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ชื่อบริษัท บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำ�กัด (มห�ชน)

ประเภทธุรกิจ ผู้ผลิตและจำ�หน่�ยแผ่นอะคริลิคทั้งระบบหล่อแบบ (cast acrylic sheet) และระบบรีด (extruded plastic sheet)

เลขทะเบียนบริษัท 0107537002257

ทุนจดทะเบียน 121,500,000 บ�ท เป็นหุ้นส�มัญและเรียกชำ�ระแล้วทั้งจำ�นวน มูลค่�หุ้นละ 1 บ�ท

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้น ไม่มี

ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่ / โรงงาน 60-61 หมู่ 9 ถนนพุทธมณฑล ส�ย 4 ตำ�บลกระทุ่มล้ม อำ�เภอส�มพร�น จังหวัดนครปฐม 73220

โทรศัพท์ 02 429-2020, 0 2429-2487-8, 02 889-8720-5 โทรส�ร  02 429-2541, 02 888-5953

สำานักงานขาย 134/5 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองส�น กรุงเทพฯ 10600

โทรศัพท์ 02 860-8765-70  โทรส�ร  02 860-9106, 02 860-8762

เว็บไซด์ http://www.thaipolyacrylic.com

นายทะเบียน บริษัทศูนย์รับฝ�กหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด

ชั้น 1 ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อ�ค�รบี

93 ถนนรัชด�ภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02 009-9999   โทรส�ร  02 009-9001

ผู้สอบบัญชึ บริษัทสำ�นักง�น อี ว�ย จำ�กัด

ช้ัน 33 อ�ค�รเลครัชด� 193/136-137 ถนนรัชด�ภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

ตู้ ป.ณ. 1047 กรุงเทพฯ 10501

โทรศัพท์ 02 264-9090  โทรส�ร  02 264-0789-90

เว็บไซด์ http:/www.ey.com

ที่ปรึกษากฎหมาย น�ยสุรัตน์ จันทร์แก้ว

สำ�นักง�นกฎหม�ยบีซี ลีเกิล แอดไวเซอร์

52 ซอยล�ดพร้�ว 81 (ฐิติพร) แขวงคลองเจ้�คุณสิงห์ เขตวังทองหล�ง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ 02 539-3230   โทรส�ร 02 539-3230 ต่อ 103

ข้อมูลทั่วไป
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สารจากประธานกรรมการ

ก�รเติบโตท�งเศรษฐกิจของไทยในปี 2562 ต่ำ�กว่�ที่ค�ดก�รณ์โดย
อัตร�ก�รเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือจีดีพีท้ังปีอยู่ท่ีระดับ 
2.8% เมื่อเทียบกับที่ค�ดก�รณ์ไว้ที่ 4% สำ�หรับปี 2562 ต�มที่ได้ร�ยง�นไว้
เมื่อปีที่ผ่�นม�

ก�รเติบโตของจีดีพีในปี 2562 ได้รับผลกระทบต�มท่ีค�ดไว้แต่ใน
ระดบัท่ีสงูกว�่ก�รค�ดก�รณจ์�กปัจจยัภ�ยนอก เช่น สงคร�มก�รค�้ระหว�่งจนี
และสหรัฐอเมริก� และปัญห�ภูมิศ�สตร์-ก�รเมืองในระดับภูมิภ�คและทั่วโลก 
เช่น เบรก็ซติ คว�มตรงึเครยีดในตะวนัออกกล�ง คว�มไมม่ั่นคงท�งก�รเมือง
และหรอืเศรษฐกจิในเวเนซุเอล�และอ�รเ์จนตนิ� ก�รประท้วงในฮ่องกง ฯลฯ และ
ปัจจยัภ�ยใน เช่น ผลกระทบของก�รแขง็ค�่ของเงนิบ�ทตอ่ก�รท่องเท่ียวและ
ก�รส่งออก ระดับหนี้ครัวเรือน และข้อจำ�กัดในก�รปล่อยสินเชื่อที่มีผลกระทบ 
ต่อตล�ดอสังห�ริมทรัพย์

แรงกดดันต่�งๆท่ีกล่�วไว้ข้�งต้นค�ดว่�จะยังคงดำ�เนินต่อไปในปี 
2563 นอกจ�กนีก้�รแพรก่ระจ�ยของไวรสัโคโรน�่ท่ีเพิง่เกดิข้ึนเมือ่เรว็ ๆ  นี ้เป็น 
ภยัคกุค�มท่ีค�ดว�่จะสง่ผลกระทบตอ่เศรษฐกจิในระดบัภมูภิ�คและอ�จขย�ย
ผลกระทบไปยังเศรษฐกจิโลกได ้อตุส�หกรรมก�รท่องเท่ียวจะไดร้บัผลกระทบ
เชิงลบจ�กไวรัสโคโรน�อย่�งแน่นอนซ่ึงอ�จทำ�ให้ก�รค�ดก�รณ์ก�รเติบโตใน
ด้�นต่�ง ๆ ลดลง

จ�กท่ีกล�่วม�ข้�งตน้ ม�ตรก�รกระตุน้เศรษฐกจิของรฐับ�ล โครงก�ร
ลงทุนด�้นโครงสร�้งพ้ืนฐ�น และก�รบรโิภคภ�ยในประเทศจะเป็นปัจจยัสำ�คญั
ที่จะช่วยชดเชยแรงกดดันด้�นลบ เมื่อพิจ�รณ�ถึงคว�มเสี่ยงต่�ง ๆ แต่ยังไม่
รวมผลกระทบของไวรัสโคโรน� ก�รค�ดก�รณ์ก�รเติบโตของผลิตภัณฑ์มวล
รวมภ�ยในประเทศหรือจีดีพีค�ดว่�จะมีคว�มเสถียรเม่ือเปรียบเทียบกับจีดีพี
ในปี 2562 หรือเท่�กับ 2.8% 

ปี 2562 มีก�รพลิกกลับม�ที่สำ�คัญในก�รทำ�กำ�ไรของทีพีเอ -แม้ว่�
จะน้อยกว่�งบประม�ณ (52 ล้�นบ�ท) ก็ต�ม ธุรกิจส�ม�รถร�ยง�นกำ�ไร
ก่อนภ�ษีเงินได้ ในปี 2562 จำ�นวน 41 ล้�นบ�ท เมื่อเทียบกับผลข�ดทุน
ก่อนภ�ษีเงินได้ 49 ล้�นบ�ทในปี 2561ดังท่ีผมได้กล่�วไว้เมื่อปีท่ีผ่�นม�ว่� 
คว�มไม่สมดุลของอุปสงค์และอุปท�นท่ัวโลกสำ�หรับเมทิลเมท�คริเลต  
(เอ็มเอ็มเอ) ซ่ึงเป็นวัตถุดิบหลักของทีพีเอสำ�หรับแผ่นอะคริลิคของบริษัท 
ส่งผลให้ร�ค�เอ็มเอ็มเอสูงข้ึนอย่�งม�ก คว�มไม่สมดุลนี้ยังคงดำ�เนินต่อไป
จนถึงปี 2561 โดยที่ร�ค�เริ่มปรับตัวเหม�ะสมในไตรม�สที่ 3 ซึ่ง ณ เวล�นั้น 
ร�ค�เอ็มเอ็มเอสูงเป็นประวัติก�รณ์ ร�ค�เอ็มเอ็มเอได้ลดลงอย่�งต่อเน่ือง
ตลอดปี 2562 โดยร�ค�ในภูมิภ�คเริ่มมีเสถียรภ�พในไตรม�สท่ี 4 

ซ่ึงในสว่นของมุมมอง ณ ช่วงสิน้ปีนีน้ัน้ ร�ค�เอม็เอ็มเอไมน่�่จะลดลงกว�่เดมิ
อย่�งมีนัยสำ�คัญ ดังนั้นผลกระทบของไวรัสโคโรน�ในอุตส�หกรรมก�รผลิต
ของจีนกำ�ลังเริ่มท่ีจะปร�กฎซ่ึงจะทำ�ให้เกิดก�รสูญเสียอุปสงค์ท่ีอ�จปรับลด 
ร�ค�เอ็มเอ็มเอลงอีกครั้ง

ในก�รกลบัม�มกีำ�ไรอีกครัง้ ท�งผูบ้รหิ�รของทีพเีอประสบคว�มสำ�เรจ็ 
ในก�รปรับปรุงและคงอัตร�กำ�ไรได้ตลอดปี 2562 แม้จะมีก�รแข่งขันด้�น
ร�ค�อย่�งรุนแรงในตล�ด ที่ส่งผลให้สูญเสียปริม�ณในบ�งภ�คอุตส�หกรรม

ในส่วนของผลิตภัณฑ์ อ่ืน ๆ ของทีพีเอ (พล�สติกแบบรีด) 
นัน้ยังคงมีแรงกดดนัตอ่อตัร�กำ�ไรและปรมิ�ณก�รข�ยอย่�งตอ่เนือ่งซ่ึงมผีลม�
จ�กร�ค�วัตถุดิบและก�รผลิตภ�ยในโดยผู้บริโภคปล�ยท�ง กิจกรรมก�รปรับ
กระบวนก�รผลติไดส้ง่ผลให้มีตน้ทุนก�รผลติดข้ึีนอย�่งมีนยัสำ�คญัและย่ังยืนตอ่
ไปในปี 2563 ประกอบกับร�ยได้จ�กปริม�ณก�รรับจ้�งผลิตที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้
ผลกำ�ไรของธุรกิจพล�สติกแบบรีดได้เพิ่มขึ้น

ต�มก�รกำ�กับดูแลของคณะกรรมก�รบริษัทและต�มท่ีอ้�งอิงใน
ร�ยง�นก่อนหน้�นี้ ฝ่�ยบริห�รของบริษัทได้ทำ�ก�รทบทวนเชิงพื้นฐ�นของ
ก�รผลิตและธุรกิจใหม่ รวมถึงโปรแกรมก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์ใหม่ ดังนั้น 
ฝ่�ยบริห�รของบริษัทได้ปรับเปลี่ยนแนวท�งโดยมุ่งเน้นไปยังด้�นท่ี 
จะส�ม�รถสร้�งมูลค่�ได้ม�กที่สุด

โดยภ�พรวมแล้ว บริษัทร�ยง�นว่�มีร�ยได้ในปี 2562 จำ�นวน 946 
ล้�นบ�ท ซ่ึงลดลงจ�กปีก่อน (1,167 ล้�นบ�ท) อย่�งไรก็ต�มร�ยได้ท่ี 
ลดลงนี้ถูกชดเชยด้วยอัตร�กำ�ไรส่วนเกินท่ีดีข้ึนอย่�งเป็นนัยสำ�คัญ (โดยรวม 
16.9% เม่ือเทียบกับ 6.1% ในปี 2561) ซ่ึงส่งผลให้มีกำ�ไรก่อนภ�ษีเงินได้  
41ล้�นบ�ทต�มท่ีร�ยง�นไว้ข้�งต้น ปริม�ณก�รข�ยนั้นดีกว่�ปี 2561 
(11.5kMT เทียบกับ 10.2 kMT) เม่ือรวมปริม�ณก�รรับจ้�งผลิตแผ่นรีด
พล�สติก

ก�รต่อต้�นก�รทุจริตและธรรม�ภิบ�ลยังคงเป็นเร่ืองท่ีคณะกรรมก�รบริษัท
และฝ�่ยบรหิ�รมุง่เนน้ให้คว�มสำ�คญั ดงันัน้ในปี 2562 ทีพเีอยงัคงดำ�เนนิก�ร 
อย่�งต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้�งม�ตรฐ�นก�รกำ�กับดูแลกิจก�รและกระบวนก�ร 
ก�รควบคุมภ�ยในของทีพีเอท่ีเข้มแข็ง ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของโครงก�ร 
ต่อต้�นก�รทุจริตอย่�งต่อเนื่อง

มมุมองในอน�คต บรษัิทค�ดว่�ร�ค�วตัถดุบิหลกั (โดยเฉพ�ะอย่�งย่ิง 
เอ็มเอ็มเอ) ไม่มแีนวโนม้ท่ีจะเพิม่ข้ึนอย่�งมีนยัสำ�คญัในปี 2563 เนือ่งจ�กคว�ม
ไม่สมดุลระหว่�งอุปสงค์และอุปท�นและคว�มเสี่ยงต่�งๆ ท่ีอธิบ�ยไว้ข้�งต้น  
ก�รแข่งขันด้�นร�ค�สำ�หรับผลิตภัณฑ์ของทีพีเอค�ดว่�จะยังคงเข้มข้น
เนื่องจ�กกำ�ลังก�รผลิตท่ีม�กกว่�คว�มต้องก�รของตล�ดในประเทศและ
ภูมิภ�ค

โดยสรุป บริษัทได้จัดทำ�แผนง�นประจำ�ปีซ่ึงมีคว�มท้�ท�ย โดยมี 
ก�รทบทวนง�นด�้นก�รผลติและดำ�เนนิก�รปรบัปรงุเพือ่เพิม่ผลกำ�ไรตอ่กจิก�ร 
แผนดังกล่�วได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมก�รบริษัท ซ่ึงคณะกรรมก�รบริษัท 
และฝ่�ยบริห�รเช่ือว่�จะส�ม�รถบรรลุคว�มสำ�เร็จต�มท่ีว�งแผนไว้อย่�งมี
ประสิทธิภ�พ

ในน�มของคณะกรรมก�รบริษัท ผมขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้�
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทท่ีให้ก�รสนับสนุน โดยเฉพ�ะอย่�งย่ิง
ผมขอขอบคุณคุณรักชัย สกุลธีระ ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยก�รเงินของทีพีเอ ซ่ึง
ทำ�หน้�ท่ีเป็นกรรมก�รผู้จัดก�รตั้งแต่ไตรม�สท่ี 1 ปี 2562 สุดท้�ยนี้ผมก็ 
ขอขอบคุณฝ่�ยบริห�รและพนักง�นของบริษัทสำ�หรับคว�มพย�ย�ม
อย่�งเต็มท่ี โดยเฉพ�ะอย่�งย่ิงในก�รสนับสนุนและก�รมีส่วนร่วมใน 
ก�รทบทวนก�รผลิต ก�รเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ท่ีเป็นผลม�จ�กคว�มพย�ย�ม
อย่�งหนักและต่อเนื่องตลอดท้ังปี เพ่ือให้ก�รดำ�เนินง�นของโรงง�นเป็นไป 
อย่�งปลอดภัยและเชื่อถือได้ และม่ันใจได้ว่�ลูกค้�จะได้รับผลิตภัณฑ์ท่ีมี
คุณภ�พในร�ค�ที่เหม�ะสม

ดร. เบนจามิน เจมส์ แฮร์รีส
ประธ�นคณะกรรมก�ร

ดร. เบนจามิน เจมส์ แฮร์รีส
ประธ�นคณะกรรมก�ร



4 บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำ�กัด (มห�ชน)

สารจากกรรมการผู้จัดการ

ปี 2562 เป็นปีแห่งก�รเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกและก�รค้� 
ระหว่�งประเทศ โดยเฉพ�ะช่วงคร่ึงปีแรกท่ีมีคว�มผันผวนอย่�งม�กของ
สถ�นก�รณ์ท�งก�รเมืองและเศรษฐกจิอันเนือ่งจ�กหล�ยปัจจยั อ�ทิ ผลกระทบ
ของสงคร�มก�รค�้ สง่ผลให้เศรษฐกจิไทยช่วงครึง่ปีหลงัขย�ยตวั 3.1% สง่ผลให้ 
ทั้งปี 2562 GDP ประเทศไทยเติบโตร�ว 2.8% ซึ่งส�เหตุหลักม�จ�กปัจจัย
อุปสงค์จ�กต่�งประเทศท่ีชะลอตัวลง ได้แก่ สงคร�มก�รค้� (Trade war) 
ทำ�ให้เศรษฐกจิประเทศคูค่�้หลกัและปรมิ�ณก�รค�้โลกชะลอตวั สง่ผลให้มลูค�่ 
ก�รส่งออกสินค้�ปีนี้จะหดตัว 2.5% จ�กภ�วะคว�มไม่แน่นอนท�งเศรษฐกิจ 
ส่งผลให้ปี 2562 ผลประกอบก�รโดยรวมของบริษัท ไทยโพลีอะคริลิคได้รับ
ผลกระทบเช่นกัน โดยมีร�ยได้จ�กก�รข�ยรวม 946 ล้�นบ�ท ต่ำ�กว่�ร�ยได้
จ�กก�รข�ยในปี 2561 ที่ 1,167 ล้�นบ�ท ลดลงจ�กปีก่อนเป็นจำ�นวนเงิน 
ทั้งสิ้น 221 ล้�นบ�ท หรือลดลงร้อยละ 18.93

แนวโน้มก�รเติบโตและก�รขย�ยตัวท�งธุรกิจในปีหน้�: ถึงแม้ในปีที่ 
ผ�่นม�บรษัิทมีอุปสรรคอย่�งม�กท่ีจะเพิม่ร�ยไดจ้�กภ�วะก�รแข่งขันท�งด�้น
ร�ค�ของคูแ่ขง่ท้ังในประเทศและต�่งประเทศ แตผู่บ้รหิ�รของบรษัิทก็ไดส้ร�้ง
คว�มสำ�เรจ็ในภ�รกจิท่ีจะผลกัดนัก�รพฒัน�คณุภ�พของผลติภณัฑ ์และบรกิ�ร
ของบริษัทให้ดีกว่�คู่แข่งเพื่อหลีกเลี่ยงก�รแข่งขันด้�นร�ค�จ�กคู่แข่งขัน แม้
ในบ�งครั้งอ�จมีอุปสรรคและคว�มล่�ช้�กว่�แผนท่ีกำ�หนดไว้ก็ต�ม ท่ีสุดก็มี
คว�มพร้อมในก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์และบริก�ร ทั้งผลิตภัณฑ์ในส�ยก�รผลิต
แผ่นอะคริลิค (cast acrylic product) และในส�ยก�รผลิตแผ่นระบบเครื่องรีด 
(extrusion products)  ในชว่งกล�งปี 2562 ซ่ึงค�ดว�่โครงก�รดงักล�่วจะมีสว่น
สร�้งร�ยไดก้�รข�ยและผลกำ�ไรท่ีเพิม่ขึน้ตัง้แตปี่ 2563 เป็นตน้ไป ซ่ึงโครงก�ร
ก�รพัฒน�คุณภ�พของผลิตภัณฑ์และบริก�รจะช่วยเพิ่มมูลค่�ของผลิตภัณฑ์
ให้ส�ม�รถเพิ่มยอดข�ยและกำ�ไรในอน�คตได้อย่�งต่อเนื่องนับเป็นง�น 
ท่ีเกิดข้ึนจ�กทีมง�นพัฒน�ผลิตภัณฑ์และธุรกิจใหม่ของบริษัท (Products & 
Business Development Team) โดยทำ�ก�รศกึษ�ข้อมลูและทำ�ง�นใกลชิ้ดกบั
ลูกค้�เพื่อนำ�ม�พัฒน�ผลิตภัณฑ์ต�มคว�มต้องก�รของกลุ่มลูกค้�เป็นสำ�คัญ 

ซ่ึงภ�รกิจเหล่�นี้เป็นภ�รกิจท่ีมีคว�มต่อเนื่องระยะย�วท้ังนี้เพื่อตอบโจทย์
ของลูกค้�และเพื่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) 
ของบริษัทในระยะย�ว

นอกเหนือจ�กก�รดำ�เนินธุรกิจแล้ว  บริษัทยึดมั่นตลอดม�ว่� 
คว�มรับผิดชอบต่อสังคมเป็นพันธกิจท่ีสำ�คัญย่ิงขององค์กร บริษัทดำ�เนินง�น 
ด้�นคว�มรับผิดชอบต่อสังคมโดยคำ�นึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคมชุมชนและ 
ธรรม�ภิบ�ล โดยในปี 2562 บริษัทมีก�รดำ�เนินง�นกิจกรรมเพื่อพัฒน� 
ส่ิงแวดล้อมและสังคมได้แก่กิจกรรมมอบแผ่นอะคริลิค ชนิดใสให้กับโรงพย�บ�ล
สง่เสรมิสขุภ�พตำ�บลกระทุ่มลม้  อีกท้ังกจิกรรมสง่เสรมิและให้คว�มรูเ้กีย่วกบั
ก�รแปรรปูแผน่อะครลิคิ ท้ังนี ้คณะครแูละนกัเรยีนจ�กโรงเรยีนบ้�นกระทุ่มลม้ 
เข้�ศึกษ�ดูง�นเกี่ยวกับก�รแปรรูปแผ่นอะคริลิคเป็นต้น

ดว้ยคว�มเช่ือมัน่ว�่ธรรม�ภบิ�ลและจรยิธรรมจะเป็นเครือ่งมือสำ�คญั
ท่ีจะทำ�ให้บริษัท ฯ มีคว�มเข้มแข็งจ�กภ�ยใน อันจะนำ�ไปสู่ก�รเติบโตอย่�งย่ังยืน 
ผมในน�มคณะผูบ้รหิ�ร และพนกัง�น ขอให้คว�มม่ันใจว�่ทุกก�รดำ�เนนิง�นจะ
เป็นไปภ�ยใตห้ลกัธรรม�ภบิ�ลท่ีด ีโปรง่ใสและซ่ือสตัย์ โดยจดักจิกรรม รณรงค ์
เพ่ือเป็นก�รมุ่งเน้นในเรื่องของก�รเสริมสร้�งคว�มรู้คว�มเข้�ใจ เกี่ยวกับ 
นโยบ�ยก�รต่อต้�นก�รทุจริต/คอร์รัปช่ัน ซ่ึงกำ�หนดไว้อย่�งชัดเจนและ
ครอบคลุม ถึงตัวแทนบริษัทฯ ผู้บริห�ร และพนักง�น ทุกฝ่�ย ทุกระดับ ก�รกำ�หนด
ให้มีก�รแจง้ช่องท�งก�รรอ้งเรยีนท่ีเกีย่วข้องกบัพฤตกิรรมทุจรติ/คอรร์ปัช่ันซ่ึง
รวมถงึก�รลกัขโมย ก�รมีผลประโยชนขั์ดกนัและก�รให้สนิบน  โดยมนีโยบ�ย
ก�รจดัก�รข้อรอ้งเรยีนและสอบสวนพฤตกิรรมทุจรติ/คอรร์ปัช่ันอย่�งเป็นระบบ
โดยข้อมูลทั้งหมดจะเป็นคว�มลับ ให้คว�มเป็นธรรม คุ้มครองพนักง�น และ
ไม่มีผลกระทบต่อก�รทำ�ง�น

ท้�ยท่ีสุดน้ีในฐ�นะตัวแทนของคณะกรรมก�รบริษัท ไทยโพลีอะคริลิค 
จำ�กัด (มห�ชน) ผมขอแสดงคว�มช่ืนชมต่อผู้บริห�รและพนักง�นของบริษัทฯ  
ทุกท่�นท่ีร่วมมือกันปฏิบัติหน้�ท่ีอย่�งเต็มท่ีตลอดปีท่ีผ่�นม�ด้วยคว�มรับผิดชอบ 
ตอ่องคก์ร ส�ม�รถนำ�แผนกลยุทธท่ี์ปรบัเปลีย่นม�ปฏบัิติให้เกดิประสทิธผิลได้
อย่�งรวดเรว็ ทันตอ่สถ�นก�รณ ์และขอขอบคณุท่�นผูถ้อืหุ้น ลกูค�้ พนัธมิตร
ท�งธุรกิจ ส่วนร�ชก�ร ผู้มีอุปก�รคุณและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในก�รทำ�ธุรกิจ 
ทุกท่�นท่ีได้สนับสนุนและส่งเสริม ให้ก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ ประสบ
คว�มสำ�เร็จด้วยดีตลอดม�

นายรักชัย  สกุลธีระ
กรรมก�รผู้จัดก�ร

นายรักชัย  สกุลธีระ
กรรมก�รผู้จัดก�ร



5รายงานประจำาปี 2562

คณะกรรมการบริษัท

1. ดร.เบนจ�มิน เจมส์ แฮร์รีส 2. น�ยรักชัย  สกุลธีระ 3. น�ยชินยะ ย�โนะ

   ประธ�นกรรมก�ร    กรรมก�รบริห�ร / เลข�นุก�รบริษัท    กรรมก�รบริห�ร

   กรรมก�รผู้จัดก�ร

4. น�ยได โอย�มะ 5. น�ยอดัม โจน�ธ�น สโลน 6. น�ยม�ร์ติน  เทย์เซ่น

   กรรมก�รที่ไม่ใช่กรรมก�รบริห�ร    กรรมก�รที่ไม่ใช่กรรมก�รบริห�ร    กรรมก�รที่ไม่ใช่กรรมก�รบริห�ร

   กรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน

7. ดร.อนุพันธ์  กิจนิจชีวะ 8. น�ยแจน แดม ปีเดอร์เซ่น 9. น�ยเจษฎ�  ว่องวัฒนะสิน

   กรรมก�รอิสระ /    กรรมก�รอิสระ / กรรมก�รตรวจสอบ /    กรรมก�รอิสระ / กรรมก�รตรวจสอบ

   ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ    ประธ�นกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน     กรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน

1 2 3

4 6

7 8 9

55



6 บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำ�กัด (มห�ชน)

ผู้บริหารระดับสูง
1.  นายรักชัย   สกุลธีระ 2.  นายวิวัฒน์   หอมละออ 3.  นายธนวัฒน์   กุลประเสริฐรัตน์

     กรรมการผู้จัดการ       ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน      ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล / กฎหมาย

4.  นายธเนตร   ขำาเชิดชูไชย 5.  นายอภิชัย   ศรีมหันต์

     ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติคส์      รักษาการผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย และระบบงาน

1.  นายรักชัย   สกุลธีระ 2. นายธนวัฒน์   กุลประเสริฐรัตน์ 3.  นางสาวสุรวดี   ลีทวีกุล

     กรรมการผู้จัดการ      ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล / กฎหมาย      ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

4.  นางสาวธัณย์จิรา   คุณาธิปศรีตระกูล 5.  นายอภิชัย   ศรีมหันต์ 6.  นางสาวอินทิพร ตัณฑ์อำาไพ

     ผู้ตรวจสอบภายใน      รักษาการผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัยและระบบงาน   
      

      เลขานุการกรรมการผู้จัดการ

ส่วนงานสนับสนุน

คณะผู้บริหาร

1 2

3 4

5

1 2

3 4

5

6
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ฝ่ายการผลิต
1.  นายวิวัฒน์  หอมละออ 2.  นายโยทิน   ธำารงเสาวภาคย์ 3.  นายไพรัช  ขำาดี

      ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน      ผู้จัดการฝ่ายผลิตคาสติ้ง       ผู้จัดการฝ่ายผลิตเอ็กซ์ทรูชั่น

ฝ่ายคลังสินค้า และวางแผน

1.  นายธเนตร   ขำาเชิดชูไชย 2.  นายอุดมศักดิ์   เทียนจันทร์

      ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติคส์      ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง

คณะผู้บริหาร

  1  3 2

  1 2



8 บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำ�กัด (มห�ชน)

ฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายวิจัยและเทคนิค และฝ่ายเทคนิคคอลเซ็นเตอร์
1.  นายพงศ์ธร   ชื่นเจริญ 2.  นางหนึ่งฤทัย   บุญเพ็ชร 3. นายวิทยา   มงคลขจิต

      ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม      ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและเทคนิค     ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคอลเซ็นเตอร์

ฝ่ายขาย

1 2 3

1.  นางสมปอง   อัศวะศิริจินดา 2. นายพงศ์สันต์   อัศวะศิริจินดา 3. นางสาวจันจิรา  ทุมสอน

      ผู้จัดการธุรการขายในประเทศ      ผู้จัดการฝ่ายขายและผลิตภัณฑ์      ผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ

1 2 3

คณะผู้บริหาร
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สารจากประธานกรรมการ
(สำาหรับการทุจริตคอร์รัปชั่น) 

19 กุมภ�พันธ์ 2563

สารจากประธานกรรมการ (สำาหรับการทุจริตคอร์รัปชั่น)

ก�รติดสินบนหม�ยถึงก�รให้ หรือก�รรับของร�งวัลท่ีไม่เหม�ะสม ซ่ึงจูงใจหรือมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลใดๆไม่ว่�จะอยู่ใน 
หนว่ยง�นภ�ครฐั หรอืภ�คเอกชน เพือ่ให้ไดร้บัประโยชนห์รอืไดเ้ปรยีบท�งก�รค�้ ขณะนี ้เกอืบทุกประเทศไดม้กี�รบรรญัตกิฏหม�ยเพือ่ห้�มไม่ให้มี
ก�รคอรร์ปัช่ัน นอกจ�กนี ้ยังเริม่มีหล�ยประเทศท่ีกฏหม�ยนียั้งครอบคลมุถงึก�รกระทำ�คว�มผดินอกร�ชอ�ณ�จกัร เช่น ก�รจ�่ยเงนิให้กบัหนว่ยง�น
ของรฐัในต�่งประเทศ เป็นตน้ ท้ังนีก้�รละเมิดกฏหม�ยท่ีเกีย่วข้องกบัเรือ่งนี ้ถอืเป็นก�รกระทำ�ผดิท่ีร�้ยแรง ห�กปร�กฏพบว�่มีก�รละเมิดกฏหม�ย
ไมว่�่จะเป็นกฏหม�ยตอ่ต�้นก�รให้สนิบน หรอืกฏหม�ยตอ่ต�้นคอรร์ปัช่ัน ลว้นสง่ผลทำ�ล�ยช่ือเสยีงของบรษัิทฯอย�่งร�้ยแรงโดยไมอ่�จประเมินค�่ได้

นโยบ�ยฯ ฉบับนี้กำ�หนดใช้กับพนักง�นและตัวแทนของบริษัทฯทั่วโลก โดยห้�มไม่ให้มีก�รกระทำ� เสนอ หรือสัญญ�ว่�จะให้มีก�รจ่�ยเงิน 
หรือโอนผลประโยชน์ในรูปแบบใดๆ (หม�ยรวมถึงก�รจัดห�ซ่ึงบริก�ร ของขวัญ หรือคว�มบันเทิง ให้แก่เจ้�หน้�ท่ีของรัฐ และเจ้�หน้�ท่ีอื่น)  
โดยมวัีตถปุระสงคเ์พือ่ให้ไดม้�หรอืคงไวซ่ึ้งธรุกจิ รวมท้ังห้�มไมใ่ห้มกี�รจ�่ยเงนิท่ีไม่เหม�ะสมผ�่นบุคคลท่ีส�ม - ดงันัน้เร�จงีตอ้งพถิพิีถนัในก�รคดัเลอืก 
และมั่นดูแลคู่สัญญ� ตัวแทน และคู่ค้�ของบริษัทฯ

นอกจ�กนี้ นโยบ�ยฯฉบับนี้ยังกำ�หนดให้มีก�รลงบัญชี และบันทึกร�ยก�รต่�งๆอย่�งถูกต้องเพื่อให้แน่ใจได้ว่�ก�รใช้จ่�ยใดๆจะได้รับ 
ก�รอธิบ�ยต�มคว�มเป็นจริง และเงินหรือทรัพย�กรของบริษัทฯจะไม่ถูกนำ�ไปใช้อย่�งผิดกฏหม�ย

นโยบ�ยฯ ฉบับนี้ถือเป็นเอกส�รสำ�คัญ และก�รไม่ปฏิบัติต�มจะส่งผลให้มีก�รลงโทษท�งวินัยต�มระเบียบและข้อบังคับของ บริษัทฯ  
ห�กคุณมีคำ�ถ�มใดๆ ส�ม�รถสอบถ�มได้จ�กผู้จัดก�ร หรือฝ่�ยทรัพย�บุคคล

ดร.เบนจ�มิน เจมส์ แฮร์รีส
ประธ�นกรรมก�รบริษัท
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นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำ�กัด (มห�ชน) มุ่งมั่นและส่งเสริมในก�รประกอบกิจก�รด้วยคว�มเป็นธรรม ยึดหลักจริยธรรม จรรย�บรรณ และ
ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี เพื่อสร้�งคว�มยั่งยืน คว�มรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่�งต่อเนื่อง  บริษัทฯ จึงได้กำ�หนดนโยบ�ยก�รต่อต้�น 
ก�รทุจริต คอร์รัปชั่น เป็นหนึ่งใน นโยบ�ยหลักของท�งบริษัทฯ เปิดเผยต่อส�ธ�รณชนและจัดทำ�จรรย�บรรณในก�รทำ�ง�น ข้อปฏิบัติท�งธุรกิจ 
สำ�หรับพนักง�นทุกคนรวมทั้งกิจก�รทั้งหล�ย เพื่อเป็นข้อปฏิบัติในก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ และพนักง�นของบริษัทฯ ดังนี้

นิย�ม “บริษัทฯ  หรือ ตัวแทนบริษัทฯ*(ซึ่งหม�ยรวมไปถึง กรรมก�รบริษัทฯ กรรมก�รผู้จัดก�ร ผู้บริห�ร พนักง�น ทุกฝ่�ย ทุกระดับ 
บริษัทผู้รับเหม� และบริษัท หรือบุคคลที่กระทำ�ก�รแทนบริษัท) ต้องไม่ให้, รับ, เรียกร้อง, แสวงห� หรือสัญญ�ว่�จะให้ “อ�มิสสินจ้�ง” (ซึ่งรวมไป
ถึง เงิน ของขวัญ ของกำ�นัล ก�รเลี้ยงรับรอง คว�มช่วยเหลือสนับสนุน ก�รบริจ�คที่เป็นตัวเงิน และไม่ได้เป็นตัวเงิน ที่มีมูลค่�ที่เกินไปจ�กพิธีก�ร 
หรือธรรมเนียมปฏิบัติปกติท่ีเกินกว่�ขอบเขตของคว�มพอดี) ท้ังท�งตรงและท�งอ้อม กับ“บุคคลใดๆ” (ซ่ึงรวมไปถึงภ�ยใน/ภ�ยนอกองค์กรและ 
เจ้�หน้�ที่ของภ�ครัฐ, รัฐวิส�หกิจ, เอกชน, นิติบุคคล หรือ องค์กรมห�ชน ทั้งในและต่�งประเทศ) แด่ “ตนเอง” (ซึ่งรวมถึงครอบครัว หรือคนรู้จัก) 
เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหม�ยหรือเพื่อให้ได้ม�ซึ่งก�รตัดสินใจ เพื่อให้หรือไม่ให้คว�มดีคว�มชอบใดๆ ที่ผิดวิสัยแห่งไมตรีจิตท�งธุรกิจที่ยอมรับได้
โดยมีเรื่องผลประโยชน์แอบแฝงอยู่ไม่ว่�พฤติกรรมนั้นจะเกิดขึ้นในประเทศ หรือต่�งประเทศก็ต�ม”

นโยบ�ยฉบับนีไ้มอ่นญุ�ตให้มกี�รให้ท่ีมีลกัษณะเป็นก�รตดิสนิบนมเีจตน�อืน่แอบแฝงแกห่นว่ยง�นร�ชก�ร ข้�ร�ชก�ร นติบุิคคล หรอืบุคคลใดๆ 
ท้ังท่ีเป็นตวัเงนิ และไม่เป็นตวัเงนิ ในรปูแบบของขวญั ของกำ�นลั ก�รเลีย้งรบัรอง ก�รบรจิ�คในรปูต�่งๆ ผลประโยชนต์อบแทน ก�รให้คว�มช่วยเหลอื 
และสนับสนุนใดๆ ซ่ึงรวมถึงก�รให้ท่ีเป็นก�รสนับสนุนท�งก�รเมืองในทุกรูปแบบ ไม่ว่�จะเป็นก�รให้ก�รสนับสนุนแก่พรรคก�รเมือง หรือให้ 
ก�รสนับสนุนแก่ผู้สมัครแข่งขันเป็นนักก�รเมือง เป็นต้น

นอกจ�กนี ้นโยบ�ยฯฉบับนียั้งกำ�หนดให้มกี�รบันทึกร�ยก�รท�งบัญชี และเกบ็รวบรวมเอกส�รท่ีเกีย่วขอ้งกบัร�ยก�รอย่�งถกูตอ้งครบถว้น
เพือ่ให้แนใ่จไดว้�่ก�รใช้จ�่ยใดๆจะไดร้บัก�รอธบิ�ยต�มคว�มเป็นจรงิ และเงนิหรอืทรพัย�กรของบรษัิทฯจะไมถ่กูนำ�ไปใช้เกีย่วกบัก�รให้สนิบนอย่�ง
เด็ดข�ด

พนักง�น หรือ ตัวแทนบริษัทฯ* ท่ีฝ่�ฝืน ละเลย หรือไม่ปฏิบัติต�มนโยบ�ยนี้ถือเป็นคว�มผิดร้�ยแรง จะได้รับโทษต�มกฎระเบียบของ 
ท�งบริษัทฯและกฎหม�ย ส่วนพนักง�นที่ปฏิเสธก�รทุจริตคอร์รัปชั่นไปใช้ในก�รปฏิบัติ แม้ว่�ก�รกระทำ�นั้นจะทำ�ให้บริษัทฯสูญเสียโอก�สท�งธุรกิจ
ก็จะไม่ถูกลงโทษ หรือให้ผลท�งลบต่อหน้�ที่ก�รทำ�ง�นของพนักง�นท่�นนั้น

บริษัทฯ กำ�หนดให้ผู้จัดก�รอ�วุโสทุกท่�นเป็นกรรมก�รต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งมีหน้�ที่ประชุม, ร�ยง�น, ทบทวน นโยบ�ย และ
แนวท�งปฏบัิต ิรวมถงึก�รประเมินคว�มเสีย่ง เพือ่กำ�หนดแนวท�งในก�รควบคมุภ�ยใน โดยตอ้งกำ�หนดไวใ้นแผนก�รตรวจสอบให้ผูต้รวจสอบภ�ยใน 
ตรวจตดิต�มและประเมินผลในแผนก�รตรวจสอบประจำ�ปีและร�ยง�นต่อกรรมก�รตรวจสอบ  แต่ห�กกรณท่ีีเกดิข้ึนเป็นเรือ่งท่ีมคีว�มสำ�คญั เรง่ดว่น 
ก็ส�ม�รถร�ยง�นตรงกับกรรมก�รตรวจสอบผ่�นประธ�นกรรมก�รตรวจสอบได้ทันที

ก�รอบรมและสื่อส�รประช�สัมพันธ์ท่ีเกี่ยวข้องกับนโยบ�ยต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปช่ันต้องเป็นไปอย่�งสม่ำ�เสมอท่ัวถึงกับพนักง�นใน 
ทุกฝ่�ยทุกระดบั โดยกำ�หนดให้ผูบั้งคบับัญช�ทุกระดบัมหีน�้ท่ีสือ่ส�รทำ�คว�มเข้�ใจกบัพนกัง�นผูใ้ตบั้งคบับัญช� เพือ่นำ�ไปใช้ปฏบัิติในกจิกรรมท�ง
ธรุกจิท่ีอยู่ในคว�มรบัผดิชอบและควบคมุดแูลก�รปฏบัิติให้เป็นไปอย่�งมีประสทิธภิ�พสอดคลอ้งกบัแนวปฏบัิต ิรวมถงึก�รสือ่ส�รประช�สมัพนัธ์ไปยัง 
ลูกค้� คู่ค้� ผู้รับเหม� ตัวแทนและหน่วยง�นภ�ยนอกให้รับทร�บถึงนโยบ�ยและคว�มมุ่งมั่นตั้งใจของท�งบริษัทฯ

ช่องท�งในก�รร้องเรียน, แจ้งเบ�ะแส และปรึกษ�ปัญห�ที่เกี่ยวข้องกับก�รทุจริตคอร์รัปชั่น ส�ม�รถทำ�ได้โดยผ่�นท�ง
1. ผู้จัดก�รต้นสังกัด, ผู้จัดก�รฝ่�ยทรัพย�กรบุคคล
2. กรรมก�รตรวจสอบ Email: Audit.Committee@thaipolyacrylic.com
3. เลข�กรรมก�รผู้จัดก�ร ท�งไปรษณีย์ 60-61 หมู่ 9 ถนนพุทธมณฑลส�ย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.ส�มพร�น จ.นครปฐม 73220
4. เว็บไซต์ของท�งบริษัท www.thaipolyacrylic.com
5. ส�ยด่วน Concern Line 001-800-11-009-4982 
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บริษัทฯ จะดำ�เนินก�รส่งผ่�นข้อร้องเรียน หรือเบ�ะแส จ�กช่องท�งต่�งเข้�สู่ขบวนก�รสวบสวนห�คว�มจริงและตอบกลับผลก�รสอบสวน  
แก่ผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบ�ะแส ภ�ยในระยะเวล� 30 วัน โดยรักษ�ข้อมูลให้เป็นคว�มลับ, ให้คว�มเป็นธรรม และคุ้มครองพนักง�น หรือบุคคลอื่นใด
ที่แจ้งเบ�ะแสหรือหลักฐ�นเรื่องก�รทุจริตคอร์รัปชั่น ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

ห�กมีข้อสงสัยและต้องก�รสอบถ�มเพิ่มเติมเพื่อคว�มชัดเจนในประเด็นใดๆ ส�ม�รถติดต่อหรือสอบถ�มได้ที่ผู้จัดก�รต้นสังกัด, ผู้จัดก�ร
ฝ่�ยทรัพย�กรบุคคลฯ หรือ ที่ปรึกษ�ท�งกฎหม�ย

หม�ยเหตุ : 
• นอกเหนอืจ�กนโยบ�ยตอ่ต�้นก�รทุจรติคอรร์ปัช่ัน ฉบับนี ้พนกัง�นทุกคน หรอื ตวัแทนบรษัิทฯ* ในทุกระดบัตอ้ง ปฏบัิตติ�มนโยบ�ย

ที่เกี่ยวข้องกับก�รต่อต้�นก�รทุจริต ของบริษัทในกลุ่มด้วยเช่นกัน
• ตัวแทนบริษัทฯ*  หม�ยรวมไปถึง กรรมก�รบริษัทฯ กรรมก�รผู้จัดก�ร ผู้บริห�ร พนักง�น ทุกฝ่�ย ทุกระดับ บริษัทผู้รับเหม� และ

บริษัท หรือบุคคลที่กระทำ�ก�รแทนบริษัทฯ

คณะกรรมก�ร
บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำ�กัด (มห�ชน)
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บรษัิทไทยโพลอีะครลิคิ จำ�กดั (มห�ชน) เป็นผูผ้ลติและจำ�หน�่ย
แผ่นอะคริลิคแบบหล่อ และพล�สติกแบบเครื่องรีดหล�ยประเภทต�ม
ชนิดของวัตถุดิบ เช่น แผ่น ABS, HIPS, PS และ PMMA เป็นต้น  
ปัจจุบันเป็นผู้ผลิตแผ่นอะคริลิคเพียงร�ยเดียวในประเทศไทยและ 
ในกลุม่อ�เซียนท่ีมีระบบก�รผลติพล�สตกิสองระบบ โดยมีกำ�ลงัก�รผลติ
รวม 20,000 ตันต่อปี    

เพื่อให้ก�รดำ�เนินง�นของบริษัทบรรลุเป้�หม�ยและก่อให้เกิด 
ผลประโยชนส์งูสดุตอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยีในทุกภ�คสว่น บรษัิทจงึไดใ้ช้แนวท�ง
ในก�รดำ�เนินง�นต�มนโยบ�ยภ�ยใต้หลักก�รดังนี้

วิสัยทัศน์  
มุ่งมั่นท่ีจะเป็นผู้ผลิตและจำ�หน่�ยแผ่นอะคริลิคหล่อแบบ และ

ผลิตภัณฑ์พล�สติกอื่นๆ ระดับแนวหน้� ด้วยแรงดลใจ นวัตกรรม  และ
สร้�งผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณค่�ท่ีสนองตอบคว�มต้องก�รของลูกค้�และผู้บริโภค

พันธกิจ
เร�จะธำ�รงค์ไว้และยึดม่ันในก�รผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภ�พสูง 

สร�้งคณุค่� ตอบโจทย์ของลกูค�้ เพื่อ่ผลประโยชนข์องลกูค�้และผูม้สีว่นได ้
ส่วนเสียของบริษัท

คุณค่า
เร�จะร่วมกันสร้�งสรรนวัตกรรมจ�กผลิตภัณฑ์อะคริลิคและ

พล�สตกิอ่ืนๆ ดว้ยทีมง�นท่ีทำ�ง�นใกลชิ้ด เข้�ใจและเข้�ถงึคว�มตอ้งก�ร
ของลูกค้� ใส่ใจและห่วงใยคว�มปลอดภัย สุขอน�มัยของเพื่อนร่วมง�น  
และสิ่งแวดล้อมของสังคมรอบด้�น

Beyond Modern Life,
Beyond the Future
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำ�กัด (มห�ชน) หรือช่ือย่อท่ี 
จดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์ว่� “TPA” เป็นผู้ผลิตและจำ�หน่�ยแผ่น 
อะคริลิคและผลิตภัณฑ์แผ่นพล�สติกอ่ืนๆ ในระบบเคร่ืองรีดช้ันนำ�แห่งหน่ึง
ในประเทศไทย ปัจจุบันบริษัทมีส�ยก�รผลิต 2 ระบบคือ ส�ยก�รผลิต 
แผน่อะครลิคิระบบหลอ่แบบ ซ่ึงแบ่งเป็น 3 ส�ยก�รผลติ  ส�ม�รถผลติแผน่ 
อะครลิคิแบบใช้ง�นท่ัวไป แผน่อะครลิคิข้ึนรปูอ่�งอ�บน้ำ�และสขุภณัฑ์ใน
ห้องน้ำ� รวมถงึแผน่อะครลิคิเกรดพเิศษสำ�หรบัก�รประยุกต์ใช้ง�นเฉพ�ะ
กลุม่อีกม�กม�ยเช่น แผน่อะครลิคิมิลหน�พร�ง LED (Acrylic LED Block) 
แผ่นอะคริลิคกระจ�ยแสง (Acrylic Diffusion) แผ่นอะคริลิคนำ�แสง 
(Acrylic Light Guide Panel -LGP) สำ�หรับก�รใช้ง�นกลุ่มง�นป้�ยไฟ 
ป้�ยโฆษณ� ท่ีออกแบบรปูลกัษณ ์และตดัแบบต�มรปูทรงท่ีตอ้งก�รต�่งๆ  
ให้แสงท่ีสว่�งสม่ำ�เสมอ พร้อมกับเน้นคว�มสวยง�ม และดูโดดเด่น  
ทันสมยั เป็นตน้  นอกจ�กก�รผลติแผน่อะครลิคิระบบหลอ่แบบต�มข�้งตน้ 
 บรษัิทยังมีส�ยก�รผลติแผน่พล�สตกิดว้ยระบบเครือ่งรดี รองรบัก�รผลติ
แผ่นพล�สติกที่หล�กหล�ยชนิด เช่น  แผ่น ABS  แผ่น HIPS  แผ่น PE 
แผน่เรยีบ PP แผน่ลกูฟกู PP  และแผน่ Co-ex ท่ีเคลอืบเป็นชัน้ระหว�่ง 
ABS และอะคริลิคเคลือบด้�นบนผิวแผ่น  เป็นต้น

เป้�หม�ยท�งธุรกิจของบริษัทคือ ก�รเพ่ิมคว�มแข็งแกร่งใน 
ก�รเป็นผู้ผลิตและจำ�หน่�ยช้ันแนวหน้�ของผลิตภัณฑ์แผ่นอะคริลิค
และแผ่นพล�สติกระบบเครื่องรีดเกรดม�ตรฐ�นและมีคุณภ�พสูง เป็น
ท่ียอมรับของลูกค้�ท้ังในประเทศและต่�งประเทศ พร้อมกับเสริมสร้�ง
ตล�ดและคว�มเติบโตให้กับผลิตภัณฑ์เกรดพิเศษท่ีมีมูลค่�เพิ่มท้ังจ�ก
ส�ยก�รผลิตแผ่นอะคริลิคและพล�สติกระบบเครื่องรีดด้วยไปในเวล�
เดียวกัน  ท้ังนี้ เป้�หม�ยจะสำ�เร็จได้ด้วยก�รสร้�งคว�มหล�กหล�ย
ของผลิตภัณฑ์ท่ีผ่�นก�รวิจัยและนวัตกรรมใหม่ๆ  ภ�ยใต้ก�รบริห�ร
ง�นของทีมง�น NPD (New Product Development) ผ่�นก�รสนับสนุน
อย่�งเต็มท่ีจ�กทีมบริห�ร โดยทีมง�นจะทำ�ง�นอย่�งใกล้ชิดกับลูกค้� 
ท้ังให้คำ�ปรึกษ�ท�งธุรกิจด้วยนวัตกรรมใหม่และก�รแบ่งปันคว�มรู้ 
คว�มเช่ียวช�ญในก�รพฒัน�ศกัยภ�พก�รทำ�ง�นระหว�่งกนัท่ีอ�จนำ�ไป
สูก่�รแกปั้ญห�ของลกูค�้ หรอืตอบโจทย์คว�มตอ้งก�รของลกูค�้ไดอ้ย่�ง
แม่นยำ�และรวดเร็ว

ฝ่�ยบริห�รของบริษัทยังคงมุ่งม่ันเดินหน้�โดยเน้นกลยุทธ์สร้�ง
คว�มหล�กหล�ยให้กบัผลติภณัฑท่ี์ส�ม�รถสนองตอบคว�มตอ้งก�รของ
ลูกค้�เสมอด้วยก�รขย�ยตล�ดสู่ก�รใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่�เพ่ิมม�กข้ึน 
อ�ทิแผ่น PP และ HIPS เกรด Anti-static ที่ป้องกันก�รเกิดประจุไฟฟ้� 
หรือเกรด Conductive ที่มีคุณสมบัติเหนี่ยวนำ�ไฟฟ้� เป็นต้น

จ�กท่ีกล่�วข้�งต้น ธุรกิจของบริษัทส�ม�รถจำ�แนกต�มกระบวน 
ก�รผลิตที่แตกต่�งกันแบ่งได้เป็น 2 ประเภทดังนี้

1. ธุรกิจแผ่นอะคริลิค
บริษัทเป็นผู้ผลิตและจำ�หน่�ยแผ่นอะคริลิคทั้งสองระบบได้แก่ แผ่น 

อะคริลิคระบบหล่อแบบ หรือ Cast Acrylic Sheet และ แผ่นอะคริลิค 
ระบบเครื่องรีด หรือ Extruded Acrylic โดยแผ่นอะคริลิคระบบหล่อ
ส�ม�รถผลิตแผ่นอะคริลิคจำ�แนกได้เป็น 3 ประเภทหลักคือ

• แผ่นอะคริลิคท่ีเป็นเกรดใช้ง�นท่ัวไป หรือ General Purpose 
Grade

• แผ่นอะคริลิคเกรดแผ่นสุขภัณฑ์ หรือ Sanitary Grade เป็น
แผ่นอะคริลิคท่ีส�ม�รถข้ึนรูปด้วยคว�มร้อนเป็นอ่�งอ�บน้ำ� 
(Bathtubs) สป� (Spa) และห้องอ�บน้ำ�ฝักบัว (Shower 
Uni ts ) รวมถึงผลิตภัณฑ์ตกแต่งภ�ยในห้องน้ำ � อื่นๆ  
(Sanitary ware Accessories)

• แผ่นอะคริลิคเกรดพิเศษสำ�หรับง�นเฉพ�ะท�ง (Premium 
Specialty Grade for specific applications) เช่น แผ่น 
อะคริลิคมิลหน�พร�ง LED (Acrylic LED Block) แผ่น 
อะครลิคิกระจ�ยแสง (Acrylic Diffusion)  แผน่อะครลิคินำ�แสง 
(Acrylic Light Guide Panel - LGP)  สำ�หรับกลุ่มง�นป้�ยไฟ 
ป้�ยโฆษณ� ท่ีออกแบบรูปลักษณ์ และตัดแบบต�มรูปทรง
ท่ีต้องก�รต่�งๆ ให้แสงท่ีสว่�งสม่ำ�เสมอ พร้อมกับเน้น 
คว�มสวยง�ม และดูโดดเด่น ทันสมัย เป็นต้น
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นอกจ�กแผน่อะครลิคิชนดิหลอ่ท่ีกล�่วข้�งตน้ บรษัิทยังมีก�รผลติ 
แผน่อะครลิคิระบบเครือ่งรดี (Extruded Acrylic Sheet) สว่นใหญผ่ลติเพือ่
จำ�หน�่ยในประเทศ มีท้ังแผ่นอะครลิคิท่ัวไป และเกรดทนแรงกระแทกสงู 
(General Purpose Grade and Impact Resistant Acrylic Panel Grade) 
และส�ม�รถผลติแผน่พล�สตกิท่ีมหีน�้กว้�ง 2.5 เมตร หรอืตดัขน�ดต�ม
ที่ต้องก�รกับก�รใช้ง�น   

นอกจ�กนี ้บรษัิทยังส�ม�รถผลติแผน่พล�สตกิพืน้ผวิลวดล�ยต�่งๆ 
(Various patterned sheet) รวมถึงแผ่นอะคริลิคเกรดป้องกันแสง
สะท้อน (Anti-glare Acrylic Panel) เหม�ะกับง�นป้�ยบอกท�งท่ีตัด
แสงสะท้อนไดด้ว้ยตวัของแผน่เอง ปัจจบัุนไดถ้กูนำ�ไปตดิตัง้เป็นแผน่ปิด 
ป้�ยโฆษณ� รวมถึงป้�ยบอกท�ง (Directory signs) ของสถ�นีรถไฟฟ้� 
ท่ีปกติมักพบปัญห�เรื่องก�รมองไม่ชัดเจนเม่ือมีแสงแดดสะท้อนเข้�ต� 
ผู้โดยส�ร แต่เมื่อปรับเป็นผลิตภัณฑ์นี้ปัญห�เหล่�นี้ก็ห�ยไป

2.   ธุรกิจแผ่นพลาสติกชนิดอื่นๆ ที่ผลิตด้วยเครื่องรีดแผ่น
บริษัทเป็นผู้ผลิตและจำ�หน่�ยแผ่นพล�สติกระบบเครื่องรีด 

หล�กหล�ยประเภทและหล�ยเกรดดว้ยกนั  จำ�แนกต�มชนดิของวตัถดุบิ
ในก�รผลิตได้ดังนี้

• แผ่น ABS ทำ�จ�กพล�สติก Acrylonitrile Butadiene  
Styrene ใช้กันกว้�งขว�งในอุตส�หกรรมชิ้นส่วนประกอบใน
ย�นยนต์ และในอุตส�หกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้�

• แผ่น HIPS ผลิตจ�กพล�สติก High Impact Styrene มี
ลักษณะก�รใช้ง�นคล้�ยกับแผ่น ABS นิยมใช้เป็นท�ง
เลือกเนื่องจ�กมีคว�มทนท�นและร�ค�ถูกกว่� นิยมใช้ใน
ง�นอุตส�หกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้� และยังเป็นท่ีนิยมใช้ใน
ง�นอุตส�หกรรมห้องเย็นและบรรจุภัณฑ์ท่ัวไป นอกจ�กนี้ 
บริษัทยังได้พัฒน�ก�รผลิตแผ่น HIPS ท้ังเป็นแผ่นเรียบ
และแผ่นบ�งที่ส�ม�รถจำ�หน่�ยเป็นม้วน (HIPS Rolls ) ทั้ง
เกรดธรรมด�และเกรดพิเศษที่ใช้เฉพ�ะง�น เช่นแผ่น HIPS 
Anti-static และ HIPS Conductive ท่ีใชใ้นวงก�รบรรจภุณัฑ์
เครื่องใช้อิเลคโทรนิค ทดแทนก�รนำ�เข้�จ�กต่�งประเทศ

• แผน่ PP (Polypropylene) มท้ัีงแผน่เรยีบและแบบม้วน (PP 
flat sheet and Rolls) นยิมใช้ในง�นภ�ชนะและบรรจภุณัฑ ์
ทั่วไป นอกจ�กนี้ บริษัทยังเป็นผู้ผลิตแผ่นลูกฟูก PP (PP 
Profile หรอื Core Flute) ซ่ึงเป็นแผน่พล�สตกิท่ีนยิมใชท้ำ�
ป้�ยร�ค� ป้�ยห�เสียง ป้�ยพิมพ์โฆษณ�ประช�สัมพันธ์ 
หรือแผ่นรองบรรจุภัณฑ์ต่�งๆ ฯลฯ

• แผ่น PE (Polyethylene) นิยมใช้สีดำ�สำ�หรับง�นถ�ดรอง 
ในรถยนต์ หรือรถปิคอัพ และง�นตกแต่งข้ึนรูปใน
อุตส�หกรรมย�นยนต์ ทั่วไป

• แผ่น Co-extrusion  เป็นแผ่นเกรดพิเศษท่ีประกอบด้วย
ช้ันพล�สติกตั้งแต่สองประเภทข้ึนไปในแผ่นเดียวกันเพื่อ
ก�รให้คุณสมบัติท่ีแตกต่�งกันระหว่�งเลเยอร์ช้ันล่�งและ
เลเยอรช้ั์นบน ปัจจบัุนบรษัิทว�งตล�ดแผน่ “ComPlas” ซ่ึง
เป็นแผ่นส�มชั้นระหว่�งพล�สติก ABS และเคลือบเลเยอร์
ช้ันบนดว้ยอะครลิคิใสและชัน้ส ีสร�้งคว�มหล�กหล�ยดว้ย
เฉดสีที่แตกต่�งต�มคว�มต้องก�รเพื่อง�นตกแต่ง รวมทั้ง 
ส�ม�รถขึ้นรูปสำ�หรับง�นสุขภัณฑ์และตู้ขนส่ง โดย
ผนวกคุณสมบัติเด่นของ ABS ท่ีส�ม�รถข้ึนรูปได้ดีกับ 
ก�รทนท�นตอ่ UV ของอะครลิคิ ทำ�ให้ส�ม�รถประยุกต์ใช้
ง�นภ�ยนอกอ�ค�รได้อย่�งมีประสิทธิภ�พด้วย
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ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

ข้อมูลทางการเงิน
2562 2561 2560

 ล้�นบ�ท  ล้�นบ�ท  ล้�นบ�ท

ร�ยได้รวม  945.82  1,167.46  1,275.33 

ค่�ใช้จ่�ยรวม  904.50  1,216.65  1,196.55 

กำ�ไร (ข�ดทุน) สุทธิต่อปี  33.05  (39.06)  62.84 

กำ�ไร(ข�ดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บ�ท)  0.27  (0.32)  0.52 

จำ�นวนหุ้น  121.50  121.50  121.50 

สินทรัพย์  751.25  889.54  978.69 

หนี้สิน  242.54  355.89  369.12 

ส่วนของผู้ถือหุ้น  508.71  533.66  609.57 

มูลค่�ต�มบัญชีต่อหุ้น  4.19  4.39  5.02 

อัตราส่วน 2562 2561 2560

อัตร�กำ�ไรขั้นต้น (ร้อยละ) 15.91 4.50 6.46

อัตร�กำ�ไร(ข�ดทุน)สุทธิ (ร้อยละ) 3.49 (3.35) 4.93

อัตร�ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 6.34 (6.83) 9.84

อัตร�ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ร้อยละ) 4.03 (4.18) 6.40

อัตร�ก�รหมุนเวียนของสินทรัพย์ (เท่�) 1.15 1.25 1.30

อัตร�หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่�) 0.48 0.67 0.61
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ปัจจัยความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมก�รบริษัทได้มอบหม�ยให้ฝ่�ยบริห�รเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบต่อคว�มเสี่ยงในก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัท ให้อยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับ
ได้และสอดคล้องกับสภ�วะแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงอย่�งต่อเนื่อง  คว�มเสี่ยงและแนวท�งจัดก�รคว�มเสี่ยงจะถูกจัดทำ�เป็นร�ยง�นเสนอต่อ 
คณะกรรมก�รตรวจสอบและคณะกรรมก�รบริษัทเพื่อรับทร�บและนำ�คำ�แนะนำ�ที่ได้รับม�ปรับปรุงม�ตร�ก�รจัดก�รให้ดียิ่งขึ้น

การบริหารความเสี่ยงของบริษัทประกอบด้วยขั้นตอนหลักดังนี้
• ก�รระบุคว�มเสีย่ง เป็นขัน้ตอนของก�รบ่งช้ีถงึคว�มเสีย่งและปัจจยัท่ีเกีย่วข้องท้ังภ�ยในและภ�ยนอกประเทศ ซ่ึงจะเปลีย่นแปลงไปใน

แตล่ะช่วงเวล� ตลอดจนมกี�รค�ดก�รณถ์งึคว�มเสีย่งใหม่ๆ  ท่ีมีโอก�สจะเกดิข้ึนในอน�คตจ�กฐ�นขอ้มลูท้ังภ�ยในและภ�ยนอกองคก์ร
• ก�รประเมินและก�รจัดก�รคว�มเสี่ยง เป็นข้ันตอนท่ีจะนำ�วิธีก�รต่�งๆ ท่ีเหม�ะสม และคว�มมีส่วนร่วมของฝ่�ยบริห�รม�ใช้ใน 

ก�รประเมินคว�มเสี่ยงเพื่อให้เกิดประสิทธิภ�พ ครอบคลุมทั้งคว�มเสี่ยงและผลทั้งหมดที่อ�จเกิดขึ้น พร้อมทั้งห�วิธีในก�รจัดก�รหรือ
ลดคว�มเสี่ยงให้อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้

• ก�รติดต�มและควบคุมคว�มเส่ียง เป็นข้ันตอนก�รติดต�มและร�ยง�นผลก�รดำ�เนินก�รต่อคณะกรรมก�รตรวจสอบและคณะกรรมก�รบริษัท 
เป็นประจำ�ทุกปี ห�กมีปัจจัยคว�มเส่ียงใหม่ๆ ท่ีอ�จเกิดข้ึนโดยมิได้ค�ดก�รณ์ไว้และมีแนวโน้มจะกระทบกับก�รดำ�เนินธุรกิจอย่�งม�ก  
ฝ่�ยบริห�รอ�จต้องทบทวนแผนและเป้�หม�ยธุรกิจใหม่ท้ังหมดพร้อมนำ�เสนอคณะกรรมก�รบริษัทเพ่ือพิจ�รณ�ต่อไป

ปี 2562  บริษัทได้กำาหนดความเสี่ยงและแนวทางจัดการความเสี่ยงดังนี้

1. คว�มเสี่ยงจ�กก�รเปลี่ยนแปลงนโยบ�ยก�รจัดซ้ือจัดห�สินค้�ของลูกค้�ร�ยใหญ่ คว�มเสี่ยงดังกล่�วอ�จมีผลกระทบโดยตรง
ห�กลูกค้�ร�ยใหญ่เกิดเปลี่ยนแปลงนโยบ�ยก�รจัดซ้ืออย่�งไม่ค�ดคิดม�ก่อน บริษัทได้กำ�หนดให้มีก�รรักษ�สัดส่วนก�รผลิตและจำ�หน่�ย
ไม่ให้กระจุกตัวอยู่ท่ีลูกค้�ร�ยใดร�ยหนึ่งม�กเกินไปควบคู่ไปกับก�รกระจ�ยสัดส่วนก�รผลิตและจำ�หน่�ยให้ครอบคลุมอุตส�หกรรมก�ร 
ใช้ง�นให้หล�กหล�ยม�กขึ้นเท่�ที่จะเป็นไปได้

2. คว�มเสีย่งจ�กก�รผนัผวนของอตัร�แลกเปลีย่น บรษัิทกำ�หนดให้มกี�รตดิต�มสถ�นก�รณก์�รเปลีย่นแปลงของอัตร�แลกเปลีย่นอย่�ง
ใกล้ชิด  เพื่อนำ�ม�ใช้ปรับกลยุทธ์ท�งก�รตล�ดและก�รข�ยในก�รรักษ�สมดุลย์ของก�รข�ยระหว่�งในประเทศกับต่�งประเทศให้เหม�ะสม

3. คว�มเสี่ยงจ�กก�รจัดห�วัตถุดิบ โดยเฉพ�ะ MMA วัตถุดิบหลักในก�รผลิตแผ่นอะคริลิคแบบหล่อ และเม็ดวัตถุดิบหลักท่ีใช้ใน 
ก�รผลิตแผ่นพล�สติกระบบรีด ล้วนแต่มีก�รทำ�ข้อตกลงในก�รสั่งซ้ือและมีก�รว�งแผนก�รจัดซ้ือให้สอดคล้องกับแผนก�รผลิตทุกเดือนเพื่อให้มี 
ก�รเก็บสต๊อคสำ�รองเท่�ที่จำ�เป็น นอกจ�กนี้  บริษัทส�ม�รถจัดห�วัตถุดิบจ�กผู้ผลิตได้ม�กกว่�หนึ่งร�ยซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตและจำ�หน่�ยวัตถุดิบ
ในประเทศ กรณีฉุกเฉินหรือจำ�เป็น บริษัทยังส�ม�รถจัดห�จ�กผู้ผลิตและผู้จำ�หน่�ยในต่�งประเทศได้เช่นเดียวกัน

4. คว�มเสี่ยงจ�กคว�มรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ท่ีอ�จเกิดข้ึนจ�กก�รถูกฟ้องร้อง บริษัทมีนโยบ�ยก�รทำ�ประกันภัยท่ีครอบคลุมต่อ 
คว�มรับผิดชอบต่อสินค้� และมีก�รทบทวนต�มคว�มเหม�ะสมอย่�งสม่ำ�เสมอ

5. คว�มเสี่ยงจ�กก�รซ้ือข�ยสินค้�และบริก�รกับบริษัทท่ีเกี่ยวโยงกัน ร�ค�ซ้ือข�ยเป็นไปต�มเงื่อนไขข้อตกลงท�งก�รค้�และต�มร�ค�
ท่ีตกลงร่วมกัน และกระทำ�โดยคำ�นึงผลประโยชน์ของบริษัท เสมือนก�รทำ�ร�ยก�รกับบุคคลภ�ยนอก ร�ยก�รดังกล่�วจะผ่�นก�รสอบท�นจ�ก 
คณะกรรมก�รตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี เพื่อให้แน่ใจว่�ก�รทำ�ร�ยก�รดังกล่�วเป็นไปต�มขั้นตอนที่ถูกต้องและโปร่งใส

6. คว�มเสี่ยงด้�นก�รตล�ดและก�รแข่งขัน บริษัทได้กำ�หนดทีมง�น NPD และ NBD ที่ดูแลช่องท�งก�รตล�ดและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ  โดย
เน้นกลยุทธ์ด้�นก�รสร้�งคว�มหล�กหล�ยของผลิตภัณฑ์ที่ส�ม�รถตอบสนองคว�มต้องก�รของลูกค้� ควบคู่ไปกับก�รพัฒน�เครื่องจักรที่มีอยู่เดิม
ให้ส�ม�รถผลิตสินค้�ได้หล�กหล�ยม�กขึ้น      
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ข้อพิพาททางกฎหมาย

ตลอดก�รทำ�ง�นในปี 2562  บริษัทไม่มีข้อพิพ�ทท�งกฎหม�ยใดๆ 
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ข้อมูลหลักทรัพย์และการถือหุ้น

ข้อมูลหลักทรัพย์
บริษัทมีทุนจดทะเบียน 121,500,000.00 บ�ท แบ่งออกเป็น 121,500,000 หุ้น (หุ้นส�มัญจำ�นวน 121,500,000 หุ้น) มูลค่�ที่ตร�ไว้หุ้นละ 

1.00 บ�ท หุ้นทั้งหมดได้ออกชำ�ระเต็มมูลค่�แล้ว

ผู้ถือหุ้น
(ก)   บริษัทมีโครงสร้�งผู้ถือหุ้นต�มข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนเมื่อวันที่ 17 มกร�คม 2563 เป็นดังนี้

ผู้ถือหุ้น จำานวนราย จำานวนหุ้นรวม ร้อยละ

ผู้ถือหุ้นสัญช�ติไทย 951 69,588,939 57.27

ผู้ถือหุ้นสัญช�ติต่�งด้�ว 8 51,911,061 42.73

รวมทั้งสิ้น 959 121,500,000 100.00

ร�ยชื่อผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ 10 ร�ยแรกของบริษัท มีดังนี้

ผู้ถือหุ้น จำานวนหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ)

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

2. บริษัท เอเชียติ๊ก อะคริลิค จำ�กัด 41,450,530 34.12

3. น�ยทนงศักดิ์ ลิ้มไชย�วัฒน์ 2,500,000 2.06

4. น�งอรุณศรี เจียรเดโช 1,930,000 1.59

5. น�ยสุรินทร์ ลิ้มไชย�วัฒน์ 1,560,000 1.28

6. น�ยเกษมศักดิ์ ลิ้มไชย�วัฒน์ 1,078,100 0.89

7. น�ยสร�วุธ ลิ้มไชย�วัฒน์ 1,032,500 0.85

8. น.ส.จงกล ง�มเลิศชัย 1,020,000 0.84

9. น�ยสมชัย ลิ้มไชย�วัฒน์ 987,000 0.81

10. น�ยจงกิจ ง�มเลิศชัย 772,800 0.64

ที่ม�: บริษัท ศูนย์รับฝ�กหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด

(ข)   กลุ่มผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ที่มีบทบ�ทต่อก�รกำ�หนดนโยบ�ยก�รจัดก�รหรือก�รดำ�เนินง�นของบริษัทอย่�งมีนัยสำ�คัญ
• LUCITE INTERNATIONAL UK OVERSEAS HOLDCO1 LIMITED จดทะเบียนในประเทศอังกฤษ ถือหุ้นในบริษัท จำ�นวน 

51,374,360 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 42.28 ของจำ�นวนหุ้นทั้งหมด (ข้อมูล ณ วันที่ 17 มกร�คม 2563)
• บรษัิท เอเชียติก๊ อะครลิคิ จำ�กดั (“บรษัิทฯ”) จดัตัง้ข้ึนเป็นบรษัิทจำ�กดัและมีภมิูลำ�เน�ในประเทศไทย บรษัิทดำ�เนนิธรุกจิเกีย่วกบั 

ก�รถือเงินลงทุนเพื่อก�รลงทุนระยะย�ว โดย บริษัท เอเชียติ๊ก อะคริลิค จำ�กัด ถือหุ้นในบริษัท จำ�นวน 41,450,530 หุ้นหรือ
คิดเป็นร้อยละ 34.11 ของจำ�นวนหุ้นที่ออกและชำ�ระแล้วทั้งหมด (ข้อมูล ณ วันที่ 17 มกร�คม 2563)

(ค)   ผู้ถือหุ้นส�มัญร�ยย่อย (ข้อมูล ณ วันท่ี 11 มีน�คม 2562) จำ�นวนผู้ถือหุ้นร�ยย่อย (Free Float) มีจำ�นวน 883 ร�ย คิดเป็นร้อยละ 23.56

ข้อตกลงระหว่�งผู้ถือหุ้นใหญ่ (Shareholder’s agreement)
บริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่�งกันในกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทที่มีผลกระทบต่อก�รบริห�รง�นของบริษัทหรือผู้ถือหุ้นร�ยอื่น
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การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เพิ่มขึ้น/ลดลงในปี 2562

กรรมก�รและผู้บริห�รและผู้สอบบัญชีของบริษัทมีหน้�ท่ีในก�รร�ยง�นก�รเปลี่ยนแปลงถือหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรสหรือผู้ท่ีอยู่กิน 
ด้วยกันฉันส�มีภริย� บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ และนิติบุคคลที่ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำ�นวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด ต่อสำ�นักง�น ก.ล.ต. 
ภ�ยใน 3 วนัทำ�ก�รนบัแตว่นัท่ีมีก�รซ้ือ ข�ย โอน หรอืรบัโอนหลกัทรพัย ์ต�มประก�ศสำ�นกัง�นคณะกรรมก�รกำ�กบัหลกัทรพัย์และตล�ดหลกัทรพัย์

บุคคลที่คว�มสัมพันธ์ หม�ยถึง
1. คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันส�มีภริย�
2. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ
3. นติบุิคคลท่ีกรรมก�ร ผูบ้รหิ�ร และบุคคลต�ม (1) และ (2) ถอืหุ้นรวมกนัเกนิรอ้ยละ 30 ของจำ�นวนสทิธอิอกเสยีงท้ังหมดของนติบุิคคล

ดังกล่�ว และก�รถือหุ้นรวมกันดังกล่�วเป็นสัดส่วนที่ม�กที่สุดในนิติบุคคลนั้น

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2562 ก�รถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทโดยกรรมก�รและผู้บริห�รระดับสูง เป็นดังนี้

การถือครองหุ้นของกรรมการ

ลำาดับ รายชื่อกรรมการ
หุ้นสามัญ (หุ้น)

ณ 31 ธ.ค. 2561 เพิ่มขึ้น / ลดลง ณ 31 ธ.ค. 2562

1. ดร. เบนจ�มิน เจมส์ แฮร์รีส - - -

บุคคลที่มีคว�มสัมพันธ์ - - -

2. น�ยท�โมสึ ท�ม�กิ1 - - -

บุคคลที่มีคว�มสัมพันธ์

3. น�งแคโรไลน์  ไพร์เออร์2 - - -

บุคคลที่มีคว�มสัมพันธ์ - - -

4. น�ยคริสเตียน โมลเล่อร์ ลอร์เซ่น3 - - -

บุคคลที่มีคว�มสัมพันธ์ - - -

5. น�ยสุจิตร ศรีเวทย์บดี4 16,300 - 16,300

บุคคลที่มีคว�มสัมพันธ์ - - -

6. น�ยรักชัย สกุลธีระ - - -

บุคคลที่มีคว�มสัมพันธ์ - - -

7. น�ยชินยะ ย�โนะ - - -

บุคคลที่มีคว�มสัมพันธ์ - - -

8. น�ยได โอย�มะ - - -

บุคคลที่มีคว�มสัมพันธ์ - - -

9. น�ยม�ร์ติน เทย์เซ่น - - -

บุคคลที่มีคว�มสัมพันธ์ - - -

10. น�ยอดัม โจน�ธ�น สโลน - - -

บุคคลที่มีคว�มสัมพันธ์ - - -

11. ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ - - -

บุคคลที่มีคว�มสัมพันธ์ - - -

12. น�ยแจน แดม ปีเดอร์เซ่น - - -

บุคคลที่มีคว�มสัมพันธ์ - - -

13. น�ยเจษฎ� ว่องวัฒนะสิน - - -

บุคคลที่มีคว�มสัมพันธ์ - - -
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1น�ยท�โมสึ ท�ม�กิ ได้ล�ออกจ�กตำ�แหน่ง กรรมก�รบริห�ร มีผลตั้งแต่วันที่ 21 มีน�คม 2562 
2น�งแคโรไลน์ ไพร์เออร์ ได้ล�ออกจ�กตำ�แหน่ง กรรมก�รท่ีไม่ใช่กรรมก�รบริห�รง�นและคณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน มีผลตั้งแต่วันท่ี  

           21 มีน�คม 2562
3น�ยคริสเตียน โมลเล่อร์ ลอร์เซ่น ได้ล�ออกจ�กตำ�แหน่ง กรรมก�รที่ไม่ใช่กรรมก�รบริห�รง�น มีผลตั้งแต่วันที่ 8 สิงห�คม 2562
4น�ยสุจิตร ศรีเวทย์บดี ได้ล�ออกจ�กตำ�แหน่ง รองประธ�นกรรมก�ร มีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิก�ยน 2562

การถือครองหุ้นของผู้บริหารระดับสูง

ลำาดับ รายชื่อผู้บริหารระดับสูง
หุ้นสามัญ (หุ้น)

ณ 31 ธ.ค. 2561 เพิ่มขึ้น / ลดลง ณ 31 ธ.ค. 2562

1. น�ยวิวัฒน์ หอมละออ 2,000 - 2,000

บุคคลที่มีคว�มสัมพันธ์ - - -

2. น�ยธเนตร  ขำ�เชิดชูไชย 2,000 - 2,000

บุคคลที่มีคว�มสัมพันธ์

3. น�ยธนวัฒน์ กุลประเสริฐรัตน์ 21,000 - 21,000

บุคคลที่มีคว�มสัมพันธ์ - - -

4. น�ยพงษ์สิน ม่วงศรี1 2,000 - 2,000

บุคคลที่มีคว�มสัมพันธ์ - - -

5. น�งส�วสุรวดี  ลีทวีกุล - - -

บุคคลที่มีคว�มสัมพันธ์ - - -

1น�ยพงษ์สิน  ม่วงศรี ได้ล�ออกจ�กตำ�แหน่งผู้จัดก�รฝ่�ยคว�มปลอดภัยฯและระบบง�น มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันว�คม 2562
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทอนุมัติการกำาหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นดังนี้

“บริษัทจะดำ�เนินก�รให้มีก�รจ่�ยเงินปันผลอย่�งสม่ำ�เสมอ  โดยพิจ�รณ�ถึงคว�มเพียงพอของกำ�ไรสะสมต่อก�รดำ�เนินธุรกิจในอน�คต”
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โครงสร้างการจัดการ

องค์ประกอบและวาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท 9 ท่าน

องค์ประกอบ
กรรมก�รอิสระ

3 ท่�น
กรรมก�รบริห�ร

3 ท่�น
กรรมก�รที่ไม่ใช่

กรรมก�รบริห�ร 3 ท่�น

วาระการดำารงตำาแหน่ง กำ�หนดให้ทุกปีกรรมก�รจะต้องล�ออกจ�กตำ�แหน่งในอัตร�หนึ่งในส�ม  
กรรมก�รที่พ้นจ�กตำ�แหน่งอ�จได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

วาระการดำารงตำาแหน่ง
เฉพาะกรรมการอิสระ

ต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปีนับจ�กวัน 
ที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก

แต่งตั้งโดย ก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี

โครงสร้างคณะกรรมการ

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและ
กำาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบภายใน

กรรมการผู้จัดการ
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ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2562 คณะกรรมก�รบริษัทประกอบด้วยร�ยชื่อดังนี้

1น�ยท�โมสึ ท�ม�กิ ได้ล�ออกจ�กตำ�แหน่งกรรมก�รบริห�ร มีผลตั้งแต่วันที่ 21 มีน�คม 2562
2น�ยรักชัย สกุลธีระ เข้�รับตำ�แหน่งกรรมก�รผู้จัดก�ร มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกร�คม 2563
3น�งแคโรไลน์ ไพร์เออร์ ได้ล�ออกจ�กตำ�แหน่งกรรมก�รท่ีไม่ใช่กรรมก�รบริห�รง�น และกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน มีผลต้ังแต่วันท่ี 21 มีน�คม 2562
4น�ยคริสเตียน โมลเล่อร์ ลอร์เซ่น ได้ล�ออกจ�กตำ�แหน่งกรรมก�รที่ไม่ใช่กรรมก�รบริห�รง�น มีผลตั้งแต่วันที่ 8 สิงห�คม 2562
5น�ยสุจิตร ศรีเวทย์บดี ได้ล�ออกจ�กตำ�แหน่งรองประธ�นกรรมก�ร มีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิก�ยน 2562
6น�ยอดัม โจน�ธ�น สโลน เข้�รับตำ�แหน่งกรรมก�รที่ไม่ใช่กรรมก�รบริห�รง�น มีผลตั้งแต่วันที่ 21 มีน�คม 2562
7น�ยได โอย�มะ เข้�รับตำ�แหน่งกรรมก�รที่ไม่ใช่กรรมก�รบริห�รง�น และกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 21 มีน�คม 2562
8น�ยชินยะ ย�โนะ เข้�รับตำ�แหน่งกรรมก�รบริห�รง�น มีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิก�ยน 2562
9น�ยม�ร์ติน เทย์เซ่น เข้�รับตำ�แหน่งกรรมก�รที่ไม่ใช่กรรมก�รบริห�รง�น มีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิก�ยน 2562

รายชื่อกรรมการบริษัท ตำาแหน่ง

1. ดร.เบนจ�มิน เจมส์ แฮร์รีส ประธ�นกรรมก�ร

2. น�ยท�โมสึ ท�ม�กิ1 กรรมก�รบริห�ร

3. น�ยรักชัย  สกุลธีระ2 กรรมก�รบริห�ร

เลข�นุก�รบริษัท

กรรมก�รผู้จัดก�ร

4. น�งแคโรไลน์ ไพรเออร์3 กรรมก�รที่ไม่ใช่กรรมก�รบริห�ร

กรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน

5. น�ยคริสเตียน โมลเล่อร์ ลอร์เซ่น4 กรรมก�รที่ไม่ใช่กรรมก�รบริห�ร 

6. น�ยสุจิตร ศรีเวทย์บดี5 รองประธ�นกรรมก�ร

กรรมก�รผู้จัดก�ร

7. ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ กรรมก�รอิสระ

ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ

8. น�ยแจน แดม ปีเดอร์เซ่น กรรมก�รอิสระ

กรรมก�รตรวจสอบ

ประธ�นกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน

9. น�ยเจษฎ� ว่องวัฒนะสิน กรรมก�รอิสระ

กรรมก�รตรวจสอบ

กรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน

10. น�ยอดัม โจน�ธ�น สโลน6 กรรมก�รที่ไม่ใช่กรรมก�รบริห�ร

11. น�ยได โอย�มะ7 กรรมก�รที่ไม่ใช่กรรมก�รบริห�ร

กรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน

12. น�ยชินยะ ย�โนะ8 กรรมก�รบริห�ร

13. น�ยม�ร์ติน เทย์เซ่น9 กรรมก�รที่ไม่ใช่กรรมก�รบริห�รง�น
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ประวัติคณะกรรมการ

ชื่อ-สกุล ดร. เบนจ�มิน เจมส์ แฮร์รีส

อายุ 54 ปี

ตำาแหน่ง ประธ�นกรรมก�ร

วันเข้ารับตำาแหน่ง 9 พฤศจิก�ยน 2560

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญ�เอก ส�ข� Chemical Engineering University of Cambridge, สหร�ชอ�ณ�จักร

ปริญญ�ตรี ส�ข� Chemical and Process Engineering (1st Class), University of Canterbury ประเทศนิวซีแลนด์

การอบรมหลักสูตรกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• ไม่มี

คุณสมบัติทางวิชาชีพ

• ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร

• ไม่มี

ประสบการณ์ในการทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั

• 2560 - ปัจจุบัน ประธ�นกรรมก�ร  บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำ�กัด (มห�ชน)

• 2559 - ปัจจุบัน Executive General Manager SAMAC บริษัท Saudi Methacrylates

• 2558 -  2560 กรรมก�รบริห�ร บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำ�กัด (มห�ชน)

• 2556 -  2559 General Managing Director บริษัท Lucite International Singapore Ltd. LICH LISPL, LICC

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

• ไม่มี

การดำารงตำาแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น

• Executive General Manager บริษัท Saudi Methacrylates

การดำารงตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

• ไม่มี
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ชื่อ-สกุล น�ยรักชัย  สกุลธีระ

อายุ 59 ปี

ตำาแหน่ง กรรมก�รบริห�ร / กรรมก�รผู้จัดก�ร / เลข�นุก�รบริษัท

วันเข้ารับตำาแหน่ง 13 สิงห�คม 2558       กรรมก�รบริห�ร

11 พฤศจิก�ยน 2559   เลข�นุก�รบริษัท

  1 เมษ�ยน 2562         รองกรรมก�รผู้จัดก�ร

  1 มกร�คม 2563 กรรมก�รผู้จัดก�ร

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญ�โท บริห�รธุรกิจ (M.B.A) International Program มห�วิทย�ลัยกรุงเทพ

ปริญญ�ตรี บัญชีบัณฑิต จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

ประก�ศนียบัตรผู้ตรวจสอบบัญชี

การอบรมหลักสูตรกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• Company Secretary Program (CSP) 811/2560

คุณสมบัติทางวิชาชีพ

• ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ต

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร

• ไม่มี

ประสบการณ์ในการทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

• 2558 - ปัจจุบัน กรรมก�รบริห�ร บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำ�กัด (มห�ชน)

• 2563 - ปัจจุบัน กรรมก�รผู้จัดก�ร บริษัทไทยโพลีอะคริลิค จำ�กัด (มห�ชน)

• 2562 รองกรรมก�รผู้จัดก�ร   บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำ�กัด (มห�ชน)

• 2559 - ปัจจุบัน เลข�นุก�รบริษัท   บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำ�กัด (มห�ชน)

• 2557 - 2558 กรรมก�รตรวจสอบ และกรรมก�รอิสระ บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำ�กัด (มห�ชน)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

• ไม่มี

การดำารงตำาแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น

• ไม่มี

การดำารงตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

• ไม่มี
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ชื่อ-สกุล น�ยชินยะ  ย�โนะ

อายุ 53 ปี

ตำาแหน่ง กรรมก�รบริห�ร 

วันเข้ารับตำาแหน่ง 14 พฤศจิก�ยน  2562       

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญ�ตรี  ส�ข�เศรษฐศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยเซไก โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

การอบรมหลักสูตรกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• ไม่มี

คุณสมบัติทางวิชาชีพ

• ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร

• ไม่มี

ประสบการณ์ในการทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั

• 2562 - ปัจจุบัน กรรมก�รบริห�ร บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำ�กัด (มห�ชน)

• 2562 - ปัจจุบัน ประธ�นบริษัท     บริษัท ไดอะโพลีอะคริเลต (ประเทศไทย) 

• 2560 - 2562 ผู้จัดก�รบริษัท   บริษัท มิตซูบิชิ เคมีคอล จำ�กัด

• 2557 - 2560 ผู้อำ�นวยก�รบริษัท บริษัท มิตซูบิชิเรยอน จำ�กัด

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

• ไม่มี

การดำารงตำาแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น

• ประธ�นบริษัท บริษัท ไดอะโพลีอะคริเลต (ประเทศไทย)

การดำารงตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

• ไม่มี
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ชื่อ-สกุล น�ยได  โอย�มะ

อายุ 51 ปี

ตำาแหน่ง กรรมก�รที่ไม่ใช่กรรมก�รบริห�ร

กรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน

วันเข้ารับตำาแหน่ง 25 เมษ�ยน 2562     

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญ�ตรี ส�ข�นิติศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยริกเคียว โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

การอบรมหลักสูตรกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• ไม่มี

คุณสมบัติทางวิชาชีพ

• ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร

• ไม่มี

ประสบการณ์ในการทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั

• 2562 - ปัจจุบัน กรรมก�รที่ไม่ใช่กรรมก�รบริห�ร บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำ�กัด (มห�ชน)

กรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน

• 2560 - ปัจจุบัน รองผู้จัดก�รทั่วไป ฝ่�ยว�งแผนด้�นเมทิล เมท�คริเลต   สำ�นักง�นใหญ่ บริษัท มิตซูบิชิ เคมีคอล จำ�กัด

• 2558 - 2560 รองผู้จัดก�รทั่วไป ฝ่�ยว�งแผนด้�นเมทิล เมท�คริเลต สำ�นักง�นใหญ่ บริษัท มิตซูบิชิ เรยอน จำ�กัด

• 2557 - 2558 ผู้อำ�นวยก�รแผนกว�งแผนประจำ�องค์ก�ร สำ�นักง�นใหญ่ บริษัท มิตซูบิชิ เรยอน จำ�กัด

• 2556 - 2557 ผู้จัดก�รฝ่�ยก�รเงิน บริษัท ลูไซท์ อินเตอร์เนชั่นแนล ยูเค จำ�กัด

เซ�แทมป์ตัน สหร�ชอ�ณ�จักร

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

• ไม่มี

การดำารงตำาแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น

• กรรมก�ร บริษัท ซ�อุ เมท�คริเลต จำ�กัด

ลูไซด์ อินเตอร์เนชันแนล ยูเค โอเวอร์ซี โฮลโค 1 ลิมิเตด

ลูไซด์ อินเตอร์เนชั่นแนล ฟินโค ลิมิเตด

การดำารงตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

• ไม่มี
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ชื่อ-สกุล น�ยอดัม โจน�ธ�น สโลน

อายุ 34 ปี

ตำาแหน่ง กรรมก�รที่ไม่ใช่กรรมก�รบริห�ร 

วันเข้ารับตำาแหน่ง 21 มีน�คม 2562

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญ�โท ส�ข�บริห�รธุรกิจ มห�วิทย�ลัยแฮเรียต-วัตต์ เอดินเบิร์จ สหร�ชอ�ณ�จักร

การอบรมหลักสูตรกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• Director Accreditation Program (DAP) 158/2562

คุณสมบัติทางวิชาชีพ

• ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร

• ไม่มี

ประสบการณ์ในการทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั

• 2562 - ปัจจุบัน กรรมก�รที่ไม่ใช่กรรมก�รบริห�ร บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำ�กัด (มห�ชน)

• 2563 - ปัจจุบัน กรรมก�รผู้จัดก�ร     บริษัท ซ�นต�เฟ รีโลเคชั่น (เอเชียใต้)

• 2562 - 2563 ผู้จัดก�รทั่วไป  บริษัท ซ�นต�เฟ รีโลเคชั่น (ฮ่องกง)

• 2561 - 2562 ผู้จัดก�รทั่วไป บริษัท ซ�นต�เฟ รีโลเคชั่น (ประเทศไทย)

• 2560 - 2561 ผู้จัดก�รทั่วไป ฝ่�ยก�รข�ยและก�รตล�ด บริษัท ซ�นต�เฟ รีโลเคชั่น (ประเทศไทย)

• 2559 - 2560 ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยข�ย บริษัท ซ�นต�เฟ รีโลเคชั่น (ประเทศไทย)

• 2556 - 2559 ผู้จัดก�รฝ่�ยข�ย ประจำ�องค์กร บริษัท ซ�นต�เฟ รีโลเคชั่น (ประเทศไทย)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

• ไม่มี

การดำารงตำาแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น

• ประธ�นบริษัท   บริษัท ซ�นต�เฟ รีโลเคชั่น (ประเทศไทย)

  ซ�นต�เฟ เอ็นเตอร์ไพรส์

  ซ�นต�เฟ เซอร์วิส

การดำารงตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

• ไม่มี

5
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ชื่อ-สกุล น�ยม�ร์ติน เทย์เซ่น

อายุ 48 ปี

ตำาแหน่ง กรรมก�รที่ไม่ใช่กรรมก�รบริห�ร

วันเข้ารับตำาแหน่ง 14 พฤศจิก�ยน 2562

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญ�โท  ส�ข�บริห�รธุรกิจ มห�วิทย�ลัยไอเอ็มดี โลซ�น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

การอบรมหลักสูตรกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• ไม่มี

คุณสมบัติทางวิชาชีพ

• ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร

• ไม่มี

ประสบการณ์ในการทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั

• 2562 - ปัจจุบัน กรรมก�รที่ไม่ใช่กรรมก�รบริห�ร บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำ�กัด (มห�ชน)

• 2562 - ปัจจุบัน ประธ�นกรรมก�รบริห�ร      บริษัท อีเอซี อินเวส (เอเส) โคเปนเฮเกน ประเทศเดนม�ร์ก

• 2558 -  2562 ประธ�นกรรมก�รบริห�รในกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัท ซ�นต�เฟ (เอเอส) 

บริษัท ซ�นต�เฟ รีโลเคชั่น (ประเทศอังกฤษ)

• 2558 ประธ�นกรรมก�รบริห�ร บริษัท อีเอซี อินเวส

บริษัท ซ�นต�เฟ รีโลเคชั่น (ประเทศอังกฤษ)

• 2555 - 2557 กรรมก�รผู้จัดก�ร บริษัท ชีว� โลจิสติก (ประเทศจีน)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

• ไม่มี

การดำารงตำาแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น

• ประธ�นคณะกรรมก�ร  บริษัท อี๊สต์เอเชียติ๊ก ประเทศไทย

 บริษัท อี๊สต์เอเชียติ๊ก ประเทศจีน

• กรรมก�ร  บริษัท เอเชียติ๊ก อะคริลิค

การดำารงตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

• ไม่มี
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ชื่อ-สกุล ดร.อนุพันธ์  กิจนิจชีวะ

อายุ 57 ปี

ตำาแหน่ง ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบและกรรมก�รอิสระ

วันเข้ารับตำาแหน่ง 26 เมษ�ยน 2559

คุณวุฒิการศึกษา ปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิต (ก�รบริห�รก�รพัฒน�) คณะรัฐประศ�สนศ�สตร์ สถ�บันบัณฑิตพัฒนบริห�รศ�สตร์ (NIDA)

นิติศ�สตร์มห�บัณฑิต  (กฎหม�ยธุรกิจ) มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

นิติศ�สตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

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

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

• Advanced Audit Committee Program (AACP) 17/2557

• Director Certification Program (DCP) 130/2553

คุณสมบัติทางวิชาชีพ

• ใบอนุญ�ตให้เป็นทน�ยเลขที่ 18024/2529

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร

• ไม่มี

ประสบการณ์ในการทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั

• 2557 - ปัจจุบัน ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบและกรรมก�รอิสระ บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำ�กัด (มห�ชน)

• 2557 - ปัจจุบัน กรรมก�ร      บริษัท ฮิแมนิก้� จำ�กัด (มห�ชน)

• 2547 - ปัจจุบัน กรรมก�รผู้จัดก�ร บริษัท สำ�นักง�นกฎหม�ยส�กล ธีรคุปต์ จำ�กัด

• 2557 - 2561 ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบและกรรมก�รอิสระ บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มห�ชน)

• 2556 - 2557 กรรมก�รตรวจสอบและกรรมก�รอิสระ บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำ�กัด (มห�ชน)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

• กรรมก�ร   บริษัท ฮิวแมนิก้� จำ�กัด (มห�ชน)

การดำารงตำาแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น

• กรรมก�รผูจ้ดัก�ร   บริษัท สำ�นักง�นกฎหม�ยส�กล ธีรคุปต์ จำ�กัด

การดำารงตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

• ไม่มี
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ชื่อ-สกุล น�ยแจน แดม ปีเดอร์เซ่น

อายุ 67 ปี

ตำาแหน่ง กรรมก�รตรวจสอบ กรรมก�รอิสระ และประธ�นกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน

วันเข้ารับตำาแหน่ง 23 เมษ�ยน 2558

คุณวุฒิการศึกษา EAC’s full time course in Business Administration Management, Finance strategy and Marketing IMD

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

การอบรมหลักสูตรกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• Director Certification Program (DCP) 256/2561

• Director Accreditation Program (DAP) 125/2559

คุณสมบัติทางวิชาชีพ

• ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร

• ไม่มี

ประสบการณ์ในการทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั

• 2561 - ปัจจุบัน ประธ�นกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำ�กัด (มห�ชน)

• 2558 - ปัจจุบัน กรรมก�รตรวจสอบ และกรรมก�รอิสระ บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำ�กัด (มห�ชน)

• 2556 - ปัจจุบัน กรรมก�ร บริษัท Novanta จำ�กัด

บริษัท Berli Asiatic Soda จำ�กัด

• 2556 - 2558 กรรมก�รที่ไม่ใช่กรรมก�รบริห�ร บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำ�กัด (มห�ชน)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

• ไม่มี

การดำารงตำาแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น

• กรรมก�ร บริษัท Novanta จำ�กัด

บริษัท Berli Asiatic Soda จำ�กัด

การดำารงตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

• ไม่มี
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ชื่อ-สกุล น�ยเจษฎ�  ว่องวัฒนะสิน

อายุ 49 ปี

ตำาแหน่ง กรรมก�รตรวจสอบ และกรรมก�รอิสระ กรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน

วันเข้ารับตำาแหน่ง 22 กุมภ�พันธ์ 2562

คุณวุฒิการศึกษา Master’s Degree in International Business The George Washington University, Washington DC, U.S.A

เศรษฐศ�สตร์ระหว่�งประเทศ จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• Director Accrediation Program (DAP) 151/2561

คุณสมบัติทางวิชาชีพ

• ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร

• ไม่มี

ประสบการณ์ในการทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั

• 2562 - ปัจจุบัน กรรมก�รตรวจสอบและกรรมก�รอิสระ บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำ�กัด (มห�ชน)

กรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน

• 2561 - ปัจจุบัน อุปน�ยก สม�คมก�รค้�ผู้ผลิตเอท�นอลไทย

• 2553 - ปัจจุบัน ประธ�นคณะกรรมก�รเจ้�หน้�ท่ีบริห�รฝ่�ยก�รเงิน บริษัท น้ำ�ต�ลไทยอุดรธ�นี จำ�กัด

• 2557 - ปัจจุบัน กรรมก�รผู้จัดก�ร บริษัท ไทยก�ญจนบุรี เพ�เวอร์ 2 จำ�กัด

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

• ไม่มี

การดำารงตำาแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น

• ประธ�นคณะเจ้�หน้�ที่บริห�รฝ่�ยก�รเงิน บริษัท น้ำ�ต�ลไทยอุดรธ�นี จำ�กัด

• กรรมก�รผู้จัดก�ร บริษัท ไทยชูก�ร์ มิลล์ กรุ๊ป จำ�กัด

การดำารงตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

• ไม่มี
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ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมก�รบรษัิทมอีำ�น�จพจิ�รณ�กำ�หนดและแกไ้ขเปลีย่นแปลงช่ือกรรมก�รผูมี้อำ�น�จลงล�ยมือช่ือผกูพันบรษัิท โดยกรรมก�รผูมี้อำ�น�จ
ลงล�ยมือชื่อผูกพันบริษัท คือ “น�ยเบนจ�มิน เจมส์ แฮร์ริส น�ยชินยะ ย�โนะ และน�ยรักชัย สกุลธีระ” กรรมก�รสองในส�มท่�นนี้ลงล�ยมือชื่อ
ร่วมกนัและประทับตร�สำ�คญัของบรษัิท” ภ�ยใตข้้อบังคบัของบรษัิท และบทบัญญัตแิห่งกฎหม�ยว�่ดว้ยบรษัิทมห�ชนจำ�กดั คณะกรรมก�รมอีำ�น�จ
กระทำ�ก�รใด ๆ ภ�ยในขอบแห่งวัตถุประสงค์ของบริษัท คือ

1. เป็นโจทก์ร้องทุกข์ ดำ�เนินก�รต�มกระบวนพิจ�รณ�ใดๆ ในน�มบริษัท ประนีประนอมยอมคว�ม หรือ มอบข้อพิพ�ทใดๆ ให้
อนุญ�โตตุล�ก�ร

2. ซ้ือ จัดห� รับ เช่�ซ้ือ ให้เช่�ซ้ือ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดก�รโดยประก�รอ่ืน ซ่ึงทรัพย์สินใดๆ ตลอดจน 
ดอกผลของทรัพย์สินนั้น

3. ข�ย โอน จำ�นอง จำ�นำ� แลกเปลี่ยน และจำ�หน่�ยทรัพย์สินโดยประก�รอื่น
4. กู้ยืมเงิน ค้ำ�ประกัน ออก โอน รับ อ�วัล และสลักหลังตั๋วหรือตร�ส�รที่เปลี่ยนมือได้อย่�งอื่น
5. ขอให้ปล่อยชั่วคร�วกรรมก�ร พนักง�น หรือลูกจ้�ง ที่ถูกดำ�เนินคดีอ�ญ�ในข้อห�เกี่ยวกับก�รปฏิบัติหน้�ที่ให้แก่บริษัท
6. ถือหุ้น จัดก�รบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชน และกระทำ�ธุรกิจเฉพ�ะอย่�งร่วมกันกับบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชน
7. ก�รกระทำ�อ่ืนใดท่ีบุคคลธรรมด�อ�จกระทำ�ได้ เว้นแต่โดยสภ�พแห่งก�รกระทำ�นั้นจะพึงกระทำ�ได้ แต่เฉพ�ะบุคคลธรรมด�เท่�นั้น  

ทั้งนี้ภ�ยใต้ขอบเขตวัตถุประสงค์ของบริษัท
8. จัดให้มีข้อมูลท�งก�รเงิน ร�ยง�นท�งก�รเงิน และระบบก�รควบคุมภ�ยในให้มีคว�มถูกต้องและเพียงพอคณะกรรมก�รตรวจสอบ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. กำ�หนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบ�ย กลยุทธ์แผนง�นก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงมีก�รทบทวนวิสัยทัศน์ กลยุทธ์แผนง�น 
ก�รดำ�เนินธุรกิจ ในแต่ละปี ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจถึงผลก�รดำ�เนินง�นที่ดี

2. ทำ�หน�้ท่ีภ�ยใตว้ตัถปุระสงค ์ข้อบังคบั นโยบ�ย และมตขิองท่ีประชมุคณะกรรมก�ร และ/หรอืมตท่ีิประชุมผูถ้อืหุ้นของบรษัิททุกประก�ร 
และคอยดูแลให้ฝ่�ยบริห�รทำ�ต�มแผนง�นที่กำ�หนด

3. คำ�นึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยกำ�หนดนโยบ�ยห้�มมิให้กรรมก�ร ผู้บริห�ร และพนักง�นประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท 
และทำ�หน้�ที่กำ�กับดูแลกิจก�รให้มีดำ�เนินธุรกิจอย่�งมีจริยธรรม ดูแลไม่ให้เกิดปัญห�คว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ระหว่�งผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของบริษัท หรือกระทำ�ก�รใดๆ ที่มีคว�มขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท

4. กำ�หนดให้ในก�รลงมติในท่ีประชุม จะตอ้งมีองคป์ระชุมข้ันต่ำ�ของกรรมก�รม�กกว่� 2 ใน 3 ของจำ�นวนกรรมก�รท้ังหมดเข้�รว่มประชุม  
5. จัดให้มีก�รประเมินผลง�นคณะกรรมก�รแบบร�ยคณะ เพื่อนำ�ไปพิจ�รณ�ปรับปรุงก�รทำ�ง�นให้มีประสิทธิภ�พ
6. ดูแลให้มีแผนก�รสืบทอด (Succession Plan) ตำ�แหน่งผู้บริห�รสูงสุดขององค์กร พร้อมแนวท�งในก�รดำ�เนินก�ร เช่น มีก�รติดต�ม

คว�มคบืหน�้ของผู้สบืทอด ก�รพฒัน�คว�มรูค้ว�มส�ม�รถ คว�มพรอ้มในด�้นต�่งๆ ท่ีจำ�เป็นตอ่ก�รปฎบัิติในตำ�แหนง่ผูบ้รหิ�รสงูสดุ 
ตลอดจนก�รฝึกอบรมท�งวิช�ก�รอย่�งต่อเนื่อง

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมก�รตรวจสอบ คณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน

คุณสมบัติ
เป็นกรรมก�รอิสระ และคุณสมบัติเป็นไปต�ม
หลักเกณฑ์ของประก�ศคณะกรรมก�รตล�ดทุน

เป็นกรรมก�รบริษัท และอย่�งน้อย 1 ท่�นเป็น
กรรมก�รอิสระ

แต่งตั้งโดย คณะกรรมก�รบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อย



34 บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำ�กัด (มห�ชน)

โครงสร้�งก�รจัดก�รของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมก�รบริษัทและคณะกรรมก�รชุดย่อยจำ�นวน 2 ชุดคือ คณะกรรมก�รตรวจสอบ 
และคณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน  ทั้งนี้  บริษัทมีโครงสร้�งคณะกรรมก�รบริษัทที่มีกรรมก�รอิสระไม่น้อยกว่� 3 ท่�น และไม่น้อย 
กว่�หนึ่งในส�มของจำ�นวนกรรมก�รท้ังหมดของบริษัท  โดยกรรมก�รอิสระและกรรมก�รตรวจสอบทุกท่�นเป็นไปต�มหลักเกณฑ์ของประก�ศ 
คณะกรรมก�รกำ�กับตล�ดทุน

คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2562 คณะกรรมก�รตรวจสอบมีจำ�นวน  3  ท่�นดังนี้
1. ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ   ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ
2. น�ยแจน แดม ปีเดอร์เซ่น   กรรมก�รตรวจสอบ
3. น�ยเจษฎ� ว่องวัฒนะสิน  กรรมก�รตรวจสอบ

โดยมี น�งส�วธัณย์จิร� คุณ�ธิปศรีตระกูล เป็นเลข�นุก�รคณะกรรมก�รตรวจสอบ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบท�นให้บริษัทมีก�รร�ยง�นท�งก�รเงินอย่�งถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบท�นและให้คว�มเห็นเกีย่วกบัก�รกำ�กบัดแูลกจิก�รท่ีด ี  ก�รบรหิ�รคว�มเสีย่งและก�รควบคมุภ�ยในในเรือ่งคว�มเพยีงพอเหม�ะสม 

ต�มกฎหม�ยว่�ด้วยหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์  และข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. สอบท�นให้บรษัิทปฏบัิตติ�มกฎหม�ยว�่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตล�ดหลกัทรพัย ์ขอ้กำ�หนดของตล�ดหลกัทรพัยแ์ละกฎหม�ยท่ีเกีย่วข้อง

กับธุรกิจของบริษัท
4. พิจ�รณ� คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอเลิกจ้�งบุคคลซ่ึงมีคว�มเป็นอิสระ เพื่อทำ�หน้�ท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอ 

ค่�ตอบแทนของบุคคลดังกล่�ว
5. ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่�ยจัดก�รเข้�ร่วมประชุมด้วยอย่�งน้อยปีละครั้ง
6. สอบท�นและกำ�กบัดแูลร�ยก�รท่ีเกีย่วโยงกนั ร�ยก�รท่ีอ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ให้เป็นไปต�มกฎหม�ยและข้อกำ�หนดของ

ตล�ดหลักทรัพย์
7. พิจ�รณ�คว�มเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบภ�ยใน และให้คว�มเห็นชอบในก�รแต่งตั้ง โยกย้�ยถอดถอน และพิจ�รณ�คว�มดีคว�มชอบ

ของผู้ตรวจสอบภ�ยใน
8. จัดทำ�ร�ยง�นของคณะกรรมก�รตรวจสอบท่ีลงน�มโดยประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ และเปิดเผยไว้ในร�ยง�นประจำ�ปีของบริษัท   

ร�ยง�นดังกล่�วต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่�งน้อยต่อไปนี้
8.1 คว�มเห็นเกี่ยวกับคว�มถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ของร�ยง�นท�งก�รเงิน
8.2 คว�มเห็นเกี่ยวกับคว�มเพียงพอของก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงและก�รควบคุมภ�ยใน
8.3 คว�มเห็นเกีย่วกบัก�รปฏบิตัติ�มกฎหม�ยว่�ดว้ยหลกัทรพัย์และตล�ดหลกัทรพัย์ ข้อกำ�หนดของตล�ดหลกัทรพัย์และกฎหม�ย
        ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
8.4 คว�มเห็นเกี่ยวกับคว�มเหม�ะสมของผู้สอบบัญชี
8.5 คว�มเห็นเกี่ยวกับร�ยก�รที่อ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์
8.6 จำ�นวนครั้งของก�รประชุม และก�รเข้�ร่วมประชุมของกรรมก�รตรวจสอบแต่ละท่�น
8.7 คว�มเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมของคณะกรรมก�รตรวจสอบจ�กก�รปฏิบัติต�ม กฎบัตรของคณะกรรมก�รตรวจสอบ
8.8 ร�ยง�นท่ีเห็นว่�ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนท่ัวไปควรทร�บภ�ยใต้ขอบเขตหน้�ท่ีและคว�มรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหม�ยจ�ก 
        คณะกรรมก�รบริษัท

9. ในก�รปฏบัิตหิน�้ท่ีของคณะกรรมก�รตรวจสอบ ห�กพบหรอืมข้ีอสงสยัว�่มรี�ยก�รหรอืก�รกระทำ�ซ่ึงอ�จมีผลกระทบอย�่งมีนยัสำ�คญั
ตอ่ฐ�นะก�รเงนิและผลก�รดำ�เนนิง�นของบรษัิท ให้คณะกรรมก�รตรวจสอบร�ยง�นตอ่คณะกรรมก�รของบรษัิท เพือ่ดำ�เนนิก�รปรบัปรงุ 
แก้ไขภ�ยในเวล�ที่คณะกรรมก�รตรวจสอบเห็นสมควร
9.1 ร�ยก�รที่เกิดคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์
9.2 ก�รทุจริต สิ่งผิดปกติ หรือมีคว�มบกพร่องที่สำ�คัญในระบบควบคุมภ�ยใน
9.3 ก�รฝ่�ฝืนกฎหม�ยว่�ด้วยหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์ หรือกฎหม�ยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
        ของบริษัท   

ห�กคณะกรรมก�รบริษัท หรือผู้บริห�รไม่ดำ�เนินก�รให้มีก�รปรับปรุงภ�ยในเวล�ท่ีกำ�หนดกรรมก�รตรวจสอบร�ยใดร�ยหนึ่งอ�จร�ยง�น
ว่�มีร�ยก�รหรือก�รกระทำ�ต�มข้อ 9.1, 9.2 และ 9.3 ต่อสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ หรือตล�ดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย
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10. จัดให้มีก�รประเมินตนเองอย่�งน้อยปีละครั้ง และร�ยง�นต่อคณะกรรมก�รบริษัท
11. ในกรณีกรรมก�รตรวจสอบล�ออกก่อนครบว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่ง กรรมก�รตรวจสอบควรแจ้งต่อบริษัทล่วงหน้�หนึ่งเดือนพร้อม

เหตผุล เพือ่ให้คณะกรรมก�รบรษัิท หรอืท่ีประชุมผูถ้อืหุ้นพจิ�รณ�แต่งต้ังกรรมก�รท่�นอ่ืนท่ีมคีณุสมบัตคิรบถว้นทดแทนบุคคลท่ีล�ออก
12. ปฏิบัติง�นอื่นใดต�มที่คณะกรรมก�รบริษัทมอบหม�ยด้วยคว�มเห็นชอบจ�กคณะกรรมก�รตรวจสอบ
13. สอบท�นนโยบ�ยและกำ�กบัให้มรีะบบสนบัสนนุก�รตอ่ต�้นก�รทุจรติคอรร์ปัช่ันท่ีมปีระสทิธผิล ให้คำ�ปรกึษ�และตดิต�มให้มีก�รปฎบัิติ

ต�มม�ตรก�รตอ่ต�้นคอรร์ปัชัน่ตลอดจนรบัเรือ่งก�รแจง้เบ�ะแสก�รทุจรติคอรร์ปัชัน่ พจิ�รณ�ตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ และเสนอเรือ่งตอ่
คณะกรรมก�รบริษัท เพื่อร่วมกันพิจ�รณ�ลงโทษหรือแก้ไขปัญห�ดังกล่�ว

คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2562 คณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน  มีจำ�นวน  3  ท่�นดังนี้
1. น�ยแจน แดม ปีเดอร์เซ่น     ประธ�นกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน
2. น�ยได โอย�มะ     กรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน
3. น�ยเจษฎ�  ว่องวัฒนะสิน    กรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
1. ค้นห� คัดกรอง และสรรห�ผู้มีคุณสมบัติเพื่อดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รอิสระ และเสนอต่อคณะกรรมก�รของบริษัทเพื่อพิจ�รณ�อนุมัติ
2. คัดกรองผู้สมัครซึ่งเสนอโดยผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่และเสนอต่อคณะกรรมก�รของบริษัทเพื่อพิจ�รณ�อนุมัติ
3. กำ�หนดขั้นตอนและหลักเกณฑ์ในก�รสรรห�กรรมก�ร
4. นำ�เสนอค่�ตอบแทนของคณะกรรมก�ร (พร้อมคว�มคิดเห็น) ต�มท่ีได้สนับสนุนโดยประธ�นกรรมก�รบริษัทและกรรมก�รผู้จัดก�ร  

ต่อคณะกรรมก�รของบริษัทเพื่อพิจ�รณ� ก่อนที่จะได้มีก�รอนุมัติอย่�งเป็นท�งก�รโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
5. ประธ�นกรรมก�รของบริษัทจะเสนอค่�ตอบแทนของผู้บริห�รระดับสูงภ�ยใต้คำ�แนะนำ�ของคณะกรรมก�รสรรห�ฯ
6. ปฏิบัติหน้�ที่อื่นใด ต�มที่ได้รับมอบหม�ยโดยคณะกรรมก�รของบริษัท

เลขานุการบริษัท
เพื่อให้เป็นไปต�ม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัท ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่  

11 พฤศจิก�ยน 2560 ได้มีมติแต่งต้ังให้ น�ยรักชัย สกุลธีระ ซ่ึงดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รบริห�รท�งด้�นก�รเงินของบริษัท ทำ�หน้�ท่ีเป็นเลข�นุก�รบริษัท

คุณสมบัติของเลขานุการบริษัท
1. มีคว�มรอบรู้และเข้�ใจในธุรกิจของบริษัท
2. เข้�ใจบทบ�ทหน้�ที่ของเลข�นุก�รบริษัท
3. มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจด้�นกฎหม�ย กฎระเบียบของสำ�นักง�น ก.ล.ต. และตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. ไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตัวจ�กโอก�สท�งธุรกิจของบริษัท รวมทั้งเก็บรักษ�คว�มลับของบริษัทเป็นอย่�งดี
5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีคว�มส�ม�รถในก�รติดต่อประส�นง�นกับหน่วยง�นต่�งๆ ทั้งภ�ยในและภ�ยนอก
6. มีคว�มรู้ด้�นภ�ษ�อังกฤษเป็นอย่�งดี

หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
1. จัดเตรียมระเบียบว�ระก�รประชุม เอกส�รประกอบก�รประชุมคณะกรรมก�ร และก�รประชุมผู้ถือหุ้น
2. จดัก�รและประส�นง�นก�รประชุมคณะกรรมก�ร และก�รประชุมผูถ้อืหุ้น รวมท้ังดแูลและประส�นง�นให้มกี�รปฏบัิติต�มวตัถปุระสงค ์

ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมคณะกรรมก�ร มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกฎหม�ยและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. ดแูลก�รแตง่ตัง้ ก�รเปลีย่นแปลงว�ระก�รดำ�รงตำ�แหนง่ของกรรมก�ร และจดทะเบียนก�รเปลีย่นแปลงกรรมก�รต่อเจ�้หน�้ท่ีท่ีเกีย่วข้อง
4. จัดทำ�และเก็บรักษ�เอกส�รดังต่อไปนี้ 

(ก)  ทะเบียนกรรมก�ร
(ข)  หนังสือนัดประชุมคณะกรรมก�ร ร�ยง�นก�รประชุมคณะกรรมก�รและร�ยง�นประจำ�ปีของบริษัท
(ค)  หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และร�ยง�นก�รประชุมผู้ถือหุ้น

5. ดำ�เนินก�รให้กรรมก�รและผู้บริห�รจัดทำ�ร�ยง�นก�รมีส่วนได้เสียต�มที่กฎหม�ยกำ�หนด
6. เก็บรักษ�ร�ยง�นก�รมีส่วนได้เสียที่ร�ยง�นโดยกรรมก�รหรือผู้บริห�ร
7.  จัดส่งสำ�เน�ร�ยง�นก�รมีส่วนได้เสียให้ประธ�นกรรมก�ร และประธ�นกรรมก�รตรวจสอบทร�บภ�ยใน 7 วันทำ�ก�รนับแต่วันที่บริษัท

ได้รับร�ยง�นนั้น
8. ดำ�เนินก�รอื่นๆ ต�มที่คณะกรรมก�รกำ�กับตล�ดทุนประก�ศกำ�หนด
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โครงสร้างองค์กร

กรรมการผู้จัดการ

ผู้ตรวจสอบภายใน เลขานุการ
กรรมการผู้จัดการ

ผู้จัดการ
ฝ่ายพาณิชย์

ผู้จัดการ
ฝ่ายโรงงาน

ผู้จัดการ
ฝ่ายทรัพยากร

บุคคลและกฎหมาย

ผู้จัดการ
ฝ่ายบัญชีและ

การเงิน

ผู้จัดการ
ฝ่ายโลจิสติคส์

ผู้จัดการ
ฝ่ายความปลอดภัย

และระบบงาน

ผู้จัดการ
ฝ่ายขาย 

และผลิตภัณฑ์

ผู้จัดการ
ธุรการฝ่ายขาย

ในประเทศ

ผู้จัดการ
ฝ่ายขาย

ต่างประเทศ

ผู้จัดการ
ฝ่ายผลิต
คาสติ้ง

ผู้จัดการ
ฝ่ายผลิต

เอ็กซ์ทรูชั่น

ผู้จัดการ
ฝ่ายวิจัยและ

เทคนิค

ผู้จัดการ
ฝ่ายคลังสินค้า

และจัดส่ง

ผู้จัดการ
ฝ่ายเทคนิคคอล

เซ็นเตอร์

ผู้จัดการ
ฝ่ายวิศวกรรม

คณะผู้บริหาร
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1. น�ยรักชัย สกุลธีระ  กรรมก�รผู้จัดก�ร

2. น�ยวิวัฒน์ หอมละออ ผู้จัดก�รฝ่�ยโรงง�น

3. น�ยธนวัฒน์ กุลประเสริฐรัตน์ ผู้จัดก�รฝ่�ยทรัพย�กรบุคคล/กฎหม�ย

4. น�ยธเนตร ขำ�เชิดชูไชย ผู้จัดก�รฝ่�ยโลจิสติคส์

5. น�ยอภิชัย ศรีมหันต์ รักษ�ก�รผู้จัดก�รฝ่�ยคว�มปลอดภัยฯ และระบบง�น

6. น�งส�วสุรวดี ลีทวีกุล ผู้จัดก�รฝ่�ยบัญชีและก�รเงิน

7. น�ยโยทิน ธำ�รงเส�วภ�คย์ ผู้จัดก�รฝ่�ยผลิตค�สติ้ง

8. น�ยไพรัช ขำ�ดี ผู้จัดก�รฝ่�ยผลิตเอ็กซ์ทรูชั่น

9. น�ยพงศ์ธร ชื่นเจริญ ผู้จัดก�รฝ่�ยวิศวกรรม

10. น�งหนึ่งฤทัย บุญเพ็ชร ผู้จัดก�รฝ่�ยวิจัยและเทคนิค

11. น�ยวิทย� มงคลขจิต ผู้จัดก�รฝ่�ยเทคนิคอลเซ็นเตอร์

12. น�ยอุดมศักดิ์ เทียนจันทร์ ผู้จัดก�รฝ่�ยคลังสินค้�และจัดส่ง

13. น�ยพงศ์สันต์  อัศวะศิริจินด� ผู้จัดก�รฝ่�ยข�ยและผลิตภัณฑ์

14. น�งส�วจันจิร� ทุมสอน  ผู้จัดก�รฝ่�ยข�ยต่�งประเทศ

15. น�งสมปอง อัศวะศิริจินด� ผู้จัดก�รธุรก�รข�ยในประเทศ

16. น�งส�วธัณย์จิร� คุณ�ธิปศรีตระกูล  ผู้ตรวจสอบภ�ยใน

17. น�งส�วอินทิพร ตัณฑ์อำ�ไพ เลข�นุก�รกรรมก�รผู้จัดก�ร

กรรมการผู้จัดการ  
เมื่อวันที่ 19 กุมภ�พันธ์ 2563  ที่ประชุมคณะกรรมก�ร บริษัทไทยโพลีอะคริลิค จำ�กัด (มห�ชน) โดยคำ�แนะนำ�จ�กคณะกรรมก�รสรรห�

และกำ�หนดค่�ตอบแทน  ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งน�ยรักชัย  สกุลธีระ ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รผู้จัดก�ร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกร�คม 2563

หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ
1. พิจ�รณ�แต่งตั้ง โยกย้�ย ถอดถอน เลิกจ้�งหรืออนุมัติก�รล�ออกของพนักง�นทุกระดับ
2. พจิ�รณ�ผลตอบแทนพนกัง�นซ่ึงรวมถงึเงนิเดอืน โบนสั และผลประโยชนอ์ืน่ รวมถงึก�รปรบัผลตอบแทนประจำ�ปีของพนกัง�นทุกระดบั
3. พิจ�รณ�อนุมัติกำ�หนดและเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขท�งก�รค้�ต�มที่ได้รับมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�รบริษัท
4. พิจ�รณ�อนุมัติก�รซื้อสินทรัพย์ถ�วรในวงเงิน ต�มที่ได้รับมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�รบริษัท
5. พิจ�รณ� ดำ�เนินก�รท่ีเกี่ยวข้องกับก�รบริห�รง�นท่ัวไปของบริษัท แต่ไม่รวมถึงก�รดำ�เนินก�รท่ีเกี่ยวกับก�รได้ม�และจำ�หน่�ยไป 

ซ่ึงสินทรัพย์ของบริษัทและร�ยก�รท่ีเกี่ยวโยงกัน โดยก�รดำ�เนินก�รในเรื่องดังกล่�วให้เป็นไปต�มประก�ศตล�ดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย และกฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง

การสรรหาผู้บริหาร
เป็นไปต�มอำ�น�จหน้�ที่ของกรรมก�รผู้จัดก�รต�มที่ได้กล่�วม�แล้วข้�งต้น

ค่าตอบแทนผู้บริหารและพนักงาน
ค่�ตอบแทนผู้บริห�ร
• ค่�ตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในปี 2562 บริษัทจ่�ยค่�ตอบแทนที่เป็นตัวเงินแก่ผู้บริห�ร ร�ยละเอียดดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2562  คณะผู้บริห�รมีจำ�นวน  17  ท่�นดังนี้

ค่าตอบแทนผู้บริหาร บาท

เงินเดือน โบนัส และค่�ตอบแทนอื่น 31,551,660.50

เงินสมทบเข้�กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ 1,553,932.75

รวม 33,105,593.25
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• ค่�ตอบแทนอื่น
ไม่มี

ค่�ตอบแทนพนักง�นที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนพนักงาน บาท

เงินเดือน โบนัส และค่�ตอบแทนอื่น 79,252,075.65

เงินสมทบเข้�กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ 2,690,805.25

รวม 81,942,880.90

นอกเหนือจ�กค่�ตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินแล้ว บริษัทยังให้สวัสดิก�รและผลประโยชน์ท่ีดีแก่พนักง�นทุกคน รวมถึงจัดให้มีสถ�นท่ีทำ�ง�น
ท่ีมีคว�มปลอดภัย มีระบบอ�ชีวอน�มัยท่ีดี มีประกันสุขภ�พและก�รพัฒน�ทักษะ นอกจ�กนี้บริษัทยังเป็นสม�ชิกของสม�คมก�รจัดก�รบุคคล 
แห่งประเทศไทย (PMAT) และเข้�ร่วมสำ�รวจค่�จ้�งเป็นประจำ�ทุกปี เพื่อให้แน่ใจว่�ค่�ตอบแทนในแต่ละตำ�แหน่งและระดับต่�งๆ มีคว�มเหม�ะสม
แข่งขันได้เมื่อเทียบกับอัตร�ค่�ตอบแทนในตล�ด 

นโยบายพัฒนาบุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2562  บริษัทมีพนักง�น (รวมผู้บริห�ร) จำ�นวนทั้งสิ้น 309 คน  แบ่งออกเป็น
ส�ยง�นสำ�นักง�น   66   คน
ส�ยง�นผลิต   243   คน
รวม   309      คน

บรษัิทมนีโยบ�ยก�รพฒัน�พนกัง�นและให้คว�มสำ�คญักบัพนกัง�นทุกคนถอืว�่พนกัง�นเป็นสนิทรพัย์ท่ีมคีณุค่�ของบรษัิท  บรษัิทสนบัสนนุ
และมีแผนพฒัน�ให้พนกัง�นทุกคนมคีว�มรูแ้ละพัฒน�ศกัยภ�พของตนเองให้สงูข้ึนอย�่งตอ่เนือ่งและส�ม�รถนำ�ม�พฒัน�ปรบัใช้กบัก�รทำ�ง�นให้ด ี
และย่ังยืน ท้ังนี้ นโยบ�ยดังกล่�วเป็นส่วนหนึ่งของนโยบ�ยคุณภ�พท่ีว่� “บริษัทจะจัดก�รฝึกอบรมอย่�งต่อเนื่องให้กับพนักง�นทุกท่�น เพ่ือ
ให้ตระหนักในก�รมีส่วนรับผิดชอบในก�รปรับปรุงคุณภ�พสินค้�และบริก�รตอบสนองคว�มพึงพอใจของลูกค้�” โดยกำ�หนดเป็นนโยบ�ยและ 
แผนฝกึอบรมประจำ�ปี โดยก�รอบรมจะครอบคลมุถงึก�รฝกึอบรมต�มแผน  ก�รทบทวนด�้นคว�มปลอดภยัในก�รทำ�ง�น ก�รเปลีย่นแปลงกรรมวธิี
หรือเทคโนโลยีก�รผลติใหม่ๆ ก�รเพิม่คว�มส�ม�รถในก�รทำ�ง�นให้กบับุคล�กรและก�รพฒัน�บุคล�กร เพือ่ให้สอดคลอ้งกบัก�รพฒัน�องคก์รและอืน่

ในปี 2562 บรษัิทไดจ้ดัอบรมพนกัง�นเป็นจำ�นวน 1,747.50 ชม. และมีค�่ใช้จ�่ยจ�กก�รอบรมและสมัมน�เป็นจำ�นวนเงนิ 660,454.65 บ�ท 
ต�มร�ยละเอียดดังนี้ 

หัวข้อฝึกอบรม ชั่วโมงฝึกอบรม

ก�รบริห�รและจัดก�ร 178.00

ด้�นกระบวนก�รและวิธีก�รทำ�ง�น 1,359.00

ด้�นคว�มปลอดภัยและใบอนุญ�ต 210.50

รวม 1,747.50

ข้อพิพาทด้านแรงงาน
บริษัทไม่มีก�รเปลี่ยนแปลงจำ�นวนพนักง�นอย่�งมีนัยสำ�คัญ หรือมีข้อพิพ�ทด้�นแรงง�นที่สำ�คัญในระยะเวล� 3 ปีที่ผ่�นม�
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การกำากับดูแลกิจการ

คณะกรรมก�ร บรษัิท ไทยโพลอีะครลิคิ จำ�กดั (มห�ชน) มีหน�้ท่ีดำ�เนนิธรุกจิให้เป็นไปในท�งท่ีกอ่ให้เกดิประโยชนส์งูสดุตอ่ผูถ้อืหุ้น  รวมถงึ 
สร้�งคว�มเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่�ย ควบคู่ไปกับก�รสร้�งสรรค์สินค้�และบริก�รที่มีคุณภ�พเพื่อตอบสนองต่อคว�มต้องก�รของลูกค้�

คณะกรรมก�รบริษัทได้ใช้หลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดี และได้นำ�คำ�แนะนำ�ภ�ยใต้หลักปฎิบัติสำ�หรับบริษัทจดทะเบียนปี 2561 ท่ีออก
โดยสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ (กลต.) โดยแนวท�งประกอบด้วยหลักปฎิบัติ 8 ข้อสำ�หรับกรรมก�ร ม�เป็น
แนวท�งในก�รปฎบัิต ิเพือ่เป็นบรรทัดฐ�นในก�รควบคมุก�รบรหิ�รจดัก�รธรุกจิให้มีคว�มโปรง่ใสและเป็นธรรม เพือ่ผลประโยชนร์ว่มกนัของผูถ้อืหุ้น 
ของบริษัท ผู้มีส่วนได้เสียรวมทั้งสังคมและชุมชนที่บริษัทดำ�เนินกิจก�รอยู่ ได้แก่

1. ตระหนักถึงบทบ�ทและคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รในฐ�นะผู้นำ�ที่สร้�งคุณค่�ให้แก่กิจก�รอย่�งยั่งยืน
2. กำ�หนดวัตถุประสงค์และเป้�หม�ยหลักของกิจก�รที่เป็นไปเพื่อคว�มยั่งยืน
3. เสริมสร้�งคณะกรรมก�รที่มีประสิทธิผล
4. สรรห�และพัฒน�ผู้บริห�รระดับสูงและก�รบริห�รบุคล�กร
5. ส่งเสริมนวัตกรรมและก�รประกอบธุรกิจอย่�งมีคว�มรับผิดชอบ
6. ดูแลให้มีระบบก�รบริห�รคว�มเสี่ยงและก�รควบคุมภ�ยในที่เหม�ะสม
7. รักษ�คว�มน่�เชื่อถือท�งก�รเงินและก�รเปิดเผยข้อมูล
8. สนับสนุนก�รมีส่วนร่วมและก�รสื่อส�รกับผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้  บริษัทได้เผยแพร่คู่มือก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร จรรย�บรรณในก�รทำ�ง�น และนโยบ�ยก�รต่อต้�นก�รทุจริตบนเว็บไซด์ของบริษัทแล้ว

โดยสรุปสาระสำาคัญของการดำาเนินการด้านการกำากับดูแลกิจการเป็นดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
สทิธิของผูถ้อืหุ้นครอบคลมุสทิธข้ัินพืน้ฐ�นต�่งๆ ท้ังในฐ�นะนกัลงทุนในหลกัทรพัย์และในฐ�นะเจ�้ของบรษัิท เช่น สทิธใินก�รซ้ือ ข�ย โอนหลกัทรพัย์ 

ท่ีตนถืออยู่ สิทธิในก�รท่ีจะได้รับเงินปันผล สิทธิในก�รประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในก�รแสดงคว�มคิดเห็นหรือตั้งคำ�ถ�มใดๆ ในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 
รวมถงึสทิธิในก�รรว่มตดัสนิใจในเรือ่งสำ�คญัของบรษัิท เช่น ก�รเลอืกตัง้กรรมก�รและก�รเสนอแกไ้ขหนงัสอืบรคิณห์สนธขิอ้บังคบัของบรษัิท เป็นตน้ 
และรับทร�บผลก�รประชุม

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกร�ยโดยเท่�เทียมกัน ไม่ว่�จะเป็นผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่หรือผู้ถือหุ้นร�ยย่อย ผู้ลงทุนท่ัวไป ผู้ลงทุนสถ�บันท้ังจ�ก 

ในประเทศหรือต่�งประเทศ ผู้ถือหุ้นทุกร�ยมีสิทธิพื้นฐ�นในฐ�นะผู้ถือหุ้นเท่�เทียมกัน โดยไม่ขึ้นกับเพศ อ�ยุ เชื้อช�ติ สัญช�ติ ศ�สน� คว�มเชื่อ 
หรือฐ�นะท�งสังคม

3. การคำานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
บรษัิทดำ�เนนิกจิก�รดว้ยคว�มรบัผดิชอบตอ่ผูมี้สว่นไดส้ว่นเสยีทุกฝ�่ย โดยมุง่หวงัให้เกดิผลประโยชนร์ว่มกนั ดว้ยเหตนุีบ้รษัิทจงึคำ�นงึอยู่เสมอ

ว่�ก�รบริห�รจัดก�รและก�รดำ�เนินง�นใดๆของบริษัทจะต้องไม่สร้�งคว�มเสียห�ยหรือส่งผลกระทบต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
ก�รเปิดเผยข้อมลูเป็นดชันวีดัคว�มโปรง่ใสในก�รดำ�เนนิก�รท่ีสำ�คญัเป็นปัจจยัสำ�คญัในก�รสร�้งคว�มเชือ่มัน่ให้กบันกัลงทุนและผูม้สีว่นไดเ้สยี

ทุกฝ่�ย บริษัทจึงให้คว�มสำ�คัญกับก�รเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ� และสร้�งช่องท�งก�รเปิดเผยข้อมูลที่หล�กหล�ยเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกฝ่�ยส�ม�รถเข้�ถึงข้อมูลได้โดยง่�ย

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมก�รตระหนักถึงคว�มรับผิดชอบและบทบ�ทในก�รกำ�หนดนโยบ�ยและทิศท�งดำ�เนินง�นของบริษัทให้เป็นไปต�มกฎหม�ย 

วัตถุประสงค์ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีก�รกำ�กับควบคุมดูแลให้ฝ่�ยจัดก�รดำ�เนินก�รให้เป็นไปต�มนโยบ�ยท่ี
กำ�หนดไว้อย่�งมีประสทิธภิ�พ เพือ่รกัษ�ผลประโยชนข์องบรษัิท  เพิม่มูลค�่ท�งเศรษฐกจิให้แกก่จิก�รและให้คว�มม่ันคงแกผู่ถ้อืหุ้นบนพืน้ฐ�นของ 
หลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี โดยคณะกรรมก�รได้ติดต�มดูแลให้มีก�รนำ�กลยุทธ์ไปบริห�รกิจก�รให้เกิดก�รเติบโตอย่�งยั่งยืน  บทบ�ทหน้�ที่ของ
คณะกรรมก�รบรษัิทท่ีมีตอ่บรษัิทและผูถ้อืหุ้นจงึมคีว�มสำ�คญั ท้ังนี ้คณะกรรมก�รมีบทบ�ทอย่�งม�กตอ่ก�รกำ�กบัดแูลกจิก�รท่ีดจีงึประกอบไปดว้ย
ผูท้รงคณุวุฒ ิเป็นผูมี้ภ�วะผูน้ำ� มวีสิยัทัศน ์มคีว�มรู ้คว�มส�ม�รถและประสบก�รณด์�้นต�่งๆ อย่�งเหม�ะสม มคีว�มซ่ือสตัย์สจุรติและมีคว�มเป็น
อิสระในก�รตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม
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แนวทางปฏิบัติ

1.   สิทธิของผู้ถือหุ้น
1.1    ก�รประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทกำ�หนดให้มีก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นภ�ยในเวล�ไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี ในกรณีที่มี 

คว�มจำ�เป็นเร่งด่วนต้องเสนอว�ระเป็นกรณีพิเศษ  อันได้แก่เรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเป็นเรื่องที่
ต้องได้รับอนุมัติจ�กผู้ถือหุ้นต�มเงื่อนไขกฎเกณฑ์หรือกฎหม�ยต่�งๆ บริษัทจะเรียกประชุมวิส�มัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป ในปี 2562  
ไม่มีก�รเรียกประชุมวิส�มัญผู้ถือหุ้นในระหว่�งปี

1.2   ในปี 2562 บริษัทได้จัดให้มีก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นในวันท่ี 24 เมษ�ยน 2562 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว ห้องจิตรลด� ช้ัน 2  
ถนนบรมร�ชชนนี แขวงบ�งบำ�หรุ เขตบ�งพลัด กรุงเทพมห�นคร 

1.3 บริษัทตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของก�รปกป้องสิทธิและก�รอำ�นวยคว�มสะดวกในก�รใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นจึงได้กำ�หนดนโยบ�ย  
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับก�รปฏิบัติโดยเท่�เทียมกันและเป็นไปด้วยคว�มยุติธรรม ดังนี้
1)    ก�รสนับสนุนให้มีก�รใช้สิทธิ

• สนับสนุนผู้ถือหุ้นทุกคนในก�รใช้สิทธิโดยเท่�เทียมกัน
• ผู้ถือหุ้นทุกคนได้รับก�รสนับสนุนให้เข้�ร่วมประชุมผู้ถือหุ้น รวมท้ังก�รรับฟังคว�มคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ 

คณะกรรมก�ร
2)    ก�รอำ�นวยคว�มสะดวกในก�รเข้�ร่วมและลงคะแนนเสียงในก�รประชุม
3)    บรษัิทสนบัสนนุก�รมีสว่นรว่มของผู้ถอืหุ้นในก�รตดัสนิใจในเรือ่งสำ�คญั รวมถงึก�รลงคะแนนเสยีงในก�รประชุมส�มญัผูถ้อืหุ้น 
      โดยทุกมติจะได้รับก�รลงคะแนนออกเสียง
4)    ก�รบอกกล่�วเชิญประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้�

บรษัิทดำ�เนนิก�รบอกกล�่วเชิญประชุมส�มญัผูถ้อืหุ้นลว่งหน�้ รวมท้ังเปิดเผยข้อมูลสำ�คญั ขอบเขตและข้ันตอนต�่งๆท่ีเกีย่วข้อง
กบัก�รประชุม รวมถงึขัน้ตอนก�รลงคะแนนเสยีงสำ�หรบัแตล่ะมตอิย่�งครบถว้นท้ังนี ้บรษัิทจะดำ�เนนิก�รเพือ่ให้ม่ันใจว�่ข้อมูล
ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นจะถูกจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้� 21 วัน (แต่ต้องไม่น้อยกว่� 7 วัน) เพื่อ
ให้ผู้ถือหุ้นมีเวล�เพียงพอในก�รศึกษ�ข้อมูลก่อนเข้�ประชุม พร้อมกับแจ้งประก�ศข้อมูลข้�งต้นในเว็บไซต์ของบริษัทก่อน 
ก�รส่งแจ้งเชิญประชุม 

5)    ก�รเปิดโอก�สให้ผูู้ถือหุ้นถ�มคำ�ถ�มและแสดงคว�มคิดเห็นในก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น
6) ในก�รประชุมส�มญัผูถ้อืหุ้นทุกครัง้ บรษัิทจะเปิดโอก�สให้ผูเ้ข้�รว่มประชุมทุกร�ยถ�มคำ�ถ�ม แสดงคว�มคดิเห็นและนำ�เสนอ   
      ข้อเสนอแนะต่�งๆ 

1.4     ก�รเปิดเผยมติก�รประชุมผู้ถือหุ้น
บรษัิทจะดำ�เนนิก�รจดัสง่ร�ยง�นสรปุผลก�รลงมตติ�มท่ีประชุมส�มัญผูถ้อืหุ้นให้ตล�ดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยภ�ยในวนัเดยีวกนั
หลังจ�กเสร็จสิ้นก�รประชุม และจัดส่งร�ยง�นก�รประชุมผู้ถือหุ้น (โดยแยกว�ระชัดเจน) โดยระบุจำ�นวนกรรมก�รท่ีเข้�ประชุม/  
ล�ประชุม ข้อซักถ�มของผู้ถือหุ้นและข้อช้ีแจงของคณะกรรมก�ร รวมถึงผลก�รนับคะแนนในแต่ละว�ระให้แก่ตล�ดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย ภ�ยในกำ�หนด 14 วนั  และนำ�สง่ให้กระทรวงพ�ณชิย์ภ�ยในกำ�หนด 30 วนัหลงัจ�กก�รเสรจ็สิน้ก�รประชุม นอกจ�กนี ้
บริษัทจะเผยแพร่ร�ยง�นก�รประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท

2.      การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม
2.1  ก�รเสนอว�ระก�รประชุมเพิ่มเติมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมก�ร

• เพือ่ให้ผูถ้อืหุ้นสว่นนอ้ยมีสว่นในก�รกำ�กบัดแูลบรษัิท บรษัิทไดก้ำ�หนดหลกัเกณฑ ์รวมท้ังข้ันตอนให้ผูถ้อืหุ้นสว่นนอ้ยเสนอว�ระ    
และชื่อบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมก�รต่อบริษัทล่วงหน้�

• บรษัิทจะดำ�เนนิก�รแจง้หลกัเกณฑข์�้งตน้บนเวบ็ไซต์ของบรษัิท รวมถงึแจง้ข่�วประก�ศให้ทร�บในเวบ็ไซตข์องตล�ดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย

2.2  ก�รอำ�นวยคว�มสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น
เนื่องด้วยผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ท่ีม�เข้�ร่วมก�รประชุมผู้ถือหุ้นเป็นคนไทย ดังนั้นจึงใช้ภ�ษ�ไทยในก�ดำ�เนินก�รประชุมอย่�งไรก็ต�ม
บริษัทได้จัดทำ�เว็บไซต์ของบริษัทเป็น  2 ภ�ษ�
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2.3     ก�รมอบฉันทะ
เพ่ือรกัษ�สทิธิให้ผูถ้อืหุ้นท่ีไม่สะดวกเข้�ประชุมส�มัญผูถ้อืหุ้นดว้ยตนเอง ผูถ้อืหุ้นส�ม�รถมอบฉันทะให้ผูอ่ื้น  หรอืกรรมก�รอิสระของ
บรษัิทท่�นใดท่�นหนึง่จ�กกรรมก�รอิสระท่ีเข�้รว่มประชุมท้ังหมด ซ่ึงบรษัิทจะระบุร�ยช่ือไวใ้นหนงัสอืมอบฉันทะต�มแบบท่ีกระทรวง
พ�ณชิย์กำ�หนดเพือ่ให้ส�ม�รถเป็นผู้เข้�ประชุมและออกเสยีงลงมตแิทนผูถ้อืหุ้นไดโ้ดยไมมี่เงือ่นไข กรณท่ีีผูถ้อืหุ้นมอบฉันทะให้กบัผูอ่ื้น 
บริษัทจะให้สิทธิและปฏิบัติต่อผู้รับมอบฉันทะเสมือนเป็นผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะแสดงแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะและร�ยละเอียด 
ขั้นตอนต่�งๆ บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้�ก่อนวันประชุม 30 วัน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นส�ม�รถสอบถ�มข้อมูลเพิ่มเติมได้ทั้งท�งโทรศัพท์
หรือช่องท�งอื่นๆ ของบริษัท เช่น เว็บไซต์อีเมล เป็นต้น

3.      การคำานึงถึงบทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย
•   ผู้ถือหุ้น

บทบ�ทหน้�ที่ของบริษัท คือ ดำ�เนินธุรกิจให้เกิดกำ�ไรอย่�งยั่งยืนโดยตั้งมั่นอยู่บนหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี (Corporate Gov-
ernance) ควบคู่ไปกับก�รดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility) เพื่อให้นักลงทุนมั่นใจว่�บริษัท
จะเป็นบริษัทที่ให้ผลตอบแทนที่ดีและมีคว�มยั่งยืน นอกจ�กนี้ บริษัทได้จัดช่องท�งให้ผู้ถือหุ้นส�ม�รถติดต่อ หรือร้องเรียนในเรื่องที่
อ�จทำ�ให้เกิดคว�มเสียห�ยต่อบริษัทผ่�นท�งเว็บไซต์ของบริษัท (www.thaipolyacrylic.com)

•   พนักง�น
บริษัทให้คว�มสำ�คัญกับพนักง�นทุกคนและถือว่�พนักง�นเป็นสินทรัพย์ท่ีมีคุณค่�ของบริษัท บริษัทสนับสนุนและมีแผนพัฒน�ให้
พนกัง�นทุกคนมีคว�มรูแ้ละพฒัน�ศกัยภ�พของตนเองให้สงูข้ึนอย่�งตอ่เนือ่ง และส�ม�รถนำ�ม�พฒัน�ปรบัใช้กบัก�รทำ�ง�นให้ดแีละ
ย่ังยืน นอกจ�กนี ้บรษัิทไดน้ำ�เสนอสวสัดกิ�รต�่งๆ ท่ีดแีละมปีระโยชน์ให้กบัพนกัง�น รวมถงึก�รจดัสถ�นท่ีทำ�ง�นท่ีมคีว�มปลอดภัย 
และมีระบบอ�ชีวะอน�มัยที่ดี ก�รพัฒน�ทักษะคว�มรู้ต่�งๆ

บรษัิทมีนโยบ�ยพจิ�รณ�ค�่ตอบแทนให้แกพ่นกัง�นและผูบ้รหิ�ร ในก�รพจิ�รณ�ปรบัอตัร�ก�รจ�้งง�นให้กบัพนกัง�น  และผูบ้รหิ�รจะ
คำ�นงึถงึ สภ�พก�รทำ�ง�น คว�มตัง้ใจในก�รทำ�ง�นท่ีไดร้บัมอบหม�ยและหน�้ท่ีคว�มรบัผดิชอบ  คว�มส�ม�รถอ่ืนๆ ผลประกอบก�ร 
ของบริษัทและเปรียบเทียบกับสภ�พก�รแข่งขันในตล�ดเป็นต้น ในส่วนพิจ�รณ�โบนัสประจำ�ปีนั้น บริษัทมีนโยบ�ยท่ีจะจ่�ยทุกปี  
แต่ท้ังนี้จะนำ�ปัจจัยหลักเกณฑ์บ�งประก�รม�ร่วมพิจ�รณ�ประกอบก�รอนุมัติ ได้แก่ ผลก�รดำ�เนินง�นประจำ�ปีของบริษัทท้ังใน 
ส่วนด้�นก�รเงินและในส่วนท่ีไม่เกี่ยวข้องกับก�รเงินผลง�นของพนักง�นและทีมง�น คว�มทุ่มเทให้กับง�นภ�ยใต้คว�มรับผิดชอบ 
เป็นต้น โดยในปีที่ผ่�นม�ได้จ่�ยโบนัสให้กับพนักง�นทั้งสิ้นเป็นจำ�นวนเงิน 11.9 ล้�นบ�ท

•   ลูกค้�
บรษัิทคำ�นงึถงึคว�มพงึพอใจสงูสดุและคว�มจงรกัภกัดีในผลติภณัฑข์องลกูค�้เป็นสำ�คญั โดยนำ�เสนอผลติภณัฑแ์ละบรกิ�รท่ีมีคณุภ�พ
ม�ตรฐ�นระดับโลกในร�ค�ที่เหม�ะสม บริษัทให้คว�มสำ�คัญกับคว�มพึงพอใจของลูกค้�เนื่องจ�กลูกค้�เป็นผู้ที่ซื้อสินค้�และบริก�ร 
จ�กบรษัิท โดยนำ�เสนอผลติภณัฑ์ท่ีมคีณุภ�พในร�ค�ท่ีเป็นธรรมมีคว�มรบัผดิชอบตอ่ลกูค�้ และมุง่มัน่พฒัน�สนิค�้และให้บรกิ�รอย่�ง
ครบวงจร ปลอดภัย ใส่ใจในคุณภ�พก�รบริก�รเพื่อตอบสนองต่อคว�มต้องก�รของลูกค้� นอกจ�กนี้ บริษัทนำ�ระบบก�รบริห�รง�น 
ด้�นคุณภ�พ คว�มมั่นคงปลอดภัยอ�ชีวอน�มัย และสิ่งแวดล้อมม�ใช้ในก�รดำ�เนินง�น เพื่อมุ่งเน้นก�รบริห�รคุณภ�พ และส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์และบริก�รที่สร้�งคว�มพึงพอใจให้แก่ลูกค้�

•   คู่ค้�
บริษัทให้คว�มสำ�คัญกับคู่ค้�และปฏิบัติต่อคู่ค้�อย่�งเสมอภ�คบนพื้นฐ�นของก�รแข่งขันท่ีเป็นธรรม โดยมีส่วนได้เสียร่วมกันใน 
ก�รดำ�เนินธุรกิจ ทำ�ให้เกิดคว�มไว้ว�งใจ คว�มสัมพันธ์อันดี และก�รร่วมมือกันในก�รพัฒน�ศักยภ�พ และก�รเพิ่มประสิทธิภ�พ
ท�งธรุกจิ เพือ่ก�รเป็นพนัธมติรท�งธรุกจิในระยะย�ว คูค่�้ถอืเป็นปัจจยัสำ�คญัสูค่ว�มสำ�เรจ็ท�งธรุกจิโดยก�รชว่ยเหลอืซ่ึงกนัและกนั 
บริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้�อย่�งเสมอภ�คและปฏิบัติต�มสัญญ�อย่�งเคร่งครัด บริษัทให้คว�มสำ�คัญกับกระบวนก�รจัดซ้ือจัดห� โดยมี 
ก�รกำ�หนดขั้นตอนก�รจัดซื้อจัดห� เพื่อให้เกิดคว�มโปร่งใส ตรวจสอบได้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกัน

บรษัิทกำ�หนดให้คูค่�้ปฏบัิตติ�มกฎระเบียบด�้นคว�มปลอดภยัเกีย่วกบัก�รทำ�ง�นและก�รใช้เครือ่งมอืตลอดจนระเบียบข้อบังคบัต�่งๆ 
อย่�งเคร่งครัด โดยเฉพ�ะในก�รทำ�ง�นที่มีผลกระทบต่อคว�มปลอดภัย อ�ชีวอน�มัย และสภ�พแวดล้อม

บริษัทมีก�รจัดทำ�ทะเบียนผู้ค้� (Approved Vendor List) โดยผ่�นกระบวนก�รคัดเลือกอย่�งละเอียด และได้มีก�รสอบท�นคู่มือ 
ก�รปฏบัิตงิ�นของผูข้อข้ึนทะเบียนเป็นคูค่�้ เพือ่ให้ม่ันใจว�่ภ�ยใตข้ั้นตอนหรอืวธิกี�รในก�รคดัเลอืกคูค่�้  จะไดผู้ค้�้ท่ีมปีระสทิธภิ�พ
สูงและส�ม�รถส่งมอบสินค้�/ บริก�รได้ตรงกับคว�มต้องก�รของบริษัท
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•   เจ้�หนี้
บริษัทให้คว�มสำ�คัญในก�รรักษ�คว�มสัมพันธ์กับเจ้�หนี้ เพื่อให้เกิดคว�มม่ันใจและคว�มไว้ว�งใจร่วมกัน  บริษัทได้ปฏิบัติต�ม
เงือ่นไขข้อตกลง พนัธะสญัญ�ท่ีมตีอ่เจ�้หนีทุ้กร�ยอย่�งเครง่ครดั  บรษัิทปฏบัิตติ�มเงือ่นไขข้อกำ�หนดของสญัญ�เงนิกูอ้ย�่งเครง่ครดั  
มีคว�มรับผิดชอบและโปร่งใส โดยไม่ปกปิดข้อมูล หรือข้อเท็จจริงอันจะทำ�ให้เกิดคว�มเสียห�ยแก่เจ้�หนี้

•   คู่แข่งท�งก�รค้�
บริษัทดำ�เนินธุรกิจกับคู่แข่งท�งก�รค้�อย่�งเป็นธรรมในรูปแบบท่ีถูกต้องต�มกฎหม�ยส�กลและเป็นไปต�มจรรย�บรรณธุรกิจ  
บริษัทมีนโยบ�ยในก�รดูแลและดำ�เนินธุรกิจอย่�งมีจริยธรรม โปร่งใส มีก�รแข่งขันอย่�งเป็นธรรมกับคู่แข่งขัน โดยไม่แสวงห�ข้อได้
เปรียบท�งธุรกิจท่ีได้ม�อย่�งไม่เป็นธรรม ซ่ึงกรอบก�รดำ�เนินง�นของนโยบ�ยดังกล่�วเป็นไปต�มกฎหม�ยท่ีเกี่ยวข้องและเป็นไป 
ต�มจรรย�บรรณธุรกิจ บริษัทไม่อนุญ�ตให้มีก�รล่วงรู้หรือเก็บรักษ�ข้อมูลคว�มลับท�งธุรกิจของคู่แข่งท�งก�รค้� ละเมิดทรัพย์สิน
ท�งปัญญ�หรือคว�มลับท�งก�รค้� รวมถึงรูปแบบของก�รสมรู้ร่วมคิดใดๆ ที่ขัดแย้งกับกฎหม�ยและกฎระเบียบที่มีอยู่

•   ชุมชนและสังคม
บริษัทให้คว�มสำ�คัญต่อก�รมีส่วนร่วมและคว�มเป็นอยู่ท่ีดีของชุมชนและสังคม โดยให้คว�มร่วมมือแก่ชุมชนและสังคมและ 
หน่วยง�นท�งก�รที่เกี่ยวข้อง เพื่อไม่ให้เกิดร�ยก�รค้�หรือกับคู่ค้�ที่อ�จเป็นอันตร�ยต่อชุมชนและสังคมโดยรวม

4.       การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บรษัิทรณรงค์ให้กรรมก�ร ผูบ้รหิ�ร และพนกัง�นตระหนกัถงึคว�มสำ�คญัของก�รกำ�กบัดแูลก�รดำ�เนนิง�นท่ีดี คว�มโปรง่ใสในก�รดำ�เนนิง�น 

และสร้�งกลไกในก�รรับเรื่องร้องเรียนที่เหม�ะสม และเป็นธรรมสำ�หรับทั้งผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียน

บรษัิทเปิดโอก�สให้บุคคลท่ัวไปส�ม�รถรอ้งเรยีนเม่ือพบพฤตกิรรมของกรรมก�ร ผูบ้รหิ�ร และพนกัง�นท่ีไมเ่หม�ะสมหรอืขัดต่อจรรย�บรรณ
ธุรกิจของบริษัท ได้หล�ยช่องได้แก่

(1)     ผู้จัดก�รต้นสังกัด และ/หรือผู้จัดก�รฝ่�ยทรัพย�กรบุคคล
(2)     กรรมก�รตรวจสอบ Email : Audit.Committee@thaipolyacrylic.com
(3)     ส�ยด่วนรับแจ้งเบ�ะแส (Corporate Whistle Blower) ที่หม�ยเลขโทรศัทพ์ 001-800-11-009-4982 ได้ตลอดเวล�

โดยบริษัทจะรับฟังทุกข้อร้องเรียนอย่�งเสมอภ�ค โปร่งใส เอ�ใจใส่และให้คว�มเป็นธรรมแก่ทุกฝ่�ย มีก�รดำ�เนินก�รที่เหม�ะสม

บริษัทเปิดเผยข้อมูลของบริษัทและงบก�รเงินต่อตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่�งครบถ้วน ถูกต้อง เพียงพอ และทันเวล�  นอกจ�กนี้ 
บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อให้เกิดคว�มโปร่งใสในก�รดำ�เนินธุรกิจ บริษัทจึงได้ถือปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. บริษัทมีเปิดเผยข้อมูลอันเป็นประโยชน์ให้กับนักลงทุน ชุมชน สถ�บันต่�งๆ และผู้สนใจทั่วไปส�ม�รถเข้�ถึงข้อมูลผ่�นท�งเว็ปไซด์
ของบริษัท อีกท้ังบริษัทเปิดโอก�สให้ผู้สนใจส�ม�รถติดต่อโดยตรงถึงกรรมก�รผู้จัดก�ร หรือผู้บริห�รระดับสูง เพื่อรับฟังข้อมูลท่ี
เป็นประโยชน์แก่บริษัท

2. ตระหนักถึงข้อเท็จจริงว่�กรรมก�รบ�งท่�นมีภูมิลำ�เน�ในต่�งประเทศ และอ�จไม่ส�ม�รถเข้�ร่วมก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัท
ได้ทุกครั้ง โดยคณะกรรมก�รบริษัทสนับสนุนให้กรรมก�รทุกท่�นเข้�ร่วมประชุม ในกรณีท่ีมีว�ระก�รประชุมท่ีมีคว�มสำ�คัญ เช่น  
ก�รพิจ�รณ�ก�รลงทุนในโครงก�รขย�ยโรงง�น และก�รพิจ�รณ�อนุมัติงบก�รเงิน  และงบประม�ณประจำ�ปี เป็นต้น

3. เปิดเผยร�ยง�นนโยบ�ยเกี่ยวกับก�รกำ�กับกิจก�รที่ดีและก�รต่อต้�นทุจริตคอรรัปชั่นผ่�นท�งเวบไซด์ของบริษัท
4. บริษัทได้เปิดเผยก�รถือครองหุ้นของกรรมก�รและผู้บริห�รทั้งท�งตรงคือก�รถือหุ้นของกรรมก�รและผู้บริห�รเองและท�งอ้อม เช่น

ก�รถือหุ้นของคู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะของกรรมก�รและผู้บริห�ร โดยแยกออกจ�กกันไว้ในร�ยง�นประจำ�ปี ภ�ยใต้หัวข้อ 
“ก�รถือครองหุ้นของกรรมก�รและผู้บริห�ร” ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

5. บรษัิทมนีโยบ�ยให้กรรมก�รทุกท่�นตอ้งร�ยง�นก�รมสีว่นไดส้ว่นเสยีท่ีมีกบับรษัิทหรอืท่ีค�ดว�่จะมทัีนทีเพือ่ดำ�เนนิก�รพจิ�รณ�และ
เปิดเผยต่อไป

6. บริษัทได้ตระหนักถึงสิทธิของผุ้ถือหุ้นและเพื่อเป็นก�รส่งเสริมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดี บริษัทจึงเปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง
เพื่อพิจ�รณ�บรรจุเป็นว�ระก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้�รับก�รพิจ�รณ�เลือกตั้งเป็นกรรมก�รของบริษัทใน 
ก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2562 เป็นก�รล่วงหน้� โดยบริษัทได้ทำ�ก�รเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีก�รให้สิทธิไว้บนเว็บไซด์
ของบริษัท http://thaipolyacrylic.com
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7. ก�รแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�รอนุมัติค่�สอบบัญชี
ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นจะมีว�ระพิจ�รณ�แต่งตั้งผู้สอบบัญชี  มีก�รระบุชื่อผู้สอบบัญชี  บริษัทที่สังกัด  ใบอนุญ�ตผู้สอบบัญชี  
ประสบก�รณ์คว�มส�ม�รถของผู้สอบบัญชี จำ�นวนปีท่ีสอบบัญชีให้บริษัท รวมถึงประเด็นเกี่ยวกับคว�มเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี
และค่�ตอบแทนผู้สอบบัญชีไว้อย่�งชัดเจน พร้อมกับคว�มเห็นของคณะกรรมก�รบริษัทต�มคำ�แนะนำ�ของคณะกรรมก�รตรวจสอบ

ค่�ตอบแทนผู้สอบบัญชี
บรษัิทจ�่ยค�่ตอบแทนจ�กก�รสอบบัญชีให้แกบ่รษัิทสำ�นกัง�น อวี�ย สำ�หรบัรอบระยะเวล�บัญชีปี 2562 เป็นจำ�นวนเงนิ 1,290,000 บ�ท 
โดยไม่มีค่�บริก�รอื่น ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีมิได้รับค่�ตอบแทนอื่นใดอีกจ�กบริษัท 

2562 2561

ค่�สอบบัญชี 1,290,000 บ�ท 1,290,000 บ�ท

ค่�บริก�รอื่น -0- -0-

รวม 1,290,000 บ�ท 1,290,000 บ�ท

5.      ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5.1    องค์ประกอบของกรรมก�ร

คณะกรรมก�รมีจำ�นวน 9 ท่�น ประกอบไปดว้ยกรรมก�รอิสระ 3  ท่�น (บรษัิทมจีำ�นวนกรรมก�รอิสระไมน่อ้ยกว�่  3  ท่�น และไม่นอ้ย 
กว่�หนึง่ในส�มของจำ�นวนกรรมก�รท้ังหมดของบรษัิท) กรรมก�รบรหิ�ร 3 ท่�น  และกรรมก�รท่ีไม่ใช่กรรมก�รบรหิ�ร  3  ท่�น (ตวัแทนจ�ก 
ผู้ถือหุ้นหลักของบริษัท)

คณะกรรมก�รตรวจสอบแต่งตั้งโดยคณะกรรมก�รบริษัท  ประกอบด้วยสม�ชิก  3  ท่�นและทุกคนเป็นกรรมก�รอิสระ 
คณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทนคัดเลือกโดยคณะกรรมก�รบริษัท ประกอบด้วยสม�ชิก 3 ท่�น  โดยประธ�นคณะกรรมก�รสรรห�

และสม�ชิกอย่�งน้อยอีก 1 ท่�นต้องเป็นกรรมก�รอิสระ  และมีว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งคร�วละ 3 ปี 

5.2    ก�รแบ่งแยกหน้�ที่ระหว่�งประธ�นกรรมก�รและกรรมก�รผู้จัดก�ร
เพ่ือให้มีก�รแบ่งแยกหน้�ท่ีระหว่�งก�รกำ�หนดนโยบ�ยและก�รบริห�รง�นประจำ� รวมท้ังเพื่อให้กรรมก�รส�ม�รถสอดส่องดูแลและ

ประเมินผลก�รบริห�รง�นได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ บริษัทจึงกำ�หนดให้หน้�ท่ีประธ�นกรรมก�รและกรรมก�รผู้จัดก�รแยกออกจ�กกัน  และ
ต้องไม่ดำ�รงตำ�แหน่งโดยบุคคลเดียวกัน ท้ังนี้เพื่อให้ม่ันใจว่�มีก�รถ่วงดุลอำ�น�จอย่�งเหม�ะสม โดยประธ�นกรรมก�รมีบทบ�ทในก�รเป็น 
ผูก้ำ�หนดนโยบ�ย  สว่นกรรมก�รผูจ้ดัก�รมีหน�้ท่ีบรหิ�รง�นประจำ�ของบรษัิท ท้ังนี ้บรษัิทได้ดำ�เนนิก�รแตง่ตัง้ประธ�นกรรมก�รซ่ึงไมไ่ดเ้ป็น
กรรมก�รอสิระต�มท่ีระบุในแนวท�งปฏบัิตขิองตล�ดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย แตไ่ดมี้ก�รเปิดเผยสว่นไดเ้สยีท้ังหมดตอ่คณะกรรมก�รแลว้ 
อย่�งไรกต็�ม คณะกรรมก�รไดม้อบหม�ยให้มีคณะกรรมก�รอิสระหนึง่ท่�นเป็นผูมี้สว่นรว่มในก�รกำ�หนดหัวข้อก�รประชุมของคณะกรรมก�ร

5.3    คุณสมบัติของกรรมก�รบริษัท
1. กรรมก�รบริษัทต้องมีคุณสมบัติที่เหม�ะสม ประกอบด้วยผู้เชี่ยวช�ญในง�นส�ข�ต่�งๆ มีวิสัยทัศน์และคว�มเป็นผู้นำ� มีคว�มรู้ 

คว�มส�ม�รถ มีศุลธรรมจริยธรรม และมีคว�มส�ม�รถในก�รสื่อส�รท่ีดีและทำ�ง�นของตนเองได้เย่ียงมืออ�ชีพ นอกจ�กนี้
กรรมก�รบริษัทแต่ละท่�นจะพึงดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รได้ไม่เกินห้�บริษัทต่อ 1 ท่�นโดยไม่มีข้อยกเว้น

2. กรรมก�รตรวจสอบต้องเป็นกรรมก�รอิสระ มีคุณสมบัติเกี่ยวกับคว�มเป็นอิสระต�มประก�ศตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตก�รดำ�เนินง�นของคณะกรรมก�รตรวจสอบ และอย่�งน้อย 1 คนต้องมีคว�มรู้และประสบก�รณ์ 
เพียงพอที่จะส�ม�รถทำ�หน้�ที่ในก�รสอบท�นคว�มน่�เชื่อถือของงบก�รเงิน

3. กรรมก�รอิสระ ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปต�มข้อกำ�หนดของคณะกรรมก�รตล�ดทุนดังนี้  
• ถอืหุ้นไม่เกนิรอ้ยละ 1 ของจำ�นวนหุ้นท่ีมสีทิธอิอกเสยีงท้ังหมดของบรษัิท บรษัิทใหญ ่บรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม หรอืนติบุิคคล

ที่อ�จมีคว�มขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมก�รถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมก�รอิสระร�ยนั้นๆ ด้วย
• ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมก�รท่ีมีส่วนร่วมในก�รบริห�ร ลูกจ้�ง พนักง�น ท่ีปรึกษ�ท่ีได้เงินเดือนประจำ� หรือผู้มีอำ�น�จ

ควบคุมบริษัท รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอ�จมีคว�มขัดแย้งในส่วนได้เสีย ยกเว้นว่� 
คว�มสัมพันธ์นั้นได้สิ้นสุดลงก่อนวันที่ได้มีก�รแต่งตั้งเป็นกรรมก�รอิสระเป็นระยะเวล�ไม่น้อยกว่�สองปี

• ไม่มีหรือเคยมีคว�มสัมพันธ์ท�งธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอ�จมีคว�มขัดแย้ง  
ในลักษณะที่อ�จเป็นก�รขัดขว�งก�รใช้วิจ�รณญ�ณอย่�งอิสระของตน

• ไมเ่ป็นหรอืไม่เคยเป็นผูส้อบบัญชีของบรษัิท บรษัิทใหญ ่บรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม หรอืนติบุิคคลท่ีอ�จมคีว�มขดัแยง้ และไม่เป็น 
ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ กรรมก�รซึ่งไม่ใช่กรรมก�รอิสระ ผู้บริห�รหรือหุ้นส่วนผู้จัดก�รของสำ�นักง�นสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชี
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อ�จมีคว�มขัดแย้งสังกัดอยู่
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• ไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นผู้ให้บริก�รท�งวิช�ชีพ (รวมถึงก�รเป็นท่ีปรึกษ�ท�งกฎหม�ยหรือท่ีปรึกษ�ท�งก�รเงิน)  ซ่ึงได้รับ 
ค่�บริก�รเกินกว่�สองล้�นบ�ทต่อปีจ�กบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอ�จมีคว�มขัดแย้งใน 
ส่วนได้เสีย ท้ังน้ี ในกรณีท่ีผู้ให้บริก�รท�งวิช�ชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงก�รเป็นผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ กรรมก�รซ่ึงไม่ใช่กรรมก�รอิสระ  
ผู้บริห�ร หรือ หุ้นส่วนผู้จัดก�รของผู้ให้บริก�รท�งวิช�ชีพนั้นด้วย

• ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำ�ให้ไม่ส�ม�รถแสดงคว�มเห็นอย่�งเป็นอิสระเกี่ยวกับก�รดำ�เนินง�นของบริษัท
• ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในบริษัทจดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไม่เกิน 5 แห่ง

5.4    ว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมก�ร
เพื่อให้เป็นไปต�มพระร�ชบัญญัติบริษัทมห�ชนจำ�กัด กำ�หนดให้ทุกปีกรรมก�รจะต้องออกจ�กตำ�แหน่งในอัตร�หนึ่งในส�ม ท้ังนี้

กรรมก�รซึ่งพ้นจ�กตำ�แหน่งนี้อ�จได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ นอกจ�กนี้ บริษัทมีก�รกำ�หนดนโยบ�ยให้กรรมก�รอิสระมีว�ระในก�รดำ�รงตำ�แหน่ง
ไม่เกิน 9 ปีนับจ�กวันแรกที่ได้รับก�รแต่งตั้ง เมื่อครบว�ระ 9 ปีกรรมก�รอิสระอ�จดำ�รงตำ�แหน่งต่อได้ห�กคณะกรรมก�รได้มีก�รทบทวน
อย่�งรอบคอบถึงคว�มอิสระของกรรมก�รอิสระที่ครบว�ระนั้น

5.5    ก�รแต่งตั้งและถอดถอนกรรมก�ร
กรรมก�รบริษัทหนึ่งในส�มจะต้องออกจ�กตำ�แหน่งต�มข้อบังคับของบริษัท อย่�งไรก็ต�ม กรรมก�รบริษัทที่ครบว�ระดำ�รงตำ�แหน่ง 

อ�จไดร้บัก�รพิจ�รณ�เสนอช่ือตอ่ท่ีประชุมผูถ้อืหุ้นเลอืกตัง้เป็นกรรมก�รบรษัิทตอ่เนือ่งได ้ และเมือ่มกีรรมก�รบรษัิทท่�นใดพน้จ�กตำ�แหนง่ 
หรอืมีเหตใุดท่ีกรรมก�รบรษัิทไม่ส�ม�รถอยูไ่ดจ้นครบว�ระให้ผูท่ี้ไดร้บัตำ�แหนง่แทนอยู่ในตำ�แหนง่นัน้เพยีงเท่�ว�ระของกรรมก�รบรษัิทท่ีพน้
จ�กตำ�แหน่งเหลืออยู่

5.6    ก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัท และกรรมก�รชุดย่อย
บริษัทมีก�รกำ�หนดต�ร�งก�รประชุมคณะกรรมก�รทุกชุดไว้เป็นก�รล่วงหน้�ตลอดปี ซ่ึงช่วยให้กรรมก�รจัดสรรและเข้�ร่วมประชุม

ได้อย่�งดี เว้นแต่มีว�ระพิเศษ ประธ�นกรรมก�รหรือกรรมก�รต�มท่ีกฎหม�ยกำ�หนดส�ม�รถเรียกประชุมเพิ่มเติมได้ต�มคว�มจำ�เป็น  
ในก�รประชุมคณะกรรมก�รต้องมีกรรมก�รเข้�ร่วมประชุมไม่น้อยกว่�กึ่งหนึ่งของจำ�นวนกรรมก�รทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม 

คณะกรรมก�รบริษัทมีก�รกำ�หนดก�รประชุมอย่�งน้อย 3 เดือนครั้งต�มข้อบังคับบริษัท และก�รประชุมคณะกรรมก�รตรวจสอบ
กำ�หนดให้มีก�รประชุมอย่�งน้อยปีละ 4 ครั้ง โดยเลข�นุก�รคณะกรรมก�รบริษัท และเลข�นุก�รคณะกรรมก�รตรวจสอบจะส่งหนังสือ 
นดัประชมุพรอ้มระเบียบว�ระและเอกส�รประกอบก�รประชมุ กอ่นก�รประชมุลว่งหน�้อย่�งนอ้ย 7 วนั  เพือ่ให้คณะกรรมก�รไดม้เีวล�ศกึษ�
ข้อมูลอย่�งเพียงพอก่อนก�รเข้�ร่วมประชุมในแต่ละครั้ง

สำ�หรับก�รประชุมคณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทนจะจัดให้มีก�รประชุมอย่�งน้อยปีละ 2 ครั้ง

ร�ยละเอียดก�รเข้�ร่วมประชุมคณะกรรมก�ร และคณะกรรมก�รชุดย่อยต่�งๆ ในปี 2562

รายชื่อ BOARD (9 ท่าน) AC (3 ท่าน) NRC (3 ท่าน) AGM (9 ท่าน) OTHER

จำานวนการประชุมทั้งปี 5 ครั้ง 4 ครั้ง 3 ครั้ง 1 ครั้ง 3 ครั้ง

ดร. เบนจ�มิน เจมส์ แฮร์รีส 5/5 0/1

น�ยท�โมสึ ท�ม�กิ1 0/1

น�งแคโรไลน์ ไพร์เออร์2 1/1

น�ยคริสเตียน โมลเลอร์ ลอร์เซ่น3 1/4 0/1

น�ยสุจิตร  ศรีเวทย์บดี4 5/5 1/1

น�ยรักชัย  สกุลธีระ 5/5 1/1

น�ยอดัม โจน�ธ�น สโลน5 4/4 1/1

ดร. อนุพันธ์  กิจนิจชีวะ 5/5 4/4 1/1

น�ยแจน แดม ปีเตอร์เซ่น 5/5 4/4 3/3 1/1 3/3

น�ยเจษฎ�  ว่องวัฒนะสิน 4/4 2/3 3/3 1/1

น�ยได โอย�มะ6 2/3 3/3 0/1 1/1

น�ยชินยะ  ย�โนะ7 1/1

น�ยม�ร์ติน  เทย์เซ่น8 1/1

อัตร�ก�รเข้�ร่วมประชุมโดยเฉลี่ย 89% 91% 100% 67% 100%
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1   น�ยท�โมสึ ท�ม�กิ ได้ล�ออกจ�กตำ�แหน่งกรรมก�รบริห�ร มีผลตั้งแต่วันที่ 21 มีน�คม 2562
2   น�งแคโรไลน์ ไพร์เออร์ ได้ล�ออกจ�กตำ�แหน่งกรรมก�รที่ไม่ใช่กรรมก�รบริห�ร และคณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 
    21 มีน�คม 2562
3   น�ยคริสเตียน โมลเล่อร์ ลอร์เซ่น ได้ล�ออกจ�กตำ�แหน่งกรรมก�รที่ไม่ใช่กรรมก�รบริห�ร มีผลตั้งแต่วันที่ 8 สิงห�คม 2562
4   น�ยสุจิตร ศรีเวทย์บดี ได้ล�ออกจ�กตำ�แหน่งรองประธ�นกรรมก�ร มีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิก�ยน 2562
5   น�ยอดัม โจน�ธ�น สโลน เข้�รับตำ�แหน่งกรรมก�รที่ไม่ใช่กรรมก�รบริห�ร มีผลตั้งแต่วันที่ 21 มีน�คม 2562
6  น�ยได โอย�มะ เข้�รับตำ�แหน่งกรรมก�รท่ีไม่ใช่กรรมก�รบริห�ร และเป็นสม�ชิกคณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน มีผลต้ังแต่วันท่ี  

                    21 มีน�คม 2562
7   น�ยชินยะ ย�โนะ เข้�รับตำ�แหน่งกรรมก�รบริห�ร มีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิก�ยน 2562
8   น�ยม�ร์ติน เทย์เซ่น เข้�รับตำ�แหน่งกรรมก�รที่ไม่ใช่กรรมก�รบริห�รง�น มีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิก�ยน 2562

5.7     ค่�ตอบแทนกรรมก�ร
บริษัทมีนโยบ�ยในก�รจ่�ยค่�ตอบแทนกรรมก�ร ท้ังในส่วนของค่�ตอบแทนกรรมก�รร�ยปี และค่�เบ้ียประชุมต่อครั้งท่ีเข้�ประชุม

เฉพ�ะกรรมก�รอิสระของบริษัทที่มีอยู่จำ�นวน 3 ท่�นเท่�นั้น โดยค่�ตอบแทนกรรมก�รจะเป็นไปต�มอัตร�ที่กำ�หนดไว้ในแต่ละปีต�มที่ได้รับ
อนุมัติจ�กที่ประชุมผู้ถือหุ้น

สำ�หรับกรรมก�รท่�นอ่ืนท่ีไม่ใช่กรรมก�รอิสระ แต่ได้รับก�รคัดเลือกและแต่งตั้งจ�กผู้บริห�รของบริษัท หรือกรรมก�รตัวแทนของ 
ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ที่ได้รับค่�ตอบแทนและผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นจ�กก�รจ้�งง�นของบริษัท หรือจ�กตัวแทนผู้ถือหุ้นใหญ่แล้ว จะไม่ได้รับ
ค่�ตอบแทนกรรมก�ร หรือเบี้ยประชุมกรรมก�รแต่อย่�งใด 

ค่�ตอบแทนกรรมก�รและค่�เบี้ยประชุมในปี 2562 (บ�ท)

รายชื่อ ตำาแหน่ง
ค่าตอบแทน

กรรมการอิสระ
ค่าเบี้ยประชุม

รวม

ดร. อนุพันธ์  กิจนิจชีวะ กรรมก�รอิสระ 437,000.00 100,000.00

ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ

น�ยแจน แดม ปีเตอร์เซ่น กรรมก�รอิสระ 437,000.00 138,000.00

กรรมก�รตรวจสอบ

ประธ�นกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน

น�ยเจษฎ� ว่องวัฒนะสิน1 กรรมก�รอิสระ 374,742.47 80,000.00

กรรมก�รตรวจสอบ

กรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน
1   น�ยเจษฎ� ว่องวัฒนะสิน เข้�รับตำ�แหน่งกรรมก�รอิสระ กรรมก�รตรวจสอบ และกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 22 กุมภ�พันธ์ 2562

5.8    ก�รสรรห�กรรมก�รและแต่งตั้งกรรมก�ร
คณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค�่ตอบแทนจะพจิ�รณ�บุคคลท่ีมีคว�มรูค้ว�มส�ม�รถและประสบก�รณท่ี์เกีย่วข้อง หลงัจ�กพจิ�รณ�

ประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�นแล้วคณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทนเสนอผู้ท่ีเห็นว่�เหม�ะสมต่อคณะกรรมก�รบริษัท เพื่อขออนุมัติ
ก่อนนำ�เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติจ�กที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หลักเกณฑ์และวิธีก�รแต่งตั้งกรรมก�ร
1)   ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2)   ในก�รเลอืกกรรมก�ร  อ�จใช้วธิอีอกเสยีงลงคะแนนเลอืกกรรมก�รเป็นร�ยบุคคลคร�วละคน หรอืคร�วหล�ยคนรวมกนัเป็นคณะ
    หรือด้วยวิธีก�รอื่นใดก็ต�มแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร  แต่ในก�รลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มี
    ต�มข้อ 1) ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด หรือคณะใดม�กน้อยเพียงใดไม่ได้ 
3)  ก�รออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมก�รให้ใช้เสียงข้�งม�ก  ห�กมีคะแนนเสียงเท่�กันให้ผู้เป็นประธ�นเป็นผู้ออกเสียงชี้ข�ด
     ต�มข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 และ 50 ให้กรรมก�รออกจ�กตำ�แหน่ง 1 ใน 3 ในก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปีทุกครั้ง
    กรรมก�รที่จะต้องออกต�มว�ระนั้นเป็นผู้ที่อยู่ในตำ�แหน่งน�นที่สุด ให้ประธ�นในที่ประชุมร้องขอให้เลือกตั้งกรรมก�รใหม่จนกว
    ตำ�แหน่งกรรมก�รจะว่�งลง   
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5.9    ก�รปฐมนิเทศกรรมก�ร
คณะกรรมก�รบรษัิทกำ�หนดให้มีก�รปฐมนเิทศกรรมก�รใหมทุ่กคน  เพือ่สร�้งคว�มรูค้ว�มเข้�ใจในธรุกจิ รวมถงึก�รดำ�เนนิง�นด�้นต�่งๆ 

ของบริษัท เช่น โครงสร้�งทุน  ผู้ถือหุ้น  ผลก�รดำ�เนินง�น  ข้อมูลระบบต่�งๆ รวมถึงกฎหม�ยและกฎเกณฑ์ต่�งๆ ที่เป็นประโยชน์สำ�หรับ
ก�รเป็นกรรมก�ร  เพือ่เตรยีมคว�มพรอ้มในก�รปฏบัิตหิน�้ท่ีกรรมก�ร  มนีโยบ�ยท่ีจะเสรมิสร�้งคว�มรูมุ้มมองใหม่ๆ  ให้กบักรรมก�รทุกคน  
เพื่อให้กรรมก�รส�ม�รถเข้�รับตำ�แหน่งหน้�ที่ได้เร็วที่สุดอย่�งมีประสิทธิภ�พ

5.10   แผนก�รสืบทอดตำ�แหน่ง
คณะกรรมก�รได้กำ�หนดแผนในก�รทดแทนตำ�แหน่งง�น (Succession Plan) ในระดับบริห�รและตำ�แหน่งง�นในส�ยง�นหลัก  โดย

พิจ�รณ�ผลก�รปฏบัิตงิ�น ศกัยภ�พและคว�มพรอ้มของแตล่ะบุคคลเป็นหลกั  ท้ังนี ้บรษัิทจดัให้มีก�รเตรยีมคว�มพรอ้มสำ�หรบับุคคลท่ีเป็น 
Successor ในก�รพัฒน�คว�มรู้  คว�มส�ม�รถและทักษะที่จำ�เป็นต�มตำ�แหน่งง�น  เพื่อสืบทอดตำ�แหน่งสำ�คัญในอน�คต  

5.11   ก�รพัฒน�กรรมก�ร
คณะกรรมก�รบรษัิทมีนโยบ�ยในก�รสง่เสรมิและอำ�นวยคว�มสะดวกให้มีก�รฝกึอบรมและให้คว�มรูแ้กก่รรมก�ร เพือ่ให้มกี�รปรบัปรงุ

และปฏบัิตงิ�นอย่�งตอ่เนือ่ง ท้ังหลกัสตูรก�รอบรมภ�ยในและภ�ยนอกองคก์ร โดยคณะกรรมก�รทุกคนตอ้งไดร้บัก�รฝกึอบรม  เพ่ือให้เข้�ใจ
ก�รปฏิบัติหน้�ที่ฐ�นะกรรมก�รบริษัท 

รายชื่อ วันที่อบรม เรื่องที่อบรม จากสถาบัน

น�ยอดัม โจน�ธ�น สโลน 11 มีน�คม 2562 Director Accreditation Program 
(DAP) class 158/2019

สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย

5.12   ก�รประเมินตนเองของคณะกรรมก�ร
คณะกรรมก�รได้มีก�รประเมินผลตนเองของกรรมก�รท้ังคณะสำ�หรับก�รปฏิบัติง�นต�มแนวท�งกำ�กับดูแลกิจก�รของบริษัท 

จดทะเบียนทีก่ำ�หนดโดยตล�ดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ�กผลก�รประเมินภ�พรวมป ี2562 สรุปว�่คณะกรรมก�รบริษทัปฏิบตัิหน้�ทีเ่ป็น
ไปต�มคว�มรับผิดชอบที่กำ�หนดไว้ด้วยคะแนน 4.2 คะแนนจ�ก 5 คะแนนเต็ม คิดเป็นร้อยละ 84 (ปี 2561 -  4.5 คะแนนจ�ก 5 คะแนนเต็ม)

คณะกรรมก�รตรวจสอบปฏิบัติง�นครบถ้วนต�มกฎบัตรของคณะกรรมก�รตรวจสอบและเป็นไปต�มข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยว่�ด้วยเรื่องคุณสมบัติและหน้�ที่คว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รตรวจสอบ

ผลจ�กก�รประเมินจะนำ�ไปใช้ในก�รว�งแผนพัฒน�และปรับปรุงบทบ�ทและคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�ร

5.13   ก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยง
คณะกรรมก�รจัดให้มีระบบบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยงในทุกหน่วยง�นของบริษัท เพื่อป้องกันและจัดก�รคว�มเสี่ยงต�มท่ีกำ�หนดไว้ใน

แผนก�รจัดก�ร พร้อมท้ังจัดให้มีระบบก�รติดต�มและประเมินผลก�รบริห�รจัดก�รคว�มเส่ียง คณะกรรมก�รจึงได้มอบหม�ยให้คณะกรรมก�รตรวจสอบ 
เป็นผูม้หีน�้ท่ีกำ�กบัดแูล ตดิต�มและตรวจสอบก�รบรหิ�รจดัก�รคว�มเสีย่งต�มท่ีกำ�หนด เพือ่ให้ม่ันใจว�่บรษัิทมีก�รดำ�เนนิก�รด้�นก�รบรหิ�ร
จัดก�รคว�มเสี่ยงอย่�งเพียงพอและเหม�ะสม

คณะกรรมก�รตรวจสอบไดพ้จิ�รณ�แนวท�งก�รบรหิ�รคว�มเสีย่งรว่มกบัฝ�่ยจดัก�รและผูต้รวจสอบภ�ยใน และมีคว�มเห็นว�่บรษัิท
มีก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยงที่เพียงพอและเหม�ะสม

  
5.14  ก�รดูแลเรื่องก�รใช้ข้อมูลภ�ยใน

ก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลวงในนั้นผิดกฎหม�ยและผิดจรรย�บรรณ ก�รใช้ข้อมูลภ�ยในที่ยังไม่ได้มีก�รเปิดเผยต่อส�ธ�รณะ
เพื่อแสวงห�ผลประโยชน์ต่อตนเองญ�ติมิตรและเพื่อนร่วมธุรกิจเป็นก�รกระทำ�ท่ีผิดกฎหม�ยท่ีเกี่ยวกับหลักทรัพย์และผิดจรรย�บรรณ ซ่ึง
บริษัทได้กำ�หนดเป็นนโยบ�ยโดยมีข้อห้�มมิให้กรรมก�ร ผู้บริห�ร พนักง�นทุกระดับชั้น รวมทั้งคนในครอบครัว ทำ�ก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์
ของบรษัิทโดยอ�ศยั หรอืใชข้้อมลูของบรษัิทท่ียังไมไ่ดเ้ป็นข้อมูลส�ธ�รณะ หรอืเป็นข้อมลูของบรษัิทท่ีมสี�ระสำ�คัญท่ียังไมไ่ดมี้ก�รเปิดเผยตอ่
ส�ธ�รณะ โดยมีเจตน�ที่จะให้ข้อมูลดังกล่�วไม่ว่�จะท�งตรงหรือท�งอ้อม ในก�รซื้อหรือข�ยหลักทรัพย์ของบริษัท หรือ บริษัทที่เกี่ยวโยงกัน 
โดยอ�จกระทำ�ก�รซ้ือหรือข�ยด้วยตนเองหรือผ่�นให้ผู้อ่ืนซ้ือหรือข�ยในน�มของตนก็ต�ม ถือว่�เป็นก�รกระทำ�ท่ีผิดกฎหม�ยและผิดต�ม 
ข้อห้�มของบริษัทอย่�งร้�ยแรง
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ก�รดูแลเรื่องก�รใช้ข้อมูลภ�ยใน
บรษัิทไดป้ระก�ศเป็นนโยบ�ยตัง้แตปี่ 2539  ในก�รให้ผูบ้รหิ�รรวมท้ังพนกัง�นของบรษัิทยึดถอืกฎข้อบังคบัว�่ดว้ยเรือ่ง “จรรย�บรรณ

ในก�รทำ�ง�น” หรือที่เรียกว่� “Business Ethic” พนักง�นจะต้องปฏิบัติต�มคำ�สั่ง และข้อควรปฏิบัติที่บริษัทจัดทำ�ขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวท�งใน
ก�รจำ�แนกประเภทเอกส�ร ก�รจัดก�รระบบเอกส�ร และข้อมูลท�งอีเลคโทรนิคส์ พนักง�นทุกคนจะต้องรับผิดชอบในก�รเรียนรู้เพื่อทำ� 
คว�มเข้�ใจต่อคำ�สั่งที่บังคับใช้  ข้อมูลที่จัดทำ�ขึ้นภ�ยในกลุ่มบริษัทถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทที่พนักง�นไม่ส�ม�รถนำ�ไปเผยแพร่แก่บุคคล
ภ�ยนอก (เว้นแตก่รณท่ีีตอ้งแสดงเอกส�รต�มท่ีกฎหม�ยกำ�หนด)  โดยไมไ่ดร้บัอนญุ�ตจ�กผูมี้อำ�น�จโดยตรงพนกัง�นจะตอ้งปฏบัิตติ�มคำ�สัง่ 
พนักง�นจะต้องไม่นำ�ข้อมูลคว�มลับที่ได้รับจ�กก�รทำ�ง�นในฐ�นะพนักง�นไปใช้เพื่อแสวงห�ผลประโยชน์ส่วนบุคคล

5.15   นโยบ�ยต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัทมุ่งม่ันและส่งเสริมในก�รประกอบกิจก�รด้วยคว�มเป็นธรรม ยึดหลักจริยธรรม และก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดี เพื่อสร้�ง 

คว�มยั่งยืน คว�มรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่�งต่อเนื่อง
เม่ือวันท่ี 9 ตุล�คม 2558 บริษัทได้กำ�หนด “นโยบ�ยก�รต่อต้�นก�รคอร์รัปช่ัน” ซ่ึงบังคับใช้กับพนักง�นทุกคนและตัวแทนของ

บริษัททั่วโลก นโยบ�ยดังกล่�วกำ�หนดเกี่ยวกับก�รห้�มมิให้เสนอหรือสัญญ�ว่�จะชำ�ระเงินหรือโอนผลประโยชน์อื่นใด (ซึ่งรวมถึงก�รบริก�ร   
ก�รให้ของขวัญ ก�รรับรองให้กับเจ้�หน้�ท่ีของรัฐหรือหน่วยง�นอ่ืนๆ)  โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ได้รับหรือคงไว้ซ่ึงผลประโยชน์ท�งธุรกิจท่ี 
ไม่เหม�ะสม โดยรวมถึงก�รจ่�ยชำ�ระเงินหรือโอนผลประโยชน์ผ่�นบุคคลที่ส�ม

ท้ังนี้ คณะกรรมก�รบริษัทได้มีมติอนุมัติในก�รประก�ศเจตน�รมย์เข้�ร่วมเป็นสม�ชิกแนวร่วมปฏิบัติของภ�คเอกส�รไทยในก�ร 
ต่อต้�นคอร์รัปชั่น  
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ความรับผิดชอบต่อสังคม

บรษัิท ไทยโพลอีะครลิคิ จำ�กดั (มห�ชน) มนีโยบ�ยและคว�มมุง่ม่ันในก�รประกอบกจิก�รดว้ยคว�มเป็นธรรมต�มหลกัก�รกำ�กบัดแูลกจิก�รท่ีด ี
และสง่เสรมิให้พนกัง�นบรษัิทเค�รพกฎหม�ยและยึดม่ันในจรยิธรรม จรรย�บรรณ  มคีว�มรบัผดิชอบต่อคว�มปลอดภยัในก�รทำ�ง�นของตนเองและ
ของเพื่อนร่วมง�น และรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และรักษ�สิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน ซึ่งบริษัทได้กำ�หนดนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รของบริษัทใน
ทิศท�งเดยีวกนักบัท่ีตล�ดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยกำ�หนดในปี 2549  โดยไดแ้บ่งหมวดหมู่ออกเป็น 5 หมวด   ส�ม�รถดูร�ยละเอียดท่ีครอบคลมุ
ทุกเรื่องดังกล่�วในหัวข้อ “ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี”

รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคม
1. ก�รประกอบกิจก�รด้วยคว�มเป็นธรรม

คณะกรรมก�รบริษัทยึดมั่นในหน้�ท่ีและคว�มรับผิดชอบในก�รกำ�กับดูแลกิจก�รให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นบริษัท พร้อมๆกับ
สร้�งคว�มเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  รวมทั้งก�รตอบสนองคว�มต้องก�รของผู้บริโภคลูกค้�ด้วยก�รผลิตสินค้�ที่ดีมีคุณภ�พและปลอดภัยใน
ก�รใชง้�น แม้แต่ในก�รแข่งขันท�งก�รค�้บรษัิทก็ไดก้ำ�หนดนโยบ�ยในก�รด�้นก�รแข่งขันอย่�งเป็นธรรม (Fairness competition)  โดยให้ผูบ้รหิ�ร
และพนักง�นปฎิบัติต�มหลักจริยธรรมท�งธุรกิจของบริษัท (Company’s Business Ethics / Code of Conducts) อย่�งเคร่งครัด หลักจริยธรรม 
ดังกล่�วนี้พนักง�นทุกท่�นผ่�นก�รอบรมและลงน�มรับทร�บในก�รปฎิบัตินับตั้งแต่วันแรกที่เริ่มทำ�ง�นกับบริษัท

2. ก�รเค�รพต่อสิทธิมนุษยชนและก�รปฎิบัติต่อเพื่อนร่วมง�นอย่�งเป็นธรรม
คณะกรรมก�รบรษัิทตลอดจนผูบ้รหิ�รตระหนกัถงึคว�มสำ�คญัของบุคล�กรทุกท่�น  โดยยอมรบัและเค�รพคว�มแตกต�่งของพนกัง�น

ไม่ว่�ในเรื่องเพศ หรือข้อจำ�กัดใดๆของพนักง�นแต่ละท่�นย่อมท่ีบริษัทจะพิจ�รณ�เพียงสิทธิมนุษยชนท่ีทุกท่�นจะต้องได้รับก�รปฎิบัติจ�กบริษัท
เท่�เทียมกัน โดยผู้บังคับบัญช�จะต้องเค�รพสิทธิมนุษยชนและให้เกียรติและคว�มเป็นธรรมแก่ผู้ใต้บังคับบัญช�อย่�งเสมอภ�ค  ไม่ปะปนเรื่องเพศ
ม�เป็นส่วนสำ�คัญในก�รพิจ�รณ�คว�มดีคว�มชอบแต่ต้องพิจ�รณ�ต�มผลก�รปฎิบัติง�นคว�มรับผิดชอบต่อหน้�ที่เป็นสำ�คัญ หลักเกณฑ์ดังกล่�ว
บริษัทได้ยึดถือเป็นหลักปฎิบัติ หรือ Code of Conducts และ Compliance Practices  ซึ่งพนักง�นทุกระดับชั้นผ่�นก�รอบรมและรับทร�บแล้ว

นอกจ�กนีบ้รษัิทยังกำ�หนดให้ผูบ้รหิ�รให้คว�มเท่�เทียมและคว�มเปน็ธรรมกบัพนกัง�นทุกระดบัช้ันในก�รเปิดโอก�สท่ีให้พนกัง�นท่ีมี
คว�มรูค้ว�มส�ม�รถไดร้บัก�รพฒัน�ทักษะในก�รทำ�ง�นต�มหลกัเกณฑ์ท่ีตอ้งพจิ�รณ�จ�กพืน้ฐ�นคว�มส�ม�รถของบุคคลท่ีเหม�ะสมกบัคณุสมบัติ
ของหน้�ที่ตำ�แหน่งในง�นนั้นๆ  โดยไม่มีก�รพิจ�รณ�จ�กปัจจัยอื่นที่ไม่พึงอยู่ในเกณฑ์พิจ�รณ�แต่อย่�งใด

สำ�หรับในปีท่ีผ่�นม�บริษัทได้รณรงค์โปรแกรมก�รฝึกอบรมเพิ่มเสริมทักษะในก�รทำ�ง�น โดยเปิดโอก�สให้พนักง�นท่ีประสงค์จะได้
รับก�รฝึกอบรมก�รทำ�ง�นในด้�นอื่นที่อ�จเป็นง�นที่แตกต่�งจ�กหน้�ที่คว�มรับผิดชอบที่มีอยู่เดิม  ปร�กฎว่�มีพนักง�นจำ�นวนม�กได้ลงทะเบียน
แสดงคว�มประสงค์เข้�รับก�รอบรมง�นในตำ�แหน่งหน้�ที่ที่แตกต่�งจ�กที่ทำ�อยู่ อ�ทิเช่น จ�กตำ�แหน่ง ”พนักง�นตรวจนับสินค้�” ม�ฝึกอบรมง�น
ในหน้�ที่ “พนักง�นตรวจสอบคุณภ�พ” เป็นต้น  นับเป็นกิจกรรมเสริมทักษะง�นที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อตัวพนักง�นเอง และต่อบริษัทด้วยเช่นกัน

3. คว�มรับผิดชอบต่อคว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�น
บริษัทถือเป็นนโยบ�ยสูงสุดที่กรรมก�ร ผู้บริห�ร และพนักง�นทุกระดับชั้นของบริษัทจะต้องให้คว�มสำ�คัญและมีพันธกิจในก�รดำ�เนิน

กิจก�รให้ทุกคนมีคว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�นต่อตนเองและเพื่อนร่วมง�นทุกท่�น ก�รมีจิตสำ�นึกตลอดเวล�ในก�รระแวดระวัง ประเมินขั้นตอนใน
ก�รปฎิบัติหน้�ท่ีท่ีตนเองจะทำ�ง�นหรือใช้ผู้อ่ืนไปปฎิบัติง�นว่�มีคว�มเสี่ยงอะไรในแต่ละข้ันตอนของก�รทำ�ง�นนั้นๆหรือไม่อย่�งไร ก�รเอ�ใจใส่ 
ดูแลพนักง�นท่ีตนกำ�กับดูแล โดยเฉพ�ะพนักง�นใหม่ท่ีมีอ�ยุง�นไม่เกินหนึ่งปีจะต้องได้รับก�รฝึกฝนให้เกิดคว�มชำ�น�ญในก�รทำ�ง�นให้เกิด 
คว�มปลอดภยัเสยีกอ่น รวมท้ังก�รตรวจสถ�นท่ีสม่ำ�เสมอ  เพ่ือให้แนใ่จไดว้�่ไดต้รวจถีถ่ว้นแลว้ว�่อุปกรณเ์ครือ่งมอืในก�รทำ�ง�นทุกช้ินอยู่ในตำ�แหนง่
และในสภ�พใช้ง�นได้ดี มีคว�มปลอดภัยและไม่เป็นอุปสรรคในก�รทำ�ง�นให้ปลอดภัยจ�กส�หตุที่ไม่ได้ค�ดคิดม�ก่อน

4. ก�รดูแลรักษ�สิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน
เช่นเดยีวกบันโยบ�ยและพนัธกจิท่ีกรรมก�รบรษัิทไดใ้ห้คว�มสำ�คญัในเรือ่งของคว�มปลอดภยัในก�รทำ�ง�นแลว้  บรษัิทยงัถอืก�รดแูล

สขุอน�มยัและก�รดแูลรกัษ�สิง่แวดลอ้มแบบย่ังยืนเป็นสว่นหนึง่ในนโยบ�ยบรษัิทท่ีรวมเอ�ไวด้ว้ยกนั  โดยเรยีกรวมกนัเป็น “นโยบ�ยคว�มปลอดภยั
ในก�รทำ�ง�น อ�ชีวอน�มัยและสิ่งแวดล้อม” หรือเรียกชื่อย่อในภ�ษ�อังกฤษว่� “SHE Policy” (Safety Healthy & Environment Policy)

บรษัิทให้คว�มใสใ่จกบัเพือ่นบ้�นอย่�งสม่ำ�เสมอ  คอยสอดสอ่งดแูลไมใ่ห้เกดิเหตเุดอืดรอ้นรำ�ค�ญแกเ่พือ่นบ้�นและชุมชนบรเิวณโดยรอบ 
อีกทั้งยังจัดให้มีกิจกรรมให้คว�มรู้แก่นักเรียนในโรงเรียนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงอย่�งต่อเนื่อง
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5. ก�รร่วมพัฒน�ชุมชนและสังคม
บรษัิทยังคงดำ�เนนิธรุกจิท่ีเป็นประโยชนต์อ่เศรษฐกจิ สงัคมและชุมชนท่ีบรษัิทตัง้อยู่ โดยเฉพ�ะอย่�งยิง่ก�รเพิม่โอก�สในก�รศกึษ�และ

พฒัน�ศกัยภ�พของเย�วชนท้ังด�้นกฬี�  ก�รสรรคส์ร�้งนวตักรรม  วทิย�ศ�สตรแ์ละเทคโนโลยี  รวมถงึก�รรว่มมอืกบัชุมชนและหนว่ยง�นร�ชก�ร
ในก�รป้องกันก�รดำ�เนินก�รใดๆ ที่อ�จเป็นอันตร�ยหรืออ�จส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ตลอดระยะเวล�กว�่สองทศวรรษของก�รดำ�เนนิธรุกจิในเขตกระทุ่มลม้ จงัหวดันครปฐม บรษัิทไดผ้ลติสนิค�้ท่ีมคีณุภ�พด ี มีก�รจำ�หน�่ย
ท้ังในประเทศและต�่งประเทศสร�้งร�ยไดแ้ละใช้แรงง�นไทยกว่� 300 คน ทุกปีผูบ้รหิ�รและพนกัง�นมีบทบ�ทสำ�คญัในก�รทำ�กจิกรรมเพ่ือสงัคมและ
ชุมชนในด�้นต�่ง ๆ  เช่น มอบทุนก�รศกึษ� และก�รพฒัน�ศกัยภ�พสำ�หรบันกัเรยีนท่ีมีปัญห�ด�้นก�รเงนิ  ก�รสนบัสนนุกจิกรรมกฬี� ก�รประกวด
คว�มคดิรเิริม่และนวตักรรมท�งวทิย�ศ�สตรแ์ละเทคโนโลยี  และก�รรว่มมือกบัหนว่ยง�นของรฐัในก�รป้องกนัก�รใช้แรงง�นและเดก็จ�กย�เสพตดิ

นโยบายความปลอดภัยในการทำางาน อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมของบริษัท
บรษัิทถอืว่�ง�นด�้นคว�มปลอดภยั  อ�ชีวอน�มยัและสิง่แวดลอ้มเป็นสว่นหนึง่ของธรุกจิ และเป็นคว�มรบัผดิชอบท่ีมตีอ่สงัคม จงึไดก้ำ�หนด

นโยบ�ยเพื่อนำ�สู่ก�รปฏิบัติดังต่อไปนี้
1. ปฏิบัติต�มกฎหม�ย ข้อกำ�หนด ท่ีประก�ศใช้อยู่ท้ังในปัจจุบันและอน�คต รวมถึงพันธสัญญ�ท่ีต้องปฏิบัติดำ�เนินก�รพัฒน�ระบบ 

ก�รจัดก�รอ�ชีวอน�มัยและคว�มปลอดภัยต�มม�ตรฐ�น มอก. 18001 ระบบก�รจัดก�รสิ่งแวดล้อม ISO14001 และหลักปฏิบัติของ
กลุ่มธุรกิจ โดยนำ�กฎเกณฑ์ข้อกำ�หนดม�จัดทำ�เป็นม�ตรฐ�นขั้นต่ำ�ในก�รดำ�เนินง�น

2. บรหิ�รคว�มเสีย่งและโอก�สในก�รป้องกนัและควบคมุอันตร�ย  ก�รบ�ดเจบ็  โรคจ�กก�รทำ�ง�น มลพิษด�้นสิง่แวดลอ้ม และหลกีเลีย่ง 
คว�มเสี่ยงที่อ�จมีผลกระทบต่อพนักง�น และผู้มีส่วนได้เสีย

3. มุ่งมั่นต่อก�รปกป้องสิ่งแวดล้อม รวมถึงก�รป้องกันมลพิษ และมุ่งมั่นในก�รปกป้องและป้องกันฯ ท่ีเกี่ยวข้องกับบริบทขององค์กร  
รวมถึงก�รป้องกันก�รบ�ดเจ็บและก�รเจ็บป่วยจ�กก�รทำ�ง�นต�มวัตถุประสงค์เป้�หม�ย

4. ปฏิบัติต�มม�ตรฐ�นในก�รท้ิงหรือกำ�จัดของเสีย และจะลดของเสียให้มีปริม�ณน้อยท่ีสุด รวมถึงใช้ทรัพย�กร พลังง�น น้ำ�อย่�งมี
ประสิทธิภ�พต�มวัตถุประสงค์และเป้�หม�ย

5. จดัให้มีม�ตรฐ�นคว�มปลอดภยั อ�ชีวอน�มยัและสิง่แวดลอ้มสำ�หรบัผูร้บัเหม�และ/หรอืผูม้�ตดิตอ่โดยดำ�เนนิก�รภ�ยใตน้โยบ�ยและ
กฎระเบียบขององค์กร

6. ให้คว�มรว่มมือและดำ�เนนิก�รเผยแพรข้่อมูลข่�วส�รและนโยบ�ยถงึพนกัง�น ผูมี้สว่นไดเ้สยี บุคคลภ�ยนอกท้ังภ�คร�ชก�รและเอกชน
7. จัดให้มีก�รพิจ�รณ�ผลง�นด้�นคว�มร่วมมือในก�รปฏิบัติต�มกฎระเบียบคว�มปลอดภัย อ�ชีวอน�มัยและสิ่งแวดล้อม โดยถือเป็น

หัวข้อหลักในก�รประเมินผลง�นประจำ�ปีของพนักง�นทุคน
8. กำ�หนดหน�้ท่ีคว�มรบัผิดชอบด�้นคว�มปลอดภยั อ�ชีวอน�มยัและสิง่แวดลอ้ม  ให้ถอืเป็นคว�มรบัผดิชอบของผูบ้รหิ�รและพนกัง�น

ทุกคนทั้งในเวล�ทำ�ง�นและนอกเวล�ทำ�ง�น
9. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒน�คว�มรู้คว�มส�ม�รถ โดยจัดก�รฝึกอบรมให้คว�มรู้และปลูกฝังจิตสำ�นึก
10. ยึดมั่นต่อคว�มรับผิดชอบในก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์  จะต้องมีคว�มปลอดภัยต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมตลอดวงจรอ�ยุของผลิตภัณฑ์
11. จัดสรรทรัพย�กรที่จำ�เป็นอย่�งเหม�ะสม  เพื่อให้ก�รดำ�เนินง�นสอดคล้องกับนโยบ�ย วัตถุประสงค์และเป้�หม�ย
12. พัฒน�และปรับปรุงอย่�งต่อเนื่องในด้�นคว�มปลอดภัย อ�ชีวอน�มัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับสมรรถนะ   

ก�รบรหิ�รด�้นคว�มปลอดภยั สขุภ�พและสิง่แวดลอ้มของบรษัิทอยู่ภ�ยใตก้�รกำ�กบัดแูลของคณะกรรมก�รคว�มปลอดภยั อ�ชีวอน�มัยและ
สิง่แวดลอ้มในก�รทำ�ง�น  ซ่ึงไดร้บัมอบหม�ยให้ทำ�หน�้ท่ีกำ�กบัดแูล  กำ�หนดนโยบ�ย วตัถปุระสงคแ์ละเป้�หม�ย  รวมถงึจดัทำ�แผนก�รปรับปรงุง�น 
ประจำ�ปีอย่�งต่อเนื่อง และติดต�มประเมินผล
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บริษัทได้รับก�รรับรองม�ตรฐ�นต่�งๆ ดังนี้

ใบรับรอง / เกียรติบัตร ออกให้โดยสถาบัน ปีที่ได้รับการรับรอง

ISO 9001:2015 (Quality System) TUV NORD 15 สิงห�คม 2561

TIS 18001:2554 (Safety System) MASCI 25 สิงห�คม 2560

ISO 14001:2015 (Environment System) TUV NORD   7 ธันว�คม 2561

Anti-Corruption Policy Thailand Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC) 21 พฤศจิก�ยน 2560

ผลก�รดำ�เนินง�นด้�นคว�มปลอดภัยต�มเป้�หม�ยในรอบปี 2562

เหตุการณ์ จำานวน

ก�รบ�ดเจ็บถึงข้ั้นหยุดง�น 1-3 วัน 0 ร�ย

ก�รบ�ดเจ็บถึงขั้นหยุดง�น ตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป 0 ร�ย

เหตุก�รณ์เพลิงไหม้ 0 ครั้ง

เหตุก�รณ์ส�รเคมีรั่วไหลออกนอกโรงง�น 0 ครั้ง

โครงการสำาคัญของชุมชนและสังคม  และความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ปี 2562

ก�รตรวจวัดด้�นอ�ชีวอน�มัย และสภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�นและสิ่งแวดล้อมภ�ยนอก
บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำ�กัด (มห�ชน) ได้ดำ�เนินก�รตรวจวัดสภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�นประจำ�ปี 2562 เพื่อเฝ้�ระวังปัญห�ด้�น 

อ�ชีวอน�มัยให้กับพนักง�น และปัญห�สิ่งแวดล้อมภ�ยนอกบริษัทฯ 
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11 มกร�คม 2562
บรษัิท ไทยโพลอีะครลิคิ จำ�กดั (มห�ชน) ไดม้อบทุนก�รศกึษ�ให้

กบันกัเรยีนในระดบัชัน้อนบุ�ลถงึมัธยมศกึษ�ตอนตน้ และถ�่ยรปูรว่มกบั 
ผอ.สญชัย รัศมีแจ่ม โรงเรียนบ้�นกระทุ่มล้ม เน่ืองในโอก�สวันเด็กแห่งช�ติ

11 กุมภ�พันธ์ 2562 
เลีย้งอ�ห�รว�่งให้กับเด็กด้อยโอก�สในระดับช้ันเตรียมอนุบ�ลและ

อนุบ�ล  ณ  มูลนิธิเด็ก บ้�นเด็กส�นรัก และเด็กท�นตะวัน ตำ�บลกระทุ่มล้ม 
อำ�เภอส�มพร�น จังหวัดนครปฐม

22 กุมภ�พันธ์ 2562
กจิกรรมรณรงคก์�รสวมหมวกนริภยั และค�ดเข็มขัดนริภยั สร�้ง 

คว�มตระหนกัในก�รขับข่ีรถจกัรย�นยนตแ์ละรถยนตอ์ย่�งปลอดภยัและ
ถูกวิธี ให้กับพนักง�น

8 มีน�คม 2562
กจิกรรมก�รรว่มผงัเมืองสเีขียวในเขตพืน้ท่ีเทศบ�ลเมืองกระทุ่ม

ลม้ โดยเป็นโครงก�รท่ีจดัรว่มกบัในเขตชุมชนอ้อมนอ้ย ซ่ึงอย�กให้ชุมชน
เป็นชุมชนน่�อยู่และมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น

11  เมษ�ยน 2562
กิจกรรมรณรงค์เม�ไม่ขับในช่วงเทศก�ลสงกร�นต์ เพื่อให้

พนักง�นตระหนักถึงคว�มปลอดภัยในช่วงเทศก�ล ระแวดระวังก�รใช้
รถใช้ถนน  โดยเฉพ�ะก�รขับขี่ย�นพ�หนะกลับภูมิลำ�เน�ในต่�งจังหวัด
                                                                                                    

กิจกรรมสรงน้ำ�พระในเทศก�ลสงกร�นต์ เพื่อเป็นสิริมงคลและ
เป็นก�รแสดงคว�มเค�รพในพระพุทธคุณและพระสังฆคุณ ในวันเริ่มต้น
ของปีใหม่ไทย

20 และ 22 เมษ�ยน  2562 
กิจกรรมรณรงค์ไข้หวัดใหญ่ เพ่ือให้พนักง�นมีคว�มรู้วิธีก�ร

ป้องกันเกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่ และเป็นก�รส่งเสริมสุขภ�พอันดีท้ัง
ภ�ยในและภ�ยนอกที่ทำ�ง�น โดยเป็นส�เหตุหลักของคว�มเจ็บป่วยและ
ก�รหยุดง�น

26 และ 27 เมษ�ยน 2562
กิจกรรมรณรงค์โรคท่ีม�กับช่วงฤดูร้อน เพื่อให้พนักง�นรู้จัก

ภัยสำ�หรับโรคต่�งๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อนและตระหนักถึงคว�มสำ�คัญ
ของโรคภัยต่�งๆ 

1. โรคอุจจ�ระร่วง
2. โรคอ�ห�รเป็นพิษ
3. โรคบิด
4. โรคอุจจ�ระร่วงอย่�งแรง หรือ อหิว�ตกโรค
5. โรคพิษสุนัขบ้�หรือโรคกลัวน้ำ�
6. โรคลมแดดหรือฮีทสโตรก
7. โรคไข้ไทฟอยด์  

4 - 6 พฤษภ�คม 2562
กิจกรรมจิตอ�ส�ทำ�คว�มสะอ�ดบริเวณชุมชนและพ้ืนท่ี 

ใกลเ้คยีงบรษัิท เพือ่ให้พนกัง�นตระหนกัและมีจติสำ�นกึท่ีจะชว่ยกนัรกัษ� 
คว�มสะอ�ด และทำ�ง�นเพื่อชุมชน

เดือนพฤษภ�คมและตุล�คม 2562
โครงก�รม�ตรฐ�นก�รป้องกันและแก้ไขปัญห�ย�เสพติดใน

สถ�นประกอบกิจก�ร (มยส.) 
บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำ�กัด (มห�ชน) รณรงค์ต�มแนวท�ง

ม�ตรฐ�นก�รป้องกันและแก้ไขปัญห�ย�เสพติดในสถ�นประกอบกิจก�ร 
(มยส.) เก่ียวกับปัญห�ย�เสพติด และให้คว�มรู้เรือ่งย�เสพตดิและแนวท�ง
ก�รป้องปร�บย�เสพติดในสถ�นประกอบกิจก�ร
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12  กรกฎ�คม 2562
กจิกรรมถว�ยหลอดไฟเข้�พรรษ�สบืส�นพระพทุธศ�สน� บรษัิท

ตระหนกัถงึคว�มสำ�คญัท�งพระพทุธศ�สน� ผูบ้รหิ�รและพนกัง�นถว�ย
หลอดไฟและมอบจตปัุจจยัเครือ่งไทยท�น ให้แกวั่ดนครชุ่มช่ืนในเทศก�ล
เข้�พรรษ� ซึ่งเป็นวันสำ�คัญและที่เลื่อมใสของชุมชนกระทุ่มล้ม

15  พฤษภ�คม 2562  
วสิยัทัศน ์ -  “เป็นท่ีรูจ้กัในฐ�นะผูน้ำ�ระดบัโลก ในก�รเป็นผูผ้ลติ

และจำ�หน่�ยแผ่นอะคริลิค และแผ่นพล�สติก เร�จะสร้�งแรงบันด�ลใจ
พรอ้มกอ่กำ�เนดินวัตกรรมก�รสร�้งสรรคผ์ลติภณัฑท่ี์มีคณุค�่ และผลท่ีดี”

คุณค่�  - “1. ทำ�ง�นร่วมกันอย่�งใกล้ชิด  2. บรรลุศักยภ�พ
สูงสุดของเร�  3.  สร้�งสรรค์และนวัตกรรม  4.  เป็นเพ่ือนบ้�นท่ีเอ�ใจใส่  
5. เข้�ใจและเข้�ถึงลูกค้� 6. ใส่ใจในคว�มปลอดภัย สุขภ�พและ 
สิ่งแวดดล้อม”

17  พฤษภ�คม 2562
กจิกรรมวนัตน้ไม้แห่งช�ต ิ เพือ่สง่เสรมิให้พนกัง�นไดต้ระหนกัถงึ 

คว�มสำ�คัญของธรรมช�ติ ฟ้ืนฟูทรัพย�กรธรรมช�ติ และแจกต้นกล้� 
ไมใ้หญ่ โดยไดร้บัตน้กล�้ไม้ใหญจ่�กศนูย์เพ�ะชำ�กล�้ไม้พทุธมณฑล และ
ได้นำ�ให้กับพนักง�นนำ�ไปปลูกที่บ้�น จำ�นวน 100 ต้น

8 มิถุน�ยน 2562
กิจกรรมสนับสนุนก�รศึกษ�บุตรของพนักง�น
บรษัิทตระหนกัถงึคว�มสำ�คญัของก�รศกึษ�และมีก�รสนบัสนนุ

ทุนก�รศึกษ�สำ�หรับบุตรพนักง�นของบริษัท โดยได้มอบร�งวัลให้กับ
นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษ�ปีที่ 1  ถึงระดับประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ 
(ปวช.) ในปี 2562 มีบุตรของพนักง�นเข้�เกณฑ์คุณสมบัติ จำ�นวน 10 คน

10 กรกฎ�คม 2562
กิจกรรมงดเหล้�เข้�พรรษ� บริษัทร่วมกับพนักง�นจัดกิจกรรม 

รณรงค์งดเหล้�เข้�พรรษ� เป็นระยะเวล� 3 เดือน ต้ังแต่วันท่ี 17 กรกฎ�คม 
-13  ตุล�คม 2562 
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25 กรกฎ�คม 2562
กิจกรรมรณรงค์กำ�จัดยุงล�ย บริษัทและพนักง�นร่วมรณรงค์

เกีย่วกบัโรคไขเ้ลอืดออก โรคตดิเช้ือไวรสัซิก�  โรคไข้ปวดข้อยุงล�ย และ
ก�รกำ�จัดลูกน้ำ�ยุงล�ย เพื่อป้องกัน 3 โรคร้�ยที่มีมียุงเป็นพ�หะนำ�โรค

เดือน สิงห�คม 2562
กิจกรรมก�รส่งเสริมวันแม่แห่งช�ติ ปี2562 บริษัทตระหนักถึง 

คว�มสำ�คญัในกจิกรรมวนัแม ่โดยให้พนกัง�นสง่รปูภ�พถ�่ยกบัครอบครวั
เข้�ประกวด และมีพนักง�นเข้�ร่วมส่งภ�พประกวด  จำ�นวน 40 คน

21  กันย�ยน 2562
ฝกึซ้อมแผนฉุกเฉินกรณสี�รเคมหีกรัว่ไหลท่ีบรเิวณพืน้ท่ีถ�่ยเท

ส�รเคมี (MMA) จ�กรถขนส่งเข้�ถังเก็บส�รเคมี (MMA tank)

17 ตุล�คม 2562
 กจิกรรมมอบแผ่นอะครลิคิ บรษัิทไดม้อบแผ่นอะครลิคิชนดิใสให้

กบัโรงพย�บ�ลสง่เสรมิสขุภ�พตำ�บลกระทุ่มลม้  จำ�นวน 36 แผน่   โดยม ี
น�ยพิทยพุฒ แกน่โต ผูอ้ำ�นวยก�รโรงพย�บ�ลสง่เสรมิสขุภ�พตำ�บลเป็น
ผู้รับมอบแผ่นอะคริลิค ในวันที่ 17 ตุล�คม 2562

18  ตุล�คม 2562 
กิจกรรมสัปด�ห์ต่อต้�นก�รทุจริต โครงก�รก�รสร้�งแนวร่วม

ปฏิบัติของภ�คเอกชนไทยในก�รต่อต้�นก�รทุจริต ซ่ึงเป็นกิจกรรม 
ตอ่เนือ่งขย�ยผลจ�กก�รไดร้บัรองจ�กโครงก�รก�รสร�้งแนวรว่มปฏิบตัิ
ของภ�คเอกชนไทยในก�รต่อต้�นก�รทุจริตเมื่อปี 2560   

โดยกจิกรรมในปี 2562 นีเ้ป็นก�รมุง่เนน้ในเรือ่งของก�รเสรมิสร�้ง 
คว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวข้องกับ

1. นโยบ�ยก�รต่อต้�นก�รทุจริต/คอร์รัปช่ัน ซ่ึงกำ�หนดไว้
อย่�งชัดเจนและครอบคลุมถึงตัวแทนบริษัทฯ ผู้บริห�ร 
และพนักง�น ทุกฝ่�ย ทุกระดับ

2. ช่องท�งก�รร้องเรียนท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทุจริต/
คอร์รัปชั่นซ่ึงรวมถึงก�รลักขโมย ก�รมีผลประโยชน์ขัด
กันและก�รให้สินบน

3. นโยบ�ยก�รจัดก�รข้อร้องเรียนและสอบสวนพฤติกรรม
ทุจรติ/คอรร์ปัช่ันอย่�งเป็นระบบ  โดยข้อมลูท้ังหมดจะเป็น
คว�มลับ  ให้คว�มเป็นธรรม คุ้มครองพนักง�น และไม่มี
ผลกระทบต่อก�รทำ�ง�น   
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24 ตุล�คม 2562
บริษัทได้ดำ�เนินก�รตรวจสุขภ�พประจำ�ปีให้กับพนักง�น เม่ือ

วันที่ 24 ตุล�คม 2562 เพื่อเป็นก�รเฝ้�ระวังปัญห�ด้�นสุขภ�พที่อ�จ
เกิดขึ้นแก่พนักง�น

เดือน พฤศจิก�ยนและธันว�คม 2562
“กิจกรรมเปิดท้�ยข�ยของ เพื่อโรงเรียนของฉัน”  
ผูบ้รหิ�รและพนกัง�น รว่มนำ� เสือ้ผ�้ เครือ่งใช้ไฟฟ�้ และของใช้ 

ในชีวิตประจำ�วนั ม�ข�ย เพือ่นำ�เงนิท้ังหมดท่ีไดจ้�กก�รข�ยของบรจิ�ค
ในครั้งนี้ มอบเป็นทุนก�รศึกษ�แก่ ศูนย์พัฒน�เด็กเล็กบ้�นร่องเตย 
ต.โพธิท์อง อ.โพนทอง จ.รอ้ยเอด็ โดย น�ยส�คร  ประทุมช�ต ิพนกัง�น
ฝ่�ยผลิต เป็นตัวแทนบริษัท

17 ธันว�คม 2562
กิจกรรมรับมอบเกียรติบัตรคนพิก�ร บริษัทได้รับคัดเลือกเป็น

สถ�นประกอบก�รดีเด่นด้�นก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ยจ้�งง�นคนพิก�ร  
โดยคุณธนวัฒน์  กุลประเสริฐรัตน์  เป็นตัวแทนรับมอบเกียรติบัตร กับ
น�ยช�ญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดนครปฐม 

18  ธันว�คม 2562
กิจกรรมโครงก�รส่งเสริมและให้คว�มรู้เกี่ยวกับแปรรูปแผ่น 

อะครลิคิ คณะครแูละนกัเรยีนจ�กโรงเรยีนบ้�นกระทุ่มลม้ เข้�ศกึษ�ดงู�น 
เกี่ยวกับก�รแปรรูปอะคริลิค และประโยชน์ก�รใช้ง�นจ�กแผ่นอะคริลิค 
ณ ห้อง Technical Center จำ�นวน 20 คน ในระดับชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 2 
โดยคุณวิทย� มงคลขจิต  ผจก.ฝ่�ยเทคนิคอลเซ็นเตอร์ เป็นผู้ดำ�เนินโครงก�รฯ

25 ธันว�คม 2562
กิจกรรมรณรงค์เม�ไม่ขับช่วงเทศก�ลปีใหม่ เพื่อให้พนักง�น

ตระหนักถึงคว�มปลอดภัยในช่วงเทศก�ล  ระแวดระวังก�รใช้รถใช้ถนน  
โดยเฉพ�ะก�รขับขี่ย�นพ�หนะกลับภูมิลำ�เน�ในต่�งจังหวัด
ระหว่�งเดือนธันว�คม 2562
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บรษัิทจดักจิกรรมกฬี�ต�้นย�เสพตดิประจำ�ปี 2562  จดัให้มกี�ร
แข่งขันกีฬ�ประเภทต่�งๆ เช่น ฟุตบอล ตะกร้อ ปิงปอง วอลเลย์บอล 
เป็นต้น 

วัตถุประสงค์เพื่อให้พนักง�นห่�งไกลย�เสพติดและให้มี 
คว�มส�มัคคใีนหมู่คณะ โดยมพีนกัง�นเข้�รว่มกจิกรรม ฟตุบอลช�ย 89 คน 
ฟุตบอลหญิง 30 คน ตะกร้อ 26 คน ปิงปอง 61 คน วอลเลย์บอลหญิง 
30 คน เข้�ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

27 ธันว�คม 2562
ก�รฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
ก�รอบรมดับเพลิงข้ันต้น และก�รฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำ�ปี 2562 

ในวันท่ี 27 ธนัว�คม ไดจ้ดัฝกึซ้อมแผนอพยพหนไีฟประจำ�ปี พ.ศ. 2562  
โดยทีมวิทย�กรจ�กหน่วยง�นบรรเท�ส�ธ�รณภัย เทศบ�ลบ�งกระทึก
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การควบคุมภายใน

คณะกรรมก�รบริษัทและฝ่�ยจัดก�รให้คว�มสำ�คัญต่อก�รควบคุมภ�ยใน โดยมีก�รกำ�กับดูแลติดต�มอย่�งต่อเนื่อง ด้วยตระหนักว�่ระบบ
ก�รควบคุมภ�ยในเป็นกลไกสำ�คัญท่ีจะทำ�ให้บริษัทส�ม�รถดำ�เนินธุรกิจและบรรลุวัตถุประสงค์อย่�งมีประสิทธิภ�พและประสิทธิผล เพ่ือสร้�ง 
ผลตอบแทนในระยะย�ว ก�รใช้ทรพัย�กรและก�รดแูลทรพัย์สนิ ก�รร�ยง�นข้อมลูท�งก�รเงนิและก�รดำ�เนนิง�นมคีว�มน�่เช่ือถอื  ก�รปฏบัิตติ�ม
กฎหม�ย ระเบียบ ข้อบังคบัต�่งๆ ตลอดจนป้องกนัหรอืลดคว�มเสีย่งจ�กก�รกระทำ�ท่ีอ�จกอ่ให้เกดิคว�มเสยีห�ยตอ่ทรพัยส์นิและช่ือเสยีงของบรษัิท  
รวมทั้งประเมินก�รปฏิบัติง�นต�มแนวท�งก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี (Good corporate Governance : GCG)  และม�ตรก�รต่อต้�นก�รคอร์รัปชั่น
ต�มหลักเกณฑ์ของโครงก�รแนวร่วมปฏิบัติของภ�คเอกชนไทยในก�รต่อต้�นก�รทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption : CAC)  
โดยคณะกรรมก�รบริษัทได้กำ�หนดบทบ�ทหน้�ท่ีของคณะให้มีก�รปฏิบัติต�มบทบ�ทหน้�ท่ีโดยกำ�หนดโครงสร้�งองค์กร กรรมก�รชุดต่�งๆ และ
ฝ่�ยบริห�รอย่�งชัดเจน รวมทั้งกำ�กับดูแลและส�ยง�นก�รบังคับบัญช�ที่ชัดเจนในก�รถ่วงดุลอำ�น�จและก�รควบคุมภ�ยในอย่�งเหม�ะสม เพื่อให้ 
ก�รปฏิบัติง�นมีคว�มคล่องตัวและเหม�ะสม 

โดยคณะกรรมก�รบรษัิทไดก้ำ�หนดให้คณะกรรมก�รตรวจสอบทำ�หน�้ท่ีในก�รกำ�กบัดูแลให้ระบบก�รควบคุมภ�ยใน ระบบก�รบรหิ�รจดัก�ร
คว�มเสีย่งระบบก�รกำ�กบัดแูลกจิก�รและก�รปฏบัิตติ�มนโยบ�ยและม�ตรก�รต่อต�้นก�รคอรร์ปัช่ันของบรษัิทให้มคีว�มเหม�ะสมและมปีระสทิธภิ�พ 
รวมถงึก�รดแูลให้บรษัิทมกี�รปฏบัิตติ�มข้อกำ�หนดและกฎหม�ยท่ีเกีย่วข้อง ก�รดแูลมิให้เกดิคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชนก์�รทำ�ร�ยก�รท่ีเกีย่วโยงกนั 
ก�รดแูลรกัษ�และก�รใช้ทรพัยส์นิเพือ่ป้องกนัมิให้เกดิก�รทุจรติหรอืประพฤตมิชิอบ โดยมีหนว่ยง�นตรวจสอบภ�ยใน  (ผูต้รวจสอบภ�ยในคนปัจจบัุน
คอื น�งส�วธณัย์จริ� คณุ�ธปิศรตีระกลู) ซ่ึงมคีว�มเป็นอสิระข้ึนตรงกบัคณะกรรมก�รตรวจสอบทำ�หน�้ท่ีในก�รตรวจสอบและประเมนิคว�มเพยีงพอ 
ของระบบก�รควบคุมภ�ยใน ระบบก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยง ระบบก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร และก�รปฏิบัติง�นของทุกหน่วยง�นในบริษัท เพื่อ
ให้ม่ันใจว่�ก�รปฏิบัติง�นมีระบบก�รควบคุมภ�ยในท่ีเพียงพอและเหม�ะสมกับก�รปฏิบัติง�นโดยรวม และม่ันใจว่�ข้อตรวจพบจ�กก�รตรวจสอบ
หรือสอบท�นได้รับก�รปรับปรุงแก้ไขอย่�งเหม�ะสมทันท่วงที  (ผลก�รประเมินต�มข้�งต้นได้เปิดเผยอยู่ในร�ยง�นของคณะกรรมก�รตรวจสอบ) 
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รายการระหว่างกัน

ร�ยก�รค้�ที่สำ�คัญกับบุคคลหรือกิจก�รที่เกี่ยวข้องกันประกอบด้วย ร�ยก�รค้�กับบริษัทในกลุ่ม Lucite บริษัทในกลุ่ม Mitsubishi Chemical 
Corporation (MCC) และบริษัท เอเซียติ๊ก อะคริลิค จำ�กัด 

ในระหว่�งปี บรษัิทมีร�ยก�รธรุกจิท่ีสำ�คญักบับุคคลหรอืกจิก�รท่ีเกีย่วข้องกนั  ร�ยก�รธุรกจิดงักล�่วเป็นไปต�มเงือ่นไขท�งก�รค้�และเกณฑ์
ต�มที่ตกลงกันระหว่�งบริษัทและบุคคลหรือกิจก�รที่เกี่ยวข้องกันเหล่�นั้น  ซึ่งเป็นไปต�มปกติธุรกิจ โดยส�ม�รถสรุปได้ดังนี้

1. ร�ยก�รธุรกิจกับกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2562

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์
ลักษณะของ

รายการ
มูลค่าของ
รายการ

นโยบบาย
ราคา

ความจำาเป็น
สมเหตุสมผล

บจ. ลูไซท์ อินเตอร์เนชั่นแนล (เชียงไฮ) 
เทรดดิ้ง 

ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ บริษัท  
Lucite International UK  
Overseas Holdco1 Limited

ค่�บริก�รจ่�ย 1.43 ร�ค�ต�มสัญญ�และ
ร�ค�ที่ตกลงร่วมกัน

ขย�ยธุรกิจในประเทศจีน

บจ. ลูไซท์ อินเตอร์เนชั่นแนล โคเลีย ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ บริษัท  
Lucite International UK  
Overseas Holdco1 Limited

ค่�บริก�รจ่�ย 0.45 ร�ค�ต�มสัญญ�และ
ร�ค�ที่ตกลงร่วมกัน

ขย�ยธุรกิจในประเทศเก�หลี

บจ. ลูไซท์ อินเตอร์เนช่ันแนล ยูเค (ด�ร์เวน) ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ บริษัท  
Lucite International UK  
Overseas Holdco1 Limited

ค่�บริก�รจ่�ย 1.08 ร�ค�ต�มสัญญ�และ
ร�ค�ที่ตกลงร่วมกัน

ขย�ยธุรกิจในประเทศยูไนเต็ดคิงดอม

บจ. ลูไซท์ อินเตอร์เนช่ันแนล สิงคโปร์  
(พี ที อี)

ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ บริษัท  
Lucite International UK  
Overseas Holdco1 Limited

ค่�บริก�รจ่�ย 0.11 ร�ค�ต�มสัญญ�และ
ร�ค�ที่ตกลงร่วมกัน

ขย�ยธุรกิจในประเทศสิงคโปร์ 

บจ. ไทย เอ็มเอ็มเอ Mitsubishi Chemical Corporation 
(MCC)

ซื้อวัตถุดิบ 350.45 ร�ค�ที่ตกลงร่วมกัน 
ซึ่งอ้�งอิงร�ค�ตล�ด

คุณภ�พ และป้องกันวัตถุดิบ
ข�ดแคลน

บจ. ไดอะโพลีอะคริเลต Mitsubishi Chemical Corporation 
(MCC)

ซื้อวัตถุดิบ 5.73 ร�ค�ที่ตกลงร่วมกัน 
ซึ่งอ้�งอิงร�ค�ตล�ด

คุณภ�พ และป้องกันวัตถุดิบ
ข�ดแคลน

หน่วยล้�นบ�ท
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2. ยอดคงค้�งระหว่�งบริษัทและกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2562

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะของ
รายการ

มูลค่าของ
รายการ

นโยบบาย
ราคา

ความจำาเป็น
สมเหตุสมผล

บจ. ลูไซท์ อินเตอร์เนชั่นแนล (เชียงไฮ) 
เทรดดิ้ง 

ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ บริ`ษัท  
Lucite International UK  
Overseas Holdco1 Limited

เจ้�หนี้อื่น 0.47 ร�ค�ต�มสัญญ�และ
ร�ค�ที่ตกลงร่วมกัน

ขย�ยธุรกิจในประเทศจีน

บจ.ลูไซท์ อินเตอร์เนช่ันแนล ยูเค (ด�ร์เวน) ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ บริษัท  
Lucite International UK  
Overseas Holdco1 Limited

เจ้�หนี้อื่น 0.08 ร�ค�ต�มสัญญ�และ
ร�ค�ที่ตกลงร่วมกัน

ขย�ยธุรกิจในประเทศยูไนเต็ด  
คิงดอม

บจ.ลูไซท์ อินเตอร์เนช่ันแนล สิงคโปร์  
(พี ที อี)

ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ บริษัท  
Lucite International UK  
Overseas Holdco1 Limitedd

เจ้�หนี้อื่น 0.01 ร�ค�ต�มสัญญ�และ
ร�ค�ที่ตกลงร่วมกัน 

ขย�ยธุรกิจในประเทศสิงคโปร์ 

บจ.ไทย เอ็มเอ็มเอ Mitsubishi Chemical Corporation 
(MCC)

เจ้�หนี้ก�รค้� 96.66 ร�ค�ที่ตกลงร่วมกัน
ซึ่งอ้�งอิงร�ค�ตล�ด

คุณภ�พ และป้องกันวัตถุดิบ
ข�ดแคลน

บจ.ไดอะโพลีอะคริเลต Mitsubishi Chemical Corporation 
(MCC)

เจ้�หนี้ก�รค้� 2.38 ร�ค�ที่ตกลงร่วมกัน
ซึ่งอ้�งอิงร�ค�ตล�ด

คุณภ�พ และป้องกันวัตถุดิบ
ข�ดแคลน

หน่วยล้�นบ�ท
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมก�รบรษัิทถอืเป็นหน�้ท่ีคว�มรบัผดิชอบในก�รกำ�กบัดแูลให้มกี�รจดัทำ�ร�ยง�นและนำ�เสนองบก�รเงนิและส�รสนเทศท�งก�รเงนิ
ให้เป็นไปต�มกฎเกณฑ์ธรรม�ภิบ�ลของบริษัทและได้ต�มม�ตรฐ�นก�รบัญชีท่ีเป็นท่ีรับรองโดยท่ัวไปโดยร�ยก�รก�รเงินจะต้องเปิดเผยข้อมูลและ 
งบก�รเงินที่มีคว�มถูกต้องครบถ้วน และโปร่งใสดังที่ปร�กฎในร�ยง�นประจำ�ปีของบริษัท โดยเลือกใช้นโยบ�ยก�รบัญชี ที่เหม�ะสมและถือปฏิบัติ
อย่�งสม่ำ�เสมอและใช้ดุลยพินิจอย่�งระมัดระวัง รวมถึงจัดให้มีและดำ�รงรักษ�ไว้ซ่ึงระบบก�รควบคุมภ�ยในท่ีมีประสิทธิผล เพื่อให้เชื่อม่ันอย่�งมี
เหตุผลต่อคว�มเช่ือถือได้ของงบก�รเงิน ก�รดูแลรักษ�ทรัพยสินมีระบบก�รป้องกันท่ีดีไม่มีร�ยก�รทุจริตหรือมีก�รดำ�เนินก�รท่ีผิดปกติ ร�ยก�ร
เกี่ยวโยงกันซ่ึงอ�จทำ�ให้เกิดคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์เป็นร�ยก�รจริงท�งก�รค้�อันเป็นธุรกิจปกติท่ัวไปอย่�งสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์
สูงสุด รวมทั้งมีก�รปฏิบัติต�มกฏหม�ยและกฏเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ในก�รกำ�กับดูแลก�รจัดทำ�และนำ�เสนอร�ยง�นก�รเงินบริษัทให้เป็นไปต�มวัตถุประสงค์ดังกล่�วข้�งต้น คณะกรรมก�รบริษัทได้แต่งตั้ง 
ผูส้อบบญัชีท่ีเป็นอิสระ (independent Auditors) ทำ�หน�้ท่ีในก�รตรวจสอบงบก�รเงนิของบรษัิท และยงัมอบหม�ยให้คณะกรรมก�รตรวจสอบ(Audit 
Committee) ซึ่งประกอบด้วยกรรมก�รอิสระ 3 ท่�น ในก�รจัดทำ�ระบบตรวจสอบข้อมูลท�งบัญชีก�รเงิน 

คณะกรรมก�รบริษัททุกท่�นได้พิจ�รณ�และตรวจท�นร�ยง�นงบบัญชีก�รเงินประจำ�ปี  2562 แล้วและรับรองว่�งบก�รเงินของบริษัท ณ  
วันท่ี 31 ธันว�คม 2562 มีคว�มถูกต้องเรียบร้อยมีข้อมูลเพียงพอ และได้จัดทำ�ข้ึนต�มม�ตรฐ�นก�รบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไปต�มคว�มเห็นท่ี 
ผูส้อบบัญชีไดแ้สดงไว้ในร�ยง�นของผู้สอบบัญชี อีกท้ังผ่�นระบบก�รตรวจสอบภ�ยใน ซ่ึงถอืว�่ผ�่นขบวนก�รจดัทำ�ร�ยง�นงบก�รเงนิท่ีเป็นไปต�ม
ขบวนก�รตรวจสอบดังที่กล่�วข้�งต้นแล้ว

                            (น�ย เบนจ�มิน เจมส์ แฮร์รีส)                               (น�ย รักชัย สกุลธีระ)
                               ประธ�นคณะกรรมก�ร                            กรรมก�รผู้จัดก�ร
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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คำาอธิบาย และการวิเคราะห์ฐานะการเงิน
และผลการดำาเนินงาน

1. คำาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน
สรุปผลก�รปฏิบัติง�นต�มแผนก�รดำ�เนินธุรกิจในปี 2562 โดยสังเขปดังนี้
(ก) บริษัทให้คว�มสำ�คัญต่อนโยบ�ยคว�มปลอดภัยอ�ชีวอน�มัยและส่ิงแวดล้อมเป็นเร่ืองสำ�คัญท่ีสุดท่ีกรรมก�ร ผู้บริห�ร และพนักง�นของบริษัท 

ตลอดจนเจ้�หน้�ที่หรือแขกที่มีกิจธุระติดต่อกับบริษัทจะต้องปฏิบัติต�มกฎระเบียบด้�นคว�มปลอดภัยต�มนโยบ�ยของบริษัทที่กำ�หนด
ไว้อย่�งเคร่งครัด 

 
ก�รบริห�รง�นด้�นคว�มปลอดภัยอ�ชีวอน�มัยและสิ่งแวดล้อมของบริษัทจะอยู่ภ�ยใต้ก�รกำ�กับดูแลของคณะกรรมก�รคว�มปลอดภัย 
อ�ชีวอน�มยัและสภ�พแวดลอ้มในก�รทำ�ง�น (SHE Committee) ซ่ึงจดัตัง้ข้ึนในรปูแบบของคณะกรรมก�รท่ีไดร้บัมอบหม�ย ทำ�หน�้ท่ี
กำ�กับดูแล กำ�หนดนโยบ�ยวัตถุประสงค์เป้�หม�ยและก�รจัดทำ�แผนก�รปรับปรุง (SHE Improvement Plan) ประจำ�ปีอย่�งต่อเนื่อง 
รวมทั้งยังมีก�รติดต�มและประเมินผลง�นระหว่�งปี

 บริษัทได้ให้คว�มสำ�คัญเพ่ิมข้ึนในก�รกำ�หนดต่อต้�นก�รคอร์รัปช่ันโดยมีก�รกำ�หนดนโยบ�ยต่อต้�นก�รคอร์รัปช่ันขององค์กร คว�มร่วมมือ
และสนับสนุนจ�กคณะกรรมก�รบริษัท และผู้บริห�รระดับสูงอย่�งมุ่งมั่นที่จะต้�นก�รคอร์รัปชั่น มีก�รประเมินระบบก�รควบคุมภ�ยใน 
และก�รติดต�มดูแลจ�กทุกส่วนง�น

 กิจกรรมประจำ�ปีท่ีบริษัทให้คว�มสำ�คัญและกำ�หนดในแผนง�นประจำ�ปีอย่�งต่อเนื่องก็คือก�รปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์และ 
ก�รประเมินคว�มเสี่ยงของก�รใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ก�รผลิตเพ่ือให้เกิดคว�มปลอดภัยสูงสุดต่อผู้ปฏิบัติง�นและเพ่ิมประสิทธิภ�พ
ต่อผลผลิต

 บรษัิทถอืเป็นนโยบ�ยท่ีผูบ้รหิ�รและพนกัง�นทุกคนในองค์กรจะต้องยึดม่ันในหลกัก�รและถอืเป็นหน�้ท่ีคว�มรบัผดิชอบท่ีตอ้งปฎบัิตติ�ม 
กฏระเบียบด้�นคว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�นเป็นสำ�คัญ

 บรษัิทไดผ้�่นก�รตรวจสอบและไดใ้บรบัรองม�ตรฐ�นระบบก�รจดัก�รอ�ชีวอน�มยัและคว�มปลอดภยั (TIS18001) และระบบก�รจดัก�ร
สิ่งแวดล้อม (ISO 14001) อันเป็นก�รยืนยันถึงก�รดำ�เนินก�รธุรกิจที่ให้คว�มสนใจต่อคว�มปลอดภัยฯ สุขภ�พ และสิ่งแวดล้อม ของ
พนักง�นและผู้เกี่ยวข้องทุกคน

ข) ในปี 2562 บริษัทยังคงรักษ�สัดส่วนก�รข�ยระหว่�งในประเทศและต่�งประเทศ เพื่อให้ได้รับประโยชน์ในภ�วะคว�มผันผวนของอัตร�
แลกเปลีย่นระหว�่งค�่เงนิบ�ทกบัสกลุเงนิต�่งประเทศโดยเฉพ�ะค�่เงนิเหรยีญสหรฐั   เพือ่ป้องกนัคว�มเสีย่งจ�กคว�มผนัผวนของอัตร�
แลกเปลี่ยนดังกล่�ว บริษัทดำ�เนินก�รประกันคว�มเสี่ยงหรือ Hedging ก�รถือครองเงินตร�ต่�งประเทศกับธน�ค�รพ�ณิชย์ท่ีบริษัทมี 
ก�รทำ�ธุรกรรมท�งก�รเงินไว้

 
 นอกจ�กนัน้ ในปีท่ีผ�่นม�บรษัิทไดเ้ริม่ก�รปรบักลยุทธก์�รตล�ดและกำ�หนดแผนก�รปรบัพอรต์กลุม่สนิค�้ข้ึนใหม่เพ่ือว�งกรอบนโยบ�ย

ท่ีจะปรบัขบวนก�รผลติแผน่พล�สตกิให้สอดคลอ้งกบัก�รเปลีย่นแปลงของอุปสงคอ์ปุท�นของตล�ดในประเทศและต�่งประเทศเป็นสำ�คญั 
ซ่ึงในขณะนี้มีคว�มรุดหน้�ไปม�ก แต่ผู้บริห�รของบริษัทตระหนักดีว่�ยังคงต้องดำ�เนินก�รศึกษ�เพิ่มเติมซ่ึงได้กำ�หนดให้ก�รพัฒน�
ผลติภณัฑ์ใหมท่ี่มีมลูค�่เพิม่จะอยู่ในก�รกำ�กบัดแูลของคณะกรรมก�รพฒัน�ผลติภณัฑ์ใหมเ่พือ่ให้ทิศท�งก�รจดัพอรต์ผลติภณัฑเ์ป็นไป 
อย่�งมีแบบแผนรองรับวัตถุประสงค์ในก�รดำ�เนินธุรกิจให้มีคว�มเติบโตอย่�งมั่นคงในระยะย�ว

(ค) บริษัทยังคงเน้นก�รพัฒน�ปรับปรุงคุณภ�พสินค้�และก�รบริก�รให้ได้ม�ตรฐ�นสูงข้ึนเพื่อตอบสนองคว�มต้องก�รของลูกค้�ท้ังภ�ยใน
ประเทศและต่�งประเทศ อีกท้ังกำ�หนดเป้�หม�ยในก�รเพิ่มประสิทธิภ�พก�รผลิตและก�รลดคว�มสูญเสียจ�กกระบวนก�รผลิตเพื่อผล
ด้�นก�รลดต้นทุนก�รผลิตโดยรวม และสร้�งคว�มแตกต่�งของตัวผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพื่อหลีกเลี่ยงก�รข�ยท่ีเน้นเฉพ�ะก�รแข่งขัน
ด้�นร�ค�เท่�นั้น
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2.    ผลการดำาเนินงาน
ในปี 2562 บริษัทมีร�ยได้จ�กก�รข�ยและบริก�รสุทธิ 935.71 ล้�นบ�ท ลดลงจำ�นวน 213.31 ล้�นบ�ท หรือคิดเป็นอัตร�ร้อยละ 18.56 

เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน อันเป็นผลม�จ�กก�รแข่งขันด้�นร�ค�ข�ยของสินค้�ซ่ึงมีผลกระทบโดยตรงต่อปริม�ณก�รข�ยท่ีลดลง อย่�งไรก็ต�ม 
ผลก�รดำ�เนินง�นของบริษัทในปี 2562 เป็นยอดกำ�ไรสุทธิหลังจ�กหักภ�ษีเงินได้นิติบุคคล จำ�นวน 33.05 ล้�นบ�ท (ปี 2561 ข�ดทุนสุทธิจำ�นวน 
39.06 ล้�นบ�ท) ซึ่งส�เหตุหลักของกำ�ไรสุทธิ คือ อัตร�กำ�ไรขั้นต้นที่สูงขึ้นอันเป็นผลม�จ�กต้นทุนก�รผลิตที่ลดลง จึงทำ�ให้บริษัทส�ม�รถแสดง
ผลก�รดำ�เนินง�นที่เป็นกำ�ไรได้ในปี 2562

ลูกหนี้ก�รค้�และลูกหนี้อื่น
ร�ยละเอียดลูกหนี้เปรียบเทียบ 3 ปี (ปี 2560 - 2562)

ลกูหนีก้�รค�้ของบรษัิทในปี 2560-2562 มจีำ�นวน 263.18 ล�้นบ�ท 285.27 ล�้นบ�ท และ 224.37 ล�้นบ�ทต�มลำ�ดบั ซึง่ประกอบด้วยลกูหนี ้
ก�รค�้ประเภทกจิก�รท่ีเกีย่วข้องกนั และลกูหนีก้�รค�้ประเภทกจิก�รท่ีไม่เกีย่วข้องกนั ลกูหนีก้�รค�้ของบรษัิทได้รบัเครดติเทอมอยู่ระหว�่ง 30 -120 วนั 
ขึ้นอยู่กับข้อตกลงและเงื่อนไขก�รค้�ของแต่ละร�ย

โดยเฉลี่ยระยะเวล�เก็บหนี้ในแต่ละปีของบริษัท ตั้งแต่ 2560-2562 อยู่ที่ 82 วัน 88 วันและ 100 วันต�มลำ�ดับ ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2560-
2562 บรษัิทมีก�รตัง้สำ�รองค�่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูท่ีจำ�นวน 6.50 ล�้นบ�ท 6.14 ล�้นบ�ท และ 6.56 ล�้นบ�ทต�มลำ�ดบั บรษัิทบันทึกค�่เผือ่หนีส้งสยั
จะสูญเพิ่มขึ้น 0.41 ล้�นบ�ท ในปี 2562 ซึ่งเป็นผลจ�กก�รปรับปรุงประม�ณก�รก�รตั้งสำ�รอง เพิ่มขึ้นต�มม�ตรฐ�นบัญชี อย่�งไรก็ต�มบริษัทม ี
ก�รเรียกเก็บหน้ีคงค้�งได้เพ่ิมข้ึนในระหว่�งปี ท้ังน้ีบริษัทมีนโยบ�ยก�รต้ังค่�เผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญโดยพิจ�รณ�จ�กอ�ยุของลูกหน้ี และประวัติก�รชำ�ระหน้ี
และก�รค�ดก�รณ์ถึงโอก�สในก�รได้รับชำ�ระหนี้จ�กลูกหนี้ในอน�คต

ลูกหนี้การค้า
31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560

พันบาท % พันบาท % พันบาท %

ลูกหนี้ก�รค้� - กิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน

ยังไม่ถึงกำ�หนดชำ�ระ 0 0% 0 0% 0 0%

ค้�งชำ�ระ ไม่เกิน 3 เดือน 0 0% 0 0% 2,531 1%

รวมลูกหน้ีก�รค้� - กิจก�รท่ีเก่ียวข้องกัน 0 0% 0 0% 2,531 1%

ลูกหนี้ก�รค้� - กิจก�รที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

ยังไม่ถึงกำ�หนดชำ�ระ 179,582 78% 233,185 80% 218,893 81%

ค้�งชำ�ระ

          ไม่เกิน 3 เดือน 45,686 20% 52,083 18% 41,617 15%

          3 - 6 เดือน 0 0% 0 0% 0 0%

          6 - 12 เดือน 0 0% 0 0% 0 0%

          ม�กกว่� 12 เดือน 5,656 2% 6,140 2% 6,639 2%

รวมลูกหนี้ก�รค้� - กิจก�รที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 230,924 100% 291,408 100% 267,149 99%

รวมลูกหนี้ก�รค้� 230,924 100% 291,408 100% 269,680 100%

หัก: ค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ -6,555 -3% -6,140 -2% -6,496 -2%

รวมลูกหนี้ก�รค้� - สุทธิ 224,369 97% 285,268 98% 263,184 98%
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ลูกหนี้ก�รค้�ของบริษัทในปี 2560-2562 ส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงกำ�หนดชำ�ระและเกินกำ�หนดชำ�ระไม่เกิน 3 เดือน คิดเป็นร้อยละ 97 
ร้อยละ 98 และร้อยละ 98 ของลูกหนี้ก�รค้�รวมก่อนหักค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และมีลูกหนี้ก�รค้�ที่ค้�งชำ�ระเกิน 3 เดือนขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 2 
ร้อยละ 2 และร้อยละ 2 ต�มลำ�ดับ

บริษัทได้มีก�รติดต�มกับลูกหนี้ที่ค้�งชำ�ระเกิน 6 เดือนขึ้นไปอย่�งใกล้ชิดตลอดจนมีก�รพิจ�รณ�ดำ�เนินก�รทวงถ�ม ฟ้องร้องท�งกฎหม�ย
และก�รตั้งสำ�รองค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำ�หรับลูกหนี้ร�ยอื่นๆ ห�กลูกหนี้ร�ยนั้นๆ มีปัญห�ในก�รชำ�ระเงิน

สินค้�คงเหลือ
สินค้�คงเหลือเปรียบเทียบ 3 ปี (ปี 2560 - 2562)

สินค้าคงเหลือ
31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560

พันบาท % พันบาท % พันบาท %

สินค้�สำ�เร็จรูป 30,322 28% 36,406 29% 45,056 35%

วัตถุดิบ 41,870 39% 39,376 31% 41,593 32%

อะไหล่และวัสดุโรงง�น 32,492 30% 35,010 28% 34,684 27%

สินค้�ระหว่�งท�ง 2,933 3% 15,318 12% 7,360 6%

รวม 107,617 100% 126,110 100% 128,693 100%

หักร�ยก�รปรับลดร�ค�ทุนให้เป็นมูลค่�สุทธิที่จะได้รับ -10,722 -10% -11,327 -9% -12,640 -10%

รวม 96,895 90% 114,783 91% 116,053 90%

สินค้�คงเหลือของบริษัทปี 2560-2562 มียอดคงเหลือสุทธิ 116.05 ล้�นบ�ท 114.78 ล้�นบ�ทและ 96.90 ล้�นบ�ทต�มลำ�ดับ มีอัตร�ส่วน
หมุนเวียนสินค้�คงเหลือที่ 23.91 เท่� 26.94 เท่�และในปี 2562 อยู่ที่ 23.59 เท่� และคิดเป็นระยะเวล�ข�ยสินค้�เฉลี่ยอยู่ที่ 15 วัน 13 วันและ 
ในปี 2562 ที่ 15 วัน ระยะเวล�จัดเก็บสินค้�คงเหลือในปี 2562 นั้นเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เนื่องจ�กบริษัทมีนโยบ�ยในก�รควบคุมสินค้�คงคลังให้อยู่ใน
ระดับที่เหม�ะสมเพื่อตอบสนองคว�มต้องก�รของลูกค้�ได้รวดเร็วขึ้น

บริษัทมีนโยบ�ยในก�รตั้งสำ�รองค่�เผื่อมูลค่�สินค้�ลดลง เพื่อปรับลดร�ค�ทุนให้เป็นมูลค่�สุทธิที่ค�ดว่�จะได้รับ โดยคำ�นึงถึงสินค้�คงเหลือที่
เคลือ่นไหวช้� (Slow Moving) และมอี�ยุในก�รจดัเกบ็น�น ประกอบกบัก�รคำ�นวณเปรยีบเทียบร�ค�ทุนกบัร�ค�ท่ีค�ดว�่จะข�ยได ้(Net Realizable 
Value) โดยมูลค่�ของร�ยก�รปรับลดร�ค�ทุนให้เป็นมูลค่�สุทธิที่ได้รับ ในปี 2560-2562 มีจำ�นวน 12.64 ล้�นบ�ท 11.33 ล้�นบ�ทและในปี 2562 
มีจำ�นวน 10.72 ล้�นบ�ท ซึ่งส�เหตุหลักที่ลดลง เนื่องม�จ�กก�รควบคุมและบริห�รจัดก�รปริม�ณสินค้�คงคลังอย่�งต่อเนื่อง
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ในระหว่�งปี 2562 บริษัทได้จัดซื้อสินทรัพย์ทั้งสิ้นเป็นจำ�นวนเงิน 9.50 ล้�นบ�ท (ปี 2561 : 16.94 ล้�นบ�ท) บริษัทมีอัตร�ผลตอบแทนจ�ก
สินทรัพย์ถ�วร ในปี 2560-2562 ที่ 26.30%  -6.81% และ ในปี 2562 เท่�กับ 20.86%

3.    ฐานะการเงิน
สินทรัพย์
ณ วนัท่ี  31 ธนัว�คม พ.ศ. 2562 บรษัิทมีสนิทรพัย์รวมท้ังสิน้ เท่�กบั 751.25 ล�้นบ�ท ลดลงเท่�กบั 138.30 ล�้นบ�ทหรอืคดิเป็นอตัร�รอ้ยละ 

15.5 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เนื่องจ�กมีก�รลดลงในส่วนของเงินฝ�กธน�ค�ร 35.65 ล้�นบ�ท สินค้�คงเหลือ 17.89 ล้�นบ�ท และลูกหนี้ก�รค้� 
ลดลง 60.97 ล้�นบ�ท

หนี้สิน
ณ  วันที่ 31 ธันว�คม พ.ศ. 2562  บริษัทมีหนี้สินรวม จำ�นวนเท่�กับ 242.54 ล้�นบ�ท ลดลงจำ�นวน  113.35 ล้�นบ�ท หรือคิดเป็นอัตร�

ร้อยละ 31.9 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เนื่องจ�กลดลงของหนี้สินหมุนเวียน จำ�นวน 125.13 ล้�นบ�ท เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ส�เหตุหลักม�
จ�กส่วนของเจ้�หนี้ก�รค้�ที่ลดลง

สภ�พคล่อง   
ปี 2562 บริษัทมีกระแสเงินสดรับสุทธิจ�กก�รดำ�เนินง�น  เท่�กับ 33.65 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นจ�กปีก่อน เท่�กับจำ�นวน 102.81 ล้�นบ�ท  โดย

มีส�เหตุหลักม�จ�กผลก�รดำ�เนินง�นที่ดีขึ้นจ�กปีก่อน
  
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จำ�นวนเท่�กับ 13.24 ล้�นบ�ท ใช้ไปเพิ่มขึ้นจ�กปีก่อนจำ�นวน 3.66 ล้�นบ�ท ส�เหตุหลักจ�กก�รจ่�ยค่�

ปรบัปรงุอ�ค�รและซ้ือเครือ่งจกัรและอุปกรณเ์พิม่ข้ึน  และในสว่นของกจิกรรมจดัห�เงนิใช้ไปจำ�นวน 56.07 ล�้นบ�ท ใชไ้ปเพ่ิมข้ึนจ�กปีกอ่นจำ�นวน 
18.78 ล้�นบ�ท เป็นผลม�จ�กก�รจ่�ยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นต�มผลก�รดำ�เนินง�นปี 2561 ซึ่งม�กกว่�ปี 2560 จำ�นวน 18.23 ล้�นบ�ท ส่งผลให้
เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสดในปี 2562 ลดลงจ�กปี 2561 จำ�นวน 35.66 ล้�นบ�ท

 
บริษัทมีกระแสเงินสดรับสุทธิจ�กก�รดำ�เนินง�นเพิ่มขึ้น กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจัดห�เงินที่เพิ่มขึ้น ทำ�ให้อัตร�ส่วน

สภ�พคล่องของบริษัทในปี 2562 เท่�กับ 2.41 เท่� เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนที่ 1.86 เท่� ซึ่งแสดงถึงสภ�พคล่องของกิจก�รในระดับที่เพิ่มขึ้นกว่�
ปีก่อน

ที่ดิน อ�ค�ร และอุปกรณ์
ที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์ เปรียบเทียบ 3 ปี (ปี 2560 - 2562)

ประเภททรัพย์สิน
31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

ที่ดิน 136.33 54% 136.33 51% 136.33 51%

อ�ค�รและส่วนปรับปรุงอ�ค�ร 41.22 16% 38.21 14% 41.82 16%

เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 60.86 24% 68.76 26% 74.77 28%

เคร่ืองตกแต่งติดต้ัง   เคร่ืองใช้สำ�นักง�น และย�นพ�หนะ 3.70 1% 6.82 3% 6.94 3%

สินทรัพย์ระหว่�งก่อสร้�งและติดตั้ง 10.36 4% 15.06 6% 9.10 3%

รวม 252.47 100% 265.18 100% 268.96 100%



72 บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำ�กัด (มห�ชน)

โครงสร้�งเงินทุน
บริษัทมีอัตร�ส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่�กับ 0.48 เท่� ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนซึ่งเท่�กับ 0.67 เท่�เป็นผลม�จ�กหนี้สินรวมที่

ลดลงจ�กปีก่อนเนื่องจ�กเจ้�หนี้ก�รค้�ลดลง
จ�กฐ�นะก�รเงินและผลก�รดำ�เนินง�นในปี 2562 โดยมติของท่ีประชุมคณะกรรมก�รบริษัท ครั้งท่ี 1/2563 ลงวันท่ี 19 กุมภ�พันธ์ 2563   

คณะกรรมก�รบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติก�รจ่�ยเงินปันผลสำ�หรับปี 2562 ในอัตร�หุ้นละ 0.45 บ�ทโดยจ่�ยจ�ก
กำ�ไรสะสม เป็นจำ�นวนเงนิรวมท้ังสิน้ เท่�กบั 54,675,000 บ�ท (ห้�สบิสีล่�้นหกแสนเจด็หมืน่ห้�พนับ�ทถว้น) โดยเสนอให้มกีำ�หนดก�รจ�่ยเงนิปันผล
ดังกล่�ว ในวันที่ 21 พฤษภ�คม พ.ศ. 2563

  
4.    ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อการดำาเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อก�รดำ�เนินง�นในอน�คต ได้อธิบ�ยไว้ในข้อ 1. เรื่องปัจจัยคว�มเสี่ยงแล้ว
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งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้
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หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
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งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำากัด (มหาชน)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2562

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้
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งบกระแสเงินสด
บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำากัด (มหาชน)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2562

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำากัด (มหาชน)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2562

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำากัด (มหาชน)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2562



80 บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำ�กัด (มห�ชน)
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82 บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำ�กัด (มห�ชน)
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84 บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำ�กัด (มห�ชน)
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86 บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำ�กัด (มห�ชน)
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88 บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำ�กัด (มห�ชน)
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90 บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำ�กัด (มห�ชน)
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92 บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำ�กัด (มห�ชน)



93รายงานประจำาปี 2562



94 บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำ�กัด (มห�ชน)
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96 บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำ�กัด (มห�ชน)
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98 บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำ�กัด (มห�ชน)
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100 บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำ�กัด (มห�ชน)
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102 บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำ�กัด (มห�ชน)
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104 บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำ�กัด (มห�ชน)
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106 บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำ�กัด (มห�ชน)
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108 บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำ�กัด (มห�ชน)
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