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สารจากประธานกรรมการบริษัท

ผมขอเริ่มการรายงานของประธานประจ�าปีนี้ด้วยการขอบคุณ 
ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ทุกท่าน และโดย
เฉพาะอย่างยิ่งทีมผู ้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ท่ีให ้ 
การสนับสนุน ทุ่มเทระหว่างปี 2564 ปี 2564 เป็นปีแห่งการ 
ด�าเนนิงานและการค้าทีย่ากล�าบากส�าหรบับรษิทัฯ เนือ่งมาจากสาเหตุ
ที่ทุกท่านทราบกันดี นั่นคือการระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยืดเยื้อ  
ซึง่เป็นผลจากการเกดิขึน้ของไวรสัสายพนัธุโ์อมคิรอนในช่วงไตรมาส 
4 ของปี 2564 ถึงแม้ว ่าในช่วงเวลาเดียวกันนี้ของปีท่ีแล้ว  
ผม คณะกรรมการบริษัท และอีกหลายท่าน ได้คาดการณ์ล่วงหน้า 
ถงึความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกจิในประเทศและเศรษฐกจิโลก 
แต่สิ่งที่ได้เกิดจริงขึ้นนั้น เป็นสิ่งที่ไม่สามารถคาดเดาได้เลย อย่างไร
กต็าม แม้จะมข้ีอจ�ากดัและข้อก�าหนดต่างๆ ทีม่ผีลกระทบต่อบริษัทฯ 
การบริหารงาน พนักงาน ซัพพลายเออร์ และลูกค้าของบริษัทฯ 
ในช่วงปี 2564 ผมก็มีความยินดีที่จะรายงานว่าบริษัทฯ ยังคง 
ด�าเนนิงานและท�าการค้าได้ตลอดทัง้ปีและสามารถจดัหาผลิตภัณฑ์
คณุภาพสงูให้กบัลูกค้าได้อยู่เสมอ ด้วยความช่วยเหลือทีเ่กดิจากการ
ร่วมมอืในการป้องกนัการตดิเชือ้ของพนกังานของเราและครอบครวั 
ทั้งในที่ท�างาน และที่บ้าน และมาตรการป้องกันที่ผู้บริหารได้วางไว้
เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของไวรัสในที่ท�างาน

แม้ว่าจะอยู ่ ในสภาวะการซื้อขายท่ีไม่ปกต ิ

แต่บริษัทฯ ก็ยังสามารถรายงานผลก�าไร

ส�าหรับปี 2564 ได้ และยังคงรักษางบดุล 

ที่ แข็งแกร ่งและอยู ่ ในจุดที่ดีส�าหรับการ 

คาดการณ์ฟื ้นตัวของเศรษฐกิจภายหลัง 

เกิดโรคระบาด
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ในขณะที่ก�าลังเขียนรายงานฉบับนี้ ยังพอจะมีทิศทางที่ท�าให้เรา
สามารถมองในแง่ดไีด้บ้าง เม่ือพจิารณาถงึการใช้วคัซีนประเภทต่างๆ 
ท่ีได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพในการลดผลที่ตามมา 
จากการติดเชื้อโควิด-19 ควบคู่ไปกับมาตรการป้องกันของรัฐบาล
ไทยและประเทศอื่นๆ ท�าให้อัตราการแพร่ระบาดและผลกระทบ 
ต่อระบบบริการสุขภาพยังอยู่ในระดับปานกลาง อย่างไรก็ตาม
มาตรการต่างๆ กจ็ะยังต้องถูกคงเอาไว้ ความไม่แน่นอนจะยงัคงเป็น
อยู่เช่นนี้ต่อไป และจนถึงตอนนี้ ยังไม่มีการเริ่มต้นฟื้นตัวของส่วน
ส�าคัญของเศรษฐกิจไทยที่เกิดจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ รวมถึง
ยังมองไม่เห็นความแน่นอนของการคาดการณ์อัตราการเติบโต
ส�าหรับภาคส่วนอื่นๆ ของเศรษฐกิจไทย

ผลการด�าเนนิงานด้านการเงนิของบรษิทัฯ ในปี 2564 ไม่เพียงได้รบั
ผลกระทบจากอุปสงค์ในประเทศท่ีลดลงเท่าน้ัน แต่ยังรวมถึง 
ความสามารถในการแข่งขันในตลาดส่งออกที่ลดลงด้วย ปริมาณ 
การส่งออกได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงในช่วงกลางและช่วงหลัง 
ของปี อันเป็นผลมาจากต้นทุนการขนส่งท่ีเพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยง 
ไม่ได้ซึ่งเป็นผลมาจากข้อจ�ากัดในการขนส่งตู ้คอนเทนเนอร์ที ่
ประสบกนัทัว่โลก การคาดการณ์ชีใ้ห้เหน็ว่าค่าใช้จ่ายเหล่านีม้แีนวโน้ม
ที่จะยังคงสูงต่อไปอย่างน้อยก็ถึงช่วงครึ่งแรกของปี 2565

อย่างไรกต็าม ผมมคีวามยนิดทีีจ่ะรายงานให้ทราบว่าการด�าเนนิงาน
ของบริษัทฯ มีผลก�าไรในปี 2564 แม้ว่าจะอยู่ในระดับที่ลดลง 
เมื่อเทียบกับที่คาดการณ์ไว้

โดยรวมแล้ว บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการในปี 2564  
จ�านวน 894 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 3.9% (931 ล้านบาท)  
แม้ว่าบริษัทฯ จะประสบความส�าเร็จในการบรรเทาแรงกดดัน 
จากอัตราก�าไรขั้นต้น ท้ังๆ ท่ีราคาวัตถุดิบเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ 
(ราคาเฉลี่ยน�้ายาเอ็มเอ็มเอ เพิ่มขึ้น 37% เม่ือเทียบกับปี 2563)  
ก�าไรสุทธิลดลงอย่างมีนัยส�าคัญจากผลการด�าเนินงานปี 2563  
ที่ 58 ล้านบาท เป็น 18 ล้านบาท การลดลงนี้ส่วนใหญ่เป็นผล 
มาจากปริมาณการขายที่ลดลงอย่างมาก (9.6 กิโลตัน ในปี 2564  
เทียบกับ 11.4 กิโลตัน ในปี 2563) ด้วยเหตุผลที่เก่ียวข้องกับ 
การแพร่ระบาดตามที่กล่าวข้างต้น

การฟื้นตัวของธุรกิจหลังโควิด-19 และความยั่งยืน มีความส�าคัญ
อย่างยิ่งในกลยุทธ์ทางธุรกิจ 5 ปีของบริษัท ซึ่งได้รับการปรับปรุง
ใหม่ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 บริษัทฯ จะพยายามรักษาและ
ขยายส่วนแบ่งการตลาด ในขณะที่ภาคเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องก�าลัง 
ฟื้นตัวหลังเกิดโรคระบาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดท้องถิ่น โดยใช้
จดุแขง็ต่างๆ ทีอ่ยูบ่นพืน้ฐานของชือ่เสยีงของบรษิทัซึง่เป็นทีย่อมรบั
ในตลาดท้องถิ่นและระดับภูมิภาคในด้านการจัดหาแผ่นอะคริลิค 
คุณภาพสูงในแบบต่างๆ และผลิตภัณฑ์แผ่นอะคริลิคชนิดรีด เป็นที่
คาดการณ์ได้ว่าตลาดส่งออกจะยังคงมีการแข่งขันสูงมากต่อเนื่อง 
ไปถึงอย่างน้อยในครึ่งปีแรกของปี 2565 เนื่องจากการคาดการณ์
ต้นทุนค่าขนส่งยังคงสูง อย่างไรก็ตาม ในช่วงท่ีความต้องการ 
มมีากขึน้และเศรษฐกจิทีเ่ก่ียวข้องเริม่ฟ้ืนตัวและเมือ่ต้นทนุค่าขนส่ง

เอื้ออ�านวย บริษัทฯ จะพยายามสร้างยอดขายให้เพิ่มขึ้นอีกครั้ง 
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และในตะวันออกกลาง นอกจากนี้เราจะ
พยายามสร้างและกระตุ ้นยอดขายเพิ่มเติมต่อเนื่องในตลาด 
ต่างประเทศอื่นๆ (อเมริกา สหภาพยุโรป แอฟริกา ออสเตรเลียและ
นิวซีแลนด์) โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยต้นทุนค่าขนส่งและความสามารถ 
ในการแข่งขันด้านราคา บริษัทฯ อยู่ในสถานะที่ดีที่มีการส่งเสริม 
ให้ได้รับการรับรองความยั่งยืนด้านส่ิงแวดล้อม และในปี 2565 
บริษัทฯ ได้พัฒนากลยุทธ์ให้เกิดความยั่งยืน โดยพยายามที่จะ 
ลดปรมิาณก๊าซเรอืนกระจก ทีเ่กดิจากด�าเนนิงานของบรษิทัฯ ผ่านการ
เพิ่มขึ้นของการใช้พลังงานหมุนเวียน วัตถุดิบรีไซเคิล และมาตรการ
ด้านประสิทธิภาพอื่นๆ

การต่อต้านคอร์รปัชนัและธรรมาภิบาล ยงัคงเป็นส่ิงทีค่ณะกรรมการ
และผู้บริหารให้ความส�าคัญเป็นอย่างมาก บริษัทฯ ยังคงรักษาและ
เสรมิสร้างกระบวนการก�ากบัดแูลและการควบคมุภายในอย่างต่อเนือ่ง 
และมั่นใจว่าส่ิงเหล่าน้ีเป็นไปตามข้อก�าหนดทางกฎหมายและ
สอดคล้องกับแนวทางสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)

เมือ่มองไปข้างหน้า บรษิทัฯ คาดว่าราคาของวตัถดุบิหลัก (โดยเฉพาะ
ราคาน�า้ยาเอม็เอ็มเอ) จะทรงตวัในปี 2565 เนือ่งจากการปรบัสมดลุ
ของอุปสงค์/อุปทานทั่วโลก แม้ว่าองค์ประกอบทางภูมิศาสตร์และ
การเมืองจะท�าให้เกิดความไม่แน่นอนและอาจส่งผลกระทบ 
ต่ออุปสงค์หรือต้นทุนวัตถุดิบและพลังงาน เช่นเดียวกับในปีที่แล้ว 
การแข่งขันด้านราคาส�าหรับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ คาดว่าจะยังคง
รุนแรง เน่ืองจากมีก�าลังการผลิตที่เหลือเกินความต้องการในตลาด
ท้องถิ่นและระดับภูมิภาค แม้กระนั้นบริษัทฯ คาดว่าความต้องการ 
จะฟ้ืนตวัด้วยเหตผุลตามทีก่ล่าวไว้และบริษัทฯ อยูใ่นสถานะทีด่แีละ
มัน่ใจว่าจะสามารถรักษาและขยายส่วนแบ่งทางการตลาดในขณะที่
ยังคงความสามารถในการท�าก�าไรโดยคาดหวังว่าสภาพการค้าปกติ
และความสามารถในการท�าก�าไรที่เกี่ยวข้องจะบรรลุเป้าหมาย 
ในปี 2566 / 2567

โดยสรุป แม้ว่าจะอยู่ในสภาวะการซื้อขายที่ไม่ปกติ แต่บริษัทฯ 
ก็ยังสามารถรายงานผลก�าไรส�าหรับปี 2564 ได้ และยังคงรักษา
งบดุลที่แข็งแกร่งและอยู ่ในจุดที่ดีส�าหรับการคาดการณ์ฟื ้นตัว 
ของเศรษฐกิจภายหลังเกิดโรคระบาด

สุดท้ายน้ี และในนามของคณะกรรมการ ผมขอขอบคุณผู้ถือหุ้น 
ลกูค้า และผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียของบรษิทัฯ ทกุท่านทีใ่ห้การสนบัสนนุ
เป็นอย่างดีตลอดมา

นาย เบนจามิน เจมส์ แฮร์รีส 

ประธานกรรมการบริษัท
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สารจากกรรมการผู้จดัการ
ในปี 2564 ภาคธรุกจิทัว่โลกต้องเผชญิกับความท้าทายจากไวรสั
โควิด-19 หลายประเทศใช้มาตรการปิดประเทศเพื่อจ�ากัดการ 
แพร่ระบาด ส่งผลให้เศรษฐกิจทั่วโลกต้องหยุดชะงัก นอกจาก
นี้ยังมีความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�าคัญ 
ในหลายๆ อตุสาหกรรม อกีทัง้รปูแบบการด�าเนนิชวีติของผูค้น 
ความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป 
รวมถึงการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล ้อมทางธุร กิจ 
ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ อย่างไรกต็ามบรษิทัฯ มกีารปรับ
แผนกลยุทธ์และแผนการด�าเนินงานต่างๆ ตามสถานการณ ์
เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้

ผลการด�าเนินงานในปี 2564 

ท่ามกลางการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และความผันผวน
ของเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งผลให้บริษัทฯ 
มีรายได้รวมในปี 2564 จ�านวน 910 ล้านบาท และมีก�าไรสุทธิ 
18 ล้านบาท ซึง่ลดลงจากปี 2563 ร้อยละ 2.9 และร้อยละ 68.5 
ตามล�าดับ

ด้านการบริหารงานในปี 2564 

ในส่วนของการบรหิารงานในปี 2564 ทีผ่่านมา บรษิทัฯ มุง่เน้น
การปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจให้สอดคล้องกับความผันผวนของ
สถานการณ์เศรษฐกจิ ราคาต้นทนุวตัถุดบิ การแข่งขนัทางธรุกจิ 
ตลอดจนแสวงหาโอกาสในการเติบโตทั้งในประเทศและ 
ต่างประเทศ อีกทั้งบริษัทฯ มีการด�าเนินมาตราการต่างๆ เพื่อ
ควบคุมต้นทุนการผลิต และ ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ�าเป็นลง เพื่อให้
สอดคล้องกับสภาวะตลาดที่ท้าทายจากสภาวะเศรษฐกิจ 
ชะลอตัวและสภาพการแข่งขันที่สูง

แผนการด�าเนินงานธุรกิจในปี 2565 

ยงัคงเป็นปีแห่งความท้าทายทัง้จากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโควิด-19 และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดที่อาจ 
ส่งผลกระทบต่อการด�าเนนิธรุกจิมากขึน้ แต่ส่ิงหนึง่ทีผ่มเชือ่มัน่
คอืแผนธรุกจิทีบ่รษิทัฯ ด�าเนนิการโดยมุง่เน้นคณุภาพสนิค้าและ
การให้บริการ เพื่อมอบความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า รวมไป
ถึงการบริหารจัดการลดต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 
ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ให้ความส�าคัญและด�าเนิน
ธุรกิจโดยยึดหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate 
Governance) ควบคู่ไปกับการด�าเนินงานตามเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs (Sustainable Development 
Goals) ขององค์กรสหประชาชาติ เพ่ือให้เกิดการพัฒนา 
อย่างยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ในโอกาสนี้ ผมในนามของคณะกรรมการบริษัท ไทยโพล ี
อะคริลิค จ�ากัด (มหาชน) ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและ
พนักงาน ทุกท่านที่ร่วมมือกันปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น และ
ทุ่มเทท�างานในช่วงวิกฤต เพื่อก้าวข้ามอุปสรรคท่ามกลาง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วยศักยภาพ 
ความแข็งแกร่งและ ความร่วมมือร่วมใจ และขอขอบคุณ 
ท่านผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ที่ได้ให้ความ 
ไว้วางใจ ความเชือ่มัน่ และให้การสนบัสนนุบรษิทัฯ ด้วยดเีสมอ
มา และขอให้ท่านเชือ่ม่ันว่าบรษิทัฯ จะยงัคงมุง่ม่ันพฒันาองค์กร 
ให้ประสบความส�าเรจ็และด�าเนนิธรุกจิโดยยดึหลกัธรรมาภบิาล 
เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน

นายรักชัย  สกุลธีระ 

กรรมการผู้จัดการ
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นายรักชัย สกุลธีระ
	 กรรมการบริหาร	 
	 กรรมการผู้จัดการ 
	 เลขานุการบริษัท

ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ
กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายได โอยามะ
กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและ	 
กําหนดค่าตอบแทน

นายชนิยะ ยาโนะ
กรรมการบริหาร

นายแจน แดม ปีเดอร์เซ่น
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหาและ	 
กําหนดค่าตอบแทน

นายอดัม โจนาธาน สโลน
กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร

ดร.เบนจามนิ เจมส์ แฮร์รสี
ประธานกรรมการ

นายเจษฎา ว่องวัฒนะสิน
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ	 
กรรมการสรรหาและ	 
กําหนดค่าตอบแทน

นายมาร์ติน เทย์เซ่น
กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท
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1

2

4

3
6

5

7

คณะผู้บริหาร

1. นายรักชัย สกุลธีระ
 กรรมการผู้จัดการ
2. นายวิวัฒน์ หอมละออ
 ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน
3. นายธนวัฒน์ กุลประเสริฐรัตน์
 ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล/กฏหมาย
4. นางสาวอินทิพร ตัณฑ์อ�าไพ
 เลขานุการกรรมการผู้จัดการ

5. นายอภิชัย ศรีมหันต์
	 ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัยและระบบงาน
6. นายสรชัย วิบูลชุติกุล
	 ผู้จัดการฝ่ายพาณิชย์
7. นางสาวสุรวดี ลีทวีกุล
	 ผู้จัดการฝ่ายควบคุมการเงิน	
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13

10

11

14

16

17

9

12

15

8

8. นายวิทยา มงคลขจิต
 ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคอลเซ็นเตอร์
9. นายโยทิน ธ�ารงเสาวภาคย์ 
 ผู้จัดการฝ่ายผลิตคาสติ้ง
10. นายไพรัช ข�าดี
	 ผู้จัดการฝ่ายผลิตเอ็กซ์ทรูชั่น
11. นายพงศ์สันต์ อัศวะศิริจินดา
 ผู้จัดการฝ่ายขายและผลิตภัณฑ์
12. นายอุดมศักดิ์ เทียนจันทร์
	 ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง

13. นายพงศ์ธร ชื่นเจริญ
 ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
14. นางหนึ่งฤทัย บุญเพ็ชร 
	 ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและเทคนิค
15. นางสาวชัญญ์ณัฐ จงรุ่งเรืองไสว
	 ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง
16. นางสมปอง อัศวะศิริจินดา
 ผู้จัดการธุรการขายในประเทศ
17. นางสาวจันจิรา ทุมสอน
	 ผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ
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ข้อมูลทางการเงิน หน่วย 2562 2563 2564

รายได้รวม ล้านบาท 945.82 936.60 909.80 
ค่าใช้จ่ายรวม ล้านบาท 904.50 863.60 887.05 
ก�าไรสุทธิต่อปี ล้านบาท 33.05 57.91 18.21 
ก�าไรสุทธิต่อหุ้น บาท 0.27 0.48 0.15 
จ�านวนหุ้น ล้านหุ้น 121.50 121.50 121.50 
สินทรัพย์             ล้านบาท 751.25 869.14 713.05 
หนี้สิน ล้านบาท 242.54 358.19 233.86 
ส่วนของผู้ถือหุ้น ล้านบาท 508.71 510.95 479.19 
มูลค่าหุ้นตามบัญชีต่อหุ้น บาท          4.19          4.21          3.94 

อัตราส่วน

อัตราก�าไรขั้นต้น ร้อยละ         15.91         21.73         14.53 
อัตราก�าไรสุทธิ ร้อยละ          3.49          6.18          2.00 
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ร้อยละ          6.34         11.36          3.68 
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ ร้อยละ          4.03          7.15          2.30 
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ เท่า          1.15          1.16          1.15 
อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า          0.48          0.70          0.49 

ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ

งบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบ 3 ปี
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อัตราส่วนผลตอบแทนเปรียบเทียบ 3 ปี
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สารจากประธานกรรมการ (ส�าหรับการทุจริตคอร์รัปชัน)

สารจากประธานกรรมการ (ส�าหรับการทุจริตคอร์รัปชัน)

การติดสินบนหมายถึงการให้ หรือการรับของรางวัลที่ไม่เหมาะสม ซึ่งจูงใจหรือมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลใดๆ ไม่ว่าจะอยู่ 
ในหน่วยงานภาครฐั หรอืภาคเอกชน เพือ่ให้ได้รบัประโยชน์หรอืได้เปรยีบทางการค้า ขณะนีเ้กือบทุกประเทศได้มกีารบรรญตักิฏหมาย 
เพือ่ห้ามไม่ให้มกีารคอร์รัปชัน นอกจากน้ี ยงัเริม่มหีลายประเทศท่ีกฏหมายนีย้งัครอบคลุมถึงการกระท�า ความผิดนอกราชอาณาจักร 
เช่น การจ่ายเงินให้กับหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศ เป็นต้น ทั้งนี้การละเมิดกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ ถือเป็นการกระท�า
ผิดที่ร้ายแรง หากปรากฏพบว่ามีการละเมิดกฏหมายไม่ว่าจะเป็นกฏหมายต่อต้านการให้สินบน หรือกฏหมายต่อต้านคอร์รัปชัน 
ล้วนส่งผลท�าลายชื่อเสียงของบริษัทฯ อย่างร้ายแรงโดยไม่อาจประเมินค่าได้

นโยบายฯ ฉบบันีก้�าหนดใช้กบัพนักงานและตัวแทนของบรษิทัฯ ท่ัวโลก โดยห้ามไม่ให้มกีารกระท�า เสนอ หรือสญัญาว่าจะให้มกีาร 
จ่ายเงินหรือโอนผลประโยชน์ในรูปแบบใดๆ (หมายรวมถึงการจัดหาซึ่งบริการ ของขวัญ หรือความบันเทิง ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
และเจ้าหน้าที่อื่น) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้มาหรือคงไว้ซึ่งธุรกิจ รวมทั้งห้ามไม่ให้มีการจ่ายเงินที่ไม่เหมาะสมผ่านบุคคลที่สาม 
ดังนั้นเราจึงต้องพิถีพิถันในการคัดเลือกและหมั่นดูแลคู่สัญญา ตัวแทน และคู่ค้าของบริษัทฯ

นอกจากนี้ นโยบายฯ ฉบับนี้ยังก�าหนดให้มีการลงบัญชี และบันทึกรายการต่างๆอย่างถูกต้องเพื่อให้แน่ใจได้ว่าการใช้จ่ายใดๆ  
จะได้รับการอธิบายตามความเป็นจริง และเงินหรือทรัพยากรของบริษัทฯ จะไม่ถูกน�าไปใช้อย่างผิดกฏหมาย

นโยบายฯ ฉบับนี้ถือเป็นเอกสารส�าคัญ และการไม่ปฏิบัติตามจะส่งผลให้มีการลงโทษทางวินัยตามระเบียบและข้อบังคับ 
ของบริษัทฯ หากคุณมีค�าถามใดๆ สามารถสอบถามได้จากผู้จัดการ หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ทั้งนี้ บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า ความร่วมมือของคณะกรรมการและพนักงานในองค์กร ซึ่งมีเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้าน
คอร์รัปชันจะท�าให้การด�าเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใสและประสบความส�าเร็จในระยะยาว และเป็นไปตามหลัก 
การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

24 กุมภาพันธ์ 2565 

นาย เบนจามิน เจมส์ แฮร์รีส 

ประธานกรรมการบริษัท
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นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ�ากัด (มหาชน) มุ่งมั่นและส่งเสริมในการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม ยึดหลักจริยธรรม  
จรรยาบรรณ และการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ี เพือ่สร้างความยัง่ยนื ความรับผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมอย่างต่อเนือ่ง บรษัิทฯ 
จึงได้ก�าหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นหนึ่งในนโยบายหลักของทางบริษัทฯ  เปิดเผยต่อสาธารณชนและจัดท�า 
จรรยาบรรณในการท�างานข้อปฏบิติัทางธรุกจิส�าหรบัพนักงานทกุคนรวมทัง้กจิการทัง้หลาย  เพือ่เป็นข้อปฏบัิติในการด�าเนนิธรุกจิ
ของบริษัทฯ และพนักงานของบริษัทฯ ดังนี้

นิยาม “บริษัทฯ หรือ ตัวแทนบริษัทฯ *(ซึ่งหมายรวมไปถึง กรรมการบริษัทฯ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร พนักงานทุกฝ่าย  
ทุกระดับ บริษัทผู้รับเหมา และบริษัท หรือบุคคลที่กระท�าการแทนบริษัท) ต้องไม่ให้, รับ, เรียกร้อง, แสวงหา หรือสัญญาว่าจะ 
ให้ “อามสิสินจ้าง”(ซึง่รวมไปถึง เงนิ ของขวญั ของก�านลั การเลีย้งรบัรอง  ความช่วยเหลอืสนบัสนนุ การบรจิาคทีเ่ป็นตวัเงิน และ
ไม่ได้เป็นตัวเงิน ที่มีมูลค่าที่เกินไปจากพิธีการ หรือธรรมเนียมปฏิบัติปกติท่ีเกินกว่าขอบเขตของความพอดี) ท้ังทางตรงและ 
ทางอ้อม กับ “บุคคลใดๆ” (ซึ่งรวมไปถึงภายใน/ภายนอกองค์กรและเจ้าหน้าที่ของภาครัฐ, รัฐวิสาหกิจ, เอกชน, นิติบุคคล หรือ
องค์กรมหาชน ทั้งในและต่างประเทศ) แด่“ตนเอง” (ซึ่งรวมถึงครอบครัว หรือคนรู้จัก) เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย หรือเพื่อ
ให้ได้มาซ่ึงการตดัสนิใจ เพือ่ให้หรอืไม่ให้ความดคีวามชอบใดๆ ทีผ่ดิวสิยัแห่งไมตรจีติทางธรุกจิทีย่อมรบัได้ โดยมเีรือ่งผลประโยชน์
แอบแฝงอยู่ไม่ว่าพฤติกรรมนั้นจะเกิดขึ้นในประเทศหรือต่างประเทศก็ตาม”

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

นอกจากนี้ นโยบายฯ ฉบับนี้ยังก�าหนดให้มีการบันทึกรายการทางบัญชี  และเก็บรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับรายการดังกล่าว
อย่างถูกต้องครบถ้วนเพื่อให้แน่ใจได้ว่าการใช้จ่ายใดๆ จะได้รับการอธิบายตามความเป็นจริง และเงินหรือทรัพยากรของบริษัทฯ 
จะไม่ถูกน�าไปใช้เกี่ยวกับการให้สินบนอย่างเด็ดขาด 

พนักงาน หรือ ตัวแทนบริษัทฯ ที่ฝ่าฝืน ละเลย หรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้ถือเป็นความผิดร้ายแรง จะได้รับโทษตามกฎระเบียบ 
ของทางบริษัทฯ และกฎหมาย ส่วนพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชันไปใช้ในการปฏิบัติ แม้ว่าการกระท�าให้บริษัทฯ สูญเสีย
โอกาสทางธุรกิจก็จะไม่ถูกลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อหน้าที่การท�างานของพนักงานท่านนั้น

บรษิทัฯ ก�าหนดให้ผู้จดัการอาวโุสทกุท่านเป็นกรรมการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชนั  ซ่ึงมีหน้าทีป่ระชมุ, รายงาน, ทบทวนนโยบาย 
และแนวทางปฏิบัติ รวมถึงการประเมินความเสี่ยง เพื่อก�าหนดแนวทางในการควบคุมภายใน โดยต้องก�าหนดไว้ในแผนการตรวจ
สอบให้ผูต้รวจสอบภายในตรวจตดิตามและประเมินผลในแผนการตรวจสอบประจ�าปีและรายงานต่อกรรมการตรวจสอบ แต่หาก
กรณีที่เกิดขึ้นเป็นเร่ืองที่มีความส�าคัญ เร่งด่วนก็สามารถรายงานตรงกับกรรมการตรวจสอบผ่านประธานกรรมการตรวจสอบได้
ทันที
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การอบรมและสือ่สารประชาสมัพนัธ์ท่ีเก่ียวข้องกบันโยบายต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชันต้องเป็นไปอย่างสม�า่เสมอท่ัวถึงกบัพนกังาน 
ในทุกฝ่ายทุกระดับ โดยก�าหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าที่สื่อสารท�าความเข้าใจกับพนักงานผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อน�าไปใช้
ปฏิบัติในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ 
แนวปฏิบัติ รวมถึงการสื่อสารประชาสัมพันธ์ไปยังลูกค้า คู่ค้า ผู้รับเหมา ตัวแทนและหน่วยงานภายนอกให้รับทราบถึงนโยบาย
และความมุ่งมั่นตั้งใจของทางบริษัทฯ

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 จากช่องทางต่างๆ เข้าสู่กระบวนการสวบสวนหาความจริงและตอบกลับ 
ผลการสอบสวนแก่ผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส ภายในระยะเวลา 30 วัน โดยรักษาข้อมูลให้เป็นความลับ, ให้ความเป็นธรรม และ
คุ้มครองพนักงาน หรือบุคคลอื่นใดที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐานเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

หากมีข้อสงสัยและต้องการสอบถามเพ่ิมเติมเพื่อความชัดเจนในประเด็นใดๆ สามารถติดต่อหรือสอบถามได้ท่ีผู้จัดการต้นสังกัด, 
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลฯ หรือ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย

หมายเหตุ:
 • นอกเหนือจากนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ฉบับนี้ พนักงานทุกคน หรือ ตัวแทนบริษัทฯ* ในทุกระดับต้องปฏิบัติ 
  ตามนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต ของบริษัทในกลุ่มด้วยเช่นกัน
 • ตวัแทนบรษิทัฯ * หมายรวมไปถงึ กรรมการบริษทัฯ กรรมการผู้จดัการ ผูบ้รหิาร พนกังาน ทกุฝ่าย ทกุระดบั บรษัิทผูรั้บเหมา  
  และบริษัท หรือบุคคลที่กระท�าการแทนบริษัทฯ 

คณะกรรมการ
บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ�ากัด (มหาชน)
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1. โครงสร้างการด�าเนินงานของบริษัท

ภาพรวมที่มาและลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท

บรษัิท ไทยโพลอีะคริลคิ จ�ากดั (มหาชน) หรอืช่ือย่อท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ว่า “TPA” เป็นผูผ้ลติและจ�าหน่ายแผ่นอะครลิคิ
และผลิตภัณฑ์แผ่นพลาสติกอื่นๆ ในระบบเครื่องรีดชั้นน�าแห่งหนึ่งในประเทศไทย ปัจจุบันบริษัทฯ มีสายการผลิต 2 ระบบคือ 
สายการผลิตแผ่นอะคริลิคระบบหล่อแบบ  ซึ่งแบ่งเป็น 3 สายการผลิต สามารถผลิตแผ่นอะคริลิคแบบใช้งานทั่วไป แผ่นอะคริลิค
ข้ึนรูปอ่างอาบน�้าและสุขภัณฑ์ในห้องน�้า รวมถึงแผ่นอะคริลิคเกรดพิเศษส�าหรับการประยุกต์ใช้งานเฉพาะกลุ่มอีกมากมายเช่น  
แผ่นอะคริลิคมิลหนาพราง LED (Acrylic LED Block)  แผ่นอะคริลิค กระจายแสง (Acrylic Diffusion) แผ่นอะคริลิคน�าแสง 
(Acrylic Light Guide Panel – LGP) ส�าหรับการใช้งานกลุ่มงานป้ายไฟ ป้ายโฆษณา ที่ออกแบบรูปลักษณ์ และตัดแบบตามรูป
ทรงที่ต้องการต่างๆ ให้แสงที่สว่างสม�่าเสมอ พร้อมกับเน้นความสวยงาม และดูโดดเด่น ทันสมัย เป็นต้น นอกจากการผลิต 
แผ่นอะคริลิคระบบหล่อแบบตามข้างต้น  บริษัทยังมีสายการผลิตแผ่นพลาสติกด้วยระบบเครื่องรีด รองรับการผลิตแผ่นพลาสติก
ที่หลากหลายชนิด เช่น  แผ่น ABS  แผ่น HIPS แผ่น PE แผ่นเรียบ PP แผ่นลูกฟูก PP และแผ่น Co-ex ที่เคลือบเป็นชั้นระหว่าง 
ABS และอะคริลิคเคลือบด้านบนผิวแผ่น เป็นต้น

ส่วนที่ 1  การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน
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เป้าหมายทางธรุกิจของบรษิทัฯ คอื การเพิม่ความแขง็แกร่งในการเป็นผูผ้ลติและจ�าหน่ายชัน้แนวหน้าของผลติภณัฑ์แผ่นอะคริลิค
และแผ่นพลาสติกระบบเครื่องรีดเกรดมาตรฐานและมีคุณภาพสูง  เป็นที่ยอมรับของลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ  พร้อม
กับเสรมิสร้างตลาดและความเตบิโตให้กบัผลติภณัฑ์เกรดพเิศษทีม่มีลูค่าเพิม่ทัง้จากสายการผลติแผ่นอะครลิคิและพลาสติกระบบ
เครื่องรีดด้วยไปในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้ เป้าหมายจะส�าเร็จได้ด้วยการสร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการวิจัยและ
นวัตกรรมใหม่ๆ ภายใต้การบริหารงานของทีมงาน NPD (New Product Development) ผ่านการสนับสนุนอย่างเต็มที่จาก 
ทีมบริหาร โดยทีมงานจะท�างานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้า ทั้งให้ค�าปรึกษาทางธุรกิจด้วยนวัตกรรมใหม่และการแบ่งปันความรู้ความ
เชีย่วชาญในการพฒันาศักยภาพการท�างานระหว่างกันทีอ่าจน�าไปสูก่ารแก้ปัญหาของลกูค้า หรอืตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า
ได้อย่างแม่นย�าและรวดเร็วเพื่อให้การด�าเนินงานของบริษัทฯ บรรลุเป้าหมายและก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียในทุกภาคส่วน บริษัทฯ จึงได้ใช้แนวทางในการด�าเนินงานตามนโยบายภายใต้หลักการดังนี้

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บรษิทัไทยโพลอีะครลิคิ จ�ากดั (มหาชน) เป็นผูผ้ลติและจ�าหน่ายแผ่นอะครลิคิแบบหล่อ และพลาสตกิแบบเครือ่งรดีหลายประเภท
ตามชนิดของวัตถดุบิ เช่น  แผ่น ABS, HIPS, PS และ PMMA เป็นต้น  ปัจจบุนัเป็นผูผ้ลติแผ่นอะครลิคิเพยีงรายเดยีวในประเทศไทย
และในกลุ่มอาเซียนที่มีระบบการผลิตพลาสติกสองระบบ โดยมีก�าลังการผลิตรวม 20,000 ตันต่อปี 
 
1.1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณค่า วัตถุประสงค์และเป้าหมายและกลยุทธ์ในการด�าเนินงานของบริษัท

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ เพื่อขยายปริมาณการขายและรายได้จากระบบการผลิตทั้งระบบหล่อและ
ระบบรีดแผ่นโดยเฉพาะเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง นอกจาก
นี้บริษัทฯ ยังมีแผนในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตในแต่ละปี เพื่อให้สามารถแข่งขันได้กับผู้ผลิตแผ่นในภาคพ้ืน
เอเซีย

กลยุทธ์ในการด�าเนินงานของบริษัทฯ

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ยังคงมุ่งม่ันเดินหน้าโดยเน้นกลยุทธ์สร้างความหลากหลายให้กับผลิตภัณฑ์ที่สามารถสนองตอบ 
ความต้องการของลกูค้าเสมอด้วยการขยายตลาดสูก่ารใช้ผลติภณัฑ์ท่ีมมีลูค่าเพิม่มากขึน้ อาทแิผ่น PP และ HIPS เกรด Anti-static 
ที่ป้องกันการเกิดประจุไฟฟ้า หรือเกรด Conductive ที่มีคุณสมบัติเหนี่ยวน�าไฟฟ้า เป็นต้น

วิสัยทัศน์ 

มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ผลิต และจ�าหน่าย 
แผ่นอะคริลคิหล่อแบบ และ ผลิตภณัฑ์ 
พลาสติกอื่นๆ ระดับแนวหน้า ด้วย
แรงดลใจ นวัตกรรม และสร้าง
ผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณค่า ที่สนองตอบ
ความต ้องการ ของลูกค ้าและ 
ผู้บริโภค 

พันธกิจ

เราจะธ�ารงค์ไว้และยดึมัน่ในการผลิต 
ผลติภณัฑ์ทีม่คีณุภาพสงู สร้างคุณค่า 
ตอบโจทย ์ของ ลูกค ้ า  เพื่ อผล
ประโยชน์ของลูกค้า และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ของบริษัทฯ 

คุณค่า 

เราจะร่วมกันสร้างสรรค์ นวัตกรรม 
จากผ ลิต ภัณฑ ์อะคริ ลิ ค  และ 
พลาสติกอื่นๆ ด้วยทีมงาน ที่ท�างาน
ใกล ้ชิด เข ้าใจและเข ้าถึงความ
ต้องการของลูกค้า ใส่ใจและห่วงใย 
ความปลอดภยั สขุอนามยั ของเพือ่น
ร่วมงานและส่ิงแวดล้อม ของสังคม
รอบด้าน
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1.1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา 

โครงสร้างการถือหุ้น

- ในปี 2561 และ ปี 2562 โครงสร้างการถือหุ้นไม่มีการเปลี่ยนแปลง อย่างมีนัยส�าคัญ
- ระหว่างปี 2563 บริษัท เอเชียติ๊ก อะคริลิค จ�ากัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ล�าดับที่ 2 ของบริษัทฯ มีการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้น  
 ส่งผลให้บริษัท เอเชียติ๊ก อะคริลิค จ�ากัด มีสถานะเป็นนิติบุคคลต่างด้าว ภายใต้ค�านิยามแห่งพระราชบัญญัติการประกอบ 
 ธรุกจิของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ด้วยเหตนุีเ้มือ่รวมสดัส่วนการถอืหุน้ของ ผูถ้อืหุน้ต่างด้าวในบรษิทัฯทัง้หมด ส่งผลให้บรษิทัฯ  
 มีสถานะเป็นนิติบุคคลต่างด้าวด้วยเช่นกัน

การจัดการหรือการประกอบธุรกิจ

- ในปี 2561 และ ปี 2562 ด้านการจัดการหรือการประกอบธุรกิจไม่มีการเปลี่ยนแปลง อย่างมีนัยส�าคัญ
- ในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 บริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ 
 คนต่างด้าว โดยประกอบธุรกิจได้ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2563

เหตุการณ์ส�าคัญ

- ในปี 2563 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ทีปั่จจบุนัได้ขยายวงกว้างขึน้อย่างต่อเนือ่งท�าให้ 
 เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจโดยทั่วไป และ มีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่ สถานการณ์ดังกล่าว 
 อาจน�ามาซึ่งความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการด�าเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ติดตาม 
 ความคบืหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวและประเมนิผลกระทบทางการเงนิเกีย่วกบัมลูค่าของสนิทรพัย์ ประมาณการหนีส้นิและ 
 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

1.2.1  โครงสร้างรายได้แยกตามสายผลิตภัณฑ์

โครงสร้างรายได้รวมของสายผลิตภัณฑ์  ปี  (2562 – 2564)
    หน่วย : ล้านบาท

สายผลิตภัณฑ์
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2562

รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ

แผ่นอะคริลิค 632.78 69.55 686.06 73.25 655.52 69.30

แผ่นพลาสติกระบบรีด 251.25 27.62 233.14 24.89 250.99 26.54

รายได้จากการขายสุทธิ 884.03 97.17 919.20 98.14 906.51 95.84

รายได้ค่าบริการ 10.26 1.13 11.59 1.24 29.20 3.09

รายได้อื่น 15.51 1.70 5.81 0.62 10.11 1.07

รวมรายได้ 909.80 100.00 936.60 100.00 945.82 100.00

16 บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จํากัด (มหาชน)



1.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 บริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  
พ.ศ. 2542 ตามบัญชีสาม (21) การท�าธุรกิจบริการรับจ้างผลิตพลาสติกประเภทเทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic) ให้แก่ ผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมต่างๆ โดยประกอบธุรกิจได้ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2563

ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 บริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอาศัยอ�านาจตามพระราชบัญญัติ 
ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ออกบัตรส่งเสริมว่าเป็นผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการ ผลิต ACRYLIC SHEET ประเภท 6.6 กิจการ
ผลิต ผลิตภัณฑ์พลาสติกส�าหรับอุตสาหกรรม (PLASTIC PRODUCTS FOR INDUSTRIAL GOODS) ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

โดยธุรกิจของบริษัทฯ สามารถจ�าแนกผลิตภัณฑ์ได้เป็น  2 กลุ่มหลักดังนี้
1.2.2 (1) ธุรกิจแผ่นอะคริลิค หรือแผ่นโพลีเมทิล เมทาคริเลต (พีเอ็มเอ็มเอ)
บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจ�าหน่ายแผ่นอะคริลิคทั้งสองระบบได้แก่ แผ่นอะคริลิคระบบหล่อแบบ หรือ Cell Cast Acrylic Sheet และ 
แผ่นอะคริลิคระบบเครื่องรีด หรือ Extruded PMMA
 
โดยสามารถจ�าแนกกลุ่มใช้งานของผลิตภัณฑ์แผ่นอะคริลิคระบบหล่อแบบ (Cell Cast Acrylic Sheet) ได้เป็น 3 ประเภทหลักคือ
• แผ่นอะคริลิคที่เป็นเกรดใช้งานทั่วไป หรือ General Purpose Grade เน้นความหลากหลายของเฉดสีให้เลือกสรร และยังบริการ 
 สร้างสรรสีใหม่ได้ตามความต้องการของลูกค้า
• แผ่นอะคริลิคเกรดแผ่นสุขภัณฑ์ หรือ Sanitary Grade เป็นแผ่นอะคริลิคที่สามารถขึ้นรูปด้วยความร้อนเป็นอ่างอาบน�้า (Bathtubs)  
 สปา (Spa) และห้องอาบน�้าฝักบัว  (Shower Units) รวมถึงผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายในห้องน�้าอื่นๆ (Sanitary ware Accessories)
• แผ่นอะคริลิคเกรดพิเศษส�าหรับงานเฉพาะทาง (Premium Specialty Grade for specific applications) ทั้งด้านวิศวกรรม เช่น 
 แผ่นอะคริลิคดูดซับเสียง (Noise Barrier) แผ่นอะคริลิคงานหลังคา ผนัง และพื้น (Roofing / Wall and Floor) หรือกลุ่มการใช้งาน 
 ป้ายไฟป้ายโฆษณา ที่เน้นความสวยงาม การออกแบบรูปลักษณ์ และตัดแบบตามรูปทรงที่ต้องการต่างๆ ให้แสงที่สว่างสม�่าเสมอ  
 พร้อมกบัเน้นความสวยงาม และดโูดดเด่น ทนัสมัย เช่น แผ่นอะครลิคิมลิหนาพราง LED (Acrylic LED Block)  แผ่นอะครลิคิกระจายแสง  
 (Acrylic Diffusion)  แผ่นอะคริลิคน�าแสง  (Acrylic Light Guide Panel - LGP)  แผ่นอะคริลิคกลุ่มสีเมจิก (Magic Colors)  สามารถ 
 ปรับเฉดต่างกันได้ตามการเปิด-ปิดไฟ  เป็นต้น

นอกจากแผ่นอะคริลิคระบบหล่อแบบท่ีกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ยังมีการผลิตแผ่นอะคริลิคระบบเครื่องรีด (Extruded Acrylic Sheet) 
มีทั้งแผ่นอะคริลิคชนิดทั่วไป (General Purpose Grade) และชนิดทนแรงกระแทกสูง (High Impact Resistant Grade) รวมถึงแผ่น 
อะครลิคิเกรดป้องกนัแสงสะท้อน (Anti-glare Acrylic Panel) เหมาะกบังานป้ายบอกทางทีต่ดัแสงสะท้อนได้ด้วยตวัของแผ่นเอง ปัจจบุนั
ได้ถูกน�าไปติดตั้งเป็นแผ่นปิดป้ายโฆษณา รวมถึงป้ายบอกทาง (Directory signs) ของสถานีรถไฟฟ้าที่ปกติมักพบปัญหาเรื่องการมอง 
ไม่ชัดเจน เมื่อมีแสงแดดสะท้อนเข้าตาผู้โดยสาร แต่เมื่อปรับเป็นผลิตภัณฑ์นี้ปัญหาเหล่านี้ก็หายไป

1.2.2 (2) ธุรกิจแผ่นพลาสติกชนิดอื่นๆ ที่ผลิตด้วยเครื่องรีดแผ่น
บริษัทเป็นผู้ผลิตและจ�าหน่ายแผ่นพลาสติกระบบเครื่องรีดหลากหลายประเภทและหลายเกรดด้วยกัน จ�าแนกตามชนิดของวัตถุดิบในการ
ผลิตได้ดังนี้

• แผ่น ABS ท�าจากพลาสติก Acrylonitrile Butadiene Styrene ใช้กันกว้างขวางในอุตสาหกรรมชิ้นส่วน ประกอบในยานยนต์ และ 
 ในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า
• แผ่น HIPS ผลิตจากพลาสติก High Impact Styrene มีลักษณะการใช้งานคล้ายกับแผ่น ABS นิยมใช้เป็นทางเลือก เนื่องจากมีความ 
 ทนทานและราคาถูกกว่า นิยมใช้ในงานอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า และยังเป็นที่นิยมใช้ในงานอุตสาหกรรมห้องเย็นและบรรจุภัณฑ ์
 ทั่วไป นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้พัฒนาการผลิตแผ่น HIPS ทั้งเป็นแผ่นเรียบ และแผ่นบางที่สามารถจ�าหน่ายเป็นม้วน  (HIPS Rolls )  
 ทั้งเกรดธรรมดาและเกรดพิเศษที่ใช้เฉพาะงาน เช่น แผ่น HIPS Anti-static และ HIPS Conductive ที่ใช้ในวงการบรรจุภัณฑ ์
 เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ ทดแทนการน�าเข้า จากต่างประเทศ
• แผ่น PP (Polypropylene) มีทั้งแผ่นเรียบและแบบม้วน (PP flat sheet and Rolls) นิยมใช้ในงานภาชนะและ บรรจุภัณฑ์ทั่วไป  
 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเป็นผู้ผลิตแผ่นลูกฟูก PP (PP Profile หรือ Core Flute) ซึ่งเป็นแผ่นพลาสติกที่นิยมใช้ท�าป้ายราคา  
 ป้ายหาเสียง ป้ายพิมพ์โฆษณาประชาสัมพันธ์หรือแผ่นรองบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ฯลฯ
• แผ่น PE (Polyethylene) นยิมใช้สีด�าส�าหรบังานถาดรองในรถยนต์  หรอืรถปิคอพั และงานตกแต่งขึน้รปูในอตุสาหกรรมยานยนต์ทัว่ไป
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• แผ่น Co-extrusion หรือมีชื่อว่า ComPlas เป็นแผ่นเกรดพิเศษที่ประกอบด้วยชั้นพลาสติกตั้งแต่สองประเภทขึ้นไปในแผ่นเดียวกัน  
 ทั้ง PMMA ASA และ ABS เพื่อรองรับการให้คุณสมบัติที่หลากหลาย และออกแบบได้ ให้สอดคล้องกับการน�าไปใช้งาน รวมถึงยังสร้าง 
 ความหลากหลายด้วยเฉดสีที่แตกต่างตามความต้องการเพื่องานตกแต่ง โดยผนวกคุณสมบัติเด่นของ ABS ที่สามารถขึ้นรูปได้ดี และ 
 ความทนทานต่อแสง UV ของ PMMA  ท�าให้สามารถประยุกต์กับงานขึ้นรูปในกลุ่มสุขภัณฑ์ และตู้ขนส่งได้อย่างดี  

1.2.2 (3) นโยบายการวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
บริษัทฯ ขับเคลื่อนการผลิตด้วยทีมงานผลิตที่มากด้วยประสบการณ์  ทีมงานด้านคุณภาพในการรับประกัน ควบคุม และปรับปรุงคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง และยังเสริมความสร้างสรรค์ โดยทีมงาน New Product Development (NPD) ประกอบด้วยทีมงานขายและ
การตลาด  ทีมงานเทคนิค ทีมงานวิจัยพัฒนา และทีมงานสนับสนุนอื่นๆ  เพื่อร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับลูกค้า ในการส�ารวจ  คิดค้น ออกแบบ
ผลติภัณฑ์ รวมถึงกระบวนการผลติ ให้สอดคล้อง และรองรบักบัความต้องการ และการน�าไปใช้งานทีมี่รปูแบบหลากหลาย ทัง้ด้านคณุภาพ
ที่สามารถสัมผัสได้ การค�านึงถึงการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างพอเพียง เหมาะสม และการใส่ใจต่อความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์  
และการน�าไปใช้งาน เช่นผลิตภัณฑ์ปลอดจากสารโลหะหนักต้องห้าม (RoHS Free) ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของวัตถุดิบที่น�ากลับ 
มาใช้ใหม่ (Contain quality recycle plastics) รวมถึงยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถน�ากลับมาใช้ใหม่ได้ (Recyclable Plastics)

1.2.3. การตลาดและการแข่งขัน 

ปี พ.ศ. 2564 เป็นปีท่ีมีความท้าทายทางธุรกิจในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบจากโรคโควิด 2019 ที่มีสถานการณ์แพร่ระบาด 
เป็นวงกว้างทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ผลกระทบจากราคาวตัถดุบิทีผ่นัผวนและปรบัตวัเพิม่ขึน้อย่างชดัเจนจากปีทีผ่่านมา ผลกระทบ
จากค่าขนส่งทางเรือที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในแต่ละเดือน รวมถึงค่าเงินบาทที่อ่อนตัวลงก็มีผลกระทบถึงต้นทุนวัตถุดิบเช่นกัน

ทางผู้บริหารฝ่ายขายและการตลาดได้ติดตามการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ อย่างใกล้ชิดเพื่อปรับกลยุทธ์ทางการขายให้สอดคล้องกับ 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น หลักใหญ่ที่บริษัทฯ มุ่งเน้นคือการพัฒนาคุณภาพสินค้า การปรับปรุงด้านงานบริการ การเสริมสร้างการรับรู ้
ในตราผลิตภัณฑ์และพัฒนาช่องทางบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าของบริษัท 

ในด้านการพัฒนาคุณภาพ บริษัทฯ มีเป้าหมายท่ีจะพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพสูงขึ้นอย่างชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกับสินค้าแบบเดียวกัน 
ในท้องตลาด ด้วยทีม Research & Development และ โครงการ NPD (New Product Development) ที่ท�างานใกล้ชิดกับฝ่ายขาย 
เพือ่ทีส่ามารถมแีนวทางในการพัฒนาสนิค้าได้ตรงตามความต้องการของตลาด ซ่ึงในปัจจบัุนตราสนิค้าของบรษิทัได้รบัการยอมรับจากตลาด
ในภาพลักษณ์ของสินค้าที่ได้รับความไว้วางใจด้วยคุณภาพที่เชื่อถือได้

การปรับปรุงด้านงานบริการอย่างต่อเนื่องก็เป็นอีกจุดแข็งหนึ่งของบริษัทที่เรามอบให้แก่ลูกค้าเพื่อสร้างความประทับใจและความแตกต่าง
จากผูแ้ข่งขนัรายอืน่ บรษิทัมคีณะกรรมการบรหิารและจดัการค�าร้องเรยีนของลกูค้าเพือ่ให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเรว็ภายในกรอบ
เวลาที่ก�าหนด

การเสริมสร้างการรับรู้ในตราผลิตภัณฑ์และพัฒนาช่องทางบริหารสัมพันธ์กับลูกค้าของบริษัทฯ เป็นสิ่งที่ได้รับการส่งเสริมเป็นอย่างมาก 
ในปี พ.ศ. 2564 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงช่องทางสื่อสารทางออนไลน์ให้เข้าถึงตลาดได้มากข้ึน มีการเปิดตัว website ใหม่ของบริษัทฯ 
ที่ปรับปรุงให้ทันสมัยและใช้งานได้ง่ายขึ้น การพัฒนาอุปกรณ์ส่งเสริมการตลาดไปที่ตัวแทนจ�าหน่าย การท�าแบบส�ารวจความพึงพอใจ 
เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากลูกค้าของบริษัทฯเพื่อน�าไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพงานด้านต่างๆ ให้ตอบสนอง 
ความพึงพอใจของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น 

เนื่องด้วยความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ กลุ่มลูกค้าของบริษัทฯจึงมีอยู่ในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมก่อสร้างและตกแต่ง
ภายใน อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ อุตสาหกรรมค้าปลีกและโฆษณา รวมถึงอุตสาหกรรมสุขภัณฑ์ ซึ่งการจัดจ�าหน่าย
จะมทีัง้ผ่านตวัแทนจ�าหน่ายของบรษิทัฯ หรอืไปถงึกลุม่ลกูค้าโดยตรง ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ส�าหรบัตลาดต่างประเทศปัจจบุนัการ
จ�าหน่ายสินค้าของบริษัทฯ ได้ครอบคลุมไปในหลากหลายภูมิภาค เช่น สหรัฐอเมริกา ตะวันออกกลาง ออสเตรเลีย และในเอเชีย โดยมี
สัดส่วนการจ�าหน่ายที่ใกล้เคียงกันระหว่างตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ ในช่วงปีที่ผ่านมา

สภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมในปี พ.ศ. 2564 มีความรุนแรงมากขึ้นจากภาวะอุปสงค์ที่ลดลง โดยผู้จ�าหน่ายสินค้าในแบบเดียวกันมีทั้ง
ผู้ผลิตในประเทศและผู้น�าเข้าจากต่างประเทศซึ่งมีจ�านวนเพิ่มขึ้นในแต่ละปี
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บรษัิทฯจงึมกีลยทุธ์มุง่เน้นการเพ่ิมศกัยภาพในการผลติผลติภัณฑ์  โดยการปรบัปรงุกระบวนการผลติให้มปีระสทิธภิาพสงูขึน้อย่างต่อเนือ่ง 
และมุ่งเน้นการสร้างความสามารถในการแข่งขันจากการใช้วัตถุดิบที่มีความหลากหลายเพื่อควบคุมต้นทุนให้สามารถแข่งขันได้ จึงท�าให้
บริษัทฯ มีความพร้อมในการแข่งขัน และพร้อมที่จะเติบโตต่อไปในอนาคต

1.2.4 การจัดหาผลิตภัณฑ์ 

บริษัทฯ จ�าเป็นต้องทบทวนและปรับนโยบายการผลิตและการจ�าหน่ายให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ ภาวะการตลาด ตลอดจนการแปร
เปลีย่นด้านเทคโนโลยใีนแต่ละปี และเพือ่ให้การจดัการบรหิารพอร์ตผลิตภัณฑ์เป็นไปในทศิทางเดยีวกนักบัเป้าหมายทางธรุกจิของบรษิทัฯ
ในแต่ละช่วงเวลาโดยมีกรอบที่ส�าคัญดังต่อไปนี้
1. บริษัทฯ ยังให้ความส�าคัญการบริหารด้านความปลอดภัยในการท�างาน โดยที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องถือปฎิบัติโดยเคร่งครัด 
 ต่อนโยบายความปลอดภัย สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม หรือ SHE (Safety Health and Environment Policy)
2. การจัดการพอร์ตผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งสายการผลิตแผ่นอะคริลิคระบบหล่อแบบ และพลาสติกอื่นๆ ในระบบเครื่องรีด ให้มีความ 
 หลากหลายและสนองตอบความต้องการและการใช้งานของลูกค้า โดยการเน้นด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ตามความต้องการ 
 ของตลาดเป็นส�าคัญ
3. การก�าหนดวิสัยทัศน์ให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ในการยึดมั่นในระบบคุณภาพ ทั้งด้านการผลิตและการตรวจสอบ  
 ตลอดจนการบริการให้เป็นที่ประทับใจของลูกค้า ทั้งนี้เพื่อรักษาภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์และเครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ ให้เป็น 
 ที่นิยมชมชอบอย่างยั่งยืน
4. การปรบัปรงุการบ�ารงุรกัษา เครือ่งจกัรอปุกรณ์การผลติ และการจัดหาเทคโนโลยใีหม่ๆ มาใช้งานเพือ่เป้าหมายในการเพิม่ประสทิธภิาพ 
 การผลิต ลดความสูญเสีย และความสิ้นเปลืองในการจัดเก็บและการขนส่ง เป็นกิจกรรมและถือเป็นภารกิจต่อเนื่องของ 
 นโยบายการผลิต
5. การวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีมีมูลค่าเพิ่มถือเป็นนโยบายส่วนหนึ่งของการด�าเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทฯ ให้ความส�าคัญ 
 ต่อนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาการด้านทักษะและความรู้แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับชั้น

การจัดหาวัตถุดิบ 

สัดส่วนการจัดซื้อวัตถุดิบในประเทศและต่างประเทศ ปี (2562 – 2564)

สายผลิตภัณฑ์
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2562

ยอดสั่งซื้อ ร้อยละ ยอดสั่งซื้อ ร้อยละ ยอดสั่งซื้อ ร้อยละ

ในประเทศ 531.87 98.83 489.64 96.52 479.62 87.57

ต่างประเทศ 6.30 1.17   17.68 3.48 68.07 12.43

รวม 538.17 100.00 507.32 100.00 547.69 100.00

    หน่วย : ล้านบาท
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นอกจากการด�าเนินการตามข้างต้น  บริษัทฯ ยังได้ก�าหนดผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละส่วนอย่างชัดเจน มีกฎระเบียบด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม และมีการติดตามงานอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงไม่ประสบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในช่วง
ระยะเวลาที่ผ่านมา

1.2.5 ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 

บริษัทฯ มีการด�าเนินการและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2564 มีการจัดการเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมดังกล่าวดังนี้ 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติของบริษัท

1. สารเคมี Polychlorinated  
 Biphenyls 
 ที่อาจรั่วออกมาจากหม้อแปลง

•  ปัจจุบันไม่มีการใช้สารเคมีดังกล่าวกับหม้อแปลงทั้ง 6 ชุดของโรงงาน

2. แอสเบสตอส หรือแร่ใยหิน •  ไม่มีการใช้แอสเบสตอสในกระบวนการผลิต 
•  พืน้ทีท่ีม่แีอสเบสตอส คอืพ้ืนท่ีท่ีใช้กระเบ้ืองมงุหลังคา บรษิทัได้ด�าเนนิการเปล่ียนหลังคา 
 เป็น Metal sheet ไปแล้วบางส่วน 
•  พืน้ทีท่ี่ยงัเป็นหลงัคากระเบ้ือง ได้มกีารตรวจวดัปรมิาณแอสเบสตอสเพือ่เฝ้าระวงัปัญหา 
 เป็นประจ�าทุกปี  ค่าที่ตรวจวัดได้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

3. การจัดเก็บสารเคมี 
     ที่ใช้อยู่ในกระบวนการผลิต

•  ถังน�้ามันเตาขนาดความจุ  15,000 ลิตร จ�านวน 1 ถัง และขนาดความจุ 5,000 ลิตร  
 จ�านวน 1 ถัง ได้จัดท�าก�าแพงคอนกรีตล้อมรอบ เพื่อป้องกันการรั่วไหลลงดิน และ 
 กักเก็บกรณีรั่วไหล
•  ถังเก็บ Methyl Methacrylate (MMA) ขนาดความจุ 50 ตัน จ�านวน  3 ถัง ได้จัดท�า 
 ก�าแพงคอนกรีตล้อมรอบ  เพื่อป้องกันการรั่วไหลลงดิน และกักเก็บกรณีรั่วไหล และยัง 
 มีระบบน�า้สเปรย์และระบบโฟมดบัเพลงิ ใช้ในกรณเีกิดเหตฉุกุเฉนิ และในปี 2564 บริษทัฯ  
 ได้มีการติดต้ังระบบสายล่อฟ้าเพิม่เตมิที ่ MMA Tank เพือ่ป้องกนัเหตกุารณ์ฟ้าผ่าทีอ่าจ 
 เกดิข้ึนได้ 
•  ถังเก็บน�้าชนิดหอสูง ขนาดความจุ 10 ตัน จ�านวน 1 ถัง ใช้ส�าหรับโรงงาน Cast Plant  
 และ Extrusion Plant
•  ถังเก็บน�้าขนาด 5 ตันส�าหรับหม้อไอน�้า จ�านวน 1 ถัง

4. ของเสียและการก�าจัด •  ของเสยีทีเ่ป็นขยะเช่น กระดาษ พลาสตกิ และเศษขยะทัว่ไปจากส�านกังาน  ได้ท�าสัญญา 
 กับหน่วยงานของเทศบาลเพื่อน�าไปก�าจัด
•  ของเสียจากกระบวนการผลิตในโรงงานท่ีเป็นขยะอันตราย จัดส่งให้บริษัท เบตเตอร ์ 
 เวลิด์ กรนี จ�ากดั (มหาชน) ซึง่เป็นบรษิทัทีไ่ด้รบัอนญุาตในการจดัการกากอุตสาหกรรม 
 อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
•  แผ่นอะคริลิคที่เหลือเศษจากการตัดแผ่น รวบรวมขายให้แก่ลูกค้าต่างประเทศ
•  เศษโลหะจากการท�างานของฝ่ายซ่อมบ�ารุง รวบรวมขายในประเทศ

5. น�้าฝนที่ตกลงในพื้นที่โรงงาน •  ในโรงงานมีรางระบายน�้าตามอาคารต่างๆ ออกสู่รางระบายน�้าสาธารณะ

6. น�้าเสียที่ออกจากโรงงาน •  มบ่ีอดักไขมนัก่อนทีน่�า้เสยีจะออกสูร่างระบายน�า้สาธารณะ และมบ่ีอปรบั สภาพน�า้เสยี 
 อยู่ด้านหลังโรงงาน โดยบริษัทฯ มีการตรวจสอบคุณภาพน�้าเพื่อตรวจวัดน�้าเสียที่ออก 
 จากโรงงานต้องไม่มีการปนเปื้อนสารเคมีและโลหะหนัก ตามที่กฎหมายก�าหนด ซ่ึง 
 ผลการตรวจวัดค่าล่าสุดไม่เกินมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม

7. อากาศที่ออกจากปล่อง •  Casting Plant มีหม้อไอน�้าส�าหรับใช้งานและส�ารองในการผลิต ผลการตรวจคุณภาพ 
 อากาศจากปล่อง อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
•  Extrusion Plant มีปล่องระบายอากาศในกระบวนการผลิต ผลการตรวจคุณภาพ 
 อากาศจากปล่อง อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

8. สารเคมีที่ใช้อยู่ 
  ในกระบวนการผลิต

•  สารเคมี V65 (2,4 – Dunethyl Valeronitrile) ใช้เป็น Catalyst ในกระบวนการผลิต   
 บรษัิทฯ ได้ก�าหนดพืน้ท่ีจดัเกบ็ไว้อย่างปลอดภยั  มกีารควบคมุอณุหภมูกิารจดัเกบ็พร้อม 
 ติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตุในกรณีอุณหภูมิสูงผิดปกติและมีแผนจัดการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
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1.2.6 ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเพื่อควบคุมสิ่งแวดล้อมในช่วงปีที่ผ่านมาหรือในอนาคต

ค่าใช้จ่ายในการควบคุมสิ่งแวดล้อมในระยะ 3 ปี ได้แบ่งออกเป็นกลุ่มๆ ได้ดังนี้
• ค่าใช้จ่ายในการตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อมทั้งภายในโรงงานและนอกโรงงาน (กิจกรรมต่อเนื่อง) 
 ปีละประมาณ 300,000 บาท
• ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องจักร  บ�ารุงรักษาและอื่นๆ (กิจกรรมต่อเนื่อง) 
 ปีละประมาณ 1,000,000 บาท
• ค่าใช้จ่ายในการจัดการของเสีย (กิจกรรมการต่อเนื่อง)
 ปีละประมาณ 300,000 บาท
• ค่าใช้จ่ายในการการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO14001 
 ปีละประมาณ 200,000 บาท

1.2.7 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

1.2.7 (1) สินทรัพย์หลักที่ส�าคัญที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
บริษัทฯ มีสินทรัพย์หลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ  ณ  วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ดังนี้

หมายเหตุ รายการสินทรัพย์หลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจตามข้างต้น ตั้งอยู่ที่ 60-61 หมู่ 9 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.กระทุ่มล้ม           
อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220 ส�าหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้อาคารเช่า ตั้งอยู่เลขที่ 134/5 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร  
เขตคลองสาน กรุงเทพ 10600

นอกจากนี้บริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วยค่าซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ มูลค่าสุทธิทางบัญชี  
0.40 ล้านบาท

1.2.7 (2) ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการ
บริษัทฯ ได้เข้าท�าสัญญาจ้างบริการต่างๆ อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี บริษัทฯ มีจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่าย 
ในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาบริการ จ�านวน 2 ล้านบาท

1.2.7 (3) หนังสือค�้าประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีหนังสือค�้าประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามของบริษัทฯ เหลืออยู่เป็นจ�านวน 7 ล้านบาท
ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อค�้าประกันการใช้ไฟฟ้าและอื่นๆ 

    หน่วย : ล้านบาท

ประเภททรัพย์สิน
ลักษณะ

กรรมสิทธิ์

มูลค่าตาม

บัญชีสุทธิ

หลักประกัน/

ภาระผูกพัน

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

เป็นเจ้าของ 136.33 -

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร เป็นเจ้าของ 35.41 -

ท�าสัญญาเช่า 0.94 -

เครื่องจักรและอุปกรณ์ เป็นเจ้าของ 57.22 -

เครื่องตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้ส�านักงาน เป็นเจ้าของ 1.55 -

ยานพาหนะ ท�าสัญญาเช่า 5.76 -

สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง เป็นเจ้าของ 5.27 -

รวม 242.48
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1.3  โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

1.3.1 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม

- ไม่มี   -

1.3.2  ผู้ถือหุ้น

(1)  รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

ก. กลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก แสดงจ�านวนสัดส่วนการถือหุ้น (ข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียน 31 ธันวาคม 2564)

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัท มีดังนี้

ที่มา: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

ผู้ถือหุ้น จ�านวนราย จ�านวนหุ้นรวม คิดเป็นร้อยละ

ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 1,044 67,103,439 55.23

ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว    10 54,396,561 44.77

รวมทั้งสิ้น 1,054 121,500,000 100

ผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้นรวม คิดเป็นร้อยละ

1.  MCC Methacrylates UK Overseas Holdco Limited  
 (เดมิชือ่ “Lucite International  UK Overseas Holdco1 Limited”)

51,374,360 42.28

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

3.  THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED 2,515,100 2.070

4.  นาย ทนงศักดิ์ ลิ้มไชยาวัฒน์ 2,200,000 1.811

5.  นาง อรุณศรี เจียรเดโช 1,930,000 1.588

6.  นาย สุรินทร์ ลิ้มไชยาวัฒน์ 1,560,000 1.284

7.  นาย เกษมศักดิ์ ลิ้มไชยาวัฒน์ 1,036,200 0.853

8.  นาย สราวุธ ลิ้มไชยาวัฒน์ 1,032,500 0.850

9.  นางสาว จงกล งามเลิศชัย 1,022,400 0.841

10. นางสาว สุพัฒตา ไพเราะประเสริฐ 1,016,000 0.836

ข. กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก�าหนดนโยบาย การจัดการ หรือการด�าเนินงานของบริษัท
• MCC Methacrylates UK Overseas Holdco Limited (เดมิช่ือ “Lucite International UK Overseas Holdco1 Limited”)  
 จดทะเบียนในประเทศองักฤษ ถอืหุ้นในบรษิทั จ�านวน 51,374,360 หุน้ หรอืคดิเป็นร้อยละ 42.28 ของจ�านวนหุน้ทัง้หมด (ข้อมูล ณ  
 วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
• บริษัท เอเชียติ๊ก อะคริลิค จ�ากัด จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทจ�ากัดและมีภูมิล�าเนาในประเทศไทย ด�าเนินธุรกิจเกี่ยวกับการถือเงิน 
 ลงทุนเพื่อการลงทุนระยะยาว โดย บริษัท เอเชียติ๊ก อะคริลิค จ�ากัด ถือหุ้นในบริษัทจ�านวน 41,450,530 หุ้นหรือคิดเป็น 
 ร้อยละ 34.12 ของจ�านวนหุ้นที่ออกและช�าระแล้วทั้งหมด  (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
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รายชื่อกรรมการ
หุ้นสามัญ (หุ้น)

ณ 31 ธ.ค. 2563 ณ 31 ธ.ค. 2564 เพิ่ม/ลด ระหว่างปี

1. ดร. เบนจามิน เจมส์ แฮร์รีส - - -

บุคคลที่มีความสัมพันธ์ - - -

2. นาย รักชัย สกุลธีระ 30,000 30,000 -

บุคคลที่มีความสัมพันธ์ - - -

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 - - -

ค.  ผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อย (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) จ�านวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) มีจ�านวน 1,052 ราย  
คิดเป็นร้อยละ 23.60

(2)  ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในเร่ืองที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงาน 

ของบริษัทและอธิบายสาระส�าคัญที่มีผลต่อการด�าเนินงาน

บรษัิทฯ ไม่มข้ีอตกลงระหว่างกนัในกลุม่ผู้ถอืหุน้ใหญ่ของบรษัิทฯ ท่ีมผีลกระทบต่อการบริหารงานของบรษิทัฯ หรอืผูถื้อหุน้รายอืน่

(3)  การถือครองหุ้นของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เพิ่มขึ้น/ลดลง ในปี 2564

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

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เป็นดังนี้

การถือครองหุ้นของกรรมการ
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รายชื่อผู้บริหาร
หุ้นสามัญ (หุ้น)

ณ 31 ธ.ค. 2563 ณ 31 ธ.ค. 2564 เพิ่ม/ลด ระหว่างปี

1. นาย วิวัฒน์ หอมละออ 2,000 2,000 -

บุคคลที่มีความสัมพันธ์ - - -

2. นาย ธนวัฒน์ กุลประเสริฐรัตน์ 21,000 21,000 -

บุคคลที่มีความสัมพันธ์ - - -

3. นางสาว สุรวดี ลีทวีกุล - - -

บุคคลที่มีความสัมพันธ์ - - -

4. นาย อภิชัย ศรีมหันต์ - - -

บุคคลที่มีความสัมพันธ์ - - -

5. นาย สรชัย วิบูลชุติกุล - - -

บุคคลที่มีความสัมพันธ์ - - -

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

1.4 จ�านวนทุนจดทะเบียน/ทุนช�าระแล้ว/จ�านวนหุ้น ชื่อตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 121,500,000.00 บาท แบ่งออกเป็น หุ้นสามัญจ�านวน 121,500,000 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท หุ้นทั้งหมดได้ออกช�าระเต็มมูลค่าแล้ว เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ SET

1.5  การออกหลักทรัพย์อื่น
ในปี 2564 บริษัทฯมิได้มีการออกหลักทรัพย์อื่น

1.6  นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทอนุมัติการก�าหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นดังนี้
“บริษัทจะด�าเนินการให้มีการจ่ายเงินปันผลอย่างสม�่าเสมอ โดยพิจารณาถึงความเพียงพอของก�าไรสะสมต่อการด�าเนินธุรกิจ 
ในอนาคต”

การถือครองหุ้นของผู้บริหารระดับสูง

24 บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จํากัด (มหาชน)



2.  การบริหารจัดการความเสี่ยง

2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบรษัิทได้มอบหมายให้ฝ่ายบรหิารเป็นผูด้แูลรบัผดิชอบต่อความเสีย่งในการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ ให้อยูใ่นเกณฑ์
ที่ยอมรับได้และสอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ความเสี่ยงและแนวทางจัดการความเสี่ยงจะถูกจัดท�า
เป็นรายงานเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัเพือ่รับทราบและน�าค�าแนะน�าท่ีได้รบัมาปรบัปรงุมาตรการ
จัดการให้ดียิ่งขึ้นการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ประกอบด้วยขั้นตอนหลักดังนี้
• การระบุความเสี่ยง เป็นขั้นตอนของการบ่งช้ีถึงความเสี่ยงและปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องท้ังภายในและภายนอกประเทศ 
 ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา ตลอดจนมีการคาดการณ์ถึงความเสี่ยงใหม่ๆ ที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในอนาคตจากฐาน 
 ข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กร
•  การประเมินและการจัดการความเสี่ยง เป็นขั้นตอนท่ีจะน�าวิธีการต่างๆ ท่ีเหมาะสม และความมีส่วนร่วมของฝ่ายบริหาร 
 มาใช้ในการประเมินความเสี่ยงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ครอบคลุมท้ังความเสี่ยงและผลท้ังหมดท่ีอาจเกิดข้ึน พร้อมทั้งหาวิธี 
 ในการจัดการหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้
•  การติดตามและควบคุมความเสี่ยง เป็นขั้นตอนการติดตามและรายงานผลการด�าเนินการต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ 
 คณะกรรมการบรษิทัเป็นประจ�าทกุปี หากมปัีจจัยความเสีย่งใหม่ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้โดยมไิด้คาดการณ์ไว้ และมแีนวโน้มจะกระทบ 
 กบัการด�าเนนิธรุกจิเป็นอย่างมาก ฝ่ายบริหารอาจต้องทบทวนแผนและเป้าหมายธรุกจิใหม่ท้ังหมดพร้อมน�าเสนอคณะกรรมการ 
 บริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป

2.2 ปัจจัยเสี่ยงต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท
ในปี 2564 บริษัทฯ ได้ก�าหนดความเสี่ยงและแนวทางจัดการความเสี่ยงดังนี้   
1. ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการจดัซือ้จดัหาสนิค้าของลูกค้ารายใหญ่ ความเสีย่งดงักล่าวอาจมผีลกระทบโดยตรง 
 หากลูกค้ารายใหญ่เกิดเปลี่ยนแปลงนโยบายการจัดซื้ออย่างไม่คาดคิดมาก่อน บริษัทฯ ได้ก�าหนดให้มีการรักษาสัดส่วน 
 การผลติและจ�าหน่ายไม่ให้กระจุกตัวอยูท่ีล่กูค้ารายใดรายหนึง่มากเกนิไปควบคูไ่ปกบัการกระจายสดัส่วนการผลติและจ�าหน่าย 
 ให้ครอบคลุมอุตสาหกรรมการใช้งานให้หลากหลายมากขึ้นเท่าที่จะเป็นไปได้
2. ความเสีย่งจากการผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น บรษัิทฯ ก�าหนดให้มกีารตดิตามสถานการณ์เปลีย่นแปลงของอัตราแลกเปล่ียน 
 อย่างใกล้ชิด เพ่ือน�ามาใช้ปรับกลยุทธ์ทางการตลาดและการขายในการรักษาสมดุลย์ของการขายระหว่างในประเทศกับ 
 ต่างประเทศให้เหมาะสม
3. ความเสี่ยงจากการจัดหาวัตถุดิบ โดยเฉพาะ MMA วัตถุดิบหลักในการผลิตแผ่นอะคริลิคแบบหล่อ และเม็ดวัตถุดิบหลัก 
 ที่ใช้ในการผลิตแผ่นพลาสติกระบบรีด ล้วนแต่มีการท�าข้อตกลงในการสั่งซื้อและมีการวางแผนการจัดซื้อให้สอดคล้องกับ 
 แผนการผลติทกุเดือนเพือ่ให้มกีารเกบ็สต๊อคส�ารองเท่าท่ีจ�าเป็น นอกจากนี ้บรษิทัฯ สามารถจดัหาวตัถุดิบจากผูผ้ลติได้มากกว่า 
 หนึ่งรายซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตและจ�าหน่ายวัตถุดิบในประเทศ กรณีฉุกเฉินหรือจ�าเป็น บริษัทฯ ยังสามารถจัดหาจากผู้ผลิต 
 และผู้จ�าหน่ายในต่างประเทศได้เช่นเดียวกัน
4. ความเส่ียงจากความรบัผดิชอบต่อผลติภณัฑ์ทีอ่าจเกิดขึน้จากการถกูฟ้องร้อง บรษิทัฯ มนีโยบายการท�าประกนัภยัทีค่รอบคลมุ 
 ต่อความรับผิดชอบต่อสินค้า และมีการทบทวนตามความเหมาะสมอย่างสม�่าเสมอ
5. ความเสี่ยงจากการซื้อขายสินค้าและบริการกับบริษัทที่เกี่ยวโยงกัน ราคาซื้อขายเป็นไปตามเงื่อนไขข้อตกลงทางการค้าและ 
 ตามราคาที่ตกลงร่วมกัน และกระท�าโดยค�านึงผลประโยชน์ของบริษัท เสมือนการท�ารายการกับบุคคลภายนอก รายการ 
 ดงักล่าวจะผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผูส้อบบญัช ีเพือ่ให้แน่ใจว่าการท�ารายการดงักล่าว 
 เป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้องและโปร่งใส
6. ความเสี่ยงด้านการตลาดและการแข่งขัน บริษัทฯ ได้ก�าหนดทีมงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และทีมงานพัฒนาธุรกิจใหม่ ท่ีดูแล 
 ช่องทางการตลาดและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ โดยเน้นกลยุทธ์ด้านการสร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนอง 
 ความต้องการของลูกค้า ควบคู่ไปกับการพัฒนาเครื่องจักรที่มีอยู่เดิมให้สามารถผลิตสินค้าได้หลากหลายมากขึ้น
7. ความเสีย่งจากการแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ 19 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ 19 ซึง่บรษิทัฯ ในฐานะผูผ้ลติ 
 แผ่นอะคริลิค สามารถผลิตกล่องป้องกนัเชือ้ฟุง้กระจายซึง่ใช้เป็นอปุกรณ์ทางการแพทย์ และ ฉากกัน้ใส ซึง่เป็นอปุกรณ์ทีจ่�าเป็น  
 ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ดังนั้นบริษัทฯ จึงไม่ได้รับผลกระทบท่ีรุนแรงต่อการด�าเนินธุรกิจ จาก 
 สถานการณ์ดังกล่าว
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8. ความเส่ียงจากความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ประเด็นด้านภัยคุกคามและความมั่นคงทางไซเบอร์ในทุกรูปแบบ (cyber  
 Security) มีแนวโน้มพัฒนาเพิ่มขึ้นและก่อให้เกิดผลกระทบหลากหลายรูปแบบ ทั้งการขโมยข้อมูลส�าคัญ การโจมตีด้วยไวรัส 
 คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์เรียกค่าไถ่ บริษัทฯ ตระหนักถึงอันตรายของภัยดังกล่าว และเล็งเห็นความส�าคัญของการด�าเนินการ 
 เชิงป้องกันและลดผลกระทบเพื่อควบคุมความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ   
 ซ่ึงจะกระทบต่อความต่อเนื่องในการด�าเนินธุรกิจ ความเช่ือมั่นและภาพลักษณ์องค์กร โดยบริษัทฯ ได้ก�าหนดมาตราฐาน 
 ด้านความปลอดภัยเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ ดังนี้
 • ตดิตัง้ระบบรกัษาความปลอดภยัของเครอืข่ายคอมพิวเตอร์ (Firewall) เพือ่ตรวจสอบและคดักรองข้อมลูทีเ่ข้ามาในระบบ
 • ตดิตัง้โปรแกรมแอนต้ีไวรสัส�าหรบัเครือ่งคอมพิวเตอร์ทกุเครือ่งทีใ่ช้งาน พร้อมอพัเดทโปรแกรมให้มคีวามเป็นปัจจบัุนเสมอ
 • การก�าหนดรหัสผ่านในการเข้าถึงให้มีความซับซ้อนมากข้ึนให้เป็นไปตามมาตราฐาน และให้ความรู้กับผู้ปฏิบัติงานใน 
  การสร้างรหัสผ่านที่รัดกุมและเพิ่มความปลอดภัย
 • จัดให้มีการอบรมและให้ความรู้กับผู้ปฏิบัติเพื่อรับมือกับอีเมลหลอกลวง (Phishing Mail) และโปรแกรมที่ไม่พึงประสงค์ 
  ที่ถูกออกแบบมาเพื่อมุ่งร้ายต่อคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (Malware) โดยมีการติดตามวัดผลอย่างใกล้ชิดและทดสอบ 
  ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงานเป็นระยะ
 • การสื่อสารข้อมูลข่าวสารต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานให้ทราบอย่างสม�่าเสมอ

3.  การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

3.1 นโยบายการบริหาร และเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน 
ภายใต้การก�ากับดูแลของคณะกรรมการ บริษัทได้การก�าหนดโครงสร้างการบริหารจัดการด้านความยั่งยืนที่ชัดเจนและมี
ประสทิธภิาพ, สอดคล้องกบัเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื (SDGs: Sustainable Development Goals) ขององค์การสหประชาชาติ  
ตามค�ามั่นสัญญานี้ บริษัทฯ ด�าเนินการพัฒนา และปรับปรุงระบบการจัดการความยั่งยืนที่มีประสิทธิผลอย่างต่อเนื่องต่อไป

ในการด�าเนินธุรกิจให้ประสบความส�าเร็จและปฏิบัติตามแนวทางความยั่งยืน บริษัทฯ จ�าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียทั้งหมดทั้งภายในและภายนอก ไม่จ�ากัดเฉพาะ แต่รวมถึงผู้ถือหุ้น พนักงาน กรรมการ ลูกค้า ชุมชน หน่วยงานท้องถิ่น 
และหน่วยงานก�ากับดูแล  บริษัทฯ จึงได้สื่อสารวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืนให้กับพนักงานทุกคนเพื่อให้เกิดความเข้าใจในความ
ส�าคัญ ส่งเสริมความสามัคคี การมีส่วนร่วม และความร่วมมือ และเพื่อให้การด�าเนินงานและกิจกรรมของบริษัทฯ สอดคล้องกับ
นโยบายนี้

3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
3.2.1 ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

เพือ่ช่วยให้การด�าเนินงานมปีระสทิธภิาพและคุม้ค่าในการผลติผลติภณัฑ์คณุภาพสงู ลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมและสงัคม สร้าง
มลูค่าให้กบัผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยี และเพือ่การเติบโตอย่างยัง่ยนื บรษิทั จดัท�าการประเมนิผลการปฏบัิตงิานและปรบัปรงุ ความยัง่ยนื
ตลอดห่วงโซ่อุปทานและการด�าเนินธุรกิจและธุรกรรมทั้งหมดจาก (i) ต้นน�้าในการจัดหาวัตถุดิบ พลังงาน บริการ (ii) ในกิจกรรม
ทั้งหมดของตนเอง และ (iii) ไปจนถึงปลายน�้าให้กับลูกค้า นโยบายของบริษัทในการจัดหาวัตถุดิบ พลังงาน และบริการก�าหนดให้
มกีารประเมนิซพัพลายเออร์เพือ่ให้แน่ใจว่าสอดคล้องกบัแนวปฏบิตั ิสิง่แวดล้อม สงัคม ธรรมาภบิาลทีด่ ี และมนีโยบายด้านความ
ยั่งยืนที่สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท

3.2.2 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (Materiality Assessment)   

บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความส�าคัญของความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับสังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล และมุ่งมั่นที่จะสร้างสมดุล
ระหว่างการเติบโตของธุรกิจ ความเป็นอยู่ที่ดีของคนในชุมชน และการดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างมูลค่าและการเติบโตอย่างยั่งยืน
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ในปี 2565 บริษัทฯ จะจัดท�าการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(Materiality Assessment) กับฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจ 
เพือ่ก�าหนดและจดัหมวดหมูค่วามคาดหวงัของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทีร่ะบทุัง้หมด ทัง้นีเ้พือ่ให้มัน่ใจว่าการด�าเนนิธรุกจิ กลยทุธ์ และ
แผนงานของบริษทัฯสอดคล้องกบัความคาดหวงัเหล่านีม้ากทีส่ดุเท่าทีจ่ะเป็นไปได้และสามารถน�าไปปฏิบัตไิด้ และมปีระสทิธภิาพ
สงูสุด กระบวนการนีด้�าเนนิการเป็นประจ�าทกุปี ซึง่ในปี 2564 บรษิทัฯ มุง่เน้นไปทีก่ลุม่ของผูมี้ส่วนได้เสยี ซึง่ประกอบด้วย ซพัพลายเออร์ 
ลูกค้า พนักงาน และชุมชน

เป้าหมายความยั่งยืนของบริษัทฯ ส�าหรับปี 2564 ประกอบด้วยหมวดหลัก 4 หัวข้อ โดยมุ่งเน้นท่ี 12 ด้านความยั่งยืนและ 
การก�ากับดูแล:

หมวดที่ 1 อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และ สิ่งแวดล้อม หน้า
• อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และ สิ่งแวดล้อม  32
• ลดการใช้ ลดการบริโภค และ ลดการปล่อยของเสีย 34
• การบริหารจัดการพลังงาน 34

 หมวดที่ 2  ธรรมาภิบาล การก�ากับดูแลกิจการ

• ธรรมาภิบาล การก�ากับดูแลกิจการ  49
• การบริหารจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤต 54
• ความโปร่งใส และการเปิดเผยข้อมูล 54
หมวดที่ 3 ความเท่าเทียม สิทธิมนุษยชน และ ความรับผิดชอบต่อสังคม

• การบริหาร และพัฒนาบุคคลากร 64
• สิทธิมนุษยชน ความหลากหลาย และความเท่าเทียม 29
• ความรับผิดชอบต่อสังคมและ ชุมชนสัมพันธ์ 35
หมวดที่ 4 การด�าเนินธุรกิจ

• ความมั่นคง และ การเติบโตของธุรกิจ 15
• คุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า 26
• การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้บริโภค 26
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3.3  การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม
3.3.1  นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีความตระหนักในการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทให้
ความส�าคัญ และใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นที่จะด�าเนินงานสู่ความเป็นเลิศทั้งในด้านของการผลิตสินค้า
และการให้บริการ เพื่อก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนระหว่างธุรกิจกับระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทจะด�าเนินธุรกิจ
อย่างรู้คณุค่าของการใช้ทรพัยากรธรรมชาติ และพลงังานทีม่อียูอ่ย่างจ�ากัด ควบคู่ไปกบัการด�าเนนิธรุกจิเชงิรกุเพือ่รบัมอื และต่อสู้
กบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ ซึง่รวมถงึการลดผลกระทบจากการด�าเนนิธรุกจิต่อสิง่แวดล้อมด้วย บรษัิทฯ ได้จดัท�านโยบาย
ความปลอดภยัในการท�างาน อาชีวอนามยัและสิง่แวดล้อม เพือ่เป็นแนวทางในการด�าเนนิงานอย่างรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อมและ
ไม่สร้างผลกระทบเชิงลบต่อธรรมชาติ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

นโยบายความปลอดภัยในการท�างาน อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

บรษิทัฯ ถือว่างานด้านความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิง่แวดล้อม เป็นส่วนหนึง่ของธรุกจิ และเป็นความรบัผดิชอบทีม่ต่ีอสังคม
จึงได้ก�าหนดนโยบายเพื่อน�าสู่การปฏิบัติดังต่อไปนี้
1. บริหารจดัการเพือ่ลดความเสีย่ง และระบโุอกาสในการป้องกนัและลดอนัตรายต่อ การบาดเจบ็ โรคจากการท�างาน และมลพิษ 
 ต่อสิ่งแวดล้อม ที่อาจส่งผลกระทบต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2. มุ่งมั่นในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการลดความเสี่ยงด้านมลพิษ (มลพิษทางอากาศ, มลพิษทางน�้า และมลพิษ 
 ทางดิน)
3. ปฏิบัติตามมาตรฐานในการทิ้งหรือก�าจัดของเสีย และลดของเสียให้มีปริมาณน้อยที่สุด 
4. ตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้ และแนวทางการลดปริมาณ ของการใช้น�้า พลังงาน และทรัพยากร ให้สามารถน�าไปใช้ได้จริง 
 ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ และ / หรือ ทางเทคนิค รวมถึงให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก�าหนด
5. จัดให้มีมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมส�าหรับผู้รับเหมา และ / หรือ ผู้มาติดต่อโดยด�าเนินการภายใต้ 
 นโยบายและกฎระเบียบขององค์กร 
6. ให้ความร่วมมือและด�าเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและนโยบายถึงพนักงาน ผู้มีส่วนได้เสีย บุคคลภายนอกทั้งภาคราชการ  
 และเอกชน ตามความจ�าเป็นหรือเหมาะสม
7. จัดให้มีการพิจารณาผลงานด้านความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม  
 โดยถือเป็นหัวข้อหลักในการประเมินผลงานประจ�าปีของพนักงานทุคน
8. ก�าหนดหน้าทีค่วามรบัผดิชอบด้านความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิง่แวดล้อม ให้ถอืเป็นความรบัผดิชอบของผูบ้รหิาร และ 
 พนักงานทุกคน ทั้งในเวลาท�างาน และนอกเวลาท�างาน
9. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาความรู้ความสามารถ โดยจัดการฝึกอบรมให้ความรู้ และปลูกฝังจิตส�านึก
10. ยดึมัน่ต่อความรับผดิชอบในการพฒันาผลติภณัฑ์ทีเ่หมาะสมและมคีวามปลอดภัยต่อผูใ้ช้ และสิง่แวดล้อมตลอดวงจรอายขุอง 
 ผลิตภัณฑ์
11. จัดสรรทรัพยากรที่จ�าเป็นอย่างเหมาะสม เพื่อให้การด�าเนินงานสอดคล้องกับนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
12. พัฒนา ปรับปรุง และยกระดับความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในทุกด้าน 
 ของธุรกิจที่เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

การบริหารด้านความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ อยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของคณะกรรมการความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการท�างาน ซึ่งได้รับมอบหมายให้ท�าหน้าที่ก�ากับดูแล ก�าหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ และ 
เป้าหมาย รวมถึงจัดท�าแผนการปรับปรุงงานประจ�าปีอย่างต่อเนื่อง และติดตามประเมินผลเพ่ือรายงานต่อไปยัง คณะผู้บริหาร 
คณะกรรมการ และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมไปถึงผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีการพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และมีการตรวจสอบการด�าเนินการด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงาน และพื้นท่ี 
ปฏิบัติงานต่างๆ อย่างสม�่าเสมอ รวมถึงการขอรับรองมาตรฐานต่างๆ เช่น ISO14001, ISO 9001, TIS 18001 โดยก�าหนดให้มี
การทบทวนและตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมของสิ่งอ�านวยความสะดวกและกิจกรรมทั้งหมดเป็นประจ�า
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3.3.2 ผลการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีการด�าเนินงานหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยจะให้ความส�าคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย
และกฎระเบยีบต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัสิง่แวดล้อมอย่างเคร่งครดั รวมถึงการป้องกนัการเกิดอบัุตเิหตท่ีุส่งผลกระทบต่อความปลอดภยั
ของพนักงาน และชุมชนรอบข้าง

ท้ังน้ี บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
ในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการจัดการพลังงาน น�้า ของเสีย บรรจุภัณฑ์ และวัตถุดิบ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ด�าเนินการเฝ้าระวัง
ปัญหาด้านอาชีวอนามยัให้กบัพนกังาน และปัญหาสิง่แวดล้อมภายนอก โดยการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท�างาน ซึง่ได้ด�าเนนิ
เป็นประจ�าทุกๆ ปี

3.4  การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม
3.4.1  นโยบายด้านความเคารพต่อ สิทธิมนุษยชน, กฎหมายแรงงาน และ ความรับผิดชอบด้านสังคม   
บริษทัฯ มุง่มัน่ท่ีปฏบิติัเพือ่ให้มัน่ใจว่าสทิธมินษุยชนได้รบัการเคารพและ พนกังานของบรษิทัฯ ตลอดห่วงโซ่อปุทานและฐานลกูค้า
ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน และกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง นอกจากนี้บริษัทยังปรับปรุงการด�าเนินงานและกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสื่อสาร ทบทวน และปรับปรุงนโยบายที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณา “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและห่วงโซ่
อปุทาน” ทีเ่หมาะสม สอดคล้องกับการจดัการด้านสทิธมินษุยชน ซึง่รวมถงึการพจิารณาสทิธขิองบคุคลทีเ่กีย่วข้องกบัความเสมอภาค 
ศักดิ์ศรี สิทธิและเสรีภาพที่ได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและสนธิสัญญาระหว่างประเทศ

บริษัทปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อ สิทธิมนุษยชน, กฎหมายแรงงาน และ ความรับผิดชอบด้านสังคมตามแนวทางดังต่อไปนี้

• ด�าเนินการและปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน และระเบียบข้อบังคับอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง การใช้แรงงานสตรี, การใช้แรงงานเด็ก  
 และไม่มีการแรงงานบังคับ
• จัดให้มีแผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรอย่างครอบคลุมส�าหรับพนักงานทุกระดับในหน้าที่ต่างๆ
• จดัให้มกีารจ้างงานและจดัหาสิง่อ�านวยความสะดวกทีเ่หมาะสมส�าหรับพนักงานทีพ่กิารและพนกังานท่ีท�างานเกนิอายเุกษยีณ 
 ตามความเหมาะสม
• ให้ความเคารพ และความเข้าใจและพฤติกรรมที่ต้องการของพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลาย  
 ความเท่าเทียมกัน การไม่เลือกปฏิบัติทางเพศ อายุ รูปลักษณ์ ศาสนา ความเชื่อ ภูมิหลัง ความทุพพลภาพ ฯลฯ
• ไม่สื่อสาร แสดงออก หรือกระท�าการใดที่เป็นการละเมิด ที่ส่งผลให้เกิดความรู้สึกเชิงลบซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือ 
 ความหลากหลายส่วนบคุคล และจะด�าเนนิการอย่างเหมาะสมในการจดัการเมือ่พจิารณาแล้วว่า มกีารกระท�าดงักล่าวเกดิขึน้
• จัดให้มีช่องทางการสื่อสารและโอกาสส�าหรับพนักงานในการสื่อสาร แสดงความคิดเห็น หรือข้อกังวลในลักษณะท่ีปลอดภัย 
 และไม่เปิดเผยตัว และคงไว้ซึ่งระบบการจัดการที่เหมาะสม
• มุง่มัน่ด�าเนินธรุกจิด้วยความรบัผดิชอบต่อสังคมเสมอ เพือ่ให้เกิดความตระหนกัและเน้นการสนบัสนนุกจิกรรมทางสงัคมและชมุชน

เป้าหมายและแผนงานการด�าเนินงาน ปี 2565 การจัดการมิติด้านสังคม 

• มกราคม-มีนาคม: ประการใช้นโยบายและแนวทางการจัดการ และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
• เมษายน-มิถุนายน: จัดการท�าการสื่อสาร นโยบายด้านความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน, กฎหมายแรงงาน และความรับผิดชอบ 
 ด้านสังคม   
• กรกฏาคม-กันยายน: ทบทวนความคาดหวังและผลกระทบต่อ “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและห่วงโซ่อุปทาน” ของนโยบาย 
 ความยั่งยืนของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับมิติความรับผิดชอบต่อสังคม
• มกราคม-ธันวาคม: จัดกิจกรรมส่งเสริม ความรับผิดชอบต่อสังคม และสนับสนุนการด�าเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน
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C E R T I F I C A T E  

Management system as per 
 

The Certification Body TÜV NORD CERT GmbH hereby confirms as a result of the audit,  
assessment and certification decision according to ISO/IEC 17021-1:2015, that the organization 

 
 
 
 
 
 
 
 
operates a management system in accordance with the requirements of ISO 14001:2015 and will be assessed 
for conformity within the 3 year term of validity of the certificate.  
 
Scope 
 
 
 
 
 
 
 
Certificate Registration No. 44 104 18 80 0072 Valid from 2021-12-07 
Audit Report No. SEATH-E1130/2021 Valid until 2024-12-06 
  Initial Certification 2018 
 
 

                                                                                            TÜV NORD (Thailand) Ltd. 
 1858/75-76 16th Floor, Interlink Tower, 
 Debaratna Road, Bangna Tai, 
Certification Body          Bangna, Bangkok 10260, Thailand 
at TÜV NORD CERT GmbH                                                        2021-11-15 
  
 
TÜV NORD CERT GmbH                Am TÜV 1                       45307 Essen                          www.tuev-nord-cert.com 

 
TH,FE1130,RCXA  

THAI POLY ACRYLIC  PUBLIC CO., LTD. 
60-61 Moo 9, Phutthamonthon Rd.,  
No.4, Krathumlom, Sampran, 
Nakhonpathom 73220,   
Thailand 
 

ISO 14001 : 2015 
 

Design and Manufacturing of Acrylic Sheet Products and Extrusion Sheet Products 

3.4.2 ผลการด�าเนินงานด้านสังคม 

การด�าเนินการในปีที่ผ่านมา (2564) บริษัทฯ ได้มีการประมวล และประกาศใช้
• ช่องทางและ แนวปฏิบัติ เพื่อการร้องทุกข์/การร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
• นโยบายมิติด้านสังคม  เพื่อให้ครอบคลุมถึง แนวทางการ และการจัดการ ด้านต่างๆ ดังนี้
 • ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน และ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 • ความเคารพต่อ สิทธิมนุษยชน และความเท่าเทียม
 • ความรับผิดชอบด้านสังคม   

ประเด็นละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคม
ในปีที่ผ่านมาบริษัท ไม่มีประเด็นละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคม

ผลการด�าเนินงานและกิจกรรมด้านความยั่งยืนในปี 2564
• ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนัก และให้ความส�าคัญในด้านสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการด�าเนินธุรกิจควบคู่กับการปกป้อง และรักษาสิ่งแวดล้อม 
บริษัทมีระบบการจัดการแบบบูรณาการด้าน Quality Safety Health และ Environment โดยมีการพิจารณาด้านประเด็น 
สิ่งแวดล้อมความปลอดภัย และสุขภาพของพนักงาน ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเหมาะสม มีการตรวจสอบการด�าเนิน
การของโรงงานและพื้นที่ปฏิบัติงานต่างๆ อย่างสม�่าเสมอ  รวมถึงการขอรับรองมาตรฐานต่างๆ เช่น ISO14001, ISO 9001, TIS 
18001 (มอก. 18001) โดยบริษัทฯได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆ ดังนี้

ใบรับรอง / เกียรติบัตร

ISO9001:2015
(Quality System)

ใบรับรอง / เกียรติบัตร

TIS18001:2554 
(Safety System)

ใบรับรอง / เกียรติบัตร

ISO14001:2015  
(Environment System)

ออกโดยสถาบัน

TUV NORD
ปีที่ได้รับการรับรอง

5 สิงหาคม 2563

ออกโดยสถาบัน

MASCI
ปีที่ได้รับการรับรอง

9 สิงหาคม 2563

ออกโดยสถาบัน

TUV NORD
ปีที่ได้รับการรับรอง

7 ธันวาคม 2564
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ผลการด�าเนินงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในรอบปี 2564

เหตุการณ์ จ�านวน

การบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน 1-3 วัน 0 ราย

การบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน ตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป 0 ราย

เหตุการณ์เพลิงไหม้ 0 ครั้ง

เหตุการณ์สารเคมีรั่วไหลออกนอกโรงงาน 0 ครั้ง

กิจกรรมด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมที่ด�าเนินการในปี 2564

การตรวจสุขภาพประจ�าปี 2564 ในวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2564

(SD’s UN’s Goal 3 Good Health and Well - Being)
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การฝึกซ้อมทีมระงับเหตุฉุกเฉินประจ�าบริษัท ในวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564

(SD’s UN’s Goal 3 Good Health and Well - Being)

การจัดการน�้า

(SD’s UN’s Goal 6 Clean water and Sanitation)

• ลดการใช้ ลดการบริโภค และ ลดการปล่อยของเสีย  

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างคุ ้มค่า และการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
ในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการจัดการน�้า, การจัดการของเสีย และการจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

บริษัทฯ มีการใช้น�้าประปาทั้งในกระบวนการผลิต และในส่วนของอาคารส�านักงาน บริษัทฯ จึงมีการซ่อมบ�ารุงและตรวจสภาพ
ระบบการจ่ายน�า้ภายในกระบวนการผลติให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนือ่ง บรษิทัฯ ได้มกีารเกบ็ข้อมลูการใช้น�า้ในแต่พืน้ทีเ่พือ่ช่วยให้
บริษัทฯ สามารถพัฒนาและปรับปรุงการบริหารทรัพยากรน�้าอย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยในปี 2564 บริษัทฯ มีปริมาณการใช้น�้า 5.32 (Te)/ 
Production Volume (Te) ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 
2563 ที่มีปริมาณการใช้น�้า 3.59 (Te)/ Production 
Volume (Te) ซ่ึงปริมาณน�า้ทีใ่ช้เมือ่เทยีบต่อปรมิาณการ
ผลิตมีปริมาณเพิ่มข้ึนเน่ืองจากปริมาณการผลิตรวม 
ที่ลดลง ในขณะที่การใช้น�้าในการท�าความร้อนของ 
หม้อไอน�้า และการใช้น�้าในกระบวนการผลิตหลักยังต้อง
ใช้ในปริมาณปกติ 

6.00

5.00

4.00

3.00

2.00

1.00

0.00
2559 2560 2561 2562 2563 2564
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การจัดการของเสีย

(SD’s UN’s Goal 12 Responsible Consumption and Production )

บริษัทฯ มีการจัดการขยะและของเสียในกระบวนการด�าเนินธุรกิจอย่างเป็นระบบตามหลักการ 3R (Reduce Reuse Recycle)  
มีระบบการคัดแยกขยะตามประเภทที่มีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการสร้างจิตส�านึกและการมีส่วนร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง         

โดยในปี 2564 บริษัทฯ มีปริมาณของเสีย 0.0065 (Te)/ Production Volume (Te) ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2563 ที่มีปริมาณ
ของเสีย 0.0055 (Te) / Production Volume (Te) ซึ่งปริมาณของเสียเมื่อเทียบต่อปริมาณการผลิตมีปริมาณเพิ่มขึ้นเนื่องจาก 
ในช่วงปีที่ผ่านมีการท�าความสะอาด และปรับปรุงพื้นที่การผลิต จึงท�าให้มีปริมาณของเสียเพิ่มมากขึ้น

บริษัทฯ ได้มีกระบวนการในการคดัเลอืกผูท่ี้มารบัของเสยีไปก�าจดั โดยจะต้องปฏบัิติให้ถูกต้องตามท่ีกฎหมายก�าหนด และไม่สร้าง
ผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาวะและความปลอดภัยของพนักงานและชุมชนใกล้เคียง

นอกจากนีบ้รษิทัฯ มกีารตรวจวดัคณุภาพสิง่แวดล้อม เพือ่เฝ้าระวงัปัญหาด้านอาชวีอนามยัให้กบัพนกังาน และปัญหาสิง่แวดล้อม
ภายนอก โดยการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท�างาน ซึ่งจะด�าเนินเป็นประจ�าทุกๆ ปี

การตรวจวัดด้านอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างานและสิ่งแวดล้อมภายนอก

บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ�ากัด (มหาชน) ได้ด�าเนินการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท�างานประจ�าปี 2564 เพื่อเฝ้าระวังปัญหา
ด้านอาชีวอนามัย ให้กับพนักงาน และปัญหาสิ่งแวดล้อมภายนอกบริษัทฯ

นอกจากน้ีบรษิทัฯ ได้มกีารตรวจวดัคณุภาพน�า้ทีป่ล่อยออกนอกโรงงานเป็นประจ�าทกุปี เพือ่ป้องกนัและเฝ้าระวงัผลกระทบทีอ่าจ
เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม
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การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

(SD’s UN’s Goal 13 Climate Action)

การบริหารจัดการพลังงาน 

(SD’s UN’s Goal 7 Affordable and Clean Energy)

การด�าเนินการในส่วนของกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ พลังงานเป็นสิ่งที่มีความจ�าเป็นอย่างมาก ในขณะเดียวกันกิจกรรมต่างๆ ที่
ใช้พลังงานก็เป็นส่วนหนึ่งในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 

บริษัทฯ มีจุดมุ่งหมายที่จะปรับปรุงมุ่งเน้นในด้านการจัดการเรือนกระจก โดยบริษัทฯ ได้เก็บรวมรวมข้อมูลแหล่งท่ีมาของการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มาจากกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 

บรษิทัฯ ค�านึงถงึการจดัการพลงังานทีดี่ต้ังแต่เริม่ต้น โดยเน้นการบรหิารจดัการพลงังานอย่างมปีระสิทธภิาพในทกุๆ กจิกรรม และ
แต่ละส่วนงานของบริษัทฯ มีการริเริ่มและเลือกใช้พลังงานหมุนเวียนในรูปแบบต่างๆ มาใช้ในกิจกรรมต่างๆ รวมถึงพยายาม 
หาแหล่งพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีต่างๆ ที่ลดการก่อมลภาวะที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนมาร่วมด้วยเช่นกัน

บริษัทฯ มีการจัดท�ารายงานการจัดการพลังงาน, นโยบายการจัดการพลังงาน และมีคณะท�างานด้านการจัดการพลังงาน โดยจะ
มีการก�าหนดเป้าหมายและแผนงานการจัดการพลังงานเป็นประจ�าทุกปี 

โดยในปี 2564 บริษัทฯ มีปริมาณการใช้พลังงาน 3.25 
(MWh) / Production Volume (Te) ซึง่เพ่ิมขึน้เมือ่เทยีบ
กับปี 2563 ที่มีปริมาณการใช้พลังงาน 2.65 (MWh) / 
Production Volume (Te) ซึ่งปริมาณการใช้พลังงาน 
เมื่อเทียบต่อปริมาณการผลิตมีปริมาณเพิ่มขึ้นเนื่องจาก
ปริมาณการผลิตรวมที่ลดลง ในขณะท่ีการใช้พลังงาน
ความร้อนจากหม้อไอน�้า และการใช้พลังงานไฟฟ้าใน
กระบวนการผลิต ยังต้องใช้ในปริมาณปกติ 

โดยในปี 2564 บริษัทฯ มีปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2  0.611 
(Te) / Production Volume (Te) ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ 
ปี 2563 ที่มีปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2  0.577 (Te) /  
Production Volume (Te) ซึ่งปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2 
เมื่อเทียบต่อปริมาณการผลิตมีปริมาณเพิ่มขึ้นเน่ืองจาก
ปริมาณการผลิตรวมที่ลดลง ในขณะที่ใช้เช้ือเพลิงในการ
ท�าความร้อนของหม้อไอน�้า และการใช้ไฟฟ้าในกระบวน 
การผลิต ซ่ึงเป็นกระบวนการหลักในการปล่อยก๊าซ CO2  
ยังใช้ในปริมาณปกติ
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• ด้านทรัพยากรมนุษย์ สังคมและชุมชน 

บริษัทฯ ได้ตระหนักและให้ความส�าคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน โดยมุ่งเน้นการด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมและชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มโอกาสในการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของเยาวชน รวมถึงการร่วม
มอืกบัชมุชนและหน่วยงานราชการในการป้องกนัการด�าเนนิการใดๆ ทีอ่าจเป็นอนัตรายหรอือาจส่งผลกระทบต่อสงัคมและชมุชน 
อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทตลอดจนผู้บริหารตระหนักถึงความส�าคัญต่อบุคลากรทุกท่านและเคารพต่อสิทธิมนุษยชน และการ
ปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานอย่างเป็นธรรม โดยยอมรับและเคารพความแตกต่างของพนักงานไม่ว่าในเรื่องเพศ เช้ือชาติ ศาสนา  
ข้อจ�ากัดของความพิการ อายุ หรือ ความแตกต่างใดๆ ของพนักงานแต่ละท่านย่อมที่บริษัทฯ จะพิจารณาเพียงสิทธิมนุษยชน 
ที่ทุกท่านต้องได้รับการปฏิบัติจากบริษัทฯ เท่าเทียมกัน โดยผู้บังคับบัญชาจะต้องเคารพสิทธิมนุษยชนและให้เกียรติและความ 
เป็นธรรมแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเสมอภาค ไม่ปะปนเรื่องความแตกต่างใดๆในการพิจารณาความดีความชอบ แต่ต้องพิจารณา
ตามผลการปฏบิตังิานและความรบัผดิชอบต่อหน้าทีเ่ป็นส�าคญั โดยหลกัเกณฑ์ดงักล่าวบรษิทัได้ยดึถอืเป็นหลกัปฏบิตัติามหลกัการ 
Code of Conducts และ Compliance Practices ท่ีประกาศใช้ภายในองค์กร ซ่ึงพนักงานทุกระดับช้ันผ่านการอบรมและ 
รับทราบแล้ว 

นอกจากน้ีบรษิทัฯ ยงัก�าหนดให้ผูบ้รหิารให้ความเท่าเทียมและความเป็นธรรมกบัพนกังานทกุระดบัชัน้ในการเปิดโอกาสทีใ่ห้พนกังาน
ท่ีมคีวามรูค้วามสามารถได้รบัการพฒันาทกัษะในการท�างานตามหลกัเกณฑ์ทีต้่องพจิารณาจากพืน้ฐานความสามารถของบคุคลที่
เหมาะสมกับคุณสมบัติของหน้าที่ต�าแหน่งในงานนั้นๆ โดยไม่มีการพิจารณาจากปัจจัยอื่นที่ไม่พึงอยู่ในเกณฑ์พิจาณาแต่อย่างใด

ผลการด�าเนินงานด้านทรัพยากรมนุษย์ สังคมและชุมชนในรอบปี 2564   

ใบรับรอง / เกียรติบัตร

ใบรับรองมาตรฐานการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ

ติดในสถานประกอบกิจการ 

สาขาส�านักงานใหญ่

ใบรับรอง / เกียรติบัตร

ใบรับรองมาตรฐานการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ

ติดในสถานประกอบกิจการ 

สาขาส�านักงานขาย 

ใบรับรอง / เกียรติบัตร

ใบเกียรติบัตรสถานประกอบ

การดีเด่น เนื่องในวันคนพิการ

สากล จังหวัดนครปฐม

ออกโดยสถาบัน

มยส.
ปีที่ได้รับการรับรอง

28 สิงหาคม 2563

ออกโดยสถาบัน

มยส.
ปีที่ได้รับการรับรอง

28 กันยายน 2563

ออกโดยสถาบัน

จังหวัดนครปฐม
ปีที่ได้รับการรับรอง

17 ธันวาคม 2562
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กิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนที่ด�าเนินการในปี 2564

กิจกรรมเพื่อสังคม

กิจกรรมเพื่อชุมชน

1.  มอบทุนการศึกษา

 (SD’s UN’s Goal No.4 Quality Education)

2. มอบกล่องพ่นยาท�าด้วยแผ่นอะคริลิค 

จัดขึ้นวันที่ 8 มกราคม 2564
บริษทั ไทยโพลอีะครลิิค จ�ากดั (มหาชน) ได้มอบทนุการศกึษาให้นกัเรยีน ในระดบัอนบุาล ระดบัประถมศกึษาและระดบัมธัยมศกึษา
ตอนต้น จ�านวน 34 ทุน ให้กับโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม (นครราษฎร์ประสิทธิ์) เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ โดยมีขึ้นวันเสาร์  
สัปดาหที่ 2 ของเดือนมกราคม ในทุกๆ ปี

จัดขึ้นวันที่ 25 มีนาคม 2564
บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความส�าคัญกับชุมชนภายนอก ในการช่วยเหลือชีวิตสุนัขและแมว โดยบริษัทฯ ได้มอบกล่องพ่นยา ซึ่งท�าด้วย 
แผ่นอะครลิคิใส จดัท�าโดยฝ่าย TECHNICAL CENTER ของทางบรษิทั ให้กบัศนูย์ดอนยายหอมรกัษาสตัว์ ต.ดอนยายหอม อ.เมอืง 
จ.นครปฐม เพื่อใช้ส�าหรับรักษาสุนัขและแมวจรที่เจ็บป่วย โดยมีนางรวิภา เอกสิริเลิศ รับมอบ
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กิจกรรมเพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้กับพนักงานในบริษัท

4.  รณรงค์เรื่องการแพร่ระบาดเกี่ยวกับโรคติดเชื้อ COVID – 19

 (SD’s UN’s Goal No.3 Good Health and Well - Being)

5. รณรงค์เรื่องไข้หวัดใหญ่

 (SD’s UN’s Goal No.3 Good Health and Well - Being)

3.  กิจกรรมเทศกาลสงกรานต์

จัดขึ้นเดือน กุมภาพันธ์ และ มิถุนายน 2564
เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงการแพร่ระบาดเกี่ยวกับโรคติดเช้ือ
ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยได้รณรงค์เพือ่ไม่ให้ประมาท 
การ์ดอย่าตก ห่างไกลโควิด และช่วงเดือน มิถุนายน รณรงค์ให้
ความรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องการการติดเชื้อ เช่น 1. ล้างมือให้ 
สะอาดบ่อยๆ ด้วยสบู่ 2. เลี่ยงการไปในจุดเสี่ยง 3. ห่างกัน 
อย่างน้อย 1-2 เมตร 4. สวมหน้ากากอนามัยในท่ีชุมชนหรือ 
ที่แออัด 5.ลดกิจกรรมรวมคนจ�านวนมาก 6. กินร้อนช้อนกลาง 
7. เช็คอาการตนเองสม�่าเสมอ ฯลฯ  

จัดขึ้นวันที่ 10 กรกฎาคม 2564
กิจกรรมรณรงค์ไข้หวัดใหญ่  เพื่อให้พนักงานรักษาสุขภาพและ
การป้องกนัเกีย่วกบัโรคไข้หวัดใหญ่ ซึง่มนัมกีารแพร่ระบาด โดย
เฉพาะในฤดูฝน เดือน พฤษภาคม ถึงเดือน ตุลาคม ของทุกปี 

จัดขึ้นวันที่ 9 เมษายน 2564
คณุรกัชัย  สกลุธีระ กรรมการผูจ้ัดการ เป็นตวัแทนพนักงานและผู้บรหิาร สรงน�า้พระในเทศกาลสงกรานต ์เพือ่เป็น สริิมงคล และ
เป็นการแสดงความเคารพในพระพุทธคุณและพระสังฆคุณ ในวันเริ่มต้นของปีใหม่ไทย
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6. รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา

(SD’s UN’s Goal No.3 Good Health & Well - Being)

7.  กิจกรรมส่งเสริมวันแม่แห่งชาติ 

 (SD’s UN’s Goal No.3 Good Health and Well - Being) 

8. แสดงเจตจ�านงค์ร่วมกิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE 

 (SD’s UN’s Goal No.3 Good Health and Well - Being)

จัดขึ้นวันที่ 17 กรกฎาคม 2564  
กิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา บริษัทฯ ร่วมกับพนักงานจัดกิจกรรมรณรงค์งดเหล้าเข้า
พรรษา เป็นระยะเวลา 3 เดือนเริ่มต้น เข้าพรรษา 25 กรกฎาคม  2564 ถึง ออกพรรษา  
21 ตุลาคม 2564 

จัดขึ้นในเดือน สิงหาคม 2564  
กิจกรรมการส่งเสริมวันแม่แห่งชาติ ปี 2564 บริษัทฯ ตระหนักเห็นความส�าคัญ 
ในกิจกรรมวันแม่ โดยให้พนักงานส่งรูปภาพประกวดความสัมพันธ์ในครอบครัว เช่น  
พ่อ แม่ ลูก ภรรยา หรือบุคคลอื่นๆ ในครอบครัว จ�านวน 26 รางวัล และส�าหรับปีนี้  
มีรางวัลพิเศษเกี่ยวกับชีวิต New Normal อีก 20 รางวัล

จัดขึ้นวันที่ 16 กันยายน 2564 
บริษัท แสดงเจตจ�านงค์ร่วมกิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE กับจังหวันครปฐม โดยมีคณุวรรณกานต์ ขาวลาภ แรงงาน
จงัหวดันครปฐม และคณะ มอบป้ายศูนย์เพื่อใจ TO BE NUMBER ONE ให้กับบริษัท โดย คุณรักชัย สกุลธีระ กรรมการผู้จัดการ 
เป็นผู้รับมอบ
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9. แจกอุปกรณ์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด COVID – 19 ให้กับพนักงาน

 (SD’s UN’s Goal No.3 Good Health and Well - Being)

จัดขึ้นในเดือน มกราคม - ธันวาคม 2564  
บริษัทฯ ตระหนักถึงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
และความปลอดภัยของพนักงาน ที่สถานถานณ์การแพร่ระบาดที่เพิ่มมากขึ้น 
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการแจกหน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์ ให้กับพนักงาน  
เพือ่การป้องกนัการตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการการรกัษา
สุขอนามัยส่วนบุคคล

• ด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความส�าคัญในด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งเน้นการด�าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสยี รวมทัง้การตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภคลกูค้าด้วยการผลติสนิค้าทีด่มีคีณุภาพและปลอดภยัในการใช้งาน แม้แต่
ในการแข่งขนัด้านการค้าบรษิทัได้ก�าหนดนโยบายในด้านการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม (fairness competition) โดยให้ผูบ้รหิารและ
พนักงานปฏิบัติตามหลักจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ (Company’s Business Ethics/Code of Conducts) อย่างเคร่งครัด 
หลักจรยิธรรมดงักล่าวนีพ้นกังานทกุท่านผ่านการอบรมและลงนามรบัทราบในการปฏบิตันิบัตัง้แต่วนัแรกทีเ่ริม่ท�างานกบับรษิทัฯ 

ผลการด�าเนินงานด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในรอบปี 2564

ใบรับรอง / เกียรติบัตร

Anti-Corruption Policy

ออกโดยสถาบัน

Thailand Private Sector
Collective Action Coalition Against 

Corruption (CAC)

ปีที่ได้รับการรับรอง

30 กันยายน 2563
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10. แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่นของภาคเอกชนไทย

 (SD’s UN’s Goal No.16 Peace Justice and Strong Institutions)

11. กิจกรรมต่อต้านการทุจริต

 (SD’s UN’s Goal No.16 Peace Justice and Strong Institutions)

จัดขึ้นวันที่ 22 ธันวาคม 2564  
คณุรกัชยั สกุลธรีะ กรรมการผูจั้ดการ  บรษัิท ไทยโพลอีะครลิคิ จ�ากัด 
(มหาชน) เป็นตัวแทนบริษัทฯ รับมอบประกาศนียบัตร การรับรอง
จากแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ซ่ึงมีผล
ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2566

จัดขึ้นวันที่ 23 ธันวาคม 2564 
กจิกรรมต่อต้าน  Anti-Corruption โครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุรติ ซึง่เป็นกจิกรรม
ต่อเน่ืองขยายผลจากการได้รบัรองจาก โครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุรติเมือ่ปี 2560  
โดยการประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทุจริต/คอร์รัปชัน ซึ่งรวมถึง ความไม่สอดคล้อง,  
ความไม่ถูกต้อง, ความไม่เป็นธรรม, ขัดต่อกฎหมาย และนโยบายต่างๆ ที่บริษัทฯ ประกาศไว้

40 บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จํากัด (มหาชน)



4.  ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน

4.1 แผนการด�าเนินธุรกิจ 
สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการด�าเนินธุรกิจในปี 2564 โดยสังเขปดังนี้ 
(ก) บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน โดยค�านึงถึงการด�าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ ต่อสิ่งแวดล้อม  
 ต่อสังคม และการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อลดความเสี่ยงทางธุรกิจและเพิ่มโอกาสที่จะสร้างผลก�าไรอย่างยั่งยืนในระยะยาว

 บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อนโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องส�าคัญที่สุดที่กรรมการ ผู้บริหาร และ 
 พนักงานของบริษัท ตลอดจนเจ้าหน้าท่ีหรือบุคคลภายนอกท่ีมีกิจธุระติดต่อกับบริษัทจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบด้าน 
 ความปลอดภัยตามนโยบายของบริษัทฯ ที่ก�าหนดไว้อย่างเคร่งครัด

 การบริหารงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ จะอยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของคณะกรรมการ 
 ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน (SHE Committee) ซึ่งจัดตั้งขึ้นในรูปแบบของคณะกรรมการ 
 ที่ได ้รับมอบหมาย ท�าหน้าที่ก�ากับดูแล ก�าหนดนโยบายวัตถุประสงค์เป้าหมายและการจัดท�าแผนการปรับปรุง  
 (SHE Improvement Plan) ประจ�าปีอย่างต่อเนื่องรวมทั้งยังมีการติดตามและประเมินผลงานระหว่างปี 

 บริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญเพิ่มขึ้นในการก�าหนดต่อต้านการคอร์รัปชันโดยมีการก�าหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของ 
 องค์กร ความร่วมมือและสนับสนุนจากคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูงอย่างมุ่งมั่นที่จะต่อต้านการคอร์รัปชัน  
 มกีารประเมนิระบบการควบคมุภายใน และการตดิตามดแูลจากทกุส่วนงาน ทัง้นีบ้รษิทัฯ ได้รบัการรบัรองต่ออายเุป็นสมาชกิ 
 แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกสารไทยในการต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thailand’s Private Sector Collective  
 Action Coalition Against Corruption) ซึ่งจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรองตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2563 และ 
 ครบก�าหนดอายุรับรอง 3 ปี ในวันที่ 30 กันยายน 2566

 กิจกรรมประจ�าปีที่บริษัทฯ ให้ความส�าคัญและก�าหนดในแผนงานประจ�าปีอย่างต่อเนื่อง ก็คือการปรับปรุงเครื่องจักรและ 
 อปุกรณ์ และการประเมนิความเสีย่งของการใช้เครือ่งจกัรและอปุกรณ์การผลติ เพือ่ให้เกดิความปลอดภยัสงูสดุต่อผูป้ฏบิตังิาน 
 และเพิ่มประสิทธิภาพต่อผลผลิต

 บริษัทฯ ถือเป็นนโยบายที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในองค์กรจะต้องยึดมั่นในหลักการและถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ที่ต้องปฎิบัติตามกฏระเบียบด้านความปลอดภัยในการท�างานเป็นส�าคัญ

 บริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจสอบและได้ใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (TIS 18001) และ 
 ระบบการจดัการสิง่แวดล้อม (ISO 14001) อนัเป็นการยนืยนัถึงการด�าเนนิการธรุกจิทีใ่ห้ความสนใจต่อความปลอดภยั สขุภาพ  
 และสิ่งแวดล้อม ของพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกคน

(ข) ในปี 2564 บริษัทฯ ยงัคงรกัษาสดัส่วนการขายระหว่างในประเทศและต่างประเทศ เพือ่ให้ได้รบัประโยชน์ในภาวะความผนัผวน 
 ของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างค่าเงินบาทกับสกุลเงินต่างประเทศโดยเฉพาะค่าเงินเหรียญสหรัฐ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจาก 
 ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว บริษัทฯ ด�าเนินการประกันความเสี่ยงหรือ Hedging การถือครองเงินตรา 
 ต่างประเทศกับธนาคารพาณิชย์ที่บริษัทฯ มีการท�าธุรกรรมทางการเงินไว้

 ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีด�าเนินการปรับกลยุทธ์การตลาดและก�าหนดแผนการปรับพอร์ตกลุ่มสินค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อวาง 
 กรอบนโยบายที่จะปรับกระบวนการผลิตแผ่นพลาสติกให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์อุปทานของตลาด 
 ในประเทศและต่างประเทศเป็นส�าคัญ ผู้บริหารของบริษัทฯ ตระหนักดีว่ายังคงต้องด�าเนินการศึกษาเพิ่มเติม โดยก�าหนด 
 ให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มอยู่ในการก�ากับดูแลของคณะกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อให้ทิศทาง 
 การจดัพอร์ตผลติภณัฑ์เป็นไปอย่างมแีบบแผนรองรบัวตัถปุระสงค์ในการด�าเนนิธรุกจิให้มคีวามเตบิโตอย่างมัน่คงในระยะยาว
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(ค) บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพสินค้าและการบริการให้ได้มาตรฐานสูงขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของ 
 ลูกค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งก�าหนดเป้าหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการลดความสูญเสีย 
 จากกระบวนการผลิตเพื่อผลด้านการลดต้นทุนการผลิตโดยรวม และสร้างความแตกต่างของตัวผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพื่อ 
 หลีกเลี่ยงการขายที่เน้นเฉพาะการแข่งขันด้านราคาเท่านั้น

4.2  ผลการด�าเนินงาน
สรุปผลการด�าเนินงานส�าหรับปี 2564

ข้อมูลผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ

 ปี 
2564 

 ปี 
2563 

 ปี 
2562 

 เปลี่ยนแปลง 
2564/2563 

 เปลี่ยนแปลง
2563/2562 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายได้จากการขายและบริการรวม 894.3 930.8 935.7 (36.5) -3.9% (4.9) -0.5%

รายได้รวม 909.8 936.6 945.8 (26.8) -2.9% (9.2) -1.0%

ค่าใช้จ่ายรวม 887.1 863.6 904.6 23.5 2.7% (41.0) -4.5%

ก�าไรขั้นต้น 130.0 202.3 148.8 (72.3) -35.8% 53.5 35.9%

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้ 22.6 72.9 41.3 (50.3) -69.0% 31.6 76.7%

ก�าไรสุทธิ 18.2 57.9 33.1 (39.7) -68.5% 24.9 75.2%

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.15 0.48 0.27 (0.33) -68.8% 0.21 77.8%

เงินปันผลต่อหุ้น ตามที่ประกาศ (บาท) 0.45 0.45 0.45 -   -   -   -   

อัตราส่วน  ปี 2564  ปี 2563  ปี 2562 
  เปลี่ยนแปลงร้อยละ 

2564/2563 2563/2562

อัตราก�าไรขั้นต้น 14.5% 21.7% 15.9% -7.2% 5.8%

อัตราก�าไรสุทธิต่อรายได้รวม 2.0% 6.2% 3.5% -4.2% 2.7%

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 3.7% 11.4% 6.3% -7.7% 5.0%

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 2.3% 7.1% 4.0% -4.8% 3.1%

2560

2560

1,275
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2561

2561

1,167
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937
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910

18.2
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ล้านบาท ล้านบาท

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

ในปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการสุทธิ จ�านวน 894.3 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จ�านวน 36.5 ล้านบาท หรือ
ลดลงร้อยละ 3.9 เนื่องจากปริมาณการขายสินค้าลดลงจากปีก่อน ในขณะที่ราคาขายสินค้าโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น

ก�าไรขั้นต้น และอัตราก�าไรขั้นต้น

ในปี 2564 ก�าไรขั้นต้นจ�านวน 130.0 ล้านบาท ลดลงจ�านวน 72.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 35.8 จากปีก่อน ส�าหรับอัตราก�าไรขั้นต้น 
คิดเป็นร้อยละ 14.5  ลดลงร้อยละ 7.2  เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนที่ร้อยละ 21.7  เนื่องจากในปีนี้บริษัทฯ มีปริมาณการขายสินค้าที่ลดลง 
ประกอบกับต้นทุนการผลิตโดยรวมที่เพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลให้อัตราก�าไรขั้นต้นลดลง

ก�าไรสุทธิ และก�าไรสุทธิต่อหุ้น

ผลการด�าเนินงานของบริษัทในปี 2564 มีก�าไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้จ�านวน 18.2 ล้านบาท ลดลง 39.7 ล้านบาทหรือลดลง
ร้อยละ 68.5 จากก�าไรสุทธิจ�านวน 57.9 ล้านบาทในปีก่อน โดยคิดเป็นก�าไรสุทธิต่อหุ้นในปี 2564 เท่ากับ 0.15 บาทต่อหุ้น ซึ่ง
ลดลงจากปีก่อน 0.33 บาทต่อหุ้น สาเหตุหลักของก�าไรสุทธิท่ีลดลง คือ ปริมาณการขายสินค้าท่ีลดลง และอัตราก�าไรขั้นต้นท่ี
ลดลง

อัตราผลตอบแทน

ในปี 2564 บริษัทฯ มีอัตราก�าไรสุทธิต่อรายได้รวม อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์  
ที่ลดลงจากปีก่อน โดยอัตราก�าไรสุทธิต่อรายได้รวมเท่ากับ 2.0% (ปี 2563 เท่ากับ 6.2%) อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
เท่ากับ 3.7% (ปี 2563 เท่ากับ 11.4%) อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เท่ากับ 2.3% (ปี 2563 เท่ากับ 7.1%)

4.3 ฐานะทางการเงิน กระแสเงินสดและโครงสร้างเงินทุน
ฐานะการเงินโดยสรุปของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  

หน่วย : ล้านบาท

ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2564  2563  2562 
 % เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

2564/2563 2563/2562

สินทรัพย์หมุนเวียน 464.12 609.18     491.05 -23.8% 24.1%

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     248.93     259.96     260.20 -4.2% -0.1%

รวมสินทรัพย์             713.05     869.14     751.25 -18.0% 15.7%

หนี้สินหมุนเวียน     193.24     312.80     203.64 -38.2% 53.6%

หนี้สินไม่หมุนเวียน      40.62      45.39      38.90 -10.5% 16.7%

รวมหนี้สิน     233.86     358.19     242.54 -34.7% 47.7%

ส่วนของผู้ถือหุ้น 479.19    510.95     508.71 -6.2% 0.4%

มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาทต่อหุ้น) 3.94        4.21        4.19 -6.2% 0.4%

43ONE REPORT 2564



สินทรัพย์รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม จ�านวน 713.1 ล้านบาท ลดลงจ�านวน 156.1 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 18.0 ของสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  ซึ่งประกอบด้วยรายการหลักที่ส�าคัญดังนี้
 • เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมทั้งเงินฝากประจ�า รวม 112.9 ล้านบาท ลดลงจ�านวน 67.2 ล้านบาท
 • ลูกหนี้การค้าสุทธิ 236.9 ล้านบาท ลดลงจ�านวน 59.2 ล้านบาท เนื่องจากยอดขายในไตรมาส 4 ที่ลดลงจากปีก่อน
 • สินค้าคงเหลือ 106.2 ล้านบาท ลดลงจ�านวน 16.8 ล้านบาท เนื่องมาจากการควบคุมและบริหารจัดการสินค้าคงคลัง 
  ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
 • ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 242.5 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจ�านวน 7.7 ล้านบาท อันเป็นผลมาจากการบันทึกค่าเสื่อมราคา 
  และค่าตัดจ�าหน่าย 21.9 ล้านบาท และการลงทุนเพิ่มในสินทรัพย์ถาวรจ�านวน 14.2 ล้านบาท

หนี้สินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม จ�านวน 233.9 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจ�านวน 124.3 ล้านบาทหรือ 
คิดเป็นอัตราร้อยละ 34.7 ของหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  ซึ่งประกอบด้วยรายการหลักที่ส�าคัญดังนี้
 • เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 187.3 ล้านบาท ลดลงจ�านวน 106.7 ล้านบาท เนือ่งจากปรมิาณการซือ้วัตถุดบิในช่วงไตรมาส  
  สุดท้ายลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน
 • ภาษีเงินได้ค้างจ่าย ลดลงจ�านวน 9.3 ล้านบาท เนื่องจากก�าไรจากการด�าเนินงานลดลงในช่วงไตรมาสที่ 3 และ 4 ของ 
  ปี 2564
 • ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 37.7 ล้านบาท ลดลงจ�านวน 5.4 ล้านบาท เนื่องจากผลกระทบจากการ 
  เปลี่ยนแปลงสมมติฐานในการประมาณการหนี้สินตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

กระแสเงินสด 

ปี 2564 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ�านวน 74.9 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจ�านวน 67.4 ล้านบาท โดยม ี
รายละเอียดกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงิน สรุปดังนี้
 • กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด�าเนินงาน จ�านวน 1.7 ล้านบาท ใช้ไปเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 83.9 ล้านบาท โดยมีสาเหตุ 
  หลักมาจากก�าไรจากการด�าเนินงานที่ลดลง
 • กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จ�านวน 9.3 ล้านบาท ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นรายจ่ายเพ่ือปรับปรุงอาคารและซื้อ 
  เครื่องจักรและอุปกรณ์จ�านวน 10.1 ล้านบาท กระแสเงินสดสุทธิใช้ไป มีจ�านวนลดลงจากปีก่อน 37.5 ล้านบาท เนื่องจาก 
  ในปี 2563 บริษัทได้ลงทุนในเงินฝากประจ�าเพิ่มขึ้นจ�านวน 36.7 ล้านบาท 
 • กระแสเงินสดใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ จ�านวน 56.4 ล้านบาท ประกอบด้วยการจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผูถ้อืหุน้จ�านวน 54.7  
  ล้านบาท และการช�าระหนี้สินตามสัญญาเช่าจ�านวน 1.7 ล้านบาท 

สภาพคล่องและโครงสร้างเงินทุน

บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพื่อการด�าเนินงานอย่างเพียงพอ มีสภาพคล่องและความมั่นคงอยู่ในเกณฑ์ที่ดี สินทรัพย์หมุนเวียนเพียง
พอต่อการช�าระหนี้ระยะสั้น โดยอัตราส่วนที่ส�าคัญดังนี้
 • สภาพคล่องของบริษัทในปี 2564 เท่ากับ 2.40 เท่า เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ 0.45 เท่าจากปี 2563 เท่ากับ 1.95 เท่า  
  โดยสาเหตุหลักจากเจ้าหนี้การค้าที่ลดลงจากปีก่อน
 • อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นปี 2564 เท่ากับ 0.49 เท่า ลดลงจากปีก่อนที่ 0.21 เท่าโดยปี 2563 เท่ากับ 0.70 เท่า  
  ซึ่งเป็นผลจากหนี้สินรวมที่ลดลง จ�านวน 124.3 ล้านบาทสาเหตุหลักจากเจ้าหนี้การค้าลดลง ในขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้น 
  ลดลงจ�านวน 31.8 ล้านบาทจากการจ่ายเงินปันผลและผลประกอบการที่ลดลง

พิจารณาจากฐานะการเงิน ผลการด�าเนินงาน ประกอบกับกระแสเงินสดและสภาพคล่องในปี 2564 โดยมติของที่ประชุม 
คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2565 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
เพือ่ขออนุมติัการจ่ายเงนิปันผลส�าหรับปี 2564 ในอตัราหุน้ละ 0.45 บาทโดยจ่ายจากก�าไรสะสม เป็นจ�านวนเงนิรวมทัง้สิน้ เท่ากบั 
54,675,000 บาท (ห้าสิบสี่ล้านหกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยเสนอให้มีก�าหนดการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ในวันที่ 19 
พฤษภาคม พ.ศ. 2565
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ลูกหน้ีการค้าของบริษัทฯ ในปี 2562-2564 มีจ�านวน 224.4 ล้านบาท 296.1 ล้านบาท และ 236.9 ล้านบาทตามล�าดับ 
ซ่ึงประกอบด้วยลูกหนี้การค้าประเภทกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระและเกินก�าหนดช�าระ 
ไม่เกิน 3 เดือน คิดเป็นร้อยละ 99.7 ของลูกหนี้การค้ารวมก่อนหักค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และมีลูกหนี้
การค้าที่ค้างช�าระเกิน 3 เดือนขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 0.3   

โดยเฉลี่ยระยะเวลาเก็บหนี้ในแต่ละปีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2562-2564 อยู่ที่ 100 วัน 103 วันและ 109 วันตามล�าดับ ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2562-2564 บริษัทมกีารบนัทกึค่าเผือ่ผลขาดทุนด้านเครดติท่ีคาดว่าจะเกดิข้ึนในปี 2562-2564 ท่ีจ�านวน 6.6 ล้านบาท 
7.0 ล้านบาท และ 1.2 ล้านบาทตามล�าดับผลขาดทนุด้านเครดติท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในปี 2564 ลดลงจากปีก่อนจ�านวน 5.8 ล้านบาท 
ประกอบด้วยการตดัจ�าหน่ายหนีส้ญูจ�านวน 2.4 ล้านบาท และการโอนกลบัส�ารองผลขาดทนุด้านเครดติทีค่าดว่าจะเกดิข้ึนจ�านวน 
3.4 ล้านบาท อนัเป็นผลจากการวดัมลูค่าค่าเผือ่ผลขาดทนุด้านเครดิตทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ของสนิทรพัย์ทางการเงนิด้วยวธิอีย่างง่าย
ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

บริษทัฯ มนีโยบายการบนัทกึค่าเผือ่ผลขาดทุนด้านเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้โดยพจิารณาจากอายขุองลกูหนี ้และประวตักิารช�าระ
หนีแ้ละการคาดการณ์ถงึโอกาสในการได้รบัช�าระหนีจ้ากลกูหนีใ้นอนาคต รวมทัง้นโยบายการก�าหนดวงเงนิและระยะเวลาการให้
เครดิตแก่ลูกค้าของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีการทบทวนอย่างเหมาะสมทุกปีเพื่อประเมินสถานะของลูกค้า ซ่ึงจะพิจารณาจาก
แผนการขายของลูกค้าแต่ละราย ข้อตกลงและเงือ่นไขการค้า รวมทัง้ประวตักิารซือ้ขายและช�าระเงนิ ทัง้นีร้ะยะเวลาการให้เครดติ
แก่ลูกค้าโดยเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 15-120 วัน

บริษัทฯ ได้มีการติดตามกับลูกหนี้ที่ค้างช�าระอย่างใกล้ชิด ตลอดจนมีการพิจารณาด�าเนินการทวงถาม ฟ้องร้องทางกฎหมายและ
การตั้งส�ารองค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นส�าหรับลูกหนี้รายอื่นๆ หากลูกหนี้รายนั้นๆ มีปัญหาในการช�าระเงิน

4.4 ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน
ลูกหนี้การค้า

รายละเอียดลูกหนี้การค้าเปรียบเทียบ 3 (ปี 2562 – 2564) 

ลูกหนี้การค้า
31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562

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    192.26 81%    227.19 75%    179.58 78%

ค้างช�าระ       

   ไม่เกิน 3 เดือน     44.99 19%      71.20 23%      45.69 20%

    3 - 6 เดือน       0.27 0%   0.01 0%            -   0%

    6 - 12 เดือน       0.52 0%      2.25 1%            -   0%

   มากกว่า 12 เดือน       0.01 0%      2.46 1%     5.65 2%

รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน   238.05 100%    303.11 100%    230.92 100%

รวมลูกหนี้การค้า   238.05 100%   303.11 100%    230.92 100%

หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น      (1.15) 0%      (6.99) -2%      (6.55) -3%

รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ    236.90 100%    296.12 98%  224.37 97%
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สินค้าคงเหลือ

รายละเอียดสินค้าคงเหลือเปรียบเทียบ 3 (ปี 2562 – 2564)

สินค้าคงเหลือของบริษัทฯ ในปี 2564  มียอดคงเหลือสุทธิ 106.2 ล้านบาท ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 ที่ 123.0 ล้านบาท 
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือในปี 2562 - 2564 คือ 23.59 เท่า 19.25 เท่า และ 20.26 เท่า ตามล�าดับ และคิดเป็น 
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยในปี 2564 ที่ 18 วัน เปรียบเทียบกับปี 2562 และ 2563 ที่ 15 วัน และ 19 วันตามล�าดับ  

ปริมาณและระยะเวลาจัดเก็บสินค้าคงเหลือในปี 2564 นั้นลดลงจากปี 2563 ทั้งนี้บริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารสินค้าคงคลัง
ให้อยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสม รวมทัง้การบรหิารการจัดซือ้ การจดัเกบ็วตัถดุบิและสนิค้าส�าเรจ็รปูให้เพยีงพอและสอดคล้องกบัแผนการ
ผลิตและรองรับแผนการขายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้รวดเร็วขึ้นและสามารถจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าได้ทันเวลา

บริษัทฯ มีนโยบายในการตั้งส�ารองค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง เพื่อปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ โดยค�านึงถึง
สินค้าคงเหลือที่เคลื่อนไหวช้า (Slow Moving) และมีอายุในการจัดเก็บนาน ประกอบกับการค�านวณเปรียบเทียบราคาทุนกับ
ราคาทีค่าดว่าจะขายได้ (Net Realizable Value) โดยมลูค่าของรายการปรบัลดราคาทนุให้เป็นมลูค่าสทุธทิีจ่ะได้รบั ในปี 2562-2564 
มจี�านวน 10.7 ล้านบาท  9.9 ล้านบาท และ  8.7 ล้านบาท ตามล�าดับ ซึ่งสาเหตุหลักที่ลดลง เนื่องมาจากการควบคุมและบริหาร
จัดการสินค้าคงคลังที่เสื่อมสภาพและมีอายุจัดเก็บนานอย่างต่อเนื่อง

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เปรียบเทียบ 3 ปี (ปี 2562 – 2564)

ในระหว่างปี 2564 บริษัทฯ ได้จัดซื้อสินทรัพย์เพิ่มทั้งสิ้นเป็นจ�านวนเงิน 14.2 ล้านบาท (ปี 2563 : 17.0 ล้านบาท) บริษัทมีอัตรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร ในปี 2562-2564 ที่ 20.86% 32.09% และ 16.40% ตามล�าดับ

4.5 ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อการด�าเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการด�าเนินงานในอนาคต   ได้อธิบายไว้ในหัวข้อการบริหารจัดการความเสี่ยงแล้ว

สินค้าคงเหลือ
31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

สินค้าส�าเร็จรูป 30.08 26% 45.38 34% 30.32 28%
วัตถุดิบ 38.83 34% 45.60 34% 41.87 39%
อะไหล่และวัสดุโรงงาน 44.16 38% 35.73 27% 32.49 30%
สินค้าระหว่างทาง 1.83 2% 6.21 5% 2.94 3%
รวม 114.90 100% 132.92 100% 107.62 100%

หัก: รายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ -8.70 -8% -9.94 -7% -10.72 -10%

รวมสินค้าคงเหลือ  106.19 92%  122.98 93%  96.90 90%

ประเภททรัพย์สิน
31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

ที่ดิน   136.33 56%   136.33 55%   136.33 54%
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร    36.35 15%    42.06 17%    41.22 16%
เครื่องจักรและอุปกรณ์    57.22 24%    55.54 22%    60.86 24%
เครื่องตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้ส�านักงานและยานพาหนะ      7.31 3%      5.42 2%      3.70 2%
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง      5.27 2%    10.86 4%    10.36 4%

รวมทรัพย์สิน ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  242.48 100%  250.21 100%  252.47 100%
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5.  ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญอื่น

5.1  ข้อมูลทั่วไป ชื่อ สถานที่ตั้ง โทรศัพท์ โทรสารของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ 

เลขทะเบียนบริษัท 0107537002257
ทุนจดทะเบียน 121,500,000 บาท
  เป็นหุ้นสามัญและเรียกช�าระแล้วทั้งจ�านวน
  มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้น

ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ไม่มี

ส�านักงานใหญ่/ที่ตั้งโรงงาน 60 – 61 หมู่ 9 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต�าบลกระทุ่มล้ม
  อ�าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73220
โทรศัพท์ 0 2889 - 8720 - 5
โทรสาร 0 2429 - 2541
ส�านักงานขาย 134/5 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร
  เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ 0 2860 - 8765 - 70
โทรสาร 0 2860 - 8762
เว็บไซด์ http:/www.thaipolyacrylic.com
นายทะเบียน บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
  ชั้น 1 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทาวเวอร์ บี
  93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2009 - 9999
โทรสาร 0 2009 - 9001

ผู้สอบบัญชีบริษัท บริษัทส�านักงาน อี วาย จ�ากัด

  ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก
  แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
  ตู้ ปณ. 1047 กรุงเทพฯ 10501
โทรศัพท์ 0 2264 - 9090
โทรสาร 0 2264 - 0789 - 90
เว็บไซด์ http:/www.ey.com

ที่ปรึกษากฎหมาย นายสุรัตน์ จันทร์แก้ว

  ส�านักงานกฎหมายบีซี ลีเกิล แอดไวเซอร์ 52
  ซอยลาดพร้าว 81 (ฐิติพร)
  แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 098-2741047
โทรสาร 0 2539 - 3230 ต่อ 103

ชื่อบริษัท 

บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ�ากัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ 

ผู้ผลิตและจ�าหน่ายแผ่นอะคริลิคทั้งระบบหล่อแบบ
(cast acrylic sheet) และระบบรีด (extruded plastic sheet)
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5.2  ข้อมูลส�าคัญอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยส�าคัญ
- ไม่มี -

5.3  ข้อพิพาททางกฏหมาย
ตลอดการท�างานในปี 2564 บริษัทฯไม่มีข้อพิพาททางกฏหมายใดๆ ที่เป็นสาระส�าคัญ

5.4  ตลาดรอง
บริษัทฯ ไม่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศอื่น

5.5  สถาบันการเงินที่ติดต่อประจ�า (เฉพาะกรณีตราสารหนี้)
ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)
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ส่วนที่ 2  การก�ากับดูแลกิจการ

6.  นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวทางปฏิบัติการก�ากับดูแลกิจการ

6.1.1 นโยบายและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

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

49ONE REPORT 2564



คณะกรรมการบริษัทได้ใช้หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและได้น�าค�าแนะน�าภายใต้หลักปฏิบัติส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 
ที่ออกโดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยแนวทางประกอบด้วยหลักปฏิบัติ 8 ข้อ
ส�าหรับกรรมการ มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อเป็นบรรทัดฐานในการควบคุมการบริหารจัดการธุรกิจให้มีความโปร่งใสและ
เป็นธรรม เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ถือหุ้นของบริษัท ผู้มีส่วนได้เสียรวมทั้งสังคมและชุมชนที่บริษัทด�าเนินกิจการอยู่ ได้แก่

 1. ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น�าที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน 
 2. ก�าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน 
 3. เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
 4. สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
 5. ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
 6. ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
 7. รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
 8. สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่คู่มือการก�ากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณในการท�างาน และนโยบายการต่อต้านการทุจริต ซ่ึงสามารถ
เข้าไปดูข้อมูลรายละเอียดบนเว็บไซต์ของบริษัท https://www.thaipolyacrylic.com   

สรุปสาระส�าคัญของการด�าเนินการด้านการก�ากับดูแลกิจการเป็นดังนี้ 

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

สทิธขิองผู้ถอืหุน้ครอบคลมุสทิธขิัน้พืน้ฐานต่างๆ ทัง้ในฐานะนกัลงทนุในหลกัทรพัย์และในฐานะเจ้าของบรษิทั เช่น สทิธใินการซือ้ 
ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่สิทธิในการที่จะได้รับเงินปันผล สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็นหรือตั้ง
ค�าถามใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงสิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องส�าคัญของบริษัท เช่น การเลือกตั้งกรรมการและการเสนอ
แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น และรับทราบผลการประชุม 

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

บรษิทัฯ ปฏบิตัต่ิอผู้ถือหุน้ทกุรายโดยเท่าเทยีมกนั ไม่ว่าจะเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูถ้อืหุน้รายย่อย ผูล้งทนุทัว่ไป ผูล้งทนุสถาบนั 
ท้ังจากในประเทศหรือต่างประเทศ ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิพื้นฐานในฐานะผู้ถือหุ้นเท่าเทียมกัน โดยไม่ขึ้นกับเพศ อายุ เชื้อชาติ 
สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อหรือฐานะทางสังคม

หมวดที่ 3 การค�านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บรษิทัฯ ด�าเนินกจิการด้วยความรบัผดิชอบต่อผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทกุฝ่าย โดยมุง่หวงัให้เกดิผลประโยชน์ร่วมกนั ด้วยเหตน้ีุบรษัิทฯ 
จึงค�านึงอยู่เสมอว่าการบริหารจัดการและการด�าเนินงานใดๆ ของบริษัทฯ จะต้องไม่สร้างความเสียหายหรือส่งผลกระทบต่อสิทธิ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

การเปิดเผยข้อมลูเป็นดชันวีดัความโปร่งใสในการด�าเนนิการทีส่�าคญัเป็นปัจจัยส�าคัญในการสร้างความเชือ่มัน่ให้กบันกัลงทนุและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย บริษัทฯ จึงให้ความส�าคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องแม่นย�า และสร้างช่องทางการเปิดเผยข้อมูล 
ที่หลากหลายเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการตระหนักถึงความรับผิดชอบและบทบาทในการก�าหนดนโยบายและทิศทางด�าเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีการก�ากับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการด�าเนินการ
ให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่กิจการ
และให้ความมั่นคงแก่ผู้ถือหุ้นบนพื้นฐานของหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการได้ติดตามดูแลให้มีการน�ากลยุทธ์ 
ไปบริหารกิจการให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทท่ีมีต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นจึงมีความส�าคัญ 
ทั้งนี้ คณะกรรมการมีบทบาทอย่างมากต่อการก�ากับดูแลกิจการที่ดีจึงประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้มีภาวะผู้น�า มีวิสัยทัศน์ 
มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านต่างๆ อย่างเหมาะสม มีความซ่ือสัตย์สุจริตและมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ 
เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม

6.1.2  นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

 1.1  การประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ก�าหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปี
บัญชี ในกรณีที่มีความจ�าเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ อันได้แก่เรื่องท่ีกระทบหรือเก่ียวข้องกับผลประโยชน์ของ 
ผู้ถือหุ้น หรือเป็นเร่ืองที่ต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามเงื่อนไขกฎเกณฑ์หรือกฎหมายต่างๆ บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญ 
ผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป ในปี 2564 ไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในระหว่างปี
 1.2   ในปี 2564 บรษัิท ได้จดัให้มกีารประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ในวนัที ่22 เมษายน 2564 ณ โรงแรมเอสด ีอเวนวิ ห้องป่ินเกล้า 
ชั้น 3 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบ�าหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
 1.3  บรษิทัฯ ตระหนักถงึความส�าคัญของการปกป้องสทิธแิละการอ�านวยความสะดวกในการใช้สทิธขิองผูถ้อืหุน้จงึได้ก�าหนด   
นโยบายเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติโดยเท่าเทียมกันและเป็นไปด้วยความยุติธรรม ดังนี้
   1) การสนับสนุนให้มีการใช้สิทธิ
    • สนับสนุนผู้ถือหุ้นทุกคนในการใช้สิทธิโดยเท่าเทียมกัน
    • ผู้ถือหุ้นทุกคนได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น รวมท้ังการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
     ต่อคณะกรรมการ
   2) การอ�านวยความสะดวกในการเข้าร่วมและลงคะแนนเสียงในการประชุม 
   3) บรษัิทฯ สนับสนุนการมส่ีวนร่วมของผูถื้อหุน้ในการตดัสนิใจในเรือ่งส�าคญั รวมถึงการลงคะแนนเสียงในการประชมุ                              
     สามัญผู้ถือหุ้น โดยทุกมติจะได้รับการลงคะแนนออกเสียง 
   4) การบอกกล่าวเชิญประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 
    บริษัทฯ ด�าเนนิการบอกกล่าวเชญิประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ล่วงหน้า รวมทัง้เปิดเผยข้อมลูส�าคญั ขอบเขตและขัน้ตอน 
    ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม รวมถึงขั้นตอนการลงคะแนนเสียงส�าหรับแต่ละมติอย่างครบถ้วนทั้งนี้ บริษัทจะ 
    ด�าเนินการเพ่ือให้มั่นใจว่าข้อมูลทั้งหมดท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะถูกจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคน 
    ล่วงหน้า 21 วัน (แต่ต้องไม่น้อยกว่า 7 วัน) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลก่อนเข้าประชุม 
    พร้อมกับแจ้งประกาศข้อมูลข้างต้นในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนการส่งแจ้งเชิญประชุม 
   5) การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามค�าถามและแสดงความคิดเห็นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
   6) ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ทกุครัง้ บรษัิทจะเปิดโอกาสให้ผูเ้ข้าร่วมประชมุทกุรายถามค�าถาม แสดงความคดิเหน็  
    และน�าเสนอข้อเสนอแนะต่างๆ 
 1.4   การเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น 
บริษัทฯ จะด�าเนินการจัดส่งรายงานสรุปผลการลงมติตามท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 
วนัเดยีวกัน หลงัจากเสร็จสิน้การประชมุ และจัดส่งรายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ (โดยแยกวาระชดัเจน) โดยระบจุ�านวนกรรมการท่ีเข้า
ประชุม / ลาประชุม ข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและข้อชี้แจงของคณะกรรมการ รวมถึงผลการนับคะแนนในแต่ละวาระให้แก่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในก�าหนด 14 วัน และน�าส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในก�าหนด 30 วันหลังจากการ 
เสร็จสิ้นการประชุม นอกจากนี้บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
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หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

บริษัทฯ ได้ก�าหนดให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้น
ที่เป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นที่มิได้เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยหรือต่างด้าว ดังนี้
 2.1  การเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ
   • เพ่ือให้ผูถ้อืหุน้ส่วนน้อยมส่ีวนในการก�ากบัดูแลบรษิทั บริษทัฯ ได้ก�าหนดหลกัเกณฑ์ รวมท้ังข้ันตอนให้ผูถื้อหุน้ส่วน 
    น้อยเสนอวาระ และชื่อบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อบริษัทฯ ล่วงหน้า
   • บรษิทัฯ จะด�าเนนิการแจ้งหลกัเกณฑ์ข้างต้นบนเว็บไซต์ของบรษิทั รวมถงึแจ้งข่าวประกาศให้ทราบในเว็บไซต์ของ 
    ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 2.2   การอ�านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น
เนือ่งด้วยผู้ถอืหุ้นส่วนใหญ่ทีม่าเข้าร่วมการประชมุผูถ้อืหุน้เป็นคนไทย ดงันัน้จงึใช้ภาษาไทยในการด�าเนนิการประชุมอย่างไรกต็าม
บริษัทฯ ได้จัดท�าเว็บไซต์ของบริษัท เป็น 2 ภาษา
 2.3   การมอบฉันทะ
เพื่อรักษาสิทธิให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระ
ของบริษัทท่านใดท่านหน่ึงจากกรรมการอิสระที่เข้าร่วมประชุมท้ังหมด ซ่ึงบริษัทจะระบุรายช่ือไว้ในหนังสือมอบฉันทะตามแบบ
ท่ีกระทรวงพาณชิย์ก�าหนดเพือ่ให้สามารถเป็นผู้เข้าประชมุและออกเสยีงลงมตแิทนผูถ้อืหุน้ได้โดยไม่มเีงือ่นไข กรณทีีผู่ถ้อืหุน้มอบ
ฉันทะให้กับผู้อื่น บริษัทจะให้สิทธิและปฏิบัติต่อผู้รับมอบฉันทะเสมือนเป็นผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะแสดงแบบฟอร์มหนังสือมอบ
ฉันทะและรายละเอียดขั้นตอนต่างๆ บนเว็บไซต์ของ บริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมได้ทั้งทางโทรศัพท์หรือช่องทางอื่นๆ ของบริษัทฯ เช่น เว็บไซต์ อีเมล เป็นต้น

หมวดที่ 3 การค�านึงถึงบทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

 • ผู้ถือหุ้น
บทบาทหน้าที่ของบริษัท คือ ด�าเนินธุรกิจให้เกิดก�าไรอย่างยั่งยืนโดยตั้งมั่นอยู่บนหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี (Corporate 
Governance) ควบคู่ไปกับการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility) เพื่อให้นักลงทุนมั่นใจ
ว่าบริษัทจะเป็นบริษัทที่ให้ผลตอบแทนท่ีดีและมีความยั่งยืน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อหรือ 
ร้องเรียนในเรื่องที่อาจท�าให้เกิดความเสียหายต่อ บริษัท ผ่านทางเว็บไซต์ของ บริษัท (www.thaipolyacrylic.com) 
 • พนักงาน
บรษิทัฯ ให้ความส�าคญักับพนกังานทกุคนและถือว่าพนกังานเป็นสนิทรพัย์ทีมี่คณุค่าของบรษิทั บรษิทัสนบัสนนุและมแีผนพฒันา
ให้พนักงานทุกคนมีความรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง และสามารถน�ามาพัฒนาปรับใช้กับการท�างาน
ให้ดีและยั่งยืน นอกจากนี้ บริษัทได้น�าเสนอสวัสดิการต่างๆ ที่ดีและมีประโยชน์ให้กับพนักงาน รวมถึงการจัดสถานที่ท�างานที่มี
ความปลอดภัย และมีระบบอาชีวอนามัยที่ดีการพัฒนาทักษะความรู้ต่างๆ บริษัทฯ ได้ก�าหนดให้มีการวัดผลการปฏิบัติงานและ
ศักยภาพของพนักงาน บริษัทฯ จะจ่ายผลตอบแทนแก่พนักงานอย่างเหมาะสมโดยค�านึงถึงความรู้ความสามารถท่ีเหมาะสม 
ตลอดจนการพิจารณาถงึอนาคตการงานของพนักงาน (career path) และแผนทดแทนต�าแหน่งงานของบริษทัฯ (Succession Plan) 

ผลประโยชน์ของพนกังานแบ่งเป็นผลประโยชน์ระยะสัน้และผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานและผลประโยชน์

ระยะยาวอื่นของพนักงาน

1. ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่พนักงานและผู้บริหาร ในการพิจารณาปรับอัตราการจ้างงานให้กับพนักงาน และ 
ผู้บริหารจะค�านึงถึงสภาพการท�างาน ความตั้งใจในการท�างานท่ีได้รับมอบหมายและหน้าท่ีความรับผิดชอบ ความสามารถอ่ืนๆ 
ผลประกอบการของบริษัทฯ และเปรียบเทียบกับสภาพการแข่งขันในตลาดเป็นต้น ในส่วนพิจารณาโบนัสประจ�าปีนั้น บริษัทฯ  
มีนโยบายที่จะจ่ายทุกปี แต่ทั้งนี้จะน�าปัจจัยหลักเกณฑ์บางประการมาร่วมพิจารณาประกอบการอนุมัติ ได้แก่ ผลการด�าเนินงาน
ประจ�าปีของบริษัททั้งในส่วนด้านการเงินและในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเงิน ผลงานของพนักงานและทีมงาน ความทุ่มเทให้กับ
งานภายใต้ความรับผิดชอบ เป็นต้น
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2.  ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นๆ ของพนักงาน

2.1  โครงการเงินสมทบ
บริษทัฯ และพนักงานได้ร่วมกนัจดัต้ังกองทนุส�ารองเลีย้งชพี ซึง่ประกอบด้วยเงนิทีพ่นกังานจ่ายสะสมและเงนิทีบ่รษิทัฯ จ่ายสมทบ
ให้เป็นรายเดือน
2.2  โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
บริษทัฯ มภีาระส�าหรบัเงนิชดเชยทีต้่องจ่ายให้แก่พนกังานเมือ่ออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน และตามโครงการผลตอบแทน 
พนกังานอืน่ๆ ซ่ึงบรษัิทฯ ถอืว่าเงนิชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานส�าหรบัพนกังาน นอกจากนัน้บรษิทัฯ 
จัดให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ได้แก่ โครงการเงินรางวัลการปฏิบัติงานครบก�าหนดระยะเวลา
 • ลูกค้า
บริษัทฯ ค�านึงถึงความพึงพอใจสูงสุดและความจงรักภักดีในผลิตภัณฑ์ของลูกค้าเป็นส�าคัญโดยน�าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มี
คณุภาพมาตรฐานระดับโลกในราคาทีเ่หมาะสม บรษัิทฯ ให้ความส�าคญักับความพงึพอใจของลกูค้าเนือ่งจากลูกค้าเป็นผูท่ี้ซือ้สนิค้า
และบริการจากบริษัทฯ โดยน�าเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพในราคาที่เป็นธรรมมีความรับผิดชอบต่อลูกค้าและมุ่งมั่นพัฒนาสินค้า
และให้บริการอย่างครบวงจร ปลอดภัย ใส่ใจในคุณภาพการบริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทฯ
น�าระบบการบริหารงานด้านคุณภาพ ความมั่นคงปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมมาใช้ในการด�าเนินงานเพ่ือมุ่งเน้น 
การบริหารคุณภาพ และส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า 
 • คู่ค้า
บริษัทให้ความส�าคัญกับคู่ค้าและปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคบนพื้นฐานของการแข่งขันท่ีเป็นธรรม โดยมีส่วนได้เสียร่วมกัน 
ในการด�าเนินธุรกิจ ท�าให้เกดิความไว้วางใจ ความสมัพนัธ์อนัด ีและการร่วมมอืกันในการพฒันาศกัยภาพและการเพิม่ประสทิธภิาพ
ทางธุรกิจ เพ่ือการเป็นพนัธมติรทางธรุกจิในระยะยาว คูค้่าถอืเป็นปัจจยัส�าคญัสูค่วามส�าเรจ็ทางธรุกจิโดยการช่วยเหลอืซึง่กันและ
กัน บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัด บริษัทให้ความส�าคัญกับกระบวนการจัดซื้อจัดหา 
โดยมีการก�าหนดขั้นตอนการจัดซื้อจัดหา เพื่อให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกัน 

บริษัทฯ ก�าหนดให้คู่ค้าปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการท�างานและการใช้เครื่องมือตลอดจนระเบียบ 
ข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะในการท�างานที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 

บริษัทฯ มีการจัดท�าทะเบียนผู้ค้า (Approved Vendor List) โดยผ่านกระบวนการคัดเลือกอย่างละเอียด และได้มีการสอบทาน
คู่มือการปฏิบัติงานของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นคู่ค้า เพื่อให้มั่นใจว่าภายใต้ข้ันตอนหรือวิธีการในการคัดเลือกคู่ค้า จะได้ผู้ค้า 
ที่มีประสิทธิภาพสูงและสามารถส่งมอบสินค้า/บริการได้ตรงกับความต้องการของบริษัท 
 •    เจ้าหนี้
บริษัทฯ ให้ความส�าคัญในการรักษาความสัมพันธ์กับเจ้าหนี้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจและความไว้วางใจร่วมกัน บริษัทได้ปฏิบัต ิ
ตามเง่ือนไขข้อตกลง พันธะสัญญาที่มีต่อเจ้าหนี้ทุกรายอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อก�าหนดของสัญญาเงินกู ้
อย่างเคร่งครัด มีความรับผิดชอบและโปร่งใส โดยไม่ปกปิดข้อมูล หรือข้อเท็จจริงอันจะท�าให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าหนี้
 • คู่แข่งทางการค้า
บริษทัฯ ด�าเนนิธรุกจิกบัคูแ่ข่งทางการค้าอย่างเป็นธรรมในรปูแบบทีถ่กูต้องตามกฎหมายสากลและเป็นไปตามจรรยาบรรณธรุกจิ 
บริษัทฯ มีนโยบายในการดูแลและด�าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมกับคู่แข่งขันโดยไม่แสวงหา
ข้อได้เปรียบทางธุรกิจที่ได้มาอย่างไม่เป็นธรรม ซึ่งกรอบการด�าเนินงานของนโยบายดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและ
เป็นไปตามจรรยาบรรณธรุกจิ บรษิทัฯ ไม่อนญุาตให้มกีารล่วงรูห้รอืเกบ็รกัษาข้อมลูความลบัทางธรุกจิของคูแ่ข่งทางการค้า ละเมดิ
ทรัพย์สินทางปัญญาหรือความลับทางการค้ารวมถึงรูปแบบของการสมรู้ร่วมคิดใดๆ ที่ขัดแย้งกับกฎหมายและกฎระเบียบที่มีอยู่
 • ชุมชนและสังคม
บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อการมีส่วนร่วมและความเป็นอยู่ท่ีดีของชุมชนและสังคม โดยให้ความร่วมมือแก่ชุมชนและสังคมและ
หน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง เพื่อไม่ให้เกิดกิจกรรมอันตรายต่อชุมชนและสังคมโดยรวม
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หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

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

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปสามารถร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ไม่เหมาะสมหรือ 
ขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ได้หลายช่องทาง ได้แก่ 
 (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
โดยบรษิทัฯ จะรบัฟังทกุข้อร้องเรยีนอย่างเสมอภาคโปร่งใสเอาใจใส่และให้ความเป็นธรรมแก่ทกุฝ่ายมกีารด�าเนนิการท่ีเหมาะสม 

บรษัิทฯ เปิดเผยข้อมลูของบริษัทฯ และงบการเงินต่อตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยอย่างครบถ้วน ถูกต้อง เพียงพอ และทนัเวลา 
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการด�าเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงได้ถือปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
1. บรษิทัฯ มเีปิดเผยข้อมลูอนัเป็นประโยชน์ให้กบันกัลงทนุ ชุมชน สถาบันต่างๆ และผูส้นใจท่ัวไปสามารถเข้าถึงข้อมลูผ่านทางเว็ปไซต์ 
 ของบรษิทัฯ ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ รวมถงึมกีารปรบัปรงุข้อมลูให้เป็นปัจจบุนัอย่างสม�า่เสมอ อกีทัง้บรษิทั เปิดโอกาส  
 ให้ผู้สนใจสามารถติดต่อโดยตรงถึงกรรมการผู้จัดการ หรือผู้บริหารระดับสูง เพื่อรับฟังข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ
2. ตระหนักถงึข้อเทจ็จรงิว่ากรรมการบางท่านมภีมูลิ�าเนาในต่างประเทศ และอาจไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบรษิทั  
 ได้ทุกครั้ง โดยคณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุม ในกรณีที่มีวาระการประชุมที่มีความส�าคญั  
 เช่น การพจิารณาการลงทุนในโครงการขยายโรงงาน และการพจิารณาอนมุตังิบการเงนิ และงบประมาณประจ�าปี เป็นต้น 
3. เปิดเผยรายงานนโยบายการก�ากับกิจการที่ดีและการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทฯ 
4. บริษัทฯ ได้เปิดเผยการถือครองหุ้นของกรรมการและผู้บริหารทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่นการถือหุ้นของคู่สมรสบุตร 
 ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหาร โดยแยกออกจากกันไว้ในรายงานประจ�าปี ภายใต้หัวข้อ “การถือครองหุ้น 
 ของกรรมการและผู้บริหาร” ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
5. บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการทุกท่านต้องรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียที่มีกับบริษัทฯ หรือที่คาดว่าจะมีทันทีเพื่อด�าเนินการ 
 พิจารณาและเปิดเผยต่อไป 
6. บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นและเพื่อเป็นการส่งเสริมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น 
 เสนอเรื่อง เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น 
 กรรมการของ บริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2564 เป็นการล่วงหน้า โดยบริษัทฯ ได้ท�าการเผยแพร่หลักเกณฑ์ 
 และวิธีการให้สิทธิไว้บนเว็บไซด์ของบริษัท http://thaipolyacrylic.com
7. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการอนุมัติค่าสอบบัญชี
 ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นจะมีวาระพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี มีการระบุช่ือผู้สอบบัญชี บริษัทท่ีสังกัดใบอนุญาต 
 ผู้สอบบัญชี ประสบการณ์ความสามารถของผู้สอบบัญชี จ�านวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ รวมถึงประเด็นเกี่ยวกับความเป็น 
 อิสระของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีไว้อย่างชัดเจน พร้อมกับความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตามค�าแนะน�า 
 ของคณะกรรมการตรวจสอบ
 
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีจ�านวน 9 ท่าน ประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน (บริษัทมีจ�านวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 ท่าน และ
ไม่น้อยกว่าหนึง่ในสามของจ�านวนกรรมการทัง้หมดของบรษิทั) กรรมการบรหิาร 3 ท่านและกรรมการทีไ่ม่ใช่กรรมการบรหิาร 3 ท่าน 
(ตัวแทนจากผู้ถือหุ้นหลักของบริษัท) คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยสมาชิก 3 ท่านและ
ทุกคนเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนคัดเลือกโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยสมาชิก 
3 ท่าน โดยประธานคณะกรรมการสรรหาและสมาชิกอย่างน้อยอีก 1 ท่านต้องเป็นกรรมการอิสระ และมีวาระการด�ารงต�าแหน่ง
คราวละ 3 ปี 

54 บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จํากัด (มหาชน)



วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการ

เพือ่ให้เป็นไปตามพระราชบญัญตับิริษทัมหาชนจ�ากดั ก�าหนดให้ทกุปีกรรมการจะต้องออกจากต�าแหน่งในอตัราหนึง่ในสาม ทัง้นี้
กรรมการซึ่งพ้นจากต�าแหน่งนี้อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ นอกจากนี้ บริษัทฯมีการก�าหนดนโยบายให้กรรมการอิสระมีวาระในการ
ด�ารงต�าแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันแรกที่ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อครบวาระ 9 ปี กรรมการอิสระอาจด�ารงต�าแหน่งต่อได้
หากคณะกรรมการได้มีการทบทวนอย่างรอบคอบถึงความอิสระของกรรมการอิสระที่ครบวาระนั้น 

การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ

กรรมการบริษัทหนึ่งในสามจะต้องออกจากต�าแหน่งตามข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม กรรมการบริษัทท่ีครบวาระด�ารง
ต�าแหน่ง อาจได้รับการพิจารณาเสนอขอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อเนื่องได้ และเมื่อมีกรรมการบริษัท
ท่านใดพ้นจากต�าแหน่ง หรือมีเหตุใดที่กรรมการบริษัทไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระให้ผู้ท่ีได้รับต�าแหน่งแทนอยู่ในต�าแหน่งนั้น
เพียงเท่าวาระของกรรมการบริษัทที่พ้นจากต�าแหน่งเหลืออยู่  

การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

เพื่อให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการก�าหนดนโยบายและการบริหารงานประจ�า รวมทั้งเพื่อให้กรรมการสามารถสอดส่องดูแล
และประเมินผลการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงก�าหนดให้หน้าที่ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ 
แยกออกจากกนั และต้องไม่ด�ารงต�าแหน่งโดยบคุคลเดยีวกนั ทัง้นีเ้พือ่ให้มัน่ใจว่ามกีารถ่วงดุลอ�านาจอย่างเหมาะสม โดยประธาน
กรรมการมบีทบาทในการเป็นผูก้�าหนดนโยบายส่วนกรรมการผูจั้ดการมหีน้าทีบ่รหิารงานประจ�าของบรษิทั ท้ังนี ้บรษัิทฯ ได้ด�าเนนิ
การแต่งตัง้ประธานกรรมการซึง่ไม่ได้เป็นกรรมการอสิระตามท่ีระบใุนแนวทางปฏบิตัขิองตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย แต่ได้
มีการเปิดเผยส่วนได้เสียทั้งหมดต่อคณะกรรมการแล้วอย่างไรก็ตามคณะกรรมการได้มอบหมายให้มีกรรมการอิสระหนึ่งท่าน 
เป็นผู้มีส่วนร่วมในการก�าหนดหัวข้อการประชุมของคณะกรรมการ 

การปฐมนิเทศกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ รวมถึงการด�าเนินงาน
ด้านต่างๆของบรษิทัฯ เช่น โครงสร้างทนุ ผูถ้อืหุน้ ผลการด�าเนนิงาน ข้อมลูระบบต่างๆ รวมถงึกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ทีเ่ป็น
ประโยชน์ส�าหรับการเป็นกรรมการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการมีนโยบายที่จะเสริมสร้างความรู้มุมมอง
ใหม่ๆ ให้กับกรรมการทุกคน เพื่อให้กรรมการสามารถเข้ารับต�าแหน่งหน้าที่ได้เร็วที่สุดอย่างมีประสิทธิภาพ

แผนการสืบทอดต�าแหน่ง

คณะกรรมการได้ก�าหนดแผนในการทดแทนต�าแหน่งงาน (Succession Plan) ในระดับบริหารและต�าแหน่งงานในสายงานหลัก 
โดยพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ศักยภาพและความพร้อมของแต่ละบุคคลเป็นหลัก ทั้งนี้ บริษัทฯ จัดให้มีการเตรียมความพร้อม
ส�าหรับบุคคลที่เป็น Successor ในการพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะท่ีจ�าเป็นตามต�าแหน่งงาน เพื่อสืบทอดต�าแหน่ง
ส�าคัญในอนาคต 

การพัฒนากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการส่งเสริมและอ�านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการเพ่ือให้มีการ
ปรับปรุงและปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งหลักสูตรการอบรมภายในและภายนอกองค์กร โดยคณะกรรมการทุกคนต้องได้รับการ
ฝึกอบรม เพือ่ให้เข้าใจการปฏบิตัหิน้าทีฐ่านะกรรมการบรษิทั ในปี 2564 เนือ่งจากสถานการณ์โควดิ จงึไม่มกีรรมการเข้าฝึกอบรม 

นโยบายในการด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบริษัทอื่น

บรษิทัฯ ได้ก�าหนดให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการ สามารถด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบรษิทัอืน่ซึง่บรษิทัมกีาร
ลงทุนหรือร่วมลงทุนในบริษัทนั้น หรือในบริษัทที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการบริหารกิจการ 
ให้สอดคล้องกบันโยบายของบรษิทัฯ และบริษัทฯ มคีวามเชือ่มัน่ว่ากรรมการผูจ้ดัการแต่ละท่านได้พจิารณาอย่างรอบคอบแล้วว่า 
ตนจะสามารถสละเวลาอย่างเพียงพอและเหมาะสมในการบริหารกิจการของบริษัทได้
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การบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการจดัให้มรีะบบบรหิารจดัการความเส่ียงในทกุหน่วยงานของบรษิทัฯ เพือ่ป้องกนัและจดัการความเสีย่งตามทีก่�าหนด
ไว้ในแผนการจดัการ พร้อมทัง้จัดให้มรีะบบการติดตามและประเมนิผลการบรหิารจดัการความเสีย่งคณะกรรมการจงึได้มอบหมาย
ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูม้หีน้าทีก่�ากบัดูแล ติดตามและตรวจสอบการบรหิารจัดการความเสีย่งตามทีก่�าหนด เพือ่ให้มัน่ใจ
ว่าบริษัทฯ มีการด�าเนินการด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแนวทางการบริหารความเสี่ยงร่วมกับฝ่ายจัดการและผู้ตรวจสอบภายในและมีความเห็นว่า
บริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม 

6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ 
ทัง้นี ้บรษัิทฯได้เผยแพร่คูม่อืการก�ากบัดแูลกิจการ จรรยาบรรณในการท�างาน และนโยบายการต่อต้านการทจุรติ ซ่ึงสามารถเข้าไปดขู้อมลู
รายละเอียดบนเว็บไซต์ของบริษัท https://www.thaipolyacrylic.com

6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการท่ีส�าคัญเก่ียวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการ
ก�ากับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา 
ในปี 2564 บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินจากโครงการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจ�าปี 2564  
(Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2020) หรือ CGR Checklist โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) คิดเป็นคะแนนเฉลีย่โดยรวม 84 % ผลการประเมินท่ีบรษิทัฯ ได้รบัจดัอยูใ่นเกณฑ์เฉลีย่ของการประเมนิ
ของทั้ง 2 สถาบัน และ จากโครงการ “การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2564 หรือ AGM Checklist 
จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA) บริษัทฯ ได้ 93 คะแนน จาก 100 คะแนน
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องค์ประกอบ
กรรมการอิสระ

3 ท่าน

กรรมการบริหาร 

3 ท่าน

กรรมการที่ไม่ใช่ 

กรรมการบริหาร 3 ท่าน

วาระการด�ารงต�าแหน่ง
ก�าหนดให้ทุกปีกรรมการจะต้องลาออกจากต�าแหน่งในอัตราหนึ่งในสามกรรมการที่พ้น 
จากต�าแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

วาระการด�ารงต�าแหน่ง 
เฉพาะกรรมการอิสระ

ต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปีนับจากวันท่ีได้รับแต่งตั้งครั้งแรก อย่างไรก็ตามเมื่อครบวาระ 9 ปี  
กรรมการอิสระอาจด�ารงต�าแหน่งต่อได้หากคณะกรรมการได้มีการทบทวนอย่างรอบคอบ 
ถึงความอิสระของกรรมการอิสระที่ครบวาระนั้น

แต่งตั้งโดย การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี

7. โครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการ และ ข้อมูลส�าคัญเกี่ยวกับ 
 คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย 

7.1 โครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการ

7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

7.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท 9 ท่าน

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบภายใน

กรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการสรรหาและ 
ก�าหนดค่าตอบแทน

เลขานุการบริษัท
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7.2.2 ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอ�านาจควบคุมบริษัทรายบุคคล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยรายชื่อดังนี้

รายชื่อกรรมการบริษัท ต�าแหน่ง

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

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจพิจารณาก�าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงช่ือกรรมการผู้มีอ�านาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัท โดย
กรรมการผู้มีอ�านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท คือ “นายเบนจามิน เจมส์ แฮร์ริส นายชินยะ ยาโนะ และนายรักชัย สกุลธีระ” 
กรรมการสองในสามท่านนีล้งลายมอืชือ่ร่วมกนัและประทบัตราส�าคญัของบริษทั  ภายใต้ข้อบงัคบัของบรษิทั และบทบญัญตัแิห่ง
กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน 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
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7.2.3 บทบาทหน้าที่ของกรรมการ

1. ก�าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย กลยุทธ์แผนงานการดเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงมีการทบทวนวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ 
 แผนงานการด�าเนินธุรกิจ ในแต่ละปี ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจถึงผลการด�าเนินงานที่ดี
2. ท�าหน้าที่ภายใต้วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย และมติของท่ีประชุมคณะกรรมการ และ / หรือมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของ 
 บริษัททุกประการและคอยดูแลให้ฝ่ายบริหารท�าตามแผนงานที่ก�าหนด
3.   ค�านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยก�าหนดนโยบายห้ามมิให้กรรมการ  ผู้บริหาร และพนักงานประกอบธุรกิจที่แข่งขัน 
 กบับรษิทัฯ และท�าหน้าทีก่�ากบัดูแลกจิการให้มีด�าเนินธรุกิจอย่างมจีรยิธรรม  ดแูลไม่ให้เกดิปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
 ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท หรือกระท�าการใดๆ ที่มีความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท
4.  ก�าหนดให้ในการลงมติในที่ประชุม 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�าเป็นต่อการปฏิบัต ิ
 ในต�าแหน่งผู้บริหารสูงสุดตลอดจนการฝึกอบรมทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง

7.2.4  โครงสร้างความหลากหลายทางทักษะของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix and Diversity) 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 9 คน ซึ่งคณะกรรมการมีความหลากหลาย (Board Diversity) โดยมีทักษะ
สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ผ่านการจัดท�าตารางความรู้ความช�านาญ (Board Skill Matrix) และมีความ 
หลากหลายของในด้านประวัติการศึกษา ประสบการณ์ โดยไม่ได้จ�ากัดความแตกต่างอื่นใด รายละเอียดประวัติกรรมการเปิดเผย
ในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ 

การบริหารธุรกิจ/ การจัดการ = 9 คน ธุรกิจ – ทางตรง = 5 คน ธุรกิจ -  ทางอ้อม = 4 คน

การวางแผนกลยุทธ์ = 7 คน กฏหมาย =  2 คน บัญชี - ตรวจสอบบัญชี  = 3 คน

บัญชี -  อื่นๆ = 4 คน การเงิน - การเงินองค์กร = 5 คน การเงิน - อื่นๆ = 4 คน

เทคโนโลยีสารสนเทศ = 4 คน อื่นๆ - กฏหมายธุรกิจ = 2 คน เศรษฐศาสตร์ = 7 คน

การก�ากับดูแลกิจการ = 9 คน
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คณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนด
ค่าตอบแทน

คุณสมบัติ
เป็นกรรมการอิสระ และคุณสมบัติเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการตลาดทุน

เป็นกรรมการบรษิทั และอย่างน้อย
1 ท่านเป็นกรรมการอิสระ

แต่งตั้งโดย คณะกรรมการบริษัท

7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

7.3.1 โครงสร้างกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการชุดย่อย

7.3.2 รายชื่อของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด  

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมีจ�านวน 3 ท่าน ดังนี้
  1. ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ ประธานกรรมการตรวจสอบ
  2. นายแจน แดม ปีเดอร์เซ่น กรรมการตรวจสอบ
  3. นายเจษฎา ว่องวัฒนะสิน กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางสาวเพ็ญ เพ็ญพฤกษากุล ต�าแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เข้ารับต�าแหน่ง วันที่ 1 
พฤศจิกายน 2564 ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวธัณย์จิรา คุณาธิปศรีตระกูล ซึ่งพ้นจากต�าแหน่งผู้ตรวจสอบภายในวันที่ 31 ตุลาคม 
2564

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานและให้ความเห็นเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในในเรื่องความ 
 เพียงพอเหมาะสมตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. สอบทานให้บรษิทัฯ ปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์และกฎหมาย 
 ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอเลิกจ้างบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระ เพื่อท�าหน้าท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และ 
 เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว
5. ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละครั้ง
6. สอบทานและก�ากับดูแลรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและ 
 ข้อหนดของตลาดหลักทรัพย์
7. พิจารณาความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบภายใน และให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้ายถอดถอน และพิจารณาความดี 
 ความชอบของผู้ตรวจสอบภายใน
8. จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของ 
 บริษัทฯ รายงานดังกล่าวต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ต่อไปนี้
 8.1   ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน
 8.2   ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
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 8.3  ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์และ  
   กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 8.4   ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 8.5   ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 8.6   จ�านวนครั้งของการประชุม และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 8.7   ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบจากการปฏิบัติตาม กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
 8.8  รายงานท่ีเห็นว่าผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจาก 
   คณะกรรมการบริษัท
9. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท�าซึ่งอาจมีผลกระทบอย่าง 
 มนัียส�าคญัต่อฐานะการเงนิและผลการด�าเนนิงานของบรษิทั ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบรษิทั  
 เพื่อด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร  
 9.1  รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 9.2  การทุจริต สิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่ส�าคัญในระบบควบคุมภายใน
 9.3  การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกับ 
   ธรุกจิของบรษัิทฯ หากคณะกรรมการบรษัิท หรอืผูบ้รหิารไม่ด�าเนนิการให้มกีารปรบัปรงุภายในเวลาทีก่�าหนดกรรมการ 
   ตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท�าตามข้อ 9.1, 9.2 และ 9.3 ต่อส�านักงานคณะ 
   กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
10. จัดให้มีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
11. ในกรณีกรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระการด�ารงต�าแหน่ง กรรมการตรวจสอบควรแจ้งต่อบริษัทล่วงหน้า 1 เดือน  
 พร้อมเหตุผล เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการท่านอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วน 
 ทดแทนบุคคลที่ลาออก
12. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
13. สอบทานนโยบายและก�ากบัให้มรีะบบสนบัสนนุการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่ทีม่ปีระสทิธผิล ให้ค�าปรกึษาและตดิตามให้ม ี
 การปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่นตลอดจนรับเรื่องการแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน พิจารณาตรวจสอบ 
 ข้อเท็จจริง และเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อร่วมกันพิจารณาลงโทษหรือแก้ไขปัญหาดังกล่าว

รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน  มีจ�านวน  3 ท่าน ดังนี้
 1. นายแจน แดม ปีเดอร์เซ่น ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
 2. นายได โอยามะ   กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
 3. นายเจษฎา ว่องวัฒนะสิน กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

1. ค้นหา คดักรอง และสรรหาผูม้คุีณสมบติั เพือ่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอสิระ และเสนอต่อคณะกรรมการของบรษิทั เพ่ือพจิารณา 
 อนุมัติ
2. คัดกรองผู้สมัครซึ่งเสนอโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่และเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. ก�าหนดขั้นตอนและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ
4. น�าเสนอค่าตอบแทนของคณะกรรมการ (พร้อมความคิดเห็น) ตามที่ได้สนับสนุนโดยประธานกรรมการบริษัทและกรรมการ 
 ผู้จัดการต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อพิจารณา ก่อนที่จะได้มีการอนุมัติอย่างเป็นทางการโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
5. ประธานกรรมการของบริษัทจะเสนอค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงภายใต้ค�าแนะน�าของคณะกรรมการสรรหาฯ
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายโดยคณะกรรมการของบริษัท 
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7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

7.4.1 รายชื่อและต�าแหน่งของผู้บริหาร  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะผู้บริหารมีจ�านวน 17 ท่าน ดังนี้

คณะผู้บริหาร

 1. นายรักชัย   สกุลธีระ  กรรมการผู้จัดการ
 2. นายวิวัฒน์   หอมละออ  ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน
 3. นายธนวัฒน์   กุลประเสริฐรัตน์  ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล/กฎหมาย
 4. นายอภิชัย   ศรีมหันต์  ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัยฯ และระบบงาน
 5. นายสรชัย   วิบูลชุติกุล  ผู้จัดการฝ่ายพาณิชย์
 6. นางสาวสุรวดี   ลีทวีกุล  ผู้จัดการฝ่ายควบคุมการเงิน
 7. นายโยทิน   ธ�ารงเสาวภาคย์   ผู้จัดการฝ่ายผลิตคาสติ้ง
 8. นายไพรัช   ข�าดี   ผู้จัดการฝ่ายผลิตเอ็กซ์ทรูชั่น
 9. นายพงศ์ธร   ชื่นเจริญ  ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
 10. นางหนึ่งฤทัย   บุญเพ็ชร  ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและเทคนิค
 11. นายวิทยา   มงคลขจิต  ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคอลเซ็นเตอร์
 12. นายอุดมศักดิ์   เทียนจันทร์  ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง
 13. นายพงศ์สันต์   อัศวะศิริจินดา  ผู้จัดการฝ่ายขายและผลิตภัณฑ์
 14. นางสาวจันจิรา  ทุมสอน  ผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ
 15. นางสมปอง   อัศวะศิริจินดา  ผู้จัดการธุรการขายในประเทศ
 16. นางสาวชัญญ์ณัฐ  จงรุ่งเรืองไสว  ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง
 17. นางสาวอินทิพร  ตัณฑ์อ�าไพ   เลขานุการกรรมการผู้จัดการ
   
หมายเหตุ: 
 1. นายธเนตร    ข�าเชิดชูไชย   ได้พ้นจากต�าแหน่ง ผูจ้ดัการฝ่ายโลจสิติกส์ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2564
 2. นางสาวธัณย์จิรา   คุณาธิปศรีตระกูล  ได้พ้นจากต�าแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายใน วันที่ 31 ตุลาคม 2564
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กรรมการผู้จัดการ

เมือ่วนัที ่19 กมุภาพนัธ์ 2563 ทีป่ระชมุคณะกรรมการ บรษิทั ไทยโพลอีะครลิคิ จ�ากดั (มหาชน) โดยค�าแนะน�าจากคณะกรรมการ
สรรหา และก�าหนดค่าตอบแทน ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายรักชัย สกุลธีระ ด�ารงต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 
มกราคม 2563

หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

1. พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน เลิกจ้างหรืออนุมัติการลาออกของพนักงานทุกระดับ
2. พจิารณาผลตอบแทนพนักงานซึง่รวมถงึเงินเดือน โบนสั และผลประโยชน์อืน่ รวมถงึการปรับผลตอบแทนประจ�าปีของพนกังาน 
 ทุกระดับ
3. พิจารณาอนุมัติก�าหนดและเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทางการค้าตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
4. พิจารณาอนุมัติการซื้อสินทรัพย์ถาวรในวงเงิน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
5. พิจารณา ด�าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท แต่ไม่รวมถึงการด�าเนินการที่เก่ียวกับการได้มาและ 
 จ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและรายการท่ีเก่ียวโยงกัน โดยการด�าเนินในเรื่องดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศ 
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การสรรหาผู้บริหาร

เป็นไปตามอ�านาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น

7.4.2 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน กรรมการและผู้บริหาร 

  - นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการซึง่อยูภ่ายใต้การก�ากบัดแูลของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทน 
       -     นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารซึ่งเป็นพนักงานบริษัทฯ เป็นไปตามอ�านาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

โครงสร้างองค์กร (organization chart) 

ผู้ตรวจสอบภายใน

ผู้จัดการ
ฝ่ายพาณิชย์

ผู้จัดการ
ฝ่ายขายและผลิตภัณฑ์

ผู้จัดการ
ฝ่ายผลิตคาสติ้ง

ผู้จัดการ
ฝ่ายคลังสินค้า 

และจัดส่ง

ผู้จัดการธุรการ
ฝ่ายขายในประเทศ

ผู้จัดการ
ฝ่ายผลิตเอ็กซ์ทรูชั่น

ผู้จัดการ
ฝ่ายวิจัยและเทคนิค

ผู้จัดการธุรการ
ฝ่ายขายต่างประเทศ

ผู้จัดการ
วิศวกรรม

ผู้จัดการ
เทคนิคอล เซ็นเตอร์

ผู้จัดการ 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

และกฎหมาย

ผู้จัดการ
ฝ่ายโลจิสติกส์

ผู้จัดการ
ฝ่ายโรงงาน

ผู้จัดการ 
ฝ่ายควบคุมการเงิน

ผู้จัดการ 
ฝ่ายความปลอดภัย

และระบบงาน

เลขานุการกรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการ
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7.4.3 จ�านวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารและพนักงาน

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารและพนักงาน

   • ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหาร
  ในปี 2564 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินแก่ผู้บริหาร รายละเอียดดังนี้

นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินแล้ว บริษัทฯ ยังให้สวัสดิการและผลประโยชน์ที่ดีแก่พนักงานทุกคน รวมถึงจัดให้มีสถาน
ท่ีท�างานทีม่คีวามปลอดภยั มรีะบบอาชวีอนามยัทีด่ ีมีประกนัสขุภาพและการพฒันาทกัษะ นอกจากนีบ้รษิทัฯ ยงัเป็นสมาชกิของ
สมาคมการจดัการบคุคลแห่งประเทศไทย (PMAT) และเข้าร่วมส�ารวจค่าจ้างเป็นประจ�าทกุปี เพือ่ให้แน่ใจว่าค่าตอบแทนในแต่ละ
ต�าแหน่งและระดับต่างๆ  มีความเหมาะสมแข่งขันได้เมื่อเทียบกับอัตราค่าตอบแทนในตลาด

บริษัทฯได้ก�าหนดให้มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับหน่วยงานและระดับตัวบุคคล โดยเริ่มตั้งแต่ก�าหนดมาตรฐาน 
หรือเป้าหมายการท�างาน เพื่อการติดตามความคืบหน้าการพัฒนา และการประเมินผลเทียบกับตัวชี้วัดรายบุคคล (KPI) เพื่อให้
มั่นใจได้ว่าการบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากร หน่วยงานและองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อยู่บนพ้ืนฐานของความ 
น่าเชื่อถือถูกต้องเป็นธรรมและสร้างแรงจูงใจในการท�างานให้กับผู้ปฏิบัติงาน

7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

นโยบายพัฒนาบุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีพนักงาน (รวมผู้บริหาร) จ�านวนทั้งสิ้น  271 คน แบ่งออกเป็น

บริษัทฯ มีนโยบายการพัฒนาพนักงานและให้ความส�าคัญกับพนักงานทุกคนถือว่าพนักงานเป็นสินทรัพย์ท่ีมีคุณค่าของบริษัท 
บริษัทฯ สนับสนุนและมีแผนพัฒนาให้พนักงานทุกคนมีความรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและสามารถ
น�ามาพัฒนาปรับใช้กับการท�างานให้ดีและยัง่ยนื ทัง้นี ้นโยบายดังกล่าวเป็นส่วนหนึง่ของนโยบายคุณภาพทีว่่า “บรษัิทฯ จะจดัการ
ฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องให้กับพนักงานทุกท่าน เพื่อให้ตระหนักในการมีส่วนรับผิดชอบในการปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการ
ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า” โดยก�าหนดเป็นนโยบายและแผนฝึกอบรมประจ�าปี โดยการอบรมจะครอบคลุมถึงการฝึก
อบรมตามแผน การทบทวนด้านความปลอดภัยในการท�างาน การเปลี่ยนแปลงกรรมวิธีหรือเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ การเพิ่ม
ความสามารถในการท�างานให้กับบุคลากรและการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาองค์กรและอื่นๆ

ค่าตอบแทนผู้บริหาร บาท

เงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่น 21,866,370.00

เงินสมทบเข้ากองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 1,132,579.00

รวม 22,998,949.00

ค่าตอบแทนพนักงาน บาท

เงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่น 87,629,665.00

เงินสมทบเข้ากองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 3,694,314.00

รวม 91,323,979.00

 • ค่าตอบแทนอื่นๆ ที่ไม่เป็นตัวเงินของผู้บริหาร (ESOP/EJIP) 
  ไม่มี

 • ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของพนักงาน

สายงานส�านักงาน   36  คน สายงานผลิต 235  คน รวม  271  คน

พนักงานชาย  9  คน       พนักงานชาย 159      คน                     พนักงานชาย  168 คน         

พนักงานหญิง  27  คน       พนักงานหญิง  76 คน                     พนักงานหญิง  103  คน

64 บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จํากัด (มหาชน)



หัวข้อฝึกอบรม ชั่วโมงฝึกอบรมโดยวิทยากร

การบริหารและจัดการ/ด้านกระบวนการและวิธีการท�างาน 885.00

ด้านความปลอดภัยและใบอนุญาต 102.50

รวม 987.50

ประเภท ชั่วโมงรับการฝึกอบรม

พนักงานชาย 5,649.50

พนักงานหญิง 370.00

ข้อพิพาทด้านแรงงาน

บริษัทฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจ�านวนพนักงานอย่างมีนัยส�าคัญ หรือมีข้อพิพาทด้านแรงงานที่ส�าคัญในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

7.6 ข้อมูลส�าคัญอื่นๆ

7.6.1 ระบุรายชื่อบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบต่อไปนี้ 

  • เลขานุการบริษัท
เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 
เมือ่วนัที ่11 พฤศจกิายน 2560 ได้มมีตแิต่งตัง้ให้ นายรักชัย สกลุธรีะ ซึง่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรหิารทางด้านการเงนิของบริษทั 
ท�าหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท

คุณสมบัติของเลขานุการบริษัท

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

หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1. จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น
2. จัดการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลและประสานงานให้มีการปฏิบัติตาม 
 วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบอื่น 
 ที่เกี่ยวข้อง
3. ดแูลการแต่งตัง้ การเปลีย่นแปลงวาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการ และจดทะเบยีนการเปลีย่นแปลงกรรมการต่อเจ้าหน้าที ่
 ที่เกี่ยวข้อง

ในปี 2564 บริษัทฯ ได้จัดอบรมพนักงานวนเป็นจ�านวน 987.50 ชม. และมีค่าใช้จ่ายจากการอบรมและสัมมนาเป็นจ�านวนเงิน  
20,500.00 บาท ตามรายละเอียดดังนี้

ในปี 2564 จ�านวนชั่วโมงรับการอบรมของพนักงานรวม จ�านวน 6,019.50 ชม.
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ค่าตอบแทน 2564 2563

ค่าสอบบัญชี 1,480,000 1,480,000

ค่าบริการอื่น - - 

รวม 1,480,000 1,480,000

8.  รายงานผลการด�าเนินงานส�าคัญด้านการก�ากับดูแลกิจการ

8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา
ในปี 2564 บริษัทฯ ด�าเนินงานด้านด�ากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อพัฒนาและยกระดับการก�ากับดูแลกิจการที่ดีให้มีมาตรฐาน โดยได้
ด�าเนินงานตามแผนงานการก�ากับดูแลกิจการที่ดีประจ�าปี 2564 สรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้

8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

การสรรหากรรมการและแต่งตั้งกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องหลังจาก
พจิารณาประสบการณ์การท�างานแล้วคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนเสนอผูท้ีเ่หน็ว่าเหมาะสมต่อคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อขออนุมัติก่อนน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

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 นับแต่ 
 วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
8. ด�าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนประกาศก�าหนด

   • ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท�าบัญชี
  • ข้อมูลเปิดเผยในส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล (เอกสารแนบ1)
 • ผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท
  • ข้อมูลเปิดเผยในส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล (เอกสารแนบ 3)
 • ผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance) (ถ้ามี)
  • ข้อมูลเปิดเผยในส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล (เอกสารแนบ 3)

7.6.2 รายชื่อหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์ 

 -    เลขานุการกรรมการผู้จัดการ
  บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ�ากัด มหาชน
  60-61 หมู่ 9 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220

7.6.3 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

 -    ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) 
บริษัทจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีให้แก่บริษัทส�านักงาน อีวาย ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2564 เป็นจ�านวนเงิน  
1,480,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่น ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีมิได้รับค่าตอบแทนอื่นใดอีกจากบริษัท

หน่วย: บาท
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หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการ

1) ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง 
2) ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคนรวมกัน 
 เป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียง 
 ด้วยคะแนนที่มีตามข้อ 1) ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด หรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 
 ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 และ 50 ให้กรรมการออกจากต�าแหน่ง 1 ใน 3 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีทุกครั้ง  
 กรรมการที่จะต้องออกตามวาระนั้นเป็นผู้ที่อยู่ในต�าแหน่งนานที่สุดให้ประธานในที่ประชุมร้องขอให้เลือกตั้งกรรมการใหม่ 
 จนกว่าต�าแหน่งกรรมการจะว่างลง 

องค์ประกอบของกรรมการ

คณะกรรมการมีจ�านวน 9 ท่าน ประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน (บริษัทมีจ�านวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 ท่าน และ
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ�านวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท) กรรมการบริหาร 3 ท่าน และกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร  
3 ท่าน (ตัวแทนจากผู้ถือหุ้นหลักของบริษัท) 
คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยสมาชิก 3 ท่านและทุกคนเป็นกรรมการอิสระ 
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนคัดเลือกโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยสมาชิก 3 ท่าน โดยประธาน   
คณะกรรมการสรรหาและสมาชิกอย่างน้อยอีก 1 ท่านต้องเป็นกรรมการอิสระ และมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี 

คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

1. กรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสม ประกอบด้วยผู้เช่ียวชาญในงานสาขาต่างๆ มีวิสัยทัศน์และความเป็นผู้น�า  
 มีความรู้ความสามารถ มีศีลธรรมจริยธรรม และมีความสามารถในการสื่อสารท่ีดีและท�างานของตนเองได้เยี่ยงมืออาชีพ  
 นอกจากนี้กรรมการ บริษัท แต่ละท่านจะพึงด�ารงต�าแหน่งกรรมการได้ไม่เกินห้าบริษัทต่อ 1 ท่าน โดยไม่มีข้อยกเว้น 
2. กรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอสิระ มคุีณสมบัตเิกีย่วกบัความเป็นอิสระตามประกาศตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย  
 เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้และประสบการณ์ 
 เพียงพอที่จะสามารถท�าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน 
3. กรรมการอิสระ ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อก�าหนดของคณะกรรมการตลาดทุนดังนี้
 • ถอืหุน้ไม่เกนิร้อยละหนึง่ของจ�านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
 • ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ทีป่รกึษาทีไ่ด้เงนิเดือนประจ�า หรอืผูมี้อ�านาจควบคุม
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท เว้น
แต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคย
เป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท 
 • ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส 
พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหารบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือบุคคลที่
จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
 • ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธรุกิจกบับรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี�านาจควบคมุ
ของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือ
ผู้มีอ�านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจ
ควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวม
ถึงการท�ารายการทางการค้าที่กระท�าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์
หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค�้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกัน
หนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท�านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช�าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ
สามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ�านวนใดจะต�่ากว่า ทั้งนี้ การค�านวณภาระหนี้ดังกล่าวให้
เป็นไปตามวธิกีารค�านวณมูลค่าของรายการทีเ่กีย่วโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุว่าด้วยโดยอนโุลม แต่ในการ
พิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
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 • ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของ
บริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมา
แล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
 • ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน  
ซ่ึงได้รบัค่าบรกิารเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบรษัิท บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี�านาจควบคมุ
ของบริษัท และไม่ถือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจาก
การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 • ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น 
หุน้ส่วนทีม่นียัในห้างหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมบรหิารงาน ลกูจ้าง พนกังานท่ีปรกึษาท่ีรบัเงนิเดอืนประจ�า หรอืถือหุ้น
เกินร้อยละหน่ึงของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
 • ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัท

วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการ

เพือ่ให้เป็นไปตามพระราชบญัญตับิริษทัมหาชนจ�ากดั ก�าหนดให้ทกุปีกรรมการจะต้องออกจากต�าแหน่งในอตัราหนึง่ในสาม ทัง้นี้
กรรมการซึ่งพ้นจากต�าแหน่งนี้อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ นอกจากนี้ บริษัทมีการก�าหนดนโยบายให้กรรมการอิสระมีวาระในการ
ด�ารงต�าแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันแรกที่ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อครบวาระ 9 ปี กรรมการอิสระอาจด�ารงต�าแหน่งต่อได้
หากคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการได้มีการทบทวนอย่างรอบคอบถึงความอิสระของกรรมการอิสระที่ครบวาระนั้น 

การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ

กรรมการบริษัทหน่ึงในสามจะต้องออกจากต�าแหน่งตามข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม กรรมการบริษัทท่ีครบวาระด�ารง
ต�าแหน่ง อาจได้รับการพิจารณาเสนอขอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อเนื่องได้ และเมื่อมีกรรมการบริษัท
ท่านใดพ้นจากต�าแหน่ง หรือมีเหตุใดที่กรรมการบริษัทไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระให้ผู้ท่ีได้รับต�าแหน่งแทนอยู่ในต�าแหน่งนั้น
เพียงเท่าวาระของกรรมการบริษัทที่พ้นจากต�าแหน่งเหลืออยู่

การพัฒนากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการส่งเสริมและอ�านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการเพ่ือให้มีการ
ปรับปรุงและปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งหลักสูตรการอบรมภายในและภายนอกองค์กร โดยคณะกรรมการทุกคนต้องได้รับการ
ฝึกอบรม เพือ่ให้เข้าใจการปฏบิตัหิน้าทีฐ่านะกรรมการบรษิทั ในปี 2564 เนือ่งจากสถานการณ์โควดิ จงึไม่มกีรรมการเข้าฝึกอบรม

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้มกีารประเมินผลตนเองของกรรมการทัง้คณะส�าหรบัการปฏบิตังิานตามแนวทางก�ากบัดแูลกจิการของบรษิทัจด
ทะเบียนที่ก�าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จากผลการประเมินคณะกรรมการบริษัทรายคณะปี 2564 สรุปว่าคณะ
กรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามความรับผิดชอบที่ก�าหนดไว้ด้วยคะแนน 4.61 คะแนนจาก 5 คะแนนเต็มคิดเป็นร้อยละ 
92 (ปี 2563 - 4.53 คะแนนจาก 5 คะแนนเต็ม) รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 6 หัวข้อหลัก ได้แก่ (1) โครงสร้าง
และคุณสมบัติของคณะกรรมการ (2) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (3) การประชุมคณะกรรมการ (4) 
การท�าหน้าที่ของคณะกรรมการ (5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ (6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานครบถ้วนตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและเป็นไปตามข้อก�าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยเรื่องคุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ผลจากการประเมินจะน�าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
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รายชื่อ
ประชุมคณะกรรมการ 

ประชุมผ่านสื่อ 
อิเล็กทรอนิกส์

ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ประชุม

ผ่านสื่อ 
อิเล็กทรอนิกส์

ประชุมคณะกรรมการ
สรรหาและ

ก�าหนดค่าตอบแทน 
ประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์

ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ณ โรงแรม

เอส ดี อเวนิว

จ�านวนการประชุมทั้งปี 4 ครั้ง รายไตรมาส 4 ครั้ง รายไตรมาส 2 ครั้ง / ปี 1 ครั้ง / ปี

ดร. เบนจามิน เจมส์ แฮร์รีส 4/4 0/1

นาย รักชัย สกุลธีระ 4/4 1/1

นาย ชินยะ ยาโนะ 4/4 1/1

นาย ได โอยามะ 4/4 2/2 0/1

นาย อดัม โจนาธาน สโลน 4/4 0/1

นาย มาร์ติน เทย์เซ่น 4/4 0/1

ดร. อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ 4/4 4/4 0/1

นาย แจน แดม ปีเดอร์เซ่น 3/4 4/4 2/2 0/1

นาย เจษฏา ว่องวัฒนะสิน 4/4 3/4 2/2 1/1

อัตราการเข้าร่วมประชุมโดยเฉลี่ย 97% 92% 100% 33%

8.1.2  การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล  
การประชุมคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ มีการก�าหนดตารางการประชุมคณะกรรมการทุกชุดไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดปี ซ่ึงช่วยให้กรรมการจัดสรรและเข้าร่วม
ประชุมได้อย่างดีเว้นแต่มีวาระพิเศษประธานกรรมการหรือกรรมการตามที่กฎหมายก�าหนดสามารถเรียกประชุมเพิ่มเติมได้ตาม
ความจ�าเป็นในการประชมุคณะกรรมการต้องมกีรรมการเข้าร่วมประชมุไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของจ�านวนกรรมการทัง้หมดจงึจะครบ
องค์ประชุม

คณะกรรมการบริษัท มีการก�าหนดการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนครั้งตามข้อบังคับบริษัท และการประชุมคณะกรรมการตรวจ
สอบก�าหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง โดยเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
จะส่งหนังสอืนัดประชมุพร้อมระเบยีบวาระและเอกสารประกอบการประชมุ ก่อนการประชมุล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั เพือ่ให้คณะ
กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนการเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง
 - ส�าหรับการประชุมคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน บริษัทฯจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
 - ส�าหรับการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในปี 2564  
  ได้จัดขึ้นในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ใน ปี 2564

ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงิน 

บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งในส่วนของค่าตอบแทนกรรมการรายปี และค่าเบี้ยประชุมต่อคร้ังท่ีเข้า
ประชมุเฉพาะกรรมการอสิระของบรษิทัทีม่อียูจ่�านวน 3 ท่านเท่านัน้ โดยค่าตอบแทนกรรมการจะเป็นไปตามอตัราทีก่�าหนดไว้ใน
แต่ละปีตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ส�าหรับกรรมการท่านอื่นที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ แต่ได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้ง
จากผู้บริหารของบริษัท หรือกรรมการตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นจากการ 
จ้างงานของบริษัท หรือจากตัวแทนผู้ถือหุ้นใหญ่แล้ว จะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการหรือเบี้ยประชุมกรรมการ แต่อย่างใด
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รายชื่อ ต�าแหน่ง
ค่าตอบแทนกรรมการอิสระ  

(ต่อคน/ปี)
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อคน/ปี)

ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ กรรมการอิสระ 460,000.00 80,000.00
ประธานกรรมการตรวจสอบ

คุณแจน แดม ปีเดอร์เซ่น กรรมการอิสระ 460,000.00 124,000.00

กรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน

คุณเจษฎา ว่องวัฒนะสิน กรรมการอิสระ 460,000.00 72,000.00

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและก�าหนดค่า
ตอบแทน

รวม 1,380,000.00 276,000.00

ค่าตอบแทน 2564

1. ค่าตอบแทน (ต่อคน/ ปี) 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 460,000 บาท 
- กรรมการอิสระ 460,000 บาท 

2. ค่าเบี้ยประชุม (ต่อคน/การประชุม) 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 10,000 บาท 
- ประธานกรรมการคณะกรรมการย่อย 10,000 บาท  
- กรรมการอิสระ   8,000 บาท

ค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่เป็นตัวเงิน (ESOP/EJIP)

- ไม่มี 

8.1.3 การก�ากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

-  บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการก�ากับดูแลกิจการ

8.1.4 (1)  การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทฯได้ก�าหนดนโยบายชัดเจนว่า พนักงาน (รวมท้ังกรรมการ ผู้จัดการ และตัวแทนบริษัทท้ังหมด) ต้องหลีกเลี่ยงการเข้าสู่
สถานการณ์ใด ๆ ทีผ่ลประโยชน์ส่วนตัวหรือทางการเงินของพวกเขาอาจขัดแย้งกบับรษัิท พนกังานท่ีตดิต่อกับลกูค้า ซัพพลายเออร์ 
ผู้รับจ้าง คู่แข่ง หรือบุคคลใดๆ ที่ท�าธุรกิจกับบริษัทฯ หรือก�าลังหาทางท�าธุรกิจกับบริษัท พนักงานจะต้องกระท�าการเพื่อ 
ผลประโยชน์สงูสุดของบรษัิท และต้องไม่ค�านงึถงึความชอบ หรอืประโยชน์ส่วนตวัใดๆ ในกรณทีีอ่าจ หรือสงสยัว่า มคีวามขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์เกิดขึ้น พนักงานต้องแจ้ง และขอค�าแนะน�าจากผู้จัดการหรือผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมปี 2564 (บาท)

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ได้มีมติก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการอิสระ ตามรายละเอียด
ดังนี้

(หน่วย: บาท)
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8.1.4 (2) การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์
นโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

การซือ้ขายหลกัทรัพย์โดยใช้ข้อมลูวงในน้ันผดิกฎหมายและผดิจรรยาบรรณ การใช้ข้อมลูภายในทีย่งัไม่ได้มกีารเปิดเผยต่อสาธารณะ
เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ต่อตนเองญาติมิตรและเพื่อนร่วมธุรกิจเป็นการกระท�าที่ผิดกฎหมายที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์และผิด 
จรรยาบรรณ ซึ่งบริษัทได้ก�าหนดเป็นนโยบายโดยมีข้อห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารพนักงานทุกระดับชั้น รวมทั้งคนในครอบครัว 
ท�าการซือ้ขายหลกัทรพัย์ของบรษัิทโดยอาศยั หรอืใช้ข้อมลูของบรษิทัทีย่งัไม่ได้เป็นข้อมลูสาธารณะ หรอืเป็นข้อมูลของบรษิทัทีม่ี
สาระส�าคัญที่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ โดยมีเจตนาที่จะให้ข้อมูลดังกล่าวไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ในการซ้ือหรือ
ขายหลักทรัพย์ของบรษิทั หรอื บรษิทัทีเ่กีย่วโยงกนั โดยอาจกระท�าการซ้ือหรอืขายด้วยตนเองหรอืผ่านให้ผูอ้ืน่ซือ้หรอืขายในนาม
ของตนก็ตาม ถือว่าเป็นการกระท�าที่ผิดกฎหมายและผิดตามข้อห้ามของบริษัทอย่างร้ายแรง 

บริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบายการใช้ข้อมูลภายในและการซ้ือขายถ่ายโอนหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ 
บริษัทฯ มีการสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานของบริษัทฯ ได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดโดยสรุปดังนี้
(1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนต้องปฏบิตัติามข้อห้ามในการซือ้ขายถ่ายโอนหลกัทรัพย์โดยใช้ข้อมลูภายใน ซึง่ก�าหนด
ไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อย่างเคร่งครัด 

(2) ห้ามบุคคลที่บริษัทฯ ก�าหนดซื้อขายถ่ายโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลา 30 วันก่อนการเปิดเผยงบการเงินประจ�าราย
ไตรมาสและประจ�าปี รวมถึงรายการที่บริษัทด�าเนินการท่ีมีความส�าคัญซ่ึงอาจเกิดประโยชน์จากการซ้ือขายถ่ายโอนหลักทรัพย์ 
และช่วงเวลาอืน่ที ่บรษิทัฯ จะก�าหนดเป็นครัง้คราว เว้นแต่ตกอยูใ่นสถานการณ์ทีจ่�าเป็นหรอืต้องปฏบัิตติามกฎหมาย หรอื ตกอยู่
ภายใต้ค�าสั่งศาล โดยหน่วยงานเลขานุการบริษัท จะประกาศช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ให้ทราบไว้เป็นการล่วงหน้า
ทั้งนี้ บุคคลที่บริษัทฯ ก�าหนด หมายถึง บุคคลที่มีต�าแหน่งหรือหน้าที่ ซึ่งล่วงรู้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ (รวมถึงคู่สมรสและบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ได้แก่ 
 (ก)  กรรมการบริษัท 
 (ข)  ผู้บริหาร 
 (ค)  ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ซึ่งเกี่ยวข้องและรับทราบข้อมูลภายในบริษัทฯ 
 (ง)  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลที่บริษัทฯ ก�าหนดตามข้อ (ก-ค) 
 (จ)  ผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและ หรือ คณะกรรมการชุดย่อย 
 (ฉ)  บุคคลอื่นใดที่บริษัทฯ ก�าหนด 

(3) บุคคลที่บริษัทฯ ก�าหนดต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (ซึ่งรวมการถือครองหลักทรัพย์ของคู่สมรสและบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ดังนี้

การรายงานการถือหลักทรัพย์ครั้งแรก ให้ส่งรายงานมายังเลขานุการบริษัท ดังนี้
• กรณีกรรมการและผู้บริหาร ให้รายงานภายใน 7 วัน ท�าการนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง โดยใช้แบบรายงานส่วนได้ส่วนเสีย 
 และข้อมูลประวัติของกรรมการและผู้บริหาร (แบบ 89/14)
 
• กรณีบุคคลที่บริษัทฯ ก�าหนด นอกเหนือจากกรรมการและผู้บริหาร ให้รายงานภายใน 7 วันท�าการนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก 
 เลขานุการบริษัทฯ โดยใช้แบบรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 

การรายงานเมือ่มกีารเปลีย่นแปลง ให้ส่งรายงานมายงัเลขานกุารบรษิทั ภายใน 3 วนัท�าการนบัตัง้แต่วนัทีซ่ือ้ขายหลกัทรพัย์ 
ดังนี้
• กรณีกรรมการและผู้บริหาร ให้ใช้แบบรายงานการเปลี่ยนแปลงส่วนได้ส่วนเสียและข้อมูลประวัติของกรรมการและผู้บริหาร  
 (แบบ 99/14) -1) 
• กรณีบุคคลที่บริษัทฯ ก�าหนด นอกเหนือจากกรรมการและผู้บริหาร ให้ใช้แบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย ์
 ของบริษัทฯ 
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(4) กรรมการและผู้บริหารมหีน้าทีต้่องรายงานการถอืหลักทรพัย์ของบรษิทัฯ ท้ังตนเองและคู่สมรส และบุตรทีย่งัไม่บรรลนุติภิาวะ
ตลอดจนการเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ ต่อส�านกังาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

(5) เลขานุการของบริษัทต้องจัดท�าส�าเนารายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามข้อ (3) ส่งให้กับประธานคณะกรรมการบริษัท 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหาร ภายใน 7 วันท�าการนับแต่วันที่ได้รับรายงานและรายงาน
ให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบในการประชุมครั้งถัดไป 

(6) กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานคนใดที่ฝ่าฝืนนโยบายฉบับนี้ อาจถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยจนถึงขั้นให้ออกจากงานรวม
ทั้งอาจมีความรับผิดทั้งทางอาญาและทางแพ่งตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
ในกรณีที่บุคคลในข้อ (2) มีความประสงค์ในการซ้ือขายถ่ายโอนหลักทรัพย์และมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ท่ีผู้จัดการอาวุโส 
ในสังกัดท่าน หรือส�านักเลขานุการบริษัท

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 

บรษิทัฯ ได้ประกาศเป็นนโยบายต้ังแต่ปี 2539 ในการให้ผูบ้รหิารรวมทัง้พนกังานของบรษิทัยดึถอืกฎข้อบงัคบัว่าด้วยเรือ่ง “จรรยา
บรรณในการท�างาน” หรือที่เรียกว่า “Business Ethic” พนักงานจะต้องปฏิบัติตามค�าสั่งและข้อควรปฏิบัติที่บริษัทจัดท�าขึ้นเพื่อ
ใช้เป็นแนวทางในการจ�าแนกประเภทเอกสารการจัดการระบบเอกสาร และข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ พนักงานทุกคนจะต้องรับ
ผดิชอบในการเรยีนรูเ้พือ่ท�าความเข้าใจต่อค�าสัง่ทีบ่งัคับใช้ ข้อมลูท่ีจดัท�าข้ึนภายในกลุม่บรษิทัถือเป็นทรพัย์สนิของบรษิทัท่ีพนกังาน
ไม่สามารถน�าไปเผยแพร่แก่บุคคลภายนอก (เว้นแต่กรณีที่ต้องแสดงเอกสารตามที่กฎหมายก�าหนด) โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้มี
อ�านาจโดยตรง พนักงานจะต้องปฏิบัติตามค�าส่ังพนักงานจะต้องไม่น�าข้อมูลความลับท่ีได้รับจากการท�างานในฐานะพนักงานไป
ใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนบุคคล 

8.1.4 (3) การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

บรษิทัมุง่มัน่และส่งเสรมิในการประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม ยดึหลกัจรยิธรรม และการก�ากับดูแลกจิการท่ีดีเพ่ือสร้างความ
ยั่งยืน ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558 บริษัท ได้ก�าหนด “นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน” ซึ่งบังคับใช้กับพนักงานทุกคนและตัวแทนของ
บรษิทัทัว่โลก นโยบายดงักล่าวก�าหนดเกีย่วกบัการห้ามมใิห้เสนอหรอืสญัญาว่าจะช�าระเงนิหรอืโอนผลประโยชน์อืน่ใด (ซึง่รวมถงึ
การบริการ การให้ของขวัญ การรับรองให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานอื่นๆ) โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ได้รับหรือคงไว้ซึ่งผล
ประโยชน์ทางธุรกิจที่ไม่เหมาะสม โดยรวมถึงการจ่ายช�าระเงินหรือโอนผลประโยชน์ผ่านบุคคลที่สาม

การเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (“CAC”) 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติในการประกาศเจตนารมย์เข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกสารไทยในการ
ต่อต้านคอร์รัปชั่นของภาคเอกชนไทย (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) โดย
บริษัทฯ ได้รับการรับรองต่ออายุเป็นสมาชิกซึ่งจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2563 และ
ครบก�าหนดอายุรับรอง 3 ปี ในวันที่ 30 กันยายน 2566

8.1.4 (4) การแจ้งเบาะแส 
ช่องทางในการร้องเรียน, แจ้งเบาะแส และปรึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน สามารถท�าได้โดยผ่านทาง
 1. ผู้จัดการต้นสังกัด, ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 2. กรรมการตรวจสอบ Email: Audit.Committee@thaipolyacrylic.com
 3. เลขานุการกรรมการผู้จัดการ ทางไปรษณีย์ 60-61 หมู่ 9 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม  
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 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 จากช่องทางต่างเข้าสู่ขบวนการสอบสวนหาความจริงและตอบกลับ 
ผลการสอบสวนแก่ผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส ภายในระยะเวลา 30 วัน โดยรักษาข้อมูลให้เป็นความลับ, ให้ความเป็นธรรม และ
คุ้มครองพนักงาน หรือบุคคลอื่นใดที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐานเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

8.2.1 จ�านวนครั้งการประชุมและการเข้าประชุม

ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมรวมท้ังสิ้น 4 ครั้ง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 92% ของการประชุม 
คณะกรรมการตรวจสอบ และได้รายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วม
ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านดังนี้
 1. ดร. อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  เข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง
 2. นาย แจน แดม ปีเดอร์เซ่น กรรมการตรวจสอบ  เข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง
 3. นาย เจษฏา ว่องวัฒนะสิน กรรมการตรวจสอบ  เข้าร่วมประชุม 3/4 ครั้ง

8.2.2 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

- เปิดเผยอยู่ในส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล เอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

9.1 การควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษทัและฝ่ายจดัการให้ความส�าคัญต่อการควบคมุภายใน  โดยมกีารก�ากบัดแูลติดตามอย่างต่อเนือ่ง ด้วยตระหนกั
ว่าระบบการควบคมุภายในเป็นกลไกส�าคญัทีจ่ะท�าให้บรษัิทสามารถด�าเนนิธรุกจิและบรรลวุตัถปุระสงค์อย่างมปีระสทิธภิาพและ
ประสิทธิผล  เพื่อสร้างผลตอบแทนในระยะยาว  การใช้ทรัพยากรและการดูแลทรัพย์สิน  การรายงานข้อมูลทางการเงินและการ
ด�าเนนิงานมคีวามน่าเชือ่ถอื  การปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ ข้อบงัคบัต่างๆ ตลอดจนป้องกนัหรอืลดความเสีย่งจากการกระท�า
ทีอ่าจก่อให้เกิดความเสยีหายต่อทรพัย์สนิและชือ่เสยีงของบรษิทั  รวมท้ังประเมนิการปฏบัิติงานตามแนวทางการก�ากบัดูแลกจิการ
ที่ดี (Good corporate Governance : GCG)  และมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นตามหลักเกณฑ์ของโครงการแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption : CAC)  โดยคณะกรรมการ
บริษัทได้ก�าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะให้มีการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่  โดยก�าหนดโครงสร้างองค์กร  กรรมการชุดต่างๆ และ
ฝ่ายบริหารอย่างชดัเจน  รวมทัง้ก�ากบัดูแลและสายงานการบังคบับัญชาทีช่ดัเจนในการถ่วงดลุอ�านาจและการควบคมุภายในอย่าง
เหมาะสม  เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัวและเหมาะสม 

โดยคณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบท�าหน้าที่ในการก�ากับดูแลให้ระบบการควบคุมภายใน ระบบการ
บริหารจัดการความเสี่ยง ระบบการก�ากับดูแลกิจการและการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัท
ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมถึงการดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามข้อก�าหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  การดูแล
มิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์การท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน การดูแลรักษาและการใช้ทรัพย์สินเพื่อป้องกันมิให้เกิดการ
ทุจริตหรือประพฤติมิชอบ โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน (ผู้ตรวจสอบภายในคนปัจจุบันคือ นางสาวเพ็ญ เพ็ญพฤกษากุล)  
ซ่ึงมีความเป็นอิสระข้ึนตรงกบัคณะกรรมการตรวจสอบท�าหน้าท่ีในการตรวจสอบและประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคมุ
ภายใน ระบบการบรหิารจดัการความเสีย่ง ระบบการก�ากบัดแูลกิจการ และการปฏบิตังิานของทกุหน่วยงานในบรษิทั เพือ่ให้มัน่ใจ
ว่าการปฏิบัติงานมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานโดยรวม  และมั่นใจว่าข้อตรวจพบจากการ
ตรวจสอบหรือสอบทานได้รบัการปรบัปรงุแก้ไขอย่างเหมาะสมทนัท่วงท ี (ผลการประเมนิตามข้างต้นได้เปิดเผยอยูใ่นรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ) 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์
ลักษณะของ

รายการ
มูลค่าของ
รายการ

นโยบายราคา
ความจ�าเป็น 
สมเหตุสมผล

Lucite International
(Shanghai) Trading
Company Limited

ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ 
MCC Methacrylates UK 
Overseas Holdco Limited*

ค่าบริการจ่าย 0.17 ราคาตามสัญญา
และราคาที่ตกลง
ร่วมกัน

ขยายธุรกิจ
ในประเทศจีน

Mitsubishi Chemical
UK Limited

ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ 
MCC Methacrylates UK 
Overseas Holdco Limited*

ค่าบริการจ่าย 1.29 ราคาตามสัญญา
และราคาที่ตกลง
ร่วมกัน

ขยายธุรกิจ
ในประเทศ
ยูไนเต็ดคิงดอม

Mitsubishi Chemical
Methacrylates Singapore
Pte. Ltd.

ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ 
MCC Methacrylates UK 
Overseas Holdco Limited*

ค่าบริการจ่าย 0.10 ราคาตามสัญญา
และราคาที่ตกลง
ร่วมกัน

ขยายธุรกิจ
ในประเทศ
สิงคโปร์

บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จ�ากัด บริษัทในกลุ่ม  
Mitsubishi Chemical  
Holding Corporation

ซื้อวัตถุดิบ 337.83 ราคาที่ตกลง
ร่วมกันซึ่งอ้างอิง
ราคาตลาด

คุณภาพ และ
ป้องกันวัตถุดิบ
ขาดแคลน

บริษทั ไดอะโพลอีะครเิลต จ�ากัด บริษัทในกลุ่ม  
Mitsubishi Chemical  
Holding Corporation

ซื้อวัตถุดิบ 4.51 ราคาที่ตกลง
ร่วมกันซึ่งอ้างอิง
ราคาตลาด

คุณภาพ และ
ป้องกันวัตถุดิบ
ขาดแคลน

บริษัท มิตซูบิชิ เคมีคอล
(ประเทศไทย) จ�ากัด

บริษัทในกลุ่ม 
Mitsubishi Chemical  
Holding Corporation

ซื้อวัตถุดิบ 
และวัสดุ
โรงงาน

4.51 ราคาที่ตกลง
ร่วมกันซึ่งอ้างอิง
ราคาตลาด

คุณภาพ และ
ป้องกันอะไหล่
และวัตถุดิบ
ขาดแคลน

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์
ลักษณะของ

รายการ
มูลค่าของ
รายการ

นโยบายราคา
ความจ�าเป็น 
สมเหตุสมผล

บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จ�ากัด บริษัทในกลุ่ม  
Mitsubishi Chemical 
Holding Corporation

เจ้าหนี้การค้า 105.20 ราคาที่ตกลง
ร่วมกันซึ่งอ้างอิง
ราคาตลาด

คุณภาพ และ
ป้องกันวัตถุดิบ
ขาดแคลน

บริษัท ไดอะโพลีอะคริเลต จ�ากัด บริษัทในกลุ่ม  
Mitsubishi Chemical
Holding Corporation

เจ้าหนี้การค้า 1.30 ราคาที่ตกลง
ร่วมกันซึ่งอ้างอิง
ราคาตลาด

คุณภาพ และ
ป้องกันวัตถุดิบ
ขาดแคลน

9.2 รายการระหว่างกัน 

รายการค้าทีส่�าคญักบับคุคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนัประกอบด้วย รายการค้ากบับรษิทัในกลุม่ Mitsubishi Chemical Holding 
Corporation และ บริษัท เอเชียติ๊ก อะคริลิค จ�ากัด 

ในระหว่างปี บรษิทัฯมรีายการธรุกจิทีส่�าคญักบับคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั รายการธรุกจิดงักล่าวเป็นไปตามเงือ่นไขทางการ
ค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันเหล่านั้นซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถ
สรุปได้ ดังนี้

1. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
(หน่วย : ล้านบาท)

* เดมิชือ่ “Lucite International UK Overseas Holdco1 Limited”

2. ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
(หน่วย : ล้านบาท)

74 บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จํากัด (มหาชน)



บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ�ำกัด (มหำชน)

งบการเงิน
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บริษทั ไทยโพลอีะคริลคิ จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2564 2563

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 74,856,494           142,246,712         

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น 8 237,806,621         296,768,010         

สินคา้คงเหลือ 9 106,192,484         122,984,222         

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื�น - เงินฝากประจาํ 10 38,002,429           37,861,867           

สินทรัพยห์มุนเวยีนอื�น 7,258,252             9,320,438             

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 464,116,280         609,181,249         

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื�น 303,018                303,018                

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 242,483,488         250,208,082         

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 400,001                657,960                

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 20 5,748,817             8,791,071             

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 248,935,324         259,960,131         

รวมสินทรัพย์ 713,051,604         869,141,380         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ�ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
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บริษทั ไทยโพลอีะคริลคิ จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2564 2563

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี�สินหมุนเวยีน

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น 12 187,286,718         293,999,689         

ส่วนของหนี� สินตามสัญญาเช่าที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 13 1,924,209             1,575,414             

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย -                            9,338,458             

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 2,455,434             6,060,353             

หนี� สินหมุนเวียนอื�น 1,570,222             1,827,344             

รวมหนี�สินหมุนเวยีน 193,236,583         312,801,258         

หนี�สินไม่หมุนเวยีน

หนี� สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 13 2,888,652             2,215,807             

สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 14 37,735,737           43,173,316           

รวมหนี�สินไม่หมุนเวยีน 40,624,389           45,389,123           

รวมหนี�สิน 233,860,972         358,190,381         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ�ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
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บริษทั ไทยโพลอีะคริลคิ จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2564 2563

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน

      หุน้สามญั 121,500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 121,500,000         121,500,000         

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

      หุน้สามญั 121,500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 121,500,000         121,500,000         

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 233,350,000         233,350,000         

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 16 12,150,000           12,150,000           

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 112,190,632         143,950,999         

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 479,190,632         510,950,999         

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 713,051,604         869,141,380         

-                            -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ�ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
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บริษัท ไทยโพลอีะคริลคิ จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2564 2563

กาํไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขายและบริการ 894,289,522         930,788,341         

รายไดอื้�น 17 15,512,227           5,810,594             

รวมรายได้ 909,801,749         936,598,935         

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและบริการ 764,329,035         728,497,762         

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 52,392,338           47,880,362           

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 70,331,540           83,383,229           

ค่าใชจ่้ายอื�น 18 -                            3,841,812             

รวมค่าใช้จ่าย 887,052,913         863,603,165         

กาํไรจากกจิกรรมดําเนินงาน 22,748,836           72,995,770           

ตน้ทุนทางการเงิน 13 (160,040)               (118,394)               

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 22,588,796           72,877,376           

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 20 (4,374,689)            (14,964,233)          

กาํไรสําหรับปี 18,214,107           57,913,143           

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น:

รายการที�จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

   ประกนัภยั - สุทธิจากภาษีเงินได้ 4,700,526             (994,582)               

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี 4,700,526             (994,582)               

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 22,914,633           56,918,561           

กาํไรต่อหุ้น 21

กาํไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐาน 0.15                      0.48                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ�ากัด (มหาชน)
งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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บริษทั ไทยโพลอีะคริลคิ จํากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2564

ทุนที�ออก

จาํหน่ายและชาํระ ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ -

เตม็มูลค่าแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 121,500,000         233,350,000         12,150,000           141,707,438         508,707,438         

กาํไรสาํหรับปี -                           -                           -                           57,913,143           57,913,143           

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับปี -                           -                           -                           (994,582)               (994,582)               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                           -                           -                           56,918,561           56,918,561           

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 24) -                           -                           -                           (54,675,000)          (54,675,000)          

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563 121,500,000         233,350,000         12,150,000           143,950,999         510,950,999         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2564 121,500,000         233,350,000         12,150,000           143,950,999         510,950,999         

กาํไรสาํหรับปี -                           -                           -                           18,214,107           18,214,107           

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับปี -                           -                           -                           4,700,526             4,700,526             

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                           -                           -                           22,914,633           22,914,633           

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 24) -                           -                           -                           (54,675,000)          (54,675,000)          

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2564 121,500,000         233,350,000         12,150,000           112,190,632         479,190,632         

-                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

(หน่วย: บาท)

กาํไรสะสม

บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ�ากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงของส่วนผู้ถือหุ้น

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
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บริษัท ไทยโพลีอะคริลคิ จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

2564 2563

กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 22,588,796           72,877,376           

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 22,188,934           22,744,593           

   ขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ�น (โอนกลบั) (3,460,578)            435,281                

   ตดัจาํหน่ายหนี� สูญ (2,381,804)            -                            

   โอนกลบัรายการปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บ (1,239,030)            (779,089)               

   กาํไรจากการจาํหน่ายเครื�องจกัรและอุปกรณ์ (709,809)               (124,317)               

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 4,804,128             5,521,943             

   ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไมเ่กิดขึ�นจริง (380,302)               3,154,309             

   ดอกเบี�ยรับ (253,354)               (331,842)               

   ตน้ทุนทางการเงิน 160,040                118,394                

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงในสินทรัพยแ์ละหนี� สินดาํเนินงาน 41,317,021           103,616,648         

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ�มขึ�น) ลดลง

   ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น 65,100,771           (76,301,904)          

   สินคา้คงเหลือ 18,030,768           (25,309,703)          

   สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น 3,274,676             (3,897,429)            

หนี� สินดาํเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง)

   เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น (108,023,667)        89,207,071           

   หนี� สินหมุนเวียนอื�น (3,846,705)            6,236,241             

   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (4,366,050)            (2,487,113)            

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 11,486,814           91,063,811           

   จ่ายดอกเบี�ย (160,040)               (118,394)               

   จ่ายภาษีเงินได้ (13,058,514)          (8,769,575)            

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (1,731,740)            82,175,842           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ�ากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
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บริษัท ไทยโพลีอะคริลคิ จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

2564 2563

กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื�น - เงินฝากประจาํเพิ�มขึ�น (140,562)               (36,695,578)          

เงินสดจ่ายสาํหรับส่วนปรับปรุงอาคาร เครื�องจกัรและอุปกรณ์ (10,143,980)          (10,786,987)          

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเครื�องจกัรและอุปกรณ์ 719,397                386,995                

เงินสดรับจากดอกเบี�ย 254,253                293,020                

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (9,310,892)            (46,802,550)          

กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน

ชาํระหนี� สินตามสัญญาเช่า (1,676,860)            (1,441,606)            

เงินปันผลจ่าย (54,675,000)          (54,675,000)          

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงิน (56,351,860)          (56,116,606)          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (67,394,492)          (20,743,314)          

ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงในอตัราแลกเปลี�ยน

   ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4,274                    246,010                

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 142,246,712         162,744,016         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 74,856,494           142,246,712         

-                            -                            

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ�มเติม

รายการที�ไม่ใช่เงินสดประกอบดว้ย

   เจา้หนี� จากการซื�อทรัพยสิ์นเพิ�มขึ�น 1,373,489             4,434,251             

   การเพิ�มขึ�นของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหนี� สินตามสัญญาเช่า 3,412,000             3,290,000             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ�ากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
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บริษัท ไทยโพลอีะคริลคิ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2564 

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

โดยมีผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ คือ MCC Methacrylates UK Overseas Holdco Limited ซ่ึงเป็นบริษัทท่ีจดทะเบียน
จดัตั้งในประเทศองักฤษ และบริษทั เอเชียต๊ิก อะคริลิค จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทย 
โดยถือหุ้นร้อยละ 42.3 และร้อยละ 34.1 ตำมล ำดับ MCC Methacrylates UK Overseas Holdco Limited เป็น
บริษทัย่อยของ Mitsubishi Rayon Lucite Group Limited ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศองักฤษ
ซ่ึงมี Mitsubishi Chemical Holding Corporation ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศญ่ีปุ่ นเป็น
บริษทัใหญ่ของกลุ่มบริษทั 

ระหว่ำงปี 2563 บริษทั เอเชียต๊ิก อะคริลิค จ ำกดั ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ล ำดบัท่ี 2 ของบริษทัฯ มีกำรปรับ
โครงสร้ำงผูถื้อหุ้น ส่งผลให้บริษทั เอเชียต๊ิก อะคริลิค จ ำกดั มีสถำนะเป็นนิติบุคคลต่ำงดำ้ว ภำยใตค้  ำนิยำม
แห่งพระรำชบญัญติักำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงดำ้ว พ.ศ. 2542 ดว้ยเหตุน้ีเม่ือรวมสัดส่วนกำรถือหุ้นของ          
ผูถื้อหุน้ต่ำงดำ้วในบริษทัฯทั้งหมด ส่งผลใหบ้ริษทัฯ มีสถำนะเป็นนิติบุคคลต่ำงดำ้วดว้ยเช่นกนั 

ระหวำ่งปี 2563 บริษทัฯไดรั้บอนุญำตใหป้ระกอบธุรกิจบริกำรรับจำ้งผลิต ตำมมำตรำ 17 แห่งพระรำชบญัญติั
กำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว พ.ศ. 2542 ทั้ งน้ีบริษทัฯ ต้องปฏิบัติตำมเง่ือนไขท่ีระบุในใบอนุญำต
ประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว โดยตอ้งมีทุนขั้นต ่ำไม่น้อยกว่ำ 67.5 ลำ้นบำท โดยไม่รวมทุนท่ีกฎหมำยอ่ืน
ก ำหนดไว้ เงินกู้ในกำรประกอบธุรกิจท่ีได้รับอนุญำตต้องไม่เกินเจ็ดเท่ำของทุน และผูรั้บผิดชอบใน  
กำรประกอบธุรกิจท่ีไดรั้บอนุญำตตอ้งมีภูมิล ำเนำอยูใ่นรำชอำณำจกัรไม่นอ้ยกวำ่หน่ึงคน 

 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)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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3.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลัง
วันท่ี 1 มกรำคม 2565 

 สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุงหลำยฉบบั ซ่ึงจะมีผลบงัคบั
ใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2565 มำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินระหวำ่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีและมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินบำงฉบบัมีกำรใหข้อ้ผ่อนปรนในทำงปฏิบติัหรือขอ้ยกเวน้ชัว่ครำวกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน 

ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯเช่ือว่ำกำรปรับปรุงมำตรฐำนน้ีจะไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงิน
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ลูกคำ้แสดงไวเ้ป็น “เงินรับล่วงหนำ้จำกลูกคำ้” ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
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1.2 กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
 สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 ท่ีปัจจุบันยงัมีผลกระทบต่อธุรกิจและ

อุตสำหกรรมส่วนใหญ่ สถำนกำรณ์ดงักล่ำวอำจน ำมำซ่ึงควำมไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภำพแวดลอ้ม
ของกำรด 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 
3.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหวำ่งปี บริษทัฯไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบบัปรับปรุงจ ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกรำคม 2564 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัใหมี้
ขึ้ นเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็น 
กำรอธิบำยใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำรใหแ้นวปฏิบติัทำงกำรบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน  

กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคัญต่อ 
งบกำรเงินของบริษทัฯ 
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3.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลัง
วันท่ี 1 มกรำคม 2565 

 สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุงหลำยฉบบั ซ่ึงจะมีผลบงัคบั
ใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2565 มำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินระหวำ่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีและมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินบำงฉบบัมีกำรใหข้อ้ผ่อนปรนในทำงปฏิบติัหรือขอ้ยกเวน้ชัว่ครำวกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน 
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4. นโยบำยกำรบัญชีท่ีส ำคัญ 
4.1 กำรรับรู้รำยได้ 

 ขายสินค้า 
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กำรส่งมอบสินคำ้ รำยไดจ้ำกกำรขำยแสดงตำมมูลค่ำท่ีไดรั้บหรือคำดว่ำจะไดรั้บส ำหรับสินคำ้ท่ีไดส่้งมอบ
หลงัจำกหกัประมำณกำรสินคำ้รับคืนและส่วนลดโดยไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม  

 จ ำนวนเงินท่ีบริษทัฯไดรั้บหรือมีสิทธิไดรั้บจำกลูกคำ้แต่ยงัมีภำระท่ีตอ้งโอนอ ำนำจควบคุมในสินคำ้ใหก้บั
ลูกคำ้แสดงไวเ้ป็น “เงินรับล่วงหนำ้จำกลูกคำ้” ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
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 รำยไดค้่ำบริกำรรับรู้เม่ือกิจกำรใหบ้ริกำรเสร็จส้ิน 

4.2 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้ นท่ีมี 
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4.3 สินค้ำคงเหลอื 
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สินทรัพย์สิทธิการใช้  
 สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้วดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสม ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสะสม และ
ปรับปรุงดว้ยกำรวดัมูลค่ำของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำใหม่ รำคำทุนของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ประกอบดว้ย
จ ำนวนเงินของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจำกกำรรับรู้เร่ิมแรก ตน้ทุนทำงตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดขึ้น จ ำนวนเงินท่ี 
จ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล และหกัดว้ยส่ิงจูงใจตำม
สัญญำเช่ำท่ีไดรั้บ 

 ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ค  ำนวณจำกรำคำทุนโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุสัญญำเช่ำหรืออำยุ  
กำรใหป้ระโยชน์โดยประมำณของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้ลว้แต่ระยะเวลำใดจะสั้นกวำ่ ดงัน้ี 

  อำคำร  - 2  ปี 
  ยำนพำหนะ  - 7  ปี 

 หำกควำมเป็นเจำ้ของในสินทรัพยอ์ำ้งอิงไดโ้อนให้กบับริษทัฯเม่ือส้ินสุดอำยุสัญญำเช่ำหรือรำคำทุนของ
สินทรัพย์ดังกล่ำวได้รวมถึงกำรใช้สิทธิเลือกซ้ือ ค่ำเส่ือมรำคำจะค ำนวณจำกอำยุกำรให้ประโยชน์
โดยประมำณของสินทรัพย ์

 สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้สดงรวมเป็นส่วนหน่ึงของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

หนี้สินตามสัญญาเช่า 
 หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำตลอดอำยุสัญญำเช่ำ 
จ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำประกอบดว้ยค่ำเช่ำคงท่ีหักด้วยส่ิงจูงใจตำมสัญญำเช่ำ ค่ำเช่ำผนัแปร 
ท่ีขึ้นอยู่กบัดชันีหรืออตัรำ จ ำนวนเงินท่ีคำดว่ำจะจ่ำยภำยใตก้ำรรับประกนัมูลค่ำคงเหลือ รวมถึงรำคำใช้
สิทธิของสิทธิเลือกซ้ือซ่ึงมีควำมแน่นอนอยำ่งสมเหตุสมผลท่ีบริษทัฯจะใชสิ้ทธินั้น และกำรจ่ำยค่ำปรับเพื่อ
กำรยกเลิกสัญญำเช่ำ หำกขอ้ก ำหนดของสัญญำเช่ำแสดงให้เห็นว่ำบริษทัฯจะใชสิ้ทธิในกำรยกเลิกสัญญำ
เช่ำ บริษทัฯบนัทึกค่ำเช่ำผนัแปรท่ีไม่ขึ้นอยู่กบัดชันีหรืออตัรำเป็นค่ำใชจ่้ำยในงวดท่ีเหตุกำรณ์หรือเง่ือนไข
ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักำรจ่ำยช ำระนั้นไดเ้กิดขึ้น  

 บริษทัฯคิดลดมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำดว้ยอตัรำดอกเบ้ียตำมนยัของสัญญำเช่ำ
หรืออตัรำดอกเบ้ียกำรกูย้มืส่วนเพิ่มของบริษทัฯ หลงัจำกวนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล มูลค่ำตำมบญัชีของหน้ีสิน
ตำมสัญญำเช่ำจะเพิ่มขึ้นจำกดอกเบ้ียของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำและลดลงจำกกำรจ่ำยช ำระหน้ีสินตำม 
สัญญำ เ ช่ ำ  นอกจำก น้ี  มู ลค่ ำตำมบัญ ชีของห น้ี สินตำมสัญญำ เ ช่ ำจะถู กวัดมู ลค่ ำ ใหม่ เ ม่ื อ มี 
กำรเปล่ียนแปลงอำยุสัญญำเช่ำ กำรเปล่ียนแปลงกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำ หรือกำรเปล่ียนแปลงใน  
กำรประเมินสิทธิเลือกซ้ือสินทรัพยอ์ำ้งอิง 

  

  

 

4 

4.4 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเส่ือมรำคำ 
 ท่ีดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน อำคำรและอุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสม และ  

ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์(ถำ้มี)  

 ค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ค ำนวณจำกรำคำทุน  โดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์
โดยประมำณดงัน้ี 

  อำคำร - 20  ปี 
  ส่วนปรับปรุงอำคำร - 5 และ 10  ปี 
  เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ - 3 ถึง 20  ปี 
  เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้ ำนกังำน - 3 และ 5  ปี 
  ยำนพำหนะ  - 5  ปี 

 ค่ำเส่ือมรำคำรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

 ไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวำ่งติดตั้งและก่อสร้ำง 

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

4.5 สัญญำเช่ำ 
ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญำเช่ำ บริษทัฯจะประเมินว่ำสัญญำเป็นสัญญำเช่ำหรือประกอบด้วยสัญญำเช่ำหรือไม่ 
โดยสัญญำจะเป็นสัญญำเช่ำหรือประกอบดว้ยสัญญำเช่ำ ก็ต่อเม่ือสัญญำนั้นมีกำรให้สิทธิในกำรควบคุมกำรใช้
สินทรัพยท่ี์ระบุไดส้ ำหรับช่วงเวลำหน่ึงเพื่อเป็นกำรแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 

ในฐำนะผูเ้ช่ำ บริษทัฯใช้วิธีกำรบญัชีเดียวส ำหรับกำรรับรู้รำยกำรและกำรวดัมูลค่ำสัญญำเช่ำทุกสัญญำ  
เวน้แต่สัญญำเช่ำระยะสั้ นและสัญญำเช่ำท่ีสินทรัพย์อำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล (วนัท่ี
สินทรัพยอ์ำ้งอิงพร้อมใชง้ำน) บริษทัฯบนัทึกสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชซ่ึ้งแสดงสิทธิในกำรใชสิ้นทรัพยอ์ำ้งอิง
และหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำตำมกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำ 
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สินทรัพย์สิทธิการใช้  
 สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้วดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสม ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสะสม และ
ปรับปรุงดว้ยกำรวดัมูลค่ำของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำใหม่ รำคำทุนของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ประกอบดว้ย
จ ำนวนเงินของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจำกกำรรับรู้เร่ิมแรก ตน้ทุนทำงตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดขึ้น จ ำนวนเงินท่ี 
จ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล และหกัดว้ยส่ิงจูงใจตำม
สัญญำเช่ำท่ีไดรั้บ 

 ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ค  ำนวณจำกรำคำทุนโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุสัญญำเช่ำหรืออำยุ  
กำรใหป้ระโยชน์โดยประมำณของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้ลว้แต่ระยะเวลำใดจะสั้นกวำ่ ดงัน้ี 

  อำคำร  - 2  ปี 
  ยำนพำหนะ  - 7  ปี 

 หำกควำมเป็นเจำ้ของในสินทรัพยอ์ำ้งอิงไดโ้อนให้กบับริษทัฯเม่ือส้ินสุดอำยุสัญญำเช่ำหรือรำคำทุนของ
สินทรัพย์ดังกล่ำวได้รวมถึงกำรใช้สิทธิเลือกซ้ือ ค่ำเส่ือมรำคำจะค ำนวณจำกอำยุกำรให้ประโยชน์
โดยประมำณของสินทรัพย ์

 สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้สดงรวมเป็นส่วนหน่ึงของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

หนี้สินตามสัญญาเช่า 
 หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำตลอดอำยุสัญญำเช่ำ 
จ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำประกอบดว้ยค่ำเช่ำคงท่ีหักด้วยส่ิงจูงใจตำมสัญญำเช่ำ ค่ำเช่ำผนัแปร 
ท่ีขึ้นอยู่กบัดชันีหรืออตัรำ จ ำนวนเงินท่ีคำดว่ำจะจ่ำยภำยใตก้ำรรับประกนัมูลค่ำคงเหลือ รวมถึงรำคำใช้
สิทธิของสิทธิเลือกซ้ือซ่ึงมีควำมแน่นอนอยำ่งสมเหตุสมผลท่ีบริษทัฯจะใชสิ้ทธินั้น และกำรจ่ำยค่ำปรับเพื่อ
กำรยกเลิกสัญญำเช่ำ หำกขอ้ก ำหนดของสัญญำเช่ำแสดงให้เห็นว่ำบริษทัฯจะใชสิ้ทธิในกำรยกเลิกสัญญำ
เช่ำ บริษทัฯบนัทึกค่ำเช่ำผนัแปรท่ีไม่ขึ้นอยู่กบัดชันีหรืออตัรำเป็นค่ำใชจ่้ำยในงวดท่ีเหตุกำรณ์หรือเง่ือนไข
ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักำรจ่ำยช ำระนั้นไดเ้กิดขึ้น  

 บริษทัฯคิดลดมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำดว้ยอตัรำดอกเบ้ียตำมนยัของสัญญำเช่ำ
หรืออตัรำดอกเบ้ียกำรกูย้มืส่วนเพิ่มของบริษทัฯ หลงัจำกวนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล มูลค่ำตำมบญัชีของหน้ีสิน
ตำมสัญญำเช่ำจะเพิ่มขึ้นจำกดอกเบ้ียของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำและลดลงจำกกำรจ่ำยช ำระหน้ีสินตำม 
สัญญำ เ ช่ ำ  นอกจำก น้ี  มู ลค่ ำตำมบัญ ชีของห น้ี สินตำมสัญญำ เ ช่ ำจะถู กวัดมู ลค่ ำ ใหม่ เ ม่ื อ มี 
กำรเปล่ียนแปลงอำยุสัญญำเช่ำ กำรเปล่ียนแปลงกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำ หรือกำรเปล่ียนแปลงใน  
กำรประเมินสิทธิเลือกซ้ือสินทรัพยอ์ำ้งอิง 
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4.9 ผลประโยชน์ของพนักงำน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 บริษทัฯรับรู้เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสัและเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดรำยกำร 

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน 
 บริษทัฯและพนกังำนไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังำนจ่ำยสะสมและ

เงินท่ีบริษทัฯจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ำรองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจำกสินทรัพยข์อง
บริษทัฯ เงินท่ีบริษทัฯจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในปีท่ีเกิดรำยกำร 

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน 
 บริษทัฯมีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ำยให้แก่พนักงำนเม่ือออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน และตำม

โครงกำรผลตอบแทนพนกังำนอ่ืน ๆ ซ่ึงบริษทัฯถือวำ่เงินชดเชยดงักล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลงัออก
จำกงำนส ำหรับพนักงำน นอกจำกนั้น บริษทัฯจดัให้มีโครงกำรผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนักงำน 
ไดแ้ก่ โครงกำรเงินรำงวลักำรปฏิบติังำนครบก ำหนดระยะเวลำ 

 บริษทัฯค ำนวณหน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนและโครงกำรผลประโยชน์
ระยะยำวอ่ืนของพนักงำน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit Method) 
โดยผูเ้ช่ียวชำญอิสระไดท้ ำกำรประเมินภำระผกูพนัดงักล่ำวตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั  

 ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภยั (Actuarial gains and losses) 
ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนจะรับรู้ทนัทีในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์
ระยะยำวอ่ืนของพนกังำนจะรับรู้ทนัทีในก ำไรหรือขำดทุน 

 ตน้ทุนบริกำรในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจ ำนวนในก ำไรหรือขำดทุนทนัทีท่ีมีกำรแกไ้ขโครงกำรหรือลดขนำด
โครงกำร หรือเม่ือกิจกำรรับรู้ตน้ทุนกำรปรับโครงสร้ำงท่ีเก่ียวขอ้ง แลว้แต่เหตุกำรณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน 

4.10 ประมำณกำรหนีสิ้น 
 บริษัทฯจะบันทึกประมำณกำรหน้ีสินไว้ในบัญชีเม่ือภำระผูกพันซ่ึงเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต 

ไดเ้กิดขึ้นแลว้ และมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่วำ่บริษทัฯจะเสียทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปล้ือง
ภำระผกูพนันั้น และบริษทัฯสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผกูพนันั้นไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ  
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สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต ่า 
 สัญญำเช่ำท่ีมีอำยุสัญญำเช่ำ 12 เดือนหรือน้อยกว่ำนับตั้ งแต่วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล หรือสัญญำเช่ำ 
ซ่ึงสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ จะบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยสุัญญำเช่ำ 

4.6 รำยกำรธุรกจิกบับุคคลหรือกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 
 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกันกับบริษทัฯ หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมบริษทัฯ หรือ  

ถูกบริษทัฯควบคุมไม่วำ่จะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยู่ภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

 นอกจำกน้ีบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกันยงัหมำยรวมถึงบริษทัร่วม และบุคคลหรือกิจกำรท่ีมีสิทธิ 
ออกเสียงโดยทำงตรงหรือทำงออ้มซ่ึงท ำให้มีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหำรส ำคัญ 
กรรมกำรหรือพนกังำนของบริษทัฯท่ีมีอ ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ 

4.7 เงินตรำต่ำงประเทศ 
 บริษทัฯแสดงงบกำรเงินเป็นสกุลเงินบำทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ 

 รำยกำรท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปล่ียน  ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศได้แปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำ
แลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 

 ก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงในอตัรำแลกเปลี่ยนไดร้วมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

4.8 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่สินทรัพย์ทำงกำรเงิน 
 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯจะท ำกำรประเมินกำรด้อยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 

สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ หรือสินทรัพย์ท่ีไม่มีตัวตนของบริษัทฯหำกมีข้อบ่งช้ีว่ำสินทรัพย์ดังกล่ำวอำจ 
ด้อยค่ำ บริษัทฯรับรู้ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ เม่ือมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่ำ  
ต ่ำกวำ่มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนหมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมหกัตน้ทุนใน
กำรขำยของสินทรัพยห์รือมูลค่ำจำกกำรใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่รำคำใดจะสูงกวำ่  

 บริษทัฯจะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน  
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4.9 ผลประโยชน์ของพนักงำน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 บริษทัฯรับรู้เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสัและเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดรำยกำร 

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน 
 บริษทัฯและพนกังำนไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังำนจ่ำยสะสมและ

เงินท่ีบริษทัฯจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ำรองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจำกสินทรัพยข์อง
บริษทัฯ เงินท่ีบริษทัฯจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในปีท่ีเกิดรำยกำร 

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน 
 บริษทัฯมีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ำยให้แก่พนักงำนเม่ือออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน และตำม

โครงกำรผลตอบแทนพนกังำนอ่ืน ๆ ซ่ึงบริษทัฯถือวำ่เงินชดเชยดงักล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลงัออก
จำกงำนส ำหรับพนักงำน นอกจำกนั้น บริษทัฯจดัให้มีโครงกำรผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนักงำน 
ไดแ้ก่ โครงกำรเงินรำงวลักำรปฏิบติังำนครบก ำหนดระยะเวลำ 

 บริษทัฯค ำนวณหน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนและโครงกำรผลประโยชน์
ระยะยำวอ่ืนของพนักงำน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit Method) 
โดยผูเ้ช่ียวชำญอิสระไดท้ ำกำรประเมินภำระผกูพนัดงักล่ำวตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั  

 ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) 
ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนจะรับรู้ทนัทีในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์
ระยะยำวอ่ืนของพนกังำนจะรับรู้ทนัทีในก ำไรหรือขำดทุน 

 ตน้ทุนบริกำรในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจ ำนวนในก ำไรหรือขำดทุนทนัทีท่ีมีกำรแกไ้ขโครงกำรหรือลดขนำด
โครงกำร หรือเม่ือกิจกำรรับรู้ตน้ทุนกำรปรับโครงสร้ำงท่ีเก่ียวขอ้ง แลว้แต่เหตุกำรณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน 

4.10 ประมำณกำรหนีสิ้น 
 บริษัทฯจะบันทึกประมำณกำรหน้ีสินไว้ในบัญชีเม่ือภำระผูกพันซ่ึงเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต 

ไดเ้กิดขึ้นแลว้ และมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่วำ่บริษทัฯจะเสียทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปล้ือง
ภำระผกูพนันั้น และบริษทัฯสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผกูพนันั้นไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ  
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4.11 ภำษีเงินได้ 

 ภำษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

 ภำษีเงินได้ปัจจุบัน 
 บริษทัฯบนัทึกภำษีเงินไดปั้จจุบนัตำมจ ำนวนท่ีคำดวำ่จะจ่ำยใหก้บัหน่วยงำนจดัเก็บภำษีของรัฐ โดยค ำนวณ

จำกก ำไรทำงภำษีตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร 

 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
 บริษทัฯบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวระหว่ำงรำคำตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละ

หน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนกบัฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใช้อตัรำ
ภำษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 

 บริษทัฯรับรู้หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีตอ้งเสียภำษีทุกรำยกำร แต่รับรู้
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้ักภำษี รวมทั้งผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงั
ไม่ไดใ้ชใ้นจ ำนวนเท่ำท่ีมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีบริษทัฯจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใช้
ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 บริษทัฯจะทบทวนมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน
และจะท ำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำวหำกมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำบริษทัฯจะไม่มีก ำไรทำง
ภำษีเพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใชป้ระโยชน์ 

 บริษทัฯจะบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหำกภำษีท่ีเกิดขึ้นเก่ียวขอ้งกบั
รำยกำรท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 

4.12 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
บริษทัฯรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยท์ำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรม และบวกดว้ยตน้ทุนกำรท ำ
รำยกำรเฉพำะในกรณีท่ีเป็นสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน 
อย่ำงไรก็ตำม ส ำหรับลูกหน้ีกำรคำ้ท่ีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบักำรจดัหำเงินท่ีมีนยัส ำคญั บริษทัฯจะรับรู้
สินทรัพยท์ำงกำรเงินดงักล่ำวดว้ยรำคำของรำยกำร ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นนโยบำยกำรบญัชีเร่ืองกำรรับรู้รำยได ้

กำรจัดประเภทรำยกำรและกำรวัดมูลค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 
บริษทัฯจัดประเภทสินทรัพยท์ำงกำรเงิน ณ วนัที่รับรู้รำยกำรเร่ิมแรก เป็นสินทรัพยท์ำงกำรเงินที่ 
วดัมูลค่ำในภำยหลงัด ้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย สินทรัพยท์ำงกำรเงินที่วดัมูลค่ำในภำยหลงั ด้วย 
มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และสินทรัพยท์ำงกำรเงินที่วดัมูลค่ำในภำยหล ัง ด้วย 
มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน โดยพิจำรณำจำกแผนธุรกิจของกิจกำรในกำรจัดกำรสินทรัพย์ 
ทำงกำรเงิน และลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน 
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สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย  
บริษทัฯวดัมูลค่ำสินทรัพยท์ำงกำรเงินดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย เม่ือบริษทัฯถือครองสินทรัพยท์ำงกำรเงินนั้น
เพื่อรับกระแสเงินสดตำมสัญญำ  และเ ง่ือนไขตำมสัญญำของสินทรัพย์ทำงกำรเ งินก่อให้ เ กิด 
กระแสเงินสดท่ีเป็นกำรรับช ำระเพียงเงินต้นและดอกเบ้ียจำกยอดคงเหลือของเงินต้นในวนัท่ีระบุไว้
เท่ำนั้น  

สินทรัพย์ทำงกำรเงินดังกล่ำววดัมูลค่ำในภำยหลังโดยใช้วิธีดอกเบ้ียท่ีแท้จริงและต้องมีกำรประเมิน 
กำรดอ้ยค่ำ ทั้งน้ี ผลก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดขึ้นจำกกำรตดัรำยกำร กำรเปล่ียนแปลง หรือกำรดอ้ยค่ำของ
สินทรัพยด์งักล่ำวจะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน จะแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
ดว้ยมูลค่ำยติุธรรม โดยรับรู้กำรเปล่ียนแปลงสุทธิของมูลค่ำยติุธรรมในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

ทั้งน้ี สินทรัพยท์ำงกำรเงินดังกล่ำว หมำยควำมรวมถึง ตรำสำรอนุพนัธ์ เงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ถือไว  ้
เพื่อคำ้ เงินลงทุนในตรำสำรทุนซ่ึงบริษทัฯไม่ได้เลือกจดัประเภทให้วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไร
ขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีมีกระแสเงินสดท่ีไม่ไดรั้บช ำระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ีย 

กำรจัดประเภทรำยกำรและกำรวัดมูลค่ำของหนีสิ้นทำงกำรเงิน 

ยกเวน้หน้ีสินตรำสำรอนุพนัธ์ บริษทัฯรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรกส ำหรับหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยุติธรรม
หักตน้ทุนกำรท ำรำยกำร และจดัประเภทหน้ีสินทำงกำรเงินเป็นหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำในภำยหลงั
ดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย โดยใชวิ้ธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ทั้งน้ี ผลก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดขึ้นจำกกำรตดัรำยกำร
หน้ีสินทำงกำรเงินและกำรตัดจ ำหน่ำยตำมวิธีดอกเบ้ียท่ีแท้จริงจะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน  
โดยกำรค ำนวณมูลค่ำรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยค ำนึงถึงค่ำธรรมเนียมหรือตน้ทุนท่ีถือเป็นส่วนหน่ึงของอัตรำ
ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงนั้นดว้ย ทั้งน้ี ค่ำตดัจ ำหน่ำยตำมวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนทำง
กำรเงินในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 
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กำรตัดรำยกำรของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินจะถูกตดัรำยกำรออกจำกบญัชี เม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้นได้
ส้ินสุดลง หรือไดมี้กำรโอนสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้น รวมถึงไดมี้กำรโอนควำมเส่ียง
และผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น หรือมีกำรโอนกำรควบคุมในสินทรัพยน์ั้น 

บริษัทฯตัดรำยกำรหน้ีสินทำงกำรเงินก็ต่อเม่ือได้มีกำรปฏิบัติตำมภำระผูกพันของหน้ีสินนั้นแล้ว มี 
กำรยกเลิกภำระผกูพนันั้น หรือมีกำรส้ินสุดลงของภำระผกูพนันั้น ในกรณีท่ีมีกำรเปล่ียนหน้ีสินทำงกำรเงิน 
ท่ีมีอยู่ให้เป็นหน้ีสินใหม่จำกผูใ้ห้กู้รำยเดียวกันซ่ึงมีข้อก ำหนดท่ีแตกต่ำงกันอย่ำงมำก หรือมีกำรแก้ไข
ขอ้ก ำหนดของหน้ีสินท่ีมีอยู่อย่ำงเป็นสำระส ำคญั จะถือว่ำเป็นกำรตดัรำยกำรหน้ีสินเดิมและรับรู้หน้ีสิน
ใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่ำงของมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำวในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน  

กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 
บริษัทฯรับรู้ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้ นของตรำสำรหน้ีทั้ งหมดท่ีไม่ได้วดัมูลค่ำ 
ดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นค ำนวณจำกผลต่ำงของ
กระแสเงินสดท่ีจะครบก ำหนดช ำระตำมสัญญำกบักระแสเงินสดทั้งหมดท่ีบริษทัฯคำดว่ำจะได้รับช ำระ 
และคิดลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงโดยประมำณของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน ณ วนัท่ีไดม้ำ 

บริษทัฯใช้วิธีกำรอย่ำงง่ำยในกำรค ำนวณผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นส ำหรับลูกหน้ีกำรค้ำ 
ดังนั้น ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯจึงไม่มีกำรติดตำมกำรเปล่ียนแปลงของควำมเส่ียงทำง 
ดำ้นเครดิต แต่จะรับรู้ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดขึ้นตลอดอำยขุองลูกหน้ีกำรคำ้  

กำรค ำนวณผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นขำ้งตน้ อำ้งอิงจำกขอ้มูลผลขำดทุนด้ำนเครดิตจำก
ประสบกำรณ์ในอดีต ปรับปรุงดว้ยขอ้มูลกำรคำดกำรณ์ไปในอนำคตเก่ียวกบัลูกหน้ีนั้นและสภำพแวดลอ้ม
ทำงดำ้นเศรษฐกิจ  

สินทรัพยท์ำงกำรเงินจะถูกตดัจ ำหน่ำยออกจำกบญัชี เม่ือกิจกำรคำดว่ำจะไม่ไดรั้บคืนกระแสเงินสดตำม
สัญญำอีกต่อไป  

 กำรหักกลบของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินจะน ำมำหักกลบกนั และแสดงดว้ยยอดสุทธิในงบแสดงฐำนะ
กำรเงิน ก็ต่อเม่ือกิจกำรมีสิทธิบงัคบัใชไ้ดต้ำมกฎหมำยอยูแ่ลว้ในกำรหกักลบจ ำนวนเงินท่ีรับรู้ และกิจกำรมี
ควำมตั้งใจท่ีจะช ำระดว้ยยอดสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละช ำระหน้ีสินพร้อมกนั 
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4.13 ตรำสำรอนุพนัธ์ 
บริษทัฯใช้ตรำสำรอนุพนัธ์ ไดแ้ก่ สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ เพื่อป้องกนัควำมเส่ียงจำก
ควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปล่ียน 

บริษทัฯรับรู้มูลค่ำเร่ิมแรกของตรำสำรอนุพันธ์ด้วยมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัท่ีท ำสัญญำ และวดัมูลค่ำใน
ภำยหลงัดว้ยมูลค่ำยุติธรรม โดยรับรู้กำรเปล่ียนแปลงของมูลค่ำยุติธรรมในภำยหลงัในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุน ทั้งน้ี บริษทัฯแสดงตรำสำรอนุพนัธ์เป็นสินทรัพยท์ำงกำรเงินเม่ือมีมูลค่ำยุติธรรมมำกกวำ่ศูนย ์และ
แสดงเป็นหน้ีสินทำงกำรเงินเม่ือมีมูลค่ำยติุธรรมนอ้ยกวำ่ศูนย ์ 

บริษทัฯแสดงตรำสำรอนุพนัธ์ท่ีมีอำยุสัญญำคงเหลือมำกกว่ำ 12 เดือนและยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระภำยใน 
12 เดือน เป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน หรือหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน และแสดงตรำสำรอนุพนัธ์อ่ืนเป็น
สินทรัพยห์มุนเวียน หรือหน้ีสินหมุนเวียน 

4.14 กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม 
 มูลค่ำยติุธรรม หมำยถึง รำคำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บจำกกำรขำยสินทรัพยห์รือเป็นรำคำท่ีจะตอ้งจ่ำยเพื่อโอนหน้ีสิน

ใหผู้อ่ื้นโดยรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรท่ีเกิดขึ้นในสภำพปกติระหวำ่งผูซ้ื้อและผูข้ำย (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 ำดับชั้นของ
มูลค่ำยุติธรรมส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีมีกำรวดัมูลค่ำยุติธรรม
แบบเกิดขึ้นประจ ำ 
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5.3 กำรปรับลดสินค้ำคงเหลอืเป็นมูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับ 
 ในกำรประมำณกำรปรับลดสินค้ำคงเหลือเป็นมูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับ ฝ่ำยบริหำรได้ใช้ดุลยพินิจใน  

กำรประมำณมูลค่ำสุทธิท่ีคำดว่ำจะได้รับของสินค้ำคงเหลือ โดยจ ำนวนเงินท่ีคำดว่ำจะได้รับจำก  
สินคำ้คงเหลือพิจำรณำจำกกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำขำยท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัเหตุกำรณ์ท่ีเกิดขึ้นภำยหลงั 
วนัส้ินรอบระยะเวลำงำน และฝ่ำยบริหำรไดใ้ชดุ้ลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นจำก
สินคำ้ลำ้สมยัหรือเส่ือมสภำพ โดยค ำนึงถึงอำยขุองสินคำ้คงเหลือและสภำวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น 

5.4 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเส่ือมรำคำ 
 ในกำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องท ำกำรประมำณอำยุกำรให้

ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเม่ือเลิกใชง้ำนของอำคำรและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์
และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปล่ียนแปลงเกิดขึ้น 

 นอกจำกน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งสอบทำนกำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและ
บนัทึกขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น 
ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรคำดกำรณ์รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยในอนำคตซ่ึง
เก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

5.5 สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
 บริษทัฯจะรับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้ักภำษีและขำดทุนทำง

ภำษีท่ีไม่ได้ใช้เม่ือมีควำมเป็นไปได้ค่อนขำ้งแน่ว่ำบริษทัฯจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใช้
ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวและขำดทุนนั้น ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งประมำณกำรว่ำบริษทัฯ
ควรรับรู้จ ำนวนสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีเป็นจ ำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจ ำนวนก ำไรทำงภำษี
ท่ีคำดวำ่จะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ 

5.6 ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของ
พนักงำน 

 หน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนและตำมโครงกำรผลประโยชน์ 
ระยะยำวอ่ืนของพนักงำนประมำณขึ้นตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอำศยัขอ้สมมติฐำนต่ำง ๆ  
ในกำรประมำณกำรนั้ น เช่น อัตรำคิดลด อัตรำกำรขึ้ นเงินเดือนในอนำคต อัตรำมรณะและอัตรำ 
กำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน เป็นตน้ 
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5. กำรใช้ดุลยพนิิจและประมำณกำรทำงบัญชีท่ีส ำคัญ 
 ในกำรจัดท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและ 

กำรประมำณกำรในเร่ืองท่ีมีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรดังกล่ำวน้ี 
ส่งผลกระทบต่อจ ำนวนเงินท่ีแสดงในงบกำรเงินและต่อข้อมูลท่ีแสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ีประมำณกำรไว ้กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรท่ีส ำคญัมี
ดงัน้ี 

5.1 สัญญำเช่ำ 

การก าหนดอายุสัญญาเช่าท่ีมีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า  
ในกำรก ำหนดอำยุสัญญำเช่ำ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินว่ำบริษทัฯมีควำมแน่นอน
อย่ำงสมเหตุสมผลหรือไม่ท่ีจะใช้สิทธิเลือกในกำรขยำยอำยุสัญญำเช่ำหรือยกเลิกสัญญำเช่ำโดยค ำนึงถึง
ขอ้เทจ็จริงและสภำพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดท่ีท ำให้เกิดส่ิงจูงใจทำงเศรษฐกิจส ำหรับบริษทัฯในกำรใช้
หรือไม่ใชสิ้ทธิเลือกนั้น 

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

5.2 ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกดิขึน้ของลูกหนีก้ำรค้ำ 
ในกำรประมำณค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นของลูกหน้ีกำรคำ้ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้
ดุลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกลูกหน้ีแต่ละรำย โดยค ำนึงถึง
ประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต อำยขุองหน้ีท่ีคงคำ้งและสภำวะเศรษฐกิจท่ีคำดกำรณ์ไวข้องกลุ่มลูกคำ้ท่ีมี
ควำมเส่ียงดำ้นเครดิตท่ีคลำ้ยคลึงกนั เป็นตน้ ทั้งน้ี ขอ้มูลผลขำดทุนดำ้นเครดิตจำกประสบกำรณ์ในอดีต
และกำรคำดกำรณ์สภำวะเศรษฐกิจของบริษทัฯอำจไม่ไดบ้่งบอกถึงกำรผิดสัญญำของลูกคำ้ท่ีเกิดขึ้นจริงใน
อนำคต 

  

94 บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จํากัด (มหาชน)
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5.3 กำรปรับลดสินค้ำคงเหลอืเป็นมูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับ 
 ในกำรประมำณกำรปรับลดสินค้ำคงเหลือเป็นมูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับ ฝ่ำยบริหำรได้ใช้ดุลยพินิจใน  

กำรประมำณมูลค่ำสุทธิท่ีคำดว่ำจะได้รับของสินค้ำคงเหลือ โดยจ ำนวนเงินท่ีคำดว่ำจะได้รับจำก  
สินคำ้คงเหลือพิจำรณำจำกกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำขำยท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัเหตุกำรณ์ท่ีเกิดขึ้นภำยหลงั 
วนัส้ินรอบระยะเวลำงำน และฝ่ำยบริหำรไดใ้ชดุ้ลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นจำก
สินคำ้ลำ้สมยัหรือเส่ือมสภำพ โดยค ำนึงถึงอำยขุองสินคำ้คงเหลือและสภำวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น 

5.4 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเส่ือมรำคำ 
 ในกำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องท ำกำรประมำณอำยุกำรให้

ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเม่ือเลิกใชง้ำนของอำคำรและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์
และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปล่ียนแปลงเกิดขึ้น 

 นอกจำกน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งสอบทำนกำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและ
บนัทึกขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น 
ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรคำดกำรณ์รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยในอนำคตซ่ึง
เก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

5.5 สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
 บริษทัฯจะรับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้ักภำษีและขำดทุนทำง

ภำษีท่ีไม่ได้ใช้เม่ือมีควำมเป็นไปได้ค่อนขำ้งแน่ว่ำบริษทัฯจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใช้
ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวและขำดทุนนั้น ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งประมำณกำรว่ำบริษทัฯ
ควรรับรู้จ ำนวนสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีเป็นจ ำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจ ำนวนก ำไรทำงภำษี
ท่ีคำดวำ่จะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ 

5.6 ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของ
พนักงำน 

 หน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนและตำมโครงกำรผลประโยชน์ 
ระยะยำวอ่ืนของพนักงำนประมำณขึ้นตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอำศยัขอ้สมมติฐำนต่ำง ๆ  
ในกำรประมำณกำรนั้ น เช่น อัตรำคิดลด อัตรำกำรขึ้ นเงินเดือนในอนำคต อัตรำมรณะและอัตรำ 
กำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน เป็นตน้ 
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7. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
(หน่วย: พนับำท) 

 2564 2563 
เงินสด 20 20 
เงินฝำกธนำคำร 74,836 142,227 
รวมเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 74,856 142,247 

 เงินฝำกออมทรัพยมี์อตัรำดอกเบ้ียระหวำ่งร้อยละ 0.05 ถึง 0.125 ต่อปี 

8. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ้ืน่ 
(หน่วย: พนับำท) 

 2564 2563 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั   
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ   

ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 192,255 227,189 
คำ้งช ำระ   

ไม่เกิน 3 เดือน  44,993 71,200 
3 - 6 เดือน 265 11 
6 - 12 เดือน 522 2,246 
มำกกวำ่ 12 เดือน 15 2,462 

รวม 238,050 303,108 
หกั: ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดขึ้น (1,148) (6,990) 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 236,902 296,118 
ลูกหน้ีอ่ืน 905 650 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 237,807 296,768 

ระยะเวลำกำรใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคำ้โดยปกติมีระยะเวลำ 15 วนั ถึง 120 วนั  

กำรเปล่ียนแปลงของบญัชีค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นของลูกหน้ีกำรคำ้มีรำยละเอียด
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 2564 2563 
ยอดคงเหลือตน้ปี 6,990 6,555 
ส ำรองผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดขึ้น (โอนกลบั) (3,460) 435 
ตดัจ ำหน่ำย (2,382) - 
ยอดคงเหลือปลำยปี 1,148 6,990 
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6. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 
 ในระหว่ำงปี บริษทัฯมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักับบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกัน รำยกำรธุรกิจดงักล่ำว

เป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรคำ้และเกณฑ์ตำมท่ีตกลงกนัระหว่ำงบริษทัฯและบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้ง
กนัเหล่ำนั้นซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจ โดยสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 2564 2563 นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
รำยกำรธุรกิจกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั    

ซ้ือวตัถุดิบ 342 349 รำคำท่ีตกลงร่วมกนัซ่ึงอำ้งอิงตำมรำคำตลำด 
ซ้ืออะไหล่และวสัดุโรงงำน 5 9 รำคำท่ีตกลงร่วมกนัซ่ึงอำ้งอิงตำมรำคำตลำด 
ค่ำบริกำรจ่ำย 2 3 รำคำตำมสัญญำและรำคำท่ีตกลงร่วมกนั 

 ยอดคงคำ้งระหวำ่งบริษทัฯและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 มีรำยละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 2564 2563 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 12)   

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั)   
บริษทั ไทย เอม็เอม็เอ จ ำกดั 105,205 150,031 
บริษทั ไดอะโพลีอะคริเลต จ ำกดั  1,303 1,123 
บริษทั มิตซูบิชิ เคมีคอล (ประเทศไทย) จ ำกดั - 1,616 
Mitsubishi Chemical UK Limited - 937 
Lucite International (Shanghai) Trading Company Limited - 214 
Mitsubishi Chemical Methacrylates Singapore Pte. Ltd. 
   (เดิมช่ือ “Lucite International Singapore Pte. Ltd.”) - 5 

รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 106,508 153,926 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

ในระหวำ่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 บริษทัฯมีค่ำใชจ่้ำยผลประโยชน์พนกังำนท่ีใหแ้ก่
กรรมกำรและผูบ้ริหำรดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 2564 2563 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 20,540 17,213 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 2,402 1,841 
รวมค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 22,942 19,054 

96 บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จํากัด (มหาชน)
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7. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
(หน่วย: พนับำท) 

 2564 2563 
เงินสด 20 20 
เงินฝำกธนำคำร 74,836 142,227 
รวมเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 74,856 142,247 

 เงินฝำกออมทรัพยมี์อตัรำดอกเบ้ียระหวำ่งร้อยละ 0.05 ถึง 0.125 ต่อปี 

8. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ้ืน่ 
(หน่วย: พนับำท) 

 2564 2563 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั   
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ   

ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 192,255 227,189 
คำ้งช ำระ   

ไม่เกิน 3 เดือน  44,993 71,200 
3 - 6 เดือน 265 11 
6 - 12 เดือน 522 2,246 
มำกกวำ่ 12 เดือน 15 2,462 

รวม 238,050 303,108 
หกั: ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดขึ้น (1,148) (6,990) 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 236,902 296,118 
ลูกหน้ีอ่ืน 905 650 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 237,807 296,768 

ระยะเวลำกำรใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคำ้โดยปกติมีระยะเวลำ 15 วนั ถึง 120 วนั  

กำรเปล่ียนแปลงของบญัชีค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นของลูกหน้ีกำรคำ้มีรำยละเอียด
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 2564 2563 
ยอดคงเหลือตน้ปี 6,990 6,555 
ส ำรองผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดขึ้น (โอนกลบั) (3,460) 435 
ตดัจ ำหน่ำย (2,382) - 
ยอดคงเหลือปลำยปี 1,148 6,990 

97ONE REPORT 2564
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9. สินค้ำคงเหลอื 
(หน่วย: พนับำท) 

 
รำคำทุน 

รำยกำรปรับลดรำคำทุนให้
เป็นมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคำ้คงเหลือ - สุทธิ 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
สินคำ้ส ำเร็จรูป 30,075 45,379 (2,090) (3,074) 27,985 42,305 
วตัถุดิบ 38,833 45,606 (3,496) (3,520) 35,337 42,086 
อะไหล่และวสัดุโรงงำน 44,158 35,734 (3,117) (3,349) 41,041 32,385 
สินคำ้ระหวำ่งทำง 1,829 6,208 - - 1,829 6,208 
รวมสินคำ้คงเหลือ 114,895 132,927 (8,703) (9,943) 106,192 122,984 

ในระหวำ่งปีปัจจุบนั บริษทัฯมีกำรกลบัรำยกำรปรับลดมูลค่ำสินคำ้คงเหลือเป็นจ ำนวนประมำณ 1 ลำ้น
บำท (2563: จ ำนวนประมำณ 1 ลำ้นบำท) โดยน ำไปหกัจำกมูลค่ำของสินคำ้คงเหลือท่ีรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำย 
ในระหวำ่งปี 

10. สินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอืน่ - เงินฝำกประจ ำ 

(หน่วย: พนับำท) 
 2564 2563 

ตรำสำรหน้ีท่ีวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย   
เงินฝำกประจ ำ 31,318 31,178 
เงินฝำกประจ ำท่ีมีภำระค ้ำประกนั 6,684 6,684 
รวมสินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน 38,002 37,862 

เงินฝำกประจ ำ 12 เดือน มีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 0.375 ต่อปี 

นอกจำกน้ี บริษทัฯไดน้ ำเงินฝำกประจ ำดงักล่ำว จ ำนวนประมำณ 7 ลำ้นบำท ไปวำงไวก้บัธนำคำรเพื่อเป็น
ประกนักำรออกหนงัสือค ้ำประกนัท่ีออกโดยธนำคำรในนำมบริษทัฯ (2563: ประมำณ 7 ลำ้นบำท) 

11. ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
(หน่วย: พนับำท) 

 2564 2563 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี   
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 235,786 245,067 
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้(หมำยเหตุ 13)   
อำคำร 940 2,194 
ยำนพำหนะ 5,757 2,947 

รวม 242,483 250,208 
98 บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จํากัด (มหาชน)
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ข) หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 
 (หน่วย: พนับำท) 
 2564 2563 
จ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำ 5,451 4,098 
หกั: ดอกเบ้ียรอกำรตดัจ ำหน่ำย (638) (307) 
รวม 4,813 3,791 
หกั: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (1,924) (1,575) 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ - สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระ
ภำยในหน่ึงปี 2,889 2,216 

กำรเปล่ียนแปลงของบญัชีหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 มี
รำยละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 2564 2563 
ยอดคงเหลือตน้ปี 3,791 3,447 
เพิ่มขึ้น 3,190 2,160 
ดอกเบ้ียท่ีรับรู้ (491) (374) 
จ่ำยค่ำเช่ำ (1,677) (1,442) 
ยอดคงเหลือปลำยปี 4,813 3,791 

กำรวิเครำะห์กำรครบก ำหนดของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำเปิดเผยขอ้มูลอยูใ่นหมำยเหตุ 26.2 
ภำยใตห้วัขอ้ควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่อง 

ค) ค่ำใช้จ่ำยเกีย่วกบัสัญญำเช่ำท่ีรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 
  (หน่วย: พนับำท) 

 2564 2563 
ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ 1,856 1,596 
ดอกเบ้ียจ่ำยของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 160 118 

ง) อืน่ ๆ 
บริษทัฯมีกระแสเงินสดจ่ำยทั้งหมดของสัญญำเช่ำส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 จ ำนวน  
1.8 ลำ้นบำท (2563: 1.6 ลำ้นบำท) 
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 ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2564 บริษัทฯ  มีอำคำรและอุปกรณ์จ ำนวนหน่ึงซ่ึงตัดค่ำเส่ือมรำคำหมดแล้ว 
แต่ยงัใช้งำนอยู่ มูลค่ำตำมบญัชีก่อนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสมของสินทรัพยด์ังกล่ำวมีจ ำนวนเงินประมำณ 
446 ลำ้นบำท (2563: จ ำนวน 436 ลำ้นบำท) 

12. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ืน่ 
 (หน่วย: พนับำท) 
 2564 2563 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 6) 106,508 151,237 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 51,426 87,524 
เจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 6) - 2,689 
เจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 6,548 12,526 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 22,805 40,024 
รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 187,287 294,000 

13. สัญญำเช่ำ  
บริษทัฯท ำสัญญำเช่ำสินทรัพยเ์พื่อใชใ้นกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ โดยมีอำยสุัญญำระหวำ่ง 2 - 5 ปี  

ก) สินทรัพย์สิทธิกำรใช้  
รำยกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 และ 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 
เพิ่มขึ้น - 3,412 3,412 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี (1,254) (602) (1,856) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 940 5,757 6,697 

  

100 บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จํากัด (มหาชน)
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ข) หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 
 (หน่วย: พนับำท) 
 2564 2563 
จ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำ 5,451 4,098 
หกั: ดอกเบ้ียรอกำรตดัจ ำหน่ำย (638) (307) 
รวม 4,813 3,791 
หกั: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (1,924) (1,575) 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ - สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระ
ภำยในหน่ึงปี 2,889 2,216 

กำรเปล่ียนแปลงของบญัชีหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 มี
รำยละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 2564 2563 
ยอดคงเหลือตน้ปี 3,791 3,447 
เพิ่มขึ้น 3,190 2,160 
ดอกเบ้ียท่ีรับรู้ (491) (374) 
จ่ำยค่ำเช่ำ (1,677) (1,442) 
ยอดคงเหลือปลำยปี 4,813 3,791 

กำรวิเครำะห์กำรครบก ำหนดของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำเปิดเผยขอ้มูลอยูใ่นหมำยเหตุ 26.2 
ภำยใตห้วัขอ้ควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่อง 

ค) ค่ำใช้จ่ำยเกีย่วกบัสัญญำเช่ำท่ีรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 
  (หน่วย: พนับำท) 

 2564 2563 
ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ 1,856 1,596 
ดอกเบ้ียจ่ำยของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 160 118 

ง) อืน่ ๆ 
บริษทัฯมีกระแสเงินสดจ่ำยทั้งหมดของสัญญำเช่ำส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 จ ำนวน  
1.8 ลำ้นบำท (2563: 1.6 ลำ้นบำท) 
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 บริษทัฯคำดวำ่จะจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนภำยใน 1 ปีขำ้งหนำ้ เป็นจ ำนวนประมำณ 0.2 
ลำ้นบำท (2563: จ ำนวน 0.6 ลำ้นบำท) 

 ณ 31 ธันวำคม 2564 ระยะเวลำเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักในกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนของ
บริษทัฯประมำณ 11 ปี (2563: 9 ปี) 

 สมมติฐำนท่ีส ำคญัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 

 2564 2563 
อตัรำคิดลด 1.7% 1.1% 
อตัรำกำรขึ้นเงินเดือน  3.0% 4.0% 
อตัรำกำรเปลี่ยนแปลงในจ ำนวนพนกังำน 0% - 29.0% 0% - 27.0% 

 ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนท่ีส ำคญัต่อมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยำว
ของพนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 2564 
 โครงกำรเงินชดเชยพนกังำน 

เม่ือออกจำกงำน 
โครงกำรเงินรำงวลักำรปฏิบติังำน  

ครบก ำหนดระยะเวลำ 
 เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1% เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1% 
อตัรำคิดลด (2.9) 3.3 (0.1) 0.1 
อตัรำกำรขึ้นเงินเดือน  3.3 (3.0) - - 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน (3.1) 1.9 (0.1) 0.1 

 
(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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 บริษทัฯคำดวำ่จะจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนภำยใน 1 ปีขำ้งหนำ้ เป็นจ ำนวนประมำณ 0.2 
ลำ้นบำท (2563: จ ำนวน 0.6 ลำ้นบำท) 

 ณ 31 ธันวำคม 2564 ระยะเวลำเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักในกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนของ
บริษทัฯประมำณ 11 ปี (2563: 9 ปี) 

 สมมติฐำนท่ีส ำคญัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 

 2564 2563 
อตัรำคิดลด 1.7% 1.1% 
อตัรำกำรขึ้นเงินเดือน  3.0% 4.0% 
อตัรำกำรเปลี่ยนแปลงในจ ำนวนพนกังำน 0% - 29.0% 0% - 27.0% 

 ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนท่ีส ำคญัต่อมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยำว
ของพนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 2564 
 โครงกำรเงินชดเชยพนกังำน 

เม่ือออกจำกงำน 
โครงกำรเงินรำงวลักำรปฏิบติังำน  

ครบก ำหนดระยะเวลำ 
 เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1% เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1% 
อตัรำคิดลด (2.9) 3.3 (0.1) 0.1 
อตัรำกำรขึ้นเงินเดือน  3.3 (3.0) - - 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน (3.1) 1.9 (0.1) 0.1 

 
(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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15. วงเงินสินเช่ือที่ยังมิได้เบิกใช้ 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 วงเงินสินเช่ือท่ีบริษทัฯไดรั้บจำกสถำบนักำรเงินซ่ึงยงัมิไดเ้บิกใช้มีจ ำนวนเงิน

ประมำณ 343 ลำ้นบำท (2563: จ ำนวน 338 ลำ้นบำท) 

16. 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 

17. รำยได้อืน่ 
(หน่วย: พนับำท) 

 2564 2563 
รำยไดจ้ำกกำรขำยเศษซำก 4,575 3,326 
ก ำไรสุทธิจำกอตัรำแลกเปลี่ยน 6,866 - 
อ่ืน ๆ 4,071 2,485 
รวม 15,512 5,811 

18. ค่ำใช้จ่ำยอืน่ 
(หน่วย: พนับำท) 

 2564 2563 
ขำดทุนสุทธิจำกสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ - 237 
ขำดทุนสุทธิจำกอตัรำแลกเปลี่ยน - 3,605 
รวม - 3,842 

  

104 บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จํากัด (มหาชน)
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19. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 
 รำยกำรค่ำใชจ่้ำยแบ่งตำมลกัษณะประกอบดว้ยรำยกำรค่ำใชจ่้ำยท่ีส ำคญัดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 2564 2563 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 600,218 567,517 
เงินเดือน ค่ำแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังำน 119,376 132,458 
ค่ำน ้ำมนัเช้ือเพลิงและสำธำรณูปโภค 51,783 52,460 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขนส่ง 39,922 33,985 
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 22,189 22,745 
ค่ำซ่อมแซมและรำยจ่ำยซ่อมบ ำรุง 10,050 10,476 
กำรเปล่ียนแปลงในสินคำ้ส ำเร็จรูป 15,304 (15,057) 

20. ภำษีเงินได้ 
 ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 2564 2563 
ภำษีเงินได้ปัจจุบัน   
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับปี 2,984 17,281 
รำยกำรปรับปรุงค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน (476)  - 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี   
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชัว่ครำว 
   และกำรกลบัรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำว 1,867 (2,317) 
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในก ำไรหรือขำดทุน 4,375 14,964 

จ ำนวนภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 2564 2563 
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลก ำไร (ขำดทุน) จำก 

กำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 1,175 (249) 
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รำยกำรกระทบยอดระหวำ่งก ำไรทำงบญัชีกบัค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดมี้ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 2564 2563 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 22,589 72,877 
   
อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัรำภำษี 4,518 14,575 
รำยกำรปรับปรุงค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน (476) - 
ผลกระทบทำงภำษีส ำหรับ:   

ค่ำใชจ่้ำยตอ้งหำ้ม 524 657 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พิ่มขึ้น (191) (268) 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในก ำไรหรือขำดทุน 4,375 14,964 

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ณ วนัท่ี         
31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 2564 2563 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี   
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 7,547 8,635 
รำยกำรปรับลดรำคำทุนของสินคำ้คงเหลือ 

ใหเ้ป็นมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ 1,741 1,988 
ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดขึ้น  230 1,398 
ประมำณกำรค่ำใชจ่้ำย - 1,470 
ขำดทุนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงจำกกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยติุธรรม

ของสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ 21 47 
สัญญำเช่ำ 20 31 

รวมสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 9,559 13,569 
หนีสิ้นภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี   

ผลแตกต่ำงจำกกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำทำงบญัชีและภำษี (3,810) (4,778) 
รวมหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (3,810) (4,778) 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ 5,749 8,791 

106 บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จํากัด (มหาชน)
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21. ก ำไรต่อหุ้น 
 ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยหำรก ำไรส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก ำไรขำดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของหุน้สำมญัท่ีออกอยูใ่นระหวำ่งปี 

22. 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 ผูมี้อ ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯคือ คณะกรรมกำรของบริษทัฯ 

ขอ้มูลเก่ียวกบัเขตภูมิศำสตร์ 

 รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำรก ำหนดขึ้นตำมสถำนท่ีตั้งของลูกคำ้ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 
2563 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 2564 2563 

ประเทศไทย 527 509 
ต่ำงประเทศ 367 422 
รวมรำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร 894 931 

 ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคำ้รำยใหญ่ 

 ในปี 2564 บริษทัฯไม่มีรำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยใดท่ีมีมูลค่ำเท่ำกบัหรือมำกกวำ่ร้อยละ 10 ของรำยไดข้องกิจกำร 
(2563: บริษทัมีรำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยใหญ่จ ำนวนหน่ึงรำย เป็นจ ำนวนเงินประมำณ 161 ลำ้นบำท) 

23. 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 2564 
บริษทัฯรับรู้เงินสมทบดงักล่ำวเป็นค่ำใชจ่้ำยจ ำนวน 5 ลำ้นบำท (2563: จ ำนวน 4 ลำ้นบำท) 
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24. เงินปันผล 
เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่ำย เงินปันผลจ่ำยต่อหุ้น 

  (ลำ้นบำท) (บำทต่อหุน้) 
เงินปันผลระหวำ่งกำล
ประกำศจำกก ำไรสะสม            
ซ่ึงยงัไม่ไดจ้ดัสรร 

ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ 
เม่ือวนัท่ี 2 เมษำยน 2563 

54.7 0.45 
รวมเงินปันผลส ำหรับปี 2563 54.7 0.45 
    
เงินปันผลประจ ำปี 2563 ท่ีประชุมใหญ่สำมญัผูถื้อหุน้            

เม่ือวนัท่ี 22 เมษำยน 2564 54.7 0.45 
รวมเงินปันผลส ำหรับปี 2564 54.7 0.45 

25. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอำจเกดิขึน้ 
25.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 บริษทัฯมีภำระผูกพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทุนอนัเก่ียวเน่ืองกบักำรปรับปรุงอำคำรและ  

กำรซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์เป็นจ ำนวน 4 ลำ้นบำท (2563: 8 ลำ้นบำท) 

25.2 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำบริกำร 
 บริษทัฯไดเ้ขำ้ท ำสัญญำจำ้งบริกำรต่ำง ๆ อำยุของสัญญำมีระยะเวลำตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี ซ่ึงณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

2564 บริษัทฯมีจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีต้องจ่ำยในอนำคตทั้ งส้ินภำยใต้สัญญำบริกำรจ ำนวน 2 ล้ำนบำท 
(2563: 2 ลำ้นบำท) 

25.3 กำรค ำ้ประกนั 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 บริษทัฯมีหนังสือค ้ำประกันซ่ึงออกโดยธนำคำรในนำมบริษทัฯเหลืออยู่เป็น

จ ำนวน 7 ลำ้นบำท (2563: จ ำนวน 7 ลำ้นบำท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภำระผกูพนัทำงปฏิบติับำงประกำรตำมปกติ
ธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงประกอบดว้ย หนงัสือค ้ำประกนัเพื่อค ้ำประกนักำรใชไ้ฟฟ้ำและอ่ืน ๆ 

26. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
26.1  ตรำสำรอนุพนัธ์ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 บริษทัฯมีหน้ีสินตรำสำรอนุพนัธ์ท่ีไม่ไดก้  ำหนดให้เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกัน

ควำมเส่ียง ได้แก่ สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ โดยมีมูลค่ำยุติธรรมอยู่ท่ี 0.1 ล้ำนบำท  
ซ่ึงวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมโดยใชข้อ้มูลระดบั 2 ตำมล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรม (2563: 0.2 ลำ้นบำท) 
ทั้งน้ี บริษทัฯแสดงหน้ีสินตรำสำรอนุพนัธ์ดงักล่ำวไวภ้ำยใตห้น้ีสินหมุนเวียนอ่ืนในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน  
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 ตรำสำรอนุพนัธ์ท่ีไม่ได้ก ำหนดให้เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกนัควำมเส่ียง 
 บริษทัฯใชส้ัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้เพื่อบริหำรควำมเส่ียงในกำรท ำธุรกรรมบำงส่วน  โดย

เขำ้ท ำสัญญำดงักล่ำวในช่วงเวลำท่ีสอดคลอ้งกบัควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศของ
รำยกำรอำ้งอิงซ่ึงมีอำยสุัญญำโดยทัว่ไปตั้งแต่ 1 เดือนถึง 6 เดือน 

26.2 วัตถุประสงค์และนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน  
 เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีส ำคญัของบริษทัฯ ประกอบด้วย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด และลูกหน้ี

กำรค้ำ บริษัทฯมีควำมเส่ียงทำงกำรเงินท่ีเก่ียวข้องกับเคร่ืองมือทำงกำรเงินดังกล่ำว และมีนโยบำย  
กำรบริหำรควำมเส่ียง ดงัน้ี 

 ควำมเส่ียงด้ำนเครดิต 
 บริษทัฯมีควำมเส่ียงดำ้นเครดิตท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีกำรคำ้ เงินฝำกกบัธนำคำรและสถำบนักำรเงิน และ

เคร่ืองมือทำงกำรเงินอ่ืน ๆ โดยจ ำนวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯอำจตอ้งสูญเสียจำกกำรให้สินเช่ือคือมูลค่ำตำม
บญัชีท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงิน  

ลูกหนีก้ำรค้ำ 
 บริษทัฯบริหำรควำมเส่ียงโดยใชน้โยบำยและขั้นตอนในกำรควบคุมกำรใหสิ้นเช่ืออยำ่งเหมำะสม จึงไม่คำดว่ำ

จะเกิดผลขำดทุนทำงกำรเงินท่ีมีสำระส ำคญั นอกจำกน้ี บริษทัฯมีกำรติดตำมยอดคงคำ้งของลูกหน้ีกำรคำ้
อย่ำงสม ่ำเสมอ และกำรจดัส่งสินคำ้ให้กบัลูกคำ้รำยใหญ่มกัจะมีกำรขอหนังสือรับรองด้ำนเครดิต (Letters 
of credit) หรือกำรประกันสินเช่ือแบบอ่ืน ๆ จำกธนำคำรและสถำบนักำรเงินอ่ืนท่ีมีช่ือเสียง นอกจำกน้ี 
กำรใหสิ้นเช่ือของบริษทัฯ เป็นกำรใหสิ้นเช่ือแบบไม่กระจุกตวัสูง เน่ืองจำกบริษทัฯมีฐำนลูกคำ้จ ำนวนมำก
และอยูห่ลำกหลำยกลุ่มอุตสำหกรรม 

บริษทัฯพิจำรณำกำรดอ้ยค่ำทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน อตัรำกำรตั้งส ำรองของผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ี
คำดว่ำจะเกิดขึ้นค ำนวณโดยพิจำรณำจำกอำยุหน้ีคงคำ้งนับจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ โดยบริษทัฯจดักลุ่ม
ลูกคำ้ตำมประเภทของลูกคำ้ ท่ีมีรูปแบบของควำมเส่ียงดำ้นเครดิตท่ีคลำ้ยคลึงกนั กำรค ำนวณผลขำดทุน
จำกกำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นค ำนึงถึงผลของควำมน่ำจะเป็นถ่วงน ้ ำหนกั มูลค่ำของเงินตำม
เวลำและขอ้มูลท่ีมีควำมสมเหตุสมผลและสำมำรถสนบัสนุนไดท่ี้มีอยู ่ณ วนัท่ีรำยงำนเก่ียวกบัเหตุกำรณ์ใน
อดีต สภำพกำรณ์ปัจจุบนัและกำรคำดกำรณ์สภำวะเศรษฐกิจในอนำคต โดยทัว่ไป บริษทัฯจะตดัจ ำหน่ำย
ลูกหน้ีกำรคำ้ออกจำกบญัชีหำกลูกหน้ีนั้นคำ้งช ำระเกินกว่ำหน่ึงปี และบริษทัฯไม่ไดมี้กำรด ำเนินกำรตำม
กฎหมำยกบัลูกหน้ีรำยดงักล่ำว 

  

108 บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จํากัด (มหาชน)
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กฎหมำยกบัลูกหน้ีรำยดงักล่ำว 
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การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียน 

 ตำรำงต่อไปน้ีแสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อก ำไรก่อนภำษีของบริษทัฯจำกกำรเปล่ียนแปลงท่ีอำจเกิดขึ้น
อย่ำงสมเหตุสมผลของอตัรำแลกเปล่ียนสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกำ โดยก ำหนดให้ตวัแปรอ่ืนทั้งหมด
คงท่ี ทั้งน้ี ผลกระทบต่อก ำไรก่อนภำษีน้ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงของมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์และ
หน้ีสินท่ีเป็นตวัเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 2564 2563 

สกุลเงิน ผลกระทบต่อก ำไรก่อนภำษี ผลกระทบต่อก ำไรก่อนภำษี 
 เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1% เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1% 

เหรียญสหรัฐอเมริกำ 0.6 (0.6) 1.5 (1.5) 

ทั้งน้ี บริษทัฯไม่มีควำมเส่ียงอย่ำงเป็นสำระส ำคญัจำกกำรเปล่ียนแปลงของสกุลเงินตรำต่ำงประเทศสกุลเงินอ่ืน 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 
บริษทัฯมีควำมเส่ียงจำกอัตรำดอกเบ้ียท่ีส ำคัญอันเก่ียวเน่ืองกับเงินฝำกธนำคำร สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ทำงกำรเงินส่วนใหญ่มีอตัรำดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลงตำมอตัรำตลำด หรือมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบั
อตัรำตลำดในปัจจุบนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 สินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีส ำคญัสำมำรถจดัตำม
ประเภทอตัรำดอกเบ้ีย และส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีสำมำรถแยกตำม
วนัท่ีครบก ำหนด หรือวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ (หำกวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ถึง
ก่อน) ไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 2564 

 

อตัรำดอกเบ้ีย
คงท่ี 

ภำยใน 1 ปี 

อตัรำดอกเบ้ีย
ปรับขึ้นลง 

ตำมรำคำตลำด 
ไม่มี 

อตัรำดอกเบ้ีย รวม 
อตัรำดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง 

     (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน      
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - 75 - 75 0.05 - 0.125 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอื่น - - 238 238 - 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น 38 - - 38 0.375 
 38 75 238 351  
หนีสิ้นทำงกำรเงิน      
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอื่น - - 187 187 - 
 - - 187 187  
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 เคร่ืองมือทางการเงินและเงินฝากธนาคาร 

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

 บริษทัฯมีควำมเส่ียงด้ำนเครดิตของตรำสำรหน้ีและตรำสำรอนุพนัธ์ไม่สูงมำกนักเน่ืองจำกคู่สัญญำเป็น
ธนำคำรท่ีมีอันดับควำมน่ำเช่ือถือด้ำนเครดิตท่ีอยู่ในระดับสูงซ่ึงประเมินโดยสถำบันจัดอันดับควำม
น่ำเช่ือถือดำ้นเครดิตระหวำ่งประเทศ  

 ควำมเส่ียงด้ำนตลำด 
 บริษทัฯมีควำมเส่ียงด้ำนตลำด คือ ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนซ่ึงบริษทัฯได้เขำ้ท ำตรำสำรอนุพนัธ์ 

เพื่อบริหำรควำมเส่ียงดงักล่ำว ไดแ้ก่ สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ เพื่อป้องกนัควำมเส่ียงจำก
อตัรำแลกเปล่ียนท่ีเกิดขึ้นจำกกำรส่งออกสินคำ้ 

 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
 บริษทัฯมีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองจำกกำรขำยสินคำ้เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ 

โดยบริษทัฯบริหำรควำมเส่ียงส่วนใหญ่โดยกำรเขำ้ท ำสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ ซ่ึงสัญญำ
โดยส่วนใหญ่มีอำยไุม่เกินหน่ึงปี 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 บริษทัฯมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีเป็นสกุล
เงินตรำต่ำงประเทศ ดงัน้ี 

สกุลเงิน สินทรัพยท์ำงกำรเงิน  หน้ีสินทำงกำรเงิน อตัรำแลกเปล่ียนเฉล่ีย                             
 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
 (ลำ้น) (ลำ้น) (ลำ้น) (ลำ้น) (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกำ 2.2 6.0 0.3 0.9 33.4199 30.0371 
เหรียญออสเตรเลีย 1.0 0.7 0.1 - 24.2627 22.9118 
เยน - - 7.5 16.6 0.2906 0.2907 
ยโูร - - - 0.2 37.8948 36.8764 
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การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียน 

 ตำรำงต่อไปน้ีแสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อก ำไรก่อนภำษีของบริษทัฯจำกกำรเปล่ียนแปลงท่ีอำจเกิดขึ้น
อย่ำงสมเหตุสมผลของอตัรำแลกเปล่ียนสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกำ โดยก ำหนดให้ตวัแปรอ่ืนทั้งหมด
คงท่ี ทั้งน้ี ผลกระทบต่อก ำไรก่อนภำษีน้ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงของมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์และ
หน้ีสินท่ีเป็นตวัเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 2564 2563 

สกุลเงิน ผลกระทบต่อก ำไรก่อนภำษี ผลกระทบต่อก ำไรก่อนภำษี 
 เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1% เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1% 

เหรียญสหรัฐอเมริกำ 0.6 (0.6) 1.5 (1.5) 

ทั้งน้ี บริษทัฯไม่มีควำมเส่ียงอย่ำงเป็นสำระส ำคญัจำกกำรเปล่ียนแปลงของสกุลเงินตรำต่ำงประเทศสกุลเงินอ่ืน 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 
บริษทัฯมีควำมเส่ียงจำกอัตรำดอกเบ้ียท่ีส ำคัญอันเก่ียวเน่ืองกับเงินฝำกธนำคำร สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ทำงกำรเงินส่วนใหญ่มีอตัรำดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลงตำมอตัรำตลำด หรือมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบั
อตัรำตลำดในปัจจุบนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 สินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีส ำคญัสำมำรถจดัตำม
ประเภทอตัรำดอกเบ้ีย และส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีสำมำรถแยกตำม
วนัท่ีครบก ำหนด หรือวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ (หำกวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ถึง
ก่อน) ไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 2564 

 

อตัรำดอกเบ้ีย
คงท่ี 

ภำยใน 1 ปี 

อตัรำดอกเบ้ีย
ปรับขึ้นลง 

ตำมรำคำตลำด 
ไม่มี 

อตัรำดอกเบ้ีย รวม 
อตัรำดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง 

     (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน      
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - 75 - 75 0.05 - 0.125 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอื่น - - 238 238 - 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น 38 - - 38 0.375 
 38 75 238 351  
หนีสิ้นทำงกำรเงิน      
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอื่น - - 187 187 - 
 - - 187 187  
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 (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 - 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น 38 - - 38 0.375 
 38 142 297 477  
หนีสิ้นทำงกำรเงิน      
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอื่น - - 294 294 - 
 - - 294 294  

บริษทัฯมีเพียงเงินฝำกธนำคำรท่ีจะได้รับผลกระทบจำกควำมเส่ียงดำ้นอตัรำดอกเบ้ีย ซ่ึงอตัรำดอกเบ้ีย 
เงินฝำกธนำคำรนั้นค่อนข้ำงต ่ำ และเป็นอัตรำดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลงตำมอัตรำตลำดหรือมีอัตรำคงท่ี
ใกลเ้คียงกับอตัรำตลำดในปัจจุบนั ดังนั้นบริษทัฯเช่ือว่ำผลกระทบควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียน้ีไม่มี
สำระส ำคญั 

ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง 
บริษทัฯมีกำรติดตำมควำมเส่ียงจำกกำรขำดสภำพคล่องโดยกำรใช้เงินเบิกเกินบญัชีและสัญญำเช่ำ ทั้งน้ี  
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 บริษัทฯมีหน้ีสินประมำณร้อยละ 83 ท่ีจะครบก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 
เม่ือเทียบกบัมูลค่ำตำมบญัชีทั้งหมดของหน้ีสินดงักล่ำวท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงิน (2563: ร้อยละ 87) บริษทัฯ
ได้ประเมินกำรกระจุกตัวของควำมเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับกำรกู้ยืมเงินเพื่อน ำไปช ำระหน้ีสินเดิมและได ้
ข้อสรุปว่ำควำมเส่ียงดังกล่ำวอยู่ในระดับต ่ำ บริษทัฯมีควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงแหล่งของเงินทุนท่ี
หลำกหลำยอยำ่งเพียงพอ 
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รำยละเอียดกำรครบก ำหนดช ำระของหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีไม่ใช่ตรำสำรอนุพนัธ์ของบริษทัฯ ณ วนัท่ี                 
31 ธันวำคม 2564 และ 2563 ซ่ึงพิจำรณำจำกกระแสเงินสดตำมสัญญำท่ียงัไม่คิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบัน 
สำมำรถแสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 
รำยกำรท่ีไม่ใช่ตรำสำรอนุพันธ์    
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 187 - 187 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 2 3 5 
รวมรำยกำรท่ีไม่ใช่ตรำสำรอนุพนัธ์ 189 3 192 

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

26.3 มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
เน่ืองจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯจดัอยู่ในประเภทระยะสั้ น เงินฝำกสถำบนักำรเงิน 
มีอัตรำดอกเบ้ียใกล้เคียงกับอัตรำดอกเบ้ียในตลำด บริษทัฯจึงประมำณมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือ 
ทำงกำรเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่ำตำมบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

27. กำรบริหำรจัดกำรทุน 
วตัถุประสงค์ในกำรบริหำรจดักำรทุนท่ีส ำคญัของบริษทัฯคือกำรจดัให้มีซ่ึงโครงสร้ำงทุนท่ีเหมำะสม  
เพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯและเสริมสร้ำงมูลค่ำกำรถือหุ้นให้กับผูถื้อหุ้น  โดย ณ วนัท่ี  
31 ธนัวำคม 2564 บริษทัฯมีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 0.49:1 (2563: 0.70:1 ) 

28. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน  
 เม่ือวนัท่ี 24 กุมภำพนัธ์ 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯไดมี้มติให้เสนอจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุน้

ในอตัรำหุน้ละ 0.45 บำท รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 54.7 ลำ้นบำท โดยบริษทัฯจะน ำเสนอต่อท่ีประชุมสำมญั 
ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯประจ ำปี 2565 เพื่อพิจำรณำอนุมติัต่อไป 

29. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 
 งบกำรเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมกำรบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 24 กุมภำพนัธ์ 2565 
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ส่วนที่ 4 
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ 

ผู้บริหาร ผู้มีอ�านาจควบคุม 

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุด 

ในสายงานบัญชีและการเงิน 

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

ให้รับผิดชอบโดยตรง 

ในการควบคุมดูแล 

การท�าบัญชี 

เลขานุการบริษัท 

และตัวแทนติดต่อประสานงาน 

กรณีเป็นบริษัทต่างประเทศ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
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คุณวุฒิการศึกษา

•  ปรัชญาดุษฏีบัณฑิตภาควิชาวิศวกรรมเคมี 
 มหาวิทยาลัย เคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร 
•  ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต 
 สาขาวิศวกรรมเคมี และกระบวนการ เกียรตินิยมอันดับ 1 
 มหาวิทยาลัยแคนเทอร์เบอรี ประเทศนิวซีแลนด์

การอบรมหลักสูตรกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย

• ไม่มี

คุณสมบัติทางวิชาชีพ

• ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ)

• ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร

• ไม่มี

ประสบการณ์ในการท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

• มกราคม 2565 รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี 
  บริษัท มิตซูบิชิ เคมีคอล เมทาคริเลต 
• เมษายน - ธนัวาคม 2564 ผู้อ�านวยการด้านเทคนิค 
  บริษัท มิตซูบิชิ เคมีคอล เมทาคริเลต 
• 2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
  บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ�ากัด (มหาชน) 
• 2559 - เมษายน 2564 ผู้จัดการบริหารงานทั่วไป 
  บริษัท ซาอุดิ เมทาคริเลต 
• 2558 - 2560 กรรมการบริหาร 
  บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ�ากัด (มหาชน) 
• 2556 - 2559 ผู้จัดการทั่วไป 
  บริษัท มิตซูบิชิ เคมีคอล เมทาคริเลต  
  สิงคโปร์ แอลทีดี

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

• ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น

• กรรมการ 
 บริษัท เอเชียติ๊ก อะคริลิค จ�ากัด

การด�ารงต�าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขนั หรอืเก่ียวเนือ่งกบัธรุกิจของบรษัิท

• ไม่มี

ดร. เบนจามิน เจมส์ แฮร์รีส

อายุ 56 ปี

ต�าแหน่ง
•  ประธำนกรรมกำร 

วันเข้ารับต�าแหน่ง
•  9 พฤศจิกำยน 2560

ประวัติคณะกรรมการ
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คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ 
 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
• ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบบัญชี  
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย

• Director Accreditation Program (DAP) 126/2016 
• Company Secretary Program (CSP) 811/2017

คุณสมบัติทางวิชาชีพ

• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ)

• 30,000 หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร

• ไม่มี

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 และ กรรมการอิสระ 
                            บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

• ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น

• กรรมการ 
 บริษัท เอเชียติ๊ก อะคริลิค จ�ากัด

การด�ารงต�าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขนั หรอืเก่ียวเนือ่งกบัธรุกิจของบรษัิท

• ไม่มี

นายรักชัย สกุลธีระ 

อายุ 61 ปี

ต�าแหน่ง
•  กรรมกำรบริหำร 

•  กรรมกำรผู้จัดกำร 

•  เลขำนุกำรบริษัท 

วันเข้ารับต�าแหน่ง
• 13 สิงหำคม 2558 กรรมกำรบริหำร

•   1 มกรำคม 2563 กรรมกำรผู้จัดกำร

•  11 พฤศจิกำยน 2559 เลขำนุกำรบริษัท

116 บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จํากัด (มหาชน)



คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยเซไก โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

การอบรมหลักสูตรกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย

• ไม่มี

คุณสมบัติทางวิชาชีพ

• ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ)

• ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร

• ไม่มี

ประสบการณ์ในการท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

• 2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร 
  บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ�ากัด (มหาชน) 
• 2562 - ปัจจุบัน ประธานบริษัท 
  บรษิทั ไดอะโพลอีะครเิลต (ประเทศไทย) จ�ากดั 
• 2560 - 2562 ผู้จัดการบริษัท 
  บริษัท มิตซูบิชิ เคมีคอล จ�ากัด  
• 2557 - 2560 ผู้อ�านวยการบริษัท 
  บริษัท มิตซูบิชิเรยอน จ�ากัด

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

• ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น

• ประธานบริษัท 
 บรษัิท ไดอะโพลอีะครเิลต (ประเทศไทย) จ�ากดั

การด�ารงต�าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขนั หรอืเก่ียวเนือ่งกบัธรุกิจของบรษัิท

• ไม่มี

นายชินยะ ยาโนะ 

อายุ 55 ปี

ต�าแหน่ง
• กรรมกำรบริหำร 

วันเข้ารับต�าแหน่ง
• 14 พฤศจิกำยน 2562
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คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยริกเคียว โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

การอบรมหลักสูตรกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย

• ไม่มี

คุณสมบัติทางวิชาชีพ

• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งสหรัฐอเมริกา (ปี 2551)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ)

• ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร

• ไม่มี

ประสบการณ์ในการท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

• 2564 - ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงิน       
         บริษัท มิตซูบิชิ เคมีคอล เมทาคริเลต จ�ากัด 
• 2562 - ปัจจุบัน กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร 
  กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
  บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ�ากัด (มหาชน) 
• 2560 - มนีาคม 2564 รองผู้จัดการท่ัวไป 
  ฝ่ายวางแผนด้านเมทิล เมทาคริเลต 
  บรษัิท มติซูบิชิ เคมคีอล จ�ากัด ส�านกังานใหญ่ 
• 2558 - 2560 ผูอ้�านวยการ ฝ่ายวางแผนด้านเมทลิ เมทาคริเลต 
  บรษิทั มติซูบิชิ เรยอน จ�ากดั ส�านกังานใหญ่ 
• 2557 - 2558 ผู้อ�านวยการแผนกวางแผน 
  บรษิทั มติซูบิชิ เรยอน จ�ากดั ส�านกังานใหญ่ 
• 2556 - 2558 ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงิน 
  บรษิทั ลไูซท์ อนิเตอร์เนช่ันแนล ยเูค ลมิเิตด

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

• ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น

• กรรมการ 
 1. บรษิทั มติซูบิชิ เคมคีอล เมทาครเิลต จ�ากัด 
 2. บริษัท มิตซูบิชิ เคมีคอล เมทาคริเลต ประเทศญี่ปุ่น  
 3. บริษัท ซาอุดิ เมทาคริเลต จ�ากัด 
 4. บริษัท เกาสง โมโนเมอร์ จ�ากัด 
 5. บริษัท เอ็มซีซี เมทาคริเลต โฮโคล จ�ากัด 
 6. บริษัท เอ็มซีซี เมทาคริเลต ประเทศอังกฤษ

การด�ารงต�าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขนั หรอืเก่ียวเนือ่งกบัธรุกิจของบรษัิท

• ไม่มี

นายได โอยามะ  

อายุ 53 ปี

ต�าแหน่ง
•  กรรมกำรที่ไม่ใช่กรรมกำรบริหำร

• กรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน 

วันเข้ารับต�าแหน่ง
• 24 เมษำยน 2562

118 บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จํากัด (มหาชน)



คุณวุฒิการศึกษา

• ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการพัฒนา) 
 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑติพัฒนบรหิารศาสตร์ (NIDA) 
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 
 แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
• นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (กฎหมายธุรกิจ)  
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
• นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม)  
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย

• 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

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ)

• ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร

• ไม่มี

ประสบการณ์ในการท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

• 2557 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 
  บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ�ากัด (มหาชน) 
• 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ 
  บริษัท ฮิวแมนิก้า จ�ากัด (มหาชน) 
• 2547 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ 
  บรษัิท ส�านกังานกฎหมายสากล ธรีคปุต์ จ�ากดั 
• 2557 - 2561 ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ  
  บริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน) 
• 2556 - 2557 ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 
  บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

• กรรมการ 
 บริษัท ฮิวแมนิก้า จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น

• กรรมการผู้จัดการ 
 บริษัท ส�านักงานกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จ�ากัด

การด�ารงต�าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขนั หรอืเก่ียวเนือ่งกบัธรุกิจของบรษัิท

• ไม่มี

ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ   

อายุ 59 ปี

ต�าแหน่ง
• กรรมกำรอิสระ

• ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

วันเข้ารับต�าแหน่ง
• 26 เมษำยน 2559
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คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 
 สถาบันพฒันาการจัดการนานาชาติ (ไอเอม็ด)ี ประเทศสวติเซอร์แลนด์

การอบรมหลักสูตรกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย

• ไม่มี

คุณสมบัติทางวิชาชีพ

• ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ)

• ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร

• ไม่มี

ประสบการณ์ในการท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

• 2562 - ปัจจุบัน กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร 
  บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ�ากัด (มหาชน) 
• 2562 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารและกรรมการบรษิทั 
  บริษัท อีเอซี อินเวส (เอเอส) โคเปนเฮเกน  
  ประเทศเดนมาร์ก 
• 2558 - 2562 ประธานกรรมการบรหิารในกลุม่บรษัิท อเีอซี  
  และซานตาเฟ กรุ๊ป เอเอส ลอนดอน ประเทศองักฤษ 
• 2555 - 2557 กรรมการผู้จัดการ 
  บริษัท ชีวา โลจิสติก ประเทศจีน

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

• บริษัท อีเอซี อินเวส (เอเอส) โคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น

• ประธานคณะกรรมการ 
 1. บรษิทั อีส๊ต์เอเชียต๊ิก ประเทศไทย 
 2. บรษิทั อีส๊ต์เอเชียต๊ิก ประเทศจนี 
 3. บรษิทั เอเชียติก๊ อะครลิคิ จ�ากดั 
• กรรมการ 
 1. บรษัิท ปักก่ิง ตงจือเหมนิ อพาร์ทเมนท์ จ�ากัด

การด�ารงต�าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขนั หรอืเก่ียวเนือ่งกบัธรุกิจของบรษัิท

• ไม่มี

นายมาร์ติน เทย์เซ่น  

อายุ 50 ปี

ต�าแหน่ง
•  กรรมกำรที่ไม่ใช่กรรมกำรบริหำร

วันเข้ารับต�าแหน่ง
• 14 พฤศจิกำยน 2562

120 บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จํากัด (มหาชน)



คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ   
 มหาวิทยาลัยแฮเรียต-วัตต์ เอดินเบิร์จ สหราชอาณาจักร

การอบรมหลักสูตรกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย

• Director Accreditation Program (DAP) 158/2562

คุณสมบัติทางวิชาชีพ

• ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ)

• 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 ฝ่ายการขายและการตลาด 
  บริษัท ซานตาเฟ รีโลเคชั่น (ประเทศไทย) 
• 2559 - 2560 ผู้อ�านวยการฝ่ายขาย 
  บริษัท ซานตาเฟ รีโลเคชั่น (ประเทศไทย) 
• 2556 - 2559 ผู้จัดการฝ่ายขาย 
  บริษัท ซานตาเฟ รีโลเคชั่น (ประเทศไทย)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

• ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น

• ประธานบริษัท  
 1. ซานตาเฟ รโีลเคช่ัน ประเทศไทย 
 2. ซานตาเฟ เอน็เตอไพรส์ 
 3. ซานตาเฟ เอน็เตอไพรส์

การด�ารงต�าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขนั หรอืเก่ียวเนือ่งกบัธรุกิจของบรษัิท

• ไม่มี

นายอดัม โจนาธาน สโลน  

อายุ 36 ปี

ต�าแหน่ง
• กรรมกำรที่ไม่ใช่กรรมกำรบริหำร  

วันเข้ารับต�าแหน่ง
• 21 มีนำคม 2562
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คุณวุฒิการศึกษา

• ประกาศนียบัตร หลักสูตรเต็มเวลาของอีเอซี 
 สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ การเงิน กลยุทธ์ และการตลาด 
 สถาบันพัฒนาการจัดการนานาชาติ (ไอเอ็มดี) 
 ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

การอบรมหลักสูตรกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย

• Director Certification Program (DCP) 256/2561 
• Director Accreditation Program (DAP) 125/2559

คุณสมบัติทางวิชาชีพ

• ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ)

• ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร

• ไม่มี

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/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

• ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น

• กรรมการท่ีไม่ใช่กรรมการบรหิาร 
 บรษัิท เบอร์ล่ี เอเชียติก๊ โซดา จ�ากดั

การด�ารงต�าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขนั หรอืเก่ียวเนือ่งกบัธรุกิจของบรษัิท

• ไม่มี

นายแจน แดม ปีเดอร์เซ่น   

อายุ 69 ปี

ต�าแหน่ง
•  กรรมกำรอิสระ

•  กรรมกำรตรวจสอบ

•  ประธำนกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน

วันเข้ารับต�าแหน่ง
• 24 เมษำยน 2558

122 บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จํากัด (มหาชน)



คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
 มหาวิทยาลัยจอร์จ วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต
 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ เกียรตินิยมอันดับ 2
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย

• ไม่มี
คุณสมบัติทางวิชาชีพ

• ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ)

• ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร

• ไม่มี
ประสบการณ์ในการท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

• 2562 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  
  กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
  บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ�ากัด (มหาชน)
• 2561 - ปัจจุบัน ประธานบริษัท
  สมาคมการค้าผู้ผลิตเอทานอลไทย
• 2557 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร 
  ฝ่ายการเงิน
  บริษัท น�้าตาลไทยอุดรธานี จ�ากัด
• 2553 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
  บริษัท ไทยชูการ์ เอทานอล จ�ากัด
• 2546 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
  บริษัท ไทยชูการ์ มิลล์ กรุ๊ป จ�ากัด
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

• ไม่มี
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น

• ประธานคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน
 บริษัท น�้าตาลไทยอุดรธานี จ�ากัด
• กรรมการผู้จัดการ
 บริษัท ไทยชูการ์ มิลล์ กรุ๊ป จ�ากัด

การด�ารงต�าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขนั หรอืเก่ียวเนือ่งกบัธรุกิจของบรษัิท

• ไม่มี

นายเจษฎา ว่องวัฒนะสิน   

อายุ 51 ปี

ต�าแหน่ง
• กรรมกำรอิสระ

• กรรมกำรตรวจสอบ

• กรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน  

วันเข้ารับต�าแหน่ง
• 22 กุมภำพันธ์ 2562
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นายรักชัย สกุลธีระ อายุ 61 ปี

ต�าแหน่ง

•  กรรมการบริหาร  
•  กรรมการผู้จัดการ  
•  เลขานุการบริษัท 
 (เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุด 
 ในสายงานบัญชีและการเงิน)

วันเข้ารับต�าแหน่ง

•   13 สิงหาคม 2558  กรรมการบริหาร
•   1 มกราคม 2563  กรรมการผู้จัดการ
•   11 พฤศจิกายน 2559  เลขานุการบริษัท

คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ 
 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
• ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบบัญชี  
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย

• Director Accreditation Program (DAP) 126/2016 
• Company Secretary Program (CSP) 811/2017

คุณสมบัติทางวิชาชีพ

• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ)

• 30,000 หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร

• ไม่มี

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 และ กรรมการอิสระ 
                    บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ 

ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

• ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น

• กรรมการ 
 บริษัท เอเชียติ๊ก อะคริลิค จ�ากัด

การด�ารงต�าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขนั 

หรอืเกีย่วเนือ่งกบัธรุกจิของบรษิทั

• ไม่มี

รายละเอียดผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

124 บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จํากัด (มหาชน)



นางสาว สุรวดี ลีทวีกุล อายุ 49 ปี

ต�าแหน่ง

•  ผู้จัดการฝ่ายควบคุมการเงิน
 (เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรง 
 ในการควบคุมดูแลการท�าบัญชี) 

วันเข้ารับต�าแหน่ง

•  1 มิถุนายน 2560

คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาโท สาขาบัญชีการเงิน 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการสมาคมส่งเสริม 

สถาบันกรรมการบริษัทไทย

• ไม่มี

ประวัติการอบรม

•  หลักสูตรการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี (CPD)  
 ประจ�าปี 2564 จ�านวน 12 ชั่วโมง

คุณสมบัติทางวิชาชีพ

• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ)

• ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร

• ไม่มี

ประสบการณ์ในการท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

• 2560 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน  
  บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ�ากัด  (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ 

ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

• ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น

• ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน 

หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

• ไม่มี

รายละเอียดผู้ที่ได้รับมอบหมาย ให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท�าบัญชี
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นายรักชัย สกุลธีระ อายุ 61 ปี

ต�าแหน่ง

•  กรรมการบริหาร  
•  กรรมการผู้จัดการ  
•  เลขานุการบริษัท

วันเข้ารับต�าแหน่ง

•   13 สิงหาคม 2558  กรรมการบริหาร
•   1 มกราคม 2563  กรรมการผู้จัดการ
•   11 พฤศจิกายน 2559  เลขานุการบริษัท

คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ 
 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
• ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบบัญชี  
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย

• Director Accreditation Program (DAP) 126/2016 
• Company Secretary Program (CSP) 811/2017

คุณสมบัติทางวิชาชีพ

• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ)

• 30,000 หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร

• ไม่มี

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 และ กรรมการอิสระ 
                    บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ 

ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

• ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น

• กรรมการ 
 บริษัท เอเชียติ๊ก อะคริลิค จ�ากัด

การด�ารงต�าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขนั 

หรอืเกีย่วเนือ่งกบัธรุกจิของบรษิทั

• ไม่มี

รายละเอียดเลขานุการบริษัท

126 บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จํากัด (มหาชน)



นางสาวเพญ็ เพญ็พฤกษากลุ  อาย ุ54 ปี

ต�าแหน่ง

•  ผู้ตรวจสอบภายใน 

วันเข้ารับต�าแหน่ง

•  1 พฤศจิกายน 2564

คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาตรี สาขาพาณิชยกรรม เอกการบัญชี 
 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

การอบรมหลักสูตรกรรมการสมาคมส่งเสริม 

สถาบันกรรมการบริษัทไทย

• ไม่มี

ประวัติการอบรม

• อบรมด้านการตรวจสอบภายใน 
 จากสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (IIA) 
 -  Certified Professional Internal Auditor of  
   Thailand (CPIAT) 
 -  Principles of Fraud Audit 
 -  Tool and Techniques for the Audit Manager 
• อบรมการเป็นผู้ตรวจประเมินงานระบบ ISO9001:2015 
 จาก TUV NORD (Thailand) Ltd. 
• อบรมการเป็นผู้ตรวจประเมินงานระบบ ISO14001:2015 
 จาก MASCI และกฎหมายสิ่งแวดล้อม จาก สถาบัน A.C.T 
• อบรมการเป็นผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงาน 
 ภายในองค์กร และระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย 
 ส�าหรับผู้ด�าเนินการจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ 
 อนุรักษ์พลังงาน 
• อบรมการเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างาน 
 ระดับหัวหน้างาน จาก สมาคมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 
 ในการท�างานจังหวัดนครปฐม

คุณสมบัติทางวิชาชีพ

• ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ)

• ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร

• ไม่มี

ประสบการณ์ในการท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

• 2558 - ปัจจุบัน ผู้ตรวจสอบภายใน-งานระบบ 
  ISO9001:2015, ISO14001:2015,  
  TIS18001:2554 และผู้ตรวจประเมินการ 
  จัดการพลังงานภายในองค์กร 
  บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ 

ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

• ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น

• ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน 

หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

• ไม่มี

หมายเหตุ : นางสาว ธัณย์จิรา คุณาธิปศรีตระกูล ได้พ้นจากต�าแหน่งผู้ตรวจสอบภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2564

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

• บริษัทไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

เอกสารแนบ 2

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
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นายรักชัย สกุลธีระ อายุ 61 ปี

ต�าแหน่ง

•  กรรมการบริหาร  
•  กรรมการผู้จัดการ  
•  เลขานุการบริษัท

วันเข้ารับต�าแหน่ง

•   13 สิงหาคม 2558  กรรมการบริหาร
•   1 มกราคม 2563  กรรมการผู้จัดการ
•   11 พฤศจิกายน 2559  เลขานุการบริษัท

คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ 
 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
• ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบบัญชี  
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย

• Director Accreditation Program (DAP) 126/2016 
• Company Secretary Program (CSP) 811/2017

คุณสมบัติทางวิชาชีพ

• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ)

• 30,000 หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร

• ไม่มี

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 และ กรรมการอิสระ 
                    บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ 

ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

• ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น

• กรรมการ 
 บริษัท เอเชียติ๊ก อะคริลิค จ�ากัด

การด�ารงต�าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขนั 

หรอืเกีย่วเนือ่งกบัธรุกจิของบรษิทั

• ไม่มี

รายละเอียดหัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

128 บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จํากัด (มหาชน)



ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

เอกสารแนบ 4

1.  สินทรัพย์หลักที่ส�าคัญที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ

บริษัทมีสินทรัพย์หลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ  ณ  วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ดังนี้

หมายเหตุ :  รายการสินทรัพย์หลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจตามข้างต้น ตั้งอยู่ที่ 60-61 หมู่ 9 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.กระทุ่มล้ม  
อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220 

ส�าหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้อาคารเช่า ตั้งอยู่เลขที่ 134/5 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร  เขตคลองสาน กรุงเทพ 10600

นอกจากนี้บริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วยค่าซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ มูลค่าสุทธิทางบัญชี  
0.40 ล้านบาท

     (หน่วย : ล้านบาท)

ประเภททรัพย์สิน
ลักษณะ

กรรมสิทธิ์

มูลค่าตาม

บัญชีสุทธิ

หลักประกัน/

ภาระผูกพัน

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

เป็นเจ้าของ 136.33 -

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร เป็นเจ้าของ 35.41 -

ท�าสัญญาเช่า 0.94 -

เครื่องจักรและอุปกรณ์ เป็นเจ้าของ 57.22 -

เครื่องตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้ส�านักงาน เป็นเจ้าของ 1.55 -

ยานพาหนะ ท�าสัญญาเช่า 5.76 -

สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง เป็นเจ้าของ 5.27 -

รวม 242.48
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นโยบายและแนวปฏิบัติการก�ากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ�ากัด (มหาชน) มีหน้าที่ด�าเนินธุรกิจให้เป็นไปในทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือ
หุ้น รวมถึงสร้างความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์สินค้าและบริการท่ีมีคุณภาพเพื่อตอบ
สนองต่อความต้องการของลูกค้า

คณะกรรมการบริษัทได้ใช้หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและได้น�าค�าแนะน�าภายใต้หลักปฏิบัติส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 
ที่ออกโดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยแนวทางประกอบด้วยหลักปฏิบัติ 8 ข้อ
ส�าหรับกรรมการ มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อเป็นบรรทัดฐานในการควบคุมการบริหารจัดการธุรกิจให้มีความโปร่งใสและ
เป็นธรรม เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ถือหุ้นของบริษัท ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมทั้งสังคมและชุมชนที่บริษัทฯ ด�าเนินกิจการอยู่ 
ได้แก่

1. ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น�าที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน 
2. ก�าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน 
3. เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
4. สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
5. ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
6. ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
7. รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
8. สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่คู่มือการก�ากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณในการท�างาน และนโยบายการต่อต้านการทุจริต ซึ่งสามารถ
เข้าไปดูข้อมูลรายละเอียดบนเว็บไซต์ของบริษัท https://www.thaipolyacrylic.com   
สรุปสาระส�าคัญของการด�าเนินการด้านการก�ากับดูแลกิจการเป็นดังนี้ 

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

สิทธิของผู้ถือหุ้นครอบคลุมสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ ท้ังในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษัท เช่น สิทธิในการ 
ซื้อ ขาย โอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่สิทธิในการที่จะได้รับเงินปันผล สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็นหรือ 
ตั้งค�าถามใดๆ ในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงสิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องส�าคัญของบริษัท เช่น การเลือกตั้งกรรมการและ 
การเสนอแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น และรับทราบผลการประชุม 

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

บรษิทัฯ ปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ทกุรายโดยเท่าเทยีมกนั ไม่ว่าจะเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูถ้อืหุน้รายย่อย ผูล้งทนุทัว่ไป ผูล้งทนุสถาบนั 
ท้ังจากในประเทศหรือต่างประเทศ ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิพื้นฐานในฐานะผู้ถือหุ้นเท่าเทียมกัน โดยไม่ขึ้นกับเพศ อายุ เช้ือชาติ 
สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อหรือฐานะทางสังคม

หมวดที่ 3 การค�านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บรษิทัฯ ด�าเนินกจิการด้วยความรบัผดิชอบต่อผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทกุฝ่าย โดยมุง่หวงัให้เกดิผลประโยชน์ร่วมกนั ด้วยเหตนุีบ้รษิทัฯ 
จึงค�านึงอยู่เสมอว่าการบริหารจัดการและการด�าเนินงานใดๆ ของบริษัทฯ จะต้องไม่สร้างความเสียหายหรือส่งผลกระทบต่อสิทธิ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

นโยบายและแนวปฏิบัติการก�ากับดูแลกิจการฉบับเต็มและจรรยาบรรณธุรกิจฉบับเต็ม

เอกสารแนบ 5
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หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

การเปิดเผยข้อมลูเป็นดชันวีดัความโปร่งใสในการด�าเนนิการทีส่�าคญัเป็นปัจจัยส�าคัญในการสร้างความเชือ่มัน่ให้กบันกัลงทนุและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย บริษัทฯ จึงให้ความส�าคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องแม่นย�า และสร้างช่องทางการเปิดเผยข้อมูล 
ที่หลากหลายเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการตระหนักถึงความรับผิดชอบและบทบาทในการก�าหนดนโยบายและทิศทางด�าเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีการก�ากับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการด�าเนินการให้
เป็นไปตามนโยบายที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่กิจการและ
ให้ความมั่นคงแก่ผู้ถือหุ้นบนพื้นฐานของหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี โดยคณะกรรมการได้ติดตามดูแลให้มีการน�ากลยุทธ์ไป
บรหิารกจิการให้เกิดการเตบิโตอย่างยัง่ยนื บทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทัทีม่ต่ีอบรษิทัและผูถ้อืหุน้จงึมคีวามส�าคญั ทัง้นี้ 
คณะกรรมการมบีทบาทอย่างมากต่อการก�ากับดูแลกจิการทีด่จีงึประกอบไปด้วยผูท้รงคณุวฒุเิป็นผูม้ภีาวะผูน้�า มวีสิยัทศัน์ มคีวาม
รู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านต่างๆ อย่างเหมาะสม มคีวามซือ่สตัย์สจุรติและมคีวามเป็นอสิระในการตดัสนิใจเพือ่ประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

1.1  การประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ก�าหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี  
  ในกรณีที่มีความจ�าเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ อันได้แก่เรื่องท่ีกระทบหรือเก่ียวข้องกับผลประโยชน์ของ 
  ผู้ถือหุ้น หรือเป็นเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามเงื่อนไขกฎเกณฑ์หรือกฎหมายต่างๆ บริษัทฯ จะเรียกประชุม 
  วิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไปในปี 2564 ไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในระหว่างปี

1.2  ในปี 2564 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 เมษายน 2564 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว ห้องปิ่นเกล้า  
  ชั้น 3 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบ�าหรุ เขตบางพลัดกรุงเทพมหานคร

1.3  บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญของการปกป้องสิทธิและการอ�านวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นจึงได้ก�าหนด    
  นโยบายเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติโดยเท่าเทียมกันและเป็นไปด้วยความยุติธรรม ดังนี้
  1) การสนับสนุนให้มีการใช้สิทธิ
   • สนับสนุนผู้ถือหุ้นทุกคนในการใช้สิทธิโดยเท่าเทียมกัน
   • ผู้ถือหุ้นทุกคนได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
    ต่อคณะกรรมการ
  2) การอ�านวยความสะดวกในการเข้าร่วมและลงคะแนนเสียงในการประชุม 
  3) บริษัทฯ สนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นในการตัดสินใจในเรื่องส�าคัญ รวมถึงการลงคะแนนเสียงในการประชุม                               
   สามัญผู้ถือหุ้น โดยทุกมติจะได้รับการลงคะแนนออกเสียง 
  4) การบอกกล่าวเชิญประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 
   บริษัทฯ ด�าเนนิการบอกกล่าวเชญิประชมุสามญัผูถื้อหุน้ล่วงหน้า รวมท้ังเปิดเผยข้อมลูส�าคญั ขอบเขตและข้ันตอนต่างๆ  
   ที่เก่ียวข้องกับการประชมุ รวมถงึขัน้ตอนการลงคะแนนเสยีงส�าหรบัแต่ละมตอิย่างครบถ้วนท้ังนี ้บรษิทัฯ จะด�าเนินการ 
   เพ่ือให้มั่นใจว่าข้อมูลทั้งหมดที่เก่ียวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะถูกจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้า 21 วัน  
   (แต่ต้องไม่น้อยกว่า 7 วนั) เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้มเีวลาเพยีงพอในการศกึษาข้อมลูก่อนเข้าประชุมพร้อมกบัแจ้งประกาศข้อมลู 
   ข้างต้นในเว็บไซต์ของบริษัทก่อนการส่งแจ้งเชิญประชุม 
  5) การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามค�าถามและแสดงความคิดเห็นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
  6) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายถามค�าถาม แสดงความคิดเห็น  
   และน�าเสนอข้อเสนอแนะต่างๆ 
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1.4  การเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น 
  บริษัทฯ จะด�าเนินการจัดส่งรายงานสรุปผลการลงมติตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย      
  ภายในวนัเดียวกนัหลงัจากเสรจ็สิน้การประชมุ และจดัส่งรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ (โดยแยกวาระชัดเจน) โดยระบุจ�านวน 
  กรรมการที่เข้าประชุม/ลาประชุม ข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและข้อชี้แจงของคณะกรรมการ รวมถึงผลการนับคะแนน 
  ในแต่ละวาระให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในก�าหนด 14 วัน และน�าส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในก�าหนด  
  30 วันหลังจากการเสร็จสิ้นการประชุม นอกจากนี้บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท
 
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

บริษัทฯ ได้ก�าหนดให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้น
ที่เป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นที่มิได้เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยหรือต่างด้าว ดังนี้
2.1  การเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ
  • เพื่อให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีส่วนในการก�ากับดูแลบริษัท บริษัทฯ ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์ รวมท้ังข้ันตอนให้ผู้ถือหุ้นส่วน 
   น้อยเสนอวาระ และชื่อบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อ บริษัทฯ ล่วงหน้า
  • บริษัทฯ จะด�าเนินการแจ้งหลักเกณฑ์ข้างต้นบนเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงแจ้งข่าวประกาศให้ทราบในเว็บไซต ์
   ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2.2   การอ�านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น
  เน่ืองด้วยผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ที่มาเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นคนไทย ดังนั้นจึงใช้ภาษาไทยในการด�าเนินการประชุม 
  อย่างไรก็ตามบริษัทได้จัดท�าเว็บไซต์ของบริษัท เป็น 2 ภาษา

2.3   การมอบฉันทะ
  เพ่ือรักษาสิทธใิห้ผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่สะดวกเข้าประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ด้วยตนเอง ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะให้ผูอ้ืน่หรอืกรรมการ 
  อิสระของบริษัทท่านใดท่านหน่ึงจากกรรมการอิสระที่เข้าร่วมประชุมท้ังหมด ซึ่งบริษัทฯ จะระบุรายชื่อไว้ในหนังสือ 
  มอบฉนัทะตามแบบทีก่ระทรวงพาณชิย์ก�าหนดเพือ่ให้สามารถเป็นผูเ้ข้าประชุมและออกเสยีงลงมตแิทนผูถ้อืหุน้ได้โดยไม่ม ี
  เงื่อนไข กรณีที่ผู ้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กับผู้อื่น บริษัทฯ จะให้สิทธิและปฏิบัติต่อผู้รับมอบฉันทะเสมือนเป็นผู้ถือหุ้น 
  โดยบริษัทฯจะแสดงแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะและรายละเอียดขั้นตอนต่างๆ บนเว็บไซต์ของ บริษัทล่วงหน้าก่อน 
  วันประชุม 30 วัน ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท้ังทางโทรศัพท์หรือช่องทางอื่นๆ ของบริษัทฯ เช่น  
  เว็บไซต์ อีเมล เป็นต้น

หมวดที่ 3 การค�านึงถึงบทบาทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

• ผู้ถือหุ้น
บทบาทหน้าที่ของบริษัท คือ ด�าเนินธุรกิจให้เกิดก�าไรอย่างยั่งยืนโดยตั้งมั่นอยู่บนหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี (Corporate 
Governance) ควบคู่ไปกับการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility) เพื่อให้นักลงทุนมั่นใจ
ว่าบริษัทฯ จะเป็นบริษัทที่ให้ผลตอบแทนที่ดีและมีความยั่งยืน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อหรือ 
ร้องเรียนในเรื่องที่อาจท�าให้เกิดความเสียหายต่อ บริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของ บริษัท (www.thaipolyacrylic.com) 

• พนักงาน
บรษัิทฯ ให้ความส�าคัญกบัพนักงานทุกคนและถอืว่าพนกังานเป็นสนิทรัพย์ท่ีมคีณุค่าของบรษิทั บรษิทัฯ สนับสนนุและมแีผนพัฒนา
ให้พนักงานทุกคนมีความรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง และสามารถน�ามาพัฒนาปรับใช้กับการท�างาน
ให้ดีและยั่งยืน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้น�าเสนอสวัสดิการต่างๆ ที่ดีและมีประโยชน์ให้กับพนักงาน รวมถึงการจัดสถานที่ท�างานที่
มีความปลอดภัย และมีระบบอาชีวอนามัยที่ดีการพัฒนาทักษะความรู้ต่างๆ บริษัทฯ ได้ก�าหนดให้มีการวัดผลการปฏิบัติงานและ
ศกัยภาพของพนักงาน บรษิทัฯ จะจ่ายผลตอบแทนแก่พนกังานอย่างเหมาะสมโดยค�านงึถงึความรูค้วามสามารถทีเ่หมาะสมตลอด
จนการพิจารณาถึงอนาคตการงานของพนักงาน (career path) และแผนทดแทนต�าแหน่งงานของบริษัทฯ (Succession Plan) 
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ผลประโยชน์ของพนักงานแบ่งเป็นผลประโยชน์ระยะสั้นและผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

1. ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่พนักงานและผู้บริหาร ในการพิจารณาปรับอัตราการจ้างงานให้กับพนักงาน และ 
ผู้บริหารจะค�านึงถึงสภาพการท�างาน ความตั้งใจในการท�างานท่ีได้รับมอบหมายและหน้าท่ีความรับผิดชอบ ความสามารถอื่นๆ 
ผลประกอบการของบริษัทและเปรียบเทียบกับสภาพการแข่งขันในตลาดเป็นต้น ในส่วนพิจารณาโบนัสประจ�าปีนั้น บริษัทฯ  
มีนโยบายที่จะจ่ายทุกปี แต่ทั้งนี้จะน�าปัจจัยหลักเกณฑ์บางประการมาร่วมพิจารณาประกอบการอนุมัติ ได้แก่ ผลการด�าเนินงาน
ประจ�าปีของบริษัททั้งในส่วนด้านการเงินและในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเงิน ผลงานของพนักงานและทีมงาน ความทุ่มเทให้กับ
งานภายใต้ความรับผิดชอบ เป็นต้น

2.  ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นๆ ของพนักงาน

 2.1  โครงการเงินสมทบ
   บริษัทฯและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัท 
   จ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน
 2.2   โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
   บริษัทฯ มีภาระส�าหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน และตามโครงการ 
   ผลตอบแทนพนักงานอื่นๆ ซึ่งบริษัทฯ ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานส�าหรับ 
   พนักงาน  นอกจากนั้น บริษัทฯ จัดให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ได้แก่ โครงการเงินรางวัล 
   การปฏิบัติงานครบก�าหนดระยะเวลา

• ลูกค้า
บริษัทฯ ค�านึงถึงความพึงพอใจสูงสุดและความจงรักภักดีในผลิตภัณฑ์ของลูกค้าเป็นส�าคัญโดยน�าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มี
คณุภาพมาตรฐานระดับโลกในราคาทีเ่หมาะสม บรษัิทฯ ให้ความส�าคญักับความพงึพอใจของลกูค้าเนือ่งจากลกูค้าเป็นผูท่ี้ซือ้สนิค้า
และบริการจากบริษัท โดยน�าเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพในราคาท่ีเป็นธรรมมีความรับผิดชอบต่อลูกค้าและมุ่งมั่นพัฒนาสินค้า
และให้บริการอย่างครบวงจร ปลอดภัย ใส่ใจในคุณภาพการบริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทฯ
น�าระบบการบริหารงานด้านคุณภาพ ความมั่นคงปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมมาใช้ในการด�าเนินงานเพ่ือมุ่งเน้น 
การบริหารคุณภาพ และส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า 

• คู่ค้า
บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับคู่ค้าและปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคบนพื้นฐานของการแข่งขันท่ีเป็นธรรม โดยมีส่วนได้ส่วนเสีย 
ร่วมกันในการด�าเนินธุรกิจ ท�าให้เกิดความไว้วางใจ ความสัมพันธ์อันดี และการร่วมมือกันในการพัฒนาศักยภาพและการเพ่ิม
ประสิทธิภาพทางธุรกิจ เพื่อการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจในระยะยาว คู่ค้าถือเป็นปัจจัยส�าคัญสู่ความส�าเร็จทางธุรกิจโดยการ 
ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน บริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับ
กระบวนการจัดซื้อจัดหา โดยมีการก�าหนดขั้นตอนการจัดซื้อจัดหา เพื่อให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ และก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดร่วมกัน 

บริษัทฯ ก�าหนดให้คู่ค้าปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการท�างานและการใช้เครื่องมือตลอดจนระเบียบ 
ข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะในการท�างานที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 

บริษัทฯ มีการจัดท�าทะเบียนผู้ค้า (Approved Vendor List) โดยผ่านกระบวนการคัดเลือกอย่างละเอียด และได้มีการสอบทาน
คู่มือการปฏิบัติงานของผู้ขอข้ึนทะเบียนเป็นคู่ค้า เพื่อให้มั่นใจว่าภายใต้ขั้นตอนหรือวิธีการในการคัดเลือกคู่ค้า จะได้ผู้ค้าท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงและสามารถส่งมอบสินค้า/บริการได้ตรงกับความต้องการของบริษัทฯ 
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• เจ้าหนี้
บริษัทฯ ให้ความส�าคัญในการรักษาความสัมพันธ์กับเจ้าหนี้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจและความไว้วางใจร่วมกัน บริษัทฯ ได้ปฏิบัติ 
ตามเง่ือนไขข้อตกลง พันธะสัญญาที่มีต่อเจ้าหนี้ทุกรายอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อก�าหนดของสัญญาเงินกู ้
อย่างเคร่งครัด มีความรับผิดชอบและโปร่งใส โดยไม่ปกปิดข้อมูล หรือข้อเท็จจริงอันจะท�าให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าหนี้

• คู่แข่งทางการค้า
บริษทัฯ ด�าเนนิธรุกจิกบัคูแ่ข่งทางการค้าอย่างเป็นธรรมในรปูแบบทีถ่กูต้องตามกฎหมายสากลและเป็นไปตามจรรยาบรรณธรุกจิ 
บริษัทฯ มีนโยบายในการดูแลและด�าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมกับคู่แข่งขันโดยไม่แสวงหา 
ข้อได้เปรียบทางธุรกิจที่ได้มาอย่างไม่เป็นธรรม ซึ่งกรอบการด�าเนินงานของนโยบายดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและ
เป็นไปตามจรรยาบรรณธรุกจิ บรษิทัฯ ไม่อนญุาตให้มกีารล่วงรูห้รอืเกบ็รกัษาข้อมลูความลบัทางธรุกจิของคูแ่ข่งทางการค้า ละเมดิ
ทรัพย์สินทางปัญญาหรือความลับทางการค้ารวมถึงรูปแบบของการสมรู้ร่วมคิดใดๆ ที่ขัดแย้งกับกฎหมายและกฎระเบียบที่มีอยู่

• ชุมชนและสังคม
บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อการมีส่วนร่วมและความเป็นอยู่ท่ีดีของชุมชนและสังคม โดยให้ความร่วมมือแก่ชุมชนและสังคมและ 
หน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง เพื่อไม่ให้เกิดกิจกรรมอันตรายต่อชุมชนและสังคมโดยรวม

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

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

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปสามารถร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ไม่เหมาะสมหรือ 
ขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ได้หลายช่องทาง ได้แก่ 
 (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

โดยบรษิทัฯ จะรบัฟังทกุข้อร้องเรยีนอย่างเสมอภาคโปร่งใสเอาใจใส่และให้ความเป็นธรรมแก่ทกุฝ่ายมกีารด�าเนนิการท่ีเหมาะสม 

บริษทัฯ เปิดเผยข้อมลูของบรษิทัและงบการเงนิต่อตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยอย่างครบถ้วน ถกูต้อง เพยีงพอ และทนัเวลา 
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการด�าเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงได้ถือปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
1. บริษัทฯ มีเปิดเผยข้อมูลอันเป็นประโยชน์ให้กับนักลงทุน ชุมชน สถาบันต่างๆ และผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านทาง 
 เว็ปไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม�่าเสมอ อีกทั้งบริษัทฯ 
 เปิดโอกาสให้ผู้สนใจสามารถติดต่อโดยตรงถึงกรรมการผู้จัดการ หรือผู้บริหารระดับสูง เพื่อรับฟังข้อมูลท่ีเป็นประโยชน ์
 แก่บริษัทฯ
2. ตระหนักถึงข้อเท็จจริงว่ากรรมการบางท่านมีภูมิล�าเนาในต่างประเทศ และอาจไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ 
 บริษัทได้ทุกครั้ง โดยคณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุม ในกรณีท่ีมีวาระการประชุมที่ม ี
 ความส�าคัญ เช่น การพิจารณาการลงทุนในโครงการขยายโรงงา น และการพิจารณาอนุมัติงบการเงิน และงบประมาณ 
 ประจ�าปี เป็นต้น 
3. เปิดเผยรายงานนโยบายการก�ากับกิจการที่ดีและการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
4. บริษัทฯ ได้เปิดเผยการถือครองหุ้นของกรรมการและผู้บริหารทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่นการถือหุ้นของคู่สมรสบุตร 
 ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหาร โดยแยกออกจากกันไว้ในรายงานประจ�าปี ภายใต้หัวข้อ “การถือครองหุ้น 
 ของกรรมการและผู้บริหาร” ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
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5. บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการทุกท่านต้องรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียที่มีกับบริษัทฯ หรือที่คาดว่าจะมีทันทีเพื่อด�าเนินการ 
 พิจารณาและเปิดเผยต่อไป 
6. บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นและเพื่อเป็นการส่งเสริมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น 
 เสนอเรื่อง เพ่ือพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้ง 
 เป็นกรรมการของ บริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2564 เป็นการล่วงหน้า โดยบริษัทฯ ได้ท�าการเผยแพร่ 
 หลักเกณฑ์และวิธีการให้สิทธิไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท http://thaipolyacrylic.com
7. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการอนุมัติค่าสอบบัญชี
 ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นจะมีวาระพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี มีการระบุช่ือผู้สอบบัญชี บริษัทท่ีสังกัดใบอนุญาต 
 ผู้สอบบัญชี ประสบการณ์ความสามารถของผู้สอบบัญชี จ�านวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ รวมถึงประเด็นเกี่ยวกับความเป็น 
 อิสระของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีไว้อย่างชัดเจน พร้อมกับความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตามค�าแนะน�า 
 ของคณะกรรมการตรวจสอบ
 
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีจ�านวน 9 ท่าน ประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน (บริษัทมีจ�านวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 ท่าน และ
ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจ�านวนกรรมการท้ังหมดของบริษัท)กรรมการบริหาร 3 ท่านและกรรมการท่ีไม่ใช่กรรมการบริหาร  
3 ท่าน (ตัวแทนจากผู้ถือหุ้นหลักของบริษัท) คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยสมาชิก 3 
ท่านและทกุคนเป็นกรรมการอสิระ คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนคดัเลอืกโดยคณะกรรมการบรษิทั ประกอบด้วย
สมาชิก 3 ท่าน โดยประธานคณะกรรมการสรรหาและสมาชิกอย่างน้อยอีก 1 ท่านต้องเป็นกรรมการอิสระ และมีวาระการด�ารง
ต�าแหน่งคราวละ 3 ปี 

วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการ
เพือ่ให้เป็นไปตามพระราชบญัญตับิริษทัมหาชนจ�ากดั ก�าหนดให้ทกุปีกรรมการจะต้องออกจากต�าแหน่งในอตัราหนึง่ในสาม ทัง้นี้
กรรมการซึง่พ้นจากต�าแหน่งนีอ้าจได้รบัเลอืกตัง้ใหม่ได้ นอกจากนี ้บรษิทัฯ มกีารก�าหนดนโยบายให้กรรมการอสิระมวีาระในการ
ด�ารงต�าแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันแรกที่ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อครบวาระ 9 ปี กรรมการอิสระอาจด�ารงต�าแหน่งต่อได้
หากคณะกรรมการได้มีการทบทวนอย่างรอบคอบถึงความอิสระของกรรมการอิสระที่ครบวาระนั้น 

การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ
กรรมการบริษัทหนึ่งในสามจะต้องออกจากต�าแหน่งตามข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม กรรมการบริษัทท่ีครบวาระด�ารง
ต�าแหน่ง อาจได้รับการพิจารณาเสนอขอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อเนื่องได้ และเมื่อมีกรรมการบริษัท
ท่านใดพ้นจากต�าแหน่ง หรือมีเหตุใดที่กรรมการบริษัทไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระให้ผู้ท่ีได้รับต�าแหน่งแทนอยู่ในต�าแหน่งนั้น
เพียงเท่าวาระของกรรมการบริษัทที่พ้นจากต�าแหน่งเหลืออยู่ 

การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
เพื่อให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการก�าหนดนโยบายและการบริหารงานประจ�า รวมทั้งเพื่อให้กรรมการสามารถสอดส่องดูแล
และประเมินผลการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงก�าหนดให้หน้าที่ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ 
แยกออกจากกัน และต้องไม่ด�ารงต�าแหน่งโดยบุคคลเดียวกัน ท้ังนี้เพ่ือให้มั่นใจว่ามีการถ่วงดุลอ�านาจอย่างเหมาะสม โดย 
ประธานกรรมการมบีทบาทในการเป็นผูก้�าหนดนโยบายส่วนกรรมการผูจ้ดัการมหีน้าทีบ่รหิารงานประจ�าของบรษิทั ทัง้น้ี บริษทัฯ 
ได้ด�าเนนิการแต่งตัง้ประธานกรรมการซึง่ไม่ได้เป็นกรรมการอสิระตามทีร่ะบใุนแนวทางปฏบิตัขิองตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
แต่ได้มกีารเปิดเผยส่วนได้เสยีท้ังหมดต่อคณะกรรมการแล้วอย่างไรกต็ามคณะกรรมการได้มอบหมายให้มกีรรมการอสิระหนึง่ท่าน
เป็นผู้มีส่วนร่วมในการก�าหนดหัวข้อการประชุมของคณะกรรมการ 
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การปฐมนิเทศกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ รวมถึงการด�าเนินงาน
ด้านต่างๆของบรษิทัฯ เช่น โครงสร้างทนุ ผูถ้อืหุน้ ผลการด�าเนนิงาน ข้อมลูระบบต่างๆ รวมถงึกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ทีเ่ป็น
ประโยชน์ส�าหรับการเป็นกรรมการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการมีนโยบายที่จะเสริมสร้างความรู้มุมมอง
ใหม่ๆ ให้กับกรรมการทุกคน เพื่อให้กรรมการสามารถเข้ารับต�าแหน่งหน้าที่ได้เร็วที่สุดอย่างมีประสิทธิภาพ

แผนการสืบทอดต�าแหน่ง
คณะกรรมการได้ก�าหนดแผนในการทดแทนต�าแหน่งงาน (Succession Plan) ในระดับบริหารและต�าแหน่งงานในสายงานหลัก 
โดยพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ศักยภาพและความพร้อมของแต่ละบุคคลเป็นหลัก ทั้งนี้ บริษัทฯ จัดให้มีการเตรียมความพร้อม
ส�าหรับบุคคลที่เป็น Successor ในการพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะท่ีจ�าเป็นตามต�าแหน่งงาน เพื่อสืบทอดต�าแหน่ง
ส�าคัญในอนาคต 

การพัฒนากรรมการ
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการส่งเสริมและอ�านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการเพ่ือให้มีการ
ปรับปรุงและปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งหลักสูตรการอบรมภายในและภายนอกองค์กร โดยคณะกรรมการทุกคนต้องได้รับการ
ฝึกอบรม เพือ่ให้เข้าใจการปฏบิตัหิน้าทีฐ่านะกรรมการบรษิทั ในปี 2564 เนือ่งจากสถานการณ์โควดิ จงึไม่มกีรรมการเข้าฝึกอบรม 
นโยบายในการด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบริษัทอื่น

นโยบายในการด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบริษัทอื่น
บริษัทฯได้ก�าหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ สามารถด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ซึ่งบริษัทฯ 
มีการลงทุนหรือร่วมลงทุนในบริษัทนั้น หรือในบริษัทที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการบริหารกิจการ 
ให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ และบริษัทฯ มีความเช่ือมั่นว่ากรรมการผู้จัดการแต่ละท่านได้พิจารณาอย่างรอบคอบ 
แล้วว่า ตนจะสามารถสละเวลาอย่างเพียงพอและเหมาะสมในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ได้

การบริหารจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมการจดัให้มรีะบบบรหิารจดัการความเส่ียงในทกุหน่วยงานของบรษิทัฯ เพือ่ป้องกนัและจดัการความเสีย่งตามทีก่�าหนด
ไว้ในแผนการจดัการ พร้อมทัง้จัดให้มรีะบบการติดตามและประเมนิผลการบรหิารจดัการความเสีย่งคณะกรรมการจงึได้มอบหมาย
ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูม้หีน้าทีก่�ากบัดูแล ติดตามและตรวจสอบการบรหิารจัดการความเสีย่งตามทีก่�าหนด เพือ่ให้มัน่ใจ
ว่าบริษัทฯ มีการด�าเนินการด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแนวทางการบริหารความเสี่ยงร่วมกับฝ่ายจัดการและผู้ตรวจสอบภายในและมีความเห็นว่า
บริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม 

จรรยาบรรณธุรกิจ 
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่คู่มือการก�ากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณในการท�างาน และนโยบายการต่อต้านการทุจริต ซ่ึงสามารถ 
เข้าไปดูข้อมูลรายละเอียดบนเว็บไซต์ของบริษัท https://www.thaipolyacrylic.com
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เอกสารแนบ 6

เรียน   ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ�ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 3 ท่าน 
ประกอบด้วย 
 1.  ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ            ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 2.  นายแจน แดม ปิเดอร์เซ่นต์     กรรมการตรวจสอบ
 3.  นายเจษฎา ว่องวัฒนะสิน        กรรมการตรวจสอบ 
โดยมี นางสาวเพ็ญ  เพ็ญพฤกษากุล  ผู้ตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ   

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัและตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจ
สอบ โดยให้ความส�าคัญกับการก�าหนดโครงสร้างและกระบวนการท�างานที่เป็นระบบ คณะกรรมการจึงมีการสอบทานให้บริษัท
มีการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม  

ในปี 2564  คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น  4  ครั้ง โดยได้มีการหารือร่วมกับฝ่ายจัดการ ผู้ตรวจสอบภายในและ 
ผูส้อบบญัช ีรวมทัง้ได้ประชมุหารอืกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มผีูบ้รหิารของบรษิทัเข้าร่วม 1 ครัง้ เพือ่ทราบประเดน็ต่างๆ ได้โดยอสิระ 
 1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�าปี 
  ของบริษัท รวมถึงสอบทานรายการระหว่างกัน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ร่วมกับฝ่ายจัดการ 
  ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี  โดยได้สอบถามผู้สอบบัญชีในเรื่องความถูกตอ้งครบถ้วนของงบการเงิน  การปรับปรงุ 
  รายการบัญชีที่ส�าคัญ รวมถึงการประมาณการทางบัญชีซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงิน ความเพียงพอเหมาะสมของ 
  การบันทึกบัญชี การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน และความมีอิสระของผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดท�างบการเงิน 
  เป็นไปตามข้อก�าหนดของกฎหมายและมาตรฐานการบญัชตีามหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป มคีวามเชือ่ถอืได้และทันเวลา  
  รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งบการเงิน  

 2. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเหมาะสมของกระบวนการบริหาร 
  ความเส่ียงอันเกิดจากภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงนโยบายการบริหารความเสี่ยง แผนงาน และก�ากับดูแล 
  การบริหารความเสี่ยงจากประเด็นส�าคัญต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรอย่างมีนัยส�าคัญ โดยสนับสนุนให้ฝ่ายจัดการ 
  มีการประเมินความเสี่ยงและจัดท�าแผนงานรองรับความเสี่ยง เพ่ือให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีกระบวนการติดตามและบริหาร 
  จัดการรองรับประเด็นความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างเหมาะสมและทันท่วงที

 3. การสอบทานความเพยีงพอเหมาะสมของระบบการควบคมุภายใน  คณะกรรมการตรวจสอบให้ความส�าคญักบัการปฏบิตัิ 
  ตามกฎหมาย  รวมถงึกฎระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง  โดยได้สอบทานระบบการควบคมุภายในร่วมกับผูส้อบบญัชแีละผูต้รวจสอบ 
  ภายในทุกไตรมาส ในเรื่องการด�าเนินงาน การใช้ทรัพยากร การดูแลทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด 
  ความเสยีหาย  การรัว่ไหล  การสิน้เปลอืงหรอืการทจุรติ  ความเชือ่ถอืได้ของรายงานทางการเงนิ  การปฏบิตัติามกฎหมาย 
  และระเบียบข้อบังคับ ซึ่งผู้สอบบัญชีให้ความเห็นสอดคล้องกันว่าไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�าคัญ
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 4. การสอบทานการก�ากับดแูลกจิการทีด่ ี คณะกรรมการตรวจสอบเน้นนโยบายการบรหิารจดัการ  เพือ่ให้เกดิการก�ากบัดูแล 
  กิจการทีด่อีย่างเป็นระบบ เมือ่มกีารวางระบบเรยีบร้อยแล้ว  กจ็ะมัน่ใจได้ว่าบรษิทัฯ ได้มีการด�าเนนิการและควบคุมตดิตาม 
  การปฏบิตัติามโครงการต่อต้านการทจุรติคอร์รบัชัน่อย่างมปีระสทิธผิล นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบยงัได้สอบทาน 
  การปฏบิตังิานตามกฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนนิธรุกิจของบรษิทั การสอบทานรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
  เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการด�าเนินงานตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติอย่างสมเหตุสมผล รวมถึง คณะกรรมการได้สอบทาน 
  มาตรการป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชัน กระบวนการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต (Whistleblowing) เพื่อให้ 
  แน่ใจว่าบริษัทได้ด�าเนินการสอดคล้องตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและปรัชญาการด�าเนินธุรกิจ  

 5. การก�ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแผนการตรวจสอบประจ�าป ี
  การปฏิบัติงานตามแผนและผลการตรวจสอบ โดยให้ข้อเสนอแนะและการด�าเนินการแก้ไขในประเด็นที่มีนัยส�าคัญ 
  เพื่อก่อให้เกิดการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและมีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ พิจารณาและประเมินการปฏิบัติงานของ 
  ผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภายในมีการเข้าอบรมความรู้และสัมมนาในงานตรวจสอบภายใน และ 
  ภาษาอังกฤษ เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาความรู้และทักษะในสายอาชีพ

 6. การพิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบญัชปีระจ�าปี 2565  คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาและมมีตเิหน็ชอบให้บรษิทั ส�านกังาน 
  อีวาย จ�ากัด เป็นผู ้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทน�าเสนอที่ประชุมผู ้ถือหุ ้นพิจารณา 
  แต่งตั้งและอนุมัติค่าสอบบัญชีประจ�าปี 2565 

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้
ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวัง ความรอบคอบและมีความเห็นอิสระอย่างเพียงพอ ตลอดจนได้ให้ความเห็นและ 
ข้อเสนอแนะต่างๆ เพือ่ประโยชน์ต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีอย่างเท่าเทยีมกนั คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็นว่ารายงานข้อมลูทางการ
เงินของบริษัทมีความถูกต้องเชื่อถือได้ สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป บริษัทฯ มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้อง 
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจ รวมถึงระบบการก�ากับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอ 
มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม  

(ดร.อนุพันธ์  กิจนิจชีวะ)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่   21  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565
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คณะกรรมการบรษัิทถือเป็นหน้าทีค่วามรบัผดิชอบในการก�ากับดแูลให้มกีารจดัท�ารายงานและน�าเสนองบการเงนิและสารสนเทศ 
ทางการเงินให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ธรรมาภิบาลของบริษัทและได้ตามมาตรฐานการบัญชีท่ีเป็นท่ีรับรองโดยท่ัวไปโดยรายการ 
การเงินจะต้องเปิดเผยข้อมูลและงบการเงินที่มีความถูกต้องครบถ้วน และโปร่งใสดังที่ปรากฏในรายงานประจ�าปีของบริษัท 
โดยเลือกใช้นโยบายการบัญชี ที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมถึงจัดให้มีและ 
ด�ารงรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้เชื่อม่ันอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงิน การดูแล
รักษาทรัพย์สินมีระบบการป้องกันที่ดีไม่มีรายการทุจริตหรือมีการด�าเนินการท่ีผิดปกติ รายการเก่ียวโยงกันซ่ึงอาจท�าให้เกิด 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นรายการจริงทางการค้าอันเป็นธุรกิจปกติทั่วไปอย่างสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุด 
รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ในการก�ากับดูแลการจัดท�าและน�าเสนอรายงานการเงินบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัท 
ได้แต่งตั้งให้ส�านักงานตรวจสอบบัญชีอิสระ (Independent Auditors) ท�าหน้าท่ีในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท และ 
ยังมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่านในการจัดท�าระบบ 
ตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีการเงิน

คณะกรรมการบริษัททุกท่านได้พิจารณาและตรวจทานรายงานงบบัญชีการเงินประจ�าปี 2564 แล้วและรับรองว่างบการเงิน 
ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีความถูกต้องเรียบร้อยมีข้อมูลเพียงพอ และได้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
โดยทั่วไปตามความเห็นที่ผู้สอบบัญชีได้แสดงไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี อีกท้ังผ่านระบบการตรวจสอบภายใน ซึ่งถือว่า 
ผ่านขบวนการจัดท�ารายงานงบการเงินที่เป็นไปตามขบวนการตรวจสอบดังที่กล่าวข้างต้นแล้ว

(นาย เบนจามิน เจมส์ แฮร์รีส)
ประธานคณะกรรมการ

(นาย รักชัย สกุลธีระ)
กรรมการผู้จัดการ

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

เอกสารแนบ 7
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รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เอกสารแนบ 8

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ�ากัด (มหาชน)

ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ�ากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด ส�าหรับปี
สิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุ สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสดส�าหรับปี
สิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ�ากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน  

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏบิตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรับผดิชอบของข้าพเจ้าได้กลา่วไว้ในวรรค ความรบัผดิชอบของ
ผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทฯตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณ
ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติ
ตามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามที่ระบุในข้อก�าหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่ีข้าพเจ้าได้รับ 
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ 
เรือ่งส�าคญัในการตรวจสอบคอืเรือ่งต่าง ๆ  ทีม่นียัส�าคญัทีส่ดุตามดลุยพนิจิเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบ
การเงินส�าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น�าเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�าหรับเรื่องเหล่านี้ 
 
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
ในรายงานของข้าพเจ้า ซ่ึงได้รวมความรับผิดชอบที่เก่ียวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบ 
ที่ออกแบบมาเพ่ือตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงิน  
ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบส�าหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
ของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบมีดังนี้
รายได้จากการขาย
รายได้จากการขายเป็นรายการทีม่มีลูค่าทีเ่ป็นสาระส�าคญัต่องบการเงนิ โดยแสดงมลูค่าจ�านวน 894 ล้านบาทในงบการเงนิส�าหรบั
ปี 2564 และเป็นรายการทีส่่งผลกระทบต่อผลการด�าเนนิงานของบรษิทัฯโดยตรง ประกอบกบับรษัิทฯมลีกูค้าจ�านวนมากรายจาก
การขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีเงื่อนไขทางการค้าที่แตกต่างกัน ข้าพเจ้าจึงให้ความสนใจต่อการรับรู้รายได้จากการ
ขายของบริษัทฯ

ข้าพเจ้าได้ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ 
ท�าความเข้าใจและเลอืกตวัอย่างมาสุม่ทดสอบการปฏบิตัติามการควบคมุส�าคญัทีบ่รษิทัฯออกแบบไว้ และข้าพเจ้าได้สุม่ตรวจสอบ
เอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและรายการขายที่เกิดขึ้นช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี สอบทานใบลดหนี้ที่
บริษัทฯออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีและวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้จากการขาย
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ข้อมูลอื่น 
ผูบ้รหิารเป็นผูร้บัผดิชอบต่อข้อมลูอ่ืน ซึง่รวมถงึข้อมลูท่ีรวมอยูใ่นรายงานประจ�าปีของบรษิทัฯ (แต่ไม่รวมถึง งบการเงนิและรายงาน
ของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเหน็ของข้าพเจ้าต่องบการเงนิไม่ครอบคลมุถงึข้อมลูอืน่และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรปุในลกัษณะการให้ความเชือ่มัน่ในรปูแบบ
ใดๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้น มีความขัดแย้งที่มี
สาระส�าคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จ
จริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ 

เมือ่ข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปีของบรษัิทฯตามทีก่ล่าวข้างต้น และหากสรปุได้ว่ามกีารแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็น
สาระส�าคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลทราบเพื่อให้มีการด�าเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลต่องบการเงิน
ผู้บริหารมหีน้าทีรั่บผดิชอบในการจดัท�าและน�าเสนองบการเงนิเหล่านีโ้ดยถกูต้องตามทีค่วรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
และรับผดิชอบเก่ียวกบัการควบคมุภายในทีผู่บ้รหิารพจิารณาว่าจ�าเป็นเพือ่ให้สามารถจดัท�างบการเงนิทีป่ราศจากการแสดงข้อมลู
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดท�างบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทฯในการด�าเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผย 
เรื่องที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับกิจการที่ด�าเนินงานต่อเนื่องเว้น
แต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทฯ หรือหยุดด�าเนินงานหรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้ได้ความเชือ่มัน่อย่างสมเหตสุมผลว่างบการเงนิโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมลู
ท่ีขดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกดิจากการทจุรติหรอืข้อผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชซีึง่รวม
ความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติ
งานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัทีม่อียูไ่ด้เสมอไป ข้อมลู
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�าคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการ 
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช ้
งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง
ผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย
• ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการ 
 ทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่าน้ัน และได้หลักฐาน 
 การสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงท่ีไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อ 
 ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงท่ีเกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริต 
 อาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรง 
 ตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ท�าความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับ 
 สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัทฯ
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• ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีผู่บ้รหิารใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชแีละการเปิดเผย 
 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดท�า
• สรปุเกีย่วกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชสี�าหรบักจิการทีด่�าเนนิงานต่อเนือ่งของผูบ้รหิาร และสรปุจากหลกัฐาน 
 การสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญท่ีเก่ียวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัย 
 อย่างมีนัยส�าคัญต่อความสามารถของบริษัทฯในการด�าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอน 
 ที่มีสาระส�าคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
 ในงบการเงิน หรอืหากเห็นว่าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นทีเ่ปลีย่นแปลงไป ข้อสรปุของข้าพเจ้า 
 ขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือ 
 สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทฯต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเนื่องได้
• ประเมินการน�าเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่า 
 งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่ 

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลในเรื่องต่างๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้วางแผน
ไว้ ประเด็นที่มีนัยส�าคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�าคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบใน
ระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารับรองแก่ผูม้หีน้าทีใ่นการก�ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏบัิตติามข้อก�าหนดจรรยาบรรณทีเ่กีย่วข้องกบัความเป็นอสิระ
และได้ส่ือสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ังหมด ตลอดจนเร่ืองอื่นซ่ึงข้าพเจ้าเช่ือว่ามีเหตุผลที่บุคคล
ภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็น
อิสระ
 
จากเรื่องทั้งหลายที่ส่ือสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ท่ีมีนัยส�าคัญท่ีสุดในการตรวจสอบ 
งบการเงินในงวดปัจจุบันและก�าหนดเป็นเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี 
เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณา
ว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า เพราะการกระท�าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่า 
จะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน�าเสนอรายงานฉบับนี้
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