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“มุ่งม่ันที่จะเป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ำย 
แผ่นอะคริลิคหล่อแบบ และผลิตภัณฑ์
พลำสติกอื่นๆ ระดับแนวหน้ำ ด้วย 
แรงดลใจ นวัตกรรม และสร้ำงผลิตภัณฑ์
ที่มีคุณค่ำที่สนองตอบควำมต้องกำร
ของลูกค้ำและผู้บริโภค”

วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

คุณค่า

พันธกิจ

“เรำจะร่วมกันสร้ำงสรรค์ นวัตกรรม
จำกผลิตภัณฑ์อะคริลิคและพลำสติก
อืน่ๆ ด้วยทมีงำนทีท่�ำงำนใกล้ชดิเข้ำใจ
และเข้ำถึงควำมต้องกำรของลูกค้ำ 
ใส ่ ใ จและห ่ วง ใยควำมปลอดภัย 
สุขอนำมัยของเพื่อนร่วมงำน และ 
สิ่งแวดล้อมของสังคมรอบด้ำน”

“เรำจะธ�ำรงค์ไว้และยึดม่ัน 
ใ น ก ำ ร ผ ลิ ต ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ์ 
ที่มีคุณภำพสูง สร้ำงคุณค่ำ  
ตอบโจทย์ของลูกค้ำ เพื่อ 
ผลประโยชน์ของลูกค้ำและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท”

ของบริษัทฯ
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ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท  บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ�ำกัด (มหำชน)

ประเภทธุรกิจ ผู้ผลิตและจําหน่ายแผ่นอะคริลิคทั้งระบบหล่อแบบ 
 (cast acrylic sheet) และระบบรีด 
 (extruded plastic sheet)

เลขทะเบียนบริษัท 0107537002257

ทุนจดทะเบียน 121,500,000 บาท 
 เป็นหุ้นสามัญและเรียกชําระแล้วทั้งจํานวน 
 มูลค่าหุ้นละ 1  บาท

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้น ไม่มี 
ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

ส�ำนกังำนใหญ่/ ทีต่ัง้โรงงำน 60-61 หมู่ 9 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตําบลกระทุ่มล้ม 
 อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73220

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

โทรสำร  0 2429 - 2541, 0 2888 - 5953

ส�ำนักงำนขำย 134/5 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร 
 เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600

โทรศัพท์  0 2860 - 8765 - 70

โทรสำร  0 2860 - 9106, 0 2860 - 8762

เว็บไซด์  http:/www.thaipolyacrylic.com

นำยทะเบียน บริษัทศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด 
 ชั้น 1 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทาวเวอร์ บี  
 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 
 กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์  0 2009 - 9999

โทรสำร   0 2009 - 9001

ผู้สอบบัญชีบริษัท บริษัทส�ำนักงำน อี วำย จ�ำกัด 
 ชัน้ 33 อาคารเลครชัดา 193/136-137 ถนนรชัดาภิเษก 
 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
 ตู้ ปณ. 1047 กรุงเทพฯ 10501

โทรศัพท์  0 2264 - 9090

โทรสำร  0 2264 - 0789 - 90

เว็บไซด์  http:/www.ey.com

ที่ปรึกษำกฎหมำย นำยสุรัตน์ จันทร์แก้ว

 สํานักงานกฎหมายบีซี ลีเกิล แอดไวเซอร์ 52 
 ซอยลาดพร้าว 81 (ฐิติพร) 
 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 

โทรศัพท์  0 2539 - 3230

โทรสำร   0 2539 - 3230  ต่อ 103
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บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จํากัด (มหาชน)



สารจากประธานกรรมการ

ในขณะที่เขียนบทความนี้เม่ือปีท่ีแล้ว ผมได้ตั้งข้อสังเกตว่า การเกิดข้ึนเมื่อ 
ไม่นานมาน้ีของ ไวรัสโคโรนา ซึ่งเป็นภัยคุกคามและคาดว่าจะส่งผลกระทบ 
ต่อเศรษฐกิจในภูมิภาคอย่างแน่นอนซึ่งรวมไปถึงเศรษฐกิจของโลก และยังมี 
ข้อสงสยัเลก็น้อยว่าจะส่งผลกระทบเชงิลบต่อภาคการท่องเทีย่วซึง่อาจสวนทาง
กับความคาดหวังของการเติบโตของเศรษฐกิจ ผมยังต้ังข้อสังเกตอีกว่า 
ในขณะท่ียังไม่รวมถึงผลกระทบของไวรัสโคโรนา มีรายงานการคาดการณ์ 
การเติบโตของ จีดีพี ที่เป็นเอกฉันท์ว่าคงที่เมื่อเทียบกับปี 2562 หรือที่ 2.8% 
และ ผลกระทบของ ไวรัสโคโรนา ต่อการผลิตของประเทศจีน เริ่มมีให้เห็น 
สิ่งนี้จะท�าให้เกิดอุปสงค์ลดลงซึ่งอาจส่งผลต่อราคา น�้ายาเอ็มเอ็มเอ อีกคร้ัง  
ไม่เพียงแต่การคาดการณ์เหล่านี้ได้เกิดขึ้นแล้ว แต่ความรุนแรงของผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และรวมถึงระดับโลกนั้นร้ายแรง
มากกว่าที่ได้คาดการณ์ไว้

ในขณะที่เขียนบทความในปีนี้ กระผม ยังมองเห็นบางส่ิงในเชิงบวกจากการ
พฒันาวคัซีนและน�าออกมารกัษา ของค่ายยาต่างๆ ทัว่โลก แต่ประสทิธผิลอย่าง
สาระส�าคัญของวัคซีนต่อการแพร่กระจายของไวรัส ยังมีความไม่แน่นอนและ
ไม่สามารถคาดการณ์ได้ ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ 
ในส่วนท้องถ่ิน ระดับภาคพื้นทวีป และในระดับโลกอย่างรุนแรง ด้วยเหตุนี้ 
ผมจะไม่ขอรายงานหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการคาดการณ์ส�าหรับ 
การฟ้ืนตวัหรอืการเจรญิเติบโตของเศรษฐกิจไทย หรอื เศรษฐกิจโลกในบทความ
น้ี แต่ผมจะสะท้อนให้เหน็ถงึผลประกอบการของบรษิทัไทยโพลีอะครลิคิ จ�ากดั 
มหาชน ที่น่าประทับใจและน่าพึงพอใจในปี 2563 และ บทวิเคราะห์ต่อปี 
2564นี้ อย่างคร่าวๆ บนพื้นฐานของลักษณะธุรกิจในปัจจุบัน

โดยสรุป ในปี 2563 ถือเป็นปีที่บริษัทฯ ท�าผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม โดยเพิ่ม
ผลก�าไรจาก 41 ล้านบาทในปี 2562 เป็น 73 ล้านบาทในปี 2563 ซึ่งผลการ
ด�าเนินงานนี้เป็นผลมาจากปัจจัยหลายประการ ได้แก่การรักษาส่วนแบ่งตลาด
ในประเทศ การฟ้ืนตวัและการเตบิโตจากการส่งออก การดแูลอตัราก�าไรข้ันต้น 
ภายใต้สถานการณ์การแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ และความต้องการ 
แผ่นอะคริลิคแบบหล่อที่เพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญส�าหรับการใช้งานใหม ่
ที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน โควิด (ฉากกั้นใสและ
อุปกรณ์ป้องกันทางการแพทย์ ฯลฯ ) จากภาวะเศรษฐกิจที่มีอยู่ก่อนหน้านี ้
ยังคงกดดันด้านวัตถุดิบ แม้ว่าในช่วงครึ่งหลังของปีความต้องการผลิตภัณฑ ์
อะคริลิคทั่วโลก (การใช้งานท่ีเก่ียวข้องกับโควิด ประกอบกับอุปสงค์ที่ดีข้ึน 
ในภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจสารเคลือบผิว, ธุรกิจยานยนต์, ธุรกิจ 
ที่เกี่ยวข้องกับ optical) ท�าให้เห็นการฟื้นตัวของราคาน�้ายาเอ็มเอ็มเอ

แม้ว่าก�าไรของบริษัทฯ ได้เพ่ิมขึ้นจากกลุ่มผลิตภัณฑ์อะคริลิค และในกลุ่ม 
ผลติภณัฑ์อืน่ๆ (แผ่นรดีขึน้รปู) นัน้ แต่ก�าไรท่ีเพิม่ขึน้เหล่านีเ้ป็นผลมาจากก�าไร 
ขั้นต้นที่ปรับตัวดีขึ้น จากกิจกรรมการปรับปรุงขบวนการผลิต ที่เริ่มขึ้น 
ในปี 2562 และส่งผลที่ดีอย่างยั่งยืนต่อต้นทุนการผลิตในปี 2563

โดยรวม บริษัทฯ มีรายได้รวมในปี 2563 จ�านวน 937 ล้านบาทซึ่งลดลง 1.0% 
จากปีที่แล้ว (946 ล้านบาท) อย่างไรก็ตามรายได้ที่ลดลงนี้ได้รับการชดเชย 
จากก�าไรข้ันต้นที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ (โดยรวมที่ 22% เทียบกับ 17%  
ในปี 2562) ส่งผลให้มีก�าไรจากการด�าเนินงานที่ 73 ล้านบาท ปริมาณการขาย
ซึ่งรวมปริมาณรับจ้างรีดแผ่นแล้วนั้นแทบไม่เปล่ียนแปลงจากปี 2562 (11.4 
กิโลตัน เทียบกับ 11.5 กิโลตัน) และเพิ่มขึ้นเป็น 10.1 กิโลตัน จาก 8.6 กิโลตัน 
ในปี 2562 หากไม่น�าปริมาณรับจ้างรีดมารวม

เนื่องจากการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นในกลุ่มของบริษัทฯของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
ของบริษัทฯ ซ่ึงได้ประกาศไปเมื่อเดือนมิถุนายน 2563 และท�าให้บริษัทฯ 
มีสถานะเป็นบริษัทต่างด้าวที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย ต่อมาภายหลัง
บริษัทฯ ได้ยื่นขอและได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจต่างด้าวท�าให้บริษัทฯ 
สามารถด�าเนินธุรกิจรับจ้างผลิตต่อไปได้ตามปกติ

การต่อต้านการคอร์รปัชนัและส่งเสริมธรรมาภบิาลยงัคงเป็นสิง่ทีค่ณะกรรมการ
และฝ่ายบริหาร ได้ให้ความสนใจอย่างมาก และบริษัทฯ ได้ด�าเนินการ 
อย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างการก�ากับดูแลและกระบวนการควบคุมภายในที่ดี 
ในปี 2563 และจากกิจกรรมที่กระท�าอย่างต่อเนื่องท�าให้บริษัทฯ ได้รับ 
ใบรับรองจากโครงการต่อต้านการทุจริตเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563

เมือ่มองไปข้างหน้า บริษัทฯ คาดว่าราคาวตัถุดบิหลัก (โดยเฉพาะน�า้ยาเอม็เอม็เอ) 
จะปรับตัวสูงขึ้นในปี 2564 เนื่องจากความไม่สมดุลของอุปสงค์ / อุปทาน  
อย่างน้อยในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2564 อันเป็นผลมาจากความต้องการ 
ผลิตภัณฑ์อะคริลิคอย่างต่อเน่ืองส�าหรับการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับ โควิด และ
การฟื้นตัวอย่างช้าๆ ของความต้องการ การใช้งานแบบเดิมๆ การแข่งขัน 
ด้านราคาต่อผลิตภัณฑ์ ของบริษัทฯ คาดว่าจะยังคงรุนแรงเนื่องจากก�าลัง 
การผลิตส่วนเกินในตลาดท้องถิ่นและภูมิภาคยังคงอยู ่ จากผลกระทบ 
ทั้งสองเร่ืองน้ีน่าจะท�าให้ก�าไรขั้นต้นของบริษัทปรับตัวลดลง อย่างไรก็ตาม 
ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ จะพยายามลดผลกระทบนี้ให้น้อยที่สุด และยังคง 
ตั้งเป้าท่ีจะท�าก�าไรให้ได้ในระดับเดียวกันกับปี 2563 ท่ีประสบความส�าเร็จ 
มาแล้ว

โดยสรปุ บรษิทัฯ สามารถน�าเสนอผลการด�าเนนิงานในปี 2563 ได้อย่างยอดเยีย่ม
ภายใต้สถานการณ์การค้าและการบริหารงานที่ยากล�าบาก ไม่เพียงเท่านั้น  
แต่ทมีงานของบริษัทฯ ยงัสามารถรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดภายในประเทศ
ได้และยังสามารถขยายตลาดต่างประเทศได้อีก โดยมีก�าไรของผลิตภัณฑ์ 
ในแต่ละส่วนตลาดที่เพิ่มสูงขึ้น

ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ผมขอขอบคุณ 
ผูถ้อืหุน้ ลกูค้า และผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีของบริษทัฯ 
ที่ ให ้การสนับสนุนบริษัทฯ ผมขอขอบคุณ 
คุณรักชัย สกุลธีระ ทีมผู้บริหาร และพนักงาน 
ของบริษัทฯ ส�าหรับความทุม่เทในการปฏบิตัิ
งาน โดยค�านึงถึงความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานและสร้างความน่าเชื่อถือ
ต่อสิง่ท่ีมอบให้กับลกูค้าของบริษัทฯ 
ด ้วยต ้นทุนสินค ้ าที่ เหมาะสม 
คุณภาพของผลิตภัณฑ ์ 
ท่ีดีเลิศ ภายใต้ข้อจ�ากัด
และอุปสรรคต่างๆ เพ่ือ
ลดความเสี่ยงต่างๆ ที่เกิด
ขึน้เนือ่งจากการแพร่ระบาด
ของโควิด19 

สารจากประธานกรรมการบริษัท

ดร. เบนจำมิน เจมส์ แฮร์รีส
 ประธานคณะกรรมการ
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สารจากกรรมการผู้จัดการ

ในปี 2563 ที่ผ่านมา จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID–19 ซึ่งมีผล 
กระทบกับคนทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยซึ่งทางบริษัทฯ เองถือเป็นมาตรการสูงสุด
ท่ีให้การดูแล และ ห่วงใยสุขภาพของพนักงาน โดยแต่งตั้ง COVID CENTER 
ซึง่ประกอบด้วยตวักระผมเองในฐานะกรรมการผู้จดัการ เป็น ประธาน และผู้จดัการ
อาวโุส เป็นกรรมการ ทีต่ดิตามสถานการณ์และประกาศจากทางภาครฐั น�ามาปฏบิตัิ
อย่างเคร่งครัด เพ่ือให้มั่นใจว่า พนักงานของบริษัทฯ และธุรกิจของบริษัทฯ 
จะยังคงสามารถปฏบิตัหิน้าที ่และด�าเนนิการต่อไปได้อย่างต่อเน่ือง จากความท้าทาย
ข้างต้น ส่งผลกระทบต่อผู้คนและเศรษฐกิจท่ัวโลก จากวิกฤตการณ์ COVID–19 
ซึ่งส ่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ต ้นปี 2563 ถึงปัจจุบัน ท�าให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในด้านเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม รวมถึงบริษัท 
ไทยโพลีอะคริลิค จ�ากัด มหาชน ก็ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม 
จากสถานการณ์ดังกล่าวเช่นกัน อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีการปรับกลยุทธ์ และ 
แผนงานต่างๆ เพือ่รกัษาและสร้างผลประกอบการโดยรวมท่ามกลางภาวะเศรษฐกจิ 
โดยรวมที่ยังคงซบเซา

ผลการดําเนินงานปี 2563 
ในส่วนของผลการด�าเนินงานในปี 2563 เป็นปีท่ีมีผลก�าไร 
อยู่ในเกณฑ์น่าพอใจ โดยบริษัทมีรายได้รวม 937 ล้านบาท ลดลง
จากปี 2562 เท่ากับ 9 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 1 
และมีก�าไรสุทธิหลังภาษีเงินได้เท่ากับ 58 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 
ปี 2562 เท่ากับ 25 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 75

ในด้านการบริหารงานปี 2563
ในส่วนของการบริหารงานในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทได้เผชิญกับ
การแข่งขันด้านราคาอย่างมาก อีกท้ังสถานการณ์แพร่ระบาดของ 
COVID–19 แต่บริษัทฯ ยังสามารถสร้างการเติบโตที่ดีในปีที่ผ่านมา 
โดยบริษัทมีการพัฒนาคุณภาพสินค้าอย่างสม�่าเสมอ เพื่อสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของลกูค้า พร้อมทัง้ยกระดบัประสทิธภิาพ
การผลิต และการให้บริการ ตลอดจนควบคุมต้นทุน และรักษา
มาตรฐานคุณภาพสินค้าให้ดีขึ้นเรื่อยๆ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจ 
ของลูกค้าและรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด ตลอดจนศึกษากลยุทธ์
ทางการตลาดของคู่แข่งอย่างต่อเนื่อง นอกจากน้ีความผันผวน 
ของราคาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ก็ถือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผล 
ต่อการด�าเนินงานและก�าไรของบริษัท อย่างไรก็ตามบริษัทได้ปรับ
กลยทุธ์ต่างๆ เพือ่ป้องกนัความเสีย่งเหล่านี ้จงึส่งผลให้บรษิทัฯ รกัษา
และสร้างผลประกอบการโดยรวมเป็นที่น่าพอใจ 

บริษัทฯ ได้ยึดหลักการก�ากับกิจการดูแลที่ดี โดยมีความรับผิดชอบ
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย และให้ความใส่ใจต่อสภาพแวดล้อม 
ความเป็นอยู่ของชุมชนใกล้เคียง และสังคมโดยรอบอย่างเหมาะสม 
อีกทั้งบริษัทฯ ยังให้ความส�าคัญด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
อย่างจริงจัง ท�าให้บริษัทฯ ได้รับการรับรองต่ออายุการเป็นสมาชิก
แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปช่ันของภาคเอกชนไทย (Thailand’s Private 
Sector Collection Action Coalition Against Corruption หรือ 
CAC) โดยการรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมต ิ

ให้การรับรองตั้งแต่ วันที่ 30 กันยายน 2563 และครบก�าหนดอายุ
รับรองในวันที่ 30 กันยายน 2566

แผนการดําเนินงานธุรกิจในปี 2564
ส�าหรับแผนการด�าเนินงานปี 2564 บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นคุณภาพ
สินค้าและการให้บริการ เพื่อมอบความพึงพอใจให้กับลูกค้า และ 
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ บริษัทจะพยายามแสวงหาโอกาสในธุรกิจ 
ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ 
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีความมุ่งมั่นที่จะวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ขยายช่องทางการขายอย่างครอบคลุม รวมทั้งคิดค้นและสร้าง 
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ส่วนในด้านการบริหาร บริษัทมุ่งม่ันที่จะควบคุม
ต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้ผลตอบแทนท่ีดี
ทีส่ดุ อกีทัง้บริษทัฯ จะยงัให้ความส�าคญัต่อสิง่แวดล้อมและสนบัสนนุ
กิจกรรมร่วมกับสังคมอย่างต่อเนื่อง

ในโอกาสนี้ ผมในนามตัวแทนของคณะกรรมการ บริษัท ไทยโพลี 
อะคริลิค จ�ากัด (มหาชน) ขอขอบคุณ คณะผู้บริหารและพนักงาน
ทกุท่าน ทีร่่วมกนัท�างานด้วยความมุง่มัน่ และทุม่เท จนท�าให้บรษิทัฯ  
ประสบความส�าเร็จในปี 2563 และขอขอบคุณท่านผู ้ถือหุ ้น 
ผู้มีอุปการคุณ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
ที่ได้ให้ความไว้วางใจ และความเชื่อมั่น และสนับสนุนบริษัทฯ  
ด้วยดีเสมอมา และขอให้ท่านเชื่อมั่นว่าบริษัทฯ จะด�าเนินธุรกิจ 
โดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่ อการ เติบ โตอย ่ างยั่ งยืนและ 
เพื่อประโยขน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนต่อไป

  นาย รักชัย สกุลธีระ
 (กรรมการผู้จัดการ)
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คณะกรรมการบริษัท

ดร.เบนจามิน เจมส์ แฮร์รีส
ประธำนกรรมกำร

นายรักชัย สกุลธีระ
• กรรมกำรบริหำร
• กรรมกำรผู้จัดกำร
• เลขำนุกำรบริษัท

นายมาร์ติน เทย์เซ่น
• กรรมกำร
 ที่ไม่ใช่กรรมกำรบริหำร

นายได โอยามะ
• กรรมกำร
 ท่ีไม่ใช่กรรมกำรบริหำร
• กรรมกำรสรรหำและ
 ก�ำหนดค่ำตอบแทน

นายแจน แดม ปีเดอร์เซ่น
• กรรมกำรอิสระ
• กรรมกำรตรวจสอบ 
• ประธำนกรรมกำรสรรหำและ
 ก�ำหนดค่ำตอบแทน

นายชินยะ ยาโนะ
• กรรมกำรบริหำร

ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ
• กรรมกำรอิสระ
• ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

นายอดัม โจนาธาน สโลน
• กรรมกำร
 ที่ไม่ใช่กรรมกำรบริหำร

นายเจษฎา ว่องวัฒนะสิน
• กรรมกำรอิสระ
• กรรมกำรตรวจสอบ 
• กรรมกำรสรรหำและ
 ก�ำหนดค่ำตอบแทน
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คณะผู้บริหาร

1.	 นายรักชัย	สกุลธีระ	 
 กรรมการผู้จัดการ

2.	 นายวิวัฒน์	หอมละออ	 
 ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน

3.	 นายธนวัฒน์	กุลประเสริฐรัตน์	 
 ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล / กฎหมาย

4.	 นายธเนตร	ขําเชิดชูไชย  
 ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติคส์

5.	 นายอภิชัย	ศรีมหันต์	 
 ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัยและระบบงาน

6.	 นายสรชัย	วิบูลชุติกุล		  
 ผู้จัดการฝ่ายพาณิชย์

7.	 นางสาวสุรวดี	ลีทวีกุล	 
 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

8.	 นางสาวอินทิพร	ตัณฑ์อําไพ	 
 เลขานุการกรรมการผู้จัดการ  

1
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9.	 นายวิทยา	มงคลขจิต	 
 ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคอลเซ็นเตอร์

10.	 	นายโยทิน	ธํารงเสาวภาคย์	 
 ผู้จัดการฝ่ายผลิตคาสติ้ง

11.	นายไพรัช	ขําดี	 
 ผู้จัดการฝ่ายผลิตเอ็กซ์ทรูชั่น

12.	นายพงศ์สันต์	อัศวะศิริจินดา		  
 ผู้จัดการฝ่ายขายและผลิตภัณฑ์

13.	นายอุดมศักดิ์	เทียนจันทร์		 
 ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง

14.	นายพงศ์ธร	ชื่นเจริญ		  
 ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

15.	นางหนึ่งฤทัย	บุญเพ็ชร		  
 ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและเทคนิค

16.	นางสาวธัณย์จิรา	คุณาธิปศรีตระกูล 
 ผู้ตรวจสอบภายใน

17.	นางสมปอง	อัศวะศิริจินดา	 
 ผู้จัดการธุรการขายในประเทศ

18.	นางสาวจันจิรา	ทุมสอน	 
 ผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ  
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งบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบ 3 ปี

ล้านบาท %
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สินทรัพย์ อัตราก�าไรข
ั้นต้น

อัตราก�าไร (
ขาดทุน) สุทธิ

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์

ปี 2561 ปี 2561ปี 2562 ปี 2562ปี 2563 ปี 2563

หนี้สิน ส่วนของผู้ถือหุ้น

อัตราส่วนผลตอบแทนเปรียบเทียบ 3 ปี

ข้อมูลทางการเงิน หน่วย 2561 2562 2563

รายได้รวม ล้านบาท    1,167.46      945.82      936.60 
ค่าใช้จ่ายรวม ล้านบาท    1,216.65      904.50      863.60 
ก�าไร(ขาดทุน) สุทธิต่อปี ล้านบาท      (39.06)       33.05       57.91 
ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น บาท       (0.32)         0.27         0.48 
จ�านวนหุ้น ล้านหุ้น  121.50      121.50      121.50 
สินทรัพย์             ล้านบาท    889.54      751.25      869.14 
หนี้สิน ล้านบาท      355.89      242.54      358.19 
ส่วนของผู้ถือหุ้น ล้านบาท      533.66      508.71      510.95 
มูลค่าหุ้นตามบัญชีต่อหุ้น บาท         4.39         4.19         4.21 

อัตราส่วน  2561 2562 2563
อัตราก�าไรขั้นต้น ร้อยละ         4.50        15.91        21.73 
อัตราก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ ร้อยละ        (3.35)         3.49         6.18 
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ร้อยละ        (6.83)         6.34      11.36 
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ ร้อยละ        (4.18)         4.03         7.15 
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ เท่า         1.25         1.15         1.16 
อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 0.67         0.48         0.70 

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

7.15%

11.36%

6.18%
4.03%

6.34%

3.49%

-4.18%

-6.83%

-3.35%

15.91%

4.50%

21.73%
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890

356

534

751

869

243

509

358

511



สารจากประธานกรรมการ (ส�ำหรับกำรทุจริตคอร์รัปชัน)

สารจากประธานกรรมการ (ส�าหรับการทุจริตคอร์รัปชัน)

การติดสินบนหมายถึงการให้ หรือการรับของรางวัลท่ีไม่เหมาะสม ซ่ึงจูงใจหรือมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลใดๆ ไม่ว่าจะ 
อยู่ในหน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชน เพื่อให้ได้รับประโยชน์หรือได้เปรียบทางการค้า  ขณะนี้เกือบทุกประเทศได้มีการบัญญัติ 
กฏหมายเพื่อห้ามไม่ให้มีการคอร์รัปชัน  นอกจากนี้ ยังเริ่มมีหลายประเทศที่กฏหมายนี้ยังครอบคลุมถึงการกระท�าความผิด 
นอกราชอาณาจักร เช่น การจ่ายเงินให้กับหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศ เป็นต้น ทั้งนี้การละเมิดกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ 
ถือเป็นการกระท�าผิดที่ร้ายแรง หากปรากฏพบว่ามีการละเมิดกฏหมายไม่ว่าจะเป็นกฏหมายต่อต้านการให้สินบน หรือกฏหมาย
ต่อต้านคอร์รัปชัน ล้วนส่งผลท�าลายชื่อเสียงของบริษัทฯ อย่างร้ายแรงโดยไม่อาจประเมินค่าได้

นโยบายฯ ฉบับนี้ก�าหนดใช้กับพนักงานและตัวแทนของบริษัทฯ ทั่วโลก โดยห้ามไม่ให้มีการกระท�า เสนอ หรือสัญญาว่าจะให้มี
การจ่ายเงินหรือโอนผลประโยชน์ในรูปแบบใดๆ (หมายรวมถึงการจัดหาซ่ึงบริการ ของขวัญ หรือความบันเทิง ให้แก่เจ้าหน้าที่ 
ของรัฐ และเจ้าหน้าทีอ่ืน่) โดยมีวตัถปุระสงค์เพือ่ให้ได้มาหรอืคงไว้ซึง่ธรุกิจ รวมทัง้ห้ามไม่ให้มกีารจ่ายเงนิทีไ่ม่เหมาะสมผ่านบคุคล
ที่สาม ดังนั้นเราจึงต้องพิถีพิถันในการคัดเลือกและหมั่นดูแลคู่สัญญา ตัวแทน และคู่ค้าของบริษัทฯ

นอกจากนี้ นโยบายฯ ฉบับนี้ยังก�าหนดให้มีการลงบัญชี และบันทึกรายการต่างๆ อย่างถูกต้องเพื่อให้แน่ใจได้ว่าการใช้จ่ายใดๆ  
จะได้รับการอธิบายตามความเป็นจริง และเงินหรือทรัพยากรของบริษัทฯ จะไม่ถูกน�าไปใช้อย่างผิดกฏหมาย

นโยบายฯ ฉบับน้ีถือเป็นเอกสารส�าคัญ และการไม่ปฏิบัติตามจะส่งผลให้มีการลงโทษทางวินัยตามระเบียบและข้อบังคับของ 
บริษัทฯ หากท่านมีค�าถามใดๆ สามารถสอบถามได้จากผู้จัดการ หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีความยินดีที่จะเรียนให้ท่านทราบว่า บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ�ากัด (มหาชน) ได้รับการรับรองต่ออายุเป็น
สมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย โดยการรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรองตั้งแต่
วันที่ 30 กันยายน 2563 และครบก�าหนดอายุรับรอง 3 ปี ในวันที่ 30 กันยายน 2566

ดร.เบนจามิน เจมส์ แฮร์รีส
ประธานกรรมการบริษัท

22 กุมภาพันธ์ 2564
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นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ�ากัด (มหาชน) มุ่งมั่นและส่งเสริมในการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม ยึดหลักจริยธรรม 
จรรยาบรรณ และการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีเพือ่สร้างความยัง่ยนื ความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมอย่างต่อเนือ่ง บรษิทัฯ 
จึงได้ก�าหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นหนึ่งในนโยบายหลักของทางบริษัทฯ เปิดเผยต่อสาธารณชนและจัดท�า
จรรยาบรรณในการท�างาน ข้อปฏบิติัทางธรุกจิส�าหรบัพนกังานทกุคนรวมทัง้กจิการทัง้หลาย เพือ่เป็นข้อปฏบัิตใินการด�าเนนิธรุกจิ
ของบริษัทฯ และพนักงานของบริษัทฯ ดังนี้

นิยาม “บริษัทฯ หรือ ตัวแทนบริษัทฯ *(ซึ่งหมายรวมไปถึง กรรมการบริษัทฯ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร พนักงาน ทุกฝ่าย 
ทุกระดับบริษัทผู้รับเหมา และบริษัท หรือบุคคลที่กระท�าการแทนบริษัท) ต้องไม่ให้, รับ, เรียกร้อง, แสวงหา หรือสัญญาว่าจะให้ 
“อามิสสินจ้าง” (ซึ่งรวมไปถึง เงิน ของขวัญ ของก�านัล การเลี้ยงรับรอง ความช่วยเหลือสนับสนุน การบริจาคที่เป็นตัวเงิน และ
ไม่ได้เป็นตัวเงิน ที่มีมูลค่าที่เกินไปจากพิธีการ หรือธรรมเนียมปฏิบัติปกติท่ีเกินกว่าขอบเขตของความพอดี) ท้ังทางตรงและ 
ทางอ้อม กับ“บุคคลใด ๆ” (ซึ่งรวมไปถึงภายใน/ภายนอกองค์กรและเจ้าหน้าที่ของภาครัฐ, รัฐวิสาหกิจ, เอกชน, นิติบุคคล หรือ 
องค์กรมหาชน ทั้งในและต่างประเทศ) แด่ “ตนเอง” (ซึ่งรวมถึงครอบครัว หรือคนรู้จัก) เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย 
หรือเพื่อให้ได้มาซ่ึงการตัดสินใจ เพื่อให้หรือไม่ให้ความดีความชอบใดๆ ที่ผิดวิสัยแห่งไมตรีจิตทางธุรกิจที่ยอมรับได้ โดยม ี
เรื่องผลประโยชน์แอบแฝงอยู่ไม่ว่าพฤติกรรมนั้นจะเกิดขึ้นในประเทศ หรือต่างประเทศก็ตาม”

นโยบายฉบบัน้ีไม่อนญุาตให้มกีารให้ทีม่ลีกัษณะเป็นการตดิสนิบนมเีจตนาอืน่แอบแฝงแก่หน่วยงานราชการ ข้าราชการ นติบิคุคล 
หรือบุคคลใดๆ ทั้งท่ีเป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงิน ในรูปแบบของขวัญ ของก�านัล การเลี้ยงรับรอง การบริจาคในรูปต่างๆ 
ผลประโยชน์ตอบแทน การให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้ท่ีเป็นการสนับสนุนทางการเมืองในทุกรูปแบบ 
ไม่ว่าจะเป็นการให้การสนับสนุนแก่พรรคการเมือง หรือให้การสนับสนุนแก่ผู้สมัครแข่งขันเป็นนักการเมือง เป็นต้น

นอกจากน้ี นโยบายฯ ฉบับนี้ยังก�าหนดให้มีการบันทึกรายการทางบัญชี และเก็บรวบรวมเอกสารที่เก่ียวข้องกับรายการ 
อย่างถูกต้องครบถ้วนเพื่อให้แน่ใจได้ว่าการใช้จ่ายใดๆ จะได้รับการอธิบายตามความเป็นจริง และเงินหรือทรัพยากรของบริษัทฯ 
จะไม่ถูกน�าไปใช้เกี่ยวกับการให้สินบนอย่างเด็ดขาด

พนักงาน หรือ ตัวแทนบริษัทฯ ที่ฝ่าฝืน ละเลย หรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้ถือเป็นความผิดร้ายแรง จะได้รับโทษตามกฎระเบียบ
ของทางบรษิทัฯ และกฎหมาย ส่วนพนกังานทีป่ฏเิสธการทจุรติคอร์รปัชนัไปใช้ในการปฏบิตั ิแม้ว่าการกระท�านัน้จะท�าให้บริษัทฯ
สูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็จะไม่ถูกลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อหน้าที่การท�างานของพนักงานท่านนั้น

บรษิทัฯ ก�าหนดให้ผู้จดัการอาวโุสทกุท่านเป็นกรรมการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชนั ซ่ึงมหีน้าทีป่ระชมุ, รายงาน, ทบทวน นโยบาย 
และแนวทางปฏิบัติ รวมถึงการประเมินความเสี่ยง เพื่อก�าหนดแนวทางในการควบคุมภายใน โดยต้องก�าหนดไว้ในแผนการ 
ตรวจสอบให้ผู้ตรวจสอบภายในตรวจติดตามและประเมินผลในแผนการตรวจสอบประจ�าปีและรายงานต่อกรรมการตรวจสอบ 
แต่หากกรณีที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่มีความส�าคัญ เร่งด่วนก็สามารถรายงานตรงกับกรรมการตรวจสอบผ่านประธานกรรมการตรวจ
สอบได้ทันที

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
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การอบรมและสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันต้องเป็นไปอย่างสม�่าเสมอทั่วถึง 
กับพนักงานในทุกฝ่ายทุกระดับ โดยก�าหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าที่สื่อสารท�าความเข้าใจกับพนักงานผู้ใต้บังคับบัญชา 
เพื่อน�าไปใช้ปฏิบัติในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ รวมถึงการสื่อสารประชาสัมพันธ์ไปยังลูกค้า คู่ค้า ผู้รับเหมา ตัวแทนและหน่วยงานภายนอกให้รับทราบ
ถึงนโยบายและความมุ่งมั่นตั้งใจของทางบริษัทฯ

ช่องทางในการร้องเรียน, แจ้งเบาะแส และปรึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน สามารถท�าได้โดยผ่านทาง

 1.  ผู้จัดการต้นสังกัด, ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

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

 3.  เลขากรรมการผู้จัดการ ทางไปรษณีย์ 60-61 หมู่ 9 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม  
  73220

 4.  เว็บไซต์ของทางบริษัท www.thaipolyacrylic.com

 5.  สายด่วนรับแจ้งเบาะแส

  Hotline URL : (Thai site) https://www.hotline.tokyo.jp/multi/mchc-th/access/login
   (English site) https://www.hotline.tokyo.jp/multi/mchc-en/access/login
   password: MCHCthai 

บริษัทฯ จะด�าเนินการส่งผ่านข้อร้องเรียน หรือเบาะแส จากช่องทางต่างเข้าสู่ขบวนการสวบสวนหาความจริงและตอบกลับ 
ผลการสอบสวนแก่ผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส ภายในระยะเวลา 30 วัน โดยรักษาข้อมูลให้เป็นความลับ, ให้ความเป็นธรรม และ
คุ้มครองพนักงาน หรือบุคคลอื่นใดที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐานเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

หากมีข้อสงสัยและต้องการสอบถามเพิ่มเติมเพื่อความชัดเจนในประเด็นใดๆ สามารถติดต่อหรือสอบถามได้ท่ีผู้จัดการต้นสังกัด, 
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลฯ หรือ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย

หมายเหตุ :

 • นอกเหนือจากนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ฉบับนี้ พนักงานทุกคน หรือ ตัวแทนบริษัทฯ* ในทุกระดับ 
  ต้องปฏิบัติตามนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต ของบริษัทในกลุ่มด้วยเช่นกัน

 •  ตัวแทนบริษัทฯ* หมายรวมไปถึง กรรมการบริษัทฯ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร พนักงาน ทุกฝ่าย ทุกระดับ บริษัท 
  ผู้รับเหมา และบริษัท หรือบุคคลที่กระท�าการแทนบริษัทฯ

คณะกรรมการ 
บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ�ากัด (มหาชน)
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ�ากัด (มหาชน) หรือชื่อย่อที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ว่า “TPA” เป็นผู้ผลิตและจ�าหน่าย 
แผ่นอะคริลิคและผลิตภัณฑ์แผ่นพลาสติกอื่นๆ ในระบบเครื่องรีดช้ันน�าแห่งหนึ่งในประเทศไทย ปัจจุบันบริษัทมีสายการผลิต 
2 ระบบคือ สายการผลิตแผ่นอะคริลิคระบบหล่อแบบ ซึ่งแบ่งเป็น 3 สายการผลิต สามารถผลิตแผ่นอะคริลิคแบบใช้งานทั่วไป 
แผ่นอะคริลิคขึ้นรูปอ่างอาบน�้าและสุขภัณฑ์ในห้องน�้า รวมถึงแผ่นอะคริลิคเกรดพิเศษส�าหรับการประยุกต์ใช้งานเฉพาะกลุ่ม 
อีกมากมายเช่น แผ่นอะคริลิคมิลหนาพราง LED (Acrylic LED Block) แผ่นอะคริลิคกระจายแสง (Acrylic Diffusion) 
แผ่นอะคริลิคน�าแสง (Acrylic Light Guide Panel -LGP) ส�าหรับการใช้งานกลุ่มงานป้ายไฟป้ายโฆษณาที่ออกแบบรูปลักษณ์ 
และตัดแบบตามรูปทรงที่ต้องการต่างๆ ให้แสงที่สว่างสม�่าเสมอ พร้อมกับเน้นความสวยงาม และดูโดดเด่นทันสมัย เป็นต้น

นอกจากการผลิตแผ่นอะคริลิคระบบหล่อแบบตามข้างต้นบริษัทยังมีสายการผลิตแผ่นพลาสติกด้วยระบบเครื่องรีด 
รองรับการผลิตแผ่นพลาสติกที่หลากหลายชนิด เช่น แผ่น ABS แผ่น HIPS แผ่น PEแผ่นเรียบ PP แผ่นลูกฟูก PP และแผ่น Co-ex 
ที่เคลือบเป็นชั้นระหว่าง ABS และอะคริลิคเคลือบด้านบนผิวแผ่น เป็นต้น

12
รายงานประจำาปี 2563
บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จํากัด (มหาชน)



เป้าหมายทางธุรกิจของบริษัทคือ การเพิ่มความแข็งแกร่งในการเป็นผู้ผลิตและจ�าหน่ายช้ันแนวหน้าของผลิตภัณฑ์แผ่นอะคริลิค
และแผ่นพลาสติกระบบเครื่องรีดเกรดมาตรฐานและมีคุณภาพสูง เป็นที่ยอมรับของลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
พร้อมกบัเสริมสร้างตลาดและความเตบิโตให้กบัผลติภณัฑ์เกรดพเิศษทีม่มีลูค่าเพิม่ทัง้จากสายการผลติแผ่นอะครลิคิและพลาสตกิ
ระบบเครื่องรีดด้วยไปในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้ เป้าหมายจะส�าเร็จได้ด้วยการสร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ท่ีผ่านการวิจัย 
และนวัตกรรมใหม่ๆ ภายใต้การบริหารงานของทีมงาน NPD (New Product Development) ผ่านการสนับสนุนอย่างเต็มที ่
จากทีมบริหาร โดยทีมงานจะท�างานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้า ท้ังให้ค�าปรึกษาทางธุรกิจด้วยนวัตกรรมใหม่และการแบ่งปันความรู้
ความเชี่ยวชาญในการพัฒนาศักยภาพการท�างานระหว่างกันท่ีอาจน�าไปสู่การแก้ปัญหาของลูกค้า หรือตอบโจทย์ความต้องการ
ของลูกค้าได้อย่างแม่นย�าและรวดเร็วฝ่ายบริหารของบริษัทยังคงมุ ่งมั่นเดินหน้าโดยเน้นกลยุทธ์สร้างความหลากหลาย 
ให้กับผลิตภัณฑ์ที่สามารถสนองตอบความต้องการของลูกค้าเสมอด้วยการขยายตลาดสู่การใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น 
อาทิแผ่น PP และ HIPS เกรด Anti-static ที่ป้องกันการเกิดประจุไฟฟ้าหรือเกรด Conductive ที่มีคุณสมบัติเหนี่ยวน�าไฟฟ้า 
เป็นต้น
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จากที่กล่าวข้างต้น ธุรกิจของบริษัทสามารถจ�าแนกตามกระบวนการผลิตที่แตกต่างกันแบ่งได้เป็น 2 ประเภทดังนี้

1. ธุรกิจแผ่นอะคริลิค

บริษัทเป็นผู้ผลิตและจ�าหน่ายแผ่นอะคริลิคทั้งสองระบบได้แก่ แผ่นอะคริลิคระบบหล่อแบบ หรือ Cast Acrylic Sheet และ 
แผ่นอะคริลิคระบบเครื่องรีด หรือ Extruded Acrylic โดยแผ่นอะคริลิคระบบหล่อสามารถผลิตแผ่นอะคริลิคจ�าแนกได้เป็น 
3 ประเภทหลักคือ

 •  แผ่นอะคริลิคที่เป็นเกรดใช้งานทั่วไป หรือ General Purpose Grade

 •  แผ่นอะครลิคิเกรดแผ่นสขุภณัฑ์ หรือ Sanitary Grade เป็นแผ่นอะครลิคิทีส่ามารถขึน้รูปด้วยความร้อนเป็นอ่างอาบน�า้  
  (Bathtubs) สปา (Spa) และห้องอาบน�้าฝักบัว (Shower Units) รวมถึงผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายในห้องน�า้อื่นๆ 
  (Sanitary ware Accessories)

 •  แผ่นอะคริลิคเกรดพิเศษส�าหรับงานเฉพาะทาง (Premium Specialty Grade for specific applications) เช่น 
  แผ่นอะคริลิคมิลหนาพราง LED (Acrylic LED Block) แผ่นอะคริลิคกระจายแสง (Acrylic Diffusion) 
  แผ่นอะคริลิคน�าแสง (Acrylic Light Guide Panel - LGP) ส�าหรับกลุ่มงานป้ายไฟป้ายโฆษณา ที่ออกแบบรูปลักษณ์  
  และตัดแบบตามรูปทรงที่ต้องการต่างๆ ให้แสงที่สว่างสม�่าเสมอ พร้อมกับเน้นความสวยงาม และดูโดดเด่น ทันสมัย  
  เป็นต้น

นอกจากแผ่นอะคริลิคชนิดหล่อที่กล่าวข้างต้น บริษัทยังมีการ
ผลิตแผ่นอะคริลิคระบบเครื่องรีด (Extruded Acrylic Sheet) 
ส่วนใหญ่ผลิตเพื่อจ�าหน่ายในประเทศ มีทั้งแผ่นอะคริลิคทั่วไป 
และเกรดทนแรงกระแทกสูง (General Purpose Grade and 
Impact Resistant Acrylic Panel Grade)  และสามารถผลิต
แผ่นพลาสติกที่มีหน้ากว้าง 2.5 เมตร หรือตัดขนาดตามที่
ต้องการกับการใช้งาน

นอกจากนี้ บริษัทยังสามารถผลิตแผ่นพลาสติกพื้นผิวลวดลาย
ต่างๆ (Various patterned sheet)รวมถึงแผ่นอะคริลิค 
เกรดป้องกันแสงสะท้อน (Anti-glare Acrylic Panel) เหมาะ
กับงานป้ายบอกทางที่ตัดแสงสะท้อนได้ด้วยตัวของแผ่นเอง 
ปัจจุบันได้ถูกน�าไปติดตั้งเป็นแผ่นปิดป้ายโฆษณา รวมถึงป้าย
บอกทาง (Directory signs) ของสถานีรถไฟฟ้าที่ปกติมักพบ
ปัญหาเร่ืองการมองไม่ชัดเจน เมื่อมีแสงแดดสะท้อนเข้าตา 
ผู้โดยสาร แต่เมื่อปรับเป็นผลิตภัณฑ์นี้ปัญหาเหล่านี้ก็หายไป
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2. ธุรกิจแผ่นพลาสติกชนิดอื่นๆ ที่ผลิตด้วยเครื่องรีดแผ่น

บรษิทัเป็นผูผ้ลติและจ�าหน่ายแผ่นพลาสติกระบบเครือ่งรดีหลากหลายประเภทและหลายเกรดด้วยกนั จ�าแนกตามชนดิของวัตถดุบิ
ในการผลิตได้ดังนี้

 •  แผ่น ABS ท�าจากพลาสติก Acrylonitrile Butadiene Styrene ใช้กันกว้างขวางในอุตสาหกรรมชิ้นส่วน ประกอบ 
  ในยานยนต์ และในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า

 •  แผ่น HIPS ผลิตจากพลาสติก High Impact Styrene มีลักษณะการใช้งานคล้ายกับแผ่น ABS นิยมใช้เป็นทางเลือก 
  เน่ืองจากมีความทนทานและราคาถูกกว่า นิยมใช้ในงานอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า และยังเป็นที่นิยมใช้ 
  ในงานอุตสาหกรรมห้องเย็นและบรรจุภัณฑ์ทั่วไป นอกจากนี้บริษัทยังได้พัฒนาการผลิตแผ่น HIPS ทั้งเป็นแผ่นเรียบ 
  และแผ่นบางทีส่ามารถจ�าหน่ายเป็นม้วน (HIPS Rolls ) ทัง้เกรดธรรมดาและเกรดพเิศษทีใ่ช้เฉพาะงาน เช่นแผ่น HIPS  
  Anti-static และ HIPS Conductive ที่ใช้ในวงการบรรจุภัณฑ์เครื่องใช้อิเลคโทรนิค ทดแทนการน�าเข้า 
  จากต่างประเทศ

 •  แผ่น PP (Polypropylene) มีทั้งแผ่นเรียบและแบบม้วน (PP flat sheet and Rolls) นิยมใช้ในงานภาชนะและ 
  บรรจุภัณฑ์ทั่วไป นอกจากนี้ บริษัทยังเป็นผู้ผลิตแผ่นลูกฟูก PP (PP Profile หรือ Core Flute) ซึ่งเป็นแผ่นพลาสติก 
  ที่นิยมใช้ท�าป้ายราคา ป้ายหาเสียง ป้ายพิมพ์โฆษณาประชาสัมพันธ์หรือแผ่นรองบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ฯลฯ

 •  แผ่น PE (Polyethylene) นิยมใช้สีด�าส�าหรับงานถาดรองในรถยนต์ หรือรถปิคอัพ และงานตกแต่งข้ึนรูป 
  ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ทั่วไป

 •  แผ่น Co-extrusion เป็นแผ่นเกรดพิเศษที่ประกอบด้วยชั้นพลาสติกตั้งแต่สองประเภทขึ้นไปในแผ่นเดียวกัน 
  เพือ่การให้คุณสมบติัทีแ่ตกต่างกันระหว่างเลเยอร์ช้ันล่างและเลเยอร์ช้ันบน ปัจจบัุนบรษิทัวางตลาดแผ่น “ComPlas”  
  ซึ่งเป็นแผ่นสามชั้นระหว่างพลาสติก ABS และเคลือบเลเยอร์ชั้นบนด้วยอะคริลิคใสและชั้นสี สร้างความหลากหลาย 
  ด้วยเฉดสทีีแ่ตกต่างตามความต้องการเพือ่งานตกแต่ง รวมทัง้สามารถขึน้รปูส�าหรบังานสขุภัณฑ์และตู้ขนส่ง โดยผนวก 
  คุณสมบัติเด่นของ ABS ที่สามารถขึ้นรูปได้ดีกับการทนทานต่อ UV ของอะคริลิค ท�าให้สามารถประยุกต์ใช้
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ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารเป็นผู ้ดูแล 
รับผิดชอบต ่อความเสี่ ยงในการด�า เนินธุรกิจของบริษัท 
ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้และสอดคล้องกับสภาวะแวดล้อม 
ที่เปล่ียนแปลงอย่างต่อเนื่อง ความเสี่ยงและแนวทางจัดการ 
ความเสี่ยงจะถูกจัดท�าเป็นรายงานเสนอต่อคณะกรรมการ 
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบและน�า 
ค�าแนะน�าที่ได ้รับมาปรับปรุงมาตราการจัดการให้ดียิ่งขึ้น 
การบริหารความเสี่ยงของบริษัทประกอบด้วยขั้นตอนหลักดังนี้

 •  การระบุความเส่ียง เป ็นขั้นตอนของการบ ่งชี้ถึง 
ความเสี่ยงและปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
ซ่ึงจะเปลี่ยนแปลงไปในแต ่ละช ่วงเวลา ตลอดจนมีการ 
คาดการณ์ถึงความเสี่ยงใหม่ๆ ท่ีมีโอกาสจะเกิดขึ้นในอนาคต 
จากฐานข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กร

 •  การประเมินและการจัดการความเส่ียง เป็นขั้นตอน 
ที่จะน�าวิธีการต่างๆ ที่เหมาะสม และความมีส่วนร่วมของ 
ฝ่ายบรหิารมาใช้ในการประเมินความเส่ียงเพ่ือให้เกดิประสทิธิภาพ 
ครอบคลุมทั้งความเส่ียงและผลท้ังหมดท่ีอาจเกิดข้ึน พร้อมทั้ง 
หาวิธีในการจัดการหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้

 •  การติดตามและควบคุมความเส่ียง เป ็นขั้นตอน 
การติดตามและรายงานผลการด�าเนินการต่อคณะกรรมการ 
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�าทุกปี หากมีปัจจัย
ความเสีย่งใหม่ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้โดยมไิด้คาดการณ์ไว้ และมแีนวโน้ม
จะกระทบกับการด�าเนินธุรกิจเป็นอย่างมาก ฝ่ายบริหารอาจต้อง
ทบทวนแผนและเป้าหมายธุรกิจใหม่ทั้งหมดพร้อมน�าเสนอ 
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป

ปี 2563 บริษัทได้กําหนดความเสี่ยงและแนวทางจัดการ
ความเสี่ยงดังนี้

1. ความเสี่ยงจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการจัดซื้อจัดหา
สินค้าของลูกค้ารายใหญ่ ความเส่ียงดังกล่าวอาจมีผลกระทบ
โดยตรงหากลูกค้ารายใหญ่เกิดเปล่ียนแปลงนโยบายการจัดซื้อ
อย่างไม่คาดคิดมาก่อน บริษัทได้ก�าหนดให้มีการรักษาสัดส่วน 
การผลิตและจ�าหน่ายไม่ให้กระจุกตัวอยู่ที่ลูกค้ารายใดรายหนึ่ง
มากเกินไปควบคู่ไปกับการกระจายสัดส่วนการผลิตและจ�าหน่าย
ให้ครอบคลุมอุตสาหกรรมการใช้งานให้หลากหลายมากขึ้น 
เท่าที่จะเป็นไปได้

2. ความเส่ียงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน บริษัท
ก�าหนดให้มีการติดตามสถานการณ์การเปล่ียนแปลงของอัตรา

แลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด  เพื่อน�ามาใช้ปรับกลยุทธ์ทางการตลาด
และการขายในการรักษาสมดุลย์ของการขายระหว่างในประเทศ
กับต่างประเทศให้เหมาะสม

3. ความเสี่ยงจากการจัดหาวัตถุดิบ โดยเฉพาะ MMA วัตถุดิบ
หลักในการผลิตแผ่นอะคริลิคแบบหล่อ และเม็ดวัตถุดิบหลัก 
ที่ใช้ในการผลิตแผ่นพลาสติกระบบรีด ล้วนแต่มีการท�าข้อตกลง
ในการส่ังซื้อและมีการวางแผนการจัดซื้อให้สอดคล้องกับ 
แผนการผลิตทุกเดือน เพื่อให้มีการเก็บสต๊อคส�ารองเท่าที่จ�าเป็น 
นอกจากนี้ บริษัทสามารถจัดหาวัตถุดิบจากผู้ผลิตได้มากกว่า 
หนึ่งรายซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตและจ�าหน่ายวัตถุดิบในประเทศ 
กรณีฉุกเฉินหรือจ�าเป็น บริษัทยังสามารถจัดหาจากผู ้ผลิต 
และผู้จ�าหน่ายในต่างประเทศได้เช่นเดียวกัน

4. ความเส่ียงจากความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ที่อาจเกิดข้ึน 
จากการถูกฟ ้องร ้อง บริษัทมีนโยบายการท�าประกันภัย 
ที่ครอบคลุมต่อความรับผิดชอบต่อสินค้า และมีการทบทวน 
ตามความเหมาะสมอย่างสม�่าเสมอ

5. ความเส่ียงจากการซื้อขายสินค้าและบริการกับบริษัท 
ที่ เกี่ยวโยงกัน ราคาซื้อขายเป ็นไปตามเงื่อนไขข ้อตกลง 
ทางการค้าและตามราคาที่ตกลงร ่วมกัน และกระท�าโดย 
ค�านึงผลประโยชน์ของบริษัท เสมือนการท�ารายการกับ 
บุคคลภายนอก รายการดังกล่าวจะผ่านการสอบทานจาก 
คณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี เพื่อให้
แน่ใจว่าการท�ารายการดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง 
และโปร่งใส

6. ความเส่ียงด้านการตลาดและการแข่งขัน บริษัทได้ก�าหนด 
ทีมงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และทีมงานพัฒนาธุรกิจใหม่ ที่ดูแล 
ช ่องทางการตลาดและผลิตภัณฑ์ใหม ่ๆ โดยเน ้นกลยุทธ ์
ด ้านการสร ้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่สามารถ 
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ควบคู ่ไปกับการพัฒนา
เครื่องจักรที่มีอยู่เดิมให้สามารถผลิตสินค้าได้หลากหลายมากขึ้น

7. ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งบริษัท 
ในฐานะผู ้ผลิตแผ ่นอะคริลิค สามารถผลิตกล ่องป ้องกัน 
เชื้อฟุ้งกระจายซ่ึงใช้เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ และฉากกั้นใส  
ซึ่งเป็นอุปกรณ์ท่ีจ�าเป็น ในการป้องกันการแพร่ระบาดของ 
เชื้อไวรัสโควิด-19 ดังนั้นบริษัทฯ จึงไม่ได้รับผลกระทบท่ีรุนแรง
ต่อการด�าเนินธุรกิจ จากสถานการณ์ดังกล่าว
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ข้อพิพาททางกฏหมาย

ตลอดการท�างานในปี 2563 บริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายใดๆ ที่เป็นสาระส�าคัญ
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

โครงสร้างหุ้น และการถือครองหุ้นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

1. บรษิทัมทีนุจดทะเบียน 121,500,000.00 บาท แบ่งออกเป็น หุน้สามญัจ�านวน 121,500,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ  
 1.00 บาท หุ้นทั้งหมดได้ออกช�าระเต็มมูลค่าแล้ว

 ผู้ถือหุ้น

 (ก) บริษัทมีโครงสร้างผู้ถือหุ้นตามข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 เป็นดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัท มีดังนี้

ที่มา: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

ผู้ถือหุ้น จํานวนราย จํานวนหุ้นรวม คิดเป็นร้อยละ

ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 939 69,588,939 57.27

ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว    8 51,911,061 42.73

รวมทั้งสิ้น 947 121,500,000 100%

ผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้นรวม สัดส่วนการถือหุ้น 
(ร้อยละ)

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

2. บริษัท เอเชียติ๊ก อะคริลิค จ�ากัด 41,450,530 34.12

3. นาย ทนงศักดิ์ ลิ้มไชยาวัฒน์   2,300,000 1.89

4. นาง อรุณศรี เจียรเดโช   1,930,000 1.59

5. นาย สุรินทร์ ลิ้มไชยาวัฒน์   1,560,000 1.28

6. นาย เกษมศักดิ์ ลิ้มไชยาวัฒน์   1,111,200 0.92

7. นาย สราวุธ ลิ้มไชยาวัฒน์   1,032,500 0.85

8. น.ส. จงกล งามเลิศชัย   1,020,400 0.84

9. นาย สมชาย ลิ้มไชยาวัฒน์     987,000 0.81

10. นางสาว สุพัฒตา ไพเราะประเสริฐ     794,700 0.65
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 (ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีบทบาทต่อการก�าหนดนโยบายการจัดการหรือการด�าเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยส�าคัญ

 • LUCITE INTERNATIONAL UK OVERSEAS HOLDCO1 LIMITED จดทะเบียนในประเทศอังกฤษ ถือหุ้นในบริษัท  
  จ�านวน 51,374,360 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 42.28 ของจ�านวนหุ้นทั้งหมด (ข้อมูล ณ วันที่ 18 มกราคม 2564)

 • บริษัท เอเชียติ๊ก อะคริลิค จ�ากัด (“บริษัทฯ”) จัดตั้งข้ึนเป็นบริษัทจ�ากัดและมีภูมิล�าเนาในประเทศไทย 
  บริษัทฯด�าเนินธุรกิจเก่ียวกับการถือเงินลงทุนเพื่อการลงทุนระยะยาว โดย บริษัท เอเชียติ๊ก อะคริลิค จ�ากัด  
  ถือหุ้นในบริษัท จ�านวน 41,450,530 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 34.12 ของจ�านวนหุ้นที่ออกและช�าระแล้วท้ังหมด  
  (ข้อมูล ณ วันที่ 18 มกราคม 2564)

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ทางบริษัท ไทยโพลีอะคริลิค ได้รับการยืนยันจากบริษัท เอเชียติ๊ก อะคริลิค จ�ากัด (“AACL”)  
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับที่สองของบริษัทฯ ว่า EAC Invest ซึ่งเป็นบริษัทแม่สูงสุดของกลุ่มบริษัทของ AACL ได้มีการปรับ
โครงสร้างการถือหุน้ภายในกลุม่บรษิทัโดย EAC invest A/S ได้เข้าถอืหุน้ใน บรษิทั อสีต์เอเชยีติก๊ (ประเทศไทย) จ�ากดั (“EACT”) 
(ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51 ของหุ้นทั้งหมดของ AACL) เพิ่มเติมจากเดิมที่ EAC Invest A/S ถือหุ้นทางตรงในสัดส่วนร้อยละ 
49 และถือหุ้นทางอ้อมใน EACT ในสัดส่วนร้อยละ 51 เป็นการถือหุ้นหรือควบคุมทางตรงและทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 100  
ใน EACT

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับการยืนยันจาก AACL ว่าการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท AACL เป็นการปรับโครงสร้าง 
การถือหุ้นภายในกลุ่มบริษัท ซึ่งมิได้มีการแปลงเปลี่ยนอ�านาจควบคุมใน EACT และ AACL แต่อย่างใด เนื่องจาก EAC Invest 
A/S มีอ�านาจควบคุมทั้งทางตรงและทางอ้อมใน EACT ในสัดส่วนร้อยละ 100 ใน EACT ทั้งก่อนและหลังการปรับโครงสร้าง 
ดังกล่าว ดังน้ัน กรณีนี้จึงไม่เข้าข่ายเป็นการครอบง�ากิจการผ่านการเข้ามามีอ�านาจควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญในนิติบุคคลที่เป็น 
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อยู่ก่อนแล้ว (Chain Principle) ด้วยเหตุนี้ EAC Invest A/S จึงไม่ต้องท�าค�าเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ
ตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย ์
เพื่อครอบง�ากิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

การปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท AACL ส่งผลให้ EACT และ  AACL มีการเปลี่ยนสถานะกลายเป็นนิติบุคคลต่างด้าว 
ภายใต้ค�านิยามแห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 (“พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว”) 
ด้วยเหตุนี้ เมื่อรวมการถือหุ้นของนิติบุคคลต่างด้าวในบริษัทฯ ทั้งหมด จะคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 76.4 ของหุ้นที่ออกจ�าหน่ายแล้ว
ทั้งหมดของบริษัท (รวมสัดส่วนการถือหุ้นของลูไซท์ อินเตอร์เนช่ันแนล ยูเค โอเวอร์ซีส โฮลโค1 ลิมิเต็ด ซ่ึงถือหุ้นในบริษัทฯ  
ในสัดส่วนร้อยละ 42.28) ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ เปลี่ยนสถานะกลายเป็นนิติบุคคลต่างด้าวตามไปด้วย

ท้ังน้ี การปรบัโครงสร้างการถอืหุน้ในกลุม่บรษิทัของผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ของบรษิทัฯ ไม่มผีลกระทบต่อการบรหิารงานและโครงสร้าง
การจดัการของบรษิทัฯ แต่อย่างใด และไม่ได้มีผลกระทบอย่างมนียัส�าคญัต่อการประกอบธุรกจิหลกัของบรษัิทฯ และทางบรษิทัฯ 
ได้แจ้งข่าวดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563

 (ค) ผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อย (ข้อมูล ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2563) จ�านวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) มีจ�านวน  
  837 ราย คิดเป็นร้อยละ 23.55

2. ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (Shareholder’s agreement)

บริษัทฯ ไม่มีข้อตกลงระหว่างกันในกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ที่มีผลกระทบต่อการบริหารงานของบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้น 
รายอื่น

การถือครองหุ้นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เพิ่มขึ้น/ลดลงในปี 2563

กรรมการและผู้บริหารและผู้สอบบัญชีของบริษัทมีหน้าที่ในการรายงานการเปลี่ยนแปลงถือหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรสหรือ 
ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และนิติบุคคลที่ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจ�านวนสิทธิออกเสียง
ทั้งหมด ต่อส�านักงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วันท�าการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ตามประกาศส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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     ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทโดยกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เป็นดังนี้

หมายเหตุ: บุคคลที่มีความสัมพันธ์ หมายถึง
 1. คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา   2. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
 3.  นิติบุคคลท่ีกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลตาม (1) และ (2) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจ�านวนสิทธิออกเสียงท้ังหมดของนิติบุคคล 
  ดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดในนิติบุคคลนั้น

การถือครองหุ้นของผู้บริหารระดับสูง

 รายชื่อผู้บริหาร
หุ้นสามัญ (หุ้น)

ณ 31 ธ.ค. 2562 ณ 31 ธ.ค. 2563 เพิ่ม/ลด ระหว่ำงปี

1. นาย วิวัฒน์ หอมละออ
 บุคคลที่มีความสัมพันธ์

2,000
-

2,000
-

-
-

2. นาย ธเนตร ข�าเชิดชูไชย
   บุคคลที่มีความสัมพันธ์

2,000
-

2,000
-

-
-

3. นาย ธนวัฒน์  กุลประเสริฐรัตน์
    บุคคลที่มีความสัมพันธ์

21,000
-

21,000
-

-
-

4.  นางสาว สุรวดี ลีทวีกุล
   บุคคลที่มีความสัมพันธ์

- - -

5. นาย อภิชัย ศรีมหันต์
    บุคคลที่มีความสัมพันธ์

-
-

-
-

-
-

6. นาย สรชัย วิบูลชุติกุล
   บุคคลที่มีความสัมพันธ์

-
-

-
-

-
-

 รายชื่อกรรมการ
หุ้นสามัญ (หุ้น)

ณ 31 ธ.ค. 2562 ณ 31 ธ.ค. 2563 เพิ่ม/ลด ระหว่ำงปี

1. ดร. เบนจามิน เจมส์ แฮร์รีส
 บุคคลที่มีความสัมพันธ์

-
-

-
-

-
-

2. นาย รักชัย สกุลธีระ
    บุคคลที่มีความสัมพันธ์

-
-

30,000
-

30,000
-

3. นาย ชินยะ ยาโนะ
   บุคคลที่มีความสัมพันธ์

-
-

-
-

-
-

4. นาย ได โอยามะ
   บุคคลที่มีความสัมพันธ์

-
-

-
-

-
-

5. นาย มาร์ติน เทย์เซ่น
    บุคคลที่มีความสัมพันธ์

-
-

-
-

-
-

6. นาย อดัม โจนาธาน สโลน
   บุคคลที่มีความสัมพันธ์

-
-

-
-

-
-

7. ดร. อนุพันธ์  กิจนิจชีวะ
  บุคคลที่มีความสัมพันธ์

-
-

-
-

-
-

8. นาย แจน แดม ปีเดอร์เซ่น
 บุคคลที่มีความสัมพันธ์

-
-

-
-

-
-

9. นาย เจษฏา ว่องวัฒนะสิน
  บุคคลที่มีความสัมพันธ์

-
-

-
-

-
-
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โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

องค์ประกอบและวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการบริษัท

ผู้ตรวจสอบภายใน

องค์ประกอบ กรรมกำรอิสระ 
3  ท่ำน

กรรมกำรบริหำร 
3  ท่ำน

กรรมกำรที่ไม่ใช่
กรรมกำรบริหำร 3 ท่ำน

วาระการด�ารงต�าแหน่ง ก�ำหนดให้ทุกปีกรรมกำรจะต้องลำออกจำกต�ำแหน่งในอัตรำหนึ่งในสำม  
กรรมกำรที่พ้นจำกต�ำแหน่งอำจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ 

วาระการด�ารงต�าแหน่ง
เฉพาะกรรมการอิสระ

ต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปีนับจำกวันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก อย่ำงไรก็ตำมเมื่อครบ
วำระ 9 ปี กรรมกำรอิสระอำจด�ำรงต�ำแหน่งต่อได้หำกคณะกรรมกำรได้มีกำร
ทบทวนอย่ำงรอบคอบถึงควำมอิสระของกรรมกำรอิสระที่ครบวำระนั้น 

แต่งตั้งโดย กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี

คณะกรรมการบริษัท  9  ท่าน  

กรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน

เลขานุการบริษัท
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยรายชื่อดังนี้

      รายชื่อกรรมการบริษัท ตําแหน่ง

1. ดร.เบนจามิน เจมส์ แฮร์รีส ประธานกรรมการ

   กรรมการบริหาร

2. นายรักชัย สกุลธีระ กรรมการบริหาร

   กรรมการผู้จัดการ

   เลขานุการบริษัท

3. นายชินยะ ยาโนะ กรรมการบริหาร

4. ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ กรรมการอิสระ

   ประธานกรรมการตรวจสอบ

5. นายแจน แดม ปีเดอร์เซ่น กรรมการอิสระ

   กรรมการตรวจสอบ

   ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

6. นายเจษฎา ว่องวัฒนะสิน กรรมการอิสระ

   กรรมการตรวจสอบ

   กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

7. นายได โอยามะ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร

   กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

8. นายอดัม โจนาธาน สโลน กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร

9. นายมาร์ติน  เทย์เซ่น กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทอนุมัติการก�าหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นดังนี้

“บริษัทจะด�าเนินการให้มีการจ่ายเงินปันผลอย่างสม�่าเสมอ โดยพิจารณาถึงความเพียงพอของก�าไรสะสมต่อการด�าเนินธุรกิจ 
ในอนาคต”
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คุณวุฒิการศึกษา

ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมเคมี  
มหาวิทยาลัย เคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต 
สาขาวิศวกรรมเคมี และกระบวนการ 
เกียรตินิยมอันดับ 1 
มหาวิทยาลัยแคนเทอร์เบอรี ประเทศนิวซีแลนด์

การอบรมหลักสูตรกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

• ไม่มี

คุณสมบัติทางวิชาชีพ

• ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร

• ไม่มี

ประสบการณ์ในการท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

• 2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ    
   บรษัิท ไทยโพลีอะครลิคิ จ�ากดั (มหาชน)

• 2559 - ปัจจุบัน ผู้จัดการบริหารงานทั่วไป  
   บริษัท ซาอุดิ เมทาคริเลต

• 2558 - 2560 กรรมการบริหาร    
   บรษัิท ไทยโพลีอะครลิคิ จ�ากดั (มหาชน)

• 2556 - 2559 ผู้จัดการทั่วไป    
   บริษัท ลูไซท์ อินเตอร์เนชั่นแนล   
   สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิารในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่

• ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น

• ผู้จัดการบริหารงานทั่วไป 
 บริษัท ซาอุดิ เมทาคริเลต

• กรรมการ 
 บริษัท เอเชียติ๊ก อะคริลิค จ�ากัด

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัท

• ไม่มี

ดร. เบนจามิน เจมส์ แฮร์รีส อำยุ 55 ปี

ต�ำแหน่ง  ประธำนกรรมกำร
วันเข้ำรับต�ำแหน่ง 9 พฤศจิกำยน 2560

ประวัติคณะกรรมการ
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คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ      
หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบบัญชี  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

•  Company Secretary Program (CSP) 811/2560

คุณสมบัติทางวิชาชีพ

• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร

• ไม่มี

นายรักชัย สกุลธีระ อำยุ 60 ปี

ต�ำแหน่ง  กรรมกำรบริหำร
 กรรมกำรผู้จัดกำร
 เลขำนุกำรบริษัท
วันเข้ำรับต�ำแหน่ง  13 สิงหำคม 2558  กรรมกำรบริหำร
 1 มกรำคม 2563 กรรมกำรผู้จัดกำร 
 11 พฤศจิกำยน 2559 เลขำนุกำรบริษัท
  

ประสบการณ์ในการท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

• 2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร  
   บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ�ากัด (มหาชน)

•  2563 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ    
   บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ�ากัด (มหาชน)

• 2559 - ปัจจุบัน  เลขานุการบริษัท    
   บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ�ากัด (มหาชน)

• 2558 - 2562    กรรมการฝ่ายบัญชีและการเงิน 
   บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ�ากัด (มหาชน)

• 2557 - 2558  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  
   บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิารในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่

• ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น

• กรรมการ 
 บริษัท เอเชียติ๊ก อะคริลิค จ�ากัด

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัท

• ไม่มี
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คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเซไก โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

การอบรมหลักสูตรกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

• ไม่มี

คุณสมบัติทางวิชาชีพ

• ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร

• ไม่มี

ประสบการณ์ในการท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

• 2562 - ปัจจุบัน   กรรมการบริหาร    
    บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ�ากัด  
    (มหาชน)

• 2562 - ปัจจุบัน   ประธานบริษัท    
    บริษัท ไดอะโพลีอะคริเลต  
    (ประเทศไทย)

• 2560 - 2562   ผู้จัดการบริษัท    
    บริษัท มิตซูบิชิ เคมีคอล จ�ากัด

• 2557 - 2560   ผู้อ�านวยการบริษัท   
    บริษัท มิตซูบิชิเรยอน จ�ากัด

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิารในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่

• ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น

• ประธานบริษัท 
 บริษัท ไดอะโพลีอะคริเลต (ประเทศไทย) จ�ากัด

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัท

• ไม่มี

นายชินยะ ยาโนะ อำยุ 54 ปี

ต�ำแหน่ง  กรรมกำรบริหำร
วันเข้ำรับต�ำแหน่ง 14 พฤศจิกำยน 2562

26
รายงานประจำาปี 2563
บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จํากัด (มหาชน)



คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยริกเคียว โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

การอบรมหลักสูตรกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

• ไม่มี

คุณสมบัติทางวิชาชีพ

• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งสหรัฐอเมริกา (ปี 2551)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร

• ไม่มี

ประสบการณ์ในการท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

• 2562 - ปัจจุบัน   กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร  
    กรรมการสรรหาและ 
    ก�าหนดค่าตอบแทน  
    บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ�ากัด  
    (มหาชน)   

•  2560 - ปัจจุบัน   รองผู้จัดการทั่วไป 
    ฝ่ายวางแผนด้านเมทลิ เมทาครเิลต  
    บริษัท มิตซูบิชิ เคมีคอล จ�ากัด  
    ส�านักงานใหญ่

นายได โอยามะ อำยุ 52 ปี

ต�ำแหน่ง  กรรมกำรที่ไม่ใช่กรรมกำรบริหำร
 กรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน
วันเข้ำรับต�ำแหน่ง 24 เมษำยน 2562

• 2558 - 2560  ผู้อ�านวยการ ฝ่ายวางแผน  
   ด้านเมทิล เมทาคริเลต   
   บริษัท มิตซูบิชิ เรยอน จ�ากัด  
   ส�านักงานใหญ่ 

• 2557 - 2558  ผู้อ�านวยการแผนกวางแผน 
   บริษัท มิตซูบิชิ เรยอน จ�ากัด  
   ส�านักงานใหญ่ 

• 2556 - 2557  ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงิน   
   บรษัิท ลไูซท์ อนิเตอร์เนชัน่แนล ยเูค จ�ากดั  
   เซาแทมป์ตัน สหราชอาณาจักร

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิารในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่

• ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น

• กรรมการ  
 1. บริษัท ซาอุ เมทาคริเลต จ�ากัด 
 2. ลูไซท์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลโค ลิมิเตด 
 3. ลูไซท์ อินเตอร์เนชันแนล ยูเค โอเวอร์ซี โฮลโค 1 ลิมิเตด 
 4. ลูไซท์ อินเตอร์เนชั่นแนล ฟินโค ลิมิเตด

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัท

• ไม่มี
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ปริญญาโท  สาขาบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยแฮเรียต-วัตต์ เอดินเบิร์จ สหราชอาณาจักร

การอบรมหลักสูตรกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

• Director Accreditation Program (DAP) 158/2562

คุณสมบัติทางวิชาชีพ

• ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร

• ไม่มี

ประสบการณ์ในการท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

• 2562 - ปัจจุบัน   กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร  
    บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ�ากัด  
    (มหาชน)

•  2563 - ปัจจุบัน   กรรมการผู้จัดการ   
    บริษัท ซานตาเฟ รีโลเคชั่น  
    (เอเชียใต้)

• 2561 - ปัจจุบัน   ผู้จัดการทั่วไประดับประเทศ  
    บริษัท ซานตาเฟ รีโลเคชั่น  
    (ประเทศไทย)

• 2560 - 2561   ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายการขายและ 
    การตลาด  
    บริษัท ซานตาเฟ รีโลเคชั่น  
    (ประเทศไทย)

• 2559 - 2560   ผู้อ�านวยการฝ่ายขาย   
    บริษัท ซานตาเฟ รีโลเคชั่น  
    (ประเทศไทย)

• 2556 - 2559   ผู้จัดการฝ่ายขาย    
    บริษัท ซานตาเฟ รีโลเคชั่น  
    (ประเทศไทย)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิารในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่

• ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น

• ประธานบริษัท 
 1. ซานตาเฟ รีโลเคชั่น ประเทศไทย 
 2. ซานตาเฟ เอ็นเตอไพรส์ 
 3. ซานตาเฟ เซอร์วิส

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัท

• ไม่มี

นายอดัม โจนาธาน สโลน อำยุ 35 ปี

ต�ำแหน่ง  กรรมกำรที่ไม่ใช่กรรมกำรบริหำร
วันเข้ำรับต�ำแหน่ง 21 มีนำคม 2562
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ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 
สถาบันพัฒนาการจัดการนานาชาติ (ไอเอ็มดี) 
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

การอบรมหลักสูตรกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

• ไม่มี

คุณสมบัติทางวิชาชีพ

• ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร

• ไม่มี

ประสบการณ์ในการท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

• 2562 - ปัจจุบัน กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร   
   บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ�ากัด (มหาชน)

• 2562 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารและ 
   กรรมการบริษัท    
   บรษัิท อเีอซ ีอนิเวส (เอเอส) โคเปนเฮเกน  
   ประเทศเดนมาร์ก

• 2558 - 2562  ประธานกรรมการบริหารในกลุ่มบริษัท  
   ซานตาเฟ กรุ๊ป เอเอส (ประเทศอังฤษ)

นายมาร์ติน เทย์เซ่น อำยุ 49 ปี

ต�ำแหน่ง  กรรมกำรที่ไม่ใช่กรรมกำรบริหำร
วันเข้ำรับต�ำแหน่ง 14 พฤศจิกำยน 2562

• 2558   ประธานกรรมการบริหาร 
   บริษัท อีเอซี (เอเอส) 
   บริษัท ซานตาเฟ รีโลเคชั่น 
   (ประเทศอังกฤษ)

• 2555 - 2557  กรรมการผู้จัดการ    
   บริษัท ชีวา โลจิสติก (ประเทศจีน)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิารในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่

• บริษัท อีเอซี อินเวส (เอเอส) โคเปนเฮเกน 
 ประเทศเดนมาร์ก

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น

• ประธานคณะกรรมการ 
 1. บริษัท อี๊สต์เอเชียติ๊ก ประเทศไทย 
 2. บริษัท อี๊สต์เอเชียติ๊ก ประเทศจีน 
 3. บริษัท เอเชียติ๊ก อะคริลิค จ�ากัด

• กรรมการ 
 บริษัท ปักกิ่ง ตงจือเหมิน อพาร์ทเมนท์ จ�ากัด

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัท

• ไม่มี
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ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการพัฒนา) 
คณะรัฐประศาสนศาสตร์  
สถาบนับณัฑติพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA)

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (กฎหมายธุรกิจ) มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

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

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

• Advanced Audit Committee Program (AACP)  
 17/2557

• Director Certification Program (DCP) 130/2553

คุณสมบัติทางวิชาชีพ

• ใบอนุญาตให้เป็นทนายเลขที่ 18024/2529

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร

• ไม่มี

ประสบการณ์ในการท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

• 2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบและ 
   กรรมการอิสระ 
   บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ�ากัด (มหาชน)

• 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ     
   บริษัท ฮิวแมนิก้า จ�ากัด (มหาชน)

• 2547 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ    
   บรษิทั ส�านกังานกฎหมายสากล ธรีคปุต์ จ�ากดั

• 2557 - 2561 ประธานกรรมการตรวจสอบและ 
   กรรมการอิสระ  บริษัท ทีโอที จ�ากัด  
   (มหาชน)

• 2556 - 2557  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  
   บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิารในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่

• กรรมการ 
 บริษัท ฮิวแมนิก้า จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น

• กรรมการผู้จัดการ 
 บริษัท ส�านักงานกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จ�ากัด

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัท

• ไม่มี

ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ อำยุ 58 ปี

ต�ำแหน่ง  กรรมกำรอิสระ
 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
วันเข้ำรับต�ำแหน่ง 26 เมษำยน 2559
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ประกาศนียบัตร หลักสูตรเต็มเวลาของอีเอซี  
สาขาบริหารธุรกิจ

การจัดการ การเงิน กลยุทธ์ และการตลาด 
สถาบันพัฒนาการจัดการนานาชาติ (ไอเอ็มดี) 
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

การอบรมหลักสูตรกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

• Director Certification Program (DCP) 256/2561

• Director Accreditation Program (DAP) 125/2559

คุณสมบัติทางวิชาชีพ

• ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร

• ไม่มี

นายแจน แดม ปีเดอร์เซ่น อำยุ 68 ปี

ต�ำแหน่ง  กรรมกำรอิสระ
 กรรมกำรตรวจสอบ
 ประธำนกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน
วันเข้ำรับต�ำแหน่ง 24 เมษำยน 2558

ประสบการณ์ในการท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

• 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนด 
   ค่าตอบแทน 
   บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ�ากัด (มหาชน)

• 2558 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  
   บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ�ากัด (มหาชน)

• 2556 - ปัจจุบัน กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร   
   บริษัท เบอร์ลี่ เอเชียติ๊ก โซดา จ�ากัด

• 2556 - 2558  กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร   
   บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิารในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่

• ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น

• กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร 
 บริษัท เบอร์ลี่ เอเชียติ๊ก โซดา จ�ากัด

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัท

• ไม่มี

31



คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาโท บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 
มหาวิทยาลัยจอร์จ วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต  
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ เกียรตินิยมอันดับ 2    
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

การอบรมหลักสูตรกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

• Director Accreditation Program (DAP) 151/2561

คุณสมบัติทางวิชาชีพ

• ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร

• ไม่มี

ประสบการณ์ในการท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

• 2562 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและ 
   กรรมการอิสระ 
   กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
   บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ�ากัด (มหาชน)

• 2561 - ปัจจุบัน อุปนายก (คนที่1)  
   สมาคมการค้าผู้ผลิตเอทานอลไทย

• 2557 - ปัจจุบัน  กรรมการผู้จัดการ    
   บริษัท ไทยกาญจนบุรี เพาเวอร์ 2 จ�ากัด

• 2553 - ปัจจุบัน  ประธานคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร 
   ฝ่ายการเงิน 
   บริษัท น�้าตาลไทยอุดรธานี จ�ากัด

• 2546 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ 
   บริษัท ไทย ชูการ์ มิลล์ กรุ๊ป จ�ากัด

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิารในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่

• ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น

• ประธานคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน   
 บริษัท น�้าตาลไทยอุดรธานี จ�ากัด

•  กรรมการผู้จัดการ      
 บริษัท ไทยชูการ์ มิลล์ กรุ๊ป จ�ากัด

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัท

• ไม่มี

นายเจษฎา ว่องวัฒนะสิน อำยุ 50 ปี

ต�ำแหน่ง  กรรมกำรอิสระ 
 กรรมกำรตรวจสอบ 
 กรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน
วันเข้ำรับต�ำแหน่ง 22 กุมภำพันธ์ 2562
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ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจพิจารณาก�าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอ�านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท โดยกรรมการ 
ผูม้อี�านาจลงลายมือชือ่ผกูพนับรษิทั คือ “นายเบนจามนิ เจมส์ แฮร์รสิ นายชนิยะ ยาโนะ และนายรกัชยั สกลุธรีะ” กรรมการสองในสาม
ท่านนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�าคัญของบริษัท ภายใต้ข้อบังคับของบริษัท และบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน
จ�ากัด คณะกรรมการมีอ�านาจกระท�าการใดๆ ภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ของบริษัท คือ
 1. เป็นโจทก์ร้องทุกข์ ด�าเนินการตามกระบวนพิจารณาใดๆ ในนามบริษัท ประนีประนอมยอมความ หรือ มอบข้อพิพาทใดๆ 
  ให้อนุญาโตตุลาการ
 2. ซื้อ จัดหา รับ เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจน 
  ดอกผลของทรัพย์สินนั้น
 3. ขาย โอน จ�านอง จ�าน�า แลกเปลี่ยน และจ�าหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
 4. กู้ยืมเงิน ค�้าประกัน ออก โอน รับ อาวัล และสลักหลังตั๋วหรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น
 5. ขอให้ปล่อยชั่วคราวกรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้าง ที่ถูกด�าเนินคดีอาญาในข้อหาเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัท
 6. ถือหุ้น จัดการบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชน และกระท�าธุรกิจเฉพาะอย่างร่วมกันกับบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชน
 7. การกระท�าอื่นใดที่บุคคลธรรมดาอาจกระท�าได้ เว้นแต่โดยสภาพแห่งการกระท�านั้นจะพึงกระท�าได้ แต่เฉพาะบุคคลธรรมดา 
  เท่านั้น ทั้งนี้ภายใต้ขอบเขตวัตถุประสงค์ของบริษัท
 8. จัดให้มีข้อมูลทางการเงิน รายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายในให้มีความถูกต้องและเพียงพอ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

 1. ก�าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย กลยุทธ์แผนงานการด�าเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงมีการทบทวนวิสัยทัศน์ กลยุทธ ์
  แผนงานการด�าเนินธุรกิจ ในแต่ละปี ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจถึงผลการด�าเนินงานที่ดี
 2. ท�าหน้าที่ภายใต้วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ / หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท 
  ทุกประการและคอยดูแลให้ฝ่ายบริหารท�าตามแผนงานที่ก�าหนด
 3. ค�านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยก�าหนดนโยบายห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานประกอบธุรกิจท่ีแข่งขัน 
  กับบริษัทและท�าหน้าที่ก�ากับดูแลกิจการให้มีด�าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
  ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท หรือกระท�าการใดๆ ที่มีความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท
 4. ก�าหนดให้ในการลงมติในท่ีประชุม จะต้องมีองค์ประชุมขั้นต�่าของกรรมการมากกว่า 2 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการท้ังหมด 
  เข้าร่วมประชุม
 5. จัดให้มีการประเมินผลงานคณะกรรมการแบบรายคณะ เพื่อน�าไปพิจารณาปรับปรุงการท�างานให้มีประสิทธิภาพ
 6. ดูแลให้มีแผนการสืบทอด (Succession Plan) ต�าแหน่งผู้บริหารสูงสุดขององค์กร พร้อมแนวทางในการด�าเนินการ เช่น 
  มีการติดตามความคืบหน้าของผู้สืบทอด การพัฒนาความรู้ความสามารถ ความพร้อมในด้านต่างๆ ที่จ�าเป็นต่อการปฎิบัต ิ
  ในต�าแหน่งผู้บริหารสูงสุดตลอดจนการฝึกอบรมทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนด
ค่ำตอบแทน

คุณสมบัติ เป็นกรรมกำรอิสระ และคุณสมบัติเป็นไปตำม
หลักเกณฑ์ของประกำศคณะกรรมกำรตลำดทุน

เป็นกรรมกำรบริษัท และอย่ำงน้อย 
1 ท่ำนเป็นกรรมกำรอิสระ

แต่งตั้งโดย คณะกรรมกำรบริษัท

คณะกรรมการบริษัท
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โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จ�านวน 2 ชุดคือ คณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ทัง้นี ้บรษิทัมโีครงสร้างคณะกรรมการบรษิทัทีม่กีรรมการอสิระไม่น้อยกว่า 3 ท่าน และ
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ�านวนกรรมการท้ังหมดของบริษัท โดยกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบทุกท่านเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ของประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีจ�านวน 3 ท่านดังนี้
 1.  ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ   ประธานกรรมการตรวจสอบ
 2.  นายแจน แดม ปีเดอร์เซ่น   กรรมการตรวจสอบ
 3.  นายเจษฎา ว่องวัฒนะสิน   กรรมการตรวจสอบ
โดยมี นางสาวธัณย์จิรา คุณาธิปศรีตระกูล  เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

 1.  สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
 2.  สอบทานและให้ความเห็นเก่ียวกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในในเรื่องความเพียงพอ 
  เหมาะสมตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 3.  สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมาย 
  ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 4.  พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อท�าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอ 
  ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว
 5.  ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละครั้ง
 6.  สอบทานและก�ากบัดแูลรายการทีเ่กีย่วโยงกนั รายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนด 
  ของตลาดหลักทรัพย์
 7.  พิจารณาความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบภายใน และให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้ายถอดถอน และพิจารณาความดี 
  ความชอบของผู้ตรวจสอบภายใน
 8.  จดัท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบทีล่งนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษทั 
  รายงานดังกล่าวต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยต่อไปนี้
  8.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน
  8.2  ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
  8.3  ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์และ 
   กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  8.4  ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  8.5  ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  8.6  จ�านวนครั้งของการประชุม และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  8.7  ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบจากการปฏิบัติตาม กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
  8.8  รายงานที่เห็นว่าผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก 
   คณะกรรมการบริษัท
 9. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท�าซ่ึงอาจมีผลกระทบ 
  อย่างมนียัส�าคญัต่อฐานะการเงนิและผลการด�าเนนิงานของบริษทั ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบรษัิท  
  เพื่อด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
  9.1  รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  9.2  การทุจริต สิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่ส�าคัญในระบบควบคุมภายใน
  9.3  การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ หรือกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกับธรุกจิ 
   ของบริษัท
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หากคณะกรรมการบรษิทั หรอืผูบ้รหิารไม่ด�าเนนิการให้มกีารปรบัปรงุภายในเวลาทีก่�าหนดกรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึง่อาจรายงาน
ว่ามรีายการหรือการกระท�าตามข้อ 9.1, 9.2 และ 9.3 ต่อส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ หรอืตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย
 10. จัดให้มีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
 11. ในกรณีกรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระการด�ารงต�าแหน่ง กรรมการตรวจสอบควรแจ้งต่อบริษัทล่วงหน้าหนึ่งเดือน 
  พร้อมเหตุผล เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการท่านอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทน 
  บุคคลที่ลาออก
 12.  ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
 13. สอบทานนโยบายและก�ากับให้มีระบบสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิผล ให้ค�าปรึกษาและติดตาม 
  ให้มีการปฎิบัติตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่นตลอดจนรับเรื่องการแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน พิจารณาตรวจสอบ 
  ข้อเท็จจริง และเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อร่วมกันพิจารณาลงโทษหรือแก้ไขปัญหาดังกล่าว

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน มีจ�านวน 3 ท่านดังนี้
 1.  นายแจน แดม ปีเดอร์เซ่น   ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
 2.  นายได  โอยามะ   กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
 3.  นายเจษฎา  ว่องวัฒนะสิน   กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

 1.  ค้นหา คดักรอง และสรรหาผู้มคีณุสมบตัเิพือ่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอสิระ และเสนอต่อคณะกรรมการของบรษิทัเพือ่พจิารณาอนมุตัิ
 2.  คัดกรองผู้สมัครซึ่งเสนอโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่และเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 3.  ก�าหนดขั้นตอนและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ
 4.  น�าเสนอค่าตอบแทนของคณะกรรมการ (พร้อมความคิดเหน็) ตามทีไ่ด้สนบัสนนุโดยประธานกรรมการบรษิทัและกรรมการผูจ้ดัการ 
  ต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อพิจารณา ก่อนที่จะได้มีการอนุมัติอย่างเป็นทางการโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
 5.  ประธานกรรมการของบริษัทจะเสนอค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงภายใต้ค�าแนะน�าของคณะกรรมการสรรหาฯ
 6.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายโดยคณะกรรมการของบริษัท

เลขานุการบริษัท  

เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 
11 พฤศจิกายน 2560 ได้มีมติแต่งตั้งให้ นายรักชัย สกุลธีระ ซึ่งด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริหารทางด้านการเงินของบริษัท ท�าหน้าที่เป็น
เลขานุการบริษัท

คุณสมบัติของเลขานุการบริษัท

 1.  มีความรอบรู้และเข้าใจในธุรกิจของบริษัท
 2.  เข้าใจบทบาทหน้าที่ของเลขานุการบริษัท
 3.  มีความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย กฎระเบียบของส�านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 4.  ไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตัวจากโอกาสทางธุรกิจของบริษัท รวมทั้งเก็บรักษาความลับของบริษัทเป็นอย่างดี
 5.  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
 6.  มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

35



หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

 1. จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น
 2.  จัดการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลและประสานงานให้มีการปฏิบัต ิ
  ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติท่ีประชุมคณะกรรมการ มติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบอ่ืน 
  ที่เกี่ยวข้อง
 3.  ดูแลการแต่งตั้ง การเปลี่ยนแปลงวาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการ และจดทะเบียนการเปล่ียนแปลงกรรมการต่อเจ้าหน้าท่ี 
  ที่เกี่ยวข้อง
 4.  จัดท�าและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
  (ก) ทะเบียนกรรมการ
  (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจ�าปีของบริษัท
  (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 5.  ด�าเนินการให้กรรมการและผู้บริหารจัดท�ารายงานการมีส่วนได้เสียตามที่กฎหมายก�าหนด
 6.  เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
 7.  จัดส่งส�าเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันท�าการ 
  นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
 8.  ด�าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนประกาศก�าหนด

โครงสร้างองค์กร

กรรมการผู้จัดการ

ผู้จัดกำร
ฝ่ำยพำณิชย์

ผู้จัดกำร
ฝ่ำยขำยและผลิตภัณฑ์

ผู้จัดกำร
ฝ่ำยผลิตคำสติ้ง

ผู้จัดกำร
ฝ่ำยคลังสินค้ำ

และจัดส่ง

ผู้จัดกำรธุรกำร
ฝ่ำยขำยในประเทศ

ผู้จัดกำร
ฝ่ำยผลิตเอ็กซ์ทรูชั่น

ผู้จัดกำร
ฝ่ำยวิจัยและเทคนิค

ผู้จัดกำร
ฝ่ำยขำยต่ำงประเทศ

ผู้จัดกำร
วิศวกรรม

ผู้จัดกำร
เทคนิคอล เซ็นเตอร์

ผู้จัดกำร
ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล

และกฎหมำย

ผู้จัดกำร
ฝ่ำยโลจิสติคส์

ผู้จัดกำร
ฝ่ำยโรงงำน

ผู้จัดกำร
บัญชีและกำรเงิน

ผู้จัดกำร
ฝ่ำยควำมปลอดภัย

และระบบงำน

เลขานุการ
กรรมการผู้จัดการ

ผู้ตรวจสอบภายใน
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะผู้บริหารมีจ�านวน 18 ท่านดังนี้

คณะผู้บริหาร

 1. นายรักชัย   สกุลธีระ    กรรมการผู้จัดการ
 2. นายวิวัฒน์  หอมละออ   ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน
 3. นายธนวัฒน์  กุลประเสริฐรัตน์   ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล/กฎหมาย
 4. นายธเนตร  ข�าเชิดชูไชย   ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติคส์
 5. นายอภิชัย  ศรีมหันต์   ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัยฯ และระบบงาน
 6. นายสรชัย  วิบูลชุติกุล  ผู้จัดการฝ่ายพาณิชย์
 7.  นางสาวสุรวดี  ลีทวีกุล    ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
 8.   นายโยทิน   ธ�ารงเสาวภาคย์   ผู้จัดการฝ่ายผลิตคาสติ้ง
 9.  นายไพรัช   ข�าดี    ผู้จัดการฝ่ายผลิตเอ็กซ์ทรูชั่น
 10. นายพงศ์ธร  ชื่นเจริญ    ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
 11.  นางหนึ่งฤทัย  บุญเพ็ชร    ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและเทคนิค
 12. นายวิทยา   มงคลขจิต   ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคอลเซ็นเตอร์
 13. นายอุดมศักดิ์  เทียนจันทร์   ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง
 14. นายพงศ์สันต์  อัศวะศิริจินดา   ผู้จัดการฝ่ายขายและผลิตภัณฑ์
 15.  นางสาวจันจิรา  ทุมสอน    ผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ
 16. นางสมปอง  อัศวะศิริจินดา   ผู้จัดการธุรการขายในประเทศ
 17.  นางสาวธัณย์จิรา  คุณาธิปศรีตระกูล   ผู้ตรวจสอบภายใน
 18. นางสาวอินทิพร  ตัณฑ์อ�าไพ  เลขานุการกรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการ

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทไทยโพลีอะคริลิค จ�ากัด (มหาชน) โดยค�าแนะน�าจากคณะกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายรักชัย สกุลธีระ ด�ารงต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ
 1.  พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน เลิกจ้างหรืออนุมัติการลาออกของพนักงานทุกระดับ
 2.  พิจารณาผลตอบแทนพนกังานซ่ึงรวมถงึเงินเดอืน โบนสั และผลประโยชน์อืน่ รวมถงึการปรบัผลตอบแทนประจ�าปีของพนกังาทกุระดับ
 3.  พิจารณาอนุมัติก�าหนดและเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทางการค้าตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
 4.  พิจารณาอนุมัติการซื้อสินทรัพย์ถาวรในวงเงิน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
 5.  พิจารณา ด�าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานท่ัวไปของบริษัท แต่ไม่รวมถึงการด�าเนินการที่เกี่ยวกับการได้มาและ 
  จ�าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ของบริษัทและรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยการด�าเนินการในเรื่องดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศ 
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การสรรหาผู้บริหาร
เป็นไปตามอ�านาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น

ค่าตอบแทนผู้บริหารและพนักงาน
ค่าตอบแทนผู้บริหาร

 •  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

  ในปี 2563 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินแก่ผู้บริหาร รายละเอียดดังนี้

 ค่าตอบแทนผู้บริหาร                                                                                                     บาท

 เงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่น 34,162,016.50

 เงินสมทบเข้ากองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 1,655,729.00

 รวม   35,817,745.50
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 •  ค่าตอบแทนอื่น

  ไม่มี

ค่าตอบแทนพนักงานที่เป็นตัวเงิน

 ค่าตอบแทนพนักงาน                                                                                                     บาท

 เงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่น 80,065,624.40
 เงินสมทบเข้ากองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ   2,839,027.25
 รวม   82,904,651.65

นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินแล้ว บริษัทยังให้สวัสดิการและผลประโยชน์ที่ดีแก่พนักงานทุกคน รวมถึงจัดให้มีสถานที่ท�างานที่มี
ความปลอดภยั มรีะบบอาชวีอนามยัทีด่ ีมปีระกนัสขุภาพและการพฒันาทกัษะ นอกจากนีบ้รษัิทยงัเป็นสมาชกิของสมาคมการจดัการบคุคล
แห่งประเทศไทย (PMAT) และเข้าร่วมส�ารวจค่าจ้างเป็นประจ�าทุกปี เพ่ือให้แน่ใจว่าค่าตอบแทนในแต่ละต�าแหน่งและระดับต่างๆ  
มีความเหมาะสมแข่งขันได้เมื่อเทียบกับอัตราค่าตอบแทนในตลาด

บริษัทได้ก�าหนดให้มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับหน่วยงานและระดับตัวบุคคล โดยเร่ิมตั้งแต่การก�าหนดมาตรฐาน หรือ 
เป้าหมายการท�างาน เพื่อการติดตามความคืบหน้าการพัฒนา และการประเมินผลเทียบกับตัวชี้วัดรายบุคคลเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบริหาร
ผลการปฏิบัติงานของบุคคลากร หน่วยงานและองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อยู่บนพื้นฐานของความน่าเชื่อถือถูกต้องเป็นธรรมและ
สร้างแรงจูงใจในการท�างานให้กับผู้ปฏิบัติงาน

นโยบายพัฒนาบุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  บริษัทมีพนักงาน (รวมผู้บริหาร) จ�านวนทั้งสิ้น 313 คน  แบ่งออกเป็น

 สายงานส�านักงาน 69 คน สายงานผลิต 244 คน รวม 313  คน

บรษิทัมนีโยบายการพฒันาพนกังานและให้ความส�าคญักบัพนกังานทกุคนถือว่าพนกังานเป็นสนิทรพัย์ทีม่คุีณค่าของบรษิทั บรษิทัสนบัสนนุ
และมีแผนพัฒนาให้พนักงานทุกคนมีความรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและสามารถน�ามาพัฒนาปรับใช้กับ 
การท�างานให้ดีและยั่งยืน ท้ังน้ี นโยบายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายคุณภาพท่ีว่า “บริษัทจะจัดการฝึกอบรมอย่างต่อเน่ืองให้กับ
พนกังานทกุท่าน เพือ่ให้ตระหนกัในการมส่ีวนรบัผดิชอบในการปรบัปรงุคณุภาพสนิค้าและบรกิารตอบสนองความพงึพอใจของลกูค้า” 
โดยก�าหนดเป็นนโยบายและแผนฝึกอบรมประจ�าปี โดยการอบรมจะครอบคลุมถึงการฝึกอบรมตามแผน การทบทวนด้านความปลอดภัย
ในการท�างาน การเปลี่ยนแปลงกรรมวิธีหรือเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ การเพิ่มความสามารถในการท�างานให้กับบุคลากรและการพัฒนา
บุคลากร เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาองค์กรและอื่นๆ 

ในปี 2563  บรษิทัได้จดัอบรมพนกังานเป็นจ�านวน 1,509.50 ชม. และมีค่าใช้จ่ายจากการอบรมและสมัมนาเป็นจ�านวนเงนิ 320,381 บาท  
ตามรายละเอียดดังนี้

 หัวข้อฝึกอบรม                                      ชั่วโมงฝึกอบรมโดยวิทยากร

 การบริหารและจัดการ 80.50
 ด้านกระบวนการและวิธีการท�างาน 1,242.50
 ด้านความปลอดภัยและใบอนุญาต   186.50
 รวม   1,509.50

ในปี 2563 จ�านวนชั่วโมงรับการอบรมของพนักงานรวม เป็นจ�านวน  9,172.50 ชม.

ประเภท   ชั่วโมงรับการฝึกอบรม

 พนักงานชาย 8,078.50
 พนักงานหญิง 1,094.00

ข้อพิพาทด้านแรงงาน
บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงจ�านวนพนักงานอย่างมีนัยส�าคัญ หรือมีข้อพิพาทด้านแรงงานที่ส�าคัญในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
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การก�ากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ�ากัด (มหาชน) มีหน้าที่ด�าเนินธุรกิจให้เป็นไปในทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ต่อผู้ถือหุ้น รวมถึงสร้างความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มีคุณภาพเพื่อ 
ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

คณะกรรมการบริษัทได้ใช้หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และได้น�าค�าแนะน�าภายใต้หลักปฎิบัติส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 
ที่ออกโดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) โดยแนวทางประกอบด้วยหลักปฎิบัติ  
8 ข้อส�าหรับกรรมการ มาเป็นแนวทางในการปฎิบัติ เพื่อเป็นบรรทัดฐานในการควบคุมการบริหารจัดการธุรกิจให้มีความโปร่งใส
และเป็นธรรม เพ่ือผลประโยชน์ร่วมกนัของผูถ้อืหุ้นของบรษัิท ผูม้ส่ีวนได้เสยีรวมท้ังสงัคมและชุมชนท่ีบรษิทัด�าเนนิกิจการอยู ่ได้แก่
 1. ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น�าที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
 2. ก�าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
 3. เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
 4. สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
 5. ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
 6. ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
 7. รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
 8. สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

ทัง้นี ้บรษิทัได้เผยแพร่คูม่อืการก�ากบัดแูลกจิการ จรรยาบรรณในการท�างาน และนโยบายการต่อต้านการทุจรติบนเวบ็ไซด์ของบรษิทัแล้ว 
โดยในปี 2563 บรษิทัสามารถปฏบิตัติามหลกัการก�ากบัดแูลกิจการของ กลต ครบถ้วนทกุหลกัการ

สรุปสาระส�าคัญของการด�าเนินการด้านการก�ากับดูแลกิจการเป็นดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

สิทธิของผู้ถือหุ้นครอบคลุมสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ ทั้งในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษัท เช่น สิทธิในการ 
ซื้อ ขาย โอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการที่จะได้รับเงินปันผล สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็นหรือ
ต้ังค�าถามใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงสิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องส�าคัญของบริษัท เช่น การเลือกตั้งกรรมการและ 
การเสนอแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น และรับทราบผลการประชุม

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บรษิทัปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ทกุรายโดยเท่าเทียมกนั  ไม่ว่าจะเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูถ้อืหุน้รายย่อย  ผูล้งทนุทัว่ไป  ผูล้งทุนสถาบนั
ทั้งจากในประเทศหรือต่างประเทศ ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิพื้นฐานในฐานะผู้ถือหุ้นเท่าเทียมกัน โดยไม่ขึ้นกับเพศ อายุ เชื้อชาติ 
สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อหรือฐานะทางสังคม

3. การคํานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บริษัทด�าเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยมุ่งหวังให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกัน ด้วยเหตุนี้บริษัท 
จึงค�านึงอยู่เสมอว่าการบริหารจัดการและการด�าเนินงานใดๆ ของบริษัทจะต้องไม่สร้างความเสียหายหรือส่งผลกระทบต่อสิทธิ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

การเปิดเผยข้อมูลเป็นดชันวัีดความโปร่งใสในการด�าเนนิการท่ีส�าคญัเป็นปัจจยัส�าคญัในการสร้างความเชือ่ม่ันให้กบันกัลงทนุและ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทจึงให้ความส�าคัญกับการเปิดเผยข้อมูลท่ีถูกต้องแม่นย�า และสร้างช่องทางการเปิดเผยข้อมูล 
ที่หลากหลายเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย
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5.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการตระหนักถึงความรับผิดชอบและบทบาทในการก�าหนดนโยบายและทิศทางด�าเนินงานของบริษัทให้เป็นไป 
ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีการก�ากับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการ 
ด�าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
ให้แก่กิจการและให้ความมั่นคงแก่ผู้ถือหุ้นบนพื้นฐานของหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี โดยคณะกรรมการได้ติดตามดูแล 
ให้มีการน�ากลยุทธ์ไปบริหารกิจการให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทท่ีมีต่อบริษัทและ 
ผู้ถือหุ้นจึงมีความส�าคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการมีบทบาทอย่างมากต่อการก�ากับดูแลกิจการที่ดีจึงประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ  
เป็นผู้มีภาวะผู้น�า มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ด้านต่างๆ อย่างเหมาะสม มีความซื่อสัตย์สุจริตและ 
มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม

แนวทางปฏิบัติ

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

 1.1 การประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทก�าหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุด 
  รอบปีบัญชี ในกรณีที่มีความจ�าเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ อันได้แก่เรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้อง 
  กับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเป็นเร่ืองท่ีต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามเงื่อนไขกฎเกณฑ์หรือกฎหมายต่างๆ    
  บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป ในปี 2563 ไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในระหว่างปี 

 1.2  ในปี 2563 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันท่ี 21 กรกฏาคม 2563 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว  
  ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบ�าหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร  

 1.3 บริษทัตระหนกัถงึความส�าคัญของการปกป้องสทิธแิละการอ�านวยความสะดวกในการใช้สทิธขิองผูถื้อหุ้นจงึได้ก�าหนด 
  นโยบาย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติโดยเท่าเทียมกันและเป็นไปด้วยความยุติธรรม ดังนี้

  1)  การสนับสนุนให้มีการใช้สิทธิ

     สนับสนุนผู้ถือหุ้นทุกคนในการใช้สิทธิโดยเท่าเทียมกัน

     ผู้ถือหุ้นทุกคนได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
     ต่อคณะกรรมการ

  2)  การอ�านวยความสะดวกในการเข้าร่วมและลงคะแนนเสียงในการประชุม

  3)  บรษิทัสนับสนุนการมส่ีวนร่วมของผูถื้อหุน้ในการตดัสนิใจในเรือ่งส�าคญั รวมถงึการลงคะแนน เสยีงในการประชุม 
    สามัญผู้ถือหุ้น โดยทุกมติจะได้รับการลงคะแนนออกเสียง

  4)  การบอกกล่าวเชิญประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า
    บริษทัด�าเนนิการบอกกล่าวเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ล่วงหน้า รวมทัง้เปิดเผยข้อมลูส�าคญั ขอบเขตและขัน้ตอน 
    ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม รวมถึงขั้นตอนการลงคะแนนเสียงส�าหรับแต่ละมติอย่างครบถ้วนทั้งนี้ บริษัท 
    จะด�าเนนิการเพือ่ให้มัน่ใจว่าข้อมลูทัง้หมดทีเ่กีย่วข้องกบัการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้จะถกูจดัส่งให้ผูถ้อืหุน้ทกุคน 
    ล่วงหน้า 21 วัน (แต่ต้องไม่น้อยกว่า 7 วัน) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลก่อนเข้าประชุม   
    พร้อมกับแจ้งประกาศข้อมูลข้างต้นในเว็บไซต์ของบริษัทก่อนการส่งแจ้งเชิญประชุม  

  5)  การเปิดโอกาสให้ผูู้ถือหุ้นถามค�าถามและแสดงความคิดเห็นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

  6)  ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุ้นทกุคร้ัง บรษิทัจะเปิดโอกาสให้ผูเ้ข้าร่วมประชุมทุกรายถามค�าถาม แสดงความคดิเหน็ 
    และน�าเสนอข้อเสนอแนะต่างๆ  

 1.4 การเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น
  บริษัทจะด�าเนินการจัดส่งรายงานสรุปผลการลงมติตามท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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  ภายในวนัเดยีวกันหลงัจากเสรจ็สิน้การประชมุ และจดัส่งรายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ (โดยแยกวาระชดัเจน) โดยระบ ุ
  จ�านวนกรรมการที่เข้าประชุม / ลาประชุม ข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและข้อชี้แจงของคณะกรรมการ รวมถึงผลการ 
  นับคะแนนในแต่ละวาระให้แก่ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ภายในก�าหนด 14 วนั และน�าส่งให้กระทรวงพาณชิย์ 
  ภายในก�าหนด 30 วนัหลงัจากการเสรจ็สิน้การประชุม นอกจากนีบ้รษัิทจะเผยแพร่รายงานการประชุมบนเวบ็ไซต์ของบริษทั

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

บริษัทฯ ได้ก�าหนดให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้น
ที่เป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นที่มิได้เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยหรือต่างด้าว ดังนี้

 2.1  การเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ

   เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีส่วนในการก�ากับดูแลบริษัท บริษัทได้ก�าหนดหลักเกณฑ์ รวมทั้งขั้นตอนให้ผู้ถือหุ้น 
   ส่วนน้อยเสนอวาระ และชื่อบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อบริษัทล่วงหน้า

   บริษัทจะด�าเนินการแจ้งหลักเกณฑ์ข้างต้นบนเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงแจ้งข่าวประกาศให้ทราบในเว็บไซต ์
   ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 2.2 การอ�านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น
    เน่ืองด้วยผูถ้อืหุน้ส่วนใหญ่ทีม่าเข้าร่วมการประชมุผู้ถอืหุน้เป็นคนไทย ดงัน้ันจงึใช้ภาษาไทยในการด�าเนนิการประชุม 
  อย่างไรก็ตามบริษัทได้จัดท�าเว็บไซต์ของบริษัทเป็น  2 ภาษา

 2.3  การมอบฉันทะ
  เพ่ือรักษาสิทธิให้ผู ้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่น 
  หรือกรรมการอิสระของบริษัทท่านใดท่านหนึ่งจากกรรมการอิสระท่ีเข้าร่วมประชุมท้ังหมด ซ่ึงบริษัทจะระบุรายชื่อ 
  ไว้ในหนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีกระทรวงพาณิชย์ก�าหนดเพื่อให้สามารถเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงมติ 
  แทนผู้ถือหุ้นได้โดยไม่มีเงื่อนไข กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กับผู้อื่น บริษัทจะให้สิทธิและปฏิบัติต่อผู้รับมอบฉันทะ 
  เสมือนเป็นผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะแสดงแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะและรายละเอียดขั้นตอนต่างๆ บนเว็บไซต์ของ 
  บริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน ทั้งนี้ ผู ้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทั้งทางโทรศัพท์หรือ 
  ช่องทางอื่นๆ ของบริษัท เช่น เว็บไซต์อีเมล เป็นต้น

3. การคํานึงถึงบทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

 
• • ผู้ถือหุ้น

 บทบาทหน้าทีข่องบรษัิท คือ ด�าเนินธรุกจิให้เกดิก�าไรอย่างยัง่ยนืโดยตัง้มัน่อยูบ่นหลกัการก�ากบัดแูลกจิการท่ีด ี(Corporate  
 Governance) ควบคู่ไปกับการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility) เพื่อให้นักลงทุน 
 มัน่ใจว่าบริษทัจะเป็นบรษิทัทีใ่ห้ผลตอบแทนทีด่แีละมคีวามยัง่ยนื นอกจากนี ้บรษิทัได้จดัช่องทางให้ผูถ้อืหุน้สามารถตดิต่อ  
 หรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจท�าให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.thaipolyacrylic.com)

 • พนักงาน
 บริษัทให้ความส�าคัญกับพนักงานทุกคนและถือว่าพนักงานเป็นสินทรัพย์ที่มีคุณค่าของบริษัท บริษัทสนับสนุนและมีแผน 
 พัฒนาให้พนักงานทุกคนมีความรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง และสามารถน�ามาพัฒนาปรับใช ้
 กับการท�างานให้ดีและยั่งยืน นอกจากนี้ บริษัทได้น�าเสนอสวัสดิการต่างๆ ที่ดีและมีประโยชน์ให้กับพนักงาน รวมถึง 
 การจัดสถานที่ท�างานที่มีความปลอดภัย และมีระบบอาชีวะอนามัยที่ดี การพัฒนาทักษะความรู้ต่างๆ บริษัทได้ก�าหนด 
 ให้มกีารวัดผลการปฏบิติังานและศกัยภาพของพนกังาน บรษิทัจะจ่ายผลตอบแทนแก่พนกังานอย่างเหมาะสมโดยค�านงึถงึ 
 ความรูค้วามสามารถทีเ่หมาะสม ตลอดจนการพจิารณาถงึอนาคตการงานของพนกังาน (career path) และ แผนทดแทน 
 ต�าแหน่งงานของบริษัทฯ (Succession Plan)

 ผลประโยชน์ของพนกังานแบ่งเป็น ผลประโยชน์ระยะสัน้ และ ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานและผลประโยชน์ 
 ระยะยาวอื่นของพนักงาน 
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 1. ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน   
  บรษัิทมนีโยบายพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่พนกังานและผูบ้รหิาร  ในการพจิารณาปรบัอตัราการจ้างงานให้กับพนกังาน   
  และผู้บริหารจะค�านึงถึง สภาพการท�างาน ความตั้งใจในการท�างานท่ีได้รับมอบหมายและหน้าท่ีความรับผิดชอบ   
  ความสามารถอืน่ๆ ผลประกอบการของบรษิทัและเปรยีบเทยีบกบัสภาพการแข่งขนัในตลาดเป็นต้น ในส่วนพจิารณา 
  โบนัสประจ�าปีน้ัน บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายทุกปี แต่ทั้งนี้จะน�าปัจจัยหลักเกณฑ์บางประการมาร่วมพิจารณา 
  ประกอบการอนุมัติ ได้แก่ ผลการด�าเนินงานประจ�าปีของบริษัทท้ังในส่วนด้านการเงินและในส่วนท่ีไม่เก่ียวข้อง 
  กับการเงิน ผลงานของพนักงานและทีมงาน ความทุ่มเทให้กับงานภายใต้ความรับผิดชอบ เป็นต้น 

 2. ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นๆ ของพนักงาน
  2.1 โครงการเงินสมทบ 
    บริษัทฯ และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงิน 
    ที่บริษัทฯ จ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน

  2.2 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน 
    บริษัทฯ มีภาระส�าหรับเงินชดเชยท่ีต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฏหมายแรงงาน และ 
    ตามโครงการผลตอบแทนพนักงานอื่นๆ ซึ่งบริษัทฯ ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน ์
    หลงัออกจากงานส�าหรบัพนกังาน นอกจากนัน้ บรษิทัฯ จดัให้มโีครงการผลประโยชน์ระยะยาวอืน่ของพนกังาน 
    ได้แก่ โครงการเงินรางวัลการปฏิบัติงานครบก�าหนดระยะเวลา

 • ลูกค้า
 บริษัทค�านึงถงึความพงึพอใจสงูสดุและความจงรกัภกัดใีนผลติภณัฑ์ของลกูค้าเป็นส�าคญั โดยน�าเสนอผลติภณัฑ์และบรกิาร 
 ที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับโลกในราคาท่ีเหมาะสม บริษัทให้ความส�าคัญกับความพึงพอใจของลูกค้าเนื่องจากลูกค้า 
 เป็นผู้ที่ซื้อสินค้าและบริการจากบริษัท โดยน�าเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพในราคาที่เป็นธรรมมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า  
 และมุง่มัน่พฒันาสนิค้าและให้บรกิารอย่างครบวงจร ปลอดภยั ใส่ใจในคณุภาพการบรกิารเพือ่ตอบสนองต่อความต้องการ 
 ของลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทน�าระบบการบริหารงานด้านคุณภาพ ความมั่นคงปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 
 มาใช้ในการด�าเนนิงาน เพือ่มุง่เน้นการบรหิารคณุภาพ และส่งมอบผลติภณัฑ์และบรกิารทีส่ร้างความพงึพอใจให้แก่ลกูค้า

 • คู่ค้า
 บริษัทให้ความส�าคัญกับคู่ค้าและปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยมีส่วนได้เสีย 
 ร่วมกันในการด�าเนินธุรกิจ ท�าให้เกิดความไว้วางใจ ความสัมพันธ์อันดี และการร่วมมือกันในการพัฒนาศักยภาพ    
 และการเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจ เพื่อการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจในระยะยาว คู่ค้าถือเป็นปัจจัยส�าคัญสู่ความส�าเร็จ 
 ทางธุรกิจโดยการช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน บริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัด   
 บริษัทให้ความส�าคัญกับกระบวนการจัดซื้อจัดหา โดยมีการก�าหนดขั้นตอนการจัดซื้อจัดหา เพื่อให้เกิดความโปร่งใส   
 ตรวจสอบได้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกัน

 บริษัทก�าหนดให้คู่ค้าปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยเก่ียวกับการท�างานและการใช้เครื่องมือตลอดจนระเบียบ 
 ข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในการท�างานที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

 บริษัทมีการจัดท�าทะเบียนผู้ค้า (Approved Vendor List) โดยผ่านกระบวนการคัดเลือกอย่างละเอียด และได้มี 
 การสอบทานคู่มือการปฏิบัติงานของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นคู่ค้า เพื่อให้มั่นใจว่าภายใต้ขั้นตอนหรือวิธีการในการคัดเลือก 
 คู่ค้า จะได้ผู้ค้าที่มีประสิทธิภาพสูงและสามารถส่งมอบสินค้า/บริการได้ตรงกับความต้องการของบริษัท

 • เจ้าหนี้
 บริษัทให้ความส�าคัญในการรักษาความสัมพันธ์กับเจ้าหนี้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจและความไว้วางใจร่วมกัน บริษัท 
 ได้ปฏิบัติตามเง่ือนไขข้อตกลง พันธะสัญญาที่มีต่อเจ้าหน้ีทุกรายอย่างเคร่งครัด บริษัทปฏิบัติตามเง่ือนไขข้อก�าหนด 
 ของสัญญาเงินกู้อย่างเคร่งครัด มีความรับผิดชอบและโปร่งใส โดยไม่ปกปิดข้อมูล หรือข้อเท็จจริงอันจะท�าให้เกิด 
 ความเสียหายแก่เจ้าหนี้
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บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จํากัด (มหาชน)



 • คู่แข่งทางการค้า
 บรษิทัด�าเนนิธรุกจิกบัคูแ่ข่งทางการค้าอย่างเป็นธรรมในรปูแบบทีถ่กูต้องตามกฎหมายสากลและเป็นไปตามจรรยาบรรณ 
 ธุรกิจ บริษัทมีนโยบายในการดูแลและด�าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมกับคู่แข่งขัน  
 โดยไม่แสวงหาข้อได้เปรียบทางธุรกิจที่ได้มาอย่างไม่เป็นธรรม ซ่ึงกรอบการด�าเนินงานของนโยบายดังกล่าวเป็นไปตาม 
 กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องและเป็นไปตามจรรยาบรรณธุรกิจ บริษัทไม่อนุญาตให้มีการล่วงรู้หรือเก็บรักษาข้อมูลความลับ 
 ทางธุรกจิของคู่แข่งทางการค้า ละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญาหรอืความลบัทางการค้า รวมถึงรปูแบบของการสมรูร่้วมคดิใดๆ  
 ที่ขัดแย้งกับกฎหมายและกฎระเบียบที่มีอยู่

 • ชุมชนและสังคม
 บริษัทให้ความส�าคัญต่อการมีส่วนร่วมและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนและสังคม โดยให้ความร่วมมือแก่ชุมชนและสังคม 
 และหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง เพื่อไม่ให้เกิดรายการค้าหรือกับคู่ค้าที่อาจเป็นอันตรายต่อชุมชนและสังคมโดยรวม

4.   การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทรณรงค์ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานตระหนักถึงความส�าคัญของการก�ากับดูแลการด�าเนินงานที่ดี ความโปร่งใส 
ในการด�าเนินงาน และสร้างกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนที่เหมาะสม และเป็นธรรมส�าหรับทั้งผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียน

บริษัทเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปสามารถร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ไม่เหมาะสมหรือ 
ขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ได้หลายช่องทางได้แก่
 (1)  ผู้จัดการต้นสังกัด และ/หรือผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 (2)  กรรมการตรวจสอบ Email : Audit.Committee@thaipolyacrylic.com
 (3)  สายด่วนรับแจ้งเบาะแส (Corporate Whistle Blower) 
  Hotline URL : (Thai site) https://www.hotline.tokyo.jp/multi/mchc-th/access/login (English site)  
       https://www.hotline.tokyo.jp/multi/mchc-en/access/login password: MCHCthai
โดยบรษิทัจะรบัฟังทกุข้อร้องเรยีนอย่างเสมอภาค โปร่งใส เอาใจใส่และให้ความเป็นธรรมแก่ทกุฝ่าย มีการด�าเนนิการทีเ่หมาะสม

บริษัทเปิดเผยข้อมูลของบริษัทและงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างครบถ้วน ถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา  
นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการด�าเนินธุรกิจ บริษัทจึงได้ถือปฏิบัติดังต่อไปนี้
 1.  บริษัทมีเปิดเผยข้อมูลอันเป็นประโยชน์ให้กับนักลงทุน ชุมชน สถาบันต่างๆ และผู้สนใจท่ัวไปสามารถเข้าถึงข้อมูล 
  ผ่านทางเวป็ไซต์ของบรษิทั ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ รวมถงึมกีารปรบัปรงุข้อมลูให้เป็นปัจจบุนัอย่างสม�า่เสมอ  
  อีกทั้งบริษัทเปิดโอกาสให้ผูส้นใจสามารถติดต่อโดยตรงถึงกรรมการผู้จัดการ หรือผู้บริหารระดบัสูง  เพือ่รับฟังข้อมูล 
  ที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท

 2.  ตระหนักถึงข้อเท็จจริงว่ากรรมการบางท่านมีภูมิล�าเนาในต่างประเทศ และอาจไม่สามารถเข้าร่วมการประชุม 
  คณะกรรมการบริษัทได้ทุกคร้ัง โดยคณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุม ในกรณีที่ม ี
  วาระการประชุมที่มีความส�าคัญ เช่น การพิจารณาการลงทุนในโครงการขยายโรงงาน และการพิจารณาอนุมัต ิ
  งบการเงิน และงบประมาณประจ�าปี เป็นต้น

 3.  เปิดเผยรายงานนโยบายการก�ากับกิจการที่ดีและการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัท

 4.  บริษัทได้เปิดเผยการถือครองหุ้นของกรรมการและผู้บริหารท้ังทางตรงและทางอ้อม  เช่นการถือหุ้นของคู่สมรส  
  บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหาร  โดยแยกออกจากกันไว้ในรายงานประจ�าปี ภายใต้หัวข้อ  
  “การถือครองหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร” ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 5.  บริษัทมีนโยบายให้กรรมการทุกท่านต้องรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียที่มีกับบริษัทหรือที่คาดว่าจะมีทันทีเพื่อ 
  ด�าเนินการพิจารณาและเปิดเผยต่อไป

 6.  บริษัทได้ตระหนักถึงสิทธิของผุ้ถือหุ้นและเพื่อเป็นการส่งเสริมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี บริษัทจึงเปิดโอกาสให ้
  ผูถ้อืหุ้นเสนอเรือ่ง  เพือ่พจิารณาบรรจเุป็นวาระการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้และเสนอชือ่บคุคลเพือ่เข้ารบัการพจิารณา 
  เลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563 เป็นการล่วงหน้า โดยบริษัทได้ท�าการ 
  เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการให้สิทธิไว้บนเว็บไซด์ของบริษัท http://thaipolyacrylic.com
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 7.  การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการอนุมัติค่าสอบบัญชี
  ในหนังสือเชิญประชุมผู ้ถือหุ ้นจะมีวาระพิจารณาแต่งตั้งผู ้สอบบัญชี มีการระบุช่ือผู ้สอบบัญชี บริษัทที่สังกัด   
  ใบอนุญาตผู้สอบบัญชี  ประสบการณ์ความสามารถของผู้สอบบัญชี  จ�านวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท รวมถึงประเด็น 
  เกี่ยวกับความเป็นอิสระของผู ้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีไว้อย่างชัดเจน พร้อมกับความเห็นของ 
  คณะกรรมการบริษัทตามค�าแนะน�าของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
 บรษิทัจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบญัชใีห้แก่บรษิทัส�านกังาน อวีาย ส�าหรบัรอบระยะเวลาบญัชปีี 2563 เป็นจ�านวนเงนิ  
 1,480,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่น ทั้งนี้  ผู้สอบบัญชีมิได้รับค่าตอบแทนอื่นใดอีกจากบริษัท

5.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

 5.1  องค์ประกอบของกรรมการ
  คณะกรรมการมีจ�านวน 9 ท่าน  ประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ 3  ท่าน (บริษัทมีจ�านวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า   
  3  ท่าน และไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ�านวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท) กรรมการบริหาร 3 ท่าน  และกรรมการ 
  ที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร  3  ท่าน (ตัวแทนจากผู้ถือหุ้นหลักของบริษัท)

  คณะกรรมการตรวจสอบแต่งต้ังโดยคณะกรรมการบรษิทั  ประกอบด้วยสมาชิก  3  ท่านและทุกคนเป็นกรรมการอิสระ  

  คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนคัดเลือกโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยสมาชิก 3 ท่าน  
  โดยประธานคณะกรรมการสรรหาและสมาชิกอย่างน้อยอีก 1 ท่านต้องเป็นกรรมการอิสระ และมีวาระ 
  การด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี  

 5.2  การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
  เพื่อให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการก�าหนดนโยบายและการบริหารงานประจ�า รวมทั้งเพื่อให้กรรมการสามารถ 
  สอดส่องดแูลและประเมนิผลการบรหิารงานได้อย่างมีประสทิธภิาพ บรษิทัจงึก�าหนดให้หน้าทีป่ระธานกรรมการและ 
  กรรมการผูจั้ดการแยกออกจากกนั และต้องไม่ด�ารงต�าแหน่งโดยบคุคลเดยีวกนั ทัง้นีเ้พือ่ให้มัน่ใจว่ามกีารถ่วงดลุอ�านาจ 
  อย่างเหมาะสม โดยประธานกรรมการมีบทบาทในการเป็นผู้ก�าหนดนโยบาย ส่วนกรรมการผู้จัดการมีหน้าที ่
  บริหารงานประจ�าของบรษัิท ทัง้นี ้บรษิทัได้ด�าเนนิการแต่งตัง้ประธานกรรมการซ่ึงไม่ได้เป็นกรรมการอสิระตามทีร่ะบุ 
  ในแนวทางปฏบิตัขิองตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย แต่ได้มกีารเปิดเผยส่วนได้เสยีทัง้หมดต่อคณะกรรมการแล้ว  
  อย่างไรกต็าม คณะกรรมการได้มอบหมายให้มกีรรมการอสิระหนึง่ท่านเป็นผูม้ส่ีวนร่วมในการก�าหนดหวัข้อการประชุม 
  ของคณะกรรมการ

 5.3 คุณสมบัติของกรรมการบริษัท
  1.  กรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสม ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญในงานสาขาต่างๆ มีวิสัยทัศน์และความ 
    เป็นผูน้�า มคีวามรูค้วามสามารถ มศีลีธรรมจรยิธรรม  และมคีวามสามารถในการสือ่สารท่ีดแีละท�างานของตนเองได้ 
    เยี่ยงมืออาชีพ นอกจากนี้กรรมการบริษัทแต่ละท่านจะพึงด�ารงต�าแหน่งกรรมการได้ไม่เกินห้าบริษัทต่อ 1 ท่าน 
    โดยไม่มีข้อยกเว้น

  2.  กรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ 
    แห่งประเทศไทย เรือ่งคณุสมบตัแิละขอบเขตการด�าเนนิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  และอย่างน้อย 1 คน 
    ต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท�าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

  3.  กรรมการอิสระ ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อก�าหนดของคณะกรรมการตลาดทุนดังนี้   

2563 2562
ค่าสอบบัญชี 1,480,000 บาท 1,290,000 บาท
ค่าบริการอื่น  -    บาท   -    บาท
รวม 1,480,000 บาท 1,290,000 บาท
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รายงานประจำาปี 2563
บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จํากัด (มหาชน)



 5.4 วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการ
  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด ก�าหนดให้ทุกปีกรรมการจะต้องออกจากต�าแหน่งในอัตรา 
  หนึ่งในสาม ทั้งนี้กรรมการซ่ึงพ้นจากต�าแหน่งนี้อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ นอกจากนี้ บริษัทมีการก�าหนดนโยบาย 
  ให้กรรมการอิสระมีวาระในการด�ารงต�าแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปีนับจากวันแรกที่ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อครบวาระ  
  9 ปีกรรมการอิสระอาจด�ารงต�าแหน่งต่อได้หากคณะกรรมการได้มีการทบทวนอย่างรอบคอบถึงความอิสระของ 
  กรรมการอิสระที่ครบวาระนั้น

 5.5  การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ
  กรรมการบริษัทหน่ึงในสามจะต้องออกจากต�าแหน่งตามข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม กรรมการบริษัทท่ีครบ 
  วาระด�ารงต�าแหน่ง อาจได้รับการพิจารณาเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อเนื่องได้ และ 
  เมื่อมีกรรมการบริษัทท่านใดพ้นจากต�าแหน่ง หรือมีเหตุใดที่กรรมการบริษัทไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระให้ผู้ที่ได้รับ 
  ต�าแหน่งแทนอยู่ในต�าแหน่งนั้นเพียงเท่าวาระของกรรมการบริษัทที่พ้นจากต�าแหน่งเหลืออยู่

 5.6  การประชุมคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย
  บริษัทมีการก�าหนดตารางการประชุมคณะกรรมการทุกชุดไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดปี ซ่ึงช่วยให้กรรมการจัดสรรและ 
  เข้าร่วมประชุมได้อย่างดี เว้นแต่มีวาระพิเศษ ประธานกรรมการหรือกรรมการตามที่กฎหมายก�าหนดสามารถเรียก 

• ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

• ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมบรหิารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ทีป่รกึษาทีไ่ด้เงนิเดอืนประจ�า หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของบรษัิท 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจาก
การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือ
ที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท 

• ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และ
บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหารบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอ
ให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

• ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท 
ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใช้วจิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ถือหุน้ทีม่นียั หรอืผู้มอี�านาจควบคมุ
ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท  
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท�ารายการ 
ทางการค้าที่กระท�าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการ
ให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค�้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์
อืน่ท�านองเดยีวกัน ซึง่เป็นผลให้บรษัิทหรอืคูส่ญัญามภีาระหนีท้ีต้่องช�าระต่ออกีฝ่ายหนึง่ ตัง้แต่ร้อยละสามของสนิทรพัย์ทีม่ตีวัตนสทุธิ
หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ�านวนใดจะต�่ากว่า ทั้งนี้ การค�านวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค�านวณมูลค่าของ
รายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนว่าด้วยโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดังกล่าว ให้นับรวม
ภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

• ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท และ
ไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั ผูม้อี�านาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของส�านกังานสอบบญัชี ซึง่มผู้ีสอบบญัชีของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทั
ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

• ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงได้รับค่า
บริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท 
และไม่ถือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ 
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

• ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับ 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

• ไม่ประกอบกจิการทีมี่สภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย หรอืไม่เป็นหุน้ส่วนท่ีมนียัใน
ห้างหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมบรหิารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ทีป่รกึษาทีร่บัเงนิเดอืนประจ�า หรอืถอืหุน้เกนิร้อยละหนึง่ของ
จ�านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอืน่ ซึง่ประกอบกิจการทีม่สีภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัท่ีมนียักบักจิการของ
บริษัทหรือบริษัทย่อย

• ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัท
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รายชื่อ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
(วาระพิเศษ)

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน

ประชุมสามัญ 
ผูถื้อหุน้ อืน่ๆ

จ�านวนการประชุมทั้งปี 4 ครัง้ รายไตรมาส 3 ครั้ง 4 ครั้ง 2 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง

ดร. เบนจามิน เจมส์ แฮร์รีส 4/4 3/3   0/1  
นาย รักชัย สกุลธีระ 4/4 3/3   1/1 1/1
นาย ชินยะ ยาโนะ 4/4 3/3   1/1  
นาย ได โอยามะ 4/4 2/3  2/2 0/1  
นาย อดัม โจนาธาน สโลน 4/4 2/3   0/1  
นาย มาร์ติน เทย์เซ่น 4/4 3/3   0/1  
ดร. อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ 4/4 3/3 4/4  1/1  
นาย แจน แดม ปีเดอร์เซ่น 4/4 2/3 4/4 2/2 1/1 1/1
นาย เจษฏา ว่องวัฒนะสิน 2/4 2/3 4/4 1/2 1/1  

อัตราการเข้าร่วมประชุมโดย
เฉลีย่

94% 85% 100% 83% 56% 100%

  ประชุมเพิ่มเติมได้ตามความจ�าเป็น ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง 
  ของจ�านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม  

  คณะกรรมการบริษัทมีการก�าหนดการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนครั้งตามข้อบังคับบริษัท และการประชุมคณะกรรมการ 
  ตรวจสอบก�าหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง โดยเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการ 
  คณะกรรมการตรวจสอบจะส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุม ก่อนการประชุม 
  ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั  เพือ่ให้คณะกรรมการได้มีเวลาศกึษาข้อมลูอย่างเพยีงพอก่อนการเข้าร่วมประชมุในแต่ละครัง้

  ส�าหรับการประชุมคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน บริษัทฯจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

         ส�าหรับการประชุมระหว่างกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในปี 2563  
  ได้จัดขึ้นในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ใน ปี 2563

 5.7 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
  

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งในส่วนของค่าตอบแทนกรรมการรายปี และค่าเบ้ียประชุมต่อครั้ง 
ที่เข้าประชุมเฉพาะกรรมการอิสระของบริษัทท่ีมีอยู่จ�านวน 3 ท่านเท่านั้น โดยค่าตอบแทนกรรมการจะเป็นไปตามอัตรา 
ที่ก�าหนดไว้ในแต่ละปีตามท่ีได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ส�าหรับกรรมการท่านอื่นที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ แต่ได้รับ 
การคัดเลอืกและแต่งตัง้จากผูบ้รหิารของบริษทั หรือกรรมการตวัแทนของผูถ้อืหุน้รายใหญ่ทีไ่ด้รบัค่าตอบแทนและผลประโยชน์
ในรูปแบบอื่นจากการจ้างงานของบรษิทั หรอืจากตวัแทนผูถ้อืหุน้ใหญ่แล้ว จะไม่ได้รบัค่าตอบแทนกรรมการ หรอืเบีย้ประชมุ
กรรมการแต่อย่างใด

ค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมปี 2563 (บาท) 

รายชื่อ ต�าแหน่ง ค่าตอบแทนกรรมการอิสระ (ต่อคน/ปี) ค่าเบี้ยประชุม รวม

ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

 460,000.00  120,000.00 

คุณแจน แดม ปีเดอร์เซ่น กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน

 460,000.00  116,000.00 

คุณเจษฎา  ว่องวัฒนะสิน กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่า
ตอบแทน

 460,000.00  80,000.00 

ค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุม รวม  1,380,000.00  316,000.00 
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บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จํากัด (มหาชน)



 5.8 การสรรหากรรมการและแต่งตั้งกรรมการ
  คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะพจิารณาบคุคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถ และประสบการณ์ทีเ่กีย่วข้อง  
  หลังจากพิจารณาประสบการณ์การท�างานแล้วคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอผู้ที่เห็นว่า 
  เหมาะสมต่อคณะกรรมการบรษิทั เพือ่ขออนมุตัก่ิอนน�าเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่ขออนมุตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้

  หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการ
  1)  ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง   
  2)  ในการเลอืกกรรมการ อาจใช้วธิอีอกเสยีงลงคะแนนเลอืกกรรมการเป็นรายบคุคลคราวละคน หรอืคราวหลายคน 
    รวมกันเป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ตามแต่ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้ง 
    ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนท่ีมีตามข้อ 1) ท้ังหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด หรือคณะใดมากน้อย 
    เพียงใดไม่ได้
  3)  การออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ผู ้เป็นประธาน 
    เป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 และ 50 ให้กรรมการออกจากต�าแหน่ง 1 ใน 3 ในการ 
    ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีทุกครั้ง กรรมการท่ีจะต้องออกตามวาระนั้นเป็นผู้ท่ีอยู่ในต�าแหน่งนานที่สุด 
    ให้ประธานในที่ประชุมร้องขอให้เลือกตั้งกรรมการใหม่จนกว่าต�าแหน่งกรรมการจะว่างลง

 5.9 การปฐมนิเทศกรรมการ
  คณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ รวมถึง 
  การด�าเนนิงานด้านต่างๆ ของบรษิทั เช่น โครงสร้างทนุ  ผูถ้อืหุน้  ผลการด�าเนนิงาน ข้อมลูระบบต่างๆ รวมถงึกฎหมาย 
  และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ส�าหรับการเป็นกรรมการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ   
  มีนโยบายที่จะเสริมสร้างความรู้มุมมองใหม่ๆ ให้กับกรรมการทุกคน เพื่อให้กรรมการสามารถเข้ารับต�าแหน่งหน้าที่ 
  ได้เร็วที่สุดอย่างมีประสิทธิภาพ  

 5.10 แผนการสืบทอดต�าแหน่ง
  คณะกรรมการได้ก�าหนดแผนในการทดแทนต�าแหน่งงาน (Succession Plan) ในระดับบริหารและต�าแหน่งงาน 
  ในสายงานหลัก โดยพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ศักยภาพและความพร้อมของแต่ละบุคคลเป็นหลัก ทั้งนี้ บริษัท 
  จดัให้มกีารเตรยีมความพร้อมส�าหรับบคุคลทีเ่ป็น Successor ในการพฒันาความรู ้ ความสามารถและทกัษะทีจ่�าเป็น 
  ตามต�าแหน่งงาน เพื่อสืบทอดต�าแหน่งส�าคัญในอนาคต

 5.11 การพัฒนากรรมการ
  คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการส่งเสริมและอ�านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการ    
  เพ่ือให้มีการปรับปรุงและปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งหลักสูตรการอบรมภายในและภายนอกองค์กร โดย 
  คณะกรรมการทกุคนต้องได้รบัการฝึกอบรม  เพือ่ให้เข้าใจการปฏบัิตหิน้าท่ีฐานะกรรมการบรษิทั  ในปี 2563 เนือ่งจาก 
  สถานการณ์โควิด จึงไม่มีกรรมการเข้าฝึกอบรม

 5.12 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
  คณะกรรมการได้มีการประเมินผลตนเองของกรรมการท้ังคณะส�าหรับการปฏิบัติงานตามแนวทางก�ากับดูแลกิจการ 
  ของบริษัทจดทะเบียนที่ก�าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จากผลการประเมินคณะกรรมการบริษัท 
  รายคณะปี 2563 สรุปว่าคณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าท่ีเป็นไปตามความรับผิดชอบท่ีก�าหนดไว้ด้วยคะแนน  
  4.5 คะแนนจาก 5 คะแนนเต็ม คิดเป็นร้อยละ 90 (ปี 2562 -  4.2 คะแนนจาก 5 คะแนนเต็ม) รูปแบบหลักเกณฑ์ 
  การประเมินแบ่งออกเป็น 6 หัวข้อหลักได้แก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (2) บทบาท หน้าที่  
  และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (3) การประชุมคณะกรรมการ (4) การท�าหน้าที่ของคณะกรรมการ  
  (5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ (6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

  คณะกรรมการตรวจสอบปฏบิตังิานครบถ้วนตามกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบและเป็นไปตามข้อก�าหนดของ 
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยเรื่องคุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

  ผลจากการประเมินจะน�าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
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 5.13 การบริหารจัดการความเสี่ยง
  คณะกรรมการจัดให้มีระบบบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกหน่วยงานของบริษัท เพื่อป้องกันและจัดการความเสี่ยง 
  ตามที่ก�าหนดไว้ในแผนการจัดการ พร้อมท้ังจัดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเส่ียง    
  คณะกรรมการจงึได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูม้หีน้าทีก่�ากบัดแูล  ตดิตามและตรวจสอบการบรหิาร 
  จดัการความเสีย่งตามท่ีก�าหนด เพือ่ให้มัน่ใจว่าบรษิทัมกีารด�าเนนิการด้านการบรหิารจัดการความเสีย่งอย่างเพยีงพอ 
  และเหมาะสม

  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแนวทางการบริหารความเสี่ยงร่วมกับฝ่ายจัดการและผู้ตรวจสอบภายในและ 
  มีความเห็นว่าบริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม

 5.14 นโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
  การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลวงในนั้นผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ การใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้มีการ 
  เปิดเผยต่อสาธารณะเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ต่อตนเองญาติมิตรและเพื่อนร่วมธุรกิจเป็นการกระท�าท่ีผิดกฎหมาย 
  ที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์และผิดจรรยาบรรณ ซ่ึงบริษัทได้ก�าหนดเป็นนโยบายโดยมีข้อห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร  
  พนกังานทกุระดบัชัน้ รวมทัง้คนในครอบครวั ท�าการซือ้ขายหลกัทรพัย์ของบรษิทัโดยอาศยั  หรอืใช้ข้อมลูของบริษทั 
  ที่ยังไม่ได้เป็นข้อมูลสาธารณะ หรือเป็นข้อมูลของบริษัทที่มีสาระส�าคัญที่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ โดยม ี
  เจตนาที่จะให้ข้อมูลดังกล่าวไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ในการซ้ือหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท หรือ บริษัท 
  ที่เกี่ยวโยงกัน โดยอาจกระท�าการซื้อหรือขายด้วยตนเองหรือผ่านให้ผู้อื่นซ้ือหรือขายในนามของตนก็ตาม ถือว่า 
  เป็นการกระท�าที่ผิดกฎหมายและผิดตามข้อห้ามของบริษัทอย่างร้ายแรง 

  บรษิทัฯ ได้ก�าหนดนโยบายการใช้ข้อมลูภายในและการซ้ือขายถ่ายโอนหลกัทรพัย์ของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน 
  ของบริษัทฯ มีการสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานของบริษัทฯ ได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  
  โดยสรุปดังนี้

  (1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามข้อห้ามในการซ้ือขายถ่ายโอนหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูล 
    ภายใน ซึ่งก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อย่างเคร่งครัด
  (2) ห้ามบุคคลที่บริษัทฯ ก�าหนดซื้อขายถ่ายโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลา 30 วันก่อนการเปิดเผย 
    งบการเงินประจ�ารายไตรมาสและประจ�าปี รวมถึงรายการท่ีบรษิทัด�าเนนิการท่ีมคีวามส�าคญัซึง่อาจเกิดประโยชน์ 
    จากการซือ้ขายถ่ายโอนหลกัทรัพย์ และช่วงเวลาอ่ืนทีบ่รษิทัฯ จะก�าหนดเป็นครัง้คราว เว้นแต่ตกอยูใ่นสถานการณ์ 
    ที่จ�าเป็น หรือต้องปฏิบัติตามกฏหมาย หรือ ตกอยู่ภายใต้ค�าสั่งศาล โดยหน่วยงานเลขานุการบริษัท จะประกาศ 
    ช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ให้ทราบไว้เป็นการล่วงหน้า

    ทั้งนี้ บุคคลที่บริษัทฯ ก�าหนด หมายถึง บุคคลที่มีต�าแหน่งหรือหน้าที่ ซึ่งล่วงรู้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ 
    (รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ได้แก่
    (ก) กรรมการบริษัท 
    (ข) ผู้บริหาร
    (ค) ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ซึ่งเกี่ยวข้องและรับทราบข้อมูลภายในบริษัทฯ
    (ง)  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลที่บริษัทฯ ก�าหนดตามข้อ (ก-ค)
    (จ) ผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและ หรือ คณะกรรมการชุดย่อย
    (ฉ) บุคคลอื่นใดที่บริษัทฯก�าหนด
  (3) บุคคลท่ีบริษัทฯ ก�าหนดต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (ซ่ึงรวมการถือครองหลักทรัพย์ของ 
    คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ดังนี้

    การรายงานการถือหลักทรัพย์ครั้งแรก ให้ส่งรายงานมายังเลขานุการบริษัท ดังนี้

    • กรณีกรรมการและผู้บริหาร ให้รายงานภายใน 7 วัน ท�าการนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง โดยใช้แบบรายงาน 
     ส่วนได้ส่วนเสียและข้อมูลประวัติของกรรมการและผู้บริหาร (แบบ 89/14)
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บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จํากัด (มหาชน)



    • กรณีบุคคลทีบ่ริษัทฯ ก�าหนด นอกเหนอืจากกรรมการและผูบ้รหิาร ให้รายงานภายใน 7 วนัท�าการนบัแต่วันที ่
     ได้รบัแจ้งจากเลขานุการบริษัทฯ โดยใช้แบบรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

    การรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ให้ส่งรายงานมายังเลขานุการบริษัท ภายใน 3 วันท�าการนับตั้งแต่วันที ่
    ซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

    • กรณีกรรมการและผู้บริหาร ให้ใช้แบบรายงานการเปลี่ยนแปลงส่วนได้ส่วนเสียและข้อมูลประวัติของ 
     กรรมการและผู้บริหาร (แบบ 89/14)-1)

    • กรณีบุคคลที่บริษัทฯ ก�าหนด นอกเหนือจากกรรมการและผู้บริหาร ให้ใช้แบบรายงานการเปลี่ยนแปลง 
     การถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 
  (4) กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ทั้งตนเองและคู่สมรส และบุตรท่ียัง 
    ไม่บรรลุนิติภาวะตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อส�านักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59  
    แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
  (5) เลขานุการของบริษัทต้องจัดท�าส�าเนารายงานการถอืครองหลกัทรัพย์ตามข้อ (3) ส่งให้กบัประธานคณะกรรมการ 
    บริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหาร ภายใน 7 วันท�าการนับแต่วัน 
    ที่ได้รับรายงานและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมครั้งถัดไป
  (6) กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืพนกังานคนใดท่ีฝ่าฝืนนโยบายฉบบันี ้อาจถกูพจิารณาลงโทษทางวนิยัจนถงึขัน้ให้ออกจากงาน  
    รวมทัง้อาจมคีวามรับผดิทัง้ทางอาญาและทางแพ่งตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535

  ในกรณีที่บุคคลในข้อ (2) มีความประสงค์ในการซ้ือขายถ่ายโอนหลักทรัพย์และมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ 
  ผู้จัดการอาวุโสในสังกัดท่าน หรือ ส�านักเลขานุการบริษัท 

  การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
  บริษัทฯ ได้ประกาศเป็นนโยบายตั้งแต่ปี 2539 ในการให้ผู้บริหารรวมทั้งพนักงานของบริษัทยึดถือกฎข้อบังคับ 
  ว่าด้วยเรื่อง “จรรยาบรรณในการท�างาน” หรือท่ีเรียกว่า “Business Ethic” พนักงานจะต้องปฏิบัติตามค�าส่ัง  
  และข้อควรปฏิบัติที่บริษัทจัดท�าขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจ�าแนกประเภทเอกสาร การจัดการระบบเอกสาร และ 
  ข้อมลูทางอเีลคโทรนคิส์  พนกังานทกุคนจะต้องรบัผดิชอบในการเรียนรูเ้พือ่ท�าความเข้าใจต่อค�าสัง่ทีบ่งัคบัใช้  ข้อมลู 
  ที่จัดท�าขึ้นภายในกลุ่มบริษัทถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทท่ีพนักงานไม่สามารถน�าไปเผยแพร่แก่บุคคลภายนอก  
  (เว้นแต่กรณีที่ต้องแสดงเอกสารตามที่กฎหมายก�าหนด) โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้มีอ�านาจโดยตรง พนักงาน 
  จะต้องปฏบิติัตามค�าสัง่ พนักงานจะต้องไม่น�าข้อมลูความลบัทีไ่ด้รบัจากการท�างานในฐานะพนกังานไปใช้เพือ่แสวงหา 
  ผลประโยชน์ส่วนบุคคล

 5.15 นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
  บริษัทมุ่งมั่นและส่งเสริมในการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม ยึดหลักจริยธรรม และการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  
  เพื่อสร้างความยั่งยืน ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

  เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558 บริษัทได้ก�าหนด “นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน” ซึ่งบังคับใช้กับพนักงานทุกคนและ 
  ตัวแทนของบริษัททั่วโลก นโยบายดังกล่าวก�าหนดเกี่ยวกับการห้ามมิให้เสนอหรือสัญญาว่าจะช�าระเงินหรือโอน 
  ผลประโยชน์อื่นใด (ซึ่งรวมถึงการบริการ การให้ของขวัญ การรับรองให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานอื่นๆ)   
  โดยมีจุดประสงค์เพ่ือให้ได้รับหรือคงไว้ซ่ึงผลประโยชน์ทางธุรกิจท่ีไม่เหมาะสม โดยรวมถึงการจ่ายช�าระเงินหรือ 
  โอนผลประโยชน์ผ่านบุคคลที่สาม

  การเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (“CAC”)

  ทัง้น้ี  คณะกรรมการบริษัทได้มมีติอนมุตัใินการประกาศเจตนารมย์เข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏบัิตขิองภาคเอกสาร 
  ไทยในการต่อต้านคอร์รัปช่ันของภาคเอกชนไทย (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition  
  Against Corruption) โดยบริษทัฯ ได้รบัการรบัรองต่ออายเุป็นสมาชิกซ่ึงจะมอีาย ุ3 ปี นบัจากวนัท่ีมมีติให้การรบัรอง 
  ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2563 และครบก�าหนดอายุรับรอง 3 ปี ในวันที่ 30 กันยายน 2566
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ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ�ากัด (มหาชน) มีนโยบายและความมุ่งมั่นในการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมตามหลัก 
การก�ากับดูแลกิจการที่ดี และส่งเสริมให้พนักงานบริษัทเคารพกฎหมายและยึดมั่นในจริยธรรม จรรยาบรรณ มีความรับผิดชอบ
ต่อความปลอดภยัในการท�างานของตนเองและของเพ่ือนร่วมงาน และรบัผดิชอบต่อสงัคม ชมุชน และรกัษาสิง่แวดล้อมแบบยัง่ยนื  
ซ่ึงบริษัทได้ก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทในทิศทางเดียวกันกับท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด 
ในปี 2549  โดยได้แบ่งหมวดหมู่ออกเป็น 5 หมวด สามารถดูรายละเอียดที่ครอบคลุมทุกเรื่องดังกล่าวในหัวข้อ “การก�ากับดูแล
กิจการที่ดี”

รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคม

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
คณะกรรมการบริษทัยดึมัน่ในหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการก�ากับดูแลกิจการให้เกดิประโยชน์สงูสดุแก่ผูถื้อหุน้บรษัิท  พร้อมๆ
กับสร้างความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคลูกค้าด้วยการผลิตสินค้าท่ีดี 
มีคุณภาพและปลอดภัยในการใช้งาน แม้แต่ในการแข่งขันทางการค้าบริษัทก็ได้ก�าหนดนโยบายในการด้านการแข่งขัน 
อย่างเป็นธรรม (Fairness competition) โดยให้ผู ้บริหารและพนักงานปฎิบัติตามหลักจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท  
(Company’s Business Ethics / Code of Conducts) อย่างเคร่งครัด หลักจริยธรรมดังกล่าวนี้พนักงานทุกท่านผ่านการอบรม
และลงนามรับทราบในการปฎิบัตินับตั้งแต่วันแรกที่เริ่มท�างานกับบริษัท

2. การเคารพต่อสิทธิมนุษยชนและการปฎิบัติต่อเพื่อนร่วมงานอย่างเป็นธรรม 
คณะกรรมการบริษัทตลอดจนผู้บริหารตระหนักถึงความส�าคัญของบุคลากรทุกท่าน โดยยอมรับและเคารพความแตกต่าง 
ของพนักงานไม่ว่าในเรื่องเพศ หรือข้อจ�ากัดใดๆ ของพนักงานแต่ละท่านย่อมที่บริษัทจะพิจารณาเพียงสิทธิมนุษยชนที่ทุกท่าน 
จะต้องได้รับการปฎิบัติจากบริษัทเท่าเทียมกัน โดยผู้บังคับบัญชาจะต้องเคารพสิทธิมนุษยชนและให้เกียรติและความเป็นธรรม 
แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเสมอภาค ไม่ปะปนเรื่องเพศมาเป็นส่วนส�าคัญในการพิจารณาความดีความชอบแต่ต้องพิจารณา 
ตามผลการปฎิบัติงานความรับผิดชอบต่อหน้าที่เป็นส�าคัญ หลักเกณฑ์ดังกล่าวบริษัทได้ยึดถือเป็นหลักปฎิบัติ หรือ Code of 
Conducts และ Compliance Practices  ซึ่งพนักงานทุกระดับชั้นผ่านการอบรมและรับทราบแล้ว

นอกจากนีบ้รษัิทยงัก�าหนดให้ผูบ้รหิารให้ความเท่าเทยีมและความเป็นธรรมกบัพนกังานทุกระดบัช้ันในการเปิดโอกาสท่ีให้พนกังาน
ที่มีความรู้ความสามารถได้รับการพัฒนาทักษะในการท�างานตามหลักเกณฑ์ท่ีต้องพิจารณาจากพื้นฐานความสามารถของบุคคล 
ทีเ่หมาะสมกบัคุณสมบติัของหน้าทีต่�าแหน่งในงานน้ันๆ  โดยไม่มกีารพจิารณาจากปัจจยัอืน่ท่ีไม่พงึอยูใ่นเกณฑ์พจิารณาแต่อย่างใด

ส�าหรับในปีที่ผ่านมาบริษัทได้รณรงค์โปรแกรมการฝึกอบรมเพิ่มเสริมทักษะในการท�างาน โดยเปิดโอกาสให้พนักงานท่ีประสงค์ 
จะได้รับการฝึกอบรมการท�างานในด้านอื่นที่อาจเป็นงานที่แตกต่างจากหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีอยู่เดิม ปรากฎว่ามีพนักงาน
จ�านวนมากได้ลงทะเบยีนแสดงความประสงค์เข้ารบัการอบรมงานในต�าแหน่งหน้าทีท่ีแ่ตกต่างจากทีท่�าอยู ่อาทเิช่น จากต�าแหน่ง 
“พนักงานตรวจนับสินค้า” มาฝึกอบรมงานในหน้าที่ “พนักงานตรวจสอบคุณภาพ” เป็นต้น นับเป็นกิจกรรมเสริมทักษะงาน 
ที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อตัวพนักงานเอง และต่อบริษัทด้วยเช่นกัน
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3. ความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในการทํางาน
บริษัทถือเป็นนโยบายสูงสุดที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับชั้นของบริษัทจะต้องให้ความส�าคัญและมีพันธกิจ 
ในการด�าเนินกจิการให้ทกุคนมคีวามปลอดภยัในการท�างานต่อตนเองและเพือ่นร่วมงานทกุท่าน การมจีติส�านกึตลอดเวลาในการ
ระแวดระวัง ประเมินขั้นตอนในการปฎิบัติหน้าที่ที่ตนเองจะท�างานหรือใช้ผู้อื่นไปปฎิบัติงานว่ามีความเสี่ยงอะไรในแต่ละขั้นตอน
ของการท�างานนั้นๆ หรือไม่อย่างไร การเอาใจใส่ดูแลพนักงานที่ตนก�ากับดูแล โดยเฉพาะพนักงานใหม่ที่มีอายุงานไม่เกินหนึ่งปี 
จะต้องได้รบัการฝึกฝนให้เกดิความช�านาญในการท�างานให้เกดิความปลอดภยัเสยีก่อน  รวมทัง้การตรวจสถานทีส่ม�า่เสมอเพือ่ให้
แน่ใจได้ว่าได้ตรวจถ่ีถ้วนแล้วว่าอปุกรณ์เครือ่งมอืในการท�างานทกุช้ินอยูใ่นต�าแหน่งและในสภาพใช้งานได้ด ี มคีวามปลอดภยัและ
ไม่เป็นอุปสรรคในการท�างานให้ปลอดภัยจากสาเหตุที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน

4. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน 
เช่นเดียวกับนโยบายและพันธกิจที่กรรมการบริษัทได้ให้ความส�าคัญในเรื่องของความปลอดภัยในการท�างานแล้ว บริษัทยังถือ 
การดูแลสุขอนามัยและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายบริษัทที่รวมเอาไว้ด้วยกัน โดยเรียกรวมกัน
เป็น “นโยบายความปลอดภัยในการท�างาน อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม” หรือเรียกชื่อย่อในภาษาอังกฤษว่า “SHE Policy” 
(Safety Healthy & Environment Policy)

บริษัทให้ความใส่ใจกับเพื่อนบ้านอย่างสม�่าเสมอ คอยสอดส่องดูแลไม่ให้เกิดเหตุเดือดร้อนร�าคาญแก่เพื่อนบ้านและชุมชนบริเวณ
โดยรอบ อีกทั้งยังจัดให้มีกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียนในโรงเรียนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงอย่างต่อเนื่อง

5. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
บริษัทยงัคงด�าเนินธรุกจิทีเ่ป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สงัคมและชุมชนท่ีบรษัิทตัง้อยู ่โดยเฉพาะอย่างยิง่การเพิม่โอกาสในการศกึษา
และพฒันาศักยภาพของเยาวชนทัง้ด้านกฬีา  การสรรค์สร้างนวตักรรม  วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี รวมถงึการร่วมมอืกบัชมุชน
และหน่วยงานราชการในการป้องกันการด�าเนินการใดๆ ที่อาจเป็นอันตรายหรืออาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

ตลอดระยะเวลากว่าสองทศวรรษของการด�าเนินธุรกิจในเขตกระทุ่มล้ม จังหวัดนครปฐม บริษัทได้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพด ี
มีการจ�าหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศสร้างรายได้และใช้แรงงานไทยกว่า 300 คน ทุกปีผู้บริหารและพนักงานมีบทบาท
ส�าคัญในการท�ากิจกรรมเพ่ือสังคมและชุมชนในด้านต่างๆ เช่น มอบทุนการศึกษา และการพัฒนาศักยภาพส�าหรับนักเรียน 
ที่มีปัญหาด้านการเงิน การสนับสนุนกิจกรรมกีฬา การประกวดความคิดริเริ่มและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
และการร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐในการป้องกันการใช้แรงงานและเด็กจากยาเสพติด

นโยบายความปลอดภัยในการท�างาน อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมของบริษัท 

บริษัทถือว่างานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ และเป็นความรับผิดชอบท่ีมีต่อสังคม  
จึงได้ก�าหนดนโยบายเพื่อน�าสู่การปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. ปฏิบตัติามกฎหมาย ข้อก�าหนด ทีป่ระกาศใช้อยูท้ั่งในปัจจบัุนและอนาคต รวมถึงพันธสญัญาท่ีต้องปฏบัิตดิ�าเนินการพฒันา 
 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน มอก. 18001 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001  
 และหลักปฏิบัติของกลุ่มธุรกิจ โดยน�ากฎเกณฑ์ข้อก�าหนดมาจัดท�าเป็นมาตรฐานขั้นต�่าในการด�าเนินงาน 

2. บริหารความเสี่ยงและโอกาสในการป้องกันและควบคุมอันตราย การบาดเจ็บ โรคจากการท�างาน มลพิษด้านสิ่งแวดล้อม  
 และหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย   

3. มุ่งมั่นต่อการปกป้องสิ่งแวดล้อม รวมถึงการป้องกันมลพิษ และมุ่งมั่นในการปกป้องและป้องกันฯ ที่เกี่ยวข้องกับบริบท 
 ขององค์กร รวมถึงการป้องกันการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยจากการท�างานตามวัตถุประสงค์เป้าหมาย

4. ปฏิบัติตามมาตรฐานในการทิ้งหรือก�าจัดของเสีย และจะลดของเสียให้มีปริมาณน้อยที่สุด รวมถึงใช้ทรัพยากร  
 พลังงาน น�้าอย่างมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

5. จดัให้มมีาตรฐานความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสิง่แวดล้อมส�าหรบัผูรั้บเหมาและ / หรือผูม้าตดิต่อโดยด�าเนินการภายใต้ 
 นโยบายและกฎระเบียบขององค์กร
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6. ให้ความร่วมมือและด�าเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและนโยบายถึงพนักงาน ผู ้มีส่วนได้เสีย บุคคลภายนอก 
 ทั้งภาคราชการและเอกชน

7. จัดให้มีการพิจารณาผลงานด้านความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม   
 โดยถือเป็นหัวข้อหลักในการประเมินผลงานประจ�าปีของพนักงานทุคน

8. ก�าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม  ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหาร 
 และพนักงานทุกคนทั้งในเวลาท�างานและนอกเวลาท�างาน

9. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาความรู้ความสามารถ โดยจัดการฝึกอบรมให้ความรู้และปลูกฝังจิตส�านึก

10. ยึดมั่นต่อความรับผิดชอบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จะต้องมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมตลอดวงจรอายุ 
 ของผลิตภัณฑ์

11. จัดสรรทรัพยากรที่จ�าเป็นอย่างเหมาะสม  เพื่อให้การด�าเนินงานสอดคล้องกับนโยบาย วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

12. พัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม  เพื่อยกระดับสมรรถนะ

การบริหารด้านความปลอดภัย สุขภาพและสิ่งแวดล้อมของบริษัทอยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของคณะกรรมการความปลอดภัย  
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการท�างาน  ซึ่งได้รับมอบหมายให้ท�าหน้าที่ก�ากับดูแล ก�าหนดนโยบาย วัตถุประสงค์และ 
เป้าหมาย รวมถึงจัดท�าแผนการปรับปรุงงานประจ�าปีอย่างต่อเนื่อง และติดตามประเมินผล

52
รายงานประจำาปี 2563
บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จํากัด (มหาชน)



บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆ ดังนี้

ผลการด�าเนินงานด้านความปลอดภัยตามเป้าหมายในรอบปี 2563 

การตรวจวัดด้านอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างานและสิ่งแวดล้อมภายนอก
บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ�ากัด (มหาชน) ได้ด�าเนินการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท�างานประจ�าปี 2563 เพื่อเฝ้าระวังปัญหา
ด้านอาชีวอนามัยให้กับพนักงาน  และปัญหาสิ่งแวดล้อมภายนอกบริษัทฯ

แสดงการตรวจวัดระดับความดังเสียง
เฉลี่ย 8 ชั่วโมง บริเวณอาคาร Boiler

แสดงการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
จากปล่องระบาย Stack New Co-Ext.

แสดงการตรวจวัดระดับความดังเสียง
สะสมที่ตัวบุคคล บริเวณ ตัดแผ่น

แสดงการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
ในพื้นที่ท�างาน บริเวณ Extrusion Welex

แสดงการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
จากปล่องระบาย Stack Boiler 10 tns.

แสดงการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
ในพื้นที่ท�างาน บริเวณเทแกะสาย 1-3 

ใบรับรอง / เกียรติบัตร ออกโดยสถาบัน ปีที่ได้รับการรับรอง

ISO9001:2015 (Quality System) TUV NORD 5 สิงหาคม 2563

TIS18001:2554 (Safety System) MASCI 9 สิงหาคม 2563

ISO14001:2015 (Environment System) TUV NORD 7 ธันวาคม 2561

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

30 กันยายน 2563

เหตุการณ์ จ�านวน

การบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน 1-3 วัน 0 ราย

การบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน ตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป 1 ราย

เหตุการณ์เพลิงไหม้ 1 ครั้ง

เหตุการณ์สารเคมีรั่วไหลออกนอกโรงงาน 0 ครั้ง
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 3 มกราคม 2563
กิจกรรมจิตอาสา ท�าความสะอาด บริเวณชุมชนและพื้นท่ี 
ใกล้เคียงบริษัท เพ่ือให้พนักงานตระหนักและมีจิตส�านึก 
ที่จะช่วยกันรักษาความสะอาด

โครงการสําคัญสําหรับชุมชนและสังคมภาย 
ในบริษัทของปี 2563

บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ�ากัด (มหาชน) ได้ร่วมสนับสนุน
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ�าปี 2563 โดยจัดตั้งซุ ้ม 
แจกไอศครีม และขนมโดนัท ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันเด็ก 
แห่งชาติ ณ โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม

 27 มกราคม 2563
โครงการพัฒนาระบบการดูแลฟื ้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 
ทางจิตใจหรือพฤติกรรมสู ่การมีงานท�า โดยคุณธนวัฒน์  
กุลประเสรฐิรตัน์ ผจก.ฝ่ายทรพัยากรบคุคล/กฎหมาย ได้รบัเชิญ
เป็นวิทยากร จากสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิด 
เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ ประสบการณ์การจ้างงานผู้พิการทาง
จิตใจหรือพฤติกรรม  และให้คนพิการและผู้ดูแลมีความรู้ความ
เข้าใจในการจ้างงาน

 10 มกราคม 2563
บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ�ากัด (มหาชน) ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ในระดับชั้นอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาตอนต้น  และ
ถ่ายรูปร่วมกับ ผอ.สญชัย รัศมีแจ่ม โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ
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 31 มกราคม 2563
กิจกรรมรณรงค์ไข้หวัดใหญ่  เพื่อให้พนักงานรักษาสุขภาพและ
การป้องกันเกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่ ซึ่งมักมีการแพร่ระบาด 
ในทุกปี โดยเฉพาะในฤดูหนาว

 5 มิถุนายน 2563
กิจกรรมสนับสนุนการศึกษาบุตรของพนักงาน บริษัทตระหนัก
ถึงความส�าคัญของการศึกษาและมีการสนับสนุนทุนการศึกษา
ส�าหรับบุตรพนักงานของบริษัท โดยมีการมอบรางวัลให้กับ
นกัเรยีน ในระดบัช้ันประถมศกึษาปีท่ี1 ถึง ระดบัประกาศนยีบตัร
วิชาชีพ (ปวช.) ซึ่งในปี 2563 มีบุตรของพนักงาน เข้าเกณฑ์ 
คุณสมบัติ จ�านวน 13 คน

 8 มิถุนายน 2563
กจิกรรมรณรงค์ไม่ใช้แรงงานเดก็อายตุ�า่กว่า 18 ปี และไม่ละเมดิ
แรงงานสตรี บริษัท ตระหนักถึงความส�าคัญในด้านแรงงาน  
ไม่ให้มีการใช้แรงงานเด็ก และไม่ละเมิดแรงงานสตรี

บริษัท ร่วมกับ หน่วยงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล 
กระทุม่ล้ม ฉดีวคัซนีโรคหดัและหดัเยอรมนั เพือ่สร้างภมูคิุม้กนั
ป้องกันโรคหัดซึ่งเกิดจากการติดเชื้อไวรัส

 9 เมษายน 2563        
กจิกรรมสรงน�า้พระในเทศกาลสงกรานต์ เพือ่เป็นสริมิงคล และ
เป็นการแสดงความเคารพในพระพุทธคุณ พระธรรมคุณและ
พระสังฆคุณ ในวันเริ่มต้นของปีใหม่ไทย

 28 พฤษภาคม 2563                         
กิจกรรมรณรงค์ก�าจัดยุงลาย บริษัทและพนักงานร่วมรณรงค์
เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา โรคไข้ปวดข้อ 
ยุงลาย และการก�าจัดลูกน�้ายุงลาย เพื่อป้องกัน3โรคร้าย ซึ่งมี
ยุงเป็นพาหะน�าโรค
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 1 และ 24 มิถุนายน 2563
กิจกรรมตู้ปันสุข ช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19  
บรษิทั เล็งเหน็ความส�าคญัและตระหนกัถงึการแพร่ระบาดของ
เชือ้ไวรสั Covid-19 จงึมอบส่ิงของให้กบัเทศบาลเมอืงสามพราน 
โดยมีตัวแทน นายยงยุทธ สวนทอง ส�านักทะเบียนอ�าเภอ
สามพราน รับมอบสิ่งของตู้ปันสุข เพื่อแจกจ่ายกับชุมชนต่อไป

 17 สิงหาคม 2563
กิจกรรมโครงการแจกต้นกล้าไม้ เพื่อส่งเสริมและให้พนักงาน
ตระหนักถงึความส�าคญัของธรรมชาติ ฟ้ืนฟทูรพัยากรธรรมชาติ 
และแจกต้นกล้าให้กับพนักงาน

กิจกรรมการส่งเสริมวันแม่แห่งชาติ ปี2563  บริษัทตระหนักถึง
ความส�าคัญในกิจกรรมวันแม่ โดยให้พนักงานส่งรูปภาพ
ประกวด และมพีนกังานเข้าร่วมส่งภาพประกวด จ�านวน 39 คน

 6 กรกฎาคม 2563
กจิกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา บรษิทั ร่วมกบัพนกังานจดักิจกรรม
รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา เป็นระยะเวลา 3 เดือน

 เดือน สิงหาคม และ ตุลาคม 2563
โครงการมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ในสถานประกอบกิจการ (มยส.) 

บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ�ากัด (มหาชน) รณรงค์ตามแนวทาง
มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาน
ประกอบกิจการ (มยส.) เกี่ยวกับปัญหายาเสพติด และให้ 
ความรู้เรื่องยาเสพติดและแนวทางการป้องปราบยาเสพติด 
ในสถานประกอบกิจการ พร้อมการสุ่มตรวจหาสารเสพติด
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 11 สิงหาคม 2563
การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ในวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 19:00 น. ได้จัดฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟของพนักงาน 
กะกลางคืน

 18  กันยายน 2563
ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีสารเคมีหกรั่วไหลที่บริเวณพื้นที่ถ่ายเทสารเคมี (MMA) จากรถขนส่งเข้าถังเก็บสารเคมี (MMA tank)

 10 กันยายน 2563
กิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะ บริษัท และพนักงานร่วม
รณรงค์การคดัแยกขยะ เพือ่เสรมิสร้างความรูแ้ละสร้างจติส�านกึ
ที่ดีในการคัดแยกขยะประเภทต่างๆ อย่างถูกต้องเหมาะสม
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 29 กันยายน 2563
กิจกรรมรับมอบเกียรติบัตรด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหา 
ยาเสพตดิในสถานประกอบกจิการ (มยส.) โดยคณุรกัชยั สกุลธรีะ  
เป็นตัวแทนรับมอบเกียรติบัตร กับนายรัฐศาสตร์ ชิดชู 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

 10 พฤศจิกายน 2563
บริษัทได้ด�าเนินการตรวจสุขภาพประจ�าปีให้กับพนักงาน 
เมื่อวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2563 เพื่อเป็นการเฝ้าระวังปัญหา
ด้านสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นแก่พนักงาน

 เดือน พฤศจิกายน และ ธันวาคม 2563
กิจกรรมต่อต้าน สัปดาห์Anti Corruption โครงการการสร้าง
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต    
ซ่ึงเป็นกจิกรรมต่อเนือ่งขยายผลจากการได้รบัรองจากโครงการ
การสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทุจริตเมื่อปี 2560   

โดยกิจกรรมในปี 2563 นี้เป็นการมุ ่งเน้นในเรื่องของการ 
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวข้องกับ   
 1 นโยบายการต่อต้านการทจุรติ/คอร์รปัชนั ซึง่ก�าหนดไว้ 
  อย่างชดัเจนและครอบคลมุ ถงึตัวแทนบริษัทฯ ผูบ้ริหาร  
  และพนักงาน ทุกฝ่าย ทุกระดับ
 2  ช่องทางการร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทุจริต/ 
  คอร์รัปชันซึ่งรวมถึงการลักขโมย การมีผลประโยชน ์
  ขัดกัน และการให้สินบน
 3 นโยบายการจัดการข้อร้องเรียนและสอบสวนพฤตกิรรม 
  ทุจริต/คอร์รัปชันอย่างเป็นระบบโดยข้อมูลท้ังหมด 
  จะเป็นความลับ ให้ความเป็นธรรม คุ้มครองพนักงาน  
  และไม่มีผลกระทบต่อการท�างาน
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การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษทัและฝ่ายจดัการให้ความส�าคัญต่อการควบคมุภายใน  โดยมกีารก�ากบัดูแลติดตามอย่างต่อเนือ่ง ด้วยตระหนกั
ว่าระบบการควบคมุภายในเป็นกลไกส�าคญัทีจ่ะท�าให้บรษัิทสามารถด�าเนนิธรุกจิและบรรลวุตัถปุระสงค์อย่างมปีระสทิธภิาพและ
ประสิทธิผล เพ่ือสร้างผลตอบแทนในระยะยาว การใช้ทรัพยากรและการดูแลทรัพย์สิน การรายงานข้อมูลทางการเงินและ 
การด�าเนินงานมีความน่าเชื่อถือ การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ตลอดจนป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการ 
กระท�าทีอ่าจก่อให้เกดิความเสยีหายต่อทรพัย์สนิและชือ่เสยีงของบรษัิท รวมทัง้ประเมนิการปฏบิตังิานตามแนวทางการก�ากบัดแูล
กิจการที่ดี (Good corporate Governance : GCG) และมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นตามหลักเกณฑ์ของโครงการแนวร่วม
ปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) โดยคณะกรรมการ
บริษัทได้ก�าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะให้มีการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่  โดยก�าหนดโครงสร้างองค์กร  กรรมการชุดต่างๆ และ
ฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน รวมทั้งก�ากับดูแลและสายงานการบังคับบัญชาท่ีชัดเจนในการถ่วงดุลอ�านาจและการควบคุมภายใน 
อย่างเหมาะสม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัวและเหมาะสม 

โดยคณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบท�าหน้าที่ในการก�ากับดูแลให้ระบบการควบคุมภายใน ระบบการ
บริหารจัดการความเสี่ยง ระบบการก�ากับดูแลกิจการและการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท
ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามข้อก�าหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง การดูแล 
มิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์การท�ารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน การดูแลรักษาและการใช้ทรัพย์สินเพื่อป้องกันมิให้เกิด 
การทุจริตหรือประพฤติมิชอบ โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน (ผู ้ตรวจสอบภายในคนปัจจุบันคือ นางสาวธัณย์จิรา 
คณุาธปิศรตีระกลู)  ซึง่มคีวามเป็นอิสระขึน้ตรงกบัคณะกรรมการตรวจสอบท�าหน้าทีใ่นการตรวจสอบและประเมนิความเพียงพอ
ของระบบการควบคมุภายใน ระบบการบริหารจัดการความเส่ียง ระบบการก�ากบัดแูลกจิการ และการปฏบัิติงานของทุกหน่วยงาน
ในบริษทั เพ่ือให้ม่ันใจว่าการปฏบิติังานมรีะบบการควบคมุภายในท่ีเพยีงพอและเหมาะสมกบัการปฏิบัติงานโดยรวม และมัน่ใจว่า 
ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบหรือสอบทานได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสมทันท่วงที (ผลการประเมินตามข้างต้น 
ได้เปิดเผยอยู่ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ) 
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รายการระหว่างกัน

รายการค้าที่ส�าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันประกอบด้วย รายการค้ากับบริษัทในกลุ่ม Lucite บริษัทในกลุ่ม  
Mitsubishi Chemical Corporation และ บริษัท เอเซียติ๊ก อะคริลิค จ�ากัด 

ในปีระหว่างปี บริษัทฯมีรายการธุรกิจที่ส�าคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไข 
ทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทและบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ  
โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

1. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะของ
รายการ

มูลค่าของ
รายการ นโยบายราคา ความจําเป็น

สมเหตุสมผล

Lucite International 
(Shanghai) Trading 
Company Limited

ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ บรษิทั 
Lucite International UK 
Overseas Holdco1 Limited

ค่าบริการจ่าย 1.32 ราคาตามสัญญา
และราคาที่ตกลง
ร่วมกัน

ขยายธุรกิจ 
ในประเทศจีน

Mitsubishi Chemical 
UK Limited (เดิมชื่อ 
“Lucite International 
UK Ltd”)

ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ บริษัท 
Lucite International UK 
Overseas Holdco1 Limited

ค่าบริการจ่าย     1.20 ราคาตามสัญญา
และราคาที่ตกลง
ร่วมกัน

ขยายธุรกิจ 
ในประเทศยูไนเต็ด
คิงดอม

Lucite International 
Singapore Pte Limited

ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ  
บริษัท Lucite International 
UK Overseas Holdco1 
Limited

ค่าบริการจ่าย 0.09 ราคาตามสัญญา
และราคาที่ตกลง
ร่วมกัน

ขยายธุรกิจ 
ในประเทศสิงคโปร์

บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ 
จ�ากัด

Mitsubishi Chemical 
Corporation

ซื้อวัตถุดิบ 345.50 ราคาที่ตกลง 
ร่วมกันซึ่งอ้างอิง
ราคาตลาด

คุณภาพ และ 
ป้องกันวัตถุดิบ
ขาดแคลน

บริษัท ไดอะโพลีอะคริเลต 
จ�ากัด

Mitsubishi Chemical 
Corporation

ซื้อวัตถุดิบ 3.68 ราคาที่ตกลง 
ร่วมกันซึ่งอ้างอิง
ราคาตลาด

คุณภาพ และ 
ป้องกันวัตถุดิบ
ขาดแคลน

บริษัท มิตซูบิชิ เคมีคอล 
(ประเทศไทย) จ�ากัด

Mitsubishi Chemical 
Corporation

ซื้ออะไหล่และ
วัสดุโรงงาน

8.51 ราคาที่ตกลง 
ร่วมกันซึ่งอ้างอิง
ราคาตลาด

คุณภาพ และ 
ป้องกันอะไหล่และ
วัสดุขาดแคลน

(หน่วย : ล้านบาท)
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2. ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะของ
รายการ

มูลค่าของ
รายการ นโยบายราคา ความจําเป็น

สมเหตุสมผล

Lucite International 
(Shanghai) Trading 
Company Limited

ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ บริษัท 
Lucite International UK 
Overseas Holdco1 Limited

เจ้าหนี้อื่น 0.21 ราคาตามสัญญา
และราคาที่ตกลง
ร่วมกัน

ขยายธุรกิจ
ในประเทศจีน

Mitsubishi Chemical 
UK Limited (เดิมชื่อ 
“Lucite International 
UK Ltd”)

ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ 
บรษิทั Lucite International 
UK Overseas Holdco1 
Limited

เจ้าหน้ีอื่น                                 0.94       ราคาตามสัญญา
และราคาที่ตกลง
ร่วมกัน

ขยายธุรกิจ
ในประเทศยูไนเต็ด
คิงดอม

Lucite International 
Singapore Pte 
Limited

ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ 
บรษิทั Lucite International 
UK Overseas Holdco1 
Limited

เจ้าหนี้อื่น 0.01 ราคาตามสัญญา
และราคาที่ตกลง
ร่วมกัน

ขยายธุรกิจ
ในประเทศสิงคโปร์

บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ 
จ�ากัด

Mitsubishi Chemical 
Corporation

เจ้าหนี้การค้า 150.03 ราคาที่ตกลง
ร่วมกันซึ่ง
อ้างอิงตาม
ราคาตลาด

คุณภาพ และ 
ป้องกันวัตถุดิบ
ขาดแคลน

บริษัท ไดอะโพลีอะคริ
เลต จ�ากัด 

Mitsubishi Chemical 
Corporation

เจ้าหนี้การค้า 1.12 ราคาที่ตกลง
ร่วมกันซึ่ง
อ้างอิงตาม
ราคาตลาด

คุณภาพ และ 
ป้องกันวัตถุดิบ
ขาดแคลน

บริษัท มิตซูบิชิ เคมีคอล 
(ประเทศไทย) จ�ากัด

Mitsubishi Chemical 
Corporation

เจ้าหนี้อื่น 1.62 ราคาที่ตกลง
ร่วมกันซึ่ง
อ้างอิงตาม
ราคาตลาด

คุณภาพ และ 
ป้องกันอะไหล่และ
วัสดุขาดแคลน

(หน่วย : ล้านบาท)
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบในการก�ากับดูแลให้มีการจัดท�ารายงานและน�าเสนองบการเงินและสารสนเทศ 
ทางการเงินให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ธรรมาภิบาลของบริษัทและได้ตามมาตรฐานการบัญชีที่เป็นที่รับรองโดยทั่วไปโดยรายการการเงิน 
จะต้องเปิดเผยข้อมูลและงบการเงินท่ีมีความถูกต้องครบถ้วน และโปร่งใสดังที่ปรากฎในรายงานประจ�าปีของบริษัท โดยเลือกใช้ 
นโยบายการบัญชี ที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมถึงจัดให้มีและด�ารงรักษาไว้ซึ่งระบบ 
การควบคมุภายในทีม่ปีระสทิธผิล เพ่ือให้เชือ่มัน่อย่างมเีหตผุลต่อความเช่ือถอืได้ของงบการเงนิ การดแูลรกัษาทรพัย์สินมรีะบบการป้องกนั
ที่ดีไม่มีรายการทุจริตหรือมีการด�าเนินการท่ีผิดปกติ รายการเกี่ยวโยงกันซึ่งอาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นรายการจริง
ทางการค้าอันเป็นธุรกิจปกติทั่วไปอย่างสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุด รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฏหมายและกฏเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ในการก�ากับดูแลการจัดท�าและน�าเสนอรายงานการเงินบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทได้แต่งต้ัง 
ให้ส�านักงานตรวจสอบบัญชีอิสระ (independent Auditors) ท�าหน้าที่ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท และยังมอบหมายให ้
คณะกรรมการตรวจสอบ(Audit Committee) ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการอสิระ 3 ท่าน ในการจดัท�าระบบตรวจสอบข้อมลูทางบญัชกีารเงนิ 

คณะกรรมการบริษัททุกท่านได้พิจารณาและตรวจทานรายงานงบบัญชีการเงินประจ�าปี 2563 แล้วและรับรองว่างบการเงินของบริษัท  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีความถูกต้องเรียบร้อยมีข้อมูลเพียงพอ และได้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป 
ตามความเหน็ทีผู่ส้อบบญัชไีด้แสดงไว้ในรายงานของผูส้อบบญัชี อกีทัง้ผ่านระบบการตรวจสอบภายใน ซ่ึงถอืว่าผ่านขบวนการจดัท�ารายงาน
งบการเงินที่เป็นไปตามขบวนการตรวจสอบดังที่กล่าวข้างต้นแล้ว

(นาย เบนจามิน เจมส์ แฮร์รีส)
ประธานคณะกรรมการ

 (นาย รักชัย สกุลธีระ)
กรรมการผู้จัดการ

62
รายงานประจำาปี 2563
บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จํากัด (มหาชน)



รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน   ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ บรษิทั ไทยโพลีอะครลิคิ จ�ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอสิระผู้ทรงคณุวุฒ ิจ�านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 
ดร.อนพัุนธ์  กจินจิชีวะ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายแจน แดม ปิเดอร์เซ่นต์ และนายเจษฎา ว่องวฒันะสนิ เป็นกรรมการตรวจสอบ 
โดยมี นางสาวธัณย์จิรา คุณาธิปศรีตระกูล ผู้ตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
  
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ  
โดยให้ความส�าคัญกับการก�าหนดโครงสร้างและกระบวนการท�างานที่เป็นระบบ คณะกรรมการจึงมีการสอบทานให้บริษัทมีการปฏิบัติ 
ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม  

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยได้มีการหารือร่วมกับฝ่ายจัดการ ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี 
รวมทั้งได้ประชุมหารือกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วม 1 ครั้ง สรุปสาระส�าคัญในการปฏิบัติหน้าที่ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�าปีของบริษัท   
 รวมถงึสอบทานรายการระหว่างกนั รายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ร่วมกบัฝ่ายจดัการ ผูต้รวจสอบภายในและผูส้อบบญัชี   
 โดยได้สอบถามผู้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีที่ส�าคัญ รวมถึงการประมาณการ 
 ทางบัญชีซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงิน ความเพียงพอเหมาะสมของการบันทึกบัญชี การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน และความมีอิสระ 
 ของผู้สอบบัญชี เพื่อให้ม่ันใจว่าการจัดท�างบการเงินเป็นไปตามข้อก�าหนดของกฎหมายและมาตรฐานการบัญชีตามหลักการบัญช ี
 ที่รับรองทั่วไป มีความเชื่อถือได้และทันเวลา รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งบการเงิน  

2. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเหมาะสมของกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
 อันเกิดจากภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงนโยบายการบริหารความเสี่ยง แผนงาน และก�ากับดูแลการบริหารความเสี่ยง 
 จากประเด็นส�าคัญต่าง ๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อองค์กรอย่างมีนัยส�าคัญ โดยสนับสนุนให้ฝ่ายจัดการมีการประเมินความเสี่ยงและจัดท�า 
 แผนงานรองรับความเสี่ยง เพื่อให้ม่ันใจว่าบริษัทมีกระบวนการติดตามและบริหารจัดการรองรับประเด็นความเสี่ยงเหล่านั้น 
 อย่างเหมาะสมและทันท่วงที

3. การสอบทานความเพยีงพอเหมาะสมของระบบการควบคมุภายใน  คณะกรรมการตรวจสอบให้ความส�าคัญกบัการปฏิบติัตามกฎหมาย   
 รวมถึงกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง โดยได้สอบทานระบบการควบคุมภายในร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในทุกไตรมาส ในเรื่อง 
 การด�าเนินงาน การใช้ทรัพยากร การดูแลทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือ 
 การทุจริต ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ ซ่ึงผู้สอบบัญชีให้ความเห็น 
 สอดคล้องกันว่าไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�าคัญ

4. การสอบทานการก�ากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบเน้นนโยบายการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
 อย่างเป็นระบบ  เมือ่มกีารวางระบบเรยีบร้อยแล้ว กจ็ะมัน่ใจได้ว่าบรษิทัได้มกีารด�าเนนิการและควบคุมตดิตามการปฏิบตัติามโครงการ 
 ต่อต้านการทุจริตคอร์รับช่ันอย่างมีประสิทธิผล นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้สอบทานการปฏิบัติงานตามกฎหมายและ 
 กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัท การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันเพื่อให้ม่ันใจว่าบริษัทมีการด�าเนินงาน 
 ตามเงือ่นไขทางธรุกจิปกตอิย่างสมเหตสุมผล  รวมถงึ คณะกรรมการได้สอบทานมาตรการป้องกนัการทจุรติและคอร์รปัชนั กระบวนการ 
 ร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต (Whistleblowing) เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้ด�าเนินการสอดคล้องตามหลักการก�ากับดูแลกิจการ 
 ที่ดีและปรัชญาการด�าเนินธุรกิจ  
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5. การก�ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแผนการตรวจสอบประจ�าปี การปฏิบัติงาน 
 ตามแผนและผลการตรวจสอบ โดยให้ข้อเสนอแนะและการด�าเนินการแก้ไขในประเด็นที่มีนัยส�าคัญ เพื่อก่อให้เกิดการก�ากับดูแล 
 กิจการท่ีดีและมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ พิจารณาและประเมินการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งสนับสนุนให ้
 ผูต้รวจสอบภายในมกีารเข้าอบรมความรูแ้ละสมัมนาในงานตรวจสอบภายใน และภาษาองักฤษ เพ่ือน�าไปสูก่ารพฒันาความรูแ้ละทักษะ 
 ในสายอาชีพ

6. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ�าปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้บริษัท ส�านักงานบัญชี  
 อีวาย จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทน�าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งและอนุมัต ิ
 ค่าสอบบัญชีประจ�าปี 2564 

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามที่ระบุในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้ความรู้
ความสามารถ ความระมัดระวัง ความรอบคอบและมีความเห็นอิสระอย่างเพียงพอ ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ  
เพื่อประโยชน์ต่อผู ้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัท 
มีความถูกต้องเชื่อถือได้ สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป บริษัทมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
กับการด�าเนินธุรกิจ รวมถึงระบบการก�ากับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายใน 
และการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม  

(ดร.อนุพันธ์  กิจนิจชีวะ)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่   16  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ�ากัด (มหาชน)

ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ�ากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2563 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน 
และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุ สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสดส�าหรับปีสิ้นสุด 
วันเดียวกันของบริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ�ากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบ 
ของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระ จากบริษัทฯตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณของ
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนด
ด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ  ตามที่ระบุในข้อก�าหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้
เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ 
เรือ่งส�าคญัในการตรวจสอบคอืเรือ่งต่าง ๆ  ทีม่นียัส�าคญัทีส่ดุ ตามดลุยพนิจิเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีของข้าพเจ้า ในการตรวจสอบงบการเงิน
ส�าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น�าเรื่องเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็น 
ของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�าหรับเรื่องเหล่านี้ 
 
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู ้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
ในรายงานของข้าพเจ้า ซ่ึงได้รวมความรับผิดชอบท่ีเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบ 
ที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงิน  
ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซ่ึงได้รวมวิธีการตรวจสอบส�าหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
ของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบมีดังนี้
รายได้จากการขาย
เนือ่งจากรายได้จากการขายเป็นรายการทีม่มีลูค่าทีเ่ป็นสาระส�าคญัต่องบการเงนิ โดยแสดงมลูค่าจ�านวน 931 ล้านบาทในงบการเงนิส�าหรบั
ปี 2563 และเป็นรายการท่ีส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ โดยตรง ประกอบกับบริษัทฯ มีลูกค้าจ�านวนมากราย 
จากการขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีเงื่อนไขทางการค้าที่แตกต่างกัน ข้าพเจ้าจึงให้ความสนใจต่อการรับรู้รายได้จากการขาย
ของบริษัทฯ

ข้าพเจ้าได้ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ โดยการสอบถามผู ้รับผิดชอบ 
ท�าความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมส�าคัญที่บริษัทฯ ออกแบบไว้ และข้าพเจ้าได้สุ่มตรวจสอบ 
เอกสารประกอบรายการขายท่ีเกิดข้ึนในระหว่างปีและรายการขายที่เกิดขึ้นช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี สอบทานใบลดหนี้ที่บริษัทฯ  
ออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีและวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้จากการขาย
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ข้อมูลอื่น
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซ่ึงรวมถึงข้อมูลท่ีรวมอยู่ในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของ 
ผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอ่ืนและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใด ๆ 
ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรบัผดิชอบของข้าพเจ้าทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการตรวจสอบงบการเงนิคอื การอ่านและพจิารณาว่าข้อมลูอืน่นัน้ มคีวามขดัแย้งทีม่สีาระส�าคญั
กบังบการเงนิหรอืกบัความรูท้ีไ่ด้รบัจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรอืไม่ หรอืปรากฏว่าข้อมลูอ่ืนแสดงขดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญั
หรือไม่ 

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปีของบริษัทฯตามท่ีกล่าวข้างต้น และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น 
สาระส�าคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลทราบเพื่อให้มีการด�าเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลต่องบการเงิน
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ 
รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�างบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ 
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจดัท�างบการเงนิ ผูบ้รหิารรบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของบรษิทัฯ ในการด�าเนนิงานต่อเนือ่ง การเปิดเผยเรือ่งทีเ่กีย่วกบั
การด�าเนนิงานต่อเนือ่งในกรณทีีม่เีรือ่งดงักล่าว และการใช้เกณฑ์การบญัชสี�าหรบักจิการทีด่�าเนนิงานต่อเนือ่ง เว้นแต่ผูบ้รหิารมคีวามตัง้ใจ
ที่จะเลิกบริษัทฯ หรือหยุดด�าเนินงานหรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูล 
ทีข่ดัต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส�าคัญหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกดิจากการทจุรติหรอืข้อผดิพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบญัชซ่ึีงรวมความเหน็
ของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อม่ันในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง 
อาจเกิดจากการทจุริตหรอืข้อผดิพลาดและถอืว่ามสีาระส�าคญัเมือ่คาดการณ์อย่างสมเหตสุมผลได้ว่ารายการทีขั่ดต่อข้อเทจ็จรงิแต่ละรายการ
หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกต และสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ 
ตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย
• ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ 
 ข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชี 
 ทีเ่พียงพอและเหมาะสมเพือ่เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า ความเสีย่งทีไ่ม่พบข้อมลูทีขั่ดต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญั 
 ซึง่เป็นผลมาจากการทจุรติจะสงูกว่าความเสีย่งทีเ่กดิจากข้อผดิพลาด เนือ่งจากการทจุรติอาจเกีย่วกบัการสมรูร่้วมคดิ การปลอมแปลง 
 เอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

• ท�าความเข้าใจเกีย่วกบัระบบการควบคมุภายในทีเ่ก่ียวข้องกบัการตรวจสอบ เพือ่ออกแบบวธิกีารตรวจสอบให้เหมาะสมกบัสถานการณ์  
 แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัทฯ

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูล 
 ที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดท�า
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• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับกิจการที่ด�าเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐาน 
 การสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัย 
 อย่างมีนัยส�าคัญต่อความสามารถของบริษัทฯ ในการด�าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มี 
 สาระส�าคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน  
 หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปล่ียนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐาน 
 การสอบบัญชีท่ีได้รับจนถึงวันท่ีในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคต 
 อาจเป็นเหตุให้บริษัทฯ ต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเนื่องได้

• ประเมินการน�าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่า 
 งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่ 

ข้าพเจ้าได้สือ่สารกบัผูม้หีน้าทีใ่นการก�ากบัดแูลในเรือ่งต่าง ๆ  ซึง่รวมถงึขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทีไ่ด้วางแผนไว้ ประเด็น
ทีม่นียัส�าคญัทีพ่บจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องทีมี่นยัส�าคญัในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบ
ของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารับรองแก่ผู้มีหน้าท่ีในการก�ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและ 
ได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลเก่ียวกับความสัมพันธ์ท้ังหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอก 
อาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ
 
จากเรื่องทั้งหลายท่ีสื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส�าคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงิน 
ในงวดปัจจุบันและก�าหนดเป็นเร่ืองส�าคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมาย 
หรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเร่ืองดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสาร 
เรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า เพราะการกระท�าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบ 
มากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน�าเสนอรายงานฉบับนี้

วธู ขยันการนาวี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5423

บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด
กรุงเทพฯ: 18 กุมภาพันธ์ 2564
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ค�าอธิบาย และการวิเคราะห์ฐานะการเงิน และผลการด�าเนินงาน

1.  แผนการด�าเนินธุรกิจ
     สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการด�าเนินธุรกิจในปี 2563 โดยสังเขปดังนี้ 
  (ก) บรษัิทให้ความส�าคญัต่อนโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามยัและส่ิงแวดล้อมเป็นเรือ่งส�าคัญทีสุ่ดทีก่รรมการ ผู้บรหิาร และ 
   พนกังานของบรษัิท ตลอดจนเจ้าหน้าทีห่รอืแขกทีม่กีจิธรุะติดต่อกบับรษัิทจะต้องปฏบิตัติามกฎระเบยีบด้านความปลอดภยั 
   ตามนโยบายของบริษัทที่ก�าหนดไว้อย่างเคร่งครัด

   การบริหารงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อมของบริษัทจะอยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของคณะกรรมการ 
   ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท�างาน ( SHE Committee) ซึง่จดัต้ังขึน้ในรปูแบบของคณะกรรมการ 
   ที่ได้รับมอบหมาย ท�าหน้าที่ก�ากับดูแล ก�าหนดนโยบายวัตถุประสงค์เป้าหมายและการจัดท�าแผนการปรับปรุง 
   (SHE Improvement Plan) ประจ�าปีอย่างต่อเนื่องรวมทั้งยังมีการติดตามและประเมินผลงานระหว่างปี 

   บริษัทได้ให้ความส�าคัญเพ่ิมขึ้นในการต่อต้านการคอร์รัปชันโดยมีการก�าหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของ 
   องค์กรโดยได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงอย่างมุ่งมั่นในการต่อต้าน 
   การคอร์รัปชัน โดยก�าหนดให้มีการประเมินระบบการควบคุมภายในและการติดตามดูแลจากทุกส่วนงาน ทั้งนี้บริษัทฯ 
    ได้รับการรับรองต่ออายุเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกสารไทยในการต่อต้านคอร์รัปช่ันของภาคเอกชนไทย 
   (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) ซึ่งจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มี 
   มติให้การรับรองตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2563 และครบก�าหนดอายุรับรอง 3 ปี ในวันที่ 30 กันยายน 2566

   กิจกรรมประจ�าปีท่ีบริษัทให้ความส�าคัญและก�าหนดในแผนงานประจ�าปีอย่างต่อเนื่องก็คือการปรับปรุงเครื่องจักรและ 
   อุปกรณ์และการประเมินความเสี่ยงของการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด 
   ต่อผู้ปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพต่อผลผลิต

   บริษัทถือเป็นนโยบายที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในองค์กรจะต้องยึดม่ันในหลักการและถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบ 
   ที่ต้องปฎิบัติตามกฏระเบียบด้านความปลอดภัยในการท�างานเป็นส�าคัญ

   บริษัทได้ผ่านการตรวจสอบและได้ใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (TIS18001) และ    
   ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) อันเป็นการยืนยันถึงการด�าเนินการธุรกิจที่ให้ความสนใจต่อความปลอดภัย  
   สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม ของพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกคน

  (ข) ในปี 2563 บริษัทยังคงรักษาสัดส่วนการขายระหว่างในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ได้รับประโยชน์ในภาวะ 
   ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างค่าเงินบาทกับสกุลเงินต่างประเทศโดยเฉพาะค่าเงินเหรียญสหรัฐ เพื่อป้องกัน 
   ความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นดงักล่าว บรษิทัด�าเนนิการประกนัความเสีย่งหรอื Hedging การถอืครอง 
   เงินตราต่างประเทศกับธนาคารพาณิชย์ที่บริษัทมีการท�าธุรกรรมทางการเงินไว้

นอกจากนั้น ในปีที่ผ่านมาบริษัทมีการปรับกลยุทธ์การตลาดและก�าหนดแผนการปรับพอร์ตกลุ่มสินค้าขึ้นใหม่เพื่อ 
วางกรอบนโยบายท่ีจะปรับขบวนการผลิตแผ่นพลาสติกให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของอุปสงค์อุปทานของตลาด 
ในประเทศและต่างประเทศเป็นส�าคัญ ซึ่งมีความรุดหน้าไปมาก ทั้งนี้ผู้บริหารของบริษัทตระหนักถึงความส�าคัญของ 
การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นในผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ โดย 
มอบหมายให้คณะกรรมการพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่เป็นผู้รบัผิดชอบในการก�าหนดทศิทางการจดัพอร์ตผลิตภัณฑ์ เพือ่รองรบั
การเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืนในระยะยาว
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  (ค) บริษัทยังคงเน้นการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพสินค้าและการบริการให้ได้มาตรฐานสูงขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการ 
   ของลูกค้าท้ังภายในประเทศและต่างประเทศอีกทั้งก�าหนดเป้าหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการลด 
   ความสูญเสียจากกระบวนการผลิตเพื่อผลด้านการลดต้นทุนการผลิตโดยรวม และสร้างความแตกต่างของตัวผลิตภัณฑ ์
   ของบริษัทเพื่อหลีกเลี่ยงการขายที่เน้นเฉพาะการแข่งขันด้านราคาเท่านั้น

2.  ผลการด�าเนินงาน
  สรุปผลการด�าเนินงานส�าหรับปี 2563 

รายได้รวม (ล้านบาท) ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)

2559 25592561 25612560 25602562 25622563 2563
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ข้อมูลผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ
 ปี 2563  ปี 2562  ปี 2561 

 เปลี่ยนแปลง 
2563/2562 

เปลี่ยนแปลง
2562/2561 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายได้จากการขายและบริการรวม 930.8 935.7 1,149.0       (4.9) -0.5%    (213.3) -18.6%
รายได้รวม 936.6 945.8 1,167.5       (9.2) -1.0%    (221.6) -19.0%
ค่าใช้จ่ายรวม 863.6 904.6 1,216.6     (41.0) -4.5%    (312.1) -25.7%
ก�าไรขั้นต้น 202.3 148.8 51.7       53.5 35.9%       97.2 188.0%
ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 72.9 41.3 (49.3)       31.6 76.7%       90.5 -183.8%
ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ 57.9 33.1 (39.1)       24.9 75.2%       72.1 -184.6%
ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น  (บาท) 0.48 0.27 (0.32)       0.21 77.8%       0.59 -184.4%
เงินปันผลต่อหุ้น ตามที่ประกาศ (บาท) 0.45 0.45 0.30            -              -         0.15 50.0%

อัตราส่วน
 ปี 2563  ปี 2562  ปี 2561 

 เปลี่ยนแปลง 
2563/2562 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

อัตราก�าไรขั้นต้น 21.7% 15.9% 4.5% 5.8% 11.4%
อัตราก�าไร(ขาดทุน)สุทธิต่อรายได้รวม 6.2% 3.5% -3.4% 2.7% 6.8%
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 11.4% 6.3% -6.8% 5.0% 13.2%
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 7.1% 4.0% -4.2% 3.1% 8.2%

1,047

1,275
69.4 62.8

33.1

-39.1

57.91,167

946 937
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รายได้จากการขายและบริการ
ในปี 2563 บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการสุทธิ จ�านวน 930.8 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 เล็กน้อย จ�านวน 4.9 ล้านบาท หรือ
ลดลงร้อยละ 0.5  เนื่องจากราคาขายสินค้าโดยเฉลี่ยลดลง ในขณะที่ปริมาณการขายสินค้าเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 17

ก�าไรขั้นต้น และอัตราก�าไรขั้นต้น
ในปี 2563 ก�าไรขั้นต้นจ�านวน 202.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�านวน 53.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 35.9 จากปีก่อน ส�าหรับอัตราก�าไรขั้นต้น 
คิดเป็นร้อยละ 21.7 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 5.8 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนที่ร้อยละ 15.9 เนื่องจากในปีนี้บริษัทฯ มีปริมาณการขายสินค้า 
ที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับต้นทุนการผลิตโดยรวมที่ลดลง ซึ่งส่งผลให้อัตราก�าไรขั้นต้นสูงขึ้น

ก�าไรสุทธิ และก�าไรสุทธิต่อหุ้น
ผลการด�าเนินงานของบริษัทในปี 2563 มีก�าไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้จ�านวน 57.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24.9 ล้านบาทหรือเพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 75.2 จากก�าไรสุทธิจ�านวน 33.1 ล้านบาทในปีก่อน โดยคิดเป็นก�าไรสุทธิต่อหุ้นในปี 2563 เท่ากับ 0.48 บาทต่อหุ้น ซึ่งเพิ่มขึ้น 
จากปีก่อน 0.21 บาทต่อหุ้น สาเหตุหลักของก�าไรสุทธิที่สูงขึ้น คือ ปริมาณการขายสินค้าที่เพิ่มขึ้น และต้นทุนการผลิตที่ต�่าลง

อัตราผลตอบแทน
ในปี 2563 บริษัทมีอัตราก�าไรสุทธิต่อรายได้รวม อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ ที่สูงขึ้น 
จากปีก่อน  โดยอัตราก�าไรสุทธิต่อรายได้รวมเท่ากับ 6.2%  (ปี 2562 เท่ากับ 3.5%) อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 11.4% 
(ปี 2562 เท่ากับ 6.3%) อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เท่ากับ 7.1% (ปี 2562 เท่ากับ 4.0%)

3.  ฐานะทางการเงิน กระแสเงินสดและโครงสร้างเงินทุน
  ฐานะการเงินโดยสรุปของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  

สินทรัพย์รวม
ณ  วันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 บริษัทมีสินทรัพย์รวม จ�านวน 869.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�านวน 117.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
15.7 ของสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  ซึ่งประกอบด้วยรายการหลักที่ส�าคัญดังนี้
 • เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมทั้งเงินฝากประจ�า รวม 180.1 ล้านบาท  เพิ่มขึ้นจ�านวน 16.2 ล้านบาท
 • ลูกหนี้การค้าสุทธิ  296.1 ล้านบาท  เพิ่มขึ้นจ�านวน 71.7 ล้านบาท เนื่องจากยอดขายในไตรมาส 4 ที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
 • สินค้าคงเหลือ 123.0 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจ�านวน 26.1 ล้านบาท เนื่องจากการวางแผนการผลิตและจัดเก็บสต็อคสินค้าส�าเร็จรูป  
  เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการขายที่เพิ่มขึ้นและสามารถจัดเตรียมสินค้าได้ทันตามความต้องการของลูกค้า
 • ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  250.2 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจ�านวน 2.3 ล้านบาท อันเป็นผลมาจากการบันทึกค่าเสื่อมราคาและ 
  ค่าตัดจ�าหน่าย 22.5 ล้านบาท การลงทุนเพิ่มในสินทรัพย์ถาวรจ�านวน 17.0 ล้านบาท และการบันทึกสิทธิการใช้อาคารจ�านวน  
  3.4 ล้านบาท

ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2563  2562  2561 
 % เพิ่มขึ้น (ลดลง)

2563/2562 2562/2561

สินทรัพย์หมุนเวียน    609.18    491.05    611.42 24.1% -19.7%

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    259.96    260.20    278.12 -0.1% -6.4%
รวมสินทรัพย์               869.14   751.25    889.54 15.7% -15.5%
หนี้สินหมุนเวียน    312.80    203.64    328.77 53.6% -38.1%
หนี้สินไม่หมุนเวียน      45.39      38.90      27.12 16.7% 43.4%
รวมหนี้สิน    358.19    242.54    355.89 47.7% -31.8%
ส่วนของผู้ถือหุ้น    510.95    508.71    533.66 0.4% -4.6%
มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาทต่อหุ้น)       4.21       4.19       4.39 0.5% -4.6%

หน่วย: ล้านบาท
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หนี้สินรวม
ณ  วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563  บริษัทมีหนี้สินรวม จ�านวน 358.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ�านวน 115.7 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตรา
ร้อยละ 47.7 ของหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  ซึ่งประกอบด้วยรายการหลักที่ส�าคัญดังนี้
 • เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 294.0 ล้านบาท เพิม่ขึน้จ�านวน 93.1 ล้านบาท เนือ่งจากปรมิาณการซือ้วตัถดุบิในช่วงไตรมาส สดุท้าย 
  เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ซึ่งเป็นไปตามแผนการผลิตที่เพิ่มขึ้น
 • ภาษีเงินได้ค้างจ่าย  9.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�านวน 8.3 ล้านบาท เนื่องจากก�าไรจากการด�าเนินงานสูงขึ้น
 • ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 43.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�านวน 4.3 ล้านบาท 

กระแสเงินสด 
ปี 2563 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ�านวน 142.2 ล้านบาท  ลดลงจากปีก่อนจ�านวน 20.5 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงิน สรุปดังนี้
 • กระแสเงินสดรับสุทธิจากการด�าเนินงาน จ�านวน 82.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 49.3 ล้านบาท  โดยมีสาเหตุหลักจากก�าไร 
  การด�าเนินงานที่ดีขึ้น
 • กระแสเงนิสดใช้ไปในกจิกรรมลงทนุ จ�านวน 46.1 ล้านบาท โดยในปี 2563 บรษิทัลงทนุเงนิฝากประจ�าเพิม่ขึน้จ�านวน 36.7 ล้านบาท  
  และมีรายจ่ายเพื่อปรับปรุงอาคารและซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ 10.1 ล้านบาท 
 • กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จ�านวน 57.6 ล้านบาท ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจ�านวนเงิน 54.7 ล้านบาท   
  และการช�าระหนี้สินตามสัญญาเช่า 2.9 ล้านบาท 

สภาพคล่องและโครงสร้างเงินทุน
บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดเพือ่การด�าเนนิงานอย่างเพยีงพอ มสีภาพคล่องและความมัน่คงอยูใ่นเกณฑ์ทีด่ ีสนิทรพัย์หมนุเวยีนเพยีงพอต่อการ
ช�าระหนี้ระยะสั้น  โดยอัตราส่วนที่ส�าคัญดังนี้
 • สภาพคล่องของบริษัทในปี 2563  เท่ากับ 1.95 เท่า ลดลงจากปีก่อนที่ 2.41 เท่า โดยสาเหตุหลักจากเจ้าหนี้การค้าท่ีเพิ่มขึ้น 
  จากปีก่อน
 • อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 0.70 เท่า เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ 0.48 เท่า ซึ่งเป็นผลจากหนี้สินรวมที่เพิ่มขึ้น 115.7  
  ล้านบาท ในขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจ�านวน 2.2 ล้านบาทจากผลประกอบการที่เพิ่มขึ้นและการจ่ายเงินปันผล 
  
จากฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานในปี 2563 โดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์  
2564 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู ้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติการจ่ายเงินปันผลส�าหรับปี 2563 ในอัตรา 
หุ ้นละ 0.45 บาทโดยจ่ายจากก�าไรสะสม เป็นจ�านวนเงินรวมทั้งสิ้น เท่ากับ 54,675,000 บาท (ห้าสิบสี่ล้านหกแสนเจ็ดหมื่น 
ห้าพันบาทถ้วน) โดยเสนอให้มีก�าหนดการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ในวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
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ลูกหนี้การค้า
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ            -   0%            -   0%             -   0%

ค้างช�าระ ไม่เกิน 3 เดือน            -   0%            -   0%             -   0%

รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน            -   0%            -   0%             -   0%

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ    227.19 75%    179.58 78%      233.19 80%

ค้างช�าระ

   ไม่เกิน 3 เดือน      71.20 23%      45.69 20%        52.08 18%

    3 - 6 เดือน       0.01 0%            -   0%             -   0%

    6 - 12 เดือน       2.25 1%            -   0%             -   0%

   มากกว่า 12 เดือน       2.46 1%       5.66 2%          6.14 2%

รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน    303.11 100%    230.92 100%      291.41 100%

รวมลูกหนี้การค้า    303.11 100%    230.92 100%      291.41 100%

หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
(2562, 2561 : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

    (6.99) -2%     (6.56) -3%        (6.14) -2%

รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ   296.12 98%   224.37 97%     285.27 98%

4.  ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน
  ลูกหนี้การค้า
  รายละเอียดลูกหนี้การค้าเปรียบเทียบ 3 ปี (ปี 2561 – 2563) 

ลูกหนี้การค้าของบริษัทในปี 2561-2563 มีจ�านวน 285.27 ล้านบาท 224.37 ล้านบาท และ 296.12 ล้านบาทตามล�าดับ ซึ่งประกอบด้วย
ลูกหนี้การค้าประเภทกิจการที่ไม่เก่ียวข้องกัน ส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระและเกินก�าหนดช�าระไม่เกิน 3 เดือน คิดเป็น 
ร้อยละ 98 ของลูกหนี้การค้ารวมก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  และมีลูกหนี้การค้าที่ค้างช�าระเกิน 3 เดือนขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 2   

โดยเฉลี่ยระยะเวลาเก็บหนี้ในแต่ละปีของบริษัท ตั้งแต่ปี 2561-2563 อยู่ที่ 88 วัน 100 วันและ 103 วันตามล�าดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2561-2563 บริษัทมีการตั้งส�ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในปี 2561-2563 ที่จ�านวน 6.14 ล้านบาท 6.56 ล้านบาท และ 6.99 ล้านบาท
ตามล�าดับ บริษัทบันทึกค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น 0.43 ล้านบาทในปี 2563 ซึ่งเป็นผลจากการประมาณการ
ตั้งส�ารองเพิ่มขึ้นตามมาตรฐานบัญชี อย่างไรก็ตามบริษัทมีการเรียกเก็บหนี้คงค้างได้เพิ่มขึ้นในระหว่างปี  

บริษัทมีนโยบายการบันทึกค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอาย ุ
ของลูกหนี้การค้าโดยอ้างอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคต 
เกีย่วกบัลกูหนีน้ัน้และสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ  รวมทัง้นโยบายการก�าหนดวงเงนิและระยะเวลาการให้เครดิตแก่ลกูค้าของบรษัิท 
โดยบริษัทมีการทบทวนอย่างเหมาะสมทุกปีเพื่อประเมินสถานะของลูกค้า ซ่ึงจะพิจารณาจากแผนการขายของลูกค้าแต่ละราย ข้อตกลง
และเงื่อนไขการค้า รวมทั้งประวัติการซื้อขายและช�าระเงิน ทั้งนี้ระยะเวลาการให้เครดิตแก่ลูกค้าอยู่ระหว่าง 30-120 วัน

บรษัิทได้มกีารตดิตามกับลกูหนีท้ีค้่างช�าระอย่างใกล้ชิด ตลอดจนมกีารพจิารณาด�าเนนิการทวงถาม ฟ้องร้องทางกฎหมายและการตัง้ส�ารอง
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�าหรับลูกหนี้รายอื่นๆ หากลูกหนี้รายนั้นๆ มีปัญหาในการช�าระเงิน
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สินค้าคงเหลือ
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

สินค้าส�าเร็จรูป 45.38 34% 30.32 28% 36.41 29%

วัตถุดิบ 45.60 34% 41.87 39% 39.37 31%
อะไหล่และวัสดุโรงงาน 35.73 27% 32.49 30% 35.01 28%
สินค้าระหว่างทาง 6.21 5% 2.93 3% 15.32 12%
รวม 132.92 100% 107.62 100% 126.11 100%
หัก: รายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ -9.94 -7% -10.72 -10% -11.33 -9%
รวม 122.98 93% 96.90 90% 114.78 91%

ประเภททรัพย์สิน
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

ที่ดิน    136.33 54%    136.33 54%      136.33 51%

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร      42.06 17%      41.22 16%        38.21 14%
เครื่องจักรและอุปกรณ์      55.54 22%      60.86 24%        68.76 26%
เครื่องตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้ส�านักงานและยานพาหนะ       5.42 2%       3.70 1%          6.82 3%
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง      10.86 4%      10.36 4%        15.06 6%
รวม   250.21 100%   252.47 100%    265.18 100%

สนิค้าคงเหลอืของบรษิทัในปี 2563  มยีอดคงเหลอืสทุธ ิ122.98 ล้านบาท เพิม่ข้ึนเมือ่เปรียบเทยีบกับปี 2561 และ 2562 ที ่114.78 ล้านบาท
และ 96.90 ล้านบาทตามล�าดับ อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือในปี 2563 อยู่ที่ 19.25 เท่า เปรียบเทียบกับปี 2561 และ 2562  
ที่ 26.94 เท่า และ 23.59 เท่าตามล�าดับ  และคิดเป็นระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยในปี 2563 ที่ 19 วัน เปรียบเทียบกับปี 2561 และ 2562 
ที่ 13 วัน และ 15 วันตามล�าดับ 
 
ปรมิาณและระยะเวลาจดัเกบ็สนิค้าคงเหลอืในปี 2563 นัน้เพิม่ขึน้จากปี 2561 และ 2562 ทัง้นีบ้รษิทัมนีโยบายในการบรหิารสนิค้าคงคลงั
ให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม รวมท้ังการบริหารการจัดซ้ือ การจัดเก็บวัตถุดิบและสินค้าส�าเร็จรูปให้เพียงพอและสอดคล้องกับแผนการผลิต
และรองรับแผนการขายที่เพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้รวดเร็วขึ้นและสามารถจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าได้ทันเวลา

บรษัิทมนีโยบายในการตัง้ส�ารองค่าเผือ่มลูค่าสนิค้าลดลง เพือ่ปรบัลดราคาทนุให้เป็นมลูค่าสุทธทิีค่าดว่าจะได้รบั โดยค�านงึถึงสนิค้าคงเหลอื
ที่เคลื่อนไหวช้า (Slow Moving) และมีอายุในการจัดเก็บนาน ประกอบกับการค�านวณเปรียบเทียบราคาทุนกับราคาท่ีคาดว่าจะขายได้ 
(Net Realizable Value) โดยมูลค่าของรายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่ได้รับ ในปี 2561-2563 มีจ�านวน 11.33 ล้านบาท 
10.72 ล้านบาทและในปี 2563 มีจ�านวน 9.94 ล้านบาท ซึ่งสาเหตุหลักที่ลดลง เนื่องมาจากการควบคุมและบริหารจัดการสินค้าคงคลัง 
ที่เสื่อมสภาพและมีอายุจัดเก็บนานอย่างต่อเนื่อง

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เปรียบเทียบ 3 ปี (ปี 2561 – 2563)

ในระหว่างปี 2563 บริษทัได้จัดซ้ือสนิทรัพย์เพิม่ท้ังสิน้เป็นจ�านวนเงนิ 17.01 ล้านบาท (ปี 2562 : 9.50 ล้านบาท) บริษทัมอีตัราผลตอบแทน
จากสนิทรพัย์ถาวร ในปี 2561-2563 ท่ี -6.81%  20.86% และ ในปี 2563 เท่ากับ 32.09%

5.   ปัจจัยและอทิธิพลหลักทีอ่าจมีผลต่อการดาํเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต
  ปัจจัยทีม่อีทิธพิลต่อการด�าเนนิงานในอนาคต   ได้อธิบายไว้ในส่วนที ่1. เรือ่งปัจจยัความเสีย่งแล้ว

สินค้าคงเหลือ
รายละเอียดสินค้าคงเหลือเปรียบเทียบ 3 ปี (ปี 2561 – 2563)
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งบการเงิน



งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท ไทยโพลอีะคริลคิ จ ำกดั (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2563 2562

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 142,246,712         162,744,016         
เงินลงทุนชัว่คราว - เงินฝากประจ า -                            1,166,289             
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 9 296,768,010         224,821,400         
สินคา้คงเหลือ 10 122,984,222         96,895,430           
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน - เงินฝากประจ า 11 37,861,867           -                            
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 9,320,438             5,423,009             
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 609,181,249         491,050,144         
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 303,018                -                            
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 250,208,082         252,468,541         
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 657,960                950,707                
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 21 8,791,071             6,473,784             
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน -                            303,018                
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 259,960,131         260,196,050         
รวมสินทรัพย์ 869,141,380         751,246,194         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ�ากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
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บริษัท ไทยโพลอีะคริลคิ จ ำกดั (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2563 2562

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 13 293,999,689         200,894,744         
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 14 1,575,414             -                            
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 9,338,458             1,075,158             
หน้ีสินทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน - สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ
   ล่วงหนา้ 28.1 237,320                -                            
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 7,650,377             1,673,595             
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 312,801,258         203,643,497         
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 14 2,215,807             -                            
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 15 43,173,316           38,895,259           
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 45,389,123           38,895,259           
รวมหนีสิ้น 358,190,381         242,538,756         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ�ากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
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บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จํากัด (มหาชน)



บริษัท ไทยโพลอีะคริลคิ จ ำกดั (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2563 2562

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
 ทุนจดทะเบียน
 หุ้นสามญั 121,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 121,500,000         121,500,000         

 ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลค่าแลว้
      หุ้นสามญั 121,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 121,500,000         121,500,000         
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 233,350,000         233,350,000         
ก าไรสะสม
 จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 17 12,150,000           12,150,000           
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 24 143,950,999         141,707,438         
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 510,950,999         508,707,438         
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 869,141,380         751,246,194         

- - 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ�ากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
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บริษทั ไทยโพลอีะคริลคิ จ ำกดั (มหำชน)
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2563 2562

ก ำไรขำดทุน:
รำยได้
รายไดจ้ากการขายและบริการ 930,788,341        935,712,897         
รายไดอ่ื้น 18 5,810,594            10,107,415           
รวมรำยได้ 936,598,935        945,820,312         
ค่ำใช้จ่ำย
ตน้ทุนขายและบริการ 728,497,762        786,883,561         
คา่ใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย 47,880,362          36,906,626           
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 83,383,229          80,224,930           
คา่ใชจ่้ายอ่ืน 19 3,841,812            554,138                
รวมค่ำใช้จ่ำย 863,603,165        904,569,255         
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 72,995,770          41,251,057           
ตน้ทุนทางการเงิน 14 (118,394)              -                            
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงินได้ 72,877,376          41,251,057           
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 21 (14,964,233)         (8,200,844)            
ก ำไรส ำหรับปี 57,913,143          33,050,213           
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - สุทธิจากภาษีเงินได้ (994,582)              (3,323,019)            
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี (994,582)              (3,323,019)            
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 56,918,561          29,727,194           

ก ำไรต่อหุ้น 22
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 0.48                     0.27                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ�ากัด (มหาชน)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
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ทุนออก
จ าหน่ายและช าระ ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ -
เตม็มูลค่าแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2562 121,500,000         233,350,000         12,150,000           166,655,244         533,655,244         
ก าไรส าหรับปี -                           -                           -                           33,050,213           33,050,213           
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                           -                           -                           (3,323,019)            (3,323,019)            
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                           -                           -                           29,727,194           29,727,194           
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 26) -                           -                           -                           (54,675,000)          (54,675,000)          
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 121,500,000         233,350,000         12,150,000           141,707,438         508,707,438         

-                           
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 121,500,000         233,350,000         12,150,000           141,707,438         508,707,438         
ก าไรส าหรับปี -                           -                           -                           57,913,143           57,913,143           
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                           -                           -                           (994,582)               (994,582)               
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                           -                           -                           56,918,561           56,918,561           
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 26) -                           -                           -                           (54,675,000)          (54,675,000)          
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 121,500,000         233,350,000         12,150,000           143,950,999         510,950,999         

-                           
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั ไทยโพลอีะคริลคิ จ ำกดั (มหำชน)
งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2563

(หน่วย: บาท)
ก าไรสะสม

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ�ากัด (มหาชน)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
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งบกระแสเงินสด

บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ�ากัด (มหาชน)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

บริษัท ไทยโพลอีะคริลคิ จ ำกดั (มหำชน)
งบกระแสเงินสด
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2563

(หน่วย: บาท)
2563 2562

กระแสเงินสดจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด ำเนินงำน
ก าไรก่อนภาษี 72,877,376          41,251,057          
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
 จากกิจกรรมด าเนินงาน
 ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 22,744,593          20,948,144          
 ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ - 414,803 
 ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 435,281               - 
 โอนกลบัรายการปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (779,089)              (605,159)              
 ก  าไรจากการจ าหน่ายเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (124,317)              (187,554)              
 ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 5,521,943            11,574,107          
 ขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 3,154,309            (1,089,544)           
 ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 237,320               - 
 ดอกเบ้ียรับ (331,842)              (762,085)              
 ตน้ทุนทางการเงิน 118,394               - 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินด าเนินงาน 103,853,968        71,543,769          
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (76,301,904)         60,746,316          
 สินคา้คงเหลือ (25,309,703)         18,492,708          
 สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (3,897,429)           5,866,738            
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 89,974,655          (113,638,199)       
 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 5,998,921            (5,401,868)           
 จ่ายส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (2,487,113)           (3,079,016)           
เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 91,831,395          34,530,448          
 จ่ายดอกเบ้ีย (118,394)              - 
   จ่ายภาษีเงินได้ (8,769,575)           (876,964)              
เงินสดสุทธิจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 82,943,426          33,653,484          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ไทยโพลอีะคริลคิ จ ำกดั (มหำชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2563

(หน่วย: บาท)
2563 2562

กระแสเงินสดจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน
เงินฝากประจ าเพ่ิมข้ึน (36,695,578)         -                           
ปรับปรุงอาคารและซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (10,050,173)         (15,251,384)         
ซ้ือซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ -                           (554,400)              
เงินสดรับจากการจ าหน่ายเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 386,995               1,800,800            
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 293,020               762,837               
เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (46,065,736)         (13,242,147)         
กระแสเงินสดจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหำเงิน
ช าระหน้ีสินตามสัญญาเช่า (2,946,004)           -                           
ช าระหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน -                           (1,397,595)           
เงินปันผลจ่าย (54,675,000)         (54,675,000)         
เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหำเงิน (57,621,004)         (56,072,595)         
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดลดลงสุทธิ (20,743,314)         (35,661,258)         
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง
   ส าหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 246,010               9,848                   
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดต้นปี 162,744,016        198,395,426        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยปี 142,246,712        162,744,016        

-                           -                           
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด:
   เจา้หน้ีจากการซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 3,666,667            (5,753,520)           
   สินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าเพ่ิมข้ึน 3,290,000            -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกระแสเงินสด(ต่อ)

บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ�ากัด (มหาชน)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

1 

บริษัท ไทยโพลอีะคริลคิ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 

1. ข้อมูลท่ัวไป 
1.1 ข้อมูลบริษัท 
 บริษทั ไทยโพลีอะคริลิค จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหำชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล ำเนำในประเทศไทย 

โดยมีผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ คือ Lucite International UK Overseas Holdco1 Limited ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียน
จดัตั้งในประเทศองักฤษ และบริษทั เอเชียต๊ิก อะคริลิค จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทย 
โดยถือหุ้นร้อยละ 42.3 และร้อยละ 34.1 ตำมล ำดับ Lucite International UK Overseas Holdco1 Limited เป็น
บริษทัย่อยของ Mitsubishi Rayon Lucite Group Limited ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศองักฤษ
ซ่ึงมี Mitsubishi Chemical Holding Corporation ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศญ่ีปุ่ นเป็น
บริษทัใหญ่ของกลุ่มบริษทั 
ในระหว่ำงไตรมำสท่ี 2 ของปี 2563 บริษทั เอเชียต๊ิก อะคริลิค จ ำกัด ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ล ำดับท่ี 2 ของ       
บริษทัฯ ไดมี้กำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุ้นภำยในกลุ่มบริษทัโดยบริษทัแม่สูงสุดของบริษทั เอเชียต๊ิก อะคริลิค 
จ ำกดั ซ่ึงไม่ไดมี้กำรเปล่ียนแปลงอ ำนำจควบคุม ส่งผลให้บริษทั เอเชียต๊ิก อะคริลิค จ ำกดั มีกำรเปล่ียนสถำนะ
กลำยเป็นนิติบุคคลต่ำงด้ำว ภำยใตค้  ำนิยำมแห่งพระรำชบญัญติักำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว พ.ศ. 2542                                 
ดว้ยเหตุน้ีเม่ือรวมสัดส่วนกำรถือหุ้นของผูถื้อหุ้นต่ำงดำ้วในบริษทัฯทั้งหมด จะส่งผลให้บริษทัฯ มีกำรเปล่ียน
สถำนะกลำยเป็นนิติบุคคลต่ำงดำ้วดว้ยเช่นกนั 

 โดยในระหว่ำงไตรมำสท่ี 3 ของปี 2563 บริษทัฯ ไดด้ ำเนินกำรขออนุญำตให้ประกอบธุรกิจตำมมำตรำ 17                            
แห่งพระรำชบญัญติักำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงดำ้ว พ.ศ. 2542 เก่ียวกบักำรท ำธุรกิจบริกำรรับจำ้งผลิต และ
ด ำเนินกำรช ำระค่ำธรรมเนียมกบักรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้แลว้เสร็จในวนัท่ี 14 สิงหำคม 2563 ทั้งน้ีบริษทัฯ 
ตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขท่ีระบุในใบอนุญำตประกอบธุรกิจของคนต่ำงดำ้ว  ตำมท่ีไดก้ล่ำวไวใ้นหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินขอ้ 24 

 ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือกำรผลิตและจ ำหน่ำยแผ่นพลำสติกอะคริลิค (Acrylic sheets) แผ่นเอบีเอส 
(Acrylonitrile Butadiene Styrene sheets) แผ่นไฮอิมแพค (High Impact Polystyrene sheets) และแผ่นพลำสติก
ระบบรีดอ่ืน ๆ (other extruded plastic sheets) ท่ีอยู่ตำมท่ีจดทะเบียนของบริษัทฯ อยู่ ท่ี  60 - 61 หมู่  9  
ถนนพุทธมณฑลสำย 4 ต ำบลกระทุ่มล้ม อ ำเภอสำมพรำน จังหวัดนครปฐม (สำขำตั้ งอยู่ เลขท่ี 134/5  
ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตน้ไทร เขตคลองสำน กรุงเทพมหำนคร) 

  

บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ�ากัด (มหาชน)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
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1.2 กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 
 สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 ท่ีปัจจุบนัไดข้ยำยวงกวำ้งขึ้นอย่ำงต่อเน่ือง   

ท ำให้เกิดกำรชะลอตวัของเศรษฐกิจโดยทัว่ไป และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสำหกรรมเป็นส่วนใหญ่ 
สถำนกำรณ์ดงักล่ำวอำจน ำมำซ่ึงควำมไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภำพแวดลอ้มของกำรด ำเนินธุรกิจ 

 ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯติดตำมควำมคืบหน้ำของสถำนกำรณ์ดังกล่ำวและประเมินผลกระทบทำงกำรเงิน
เก่ียวกบัมูลค่ำของสินทรัพย ์ประมำณกำรหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้นอย่ำงต่อเน่ือง ทั้งน้ีฝ่ำยบริหำรไดใ้ช้
ประมำณกำรและดุลยพินิจในประเด็นต่ำง ๆ เม่ือสถำนกำรณ์มีกำรเปล่ียนแปลง 

2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 
 งบกำรเงินน้ีจัดท ำขึ้ นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีก ำหนดในพระรำชบัญญัติวิชำชีพบัญชี  

พ.ศ. 2547 โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงินตำมขอ้ก ำหนดในประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ออกตำมควำมใน
พระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบกำรเงินฉบับภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบับ
ภำษำองักฤษแปลจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยน้ี 

 งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำขึ้นโดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยำ่งอ่ืนในนโยบำยกำรบญัชี 
3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 
ก) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

 ในระหว่ำงปี บริษัทฯได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำน                    
ทำงกำรเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบับใหม่  จ ำนวนหลำยฉบับ ซ่ึงมีผลบังคับใช้ส ำหรับ                     
งบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบัญชีท่ี เร่ิมในหรือหลังวันท่ี  1 มกรำคม  2563 มำถือปฏิบัติ  มำตรฐำน                              
กำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชัดเจนเก่ียวกับวิ ธีปฏิบัติ                                        
ทำงกำรบญัชีและกำรให้แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ดงักล่ำวมำถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของบริษทัฯ อยำ่งไรก็ตำม มำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้กำรเปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญั สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ประกอบดว้ยมำตรฐำนและกำรตีควำมมำตรฐำน 
จ ำนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 7 กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
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มำตรฐำนกำรบญัชี 
ฉบบัท่ี 32 กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 16 กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดังกล่ำวข้ำงต้น ก ำหนดหลักกำรเก่ียวกับกำรจัดประเภทและ  
กำรวดัมูลค่ำเคร่ืองมือทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรมหรือรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของ 
ตรำสำรทำงกำรเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร (Business Model) หลกักำร
เ ก่ี ยวกับ วิ ธี กำรค ำนวณกำรด้อยค่ ำของเค ร่ื องมือทำงกำรเ งินโดยใช้แนวคิดของผล ขำดทุน 
ดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น และหลกักำรเก่ียวกบักำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและ 
กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
กำรน ำมำตรฐำนกลุม่น้ีมำถือปฏิบติัมีผลกระทบต่องบกำรเงินของบริษทัฯจำกรำยกำรดงัต่อไปน้ี
- กำรรับรู้รำยกำรผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น - บริษทัฯรับรู้ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำ

จะเกิดข้ึนของตรำสำรหน้ีท่ีวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยหรือวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไร
ขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน โดยไม่จ ำเป็นตอ้งรอใหมี้กำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดิตเกิดข้ึนจริง

บริษทัฯรับรู้ผลกระทบสะสมของกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มน้ีมำถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรก
โดยปรับปรุงกับก ำไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลังงบกำรเงินปีก่อนท่ีแสดง
เปรียบเทียบ
ผลสะสมของกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีแสดงอยูใ่นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 4
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 ใช้แทนมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญำเช่ำ และ 
กำรตีควำมมำตรฐำนบัญชีท่ีเ ก่ียวข้อง มำตรฐำนฉบับน้ีได้ก ำหนดหลักกำรของกำรรับรู้รำยกำร 
กำรวดัมูลค่ำ กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลของสัญญำเช่ำ และก ำหนดใหผู้เ้ช่ำรับรู้สินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินส ำหรับสัญญำเช่ำทุกรำยกำรท่ีมีระยะเวลำในกำรเช่ำมำกกว่ำ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์ำ้งอิงนั้น 
มีมูลค่ำต ่ำ 
กำรบัญชีส ำหรับผูใ้ห้เช่ำไม่มีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมีสำระส ำคัญจำกมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับท่ี 17 
ผูใ้หเ้ช่ำยงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญำเช่ำเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำเงินทุน 
บริษทัฯรับรู้ผลกระทบสะสมของกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีมำถือปฏิบติัคร้ังแรก 
โดยปรับปรุงกับก ำไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลังงบกำรเงินปีก่อนท่ีแสดง
เปรียบเทียบ 
ผลสะสมของกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีแสดงอยูใ่นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 4 
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ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลัง
วันท่ี 1 มกรำคม 2564 
สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 
1 มกรำคม 2564 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัใหมี้ขึ้นเพื่อใหมี้เน้ือหำ
เท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชัดเจน
เก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำรใหแ้นวปฏิบติัทำงบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน  
ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯพิจำรณำว่ำมำตรฐำนดงักล่ำวจะไม่มีผลกระทบอยำ่งมีสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของ
บริษทัฯในปีท่ีเร่ิมน ำมำตรฐำนดงักล่ำวมำถือปฏิบติั 

4. ผลสะสมจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีเน่ืองจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่
มำถือปฏิบัติ 

ตำมท่ีกล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 3 บริษัทฯได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติัในระหวำ่งปีปัจจุบนั
โดยบริษัทฯได้เ ลือกปรับผลสะสมจำกกำรเปล่ียนแปลงโดยปรับปรุงกับก ำไรสะสม ณ วันท่ี
1 มกรำคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบกำรเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ
ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีต่องบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ ตน้ปี 2563 เน่ืองจำกกำรน ำ
มำตรฐำนเหล่ำน้ีมำถือปฏิบติั แสดงไดด้งัน้ี

(หน่วย: พนับำท) 
ผลกระทบจำก 

31 ธนัวำคม 2562 

มำตรฐำน  
กำรรำยงำน  
ทำงกำรเงิน 
กลุ่มเคร่ืองมือ
ทำงกำรเงิน 

มำตรฐำน  
กำรรำยงำน  
ทำงกำรเงิน  
ฉบบัท่ี 16 1 มกรำคม 2563 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
สินทรัพย์ 
สินทรัพย์หมุนเวียน 
เงินลงทุนชัว่ครำว - เงินฝำกประจ ำ 1,166 (1,166) - - 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน - 1,166 - 1,166
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน - 303 - 303
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 252,469 - 3,447 255,916
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 303 (303) - - 
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(หน่วย: พนับำท) 
ผลกระทบจำก 

31 ธนัวำคม 2562 

มำตรฐำน  
กำรรำยงำน  
ทำงกำรเงิน 
กลุ่มเคร่ืองมือ
ทำงกำรเงิน 

มำตรฐำน  
กำรรำยงำน  
ทำงกำรเงิน  
ฉบบัท่ี 16 1 มกรำคม 2563 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวียน
ส่วนของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำท่ีถึง
ก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี - - 1,241 1,241 

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ - สุทธิจำกส่วน
ท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี - - 2,206 2,206 

4.1 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 กำรจดัประเภทรำยกำรและวดัมูลค่ำ และมูลค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินตำมท่ี
ก ำหนดในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9 และมูลค่ำตำมหลกักำรบญัชีเดิม แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 

มูลค่ำตำม 
หลกักำรบญัชีเดิม 

กำรจดัประเภทและ  
วดัมูลค่ำตำมมำตรฐำน  
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน  

ฉบบัท่ี 9 - รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 162,744 162,744 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน 1,166 1,166 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 224,821 224,821 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมนุเวียนอื่น 303 303 
รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 389,034 389,034 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 บริษัทฯไม่ได้ก ำหนดให้หน้ีสินทำงกำรเงินใดวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม 
ผำ่นก ำไรหรือขำดทุน 
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4.2 สัญญำเช่ำ 
 กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติัคร้ังแรก บริษทัฯรับรู้หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ

ส ำหรับสัญญำเช่ำท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของเงินจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำ
ท่ีเหลืออยูค่ิดลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่มของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 

ส ำหรับสัญญำเช่ำท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญำเช่ำเงินทุน บริษทัฯรับรู้มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำด้วยมูลค่ำตำมบญัชีเดิมก่อนวนัท่ีน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16                    
มำถือปฏิบติัคร้ังแรก 
 (หน่วย: พนับำท) 
ภำระผกูพนัตำมสัญญำเช่ำท่ีเปิดเผย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 1,531 
บวก: สิทธิเลือกในกำรขยำยอำยสุัญญำเช่ำ  2,544 
หกั: สัญญำท่ีพิจำรณำเป็นสัญญำบริกำร (577) 

ดอกเบ้ียจ่ำยรอตดับญัชี (51) 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำเพิ่มขึ้นจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำน 
ทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติัคร้ังแรก 3,447 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 3,447 
  
อตัรำดอกเบ้ียกำรกูย้มืส่วนเพิ่มถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั (ร้อยละต่อปี) 1.1 
  
ประกอบดว้ย  
หน้ีสินสัญญำเช่ำหมุนเวียน 1,241 
หน้ีสินสัญญำเช่ำไม่หมุนเวียน 2,206 

 3,447 

รำยกำรปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้จำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติั
คร้ังแรก ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
อำคำร 3,447 
รวมสินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 3,447 
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5. นโยบำยกำรบัญชีท่ีส ำคัญ
5.1 กำรรับรู้รำยได้ 

ขายสินค้า 

รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้รับรู้เม่ือบริษทัฯไดโ้อนอ ำนำจควบคุมในสินคำ้ใหแ้ก่ลูกคำ้แลว้ กล่ำวคือเม่ือมีกำร
ส่งมอบสินคำ้ รำยไดจ้ำกกำรขำยแสดงตำมมูลค่ำท่ีได้รับหรือคำดว่ำจะได้รับส ำหรับสินคำ้ท่ีไดส่้งมอบ
หลงัจำกหกัประมำณกำรสินคำ้รับคืนและส่วนลดโดยไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม 

รายได้ค่าบริการ 
 รำยไดค้่ำบริกำรรับรู้เม่ือกิจกำรใหบ้ริกำรเสร็จส้ิน 

5.2 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้ นท่ีมี    
สภำพคล่องสูง ซ่ึงถึงก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนับจำกวนัท่ีไดม้ำและไม่มีขอ้จ ำกดั 
ในกำรเบิกใช ้

5.3 สินค้ำคงเหลือ 
สินคำ้ส ำเร็จรูปแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน (ตำมวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนัก) หรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่
รำคำใดจะต ่ำกว่ำ  รำคำทุนดังกล่ำววัดมูลค่ำตำมวิธีต้นทุนมำตรฐำนท่ีใกล้เคียงกับต้นทุนจริงและ
ประกอบดว้ยตน้ทุนวตัถุดิบ แรงงำนและค่ำโสหุย้ในกำรผลิต 

วตัถุดิบ อะไหล่และวสัดุโรงงำนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน (ตำมวิธีเขำ้ก่อน - ออกก่อน) หรือมูลค่ำสุทธิ 
ท่ีจะไดรั้บแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกวำ่ และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนกำรผลิตเม่ือมีกำรเบิกใช้ 

5.4 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเส่ือมรำคำ 
ท่ีดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน อำคำรและอุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสม และ  
ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์(ถำ้มี)  

ค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ค ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้
ประโยชน์โดยประมำณดงัน้ี 

อำคำร - 20  ปี
ส่วนปรับปรุงอำคำร - 5  ปี
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ - 3 ถึง 20  ปี
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้ ำนกังำน - 3 และ 5  ปี 
ยำนพำหนะ  - 5  ปี

ค่ำเส่ือมรำคำรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 
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 ไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวำ่งติดตั้งและก่อสร้ำง 

 บริษทัฯตดัรำยกำรท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ ออกจำกบญัชี เม่ือจ ำหน่ำยสินทรัพยห์รือคำดว่ำจะไม่ไดรั้บ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใช้หรือกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย ์รำยกำรผลก ำไรหรือขำดทุนจำก
กำรจ ำหน่ำยสินทรัพย ์จะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนเม่ือบริษทัฯตดัรำยกำรสินทรัพยน์ั้นออกจำก
บญัชี 

5.5 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์

(ถำ้มี) 

 บริษทัฯตัดจ ำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มีตัวตนท่ีมีอำยุกำรให้ประโยชน์จ ำกัดอย่ำงมีระบบตลอดอำยุกำรให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยด์งักล่ำวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีวำ่
สินทรัพย์นั้นเกิดกำรด้อยค่ำ บริษทัฯจะทบทวนระยะเวลำกำรตัดจ ำหน่ำยและวิธีกำรตัดจ ำหน่ำยของ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่ำวทุกส้ินปีเป็นอย่ำงนอ้ย ค่ำตดัจ ำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ไดแ้ก่ ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ ซ่ึงมีอำยกุำรใหป้ระโยชน์จ ำกดัโดยประมำณ 5 ปี 

5.6 สัญญำเช่ำ 
ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญำเช่ำ บริษทัฯจะประเมินว่ำสัญญำเป็นสัญญำเช่ำหรือประกอบดว้ยสัญญำเช่ำหรือไม่ 
โดยสัญญำจะเป็นสัญญำเช่ำหรือประกอบดว้ยสัญญำเช่ำ ก็ต่อเม่ือสัญญำนั้นมีกำรให้สิทธิในกำรควบคุมกำรใช้
สินทรัพยท่ี์ระบุไดส้ ำหรับช่วงเวลำหน่ึงเพื่อเป็นกำรแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 

 บริษทัฯใชว้ิธีกำรบญัชีเดียวส ำหรับกำรรับรู้รำยกำรและกำรวดัมูลค่ำสัญญำเช่ำทุกสัญญำ เวน้แต่สัญญำเช่ำ
ระยะสั้นและสัญญำเช่ำท่ีสินทรัพย์อำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล (วนัท่ีสินทรัพย์อ้ำงอิง 
พร้อมใชง้ำน) บริษทัฯบนัทึกสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชซ่ึ้งแสดงสิทธิในกำรใชสิ้นทรัพยอ์ำ้งอิงและหน้ีสินตำม
สัญญำเช่ำตำมกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำ 

สินทรัพย์สิทธิการใช้  
 สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้วดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสม ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสะสม และ
ปรับปรุงดว้ยกำรวดัมูลค่ำของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำใหม่ รำคำทุนของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชป้ระกอบดว้ย
จ ำนวนเงินของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจำกกำรรับรู้เร่ิมแรก ตน้ทุนทำงตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดขึ้น จ ำนวนเงินท่ี 
จ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล และหักดว้ยส่ิงจูงใจ
ตำมสัญญำเช่ำท่ีไดรั้บ 
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 ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชค้  ำนวณจำกรำคำทุนโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุสัญญำเช่ำหรืออำยุกำร
ใหป้ระโยชน์โดยประมำณของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้ลว้แต่ระยะเวลำใดจะสั้นกวำ่ ดงัน้ี 

  อำคำร   2  ปี 
  ยำนพำหนะ   7  ปี 

 หำกควำมเป็นเจำ้ของในสินทรัพยอ์ำ้งอิงไดโ้อนให้กบับริษทัฯเม่ือส้ินสุดอำยุสัญญำเช่ำหรือรำคำทุนของ
สินทรัพย์ดังกล่ำวได้รวมถึงกำรใช้สิทธิเลือกซ้ือ ค่ำเส่ือมรำคำจะค ำนวณจำกอำยุกำรให้ประโยชน์
โดยประมำณของสินทรัพย ์

 สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้สดงรวมเป็นส่วนหน่ึงของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

หนี้สินตามสัญญาเช่า 
 หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำตลอดอำยสุัญญำเช่ำ 
จ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำประกอบดว้ยค่ำเช่ำคงท่ีหักดว้ยส่ิงจูงใจตำมสัญญำเช่ำ ค่ำเช่ำผนัแปรท่ี
ขึ้นอยูก่บัดชันีหรืออตัรำ จ ำนวนเงินท่ีคำดวำ่จะจ่ำยภำยใตก้ำรรับประกนัมูลค่ำคงเหลือ รวมถึงรำคำใชสิ้ทธิ
ของสิทธิเลือกซ้ือซ่ึงมีควำมแน่นอนอยำ่งสมเหตุสมผลท่ีบริษทัฯจะใชสิ้ทธินั้น และกำรจ่ำยค่ำปรับเพื่อกำร
ยกเลิกสัญญำเช่ำ หำกขอ้ก ำหนดของสัญญำเช่ำแสดงให้เห็นว่ำบริษทัฯจะใชสิ้ทธิในกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ 
บริษทัฯบนัทึกค่ำเช่ำผนัแปรท่ีไม่ขึ้นอยู่กบัดชันีหรืออตัรำเป็นค่ำใชจ่้ำยในงวดท่ีเหตุกำรณ์หรือเง่ือนไขซ่ึง
เก่ียวขอ้งกบักำรจ่ำยช ำระนั้นไดเ้กิดขึ้น  

 บริษทัฯคิดลดมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสญัญำเช่ำดว้ยอตัรำดอกเบ้ียตำมนยัของสัญญำเช่ำ
หรืออตัรำดอกเบ้ียกำรกู้ยืมส่วนเพิ่มของบริษทัฯ หลงัจำกวนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล มูลค่ำตำมบญัชีของ
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจะเพิ่มขึ้นจำกดอกเบ้ียของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำและลดลงจำกกำรจ่ำยช ำระหน้ีสิน
ตำมสัญญำเช่ำ นอกจำกน้ี มูลค่ำตำมบัญชีของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจะถูกวัดมูลค่ำใหม่เม่ือมีกำร
เปล่ียนแปลงอำยุสัญญำเช่ำ กำรเปล่ียนแปลงกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำ หรือกำรเปล่ียนแปลงในกำร
ประเมินสิทธิเลือกซ้ือสินทรัพยอ์ำ้งอิง 

 สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต ่า 
 สัญญำเช่ำท่ีมีอำยุสัญญำเช่ำ 12 เดือนหรือน้อยกว่ำนับตั้ งแต่วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล หรือสัญญำเช่ำ 
ซ่ึงสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ จะบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยสุัญญำเช่ำ 
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นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2563 

สัญญำเช่ำท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไป
ให้กบัผูเ้ช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบนัทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนดว้ยมูลค่ำยุติธรรมของ
สินทรัพยท่ี์เช่ำหรือมูลค่ำปัจจุบนัสุทธิของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแลว้แต่มูลค่ำใดจะต ่ำกว่ำ 
ภำระผกูพนัตำมสัญญำเช่ำหกัค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยำว ส่วนดอกเบ้ียจ่ำยจะบนัทึก
ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ สินทรัพย์ท่ีได้มำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิด  
ค่ำเส่ือมรำคำตลอดอำยกุำรใชง้ำนของสินทรัพยท่ี์เช่ำ 

สัญญำเช่ำท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของส่วนใหญ่ไม่ได ้
โอนไปใหก้บัผูเ้ช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน จ ำนวนเงินท่ีจ่ำยตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำย
ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยขุองสัญญำเช่ำ 

5.7 รำยกำรธุรกจิกบับุคคลหรือกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 
 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกันกบับริษทัฯ หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมบริษทัฯ หรือ  

ถูกบริษทัฯควบคุมไม่วำ่จะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

 นอกจำกน้ี บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกันยงัหมำยรวมถึงบริษทัร่วม และบุคคลหรือกิจกำรท่ีมีสิทธิ                                               
ออกเสียงโดยทำงตรงหรือทำงออ้มซ่ึงท ำให้มีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหำรส ำคัญ 
กรรมกำรหรือพนกังำนของบริษทัฯท่ีมีอ ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ 

5.8 เงินตรำต่ำงประเทศ 
 บริษทัฯแสดงงบกำรเงินเป็นสกุลเงินบำทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ 

 รำยกำรท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปล่ียน  ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศได้แปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อตัรำ
แลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 

 ก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงในอตัรำแลกเปลี่ยนไดร้วมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

5.9 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่สินทรัพย์ทำงกำรเงิน 
 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯจะท ำกำรประเมินกำรด้อยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 

สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของบริษทัฯหำกมีขอ้บ่งช้ีว่ำสินทรัพยด์ังกล่ำวอำจ 
ดอ้ยค่ำ บริษทัฯรับรู้ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเม่ือมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่ำต ่ำกวำ่มูลค่ำ
ตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนหมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมหักตน้ทุนในกำรขำย 
ของสินทรัพยห์รือมูลค่ำจำกกำรใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่รำคำใดจะสูงกวำ่  

 บริษทัฯจะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน  
91
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5.10 ผลประโยชน์ของพนักงำน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 บริษทัฯรับรู้เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสัและเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดรำยกำร 

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน 
 โครงการสมทบเงิน 

 บริษทัฯและพนกังำนไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังำนจ่ำยสะสมและ
เงินท่ีบริษทัฯจ่ำยสมทบใหเ้ป็นรำยเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ำรองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจำกสินทรัพยข์อง
บริษทัฯ เงินท่ีบริษทัฯจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในปีท่ีเกิดรำยกำร 

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 

 บริษทัฯมีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ำยให้แก่พนักงำนเม่ือออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน และตำม
โครงกำรผลตอบแทนพนกังำนอ่ืน ๆ ซ่ึงบริษทัฯถือวำ่เงินชดเชยดงักล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลงัออก
จำกงำนส ำหรับพนักงำน นอกจำกนั้น บริษทัฯจดัให้มีโครงกำรผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนักงำน 
ไดแ้ก่ โครงกำรเงินรำงวลักำรปฏิบติังำนครบก ำหนดระยะเวลำ 

 บริษัทฯค ำนวณหน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนและโครงกำร
ผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนักงำนโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้(Projected Unit 
Credit Method) โดยผู ้เ ช่ียวชำญอิสระได้ท ำกำรประเมินภำระผูกพันดังกล่ำวตำมหลักคณิตศำสตร์
ประกนัภยั  

 ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกันภยั (Actuarial gains and losses) 
ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนจะรับรู้ทนัทีในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์
ระยะยำวอ่ืนของพนกังำนจะรับรู้ทนัทีในก ำไรหรือขำดทุน 

 ตน้ทุนบริกำรในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจ ำนวนในก ำไรหรือขำดทุนทนัทีท่ีมีกำรแกไ้ขโครงกำรหรือลดขนำด
โครงกำร หรือเม่ือกิจกำรรับรู้ตน้ทุนกำรปรับโครงสร้ำงท่ีเก่ียวขอ้ง 

5.11 ประมำณกำรหนีสิ้น 
 บริษัทฯจะบันทึกประมำณกำรหน้ีสินไว้ในบัญชีเม่ือภำระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต 

ไดเ้กิดขึ้นแลว้ และมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่วำ่บริษทัฯจะเสียทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปล้ือง
ภำระผกูพนันั้น และบริษทัฯสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผกูพนันั้นไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ  
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5.12 ภำษีเงินได้ 

 ภำษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

 ภำษีเงินได้ปัจจุบัน 
 บริษทัฯบันทึกภำษีเงินได้ปัจจุบันตำมจ ำนวนท่ีคำดว่ำจะจ่ำยให้กับหน่วยงำนจัดเก็บภำษีของรัฐ โดย

ค ำนวณจำกก ำไรทำงภำษีตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร 

 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
 บริษทัฯบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวระหว่ำงรำคำตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละ

หน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนกบัฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใช้อตัรำ
ภำษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 

 บริษทัฯรับรู้หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีตอ้งเสียภำษีทุกรำยกำร แต่รับรู้
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษี รวมทั้งผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงั
ไม่ไดใ้ชใ้นจ ำนวนเท่ำท่ีมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีบริษทัฯจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใช้
ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 บริษทัฯจะทบทวนมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน
และจะท ำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำวหำกมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำบริษทัฯจะไม่มีก ำไรทำง
ภำษีเพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใชป้ระโยชน์ 

 บริษทัฯจะบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหำกภำษีท่ีเกิดขึ้นเก่ียวขอ้งกบั
รำยกำรท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 

5.13 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563  

บริษทัฯรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยท์ำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยุติธรรม และบวกดว้ยตน้ทุนกำรท ำ
รำยกำรเฉพำะในกรณีท่ีเป็นสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน 
อย่ำงไรก็ตำม ส ำหรับลูกหน้ีกำรคำ้ท่ีไม่มีองค์ประกอบเก่ียวกบักำรจดัหำเงินท่ีมีนยัส ำคญั บริษทัฯจะรับรู้
สินทรัพยท์ำงกำรเงินดงักล่ำวดว้ยรำคำของรำยกำร ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นนโยบำยกำรบญัชีเร่ืองกำรรับรู้รำยได ้
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ก) กำรจัดประเภทรำยกำรและกำรวัดมูลค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 

บริษทัฯจดัประเภทสินทรัพย์ทำงกำรเงิน ณ วนัที่รับรู้รำยกำรเร่ิมแรก เป็นสินทรัพย์ทำงกำรเงินที่ 
วดัมูลค่ำในภำยหล ังด ้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย สินทรัพย ์ทำงกำรเงินที่ว ดัมูลค่ำในภำยหล ัง ด้วย 
มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และสินทรัพยท์ำงกำรเงินที่วดัมูลค่ำในภำยหลงัด้วย 
มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน โดยพิจำรณำจำกแผนธุรกิจของกิจกำรในกำรจัดกำรสินทรัพย์ 
ทำงกำรเงิน และลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย  

บริษทัฯวดัมูลค่ำสินทรัพยท์ำงกำรเงินดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย เม่ือบริษทัฯถือครองสินทรัพยท์ำงกำรเงินนั้น
เพื่อรับกระแสเงินสดตำมสัญญำ  และเ ง่ือนไขตำมสัญญำของสินทรัพย์ทำงกำรเงินก่อให้ เ กิด 
กระแสเงินสดท่ีเป็นกำรรับช ำระเพียงเงินต้นและดอกเบ้ียจำกยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีระบุไว้
เท่ำนั้น  

สินทรัพยท์ำงกำรเงินดงักล่ำววดัมูลค่ำในภำยหลงัโดยใชวิ้ธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงและตอ้งมีกำรประเมินกำร
ด้อยค่ำ ทั้งน้ี ผลก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดขึ้นจำกกำรตัดรำยกำร กำรเปล่ียนแปลง หรือกำรด้อยค่ำของ
สินทรัพยด์งักล่ำวจะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน    

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน จะแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
ดว้ยมูลค่ำยติุธรรม โดยรับรู้กำรเปล่ียนแปลงสุทธิของมูลค่ำยติุธรรมในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

ทั้งน้ี สินทรัพยท์ำงกำรเงินดงักล่ำว หมำยรวมถึง ตรำสำรอนุพนัธ์ เงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อคำ้ 
เงินลงทุนในตรำสำรทุนซ่ึงบริษทัฯไม่ไดเ้ลือกจดัประเภทให้วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน และสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีมีกระแสเงินสดท่ีไม่ไดรั้บช ำระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ีย 

เงินปันผลรับจำกเงินลงทุนในตรำสำรทุนของบริษทัจดทะเบียนถือเป็นรำยได้อ่ืนในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุน 
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ข) กำรจัดประเภทรำยกำรและกำรวัดมูลค่ำของหนีสิ้นทำงกำรเงิน 
ยกเวน้หน้ีสินตรำสำรอนุพนัธ์ บริษทัฯรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรกส ำหรับหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยมลูค่ำยติุธรรม
หักตน้ทุนกำรท ำรำยกำร และจดัประเภทหน้ีสินทำงกำรเงินเป็นหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำในภำยหลงั
ดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย โดยใชวิ้ธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ทั้งน้ี ผลก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดขึ้นจำกกำรตดัรำยกำร
หน้ีสินทำงกำรเงินและกำรตดัจ ำหน่ำยตำมวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน โดย
กำรค ำนวณมูลค่ำรำคำทุนตัดจ ำหน่ำยค ำนึงถึงค่ำธรรมเนียมหรือต้นทุนท่ีถือเป็นส่วนหน่ึงของอัตรำ
ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงนั้นดว้ย ทั้งน้ี ค่ำตดัจ ำหน่ำยตำมวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนทำง
กำรเงินในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

ค) กำรตัดรำยกำรของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินจะถูกตดัรำยกำรออกจำกบญัชี เม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้นได้
ส้ินสุดลง หรือไดมี้กำรโอนสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้น รวมถึงไดมี้กำรโอนควำมเส่ียง
และผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น หรือมีกำรโอนกำรควบคุมในสินทรัพยน์ั้น แมว้ำ่จะไม่มี
กำรโอนหรือไม่ไดค้งไวซ่ึ้งควำมเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น   

บริษทัฯตดัรำยกำรหน้ีสินทำงกำรเงินก็ต่อเม่ือไดมี้กำรปฏิบติัตำมภำระผูกพนัของหน้ีสินนั้นแลว้ มีกำร
ยกเลิกภำระผูกพนันั้น หรือมีกำรส้ินสุดลงของภำระผูกพนันั้น ในกรณีท่ีมีกำรเปล่ียนหน้ีสินทำงกำรเงิน 
ท่ีมีอยู่ให้เป็นหน้ีสินใหม่จำกผูใ้ห้กู ้รำยเดียวกันซ่ึงมีข้อก ำหนดท่ีแตกต่ำงกันอย่ำงมำก หรือมีกำร 
แกไ้ขขอ้ก ำหนดของหน้ีสินท่ีมีอยู่อย่ำงเป็นสำระส ำคญั จะถือว่ำเป็นกำรตดัรำยกำรหน้ีสินเดิมและรับรู้
หน้ีสินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่ำงของมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำวในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน  

ง) กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 
บริษัทฯรับรู้ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้ นของตรำสำรหน้ีทั้งหมดท่ีไม่ได้วดัมูลค่ำ 
ดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นค ำนวณจำกผลต่ำงของ
กระแสเงินสดท่ีจะครบก ำหนดช ำระตำมสัญญำกบักระแสเงินสดทั้งหมดท่ีบริษทัฯคำดว่ำจะไดรั้บช ำระ 
และคิดลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงโดยประมำณของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน ณ วนัท่ีไดม้ำ 

ในกรณีท่ีควำมเส่ียงด้ำนเครดิตของสินทรัพย์ไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยส ำคัญนับตั้งแต่กำรรับรู้รำยกำร
เร่ิมแรก บริษทัฯวดัมูลค่ำผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นโดยพิจำรณำจำกกำรผิดสัญญำท่ีอำจจะ
เกิดขึ้นใน 12 เดือนขำ้งหนำ้  

ในขณะท่ีหำกควำมเส่ียงดำ้นเครดิตของสินทรัพยเ์พิ่มขึ้นอยำ่งมีนยัส ำคญันบัตั้งแต่กำรรับรู้รำยกำรเร่ิมแรก 
บริษทัฯวดัมูลค่ำผลขำดทุนดว้ยจ ำนวนเงินท่ีเท่ำกับผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นตลอดอำยุท่ี
เหลืออยูข่องเคร่ืองมือทำงกำรเงิน  
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บริษทัฯพิจำรณำว่ำควำมเส่ียงด้ำนเครดิตจะเพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยส ำคญั เม่ือมีกำรคำ้งช ำระกำรจ่ำยเงินตำม
สัญญำเกินกว่ำ 30 วนั และพิจำรณำว่ำสินทรัพยท์ำงกำรเงินนั้นมีกำรผิดสัญญำ เม่ือมีกำรคำ้งช ำระกำร
จ่ำยเงินตำมสัญญำเกินกว่ำ 90 วนั อย่ำงไรก็ตำม ในบำงกรณี บริษทัฯอำจพิจำรณำว่ำสินทรัพยท์ำงกำรเงิน
นั้นมีกำรเพิ่มขึ้นของควำมเส่ียงด้ำนเครดิตอย่ำงมีนัยส ำคญัและมีกำรผิดสัญญำ โดยพิจำรณำจำกขอ้มูล
ภำยในหรือขอ้มูลภำยนอกอ่ืน เช่น อนัดบัควำมน่ำเช่ือถือดำ้นเครดิตของผูอ้อกตรำสำร  

บริษทัฯใช้วิธีกำรอย่ำงง่ำยในกำรค ำนวณผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นส ำหรับลูกหน้ีกำรคำ้ 
ดงันั้น ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯจึงไม่มีกำรติดตำมกำรเปล่ียนแปลงของควำมเส่ียงทำงดำ้น
เครดิต แต่จะรับรู้ค่ำเผ่ือผลขำดทุนจำกผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นตลอดอำยุของลูกหน้ีกำรคำ้ 
โดยอำ้งอิงจำกขอ้มูลผลขำดทุนดำ้นเครดิตจำกประสบกำรณ์ในอดีต ปรับปรุงดว้ยขอ้มูลกำรคำดกำรณ์ไป
ในอนำคตเก่ียวกบัลูกหน้ีนั้นและสภำพแวดลอ้มทำงดำ้นเศรษฐกิจ  

สินทรัพยท์ำงกำรเงินจะถูกตดัจ ำหน่ำยออกจำกบญัชี เม่ือกิจกำรคำดว่ำจะไม่ไดรั้บคืนกระแสเงินสดตำม
สัญญำอีกต่อไป  

จ) กำรหักกลบของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินจะน ำมำหักกลบกนั และแสดงดว้ยยอดสุทธิในงบแสดงฐำนะ
กำรเงิน ก็ต่อเม่ือกิจกำรมีสิทธิบงัคบัใชไ้ดต้ำมกฎหมำยอยูแ่ลว้ในกำรหักกลบจ ำนวนเงินท่ีรับรู้ และกิจกำร
มีควำมตั้งใจท่ีจะช ำระดว้ยยอดสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละช ำระหน้ีสินพร้อมกนั 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2563 

ลูกหนีก้ำรค้ำ 

ลูกหน้ีกำรคำ้แสดงมูลค่ำตำมจ ำนวนมูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับ บริษทัฯบนัทึกค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับ 
ผลขำดทุนโดยประมำณท่ีอำจเกิดขึ้ นจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหน้ีไม่ได้ ซ่ึงโดยทั่วไปพิจำรณำจำก
ประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำรวิเครำะห์อำยหุน้ี 

5.14 ตรำสำรอนุพนัธ์ 
บริษทัฯใช้ตรำสำรอนุพนัธ์ ไดแ้ก่ สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ เพื่อป้องกนัควำมเส่ียงจำก
ควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปลี่ยน 

บริษทัฯรับรู้มูลค่ำเร่ิมแรกของตรำสำรอนุพนัธ์ด้วยมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัท่ีท ำสัญญำ และวดัมูลค่ำใน
ภำยหลงัดว้ยมูลค่ำยุติธรรม โดยรับรู้กำรเปล่ียนแปลงของมูลค่ำยุติธรรมในภำยหลงัในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุน ทั้งน้ี บริษทัฯแสดงตรำสำรอนุพนัธ์เป็นสินทรัพยท์ำงกำรเงินเม่ือมีมลูค่ำยติุธรรมมำกกวำ่ศูนย ์และ
แสดงเป็นหน้ีสินทำงกำรเงินเม่ือมีมูลค่ำยติุธรรมนอ้ยกวำ่ศูนย ์ 
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บริษทัฯแสดงตรำสำรอนุพนัธ์ท่ีมีอำยสุญัญำคงเหลือมำกกว่ำ 12 เดือนและยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระภำยใน 12 
เดือน เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน หรือหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน และแสดงตรำสำรอนุพนัธ์อ่ืนเป็น
สินทรัพยห์มุนเวียน หรือหน้ีสินหมุนเวียน 

5.15 กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม 
 มูลค่ำยติุธรรม หมำยถึง รำคำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บจำกกำรขำยสินทรัพยห์รือเป็นรำคำท่ีจะตอ้งจ่ำยเพื่อโอนหน้ีสิน

ใหผู้อ่ื้นโดยรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรท่ีเกิดขึ้นในสภำพปกติระหว่ำงผูซ้ื้อและผูข้ำย (ผูร่้วมในตลำด) ณ วนัท่ี
วดัมูลค่ำ บริษทัฯใช้รำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องในกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์และ
หน้ีสินซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวข้องก ำหนดให้ต้องวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม ยกเวน้ 
ในกรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สำมำรถหำรำคำ
เสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องได ้บริษทัฯจะประมำณมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ 
ท่ีเหมำะสมกบัแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใชข้อ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสิน
ท่ีจะวดัมูลค่ำยติุธรรมนั้นใหม้ำกท่ีสุด 

 ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรมท่ีใช้วดัมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบกำรเงิน
แบ่งออกเป็นสำมระดบัตำมประเภทของขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 

 ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสำมำรถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วำ่จะเป็นขอ้มูลทำงตรงหรือทำงออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนำคตท่ีกิจกำรประมำณขึ้น  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯจะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำงล ำดบัชั้นของ
มูลค่ำยุติธรรมส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีมีกำรวดัมูลค่ำยุติธรรม
แบบเกิดขึ้นประจ ำ 

6. กำรใช้ดุลยพนิิจและประมำณกำรทำงบัญชีท่ีส ำคัญ 
 ในกำรจัดท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและ                                                          

กำรประมำณกำรในเร่ืองท่ีมีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรดังกล่ำวน้ี 
ส่งผลกระทบต่อจ ำนวนเงินท่ีแสดงในงบกำรเงินและต่อข้อมูลท่ีแสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ีประมำณกำรไว ้กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรท่ีส ำคญัมี
ดงัน้ี 
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6.1 สัญญำเช่ำ 

การก าหนดอายุสัญญาเช่าท่ีมีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า 

ในกำรก ำหนดอำยุสัญญำเช่ำ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรประเมินว่ำบริษทัฯมีควำมแน่นอน
อย่ำงสมเหตุสมผลหรือไม่ท่ีจะใช้สิทธิเลือกในกำรขยำยอำยุสัญญำเช่ำหรือยกเลิกสัญญำเช่ำโดยค ำนึงถึง
ขอ้เทจ็จริงและสภำพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดท่ีท ำใหเ้กิดส่ิงจูงใจทำงเศรษฐกิจส ำหรับบริษทัฯในกำรใช้
หรือไม่ใชสิ้ทธิเลือกนั้น 

การก าหนดอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิม่ 

บริษทัฯไม่สำมำรถก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียตำมนยัของสัญญำเช่ำ ดงันั้น ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจใน
กำรก ำหนดอัตรำดอกเบ้ียกำรกู้ยืมส่วนเพิ่มของบริษทัฯในกำรคิดลดหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ โดยอัตรำ
ดอกเบ้ียกำรกูย้ืมส่วนเพิ่มเป็นอตัรำดอกเบ้ียท่ีบริษทัฯจะตอ้งจ่ำยในกำรกูย้ืมเงินท่ีจ ำเป็นเพื่อให้ได้มำซ่ึง
สินทรัพยท่ี์มีมูลค่ำใกลเ้คียงกับสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ในสภำพแวดลอ้มทำงเศรษฐกิจท่ีคลำ้ยคลึง โดยมี
ระยะเวลำกำรกูย้มืและหลกัประกนัท่ีคลำ้ยคลึง 

6.2 ค่ำเผ่ือผลขำดทุนด้ำนเครดติท่ีคำดว่ำจะเกดิขึน้ของลูกหนีก้ำรค้ำ 
ในกำรประมำณค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นของลูกหน้ีกำรคำ้ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้
ดุลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกลูกหน้ีแต่ละรำย โดยค ำนึงถึง
ประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต อำยขุองหน้ีท่ีคงคำ้งและสภำวะเศรษฐกิจท่ีคำดกำรณ์ไวข้องกลุ่มลูกคำ้ท่ีมี
ควำมเส่ียงดำ้นเครดิตท่ีคลำ้ยคลึงกนั เป็นตน้ ทั้งน้ี ขอ้มูลผลขำดทุนดำ้นเครดิตจำกประสบกำรณ์ในอดีต
และกำรคำดกำรณ์สภำวะเศรษฐกิจของบริษทัฯอำจไมไ่ดบ้่งบอกถึงกำรผิดสัญญำของลูกคำ้ท่ีเกิดขึ้นจริงใน
อนำคต 

6.3 กำรปรับลดสินค้ำคงเหลือเป็นมูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับ 
ในกำรประมำณกำรปรับลดสินค้ำคงเหลือเป็นมูลค่ำสุทธิท่ีจะได้ รับ ฝ่ำยบริหำรได้ใช้ดุลยพินิจใน 
กำรประมำณมูลค่ำสุทธิท่ีคำดว่ำจะได้รับของสินค้ำคงเหลือ โดยจ ำนวนเงินท่ีคำดว่ำจะได้รับจำก  
สินคำ้คงเหลือพิจำรณำจำกกำรเปล่ียนแปลงของรำคำขำยท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัเหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนภำยหลงั 
วนัส้ินรอบระยะเวลำงำน และฝ่ำยบริหำรไดใ้ชดุ้ลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นจำก
สินคำ้ลำ้สมยัหรือเส่ือมสภำพ โดยค ำนึงถึงอำยขุองสินคำ้คงเหลือและสภำวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น 

6.4 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเส่ือมรำคำ 
ในกำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องท ำกำรประมำณอำยุกำรให้
ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเม่ือเลิกใชง้ำนของอำคำรและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์
และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 
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นอกจำกน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งสอบทำนกำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและ
บนัทึกขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น 
ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรคำดกำรณ์รำยไดแ้ละค่ำใช้จ่ำยในอนำคตซ่ึง
เก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

6.5 สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
บริษทัฯจะรับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีและขำดทุนทำง
ภำษีท่ีไม่ได้ใช้เม่ือมีควำมเป็นไปได้ค่อนขำ้งแน่ว่ำบริษทัฯจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใช้
ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวและขำดทุนนั้น ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งประมำณกำรว่ำบริษทัฯ
ควรรับรู้จ ำนวนสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีเป็นจ ำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจ ำนวนก ำไรทำงภำษี
ท่ีคำดวำ่จะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ 

6.6 ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของ
พนักงำน 
หน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนและตำมโครงกำรผลประโยชน์ระยะยำว
อ่ืนของพนักงำนประมำณขึ้นตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอำศยัขอ้สมมติฐำนต่ำง ๆ ในกำร
ประมำณกำรนั้น เช่น อตัรำคิดลด อตัรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต อตัรำมรณะและอตัรำกำรเปล่ียนแปลง
ในจ ำนวนพนกังำน เป็นตน้ 

7. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั
ในระหว่ำงปี บริษทัฯมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักับบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกัน รำยกำรธุรกิจดังกล่ำว
เป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรคำ้และเกณฑ์ตำมท่ีตกลงกนัระหว่ำงบริษทัฯและบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้ง
กนัเหล่ำนั้นซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจ โดยสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
2563 2562 นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

รำยกำรธุรกิจกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ซ้ือวตัถุดิบ 349 356 รำคำท่ีตกลงร่วมกนัซ่ึงอำ้งอิงตำมรำคำตลำด 
ซ้ืออะไหล่และวสัดุโรงงำน 9 4 รำคำท่ีตกลงร่วมกนัซ่ึงอำ้งอิงตำมรำคำตลำด 
ค่ำบริกำรจ่ำย 3 3 รำคำตำมสัญญำและรำคำท่ีตกลงร่วมกนั 
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 ยอดคงคำ้งระหวำ่งบริษทัฯและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 มีรำยละเอียดดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับำท) 
 2563 2562 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 13)   

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั)   
บริษทั ไทย เอม็เอม็เอ จ ำกดั 150,031 

 
96,662 

บริษทั ไดอะโพลีอะคริเลต จ ำกดั  1,123 2,382 
บริษทั มิตซูบิชิ เคมิคอล เพอร์ฟอร์แมนซ์ โพลิเมอร์ส 

(ประเทศไทย) จ ำกดั - 1,123 
บริษทั มิตซูบิชิ เคมีคอล (ประเทศไทย) จ ำกดั 1,616 - 
Lucite International (Shanghai) Trading Company Limited 214 469 
Mitsubishi Chemical UK Ltd (เดิมช่ือ “Lucite International 

UK Ltd”) 937 83 
Lucite International Singapore Pte Ltd 5 5 

รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 153,926 100,724 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

ในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 บริษทัฯมีค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนท่ีให้แก่
กรรมกำรและผูบ้ริหำร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 2563 2562 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 17,213 19,652 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 1,841 3,737 
รวมค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 19,054 23,389 

8. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
(หน่วย: พนับำท) 

 2563 2562 
เงินสด 20 50 
เงินฝำกธนำคำร 142,227 162,694 
รวมเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 142,247 162,744 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 เงินฝำกออมทรัพย์มีอัตรำดอกเบ้ียระหว่ำงร้อยละ 0.05 ถึง 0.125 ต่อปี (2562:  
ร้อยละ 0.15 ถึง 1.00 ต่อปี) 
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9. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 
(หน่วย: พนับำท) 

 2563 2562 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั   
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ   

ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 227,189 179,582 
คำ้งช ำระ   

ไม่เกิน 3 เดือน  71,200 45,686 
3 - 6 เดือน 11 - 
6 - 12 เดือน 2,246 - 
มำกกวำ่ 12 เดือน 2,462 5,656 

รวม 303,108 230,924 
หกั: ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดขึ้น  

(2562: ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ) (6,990) (6,555) 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 296,118 224,369 
ลูกหน้ีอ่ืน 650 452 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 296,768 224,821 

กำรเปล่ียนแปลงของบญัชีค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดขึ้นของลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน  
มีรำยละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 6,555 
ส ำรองผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดขึ้น 435 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 6,990 
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10. สินค้ำคงเหลือ 
(หน่วย: พนับำท) 

 
รำคำทุน 

รำยกำรปรับลดรำคำทุนให้
เป็นมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคำ้คงเหลือ - สุทธิ 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
สินคำ้ส ำเร็จรูป 45,379 30,322 (3,074) (2,896) 42,305 27,426 
วตัถุดิบ 45,606 41,870 (3,520) (4,326) 42,086 37,544 
อะไหล่และวสัดุโรงงำน 35,734 32,492 (3,349) (3,500) 32,385 28,992 
สินคำ้ระหวำ่งทำง 6,208 2,933 - - 6,208 2,933 
รวมสินคำ้คงเหลือ 132,927 107,617 (9,943) (10,722) 122,984 96,895 

ในระหวำ่งปีปัจจุบนั บริษทัฯมีกำรกลบัรำยกำรปรับลดมูลค่ำสินคำ้คงเหลือเป็นจ ำนวน 1 ลำ้นบำท (2562: 
จ ำนวน 1 ลำ้นบำท) โดยน ำไปหกัจำกมูลค่ำของสินคำ้คงเหลือท่ีรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในระหวำ่งปี 

11. สินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน 

   (หน่วย: พนับำท) 
 31 ธนัวำคม 2563 

ตรำสำรหน้ีท่ีวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย  
เงินฝำกประจ ำ 31,178 
เงินฝำกประจ ำท่ีมีภำระค ้ำประกนั 6,684 
รวมสินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน 37,862 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 เงินฝำกประจ ำ 12 เดือน มีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 0.375 - 1.25 ต่อปี (2562: ร้อยละ 
1.25 ต่อปี)  
นอกจำกน้ี บริษทัฯไดน้ ำเงินฝำกประจ ำ 12 เดือนดงักล่ำว จ ำนวน 7 ลำ้นบำท ไปวำงไวก้บัธนำคำรเพื่อเป็น
ประกนักำรออกหนงัสือค ้ำประกนัท่ีออกโดยธนำคำรในนำมบริษทัฯ (2562: ไม่มี) 
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12. ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
(หน่วย: พนับำท) 

 2563 2562 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี   
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 245,067 252,469 
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้(หมำยเหตุ 14)   

อำคำร 2,194 - 
ยำนพำหนะ 2,947 - 

รวมท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 250,208 252,469 

รำยกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 
สรุปไดด้งัน้ี
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 ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษัทฯ  มีอำคำรและอุปกรณ์จ ำนวนหน่ึงซ่ึงตัดค่ำเส่ือมรำคำหมดแล้ว                        
แต่ยงัใช้งำนอยู่ มูลค่ำตำมบญัชีก่อนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสมของสินทรัพยด์ังกล่ำวมีจ ำนวนเงินประมำณ                  
436 ลำ้นบำท (2562: จ ำนวน 433 ลำ้นบำท) 

13. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 
 (หน่วย: พนับำท) 
 2563 2562 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 151,237 99,044 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 87,524 68,857 
เจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,689 1,680 
เจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 12,526 7,877 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 40,024 23,437 
รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 294,000 200,895 

14. สัญญำเช่ำ  
บริษทัฯท ำสัญญำเช่ำสินทรัพยเ์พื่อใชใ้นกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ โดยมีอำยสุัญญำระหวำ่ง 2 - 5 ปี  

ก) สินทรัพย์สิทธิกำรใช้  
รำยกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 

อำคำร ยำนพำหนะ 
รวมสินทรัพย์
สิทธิกำรใช ้

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 3,447 - 3,447 
เพิ่มขึ้น - 3,290 3,290 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี (1,253) (343) (1,596) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 2,194 2,947 5,141 
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ข) หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 
 (หน่วย: พนับำท) 
 2563 2562 
จ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำ 4,098 - 
หกั: ดอกเบ้ียรอกำรตดัจ ำหน่ำย (307) - 
รวม 3,791 - 
หกั: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (1,575) - 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ - สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระ
ภำยในหน่ึงปี 2,216 - 

ค) ค่ำใช้จ่ำยเกีย่วกบัสัญญำเช่ำท่ีรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 
 (หน่วย: พนับำท) 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2563 

ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ 1,596 
ดอกเบ้ียจ่ำยของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 118 

ง) อ่ืน ๆ 
บริษทัฯมีกระแสเงินสดจ่ำยทั้งหมดของสัญญำเช่ำส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 จ ำนวน 2.9 
ลำ้นบำท บริษทัฯมีรำยกำรท่ีมิใช่เงินสดเพิ่มขึ้นส ำหรับสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้ละหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 
จ ำนวน 3.3 ลำ้นบำท 
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เม่ือวันท่ี 5 เมษำยน 2562 พระรำชบัญญัติคุ ้มครองแรงงำน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 ได้ประกำศลงใน 
รำชกิจจำนุเบกษำ ซ่ึงได้ก ำหนดอัตรำค่ำชดเชยเพิ่มเติมกรณีนำยจ้ำงเลิกจ้ำง ส ำหรับลูกจ้ำงซ่ึงท ำงำน
ติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไปใหมี้สิทธิไดรั้บค่ำชดเชยไม่นอ้ยกวำ่ค่ำจำ้งอตัรำสุดทำ้ย 400 วนั กฎหมำยดงักล่ำว
มีผลบังคับใช้ตั้ งแ ต่วัน ท่ี  5 พฤษภำคม 2562 เ ป็นต้นไป กำรเป ล่ียนแปลงดังกล่ำว ถือเ ป็นกำร 
แก้ไขโครงกำรส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำน และมีผลกระทบให้บริษทัฯมีหน้ีสิน 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนเพิ่มขึ้ น 6.4 ล้ำนบำท บริษัทฯบันทึกผลกระทบจำกกำร
เปล่ียนแปลงดงักล่ำวโดยรับรู้ตน้ทุนบริกำรในอดีตเป็นค่ำใชจ่้ำยทนัทีในงบก ำไรขำดทุนของปี 2562 

บริษทัฯคำดวำ่จะจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนภำยใน 1 ปีขำ้งหนำ้ เป็นจ ำนวนประมำณ 0.6 
ลำ้นบำท (2562: จ ำนวน 3.4 ลำ้นบำท) 

ณ 31 ธันวำคม 2563 ระยะเวลำเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักในกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนของ
บริษทัฯประมำณ 9 ปี (2562: 9 ปี) 

สมมติฐำนท่ีส ำคญัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 

2563 2562 
อตัรำคิดลด 1.1% 1.3% 
อตัรำกำรขึ้นเงินเดือน  4.0% 4.0% 
อตัรำกำรเปลี่ยนแปลงในจ ำนวนพนกังำน 0% - 27.0% 0% - 27.0% 

ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนท่ีส ำคญัต่อมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยำว
ของพนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
2563 

โครงกำรเงินชดเชยพนกังำน 
เม่ือออกจำกงำน 

โครงกำรเงินรำงวลักำรปฏิบติังำน  
ครบก ำหนดระยะเวลำ 

เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1% เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1% 
อตัรำคิดลด (3.0) 3.4 (0.1) 0.1 
อตัรำกำรขึ้นเงินเดือน  4.1 (3.6) - - 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน (3.2) 2.1 (0.1) 0.1 
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(หน่วย: ลำ้นบำท) 
2562 

โครงกำรเงินชดเชยพนกังำน 
เม่ือออกจำกงำน 

โครงกำรเงินรำงวลักำรปฏิบติังำน  
ครบก ำหนดระยะเวลำ 

เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1% เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1% 
อตัรำคิดลด (3.2) 3.6 (0.1) 0.1 
อตัรำกำรขึ้นเงินเดือน  4.0 (3.5) - - 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน (3.4) 2.3 (0.1) 0.1 

16. วงเงินสินเช่ือที่ยังมิได้เบิกใช้
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 วงเงินสินเช่ือท่ีบริษทัฯไดรั้บจำกสถำบนักำรเงินซ่ึงยงัมิไดเ้บิกใช้มีจ ำนวนเงิน
ประมำณ 325 ลำ้นบำท (2562: จ ำนวน 325 ลำ้นบำท)

17. ส ำรองตำมกฎหมำย
ภำยใตบ้ทบญัญติัของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร
ก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหักด้วยยอด
ขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกว่ำทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ำรอง
ตำมกฎหมำยดงักล่ำวไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเงินปันผลได ้ในปัจจุบนั บริษทัฯไดจ้ดัสรรส ำรองตำมกฎหมำย
ไวค้รบถว้นแลว้

18. รำยได้อ่ืน
(หน่วย: พนับำท) 

2563 2562 
รำยไดจ้ำกกำรขำยเศษซำก 3,326 5,802 
อ่ืน ๆ 2,485 4,305 
รวมรำยไดอ่ื้น 5,811 10,107 

19. ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน
(หน่วย: พนับำท) 

2563 2562 
ขำดทุนสุทธิจำกสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ 237 - 
ขำดทุนสุทธิจำกอตัรำแลกเปลี่ยน 3,605 554 
รวมค่ำใชจ่้ำยอ่ืน 3,842 554 
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20. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ
รำยกำรค่ำใชจ่้ำยแบ่งตำมลกัษณะประกอบดว้ยรำยกำรค่ำใชจ่้ำยท่ีส ำคญัดงัต่อไปน้ี

(หน่วย: พนับำท) 
2563 2562 

วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 567,517 607,247 
เงินเดือน ค่ำแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังำน 132,458 134,116 
ค่ำน ้ำมนัเช้ือเพลิงและสำธำรณูปโภค 52,460 55,367 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขนส่ง 33,985 23,226 
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 22,745 20,948 
ค่ำซ่อมแซมและรำยจ่ำยซ่อมบ ำรุง 10,476 14,102 
กำรเปล่ียนแปลงในสินคำ้ส ำเร็จรูป (15,057) 6,085 

21. ภำษีเงินได้
ภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี

(หน่วย: พนับำท) 
2563 2562 

ภำษีเงินได้ปัจจุบัน 
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับปี 17,281 1,952 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชัว่ครำว 
   และกำรกลบัรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำว (2,317) 6,249 
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในก ำไรขำดทุน 14,964 8,201 

จ ำนวนภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
2563 2562 

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลขำดทุนจำกกำร
ประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั (249) (831)
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รำยกำรกระทบยอดระหวำ่งก ำไรทำงบญัชีกบัภำษีเงินไดมี้ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
2563 2562 

ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 72,877 41,251 

อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัรำภำษี 14,575 8,250 
ผลกระทบทำงภำษีส ำหรับ: 

ค่ำใชจ่้ำยตอ้งหำ้ม 657 147 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พิ่มขึ้น (268) (191)

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในก ำไรขำดทุน 14,964 8,201 

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ณ วนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
2563 2562 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 8,635 7,779 
รำยกำรปรับลดรำคำทุนของสินคำ้คงเหลือ 

ใหเ้ป็นมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ 1,988 2,144 
ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดขึ้น 

(2562: ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ) 1,398 1,311 
ประมำณกำรค่ำใชจ่้ำย 1,470 980 
ขำดทุนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงจำกกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยติุธรรม

ของสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ 47 - 
สัญญำเช่ำ 31 - 

รวมสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 13,569 12,214 
หนีสิ้นภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

ผลแตกต่ำงจำกกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำทำงบญัชีและภำษี (4,778) (5,740) 
รวมหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (4,778) (5,740) 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ 8,791 6,474 
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22. ก ำไรต่อหุ้น 
 ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยหำรก ำไรส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก ำไรขำดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของหุน้สำมญัท่ีออกอยูใ่นระหวำ่งปี 
23. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

บริษทัฯด ำเนินกิจกำรในส่วนงำนทำงธุรกิจในกำรผลิต  จ ำหน่ำยและรับจ้ำงผลิตแผ่นอะคริลิค (Acrylic 
sheets) แผ่นเอบีเอส (Acrylonitrile Butadiene Styrene sheets) แผ่นไฮอิมแพค (High Impact Polystyrene 
sheets) และแผน่พลำสติกระบบรีดอ่ืน ๆ (Other extruded plastic sheets) ผลิตภณัฑเ์หล่ำน้ีแต่ละชนิดถือเป็น               
ส่วนหน่ึงของธุรกิจประเภทเดียวกัน จึงถือเป็นหน่วยงำนด ำเนินงำนส่วนงำนเดียว ดังนั้ น รำยได้                    
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนและสินทรัพยท์ั้งหมดท่ีแสดงอยู่ในงบกำรเงิน จึงถือเป็นกำรรำยงำนตำมส่วนงำน
ด ำเนินงำนแลว้ 
ขอ้มูลเก่ียวกบัเขตภูมิศำสตร์ 

 รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำรก ำหนดขึ้นตำมสถำนท่ีตั้งของลูกคำ้ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 
2562 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 2563 2562 

ประเทศไทย 509 567 
ต่ำงประเทศ 422 369 
รวมรำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร 931 936 

 ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคำ้รำยใหญ่ 

 ในปี 2563 บริษทัฯมีรำยได้จำกลูกค้ำรำยใหญ่จ ำนวนหน่ึงรำย เป็นจ ำนวนเงินประมำณ  161 ล้ำนบำท  
(2562: บริษทัฯไม่มีรำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยใดท่ีมีมูลค่ำเท่ำกบัหรือมำกกวำ่ร้อยละ 10 ของรำยไดข้องกิจกำร) 

24. กำรประกอบธุรกจิของนิติบุคคลต่ำงด้ำว 
 ตำมท่ีได้กล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 1.1 บริษทัฯได้เปล่ียนสถำนะกลำยเป็นนิติบุคคล                               

ต่ำงด้ำว ซ่ึงบำงส่วนงำนทำงธุรกิจจ ำเป็นต้องขออนุญำตกับกรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำให้ประกอบธุรกิจ                                                    
ตำมมำตรำ 17 แห่งพระรำชบญัญติักำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงดำ้ว พ.ศ. 2542 ตำมใบอนุญำตดงักล่ำว 
บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขต่ำง ๆ เช่น จะตอ้งมีทุนขั้นต ่ำไม่น้อยกว่ำ 67.5 ลำ้นบำท โดยไม่รวมทุนท่ี
กฎหมำยอ่ืนก ำหนดไว้ เงินกู้ในกำรประกอบธุรกิจท่ีได้รับอนุญำตต้องไม่เกินเจ็ดเท่ำของทุน และ
ผูรั้บผิดชอบในกำรประกอบธุรกิจท่ีไดรั้บอนุญำตตอ้งมีภูมิล ำเนำอยูใ่นรำชอำณำจกัรไม่นอ้ยกวำ่หน่ึงคน 
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25. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 
 บริษทัฯและพนกังำนบริษทัฯไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพขึ้นตำมพระรำชบญัญติักองทุนส ำรอง

เล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 และเข้ำเป็นกองทุนจดทะเบียนโดยได้รับอนุมัติจำกกระทรวงกำรคลังเม่ือวนัท่ี               
1 มิถุนำยน พ.ศ. 2542 โดยบริษทัฯและพนักงำนจะจ่ำยสมทบเขำ้กองทุนเป็นรำยเดือนในอตัรำร้อยละ 3 
หรือ 5 หรือ 7 ของเงินเดือน กองทุนส ำรองเล้ียงชีพน้ีบริหำรโดยผูจ้ดักำรกองทุนรับอนุญำตแห่งหน่ึงและจะ
จ่ำยให้แก่พนกังำนเม่ือพนกังำนนั้นออกจำกงำนตำมระเบียบว่ำดว้ยกองทุนของบริษทัฯ ในระหว่ำงปี 2563 
บริษทัฯรับรู้เงินสมทบดงักล่ำวเป็นค่ำใชจ่้ำยจ ำนวน 4 ลำ้นบำท (2562: จ ำนวน 4 ลำ้นบำท) 

26. เงินปันผล 
เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่ำย เงินปันผลจ่ำยต่อหุ้น 

  (ลำ้นบำท) (บำทต่อหุน้) 
เงินปันผลประจ ำปี 2561 ท่ีประชุมใหญ่สำมญัผูถื้อหุน้            

เม่ือวนัท่ี 24 เมษำยน 2562 54.7 0.45 
เงินปันผลระหวำ่งกำล
ประกำศจำกก ำไรสะสม            
ซ่ึงยงัไม่ไดจ้ดัสรร 

ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ 
เม่ือวนัท่ี 2 เมษำยน 2563 

54.7 0.45 

27. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอำจเกดิขึน้ 
27.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บริษทัฯมีภำระผกูพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทุนอนัเก่ียวเน่ืองกบักำรปรับปรุงอำคำรและกำร

ซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์เป็นจ ำนวน 8 ลำ้นบำท (2562: 3 ลำ้นบำท) 

27.2 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำบริกำร 
 บริษทัฯไดเ้ขำ้ท ำสัญญำจำ้งบริกำรต่ำง ๆ อำยุของสัญญำมีระยะเวลำตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

2563 บริษัทฯมีจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีต้องจ่ำยในอนำคตทั้ งส้ินภำยใต้สัญญำบริกำรจ ำนวน 2 ล้ำนบำท                              
(2562: 2 ลำ้นบำท) 

27.3 กำรค ำ้ประกนั 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษทัฯมีหนังสือค ้ำประกันซ่ึงออกโดยธนำคำรในนำมบริษทัฯเหลืออยู่เป็น

จ ำนวน 7 ลำ้นบำท (2562: จ ำนวน 7 ลำ้นบำท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภำระผกูพนัทำงปฏิบติับำงประกำรตำมปกติ
ธุรกิจของบริษทัฯ เพื่อค ้ำประกนักำรใชไ้ฟฟ้ำและอ่ืน ๆ 
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28. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
28.1  ตรำสำรอนุพนัธ์ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บริษทัฯมีหน้ีสินตรำสำรอนุพนัธ์ท่ีไม่ไดก้ ำหนดให้เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกัน

ควำมเส่ียง ไดแ้ก่ สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ โดยมีมูลค่ำยุติธรรมอยู่ท่ี 0.2 ลำ้นบำท ซ่ึงวดั
มูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมโดยใชข้อ้มูลระดบั 2 ตำมล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม (2562: ไม่มี) 

 ตรำสำรอนุพนัธ์ท่ีไม่ได้ก ำหนดให้เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกนัควำมเส่ียง 
 บริษทัฯใชส้ัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้เพื่อบริหำรควำมเส่ียงในกำรท ำธุรกรรมบำงส่วน  โดย

เขำ้ท ำสัญญำดงักล่ำวในช่วงเวลำท่ีสอดคลอ้งกบัควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศของ
รำยกำรอำ้งอิงซ่ึงมีอำยสุัญญำโดยทัว่ไปตั้งแต่ 1 เดือนถึง 6 เดือน 

28.2 วัตถุประสงค์และนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน  
 เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีส ำคญัของบริษทัฯ ประกอบด้วย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด และลูกหน้ี

กำรคำ้ บริษทัฯมีควำมเส่ียงทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งกับเคร่ืองมือทำงกำรเงินดังกล่ำว และมีนโยบำยกำร
บริหำรควำมเส่ียง ดงัน้ี 

 ควำมเส่ียงด้ำนเครดิต 
 บริษทัฯมีควำมเส่ียงดำ้นเครดิตท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีกำรคำ้ เงินฝำกกบัธนำคำรและสถำบนักำรเงิน และ

เคร่ืองมือทำงกำรเงินอ่ืน ๆ โดยจ ำนวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯอำจตอ้งสูญเสียจำกกำรให้สินเช่ือคือมูลค่ำตำม
บญัชีท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงิน  

ลูกหนีก้ำรค้ำ 
 บริษทัฯบริหำรควำมเส่ียงโดยใชน้โยบำยและขั้นตอนในกำรควบคุมกำรใหสิ้นเช่ืออยำ่งเหมำะสม จึงไม่คำดว่ำ

จะเกิดผลขำดทุนทำงกำรเงินท่ีมีสำระส ำคญั นอกจำกน้ี บริษทัฯมีกำรติดตำมยอดคงคำ้งของลูกหน้ีกำรคำ้
อย่ำงสม ่ำเสมอ และกำรจดัส่งสินคำ้ให้กบัลูกคำ้รำยใหญ่มกัจะมีกำรขอหนังสือ รับรองดำ้นเครดิต (Letters 
of credit) หรือกำรประกันสินเช่ือแบบอ่ืน ๆ จำกธนำคำรและสถำบนักำรเงินอ่ืนท่ีมีช่ือเสียง นอกจำกน้ี            
กำรใหสิ้นเช่ือของบริษทัฯ เป็นกำรใหสิ้นเช่ือแบบไม่กระจุกตวัสูง เน่ืองจำกบริษทัฯมีฐำนลูกคำ้จ ำนวนมำก
และอยูห่ลำกหลำยกลุ่มอุตสำหกรรม 
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 บริษทัฯพิจำรณำกำรดอ้ยค่ำทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน อตัรำกำรตั้งส ำรองของผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ี
คำดว่ำจะเกิดขึ้นค ำนวณโดยพิจำรณำจำกอำยุหน้ีคงคำ้งนับจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ โดยบริษทัฯจดักลุ่ม
ลูกคำ้ทั้งหมดเป็นกลุ่มเดียวเน่ืองจำกรูปแบบของควำมเส่ียงดำ้นเครดิตท่ีคลำ้ยคลึงกนั กำรค ำนวณผลขำดทุน
จำกกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นค ำนึงถึงผลของควำมน่ำจะเป็นถ่วงน ้ ำหนัก มูลค่ำของเงิน        
ตำมเวลำและข้อมูลท่ีมีควำมสมเหตุสมผลและสำมำรถสนับสนุนได้ท่ีมีอยู่ ณ วนัท่ีรำยงำนเก่ียวกับ
เหตุกำรณ์ในอดีต สภำพกำรณ์ปัจจุบนัและกำรคำดกำรณ์สภำวะเศรษฐกิจในอนำคต โดยทัว่ไป บริษทัฯจะ
ตัดจ ำหน่ำยลูกหน้ีกำรค้ำออกจำกบญัชีหำกลูกหน้ีนั้นคำ้งช ำระเกินกว่ำหน่ึงปี และบริษทัฯไม่ได้มีกำร
ด ำเนินกำรตำมกฎหมำยกบัลูกหน้ีรำยดงักล่ำว 

 เคร่ืองมือทางการเงินและเงินฝากธนาคาร 

 ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯบริหำรควำมเส่ียงด้ำนเครดิตท่ีเก่ียวขอ้งกับยอดคงเหลือกับธนำคำรและสถำบนั
กำรเงินตำมนโยบำยของบริษทัฯ โดยจะลงทุนกบัคู่สัญญำท่ีไดรั้บกำรอนุมติัแลว้เท่ำนั้นและอยู่ในวงเงิน
สินเช่ือท่ีก ำหนดให้กบัคู่สัญญำแต่ละรำย โดยวงเงินสินเช่ือจะถูกสอบทำนโดยคณะกรรมกำรบริษทัเป็น
ประจ ำทุกปีและอำจมีกำรปรับปรุงในระหว่ำงปีขึ้นอยู่กับควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรของ
บริษทัฯ กำรก ำหนดวงเงินดงักล่ำวเป็นกำรช่วยลดควำมเส่ียงของกำรกระจุกตวัและบรรเทำผลขำดทุนทำง
กำรเงินท่ีอำจเกิดขึ้นจำกผิดนดัช ำระของคู่สัญญำ 

 บริษทัฯมีควำมเส่ียงด้ำนเครดิตของตรำสำรหน้ีและตรำสำรอนุพนัธ์ไม่สูงมำกนักเน่ืองจำกคู่สัญญำเป็น
ธนำคำรท่ีมีอันดับควำมน่ำเช่ือถือด้ำนเครดิตท่ีอยู่ในระดับสูงซ่ึงประเมินโดยสถำบันจัดอันดับควำม
น่ำเช่ือถือดำ้นเครดิตระหวำ่งประเทศ  

 ควำมเส่ียงด้ำนตลำด 
 บริษทัฯมีควำมเส่ียงดำ้นตลำดหน่ึงประเภท คือ ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน บริษทัฯไดเ้ขำ้ท ำตรำสำร

อนุพนัธ์เพื่อบริหำรควำมเส่ียงดงักล่ำว ไดแ้ก่ สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ เพื่อป้องกนัควำม
เส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ีเกิดขึ้นจำกกำรส่งออกสินคำ้ 

 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
 บริษทัฯมีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองจำกกำรขำยสินคำ้เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ 

โดยบริษทัฯบริหำรควำมเส่ียงส่วนใหญ่โดยกำรเขำ้ท ำสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ ซ่ึงสัญญำ
โดยส่วนใหญ่มีอำยไุม่เกินหน่ึงปี 
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 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 บริษทัฯมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีเป็น
สกุลเงินตรำต่ำงประเทศ ดงัน้ี 

สกุลเงิน สินทรัพยท์ำงกำรเงิน  หน้ีสินทำงกำรเงิน อตัรำแลกเปล่ียนเฉล่ีย                             
 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
 (ลำ้น) (ลำ้น) (ลำ้น) (ลำ้น) (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกำ 6.0 2.5 0.9 1.0 30.0371 30.1084 
เหรียญออสเตรเลีย 0.7 1.0 - - 22.9118 21.0131 
เยน - - 16.6 13.2 0.2907 0.2754 
ยโูร - - 0.2 - 36.8764 33.6780 

 
การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน 

 ตำรำงต่อไปน้ีแสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อก ำไรก่อนภำษีของบริษทัฯจำกกำรเปล่ียนแปลงท่ีอำจเกิดขึ้น
อย่ำงสมเหตุสมผลของอตัรำแลกเปล่ียนสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกำ โดยก ำหนดให้ตวัแปรอ่ืนทั้งหมด
คงท่ี ทั้งน้ี ผลกระทบต่อก ำไรก่อนภำษีน้ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงของมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์และ
หน้ีสินท่ีเป็นตวัเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563  

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
สกุลเงิน ผลกระทบต่อก ำไรก่อนภำษี 

 เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1% 
เหรียญสหรัฐอเมริกำ 1.5 (1.5) 

ทั้งน้ี บริษทัฯไม่มีควำมเส่ียงอยำ่งเป็นสำระส ำคญัจำกกำรเปล่ียนแปลงของสกุลเงินตรำต่ำงประเทศสกุลเงินอ่ืน 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 
บริษทัฯมีควำมเส่ียงจำกอัตรำดอกเบ้ียท่ีส ำคัญอันเก่ียวเน่ืองกับเงินฝำกธนำคำร สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ทำงกำรเงินส่วนใหญ่มีอตัรำดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลงตำมอตัรำตลำด หรือมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบั
อตัรำตลำดในปัจจุบนั 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 สินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีส ำคญัสำมำรถจดัตำม
ประเภทอตัรำดอกเบ้ีย และส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีสำมำรถแยกตำม
วนัท่ีครบก ำหนด หรือวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ (หำกวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ถึง
ก่อน) ไดด้งัน้ี 
  (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 2563 

 

อตัรำดอกเบ้ีย
คงท่ี 

ภำยใน 1 ปี 

อตัรำดอกเบ้ีย
ปรับขึ้นลง 

ตำมรำคำตลำด 
ไม่มี 

อตัรำดอกเบ้ีย รวม 
อตัรำดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง 

     (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน      
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - 142 - 142 0.05 - 0.125 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอื่น - - 297 297 - 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินอื่น 38 - - 38 0.375 - 1.25 
 38 142 297 477  
หนีสิ้นทำงกำรเงิน      
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอื่น - - 294 294 - 
 - - 294 294  

 
 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 2562 

 

อตัรำดอกเบ้ีย
คงท่ี 

ภำยใน 1 ปี 

อตัรำดอกเบ้ีย
ปรับขึ้นลง 

ตำมรำคำตลำด 
ไม่มี 

อตัรำดอกเบ้ีย รวม 
อตัรำดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง 

     (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน      
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - 163 - 163 0.15 - 1.00 
เงินลงทุนชัว่ครำว 1 - - 1 1.25 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอื่น - - 225 225 - 
 1 163 225 389  
หนีสิ้นทำงกำรเงิน      
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอื่น - - 201 201 - 
 - - 201 201  
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ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง 
บริษทัฯมีกำรติดตำมควำมเส่ียงจำกกำรขำดสภำพคล่องโดยกำรใช้กำรใช้เงินเบิกเกินบญัชีและสัญญำเช่ำ 
ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษทัฯมีหน้ีสินประมำณร้อยละ 87 ท่ีจะครบก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี
เม่ือเทียบกบัมูลค่ำตำมบญัชีทั้งหมดของหน้ีสินดงักล่ำวท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงิน (2562: ร้อยละ 84) บริษทัฯ
ได้ประเมินกำรกระจุกตัวของควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกับกำรกู้ยืมเงินเพื่อน ำไปช ำระหน้ีสินเดิมและได้           
ข้อสรุปว่ำควำมเส่ียงดังกล่ำวอยู่ในระดับต ่ำ บริษทัฯมีควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงแหล่งของเงินทุนท่ี
หลำกหลำยอยำ่งเพียงพอ 

รำยละเอียดกำรครบก ำหนดช ำระของหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีไม่ใช่ตรำสำรอนุพนัธ์ของบริษทัฯ ณ วนัท่ี                 
31 ธนัวำคม 2563 ซ่ึงพิจำรณำจำกกระแสเงินสดตำมสัญญำท่ียงัไม่คิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบนั สำมำรถแสดง
ไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 
รำยกำรท่ีไม่ใช่ตรำสำรอนุพันธ์    
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 294 - 294 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 2 2 4 
รวมรำยกำรท่ีไม่ใช่ตรำสำรอนุพนัธ์ 296 2 298 

28.3 มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
เน่ืองจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯจดัอยู่ในประเภทระยะสั้ น เงินฝำกสถำบนักำรเงิน                        
มีอัตรำดอกเบ้ียใกล้เคียงกับอัตรำดอกเบ้ียในตลำด บริษทัฯจึงประมำณมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือ                   
ทำงกำรเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่ำตำมบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

29. กำรบริหำรจัดกำรทุน 
วตัถุประสงค์ในกำรบริหำรจดักำรทุนท่ีส ำคญัของบริษทัฯคือกำรจดัให้มีซ่ึงโครงสร้ำงทุนท่ีเหมำะสม               
เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯและเสริมสร้ำงมูลค่ำกำรถือหุ้นให้กับผูถื้อหุ้น  โดย ณ วนัท่ี                    
31 ธนัวำคม 2563 บริษทัฯมีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 0.70:1 (2562: 0.48:1) 

  

118
รายงานประจำาปี 2563
บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จํากัด (มหาชน)



38 

30. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน  
 เม่ือวนัท่ี 18 กุมภำพนัธ์ 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯไดมี้มติให้เสนอจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุน้

ในอตัรำหุ้นละ 0.45 บำท รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 54.7 ลำ้นบำท โดยบริษทัฯจะน ำเสนอต่อท่ีประชุม
สำมญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯประจ ำปี 2564 เพื่อพิจำรณำอนุมติัต่อไป 

31. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 

 งบกำรเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมกำรบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 18 กุมภำพนัธ์ 2564 
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