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บรษิทัไทยโพลอีะครลิคิ จ ำกดั (มหำชน)  เป็นผูผ้ลติและจ ำหน่ำยแผ่นอะครลิคิแบบหล่อ และพลำสตกิแบบ

เครื่องรดีหลำยประเภทตำมชนิดของวตัถุดบิ เช่น  แผ่น ABS, HIPS, PS และ PMMA เป็นตน้  ปจัจบุนัเป็นผูผ้ลติแผ่น
อะครลิคิเพยีงรำยเดยีวในประเทศไทยและในกลุ่มอำเซยีนทีม่รีะบบกำรผลติพลำสตกิสองระบบ โดยมกี ำลงักำรผลติรวม 
20,000 ตนัต่อปี   
 

เพื่อใหก้ำรด ำเนินงำนของบรษิทับรรลุเป้ำหมำยและก่อใหเ้กดิผลประโยชน์สงูสุดต่อผูม้ส่ีวนไดเ้สยีในทุกภำค
ส่วน   บรษิทัจงึไดใ้ชแ้นวทำงในกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยภำยใตห้ลกักำรดงันี้ 
 
วสิยัทศัน์   

มุ่งมัน่ทีจ่ะเป็นผูผ้ลติและจ ำหน่ำยแผ่นอะครลิคิหล่อแบบ และผลติภณัฑพ์ลำสตกิอื่นๆ  ระดบัแนวหน้ำดว้ย
แรงดลใจ  นวตักรรม และสรำ้งผลติภณัฑท์ีม่คีุณค่ำทีส่นองตอบควำมตอ้งกำรของลูกคำ้และผูบ้รโิภค 
 
พนัธกจิ 

เรำจะธ ำรงคไ์วแ้ละยดึมัน่ในกำรผลติผลติภณัฑท์ีม่คีุณภำพสงู สรำ้งคุณค่ำ ตอบโจทยข์องลูกคำ้  เพื่่อ
ผลประโยชน์ของลูกคำ้และผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีของบรษิทั 
 
คุณค่ำ 

เรำจะร่วมกนัสรำ้งสรรนวตักรรมจำกผลติภณัฑอ์ะครลิคิและพลำสตกิอื่นๆ ดว้ยทมีงำนทีท่ ำงำนใกลช้ดิ  เขำ้ใจ
และเขำ้ถงึควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ ใส่ใจและหว่งใยควำมปลอดภยั สุขอนำมยัของเพื่อนรว่มงำน  และสิง่แวดลอ้มของ
สงัคมรอบดำ้น 
 

 
 
 
        
 

 

 

 

นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกจิ 
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บรษิทั ไทยโพลอีะครลิคิ จ ำกดั (มหำชน) หรอืชื่อย่อทีจ่ดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยว์่ำ “TPA” เป็นผูผ้ลติและ

จ ำหน่ำยแผ่นอะครลิคิและผลติภณัฑแ์ผ่นพลำสตกิอื่นๆ ในระบบเครื่องรดีชัน้น ำแห่งหน่ึงในประเทศไทย ปจัจุบนับรษิทั
มสีำยกำรผลติ 2 ระบบคอื   สำยกำรผลติแผ่นอะครลิคิระบบหล่อแบบ  ซึ่งแบ่งเป็น 3 สำยกำรผลติ  สำมำรถผลติแผ่น
อะครลิคิแบบใชง้ำนทัว่ไป แผ่นอะครลิคิขึน้รปูอ่ำงอำบน ้ำและสุขภณัฑใ์นหอ้งน ้ำ รวมถงึแผ่นอะครลิคิเกรดพเิศษส ำหรบั
กำรประยุกต์ใช้งำนเฉพำะกลุ่มอีกมำกมำยเช่น แผ่นอะครลิคิมลิหนำพรำง LED (Acrylic LED Block)  แผ่นอะครลิคิ 
กระจำยแสง (Acrylic Diffusion)  แผ่นอะครลิคิน ำแสง (Acrylic Light Guide Panel – LGP) ส ำหรบักำรใชง้ำนกลุ่มงำน
ป้ำยไฟ ป้ำยโฆษณำ ทีอ่อกแบบรปูลกัษณ์ และตดัแบบตำมรูปทรงทีต่อ้งกำรต่ำงๆ  ใหแ้สงทีส่ว่ำงสม ่ำเสมอ พรอ้มกบั
เน้นควำมสวยงำม และดูโดดเด่น ทนัสมยั เป็นต้น  นอกจำกกำรผลติแผ่นอะครลิคิระบบหล่อแบบตำมขำ้งต้น  บรษิทั
ยงัมสีำยกำรผลติแผ่นพลำสติกดว้ยระบบเครื่องรดี รองรบักำรผลติแผ่นพลำสติกทีห่ลำกหลำยชนิด เช่น  แผ่น ABS  
แผ่น HIPS  แผ่น PE แผ่นเรียบ PP แผ่นลูกฟูก PP  และแผ่น Co-ex ที่เคลือบเป็นชัน้ระหว่ำง ABS และอะคริลิค
เคลอืบดำ้นบนผวิแผ่น  เป็นตน้ 

เป้ำหมำยทำงธุรกิจของบริษัทคือ กำรเพิ่มควำมแขง็แกร่งในกำรเป็นผู้ผลิตและจ ำหน่ำยชัน้แนวหน้ำของ
ผลติภณัฑแ์ผ่นอะครลิคิและแผ่นพลำสตกิระบบเครื่องรดีเกรดมำตรฐำนและมคีุณภำพสงู  เป็นทีย่อมรบัของลูกคำ้ทัง้ใน
ประเทศและต่ำงประเทศ  พรอ้มกบัเสรมิสรำ้งตลำดและควำมเตบิโตใหก้บัผลติภณัฑ์เกรดพเิศษทีม่มีูลค่ำ เพิม่ทัง้จำก
สำยกำรผลติแผ่นอะครลิคิและพลำสตกิระบบเครื่องรดีดว้ยไปในเวลำเดยีวกนั  ทัง้นี้ เป้ำหมำยจะส ำเรจ็ไดด้ว้ยกำรสรำ้ง
ควำมหลำกหลำยของผลติภณัฑ์ที่ผ่ำนกำรวจิยัและนวตักรรมใหม่ๆ  ภำยใต้กำรบรหิำรงำนของทมีงำน NPD (New 
Product Development) ผ่ำนกำรสนับสนุนอย่ำงเต็มทีจ่ำกทมีบรหิำร  โดยทมีงำนจะท ำงำนอย่ำงใกล้ชดิกบัลูกคำ้  ทัง้
ให้ค ำปรกึษำทำงธุรกิจด้วยนวตักรรมใหม่และกำรแบ่งปนัควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญในกำรพฒันำศกัยภำพกำรท ำงำน
ระหว่ำงกนัทีอ่ำจน ำไปสู่กำรแกป้ญัหำของลูกคำ้ หรอืตอบโจทยค์วำมตอ้งกำรของลูกคำ้ไดอ้ย่ำงแม่นย ำและรวดเรว็ 

ฝ่ำยบรหิำรของบรษิทัยงัคงมุ่งมัน่เดนิหน้ำโดยเน้นกลยุทธ์สรำ้งควำมหลำกหลำยใหก้บัผลติภณัฑ์ที่สำมำรถ
สนองตอบควำมตอ้งกำรของลูกคำ้เสมอดว้ยกำรขยำยตลำดสู่กำรใชผ้ลติภณัฑท์ีม่มีลูค่ำเพิม่มำกขึน้ อำทแิผ่น PP และ 
HIPS เกรด Anti-static ทีป้่องกนักำรเกดิประจุไฟฟ้ำ หรอืเกรด Conductive ทีม่คุีณสมบตัเิหน่ียวน ำไฟฟ้ำ เป็นตน้ 
 
1. ลกัษณะผลติภณัฑ ์

      ธุรกจิของบรษิทัสำมำรถจ ำแนกตำมกระบวนกำรผลติทีแ่ตกต่ำงกนัแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทดงันี้ 
1.1 ธุรกจิแผ่นอะครลิคิ 

บรษิทัเป็นผูผ้ลติและจ ำหน่ำยแผ่นอะครลิคิทัง้สองระบบไดแ้ก ่แผ่นอะครลิคิระบบหล่อแบบ หรอื Cast 
Acrylic Sheet และแผ่นอะครลิคิระบบเครื่องรดี หรอื Extruded Acrylic โดยแผ่นอะครลิคิระบบหล่อ  
สำมำรถผลติแผ่นอะครลิคิจ ำแนกไดเ้ป็น 3 ประเภทหลกัคอื 

•  แผ่นอะครลิคิทีเ่ป็นเกรดใชง้ำนทัว่ไป หรอื General Purpose Grade 
•  แผ่นอะครลิคิเกรดแผ่นสุขภณัฑ ์หรอื Sanitary Grade เป็นแผ่นอะครลิคิทีส่ำมำรถขึน้รปูดว้ย

ควำมรอ้นเป็นอ่ำงอำบน ้ำ (Bathtubs) สปำ (Spa) และหอ้งอำบน ้ำฝกับวั (Shower Units) รวมถงึ
ผลติภณัฑต์กแต่งภำยในหอ้งน ้ำอื่นๆ (Sanitary ware Accessories) 

•  แผ่นอะครลิคิเกรดพเิศษส ำหรบังำนเฉพำะทำง (Premium Specialty Grade for specific 
applications) เช่น แผ่นอะครลิคิมลิหนำพรำง LED (Acrylic LED Block) แผ่นอะครลิคิกระจำย

ลกัษณะกำรประกอบธุรกจิ 
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แสง (Acrylic Diffusion)  แผ่นอะครลิคิน ำแสง (Acrylic Light Guide Panel – LGP)  ส ำหรบักลุ่ม
งำนป้ำยไฟ ป้ำยโฆษณำ ทีอ่อกแบบรปูลกัษณ์ และตดัแบบตำมรปูทรงทีต่อ้งกำรต่ำงๆ ใหแ้สงที่
สว่ำงสม ่ำเสมอ พรอ้มกบัเน้นควำมสวยงำม และดโูดดเด่น ทนัสมยั เป็นตน้ 

 
นอกจำกแผ่นอะครลิคิชนิดหล่อที่กล่ำวขำ้งต้น บรษิัทยงัมกีำรผลติแผ่นอะครลิคิระบบเครื่องรดี (Extruded 

Acrylic Sheet) ส่วนใหญ่ผลติเพื่อจ ำหน่ำยในประเทศ  มทีัง้แผ่นอะครลิคิทัว่ไปและเกรดทนแรงกระแทกสูง  (General 
Purpose Grade and Impact Resistant Acrylic Panel Grade) และสำมำรถผลติแผ่นพลำสตกิทีม่หีน้ำกวำ้ง 2.5 เมตร 
หรอืตดัขนำดตำมทีต่อ้งกำรกบักำรใชง้ำน   

นอกจำกน้ี บรษิทัยงัสำมำรถผลติแผ่นพลำสตกิพืน้ผวิลวดลำยต่ำงๆ (Various patterned sheet)  รวมถงึแผ่น
อะครลิคิเกรดป้องกนัแสงสะทอ้น (Anti-glare Acrylic Panel) เหมำะกบังำนป้ำยบอกทำงทีต่ดัแสงสะทอ้นไดด้ว้ยตวัของ
แผ่นเอง  ปจัจุบนัไดถู้กน ำไปตดิตัง้เป็นแผ่นปิดป้ำยโฆษณำ รวมถงึป้ำยบอกทำง (Directory signs) ของสถำนีรถไฟฟ้ำ 
ที่ปกติมกัพบปญัหำเรื่องกำรมองไม่ชดัเจนเมื่อมแีสงแดดสะทอ้นเขำ้ตำผู้โดยสำร แต่เมื่อปรบัเป็นผลติภณัฑ์น้ีปญัหำ
เหล่ำน้ีกห็ำยไป 

1.2 ธุรกจิแผ่นพลำสตกิชนิดอื่นๆ ทีผ่ลติดว้ยเครื่องรดีแผ่น  
บรษิทัเป็นผูผ้ลติและจ ำหน่ำยแผ่นพลำสตกิระบบเครื่องรดีหลำกหลำยประเภทและหลำยเกรดดว้ยกนั  
จ ำแนกตำมชนิดของวตัถุดบิในกำรผลติไดด้งันี้ 

•  แผ่น ABS ท ำจำกพลำสตกิ Acrylonitrile Butadiene Styrene ใชก้นักวำ้งขวำงในอุตสำหกรรมชิน้
ส่วนประกอบในยำนยนต ์และในอุตสำหกรรมเครื่องใชไ้ฟฟ้ำ  

•  แผ่น HIPS ผลิตจำกพลำสติก High Impact Styrene มีลักษณะกำรใช้งำนคล้ำยกับแผ่น ABS  
นิยมใช้เป็นทำงเลือกเนื่องจำกมีควำมทนทำนและรำคำถูกกว่ำ  นิยมใช้ในงำนอุตสำหกรรม
เครื่องใชไ้ฟฟ้ำ และยงัเป็นทีน่ิยมใชใ้นงำนอุตสำหกรรมหอ้งเยน็และบรรจุภณัฑท์ัว่ไป  นอกจำกนี้ 
บรษิทัยงัไดพ้ฒันำกำรผลติแผ่น HIPS ทัง้เป็นแผ่นเรยีบและแผ่นบำงทีส่ำมำรถจ ำหน่ำยเป็นมว้น 
(HIPS Rolls ) ทัง้เกรดธรรมดำและเกรดพเิศษทีใ่ชเ้ฉพำะงำน เช่น  แผ่น HIPS Anti-static และ 
HIPS Conductive ที่ใช้ในวงกำรบรรจุภัณฑ์เครื่องใช้อิเลคโทรนิค ทดแทนกำรน ำเข้ำจำก
ต่ำงประเทศ 

•  แผ่น PP (Polypropylene) มทีัง้แผ่นเรยีบและแบบมว้น (PP flat sheet and Rolls) นิยมใชใ้นงำน
ภำชนะและบรรจุภณัฑ์ทัว่ไป  นอกจำกนี้ บรษิัทยงัเป็นผู้ผลติแผ่นลูกฟูก PP (PP Profile หรอื 
Core Flute) ซึ่งเป็นแผ่นพลำสติกที่นิยมใช้ท ำป้ำยรำคำ ป้ำยหำเสียง ป้ำยพิมพ์โฆษณำ
ประชำสมัพนัธ ์หรอืแผ่นรองบรรจุภณัฑต์่ำงๆ ฯลฯ 

•  แผ่น PE (Polyethylene) นิยมใชส้ดี ำส ำหรบังำนถำดรองในรถยนต ์หรอืรถปิคอพั และงำนตกแตง่
ขึน้รปูในอุตสำหกรรมยำนยนต ์ทัว่ไป 

•  แผ่น Co-extrusion  เป็นแผ่นเกรดพเิศษทีป่ระกอบด้วยชัน้พลำสตกิตัง้แต่สองประเภทขึน้ไปใน
แผ่นเดยีวกนั  เพื่อกำรใหคุ้ณสมบตัทิีแ่ตกต่ำงกนัระหว่ำงเลเยอรช์ัน้ล่ำงและเลเยอรช์ัน้บน ปจัจุบนั
บรษิทัวำงตลำดแผ่น “ComPlas” ซึง่เป็นแผ่นสำมชัน้ระหว่ำงพลำสตกิ ABS และเคลอืบเลเยอรช์ัน้
บนดว้ยอะครลิคิใสและชัน้ส ี สรำ้งควำมหลำกหลำยดว้ยเฉดสทีีแ่ตกต่ำงตำมควำมต้องกำร  เพื่อ
งำนตกแต่ง  รวมทัง้สำมำรถขึน้รูปส ำหรบังำนสุขภณัฑ์และตู้ขนส่ง โดยผนวกคุณสมบตัเิด่นของ 
ABS ที่สำมำรถขึ้นรูปได้ดีกับกำรทนทำนต่อ UV ของอะคริลิค ท ำให้สำมำรถประยุกต์ใช้งำน
ภำยนอกอำคำรไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพดว้ย 
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2. โครงสรำ้งรำยได ้

โครงสรำ้งรำยไดร้วมของสำยผลติภณัฑ ์ ปี 2560 ถงึ 2562 
 

 

 

3. กำรจดัหำวตัถุดบิ 

สดัส่วนกำรจดัซื้อวตัถุดบิในประเทศและต่ำงประเทศ ปี 2560 ถงึ 2562 
 

 

 
4. นโยบำยกำรผลติทีส่ ำคญั 

บรษิทัจ ำเป็นตอ้งทบทวนและปรบันโยบำยกำรผลติและกำรจ ำหน่ำยใหส้อดคลอ้งกบัภำวะเศรษฐกจิ ภำวะกำร

ตลำด ตลอดจนกำรแปรเปลีย่นดำ้นเทคโนโลยใีนแต่ละปี และเพื่อใหก้ำรจดักำรบรหิำรพอรต์ผลติภณัฑเ์ป็นไปใน

ทศิทำงเดยีวกนักบัเป้ำหมำยทำงธุรกจิของบรษิทัในแต่ละช่วงเวลำโดยมกีรอบทีส่ ำคญัดงัต่อไปน้ี 

1. บรษิทัยงัใหค้วำมส ำคญักำรบรหิำรดำ้นควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน โดยทีผู่บ้รหิำรและพนักงำนทุกคน
ต้องถือปฎิบตัิโดยเคร่งครดัต่อนโยบำยควำมปลอดภัย สุขอนำมยัและสิ่งแวดล้อม หรือ SHE (Safety Health and 
Environment Policy)  
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2. กำรจดักำรพอรต์ผลติภณัฑข์องบรษิทัทัง้สำยกำรผลติแผ่นอะครลิคิระบบหล่อแบบ และพลำสตกิอื่นๆใน
ระบบเครื่องรดี ใหม้คีวำมหลำกหลำยและสนองตอบควำมตอ้งกำรและกำรใชง้ำนของลูกคำ้ โดยกำรเน้นดำ้นกำรพฒันำ
ผลติภณัฑใ์หม่ตำมควำมตอ้งกำรของตลำดเป็นส ำคญั 

3. กำรก ำหนดวสิยัทศัน์ใหผู้บ้รหิำรและพนักงำนทุกระดบัของบรษิทัในกำรยดึมัน่ในระบบคุณภำพ ทัง้ดำ้น
กำรผลติและกำรตรวจสอบ ตลอดจนกำรบรกิำรใหเ้ป็นทีป่ระทบัใจของลูกคำ้ ทัง้นี้เพื่อรกัษำภำพลกัษณ์ของผลติภณัฑ์
และเครื่องหมำยกำรคำ้ของบรษิทัใหเ้ป็นทีน่ิยมชมชอบอย่ำงยัง่ยนื 

4. กำรปรบัปรุงกำรบ ำรุงรกัษำ เครื่องจกัรอุปกรณ์กำรผลติ และกำรจดัหำเทคโนโลยใีหม่ๆ มำใช้งำนเพื่อ
เป้ำหมำยในกำรเพิ่มประสิทธภิำพกำรผลิต ลดควำมสูญเสีย และควำมสิ้นเปลืองในกำรจดัเก็บและกำรขนส่ง เป็น
กจิกรรมและถอืเป็นภำระกจิต่อเนื่องของนโยบำยกำรผลติ 

5. กำรวจิยัและกำรพฒันำผลติภณัฑ์ใหม่ทีม่มีูลค่ำเพิม่ถือเป็นนโยบำยส่วนหนึ่งของกำรด ำเนินธุรกิจของ

บรษิทั บรษิทัใหค้วำมส ำคญัต่อนโยบำยกำรส่งเสรมิและพฒันำกำรดำ้นทกัษะและควำมรูแ้ก่ผูบ้รหิำรและพนักงำนทุก

ระดบัชัน้ 

 

5. ผลกระทบดำ้นสิง่แวดลอ้ม  
บริษัทมีกำรด ำเนินกำรและปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง  โดยในปี 2562 มีกำรจัดกำรเพื่อลดผลกระทบต่อ

สิง่แวดลอ้มดงักล่ำวดงันี้  
 

ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม กำรจดักำร 
1. สำรเคม ีPolychlorinated Biphenyls   ทีอ่ำจรัว่

ออกมำจำกหมอ้แปลง 
ปจัจบุนัไมม่กีำรใชส้ำรเคมดีงักล่ำวกบัหมอ้แปลงทัง้ 6 ชุด
ของโรงงำน 

2. แอสเบสตอส หรือแร่ใยหิน  
 

• ไม่มกีำรใชแ้อสเบสตอสในกระบวนกำรผลติ  
• พืน้ทีท่ีม่แีอสเบสตอส  คอืพืน้ทีท่ีใ่ชก้ระเบือ้งมงุหลงัคำ 

บรษิทัไดด้ ำเนินกำรเปลีย่นหลงัคำเป็น Metal sheet ไป
แลว้บำงส่วน  

• พืน้ทีท่ีย่งัเป็นหลงัคำกระเบือ้ง ไดม้กีำรตรวจวดัปรมิำณ
แอสเบสตอสเพื่อเฝ้ำระวงัปญัหำเป็นประจ ำทุกปี  ค่ำที่
ตรวจวดัไดอ้ยู่ในเกณฑม์ำตรฐำน 
 

 
 
ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม กำรปฏบิตัขิองบรษิทั 

3. กำรจดัเกบ็สำรเคมทีีใ่ชอ้ยูใ่น
กระบวนกำรผลติ  

• ถงัน ้ำมนัเตำขนำดควำมจุ  15,000 ลติร จ ำนวน 1 ถงั  และขนำด

ควำมจุ 5,000 ลติร จ ำนวน 1 ถงั  ไดจ้ดัท ำก ำแพงคอนกรตีลอ้มรอบ  

เพื่อป้องกนักำรรัว่ไหลลงดนิ และกกัเกบ็กรณีรัว่ไหล 
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• ถงัเกบ็ Methyl Methacrylate (MMA) ขนำดควำมจุ 50 ตนั จ ำนวน    

3 ถงั ไดจ้ดัท ำก ำแพงคอนกรตีลอ้มรอบ  เพื่อป้องกนักำรรัว่ไหลลงดนิ 

และกกัเกบ็กรณีรัว่ไหล และยงัมรีะบบน ้ำสเปรย ์ใชใ้นกรณีเกดิเหตุ

ฉุกเฉิน 

• ถงัเกบ็น ้ำชนิดหอสงู ขนำดควำมจุ 10 ตนั จ ำนวน 1 ถงั ใชส้ ำหรบั

โรงงำน Cast Plant และ Extrusion Plant 

• ถงัเกบ็น ้ำขนำด 5 ตนัส ำหรบัหมอ้ไอน ้ำ จ ำนวน 1 ถงั 

4. ของเสยีและกำรก ำจดั • ของเสยีทีเ่ป็นขยะเช่น กระดำษ พลำสตกิ และเศษขยะทัว่ไปจำก
ส ำนักงำน  ไดท้ ำสญัญำกบัหน่วยงำนของเทศบำลเพื่อน ำไปก ำจดั 

• ของเสยีจำกกระบวนกำรผลติในโรงงำนทีเ่ป็นขยะอนัตรำย  จดัส่งให้
บรษิทั เบตเตอร ์เวลิด ์กรนี  จ ำกดั (มหำชน) ซึง่เป็นบรษิทัทีไ่ดร้บั
อนุญำตในกำรจดักำรกำกอุตสำหกรรมอย่ำงถูกตอ้งตำมกฎหมำย 

• แผ่นอะครลิคิทีเ่หลอืเศษจำกกำรตดัแผ่น รวบรวมขำยใหแ้ก่ลูกคำ้
ต่ำงประเทศ 

• เศษโลหะจำกกำรท ำงำนของฝำ่ยซ่อมบ ำรุง รวบรวมขำยในประเทศ 
5. น ้ำฝนทีต่กลงในพืน้ทีโ่รงงำน ในโรงงำนมรีำงระบำยน ้ำตำมอำคำรต่ำงๆ ออกสู่รำงระบำยน ้ำสำธำรณะ 
6. น ้ำเสยีทีอ่อกจำกโรงงำน มบี่อดกัไขมนัก่อนทีน่ ้ำเสยีจะออกสู่รำงระบำยน ้ำสำธำรณะ  และมบี่อ

ปรบัสภำพน ้ำเสยีอยู่ดำ้นหลงัโรงงำน  โดยบรษิทัมกีำรตรวจสอบคุณภำพ
น ้ำเพื่อตรวจวดัน ้ำเสยีทีอ่อกจำกโรงงำนตอ้งไมม่กีำรปนเป้ือนสำรเคมี
และโลหะหนัก ตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด  ซึง่ผลกำรตรวจวดัค่ำล่ำสุดไม่
เกนิมำตรฐำนของกระทรวงอุตสำหกรรม 

7. อำกำศทีอ่อกจำกปล่อง • Casting Plant   มหีมอ้ไอน ้ำส ำหรบัใชง้ำนและส ำรองในกำรผลติ  

ผลกำรตรวจคุณภำพอำกำศจำกปล่อง อยู่ในเกณฑม์ำตรฐำน 

• Extrusion Plant ม ีปล่องระบำยอำกำศในกระบวนกำรผลติ  

ผลกำรตรวจคุณภำพอำกำศจำกปล่อง อยู่ในเกณฑม์ำตรฐำน 

 
 
 
 
 
ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม กำรปฏบิตัขิองบรษิทั 

8. สำรเคมทีีใ่ชอ้ยู่ในกระบวนกำรผลติ  สำรเคม ีV65 (2,4 – Dunethyl Valeronitrile) ใชเ้ป็น Catalyst ใน

กระบวนกำรผลติ  บรษิทัไดก้ ำหนดพืน้ทีจ่ดัเกบ็ไวอ้ย่ำงปลอดภยั  มกีำร

ควบคุมอุณหภมูกิำรจดัเกบ็พรอ้มตดิตัง้อุปกรณ์แจง้เหตใุนกรณีอุณหภูมิ

สงูผดิปกตแิละมแีผนจดักำรกรณีเกดิเหตุฉุกเฉิน 
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นอกจำกกำรด ำเนินกำรตำมขำ้งต้น  บรษิัทยงัได้ก ำหนดผู้มหีน้ำที่รบัผดิชอบในแต่ละส่วนอย่ำงชดัเจน มี

กฎระเบยีบดำ้นควำมปลอดภยั อำชวีอนำมยัและสิง่แวดล้อม และมกีำรตดิตำมงำนอย่ำงต่อเนื่อง  บรษิทัจงึไม่ประสบ
ปญัหำดำ้นสิง่แวดลอ้มในช่วงระยะเวลำทีผ่่ำนมำ 
 

6. ค่ำใชจ้่ำยในกำรลงทุนเพื่อควบคุมสิง่แวดลอ้มในช่วงปีทีผ่่ำนมำหรอืในอนำคต 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรควบคุมสิง่แวดลอ้มในระยะ 3 ปี ไดแ้บ่งออกเป็นกลุ่ม ๆ ไดด้งันี้ 

• ค่ำใชจ้่ำยในกำรตรวจวดัดำ้นสิง่แวดลอ้มทัง้ภำยในโรงงำนและนอกโรงงำน (กจิกรรมต่อเนื่อง)  

 ปีละประมำณ 300,000 บำท 

• ค่ำใชจ้่ำยในกำรปรบัปรุงอุปกรณ์เครื่องจกัร  บ ำรุงรกัษำและอืน่ๆ (กจิกรรมต่อเนื่อง)  

 ปีละประมำณ 1,000,000 บำท 

• ค่ำใชจ้่ำยในกำรจดักำรของเสยี (กจิกรรมกำรต่อเนื่อง)  ปีละประมำณ 300,000 บำท 

• ค่ำใชจ้่ำยในกำรกำรพฒันำระบบบรหิำรจดักำรดำ้นสิง่แวดลอ้มตำมมำตรฐำน ISO14001  

 ประมำณปีละ 200,000 บำท 

 

7. งำนทีย่งัไม่ส่งมอบ 
- ไม่ม ี  -  

 
 

 

 

 

 

 

 



      บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ ำกัด (มหำชน)                                                        ข้อมูลประจ ำปี 2562 
 

10 
 

 
คณะกรรมกำรบรษิทัได้มอบหมำยใหฝ้่ำยบรหิำรเป็นผูดู้แลรบัผดิชอบต่อควำมเสี่ยงในกำรด ำเนินธุรกจิของ

บริษัทให้อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรบัได้  และสอดคล้องกบัสภำวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงต่อเนื่อง  ควำมเสี่ยงและ
แนวทำงจดักำรควำมเสี่ยงจะถูกจดัท ำเป็นรำยงำนเสนอต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อ
รบัทรำบและน ำค ำแนะน ำทีไ่ดร้บัมำปรบัปรุงมำตรำกำรจดักำรใหด้ยีิง่ขึน้ 

 
กำรบรหิำรควำมเสีย่งของบรษิทัประกอบดว้ยขัน้ตอนหลกัดงันี้ 
1. กำรระบุควำมเสีย่ง เป็นขัน้ตอนของกำรบ่งชีถ้งึควำมเสีย่งและปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ภำยในและภำยนอก

ประเทศ ซึง่จะเปลีย่นแปลงไปในแต่ละชว่งเวลำ ตลอดจนมกีำรคำดกำรณ์ถงึควำมเสีย่งใหม่ๆ ทีม่โีอกำส
จะเกดิขึน้ในอนำคตจำกฐำนขอ้มลูทัง้ภำยในและภำยนอกองคก์ร 

2. กำรประเมนิและกำรจดักำรควำมเสีย่ง เป็นขัน้ตอนทีจ่ะน ำวธิกีำรต่ำงๆ ทีเ่หมำะสม และควำมมส่ีวนร่วม
ของฝำ่ยบรหิำรมำใชใ้นกำรประเมนิควำมเสีย่งเพื่อใหเ้กดิประสทิธภิำพ ครอบคลุมทัง้ควำมเสีย่งและผล
ทัง้หมดทีอ่ำจเกดิขึน้ พรอ้มทัง้หำวธิใีนกำรจดักำรหรอืลดควำมเสีย่งใหอ้ยู่ในเกณฑท์ีย่อมรบัได้ 

3. กำรตดิตำมและควบคมุควำมเสีย่ง เป็นขัน้ตอนกำรตดิตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบรษิทัเป็นประจ ำทุกปี  หำกมปีจัจยัควำมเสีย่งใหม่ๆทีอ่ำจ 
เกดิขึน้โดยมไิดค้ำดกำรณ์ไวแ้ละมแีนวโน้มจะกระทบกบักำรด ำเนินธุรกจิอย่ำงมำก   ฝำ่ยบรหิำรอำจตอ้ง
ทบทวนแผนและเป้ำหมำยธุรกจิใหม่ทัง้หมดพรอ้มน ำเสนอคณะกรรมกำรบรษิทัเพื่อพจิำรณำต่อไป 

 
ปี 2562  บรษิทัไดก้ ำหนดควำมเสีย่งและแนวทำงจดักำรควำมเสีย่งดงันี้ 
1.   ควำมเสีย่งจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรจดัซื้อจดัหำสนิคำ้ของลูกคำ้รำยใหญ่   ควำมเสีย่งดงักล่ำว

อำจมีผลกระทบโดยตรงหำกลูกค้ำรำยใหญ่เกิดเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรจดัซื้ออย่ำงไม่คำดคิดมำก่อน  บริษัทได้
ก ำหนดใหม้กีำรรกัษำสดัส่วนกำรผลติและจ ำหน่ำยไม่ใหก้ระจุกตวัอยู่ทีลู่กคำ้รำยใดรำยหนึ่งมำกเกนิไปควบคู่ไปกบักำร
กระจำยสดัส่วนกำรผลติและจ ำหน่ำยใหค้รอบคลุมอุตสำหกรรมกำรใชง้ำนใหห้ลำกหลำยมำกขึน้เท่ำทีจ่ะเป็นไปได้ 

2. ควำมเสีย่งจำกกำรผนัผวนของอตัรำแลกเปลี่ยน   บรษิทัก ำหนดใหม้กีำรตดิตำมสถำนกำรณ์กำรเปลีย่น 
แปลงของอตัรำแลกเปลี่ยนอย่ำงใกล้ชดิ  เพื่อน ำมำใชป้รบักลยุทธ์ทำงกำรตลำดและกำรขำยในกำรรกัษำสมดุลย์ของ
กำรขำยระหว่ำงในประเทศกบัต่ำงประเทศใหเ้หมำะสม   

3.  ควำมเสีย่งจำกกำรจดัหำวตัถุดบิ   โดยเฉพำะ MMA วตัถุดบิหลกัในกำรผลติแผ่นอะครลิคิแบบหล่อ  และ
เมด็วตัถุดบิหลกัทีใ่ชใ้นกำรผลติแผ่นพลำสตกิระบบรดี  ล้วนแต่มกีำรท ำขอ้ตกลงในกำรสัง่ซื้อและมกีำรวำงแผนกำร
จดัซื้อให้สอดคล้องกบัแผนกำรผลติทุกเดอืนเพื่อให้มกีำรเก็บสต๊อคส ำรองเท่ำทีจ่ ำเป็น   นอกจำกนี้  บรษิัทสำมำรถ
จดัหำวตัถุดบิจำกผูผ้ลติไดม้ำกกว่ำหนึ่งรำยซึ่งส่วนใหญ่เป็นผูผ้ลติและจ ำหน่ำยวตัถุดบิในประเทศ   กรณีฉุกเฉินหรอื
จ ำเป็น  บรษิทัยงัสำมำรถจดัหำจำกผูผ้ลติและผูจ้ ำหน่ำยในต่ำงประเทศไดเ้ช่นเดยีวกนั 

4. ควำมเสีย่งจำกควำมรบัผดิชอบต่อผลติภณัฑท์ีอ่ำจเกดิขึน้จำกกำรถูกฟ้องรอ้ง   บรษิทัมนีโยบำยกำรท ำ
ประกนัภยัทีค่รอบคลุมต่อควำมรบัผดิชอบต่อสนิคำ้  และมกีำรทบทวนตำมควำมเหมำะสมอย่ำงสม ่ำเสมอ       

5. ควำมเสีย่งจำกกำรซื้อขำยสนิค้ำและบรกิำรกบับรษิทัที่เกี่ยวโยงกนั    รำคำซื้อขำยเป็นไปตำมเงื่อนไข
ขอ้ตกลงทำงกำรคำ้และตำมรำคำทีต่กลงร่วมกนั  และกระท ำโดยค ำนึงผลประโยชน์ของบรษิทั  เสมอืนกำรท ำรำยกำร

ปจัจยัควำมเสีย่งและกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
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กบับุคคลภำยนอก   รำยกำรดงักล่ำวจะผ่ำนกำรสอบทำนจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบและตรวจสอบโดยผูส้อบบญัช ี 
เพื่อใหแ้น่ใจว่ำกำรท ำรำยกำรดงักล่ำวเป็นไปตำมขัน้ตอนทีถู่กตอ้งและโปร่งใส 

6. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรตลำดและกำรแข่งขนั  บริษัทได้ก ำหนดทีมงำน NPD และ NBD  ที่ดูแลช่องทำง
กำรตลำดและผลติภณัฑ์ใหม่ๆ  โดยเน้นกลยุทธ์ด้ำนกำรสร้ำงควำมหลำกหลำยของผลติภณัฑ์ที่สำมำรถตอบสนอง
ควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ ควบคู่ไปกบักำรพฒันำเครื่องจกัรทีม่อียู่เดมิใหส้ำมำรถผลติสนิคำ้ไดห้ลำกหลำยมำกขึน้ 
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1.  สนิทรพัยห์ลกัทีส่ ำคญัทีใ่ชใ้นกำรประกอบธุรกจิ 

บรษิทัมสีนิทรพัยห์ลกัทีใ่ชใ้นกำรประกอบธุรกจิ  ณ  วนัที ่31 ธนัวำคม  2562  ดงันี้ 

                                  (หน่วย : ลำ้นบำท) 

ประเภททรพัยส์นิ ลกัษณะกรรมสทิธิ ์ มลูค่ำตำมบญัชี
สทุธ ิ

หลกัประกนั /
ภำระผกูพนั 

ทีด่นิ 

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

เป็นเจำ้ของ 136.33 ไม่ม ี

อำคำรและส่วนปรบัปรุงอำคำร เป็นเจำ้ของ 41.22 ไม่ม ี

เครื่องจกัรและอุปกรณ์ เป็นเจำ้ของ 60.86 ไม่ม ี

เครื่องตกแตง่ตดิตัง้  เครื่องใชส้ ำนักงำนและ
ยำนพำหนะ 

เป็นเจำ้ของ 3.70 ไม่ม ี

สนิทรพัยร์ะหว่ำงก่อสรำ้งและตดิตัง้ เป็นเจำ้ของ 10.36 ไม่ม ี

รวม  252.47 ไม่ม ี

 
หมำยเหตุ   
รำยกำรสนิทรพัยห์ลกัทีใ่ชใ้นกำรประกอบธุรกจิตำมขำ้งตน้ ตัง้อยู่ที ่60-61 หมู่ 9 ถ.พุทธมณฑลสำย 4 ต.กระทุ่มลม้  อ.
สำมพรำน จ.นครปฐม  73220 
 
2. ภำระผกูพนัเกีย่วกบัสญัญำเช่ำด ำเนินงำนและสญัญำบรกิำร 

บรษิัทได้เขำ้ท ำสญัญำเช่ำด ำเนินงำนที่เกี่ยวขอ้งกบักำรเช่ำอำคำร  และสญัญำจ้ำงบรกิำรต่ำงๆ อำยุของ
สญัญำมรีะยะเวลำตัง้แต่ 1 ถงึ 3 ปี 

บรษิัทมจี ำนวนเงนิขัน้ต ่ำที่ต้องจ่ำยในอนำคตทัง้สิ้นภำยใต้สญัญำเช่ำด ำเนินงำนและสญัญำบรกิำร   ซึ่งต้อง
จ่ำยช ำระภำยในหนึ่งปีจ ำนวน 2 ลำ้นบำท มำกกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 3 ปี จ ำนวน 2 ลำ้นบำท 

 

 
 

3. หนังสอืค ้ำประกนั 

ทรพัยส์นิทีใ่ชใ้นกำรประกอบธุรกจิ 
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ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562  บรษิัทมหีนังสอืค ้ำประกนัซึ่งออกโดยธนำคำรในนำมของบรษิัท เหลอือยู่เป็น
จ ำนวน 7 ล้ำนบำท  ซึ่งเกี่ยวเนื่องกบัภำระผกูพนัทำงปฏบิตับิำงประกำรตำมปกตธิุรกจิของบรษิทัฯ เพื่อค ้ำประกนักำร
ใชไ้ฟฟ้ำและอื่น ๆ  
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ตลอดกำรท ำงำนในปี 2562  บรษิทัไมม่ขีอ้พพิำททำงกฎหมำยใดๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้พพิำททำงกฎหมำย 
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ชื่อบรษิทั    บรษิทั ไทยโพลอีะครลิคิ จ ำกดั (มหำชน)  
ประเภทธุรกจิ ผูผ้ลติและจ ำหน่ำยแผ่นอะครลิคิทัง้ระบบหล่อแบบ (cast acrylic sheet) และ

ระบบรดี (extruded acrylic sheet)  
เลขทะเบยีนบรษิทั 0107537002257 
ทุนจดทะเบยีน   121,500,000 บำท เป็นหุน้สำมญัและเรยีกช ำระแลว้ทัง้จ ำนวน มลูค่ำหุน้ละ 1 บำท   
นิตบิุคคลทีบ่รษิทัถอืหุน้  ไม่ม ี
ตัง้แต่รอ้ยละ 10 ขึน้ไป 
ทีต่ัง้ส ำนักงำนใหญ่ / โรงงำน 60-61 หมู่ 9 ถนนพทุธมณฑล สำย 4 ต ำบลกระทุ่มลม้ อ ำเภอสำมพรำน 

จงัหวดันครปฐม 73220 
โทรศพัท ์02 429-2020, 0 2429-2487-8, 02 889-8720-5 
โทรสำร  02 429-2541, 02 888-5953 

ส ำนักงำนขำย    134/5 ถนนกรุงธนบุร ีแขวงคลองตน้ไทร เขตคลองสำน กรุงเทพฯ 10600 
โทรศพัท ์02 860-8765-70  โทรสำร 02 860-9106, 02 860-8762 

เวบ็ไซด ์    http://www.thaipolyacrylic.com 
นำยทะเบยีน    บรษิทัศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

ชัน้ 1 ตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย อำคำรบ ี  
93 ถนนรชัดภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรงุเทพฯ 10400 
โทรศพัท ์02 009-9999  โทรสำร 02 009-9001 

ผูส้อบบญัช ึ   บรษิทัส ำนักงำน อ ีวำย จ ำกดั 
ชัน้ 33  อำคำรเลครชัดำ  
193/136-137 ถนนรชัดำภเิษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
ตู ้ป.ณ. 1047 กรุงเทพฯ 10501 
โทรศพัท ์02 264-9090   โทรสำร 02 264-0789-90 
เวบ็ไซด ์http:/www.ey.com 

ทีป่รกึษำกฎหมำย   นำยสุรตัน์ จนัทรแ์กว้ 
ส ำนักงำนกฎหมำยบซี ีลเีกลิ แอดไวเซอร์ 
52 ซอยลำดพรำ้ว 81 (ฐติพิร) แขวงคลองเจำ้คุณสงิห ์ 
เขตวงัทองหลำง กรุงเทพฯ 
โทรศพัท ์02 539-3230    โทรสำร 02 539-3230 ต่อ 103 

 

 

 

ขอ้มลูทัว่ไปและขอ้มลูส ำคญัอื่น 
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1. ขอ้มลูหลกัทรพัย ์

บรษิทัมทีุนจดทะเบยีน 121,500,000.00 บำท แบง่ออกเป็น 121,500,000 หุน้ (หุน้สำมญัจ ำนวน 
121,500,000 หุน้) มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 1.00 บำท หุน้ทัง้หมดไดอ้อกช ำระเตม็มลูค่ำแลว้ 

 
2. ผูถ้อืหุน้ 

(ก) บรษิทัมโีครงสรำ้งผูถ้อืหุน้ตำมขอ้มลู ณ วนัปิดสมุดทะเบยีนเมื่อวนัที ่17 มกรำคม 2563 เป็นดงันี้ 
 

 
 
รำยชื่อผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ 10 รำยแรกของบรษิทั มดีงันี้ 

 

 
 
 

ผู้ถือหุน้ จ ำนวนรำย จ ำนวนหุน้รวม ร้อยละ 

ผูถ้อืหุน้สญัชาตไิทย              951 69,588,939 57.27

ผูถ้อืหุน้สญัชาตต่ิางดา้ว 8                51,911,061 42.73

รวมทัง้สิน้              959                121,500,000 100.00

ขอ้มลูหลกัทรพัยแ์ละผูถ้อืหุน้ 
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(ข)  กลุ่มผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ทีม่บีทบำทต่อกำรก ำหนดนโยบำยกำรจดักำรหรอืกำรด ำเนินงำนของบรษิทัอย่ำงมี
นัยส ำคญั 

• LUCITE INTERNATIONAL UK OVERSEAS HOLDCO1 LIMITED จดทะเบียนในประเทศอังกฤษ ถือ
หุ้นในบริษัท จ านวน 51,374,360 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 42.28 ของจ านวนหุ้นทัง้หมด  
(ขอ้มลู ณ วนัที ่17 มกรำคม 2563) 

• บรษิทั เอเชยีติก๊ อะครลิคิ จ ำกดั (“บรษิทัฯ”) จดัตัง้ขึน้เป็นบรษิทัจ ำกดัและมภีูมลิ ำเนำในประเทศไทย 
บรษิทัด ำเนินธุรกจิเกีย่วกบักำรถอืเงนิลงทุนเพื่อกำรลงทุนระยะยำว โดย บรษิทั เอเชยีติก๊ อะครลิคิ 
จ ำกดั ถอืหุน้ในบรษิทั จ ำนวน 41,450,530 หุน้หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 34.12 ของจ ำนวนหุน้ทีอ่อกและช ำระ
แลว้ทัง้หมด (ขอ้มลู ณ วนัที ่17 มกรำคม 2563) 

(ค)  ผูถ้อืหุน้สำมญัรำยย่อย (ขอ้มลู ณ วนัที ่11 มนีำคม 2562) จ ำนวนผูถ้อืหุน้รำยย่อย (Free Float) มจี ำนวน 
883  รำย คดิเป็นรอ้ยละ 23.56 
 
3. ขอ้ตกลงระหว่ำงผูถ้อืหุน้ใหญ่ (Shareholder’s agreement) 

บรษิทัไม่มขีอ้ตกลงระหว่ำงกนัในกลุ่มผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัทีม่ผีลกระทบต่อกำรบรหิำรงำนของบรษิทัหรอืผู้
ถอืหุน้รำยอื่น 

 
4. กำรถอืหุน้ของกรรมกำรและผูบ้รหิำรทัง้ทำงตรงและทำงออ้มทีเ่พิม่ขึน้/ลดลงในปี 2562 

กรรมกำรและผูบ้รหิำรและผูส้อบบญัชขีองบรษิทัมหีน้ำทีใ่นกำรรำยงำนกำรเปลีย่นแปลงถอืหลกัทรพัยข์อง
ตนเอง  คู่สมรสหรอืผูท้ีอ่ยู่กนิดว้ยกนัฉนัสำมภีรยิำ บุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิำวะ และนิตบิุคคลทีถ่อืหุน้รวมกนัเกนิรอ้ยละ 
30 ของจ ำนวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดต่อส ำนักงำน ก.ล.ต. ภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแตว่นัทีม่กีำรซื้อ ขำย โอน หรอืรบั
โอนหลกัทรพัย ์ตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ 

บุคคลทีค่วำมสมัพนัธ ์หมำยถงึ   
1. คู่สมรสหรอืผูท้ีอ่ยู่กนิดว้ยกนัฉนัสำมภีรยิำ 
2. บุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิำวะ 
a. นิตบิุคคลทีก่รรมกำร ผูบ้รหิำร และบุคคลตำม (1) และ (2) ถอืหุน้รวมกนัเกนิรอ้ยละ 30 ของจ ำนวน

สทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของนิตบิคุคลดงักล่ำว  และกำรถอืหุน้รวมกนัดงักล่ำวเป็นสดัส่วนทีม่ำกทีสุ่ด
ในนิตบิุคคลนัน้ 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 กำรถอืครองหลกัทรพัยข์องบรษิทัโดยกรรมกำรและผูบ้รหิำรระดบัสงู เป็นดงันี 

4.1   กำรถอืครองหุน้ของกรรมกำร 
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4.2  กำรถอืครองหุน้ของผูบ้รหิำรระดบัสงู 
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5. นโยบำยกำรจ่ำยเงนิปนัผล 

บรษิทัอนุมตักิำรก ำหนดนโยบำยกำรจ่ำยเงนิปนัผลเป็นดงัน้ี 
“บรษิทัจะด ำเนินกำรใหม้กีำรจ่ำยเงนิปนัผลอย่ำงสม ่ำเสมอ  โดยพจิำรณำถงึควำมเพยีงพอของก ำไรสะสมต่อ

กำรด ำเนินธุรกจิในอนำคต” 
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1. โครงสรำ้งคณะกรรมกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. องคป์ระกอบและวำระกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรบรษิทั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ณ   
 
  
 
 
 
 

โครงสรำ้งกำรจดักำร 

วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง

เฉพำะกรรมกำรอสิระ 
 

ต่อเน่ืองไม่เกนิ 9 ปีนับจำก

วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ครัง้แรก 

แต่งตัง้โดย 
 

กำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 

 

คณะกรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดค่ำตอบแทน 

คณะกรรมกำรบรษิทั 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรผูจ้ดักำร 

ผูต้รวจสอบภำยใน 

เลขำนุกำรบรษิทั 

องคป์ระกอบ 
 

กรรมกำรบรหิำร 
3 ท่ำน 

กรรมกำรทีไ่ม่ใช ่
กรรมกำรบรหิำร 3 ท่ำน 

วำระกำรด ำรง
ต ำแหน่ง 

 

คณะกรรมกำรบรษิทั  9  ท่ำน   
แต่งตัง้โดย 

กรรมกำรอสิระ  
3  ท่ำน 

ก ำหนดใหทุ้กปีกรรมกำรจะตอ้งลำออกจำกต ำแหน่งในอตัรำหนึ่งในสำม   
กรรมกำรทีพ่น้จำกต ำแหน่งอำจไดร้บัเลอืกตัง้ใหม่ได ้ 
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ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 คณะกรรมกำรบรษิทัประกอบดว้ยรำยชื่อดงันี้ 
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ขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรบรษิทั 

คณะกรรมกำรบรษิทัมอี ำนำจพจิำรณำก ำหนดและแกไ้ขเปลีย่นแปลงชื่อกรรมกำรผูม้อี ำนำจลงลำยมอืชื่อผูกพนั
บรษิทั  โดยกรรมกำรผูม้อี ำนำจลงลำยมอืชื่อผูกพนับรษิทั คอื “นำยเบนจำมนิ เจมส ์แฮร์รสิ  นำยชนิยะ ยำโนะ และ
นำยรกัชยั สกุลธรีะ” กรรมกำรสองในสำมท่ำนนี้ลงลำยมอืชื่อร่วมกนัและประทบัตรำส ำคญัของบรษิทั” ภำยใตข้อ้บงัคบั
ของบรษิทั และบทบญัญตัแิห่งกฎหมำยว่ำดว้ยบรษิทัมหำชนจ ำกดั คณะกรรมกำรมอี ำนำจกระท ำกำรใด ๆ ภำยในขอบ
แห่งวตัถุประสงคข์องบรษิทั คอื 

1. เป็นโจทกร์อ้งทุกข ์ด ำเนินกำรตำมกระบวนพจิำรณำใด ๆ ในนำมบรษิทั ประนีประนอมยอมควำม หรอื มอบ
ขอ้พพิำทใดๆ ใหอ้นุญำโตตุลำกำร 

2. ซื้อ จดัหำ รบั เช่ำซื้อ ใหเ้ช่ำซื้อ ถอืกรรมสทิธิ ์ครอบครอง ปรบัปรุง ใช ้และจดักำรโดยประกำรอืน่ ซึง่
ทรพัยส์นิใด ๆ ตลอดจนดอกผลของทรพัยส์นินัน้ 

3. ขำย โอน จ ำนอง จ ำน ำ แลกเปลีย่น และจ ำหน่ำยทรพัยส์นิโดยประกำรอื่น 
4. กูย้มืเงนิ ค ้ำประกนั ออก โอน รบั อำวลั และสลกัหลงัตัว๋หรอืตรำสำรทีเ่ปลีย่นมอืไดอ้ย่ำงอื่น 
5. ขอใหป้ล่อยชัว่ครำวกรรมกำร พนักงำน หรอืลูกจำ้ง ทีถู่กด ำเนินคดอีำญำในขอ้หำเกีย่วกบักำรปฏบิตัหิน้ำที่

ใหแ้ก่บรษิทั 
6. ถอืหุน้ จดักำรบรษิทัอื่นหรอืบรษิทัเอกชน และกระท ำธุรกจิเฉพำะอย่ำงร่วมกนักบับรษิทัอื่นหรอื

บรษิทัเอกชน 
7. กำรกระท ำอื่นใดทีบุ่คคลธรรมดำอำจกระท ำได ้เวน้แตโ่ดยสภำพแหง่กำรกระท ำนัน้จะพงึกระท ำได ้แต่

เฉพำะบุคคลธรรมดำเท่ำนัน้ ทัง้นี้ภำยใตข้อบเขตวตัถุประสงคข์องบรษิทั 
8. จดัใหม้ขีอ้มลูทำงกำรเงนิ รำยงำนทำงกำรเงนิ และระบบกำรควบคุมภำยในใหม้คีวำมถูกตอ้งและเพยีงพอ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 
 
 
 
หน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรบรษิทั  
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1. ก ำหนด วสิยัทศัน์ พนัธกจิ นโยบำย กลยุทธแ์ผนงำนกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทั รวมถงึมกีำรทบทวน
วสิยัทศัน์ กลยุทธแ์ผนงำนกำรด ำเนินธุรกจิ ในแต่ละปี ทัง้นี้เพื่อใหม้ัน่ใจถงึผลกำรด ำเนินงำนทีด่ ี

2. ท ำหน้ำทีภ่ำยใตว้ตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั นโยบำย และมตขิองทีป่ระชุมคณะกรรมกำร และ/หรอื 
 มตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทัทกุประกำร และคอยดแูลใหฝ้ำ่ยบรหิำรท ำตำมแผนงำนทีก่ ำหนด 
3. ค ำนึงถงึผลประโยชน์สงูสุดของบรษิทั โดยก ำหนดนโยบำยหำ้มมใิหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำน

ประกอบธุรกจิทีแ่ขง่ขนักบับรษิทั และท ำหน้ำทีก่ ำกบัดแูลกจิกำรใหม้ดี ำเนินธุรกจิอย่ำงมจีรยิธรรม ดแูลไมใ่ห้
เกดิปญัหำควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ระหว่ำงผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีของบรษิทั หรอืกระท ำกำรใดๆ ทีม่คีวำม
ขดัแยง้กบัผลประโยชน์ของบรษิทั 

4. ก ำหนดใหใ้นกำรลงมตใินทีป่ระชุม จะตอ้งมอีงคป์ระชมุขัน้ต ่ำของกรรมกำรมำกกว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวน
กรรมกำรทัง้หมดเขำ้รว่มประชมุ   

5. จดัใหม้กีำรประเมนิผลงำนคณะกรรมกำรแบบรำยคณะ  เพื่อน ำไปพจิำรณำปรบัปรงุกำรท ำงำนใหม้ี
ประสทิธภิำพ 

6. ดแูลใหม้แีผนกำรสบืทอด (Succession Plan) ต ำแหน่งผูบ้รหิำรสงูสุดขององคก์ร พรอ้มแนวทำงในกำร
ด ำเนินกำร เช่น มกีำรตดิตำมควำมคบืหน้ำของผูส้บืทอด กำรพฒันำควำมรูค้วำมสำมำรถ ควำมพรอ้มใน
ดำ้นต่ำงๆ ทีจ่ ำเป็นต่อกำรปฎบิตัใินต ำหน่งผูบ้รหิำรสงูสุด ตลอดจนกำรฝึกอบรมทำงวชิำกำรอย่ำงต่อเนื่อง 

 
3. คณะกรรมกำรชุดยอ่ย 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 โครงสรำ้งกำรจดักำรของบรษิทั ประกอบดว้ยคณะกรรมกำรบรษิทัและคณะกรรมกำรชุดย่อยจ ำนวน 2 ชุดคอื 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน  ทัง้นี้  บรษิทัมโีครงสรำ้งคณะกรรมกำร
บรษิทัทีม่กีรรมกำรอสิระไม่น้อยกว่ำ 3 ท่ำน และไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำมของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดของบรษิทั  โดย
กรรมกำรอสิระและกรรมกำรตรวจสอบทุกทำ่นเป็นไปตำมหลกัเกณฑข์องประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน 
 

3.1  คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 คณะกรรมกำรตรวจสอบมจี ำนวน  3  ท่ำนดงันี้ 
1. ดร.อนุพนัธ ์  กจินิจชวีะ   ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
2. นำยแจน แดม  ปีเดอรเ์ซ่น   กรรมกำรตรวจสอบ 
3. นำยเจษฎำ    ว่องวฒันะสนิ  กรรมกำรตรวจสอบ 

         โดยม ีนำงสำวธณัยจ์ริำ คุณำธปิศรตีระกูล เป็นเลขำนุกำรกรรมกำรตรวจสอบ 
 

คณะกรรมกำรชุดย่อย 
 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรบรษิทั 
แต่งตัง้โดย 

คุณสมบตั ิ
 

แต่งตัง้โดย 
 

คณะกรรมกำรบรษิทั 

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน 

เป็นกรรมกำรอสิระ และคุณสมบตัเิป็นไปตำม
หลกัเกณฑข์องประกำศคณะกรรมกำรตลำดทุน 

เป็นกรรมกำรบรษิทั และอย่ำงน้อย 1 ท่ำน
เป็นกรรมกำรอสิระ 
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หน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
1. สอบทำนใหบ้รษิทัมกีำรรำยงำนทำงกำรเงนิอย่ำงถูกตอ้งและเพยีงพอ 
2. สอบทำนและใหค้วำมเหน็เกีย่วกบักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี  กำรบรหิำรควำมเสีย่งและกำรควบคุม

ภำยในในเรื่องควำมเพยีงพอเหมำะสมตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์  และ
ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

3. สอบทำนใหบ้รษิทัปฏบิตัติำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ขอ้ก ำหนดของตลำด
หลกัทรพัยแ์ละกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

4. พจิำรณำ คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้และเสนอเลกิจำ้งบุคคลซึง่มคีวำมเป็นอสิระ เพื่อท ำหน้ำทีเ่ป็นผูส้อบบญัชี
ของบรษิทัและเสนอค่ำตอบแทนของบุคคลดงักล่ำว 

5. ประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝีำ่ยจดักำรเขำ้ร่วมประชมุดว้ยอย่ำงน้อยปีละครัง้ 
6. สอบทำนและก ำกบัดแูลรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั รำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ใหเ้ป็นไป

ตำมกฎหมำยและขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย ์
7. พจิำรณำควำมเป็นอสิระของผูต้รวจสอบภำยใน และใหค้วำมเหน็ชอบในกำรแต่งตัง้ โยกยำ้ยถอดถอน 

และพจิำรณำควำมดคีวำมชอบของผูต้รวจสอบภำยใน 
8. จดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบทีล่งนำมโดยประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และเปิดเผยไวใ้น

รำยงำนประจ ำปีของบรษิทั   รำยงำนดงักล่ำวตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่ำงน้อยต่อไปนี้ 
8.1 ควำมเหน็เกีย่วกบัควำมถูกตอ้งครบถว้นและเชื่อถอืไดข้องรำยงำนทำงกำรเงนิ 
8.2 ควำมเหน็เกีย่วกบัควำมเพยีงพอของกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีกำรบรหิำรควำมเสีย่งและกำร

ควบคุมภำยใน 
8.3 ควำมเหน็เกีย่วกบักำรปฏบิตัติำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ขอ้ก ำหนดของ

ตลำดหลกัทรพัยแ์ละกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 
8.4 ควำมเหน็เกีย่วกบัควำมเหมำะสมของผูส้อบบญัช ี
8.5 ควำมเหน็เกีย่วกบัรำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
8.6 จ ำนวนครัง้ของกำรประชุม และกำรเขำ้ร่วมประชมุของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน 
8.7 ควำมเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมของคณะกรรมกำรตรวจสอบจำกกำรปฏบิตัติำม กฎบตัรของ

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
8.8 รำยงำนทีเ่หน็ว่ำผูถ้อืหุน้ และผูล้งทุนทัว่ไปควรทรำบภำยใตข้อบเขตหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบที่

ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทั 
9. ในกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องคณะกรรมกำรตรวจสอบ หำกพบหรอืมขีอ้สงสยัว่ำมรีำยกำรหรอืกำรกระท ำซึง่

อำจมผีลกระทบอย่ำงมนีัยส ำคญัต่อฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทั ใหค้ณะกรรมกำร
ตรวจสอบรำยงำนต่อคณะกรรมกำรของบรษิทั เพื่อด ำเนินกำรปรบัปรุงแกไ้ขภำยในเวลำทีค่ณะกรรมกำร
ตรวจสอบเหน็สมควร 

9.1 รำยกำรทีเ่กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
9.2 กำรทุจรติ สิง่ผดิปกต ิหรอืมคีวำมบกพร่องทีส่ ำคญัในระบบควบคุมภำยใน 
9.3 กำรฝำ่ฝืนกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย ์

หรอืกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั    
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 หำกคณะกรรมกำรบรษิทั หรอืผูบ้รหิำรไม่ด ำเนินกำรใหม้กีำรปรบัปรุงภำยในเวลำทีก่ ำหนด
กรรมกำรตรวจสอบรำยใดรำยหน่ึงอำจรำยงำนว่ำมรีำยกำรหรอืกำรกระท ำตำมขอ้ 9.1, 9.2 และ 9.3 ต่อ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์หรอืตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

10. จดัใหม้กีำรประเมนิตนเองอย่ำงน้อยปีละครัง้ และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิทั 
11. ในกรณีกรรมกำรตรวจสอบลำออกก่อนครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง   กรรมกำรตรวจสอบควรแจง้ต่อ

บรษิทัล่วงหน้ำหนึ่งเดอืนพรอ้มเหตุผล เพื่อใหค้ณะกรรมกำรบรษิทั หรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิำรณำ
แต่งตัง้กรรมกำรท่ำนอื่นทีม่คีุณสมบตัคิรบถว้นทดแทนบุคคลทีล่ำออก 

12. ปฏบิตังิำนอื่นใดตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัมอบหมำยดว้ยควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
13. สอบทำนนโยบำยและก ำกบัใหม้รีะบบสนับสนุนกำรต่อตำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ทีม่ปีระสทิธผิล ให้

ค ำปรกึษำและตดิตำมใหม้กีำรปฎบิตัติำมมำตรกำรต่อตำ้นคอรร์ปัชัน่ตลอดจนรบัเรื่องกำรแจง้เบำะแส
กำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ พจิำรณำตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ  และเสนอเรื่องต่อคณะกรรมกำรบรษิทั เพื่อร่วมกนั
พจิำรณำลงโทษหรอืแกไ้ขปญัหำดงักล่ำว 

 
3.2  คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน  

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562  คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน  มจี ำนวน 3 ท่ำนดงันี้ 
1. นำยแจน แดม ปีเดอรเ์ซ่น   ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
2. นำยได โอยำมะ   กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
3. นำยเจษฎำ  ว่องวฒันะสนิ  กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

 
หน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
1.  คน้หำ คดักรอง และสรรหำผูม้คีณุสมบตัเิพื่อด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอสิระ และเสนอต่อคณะกรรมกำร

ของบรษิทัเพื่อพจิำรณำอนุมตั ิ
2.  คดักรองผูส้มคัรซึง่เสนอโดยผูถ้อืหุน้รำยใหญแ่ละเสนอต่อคณะกรรมกำรของบรษิทัเพื่อพจิำรณำอนุมตัิ 
3.  ก ำหนดขัน้ตอนและหลกัเกณฑใ์นกำรสรรหำกรรมกำร 
4.  น ำเสนอค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำร (พรอ้มควำมคดิเหน็) ตำมทีไ่ดส้นับสนุนโดยประธำนกรรมกำร

บรษิทัและกรรมกำรผูจ้ดักำร ต่อคณะกรรมกำรของบรษิทัเพื่อพจิำรณำ ก่อนทีจ่ะไดม้กีำรอนุมตัอิย่ำงเป็น
ทำงกำรโดยทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

5.  ประธำนกรรมกำรของบรษิทัจะเสนอค่ำตอบแทนของผูบ้รหิำรระดบัสงูภำยใตค้ ำแนะน ำของ
คณะกรรมกำรสรรหำฯ 

6.  ปฏบิตัหิน้ำทีอ่ื่นใด ตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำยโดยคณะกรรมกำรของบรษิทั 
 
 
 
 
4. เลขำนุกำรบรษิทั 

เพื่อใหเ้ป็นไปตำม พ.ร.บ.หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์(ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2551 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำร
บรษิทั   ครัง้ที ่3/2560 เมื่อวนัที ่11 พฤศจกิำยน 2560  ไดม้มีตแิต่งตัง้ให ้นำยรกัชยั สกุลธรีะ ซึง่ด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรบรหิำรทำงดำ้นกำรเงนิของบรษิทั ท ำหน้ำทีเ่ป็นเลขำนุกำรบรษิทั 
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หน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของเลขำนุกำรบรษิทั 
1. จดัเตรยีมระเบยีบวำระกำรประชมุ เอกสำรประกอบกำรประชมุคณะกรรมกำร และกำรประชมุผูถ้อืหุน้ 
2. จดักำรและประสำนงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร และกำรประชมุผูถ้อืหุน้ รวมทัง้ดแูลและประสำนงำน 

ใหม้กีำรปฏบิตัติำมวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิทั มตทิีป่ระชมุคณะกรรมกำร มตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 
ตลอดจนกฎหมำยและกฎระเบยีบอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

3. ดแูลกำรแต่งตัง้ กำรเปลีย่นแปลงวำระกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำร และจดทะเบยีนกำรเปลีย่นแปลง 
กรรมกำรต่อเจำ้หน้ำทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง 

4.   จดัท ำและเกบ็รกัษำเอกสำรดงัตอ่ไปนี้ 
(ก)  ทะเบยีนกรรมกำร 
(ข)  หนังสอืนัดประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชมุคณะกรรมกำรและรำยงำนประจ ำปีของบรษิทั 
(ค)  หนังสอืนัดประชุมผูถ้อืหุน้ และรำยงำนกำรประชุมผูถ้อืหุน้ 

5.  ด ำเนินกำรใหก้รรมกำรและผูบ้รหิำรจดัท ำรำยงำนกำรมส่ีวนไดเ้สยีตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด 
6.  เกบ็รกัษำรำยงำนกำรมส่ีวนไดเ้สยีทีร่ำยงำนโดยกรรมกำรหรอืผูบ้รหิำร 
7.  จดัส่งส ำเนำรำยงำนกำรมส่ีวนไดเ้สยีใหป้ระธำนกรรมกำร และประธำนกรรมกำรตรวจสอบทรำบภำยใน 
  7 วนัท ำกำรนบัแตว่นัทีบ่รษิทัไดร้บัรำยงำนนัน้ 
8.  ด ำเนินกำรอื่นๆ ตำมทีค่ณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนประกำศก ำหนด 



5. คณะผูบ้รหิำร 
5.1  โครงสรำ้งองคก์ร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผูจ้ดักำรฝ่ำยโลจสิตคิส์ 

ผูจ้ดักำร 
ฝำ่ยผลติคำสติง้ 

ผูจ้ดักำรฝ่ำยขำย 
และผลติภณัฑ์ 

กรรมกำรผูจ้ดักำร 

ผูต้รวจสอบภำยใน 
เลขำนุกำร 

กรรมกำรผูจ้ดักำร 

ผูจ้ดักำรฝ่ำยพำณิชย์ ผูจ้ดักำรฝ่ำยโรงงำน 
ผูจ้ดักำรฝ่ำยทรพัยำกร
บุคคลและกฎหมำย 

ผูจ้ดักำร 
ฝำ่ยบญัชแีละกำรเงนิ 

ผูจ้ดักำรธุรกำรฝำ่ย
ขำยในประเทศ 

ผูจ้ดักำรฝ่ำยควำม
ปลอดภยัและระบบงำน 

ผูจ้ดักำรฝ่ำยขำย 
ต่ำงประเทศ 

ผูจ้ดักำร 
ฝำ่ยผลติเอก็ซ์ทรชูัน่ 

ผูจ้ดักำร 
เทคนิคอล เซน็เตอร์ 

 

ผูจ้ดักำร 
ฝำ่ยวจิยัและเทคนิค 

ผูจ้ดักำรวศิวกรรม 

ผูจ้ดักำรฝ่ำย
คลงัสนิคำ้และจดัส่ง 
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ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562  คณะผูบ้รหิำรมจี ำนวน  17  ท่ำนดงันี้ 
1. นำยรกัชยั   สกุลธรีะ    กรรมกำรผูจ้ดักำร 
2. นำยววิฒัน์   หอมละออ   ผูจ้ดักำรฝำ่ยโรงงำน 
3. นำยธนวฒัน์   กุลประเสรฐิรตัน์   ผูจ้ดักำรฝำ่ยทรพัยำกรบคุคล/กฎหมำย 
4. นำยธเนตร   ข ำเชดิชไูชย   ผูจ้ดักำรฝำ่ยโลจสิตคิส ์
5. นำยอภชิยั  ศรมีหนัต ์  รกัษำกำรผูจ้ดักำรฝำ่ยควำมปลอดภยัฯ และระบบงำน 
6.   นำงสำวสุรวด ี  ลทีวกีุล    ผูจ้ดักำรฝำ่ยบญัชแีละกำรเงนิ 
7.   นำยโยทนิ   ธ ำรงเสำวภำคย ์  ผูจ้ดักำรฝำ่ยผลติคำสติง้ 
8.   นำยไพรชั   ข ำด ี   ผูจ้ดักำรฝำ่ยผลติเอก็ซ์ทรชูัน่ 
9.   นำยพงศธ์ร   ชื่นเจรญิ   ผูจ้ดักำรฝำ่ยวศิวกรรม 
10.  นำงหนึ่งฤทยั   บุญเพช็ร   ผูจ้ดักำรฝำ่ยวจิยัและเทคนิค 
11.  นำยวทิยำ   มงคลขจติ   ผูจ้ดักำรฝำ่ยเทคนิคอลเซน็เตอร ์
12.  นำยอุดมศกัดิ ์  เทยีนจนัทร ์  ผูจ้ดักำรฝำ่ยคลงัสนิคำ้และจดัส่ง 
13.  นำยพงศส์นัต ์  อศัวะศริจินิดำ   ผูจ้ดักำรฝำ่ยขำยและผลติภณัฑ ์
14.  นำงสำวจนัจริำ   ทุมสอน    ผูจ้ดักำรฝำ่ยขำยต่ำงประเทศ 
15.  นำงสมปอง   อศัวะศริจินิดำ   ผูจ้ดักำรธุรกำรขำยในประเทศ 
16.  นำงสำวธณัยจ์ริำ  คุณำธปิศรตีระกูล   ผูต้รวจสอบภำยใน 
17.  นำงสำวอนิทพิร  ตณัฑอ์ ำไพ  เลขำนุกำรกรรมกำรผูจ้ดักำร 

 
5.2  กรรมกำรผูจ้ดักำร    

เมื่อวนัที ่19 กมุภำพนัธ ์2563 ทีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษิทั ไทยโพลอีะครลิคิ จ ำกดั มหำชน โดยค ำแนะน ำจำก
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ไดม้มีตอินุมตัแิตง่ตัง้นำยรกัชยั สกุลธรีะ ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรผูจ้ดักำร โดยมผีล
ตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม 2563 

 
หน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของกรรมกำรผูจ้ดักำร 

1. พจิำรณำแตง่ตัง้ โยกยำ้ย ถอดถอน เลกิจำ้งหรอือนุมตักิำรลำออก ของพนักงำนทุกระดบั 
2. พจิำรณำผลตอบแทนพนักงำนซึง่รวมถงึเงนิเดอืน โบนัส และผลประโยชน์อื่น รวมถงึกำรปรบัผลตอบแทนประจ ำปี

ของพนักงำนทุกระดบั 
3. พจิำรณำอนุมตักิ ำหนดและเปลีย่นแปลงเงือ่นไขทำงกำรคำ้ตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทั 
4. พจิำรณำอนุมตักิำรซื้อสนิทรพัยถ์ำวรในวงเงนิ ตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทั  
5. พจิำรณำ ด ำเนินกำรทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรบรหิำรงำนทัว่ไปของบรษิทั  แต่ไม่รวมถงึกำรด ำเนินกำรทีเ่กีย่วกบักำร

ไดม้ำและจ ำหน่ำยไปซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทัและรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั  โดยกำรด ำเนินกำรในเรื่องดงักล่ำวใหเ้ป็นไปตำมประกำศ
ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
5.3  กำรสรรหำผูบ้รหิำร  

เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำทีข่องกรรมกำรผูจ้ดักำรตำมทีไ่ดก้ล่ำวมำแลว้ขำ้งตน้ 
 
5.4  ค่ำตอบแทนผูบ้รหิำรและพนกังำน 
      5.4.1  ค่ำตอบแทนผูบ้รหิำร 
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• ค่ำตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ 
ในปี 2562  บรษิทัจ่ำยค่ำตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิแก่ผูบ้รหิำร  รำยละเอยีดดงันี้   

 

• ค่ำตอบแทนอื่น 
ไม่ม ี

5.4.2  ค่ำตอบแทนพนักงำนทีเ่ป็นตวัเงนิ

 
 

นอกเหนือจำกค่ำตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิแลว้  บรษิทัยงัใหส้วสัดกิำรและผลประโยชน์ทีด่แีก่พนักงำนทุกคน รวมถงึจดัใหม้ี
สถำนทีท่ ำงำนทีม่คีวำมปลอดภยั มรีะบบอำชวีอนำมยัทีด่ ีมปีระกนัสุขภำพและกำรพฒันำทกัษะ  นอกจำกนี้บรษิทัยงัเป็นสมำชกิ
ของสมำคมกำรจดักำรบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) และเขำ้ร่วมส ำรวจค่ำจำ้งเป็นประจ ำทุกปี  เพื่อใหแ้น่ใจว่ำค่ำตอบแทนใน
แต่ละต ำแหน่งและระดบัต่ำงๆ มคีวำมเหมำะสมแขง่ขนัไดเ้มื่อเทยีบกบัอตัรำค่ำตอบแทนในตลำด   
 
6.  นโยบำยพฒันำบุคลำกร 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562  บรษิทัมพีนักงำน (รวมผูบ้รหิำร) จ ำนวนทัง้สิน้ 309 คน  แบง่ออกเป็น 
สำยงำนส ำนักงำน   66   คน 
สำยงำนผลติ  243   คน 
รวม   309        คน 

 
บรษิทัมนีโยบำยกำรพฒันำพนักงำนและใหค้วำมส ำคญักบัพนักงำนทุกคนถอืว่ำพนักงำนเป็นสนิทรพัยท์ีม่คีุณค่ำของ

บรษิทั  บรษิทัสนับสนุนและมแีผนพฒันำใหพ้นักงำนทุกคนมคีวำมรูแ้ละพฒันำศกัยภำพของตนเองใหส้งูขึน้อย่ำงต่อเนื่องและ
สำมำรถน ำมำพฒันำปรบัใชก้บักำรท ำงำนใหด้แีละยัง่ยนื   ทัง้นี้  นโยบำยดงักล่ำวเป็นส่วนหนึ่งของนโยบำยคุณภำพทีว่่ำ “บรษิทั
จะจดักำรฝึกอบรมอย่ำงต่อเนื่องใหก้บัพนักงำนทุกท่ำน เพื่อใหต้ระหนักในกำรมส่ีวน 
รบัผดิชอบในกำรปรบัปรุงคุณภำพสนิคำ้และบรกิำรตอบสนองควำมพงึพอใจของลูกคำ้”  โดยก ำหนดเป็นนโยบำยและแผน
ฝึกอบรมประจ ำปี  โดยกำรอบรมจะครอบคลุมถงึกำรฝึกอบรมตำมแผน  กำรทบทวนดำ้นควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน  กำร
เปลีย่นแปลงกรรมวธิหีรอืเทคโนโลยกีำรผลติใหม่ๆ   กำรเพิม่ควำมสำมำรถในกำรท ำงำนใหก้บับคุลำกรและกำรพฒันำบุคลำกร  
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรพฒันำองคก์รและอื่น  
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7.  แรงงำนสมัพนัธ ์และควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงฝำ่ยบรหิำรกบัสหภำพแรงงำน 

ตำมทีบ่รษิทั ไทยโพลอีะครลิคิ จ ำกดั (มหำชน) ไดม้กีำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรสวสัดกิำรในสถำนประกอบกจิกำร  
ประกอบดว้ยตวัแทนพนักงำนจำกหน่วยงำนต่ำงๆ  ซึง่มตีวัแทนกรรมกำรลูกจำ้ง และกรรมกำรสหภำพไทยโพลอีะครลิคิ 

คณะกรรมกำรทีอ่ำ้งถงึขำ้งตน้ไดเ้ขำ้ร่วมประชุมกบัคณะผูบ้รหิำรของบรษิทัอย่ำงน้อยทุก 3 เดอืน  เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่ำ
บรษิทัไดม้กีำรจดักำรดำ้นสวสัดกิำรทีม่คีวำมเหมำะสมกบัพนักงำนทุกระดบัชัน้ 

 
หมำยเหต ุ
- ไม่มขีอ้เรยีกรอ้งใดๆ จำกสหภำพแรงงำนฯ ในช่วง 5 ปีทีผ่่ำนมำ 
- ปจัจบุนัคณะกรรมกำรลูกจำ้งเป็นปี 2556 และคณะกรรมกำรสหภำพฯ เป็นปี 2555  ซึง่ทะเบยีนของคณะกรรมกำรทัง้สองยงั

ไม่มฉีบบัทีเ่ป็นปจัจุบนั 
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คณะกรรมกำรบรษิัท ไทยโพลอีะครลิคิ จ ำกดั (มหำชน) มหีน้ำที่ด ำเนินธุรกิจให้เป็นไปในทำงที่ก่อใหเ้กิดประโยชน์

สูงสุดต่อผูถ้อืหุน้  รวมถงึสรำ้งควำมเป็นธรรมกบัผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกฝำ่ย ควบคู่ไปกบักำรสรำ้งสรรค์สนิคำ้และบรกิำรทีม่คีุณภำพ
เพื่อตอบสนองต่อควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ 

คณะกรรมกำรบริษัทได้ใช้หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และได้น ำค ำแนะน ำภำยใต้หลักปฎิบตัิส ำหรับบริษัทจด
ทะเบยีนปี 2561 ทีอ่อกโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์(กลต.) โดยแนวทำงประกอบดว้ยหลกั
ปฎบิตั ิ8 ขอ้ส ำหรบักรรมกำร มำเป็นแนวทำงในกำรปฎิบตั ิเพื่อเป็นบรรทดัฐำนในกำรควบคุมกำรบรหิำรจดักำรธุรกจิใหม้คีวำม
โปร่งใสและเป็นธรรม เพื่อผลประโยชน์ร่วมกนัของผู้ถือหุ้นของบรษิัท ผู้มส่ีวนได้เสยีรวมทัง้สงัคมและชุมชนที่บรษิัทด ำเนิน
กจิกำรอยู่ ไดแ้ก่ 

1. ตระหนักถงึบทบำทและควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรในฐำนะผูน้ ำทีส่รำ้งคุณค่ำใหแ้ก่กจิกำรอย่ำงยัง่ยนื 
2. ก ำหนดวตัถปุระสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกัของกจิกำรทีเ่ป็นไปเพื่อควำมยัง่ยนื 
3. เสรมิสรำ้งคณะกรรมกำรทีม่ปีระสทิธผิล 
4. สรรหำและพฒันำผูบ้รหิำรระดบัสงูและกำรบรหิำรบุคลำกร 
5. ส่งเสรมินวตักรรมและกำรประกอบธุรกจิอย่ำงมคีวำมรบัผดิชอบ 
6. ดแูลใหม้รีะบบกำรบรหิำรควำมเสีย่งและกำรควบคมุภำยในทีเ่หมำะสม 
7. รกัษำควำมน่ำเชื่อถอืทำงกำรเงนิและกำรเปิดเผยขอ้มลู 
8. สนับสนุนกำรมส่ีวนร่วมและกำรสื่อสำรกบัผูถ้อืหุน้ 

 
ทัง้นี้  บรษิทัไดเ้ผยแพร่คู่มอืกำรก ำกบัดแูลกจิกำร จรรยำบรรณในกำรท ำงำน และนโยบำยกำรตอ่ตำ้นกำรทุจรติบนเวบ็

ไซดข์องบรษิทัแลว้ 
 

สรปุสำระส ำคญัของกำรด ำเนินกำรดำ้นกำรก ำกบัดแูลกจิกำรเป็นดงันี้ 

1. สทิธขิองผูถ้อืหุน้ 
สทิธขิองผูถ้อืหุน้ครอบคลมุสทิธขิ ัน้พืน้ฐำนต่ำงๆ ทัง้ในฐำนะนักลงทุนในหลกัทรพัยแ์ละในฐำนะเจำ้ของบรษิทั เช่น สทิธิ

ในกำรซื้อ ขำย โอนหลกัทรพัยท์ีต่นถอือยู่ สทิธใินกำรทีจ่ะไดร้บัเงนิปนัผล สทิธใินกำรประชุมผูถ้อืหุน้ สทิธใินกำรแสดงควำม
คดิเหน็หรอืตัง้ค ำถำมใดๆ ในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ รวมถงึสทิธใินกำรร่วมตดัสนิใจในเรื่องส ำคญัของบรษิทั เช่น กำรเลอืกตัง้
กรรมกำรและกำรเสนอแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธขิอ้บงัคบัของบรษิทั เป็นตน้ และรบัทรำบผลกำรประชุม 

2. กำรปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่ำงเท่ำเทยีมกนั 
บรษิทัปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้ทุกรำยโดยเท่ำเทยีมกนั  ไมว่่ำจะเป็นผูถ้อืหุน้รำยใหญ่หรอืผูถ้อืหุ้นรำยย่อย  ผูล้งทุนทัว่ไป  ผู้

ลงทุนสถำบนัทัง้จำกในประเทศหรอืต่ำงประเทศ  ผูถ้อืหุน้ทุกรำยมสีทิธพิืน้ฐำนในฐำนะผูถ้อืหุน้เท่ำเทยีมกนั  โดยไมข่ึน้กบัเพศ 
อำยุ เชือ้ชำต ิสญัชำต ิศำสนำ ควำมเชื่อหรอืฐำนะทำงสงัคม 

3.  กำรค ำนึงถงึบทบำทของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

กำรก ำกบัดูแลกจิกำร 
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บรษิทัด ำเนินกจิกำรดว้ยควำมรบัผดิชอบต่อผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีทุกฝำ่ย โดยมุง่หวงัใหเ้กดิผลประโยชน์ร่วมกนั ดว้ยเหตุ
นี้บรษิทัจงึค ำนึงอยู่เสมอว่ำกำรบรหิำรจดักำรและกำรด ำเนินงำนใดๆของบรษิทัจะตอ้งไม่สรำ้งควำมเสยีหำยหรอืส่งผลกระทบต่อ
สทิธขิองผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยี 

4.   กำรเปิดเผยขอ้มลูและควำมโปร่งใส 
กำรเปิดเผยขอ้มลูเป็นดชันีวดัควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินกำรทีส่ ำคญัเป็นปจัจยัส ำคญัในกำรสรำ้งควำมเชื่อมัน่ใหก้บันัก

ลงทุนและผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกฝำ่ย บรษิทัจงึใหค้วำมส ำคญักบักำรเปิดเผยขอ้มลูทีถู่กตอ้งแม่นย ำ และสรำ้งช่องทำงกำรเปิดเผย
ขอ้มลูทีห่ลำกหลำยเพื่อใหผู้ม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีทุกฝำ่ยสำมำรถเขำ้ถงึขอ้มลูไดโ้ดยงำ่ย 

5.  ควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำร 
คณะกรรมกำรตระหนักถงึควำมรบัผดิชอบและบทบำทในกำรก ำหนดนโยบำยและทศิทำงด ำเนินงำนของบรษิทัให้

เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงคข์อ้บงัคบัของบรษิทั ตลอดจนมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้  โดยมกีำรก ำกบัควบคุมดแูลใหฝ้ำ่ยจดักำร
ด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยทีก่ ำหนดไวอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ  เพื่อรกัษำผลประโยชน์ของบรษิทั  เพิม่มลูค่ำทำงเศรษฐกจิ
ใหแ้ก่กจิกำรและใหค้วำมมัน่คงแก่ผูถ้อืหุน้บนพืน้ฐำนของหลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี โดยคณะกรรมกำรไดต้ดิตำมดแูลใหม้ี
กำรน ำกลยุทธไ์ปบรหิำรกจิกำรใหเ้กดิกำรเตบิโตอย่ำงยัง่ยนื  บทบำทหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรบรษิทัทีม่ตี่อบรษิทัและผูถ้อืหุน้จงึ
มคีวำมส ำคญั  ทัง้นี้  คณะกรรมกำรมบีทบำทอย่ำงมำกต่อกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่จีงึประกอบไปดว้ยผูท้รงคุณวุฒ ิเป็นผูม้ภีำวะ
ผูน้ ำ  มวีสิยัทศัน์ มคีวำมรู ้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ดำ้นต่ำงๆ อย่ำงเหมำะสม  มคีวำมซือ่สตัยสุ์จรติและมคีวำมเป็นอิสระ
ในกำรตดัสนิใจเพื่อประโยชน์สงูสุดต่อบรษิทัและผูถ้อืหุน้โดยรวม 
 
แนวทำงปฏบิตั ิ

1. สทิธขิองผูถ้อืหุน้ 
1.1   กำรประชุมผูถ้อืหุน้   บรษิทัก ำหนดใหม้กีำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ภำยในเวลำไม่เกนิ 4 เดอืนนับแต่วนัสิน้สุดรอบปี

บญัช ี ในกรณีทีม่คีวำมจ ำเป็นเรง่ด่วนตอ้งเสนอวำระเป็นกรณีพเิศษ  อนัไดแ้ก่เรื่องทีก่ระทบหรอืเกีย่วขอ้งกบั
ผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ หรอืเป็นเรื่องทีต่อ้งไดร้บัอนุมตัจิำกผูถ้อืหุน้ตำมเงือ่นไขกฎเกณฑห์รอืกฎหมำยต่ำงๆ   
บรษิทัจะเรยีกประชมุวสิำมญัผูถ้อืหุน้เป็นกรณีไป  ในปี 2562  ไม่มกีำรเรยีกประชมุวสิำมญัผูถ้อืหุน้ในระหว่ำงปี  

1.2   ในปี 2562  บรษิทัไดจ้ดัใหม้กีำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ในวนัที ่24 เมษำยน 2562 ณ โรงแรมเอสด ีอเวนิวหอ้ง
จติรลดำ ชัน้ 2 ถนนบรมรำชชนนี  แขวงบำงบ ำหรุ เขตบำงพลดั กรุงเทพมหำนคร   

1.3 บรษิทัตระหนักถงึควำมส ำคญัของกำรปกป้องสทิธแิละกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรใชส้ทิธขิองผูถ้อืหุน้จงึได้
ก ำหนดนโยบำย เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บักำรปฏบิตัโิดยเท่ำเทยีมกนัและเป็นไปดว้ยควำมยุตธิรรม ดงันี้ 

1) กำรสนับสนุนใหม้กีำรใชส้ทิธ ิ
-  สนับสนุนผูถ้อืหุน้ทุกคนในกำรใชส้ทิธโิดยเท่ำเทยีมกนั 
-  ผูถ้อืหุน้ทุกคนไดร้บักำรสนับสนุนใหเ้ขำ้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ รวมทัง้กำรรบัฟงัควำมคดิเหน็และ
ขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมกำร 

2) กำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเขำ้ร่วมและลงคะแนนเสยีงในกำรประชุม 
3) บรษิทัสนับสนุนกำรมส่ีวนร่วมของผูถ้อืหุน้ในกำรตดัสนิใจในเรื่องส ำคญั รวมถงึกำรลงคะแนน เสยีง

ในกำรประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ โดยทุกมตจิะไดร้บักำรลงคะแนนออกเสยีง 
4) กำรบอกกล่ำวเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ล่วงหน้ำ 

บรษิทัด ำเนินกำรบอกกล่ำวเชญิประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ล่วงหน้ำ รวมทัง้เปิดเผยขอ้มลูส ำคญั ขอบเขตและ
ขัน้ตอนต่ำงๆทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรประชุม รวมถงึขัน้ตอนกำรลงคะแนนเสยีงส ำหรบัแต่ละมตอิย่ำงครบถว้น
ทัง้นี้ บรษิทัจะด ำเนินกำรเพื่อใหม้ัน่ใจว่ำขอ้มลูทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้จะถูกจดัส่ง
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ใหผู้ถ้อืหุน้ทุกคนล่วงหน้ำ 21 วนั (แต่ตอ้งไม่น้อยกว่ำ 7 วนั) เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้มเีวลำเพยีงพอในกำรศกึษำ
ขอ้มลูก่อนเขำ้ประชุม  พรอ้มกบัแจง้ประกำศขอ้มลูขำ้งตน้ในเวบ็ไซตข์องบรษิทัก่อนกำรส่งแจง้เชญิประชุม   

5) กำรเปิดโอกำสใหผูู้ถ้อืหุน้ถำมค ำถำมและแสดงควำมคดิเหน็ในกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ 
6) ในกำรประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ทุกครัง้   บรษิทัจะเปิดโอกำสใหผู้เ้ขำ้ร่วมประชมุทุกรำยถำมค ำถำม 
 แสดงควำมคดิเหน็และน ำเสนอขอ้เสนอแนะต่ำงๆ   

1.4 กำรเปิดเผยมตกิำรประชุมผูถ้อืหุน้ 
บรษิทัจะด ำเนินกำรจดัส่งรำยงำนสรุปผลกำรลงมตติำมทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ใหต้ลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย
ภำยในวนัเดยีวกนัหลงัจำกเสรจ็สิน้กำรประชุม และจดัส่งรำยงำนกำรประชุมผูถ้อืหุน้ (โดยแยกวำระชดัเจน)  โดย
ระบุจ ำนวนกรรมกำรทีเ่ขำ้ประชมุ/ ลำประชมุ ขอ้ซกัถำมของผูถ้อืหุน้และขอ้ชีแ้จงของคณะกรรมกำร  รวมถงึผลกำร
นับคะแนนในแต่ละวำระใหแ้ก่ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ภำยในก ำหนด 14 วนั  และน ำส่งใหก้ระทรวง
พำณิชยภ์ำยในก ำหนด 30 วนัหลงัจำกกำรเสรจ็สิน้กำรประชมุ นอกจำกนี้บรษิทัจะเผยแพร่รำยงำนกำรประชมุบน
เวบ็ไซตข์องบรษิทั 

 
2.   กำรปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่ำงเท่ำเทยีม 

2.1  กำรเสนอวำระกำรประชุมเพิม่เตมิและเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมกำร 
-  เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ส่วนน้อยมส่ีวนในกำรก ำกบัดแูลบรษิทั บรษิทัไดก้ ำหนดหลกัเกณฑ ์รวมทัง้ข ัน้ตอนใหผู้ถ้อื

หุน้ส่วนน้อยเสนอวำระ และชื่อบคุคลทีจ่ะแต่งตัง้เป็นกรรมกำรตอ่บรษิทัล่วงหน้ำ 
- บรษิทัจะด ำเนินกำรแจง้หลกัเกณฑข์ำ้งตน้บนเวบ็ไซตข์องบรษิทั รวมถงึแจง้ขำ่วประกำศใหท้รำบในเวบ็ไซต์

ของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
2.2  กำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผูถ้อืหุน้ 
   เน่ืองดว้ยผูถ้อืหุน้ส่วนใหญ่ทีม่ำเขำ้ร่วมกำรประชมุผูถ้อืหุน้เป็นคนไทย ดงันัน้จงึใชภ้ำษำไทยในกำด ำเนินกำรประชุม

อย่ำงไรกต็ำมบรษิทัไดจ้ดัท ำเวบ็ไซตข์องบรษิทัเป็น  2 ภำษำ 
2.3  กำรมอบฉนัทะ 

เพื่อรกัษำสทิธใิหผู้ถ้อืหุน้ทีไ่ม่สะดวกเขำ้ประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ดว้ยตนเอง ผูถ้อืหุน้สำมำรถมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่น  หรอื
กรรมกำรอสิระของบรษิทัท่ำนใดท่ำนหนึ่งจำกกรรมกำรอสิระทีเ่ขำ้ร่วมประชมุทัง้หมด ซึง่บรษิทัจะระบุรำยชื่อไวใ้น
หนังสอืมอบฉนัทะตำมแบบทีก่ระทรวงพำณิชยก์ ำหนดเพื่อใหส้ำมำรถเป็นผูเ้ขำ้ประชมุและออกเสยีงลงมตแิทนผูถ้อื
หุน้ไดโ้ดยไมม่เีงือ่นไข กรณีทีผู่ถ้อืหุน้มอบฉนัทะใหก้บัผูอ้ื่น บรษิทัจะใหส้ทิธแิละปฏบิตัติ่อผูร้บัมอบฉนัทะเสมอืนเป็น
ผูถ้อืหุน้ โดยบรษิทัจะแสดงแบบฟอรม์หนังสอืมอบฉนัทะและรำยละเอยีดขัน้ตอนต่ำงๆ บนเวบ็ไซตข์องบรษิทั
ล่วงหน้ำก่อนวนัประชุม 30 วนั ทัง้นี้ ผูถ้อืหุน้สำมำรถสอบถำมขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ัง้ทำงโทรศพัทห์รอืช่องทำงอื่นๆ 
ของบรษิทั เช่น เวบ็ไซตอ์เีมล เป็นตน้ 
 

3.   กำรค ำนึงถงึบทบำทต่อผูม้สีว่นไดเ้สยี 
• ผูถ้อืหุน้ 

บทบำทหน้ำทีข่องบรษิทั คอื ด ำเนินธุรกจิใหเ้กดิก ำไรอย่ำงยัง่ยนืโดยตัง้มัน่อยู่บนหลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี
(Corporate Governance) ควบคู่ไปกบักำรดแูลสงัคม ชมุชน และสิง่แวดลอ้ม (Corporate Social Responsibility) 
เพื่อใหน้ักลงทุนมัน่ใจว่ำบรษิทัจะเป็นบรษิทัทีใ่หผ้ลตอบแทนทีด่แีละมคีวำมยัง่ยนื นอกจำกนี้ บรษิทัไดจ้ดัช่องทำงใหผู้้
ถอืหุน้สำมำรถตดิต่อ หรอืรอ้งเรยีนในเรื่องทีอ่ำจท ำใหเ้กดิควำมเสยีหำยต่อบรษิทัผ่ำนทำงเวบ็ไซตข์องบรษิทั 
(www.thaipolyacrylic.com) 

• พนกังำน 

http://www.thaipolyacrylic.com/
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บรษิทัใหค้วำมส ำคญักบัพนักงำนทุกคนและถอืว่ำพนักงำนเป็นสนิทรพัยท์ีม่คีุณค่ำของบรษิทั บรษิทัสนับสนุน
และมแีผนพฒันำใหพ้นักงำนทุกคนมคีวำมรูแ้ละพฒันำศกัยภำพของตนเองใหส้งูขึน้อย่ำงต่อเนื่อง และสำมำรถน ำมำ
พฒันำปรบัใชก้บักำรท ำงำนใหด้แีละยัง่ยนื นอกจำกน้ี บรษิทัไดน้ ำเสนอสวสัดกิำรต่ำงๆ ทีด่แีละมปีระโยชน์ใหก้บั
พนักงำน  รวมถงึกำรจดัสถำนทีท่ ำงำนทีม่คีวำมปลอดภยั และมรีะบบอำชวีะอนำมยัทีด่ ีกำรพฒันำทกัษะควำมรูต้่ำงๆ  

บรษิทัมนีโยบำยพจิำรณำค่ำตอบแทนใหแ้ก่พนักงำนและผูบ้รหิำร ในกำรพจิำรณำปรบัอตัรำกำรจำ้งงำนใหก้บั
พนักงำน  และผูบ้รหิำรจะค ำนงึถงึ สภำพกำรท ำงำน ควำมตัง้ใจในกำรท ำงำนทีไ่ดร้บัมอบหมำยและหน้ำทีค่วำม
รบัผดิชอบ  ควำมสำมำรถอื่นๆ ผลประกอบกำรของบรษิทัและเปรยีบเทยีบกบัสภำพกำรแขง่ขนัในตลำดเป็นตน้ ใน
ส่วนพจิำรณำโบนัสประจ ำปีนัน้ บรษิทัมนีโยบำยทีจ่ะจ่ำยทุกปี แต่ทัง้น้ีจะน ำปจัจยัหลกัเกณฑบ์ำงประกำรมำร่วม
พจิำรณำประกอบกำรอนุมตั ิไดแ้ก่ ผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีของบรษิทัทัง้ในส่วนดำ้นกำรเงนิและในส่วนทีไ่ม่
เกีย่วขอ้งกบักำรเงนิผลงำนของพนักงำนและทมีงำน ควำมทุม่เทใหก้บังำนภำยใตค้วำมรบัผดิชอบ เป็นตน้ โดยในปีที่
ผ่ำนมำไดจ้่ำยโบนัสใหก้บัพนักงำนทัง้สิน้เป็นจ ำนวนเงนิ 11.9 ลำ้นบำท 

• ลกูคำ้ 
บรษิทัค ำนึงถงึควำมพงึพอใจสงูสุดและควำมจงรกัภกัดใีนผลติภณัฑข์องลูกคำ้เป็นส ำคญั โดยน ำเสนอ

ผลติภณัฑแ์ละบรกิำรทีม่คีุณภำพมำตรฐำนระดบัโลกในรำคำทีเ่หมำะสม บรษิทัใหค้วำมส ำคญักบัควำมพงึพอใจของ
ลูกคำ้เน่ืองจำกลูกคำ้เป็นผูท้ีซ่ื้อสนิคำ้และบรกิำรจำกบรษิทั โดยน ำเสนอผลติภณัฑท์ีม่คีุณภำพในรำคำทีเ่ป็นธรรมมี
ควำมรบัผดิชอบต่อลูกคำ้ และมุง่มัน่พฒันำสนิคำ้และใหบ้รกิำรอย่ำงครบวงจร ปลอดภยั ใส่ใจในคุณภำพกำรบรกิำร
เพื่อตอบสนองต่อควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ นอกจำกนี้ บรษิทัน ำระบบกำรบรหิำรงำนดำ้นคุณภำพ ควำมมัน่คงปลอดภยั
อำชวีอนำมยั และสิง่แวดลอ้มมำใชใ้นกำรด ำเนินงำน เพื่อมุ่งเน้นกำรบรหิำรคุณภำพ และส่งมอบผลติภณัฑแ์ละบรกิำร
ทีส่รำ้งควำมพงึพอใจใหแ้ก่ลูกคำ้ 

• คู่คำ้ 
บรษิทัใหค้วำมส ำคญักบัคู่คำ้และปฏบิตัติ่อคู่คำ้อย่ำงเสมอภำคบนพืน้ฐำนของกำรแขง่ขนัทีเ่ป็นธรรม โดยมส่ีวน

ไดเ้สยีร่วมกนัในกำรด ำเนินธุรกจิ ท ำใหเ้กดิควำมไวว้ำงใจ ควำมสมัพนัธอ์นัด ีและกำรร่วมมอืกนัในกำรพฒันำศกัยภำพ   
และกำรเพิม่ประสทิธภิำพทำงธรุกจิ เพื่อกำรเป็นพนัธมติรทำงธรุกจิในระยะยำว คูค่ำ้ถอืเป็นปจัจยัส ำคญัสู่ควำมส ำเรจ็
ทำงธุรกจิโดยกำรช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั บรษิทัปฏบิตัติ่อคู่คำ้อย่ำงเสมอภำคและปฏบิตัติำมสญัญำอย่ำงเครง่ครดั  
บรษิทัใหค้วำมส ำคญักบักระบวนกำรจดัซื้อจดัหำ โดยมกีำรก ำหนดขัน้ตอนกำรจดัซื้อจดัหำ เพือ่ใหเ้กิดควำมโปร่งใส  
ตรวจสอบได ้และก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดร่วมกนั 

บรษิทัก ำหนดใหคู้่คำ้ปฏบิตัติำมกฎระเบยีบดำ้นควำมปลอดภยัเกีย่วกบักำรท ำงำนและกำรใชเ้ครื่องมอืตลอดจน
ระเบยีบขอ้บงัคบัต่ำงๆ อย่ำงเคร่งครดั โดยเฉพำะในกำรท ำงำนทีม่ผีลกระทบต่อควำมปลอดภยั อำชวีอนำมยั และ
สภำพแวดลอ้ม 

บรษิทัมกีำรจดัท ำทะเบยีนผูค้ำ้ (Approved Vendor List) โดยผ่ำนกระบวนกำรคดัเลอืกอย่ำงละเอยีด และไดม้ี
กำรสอบทำนคู่มอืกำรปฏบิตังิำนของผูข้อขึน้ทะเบยีนเป็นคูค่ำ้ เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำภำยใตข้ ัน้ตอนหรอืวธิกีำรในกำรคดัเลอืก
คู่คำ้  จะไดผู้ค้ำ้ทีม่ปีระสทิธภิำพสูงและสำมำรถส่งมอบสนิคำ้/ บรกิำรไดต้รงกบัควำมตอ้งกำรของบรษิทั 

• เจำ้หนี้ 
บรษิทัใหค้วำมส ำคญัในกำรรกัษำควำมสมัพนัธก์บัเจำ้หนี้ เพื่อใหเ้กดิควำมมัน่ใจและควำมไวว้ำงใจรว่มกนั  

บรษิทัไดป้ฏบิตัติำมเงือ่นไขขอ้ตกลง พนัธะสญัญำทีม่ตี่อเจำ้หนี้ทุกรำยอย่ำงเคร่งครดั  บรษิทัปฏบิตัติำมเงือ่นไข
ขอ้ก ำหนดของสญัญำเงนิกูอ้ย่ำงเคร่งครดั มคีวำมรบัผด ิชอบและโปร่งใส โดยไม่ปกปิดขอ้มูล หรอืขอ้เทจ็จรงิอนัจะท ำ
ใหเ้กดิควำมเสยีหำยแก่เจำ้หนี้ 
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• คู่แขง่ทำงกำรคำ้ 
บรษิทัด ำเนินธุรกจิกบัคู่แขง่ทำงกำรคำ้อย่ำงเป็นธรรมในรปูแบบทีถู่กตอ้งตำมกฎหมำยสำกลและเป็นไปตำม

จรรยำบรรณธุรกจิ บรษิทัมนีโยบำยในกำรดแูลและด ำเนินธุรกจิอย่ำงมจีรยิธรรม โปร่งใส มกีำรแขง่ขนัอย่ำงเป็นธรรม
กบัคู่แขง่ขนั โดยไม่แสวงหำขอ้ไดเ้ปรยีบทำงธุรกจิทีไ่ดม้ำอย่ำงไม่เป็นธรรม ซึง่กรอบกำรด ำเนินงำนของนโยบำย
ดงักล่ำวเป็นไปตำมกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งและเป็นไปตำมจรรยำบรรณธุรกจิ บรษิทัไม่อนุญำตใหม้กีำรล่วงรูห้รอืเกบ็
รกัษำขอ้มลูควำมลบัทำงธุรกจิของคู่แขง่ทำงกำรคำ้ ละเมดิทรพัยส์นิทำงปญัญำหรอืควำมลบัทำงกำรคำ้ รวมถงึรปูแบบ
ของกำรสมรูร้่วมคดิใดๆ ทีข่ดัแยง้กบักฎหมำยและกฎระเบยีบทีม่อียู ่

• ชุมชนและสงัคม 
บรษิทัใหค้วำมส ำคญัต่อกำรมส่ีวนร่วมและควำมเป็นอยู่ทีด่ขีองชุมชนและสงัคม โดยใหค้วำมร่วมมอืแก่ชมุชน

และสงัคมและหน่วยงำนทำงกำรทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อไมใ่หเ้กดิรำยกำรคำ้หรอืกบัคู่คำ้ทีอ่ำจเป็นอนัตรำยต่อชมุชนและสงัคม
โดยรวม 

 
 
 
 
4.   กำรเปิดเผยขอ้มลูและควำมโปร่งใส 

บรษิทัรณรงคใ์หก้รรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนตระหนักถงึควำมส ำคญัของกำรก ำกบัดแูลกำรด ำเนินงำนทีด่ ีควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำน และสรำ้งกลไกในกำรรบัเรื่องรอ้งเรยีนทีเ่หมำะสม และเป็นธรรมส ำหรบัทัง้ผูร้อ้งเรยีนและผูถู้กรอ้งเรยีน 

บรษิทัเปิดโอกำสใหบุ้คคลทัว่ไปสำมำรถรอ้งเรยีนเมื่อพบพฤตกิรรมของกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำน 
ทีไ่ม่เหมำะสมหรอืขดัต่อจรรยำบรรณธุรกจิของบรษิทั ไดห้ลำยช่องไดแ้ก่ 

(1)  ผูจ้ดักำรตน้สงักดั และ/หรอืผูจ้ดักำรฝำ่ยทรพัยำกรบุคคล 
(2)  กรรมกำรตรวจสอบ Email : Audit.Committee@thaipolyacrylic.com 
(3)  สำยด่วนรบัแจง้เบำะแส (Corporate Whistle Blower) ทีห่มำยเลขโทรศทัพ ์001-800-11-009-4982 ไดต้ลอดเวลำ 
โดยบรษิทัจะรบัฟงัทุกขอ้รอ้งเรยีนอย่ำงเสมอภำค โปร่งใส เอำใจใส่และใหค้วำมเป็นธรรมแก่ทุกฝำ่ย มกีำรด ำเนินกำรที่

เหมำะสม 
บรษิทัเปิดเผยขอ้มลูของบรษิทัและงบกำรเงนิต่อตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยอย่ำงครบถว้น ถูกตอ้ง เพยีงพอ และ

ทนัเวลำ  นอกจำกนี้ บรษิทัไดเ้ปิดเผยขอ้มลูอื่นๆ เพิม่เตมิเพื่อใหเ้กดิควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินธุรกจิ บรษิทัจงึไดถ้อืปฏบิตัิ
ดงัต่อไปนี้ 

1.  บรษิทัมเีปิดเผยขอ้มลูอนัเป็นประโยชน์ใหก้บันักลงทุน ชุมชน สถำบนัต่ำงๆ และผูส้นใจทัว่ไปสำมำรถเขำ้ถงึขอ้มลู
ผ่ำนทำงเวป็ไซดข์องบรษิทั อกีทัง้บรษิทัเปิดโอกำสใหผู้ส้นใจสำมำรถตดิต่อโดยตรงถงึกรรมกำรผูจ้ดักำร หรอื
ผูบ้รหิำรระดบัสงู  เพื่อรบัฟงัขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์แก่บรษิทั 

2.  ตระหนักถงึขอ้เทจ็จรงิว่ำกรรมกำรบำงท่ำนมภีูมลิ ำเนำในต่ำงประเทศ และอำจไม่สำมำรถเขำ้ร่วมกำรประชมุ
คณะกรรมกำรบรษิทัไดทุ้กครัง้ โดยคณะกรรมกำรบรษิทัสนับสนุนใหก้รรมกำรทุกท่ำนเขำ้รว่มประชุม   ในกรณีทีม่ี
วำระกำรประชมุทีม่คีวำมส ำคญั เช่น กำรพจิำรณำกำรลงทุนในโครงกำรขยำยโรงงำน และกำรพจิำรณำอนุมตังิบ
กำรเงนิ  และงบประมำณประจ ำปี เป็นตน้ 

3.  เปิดเผยรำยงำนนโยบำยกำรก ำกบักจิกำรทีด่แีละกำรต่อตำ้นทจุรติคอร์รปัชัน่ผ่ำนทำงเวบ็ไซดข์องบรษิทั 
4.  บรษิทัไดเ้ปิดเผยกำรถอืครองหุน้ของกรรมกำรและผูบ้รหิำรทัง้ทำงตรงและทำงออ้ม  เช่นกำรถอืหุน้ของคู่สมรส บุตร

ทีย่งัไม่บรรลุนิตภิำวะของกรรมกำรและผูบ้รหิำร  โดยแยกออกจำกกนัไวใ้นรำยงำนประจ ำปี ภำยใตห้วัขอ้ “กำรถอื
ครองหุน้ของกรรมกำรและผูบ้รหิำร” ไวเ้ป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 
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5.  บรษิทัมนีโยบำยใหก้รรมกำรทุกท่ำนตอ้งรำยงำนกำรมส่ีวนไดส่้วนเสยีทีม่กีบับรษิทัหรอืที่คำดว่ำจะมทีนัทเีพื่อ
ด ำเนินกำรพจิำรณำและเปิดเผยต่อไป 

6.  บรษิทัไดต้ระหนักถงึสทิธขิองผุถ้อืหุน้และเพื่อเป็นกำรส่งเสรมิกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีบรษิทัจงึเปิดโอกำสใหผู้ถ้อื
หุน้เสนอเรื่อง  เพื่อพจิำรณำบรรจุเป็นวำระกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขำ้รบักำรพจิำรณำ
เลอืกตัง้เป็นกรรมกำรของบรษิทัในกำรประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2562 เป็นกำรล่วงหน้ำ โดยบรษิทัไดท้ ำกำร
เผยแพรห่ลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรใหส้ทิธไิวบ้นเวบ็ไซดข์องบรษิทัhttp://thaipolyacrylic.com 

7.  กำรแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละกำรอนุมตัคิ่ำสอบบญัช ี
ในหนังสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้จะมวีำระพจิำรณำแตง่ตัง้ผูส้อบบญัช ี มกีำรระบชุื่อผูส้อบบญัช ี บรษิทัทีส่งักดั  
ใบอนุญำตผูส้อบบญัช ี ประสบกำรณ์ควำมสำมำรถของผูส้อบบญัช ี จ ำนวนปีทีส่อบบญัชใีหบ้รษิทั รวมถงึประเดน็
เกีย่วกบัควำมเป็นอสิระของผูส้อบบญัชแีละค่ำตอบแทนผูส้อบบญัชไีวอ้ย่ำงชดัเจน พรอ้มกบัควำมเหน็ของ
คณะกรรมกำรบรษิทัตำมค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
ค่ำตอบแทนผูส้อบบญัช ี
บรษิทัจำ่ยค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบญัชใีหแ้ก่บรษิทัส ำนักงำน อวีำย ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชปีี 2562 เป็น
จ ำนวนเงนิ 1,290,000 บำท โดยไมม่คี่ำบรกิำรอื่น ทัง้นี้  ผูส้อบบญัชมีไิดร้บัค่ำตอบแทนอื่นใดอกีจำกบรษิทั 

 
5. ควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำร 

5.1  องคป์ระกอบของกรรมกำร 
คณะกรรมกำรมจี ำนวน 9 ท่ำน  ประกอบไปดว้ยกรรมกำรอสิระ 3  ท่ำน (บรษิทัมจี ำนวนกรรมกำรอสิระไม่

น้อยกว่ำ  3  ท่ำน และไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำมของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดของบรษิทั) กรรมกำร บรหิำร 3 ท่ำน  และ
กรรมกำรทีไ่ม่ใช่กรรมกำรบรหิำร  3  ท่ำน (ตวัแทนจำกผูถ้อืหุน้หลกัของบรษิทั) 
  คณะกรรมกำรตรวจสอบแตง่ตัง้โดยคณะกรรมกำรบรษิทั  ประกอบดว้ยสมำชกิ  3  ท่ำนและทุกคนเป็น
กรรมกำรอสิระ   
  คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนคดัเลอืกโดยคณะกรรมกำรบรษิทั  ประกอบดว้ยสมำชกิ 3 ท่ำน  
โดยประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและสมำชกิอย่ำงน้อยอกี 1 ทำ่นตอ้งเป็นกรรมกำรอสิระ  และมวีำระกำรด ำรง
ต ำแหน่งครำวละ 3 ปี   

5.2  กำรแบ่งแยกหน้ำทีร่ะหว่ำงประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ดักำร 
เพื่อใหม้กีำรแบง่แยกหน้ำทีร่ะหว่ำงกำรก ำหนดนโยบำยและกำรบรหิำรงำนประจ ำ รวมทัง้เพื่อใหก้รรมกำร

สำมำรถสอดส่องดแูลและประเมนิผลกำรบรหิำรงำนไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ บรษิทัจงึก ำหนดใหห้น้ำทีป่ระธำน
กรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรแยกออกจำกกนั  และตอ้งไม่ด ำรงต ำแหน่งโดยบุคคลเดยีวกนั ทัง้นี้เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำมี
กำรถ่วงดุลอ ำนำจอย่ำงเหมำะสม โดยประธำนกรรมกำรมบีทบำทในกำรเป็นผูก้ ำหนดนโยบำย  ส่วนกรรมกำรผูจ้ดักำร
มหีน้ำทีบ่รหิำรงำนประจ ำของบรษิทั ทัง้นี้ บรษิทัไดด้ ำเนินกำรแต่งตัง้ประธำนกรรมกำรซึง่ไม่ไดเ้ป็นกรรมกำรอสิระ
ตำมทีร่ะบุในแนวทำงปฏบิตัขิองตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย แต่ไดม้กีำรเปิดเผยส่วนไดเ้สยีทัง้หมดต่อ

2562 2561

ค่าสอบบญัชี 1,290,000 บาท 1,290,000 บาท

ค่าบรกิารอืน่ -0- -0-

รวม 1,290,000 บาท 1,290,000 บาท
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คณะกรรมกำรแลว้ อย่ำงไรกต็ำม คณะกรรมกำรไดม้อบหมำยใหม้กีรรมกำรอสิระหนึ่งท่ำนเป็นผูม้ส่ีวนร่วมในกำร
ก ำหนดหวัขอ้กำรประชมุของคณะกรรมกำร 

5.3 คุณสมบตัขิองกรรมกำรบรษิทั 
1.  กรรมกำรบรษิทัตอ้งมคีุณสมบตัทิีเ่หมำะสม  ประกอบดว้ยผูเ้ชีย่วชำญในงำนสำขำต่ำงๆ มวีสิยัทศัน์และควำมเป็น

ผูน้ ำ มคีวำมรูค้วำมสำมำรถ มศีลุธรรมจรยิธรรม  และมคีวำมสำมำรถในกำรสื่อสำรทีด่แีละท ำงำนของตนเองได้
เยีย่งมอือำชพี  นอกจำกน้ีกรรมกำรบรษิทัแต่ละท่ำนจะพงึด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรไดไ้ม่เกนิหำ้บรษิทัต่อ 1 ท่ำน
โดยไม่มขีอ้ยกเวน้ 

2.  กรรมกำรตรวจสอบตอ้งเป็นกรรมกำรอสิระ  มคีุณสมบตัเิกีย่วกบัควำมเป็นอสิระตำมประกำศตลำดหลกัทรพัยแ์หง่
ประเทศไทย เรื่องคุณสมบตัแิละขอบเขตกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ  และอย่ำงน้อย 1 คนตอ้งมี
ควำมรูแ้ลประสบกำรณ์เพยีงพอทีจ่ะสำมำรถท ำหน้ำทีใ่นกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถอืของงบกำรเงนิ 

3.  กรรมกำรอสิระ  ตอ้งมคีุณสมบตัเิป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของคณะกรรมกำรตลำดทุนดงันี้    
• ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 1 ของจ ำนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทั

ร่วม หรอืนิตบิุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ ทัง้นี้ ใหน้ับรวมกำรถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมกำรอสิระรำย
นัน้ๆ ดว้ย 

• ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมกำรทีม่ส่ีวนร่วมในกำรบรหิำร ลูกจำ้ง พนักงำน ทีป่รกึษำทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจ ำ 
หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมบรษิทั รวมถงึบรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้
ในส่วนไดเ้สยี ยกเวน้ว่ำควำมสมัพนัธน์ัน้ไดส้ิน้สุดลงก่อนวนัทีไ่ดม้กีำรแตง่ตัง้เป็นกรรมกำรอสิระเป็น
ระยะเวลำไม่น้อยกว่ำสองปี 

• ไม่มหีรอืเคยมคีวำมสมัพนัธท์ำงธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัรว่ม หรอืนิตบิุคคลทีอ่ำจมี
ควำมขดัแยง้  ในลกัษณะทีอ่ำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใชว้จิำรณญำณอย่ำงอสิระของตน 

• ไม่เป็นหรอืไม่เคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลทีอ่ำจมี
ควำมขดัแยง้ และไม่เป็นผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ กรรมกำรซึง่ไมใ่ช่กรรมกำรอสิระ ผูบ้รหิำรหรอืหุน้ส่วนผูจ้ดักำร
ของส ำนักงำนสอบบญัช ีซึง่มผีูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ ่บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิคุคลที่
อำจมคีวำมขดัแยง้สงักดัอยู่ 

• ไม่เป็นหรอืไม่เคยเป็นผูใ้หบ้รกิำรทำงวชิำชพี (รวมถงึกำรเป็นทีป่รกึษำทำงกฎหมำยหรอืทีป่รกึษำทำงกำร
เงนิ)  ซึง่ไดร้บัค่ำบรกิำรเกนิกว่ำสองลำ้นบำทต่อปีจำกบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิติ
บุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ในส่วนไดเ้สยี   ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่ใ้หบ้รกิำรทำงวชิำชพีเป็นนิตบิุคคล ใหร้วมถงึ
กำรเป็นผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ กรรมกำรซึง่ไม่ใช่กรรมกำรอสิระ ผูบ้รหิำร หรอื หุน้ส่วนผูจ้ดักำรของผูใ้หบ้รกิำร
ทำงวชิำชพีนัน้ดว้ย 

• ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ ำใหไ้ม่สำมำรถแสดงควำมเหน็อย่ำงเป็นอสิระเกีย่วกบักำรด ำเนินงำนของบรษิทั 
• ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยไดไ้ม่เกนิ 5 แห่ง 

5.4 วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำร 
เพื่อใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดั ก ำหนดใหทุ้กปีกรรมกำรจะตอ้งออกจำกต ำแหน่งในอตัรำหนึ่งใน
สำม ทัง้นี้กรรมกำรซึง่พน้จำกต ำแหน่งนี้อำจไดร้บัเลอืกตัง้ใหม่ได ้นอกจำกนี้ บรษิทัมกีำรก ำหนดนโยบำยใหก้รรมกำร
อสิระมวีำระในกำรด ำรงต ำแหน่งไม่เกนิ 9 ปีนับจำกวนัแรกทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้ เมื่อครบวำระ 9 ปีกรรมกำรอสิระอำจ
ด ำรงต ำแหน่งต่อไดห้ำกคณะกรรมกำรไดม้กีำรทบทวนอย่ำงรอบคอบถงึควำมอสิระของกรรมกำรอสิระทีค่รบวำระนัน้ 

5.5  กำรแต่งตัง้และถอดถอนกรรมกำร 
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กรรมกำรบรษิทัหนึ่งในสำมจะตอ้งออกจำกต ำแหน่งตำมขอ้บงัคบัของบรษิทั อย่ำงไรกต็ำม กรรมกำรบรษิทั 
ทีค่รบวำระด ำรงต ำแหน่ง อำจไดร้บักำรพจิำรณำเสนอชื่อต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้เป็นกรรมกำรบรษิทัต่อเนื่องได้  
และเมื่อมกีรรมกำรบรษิทัท่ำนใดพน้จำกต ำแหน่ง หรอืมเีหตใุดทีก่รรมกำรบรษิทัไม่สำมำรถอยูไ่ดจ้นครบวำระใหผู้ท้ี่
ไดร้บัต ำแหน่งแทนอยู่ในต ำแหน่งนัน้เพยีงเท่ำวำระของกรรมกำรบรษิทัทีพ่น้จำกต ำแหน่งเหลอือยู่ 

5.6  กำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั และกรรมกำรชุดย่อย 
บรษิทัมกีำรก ำหนดตำรำงกำรประชุมคณะกรรมกำรทุกชุดไวเ้ป็นกำรล่วงหน้ำตลอดปี  ซึง่ช่วยใหก้รรมกำร

จดัสรรและเขำ้ร่วมประชมุไดอ้ยำ่งด ี เวน้แตม่วีำระพเิศษ ประธำนกรรมกำรหรอืกรรมกำรตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด
สำมำรถเรยีกประชมุเพิม่เตมิไดต้ำมควำมจ ำเป็น  ในกำรประชมุคณะกรรมกำรตอ้งมกีรรมกำรเขำ้ร่วมประชุมไม่น้อย
กว่ำกึง่หนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดจงึจะครบองคป์ระชุม   

คณะกรรมกำรบรษิทัมกีำรก ำหนดกำรประชุมอย่ำงน้อย 3 เดอืนครัง้ตำมขอ้บงัคบับรษิทั และกำรประชุม
คณะกรรมกำรตรวจสอบก ำหนดใหม้กีำรประชมุอย่ำงน้อยปีละ 4 ครัง้   โดยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบรษิทั และ
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบจะส่งหนงัสอืนัดประชุมพรอ้มระเบยีบวำระและเอกสำรประกอบกำรประชมุ ก่อน
กำรประชุมล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วนั  เพื่อใหค้ณะกรรมกำรไดม้เีวลำศกึษำขอ้มลูอย่ำงเพยีงพอกอ่นกำรเขำ้ร่วมประชุม
ในแต่ละครัง้ 

ส ำหรบักำรประชมุคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนจะจดัใหม้กีำรประชมุอย่ำงน้อย 
ปีละ 2 ครัง้ 
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รำยละเอยีดกำรเขำ้ร่วมประชมุคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ ในปี 2562 
 

 
 
 
 

5.7 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้รหิำร 
5.7.1  ค่ำตอบแทนกรรมกำร    
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บรษิทัมนีโยบำยในกำรจ่ำยคำ่ตอบแทนกรรมกำร ทัง้ในส่วนของค่ำตอบแทนกรรมกำรรำยปี และค่ำเบีย้ประชมุ
ต่อครัง้ทีเ่ขำ้ประชมุเฉพำะกรรมกำรอสิระของบรษิทัทีม่อียูจ่ ำนวน 3 ท่ำนเท่ำนัน้  โดยค่ำตอบแทนกรรมกำรจะ
เป็นไปตำมอตัรำทีก่ ำหนดไวใ้นแต่ละปีตำมทีไ่ดร้บัอนุมตัจิำกทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
ส ำหรบักรรมกำรท่ำนอื่นทีไ่มใ่ชก่รรมกำรอสิระ แต่ไดร้บักำรคดัเลอืกและแต่งตัง้จำกผูบ้รหิำรของบรษิทั หรอื
กรรมกำรตวัแทนของผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ทีไ่ดร้บัค่ำตอบแทนและผลประโยชน์ในรปูแบบอื่นจำกกำรจำ้งงำนของ
บรษิทั หรอืจำกตวัแทนผูถ้อืหุน้ใหญ่แลว้ จะไม่ไดร้บัค่ำตอบแทนกรรมกำร หรอืเบีย้ประชมุกรรมกำรแต่อย่ำงใด  

 

 
5.8  กำรสรรหำกรรมกำรและแต่งตัง้กรรมกำร 

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนจะพจิำรณำบุคคลทีม่คีวำมรูค้วำมสำมำรถและ  ประสบกำรณ์ทีเ่กีย่วขอ้ง 
หลงัจำกพจิำรณำประสบกำรณ์กำรท ำงำนแลว้คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนเสนอผูท้ีเ่หน็ว่ำเหมำะสม
ต่อคณะกรรมกำรบรษิทั เพื่อขออนุมตักิ่อนน ำเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพื่อขออนุมตัจิำกทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรแตง่ตัง้กรรมกำร 
1) ผูถ้อืหุน้มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในแบบหนึ่งหุน้ต่อหนึ่งเสยีง    
2) ในกำรเลอืกกรรมกำร  อำจใชว้ธิอีอกเสยีงลงคะแนนเลอืกกรรมกำรเป็นรำยบุคคลครำวละคน หรอืครำวหลำยคน

รวมกนัเป็นคณะ หรอืดว้ยวธิกีำรอื่นใดกต็ำมแต่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้จะเหน็สมควร  แต่ในกำรลงมตแิต่ละครัง้ผูถ้อืหุน้
ตอ้งออกเสยีงดว้ยคะแนนทีม่ตีำมขอ้ 1) ทัง้หมด จะแบ่งคะแนนเสยีงแก่คนใด หรอืคณะใดมำกน้อยเพยีงใดไม่ได ้

3) กำรออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมกำรใหใ้ชเ้สยีงขำ้งมำก  หำกมคีะแนนเสยีงเท่ำกนัใหผู้เ้ป็นประธำนเป็นผู้
ออกเสยีงชีข้ำดตำมขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 22 และ 50 ใหก้รรมกำรออกจำกต ำแหน่ง 1 ใน 3 ในกำรประชุม
สำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปีทุกครัง้ กรรมกำรทีจ่ะตอ้งออกตำมวำระนัน้เป็นผูท้ีอ่ยู่ในต ำแหน่งนำนทีสุ่ด ใหป้ระธำนในที่
ประชุมรอ้งขอใหเ้ลอืกตัง้กรรมกำรใหม่จนกว่ำต ำแหน่งกรรมกำรจะว่ำงลง 

5.9  กำรปฐมนิเทศกรรมกำร 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและค่ำเบี้ยประชมุในปี 2562 (บำท)

ดร.อนุพนัธ์  กจินิจชวีะ กรรมการอสิระ 437,000.00 100,000.00

ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายแจน แดม ปีเดอรเ์ซ่น กรรมการอสิระ 437,000.00 138,000.00

กรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทน

นายเจษฎา  ว่องวฒันะสนิ1 กรรมการอสิระ 374,742.47 80,000.00

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน
1นายเจษฎา  ว่องวฒันะสนิ เขา้รบัต าแหน่งกรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน

มผีลตัง้แต่วนัที ่22 กุมภาพนัธ์ 2562

รำยช่ือ
ค่ำเบี้ยประชมุ

รวม

ค่ำตอบแทน

กรรมกำรอิสระ
ต ำแหน่ง
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คณะกรรมกำรบรษิทัก ำหนดใหม้กีำรปฐมนิเทศกรรมกำรใหมท่กุคน  เพื่อสรำ้งควำมรูค้วำมเขำ้ใจในธุรกจิ รวมถงึกำร
ด ำเนินงำนดำ้นต่ำงๆ ของบรษิทั เช่น โครงสรำ้งทุน  ผูถ้อืหุน้  ผลกำรด ำเนินงำน  ขอ้มลูระบบต่ำงๆ รวมถงึกฎหมำย
และกฎเกณฑต์่ำงๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ส ำหรบักำรเป็นกรรมกำร  เพื่อเตรยีมควำมพรอ้มในกำรปฏบิตัหิน้ำทีก่รรมกำร  มี
นโยบำยทีจ่ะเสรมิสรำ้งควำมรูม้มุมองใหม่ๆ ใหก้บักรรมกำรทุกคน  เพื่อใหก้รรมกำรสำมำรถเขำ้รบัต ำแหน่งหน้ำทีไ่ด้
เรว็ทีสุ่ดอย่ำงมปีระสทิธภิำพ   

5.10 แผนกำรสบืทอดต ำแหน่ง 
คณะกรรมกำรไดก้ ำหนดแผนในกำรทดแทนต ำแหน่งงำน (Succession Plan) ในระดบับรหิำรและต ำแหน่งงำนในสำย
งำนหลกั  โดยพจิำรณำผลกำรปฏบิตังิำน ศกัยภำพและควำมพรอ้มของแต่ละบุคคลเป็นหลกั  ทัง้นี้ บรษิทัจดัใหม้กีำร
เตรยีมควำมพรอ้มส ำหรบับุคคลทีเ่ป็น Successor ในกำรพฒันำควำมรู ้ ควำมสำมำรถและทกัษะทีจ่ ำเป็นตำมต ำแหน่ง
งำน  เพื่อสบืทอดต ำแหน่งส ำคญัในอนำคต 

5.11 กำรพฒันำกรรมกำร 
คณะกรรมกำรบรษิทัมนีโยบำยในกำรส่งเสรมิและอ ำนวยควำมสะดวกใหม้กีำรฝึกอบรมและใหค้วำมรูแ้ก่กรรมกำร   
เพื่อใหม้กีำรปรบัปรุงและปฏบิตังิำนอย่ำงต่อเนื่อง  ทัง้หลกัสตูรกำรอบรมภำยในและภำยนอกองคก์ร  โดย
คณะกรรมกำรทุกคนตอ้งไดร้บักำรฝึกอบรม  เพื่อใหเ้ขำ้ใจกำรปฏบิตัหิน้ำที่ฐำนะกรรมกำรบรษิทั   

 
 

5.12  กำรประเมนิตนเองของคณะกรรมกำร 
คณะกรรมกำรไดม้กีำรประเมนิผลตนเองของกรรมกำรทัง้คณะส ำหรบักำรปฏบิตังิำนตำมแนวทำงก ำกบัดแูลกจิกำร
ของบรษิทัจดทะเบยีนทีก่ ำหนดโดยตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  จำกผลกำรประเมนิภำพรวมปี 2562 สรุปว่ำ
คณะกรรมกำรบรษิทัปฏบิตัหิน้ำทีเ่ป็นไปตำมควำมรบัผดิชอบทีก่ ำหนดไวด้ว้ยคะแนน 4.2 คะแนนจำก 5 คะแนนเตม็ 
คดิเป็นรอ้ยละ 84 (ปี 2561 -  4.5 คะแนนจำก 5 คะแนนเตม็) 

คณะกรรมกำรตรวจสอบปฏบิตังิำนครบถว้นตำมกฎบตัรของคณะกรรมกำรตรวจสอบและเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของ
ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยว่ำดว้ยเรื่องคุณสมบตัแิละหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ผลจำกกำรประเมนิจะน ำไปใชใ้นกำรวำงแผนพฒันำและปรบัปรงุบทบำทและควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำร 

5.13  กำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่ง 
คณะกรรมกำรจดัใหม้รีะบบบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งในทุกหน่วยงำนของบรษิทั เพื่อป้องกนัและจดักำรควำมเสีย่ง
ตำมทีก่ ำหนดไวใ้นแผนกำรจดักำร พรอ้มทัง้จดัใหม้รีะบบกำรตดิตำมและประเมนิผลกำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่ง   
คณะกรรมกำรจงึไดม้อบหมำยใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผูม้หีน้ำทีก่ ำกบัดแูล  ตดิตำมและตรวจสอบกำรบรหิำร
จดักำรควำมเสีย่งตำมทีก่ ำหนด เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำบรษิทัมกีำรด ำเนินกำรดำ้นกำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งอย่ำงเพยีงพอ
และเหมำะสม 

คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้จิำรณำแนวทำงกำรบรหิำรควำมเสีย่งร่วมกบัฝำ่ยจดักำรและผูต้รวจสอบภำยใน 
และมคีวำมเหน็ว่ำบรษิทัมกีำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งทีเ่พยีงพอและเหมำะสม 

5.14 นโยบำยกำรป้องกนักำรใชข้อ้มลูภำยใน 

ข้อมูลกำรอบรมกรรมกำร

กรรมกำร วนัท่ีอบรม เร่ืองท่ีอบรม จำกสถำบนั

นายอดมั โจนาธาน สโลน 11 มนีาคม 2562
Director Accreditation Program 

(DAP) class 158/2019

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ

บรษิทัไทย
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กำรซื้อขำยหลกัทรพัยโ์ดยใชข้อ้มลูวงในนัน้ผดิกฎหมำยและผดิจรรยำบรรณ   กำรใชข้อ้มลูภำยในทีย่งัไม่ไดม้กีำร
เปิดเผยต่อสำธำรณะเพื่อแสวงหำผลประโยชน์ต่อตนเองญำตมิติรและเพื่อนร่วมธุรกจิเป็นกำรกระท ำทีผ่ดิกฎหมำยที่
เกีย่วกบัหลกัทรพัยแ์ละผดิจรรยำบรรณ  ซึง่บรษิทัไดก้ ำหนดเป็นนโยบำยโดยมขีอ้หำ้มมใิหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร 
พนักงำนทุกระดบัชัน้ รวมทัง้คนในครอบครวั ท ำกำรซื้อขำยหลกัทรพัยข์องบรษิทัโดยอำศยั  หรอืใชข้อ้มลูของบรษิทั
ทีย่งัไม่ไดเ้ป็นขอ้มลูสำธำรณะ หรอืเป็นขอ้มลูของบรษิทัทีม่สีำระส ำคญัทีย่งัไม่ไดม้กีำรเปิดเผยตอ่สำธำรณะ โดยมี
เจตนำทีจ่ะใหข้อ้มลูดงักล่ำวไม่วำ่จะทำงตรงหรอืทำงออ้ม ในกำรซื้อหรอืขำยหลกัทรพัยข์องบรษิทั หรอื บรษิทัทีเ่กีย่ว
โยงกนั โดยอำจกระท ำกำรซื้อหรอืขำยดว้ยตนเองหรอืผ่ำนใหผู้อ้ื่นซื้อหรอืขำยในนำมของตนกต็ำม ถอืว่ำเป็นกำร
กระท ำทีผ่ดิกฎหมำยและผดิตำมขอ้หำ้มของบรษิทัอย่ำงรำ้ยแรง 
กำรดแูลเรื่องกำรใชข้อ้มลูภำยใน 
บรษิทัไดป้ระกำศเป็นนโยบำยตัง้แต่ปี 2539  ในกำรใหผู้บ้รหิำรรวมทัง้พนักงำนของบรษิทัยดึถอืกฎขอ้บงัคบัว่ำดว้ย
เรื่อง “จรรยำบรรณในกำรท ำงำน” หรอืทีเ่รยีกว่ำ “Business Ethic” พนักงำนจะตอ้งปฏบิตัติำมค ำสัง่ และขอ้ควร
ปฏบิตัทิีบ่รษิทัจดัท ำขึน้เพื่อใชเ้ป็นแนวทำงในกำรจ ำแนกประเภทเอกสำร กำรจดักำรระบบเอกสำร และขอ้มลูทำง
อเีลคโทรนิคส ์ พนักงำนทุกคนจะตอ้งรบัผดิชอบในกำรเรยีนรูเ้พื่อท ำควำมเขำ้ใจต่อค ำสัง่ทีบ่งัคบัใช ้ ขอ้มลูทีจ่ดัท ำขึน้
ภำยในกลุ่มบรษิทัถอืเป็นทรพัยส์นิของบรษิทัทีพ่นักงำนไม่สำมำรถน ำไปเผยแพร่แก่บุคคลภำยนอก (เวน้แต่กรณีที่
ตอ้งแสดงเอกสำรตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด)  โดยไม่ไดร้บัอนุญำตจำกผูม้อี ำนำจโดยตรงพนักงำนจะตอ้งปฏบิตัติำม
ค ำสัง่ พนักงำนจะตอ้งไม่น ำขอ้มลูควำมลบัทีไ่ดร้บัจำกกำรท ำงำนในฐำนะพนักงำนไปใชเ้พื่อแสวงหำผลประโยชน์ส่วน
บุคคล 

5.15   นโยบำยต่อตำ้นกำรทจุรติคอรร์ปัชัน่ 
บรษิทัมุง่มัน่และส่งเสรมิในกำรประกอบกจิกำรดว้ยควำมเป็นธรรม ยดึหลกัจรยิธรรม และกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี
เพื่อสรำ้งควำมยัง่ยนื ควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้มอย่ำงต่อเนื่อง 

เมื่อวนัที ่9 ตุลำคม 2558 บรษิทัไดก้ ำหนด “นโยบำยกำรต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชัน่” ซึง่บงัคบัใชก้บัพนักงำนทุกคนและ
ตวัแทนของบรษิทัทัว่โลก  นโยบำยดงักล่ำวก ำหนดเกีย่วกบักำรหำ้มมใิหเ้สนอหรอืสญัญำว่ำจะช ำระเงนิหรอืโอน
ผลประโยชน์อื่นใด (ซึง่รวมถงึกำรบรกิำร  กำรใหข้องขวญั  กำรรบัรองใหก้บัเจำ้หน้ำทีข่องรฐัหรอืหน่วยงำนอื่นๆ)  
โดยมจีุดประสงคเ์พื่อใหไ้ดร้บัหรอืคงไวซ้ึง่ผลประโยชน์ทำงธุรกจิทีไ่ม่เหมำะสม  โดยรวมถงึกำรจำ่ยช ำระเงนิหรอืโอน
ผลประโยชน์ผ่ำนบุคคลทีส่ำม 

ทัง้นี้  คณะกรรมกำรบรษิทัไดม้มีตอินุมตัใินกำรประกำศเจตนำรมยเ์ขำ้รว่มเป็นสมำชกิแนวร่วมปฏบิตัขิองภำคเอกสำร
ไทยในกำรต่อตำ้นคอรร์ปัชัน่   
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บรษิัท ไทยโพลอีะครลิคิ จ ำกดั (มหำชน) มนีโยบำยและควำมมุ่งมัน่ในกำรประกอบกิจกำรด้วยควำมเป็นธรรมตำม

หลกักำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และส่งเสริมให้พนักงำนบรษิัทเคำรพกฎหมำยและยึดมัน่ในจริยธรรม จรรยำบรรณ  มีควำม
รับผิดชอบต่อควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนของตนเองและของเพื่อนร่วมงำน และรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และรักษำ
สิง่แวดลอ้มแบบยัง่ยนื  ซึง่บรษิทัไดก้ ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกจิกำรของบรษิทัในทศิทำงเดยีวกนักบัทีต่ลำดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยก ำหนดในปี 2549  โดยไดแ้บ่งหมวดหมู่ออกเป็น 5 หมวด   สำมำรถดูรำยละเอยีดทีค่รอบคลุมทุกเรื่องดงักล่ำวใน
หวัขอ้  “กำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่”ี 
 
1. รำยละเอยีดหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบต่อสงัคม 

1. กำรประกอบกจิกำรดว้ยควำมเป็นธรรม  
คณะกรรมกำรบรษิัทยดึมัน่ในหน้ำที่และควำมรบัผดิชอบในกำรก ำกบัดูแลกิจกำรให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น

บรษิทั  พรอ้มๆกบัสรำ้งควำมเป็นธรรมกบัผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยี  รวมทัง้กำรตอบสนองควำมต้องกำรของผูบ้รโิภคลูกคำ้ดว้ยกำร
ผลติสนิคำ้ทีด่มีคีุณภำพและปลอดภยัในกำรใชง้ำน  แมแ้ต่ในกำรแข่งขนัทำงกำรคำ้บรษิทักไ็ดก้ ำหนดนโยบำยในกำรด้ำนกำร
แข่งขนัอย่ำงเป็นธรรม (Fairness competition)  โดยให้ผู้บริหำรและพนักงำนปฎิบตัิตำมหลกัจริยธรรมทำงธุรกิจของบรษิัท 
(Company’s Business Ethics / Code of Conducts)  อย่ำงเคร่งครดั  หลกัจรยิธรรมดงักล่ำวนี้พนักงำนทุกท่ำนผ่ำนกำรอบรม
และลงนำมรบัทรำบในกำรปฎบิตันิับตัง้แต่วนัแรกทีเ่ริม่ท ำงำนกบับรษิทั 

2. กำรเคำรพต่อสทิธมินุษยชนและกำรปฎบิตัติ่อเพื่อนร่วมงำนอยำ่งเป็นธรรม  
คณะกรรมกำรบริษัทตลอดจนผู้บริหำรตระหนักถึงควำมส ำคญัของบุคลำกรทุกท่ำน  โดยยอมรบัและเคำรพควำม

แตกต่ำงของพนักงำนไม่ว่ำในเรื่องเพศ  หรอืขอ้จ ำกดัใดๆของพนักงำนแต่ละท่ำนยอ่มทีบ่รษิทัจะพจิำรณำเพยีงสทิธมินุษยชนที่
ทุกท่ำนจะต้องไดร้บักำรปฎิบตัจิำกบรษิทัเท่ำเทยีมกนั  โดยผูบ้งัคบับญัชำจะต้องเคำรพสทิธมินุษยชนและให้เกยีรตแิละควำม
เป็นธรรมแก่ผู้ใต้บงัคบับญัชำอย่ำงเสมอภำค  ไม่ปะปนเรื่องเพศมำเป็นส่วนส ำคญัในกำรพจิำรณำควำมดคีวำมชอบแต่ต้อง
พจิำรณำตำมผลกำรปฎิบตังิำนควำมรบัผดิชอบต่อหน้ำทีเ่ป็นส ำคญั   หลกัเกณฑ์ดงักล่ำวบรษิทัไดย้ดึถอืเป็นหลกัปฎิบตั ิหรอื 
Code of Conducts และ Compliance Practices  ซึง่พนักงำนทุกระดบัชัน้ผ่ำนกำรอบรมและรบัทรำบแลว้ 

นอกจำกนี้บรษิทัยงัก ำหนดใหผู้บ้รหิำรใหค้วำมเทำ่เทยีมและควำมเป็นธรรมกบัพนักงำนทุกระดบัชัน้ในกำรเปิดโอกำสที่
ให้พนักงำนที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถได้รับกำรพัฒนำทักษะในกำรท ำงำนตำมหลักเกณฑ์ที่ต้องพิจำรณำจำกพื้นฐำน
ควำมสำมำรถของบุคคลทีเ่หมำะสมกบัคุณสมบตัขิองหน้ำทีต่ ำแหน่งในงำนนัน้ๆ  โดยไม่มกีำรพจิำรณำจำกปจัจยัอื่นทีไ่ม่พงึอยู่
ในเกณฑพ์จิำรณำแต่อย่ำงใด 

ส ำหรบัในปีทีผ่่ำนมำบรษิทัไดร้ณรงคโ์ปรแกรมกำรฝึกอบรมเพิม่เสรมิทกัษะในกำรท ำงำน โดยเปิดโอกำสใหพ้นักงำนที่
ประสงค์จะไดร้บักำรฝึกอบรมกำรท ำงำนในดำ้นอื่นทีอ่ำจเป็นงำนทีแ่ตกต่ำงจำกหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบทีม่อียู่เดมิ  ปรำกฎว่ำมี
พนักงำนจ ำนวนมำกไดล้งทะเบยีนแสดงควำมประสงคเ์ขำ้รบักำรอบรมงำนในต ำแหน่งหน้ำทีท่ีแ่ตกตำ่งจำกทีท่ ำอยู ่อำทเิช่น จำก
ต ำแหน่ง ”พนักงำนตรวจนับสนิคำ้” มำฝึกอบรมงำนในหน้ำที ่“พนักงำนตรวจสอบคุณภำพ” เป็นตน้  นับเป็นกจิกรรมเสรมิทกัษะ
งำนทีเ่ป็นประโยชน์ทัง้ต่อตวัพนักงำนเอง และต่อบรษิทัดว้ยเช่นกนั 

3. ควำมรบัผดิชอบต่อควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน 
บรษิทัถอืเป็นนโยบำยสูงสุดทีก่รรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนทุกระดบัชัน้ของบรษิทัจะตอ้งใหค้วำมส ำคญัและมีพนัธ

กจิในกำรด ำเนินกจิกำรใหทุ้กคนมคีวำมปลอดภยัในกำรท ำงำนต่อตนเองและเพื่อนร่วมงำนทุกท่ำน    กำรมจีติส ำนึกตลอดเวลำ
ในกำรระแวดระวงั ประเมนิขัน้ตอนในกำรปฎิบตัหิน้ำทีท่ีต่นเองจะท ำงำนหรอืใชผู้อ้ื่ นไปปฎิบตังิำนว่ำมคีวำมเสีย่งอะไรในแต่ละ

ควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม 
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ขัน้ตอนของกำรท ำงำนนัน้ๆหรอืไม่อย่ำงไร กำรเอำใจใส่ดูแลพนักงำนทีต่นก ำกบัดูแล  โดยเฉพำะพนักงำนใหม่ทีม่อีำยุงำนไม่
เกินหนึ่งปีจะต้องได้รบักำรฝึกฝนให้เกิดควำมช ำนำญในกำรท ำงำนให้เกิดควำมปลอดภยัเสยีก่อน  รวมทัง้กำรตรวจสถำนที่
สม ่ำเสมอเพื่อใหแ้น่ใจไดว้่ำไดต้รวจถี่ถว้นแล้วว่ำอุปกรณ์เครื่องมอืในกำรท ำงำนทุกชิน้อยู่ในต ำแหน่งและในสภำพใชง้ำนไดด้ี  มี
ควำมปลอดภยัและไม่เป็นอุปสรรคในกำรท ำงำนใหป้ลอดภยัจำกสำเหตุทีไ่ม่ไดค้ำดคดิมำก่อน 

4. กำรดแูลรกัษำสิง่แวดลอ้มแบบยัง่ยนื  
เช่นเดียวกับนโยบำยและพนัธกิจที่กรรมกำรบริษัทได้ให้ควำมส ำคญัในเรื่องของควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนแล้ว   

บรษิทัยงัถอืกำรดแูลสุขอนำมยัและกำรดแูลรกัษำสิง่แวดล้อมแบบยัง่ยนืเป็นส่วนหนึ่งในนโยบำยบรษิทัทีร่วมเอำไวด้ว้ยกนั  โดย
เรยีกรวมกนัเป็น “นโยบำยควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน อำชวีอนำมยัและสิง่แวดล้อม” หรอืเรยีกชื่อย่อในภำษำองักฤษว่ำ “SHE 
Policy” (Safety Healthy & Environment Policy) 

บรษิัทใหค้วำมใส่ใจกบัเพื่อนบ้ำนอย่ำงสม ่ำเสมอ  คอยสอดส่องดูแลไม่ใหเ้กดิเหตุเดอืดรอ้นร ำคำญแก่เพื่อนบ้ำนและ
ชุมชนบรเิวณโดยรอบ  อกีทัง้ยงัจดัใหม้กีจิกรรมใหค้วำมรูแ้ก่นักเรยีนในโรงเรยีนทีอ่ยู่บรเิวณใกลเ้คยีงอย่ำงต่อเนื่อง 

5. กำรร่วมพฒันำชมุชนและสงัคม 
บรษิทัยงัคงด ำเนินธุรกจิทีเ่ป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกจิ สงัคมและชุมชนทีบ่รษิทัตัง้อยู่  โดยเฉพำะอย่ำงยิง่กำรเพิม่โอกำส

ในกำรศกึษำและพฒันำศกัยภำพของเยำวชนทัง้ดำ้นกฬีำ  กำรสรรค์สรำ้งนวตักรรม  วทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ี รวมถงึกำร
ร่วมมอืกบัชุมชนและหน่วยงำนรำชกำรในกำรป้องกนักำรด ำเนินกำรใดๆ ทีอ่ำจเป็นอนัตรำยหรอือำจส่งผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม  

ตลอดระยะเวลำกว่ำสองทศวรรษของกำรด ำเนินธุรกิจในเขตกระทุ่มล้ม จงัหวดันครปฐม  บริษัทได้ผลิตสินค้ำที่มี
คุณภำพด ี มกีำรจ ำหน่ำยทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศสรำ้งรำยไดแ้ละใชแ้รงงำนไทยกว่ำ 300 คน ทุกปีผูบ้รหิำรและพนักงำนมี
บทบำทส ำคญัในกำรท ำกิจกรรมเพื่อสงัคมและชุมชนในด้ำนต่ำง ๆ เช่น มอบทุนกำรศกึษำ และกำรพฒันำศกัยภำพส ำหรบั
นักเรียนที่มีปญัหำด้ำนกำรเงนิ  กำรสนับสนุนกิจกรรมกีฬำ กำรประกวดควำมคิดริเริ่มและนวตักรรมทำงวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลย ี และกำรร่วมมอืกบัหน่วยงำนของรฐัในกำรป้องกนักำรใชแ้รงงำนและเดก็จำกยำเสพตดิ 

 
2. นโยบำยควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน อำชวีอนำมยั และสิง่แวดลอ้มของบรษิทั  

บรษิทัถอืว่ำงำนดำ้นควำมปลอดภยั  อำชวีอนำมยัและสิง่แวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของธุรกจิ  และเป็นควำมรบัผดิชอบทีม่ตี่อ
สงัคม  จงึไดก้ ำหนดนโยบำยเพื่อน ำสู่กำรปฏบิตัดิงัต่อไปนี้ 

1. ปฏบิตัติำมกฎหมำย  ขอ้ก ำหนด ทีป่ระกำศใชอ้ยู่ทัง้ในปจัจบุนัและอนำคต  รวมถงึพนัธสญัญำทีต่อ้งปฏบิตัดิ ำเนินกำร
พฒันำระบบกำรจดักำรอำชวีอนำมยัและควำมปอดภยัตำมมำตรฐำน มอก. 18001 ระบบกำรจดักำรสิง่แวดลอ้ม 
ISO14001  และหลกัปฏบิตัขิองกลุ่มธุรกจิ  โดยน ำกฎเกณฑข์อ้ก ำหนดมำจดัท ำเป็นมำตรฐำนขัน้ต ่ำในกำรด ำเนินงำน  

2. บรหิำรควำมเสีย่งและโอกำสในกำรป้องกนัและควบคุมอนัตรำย  กำรบำดเจบ็  โรคจำกกำรท ำงำน มลพษิดำ้น
สิง่แวดลอ้ม และหลกีเลีย่งควำมเสีย่งทีอ่ำจมผีลกระทบต่อพนักงำน และผูม้ส่ีวนไดเ้สยี    

3. มุ่งมัน่ต่อกำรปกป้องสิง่แวดลอ้ม รวมถงึกำรป้องกนัมลพษิ และมุง่มัน่ในกำรปกป้องและป้องกนัฯ ทีเ่กีย่วขอ้งกบับรบิท
ขององคก์ร  รวมถงึกำรป้องกนักำรบำดเจบ็และกำรเจบ็ป่วยจำกกำรท ำงำนตำมวตัถุประสงคเ์ป้ำหมำย 

4. ปฏบิตัติำมมำตรฐำนในกำรทิง้หรอืก ำจดัของเสยี  และจะลดของเสยีใหม้ปีรมิำณน้อยทีสุ่ด รวมถงึใชท้รพัยำกร พลงังำน 
น ้ำอย่ำงมปีระสทิธภิำพตำมวตัถปุระสงคแ์ละเป้ำหมำย 

5. จดัใหม้มีำตรฐำนควำมปลอดภยั อำชวีอนำมยัและสิง่แวดลอ้มส ำหรบัผูร้บัเหมำและ/หรอืผูม้ำตดิต่อโดยด ำเนินกำร
ภำยใตน้โยบำยและกฎระเบยีบขององคก์ร 

6. ใหค้วำมรว่มมอืและด ำเนินกำรเผยแพรข่อ้มลูขำ่วสำรและนโยบำยถงึพนักงำน  ผูม้ส่ีวนไดเ้สยี  บุคคลภำยนอกทัง้ภำค
รำชกำรและเอกชน 
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7. จดัใหม้กีำรพจิำรณำผลงำนดำ้นควำมร่วมมอืในกำรปฏบิตัติำมกฎระเบยีบควำมปลอดภยั อำชวีอนำมยัและสิง่แวดลอ้ม  
โดยถอืเป็นหวัขอ้หลกัในกำรประเมนิผลงำนประจ ำปีของพนักงำนทุคน 

8. ก ำหนดหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบดำ้นควำมปลอดภยั อำชวีอนำมยัและสิง่แวดลอ้ม  ใหถ้อืเป็นควำมรบัผดิชอบของ
ผูบ้รหิำรและพนักงำนทุกคนทัง้ในเวลำท ำงำนและนอกเวลำท ำงำน 

9. ส่งเสรมิ สนับสนุนและพฒันำควำมรูค้วำมสำมำรถ  โดยจดักำรฝึกอบรมใหค้วำมรูแ้ละปลูกฝงัจติส ำนึก 
10. ยดึมัน่ต่อควำมรบัผดิชอบในกำรพฒันำผลติภณัฑ ์ จะตอ้งมคีวำมปลอดภยัต่อผูใ้ชแ้ละสิง่แวดลอ้มตลอดวงจรอำยุของ

ผลติภณัฑ ์
11. จดัสรรทรพัยำกรทีจ่ ำเป็นอย่ำงเหมำะสม  เพื่อใหก้ำรด ำเนินงำนสอดคลอ้งกบันโยบำย วตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำย 
12. พฒันำและปรบัปรงุอย่ำงต่อเนื่องในดำ้นควำมปลอดภยั อำชวีอนำมยัและสิง่แวดลอ้ม  เพื่อยกระดบัสมรรถนะ   

 
กำรบรหิำรดำ้นควำมปลอดภยั สุขภำพและสิง่แวดลอ้มของบรษิทัอยู่ภำยใตก้ำรก ำกบัดแูลของคณะกรรมกำรควำมปลอดภยั อำชี
วอนำมยัและสิง่แวดลอ้มในกำรท ำงำน  ซึง่ไดร้บัมอบหมำยใหท้ ำหน้ำทีก่ ำกบัดแูล  ก ำหนดนโยบำย วตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำย  
รวมถงึจดัท ำแผนกำรปรบัปรงุงำนประจ ำปีอย่ำงต่อเนื่อง และตดิตำมประเมนิผล 
 
บรษิทัไดผ้่ำนกำรตรวจสอบและไดร้บักำรรบัรองมำตรฐำนระบบจดักำรอำชวีอนำมยัและควำมปลอดภยั (มอก. 18001 : 2554)  
และไดร้บักำรรบัรองระบบจดักำรสิง่แวดลอ้ม (ISO14001 : 2015) อนัเป็นกำรยนืยนัถงึกำรด ำเนินธุรกจิทีใ่หค้วำมส ำคญัต่อควำม
ปลอดภยั สุขภำพและสิง่แวดลอ้มของพนักงำนและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทุกคน   
 
 
 
 
 
3. รำงวลัและควำมส ำเรจ็ 
 

           
 
 
บรษิทัไดร้บักำรรบัรองมำตรฐำนต่ำงๆ ดงันี้ 
 



                                บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ ำกัด (มหำชน)                      ข้อมูลประจ ำปี 2562 
 

46 
 

 
 
ผลกำรด ำเนินงำนดำ้นควำมปลอดภยัตำมเป้ำหมำยในรอบปี 2562  

 

 
 
 
 
 
4. โครงกำรส ำคญัของชุมชนและสงัคม  และควำมปลอดภยั อำชวีอนำมยัและสิง่แวดลอ้ม  

ปี 2562  
 
กำรตรวจวดัดำ้นอำชวีอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนและสิง่แวดลอ้มภำยนอก 
บรษิทั ไทยโพลอีะครลิคิ จ ำกดั (มหำชน) ไดด้ ำเนินกำรตรวจวดัสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนประจ ำปี 2562 เพื่อเฝ้ำระวงัปญัหำ
ดำ้นอำชวีอนำมยัใหก้บัพนักงำน  และปญัหำสิง่แวดลอ้มภำยนอกบรษิทัฯ 

11 มกรำคม 2562   
บรษิทั ไทยโพลอีะครลิคิ จ ำกดั (มหำชน) ไดม้อบทุนกำรศกึษำใหก้บันักเรยีนในระดบัชัน้อนุบำลถงึมธัยมศกึษำตอนตน้  และ
ถ่ำยรปูร่วมกบั ผอ.สญชยั  รศัมแีจม่   โรงเรยีนบำ้นกระทุม่ลม้  เน่ืองในโอกำสวนัเดก็แห่งชำติ 

11 กมุภำพนัธ ์2562   
เลีย้งอำหำรว่ำงใหก้บัเดก็ดอ้ยโอกำสในระดบัชัน้เตรยีมอนุบำลและอนุบำล  ณ  มูลนิธเิดก็ บำ้นเดก็สำนรกั และเดก็ทำนตะวนั 
ต ำบลกระทุ่มลม้ อ ำเภอสำมพรำน จงัหวดันครปฐม  

22 กมุภำพนัธ ์2562 
กจิกรรมรณรงคก์ำรสวมหมวกนริภยั และคำดเขม็ขดันิรภยั สรำ้งควำมตระหนักในกำรขบัขีร่ถจกัรยำนยนตแ์ละรถยนตอ์ย่ำง
ปลอดภยัและถูกวธิ ีใหก้บัพนักงำน 

8 มนีำคม 2562 
กจิกรรมกำรร่วมผงัเมอืงสเีขยีวในเขตพืน้ทีเ่ทศบำลเมอืงกระทุ่มลม้ โดยเป็นโครงกำรทีจ่ดัร่วมกบัในเขตชมุชนออ้มน้อย ซึง่อยำก
ใหชุ้มชนเป็นชมุชนน่ำอยู่และมพีืน้ทีส่เีขยีวเพิม่ขึน้ 

11  เมษำยน 2562 

เหตุกำรณ์ จ ำนวน

การบาดเจบ็ถงึข ัน้หยดุงาน 1-3 วนั 0 ราย

การบาดเจบ็ถงึข ัน้หยดุงาน ตัง้แต่ 3 วนัขึน้ไป 0 ราย

เหตุการณ์เพลงิไหม้ 0 ครัง้

เหตุการณ์สารเคมรี ัว่ไหลออกนอกโรงงาน 0 ครัง้
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กจิกรรมรณรงคเ์มำไมข่บัในช่วงเทศกำลสงกรำนต ์ เพื่อใหพ้นักงำนตระหนักถงึควำมปลอดภยัในช่วงเทศกำล ระแวดระวงักำรใช้
รถใชถ้นน  โดยเฉพำะกำรขบัขีย่ำนพำหนะกลบัภมูลิ ำเนำในต่ำงจงัหวดั 

11  เมษำยน 2562                                                                                                                  
กจิกรรมสรงน ้ำพระในเทศกำลสงกรำนต ์ เพื่อเป็นสริมิงคลและเป็นกำรแสดงควำมเคำรพในพระพุทธคุณ และ 
พระสงัฆคุณ ในวนัเริม่ตน้ของปีใหม่ไทย 

20 และ 22 เมษำยน  2562   
กจิกรรมรณรงคไ์ขห้วดัใหญ่  เพือ่ใหพ้นักงำนมคีวำมรูว้ธิกีำรป้องกนัเกีย่วกบัโรคไขห้วดัใหญ่ และเป็นกำรส่งเสรมิสุขภำพอนัดทีัง้
ภำยในและภำยนอกทีท่ ำงำน โดยเป็นสำเหตุหลกัของควำมเจบ็ป่วยและกำรหยุดงำน   

26 – 27 เมษำยน 2562 
กจิกรรมรณรงคโ์รคทีม่ำกบัช่วงฤดรูอ้น เพื่อใหพ้นักงำนรูจ้กัภยัส ำหรบัโรคต่ำงๆ ทีเ่กดิขึน้ในชว่งฤดรูอ้นและตระหนักถงึ
ควำมส ำคญัของโรคภยัต่ำงๆ 
1.  โรคอุจจำระร่วง    2.  โรคอำหำรเป็นพษิ  3. โรคบดิ 
4.  โรคอุจจำระร่วงอย่ำงแรง หรอื อหวิำตกโรค  5.  โรคพษิสุนัขบำ้หรอืโรคกลวัน ้ำ 
6.  โรคลมแดดหรอืฮทีสโตรก   7.  โรคไขไ้ทฟอยด ์
เดอืนพฤษภำคมและตุลำคม 2562 
โครงกำรมำตรฐำนกำรป้องกนัและแกไ้ขปญัหำยำเสพตดิในสถำนประกอบกจิกำร (มยส.)  
บรษิทั ไทยโพลอีะครลิคิ จ ำกดั (มหำชน) รณรงคต์ำมแนวทำงมำตรฐำนกำรป้องกนัและแกไ้ขปญัหำยำเสพตดิในสถำนประกอบ
กจิกำร (มยส.) เกีย่วกบัปญัหำยำเสพตดิ   และใหค้วำมรูเ้รื่องยำเสพตดิและแนวทำงกำรป้องปรำบยำเสพตดิในสถำนประกอบ
กจิกำร 

15  พฤษภำคม 2562   กจิกรรมวสิยัทศัน์ คุณค่ำ ในกำรท ำงำน   
วสิยัทศัน์  -  “เป็นทีรู่จ้กัในฐำนะผูน้ ำระดบัโลก ในกำรเป็นผูผ้ลติและจ ำหน่ำยแผ่นอะครลิคิ และแผ่นพลำสตกิ เรำจะสรำ้งแรง
บนัดำลใจพรอ้มก่อก ำเนิดนวตักรรมกำรสรำ้งสรรคผ์ลติภณัฑท์ีม่คีุณค่ำ และผลทีด่”ี 
คุณค่ำ  - “1.  ท ำงำนร่วมกนัอยำ่งใกลช้ดิ  2. บรรลุศกัยภำพสงูสุดของเรำ  3.  สรำ้งสรรคแ์ละนวตักรรม   
4.  เป็นเพื่อนบำ้นทีเ่อำใจใส่       5. เขำ้ใจและเขำ้ถงึลูกคำ้    6.  ใส่ใจในควำมปลอดภยั สขุภำพและสิง่แวดดลอ้ม” 

17  พฤษภำคม 2562 
กจิกรรมวนัตน้ไมแ้หง่ชำต ิ เพื่อส่งเสรมิใหพ้นักงำนไดต้ระหนักถงึควำมส ำคญัของธรรมชำต ิฟ้ืนฟูทรพัยำกรธรรมชำต ิและแจก
ตน้กลำ้ไมใ้หญ่ โดยไดร้บัตน้กลำ้ไมใ้หญจ่ำกศูนยเ์พำะช ำกล้ำไมพุ้ทธมณฑล และไดน้ ำใหก้บัพนกังำนน ำไปปลูกทีบ่ำ้น จ ำนวน 
100 ตน้ 

4 – 6 พฤษภำคม 2562 
กจิกรรมจติอำสำท ำควำมสะอำดบรเิวณชุมชนและพืน้ทีใ่กลเ้คยีงบรษิทั เพื่อใหพ้นักงำนตระหนักและมจีติส ำนึกทีจ่ะช่วยกนัรกัษำ
ควำมสะอำด และท ำงำนเพื่อชมุชน 

8 มถิุนำยน 2562   
กจิกรรมสนับสนุนกำรศกึษำบตุรของพนักงำน   บรษิทัตระหนักถงึควำมส ำคญัของกำรศกึษำและมกีำรสนับสนุนทุนกำรศกึษำ
ส ำหรบับุตรพนักงำนของบรษิทั โดยไดม้อบรำงวลัใหก้บันักเรยีนในระดบัชัน้ประถมศกึษำปีที ่1  ถงึระดบัประกำศนียบตัรวชิำชพี 
(ปวช.)  ในปี 2562 มบีตุรของพนักงำนเขำ้เกณฑค์ุณสมบตั ิจ ำนวน 10 คน 

10 กรกฎำคม 2562 
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กจิกรรมงดเหลำ้เขำ้พรรษำ  บรษิทัร่วมกบัพนักงำนจดักจิกรรมรณรงคง์ดเหลำ้เขำ้พรรษำ เป็นระยะเวลำ 3 เดอืน ตัง้แตว่นัที ่17 
กรกฎำคม  – 13  ตุลำคม 2562  

12  กรกฎำคม 2562 
กจิกรรมถวำยหลอดไฟเขำ้พรรษำสบืสำนพระพุทธศำสนำ  บรษิทัตระหนักถงึควำมส ำคญัทำงพระพุทธศำสนำ ผูบ้รหิำรและ
พนักงำนถวำยหลอดไฟและมอบจตุปจัจยัเครื่องไทยทำน ใหแ้ก่วดันครชุ่มชื่นในเทศกำลเขำ้พรรษำ ซึง่เป็นวนัส ำคญั และที่
เลื่อมใส ของชุมขนกระทุม่ลม้ 

เดอืนสงิหำคม 2562 
กจิกรรมกำรส่งเสรมิวนัแมแ่หง่ชำต ิปี2562  บรษิทัตระหนักถงึควำมส ำคญัในกจิกรรมวนัแม่  โดยใหพ้นักงำนส่งรปูภำพถ่ำยกบั
ครอบครวัเขำ้ประกวด และมพีนกังำนเขำ้ร่วมส่งภำพประกวด  จ ำนวน 40 คน 
 
 
21  กนัยำยน 2562 
ฝึกซอ้มแผนฉุกเฉินกรณีสำรเคมหีกรัว่ไหลทีบ่รเิวณพืน้ทีถ่่ำยเทสำรเคม ี(MMA) จำกรถขนส่งเขำ้ถงัเกบ็สำรเคม ี 
(MMA tank) 

17 ตุลำคม 2562 
 กจิกรรมมอบแผ่นอะครลิคิ   บรษิทัไดม้อบแผ่นอะครลิคิชนิดใสใหก้บัโรงพยำบำลส่งเสรมิสุขภำพต ำบลกระทุม่ลม้  จ ำนวน 36 
แผ่น   โดยม ีนำยพทิยพุฒ  แกน่โต  ผูอ้ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสรมิสุขภำพต ำบลเป็นผูร้บัมอบแผ่นอะครลิคิ ในวนัที ่17 
ตุลำคม 2562 

18  ตุลำคม 2562  
กจิกรรมสปัดำหต์่อตำ้นกำรทจุรติ  โครงกำรกำรสรำ้งแนวร่วมปฏบิตัขิองภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำรทจุรติ    
ซึง่เป็นกจิกรรมต่อเนื่องขยำยผลจำกกำรไดร้บัรองจำกโครงกำรกำรสรำ้งแนวร่วมปฏบิตัขิองภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำร
ทุจรติเมื่อปี 2560    
โดยกจิกรรมในปี 2562  นี้เป็นกำรมุ่งเน้นในเรื่องของกำรเสรมิสรำ้งควำมรูค้วำมเขำ้ใจเกีย่วขอ้งกบั    

1. นโยบำยกำรต่อตำ้นกำรทจุรติ/คอรร์ปัชัน่ ซึง่ก ำหนดไวอ้ย่ำงชดัเจนและครอบคลุมถงึตวัแทนบรษิทัฯ ผูบ้รหิำร และ
พนักงำน ทุกฝำ่ย ทุกระดบั 

2. ช่องทำงกำรรอ้งเรยีนทีเ่กีย่วขอ้งกบัพฤตกิรรมทจุรติ/คอร์รปัชัน่ซึง่รวมถงึกำรลกัขโมย กำรมผีลประโยชน์ขดักนัและกำร
ใหส้นิบน 

3. นโยบำยกำรจดักำรขอ้รอ้งเรยีนและสอบสวนพฤตกิรรมทุจรติ/คอรร์ปัชัน่อย่ำงเป็นระบบ  โดยขอ้มลูทัง้หมดจะเป็น
ควำมลบั  ใหค้วำมเป็นธรรม คุม้ครองพนักงำน และไม่มผีลกระทบต่อกำรท ำงำน 

 
24 ตุลำคม 2562 
บรษิทัไดด้ ำเนินกำรตรวจสุขภำพประจ ำปีใหก้บัพนักงำน เมื่อวนัที ่24 ตุลำคม 2562 เพื่อเป็นกำรเฝ้ำระวงัปญัหำดำ้นสุขภำพที่
อำจเกดิขึน้แก่พนักงำน 

17 ธนัวำคม 2562 
กจิกรรมรบัมอบเกยีรตบิตัรคนพกิำร  บรษิทัไดร้บัคดัเลอืกเป็นสถำนประกอบกำรดเีด่นดำ้นกำรปฏบิตัติำมกฎหมำยจำ้งงำนคน
พกิำร  โดยคุณธนวฒัน์  กุลประเสรฐิรตัน์  เป็นตวัแทนรบัมอบเกยีรตบิตัร กบันำยชำญนะ  เอีย่มแสง ผูว้่ำรำชกำรจงัหวดั
นครปฐม  
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18  ธนัวำคม 2562 
กจิกรรมโครงกำรส่งเสรมิและใหค้วำมรูเ้กีย่วกบัแปรรปูแผ่นอะครลิคิ  คณะครแูละนักเรยีนจำกโรงเรยีนบำ้นกระทุม่ลม้ เขำ้ศกึษำ
ดงูำนเกีย่วกบักำรแปรรปูอะครลิคิ และประโยชน์กำรใชง้ำนจำกแผ่นอะครลิคิ ณ หอ้ง Technical Center  จ ำนวน 20 คน ใน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษำปีที ่2  โดยคุณวทิยำ  มงคลขจติ  ผจก.ฝำ่ยเทคนิคอลเซน็เตอร ์เป็นผูด้ ำเนินโครงกำรฯ 
 
 
 
เดอืน พฤศจกิำยนและธนัวำคม 2562 
"กจิกรรมเปิดทำ้ยขำยของ เพื่อโรงเรยีนของฉนั"   
ผูบ้รหิำรและพนักงำน ร่วมน ำ เสือ้ผำ้ เครื่องใชไ้ฟฟ้ำ และของใชใ้นชวีติประจ ำวนั  มำขำย เพื่อน ำเงนิทัง้หมดทีไ่ดจ้ำกกำรขำย
ของบรจิำคในครัง้นี้ มอบเป็นทนุกำรศกึษำแก่ ศูนยพ์ฒันำเดก็เลก็บำ้นร่องเตย ต.โพธิท์อง อ.โพนทอง จ.รอ้ยเอด็   โดย นำย
สำคร  ประทุมชำต ิพนักงำนฝำ่ยผลติ เป็นตวัแทนบรษิทั 

25 ธนัวำคม 2562 
กจิกรรมรณรงคเ์มำไมข่บัช่วงเทศกำลปีใหม่ เพื่อใหพ้นักงำนตระหนักถงึควำมปลอดภยัในชว่งเทศกำล  ระแวดระวงักำรใชร้ถใช้
ถนน  โดยเฉพำะกำรขบัขีย่ำนพำหนะกลบัภูมลิ ำเนำในต่ำงจงัหวดั 

ระหว่ำงเดอืนธนัวำคม 2562 
บรษิทัจดักจิกรรมกฬีำตำ้นยำเสพตดิประจ ำปี 2562  จดัใหม้กีำรแขง่ขนักฬีำประเภทต่ำงๆ เช่น ฟุตบอล ตะกรอ้ ปิงปอง 
วอลเลยบ์อล เป็นตน้  วตัถุประสงคเ์พื่อใหพ้นักงำนห่ำงไกลยำเสพตดิและใหม้คีวำมสำมคัคใีนหมู่คณะ  โดยมพีนักงำนเขำ้ร่วม
กจิกรรม ฟุตบอลชำย 89 คน  ฟุตบอลหญงิ 30  คน  ตะกรอ้ 26 คน  ปิงปอง 61 คน   วอลเลยบ์อลหญงิ 30 คน เขำ้ร่วม
กจิกรรมในครัง้นี้ 

กำรฝึกซอ้มอพยพหนีไฟ 
กำรอบรมดบัเพลงิขัน้ตน้ และกำรฝึกซอ้มอพยพหนีไฟ ประจ ำปี 2562  ในวนัที ่27 ธนัวำคม ไดจ้ดัฝึกซอ้มแผนอพยพหนีไฟ
ประจ ำปี พ.ศ. 2562  โดยทมีวทิยำกรจำกหน่วยงำนบรรเทำสำธำรณภยั เทศบำลบำงกระทกึ 
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คณะกรรมกำรบรษิทัและฝ่ำยจดักำรใหค้วำมส ำคญัต่อกำรควบคุมภำยใน  โดยมกีำรก ำกบัดูแลตดิตำมอย่ำงต่อเน่ือง 

ด้วยตระหนักว่ำระบบกำรควบคุมภำยในเป็นกลไกส ำคญัที่จะท ำให้บรษิัทสำมำรถด ำเนินธุรกิจและบรรลุวตัถุประสงค์อย่ำงมี
ประสทิธภิำพและประสทิธผิล  เพื่อสรำ้งผลตอบแทนในระยะยำว  กำรใชท้รพัยำกรและกำรดแูลทรพัยส์นิ  กำรรำยงำนขอ้มลูทำง
กำรเงนิและกำรด ำเนินงำนมคีวำมน่ำเชื่อถือ  กำรปฏบิตัติำมกฎหมำย ระเบยีบ ขอ้บังคบัต่ำงๆ ตลอดจนป้องกนัหรอืลดควำม
เสีย่งจำกกำรกระท ำทีอ่ำจก่อให้เกิดควำมเสยีหำยต่อทรพัย์สนิและชื่อเสยีงของบรษิทั  รวมทัง้ประเมนิกำรปฏบิตังิำนตำมแนว
ทำงกำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ ี(Good corporate Governance : GCG)  และมำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รปัชัน่ตำมหลกัเกณฑ์ของ
โครงกำรแนวร่วมปฏิบตัขิองภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจรติ (Collective Action Coalition Against Corruption :CAC)  
โดยคณะกรรมกำรบรษิัทได้ก ำหนดบทบำทหน้ำที่ของคณะให้มกีำรปฏิบตัิตำมบทบำทหน้ำที่  โดยก ำหนดโครงสร้ำงองค์กร  
กรรมกำรชุดต่ำงๆ และฝำ่ยบรหิำรอย่ำงชดัเจน  รวมทัง้ก ำกบัดแูลและสำยงำนกำรบงัคบับญัชำทีช่ดัเจนในกำรถ่วงดุลอ ำนำจและ
กำรควบคุมภำยในอย่ำงเหมำะสม  เพื่อใหก้ำรปฏบิตังิำนมคีวำมคล่องตวัและเหมำะสม  
 

โดยคณะกรรมกำรบรษิทัไดก้ ำหนดใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบท ำหน้ำทีใ่นกำรก ำกับดูแลใหร้ะบบกำรควบคุมภำยใน 
ระบบกำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่ง ระบบกำรก ำกบัดูแลกจิกำรและกำรปฏบิตัติำมนโยบำยและมำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รปัชัน่
ของบรษิทัใหม้คีวำมเหมำะสมและมปีระสทิธภิำพ  รวมถงึกำรดแูลใหบ้รษิทัมกีำรปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดและกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง  
กำรดูแลมใิหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั  กำรดูแลรกัษำและกำรใชท้รพัยส์นิเพื่อป้องกนัมใิห้
เกิดกำรทุจริตหรอืประพฤติมิชอบ  โดยมีหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน  (ผู้ตรวจสอบภำยในคนปจัจุบนัคือ นำงสำวธณัย์จริำ  
คุณำธปิศรตีระกูล)  ซึง่มคีวำมเป็นอสิระขึน้ตรงกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบท ำหน้ำทีใ่นกำรตรวจสอบและประเมนิควำมเพยีงพอ
ของระบบกำรควบคุมภำยใน  ระบบกำรบริหำรจดักำรควำมเสี่ยง ระบบกำรก ำกับดูแลกิจกำร และกำรปฏิบตัิงำนของทุก
หน่วยงำนในบรษิทั  เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำกำรปฏบิตังิำนมรีะบบกำรควบคุมภำยในทีเ่พยีงพอและเหมำะสมกบักำรปฏบิัตงิำนโดยรวม  
และมัน่ใจว่ำขอ้ตรวจพบจำกกำรตรวจสอบหรอืสอบทำนไดร้บักำรปรบัปรุงแก้ไขอย่ำงเหมำะสมทนัท่วงท ี (ผลกำรประเมนิตำม
ขำ้งตน้ไดเ้ปิดเผยอยู่ในรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรควบคุมภำยใน 
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รำยกำรคำ้ทีส่ ำคญักบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัประกอบดว้ย  รำยกำรคำ้กบับรษิทัในกลุ่ม Lucite  บรษิทัในกลุ่ม 

Mitsubishi Rayon และบรษิทั เอเซยีติก๊ อะครลิคิ จ ำกดั  
ในระหว่ำงปี  บรษิทัมรีำยกำรธุรกจิทีส่ ำคญักบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั  รำยกำรธุรกจิดงักล่ำวเป็นไปตำม

เงือ่นไขทำงกำรคำ้และเกณฑต์ำมทีต่กลงกนัระหว่ำงบรษิทัและบคุคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัเหล่ำนัน้  ซึง่เป็นไปตำมปกติ
ธุรกจิ โดยสำมำรถสรุปไดด้งันี้ 

 
1.  รายการธรุกิจกบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 

 
2.  ยอดคงค้างระหว่างบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 

รำยกำรระหว่ำงกนั 
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3.  รำยกำรระหว่ำงกนัของปี 2560 – 2561   
 เป็นไปตำมขอ้มลูทีเ่ปิดเผยไวบ้นเวบ็ไซดข์องบรษิทั 
 ปี 2561 

https://www.thaipolyacrylic.com/uploads/financials/019000190/01901/56-1(2561)%2025Mar19.pdf 
ปี 2560 
https://www.thaipolyacrylic.com/uploads/financials/019000172/01901/56-1%202017%20-

%20Full%20set.compressed.pdf 
 
 

 

 

 

https://www.thaipolyacrylic.com/uploads/financials/019000190/01901/56-1(2561)%2025Mar19.pdf
https://www.thaipolyacrylic.com/uploads/financials/019000172/01901/56-1%202017%20-%20Full%20set.compressed.pdf
https://www.thaipolyacrylic.com/uploads/financials/019000172/01901/56-1%202017%20-%20Full%20set.compressed.pdf


                                บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ ำกัด (มหำชน)                      ข้อมูลประจ ำปี 2562 
 

56 
 

 

 
 

 

 
  
  
 
 

 

ขอ้มลูทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั 



                                บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ ำกัด (มหำชน)                      ข้อมูลประจ ำปี 2562 
 

57 
 

1. ค ำอธบิำยและกำรวเิครำะหฐ์ำนะกำรเงนิ 
สรุปผลกำรปฏบิตังิำนตำมแผนกำรด ำเนินธุรกจิในปี 2562 โดยสงัเขปดงันี้  
(ก) บรษิทัใหค้วำมส ำคญัต่อนโยบำยควำมปลอดภยัอำชวีอนำมยัและสิง่แวดล้อมเป็นเรื่องส ำคญัทีสุ่ดทีก่รรมกำร ผูบ้รหิำร 

และพนักงำนของบรษิทั ตลอดจนเจำ้หน้ำทีห่รอืแขกทีม่กีจิธุระตดิต่อกบับรษิทัจะตอ้งปฏบิตัติำมกฎระเบยีบดำ้นควำม
ปลอดภยัตำมนโยบำยของบรษิทัทีก่ ำหนดไวอ้ย่ำงเคร่งครดั 

กำรบริหำรงำนด้ำนควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัยและสิ่งแวดล้อมของบริษัทจะอยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของ
คณะกรรมกำรควำมปลอดภยั อำชวีอนำมยัและสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน (SHE Committee) ซึง่จดัตัง้ขึน้ในรปูแบบ
ของคณะกรรมกำรที่ได้รบัมอบหมำย ท ำหน้ำที่ก ำกับดูแล ก ำหนดนโยบำยวตัถุประสงค์เป้ำหมำยและกำรจัดท ำ
แผนกำรปรบัปรุง (SHE Improvement Plan) ประจ ำปีอย่ำงต่อเน่ืองรวมทัง้ยงัมกีำรตดิตำมและประเมนิผลงำนระหว่ำง
ปี  

บรษิทัไดใ้หค้วำมส ำคญัเพิม่ขึน้ในกำรก ำหนดต่อต้ำนกำรคอร์รปัชัน่  โดยมกีำรก ำหนดนโยบำยต่อตำ้นกำรคอร์รปัชัน่
ขององค์กร ควำมร่วมมือและสนับสนุนจำกคณะกรรมกำรบริษัท และผู้บริหำรระดับสูงอย่ำงมุ่งมัน่ที่จะต้ำนกำร
คอรร์ปัชัน่ มกีำรประเมนิระบบกำรควบคุมภำยใน และกำรตดิตำมดแูลจำกทุกส่วนงำน 

กจิกรรมประจ ำปีทีบ่รษิทัใหค้วำมส ำคญัและก ำหนดในแผนงำนประจ ำปีอย่ำงต่อเน่ืองกค็อื  กำรปรบัปรุงเครื่องจกัรและ
อุปกรณ์และกำรประเมินควำมเสี่ยงของกำรใช้เครื่องจกัรและอุปกรณ์กำรผลิตเพื่อให้เกิดควำมปลอดภัยสูงสุดต่อ
ผูป้ฏบิตังิำนและเพิม่ประสทิธภิำพต่อผลผลติ 

บริษัทถือเป็นนโยบำยที่ผู้บริหำรและพนักงำนทุกคนในองค์กรจะต้องยึดมัน่ในหลักกำร   และถือเป็นหน้ำที่ควำม
รบัผดิชอบทีต่อ้งปฎบิตัติำมกฏระเบยีบดำ้นควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนเป็นส ำคญั 

บรษิัทได้ผ่ำนกำรตรวจสอบและได้ใบรบัรองมำตรฐำนระบบกำรจดักำรอำชวีอนำมยัและควำมปลอดภยั (TIS18001) 
และระบบกำรจดักำรสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) อนัเป็นกำรยืนยนัถึงกำรด ำเนินกำรธุรกิจที่ให้ควำมสนใจต่อควำม
ปลอดภยัฯ สุขภำพ และสิง่แวดลอ้ม ของพนักงำนและผูเ้กีย่วขอ้งทุกคน 

(ข) ในปี 2562 บรษิทัยงัคงรกัษำสดัส่วนกำรขำยระหว่ำงในประเทศและต่ำงประเทศเพื่อใหไ้ดร้บัประโยชน์ในภำวะควำมผนั
ผวนของอตัรำแลกเปลีย่นระหว่ำงค่ำเงนิบำทกบัสกุลเงนิต่ำงประเทศโดยเฉพำะค่ำเงนิเหรยีญสหรฐั   เพื่อป้องกนัควำม
เสีย่งจำกควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปลีย่นดงักล่ำว บรษิทัด ำเนินกำรประกนัควำมเสีย่งหรอื Hedging    กำรถอืครอง
เงนิตรำต่ำงประเทศกบัธนำคำรพำณิชยท์ีบ่รษิทัมกีำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงนิไว้ 

นอกจำกนัน้  ในปีที่ผ่ำนมำบรษิทัได้เริม่กำรปรบักลยุทธ์กำรตลำดและก ำหนดแผนกำรปรบัพอร์ตกลุ่มสนิค้ำขึน้ใหม่  
เพื่อวำงกรอบนโยบำยทีจ่ะปรบักระบวนกำรผลติแผ่นพลำสตกิใหส้อดคลอ้งกบักำรเปลีย่นแปลงของอุปสงคอ์ุปทำนของ
ตลำดในประเทศและต่ำงประเทศเป็นส ำคญัซึง่ในขณะน้ีมคีวำมรุดหน้ำไปมำก แต่ผูบ้รหิำรของบรษิทัตระหนักดวี่ำยงัคง
ต้องด ำเนินกำรศึกษำเพิ่มเติมซึ่งได้ก ำหนดให้กำรพฒันำผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่ำเพิ่มจะอยู่ในกำรก ำกับดูแลของ
คณะกรรมกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่   เพื่อให้ทิศทำงกำรจัดพอร์ตผลิตภัณฑ์เป็นไปอย่ำงมีแบบแผน    รองรับ
วตัถุประสงคใ์นกำรด ำเนินธุรกจิใหม้คีวำมเตบิโตอย่ำงมัน่คงในระยะยำว 

(ค) บรษิทัยงัคงเน้นกำรพฒันำปรบัปรุงคุณภำพสนิคำ้และกำรบรกิำรใหไ้ดม้ำตรฐำนสงูขึน้เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของ
ลูกค้ำทัง้ภำยในประเทศและต่ำงประเทศ  อีกทัง้ก ำหนดเป้ำหมำยในกำรเพิม่ประสทิธภิำพกำรผลติและกำรลดควำม
สูญเสยีจำกกระบวนกำรผลติเพื่อผลดำ้นกำรลดตน้ทุนกำรผลติโดยรวม และสรำ้งควำมแตกต่ำงของตวัผลติภณัฑข์อง
บรษิทัเพื่อหลกีเลีย่งกำรขำยทีเ่น้นเฉพำะกำรแขง่ขนัดำ้นรำคำเท่ำนัน้ 

กำรวเิครำะหแ์ละค ำอธบิำยของฝ่ำยจดักำร 
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2.  ผลกำรด ำเนินงำน 

ในปี 2562 บรษิัทมรีำยได้จำกกำรขำยและบรกิำรสุทธ ิ935.71 ล้ำนบำท ลดลงจ ำนวน 213.31 ล้ำนบำท หรอืคดิเป็น
อตัรำรอ้ยละ 18.56 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปีก่อน อนัเป็นผลมำจำกกำรแข่งขนัดำ้นรำคำขำยของสนิคำ้ซึ่งมผีลกระทบโดยตรงต่อ
ปรมิำณกำรขำยที่ลดลง  อย่ำงไรก็ตำมผลกำรด ำเนินงำนของบรษิัทในปี 2562 เป็นยอดก ำไรสุทธหิลงัจำกหกัภำษีเงนิได้นิติ
บุคคล จ ำนวน 33.05 ลำ้นบำท (ปี 2561 ขำดทุนสุทธจิ ำนวน 39.06 ลำ้นบำท) ซึง่สำเหตุหลกัของก ำไรสุทธ ิคอื อตัรำก ำไรขัน้ตน้
ทีส่งูขึน้อนัเป็นผลมำจำกตน้ทุนกำรผลติทีล่ดลง จงึท ำใหบ้รษิทัสำมำรถแสดงผลกำรด ำเนินงำนทีเ่ป็นก ำไรไดใ้นปี 2562 

 
ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น 
รำยละเอยีดลูกหนี้เปรยีบเทยีบ 3 ปี (ปี 2560 – 2562)  
 

 
ลูกหนี้กำรคำ้ของบรษิทัในปี 2560-2562 มจี ำนวน 263.18 ลำ้นบำท 285.27 ลำ้นบำท และ 224.37 ลำ้นบำทตำมล ำดบั   

ซึง่ประกอบดว้ยลูกหนี้กำรคำ้ประเภทกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั และลูกหนี้กำรคำ้ประเภทกจิกำรทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกนั   ลูกหนี้กำรคำ้ของ
บรษิทัไดร้บัเครดติเทอมอยู่ระหว่ำง 30-120 วนั ขึน้อยู่กบัขอ้ตกลงและเงือ่นไขกำรคำ้ของแต่ละรำย 

โดยเฉลีย่ระยะเวลำเกบ็หนี้ในแต่ละปีของบรษิทั ตัง้แต่ 2560-2562 อยู่ที ่82 วนั 88 วนัและ 100 วนัตำมล ำดบั ณ วนัที ่
31 ธนัวำคม 2560-2562 บรษิทัมกีำรตัง้ส ำรองค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญูที่จ ำนวน 6.50 ลำ้นบำท 6.14 ลำ้นบำท และ 6.56 ลำ้นบำท
ตำมล ำดบั  บรษิทับนัทกึค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสูญเพิม่ขึน้ 0.41 ล้ำนบำทในปี 2562 ซึ่งเป็นผลจำกกำรปรบัปรุงประมำณกำรกำรตัง้
ส ำรอง เพิม่ขึน้ตำมมำตรฐำนบญัช ีอย่ำงไรกต็ำมบรษิทัมกีำรเรยีกเกบ็หนี้คงคำ้งได้เพิม่ขึน้ในระหว่ ำงปี  ทัง้นี้บรษิทัมนีโยบำย
กำรตัง้ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสูญโดยพจิำรณำจำกอำยุของลูกหนี้ และประวตักิำรช ำระหนี้และกำรคำดกำรณ์ถงึโอกำสในกำรได้รบั
ช ำระหนี้จำกลูกหนี้ในอนำคต 
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ลูกหนี้กำรค้ำของบรษิัทในปี 2560-2562 ส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้ที่ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระและเกินก ำหนดช ำระไม่เกิน 3 
เดอืน คดิเป็นรอ้ยละ 97 รอ้ยละ 98 และรอ้ยละ 98 ของลูกหนี้กำรคำ้รวมก่อนหกัค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู และมลูีกหนี้กำรคำ้ทีค่ำ้ง
ช ำระเกนิ 3 เดอืนขึน้ไปคดิเป็นรอ้ยละ 2 รอ้ยละ 2 และรอ้ยละ 2  ตำมล ำดบั 

บรษิทัไดม้กีำรตดิตำมกบัลูกหนี้ทีค่ำ้งช ำระเกนิ 6 เดอืนขึน้ไปอย่ำงใกล้ชดิตลอดจนมกีำรพจิำรณำด ำเนินกำรทวงถำม 
ฟ้องรอ้งทำงกฎหมำยและกำรตัง้ส ำรองค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสญูส ำหรบัลูกหน้ีรำยอื่นๆ หำกลูกหน้ีรำยนัน้ๆ มปีญัหำในกำรช ำระเงนิ 

 
สนิคำ้คงเหลอื 
สนิคำ้คงเหลอืเปรยีบเทยีบ 3 ปี (ปี 2560 – 2562) 

 

 
 

สนิค้ำคงเหลอืของบรษิัทปี 2560-2562 มยีอดคงเหลอืสุทธ ิ116.05 ล้ำนบำท 114.78 ล้ำนบำทและ 96.90 ล้ำนบำท
ตำมล ำดบั มอีตัรำส่วนหมุนเวยีนสนิคำ้คงเหลอืที ่23.91 เท่ำ 26.94 เท่ำและในปี 2562 อยู่ที ่23.59 เท่ำ และคดิเป็นระยะเวลำ
ขำยสินค้ำเฉลี่ยอยู่ที่ 15 วนั 13 วนัและในปี 2562 ที่ 15 วนั ระยะเวลำจดัเก็บสินค้ำคงเหลือในปี 2562 นัน้เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 
เนื่องจำกบรษิทัมนีโยบำยในกำรควบคุมสนิคำ้คงคลงัใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมำะสมเพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ไดร้วดเรว็
ขึน้ 

บรษิทัมนีโยบำยในกำรตัง้ส ำรองค่ำเผื่อมูลค่ำสนิคำ้ลดลง เพื่อปรบัลดรำคำทุนใหเ้ป็นมูลค่ำสุทธทิีค่ำดว่ำจะไดร้บั โดย
ค ำนึงถงึสนิคำ้คงเหลอืทีเ่คลื่อนไหวชำ้ (Slow Moving) และมอีำยุในกำรจดัเกบ็นำน ประกอบกบักำรค ำนวณเปรยีบเทยีบรำคำ
ทุนกบัรำคำที่คำดว่ำจะขำยได้ (Net Realizable Value) โดยมูลค่ำของรำยกำรปรบัลดรำคำทุนให้เป็นมูลค่ำสุทธทิี่ได้รบั ในปี 
2560-2562 มีจ ำนวน 12.64 ล้ำนบำท 11.33 ล้ำนบำทและในปี 2562 มีจ ำนวน 10.72 ล้ำนบำท ซึ่งสำเหตุหลักที่ลดลง 
เน่ืองมำจำกกำรควบคุมและบรหิำรจดักำรปรมิำณสนิคำ้คงคลงัอย่ำงต่อเนื่อง 
 
ทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ 
ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์  เปรยีบเทยีบ 3 ปี (ปี 2560 – 2562) 
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 ในระหว่ำงปี 2562 บรษิทัไดจ้ดัซื้อสนิทรพัยท์ัง้สิน้เป็นจ ำนวนเงนิ 9.50 ล้ำนบำท (ปี 2561 : 16.94 ล้ำนบำท) บรษิทัมี

อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรพัยถ์ำวร ในปี 2560-2562 ที ่26.30%  -6.81% และ ในปี 2562 เท่ำกบั 20.86% 
 

3.  ฐำนะกำรเงนิ 
สนิทรพัย ์
ณ  วนัที่  31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 บรษิัทมสีนิทรพัย์รวมทัง้สิ้น เท่ำกบั 751.25 ล้ำนบำท ลดลงเท่ำกบั 138.30 ล้ำน

บำทหรอืคดิเป็นอตัรำรอ้ยละ 15.5 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปีก่อน เนื่องจำกมกีำรลดลงในส่วนของเงนิฝำกธนำคำร 35.65 ล้ำนบำท 
สนิคำ้คงเหลอื 17.89 ลำ้นบำท และลูกหนี้กำรคำ้ลดลง 60.97 ลำ้นบำท   

หนี้สนิ 
ณ  วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  บรษิทัมหีนี้สนิรวม จ ำนวนเท่ำกบั 242.54 ลำ้นบำท ลดลงจ ำนวน  113.35 ลำ้นบำท 

หรอืคดิเป็นอตัรำร้อยละ 31.8 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปีก่อน เนื่องจำกลดลงของหนี้สนิหมุนเวยีน จ ำนวน 125.13 ล้ำนบำท เมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัปีก่อน สำเหตุหลกัมำจำกส่วนของเจำ้หนี้กำรคำ้ทีล่ดลง 

สภำพคล่อง    
ปี 2562 บรษิทัมกีระแสเงนิสดรบัสุทธจิำกกำรด ำเนินงำน  เท่ำกบั 33.65 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้จำกปีก่อน เท่ำกบัจ ำนวน 

102.81 ลำ้นบำท  โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกผลกำรด ำเนินงำนทีด่ขี ึน้จำกปีก่อน   
กระแสเงนิสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จ ำนวนเท่ำกบั 13.24 ล้ำนบำท ใช้ไปเพิม่ขึ้นจำกปีก่อนจ ำนวน 3.66 ล้ำนบำท 

สำเหตุหลกัจำกกำรจ่ำยค่ำปรบัปรุงอำคำรและซื้อเครื่องจกัรและอุปกรณ์เพิม่ขึน้  และในส่วนของกจิกรรมจดัหำเงนิใชไ้ปจ ำนวน 
56.07 ล้ำนบำท ใช้ไปเพิ่มขึ้นจำกปีก่อนจ ำนวน 18.78 ล้ำนบำท เป็นผลมำจำกกำรจ่ำยเงนิปนัผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตำมผลกำร
ด ำเนินงำนปี 2561 ซึง่มำกกว่ำปี 2560 จ ำนวน 18.23 ลำ้นบำท ส่งผลใหเ้งนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดในปี 2562 ลดลงจำก
ปี 2561 จ ำนวน 35.66 ลำ้นบำท  

บรษิทัมกีระแสเงนิสดรบัสุทธจิำกกำรด ำเนินงำนเพิม่ขึน้ กระแสเงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมลงทุนและกจิกรรมจดัหำเงนิที่
เพิม่ขึน้ ท ำใหอ้ตัรำส่วนสภำพคล่องของบรษิทัในปี 2562 เท่ำกบั 2.41 เท่ำ เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปีก่อน ที ่1.86 เท่ำ ซึ่งแสดงถงึ
สภำพคล่องของกจิกำรในระดบัทีเ่พิม่ขึน้กว่ำปีก่อน 

โครงสรำ้งเงนิทุน  
บรษิทัมอีตัรำส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เท่ำกบั 0.48 เท่ำ ลดลงเมื่อเปรยีบเทยีบกบัปีก่อนซึง่เท่ำกบั 0.67 เท่ำเป็น

ผลมำจำกหนี้สนิรวมทีล่ดลงจำกปีก่อนเนื่องจำกเจำ้หนี้กำรคำ้ลดลง 
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จำกฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำนในปี 2562 โดยมตขิองทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่1/2563 ลงวนัที ่19 
กุมภำพนัธ์ 2563  คณะกรรมกำรบรษิทัมมีตใิหเ้สนอต่อทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ เพื่อขออนุมตักิำรจ่ำยเงนิปนัผลส ำหรบัปี 2562 
ในอตัรำหุน้ละ 0.45 บำทโดยจ่ำยจำกก ำไรสะสม เป็นจ ำนวนเงนิรวมทัง้สิ้น เท่ำกบั 54,675,000 บำท (หำ้สบิสีล่้ำนหกแสนเจ็ด
หมื่นหำ้พนับำทถว้น) โดยเสนอใหม้กี ำหนดกำรจ่ำยเงนิปนัผลดงักล่ำว ในวนัที ่21 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 

 
4.  ปจัจยัและอทิธพิลหลกัทีอ่ำจมผีลต่อกำรด ำเนินงำนหรอืฐำนะกำรเงนิในอนำคต 

ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อกำรด ำเนินงำนในอนำคต   ไดอ้ธบิำยไวใ้นขอ้ 1. เรื่องปจัจยัควำมเสีย่งแลว้ 
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กำรรับรองควำมถูกต้องของข้อมูล 

“บริษัท ได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปีฉบบันีแ้ล้ว ด้วยความระมดัระวงั บริษัทขอรับรองว่า ข้อมลู
ดงักล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคญัผิดหรือไม่ขาดข้อมูล ที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคญั นอกจากนี ้บริษัทขอ
รับรองว่า 

(1) งบการเงินและข้อมลูทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี ได้แสดงข้อมลูอย่างถกูต้องครบถ้วน
ในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว 

(2) บริษัทได้จดัให้มีระบบการเปิดเผยข้อมลูที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมลูในส่วนที่เป็นสาระส าคญัทัง้ของ
บริษัทและบริษัทย่อยอย่างถกูต้องครบถ้วนแล้วรวมทัง้ควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักล่าว 

(3) บริษัทได้จดัให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักล่าวและบริษัทได้แจ้ง
ข้อมลูการประเมินระบบการควบคมุภายใน ณ วนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 2563 ต่อผู้สอบบญัชีของบริษัทแล้ว  ซึง่ครอบคลมุถึงข้อบกพร่อง
และการเปล่ียนแปลงที่ส าคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้การกระท าที่มิชอบที่อาจมี ผลกระทบต่อการจัดท ารายงาน
ทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 

 ในการนีเ้พื่อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชดุเดียวกนักบัท่ีบริษัทได้รับรองความถกูต้องแล้ว บริษัทได้
มอบหมายให้ นาย รักชยั สกลุธีระ  เป็นผู้ลงลายมือชื่อก ากบัเอกสารนีไ้ว้ทกุหน้าด้วย  หากเอกสารใดไมม่ีลายมือชื่อของ นายรักชยั 
สกลุธีระ ก ากบัไว้ บริษัทจะถือวา่ไม่ใช่ข้อมลูที่บริษัทได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักล่าวข้างต้น” 

       ชื่อ     ต ำแหน่ง         ลำยมือชื่อ 

 1.  นายชินยะ ยาโนะ                   กรรมการ 

 2.  นายรักชยั  สกลุธีระ    กรรมการ     

 ผู้รับมอบอ ำนำจ 

   นายรักชยั สกลุธีระ     กรรมการ 

     

ทัง้นี ้มาตรา 89/20 *** แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.2551 ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องร่วมกนัรับผิดต่อบคุคลที่ซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษทัฯ

ในความเสียหายใดๆ อันเกิดขึน้เนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ ถือหุ้ นหรือประชาชนทั่วไป โดยแสดงข้อความที่เป็นเท็จใน

สาระส าคญัหรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระส าคญัในกรณีของงบการเงินและรายงานเก่ียวกับฐานะการเงินและ  

ผลการด าเนินงานของบริษัทฯหรือรายงานอื่นใดที่ต้องเปิดเผยตามมาตรา 56 หรือมาตรา 199 โดยมิได้จ ากัดความรับผิดไว้เฉพาะ

กรรมการและผู้บริหารที่ลงลายมือชื่อรับรองความถกูต้องของข้อมลูในเอกสารดงักล่าวเท่านัน้ อย่างไรก็ดี กรรมการหรือผู้บริหารซึง่

สามารถพิสจูน์ได้ว่าโดยต าแหน่งหน้าที่ตนไม่อาจล่วงรู้ถึงความแท้จริงของ  
ข้อมลูหรือการขาดข้อมลูที่ควรต้องแจ้งนัน้ ย่อมไม่มคีวามรับผิดตามมาตรา 89/20 
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1. ประวตัคิณะกรรมกำร 

 

เอกสำรแนบ 1 รำยละเอยีดเกี่ยวกบักรรมกำรและเลขำนุกำรบรษิทั 
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2.  ประวตัเิลขำนุกำรบรษิทั 
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- ไม่ม ี- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสำรแนบ 2 รำยละเอยีดเกี่ยวกบักรรมกำรของบรษิทัยอ่ย  
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ผูต้รวจสอบภำยในคนปจัจุบนัคอื  นำงสำวธณัยจ์ริำ  คุณำธปิศรตีระกุล  อำยุ  47  ปี  จบกำรศกึษำระดบัปรญิญำโท  
สำขำกำรบญัช ี จำกมหำวทิยำลยัหอกำรคำ้ไทย   โดยปฏบิตัหิน้ำทีใ่นต ำแหน่งผูต้รวจสอบภำยในตัง้แตปี่ 2546 – ปจัจุบนั 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสำรแนบ 3 รำยละเอยีดเกี่ยวกบัหวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน 
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- ไม่มี – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสำรแนบ 4 รำยละเอยีดเกี่ยวกบัรำยกำรประเมนิรำคำทรพัยส์นิ  
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- ไม่มี -  

 

เอกสำรแนบ 5 อื่นๆ  


