทมีสายการผลิตที่
แตกต่างกันสองระบบ กล่าวคือสายการผลิตแผ่นอะคริลคิ ระบบหล่อแบบมีด้วยกันสามสายการผลิตซึ่งมีการผลิตรวมทัง้ สิน้
10,000 ตันต่อปี ทั ้งสามสายการผลิตดังกล่าวสามารถผลิตแผ่นอะคริ ลิคแบบใช้ งานทั่วไป และแผ่นอะคริ ลิคเกรดพิเศษ
รวมทั ้งแผ่นอะคริ ลิคขึ ้นรูปอ่างอาบนํ ้าและสุขภัณฑ์ในห้ องนํา้ และผลิตภัณฑ์แผ่นอะคริ ลคิ ที่มีความพิเศษในการใช้ งานกับ
หลอดไฟ LED ที่ให้ แสงสว่างเหนือกว่าแผ่นอะคริ ลิคเกรดธรรมดาและเหมาะกับการใช้ งานเป็ นป้ายไฟหลากหลายประเภท
เช่น LED Block สําหรับงานที่ต้องป้ายไฟที่ออกแบบรูปลักษณ์ และตัดแบบตามรูปทรงต่างๆ หรื อ LED Diffusion ซึ่งเป็ น
แผ่นอะคริลคิ นําแสงด้ านบนผิวแผ่นและมีคณ
ุ สมบัตกิ ลมกลืนซ่อนหลอดไฟ LED ได้ ในขณะเปิ ดไฟใช้ งานจึงให้ ภาพโฆษณา
ด้ านบนดูสวยเป็ นธรรมชาติไม่มีแสงของหลอดไฟ LED ให้ เป็ นที่เคืองตาแต่อย่างใด และ แผ่นอะคริลคิ นําแสง หรื อ Acrylic
Light Guide Panel (LGP) ที่ออกแบบเฉพาะสําหรับป้ายไฟทัง้ หลอด LED หรื อหลอดไฟทัว่ ไปที่ให้ แสงออกด้ านข้ างของ
แผ่นป้ายไฟอันทําให้ ปา้ ยไฟชนิดนี ้สามารถออกแบบที่มีความบางและสวยงามกว่าป้ายไฟทัว่ ๆไป จึงเหมาะอย่างยิ่งสําหรับ
งานป้ายไฟหรื องานชั ้นวางสินค้ าที่เน้ นความสวยงามที่ดโู ดดเด่นกว่าทันสมัยกว่า นอกจากสายการผลิตแผ่นอะคริลิคระบบหล่อแบบที่กล่าวมาแล้ ว บริ ษัทฯยังมีสายการผลิตแผ่นพลาสติกด้ วยระบบเครื่ องรี ด ซึ่งมีด้วยกัน 5 เครื่ องที่แต่ละ
เครื่ อ งก็สามารถผลิตแผ่นพลาสติกที่ แตกต่างกันหลายชนิด เช่น แผ่น ABS HIPS แผ่น PP แผ่น PE และแผ่น Co-ex ที่
เคลือบเป็ นชันระหว่
้
าง ABS และมีชั ้นอะคริ ลิคเคลือบด้ านบนผิวแผ่น กําลังการผลิตรวมของสายการผลิตแผ่นพลาสติก
ระบบเครื่ องรี ดมีทั ้งสิ ้น 10,000 ตันต่อปี เช่นกัน
เป้าหมายทางธุรกิจ ของบริ ษัทคือการเพิ่มความแข็งแกร่ งในการเป็ นผู้ผลิตและจํ าหน่ายชัน้ แนวหน้ าของผลิตภัณ ฑ์ แผ่น
อะคริ ลิคและแผ่นพลาสติกระบบเครื่ อ งรี ด เกรดมาตรฐานแต่มีคุณ ภาพสูงเป็ น ที่ ยอมรั บของลูกค้ า ทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศพร้ อมๆกับการเสริ มสร้ างตลาดและเติบโตของผลิตภัณฑ์เกรดพิเศษที่ มีมลู ค่าเพิ่มทัง้ จากสายการผลิต แผ่น
อะคริลคิ และพลาสติกระบบเครื่ องรี ดด้ วยในเวลาเดียวกัน ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวจะสําเร็จได้ ด้วยการสร้ างความหลากหลาย
ของผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการวิจัยและนวัตกรรมใหม่ๆภายใต้ การบริ หารงานของที มงาน NPD และผู้บริ หารงานด้ าน NBD ที่
ดูแลช่องทางหรื อโครงการใหม่ๆในการทําธุรกิจของบริ ษัทฯทีมงานดังกล่าวจะทํางานอย่างใกล้ ชิดกับลูกค้ าของบริ ษัทฯ ทัง้
การให้ การปรึกษาทางธุรกิจด้ วยนวัตกรรมใหม่และการแบ่งปันความรู้ความเชี่ยวชาญในการพัฒนาการทํางานระหว่างกันที่
อาจนําไปสูก่ ารแก้ ปัญหาของลูกค้ าหรื อตอบโจทย์ความต้ องการของลูกค้ าได้
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ฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทฯยังคงมุ่งมั่นเดินหน้ าโดยเน้ นกลยุทธด้ านการสร้ างความหลากหลายของผลิตภัณ ฑ์ ที่สามารถ
สนองตอบความต้ องการของลูกค้ าเสมอด้ วยการขยายการตลาดสู่การใช้ ผลิตภัณฑ์เกรดพิเศษที่มีมลู ค่าเพิ่มมากขึ ้น อาทิ
เช่น แผ่น ABS ที่มีคณ
ุ สมบัตใิ นการชะลอการติดไฟ หรื อ Flame Retardant Grade รวมทังพั
้ ฒนาคุณสมบัตดิ งั กล่าวกับตัว
แผ่นพลาสติกชนิดต่างๆที่สามารถนําไปใช้ งานในอุตสาหกรรมยานยนต์ พร้ อมๆกับการพัฒนาสินค้ าเกรดพิเศษที่เหมาะกับ
การใช้ ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณ ฑ์เฉพาะทางเช่นแผ่น PP และ HIPS เกรด Anti-static ที่ป้องกันประจุไฟฟ้า หรื อ เกรด
Conductive ที่มีคณ
ุ สมบัตเิ หนี่ยวนําไฟฟ้า เป็ นต้ น
จากที่กล่าวข้ างต้ น ธุรกิจของบริษัทสามารถจําแนกตามสายการผลิตที่แตกต่างกันของผลิตภัณฑ์พลาสติกที่บริ ษัทผลิตได้
เป็ น 2 ประเภทดังต่อไปนี ้

(1) ธุรกิจแผ่ นอะคริ ลิค(acrylic sheet business)
บริ ษัทเป็ นผู้ผลิตและจําหน่ายแผ่นอะคริ ลิคทั ้งสองระบบได้ แก่ แผ่นอะคริ ลิคระบบหล่อแบบ หรื อ cast acrylic sheet และ
แผ่นอะคริลิคระบบเครื่ องรี ด หรื อ Extruded Acrylic sheet โดยมีสายการผลิตแผ่นอะคริ ลิคระบบหล่อแบบรวมทังสิ
้ น้ สาม
สายการผลิตรวมกําลังการผลิตแผ่นทั ้งสิ ้น 10,000 ตัน/ ปี ซึ่งทังสามสายการผลิ
้
ตสามารถผลิตแผ่นอะคริลิคได้ หลากหลาย
ประเภท แต่โดยสรุปสามารถจําแนกเป็ นแผ่นอะคริลคิ เป็ นสามประเภทคือ
• แผ่นอะคริลคิ ที่เป็ นเกรดธรรมดา หรื อ General Purpose Grade
• แผ่นอะคริ ลิคเกรดแผ่นสุขภัณฑ์ หรื อ Sanitary Grade ซึ่งใช้ เป็ นแผ่นอะคริ ลิคขึ ้นรูปเป็ นอ่างอาบนํา้ (bathtubs) สปา
(Spa) และห้ องอาบนํ ้าฝักบัว (Shower Units) และผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายในห้ องนํ ้า (Sanitary ware Accessories)
• แผ่นอะคริ ลิคเกรดพิเศษสําหรับงานเฉพาะทาง (Premium Specialty Gradefor specific applications) เช่นแผ่นนํ า
แสง(LED LGP) แผ่นกระจายแสง (acrylic diffusion panel) และแผ่น MIRACLE ซึ่งเป็ นแผ่นเชื่อมสองชัน้ ระหว่าง
แผ่นอะคริลคิ หนาและแผ่นอะคริลคิ สลักลายหกมุม (laminated acrylic block with hexagon acrylic sheet) ซึ่งให้ มติ ิ
ความสว่างของแสงมากเหมาะกับงานป้ายไฟหรื อแผงไฟดิสเพลขนาดใหญ่ ฯลฯ

นอกจากแผ่ นอะคริ ลิคชนิดหล่ อทีก่ ล่ าวข้ างต้ น บริ ษัทยังมีการผลิตแผ่ นอะคริ ลคิ ระบบ
เครื่ องรี ด(extruded acrylic sheet)
 แผ่นอะคริ ลิคระบบเครื่ องรี ด ส่วนใหญ่ผลิตเพื่อจําหน่ายในประเทศ มีทัง้ แผ่นอะคริ ลิคทั่วไปและเกรดทนแรงกระแทกสูง
(General Purpose Grade and Impact Resistant Acrylic Panel Grade) ซึ่งสามารถผลิตแผ่นที่มีหน้ ากว้ าง 3 เมตร หรื อ
ตัดขนาดตามที่ ต้อ งการกับการใช้ งาน นอกจากแผ่นเรี ยบ (solid flat sheet) แล้ วบริ ษัทยังสามารถผลิตแผ่นลายต่างๆ
(various patterned sheet) และแผ่นอะคริ ลิคเกรดป้องกันแสงสะท้ อน (anti-glare acrylic panel) ที่ เหมาะกับงานป้าย
บอกทางที่ไม่ต้องการแสงสะท้ อน ปัจจุบนั แผ่นดังกล่าวได้ นําไปติดตังเป็
้ นแผ่นชันนอกของป้
้
ายโฆษณาป้ายบอกทาง
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(directory signs) ของสถานี รถไฟฟ้าซึ่งมักมีปัญ หาเรื่ อ งการมองเห็นของป้ายที่ อ ยู่ท่ามกลางแสงแดดที่ สะท้ อ นเข้ าตา
ผู้โดยสาร

(2) ธุรกิจแผ่ นพลาสติกอื่นๆทีผ่ ลิตด้ วยเครื่ องรี ดแผ่ น (Extruded Plastics Business)
นอกจากสายการผลิตแผ่นอะคริ ลคิ ทั ้งสองระบบที่กล่าวข้ างต้ นแล้ ว บริษทั ยังเป็ นผู้ผลิตและจําหน่ายแผ่นพลาสติก
ระบบเครื่ องรี ดหลากหลายประเภทและหลายเกรดด้ วยกัน ซึ่งพอจะจําแนกตามชนิดของวัตถุดบิ ในการผลิตได้ ดงั นี ้
• แผ่น ABS ทําจากพลาสติก Acrylonitrile Butadiene Styrene ใช้ กนั กว้ างขวางในอุตสาหกรรมชิ ้นส่วนประกอบในยานยนต์
และในอุตสาหกรรมเครื่ องใช้ ไฟฟ้า ซึ่งปั จจุบนั บริ ษัทได้ มีการพัฒนาแผ่นดังกล่าวเป็ นแผ่น ABS Flame Resistant
Grade เพื่อ รองรั บกับการเปลี่ยนแปลงสเปคให้ แผ่นดังกล่าวมีความเฉื่ อ ยในการติดไฟเพื่อ ป้องกันอัคคีภัยจาก
อุบตั เิ หตุ
• แผ่น HIPS ซึ่งผลิตจากพลาสติก High Impact Styrene มีลกั ษณะการใช้ งานคล้ ายกับแผ่น ABS และนิยมใช้ เป็ น
ทางเลือกเนื่องจากมีความทนทานและราคาถูกกว่า นอกจากการใช้ งานในอุตสาหกรรมเครื่ องใช้ ไฟฟ้าแล้ ว แผ่น
HIPS ยังเป็ นที่นิยมในการใช้ งานในอุตสาหกรรมห้ องเย็นและบรรจุภัณฑ์ทวั่ ไป ซึ่งบริ ษัทยังได้ พฒ
ั นาการผลิตแผ่น
HIPS ทั ้งเป็ นแผ่นเรี ยบและแผ่นบางที่สามารถจําหน่ายเป็ นม้ วน หรื อ HIPS Rolls ทังเกรดธรรมดาและเกรดพิ
้
เศษที่
ใช้ เฉพาะงาน เช่นแผ่น HIPS Anti-static และ HIPS Conductive ที่ใช้ ในวงการบรรจุภณ
ั ฑ์เครื่ องใช้ อิเลคโทรนิคทด
แทนการนําเข้ าจากต่างประเทศ
• แผ่น PP (Polypropylene) มีทัง้ แผ่นเรี ยบและแบบม้ วน (PP flat sheet and Rolls) ซึ่งนิยมใช้ ในงานภาชนะและ
บรรจุภณ
ั ฑ์ทวั่ ไป นอกจากนั ้นบริษัทยังเป็ นผู้ผลิตแผ่น PP Profile หรื อ Core Flute ซึ่งเป็ นแผ่นพลาสติกที่นิยมใช้ ทํา
ป้ายราคา ป้ายหาเสียง ป้ายพิมพ์โฆษณาประชาสัมพันธ์ หรื อแผ่นรองบรรจุภณ
ั ฑ์ตา่ งๆ ฯลฯ
• แผ่น PE (Polyethylene) นิ ย มใช้ สี ดํ า สํ า หรั บ งานถาดรองในรถยนต์ ห รื อ รถปิ ค อั พ และงานตกแต่ง ขึ น้ รู ป ใน
อุตสาหกรรมยานยนต์ ทัว่ ไป
• แผ่น Co-extrusion ซึ่งเป็ นแผ่นเกรดพิเศษที่ประกอบด้ วยชันพลาสติ
้
กตังแต่
้ สองประเภทในแผ่นเดียวกันเพื่อการให้
คุณสมบัตทิ ี่แตกต่างกันระหว่างเลเยอร์ ชั ้นล่างและเลเยอร์ ชนบน
ั ้ ปัจจุบนั บริษัทได้ เริ่มวางตลาดแผ่น “Complas” ซึ่ง
เป็ นแผ่นสองชั ้นระหว่างพลาสติก ABS และเคลือบเลเยอร์ ชนบนด้
ั้
วยอะคริลคิ และชันสี
้ ซึ่งในขันต้
้ นบริ ษัทผลิตแผ่น
ดังกล่าวเป็ นสีขาว และสีลายมุกขาว เพื่อใช้ ในการขึ ้นรูปเป็ นผลิตภัณฑ์สขุ ภัณฑ์ และงานตกแต่งทัว่ ไป
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โครงสร้ างรายได้
หน่ วย : ล้ านบาท
ปี พ.ศ. 2561
รายได้
ร้ อยละ

สายผลิตภัณฑ์

ปี พ.ศ. 2560
รายได้
ร้ อยละ

ปี พ.ศ. 2559
รายได้
ร้ อยละ

แผ่นอะคริ ลคิ

835.72

71.59

807.25

63.30

756.11

72.22

แผ่นพลาสติกระบบรี ด

312.78

26.79

320.98

25.17

254.05

24.26

รายได้ จากการขายสุทธิ

1,148.50

98.38

1,128.23

88.47

1,010.16

96.48

0.52

0.04

1.02

0.08

20.31

1.94

18.44

1.58

146.08

11.45

16.57

1.58

1,167.46

100.00

1,275.33

100.00

1,047.04

100.00

รายได้ ค่าบริการ
รายได้ อื่น
รวมรายได้

การจัดหาวัตถุดบิ
รายละเอียดสัดส่วนการสัง่ วัตถุดบิ จากในและต่างประเทศ
หน่วย : ล้ านบาท
ปี 2561
ยอดสั่งซือ้
ร้ อยละ

ปี 2560
ยอดสั่งซือ้
ร้ อยละ

ปี 2559
ยอดสั่งซือ้
ร้ อยละ

ในประเทศ

780.95

90.67

739.50

90.23

564.45

93.99

ต่างประเทศ

80.37

9.33

80.06

9.77

36.10

6.01

รวม

861.32

100.00

819.56

100.00

600.55

100.00
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นโยบายการผลิตทีส่ าํ คัญ
บริ ษัทจํ าเป็ นต้ องทบทวนและปรั บนโยบายการผลิตและการจํ าหน่ายให้ สอดคล้ องกับภาวะเศรษฐกิจ ภาวะการตลาด
ตลอดจนการแปรเปลี่ยนด้ านเทคโนโลยีในแต่ละปี และเพื่อให้ การจัดการบริ หารพอร์ ตผลิตภัณฑ์เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
กับเป้าหมายทางธุรกิจของบริษัทในแต่ละช่วงเวลาโดยมีกรอบที่สําคัญดังต่อไปนี ้
1.บริษัทยังให้ ความสําคัญการบริหารด้ านความปลอดภัยในการทํางาน โดยที่ผ้ บู ริหารและพนักงานทุกคนต้ องถือปฎิบตั โิ ดย
เคร่งครัดต่อนโยบายความปลอดภัย สุขอนามัยและสิง่ แวดล้ อม หรื อ SHE (Safety Health and Environment Policy)
2. การจัดการพอร์ ตผลิตภัณฑ์ของบริษัททั ้งสายการผลิตแผ่นอะคริ ลิคระบบหล่อแบบ และพลาสติกอื่นๆในระบบเครื่ องรี ด
ให้ มีความหลากหลายและสนองตอบความต้ องการและการใช้ งานของลูกค้ า โดยการเน้ นด้ านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
ตามความต้ องการของตลาดเป็ นสําคัญ
3. การกําหนดวิสยั ทัศน์ให้ ผ้ บู ริหารและพนักงานทุกระดับของบริษัทในการยึดมัน่ ในระบบคุณภาพ ทังด้
้ านการผลิตและการ
ตรวจสอบ ตลอดจนการบริ การให้ เป็ นที่ประทับใจของลูกค้ า ทังนี
้ เ้ พื่อรักษาภาพลักษณ์ ของผลิตภัณ ฑ์และเครื่ องหมาย
การค้ าของบริษัทให้ เป็ นที่นิยมชมชอบอย่างยัง่ ยืน
4. การปรับปรุงการบํารุงรักษา เครื่ องจักรอุปกรณ์การผลิต และการจัดหาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ งานเพื่อเป้าหมายในการ
เพิ่มประสิทธิภ าพการผลิต ลดความสูญ เสีย และความสิน้ เปลืองในการจัดเก็บและการขนส่ง เป็ นกิจกรรมและถื อ เป็ น
ภาระกิจต่อเนื่องของนโยบายการผลิต
5. การวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมลู ค่าเพิ่มถือเป็ นนโยบายส่วนหนึ่งของการดําเนินธุรกิจของบริษัท บริ ษัทให้
ความสําคัญต่อนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาการด้ านทักษะและความรู้แก่ผ้ บู ริหารและพนักงานทุกระดับชัน้
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ผลกระทบด้ านสิ่งแวดล้ อม
องค์กรได้ ดําเนินการเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมและมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องผลการดําเนินการดังกล่าว และผล
การปฏิบตั งิ านจริงเมื่อเทียบกับที่กฎหมายกําหนดสรุปเป็ น ข้ อ ๆ ได้ ดงั ต่อไปนี ้
1. ผลกระทบเกี่ยวกับสารเคมี Polychlorinated Biphenyls ที่อาจรั่วออกมาจากหม้ อแปลง
 ปัจจุบนั ไม่มีการใช้ สารเคมีดงั กล่าวกับหม้ อแปลงทัง้ 6 ชุด ของโรงงาน
2. ผลกระทบเกี่ยวกับ แอสเบสตอส
 ไม่มีการใช้ แอสเบสตอส ในกระบวนการผลิต ส่วนพื ้นที่ที่มีแอสเบสตอสคือ พื ้นที่ที่ใช้ กระเบื ้องมุงหลังคา ซึ่งได้
ดําเนินการเปลี่ยนหลังคาเป็ น Metal sheet ไปแล้ วบางส่วน สําหรับพื ้นที่ที่ยังเป็ นหลังคากระเบื ้อง ได้ มีการ
ตรวจวัดปริมาณแอสเบสตอสเพื่อเฝ้าระวังปัญหาเป็ นประจําทุกปี ซึ่งค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
3. รายการเกี่ยวกับการจัดเก็บสารเคมีที่ใช้ อยู่ในกระบวนการผลิต ภายใต้ การควบคุมมีดงั ต่อไปนี ้
 ถังนํ ้ามันเตาขนาดความจุ 15 ตัน จํานวน 2 ถัง ได้ จดั ทํากําแพงคอนกรี ตล้ อมรอบเพื่อป้องกันการรั่วไหลลงดิน
และกักเก็บกรณีรั่วไหล
 ถังเก็บ Methyl Methacrylate (MMA) ขนาดความจุ 50 ตัน จํานวน 3 ถัง ได้ จัดทํากําแพงคอนกรี ตล้ อ มรอบ
เพื่อป้องกันการรั่วไหลลงดิน และกักเก็บกรณีรั่วไหล และยังมีระบบนํ ้าสเปรย์ ใช้ ในกรณีเกิดเหตุฉกุ เฉิน
 ถังเก็บนํ ้าชนิดหอสูง ขนาดความจุ 10 ตัน จํานวน 2 ถัง ใช้ สําหรับโรงงาน Cast Plant และ Extrusion Plant
 ถังเก็บนํ ้าขนาด 5 ตัน สําหรับหม้ อไอนํ ้า จํานวน 1 ถัง
4. ของเสียและการกําจัด
 ของเสียที่เป็ นขยะ เช่น กระดาษ พลาสติก และเศษขยะทั่วไปจากสํานักงาน ได้ ทําสัญญากับหน่วยงานของ
เทศบาลเพื่อนําไปกําจัด
 ของเสียจากกระบวนการผลิตในโรงงานที่เป็ นขยะอันตราย ได้ จัดส่งให้ บริ ษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรี น จํากัด
(มหาชน) ซึ่งเป็ นบริษัทที่ได้ รับอนุญาตในการจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างถูกต้ องตามกฎหมาย
 แผ่นอะคริลคิ ที่เหลือเศษจากการตัดแผ่น รวบรวมขายให้ แก่ลกู ค้ าต่างประเทศ
 เศษโลหะจากการทํางานของฝ่ ายซ่อมบํารุง รวบรวมขายในประเทศ
5. นํ ้าฝนที่ตกลงในพื ้นที่โรงงาน
 ในโรงงานมีรางระบายนํ ้าตามอาคารต่าง ๆ ออกสูร่ างระบายนํ ้าสาธารณะ
6. นํ ้าเสียที่ออกจากโรงงาน
 มีบอ่ ดักไขมันก่อนที่นํ ้าเสียจะออกสูร่ างระบายนํา้ สาธารณะและมีบอ่ ปรับสภาพนํ ้าเสียอยู่ด้านหลังโรงงาน ได้
มีการตรวจสอบคุณภาพนํ ้า เพื่อตรวจว่านํา้ เสียที่ออกจากโรงงานต้ องไม่มีการปนเปื อ้ นสารเคมี โลหะหนัก
ตามที่กฎหมายกําหนด และผลการตรวจวัดค่าล่าสุดไม่เกินมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม
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7. อากาศที่ออกจากปล่อง
 Casting Plant มีหม้ อไอนํ ้าสําหรับใช้ งานและสํารองในการผลิต ผลการตรวจคุณภาพอากาศจากปล่อง อยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน
 Extrusion Plant มีปล่องระบายอากาศในกระบวนการผลิต ผลการตรวจคุณภาพอากาศจากปล่อง อยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน
8. บริเวณที่เก็บสารเคมี
 มีการจัดเก็บ V65 (2,4 – Dunethyl Valeronitrile) ซึ่งใช้ เป็ น Catalyst ในกระบวนการผลิต โดยจัดพื ้นที่เก็บไว้
อย่างปลอดภัยควบคุมอุณหภูมกิ ารจัดเก็บ พร้ อมทังติ
้ ดตังอุ
้ ปกรณ์แจ้ งเหตุ ในกรณีอณ
ุ หภูมสิ งู ผิดปกติและมี
แผนจัดการกรณีเกิดเหตุฉกุ เฉิน
จากการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมตามรายละเอียดด้ านบน รวมทัง้ ได้ มีการจัดผู้ดแู ลรับผิดชอบในแต่ละส่วนงาน
อย่างชัดเจน มีกฎระเบียบความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิง่ แวดล้ อม และมีการติดตามงานอย่างต่อเนื่อง จึงไม่ประสบ
ปัญหาด้ านสิง่ แวดล้ อมในช่วงระยะเวลาที่ผา่ นมา

ค่ าใช้ จ่ายในการลงทุนเพื่อควบคุมสิ่งแวดล้ อมในช่ วงปี ทีผ่ ่ านมาหรื อในอนาคต
ค่าใช้ จ่ายในการควบคุมสิง่ แวดล้ อมในระยะ 3 ปี ได้ แบ่งออกเป็ นกลุม่ ๆ ได้ ดงั นี ้


ค่าใช้ จ่ายในการตรวจวัด ด้ านสิ่งแวดล้ อ มทัง้ ภายในโรงงานและนอกโรงงาน เป็ นกิจ กรรมต่อ เนื่ อ ง ปี ละประมาณ
300,000 บาท



ค่าใช้ จ่ายในการปรับปรุงอุปกรณ์ เครื่ องจักร บํารุงรักษาและอื่น ๆ เป็ นกิจกรรมต่อเนื่อง ปี ละประมาณ 1,000,000 บาท



ค่าใช้ จ่ายในการจัดการของเสีย เป็ นกิจกรรมต่อเนื่อง ปี ละประมาณ 300,000 บาท



ค่าใช้ จ่ายในการการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้ านสิง่ แวดล้ อมตามมาตรฐาน ISO14001 ประมาณปี ละ 200,000 บาท

งานทีย่ ังไม่ ส่งมอบ
-ไม่มี
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นโยบายความปลอดภัย
บริษัทให้ ความสําคัญต่อนโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิง่ แวดล้ อมเป็ นเรื่ องสําคัญที่สดุ ที่กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานของบริษัทตลอดจนเจ้ าหน้ าที่หรื อผู้มาเยี่ยมเยือนที่มีกิจธุระติดต่อกับบริษัท

จะต้ องปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบด้ าน

ความปลอดภัยตามนโยบายของบริษัท ที่ กําหนดไว้ อย่างเคร่งครัดโดยกําหนดไว้ ดงั นี ้

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้ อม
บริษัทถือว่างานด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิง่ แวดล้ อมเป็ นส่วนหนึ่งของธุรกิจ และเป็ นความรับผิดชอบ ที่มีต่อ
สังคม จึงได้ กําหนดนโยบายเพื่อนําสูก่ ารปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี ้
1. ปฏิบตั ติ ามกฏหมาย ข้ อกําหนด ที่ประกาศใช้ อยู่ทงในปั
ั ้ จจุบนั และอนาคต ดําเนินการพัฒนาระบบการจัดการ อาชีว
อนามัย และความปลอดภัยตามมาตรฐาน มอก. 18001 ระบบการจัดการสิง่ แวดล้ อม ISO 14001 และหลักปฏิบตั ขิ อง
กลุม่ ธุรกิจ โดยนํากฎเกณฑ์ข้อกําหนดมาจัดทําเป็ นมาตรฐานขันตํ
้ ่าในการดําเนินงาน
2. ดําเนินการลดความเสี่ยง ป้องกันและควบคุมอันตราย การบาดเจ็บ โรคจากการทํางาน มลพิษด้ านสิ่งแวดล้ อม และ
หลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อพนักงาน ผู้เกี่ยวข้ อง รวมถึงชุมชน
3. ดําเนินการป้องกันการบาดเจ็บและการเจ็บป่ วยจากการทํางาน ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
4. ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานในการทิ ้งหรื อกําจัดของเสีย และจะลดของเสียให้ มีปริ มาณน้ อยที่สดุ รวมถึงใช้ ทรัพยากร พลังงาน
นํ ้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ มีการจัดทําวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
5. จัดให้ มีมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้ อม สําหรับผู้รับเหมาและ/หรื อผู้มาติดต่อ โดยดําเนินการ
ภายใต้ นโยบายและกฎระเบียบขององค์กร
6. ให้ ความร่วมมือและดําเนินการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร นโยบาย ถึงพนักงาน บุคคลภายนอกทังภาคราชการ
้
เอกชน
7. จัดให้ มีการพิจารณาผลงาน ด้ านความร่วมมือในการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิง่ แวดล้ อม
โดยถือเป็ นห้ วข้ อหลักในการประเมินผลงานประจําปี ของพนักงานทุกคน
8. กําหนดหน้ าที่รับผิดชอบด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิง่ แวดล้ อม ให้ ถือเป็ นความรับผิดชอบของผู้บริหาร และ
พนักงานทุกคนทั ้งในเวลาทํางานและนอกเวลาทํางาน
9. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาความรู้ความสามารถ โดยจัดการฝึ กอบรมให้ ความรู้และปลูกฝังจิตสํานึก
10. ยึดมัน่ ต่อความรับผิดชอบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จะต้ องมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้ และสิง่ แวดล้ อมตลอดวงจรอายุ
ของผลิตภัณฑ์
11. จัดสรรทรัพยากรที่จําเป็ นอย่างเหมาะสม เพื่อให้ การดําเนินงานสอดคล้ องกับนโยบาย วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
12. พัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้ อม
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การบริหารงานด้ านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิง่ แวดล้ อมของบริษัท จะอยู่ภายใต้ การกํากับดูแลของคณะกรรมการ
ความปลอดภั ย อาชี ว อนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทํ า งาน ( SHE Committee) ซึ่ ง จั ด ตัง้ ขึ น้ ในรู ป แบบของ
คณะกรรมการที่ได้ รับมอบหมาย ทําหน้ าที่กํากับดูแล กําหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ เป้าหมายและจัดทําแผนการปรั บปรุง
(SHE Improvement Plan) ประจําปี อย่างต่อเนื่องรวมทั ้งยังมีการติดตามและประเมินผลงานระหว่างปี
บริษัท ถือเป็ นนโยบายที่ผ้ บู ริหารและพนักงานทุกคนในองค์กรจะต้ องยึดมัน่ ในหลักการและถือเป็ นหน้ าที่ความรับผิดชอบที่
ต้ องปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบด้ านความปลอดภัยในการทํางานเป็ นสําคัญ
บริษัทได้ ผ่านการตรวจสอบและได้ ใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (TIS18001)อัน
เป็ นการยืนยันถึงการดําเนินการธุรกิจที่ให้ ความสนใจต่อความปลอดภัยฯของพนักงานและผู้เกี่ยวข้ องทุกคน
ผลการดําเนินงานด้ านความปลอดภัยตามเป้าหมายในรอบปี 2561 มีดงั นี ้
o การบาดเจ็บถึงขั ้นหยุดงาน 1-3 วัน

มีจํานวน 1 ราย

o การบาดเจ็บถึงขั ้นหยุดงานตั ้งแต่ 3 วันขึ ้นไป

o เหตุการณ์เพลิงไหม้

มีจํานวน 0 ราย
0 ครัง้

o เหตุการณ์สารเคมีรั่วไหลออกนอกโรงงาน

0 ครัง้

นอกจากความปลอดภัยในการทํางานที่ได้ กล่าวมาในข้ างต้ นแล้ วนั ้นความปลอดภัยนอกเวลาทํางาน (Off the Job Safety)
ยังเป็ นอีกหนึ่งในความมุ่งมัน่ ที่บริ ษัทให้ ความสําคัญ จากการทํางานและในปี ที่ผ่านมานีเ้ อง เป็ นการเริ่ มต้ นของ การให้
ความสําคัญไปถึงความปลอดภัยนอกเวลาทํางาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่ องของการสวมหมวกนิรภัยของพนักงาน ( Safety
Campaign for Motorbikes)ไม่ว่าจะขี่ หรื อซ้ อน มอเตอร์ ไซค์ ไม่ว่าจะเป็ นมาทํางาน หรื อ ที่บ้านก็ตามโดยกําหนดไว้ ใ น
เป้าหมายการดําเนินงานประจําปี

หน้ า 15 ของ 93

บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จํากัด (มหาชน)

ข้ อมูลประจําปี 2561

ปั จจัยความเสี่ยง
ความเสี่ยงทางธุรกิจ และ มาตรการในการบรรเทาความเสี่ยง
จากการที่บริ ษัทไทยโพลีอะคริ ลิค จํากัด (มหาชน) เป็ นบริ ษัทที่อยู่ในเครื อข่ายของบริ ษัทข้ ามชาติตั ้งแต่ กลุ่มบริ ษัทอิมพิ
เรี ยลเคมิคลั หรื อที่ร้ ูจกั กันดีในชื่อ ICI ได้ เข้ ามาถือหุ้นใหญ่ ในปี 2539 ซึ่งจากนันก็
้ มีการเปลี่ยนแปลงสถานะของบริษัทเป็ น
บริ ษัทในเครื อข่ายของบริ ษัทข้ ามชาติ (Multi-National Company) และจนปั จจุบนั จากการรวบรวมธุรกิจของ Mitsubishi
Chemical Corporation ด้ วยการเข้ าถื อ ครองหุ้น บริ ษั ท จาก Lucite International ในปี 2552 บริ ษั ท จึ ง เป็ น บริ ษั ท ใน
เครื อ ข่ายของ Mitsubishi Chemical Corporation ซึ่งตลอดระยะเวลาจากปี 2539 บริ ษัทได้ เรี ยนรู้ และรั บเอานโยบาย
หลายๆด้ านมาพัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจทั ้งจากสถาบันที่เป็ นที่ยอมรับในระดับต่างประเทศและในประเทศ ซึ่งล้ วนเป็ น
ประโยชน์ในการกํากับดูแลกิจการให้ ได้ ตามระดับสากล ซึ่งตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี ดงั กล่าวนี ้บริษัทได้ รับการรับรองทั ้งใน
ส่วนของระบบคุณภาพการทํางาน ระบบความปลอดภัย สุขอนามัยและการรักษาสิ่งแวดล้ อม และประกาศนียบัตรการ
รั บรองด้ านการดําเนินกิจ การที่ ดี และนโยบายและการรณรงค์ต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชั่น ซึ่งพอที่ จ ะประมวลสรุ ปได้
ดังต่อไปนี ้
ใบรับรอง/ เกียรติบัตร
ISO 9001:2015 (Quality System)
ISO 18001 (Safety System)
ISO 14001:2015
(Environment System)
Anti-Corruption Policy

ออกให้ โดยสถาบัน
TUV NORD
MASCI
TUV NORD

ปี ที่ได้ การรับรอง
15/8/2561
9/8/2545, 25/8/2560
7/12/2561

Thailand Private Sector Collective 21/11/2560
Action Coalition Against
Corruption (CAC)

จากการเป็ นบริ ษัทในเครื อ ข่ายของบริ ษัทข้ ามชาติ อี กทัง้ คณะกรรมการบริ ษัทล้ วนเป็ นผู้มีประสบการณ์ จ ากการเป็ น
ผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัทต่างๆทั ้งจากในประเทศและต่างประเทศ บริ ษัทจึงได้ มีการพัฒนาการด้ านการบริ หารจัดการ
ความเสี่ยงทางธุรกิจ ซึ่งได้ มีการจัดทําระบบการทบทวนความเสี่ยงในการบริหารและทบทวนปัจจัยความเสี่ยงของธุรกิจของ
บริษัทในแทบทุกด้ าน รวมทั ้งการกําหนดมาตรการในการจัดการและบรรเทาความเสี่ยงในแต่ละหัวข้ ออย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขี ้น ซึ่งทั ้งผู้บริหารอาวุโส (Senior Executives )และคณะกรรมการจะประเมินและร่วมกันทบทวนความเสี่ยงทัง้ จาก
ภายในและจากภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริ ษัท การทบทวนปั จจัยความเสี่ยงและมาตรการการ
บรรเทาความเสี่ยงนั ้นๆทั ้งหมดจะมีการลงทะเบียน (Risks Register) พร้ อมกับการทบทวนแนวทางการบรรเทาความเสี่ยง
(Risk Mitigation Actions) ว่าในแต่ละปี มีการกําหนดแผนรองรับและบรรเทาความเสี่ยงอะไรบ้ างที่ได้ ดําเนินการไปถูกต้ อง
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ครบถ้ วนตามแผนเป็ นที่น่าพอใจแล้ ว และมีอะไรบ้ างที่ยงั ไม่มีความคืบหน้ าตามแผนเท่าที่ควรและกําหนดมาตรการเร่งรัด
และติดตามความคืบหน้ าต่อไป รวมทั ้งจะได้ มีการทบทวนว่ายังมีปัจจัยความเสี่ยงเรื่ องใดบ้ างที่อาจเกิดขึ ้นได้ ซึ่งสมควรที่จะ
ทําการลงทะเบียนในปั จจัยความเสี่ยงเพื่อกําหนดแผนรองรับและบรรเทาความเสี่ยงพร้ อมรายชื่อผู้รับผิดชอบในเรื่ องนันๆ
้
เพื่อการติดตามความคืบหน้ าและตรวจสอบในการประชุมครัง้ ต่อไป
ในแต่ละปี อย่างน้ อยปี ละหนึ่งครัง้ ที่ฝ่ายบริ หารโดยกรรมการบริ หารจะนําเสนอแผนการรองรับความเสี่ยงและบรรเทาความ
เสี่ยงที่ได้ ลงทะเบียนแล้ วนํ าเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อร่ วมกันพิจารณาและรั บ ฟั ง
ความเห็นจากคณะกรรมการทุกท่านและพร้ อมที่ จะรั บเอาความเห็นข้ อแนะนํ าจากคณะกรรมการมาปรั บปรุ งแก้ ไขให้
เป็ นไปตามมติของคณะกรรมการในที่ประชุมต่อไป
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ระบบการตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทได้ มอบหมายให้ คณะกรรมตรวจสอบซึ่งประกอบด้ วยกรรมการอิสระทังสามท่
้
าน ทําหน้ าที่สอบทานงบ
การเงิ น ของบริ ษั ท ให้ เป็ น ไปตามหลัก เกณฑ์ บัญ ชี ที่ รั บ รองโดยทั่ว ไปและให้ เ ป็ น ไปตามกฎข้ อ บัง คับ ของสํ า นัก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) และถูกต้ องตาม
ข้ อ กฎหมายที่ เกี่ ยวข้ อ ง นอกจากนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ สอบทานและ
ตรวจสอบผลการดําเนินงานของบริ ษัทให้ เป็ นไปตามนโยบายและหลักการกํ ากับดูแลกิจการ (Corporate governance)
โดยการกํากับดูแลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการตรวจสอบภายใน การให้ ความเห็นและการคัดเลือกผู้สอบ
บัญชีบริ ษัท รวมทั ้งการให้ สอบทานแผนการดําเนินการปรั บปรุ งตามความเห็นของผู้สอบบัญชีภายนอก (Independent
Auditors) และรับผิดชอบในภารกิจอื่นๆตามที่อาจได้ รับการมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ระบบการตรวจสอบภายใน
การตรวจสอบภายในเป็ นเครื่ องมือในการตรวจสอบการบริ หารกิจการของบริ ษัทมีการปฎิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบ
ข้ อบังคับของบริษัท รวมทั ้งการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในกรณีที่มีการมอบหมายให้ ฝ่ายบริหารไปดําเนินการตามข้ อแนะนํา
ของคณะกรรมการบริษัท หรื อคณะกรรมการตรวจสอบ หรื อแม้ แต่ข้อเสนอแนะที่ผ้ ตู รวจสอบภายในของบริษัทในเครื อมีการ
ตรวจสอบประจําปี และมีข้อเสนอแนะที่ทางฝ่ ายบริ หารได้ พจิ ารณาแล้ วเห็นควรที่จะปรับปรุงให้ การบริ หารงานในด้ านหนึ่ง
ด้ านใดมีประสิทธิภาพมากขึ ้น ทั ้งนี ้ผู้ตรวจสอบภายในจะเป็ นผู้ติดตามความคืบหน้ าและบรรจุอยู่ในแผนการตรวจสอบ
ภายในประจําปี ที่ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในจะบันทึกผลการ
ตรวจสอบทุกครัง้ พร้ อมข้ อเสนอแนะและความเห็นให้ ฝ่ายบริหารได้ รับทราบ โดยที่ฝ่ายบริ หารที่ถูกตรวจสอบจะพิจารณา
และตอบกลับให้ ทางผู้ตรวจสอบภายในทราบ ไม่ว่าจะเห็นด้ วย หรื อเห็นต่างจากผู้ตรวจสอบภายในก็จะต้ องมีข้อชี ้แจงให้
ผู้ตรวจสอบภายในรับทราบด้ วยเช่นกัน ในกรณีที่ฝ่ายบริหารที่ถกู ตรวจสอบเห็นด้ วยกับผลการตรวจสอบและความเห็นและ
ข้ อแนะนําของผู้ตรวจสอบภายในก็จะแสดงแผนการปรับปรุงพร้ อมกําหนดเวลาที่จะทําการปรับปรุงให้

แล้ วเสร็จแต่หาก

ในกรณี ที่มีความเห็นต่างจากผลการตรวจสอบก็จ ะทําการชี แ้ จงเหตุผลหรื อ สาเหตุใดที่มีข้อ ขัดแย้ งหรื อ เห็นต่างจากผู้
ตรวจสอบภายใน ซึ่งในกรณีดงั กล่าวผู้ตรวจสอบภายในจะทําการหารื อและหาข้ อยุติว่ากรณี ดงั กล่าวจะดําเนินการอย่างไร
โดยที่ จ ะเป็ นทํารายงานผลการตรวจสอบตามวาระให้ ทางคณะกรรมการตรวจสอบทราบและพิจ ารณาในระหว่างการ
ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบที่กําหนดให้ มีการประชุมอย่างน้ อยทุกไตรมาส ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบอาจ
พิจารณาให้ ฝ่ายบริหารมาชี ้แจงเพิม่ เติมในเรื่ องใดก็ได้ ตามที่เห็นควร
นอกจากแนวทางในการจัดการข้ างต้ นแล้ ว บริษัทยังมีการถูกทดสอบจากผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Auditor) ซึ่งจะเป็ นผู้
กําหนดแผนการตรวจสอบที่ผา่ นการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) แล้ ว และยังมี
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หน่วยงานตรวจสอบร่ วมกับสถาบันการตรวจสอบอาชีพจากต่างประเทศมาทําการตรวจสอบระบบทะเบียนปั จจัยความ
เสี่ยงและมาตรการรองรั บผลกระทบจากความเสี่ยงนัน้ ๆด้ วยอย่างน้ อยปี ละครัง้ ซึ่งผู้บริ หารอาวุโสของบริ ษัทจะได้ นํา
รายงานการตรวจสอบพร้ อมข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบจากต่างประเทศมาพิจารณาและกําหนดแนวทาง
ปรับปรุงให้ ทนั สมัยกับเหตุการณ์อนั จะทําให้ เกิดความมัน่ ใจได้ ว่าบริ ษัทได้ มีมาตรการรองรับความเสี่ยงในแต่ละเหตุการณ์
แล้ วและจะมีผลกระทบกับการประกอบการธุรกิจของบริษัทให้ น้อยที่สดุ หากเหตุการณ์ดงั กล่าวเกิดขึ ้นจริง
ในปี ที่ผา่ นมา ผู้บริหารอาวุโสพร้ อมผู้จัดการหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องจะร่ วมกันพิจารณาทบทวนปัจจัยความเสี่ยงทุกรายการที่
ได้ ลงทะเบียนไว้ พร้ อมพิจ ารณาร่ วมกันว่าจะมีการปรั บปรุงแนวทางรองรับความเสี่ยงแต่ละหัวข้ อหรื อไม่ จากนัน้ ก็ได้
ร่วมกันพิจารณาว่ามีปัจจัยความเสี่ยงที่เกิดขึ ้นใหม่ระหว่างปี ที่ผา่ นมาหรื อไม่

การทบทวนและวิเคราะห์ ปัจจัยความเสี่ยงต่ างๆทีล่ งทะเบียนของบริ ษัทในปี 2561
• ผู้บริหารอาวุโสของบริษัทมีมติให้ เพิ่มมาตรการรองรับความเสี่ยงที่เกิดจากทังภั
้ ยธรรมชาติเช่นมาตรการรองรับนํ ้าท่วม หรื อ
ภัยที่เกิดจากความประมาทของคนหรื อความบกพร่ องจากเครื่ องจักรและอุปกรณ์ในโรงงาน เช่น อุบตั ิเหตุจากไฟไหม้ ให้
ครอบคลุมถึงมาตรการฟื น้ ฟูและการจัดการหลังเหตุการณ์ (Actions for Business Continuity after Post Event) เพื่อให้
มัน่ ใจว่ามีการกําหนดแผนการจัดการเบ็ดเสร็จรองรับหลังเหตุการณ์เพื่อให้ ธรุ กิจดําเนินต่อไปอย่างไม่ตดิ ขัดด้ วย
แผนการดําเนินการ– อยู่ระหว่างการดําเนินการ โดยมอบหมายให้ นายพงษ์สนิ ม่วงศรี ผู้จดั การฝ่ ายกํากับดูแลด้ านความ
ปลอดภัยในการทํางาน สุขอนามัยและสิ่งแวดล้ อ ม และระบบคุณภาพของบริ ษัท ไปหารื อผู้เกี่ยวข้ องและนํ าเสนอแผน
กํ า หนดมาตรการรองรั บ เพื่ อ การดํ า เนิ น ธุร กิ จ ต่อ เนื่ อ งหลังเกิ ด เหตุก ารณ์ (Business Continuity Plan) และเสนอต่อ
กรรมการในเดือนมกราคม 2562
• ผู้บริหารอาวุโสและกลุม่ กรรมการทบทวนทะเบียนความเสี่ยงและกําหนดมาตรการบรรเทาความเสี่ยง

ได้ ทบทวนและ

วิเคราะห์ความเห็นจากรายงานของผู้ตรวจสอบภายนอกจากกลุม่ บริษัท MCC แล้ ว เห็นว่าบริ ษัทควรได้ มีการทบทวนการ
จํากัดการให้ สทิ ธิในการเข้ าระบบ SAP B2 ที่จะนํามาใช้ แทนของเดิมระบบ SAP B1 นัน้ ไม่ให้ มากเกินความจําเป็ น
ทางบริษัทได้ ชี ้แจงแล้ วว่ารายชื่อของบุคคลที่บริษัทได้ ให้ สทิ ธิเข้ าถึงระบบก็เพื่อการอ่านเท่านัน้ ไม่ได้ ให้ สทิ ธิท์ ี่จะทําการแก้ ไข
หรื อการส่งต่อข้ อมูลแต่อย่างใด

ซึ่งจะมีการทบทวนการให้ สทิ ธิ์เข้ าถึงระบบเท่าที่จําเป็ นซึ่งจะมีการทบทวนต่อไปตอน

ปลายปี ของทุกปี
แผนการดําเนินการ: ได้ ดําเนินการเรี ยบร้ อยแล้ ว ตังแต่
้ เดือนตุลาคม 2561
•

ผู้บริ หารอาวุโสและกลุ่มกรรมการทบทวนทะเบียนความเสี่ยงและกําหนดมาตรการบรรเทาความเสี่ยง ได้ ทบทวนและ
วิเคราะห์ความเห็นจากรายงานของผู้ตรวจสอบภายนอกฯ แล้ วมีความเห็นให้ เพิม่ ข้ อความหลักๆที่เห็นว่ามีความเสี่ยงหาก
ไม่มีการระบุในเอกสารการขายหรื อ อินวอยส์ เพื่อทําความชัดเจนในเรื่ องเงื่อนไขการขายที่ถือเป็ นสาระสําคัญในการขายให้
คูค่ ้ าของบริ ษัททราบเช่น ระยะเวลาในการที่บริ ษัทยินยอมรับสินค้ าคืน การระบุเหตุสดุ วิสยั (force majeure) ที่บริ ษัทไม่ต้อง
รับผิดชอบในกรณีที่ไม่สามารถส่งมอบสินค้ าได้ และเหตุที่ทําให้ มีการบอกเลิกสัญญากันได้ (Termination) เป็ นต้ น
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แผนการดําเนินการ:บริ ษัทอยู่ระหว่างการดําเนินการ พิจารณาข้ อความของเงื่อนไขการขายลงในอินวอยส์เฉพาะบาง
รายการที่ ยังอาจไม่ได้ ครอบคลุมแล้ วในสัญ ญาการขายในกรณี ที่ทําไว้ กับลูกค้ าหรื อ ตัว แทนจํ าหน่ าย ซึ่งกํ าหนดการ
ดําเนินการดังกล่าวให้ แล้ วเสร็จก่อนสิ ้นปี นี ้ แต่การจัดพิมพ์อาจมีการชลอเวลาตามความจําเป็ นและเหมาะสม
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ทรั พย์ สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
1. สินทรั พย์ หลักทีส่ ําคัญทีใ่ ช้ ในการประกอบธุรกิจ
บริษัทมีสนิ ทรัพย์หลักที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561ดังนี ้
(หน่วย: ล้ านบาท)
ประเภททรัพย์ สิน
ที่ดนิ

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

มูลค่ าตาม
บัญชีสุทธิ

หลักประกัน/ภาระผูกพัน

เป็ นเจ้ าของ

136.33

-

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร

เป็ นเจ้ าของ

38.21

-

เครื่ องจักรและอุปกรณ์

เป็ นเจ้ าของ

68.75

-

เครื่ องตกแต่ ง ติ ด ตัง้ และเครื่ องใช้

เป็ นเจ้ าของ

6.82

-

เป็ นเจ้ าของ

15.06

-

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

สํานักงานและยานพาหนะ
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้ างและติดตั ้ง
รวม

265.18

หมายเหตุ รายการสินทรั พย์ หลักที่ ใช้ ในการประกอบธุรกิจ ตามข้ างต้ น ตัง้ อยู่ที่ 60-61 หมู่ 9 ถ.พุทธมณฑลสาย 4
ต.กระทุ่มล้ ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
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พิพาททางกฎหมายตามนัยประกาศ ก.ล.ต.

-ไม่มี -
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ส่ วนที่ 2
การจัดการและการกํากับดูแลกิจการที่ดี
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โครงสร้ างหุ้น และการถือครองหุ้นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
บริษัทมีทนุ จดทะเบียน 121,500,000.00 บาท แบ่งออกเป็ น หุ้นสามัญจํานวน 121,500,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00
บาท หุ้นทั ้งหมดได้ ออกชําระเต็มมูลค่าแล้ ว

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ณ วันที่ 28/12/2561

ลําดับ

ชื่อ/สกุล

ที่

จํานวนหุ้น

% ของจํานวน
หุ้นทัง้ หมด

1.

LUCITE INTERNATIONAL UK OVERSEAS HOLDCO1 LIMITED

51,374,360

42.28

2.

บริษัท เอเชียติก๊ อะคริลคิ จํากัด

41,450,530

34.12

3.

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผู้ฝาก

25,460,079

20.95

118,284,969

97.35

ยอดรวมทุนชําระแล้ ว

หมายเหตุ : รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จัดเรี ยงโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
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การถือครองหุ้นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
การถือครองหุ้นของกรรมการบริ ษัท
รายชื่อ
1. ดร.เบนจามิน เจมส์ แฮร์ รีส
2. นายสุจิตร ศรี เวทย์บดี

จํานวนหุ้นต้ นปี
ไม่มีการ
ถือครองหุ้น
16,300

จํานวนหุ้นระหว่ างปี
-

จํานวนหุ้นปลายปี
-

16,300

16,300

ไม่มีการ
ถือครองหุ้น
ไม่มีการ
ถือครองหุ้น
ไม่มีการ
ถือครองหุ้น
ไม่มีการ
ถือครองหุ้น
ไม่มีการ
ถือครองหุ้น
ไม่มีการ
ถือครองหุ้น
ไม่มีการ
ถือครองหุ้น

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3. นายทาโมสึ ทามากิ
4. นายรักชัย สกุลธีระ
5. ดร.อนุพนั ธ์ กิจนิจชีวะ
6. นายแจน แดม ปี เตอร์ เซ่น
7. นางแคโรไลน์ ไพร์ เออร์
8.. นายคริสเตียน ,มอลเลอร์
9. นายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์

การถือครองหุ้นของบริ หาร
ระดับสูงรายชื่อ
1. นายวิวฒ
ั น์ หอมละออ
2. นายธเนตร ขําเชิดชูไชย
3. นายพงษ์สนิ ม่วงศรี
4. นายธนวัฒน์ กุลประเสริฐรัตน์

จํานวนหุ้น
ต้ นปี

2,000
2,000
2,000
21,000
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จํานวนหุ้น
ระหว่ างปี

2,000
2,000
2,000
21,000

จํานวนหุ้น
ปลายปี

2,000
2,000
2,000
21,000
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นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
บริษัทอนุมตั กิ ารกําหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยจะบรรจุไว้ ในรายงานประจําปี 2561ของบริษัท เป็ นดังนี ้
“บริ ษัทจะดําเนินการให้ มีการจ่ายเงินปั นผลอย่างสมํ่าเสมอโดยพิจารณาถึงความเพียงพอของกําไรสะสมต่อการดําเนิ น
ธุรกิจในอนาคต”
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การจัดการและขอบข่ ายหน้ าที่และความรับผิดชอบ
ก.โครงสร้ างการจัดการ
รายชื่อคณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้ วยกลุม่ บุคคลดังมีรายชื่อดังต่อไปนี ้
รายชื่อกรรมการบริษัท

ตําแหน่ง

นาย เบนจามิน เจมส์ แฮร์ รีส
นาย สุจิตร ศรี เวทย์บดี

วันที่ดํารงค์ตําแหน่ง
กรรมการ
9 พฤศจิกายน 2560
23 เมษายน 2557

ประธานกรรมการ
รองประธานคณะกรรมการ
กรรมการผู้จดั การ
นาย รักชัย สกุลธีระ
กรรมการบริหาร
26 เมษายน 2557
เลขานุการบริษัท
11 พฤศจิกายน 2559
ผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
นาย ทาโมสึ ทามากิ
กรรมการบริหาร
25 เมษายน 2559
นาง แคโรไลน์ ไพรเออร์
กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหาร
9 พฤศจิกายน 2560
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
นายคริสเตียน โมลเลอร์ ลอร์ เซ่น
กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหาร
27 เมษายน 2561
ดร. อนุพนั ธ์ กิจนิจชีวะ
กรรมการอิสระ
26 เมษายน 2559
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นาย แจน แดม ปี เดอร์ เซ่น
กรรมการอิสระ
23 เมษายน 2558
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
10 พฤษภาคม 2561
ค่าตอบแทน
*นายกุลเวช เจนวัฒนวิช
กรรมการอิสระ
9 กรกฎาคม 2561
กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน
*นาย กุลเวช เจนวัฒนวิช ได้ ลาออกจากการทําหน้ าที่ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และ
กรรมการอิสระ โดยมีผลตั ้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งทางคณะกรรมการจะมีการหารื อ และเลือ กและแต่ง ตัง้
กรรมการอิสระท่านใหม่มาแทนนาย กุลเวช เจนวัฒนวิช ในที่ประชุมคณะกรรมการซึ่งจะมีขึ ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2562
คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้ นายรักชัย สกุลธีระ เป็ นเลขานุการบริษัท ซึ่งมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 11 พฤศจิกายน 2559
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ขอบเขตอํานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจพิจารณากําหนดและแก้ ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้
กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท คือ “นายเบนจามิน เจมส์ แฮร์ ริส, นายสุจิตร ศรี เวทย์บดี, นายทาโมสึ
ทามากิ และนายรักชัย สกุลธีระ กรรมการสองในสี่ท่านนี ้ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสําคัญของบริ ษัท”
ภายใต้ ข้อบังคับของบริษัท และบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจํากัด คณะกรรมการมีอํานาจกระทําการใดๆ
ภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ของบริษัท คือ
1. เป็ นโจทย์ร้องทุกข์ ดําเนินการตามกระบวนพิจารณาใด ๆ ในนามบริษัท ประนีประนอมยอมความ หรื อมอบข้ อ
พิพาทใด ๆ ให้ อนุญาโตตุลาการ
2. ซื ้อ จัดหา รับ เช่าซื ้อ ให้ เช่าซื ้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สนิ ใด ๆ
ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สนิ นั ้น
3. ขาย โอน จํานอง จํานํา แลกเปลี่ยน และจําหน่ายทรัพย์สนิ โดยประการอื่น
4. กู้ยืมเงิน คํ ้าประกัน ออก โอน รับอาวัล และสลักหลังตัว๋ หรื อตราสารที่เปลี่ยนมือได้ อย่างอื่น
5. ขอให้ ปล่อยชัว่ คราวกรรมการ พนักงาน หรื อลูกจ้ าง ที่ถกู ดําเนินคดีอาญาในข้ อหาเกี่ยวกับการปฏิบตั หิ น้ าที่ให้ แก่
บริษัท
6. ถือหุ้น จัดการบริษัทอื่นหรื อบริษัทเอกชน และกระทําธุรกิจเฉพาะอย่างร่วมกันกับบริษัทอื่นหรื อบริษัทเอกชน
7. การกระทําอื่นใดที่บคุ คลธรรมดาอาจกระทําได้ เว้ นแต่โดยสภาพแห่งการกระทํานันจะพึ
้
งกระทําได้ แต่เฉพาะบุคคล
ธรรมดาเท่านัน้ ทังนี
้ ้ภายใต้ ขอบเขตวัตถุประสงค์ของบริษัท
8. จัดให้ มีข้อมูลทางการเงิน รายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายในให้ มีความถูกต้ องและเพียงพอ
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คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้ วยบุคคลจํานวนรวมทั ้งสิ ้น 3ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี ้
1. นายอนุพนั ธ์ กิจนิจชีวะ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายแจน แดม ปี เดอร์ เซ่น

กรรมการตรวจสอบ

3. *นายกุลเวช เจนวัฒนวิช

กรรมการตรวจสอบ

*นายกุลเวช เจนวัฒนวิช ได้ ลาออกจากกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 30 พฤศจิกายน 2561
โดยมี นางสาวธัณย์จิรา คุณาธิปศรี ตระกูลเป็ นเลขานุการกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตหน้ าทีแ่ ละความรั บผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี ้
1. สอบทานให้ บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเพียงพอ
2. สอบทานและให้ ความเห็นเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ในเรื่ องความเพียงพอเหมาะสมตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. สอบทานให้ บริษัทปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั ้งและเสนอเลิกจ้ างบุคคลซึ่งมีความเป็ นอิสระ เพื่อทําหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชี
ของบริษัทและเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว
5. ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่วมประชุมด้ วยอย่างน้ อยปี ละครัง้
6. สอบทานและกํากับดูแลรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ให้ เป็ นไปตาม
กฎหมายและข้ อกําหนดของตลาดหลัทรัพย์
7. พิจารณาความเป็ นอิสระของผู้ตรวจสอบภายใน และให้ ความเห็นชอบในการแต่งตั ้ง โยกย้ าย ถอดถอน และ
พิจารณาความดีความชอบของผู้ตรวจสอบภายใน
8. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และเปิ ดเผยไว้ ใน
รายงานประจําปี ของบริษัท รายงานดังกล่าวต้ องประกอบด้ วยข้ อมูลอย่างน้ อยต่อไปนี ้
8.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้ องครบถ้ วนและเชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงิน
8.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของการกํากับดูแลกิจการที่ดีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน
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8.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัท
8.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
8.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
8.6 จํานวนครัง้ ของการประชุม และการเข้ าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
8.7 ความเห็น หรื อ ข้ อ สังเกตโดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบจากการปฏิบัติตามกฎบัตรของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
8.8 รายงานที่เห็นว่าผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ ขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบที่
ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
9. ในการปฏิบตั หิ น้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรื อมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรื อการกระทําซึ่งอาจมี
ผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษัท ให้ คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานต่อคณะกรรมการของบริ ษัท เพื่อดําเนินการปรับปรุงแก้ ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร
9.1 รายการที่เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
9.2 การทุจริตสิง่ ผิดปกติ หรื อมีความบกพร่องที่สําคัญในระบบควบคุมภายใน
9.3 การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรื อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัท
หากคณะกรรมการบริ ษัท หรื อ ผู้บริ หารไม่ดําเนิ นการให้ มี การปรั บปรุ งภายในเวลาที่ กํ าหนดกรรมการ
ตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการ หรื อการกระทําตามข้ อ 9.1, 9.2 และ 9.3 ต่อสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
10. จัดให้ มีการประเมินตนเองอย่างน้ อยปี ละครัง้ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
11. ในกรณีกรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระการดํารงตําแหน่ง กรรมการตรวจสอบควร แจ้ งต่อบริ ษัท
ล่วงหน้ าหนึ่งเดือนพร้ อมเหตุผล เพื่อให้ คณะกรรมการบริษัท หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตังกรรมการ
้
ท่านอื่นที่มีคณ
ุ สมบัตคิ รบก้ วนทดแทนบุคคลที่ลาออก
12. ปฏิบตั งิ านอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้ วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
13. สอบทานนโยบาย และกํ ากับให้ มี ระบบสนับ สนุนการต่อ ต้ านการทุจ ริ ตคอร์ รั ปชั่น ที่ มีป ระสิท ธิผ ล ให้
คําปรึกษาและติดตามให้ มีการปฎิบตั ติ ามมาตรการต่อต้ านคอร์ รัปชั่นตลอดจนรับเรื่ องการแจ้ งเบาะแสการ
ทุจริตคอร์ รัปชัน่ พิจารณาตรวจสอบข้ อเท็จจริง และเสนอเรื่ องต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อร่วมกันพิจารณา
ลงโทษ หรื อแก้ ไขปัญหาดังกล่าว
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กรรมการผู้จัดการ
นายสุจิตร ศรี เวทย์บดี ดํารงตําแหน่งหน้ าที่ กรรมการผู้จดั การ ซึ่งมีขอบเขตอํานาจหน้ าที่ดงั นี ้
ขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ
1. พิจารณาแต่งตั ้ง โยกย้ าย ถอดถอน เลิกจ้ างหรื ออนุมตั กิ ารลาออก ของพนักงานทุกระดับ
2. พิจารณาผลตอบแทนพนักงานซึ่งรวมถึงเงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์อื่น รวมถึงการปรับผลตอบแทนประจําปี ของ
พนักงานทุกระดับ
3. พิจารณาอนุมตั กิ ําหนดและเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทางการค้ าตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
4. พิจารณาอนุมตั กิ ารซื ้อสินทรัพย์ถาวรในวงเงิน ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
5. พิจารณาดําเนินการที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารงานทั่วไปของบริ ษัท แต่ไม่รวมถึงการดําเนินการที่ เกี่ ยวกับการได้ ม าและ
จําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ของบริ ษัทและรายการที่เกี่ ยวโยงกัน โดยการดําเนินการในเรื่ องดังกล่าวให้ เป็ นไปตามประกาศ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง
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คณะผู้บริ หาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ผู้บริหารของบริษัทประกอบด้ วยกลุม่ บุคคล จํานวนรวมทังสิ
้ ้น 20ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี ้
1. นายสุจิตร ศรี เวทย์บดี

กรรมการผู้จดั การ

2. นายรักชัย สกุลธีระ

ผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน

3. นายวิวฒ
ั น์ หอมละออ

ผู้จดั การฝ่ ายโรงงาน

4. นายธนวัฒน์ กุลประเสริฐรัตน์

ผู้จดั การฝ่ ายทรัพยากรบุคคล/กฎหมาย

5. นายพงษ์สนิ ม่วงศรี

ผู้จดั การฝ่ ายความปลอดภัยฯ และระบบงาน

6. นายธเนตร ขําเชิดชูไชย

ผู้จดั การฝ่ ายโลจิสติคส์

7. นางสาวสุรวดี ลีทวีกุล

ผู้จดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน

8. นายโยทิน ธํารงเสาวภาคย์

ผู้จดั การฝ่ ายผลิต คาสติ ้ง

9. นายไพรัช ขําดี

ผู้จดั การฝ่ ายผลิต เอ็กซ์ทรูชนั่

10.นายพงศ์ธร ชื่นเจริญ

ผู้จดั การฝ่ ายวิศวกรรม

11.นางหนึ่งฤทัย บุญเพ็ชร

ผู้จดั การฝ่ ายวิจยั และเทคนิค

12.นายวิทยา มงคลขจิต
13.นายอุดมศักดิ์ เทียนจันทร์

ผู้จดั การฝ่ ายเทคนิคอล เซ็นเตอร์
ผู้จดั การฝ่ ายคลังสินค้ าและจัดส่ง

14.นายพงศ์สนั ต์ อัศวะศิริจินดา

ผู้จดั การฝ่ ายขายและผลิตภัณฑ์

15.นางจันจิรา ทุมสอน

ผู้จดั การฝ่ ายขายต่างประเทศ

16.นางสมปอง อัศวะศิริจินดา

ผู้จดั การธุรการขายในประเทศ

17.นางสาวสุภารักษ์ ทักญาติ

ผู้จดั การฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ

18.นางสาวธัณย์จิรา คุณาธิปศรี ตระกูล

ผู้ตรวจสอบภายใน

19.นางมัสยา รุ่งเรื อง

เลขานุการกรรมการผู้จดั การ

20.นายอภิชยั ศรี มหันต์

ผู้ช่วยผู้จดั การฝ่ ายความปลอดภัยฯ และระบบงาน
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คณะกรรมการสรรหา และกําหนดค่ าตอบแทนประกอบด้ วย
1***นายแจน แดม ปี เดอร์ เซ่น

ประธานกรรมการสรรหา และกําหนดค่าตอบแทน

2. **นาง แคโรไลน์ ไพรเออร์

กรรมการสรรหา และกําหนดค่าตอบแทน

3. *นายกุลเวช เจนวัฒนวิช

กรรมการสรรหา และกําหนดค่าตอบแทน

***เข้ารับตําแหน่งประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนแทนดร. อนุพนั ธ์ กิ จนิจชี วะตัง้ แต่วนั ที ่ 10 พฤษภาคม
2561
** เข้ารับตําแหน่งกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน แทนนายทาโมสึ ทามากิ ตัง้ แต่วนั ที ่ 10 พฤษภาคม 2561
* ได้ลาออกจากตําแหน่งกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ตัง้ แต่วนั ที ่ 30 พฤศจิ กายน 2561

โครงสร้ างของคณะกรรมการสรรหาฯ
1. คณะกรรมการสรรหาฯ ต้ องคัดเลือกจากคณะกรรมการของบริษัท
2. คณะกรรมการสรรหาฯ จะประกอบด้ วยสมาชิกสามท่าน โดยประธานคณะกรรมการสรรหา ฯ และอย่างน้ อยสมาชิกอีก
หนึ่งท่านต้ องเป็ นกรรมการอิสระของบริษัท
3. สมาชิกคณะกรรมการสรรหาแต่ละคนจะมีวาระสามปี
คณะกรรมการสรรหาและค่ าตอบแทนจะจัดให้ มีการประชุมอย่ างน้ อยปี ละ 2ครัง้ และมี หน้ าที่ความรับผิดชอบ
ดังนี ้
1. คณะกรรมการสรรหาฯ จะค้ นหา คัดกรอง และสรรหาผู้มีคณ
ุ สมบัตเิ พื่อดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ และเสนอต่อ
คณะกรรมการของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
2. คณะกรรมการสรรหาฯ จะคัดกรองผู้สมัครซึ่งเสนอโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่และเสนอต่อคณะกรรมการของบริ ษัทเพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิ
3. คณะกรรมการสรรหาฯ จะกําหนดขั ้นตอนและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ
4. คณะกรรมการสรรหาฯ จะนําเสนอค่าตอบแทนของคณะกรรมการ (พร้ อมด้ วยความคิดเห็น) ตามที่ได้ สนับสนุน
โดยประธานกรรมการบริ ษัทและกรรมการผู้จดั การ ต่อคณะกรรมการของบริ ษัทเพื่อพิจารณา ก่อนที่จะได้ มีการ
อนุมตั อิ ย่างเป็ นทางการโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
5. ประธานกรรมการของบริษัทจะเสนอค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงภายใต้ คําแนะนําของคณะกรรมการสรรหา
6. ปฏิบตั หิ น้ าที่อื่นใด ตามที่ได้ รับมอบหมายโดยคณะกรรมการของบริษัท
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ข. การสรรหากรรมการและผู้บริ หาร
1. การสรรหากรรมการ
การสรรหาและเลือกตั ้งกรรมการของบริษัทให้ กระทําโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทังนี
้ ้หลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
1.1 คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกจะสรรหาบุคคลจากผู้ที่มีคณ
ุ วุฒิ วัยวุฒิ และพิจารณาด้ านประสบการณ์ ของ
การทํางานและนํ าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อพิจารณาคัดเลือกและได้ รับการเห็นชอบจากที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท
1.2 เสนอรายชื่อกรรมการบริษัทดังกล่าวเพื่อขออนุมตั จิ ากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมตั ใิ ห้ เลือกบุคคลนัน้
เข้ าเป็ นกรรมการบริษัทอย่างเป็ นทางการต่อไป
1.3 โดยกรรมการแต่ละรายจะต้ องได้ รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสทิ ธิอ์ อกเสียงการแต่งตังคณะกรรมการ
้
ตามข้ อ 22 และ 50 ของข้ อบังคับของบริษัท กรรมการ
หนึ่งในสามจะต้ องออกจากตําแหน่งตามวาระ เมื่อมีการประชุมสามัญประจําปี ทกุ ครัง้ โดยการคัดเลือกกรรมการ
ที่ต้องออกตามวาระเมื่อครบเทอม ซึ่งจะคัดเลือกจากกรรมการที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สดุ และประธานจะขอให้ ที่
ประชุมพิจารณาให้ เลือกตั ้งกรรมการใหม่เพื่อให้ คณะกรรมการครบตามจํานวน

2. การสรรหาผู้บริหาร
เป็ นไปตามอํานาจหน้ าที่ของกรรมการผู้จดั การตามที่ได้ กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น

ค. ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หาร
ค่ าตอบแทนที่เป็ นตัวเงินให้ แก่ กรรมการ
ในปี พ.ศ.2561บริษัทจ่ายค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงินให้ แก่กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา ดังมี
รายละเอียดต่อไปนี ้
บาท
ค่าตอบแทนกรรมการอิสระ ประจําปี 2561

1,274,583.00

ค่าเบี ้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน 4 ครัง้
ค่าเบี ้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน จํานวน 2 ครัง้
ค่าเบี ้ยประชุมคณะกรรมกรรมการบริษัท จํานวน 4 ครัง้

104,000.00
34,000.00
104,000.00

ค่าเบี ้ยประชุมผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 34 จํานวน 1 ครัง้

18,000.00

ค่าเบี ้ยประชุมร่ วมกับฝ่ ายบริหาร จํานวน 2 ครัง้

42,000.00

รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้

1,576,583.00
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ค่ าตอบแทนที่เป็ นตัวเงินให้ แก่ ผ้ บู ริหารปี 2561
ในปี พ.ศ.2561 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงินรวมให้ กบั กรรมการผู้จดั การและเจ้ าหน้ าที่บริหาร ดังมีรายละเอียด
ต่อไปนี ้
เงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่น ๆ

บาท
36,771,386.82

เงินสมทบเข้ ากองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ

1,542,813.75

รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้

38,314,200.57

ค่ าตอบแทนอื่น
- ไม่มี –

ง. บุคลากร
จํานวนพนักงานของบริษัทณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 แบ่งได้ ดงั นี ้
สายงานสํานักงาน

69

ท่าน

สายงานผลิต

236

ท่าน

รวม

305

ท่าน

ค่ าตอบแทนที่เป็ นตัวเงินให้ แก่ พนักงานบริษัท ปี 2561
ในปี พ.ศ.2561 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงินรวมให้ กบั พนักงานบริษัท ดังมีรายละเอียดต่อไปนี ้
เงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่น ๆ

บาท
76,031,241.12

เงินสมทบเข้ ากองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ

2,704,317.50

รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้

78,735,558.62

นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ นําเสนอสวัสดิการต่างๆที่ เ ป็ นตัวเงิน ยังมีการจัดสรรสวัสดิการต่างๆที่ มิได้ เป็ นตัวเงิน ที่ ดีและมี
ประโยชน์ให้ กับพนักงาน รวมถึงการจัดสถานที่ทํางานที่มีความปลอดภัย และมีระบบอาชีวอนามัยที่ดี การพัฒนาทักษะ
ความรู้ตา่ งๆ
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ทัง้ นี บ้ ริ ษัท เป็ นสมาชิกของสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) และเข้ าร่ วมในการสํารวจค่า จ้ าง
เงินเดือนเป็ นประจําทุกปี เพื่อให้ มนั่ ใจว่า อัตราค่าตอบแทนในแต่ละตําแหน่ง และระดับต่างๆ มีความเหมาะสม แข่งขันได้
เมื่อเทียบกับ อัตราค่าตอบแทนในตลาด
“ในระยะ 3 ปี ที่ผา่ นมา บริ ษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงจํานวนพนักงานอย่างมีนยั สําคัญ หรื อมีข้อพิพาทด้ านแรงงานที่สําคัญ”

นโยบายทีส่ าํ คัญในการพัฒนาพนักงาน
บริ ษัทมีนโยบายการพัฒนาพนักงาน และให้ ความสําคัญกับพนักงานทุกคนและถือว่าพนักงานเป็ นสินทรัพย์ที่มี
คุณค่าของบริ ษัท บริ ษัทสนับสนุนและมีแผนพัฒนาให้ พนักงานทุกคนมีความรู้ และพัฒนาศักยภาพของตนเองให้ สูงขึน้
อย่างต่อเนื่อง และสามารถนํามาพัฒนาปรับใช้ กับการทํางานให้ ดีและยั่งยืน ซึ่งทั ้งนีน้ โยบายดังกล่าวเป็ นส่วนหนึ่ง ของ
นโยบายคุณภาพว่า “บริษัทจะจัดการฝึ กอบรมอย่างต่อเนื่องให้ กบั พนักงานทุกท่าน เพื่อให้ ตระหนักในการมีสว่ นรับผิดชอบ
ในการปรับปรุงคุณภาพสินค้ าและบริการตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้ า” โดยกําหนดเป็ นนโยบาย และแผนฝึ กอบรม
ประจําปี โดยมีลกั ษณะการอบรม ตามแผนซึ่งประกอบด้ วยการฝึ กอบรม และทบทวนด้ านความปลอดภัยในการทํ างาน
การเปลี่ยนแปลงกรรมวิธีหรื อเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ การเพิม่ ความสามารถในการทํางานให้ กับบุคลากรของบริษัท การ
พัฒนาบุคลากร เพื่อให้ สอดคล้ องกับการพัฒาองค์กร และอื่นๆ
ในปี 2561 บริษัทได้ จดั อบรมพนักงานเป็ นจํานวน 2,582.50 ชัว่ โมง และมีคา่ ใช้ จ่ายจากการอบรมและสัมมนา เป็ นจํานวน
เงิน 445,231.73 บาท ตามรายละเอียดการฝึ กอบรมดังนี ้
มกราคม - ธันวาคม 2561
หัวข้ อการอบรม
การฝึ กอบรมเกี่ยวกับการบริหารและจัดการ
On Job/Procedure/WI
การฝึ กอบรมด้ านกระบวนการและวิธีการทํางาน
SHE/License
การฝึ กอบรมด้ านความปลอดภัยและใบอนุญาต
ยอดรวม

หน้ า 36 ของ 93

จํานวนชั่วโมงอบรม
268.50
1,625.50
688.50
2,582.50

บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จํากัด (มหาชน)

ข้ อมูลประจําปี 2561

จ. การดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริษัทได้ ประกาศเป็ นนโยบายตั ้งแต่ปี พ.ศ. 2539 ในการที่ให้ ผ้ บู ริหารรวมทังพนั
้ กงานของบริ ษัทยึดถือกฎข้ อบังคับว่าด้ วย
เรื่ อง “จรรยาบรรณในการทํางาน” หรื อที่เรี ยกว่า “Business Ethic” พนักงานจะต้ องปฏิบตั ติ ามคําสัง่ และข้ อควรปฏิบตั ทิ ี่
บริ ษัทจัดทําขึ ้นเพื่อ ใช้ เป็ นแนวทางในการจํ าแนกประเภทเอกสารการจัดการระบบเอกสารและข้ อมูลทางอีเลคโทรนิค ส์
พนักงานทุกคนจะต้ องรับผิดชอบในการเรี ยนรู้เพื่อทําความเข้ าใจต่อคําสัง่ ที่บงั คับใช้ ข้อมูลที่จัดทําขึ ้นภายในกลุ่มบริ ษัทถือ
เป็ นทรั พย์ สินของบริ ษัทที่ พนักงานไม่สามารถนําไปเผยแพร่ แก่บุคคลภายนอก (เว้ นแต่กรณี ที่ต้องแสดงเอกสารตามที่
กฎหมายกําหนด) โดยไม่ได้ รับอนุญาตจากผู้มีอํานาจโดยตรงพนักงานจะต้ องปฏิบตั ติ ามคําสัง่ พนักงานจะต้ องไม่นําข้ อมูล
ความลับที่ได้ รับจากการทํางานในฐานะพนักงานไปใช้ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์สว่ นบุคคล
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การกํากับดูแลกิจการที่ดี
นโยบายการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
คณะกรรมการ บริษัท ไทยโพลีอะคริลคิ จํากัด (มหาชน) มีหน้ าที่ดําเนินธุรกิจให้ เป็ นไปในทางที่ก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อ
ผู้ถือหุ้น รวมถึงสร้ างความเป็ นธรรมกับผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย ควบคูไ่ ปกับการสร้ างสรรค์สินค้ าและบริการที่มีคณ
ุ ภาพเพื่อ
ตอบสนองต่อความต้ องการของลูกค้ า
คณะกรรมการบริษัทได้ ใช้ หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและได้ นําคําแนะนําภายใต้ หลักปฎิบตั ิสําหรับบริ ษัทจดทะเบียนปี
2561 ที่ออกโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) โดยแนวทางประกอบด้ ว ยหลัก
ปฎิบตั ิ 8 ข้ อสําหรับกรรมการ มาเป็ นแนวทางในการปฎิบตั ิ เพื่อเป็ นบรรทัดฐานในการควบคุมการบริหารจัดการธุรกิจ ให้ มี
ความโปร่ งใสและเป็ นธรรม เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ถือหุ้นของบริษัท ผู้มีส่วนได้ เสียรวมทัง้ สังคมและชุมชนที่บริษัท
ดําเนินกิจการอยู่ ได้ แก่
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นําที่สร้ างคุณค่าให้ แก่กิจการอย่างยัง่ ยืน
กําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็ นไปเพื่อความยัง่ ยืน
เสริมสร้ างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
ดูแลให้ มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้ อมูล
สนับสนุนการมีสว่ นร่ วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

บริ ษัทได้ เผยแพร่ คมู่ ือการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณในการทํางาน และนโยบายการต่อต้ านการทุจริตบนเว็บไซต์ของ
บริษัทแล้ ว

โดยสรุ ปสาระสําคัญการดําเนินการด้ านการกํากับดูแลกิจการเป็ นดังนี้
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
สิทธิของผู้ถือหุ้นครอบคลุมสิทธิขั ้นพื ้นฐานต่าง ๆ ทัง้ ในฐานะนักลงทุนในหลักทรั พย์ และในฐานะเจ้ าของบริ ษั ท
เช่น สิทธิในการซื ้อ ขาย โอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการที่จะได้ รับเงินปั นผล สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิใน
การแสดงความคิดเห็นหรื อตั ้งคําถามใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงสิทธิในการร่ วมตัดสินใจในเรื่ องสําคัญของบริ ษัท เช่น
การเลือกตั ้งกรรมการ และการเสนอแก้ ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อบังคับของบริษัท เป็ นต้ น และรับทราบผลการประชุม
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2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
บริษัทปฏิบตั ติ อ่ ผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุม่ โดยเท่าเทียมกัน ไม่วา่ จะเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็ น

ผู้

ลงทุนทั่วไปหรื อผู้ลงทุนสถาบันทั ้งจากในประเทศหรื อต่างประเทศ ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิพื ้นฐานในฐานะผู้ถือหุ้นเท่าเทียม
กัน โดยไม่ขึ ้นกับเพศ อายุ เชื ้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ หรื อฐานะทางสังคม

3. การคํานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย
บริ ษัทดําเนินกิจการด้ วยความรับผิดชอบต่อผู้มีสว่ นได้ ส่วนเสียทุกฝ่ าย โดยมุ่งหวังให้ เกิดผลประโยชน์ร่วมกัน ด้ วย
เหตุนี ้ บริษัทจึงคํานึงอยู่เสมอว่าการบริหารจัดการและการดําเนินงานใดๆของบริษัทจะต้ องไม่สร้ างความเสียหายหรื อส่งผล
กระทบต่อสิทธิของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย

4. การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
การเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นดัชนีวดั ความโปร่ งใสในการดําเนินการที่สําคัญ เป็ นปั จจัยสําคัญในการสร้ างความเชื่อมัน่
ให้ กับนักลงทุนและผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ าย บริ ษัทจึงให้ ความสําคัญกับการเปิ ดเผยข้ อมูลที่ถูกต้ อง แม่นยํา และสร้ างช่อง
ทางการเปิ ดเผยข้ อมูลที่หลากหลาย เพื่อให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ สว่ นเสียทุกฝ่ าย สามารถเข้ าถึงข้ อมูลได้ โดยง่าย

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5.1 องค์ ประกอบของกรรมการ
• คณะกรรมการมีจํานวน 9 ท่าน โดยในจํานวนนีป้ ระกอบไปด้ วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน กรรมการบริ หาร 4
ท่าน และกรรมการที่ไม่มีสว่ นร่วมบริหาร 2 ท่าน (ตัวแทนจากผู้ถือหุ้นหลักของบริษัท)

5.2 การแบ่ งแยกหน้ าที่ระหว่ างประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
• เพื่อให้ มีการแบ่งแยกหน้ าที่ระหว่างการกําหนดนโยบายและการบริ หารงานประจํา รวมทัง้ เพื่อให้ กรรมการ
สามารถสอดส่อ งดูแลและประเมินผลการบริ หารงานได้ อ ย่างมีประสิทธิภ าพ บริ ษัทจึงกํ าหนดให้ ห น้ าที่
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการแยกออกจากกันและต้ องไม่ดํารงตําแหน่งโดยบุคคลเดียวกัน ทัง้ นี ้
เพื่อ ให้ มั่นใจว่ามีการถ่วงดุลอํ านาจอย่างเหมาะสม โดยประธานกรรมการมีบทบาทในการเป็ นผู้กําหนด
นโยบาย ส่วนกรรมการผู้จัดการมีหน้ าที่บริหารงานประจําของบริษัททังนี
้ ้ บริษัทได้ ดําเนินการแต่งตังประธาน
้
กรรมการซึ่งไม่ได้ เป็ นกรรมการอิสระตามที่ระบุในแนวทางปฏิบตั ิของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ได้
มีการเปิ ดเผยส่วนได้ เสียทัง้ หมดต่อ คณะกรรมการแล้ ว อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการได้ มอบหมายให้ มี
คณะกรรมการอิสระหนึ่งท่านเป็ นผู้มีสว่ นร่วมในการกําหนดหัวข้ อการประชุมของคณะกรรมการ
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5.3 คุณสมบัตขิ องกรรมการ
1. กรรมการบริษัท ต้ องมีคณ
ุ สมบัติที่เหมาะสม ประกอบด้ วยผู้เชี่ยวชาญในงานสาขาต่าง ๆ มีวสิ ยั ทัศน์และ
ความเป็ นผู้นํา มีความรู้ความสามารถ มีศีลธรรมจริ ยธรรม และมีสามารถในการสื่อสารที่ดีและทํางานของ
ตนเองได้ เยี่ยงมืออาชีพ นอกจากนีก้ รรมการบริ ษัทแต่ละท่านจะพึงดํารงตําแหน่งกรรมการได้ ไม่เ กิน ห้ า
บริษัทต่อ 1 ท่าน โดยไม่มีข้อยกเว้ น
2. กรรมการตรวจสอบ ต้ อ งเป็ นกรรมการอิสระ มีคุณ สมบัติเกี่ ยวกับความเป็ นอิสระตามประกาศตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ องคุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและ
อย่างน้ อ ย 1 คนต้ อ งมีความรู้ และประสบการณ์ เพียงพอที่ จ ะสามารถทํ าหน้ าที่ ในการสอบทานความ
น่าเชื่อถือของงบการเงิน
3. กรรมการอิสระ ต้ อ งมีคุณ สมบัติความเป็ นอิสระตามประกาศตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทยเรื่ อ ง
คุณสมบัตแิ ละขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ อาทิเช่น
 ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่ มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อ ย
บริษัทร่วม หรื อนิตบิ คุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง ทั ้งนี ้ ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการ
อิสระรายนัน้ ๆ ด้ วย
 ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่ วมในการบริหาร ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้ เงินเดือนประจํ า
หรื อผู้มีอํานาจควบคุมบริ ษัท รวมถึงบริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ งในส่วนได้ เสียยกเว้ นว่าความสัมพันธ์นนั ้ ได้ สิ ้นสุดลงก่อนวันที่ได้ มีการแต่งตังเป็
้ นกรรมการอิสระ
เป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสองปี
 ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรื อนิตบิ คุ คลที่อาจ
มีความขัดแย้ ง ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน
 ไม่เป็ นหรื อไม่เคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิตบิ ุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ ง และไม่เป็ นผู้ถือ หุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริ หารหรื อ หุ้นส่วน
ผู้จดั การของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อ
นิตบิ คุ คลที่อาจมีความขัดแย้ งสังกัดอยู่
 ไม่เป็ นหรื อ ไม่เคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชี พ (รวมถึงการเป็ นที่ปรึ กษาทางกฎหมายหรื อที่ ปรึ กษา
ทางการเงิน) ซึ่งได้ รับค่าบริการเกินกว่าสองล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่ วม
หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งในส่วนได้ เสีย ทัง้ นี ้ ในกรณี ที่ผ้ ใู ห้ บริ การทางวิชาชีพเป็ นนิติบุคคล
ให้ รวมถึงการเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริ หาร หรื อหุ้นส่วนผู้จัดการ
ของผู้ให้ บริการทางวิชาชีพนันด้
้ วย
 ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทําให้ ไม่สามารถแสดงความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท
 ดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ ไม่เกิน 5 แห่ง
4. กรรมการสรรหา และกําหนดค่าตอบแทน ต้ องมีคณ
ุ สมบัติความเป็ นอิสระตามประกาศตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
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5.4 วาระการดํารงตําแหน่ งของกรรมการ
เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด กําหนดให้ ทุกปี กรรมการจะต้ องออกจากตําแหน่งใน
อัตราหนึ่งในสาม ทั ้งนี ้กรรมการซึ่งพ้ นจากตําแหน่งนีอ้ าจได้ รับเลือกตั ้งใหม่ได้ นอกจากนี ้ บริ ษัทมีการกําหนด
นโยบายให้ กรรมการอิสระมีวาระในการดํารงตําแหน่งไม่เกินเก้ าปี นับจากวันแรกที่ ได้ รับการแต่งตัง้ เมื่อครบ
วาระเก้ าปี กรรมการอิสระอาจดํารงตําแหน่งต่อได้ หากคณะกรรมการได้ มีการทบทวนอย่างรอบคอบถึงความ
อิสระของกรรมการอิสระที่ครบวาระนัน้

5.5 การแต่ งตัง้ และถอดถอนกรรมการ
กรรมการบริ ษัทหนึ่งในสามจะต้ องออกจากตําแหน่งตามข้ อบังคับของบริ ษัท อย่างไรก็ตาม กรรมการบริ ษัทที่
ครบวาระดํารงตําแหน่ง อาจได้ รับการพิจารณาเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริษัทต่อเนื่อง
ได้ และเมื่อมีกรรมการบริ ษัทท่านใดพ้ นจากตําแหน่ง หรื อมีเหตุใดที่กรรมการบริ ษัทไม่สามารถอยู่ได้ จ นครบ
วาระให้ ผ้ ทู ี่ได้ รับตําแหน่งแทนอยู่ในตําแหน่งนันเพี
้ ยงเท่าวาระของกรรมการบริษัทที่พ้นจากตําแหน่งเหลืออยู่

แนวปฏิบัตใิ นการดําเนินการ
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
1.1 การประชุมผู้ถือหุ้น
ก. บริษัทกําหนดให้ มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วนั สิ ้นสุดรอบปี บญ
ั ชี ในกรณี
ที่มีความจําเป็ นเร่ งด่วนต้ องเสนอวาระเป็ นกรณีพิเศษ อันได้ แก่เรื่ องที่กระทบหรื อเกี่ยวข้ องกับผลประโยชน์
ของผู้ถือหุ้น หรื อเป็ นเรื่ องที่ต้องได้ รับการอนุมตั ิจากผู้ถือหุ้นตามเงื่อนไขกฎเกณฑ์หรื อกฎหมายต่างๆ ทาง
บริ ษัทจะเรี ยกประชุมวิสามัญ ผู้ถือ หุ้นเป็ นกรณี ไป ซึ่งในปี 2561 ไม่มีการเรี ยกประชุมวิสามัญ ผู้ถือ หุ้น ใน
ระหว่างปี
ข. ในปี 2561 บริ ษัทได้ จัดให้ มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 27เมษายน 2561 ณ โรงแรมรอยัลซิตี ้ ห้ อง
บางกอกน้ อย ชั ้น 3 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบําหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ
ค. บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการปกป้องสิทธิและการอํานวยความสะดวกในการใช้ สทิ ธิของผู้ถือหุ้นจึง
ได้ กําหนดนโยบาย เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับการปฏิบตั โิ ดยเท่าเทียมกันและเป็ นไปด้ วยความยุตธิ รรม ดังนี ้
o การสนับสนุนให้ มีการใช้ สิทธิ
1) บริษัทสนับสนุนผู้ถือหุ้นทุกคนในการใช้ สทิ ธิโดยเท่าเทียมกัน
2) ผู้ถือหุ้นทุกคนได้ รับการสนับสนุนให้ เข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั ้งการรับฟังความคิดเห็นและ
ข้ อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ
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o การอํานวยความสะดวกในการเข้ าร่ วมและลงคะแนนเสียงในการประชุม
บริษัทสนับสนุนการมีสว่ นร่วมของผู้ถือหุ้นในการตัดสินใจในเรื่ องสําคัญ รวมถึงการลงคะแนนเสียงใน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยทุกมติจะได้ รับการลงคะแนนออกเสียง
o การบอกกล่ าวเชิญประชุมผู้ถือหุ้นล่ วงหน้ า
บริ ษัทจะดําเนิ นการบอกกล่าวเชิญ ประชุม สามัญ ผู้ถือ หุ้น ล่วงหน้ า รวมทัง้ เปิ ดเผยข้ อ มูล สํ า คัญ
ขอบเขต และขั ้นตอนต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับการประชุม รวมถึงขั ้นตอนการลงคะแนนเสียงสําหรับแต่ละ
มติอย่างครบถ้ วน ทั ้งนี ้ บริ ษัทจะดําเนินการเพื่อ ให้ มั่นใจว่าข้ อมูลทัง้ หมดที่ เกี่ยวข้ องกับการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นจะถูกจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกคนล่วงหน้ า 21 วัน (แต่ต้องไม่น้อยกว่า 7 วัน) เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้น
มีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้ อมูลก่อนเข้ าประชุมนอกจากนี ้ บริ ษัทจะแจ้ งประกาศข้ อมูลข้ างต้ นใน
เว็บไซต์ของบริษัทก่อนการส่งแจ้ งเชิญประชุม
o การเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นถามคําถามและแสดงความคิดเห็นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครัง้ บริษัทจะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมทุกรายถามคําถาม แสดง
ความคิดเห็นและนําเสนอข้ อเสนอแนะต่างๆ
1.2 การเปิ ดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทจะดําเนินการจัดส่งรายงานสรุปผลการลงมติตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศ
ไทยภายในวันเดียวกันหลังจากเสร็ จสิ ้นการประชุมและจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น (โดยแยกวาระชัดเจน)
โดยระบุจํานวนกรรมการที่เข้ าประชุม/ ลาประชุม ข้ อซักถามของผู้ถือหุ้นและข้ อชีแ้ จงของคณะกรรมการ รวมถึง
ผลการนับคะแนนในแต่ละวาระ ให้ แก่ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ภายในกํ าหนด 14 วัน และนํ าส่งให้
กระทรวงพาณิชย์ภายในกําหนด 30 วันหลังจากการเสร็ จสิ ้นการประชุมนอกจากนี ้บริษัทจะเผยแพร่ รายงานการ
ประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียม
2.1 การเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่ งตัง้ เป็ นกรรมการ
ก. เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อยมีส่วนในการกํากับดูแลบริ ษัท บริ ษัทได้ กําหนดหลักเกณฑ์ รวมทัง้ ขั ้นตอน
เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อยเสนอวาระ และชื่อบุคคลที่จะแต่งตังเป็
้ นกรรมการต่อบริษัทล่วงหน้ า
ข. บริษัทจะดําเนินการแจ้ งหลักเกณฑ์ข้างต้ นบนเว็บไซต์ของบริ ษัทรวมถึงแจ้ งข่าวประกาศให้ ทราบใน
เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2.2 การอํานวยความสะดวกแก่ ผ้ ูถือหุ้น
เนื่องด้ วยผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ที่มาเข้ าร่ วมการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นคนไทย ดังนัน้ จึงใช้ ภาษาไทยในการดําเนินการ
ประชุม อย่างไรก็ตามบริษัทได้ จดั ทําเว็บไซต์ของบริษัทเป็ น 2 ภาษา
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2.3 การมอบฉันทะ
เพื่อรักษาสิทธิให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้ าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้ วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่น หรื อ
กรรมการอิสระของบริษัทท่านใดท่านหนึ่งจากกรรมการอิสระที่เข้ าร่วมประชุมทังหมด
้
ซึ่งบริษัทจะระบุรายชื่อไว้ ใน
หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กําหนดเพื่อให้ สามารถเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงมติแทนผู้
ถื อ หุ้นได้ โดยไม่มีเงื่ อนไข กรณี ท่ี ผ้ ถู ื อหุ้นมอบฉันทะให้ กับผู้อื่น บริ ษัทจะให้ สิทธิและปฏิบัติต่อผู้รับมอบฉันทะ
เสมือนเป็ นผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะแสดงแบบฟอร์ มหนังสือมอบฉันทะและรายละเอียดขันตอนต่
้
างๆ บนเว็บไซต์ของ
บริษัทล่วงหน้ าก่อนวันประชุม 30 วัน ทั ้งนี ้ ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ทงทางโทรศั
ั้
พท์หรื อช่องทาง
อื่นๆ ของบริษัท เช่น เว็บไซต์อีเมล เป็ นต้ น

3. การคํานึงถึงบทบาทต่ อผู้มสี ่ วนได้ เสีย
• ผู้ถือหุ้น
บทบาทหน้ าที่ของบริ ษัท คือ ดําเนินธุรกิจให้ เกิดกําไรอย่างยั่งยืนโดยตั ้งมัน่ อยู่บนหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดี (Corporate Governance) ควบคู่ไปกับการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้ อม (Corporate
Social Responsibility) เพื่อให้ นกั ลงทุนมัน่ ใจว่าบริ ษัทจะเป็ นบริ ษัทที่ ให้ ผลตอบแทนที่ ดีและมี ความ
ยั่งยืนนอกจากนี ้ บริ ษัทได้ จัดช่องทางให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถติดต่อ หรื อร้ องเรี ยนในเรื่ องที่อาจทําให้ เกิ ด
ความเสียหายต่อบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.thaipolyacrylic.com)
• พนักงาน
บริ ษัทให้ ความสําคัญกับพนักงานทุกคนและถือว่าพนักงานเป็ นสินทรั พย์ที่มีคณ
ุ ค่าของบริ ษัท บริ ษัท
สนับสนุนและมีแผนพัฒนาให้ พนักงานทุกคนมีความรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเองให้ สงู ขึ ้นอย่ าง
ต่อเนื่อง และสามารถนํามาพัฒนาปรับใช้ กับการทํางานให้ ดีและยั่งยืน นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ นําเสนอ
สวัสดิการต่างๆ ที่ดีและมีประโยชน์ให้ กับพนักงาน รวมถึงการจัดสถานที่ทํางานที่มีความปลอดภัย และ
มีระบบอาชีวะอนามัยที่ดี การพัฒนาทักษะความรู้ตา่ งๆ
บริ ษัทมีนโยบายพิจ ารณาค่าตอบแทนให้ แก่พนักงานและผู้บริ หาร ในการพิจ ารณาปรั บอัตราการจ้ างงานให้ กับ
พนักงานและผู้บริ หารจะคํานึงถึง สภาพการทํางาน ความตังใจในการทํ
้
างานที่ได้ รับมอบหมายและหน้ าที่ความรับผิดชอบ
ความสามารถอื่นๆ ผลประกอบการของบริษัทและเปรี ยบเทียบกับสภาพการแข่งขันในตลาดเป็ นต้ น ในส่วนพิจารณาโบนัส
ประจําปี นั ้น บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายทุกปี แต่ทั ้งนี ้จะนําปัจจัยหลักเกณฑ์บางประการมาร่ วมพิจารณาประกอบการอนุมัติ
ได้ แก่ ผลการดําเนินงานประจําปี ของบริ ษัททั ้งในส่วนด้ านการเงินและในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้ องกับการเงิน ผลงานของพนักงาน
และทีมงาน ความทุ่มเทให้ กับงานภายใต้ ความรับผิดชอบ เป็ นต้ น โดยในปี ที่ผา่ นมาได้ จ่ายโบนัสให้ กบั พนักงานทังสิ
้ ้นเป็ น
จํานวนเงิน 6.86 ล้ านบาท
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• ลูกค้ า
บริษัทคํานึงถึงความพึงพอใจสูงสุดและความจงรักภักดีในผลิตภัณฑ์ของลูกค้ าเป็ นสําคัญ โดยนําเสนอ
ผลิตภัณฑ์และบริ การที่ มีคณ
ุ ภาพมาตรฐานระดับโลกในราคาที่ เหมาะสม บริ ษัทให้ ความสํา คัญ กับ
ความพึงพอใจของลูกค้ า เนื่องจากลูกค้ าเป็ นผู้ที่ซื ้อสินค้ าและบริการจากบริษัท โดยนําเสนอผลิตภัณ ฑ์
ที่มีคณ
ุ ภาพในราคาที่เป็ นธรรม มีความรับผิดชอบต่อลูกค้ า และมุง่ มัน่ พัฒนาสินค้ าและให้ บริ การอย่าง
ครบวงจร ปลอดภัย ใส่ใจในคุณภาพการบริ การ เพื่อตอบสนองต่อความต้ องการของลูกค้ า นอกจากนี ้
บริษัทนําระบบการบริหารงานด้ านคุณภาพ ความมัน่ คงปลอดภัย

อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้ อมมา

ใช้ ในการดําเนินงาน เพื่อมุง่ เน้ นการบริหารคุณภาพ และส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่สร้ างความพึง
พอใจให้ แก่ลกู ค้ า
• คู่ค้า
บริ ษัทให้ ความสําคัญกับคู่ค้าและปฏิบตั ิต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคบนพื ้นฐานของการแข่งขันที่เป็ นธรรม
โดยมีสว่ นได้ เสียร่วมกันในการดําเนินธุรกิจ ทําให้ เกิดความไว้ วางใจ ความสัมพันธ์อันดีและการร่ วมมือ
กันในการพัฒนาศักยภาพและการเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจ เพื่อการเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจในระยะ
ยาว คู่ค้าถือเป็ นปั จจัยสําคัญสูค่ วามสําเร็จทางธุรกิจโดยการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน บริ ษัทปฏิบตั ิตอ่ คู่
ค้ าอย่างเสมอภาคและปฏิบตั ิตามสัญญาอย่างเคร่ งครัด บริ ษัทให้ ความสําคัญกับกระบวนการจัดซื ้อ
จัดหา โดยมีการกําหนดขั ้นตอนการจัดซื ้อจัดหา เพื่อให้ เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และก่อให้ เกิด
ประโยชน์สงู สุดร่วมกัน
บริ ษัทกําหนดให้ ค่คู ้ าปฏิบตั ิตามกฎระเบียบด้ านความปลอดภัยเกี่ยวกับการทํ างานและการใช้ เครื่ องมือตลอดจน
ระเบียบข้ อ บังคับต่างๆ อย่างเคร่ งครั ด โดยเฉพาะในการทํ างานที่ มีผลกระทบต่อ ความปลอดภัย อาชี วอนามัย และ
สภาพแวดล้ อม
บริ ษัทมีการจัดทําทะเบียนผู้ค้า (Approved Vendor List) โดยผ่านกระบวนการคัดเลือกอย่างละเอียด และได้ มีการ
สอบทานคูม่ ือการปฏิบตั งิ านของผู้ขอขึ ้นทะเบียนเป็ นคู่ค้า เพื่อให้ มนั่ ใจว่าภายใต้ ขนตอนหรื
ั้
อวิธีการในการคัดเลือกคู่ค้าจะ
ได้ ผ้ คู ้ าที่มีประสิทธิภาพสูงและสามารถส่งมอบสินค้ า/ บริการได้ ตรงกับความต้ องการของบริษัท
• เจ้ าหนี ้
บริ ษัทให้ ความสําคัญในการรักษาความสัมพันธ์กับเจ้ าหนี ้ เพื่อให้ เกิดความมัน่ ใจและความไว้ วางใจ
ร่วมกัน บริษัทได้ ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขข้ อตกลง พันธะสัญญาที่มีตอ่ เจ้ าหนี ้ทุกรายอย่างเคร่งครัด
บริษัทปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขข้ อกําหนดของสัญญาเงินกู้อย่างเคร่งครัด มีความรับผิดชอบและโปร่งใส โดยไม่ปกปิ ดข้ อมูล
หรื อข้ อเท็จจริงอันจะทําให้ เกิดความเสียหายแก่เจ้ าหนี ้
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• คู่แข่ งทางการค้ า
บริษัทดําเนินธุรกิจกับคูแ่ ข่งทางการค้ าอย่างเป็ นธรรมในรูปแบบที่ถกู ต้ องตามกฎหมายสากลและเป็ นไป
ตามจรรยาบรรณธุรกิจ บริษัทมีนโยบายในการดูแลและดําเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส มีการ
แข่งขันอย่างเป็ นธรรมกับคูแ่ ข่งขัน โดยไม่แสวงหาข้ อได้ เปรี ยบทางธุรกิจที่ได้ มาอย่างไม่เป็ นธรรม ซึ่ง
กรอบการดําเนินงานของนโยบายดังกล่าวเป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องและเป็ นไปตามจรรยาบรรณ
ธุรกิจ บริษัทไม่อนุญาตให้ มีการล่วงรู้หรื อเก็บรักษาข้ อมูลความลับทางธุรกิจของคูแ่ ข่งทางการค้ า
ละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญาหรื อความลับทางการค้ า รวมถึงรูปแบบของการสมรู้ร่วมคิด ใด ๆ ที่
ขัดแย้ งกับกฎหมายและกฎระเบียบที่มีอยู่
• ชุมชนและสังคม
บริษัทให้ ความสําคัญต่อการมีส่วนร่วมและความเป็ นอยู่ที่ดีของชุมชนและสังคม โดยให้ ความร่วมมือแก่
ชุมชนและสังคม และหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้ อง เพื่อไม่ให้ เกิดรายการค้ าหรื อกับคูค่ ้ าที่อาจเป็ น
อันตรายต่อชุมชนและสังคมโดยรวม

4. การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
บริษัทรณรงค์ให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลการดําเนินงานที่ดี ความ
โปร่ งใสในการดําเนินงาน และสร้ างกลไกในการรับเรื่ องร้ องเรี ยนที่เหมาะสม และเป็ นธรรมสําหรับทัง้ ผู้ร้องเรี ยนและผู้ถูก
ร้ องเรี ยน
สําหรับการร้ องเรี ยน บริษัทเปิ ดโอกาสให้ บุคคลทัว่ ไปสามารถร้ องเรี ยนเมื่อพบพฤติกรรมของกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานที่ไม่เหมาะสมหรื อขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ได้ หลายช่องได้ แก่
(1) ผู้จดั การต้ นสังกัด และ/หรื อผู้จดั การฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
(2) กรรมการตรวจสอบ Email: Audit.Committee@thaipolyacrylic.com
(3) สายด่ว นรั บ แจ้ งเบาะแส (Corporate Whistle Blower) ที่ ห มายเลขโทรศัท พ์ 001-800-11-009-4982 ได้
ตลอดเวลา
โดยบริ ษัทจะรั บฟั งทุกข้ อ ร้ องเรี ยนอย่างเสมอภาค โปร่ งใส เอาใจใส่และให้ ความเป็ นธรรมแก่ทุกฝ่ าย มีการ
ดําเนินการที่เหมาะสม
บริ ษัทเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัทและงบการเงินต่อตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทยอย่างครบถ้ วน ถูกต้ องเพียงพอ
และทันเวลา นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ เปิ ดเผยข้ อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อให้ เกิดความโปร่ งใสในการดําเนินธุรกิจ บริ ษัทจึงได้ ถือ
ปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี ้
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1. บริษัทมีเปิ ดเผยข้ อมูลอันเป็ นประโยชน์ให้ กบั นักลงทุน ชุมชน สถาบันต่างๆ และผู้สนใจทัว่ ไปสามารถเข้ าถึงข้ อมูล
ผ่านทางเวปไซด์ของบริ ษัทอีกทัง้ บริ ษัทเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูสนใจสามารถติดต่อโดยตรงถึงกรรมการผู้จัดการ หรื อ
ผู้บริหารระดับสูงเพื่อรับฟังข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์แก่บริษัท
2. ตระหนักถึงข้ อเท็จจริ งว่ากรรมการบางท่านมีภูมิลําเนาในต่างประเทศ และอาจไม่สามารถเข้ าร่ วมการประชุม
คณะกรรมการบริษัทได้ ทกุ ครัง้ โดยคณะกรรมการบริ ษัทสนับสนุนให้ กรรมการทุกท่านเข้ าร่ วมประชุมในกรณี ที่มี
วาระการประชุมที่มีความสําคัญ เช่น การพิจารณาการลงทุนในโครงการขยายโรงงาน และการพิจารณาอนุมตั ิงบ
การเงินและงบประมาณประจําปี เป็ นต้ น
3. เปิ ดเผยรายงานนโยบายเกี่ยวกับการกํากับกิจการที่ดีและการต่อต้ านทุจริตคอรรัปชัน่ ผ่านทางเวบไซด์ของบริษัท
4. บริษัทได้ เปิ ดเผยการถือครองหุ้นของกรรมการและผู้บริหารทังทางตรงคื
้
อการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารเอง
และทางอ้ อม เช่นการถือหุ้นของคูส่ มรส บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะของกรรมการและผู้บริหาร โดยแยกออกจากกัน
ไว้ ในรายงานประจําปี ภายใต้ ประวัตขิ องกรรมการ ไว้ เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
5. บริ ษัทมีนโยบายให้ กรรมการทุกท่านต้ องรายงานการมีส่วนได้ ส่วนเสียที่ มีกับบริ ษัทหรื อที่คาดว่าจะมีทันที เ พื่อ
ดําเนินการพิจารณาและเปิ ดเผยต่อไป
6. บริษัทได้ ตระหนักถึงสิทธิของผุ้ถือหุ้นและเพื่อเป็ นการส่งเสริ มการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือ
หุ้นเสนอเรื่ องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณา
เลือกตั ้งเป็ นกรรมการของบริ ษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี

2561 เป็ นการล่วงหน้ า

โดยบริษัทได้ ทําการ

เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการให้ สทิ ธิไว้ บนเว็บไซด์ของบริษัท http://thaipolyacrylic.com
7.

การแต่งตั ้งผู้สอบบัญชีภายนอกและการอนุมตั คิ า่ สอบบัญชี
ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นจะมีการแจ้ งวาระการประชุมในเรื่ องการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีภายนอกและการขอ
อนุมตั คิ า่ สอบบัญชี

โดยจะระบุรายละเอียดของชื่อสํานักงานสอบบัญชีและรายชื่อของผู้สอบบัญชีของบริษัท

ความเป็ นอิสระของผู้สอบบัญชี ระยะเวลาที่เป็ นผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนการสอบบัญชี และค่าใช้ จากการปฎิบตั ิ
หน้ าที่อื่น ตลอดปี

2560

และปี

2561

และเสนอค่าตอบแทนประจําปี

2561

พร้ อมกับความเห็นของคณะกรรมการ

บริษัท ตามคําแนะนําของคณะกรรมการตรวจสอบ

ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ในปี 2561 บริษัทมีคา่ สอบบัญชีและบริการอื่นๆที่จ่าย มีรายละเอียดดังนี ้
รายละเอียด

2561

1. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจ่ายให้ กบั บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด

1,290,000.00

1,290,000.00

-

-

1,290,000.00

1,290,000.00

2. ค่าบริการตรวจสอบอื่น
รวม
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5. ความรั บผิดชอบของคณะกรรมการ
5.1 หน้ าที่และความรับผิดชอบ
กรรมการบริษัท
• คณะกรรมการมีหน้ าที่กําหนด วิสยั ทัศน์ พันธกิจ นโยบาย กลยุทธ์แผนงานการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท
รวมถึงมีการทบทวนวิสยั ทัศน์ กลยุทธ์แผนงานการดําเนินธุรกิจ ในแต่ละปี ทังนี
้ ้เพื่อให้ มนั่ ใจถึงผลการ
ดําเนินงานที่ดี
• คณะกรรมการบริ ษั ท ทํ า หน้ า ที่ ภายใต้ วัต ถุป ระสงค์ ข้ อ บัง คับ นโยบาย และมติข องที่ ป ระชุม
คณะกรรมการ และ/หรื อมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัททุกประการและคอยดูแลให้ ฝ่ายบริหารทําตาม
แผนงานที่กําหนด
• คณะกรรมการจะต้ องคํานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของบริ ษัท โดยกําหนดนโยบายห้ ามมิให้ กรรมการ
ผู้บริ หาร และพนักงานประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริ ษัท และทําหน้ าที่กํากับดูแลกิจการให้ มีดําเนิน
ธุรกิจอย่างมีจริ ยธรรม ดูแลไม่ให้ เกิดปั ญหาความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
ของบริษัท หรื อกระทําการใด ๆ ที่มีความขัดแย้ งกับผลประโยชน์ของบริษัท
• ในการลงมติในที่ ป ระชุม จะต้ อ งมีอ งค์ประชุม ขันตํ
้ ่ า ของกรรมการมากกว่า 2 ใน 3 ของจํ า นวน
กรรมการทังหมด
้
เข้ าร่วมประชุม
• คณะกรรมการจะจัดให้ มีการประเมินผลงานคณะกรรมการแบบรายคณะเพื่อนําไปพิจารณาปรั บปรุง
การทํางานให้ มีประสิทธิภาพ
• คณะกรรมการทําหน้ าที่ดูแลให้ มีแผนการสืบทอด (Succession Plan) ตําแหน่งผู้บริ หารสูงสุด ของ
องค์กร พร้ อมแนวทางในการดําเนินการ เช่น มีการติดตามความคืบหน้ าของผู้สืบทอด การพัฒนา
ความรู้ ความสามารถ ความพร้ อมในด้ านต่างๆที่ จํ าเป็ นต่อ การปฎิบัติในตํา แหน่งผู้บริ หารสูง สุด
ตลอดจนการฝึ กอบรมทางวิชาการ อย่างต่อเนื่อง

กรรมการตรวจสอบ
1. จัดทํ ากฎบัตรว่าด้ วยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบให้ สอดคล้ อ งกับ
ขอบเขตความรับผิดชอบ กฎบัตรต้ องได้ รับอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษัทและมีการสอบทาน
ความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
2. สอบทานให้ บริษัทมีกระบวนการการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและน่าเชื่อถือ
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3. สอบทานการดําเนินงานของบริ ษัทให้ ถูกต้ องตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้ องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท
4. สอบทานให้ บริ ษัทมีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี และความเป็ นอิสระของหน่วยตรวจสอบ
ภายใน
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์หรื อมีโอกาส
เกิดการทุจ ริ ตที่ อ าจมีผลกระทบต่อ การปฏิบัติงานของบริ ษัทให้ เป็ น ไปตามกฎหมายและ
ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์
6. ให้ ข้อแนะนําแก่คณะกรรมการในการพิจารณาแต่งตั ้ง โยกย้ าย เลื่อนขั ้นเลื่อนตําแหน่ง และ
การประเมินผลงานของหัวหน้ าหน่วยตรวจสอบภายใน
7. พิจารณาแนวทางการบริ หารจัดการความเสี่ยงตามระดับความเสี่ยงขององค์กรและระดับ
ความเสี่ยงของการปฏิบตั งิ านที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของบริษัท
8. สอบทานกระบวนการร้ องเรี ยนและการแจ้ งเบาะแสการทุจ ริ ต (whistleblowing) เพื่ อ ให้
สอดคล้ องตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
9. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ เสนอเลิกจ้ าง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริ ษัทต่อ
คณะกรรมการ
10. สอบทานนโยบาย และกํ า กับ ให้ มี ร ะบบสนับ สนุ น การต่อ ต้ า นการทุจ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น ที่ มี
ประสิทธิผล ให้ คําปรึกษาและติดตามให้ มีการปฎิบตั ติ ามมาตรการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ตลอดจน
รับเรื่ องการแจ้ งเบาะแสการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ พิจารณาตรวจสอบข้ อเท็จจริ ง และเสนอเรื่ องต่อ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อร่วมกันพิจารณาลงโทษ หรื อแก้ ไขปัญหาดังกล่าว
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กรรมการสรรหา และกําหนดค่ าตอบแทนหน้ าที่ความรับผิดชอบดังนี ้
1. คณะกรรมการสรรหาและกํ าหนดค่าตอบแทน จะค้ นหา คัดกรอง และสรรหาผู้มีคณ
ุ สมบัติเพื่อ ดํารงตํา แหน่ง
กรรมการอิสระ และเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
2. คณะกรรมการสรรหาและกํ าหนดค่าตอบแทน จะคัดกรองผู้สมัครซึ่งเสนอโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่และเสนอต่อ
คณะกรรมการของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
3. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน จะกําหนดขันตอนและหลั
้
กเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ
4. คณะกรรมการสรรหาและกํ าหนดค่าตอบแทน จะนํ าเสนอค่าตอบแทนของคณะกรรมการ (พร้ อมด้ วยความ
คิดเห็น)ตามที่ได้ สนับสนุนโดยประธานกรรมการบริ ษัทและกรรมการผู้จัดการ ต่อคณะกรรมการของบริ ษัทเพื่อ
พิจารณาก่อนที่จะได้ มีการอนุมตั อิ ย่างเป็ นทางการโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
5. ประธานกรรมการของบริ ษัทจะเสนอค่าตอบแทนของผู้บริ หารระดับสูงภายใต้ คําแนะนํ าของคณะกรรมการ
สรรหาฯ
6. ปฏิบตั หิ น้ าที่อื่นใด ตามที่ได้ รับมอบหมายโดยคณะกรรมการของบริษัท

กรรมการอิสระ
เป็ นไปตามหน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการตรวจสอบ

5.2 การประชุมคณะกรรมการ
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทจะต้ องจัดให้ มีการประชุมอย่างน้ อย 3 เดือนครัง้ ตามข้ อบังคับบริ ษัท และกําหนดวันประชุมล่วงหน้ า
ตลอดทั ้งปี โดยเลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุมให้ กรรมการแต่ละท่านก่อนการ
ประชุมเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้ กรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณา

ในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทจํานวน 4 ครัง้ สรุปผู้เข้ าร่ วมการประชุม ดังนี ้
จํานวนการ
เข้ าร่ วม
ประชุม

ครัง้ ที่
1/2561

ครัง้ ที่
2/2561

ครัง้ ที่
3/2561

ครัง้ ที่
4/2561

นายเบนจามิน เจมส์ แฮร์ รีส

4/4

/

/

/

/

นายสุจิตรศรี เวทย์บดี

4/4

/

/

/

/

นายรักชัย สกุลธีระ

4/4

/

/

/

/

นายทาโมสึ ทามากิ

4/4

/

/

/

/

รายชื่อคณะกรรมการ
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นางแคโรไลน์ไพร์ เออร์

4/4

/

/

/

/

*นายฮานส์ เฮ็นริค เมลชัวร์

1/4

/

-

-

-

**นายคริสเตียน โมลเลอร์ ลอร์ เซ่น

3/4

-

/

/

/

ดร.อนุพนั ธ์ กิจนิจชีวะ

4/4

/

/

/

/

นายแจน แดม ปี เดอร์ เซ่น

4/4

/

/

/

/

นายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์

4/4

/

/

/

/

* นายฮานส์ เฮ็นริ ค เมลชัวร์ ได้ลาออกจากตําแหน่งกรรมการบริ หาร ตัง้ แต่วนั ที ่ 27 เมษายน 2561
** นายคริ สเตียน โมลเลอร์ ลอร์ เซ่น เข้ารับตําแหน่งกรรมการทีไ่ ม่มีส่วนร่ วมบริ หาร ตัง้ แต่วนั ที9่ กรกฎาคม 2561

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบกําหนดให้ มีการประชุมอย่างน้ อยปี ละ 4 ครัง้ และกําหนดวันประชุมล่วงหน้ าตลอดทัง้ ปี โดย
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบจะส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้ กรรมการแต่ละท่านก่อน
การประชุมเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วัน เพื่อให้ กรรมการมีเวลาเพียงพอในการเตรี ยมการประชุม
ในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้ โดยสรุปได้ ดังนีป้ ระชุม
จํานวนการ
ครัง้ ที่
ครัง้ ที่
ครัง้ ที่
รายชื่อคณะกรรมการ
เข้ าร่ วม
1/2561 2/2561 3/2561
ประชุม

ครัง้ ที่
4/2561

ดร. อนุพนั ธ์ กิจนิจชีวะ

4/4

/

/

/

/

นายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์

4/4

/

/

/

/

นายแจน แดม ปี เดอร์ เซ่น

4/4

/

/

/

/

การประชุมคณะกรรมการสรรหา และกําหนดค่ าตอบแทน
ในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน 2 ครัง้ โดยสรุปได้ ดังนีป้ ระชุม
รายชื่อคณะกรรมการ
รายชื่อคณะกรรมการ
ดร. อนุพนั ธ์ กิจนิจชีวะ

จํานวนการ
เข้ าร่ วมประชุม
1/2

นายแจน แดม ปี เดอร์ เซ่น

1/1

หมายเหตุ
ดํารงตําแหน่งระหว่างวันที่ 11 พฤษภาคม 2560
ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2561
เข้ ารับตําแหน่งตังแต่
้ วนั ที่ 10 พฤษภาคม 2561
หน้ า 50 ของ 93

บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จํากัด (มหาชน)
นายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์
นายทาโมสึ ทามากิ

2/2
1/2

นางแคโรไลน์ไพร์ เออร์

1/2

ข้ อมูลประจําปี 2561

ดํารงตําแหน่งระหว่างวันที่ 11 พฤษภาคม 2560ถึงวันที่
9 พฤษภาคม 2561
เข้ ารับตําแหน่งตังแต่
้ วนั ที่ 10 พฤษภาคม 2561

5.3 ค่ าตอบแทนกรรมการ
สําหรับกรรมการท่านอื่นๆ ที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ แต่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการคัดเลือกและแต่งตั ้งจากผุ้บริ หารของบริษัท
หรื อเป็ นกรรมการตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งได้ รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นจากการจ้ างงานของ
บริษัท หรื อจากตัวแทนผู้ถือหุ้นใหญ่แล้ ว จะไม่ได้ รับค่าตอบแทนกรรมการ หรื อ เบี ้ยประชุมกรรมการ แต่อย่างใด
“บริ ษทั มีนโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ทัง้ ในส่วนของค่าตอบแทนกรรมการ และในส่วนของเบีย้ ประชุม โดยจะ
กํ าหนดจ่ายให้เฉพาะ กรรมการอิ สระของบริ ษัทที ่มีอยู่ด้วยกัน 3 ท่านเท่านัน้ โดยค่าตอบแทนกรรมการประจํ าปี และเบี ้ย
ประชุมในแต่ละครัง้ เป็ นไปตามอัตราทีก่ ําหนดไว้ในแต่ละปี และได้รบั การอนุมตั ิแล้วจากทีป่ ระชุมผูถ้ ือหุน้ ”
ในปี 2561 บริษัทมีการจ่ ายค่ าตอบแทนกรรมการ ดังนี ้

ค่ าตอบแทน
ประจําปี
(บาท)

ค่ าเบีย้
ประชุมรวม
(บาท)

ค่ าตอบแทนกรรมการ
2560
ค่ าตอบแทน
ค่ าเบีย้
ประจําปี
ประชุมรวม
(บาท)
(บาท)

437,000.00

110,000.00

437,000.00

56,000.00

400,583.00

104,000.00

437,000.00

78,000.00

437,000.00

88,000.00

437,000.00

72,000.00

ค่ าตอบแทนกรรมการ 2561
รายชื่อ

ตําแหน่ ง

กรรมการอิสระ
ดร.อนุพนั ธ์ กิจนิจชีวะ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

นายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์ กรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ
นายแจน แดม ปี เดอร์ เซ่น ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน
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5.4 การปฐมนิเทศกรรมการ
บริ ษัทจัดให้ มีการปฐมนิเทศกรรมการที่เข้ ารับตําแหน่งใหม่ เพื่อให้ กรรมการใหม่ได้ รับทราบนโยบายธุรกิจ รวมทัง้ ข้ อมูลที่
เกี่ยวข้ อง เช่น โครงสร้ างทุน ผู้ถือหุ้น ผลการดําเนินงาน ข้ อมูลระบบต่างๆ ที่ใช้ งานภายในบริษัท รวมทังกฎหมาย
้
กฎเกณฑ์
ต่างๆ ซึ่งเป็ นข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์สําหรับการเป็ นกรรมการ

5.5 การพัฒนากรรมการ
อัน เป็ น การพัฒ นาความรู้ เกี่ ย วกั บ การกํ า กั บ ดูแ ลกิ จ การ กฏระเบี ย บข้ อ บัง คับ รวมถึ ง ทัก ษะในการบริ ห ารทั่ ว ไป
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริ มกรรมการเข้ าร่ วมฝึ กอบรมทังที
้ ่จดั โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
กรรมการ
นายสุจิตร ศรี เวทย์บดี
นายอนุพนั ธ์ กิจนิชชีวะ

นายแจน แดม ปี เดอร์ เซ่น
นายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์
นายรักชัย สกุลธีระ

หัวข้ อฝึ กอบรม
Director Accreditation Program (DAP 6/2003)
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)
Director Certification Program (DCP 256/2018)
Director Accreditation Program (DAP125/2016)
Director Certification Program (DCP 14/2002)
Company Secretary Program CSP 811/2017

ปี
2546
2559
2559
2557
2553
2561
2559
2545
2560

5.6 การสรรหากรรมการ
บริ ษัทจัดให้ มีกระบวนการสรรหาและแต่งตั ้งกรรมการที่มีความชัดเจนและโปร่งใส เพื่อให้ ได้ กรรมการบริ ษัทที่มี
คุณสมบัตเิ หมาะสมตามที่กําหนดไว้

5.7 การประเมินผลตนเองของกรรมการ
คณะกรรมการได้ มีการประเมินผลตนเองของกรรมการทัง้ คณะสําหรับการปฏิบตั ิงานตามแนวทางกํากับดูแลกิจการของ
บริ ษัทจดทะเบียนที่ กําหนดโดยตลาดหลัก ทรั พย์ แห่งประเทศไทย จากผลการประเมินในภาพรวมในปี 2561 สรุ ปว่า
คณะกรรมการบริษัทปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นไปตามความรับผิดชอบที่กําหนดด้ วยคะแนน 4.5 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน หรื อคิด
เป็ นร้ อยละ 90 (ปี 2560 4.1 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 81) ผลการประเมินจะได้ นํามาใช้ ในการวางแผน
พัฒนา บทบาทความรับผิดชอบของกรรมการ
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คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบตั งิ านโดยรวมผ่านการประเมินตนเองซึ่งเป็ นไปตามแนวปฏิบตั ิ
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริ ษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในปี 2561 จากผลการประเมินตนเองสรุปว่าคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตั งิ านครบถ้ วนตามกฏบัตรของ
คณะกรรมการตรวจสอบและข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้ วยเรื่ องคุณสมบัติและหน้ าที่ความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

5.8 การบริหารจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมการจัดให้ มีระบบบริ หารจัดการความเสี่ยงในทุกหน่วยงานของบริ ษัท เพื่อป้องกันและจัดการความ
เสี่ยงตามที่กําหนดไว้ ในแผนการจัดการ พร้ อมทังจั
้ ดให้ มีระบบการติดตามและประเมินผลการบริ หารจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมการจึงได้ มอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้มีหน้ าที่ กํากับดูแล ติดตามและตรวจสอบการบริ หาร
จัดการความเสี่ยงตามที่กําหนด เพื่อให้ มนั่ ใจว่าบริษัทมีการดําเนินการด้ านการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและ
เหมาะสม
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแนวทางการบริ หารความเสี่ยงร่ วมกับฝ่ ายจัดการและผู้ตรวจสอบภายใน
และมีความเห็นว่าบริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม

5.9 หน่ วยงานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการบริ ษัทจัดให้ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อทําหน้ าที่ในการตรวจสอบความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายใน การติดตามผลการดําเนินงานของฝ่ ายจัดการและการบริ หารความเสี่ยง หน่วยงานนี ้เป็ นหน่วยงาน
อิสระและรายงานผลโดยตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท

5.10 เลขานุการบริษัท
เพื่อให้ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
ครัง้ ที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ได้ มีมติแต่งตั ้งให้ นายรักชัย สกุลธีระ ซึ่งดํารงตําแหน่งกรรมการบริ หาร
ทางด้ านการเงินของบริษัท ทําหน้ าที่เป็ นเลขานุการบริษัท

คุณสมบัติของเลขานุการบริษัท
• มีความรอบรู้และเข้ าใจในธุรกิจของบริษัท
• เข้ าใจบทบาทหน้ าที่ของเลขานุการบริษทั
• มีความรู้ความเข้ าใจด้ านกฎหมาย กฎระเบียบของสํานักงานก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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• ไม่มงุ่ หวังผลประโยชน์สว่ นตัวจากโอกาสทางธุรกิจของบริษัท รวมทังเก็
้ บรักษาความลับของบริษัทเป็ นอย่างดี
• มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทังภายในและภายนอก
้
• มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเป็ นอย่างดี

ก. หน้ าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

• จัดเตรี ยมระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น
• จัดการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั ้งดูแลและประสานงานให้ มีการ
ปฏิบตั ติ ามวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริ ษัท มติที่ประชุมคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกฎหมาย
และกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้ อง
• ดูแลการแต่งตั ้ง การเปลี่ยนแปลงวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการ และจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงกรรมการ
ต่อเจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ อง
• จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี ้
(ก) ทะเบียนกรรมการ
(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจําปี

ของ

บริษัท
(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
• ดําเนินการให้ กรรมการและผู้บริหารจัดทํารายงานการมีสว่ นได้ เสียตามที่กฎหมายกําหนด
• เก็บรักษารายงานการมีสว่ นได้ เสียที่รายงานโดยกรรมการหรื อผู้บริหาร
• จัดส่งสําเนารายงานการมีส่วนได้ เสียให้ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วัน
ทําการนับแต่วนั ที่บริษัทได้ รับรายงานนัน้
• ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
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นโยบายการป้ องกันการใช้ ข้อมูลภายใน
การใช้ ข้อมูลภายในที่ยงั ไม่ได้ มีการเปิ ดเผยต่อสาธารณะเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอ่ ตนเองญาติมติ รและเพื่อน
ร่ วมธุรกิจ เป็ นการกระทําที่ผิดกฎหมายที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ และผิดจรรยาบรรณ ซึ่งบริ ษัทฯได้ กําหนดเป็ นนโยบายโดยมี
ข้ อห้ ามมิให้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับชัน้ รวมทั ้งคนในครอบครัว ทําการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทโดยอาศัย
หรื อใช้ ข้อมูลของบริ ษัทที่ยงั ไม่ได้ เป็ นข้ อมูลสาธารณะ หรื อเป็ นข้ อมูลของบริ ษัทที่มีสาระสําคัญที่ยังไม่ได้ มีการเปิ ดเผยต่อ
สาธารณะ โดยมีเจตนาที่จะใช้ ข้อมุลดังกล่าวไม่ว่าจะทางตรงหรื อทางอ้ อม ในการซือ้ หรื อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัท หรื อ
บริ ษัทที่เกี่ยวโยงกัน โดยอาจกระทําการซื ้อหรื อขายด้ วยตนเองหรื อผ่านให้ ผ้ อู ่ืนซื ้อหรื อขายในนามของตนก็ตาม ถือว่าเป็ น
การกระทําที่ผดิ กฎหมายและผิดตามข้ อห้ ามของบริษทั อย่างร้ ายแรง

นโยบายการต่ อต้ านการทุจริต
บริษัทมุง่ มัน่ และส่งเสริ มในการประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม ยึดหลักจริยธรรม และการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดี เพื่อสร้ างความยัง่ ยืน ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อมอย่างต่อเนื่อง
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558 บริ ษัทได้ กําหนด “นโยบายการต่อต้ านการคอร์ รัปชั่น” ซึ่งบังคับใช้ กับพนักงานทุกคน
และตัวแทนของบริ ษัททั่วโลก นโยบายดังกล่าวกํ าหนดเกี่ ยวกับการห้ ามมิให้ เสนอหรื อ สัญญาว่าจะชําระเงินหรื อโอน
ผลประโยชน์อ่ืนใด (ซึ่งรวมถึงการให้ บริ การ การให้ ของขวัญ การรับรองให้ กบั เจ้ าหน้ าที่ของรัฐหรื อหน่วยงานอื่นๆ) โดยมี
จุด ประสงค์ เ พื่ อ ให้ ไ ด้ รั บหรื อ คงไว้ ซึ่ งผลประโยชน์ ทางธุร กิจ ที่ ไ ม่เ หมาะสม ข้ อ โดยรวมถึง การจ่า ยชํ า ระเงิ น หรื อ โอน
ผลประโยชน์ผา่ นบุคคลที่สาม
ทั ้งนี ้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติอนุมตั ิในการประกาศเจตนารมย์เข้ าร่ วมเป็ นสมาชิกแนวร่ วมปฏิบตั ิ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่
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ความรั บผิดชอบต่ อสังคม
บริษัทไทยโพลีอะคริลคิ จํากัด (มหาชน) มีนโยบายและความมุง่ มัน่ ในการประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรมตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี และส่งเสริมให้ พนักงานบริษัทเคารพกฎหมายและยึดมัน่ ในจริยธรรม จรรยาบรรณ มีความรับผิดชอบ
ต่อความปลอดภัยในการทํางานของตนเองและของ เพื่อนร่ วมงาน และรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และรักษาสิ่งแวดล้ อม
แบบยั่งยื น ซึ่งบริ ษัทได้ กําหนดนโยบายการกํ ากับดูแลกิจ การของบริ ษัทในทิศทางเดียวกันกับที่ ตลาดหลักทรั พย์ แห่ง
ประเทศไทยกําหนดในปี 2549 โดยได้ แบ่งหมวดหมูอ่ อกเป็ น 5 หมวด ซึ่งสามารถดูรายละเอียดที่ครอบคลุมทุกเรื่ องดังกล่าว
ในหัวข้ อ “การกํากับดูแลกิจการที่ดี”

สํ า หรั บ หมวดความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมดั ง ที่ ก ล่ า วข้ า งต้ น แล้ ว สามารถสรุ ป กิ จ กรรมความ
รับผิดชอบต่ อสังคมดังนี:้ • การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม:
คณะกรรมการบริ ษัทยึดมัน่ ในหน้ าที่และความรับผิดชอบในการกํากับดูแลกิจการให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ผ้ ถู ื อ หุ้น
บริษัท พร้ อมๆกับสร้ างความเป็ นธรรมกับผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย รวมทั ้งการตอบสนองความต้ องการของผู้บริโภคลูกค้ าด้ วยการ
ผลิตสินค้ าที่ดีมีคณ
ุ ภาพและปลอดภัยในการใช้ งาน
แม้ แต่ ใ นการแข่ ง ขัน ทางการค้ าบริ ษั ท ก็ ไ ด้ กํ า หนดนโยบายในการด้ า นการแข่ ง ขัน อย่ า งเป็ น ธรรม (fairness
competition) โดยให้ ผ้ บู ริหารและพนักงานปฎิบตั ิตามหลักจริยธรรมทางธุรกิจของบริ ษัท (Company’s Business Ethics /
Code of Conducts) อย่างเคร่งครัด ซึ่งหลักจริยธรรมดังกล่าวนีพ้ นักงานทุกท่านผ่านการอบรมและลงนามรับทราบในการ
ปฎิบตั นิ บั ตั ้งแต่วนั แรกที่เริ่มทํางานกับบริษัท

• การเคารพต่ อสิทธิมนุษยชนและการปฎิบตั ติ ่ อเพื่อนร่ วมงานอย่ างเป็ นธรรม:
คณะกรรมการบริ ษัทตลอดจนผู้บริ หารตระหนักถึงความสําคัญ ของบุคลากรทุกท่าน โดยยอมรับและเคารพความ
แตกต่างของพนักงานไม่ว่าในเรื่ อ งเพศ หรื อ ข้ อ จํ ากัดใดๆของพนักงานแต่ละท่าน ย่อ มที่ บริ ษัทจะพิจ ารณาเพียงสิทธิ
มนุษยชนที่ทุกท่านจะต้ องได้ รับการปฎิบตั ิจากบริ ษัทเท่าเทียมกัน โดยผู้บงั คับบัญชาจะต้ องเคารพสิทธิมนุษยชนและให้
เกียรติและความเป็ นธรรมแก่ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชาอย่างเสมอภาคไม่ปะปนเรื่ องเพศมาเป็ นส่วนสําคัญในการพิจารณาความดี
ความชอบแต่ต้องพิจารณาตามผลการปฎิบัติงานความรับผิดชอบต่อหน้ าที่ เป็ นสําคัญ ซึ่งหลักเกณฑ์ดงั กล่าวบริ ษัทได้
ยึดถือเป็ นหลักปฎิบตั ิ หรื อ Code of Conducts และ Compliance Practices ซึ่งพนักงานทุกระดับชัน้ ผ่านการอบรมและ
รับทราบแล้ ว
นอกจากนี บ้ ริ ษัทยังกําหนดให้ ผ้ บู ริ หารให้ ความเท่าเทียมและความเป็ นธรรม กับพนักงานทุกระดับชัน้ ในการเปิ ด
โอกาสที่ ให้ พนักงานที่มีความรู้ ความสามารถได้ รับการพัฒนาทักษะในการทํ างานตามหลักเกณฑ์ ที่ต้องพิจ ารณาจาก
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พื ้นฐานความสามารถของบุคคลที่เหมาะสมกับคุณสมบัตขิ องหน้ าที่ตําแหน่งในงานนันๆโดยไม่
้
มีการพิจารณาจากปัจจัย
อื่นที่ไม่พงึ อยู่ในเกณฑ์พจิ ารณาแต่อย่างใด
สําหรับในปี ที่ผา่ นมาบริษัทได้ รณรงค์โปรแกรมการฝึ กอบรมเพิม่ เสริมทักษะในการทํางาน โดยเปิ ดโอกาสให้ พนักงานที่
ประสงค์จ ะได้ รับการฝึ กอบรมการทํ างานในด้ านอื่นที่ อาจเป็ นงานที่ แตกต่างจากหน้ าที่ ความรั บผิดชอบที่ มีอยู่เดิม ซึ่ง
ปรากฎว่ามีพนักงานจํานวนมากได้ ลงทะเบียนแสดงความประสงค์ในการรับการอบรมงานในตําแหน่งหน้ าที่ที่แตกต่างจาก
ที่ทําอยู่ อาทิเช่น จากตําแหน่ง”พนักงานตรวจนับสินค้ า” มาฝึ กอบรมงานในหน้ าที่ “พนักงานตรวจสอบคุณภาพ” เป็ นต้ น
ซึ่งนับเป็ นกิจกรรมเสริมทักษะงานที่เป็ นประโยชน์ทงต่
ั ้ อตัวพนักงานเอง และต่อบริษัทด้ วยเช่นกัน

• ความรับผิดชอบต่ อความปลอดภัยในการทํางานของเพื่อนร่ วมงาน การทํากิจกรรมเพื่อสังคม
ชุมชน และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อมแบบยั่งยืน:
(1) ความรับผิดชอบต่ อความปลอดภัยในการทํางาน
บริษัทถือเป็ นนโยบายสูงสุดที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับชันของบริ
้
ษัทจะต้ องให้ ความสําคัญและมีพนั ธกิจใน
การดําเนินกิ จ การให้ ทุก คนมี ค วามปลอดภัย ในการทํ างานต่อ ตนเองและเพื่ อ นร่ ว มงานทุก ท่า น โดยการมีจิต สํ า นึ ก
ตลอดเวลาในการระแวดระวัง ประเมินขั ้นตอนในการปฎิบตั หิ น้ าที่ที่ตนเองจะทํางานหรื อใช้ ผ้ อู ื่นไปปฎิบตั ิงานว่ามีความ
เสี่ยงอะไรในขันแต่
้ ละขั ้นตอนของการทํางานนั ้นๆหรื อไม่อย่างไร การเอาใจใส่ดแู ลพนักงานที่ตนกํากับดูแล โดยเฉพาะ
พนักงานใหม่ที่มีอายุงานไม่เกินหนึ่งปี จะต้ องได้ รับการฝึ กฝนให้ เกิดความชํานาญในการทํางานให้ เกิดความปลอดภัย
เสียก่อน รวมทังการตรวจสถานที
้
่สมํ่าเสมอเพื่อให้ แน่ใจได้ ว่าได้ ตรวจถี่ถ้วนแล้ วว่าอุปกรณ์ เครื่ องมือในการทํางานทุกชิน้ อยู่
ในตําแหน่งและอยู่ในสภาพใช้ งานได้ ดีมีความปลอดภัยและไม่เป็ นอุปสรรคในการทํางานให้ ปลอดภัยจากสาหตุท่ี ไ ม่ไ ด้
คาดคิดมาก่อน

(2)

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อมแบบยั่งยืน:

เช่นเดียวกับนโยบายและพันธกิจที่กรรมการบริษัทได้ ให้ ความสําคัญในเรื่ องของความปลอดภัยในการทํางานแล้ ว บริษัทยัง
ถือการดูแลสุขอนามัยและการดูแลรักษาสิง่ แวดล้ อมแบบยัง่ ยืนเป็ นส่วนหนึ่งในนโยบายบริษัทที่รวมเอาไว้ ด้วยกัน โดยเรี ยก
รวมกันเป็ น “นโยบายความปลอดภัยในการทํางาน อาชีวอนามัยและสิง่ แวดล้ อม” หรื อเรี ยกชื่อย่อในภาษาอังกฤษว่า “SHE
Policy” (Safety Healthy & Environment Policy)
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นโยบายความปลอดภัยในการทํางาน อาชีวอนามัย และการดูแลรั กษาสิ่งแวดล้ อมของ
บริ ษัท:
กว่าสองทศวรรษแล้ วที่บริษัทได้ ยึดมัน่ ในพันธกิจที่มีกรอบแนวทางปฎิบตั โิ ดยสังเขป ดังนี ้:
 ปฎิบตั ิตามกฎหมาย ข้ อกําหนดที่ประกาศใช้ ในปั จจุบนั และในอนาคตที่ เกี่ ยวกับการจัดการด้ านความปลอดภัยในการ
ทํางาน อาชีวอนามัย ตามมาตรฐาน มอก. 18001 และระบบการจัดการสิง่ แวดล้ อม ISO 14001 และหลักเกณฑ์กฎระเบียบ
ข้ อ บังคับต่างๆที รับจากกลุ่มธุรกิจ อาทิเช่นบริ ษัท ลูไซด์อินเตอร์ แนทชั่นแนล (Lucite International) และบริ ษัท เอ็มซีซี
(MCC) โดยนําหลักเกณฑ์มาจัดทําเป็ นมาตรฐานพื ้นฐานส่วนหนึ่งของนโยบายหลักของความปลอดภัย อาชีว อนามัยและ
สิง่ แวดล้ อมดังกล่าว
 ดําเนินการประเมินความเสี่ยงและกําหนดแนวทางบรรเทาความเสี่ยง(Risk Assessment & Risk Mitigation ActionsPlan)
เพื่อป้องกันและกําหนดแนวทางควบคุมเพื่อบรรเทาผลกระทบใดๆที่อาจเกิดขึ ้นจากอุบตั ิเหตุ ที่ทําให้ เกิดการบาดเจ็บ โรค
จากการทํางาน หรื อมลพิษที่สง่ ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อมที่เป็ นอันตรายต่อพนักงาน ชุมชน
 กําหนดให้ มีมาตรฐานในการทํางานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิง่ แวดล้ อมให้ ครอบคลุมถึงผู้รับเหมา ผู้มีสว่ นได้ เสีย
รวมทั ้งผู้ที่มาติดต่อในสถานทีทําการของบริษัทให้ ปฎิบตั ภิ ายใต้ นโยบายและกฎระเบียบขององค์การอย่างเคร่งครัด
 ปฎิบตั ติ ามมาตรฐานในการกําจัดและทิ ้งของเสีย และกําหนดมาตรการในการลดของเสียภายในสถานประกอบการให้ น้อย
ที่สดุ รวมถึงการใช้ ทรัพยากร และนํ ้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ มีการจัดทําวัตถุประสงค์และกําหนดเป้าหมาย
 จัดให้ มีการประเมินผลงานประจําปี ของพนักงานทุกคนโดยพิจารณาจากความร่ วมมือในการปฎิบตั ติ ามกฎระเบียบและ
นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิง่ แวดล้ อม
 กําหนดหน้ าที่ความรับผิดชอบด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิง่ แวดล้ อม และให้ ถือเป็ นหน้ าที่และความรับผิดชอบ
ของพนักงานทุกคนทังในเวลาทํ
้
างานและนอกเวลาทํางาน
 บริษัทพร้ อมที่จะส่งเสริ มการสร้ างอุปนิสยั และจิตสํานึกให้ พนักงานมีความรู้ และทักษะในการทํางานให้ เกิดความปลอดภัย
ดูแลสุขอนามัยและรักษาสิง่ แวดล้ อม
 ยึดมัน่ ในความรับผิดชอบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้ และเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อมเสมอ
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• ความรั บผิดชอบต่ อผู้บริ โภคและการดูแลรั กษาสิ่งแวดล้ อม
บริษัทให้ ความสําคัญต่อความปลอดภัยสุขภาพและสิง่ แวดล้ อม โดยถือเป็ นเรื่ องสําคัญที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
หรื อผู้มาเยี่ยมเยือนที่มีกิจธุระติดต่อกับบริ ษัท จะต้ องปฏิบตั ิตามกฎระเบียบความปลอดภัยฯ ตามนโยบายของบริ ษัท ซึ่ง
กําหนดไว้ ดงั ต่อไปนี ้
บริษัทฯ ถือว่างานด้ านความปลอดภัยฯ เป็ นส่วนหนึ่งของธุรกิจและเป็ นความรับผิดชอบที่มีตอ่ สังคมที่ต้องนําสู่
การปฏิบตั กิ ล่าวคือ
1) ปฏิบตั ติ ามกฏหมาย ข้ อกําหนด ที่ประกาศใช้ อยู่ทงในปั
ั ้ จจุบนั และอนาคต ดําเนินการพัฒนาระบบการจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยตามมาตรฐาน มอก. 18001ระบบการจัดการสิง่ แวดล้ อม ISO14001และหลักปฏิบตั ขิ องกลุม่ ธุรกิจ โดย
นํากฎเกณฑ์ข้อกําหนดมาจัดทําเป็ นมาตรฐานขั ้นตํ่าในการดําเนินงาน
2) ดําเนินการลดความเสี่ยง ป้อ งกันและควบคุมอันตราย การบาดเจ็บ โรคจากการทํางาน มลพิษด้ านสิ่งแวดล้ อ ม และ
หลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อพนักงาน ผู้เกี่ยวข้ อง รวมถึงชุมชน
3) ดําเนินการป้องกันการบาดเจ็บและการเจ็บป่ วยจากการทํางาน ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
4) ปฏิบตั ิตามมาตรฐานในการทิ ้งหรื อกําจัดของเสีย และลดของเสียให้ มีปริ มาณน้ อยที่สดุ รวมถึงใช้ ทรัพยากร พลังงาน นํา้
อย่างมีประสิทธิภาพ
5) จัดให้ มีมาตรฐานความปลอดภัย สุขภาพและสิ่งแวดล้ อ ม สําหรับผู้รับเหมาและ/หรื อผู้มาติดต่อ โดยดําเนินการภายใต้
นโยบายและกฎระเบียบขององค์กร
6) ให้ ความร่วมมือและดําเนินการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร นโยบายถึงพนักงาน บุคคลภายนอกทังภาคราชการ
้
เอกชน
7) จัดให้ มีการพิจารณาผลงาน ด้ านความร่วมมือในการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบความปลอดภัย สุขภาพและสิง่ แวดล้ อม โดยถือ
เป็ นห้ วข้ อหลักในการประเมินผลงานประจําปี ของพนักงานทุกคน
8) กําหนดหน้ าที่รับผิดชอบด้ านความปลอดภัย สุขภาพและสิง่ แวดล้ อม ให้ ถือเป็ นความรับผิดชอบของผู้บริหาร และพนักงาน
ทุกคนทั ้งในเวลาทํางานและนอกเวลาทํางาน
9) ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาความรู้ความสามารถ โดยจัดการฝึ กอบรมให้ ความรู้และปลูกฝังจิตสํานึก
10) ยึดมัน่ ต่อความรับผิดชอบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้องมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้ และสิง่ แวดล้ อมตลอดวงจรอายุของ
ผลิตภัณฑ์
11) จัดสรรทรัพยากรที่จําเป็ นอย่างเหมาะสม เพื่อให้ การดําเนินงานสอดคล้ องกับนโยบาย วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
12) พัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในด้ านความปลอดภัย สุขภาพและสิง่ แวดล้ อม
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การบริ หารงานด้ านความปลอดภัย สุขภาพและสิ่งแวดล้ อมของบริ ษัท อยู่ภายใต้ การกํากับดูแลของคณะกรรมการความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้ อมในการทํางานซึ่งจัดตังขึ
้ ้นในรูปแบบของคณะกรรมการที่ได้ รับมอบหมาย ทํา
หน้ าที่กํากับดูแล กําหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ เป้าหมายและจัดทําแผนการปรับปรุงงานประจําปี อย่างต่อเนื่อง รวมถึง
การติดตามและประเมินผลงาน
บริ ษั ท ได้ ผ่า นการตรวจสอบและได้ ก ารรั บรองมาตรฐานระบบการจัด การอาชี ว อนามัยและความปลอดภัย (มอก.
18001:2554) และได้ รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้ อม (ISO14001:2015)อันเป็ นการยืนยันถึงการดําเนินธุรกิจ ที่
ให้ ความสําคัญต่อความปลอดภัย สุขภาพและสิง่ แวดล้ อมของพนักงานและผู้เกี่ยวข้ องทุกคน
ต่ อไปนีเ้ ป็ นตัวอย่ างกิจกรรมที่บริษัทได้ ดาํ เนินการในช่ วงเวลาที่ผ่านมา
1. การตรวจวัดด้ านอาชีวอนามัย สภาพแวดล้ อมในการทํางานและสิ่งแวดล้ อมภายนอก
บริษัท ได้ ดําเนินการตรวจวัดสภาพแวดล้ อมในการทํางานประจําปี พ.ศ. 2561 เพื่อเฝ้าระวังปัญหาด้ านอาชีวอนามัยให้ กับ
พนักงาน และปัญหาสิง่ แวดล้ อมที่อาจมีผลกระทบต่อชุมชน
2. การตรวจสุขภาพประจําปี ให้ แก่ พนักงาน
บริษัท ได้ ดําเนินการตรวจสุขภาพประจําปี ให้ กับพนักงาน เมื่อวันที่ 29 พฤจิกายน พ.ศ. 2561 เพื่อเป็ นการเฝ้าระวังปั ญหา
ด้ านสุขภาพที่อาจเกิดขึ ้นแก่พนักงาน
3. การฝึ กซ้ อมแผนฉุกเฉิน
3.1 แผนฉุกเฉินกรณีสารเคมีหกรั่วไหล
วันที่ 31ตุลาคม พ.ศ. 2561บริษัท ได้ ฝึกซ้ อมแผนฉุกเฉินกรณีสารเคมีรั่วไหล ที่บริเวณพื ้นที่ขนถ่ายสารเคมี จากรถ
ขนส่งเพื่อนํา เข้ าถังเก็บ
3.2 การอบรมดับเพลิงขัน้ ต้ น และการฝึ กซ้ อมอพยพหนีไฟ ประจําปี
วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริ ษัท ได้ ฝึกอบรมการดับเพลิงขั ้นต้ น และ วันที่ 27 ธันวาคม ได้ จัดฝึ กซ้ อมแผน
อพยพหนี ไฟประจํ าปี พ.ศ. 2561โดยที มวิทยากรจาก หน่วยบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลบ้ านแพ้ ว จังหวัด
สมุทรสาคร
สิ่งแวดล้ อมต่ อชุมชนและสังคมโดยรวม
บริษัทให้ ความใส่ใจกับเพื่อนบ้ านอย่างสมํ่าเสมอ คอยสอดส่องดูแลไม่ให้ เกิดเหตุเดือดร้ อนรํ าคาญแก่เพื่อนบ้ านและชุมชน
บริเวณโดยรอบอีกทั ้งยังจัดให้ มีกิจกรรมให้ ความรู้แก่นกั เรี ยนแก่โรงเรี ยนที่อยู่บริเวณใกล้ เคียงอย่างต่อเนื่อง
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การร่ วมพัฒนาชุมชน
ชุมชนและสังคม บริษัทยังคงดําเนินธุรกิจที่เป็ นประโยชน์ตอ่ เศรษฐกิจ สังคมและชุมชนที่บริษัทตังอยู
้ ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การเพิ่มโอกาสในการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของเยาวชน ทัง้ ด้ านกีฬา การสรรค์สร้ างนวัตกรรม วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีรวมถึงการร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานราชการในการป้องกันการดําเนินการใด ๆ ที่อาจเป็ นอันตรายหรื ออาจ
ส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อม
การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชน
ตลอดระยะเวลากว่าสองทศวรรษที่บริษัทดําเนินกิจการในเขตกระทุ่มล้ ม จังหวัดนครปฐม ได้ ผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ภาพดีมี
ประโยชน์ท่ีจําหน่ายทั ้งในประเทศและต่างประเทศ นํารายได้ และใช้ แรงงานไทยกว่าสามร้ อยคน ผู้บริ หารรวมทัง้ พนักงาน
บริ ษัทได้ มีส่วนสําคัญ ในการทํากิจกรรมเพื่อ สังคมและชุมชนทุกๆปี และอย่างต่อเนื่อ งในด้ านต่างๆ เช่นการจัดทุนเพื่อ
การศึกษาและพัฒนาศักยภาพความรู้ให้ เยาวชนและนักเรี ยนเรี ยนดีแต่มีฐานะยากจน การสนับสนุนด้ านกีฬาต่างๆ การจัด
ประกวดสร้ างสรรค์นวัตกรรมทางวิทยาศาตร์ และเทคโนโลยี ตลอดจนให้ ความร่วมมือสนับสนุนกับทางหน่วยราชการในการ
ป้องกันแรงงานและเยาวชนให้ ห่างไกลจากยาเสพติด เป็ นต้ น

หน้ า 61 ของ 93

บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จํากัด (มหาชน)

ข้ อมูลประจําปี 2561

1. โครงการสําคัญสําหรับชุมชนและสังคมภายในบริษัทของปี 2561
12 มกราคม 2561มอบทุนการศึกษา
บริษัทไทยโพลีอะคริ ลิคจํากัด (มหาชน) ได้ มอบทุนการศึกษาให้ กบั นักเรี ยนในระดับชันอนุ
้ บาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้ นและ
ถ่ายรูปร่วมกับผอ.สญชัยรัศมีแจ่มโรงเรี ยนบ้ านกระทุ่มล้ มเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ
เดือนมกราคม - มิถุนายน 2561
"โครงการการบริหารจัดการพลังงานและเทคโนโลยีสีเขียวด้ วย Resources Data Analytic"
บริษัทได้ รับคัดเลือกจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเข้ าร่ วมกิจกรรมโครงการการบริหารจัดการพลังงานและเทคโนโลยีสีเขียว
ด้ วย Resources Data Analytic ภายใต้ โครงการเพิม่ ศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้ เข้ าสูอ่ ตุ สาหกรรม 4.0
ประจําปี งบประมาณ 2561 โดยร่วมกับกองพัฒนาดิจิทลั อุตสาหกรรมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมประกอบด้ วย

ระหว่ างเดือนเมษายนเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคม 2561 " กิจกรรมส่ งเสริมการขับขี่อย่ างปลอดภัย"ซึ่ง
ประกอบด้ วย
1. กิจกรรมรณรงค์เมาไม่ขบั ในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปี ใหม่เพื่อให้ พนักงานตระหนักถึงการขับขี่อย่างปลอดภัย
2. กิจกรรมรณรงค์การสวมหมวกนิรภัยและคาดเข็มขัดนิรภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์อย่างปลอดภัยและ
ถูกวิธี
เดือนพฤษภาคม 2561
กิจกรรมสนับสนุนการศึกษาบุตรของพนักงาน
บริ ษัทตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษาและมีการสนับสนุนทุนการศึกษาสําหรับบุตรพนักงานของบริ ษัทโดยมีการ
มอบรางวัลให้ กับนักเรี ยนในระดับชั ้นประถมศึกษาปี ที่1 ถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ซึ่งในปี 2561 มีบุตรของ
พนักงานเข้ าเกณฑ์คณ
ุ สมบัตจิ ํานวน 10 คน
เดือนพฤษภาคมและตุลาคม 2561
โครงการมาตรฐานการป้ องกันและแก้ ไขปั ญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ(มยส.)
บริษัทไทยโพลีอะคริลิคจํากัด (มหาชน) ร่วมกิจกรรมกับสภ.โพธิ์แก้ วโดยใช้ แนวทางการรณรงค์ตามแนวทางมาตรฐานการ
ป้องกันและแก้ ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ(มยส.) รณรงค์เกี่ยวกับปั ญหายาเสพติดและให้ ความรู้เรื่ องยา
เสพติดและแนวทางการป้องปราบยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
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เดือนพฤษภาคมและกรกฎาคม 2561
โครงการการสร้ างแนวร่ วมปฏิบัตขิ องภาคเอกชนไทยในการต่ อต้ านการทุจริต
ซึ่งเป็ นกิจกรรมต่อเนื่องขยายจากการได้ รับรองจากโครงการการสร้ างแนวร่ วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการ
ทุจริตเมื่อปี 2560
โดยกิจกรรมในปี 2561 นีเ้ ป็ นการมุ่งเน้ นในเรื่องของการเสริมสร้ างความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวข้ องกับ
1. นโยบายการต่อต้ านการทุจริต/คอร์ รัปชัน่ ซึ่งกําหนดไว้ อย่างชัดเจนและครอบคลุมถึงตัวแทนบริษัทฯผู้บริหารและ
พนักงานทุกฝ่ ายทุกระดับ
2. ช่องทางการร้ องเรี ยนที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมทุจริต/คอร์ รัปชัน่ ซึ่งรวมถึงการลักขโมยการมีผลประโยชน์ขดั กันและการให้
สินบน
3. นโยบายการจัดการข้ อ ร้ องเรี ยนและสอบสวนพฤติกรรมทุจริ ต/คอร์ รัปชั่นอย่างเป็ นระบบโดยข้ อมูลทัง้ หมดจะเป็ น
ความลับให้ ความเป็ นธรรมคุ้มครองพนักงานและไม่มีผลกระทบต่อการทํางาน
วันที่ 7 กรกฎาคม 2561
"การแข่ งขันฟุตบอลกระทุ่มล้ มคัพต้ านยาเสพติดครัง้ ที่ 4" ณ สนามฟุตบอลเทศบาลเมืองกระทุ่มล้ ม
บริษัทจัดส่งพนักงาน 1 ทีมจํานวน 10 คนร่วมกิจกรรมกีฬาฟุตบอลกับเขตชุมชนและเทศบาลเมืองกระทุ่มล้ มซึ่งมีทงภาครั
ั้
ฐ
และภาคเอกชนร่วมกันโดยมีทีมเข้ าร่วมการแข่งขันจํานวน 11 ทีมเข้ าร่วมกิจกรรมในครัง้ นี ้
วันที่ 24 กรกฎาคม 2561
"กิจกรรมถวายเทียนพรรษาสืบสานพุทธศาสนา"
บริษัทตระหนักถึงความสําคัญทางพระพุทธศาสนาร่วมกับผู้บริหารและพนักงานถวายเทียนพรรษาและมอบจตุปัจจัยเครื่ อง
ไทยทานให้ แก่วดั นครชุ่มชื่นในเทศกาลเข้ าพรรษาซึ่งเป็ นวันสําคัญและที่เลื่อมใสของชุมชนกระทุ่มล้ ม
เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561
"กิจกรรมเปิ ดท้ ายขายของเพื่อโรงเรียนของฉัน"
ผู้บริ หารและพนักงานร่ วมนําเสื ้อผ้ าเครื่ องใช้ ไฟฟ้าและของใช้ ในชีวิตประจําวันมาขายเพื่อนําเงินทังหมดที
้
่ได้ จากการขาย
ของบริจาคในครัง้ นี ้มอบเป็ นเป็ นทุนการศึกษาแก่นกั เรี ยนโรงเรี ยนบ้ านคะนาสามัคคีต.ห้ วยสําราญอ.ขุขนั ธ์จ.ศรี สะเกษโดย
นางสาวเดือนพรเพ็ชรพนักงานฝ่ ายผลิตเป็ นตัวแทนบริษัทนําไปมอบให้ กับนายสุรงค์โพชนิกรผู้อํานวยการโรงเรี ยนบ้ านคะ
นาสามัคคี
วันที่ 6 ธันวาคม 2561
กิจกรรมโครงการส่ งเสริมและให้ ความรู้เกี่ยวกับแปรรูปแผ่ นอะคริลิค
คณะครูและนักเรี ยนจากโรงเรี ยนบ้ านกระทุ่มล้ มเข้ าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการแปรรูปอะคริลิคและประโยชน์การใช้ งานจาก
แผ่นอะคริลคิ ณ ห้ อง Technical Center จํานวน 20 คนในระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2
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โดย คุณวิทยา มงคลขจิต ผู้จดั การฝ่ ายเทคนิคอลเซ็นเตอร์ เป็ นผู้ดําเนินโครงการฯ
ระหว่ างเดือนธันวาคม 2561 บริษัทจัดกิจกรรมกีฬาต้ านยาเสพติดประจําปี 2561 จัดให้ มีการแข่งขันกีฬาประเภท
ต่างๆเช่น ฟุตบอล ตะกร้ อ ปิ งปอง แชร์ บอล วัตถุประสงค์เพื่อให้ พนักงานห่างไกลยาเสพติดและให้ มีความสามัคคีในหมู่
คณะโดยมีพนักงานเข้ าร่วมกิจกรรมฟุตบอลชาย 77 คนฟตุบอลหญิง 22 คนตะกร้ อ 12 คนปิ งปอง 40 คนแชร์ บอลหญิง
22 คนเข้ าร่วมกิจกรรมในครัง้ นี ้

รายการระหว่ างกัน
รายการทีเ่ กี่ยวโยงกันกับบริ ษัทในเครื อข่ าย
บริษัทมีรายการทําธุรกิจที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งเป็ นรายการที่เกิดขึ ้นจากการซื ้อและขายผ่านตัวแทนบริ ษัทในเค่รือข่ายในการทํ า
ธุรกรรมต่างประเทศบางรายการซึ่งถือเป็ นการดําเนินธุรกิจตามปรกติทั่วไป โดยรายการที่เกี่ยวโยงกันส่วนใหญ่จ ะเป็ น
รายการซื ้อวัตถุดบิ ที่ใช้ ในการผลิต เช่น MMA ที่เป็ นวัตถุดบิ หลักในการผลิตแผ่นอะคริลคิ โดยที่ราคาเป็ นไปตามราคาตลาด
ซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้ าเช่นเดียวกับการซื ้อวัตถุดบิ โดยทัว่ ไป ซึ่งสามารถหาข้ อมูลทัง้ ด้ านราคาและเงื่อนไขจากแหล่งอื่นมา
เปรี ยบเทียบได้ ซึ่งการติดตามราคาตลาดของวัตถุดบิ ดังกล่าวนี ้ได้ มีการติดตามข้ อมูลจากทั ้งในและต่างประเทศทั ้งจากฝ่ าย
จัดการด้ านการจัดซื ้อของบริ ษัท และมีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้ อมูลราคาตลาดจากคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ง
เป็ นกรรมการอิสระของบริษัทผ่านผู้ตรวจสอบบัญชีอีกด้ วย ทังนี
้ ้เพื่อให้ เกิดตวามมัน่ ใจได้ วา่ ราคาซื ้อขายของรายการที่เกี่ยว
โยงกันนี ท้ ํ าด้ วยความยุติธรรมภายใต้ ความเป็ นอิสระในขบวนการจัดซือ้ จัดหาวัตถุดิบ (fairness at the arm ‘s length)
รายการธุรกิจที่บริษัททําร่วมกับบุคคลหรื อนิตบิ คุ คลที่เกี่ยวโยงกันระหว่างปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สามารถสรุป
ได้ ดงั ต่อไปนี ้

การควบคุมและนโยบายในการทํารายการระหว่ างกัน
รายการค้ าที่ สําคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่ เกี่ ยวข้ องกันประกอบด้ วย รายการค้ ากับบริ ษัทในกลุ่ม Lucite บริ ษัทในกลุ่ม
Mitsubishi Chemical Corporation (MCC) และ บริษัท เอเซียติก๊ อะคริลคิ จํากัด
ในปี ระหว่างปี บริษัทฯมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไข
ทางการค้ าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกันเหล่านันซึ
้ ่งเป็ นไปตามปกติธุรกิจ
โดยสามารถสรุปได้ ดงั นี ้
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รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน สําหรับปี สิน้ สุดวันที่31 ธันวาคม 2561(หน่วย : ล้ านบาท)
ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะของ
รายการ

บจ. ลูไซท์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล (เชียงไฮ)

ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ บริษัท Lucite International

ค่าบริการจ่าย

เทรดดิ ้ง

UK Overseas Holdco1 Limited

บจ. ลูไซท์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล โคเลีย

ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ บริษัท Lucite International

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง

มูลค่ าของ
รายการ

นโยบายราคา

2.31 ราคาตามสัญญาและราคาที่ตกลง

ค่าบริการจ่าย

2.45 ราคาตามสัญญาและราคาที่ตกลง
ร่วมกัน

บจ.ลูไซท์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ยูเค (ดาร์

ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ บริษัท Lucite International

เวน)

UK Overseas Holdco1 Limited

บจ.ลูไซท์ อินเตอร์ เนชัน่ แนลเจแปน

ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ บริษัท Lucite International

ค่าบริการจ่าย

0.41 ราคาตามสัญญาและราคาที่ตกลง
ร่วมกัน

ซื ้อวัตถุดบิ

UK Overseas Holdco1 Limited

0.25 ราคาที่ตกลงร่ วมกันซึ่งอ้ างอิงราคา
ตลาด

บจ.ลูไซท์ อินเตอร์ เนชัน่ แนลสิงค์โปร (พี

ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ บริษัท Lucite International

ที อี)

UK Overseas Holdco1 Limited

บจ.ไทย เอ็มเอ็มเอ

บริษัท มิซูบชิ ิ เคมิคลั คอร์ ปอเรชัน่

ค่าบริการจ่าย

0.16 ราคาตามสัญญาและราคาที่ตกลง
ร่วมกัน

ซื ้อวัตถุดบิ

588.39 ราคาที่ตกลงร่ วมกันซึ่งอ้ างอิงราคา
ตลาด

บริษัท มิซูบชิ ิ เคมิคลั คอร์ ปอเรชัน่

ขยายธุรกิจในประเทศจีน

ร่วมกัน

UK Overseas Holdco1 Limited

บจ.ไดอะโพลีอะคริเลต

ความจําเป็ น
สมเหตุสมผล

ซื ้อวัตถุดบิ

17.85 ราคาที่ตกลงร่ วมกันซึ่งอ้ างอิงราคา
ตลาด
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ขยายธุรกิจในประเทศ
เกาหลี
ขยายธุรกิจในประเทศ
ยูไนเต็ดคิงดอม
คุณภาพ และ ป้องกัน
วัตถุดบิ ขาดแคลน
ขยายธุรกิจในประเทศ
สิงค์โปร
คุณภาพ และ ป้องกัน
วัตถุดบิ ขาดแคลน
คุณภาพ และ ป้องกัน
วัตถุดบิ ขาดแคลน

บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จํากัด (มหาชน)

ข้ อมูลประจําปี 2561

ยอดคงค้ างระหว่ างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561(หน่ วย: ล้ านบาท

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง

ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ

มูลค่ าของ
รายการ

นโยบายราคา

ความจําเป็ น
สมเหตุสมผล

บจ. ลูไซท์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล (เชียงไฮ) เทรดดิ ้ง

ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ บริษัท Lucite International UK
Overseas Holdco1 Limited

เจ้ าหนี ้อื่น

1.38 ราคาตามสัญญาและ
ราคาที่ตกลงร่ วมกัน

ขยายธุรกิจใน
ประเทศจีน

บจ. ลูไซท์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล โคเลีย

ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ บริษัท Lucite International UK
Overseas Holdco1 Limited
ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ บริษัท Lucite International UK
Overseas Holdco1 Limited

เจ้ าหนี ้อื่น

1.09 ราคาตามสัญญาและ
ราคาที่ตกลงร่ วมกัน
0.12 ราคาตามสัญญาและ
ราคาที่ตกลงร่ วมกัน

เจ้ าหนี ้อื่น

บจ.ไทย เอ็มเอ็มเอ

ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ บริษัท Lucite International UK
Overseas Holdco1 Limited
บริษัท มิซูบชิ ิ เคมิคลั คอร์ ปอเรชัน่

บจ. ไดอะโพลีอะคริเลต

บริษัท มิซูบชิ ิ เคมิคลั

เจ้ าหนี ้การค้ า

ขยายธุรกิจใน
ประเทศเกาหลี
ขยายธุรกิจใน
ประเทศยูไนเต็ด
คิงดอม
ขยายธุรกิจใน
ประเทศสิงค์โปร
คุณภาพ และ
ป้องกันวัตถุดบิ
ขาดแคลน
คุณภาพ และ
ป้องกันวัตถุดบิ
ขาดแคลน

บจ.ลูไซท์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ยูเค (ดาร์ เวน)

บจ.ลูไซท์ อินเตอร์ เนชัน่ แนลสิงค์โปร (พี ที อี)

หน้ า 66 ของ 93

เจ้ าหนี ้อื่น

เจ้ าหนี ้การค้ า

0.01 ราคาตามสัญญาและ
ราคาที่ตกลงร่ วมกัน
197.98 ราคาที่ตกลงร่ วมกัน
ซึ่งอ้ างอิงตามราคา
ตลาด
6.41 ราคาที่ตกลงร่ วมกัน
ซึ่งอ้ างอิงตามราคา
ตลาด

บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จํากัด (มหาชน)
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ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ต่อรายการที่เกี่ยวโยงกันนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นและร้ องขอให้ ผ้ ตู รวจสอบบัญชียืนยันว่าการกําหนดราคาซือ้
ขายวัตถุดิบและรายการต่างๆที่ เกี่ ยวโยงกันนัน้ มีความเป็ นธรรมหรื อ ไม่ ซึ่งทางคณะผู้ตรวจสอบบัญ ชี แห่งสํานักงาน
ตรวจสอบบัญชี EY ได้ ยืนยันว่าราคาซื ้อขายที่เกี่ยวโยงกันกําหนดตามกฎเกณฑ์ที่เป็ นธรรม อย่างไรก็ตามคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ ขอให้ ทางผู้ตรวจสอบบัญขีของสํานักงาน EY ได้ เน้ นการตรวจสอบรายการดังกล่าวนี ไ้ ปที่สมมติฐานที่ใช้
กําหนดราคาซื ้อขายระหว่างกันว่ามีความถูกต้ องเป็ นธรรมหรื อไม่อย่างไร
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ส่ วนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
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งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 – 2561
ณ วันที�

ณ วันที�

ณ วันที�

31 ธันวาคม 2561

31 ธันวาคม 2560

31 ธันวาคม 2559

เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด

198,395,426

314,526,252

238,592,078

เงิ นลงทุนชัว� คราว - เงิ นฝากประจํา

1,152,032

1,137,951

1,122,668

ลูกหนี� การค้าและลูกหนื� อื�น

285,787,188

263,784,087

239,267,074

สิ นค้าคงเหลือ

114,782,979

116,053,293

115,459,857

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื�น

11,304,004

11,917,225

13,428,172

รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน

611,421,629

707,418,808

607,869,849

265,180,506

268,955,616

376,259,748

747,868

405,466

430,821

11,891,751

1,603,533

1,142,056

303,018

303,018

284,017

รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน

278,123,143

271,267,633

378,116,642

รวมสิ นทรัพย์

889,544,772

978,686,441

985,986,491

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน

สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม ่มีตวั ตน- ซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์
สิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม ่หมุนเวียนอื�น

หมายเหตุประกอบงบการเงิ นเป็ นส่วนหนึ� งของงบการเงิ นนี�
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 – 2561
ณ วันที�

ณ วันที�

ณ วันที�

31 ธันวาคม 2561

31 ธันวาคม 2560

31 ธันวาคม 2559

321,169,549

317,790,878

275,565,205

524,832

840,875

1,391,045

-

13,866,804

7,796,412

7,075,989

11,865,901

7,786,650

328,770,370

344,364,458

292,539,312

872,763

1,397,595

2,280,732

สํารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน

26,246,395

23,354,340

22,933,220

รวมหนี�สินไม่ หมุนเวียน

27,119,158

24,751,935

25,213,952

355,889,528

369,116,393

317,753,264

121,500,000

121,500,000

121,500,000

121,500,000

121,500,000

121,500,000

233,350,000

233,350,000

233,350,000

12,150,000

12,150,000

12,150,000

ยังไม ่ได้จดั สรร

166,655,244

242,570,048

301,233,227

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

533,655,244

609,570,048

668,233,227

รวมหนี�สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

889,544,772

978,686,441

985,986,491

หนี�สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนี�สินหมุนเวียน
เจ้าหนี� การค้าและเจ้าหนี� อื�น
ส่วนของหนี� สินตามสัญญาเช่าการเงิ นที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ� งปี
ภาษีเงิ นได้คา้ งจ่าย
หนี� สินหมุนเวียนอื�น
รวมหนี�สินหมุนเวียน
หนี�สินไม่ หมุนเวียน
หนี� ตามสัญญาเช่าการเงิ น - สุ ทธิ จากส่วนที�ถึง
กําหนดชําระภายในหนึ� งปี

รวมหนี�สิน
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ ้นสามัญ121,500,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท
ทุนออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ ้นสามัญ121,500,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว- สํารองตามกฎหมาย

หมายเหตุประกอบงบการเงิ นเป็ นส่วนหนึ� งของงบการเงิ นนี�
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บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จํากัด (มหาชน)

ข้ อมูลประจําปี 2561

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 – 2561
2561

2559

2560

กําไรขาดทุน:
รายได้
รายได้จากการขาย

1,148,502,349

1,128,233,491

1,010,155,449

519,375

1,018,050

20,314,418

14,050,610

14,869,183

11,236,068

1,959

127,135,099

-

4,390,553

4,078,347

5,332,897

1,167,464,846

1,275,334,170

1,047,038,832

1,097,350,426

1,056,297,696

828,653,941

ค่าใช้จา่ ยในการขายและจัดจําหน่าย

37,811,732

45,415,933

47,210,599

ค่าใช้จา่ ยในการบริ หาร

81,483,626

94,835,611

84,268,946

1,216,645,784

1,196,549,240

960,133,486

(49,180,938)

78,784,930

86,905,346

(69,967)

(135,697)

(148,826)

(49,250,905)

78,649,233

86,756,520

ค่าใช้จา่ ยภาษีเงิ นได้

10,187,795

(15,812,412)

(17,399,527)

กําไร (ขาดทุน ) สํ าหรับปี

(39,063,110)

62,836,821

69,356,993

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย- สุ ทธิ จากภาษีเงิ นได้

(401,694)

-

-

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื� นสํ าหรับปี

(401,694)

-

-

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี

(39,464,804)

62,836,821

69,356,993

(0.32)

0.52

0.57

รายได้คา่ บริ การ
รายได้อื�น
รายได้จากการขายเศษซาก
กําไรจากการขายที�ดินและอุปกรณ์
อื�น ๆ
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนขายและบริ การ

รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไร (ขาดทุน ) ก่ อนค่ าใช้ จ่ายทางการเงินและผลประโยชน์ (ค่ าใช้ จ่าย) ภาษีเงินได้
ค่าใช้จา่ ยทางการเงิ น
กําไร (ขาดทุน ) ก่ อนผลประโยชน์ (ค่ าใช้ จ่าย) ภาษีเงินได้

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื� น :
รายการที�จะไม่ ถูกบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง

กําไรต่ อหุ้น
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ ้นขั�นพื�นฐาน
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นเป็ นส่วนหนึ� งของงบการเงิ นนี�

หน้ า 71 ของ 93

บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จํากัด (มหาชน)

ข้ อมูลประจําปี 2561

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 – 2561
(หน่วย: บาท)
ทุนออก

กําไรสะสม

จําหน่ายและชําระ

ส่วนเกิน

จัดสรรแล้ว -

เต็มมูลค่าแล้ว

มูลค่าหุ ้นสามัญ

สํารองตามกฎหมาย

ยังไม ่ได้จดั สรร

รวม
(221,024)

ยอดคงเหลื อ ณ วันที� 1 มกราคม 2559

121,500,000

233,350,000

12,150,000

280,476,234

647,476,234

กําไรสําหรับปี

-

-

-

69,356,993

69,356,993

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี

-

-

-

69,356,993

69,356,993

เงิ นปั นผลจ่าย (หมายเหตุ 20)

-

-

-

(48,600,000)

(48,600,000)

121,500,000

233,350,000

12,150,000

301,233,227

668,233,227

ยอดคงเหลื อ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559

134,577,983
ยอดคงเหลื อ ณ วันที� 1 มกราคม 2560

121,500,000

233,350,000

12,150,000

301,233,227

668,233,227

กําไรสําหรับปี

-

-

-

62,836,821

62,836,821

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี

-

-

-

62,836,821

62,836,821

เงิ นปั นผลจ่าย (หมายเหตุ 20)

-

-

-

(121,500,000)

(121,500,000)

ยอดคงเหลื อ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560

121,500,000

233,350,000

12,150,000

242,570,048

609,570,048

ยอดคงเหลื อ 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)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�นสําหรับปี

-

-

-

(401,694)

(401,694)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี

-

-

-

(39,464,804)

(39,464,804)

เงิ นปั นผลจ่าย (หมายเหตุ 20)

-

-

-

(36,450,000)

(36,450,000)

121,500,000

233,350,000

12,150,000

166,655,244

533,655,244

ยอดคงเหลื อ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงิ นเป็ นส่วนหนึ� งของงบการเงิ นนี�
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งบกระแสเงินสด
สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 – 2561
2561

2560

2559

กระแสเงินสดจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) ก ่อนภาษี

(49,250,905)

78,649,233

86,756,520

ค่าเสื� อมราคาและค่าตัดจําหน่าย

20,882,931

22,022,803

19,906,326

โอนกลับค่าเผื�อหนี� สงสัยจะสู ญ

(356,125)

(1,171,595)

3,267,976

(1,313,254)

(2,405,467)

1,197,851

กําไรจากการจําหน่ายที�ดินและอุปกรณ์

(1,959)

(127,135,099)

(83,103)

ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายอุปกรณ์

3,121

24,242

102,118

สํารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน

5,566,790

3,818,220

2,245,469

ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี�ยนที�ยงั ไม ่เกิดขึ�นจริ ง

1,158,246

659,760

(267,483)

ดอกเบี�ยรับ

(1,687,936)

(1,723,212)

(1,493,099)

69,967

135,697

148,826

(24,929,124)

(27,125,418)

111,781,401

(22,963,710)

(24,022,536)

(99,728)

2,583,569

1,812,031

(6,919,599)

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื�น

519,475

1,358,610

(7,009,096)

สิ นทรัพย์ไม ่หมุนเวียนอื�น

(30,174)

(19,001)

-

เจ้าหนี� การค้าและเจ้าหนี� อื�น

(2,331,393)

43,234,719

37,221,573

หนี� สินหมุนเวียนอื�น

(4,889,865)

4,036,620

1,556,321

สํารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน

(3,176,852)

(3,397,100)

(1,153,400)

(55,218,074)

(4,122,075)

135,377,472

(69,967)

(135,697)

(148,826)

(13,866,804)

(10,203,497)

(21,051,567)

(69,154,845)

(14,461,269)

114,177,079

รายการปรับกระทบยอดกําไร(ขาดทุน) ก ่อนภาษีเป็ นเงิ นสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดําเนิ นงาน

โอนกลับรายการปรับลดสิ นค้าคงเหลือเป็ นมูลค่าสุ ทธิ ที�จะได้รับ

ค่าใช้จา่ ยดอกเบี�ย
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนิ นงานก ่อนการเปลี�ยนแปลงในสิ นทรัพย์
และหนี� สินดําเนิ นงาน
สิ นทรัพย์ดาํ เนิ นงาน (เพิ�มขึ�น) ลดลง
ลูกหนี� การค้าและลูกหนื� อื�น
สิ นค้าคงเหลือ

หนี� สินดําเนิ นงานเพิ�มขึ�น (ลดลง)

เงิ นสดใช้ไปจากกิจกรรมดําเนิ นงาน
จ่ายดอกเบี�ย
จ่ายภาษีเงิ นได้
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมดําเนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงิ นเป็ นส่วนหนึ� งของงบการเงิ นนี�
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งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 – 2561
2561

2560

2559

(10,775,320)

(20,178,488)

(12,491,613)

(515,300)

(129,009)

(114,900)

1,962

231,923,216

92,213

ดอกเบี�ยรับ

1,711,151

1,717,329

1,473,138

เงินสดสุ ทธิ (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน

(9,577,507)

213,333,048

(11,041,162)

(840,875)

(1,433,307)

(1,907,770)

เงิ นปั นผลจ่าย

(36,450,000)

(121,500,000)

(48,600,000)

เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

(37,290,875)

(122,933,307)

(50,507,770)

(116,023,227)

75,938,472

52,628,147

(107,599)

(4,298)

(57,101)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้ นปี

314,526,252

238,592,078

186,021,032

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี

198,395,426

314,526,252

238,592,078

กระแสเงินสดจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
ปรับปรุ งอาคาร และซื�อเครื� องจักรและอุปกรณ์
ซื�อซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์
เงิ นสดรับจากการขายที�ดินและอุปกรณ์

กระแสเงินสดจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
ชําระคืนหนี� สินตามสัญญาเช่าการเงิ น

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม� ขึ�น (ลดลง ) สุ ทธิ
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี�ยนที�ยงั ไม ่เกิดขึ�นจริ ง
สําหรับเงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด

-

-

-

(801,822)

838,904

ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิม� เติม
รายการที�ไม ่ใช่เงิ นสด
เจ้าหนี� จากการซื�อเครื� องจักรและอุปกรณ์เพิ�มขึ�น(ลดลง)

6,162,728

หมายเหตุประกอบงบการเงิ นเป็ นส่วนหนึ� งของงบการเงิ นนี�
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คําอธิบายและการวิเคราะห์ ของฝ่ ายจัดการ
1.

คําอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

สรุปผลการปฏิบัตงิ านตามแผนการดําเนินธุรกิจในปี 2561 โดยสังเขปดังนี ้
(ก) บริ ษัทให้ ความสําคัญต่อนโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้ อ มเป็ นเรื่ องสําคัญที่ สดุ ที่ กรรมการ
ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัท ตลอดจนเจ้ าหน้ าที่ หรื อ แขกที่ มีกิจ ธุร ะติด ต่อ กับ บริ ษัทจะต้ อ งปฏิ บัติ ต าม
กฎระเบียบด้ านความปลอดภัยตามนโยบายของบริษัทที่กําหนดไว้ อย่างเคร่งครัด
การบริหารงานด้ านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิง่ แวดล้ อมของบริษัทจะอยู่ภายใต้ การกํากับดูแลของ
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้ อมในการทํางาน (SHE Committee) ซึ่งจัดตั ้งขึ ้นใน
รูปแบบของคณะกรรมการที่ได้ รับมอบหมาย ทําหน้ าที่กํากับดูแล กําหนดนโยบายวัตถุประสงค์เป้าหมายและการ
จัดทําแผนการปรับปรุง (SHE Improvement Plan) ประจําปี อย่างต่อเนื่องรวมทั ้งยังมีการติดตามและประเมินผล
งานระหว่างปี
บริษัทได้ ให้ ความสําคัญเพิม่ ขึ ้นในการกําหนดต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ โดยมีการกําหนดนโยบายต่อต้ านการ
คอร์ รัปชัน่ ขององค์กรณ์ ความร่วมมือและสนับสนุนจากคณะกรรมการบริษัท และผู้บริ หารระดับสูงอย่างมุง่ มัน่ ที่
จะต้ านการคอร์ รัปชัน่ มีการประเมินระบบการควบคุมภายใน และการติดตามดูแลจากทุกส่วนงาน
กิจกรรมประจําปี ที่บริษัทให้ ความสําคัญและกําหนดในแผนงานประจําปี อย่างต่อเนื่องก็คือการปรับปรุงเครื่ องจักร
และอุปกรณ์และการประเมินความเสี่ยงของการใช้ เครื่ องจักรและอุปกรณ์การผลิตเพื่อให้ เกิดความปลอดภัยสูงสุด
ต่อผู้ปฏิบตั งิ านและเพิม่ ประสิทธิภาพต่อผลผลิต
บริ ษัทถือเป็ นนโยบายที่ผ้ บู ริ หารและพนักงานทุกคนในองค์กรจะต้ องยึดมัน่ ในหลักการและถือเป็ นหน้ าที่ ค วาม
รับผิดชอบที่ต้องปฎิบตั ติ ามกฏระเบียบด้ านความปลอดภัยในการทํางานเป็ นสําคัญ
บริ ษั ท ได้ ผ่า นการตรวจสอบและได้ ใ บรั บ รองมาตรฐานระบบการจัด การอาชี ว อนามัย และความปลอดภัย
(TIS18001) และ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้ อม (ISO14001) อันเป็ นการยืนยันถึงการดําเนินการธุรกิจที่ให้ ความ
สนใจต่อความปลอดภัยฯ สุขภาพ และสิง่ แวดล้ อม ของพนักงานและผู้เกี่ยวข้ องทุกคน
(ข) ในปี 2561 บริ ษัทยังคงรักษาสัดส่วนการขายระหว่างในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ ได้ รับประโยชน์ในภาวะ
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างค่าเงินบาทกับสกุลเงินต่างประเทศโดยเฉพาะค่าเงินเหรี ยญสหรั ฐ
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เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว บริ ษัทดําเนินการประกันความเสี่ยงหรื อ
Hedging การถือครองเงินตราต่างประเทศกับธนาคารพาณิชย์ที่บริษัทมีการทําธุรกรรมทางการเงินไว้
นอกจากนัน้ ในปี ที่ผ่านมาบริ ษัทได้ เริ่ มการปรับกลยุทธ์การตลาดและกํ าหนดแผนการปรับพอร์ ตกลุ่มสินค้ าขึน้
ใหม่เพื่อวางกรอบนโยบายที่จะปรับขบวนการผลิตแผ่นพลาสติกให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์
อุปทานของตลาดในประเทศและต่างประเทศเป็ นสําคัญ ซึ่งในขณะนี ้มีความรุดหน้ าไปมาก แต่ผ้ บู ริหารของบริ ษัท
ตระหนักดีว่ายังคงต้ องดําเนินการศึกษาเพิ่มเติมซึ่งได้ กําหนดให้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมลู ค่าเพิ่มจะอยู่ใน
การกํากับดูแลของคณะกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อให้ ทิศทางการจัดพอร์ ตผลิตภัณฑ์เป็ นไปอย่างมีแบบ
แผนรองรับวัตถุประสงค์ในการดําเนินธุรกิจให้ มีความเติบโตอย่างมัน่ คงในระยะยาว

(ค) บริษัทยังคงเน้ นการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพสินค้ าให้ ได้ มาตรฐานสูงขึ ้นเพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าทัง้
ภายในประเทศและต่างประเทศอีกทั ้งกําหนดเป้าหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการลดความสูญเสีย
จากขบวนการผลิตเพื่อผลด้ านการลดต้ นทุนการผลิตโดยรวมและสร้ างความแตกต่างของตัวผลิตภัณฑ์ของบริ ษัท
เพื่อหลีกเลี่ยงการขายที่เน้ นเฉพาะการแข่งขันด้ านราคาเท่านัน้
2. ผลการดําเนินงาน
ในปี 2561 บริษัทมีรายได้ จากการขายสุทธิ 1,148.50 ล้ านบาท เพิม่ ขึ ้น จํานวน 20.27 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นอัตรา
ร้ อยละ 0.02 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี ก่อน อย่างไรก็ตาม ผลการดําเนินงานของบริษัทในปี 2561 เป็ นยอดขาดทุนสุทธิ จํานวน
39.61 ล้ านบาท (ปี 2560 กําไรสุทธิ จํานวน 62.84 ล้ านบาท) ซึ่งสาเหตุหลักของขาดทุนสุทธิ คือ ราคาต้ นทุนของวัตถุดิบที่
เพิ่มสูงขึ ้น อย่างต่อเนื่องตลอดทัง้ ปี และการแข่งขันด้ านราคาขายของสินค้ าซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อปริ มาณการขายที่
ลดลง และมีการบันทึกกําไรจากการขายที่ดินสุทธิจํานวน 116.11 ล้ านบาท จึงทําให้ บริษัทสามารถแสดงผลการดําเนินงาน
ที่เป็ นกําไรได้ ในปี 2560
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อัตราส่ วนทางการเงิน
สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 – 2561
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
อัตราส่ วนสภาพคล่ อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง

เท่า

1.86

2.05

2.08

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว

เท่า

1.47

1.68

1.64

อัตราส่วนสภาพกระแสเงินสด

เท่า

-0.21

-0.05

0.42

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี ก้ ารค้ า

เท่า

4.10

4.37

4.19

ระยะเวลาเก็บหนี เ้ ฉลี่ย

วัน

88

82

86

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ

เท่า

26.94

23.91

18.27

ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลี่ย

วัน

13

15

20

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี ้

เท่า

3.92

4.06

3.78

ระยะเวลาการจ่ายชําระหนี ้

วัน

92

89

95

Cash Cycle

วัน

9

9

10

อัตรากําไรขั น้ ต้ น

%

4.50

6.46

19.58

อัตรากําไรจากการดําเนิ นงาน

%

-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

อัตราผลตอบแทนจากสินทรั พย์

%

-4.18

6.40

7.25

อัตราผลตอบแทนจากสินทรั พย์ถาวร

%

-6.81

26.30

23.58

อัตราการหมุนของสินทรั พย์

เท่า

1.25

1.30

1.09

อัตราส่วนหนี ส้ ินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

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

อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากําไร

อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนิ นงาน

อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน
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การรั บรองความถูกต้ องของข้ อมูล
“บริษัท ได้ สอบทานข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี ฉบับนี ้แล้ ว ด้ วยความระมัดระวังบริษัท ขอรับรอง
ว่า ข้ อ มูลดังกล่าวถูกต้ องครบถ้ วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทําให้ ผ้ อู ื่ นสําคัญผิดหรื อไม่ขาดข้ อมูล ที่ ควรต้ อ งแจ้ งในสาระสําคัญ
นอกจากนี ้ บริษัทขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้ อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี ได้ แสดงข้ อมูลอย่างถูกต้ อง
ครบถ้ วนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ ว
(2) บริษัทได้ จดั ให้ มีระบบการเปิ ดเผยข้ อมูลที่ดี เพื่อให้ แน่ใจว่าบริษัทได้ เปิ ดเผยข้ อมูลในส่วนที่เป็ นสาระสําคัญ
ทั ้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้ องครบถ้ วนแล้ วรวมทังควบคุ
้
มดูแลให้ มีการปฏิบตั ติ ามระบบดังกล่าว
(3) บริษัทได้ จดั ให้ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้ มีการปฏิบตั ติ ามระบบดังกล่าวและบริ ษัท
ได้ แจ้ งข้ อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของ
บริ ษัทแล้ ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้ อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้ การกระทําที่มิ
ชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
ในการนี ้เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทั ้งหมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้ รับรองความถูกต้ องแล้ ว บริษัท
ได้ มอบหมายให้ นายสุจิตร ศรี เวทย์บดี เป็ นผู้ลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี ้ไว้ ทกุ หน้ าด้ วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ
นายสุจิตร ศรี เวทย์บดี กํากับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้ รับรองความถูกต้ องของข้ อมูลแล้ วดังกล่าวข้ างต้ น”
ชื่อ

ตําแหน่ ง

1. นายสุจิตร ศรี เวทย์บดี

กรรมการ

2. นายรักชัย สกุลธีระ

กรรมการ

ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอํานาจ
นายสุจิตร ศรี เวทย์บดี

กรรมการ

ทังนี
้ ้ มาตรา 89/20 *** แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ซึ่งแก้ ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 กําหนดให้ กรรมการและผู้บริหารต้ องร่ วมกันรับผิดต่อบุคคลที่ซือ้ ขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทฯในความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ ้นเนื่องจากการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อผู้ถือหุ้นหรื อประชาชนทัว่ ไป โดยแสดง
ข้ อความที่เป็ นเท็จในสาระสําคัญหรื อปกปิ ดข้ อความจริงที่ควรบอกให้ แจ้ งในสาระสําคัญในกรณีของงบการเงินและรายงาน
เกี่ยวกับฐานะการเงินและ ผลการดําเนินงานของบริษัทฯหรื อรายงานอื่นใดที่ต้องเปิ ดเผยตามมาตรา 56 หรื อมาตรา 199
โดยมิได้ จํากัดความรับผิดไว้ เฉพาะกรรมการและผู้บริ หารที่ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้ องของข้ อมูลในเอกสารดังกล่าว
เท่านัน้ อย่างไรก็ดี กรรมการหรื อผู้บริ หารซึ่งสามารถพิสจู น์ ได้ ว่าโดยตําแหน่งหน้ าที่ตนไม่อาจล่วงรู้ถึงความแท้ จริ งของ
ข้ อมูลหรื อการขาดข้ อมูลที่ควรต้ องแจ้ งนัน้ ย่อมไม่มีความรับผิดตามมาตรา 89/20
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เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผุ้มีอํานาจควบคุมบริษัท
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ดร.เบนจามิน เจมส์ แฮร์ รีส
อายุ
ตําแหน่ ง
วันเข้ ารับตําแหน่ ง
คุณวุฒกิ ารศึกษา

52 ปี
ประธานคณะกรรมการ
9 พฤศจิกายน 2560
- ปริญญาเอก สาขา Chemical Engineering
University of Cambridge, สหราชอาณาจักร
- ปริญญาตรี สาขา Chemical and Process
Engineering (1st Class)
University of Canterbury, ประเทศนิวซีแลนด์
การอบรมหลักสูตรกรรมการสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการ ไม่มี
บริษัทไทย (IOD)
คุณสมบัตทิ างวิชาชีพ
ไม่มี
จํานวนหุ้นที่ถือในบริษัท (%)
- ของตนเอง
ไม่มี
- คู่สมรสบุตร/ที่ยังไม่ บรรลุนิตภิ าวะ
ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ ในการทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
2560 – ปัจจุบนั
ประธานคณะกรรมการ
บริษัท ไทยโพลีอะคริลคิ จํากัด (มหาชน)
2559 – ปัจจุบนั
Executive General Manager
บริษัท Saudi Methacrylates (SAMAC)
2558 – 2560
กรรมการบริหาร
บริษัท ไทยโพลีอะคริลคิ จํากัด (มหาชน)
2556 – 2559
General Manager Director
บริษัท Lucite International Singapore Ltd.,
LICH, LISPL และ LICC
การดํารงตําแหน่ งในกิจการที่แข่ งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ไม่มี
ของบริษัท
การดํารงตําแหน่ งในบริษัท/กิจการอื่น
Executive General Manager
บริษัท Saudi Methacrylates (SAMAC)
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

หน้ า 80 ของ 93

บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จํากัด (มหาชน)

ข้ อมูลประจําปี 2561

นายสุจติ ร ศรี เวทย์ บดี
อายุ
ตําแหน่ ง
วันเข้ ารับตําแหน่ ง
คุณวุฒกิ ารศึกษา

69 ปี
กรรมการผู้จดั การ และรองประธานกรรมการ
23 เมษายน 2557
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
Pittsburgh State University of Kansas, ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาการเงิน
West Virginia State Collage, ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
คุณสมบัตทิ างวิชาชีพ
จํานวนหุ้นที่ถือในบริษัท (%)
- ของตนเอง
- คู่สมรสบุตร/ที่ยังไม่ บรรลุนิตภิ าวะ

Director Accreditation Program (DAP 6/2546)

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี
16,300 หุ้น
ไม่มี
ไม่มี

ประสบการณ์ ในการทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

2559 – ปัจจุบนั กรรมการผู้จดั การ และรองประธานกรรมการ
บริษัท ไทยโพลีอะคริ ลคิ จํากัด (มหาชน)
2558 – 2559
กรรมการบริหาร
บริษัท ไทยโพลีอะคริลคิ จํากัด (มหาชน)
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
การดํารงตําแหน่ งในบริษัท/กิจการอื่น
ไม่มี
การดํารงตําแหน่ งในกิจการที่แข่ งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ไม่มี
ของบริษัท
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บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จํากัด (มหาชน)
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นายรั กชัย สกุลธีระ
อายุ
ตําแหน่ ง
วันเข้ ารับตําแหน่ ง

คุณวุฒกิ ารศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการสมาคมส่ งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
คุณสมบัตทิ างวิชาชีพ
จํานวนหุ้นที่ถือในบริษัท (%)
- ของตนเอง
- คู่สมรสบุตร/ที่ยังไม่ บรรลุนิตภิ าวะ

58 ปี
กรรมการบริหาร/ผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท
กรรมการบริษัท
26 เมษายน 2559
ผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน 27 กรกฎาคม 2558
เลขานุการบริษัท
11 พฤศจิกายน 2559
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (M.B.A.) International Program,
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Company Secretary Program (CSP) 811/2560
ผู้ตรวจสอบบัญชี
ไม่มี
ไม่มี

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร
ประสบการณ์ ในการทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

ไม่มี
2558 – ปัจจุบนั กรรมการบริหาร ผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
บริษัท ไทยโพลีอะคริ ลคิ จํากัด (มหาชน)
2559 – ปัจจุบนั เลขานุการบริษัท
บริษัท ไทยโพลีอะคริลคิ จํากัด (มหาชน)
2557 – 2558
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
บริษัท ไทยโพลีอะคริ ลคิ จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจด
ทะเบียนอื่น

ไม่มี

การดํารงตําแหน่ งในบริษัท/กิจการอื่น
การดํารงตําแหน่ งในกิจการที่แข่ งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัท

ไม่มี
ไม่มี
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บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จํากัด (มหาชน)
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นายทาโมสึ ทามากิ
อายุ
ตําแหน่ ง
วันเข้ ารับตําแหน่ ง
คุณวุฒกิ ารศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการสมาคมส่ งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
คุณสมบัตทิ างวิชาชีพ
จํานวนหุ้นที่ถือในบริษัท (%)
- ของตนเอง
- คู่สมรสบุตร/ที่ยังไม่ บรรลุนิตภิ าวะ
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร
ประสบการณ์ ในการทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจด
ทะเบียนอื่น
การดํารงตําแหน่ งในบริษัท/กิจการอื่น
การดํารงตําแหน่ งในกิจการที่แข่ งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัท

61 ปี
กรรมการบริหารงาน
26 เมษายน 2559
ปริญญาตรี สาขา Engineering Department of Applied Chemistry
Nagoya University, ประเทศญี่ปนุ่
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
2560 – ปัจจุบนั กรรมการบริหารงาน
บริษัท ไทยโพลีอะคริ ลคิ จํากัด (มหาชน)
2553 – ปัจจุบนั ประธาน และกรรมการ
Lucite International ประเทศญี่ปนุ่
2559 – 2560
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
บริษัท ไทยโพลีอะคริ ลคิ จํากัด (มหาชน)
2558 – 2560
กรรมการไม่มีสว่ นบริหารงาน
บริษัท ไทยโพลีอะคริ ลคิ จํากัด (มหาชน)
ไม่มี
ประธาน และกรรมการ
Lucite International ประเทศญี่ปนุ่
ไม่มี
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บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จํากัด (มหาชน)
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นาง แคโรไลร์ ไพร์ เออร์
อายุ
ตําแหน่ ง
วันเข้ ารับตําแหน่ ง
คุณวุฒกิ ารศึกษา

49 ปี
กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหาร
9 พฤศจิกายน 2560
ปริญญาตรี สาขา Engineering and Management
Durham University, ประเทศอังกฤษ

การอบรมหลักสูตรกรรมการสมาคมส่ งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
คุณสมบัตทิ างวิชาชีพ
จํานวนหุ้นที่ถือในบริษัท (%)
- ของตนเอง
- คู่สมรสบุตร/ที่ยังไม่ บรรลุนิตภิ าวะ

ไม่มี

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร
ประสบการณ์ ในการทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

ไม่มี
2560 – ปัจจุบนั กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหาร
บริษัท ไทยโพลีอะคริ ลคิ จํากัด (มหาชน)
2560 – ปัจจุบนั General Manager
Lucite SpecialtyPolymers & Resins
2556 – ปัจจุบนั Director Lucite Global Business Development

การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจด
ทะเบียนอื่น

ไม่มี

การดํารงตําแหน่ งในบริษัท/กิจการอื่น

General Manager
Lucite Specialty Polymers & Resins
ไม่มี

การดํารงตําแหน่ งในกิจการที่แข่ งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัท

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
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บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จํากัด (มหาชน)
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นาย คริสเตียน โมลเล่ อร์ ลอร์ เซ่ น
อายุ
ตําแหน่ ง
วันเข้ ารั บตําแหน่ ง
คุณวุฒิการศึกษา

53 ปี
กรรมการที่ไม่มีส่วนบริ หาร
9 กรกฎาคม 2561
Master of Finance (Cand. Oecon.) University of Aarhus ประเทศเดนมาร์ ก

การอบรมหลักสูตรกรรมการสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัท
ไทย
คุณสมบัตทิ างวิชาชีพ
จํานวนหุ้นที่ถือในบริ ษัท (%)
- ของตนเอง
- คู่สมรสบุตร/ที่ยังไม่ บรรลุนิตภิ าวะ

ไม่มี

ความสัมพันธ์ ทางครอบครั วกับกรรมการและผู้บริ หาร
ประสบการณ์ ในการทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

ไม่มี
2558 – ปั จจุบนั

การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริ หารในบริ ษัทจดทะเบียนอื่น
การดํารงตําแหน่ งในบริ ษัท/กิจการอื่น

ไม่มี
Group CFO, กรรมการบริ หาร บริ ษัทในเครื อ Santa Fe Group A/S ดังต่อไปนี ้
- 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

การดํารงตําแหน่ งในกิจการที่แข่ งขัน หรื อเกี่ยวเนื่องกับกิจของบริ ษัท

ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
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- Group CFO
- กรรมการบริ หาร
บริ ษัทในเครื อ Santa Fe Group A/S ดังต่อไปนี ้
- 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

บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จํากัด (มหาชน)
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ดร. อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ
อายุ
ตําแหน่ ง
วันเข้ ารั บตําแหน่ ง
คุณวุฒิการศึกษา

56 ปี
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
26 เมษายน 2559
- ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (ทางการบริ หารการพัฒนา) คณะรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ (NIDA)
- Senior Executive Program สถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจศศินทร์ แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- นิติศาสตร์ มหาบัณฑิต (กฎหมายธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- นิติศาสตร์ บณ
ั ฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการสมาคมส่ งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย (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
จํานวนหุ้นที่ถือในบริ ษทั (%)
- ของตนเอง
- คู่สมรสบุตร/ที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ

ใบอนุญาตให้ เป็ นทนายเลขที่ 18024/2529

ความสัมพันธ์ ทางครอบครั วกับกรรมการและผู้บริ หาร
ประสบการณ์ ในการทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
2557 – ปั จจุบนั
2557 – ปั จจุบนั
2547 - ปั จจุบนั
2557- 2561
2556 – 2557

การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริ หารในบริ ษัทจดทะเบียน
อื่น
การดํารงตําแหน่ งในบริ ษัท/กิจการอื่น
การดํารงตําแหน่ งในกิจการที่แข่ งขัน หรื อเกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริ ษัท

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริ ษัท ไทยโพลีอะคริ ลิค จํากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริ ษัท ฮิวแมนิก้า จํากัด (มหาชน)
กรรมการผู้จดั การ
บริ ษัท สํานักกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จํากัด
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริ ษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริ ษทั ไทยโพลีอะคริ ลิค จํากัด (มหาชน)

กรรมการ
บริ ษัท ฮิวแมนิก้า จํากัด (มหาชน)
กรรมการผู้จดั การ บริ ษัท สํานักกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จํากัด
ไม่มี
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บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จํากัด (มหาชน)
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นาย แจน แดม ปี เดอร์ เซ่ น
อายุ

66 ปี

ตําแหน่ ง

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา และ
กําหนดค่าตอบแทน

วันเข้ ารับตําแหน่ ง

23 เมษายน 2558

คุณวุฒกิ ารศึกษา

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

การอบรมหลักสูตรกรรมการสมาคมส่ งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Certification Program (DCP) 256/2561

คุณสมบัตทิ างวิชาชีพ

ไม่มี

จํานวนหุ้นที่ถือในบริษัท (%)
- ของตนเอง
- คู่สมรสบุตร/ที่ยังไม่ บรรลุนิตภิ าวะ

ไม่มี
ไม่มี

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวกับกรรมการและ
ผู้บริหาร
ประสบการณ์ ในการทํางานในระยะ 5 ปี
ย้ อนหลัง

การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัท
จดทะเบียนอื่น
การดํารงตําแหน่ งในบริษัท/กิจการอื่น

- Director Accreditation Program (DAP)125/2559

ไม่มี
2561 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการสรรหา และกําหนดค่าตอบแทน
บริษัท ไทยโพลีอะคริ ลคิ จํากัด (มหาชน)
2558 – ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
บริษัท ไทยโพลีอะคริ ลคิ จํากัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท Novanta จํากัด
บริษัท Berli Asiatic Soda จํากัด
2556 – 2558
กรรมการที่ไม่มีส่วนบริหารงาน
บริษัท ไทยโพลีอะคริ ลคิ จํากัด (มหาชน)
ไม่มี
กรรมการ
บริษัท Novanta จํากัด
บริษัท Berli Asiatic Soda จํากัด

การดํารงตําแหน่ งในกิจการที่แข่ งขัน หรือ
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

ไม่มี

หน้ า 87 ของ 93

บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จํากัด (มหาชน)
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นายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์
54 ปี
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ/กรรมการสรรหา และกําหนดค่าตอบแทน
23 เมษายน 2557
- ปริญญาโทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
Massachusetts Institute of Technology, ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงินและธุรกิจระหว่างประเทศ
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วศิ วกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสู ตรกรรมการสมาคมส่ งเสริ มสถาบัน - Director Certificate Program (DCP) 14/2545
กรรมการบริษัทไทย
- Thai Institiute of Directors
อายุ
ตําแหน่ ง
วันเข้ ารับตําแหน่ ง
คุณวุฒกิ ารศึกษา

คุณสมบัตทิ างวิชาชีพ
จํานวนหุ้นที่ถือในบริษัท (%)
- ของตนเอง
- คู่สมรสบุตร/ที่ยังไม่ บรรลุนิตภิ าวะ

ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
2556 – ปัจจุบนั ที่ปรึกษาโครงการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้ านทุจริต สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2555 – ปัจจุบนั กรรมการบริษัท
บริษัท บียอนด์โปรฟิ ต จํากัด
2554 – ปัจจุบนั - กรรมการอํานวยการและเหรัญญิก
มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินปู ถัมภ์
- กรรมการ ยุวพุทธิกมูลนิธิ
2557 – 2561 - กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
- กรรมการสรรหา และกําหนดค่าตอบแทน
บริษัท ไทยโพลีอะคริลคิ จํากัด (มหาชน)
2555 – 2561 กรรมการบริษัท
บริษัท บียอนด์กรี น จํากัด
การดํา รงตํา แหน่ งกรรมการ/ผู้ บริ ห ารในบริ ษั ท จด ไม่มี
ทะเบียนอื่น
ประสบการณ์ ในการทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
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- ที่ปรึกษาโครงการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านทุจริต
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- กรรมการบริษัท บริษัท บียอนด์โปรฟิ ต จํากัด
- กรรมการอํานวยการและเหรัญญิก
มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินปู ถัมภ์
- กรรมการยุวพุทธิกมูลนิธิ

การดํารงตําแหน่ งในกิจการที่แข่ งขัน หรื อเกี่ยวเนื่ อ ง ไม่มี
กับธุรกิจของบริษัท

หน้ า 89 ของ 93
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เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัทย่ อย

-ไม่ มี-

หน้ า 90 ของ 93
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เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
และหัวหน้ างานกํากับดูแลการปฏิบัตงิ านบริษัท (Compliance)

-ไม่ มี-

หน้ า 91 ของ 93
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เอกสารแนบ 4
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์ สิน
-ไม่ มี-

หน้ า 92 ของ 93

บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 5
รายการอื่น ๆ
-ไม่ มี-

หน้ า 93 ของ 93
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