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ส่วนที� 1 

การประกอบธรุกิจ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ 

ภาพรวมการประกอบธรุกิจของบริษทั 

1.1 วิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมายการดาํเนินธรุกิจระยะยาว และ ยทุธศาสตรใ์นการแขง่ขนั  
 
วิสยัทศัน์ 
“องคก์รแห่งนวตักรรมที�สรา้งสรรค”์ หรือ “Creative Innovation Organization”  

EPG เป็นองคก์รที+เตบิโตขึ)นมาดว้ยนวตักรรม โดยนําเทคโนโลยต่ีางๆ มาต่อยอดความคดิสรา้งสรรค์แลว้พฒันาใหเ้กดิเป็น
สนิคา้ใหมท่ี+มคีณุภาพ เป็นประโยชน์ต่อสงัคมและความเป็นอยูท่ ี+ดขี ึ)น  
 
พนัธกิจ  
“ผู้ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ์แปรรปูจากโพลีเมอรแ์ละพลาสติกชั @นนําของโลก” หรือ “World Class Innovative 
Polymer and Plastic Products Manufactures” 

กลุ่มบรษิทั EPG เป็นผูนํ้าเทคโนโลยแีละนวตักรรมดา้นผลติภณัฑจ์ากโพลเีมอรแ์ละพลาสตกิสาํหรบัอุตสาหกรรมก่อสรา้ง 
อุตสาหกรรมยานยนต ์และบรรจุภณัฑ์พลาสตกิสําหรบัอุตสาหกรรมอาหารและเครื+องดื+ม โดยไดม้กีารลงทนุดา้นวจิยัและ
พฒันา (R&D) ตลอดมาและยงัคงมุง่มั +นใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาเทคโนโลยอีย่างตอ่เนื+องตลอดไป  
 
เป้าหมายการดาํเนินธรุกิจในระยะยาว 
การดาํเนนิธุรกจิภายใตว้สิยัทศัน์ “องคก์รแหง่นวตักรรมที+สรา้งสรรค”์ สรา้งองคก์รใหเ้ตบิโตขึ)นอย่างต่อเนื+องดว้ยนวตักรรม
และเทคโนโลย ีมุ่งเน้นการผลติสนิคา้คุณภาพสงูเป็นประโยชน์ต่อสงัคมและความเป็นอยู่ที+ดขี ึ)นรวมถงึใหค้วามสาํคญักบัการ
รกัษาสิ+งแวดลอ้มควบคู่กนั กลุ่มบรษิทั EPG มุ่งหวงัสรา้งการเตบิโตอย่างยั +งยนื เป็นบรษิทัที+มคีวามน่าเชื+อถือ มฐีานะทาง
การเงนิที+แขง็แกรง่ มคีวามมั +นคง และมคีวามโปรง่ใสในการดาํเนนิธุรกจิ โดยมเีป้าหมายของการดาํเนินธุรกจิ ดงันี)  

1) นวตักรรมสรา้งความสาํเรจ็ 

นวตักรรมสร้างความสําเร็จของกลุ่มบรษิัท EPG เริ+มต้นจากการปลูกฝังแนวคิดนวตักรรมให้กบัพนักงานทุกระดบัให้มี
ความคดิรเิริ+มสรา้งสรรค ์ชา่งสงัเกต และรูจ้กัวธิแีกปั้ญหา โดยสรา้งองคก์รใหเ้ป็นศนูยก์ารเรยีนรู ้สรา้งตน้แบบคนนวตักรรม 
และสนบัสนุนผลงานนวตักรรมของพนกังาน  
หลกัการพฒันานวตักรรมของกลุ่ม EPG ม ี2 แนวคดิหลกั ไดแ้ก่  
 1) เมื+อประสบปัญหาจะใชน้วตักรรมมาแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างไร  
 2) การพฒันาต่อยอดผลติภณัฑเ์ดมิใหด้ขี ึ)น  

ทั )งนี) ผลงานนวตักรรมที+สรา้งสรรคข์ึ)นควรมแีนวคดิครอบคลุมทั )งความคุม้ค่าทางเศรษฐกจิ เกดิประโยชน์กบัสงัคมและเป็น
มติรกบัสิ+งแวดลอ้ม 
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นอกจากนี) บรษิทั อพีจี ีอนิโนเวชั +นเซน็เตอร ์จาํกดั นบัเป็นหน่วยงานสาํคญัของกลุ่มบรษิทั EPG ซึ+งมบีทบาทดา้นการวจิยั
และพฒันาเพื+อสนบัสนุนงานในทกุกลุ่มธุรกจิ โดยในแต่ละปีกลุ่มบรษิทั EPG จะใชเ้งนิลงทุนทางตรงและทางออ้มประมาณ
รอ้ยละ 1 ของรายไดจ้ากการขายของกลุม่บรษิทัเพื+อการวจิยัและพฒันา และกําหนด KPI ดา้นนวตักรรม เพื+อใหบ้รษิทัย่อย
นําเสนอสนิคา้นวตักรรมที+จะสามารถสรา้งรายไดใ้นอนาคต กลุ่มบรษิทั EPG เชื+อมั +นว่านวตักรรมเป็นแรงขบัเคลื+อนสาํคญัที+
สรา้งความสาํเรจ็ใหก้บัองคก์รอยา่งยั +งยนื  

2) การเป็นผูเ้ลน่ระดบัโลก 

จากแนวคดิ “World is our market” ทาํใหต้ลอด 39 ปีที+ผ่านมา กลุ่มบรษิทั EPG มุ่งเน้นการขยายฐานลูกคา้ในต่างประเทศ 
โดยไดต้ั )งฐานการผลติสนิคา้ในจุดยทุธศาสตรส์าํคญัของโลก และมชี่องทางการจดัจาํหน่ายสนิคา้ครอบคลุมกว่า 100 ประเทศ
ทั +วโลก เป้าหมายสาํคญัของการเป็นผูเ้ล่นระดบัโลก คอื  
 1) การสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัแบรนดส์นิคา้ทกุกลุ่มบรษิทั  
 2) การสรา้งความสมัพนัธท์ี+ดกีบัผูบ้รโิภคดว้ยสนิคา้คุณภาพและบรกิารที+ด ี 
 3) การขยายช่องทางการจําหน่ายสนิคา้ใหเ้พิ+มขึ)นในทุกกลุ่มธุรกจิ โดยบรหิารสดัสว่นของกลุ่มลกูค้าอย่าง
เหมาะสม เช่น กลุ่มอุตสาหกรรม ผูแ้ทนจาํหน่าย ผูค้า้ส่ง ผูค้า้ปลกี ผูซ้ื)อรายย่อย ชอ่งทางการจดัจาํหน่ายออนไลน์  
 4) พฒันาซอฟแวรบ์รหิารจดัการสนิคา้ และเลอืกใชร้ะบบโลจสิตกิสท์ี+เหมาะสม เพื+อตอบสนองความตอ้งการ
และสามารถครองใจผูบ้รโิภคได ้

กลุ่มบรษิทั EPG มุง่ม ั +นที+จะเพิ+มสดัสว่นรายไดจ้ากการขายในต่างประเทศทั )งทางตรงและทางออ้มเป็นรอ้ยละ 70 ในอนาคต 
 
3) การเติบโตอยา่งยั �งยนื 

นอกจากการใชน้วตักรรมสรา้งความสาํเรจ็ และการเป็นผู้เล่นระดบัโลก ที+ส่งผลใหก้ลุ่มบรษิทั EPG มสีนิคา้ใหม่ และตลาด
ใหมต่ลอดเวลาแลว้ กลุ่มบรษิทั EPG ไดใ้หค้วามสาํคญักบัการพฒันาระบบการทาํงาน ระบบฐานขอ้มลู และบุคคลากรใหม้ี
ความเหมาะสมกบัองค์กร พรอ้มสรา้งวฒันธรรมองค์กรที+ใชคุ้ณธรรมในการบรหิารงาน โดยปลูกฝังแนวคดิคุณธรรมและ
จรยิธรรมใหก้บัพนกังานทุกระดบั ตามเจตนารมณ์ที+จะดําเนินธุรกจิภายใต้หลกัธรรมาภบิาล ดูแลรบัผดิชอบต่อสงัคมและ
สิ+งแวดลอ้ม โดยคาํนงึถงึผลประโยชน์ของผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุ่มเป็นสาํคญั ทั )งนี) เพื+อมุง่หวงัใหภ้าคอุตสาหกรรมอยู่ร่วมกบั
ชมุชน สงัคม อย่างเป็นสขุ และกา้วหน้าไปพรอ้มกนั ตามปรชัญาของกลุ่มบรษิทั EPG คอื “รบัจากสงัคม คืนสู่สงัคม” 

กลยทุธ์การสรา้งการเติบโต 

บรษิทัมกีลยุทธก์ารสรา้งการเตบิโต ดงันี) 
(1) Exporting การสง่ออกสนิคา้ไปจาํหน่ายในประเทศต่างๆ ทั +วโลกกว่า 100 ประเทศ 
(2) Licensing การจาํหน่ายใบอนุญาตใหต้วัแทนบรษิัทจาํหน่ายสนิค้าทั +วโลกเพื+อสรา้งพนัธมติร

ทางการคา้ 
(3) Franchising จาํหน่ายแฟรนไชน์หรอืใหส้ทิธกิารผลติสนิคา้ของบรษิทัใหก้บัตวัแทนเพื+อสรา้งฐาน

การผลติทั +วโลก โดยใชเ้งนิทนุในปรมิาณที+มปีระสทิธภิาพ 
(4) Strategic Alliance การใหค้วามร่วมมอืเชงิกลยุทธ์กบัพนัธมติรทางธุรกจิเพื+อสรา้งความได้เปรยีบใน

การเขา้แขง่ขนัในประเทศต่างๆ ทั +วโลก 
(5) Joint Venture การร่วมทุนกบับรษิัทชั )นนําของโลกเพื+อเพิ+มความแขง็แกร่งในเชงิเทคโนโลยแีละ

กระแสเงนิสดใหก้บักลุ่มบรษิทั 
(6) Wholly Owned Subsidiary การพจิารณาลงทนุสรา้งฐานการผลติและจดัจาํหน่ายในประเทศที+มศีกัยภาพ เช่น 
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ประเทศสหรฐัอเมรกิา จนี และ ออสเตรเลยีที+ใชเ้ป็นฐานในการกระจายสนิคา้ที+
สาํคญัของภมูภิาค 

(7) Merger and Acquisition การเขา้ซื)อกจิการและนํามาปรบัปรุงโดยใชเ้ทคโนโลยรีวมถงึนวตักรรมของบรษิทั
เพื+อสรา้งมูลค่าเพิ+มใหแ้ก่ผลติภณัฑ์และบรษิัทเป้าหมายจะทําใหบ้รษิัทสามารถ
เขา้ถงึเป้าหมายที+ตั )งไวไ้ดร้วดเรว็ขึ)น 

 
1.2 พฒันาการและการเปลี�ยนแปลงสาํคญัที�ผา่นมา 
 

ความเป็นมาของกลุ่มบรษิทัฯ  
• ปี 2521 กลุ่มตระกลูวทิรูปกรณ์ไดก่้อตั )งบรษิทั ตะวนัออกโปลเีมอรอ์ตุสาหกรรม จาํกดั (ภายหลงัไดแ้ปรสภาพเป็น 

บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) หรอื EPG) หลงัจากประสบความสาํเรจ็ในการพฒันาเทคโนโลยใีน
การผลติฉนวนยางกนัความรอ้น/เยน็ ภายใตส้ตูรและเทคโนโลยกีารผลติซึ+งกลุ่มตระกลูวทิรูปกรณ์เป็นผูค้ดิคน้และ
ครอบครอง และเนื+องดว้ยคุณสมบตัผิลติภณัฑฉ์นวนยางที+ดกีว่าผลติภณัฑฉ์นวนยางทั +วไป ส่งผลใหธุ้รกจิดงักล่าว
ของบรษิทัมกีารขยายตวัอย่างต่อเนื+อง ปัจจุบนับรษิัทมกีารจาํหน่ายผลติภณัฑฉ์นวนยางกนัความรอ้น/เย็น และ
สว่นประกอบภายใตแ้บรนด ์“Aeroflex” ของบรษิทัไปทั +วโลก 

 

• ปี 2538 บรษิัทร่วมลงทุนกบับรษิัท ซูมโิตโม รโิก จํากดั จากประเทศญี+ปุ่ น ก่อตั )งบรษิัท โตไก อิสเทริ์น รบัเบอร ์
(ประเทศไทย) จาํกดั หรอื TER เพื+อผลติยางกนัสะเทอืน (Anti-vibration Rubber Product) ในรถยนต์ และในปี
เดียวกนับรษิัทร่วมลงทุนกบักลุ่มบรษิัท ซีออน คอร์ปอเรชั +น และกลุ่มบรษิัท โตโยต้า ทูโช จากประเทศญี+ปุ่ น 
ก่อตั )งบรษิทั ซอีอน แอนวานซ์ โพลมีกิซ์ จาํกดั หรอื ZAP เพื+อผลติยางผสม (Compound Rubber) เพื+อใชใ้นการ
ผลติยางที+ใชใ้นอุตสาหกรรมรถยนตเ์ป็นหลกั 
 

• ปี 2539 บรษิทัขยายธุรกจิไปสู่ธุรกจิผลติและจาํหน่ายชิ)นส่วนอุปกรณ์และตกแต่งยานยนต์ โดยเริ+มจากการออกแบบ 
ผลติและจดัจาํหน่ายแผ่นพลาสตกิปพูื)นรถกระบะ(Bed Liner) ซึ+งบรษิทัเป็นผูพ้ฒันาออกแบบเทคโนโลยกีารตดิตั )ง
ชนิดที+ไมจ่ําเป็นตอ้งเจาะรูตวัถงัรถกระบะซึ+งบรษิทัไดจ้ดสทิธบิตัรเทคโนโลยดีงักล่าวไวใ้นประเทศต่างๆ ทั +วโลก
รวมทั )งในประเทศไทย และบรษิทัไดผ้ลติและจาํหน่ายภายใตแ้บรนด์ “Aeroklas” บรษิทั แอรโ์รคลาส จาํกดั หรอื 
Aeroklas จงึไดถู้กจดัตั )งขึ)นเพื+อผลติและจําหน่ายผลติภณัฑ์ดงักล่าว ต่อมาบรษิทัไดข้ยายสายผลติภณัฑ์ในการ
ผลติชิ)นส่วนอุปกรณ์และตกแต่งยานยนต์ในส่วนหลงัคาคลุมกระบะรถยนต์ (Canopy) ฝาครอบกระบะรถยนต ์
(Deck Cover) และบนัไดขา้งรถยนต ์(Side Step)  
 

• ปี 2544 บรษิทัไดก่้อตั )งบรษิทั อสีเทริน์ โพลแีพค จาํกดั หรอื EPP โดยการเขา้ซื)อสนิทรพัย์ของ บรษิทั ไทยโมเดริน์ 
พลาสตคิ อนิดสัทร ีจาํกดั (มหาชน) เพื+อประกอบธุรกจิผลติและจาํหน่ายบรรจภุณัฑพ์ลาสตกิ ภายใตแ้บรนด ์“EPP” 
 

• ปี 2553 บรษิทัไดก้่อตั )งบรษิทั อพีจี ีอนิโนเวชนั เซน็เตอร ์จาํกดั หรอื EIC เพื+อทาํการวจิยัและพฒันาใหก้บับรษิทั
ต่างๆ ภายในกลุ่มบรษิทั และดว้ยศกัยภาพดา้นเทคโนโลย ีจงึสามารถใหบ้รกิารวเิคราะหแ์ละทดสอบผลติภณัฑต่์างๆ 
ตามมาตรฐานการทดสอบระดบัสากลซึ+งเป็นที+ยอมรบัในดา้นผลติภณัฑย์าง พลาสตกิ โลหะ เซรามกิ บรรจภุณัฑ์
และชิ)นสว่นยานยนต ์ใหก้บับรษิทันอกกลุ่มดว้ย 
 

• ปี 2555 ปรบัโครงสรา้งกลุ่มบรษิทัเพื+อเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยโดยใหบ้รษิทั ตะวนัออก
โปลเีมอรอ์ุตสาหกรรม จาํกดั (ภายหลงัไดแ้ปรสภาพเป็น บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)) เปลี+ยน
การดาํเนนิธุรกจิเป็นบรษิทัลงทนุ (Holding Company)  
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• ปี 2556 บรษิทัได้แปรสภาพบรษิัทเป็นมหาชนเพื+อเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยเพิ+ม
ทนุจดทะเบยีนจาก 2,100 ลา้นบาท เป็น 2,800 ลา้นบาท นําหุน้สามญัจาํนวน 700 ลา้นหุน้เสนอขายต่อประชาชน
ทั +วไป ซึ+งภายหลงัการเสนอขายหุน้เพิ+มทนุในครั )งนี) กลุ่มตระกลูวทิรูปกรณ์ จะถอืหุน้เหลอืรอ้ยละ 75.0 
 

• ปี 2557 บรษิทัไดเ้สนอขายหุน้สามญัใหแ้กป่ระชาชนทั +วไปเป็นครั )งแรกจาํนวน 700 ลา้นหุน้มลูค่าตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
ในราคาเสนอขายหุน้ละ 5.80 บาทมมีลูค่ารวมหลกัทรพัยท์ี+เสนอขาย 4,060 ลา้นบาท และเริ+มทาํการซื)อขายวนัแรก
ในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยเมื+อวนัที+ 24 ธนัวาคม 2557 
 

• ปี 57/58 Aeroklas Australia Pty.Ltd. (Aeroklas-AU) ซึ+งเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัซื)อกจิการของ TJM Products 

Pty Ltd (TJM) ประเทศออสเตรเลยี เพื+อเพิ+มชอ่งทางการจดัจาํหน่ายและขยายธุรกจิเพิ+มเตมิในต่างประเทศ 

การเปลี�ยนแปลงและพฒันาการที�สาํคญัในรอบ 3 ปีที�ผา่นมา (เม.ย.58 – มี.ค.61) 

• ปี 58/59 (เม.ย.58 – ม.ีค.59) 
รางวลั 

- บรษิัท แอร์โรเฟลกซ์ จํากดั และบรษิัท อีสเทริ์น โพลแีพค จํากดั ได้รบัรางวลัเกียรตยิศ CSR-DIW 
Continuous Award ซึ+งแสดงถงึความรบัผดิชอบของผูป้ระกอบการต่อสงัคมจากกระทรวงอุตสาหกรรม 

- บรษิทั แอรโ์รเฟลกซ์ ยเูอสเอ จาํกดั ไดร้บัรางวลัThe Business of The Year Award จาก สมาคม
หอการคา้ Monroe County สหรฐัอเมรกิา 

- บรษิทั อสีเทริน์ โพลแีพค จาํกดั ไดร้บัรางวลั Bronze Award (รองชนะเลศิอนัดบัที+ 2) ในกลุ่มประเภทที+ (2) 
บรรจภุณัฑค์งรปูสาํหรบับรรจุอาหาร และผลติภณัฑใ์ชค้รั )งเดยีว จากสมาคมอุตสาหกรรมพลาสตกิไทย 
และสถาบนัพลาสตกิ 

- บรษิทั อสีเทริ์น โพลแีพค จํากดัได้รบัรางวลั ธรรมาภบิาลธุรกจิดเีด่น ระดบัจงัหวดั ปี 2558 จากกรม
พฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

- บรษิทั อสีเทริน์ โพลแีพค จาํกดั ไดร้บัรางวลั โครงการวดัสรา้งสุข คนสรา้งชาต ิ พุทธศาสน์สรา้งใจจาก 
สาํนกังานกองทนุสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพ รว่มกบั สมาคมสง่เสรมิเทคโนโลยไีทย ญี+ปุ่ น 

 การดาํเนนิงาน 
- พฤษภาคม 2558 บรษิทั แอรโ์รคลาส จาํกดั ซึ+งเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั เขา้รว่มทนุจดัตั )งบรษิทัย่อยใน

ประเทศมาเลเซยีกบั LSF TECHNOLOGY SDN.BHD. เพื+อประกอบกจิการผลติและขายสนิคา้ใหก้บัค่าย
รถต่างๆ ในประเทศมาเลเซยี บรษิทั แอรโ์รคลาส จาํกดั ถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 70 ของทุนจดทะเบยีน
ของบรษิทัใหม่ และ LSF TECHNOLOGY SDN.BHD. ถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 30 ของทุนจดทะเบยีน
ของบรษิทัใหม ่

- พฤศจกิายน 2558 บรษิทั แอรโ์รเฟลกซ ์จาํกดั ซึ+งเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัขายเงนิลงทุนในบรษิทั แอร์
โรเฟลกซ์ ยุโรป จาํกดั (Aeroflex Europe GmbH) ที+ถอือยู่ในสดัส่วนรอ้ยละ 40 ของทนุจดทะเบยีนและ
เงนิใหกู้ย้มืแก ่Aeroflex Europe GmbH พรอ้มดอกเบี)ย โดยขายใหแ้กบ่รษิทั อสีเทริน์โพลเีทค จาํกดั ซึ+ง
เป็นบรษิทัที+ถอืหุน้โดยผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั ซึ+งการเขา้ทาํรายการในครั )งนี)เป็นประโยชน์ต่อบรษิทั 
เนื+องจากเป็นการลดความเสี+ยงจากการขาดทนุระยะยาวที+อาจจะเกดิขึ)น และราคาซื)อขายมคีวามเหมาะสม
และมคีวามยุตธิรรม โดยเป็นราคามลูค่าตามบญัช ี
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• ปี 59/60 (เม.ย.59 – ม.ีค.60) 
รางวลั 

- บรษิทัยอ่ยของบรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) ไดร้บัรางวลั “ผูป้ระกอบธุรกจิสง่ออกดเีด่น” 
ประจาํปี 2559 (Prime Minister’s Export Award 2016) จากกระทรวงพาณิชย ์ดงันี) 
1. บรษิทั แอรโ์รเฟลกซ ์จาํกดั ไดร้บัรางวลั “แบรนดไ์ทยยอดเยี+ยม” (Best Thai Brand) 
2. บรษิทั แอรโ์รคลาส จาํกดั ไดร้บัรางวลั “แบรนดไ์ทยยอดเยี+ยม” (Best Thai Brand) และ 
    รางวลั “สนิคา้นวตักรรมที+อนุรกัษ์สิ+งแวดลอ้มยอดเยี+ยม” (Best Green Innovation)  
3. บรษิทั อสีเทริน์ โพลแีพค จาํกดั ไดร้บัรางวลั “แบรนดไ์ทยยอดเยี+ยม” (Best Thai Brand) และ 
    รางวลั “ผูป้ระกอบธุรกจิสง่ออกยอดเยี+ยม” (Best Exporter) 

- บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ไดร้บัรางวลั Outstanding innovative company จาก
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และวารสารการเงนิการธนาคาร ในงาน SET Awards 2016 โดยผลงาน 
Aeroklas Canopy นวตักรรมหลงัคาพลาสตกิครอบกระบะรถปิกอพัผลติจากวสัดุประเภท ABS Alloy 
ชนดิพเิศษภายใตส้ตูรการผลติที+บรษิทัพฒันาขึ)นเอง 

- บรษิทั แอรโ์รคลาส จาํกดัไดร้บัรางวลั Auto Alliance Thailand Top Supplier Award 2016 จาก บรษิทั 
ออโต ้อลัลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

- บรษิทั อสีเทริ์น โพลแีพค จาํกดั ได้รบัรางวลั พฒันาการโลจสิตกิส์อุตสาหกรรมดเีด่น จากกรมพฒันา
อุตสาหกรรมพื)นฐานและการเหมอืงแร ่กระทรวงอุตสาหกรรม 

- บรษิทั อสีเทริน์ โพลแีพค จาํกดัไดร้บัรางวลัเกยีรตยิศ CSR-DIW Continuous Award 2016 ซึ+งแสดงถงึ
ความรบัผดิชอบของผูป้ระกอบการต่อสงัคม จากกระทรวงอุตสาหกรรม 

การดาํเนนิงาน 
- พฤศจกิายน 2559 คณะกรรมการบรษิทัมมีตใิหบ้รษิทั แอรโ์รคลาส จาํกดั ซึ+งเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั 

เขา้รว่มทนุกบั Alver Pty Ltd ซึ+งเป็นบรษิทัในประเทศออสเตรเลยี โดยการจดัตั )งบรษิทัใหมใ่นประเทศไทย 
เพื+อประกอบกจิการผลติและขายสนิคา้ใหก้บับรษิทั แอรโ์รคลาส จาํกดั และคา่ยรถยนต์อื+น 

• ปี 60/61 (เม.ย.60 – ม.ีค.61) 
รางวลั 

- บรษิทัยอ่ยของบรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) ไดร้บัรางวลั “ผูป้ระกอบธุรกจิสง่ออกดเีด่น” 
ประจาํปี 2560 (Prime Minister’s Export Award 2017) จากกระทรวงพาณิชย ์ดงันี) 
1. บรษิทั แอรโ์รเฟลกซ ์จาํกดั ไดร้บัรางวลั “สนิคา้นวตักรรมที+อนุรกัษ์สิ+งแวดลอ้มยอดเยี+ยม” (Best     

Green Innovation) 
2. บรษิทั แอรโ์รคลาส จาํกดั ไดร้บัรางวลั “ผูป้ระกอบธุรกจิสง่ออกยอดเยี+ยม” (Best Exporter) 
3. บรษิทั อสีเทริน์ โพลแีพค จาํกดั ไดร้บัรางวลั “สนิคา้นวตักรรมที+อนุรกัษ์สิ+งแวดลอ้มยอดเยี+ยม” (Best  
    Green Innovation) 

- บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จํากัด และบริษัท แอร์โรคลาส จํากัด ผ่านการรับรองมาตรการป้องกันการ
คอร์รปัชั +น จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจรติ (Private 
Sector Collective Action Coalition Against Corruption Council : CAC)  

- บรษิทั แอรโ์รเฟลกซ์ จาํกดั ไดร้บัมอบใบรบัรอง Carbon Footprint For Organize 2017 จากสถาบนั
สิ+งแวดลอ้มอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
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- บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จํากดั และบรษิัท อีสเทริ์น โพลแีพค จํากดั ได้รบัรางวลัเกียรติยศ CSR-DIW 
Continuous Award 2560 ซึ+งแสดงถึงความรบัผิดชอบของผู้ประกอบการต่อสงัคม จากกระทรวง
อุตสาหกรรม 

- บรษิทั แอรโ์รคลาส จาํกดัไดร้บัรางวลั Auto Alliance Thailand Top Supplier Award 2017 จาก บรษิทั 
ออโต ้อลัลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

- บรษิทั อสีเทริน์ โพลแีพค จาํกดั ไดร้บัรางวลัเกยีรตยิศ กรณีศกึษายอดเยี+ยม โครงการใชพ้ลงังานอย่างมี
ประสทิธภิาพ จดัโดยกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษ์พลงังาน กระทรวงพลงังาน 

การดาํเนนิงาน 
- ธนัวาคม 2560 Aeroklas Australia Pty. Ltd. ซึ+งเป็นบรษิทัยอ่ยของบรษิทั แอรโ์รคลาส จาํกดั ลงนามใน

สญัญาซื)อหุน้ของ Flexiglass Challenge Pty. Ltd. (Flexiglass) ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 Flexiglass 
ประกอบกจิการรา้นจําหน่ายสนิค้าตกแต่งรถกระบะ ประเภทขบัเคลื+อน 2 ล้อ และ 4 ล้อ ในประเทศ
ออสเตรเลยี โดยม ีdistributors และ dealers มากกว่า 100 แหง่ อกีทั )ง มสีาขาของตนเองรวม 5 แห่ง 

 
1.3 โครงสรา้งการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั    
 
บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (“บรษิทั” หรอื “EPG”) ดําเนินธุรกจิในลกัษณะการลงทนุในบรษิทัอื+น หรอื 
Holding Company ปัจจุบนั EPG มุง่เน้นการลงทนุในธุรกจิแปรรปูพลาสตกิที+มนีวตักรรมที+สรา้งความแตกต่าง ไดแ้ก ่ 
 (1) ธุรกจิผลติและจาํหน่ายฉนวนยางกนัความรอ้น/เยน็       (4) ธุรกจิสนบัสนุนอื+นๆ 
 (2) ธรุกจิผลติและจาํหน่ายอุปกรณ์ชิ)นสว่นและตกแตง่ยานยนต์ (5) ธุรกจิเพื+อการวจิยัและพฒันา 
 (3) ธุรกจิผลติและจาํหน่ายบรรจุภณัฑพ์ลาสตกิ (6) ธุรกจิรว่มทนุ 
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หมายเหตุ:  

- แมว้า่ บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ถอืหุน้สามญัในบรษิทั โตไก อสิเทริ์น รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (“โตไก อสิ
เทริ์น รับเบอร์”) จํานวนร้อยละ 30.0 (ไม่นับรวมหุน้บุรมิสทิธ)ิ แต่มสีทิธใินการออกเสียงและรบัส่วนแบ่งผลกําไรร้อยละ 20.0 
เนื+องจากบรษิทั ซูมโิตโม รโิก จํากดั (SRK) ถอืหุน้บุรมิสทิธ ิอกี 25,000 หุน้ ซึ+งหุน้บุรมิสทิธดิงักล่าวมสีทิธอิอกเสยีงและไดร้บัเงนิปันผล 
30 เท่าของหุน้สามญั อย่างไรกด็บีรษิทัมสีทิธใินการร่วมบรหิารในโตไก อสิเทริ์น รบัเบอร์ โดยบรษิทัมสีทิธใินการคดัคา้นและออก
เสยีง (Veto) ในวาระที+สําคญัของ โตไก อสีเทริ์น รบัเบอร์ตามขอ้บงัคบัของโตไก อสิเทริ์น รบัเบอร์ ซึ+งกําหนดใหทุ้กวาระที+สําคัญ
จาํเป็นตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีงจากที+ประชมุผูถ้อืหุน้อย่างน้อยรอ้ยละ 81.0 

 
บริษทั ตวัย่อ 

สดัส่วนการถือหุ้น1/ 
(ร้อยละ) 

ธรุกิจ 

ธรุกิจผลิตและจาํหน่าย ฉนวนยางกนั ความร้อน/ความเยน็ 
1. บรษิทั แอรโ์รเฟลกซ ์จาํกดั  AFC 100.0 ฐานการผลิตหลักในการผลิตและจําหน่าย

ฉนวนยางกันความร้อน/เ ย็น  สารผสม 
Compound และผลติภณัฑ์กึ+งสาํเรจ็รูป เพื+อ
สง่จาํหน่ายในหลายประเทศทั +วโลก 

เงนิลงทุนของบรษิทั แอรโ์รเฟลกซ ์จาํกดั ในบรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่ม 
1.1 บรษิทั แอรโ์รเฟลกซ ์ยเูอสเอ จาํกดั AUS 

 
100.0 ฐานการผลิตฉนวนยางกันความร้อน/เย็นใน

ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื+อจําหน่ายให้แก่
ลูกคา้ในพื)นที+ในทวปีอเมรกิา 

1.2 บรษิทั เอพเีอส จาํกดั APS 60.0 จําหน่ายสินค้าซีลยางและพลาสติกสําหรับ
อาคารและยานยนต ์

1.3 บริษัท เอแอลพี แอร์โ ร เฟลกซ ์
อนิเดยี จาํกดั 

AAI 40.0 ฐานการผลิตฉนวนยางกันความร้อน/เย็นใน
ประเทศอินเดยี เพื+อจําหน่ายให้แก่ลูกค้าใน
พื)นที+บรเิวณใกลเ้คยีง 

1.4 
 
 

บริษัท แอร์โรเซล คอนสตรัคชั +น 
แมททเีรยีล (เจยีงซ)ู จาํกดั 

ACM 
 

40.0 
 

ฐานการผลิตฉนวนยางกันความร้อน/เย็นใน
ประเทศจนี เพื+อจําหน่ายให้แก่ลูกคา้ในพื)นที+
บรเิวณใกลเ้คยีง 

ธรุกิจผลิตและจาํหน่าย ชิ�นส่วนอปุกรณ์และตกแต่งรถยนต ์
2. บรษิทั แอรโ์รคลาส จาํกดั Aeroklas 100.0 ฐานการผลิตหลักสําหรบัพื)นปูกระบะ (Bed 

Liner) ฝาปิดและหลังคารถกระบะรวมถึง
ชิ)นส่วนรถยนต์ต่างๆ ตลอดจนวสัดุก่อสร้าง
จากพลาสติก เพื+อจําหน่ายไปยังส่วนต่างๆ 
ของโลก 

เงนิลงทุนของบรษิทั แอรโ์รคลาส ในบรษิทัยอ่ยและบรษิทัร่วม 
2.1 บรษิทั แอรโ์รคลาส ยเูอสเอ จาํกดั Aeroklas -

USA 
100.0 ศูนย์กระจายสินค้าประเภท พื)นปูกระบะ 

(Bed Liner) ฝาปิดและหลังคารถกระบะ
รวมถึงชิ)นส่วนยานยนต์ต่างๆ ในประเทศ
สหรฐัอเมรกิา 

2.2 บริษัท แอร์โรคลาส ออสเตรเลีย 
จาํกดั 

Aeroklas -
AU 

100.0 ศูนย์กระจายสินค้าประเภท พื)นปูกระบะ 
(Bed Liner) ฝาปิดและหลังคารถกระบะ
รวมถึงชิ)นส่วนยานยนต์ต่างๆ ในประเทศ
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บริษทั ตวัย่อ 

สดัส่วนการถือหุ้น1/ 
(ร้อยละ) 

ธรุกิจ 

ออสเตรเลยี 
2.3 บรษิทั แอรโ์รคลาส เซี+ยงไฮ ้จาํกดั Aeroklas -

SH 
100.0 ฐานการผลิตย่อยและศูนย์กระจายสินค้า

ประเภท พื)นปูกระบะ ฝาปิดและหลังคารถ
กระบะรวมถึงชิ)นส่วนยานยนต์ต่างๆ ใน
ประเทศจนี 

2.4 
 
 

บรษิทั แอรโ์รคลาส ยุโรป จาํกดั 
 
 

Aeroklas -
EU 

74.9 ศูนยก์ระจายสนิคา้ประเภทพื)นปกูระบะ 
ฝาปิดและหลงัคารถกระบะรวมถงึชิ)นส่วนยาน
ยนตต์่าง  ๆในทวปียุโรป 

2.5 
 

บรษิทั แอรโ์รคลาส มาเลเซยีจาํกดั Aeroklas -
Malaysia 

70.0 ฐานการผลิตย่อยและศูนย์กระจายสินค้า
ชิ)นสว่นยานยนตต์่างๆ ในประเทศมาเลเซยี 

เงนิลงทุนของ บรษิทั แอรโ์รคลาส ออสเตรเลยี จาํกดั ในบรษิทัยอ่ย 
2.6 TJM Products Pty. Ltd.  

 
TJM 100.0 ผลิต ออกแบบและจําหน่ายผลติภณัฑ์สําหรบั

ยานยนต์ 4WD และ SUV ผ่านช่องทาง
รา้นคา้ภายใต้แบรนด ์TJM และรา้นคา้ทั +วไป
ในประเทศออสเตรเลยีและสง่ออกต่างประเทศ 

2.7 Flexiglass Challenge Pty. Ltd. Flexiglass 100.0 จําหน่ายผลิตภณัฑต์กแต่งรถกระบะ ประเภท
ขับเคลื+อน 2 ล้อ และ 4 ล้อ ผ่านสาขาของ
ตนเอง 5 แห่ง รวมทั )ง distributors และ 
dealers มากกว่า 100 แห่ง ในประเทศ
ออสเตรเลยี 

2.8 TJM Off-Road Products Inc. 
 
 

TJM-Off 
Road 
 

100.0 
 

จําหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งสําหรับรถยนต์
ขบัเคลื+อนสี+ลอ้และรถบรรทุกในสหรฐัอเมรกิา  

2.9 
 

TJM Product MEA DMCC TJM MEA 
DMCC 

100.0 จําหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งสําหรับรถยนต์
ขบัเคลื+อนสี+ล้อและรถบรรทุกในประเทศสหรฐั
อาหรบัเอมเิรตส ์

ธรุกิจผลิตและจาํหน่ายบรรจภุณัฑ์พลาสติก 
3. บรษิทั อสีเทริน์ โพลแีพค จาํกดั EPP 100.0 ผลิตและจําหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิด

ขึ)นรูป และแผ่นพลาสตกิที+ใช้ในอุตสาหกรรม
ก่อสรา้งและยานยนต ์

ธรุกิจสนับสนุนอื *นๆ 
4. บริษัท แอร์โรเฟลกซ์  โพลีเมอร ์

เทคโนโลย ี(เซี+ยงไฮ)้ จาํกดั 
APT 100.0 ฐานการผลติและจําหน่ายฉนวนยางกนัความ

ร้อน/เย็นในประเทศจีน รวมถึงศูนย์จัดหา
สินค้าจากประเทศจีนเพื+อสนับสนุนส่วนธุรกิจ
ต่าง  ๆของกลุ่ม 

ธรุกิจเพื *อการวิจยัและพฒันา 
5. บริษัท อีพีจี อินโนเวชัน เซ็นเตอร ์

จาํกดั 
EIC 100.0 ตรวจสอบคุณภาพ วจิยัและพฒันาผลติภณัฑ ์

(R&D) 
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บริษทั ตวัย่อ 

สดัส่วนการถือหุ้น1/ 
(ร้อยละ) 

ธรุกิจ 

ธรุกิจรว่มทุน 
6.1 บริษัท โตไก อิส เทิร์น  รับเบอร ์

(ประเทศไทย) จาํกดั 
TER 30.02/ ผลิตยางกันสะเทือน ฉนวนกันเสียง ใน

เครื+องยนต์ และสายส่งนํ)ามนัในรถยนต์และ
จกัรยานยนต ์

6.2 บรษิทั ซอีอน แอดวานซ ์ 
โพลมีกิซ ์จาํกดั 

ZAP 27.0 ผลิตและจําหน่ายสารผสมยางธรรมชาติและ
ยางสงัเคราะห ์

หมายเหตุ: 1/นบัรวมการถอืหุน้ทั )งทางตรงและทางออ้มของกลุ่มวทิรูปกรณ์ 
              2/ถงึแมว้่า บริษัท อสีเทริ์นโพลเีมอร์ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) ถอืหุน้สามญัใน บรษิัท โตไก อสิเทริ์น รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากดั            
(“โตไก อสิเทริ์น รบัเบอร์”) จํานวนร้อยละ 30.0 (ไม่นับรวมหุน้บุรมิสทิธ)ิ แต่มสีทิธใินการออกเสยีงและรบัส่วนแบ่งผลกําไรร้อยละ 20.0 
เนื+องจาก บรษิทั ซมูโิตโม รโิก จํากดั (SRK) ถอืหุน้บุรมิสทิธ ิอกี 25,000 หุน้ ซึ+งหุน้บุรมิสทิธดิงักล่าวมสีทิธอิอกเสยีงและไดร้บัเงนิปันผล 30 
เท่าของหุน้สามญั อย่างไรกด็บีรษิทัมสีทิธใินการร่วมบรหิารในโตไก อสิเทริ์น รบัเบอร์ โดยบรษิทัมสีทิธใินการคดัคา้นและออกเสยีง (Veto) ใน
วาระที+สาํคญัของ โตไก อสิเทริน์ รบัเบอร ์ ตามขอ้บงัคบัของโตไก อสิเทริน์ รบัเบอร ์ซึ+งกาํหนดใหทุ้กวาระที+สําคญัจําเป็นตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีง
จากที+ประชมุผูถ้อืหุน้อย่างน้อยรอ้ยละ 81.0 

 
1.4 ความสมัพนัธก์บักลุ่มธรุกิจของผูถ้อืหุ้นใหญ่   
 
-ไมม่-ี 
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2. ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

โครงสรา้งรายได้ 

บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) (“บรษิทั” หรอื “EPG”) ดาํเนินธุรกจิในลกัษณะการลงทนุในบรษิทัอื+น หรอื 
Holding Company โดยมรีายไดจ้ากการขายจากบรษิทัย่อยใน 3 ธุรกจิหลกั ไดแ้ก ่
 1) ธุรกจิผลติและจาํหน่ายฉนวนยางกนัความรอ้น/เยน็ ดาํเนนิการโดยบรษิทั แอรโ์รเฟลกซ์ จาํกดั  
 2) ธุรกจิผลติและจาํหน่ายชิ)นสว่นอปุกรณ์และตกแตง่ยานยนต์ ดําเนนิการโดยบรษิทั แอรโ์รคลาส จาํกดั และ 
 3) ธุรกจิผลติและจาํหน่ายบรรจุภณัฑพ์ลาสตกิดาํเนนิการโดย บรษิทั อสีเทริน์ โพลแีพค จาํกดั  

โดยในปีบญัช ี60/61 (เม.ย.60 – ม.ีค.61) บรษิทัยอ่ยทั )ง 3 แหง่ มสีดัสว่นรายไดร้อ้ยละ 29.5 รอ้ยละ 46.5 และรอ้ยละ 24.0 
ตามลําดบั โครงสรา้งรายไดจ้ากการขายตามงบการเงนิของบรษิทัสาํหรบัปีบญัช ี59 – 61 (เม.ย.58 – ม.ีค.61) สามารถสรปุได ้
ดงันี) 

(หน่วย : ลา้นบาท) 
  ปีบญัชี 58/59 ปีบญัชี 59/60 ปีบญัชี 60/61 
  (เม.ย.58 – มี.ค.59)  (เม.ย.59 – ม.ีค.60)  (เม.ย.60 – มี.ค.61) 
  มลูค่า มลูค่า มลูค่า รอ้ยละ มลูค่า รอ้ยละ 
บรษิทั แอรโ์รเฟลกซ ์จาํกดั 2,596.8 29.6 2,641.7 28.5 2,834.9 29.5 
บรษิทั แอรโ์รคลาส จาํกดั 3,604.8 41.1 4,176.3 45.0 4,462.0 46.5 
บรษิทั อสีเทริน์ โพลแีพค จาํกดั 2,563.1 29.3 2,461.8 26.5 2,310.2 24.0 
รายได้จากการขาย 8,764.8 100.0 9,279.8 100.0 9,607.1 100 

 
2.1 ลกัษณะผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

“แอรโ์รเฟลกซ”์  

ดําเนินธุรกจิผลติและจาํหน่ายฉนวนยางกนัความรอ้น/เยน็ โดยเป็นผูผ้ลติรายสาํคญัของโลกที+ผลติและจาํหน่ายฉนวนยาง
กนัความรอ้น/เยน็ โดยใชส้ารตั )งตน้ประเภทยางสงัเคราะห ์Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) ที+บรษิทัเป็นผู้
คดิคน้และวจิยัพฒันาอยา่งต่อเนื+องโดยมสีทิธบิตัรหลายฉบบัและจดัจาํหน่ายไปยงัประเทศต่างๆ ทั +วโลกกว่า 100 ประเทศ  
ฉนวนยางของแอรโ์รเฟลกซ์ มคีุณสมบตัทิี+โดดเด่นกว่าผลติภณัฑข์องคู่แขง่ในตลาด โดยสามารถใชง้านในช่วงอุณหภูมทิี+กวา้ง
กว่าผลติภณัฑ์ทั +วไป สามารถใชง้านไดร้ะหว่าง -200oC ถงึ 125oC ทนทานต่อสภาวะอากาศ ความชื)นสงู และเป็นมติรต่อ
สิ+งแวดลอ้ม แอรโ์รเฟลกซ ์ถูกนําไปใชอ้ย่างแพร่หลายเพื+อประหยดัพลงังานโดยรกัษาอุณหภูมใินวศิวกรรมระบบปรบัอากาศ 
เป็นฉนวนสาํหรบัทอ่แอร ์ท่อนําความเยน็และความรอ้นในตวัอาคาร และนําไปใชหุ้ม้ท่อสง่ลมเย็นเพื+อป้องกนัการเกดิหยดนํ)า 
ดว้ยคุณสมบตัแิละคุณภาพที+ดทีาํใหฉ้นวนยางของแอรโ์รเฟลกซ์ ไดร้บัการรบัรองจากมาตรฐานชั )นนําจากทั +วโลก ไดแ้ก ่
ASTM / JIS / EN / EMPA / BS / GB / Lloyd’s Register และ RoHS เป็นตน้ ส่งผลใหส้ถานที+สาํคญัต่างๆ ของโลก
พจิารณาใชฉ้นวนยางของแอรโ์รเฟลกซ์ ไดแ้ก่ สนามบนิสุวรรณภูม ิ/ Swiss International Airport / Fukushima Nuclear 
Power Plant ประเทศญี+ปุ่ น  / Disneyland Shanghai / Dubai International Airport /Pfizer Pharmaceutical Puerto 
Rico/ Toyosu Fish Market Japan / Uniliver (USA) / Walmart (USA) / Atlantis Palm Jumeirah (Dubai) / Burj Khalifa 
(Dubai) / Marina Bay Sands Resort (Singapore) / Guangzhou International Exhibition Center / Intel Coporation 
Hillsboro Oregon / Ferrari Dubai World / National Nuclear Securitie Agency Kansas City / MM Mars Topeka 
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Kansas / Pfizer Pharmaceutical Guayama Puerto RicoSwiss/  Prime Site / Royal City Hanoi / Watch Tower USA 
และ World Financial Center New York  เป็นตน้ 

ฉนวนยางของแอรโ์รเฟลกซม์กีารจาํหน่ายในหลากหลายประเทศทั +วโลก ภายใตเ้ครื+องหมายการคา้ หรอื แบรนดข์องตนเอง
ทั )งหมด 3 แบรนด ์ไดแ้ก ่“AEROFLEX” “AEROCEL” และ “CELFLEX”  
 
 
 
 

ผลิตภณัฑ ์

ฉนวนยางกนัความรอ้นสาํหรบัหุ้มท่อนําความเยน็ 

ฉนวนยางของแอรโ์รเฟลกซ์สามารถนํามาใชใ้นการรกัษาอุณหภมู ิเพื+อป้องกนัความรอ้นจากภายนอกและไม่ใหอุ้ณหภูมิ
ภายใตก้ารหอ่หุม้ของฉนวนยางสงูขึ)น เช่น การนําฉนวนยางไปหอ่หุม้ท่อนํ)าเยน็ หรอื ท่อแอร ์เพื+อรกัษาอุณหภูมภิายใน
ท่อใหค้งที+และไม่เปลี+ยนแปลงตามอุณหภูมภิายนอก ทั )งนี)หากไม่มฉีนวนยางดงักล่าวนํ)าเยน็หรอือากาศที+ปล่อยออกมา
จากปลายท่ออาจสูญเสยีความเย็น ซึ+งทําให้สูญเสยีพลงังานและเกดิการควบแน่นของหยดนํ)าซึ+งอาจก่อใหเ้กิดความ
เสยีหายแก่อปุกรณ์ใกลเ้คยีงได ้

การใช้งานในอาคารโดยทั *วไป    อปุกรณ์เครื *องปรบัอากาศ 

                                                              
        ทอ่นํ#าเยน็/ทอ่แอร ์                          เครื 'องปรบัอากาศ             ทอ่แอรด์า้นนอกอาคาร 

ฉนวนยางกนัความรอ้นสาํหรบัหุ้มท่อนําความรอ้น 

ฉนวนยางของแอรโ์รเฟลกซ์สามารถนํามาใชเ้พื+อรกัษาอุณหภมู ิเพื+อป้องกนัความเยน็จากภายนอกไม่ใหอุ้ณหภมูภิายใต้
การห่อหุม้ของฉนวนยางมอีุณหภูมติํ+าลงเช่น การนําฉนวนยางไปห่อหุม้ท่อนํ)ารอ้น และท่อส่งนํ)ามนั เพื+อรกัษาอุณหภูมิ
ความรอ้นของนํ)า หรอืนํ)ามนัภายในทอ่ใหค้งที+ และไมเ่ปลี+ยนแปลงสถานะเป็นของแขง็ 
            การใช้งานในอาคารโดยทั *วไป         อื *นๆ 

    
ท่อนํ#ารอ้นในอาคาร    ฉนวนสาํหรบัระบบท่อนํ#ารอ้น หุม้ทอ่สง่นํ#ามนัดบิ                ท่อสง่นํ#ามนั 
                 พลงัแสงอาทติย ์
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ฉนวนกนัความรอ้นใต้หลงัคา AERO-ROOF 

อกีหนึ+งผลติภณัฑข์อง แอรโ์รเฟลกซ ์ ผลติจากยางสงัเคราะหเ์ซลปิดชนิดพเิศษ EPDM  เคลอืบอลมูเินยีมฟอยล ์เสรมิเสน้ใย 
ใชต้ดิตั )งใตห้ลงัคา ฝ้า และผนงั ป้องกนัความรอ้นจากหลงัคาเขา้สูต่วัอาคารไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ นํ)าหนกัเบา ตดิตั )งงา่ย 
และเป็นวสัดปุระเภท Thermosetting ไมล่ามไฟ ไมห่ลอมเหลวเมื+อถกูความรอ้นหรอืเปลวไฟ AERO-ROOF ยงัมคุีณสมบตัเิด่น
อื+นๆ เช่น ปราศจากกลิ+น ไมเ่ป็นฝุ่ นผงหรอืแตกหกังา่ย ชว่ยลดปัญหาเรื+องอาการแพใ้นผูใ้ชง้านและสุขภาพของผูอ้ยูอ่าศยั 

 
นอกจากผลติภณัฑฉ์นวนยางกนัความรอ้น/เยน็ชนิด EPDM แลว้ เพื+อเพิ+มความสามารถในการแขง่ขนั และเพิ+มทางเลอืก
ใหแ้กผู่บ้รโิภคฉนวนยางในบางตลาดที+มกีารแขง่ขนัดา้นราคาสงู แอรโ์รเฟลกซ ์ ลงทนุในบรษิทัรว่ม ไดแ้ก ่ บรษิทั แอรโ์รเซล 
คอนสตรคัชั +น แมททเีรยีล (เจยีงซ)ู จาํกดั ประเทศจนี และ บรษิทั เอแอลพ ีแอรโ์รเฟลกซ์ อนิเดยี จาํกดั ประเทศอนิเดยี ผลติ
ฉนวนยางกนัความรอ้น/เยน็ ซึ+งผลติจากสาร Nitrile Butadiene Rubber หรอื NBR เป็นฉนวนยางกนัความรอ้น/เยน็ชนิด
พื)นฐาน ซึ+งผูผ้ลติส่วนใหญ่ในโลกจะผลติจากยางชนดิดงักล่าว ผลติภณัฑฉ์นวนยางกนัความรอ้น/เยน็ NBR สว่นมาก
จาํหน่ายในตลาดทั +วไป หรอืจาํหน่ายใหผู้บ้รโิภคที+คาํนงึถงึราคาเป็นสาํคญั นอกจากนี) เพื+อตอบรบัความตอ้งการในการ
ตดิตั )งฉนวนยางอย่างครบวงจร แอรโ์รเฟลกซ ์ จดัจาํหน่ายผลติภณัฑป์ระเภทอื+น เชน่ ผลติภณัฑเ์ทป (Tape)/ ยางอดั
แมพ่มิพ/์ โฟมแขง็รองทอ่นํ)าเยน็ (Rigid Foam)/ ทอ่ลมอ่อน (Flexible Duct)/  สทีาฉนวน และกาวยาง เป็นตน้ 
 
“แอรโ์รคลาส”  

ดําเนินธุรกจิผลติและจําหน่ายชิ)นส่วนอุปกรณ์และตกแต่งยานยนต์ แอร์โรคลาส เป็นผู้ผลิตชิ)นส่วนกระบะชั )นนําของโลก
ภายใตก้ารออกแบบและพฒันาผลติภณัฑท์ี+บรษิทัเป็นผูค้รอบครองสทิธบิตัรของตนเอง โดยชิ)นสว่นที+ แอรโ์รคลาส ผลติและ
จดัจาํหน่าย เป็นชิ)นสว่นที+ใชใ้นการต่อเตมิเพื+อใหร้ถกระบะสามารถใชง้านไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพมากยิ+งขึ)น  

ผลติภณัฑ์ของแอร์โรคลาสมกีารจําหน่ายทั )งในประเทศ และต่างประเทศ ภายใต้เครื+องหมายการค้า หรอืแบรนดข์องตนเอง 
ไดแ้ก ่“Aeroklas” “TJM” และ “Flexiglass” 
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ผลิตภณัฑ ์
พื@นปรูถกระบะ (Bed Liner) 
ใชต้ดิตั )งบนกระบะเพื+อเพิ+มความทนทานและสมรรถนะในการบรรทุกสนิคา้ โดยมจีดุเดน่ คอื แอรโ์รคลาส เป็นผูผ้ลติที+มี
เทคโนโลยแีละถอืครองสทิธบิตัรในการผลติพื)นปรูถกระบะ โดยใชร้ะบบตวัยดึ (Plate) ซึ+งสามารถตดิตั )งบนรถกระบะได้
โดยไมจ่าํเป็นตอ้งเจาะรบูนตวัถงัรถเป็นรายแรกของโลกผลติจากพลาสตกิประเภท HDPE (High Density 
Polyethelene) 

     
หลงัคารถกระบะ (Canopy) 
ใชต้ดิตั )งหลงัรถกระบะ เพื+อเพิ+มพื)นที+รองรบัผูโ้ดยสาร และสามารถบรรทกุวสัดสุิ+งของไดอ้ย่างปลอดภยั แอรโ์รคลาส  
เป็นผู้ผลิตรายแรกของโลกที+ผลิตและจดัจําหน่ายหลงัคารถกระบะที+ผลติจาก ABS ชนิดพเิศษภายใต้สูตรการผลิตที+
บรษิทัพฒันาเอง มนํี)าหนักโดยรวมเบากว่าหลงัคาที+ทาํจากวสัดุประเภทอื+น และเป็นหลงัคาที+ใช ้ABS แบบ 2 ชั )นรายแรก
และรายเดยีวของโลก ขึ)นรปูเป็นชิ)นเดยีวไรร้อยต่อ สามารถป้องกนัอุณหภมูภิายนอกและรกัษาอุณหภูมภิายใน เพิ+มความ
ปลอดภยัในกรณีเกดิอุบตัเิหตุ เนื+องจากวสัดุ ABS จะไมแ่ตกเป็นปลายแหลมและสามารถนําไปรไีซเคลิได ้

 
ฝาครอบรถกระบะ (Deck Cover)  
เป็นอุปกรณ์สาํหรบัตดิตั )งหลงัรถกระบะ โดยไมต่อ้งเจาะตวัถงัรถสามารถปิดลอ็คได ้ซึ+งสามารถป้องกนัวสัดุสิ+งของที+อยู่
หลงัรถกระบะไม่ใหต้กหล่น หรอืถูกขโมย ป้องกนัฝุ่ นละอองและฝน รวมทั )งเพิ+มความสวยงามใหก้บัรถกระบะ ฝาครอบ
รถกระบะของแอรโ์รคลาส ผลติจาก Polycarbonate ABS (PC-ABS) ซึ+งมคีวามเหนียวและแขง็ นํ)าหนักเบา กว่าวสัดุ
อื+นๆ  
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บนัไดข้างรถ (Side Step) 
เป็นอุปกรณ์สาํหรบัรถยนตอ์เนกประสงค ์(SUV) รถกระบะยกสงู ใชเ้ป็นบนัไดพกัเทา้ก่อนการเหยยีบขึ)นรถ ผลติจาก
พลาสตกิประเภท Polymer Alloy มจีดุเด่นที+นํ)าหนกัเบา เป็นมติรต่อสิ+งแวดลอ้ม  

 
ผลิตภณัฑ์อื�นๆ  
อุปกรณ์ชิ)นสว่นและตกแตง่ยานยนต์อื+นๆ สาํหรบัรถกระบะ รถ SUV รถยนต์โดยสาร และอุปกรณ์ชิ)นสว่นสาํหรบัรถเพื+อ
การเกษตรรวมถงึแผน่พลาสตกิอเนกประสงคใ์ชใ้นธุรกจิการเกษตร 

 

 
 
ผลิตภณัฑ์ภายใต้แบรนด ์TJM  

TJM Products Pty. Ltd. จดทะเบยีนจดัตั )งขึ)นในประเทศออสเตรเลยี เมื+อปี ค.ศ.1973 เป็นบรษิทัที+มชีื+อเสยีงเก่าแก่และมี
ช่องทางจาํหน่ายระบบรา้นคา้ภายใตแ้บรนด ์TJM ที+มากที+สดุของออสเตรเลยี  ปัจจบุนั TJM มชีอ่งทางการจดัจาํหน่าย
รา้นคา้ภายใตแ้บรนด ์TJM กว่า 63 แหง่ และรา้นคา้ปลกีประมาณ 30 แหง่ ทั +วประเทศออสเตรเลยี และมสีาขาที+ สหรฐั
อาหรบัเอมเิรตส ์ และสหรฐัอเมรกิา สนิคา้ประเภท 4WD TJM เป็นผูเ้ชี+ยวชาญและบกุเบกิผลติภณัฑส์าํหรบัรถกระบะ 
4WD และรถ SUV ในประเทศออสเตรเลยี ผลติภณัฑข์อง TJM ไดร้บัความไวว้างใจ ในเรื+องนวตักรรมการออกแบบ
จนถงึการควบคุมคุณภาพการผลติของสนิคา้ทาํใหเ้ป็นที+ไวว้างใจและยอมรบัในตลาด ผลติภณัฑ ์ TJM ไดแ้ก ่ กนัชน / 
โชค๊อพั / Winch (Recovery) และอปุกรณ์ที+ใชส้าํหรบัการทอ่งเที+ยวเดนิป่า เต๊นท ์หลงัคาผา้ใบ เป็นตน้ 
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ผลิตภณัฑ์ภายใต้แบรนด ์Flexiglass 

Flexiglass Challenge Pty. Ltd. จดทะเบยีนจดัตั )งข ึ)นในประเทศออสเตรเลยี เมื+อปีค.ศ.1949 เป็นผูผ้ลติและประกอบ
กจิการรา้นและเป็นผูจ้ดัจาํหน่ายสนิคา้ตกแต่งรถกระบะ ประเภทขบัเคลื+อน 2 ลอ้ (2WD) และ 4 ลอ้ (4 WD) ในประเทศ
ออสเตรเลยี สนิคา้ที+มชี ื+อเสยีง ไดแ้ก่ หลงัคารถกระบะ (Canopy) และ Trays เป็นตน้ ปัจจุบนั Flexiglass มตีวัแทน
จาํหน่ายและ ชอ่งทางจาํหน่าย มากกวา่ 100 แหง่ อกีทั )งมสีาขาตนเองรวม 5 แหง่ 

 
 

 
 “อีสเทิรน์ โพลีแพค”  
ดาํเนินธุรกจิผลติและจาํหน่ายบรรจภุณัฑพ์ลาสตกิสาํหรบัใชเ้พยีงครั )งเดยีว สาํหรบัเครื+องดื+มและอาหารต่างๆ อาท ิถ้วยนํ)า
ดื+ม กล่องอาหาร จาน และชาม ที+ผลติขึ)นภายใตเ้ครื+องหมายการคา้ หรอืแบรนด ์“EPP” (“อพีพี”ี) ซึ+งเป็นที+รบัรูใ้นกลุ่ม
ผูป้ระกอบการอาหารและเครื+องดื+มในทกุระดบั ว่าเป็นสนิคา้คุณภาพสงู (Premium Products) และ เครื+องหมายการคา้ หรอื
แบรนด ์“eici” (“อซีี+) เพื+อขยายตลาดไปยงัสนิคา้ราคาประหยดั  

                                          
ผลิตภณัฑ ์

ผลิตภณัฑบ์รรจภุณัฑพ์ลาสติก 

ผลติภณัฑห์ลกัที+ อสีเทริน์ โพลแีพค ผลติและจาํหน่ายไดแ้ก่  

 - บรรจุภณัฑ์สาํหรบัเครื+องดื+ม อาท ิถว้ยนํ)าเยน็ ถ้วยนํ)ารอ้น ฝาปิดถ้วย และหลอด เป็นตน้ ซึ+งผลติจากพลาสตกิ
ประเภทต่างๆ ไดแ้ก่ (1) Polypropylene (PP), (2) กลุ่ม Polystyrene (PS) ซึ+งไดแ้ก่ General Purpose Polystyrene 
(GPPS), High Impact Polystyrene (HIPS) และ  K-Resin) และ (3) Polyethylene Terephthalate (PET) 

 
 - บรรจภุณัฑส์าํหรบัอาหาร อาท ิกลอ่งอาหารแช่แขง็ที+ทนความรอ้นสงูระดบัไมโครเวฟ กล่องเบเกอรี+ กล่องผลไม ้
ถาดไข ่และถ้วยซอส เป็นตน้ โดยบรรจภุณัฑท์ั )งหมดนี)ผลติจากพลาสตกิประเภทต่างๆ เชน่เดยีวกบับรรจภุณัฑเ์ครื+องดื+ม 
ขึ)นอยู่กบัคุณสมบตัทิี+เหมาะสมสาํหรบัการใชง้านในลกัษณะต่างๆ 
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ผลิตภณัฑแ์ผน่พลาสติก (Plastic Sheet) 

อสีเทริน์ โพลแีพค ผลติและจาํหน่ายผลติภณัฑแ์ผน่พลาสตกิใหแ้ก่ ลกูคา้โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ที+จะนําแผ่นพลาสตกิ
นั )นไปผ่านกระบวนการผลติอกีขั )นตอนหนึ+งเพื+อผลติเป็นสนิคา้ อาท ิชิ)นสว่นตกแตง่รถยนต ์แผ่นรองขวดและกระป๋อง ป้าย
โฆษณา และลอนหลงัคารูปแบบต่างๆ เป็นตน้ โดยประเภทพลาสตกิที+นํามาใชใ้นการผลติ ไดแ้ก่ Polypropylene (PP), 
Polyethylene Terephtalate (PET), Polystyrene (PS) Polycarbonate (PC), Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) 
เป็นตน้ ขึ)นกบัความเหมาะสมตามลกัษณะการใชง้าน  

 
 
 
“ธรุกิจสนับสนุนอื�นๆ” 
บริษทั แอรโ์รเฟลกซ ์โพลีเมอร ์เทคโนโลยี (เซี�ยงไฮ้) จาํกดั 
ผลติและจดัจาํหน่ายสนิคา้ฉนวนแอรโ์รเฟลกซ ์ชนิดเกรดพเิศษในประเทศจนี และสนับสนุนธุรกจิผลติและจาํหน่าย 3 ธุรกจิ
ที+กล่าวมาขา้งตน้ ใหด้าํเนนิธุรกจิไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ เชน่  

- สนับสนุนบรษิทั อสีเทริ์น โพลแีพค จํากดั (EPP) ในการจดัหาสนิค้าสาํหรบัธุรกจิซื)อมาจําหน่ายไป เช่น ถ้วย
 กระดาษ ชอ้น และสอ้มพลาสตกิ เป็นตน้  

- สนบัสนุนบรษิทัแอรโ์รเฟลกซ์ จาํกดั (AFC) โดยการนําเขา้ จดัจาํหน่ายฉนวนยางกนัความรอ้น/เยน็ และ  
  กลุ่มอุปกรณ์เสรมิฉนวนตา่งๆ 
- สนบัสนุน TJM ในการจดัหาสนิคา้ จดัเกบ็สนิคา้ และจดัสง่สนิคา้ 
- นอกจากนี) ยงัทาํหน้าที+จดัซื)อเครื+องจกัร เคมภีณัฑ ์ใหก้บับรษิทัในกลุ่มและนอกกลุ่มในบทบาทของ International  

Trading 
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“ธรุกิจเพื�อการวิจยัและพฒันา” 

บริษทั อีพีจี อินโนเวชนั เซน็เตอร ์จาํกดั (“EIC”)  

ดาํเนินธุรกจิวจิยัพฒันา ทดสอบวสัดแุละผลติภณัฑ ์และบรกิารสอบเทยีบ โดยเป็นหน่วยงานสาํคญัที+สนับสนุนงานวจิยัและ
พฒันาผลติภณัฑข์องกลุ่มบรษิทั   นอกจากนี)อพีจี ีอนิโนเวชนั เซ็นเตอร ์เป็นหนึ+งในศูนยก์ารวจิยัดา้นโพลเีมอรภ์าคเอกชนที+
ทนัสมยัแห่งหนึ+งในประเทศไทย ด้วยศักยภาพด้านเทคโนโลยี เครื+องมอื อุปกรณ์การทดสอบ วิธีการดําเนินงาน และ
ประสบการณ์ในดา้นการทดสอบ ทาํให ้อพีจี ีอนิโนเวชนั เซ็นเตอร ์สามารถใหบ้รกิารวเิคราะหแ์ละทดสอบผลติภณัฑต์าม
มาตรฐานการทดสอบระดบัสากลที+เป็นที+ยอมรบัในด้านผลติภณัฑย์าง พลาสตกิ โลหะ เซรามกิ บรรจภุณัฑ ์ และชิ)นส่วน
ยานยนต์  รวมถงึสามารถใหบ้รกิารสอบเทยีบเครื+องมอืวดัในดา้นมติแิละอุณหภมูไิดอ้กีดว้ย ปัจจุบนัใหบ้รกิารทดสอบแก่
บรษิทัอื+นๆ ภายนอกดว้ยเชน่กนั 

อพีจี ีอนิโนเวชนั เซน็เตอร ์ไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 / ISO/IEC 17025:2005 / หอ้งปฏบิตักิารวเิคราะห์
เอกชน ทะเบยีนเลขที+ ว-230 และ Ford Laboratory Accreditation เป็นการรบัรองความสามารถในการทดสอบผลติภณัฑท์ี+
มกีารทาํส ีและชิ)นส่วนตกแต่งยานยนต์ภายใน (Soft Trim Material) จาก Ford Motor Research and Engineering 
(Nanjing) Co.,Ltd. เป็นตน้  
 
“ธรุกิจรว่มทนุ” 

การลงทนุในบริษทั โตไก อิสเทิรน์ รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จาํกดั  

สาํหรบัธุรกจิผลติยางกนัสะเทอืนและสายส่งนํ)ามนัในรถยนต์และจกัรยานยนต ์ บรษิทัมรีายได้จากการร่วมลงทุนระหว่าง
บรษิทักบับรษิัท ซูมโิตโม รโิก จํากดั จากประเทศญี+ปุ่ น ซึ+งเป็นผูผ้ลติยางกนัสะเทอืนสําหรบัรถยนต์รายใหญ่สุดแห่งหนึ+ง
ของโลก รวมถึงสนิคา้ประเภทชิ)นส่วนยางหุม้เครื+องยนต์เพื+อกนัเสยีงและท่อส่งนํ)ามนัสาํหรบัรถยนต์และรถจกัรยานยนต ์ 
จดัจาํหน่ายใหแ้ก่ผูผ้ลติรถยนต์รายใหญ่ของโลกทกุรายที+มฐีานการผลติในประเทศไทยและส่งออกไปยงัประเทศญี+ปุ่ นและ
ทั +วโลก  

บรษิทั ถอืหุน้สามญัใน โตไก อสิเทริน์ รบัเบอร ์จาํนวนรอ้ยละ 30.0 (ไมน่บัรวมหุน้บรุมิสทิธ)ิ แต่มสีทิธใินการออกเสยีงและ
รบัสว่นแบง่ผลกาํไรรอ้ยละ 20.0 เนื+องจาก บรษิทั ซมูโิตโม รโิก จาํกดัถอืหุน้บรุมิสทิธ ิ อกี 25,000 หุน้ ซึ+งหุน้บรุมิสทิธิ
ดงักล่าวมสีทิธอิอกเสยีงและไดร้บัเงนิปันผล 30 เทา่ของหุน้สามญั  แต่ทั )งนี)บรษิทัมสีทิธใินการคดัคา้นและออกเสยีง (Veto) 
ในวาระที+สาํคญัของโตไก อสิเทริน์ รบัเบอร ์ ตามขอ้บงัคบัของโตไก อสิเทริน์ รบัเบอร ์ ซึ+งกาํหนดใหท้กุวาระที+สาํคญั
จาํเป็นตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีงจากที+ประชมุผูถ้อืหุน้อยา่งน้อยรอ้ยละ 81.0 
 
การลงทนุในบริษทั ซีออน แอดวานซ ์โพลีมิกซ ์จาํกดั  

สาํหรบัธุรกจิผลติและจาํหน่ายสารผสมยางธรรมชาตแิละยางสงัเคราะหใ์หก้บัลกูคา้ในอุตสาหกรรมหลายประเภททั )งในและ
ต่างประเทศ โดยกว่ารอ้ยละ 70 จดัจําหน่ายใหแ้ก่ลูกคา้ในอุตสาหกรรมยานยนต์เพื+อนําไปผลติเป็นยางกนัสะเทอืน หรอื 
ยางขอบกระจกและประตูรถยนต์หรอืชิ)นส่วนยางอื+นๆ ในอุตสาหกรรมก่อสรา้ง ปัจจุบนับรษิทั ซอีอน แอดวานซ์ โพลมีกิซ ์
ผลติผลติภณัฑท์ั )งหมดจากโรงงานของตวัเองจาํนวน 2 โรงงาน ซึ+งตั )งอยู่ท ี+เขตอุตสาหกรรม IPP อําเภอนิคมพฒันา จงัหวดั
ระยอง ซึ+งจดัไดว้่าเป็นผูผ้ลติยางผสมและยางสงัเคราะหร์ายใหญ่แหง่หนึ+งในประเทศไทย และภมูภิาคอาเซยีน 

บรษิทัถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 27.0 ของบรษิทั ซอีอน แอดวานซ ์โพลมีกิซ์ จาํกดั  
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ผลติภณัฑข์องซอีอน แอดวานซ์ โพลมีกิซ์ส่วนมากจดัจําหน่ายใหแ้ก่กลุ่มลูกคา้ประเภทผู้ประกอบการยานยนต์ (Original 
Equipment Manufacturer “OEM”) ซึ+งมกีารจดัจําหน่ายผลติภณัฑใ์หแ้ก่กลุ่มลูกคา้ประเภทดงักล่าว ทั )งในประเทศและ
ต่างประเทศ  
 
สิทธิและประโยชน์จากการได้รบัการส่งเสริมการลงทนุ 
โปรดพจิารณาในสว่นของทรพัยส์นิที+ใชใ้นการประกอบธุรกจิ 
 
2.2 การตลาดและการแขง่ขนั 
 
“แอรโ์รเฟลกซ”์  
• ลกัษณะช่องทางการจดัจาํหน่าย แบง่ไดด้งันี)   

1) ลูกคา้ในประเทศ 
1) ลกูคา้ประเภทคา้สง่ 
 แอร์โรเฟลกซ์จาํหน่ายผลติภณัฑ์ส่วนใหญ่ใหแ้ก่ลูกค้าประเภทค้าส่ง โดยจําหน่ายผ่านตวัแทนจําหน่ายในแต่ละ

พื)นที+เพื+อจาํหน่ายต่อใหลู้กคา้รายย่อยในพื)นที+นั )นๆ ตวัแทนจําหน่ายส่วนใหญ่เป็นรา้นจาํหน่ายอุปกรณ์เครื+องทาํความเยน็ ซึ+ง
ลกูคา้ประเภทดงักล่าวมกีารสั +งซื)ออย่างสมํ+าเสมอ ปัจจุบนัแอรโ์รเฟลกซม์ลีกูคา้ประเภทนี)กว่า 100 รายทั +วประเทศ  

2) ลกูคา้โครงการ 
 แอร์โรเฟลกซ์จาํหน่ายผลติภณัฑ์ใหแ้ก่ลูกค้าโครงการ โดยจาํหน่ายตรงใหก้บัผู้รบัเหมาก่อสรา้งรายใหญ่ หรอื  

ผูร้บัเหมาประเภทงานระบบ เชน่ บรษิทั เพาเวอรไ์ลน์ เอน็จเินยีริ+ง จาํกดั (มหาชน)/ บรษิทั อเีอม็ซ ีจาํกดั (มหาชน)/ บรษิทั 
Jardine Schindler (ประเทศไทย)/ บรษิทั ไทคชิา (ประเทศไทย) จาํกดั/ บรษิทั อติลัไทย วศิวกรรม จาํกดั/ บรษิทั ซพีแีรม
จาํกดั/  เป็นตน้ ซึ+งลกูคา้ประเภทดงักล่าวมลีกัษณะการสั +งซื)อที+มากในแต่ละครั )ง แต่ไมส่มํ+าเสมอเท่ากบัลกูคา้ประเภทคา้สง่ 

2) ลูกคา้ต่างประเทศ 
แอร์โรเฟลกซ์ แต่งตั )งตวัแทนจําหน่ายหรอืผู้ค้าขายส่งในแต่ละพื)นที+ โดยในประเทศหนึ+งอาจมตีวัแทนจําหน่าย

มากกว่าหนึ+งราย อย่างไรกด็แีอร์โรเฟลกซ์ไม่อนุญาตใหต้วัแทนจาํหน่ายแต่ละรายจําหน่ายแข่งขนักนัซึ+งจะสง่ผลใหร้าคา
จาํหน่ายผลติภณัฑข์องแอรโ์รเฟลกซ์มคีวามผนัผวน โดยปัจจุบนัแอรโ์รเฟลกซ์มตีวัแทนจาํหน่ายกว่า 100 ราย ครอบคลุม
เกอืบ 100 ประเทศทั +วโลก สาํหรบัตวัแทนจาํหน่ายลกัษณะดงักล่าวแอรโ์รเฟลกซ์จะใหก้ารสนบัสนุนทั )งทางดา้นเทคนิคและ
รว่มออกงานแสดงสนิคา้เพื+อกระตุน้ยอดขายในพื)นที+ดงักล่าว รวมถงึชว่ยเหลอืในการประมลูงานขนาดใหญ่โดยการใหก้าร
สนบัสนุนดา้นเทคนคิ และอาจใหส้ว่นลดเพิ+มเตมิ 

อย่างไรก็ดี เพื+อใหส้ามารถตอบสนองความต้องการของผู้บรโิภคได้เพิ+มมากขึ)น แอร์โรเฟลกซ์อาจพจิารณาทํา
ขอ้ตกลงทางธุรกจิใหต้วัแทนจาํหน่ายดงักล่าวปรบัเปลี+ยนเป็นผูซ้ื)อ Licensing ของบรษิทัซึ+งเคยดาํเนินการแลว้สาํหรบัฐาน
การผลติในประเทศรสัเซยี และประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์

ตารางแสดงสดัสว่นรายไดแ้บง่ตามชอ่งทางจดัจาํหน่าย                                  หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ 
ปีบญัชี 58/59(เม.ย.58 – มี.ค.59) ปีบญัชี 59/60(เม.ย.59 – มี.ค.60) ปีบญัชี 60/61(เม.ย.60 – ม.ีค.61) 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

ลูกคา้ในประเทศ 29.2 28.3 28.4 
ลูกคา้ตา่งประเทศ 70.8 71.7 71.6 
รวม 100.0 100.0 100.0 
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บรษิทัเป็นผูผ้ลติยางสงัเคราะหป์ระเภท EPDM รายเดยีวที+แขง่ขนัไดใ้นระดบัโลกมสี่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอนัดบัสาม
ของโลกที+ประมาณรอ้ยละ 11 โดยมสีว่นแบง่ทางการตลาดในตลาดสาํคญัต่างๆ ดงัต่อไปนี) 
 
ตารางแสดงสว่นแบง่ทางการตลาดฉนวนยางของแอรโ์รเฟลกซใ์นแต่ละตลาดปี 2560 

ตลาด ส่วนแบง่ทางการตลาดฉนวนยาง (รอ้ยละ) 

โลก 
 

  
 

ไทย       
 

 

สหรฐัอเมรกิา  
 

 

ตลาดหลกัในทวปีเอเชยี 
เช่น ญี+ปุ่นฟิลปิปินส ์

เวยีดนาม และอนิโดนีเซยี 

 
 

 
  

 

อื+นๆ เชน่ สวสิเซอรแ์ลนด ์
และรสัเซยี  

 
ที+มา: หน่วยงานวจิยัตลาดของบรษิทั 
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• ภาวะอตุสาหกรรมและการแขง่ขนั 

อตุสาหกรรมก่อสรา้ง  

อุตสาหกรรมก่อสรา้งเป็นอุตสาหกรรมที+เป็นแรงขบัเคลื+อนที+สาํคญัต่ออุตสาหกรรมฉนวนยางกนัความรอ้น/เยน็ สาํหรบัที+อยู่
อาศยัและอุตสาหกรรมเบาและบรกิาร โดยในสถานที+หรอืสถานประกอบการ รวมถงึบา้นเรอืนจาํเป็นตอ้งมฉีนวนกนัความ
รอ้น/เยน็ เพื+อใชใ้นการหุม้ท่อทาํความเยน็ ท่อสง่นํ)ารอ้น ทอ่ไอนํ)า  
ปัจจุบนัอุตสาหกรรมฉนวนกนัความรอ้น/เย็นประเภท “Elastomeric Thermal Insulation” มผีูป้ระกอบธุรกจิรายสําคญั
ทั )งหมด 3 รายไดแ้ก่ 1) Armacell 2) K-Flex และ 3) แอรโ์รเฟลกซ์ (Aeroflex) โดยแอรโ์รเฟลกซ์ จดัเป็นผูผ้ลติฉนวนยาง
ประเภท  EPDM รายใหญ่รายเดยีวในโลกที+สามารถผลติและจาํหน่ายผลติภณัฑ์ประเภทนี)ที+สามารถแขง่ขนัในตลาดโลกได ้ 
อย่างไรกด็ ีส่วนแบ่งการตลาดของแอรโ์รเฟลกซ์ในตลาดโลกยงัมสีดัส่วนที+ค่อนขา้งตํ+า คอืประมาณรอ้ยละ 11.0 เนื+องจาก 
ฉนวนยางประเภท NBR ซึ+งผลติโดยผูผ้ลติรายใหญ่ เช่น Armacell และ K-Flex เป็นที+รูจ้กัและแพร่หลายอยู่ก่อนในยุโรป
และอเมรกิา ประกอบกบัการขยายตลาดของฉนวนยางซึ+งมนํี)าหนักเบาและใชพ้ื)นที+ในการขนส่งมาก ทาํใหต้น้ทุนการขนสง่ 
(Logistic Cost) ค่อนขา้งสงู ทาํใหเ้ป็นอปุสรรคในการกระจายสนิคา้ของผลติภณัฑ์ประเภทนี) การขยายฐานการผลติจงึเป็น
สิ+งที+จาํเป็นต่อการขยายตลาดอย่างยิ+ง ถงึแมว้่าเทคโนโลย ีPrefoam Tube and Sheet จะช่วยลดทอนปัญหาดงักล่าวลงได ้
แต่การขยายตลาดของผลติภณัฑย์งัคงตอ้งอาศยัทั )งการตลาดและการขยายฐานการผลติเป็นตวัขบัเคลื+อนหลกัในการเพิ+ม
สว่นแบ่งการตลาดโลก ซึ+งปัจจบุนั แอรโ์รเฟลกซ ์ไดล้งทนุในการวจิยัและพฒันาเพื+อนําสารผสม Compound และ Prefoam 
Tube and Sheet ไปผลติในประเทศตา่งๆ ทั +วโลกต่อไปในอนาคต 
 
“แอรโ์รคลาส”  

• ลกัษณะช่องทางการจดัจาํหน่าย    แบง่ไดด้งันี)   
1) ลูกคา้ในประเทศ  
 - จาํหน่ายผลติภณัฑใ์หแ้กผู่ผ้ลติรถยนต์ทั )งในรปูแบบ ODM และ OEM  

กลุ่มลกูคา้ ODM (Original Design Manufacturer) 
การจาํหน่ายใหแ้ก่ผู้ประกอบรถยนต์โดยตรงโดยที+แอร์โรคลาสร่วมออกแบบและผลิตให้แก่บรษิัทรถยนต์ชั )นนําภายใต ้    
แบรนด์ของลูกคา้ (ODM) โดยดําเนินธุรกจิดงักล่าวกบับรษิทัรถยนต์ชั )นนําของโลก เกอืบทุกแบรนด์ เช่น Ford Toyota 
Isuzu Nissan Mazda Mitsubishi และ Volkswagen  
ในการจาํหน่ายผลติภณัฑล์กัษณะดงักล่าว แอรโ์รคลาส จะรบัจา้งผลติสนิคา้โดยรว่มออกแบบใหก้บับรษิทัรถยนตช์ั )นนําตาม
รุน่ของรถยนต ์โดยสว่นมาก แต่ละรุน่จะมรีะยะเวลา 5 - 8 ปี ทาํใหแ้อรโ์รคลาสมรีายไดท้ี+ค่อนขา้งแน่นอน โดยแอรโ์รคลาส
มคีวามเสี+ยงตํ+าที+บรษิัทรถยนต์รายใหญ่จะเพกิถอนการสั +งซื)อ เนื+องจากแอรโ์รคลาสเป็นเจา้ของดไีซน์ร่วมภายใตส้ทิธบิตัร
ของแอรโ์รคลาส จงึทาํใหแ้อรโ์รคลาสเป็นผูผ้ลติและจดัจาํหน่ายสนิค้าดงักล่าวแต่เพยีงผูเ้ดยีว และยงัสามารถผลติและจดั
จาํหน่ายสนิคา้ดงักล่าวใหแ้ก่บรษิทัรถยนตร์ายอื+นไดอ้กีดว้ย 

กลุ่มลกูคา้ OEM (Original Equipment Manufacturer) 
บรษิทัที+ดาํเนินธุรกจิในลกัษณะทาํการผลติตามแบบของเจา้ของสนิคา้ (OEM) ในประเทศไทยนั )นมจีาํนวนหลายหลากราย 
และโดยส่วนใหญ่การดําเนินธุรกจิในลกัษณะดงักล่าวเจา้ของสนิค้าจะไดจ้ดัจา้งผู้ผลติมากกว่า 1 ราย เพื+อกระจายความ
เสี+ยงและลดการพึ+งพงิผูร้บัจา้งผลติเพยีงรายเดยีว จงึส่งผลใหก้ารดําเนินธุรกจิในลกัษณะ OEM มกีารแข่งขนักนัสูงและ
อตัราสว่นทางกาํไรที+ตํ+า โดยสาํหรบัแอรโ์รคลาสนั )นไดม้กีารดาํเนินธุรกจิในลกัษณะ OEM โดยจะพจิารณารบัจา้งผลติสนิคา้
ดงักล่าวในกรณีที+อตัรากาํไรอยู่ในระดบัที+กาํหนดไว ้ 
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  - จาํหน่ายใหต้วัแทนจาํหน่ายและศนูยข์ายรถยนต์โดยตรงภายใตแ้บรนด ์“Aeroklas” ซึ+งถอืว่าเป็นการดําเนินงาน
ในรปูแบบ REM โดยในการสั +งซื)อแต่ละครั )งของโชวร์มูขายรถยนต์  หรอื รา้นตดิตั )งอุปกรณ์ชิ)นสว่นและตกแต่ง จะมลีกัษณะ
การสั +งซื)อเป็นครั )งๆไป ไม่มกีารทําสญัญาระยะยาว ปัจจุบนัแอร์โรคลาสมกีารจดัจําหน่ายใหแ้ก่ โชว์รมูขายรถยนต์  และ 
รา้นตดิตั )งอุปกรณ์ประดบัยนต์ ประมาณ 400 ราย ซึ+งครอบคลุมทั +วประเทศไทยและอกี 100 ประเทศทั +วโลกนอกจากนี) ใน
การจดัจาํหน่ายสนิค้าใหก้บัโชว์รมูขายรถยนต ์เป็นขอ้ไดเ้ปรยีบสาํหรบัแอรโ์รคลาสดว้ยเนื+องจากโชว์รมูขายรถยนต์ หรอื 
ตวัแทนจาํหน่ายรถยนตจ์ดัเป็นผูท้ ี+ใกลช้ดิกบัลกูคา้และเขา้ใจความตอ้งการของลูกคา้มากที+สุด ซึ+งหากลูกคา้หรอืโชว์รมูขาย
รถยนต์หรอืตวัแทนจําหน่ายรถยนต์พอใจกบัคุณภาพของสนิค้าของแอร์โรคลาส จะสามารถทําการสั +งซื)อโดยตรงไปยงั
บรษิทัรถยนตเ์พื+อว่าจา้งแอรโ์รคลาสในการผลติในสว่นของ ODM ได ้ 

2) ลูกคา้ต่างประเทศ  
 - จดัจาํหน่ายผา่นการส่งออก บรษิทัย่อยในต่างประเทศ หรอืตวัแทนจาํหน่ายในต่างประเทศ 
 
ตารางแสดงสดัสว่นรายไดแ้บง่ตามประเภทลกูคา้และชอ่งทางจดัจาํหน่าย                                           หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ 

ปีบญัชี 58/59 
(เม.ย.58 – ม.ีค.59) 

ปีบญัชี 59/60 
(เม.ย.59 – มี.ค.60) 

ปีบญัชี 60/61 
(เม.ย.60 – มี.ค.61) 

รอ้ยละ รอ้ยละ รอ้ยละ 

ในประเทศ    

ลกูคา้ ODMและ OEM 23.5 20.1 21.5 

ลกูคา้ REM  8.2 8.3 4.9 

สง่ออกและในต่างประเทศ    

ลกูคา้ส่งออกและลกูคา้ในตา่งประเทศ 68.3 71.6 73.6 

รวม 100.0 100.0 100.0 
ที+มา : หน่วยงานวจิยัตลาดของบรษิทั 
 

• ภาวะอตุสาหกรรมและการแขง่ขนั 
อุตสาหกรรมรถยนต์จดัเป็นอุตสาหกรรมที+สาํคญัของโลก ปัจจุบนัมมีลูค่าประมาณ 1 ลา้นลา้นเหรยีญสหรฐั หรอื คดิเป็น
รอ้ยละ 2 - 3 ของอตัรามวลรวมของโลก (World GDP) เนื+องจากรถยนต์จดัเป็นพาหนะที+นิยมในการเดนิทาง รวมถงึมี
อุตสาหกรรมที+เกี+ยวขอ้งทั )งทางตรงและทางออ้ม ไดแ้ก่ อุปกรณ์ชิ)นส่วนและตกแต่งยานยนต ์อุตสาหกรรมตวัแทนจาํหน่าย
รถยนต ์เป็นตน้ 
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ตารางแสดงแสดงปรมิาณการจาํหน่ายรถยนตท์ั 'วโลก  

                            
 
ที+มา : The International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA) 
 
ทั )งนี)หากพจิารณามลูค่าทางตลาดรายทวปี ในปี 2560 ทวปีเอเชยี ออสเตรเลยี และตะวนัออกกลางเป็นกลุ่มทวปีที+มสีดัส่วน
ความต้องการใชร้ถยนต์สูงที+สุดที+รอ้ยละ 50.5 เนื+องจากเป็นทวปีที+มจีาํนวนประชากรมากที+สุด รองลงมาคอืทวปีอเมรกิา
เหนือและทวปียุโรป ที+มสีดัสว่นเทา่กนัที+ รอ้ยละ 21.9 และ 21.6 ตามลาํดบั 

แนวโน้มการใช้พลาสติกในรถยนต ์

ปัจจุบันการใช้พลาสติกในรถยนต์มีแนวโน้มที+จะเพิ+มสูงขึ)นอย่างต่อเนื+อง โดยมสีาเหตุมาจากแนวคิดและค่านิยมของ
ผูบ้รโิภคที+เปลี+ยนแปลงไป ซึ+งมปัีจจยัสําคญั 4 ประการ คอื (1) การใหค้วามสาํคญัต่อการประหยดัพลงังาน (2) การให้
ความสําคญัต่อสิ+งแวดลอ้ม (3) การใหค้วามสาํคญักบัมาตรฐานด้านความปลอดภยัในรถยนต์ และ (4) ชิ)นสว่นพลาสตกิ
สามารถผลติไดเ้รว็และมมีาตรฐานสงู 

การใหค้วามสาํคญัของผูบ้รโิภคต่อการประหยดัพลงังาน 

จากแนวโน้มของตน้ทุนพลงังานที+เพิ+มสงูขึ)นอย่างต่อเนื+องในช่วง 20 ปีที+ผ่านมา ทาํใหผู้บ้รโิภคสว่นใหญ่มุ่งเน้นใหค้วามสาํคญั
กบัการประหยดัพลงังานมากขึ)น โดยปรมิาณการบรโิภคพลงังานของรถยนต์และค่าใชจ้า่ยเกี+ยวกบัพลงังานเป็นหนึ+งใน
ปัจจยัสาํคญัที+ผูบ้รโิภคมกัจะนํามาใชป้ระกอบการตดัสนิใจในการเลอืกซื)อรถยนต ์ ดงัจะเหน็ไดจ้ากแนวโน้มของรถยนต์ใน
ปัจจบุนัที+มขีนาดเลก็ลง รถยนตข์นาดเลก็มคีวามนิยมและยอดขายที+เพิ+มสงูขึ)น การใชพ้ลงังานทางเลอืกอื+นๆ ที+มตีน้ทนุถูก
กว่าเพื+อทดแทนนํ)ามนั และการพฒันาของเทคโนโลยไีฮบรดิ (Hybrid) ซึ+งใชพ้ลงังานไฟฟ้าและนํ)ามนั 

จากแนวโน้มดงักล่าวขา้งตน้ ทาํใหค้าดการณ์ว่าผูผ้ลติรถยนต์มคีวามจาํเป็นที+จะตอ้งตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภค
โดยการพฒันารถยนต์ใหม้นํี)าหนกัเบามากขึ)นเพื+อลดปรมิาณการบรโิภคพลงังาน ซึ+งกระบวนการที+จะทาํใหแ้นวทางดงักล่าว
ประสบความสาํเรจ็กค็อื ความพยายามในการพฒันานวตักรรมเพื+อลดนํ)าหนกัของรถยนตโ์ดยการเพิ+มสดัสว่นของชิ)นสว่น
พลาสตกิในรถยนต ์
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แผนภูมแิสดงสดัส่วนนํ#าหนกัของพลาสตกิที 'ใชใ้นรถยนตแ์ละนํ#าหนกัเฉลี 'ยของรถยนตใ์นอดตีและคาดการณ์ 
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น)ําหนักรถยนต์เฉลี+ย (กิโลกรัม)สัดส่วนของพลาสติกในรถยนต์ (ร้อยละ)

 
ที+มา : AT Kearney 

จากแผนภาพขา้งตน้ เหน็ได้ว่านํ)าหนักเฉลี+ยของรถยนต์นั )นมแีน้วโน้มที+เพิ+มสงูขึ)นมาโดยตลอดในชว่งเวลา 40 ปีที+ผ่านมา 
ถึงแมว้่าจะมกีารพฒันาชิ)นส่วนพลาสตกิมาทดแทนชิ)นส่วนต่างๆ ดงัเหน็ได้จากสดัส่วนพลาสติกในรถยนต์ที+เพิ+มขึ)น ซึ+ง
นํ)าหนักที+เพิ+มขึ)นนั )นมสีาเหตุมาจากการพฒันาคุณภาพของรถยนต์ เพื+อยกระดบัมาตรฐานความปลอดภยั ลดมลพษิที+
เกดิขึ)นจากรถยนต ์และเพิ+มความสะดวกสบายแกผู่ใ้ช ้

อย่างไรก็ด ีคาดการณ์ว่าภายในปี พ.ศ. 2563 นํ)าหนักเฉลี+ยของรถยนต์จะลดลงจาก 1,400 กโิลกรมัต่อคนั เป็น 1,100 
กโิลกรมัต่อคนั ทั )งนี) จากแนวโน้มความตอ้งการประหยดัพลงังาน และการพฒันาเทคโนโลยจีนสามารถนําพลาสตกิมาใช้
ทดแทนวสัดุอื+นๆ ได ้ 
 
“อีสเทิรน์ โพลีแพค” 

• ลกัษณะช่องทางการจดัจาํหน่าย  แบง่ไดด้งันี)   

1) ลูกคา้ส่งในประเทศ 

 - การคา้สง่ อสีเทริน์ โพลแีพค จาํหน่ายใหก้บัผูจ้ดัจาํหน่าย ยี+ปั �ว หรอื ซาปั �ว ซึ+งไดก้าํหนดมบีรเิวณในการจดั
จาํหน่ายของตนเองไมท่บัซอ้นกบัลกูคา้รายอื+นของ อสีเทริน์ โพลแีพค โดยผูจ้ดัจาํหน่ายกลุ่มดงักลา่วจะจาํหน่ายผลติภณัฑ์
ของอสีเทริน์ โพลแีพค อกีต่อหนึ+งใหก้บัรา้นขายกาแฟรายย่อย รา้นเบเกอรี+ รา้นอาหาร และรา้นคา้อื+นๆ  
 - การคา้ปลกี อสีเทริน์ โพลแีพค จาํหน่ายผลติภณัฑภ์ายใตแ้บรนด ์EPP และ eici ใหก้บั Modern Trade  

2) ลูกคา้กลุ่มอุตสาหกรรมในประเทศ 

อสีเทริน์ โพลแีพค จาํหน่ายใหแ้ก่กลุ่มผูป้ระกอบการอาหารและเครื+องดื+มประเภทต่างๆ สาํหรบัแผ่นพลาสตกิ จดัจาํหน่าย
ใหแ้กผู่ผ้ลติกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสรา้งผูผ้ลติชิ)นสว่นตกแต่งยานยนต ์เป็นตน้  

3) กลุ่มลูกคา้สง่ออกต่างประเทศ 

อสีเทริน์ โพลแีพค สง่ผลติภณัฑข์องบรษิทัไปขายยงัต่างประเทศดว้ยวธิกีารขายผา่นตวัแทนจาํหน่าย  และวธิกีารตดิต่อกบั
ลกูคา้อุตสาหกรรมต่างๆ โดยตรงขึ)นอยู่กบัความเหมาะสมในการทาํตลาดของแต่ละประเทศ 
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ผลติภณัฑแ์ผ่นพลาสตกิ 

ในการจําหน่ายผลิตภัณฑ์แผ่นพลาสติกอีสเทริ์น โพลีแพค จําหน่ายสนิค้าใหแ้ก่ลูกค้าซึ+งเป็นผู้ประกอบการชั )นนําใน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ ส่วนใหญ่เพื+อนําไปแปรรูปอีกขั )นหนึ+ง โดยลูกค้าส่วนใหญ่ของ อสีเทริ์น โพลีแพคจะเป็นผูผ้ลิตวสัดุ
ก่อสรา้งและบางสว่นเป็นผูผ้ลติชิ)นสว่นตกแต่งรถยนต ์ 
 
ผลติภณัฑบ์รรจภุณัฑพ์ลาสตกิ 

ตารางแสดงสดัสว่นรายไดแ้บง่ตามประเภทลกูคา้และชอ่งทางจดัจาํหน่าย                                       หน่วย : รอ้ยละ 

 
ปีบญัชี 58/59 ปีบญัชี 59/60 ปีบญัชี 60/61 

(เม.ย. 58– ม.ีค. 59) (เม.ย. 59– มี.ค. 60) (เม.ย. 60– มี.ค. 61) 
รอ้ยละ รอ้ยละ รอ้ยละ 

ภายในประเทศ    
กลุ่มคา้สง่ 62.4 62.5 54.7 
กลุ่มอุตสาหกรรมในประเทศ 26.7 29.2 37.1 
ต่างประเทศ    
กลุ่มส่งออกต่างประเทศ 10.9 8.3 8.2 
รวม 100.0 100.0 100.0 
 
• ภาวะอตุสาหกรรมและการแขง่ขนั 

อตุสาหกรรมบรรจภุณัฑ ์ 

ปัจจบุนัความตอ้งการบรโิภคบรรจภุณัฑป์ระเภทต่างๆ ในชวีติประจาํวนัมเีแนวโน้มเพิ+มสงูข ึ)นตามอตัราการขยายตวัและ
การพฒันาดา้นเศรษฐกจิของแต่ละประเทศ เนื+องดว้ยโครงสรา้งของประชากร รายได ้ รวมถงึรปูแบบการดาํเนินชวีติและ
พฤตกิรรมการบรโิภคที+เปลี+ยนไปทาํใหบ้รรจภุณัฑส์ามารถอาํนวยความสะดวกและเหมาะสมกบัชวีติประจาํวนัที+เรง่รบีมากขึ)น 
ในช่วงปีที+ผา่นมาการบรโิภคภายในประเทศปรบัตวัขึ)นชา้กวา่ที+คาดไวแ้ละการแขง่ขนัของกลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์
พลาสตกิเพิ+มสงูขึ)น  รวมถงึการปรบัขึ)นของราคาวตัถุดบิหลกัจงึส่งผลกระทบในวงกวา้งกบัผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรม
บรรจภุณัฑพ์ลาสตกิ อย่างไรกต็าม อสีเทริน์ โพลแีพค มกีารปรบัเปลี+ยนแผนการดาํเนินธุรกจิใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี+ยนแปลง
ของตลาด อกีทั )ง มศีกัยภาพในการผลติดว้ยเครื+องจกัรอตัโนมตัคิวามเรว็สงูและเทคโนโลยทีี+ไดพ้ฒันาขึ)นเองจงึทาํใหส้ามารถ
รองรบัการเตบิโตของผูบ้รโิภคซึ+งมแีนวโน้มตอ้งการสนิคา้ที+มคีณุภาพและมคีวามหลากหลายเพิ+มขึ)น   
 
2.3 การจดัหาผลิตภณัฑห์รอืบริการ 
 
“แอรโ์รเฟลกซ”์ 

• ฐานการผลิต 
ปัจจุบนัแอร์โรเฟลกซ์มฐีานการผลิตทั )งหมด 5 ฐานการผลติ ซึ+งกระจายตั )งอยู่ตามแต่ละประเทศต่างๆ ทั +วโลก ซึ+งได้แก ่
ประเทศไทย ประเทศสหรฐัอเมรกิา ประเทศอนิเดยี และในประเทศจนีอกีจาํนวน 2* แหง่ นอกจากนี)ยงัมกีารดําเนินธุรกจิใน
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ลกัษณะ Licensing อกีจาํนวน 2 แห่ง ในประเทศสวสิเซอรแ์ลนด์ และ ประเทศรสัเซยี ทาํใหแ้อร์โรเฟลกซ์ สามารถผลติ
จดัสง่สนิคา้ใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคไดอ้ย่างครบถว้นและทั +วถงึ 
* ฐานการผลติของแอรโ์รเฟลกซ์ ในประเทศจนี 2 แห่ง คอื บรษิัท แอรโ์รเฟลกซ์ โพลเีมอร์ เทคโนโลย ี(เซี+ยงไฮ)้ จํากดั 
(APT) ซึ+งเป็นบรษิทัยอ่ยของ EPG 1 แหง่ และ บรษิทั แอรโ์รเซล คอนสตรคัชั +น แมททเีรยีล (เจยีงซ)ู จาํกดั (ACM) ซึ+งเป็น
บรษิทัรว่มทนุของ AFC 1 แหง่ 

 ฐานการผลติบรษิทัและบรษิทัย่อย 
ข้อมูลทั �วไป ฉนวนยางประเภท EPDM ที�ผลิตได ้

บริษทั 
สดัส่วนการ

ถือหุ้น 
ประเภท 

ฐานการผลิต 
ประเทศ สารผสม 

ผลิตภณัฑ์กึ�ง
สาํเรจ็รปู 

ผลิตภณัฑ์
สาํเรจ็รปู 

บรษิทั แอรโ์รเฟลกซ ์จาํกดั 100.0 ฐานการผลติ
หลกั 

ไทย � �
 

� 

บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ ยูเอสเอ 
จาํกดั 

100.0 ฐานการผลติ 
บ.ย่อย 

อเมรกิา - � � 

บรษิทั แอร์โรเฟลกซ์ โพลีเมอร ์
เทคโนโลย ี(เซี+ยงไฮ)้ จาํกดั 
(บรษิทัย่อยของ EPG) 

100.0 ฐานการผลติ 
บ.ย่อย 

จนี - � � 

 
ฐานการผลติบรษิทัรว่ม 

ข้อมูลทั �วไป ฉนวนยางประเภท NBR ที�ผลิตได้ 

บริษทั สดัส่วนการ
ถือหุ้น 

ประเภท 
ฐานการผลิต 

ประเทศ สารผสม ผลิตภณัฑ์กึ�ง
สาํเรจ็รปู 

ผลิตภณัฑ์
สาํเรจ็รปู 

บรษิัท เอแอลพี แอร์โรเฟลกซ์ 
อนิเดยี จาํกดั 

40.0 ฐานการผลติ 
บ.รว่ม 

อนิเดยี � - � 

บรษิทั แอรโ์รเซล คอนสตรคัชั +น 
แมททเีรยีล  
(เจยีงซ)ู จาํกดั 

40.0 ฐานการผลติ 
บ.รว่ม 

จนี � - � 

 
ฐานการผลติ Licensing  
นอกจากนี) บรษิทัมกีารให ้Licensing กบับรษิทัคู่คา้ในยุโรป 2 ราย ไดแ้ก่ ประเทศสวสิเซอรแ์ลนด์ และประเทศรสัเซยี ซึ+ง
ฐานการผลติในประเทศไทยไดส้ง่ผลติภณัฑก์ึ+งสาํเรจ็รปูเพื+อให ้Licensing นําไปผลติผลติภณัฑส์าํเรจ็รปู 
 
ประสทิธภิาพการผลติปีบญัช ี60/61 (เม.ย.60– ม.ีค.61) 

ประเภทฉนวนยาง กาํลงัการผลิต อตัราการใช้กาํลงัการผลิต(รอ้ยละ) 
EPDM 20,000 ตนั/ปี 76 
NBR 20,000 ตนั/ปี 80 

หมายเหตุ: NBR มกีารขยายการผลติจาก บรษิทัรว่มทนุในประเทศจนีและอนิเดยี 
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• การจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

สารผสม (Compound) 

การผลติฉนวนยางของแอรโ์รเฟลกซป์ระกอบดว้ยสารเคมหีลากหลายชนิด ซึ+งส่วนใหญ่ประกอบดว้ยสารตั )งตน้ประเภทยาง
สงัเคราะห ์EPDM หรอื Ethylene Propylene Diene Methylene กว่ารอ้ยละ 30 ถงึ รอ้ยละ 40 โดยสารคอมพาวด ์เกดิจาก
การผสมของยางสงัเคราะห ์และสารเตมิแต่ง สารกนัไฟ และ เคมภีณัฑ ์ซึ+งในการจดัซื)อสารดงักล่าวแอรโ์รเฟลกซ์จดัซื)อจาก
ผูข้ายหลากหลายราย เชน่ บรษิทั Mitsui Chemical และ บรษิทั Albaman  โดยแอรโ์รเฟลกซ ์มนีโยบายที+จะไมจ่ดัซื)อจาก
ผูข้ายรายใดรายหนึ+งเกนิกว่ารอ้ยละ 30 ของตน้ทนุสารผสมของแอรโ์รเฟลกซ์ โดยสว่นใหญ่พจิารณาจดัซื)อวตัถุดบิจากผู้
จาํหน่ายในต่างประเทศรอ้ยละ 70 - 80 และในประเทศรอ้ยละ 20 - 30 ซึ+งทาํใหแ้อรโ์รเฟลกซ์มคีวามเสี+ยงจากอตัราแลกเปลี+ยน 
อยา่งไรกด็กีลุ่มบรษิทัมสีดัสว่นของการซื)อวตัถุดบิในสกลุต่างประเทศใกลเ้คยีงกบัรายรบัที+เป็นเงนิตราต่างประเทศทาํใหม้ี
ความเสี+ยงจากอตัราแลกเปลี+ยนไมม่ากนกั 

ผลติภณัฑอ์ื+นๆ ที+ใชร้ว่มกบัหรอืใชต้ดิตั )งฉนวนกนัความรอ้น 

แอรโ์รเฟลกซ ์ ไม่มนีโยบายในการผลติผลติภณัฑก์ลุม่ประเภทนี)ดว้ยตนเอง แอรโ์รเฟลกซ์ซื)อหรอืสั +งผลติผลติภณัฑป์ระเภท
นี)จากผูผ้ลติซึ+งมคีวามชาํนาญในผลติภณัฑป์ระเภทนั )นเพื+อใหไ้ดคุ้ณภาพของสนิคา้ที+ดสีาํหรบัผูบ้รโิภค แอรโ์รเฟลกซ์จะเป็น
ผูก้าํหนดมาตรฐานและคณุภาพของผลติภณัฑด์งักล่าว สาํหรบัการสั +งซื)อในแต่ละครั )งแอรโ์รเฟลกซม์นีโยบายที+จะสั +งซื)อมา
เพื+อเกบ็รกัษาไวใ้หเ้พยีงพอสาํหรบัการขายในชว่ง 1 - 2 เดอืน 

• ผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อม 

แอรโ์รเฟลกซ์ใหค้วามสาํคญักบัผลกระทบต่อสิ+งแวดลอ้ม สขุภาพของชมุชน และพนกังานของบรษิทัทกุระดบั โดยวเิคราะห์
สารเคมทีกุชนิดที+ใช ้ตอ้งมคีวามปลอดภยัต่อมนุษยร์วมถงึระบบนิเวศในพื)นที+ใกลเ้คยีง โดยฐานการผลติหลกัของแอรโ์รเฟ-
ลกซ์ มกีารปฏบิตัติามมาตรฐานสากล เชน่ ISO 9001/ ISO14001/ ISO50001/ OHSAS/TIS18001  

ฉนวนกนัความรอ้น/เยน็ ภายใตแ้บรนดแ์อรโ์รเฟลกซ ์เป็นผลติภณัฑท์ี+ใชใ้นงานระบบวศิวกรรมปรบัอากาศ เพื+อช่วยลดการ
สญูเสยีความเยน็ ป้องกนัการเกดิหยดเหงื+อ (Condensation) และชว่ยประหยดัพลงังานไฟฟ้าไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
เนื+องจากมคี่าสมัประสทิธิ �การนําความรอ้น (ค่า K-Value) ตํ+าและคงที+ตลอดอายุการใชง้าน วสัดุที+นํามาผลติฉนวนยางไม่
ก่อใหเ้กดิสารพษิ (Non-Toxicity) กรณีเกดิเพลงิไหมฉ้นวนยางแอรโ์รเฟลกซจ์ะเกดิความหนาแน่นของควนัน้อย และไม่
ก่อใหเ้กดิการลามไฟ  

นอกจากนี) ผลติภณัฑข์องแอรโ์รเฟลกซ์ เป็นสนิคา้ที+มคีณุภาพสงูเมื+อเปรยีบเทยีบเทยีบกบัคู่แขง่ขนัในตลาด ฉนวนยางของ
แอรโ์รเฟลกซ์ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานชั )นนําจากทั +วโลก ไดแ้ก่ ASTM / JIS / EN / UL / FM / BS / GB / Lloyd’s 
Register และ RoHS เป็นตน้ 
  
“แอรโ์รคลาส” 

• ฐานการผลิต 
ปัจจุบนัแอรโ์รคลาสมฐีานการผลติ ไดแ้ก่ ในประเทศไทย ประเทศจนี และประเทศมาเลเซยี โดยกําลงัการผลติหลกัอยู่ใน
ประเทศไทย ที+โรงงานในโครงการเขตอุตสาหกรรม ไอพพีอีาํเภอนิคมพฒันา จงัหวดัระยอง และโรงงานสาขาที+เมอืงเซี+ยงไฮ ้
ประเทศจนี ในขณะที+บรษิทัย่อยในต่างประเทศ อาท ิประเทศสหรฐัอเมรกิา และออสเตรเลยี ทําหน้าที+เป็นศูนย์กระจาย
สนิคา้ภายในประเทศดงักล่าว และประเทศใกลเ้คยีง 
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      ประสทิธภิาพการผลติปีบญัช ี60/61 (เม.ย.60– ม.ีค.61) 
ประเภทสินค้า กาํลงัการผลิต อตัราการใช้กาํลงัการผลิต(รอ้ยละ) 

พื)นปรูถกระบะ (Bed Liner) 800,000 ชิ)น/ปี 55.0 
หลงัคารถกระบะ (Canopy) 34,000 ชดุ/ปี 80.0 
ฝาครอบรถกระบะ (Deck Cover) 24,000 ชดุ/ปี 50.0 
บนัไดขา้ง (Side Step) 400,000 คู/่ปี 85.0 

 

• การจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

เมด็พลาสตกิ 

แอร์โรคลาสใชเ้มด็พลาสตกิประเภท HDPE ABS PC PC/ABS และ DCPD เพื+อใชใ้นการผลติผลติภณัฑต่์างๆ โดยเมด็
พลาสตกิจดัเป็นวตัถุดบิหลกัที+ใชใ้นการผลติของแอร์โรคลาสปัจจุบนัแอรโ์รคลาสมตี้นทุนเมด็พลาสตกิและสารเตมิแต่ง             
คดิเป็นรอ้ยละโดยประมาณ 40 - 50 ของตน้ทนุการผลติ ดงันั )นเพื+อใหส้ามารถบรหิารตน้ทนุไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพอย่างสงู 
แอร์โรคลาสจงึสรรหาและสอบถามราคาวตัถุดิบจากทั +วโลกก่อนการจดัซื)อทุกครั )งปัจจุบนัแอร์โรคลาสมกีารสั +งซื)อเม็ด
พลาสตกิจากผู้ผลติและจําหน่ายทั )งในและต่างประเทศ โดยพจิารณาจากคุณภาพ ราคาและการส่งมอบ โดยวตัถุดบิเมด็
พลาสตกิสาํหรบัพื)นปกูระบะอาจมกีารซื)อจากผูผ้ลติประเทศในอาเซยีนเมื+อมรีาคาที+แขง่ขนัได ้ขณะเดยีวกนัไดม้กีารซื)อจาก
ผูผ้ลติในประเทศหลายแห่ง เช่น บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จาํกดั (มหาชน) / บรษิทั ไออารพ์ซี ีจาํกดั (มหาชน) / 
บรษิทั เอสซจี ีจาํกดั (มหาชน)  และ บรษิทัผูนํ้าเขา้เมด็พลาสตกิบางรายจากต่างประเทศ  

อยา่งไรกด็ ี เนื+องดว้ยเมด็พลาสตกิซึ+งผลติจากการกลั +นนํ)ามนัทาํใหม้ตีน้ทนุการผลติอา้งองิกบัราคานํ)ามนัดบิโลกทาํใหห้าก
เมื+อนํ)ามนัดบิโลกมกีารปรบัตวัสงูขึ)นกอ็าจสง่ผลกระทบมาถงึแอรโ์รคลาสอย่างหลกีเลี+ยงมไิด ้ อกีทั )งปัจจบุนัในประเทศไทย 
ไมม่เีครื+องมอืทางการเงนิที+สามารถป้องกนัความเสี+ยงจากความผนัผวนของราคาเมด็พลาสตกิได ้ ทาํใหแ้อรโ์รคลาสประสบ
ความเสี+ยงดงักล่าวอยา่งหลกีเลี+ยงมไิด ้ อยา่งไรกด็ถีงึแมจ้ะไมส่ามารถควบคมุตน้ทุนการผลติไดท้ั )งหมด แต่เพื+อเป็นการบรหิารความ
เสี+ยงดงักล่าวแอรโ์รคลาสกส็ามารถดาํเนินการไดโ้ดยการปรบัราคา หรอื ส่งผา่นตน้ทนุค่าวตัถุดบิบางสว่นใหแ้กล่กูคา้ได ้

ชิ)นสว่นประกอบอื+นๆ 

แอร์โรคลาสมกีารจดัซื)อชิ)นส่วนประกอบอื+นๆ อาท ิอุปกรณ์ยดึจบั (Hook) โพลเีมอรอ์ลอย กระจก โช๊ค และชุดตดิตั )งอื+นๆ 
เพื+อใชเ้ป็นส่วนประกอบสําหรบัผลติภณัฑ์  แอร์โรคลาสจะจดัซื)อจากผู้ผลติหรอืคู่ค้าที+มคีวามชํานาญและสามารถจดัส่ง
สนิคา้ที+มคีุณภาพและราคาตามที+แอรโ์รคลาสตอ้งการได ้อย่างไรกด็อีาจมชีิ)นสว่นประกอบบางส่วนที+ในบางช่วงเวลาแอรโ์ร
คลาสจดัซื)อจากผูป้ระกอบการรายเดยีวเนื+องจากผู้ประกอบการรายดงักล่าวใหข้อ้เสนอทางธุรกจิที+ดกีว่ารายอื+น แต่มไิด้
พึ+งพงิผูป้ระกอบการรายดงักล่าวเป็นพเิศษ หากผู้ประกอบการรายดงักล่าวผดิสญัญาแอร์โรคลาสสามารถจดัหาวตัถุดบิ 
หรอื สนิคา้จากคู่คา้รายอื+นไดอ้ย่างทนัทว่งท ี

ผลติภณัฑภ์ายใตแ้บรนด ์TJM  

แอรโ์รคลาส ไดเ้จรจากบัคู่คา้ในประเทศไทย และต่างประเทศ เพื+อจดัหาผลติภณัฑต่์างๆ เช่น Diff Lock, duo battery และ
อุปกรณ์ตกแต่งยานยนต ์นํามาจดัจาํหน่ายใหก้บัรา้นคา้ภายใตแ้บรนด ์TJM และรา้นประดบัยนตใ์นประเทศออสเตรเลยี 
ทั )งนี) การจดัหาผลติภณัฑ์ต่างๆ จากผู้ผลิตหรอืคู่ค้าเพื+อจดัจําหน่ายในประเทศออสเตรเลียจําเป็นต้องได้รบัการรบัรอง
มาตรฐานคุณภาพสนิคา้จากประเทศออสเตรเลยี ซึ+ง TJM Products Pty.,Ltd. มอีุปกรณ์และเครื+องมอืทดสอบที+สามารถ
ออกใบรบัรองมาตรฐานสนิคา้ได ้ดงันั )น การคดัเลอืกผลติภณัฑจ์าํเป็นตอ้งอาศยัผูผ้ลติหรอืคู่คา้ที+มคีวามชาํนาญและสามารถ
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จดัสง่สนิคา้ที+มคีุณภาพและราคาตามที+แอรโ์รคลาสตอ้งการได ้ปัจจุบนัสนิคา้บางประเภทอยู่ระหว่างการทดสอบมาตรฐาน
ในประเทศออสเตรเลยี 

ผลติภณัฑภ์ายใตแ้บรนด ์Flexiglass  

แอรโ์รคลาส ไดเ้จรจากบัคู่คา้ในประเทศไทย และต่างประเทศ เพื+อจดัหาผลติภณัฑต่์างๆ เช่น หลงัคาครอบกระบะผลติจาก
ไฟเบอรก์ลาส (Fiberglass Canopies) /Bull bar/ Trays และ Running boards เป็นตน้ นํามาจดัจาํหน่ายใหก้บัรา้นคา้ของ
ตนเองรวม 5 แห่ง distributors และ dealers รวม 103 แหง่ ในประเทศออสเตรเลยี อกีทั )งสาขาของ Flexiglass ทั )ง 5 แห่ง ม ี
paint booth ซึ+งสามารถใชป้ระโยชน์รว่มกนักบั Aeroklas และ TJM ได ้

• ผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อม 

แอรโ์รคลาสไดส้รรสรา้งนวตักรรมต่างๆ เพื+อผูบ้รโิภค โดยคาํนงึถงึสิ+งแวดลอ้มเป็นหลกัตามปรชัญาการดําเนินการ “พฒันา
เทคโนโลยคีวบคู่กบัการรกัษาสิ+งแวดลอ้ม” หรอื “Technology & Environment in Harmony” แอรโ์รคลาสไดม้กีารพฒันา
กระบวนการผลิตและเทคโนโลยอีย่างต่อเนื+อง เพื+อลดผลกระทบต่อสิ+งแวดล้อมระหว่างการผลติ แอร์โรคลาสได้รบัการ
รบัรองมาตรฐาน ISO9001/ ISO14001/  ISO/TS16949/ OHSAS/TIS18001 และ Q1 จากฟอรด์ รวมทั )งผลติภณัฑข์อง
แอร์โรคลาสหลายชนิดได้รบัฉลากเขยีว โดยสนิค้าชิ)นส่วนอุปกรณ์และตกแต่งยานยนตข์องแอร์โรคลาสเป็นสนิคา้ที+ถูก
ออกแบบภายใตร้ปูแบบของ 3R เพื+อเป็นมติรกบัสิ+งแวดลอ้มโดยคาํนึงถงึหลกั  

1. การลดการใช้ (Reduce) : ผลติภณัฑแ์อรโ์รคลาส เชน่ Bed Liner / Canopy / Deck Cover และ Sidesteps 
ผลติจากพลาสตกิที+มนํี)าหนักเบาและมวีธิกีารผลติเฉพาะทาํใหม้คีวามแขง็แรงพเิศษซึ+งสามารถใชท้ดแทน
วสัดุประเภทโลหะไดอ้ย่างสมบูรณ์ทาํใหร้ถกระบะมนํี)าหนักเบาลง ลดการใชพ้ลงังาน และลดการปล่อยก๊าซ
คารบ์อนไดออกไซด ์(CO2) นอกจากนี)ในทวปียุโรปบางประเทศผูป้ระกอบการรถยนตส์ามารถนําขอ้ไดเ้ปรยีบ
ดงักล่าวไปใชล้ดหยอ่นภาษโีดยการหกัลด Carbon Credit ไดอ้กีดว้ย 

2. การนํามาใช้ซํ@า (Reuse) : การนําพลาสตกิสว่นเกนิที+เกดิขึ)นระหว่างกระบวนการผลติมาเขา้กระบวนการ
ผลติใหมไ่ดต้ามสดัสว่นที+กาํหนดโดยไมส่่งผลกระทบต่อคุณภาพของสนิคา้ การนํามาใชใ้หมใ่หเ้กดิประโยชน์  

3. การนํามาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ (Recycle) : สนิคา้ของแอรโ์รคลาส สามารถนําไปรไีซเคลิไดซ้ึ+งเป็นไป
ตามขอ้กาํหนดของบรษิทัรถยนตช์ั )นนําของโลกในปัจจบุนั 

  
“อีสเทิรน์ โพลีแพค” 
• ฐานการผลิต 
ปัจจบุนั อสีเทริน์ โพลแีพคมฐีานการผลติในประเทศไทย 2 แหง่ โดยโรงงานแรกตั )งอยู่ที+ อาํเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 
สว่นโรงงานที+สองตั )งอยู่ที+สวนอุตสาหกรรม ไอพพี ีอาํเภอนคิมพฒันา จงัหวดัระยอง 

ประสทิธภิาพการผลติปีบญัช ี60/61 (เม.ย.60– ม.ีค.61) 
ประเภทสินค้า กาํลงัการผลิต อตัราการใช้กาํลงัการผลิต(รอ้ยละ) 

บรรจภุณัฑพ์ลาสตกิ 32,000 ตนั/ปี 55.0 
แผน่พลาสตกิ 5,000 ตนั/ปี 70.0 

ทั )งนี) ในระหว่างปี 58/59 – 59/60 อสีเทริน์ โพลแีพคไดล้งทนุเพิ+มเตมิเพื+อเพิ+มกาํลงัการผลติบรรจภุณัฑพ์ลาสตกิเพื+อรองรบั
แผนการผลติที+สงูขึ)นเพื+อตอบสนองความตอ้งการของสนิคา้ที+เตบิโตอย่างต่อเนื+อง 
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• การจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
เมด็พลาสตกิ 
อสีเทริน์ โพลแีพคใชเ้มด็พลาสตกิหลากหลายประเภทเพื+อใชใ้นการผลติผลติภณัฑ์ต่างๆ ทั )งผลติภณัฑบ์รรจภุณัฑพ์ลาสตกิ
และแผ่นพลาสตกิ โดยเมด็พลาสตกิดงักล่าวเป็นต้นทุนหลกัของค่าใช้จ่ายของ อีสเทริ์น โพลีแพค ปัจจุบนัมตี้นทุนเม็ด
พลาสตกิประมาณรอ้ยละ 45 - 55 ของตน้ทุนการผลติ ขึ)นอยูก่บัผลติภณัฑแ์ตล่ะชนดิซึ+งสว่นใหญ่ประกอบดว้ยเมด็พลาสตกิ
ชนดิ PP, PS, PET และ ABS อสีเทริน์ โพลแีพค พจิารณาจดัซื)อวตัถุดบิจากทั )งในและต่างประเทศขึ)นอยู่กบัราคา คุณภาพ 
และความเหมาะสมของเมด็พลาสตกิแต่ละชนิด ส่วนใหญ่จดัซื)อเมด็พลาสตกิจากภายในประเทศเป็นหลกัโดยพจิารณา
ปรมิาณเมด็พลาสตกิที+จดัซื)อจากคาํสั +งซื)อของลกูคา้และประมาณการจาํนวนผลติภณัฑท์ี+จะขายไดใ้นอนาคต เพื+ออํานาจใน
การต่อรองราคา (Bargaining Power) 

เนื+องจากราคาเมด็พลาสตกิมคีวามผนัผวนไปตามราคานํ)ามนัดบิ สง่ผลให ้อสีเทริน์ โพลแีพคมคีวามเสี+ยงจากความผนัผวน
ของราคาวตัถุดบิหลกั อสีเทริน์ โพลแีพคจงึมนีโยบายป้องกนัความเสี+ยงจากราคาเมด็พลาสตกิ สาํหรบัในกลุ่มของลูกคา้
อุตสาหกรรมมีการระบุในสัญญาให้สามารถปรับราคาจําหน่ายได้หากราคาวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ)นแบบมีนัยสําคัญ 
นอกจากนั )นการซื)อวตัถุดบิประเภทเมด็พลาสตกิแบบรวมกลุ่มจะทาํใหไ้ดอ้ตัราราคาที+ด ีหรอื ตํ+ากว่าราคาตลาดโดยทั +วไป 
ในส่วนของการผลิตผลิตภณัฑ์เพื+อจดัจําหน่ายเองผ่านช่องทางการขายต่างๆ เนื+องจากการปรบัราคาแต่ละครั )งจะต้อง
พจิารณากลไกของตลาดและคู่แข่งจงึทาํได้ยากกว่า ดงันั )น อสีเทริ์น โพลแีพคจงึมนีโยบายในการพจิารณาจดัหาหรอืใช้
วตัถุดบิอื+นที+มรีาคาตํ+ากว่าทดแทนในกรณีที+ราคาตน้ทุนเดมิสงูขึ)นโดยไมท่าํใหคุ้ณสมบตัทิี+จาํเป็นของผลติภณัฑเ์ปลี+ยนแปลง 
อยา่งไรกด็ ีอสีเทริน์ โพลแีพคไม่มนีโยบายในการซื)อวตัถุดบิเพื+อเกบ็รกัษาเป็นจาํนวนมากทาํใหค้วามเสี+ยงจากการผนัผวน
ของราคาวตัถุดบิดงักล่าวขา้งตน้ลดน้อยลง 

ผลติภณัฑอ์ื+น 

อีสเทริ์น โพลีแพค จดัซื)อถ้วยกระดาษและผลิตภณัฑ์ที+เกี+ยวขอ้งอื+นๆ เช่น หลอด และอุปกรณ์พลาสติกที+ใชใ้นการ
รบัประทานอาหารอื+นๆ เพื+อจาํหน่ายใหแ้ก่ลูกคา้ สาํหรบัผลติภณัฑ์อื+นๆอสีเทริน์ โพลแีพค จะจดัซื)อจากผูผ้ลติหรอืคู่คา้ที+มี
ความชํานาญเกี+ยวกบัสนิคา้ประเภทนั )นๆ และสามารถจดัส่งสนิคา้ที+มคีุณภาพและราคาที+เหมาะสม ทั )งนี) เนื+องจากสนิคา้
เหล่านี)เป็นผลติภณัฑเ์พื+อประกอบผลติภณัฑ์หลกัของอสีเทริ์น โพลแีพค เท่านั )น จงึไม่มนีโยบายในการจดัตั )งโรงงานเพื+อ
ผลติผลติภณัฑเ์หล่านี)เอง การซื)อในแต่ละครั )ง อสีเทริน์ โพลแีพคมนีโยบายที+จะส ั +งซื)อมาเพื+อเกบ็รกัษาไวเ้พยีงสาํหรบัการ
ขายโดยประมาณ 60 วนั เพื+อรกัษาสภาพคล่องทางดา้นการเงนิและป้องกนัการขาดแคลนสนิคา้เพื+อจาํหน่าย 

• ผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อม 

สนิคา้บรรจภุณัฑพ์ลาสตกิของ อสีเทริน์ โพลแีพค เป็นสนิคา้ที+เป็นมติรกบัสิ+งแวดลอ้มโดยคาํนึงถงึหลกั 3R ไดแ้ก ่ 
1. การลดการใช้ (Reduce): ลดระยะเวลาการยอ่ยสลายของพลาสตกิของบรรจภุณัฑพ์ลาสตกิบางประเภท     

และลดปรมิาณการใชพ้ลงังานในโรงงานผลติ 
2. การนํามาใช้ซํ@า (Reuse): ผลติภณัฑ์ของ อสีเทริ์น โพลแีพค ไม่เหมาะสมกบัการนํามาใชใ้ส่อาหารซํ)า

เนื+องจากเป็นบรรจุภณัฑป์ระเภทใชแ้ลว้ทิ)ง แต่สามารถนําบรรจภุณัฑ์บางประเภท เช่น PP / PS และ PET 
มาใสอ่ปุกรณ์สาํนกังานชิ)นเลก็ๆ หรอืนํามาเป็นกระถางเพาะตน้ไม ้เป็นตน้ 

3. การนํามาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ (Recycle): สามารถนําผลิตภณัฑ์ของ อสีเทริ์น โพลีแพค เขา้สู่
กระบวนการแปรรปู โดยนําไปต่อยอดในการผลติเป็นสนิคา้ประเภทใหม่ หรอืนําบรรจุภณัฑพ์ลาสตกิ ที+ไม่ใช้
แลว้เขา้สูก่ระบวนการเป็นเชื)อเพลงิในวงการผลติซเีมน็ต ์หรอื สามารถนําเขา้สูก่ระบวนการ De-polymerization   
เป็นนํ)ามนัต่อไป  
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อสีเทริ์น โพลแีพค คํานึงถึงคุณภาพของสิ+งแวดล้อมภายในโรงงานและพื)นที+บรเิวณใกล้เคียง กําหนดใหม้กีารควบคุม
สิ+งแวดล้อมด้วยกระบวนการผลติมาตรฐานระดบัโลก โดยไดร้บัการรบัรองมาตรฐานจาก GMP/ HACCP/ ISO9001/ 
ISO14001/ ISO 50001 และ OHSAS/TIS 18001 อกีทั )งยงัได้รบัรางวลัจากหน่วยงานราชการต่างๆ เช่น รางวลั
อุตสาหกรรมสเีขยีว (Green Industry) ระดบัที+ 4 : วฒันธรรมสเีขยีว (Green Culture) จากกระทรวงอุตสาหกรรม /การ
รบัรองการลดคารบ์อน (Carbon Footprint) ระดบัองค์กร จากองค์การบรหิารจดัการก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ (องค์การ
มหาชน) และสาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ
อสีเทริน์ โพลแีพค อยู่ระหว่างการศกึษาความเป็นไปได ้ ในการใชเ้ทคโนโลยใีหม่ๆ ในการผลติบรรจุภณัฑ์พลาสตกิจาก
วตัถุดบิพลาสตกิจากพชืเพื+อทดแทนวตัถุดบิจากพลาสตกิที+ทาํมาจากผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม แมว้่าเทคโนโลยนีี)จะมขีอ้จาํกดั
ในแง่ของการนํามาใช้ที+มีความหลากหลายได้น้อยลง แต่มปีระโยชน์ในเรื+องของการย่อยสลายทําให้ไม่เกิดผลเสียต่อ
สิ+งแวดลอ้ม และยงัชว่ยเพิ+มมลูค่าของสนิคา้เกษตรอกีดว้ย 
 
2.4  งานที�ยงัไมส่่งมอบ 
-ไมม่-ี 
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3. ปัจจยัความเสี�ยง 

ปัจจยัความเสี+ยงที+ไดก้ล่าวในเอกสารฉบบันี)อ้างองิจากขอ้มลูในสถานการณ์ปัจจุบนัและการคาดการณ์ในอนาคตเท่าที+
สามารถระบุได ้ปัจจยัเสี+ยงเหล่านี)มนีัยสาํคญับางประการ ซึ+งอาจสง่ผลกระทบในทางลบต่อบรษิทั และมลูค่าหุน้ของบรษิทั 
นอกจากปัจจยัเสี+ยงที+ระบุในเอกสารฉบบันี) อาจมคีวามเสี+ยงอื+นๆ ที+บรษิทัไม่ทราบไดใ้นขณะนี) หรอืพจิารณาแลว้ว่าไม่เป็น
สาระสาํคญัในปัจจบุนันั )นเป็นปัจจยัเสี+ยงที+ส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของบรษิทัไดใ้นอนาคต นอกจากนี) ขอ้ความที+
เป็นลกัษณะการคาดการณ์ในอนาคต (Forward Looking Statement) ที+ปรากฏในเอกสารฉบบันี) เชน่การใชถ้อ้ยคาํว่า “เชื+อ
ว่า” “คาดการณ์ว่า” “คาดหมายว่า” “มแีผนจะ” “ตั )งใจ” หรอื “ประมาณ” เป็นตน้ หรอืการคาดการณ์เกี+ยวกบัผลประกอบการ 
ธุรกจิ แผนการดาํเนินงานของบรษิทั การเปลี+ยนแปลงของกฎหมายที+เกี+ยวขอ้ง ในการประกอบธุรกจิของบรษิัท บรษิทัย่อย 
และบรษิทัร่วม นโยบายของรฐั และอื+นๆ ซึ+งเป็นการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคต ดงันั )นผลที+เกดิขึ)นจรงิอาจมคีวาม
แตกต่างอย่างมนีัยสาํคญัจากการคาดการณ์หรอืคาดคะเนกไ็ด ้สําหรบัขอ้มลูในส่วนที+อา้งถงึหรอืเกี+ยวขอ้งกบัรฐับาล หรอื
เศรษฐกจิของประเทศนั )น ไดม้าจากขอ้มลูที+มกีารเปิดเผยสูส่าธารณชน หรอืจากแหล่งขอ้มลูอื+นๆที+เชื+อถอืได ้

• ความเสี�ยงที�เกี�ยวข้องกบัการดาํเนินงาน 

ความเสี�ยงที�เกี�ยวข้องกบัการดาํเนินงานโดยรวมของบริษทั อีสเทิรน์โพลีเมอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

ความเสี�ยงจากการจดัหาปริมาณวตัถดิุบและความผนัผวนของราคาวตัถดิุบ 

กลุ่มบรษิทัเป็นผูผ้ลติและจาํหน่ายโพลเีมอรแ์ละพลาสตกิแปรรปู (Polymer and Plastic Products Manufacture) สาํหรบัใช้
ในอุตสาหกรรมต่างๆดงันั )นหนึ+งในองคป์ระกอบหลกัของตน้ทนุขายของบรษิทั คอื วตัถุดบิ  โดยจากการที+บรษิทัเป็นผูผ้ลติ
ปลายนํ)าบรษิทัจงึอาจไดร้บัผลกระทบหากกลุ่มบรษิทัไมส่ามารถจดัหาโพลเีมอรไ์ดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการผลติ อาจสง่ผลให้
ธุรกจิตอ้งหยุดดําเนนิการ  

อกีทั )งโพลเีมอรจ์ดัเป็นผลติภณัฑซ์ึ+งไดจ้ากการกลั +นนํ)ามนั ดงันั )นปรมิาณและราคาของโพลเีมอรจ์งึแปรผนักบัปรมิาณและ
ราคาของนํ)ามนัดบิ ซึ+งขึ)นอยู่กบัปัจจยัทางเศรษฐกจิและการเมอืงของโลกโดยราคาเมด็พลาสตกิที+บรษิทัใชใ้นการประกอบ
ธุรกจิเป็นหลกั อาท ิPP PET PS และ HDPE จงึมคีวามผนัผวนและปรบัตวัไปในทศิทางเดยีวกนักบัราคานํ)ามนัดบิที+ผนั
ผวน ซึ+งปัจจยัดา้นราคาเมด็พลาสตกิดงักล่าว บรษิทัไม่สามารถควบคุมหรอืประมาณการไดอ้ย่างแม่นยาํดงันั )น หากราคา
โพลเีมอรป์รบัตวัสงูขึ)น อาจสง่ผลใหก้ลุ่มบรษิทัมอีตัรากาํไรลดตํ+าลงอย่างมนีัยสาํคญั หรอือาจทาํใหก้ลุ่มบรษิทัประสบภาวะ
ขาดทนุได ้

อยา่งไรกด็ ีกลุ่มบรษิทัไดต้ระหนักถงึความสาํคญัของการจดัหาและบรหิารตน้ทุนโพลเีมอร ์และมมีาตรการการป้องกนัความ
เสี+ยงดงักล่าว โดยในเชงิปรมิาณของโพลเีมอร ์กลุ่มบรษิทั(เฉพาะบรษิทัย่อย) มแีนวทางในการจดัซื)อโดยสรา้งความสมัพนัธ์
อนัดต่ีอคูค่า้ทกุราย โดยปัจจบุนักลุ่มบรษิทั ซื)อวตัถุดบิพลาสตกิและโพลเีมอรจ์ากคูค่า้กว่า 40 ราย ทั )งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ (Global Sourcing) ซึ+งเป็นนโยบายที+ชว่ยบรหิารความเสี+ยงไดส้ว่นหนึ+ง  รวมถงึในการจดัซื)อโพลเีมอร ์ กลุ่ม
บรษิทัจะทาํการสอบถามราคารวมถงึเทอมการคา้กบัผูผ้ลติทกุรายในแต่ละชนิดเพื+อใหก้ลุ่มบรษิทัไดป้ระโยชน์สงูสดุและ
เทอมการคา้ที+ดทีี+สดุ นอกจากนั )นเพื+อใหก้ลุ่มบรษิทัสามารถบรหิารจดัการตน้ทนุวตัถุดบิไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ในการ
สั +งซื)อแต่ละครั )งกลุ่มบรษิทัจะทาํการรวบรวมความตอ้งการโพลเีมอรเ์พื+อใหป้รมิาณการสั +งซื)อเพิ+มมากขึ)นอนัจะทาํใหก้ลุ่ม
บรษิทัมอีาํนาจการต่อรองเพิ+มสงูขึ)น 

ถงึแมว้่าการจดัซื)อในลกัษณะรวมกนัเพื+อเพิ+มปรมิาณการสั +งซื)อ กอ็าจส่งผลใหก้ลุ่มบรษิทัมขีอ้ไดเ้ปรยีบในเชงิราคา แต่กไ็ม่
สามารถทาํใหก้ลุ่มบรษิทัสามารถลดความผนัผวนของราคาโพลเีมอร์ได ้อกีทั )งปัจจุบนัในประเทศไทยก็ไม่มเีครื+องมอืทาง
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การเงนิซึ+งสามารถใชใ้นการลดความเสี+ยงดงักล่าว ทําใหก้ลุ่มบรษิัทยงัคงเผชญิกบัความเสี+ยงดงักล่าว อย่างไรก็ดกีลุ่ม
บรษิทัสามารถบรหิารความเสี+ยงดงักล่าวบางสว่นโดยการสง่ผ่านตน้ทนุโพลเีมอรใ์หแ้กล่กูคา้ซึ+งตอ้งใชเ้วลาทั )งหมดประมาณ 
3 – 6 เดอืน โดยการเพิ+มราคาจาํหน่ายสนิคา้ของบรษิทัย่อยซึ+งผลติภายใตต้ราสนิคา้ของตนเองรวมถงึปรบัเปลี+ยนวตัถุดบิ
บางประเภทใหต้้นทุนสนิค้าที+ผลิตในช่วงเวลาดงักล่าวตํ+าลง (Switching Materials) หรอื บรษิัทอาจทําการจําหน่าย
ผลติภณัฑซ์ึ+งผลติจากวตัถุดบิประเภทอื+นแทนที+วตัถุดบิชนิดเดมิ  

ความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงเทคโนโลยี 

เนื+องดว้ยกลุ่มบรษิทัดาํเนนิธุรกจิผลติและจาํหน่ายผลติภณัฑป์ระเภทพลาสตกิ โดยกลุ่มบรษิทัมรีายไดท้ั )งหมดจากการแปร
รปูพลาสตกิและยางสงัเคราะห ์(Plastic and Polymer Manufacturer) ซึ+งในการแปรรปูพลาสตกิและยางสงัเคราะหข์องกลุ่ม
บรษิทัทาํดว้ยหลากหลายเทคโนโลย ี (Technology) เชน่ เทคโนโลย ี Mixing and Compounding เทคโนโลย ี Extrusion 
เทคโนโลย ีInjection เทคโนโลย ีThermoform เทคโนโลย ีBlow Mold เทคโนโลย ีReaction Injection Molding (R.I.M.)ซึ+ง
หากบรษิทัคู่แขง่ของกลุ่มบรษิทัสามารถคดิคน้เทคโนโลยทีี+ดแีละทนัสมยักว่าซึ+งสามารถทาํใหล้ดตน้ทนุการผลติได ้ กอ็าจ
สง่ผลต่อขอ้ไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนั (Competition Advantage) ของกลุ่มบรษิทั และหากกลุ่มบรษิทัไมส่ามารถปรบัเปลี+ยน
เทคโนโลยกีารผลติไดอ้ย่างทนัทว่งทกีอ็าจสง่ผลต่อผลการดาํเนินงานไดอ้ย่างมนียัสาํคญั 

นอกเหนือจากเทคโนโลยใีนทางดา้นการผลติวตัถุดบิพลาสตกิที+มคีุณสมบตัพิเิศษ ทาํใหผ้ลติภณัฑข์องกลุ่มบรษิทัโดดเดน่
กว่าคูแ่ขง่ ซึ+งจดัเป็นปัจจยัหลกัในการพจิารณาซื)อผลติภณัฑข์องลกูคา้ ทั )งนี)หากบรษิทัคู่แขง่สามารถคดิคน้วสัดชุนิดใหม่ซึ+ง
มคีณุสมบตัดิกีวา่ อาจสง่ผลในเชงิลบต่อผลประกอบการของกลุ่มบรษิทั หรอือาจประสบภาวะขาดทนุได ้

อย่างไรกด็ ีกลุ่มบรษิทัได้เหน็ความสาํคญัของเทคโนโลยแีละความเสี+ยงดงักล่าว ดงันั )นบรษิทัจงึลงทุนใน บรษิทั อพีจีอีนิ
โนเวชนั เซน็เตอร ์จาํกดั (“EIC”) เพื+อดาํเนินการคน้ควา้และวจิยั ตลอดจนพฒันาผลติภณัฑต่์างๆใหแ้ก่กลุ่มบรษิทั โดย EIC 
มศีนูย์ทาํการทดลองซึ+งอาจจดัได้ว่าเป็นศูนย์ทาํการทดลองทางดา้นโพลเีมอร์และพลาสตกิที+ใหญ่และทนัสมยัแหง่หนึ+งใน
ทวปีเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ รวมถงึว่าจา้งนกัวจิยัที+มคีวามรูค้วามชาํนาญมาร่วมวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ ์นอกจากการ
วจิยัผลติภณัฑ์ใหม่ๆ EIC ยงัดาํเนินการพฒันาผลติภณัฑเ์ดมิใหม้คีุณสมบตัทิี+โดดเด่นมากขึ)น รวมถงึพฒันาการผลติใหม้ี
ประสทิธภิาพสงูมากขึ)น ทั )งนี)ดว้ยการวจิยัอย่างต่อเนื+องจงึส่งผลใหท้ี+ผ่านมาผลติภณัฑ์ของกลุ่มบรษิทัมลีกัษณะที+โดดเด่น
กว่าคูแ่ขง่มาโดยตลอด 

ในขณะเดยีวกนับรษิทัย่อยเชน่ บรษิทัแอรโ์รเฟลกซก์ม็กีารลงทุนศนูยเ์ฉพาะดา้น เชน่ การพฒันาโพลเีมอรท์นไฟ หรอื ศนูย์
ทดสอบการตดิไฟของวสัดุที+ทนัสมยัแหง่หนึ+งของประเทศ และในสว่นของบรษิทัอสีเทริน์ โพลแีพค กย็งัไดล้งทนุในสว่นของ
ศนูยว์จิยัและพฒันาทางชวีภาพเพื+อความปลอดภยัของบรรจุภณัฑอ์าหารและเครื+องดื+ม เป็นตน้  

ความเสี�ยงที�อาจจะสญูเสียรายได้หรือสญูเสียผลการดาํเนินงาน หากเกิดวินาศภยัและภยัธรรมชาติกบัโรงงานหรือ
เครื�องจกัรของบริษทั 

ธุรกจิหลกัของบรษิทัย่อย คอืธุรกจิการผลติเพื+อจาํหน่ายซึ+งจาํเป็นตอ้งพึ+งพาโรงงานและเครื+องจกัรเป็นสาํคญั หากโรงงาน 
หรอืเครื+องจกัร เกดิความเสยีหาย หรอื ประสบวนิาศภยั หรอื ภยัธรรมชาต ิจนทาํใหไ้ม่สามารถผลติไดเ้ตม็กําลงัการผลติ 
หรอืจําเป็นต้องหยุดการผลิต จะส่งผลให้ผลการดําเนินงานของบริษัทย่อยมีผลการดําเนินงานลดลงอย่างมนีัยสําคัญ 
ตลอดจนอาจสง่ผลต่อการสญูเสยีลกูคา้รายสาํคญั เนื+องจากลกูคา้ดงักล่าวจาํเป็นจะตอ้งหาผูผ้ลติรายอื+นมาแทนที+บรษิทัย่อย 
อีกทั )งการที+บริษัทย่อยจะเอาลูกค้ารายดังกล่าวกลับคืนมาเมื+อโรงงานหรือเครื+องจักรซ่อมแล้วเสร็จอาจทําได้ยาก
นอกเหนือจากประเดน็ดงักล่าวบรษิทัยอ่ย ยงัจาํเป็นตอ้งมคี่าใชจ้่ายในการเพิ+มเตมิในการซ่อมบํารุง สรา้งโรงงานใหม่ หรอื 
ซื)อเครื+องจกัรใหมเ่พื+อใหส้ามารถดาํเนินธุรกจิต่อไปในอนาคตได ้
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โดยบรษิทัย่อย ตระหนกัดถีงึการบรหิารความเสี+ยงดงักล่าว จงึไดม้กีารทาํประกนัภยัเพื+อป้องกนัความเสี+ยงในกรณีประสบ
วินาศภัยหรอืภยัธรรมชาติ  นอกจากนั )นเพื+อเป็นการป้องกนัเหตุการณ์ดงักล่าวทางบรษิัทได้มมีาตรการป้องกนัและ
เตรยีมการต่างๆ เพื+อใหบ้รษิทัสามารถดําเนินธุรกจิต่อไปไดเ้มื+อเกดิวนิาศภยั หรอื ภยัธรรมชาตทิี+รุนแรงและส่งผลกระทบ
ต่อบรษิทัโดยตรง  

ความเสี�ยงจากค่าเสียหายเนื�องจากปัญหาด้านคณุภาพของสินค้า 

ประเทศไทยและประเทศอื+นๆ ในโลก ส่วนมากมกัจะมกีฎหมายที+ระบุถึงความรบัผดิชอบต่อความเสยีหายที+เกดิขึ)นจาก
สนิค้าที+ไม่ปลอดภยั หรอื ไม่มคีุณภาพ ซึ+งกฎหมายดงักล่าวมกัระบุใหผู้้ผลติเป็นผูร้บัผดิชอบในความเสยีหาย ไม่ว่าการ
กระทาํดงักล่าวจะเกดิจากการกระทาํโดยการจงใจหรอืประมาทเลนิเล่อของผู้ผลติก็ตาม เพราะฉะนั )นหากผลติภณัฑ์ของ 
บรษิทั บรษิัทย่อย หรอื บรษิัทร่วมของบรษิทัถูกฟ้องรอ้งจากผู้บรโิภคอาจส่งผลให้บรษิัทย่อย หรอื บรษิัทร่วมดงักล่าว
ดําเนินการร่วมรบัผดิชอบดว้ย นอกจากนั )นหากความผดิดงักล่าวเกดิจากการกระทาํของบรษิทัย่อย หรอื บรษิทัร่วมทั )งใน
กรณีที+เกดิจากการกระทาํโดยการจงใจ หรอื ประมาทเลนิเล่อกต็าม ลกูคา้ของบรษิทัย่อยหรอืรว่ม กอ็าจพจิารณายกเลกิการ
ดาํเนินธุรกจิกบับรษิทัย่อยหรอืบรษิทัรว่มในอนาคต ซึ+งจะสง่ผลใหผ้ลการดาํเนินงานของบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัรว่ม มผีลการ
ดาํเนินงานที+ตกตํ+าและประสบภาวะขาดทนุไดน้อกจากนั )นความผดิพลาดดงักล่าวกอ็าจส่งผลใหภ้าพลกัษณ์ของบรษิทัย่อย
หรอืบรษิทัรว่มแย่ลงอนัจะสง่ผลต่อผลประกอบการในอนาคตของบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัรว่ม 

อย่างไรกด็แีมบ้รษิทัย่อย หรอื บรษิทัร่วมจะไม่เคยประสบเหตุการณ์ดงักล่าวตั )งแต่เริ+มเปิดดําเนินการ แต่บรษิทัย่อยและ 
บรษิทัร่วมกต็ระหนักถงึความสาํคญัของความเสี+ยงดงักล่าวและกําหนดแนวทางรวมถงึมาตรการที+ป้องกนัปัญหาที+ตน้เหต ุ
โดยการพฒันาระบบการตรวจสอบคุณภาพสนิค้า หรอื Quality Control อย่างต่อเนื+อง ภายใต้ระบบรบัรองมาตรฐาน
คุณภาพ ISO9001, ISO14001, OHSAS18001/TIS18001, ISO/TS16949, Q1(Ford), GMP, HACCP เป็นตน้ นอกจากนี)
บรษิทัย่อยในต่างประเทศ เช่น สหรฐัอเมรกิา ออสเตรเลยี ไดม้กีารซื)อประกนัภยัในการรบัผดิชอบต่อความเสยีหายของ
สนิคา้ (Product Liability Insurance) 

ความเสี�ยงที�สิทธิบตัรของบริษทัยอ่ย/รว่ม ที�หมดอายคุุ้มครอง 

ปัจจบุนับรษิัทมรีายไดจ้ากการผลติและจาํหน่ายผลติภณัฑท์ี+มสีทิธบิตัรของบรษิทัย่อยประมาณรอ้ยละ 20 ของรายไดห้ลกั
รวม ซึ+งผลติภณัฑ์ประเภทดงักล่าวจะถูกคุม้ครองโดยกฎหมายเพื+อไม่ใหบ้รษิทัคู่แข่งสามารถทําการผลติเลยีนแบบเพื+อ
แข่งขนักบับรษิทั ทั )งนี)หากสทิธบิตัรดงักล่าวของบรษิัทย่อย หรอื บรษิทัร่วมหมดอายุลง ซึ+งจะทําใหผ้ลติภณัฑข์องบรษิทั
ย่อย หรอื บรษิทัรว่มมไิดร้บัความคุม้ครองจากกฎหมายอกีต่อไป ทาํใหบ้รษิทัคู่แขง่สามารถผลติเพื+อแขง่ขนัได ้ซึ+งส่งผลให้
บรษิทัมผีลการดาํเนินงานที+ลดตํ+าลงอย่างมนียัสาํคญั หรอื อาจประสบภาวะผลขาดทนุได ้

อยา่งไรกด็ ีบรษิทัไดต้ระหนกัถงึความเสี+ยงดงักล่าว โดยกลุ่มบรษิทัไดว้่าจา้งที+ปรกึษาทางกฎหมายที+มคีวามชาํนาญในดา้น
ดงักล่าวเป็นสําคญัในการดูแลสทิธบิตัรต่างๆ เพื+อป้องกนัการเกิดขึ)นของเหตุการณ์ดงักล่าว พรอ้มทั )งค้นคว้าและวจิยั
ผลติภณัฑใ์หม้คีุณสมบตัหิรอืมปีระสทิธภิาพเพิ+มสงูขึ)นและจดทะเบยีนสทิธบิตัรและอนุสทิธบิตัรเพิ+มเตมิต่อยอดสทิธบิตัรที+
สาํคญัที+กาํลงัหมดอายุลงเพื+อใหค้วามคุม้ครองอกีเป็นระยะเวลา 10 ปี – 20 ปี รวมถงึสรา้งความสมัพนัธ์อนัดต่ีอลูกคา้ และ
เน้นยํ)าผลติภณัฑท์ี+มคีณุภาพสงูเพื+อป้องกนัมใิหคู้แ่ขง่สามารถแขง่ขนัไดโ้ดยง่าย  นอกจากนั )นถงึแมว้่าสทิธบิตัรจะหมดอายุ
ลง คู่แขง่กไ็ม่สามารถผลติสนิคา้ในลกัษณะเดยีวกบัสนิค้าของบรษิทัและบรษิทัย่อยได้โดยง่าย เนื+องจากสนิคา้ของบรษิทั
และบรษิัทย่อยมเีทคโนโลยีการผลิตขั )นสูง รวมถึงฐานการผลิตของบรษิัทและบรษิัทย่อยมกีารติดตั )งเครื+องจกัรระบบ
ความเรว็สงู (High Speed) ที+ทนัสมยัระดบัโลก ทาํใหย้ากที+จะมผีูผ้ลติซึ+งมศีกัยภาพใกลเ้คยีงในการแขง่ขนั 
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นอกจากนั )นกลุ่มบรษิทัยงัทาํการสรรสรา้งและพฒันาผลติภณัฑใ์หม่ๆ  เพื+อนําเสนอต่อลกูคา้และจดสทิธบิตัรเพื+อคุม้ครองมิ
ใหคู้แ่ขง่ทาํการแขง่ขนั และเสรมิสรา้งการเตบิโตของรายไดแ้ละผลประกอบการของกลุ่มบรษิทัในอนาคตอย่างยั +งยนื 

ความเสี�ยงที�เกี�ยวข้องกบัการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัแอรโ์รเฟลกซ ์

ความเสี�ยงจากการที�คู่แขง่ใช้มาตรการทางด้านราคาเขา้แขง่ขนั 

ในอุตสาหกรรมฉนวนยาง (Elastomeric) กนัความรอ้น/เยน็ (Thermal Insulation) ของกลุ่มบรษิทัแอรโ์รเฟลกซ์จดัเป็น
อุตสาหกรรมที+มผีูเ้ล่นจาํนวนน้อยราย โดยรายที+สาํคญัในโลกไดแ้ก่ บรษิทั Armacell (ประเทศสหรฐัอเมรกิา) บรษิทั K-Flex 
(ประเทศอติาล)ี และ บรษิทั แอรโ์รเฟลกซจ์าํกดั (ประเทศไทย) โดยที+ผ่านมามกีารแขง่ขนักนัระดบัปานกลางและอาจรนุแรง
ในบางภมูภิาค ในบางครั )งคู่แขง่บางรายของแอรโ์รเฟลกซอ์าจทาํการลดราคาสนิคา้ เพื+อใหไ้ดม้าซึ+งสดัสว่นทางการตลาดที+
เพิ+มขึ)น ซึ+งการกระทาํในลกัษณะดงักล่าว สง่ผลใหก้ลุ่มบรษิทัแอรโ์รเฟลกซ์ไมส่ามารถจาํหน่ายสนิคา้ในราคาที+กําหนดเดมิ
ได ้และอาจจาํเป็นตอ้งลดราคาสนิคา้เพื+อเขา้แขง่ขนัในบางกรณี หรอื หากกลุ่มบรษิทัแอรโ์รเฟลกซ์ไมพ่จิารณาลดราคาเพื+อ
แขง่ขนักจ็ะสง่ผลใหก้ลุ่มบรษิทัแอรโ์รเฟลกซ์มผีลประกอบการที+ตกตํ+าจากการจาํหน่ายผลติภณัฑไ์ดน้้อยลง และอาจประสบ
ภาวะขาดทนุไดห้ากคู่แขง่พจิารณาใชน้โยบายทางดา้นราคาเขา้แขง่ขนัเป็นระยะเวลานานตดิต่อกนั 

อยา่งไรกด็ ีเนื+องดว้ยผลติภณัฑข์องกลุ่มบรษิทัแอรโ์รเฟลกซ์มคีุณสมบตัทิี+มจีดุเด่นเมื+อเทยีบกบัคู่แขง่ อย่างคุณสมบตักิาร
กนัความรอ้น ชว่งอณุหภมูกิารใชง้าน การแทรกซมึของความชื)น และ สภาพเมื+อตดิไฟซึ+งดว้ยคุณสมบตัทิี+มจีุดเด่นดงักล่าว 
ทําใหผ้ลิตภณัฑ์ของกลุ่มบรษิทัแอร์โรเฟลกซ์เป็นที+ต้องการโดยเฉพาะของลูกค้าบางกลุ่มซึ+งไม่อ่อนไหวแม้คู่แข่งจะใช้
นโยบายทางดา้นราคาเขา้แขง่ขนั เนื+องจากสนิคา้ของคู่แขง่ผลติจากสารประเภทอื+น อกีทั )งตราสนิคา้ Aeroflex ในประเทศ
ไทยและทั +วโลกเป็นสนิค้าที+ถูกกําหนดคุณสมบตัโิดยวศิวกรผู้ออกแบบที+ระบุใหใ้ชใ้นโครงการนั )นๆ   และกลุ่มบรษิทัแอร์
โรเฟลกซ์ไดนํ้าเสนอผลติภณัฑแ์บรนด ์Celflex ซึ+งเป็นแบรนดร์องเพื+อเขา้แขง่ขนักบัผลติภณัฑข์องคู่แขง่ในดา้นราคา อกีทั )ง
เทคโนโลยเีฉพาะ ทาํใหส้ามารถผลติ Prefoam Tube and Sheet หรอื ผลติภณัฑก์ึ+งสาํเรจ็รปูอนัจะชว่ยในการลดตน้ทนุและ
ระยะเวลาในการจดัสง่ ซึ+งจะส่งผลใหก้ลุ่มบรษิทัแอรโ์รเฟลกซ์มผีลติภณัฑห์ลากหลายขนาดวางขายในประเทศต่างๆซึ+งขอ้
ไดเ้ปรยีบดงักล่าวของกลุ่มบรษิทัแอรโ์รเฟลกซ์ซึ+งจดัเป็นปัจจยัสาํคญัปัจจยัหนึ+งใหลู้กคา้เลอืกซื)อสนิคา้ของกลุ่มบรษิทัแอร์
โรเฟลกซ ์

ความเสี�ยงจากการพึ�งพิงอตุสาหกรรมก่อสรา้งและอตุสาหกรรมอสงัหาริมทรพัย ์

ผลติภณัฑฉ์นวนยางกนัความรอ้น/เยน็ของกลุ่มบรษิทัแอรโ์รเฟลกซ์จดัเป็นวสัดุก่อสรา้งประเภทหนึ+ง รวมถงึปรมิาณความ
ตอ้งการบรโิภคผลติภณัฑด์งักล่าวมกัแปรผนัโดยตรงกบั อุตสาหกรรมก่อสรา้งและอุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย ์ทั )งนี)หาก
อุตสาหกรรมทั )งสองเกดิการชะลอตวั การก่อสรา้งตกึ อาคารสาํนักงานลดลง ดงัเชน่ ที+เคยเกดิขึ)นในปี 2540 – 2542 ซึ+ง
เหตุการณ์ดงักล่าวกอ็าจสง่ผลต่อผลการดาํเนินงานของกลุ่มบรษิทัแอรโ์รเฟลกซ์อยา่งมนียัสาํคญัอย่างไรกด็ ีถงึแมว้่าทั )งสอง
อุตสาหกรรมจะมผีลต่อการดําเนินงานของกลุ่มบรษิัทแอร์โรเฟลกซ์ แต่บรษิทัไดร้บัผลกระทบเพยีงเลก็น้อยเมื+อเทยีบกบั
ความผนัผวนของอุตสาหกรรมทั )งสองที+มคีวามผนัผวนมากกว่า ทั )งนี) เนื+องด้วยผลิตภณัฑ์ของกลุ่มแอร์โรเฟลกซ์มกีาร
นําไปใชใ้นตลาดรอง (Replacement Market) หรอืใชใ้นการซ่อมบาํรุงตกึอาคาร สาํนักงานต่างๆ โดยกลุ่มแอรโ์รเฟลกซ์มี
การจาํหน่ายใหแ้ก่ตลาดรอง หรอื Replacement Market คดิเป็นรอ้ยละ 20 – 30 โดยประมาณ  นอกจากนั )นดว้ยการพฒันา
และคดิคน้อย่างต่อเนื+องของกลุ่มแอรโ์รเฟลกซ์ ทาํใหส้ามารถพฒันาผลติภณัฑฉ์นวนกนัความรอ้นสาํหรบัหลงัคา และแผ่น
กนัเสยีง (Acoustic Board) ซึ+งมคุีณภาพดกีว่าผลติภณัฑ์ที+ใชอ้ยู่โดยทั +วไป ส่งผลใหก้ลุ่มบรษิัทแอร์โรเฟลกซ์มรีายได้
เพิ+มเตมิจากการปรบัเปลี+ยนผลติภณัฑท์ี+ใชอ้ยูข่องผูบ้รโิภคอนัไมจ่าํเป็นตอ้งพึ+งพงิภาวะอตุสาหกรรมทั )งสองเพยีงอย่างเดยีว 
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ความเสี�ยงจากการขยายการลงทุนและกาํลงัการผลิตในต่างประเทศ 

ค่าใชจ้่ายในการขนส่งผลติภณัฑ์จดัเป็นค่าใชจ้่ายในการดําเนินงานที+สาํคญัเนื+องจากสนิค้าของบรษิทั แอรโ์รเฟลกซ์ เป็น
สนิคา้ที+มขีนาดใหญ่เมื+อเทยีบกบันํ)าหนกัที+น้อยทาํใหต้อ้งใชเ้นื)อที+ในการขนสง่มาก บรษิทัแอรโ์รเฟลกซจ์งึมคีวามจาํเป็นตอ้ง
ไปตั )งฐานการผลติในสว่นต่างๆของโลกเพื+อเพิ+มประสทิธภิาพในการขนสง่ทั )งในเชงิค่าใชจ้า่ยและระยะเวลา ซึ+งการไปตั )งฐาน
การผลติในส่วนต่างๆของโลก หรอื ในพื)นที+ซึ+งไม่มคีวามชํานาญอาจส่งผลใหก้ลุ่มแอร์โรเฟลกซ์ประสบภาวะขาดทุนได้
นอกจากนั )นการลงทนุในต่างประเทศอาจทาํใหค้วามลบัในการผลติสนิคา้ของกลุ่มแอรโ์รเฟลกซถ์ูกเผยแพร่และอาจทราบถงึ
คู่แขง่ทางการคา้และผลติสนิคา้ใกลเ้คยีงมาแขง่ขนักบักลุ่มแอรโ์รเฟลกซ ์

อยา่งไรกด็กีลุ่มแอรโ์รเฟลกซ์ตระหนกัถงึความเสี+ยงในการลงทนุในต่างประเทศ และเพื+อความรดักุม จงึไดพ้จิารณาลงทนุใน
หลายลกัษณะ เชน่ ในรปูแบบของบรษิทัรว่ม และ ลกัษณะLicensing รว่มกบัพนัธมติรทางธรุกจิของบรษิทั ซึ+งจะเป็นการ
ลดความเสี+ยงในการลงทนุดว้ยบรษิทัเองทั )งหมด ซึ+งการมพีนัธมติรทางธุรกจิในต่างประเทศที+ดยี่อมชว่ยใหก้ารขยายกจิการ
ของกลุ่มแอรโ์รเฟลกซใ์นพื)นที+ดงักล่าวประสบความสาํเรจ็ไดโ้ดยเรว็ นอกจากนั )นก่อนการเขา้รว่มทนุในแต่ครั )งบรษิทัจะ
พจิารณาพนัธมติรทางธุรกจิเป็นอย่างด ีพรอ้มทั )งดาํเนนิการลงทนุดว้ยความระมดัระวงัโดยคอ่ยๆทยอยลงทนุทลีะน้อย ทั )งนี)
ในการจดัตั )งฐานการผลติของกลุ่มแอรโ์รเฟลกซ์ในต่างประเทศ จะเป็นเพยีงฐานการผลติที+ไมค่รบสมบรูณ์  

นอกจากนั )น แอรโ์รเฟลกซ์ยงัพจิารณาลงทนุสรา้งฐานการผลติในรปูแบบของบรษิทัย่อยในต่างประเทศ โดยแอรโ์รเฟลกซ์
ถอืหุน้รอ้ยละ 100.0 ซึ+งฐานการผลติดงักล่าวมลีกัษณะหรอืกระบวนการผลติที+ไมค่รบถว้น และมคีา่ใชจ้า่ยในการลงทนุที+ตํ+า
กว่าฐานการผลติในประเทศไทย ทาํใหแ้อรโ์รเฟลกซส์ามารถลดความเสี+ยงจากการลงทนุได ้ 

ความเสี�ยงที�เกี�ยวข้องกบัการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัแอรโ์รคลาส 

ความเสี�ยงจากการถกูบอกเลิกสญัญาหรอืไมไ่ด้สญัญาใหมจ่ากคูค้่ารายสาํคญั 

กลุ่มบรษิทัแอรโ์รคลาสมกีารดําเนินธุรกจิในลกัษณะการผลติสนิคา้ในลกัษณะ ODM/OEM ใหก้บับรษิทัรถยนตช์ั )นนําของ
โลกไมว่่าจะเป็น Toyota Ford Isuzu Nissan หรอื Mitsubishi เป็นต้น ทั )งนี)การทําธุรกจิลกัษณะดงักล่าวแอร์โรคลาส
จาํเป็นตอ้งทาํสญัญาในการผลติกบับรษิทัรถยนต์ชั )นนํา ในบางกรณีสญัญาจะมอีายุสั )นเพยีง 1 – 2 ปีเทา่นั )น ทาํใหแ้อรโ์ร
คลาสเผชญิกบัความเสี+ยง เนื+องจากเมื+อครบอายุสญัญาลูกคา้อาจพจิารณาไมต่่อสญัญาว่าจา้งการผลติ รวมถึงหากมกีาร
ยา้ยฐานการผลติของบรษิทัรถยนต์ชั )นนํา อาจส่งผลต่อการยกเลกิสญัญาว่าจา้งการผลติระหว่างอายุสญัญากบัแอรโ์รคลาส 
หากแอร์โรคลาสไม่พจิารณาย้ายฐานการผลิตตามไปในบรเิวณใกล้เคียง นอกเหนือจากกรณีดงักล่าวแอร์โรคลาสอาจ
พจิารณาถูกยกเลกิสญัญาด้วยเหตุผลอื+นๆ ซึ+งจะส่งผลใหแ้อรโ์รคลาสมผีลประกอบการที+ตกตํ+าอย่างมนีัยสําคญั หรอือาจ
สง่ผลใหป้ระสบภาวะขาดทนุได ้

อยา่งไรกด็ ีลูกคา้ของแอรโ์รคลาสที+เป็นบรษิทัรถยนต์ชั )นนําของโลก มกัจะไมพ่จิารณาเปลี+ยนผูผ้ลติอุปกรณ์ หรอื ชิ)นส่วน
จนกว่าผลติภณัฑ์รุ่นดงักล่าวจะตกรุ่น ซึ+งโดยเฉลี+ยอยู่ประมาณ 5 - 8 ปี เนื+องจากการสรรหาบรษิทัผูผ้ลติชิ)นส่วนที+ม ี
คุณภาพตรงตามความต้องการที+กําหนด จําเป็นต้องมรีะยะเวลาในการพจิารณาและตรวจสอบคุณภาพสนิค้า ซึ+งทําให้
ผูป้ระกอบการรายดงักล่าวมคีวามเสี+ยงในการหยุดชะงกัในการผลติ โดยส่วนมากระยะเวลาในการคดัเลอืกและวางแผนจะ
อยู่ระหว่าง 6 ถงึ 36 เดอืน และหากผูป้ระกอบการยานยนต์มกีารขยายฐานการผลติไปยงัต่างประเทศ แอรโ์รคลาสกจ็ะ
พจิารณาเรื+องการขยายฐานการผลติตามผูป้ระกอบการยานยนต์ไปในประเทศที+มศีกัยภาพที+สามารถเพิ+มรายไดแ้ละพฒันา
แอรโ์รคลาสเป็นผูเ้ล่นระดบัโลกได ้

นอกจากนั )น เหตุผลที+สาํคญัอกีขอ้หนึ+ง คอืผลติภณัฑบ์างส่วนของแอรโ์รคลาสมกีารจดสทิธบิตัรซึ+งสว่นใหญ่สามารถปกป้อง
การผลติหรอืลอกเลยีนแบบจากคู่แขง่ได ้ ทาํใหแ้อรโ์รคลาสเป็นเพยีงผูเ้ดยีวในประเทศที+สามารถผลติสนิคา้ดงักล่าวได ้ และ
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ทาํใหเ้ป็นไปไดย้ากที+บรษิทัรถยนตร์ายใหญ่จะดาํเนนิการยกเลกิสญัญาการผลติกบัแอรโ์รคลาสในระยะสั )น แต่อยา่งไรกต็าม
บรษิทัไดม้บีุคคลที+ใหบ้รกิารและดแูลลกูคา้ค่ายรถยนตต่์างๆ อยา่งใกลช้ดิ และในขณะเดยีวกนัแอรโ์รคลาสกม็กีารพฒันา
สนิคา้ใหมแ่ละหาลกูคา้ใหมอ่ยู่ตลอดเวลา 

ความเสี�ยงจากการพึ�งพาอตุสาหกรรมยานยนต ์

กลุ่มบรษิทัแอร์โรคลาสมกีารดําเนินงานโดยพึ+งพงิอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นสาํคญั ทั )งนี)หากในอนาคตอุตสาหกรรมยาน
ยนตเ์กดิการชะลอตวั หรอืประสบภาวะถดถอยอนัเนื+องมาจากสภาพเศรษฐกจิโดยรวมหรอืปัจจยัอื+นๆ อนัเหตุเกดิขึ)นมาแลว้
ในช่วงบญัช ี2555 – 2559 กอ็าจสง่ผลกระทบต่อผลประกอบการของบรษิทัในเชงิลบ ผลการดาํเนินงานลดลง หรอืประสบ
ภาวะขาดทนุได ้โดยในชว่งของปี 2555 – 2559 ตลาดรถยนตภ์ายในประเทศมกีารหดตวัโดยเฉลี+ยรอ้ยละ 14.5 ต่อปี 

อย่างไรก็ตามเนื+องด้วยรถยนต์จดัเป็นปัจจยัที+สําคญัต่อการดํารงชวีิตของคนทั +วโลก ซึ+งอุตสาหกรรมดงักล่าวจดัเป็น
อุตสาหกรรมซึ+งไดร้บัการสนับสนุนจากรฐับาลไทยมาโดยตลอด  อกีทั )งเนื+องด้วยธุรกิจยานยนต์มกีารแข่งขนัที+สูงทาํให้
บรษิทัรถยนตช์ั )นนําของโลก เพิ+มความถี+ในการผลกัดนัรถยนตร์ุน่ใหม่ หรอื ปรบัโฉมรถยนต์ใหเ้รว็ข ึ)น ทาํใหก้ลุ่มบรษิทัแอร์
โรคลาสมโีอกาสที+จะผลติชิ)นงานใหม่ๆ  และมรีายไดเ้พิ+มขึ)นอย่างต่อเนื+อง  

นอกจากนั )นผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทแอร์โรคลาสเป็นผลิตภัณฑ์สําหรบัรถกระบะหรือรถประเภทพาณิชย ์
(Commercial Car) ซึ+งรถประเภทดงักล่าวผูบ้รโิภคสว่นใหญ่ใชใ้นการประกอบธุรกจิ จงึมคีวามตอ้งการใชร้ถอย่างสมํ+าเสมอ
ดงันั )นจงึทาํใหผ้ลการดําเนินงานของกลุ่มบรษิทัแอรโ์รคลาสมคีวามผนัผวนน้อยกว่าบรษิทัที+มุ่งเน้นประกอบธุรกจิเกี+ยวรถ
สว่นบุคคลเทา่นั )น โดยเฉพาะก่อนการเปลี+ยนรุน่คา่ยรถยนตจ์ะมสีนิคา้ใหมใ่หก้บัทางแอรโ์รคลาสชว่ยพฒันาอยู่เสมอ 

ความเสี�ยงที�เกี�ยวข้องกบัการดาํเนินงานของ บริษทั อีสเทิรน์ โพลีแพค จาํกดั 

ความเสี�ยงจากการถกูบอกเลิกสญัญาหรอืไมไ่ด้สญัญาใหมจ่ากคูค้่ารายสาํคญั 

บรษิทั อสีเทริ์น โพลแีพค จํากดั (EPP) มกีารดําเนินธุรกจิในลกัษณะการผลติสนิค้าบรรจุภณัฑ์ใหก้บับรษิทัผูผ้ลติใน
อุตสาหกรรมอาหารและเครื+องดื+มขนาดใหญ่ระดบันานาชาต ิอาท ิMcDonald’s, KFC, CP All (7-Eleven), Wan Thai 
Foods (Yum Yum) และ Food Star (Deedo) เป็นต้น ทั )งนี)การทาํธุรกจิลกัษณะดงักล่าวส่งผลให ้อีสเทริน์ โพลแีพค 
จาํเป็นต้องทาํสญัญาการผลติกบับรษิทัดงักล่าว โดยในบางกรณีสญัญาจะไม่มกีารระบุระยะเวลา หรอืปรมิาณการผลติที+
แน่นอน ทาํให ้อสีเทริน์ โพลแีพค ตอ้งเผชญิกบัความเสี+ยงจากการไมต่่อสญัญาการผลติได ้ซึ+งอาจจะสง่ผลให ้อสีเทริน์ โพลี
แพค มผีลประกอบการที+ตํ+าลงอย่างมนียัสาํคญั หรอื ส่งผลใหป้ระสบภาวะขาดทนุได ้

อยา่งไรกด็ ีเนื+องดว้ยลกูคา้ของ อสีเทริน์ โพลแีพค ที+เป็นบรษิทัผูผ้ลติในอุตสาหกรรมอาหารและเครื+องดื+มขนาดใหญ่ระดบั
นานาชาต ิมกัจะไมพ่จิารณาเปลี+ยนผูผ้ลติบรรจุภณัฑโ์ดยทนัท ีจนกว่าจะมผีูผ้ลติรายอื+นที+สามารถตอบสนองความตอ้งการ
ไดค้รบทกุดา้น โดยเฉพาะในดา้นของมาตรฐานและคุณภาพของบรรจภุณัฑท์ี+ตอ้งเป็นไปตามขอ้กําหนดอย่างเคร่งครดั ซึ+ง
รวมไปถึงดา้นราคาและจํานวนการผลติที+ตอ้งตอบสนองใหท้นัท่วงทอีีกดว้ย ดงันั )นแล้วกระบวนการในการเปลี+ยนผู้ผลติ
บรรจภุณัฑ์แบบทนัททีนัใดจงึมโีอกาสเกดิขึ)นได้น้อย นอกจากนี)อสีเทริน์ โพลแีพค ยงัเป็นบรษิัทที+มคีวามเชี+ยวชาญและ
ประสบการณ์ในการผลติบรรจุภณัฑ์มาอย่างยาวนาน ได้รบัความไวว้างใจจากบรษิทัในอุตสาหกรรมอาหารและเครื+องดื+ม
จาํนวนมากกว่า 30 ราย และยงัมลีูกคา้ทั )งในและต่างประเทศอกีมากกว่า 200 ราย ส่งผลใหค้วามเสี+ยงในการถูกยกเลกิ
สญัญาคาํสั +งการผลติไมร่นุแรงจนสง่ผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกจิและผลกาํไร    
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ความเสี�ยงจากการพึ�งพาการบริโภคภายในประเทศ 

เนื+องดว้ย บรษิทั อสีเทริ์น โพลแีพค จํากดั มรีายได้จากการจําหน่ายสนิค้าบรรจุภณัฑ์สําหรบัอาหารและเครื+องดื+มใหก้บั
ลูกคา้ภายในประเทศไทยเป็นสาํคญั ซึ+งหากประเทศตอ้งประสบกบัภาวะเศรษฐกจิถดถอยจากสาเหตุต่างๆ อาท ิภยัพบิตัิ
ธรรมชาต ิโรคตดิต่อรา้ยแรง การก่อการรา้ย หรอืเหตุการณ์ประทว้งทางการเมอืงขึ)น อาจส่งผลใหอุ้ปสงค์การบรโิภคใน
ประเทศไทยลดลงอยา่งมนียัสาํคญั ซึ+งจะสง่ผลใหผ้ลประกอบการของ อสีเทริน์ โพลแีพค ลดตํ+าลงจนเสี+ยงถงึขั )นขาดทนุได ้
หากวกิฤตนั )นเกดิขึ)นอย่างยาวนาน 

บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) ไดต้ระหนกัถงึความเสี+ยงดงักล่าวและคาดว่า อสีเทริน์ โพลแีพค จะไมไ่ดร้บั
ผลกระทบในขั )นรนุแรง เพราะเนื+องจากสนิคา้บรรจภุณัฑเ์ป็นสิ+งที+มคีวามจาํเป็นต่อการดําเนินชวีติประจาํวนัของผูบ้รโิภคใน
ยุคปัจจบุนั นอกจากนี) อสีเทริน์ โพลแีพค ยงัมกีารจดัจาํหน่ายสนิคา้ไปยงัต่างประเทศ ซึ+งจะชว่ยเขา้มาทดแทนในชว่งที+การ
บรโิภคภายในประเทศลดลงไดบ้า้ง เชน่เดยีวกบัที+กลุม่แอรโ์รเฟลกซ์ และกลุ่มแอรโ์รคลาส ไดม้กีารสง่สนิคา้ผา่นบรษิทัย่อย
หรอืตวัแทนจาํหน่ายไปยงัต่างประเทศ 

• ความเสี�ยงทางด้านการเงิน 

ความเสี�ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี�ยน 

บรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่มของบรษิทัมรีายไดแ้ละค่าใชจ้า่ยที+สาํคญัและมนียัสาํคญัเป็นเงนิสกุลต่างประเทศ ไดแ้ก่ รายไดจ้าก
การจาํหน่ายผลติภณัฑใ์หแ้ก่ลกูคา้ต่างประเทศ ตน้ทนุวตัถุดบิประเภทพลาสตกิ Polymer ค่าเครื+องจกัรซึ+งซื)อมาจากคู่คา้
ต่างประเทศ ค่าพนกังานในต่างประเทศ  เงนิกูย้มื และเงนิใหกู้ย้มืแกบ่รษิทัย่อยในต่างประเทศ 

ทั )งนี)อตัราแลกเปลี+ยนของเงนิตราต่างประเทศขึ)นอยู่กบัสภาวะเศรษฐกจิภายในประเทศและสภาพเศรษฐกจิโลก ซึ+งบรษิัท 
บรษิทัยอ่ย หรอื บรษิทัรว่มไมส่ามารถควบคุม หรอืประมาณการไดอ้ย่างแมน่ยาํ หากอตัราแลกเปลี+ยนมกีารเปลี+ยนแปลงไป
ในทางลบอาจสง่ผลใหบ้รษิทัย่อยและบรษิทัรว่มมกีาํไรที+ลดตํ+าลง  

อยา่งไรกต็าม ขอ้ไดเ้ปรยีบที+สาํคญัของบรษิทัในลกัษณะรวมกลุ่ม คอื บรษิทัสามารถบรหิารเงนิตราต่างประเทศในลกัษณะ
ภาพรวมกลุ่มได ้ซึ+งปัจจบุนัมลีกัษณะเป็น Natural Hedge เพื+อลดผลกระทบจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี+ยนเงนิตรา
ต่างประเทศบางส่วน ทั )งนี)เมื+อประกอบกบันโยบายการป้องกนัความเสี+ยงของบรษิัทที+กําหนดใหส้ามารถซื)อเครื+องมอื
ทางการเงนิบางประเภท อยา่ง Forward กบัสถาบนัทางการเงนิ 

• ความเสี�ยงทางด้านการบริหารจดัการ 

ความเสี�ยงจากการที�บริษทั มผีูถ้อืหุ้นรายใหญ่ถอืหุ้นรวมกนัเท่ากบัร้อยละ 75 ภายหลงัการกระจายหุ้นของบริษทั 

บรษิทัมกีลุ่มผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ไดแ้ก่ กลุ่มวทิรูปกรณ์ซึ+งถอืหุน้ในสดัส่วนรวมกนัรอ้ยละ 100.0 ของจาํนวนหุน้ที+จาํหน่ายแลว้
ทั )งหมดก่อนการกระจายหุ้นเพิ+มทุน อย่างไรก็ดภีายหลงัที+บรษิัทเพิ+มทุนและกระจายหุน้ให้กบัประชาชน ร้อยละ 25.0 
สดัสว่นของกลุ่มผูถ้อืหุน้รายใหญ่ดงักล่าวจะลดลงเหลอืรอ้ยละ 75.0 ของทนุชาํระแลว้ทั )งหมด ซึ+งยงัคงสามารถควบคุมมตทิี+
ประชุมผูถ้อืหุน้ได้เกอืบทั )งหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื+องการแต่งตั )งกรรมการบรษิัท หรอืการขอมตใินเรื+องอื+นที+ต้องใชเ้สยีงส่วน
ใหญ่ของที+ประชมุผูถ้อืหุน้ รวมถงึเรื+องที+กฎหมายหรอืขอ้บงัคบับรษิทั กําหนดใหต้อ้งไดร้บัเสยีง 3 ใน 4 ของที+ประชุมผูถ้อื
หุน้ ดงันั )น ผูถ้อืหุน้รายอื+นของบรษิทั จงึมคีวามเสี+ยงจากการไมส่ามารถรวบรวมคะแนนเสยีงเพื+อถ่วงดุลหรอืตรวจสอบเรื+อง
ที+ผูถ้อืหุน้ใหญ่เสนอใหท้ี+ประชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาได ้
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อยา่งไรกต็าม โครงสรา้งการจดัการของบรษิทั มคีณะกรรมการบรษิทัซึ+งประกอบดว้ยกรรมการทั )งหมด 9 ทา่น โดยใน
จาํนวนนี)มกีรรมการที+เป็นกรรมการอสิระ จาํนวน 4 ทา่น เพื+อทาํหน้าที+ตรวจสอบ ถ่วงดุลการตดัสนิใจ และพจิารณาอนุมตัิ
รายการต่างๆ กอ่นนําเสนอต่อที+ประชมุผูถ้อืหุน้ นอกจากนี)ในกรณีที+เขา้ทาํรายการที+เกี+ยวโยงกนักบักรรมการ ผูถ้อืหุน้ราย
ใหญ่ ผูม้อีาํนาจควบคุมกจิการ กจิการที+เกี+ยวขอ้ง รวมถงึบุคคลที+อาจมคีวามขดัแยง้ บุคคลดงักล่าวจะไมม่สีทิธอิอกเสยีงใน
การอนุมตัริายการ และในการอนุมตัริายการจะตอ้งปฏบิตัติามหลกัเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

นอกจากนั )นเพื+อการบรหิารงานใหม้ปีระสทิธภิาพและโปรง่ใสรวมถงึถ่วงดลุอาํนาจกบักลุ่มผูถ้อืหุน้ใหญ่ บรษิทัจงึไดแ้ต่งตั )ง 
คณะกรรมการชดุย่อย จาํนวน 4 ชุด ไดแ้ก ่ (1) คณะกรรมการบรหิาร (2) คณะกรรมการตรวจสอบ (3) คณะกรรมการ
บรหิารความเสี+ยง และ (4) คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  ซึ+งในแต่ละคณะกรรมการชุดย่อยจะประกอบดว้ย
กรรมการอสิระหรอืบคุคลภายนอก เพื+อชว่ยบรหิารงานในดา้นต่างๆเพื+อใหก้ารทาํงานของบรษิทัมปีระสทิธภิาพมากขึ)น 

ความเสี�ยงจากการพึ�งพาผูบ้ริหาร และ บุคลากรที�มีความชาํนาญเฉพาะด้านของบริษทั 

การดาํเนินธุรกจิของบรษิทั จาํเป็นต้องพึ+งพาความสามารถและความชาํนาญเฉพาะดา้นของผูบ้รหิารเป็นหลกั ทั )งในดา้น
กําหนดวสิยัทศัน์องคก์ร และการบรหิารงานซึ+งมคีวามซบัซอ้นของธุรกจิ โดยเฉพาะอย่างยิ+ง กลุ่มผูบ้รหิารและผูบ้รหิารใน
บรษิทัย่อยที+เป็นพี+น้องในตระกูล วทิรูปกรณ์ ซึ+งเป็นผูม้ปีระสบการณ์อย่างยาวนานในธุรกจิฉนวนยางกนัความรอ้น/เย็น 
ธุรกจิชิ)นสว่นยานยนต ์และ ธุรกจิบรรจภุณัฑ ์อกีทั )งเป็นที+รูจ้กัและยอมรบัโดยทั +วไปในวงการฉนวนยาง วงการชิ)นส่วนยาน
ยนต์ และ วงการบรรจุภณัฑร์วมถงึวงการพลาสตกิและยาง ซึ+งหากบรษิทัสูญเสยีผูบ้รหิารของบรษิทั บุคคลใดบุคคลหนึ+ง 
และไม่สามารถสรรหาผู้ที+เหมาะสม และมคีุณสมบตัิเทียบเคียงได้ง่าย อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผลการ
ดาํเนินงานของบรษิทั 

นอกจากนั )น การดาํเนนิธุรกจิของบรษิทัยงัตอ้งอาศยับคุลากรที+มคีวามชาํนาญเฉพาะดา้น เชน่ วศิวกร และ บุคลากรอื+นๆ ที+
มคีวามชาํนาญสงู หากบรษิทัสญูเสยีบุคลากรดงักล่าวในจาํนวนที+มนียัสาํคญัอาจสง่ผลกระทบต่อผลการดาํเนนิธุรกจิของ
บรษิทัอย่างมนียัสาํคญั รวมถงึการสญูเสยีบคุคลดงักล่าว อาจทาํใหส้ตูรการผลติของกลุ่มบรษิทัทราบถงึบรษิทัคูแ่ขง่ของ
บรษิทัได ้ซึ+งเหตุการณ์ลกัษณะดงักล่าวอาจสง่ผลใหบ้รษิทัมอีตัรากาํไรที+ลดตํ+าลงอย่างมนียัสาํคญั  

อย่างไรก็ดี บรษิทัได้เหน็ความสาํคญัของความเสี+ยงดงักล่าวจงึกําหนดใหบ้รษิทัและบรษิัทย่อย มคีณะกรรมการชุดย่อย 
หรอื คณะทํางานชุดย่อยซึ+งประกอบด้วยผู้บริหารและทมีงาน เพื+อใหท้มีงานมีส่วนร่วมในการกําหนดแผนธุรกจิ และ
ยุทธศาสตรใ์นการดาํเนนิธุรกจิ นอกจากนั )น บรษิทัมแีผนการฝึกอบรมพฒันาเพื+อเพิ+มความรูค้วามสามารถแก่บุคลากรอย่าง
สมํ+าเสมอ บรษิทัจงึเชื+อมั +นว่าจะมบุีคลากรที+มคีวามรูค้วามสามารถ และประสบการณ์เขา้มาดําเนินธุรกจิสบืทอดต่อจาก
ผูบ้รหิารระดบัสูงในปัจจุบนั อกีทั )งบรษิทัใชน้โยบายใหค้่าตอบแทนที+เหมาะสมเพื+อรกัษาบุคลากรที+มคีวามชํานาญเฉพาะ
ดา้น 

ความเสี�ยงจากการเป็นบริษทัที�ประกอบธรุกิจหลกัโดยการถือหุ้นในบริษทัอื�นซึ�งผลการดาํเนินงานจะขึ@นอยู่กบัผล
การดาํเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัรว่ม 

เนื+องจากบรษิทั มลีกัษณะการประกอบธุรกจิแบบบรษิทัโฮลดิ)ง (Holding Company) คอืเป็นบรษิทัที+มรีายไดจ้ากการถอืหุน้
ในบรษิทัอื+นเป็นหลกั และไมม่กีารดาํเนินธุรกจิของตวัเองที+ก่อใหเ้กดิรายไดอ้ยา่งมนียัสาํคญั ดงันั )น ผลประกอบการของ
บรษิทั จงึขึ)นอยู่กบัผลการดาํเนินงานและความสามารถในการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัย่อย และบรษิทัรว่ม ดงันั )น ความ
เสี+ยงที+อาจจะเกดิขึ)นจงึเป็นความเสี+ยงจากการประกอบธุรกจิ ตลอดจนความสามารถในการจา่ยเงนิปันผลของบรษิทัยอ่ย
และบรษิทัรว่ม  
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ปัจจบุนั ผลการดาํเนนิงานของบรษิทัย่อยและบรษิทัรว่ม คดิเป็นรอ้ยละ 100.0 ของผลการดาํเนนิงานของบรษิทั ดงันั )น ผล
การดาํเนนิงานของบรษิทัย่อยและบรษิทัรว่มจงึมคีวามสาํคญัอยา่งมากต่อผลกาํไรโดยรวม ซึ+งหากบรษิทัย่อย หรอื บรษิทั
รว่ม ประสบปัญหาในการดาํเนนิงานกจ็ะสง่ผลกระทบโดยตรงต่อผลการดาํเนนิงานโดยรวมของบรษิทัดว้ย นอกจากนี) การ
จา่ยเงนิปันผลของบรษิทั ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั จะจา่ยจากกาํไรสุทธทิี+ปรากฏในงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั ซึ+ง
ขึ)นอยู่กบัความสามารถในการจา่ยเงนิปันผลของบรษิทัย่อยและบรษิทัรว่ม  เนื+องจากเงนิปันผลดงักล่าวถอืเป็นรายไดเ้กอืบ
ทั )งหมดในงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั หากบรษิทัย่อย หรอื บรษิทัรว่มไมส่ามารถจา่ยเงนิปันผลใหก้บับรษิทั ไดต้าม
นโยบายการจา่ยเงนิปันผลเนื+องมาจากผลประกอบการในระยะเวลานั )นไมม่กีาํไร หรอืเหตุผลทางธุรกจิอื+นใด เชน่ การตอ้ง
สาํรองเงนิทนุเพื+อขยายกจิการ หรอืเพื+อจา่ยชาํระคนืเงนิกูย้มื ฯลฯ กจ็ะสง่ผลกระทบตอ่ความสามารถในการจา่ยเงนิปันผล
ของบรษิทั  

อย่างไรกต็าม  เพื+อลดความเสี+ยงดงักล่าว บรษิทัได้มนีโยบายและแนวทางในการเขา้ไปลงทุน การบรหิารงาน ตลอดจน
กลไกการกํากบัดแูลบรษิทัย่อย และ/หรอื บรษิทัร่วม  โดยการแต่งตั )งบุคคลเขา้ไปดํารงตาํแหน่งกรรมการหรอืผูบ้รหิารใน
บรษิทัเหล่านั )น และกําหนดขอบเขตหน้าที+และความรบัผดิชอบของกรรมการหรอืผู้บรหิารที+ไดร้บัการแต่งตั )งเพื+อให้เกิด
ประสทิธภิาพสงูในการดาํเนนิงานใหเ้กดิผลประกอบการที+ด ี

ความเสี�ยงจากราคาหุ้นสามญัของบริษทั ที�อาจผนัผวนซึ�งก่อให้เกิดผลขาดทุนอยา่งมีนัยสาํคญัต่อผูล้งทุน 

ราคาหุน้สามญัของบรษิทัอาจมกีารขึ)นลงอย่างผนัผวน ทั )งนี)ขึ)นอยูก่บัปัจจยัหลายประการโดยหลายปัจจยัเป็นสิ+งที+บรษิทัไม่
สามารถควบคุมได ้ซึ+งรวมถงึ 

� ทศันะที+มต่ีอโอกาสสําหรบัธุรกจิและการประกอบการของกลุ่มบรษิทัและอุตสาหกรรมฉนวนยางกนัความรอ้น 
อุตสาหกรรมยานยนต ์และ อตุสาหกรรมบรรจภุณัฑ ์โดยทั +วไป 

� ความแตกต่างระหว่างผลประกอบการทางการเงนิและผลการดําเนินงานที+แท้จรงิ กบั ผลประกอบการทาง
การเงนิและผลการดําเนินงานที+ผูล้งทุนและนกัวเิคราะหไ์ดค้าดหวงั 

� การเปลี+ยนแปลงในคาํแนะนําหรอืทศันะของนกัวเิคราะห ์
� การเปลี+ยนแปลงในเงื+อนไขต่างๆ ที+มผีลกระทบต่ออุตสาหกรรมฉนวนยางกนัความรอ้น อุตสาหกรรมยานยนต ์

และ อุตสาหกรรมบรรจภุณัฑ์ สภาพเศรษฐกจิโดยทั +วไปหรอืบรรยากาศในตลาดหุน้ หรอืเหตุการณ์หรอืปัจจยั
อื+นๆ 

� ประกาศของบรษิทัอื+นๆ ที+อยูใ่นอุตสาหกรรมเดยีวกบับรษิทั 
� การเปลี+ยนแปลงในการประเมนิมูลค่าตลาดและราคาหุน้ของบรษิัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ซึ+งดําเนิน

ธุรกจิคลา้ยคลงึกบับรษิทั และ 
� ความผนัผวนอย่างมากของราคาหุน้ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
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4. ทรพัยสิ์นใช้ในการประกอบธรุกิจ 
 

4.1 ทรพัยสิ์นของบริษทั 

บรษิทัประกอบธุรกจิลงทนุ (Holding Company) ดงันั )นทรพัยส์นิหลกัที+ใชใ้นการประกอบธรุกจิของบรษิทัส่วนใหญ่อยู่ใน
รปูแบบของเงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่ม โดย ณ วนัที+ 31 มนีาคม 2561 บรษิทัมมีลูค่าเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยและ
บรษิทัรว่มสทุธเิทา่กบั 3,985.2 ลา้นบาท ซึ+งคดิเป็นรอ้ยละ 56.2 ของสนิทรพัยท์ั )งหมดของบรษิทั (พจิารณาจากงบการเงนิ
เฉพาะกจิการ)และนอกจากเงนิลงทนุดงักล่าวบรษิทัยงัมทีรพัยส์นิอื+นๆ อาท ิ อสงัหารมิทรพัยเ์พื+อการลงทุน ที+ดนิ อาคาร
และอปุกรณ์ และ เงนิฝากที+มภีาระคํ)าประกนัมลูค่ารวมกนัเทา่กบั 3,114.8 ลา้นบาท หรอื คดิเป็นรอ้ยละ 43.8 ของสนิทรพัย์
รวมในงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยสนิทรพัยอ์ื+นดงักล่าว คอื อาคารที+บรษิทัใชเ้ป็นอาคารสาํนกังานใหญ่ และที+ดนิและ
อาคารโรงงานซึ+งปัจจบุนัแอรโ์รเฟลกซ์ใชด้าํเนินการเป็นฐานการผลติหลกัในประเทศไทย 

ตารางแสดงทรพัยส์นิของงบการเงนิเฉพาะกจิการ สาํหรบัปีบญัช ี2561 (31 มนีาคม 2561) 
   งบเฉพาะกจิการ 

 สินทรพัย ์
สดัส่วนการถือ

หุ้น 
(ร้อยละ) 

มูลค่าทางบญัชี 
(ล้านบาท) 

สดัส่วนสินทรพัย ์
(ร้อยละ) 

 เงินลงทุน(วิธีราคาทุน)       
 ธุรกจิผลติและจําหน่ายฉนวนยางกนัความรอ้น/เยน็ 
 บรษิทั แอรโ์รเฟลกซ ์จาํกดั 100.0 600.0 8.5 
 ธุรกจิผลติและจําหน่ายอุปกรณ์ชิ)นสว่นและตกแต่งรถยนต ์
 บรษิทั แอรโ์รคลาส จาํกดั  100.0 1,800.0 25.4 
 ธุรกจิผลติและจําหน่ายบรรจุภณัฑพ์ลาสตกิ 
 บรษิทั อสีเทริน์ โพลแีพค จาํกดั 100.0 1,000.0 14.1 
 เงนิลงทุนอื+น 
 บรษิทั แอรโ์รเฟลกซ ์โพลเีมอร ์เทคโนโลย ี(เซี+ยงไฮ)้ จาํกดั 100.0 313.9 4.4 
 บรษิทั อพีจี ีอนิโนเวชนั เซน็เตอร ์จํากดั 100.0 50.3 0.7 
 บรษิทั โตไก อสิเทริน์ รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จาํกดั 30.01 45.0 0.6 
 บรษิทั ซอีอน แอดวานซ ์โพลมีกิซ ์จาํกดั 27.0 176.0 2.5 
 รวมเงินลงทุน  3,985.2 56.2 
 สินทรพัยอื์�น 
 เงนิฝากธนาคารที+ตดิภาระคํ)าประกนั      1.5 0.0 
 อสงัหารมิทรพัยเ์พื+อการลงทุน     279.9 3.9 
 ที+ดนิ อาคารและอุปกรณ์      106.3 1.5 
 สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน        1.0 0.0 
 สนิทรพัยอ์ื+นๆ  2,726.1 38.4 
 รวมสินทรพัยอื์�น  3,114.8 43.8 
 รวมสินทรพัย ์  7,100.0 100.0 
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หมายเหตุ:1/ถงึแมว้า่ บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ถอืหุน้สามญัใน บรษิทั โตไก อสิเทริน์ รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (“โต
ไก อสิเทริ์นรบัเบอร”์) จาํนวนรอ้ยละ 30.0 (ไม่นับรวมหุน้บุรมิสทิธ)ิ แต่มสีทิธใินการออกเสยีงและรบัส่วนแบ่งผลกาํไรรอ้ยละ 20.0 เนื+องจาก 
บรษิทั โตไกรบัเบอร ์ อนิดสัทรสี ์ จาํกดั (TRI) ถอืหุน้บุรมิสทิธ ิ อกี 25,000 หุน้ ซึ+งหุน้บรุมิสทิธดิงักล่าวมสีทิธอิอกเสยีงและไดร้บัเงนิปันผล 30 
เท่าของหุน้สามญั อย่างไรกด็บีรษิทัมสีทิธใินการร่วมบรหิารในโตไก อสิเทริน์ รบัเบอร ์ โดยบรษิทัมสีทิธใินการคดัคา้นและออกเสยีง (Veto) ใน
วาระที+สาํคญัของ โตไก อสิเทริน์ รบัเบอร ์ ตามขอ้บงัคบัของโตไก อสิเทริน์ รบัเบอร ์ซึ+งกาํหนดใหทุ้กวาระที+สาํคญัจาํเป็นตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีง
จากที+ประชมุผูถ้อืหุน้อย่างน้อยรอ้ยละ 81.0 (โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิ+มเตมิในส่วนของขอ้มลูหลกัทรพัยแ์ละผูถ้อืหุน้) 

 
นโยบายการลงทุนในบริษทัย่อย/บริษทัรว่ม 

บรษิทัมนีโยบายลงทนุในบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัรว่มที+มวีตัถุประสงคใ์นการประกอบกจิการที+มลีกัษณะเดยีวกนัหรอืใกลเ้คยีง
กนั หรอืกจิการที+สนบัสนุนกจิการของบรษิทั อนัจะทาํใหบ้รษิทัมผีลประกอบการหรอืผลกาํไรเพิ+มมากขึ)น หรอืธุรกจิที+เอื)อ
ประโยชน์ (S y ne r g y )  ใหก้บับรษิทั โดยสามารถสนบัสนุนการดาํเนินธุรกจิหลกัของบรษิทัใหม้คีวามครบวงจรมากยิ+งขึ)น 
ทั )งนี)ในการขออนุมตัเิกี+ยวกบัการลงทุนจะต้องสอดคลอ้งตามขอ้บงัคบัของบรษิทัและเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
กํากบัตลาดทุน เรื+อง หลกัเกณฑใ์นการทาํรายการที+มนีัยสําคญัที+เขา้ขา่ยเป็นการได้มาหรอืจําหน่ายไปซึ+งทรพัย์สนิ และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื+อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีน
ในการไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซึ+งสนิทรพัย ์พ.ศ. 2547  

การลงทนุในกจิการดงักล่าวขา้งตน้ บรษิทัจะเน้นการลงทุนระยะยาว โดยพจิารณาจากปัจจยัพื)นฐานของธุรกจิที+จะเขา้ไป
ลงทนุ รวมถงึแนวโน้มของธรุกจินั )นๆ เป็นสาํคญั นอกจากนี) บรษิทัมนีโยบายการลงทนุในสดัส่วนที+มากพอเพื+อใหส้ามารถมี
สว่นรว่มในการบรหิารจดัการและกาํหนดแนวทางการดาํเนินธุรกจิในบรษิทัย่อย บรษิทัรว่มและกจิการที+ควบคุมร่วมกนันั )นๆ 
รวมทั )งการส่งเสรมิกจิการที+เขา้ลงทนุใหม้กีารเจรญิเตบิโตอยา่งยั +งยนื 

ทั )งนี) บรษิทัอาจมกีารลงทนุในธุรกจิอื+นที+เกี+ยวขอ้งในอนาคต โดยการลงทนุจะตอ้งมคีวามสอดคลอ้งเหมาะสมกบัสภาพธุรกจิ
และแผนยทุธศาสตรข์องบรษิทั ในการตดัสนิใจลงทนุใดๆ บรษิทัจะทาํการวเิคราะหค์วามเป็นไปไดข้องโครงการและ
พจิารณาถงึศกัยภาพ รวมทั )งความเสี+ยงจากการลงทนุ และนําเสนอแผนการลงทนุต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื+อพจิารณา 
รวมถงึใหค้าํแนะนําเพื+อลดความเสี+ยงทางการลงทนุที+อาจเกดิขึ)น 

 

4.2  ทรพัยสิ์นที�ใช้ในการประกอบธรุกิจของแต่ละกลุ่มธรุกิจ 

บรษิทัมทีรพัยส์นิทั )งหมดตามงบการเงนิรวมของบรษิทั ณ วนัที+ 31 มนีาคม 2561 เทา่กบั 13,139.1 ลา้นบาท โดยแบ่ง
ออกเป็น (1) ธุรกจิผลติและจาํหน่ายฉนวนยางกนัความ/เยน็ 2,655.7 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 20.2  (2) ธุรกจิผลติและ
จาํหน่ายอปุกรณ์ชิ)นสว่นและตกแต่งรถยนต ์ 4,358.1 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 33.2  (3) ธุรกจิผลติภณัฑบ์รรจภุณัฑ์
พลาสตกิ 3,455.3 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 26.3   (4) ธุรกจิอื+นๆ 2,670.0 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 20.3 
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ตารางสว่นแบง่ทรพัยส์นิแต่ละธรุกจิของบรษิทั สาํหรบัปีบญัช ี2561 (31 มนีาคม 2561)                                   
 หน่วย: ลา้นบาท 

 ฉนวนยางกนั
ความรอ้น/

เยน็ 

อุปกรณ์
ชิ)นสว่นและ

ตกแต่ง
รถยนต ์

ผลติภณัฑ์
บรรจภุณัฑ์
พลาสตกิ 

ธุรกจิอื+น ๆ รวม 

สนิทรพัย ์
     สนิทรพัยห์มนุเวยีน      

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 70.2 174.7 21.1 231.9 497.9 

ลกูหนี)การคา้และลกูหนี)อื+น (สุทธ)ิ 460.8 747.6 471.4 20.1 1,699.9 

สนิคา้คงเหลอื (สทุธ)ิ 636.5 1,128.2 582.3 11.4 2,358.4 

ภาษมีลูค่าเพิ+ม 5.9 19.7 - 4.0 29.6 

สทิธกิารเช่าที+ดนิที+ถงึกาํหนดภายใน 1 ปีสทุธ ิ 0.2 - - - 0.2 

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื+น 6.9 9.0 1.1 0.1 17.1 

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 1,180.5 2,079.2 1,075.9 267.5 4,603.1 

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน      

เงนิฝากธนาคารที+ตดิภาระคํ)าประกนั 123.0 80.0 63.1 3.5 269.6 

เงนิลงทนุในหลกัทรพัยเ์ผื+อขาย - 1.2 - - 1.2 

เงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม 266.1 - - 1,811.4 2,077.5 

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแกบ่รษิทัที+เกี+ยวขอ้งกนั - - - - - 

ที+ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธ)ิ 1,059.4 1,821.0 2,292.9 475.2 5,648.5 

เงนิจา่ยล่วงหน้าค่าสนิทรพัย ์ 0.9 28.8 6.4 3.5 39.6 

สทิธกิารเช่าที+ดนิ(สทุธ)ิ 6.6 - - - 6.6 

สนิทรพัย ์ไมม่ตีวัตน (สุทธ)ิ 9.0 206.8 2.9 1.0 219.7 

เงนิจา่ยล่วงหน้าค่าสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - - - 1.6 1.6 

ค่าความนยิม - 79.6 - - 79.6 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี(สทุธ)ิ 5.5 59.5 9.5 70.3 144.8 

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื+น 4.7 2.0 4.6 36.0 47.3 

รวมสินทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 1,475.2 2,278.9 2,379.4 2,402.5 8,536.0 

รวมสินทรพัย ์ 2,655.7 4,358.1 3,455.3 2,670.0 13,139.1 

สดัส่วนสินทรพัย ์ 20.2  33.2  26.3  20.3  100.0  
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ทรพัยสิ์นที�ใช้ในการประกอบธรุกิจผลิตและจาํหน่ายฉนวนยางกนัความร้อน/เยน็ (“แอรโ์รเฟลกซ์”) 

ณ วนัที+ 31 มนีาคม 2561 กลุ่มธุรกจิฉนวนยางกนัความรอ้น/เยน็มทีรพัยส์นิมลูค่า 2,655.7 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 20.2 
ของทรพัยส์นิรวมของบรษิทั โดยสนิทรพัยท์ี+สาํคญัซึ+งใชใ้นการดาํเนินธรุกจิไดแ้ก่ (1) ที+ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ (2) สทิธิ
การเชา่ที+ดนิ (3) สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน (4) สนิคา้คงเหลอืและ (5) ลกูหนี)ทางการคา้ 

1. ที�ดิน อาคาร และอปุกรณ์ 

ณ วนัที+ 31 มนีาคม 2561 กลุ่มธุรกจิผลติและจาํหน่ายฉนวนยางกนัความรอ้น/เยน็มทีี+ดนิอาคารและอุปกรณ์ มลูค่า  
1,059.4 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 8.1 ของทรพัยส์นิรวมของบรษิทัโดยรายละเอยีดมดีงัต่อไปนี) 
              หน่วย: ลา้นบาท 

ทรพัยสิ์น ราคาทนุ 
ค่าเสื�อม

สะสม 

มลูค่า
ทาง
บญัชี 

ภาระผกูพนั 

1. ที+ดนิ 31.0 - 31.0 บรษิทัไดด้าํเนินการใชท้ี+ดนิ อาคารโรงงาน 
และ เครื+องจกัร ในเขตอุตสาหกรรม IPP 
จงัหวดัระยอง ประเทศไทย ในการจดจาํนอง
กบัธนาคารเพื+อเป็นส่วนหนึ+งของหลกัทรพัย์
เพื+อคํ)าประกนัเงนิกูย้มื โดย ณ 31 ม.ีค. 61 
มภีาระคงเหลอืเทา่กบั 109.0 ลา้นบาท 

2. สว่นปรบัปรงุทื+ดนิ - - - 
3. อาคารโรงงานและสว่น

ปรบัปรงุอาคารและระบบ
สาธารณูปโภค 

547.6 150.2 397.4 

4. เครื+องจกัรและแมพ่มิพ ์ 982.6 503.8 478.8 
5. อุปกรณ์และเครื+องใชโ้รงงาน 166.0 111.4 54.6 ไมม่ ี
6. เครื+องตกแต่งและอุปกรณ์

สาํนกังาน 
69.2 53.7 15.5 

ไมม่ ี

7. ยานพาหนะ 28.1 19.1 9.0 ไมม่ ี
8. สนิทรพัยร์ะหว่างตดิตั )งและ

งานระหว่างก่อสรา้ง 
73.1 -  73.1 

ไมม่ ี

9. ค่าใชจ้า่ยล่วงหน้า - -  - ไมม่ ี
รวม 1,897.6 838.2 1,059.4  

ที+ดนิ อาคารและอุปกรณ์ส่วนใหญ่ของธุรกจิผลติและจาํหน่ายฉนวนยางกนัความรอ้น/เยน็ ประกอบดว้ยที+ดนิ อาคาร และ
เครื+องจกัรของโรงงานการผลติฉนวนของแอรโ์รเฟลกซ์และบรษิทัย่อย ซึ+งมทีี+ตั )งในประเทศไทย ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
รวมถงึประเทศจนี เนื+องจากแอรโ์รเฟลกซ์ทาํการเชา่อาคารเพื+อใชเ้ป็นสาํนกังาน โดยทั )งนี)รายละเอยีด ที+ดนิ อาคารและ
อุปกรณ์ ของแต่ละฐานการผลติมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี) 
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ตารางแสดงรายละเอยีดฐานการผลติ 
ฐานการ

ผลิต 
ประเทศไทย ประเทศสหรฐัอเมริกา ประเทศจีน 

ดาํเนินการ
โดย 

บรษิทั แอรโ์รเฟลกซ ์จาํกดั บรษิทั แอรโ์รเฟลกซ ์ยเูอสเอ 
จาํกดั 

บรษิทั แอรโ์รเฟลกซ ์โพลิ
เมอร ์เทคโนโลย ี(เซี+ยงไฮ)้ 

จาํกดั 
ที+ต ั )ง เขตอุตสาหกรรม IPP ระยอง 

ประเทศไทย 
เมอืง Sweetwater  

รฐั Tennessee ประเทศ
สหรฐัอเมรกิา 

เซี+ยงไฮ ้
ประเทศจนี 

พื)นที+ดนิ 37,900 ตารางเมตร 137,552 ตารางเมตร 36,160 ตารางเมตร 
สทิธใินที+ดนิ AFC เป็นเจา้ของที+ดนิ 12,900 ตาราง

เมตร 
และAFC เชา่ที+ดนิจากบรษิทั (EPG) 

25,000 ตารางเมตร 

เจา้ของที+ดนิ สทิธกิารเชา่ระยะยาว 

 
ตารางแสดงรายละเอยีดมลูค่าสนิทรพัยแ์บง่ตามฐานการผลติและศนูยก์ระจายสนิคา้                           
                               หน่วย : ลา้นบาท 

ทรพัยสิ์น ประเทศไทย ประเทศสหรฐัอเมริกา ประเทศจีน 
1. ที+ดนิ 20.2* 10.8 -** 
2. สว่นปรบัปรงุทื+ดนิ - - - 
3. อาคารโรงงานและสว่นปรบัปรงุ

อาคารและระบบสาธารณูปโภค 
162.2 106.1 129.1 

4. เครื+องจกัรและแมพ่มิพ์ 396.9 53.9 28.0 
5. อุปกรณ์และเครื+องใชโ้รงงาน 54.0 - 0.6 
6. เครื+องตกแต่งและอุปกรณ์

สาํนกังาน 
10.7 4.0 0.8 

7. ยานพาหนะ 7.3 0.9 0.8 
8. สนิทรพัยร์ะหว่างตดิตั )งและงาน

ระหวา่งก่อสรา้ง 
67.9 5.0 0.2 

9. ค่าใชจ้า่ยล่วงหน้า - - - 
รวม 719.2 180.7 159.5 

หมายเหตุ: 
*ที+ดนิดงักล่าวคอืที+ดนิในเขตอุสาหกรรมIPP ที+แอรโ์รเฟลกซ์จดัซื)อไวเ้พิ+มเตมิจากการเช่าที+ดนิจากบรษิทั (EPG) 
**บรษิทั แอรโ์รเฟลกซ ์โพลเีมอร ์เทคโนโลย ี(เซี+ยงไฮ)้ จาํกดั ไดท้าํสญัญาเช่าระยะยาวกบัรฐับาลจนีเพื+อใชใ้นการประกอบ
โรงงานผลติฉนวนยาง 
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2. สินทรพัย ์ไมมี่ตวัตน  

ณ วนัที+ 31 มนีาคม 2561 สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนของกลุ่มธุรกจิผลติและจาํหน่ายฉนวนยางกนัความรอ้น/ความเยน็ มมีลูค่า
เทา่กบั 9.0 ลา้นบาท ซึ+งสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนประกอบดว้ย โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ และ สทิธบิตัรและรายจ่ายการพฒันา
ผลติภณัฑ ์มลูค่า 1.5 ลา้นบาท และ 7.5 ลา้นบาท ตามลําดบั โดยมรีายละเอยีดดงันี)  

สิทธิบตัร 

ณ วนัที+ 31 มนีาคม 2561 ธุรกจิผลติและจาํหน่ายฉนวนยางกนัความรอ้น/ความเยน็ มสีทิธบิตัรและอนุสทิธบิตัร ทั )งสิ)น 10 
รายการ 

เครื�องหมายทางการค้า 

ณ วนัที+ 31 มนีาคม 2561 กลุ่มธุรกจิผลติและจาํหน่ายฉนวนยางกนัความรอ้น/ความเยน็ มเีครื+องหมายการคา้ที+สาํคญัไดแ้ก่ 
“Aeroflex” “Aerocel” และ “Cellflex” ซึ+งจดทะเบยีนเรยีบรอ้ยแลว้กว่า 65 ประเทศทั +วโลก ตามลําดบั  

เครื�องหมายการค้า ประเภท 
ประเทศที�จดทะเบียนเครื�องหมายทางการค้า 

ทวปีเอเชยี/ 
โอเชยีเนีย 

ตะวนัออกกลางและ
ทวปีแอฟรกิา 

ทวปียุโรป ทวปีอเมรกิา 

 
ฉนวนกนัความรอ้น 16 8 22 4 

 
ฉนวนกนัความรอ้น 10 1 2 2 

 ฉนวนกนัความรอ้น 2 - 1 - 

นอกจากนั )น ธุรกจิผลติและจาํหน่ายฉนวนกนัความรอ้น/เยน็ ยงัเป็นเจา้ของเครื+องหมายการคา้อื+นเพิ+มเตมิอกีจาํนวน 7 
รายการ ไดแ้ก่ Aeroconda, Aerocoustic , Aerocool, Aeroflex-SAPT ,Aerocel-SSPT,Aeroflex-SSPT และ YA-LO-FO 
ซึ+งทั )งหมดมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี) 

เครื�องหมายการค้า ประเภท 
ออกโดย
ประเทศ 

ออกให้เมื�อ วนัหมดอาย ุ
ทะเบียน

เลขที� 

Aeroconda ฉนวนรองท่อ ไทย 22 ตุลาคม 2541 21 ตุลาคม 2561 ค.96489 

Aerocoustic 
แผน่ยางใชด้ดูซบัและ

ป้องกนัเสยีงสะทอ้นและ
ใชเ้ป็นฉนวน 

ไทย 17 ธนัวาคม 2540 16 ธนัวาคม 2570 ค.80915 

Aerocool ฉนวนกนัความรอ้น ไทย 18 มถุินายน 2546 17 มถิุนายน 2566 ค.193956 

Aeroflex-SAPT ฉนวนชนดิมกีาวในตวั ไทย 9 มนีาคม 2553 8 มนีาคม 2563 ค333981 

Aerocel-SSPT ฉนวนชนดิมกีาวในตวั ไทย 9 เมษายน 2552 8 เมษายน 2562 8323875 

Aeroflex-SSPT ฉนวนชนดิมกีาวในตวั ไทย 9 เมษายน 2552 8 เมษายน 2562 ค323876 
(YA-LO-FO) 
(ภาษาจนี) 

ฉนวนกนัความรอ้น จนี 14 กุมภาพนัธ ์2541 13 กุมภาพนัธ ์2571 1150410 

หมายเหตุ:  เครื+องหมายการคา้ทั )งหมดที+เกี+ยวขอ้งกบัสนิคา้ฉนวนยางที+ถอืโดยกลุ่มธุรกจิอุปกรณ์ชิ)นส่วนและตกแต่งรถยนต์จะตอ้งทยอยโอน
กลบัใหธุ้รกจิฉนวนยางตามขอ้ตกลงการโอนธุรกจิโดยขณะนี)อยูใ่นระหวา่งการโอนเมื+อครบกาํหนดตอ่อาย ุ
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3. เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย/บริษทัรว่ม 
ณ วนัที+ 31 มนีาคม 2561 กลุ่มธุรกจิผลติและจาํหน่ายฉนวนยางกนัความรอ้น/ความเยน็ โดยบรษิทั แอรโ์รเฟลกซ ์จาํกดั มกีาร
ลงทนุในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม  รายละเอยีดตามหมวดขอ้มลูทั +วไปของบรษิทัในเครอื ขอ้ 6 

สิทธิและประโยชน์จากการได้รบัการส่งเสริมการลงทนุ 

บรษิทัไดร้บัการสง่เสรมิการลงทุนตามพระราชบญัญตัสิง่เสรมิการลงทนุ พ.ศ. 2520 (และที+แกไ้ขเพิ+มเตมิ) จาก
คณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุในกจิการ โดยมรีายละเอยีดและสาระสาํคญัของสทิธปิระโยชน์โดยทั +วไปคอื 

 
เงื�อนไขทั �วไป 

บตัรส่งเสริมเลขที� 
1568(2)/ 
25541/ 

59-1592-
0-00-1-0 

59-1593-
0-00-1-0 

1 สทิธใินการนําคนตา่งดา้วซึ+งเป็นช่างฝีมอืหรอืผูช้ํานาญการคู่สมรสและบุคคลซึ+ง
อยู่ในอุปการะของบุคคลทั )งสองประเภทนี)เข้ามาในราชอาณาจกัร และ ไดร้บั
อนุญาตทาํงานเฉพาะตําแหน่งหน้าที+ ตามจาํนวนและกําหนดระยะเวลาใหอ้ยู่ใน
ราชอาณาจกัรเท่าที+คณะกรรมการพจิารณาเหน็สมควร 

� � � 

2 สทิธใินการยกเวน้อากรขาเข้าสําหรบัเครื+องจกัรตามที+คณะกรรมการพจิารณา
อนุมตั ิ � � � 

3 สทิธใินการยกเว้นภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลสําหรบักําไรสุทธทิี+ได้จากการประกอบ
กจิการที+ไดร้บัการส่งเสรมิรวมกนัไม่เกนิรอ้ยละ 100 ของเงนิลงทุน ไม่รวมคา่
ที+ดนิและทุนหมุนเวยีนมกํีาหนดเวลา 8 ปี นับตั )งแต่วนัที+เริ+มมรีายไดจ้ากการ
ประกอบกจิการ 

� � � 

4 สิทธิไม่ต้องนําเงินปันผลจากกิจการที+ได้รับการส่งเสริมการลงทุนซึ+งได้รับ
ยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลไปรวมคาํนวณเพื+อเสยีภาษีเงนิไดต้ลอดระยะเวลาที+
ไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบุิคคล 

� � � 

5 สทิธใินการลดหยอ่นภาษเีงนิไดน้ิตบุิคคลสําหรบักําไรสุทธทิี+ไดจ้ากการลงทุนใน
อตัราร้อยละ 50 ของอัตราปกติมีกําหนดเวลา 5 ปี นับจากวันที+พ้นกําหนด
ระยะเวลา ขอ้ 3) 

� � � 

6 สทิธใินการหกัค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา 2 เท่าของค่าใช้จ่ายดงักล่าว
เป็นระยะเวลา 10 ปี นับตั )งแตว่นัที+เริ+มมรีายไดจ้ากการประกอบกจิการ � � � 

7 สทิธใินการหกัเงนิลงทุนในการตดิตั )งหรอืก่อสรา้งสิ+งอํานวยความสะดวกรอ้ยละ 
25 ของเงนิลงทุน นอกเหนือไปจากการหกัคา่เสื+อมราคาตามปกต ิ � � � 

8 สทิธใินการยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรบัวตัถุดบิและวสัดุจําเป็นที+ต้องนําเขา้มาจาก
ต่างประเทศเพื+อใช้ในการผลิตเพื+อการส่งออกเป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วนั
นําเขา้ครั )งแรก 

� 
  

9 สทิธใินการยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับของที+ผู้ได้รบัการส่งเสรมินําเข้ามาเพื+อ
สง่กลบัออกไปเป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วนัที+นําเขา้ครั )งแรก � 

  

10 สทิธใินการนําหรอืสง่เงนิออกนอกราชอาณาจกัรเป็นเงนิตราต่างประเทศได ้ �   

อยา่งไรกต็าม บรษิทัตอ้งปฏบิตัติามเงื+อนไขที+ระบุไวใ้นบตัรสง่เสรมิการลงทุน เชน่ เครื+องจกัรจะตอ้งเป็นเครื+องจกัรใหม่และ
นําเขา้มาภายในระยะเวลาที+กาํหนด ตอ้งเปิดดาํเนินการโครงการไดภ้ายในเวลาที+กาํหนดนับตั )งแตว่นัที+ออกบตัรส่งเสรมิ 
ตอ้งดาํเนินการใหไ้ดร้บัใบรบัรองระบบคณุภาพตามมาตรฐาน ISO9000 หรอื ISO14000 หรอืมาตรฐานสากลอื+นที+เทยีบเทา่
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ภายใน 2 ปี ตอ้งตั )งโรงงานในทอ้งที+จงัหวดัระยองตามที+กาํหนดไว ้ทั )งนี) ภายในระยะเวลา 15 ปี นบัแต่วนัเปิดดาํเนนิการ จะ
ยา้ยโรงงานไปตั )งในทอ้งที+อื+นมไิด ้เป็นตน้ 

 บตัรส่งเสริม
เลขที� 

วนัที�ได้รบัการ
ส่งเสริม 

วนัที�เริ�ม – วนัที�
หมดอาย ุ

ผลิตภณัฑ ์ เงื�อนไขเฉพาะโครงการ 

1 1232(2)/อ. / 2556 
1/ 

19 กุมภาพนัธ ์
2556 

9 มถุินายน 2557 –  
8 มถุินายน 2565  

 
  

� ผลติผลติภณัฑจ์าก
ยางสงัเคราะห ์เช่น 
Compounded 
Rubber ยางฉนวนกนั
ความรอ้น และท่อยาง
สงัเคราะห ์

� กําลงัผลติปีละ
ประมาณ 15,000 ตนั 
(เวลาทาํงาน 24 
ชั +วโมง/วนั : 300 วนั/
ปี) 

� ทุนจดทะเบยีนไมน้่อยกวา่ 
600 ลา้นบาท 

� ขนาดการลงทุน (ไม่รวม
คา่ที+ดนิและทุนหมุนเวยีน) 
ไม่น้อยกวา่ 1 ลา้นบาท 

� เครื+องจกัรจะตอ้งนําเขา้มา
ภายในวนัที+ 18 
พฤศจกิายน 2557 2 

� ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลที+
ไดร้บัยกเวน้ มมีลูคา่ไม่
เกนิ 205 ลา้นบาท 

2 59-1592-0-00-1-0 2 ธนัวาคม 
2559 

ยงัไมเ่ริ+มมรีายได ้ � ผลติผลติภณัฑจ์าก
ยางสงัเคราะห ์เชน่ 
Compounded 
Rubber ยางฉนวนกนั
ความรอ้น และท่อยาง
สงัเคราะห ์

� กําลงัผลติปีละ
ประมาณ 15,000 ตนั 
(เวลาทาํงาน 24 
ชั +วโมง/วนั:300 วนั/ปี) 

� ทุนจดทะเบยีนไมน้่อยกวา่ 
600 ลา้นบาท 

� ขนาดการลงทุน (ไม่รวม
คา่ที+ดนิและทุนหมุนเวยีน) 
ไม่น้อยกวา่ 1 ลา้นบาท 

� เครื+องจกัรจะตอ้งนําเขา้มา
ภายในวนัที+ 2 มถุินายน 
2562 

� ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลที+
ไดร้บัยกเวน้ มมีลูคา่ไม่
เกนิ 190 ลา้นบาท 

3 59-1593-0-00-1-0 2 ธนัวาคม 
2559 

ยงัไมเ่ริ+มมรีายได ้ � ผลติผลติภณัฑจ์าก
ยางสงัเคราะห ์เชน่ 
Compounded 
Rubber ยางฉนวนกนั
ความรอ้น และท่อยาง
สงัเคราะห ์

� กําลงัผลติปีละ
ประมาณ 15,000 ตนั 
(เวลาทาํงาน 24 
ชั +วโมง/วนั:300 วนั/ปี) 

� ทุนจดทะเบยีนไมน้่อยกวา่ 
600 ลา้นบาท 

� ขนาดการลงทุน (ไม่รวม
คา่ที+ดนิและทุนหมุนเวยีน) 
ไม่น้อยกวา่ 1 ลา้นบาท 

� เครื+องจกัรจะตอ้งนําเขา้มา
ภายในวนัที+ 2 มถุินายน 
2562 

� ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลที+
ไดร้บัยกเวน้ มมีลูคา่ไม่
เกนิ 190 ลา้นบาท 

หมายเหตุ:  1/ รบัโอนมาจากบตัร  1568(2)/2554 และไดร้บัสทิธทิางภาษรี้อยละ 100 สาํหรบัช่วง 2557 – 2565 และรอ้ยละ 50 
สาํหรบัช่วง 2565 – 2570 
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ทรพัยสิ์นที�ใช้ในการประกอบธรุกิจของธรุกิจผลิตและจาํหน่ายอปุกรณ์ชิ@นส่วนและตกแต่งรถยนต ์ 
(“แอรโ์รคลาส”) 

ณ วนัที+ 31 มนีาคม 2561 กลุ่มธุรกจิผลติและจาํหน่ายอุปกรณ์ชิ)นสว่นและตกแต่งรถยนต ์ มทีรพัยส์นิมลูค่า 4,358.1 ลา้น
บาท คดิเป็นรอ้ยละ 33.2 ของทรพัยส์นิรวมของบรษิทั โดยสนิทรพัยท์ี+สาํคญัซึ+งใชใ้นการดาํเนินธรุกจิไดแ้ก่ (1) ที+ดนิ อาคาร 
และอปุกรณ์ (2) สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (3) สนิคา้คงเหลอืและ (4) ลกูหนี)ทางการคา้ 

1. ที�ดิน อาคาร และอปุกรณ์ 

ณ วนัที+ 31มนีาคม 2561 กลุ่มธุรกจิผลติและจาํหน่ายอุปกรณ์ชิ)นสว่นและตกแต่งรถยนต์ มทีี+ดนิอาคารและอปุกรณ์ มลูคา่
1,821.0 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 13.9 ของทรพัยส์นิรวมของบรษิทั      
                           หน่วย: ลา้นบาท 

ทรพัยสิ์น ราคาทุน 
ค่าเสื�อม
สะสม 

มูลค่า
ทางบญัชี 

ภาระผกูพนั 

1. ที+ดนิ 140.2 - 140.2 บรษิทัไดด้าํเนินการใช้ที+ดนิ อาคารโรงงาน และ 
เครื+องจกัร ในนิคมอตุสาหกรรม IPP จงัหวดั
ระยอง ประเทศไทย ในการจดจาํนองกบั
ธนาคารเพื+อเป็นสว่นหนึ+งของหลกัทรพัยเ์พื+อคํ)า
ประกนัเงนิกู้ยมื โดย ณ 31 มนีาคม 2561 มี
ภาระคงเหลอืเทา่กบั 60.1 ลา้นบาท 

2. สว่นปรบัปรุงทื+ดนิ 18.0 15.8 2.2 
3. อาคารโรงงานและสว่นปรบัปรุง

อาคารและระบบสาธารณูปโภค 
675.9 285.3 390.6 

4. เครื+องจกัรและแมพ่มิพ ์ 2,069.6 1,034.0 1,035.6 

5. อุปกรณ์และเครื+องใชโ้รงงาน 483.8 339.0 144.8 ไม่ม ี
6. เครื+องตกแตง่และอุปกรณ์

สาํนักงาน 
149.1 114.5 34.6 

ไม่ม ี

7. ยานพาหนะ 63.0 26.5 36.5 ไม่ม ี
8. สนิทรพัยร์ะหวา่งตดิตั )งและงาน

ระหวา่งก่อสรา้ง 
36.4 - 36.4 

ไม่ม ี

9. คา่ใชจ้า่ยล่วงหน้า 0.1 - 0.1 ไม่ม ี
รวม 3,636.1 1,815.1 1,821.0  

โดยที+ดนิ อาคารและอปุกรณ์สว่นใหญ่ของธรุกจิผลติและจาํหน่ายอุปกรณ์ชิ)นสว่นและตกแต่งรถยนต ์ประกอบดว้ยที+ดนิ 
อาคาร และเครื+องจกัรของโรงงานการผลติซึ+งมทีี+ตั )งในประเทศไทยและประเทศจนี โดยทั )งนี)รายละเอยีด ที+ดนิ อาคารและ
อุปกรณ์ มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี) 

ตารางแสดงรายละเอยีดฐานการผลติ 

ฐานการผลิต ดาํเนินการโดย ที�ตั @ง พื@นที�ดิน 
สิทธิใน
ที�ดิน 

ประเทศไทย บรษิทั แอรโ์รคลาส จาํกดั เขตอุตสาหกรรม IPP ระยอง 
ประเทศไทย 

110,708  
ตารางเมตร 

เจา้ของที+ดนิ 

ประเทศจีน Aeroklas (Shanghai) 
Co., Ltd. 

เซี+ยงไฮ ้ประเทศจนี 8,154  
ตารางเมตร 

เช่าที+ดนิ 
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ฐานการผลิต ดาํเนินการโดย ที�ตั @ง พื@นที�ดิน 
สิทธิใน
ที�ดิน 

ประเทศ
สหรฐัอเมริกา 

Aeroklas USA Inc. เมอืง Sweetwater รฐั Tennessee, USA 1,200  
ตารางเมตร 

เช่าที+ดนิ 

TJM Off-Road Product 
Inc. 

1081 Camino Del Rio South #106 
San Diego, CA 92108, USA 

55.37  
ตารางเมตร 

เช่าที+ดนิ 

ประเทศ
ออสเตรเลีย 

Aeroklas Australia Pty. 
Ltd. 

เมอืง เมลเบรนิ 
ประเทศออสเตรเลยี  

3,000  
ตารางเมตร 

เช่าที+ดนิ 

TJM Products Pty Ltd. 150 Robinson Road 
Geebung QLD 4034 Australia 

19,646 
ตารางเมตร 

เช่าที+ดนิ 

ประเทศ
มาเลเซีย 

Aeroklas Malaysia SDN 
BHD 

5747, Kidamai Industrial Park, Bukit Angkat, 
43000 Kaang, Selangor Darul Ehsan 

1,176 
ตารางเมตร 

เช่าที+ดนิ 

 
ตารางแสดงรายละเอยีดมลูค่าสนิทรพัยแ์บง่ตามฐานการผลติและศนูยก์ระจายสนิคา้     
              หน่วย : ลา้นบาท  

ทรพัยสิ์น ประเทศ
ไทย 

ประเทศจีน ประเทศ
สหรฐัอเมริกา 

ประเทศ
ออสเตรเลีย 

ประเทศ
ดไูบ 

ประเทศ
มาเลเซีย 

1. ที+ดนิ 128.2 - - 12.0 - - 
2. สว่นปรบัปรุงทื+ดนิ 2.2 - - - - - 
3. อาคารโรงงานและสว่น

ปรบัปรุงอาคารและระบบ
สาธารณูปโภค 

375.4 - - 15.2 - - 

4. เครื+องจกัรและแมพ่มิพ ์ 936.7 25.2 0.4 65.4 - 7.9 
5. อุปกรณ์และเครื+องใช้

โรงงาน 
129.3 8.8 - 5.5 - 1.2 

6. เครื+องตกแตง่และอุปกรณ์
สาํนักงาน 

8.7 0.9 1.1 23.8 - 0.1 

7. ยานพาหนะ 11.5 0.1 2.9 21.6 0.4 - 
8. สนิทรพัยร์ะหวา่งตดิตั )ง

และงานระหวา่งกอ่สรา้ง 
36.4 - - - - - 

9. คา่ใชจ้า่ยล่วงหน้า - 0.1 - - - - 
รวม 1,628.4 35.1 4.4 143.5 0.4 9.2 

 
2. สินทรพัย ์ไมมี่ตวัตน  

ณ วนัที+ 31 มนีาคม 2561 สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนของกลุ่มธุรกจิผลติและจาํหน่ายอุปกรณ์ชิ)นสว่นและตกแต่งรถยนต์ มมีลูค่า
เทา่กบั 206.8 ลา้นบาท ซึ+งสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนประกอบดว้ย โปรแกรมคอมพวิเตอร,์ สทิธบิตัร, เครื+องหมายทางการคา้
,พฒันาผลติภณัฑแ์ละความสมัพนัธก์บัผูจ้ดัจาํหน่าย มลูคา่ 29.4 ลา้นบาท 4.9 ลา้นบาท 66.0 ลา้นบาท 81.6 ลา้นบาท และ 
24.9 ตามลาํดบั โดยสทิธบิตัรและเครื+องหมายทางการคา้มรีายละเอยีดดงันี) 
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สิทธิบตัร/ อนุสิทธิบตัร 

ณ วนัที+ 31 มนีาคม 2561 ธุรกจิผลติและจาํหน่ายอุปกรณ์ชิ)นสว่นและตกแต่งรถยนตม์สีทิธบิตัรที+ยงัมอีายุจาํนวน 14
รายการ นอกจากนั )นธุรกจิผลติและจาํหน่ายอุปกรณ์ชิ)นสว่นและตกแต่งรถยนตย์งัมอีนุสทิธบิตัรและสทิธบิตัรการออกแบบ
จาํนวน 85 รายการ โดยอนุสทิธบิตัรไดร้บัการคุม้ครอง 10 ปี ในขณะที+สทิธบิตัรไดร้บัการคุม้ครอง 20 ปี 

 
สิทธิบตัร 

อนุสิทธิบตัรและ 
สิทธิบตัรการออกแบบ 

สทิธบิตัร/อนุสทิธบิตัร ที+ไดร้บัการอนุมตั ิ 11 62 
ประเทศไทย/ต่างประเทศ   
สทิธบิตัร/อนุสทิธบิตัรสทิธบิตัรการออกแบบที+อยู่ระหวา่งการอนุมตั ิ 3 23 
รวมทั @งหมด 14 85 

 
เครื�องหมายการค้า 

ณ วนัที+ 31 มนีาคม 2561  ธรุกจิผลติและจาํหน่ายอุปกรณ์ชิ)นสว่นและตกแต่งรถยนต์มเีครื+องหมายการคา้ที+สาํคญัไดแ้ก่  
- “Aeroklas”  จดทะเบยีนเรยีบรอ้ยแลว้ 52 ประเทศทั +วโลก รวม 126 เครื+องหมายการคา้จดทะเบยีน 
- “TJM” จดทะเบยีนเรยีบรอ้ยแลว้ 10 ประเทศทั +วโลก รวม 55 เครื+องหมายการคา้จดทะเบยีน 
- “Flexiglass” จดทะเบยีนเรยีบรอ้ยแลว้ 1 ประเทศทั +วโลก รวม 7 เครื+องหมายการคา้จดทะเบยีน 

เครื�องหมายการค้า ประเภท 

ประเทศที�จดทะเบียนเครื�องหมายทางการค้า 

ทวปีเอเชยี/ 
โอเชยีเนีย 

ตะวนัออกกลาง
และทวปี
แอฟรกิา 

ทวปียุโรป ทวปีอเมรกิา 

 

อุปกรณ์ชิ)นส่วนใน
รถยนตแ์ละรถ
กระบะ 

11 8 27 6 

 

อุปกรณ์ตกแต่งรถ
กระบะ 

3 2 4 1 

 

อุปกรณ์ตกแต่งรถ
กระบะ 

1 0 0 0 

นอกจากนั )น ธุรกจิผลติและจาํหน่ายอุปกรณ์ชิ)นส่วนและตกแต่งรถยนต ์ ยงัเป็นเจา้ของเครื+องหมายการคา้อื+นเพิ+มเตมิไดแ้ก ่
Aeroliner, Heroliner, SRV, Aero Accessories, Aero Cargo Liner, Aero Trunk Tray, Aero Truck Body ,A, 4WD 
Warehouse, AIRTEC, Black Widow, 4x4 Equipment  และ Flexiglass ซึ+งท ั )งหมดมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี) 

เครื�องหมายการค้า ประเภท 
ออกโดย
ประเทศ 

ออกให้เมื�อ วนัหมดอาย ุ
ทะเบยีน

เลขที� 

 

กระบะปพูื)น
รถยนต ์

ไทย 9 มกราคม 2557 29 ธนัวาคม 2566 ค.209686 

 

กระบะปพูื)น
รถยนต ์

ไทย 9 มกราคม 2557 29 ธนัวาคม 2566 ค.209685 
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เครื�องหมายการค้า ประเภท 
ออกโดย
ประเทศ 

ออกให้เมื�อ วนัหมดอาย ุ
ทะเบยีน

เลขที� 

 
กนัชนยานพาหนะ 
คิ)วล้อยานพาหนะ 

ไทย 18 ธนัวาคม 2549 
16 กุมภาพนัธ ์

2569 
ค.252739 

 

ที+ปิดสว่นหลงั 
ของกระบะ 

ไทย 2 เมษายน 2545 1 เมษายน 2565 ค.185730 

 

ถาดวางทา้ย
รถยนต ์

ไทย 2 เมษายน 2545 1 เมษายน 2565 ค.174874 

 

ถาดวางทา้ย
รถยนต ์

ไทย 
8 พฤศจกิายน 

2550 
7 พฤศจกิายน 

2570 
ค.290888 

 

กระบะรถยนต์ทาํ
จากอลูมเินียม 

ไทย 29 สงิหาคม 2544 28 สงิหาคม 2564 ค.172170 

 

กระบะพลาสตกิ
หรอืกระบะยางปู
พื)นรถกระบะ 

ไทย 
15 กุมภาพนัธ ์

2551 
14 กุมภาพนัธ ์

2571 
ค.301330 

 

กระบะพลาสตกิ
หรอืกระบะยางปู
พื)นรถกระบะ 

ไทย 
15 กุมภาพนัธ ์

2551 
14 กุมภาพนัธ ์

2571 
ค.301331 

 

ชิ)นสว่นยานยนต์
และอุปกรณ์เสรมิ
สําหรบัรถยนต ์

ออสเตรเลยี 
19 กุมภาพนัธ ์

2551 
19 กุมภาพนัธ ์

2571 
1224958 

 

ชิ)นสว่นท่ออากาศ
สําหรบั
ยานพาหนะ 

ออสเตรเลยี 6 มถุินายน 2551 6 มถุินายน 2561 1244966 

 

ชิ)นสว่นยานยนต์
และอุปกรณ์เสรมิ
สําหรบัรถยนต ์

ออสเตรเลยี 12 มถุินายน 2558 12 มถุินายน 2568 1699848 

 

ชิ)นสว่นยานยนต์
และอุปกรณ์เสรมิ
สําหรบัรถยนต ์

สหรฐัอเมรกิา 
21 พฤศจกิายน 

2559 
รอรบัจดทะเบยีน 

รอรบัจด
ทะเบยีน 

 

อุปกรณ์เสรมิ
สําหรบัยานยนต์
เป็นถาดอลูมเินียม 

ออสเตรเลยี 15 มถุินายน 2553 15 มถุินายน 2563 1366780 

 

อุปกรณ์เสรมิ
สําหรบัรถยนต ์

ออสเตรเลยี 15 มถุินายน 2553 15 มถุินายน 2563 1366783 

 

ชิ)นสว่นยานยนต์
และอุปกรณ์เสรมิ
สําหรบัรถยนต ์

ออสเตรเลยี 17 เมษายน 2557 17 เมษายน 2567 1618104 
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เครื�องหมายการค้า ประเภท 
ออกโดย
ประเทศ 

ออกให้เมื�อ วนัหมดอาย ุ
ทะเบยีน

เลขที� 

 

ชิ)นสว่นยานยนต์
และอุปกรณ์เสรมิ
สําหรบัรถยนต ์

นิวซแีลนด ์ 17 เมษายน 2557 17 เมษายน 2567 996282 

 

อุปกรณ์เสรมิ
สําหรบัยานยนต์
รวมถงึถาด,กล่อง
เครื+องมอืและ
อุปกรณ์ลากจงู 

ออสเตรเลยี 12 มนีาคม 2557 12 มนีาคม 2567 1610825 

หมายเหตุ: เครื+องหมายการคา้สามารถต่ออายุไดค้รั )งละ 10 ปี 
 
3. เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย/บริษทัรว่ม 

ณ วนัที+ 31 มนีาคม 2561 กลุ่มธุรกจิผลติและจาํหน่ายอุปกรณ์ชิ)นสว่นและตกแต่งรถยนต ์โดยบรษิทั แอรโ์รคลาส จาํกดั มี
การลงทนุในบรษิทัย่อย  รายละเอยีดตามหมวดขอ้มลูทั +วไปของบรษิทัในเครอื ขอ้ 6 

สิทธิและประโยชน์จากการได้รบัการส่งเสริมการลงทนุ Aeroklas 

บรษิัทไดร้บัการส่งเสรมิการลงทุนตามพระราชบญัญตัสิ่งเสรมิการลงทุน พ.ศ. 2520 (และที+แก้ไขเพิ+มเตมิ) จาก
คณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุในกจิการ โดยมรีายละเอยีดและสาระสาํคญัของสทิธปิระโยชน์โดยทั +วไปคอื 

 
เงื�อนไขทั �วไป 

บตัรส่งเสริมเลขที� 
1389/ 
2542 

2083(2)
/2548 

1786(2)
/2549 

1014(2)
/2554 

1902(2)
/2556 

59-1590-
0-00-1-0 

59-1591-
0-00-1-0 

1 สทิธใินการนําคนตา่งดา้วซึ+งเป็นช่างฝีมอืหรอืผูช้ํานาญการ
คู่สมรสและบุคคลซึ+งอยู่ในอุปการะของบุคคลทั )งสอง
ประเภทนี) เข้ามาในราชอาณาจักร และ ได้รับอนุญาต
ทํางานเฉพาะตําแหน่งหน้าที+ ตามจํานวนและกําหนด
ระยะเวลาให้อยู่ในราชอาณาจักรเท่าที+คณะกรรมการ
พจิารณาเหน็สมควร 

� � � � � � � 

2 สิทธิในการยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครื+องจักรตามที+
คณะกรรมการพจิารณาอนุมตั ิ � � � � � � � 

3 สทิธใินการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ตบุิคคลสําหรบักําไรสุทธทิี+
ได้จากการประกอบกิจการที+ได้รบัการส่งเสริมรวมกนัไม่
เกินรอ้ยละ 100 ของเงนิลงทุน ไม่รวมค่าที+ดนิและทุน
หมุนเวยีนมกํีาหนดเวลา 8 ปี นับตั )งแต่วนัที+เริ+มมรีายได้
จากการประกอบกจิการ 

 
 

�
1) � � � � � � 

4 สทิธไิมต่อ้งนําเงนิปันผลจากกจิการที+ไดร้บัการส่งเสรมิการ
ลงทุนซึ+งได้รบัยกเว้นภาษีเงนิได้นิตบุิคคลไปรวมคํานวณ
เพื+อเสยีภาษีเงนิไดต้ลอดระยะเวลาที+ไดร้บัยกเวน้ภาษีเงิน
ไดนิ้ตบุิคคล 

� � � � � � � 



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) สิ)นสุดวนัที+ 31 มนีาคม 2561 

ส่วนที+ 1 53 
 

 
เงื�อนไขทั �วไป 

บตัรส่งเสริมเลขที� 
1389/ 
2542 

2083(2)
/2548 

1786(2)
/2549 

1014(2)
/2554 

1902(2)
/2556 

59-1590-
0-00-1-0 

59-1591-
0-00-1-0 

5 สทิธใินการลดหย่อนภาษเีงนิไดน้ิตบุิคคลสําหรบักําไรสุทธิ
ที+ได้จากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติมี
กําหนดเวลา 5 ปี นับจากวนัที+พน้กําหนดระยะเวลา ขอ้ 3 

� � 
 

� � � � 

6 สทิธใินการหกัคา่ขนส่ง คา่ไฟฟ้า และค่าประปา 2 เทา่ของ
ค่าใช้จ่ายดงักล่าวเป็นระยะเวลา 10 ปี นับตั )งแต่วนัที+เริ+มมี
รายไดจ้ากการประกอบกจิการ 

� � 
 

� � � � 

7 สิทธิในการหักเงินลงทุนในการติดตั )งหรือก่อสร้างสิ+ง
อํ า น ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก ร้ อ ย ล ะ  25 ข อ ง เ งิ น ล ง ทุ น 
นอกเหนือไปจากการหกัคา่เสื+อมราคาตามปกต ิ

� � 
 

� � � � 

8 สิทธิในการยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับวัตถุดิบและวัสดุ
จําเป็นที+ต้องนําเข้ามาจากต่างประเทศเพื+อใช้ในการผลิต
เพื+อการสง่ออกเป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วนันําเขา้ครั )งแรก 

� �  � � � � 

9 สิทธิในการยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับของที+ผู้ได้ร ับการ
สง่เสรมินําเขา้มาเพื+อสง่กลบัออกไปเป็นระยะเวลา 5 ปี นับ
แต่วนัที+นําเขา้ครั )งแรก 

� �  � � � � 

10 สทิธใินการหกัเงนิไดพ้งึประเมนิเป็นจํานวนเท่ากบัร้อยละ 
5 ของรายได้ที+เพิ+มขึ)นจากปีก่อนจากการส่งออกเป็น
ระยะเวลา 10 ปี นับตั )งแต่วนัที+มรีายได้จากการประกอบ
กจิการนั )น (เฉพาะรายได้จากการส่งออกทางตรงและการ
ส่งออกทางอ้อมกรณีที+มีการส่งออกผ่านผู้อื+นโดยไม่ได้
นําไปผลติต่อ) 

�  

     

11 สิทธิในการนําหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจักรเป็น
เงนิตราต่างประเทศได ้ � � 

     

1)  ไม่มขีอ้กําหนดจํานวนกําไรสุทธทิี+ไดจ้ากการประกอบกจิการที+ไดร้บัการสง่เสรมิรวมกนัจะต้องไม่เกนิรอ้ยละ 100 ของเงนิลงทุน ไม่
รวมคา่ที+ดนิและทุนหมุนเวยีน 

อยา่งไรกต็าม บรษิทัตอ้งปฏบิตัติามเงื+อนไขที+ระบุไวใ้นบตัรสง่เสรมิการลงทุน เชน่ เครื+องจกัรจะตอ้งเป็นเครื+องจกัรใหม่และ
นําเขา้มาภายในระยะเวลาที+กาํหนด ตอ้งเปิดดาํเนินการโครงการไดภ้ายในเวลาที+กาํหนดนับตั )งแตว่นัที+ออกบตัรส่งเสรมิ 
ตอ้งดาํเนินการใหไ้ดร้บัใบรบัรองระบบคณุภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรอื ISO 14000 หรอืมาตรฐานสากลอื+นที+
เทยีบเท่าภายใน 2 ปี ตอ้งตั )งโรงงานในทอ้งที+ตามที+กาํหนดไว ้ทั )งนี) ภายในระยะเวลา 15 ปี นบัแต่วนัเปิดดาํเนนิการ จะยา้ย
โรงงานไปตั )งในทอ้งที+อื+นมไิด ้เป็นตน้ 

 บตัรส่งเสริม
เลขที� 

วนัที�ได้รบัการ
ส่งเสริม 

วนัที�เริ�ม – วนัที�
หมดอาย ุ

ผลิตภณัฑ ์/ กาํลงัผลิต เงื�อนไขเฉพาะโครงการ 

1 1389/2542 3 กนัยายน 2542 12 มกราคม 2544 
–  11 มกราคม 

2557 

� ผลติแผน่พลาสตกิและ
ผลติภณัฑแ์ผน่พลาสตกิ
ขึ)นรปู 

� กําลงัการผลติปีละ

� ทุนจดทะบยีนไมน้่อย
กวา่ 200 ลา้นบาท 

� ขนาดการลงทุน (ไม่รวม
คา่ที+ดนิและทุน
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 บตัรส่งเสริม
เลขที� 

วนัที�ได้รบัการ
ส่งเสริม 

วนัที�เริ�ม – วนัที�
หมดอาย ุ

ผลิตภณัฑ ์/ กาํลงัผลิต เงื�อนไขเฉพาะโครงการ 

ประมาณ 5,000 ตนั (เวลา
ทํางาน 24 ชั +วโมง/วนั : 
300 วนั/ปี) 

หมุนเวยีน) ไมน้่อยกว่า 
1 ลา้นบาท 

� เครื+องจกัรที+ไดร้บัยกเวน้
อากรขาเขา้ ต้องนําเขา้
มาภายใน 3 กนัยายน 
2544 

2 2083(2)/2548 28 กนัยายน 2548 7 มกราคม 2553 
– 6 มกราคม 

2561 

� ผลติแผน่พลาสตกิและ
พลาสตกิขึ)นรูป 

� กําลงัผลติปีละประมาณ 
25,000 ตนั (เวลาทํางาน 
24 ชั +วโมง/วนั : 300 วนั/
ปี) 

� ทุนจดทะเบยีนไมน้่อย
กวา่ 300 ลา้นบาท 

� ขนาดการลงทุน (ไม่รวม
คา่ที+ดนิและทุน
หมุนเวยีน) ไมน้่อยกว่า 
1 ลา้นบาท 

� เครื+องจกัรจะตอ้งนําเขา้
มาภายในวนัที+ 8 
ธนัวาคม 2555 

� ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลที+
ไดร้บัยกเวน้ มมีลูคา่ไม่
เกนิ 235 ลา้นบาท 

3 1786(2)/2549 13 กนัยายน 2549 ยงัไมเ่ริ+มมรีายได ้ � ผลติแมพ่มิพ ์(Mould & 
Die) อุปกรณ์จบัยดึ (Jig) 
และการซ่อมแม่พมิพ ์

� กําลงัผลติ:  
- แม่พมิพ ์(Mould & Die) ปี
ละประมาณ 700 ชุด 

- อุปกรณ์จบัยดึ (Jig) และ
การซ่อมแม่พมิพ ์ปีละ
ประมาณ 600 ชุด (เวลา
ทํางาน 16 ชั +วโมง/วนั : 
300 วนั/ปี) 

� ทุนจดทะเบยีนไมน้่อย
กวา่ 425 ลา้นบาท 

� ขนาดการลงทุน (ไม่รวม
คา่ที+ดนิและทุน
หมุนเวยีน) ไมน้่อยกว่า 
1 ลา้นบาท 

� เครื+องจกัรจะตอ้งนําเขา้
มาภายในวนัที+ 10 
กุมภาพนัธ ์2555 

� ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลที+
ไดร้บัยกเวน้ มมีลูคา่ไม่
เกนิ 79 ลา้นบาท 

4 1014(2)/2554 2 ธนัวาคม 2554 1 เมษายน 2557- 
31 มนีาคม 2565 

� ผลติแผน่พลาสตกิและ
แผน่พลาสตกิขึ)นรปู เช่น 
แผน่ปูพื)นรถกระบะ และ
หลงัคารถยนต์ เป็นตน้ 

� กําลงัผลติปีละประมาณ 
40,000 ตนั (เวลาทํางาน 
20 ชั +วโมง/วนั : 300 วนั/
ปี) 

� ทุนจดทะเบยีนไมน้่อย
กวา่ 500 ลา้นบาท 

� ขนาดการลงทุน (ไม่รวม
คา่ที+ดนิและทุน
หมุนเวยีน) ไมน้่อยกว่า 
1 ลา้นบาท 

� เครื+องจกัรจะตอ้งนําเขา้
มาภายในวนัที+ 6 



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) สิ)นสุดวนัที+ 31 มนีาคม 2561 

ส่วนที+ 1 55 
 

 บตัรส่งเสริม
เลขที� 

วนัที�ได้รบัการ
ส่งเสริม 

วนัที�เริ�ม – วนัที�
หมดอาย ุ

ผลิตภณัฑ ์/ กาํลงัผลิต เงื�อนไขเฉพาะโครงการ 

กรกฎาคม 2559 
� ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลที+

ไดร้บัยกเวน้ มมีลูคา่ไม่
เกนิ 70 ลา้นบาท 

5 1902(2)/2556 22 มกราคม 2556 ยงัไมเ่ริ+มมรีายได ้ � ผลติผลติภณัฑพ์ลาสตกิ
และชิ)นสว่นพลาสตกิ
สาํหรบัอุตสาหกรรมยาน
ยนต ์เช่น แผน่ปพูื)นรถ
กระบะ และหลงัคารถยนต ์
เป็นตน้ 

� ทุนจดทะเบยีนไมน้่อย
กวา่ 800 ลา้นบาท 

� ขนาดการลงทุน (ไม่รวม
คา่ที+ดนิและทุน
หมุนเวยีน) ไมน้่อยกว่า 
1 ลา้นบาท 

� เครื+องจกัรจะตอ้งนําเขา้
มาภายในวนัที+ 27 
ธนัวาคม 2560 

� ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลที+
ไดร้บัยกเวน้ มมีลูคา่ไม่
เกนิ 470 ลา้นบาท 

6 59-1590-0-
00-1-0 

23 มนีาคม 2558 ยงัไมเ่ริ+มมรีายได ้ � ผลติผลติภณัฑพ์ลาสตกิ
สาํหรบัอุตสาหกรรมยาน
ยนต ์และชิ)นสว่นพลาสตกิ
สาํหรบัอุตสาหกรรมยาน
ยนต ์เช่น แผน่ปูพื)นรถ
กระบะ และหลงัคารถยนต ์
เป็นตน้ และชิ)นส่วน
พลาสตกิสําหรบั
อุตสาหกรรมยานยนต ์

� ขนาดของกจิการมกีําลงั
การผลติ ผลติภณัฑ์
พลาสตกิสําหรบั
อุตสาหกรรมยานยนต ์
เช่น แผน่ปพูื)นรถกระบะ 
และหลงัคารถยนต ์เป็น
ตน้ ปีละประมาณ 
720,000 ชุด และชิ)นส่วน
พลาสตกิสําหรบั
อุตสาหกรรมยานยนต ์ปี
ละประมาณ 5,000 ตนั 
(เวลาทาํงาน 20 ชั +วโมง/
วนั : 300 วนั/ปี) 

� ทุนจดทะเบยีนไมน้่อย
กวา่ 1,200 ลา้นบาท 

� ขนาดการลงทุน (ไม่รวม
คา่ที+ดนิและทุน
หมุนเวยีน) ไมน้่อยกว่า 
1 ลา้นบาท 

� เครื+องจกัรจะตอ้งนําเขา้
มาภายในวนัที+ 2 
มถุินายน 2562 

� ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลที+
ไดร้บัยกเวน้ มมีลูคา่ไม่
เกนิ 190 ลา้นบาท 



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) สิ)นสุดวนัที+ 31 มนีาคม 2561 
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 บตัรส่งเสริม
เลขที� 

วนัที�ได้รบัการ
ส่งเสริม 

วนัที�เริ�ม – วนัที�
หมดอาย ุ

ผลิตภณัฑ ์/ กาํลงัผลิต เงื�อนไขเฉพาะโครงการ 

7 59-1591-0-
00-1-0 

30 มนีาคม 2558 ยงัไมเ่ริ+มมรีายได ้ � ผลติผลติภณัฑพ์ลาสตกิ 
สาํหรบัอุตสาหกรรมยาน
ยนต ์และชิ)นสว่นพลาสตกิ
สาํหรบัอุตสาหกรรมยาน
ยนต ์เช่น แผน่ปูพื)นรถ
กระบะและหลงัคารถยนต์
เป็นตน้ และชิ)นส่วน
พลาสตกิ สาํหรบั
อุตสาหกรรมยานยนต ์

� ขนาดของกจิการมกีําลงั
การผลติ ผลติภณัฑ์
พลาสตกิสําหรบั
อุตสาหกรรมยานยนต ์
เช่น แผน่ปพูื)นรถกระบะ
และหลงัคารถยนต ์เป็น
ตน้ ปีละประมาณ 
720,000 ชุด และชิ)นส่วน
พลาสตกิสําหรบั
อุตสาหกรรมยานยนต ์ปี
ละประมาณ 5,000 ตนั 
(เวลาทาํงาน 20 ชั +วโมง/
วนั : 300 วนั/ปี) 

� ทุนจดทะเบยีนไมน้่อย
กวา่ 1,200 ลา้นบาท 

� ขนาดการลงทุน (ไม่รวม
คา่ที+ดนิและทุน
หมุนเวยีน) ไมน้่อยกว่า 
1 ลา้นบาท 

� เครื+องจกัรจะตอ้งนําเขา้
มาภายในวนัที+ 2 
มถุินายน 2562 

� ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลที+
ไดร้บัยกเวน้ มมีลูคา่ไม่
เกนิ 190 ลา้นบาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) สิ)นสุดวนัที+ 31 มนีาคม 2561 

ส่วนที+ 1 57 
 

ทรพัยสิ์นที�ใช้ในการประกอบธรุกิจของธรุกิจผลิตและจาํหน่ายบรรจภุณัฑ์พลาสติก (“อีสเทิรน์ โพลี
แพค”) 

ณ วนัที+ 31 มนีาคม 2561 กลุ่มธุรกจิผลติและจาํหน่ายบรรจภุณัฑพ์ลาสตกิมทีรพัยส์นิมลูค่า 3,455.3 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ย
ละ 26.3 ของทรพัยส์นิรวมของบรษิทั โดยสนิทรพัยท์ี+สาํคญัซึ+งใชใ้นการดาํเนินธรุกจิไดแ้ก่ (1) ที+ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ (2) 
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (3) สนิคา้คงเหลอืและ (4) ลูกหนี)ทางการคา้ 

1. ที�ดิน อาคาร และอปุกรณ์ 

ณ วนัที+ 31 มนีาคม 2561 ธุรกจิผลติและจาํหน่ายบรรจภุณัฑพ์ลาสตกิ มทีี+ดนิอาคารและอุปกรณ์ มลูค่า 2,292.9 ลา้นบาท 
คดิเป็นรอ้ยละ 17.5 ของทรพัยส์นิรวมของบรษิทัดงันี)        
             หน่วย : ลา้นบาท 

ทรพัยสิ์น ราคาทุน 
ค่าเสื�อม
สะสม 

มูลค่า
ทางบญัชี 

ภาระผกูพนั 

1. ที+ดนิ 52.3 - 52.3 บรษิทัไดด้าํเนินการใช้ที+ดนิ อาคารโรงงาน และ 
เครื+องจกัร ซึ+งตั )งอยูท่ี+จงัหวดัระยอง ประเทศ
ไทยในการจดจาํนองกบัธนาคารเพื+อเป็นสว่น
หนึ+งของหลกัทรพัยเ์พื+อคํ)าประกนัเงนิกูย้มื โดย 
ณ 31 ม.ีค.61 มภีาระคงเหลอืเทา่กบั 358.3 
ลา้นบาท 

2. สว่นปรบัปรุงทื+ดนิ 26.0 9.7 16.3 
3. อาคารโรงงานและสว่นปรบัปรุง

อาคารและระบบสาธารณูปโภค 
888.1 283.2 604.9 

4. เครื+องจกัรและแมพ่มิพ ์
2,226.4 770.6 1,455.8 

5. อุปกรณ์และเครื+องใชโ้รงงาน 188.5 108.4 80.1 ไม่ม ี
6. เครื+องตกแตง่และอุปกรณ์

สาํนักงาน 
64.4 48.4 16.0 ไม่ม ี

7. ยานพาหนะ 36.6 27.4 9.2 ไม่ม ี
8. สนิทรพัยร์ะหวา่งตดิตั )งและงาน

ระหวา่งก่อสรา้ง 
58.3 - 58.3 ไม่ม ี

9. คา่ใชจ้า่ยล่วงหน้า - - - ไม่ม ี
รวม 3,540.6 1,247.7 2,292.9  

อสีเทริน์ โพลแีพค มฐีานการผลติ 2 แหง่ คอื ฐานการผลติในประเทศไทย มทีี+ดนิเนื)อที+รวม 71 ไร ่0 งาน 73 ตารางวา ที+ดนิ
ตามโฉนดเลขที+ 176, 177, 2820 ตั )งอยูท่ี+ 47 หมู ่6 ต.แมนํ่)าคู ้อ.ปลวกแดง จ.ระยอง คดิเป็นมลูค่าทนุ 41.02 ลา้นบาท และ
พื)นที+เชา่ในเขตอุตสาหกรรมไอพพี ีขนาด 8,400 ตารางเมตร 
 
2. สินทรพัย ์ไมมี่ตวัตน  

ณ วนัที+ 31 มนีาคม 2561 สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนของกลุม่ธุรกจิผลติและจาํหน่ายบรรจุภณัฑพ์ลาสตกิ มมีลูค่าเทา่กบั 2.9 ลา้น
บาท ซึ+งสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนประกอบดว้ย โปรแกรมคอมพวิเตอร ์และ สทิธบิตัรและเครื+องหมายทางการคา้ มลูค่า 2.7 ลา้น
บาท และ 0.2 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยสทิธบิตัรและเครื+องหมายทางการคา้มรีายละเอยีดดงันี) 

 

 



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) สิ)นสุดวนัที+ 31 มนีาคม 2561 

ส่วนที+ 1 58 
 

สิทธิบตัร 

ณ วนัที+ 31 มนีาคม 2561 กลุ่มธุรกจิผลติและจาํหน่ายบรรจภุณัฑพ์ลาสตกิมสีทิธบิตัรทั )งสิ)น 73 รายการ และอยู่ระหวา่งการ
พจิารณาอนุมตัจิาํนวน 30 คาํขอโดยสทิธบิตัรของกลุ่มธุรกจิผลติและจาํหน่ายบรรจภุณัฑพ์ลาสตกิเป็นลกัษณะของการ
ออกแบบผลติภณัฑแ์ละอนุสทิธบิตัรที+แตกต่างกบัผลติภณัฑท์ั +วไปในตลาด  
 
เครื�องหมายการค้า 

ณ วนัที+ 31 มนีาคม 2561 ธุรกจิผลติและจาํหน่ายบรรจภุณัฑพ์ลาสตกิมเีครื+องหมายการคา้ที+จดทะเบยีนเรยีบรอ้ยแลว้
จาํนวน 66 เครื+องหมายในประเทศไทย และในกว่า 13 ประเทศทั +วโลก ไดแ้ก่ จนี ออสเตรเลยี สงิคโปร ์ มาเลเซยี พมา่ 
เวยีดนาม กมัพชูา ลาว ญี+ปุ่ น เกาหล ีอนิโดนเีซยี ฟิลปิปินส ์และศรลีงักา 
 

ตารางแสดงเครื 'องหมายทางการคา้ที 'จดทะเบยีน ณ วนัที ' 31 มนีาคม 2561 

เครื�องหมายการค้า ประเภท 
ออกโดย
ประเทศ 

วนัที�ยื�นจด
ทะเบียน 

วนัหมดอาย ุ
ทะเบียน

เลขที� 

 

บรรจุภณัฑ์
พลาสตกิ 

ไทย 18 กรกฎาคม 2556 17 กรกฎาคม 2566 ค197073 

 

บรรจุภณัฑ์
พลาสตกิ 

ไทย 14 พฤษภาคม 2551 15 พฤษภาคม 2561 ค299606 

 

บรรจุภณัฑ์
พลาสตกิ 

ไทย 14 พฤษภาคม 2551 15 พฤษภาคม 2561 ค299607 

 

บรรจุภณัฑ์
พลาสตกิ 

ไทย 23 มกราคม 2552 23 มกราคม 2562 ค390011 

 

บรรจุภณัฑ์
พลาสตกิ 

ไทย 23 มกราคม 2552 23 มกราคม 2562 ค390008 

 

บรรจุภณัฑ์
พลาสตกิ 

ไทย 22 กรกฎาคม 2554 22 กรกฎาคม 2564 - 1/ 

 

บรรจุภณัฑ์
พลาสตกิ 

ไทย 22 กรกฎาคม 2554 22 กรกฎาคม 2564 - 1/ 

 
บรรจุภณัฑ์
พลาสตกิ 

ไทย 27 กนัยายน 2556 27 กนัยายน 2566 161109138 



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) สิ)นสุดวนัที+ 31 มนีาคม 2561 
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เครื�องหมายการค้า ประเภท 
ออกโดย
ประเทศ 

วนัที�ยื�นจด
ทะเบียน 

วนัหมดอาย ุ
ทะเบียน

เลขที� 

 
วสัดุกอ่สรา้ง ไทย 27 กนัยายน 2556 27 กนัยายน 2566 ค411912 

 
รบัจา้งผลติ

สนิคา้พลาสตกิ 
ไทย 27 กนัยายน 2556 27 กนัยายน 2566 บ69478 

 

จดัการธุรกจิ
ประเภทจดั

จาํหน่ายสนิคา้ 
ไทย 27 กนัยายน 2556 27 กนัยายน 2566 บ69710 

 

แผน่พลาสตกิ
โปรง่แสง (ใช้มุง

หลงัคา) 
ไทย 4 ตุลาคม 2556 4 ตุลาคม 2566 ค412022 

 
แผน่พลาสตกิที+
ใชใ้นการผลติ 

ไทย 4 ตุลาคม 2556 4 ตุลาคม 2566 ค398668 

 

แผน่ป้าย
โฆษณาทาํดว้ย

พลาสตกิ 
ไทย 4 ตุลาคม 2556 4 ตุลาคม 2566 ค398669 

 
บรรจุภณัฑ์
พลาสตกิ 

ไทย 10 ตุลาคม 2556 10 ตุลาคม 2566 161101937 

 
บรรจุภณัฑ์
พลาสตกิ 

ไทย 10 ตุลาคม 2556 10 ตุลาคม 2566 - 1/ 

 
บรรจุภณัฑ์
พลาสตกิ 

ไทย 10 ตุลาคม 2556 10 ตุลาคม 2566 - 1/ 

 
บรรจุภณัฑ์
พลาสตกิ 

ไทย 10 ตุลาคม 2556 10 ตุลาคม 2566 - 1/ 

 
บรรจุภณัฑ์
พลาสตกิ 

ไทย 10 ตุลาคม 2556 10 ตุลาคม 2566 ค414405 

 
บรรจุภณัฑ์
พลาสตกิ 

ไทย 10 ตุลาคม 2556 10 ตุลาคม 2566 ค414406 

 
บรรจุภณัฑ์
พลาสตกิ 

ไทย 10 ตุลาคม 2556 10 ตุลาคม 2566 - 1/ 

 
บรรจุภณัฑ์
พลาสตกิ 

ไทย 10 ตุลาคม 2556 10 ตุลาคม 2566 161101938 

 

บรรจุภณัฑ์
พลาสตกิ 

ไทย 10 ตุลาคม 2556 10 ตุลาคม 2566 - 1/ 

 
บรรจุภณัฑ์
พลาสตกิ 

ไทย 10 ตุลาคม 2556 10 ตุลาคม 2566 - 1/ 

 
บรรจุภณัฑ์
พลาสตกิ 

ไทย 10 ตุลาคม 2556 10 ตุลาคม 2566 - 1/ 

 
บรรจุภณัฑ์
พลาสตกิ 

ไทย 10 ตุลาคม 2556 10 ตุลาคม 2566 - 1/ 



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) สิ)นสุดวนัที+ 31 มนีาคม 2561 

ส่วนที+ 1 60 
 

เครื�องหมายการค้า ประเภท 
ออกโดย
ประเทศ 

วนัที�ยื�นจด
ทะเบียน 

วนัหมดอาย ุ
ทะเบียน

เลขที� 

 
บรรจุภณัฑ์
พลาสตกิ 

ไทย 10 ตุลาคม 2556 10 ตุลาคม 2566 - 1/ 

 
บรรจุภณัฑ์
พลาสตกิ 

ไทย 10 ตุลาคม 2556 10 ตุลาคม 2566 - 1/ 

 
บรรจุภณัฑ์
พลาสตกิ 

ไทย 10 ตุลาคม 2556 10 ตุลาคม 2566 - 1/ 

 
บรรจุภณัฑ์
พลาสตกิ 

ไทย 10 ตุลาคม 2556 10 ตุลาคม 2566 - 1/ 

 

บรรจุภณัฑ์
พลาสตกิ 

ไทย 5 มนีาคม 2558 5 มนีาคม 2568 - 1/ 

 

บรรจุภณัฑ์
พลาสตกิ 

ไทย 5 มนีาคม 2558 5 มนีาคม 2568 161109351 

 

บรรจุภณัฑ์
พลาสตกิ 

ไทย 5 มนีาคม 2558 5 มนีาคม 2568 161109136 

 

บรรจุภณัฑ์
พลาสตกิ 

ไทย 
24 พฤศจกิายน 

2559 
24 พฤศจกิายน 

2569 
- 1/ 

 

บรรจุภณัฑ์
พลาสตกิ 

ไทย 
24 พฤศจกิายน 

2559 
24 พฤศจกิายน 

2569 
- 1/ 

 

บรรจุภณัฑ์
พลาสตกิ 

ไทย 
24 พฤศจกิายน 

2559 
24 พฤศจกิายน 

2569 
- 1/ 

หมายเหตุ:1/ อยูใ่นขั )นตอนการดาํเนินการออกเอกสารของทางกรมทรพัยส์นิทางปัญญา 

สิทธิและประโยชน์จากการได้รบัการส่งเสริมการลงทนุ 

กลุ่มธุรกจิผลติและจาํหน่ายบรรจภุณัฑพ์ลาสตกิไดร้บัการสง่เสรมิการลงทนุตามพระราชบญัญตัสิง่เสรมิการลงทนุ พ.ศ. 
2520 (และที+แกไ้ขเพิ+มเตมิ) จากคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุในกจิการ โดยมรีายละเอยีดและสาระสาํคญัของสทิธิ
ประโยชน์โดยทั +วไปคอื 

 
เงื�อนไขทั �วไป 

บตัรส่งเสริมเลขที� 
1139(2)
/2552 

1652(2)
/2554 

1626(2)
/2556 

60-0162-
0-00-1-0 

60-0163-
0-00-1-0 

60-0171-
0-00-1-0 

60-0324-
1-04-1-0 

1 สิทธใินการนําคนต่างด้าวซึ+งเป็นช่างฝีมือหรือ
ผูช้ํานาญการคูส่มรสและบุคคลซึ+งอยู่ในอุปการะ
ข อ ง บุ ค ค ล ทั )ง ส อ ง ป ร ะ เ ภ ท นี) เ ข้ า ม า ใ น
ราชอาณาจกัร และ ไดร้บัอนุญาตทํางานเฉพาะ
ตํ าแห น่ งห น้ าที+  ต ามจํ านวนและ กํ าหนด
ระ ย ะ เ ว ล า ให้ อยู่ ใ น ร าช อ าณ า จัก ร เ ท่ า ที+

� � � � � � � 



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) สิ)นสุดวนัที+ 31 มนีาคม 2561 

ส่วนที+ 1 61 
 

 
เงื�อนไขทั �วไป 

บตัรส่งเสริมเลขที� 
1139(2)
/2552 

1652(2)
/2554 

1626(2)
/2556 

60-0162-
0-00-1-0 

60-0163-
0-00-1-0 

60-0171-
0-00-1-0 

60-0324-
1-04-1-0 

คณะกรรมการพจิารณาเหน็สมควร 
2 สทิธใินการยกเว้นอากรขาเขา้สําหรบัเครื+องจกัร

ตามที+คณะกรรมการพจิารณาอนุมตั ิ � �
2/ � � � � � 

3 สิทธใินการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับ
กําไรสุทธิที+ได้จากการประกอบกิจการที+ได้รับ
การส่งเสรมิรวมกนัไม่เกนิรอ้ยละ 100 ของเงนิ
ลงทุน ไม่รวมค่าที+ดินและทุนหมุนเวียน มี
กําหนดเวลา 8 ปี นับตั )งแต่วนัที+เริ+มมรีายไดจ้าก
การประกอบกจิการ 

�
3/ �

3/ � � � �  

4 สิทธใินการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับ
กําไรสุทธิที+ได้จากการประกอบกิจการที+ได้รับ
การส่งเสรมิรวมกนัไม่เกนิรอ้ยละ 50 ของเงนิ
ลงทุน เพื+อปรบัปรุงประสทิธภิาพการผลิต ไม่
รวมค่าที+ดนิและทุนหมุนเวยีน มกํีาหนดเวลา 3 
ปี นับตั )งแต่วนัที+เริ+มมรีายได้จากการประกอบ
กจิการ 

      � 

5 สทิธไิม่ต้องนําเงนิปันผลจากกิจการที+ได้รบัการ
ส่งเสรมิการลงทุนซึ+งได้รบัยกเว้นภาษีเงนิไดน้ิติ
บุคคลไปรวมคํานวณเพื+อเสียภาษีเงนิได้ตลอด
ระยะเวลาที+ไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบุิคคล 

� � � � � � � 

6 สทิธใินการลดหย่อนภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลสําหรบั
กําไรสุทธทิี+ได้จากการลงทุนในอตัราร้อยละ 50 
ของอตัราปกติมีกําหนดเวลา 5 ปี นับจากวนัที+
พน้กําหนดระยะเวลา ขอ้ 3 

�  � � � �  

7 สทิธใินการหกัค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา 
2 เทา่ของค่าใช้จ่ายดงักล่าวเป็นระยะเวลา 10 ปี 
นับตั )งแต่วันที+เ ริ+มมีรายได้จากการประกอบ
กจิการ 

�  � � � �  

8 สิทธิในการหักเงินลง ทุนในการติดตั )งหรือ
ก่อสร้างสิ+งอํานวยความสะดวกร้อยละ 25 ของ
เงนิลงทุน นอกเหนือไปจากการหกัค่าเสื+อมราคา
ตามปกต ิ

�  � � � � 

 

9 สิทธิในการยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับวัตถุดิบ
และวสัดุจําเป็นที+ต้องนําเขา้มาจากต่างประเทศ
เพื+อใช้ในการผลติเพื+อการส่งออกเป็นระยะเวลา 
5 ปี นับแต่วนันําเขา้ครั )งแรก 

�
1/ �

1/ � � � � 

 

10 สิทธิในการยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับของที+ผู้ �
1/ �

1/ � � � �  



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) สิ)นสุดวนัที+ 31 มนีาคม 2561 

ส่วนที+ 1 62 
 

 
เงื�อนไขทั �วไป 

บตัรส่งเสริมเลขที� 
1139(2)
/2552 

1652(2)
/2554 

1626(2)
/2556 

60-0162-
0-00-1-0 

60-0163-
0-00-1-0 

60-0171-
0-00-1-0 

60-0324-
1-04-1-0 

ได้รับการส่งเสริมนําเข้ามาเพื+อส่งกลับออกไป
เป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วนัที+นําเขา้ครั )งแรก 

หมายเหตุ: 1/ไดร้บัยกเวน้อากรขาเขา้เป็นระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนันําเขา้ครั )งแรก 
 2/ไดร้บัยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรบัเครื+องจกัรกึ+งหนึ+งตามที+คณะกรรมการพจิารณาอนุมตั ิเวน้แต่รายการที+มอีากรขาเขา้ตํ+ากว่ารอ้ยละ 10 
3/ไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลดงักล่าวมกีาํหนดระยะเวลาสามปี นบัแต่วนัที+เริ+มมรีายไดจ้ากการประกอบกจิการ  

อยา่งไรกต็าม กลุ่มธุรกจิผลติและจาํหน่ายบรรจภุณัฑพ์ลาสตกิตอ้งปฏบิตัติามเงื+อนไขที+ระบุไวใ้นบตัรสง่เสรมิการลงทนุ เช่น 
เครื+องจกัรจะตอ้งเป็นเครื+องจกัรใหมห่รอืผลติภายในปีที+กาํหนดในกรณีที+ไดร้บัอนุญาตใหใ้ชเ้ครื+องจกัรเก่า ทั )งนี)จะตอ้ง
นําเขา้มาภายในระยะเวลาที+กาํหนด ตอ้งเปิดดาํเนินการโครงการไดภ้ายในเวลาที+กาํหนดนับตั )งแตว่นัที+ออกบตัรส่งเสรมิ 
ตอ้งดาํเนินการใหไ้ดร้บัใบรบัรองระบบคณุภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรอื ISO 14000 หรอืมาตรฐานสากลอื+นที+
เทยีบเท่าภายใน 2 ปี ตอ้งตั )งโรงงานในทอ้งที+ตามที+กาํหนดไว ้ทั )งนี) ภายในระยะเวลา 15 ปี นบัแต่วนัเปิดดาํเนนิการ จะยา้ย
โรงงานไปตั )งในทอ้งที+อื+นมไิด ้เป็นตน้ 

 บตัรส่งเสริม
เลขที� 

วนัที�ได้รบัการ
ส่งเสริม 

วนัที�เริ�ม – วนัที�
หมดอาย ุ

ผลิตภณัฑ ์/ กาํลงัผลิต เงื�อนไขเฉพาะโครงการ 

1 1139(2)/2552 13 ตุลาคม 2551 26 ตุลาคม 2554 
– 25 ตุลาคม 

2562 

� ผลติบรรจุภณัฑพ์ลาสตกิที+
เป็นมติรต่อแสง่แวดลอ้ม เชน่ 
ถว้ยพลาสตกิ เป็นตน้ และ
แผน่พลาสตกิที+เป็นมติรต่อ
สิ+งแวดลอ้ม 

� กําลงัผลติ:  
- ผลติบรรจุภณัฑพ์ลาสตกิที+

เป็นมติรต่อแสง่แวดลอ้ม 
เช่น ถว้ยพลาสตกิ เป็นตน้ 
ปีละประมาณ 7,000 ตนั 

- แผน่พลาสตกิที+เป็นมติรต่อ
สิ+งแวดลอ้ม ปีละประมาณ 
3,300 ตนั 

� (เวลาทาํงาน 16 ชั +วโมง/วนั : 
300 วนั/ปี) 

� ทุนจดทะเบยีนไมน้่อย
กวา่ 300 ลา้นบาท 

� ขนาดการลงทุน (ไม่รวม
คา่ที+ดนิและทุน
หมุนเวยีน) ไมน้่อยกว่า 
1 ลา้นบาท 

� เครื+องจกัรจะตอ้งนําเขา้
มาภายในวนัที+ 16 
สงิหาคม 2557 

3 1652(2)/2554 5 เมษายน 2554 8 เมษายน 2557 
– 7 เมษายน 

2560 

� ผลติผลติภณัฑพ์ลาสตกิ เช่น 
บรรจุภณัฑพ์ลาสตกิ และแผน่
พลาสตกิ เป็นตน้ 

� กําลงัผลติปีละประมาณ 9,000 
ตนั (เวลาทาํงาน 22 ชั +วโมง/
วนั : 300 วนั/ปี) 

� ทุนจดทะเบยีนไมน้่อย
กวา่ 340 ลา้นบาท 

� ขนาดการลงทุน (ไม่รวม
คา่ที+ดนิและทุน
หมุนเวยีน) ไมน้่อยกว่า 
1 ลา้นบาท 

� เครื+องจกัรจะตอ้งนําเขา้
มาภายในวนัที+ 2



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) สิ)นสุดวนัที+ 31 มนีาคม 2561 

ส่วนที+ 1 63 
 

 บตัรส่งเสริม
เลขที� 

วนัที�ได้รบัการ
ส่งเสริม 

วนัที�เริ�ม – วนัที�
หมดอาย ุ

ผลิตภณัฑ ์/ กาํลงัผลิต เงื�อนไขเฉพาะโครงการ 

ธนัวาคม 2556 
� ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลที+

ไดร้บัยกเวน้ มมีลูคา่ไม่
เกนิ 240 ลา้นบาท 

4 1626(2)/2556 22 มกราคม 
2556 

3 พฤศจกิายน 
2559 –  

2 พฤศจกิายน 
2566 

� ผลติแผน่พลาสตกิและบรรจุ
ภณัฑพ์ลาสตกิ 

� กําลงัผลติปีละประมาณ
17,000 ตนั(เวลาทํางาน 24 
ชั +วโมง/วนั : 300 วนั/ปี 

� ทุนจดทะเบยีนไมน้่อย
กวา่ 600 ลา้นบาท 

� ขนาดการลงทุน(ไม่รวม
คา่ที+ดนิและทุน
หมุนเวยีน) ไมน้่อยกว่า 
1 ลา้นบาท 

� เครื+องจกัรจะตอ้งนําเขา้
มาภายในวนัที+ 10 
พฤศจกิายน 2560 

� ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลที
ไดร้บัยกเวน้ มมีลูคา่ไม่
เกนิ 600 ลา้นบาท 

5 60-0162-0-
00-1-0 

30 มนีาคม 
2558 

ยงัไมเ่ริ+มมรีายได ้ � ผลติบรรจุภณัฑพ์ลาสตกิ และ
แผน่พลาสตกิ 

� กําลงัผลติ ปีละประมาณ 
40,000 ตนั (เวลาทาํงาน 16 
ชั +วโมง/วนั : 300 วนั/ปี) 

� ทุนจดทะเบยีนไมน้่อย
กวา่ 700 ลา้นบาท 

� ขนาดการลงทุน (ไม่รวม
คา่ที+ดนิและทุน
หมุนเวยีน) ไมน้่อยกว่า 
1 ลา้นบาท 

� เครื+องจกัรจะตอ้งนําเขา้
มาภายในวนัที+ 8 
สงิหาคม 2562 

� ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลที+
ไดร้บัยกเวน้ มมีลูคา่ไม่
เกนิ 190 ลา้นบาท 

6 60-0163-0-
00-1-0 

2 มนีาคม 2558 ยงัไมเ่ริ+มมรีายได ้ � ผลติบรรจุภณัฑพ์ลาสตกิ และ
แผน่พลาสตกิ 

� กําลงัผลติ ปีละประมาณ 
40,000 ตนั (เวลาทาํงาน 16 
ชั +วโมง/วนั : 300 วนั/ปี) 

� ทุนจดทะเบยีนไมน้่อย
กวา่ 700 ลา้นบาท 

� ขนาดการลงทุน (ไม่รวม
คา่ที+ดนิและทุน
หมุนเวยีน) ไมน้่อยกว่า 
1 ลา้นบาท 

� เครื+องจกัรจะตอ้งนําเขา้
มาภายในวนัที+ 8 
สงิหาคม 2562 

� ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลที+



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) สิ)นสุดวนัที+ 31 มนีาคม 2561 
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 บตัรส่งเสริม
เลขที� 

วนัที�ได้รบัการ
ส่งเสริม 

วนัที�เริ�ม – วนัที�
หมดอาย ุ

ผลิตภณัฑ ์/ กาํลงัผลิต เงื�อนไขเฉพาะโครงการ 

ไดร้บัยกเวน้ มมีลูคา่ไม่
เกนิ 190 ลา้นบาท 

7 60-0171-0-
00-1-0 

30 มนีาคม 
2558 

ยงัไมเ่ริ+มมรีายได ้ � ผลติบรรจุภณัฑพ์ลาสตกิ และ
แผน่พลาสตกิ 

� กําลงัผลติ ปีละประมาณ 
40,000 ตนั (เวลาทาํงาน 16 
ชั +วโมง/วนั : 300 วนั/ปี)  

� ทุนจดทะเบยีนไมน้่อย
กวา่ 700 ลา้นบาท 

� ขนาดการลงทุน (ไม่รวม
คา่ที+ดนิและทุน
หมุนเวยีน) ไมน้่อยกว่า 
1 ลา้นบาท 

� เครื+องจกัรจะตอ้งนําเขา้
มาภายในวนัที+ 14 
สงิหาคม 2562 

� ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลที+
ไดร้บัยกเวน้ มมีลูคา่ไม่
เกนิ 130 ลา้นบาท 

8 60-0324-1-
04-1-0 

30 มกราคม 
2560 

1 เมษายน 2560 
– 30 มนีาคม 
2563 

� ผลติบรรจุภณัฑจ์ากพลาสตกิรี
ไซเคลิ 

� กําลงัผลติ ปีละประมาณ 
7,400 ตนั (เวลาทาํงาน 24 
ชั +วโมง/วนั : 300 วนั/ปี) 

� ทุนจดทะเบยีนไมน้่อย
กวา่ 1,000 ลา้นบาท 

� ขนาดการลงทุน (ไม่รวม
คา่ที+ดนิและทุน
หมุนเวยีน) ไมน้่อยกว่า 
1 ลา้นบาท 

� เครื+องจกัรจะตอ้งนําเขา้
มาภายในวนัที+ 21 
มนีาคม 2563 

� ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลที+
ไดร้บัยกเวน้ มมีลูคา่ไม่
เกนิ 23.95 ลา้นบาท 

 
ทรพัยสิ์นที�ใช้ในการประกอบธรุกิจอื�น 

สาํหรบัทรพัยส์นิที+ใชใ้นการประกอบธรุกจิอื+น ณ วนัที+ 31 มนีาคม 2561  มมีลูค่าทั )งหมดเทา่กบั 2,670.0 ลา้นบาท หรอื คดิ
เป็นรอ้ยละ 20.3 ของสนิทรพัย์รวมของบรษิทั โดยสว่นมากประกอบดว้ย เงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม 1,811.4 ลา้นบาท และ 
ที+ดนิอาคาร อปุกรณ์ จาํนวน 475.2 ลา้นบาท ซึ+งบรษิทัใหเ้ช่าแกแ่อรโ์รเฟลกซ์ ในการประกอบกจิการโรงงาน 
 
สิทธิและประโยชน์จากการได้รบัการส่งเสริมการลงทุนของอีพีจี อินโนเวชั �น 

อพีจี ี อนิโนเวชั +น ไดร้บัการส่งเสรมิการลงทุนตามพระราชบญัญตัสิง่เสรมิการลงทุน พ.ศ. 2520 (และที+แกไ้ขเพิ+มเตมิ) จาก
คณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุในกจิการ โดยมรีายละเอยีดและสาระสาํคญัของสทิธปิระโยชน์โดยทั +วไปคอื 



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) สิ)นสุดวนัที+ 31 มนีาคม 2561 

ส่วนที+ 1 65 
 

 
เงื�อนไขทั �วไป 

บตัรส่งเสริม
เลขที� 

2023(4)/2549 
1 สทิธใินการนําคนตา่งดา้วซึ+งเป็นช่างฝีมอืหรอืผูช้ํานาญการคู่สมรสและบุคคลซึ+งอยูใ่นอุปการะของบุคคลทั )ง

สองประเภทนี)เข้ามาในราชอาณาจกัร และ ได้รับอนุญาตทํางานเฉพาะตําแหน่งหน้าที+ ตามจํานวนและ
กําหนดระยะเวลาใหอ้ยูใ่นราชอาณาจกัรเทา่ที+คณะกรรมการพจิารณาเหน็สมควร 

� 

2 สทิธใินการยกเว้นอากรขาเข้าสําหรบัเครื+องจกัรตามที+คณะกรรมการพจิารณาอนุมตัสิําหรบัเครื+องจกัรที+
ผลติตั )งแต่ปี พ.ศ. 2537 � 

3 สทิธใินการยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ติบุคคลสําหรบักําไรสุทธทิี+ไดจ้ากการประกอบกิจการที+ไดร้บัการส่งเสรมิมี
กําหนดเวลา 8 ปี นับตั )งแต่วนัที+เริ+มมรีายไดจ้ากการประกอบกจิการ � 

4 สทิธไิม่ต้องนําเงนิปันผลจากกิจการที+ได้รบัการส่งเสรมิการลงทุนซึ+งได้รบัยกเว้นภาษีเงนิไดนิ้ติบุคคลไป
รวมคาํนวณเพื+อเสยีภาษเีงนิไดต้ลอดระยะเวลาที+ไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบุิคคล � 

อยา่งไรกต็าม บรษิทัตอ้งปฏบิตัติามเงื+อนไขที+ระบุไวใ้นบตัรสง่เสรมิการลงทุน เชน่ เครื+องจกัรจะตอ้งเป็นเครื+องจกัรใหมห่รอื
ผลติภายในปีที+กาํหนดในกรณีที+ไดร้บัอนุญาตใหใ้ชเ้ครื+องจกัรเกา่ ทั )งนี)จะตอ้งนําเขา้มาภายในระยะเวลาที+กาํหนด ตอ้งเปิด
ดาํเนินการโครงการไดภ้ายในเวลาที+กาํหนดนบัตั )งแต่วนัที+ออกบตัรสง่เสรมิ ตอ้งดาํเนินการใหไ้ดร้บัใบรบัรองระบบคณุภาพ
ตามมาตรฐาน ISO / IEC 17025 หรอืมาตรฐานสากลอื+นที+เทยีบเทา่ภายใน 2 ปี ตอ้งตั )งสถานประกอบการในทอ้งที+จงัหวดั
ระยองตามที+กาํหนดไว ้ทั )งนี) ภายในระยะเวลา 15 ปี นบัแต่วนัเปิดดาํเนนิการ จะยา้ยโรงงานไปตั )งในทอ้งที+อื+นมไิด ้เป็นตน้ 

 บตัรส่งเสริม
เลขที� 

วนัที�ได้รบั
การส่งเสริม 

วนัที�เริ�ม – วนัที�
หมดอาย ุ

ผลิตภณัฑ ์/ กาํลงัผลิต 
เงื�อนไขเฉพาะ

โครงการ 
1 2023(4)/2549 25 พฤษภาคม 

2548 
17 กนัยายน 2553 – 
16 กนัยายน 2561 

� วจิยัและพฒันากจิการบรกิาร
ทดสอบทางวทิยาศาสตร ์และ
กจิการบรกิารสอบเทยีบ
มาตรฐาน 

� ขนาดของกจิการ:  
- กจิการวจิยัและพฒันาใน

อุตสาหกรรมโพลเีมอรแ์ละ
ยานยนต์ทั )งในสว่นของ
ผลติภณัฑต์น้แบบและ
กระบวนการผลติ 

� กจิการบรกิารทดสอบทาง
วทิยาศาสตรส์าํหรบัชิ)นงาน
ประเภทยางและพลาสตกิ ปีละ
ประมาณ 200,000 ชิ)นงาน 

� บรกิารสอบเทยีบมาตรฐาน 

� ทุนจดทะเบยีนไมน้่อย
กวา่ 50 ลา้นบาท 

� ขนาดการลงทุน (ไม่
รวมคา่ที+ดนิและทุน
หมุนเวยีน) ไมน้่อย
กวา่ 3 ลา้นบาท 

� เครื+องจกัรที+ไดร้บั
ยกเวน้อากรขาเขา้
ตอ้งนําเขา้มาภายใน 
19 เมษายน 2555 
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5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 
 

ณ วนัที+ 31 มนีาคม 2561 บรษิทัและบรษิทัย่อยไม่มขีอ้พพิาททางกฎหมายซึ+งอาจมผีลกระทบต่อสนิทรพัย์ของบรษิทัและ
บรษิทัย่อยเกนิกว่ารอ้ยละ 5.0 ของสว่นของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที+ 31 มนีาคม 2561 รวมถงึขอ้พพิาททางกฎหมายอื+นใดซึ+งมี
ผลกระทบต่อการดาํเนินงานของบรษิทัและบรษิทัย่อยอย่างมนียัสาํคญั รวมถงึขอ้พพิาททางกฎหมายอื+นที+มไิดเ้กดิจากการ
ประกอบธรุกจิโดยปกตขิองบรษิทัและบรษิทัย่อย 
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6. ข้อมลูทั �วไป 
 

6.1 ข้อมลูพื@นฐาน 
 
ข้อมูลทั �วไปของบริษทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์

ชื+อบรษิทัที+ออกหลกัทรพัย ์ :   บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 
     Eastern Polymer Group Public Company Limited 
ชื+อย่อ :  EPG 
เลขทะเบยีนบรษิทั :  0107556000540 
ประเภทธุรกจิ :  ธุรกจิลงทนุในธุรกจิที+เกี+ยวขอ้งกบัการแปรสภาพพลาสตกิ 
Website :  www.epg.co.th 
ทุนจดทะเบยีน :  2,800,000,000 บาท 
ทุนจดทะเบยีนชาํระแลว้ :  2,800,000,000 บาท 
   ประกอบดว้ยหุน้สามญัจาํนวน 2,800,000,000 หุน้ (ณ 12 มถุินายน 2561) 
กลุ่มอุตสาหกรรม  : อสงัหารมิทรพัยแ์ละก่อสรา้ง 
หมวดธุรกจิ  : วสัดกุ่อสรา้ง 
วนัที+เขา้ซื)อขายวนัแรก : 24 ธนัวาคม 2557 
มลูค่าหลกัทรพัยต์ามราคาตลาด:          22,820 ลา้นบาท (ณ 12 มถุินายน 2561) 
จาํนวนผูถ้อืหุน้ทั )งหมด :          10,096 ราย (ณ 12 มถุินายน 2561) วนัปิดสมุดทะเบยีนล่าสุดเพื+อสทิธใิน 
     การเขา้รว่มประชมุ สามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2561) 
% การถอืหุน้ของผูถ้อืหุน้รายยอ่ย:  25.31% 
ที+ต ั )งสาํนกังานใหญ่ :  770 หมูท่ ี+ 6 ถนนเทพารกัษ์ ตาํบลเทพารกัษ์ อาํเภอเมอืงสมุทรปราการ 

 จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 
โทรศพัท ์ :  +662 383 6599 
โทรสาร             :            +662 383 6533 
ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ ์  
โทรศพัท ์   : +662 249 3976 
อเีมลล ์   : ir@epg.co.th 
สาํนกัเลขานุการ 
โทรศพัท ์   : +662 383 6599 
อเีมลล ์   : cs@epg.co.th 
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ข้อมูลทั �วไปของบริษทัในเครอื 

ชื�อบริษทั 
ธรุกิจ/ 

ผลิตภณัฑห์ลกั 

สถานที�
ดาํเนิน
ธรุกิจ
หลกั 

ชนิดของ
หุ้น 

จาํนวน
หุ้นที�

จาํหน่าย
แล้ว  

(ล้านหุ้น) 

ทุน
ชาํระ
แล้ว 

(ล้าน
บาท) 

ทุนชาํระแล้ว
เงินตรา

ต่างประเทศ 
(ล้าน) 

สดัส่วนการ
ถือหุ้น

โดยตรง/
อ้อมของ

บริษทัและ
บริษทัยอ่ย 
 (ร้อยละ) 

ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ จาํนวนหุ้น 
สดัส่วน 

(%) 

บริษทัย่อยของบริษทั อีสเทิรน์โพลีเมอร ์ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)         
1. บริษทั แอรโ์รคลาส จาํกดั  
ที+อยู่ 111/1,111/10  หมู่ท ี+ 2   
ต.มะขามคู่ อ.นคิมพฒันา จ.
ระยอง 
โทรศพัท:์ +662 744 3020-30 
โทรสาร:  +662 744 3032 

 - ผลติพื)นป,ู ฝา
ครอบหลงัคารถ
กระบะและ
อุปกรณ์รถยนต ์

ไทย หุน้สามญั 180 1,800   100 บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์
กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
นายภวฒัน์  วทิูรปกรณ์ 
นายธรีะวฒัน์  วทิรูปกรณ์ 

179,999,998 
 
1 
1 

100 
 
0 
0 

2. บริษทั อีสเทิรน์ โพลีแพค 
จาํกดั  
ที+อยู่ 770 หมู่ 6 ถ.เทพารกัษ์  
ต.เทพารกัษ์ อ.เมอืง จ.
สมุทรปราการ 
โทรศพัท:์ +662 744 3139 
โทรสาร:  +662 361 8854 

 - ผลติบรรจุ
ภณัฑพ์ลาสติก 

ไทย หุน้สามญั 100 1,000   100 บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์
กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
นายภวฒัน์  วทิูรปกรณ์ 
นายธรีะวฒัน์  วทิรูปกรณ์ 

99,999,998 
 
1 
1 

100 
 
0 
0 

3. บริษทั แอรโ์รเฟลกซ์ 
จาํกดั   
ที+อยู่ 770 หมู่ 6 ถ.เทพารกัษ์  
ต.เทพารกัษ์ อ.เมอืง จ.
สมุทรปราการ 
โทรศพัท:์ +662 383 6599 
โทรสาร:  +662 759 7147 

 - ผลติฉนวน
ยางกนัความ
รอ้น/เยน็ 

ไทย หุน้สามญั 6 600   100 บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์
กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
นายภวฒัน์  วทิูรปกรณ์ 
นายธรีะวฒัน์  วทิรูปกรณ์ 

5,999,998 
 
1 
1 

100 
 
0 
0 
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ส่วนที+ 1 69 
 

ชื�อบริษทั 
ธรุกิจ/ 

ผลิตภณัฑห์ลกั 

สถานที�
ดาํเนิน
ธรุกิจ
หลกั 

ชนิดของ
หุ้น 

จาํนวน
หุ้นที�

จาํหน่าย
แล้ว  

(ล้านหุ้น) 

ทุน
ชาํระ
แล้ว 

(ล้าน
บาท) 

ทุนชาํระแล้ว
เงินตรา

ต่างประเทศ 
(ล้าน) 

สดัส่วนการ
ถือหุ้น

โดยตรง/
อ้อมของ

บริษทัและ
บริษทัยอ่ย 
 (ร้อยละ) 

ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ จาํนวนหุ้น 
สดัส่วน 

(%) 

4. บริษทั อีพีจี อินโนเวชนั 
เซน็เตอร ์จาํกดั  
ที+อยู่ 111/1 หมู่ที+ 2 ต.มะขามคู่  
อ.นคิมพฒันา  จ.ระยอง 
โทรศพัท:์ +6638 893 599 
โทรสาร:  +6638 893 611 
 
 
 

 - วจิยัพฒันา
และบรกิารสอบ
เทยีบมาตรฐาน 

ไทย หุน้สามญั 5 50   100 บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์
กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
นายภวฒัน์  วทิูรปกรณ์ 
นายธรีะวฒัน์  วทิรูปกรณ์ 

4,999,998 
 
1 
1 

100 
 
0 
0 

บริษทัย่อยของบริษทั อีสเทิรน์โพลีเมอร ์ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)         
5. Aeroflex Polymer 
Technologies 
(Shanghai) Co., Ltd  
No.251-5 Min Yi Rd., Song 
Jiang Industrial District, 
Shanghai, P.R.China 
โทรศพัท:์ 862 157-680-860 
โทรสาร:  862 157-680-876 
 
 
 
 

 - ผลติฉนวน
ยางกนัความ
รอ้น/เยน็ 
 - นําเขา้และ
สง่ออก
เครื+องจกัรและ
เคมภีณัฑ ์

จนี หุน้สามญั ไม่มมีลูคา่
ที+ตราไว ้

  USD8.1  100 บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์
กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

ไม่มมีลูคา่ที+
ตราไว ้

100 



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) สิ)นสุดวนัที+ 31 มนีาคม 2561 

ส่วนที+ 1 70 
 

ชื�อบริษทั 
ธรุกิจ/ 

ผลิตภณัฑห์ลกั 

สถานที�
ดาํเนิน
ธรุกิจ
หลกั 

ชนิดของ
หุ้น 

จาํนวน
หุ้นที�

จาํหน่าย
แล้ว  

(ล้านหุ้น) 

ทุน
ชาํระ
แล้ว 

(ล้าน
บาท) 

ทุนชาํระแล้ว
เงินตรา

ต่างประเทศ 
(ล้าน) 

สดัส่วนการ
ถือหุ้น

โดยตรง/
อ้อมของ

บริษทัและ
บริษทัยอ่ย 
 (ร้อยละ) 

ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ จาํนวนหุ้น 
สดัส่วน 

(%) 

บริษทัรว่มของบริษทั อีสเทิรน์โพลีเมอร ์ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)  
6. บริษทัโตไก อีสเทิรน์ รบั
เบอร ์(ประเทศไทย) จาํกดั   
ที+อยู ่ 111/3 หมู่ท ี+ 2 ถนนซอย
นคิม 13  ต.มะขามคู่ อ.นคิม
พฒันา จ.ระยอง 
* สดัสว่นไม่รวมหุ้นบุริมสิทธิ|  
โทรศพัท:์ +6638-893565 
โทรสาร:  +6638-893167                              

 - ผลติยางกนั
สะเทอืนใน
รถยนต ์และสาย
สง่นํ)ามนั
รถจกัรยานยนต์ 

ไทย หุน้สามญั 1.525 
(หุน้สามญั 
1.5 ลา้น

หุน้ 
บุรมิสทิธิ � 
0.025 
ลา้น) 

152.5   20 บรษิทั ซูมโิตโมรโิก จาํกดั 
 
บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์
กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
บรษิทั เครอืสมุพิล จาํกดั 
บรษิทั โตโยต้า ทโูช (ไทย
แลนด)์ จาํกดั 
บรษิทั เอส.อ.ีไอ. ไทย โฮ
ลดิ)ง จาํกดั 

735,000 
  25,000/1 

450,000 
 

135,000 
120,000 

 
60,000 

49 
 

30* 
 
9 
8 
 
4 

7. บริษทั ซีออน แอดวานซ์ 
โพลีมิกซ ์จาํกดั 
ที+อยู่ 111/2 ซอยนิคม 13 หมุ่ที+ 2 
ต.มะขามคู่ อ.นคิมพฒันา จ.
ระยอง 
โทรศพัท:์ +6638 893 565 
โทรสาร:  +6638 893 167 

- ผลติภณัฑย์าง
ผสม (Rubber 
Compound) 

ไทย หุน้สามญั 10 100   27 บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์
กรุ๊ป จํากดั 
บรษิทั โตโยต้า ทโูช (ไทย
แลนด)์ จาํกดั 
บรษิทั ซอีอน โพลมีกิซ ์ 
อนิคอรป์อเรชั +น 
บรษิทั ซอีอน คอรป์อเรชั +น 
บรษิทั โตโยทซ ึเคมพีลาส  
คอรป์อเรชั +น 

2,700,000 
 

2,400,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
  900,000 

27 
 

24 
 

20 
 

20 
9 



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) สิ)นสุดวนัที+ 31 มนีาคม 2561 

ส่วนที+ 1 71 
 

ชื�อบริษทั 
ธรุกิจ/ 

ผลิตภณัฑห์ลกั 

สถานที�
ดาํเนิน
ธรุกิจ
หลกั 

ชนิดของ
หุ้น 

จาํนวน
หุ้นที�

จาํหน่าย
แล้ว  

(ล้านหุ้น) 

ทุน
ชาํระ
แล้ว 

(ล้าน
บาท) 

ทุนชาํระแล้ว
เงินตรา

ต่างประเทศ 
(ล้าน) 

สดัส่วนการ
ถือหุ้น

โดยตรง/
อ้อมของ

บริษทัและ
บริษทัยอ่ย 
 (ร้อยละ) 

ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ จาํนวนหุ้น 
สดัส่วน 

(%) 

บริษทัย่อยของบริษทั แอรโ์รเฟลกซ ์จาํกดั  
8. Aeroflex USA Inc.  
No.282 Industrial Park Rd., 
Sweetwater, TN37874 USA 

 - ผลติฉนวน
ยางกนัความ
รอ้น/เยน็ 

อเมรกิา หุน้สามญั 0.02891   USD12.0925 100 บรษิทั แอรโ์รเฟลกซ ์
จาํกดั 

28,910 100 

9. บริษทั เอพีเอส จาํกดั  
ที+อยู่ 770 หมู่ 6 ถ.เทพารกัษ์ ต.
เทพารกัษ์ อ.เมอืง จ.
สมุทรปราการ 
โทรศพัท:์ +662 383 6599 
โทรสาร:  +662 759 7147 

 - ผลติเสน้ยาง
สาํหรบัรถยนต,์
เครื+องจกัร,
อาคารและอื+นๆ 

ไทย หุน้สามญั 0.3 30   60 บรษิทั แอรโ์รเฟลกซ ์
จาํกดั  
ALP OVERSEAS Private 
Limited  
นายชาํนาญ  วทิูรปกรณ์ 
นายธนาวฒัน์  วทิูรปกรณ์ 

179,998 
 

120,000 
 
1 
1 

60 
 

40 
 
0 
0 

บริษทัรว่มทุนของบริษทั แอรโ์รเฟลกซ ์จาํกดั                 

10. Aerocel Construction 
Materials (Jiangsu) Co., 
Ltd.  
No.8, Wenhua Rd., Taixing 
City, Jiangsu, P.R.China  

 - ผลติฉนวน
ยางกนัความ
รอ้น/เยน็ 

จนี หุน้สามญั (ไมม่มีลูคา่
ที+ตราไว)้ 

  RMB50 40 Wincell Insulation Co., 
Ltd.  
บรษิทั แอรโ์รเฟลกซ ์
จาํกดั 

ไม่มมีลูคา่ที+
ตราไว ้

ไม่มมีลูคา่ที+
ตราไว ้

60 
 

40 

11. ALP Aeroflex India 
Private Ltd   
25/31, Anbros House,  East 
Patel Nagar, Delhi-DL, INDIA 
110008 

 - ผลติฉนวน
ยางกนัความ
รอ้น/เยน็ 

อนิเดยี หุน้สามญั 29   INR290  40 ALP OVERSEAS Private 
Limited 
บรษิทั แอรโ์รเฟลกซ ์
จาํกดั 

17,400,000 
 

11,600,000 

60 
 

40 



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) สิ)นสุดวนัที+ 31 มนีาคม 2561 

ส่วนที+ 1 72 
 

ชื�อบริษทั 
ธรุกิจ/ 

ผลิตภณัฑห์ลกั 

สถานที�
ดาํเนิน
ธรุกิจ
หลกั 

ชนิดของ
หุ้น 

จาํนวน
หุ้นที�

จาํหน่าย
แล้ว  

(ล้านหุ้น) 

ทุน
ชาํระ
แล้ว 

(ล้าน
บาท) 

ทุนชาํระแล้ว
เงินตรา

ต่างประเทศ 
(ล้าน) 

สดัส่วนการ
ถือหุ้น

โดยตรง/
อ้อมของ

บริษทัและ
บริษทัยอ่ย 
 (ร้อยละ) 

ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ จาํนวนหุ้น 
สดัส่วน 

(%) 

บริษทัย่อยของบริษทั แอรโ์รคลาส จาํกดั 
12. Aeroklas USA Inc  
282 Industrial Park 
Rd.,Sweetwater, TN37874 
USA 

 - ประกอบและ
จาํหน่าย
พลาสตกิชิ)นสว่น
ขึ)นรปู 

อเมรกิา หุน้สามญั 0.001   USD1.0 100 บรษิทั แอรโ์รคลาส จาํกดั 1,000 100 

13. Aeroklas Australia Pty 
Ltd.  
1831-1833 Sydney 
Rd.,Campbellfield VIC3061, 
AUSTRALIA 

 - ประกอบและ
จาํหน่าย
พลาสตกิชิ)นสว่น
ขึ)นรปู 

ออสเตร 
เลยี 

หุน้สามญั 36   AUD36 100 บรษิทั แอรโ์รคลาส จาํกดั 36,000,000 100 

14. Aeroklas (Shanghai) 
Co., Ltd.    
No.251-5 Min Yi Rd., Song 
Jiang Industrial District, 
Shanghai, P.R.China 

 - ผลติพลาสตกิ
ชิ)นสว่นขึ)นรปู 

จนี หุน้สามญั (ไมม่มีลูคา่
ที+ตราไว)้ 

  USD4  100 บรษิทั แอรโ์รคลาส จาํกดั ไม่มมีลูคา่ที+
ตราไว ้

100 

15. Aeroklas Europe GmbH  
IM LEHRER 30  89081 ULM  
DEUTSCHLAND/GERMANY 

 - ประกอบและ
จาํหน่าย
พลาสตกิชิ)นสว่น
ขึ)นรปู 

เยอรมนั หุน้สามญั (ไมม่มีลูคา่
ที+ตราไว)้ 

  EUR0.2  74.9 บรษิทั แอรโ์รคลาส จาํกดั 
 
Mr. Roland Baumann 

ไม่มมีลูคา่ที+
ตราไว ้

ไม่มมีลูคา่ที+
ตราไว ้

74.9 
 

25.1 



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) สิ)นสุดวนัที+ 31 มนีาคม 2561 

ส่วนที+ 1 73 
 

ชื�อบริษทั 
ธรุกิจ/ 

ผลิตภณัฑห์ลกั 

สถานที�
ดาํเนิน
ธรุกิจ
หลกั 

ชนิดของ
หุ้น 

จาํนวน
หุ้นที�

จาํหน่าย
แล้ว  

(ล้านหุ้น) 

ทุน
ชาํระ
แล้ว 

(ล้าน
บาท) 

ทุนชาํระแล้ว
เงินตรา

ต่างประเทศ 
(ล้าน) 

สดัส่วนการ
ถือหุ้น

โดยตรง/
อ้อมของ

บริษทัและ
บริษทัยอ่ย 
 (ร้อยละ) 

ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ จาํนวนหุ้น 
สดัส่วน 

(%) 

16. Aeroklas Malaysia Sdn. 
Bhd.   
5747, Kidamai Industrial Park, 
Bukit Angkat, 43000 Kaang, 
Selangor Darul Ehsan 

 - ประกอบและ
จาํหน่าย
พลาสตกิชิ)นสว่น
ขึ)นรปู 

มาเล 
เซยี 

หุน้สามญั 3   MYR3  70 บรษิทั แอรโ์รคลาส จาํกดั 
LSF Technology Sdn. 
Bhd. 

2,100,000 
900,000 

70 
30 

บริษทัย่อยของบริษทั Aeroklas Australia Pty. Ltd. 
17. TJM Products Pty. Ltd.   - ผลติ 

ออกแบบและ
จาํหน่ายอุปกรณ์
ตกแต่งสาํหรบั
รถยนต์
ขบัเคลื+อน 4 ลอ้
และรถบรรทกุ 

ออสเตร 
เลยี 

หุน้สามญั 0.445   AUD0.44532  100 Aeroklas Australia Pty. 
Ltd. 

445,320 100 

18. Flexiglass Challenge 
Pty. Ltd. 

- จาํหน่าย
อุปกรณ์ตกแต่ง
สาํหรบัรถยนต์
ขบัเคลื+อน 2 ลอ้
และ 4 ลอ้ 

ออสเตร 
เลยี 

หุน้สามญั 0.000002  AUD2 100 Aeroklas Australia Pty. 
Ltd. 

2 100 



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) สิ)นสุดวนัที+ 31 มนีาคม 2561 

ส่วนที+ 1 74 
 

ชื�อบริษทั 
ธรุกิจ/ 

ผลิตภณัฑห์ลกั 

สถานที�
ดาํเนิน
ธรุกิจ
หลกั 

ชนิดของ
หุ้น 

จาํนวน
หุ้นที�

จาํหน่าย
แล้ว  

(ล้านหุ้น) 

ทุน
ชาํระ
แล้ว 

(ล้าน
บาท) 

ทุนชาํระแล้ว
เงินตรา

ต่างประเทศ 
(ล้าน) 

สดัส่วนการ
ถือหุ้น

โดยตรง/
อ้อมของ

บริษทัและ
บริษทัยอ่ย 
 (ร้อยละ) 

ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ จาํนวนหุ้น 
สดัส่วน 

(%) 

บริษทัย่อยของบริษทั TJM Products Pty. Ltd. 
19. TJM Off-Road Products 
Inc. 

 - จาํหน่าย
อุปกรณ์ตกแต่ง
สาํหรบัรถยนต์
ขบัเคลื+อน 4 ลอ้
และรถบรรทกุ 

อเมรกิา หุน้สามญั 0.1   USD0.1 100 TJM Products Pty. Ltd. 100,000 100 

20. TJM Products MEA 
DMCC 

 - จาํหน่าย
อุปกรณ์ตกแต่ง
สาํหรบัรถยนต์
ขบัเคลื+อน 4 ลอ้
และรถบรรทกุ 

สหรฐั
อาหรบั

เอมเิรตส ์

หุน้สามญั ไม่มมีลูคา่
ที+ตราไว ้

  AED0.05 100 TJM Products Pty. Ltd. ไม่มมีลูคา่ที+
ตราไว ้

100 

/1 หุน้บุรมิสทิธิ � มสีทิธอิอกเสยีงและรบัเงนิปันผล 30 เท่าของหุน้สามญั ซึ+งกาํหนดใหทุ้กวาระที+สาํคญัจาํเป็นตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีงจากที+ประชมุผูถ้อืหุน้อย่างน้อยรอ้ยละ 81.0



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) สิ)นสุดวนัที+ 31 มนีาคม 2560 

ส่วนที+ 1 
 

75 

 

6.2 ข้อมลูของบคุคลอ้างอิง 
 
นายทะเบียนหลกัทรพัย ์ : บรษิทัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
     เลขที+ 93  ถนนรชัดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรงุเทพฯ 10400 
โทรศพัท ์   :  +662 009 9000 
โทรสาร   :  +662 009 9911 
เวบ็ไซต ์   : www.tsd.co.th 
ผูส้อบบญัชี  :  นายสดุวณิ ปัญญาวงศข์นัต ิ 
     ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีนเลขที+ 3534 
     บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอส จาํกดั 
     179/74-80 บางกอกซติี)ทาวเวอร ์ชั )น 15 
     ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรงุเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท ์   :  +662 334 1000 
โทรสาร   :  +662 344 1130 
เวบ็ไซต ์   : www.pwc.com 
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ส่วนท่ี 2 
การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 

7. ข้อมลูหลกัทรพัยแ์ละผูถื้อหุ้น 
 

7.1  จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

หลกัทรพัยข์องบรษิทั ณ วนัที ่12 มถุินายน 2561  บรษิทัมทีุนจดทะเบยีน  2,800  ลา้นบาท เป็นทุนเรยีกช าระแลว้จ านวน 
2,800 ลา้นบาท เป็นหุน้สามญัจ านวน 2,800 ลา้นหุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ทัง้นี้ หุน้สามญัทัง้จ านวนของบรษิทัจด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

7.2  ผู้ถือหุ้น 

  7.2.1 ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั 
 รายชื่อและสดัสว่นการถอืหุน้ของผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 10 ราย ณ 12 มถุินายน 2561  มดีงันี้ 

ล าดบั รายช่ือ จ านวนหุ้น รอ้ยละ 
1 บรษิทั วทิรูปกรณ์ โฮลดิง้ จ ากดั 1,679,999,800 60.00 
2 นายภวฒัน์              วทิรูปกรณ์ 70,400,100 2.51 
3 บรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร ์จ ากดั 63,063,450 2.25 
4 นายช านาญ             วทิรูปกรณ์ 48,800,000 1.74 
5 นายเฉลยีว         วทิรูปกรณ์ 42,600,000 1.52 
6 นายเอกวฒัน์      วทิรูปกรณ์ 40,400,000 1.44 
7 นายธรีะวฒัน์      วทิรูปกรณ์ 40,000,100 1.43 
8 นายธนาวฒัน์     วทิรูปกรณ์ 29,400,000 1.05 
9 กองทุนเปิด กรุงศรหีุน้ระยะยาวปันผล 27,230,800 0.97 
10 นางสมรวล    วทิรูปกรณ์ 20,000,000 0.71 

 

รายช่ือผูถื้อหุ้นของบริษทั วิทรูปกรณ์โฮลด้ิง จ ากดั 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2561 บรษิทั วทิรูปกรณ์โฮลดิง้ จ ากดั มทีนุจดทะเบยีนและเรยีกช าระแลว้เท่ากบั 100.0 ลา้นบาท โดย
มรีายชื่อผูถ้อืหุน้ตามทีป่รากฏในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้ สามารถสรุปไดด้งันี้ 
 

ล าดบั ผูถ้ือหุ้น จ านวน (หุ้น) ร้อยละ 
1 นายภวฒัน์   วทิรูปกรณ์ 190,000 19.00 
2 นายธรีะวฒัน์   วทิรูปกรณ์ 114,000 11.40 
3 นายช านาญ   วทิรูปกรณ์ 128,000 12.80 
4 นายเฉลยีว วทิรูปกรณ์ 110,000 11.00 
5 นายเอกวฒัน์   วทิรูปกรณ์ 104,000 10.40 
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ล าดบั ผูถ้ือหุ้น จ านวน (หุ้น) ร้อยละ 
6 นายธนาวฒัน์   วทิรูปกรณ์ 60,000 6.00 

7 นางสาวเนาวรตัน์   วทิรูปกรณ์ 39,000 3.90 

8 นางสาวรุ่งระว ี  วทิรูปกรณ์ 39,000 3.90 

9 นางสาววราพณิ   วทิรูปกรณ์ 20,000 2.00 

10 นางสาววรยิา    ธรีะจารุวฒัน์ 6,000 0.60 

11 นางสาวนิษณา   ธรีะจารุวฒัน์ 6,000 0.60 

12 นายภาวติ   ธรีะจารุวฒัน์ 6,000 0.60 

13 นายธาวนิ  ธรีะจารุวฒัน์ 6,000 0.60 

14 นางสาวรตพิณิ   วทิรูปกรณ์ 12,000 1.20 

15 นางรตพิร   ใช่ยัง่ยนื 12,000 1.20 

16 นางสาวรวณีา    วทิรูปกรณ์ 15,000 1.50 

17 นางสาวปิยวด ี   วทิรูปกรณ์ 15,000 1.50 

18 นางสาวศศลิกัษณ์    วทิรูปกรณ์ 12,000 1.20 

19 นายศศนิทร ์   วทิรูปกรณ์ 12,000 1.20 

20 นายศฤทธิ ์   วทิรูปกรณ์ 12,000 1.20 

21 นายปัณณวฒัน์   วทิรูปกรณ์ 6,000 0.60 

22 นางสาวปณุยภา   วทิรูปกรณ์ 6,000 0.60 

23 นายพรีพฒัน์   วทิรูปกรณ์ 10,000 1.00 

24 นางสาวสมชัญา   วทิรูปกรณ์ 10,000 1.00 

25 นายศุภวฒัน์   วทิรูปกรณ์ 8,000 0.80 

26 นายคุณาวฒัน์   วทิรูปกรณ์ 8,000 0.80 

27 ด.ช. ณฐัวนิท ์  วทิรูปกรณ์ 5,000 0.50 

28 ด.ช. ชวณฐั   วทิรูปกรณ์ 5,000 0.50 

29 นายพษิณุ   วงศก์จิรุ่งเรอืง 4,000 0.40 

30 นางสาวมทันี   วงศก์จิรุ่งเรอืง 4,000 0.40 

31 นายปรญิญา   วงศก์จิรุ่งเรอืง 4,000 0.40 

32 นางสาวกนกกานต์    ใช่ยัง่ยนื 4,000 0.40 

33 นายธวชั    ใช่ยัง่ยนื 4,000 0.40 

34 นางสาวเชฐตกิานต์    ใช่ยัง่ยนื 4,000 0.40 

 รวม 1,000,000 100.00 
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การถือครองหลกัทรพัยข์องคณะกรรมการและผูบ้ริหาร* 
         หน่วย : จ ำนวนหุน้ 

  รายช่ือ จ านวนหลกัทรพัย์
ของบริษทัท่ีถือ ณ 
31 มีนาคม 2560 

การเปล่ียนแปลงระหว่างปี 
(เม.ย.60-มี.ค.61) 

จ านวนหลกัทรพัย์
ของบริษทัท่ีถือ ณ 
31 มีนาคม 2561 

ลกัษณะการถือ
ครอง 

เพ่ิมขึ้น ลดลง 
นายวชัรา  ตนัตรยิานนท ์ ประธานกรรมการ 1,000,000 - 500,000 500,000 ทางตรง 
นายภวฒัน์ วทิรูปกรณ์ รองประธาน

กรรมการ, ผูบ้รหิาร 
70,400,100 - - 70,400,100 ทางตรง 
10,000,000 - - 10,000,000 ทางออ้ม (คู่สมรส) 

นายชยัวฒัน์ อศัวนิทรางกูร ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ, ผูบ้รหิาร 

- - - - - 

นายธนะชยั สนัตชิยักูล กรรมการ - - - - - 
นายพนัธุช์ยั วฒันชยั กรรมการ 160,000 - - 160,000 ทางออ้ม (คู่สมรส) 
นายธรีะวฒัน์ วทิรูปกรณ์ กรรมการ, ผูบ้รหิาร 40,000,100 - - 40,000,100 ทางตรง 
   20,000,000 - - 20,000,000 ทางออ้ม (คู่สมรส) 
นายช านาญ วทิรูปกรณ์  กรรมการ, ผูบ้รหิาร 48,800,000 - - 48,800,000 ทางตรง 

10,000,000 - - 10,000,000 ทางออ้ม (คู่สมรส) 
นายเฉลยีว วทิรูปกรณ์ กรรมการ, ผูบ้รหิาร 42,600,000 - - 42,600,000 ทางตรง 

10,000,000 - - 10,000,000 ทางออ้ม (คู่สมรส) 
นายเอกวฒัน์ วทิรูปกรณ์ กรรมการ, ผูบ้รหิาร 40,400,000 - - 40,400,000 ทางตรง 

4,000,000 - - 4,000,000 ทางออ้ม(คูส่มรส) 
3,000,000 - - 3,000,000 ทางออ้ม (บุตรไม่

บรรลุนิตภิาวะ) 
นายธนาวฒัน์ วทิรูปกรณ์ ผูบ้รหิาร 29,400,000 - - 29,400,000 ทางตรง 
นางสาวรุง่ระว ี วทิรูปกรณ์ ผูบ้รหิาร 14,700,000 - - 14,700,000 ทางตรง 
นางสาวมะลวิรรณ กติตวิริยิะการ ผูบ้รหิาร - 4,000 4,000 - - 
นายจรนิทร ์ วารนิทราพร ผูบ้รหิาร - - - - - 

*ผูบ้รหิำร ตำมค ำนิยำมของ ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ 
 
7.2.2 ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัย่อยท่ีประกอบธรุกิจหลกัของบริษทั (ตามเกณฑ ์Holding Company) 

รายละเอยีดตามหมวดขอ้มลูทัว่ไปของบรษิทัในเครอื ขอ้ 6 
 
7.2.3 ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัรว่ม 

รายละเอยีดตามหมวดขอ้มลูทัว่ไปของบรษิทัในเครอื ขอ้ 6 
 
7.3  การออกหลกัทรพัยอ่ื์น 

-ไม่ม-ี 
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7.4  นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บริษทั 

บรษิทัมนีโยบายจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้โดยพจิารณาความสามารถในการจ่ายเงนิปันผลจากก าไรสะสมของ
งบการเงนิเฉพาะกจิการ โดยบรษิทัจะพจิารณาจ านวนเงนิทีจ่่ายปันผลแต่ละครัง้จากผลประกอบการในงบการเงนิรวมดว้ย 
โดยบรษิทัพจิารณาจ่ายเงนิปันผลในอตัราไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 30 ของก าไรสุทธติามงบการเงนิรวมของบรษิทั หลงัหกัภาษี
เงนิไดน้ิตบิุคคล เป็นส าคญั อย่างไรกต็าม บรษิทัอาจพจิารณาจ่ายเงนิปันผลในอตัราทีแ่ตกต่างไปจากนโยบายทีก่ าหนดไว้
ได ้ทัง้นี้จะขึน้อยู่กบัผลประกอบการ ฐานะการเงนิ สภาพคล่องทางการเงนิ และความจ าเป็นในการใชเ้งนิเพื่อบรหิารกจิการ 
และการขยายธุรกจิของบรษิทั รวมถงึภาวะเศรษฐกจิ ทัง้นี้ การจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวจะไม่เกนิก าไรสะสมทีป่รากฏอยู่ในงบ
การเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั และเป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

เน่ืองจากบรษิทั ประกอบกจิการโดยการถอืหุน้ในกจิการอื่น (Holding Company) โดยมสีนิทรพัยห์ลกัคอืเงนิลงทุนในบรษิทั
ย่อย ดงันัน้ ความสามารถในการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทั จงึขึน้อยู่กบัผลการด าเนินงานและการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทั
ย่อยเป็นส าคญั 
 
บริษทัยอ่ย 

บรษิทัย่อยของบรษิทัไม่ว่าจะเป็นบรษิทั แอรโ์รเฟลกซ ์ จ ากดั บรษิทั แอรโ์รคลาส จ ากดั บรษิทั อสีเทริน์ โพลแีพค จ ากดั 
บรษิทั อพีจี ีอนิโนเวชนั เซน็เตอร ์จ ากดั บรษิทั แอรโ์รเฟลกซ ์โพลเีมอร ์เทคโนโลย ี(เซีย่งไฮ)้ จ ากดั มนีโยบายจ่ายเงนิปัน
ผลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ในอตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธติามงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทัย่อย หลงัหกัภาษเีงนิได้
นิตบิุคคล และการจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมาย ทัง้นี้ บรษิทัย่อยจะพจิารณาจา่ยเงนิปันผลโดยค านึงถงึปัจจยัต่างๆ เพื่อ
ก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุแก่ผูถ้อืหุน้ เช่น ผลการด าเนินงาน ฐานะการเงนิของบรษิทัย่อย สภาพคล่องทางการเงนิ แผนการ
ลงทุน และการขยายกจิการ รวมถงึภาวะเศรษฐกจิ ทัง้นี้ การจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวของบรษิทัย่อยจะไม่เกนิก าไรสะสมที่
ปรากฏอยู่ในงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทัย่อย และเป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
บริษทัรว่ม 

บรษิัท โตไก อสิเทริ์น รบัเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิัทร่วมของบรษิัท มนีโยบายจ่ายเงินปันผลตามผลการ
ด าเนินงาน ซึง่พจิารณาจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของโตไก อสิเทริน์ รบัเบอรต์ามความเหมาะสม ทัง้นี้การจดัสรรดงักล่าว 
โตไก อสิเทริ์น รบัเบอร์ จะจดัสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นบุรมิสทิธใินอตัราเงนิปันผลต่อหุ้น เป็นจ านวนเท่ากบั 30 เท่าของอตัรา
จ่ายเงนิปันผลใหผู้ถ้อืหุน้สามญั โดยกรณีทีไ่ม่จ่ายเงนิปันผลในปีนัน้ๆ จะไม่มเีอามาทบในปีถดัไป 

ส าหรบัในสว่น บรษิทั ซอีอน แอดวานซ ์โพลมีกิซ ์จ ากดั ซึง่เป็นอกีหนึ่งบรษิทัร่วมของบรษิทั มนีโยบายจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่
ผูถ้อืหุน้ในอตัราไมต่ ่ากว่ารอ้ยละ 20 ของก าไรสทุธติามงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทัร่วม หลงัหกัภาษเีงนิไดน้ิตบิคุคล 
และการจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมาย ทัง้นี้ บรษิทัร่วมจะพจิารณาจ่ายเงนิปันผลโดยค านงึถงึปัจจยัต่างๆ เพื่อก่อใหเ้กดิ
ประโยชน์สงูสดุแก่ผูถ้อืหุน้ เช่น ผลการด าเนินงาน ฐานะการเงนิของบรษิทัร่วม สภาพคล่องทางการเงนิ แผนการลงทุน และ
การขยายกจิการ รวมถงึภาวะเศรษฐกจิ ทัง้นี้ การจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวจะไม่เกนิก าไรสะสมทีป่รากฏอยูใ่นงบการเงนิ
เฉพาะกจิการของบรษิทัร่วม และเป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
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8. โครงสร้างการจดัการ 

โครงสร้างองคก์รของบริษทั  
 
 

คณะกรรมการบริษทั 

เลขานุการบริษทั 
( 

คณะกรรมการสรรหาและ 

ก าหนดค่าตอบแทน 

 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการตรวจสอบ 

 
คณะกรรมการบริหาร 

 

แผนกตรวจสอบภายใน ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 
 

ส านักประธาน 
 

รองประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร / 
กรรมการผู้จดัการ
แอรโ์รเฟลกซ์ 

 

รองประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร/ 
กรรมการผู้จดัการ 

แอรโ์รคลาส 

 

รองประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร/ 
กรรมการผู้จดัการ  
อีสเทิรน์ โพลีแพค 

 

รองประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร / 
กรรมการผู้จดัการ
แอรโ์รเฟลกซ์ โพลี
เมอร ์เทคโนโลยี 

(เซียงไฮ้)  

 

กรรมการ
ผู้จดัการอีพีจี 
อินโนเวชัน่ 

รองประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร
สายพฒันาธรุกิจ
และการลงทุน 

รองประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหาร 

(รกัษาการ) สาย

ทรพัยากรบุคคล

และธรุการ 

รองประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร 
(รกัษาการ) สาย
บญัชีและการเงิน 

รองประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร 
สายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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โครงสรา้งการจดัการ 

โครงสรา้งการบรหิารจดัการของบรษิทัซึง่ประกอบธุรกจิในลกัษณะ Holding ประกอบดว้ยคณะกรรมการบรษิทั ซึง่คณะกรรมการ
บรษิัท ได้แต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยจ านวน 4 ชุด เพื่อช่วยในการบรหิารงานของบริษัท ได้แก่ คณะกรรมการบรหิาร / 
คณะกรรมการตรวจสอบ / คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

นอกจากนัน้ในการบรหิารจดัการบรษิทัย่อย บรษิทัจงึไดส้่งตวัแทนด ารงต าแหน่งกรรมการและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารของแต่
ละบรษิัทย่อย อีกทัง้ก าหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารบรษิัทย่อยของบรษิัทเป็นหนึ่งในผู้บรหิารของบรษิัท เพื่อให้บรษิัท
สามารถบรหิารจดัการบรษิัทย่อยได้อย่างทัว่ถงึ ส าหรบับรษิัทร่วม บรษิัทไดท้ าการส่งตวัแทนเป็นกรรมการในบรษิัทร่วมตาม
สดัสว่นทีบ่รษิทัถอืหุน้เพื่อก ากบัดแูลผลประโยชน์ของบรษิทัอย่างทัว่ถงึ   
 

8.1  คณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทั         

คณะกรรมการของบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการจ านวนทัง้สิน้ 9 ท่าน ซึง่เป็นผูท้รงคุณวุฒจิากหลากหลายอุตสาหกรรม ทัง้ดา้น
ธุรกจิ บญัชแีละการเงนิ ซึง่เกีย่วขอ้งและสนบัสนุนธุรกจิบรษิทัทัง้หมด มวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี แบ่งเป็นกรรมการที่
มสีว่นร่วมในการบรหิารจ านวน 5 ท่าน กรรมการทีไ่ม่มสีว่นร่วมในการบรหิาร (กรรมการอสิระ) จ านวน 4 ท่าน ซึง่สอดคลอ้งกบั
หลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ทีไ่ดก้ าหนดใหบ้รษิทัจดทะเบยีนต้องมกีรรมการ
อสิระมากกว่าหรอืเท่ากบั 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด เพื่อใหโ้ครงสรา้งการจดัการมกีารถ่วงดุลกนัอย่างเหมาะสม 
คณะกรรมการบรษิทั ประกอบดว้ยกรรมการ ซึง่มรีายชื่อดงัต่อไปนี้ 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
1. นายวชัรา      ตนัตรยิานนท ์ ประธานกรรมการ/ กรรมการอสิระ 
2. นายภวฒัน์  วทิรูปกรณ์ รองประธานกรรมการ/ กรรมการ 
3. นายธรีะวฒัน์  วทิรูปกรณ์ กรรมการ 

4. นายช านาญ  วทิรูปกรณ์ กรรมการ 

5. นายเฉลยีว  วทิรูปกรณ์ กรรมการ 

6. นายเอกวฒัน์  วทิรูปกรณ์ กรรมการ 

7. นายชยัวฒัน์  อศัวนิทรางกรู ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ 
8. นายธนะชยั  สนัตชิยักลู กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ 
9. นายพนัธุช์ยั  วฒันชยั กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ 

หมำยเหตุ :  นำงสำวประภำวด ีณ ระนอง  เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบรษิทั 

กรรมการผูม้อี านาจลงนามแทนบรษิทัตามหนงัสอืรบัรองบรษิทั 

กรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนับรษิทั คอื กรรมการ 2 คนใน 5 คนลงลายมอืชื่อร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบรษิทั             
ตามรายชื่อต่อไปนี้   
                1. นายภวฒัน์      วทิรูปกรณ์                     4.  นายเฉลยีว      วทิรูปกรณ์ 
                2. นายธรีะวฒัน์   วทิรูปกรณ์                      5.  นายเอกวฒัน์  วทิรูปกรณ์ 
                3. นายช านาญ     วทิรูปกรณ์   
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การประชุมคณะกรรมการบริษทั 

ในการนัดประชุมคณะกรรมการบรษิัท เลขานุการบรษิัทจะแจ้งและจดัส่งตารางนัดประชุมล่วงหน้าของทัง้ปีตัง้แต่ต้นปีให้แก่
กรรมการทุกท่านเพื่อส ารองวนัและเวลาในการประชุม นอกจากนี้ในการประชุมแต่ละครัง้จะจดัส่งหนังสอืเชญิประชุมพร้อมทัง้
วาระการประชุมใหแ้ก่กรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นระยะเวลา 7 วนั เพื่อใหก้รรมการได้ศกึษาขอ้มูลก่อนเขา้ประชุม 
(ยกเวน้วาระเร่งด่วน น้อยกว่า 7 วนั) 

โดยในปี 60/61 บรษิทัไดจ้ดัประชุมคณะกรรมการบรษิทัจ านวนทัง้หมด 6 ครัง้ ซึง่การเขา้ร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ดงันี้ 

รายช่ือ 
จ านวนครัง้ท่ีเข้าประชมุ / จ านวนครัง้ท่ีประชุม 

เม.ย. 59 – มี.ค.60 เม.ย. 60 – มี.ค.61 
1. นายวชัรา ตนัตรยิานนท ์ 6/6 6/6 
2. นายภวฒัน์ วทิรูปกรณ์ 6/6 6/6 
3. นายธรีะวฒัน์ วทิรูปกรณ์ 6/6 4/6 
4. นายช านาญ วทิรูปกรณ์ 6/6 5/6 
5. นายเฉลยีว วทิรูปกรณ์ 6/6 6/6 
6. นายเอกวฒัน์ วทิรูปกรณ์ 4/6 6/6 
7. นายชยัวฒัน์ อศัวนิทรางกรู 6/6 6/6 
8. นายธนะชยั สนัตชิยักลู 6/6 6/6 
9. นายพนัธุช์ยั วฒันชยั 6/6 5/6 

 

การประชมุกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 
บรษิทัก าหนดใหม้กีารจดัประชมุกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารจ านวน 1 ครัง้ เพื่อหารอืในเรื่องต่างๆ ซึง่กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร 
มจี านวนทัง้หมด 4 ราย โดยในปี 60/61 จดัประชมุกรรมทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิารเมื่อวนัที ่ 22 ธนัวาคม 2560 โดยกรรมการเขา้ร่วม
ประชุมครบ ส าหรบัผลการประชมุ เลขานุการบรษิทัไดร้ายงานต่อกรรมการบรษิทัทีเ่ป็นผูบ้รหิารทุกท่านทราบ  

คณะกรรมการบริหาร 
      คณะกรรมการบรหิารของบรษิทั ประกอบดว้ยกรรมการจ านวนทัง้หมด  9 ท่าน  ตามรายชือ่ดงัต่อไปนี ้

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
1.  นายภวฒัน์          วทิรูปกรณ์ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร / กรรมการผูจ้ดัการอพีจี ีอนิโนเวชัน่ 
2. นายธรีะวฒัน์       วทิรูปกรณ์ รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร / กรรมการผูจ้ดัการอสีเทริน์ โพลแีพค 
3. นายช านาญ         วทิรูปกรณ์ รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร / กรรมการผูจ้ดัการแอรโ์รเฟลกซ ์
4. นายเฉลยีว          วทิรูปกรณ์ รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร สายพฒันาธุรกจิและการลงทุน 
5. นายเอกวฒัน์       วทิรูปกรณ์ รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร / กรรมการผูจ้ดัการแอรโ์รคลาส 
6. นายธนาวฒัน์       วทิรูปกรณ์ รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร / กรรมการผูจ้ดัการแอรโ์รเฟลกซ ์โพลเีมอร ์เทคโนโลย ี

(เซยีงไฮ)้  
7. นางสาวมะลวิรรณ กติตวิริยิะการ รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร สายเทคโนโลยสีารสนเทศ 
8. นายจรนิทร ์        วารนิทราพร รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร(รกัษาการ) สายทรพัยากรบุคคลและธุรการ  
9. นางสาวรุ่งระว ี     วทิรูปกรณ์ รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร (รกัษาการ) สายบญัชแีละการเงนิ 
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คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั ประกอบดว้ยกรรมการจ านวนทัง้หมด 3 ท่าน ทุกท่านเป็นกรรมการอสิระ มวีาระการด ารง
ต าแหน่งคราวละ 3 ปี ทัง้นี้ เมื่อครบวาระการด ารงต าแหน่งดงักล่าว ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบทีพ่น้
จากต าแหน่งตามวาระอาจไดร้บัการแต่งตัง้ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งไดอ้กีวาระ  

 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการ ตามรายชื่อดงัต่อไปนี้ 
รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 

1. นายชยัวฒัน์     อศัวนิทรางกรู  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายธนะชยั      สนัตชิยักลู กรรมการตรวจสอบ 
3. นายพนัธุช์ยั     วฒันชยั กรรมการตรวจสอบ 

  หมำยเหตุ : นำงสำวเยำวภำภรณ์ ระน้อม  เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

โดยนายชยัวฒัน์ อศัวนิทรางกรู และ นายธนะชยั สนัตชิยักลู เป็นผูท้ีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ทางดา้นบญัชแีละการเงนิเพยีง
พอทีจ่ะท าหน้าทีส่อบทานความน่าเชื่อถอืของงบการเงนิของบรษิทั 

ในปี 60/61 บรษิทัไดจ้ดัประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจ านวนทัง้หมด 7 ครัง้ ซึง่การเขา้ร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ดงันี้ 

รายช่ือ 
จ านวนครัง้ท่ีเข้าประชมุ / จ านวนครัง้ท่ีประชุม 

เม.ย. 59 – มี.ค.60 เม.ย. 60 – มี.ค.61 
1. นายชยัวฒัน์     อศัวนิทรางกรู 6/6 7/7 
2. นายธนะชยั      สนัตชิยักลู 6/6 7/7 
3. นายพนัธุช์ยั     วฒันชยั 6/6 6/7 

 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งของบรษิทั ประกอบดว้ยกรรมการทัง้หมดจ านวน 4 ท่าน มวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี 
ทัง้นี้ เมื่อครบวาระการด ารงต าแหน่งดงักล่าว ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่งและกรรมการบรหิารความเสีย่ง ทีพ่้นจาก
ต าแหน่งตามวาระ อาจไดร้บัการแต่งตัง้ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งไดอ้กีวาระ 

 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ประกอบดว้ยกรรมการ  ตามรายชื่อดงัต่อไปนี้ 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
1. นายวชัรา         ตนัตรยิานนท ์ ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
2. นายชยัวฒัน์     อศัวนิทรางกรู กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
3. นายช านาญ      วทิรูปกรณ์ กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
4. นายเอกวฒัน์    วทิรูปกรณ์ กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

หมำยเหตุ : นำงสำวเยำวภำภรณ์ ระน้อม  เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
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ในปี 60/61 บรษิทัไดจ้ดัประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งจ านวนทัง้หมด 12 ครัง้ ซึง่การเขา้ร่วมประชมุของกรรมการแต่ 
ละท่าน ดงันี้ 

รายช่ือ 
จ านวนครัง้ท่ีเข้าประชมุ / จ านวนครัง้ท่ีประชุม 

เม.ย. 59 – มี.ค.60 เม.ย. 60 – มี.ค.61 
1.  นายวชัรา         ตนัตรยิานนท ์ 12/12 12/12 
2.  นายชยัวฒัน์     อศัวนิทรางกรู 10/12 11/12 
3.  นายช านาญ      วทิรูปกรณ์ 11/12 9/12 
4.  นายเอกวฒัน์    วทิรูปกรณ์ 6/12 11/12 

 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการทัง้หมดจ านวน 5 ท่าน โดยในจ านวนนี้
ประกอบดว้ยกรรมการอสิระ จ านวน 3 ท่าน มวีาระด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี ทัง้นี้ เมื่อครบวาระการด ารงต าแหน่งดงักล่าว 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนและกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนที่พน้จากต าแหน่งตามวาระอาจ
ไดร้บัการแต่งตัง้ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งไดอ้กีวาระในการประชุมคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ประกอบดว้ยกรรมการ  ตามรายชื่อดงัต่อไปนี้ 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
1. นายชยัวฒัน์      อศัวนิทรางกรู ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
2. นายธนะชยั       สนัตชิยักลู กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
3.  นายพนัธุช์ยั      วฒันชยั กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
4.  นายธรีะวฒัน์     วทิรูปกรณ์ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
5.  นายเฉลยีว        วทิรูปกรณ์ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

              หมำยเหตุ : นำยจรนิทร ์ วำรนิทรำพร   เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

ในปี 60/61 บรษิทัไดจ้ดัประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จ านวนทัง้หมด 4 ครัง้  ซึง่การเขา้ร่วมประชมุของ
กรรมการแต่ละท่าน ดงันี้ 

รายช่ือ 
จ านวนครัง้ท่ีเข้าประชมุ / จ านวนครัง้ท่ีประชุม 

เม.ย. 59 – มี.ค.60 เม.ย. 60 – มี.ค.61 

1. นายชยัวฒัน์         อศัวนิทรางกรู 3/3 4/4 
2. นายธนะชยั          สนัตชิยักลู 3/3 4/4 
3. นายพนัธช์ยั         วฒันชยั 3/3 4/4 
4. นายธรีะวฒัน์        วทิรูปกรณ์ 3/3 3/4 
5. นายเฉลยีว           วทิรูปกรณ์ 3/3 4/4 
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            บรษิทัมผีูบ้รหิาร 4 รายแรกตามค านิยามของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน จ านวน 9 คน ดงันี้ 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
1. นายภวฒัน์             วทิรูปกรณ์ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร / กรรมการผูจ้ดัการอพีจี ีอนิโนเวชัน่ 
2. นายธรีะวฒัน์         วทิรูปกรณ์ รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร / กรรมการผูจ้ดัการอสีเทริน์ โพลแีพค 

3. นายช านาญ          วทิรูปกรณ์ รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร / กรรมการผูจ้ดัการแอรโ์รเฟลกซ ์

4. นายเฉลยีว            วทิรูปกรณ์ รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร สายพฒันาธุรกจิและการลงทุน 

5. นายเอกวฒัน์         วทิรูปกรณ์ รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร / กรรมการผูจ้ดัการแอรโ์รคลาส 

6. นายธนาวฒัน์    วทิรูปกรณ์ รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร / กรรมการผูจ้ดัการแอรโ์รเฟลกซ ์โพลเีมอร ์
เทคโนโลย ี(เซยีงไฮ)้ 

7. นางสาวมะลวิรรณ   กติตวิริยิะการ รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร สายเทคโนโลยสีารสนเทศ 
8. นายจรนิทร ์ วารนิทราพร รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร (รกัษาการ) สายทรพัยากรบุคคลและธุรการ  
9. นางสาวรุ่งระว ี วทิรูปกรณ์ รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร (รกัษาการ) สายบญัชแีละการเงนิ 
 
ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

1. ควบคุมดแูลการด าเนินกจิการ การบรหิารงาน และ/หรอืการปฏบิตังิานประจ าตามปกตธิุรกจิเพื่อประโยชน์ของบรษิทั ให้
เป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบับรษิทั ตลอดจนระเบยีบ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณทีก่ าหนดโดยทีป่ระชุม
คณะกรรมการ และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้  
 

2. ด าเนินการ หรอืบรหิารงานใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรหิาร และ/
หรอืคณะกรรมการบรษิทั 
 

3. จดัท า และน าเสนอนโยบาย แผนการด าเนินธุรกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณ การลงทุน รวมถึงโครงสร้างการ
บรหิารงานของบรษิทั เพื่อน าเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรหิาร 
 

4. ก ากบัดูแลการด าเนินงานหรอืการปฏบิตังิานของบรษิทัใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณทีไ่ดร้บัอนุมตัิ
จากคณะกรรมการของบรษิัท รวมถึงการตรวจสอบและประเมนิผลการด าเนินงานของบรษิทัใหเ้ป็นไปตามนโยบายที่
ก าหนด และมีหน้าที่รายงานผลการด าเนินงาน การบริหารจัดการ รวมถึงความคืบหน้าในการด าเนินงานต่อคณะ
กรรมการบรหิาร และ/หรอืคณะกรรมการบรษิทั 
 

5. มอี านาจพจิารณาอนุมตักิารใชจ้่ายทางการเงนิในการด าเนินการตามธุรกจิปกติของบรษิทั เช่น การลงทุนในหลกัทรพัย์
ใดๆ การซือ้ทรพัยส์นิ หรอืเพื่อการด าเนินงานต่างๆ โดยวงเงนิส าหรบัแต่ละรายการเป็นไปตามทีก่ าหนดไวใ้นตาราง
อ านาจอนุมตัทิีผ่่านการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัแลว้ 
 

6. ก าหนดโครงสรา้งองคก์ร รวมถงึการแต่งตัง้ การว่าจา้ง การโยกยา้ย การก าหนดเงนิค่าจา้ง ค่าตอบแทน โบนัสและการ
เลกิจา้งพนกังานตัง้แต่ระดบัรองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
 

8.2 คณะผู้บริหาร 
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7. ออกค าสัง่ ระเบยีบ ประกาศ และบนัทกึต่างๆ เพื่อใหก้ารด าเนินงานของบรษิทัเป็นไปตามนโยบาย และเพื่อผลประโยชน์
ของบรษิทั รวมถงึเพื่อรกัษาระเบยีบวนิยัภายในองคก์ร 
 

8. มอี านาจแต่งตัง้คณะท างานชุดต่างๆ เพื่อประโยชน์และประสทิธภิาพการจดัการทีด่แีละโปร่งใส และมอี านาจในการมอบ
อ านาจใหบุ้คคลอื่นใดหนึ่งคนหรอืหลายคนปฏบิตักิารอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของกรรมการผูจ้ดัการ 
หรอือาจมอบอ านาจเพื่อใหบุ้คคลดงักล่าว มอี านาจตามทีก่รรมการผูจ้ดัการเหน็สมควร และภายในระยะเวลาทีเ่หน็สมควร 
ซึง่กรรมการผูจ้ดัการอาจยกเลกิ เพกิถอน เปลีย่นแปลง หรอืแกไ้ข บุคคลทีไ่ดร้บัมอบอ านาจ หรอืการมอบอ านาจนัน้ ๆ 
ไดต้ามทีเ่หน็สมควร 

 

9. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 
 

ทัง้นี้ การมอบหมายอ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารนัน้ จะไม่มลีกัษณะเป็นการมอบอ านาจ หรอื
มอบอ านาจช่วงทีท่ าใหผู้ร้บัมอบอ านาจจากประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารสามารถอนุมตัริายการทีต่นหรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ 
(ตามนิยามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ/หรอื ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง
ก าหนด) มีส่วนได้เสยี หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกบับริษัท หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่มีอ านาจอนุมัติการด าเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการและ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ (แลว้แต่กรณี) เพื่ออนุมตัต่ิอไป ยกเวน้เป็นการอนุมตัริายการทีเ่ป็นไปตามธุรกจิปกติ
และเงื่อนไขการค้าปกตซิึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ/หรอื ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
และ/หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด 

ส าหรบัขอบเขตอ านาจอนุมตัิวงเงนิ คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารสามารถอนุมตัิวงเงินในการ
ด าเนินธุรกจิไวร้ะดบัหนึ่งเพื่อความคล่องตวัในการด าเนินธุรกจิ 

รายละเอียดกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทัย่อย 

บริษทั รายช่ือกรรมการ รายช่ือผู้บริหาร ต าแหน่งผูบ้ริหาร 

แอรโ์รเฟลกซ ์ 1. นายภวฒัน์ วทิรูปกรณ์ 1. นายช านาญ วทิรูปกรณ์ กรรมการผูจ้ดัการ 
 2. นายธรีะวฒัน์ วทิรูปกรณ์ 2. นายธนาวฒัน์ วทิรูปกรณ์ รองกรรมการผูจ้ดัการ/ 

ผอ.อาวุโสฝ่ายปฏบิตักิารทัว่ไป (รกัษาการ) 
 3. นายช านาญ วทิรูปกรณ์ 3. นางสาวเนาวรตัน์ วทิรูปกรณ์ ผอ.อาวุโสฝ่ายขายและการตลาดในประเทศ 
 4. นายเฉลยีว วทิรูปกรณ์ 4. นางปิยณ ีวทิรูปกรณ์ ผอ.อาวุโสฝ่ายขายและการตลาดต่างประเทศ 
 5. นายเอกวฒัน์ วทิรูปกรณ์ 5. นายอนนัท ์โรจนเมธนิทร ์ ผอ.ฝ่ายความปลอดภยัและสิง่แวดลอ้ม/ 

ผอ.ฝ่ายบรหิารทัว่ไป 
 6. นายธนาวฒัน์ วทิรูปกรณ์ 6. นางสาวนงคเ์ยาว ์ศริวิงษ์ ผอ.ฝ่ายเทคนิคผลติภณัฑย์าง 
  7. นางสาวชมพนุูท คงเสถยีร ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 

แอรโ์รคลาส 1. นายภวฒัน์ วทิรูปกรณ์ 1. นายเอกวฒัน์ วทิรูปกรณ์ กรรมการผูจ้ดัการ 
 2. นายธรีะวฒัน์ วทิรูปกรณ์ 2. นางสุภาวด ีวทิรูปกรณ์ รองกรรมการผูจ้ดัการอาวุโส / รองกรรมการ

ผูจ้ดัการฝ่ายกลยุทธแ์ละการขายในประเทศ 
 3. นายช านาญ วทิรูปกรณ์ 3. นายวริะ ลาภจตุภร รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด 
 4. นายเฉลยีว วทิรูปกรณ์ 4. นางสาวมะลวิรรณ กติตวิริยิะการ รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายการผลติ 
 5. นายเอกวฒัน์ วทิรูปกรณ์ 5. Mr. Brian William Rogers รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายการขายต่างประเทศ 
  6. นางรตัตยิา สวุรรณกจิกร รองผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 
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บริษทั รายช่ือกรรมการ รายช่ือผู้บริหาร ต าแหน่งผูบ้ริหาร 

อสีเทริน์ โพลี
แพค 

1. นายภวฒัน์ วทิรูปกรณ์ 1. นายธรีะวฒัน์ วทิรูปกรณ์ กรรมการผูจ้ดัการ/ผอ.ฝ่ายบรหิารทัว่ไป 
2. นายธรีะวฒัน์ วทิรูปกรณ์ 2. นายธนาวฒัน์ วทิรูปกรณ์ รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายขาย 
3. นายช านาญ วทิรูปกรณ์ 3. นายรกัไทย บุญม ี รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายการผลติ 
4. นายเฉลยีว วทิรูปกรณ์ 4. นางนิศานาถ คงเสถยีร ผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 
5. นายเอกวฒัน์ วทิรูปกรณ์   

แอรโ์รเฟลกซ์โพลี
เมอร ์เทคโนโลย ี
(เซยีงไฮ)้ 

1.  นายภวฒัน์ วทิรูปกรณ์ 1. นายธนาวฒัน์ วทิรูปกรณ์ กรรมการผูจ้ดัการ/ผูอ้ านวยการฝ่ายขายและ
การตลาด/ผูอ้ านวยการโรงงาน 

2.  นายช านาญ วทิรูปกรณ์ 2. Mr. Yao Huizhong ผูอ้ านวยการฝ่ายทรพัยากรบุคคลและธุรการ 
3.  นายเอกวฒัน์ วทิรูปกรณ์ 3. Ms. Huang Xiuling ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ (รกัษาการ) 
4.  นายธนาวฒัน์ วทิรูปกรณ์   
5.  Mr. Sun Bo   

อพีจี ีอนิโนเวชนั 1. นายภวฒัน์ วทิรูปกรณ์ 1. นายภวฒัน์ วทิรูปกรณ์ กรรมการผูจ้ดัการ 
เซน็เตอร ์ 2. นายธรีะวฒัน์ วทิรูปกรณ์ 2. นายช านาญ วทิรูปกรณ์ รองกรรมการผูจ้ดัการ 

 3. นายช านาญ วทิรูปกรณ์ 3. นายเอกวฒัน์ วทิรูปกรณ์ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 
 4. นายเฉลยีว วทิรูปกรณ์ 4. นางรตัตยิา สวุรรณกจิกร รองผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 

 5.นายเอกวฒัน์ วทิรูปกรณ์ 5. นางสาวพชัรยีา สุรยิะไชย ผูช้่วยผูอ้ านวยการฝ่ายวจิยัและพฒันา 

 
8.3  เลขานุการบริษทั 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องเลขานุการบรษิทั 

1.   ดแูลและใหค้ าแนะน าแก่กรรมการและผูบ้รหิารเกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมาย ขอ้ก าหนด กฎระเบยีบ และขอ้บงัคบั
ของบรษิทั และตดิตามดแูลใหม้กีารปฏบิตัอิย่างถูกตอ้งและสม ่าเสมอ  

2.   รบัผดิชอบในการจดัประชุมคณะกรรมการบรษิทัและการประชุมผูถ้อืหุน้ รวมทัง้ดูแลประสานงานใหม้กีารปฏบิตัติาม
มตขิองทีป่ระชุมดงักล่าว 

3.   ดูแลให้การเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รบัผดิชอบเป็นไปตามระเบยีบและขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ รวมถงึกฎหมายที่
เกีย่วขอ้ง 

4.   จดัท าและเกบ็รกัษาเอกสารดงัต่อไปนี้  
 

(ก) ทะเบยีนกรรมการ  
(ข) หนงัสอืนดัประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ  
(ค) หนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้และรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้  
(ง) รายงานประจ าปีของบรษิทั   
(จ) รายงานการมสีว่นไดเ้สยีของกรรมการและผูบ้รหิาร 

ทัง้นี้ส าหรบัประวตัขิองเลขานุการบรษิทั แสดงตามเอกสารแนบ 1 
 
 
 



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) สิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2561 

ส่วนที ่2  88 
 

โครงสรา้งการบริหารจดัการบริษทัยอ่ยท่ีประกอบธรุกิจหลกั 

ในการบรหิารจดัการบรษิทัย่อย บรษิทัไดส้ง่ตวัแทนไปด ารงต าแหน่งกรรมการและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารเพื่อก ากบัดแูลความ
เรยีบรอ้ยในการด าเนินงาน ส าหรบัในการบรหิารในต าแหน่งอืน่ซึง่ต ่ากว่าประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารของ
บรษิทัย่อยดงักล่าวจะเป็นผูม้สีทิธใินการแต่งตัง้เพื่อความคล่องตวัในการบรหิารงานต่อไป 
ทัง้นี้เพื่อใหก้ารก ากบัดแูลบรษิทัย่อยไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ บรษิทัจงึไดก้ าหนดหมวดการก ากบัดแูลเพิม่เตมิในขอ้บงัคบัของ
บรษิทัย่อย และ/หรอื กฏระเบยีบของบรษิทัย่อย ใหค้ณะกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัย่อย ตอ้งด าเนินตามแนวทางทีบ่รษิทั
ก าหนด เพื่อใหเ้ป็นตามแนวปฏบิตัขิองส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
8. 4  ค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดย่อย และ ผู้บริหาร 

     อตัราค่าตอบแทนกรรมการ 

    ค่าตอบแทนทีบ่รษิทัจ่ายใหแ้ก่กรรมการบรษิทัและกรรมการชุดย่อย มรีายละเอยีดดงัตารางต่อไปนี้ 
     อตัราค่าตอบแทนกรรมการบริษทั 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทนรายปี ค่าเบี้ยประชมุ (บาท/ครัง้) 
1. ประธานกรรมการบรษิทั 384,000 27,000 
2. กรรมการบรษิทัและเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ 324,000 22,000 
3. กรรมการบรษิทัและเป็นประธานกรรมการบรหิาร 324,000 22,000 
4. กรรมการ 264,000 22,000 

อตัราค่าตอบแทนกรรมการชดุย่อยของบริษทั 

อตัราค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ  
ต าแหน่ง ค่าเบี้ยประชมุ  (บาท/ครัง้) 

1. ประธานกรรมการตรวจสอบ 17,000 
2. กรรมการตรวจสอบ 12,000 

อตัราค่าตอบแทนกรรมการบริหารความเสีย่ง 
ต าแหน่ง ค่าเบี้ยประชมุ (บาท/ครัง้) 

1. ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 17,000 
2. กรรมการบรหิารความเสีย่ง 12,000 

อตัราค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
ต าแหน่ง ค่าเบี้ยประชมุ (บาท/ครัง้) 

1. ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 17,000 
2. กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 12,000 
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ค่าตอบแทนกรรมการบริษทัและกรรมการชุดยอ่ย 

ส าหรบัรอบปีบญัช ี 1 เมษายน 2560 – 31 มนีาคม 2561 บรษิทัไดจ้่ายค่าตอบแทนกรรมการ รวม 7,165,000 บาท ซึง่
เป็นไปตามทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ในปีทีผ่่านมา โดยมรีายละเอยีด ดงันี้  

                                    หน่วย : บาท 
ล าดบั ช่ือ – นามสกลุ ต าแหน่ง ค่าตอบแทน 

(บาท/ปี) 
ค่าเบีย้
ประชมุ 
(บาท/ปี) 

บ าเหน็จ
กรรมการ 
(บาท/ปี) 

รวม 
(บาท/ปี) 

1 นายวชัรา     ตนัตรยิานนท ์ ประธานกรรมการ/ 
กรรมการอสิระ 

376,000 356,000 360,000 1,092,000 

2 นายชยัวฒัน์      อศัวนิทรางกรู ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ/กรรมการอสิระ 

316,000 435,000 300,000 1,051,000 

3 นายธนะชยั       สนัตชิยักลู กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอสิระ 

256,000 256,000 240,000 752,000 

4 นายพนัธุช์ยั      วฒันชยั กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอสิระ 

256,000 224,000 240,000 720,000 

5 นายภวฒัน์     วทิรูปกรณ์ รองประธานกรรมการ/
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร/
กรรมการ 

316,000 130,000 360,000 806,000 

6 นายธรีะวฒัน์     วทิรูปกรณ์ กรรมการ 256,000 120,000 240,000 616,000 

7 นายช านาญ       วทิรูปกรณ์  กรรมการ 256,000 210,000 240,000 706,000 

8 นายเฉลยีว        วทิรูปกรณ์ กรรมการ 256,000 176,000 240,000 672,000 

9 นายเอกวฒัน์      วทิรูปกรณ์ กรรมการ 256,000 254,000 240,000 750,000 

รวม 2,544,000 2,161,000 2,460,000 7,165,000 

ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร 

ผู้บริหารบริษัทและบริษัทย่อย ได้รับค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนอื่นๆ เช่น เงินประกันสงัคม 
เงนิกองทุนส ารองเลีย้งชพี ค่าต าแหน่ง ค่าพาหนะเหมาจ่าย เป็นตน้ ทัง้นี้การใหโ้บนสัแก่ผูบ้รหิารของบรษิทั จะพจิารณาจาก
การด าเนินงาน และผลงานของผูบ้รหิารแต่ละคน  

โดยในเดอืนเมษายน 2560 – มนีาคม 2561 บรษิทัและบรษิทัย่อยจ่ายค่าตอบแทนใหผู้บ้รหิาร จ านวน 119.48 ลา้นบาท  
 
 
 
 
 
 



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) สิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2561 

ส่วนที ่2  90 
 

8.5  บคุลากร 

จ านวนบุคลากรในกลุม่ธรุกิจต่างๆ ทัว่โลก 

กลุ่มธรุกิจ จ านวนพนักงาน(คน) 

บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 69 

กลุ่มธุรกจิฉนวนยางกนัความรอ้น/เยน็ 843 

กลุ่มธุรกจิอุปกรณ์ชิน้สว่นและตกแต่งรถยนต ์ 1,161 

ธุรกจิบรรจุภณัฑพ์ลาสตกิ 892 

กลุ่มธุรกจิอื่นๆ 44 

รวมทัง้หมด 3,009 

การพฒันาบุคลากร 

บรษิทัได้แต่งตัง้ทีป่รกึษาชัน้น าในไทยด้านการพฒันาผูน้ าและบุคลากร ตัง้แต่ปี 2559 - 2561 เพื่อเขา้ร่วมวางแผนและให้
ค าปรกึษาเกีย่วกบัการพฒันาบุคคลากรในระดบัต่างๆ ของกลุ่มบรษิทั เพื่อใหพ้นักงานในระดบัต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ระดบั
จดัการและผูบ้รหิารขององคก์รไดเ้ขา้ใจเป้าหมาย ทศิทางการด าเนินธุรกจิ ตลอดจน พฤตกิรรมและความคาดหวงัของบรษิทัที่
ต้องการใหผู้น้ าขององคก์รเริม่เป็นแบบอย่างในการแสดงออกถงึบทบาทหน้าทีข่องตนเองใหส้อดคล้อง สนับสนุนตามนโยบาย 
ทศิทาง และแผนปฏบิตักิารต่างๆ  

ทัง้นี้ ตัง้แต่ปี 2560 ทมีงานพฒันาบุคลากรขององคก์รไดค้ดัเลอืกบุคลากรเป้าหมายระดบัจดัการ วเิคราะห ์ และก าหนดความ
ตอ้งการในการพฒันา  ตลอดจนออกแบบหลกัสตูร กระบวนการ วธิกีารร่วมกบัทมีทีป่รกึษา ในการด าเนินการร่วมกนัอย่างทัว่ถงึ
ทุกหน่วยธุรกจิ (Business Units) ของกลุ่มบรษิทั (Across Business Units)  ในโครงการพฒันาภาวะผูน้ า (EPG Leadership 
Development Program) รุ่นที ่ 1 ใหก้บัพนกังานระดบัจดัการทีผ่่านการคดัสรรตามกระบวนการ และเกณฑก์ลางทีก่ าหนด เช่น
ผลการปฏบิตังิานยอ้นหลงั  และการประเมนิศกัยภาพดา้นผูน้ า  โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อสรา้งและพฒันาภาวะผูน้ าของกลุ่มบรษิทั
ใหม้อีงคค์วามรูค้วามสามารถ และพฤตกิรรมความเป็นผูน้ าตามกรอบพฤตกิรรมทีผ่่านการวเิคราะหอ์งคก์รและความจ าเป็นระดบั
องคก์รมาแลว้  อนัจะสง่ผลต่อวุฒภิาวะการเป็นผูน้ า ตลอดจนความฉลาดทางอารมณ์ และศกัยภาพในการรว่มกนัน าพาองคก์ร
บรรลุตามทศิทางการด าเนินธุรกจิ 3 ดา้นทีว่างไวค้อื  Global Player  Leader in Innovation   และ  Sustainable Profit and 
Growth ต่อไป ตลอดจนยงัเป็นการสง่เสรมิบรรยากาศของการพฒันา แลกเปลีย่นร่วมกนัทัง้เครอืฯ (Collaboration among 
Business Units) 

นอกจากนี้   ฝ่ายทรพัยากรบุคคลกลางยงัไดร้่วมมอืกบั ฝ่ายทรพัยากรบุคคลของแต่ละบรษิทั ด าเนินการจดัท าหลกัสตูรส าหรบัผู้
ทีไ่ดร้บัการเลื่อนต าแหน่งในระดบัจดัการและระดบัหวัหน้าแผนก  เพื่อสอดคลอ้งรองรบัไปตามทศิทางการด าเนินธุรกจิ ตลอดจน
สรา้งผูน้ าภายใตก้รอบพฤตกิรรมเดยีวกนัทีอ่งคก์รมุ่งหวงัใหม้ขีึน้ในกลุ่มผูน้ าองคก์รทัง้เครอืฯ   พรอ้มกนัน้ีไดเ้ตรยีมการขยายผล
การพฒันาสูร่ะดบัต่างๆ เพื่อใหม้ัน่ใจว่าพนกังานทุกระดบัจะมคีวามรู ้ ความเขา้ใจในพฤตกิรรมหลกั (Core Competency) ที่
องคก์รมุ่งหวงัใหเ้กดิขึน้ในล าดบัต่อไป 

ทัง้นี้ ในปี 60/61 มพีนกังานในทกุระดบัเขา้ร่วมอบรมรวม 87.0% ของเป้าหมายจ านวนชัว่โมงอบรมทัง้หมด 
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ค่าตอบแทนพนักงานและสวสัดิการต่างๆ 

ค่าตอบแทนพนักงาน 

ในรอบปีบญัช ี3 ปียอ้นหลงั (ปี 2559 – 2561) บรษิทัและบรษิทัย่อย มคี่าตอบแทนรวมของพนกังาน รวมถงึผูบ้รหิาร ในรปูแบบ
เงนิเดอืนและโบนสั ค่าคอมมชิชัน่, ค่าตอบแทนอื่น, กองทุนส ารองเลีย้งชพี  จ านวน 1,384.7 ลา้นบาท, 1,555.0 ลา้นบาท และ 
1,662.64 ลา้นบาทตามล าดบั 

การบริหารสวสัดิการ 

บรษิทัไดก้ าหนดนโยบายการบรหิารสวสัดกิารพนกังานและวธิปีฏบิตัอิย่างชดัเจน โดยมกีารเปิดเผยไวใ้นระเบยีบและแนวปฏบิตัิ
ของฝ่ายทรพัยากรบคุลากรและธุรการ โดยสวสัดกิารและสทิธปิระโยชน์ตามต าแหน่งงาน เช่น ค่าน ้ามนั ค่าพาหนะ ค่าโทรศพัท ์
และอื่นๆ สวสัดกิารเกีย่วกบัการปฏบิตังิาน เช่น เบีย้เลีย้ง คา่ใชจ้่ายในการเดนิทาง/ทีพ่กั เครื่องแบบพนกังาน สวสัดกิารดา้น
สขุภาพ เช่น การใหค้่ารกัษาพยาบาล การตรวจสขุภาพประจ าปี ชมรมกฬีา และสวสัดกิารเพือ่ช่วยเหลอืพนกังานในกรณีต่างๆ 
เช่น การประกนัอุบตัเิหตุ เงนิกูย้มื รวมถงึจดัใหม้กีารดแูลพนกังานในระยาว โดยจดัตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชพี เป็นตน้ 

กองทุนส ารองเลีย้งชพี 

บรษิัทได้จดัตัง้กองทุนส ารองเลี้ยงชพี ตัง้แต่ปี 2547 โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อส่งเสรมิการออมของพนักงานในระยะยาว สร้าง
หลกัประกนัใหก้บัพนกังานและครอบครวั ในกรณีทีอ่อกจากงาน เกษยีณอายุ หรอืเสยีชวีติ นอกจากนี้ กองทุนส ารองเลีย้งชพี ยงั
เป็นแรงจงูใจ ท าใหพ้นกังานท างานกบับรษิทัเป็นระยะเวลานาน ก่อใหเ้กดิความสมัพนัธท์ีด่รีะหวา่งนายจา้งและลกูจา้ง ซึง่ช่วยให้
ประสทิธภิาพในการท างานดขีึน้ 
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9.  การก ากบัดแูลกิจการ 

 
9.1  นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 

บรษิทัไดต้ระหนกัถงึการด าเนินธุรกจิดว้ยความรบัผดิชอบและเป็นธรรม จงึเลง็เหน็ถงึความส าคญัของการก ากบัดแูลกจิการและ
บรหิารจดัการทีด่ ีทีจ่ะช่วยเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนั และประสทิธภิาพในการจดัการ โดยมุง่เน้นการสง่เสรมิการเตบิโต
อย่างยัง่ยนื ซึง่จะน าไปสูก่ารสรา้งมลูค่าเพิม่ในระยะยาวใหแ้ก่บรษิทั ผูถ้อืหุน้ และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทุกฝ่าย ทัง้นี้การก ากบัดูแล
กจิการท าใหก้ารด าเนินงานของบรษิทัมคีวามโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้ โดยบรษิทัไดก้ าหนดนโยบายดา้นการก ากบัดแูล
กจิการทีด่ ี ซึง่น าแนวทางการก ากบัดแูลกจิการทีด่สี าหรบับรษิทัจดทะเบยีน (Good Corporate Governance) ปี 2549 ตามที่
ก าหนดโดยตลาดหลกัทรพัยฯ์ เพื่อใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานยดึถอืเป็นแนวทางในการปฏบิตังิาน  

หมวดท่ี 1 : สิทธิของผูถื้อหุ้น  

บรษิทัใหค้วามส าคญัต่อสทิธขิองผูถ้อืหุน้โดยไม่กระท าการใดๆอนัเป็นการละเมดิหรอืลดิรอนสทิธขิองผูถ้อืหุน้ คณะกรรมการ
บรษิทัจงึไดก้ าหนดนโยบายเพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัขอ้มลูของบรษิทัอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น เพยีงพอ ทนัเวลา และเท่าเทยีมกนั เพื่อ
ประกอบการตดัสนิใจในทุกๆ เรือ่ง ดงันี้ 

1) บรษิทัจะจดัสง่หนงัสอืนดัประชมุพรอ้มทัง้ขอ้มลูประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ใหเ้พยีงพอ โดยระบวุตัถุประสงค์
และเหตุผล ตลอดจนความเหน็ของคณะกรรมการในทุกวาระ โดยจะจดัสง่เป็นการล่วงหน้าก่อนวนัประชมุผูถ้อืหุน้ตาม
ระยะเวลาทีก่ฎหมาย ประกาศ หรอืระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดศ้กึษาขอ้มลูอย่างครบถว้น
ล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ 

2) ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้ บรษิทัเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการ
อสิระหรอืบุคคลใดๆ เขา้รว่มประชุมแทนตนได ้ โดยใชห้นงัสอืมอบฉนัทะทีบ่รษิทัไดจ้ดัสง่ไปพรอ้มกบัหนงัสอืเชญิ
ประชุม 

3) บรษิทัจะอ านวยความสะดวกแกผู่ถ้อืหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทยีมกนัในการเขา้ร่วมประชมุทัง้ในเรื่องสถานทีแ่ละเวลาที่
เหมาะสม 

4) ในการประชมุผูถ้อืหุน้ บรษิทัจะด าเนินการประชมุตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิทั โดยพจิารณาและลงคะแนน
เรยีงตามวาระทีก่ าหนด จะไม่เปลีย่นแปลงขอ้มลูส าคญั หรอืเพิม่วาระการประชมุในการประชมุโดยไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้
ทราบล่วงหน้าหรอืโดยไมจ่ าเป็น และเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้มสีทิธเิท่าเทยีมกนัในการตรวจสอบการด าเนินงานของ
บรษิทั สอบถาม แสดงความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะต่างๆ 

5) บรษิทัจะเพิม่ช่องทางในการรบัทราบขา่วสารของผูถ้อืหุน้ผ่านทาง website ของบรษิทั โดยเฉพาะหนงัสอืเชญิประชมุผู้
ถอืหุน้บรษิทัจะเผยแพร่ล่วงหน้าก่อนวนัประชุม  เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้สามารถ download ขอ้มลูระเบยีบวาระการประชุมได้
อย่างสะดวกและครบถว้น 

6) บรษิทัมนีโยบายใหก้รรมการและผูบ้รหิารทีเ่กีย่วขอ้งเขา้ร่วมประชุมเพื่อตอบขอ้ซกัถามจากผูถ้อืหุน้โดยพรอ้มเพรยีงกนั 
7) บรษิทัจะจดบนัทกึรายงานการประชุมใหค้รบถว้น ถูกตอ้ง รวดเรว็ โปรง่ใส และบนัทกึประเดน็ซกัถามและขอ้คดิเหน็ที่

ส าคญัไวใ้นรายงานการประชุมเพื่อใหผู้ถ้อืหุน้สามารถตรวจสอบได ้ นอกจากนี้ บรษิทัจะน ารายงานการประชมุผูถ้อืหุน้
เผยแพรใ่น website ของบรษิทัเพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ไดพ้จิารณา รวมถงึจะน าสง่รายการประชุมดงักล่าวไปยงัตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งภายในเวลาทีก่ าหนด  นอกจากนี้บรษิทัจะจดัใหม้กีารบนัทกึวดีทีศัน์ภาพ
การประชุมเพื่อเกบ็ไวอ้า้งองิดว้ย 
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8) บรษิทัจะเพิม่ความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ในการไดร้บัเงนิปันผลโดยการโอนเงนิเขา้บญัชธีนาคาร(ถา้มกีารจ่ายเงนิปันผล)   
เพื่ออ านวยความสะดวกใหผู้ถ้อืหุน้ใหไ้ดร้บัเงนิปันผลตรงเวลา  ป้องกนัปัญหาเรื่องเชค็ช ารุด  สญูหาย หรอืสง่ถงึผูถ้อื
หุน้ล่าชา้ 

โดยในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 59/60 บรษิทัไดด้ าเนินการในเรื่องสทิธขิองผูถ้อืหุน้ ดงันี้ 

1)  จดัสง่หนงัสอืนดัประชมุพรอ้มทัง้ขอ้มลูประกอบการประชมุใหผู้ถ้อืหุน้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมตามระยะเวลาที่
กฎหมาย ประกาศ หรอืระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดศ้กึษาขอ้มลูอย่างครบถว้นก่อนวนั
ประชุม  

2) ผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง สามารถมอบฉนัทะใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ่ง หรอืจดัใหม้กีรรมการอสิระ
อย่างน้อย 1 คน เป็นผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและลงมตแิทนผูถ้ือหุน้ และแจง้รายชื่อกรรมการอสิระดงักล่าวไวใ้น
หนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้ 

3) บรษิทัไดจ้ดัประชมุผูถ้อืหุน้ประจ าปี 59/60 ในวนัที ่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 9:00 น. ณ หอ้งคอนเวนชัน่ ฮอลล ์
โรงแรม ดแิอมบาสซาเดอร ์กรุงเทพฯ เลขที ่171 ถนนสขุมุวทิ ซอย 11 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ ซึง่
ตัง้อยู่ในแหล่งชมุชนและสะดวกในการเดนิทางมาประชมุ เน่ืองจากอยู่ใกล ้ถ.สขุมุวทิ และรถไฟฟ้าสถานนีานา 

4) ด าเนินการประชุมตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัของบรษิทั การน าเสนอวาระต่างๆ ต่อผูถ้อืหุน้รบัทราบและพจิารณา
อนุมตัแิลว้ บรษิทัไดแ้จง้จ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชมุ  วธิกีาร ด าเนินการประชุมและขัน้ตอนการลงคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้
แต่ละวาระ รวมทัง้จดัใหม้ผีูต้รวจนบัคะแนนทีเ่ป็นอสิระที่ ไม่มสีว่นไดเ้สยีกบับรษิทั และไดเ้ชญิตวัแทนผูถ้อืหุน้จ านวน 2 
ท่าน  ร่วมเป็นสกัขพียานในการตรวจนบัคะแนนในทีป่ระชมุ 

5) บรษิทัไดเ้ผยแพรห่นงัสอืเชญิประชุมและขอ้มลูระเบยีบวาระการประชุมในเวป็ไซดข์องบรษิทั www.epg.co.th ล่วงหน้า   
       ก่อนวนัประชมุ เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้สามารถ download ขอ้มลูระเบยีบวาระการประชุมไดอ้ย่างสะดวกและครบถว้น 
6) กรรมการบรษิทัทุกคนเขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 
7) บรษิทัมกีารบนัทกึรายงานการประชุมอย่างครบถว้น และไดจ้ดัท ารายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 59/60 แลว้

เสรจ็ภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชุม โดยสง่ใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย กระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาที่
กฎหมายก าหนด และเผยแพรใ่นเวบ็ไซตข์องบรษิทั 

บรษิทัใหค้วามส าคญักบัสทิธขิองผูถ้อืหุน้และไดป้ฎบิตัติามนโยบายการก ากบัดแูลกจิการอย่างเคร่งครดั และเอาใจใสทุ่กขัน้ตอน
การด าเนินงาน รวมถงึอ านวยความสะดวกใหก้บัผูถ้อืหุน้จงึท าใหบ้รษิทัไดร้บัการประเมนิ AGM Checklist ระดบัดเียีย่ม 
 
หมวดท่ี 2 : การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั  

บรษิทัไดก้ าหนดใหม้กีารปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทยีมกนั ดงันัน้ คณะกรรมการบรษิทัจงึมนีโยบาย ดงันี้ 

นโยบำยกำรอ ำนวยควำมสะดวกและสง่เสรมิกำรเขำ้ร่วมประชมุผูถ้อืหุน้ 
1)  บรษิัทจะจดัส่งหนังสอืนัดประชุมพร้อมทัง้ขอ้มูลประกอบการประชุม ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมตาม

ระยะเวลาทีก่ฎหมาย ประกาศ หรอืระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดศ้กึษาขอ้มูลอย่างครบถ้วน
ก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ 

2)  บรษิทัจะเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ หรอืเสนอวาระการ
ประชุมเพิม่เตมิไดก้่อนการประชุมผูถ้อืหุน้ 



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) สิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2561 

ส่วนที ่2  94 
 

3)  บรษิทัจะเพิม่การอ านวยความสะดวกแก่ผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง โดยใหผู้ถ้อืหุน้สามารถมอบ
ฉนัทะใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ่ง หรอืจดัใหม้กีรรมการอสิระอย่างน้อย 1 คน เป็นผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชมุและลงมติ
แทนผูถ้อืหุน้ และแจง้รายชื่อกรรมการอสิระดงักล่าวไวใ้นหนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้  

4) บรษิทัจะปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทยีมกนัไม่ว่าจะเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูถ้อืหุน้สว่นน้อย ไม่ว่าจะเป็นผูถ้อื
หุน้ชาวไทยหรอืผูถ้อืหุน้ต่างชาต ิ

บรษิทัค านึงถงึการปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั โดยเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชมุและ
ชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการล่วงหน้าในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 60/61 ผูถ้อืหุน้สามารถใช้
สทิธิไ์ดต้ัง้แต่วนัที ่15 กุมภาพนัธ ์2561 – 31 มนีาคม 2561 บรษิทัไดแ้จง้ตลาดหลกัทรพัยฯ์ และลงประกาศบนเวบ็ไซตบ์รษิทั 
www.epg.co.th ภายใตห้มวดนกัลงทุนสมัพนัธ ์

หมวดท่ี 3 : บทบาทของผูมี้ส่วนได้เสีย 

บรษิทัตระหนกัและรบัรูถ้งึสทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่มไมว่่าจะเป็นผูม้สีว่นไดเ้สยีภายใน ไดแ้ก่ ผูถ้อืหุน้/ พนกังาน และผูม้สีว่น
ไดเ้สยีภายนอก ไดแ้ก่ ลกูคา้/ คู่คา้/ เจา้หนี้/ คู่แขง่ขนั/ ภาครฐั และหน่วยงานอื่นๆ รวมทัง้ชมุชนใกลเ้คยีงทีเ่กีย่วขอ้ง เนื่องจาก
บรษิทัไดร้บัการสนบัสนุนจากผูม้สีว่นไดเ้สยีต่างๆ ซึง่สรา้งความสามารถในการแขง่ขนัและสรา้งก าไรใหบ้รษิทั ซึง่ถอืว่าเป็นการ
สรา้งคุณค่าในระยะยาวใหก้บับรษิทั 

บรษิทัจงึไดก้ าหนดขอ้พงึปฏบิตัต่ิอผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่มโดยยดึถอืหลกัพืน้ฐานของความเป็นธรรมและความเท่าเทยีมกนั ตามที่
ก าหนดไวเ้ป็นนโยบายส าหรบัเรือ่งต่างๆ ใน “จรรยาบรรณธุรกจิ” (Business Code of Conduct)  เพื่อใหทุ้กคนในบรษิทัยดึถอื
เป็นแนวปฏบิตั ิ

โดยในปี 60/61 บรษิทัไดด้ าเนินการในเรื่องบทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยี ดงันี้ 

1. ผูถ้ือหุ้น  

บรษิทัระลกึอยู่เสมอว่าผูถ้อืหุน้ คอื เจา้ของกจิการ และบรษิทัมหีน้าที่สรา้งมลูค่าเพิม่ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ในระยะยาว จงึก าหนดให้
กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานด าเนินการตามแนวปฏบิตัใินจรรยาบรรณธุรกจิ 

กจิกรรมส าหรบัผูถ้อืหุน้สามญั 

บรษิทัไดจ้ดัใหผู้ถ้อืหุน้รายย่อยเขา้เยีย่มชมกจิการ เพื่อเปิดโอกาสใหเ้ยีย่มชมการด าเนินงาน รบัทราบขอ้มลูธุรกจิ และ พบปะกบั 
ผูบ้รหิาร โดยใหผู้ถ้อืหุน้ลงชื่อในบตัรเขา้เยีย่มชมกจิการในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 59/60 ของบรษิทั  จากนัน้ไดท้ าการ
สุม่คดัเลอืกผูม้สีทิธเิขา้ร่วมกจิกรรมโดยมนีายเฉลยีว วทิรูปกรณ์ รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และผูบ้รหิาร เป็นสกัขพียาน และได้
ประกาศรายชื่อผูม้สีทิธเิขา้ร่วมกจิกรรมในเวป็ไซดบ์รษิทั รวมถงึโทรศพัทแ์จง้สทิธเิพื่อยนืยนัการเขา้ร่วมเยีย่มชมกจิการ ซึง่จดัขึน้
ในวนัที ่27 กนัยายน 2560 ณ สวนอุตสาหกรรมไอ.พ.ีพ ีอ.นิคมพฒันา จ.ระยอง 
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2. พนักงาน 

บรษิทัตระหนกัว่าพนกังานเป็นปัจจยัแห่งความส าเรจ็ของการบรรลุเป้าหมายของบรษิทัทีม่คีุณค่ายิง่ จงึเป็นนโยบายของบรษิทัที่
จะใหก้ารปฏบิตัต่ิอพนกังานอย่างเป็นธรรมทัง้ในดา้นโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตัง้ โยกยา้ย ตลอดจนการพฒันาศกัยภาพ 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบาย 

รายละเอยีดเพิม่เตมิเปิดเผยในหมวดการจดัการและการก ากบัดแูลกจิการ ข้อ 8.5 บุคลากร 

3. ลูกค้า 

บรษิทัตระหนกัถงึความส าคญัของลกูคา้ โดยก าหนดนโยบายในการปฏบิตัต่ิอลกูคา้ ไดแ้ก่  
- มุ่งมัน่ผลติสนิคา้สนิคา้ทีม่คีุณภาพ การใหบ้รกิาร ภายใตค้วามพงึพอใจของลกูคา้ รวมทัง้การปรบัปรุงและพฒันาอย่างต่อเนื่อง 
- การรกัษาความลบัของลกูคา้  
- การใหข้อ้มลูทีถู่กตอ้ง เพยีงพอ ทนัต่อเหตุการณ์ และไม่โฆษณาเกนิความเป็นจรงิ  
- ใหค้ าแนะน าเกีย่วกบัวธิกีารใชส้นิคา้ของบรษิทัใหม้ปีระสทิธภิาพและเป็นประโยชน์กบัลกูคา้ 

ดงันัน้ เพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบาย บรษิทัไดใ้ชก้ลยุทธเ์พื่อสรา้งความสมัพนัธอ์นัดกีบักลุ่มลกูคา้โดยแบ่งตามลกัษณะธุรกจิและ
ประเภทลกูคา้ โดยน าความตอ้งการของลกูคา้มาวเิคราะหเ์พื่อพฒันาสนิคา้ไดต้รงตามความตอ้งการ สนิคา้ของกลุ่มบรษิทัไดร้บัการ
รบัรองมาตรฐานในระดบัสากล นอกจากนี้ จดัใหม้แีบบประเมนิผลความพงึพอใจของลกูคา้เพื่อน ามาใชใ้นการปรบัปรุงงานและการ
บรกิารใหด้ขีึน้  

4. คู่ค้า/ เจ้าหน้ี 

บรษิทัมนีโยบายใหพ้นกังานปฏบิตัต่ิอคู่คา้ และ/หรอื เจา้หนี้ทกุฝ่ายอย่างเป็นธรรม ซื่อสตัย ์ และไม่เอารดัเอาเปรยีบ คู่คา้ โดย
ค านึงถงึผลประโยชน์ของบรษิทั พืน้ฐานของการไดร้บัผลตอบแทนทีเ่ป็นธรรมทัง้สองฝ่าย หลกีเลีย่งสถานการณ์ทีก่่อใหเ้กดิความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ การเจรจาแกปั้ญหาตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความสมัพนัธท์างธุรกจิ และด าเนินการตามแนวปฏบิตั ิไดแ้ก ่

- ไม่เรยีก หรอืรบั หรอืจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ม่สจุรติในการคา้กบัคู่คา้ และ/หรอื เจา้หนี้ 
- ปฏบิตัติามเงื่อนไขต่างๆ ทีต่กลงกนัไวอ้ย่างเคร่งครดั กรณีทีไ่ม่สามารถปฏบิตัติามเงื่อนไขขอ้ใดได ้ ตอ้งรบีแจง้ใหเ้จา้หนี้ทราบ
ล่วงหน้า เพื่อร่วมกนัพจิารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหา 
- เปิดโอกาสในการท าธุรกจิใหก้บัทุกคู่คา้ และการพจิารณาคดัเลอืกคู่คา้ตัง้อยู่บนพืน้ฐานความเสมอภาค และเป็นธรรม เพื่อให้
มัน่ใจว่าผูส้ง่มอบทุกรายของบรษิทัมคีุณสมบตัคิรบถว้น 
- ใชส้นิคา้และบรกิารทีม่ลีขิสทิธ ิสทิธบิตัร และเครื่องหมายการคา้ถูกตอ้ง และไม่สนบัสนุนสนิคา้หรอืการกระท าที่เป็นการละเมดิ
ทรพัยส์นิทางป้ญญา 

5. คู่แข่งขนั 

บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะปฏบิตัต่ิอคูแ่ขง่ทางการคา้ ไดแ้ก่  
- ประพฤตปิฏบิตัภิายใตก้รอบกตกิาของการแขง่ขนัทีด่ ี
- ไม่แสวงหาขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัของคูแ่ขง่ทางการคา้ดว้ยวธิกีารทีไ่ม่สจุรติหรอืไม่เหมาะสม  
- ไม่ท าลายชื่อเสยีงของคูแ่ขง่ทางการคา้ดว้ยวธิกีารที่ไม่สจุรติ 
- ใหก้ารสนบัสนุนการร่วมมอืกบัคู่แขง่ขนัทางการคา้อย่างโปร่งใส ไม่มกีารปกปิดขอ้ตกลงทีไ่ม่ชอบดว้ยกฎหมายเพื่อประโยชน์ 
ของผูบ้รโิภค 

- ไม่ละเมดิและปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยทรพัยส์นิทางปัญญาอย่างเคร่งครดั 
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6. สงัคม/ ชมุชน และส่ิงแวดลอ้ม 

บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะด าเนินธุรกจิทีเ่ป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกจิ สงัคมและสิง่แวดลอ้ม ยดึมัน่การปฏบิตัตินเป็นพลเมอืงทีด่ ีปฏบิตั ิ
ตามกฎหมายและขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งอย่างครบถว้น พรอ้มทัง้มสีว่นร่วมในอนัทีจ่ะสง่เสรมิและยกระดบัคุณภาพชวีติของสงัคม 
และชุมชน รวมทัง้บรษิทัมนีโยบายทีใ่หก้ารสนบัสนุนกจิกรรมต่างๆ ของสงัคม ตามทีก่ าหนดใน “นโยบายความรบัผดิชอบต่อ
สงัคม และสิง่แวดลอ้ม” เพื่อใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกคนในบรษิทัยดึถอืเป็นแนวปฏบิตัเิดยีวกนั 
 
หมวดท่ี 4 : การเปิดเผยข้อมลูและความโปรง่ใส  

คณะกรรมการบรษิทัมนีโยบายทีจ่ะเปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศทางการเงนิและอื่นๆ ทีเ่กีย่วกบัธุรกจิและผลประกอบการของบรษิทั
ทีต่รงต่อความเป็นจรงิ ครบถว้น เพยีงพอ สม ่าเสมอ ทนัเวลา แสดงใหเ้หน็ถงึสถานภาพทางการเงนิและการประกอบการที่
แทจ้รงิของบรษิทัรวมทัง้อนาคตของธุรกจิของบรษิทั 

คณะกรรมการบรษิทัมุ่งมัน่ทีจ่ะดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งเกีย่วกบัการเปิดเผยข้อมลูและ
ความโปร่งใสอย่างเคร่งครดั บรษิทัจงึจดัใหม้กีารเผยแพร่ขอ้มลูในเวป็ไซดข์องบรษิทั สือ่เผยแพร่ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งอื่นๆ ไดร้บัทราบขอ้มลูของบรษิทัไดอ้ย่างทัว่ถงึ และจะท าการปรบัปรุงเปลีย่นแปลงใหส้อดคลอ้ง
กบัแนวทางทีต่ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ประกาศใชบ้งัคบั 
บรษิทัจดัใหม้หีน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธเ์พื่อท าหน้าทีต่ดิต่อสือ่สารกบันกัลงทุนหรอืผูถ้อืหุน้ รวมถงึนกัลงทุนสถาบนัและผูถ้อืหุน้
รายย่อย และจดัใหม้กีารประชมุเพื่อวเิคราะหผ์ลการด าเนินงานเป็นประจ า รวมทัง้เผยแพร่ขอ้มลูขององคก์ร ทัง้ขอ้มลูทางการเงนิ
และขอ้มลูทัว่ไปใหแ้ก่ ผูถ้อืหุน้/ นกัวเิคราะหห์ลกัทรพัย/์ บรษิทัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื และหน่วยงานรฐัทีเ่กีย่วขอ้ง ผ่านทาง
ช่องทางต่างๆ ไดแ้ก่ การรายงานต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์ และเวป็ไซดข์องบรษิทั นอกจากน้ี บรษิทัยงัใหค้วามส าคญัในการเปิดเผยขอ้มลูอย่างสม ่าเสมอเพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บั
ขา่วสารเป็นประจ า โดยผ่านช่องทางเวป็ไซดข์องบรษิทั โดยขอ้มลูจะถูกปรบัปรุงใหท้นัสมยัอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นวสิยัทศัน์/ พนัธกจิ/ 
งบการเงนิ/ ขา่วประชาสมัพนัธ/์ รายงานประจ าปี/ โครงสรา้งบรษิทัและผูบ้รหิาร/ โครงสรา้งการถอืหุน้และผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

นอกจากนี้ บรษิทัใหค้วามส าคญัต่อรายงานทางการเงนิ เพือ่แสดงถงึสถานะทางการเงนิและผลการประกอบการทีแ่ทจ้รงิของ
บรษิทั โดยอยู่บนพืน้ฐานของขอ้มลูทางบญัชทีีถู่กตอ้ง ครบถว้น และเพยีงพอตามมาตรฐานการบญัชซีึง่เป็นทีย่อมรบัโดยทัว่ไป 
บรษิทัเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบักรรมการแต่ละท่าน บทบาทและหน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุดย่อยของ
บรษิทั รวมทัง้ค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูในรายงานประจ าปีของบรษิทั (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการ
ขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) 

การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ 

เพื่อประโยชน์ในการตดิตามการมสีว่นไดเ้สยีของกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทั บรษิทัก าหนดใหก้ารรายงานการมสีว่นไดเ้สยีฯ 
ดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ พ.ศ. 2535 โดยก าหนดใหม้กีาร
ทบทวนรายงานการมสีว่นไดเ้สยีของกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทั หรอืของบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้งปีละ 1 ครัง้ โดยใหส้ง่
รายงานถงึเลขานุการบรษิทัภายใน 30 วนัหลงัจากสิน้ปีบญัชขีองบรษิทั และใหเ้ลขานุการบรษิทัจดัสง่ส าเนารายงานการมสีว่นได้
เสยีนัน้ ใหแ้ก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ตามมาตรา 89/16 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

โดยในปี 60/61 บรษิทัไดม้กีารด าเนินการในเรื่องการเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส ดงัต่อไปนี้ 
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 ช่องทางการเผยแพรข่อ้มูลสารสนเทศของบริษทั 
บรษิทัไดพ้ฒันาช่องทางในการสือ่สารขอ้มลู และเผยแพรข่า่วสารบรษิทัเพื่อประโยชน์ต่อผูม้สีว่นไดเ้สยี ประกอบดว้ย ผูถ้อืหุน้/ 
นกัลงทุนบุคคล/ นกัลงทุนสถาบนัในประเทศและต่างประเทศ/ นักวเิคราะห/์ หน่วยงานก ากบัดแูล และสือ่มวลชน เป็นตน้ โดยจดั
ใหม้ชี่องทางตดิต่อสือ่สาร ดงันี้ 

1. จดัใหม้ฝ่ีายนกัลงทุนสมัพนัธ ์เพือ่เป็นช่องทางตดิต่อโดยตรงกบันกัลงทุนในประเทศและต่างประเทศ 
2. จดัแถลงขา่วผลการด าเนินงานรายไตรมาส และแผนการด าเนินงานทีส่ าคญั 
3. แถลงผลการด าเนินงานประจ าไตรมาสใหแ้ก่นกัลงทุน และนกัวเิคราะห ์ 
4. จดักจิกรรมพบนกัลงทุนทัง้ในประเทศ และต่างประเทศ 
5. จดัโครงการเยีย่มชมกจิการและโรงงานใหแ้ก่ ผูถ้อืหุน้/ นกัลงทุน/ นกัวเิคราะห/์ สือ่มวลชน/ นกัศกึษา และผูม้สีว่น

เกีย่วขอ้งต่างๆ 
6. จดัสมันาใหก้บัพนกังานระดบัจดัการ เพื่อชีแ้จงนโยบายและแนวทางการด าเนินธุรกจิ และเผยแพร่บทความ Newsletter 

ผ่านเวบ็ไซต ์www.epg.co.th  
7. เผยแพรข่า่วสารผ่านสือ่มวลชนในรปูแบบต่างๆ เช่น ขา่วประชาสมัพนัธ์/ ภาพขา่ว/ สือ่โฆษณา และโซเชยีลมเีดยีต่างๆ 
8. จดัท าสือ่สิง่พมิพแ์ละสือ่อื่นๆ เพื่อเผยแพร่ขอ้มลูบรษิทั เช่น รายงานประจ าปี (แบบ 56-2) และ แบบแสดงรายการขอ้มลู

ประจ าปี (แบบ 56-1)  
9. เผยแพรข่อ้มลูขา่วสารถงึพนกังานผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์ต่างๆ เช่น อเีมล ์และโซเชยีลมเีดยี 
10. เปิดเผยขอ้มลูผ่านเวบ็ไซต ์www.epg.co.th และโซเชยีลมเีดยี 

 
 ฝ่ายนักลงทุนสมัพนัธ ์ 

บรษิทัไดจ้ดักจิกรรมต่างๆ เพื่อใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  และรองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ไดพ้บปะนกัลงทุนบุคคล นักลงทุน
สถาบนั/ นกัวเิคราะห ์และนกัขา่ว เพื่อน าเสนอผลการด าเนินงาน งบการเงนิ ค าอธบิายและวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ และแนวโน้ม
ธุรกจิในอนาคต ดงันี้ 

1. จดักจิกรรมเพื่อใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และ รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร พบปะนกัลงทนุสถาบนัในประเทศ และ
ต่างประเทศ (Roadshow และ Conference) 8 ครัง้ 

2. จดัประชมุนกัวเิคราะห ์(Analyst) ทุกไตรมาส รวม 4 ครัง้ 
3. จดัแถลงขา่วผลประกอบการกบัสือ่มวลชน รวม 1 ครัง้ 
4. เขา้ร่วม Opportunity day รวม 4 ครัง้ 
5. จดัการเขา้เยีย่มชมโรงงาน (Site Visit) และสรา้งความเขา้ใจในเทคโนโลยกีระบวนการผลติ ขัน้ตอนการผลติ และ

ผลติภณัฑข์องกลุ่มบรษิทั รวมถงึความกา้วหน้าดา้นเทคโนโลยแีละนวตักรรมของกลุ่มบรษิทั 
6. จดัประชมุเพื่อใหน้กัลงทุนเขา้พบผูบ้รหิาร (Company Visit: One-on-One Meeting/ Group Meeting และ 

Conferences Call) เพื่อใหน้กัลงทุนไดซ้กัถามแนวทางและกลยทุธก์ารด าเนินงานของกลุ่มบรษิทั 
7. ใหข้อ้มลูและตอบขอ้ซกัถามผ่านทางอเีมล ์และโทรศพัทอ์ย่างสม ่าเสมอ โดยหากผูถ้อืหุน้ตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิสามารถ

ตดิต่อโดยตรงที ่ฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ ์โดยผ่านช่องทาง ดงันี้  
                       ทีอ่ยู:่ 770 หมู่ 6 ถ.เทพารกัษ์ ต.เทพารกัษ์ อ.เมอืง จ.สมทุรปราการ 10270  
  โทรศพัท:์ 02-249-3976 อเีมล ์ir@epg.co.th 

mailto:ir@epg.co.th
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หมวดท่ี 5 : ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ  

ตามโครงสรา้งการบรหิารจดัการของบรษิทั ประกอบดว้ยคณะกรรมการบรษิทั  และคณะกรรมการชุดย่อย จ านวน 4 ชุด ไดแ้ก่ 
คณะกรรมการตรวจสอบ/ คณะกรรมการบรหิาร/ คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
บรษิทัด าเนินธุรกจิในลกัษณะการลงทุนในบรษิทัอื่น หรอื Holding Company บรษิทัจงึตอ้งก าหนดแนวทางในการก ากบัดแูลการ
บรหิารจดัการบรษิัทย่อย หรอืบรษิทัร่วมที่บรษิัทเขา้ลงทุน โดยบรษิัทจะส่งตวัแทนเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการและผู้ บรหิารที่
ส าคญัในบรษิทัย่อย เช่น ต าแหน่งประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และ/หรอื รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  ส าหรบับรษิทัร่วม บรษิทัได้
สง่ตวัแทนเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัร่วมตามสดัส่วนทีบ่รษิทัถอืหุน้ เพื่อก ากบัดูแลผลประโยชน์ของบรษิทั เวน้แต่จะมี
ขอ้จ ากดัตามกฎหมายอื่นหรอืเงื่อนไขการร่วมทุนกบัภาครฐั  หรอืกรณีอื่นใดตามที่กฎหมายหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน หรอืขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยจะก าหนด 
 
คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบรษิัทมคีวามรบัผดิชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกบัการด าเนินธุรกจิของบรษิัท  การก ากบัดูแลกจิการให้เป็นไปตาม
เป้าหมายและแนวทางทีจ่ะก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุต่อผูถ้อืหุ้น โดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่าย 

โครงสรา้งและองคป์ระกอบของคณะกรรมการบรษิทั  

คณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการทัง้หมดจ านวน 9 ท่าน ซึง่เป็นผูท้รงคุณวุฒจิากหลากหลายอุตสาหกรรม ทัง้ดา้น
ธุรกจิ บญัชแีละการเงนิ ซึง่เกีย่วขอ้งและสนบัสนุนธุรกจิบรษิทัทัง้หมด  มวีาระด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี แบง่เป็นกรรมการทีม่ี
สว่นร่วมในการบรหิารจ านวน 5 ท่าน กรรมการทีไ่ม่มสีว่นรว่มในการบรหิาร (กรรมการอสิระ) จ านวน 4 ท่าน  ซึง่สอดคลอ้งกบั
หลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ีไ่ดก้ าหนดใหบ้รษิทัจดทะเบยีนตอ้งมจี านวน
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กรรมการอสิระมากกว่าหรอืเท่ากบั 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด  เพื่อใหโ้ครงสรา้งการจดัการมกีารถ่วงดุลกนัอยา่ง
เหมาะสม 

โดยกรรมการอสิระจะมคีุณสมบตัเิป็นอสิระตามหลกัเกณฑท์ีส่ านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์
ก าหนด ดงันี้ 

1. ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษิทัฯ ทัง้นี้ ใหน้บัรวมการถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการอสิระรายนัน้ ๆ 
ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ทีป่รกึษาทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจ า หรอืผูม้อี านาจ
ควบคุมของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัยอ่ยล าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืของผูม้อี านาจ
ควบคุมของบรษิทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีกอ่นวนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ใหด้ ารง
ต าแหน่งกรรมการของบรษิทั ทัง้นี้ ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถงึกรณีทีก่รรมการอสิระเคยเป็นขา้ราชการ หรอืที่
ปรกึษา ของสว่นราชการซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั 

3. ไม่เป็นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลกัษณะทีเ่ป็นบดิา มารดา คู่
สมรส พีน้่อง และบุตร รวมทัง้คูส่มรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี านาจควบคุม หรอื
บุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิารหรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 

4. ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจ
ควบคุมของผูข้ออนุญาต ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคย
เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั หรอืผูม้อี านาจควบคมุของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม 
ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษิทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี
ก่อนวนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิทั 

ความสมัพนัธท์างธุรกจิตามวรรคหนึ่ง รวมถงึการท ารายการทางการคา้ทีก่ระท าเป็นปกตเิพื่อประกอบกจิการ การเช่า
หรอืใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์ รายการเกีย่วกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิาร หรอืการใหห้รอืรบัความช่วยเหลอืทางการเงนิ ดว้ย
การรบัหรอืใหกู้ย้มื ค ้าประกนั การใหส้นิทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนี้สนิ รวมถงึพฤตกิารณ์อื่นท านองเดยีวกนั ซึง่เป็นผล
ใหบ้รษิทัหรอืคู่สญัญามภีาระหนี้ทีต่อ้งช าระต่ออกีฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสทุธขิองบรษิทั หรอื
ตัง้แต่ 20 ลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า  ทัง้นี้ การค านวณภาระหนี้ดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวธิกีารค านวณ
มลูค่าของรายการทีเ่กีย่วโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีเ่กีย่ว
โยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการพจิารณาภาระหนี้ดงักล่าว ใหน้บัรวมภาระหนี้ทีเ่กดิขึน้ในระหว่าง 1 ปีก่อนวนัทีม่ี
ความสมัพนัธท์างธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนั 

5. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคมุ
ของบรษิทั และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั ผูม้อี านาจควบคุม หรอืหุน้สว่นของส านกังานสอบบญัช ี ซึง่มผีูส้อบบญัชขีอง
บรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษิทัสงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้
จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิทั 

6. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใด ๆ ซึง่รวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรอืที่ปรกึษาทางการเงนิ 
ซึง่ไดร้บัค่าบรกิารเกนิกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ี
อ านาจควบคมุของบรษิทั และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั ผูม้อี านาจควบคุม หรอืหุน้สว่นของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ดว้ย 
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เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการของ
บรษิทั 

7. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ี่
เกีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย หรอืไม่เป็น
หุน้สว่นทีม่นียัในหา้งหุน้สว่น หรอืเป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ทีป่รกึษาทีร่บัเงนิเดอืน
ประจ า หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอื่น ซึง่ประกอบกจิการทีม่สีภาพ
อย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย 

9. ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทั 
10. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหต้ดัสนิใจในการด าเนินกจิการของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทั

ย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษิทั 
11. ไม่เป็นกรรมการของบรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย หรอืบรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนัเฉพาะทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

กรรมการอสิระอาจไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั ใหต้ดัสนิใจในการด าเนินกจิการของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย 
บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษิทัโดยมกีารตดัสนิใจในรปูแบบขององคค์ณะ 
(collective decision) ได ้

ในกรณีที่แต่งตัง้บุคคลให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระเป็นบุคคลที่มีหรอืเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกจิหรือการให้บรกิารทาง
วชิาชพีเกนิมูลค่าที่ก าหนดตามขอ้ 4. หรอื 6. คณะกรรมการบรษิัท อาจพจิารณาผ่อนผนัให้ได้ หากเหน็ว่าการแต่งตัง้บุคคล
ดงักล่าวไม่มผีลกระทบต่อการปฏบิตัิหน้าที่และการให้ความเหน็ทีเ่ป็นอสิระ และจดัใหม้กีารเปิดเผยขอ้มูลต่อไปนี้ในหนังสอืนัด
ประชุมผูถ้อืหุน้ในวาระพจิารณาแต่งตัง้กรรมการอสิระดว้ย 

(ก)  ลกัษณะความสมัพนัธ์ทางธุรกจิหรอืการให้บริการทางวชิาชพี ที่ท าให้บุคคลดงักล่าวมคีุณสมบตัิไม่เป็นไปตาม
หลกัเกณฑท์ีก่ าหนด 

(ข)  เหตุผลและความจ าเป็นทีย่งัคงหรอืแต่งตัง้ใหบุ้คคลดงักล่าวเป็นกรรมการอสิระ 
(ค)  ความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทัในการเสนอใหม้กีารแต่งตัง้บุคคลดงักล่าวเป็นกรรมการอสิระ 

นอกจากนี้ บรษิทัมนีโยบายใหป้ระธานกรรมการบรษิทัมไิดเ้ป็นบุคคลเดยีวกบัประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร มอี านาจหน้าทีแ่บ่งแยก
กนัชดัเจนเพื่อเป็นการถ่วงดุลการจดัการและไมม่ผีูใ้ดมอี านาจเบด็เสรจ็ ประธานกรรมการไม่มคีวามสมัพนัธใ์ด ๆ กบัฝ่ายบรหิาร
ของบรษิทั และมหีน้าทีร่บัผดิชอบเพยีงการก าหนดนโยบาย และใหค้ าปรกึษา เท่านัน้ 

คุณสมบตัขิองกรรมการ 

ผูด้ ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัฯ จะตอ้งมคีุณสมบตัอิย่างน้อยดงันี้ 
1. เป็นบุคคลทีไ่ม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามทีก่ าหนดไวใ้นพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535  และพระราชบญัญตัิ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 
2. มคีวามรู ้ความสามารถ ความเชีย่วชาญ และประสบการณ์ท างานที่จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกจิ มคีวามซื่อสตัย ์

สจุรติ มจีรยิธรรมในการด าเนินธุรกจิและมเีวลาเพยีงพอทีจ่ะอุทศิความรู ้ความสามารถและปฏบิตัหิน้าทีใ่หแ้ก่บรษิทั 

ขอบเขต บทบาท อ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของประธานกรรมการบรษิทั 

1. ประธานกรรมการมบีทบาทหน้าทีก่ ากบัดแูลการใชน้โยบาย และแนวทางปฏบิตังิานเชงิกลยทุธข์องฝ่ายจดัการ รวมทัง้ให้
ค าแนะน าและสนบัสนุนการด าเนินการธุรกจิของฝ่ายจดัการ แต่ไม่มสีว่นรว่มในการบรหิารงานประจ าของบรษิทั 
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2. ประธานกรรมการเป็นผูท้ าหน้าทีเ่ป็นประธานในทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัและทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้ มหีน้าทีค่วบคุมให้
เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษิทัหมวดที ่3 ว่าดว้ยเรื่องกรรมการและอ านาจกรรมการ และหมวดที ่4 ว่าดว้ยการประชุมผู้
ถอืหุน้ และสนบัสนุนใหก้รรมการทุกคนมสีว่นร่วมในการประชุม ตลอดจนดูแลใหม้กีารประชุมคณะกรรมการบรษิทัและผู้
ถอืหุน้ด าเนินไปอย่างมปีระสทิธภิาพจนส าเรจ็ลุล่วง 

3. ประธานกรรมการเป็นผูเ้รยีกประชุมคณะกรรมการ และเป็นผูล้งคะแนนเสยีงชีข้าดในกรณีทีท่ีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั
มกีารลงคะแนนเสยีง และคะแนนเสยีง 2 ฝ่ายเท่ากนั 

ขอบเขต บทบาท อ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั 
1. คณะกรรมการบรษิทัมหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการบรหิารจดัการ และด าเนินกจิการของบรษิทัปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตาม

กฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิทั ตลอดจนมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ดว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติ และ  ระมดัระวงั
รกัษาผลประโยชน์ของบรษิทั 

2. จดัใหม้กีารประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดอืนต่อครัง้ 
3. จดัใหม้กีารท างบดุลและงบก าไรขาดทุนของบรษิทั ณ วนัสิน้สุดรอบระยะเวลาบญัชขีองบรษิทั ซึง่ผูส้อบบญัช ีตรวจสอบ

แลว้ และน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาและอนุมตัิ 
4. พจิารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมตันิโยบาย ทศิทาง กลยุทธ ์แผนงานการด าเนินธุรกจิ ของบรษิทัทีเ่สนอโดยฝ่าย

บรหิาร 
5. พจิารณาก าหนดนโยบายด้านการบรหิารความเสีย่ง (Risk Management) ใหค้รอบคลุมทัง้องคก์ร และก ากบัดูแลให้มี

ระบบหรอืกระบวนการในการบรหิารจดัการความเสีย่งโดยมมีาตรการรองรบัและวธิคีวบคุมเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกจิของ
บรษิทัอย่างเหมาะสม 

6. ก าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการด าเนินธุรกิจ งบประมาณของบริษัท รวมถึงควบคุมก ากับดูแล 
(Monitoring and Supervision) การบรหิารและการจดัการของฝ่ายบรหิารให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และ
งบประมาณทีก่ าหนดไวอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

7. พจิารณาก าหนดโครงสร้างการบริหารงาน มอี านาจในการแต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้ อ านวยการ และ
คณะกรรมการชุดย่อยอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 
กรรมการผูจ้ดัการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ทีแ่ต่งตัง้ 

ทัง้นี้ การมอบอ านาจตามขอบเขตอ านาจหน้าทีท่ีก่ าหนดนัน้ ตอ้งไมม่ลีกัษณะเป็นการมอบอ านาจทีท่ าใหค้ณะกรรมการ
บรหิาร กรรมการผูจ้ดัการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ดงักล่าว สามารถพจิารณาและอนุมตัริายการทีอ่าจมคีวาม
ขดัแยง้ มสีว่นไดเ้สยี หรอืมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื่นใดท ากบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อย (ถา้ม)ี ยกเวน้เป็นการอนุมตัิ
รายการทีเ่ป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการพจิารณาและอนุมตัไิวแ้ลว้ 

8. จดัท ารายงานประจ าปีของคณะกรรมการ และรบัผิดชอบต่อการจดัท าและการเปิดเผยงบการเงนิ เพื่อแสดงถึงฐานะ
การเงนิและผลการด าเนินงานในรอบปีทีผ่่านมา และน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาและอนุมตัิ 

9. คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทน
คณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรอือาจมอบอ านาจเพื่อใหบุ้คคลดงักล่าวมอี านาจตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน 
เปลีย่นแปลงหรอืแกไ้ขการมอบอ านาจนัน้ๆ ไดเ้มื่อเหน็สมควร 

 

ทัง้นี้ การมอบอ านาจนัน้ต้องไม่มลีกัษณะเป็นการมอบอ านาจทีท่ าใหบุ้คคลดงักล่าวสามารถพจิารณาและอนุมตัริายการที่
ตนหรอืบุคคลที่อาจมคีวามขดัแย้ง มสี่วนได้เสยี หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดที่จะท าขึน้กับ
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บรษิัท หรอืบริษัทย่อย (ถ้ามี) (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ/หรือตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย และ/หรอืประกาศอื่นใดของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง) เวน้แต่เป็น การอนุมตัริายการที่เป็นไปตามนโยบายและ
หลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการพจิารณาและอนุมตัไิวแ้ลว้ 

ทัง้นี้เรื่องใดทีก่รรมการหรอืผูร้บัมอบอ านาจจากกรรมการ หรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ มสีว่นไดเ้สยีหรอืมคีวามขดัแยง้
ทางผลประโยชน์กบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อย กรรมการหรอืผูร้บัมอบอ านาจจากกรรมการ ซึง่มสีว่นไดเ้สยีหรอืมคีวามขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ดงักล่าวไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องดงักล่าว    

 
9.2  คณะกรรมการชุดย่อย  

คณะกรรมการบรษิทั ไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยอกี 4 ชุด  ไดแ้ก่ คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เพื่อชว่ยในการก ากบัดแูลนโยบายและการ
บรหิารงานของบรษิทั ดงัมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

คณะกรรมการบริหาร          

คณะกรรมการบรหิารของบรษิทั ประกอบดว้ยกรรมการทัง้หมด จ านวน 9 ท่าน  โดยคณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดขอบเขต 
อ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิาร ไวด้งันี้ 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบรหิาร 

1. ด าเนินกจิการและบรหิารกจิการของบรษิทั ตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั นโยบาย ระเบยีบ ขอ้ก าหนด ค าสัง่ และมตขิอง
ทีป่ระชมุคณะกรรมการ และ/หรอืมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

2. พจิารณากลัน่กรองขอ้เสนอของฝ่ายบรหิาร และน าเสนอนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ ์การด าเนินธุรกจิของบรษิทั การ
ลงทุน การขยายกจิการ และงบประมาณ เพื่อน าเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาและอนุมตัิ 

3. พจิารณาอนุมตักิารด าเนินงานทีเ่ป็นธุรกรรมปกตธิุรกจิของบรษิทั เช่น การลงทุนในหลกัทรพัยใ์ดๆ  การซือ้ทรพัยส์นิ 
ตามงบลงทุนหรอืงบประมาณที่ได้รบัอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัท โดยวงเงินส าหรบัแต่ละรายการเป็นไปตามที่
ก าหนดไวใ้นอ านาจอนุมตัทิีผ่่านการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัแลว้ แต่ไม่เกนิงบประมาณประจ าปีทีไ่ดร้บัอนุมตัิ
จากคณะกรรมการบรษิทั รวมถงึการเขา้ท าสญัญาต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรื่องดงักล่าว 

4. ตดิตามผลการด าเนินงานของบรษิทัใหเ้ป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการและเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้และก ากบัดูแล
ใหก้ารด าเนินงานมคีุณภาพและประสทิธภิาพ 

5. มีอ านาจพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัท ตามงบประมาณที่รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบรษิทัและเป็นไปตามอ านาจอนุมตัทิีผ่่านการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั 

6. ก าหนดโครงสรา้งองคก์รและอ านาจการบรหิารองคก์ร และพจิารณาปรบัเงนิเดอืน โบนัสตัง้แต่ระดบัประธานเจา้หน้าที่
บรหิาร ลงไป รวมถงึพจิารณาอนุมตัอิตัราก าลงัคนทีไ่ม่อยู่ในงบประมาณประจ าปี 

7. ให้มอี านาจในการมอบอ านาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏบิตัิการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การ
ควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอ านาจเพื่อให้บุคคลดงักล่าว มอี านาจตามที่คณะกรรมการบรหิาร
เหน็สมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบรหิารเหน็สมควร ซึ่งคณะกรรมการบรหิารอาจยกเลกิ เพกิถอน 
เปลีย่นแปลง หรอืแกไ้ข บุคคลทีไ่ดร้บัมอบอ านาจ หรอืการมอบอ านาจนัน้ ๆ ไดต้ามทีเ่หน็สมควร 

8. ด าเนินการอื่นใดๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมายเป็นคราวๆ ไป 
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ทัง้นี้ การมอบหมายอ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิารนัน้ จะไม่มลีกัษณะเป็นการมอบอ านาจ 
หรอืมอบอ านาจช่วงทีท่ าใหผู้ร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบรหิารสามารถอนุมตัริายการทีต่นหรอืบุคคลทีอ่าจมคีวาม
ขดัแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด) มสีว่นไดเ้สยี หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื่นใดกบับรษิทั หรอืบรษิทัย่อย และ/
หรอืบรษิัทที่เกี่ยวขอ้ง คณะกรรมการบรหิารไม่มอี านาจอนุมตักิารด าเนินการในเรื่องดงักล่าว โดยเรื่องดงักล่าวจะต้อง
เสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการและ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ (แลว้แต่กรณี) เพื่ออนุมตัต่ิอไป ยกเวน้เป็นการอนุมตัริายการที่
เป็นไปตามธุรกจิปกตแิละเงื่อนไขการคา้ปกตซิึง่เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ/หรอื ตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด 

ส าหรบัขอบเขตอ านาจอนุมตัวิงเงนิ คณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดใหค้ณะกรรมการบรหิารสามารถอนุมตัวิงเงนิในการ
ด าเนินธุรกจิไวร้ะดบัหนึ่งเพื่อความคล่องตวัในการด าเนินธุรกจิ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั ประกอบดว้ยกรรมการจ านวนทัง้หมด 3 ท่าน ทุกท่านเป็นกรรมการอสิระ มวีาระการด ารง
ต าแหน่งคราวละ 3 ปี   ทัง้นี้ เมื่อครบวาระการด ารงต าแหน่งดงักล่าว ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบทีพ่น้
จากต าแหน่งตามวาระอาจไดร้บัการแต่งตัง้ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งไดอ้กีวาระ ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทั  

ขอบเขต อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัมหีน้าทีใ่นการถ่วงดุลอ านาจและตรวจสอบการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทั อกีทัง้
ตรวจสอบเรื่องทีส่ าคญัซึง่ไดร้บัการมอบหมายจากคณะกรรมการเพื่อช่วยก ากบัดแูลกจิการของบรษิทัใหเ้ป็นไปอย่างมี
ประสทิธภิาพ โดยเรื่องทีส่ าคญัซึง่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั ไดแ้ก่ 

1. สอบทานใหบ้รษิทัมกีารรายงานทางการเงนิอย่างถูกตอ้งและเพยีงพอ 
2. สอบทานใหบ้รษิทัมรีะบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่

เหมาะสมและมปีระสทิธผิล และพจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเหน็ชอบใน
การพจิารณาแต่งตัง้ โยกยา้ย เลกิจา้งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงานอื่นใดทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการ
ตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บรษิัทปฏบิตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ และ
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสน อ
ค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทัง้เขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัช ีโดยไม่มฝ่ีายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอย่างน้อย
ปีละ 1 ครัง้ 

5. พจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนด
ของตลาดหลกัทรพัย ์ทัง้นี้ เพื่อใหม้ัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทั 

6. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิทั ซึง่รายงานดงักล่าวต้องลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างน้อยดงัต่อไปนี้ 

(ก) ความเหน็เกีย่วกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทั 
(ข) ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบรษิทั 
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(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

(ง) ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี
(จ) ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(ฉ) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
(ช) ความเหน็หรอืขอ้สงัเกต โดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎบตัร (charter) 
(ซ) รายการอื่นที่เหน็ว่า ผูถ้ือหุน้และผู้ลงทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบที่ได้รบั

มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 
7. ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการของบรษิทัมอบหมายดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งของบรษิทั ประกอบดว้ยกรรมการทัง้หมดจ านวน 4 ท่าน มวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี 
ทัง้นี้ เมื่อครบวาระการด ารงต าแหน่งดงักล่าว ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่งและกรรมการบรหิารความเสีย่ง ทีพ่น้จาก
ต าแหน่งตามวาระ อาจไดร้บัการแต่งตัง้ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งไดอ้กีวาระในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั 

ขอบเขต อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง  

1. ประเมนิความเสีย่งของบรษิัทและบรษิัทย่อยทีอ่าจเกดิขึน้ รวมถงึแนวโน้มของผลกระทบที่อาจมต่ีอองคก์ร ทัง้ความ
เสีย่งจากภายนอกและภายในองคก์ร  

2. ก าหนดนโยบายการบรหิารความเสีย่ง (Risk Management Policy) โดยรวมของบรษิทั พรอ้มทัง้พฒันาและทบทวน
ระบบการจดัการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลอย่างต่อเนื่อง  โดยมอบหมายให ้ฝ่าย
บรหิาร เป็นผูป้ฏบิตัติามนโยบายดงักล่าว รวมถงึรายงานผลการปฏบิตัต่ิอคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

3. พฒันาและทบทวนระบบการจดัการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลอย่างต่อเนื่อง โดยมี
การประเมนิผลและตดิตามกระบวนการบรหิารความเสีย่งใหส้อดคลอ้งตามนโยบายทีก่ าหนดไวอ้ย่างสม ่าเสมอ 

4. รายงานความเสีย่งและขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการบรษิทัปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ
บรษิทั 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนของบรษิทั ประกอบดว้ยกรรมการทัง้หมด จ านวน 5 ท่าน โดยในจ านวนน้ี
ประกอบดว้ยกรรมการอสิระ จ านวน 3 ท่าน  มวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี ทัง้นี้ เมื่อครบวาระการด ารงต าแหน่งดงักล่าว 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระ อาจ
ไดร้บัการพจิารณาแต่งตัง้ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งไดอ้กีวาระในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั 

ขอบเขต อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

1. เสนอแนะโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ พร้อมทัง้
ก าหนดคุณสมบตัิ กระบวนการ และหลกัเกณฑใ์นการสรรหาผูท้ี่ไดร้บัการเสนอชื่อเพื่อรบัการคดัเลอืกตามโครงสรา้ง 
ขนาด และ องคป์ระกอบของคณะกรรมการตามทีไ่ดก้ าหนดไว ้
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2. พจิารณาเพื่อเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการคดัเลอืกเป็นกรรมการบรษิทั เพื่อน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในกรณีทีม่ี
ต าแหน่งว่างลงเน่ืองจากครบวาระ และทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัเป็นผูพ้จิารณาในกรณีทีม่ตี าแหน่งว่างลงเน่ืองจาก
กรณีอื่นๆ รวมถงึต าแหน่งประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

3. พจิารณาสรรหาบุคคลเพื่อรบัการคดัเลือกเป็นคณะกรรมการชุดย่อยและประธานเจ้าหน้าที่บรหิารเพื่อน าเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบรษิทั  

4. จดัท าแผนสบืทอดต าแหน่ง (Sucession Plan) ต าแหน่งส าคญัๆ ในบรษิัท ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร และ
ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิัทย่อยในต าแหน่งกรรมการผู้จดัการ (Managing Director) ตลอดจนทบทวนการพฒันา
ต าแหน่งดงักล่าว เพื่อเตรยีมความพร้อมเป็นแผนต่อเนื่องให้มผีู้สบืทอดงาน ในกรณีที่ผู้บรหิารดงักล่าวเกษียนอายุ 
หรอืไม่สามารถปฎบิตัหิน้าทีไ่ด ้เพื่อใหก้ารบรหิารของบรษิทัสามารถด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง 

5. ปรบัปรุงและเสนอแนะโครงสรา้งค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิและ
มใิช่ตวัเงนิ ใหส้อดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานของบรษิทั และเทยีบเคยีงได้กบับรษิัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดยีวกนั 
เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั เพื่อพจิารณาก่อนเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัเพื่อพจิารณาอนุมตัต่ิอไป 

6. ปรบัปรุงและเสนอเกณฑก์ารประเมนิตนเองของกรรมการบรษิทั และประเมนิผลงานของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารต่อ 
คณะกรรมการบรษิทั เพื่อน าไปประเมนิประสทิธภิาพการท างานของคณะกรรมการบรษิทั และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร
ในองคร์วม 

7. จดัท าแผนการพฒันาและฝึกอบรมกรรมการบรษิทั กรรมการชุดย่อย ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และผูบ้รหิารระดบัสูง
ของบริษัทย่อยในต าแหน่งกรรมการผู้จ ัดการในแต่ละปี พร้อมทัง้ประเมินผลสมัฤทธิจ์ากการพฒันาและฝึกอบรม
ดงักล่าว เพื่อน าเสนอกรรมการบรษิทัต่อไป 

8. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมายเป็นคราวๆ ไป 

 
การประเมินผลการปฏิบติังานและการพฒันาความรู้ของกรรมการ 
การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

บรษิทัจดัใหม้กีารประเมนิผลตนเองของคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชุดย่อยในปี 60/61 เป็นปีที ่ 3 โดยแบง่การ
ประเมนิออกเป็น 3 แบบ คอื (1) การประเมนิตนเองของคณะกรรมการแบบรายคณะและรายบคุคล   (2) การประเมนิตนเองของ
คณะกรรมการชุดย่อยรายคณะและรายบุคคล  (3) การประเมนิผลงานของ CEO ซึง่กระบวนการประเมนิ และหลกัเกณฑก์าร
ประเมนิสรุปไดด้งันี้ 

กระบวนการประเมิน 

1) คณะกรรมการบรษิทัฯ เป็นผู้พจิารณาและอนุมตัแิบบประเมนิ โดยปรบัปรุงขอ้มูลมาจากแบบฟอร์มการประเมนิ
ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ เพื่อใหส้อดคลอ้งและเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มและกจิการของบรษิทั 

2) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผูส้รุปผลการประเมนิ และวเิคราะหผ์ลการประเมนิประสทิธภิาพ
การด าเนินงานของคณะกรรมการบรษิัท และน าเสนอผลการประเมนิต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั เพื่อแกไ้ข
ปรบัปรุงต่อไป 
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หลกัเกณฑก์ารประเมินของคณะกรรมการ 

1) โครงสรา้งและคุณสมบตัขิองกรรมการ ประกอบดว้ย คุณสมบตั ิความหลากหลายและความเหมาะสมของกรรมการ 
กระบวนการสรรหา สดัสว่นของกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ 

2) การประชุมคณะกรรมการ ประกอบดว้ย การก าหนดการประชุมล่วงหน้า  ความเหมาะสม ระยะเวลาและจ านวน
ครัง้การประชุม ขอ้มลูประกอบการประชุม มคีวามเพยีงพอต่อการตดัสนิใจของกรรมการ 

3) บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ ประกอบดว้ยการก าหนดทศิทาง กลยุทธ ์และแผนงานการ
ด าเนินธุรกิจของบรษิัท การก ากบัดูแลกจิการ ระบบการควบคุมภายใน  ความเสีย่งและการจดัการความ เสีย่ง 
รายการทีม่คีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ กระบวนการพจิารณาค่าตอบแทนกรรมการ  

4) เรื่องอื่นๆ ประกอบดว้ย ความสมัพนัธร์ะหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ การพฒันาตนเองของกรรมการและ
ผูบ้รหิาร  

หลกัเกณฑก์ารประเมินของคณะกรรมการชุดย่อย 

1) โครงสรา้งและคุณสมบตัขิองกรรมการ ประกอบดว้ย คุณสมบตั ิความหลากหลายและความเหมาะสมของกรรมการ 
กระบวนการสรรหา สดัสว่นของกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ  

2) การประชุมคณะกรรมการ ประกอบด้วย การก าหนดการประชุมล่วงหน้า  ความเหมาะสมของจ านวนครัง้การ
ประชุม ขอ้มลูประกอบการประชุม  

3) บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ 

หลกัเกณฑก์ารประเมินกรรมการรายบุคคล 

1) โครงสรา้งและคุณสมบตัขิองกรรมการ ประกอบดว้ย คุณสมบตั ิความรู ้และประสบการณ์ทีเ่หมาะสม  
2) การประชุมคณะกรรมการ ประกอบดว้ย การเขา้ร่วมประชุม การศกึษาขอ้มูลก่อนการประชุม การแสดงความเหน็

ในทีป่ระชุม 
3) บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ ประกอบดว้ย การปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการตามกฎหมาย 

กฎเกณฑ ์และกฎบตัร การแสดงความเหน็และการเขา้ร่วมกจิกรรมทีพ่อเพยีง การพฒันาเรยีนรูเ้พื่อเพิม่ทกัษะใน
การปฏบิตัหิน้าที ่

การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 

ในปี 60/61 บรษิทัไดส้ง่เสรมิและพฒันากรรมการ โดยการสนบัสนุนใหก้รรมการและผูบ้รหิาร เขา้ร่วมอบรม/สมัมนาในหลกัสตูรที่
เป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัิหน้าที่ เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตัิงานของคณะกรรมการชุดต่างๆ  ทัง้หลกัสตูรที่ จดัโดย
หน่วยงานทีก่ ากบัดแูลบรษิทัจดทะเบยีน และการจดัอบรมเป็นการภายในดงันี้  

รายช่ือ หลกัสตูร 
นายวชัรา ตนัตริยานนท์ 
ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ 

- ตรวจเยีย่มกจิการของ TJM Products Pty.Ltd. ประเทศออสเตรเลยี 

นายภวฒัน์  วิทูรปกรณ์ 
รองประธานกรรมการ/กรรมการ 

- หลกัสตูร Executive Leadership & Group Strategy Revisit  อบรมภายในบรษิทั 
- หลกัสตูร Talent Management & Succession Planning  อบรมภายในบรษิทั 
- หลกัสตูร ระบบสารสนเทศเพื่อผูบ้รหิารระดบัสงู  สถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย 
- สมัมนาระดบัจดัการ “EPG Today makes Tomorrow” 
- สมัมนาระดบัจดัการ “Driving Force"   

นายชยัวฒัน์  อศัวินทรางกรู 
ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ 

- สมัมนาระดบัจดัการ “EPG Today makes Tomorrow” 
- สมัมนาระดบัจดัการ “Driving Force"   
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รายช่ือ หลกัสตูร 
- ตรวจเยีย่มกจิการของ TJM Products Pty.Ltd. ประเทศออสเตรเลยี 

นายธนะชยั  สนัติชยักลู 
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ 

- สมัมนาระดบัจดัการ “Driving Force"   
- ตรวจเยีย่มกจิการของ TJM Products Pty.Ltd. ประเทศออสเตรเลยี 

นายพนัธุช์ยั  วฒันชยั 
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ 

- สมัมนาระดบัจดัการ “Driving Force"   
- หลกัสตูร Financial Statements for Directors (FSD) รุน่ที ่34/2017 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย (IOD) 
- ตรวจเยีย่มกจิการของ TJM Products Pty.Ltd. ประเทศออสเตรเลยี 

นายธีระวฒัน์  วิทูรปกรณ์ 
กรรมการ 

- หลกัสตูร Executive Leadership & Group Strategy Revisit  อบรมภายในบรษิทั 
- หลกัสตูร Talent Management & Succession Planning  อบรมภายในบรษิทั 
- สมัมนาระดบัจดัการ “EPG Today makes Tomorrow” 
- สมัมนาระดบัจดัการ “Driving Force"   

นายเฉลียว  วิทูรปกรณ์ 
กรรมการ 

- หลกัสตูร Executive Leadership & Group Strategy Revisit  อบรมภายในบรษิทั 
- หลกัสตูร Talent Management & Succession Planning  อบรมภายในบรษิทั 
- สมัมนาระดบัจดัการ “EPG Today makes Tomorrow” 
- สมัมนาระดบัจดัการ “Driving Force"   

นายช านาญ  วิทูรปกรณ์ 
กรรมการ 

- หลกัสตูร Executive Leadership & Group Strategy Revisit  อบรมภายในบรษิทั 
- หลกัสตูร Talent Management & Succession Planning  อบรมภายในบรษิทั 
- สมัมนาระดบัจดัการ “EPG Today makes Tomorrow” 
- สมัมนาระดบัจดัการ “Driving Force"   

นายเอกวฒัน์ วิทูรปกรณ์ 
กรรมการ 

- หลกัสตูร Executive Leadership & Group Strategy Revisit  อบรมภายในบรษิทั 
- หลกัสตูร Talent Management & Succession Planning  อบรมภายในบรษิทั 
- สมัมนาระดบัจดัการ “EPG Today makes Tomorrow” 
- สมัมนาระดบัจดัการ “Driving Force"   
- ตรวจเยีย่มกจิการของ TJM Products Pty.Ltd. ประเทศออสเตรเลยี 

นายธนาวฒัน์ วิทูรปกรณ์ 
รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  และ 
กรรมการผูจ้ดัการแอรโ์รเฟลกซ ์โพลเีมอร ์
เทคโนโลย ี(เซีย่งไฮ)้ 

- หลกัสตูร Executive Leadership & Group Strategy Revisit  อบรมภายในบรษิทั 
- หลกัสตูร Talent Management & Succession Planning  อบรมภายในบรษิทั 
- สมัมนาระดบัจดัการ “EPG Today makes Tomorrow” 
- สมัมนาระดบัจดัการ “Driving Force"   

นางสาวมะลิวรรณ  กิตติวิริยะการ 
รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  
สายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

- หลกัสตูร Executive Leadership & Group Strategy Revisit  อบรมภายในบรษิทั 
- หลกัสตูร Talent Management & Succession Planning  อบรมภายในบรษิทั 
- สมัมนาระดบัจดัการ “EPG Today makes Tomorrow” 
- สมัมนาระดบัจดัการ “Driving Force"   

นายจรินทร ์ วารินทราพร 
รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร (รกัษาการ)  
สายทรพัยากรบคุคลและธุรการ 

- สมัมนาระดบัจดัการ “EPG Today makes Tomorrow” 
- สมัมนาระดบัจดัการ “Driving Force"   

นางสาวรุ่งระวี  วิทูรปกรณ์ 
รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร (รกัษาการ)  
สายบญัชแีละการเงนิ        

- หลกัสตูร Executive Leadership & Group Strategy Revisit  อบรมภายในบรษิทั 
- หลกัสตูร Talent Management & Succession Planning  อบรมภายในบรษิทั 
- สมัมนาระดบัจดัการ “EPG Today makes Tomorrow” 
- สมัมนาระดบัจดัการ “Driving Force" 
- หลกัสตูร Update COSO Enterprise Risk Management : Integrating with Strategy and   
  Performance ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
- หลกัสตูร การจดัการทางการเงนิเชงิกลยุทธ ์สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์
- หลกัสตูร Strategic CFO in Capital Markets รุน่ที ่5 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย   



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) สิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2561 

ส่วนที ่2  108 
 

นอกจากนี้ หากมกีารเปลีย่นแปลงในเรื่องกฎหมาย กฎเกณฑ ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบักรรมการบรษิทัตลอดจนแนวปฏบิตัต่ิางๆ ประธาน
กรรมการฯ ก าหนดใหน้ าเรื่องดงักล่าวรายงานต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั เพื่อใหก้รรมการไดร้บัทราบ บทบาท หน้าที ่และ
แนวปฏบิตัใินต าแหน่งหน้าทีข่องกรรมการ ทีม่กีารเปลีย่นแปลง  
 
9.3  การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการ  กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

ในการสรรหากรรมการ กรรมการชุดย่อย และ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร ของบรษิัทจะกระท าโดยผ่านการสรรหาของคณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาจากคุณสมบตัิ คุณวุฒิ ประสบการณ์ รวมถึง ความรู้
ความสามารถใหเ้หมาะสมกบัต าแหน่งต่างๆ ทีว่่างเวน้ลง  

โดยเมื่อคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนสามารถสรรหาบุคคลที่เหมาะสมไดแ้ลว้ จะน าเสนอรายชื่อบุคคลที่ไดร้บั
คดัเลอืกดงักล่าวต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัและ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาความเหมาะสมต่อไป  

ส าหรบัต าแหน่งกรรมการ รวมถงึกรรมการอสิระ ซึง่จ าเป็นต้องไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้รายกรรมการ (รายบุคคล) 
โดยผูถ้อืหุน้คนหนึ่งมคีะแนนเสยีงเท่าจ านวนหุน้ทีต่นถอื และผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสยีงทีม่อียู่เลอืกตัง้บุคคลคนเดยีวหรอื
หลายคนเป็นกรรมการกไ็ด ้ในกรณีทีเ่ลอืกตัง้บุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากน้อยเพยีงใดไม่ได ้
โดยบุคคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ เท่าจ านวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืจะ
พงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีทีบุ่คคลซึง่ได้รบัการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจ านวนกรรมการทีจ่ะพงึม ี
หรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 

การสรรหาผูบ้รหิารระดบัสงูและแผนสบืทอดต าแหน่งผูบ้รหิารระดบัสงู 

คณะกรรมการบรษิทัไดต้ระหนกัถงึความส าคญัของการบรหิารงานบรษิทัใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล ตลอดจน
การด าเนินกจิการของบรษิทัใหเ้ป็นไปอย่างต่อเนื่อง อนัจะน ามาซึง่การเตบิโตและกา้วหน้าขององคก์รอย่างยัง่ยนื ดงันัน้ ในปี 
60/61 บรษิทัไดจ้ดัท านโยบายการจดัท าแผนการสบืทอดต าแหน่งเพื่อก าหนดทศิทางการสบืทอดต าแหน่งส าคญัในบรษิทั เช่น 
กรรมการบรษิทั ผูบ้รหิารบรษิทั และต าแหน่งส าคญัในบรษิทัย่อย เพื่อใหเ้กดิความมัน่ใจว่ามผีูม้คีวามรูค้วามสามารถในการสบื
ทอดต าแหน่งทีส่ าคญั เพื่อการเตบิโตอย่างยัง่ยนืขององคก์รต่อไป 
 
9.4  การก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

ในการก ากบัดแูลกจิการ เน่ืองจากบรษิทัมกีารด าเนินธุรกจิในลกัษณะ Holding บรษิทัจงึไดก้ าหนดแนวทางก ากบัดแูลเงนิลงทนุ
ของบรษิทัทัง้ในลกัษณะบรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่ม ไวใ้นหมวดเพิม่เตมิของขอ้บงัคบับรษิทัซึง่ก าหนดใหค้ณะกรรมการของบรษิทั
มหีน้าทีก่ ากบัดแูล 

ขอ้บงัคบัในหมวดดงักล่าวมวีตัถุประสงคเ์พื่อก าหนดมาตรการและกลไกทัง้ทางตรงและทางออ้มเพื่อใหบ้รษิทัสามารถก ากบัดูแล
และบรหิารจดัการกจิการของบรษิัทย่อยและบรษิัทร่วม รวมถึงการติดตามดูแลให้บรษิัทย่อยและบรษิัทร่วมมกีารปฏบิตัิตาม
มาตรการและกลไกต่างๆ ทีก่ าหนดไวไ้ดเ้สมอืนเป็นหน่วยงานของบรษิทัเอง และเป็นไปตามนโยบายของบรษิทั รวมถงึกฎหมาย
บรษิทัมหาชน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์กฎหมายหลกัทรพัย ์และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งตลอดจนประกาศ ขอ้บงัคบัและ
หลกัเกณฑต่์างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เท่าทีไ่ม่ขดัต่อกฎหมายอื่น ทัง้นี้ เพื่อรกัษาผลประโยชน์ในเงนิลงทุนของบรษิทัในบรษิทั
ย่อยและบรษิทัร่วมดงักล่าว 
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ในกรณีทีข่อ้บงัคบัตามความในหมวดนี้ไดก้ าหนดใหก้ารท ารายการหรอืการด าเนินการใดๆ ซึง่มนีัยส าคญัหรอืมผีลต่อฐานะทาง
การเงนิและผลการด าเนินงานของบรษิัทย่อยและบรษิัทร่วม เป็นเรื่องทีจ่ะต้องได้รบัอนุมตัจิากคณะกรรมการของบรษิัทห รอืที่
ประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั (แลว้แต่กรณี) ใหก้รรมการบรษิทัมหีน้าทีด่ าเนินการจดัใหม้กีารประชุมคณะกรรมการของบรษิทัและ/
หรือการประชุมผู้ถือหุ้นของบรษิัทเพื่อพิจารณาอนุมตัิเรื่องดงักล่าวก่อนที่บริษัทย่อยและ/หรอืบริษัทร่วมจะท ารายการหรือ
ด าเนินการในเรื่องนัน้ โดยในการนี้ใหบ้รษิทัเปิดเผยขอ้มูลและปฏบิตัติามหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข ขัน้ตอนและวธิกีารทีเ่กีย่วขอ้งกบั
เรื่องทีจ่ะขออนุมตันิัน้ตามทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมายบรษิทัมหาชน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์กฎหมายหลกัทรพัย ์และ
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งตลอดจนประกาศ ขอ้บงัคบัและหลกัเกณฑต่์างๆ ของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยด้วยโดยอนุโลมด้วย (เท่าทีไ่ม่ขดัหรอืแยง้) อย่าง
ครบถว้นและถูกตอ้ง 

ขอ้ 1. การท ารายการหรอืการด าเนินการใดๆ ของบริษัทย่อยและ/หรือบรษิัทร่วมในกรณีดงั ต่อไปนี้จะต้องได้รบั
อนุมตัจิากคณะกรรมการของบรษิทั หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั (แลว้แต่กรณี) 
(1)  เรื่องทีจ่ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการของบรษิทั 

(ก) การแต่งตัง้หรอืเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ หรอืผูบ้รหิารในบรษิทัย่อย และ/หรอืบรษิทัร่วมอย่างน้อยตาม
สดัส่วนการถอืหุน้ของบรษิทัในบรษิทัย่อย และ/หรอืบรษิทัร่วม โดยใหก้รรมการและผูบ้รหิารทีบ่รษิทัเสนอ
ชื่อ หรอืแต่งตัง้มดีุลยพนิิจในการพจิารณาออกเสยีงในการประชุมคณะกรรมการของบรษิทัย่อย และ/หรอื
บรษิัทร่วมในเรื่องที่เกี่ยวกบัการบรหิารจดัการทัว่ไปและด าเนินธุรกจิตามปกติของบริษัทย่อย และ/หรือ
บริษัทร่วมได้ตามแต่ที่กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมจะเห็นสมควรเพื่อ
ประโยชน์สงูสดุของบรษิทั บรษิทัย่อย และ/หรอืบรษิทัร่วม เวน้แต่เรื่องทีก่ าหนดไว้ 

(ข) ทัง้นี้ กรรมการหรอืผู้บรหิารตามวรรคขา้งต้นทีไ่ด้รบัการเสนอชื่อนัน้ ต้องเป็นบุคคลทีม่รีายชื่ออยู่ในระบบ
ขอ้มลูรายชื่อกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย ์(White List) รวมถงึ และมคีุณสมบตับิทบาท 
หน้าที ่และความรบัผดิชอบ ตลอดจนไม่มลีกัษณะขาดความน่าไวว้างใจตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์ว่าด้วยการก าหนดลกัษณะขาดความไม่น่าไว้วางใจของกรรมการ และ
ผูบ้รหิารของบรษิทั 

(ค) การพจิารณาอนุมตัจิ่ายเงนิปันผลประจ าปี และเงนิปันผลระหว่างกาล (หากม)ี ของบรษิทัย่อย 
(ง) การแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทัย่อย เวน้แต่การแกไ้ขขอ้บงัคบัในเรื่องทีม่นียัส าคญัตามขอ้ (2) (ฉ)  
(จ) การพจิารณาอนุมตังิบประมาณประจ าปีของบรษิทัย่อย 

รายการตัง้แต่ข้อ (ฉ) ถึงข้อ (ฑ) นี้เป็นรายการที่ถือว่ามีสาระส าคญั และหากเข้าท ารายการจะมีผลกระทบอย่างมี
นัยส าคญัต่อฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงานของบรษิัทย่อย ดงันัน้ จะต้องได้รบัอนุมตัิจากคณะกรรมการของ
บรษิทัก่อน ทัง้นี้ ตอ้งเป็นกรณีทีเ่มื่อค านวณขนาดรายการทีบ่รษิทัย่อยจะเขา้ท ารายการเปรยีบเทยีบกบัขนาดของบรษิทั 
(โดยน าหลกัเกณฑก์ารค านวณรายการตามทีก่ าหนดไวใ้นประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และคณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ และ/หรอื เรื่อง การท ารายการทีเ่กีย่วโยง
กนั (แลว้แต่กรณี) มาบงัคบัใชโ้ดยอนุโลม) แลว้อยู่ในเกณฑต์้องได้รบัการพจิารณาอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั ซึ่ง
รายการดงัต่อไปนี้คอื 

(ฉ) กรณีที่บรษิัทย่อยตกลงเขา้ท ารายการกบับุคคลที่เกี่ยวโยงกนัของบรษิัทย่อย หรอืรายการที่เกี่ยวกบัการ
ไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิของบรษิทัย่อย 

(ช) การโอนหรอืสละสทิธปิระโยชน์ รวมตลอดถงึการสละสทิธเิรยีกรอ้งทีม่ต่ีอผูท้ีก่่อความเสยีหายแก่บรษิทัย่อย 
(ซ) การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัย่อยทัง้หมดหรอืบางสว่นทีส่ าคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น 
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(ฌ) การซือ้หรอืการรบัโอนกจิการของบรษิทัอื่นมาเป็นของบรษิทัย่อย 
(ญ) การเขา้ท า แกไ้ข หรอืเลกิสญัญาเกีย่วกบัการใหเ้ช่ากจิการของบรษิทัย่อยทัง้หมดหรอืบางส่วนทีส่ าคญั การ

มอบหมายใหบุ้คคลอื่นเขา้จดัการธุรกจิของบรษิทัย่อย หรอืการรวมกจิการของบรษิทัย่อยกบับุคคลอื่น 
(ฎ) การเช่า หรอืใหเ้ช่าซือ้กจิการหรอืทรพัยส์นิของบรษิทัย่อยทัง้หมดหรอืสว่นทีม่สีาระส าคญั 
(ฏ) การกูย้มืเงนิ การใหกู้ย้มืเงนิ การให้สนิเชื่อ การค ้าประกนั การท านิตกิรรมผูพ้นับรษิทัย่อยให้ต้องรบัภาระ

ทางการเงนิเพิม่ขึน้ หรอืการใหค้วามช่วยเหลอืดา้นการเงนิในลกัษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่น และมใิช่ธุรกจิปกติ
ของบรษิทัย่อย (ไม่รวมการกูย้มืเงนิส าหรบัเงนิทุนหมุนเวยีนและสภาพคล่องส าหรบักจิการ) 

(ฐ) การเลกิกจิการของบรษิทัย่อย 
(ฑ) รายการอื่นใดทีไ่ม่ใช่รายการธุรกจิปกตขิองบรษิทัย่อยและเป็นรายการทีจ่ะมผีลกระทบต่อบรษิทัย่อยอย่างมี

นยัส าคญั 
(2)    เรื่องทีจ่ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

(ก) กรณีที่บรษิัทย่อยตกลงเขา้ท ารายการกบับุคคลที่เกี่ยวโยงกนัของบรษิัทย่อย หรอืรายการที่เกี่ยวกบัการ
ไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิของบรษิทัย่อย ทัง้นี้ ตอ้งเป็นกรณีทีเ่มื่อค านวณขนาดของรายการทีบ่รษิทั
ย่อยจะเขา้ท ารายการเปรยีบเทยีบกบัขนาดของบรษิทั (โดยน าหลกัเกณฑก์ารค านวณรายการตามทีก่ าหนด
ไวใ้นประกาศทีเ่กีย่วขอ้งคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
มาบงัคบัใชโ้ดยอนุโลม) แลว้อยู่ในเกณฑต์อ้งไดร้บัการพจิารณาอนุมตัจิากทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้ของบรษิทั 

(ข) การเพิม่ทุนโดยการออกหุ้นเพิม่ทุนของบรษิัทย่อยและการจดัสรรหุ้น รวมทัง้การลดทุนจดทะเบยีนซึ่งไม่
เป็นไปตามสดัส่วนการถือหุ้นเดมิของผู้ถือหุ้นอนัจะเป็นผลให้สดัส่วนการใช้สทิธอิอกเสยีงลงคะแนนของ
บรษิทั ทัง้ทางตรงและ/หรอืทางออ้ม ในทีป่ระชุมผูถ้ือหุน้ของบรษิทัย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเกนิกว่ารอ้ย
ละสบิ (10) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของบรษิทัย่อยนัน้ หรอืเป็นผลใหส้ดัสว่นการใชส้ทิธอิอกเสยีงลงคะแนน
ของบรษิทั ทัง้ทางตรงและ/หรอืทางออ้มในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทัย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเหลอืน้อย
กว่ารอ้ยละหา้สบิ (50) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของบรษิทัย่อยนัน้ 

(ค) การด าเนินการอื่นใดอนัเป็นผลให้สดัส่วนการใช้สทิธอิอกเสยีงลงคะแนนของบรษิัท ทัง้ทางตรงและ/หรือ
ทางออ้มในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเกนิกว่ารอ้ยละสบิ (10) ของจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของบรษิทัย่อย หรอืเป็นผลใหส้ดัสว่นการใชส้ทิธอิอกเสยีงลงคะแนนของบรษิทั ทัง้ทางตรงและ/หรอื
ทางออ้มในทีป่ระชุมผู้ถอืหุ้นของบรษิัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเหลอืน้อยกว่าร้อยละหา้สบิ (50) ของ
จ านวนเสยีงทัง้หมดของบรษิทัย่อยในการเขา้ท ารายการอื่นใด ทีม่ใิช่ธุรกจิปกตขิองบรษิทัย่อย 

(ง) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย ทัง้นี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อค านวณขนาดของกิจการบริษัทย่อยที่จะเลกินัน้
เปรยีบเทยีบกบัขนาดของบรษิัท (โดยน าหลกัเกณฑก์ารค านวณรายการตามที่ก าหนดไว้ในประกาศของ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการการตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การ
ได้มาหรอืจ าหน่ายไปซึ่งทรพัย์สนิ มาบงัคบัใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑต์้องไดร้บัการพจิารณาอนุมตัิ
จากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

(จ) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกจิปกติของบรษิัทย่อยและรายการที่จะมีผลกระทบต่อบรษิัทย่อยอย่างมี
นัยส าคญั ทัง้นี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อค านวณขนาดรายการนัน้เปรียบเทียบกบัขนาดของบริษัท (โดยน า
หลกัเกณฑก์ารค านวณรายการตามทีก่ าหนดไวใ้นประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึ่งทรพัย์สนิ มาบงัคบัใช้
โดยอนุโลม) แลว้อยู่ในเกณฑต์อ้งไดร้บัการพจิารณาอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 
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(ฉ) การแก้ไขขอ้บงัคบัของบรษิัทย่อยในเรื่องที่อาจส่งผลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อฐานะการเงนิและผลการ
ด าเนินงานของบรษิทัย่อย ซึง่รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีง การแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทัย่อยทีส่่งผลกระทบต่อ
สทิธใินการออกเสยีงลงคะแนนของบรษิทัในทีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทัย่อย และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อื
หุน้ของบรษิทัย่อย หรอืการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัย่อย เป็นตน้ 

ขอ้ 2. กรรมการของบรษิทัจะตอ้งด าเนินการใหบ้รษิทัย่อยมรีะบบควบคุมภายใน ระบบบรหิารความเสีย่ง และระบบ
ป้องกันการทุจริต รวมถึงก าหนดให้มีมาตรการในการติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่
เหมาะสม มปีระสทิธภิาพและรดักุมเพยีงพอทีท่ าใหม้ัน่ใจไดว้่าการด าเนินการต่างๆ ของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมจะ
เป็นไปตามนโยบายของบริษัท ขอ้บงัคบัในหมวดนี้รวมถึงกฎหมายและประกาศเรื่องการก ากบัดูแลกจิการที่ดีของ
บริษัทจดทะเบียน รวมถึงประกาศ ข้อบงัคับและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไดอ้ย่างแทจ้รงิ
และตดิตามให้บรษิทัย่อยและ/หรอืบริษทัร่วมเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั และ/หรอืรายการได้มาหรอื
จ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ และ/หรอืรายการทีม่นีัยส าคญัอื่นใดต่อบรษิทั และด าเนินการต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ในการก ากบัดแูลและการบรหิารจดัการบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัหมวดนี้อย่างครบถว้นและ
ถูกตอ้ง 

การก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษทัย่อยเร่ืองวงเงินการอนุมติั 
 

ในการก ากบัดแูลบรษิทัย่อย เพื่อใหเ้กดิความคล่องตวัในการด าเนินงาน คณะกรรมการบรษิทัจงึไดอ้นุมตัิคู่มอือ านาจด าเนินการ
ไวใ้น “คู่มอือ านาจอนุมตัดิ าเนินการ” ของแต่ละบรษิทั 
 

9.5  การก ากบัดแูลการใช้ข้อมลูภายใน 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส าคัญของการก ากับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อความโปร่งใสและป้องกันการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตนจากการใช้ขอ้มูลภายในของบรษิัทที่ยงัไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน   คณะกรรมการบรษิัทจงึได้ก าหนด
นโยบายการใชข้อ้มลูภายในของบรษิทั  และประกาศใหค้ณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทั บรษิทัย่อยไดร้บัทราบ
และยดึถอืเป็นแนวปฏบิตัเิดยีวกนั ดงันี้ 

1. ใหค้วามรูแ้ก่กรรมการและผูบ้รหิาร เกีย่วกบัหน้าทีใ่นการรายงานการถอืครองหลกัทรพัยข์องตน คู่สมรส และบุตรทีย่งั
ไม่บรรลุนิตภิาวะ ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ ตามมาตรา 59 และบทก าหนด
โทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 
รวมทัง้การรายงานการได้มาหรือจ าหน่ายหลกัทรพัย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิ ติภาวะต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ ตามมาตรา 246 และบทก าหนดโทษ ตามมาตรา 298 แห่ง
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

2. ให้กรรมการและผู้บรหิารของบรษิัท รวมถงึคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ จดัท าและเปิดเผยรายงานการถือ
ครองหลกัทรพัย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรพัย์ของบรษิัทต่อส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) และจดัส่งส าเนารายงานนี้ใหแ้ก่บรษิทั ในวนัเดยีวกบั
วนัทีส่ง่รายงานต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 
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ส าหรบักรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัย่อย ถงึแมจ้ะไมม่ภีาระหน้าทีต่ามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษ ตามมาตรา 
275 แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ พ.ศ. 2535 บรษิทัก าหนดใหบุ้คคลดงักล่าว มหีน้าทีร่ายงาน
การเปลีย่นแปลงการถอืครองหลกัทรพัยข์องบรษิทัต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัเสมอืนหนึ่งมภีาระหน้าทีต่าม
มาตรา 59 และบทก าหนดโทษ ตามมาตรา 275 แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ พ.ศ. 2535 ซึง่
จ าเป็นตอ้งรายงานต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

3. กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังานและลูกจา้งของบรษิทัและบรษิทัย่อย ทีไ่ดร้บัทราบขอ้มูลภายในทีเ่ป็นสาระส าคญัซึง่มผีล
ต่อการเปลีย่นแปลงราคาหลกัทรพัยต์อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัในช่วง 1 เดอืน ก่อนที่
งบการเงนิหรอืขอ้มลูภายในนัน้จะเปิดเผยต่อสาธารณชนและในช่วงระยะเวลา 24 ชัว่โมงภายหลงัจากทีข่อ้มูลภายใน
ของบรษิทั ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนแลว้ ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มลูภายในตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มลูนัน้ใหผู้อ้ื่นทราบจนกว่าจะ
ได้มกีารแจ้งขอ้มูลนัน้ให้แก่ตลาดหลกัทรพัย์ฯ มาตรการลงโทษหากมกีารกระท าการฝ่าฝืนระเบยีบปฏบิตัิดงักล่าว
ขา้งต้น บรษิทัถอืเป็นความผดิทางวนิัยตามขอ้บงัคบัการท างานของบรษิัท โดยจะพจิารณาลงโทษตามควรแก่กรณี 
ไดแ้ก่ การตกัเตอืนดว้ยวาจา การตกัเตอืนเป็นหนังสอื การภาคทณัฑต์ลอดจนการเลกิจา้งพน้สภาพการเป็นพนักงาน
ดว้ยเหตุไล่ออก ปลดออก หรอืใหอ้อก แลว้แต่กรณี เป็นตน้ 

4. หา้มมใิหก้รรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และลกูจา้งของบรษิทั ใชข้อ้มูลภายในของบรษิทัทีม่หีรอือาจมผีลกระทบต่อการ
เปลีย่นแปลงราคาของหลกัทรพัยข์องบรษิทั ซึง่ยงัมไิดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน ซึง่ตนไดล่้วงรูม้าในต าแหน่งหรอืฐานะ
เช่นนัน้ มาใชเ้พื่อการซือ้หรอืขายหรอืเสนอซือ้หรอืเสนอขาย หรอืชกัชวนใหบุ้คคลอื่นซือ้หรอืขาย หรอืเสนอซือ้ หรอื
เสนอขายซึ่งหุ้นหรือหลกัทรพัย์อื่น (ถ้ามี) ของบริษัท ไม่ว่าทัง้ทางตรงหรือทางอ้อม ในประการที่น่าจะเ กิดความ
เสยีหายแก่บรษิทั ไม่ว่าทัง้ทางตรงหรอืทางออ้ม และไม่ว่าการกระท าดงักล่าวจะท าเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรอืผูอ้ื่น 
หรอืน าขอ้เทจ็จรงิเช่นนัน้ออกเปิดเผยเพื่อใหผู้อ้ื่นกระท าดงักล่าว โดยตนไดร้บัผลประโยชน์ตอบแทนหรอืไม่กต็าม 

5. กรรมการ ผู้บรหิาร พนักงาน และ ลูกจา้งของบรษิัท มหีน้าที่เกบ็รกัษาความลบั และ/ หรอืขอ้มูลภายในของบรษิัท 
ตลอดจนขอ้มูลความลบัของคู่ค้าของบรษิัท และมหีน้าที่ในการใช้ขอ้มูลภายในของบรษิัทเพื่อประโยชน์การด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทเท่านัน้ ทัง้นี้ห้ามมิให้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท หรือ  อดีตกรรมการ 
ผูบ้รหิาร พนักงานและลูกจ้าง น าความลบั และ/หรอื ขอ้มูลภายในของบรษิัท ตลอดจนขอ้มูลความลบัของคู่ค้าของ
บรษิทั ทีต่นไดร้บัทราบจากการปฏบิตัหิน้าทีใ่หบุ้คคลภายนอกรบัทราบ ไปใชป้ระโยชน์ใหแ้ก่บรษิทัอื่นทีต่นเองเป็น ผู้
ถอืหุน้ กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และ ลกูจา้ง แมว้่าการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวจะไม่ท าใหเ้กดิผลเสยีหายแก่บรษิทั
และคู่คา้ของบรษิทักต็าม 

6. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และ ลูกจ้างของบริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติตามแนวทางการใช้ข้อมูลภายในของ 
พระราชบญัญัติหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และ พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั รวมถึงกฎเกณฑ์อื่นที่
เกีย่วขอ้ง 

 
9.6  ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี 

ในปี 60/61 (เม.ย.2560 - ม.ีค.2561) บรษิทัไดแ้ต่งตัง้บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีอง
บรษิทั   โดยบรษิทัไดจ้่ายค่าตอบแทนค่าสอบบญัชขีองบรษิทั จ านวน 4.93 ลา้นบาท และค่าบรกิารอื่นๆ 0.50 ลา้นบาท  
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10. ความรบัผิดชอบต่อสงัคมเพ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยืน 

 

10.1 นโยบายและภาพรวม 

บรษิทั อสีเทริ์นโพลเีมอร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย มเีจตนารมณ์ที่จะด าเนินธุรกจิ ใหเ้จรญิเตบิโตบนพืน้ฐานของ           
ธรรมาภบิาลและการดแูลรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้มอย่างยัง่ยนื รวมทัง้ค านึงถงึผลประโยชน์ของผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่ม
เป็นส าคญั ทัง้นี้เพื่อมุ่งหวงัใหภ้าคอุตสาหกรรมอยู่ร่วมกบัชุมชนและสงัคมไดอ้ย่างเป็นสุข และพฒันายกระดบัความเจรญิกา้วหน้า
ไปพรอ้มกนั เพื่อใหเ้ป็นไปตามเจตนารมณ์และแนวคดิดงักล่าวขา้งต้น คณะกรรมการบรษิทัจงึก าหนดนโยบายความรบัผดิชอบ
ต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม (CSR Policy) ไวด้งัต่อไปนี้ 

นโยบายความรบัผิดชอบต่อสงัคม (CSR Policy) 

1) ด าเนินธุรกจิด้วยความสุจรติ โปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได ้โดยมุ่งเน้นการเจรญิเตบิโตของกลุ่ม
บรษิทัควบคู่ไปกบัการพฒันาคุณภาพชวีติของพนักงาน ชุมชน และคุณภาพของสงัคม และสิง่แวดลอ้มในทุกมติ ิ
รวมทัง้ดแูล ผลประโยชน์ของผูม้สีว่นไดเ้สยี ตามวสิยัทศัน์และพนัธกจิทีบ่รษิทัก าหนด 

2) ด าเนินธุรกจิโดยใหค้วามส าคญัต่อการก ากบัดแูลกจิการ  ภายใตก้รอบการบรหิารจดัการและการมจีรยิธรรมทีด่ ีมี
ความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได ้  

3) ด าเนินธุรกจิโดยใหค้วามเคารพต่อสทิธมินุษยชน โดยการไม่เอาเปรยีบคู่คา้ พนักงาน ลูกคา้ ตลอดจน บุคคลใน
สงัคม และปฏบิตัต่ิอบุคคลดงักล่าวอย่างเท่าเทยีมและเหมาะสมอย่างเป็นธรรม 

4) ด าเนินธุรกจิโดยใหพ้นักงานของบรษิทัและบรษิัทย่อยมหีน้าทีป่ฏบิตังิานใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ปฏบิตั ิและนโยบาย
ดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทั นอกจากนี้ บรษิทัยงัใหค้วามส าคญักบัการอบรมและพฒันาบุคลากรโดย
สนบัสนุนใหพ้นกังานมคีวามกา้วหน้าในสายงานและมอีนาคตในการท างานอย่างยุตธิรรม 

5) ด าเนินธุรกิจโดยให้ความส าคัญต่อมาตรฐานของสนิค้า  โดยน าเสนอผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่มีประโยชน์ต่อ
สขุอนามยั ความปลอดภยัต่อผูบ้รโิภค สงัคม และ สิง่แวดลอ้ม  เพื่อสภาพความเป็นอยู่ทีด่ขีองผูบ้รโิภคและสงัคม 

6) ด าเนินธุรกจิโดยสนับสนุนกจิกรรมการพฒันาและรกัษาสิง่แวดลอ้ม การใชท้รพัยากรธรรมชาตอิย่างคุม้ค่า และ
อนุรกัษ์การใชพ้ลงังาน การลดของเสยี รวมทัง้การน าของเสยีกลบัมาใชใ้หม่อย่างมปีระสทิธภิาพ 

7) ด าเนินธุรกจิโดยใหค้วามส าคญัต่อการพฒันาชุมชนอย่างยัง่ยนื โดยการสนับสนุนองคค์วามรู ้หรอืกจิกรรมต่างๆ 
ทีเ่ป็นประโยชน์ 

8) ด าเนินธุรกจิโดยใหค้วามส าคญัในดา้นนวตักรรมโดยค านึงถงึสงัคมและสิง่แวดลอ้ม เพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยนื  
 
แนวทางการสรา้งการเติบโตอย่างยัง่ยืน 

การสรา้งความเติบโตอย่างมัน่คงและยัง่ยนืมายาวนานถงึ 40 ปี เกดิจากความส าเรจ็ของการบรหิารครอบครวัทีม่ผีู้น าซึ่งเป็น
ต้นแบบความดี ให้ความส าคัญต่อการปลูกฝังวฒันธรรมครอบครวั หล่อหลอมสมาชกิหรือทายาทโดยการถ่ายทอดแนวคิด
คุณธรรม จริยธรรม ปรชัญาการด าเนินชวีิตของกรรมการบรหิารทุกคนได้รบัการปลูกฝังความสามคัค ีความเป็นน ้าหนึ่งใจ
เดยีวกนัของครอบครวั และการถ่ายทอดมาจากต้นแบบผูน้ าครอบครวัทีด่ ีหล่อหลอมแนวคดิ อุดมการณ์ใหรู้ร้กั สามคัค ีเป็นน ้า
หนึ่งใจเดยีวกนั ขยนั อดทน และกตญัญู คอืการตอบแทนผูม้พีระคุณและแผ่นดนิ ตามปรชัญาการด าเนินชวีติ “เมื่อดื่มน ้าจาก
บ่อ อย่าลืมคนท่ีขดุบ่อ” ซึง่การบรหิารครอบครวัประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 7 ประการ คอื  
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1. ปลูกฝังความคิดรกัครอบครวั รกัในสถาบนัครอบครวั สรา้งความเขา้ใจ ความสามคัค ีความพรอ้มเพรยีง เป็นน ้าหนึ่ง
ใจเดยีวกนั (Unity) 

 

2. ธรรมนูญครอบครวั (Regulation) มีระบบบริหารภายในครอบครวัที่เข้มแข็ง ชดัเจน เน้นการใช้ระบบอาวุโส 
(Seniority) 

 

3. ส่งเสริมการศึกษา (Education) มกีารส่งเสรมิใหส้มาชกิในครอบครัวศกึษาในระดบัสงูสุด และใหค้วามส าคญักบัการ
เรยีนรูอ้ยู่เสมอ เพื่อเพิม่พนูความรูใ้นสิง่ทีท่ า การศกึษาเพื่อความรูจ้รงิ 

 

 

4. ผูน้ าท่ีเป็นแบบอย่าง (Exemplary Leadership) การเป็นผูน้ าครอบครวัต้องปฏบิตัตินเป็นตวัอย่างทีด่อีย่างต่อเนื่อง 
เพื่อสรา้งความเชื่อถอื และความศรทัธาจากสมาชกิในครอบครวั 

 

5. ความยุติธรรม (Fairness) ปฏบิตัตินต่อทุกคนดว้ยความเสมอภาค ความส าเรจ็ทีเ่กดิขึน้เป็นของทุกคน มกีารจดัสรร
ผลประโยชน์ แบ่งรายไดก้นัอย่างเป็นระบบ และเป็นธรรม ทุกคนในครอบครวัจงึอยู่กนัอย่างสนัต ิปราศจากขอ้ขดัแยง้ 

 

6. ความอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่ฟุ่ มเฟือย (Humility & Not luxuries) การปฏบิตัต่ิอตนเองและผูอ้ื่นดว้ยการวางตวัที่
เหมาะสม รูคุ้ณค่าของเงนิ 

 

7. ความช่ือสตัยโ์ปรง่ใส (Honest & Transparency) สมาชกิทุกคนมคีวามซื่อสตัย ์ไวว้างใจกนั มกีารจดัท าบญัชอีย่าง
ถูกตอ้งโปร่งใสไม่โลภ มคีวามละอาย และเกรงกลวัต่อบาป 

แนวทางดงักล่าวไดส้่งผลต่อมายงัการบรหิารธุรกจิที่บรษิัทฯ ให้ความส าคญัต่อการสรา้งวฒันธรรมองค์กรที่มคีุณธรรมในการ
บรหิารเช่นเดยีวกนันอกจากนี้การเติบโตตลอดเวลาทีผ่่านมายงัเกดิจากการใชโ้มเดลในการบรหิารธุรกจิ ซึง่เป็นการบูรณาการ
แนวคดิปรชัญาการด าเนินธุรกจิร่วมกบัการบรหิารจดัการสมยัใหม่ ซึง่ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 7 ประการ คอื 

1. การตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Marketing) ผลติสนิคา้ทีเ่ป็นตลาดเฉพาะ ตลาด Blue Ocean ไม่เขา้แข่งขนัในตลาดที่
มกีารแขง่ขนัสงู และไดก้ าไรต ่า (Red Ocean) 
 

2. นวตักรรม (Innovation) เป็นปัจจยัส าคญัของการผลิตสนิคา้ตลาดเฉพาะ จุดเด่นของบรษิทัคอื ม ีKnow How และ
ทกัษะ รวมถงึไดร้บัสทิธบิตัรหลายฉบบัทัว่โลก  

 

3. การสร้างเครือข่าย (Network) เน้นการสร้างเครอืข่ายขยายตลาดไปทัว่โลก เช่น เครอืข่ายบุคคล เครอืข่ายภาค
การเงนิ เครอืขา่ยลกูคา้ เครอืขา่ยซพัพลายเออร ์ควบคู่ไปกบัระบบลอจสิตกิส ์(Logistics) ทีด่ ี

 

4. การตลาดมวลชน (Mass Marketing) สรา้งเครอืข่ายจากการตลาด Niche ของทุกเมอืงในทุกประเทศทัว่โลก เมื่อ
น ามารวมกนัคอื การสามารถสรา้งตลาด Mass ได ้กจ็ะเกดิ Mass Production 

 

5. การบริการจดัการองคก์ร (Organization Management) มกีารจดัระบบโครงสร้างองค์กรอย่างสากล การบรหิาร
จดัการจากสว่นกลาง แต่ละบรษิทัฯในเครอืมผีูบ้รหิารทีบ่รหิารงานอย่างเป็นมอือาชพีใหค้วามส าคญักบัการสรา้งคนด ี
มฝีีมอื ดูแลบุคลากรทุกระดบัด้วยความเสมอภาค ปฏบิตัิต่อทุกคนโดยเท่าเทยีมกนั โดยใช้หลกั บรหิารคน บรหิาร
สมอง และบรหิารทกัษะ เพื่อสรา้งองคก์รใหเ้จรญิกา้วหน้า 
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6. ความเรว็ในการประกอบธรุกิจ (Speed of Business) น าเทคโนโลยสีมยัใหม่มาใชใ้นการผลติสนิคา้ สรา้งประโยชน์
ไดส้งูขึน้ กา้วสู่การเป็นผูน้ าดา้นต้นทุน (Cost Leadership) เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนั โดยใชห้ลกั Know 
How + Speed + Technology 

 

7. คณุธรรมในการด าเนินธรุกิจ (Moral) น าปรชัญาการด าเนินชวีติมาใชใ้นการประกอบธุรกจิ คอื ความซื่อสตัย ์ไม่โลภ 
ไม่เอาเปรยีบ และดูแลผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกคนอย่างด ีอกีทัง้ยดึถอืแนวทางปรชัญาการท าธุรกจิผลติสนิคา้คุณภาพสงู มี
ประโยชน์และรกัษาสิง่แวดลอ้ม ท าใหพ้นกังานมคีวามสขุ ทุกคนมคีวามสขุ สงัคมมคีวามสขุ เป็นวงจรของความสขุ 

จากองคป์ระกอบการบรหิารครอบครวั 7 ประการ (7’s Factors of Family Management) และองคป์ระกอบการบรหิารธุรกจิ 7 
ประการ (7’s Factors of Business Management) น ามาสรา้งเป็น โมเดลความส าเรจ็ของ EPG และผลงานวจิยัฉบบันี้ไดร้บัการ
ตพีมิพเ์ผยแพร่ในวารสาร European Journal of Scientific Research 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โมเดลนี้ไดน้ ามาเขา้สูก่ระบวนการวจิยัพบว่า การบรหิารธุรกจิของ EPG ดว้ยโมเดล NINMOSM มคีวามสมัพนัธต่์อความส าเรจ็
ของบรษิทั โดยองคป์ระกอบทีม่คีวามสมัพนัธ์ต่อความส าเรจ็สงูสุด คอื นวตักรรมและการบรหิารจดัการองคก์ร และภาพลกัษณ์
ของบรษิทัทีส่รา้งความประทบัใจ ความเชื่อมัน่ ความศรทัธาต่อพนกังาน ลูกคา้ ซพัพลายเออร ์ชุมชน สงัคม รวมถงึการใส่ใจใน
สิง่แวดล้อมตลอดมา คอื ความมีคุณธรรมในการด าเนินธุรกจิด้วยแนวทาง “สร้างองค์กรด้วยคุณธรรม บริหารงานด้วย
คณุภาพ” กลุ่มบรษิทัจงึมคีวามพรอ้มและความมุ่งมัน่ทีจ่ะสรา้งการเตบิโตอย่างต่อเนื่องดว้ยความมัน่คงและยัง่ยนื 
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แนวทางการด าเนินงานความรบัผิดชอบต่อสงัคมเพื่อการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 

ดว้ยวสิยัทศัน์ทีมุ่่งมัน่ไปสู ่Creative Innovation Organization เพราะเราคอืองคก์รแห่งนวตักรรมทีส่รา้งสรรค ์เป็นองคก์รของนัก
คดิ นกัวจิยั นักนวตักรรม ทีก่ลา้ลงทุนวจิยัและพฒันาสนิคา้นวตักรรมทีด่ทีีสุ่ดต่อมนุษย ์สงัคมและสิ่งแวดลอ้มบรษิทัและบรษิทั
ย่อยของบรษิทั ไดป้ฏบิตัติามหลกัในการด าเนินงานดว้ยความรบัผดิชอบต่อสงัคมเพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยนื ครอบคลุมถงึความ
รบัผดิชอบทางบรรษทัภบิาล สงัคมและสิง่แวดลอ้ม  

 
 
10.2 การด าเนินงานและการจดัท ารายงาน 

เพื่อเป็นการก ากับดูแลให้กลุ่มบริษัทปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social 
Responsibility: CSR) บรษิทัจงึก าหนดใหห้น่วยงาน CSR ซึง่มหีน้าทีร่บัผดิชอบในการจดักจิกรรมทางดา้น CSR ของบรษิทั ท า
หน้าทีจ่ดัท าและน าเสนอแผน CSR รวมทัง้จดัท ารายงานเพื่อสรุปผลการด าเนินงานกจิกรรม CSR ที่กระท าในปีผ่านมาเป็น
ประจ าทุกปี 
 
10.3 การด าเนินธรุกิจท่ีมีผลกระทบต่อความรบัผิดชอบต่อสงัคม (In-Process CSR) 

กลุ่มบรษิทัมคีวามพยายามตลอดมาในการคดิคน้นวตักรรมใหม่ เพื่อใชใ้นการพฒันาสนิคา้ใหม้คีุณภาพเสรมิสรา้งคุณภาพชวีติที่
ดใีหก้บัผูบ้รโิภคและเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม  บรษิทัมนีโยบายด าเนินธุรกจิให้เตบิโตอย่างยัง่ยนื โดยมไิด้เน้นแต่ผลประโยชน์
ทางดา้นก าไรหรอืดา้นเศรษฐกจิเพยีงอย่างเดยีว เพราะการเตบิโตอย่างยัง่ยนืนัน้ต้องควบคู่ไปดว้ยสภาพสงัคมและสิง่แวดลอ้มที่
ดดีว้ยเช่นกนั ดงันัน้ กลุ่มบรษิทัจงึไดค้ดิคน้ผลติภณัฑท์ีพ่ฒันาคุณภาพชวีติมนุษย ์กระบวนการผลติ และการกระบวนการจดัการ
ทีค่ านึงถงึผลกระทบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้มเป็นส าคญั  

การท า In-Process CSR ของกลุ่มบรษิทัเพื่อลดต้นทุนการผลติ เพิม่ความปลอดภยัในการท างาน และลดการใชพ้ลงังาน ทัง้นี้
เพื่อใหเ้กดิความยัง่ยนืในกระบวนการผลติ  
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10.3.1 การด าเนินธรุกิจท่ีมีผลกระทบต่อความรบัผิดชอบต่อสงัคมของ บริษทั แอรโ์รเฟลกซ ์จ ากดั 
ผลิตภณัฑท่ี์ค านึงถึงความปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค ชมุชนและส่ิงแวดล้อม  

แอร์โรเฟลกซ์ให้ความส าคญักบัผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม สุขภาพของชุมชน และพนักงานของบรษิัททุกระดบั  โดยวเิคราะห์
สารเคมทีุกชนิดทีใ่ช ้ต้องมคีวามปลอดภยัต่อมนุษยร์วมถงึระบบนิเวศในพืน้ทีใ่กลเ้คยีง โดยฐานการผลติหลกัของ แอรโ์รเฟลกซ ์มี
การปฏบิตัติามมาตรฐานสากล เช่น ISO 9001 / ISO14001 / ISO50001 / OHSAS 18001/TIS 18001   นอกจากนี้ ผลติภณัฑข์องแอร์
โรเฟลกซ์ เป็นสนิค้าที่มีคุณภาพสูงเมื่อเปรียบเทียบเทยีบกบัคู่แข่งขนัในตลาดฉนวนยางของแอร์โรเฟลกซ์ได้รบัการรบัรอง
มาตรฐานชัน้น าจากทัว่โลก ไดแ้ก่ ASTM/ JIS/ EN/ EMPA/ BS/ GB/ Lloyd’s Register และ RoHS เป็นตน้ 

                    
 

คณุสมบติัของผลิตภณัฑ ์

ฉนวนกนัความรอ้น/เยน็ ภายใตแ้บรนด ์ “แอรโ์รเฟลกซ”์ เป็นผลติภณัฑท์ีใ่ชใ้นงานระบบวศิวกรรมปรบัอากาศ เพื่อชว่ยลดการ
สญูเสยีความเยน็ ป้องกนัการเกดิหยดเหงื่อ (Condensation) และช่วยประหยดัพลงังานไฟฟ้าไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ เน่ืองจากมี
ค่าสมัประสทิธิก์ารน าความรอ้นต ่าและคงที ่ (ค่า K-Value) ตลอดอายุการใชง้าน วสัดุทีน่ ามาผลติฉนวนยางไม่ก่อใหเ้กดิสารพษิ 
(Non-Toxicity) เช่น สารโคโรฟลูออโรคารบ์อน (CFC) ซึง่ท าลายชัน้โอโซนและท าใหเ้กดิสภาวะเรอืนกระจก  

กรณีเกดิเพลงิไหมฉ้นวนยางแอรโ์รเฟลกซ ์ จะเกดิความหนาแน่นของควนัน้อย และไม่ก่อใหเ้กดิการลามไฟ รวมถงึไม่ก่อใหเ้กดิ
ก๊าซไฮโดรเจนไซยาไนด ์ (HCN) จงึเป็นคุณสมบตัสิ าคญัทีท่ าใหโ้ครงการและสถานทีส่ าคญัต่างๆ ของโลกเลอืกใชฉ้นวนยางแอร์
โรเฟลกซ ์โดยในปัจจุบนัสนิคา้ของแอรโ์รเฟลกซ ์เป็นทีน่ิยมอย่างแพรห่ลายกว่า 100 ประเทศทัว่โลก 

 
ภาพแสดงการทดสอบการเผาใหมว้สัดุประเภท Polyethylene Foam/ Polyurethane Foam และ ฉนวนยางแอรโ์รเฟลกซ์ทีผ่ลติจากสารตัง้ตน้ EPDM 
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การบริหารจดัการทรพัยากร 

การบริหารการใช้พลงังานในโรงงาน 
บรษิทั แอรโ์รเฟลกซ ์จ ากดั ไดจ้ดัตัง้คณะท างานดา้นการจดัการพลงังาน เพื่อควบคุมและก ากบัดูแลการใชพ้ลงังานทัง้ในระดบั
องค์กร กระบวนการผลติ และเครื่องจกัร ในแต่ละเดอืนคณะท างานฯ ได้รบัรายงานด้านการจดัการพลงังาน เพื่อใชป้ระเมิน
แนวโน้มการใชพ้ลงังาน และตรวจสอบความผดิปกตเิพื่อหาแนวทางแกไ้ขปรบัปรุงไดท้นัท ี

ในปี 2560 โครงการภายใต้การบรหิารการใชพ้ลงังานในโรงงานของบรษิทั แอรโ์รเฟลกซ ์จ ากดั มผีลประหยดัพลงังานเท่ากบั 
49,648.47 kWh./ปี คิดเป็นมูลค่าที่ประหยดัได้ 169,011.67 บาท หากพจิารณาจากค่าการใช้พลงังานต่อก าลงัการผลิต 
(kWh./Ton) ซึง่เป็นตวัชีว้ดัสมรรถนะดา้นพลงังาน EnPI (Energy Performance Indicator) ในปี 2560 มคี่าการใชพ้ลงังานต่อ
ก าลงัการผลติลดลงจากปี 2559 เท่ากบั 0.42% ในขณะทีม่กี าลงัการผลติเพิม่ขึน้ 

ตวัอย่างโครงการสง่เสรมิอนุรกัษ์พลงังาน ไดแ้ก่ 

 โครงการลดการสญูเสียความรอ้นในกระบวนการผลิตของผนังตู้อบยางซ่ึงเกิดรอยรัว่ 
 เพื่อลดการสญูเสยีพลงังานจงึไดด้ าเนินการแกไ้ขสง่ผลใหป้ระหยดัพลงังานไฟฟ้าได ้248,289.60 kWh./ปี หรอื 13.79% 
จากค่าพลงังานไฟฟ้าก่อนการด าเนินงานแกไ้ข  หรอืคดิเป็นเงนิทีป่ระหยดัได ้869,610.24 บาท/ปี                           

 โครงการฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมการอนุรกัษ์พลงังาน 
เพื่อสง่เสรมิความรูค้วามเขา้ใจและปลกูฝังจติส านึกในการอนุรกัษ์พลงังานใหก้บัพนักงาน บรษิทั แอรโ์รเฟลกซ ์จ ากดั เชญิชวน
ใหพ้นกังานร่วมกจิกรรมสง่เสรมิการอนุรกัษ์พลงังาน โดยมพีนกังานใหค้วามร่วมมอื จ านวน 741 คน เขา้ร่วมกจิกรรม ดงัต่อไปนี้  

1. อบรมการตรวจประเมนิภายในระบบการจดัการพลงังาน ISO50001:2011 
2. อบรมการเสรมิสรา้งแรงจงูใจ และการปรบัจติส านึกดา้นการประหยดัพลงังานในองคก์ร 
3. การใหค้วามรูด้า้นพลงังาน (Energy Talk) (6 ครัง้/ปี) 
4. จดับอรด์ประชาสมัพนัธ ์ขา่วสารดา้นพลงังาน 
5. ตอบค าถามพลงังานหลงัแผ่นพบั 
6. ดงูานระบบการจดัการพลงังาน/สถานทีผ่ลติพลงังานทดแทน 

 
การบริหารจดัการดา้นส่ิงแวดล้อม 

บรษิทั แอรโ์รเฟลกซ ์จ ากดั ตระหนักถงึความส าคญัดา้นสิง่แวดลอ้มโดยด าเนินการตามมาตรฐาน ISO14001 ซึง่เป็นมาตรฐาน
ระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม (Environmental management System)   ปัจจุบนัมกีารปรบัมาตรฐานเป็น ISO14001:2015 ซึง่
เป็นระบบจดัการดา้นสิง่แวดลอ้มทีค่ านึงถงึสิง่แวดลอ้ม, องคก์ร และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี    โดยทางบรษิทั แอรโ์รเฟลกซ ์จ ากดั ได้
ด าเนินการยกระดบัมาตรฐานระบบการจดัการด้านสิง่แวดล้อม ให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ในปัจจุบนั ตามข้อก าหนดของ
มาตรฐาน ISO 14001:2015 โดยประเมนิผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มตามมุมมองของวงจรชวีติ (Life Cycle Perspective) ตัง้แต่
การได้มาซึง่วตัถุดบิจนถงึการก าจดัเมื่อหมดอายุการใชง้าน,  ป้องกนัการเกดิมลพษิ ณ แหล่งก าเนิด (Pollution Prevention), 
ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของกฎหมาย, ปรบันโยบายการบรหิารจดัการดา้นสิง่แวดลอ้มใหส้อดคลอ้งกบัสภาพการณ์ดา้นสิง่แวดลอ้ม
โลก รวมถงึเผยแพร่ขอ้มลูใหบุ้คคลภายในและภายนอกไดร้บัทราบ ส่งผลใหบ้รษิทั แอรโ์รเฟลกซ ์จ ากดั ผ่านการตรวจประเมนิ
ระบบ ISO 14001:2015 จาก บรษิทั ทฟู นอรด์ (ประเทศไทย) จ ากดั เมื่อเดอืนมนีาคม 2561 
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กราฟแสดงผลการตรวจคุณภาพน ้าทิ้งก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน ้าสาธารณะตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย   เสน้สเีขยีวแสดงค่า
มาตรฐานตามทีก่ฎหมายก าหนด  ซึง่ผลการตรวจคุณภาพน ้าทิง้ของบรษิทั แอรโ์รเฟลกซ ์จ ากดั อยู่ในเกณฑท์ีด่กีว่ามาตรฐาน
ตามทีก่ฎหมายก าหนด  
BIOLOGICAL OXYGEN DEMAND                                        OIL AND GREASE 

     
CHEMICAL OXYGEN DEMAND         PH 

        
SOLID 

              
กราฟแสดงผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศจากปล่องระบายตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย    เสน้สเีขยีวแสดงค่ามาตรฐานตามที่
กฎหมายก าหนด   ซึง่ผลการตรวจคุณภาพอากาศจากปล่องระบายของบรษิทั แอรโ์รเฟลกซ ์จ ากดั อยู่ในเกณฑท์ีด่กีว่ามาตรฐาน
ตามทีก่ฎหมายก าหนด  
SO2                                         PARTICULATE 
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การบริหารจดัการคารบ์อนฟตุพรินตข์ององคก์ร (Carbon Footprint for Organization: CFO) 

การประเมนิคารบ์อนฟุตพรนิต์ขององคก์ร (Carbon Footprint for Organization: CFO) เป็นวธิกีารหนึ่งทีแ่สดงขอ้มูลการปล่อย
และดูดกลบัก๊าซเรอืนกระจกที่เกดิขึ้นจากกจิกรรมการด าเนินงานขององค์กรทัง้การผลติและการบรกิารขององค์กร สามารถ
จ าแนกสาเหตุของการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทีม่นีัยส าคญั และน าไปสู่การก าหนดแนวทางการบรหิารจดัการเพื่อลดการปล่อย
ก๊าซเรอืนกระจกได้อย่างมปีระสทิธภิาพ อกีทัง้สามารถใช้เป็นเครื่องมอืประเมนิการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกที่เกดิขึน้ และช่วย
เสรมิสรา้งศกัยภาพใหแ้ก่ผูป้ระกอบการและธุรกจิของไทยใหส้ามารถแข่งขนัไดใ้นเวทกีารคา้โลก ตลอดจนเป็นการเตรยีมความ
พรอ้มในกรณีทีภ่าครฐัต้องรายงานปรมิาณการปล่อยและดูดกลบัก๊าซเรอืนกระจก (Greenhouse Gas Reporting) ขององคก์ร
ต่างๆ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางบรหิารจดัการการปล่อยแก๊สเรอืนกระจกของประเทศไทย  

จากการจดัท าโครงการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรนัน้ บรษิัท แอร์โรเฟลกซ ์จ ากดั มกีารปล่อยปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกใน 
Scope 1 อยู่ที ่500 ตนัคารบ์อนไดออกไซดเ์ทยีบเท่าต่อปี มกีารปล่อยมากทีสุ่ดในกจิกรรมเปลีย่นถ่ายสารท าความเยน็ประเภท 
R134a ในระบบปรบัอากาศ และ Chiller การปล่อยปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกใน Scope 2 อยู่ที ่9101 ตนัคารบ์อนไดออกไซด์
เทยีบเท่าต่อปี เน่ืองจากในสถานประกอบการมกีจิกรรมทีใ่ชพ้ลงังานสงูในกระบวนการอบยางสงัเคราะห ์และ การปล่อยปรมิาณ
ก๊าซเรอืนกระจกใน Scope 3 อยู่ที ่67 ตนัคารบ์อนไดออกไซดเ์ทยีบเท่าต่อปี ซึง่แอรโ์รเฟลกซ์ ใชก้จิกรรมในการขนส่งของเสยี 
และกจิกรรมขนสง่ผลติภณัฑก์จิกรรมทีใ่ชใ้นประเมนิการปล่อยปรมิาณก๊าซเรอืนกระจก 

หลกั 3R ของ Aeroflex ประกอบดว้ย 

การลดการใช้ (Reduce): ผลติภณัฑแ์อรโ์รเฟลกซม์สีว่นในลดการใชพ้ลงังาน และลดการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์(CO2) 
โดยช่วยลดการสูญเสยีความเย็น ป้องกนัการเกิดหยดเหงื่อ (Condensation) และช่วยประหยัดพลงังานไฟฟ้าได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ เน่ืองจากมค่ีาสมัประสทิธิก์ารน าความรอ้นต ่าและคงที ่(ค่า K-Value) ตลอดอายุการใชง้าน 

การน ามาใช้ซ า้ (Reuse): แอรโ์รเฟลกซม์กีารน าบรรจุภณัฑท์ีใ่ชใ้นการจดัส่งสนิคา้ฉนวนยางของบรษิทักลบัมาใชใ้หม่ในการ
ขนสง่สนิคา้ครัง้ถดัไป  

การน ากลบัมาใช้ใหมใ่ห้เกิดประโยชน์ (Recycle): การน าสว่นเกนิทีเ่กดิขึน้ระหว่างกระบวนการผลติมาเขา้กระบวนการผลติ
ใหม่ไดต้ามสดัสว่นทีก่ าหนดโดยไม่สง่ผลกระทบต่อคุณภาพของสนิคา้ อกีทัง้การน าสว่นเกนิจากการผลติมาผลติต่อเป็นสนิคา้
ใหม่ใหเ้กดิประโยชน์ 

โครงการบริหารจดัการความปลอดภยัในพืน้ท่ีโรงงาน 

แอรโ์รเฟลกซ ์ ด าเนินการจดักจิกรรมดา้นความปลอดภยัและอาชวีอนามยั เพื่อสรา้งการรบัรูแ้ละความตระหนกัการรกัษาวนิยัใน
การปฏบิตังิานแก่ผูป้ฏบิตังิาน โดยมุ่งหวงัพฒันาเป็นวฒันธรรมความปลอดภยัในการท างานและการด าเนินชวีติประจ าวนัจงึได้
จดักจิกรรมเพื่อเสรมิสรา้งความปลอดภยัในพืน้ทีโ่รงงาน เช่น 

กจิกรรมรณรงคส์วมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล (PPE): เพื่อกระตุ้นเตอืนใหพ้นักงานทุกคนตระหนักถงึความส าคญั
ของการสวมใสอุ่ปกรณ์ PPE แต่ละชนิดในขณะปฏบิตังิาน 
กจิกรรมสื่อประชาสมัพนัธด์า้นความปลอดภยัและสิง่แวดลอ้ม : การปลูกจติส านึกและกระตุ้นดา้นความปลอดภยัเป็นสิง่ที่ต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ผ่านการประชาสมัพนัธโ์ดยอาศยัสือ่สิง่พมิพต่์างๆ เช่น แผ่นพบั และวารสาร  
กจิกรรมรณรงคล์ดอุบตัเิหตุจากการท างานภายในโรงงาน: สรา้งความตระหนกัถงึความปลอดภยัในการท างานทัง้ต่อตนเอง และ
เพื่อนร่วมงาน  
กจิกรรมรายงาน Near Miss: เพื่อใหพ้นกังานไดม้สีว่นรว่มในการเสนอแนะจุดทีไ่มป่ลอดภยัและแนวทางแกไ้ข มคีวามตระหนกั
ถงึอนัตรายทีจ่ะเกดิขึน้กบัผูป้ฏบิตังิานในสภาพงานและการกระท าทีไ่มป่ลอดภยั  
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สถิติอบุติัเหตจุากการท างาน 

สถติอิุบตัเิหตุจากการท างานจะน าไปวเิคราะหห์าสาเหตุของอุบตัเิหตุทีเ่กดิขึน้เพื่อหาวธิกีารแกไ้ขและป้องกนัปัจจยัเสีย่งของการ
เกดิอุบตัเิหตุ เพื่อป้องกนัปัญหาการเกดิซ ้า  
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10.3.2 การด าเนินธรุกิจท่ีมีผลกระทบต่อความรบัผิดชอบต่อสงัคมของ บริษทั แอรโ์รคลาส จ ากดั 

แอร์โรคลาส ได้สรรสร้างนวตักรรมต่างๆ เพื่อผู้บรโิภค โดยค านึงถึงสิง่แวดล้อมเป็นหลกัตามปรชัญาการด าเนินการ “พฒันา
เทคโนโลยคีวบคู่กบัการรกัษาสิง่แวดลอ้ม” หรอื “Technology & Environment in Harmony” แอรโ์รคลาสไดม้กีารพฒันา
กระบวนการผลติและเทคโนโลยอีย่างต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มระหว่างการผลติ แอร์โรคลาสได้รบัการรบัรอง
มาตรฐาน ISO9001/ ISO14001/ ISO/TS 16949/ OHSAS/TIS 18001 และ Q1 จาก ฟอรด์ รวมทัง้ผลติภณัฑแ์อรโ์รคลาสหลาย
ชนิดไดร้บัฉลากเขยีว โดยสนิคา้ชิน้สว่นอุปกรณ์และตกแต่งยานยนต์ของแอรโ์รคลาส เป็นสนิคา้ทีถู่กออกแบบภายใตร้ปูแบบของ 
3R เพื่อเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มโดยค านึงถงึหลกั 3R 

การลดการใช้ (Reduce): ผลติภณัฑแ์อรโ์รคลาส เช่น Bed Liner / Canopy / Deck Cover และ Sidesteps ผลติจากพลาสตกิที่
มนี ้าหนกัเบาและมวีธิกีารผลติเฉพาะท าใหม้คีวามแขง็แรงพเิศษซึง่สามารถใชท้ดแทนวสัดุประเภทโลหะไดอ้ย่างสมบรูณ์ท าใหร้ถ
กระบะมนี ้าหนกัเบาลง ลดการใชพ้ลงังาน และลดการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์ (CO2) นอกจากนี้ในทวปียโุรปบางประเทศ
ผูป้ระกอบการรถยนตส์ามารถน าขอ้ไดเ้ปรยีบดงักล่าวไปใชล้ดหย่อนภาษโีดยการหกัลด Carbon Credit ไดอ้กีดว้ย 

การน ามาใช้ซ า้ (Reuse): การน าพลาสตกิสว่นเกนิทีเ่กดิขึน้ระหว่างกระบวนการผลติมาเขา้กระบวนการผลติใหมไ่ดต้ามสดัสว่น
ทีก่ าหนดโดยไม่สง่ผลกระทบต่อคุณภาพของสนิคา้ การน ามาใชใ้หมใ่หเ้กดิประโยชน์ และเลอืกใชบ้รรจุภณัฑท์ีใ่ชใ้นการขนสง่
ผลติภณัฑข์องบรษิทัทีส่ามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ได ้

การน ากลบัมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ (Recycle): สนิคา้ของแอรโ์รคลาส สามารถน าไปรไีซเคลิไดซ้ึง่เป็นไปตามขอ้ก าหนด
ของบรษิทัรถยนตช์ัน้น าของโลกในปัจจุบนั และเลอืกใชบ้รรจุภณัฑท์ีใ่ชใ้นการขนสง่ผลติภณัฑข์องบรษิทัทีน่ ากลบัมาใชใ้หม่ได้ 
ผลิตภัณฑ์แอร์โรคลาสได้รบัรองคุณภาพจากผู้ผลติยานยนต์ชัน้น าของโลกโดยแอร์โรคลาสมีแนวคิดที่จะช่วยโลกประหยดั
พลงังานและเสรมิสรา้งสิง่แวดลอ้มใหด้ขีึน้ โดยผลติภณัฑท์ุกชนิดของแอรโ์รคลาสผลติจากพลาสตกิทีม่นี ้าหนักเบาและมวีธิกีาร
ผลติเฉพาะท าใหม้คีวามแขง็แรงพเิศษซึง่สามารถใชท้ดแทนวสัดุประเภทโลหะไดอ้ย่างสมบูรณ์ท าใหร้ถกระบะมนี ้าหนักเบาลง 
ลดการใชพ้ลงังาน และลดการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์(CO2) นอกจากนี้ในทวปียุโรปบางประเทศผูป้ระกอบการรถยนต์
สามารถน าขอ้ไดเ้ปรยีบดงักล่าวไปใชล้ดหย่อนภาษโีดยการหกัลด Carbon Credit ไดอ้กีดว้ย 
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คณุสมบติัของผลิตภณัฑ ์

 ผลิตภณัฑ์พื้นหลงัรถกระบะ (Bed Liner) ผลติจากพลาสตกิประเภท HDPE ใช้ติดตัง้บนรถกระบะเพื่อเพิม่ความ
ทนทานและสมรรถนะในการบรรทุกสนิคา้ 

 ฝาครอบกระบะ (Deck Cover) หรือ หลงัคารถกระบะ (Canopy) ผลติจากวสัดุประเภท ABS Alloy มนี ้าหนักเบา
กว่าหลงัคาประเภทอื่นท าให้ช่วยประหยดัพลงังาน สามารถป้องกนัอุณหภูมจิากภายนอกและรกัษาอุณหภูมภิายใน กรณีเกดิ
อุบตัเิหตุวสัดุ ABS Alloy จะไม่แตกเป็นปลายแหลม และABS Alloy สามารถน าไปรไีซเคลิได ้

 บนัไดข้างรถ (Side Step) ใชเ้ป็นบนัไดพกัเทา้ก่อนเหยยีบขึน้รถ ซึง่เป็นการออกแบบร่วมกบัค่ายรถยนต์ชัน้น า Side 
Step ผลติจาก Polymer Alloy น ามาใชท้ดแทนเหลก็ท าใหร้ถกระบะมนี ้าหนกัเบาลง และลดการใชพ้ลงังาน 

 การออกแบบและผลิตแผน่พลาสติกเพื่อปูรองบ่อ (Geo Membrane) 
แผ่นพลาสตกิเพื่อปูรองบ่อ (Geo Membrane) ชนิดหน้ากวา้ง 7 เมตร ใชส้ าหรบัปูพืน้บ่อเพื่อเกบ็รกัษาน ้าและปูบ่อฝังกลบขยะ
เพื่อช่วยไม่ใหส้ารเคมหีรอืสารพษิต่างๆ ซมึลงไปในดนิและแหล่งน ้าใตด้นิ เป็นการช่วยลดมลภาวะทางดนิและทางน ้า 
 
การบริหารจดัการทรพัยากร 

การบริหารการใช้พลงังานในโรงงาน 

บรษิทั แอรโ์รคลาส จ ากดั ไดจ้ดัตัง้คณะท างาน และผูร้บัผดิชอบดา้นพลงังาน ท าหน้าทีบ่รหิารจดัการพลงังานภายในบรษิทัให้

เกดิประสทิธภิาพสงูสดุ ซึง่ในปี 2560 โครงการภายใตก้ารบรหิารจดัการใชพ้ลงังานของ บรษิทั แอรโ์รคลาส จ ากดั มผีลประหยดั

พลงังานเท่ากบั 1,734,977  KWh/ปี คดิเป็นมูลค่าทีป่ระหยดัได้ 6,340,938 บาท หากพจิารณาจากค่าการใชพ้ลงังานต่อก าลงั

การผลติ (kWH./Ton) จะมคี่าการใชพ้ลงังานต่อการผลติลดลงจากปี 2559 เท่ากบั 5.62% 

ตวัอย่างโครงการสง่เสรมิอนุรกัษ์พลงังาน ไดแ้ก่ 

 โครงการเปล่ียนโคมไฟ High bay จาก Mercury เป็น LED High Bay 
เพื่อปรบัปรุงและลดปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าในสว่นของแสงสว่างของพืน้ทีโ่รงงานทัง้หมด 50 ชุดซึง่สามารถลดพลงังานในสว่นนี้ลง
ไดป้ระมาณ  50% จากของเดมิ คดิเป็นการประหยดัค่าพลงังาน 51,480 kWh/ปี หรอื 190,990 บาท/ปี ซึง่ชว่ยลดการปล่อยก๊าซ
เรอืนกระจกได ้28,879 kg./ปี 

 

 โครงการเปล่ียนหลอดไฟฟลอูอเรสเซนตเ์ป็นหลอด LED อาคารส านักงานและอาคารคลงัสินค้า 
เพื่อปรบัปรุงและลดปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าในสว่นของแสงสว่างทีอ่าคารส านกังานและอาคารคลงัสนิคา้ โดยท าการเปลีย่นหลอดไฟ 
LED ขนาด 20 W. แทนทีห่ลอดไฟฟลอูอเรสเซนต ์36W จ านวน 926 หลอด ซึง่สามารถลดพลงังานในสว่นนี้ลงไดป้ระมาณ 50%
จากของเดมิ คดิเป็นการประหยดัค่าพลงังาน 20,311.62 kWh/ปี หรอื 81,246.48 บาท/ปี ซึง่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
ได ้11,394.50 kg./ปี 
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 โครงการฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมการอนุรกัษ์พลงังาน      
เพื่อส่งเสรมิความรู้ความเขา้ใจในการเป็นส่วนหนึ่งของความรบัผดิชอบต่อสงัคมและปลูกฝังจติส านึกในการอนุรกัษ์ พลงังาน
รวมถงึสรา้งความเขา้ใจในการบรหิารจดัการพลงังาน โครงการนี้ไดร้บัความร่วมมอืจากพนักงาน  โดยไดม้กีารจดัท า KPI ดา้น
อนุรกัษ์พลงังานวดัผลร่วมกนัและสรา้งความเขา้ใจในการบรหิารจดัการพลงังาน 

  

สถิติอบุติัเหตจุากการท างาน 

สถติอิุบตัเิหตุจากการท างานจะน าไปวเิคราะหห์าสาเหตุของอุบตัเิหตุทีเ่กดิขึน้เพื่อหาวธิกีารแกไ้ขและป้องกนัปัจจยัเสีย่งของการ
เกดิอุบตัเิหตุ เพื่อป้องกนัปัญหาการเกดิซ ้า 

                    
   

10.3.3 การด าเนินธรุกิจท่ีมีผลกระทบต่อความรบัผิดชอบต่อสงัคมของ บริษทั อีสเทิรน์ โพลีแพค จ ากดั 

อสีเทริน์ โพลแีพค ผลติภณัฑท์ีค่ านึงความปลอดภยัของผูบ้รโิภค สงัคม และสิง่แวดลอ้ม โดยค านึงถงึหลกั 3R  ไดแ้ก่  
การลดการใช้ (Reduce):  -  ลดระยะเวลาการย่อยสลายของพลาสตกิ โดยสว่นผสมของสนิคา้บรรจุภณัฑพ์ลาสตกิบางประเภท       
                                     ไดใ้สส่ารเตมิแต่งทีช่่วยท าใหผ้ลติภณัฑส์ามารถย่อยสลายในธรรมชาตไิดร้วดเรว็ขึน้และปลอดภยั 
                                     ต่อผูบ้รโิภค 

-  ลดปรมิาณการใชพ้ลงังานในการผลติสนิคา้ เช่น โครงการจดัล าดบัการเดนิเครื่องอดัอากาศ    
   โครงการเปลีย่นเครื่องอดัอากาศประสทิธภิาพสงู และ โครงการฝึกอบรมและกจิกรรมสง่เสรมิการ     
   อนุรกัษ์พลงังาน ซึง่ท าใหป้รมิาณการใชพ้ลงังานของ อสีเทริน์ โพลแีพค ลดลง และยงัเป็นการ  
   ช่วยเหลอืสิง่แวดลอ้มโดยการลด ก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์(CO2) เช่นกนั 

   -  โรงงานแห่งที่ 2 ใชเ้ครื่องจกัรระบบอตัโนมตัิ ซึง่จะท าใหก้ารผลติมคีวามแม่นย า  เที่ยงตรงใน
      คุณภาพของผลติภณัฑม์ากขึน้ และมกี าลงัการผลติทีส่งูขึน้ ในขณะทีใ่ชพ้ลงังานการผลติโดย
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      เฉลีย่ลดต ่าลงประมาณรอ้ยละ 50 และลดความผดิพลาดจากการผลติ ท าใหก้ระบวนการผลติ 
      สามารถลดการสญูเสยีของวตัถุดบิลง 
การน ามาใช้ซ า้ (Reuse): -  ผลติภณัฑ์ของอสีเทริน์ โพลแีพค ไม่เหมาะสมกบัการน ามาใช้ใส่อาหารซ ้า เนื่องจากเป็นบรรจุ
       ภณัฑป์ระเภทใชแ้ลว้ทิง้ แต่สามารถน าบรรจุภณัฑบ์างประเภท เช่น PP / PS มาใสอุ่ปกรณ์ 
       ส านกังานชิน้เลก็ๆ และน ามาเพาะตน้ไม ้เป็นตน้ 

การน ามาใช้ใหม่ให้เกิด -  ผลติภณัฑท์ีช่ ารุดหรอืไม่ผ่านมาตรฐานคุณภาพสนิคา้ สามารถน ากลบัมาบดและน ามาผลติ 
ประโยชน์ (Recycle):    ใหม่ จงึท าใหไ้ม่เกดิการสญูเสยีในกระบวนการผลติ สามารถน าเขา้สูก่ระบวนการแปรรปู โดย
       น าไปต่อยอดในการผลติเป็นสนิคา้ประเภทใหม่ หรอืน าบรรจภุณัฑพ์ลาสตกิทีไ่ม่ใชแ้ลว้เขา้สู ่
                  กระบวนการเป็นเชือ้เพลงิในวงการผลติซเีมนต ์หรอื สามารถน าเขา้สูก่ระบวนการ 
       De-polymerization เป็นน ้ามนัต่อไป 

อสีเทริน์ โพลแีพค ค านึงถงึคุณภาพของสิง่แวดลอ้มภายในโรงงานและพืน้ทีบ่รเิวณใกลเ้คยีง ก าหนดใหม้กีารควบคุมสิง่แวดลอ้ม
ดว้ยกระบวนการผลติมาตรฐานระดบัโลก โดยไดร้บัการรบัรองมาตรฐานจาก GMP, HACCP, ISO9001,  ISO14001, ISO50001 
และ OHSAS18001/TIS18001 อกีทัง้ยงัไดร้บัรางวลัจากหน่วยงานราชการต่างๆ เช่น รางวลัอุตสาหกรรมสเีขยีว (Green Industry) 
ระดบัที ่ 4 : วฒันธรรมสเีขยีว (Green Culture) จากกระทรวงอุตสาหกรรม/ การรบัรองการลดคารบ์อน (Carbon Footprint) 
ระดบัองค์กร จากองค์การบรหิารจดัการก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (องค์การมหาชน) และส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีห่งชาต ิ  

อสีเทริน์ โพลแีพค อยู่ระหว่างการศกึษาความเป็นไปได ้ ในการใชเ้ทคโนโลยใีหม่ๆ ในการผลติบรรจุภณัฑพ์ลาสตกิจากวตัถุดบิ
พลาสตกิจากพชืเพื่อทดแทนวตัถุดบิจากพลาสตกิทีท่ ามาจากผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม แมว้่าเทคโนโลยนีี้จะมขีอ้จ ากดัในแง่ของการ
น ามาใชท้ีม่คีวามหลากหลายไดน้้อยลง แต่มปีระโยชน์ในเรื่องของการย่อยสลายท าใหไ้ม่เกดิผลเสยีต่อสิง่แวดลอ้ม และยงัชว่ยเพิม่
มลูค่าของสนิคา้เกษตรอกีดว้ย 

คณุสมบติัของผลิตภณัฑ ์

สนิคา้บรรจุภณัฑพ์ลาสตกิของ อสีเทริน์ โพลแีพค เป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม โดยเมื่อบรรจุภณัฑบ์างประเภทไดเ้ขา้สู่กระบวนการ
ย่อยสลายจะไม่แพร่กระจายสารทีก่่อใหเ้กดิผลเสยีต่อสิง่แวดลอ้ม การใชง้านของสนิคา้บรรจุภณัฑพ์ลาสตกิของ อสีเทริน์ โพลแีพค 
มุ่งเน้นทีป่ระโยชน์สงูสดุของผูบ้รโิภค โดยไดร้บัมาตรฐาน Food Grade ซึง่ผูบ้รโิภคสามารถมัน่ใจไดว้่า บรรจภุณัฑ ์ปลอดภยัต่อ
การใชบ้รรจุอาหาร สนิคา้ประเภท อาหารแช่แขง็ (Frozen food) สามารถเกบ็รกัษาอาหารไดน้าน ภายใตอุ้ณหภมู ิ -40 ถงึ 120 
องศาเซลเซยีส โดยไม่แตกหรอืบุบเมื่อแช่เยน็ หรอืเปลีย่นรปูเมือ่อุ่นรอ้น นอกจากนี้ สนิคา้ประเภทถว้ยน ้าพลาสตกิ มคีวามคงทน
ไม่กรอบและแตกง่าย จดัเกบ็ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ประหยดัพืน้ที ่สะดวกต่อการขนสง่ รปูทรงสวยงาม ใส และ เงางาม เป็นที่
นิยมของผูบ้รโิภค 
 
การบริหารจดัการทรพัยากร 

การบริหารการใช้พลงังานในโรงงาน 

ในปี 2560 โครงการภายใตก้ารบรหิารการใชพ้ลงังานในโรงงานของบรษิทั อสีเทริน์ โพลแีพค จ ากดั มผีลประหยดัพลงังาน
เท่ากบั 424,961.65 kWh./ปี คดิเป็นมลูค่าทีป่ระหยดัได ้1,579,792.85 บาท  
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ตวัอย่างโครงการสง่เสรมิอนุรกัษ์พลงังาน ไดแ้ก่ 
 โครงการติดตัง้ระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย ์ (Solar Rooftop 994 KW) 
เพื่อลดการใชพ้ลงังานและลดการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์อสีเทริน์ โพลแีพค ไดน้ าพลงังานทดแทนประเภทพลงังาน

แสงอาทติยม์าใชด้ว้ยการตดิตัง้ระบบผลติไฟฟ้าจากแสงอาทติยบ์นหลงัคา มขีนาดก าลงัการผลติ 994 กโิลวตัต ์

    
 

 โครงการฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมการอนุรกัษ์พลงังาน      

ส่งเสรมิความรู้ความเข้าใจในการเป็นส่วนหนึ่งของความรบัผิดชอบต่อสงัคมและปลูกฝังจติส านึกในการอนุรกัษ์พลงังาน
รวมถงึสรา้งความเขา้ใจในการบรหิารจดัการพลงังาน โครงการน้ีไดร้บัความร่วมมอืจากพนักงานและผูร้บัเหมาทีม่สี่วนเกีย่วขอ้ง
กบักระบวนการผลติจ านวน 800 คน โดยมกีจิกรรมดงันี้  

กจิกรรมอบรมภายใน 
- อบรมสรา้งความตระหนกัและจติส านึกอนุรกัษ์พลงังาน : พนกังานผลติทุกแผนก /ปฐมนิเทศพนกังานเขา้ใหม ่
- อบรมสรา้งความตระหนกัและการจดัการพลงังาน: ผูร้บัเหมา 
- อบรมการอนุรกัษ์พลงังานในส านกังาน:  พนกังานปฏบิตังิานออฟฟิต ส านกังาน 
- ทบทวนขอ้ก าหนดระบบ ISO 50001 และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง / ทบทวน Internal Audit ระบบ ISO50001 : หวัหน้างาน 

และคณะกรรมการการจดัการพลงังาน คณะกรรมการตรวจประเมนิภายในองคก์ร 

   
กจิกรรมอบรมภายนอก 
  สง่ตวัแทนเขา้ร่วมอบรมและสมัมนากบักรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษ์พลงังาน 
  สง่ตวัแทนเขา้ร่วมอบรมและสมัมนากบัหน่วยงานโครงการการใชพ้ลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพในภาคอุตสาหกรรม 
  ร่วมงาน VIENNA ENERGY FORUM 2017 
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กจิกรรมสง่เสรมิการอนุรกัษ์พลงังาน  
  ประกวดค าขวญัอนุรกัษ์พลงังาน 
  ประกวดโครงการอนุรกัษ์พลงังาน 
  งานวนัอนุรกัษ์พลงังาน 

     
 

สถิติอบุติัเหตจุากการท างาน 
 

สถติกิารเกดิอุบตัเิหตุของอสีเทริน์ โพลแีพคมกีารปรบัตวัเพิม่ขึน้ เนื่องจากมกีารใชง้านเครื่องจกัรใหม่ซึง่พนักงานอาจไม่คุน้เคย
กบัการใชง้าน และเกดิความผดิพลาดเฉพาะบุคคล ทัง้นี้ อสีเทริน์ โพลแีพค ไดส้่งเสรมิความรูค้วามเขา้ใจเรื่องความปลอดภัยใน
การท างานใหก้บัพนกังาน และสรา้งความตะหนกัถงึมาตรการในการรกัษาความปลอดภยั รวมถงึไดม้กีารเกบ็รวบรวมขอ้มูลเพื่อ
น าไปวเิคราะหแ์ละประกอบการวางแผนในระยะยาวเพื่อลดการเกดิอุบตัเิหตุอย่างต่อเนื่อง 

 
 

10.3.4  การด าเนินธุรกิจท่ีมีผลกระทบต่อความรบัผิดชอบต่อสงัคมของ บริษทั อีสเทิรน์โพลีเมอร ์กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 

สนับสนุนศกัยภาพในการเจริญเติบโตขององคก์ร และภาพลกัษณ์ขององคก์รในระยะยาว 

บรษิทัใหค้วามส าคญัต่อการพฒันาศกัยภาพทรพัยากรมนุษยข์องกลุ่มบรษิทั ไดแ้ก่ บรษิทั แอรโ์รเฟลกซ ์จ ากดั / บรษิทั แอร์โรคลาส 
จ ากดั / บรษิทั อสีเทริน์ โพลแีพค จ ากดั และ บรษิทั อพีจี ีอนิโนเวชัน่ เซน็เตอร ์จ ากดั มาอย่างต่อเนื่อง โดย อสีเทริน์โพลเีมอร ์
กรุ๊ป (EPG) ได้สนับสนุนการท างานวิจัยในองค์กรภายใต้หัวข้อ HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT TOWARDS 
INNOVATIVE ORGANIZATION OF EASTERN POLYMER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED  เพื่อศกึษา
ความสมัพนัธข์องการพฒันาทนุมนุษยส์ูอ่งคก์รนวตักรรม ขอ้คน้พบจากงานวจิยัไดแ้สดงใหเ้หน็ว่าปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการพฒันา
ทุนมนุษยน์วตักรรม ไดแ้ก่ การพฒันาดา้นความรอบรู ้ ดา้นการเรยีนรูแ้บบทมี และดา้นการค านึงถงึปัจเจกบุคคล  EPG ไดน้ าผล
จากงานวจิยัมาประยุกตใ์ชพ้ฒันาบุคลากรภายในองคก์ร  

กลุ่มบรษิทัพฒันาทุนมนุษยน์วตักรรมดว้ย “ จนิตนาการ วสิยัทศัน์ และมคีวามยดืหยุ่น” ในการสรา้งสรรคน์วตักรรมใหก้บัองคก์ร
ในมติต่ิางๆ  
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10.3.4.1  กิจกรรมสมัมนาวิชาการประจ าปี 

เพื่อใหพ้นกังานระดบัจดัการไดร้บัทราบเป้าหมายและแผนการด าเนินงานของบรษิทั รวมถงึสรา้งความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างกนั
จากกจิกรรมสนัทนาการ และร่วมท าบญุ โดยในปี 60 บรษิทัจดังานสมัมนาวชิาการประจ าปีขึน้ 2 ครัง้ ภายใตห้วัขอ้ “EPG 
Today makes Tomorrow” และ "Driving Force"   

        
 

 

10.4 กิจกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม (After-Process CSR) 
 

10.4.1 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อมของ บริษทั แอรโ์รเฟลกซ ์จ ากดั 
 

 โครงการมอบรางวลัแก่พนักงานท่ีปฏิบติังานสม า่เสมอและต่อเน่ือง 
 เพื่อสรา้งขวญัและก าลงัใจในการปฏบิตังิานของพนกังานและเป็นการสรา้งความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างองคก์รกบั

พนกังานซึง่เป็นผูม้สีว่นไดเ้สยีส าคญัของบรษิทั 
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 กิจกรรมสุขภาพดีไมมี่พงุ 
      เพื่อสง่เสรมิใหพ้นกังานของบรษิทัมคีวามตระหนกัถงึความส าคญัต่อสขุภาพ แอรโ์รเฟลกซ ์จดักจิกรรม “สขุภาพดี

ไม่มพีุง” โดยไดร้บัการตอบรบัจากพนกังานกว่า 170 คน เขา้ร่วมโครงการ 

                                       
 

 โครงการบริจาคโลหิต 
 เพื่อสรา้งจติสาธารณะแกพ่นกังานใหร้่วมเป็นสว่นหนึ่งของการช่วยเหลอืสงัคม การเสยีสละเพือ่ส่วนรวม โดยการ

บรจิาคโลหติใหแ้ก่สภากาชาดไทยโดยจดักจิกรรมต่อเนื่องเป็นปีที ่6 

                                 

 โครงการมอบทุนการศึกษาให้กบักลุ่มของโรงเรียนนิคมสรา้งตนเองประจ าปี 2560  
ในปี 60/61 ไดม้อบทุนการศกึษาใหก้บันกัเรยีน รวม 8 แห่ง เพื่อสนบัสนุนและเพิม่โอกาสทางการศกึษาใหก้บันกัเรยีนในกลุ่ม

ของโรงเรยีนนิคมสรา้งตนเองซึง่ตัง้อยู่ในเขตชุมชนใกลเ้คยีงกบัสถานทีต่ัง้โรงงานของแอรโ์รเฟลกซ ์ โดยไดม้อบทุนการศกึษา
ใหก้บันกัเรยีนเรยีนดแีต่ยากจนของโรงเรยีนนิคมสรา้งตนเอง ต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี  
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 โครงการส่งเสริมกลุม่แปรรปูผลิตภณัฑส์บัปะรดกวน หมู่ 2 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพฒันา 
เพื่อเสรมิสรา้งความสมัพนัธอ์นัดกีบัชุมชนใกล้โรงงานโดยส่งเสรมิอาชพีใหก้บัคนในชุมชนมรีายได้เพิม่เติมและสามารถ

พึง่พาตนเองได ้จงึสง่เสรมิอาชพีโดยช่วยเตรยีมความพรอ้มดา้นสถานที่ประกอบการ จดัเตรยีมอุปกรณ์การผลติซึง่พนักงานดา้น
เทคนิคของแอรโ์รเฟลกซ ์ช่วยตรวจสอบคุณภาพของอุปกรณ์การผลติและใหค้ าแนะน าวธิกีารใชง้าน  

                               
 โครงการเพื่อน้องท่ีห่างไกลปีท่ี 6 

เป็นกจิกรรมจติอาสาเพื่อช่วยเหลอื มอบทุนการศกึษาและอุปกรณ์การเรยีนใหเ้ดก็นกัเรยีนทีอ่ยู่ห่างไกลและขาดแคลน แอร์

โรเฟลกซ์และกลุ่มพนักงานได้ร่วมบรจิาคเงนิและสิง่ของ รวมถึงจดักจิกรรมสนัทนาการให้กบันักเรยีน โครงการดงักล่าวจดั

ต่อเนื่องเป็นปีที ่6 โดยในปี 60/61 จดักจิกรรมรวม โรงเรยีนบา้นท่าอบิุญ อ.หล่มสกั จ.เพชรบรูณ์ 

                             
 

 Smart by Aeroflex  กิจกรรมรว่มกบัผูมี้ส่วนได้เสียของแอรโ์รเฟลกซ ์
  เพื่อส่งเสรมิความรูค้วามเขา้ใจการเลอืกใชฉ้นวนยางแอรโ์รเฟลกซ ์และสรา้งความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างผูม้สี่วนไดเ้สยี

ของแอรโ์รเฟลกซ ์ไดแ้ก่ ดลีเลอร ์ผูอ้อกแบบ ผูคุ้มงาน ผู้รบัเหมา สถาปนิกและทีป่รกึษา ในปี 60/61 ไดจ้ดักจิกรรมใหค้วามรู้
เกีย่วกบัฉนวนยางแอรโ์รเฟลกซ ์การเยีย่มชมกจิการ และกจิกรรมจติอาสา เช่น มอบสิง่ของใหแ้ก่ มูลนิธบิา้นครูบุญชูเพื่อเดก็
พเิศษ ต.พลูตาหลวง อ.สตัหบี จ.ชลบุรี เนื่องจากเหน็ว่าเดก็พกิารทางสมองต้องได้รับการดูแลและต้องใหค้วามสนใจพวกเขา
อย่างใกลช้ดิจงึขอเป็นสว่นหนึ่งในการใหโ้อกาสสง่เสรมิดา้นพฒันาการของเดก็ 
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 โครงการอนุรกัษ์และฟ้ืนฟปู่าชุมชน เขาจอมแห ต.มะขามคู่ จ.ระยอง ปีท่ี 8 

พืน้ทีเ่ขาจอมแหอยูใ่นเขตการปกครองของเทศบาลต าบลมะขามคู่ มเีน้ือทีป่ระมาณ 4,600 ไร่ มสีภาพพืน้ทีป่่าเป็นภูเขา
หนิปนู ในอดตีเป็นพืน้ทีท่ีอุ่ดมสมบรูณ์และมคีวามส าคญัต่อระบบนิเวศน์และสิง่แวดลอ้มแห่งหนึ่งของจงัหวดัระยอง ปัจจุบนัมกีาร
ขยายตวัของชมุชนและภาคอุตสาหกรรมของจงัหวดัระยอง สง่ผลกระทบใหม้กีารบุกรุกพืน้ทีป่่าตามทีร่าบเชงิเขา 

แอรโ์รเฟลกซ ์ไดจ้ดักจิกรรมสนบัสนุนโครงการอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูป่าชมุชนเขาจอมแห ไดแ้ก่ การดแูลตน้ไมท้ีไ่ดป้ลกูพชื
ทอ้งถิน่เพิม่เตมิอยา่งต่อเนื่อง เพื่อเพิม่ความหลากหลายทางชวีภาพ (Biodiversity)  โครงการฝายน ้าลน้และโครงการฝึกอบรม
อาสาสมคัรป้องกนัไฟป่า เป็นตน้ 

แอรโ์รเฟลกซเ์ลง็เหน็ความส าคญัของโครงการอนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟูป่าชุมชนเขาจอมแหเพื่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อสิง่แวดลอ้ม 
คุณภาพชวีติและความเป็นอยูท่ีด่ขี ึน้ของคนในชมุชน จงึไดจ้ดัโครงการอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูป่าชุมชนเขาจอมแห ดว้ยความรว่มมอื
ระหว่างภาครฐัและคนในชุมชน โดยแบ่งการด าเนินงานออกเป็น 2 ช่วง คอื ช่วงแรก ปี พ.ศ. 2553 - 2556 โดยมพีืน้ทีป่ลกูป่า 55 
ไร่ และในชว่งทีส่องตัง้แต่ ปี พ.ศ. 2557 ถงึปัจจุบนั ก าหนดพืน้ทีป่ลกูป่า 90 ไร่ ดงันี้ 

ล าดบัที ่ ปี พ.ศ. กจิกรรมปลกูป่า (ไร่) 
กจิกรรมบ ารุงดแูลตน้ไม ้(ไร)่ 

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 
1 2553 20 20        
2 2554 20  40       
3 2555 15   55      
4 2556 -    55 ปิดโครงการปลกูป่า เฟส 1  
5 2557 20     20    
6 2558 25      45   
7 2559 25       70  
8 2560 20        90 

สรุป 145         
หมายเหตุ   กจิกรรมเฝ้าระวงัป้องกนัรกัษาป่าด าเนินการทุกปี 
 

สรุปผลการด าเนินงาน ปี 2553 - 2560 

ช่วงที ่ ปี พ.ศ. จ านวนตน้ไมท้ีป่ลกู (ตน้) 
งบประมาณ ตน้ไมท้ีเ่ตบิโต (ตน้) 

(บาท) จากตน้ไมท้ีป่ลกู 

1 2553 - 2556 5,150 897,222.46 4,120 (80%) 
2 2557 - 2560 9,200 862,398.90 9,200 (100%) 

สรุป 14,350 1,759,621.36 13,320 
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10.4.2 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม ของบริษทั แอรโ์รคลาส จ ากดั 

 โครงการ Happy  Family Junior 2561 
เพื่อสนบัสนุนเรื่องการปลกูฝังความสามคัคแีละส่งเสรมิความเป็นน ้าหนึ่งใจเดยีวกนัของครอบครวั กจิกรรมดงักล่าวจดั

ขึน้ใหก้บัลกูหลานของพนกังาน แอรโ์รคลาส ในวนัเดก็ของทุกปี  
 
 

 
 
 
 
 
      

 โครงการประดิษฐด์อกไม้จนัทน์ พระราชทาน 

 ดว้ยส านึกในพระมหากรุณาธคิุณและมุ่งมัน่ในการมสีว่นร่วมในงานพระราชพธิถีวายพระเพลงิพระบรมศพพระบาทสมเดจ็
พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช พนักงานของ แอรโ์รคลาส ร่วมเป็นจติอาสาประดษิฐ์ดอกไม้จนัทน์ โดยส านักงานวฒันธรรม
จงัหวดัระยอง ใหค้วามอนุเคราะหจ์ดัสง่เจา้หน้าทีม่าสอนวธิปีระดษิฐด์อกไมจ้นัทน์ทีบ่รษิทั 
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 โครงการบรรพชาสามเณรฤดรูอ้น  
เพื่อสง่เสรมิพระพุทธศาสนาและสรา้งความสมัพนัธอ์นัดกีบัชุมชนใกลโ้รงงาน แอรโ์รคลาส ร่วมกบัเทศบาลมะขามคู่จดั

โครงการบรรพชาสามเณรฤดรูอ้นและร่วมเป็นเจา้ภาพถวายภตัตาหารเพลแด่พระภกิษุสงฆแ์ละสามเณร ในปีนี้มสีามเณรเขา้ร่วม
บรรพชาจ านวน 39 รปู ณ วดันพเกา้พนาราม ต.มะขามคู่ อ.นิคมพฒันา จ.ระยอง  

 
 
 

 โครงการมอบเครือ่งมือแพทยใ์ห้สาธารณสุข จ.ระยอง 
 เพื่อสนบัสนุนงานดา้นสาธารณสุข จ.ระยอง และใหค้วามช่วยเหลอืกบัผูป่้วยตดิเตยีงในเขตพืน้ทีจ่.ระยอง แอรโ์รคลาส 
ร่วมมอืกบัโครงการของผูว้่าราชการจ.ระยอง มอบเงนิสมทบทุนในการจดัซือ้เครื่องมอืแพทยใ์หก้บัสาธารณสขุ จ.ระยอง  

 
 
 

 โครงการ กีฬานักเรียนในอ.นิคมพฒันา 
เพื่อเสรมิสรา้งคุณภาพชวีติทีด่ขีองคนในชมุชนใหม้สีขุภาพด ีแอรโ์รคลาส ร่วมสนบัสนุนการจดักฬีาภายในใหก้บั

โรงเรยีนชมุชนนิคมพฒันา 7  
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 โครงการสรา้งฝายชะลอน ้าเขาจอมแห จ.ระยอง 

เพื่อเป็นสว่นหนึ่งในการอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้า รกัษาระบบนิเวศน์และสิง่แวดลอ้มในชุมชุนใกลเ้คยีง ใหม้แีหล่งกกัเกบ็
น ้าส ารองในฤดแูลง้ และสรา้งความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างโรงงานกบัชุมชน แอรโ์รคลาส ไดส้นับสนุนโครงการดงักล่าว จากความ
ร่วมมอืจากบุคลากรภาครฐั และชุมชน โดยจดัขึน้เป็นประจ าทุกปี  

    
 
10.4.3 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม ของ บริษทั อีสเทิรน์ โพลีแพค จ ากดั 

 โครงการบริจาคโลหิต 
 เพื่อสรา้งจติสาธารณะแกพ่นกังานใหร้่วมเป็นสว่นหนึ่งของการช่วยเหลอืสงัคม การเสยีสละเพือ่สว่นรวม โดยการ

บรจิาคโลหติใหแ้ก่สภากาชาดไทย 

         
 

 โครงการมอบทุนการศึกษากบันักเรียนสงักดัอาชีวศึกษาในภาคตะวนัออก  
เพื่อการสนับสนุนและเพิม่โอกาสทางการศกึษาแก่นักศกึษาระดบัอาชวีะศกึษา อสีเทริน์ โพลแีพค เลง็เหน็ว่าอนาคต

ของนักศกึษาเหล่านี้คอื ก าลงัส าคญัของภาคอุตสาหกรรม จงึได้มอบทุนการศกึษาและน านักศกึษาเขา้มาศกึษาดูงานในสถาน
ประกอบการ 30 ทุน กบั 6 สถาบนัการศกึษา ประกอบดว้ย วทิยาลยัเทคนิคบา้นค่าย, วทิยาลยัเทคนิคระยอง, วทิยาลยัเทคนิค
มาบตาพุด,วทิยาลยัสารพดัช่างระยอง, วทิยาลยัเทคนิคสตัหบี (จ.ชลบุร)ี และวทิยาลยัเทคนิคตราด (จ.ตราด) กจิกรรมดงักล่าว
จดัขึน้ต่อเนื่องตัง้แต่ปี 2556 
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 โครงการเล้ียงอาหารกลางวนั โรงเรียนนิคมสรา้งตนเอง 10 
เพื่อสรา้งความสมัพนัธอ์นัดกีบัชมุชนและเพื่อสรา้งจติสาธารณะแก่พนกังานใหร้่วมเป็นสว่นหนึ่งของการช่วยเหลอืสงัคม 

การเสยีสละเพื่อสว่นรวม อสีเทริน์ โพลแีพค จงึรว่มเลีย้งอาหารกลางวนัแก่นกัเรยีนโรงเรยีนนิคมสรา้งตนเอง 10 

       
 

 โครงการเลี้ยงอาหารและสอนปลูกผกัไฮโดรโปนิกส ์ศนูยฟ้ื์นฟสูมรรธภาพคนงานภาค 2 
เพื่อสง่เสรมิอาชพีใหก้บัผูเ้ขา้รบัการฟ้ืนฟูสามารถน าไปประกอบอาชพีหลงัออกจากการฟ้ืนฟู และเพื่อสรา้งจติสาธารณะ

แก่พนกังานใหร้่วมเป็นสว่นหนึ่งของการชว่ยเหลอืสงัคมการเสยีสละเพื่อสว่นรวม อสีเทริน์ โพลแีพค จดัโครงการเลีย้งอาหารและ
สอนปลกูผกัไฮโดรโปนิกส ์ใหก้บัผูเ้ขา้รบัการฟ้ืนฟู ณ ศนูยฟ้ื์นฟูสมรรธภาพคนงานภาค 2 จ.ระยอง 

        
 

 กิจกรรมเกบ็ขยะชายหาดสากล ประจ าปี 2560 (International Coastal Cleanup Day : ICC )  
เพื่อร่วมดูแลรกัษาสิง่แวดล้อมของชายหาดในท้องถิ่น อสีเทริ์น โพลแีพค เขา้ร่วมกจิกรรมเกบ็ขยะชายหาดสากล 

ประจ าปี 2560 ณ ชายหาดแม่ร าพงึ และหาดพลา จ.ระยอง กจิกรรมดงักล่าวจดัขึ้นโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ร่วมกบัผูป้ระกอบการนิคมและท่าเรอืพืน้ทีม่าบตาพุดคอมเพลก็ซ ์ 
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10.4.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสงัคมของกลุ่มบริษทั 

 มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน 
กลุ่มบรษิทัมอบทุนการศกึษาใหแ้ก่บตุรของพนกังานเพื่อเป็นการสรา้งขวญัและก าลงัใจแก่พนกังาน รวมถงึเป็นการช่วย

แบ่งเบาภาระค่าใชจ้่ายในครอบครวัของพนักงาน ซึง่เป็นผูม้สี่วนได้เสยีทีส่ าคญัขององคก์ร และส่งเสรมิภาพลกัษณ์ขององคก์ร 
โดยในปี 2560 กลุ่มบรษิทัไดม้อบ ทุนการศกึษาจ านวน 1,319 ทุน เป็นจ านวน ประมาณ 5 ลา้นบาท  

นอกเหนือจากทุนการศกึษาที่รายงานขา้งต้นแลว้นัน้ กลุ่มบรษิัทยงัไดม้กีารมอบทุนการศกึษาจ านวน 18 ทุน (ไม่มี
เงื่อนไข) ใหแ้ก่บุตรพนกังานของบรษิทัในกลุ่ม ทีม่ผีลการเรยีนด ีและศกึษาอยู่ในระดบัอุดมศกึษาสายวทิยาศาตร ์วศิวกรรม และ 
คุรุศาสตร ์พรอ้มเปิดโอกาสการฝึกงานในกลุ่มบรษิทั ดว้ยเลง็เหน็ถงึความส าคญัในการสรา้งบุคคลากรเพื่อรองรบัการเตบิโตตาม
แนวทางการพฒันาประเทศภายใตโ้มเดล “Thailand 4.0.”  

                            
 

 โครงการธรรมะของกลุม่บริษทั 
กลุ่มบรษิัทสนับสนุนให้พนักงานท างานอย่างมคีวามสุขมสีุขภาพจติใจที่ดแีละเป็นการปลูกฝังคุณธรรมและจรยิธรรม 
โดยจดัใหม้โีครงการอบรมธรรมะในโรงงาน และ หลกัสตูรปฏบิตัธิรรม อย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี โดยใน
ปี 2560 มกีจิกรรมดงันี้ 

1. กจิกรรม ท าบุญตกับาตร และฟังธรรมเทศนา ในทุกเดอืน 
2. โครงการปฏบิตัธิรรมนอกสถานที ่เป็นระยะ 3 - 5 วนั จ านวน 2 ครัง้ 

 รว่มมอืกบัมหาวิทยาลยัรามค าแหงบรรยายเรือ่งแนวคิดด้านนวตักรรมใน สาขาวิชาการจดัการนวตักรรม 
หลกัสูตรปริญญาโท มหาวิทยาลยัรามค าแหง  
คณะผูบ้รหิารกลุ่มบรษิทัฯ ตระหนกัถงึความส าคญัในการเผยแพร่แนวคดิดา้นนวตักรรมใหก้บันกัศกึษาทีจ่ะเป็น   
ผูป้ระกอบการและเขา้สูร่ะบบการท างานในอนาคต  

ดร.ภวฒัน์ วทิรูปกรณ์ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ไดถ่้ายทอดความรูเ้กีย่วกบัแนวคดิดา้นนวตักรรม อย่างต่อเนื่องมาเป็น
ระยะเวลากว่า 10 ปี ในฐานะอาจารยพ์เิศษของมหาวทิยาลยัรามค าแหง โดยในปี 60/61 ยงัไดด้ าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
 

 โครงการอบรมให้ความรูเ้ก่ียวกบัการบริหารงานอย่างมืออาชีพ  
 คณะผูบ้รหิารกลุ่มบรษิทัฯ ตระหนกัถงึความส าคญัในการเผยแพร่ความรูจ้ากประสบการณ์ในการท างาน    
การศกึษาท างานวจิยั และวธิกีารบรหิารงานอย่างมอือาชพีใหก้บัหน่วยงานต่างๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชน โดยได้   
จดัแบ่งหวัขอ้การเผยแพร่ความรูใ้น 4 หวัขอ้ส าคญั ไดแ้ก่  

1. มุมมองเกีย่วกบัความเป็นผูน้ าร่วมสมยั (The Contemporary Leadership) 
2. มุมมองเกีย่วกบัการบรหิารงานภายใตค้วามเปลีย่นแปลง (Dimension of Change Management) 
3. ประสบการณ์และมุมมองของผูบ้รหิารมอือาชพี: ถ่ายทอดประสบการณ์การสรา้งธุรกจิครอบครวั 
4. Talent Development 
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รศ.ดร.เฉลียว วทิูรปกรณ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร ได้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์อย่างต่อเนื่องมาเป็น
ระยะเวลากว่า 13 ปี โดยในปี 60/61 ไดเ้ขา้ร่วมบรรยายใหก้บัหน่วยงานต่างๆ รวม 22 แห่ง  เช่น กระทรวงพาณิชย ์/ วทิยาลยั
การต ารวจ / โรงเรยีนเสนาธกิารทหารบก /  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์/ มหาวทิยาลยัมหดิล / กองอ านวยการรกัษาความมัน่คง
ภายในราชอาณาจกัร / หลกัสูตร SCBS Infinite Wealth ของ บรษิัทหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) / หลกัสูตร  
BUALUANG SMART FAMILY ENTERPRISE ของ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) และกลุ่มบรษิทั เป็นตน้ 

   
 

 ส่งมอบเรอื 50 ล า พรอ้มส่ิงของจ าเป็นมูลค่ากว่า 2 แสนบาท มอบให้กบักองอ านวยการรกัษาความมัน่คง
ภายในราชอาณาจกัรเพื่อน าไปช่วยเหลือผูป้ระสบอทุกภยั 
จากวิกฤตอุทกภัยต้นปี 2560 กลุ่มบรษิัทได้ส่งมอบสิง่ของจ าเป็นแก่ผู้ประสบภัย โดยน าผลิตภณัฑ์ของกลุ่มบริษัท 

ไดแ้ก่ เรอืดดัแปลงจากผลติภณัฑพ์ืน้ปกูระบะ ภายใตแ้บรนด ์Aeroklas จ านวน 50 ล า บรรจุภณัฑพ์ลาสตกิภายใต้แบรนด ์EPP 
และขา้วสาร มอบใหก้บักองอ านวยการรกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัรเพื่อน าไปช่วยเหลอืผูป้ระสบอุทกภยั ณ กอ.รมน. 
สวนรื่นฤด ี

                              
 โครงการ ปันความอุ่น-เพ่ิมความสุข 2560 

เพื่อช่วยเหลอืสงัคมและเพื่อสรา้งจติสาธารณะแก่พนกังานใหร้ว่มเป็นสว่นหนึ่งของการช่วยเหลอืสงัคม การเสยีสละเพื่อ
สว่นรวม บรษิทัไดจ้ดัโครงการปันความอุ่น-เพิม่ความสขุโดยมอบเครื่องกนัหนาว อาหารและสิง่จ าเป็นใหก้บัชาวบา้น บา้นป่าแดง
สามคัค ีต.น ้าแวน อ.เชยีงค า จ.พะเยา และ ต.ตบัเต่า อ.เทงิ จ.เชยีงราย โครงการดงักล่าวจดัต่อเน่ืองกว่า 10 ปี 
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10.5 การป้องกนัการมีส่วนเก่ียวข้องกบัการคอรร์ปัชัน่ 

กลุ่มบรษิทั EPG ยดึมัน่ในหลกัจรยิธรรมและธรรมาภบิาลทีด่ ี มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม และผูม้สีว่นไดเ้สยี รวมทัง้ให้
ความส าคญัต่อการต่อตา้นการทจุรติ คอรร์ปัชัน่ทุกรปูแบบ โดยสรา้งความตระหนกั จติส านึกใหบุ้คลากรทุกระดบัขององคก์ร 
และก าหนดแนวทางปฏบิตัติามนโยบายต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชัน่ และจรรยาบรรณธุรกจิ 

การเขา้ร่วมโครงการ “แนวรว่มปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตคอรร์ปัชัน่” หรอื CAC (Collective Action 
Coalition of the Private Sector Against Corruption) ถอืเป็นการแสดงถงึเจตนารมณ์ต่อการต่อตา้นการทจุรติ คอรร์ปัชัน่ที่
ชดัเจน โดยบรษิทั อสีเทริน์ โพลแีพค จ ากดั บรษิทัย่อยของบรษิทั ถอืเป็นบรษิทัแรกของกลุ่ม EPG ทีไ่ดร้บัการรบัรองเป็น
สมาชกิของแนวรว่มปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทจุรติคอรร์ปัชัน่ เมื่อวนัที ่ 22 กรกฎาคม 2559 และต่อมาบรษิทั 
แอรโ์รเฟลกซ ์จ ากดั และบรษิทั แอรโ์รคลาส จ ากดั ไดร้บัการรบัรองเป็นสมาชกิแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้น
การทุจรติคอรร์ปัชัน่แลว้ เมื่อวนัที ่10 พฤศจกิายน 2560 และวนัที ่12 กุมภาพนัธ ์2561 ตามล าดบั 

 
การใหค้วามรูเ้กีย่วกบันโยบายและแนวปฏบิตัใินโครงการแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุรติ บรษิทัและ
บรษิทัย่อยไดจ้ดัใหม้กีารด าเนินการหลายช่องทาง ไดแ้ก่ การอบรมพนกังานประจ าปี/ หลกัสตูรปฐมนิเทศพนกังานใหม/่ การจดั
อบรม Morning Talk/ การออกไปใหค้วามรูแ้ก่สว่นราชการทอ้งถิน่ทีเ่กีย่วขอ้ง/ การตดิป้ายประชาสมัพนัธใ์นบรษิทั/ การตดิตัง้ใน
แสดงบนหน้าจอคอมพวิเตอรข์องพนกังาน/ การเผยแพร่ในอนิทราเน็ตและเวบ็ไซตข์องบรษิทั และแผ่นพบัประชาสมัพนัธ ์เป็นตน้   

การจดัอบรมพนกังานประจ าปี 
บริษทั ระยะเวลาอบรม 

บมจ. อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุ๊ป* อบรมประจ าปี 3 รอบ ในเดอืนม.ีค.และเม.ย.60 และอบรมในหลกัสตูรปฐมนิเทศทุกเดอืน 
บจ.แอรโ์รเฟลกซ ์ อบรมประจ าปี 4 รอบ ในเดอืนม.ีค./ เม.ย. และพ.ค.60 และอบรมในหลกัสตูรปฐมนิเทศทุก

เดอืน 
บจ.แอรโ์รคลาส อบรมประจ าปี ในเดอืนม.ค.60 และอบรมในหลกัสตูรปฐมนิเทศทุกเดอืน  

* พนกังานของ บมจ. อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุ๊ป เขา้ร่วมอบรมนโยบายและแนวปฏบิตัใินโครงการแนวรว่มปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจรติ 
  พรอ้มกบัพนกังานของบจ.แอรโ์รเฟลกซ์                 

การจดัอบรมและการเผยแพร ่นโยบายและแนวปฎิบติัในโครงการแนวรว่มปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
ทุจริตของบริษทั แอรโ์รเฟลกซ ์จ ากดั และบริษทั อีสเทิรน์โพลีเมอร ์กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 

                
                             กำรจดัอบรมภำยในบรษิทั                                                 กำรจดัอบรมภำยในบรษิทั 



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) สิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2561 

ส่วนที ่2  138 
 

   
                                  กำรอบรม Morning Talk                                            กำรใหค้วำมรูแ้ก่บุคคลภำยนอก สว่นรำชกำรทอ้งถิน่ 
 
การจดัอบรมและการเผยแพรน่โยบายนโยบายและแนวปฏิบติัในโครงการแนวรว่มปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านทุจริต ของบริษทั แอรโ์รคลาส จ ากดั 

      
                                       กำรอบรมภำยในบรษิทั                                 กำรอบรมภำยในบรษิทั 

     
        กำรตดิตัง้บน Wall Paper หน้ำจอคอมพวิเตอรพ์นกังำน                                      กำรตดิป้ำยประชำสมัพนัธใ์นบรษิทั 

 
     กำรสือ่สำรใหก้บับรษิทัยอ่ยในต่ำงประเทศ                     กำรแจกแผ่นพบัใหก้บัพนกังำน                      กำรแจกแผ่นพบัใหก้บับุคคลภำยนอก 
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การเผยแพรน่โยบายนโยบายและแนวปฏิบติัในโครงการแนวรว่มปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ของ
บริษทั อีสเทิรน์ โพลีแพค จ ากดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     กำรตดิป้ำยประชำสมัพนัธภ์ำยในบรษิทั 
 
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชัน่ (Anti-corruption Policy) 

1) หา้มกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัและบรษิทัย่อย ด าเนินการหรอืยอมรบัหรอืใหก้ารสนับสนุนการ
ทุจรติคอรร์ปัชัน่ในทุกรปูแบบทัง้ทางตรงและทางออ้ม  โดยครอบคลุมถงึทุกบรษิทั รวมถงึ  ผูร้บัจา้งหรอืผูร้บัจา้ง
ช่วงอื่นๆทีเ่กี่ยวขอ้ง  และก าหนดใหม้กีารสอบทานการปฏบิตัิตามนโยบายต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่นี้อย่าง
สม ่าเสมอ  ตลอดจนมีการทบทวนแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อก าหนด 
ขอ้บงัคบั ประกาศ กฎหมาย และการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ  

2) มาตรการการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่  เป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินธุรกจิและเป็นหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของ
คณะกรรมการของบรษิัท ผูบ้รหิาร พนักงานทุกคนทุกระดบั ของบรษิัทและบรษิทัย่อย ผูส้่งมอบหรอืผู้รบัเหมา
ช่วงทีจ่ะมสีว่นในการแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัการปฏบิตัเิพื่อใหก้ารด าเนินการดา้นการต่อต้านทุจรติคอรร์ปัชัน่
บรรลุตามนโยบายทีก่ าหนด  

3) บรษิทัและบรษิทัย่อย จะไม่กระท าหรอืสนบัสนุนการใหส้นิบนในทุกรูปแบบ ทุกกจิกรรมทีอ่ยู่ภายใต้การดูแลทีผ่ดิ
ศลีธรรม จรรยาบรรณ และขดัต่อกฎหมาย โดยจะด าเนินการไปอย่างโปร่งใส และไม่มเีจตนาเพื่อโน้มน้าวใจให้
เจา้หน้าทีภ่าครฐัหรอืเอกชนด าเนินการทีไ่ม่เหมาะสม 

4) บรษิทัและบรษิทัย่อย จะจดัใหม้กีารควบคุมภายในทีเ่หมาะสม สม ่าเสมอเพื่อป้องกนัไม่ใหพ้นักงานมกีารปฏบิตัทิี่
ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะงานขาย การตลาด จดัซือ้  

5) บรษิทัและบรษิทัย่อย จะจดัให้ความรู้ดา้นการต่อต้านการทุจรติและคอรร์ปัชัน่แก่คณะกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร
และพนกังานเพื่อสง่เสรมิความซื่อสตัย ์สจุรติ และรบัผดิชอบในการปฏบิตัติามหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ  เพื่อสื่อให้
เหน็ความมุ่งมัน่ของบรษิทั  

6) บรษิทัและบรษิทัย่อย จะจดัใหม้กีลไกการรายงานสถานะการเงนิทีโ่ปร่งใสและถูกตอ้งแม่นย า 
7) บริษัทและบริษัทย่อย จะส่งเสริมให้มีการสื่อสารที่หลากหลายช่องทางเพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

สามารถแจง้เบาะแสอนัควรสงสยัโดยมัน่ใจไดว้า่ผูแ้จง้เบาะแสไดร้บัการคุม้ครอง โดยไม่ใหถู้กลงโทษ โยกยา้ยทีไ่ม่
เป็นธรรมหรอืกลัน่แกลง้ดว้ยประการใด และรวมถงึการแต่งตัง้บุคคลเพื่อตรวจสอบตดิตามทุกเบาะแสทีม่กีารแจง้
เขา้มา 
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กระบวนการในการประเมินความเส่ียงจากการทจุริต 

บรษิทั แอรโ์รเฟลกซ ์จ ากดั/บรษิทั แอรโ์รคลาส จ ากดั และบรษิทั อสีเทริน์ โพลแีพค จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั จดัใหม้ี
ระบบการควบคมุภายใน เพื่อป้องกนัและปราบปรามการทุจรติและคอรร์ปัชัน่ โดยใหม้กีารประเมนิระดบัความเสีย่ง โดยระบุ
เหตุการณ์ทีม่คีวามเสีย่งจากการทุจรติและคอรร์ปัชัน่ทีอ่าจเกดิขึน้จากการด าเนินธุรกจิและมโีอกาสทีจ่ะเกดิผลกระทบต่อธุรกจิ 
จากนัน้จดัใหม้กีารก าหนดมาตรการต่อตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชัน่ทีเ่หมาะสม มกีารตดิตามผล และรายงานใหค้ณะกรรมการ
ตรวจสอบทราบ 

แนวทางการปฏิบติัการต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชัน่ (Anti-corruption Guidance) 

1)  กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ทุกระดบั ต้องปฏิบตัิตามนโยบายต่อต้าน
คอรร์ปัชัน่ โดยตอ้งไม่เขา้ไปเกีย่วขอ้งกบัการคอรร์ปัชัน่ ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม 

2)  พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายคอร์รัปชัน่ที่
เกีย่วขอ้งกบับรษิทัและบรษิทัย่อย ตอ้งแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาหรอืบุคคลทีร่บัผดิชอบทราบ และใหค้วามร่วมมอืใน
การตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิต่าง ๆ 

3)  บรษิัทและบรษิัทย่อย จะให้ความคุ้มครองและความเป็นธรรมต่อพนักงานที่แจ้งเบาะแส หรอืขอ้มูลการทุจริต
คอรร์ปัชัน่ รวมทัง้ผูท้ีป่ฏเิสธการทุจรติหรอืคอรร์ปัชัน่ตามความเหมาะสม 

4)  บรษิทัและบรษิทัย่อย จะรกัษาความลบัและคุม้ครองผูร้อ้งเรยีนไม่ใหถู้กกลัน่แกล้งทัง้ในระหว่างการสอบสวนและ
ภายหลงัการสอบสวน 

5)  ผูท้ีก่ระท าการคอรร์ปัชัน่เป็นการกระท าผดิจรรยาบรรณซึง่จะตอ้งไดร้บัการพจิารณาทางวนิัยตามระเบยีบที่บรษิทั
และบรษิทัย่อยก าหนดไว ้นอกจากนี้ อาจจะไดร้บัโทษตามกฎหมาย หากการกระท านัน้ผดิกฎหมาย 

6)  กรรมการบรษิทั ผูบ้รหิารและพนกังานของกลุ่มบรษิทั ทุกระดบัตอ้งปฏบิตัดิว้ยความระมดัระวงัในเรื่องดงัต่อไปนี้ 
          6.1) การให/้รบัของก านลั หรอืการเลีย้งรบัรองทางธุรกจิ  และการใชจ้่ายอื่นๆ ทีก่ระท าตามวาระและโอกาสทีถ่อื

เป็นธรรมเนียมปฏบิตัโิดยทัว่ไปสามารถกระท าได้ แต่ต้องใชจ้่ายอย่างเหมาะสม และสามารถตรวจสอบได้ โดย
ปฏบิตัติามคู่มอือ านาจอนุมตัดิ าเนินการของบรษิทัและบรษิทัย่อย 

          6.2) เงนิบรจิาคเพื่อการกุศล หรอืเงนิสนับสนุน การให ้หรอืรบัเงนิบรจิาค หรอืเงนิสนับสนุน ต้องเป็นไปอย่าง
โปร่งใสและเป็นไปตามคู่มอือ านาจอนุมตัดิ าเนินการของบรษิทัและบรษิทัย่อย 

 

แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบติัตามแนวทางปฏิบติัการต่อต้านทจุริตคอรร์ปัชัน่ 

บรษิทัและบรษิทัย่อย ไดก้ าหนดใหม้แีนวทางในการตดิตามประเมนิผลการปฏบิตัติามแนวทางปฏบิตัใินการป้องกนัการมสีว่น
เกีย่วขอ้งกบัการคอรร์ปัชัน่ โดยจดัใหม้แีผนกตรวจสอบภายในของบรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ทีท่ าหน้าที่
ตรวจสอบระบบการควบคมุภายใน การบรหิารความเสีย่ง และการก ากบัดแูลกจิการ พรอ้มทัง้ใหข้อ้เสนอแนะอย่างเหมาะสม โดย
ด าเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจ าปีทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการ
ตรวจสอบทีม่นียัส าคญัและขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบทราบ 
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ช่องทางการรบัแจ้งเบาะแส หรอืรอ้งเรียนการคอรร์ปัชัน่   

คณะกรรมการบรษิทัไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูพ้จิารณารบัเรื่องแจง้เบาะแส ขอ้รอ้งเรยีนการกระท าทีอ่าจ
ท าใหเ้กดิความสงสยัไดว้่าเป็นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ ทีเ่กดิขึน้กบับรษิทั โดยทางตรงหรอืทางออ้ม โดยผ่านช่องทางการรบัเรื่องที่
ไดก้ าหนดไวใ้นนโยบายฉบบันี้ โดยผูร้อ้งเรยีนจะตอ้งระบุรายละเอยีดของเรื่องทีจ่ะแจง้เบาะแส หรอืขอ้รอ้งเรยีน พรอ้มชื่อ ทีอ่ยู ่
และหมายเลขโทรศพัทท์ีส่ามารถตดิต่อได ้และสง่มายงัช่องทางรบัเรื่อง ดงันี้ 

     1) แจง้ผ่านช่องทาง จดหมาย ถงึ ประธานกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการตรวจสอบ 
 บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 ทีอ่ยู่ 770 หมู่ 6 ต.เทพารกัษ์ อ.เมอืง จ.สมทุรปราการ 10270 หรอื 
     2) แจง้ผ่านช่องทาง อเีมลของประธานคณะกรรมการตรวจสอบที ่Chaiwat@prospectconsult.co.th หรอื 
     3) แจง้ผ่านช่องทาง กล่องรบัแจง้เบาะแส ทีฝ่่ายบุคคลก าหนดตดิตัง้ไว ้

ทัง้นี้หากผูแ้จง้เบาะแส หรอืผูร้อ้งเรยีน มขีอ้รอ้งเรยีน กรรมการ หรอืประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารขอใหท้่านส่งเรื่องรอ้งเรยีนมายงั
คณะกรรมการตรวจสอบโดยตรงบุคคลทีส่ามารถแจง้เบาะแส หรอืขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกบัการทุจรติ คอื ผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่มของ
บรษิทั ไดแ้ก่ ผูถ้อืหุน้ ลกูคา้ คู่แขง่ทางการคา้ เจา้หนี้ ภาครฐับาล ชุมชน สงัคม ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทั ทัง้นี้ไม่ว่าท่าน
จะแจง้ดว้ยวธิใีดดงักล่าวขา้งตน้ ทางบรษิทัจะรกัษาความลบัของท่าน 

ส าหรบัรายละเอยีดอื่นๆ เกีย่วกบันโยบายต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัชัน่ ปรากฏอยู่ใน “นโยบายการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่” ทีไ่ด้
เปิดเผยไวบ้นเวบ็ไซตบ์รษิทั www.epg.co.th/ www.aeroflex.co.th/ www.aeroklas.com และ www.eppcup.com 
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11. การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 
 

11. 1 ความเหน็ของคณะกรรมการต่อระบบการควบคมุภายใน 

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที ่3/2560 เมื่อวนัที ่29 พฤษภาคม 2560 และคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่3/2560 เมื่อ
วนัที ่29 พฤษภาคม 2560 คณะกรรมการรวมถงึคณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระเมนิระบบควบคุมภายในของบรษิทั  โดยการ
ซกัถามขอ้มลูจากฝ่ายบรหิารและผูต้รวจสอบภายในของบรษิทั และตอบแบบประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน
ของบริษัท ในด้านต่างๆ 5 ส่วน คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยงการควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบ
สารสนเทศและการสือ่สารขอ้มลูและระบบการตดิตาม  คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการมคีวามเหน็ตรงกนัว่าบรษิทั , 
บรษิทั แอรโ์รเฟลกซ ์จ ากดั, บรษิทั แอรโ์รคลาส จ ากดั และบรษิทั อสีเทริน์โพลแีพค จ ากดั มรีะบบการควบคุมภายในทีเ่พยีงพอ
และเหมาะสมกบัสภาพและลกัษณะการประกอบธุรกิจของบรษิัท และได้ปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อก าหนดของ
หน่วยงานก ากบัดแูลทีเ่กีย่วขอ้งอย่างเหมาะสม รวมถงึระบบการควบคุมภายใน ในเรื่องการท าธุรกรรมกบัผูถ้อืหุน้ใหญ่ ผูบ้รหิาร 
หรอืผู้ที่เกี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวอย่างเพยีงพอ นอกจากนี้คณะกรรมการได้ส่งเสรมิและสนับสนุนให้ฝ่ายบรหิารด าเนินการ
พัฒนาคุณภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate 
Governance) ส าหรับผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ที่ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการแลว้มดีงันี้ 

1.  สภาพแวดลอ้มการควบคมุ (Control Environment) 

บรษิัทมโีครงสร้างองค์กรและมสีภาพแวดล้อมที่ดีที่ส่งเสรมิระบบการควบคุมภายในให้สามารถด าเนินไปได้ตามที่บรษิัทวาง
นโยบายไวโ้ดยมกีารก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกจิอย่างชดัเจนและวดัผลไดเ้ป็นแนวทางปฏบิตัใิหแ้ก่องคก์ร อกีทัง้ยงัมกีาร
แบ่งระดบัชัน้พนกังานรวมถงึขอบเขตหน้าทีไ่วอ้ย่างชดัเจน 

2.  การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 

บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งท าหน้าที่ประเมินความเสี่ยง ก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง (Risk 
Management Policy) โดยรวมของบรษิัทพร้อมทัง้มอบหมายใหฝ่้ายบรหิารเป็นผู้ปฏบิตัิตามนโยบาย และรายงานผลการ
ปฏบิตัิงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสีย่งให้รบัทราบอย่างสม ่าเสมอในทีป่ระชุมคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง  รวมทัง้
พฒันาและทบทวนระบบการจดัการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลอย่างต่อเนื่อง  

3.  การควบคมุการปฏิบติังาน (Control Activities) 

บรษิัทมีการควบคุมการปฏบิตัิงานของฝ่ายบรหิารได้ในระดบัที่ดโีดยมีการก าหนดอ านาจ และระดบัการอนุมตัิรายการอย่าง
เหมาะสม มกีารแบ่งแยกอ านาจหน้าที่ในการปฎิบตัิการอย่างชดัเจนเพื่อป้องกนัการทุจรติ บรษิัทยังมนีโยบายป้องกนัความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในกรณีรายการระหว่างกนั โดยในการอนุมตัริายการทุกระดบัชัน้ผูท้ีม่สี่วนไดเ้สยีหรอืมคีวามขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์จะไม่มอี านาจอนุมตัหิรอืออกเสยีงเพื่ออนุมตัริายการดงักล่าว 

4.  ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information & Communication) 

บรษิทัมรีะบบการจดัเกบ็ขอ้มลูและสารสนเทศทีส่ามารถน าไปใชเ้พื่อประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกจิอย่างเพยีงพอและเหมาะสม  มี
การจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นหมวดหมู่  โดยเฉพาะเอกสารทางบัญชีที่มีความส าคัญต่อการจัดท ารายงานทางการเงินให้
คณะกรรมการพจิารณา นอกจากนัน้ บริษทัไดก้ าหนดนโยบายการส ารองขอ้มูล โดยใหม้กีารส ารองขอ้มูลเป็นประจ าทุกวนัและ
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เกบ็ขอ้มลูดงักล่าวไวใ้นสถานทีซ่ึง่ห่างจากส านกังาน เพื่อใหม้ัน่ใจว่าหากเกดิกรณีฉุกเฉินบรษิทัจะยงัมขีอ้มลูเพื่อการด าเนินธุรกจิ
อย่างต่อเนื่อง 

บรษิัทมรีะบบการสื่อสารขอ้มูลภายในบริษัทระหว่างผู้บรหิารและพนักงาน  โดยผ่านช่องทางต่างๆ อาทเิช่น อเีมลล์  บอร์ด
ประชาสมัพนัธ ์และประชุมร่วมกนัอย่างสม ่าเสมอ  และส าหรบัการสื่อสารภายนอกบรษิทัไดม้กีารเปิดเผยขอ้มูลใหแ้ก่ผูม้สี่วนได้
เสยีโดยผ่านช่องทางเวบ็ไซตข์องบรษิทั  รวมทัง้มฝ่ีายนกัลงทุนสมัพนัธ ์ท าหน้าที่สือ่สารขอ้มลูใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีภายนอกองคก์ร 

5.  ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

บรษิทัไดม้อบหมายใหแ้ผนกตรวจสอบภายในของบรษิทั เป็นผูต้รวจสอบระบบควบคมุภายในของบรษิทัเป็นประจ าทุกปี รวมทัง้
ตดิตามการแกไ้ขประเดน็ทีต่รวจสอบ และก าหนดใหม้กีารรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้
ผูต้รวจสอบภายในสามารถปฎบิตังิานไดอ้ย่างอสิระ และน าเสนอรายงานผลการตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมา  

นอกจากน้ีในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ บริษทัยงัได้เชิญผูส้อบบญัชีมาน าเสนอประเดน็ท่ีเก่ียวข้องกบังบ
การเงินของบริษทัอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้โดยไมมี่ฝ่ายจดัการรว่มด้วย 
 
11.2  ความเหน็แตกต่างไปจากความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั  

ไม่มคีวามเหน็ทีแ่ตกต่างกนัเกีย่วกบัการควบคมุภายใน ตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบตามเอกสารแนบทา้ยแบบแสดง
รายการขอ้มลูประจ าปี (เอกสารแนบ 3) 
 
11.3  หวัหน้างานตรวจสอบภายใน 

รายละเอยีดเกีย่วกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน  ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถงึแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการแต่งตัง้
ถอดถอน และโยกย้ายผู้ด ารงต าแหน่งหวัหน้างานตรวจสอบภายใน  โปรดพจิารณาตามเอกสารแนบท้ายแบบแสดงรายการ
ขอ้มลูประจ าปี (เอกสารแนบ 3) 
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12. รายการระหว่างกนั 

 
บริษทัและบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งกบับริษทัและบริษทัย่อย 

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส บรษิทัมกีารรายงานรายการระหว่างกนัทีเ่กดิขึน้ในไตรมาส  ซึง่คณะกรรมการ
ตรวจสอบพจิารณาแลว้เหน็ว่า รายการระหว่างกนัของบรษิทักบับุคคลหรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้ส าหรบัรอบไตร
มาสดงักล่าว เป็นรายการที่เป็นไปเพื่อการด าเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทัว่ไป ในลกัษณะ
เดยีวกนักบัทีว่ญิญชูนจะพงึกระท ากบัคู่สญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดยีวกนั ดว้ยอ านาจต่อรองทางการคา้ทีป่ราศจากอทิธพิลใน
การทีคู่่สญัญาอกีฝ่ายมสีถานะเป็นบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ (Arm’s Length Basis) และไม่มกีารถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่าง
บรษิทั และบุคคล/นิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้  

บรษิทัและบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้กบับรษิทัและบรษิทัย่อย 

บคุคล/นิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ลกัษณะการประกอบธรุกิจ ความสมัพนัธ์ 

กลุ่มวิทูรปกรณ์ 
 

-  กลุ่มวทิรูปกรณ์ถอืหุน้ในบรษิทัรอ้ยละ 75.0  
 กลุ่มวทิรูปกรณ์ไดส้่งตวัแทนเขา้มาเป็นกรรมการของบรษิทั 

ทัง้สิน้ 5 ท่าน ไดแ้ก่   (1) นายภวฒัน์ วทิรูปกรณ์               
(2) นายธรีะวฒัน์ วทิรูปกรณ์ (3) นายช านาญ วทิรูปกรณ์  
(4) นายเฉลยีว วทิรูปกรณ์ และ (5) นายเอกวฒัน์ วทิรูปกรณ์ 

บริษทั วิทูรปกรณ์ โฮลด้ิง จ ากดั  
(“โฮลด้ิง”) 

ธุรกจิการลงทุนในบรษิทัต่างๆ  กลุ่มวทิรูปกรณ์ ถอืหุน้ทัง้หมด (รอ้ยละ 100.0) ในโฮลดิง้ 
 กลุ่มวทิรูปกรณ์ มกีรรมการตวัแทนในโฮลดิง้ 6 ท่าน ไดแ้ก่    

(1) นายภวฒัน์ วทิรูปกรณ์ (2) นายธรีะวฒัน์ วทิรูปกรณ์     
(3) นายช านาญ วทิรูปกรณ์ (4) นายเฉลยีว วทิรูปกรณ์       
(5) นายเอกวฒัน์ วทิรูปกรณ์ และ(6) นายธนาวฒัน์ วทิรูปกรณ์ 

บริษทั ตะวนัออก ซินเทค จ ากดั 
(“ซินเทค”) 

ธุรกจิผลติและจ าหน่ายทอ่ส่ง
ลมโลหะในระบบปรบัอากาศ
และโคมไฟประหยดัพลงังาน 

 กลุ่มวทิรูปกรณ์ เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของซนิเทค รอ้ยละ 100.0 ทัง้
ทางตรงและทางออ้ม 

 กลุ่มวทิรูปกรณ์ มกีรรมการตวัแทนในซนิเทค 5 ท่าน ไดแ้ก่    
(1) นายภวฒัน์ วทิรูปกรณ์ (2) นายธรีะวฒัน์ วทิรูปกรณ์      
(3) นายช านาญ วทิรูปกรณ์ (4) นายเฉลยีว วทิรูปกรณ์ และ   
(5) นายเอกวฒัน์ วทิรูปกรณ์ 

บริษทั ไอ.พี.พี. (ไทยแลนด)์ จ ากดั  
(“ไอพีพี”) 

ธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์และเขต
อุตสาหากรรม ขาย ใหเ้ช่า 
ทีด่นิ อาคาร สาธารณูปโภค 
และบรกิารต่างๆ 

 กลุ่มวทิรูปกรณ์ เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของไอพพี ีรอ้ยละ 100.0 ทัง้
ทางตรงและทางออ้ม 

 กลุ่มวทิรูปกรณ์ มกีรรมการตวัแทนในไอพพี ี5 ท่านไดแ้ก่     
(1) นายภวฒัน์ วทิรูปกรณ์ (2) นายธรีะวฒัน์ วทิรูปกรณ์      
(3) นายช านาญ วทิรูปกรณ์ (4) นายเฉลยีว วทิรูปกรณ์ และ   
(5) นายเอกวฒัน์ วทิรูปกรณ์ 

บริษทั ฮายาคาวา อิสเทิรน์ รบัเบอร ์
จ ากดั (“ฮายาคาวา”) 

ธุรกจิผลติและจ าหน่าย
ผลติภณัฑย์าง แผ่นยาง บลอ็ก
ยางปพูืน้ทางเดนิและรถยนต ์

 กลุ่มวทิรูปกรณ์ เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของฮายาคาวารอ้ยละ 15.8 
(รวมหุน้บุรมิสทิธิ)์ ทัง้ทางตรงและทางออ้ม 

 กลุ่มวทิรูปกรณ์ มกีรรมการตวัแทนในฮายาคาวา 1 ท่าน ไดแ้ก่ 
นายช านาญ วทิรูปกรณ์  
นอกจากนัน้นายจรนิทร ์วารนิทราพร ผูบ้รหิารของบรษิทัยงั
ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบรษิทั ฮายาคาวา อสิเทริน์ รบั
เบอร ์จ ากดั (“ฮายาคาวา”) 
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บริษทั ไดนามิก อีสเทิรน์ การเ์มนท์ 
จ ากดั (“ไดนามิก”) 

ธุรกจิผลติและจ าหน่ายเสือ้ผา้
ส าเรจ็รปูและเครือ่งแต่งกาย 
และเครือ่งหนงั 

 กลุ่มวทิรูปกรณ์ เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของไดนามกิรอ้ยละ 93.7 ทัง้
ทางตรงและทางออ้ม 

 กลุ่มวทิรูปกรณ์ มกีรรมการตวัแทนในไดนามกิ 3 ท่าน ไดแ้ก่ 
(1) นางสาววราพณิ วทิรูปกรณ์ (2) นางรตพิร ใช่ยัง่ยนื และ 
(3) นายเฉลยีว วทิรูปกรณ์ 

บริษทั สยามอินเตอรแ์อรซ์พัพลาย 
จ ากดั (“สยามอินเตอร”์) 

ธุรกจิผลติและจ าหน่าย
เครือ่งปรบัอากาศ 

 กลุ่มวทิรูปกรณ์ เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของสยามอนิเตอรร์อ้ยละ 97.5 
ทัง้ทางตรงและทางออ้ม 

 กลุ่มวทิรูปกรณ์ มกีรรมการตวัแทนในสยามอนิเตอร ์1 ท่าน 
ไดแ้ก่ นางสาวรตพิณิ วทิรูปกรณ์ 

บริษทั โฟร-์เอส (2007) จ ากดั 
(“โฟรเ์อส”) 

ธุรกจิใหเ้ช่าอาคารและหอ้งพกั  กลุ่มวทิรูปกรณ์ เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของโฟรเ์อส รอ้ยละ 100.0 ทัง้
ทางตรงและทางออ้ม 

 กลุ่มวทิรูปกรณ์ มกีรรมการตวัแทนในโฟรเ์อส 5 ท่าน ไดแ้ก่   
(1) นายธรีะวฒัน์ วทิรูปกรณ์ (2) นางสมรวล วทิรูปกรณ์     
(3) นางสาวศศลิกัษณ์ วทิรูปกรณ์ (4) นายศศนิทร ์วทิรูปกรณ์ 
และ (5) นายศฤทธิ ์วทิรูปกรณ์ 

บริษทั เบสท์อารคิ์เทคเชอรอล ไลท์ต้ิง 
จ ากดั (“เบส”) 

ธุรกจิจ าหน่ายคา้ส่ง คา้ปลกี 
โคมไฟและอุปกรณ์ 

 กลุ่มวทิรูปกรณ์ เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของเบส รอ้ยละ 51.0 ทัง้
ทางตรงและทางออ้ม 

 กลุ่มวทิรูปกรณ์  มกีรรมการตวัแทนในเบส 3 ท่าน ไดแ้ก่      
(1) นางกลัยรตัน์ วทิรูปกรณ์ (2) นางสาวเนาวรตัน์ วทิรูปกรณ์ 
และ (3) นางสาวรุ่งระว ีวทิรูปกรณ์ 

คณะบคุคล B.N.C.-1 
(“BNC.1”) 

ธุรกจิใหบ้รกิารเช่าทีด่นิ อาคาร 
และส านกังาน 

 BNC.1 เป็นหา้งหุน้ส่วนสามญัทีจ่ดัตัง้โดย กลุ่มวทิรูปกรณ์  

ห้างหุ้นส่วนสามญั  BNC. 4 
(“BNC. 4”) 

ธุรกจิใหบ้รกิารเช่าทีด่นิ อาคาร 
และส านกังาน 

 BNC.4 เป็นหา้งหุน้ส่วนสามญัทีจ่ดัตัง้โดย กลุ่มวทิรูปกรณ์  

คณะบคุคล ที แอนด ์ซี แลนด ์แอนด ์
เฮ้าส ์(“ทีแอนดซี์”) 
คณะบคุคล พี แอนด ์ซี แลนด ์แอนด ์
เฮ้าส ์(“พีแอนดซี์”) 
คณะบคุคล พี แอนด ์ที แลนด ์แอนด ์
เฮ้าส ์(“พีแอนดที์”) 
คณะบคุคล พี อาร ์วี (“พีอารวี์”) 

ธุรกจิใหเ้ช่าทีด่นิอาคารและ
อุปกรณ์ 
 

 ทแีอนดซ์ ีพแีอนดซ์ ีพแีอนดท์ ีและ พอีารว์ ีจดัตัง้โดย กลุ่มและ
เป็นผูร้บัผลประโยชน์ โดยกลุ่มวทิรูปกรณ์ เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของ
บรษิทัในสดัสว่น รอ้ยละ 100.0  

Faraero Otomotive Sanayi  
ve Ticaret A.S. 
(“ฟารแ์อรโ์ร”) 

ธุรกจิผลติและจ าหน่ายพืน้ปู
ส าหรบัรถตูใ้นประเทศตุรก ี

 กลุ่มวทิรูปกรณ์ เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของฟารแ์อรโ์รรอ้ยละ 40.0 
ทัง้ทางตรงและทางออ้ม 

 กลุ่มวทิรูปกรณ์ มกีรรมการตวัแทนในฟารแ์อรโ์ร 1 ท่าน ไดแ้ก่ 
นายเอกวฒัน์ วทิรูปกรณ์ 

บริษทั สยาม บี อาร ์เซอรวิ์ส จ ากดั 
(“สยามบีอาร”์) 

ธุรกจิจ าหน่ายและซ่อมแซม
เครือ่งปรบัอากาศ 

 กลุ่มวทิรูปกรณ์ เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของสยามบอีารร์อ้ยละ 51 ทัง้
ทางตรงและทางออ้ม 

 กลุ่มวทิรูปกรณ์ มกีรรมการตวัแทนในสยามบอีาร ์1 ท่าน ไดแ้ก่ 
นาวสาวรตพิณิ วทิรูปกรณ์ 
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บริษทั อีสเทิรน์ โพลีเทค จ ากดั 
(“อีพีที”) 

ภายหลงัน ้าท่วมในปี 2555 ได้
หยุดด าเนินกจิการ (ธุรกจิผลติ
และจ าหน่ายผลติภณัฑ์
พลาสตกิขึน้รปูและโลหะ) 

 กลุ่มวทิรูปกรณ์ เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของอพีทีรีอ้ยละ 100.0 ทัง้
ทางตรงและทางออ้ม 

 กลุ่มวทิรูปกรณ์ มกีรรมการตวัแทนในอพีที ี 6 ท่าน ไดแ้ก่    
(1) นายภวฒัน์ วทิรูปกรณ์ (2) นายธรีะวฒัน์ วทิรูปกรณ์      
(3) นายช านาญ วทิรูปกรณ์ (4) นายเฉลยีว วทิรูปกรณ์        
(5) นายเอกวฒัน์ วทิรูปกรณ์ และ(6) นายธนาวฒัน์ วทิรูปกรณ์ 

บริษทั ซนักิ อีสเทิรน์ (ไทยแลนด)์ 
จ ากดั 
(“ซนักิ”) 

ธุรกจิผลติและจ าหน่ายชิน้สว่น
โลหะในการประกอบกลอ้งและ
โคมไฟ 

 กลุ่มวทิรูปกรณ์ เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของซนักริอ้ยละ 30.0 ทัง้
ทางตรงและทางออ้ม 

 กลุ่มวทิรูปกรณ์ มกีรรมการตวัแทนในซนัก ิ2 ท่าน ไดแ้ก่      
(1) นายภวฒัน์ วทิรูปกรณ์ และ (2) นายช านาญ วทิรูปกรณ์ 

ห้างหุ้นส่วนสามญั เอส. เอส. เทรดด้ิง  
(“เอส. เอส. เทรดด้ิง”) 

ลงทุนในธุรกจิซื้อขายอุปกรณ์,
เครือ่งใชส้ านกังาน / โรงงาน, 
อุปกรณ์ชิน้สว่นอะไหล่
เครือ่งจกัร และสนิคา้ / บรกิาร
อื่นๆ 

 หา้งหุน้ส่วนสามญั เอส.เอส.เทรดดิง้  จดัตัง้โดย กลุ่มและเป็น
ผูร้บัผลประโยชน์ โดยกลุ่มวทิรูปกรณ์ เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของ
บรษิทัในสดัสว่น รอ้ยละ 100.0 

Aeroflex Europe GmbH 
(“แอรโ์รเฟลกซ์ ยโุรป”) 
 

ผลติฉนวนยางกนัความรอ้น/
เยน็ในประเทศเยอรมนั เพือ่
จ าหน่ายใหแ้ก่ลกูคา้ในพืน้ทีใ่น
ทวปียุโรป 

 กลุ่มวทิรูปกรณ์ เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของแอรโ์รเฟลกซ์ ยุโรป รอ้ย
ละ 40.0 ทัง้ทางตรงและทางออ้ม 

บริษทั เอสโก้ เซอรวิ์ส จ ากดั 
(“เอสโก้”) 

ธุรกจิซื้อขายวสัดุอุปกรณ์ และ
งานบรกิารเกีย่วกบังาน
ก่อสรา้ง งานระบบปรบัอากาศ 
ระบบระบายอากาศ ระบบ
สุขาภบิาลและระบบไฟฟ้า  

 กลุ่มวทิรูปกรณ์ เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของเอสโกร้อ้ยละ 100.0 ทัง้
ทางตรงและทางออ้ม 

 กลุ่มวทิรูปกรณ์ มกีรรมการตวัแทนในเอสโก ้5 ท่าน ไดแ้ก่  
(1) นายภวฒัน์ วทิรูปกรณ์  (2) นายธรีะวฒัน์ วทิรูปกรณ์  
(3) นายช านาญ วทิรูปกรณ์ (4) นายเฉลยีว วทิรูปกรณ์  และ 
(5) นายเอกวฒัน์ วทิรูปกรณ์ 

บริษทั เอกวดี จ ากดั 
(“เอกวดี”) 

ธุรกจิเช่าและใหเ้ช่า
อสงัหารมิทรพัยท์ัง้ทีเ่ป็นของ
ตนเองหรอืเช่าจากผูอ้ื่น 

 กลุ่มวทิรูปกรณ์ เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของเอกวดรีอ้ยละ 100.0 ทัง้
ทางตรงและทางออ้ม 

 กลุ่มวทิรูปกรณ์ มกีรรมการตวัแทนในเอกวด ี3 ท่าน ไดแ้ก่    
(1) นายเอกวฒัน์  วทิรูปกรณ์  (2) นางสุภาวด ี วทิรูปกรณ์  
และ (3) นายศุภวฒัน์  วทิรูปกรณ์ 

VTH Australia Pty. Ltd. 
(“VTH-AU”) 

ธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์ใหเ้ช่า
อาคาร สาธารณูปโภค และ
บรกิารต่างๆ 

 บรษิทั วทิรูปกรณ์ โฮลดิง้ จ ากดั เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่รอ้ยละ 100 
ทัง้ทางตรงและทางออ้ม 

 บรษิทั วทิรูปกรณ์ โฮลดิง้ จ ากดั มกีรรมการตวัแทนใน  
VTH-AU 4 ท่าน ไดแ้ก่ (1) นายภวฒัน์  วทิรูปกรณ์            
(2) นายธรีะวฒัน์  วทิรูปกรณ์ (3) นายช านาญ  วทิรูปกรณ์    
และ (4) นางสุภาวด ี วทิรูปกรณ์ 

บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั และผูท่ี้เก่ียวข้อง   กรรมการ ผูบ้รหิาร และญาตสินิททีเ่ป็นครอบครวัวทิรูปกรณ์ 
ไดแ้ก่ (1) นางสมรวล วทิรูปกรณ์ และ   
        (2) นางสาวปิยวด ีวทิรูปกรณ์ 
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รายละเอียดรายการระหว่างกนัส าหรบัรอบปีบญัชี 60/61 (เม.ย. 2560 – มี.ค. 2561)                                        (หน่วย : ลำ้นบำท) 

ลกัษณะรายการ ผูเ้ข้าท ารายการ 
มลูค่าของรายการ 

นโยบายการก าหนดราคาและ / 
หรือความสมเหตุสมผลของการเข้าท ารายการ 

 ปีบญัชี 2560 
(เม.ย59 - มี.ค.60)  

 ปีบญัชี 2561 
(เม.ย60 - มี.ค.61)  

รายได้         
1. รายได้จากการให้บริการ         
     1.1 รายได้จากค่าบริการสารสนเทศ         
          -  บรษิทัใหบ้รกิารอนิเตอรเ์นตและระบบ
สารสนเทศ (IT) 

บรษิทั/ซนิเทค             0.801                0.792  รายการดงักล่าวจดัเป็นรายการทีเ่หมาะสมเนื่องจากซนิเทคมสี านกังานตัง้อยู่ใน
บรเิวณใกลเ้คยีงกบับรษิทั อกีทัง้อตัราการใหบ้รกิารจดัเป็นอตัราการใหบ้รกิารที่
เหมาะสม 

     1.2 รายได้จากค่าสาธารณูปโภค         
          -  บรษิทัใหบ้รกิารทางดา้นสาธารณูปโภค
แก่ไอพพี ีในการจดัหาเจา้หน้าทีท่ าความสะอาด ใน
การดแูลพืน้ทีส่ านกังาน 

บรษิทั/ไอพพี ี             0.180                0.180  เนื่องจากไอพพีมีสี านกังานตัง้อยู่ในบรเิวณเดยีวกนักบับรษิทั ดงันัน้จงึพจิารณา
ว่าจา้งบรษิทัจดัหาเจา้หน้าทีเ่พือ่ท าความสะอาดให ้ดงันัน้รายการดงักล่าวจงึ
พจิารณาไดว้่าเป็นรายการปกตแิละอตัราค่าบรกิารเหมาะสม 

     1.3 รายได้ค่าบริการ         
          -  รายไดใ้หบ้รกิารดา้นขนส่ง เกบ็เชค็ 
บรกิารเอกสารน าเขา้ส่งออก อบรมและบรกิารอืน่ๆ 

แอรโ์รเฟลกซ์/ซนิเทค             0.393                 0.397  การใหบ้รกิารดงักล่าวไมก่ระทบต่อผลการด าเนินงานของบรษิทั อกีทัง้อตัราการ
ใหบ้รกิารจดัเป็นอตัราทีเ่หมาะสม 

  แอรโ์รเฟลกซ์/ไอพพี ี                   -                   0.070  แอรโ์รเฟลกซ ์ใหบ้รกิารจดัอบรมสมัมนาและงานเลีย้งปีใหมข่องบรษิทัในกลุ่ม 3 
บรษิทั ไดแ้ก ่ไอพพี ีบรษิทั และแอรโ์รเฟลกซ์ 

          - TJM ใหบ้รกิารควบคุมงานก่อสรา้ง TJM/VTH-AU                 -                  3.856  TJM ใหบ้รกิารควบคุมงานก่อสรา้งอาคารแก่วทิรูปกรณ์ โฮลดิง้ ออสเตรเลยี ใน
ประเทศออสเตรเลยี 

     1.4 รายได้ค่าบริการ R&D         
         -  อพีจี ีอนิโนเวชัน่ใหบ้รกิาร R&D อพีจี ีอนิโนเวชัน่/ฮายาคาวา       0.041                0.088  การใหบ้รกิารดงักล่าวไมส่่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของ อพีจี ีอนิโนเวชัน่ และ

อตัราการใหบ้รกิารจดัเป็นอตัราทีเ่หมาะสม อพีจี ีอนิโนเวชัน่/ซนิเทค        0.026                      -    
อพีจี ีอนิโนเวชัน่/ไอพพี ี       0.015                      -    
อพีจี ีอนิโนเวชัน่/FARAERO -      0.119  

รวมรายได้ค่าบริการ/ค่าท่ีปรึกษา 
 

           1.455                  5.503    
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2.  รายได้จากการให้เช่าท่ีดิน อาคาร และ
อปุกรณ์ 

        

     2.1 รายได้จากค่าเช่าอสงัหาริมทรพัย ์         
          -  อสีเทริน์ โพลแีพคใหเ้ช่าหอ้งประชุม อสีเทริน์ โพลแีพค/ฮายาคาวา                  0.003                      -    อสีเทริน์ โพลแีพคใหเ้ช่าหอ้งประชุมกบั ฮายาคาวา โดยอตัราดงักล่าวจดัเป็นอตัราที่

เหมาะสม 
รวมรายได้การให้เช่าท่ีดิน อาคาร อปุกรณ์                     0.003                          -      
3. รายได้จากการจ าหน่ายสินค้าส าเรจ็รปู         
     3.1 รายได้จากการจ าหน่ายฉนวนยาง         
          -  แอรโ์รเฟลกซ์จ าหน่ายสนิคา้ส าเรจ็รปู 
ไดแ้ก่ ฉนวนยางส าเรจ็รปู และสนิคา้อื่นๆ ที่
เกีย่วขอ้งกบัฉนวนยางและสิน้เปลอืงอื่น 

แอรโ์รเฟลกซ์/ซนิเทค                11.737              10.069  การจ าหน่ายสนิคา้ส าเรจ็รปูใหแ้ก่บรษิทัดงักล่าว จดัเป็นการด าเนินงานตามลกัษณะ
ธุรกจิปกตทิัว่ไปของแอรโ์รเฟลกซ ์อกีทัง้ราคาจ าหน่ายกเ็ป็นไปตามราคาที่
เหมาะสม โดยราคาจ าหน่ายไมต่ ่ากว่าคู่คา้รายอื่น 

แอรโ์รเฟลกซ์/ไอพพี ี               2.728                1.072  
แอรโ์รเฟลกซ์/ฮายาคาวา                 0.067                0.030  
แอรโ์รเฟลกซ์/สยามอนิเตอร ์                0.496                0.531  

  แอรโ์รเฟลกซ ์/ แอรโ์รเฟลกซ์ 
ยุโรป 

30.861                0.982  

  แอรโ์รเฟลกซ ์/ เอสโก ้               0.005                     -    
  แอรโ์รเฟลกซ ์/ ผูบ้รหิาร                0.008                   -    
  แอรโ์รเฟลกซ์ / โฮลดิง้          0.204               0.028  
     3.2 รายได้จากการจ าหน่ายบรรจภุณัฑ์
พลาสติก 

      
  

          -  อสีเทริน์ โพลแีพคจ าหน่ายผลติภณัฑ์
พลาสตกิและผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง เช่น แผ่น
พลาสตกิ บรรจุภณัฑพ์ลาสตกิ 

อสีเทริน์ โพลแีพค/ซนิเทค                1.661                1.922  การจ าหน่ายสนิคา้ส าเรจ็รปูใหแ้ก่บรษิทัดงักล่าว จดัเป็นการด าเนินงานตามลกัษณะ
ธุรกจิปกตทิัว่ไปของอสีเทริน์ โพลแีพค  อกีทัง้ราคาจ าหน่ายกเ็ป็นไปตามราคาที่
เหมาะสม โดยราคาจ าหน่ายไมต่ ่ากว่าคู่คา้รายอื่น 

อสีเทริน์ โพลแีพค/ไอพพี ี                       -                 0.001  

     3.3 รายได้จากการจ าหน่ายสินค้า 
          -  แอรโ์รคลาสจ าหน่ายสนิคา้ตวัอย่าง  

 
แอรโ์รคลาส/ซนิเทค 

  
                0.026 

  
            - 

การจ าหน่ายสนิคา้ตวัอย่างดงักล่าว จดัเป็นการด าเนินงานตามลกัษณะธุรกจิปกติ

ทัว่ไปของแอรโ์รคลาส อกีทัง้ราคาจ าหน่ายกเ็ป็นไปตามราคาทีเ่หมาะสม โดยราคา

จ าหน่ายไมต่ ่ากว่าคู่คา้รายอื่น 
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          -  แอรโ์รคลาสจ าหน่ายสนิคา้ส าเรจ็รปู 
ไดแ้ก่ อุปกรณ์ชิน้สว่นและตกแต่งยานยนต์ เรอื 
เป็นตน้ 

แอรโ์รคลาส/โฮลดิง้ 0.273        0.139  การจ าหน่ายสนิคา้ส าเรจ็รปูใหแ้ก่วทิรูปกรณ์ โฮลดิง้ จดัเป็นการด าเนินการงานตาม
ลกัษณะธุรกจิปกตทิัว่ไปของแอรโ์รคลาส อกีทัง้ราคาจ าหน่ายกเ็ป็นไปตามราคาที่
เหมาะสม โดยราคาทีจ่ าหน่ายไมต่ ่ากว่าคู่คา้รายอื่น 

รวมรายได้จากการจ าหน่ายสินค้าส าเรจ็รปู                   48.066                14.773    
4. รายได้จากการจ าหน่ายอ่ืนๆ         
     4.1 รายได้จากการจ าหน่ายอ่ืนๆ         
          - แอรโ์รเฟลกซ์จ าหน่ายสนิคา้อื่นและของ
ใชส้ิน้เปลอืง 

แอรโ์รเฟลกซ์/โฮลดิง้               0.037               0.020  แอรโ์รเฟลกซ์ ไดม้กีารสัง่ผลติปฏทินิและไดอารี ่ในเทศกาลปีใหม่ ซึง่ไดจ้ าหน่ายให้
กลุ่มวทิรูปกรณ์ โฮลดิง้, ไอพพี ีและซนิเทค ในราคาทีเ่หมาะสม แอรโ์รเฟลกซ์/ไอพพี ี                0.013               0.015  

แอรโ์รเฟลกซ์/ซนิเทค                0.171               0.121  
     4.2 รายได้จากการจ าหน่ายสินทรพัย ์         
          -  บรษิทัจ าหน่ายเครือ่งใชส้ านกังานใหแ้ก่
อพีที ี

บรษิทั/อพีที ี                0.001                      -    บรษิทั จ าหน่ายเครือ่งใชส้ านกังานใหก้บัซนิเทคและอพีที ีโดยมรีาคาทีเ่หมาะสม 

          - แอรโ์รคลาส จ าหน่ายรถยนต์ใหก้บับุคคล
ทีเ่กีย่วโยง  

แอรโ์รคลาส/ญาตสินิท                1.532                       -    แอรโ์รคลาส จ าหน่ายรถยนต์ใหก้บัคณุปิยวด ี วทิรูปกรณ์ (บุคคลทีเ่กีย่วโยง) ใน
ราคาตลาด 

รวมรายได้จากการจ าหน่ายอ่ืนๆ                    1.754                  0.156    
รวมรายได้ทัง้ส้ิน                 51.278                20.432    
ค่าใช้จ่าย         
1. ค่าเช่าท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์         
     1.1 ค่าใช้จ่ายเช่าท่ีดินและอาคาร         
          -  แอรโ์รเฟลกซ์เช่าทีด่นิและอาคารเพือ่ใช้
เป็นส านกังานขาย 

แอรโ์รเฟลกซ์/ซนิเทค                0.346                0.364  แอรโ์รเฟลกซ ์เช่าทีด่นิจากซนิเทคเพือ่เป็นส านกังานขาย เนื่องจากเป็นพืน้ทีซ่ึง่ใช้
งานแต่เดมิและเหมาะสมกบัขนาดการด าเนินงานของฝ่ายขายของแอรโ์รเฟลกซ์ อกี
ทัง้ค่าเช่ากเ็ป็นอตัราทีเ่หมาะสมและไมส่งูกว่าราคาตลาดในบรเิวณใกลเ้คยีง 

     1.2 ค่าใช้จ่ายเช่าท่ีดินและอาคาร         
          - แอรโ์รคลาสเช่าทีด่นิจากไอพพีเีพือ่ใช้
เป็นทีเ่กบ็ของหรอืจอดรถชัว่คราว 

แอรโ์รคลาส/ไอพพี ี                 0.198                 0.198  แอรโ์รคลาสไดท้ าการเช่าพืน้ทีจ่ากไอพพี ีเพือ่ใชเ้ป็นสถานทีเ่กบ็ของหรอืจอดรถ
ชัว่คราว ซึง่จ าเป็นต่อการด าเนินธุรกจิ อกีทัง้อตัราค่าเช่าจดัเป็นอตัราทีเ่หมาะสม
และไมส่งูกว่าราคาตลาดในบรเิวณใกลเ้คยีง 
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     1.3 ค่าใช้จ่ายเช่าอาคารส านักงาน         
          - บรษิทัเช่าอาคารจากวทิรูปกรณ์ โฮลดิง้ 
เพือ่ใชเ้ป็นส านกังานทีเ่ทพารกัษ์ 

บรษิทั/โฮลดิง้                 9.000                9.000  บรษิทัเช่าอาคารส านกังานจากวทิรูปกรณ์ โฮลดิง้ เพือ่ด าเนินงานเป็นส านกังาน 
ทัง้นี้อตัราค่าเช่าดงักล่าวจดัเป็นอตัราทีเ่หมาะสม 

     1.4 ค่าใช้จ่ายเช่าอาคารโรงงาน         
          - อสีเทริน์ โพลแีพค เช่าอาคารจากไอพพีี
เพือ่ใชเ้ป็นโรงงาน EPP2 

อสีเทริน์ โพลแีพค/ไอพพี ี                  8.467                 9.677  อสีเทริน์ โพลแีพค ไดเ้ช่าพืน้ทีจ่ากไอพพี ีที ่Eco Park เพือ่ใชเ้ป็นอาคารโรงงาน
ส าหรบัเป็นฐานการผลติบรรจุภณัฑพ์ลาสตกิ ซึง่จ าเป็นต่อการด าเนินธุรกจิ โดยเป็น
อตัราทีเ่หมาะสม และไมส่งูกว่าราคาทีไ่อพพีใีหเ้ช่ากบัรายอื่น 

          - แอรโ์รคลาส เช่าอาคารจากวทิรูปกรณ์  
โฮลดิง้เพือ่ใชเ้ป็นโรงงานสาขาเทพารกัษ์ 

แอรโ์รคลาส/โฮลดิง้                         -                   0.720  แอรโ์รคลาส ไดท้ าการเช่าพืน้ทีจ่ากวทิรูปกรณ์ โฮลดิง้ ทีเ่ทพารกัษ์ เพือ่ใชป้ระกอบ
กจิการและจดัเกบ็สนิคา้ซึง่จ าเป็นต่อการด าเนินธุรกจิ โดยเป็นอตัราทีเ่หมาะสม 

          - เอพเีอส เช่าอาคารจากไอพพีเีพือ่ใชเ้ป็น
โรงงาน 

เอพเีอส/ไอพพี ี                        -                   1.460  เอพเีอส เช่าอาคารโรงงานจากไอพพี ีเพือ่ใชป้ระกอบกจิการโรงงานและจดัเกบ็
สนิคา้ ซึง่จ าเป็นต่อการด าเนินธุรกจิ โดยเป็นอตัราทีเ่หมาะสม และไมส่งูกวา่ราคาที่
ไอพพีใีหเ้ช่ากบัรายอื่น 

รวมค่าใช้จ่ายค่าเช่าท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์                  18.011            21.419    
2. ค่าใช้จ่ายเช่ายานพาหนะ         
    2.1 ค่าใช้จ่ายเช่ารถหางลาก   

 
  

 
          -  แอรโ์รเฟลกซ์เช่ารถหางลากเพือ่น าไปใช้
ขนส่งสนิคา้ 

แอรโ์รเฟลกซ์/ไอพพี ี                 0.600               0.300  แอรโ์รเฟลกซ์มคีวามจ าเป็นตอ้งใชร้ถหางลากในการด าเนินธุรกจิ ท าใหจ้ าเป็นตอ้ง
เช่าจากไอพพี ีในอตัราทีเ่หมาะสม 

รวมค่าใช้จ่ายค่าเช่ายานพาหนะ                    0.600                0.300    
3. ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ           
     3.1 ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค         
          -  แอรโ์รคลาส แอรโ์รเฟลกซ ์อสีเทริน์ โพลี
แพค และเอพเีอสไดใ้ชส้าธารณูปโภค และ 
Substation ภายในนิคม ไอพพี ี

แอรโ์รเฟลกซ์/ไอพพี ี                 4.582                5.263  แอรโ์รคลาส และ แอรโ์รเฟลกซ์มโีรงงานตัง้อยู่ในนิคมไอพพี ีดงันัน้จงึมคีวาม
จ าเป็นตอ้งใช ้สาธารณูปโภคของไอพพี ีเพือ่ใชใ้นการด าเนินงาน นอกจากนัน้อตัรา
ค่าสาธารณูปโภคจดัเป็นอตัราทีเ่หมาะสม 

แอรโ์รคลาส/ไอพพี ี                8.948              10.621  

อสีเทริน์ โพลแีพค/ไอพพี ี                 5.793              9.047 อสีเทริน์โพลแีพค ไดท้ าการเช่าพืน้ทีจ่ากไอพพี ีที ่Eco Park เพือ่ใชเ้ป็นอาคาร

โรงงานส าหรบัเป็นฐานการผลติบรรจภุณัฑพ์ลาสตกิ ซึง่จ าเป็นต่อการด าเนินธุรกจิ  
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     โดยเป็นอตัราทีเ่หมาะสม 

เอพเีอส/ไอพพี ี                       -                  1.021  เอพเีอส เช่าอาคารโรงงานจากไอพพี ี เพือ่ใชป้ระกอบกจิการโรงงานและจดัเกบ็
สนิคา้ ซึง่จ าเป็นต่อการด าเนินธุรกจิ โดยเป็นอตัราทีเ่หมาะสมและไมส่งูกว่าราคาที่
ไอพพีใีหเ้ช่ากบัรายอื่น 

          -  แอรโ์รเฟลกซ์ใชส้าธารณูปโภคเพือ่ใช้
เป็นส านกังานขาย 

แอรโ์รเฟลกซ์/ซนิเทค                1.800                1.800  แอรโ์รเฟลกซ์ เช่าทีด่นิจากซนิเทค  เพือ่เป็นส านกังานขาย เนื่องจากเป็นพืน้ทีซ่ึง่ใช้
งานแต่เดมิและเหมาะสมกบัขนาดการด าเนินงานของฝ่ายขายของแอรโ์รเฟลกซ์ อกี
ทัง้ค่าเช่ากเ็ป็นอตัราทีเ่หมาะสมและไมส่งูกว่าราคาตลาดในบรเิวณใกลเ้คยีง 

           - แอรโ์รคลาส ไดใ้ชส้าธารณูปโภคใน
สถานทีเ่ช่าสาขาเทพารกัษ์ จากวทิรูปกรณ์ โฮลดิง้ 

แอรโ์รคลาส/โฮลดิง้                       -                 0.480  แอรโ์รคลาส ไดท้ าการเช่าพืน้ทีจ่ากวทิรูปกรณ์ โฮลดิง้ ทีเ่ทพารกัษ์ เพือ่ใชป้ระกอบ
กจิการและจดัเกบ็สนิคา้ซึง่จ าเป็นต่อการด าเนินธุรกจิ โดยเป็นอตัราทีเ่หมาะสม 

     3.2 ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ          
         -  แอรโ์รคลาส, แอรโ์รเฟลกซ,์ อสีเทริน์โพลี
แพค และอพีจี ีอนิโนเวชัน่ ไดม้กีารว่าจา้งหรอืใช้
บรกิาร เช่น ค่ารถรบัส่งพนกังาน/เอกสาร  ค่า
รกัษาพยาบาลพนกังานจาก ไอพพี ีในการประกอบ
ธุรกจิ และค่าบรกิารอื่นๆ (ขนส่ง วางบลิ เกบ็เชค็) 

แอรโ์รเฟลกซ์/ไอพพี ี                1.502                 0.739  แอรโ์รคลาส แอรโ์รเฟลกซ์ อสีเทริน์โพลแีพค และอพีจี ีอนิโนเวชัน่ มโีรงงานตัง้อยู่
ในนิคมไอพพี ีจงึมคีวามจ าเป็นในการใชบ้รกิารรถรบัส่งพนกังาน และ ค่า
รกัษาพยาบาลพนกังานของไอพพี ีรวมถงึสิง่อ านวยความสะดวกอื่นๆ ในนคิม 
อย่างไรกด็อีตัราค่าบรกิารดงักล่าวจดัเป็นอตัราทีเ่หมาะสม และไมส่งูกว่าราคาทีไ่อพี
พจีดัเกบ็กบัคู่คา้รายอื่น 

แอรโ์รคลาส/ไอพพี ี                 4.974               1.052  

อสีเทริน์โพลแีพค/ไอพพี ี                 0.001                      -    

อพีจี ีอนิโนเวชัน่/ไอพพี ี                 0.001                 0.001  
         - แอรโ์รเฟลกซ ์ไดม้กีารว่าจา้งหรอืใช้
บรกิารรถขนส่ง จากซนิเทค 

แอรโ์รเฟลกซ์/ซนิเทค                 0.016                 0.052  แอรโ์รเฟลกซ ์ไดใ้ชบ้รกิารรถขนส่งจากซนิเทค เพือ่ส่งสนิคา้ใหล้กูคา้ โดยค่าบรกิาร
ดงักล่าวจดัเป็นอตัราทีเ่หมาะสม 

รวมค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ                   27.617                 30.076    

4. ค่าใช้จ่ายซ้ือวตัถดิุบและสินค้าส าเรจ็รปู         
     4.1 ค่าใช้จ่ายซ้ือสินค้าส าเรจ็รปู/วตัถดิุบ         
          -  แอรโ์รเฟลกซ์ซือ้สนิคา้ส าเรจ็รปูจากซิ
นเทค เพือ่น าไปใชผ้ลติอุปกรณ์ระบบท าความเยน็ 

แอรโ์รเฟลกซ์/ซนิเทค                6.569              22.033  การซื้อสนิคา้ส าเรจ็รปูของแอรโ์รเฟลกซ์ จาก ซนิเทค จดัเป็นการด าเนินงานตาม
ลกัษณะธุรกจิปกตทิัว่ไปของแอรโ์รเฟลกซ์และซนิเทค อกีทัง้ราคาซื้อกเ็ป็นไปตาม
ราคาทีเ่หมาะสม 

          -  แอรโ์รเฟลกซ์ซือ้สนิคา้ส าเรจ็รปูจากฮา
ยาคาวามาใชใ้นงานทดลอง 

แอรโ์รเฟลกซ์/ฮายาคาวา               0.234                0.015  การซื้อสนิคา้ส าเรจ็รปูของแอรโ์รเฟลกซ์ จากฮายาคาวา จดัเป็นการด าเนินงานตาม
ลกัษณะธุรกจิปกตทิัว่ไปของแอรโ์รเฟลกซ์ อกีทัง้ราคาซื้อกเ็ป็นไปตามราคาที่
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เหมาะสม 

          -  แอรโ์รเฟลกซ์ซือ้สนิคา้ส าเรจ็รปู/วตัถุดบิ
จากแอรโ์รเฟลกซ์ ยโุรป เพือ่จ าหน่ายในกจิการ 

แอรโ์รเฟลกซ์/แอรโ์รเฟลกซ์ 
ยุโรป 

                5.450                     -    การซื้อสนิคา้ส าเรจ็รปูของแอรโ์รเฟลกซ์ จดัเป็นการด าเนินงานตามลกัษณะธุรกจิ
ปกตทิัว่ไปของแอรโ์รเฟลกซ์ อกีทัง้ราคาซื้อกเ็ป็นไปตามราคาทีเ่หมาะสม 

     4.2 ค่าใช้จ่ายซ้ือสินค้าส าเรจ็รปู/วตัถดิุบ         
          -  แอรโ์รคลาสซื้อสนิคา้ส าเรจ็รปู ประเภท
อุปกรณ์ชิน้สว่นยานยนต์จากซนิเทคเพือ่ใชใ้นการ
ผลติสนิคา้เพือ่จ าหน่าย 

แอรโ์รคลาส/ซนิเทค                0.816                1.142  การซื้อสนิคา้ส าเรจ็รปูของแอรโ์รคลาสเกีย่วกบัรถยนต์จาก ซนิเทค จดัเป็นการ
ด าเนินงานตามลกัษณะธุรกจิปกตทิัว่ไปของแอรโ์รคลาสและซนิเทค อกีทัง้ราคา
จ าหน่ายกเ็ป็นไปตามราคาทีเ่หมาะสม 

     4.3 ค่าใช้จ่ายซ้ือสินค้าส าเรจ็รปู/วตัถดิุบ         
          -  แอรโ์รคลาสซื้อสนิคา้ส าเรจ็รปูจากได
นามกิเพือ่จ าหน่าย 

แอรโ์รคลาส/ไดนามกิ                       -                  0.009  ไดมามกิ จดัเป็นผูผ้ลติและตดัเยบ็ผา้และหนงัซึง่เป็นธุรกจิปกต ิโดยมอีตัราที่
เหมาะสม เป็นไปตามราคาทีบ่รษิทัไดบ้รกิารจากบรษิทัอื่น หรอืบุคคลทัว่ไป 

รวมค่าใช้จ่ายซ้ือวตัถดิุบและสินค้าส าเรจ็รปู                   13.069               23.199    
5. ค่าใช้จ่ายซ้ือท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์         
     5.1 ค่าใช้จ่ายซ้ืออปุกรณ์         
          -  บรษิทั แอรโ์รเฟลกซ์ แอรโ์รคลาส และ
อสีเทริน์โพลแีพคซื้อเครือ่งปรบัอากาศ รวมทัง้
อะไหล่ซ่อมแซมจากสยามอนิเตอร ์

แอรโ์รเฟลกซ์/สยามอนิเตอร ์                     -                 0.509  แอรโ์รเฟลกซ ์อสีเทริน์ โพลแีพค แอรโ์รคลาส และบรษิทั ซื้อเครือ่งปรบัอากาศและ
อะไหล่ซ่อมแซมจากสยามอนิเตอรเ์พือ่ใชใ้นการด าเนินงาน โดยราคาดงักล่าว 
จดัเป็นราคาทีเ่หมาะสม และสมเหตุสมผล และเป็นไปในอตัราเดยีวกนัทีส่ยาม
อนิเตอรค์ดิค่าบรกิารกบับรษิทัอื่น 

อสีเทริน์ โพลแีพค/สยาม
อนิเตอร ์

               6.538                0.105  

บรษิทั/สยามอนิเตอร ์                0.114                       -    
แอรโ์รคลาส/สยามอนิเตอร ์                0.094               0.160  

          - อสีเทริน์ โพลแีพค และแอรโ์รคลาสซือ้
สนิทรพัย ์ซึง่เป็นสนิคา้ส าเรจ็รปูของซนิเทค 

อสีเทริน์ โพลแีพค/ซนิเทค                0.600                      -    อสีเทริน์โพลแีพค และแอรโ์รคลาส ซือ้สนิทรพัย ์ซึง่เป็นสนิคา้ส าเรจ็รปูของซนิเทค 
โดยราคาซื้อดงักล่าวจดัเป็นราคาทีเ่หมาะสม แอรโ์รคลาส/ซนิเทค               0.390               0.185  

          - แอรโ์รเฟลกซ ์ซื้อสนิทรพัย ์ซึง่เป็นสนิคา้
ส าเรจ็รปูของซนิเทค  

แอรโ์รเฟลกซ์/ซนิเทค                0.920               0.001  แอรโ์รเฟลกซ์ ซือ้สนิทรพัย ์ซึง่เป็นสนิคา้ส าเรจ็รปูของซนิเทค โดยราคาซือ้ดงักล่าว
จดัเป็นราคาทีเ่หมาะสม 

          - แอรโ์รเฟลกซ์ซือ้เครือ่งจกัรคนืจากแอร์
โรเฟลกซ์ยโุรป 

แอรโ์รเฟลกซ์/แอรโ์รเฟลกซ ์
ยุโรป 

              35.022                      -    แอรโ์รเฟลกซ ์ซื้อเครือ่งจกัรคนืจากแอรโ์รเฟลกซ์ ยุโรป เพือ่ใชใ้นกระบวนการผลติ 
โดยมลูค่าทีจ่ าหน่ายเป็นมลูค่ายุตธิรรม 
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     5.2 ค่าใช้จ่ายซ้ือยานพาหนะ 
   

 
 - แอรโ์รเฟลกซ์ซือ้รถหางลากจากไอพพี ี แอรโ์รเฟลกซ์/ไอพพี ี                       -                   0.218  แอรโ์รเฟลกซ ์ซื้อรถหางลากจากไอพพีแีทนการเช่า  เพือ่ใชใ้นการขนส่งสนิคา้ ใน

ราคาทีเ่หมาะสม 

รวมค่าใช้จ่ายซ้ือท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์                  43.679                1.178    
6. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ          
     6.1 ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ          
          -  แอรโ์รคลาส และอสีเทริน์โพลแีพคไดม้ี
การซื้อสนิทรพัย ์สิน้เปลอืง หรอื ว่าจา้งหรอืใช้
บรกิารจากซนิเทค ในการประกอบธุรกจิ ไดแ้ก่ 
การควบคุมงานก่อสรา้ง ค่าใชจ้่ายในการซ่อมแซม, 
ค่าฝึกอบรม และค่าใชจ้่ายอื่นๆ  

แอรโ์รคลาส,อสีเทริน์ โพลี
แพค/ซนิเทค 

                2.023                0.782  การซื้อสนิทรพัยส์ิน้เปลอืง และใชบ้รกิารจากซนิเทคจดัเป็นรายการทีเ่หมาะสมและ
มอีตัราค่าบรกิารทีส่มเหตุสมผลเทยีบเท่ากบัค่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายใหแ้ก่บรษิทัอื่นหรอื
บุคคลทัว่ไป 

     6.2 ค่าซ่อมแซม / ติดตัง้อปุกรณ์          
          -  บรษิทั, แอรโ์รคลาสและอสีเทริน์ โพลี
แพคว่าจา้งสยามอนิเตอรใ์นการซ่อมแซมเครือ่ง 
ปรบัอากาศและซื้ออะไหล่ซ่อมแซม
เครือ่งปรบัอากาศ 

บรษิทั,แอรโ์รคลาส,อสีเทริน์ 
โพลแีพค/สยามอนิเตอร ์

               0.219                0.006  บรษิทั, แอรโ์รคลาส, อสีเทริน์ โพลแีพค ใชบ้รกิารซ่อมเครือ่งปรบัอากาศและซือ้
อะไหล่ซ่อมแซมจากสยามอนิเตอร ์ทัง้นี้อตัราค่าบรกิารดงักล่าว จดัเป็นอตัราที่
เหมาะสมและไมส่งูเกนิกว่าอตัราทีส่ยามอนิเตอรจ์ดัเกบ็จากผูอ้ื่น 

     6.3 ค่าเช่าห้องพกั          
          -  บรษิทั, แอรโ์รเฟลกซ์ และแอรโ์รคลาส 
เช่าหอ้งพกักบัโฟรเ์อสเพือ่ใชใ้นการรบัรองแขก 

บรษิทั/โฟรเ์อส                0.036                0.035  บรษิทั, แอรโ์รเฟลกซ ์และแอรโ์รคลาส เช่าหอ้งพกัจากโฟรเ์อสเพือ่รบัรองแขก 
เนื่องจากหอ้งพกัใกลบ้รษิทั ทัง้นี้อตัราค่าบรกิารดงักล่าวจดัเป็นอตัราทีเ่หมาะสม 
และไมส่งูเกนิกว่าอตัราทีโ่ฟรเ์อสจดัเกบ็จากผูอ้ื่น 

แอรโ์รเฟลกซ์/โฟรเ์อส                       -                  0.010  
แอรโ์รคลาส/โฟรเ์อส                       -                  0.006  

          -  แอรโ์รคลาส เช่าหอ้งพกักบัเอกวดเีพือ่
ใชใ้นการรบัรองแขก 

แอรโ์รคลาส/เอกวด ี                       -                  0.488  แอรโ์รคลาส เช่าหอ้งพกัจากเอกวดเีพือ่รบัรองทมีงานจากบรษิทัย่อยต่างประเทศมา
ปฏบิตังิาน เนื่องจากหอ้งพกัใกลบ้รษิทั ทัง้นี้อตัราค่าบรกิารดงักล่าวจดัเป็นอตัราที่
เหมาะสมและไมส่งูเกนิกว่าอตัราทีเ่อกวดจีดัเกบ็จากผูอ้ื่น 

     6.4 ค่าบ ารงุอปุกรณ์          
          -  บรษิทั, แอรโ์รคลาส, อสีเทริน์ โพลแีพค 
และแอรโ์รเฟลกซ์ ใชบ้รกิารซ่อมแซม, ค่าบรกิาร

บรษิทั/สยามบอีาร ์                0.007                0.003  การซ่อมแซม หรอืลา้งเครือ่งปรบัอากาศเป็นการด าเนินธุรกจิตามปกตขิองสยามบี
อาร ์อกีทัง้ราคาค่าบรกิารเป็นราคาทีเ่หมาะสมเทยีบเท่ากบัอตัราการใหบ้รกิารจากแอรโ์รคลาส/สยามบอีาร ์                0.012                0.040  
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จากสยามบอีาร ์ อสีเทริน์โพลแีพค/สยามบอีาร ์                       -                  0.028  บรษิทัอื่นและบุคคลทัว่ไป 
 แอรโ์รเฟลกซ์/สยามบอีาร ์                0.006                      -    

   6.5 ค่าใช้จ่ายอ่ืน 
 

     
          -  แอรโ์รเฟลกซ์ จ่ายค่าบรกิารอื่น ๆ ให้
แอรโ์รเฟลกซ์ ยุโรป 

แอรโ์รเฟลกซ์ / แอรโ์รเฟลกซ์ 
ยุโรป 

              0.983               0.322  การจ่ายค่าบรกิารอื่นๆ เป็นการจ่ายเพือ่การด าเนินธุรกจิตามปกตขิองแอรโ์รเฟลกซ์ 
ซึง่ราคาค่าบรกิารเป็นราคาทีเ่หมาะสม 

          -  แอรโ์รเฟลกซ์ จ่ายค่าบรกิารอื่น ๆ ใหแ้ก่
ซนิเทค 

แอรโ์รเฟลกซ์ / ซนิเทค                0.035              0.278  การจ่ายค่าบรกิารอื่นๆ เป็นการจ่ายเพือ่การด าเนินธุรกจิตามปกตขิองแอรโ์รเฟลกซ ์
ซึง่ราคาค่าบรกิารเป็นราคาทีเ่หมาะสม 

          - แอรโ์รเฟลกซ ์จ่ายค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่
เกีย่วเนื่องจากการซื้อสนิทรพัย์จากไอ.พ.ีพ ี

แอรโ์รเฟลกซ์/ไอพพี ี                       -                 0.007  แอรโ์รเฟลกซ ์ซื้อรถหางลากจากไอพพีแีทนการเช่า เพือ่ใชใ้นการขนส่งสนิคา้ โดยมี
ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีเ่กีย่วเนื่องจากการซื้อรถหางลากดงักล่าว 

    6.6 ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้จากการกู้ยืม 
          -  เอพทีมีกีารกูย้มืจากนายซวิซ ีแซ่ตัง้ 

โดยมดีอกเบีย้จ่าย เงนิกูต้น้งวด และเงนิกูป้ลาย

งวด ดงันี้ 

เอพที ี/ นายซวิซ ีแซ่ตัง้ 
  

เอพที ี ซึง่จดัตัง้และประกอบธุรกจิทีป่ระเทศจนีมคีวามจ าเป็นตอ้งใชเ้งนิกูย้มืจาก

กลุ่มวทิรูปกรณ์ (นายซวิซ ีแซ่ตัง้)  เนื่องจากเงนิกูย้มืดงักล่าวเป็นรายการทีด่ าเนิน

มาตัง้แต่ในอดตี เพือ่ความคล่องตวัในการด าเนินธุรกจิ โดยประเทศจนีมขีอ้จ ากดัใน

การกูย้มืเงนิจากต่างชาตริวมถงึธนาคารในประเทศในบางครัง้  ท าใหเ้อพทีมีคีวาม

จ าเป็นทีย่งัตอ้งใชเ้งนิกูย้มืดงักล่าว  โดยเอพทีพีจิารณาใชเ้งนิกูย้มืดงักล่าวพือ่สภาพ

คล่องเท่านัน้ อกีทัง้การทีไ่มต่อ้งจ่ายดอกเบีย้ท าใหบ้รษิทัไมม่ภีาระค่าใชจ้่าย

เพิม่เตมิกบับรษิทั 

            ดอกเบีย้จ่าย  - - 
            เงนิกูต้น้งวด  24.539 18.277 
            เงนิกูป้ลายงวด  18.277 13.503 

รวมค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ไม่รวมเงินกู้                       3.320                   2.005    

รวมค่าใช้จ่ายทัง้ส้ิน               106.294                78.179    

7. รายการอ่ืน          
     7.1 การค า้ประกนั         
          -  กลุ่มวทิรูปกรณ์ไดม้กีารค ้าประกนัในการ
กูย้มืกบัธนาคารใหแ้ก่ บรษิทั บรษิทัยอ่ย อาท ิแอร์
โรฟลกซ์ แอรโ์รคลาส อสีเทริน์โพลเีมอร ์ 

บรษิทั/ กลุ่มวทิรูปกรณ์       
แอรโ์รฟลกซ์/กลุ่มวทิรูปกรณ์      
แอรโ์รคลาส/กลุ่มวทิรูปกรณ์      
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8. ลูกหน้ี/เจ้าหน้ีคงค้างณ ส้ินรอบบญัชี 
    

8.1 บริษทั ตะวนัออกซินเทค จ ากดั ลกูหนี้       
  - ลกูหนี้การคา้ 3.912 5.488 ลกูหนี้ดงักล่าวเกดิจากการจ าหน่ายผลติภณัฑส์ าเรจ็รปู และใหบ้รกิารแกซ่นิเทค ซึง่

รายการคงคา้งส่วนมาก มไิดเ้กนิก าหนดระยะเวลาช าระหนี้  รวมถงึระยะเวลา
ดงักล่าวจดัเป็นระยะเวลาทีเ่หมาะสมและไมต่่างกบับุคคลทัว่ไป 

  - ลกูหนี้อืน่ - - 
  - รวมลกูหน้ี 3.912 5.488 

 
เจา้หนี้ 

  
 

  - เจา้หนี้การคา้ - 9.538 เจา้หนี้ดงักล่าวเกดิจากการจ าหน่ายผลติภณัฑส์ าเรจ็รปู สิน้คา้สิน้เปลอืง  ใหเ้ช่า
ส านกังานและใหบ้รกิารแก่แอรโ์รเฟลกซ์ แอรโ์รคลาส และอสีเทริน์โพลแีพค ซึง่
รายการคงคา้งส่วนมาก มไิดเ้กนิก าหนดระยะเวลาช าระหนี้  รวมถงึระยะเวลา
ดงักล่าวจดัเป็นระยะเวลาทีเ่หมาะสมและไมต่่างกบับุคคลทัว่ไป 

  - เจา้หนี้อื่น 5.625 1.670 

  - รวมเจ้าหน้ี 5.625 11.209 

   
 

 8.2 บริษทั ไอ.พี.พี. (ไทยแลนด)์ จ ากดั  ลกูหนี้       
  - ลกูหนี้การคา้ - 1.147 ลกูหนี้ดงักล่าวเกดิจากการขายผลติภณัฑส์ าเรจ็รปู และจ่ายเงนิค ้าประกนัการเช่า ที ่

IPP Eco Parkใหก้บัไอพพี ีซึง่เงนิมดัจ าดงักล่าวจะไดร้บัช าระคนืเมือ่เลกิสญัญา   - ลกูหนี้อืน่ 4.032 5.492 
  - รวมลกูหน้ี 4.032 6.639 

  เจา้หนี้ 
  

  
  - เจา้หนี้การคา้ - - เจา้หนี้ดงักล่าวเกดิจากค่าบรกิารทางดา้นสาธารณูปโภค รวมถงึค่าบรกิารอื่นจาก 

ไอพพี ี ตามรายละเอยีดทีไ่ดก้ล่าวมาในขา้งตน้ ซึง่รายการคงคา้งทัง้หมด มไิดเ้กนิ
ก าหนดระยะเวลาช าระหนี้ รวมถงึระยะเวลาดงักล่าวจดัเป็นระยะเวลาทีเ่หมาะสม
และไมต่่างกบับุคคลทัว่ไป 

  - เจา้หนี้อื่น 2.503 3.820 

  - รวมเจ้าหน้ี 2.503 3.820 

     

8.3 บริษทั สยาม อินเตอรแ์อร ์ซพัพลาย จ ากดั ลกูหนี้ 
  

  

  - ลกูหนี้การคา้ 0.222 0.056 ลกูหนี้ดงักล่าวเกดิจากการจ าหน่ายฉนวนยางส าเรจ็รปูใหแ้ก่สยามอนิเตอร์  ตาม
รายละเอยีดทีไ่ดก้ล่าวมาในขา้งตน้ ซึง่รายการคงคา้งทัง้หมด มไิดเ้กนิก าหนด
ระยะเวลาช าระหนี้  รวมถงึระยะเวลาดงักล่าวจดัเป็นระยะเวลาทีเ่หมาะสมและไม่
ต่างกบับุคคลทัว่ไป 

  - ลกูหนี้อืน่ - - 

 
- รวมลกูหน้ี 
 

0.222 0.056 
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  เจา้หนี้ 
  

 
  - เจา้หนี้การคา้ 0.022 - เจา้หนี้ดงักล่าวเกดิจากการซื้อเครือ่งปรบัอากาศจากสยามอนิเตอร์ ตามรายละเอยีด

ทีไ่ดก้ล่าวมาในขา้งตน้ ซึง่รายการคงคา้งทัง้หมด มไิดเ้กนิก าหนดระยะเวลาช าระหนี้  
รวมถงึระยะเวลาดงักล่าวจดัเป็นระยะเวลาทีเ่หมาะสมและไมต่่างกบับุคคลทัว่ไป 

  - เจา้หนี้อื่น - - 
  - รวมเจ้าหน้ี 0.022 - 

     
8.4 บริษทั ฮายาคาวา อีสเทิรน์ รบัเบอร ์จ ากดั ลกูหนี้ 

  
  

  - ลกูหนี้การคา้ 0.004 0.014 ลกูหนี้ดงักล่าวเกดิจากการใหบ้รกิารทางดา้นศนูยว์จิยัแก่ฮายาคาวา ตาม
รายละเอยีดทีไ่ดก้ล่าวมาในขา้งตน้ ซึง่รายการคงคา้งทัง้หมด มไิดเ้กนิก าหนด
ระยะเวลาเกบ็หนี้ทีไ่ดก้ าหนด  รวมถงึระยะเวลาดงักล่าวจดัเป็นระยะเวลาที่
เหมาะสมและไมต่่างกบับุคคลทัว่ไป 

  - ลกูหนี้อืน่ - - 

  - รวมลกูหน้ี 0.004 0.014 

  เจา้หนี้ 
  

  
  - เจา้หนี้การคา้ - - การซื้อสนิคา้ส าเรจ็รปูของแอรโ์รเฟลกซ์ จากฮายาคาวา จดัเป็นการด าเนินงานตาม

ลกัษณะธุรกจิปกตทิัว่ไปของแอรโ์รเฟลกซ์ อกีทัง้ราคาจ าหน่ายกเ็ป็นไปตามราคาที่
เหมาะสมและไมส่งูกว่าอตัราทีฮ่ายาคาวาจดัเกบ็กบัคู่คา้รายอื่น 

  - เจา้หนี้อื่น 0.045 - 
  - รวมเจ้าหน้ี 0.045 - 
   

 

 
8.5 บริษทั ไดนามิก อีสเทิรน์ การเ์ม้นท์ จ ากดั ลกูหนี้ 

  
  

  - ลกูหนี้การคา้ - -   
  - ลกูหนี้อืน่ - -   
  - รวมลกูหน้ี - -   

  
   

  

  
เจา้หนี้ 
- เจา้หนี้การคา้ 

- 0.010 
  

  - เจา้หนี้อื่น - - 
  - รวมเจ้าหน้ี - 0.010 
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8.6 บริษทั วิทูรปกรณ์ โฮลด้ิง จ ากดั ลกูหนี้ 
  

  
  - ลกูหนี้การคา้ 0.086 - ลกูหนี้ดงักล่าวเกดิจากการซื้อสนิคา้ส าเรจ็รปู (เรอื) ของแอรโ์รคลาส เพือ่น าไป

บรจิาคใหก้บัหน่วยงานราชการ ตามรายละเอยีดขา้งตน้ ซึง่ราคาทีจ่ าหน่ายเป็น
ราคาทีเ่หมาะสมทีจ่ าหน่ายใหก้บัลกูคา้ทัว่ไป และรายการคงคา้งมไิดเ้กนิระยะเวลา
เกบ็หนี้ทีก่ าหนดไว ้ 

  - ลกูหนี้อืน่ - - 

  - รวมลกูหน้ี 0.086 - 

  เจา้หนี้ 
  

  
  - เจา้หนี้การคา้ - -   
  - เจา้หนี้อื่น - - 
  - รวมเจ้าหน้ี - - 
8.7 Aeroflex Europe GmbH ลกูหนี้ 

  
  

  - ลกูหนี้การคา้ 8.241 - ลกูหนี้ดงักล่าวเกดิจากการขายสนิคา้ส าเรจ็รปูใหก้บัแอรโ์รเฟลกซ์ ยุโรป โดยราคาที่
ซื้อขายเป็นราคาทีเ่หมาะสม โดยเป็นราคาทีจ่ าหน่ายใหก้บัลกูคา้รายอื่นโดยทัว่ไป    - ลกูหนี้อืน่ - - 

  - รวมลกูหน้ี 8.241 - 

  เจา้หนี้ 
  

  
  - เจา้หนี้การคา้ - -   
  - เจา้หนี้อื่น - - 
  - รวมเจ้าหน้ี - - 

     8.8 บริษทั สยาม บี อาร ์เซอรวิ์ส จ ากดั ลกูหนี้ 
  

  
  - ลกูหนี้การคา้ - -   
  - ลกูหนี้อืน่ - - 
  - รวมลกูหน้ี - - 
  เจา้หนี้ 

  
  

  - เจา้หนี้การคา้ - - เจา้หนี้ดงักล่าวเกดิจากใชบ้รกิารลา้งเครือ่งปรบัอากาศจากสยาม บ ีอาร ์ซึง่รายการ
คงคา้งทัง้หมด มไิดเ้กนิก าหนดระยะเวลาช าระหนี้ รวมถงึระยะเวลาดงักล่าวจดัเป็น
ระยะเวลาทีเ่หมาะสมและไมต่่างกบับุคคลทัว่ไป 

  - เจา้หนี้อื่น 0.006 - 
  - รวมเจ้าหน้ี 0.006 - 
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8.9 บริษทั เอสโก้ เซอรวิ์ส จ ากดั ลกูหนี้ 
  

  
  - ลกูหนี้การคา้ 0.005 - ลกูหนี้ดงักล่าวเกดิจากการขายสนิคา้ส าเรจ็รปูใหก้บัเอสโก ้โดยราคาทีซ่ื้อขายเป็น

ราคาทีเ่หมาะสม โดยเป็นราคาทีจ่ าหน่ายใหก้บัลกูคา้รายอื่นโดยทัว่ไป   - ลกูหนี้อืน่ - - 
  - รวมลกูหน้ี 0.005 - 

  เจา้หนี้ 
  

  
  - เจา้หนี้การคา้ - -   
  - เจา้หนี้อื่น - - 
  - รวมเจ้าหน้ี - - 

  
    

8.10 บริษทั เอกวดี จ ากดั ลกูหนี้ 
  

  
  - ลกูหนี้การคา้ - -   
  - ลกูหนี้อืน่ - - 
  - รวมลกูหน้ี - - 

  เจา้หนี้ 
  

  
  - เจา้หนี้การคา้ - - เจา้หนี้ดงักล่าวเกดิจากใชบ้รกิารหอ้งพกัเพือ่ใชร้บัรองลกูคา้ในการปฏบิตังิาน ซึง่

รายการคงคา้งทัง้หมด มไิดเ้กนิก าหนดระยะเวลาช าระหนี้ รวมถงึระยะเวลาดงักล่าว
จดัเป็นระยะเวลาทีเ่หมาะสมและไมต่่างกบับุคคลทัว่ไป 

  - เจา้หนี้อื่น - 0.038 
  - รวมเจ้าหน้ี - 0.038 
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มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมติัการท ารายการระหว่างกนั 
คณะกรรมการบรษิทัไดม้มีตกิ าหนดนโยบาย และ ขัน้ตอนการท ารายการระหว่างกนั เพื่อใหร้ายการระหว่างบุคคลหรอืนิติ
บุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้งเป็นไปอย่างโปร่งใส และ เพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของบรษิัท โดยบรษิทัจะปฏบิตัิตาม
กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบัประกาศค าสัง่หรอืข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทุนและตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยที่เกีย่วขอ้งกบัการเขา้ท ารายการระหว่างกนั รวมถึงการปฏบิตัิตามขอ้ก าหนด
เกี่ยวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการเกี่ยวโยงกนัของบรษิัท หรอืบรษิัทย่อย ตามมาตรฐานการบญัชทีี่ก าหนดโดย
สมาคมนกับญัชแีละผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแห่งประเทศไทย ทัง้นี้ ผูบ้รหิาร หรอืผูท้ีม่สี่วนไดส้่วนเสยีจะไม่สามารถเขา้มามี
ส่วนร่วมในการอนุมัติรายการระหว่างกันดังกล่าวได้  ในกรณีที่กฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิทั บรษิทัจะจดัใหม้คีณะกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมเพื่อพจิารณาและใหค้วามเหน็เกีย่วกบัความ
จ าเป็นในการท ารายการและความสมเหตุสมผลของรายการนัน้ๆ ทัง้นี้ การท ารายการทีเ่ป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีม่เีงื่อนไข
การคา้โดยทัว่ไป และการท ารายการทีเ่ป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีไ่ม่เป็นเงื่อนไขการคา้โดยทัว่ไป ใหม้หีลกัการดงันี้ 

การท ารายการท่ีเป็นขอ้ตกลงทางการค้าท่ีมีเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป  
การท ารายการระหว่างกนัทีเ่ป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีม่เีงื่อนไขการคา้โดยทัว่ไปทีเ่กดิขึน้จากการด าเนินธุรกจิทีเ่ป็นปกตขิอง
บรษิทั ระหว่างบรษิทัและบรษิทัย่อย กบักรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง ไดร้บัอนุมตัเิป็นหลกัเกณฑจ์าก
คณะกรรมการบรษิทั ใหฝ่้ายจดัการ สามารถอนุมตักิารท าธุรกรรมดงักล่าวไดห้ากรายการดงักล่าวนัน้มขีอ้ตกลงทางการคา้
ในลกัษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท ากบัคู่สญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั ด้วยอ านาจต่อรองทางการค้าที่
ปราศจากอทิธพิลในการทีต่นมสีถานะเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง โดยอา้งองิกบัราคาและเงื่อนไข
ที่เหมาะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ และเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารับรอง
หลกัเกณฑ ์และแนวทางในการด าเนินการดงักล่าว 
ทัง้นี้ บริษัทจะจัดท ารายงานสรุปการท าธุรกรรมที่มีขนาดเกินกว่า 15,000,000 บาท เพื่อรายงานในการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบและการประชุมคณะกรรมการในทุกไตรมาส 

การท ารายการท่ีเป็นขอ้ตกลงทางการค้าท่ีไม่เป็นเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป 
การท ารายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทัว่ไป จะต้ องถูกพิจารณาและให้ความเห็นโดย
คณะกรรมการตรวจสอบก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัและ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เพื่อพจิารณาอนุมตัต่ิอไป ทัง้นี้ ให้
ปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรอืขอ้ก าหนดของคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนและตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏบิตัิตามขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการท า
รายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวามช านาญในการพจิารณารายการระหว่างกนัทีอ่าจจะเกดิขึน้ บรษิัทจะแต่งตัง้
ผูเ้ชีย่วชาญอสิระหรอืผูส้อบบญัชขีองบรษิทัเป็นผู้ใหค้วามเหน็เกีย่วกบัรายการระหว่างกนัดงักล่าวเพื่อน าไปใชป้ระกอบการ
ตดัสนิใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรอื คณะกรรมการบรษิทั และ/หรอื ผูถ้อืหุน้ตามแต่กรณี เพื่อใหม้ัน่ใจว่าการเขา้
ท ารายการดงักล่าวมคีวามจ าเป็นและมคีวามสมเหตุสมผล โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของบรษิัท ทั ้งนี้ บรษิัทจะเปิดเผย
รายการระหว่างกนัไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี และหมายเหตุประกอบงบการเงนิทีไ่ดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบ
บญัชขีองบรษิทั  

นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 
ในอนาคต บรษิัทอาจมกีารเขา้ท ารายการระหว่างกนัตามแต่เหน็สมควร โดยจะต้องปฏิบตัติามมาตรการหรอืขัน้ตอนการ
อนุมตักิารท ารายการระหว่างกนัทีก่ าหนดไว ้
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ส่วนที� 3 
ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 

13. ข้อมูลทางการเงินที�สาํคญั 

13.1 สรปุรายงานการสอบบญัชี 

 

ประจาํงวด ผู้สอบบญัชี สรปุรายงานการตรวจสอบ 

ปีบญัช ี57/58 

(1 เม.ย.57 – 31 ม.ีค.58) 

นายสุดวิณ ปัญญาวงศ์ขนัติ ผู้สอบ

บัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3534 

ซึ+ ง เ ป็นผู้สอบบัญชีที+ได้ร ับความ

เหน็ชอบจากสาํนักงาน กลต. 

ผู้สอบบญัชีได้ดําเนินการตรวจสอบบญัชีตามมาตรฐานการ

สอบบญัชทีี+รบัรองทั +วไปและให้ความเหน็ว่า งบการเงนิที+ได้

ตรวจสอบได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และ

กระแสเงนิสดของบรษิทั โดยถูกต้องตามที+ควรในสาระสําคญั

ตามหลกัการบญัชทีี+รบัรองทั +วไป 

ปีบญัช ี58/59 

(1 เม.ย.58 – 31 ม.ีค.61) 

นายสุดวิณ ปัญญาวงศ์ขนัติ ผู้สอบ

บัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3534 

ซึ+ ง เ ป็นผู้สอบบัญชีที+ได้ร ับความ

เหน็ชอบจากสาํนักงาน กลต. 

ผู้สอบบญัชีได้ดําเนินการตรวจสอบบญัชีตามมาตรฐานการ

สอบบญัชทีี+รบัรองทั +วไปและให้ความเหน็ว่า งบการเงินที+ได้

ตรวจสอบได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และ

กระแสเงนิสดของบรษิทั โดยถูกต้องตามที+ควรในสาระสําคญั

ตามหลกัการบญัชทีี+รบัรองทั +วไป 

ปีบญัช ี59/60 

(1 เม.ย.59 – 31 ม.ีค.60) 

นายสุดวิณ ปัญญาวงศ์ขนัติ ผู้สอบ

บัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3534 

ซึ+ ง เ ป็นผู้สอบบัญชีที+ได้ร ับความ

เหน็ชอบจากสาํนักงาน กลต. 

ผู้สอบบญัชีได้ดําเนินการตรวจสอบบญัชีตามมาตรฐานการ

สอบบญัชทีี+รบัรองทั +วไปและให้ความเหน็ว่า งบการเงนิที+ได้

ตรวจสอบได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และ

กระแสเงนิสดของบรษิทั โดยถูกต้องตามที+ควรในสาระสําคญั

ตามหลกัการบญัชทีี+รบัรองทั +วไป 

ปีบญัช ี60/61 

(1 เม.ย.60 – 31 ม.ีค.61) 

นายสุดวิณ ปัญญาวงศ์ขนัติ ผู้สอบ

บัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3534 

ซึ+ ง เ ป็นผู้สอบบัญชีที+ได้ร ับความ

เหน็ชอบจากสาํนักงาน กลต. 

ผู้สอบบญัชีได้ดําเนินการตรวจสอบบญัชีตามมาตรฐานการ

สอบบญัชทีี+รบัรองทั +วไปและให้ความเหน็ว่า งบการเงนิที+ได้

ตรวจสอบได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และ

กระแสเงนิสดของบรษิทั โดยถูกต้องตามที+ควรในสาระสําคญั

ตามหลกัการบญัชทีี+รบัรองทั +วไป 

 

 

หมายเหตุ: เนื+องจากบรษิทัมกีารปรบัโครงสรา้งในชว่งปี 2555ผลประกอบการของบรษิทัจงึไมอ่าจสะทอ้นผลการโครงสรา้ง 
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ตารางสรปุงบการเงินรวม 

บริษทั อีสเทิรน์โพลีเมอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัที� 31 มีนาคม 2561 
หน่วย : ลา้นบาท 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

สินทรัพย์

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 279.0               2.2        368.9               2.9        497.9               3.8        

เงนิลงทุนชั +วคราวกับสถาบนัการเงนิ -        -        -        

เงนิให้กู้ยมืระยะสั )นแก่บริษัทที+เกี+ยวขอ้งกัน -                  -        -                  -        -                  -        

เงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่บริษัทที+เกี+ยวขอ้งกันที+ถึงกําหนดชาํระภายในหนึ+งปี -        -        -        

ลกูหนี)การค้าและลกูหนี)อ ื+น (สุทธ)ิ 1,512.7            12.0      1,733.6            13.6      1,699.9            12.9      

สนิค้าคงเหลอื (สุทธ)ิ 2,277.7            18.1      2,097.3            16.4      2,358.4            17.9      

ภาษีมลูค่าเพิ+ม 66.5                0.5        90.5                0.7        29.6                0.2        

สทิธิการเช่าที+ดินที+ถึงกําหนดภายในหนึ+งปี (สุทธ)ิ 0.2                  0.0        0.2                  0.0        0.2                  0.0        

สนิทรัพยห์มุนเวยีนอื+น 2.0                  0.0        8.1                  0.1        17.1                0.1        

เงนิลงทุนในบริษัทร่วมที+ถือไวเ้พื+อขาย -                  -        -                  -        -                  -        

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน                 4,138.1 32.8                      4,298.6 33.6                      4,603.1 35.0      

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงนิฝากธนาคารที+ติดภาระคํ)าประกัน 268.4               2.1        269.9               2.1        269.6               2.1        

เงนิลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื+อขาย -                  -        -                  -        -                  -        

เงนิลงทุนในบริษัทร่วม 1,802.6            14.3      1,907.8            14.9      2,077.5            15.8      

เงนิลงทุนในบริษัทย่อย -                  -        -                  -        -                  -        

เงนิลงทุนระยะยาวอื+น (สุทธ)ิ -                  -        -                  -        1.2                  0.0        

เงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่บริษัทที+เกี+ยวขอ้งกัน -                  -        -                  -        -                  -        

ที+ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธ)ิ 5,862.6            46.5      5,795.7            45.3      5,688.1            43.3      

สนิทรัพยไ์ม่มตีัวตน (สุทธ)ิ 272.0               2.2        249.6               2.0        221.3               1.7        

ค่าความนิยม 33.4                0.3        34.7                0.3        79.6                0.6        

สทิธิการเช่าที+ดิน (สุทธ)ิ 7.7                  0.1        6.9                  0.1        6.6                  0.1        

สนิทรัพยภ์าษีเงนิได้รอการตัดบญัชี (สุทธ)ิ 166.8               1.3        158.3               1.2        144.8               1.1        

สนิทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื+น 46.5                0.4        63.8                0.5        47.3                0.4        

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน                 8,459.9 67.2                      8,486.7 66.4                      8,536.0 65.0      

รวมสินทรัพย์               12,598.0 100.0                   12,785.3 100.0                   13,139.1 100.0     

31 มี.ค.2561
งบตรวจสอบ

31 มี.ค.2559 31 มี.ค.2560รายการ
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บริษทั อีสเทิรน์โพลีเมอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัที� 31 มีนาคม 2561 
                                                                                                                                                      หน่วย : ลา้นบาท 

 ล้านบาท  % ล้านบาท % ล้านบาท %

หนี<สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี<สินหมุนเวียน

เงนิเบกิเกินบญัชีและเงนิกู้ยมืระยะสั )นจากสถาบนัการเงนิ 873.4               6.9        591.1               4.6        839.9               6.4        

เจ้าหนี)การค้าและเจ้าหนี)อ ื+น 1,057.3            8.4        1,142.4            8.9        1,293.8            9.8        

เงนิกู้ยมืระยะสั )นจากกิจการที+เกี+ยวขอ้งกัน 24.5                0.2        18.3                0.1        13.5                0.1        

ส่วนที+ถึงกําหนดชาํระภายในหนึ+งปีของเงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 357.6               2.8        329.8               2.6        280.4               2.1        

ส่วนที+ถึงกําหนดชาํระภายในหนึ+งปีของหนี)สนิภายใต้สญัญาเช่าการเงนิ (สุทธ)ิ 1.5                  0.0        5.8                  0.0        5.8                  0.0        

ภาษีเงนิได้ค้างจ่าย 47.6                0.4        20.3                0.2        1.2                  0.0        

ภาษีมลูค่าเพิ+ม 13.0                0.1        13.3                0.1        9.0                  0.1        

หนี)สนิหมุนเวยีนอื+น 21.3                0.2        23.3                0.2        11.2                0.1        

รวมหนี<สินหมุนเวียน 2,396.1               19.0      2,144.3               16.8      2,454.9               18.7      

หนี<สินไม่หมุนเวียน

เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 793.0               6.3        513.9               4.0        331.9               2.5        

หนี)สนิภายใต้สญัญาเช่าการเงนิ (สุทธ)ิ 0.8                  0.0        5.9                  0.0        4.4                  0.0        

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 147.1               1.2        45.8                0.4        61.3                0.5        

หนี)สนิภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชี 49.5                0.4        151.1               1.2        164.0               1.2        

รวมหนี<สินไม่หมุนเวียน 990.5                  7.9        716.7                  5.6        561.6                  4.3        

รวมหนี<สิน 3,386.5               26.9      2,861.0               22.4      3,016.4               23.0      

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบยีน

หุ้นสามญัจํานวน 2,800,000,000 หุ้น มลูค่าที+ตราไวหุ้้นละ 1 บาท) 2,800.0            22.2      2,800.0            21.9      2,800.0            21.3      

ทุนที+ออกและชาํระแลว้

หุ้นสามญัจํานวน 2,800,000,000 หุ้น มลูค่าที+ตราไวหุ้้นละ 1 บาท) 2,800.0            22.2      2,800.0            21.9      2,800.0            21.3      

ส่วนเกินมลูค่าหุ้นสามญั 3,274.2            26.0      3,274.2            25.6      3,274.2            24.9      

กาํไรสะสม

จัดสรรแลว้-ทุนสาํรองตามกฎหมาย 85.1                0.7        119.1               0.9        154.4               1.2        

ยงัไม่ได้จัดสรร 2,289.0            18.2      3,019.9            23.6      3,275.6            24.9      

การวดัมลูค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน (27.9)               (0.2)       (23.8)               (0.2)       (20.7)               (0.2)       

ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน 701.7               5.6        701.7               5.5        701.7               5.3        

องค์ประกอบอื+นของส่วนของผูถ้ือหุ้น 86.2                0.7        19.7                0.2        (86.6)               (0.7)       

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 9,208.3            73.1      9,910.8            77.5      10,098.5           76.9      

ส่วนได้เสยีที+ไม่มอีาํนาจควบคุม 3.2                  0.0        13.5                0.1        24.1                0.2        

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 9,211.5               73.1      9,924.3               77.6      10,122.6             77.0      

รวมหนี<สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 12,598.0             100.0     12,785.3             100.0     13,139.1             100.0     

31 มี.ค.2561รายการ 31 มี.ค.2560 31 มี.ค.2559
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บริษทั อีสเทิรน์โพลีเมอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

งบกาํไรขาดทนุสาํหรบัปีบญัชี 

สิ<นสดุวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 
หน่วย : ลา้นบาท 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายได้จากการขายสนิค้า 8,764.8        100.0    9,279.8    99.9       9,607.1   99.9       

รายได้จากการให้บริการ 4.0              0.0        5.2          0.1        7.2        0.1        

ต้นทุนการขายสนิค้า (5,850.6)       (66.7)     (6,307.9)   (67.9)      (6,892.5)  (71.7)      

ต้นทุนการให้บริการ (3.0)             (0.0)       (3.8)         (0.0)       (5.1)       (0.1)       

กาํไรขั <นต้น 2,915.2          33.2      2,973.3     32.0       2,716.7   28.3       

รายได้เงนิปันผล -                 -       -          -        -        -        

กําไรจากการจําหน่ายเงนิลงทุนในบริษัทร่วมที+ถือไวเ้พื+อขาย -                 -       -          -        -        -        

กําไร(ขาดทุน)อื+น - กําไร(ขาดทุน) สุทธิจากอตัราแลกเปลี+ยน 113.8           1.3        (29.3)       (0.3)       (82.4)      (0.9)       

รายได้อื+น 55.9               0.6        47.4        0.5        49.5       0.5        

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 3,084.9          35.2      2,991.4     32.2       2,683.8   27.9       

ค่าใช้จ่ายในการขาย (752.5)            (8.6)       (751.0)       (8.1)       (809.6)     (8.4)       

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (920.9)            (10.5)     (985.8)       (10.6)      (1,067.1)  (11.1)      

ค่าใช้จ่ายอื+น (0.7)             (0.0)       (1.7)         (0.0)       (0.7)       (0.0)       

ต้นทุนทางการเงนิ (162.1)          (1.8)       (55.2)       (0.6)       12.0       0.1        

ส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม 249.1           2.8        246.3       2.7        245.1     2.5        

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 1,497.8        17.1      1,444.0    15.6       1,063.5   11.1       

ภาษีเงนิได้ (84.1)           (1.0)       (61.3)       (0.7)       (70.3)      (0.7)       

กาํไรสาํหรับปี 1,413.7        16.1      1,382.7    14.9       993.2     10.3       

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น

   การวดัมลูค่าใหม่ของภาระผกูพนั

  ผลประโยชน์พนักงาน - สุทธิจากภาษี (13.4)           (0.2)       4.1          0.0        3.1        0.0        

ผลต่างของอตัราแลกเปลี+ยนจากการแปลงค่างบการเงนิ 44.6            0.5        (44.6)       (0.5)       (96.0)      (1.0)       

กําไร(ขาดทุน)จากการวดัมลูค่าเงนิลงทุนเผื+อขาย-สุทธิจากภาษี -              -       -          -        -        -        

ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอื+นในบริษัทร่วม 7.3              0.1        (22.5)       (0.2)       (10.0)      (0.1)       

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอื�นสาํหรับปี 38.5            0.4        (63.1)       (0.7)       (102.9)    (1.1)       

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 1,452.2        16.6      1,319.6    14.2       890.3     9.3        

ปี 2558/2559
รายการ

ปี 2560/2561
เม.ย.60-ม.ีค.61

งบตรวจสอบ

ปี 2559/2560
เม.ย.59-มี.ค.60เม.ย.58-มี.ค.59
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บริษทั อีสเทิรน์โพลีเมอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

อตัราส่วนทางการเงินที�สาํคญั 

อตัราส่วนทางการเงิน หน่วย ปี 2558/2559 ปี 2559/2560 ปี 2560/61

เม.ย.58-ม.ีค.59 เม.ย.59-มี.ค.60 เม.ย.60-ม.ีค.61

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.7                  2.0                      1.9                  

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.7                  1.1                      1.0                  

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงนิสด (เท่า) 0.6                  0.8                      0.7                  

ระยะเวลาเก็บหนี)เฉล ี+ย (วนั) 60.7                63.8                     65.2                 

ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลี+ย (วนั) 133.2               126.6                   118.0               

ระยะเวลาชาํระหนี) (วนั) 60.4                63.6                     64.5                 

Cash Cycle (วนั) 129.6               127.9                   125.5               

อตัรากําไรขั )นต้น ร้อยละ 33.3                32.0                     28.3                 

อตัราส่วนเงนิสดต่อการทํากําไร ร้อยละ 90.7                124.0                   162.9               

อตัรากําไรสุทธิ ร้อยละ 16.1                14.9                     10.3                 

อตัราผลตอบแทนผูถ้ือหุ้น ร้อยละ 16.2                14.5                     9.9                  

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ ร้อยละ 13.5                11.8                     8.1                  

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพยถ์าวร ร้อยละ 34.0                33.3                     27.5                 

อตัราการหมุนของสนิทรัพย์ (เท่า) 0.7                  0.7                      0.7                  

อตัราส่วนหนี)สนิต่อส่วนของผูถ้ือหุ้น (เท่า) 0.4                  0.3                      0.3                  

อตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผกูพนั (Cash Basis) (เท่า) 1.2                  1.4                      1.1                  

อตัราการจ่ายเงนิปันผล ร้อยละ 39.6                50.6                     70.5                 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน (Efficiency Ratio)

อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)

งบการเงินรวม

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการทาํกาํไร (Profitability Ratio)

 
หมายเหตุ :1) การคาํนวณอา้งองิตามคูม่อืตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
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1214. การวิเคราะหแ์ละคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ14ภ14 

ปัจจยัที�มีผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของบริษทั 

ปัจจยัสาํคญัที+มผีลกระทบต่อผลการดาํเนนิงานของบรษิทั อาจสามารถจาํแนกไดด้งันี) 1) ความสาํเรจ็ในการดําเนินธุรกจิใน

ต่างประเทศ  2) ความสําเรจ็ในการวิจยัและพฒันาเพื+อออกผลิตภณัฑ์ใหม่ 3) ความสําเร็จในการขยายกําลงัการผลิต 

ปรบัปรงุกระบวนการผลติดว้ยเทคโนโลยขีองกลุ่มบรษิทั รวมถงึการขยายชอ่งทางการจดัจาํหน่ายในรปูแบบต่างๆ 4) ความ

ผนัผวนของราคาวตัถุดบิ 5) ความผนัผวนของอตัราแลกเปลี+ยน  และ 6) เหตุการณ์และสภาวะเศรษฐกจิภายในประเทศและ

เศรษฐกจิโลก 

1) ความสาํเรจ็ในการดาํเนินธรุกิจในต่างประเทศ 
 

สนิคา้ที+บรษิทัผลติและจดัจาํหน่ายโดยส่วนใหญ่เป็นสนิคา้เฉพาะที+มคีวามตอ้งการของตลาดจาํกดั (Niche Market) 

ทาํใหบ้รษิทัจงึจาํเป็นตอ้งพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรมจนผลติภณัฑข์องบรษิทัเป็นผลติภณัฑท์ี+มคีุณภาพและมี

ความแตกต่างจากคูแ่ขง่สอดคลอ้งกบักลยุทธข์องบรษิทัที+มลีกัษณะเป็น Differentiated Focus Stategy 
 

ทั )งนี) กลยุทธ์ Differentiated Focus Stategy จะเหมาะสมกบัขนาดของตลาดที+ใหญ่เพยีงพอ ทาํใหบ้รษิทัมคีวาม

จําเป็นต้องขยายธุรกจิไปยงัต่างประเทศเนื+องจากการจําหน่ายผลติภณัฑ์เฉพาะตลาดภายในประเทศเพยีงอย่าง

เดยีวจะทําใหบ้รษิทัไม่สามารถที+จะใชก้ําลงัการผลติจนถงึระดบัที+ทาํใหเ้กดิการประหยดัจากขนาด (Economies of 

Scale) จนสามารถแขง่ขนัในตลาดโลกได ้  

2) ความสาํเรจ็ในการวิจยัและพฒันาเพื�อออกผลิตภณัฑใ์หม ่
 

หนึ+งในปัจจยัในความสาํเรจ็สาํคญั (Key Success Factors) ของบรษิทั คอื ความสามารถในการนําผลติภณัฑ์ที+มี

นวตักรรมและคุณภาพจากการวจิยัและพฒันาของบรษิัทออกสูต่ลาดและประสบความสําเรจ็ในเชงิพาณิชย์โดยที+

ผ่านมาบรษิทัไดป้ระสบความสาํเรจ็ในการคดิคน้และพฒันาผลติภณัฑต่์างๆ ในแต่ละส่วนธุรกจิออกสู่ตลาด ส่งผลให้

บรษิทัสามารถเพิ+มยอดขายและรกัษาอตัรากาํไรไดอ้ย่างตอ่เนื+อง 
 

การวจิยัและพฒันาเพื+อออกผลิตภณัฑ์ใหม่จะมีความเสี+ยงจากการที+สินค้าของบริษัทจะได้รบัการยอมรบัหรือ

ตอบสนองไดด้มีากน้อยขนาดไหน อกีทั )งอาจมคีวามเสี+ยงจากการที+บรษิทัอาจจะตอ้งลงทุนในการวจิยัและพฒันาไป

ก่อน แลว้จะไดร้บัผลตอบแทนเมื+อสนิคา้ประสบความสาํเรจ็ 

3) ความสาํเรจ็ในการขยายกาํลงัการผลิต ปรบัปรงุกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีของบริษทัและบริษทั

ย่อยรวมถึงการขยายชอ่งทางการจดัจาํหน่ายในรปูแบบต่างๆ 
 

กลุ่มบรษิทัมกีารขยายกําลงัการผลติอย่างต่อเนื+องเพื+อรองรบัการเตบิโตของบรษิทัในทกุส่วนธุรกจิ โดยมุง่เน้นการ

ปรบัปรุงกระบวนการผลติด้วยเทคโนโลย ีเครื+องจกัร และนวตักรรมการผลติสมยัใหม่ เพื+อเพิ+มผลผลติ ลดตน้ทุน

พลงังานและต้นทุนแรงงานอย่างต่อเนื+อง พร้อมกบัเพิ+มขดีความสามารถในการจดัจําหน่ายผลิตภณัฑ์ชิ)นส่วน
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อุปกรณ์และตกแต่งยานยนต์ในประเทศออสเตรเลยีด้วยการเขา้ซื)อธุรกจิคา้ปลกี ชิ)นส่วนอุปกรณ์และตกแต่งยาน

ยนต์ภายใต้แบรนด์ “TJM” รวมถงึ ขยายการจําหน่ายผลติภณัฑ์ไปยงัตลาดที+เหมาะสม เช่น การขยายการจดั

จาํหน่ายฉนวนยางกนัความรอ้น/เยน็ไปยงัตลาดในทวปีอเมรกิาและยุโรป เป็นตน้ และการขยายสายผลติภณัฑ์โดย

การออกผลติภณัฑ์ใหม่ๆ ที+ตลาดมีความต้องการ เช่น การพฒันาและจดัจําหน่ายผลติภณัฑ์หลงัคารถกระบะ 

(Canopy) และฝาครอบกระบะ (Deck Cover) ไปยงัตลาดในทวปีอเมรกิา ออสเตรเลยี และยุโรป สาํหรบัธุรกจิ

อุปกรณ์ชิ)นสว่นและตกแตง่รถยนต ์และการพฒันาและจดัจาํหน่ายผลติภณัฑ์ถว้ยนํ)า PET ไปในกลุ่มประเทศเอเชยี

ที+มคีวามตอ้งการใชผ้ลติภณัฑบ์รรจภุณัฑพ์ลาสตกิคุณภาพสงู เชน่ ประเทศเกาหล ีญี+ปุ่น และออสเตรเลยี เป็นตน้ 

4) ความผนัผวนของราคาวตัถดิุบ 
 

บรษิทัเป็นผูผ้ลติและจาํหน่ายโพลเีมอรแ์ละพลาสตกิแปรรปู (Polymer and Plastic Products Manufacture) สาํหรบั

ใชใ้นอตุสาหกรรมต่างๆ ดงันั )นหนึ+งในองคป์ระกอบหลกัของตน้ทนุขายของบรษิทั คอื วตัถุดบิ โดยจากการที+บรษิทั

เป็นผูผ้ลติปลายนํ)าบรษิทัจงึอาจไดร้บัผลกระทบจากความผนัผวนของราคาวตัถุดบิในระดบัที+ไม่รุนแรงนัก ประกอบ

กับบริษัทมีการบริหารความเสี+ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบด้วยสญัญาซื)อขายล่วงหน้าในสดัส่วนที+

เหมาะสมสาํหรบัช่วงเวลา 3 -6 เดอืนล่วงหน้า รวมถงึตน้ทุนที+เปลี+ยนแปลงบางสว่นจะถกูสง่ผา่นไปยงัลกูคา้ 

5) ความผนัผวนของอตัราแลกเปลี�ยน  
 

บริษัทมรีายได้และค่าใช้จ่ายที+สําคญัและมีนัยสําคัญเป็นเงินสกุลต่างประเทศ ได้แก่ รายได้จากการจําหน่าย

ผลติภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าต่างประเทศ ต้นทุนวตัถุดิบประเภทพลาสตกิ Polymer ค่าเครื+องจกัร ซึ+งซื)อมาจาก

ต่างประเทศ เงนิกูย้มื และเงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัยอ่ยในตา่งประเทศ เป็นตน้ 

ทั )งนี)อตัราแลกเปลี+ยนของเงนิตราต่างประเทศขึ)นอยู่กบัสภาวะเศรษฐกจิภายในประเทศและสภาพเศรษฐกจิโลก ซึ+ง

บรษิทัไม่สามารถควบคุม หรอืประมาณการไดอ้ย่างแม่นยํา หากอตัราแลกเปลี+ยนมกีารเปลี+ยนแปลงไปในทางลบ

อาจสง่ผลใหบ้รษิทัย่อยและบรษิทัรว่มมยีอดขายและกาํไรที+ลดตํ+าลง    

อยา่งไรกต็าม ขอ้ไดเ้ปรยีบที+สาํคญัของบรษิทัในลกัษณะรวมกลุ่ม คอื บรษิทัสามารถบรหิารเงนิตราต่างประเทศใน

ลกัษณะภาพรวมกลุ่มได ้ซึ+งปัจจุบนัมลีกัษณะเป็น Natural Hedging จากธุรกรรมเงนิตราต่างประเทศของบรษิัท

ย่อยร่วมกนั ทาํใหก้ลุ่มบรษิทัสามารถลดความเสี+ยงจากอตัราแลกเปลี+ยนเงนิสกุลต่างประเทศไดบ้างส่วน ทั )งนี)เมื+อ

ประกอบกบันโยบายการป้องกนัความเสี+ยงของบรษิทัที+กาํหนดใหส้ามารถซื)อเครื+องมอืทางการเงนิบางประเภทกบั

สถาบนัทางการเงนิ 

6) เหตกุารณ์และสภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศและเศรษฐกิจโลก 
 

บริษัทเป็นผู้ผลิตและจําหน่ายสินค้า 3 กลุ่มหลัก คือ 1) ธุรกิจผลิตและจําหน่ายฉนวนยางกันความร้อน/เย็น                    

2) ธุรกจิผลติและจําหน่ายอุปกรณ์ชิ)นส่วนและตกแต่งรถยนต์ 3) ธุรกจิผลติและจําหน่ายบรรจุภณัฑ์พลาสตกิ ซึ+ง

เกี+ยวขอ้งกบัอุตสาหกรรมวสัดุก่อสรา้ง  อุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์เกี+ยวกบัอาหารและ
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เครื+องดื+ม อกีทั )งช่องทางการจําหน่ายมทีั )งภายในประเทศ และต่างประเทศหลายประเทศทั +วโลก ดงันั )นเหตุการณ์

และสภาวะเศรษฐกจิภายในประเทศและเศรษฐกจิโลก จงึอาจเป็นปัจจยัที+มผีลกระทบในดา้นลบต่อผลการดาํเนนิงาน

ของบรษิทัจากเหตุการณ์และสภาวะเศรษฐกจิภายในประเทศและเศรษฐกจิโลกที+ซบเซา หรอื ถดถอย  อย่างไรก็

ตาม จากความแตกต่างของกลุ่มผลติภณัฑ์และกลุ่มลูกค้า ได้ช่วยกระจายหรอืผ่อนคลายความเสี+ยงจากความผนั

ผวนของสภาวะเศรษฐกจิไดใ้นระดบัหนึ+ง  

การวิเคราะหผ์ลการดาํเนินงาน 

การวเิคราะห์ผลการดําเนินงานบรษิัทในส่วนนี) จะวเิคราะห์ภายใต้งบการเงนิรวมซึ+งรวมกลุ่มธุรกจิทั )งหมดทั )งในส่วน1) 

ธุรกจิผลติและจาํหน่ายฉนวนยางกนัความรอ้น/เย็น ซึ+งดําเนินธุรกจิโดยบรษิทั แอรโ์รเฟลกซ์ 2) ธุรกจิผลติและจาํหน่าย

อุปกรณ์ชิ)นส่วนและตกแต่งรถยนต์ซึ+งดําเนินธุรกิจโดยบรษิัท แอร์โรคลาส และ 3)ธุรกจิผลิตและจําหน่ายบรรจุภณัฑ์

พลาสตกิ ซึ+งดาํเนินธุรกจิโดยบรษิทั อสีเทริน์ โพลแีพค  

รายได้จากการขายสินค้า (รายได้หลกั) 
                                               (หน่วย : ลา้นบาท) 

  
ปีบญัชี 2558/2559 ปีบญัชี 2559/2560 ปีบญัชี 2560/2561 

เม.ย. 58 – ม.ีค. 59 เม.ย. 59 – ม.ีค. 60 เม.ย. 60 – ม.ีค 61 

  มลูค่า รอ้ยละ มลูค่า รอ้ยละ มลูค่า รอ้ยละ 

ธุรกจิผลติและจาํหน่ายฉนวนยางกนัความรอ้น/

เยน็ 

(ดาํเนินการโดยกลุ่มแอรโ์รเฟลกซ์)1/ 

2,596.8 29.6 2,641.7 28.5 2,834.9 29.5 

ธุรกจิผลติและจาํหน่ายอุปกรณ์ชิ/นสว่นและ

ตกแต่งรถยนต์ 

(ดาํเนินการโดยกลุ่มแอรโ์รคลาส)2/ 

3,604.8 41.1 4,176.3 45.0 4,462.0 46.5 

ธุรกจิผลติและจาํหน่ายบรรจุภณัฑพ์ลาสตกิ 

(ดาํเนินการโดยกลุ่มอสีเทริน์ โพลแีพค) 

2,563.1 29.3 2,461.8 26.5 2,310.2 24.0 

รายได้จากการขายรวมของบริษทั 8,764.8 100.0 9,279.8 100.0 9,607.1 100.0 

หมายเหตุ:   1/ รวมผลการดาํเนนิงานของบรษิทั แอรโ์รเฟลกซ์ จาํกดั / บรษิทั แอร์โรเฟลกซ ์ยูเอสเอ จํากดั / บรษิทั แอร์โรเฟลกซ์  โพลเีมอร ์

เทคโนโลย ี(เซี+ยงไฮ)้ จาํกดั และ บรษิทั เอพเีอส จาํกดั 

 2/ รวมผลการดําเนินงานของบรษิัท แอร์โรคลาส จํากัด / บรษิัท แอร์โรคลาส ยูเอสเอ จํากดั / บรษิัท แอร์โรคลาส ออสเตรเลยี 

จํากดั / บรษิทั แอร์โรคลาส ยุโรป จํากดั / บรษิทั TJM Products Pty.Ltd. / บรษิทั แอร์โรคลาส มาเลเซยี จํากดั และ Flexiglass 

Challenge Pty. Ltd. 
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ในปีบญัช ี2561 (เม.ย.2560 - ม.ีค.2561)  บรษิทัมรีายไดห้ลกัจากการขายสนิคา้รวมเท่ากบั 9,607.1 ล้านบาท โดยแต่ละ

ธุรกจิมสีดัสว่นรายไดเ้ทยีบกบัรายไดร้วมจากการขายดงันี) (1) ธุรกจิผลติและจาํหน่ายฉนวนยางกนัความรอ้น/เยน็มสีดัส่วน

รายไดเ้ทา่กบัรอ้ยละ 29.5 (2) ธุรกจิผลติและจาํหน่ายอุปกรณ์ชิ)นส่วนและตกแต่งรถยนตม์สีดัสว่นรายไดเ้ทา่กบัรอ้ยละ 46.5 

และ (3) ธุรกจิผลติและจาํหน่ายบรรจภุณัฑพ์ลาสตกิ มสีดัส่วนรายได ้รอ้ยละ 24.0  โดยเพิ+มขึ)นจากปีบญัช ี2560 (เม.ย.2559 

- ม.ีค.2560) ที+มรีายไดห้ลกัจากการขายสนิคา้รวมทั )งหมดเทา่กบั 9,279.8 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 3.5 โดยมสีาเหตุ ดงันี)  

1) ธุรกจิผลติและจาํหน่ายฉนวนยางกนัความรอ้น/เยน็มรีายไดห้ลกัเพิ+มสงูขึ)นจากปีบญัชก่ีอนหน้าประมาณรอ้ยละ 

7.3 จากการจําหน่ายฉนวนยางกนัความรอ้น/เย็นสาํเรจ็รูปและผลติภณัฑ์อื+นๆ ที+เกี+ยวขอ้งกบัฉนวนยาง ใน

ตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะยอดขายในประเทศญี+ปุ่ น จนีและ กลุ่มประเทศ เออซี ี ที+เพิ+มสูงขึ)นโดยมสีดัสว่น

การขายตลาดต่างประเทศรอ้ยละ 72    

2) ธุรกจิผลติและจาํหน่ายอุปกรณ์ชิ)นส่วนและตกแต่งรถยนต์ที+มรีายไดห้ลกัเพิ+มขึ)น รอ้ยละ 6.8 จากการขยายตวั

ของธรุกจิจาํหน่ายผลติภณัฑ์สาํหรบัรถยนตเ์พื+อการพาณิชยอ์ื+นๆ  และชิ)นส่วนสาํหรบัรถยนต์เพื+อการโดยสาร                

ในประเทศออสเตรเลยี โดยในปีบญัชทีี+ผ่านมา ธรุกจิชิ)นสว่นยานยนต์ในประเทศไดเ้ริ+มมกีารฟื)นตวั โดยปัจจุบนั

มสีดัสว่นการขายตลาดตา่งประเทศรอ้ยละ 73   

3) รายได้หลักของธุรกิจผลิตและจําหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกปีนี)ลดลงร้อยละ 6.2 เนื+องจากการบริโภค

ภายในประเทศนั )นยงัฟื) นตวัไดช้า้กว่าที+คาด รวมถึงการแข่งขนัภายในประเทศที+มมีากขึ)น ส่งผลกระทบต่อ

รายไดข้อง ธุรกจิผลติและจาํหน่ายบรรจภุณัฑพ์ลาสตกิที+มสีดัสว่นยอดขายภายในประเทศที+ รอ้ยละ 92 

ต้นทนุขายสินค้า 

ในปี 2561 (เม.ย.2560 - ม.ีค.2561)  และปี 2560 (เม.ย. 2559 - ม.ีค.2560)  บรษิทัมตีน้ทนุการขายสนิคา้เท่ากบั 6,892.5 ลา้น

บาท และ 6,307.9 ลา้นบาท ตามลําดบั เพิ+มขึ)น 584.6 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 9.3  โดยเพิ+มขึ)นในอตัราที+สงูกว่าการ

เพิ+มขึ)นของรายไดห้ลกั เนื+องจากตน้ทนุวตัถุดบิที+ทยอยปรบัสงูขึ)นต่อเนื+องจากปี 2559 และการปรบัปรงุสว่นการผลติเพื+อทาํ

ใหค้วามสามารถในการผลติเพิ+มขึ)นในภาวะที+ตลาดยงัฟื)นตวัไดช้า้ทาํใหผ้ลประโยชน์ของเศรษฐกจิเชงิขนาดหดตวัลง ส่งผล

ใหก้าํไรขั )นตน้จากรายไดห้ลกัลดลงรอ้ยละ 9.5  โดยมสีดัส่วนผลกําไรข ั )นตน้จากธุรกจิผลติและจาํหน่ายฉนวนยางกนัความ

รอ้น/เยน็, ธุรกจิผลติและจาํหน่ายอุปกรณ์ชิ)นสว่นและตกแต่งรถยนต์ และ ธุรกจิผลติและจาํหน่ายบรรจุภณัฑพ์ลาสตกิ รอ้ย

ละ 41.1, 42.9, 16.0 ตามลาํดบั    

ค่าใช้จา่ยในการขายและบริหารและอื�นๆ 

ในปี 2561 (เม.ย.2560 - ม.ีค.2561)  และปี 2560 (เม.ย. 2559 - ม.ีค.2560) บรษิทัมค่ีาใชจ้่ายในการขายและบรหิารและอื+นๆ

เทา่กบั 1,876.7 ลา้นบาท และ 1,736.8 ลา้นบาท ตามลาํดบั เพิ+มขึ)น 139.9 ลา้นบาท หรอืคดิป็นรอ้ยละ 8.1 โดยเพิ+มขึ)นใน

อตัราที+มากกว่าการเพิ+มขึ)นของรายไดห้ลกั อนัเกดิจากค่าใชจ้า่ยในการขยายธุรกจิในต่างประเทศและค่าใชจ้า่ยในการพฒันา

สนิคา้ใหม่ของทุกกลุ่มบรษิทัทั )งในประเทศและต่างประเทศ รวมถงึมค่ีาใชจ้่ายจากกจิกรรมส่งเสรมิการขายและการตลาด

ของสนิคา้ทกุบรษิทัในตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซยีน 
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กาํไรก่อนดอกเบี<ยภาษีและค่าเสื�อมราคา (EBITDA)* 
*ไม่รวมรายไดอ้ื 8น / ค่าใชจ่้ายอื 8น /กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลี 8ยน / ส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 

ในปี 2561 (เม.ย.2560 - ม.ีค.2561) บรษิทัม ีEBITDA เท่ากบั 1,481.3 ลา้นบาท  ลดลงจากชว่งเดยีวกนัของปีก่อนรอ้ยละ 

20.1 ถึงแม้ว่าบรษิัทมยีอดขายที+เพิ+มขึ)น แต่ต้นทุนขายเพิ+มขึ)นเนื+องด้วยราคาวตัถุดิบที+เพิ+มข ึ)นในสดัส่วนที+สูงกว่าและ

ค่าใชจ้า่ยในการขายและบรหิารที+เพิ+มขึ)นในสดัสว่นที+มากกว่าการเพิ+มขึ)นของยอดขายตามกล่าวขา้งตน้ รวมทั )งค่าเสื+อมราคา

และคา่ตดัจาํหน่ายเพิ+มขึ)นเป็น 643.4 ลา้นบาท จากในปีบญัชกี่อนที+ 618.0 ลา้นบาท 

กาํไร(ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลี�ยน  

ในปี 2561 (เม.ย.2560 - ม.ีค.2561) บรษิทัมขีาดทนุจากอตัราแลกเปลี+ยน จาํนวน 21.0 ลา้นบาท เทยีบกบัผลขาดทุนจาํนวน 

20.2 ลา้นบาทในปีก่อนหน้า (หลงัปรบัปรุงดว้ยกําไร/(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลี+ยน ซึ+งเกดิจากเครื+องมอืทางการเงนิ ซึ+ง

มาตรฐานทางบญัชกีาํหนดใหบ้นัทกึในค่าใชจ้า่ยดอกเบี)ย)  ทั )งนี)เป็นผลมาจากค่าเงนิเหรยีญสหรฐัที+อ่อนค่าลง 

ส่วนแบง่กาํไรจากเงินลงทนุในบริษทัรว่ม 

ในปี 2561 (เม.ย.2560 - ม.ีค.2561)  และปี 2560 (เม.ย. 2559 - ม.ีค.2560) สว่นแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมเทา่กบั 

245.1 ลา้นบาท และ 246.3 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยลดลง  1.2  ลา้นบาท  หรอืคดิป็นรอ้ยละ 0.5  

ต้นทนุทางการเงิน 

ตน้ทนุทางการเงนิหลงัปรบัปรงุกาํไร(ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลี+ยน ลดลง 14.7 ลา้นบาท หรอื รอ้ยละ 23.3 เนื+องจากภาระ

หนี)สนิที+ลดลง  

ค่าใช้จา่ยภาษี 

ในปี 2561 (เม.ย.2560 - ม.ีค.2561)  และปี 2560 (เม.ย. 2559 - ม.ีค.2560) ค่าใชจ้า่ยภาษเีงนิไดเ้ท่ากบั 70.3 ลา้นบาท และ 

61.3 ลา้นบาท ตามลําดบั โดยเพิ+มขึ)น 9.0 ลา้นบาท  

กาํไรสทุธิ 

ในปี 2561 (เม.ย.2560 - ม.ีค.2561) บรษิทัมกีาํไรสุทธ ิ993.2 ลา้นบาท  ลดลงจากปีก่อน 389.5 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 28.2 
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การวิเคราะหฐ์านะการเงิน  

ภาพรวมฐานะการเงนิของบรษิทัและบรษิทัย่อย ณ วนัที+ 31 มนีาคม 2561  เปรยีบเทยีบกบังบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที+ 

31 มนีาคม 2560 มยีอดรวม 13,139.1 ลา้นบาท และ 12,785.3 ลา้นบาท ตามลําดบั เพิ+มขึ)น 353.8 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ย

ละ 2.8  โดยมสีาระสาํคญัดงันี) 

สินทรพัย ์

     - สนิค้าคงเหลอืเพิ+มขึ)น 261.1 ล้านบาท โดยการเพิ+มขึ)นส่วนใหญ่มาจากสนิค้าคงเหลือที+เกดิจากการเขา้ซื)อกจิการ 

Flexiglass ในประเทศออสเตรเลยีและการสาํรองวตัถุดบิของบรรจุภณัฑพ์ลาสตกิที+มแีนวโน้มราคาที+สงูขึ)น รวมทั )งรองรบั

การฟื)นตวัของการบรโิภคภายในประเทศที+คาดว่าจะเริ+มมกีารฟื)นตวั  

     - เงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม เพิ+มขึ)น 169.7 ลา้นบาท โดยสว่นใหญ่มาจากผลประกอบการที+เพิ+มข ึ)นของบรษิทัร่วม     

 หนี<สิน 

หนี)สนิรวมเท่ากบั 3,016.4 ล้านบาท เพิ+มขึ)นจํานวน 155.4 ล้านบาท จากปีก่อน เป็นการเพิ+มขึ)นจากเจา้หนี)การค้าและ

เจา้หนี)อื+นเป็นหลกั 

ส่วนของผูถ้อืหุ้น 

ณ วนัที+ 31 มนีาคม 2561  มสี่วนของผู้ถอืหุน้เท่ากบั 10,122.6 ล้านบาท  เพิ+มขึ)นจากวนัที+ 31 มนีาคม 2560 ซึ+งเท่ากบั 

9,924.3 ลา้นบาท เป็นเงนิ 198.3 ลา้นบาท  จากผลกาํไรสะสมจากการดาํเนินงาน 

ทั )งนี) ณ วนัที+ 31 มนีาคม 2561  บรษิทัและบรษิทัย่อย มโีครงสรา้งเงนิทุนประกอบดว้ยหนี)สนิรวม 3,016.4  ลา้นบาท และ

สว่นของผูถ้อืหุน้ 10,122.6 ลา้นบาท   คดิเป็นอตัราสว่นหนี)สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ 0.30 เทา่ ซึ+งเพิ+มขึ)นเพยีงเลก็น้อยจาก 

0.29 เท่าเมื+อปีก่อน 

จากงบการเงนิรวมสิ)นสุด ณ วนัที+ 31 มนีาคม 2561 และ ณ วนัที+ 31 มนีาคม 2560  บรษิทัและบรษิทัย่อยมกีระแสเงนิสด

จากกจิกรรมดาํเนินงาน จาํนวน 1,497.9 ลา้นบาท และ 1,763.5 ลา้นบาท ตามลําดบั  กระแสเงนิสดจ่ายจากกจิกรรมลงทุน

จํานวน 649.3 ล้านบาท และ 452.3 ล้านบาท ตามลําดบั  และมกีระแสเงนิสดจ่ายจากกจิกรรมจดัหาเงนิ จํานวน 681.2 

ลา้นบาท และ 1,188.6 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 

ในปีบญัช ี2561 (เม.ย.2560 - ม.ีค.2561)  บรษิทัไดแ้ต่งตั )งบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั เป็นผูส้อบ

บญัชขีองบรษิทัและบรษิทัย่อยในประเทศ   โดยบรษิัทไดจ้่ายค่าตอบแทนค่าสอบบญัชขีองบรษิทั จํานวน 4.93 ลา้นบาท  

และค่าบรกิารอื+นๆ อาทเิช่น ค่าเดนิทาง ค่าที+พกั เป็นเงนิจํานวน 0.50 ล้านบาทารลงทุนในบรษิทัย่อย การตดัรายการ

ระหวา่งกนั และการจดัประเภงบรษิทั จะวเิคราะหผ์ลการดาํเนินงานและฐานะทางการเ 
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เอกสารแนบ 1  : รายละเอียดเกี�ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอาํนาจควบคมุของบริษทั และเลขานุการบริษทั 
  

ชื�อ-สกลุ/ 
ตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คณุวฒุิทางการศึกษา/ 
ประวตัิการอบรม 

สดัส่วนการ 
ถอืหุ้นใน

บริษทั1) 

(%) 

ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครวั 

ระหวา่งผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั (เม.ย. 56 – มี.ค. 61) 

  
ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษทั ประเภทธุรกิจ 

  

1 นายวชัรา ตนัตรยิานนท์  
ประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ 
 
วนัที�ได้รบัการแต่งตั <ง : 
ครั )งที+ 1 : 8 สงิหาคม 2556 
ครั )งที+ 2 : 25 กรกฎาคม 2559 
 

60 ประวตัิการศึกษา 

- ปรญิญาโท Master of Science in 
Management Administration, Northrop 
University, California, USA 
 

ประวตัิการอบรม 

- หลกัสตูร Audit Committee and Continuing 
Development Program (ACP) รุน่ที+ 
41/2012 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย (IOD) 

- หลกัสตูร Monitoring Fraud Risk 
Management (MFM) รุน่ที+ 8/2012 สมาคม
สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

- หลกัสตูร Monitoring the Quality of 
Financial Reporting (MFR) รุน่ที+ 16/2012 
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
(IOD) 

- หลกัสตูร Monitoring the Internal Audit 
Function (MIA) รุน่ที+ 13/2012 สมาคม
สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

- หลกัสตูร Monitoring the System of Internal 
Control and Risk Management (MIR) รุน่ที+ 
13/2012 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย (IOD) 

- หลกัสตูร Director Certification Program 
(DCP) รุน่ที+ 94/2007 สมาคมสง่เสรมิสถาบนั
กรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

 
 
 
 

0.018 
(ตนเอง) 

ไมม่ ี 2556 – ปัจจุบนั 
2560 – ปัจจุบนั 
2559 – ปัจจุบนั 

 
2559 – ปัจจุบนั 
2560 – ปัจจุบนั 

 
2557 – ปัจจุบนั 
2553 – ปัจจุบนั 
2551 – ปัจจุบนั 
2550 – ปัจจุบนั 
2549 – ปัจจุบนั 
2556 – 2560 
2559 – 2559 
2553 – 2556 
2559 – 2559 
2552 – 2558  

 

ประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ 
กรรมการอสิระ และกรรมการบรหิาร 
ที+ปรกึษาคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการ
อสิระ 
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 
กรรมการผูท้รงคณุวุฒดิา้นการเงนิ 
 
ประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ 
ที+ปรกึษา 
ที+ปรกึษา 
ที+ปรกึษา 
ที+ปรกึษา 
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 
ประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ 
ประธานกรรมการบรหิาร และกรรมการ 
ที+ปรกึษารฐัมนตร ี
ประธานกรรมการบรหิาร และกรรมการ 
 

บมจ. อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุ๊ป 
บมจ. การบนิไทย 
บมจ.อนิเตอรเ์นชั +นแนล รเีสรชิ คอรป์อเรชั +น 
 
บมจ. เอม็ พคิเจอรส์ เอน็เตอรเ์ทนเมน้ท ์
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและสง่เสรมิการประกอบธุรกจิ
ประกนัภยั (คปภ.) 
บมจ. หลกัทรพัย์จดัการกองทนุ กรงุไทย 
สาํนกังานเศรษฐกจิการคลงั กระทรวงการคลงั 
บมจ. เนชั +นแนล เพาเวอร ์ซพัพลาย 
บมจ. เอช แคปปิตอล 
บมจ. ดบัเบิ)ลเอ (1991) 
บมจ. บิjกซ ีซเูปอรเ์ซน็เตอร ์
บมจ. เนชั +น มลัตมิเีดยี กรุ๊ป 
บมจ. หลกัทรพัย์จดัการกองทนุ เอม็เอฟซ ี
กระทรวงเทคโนโลยแีละการสื+อสาร 
ธนาคารออมสนิ 
 

Holding Company 
บรกิารขนสง่และโลจสิตกิส ์
ธุรกจิโทรคมนาคมและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 
บรกิารดา้นสื+อสิ+งพมิพแ์ละโฆษณา 
กาํกบัและพฒันาธุรกจิประกนัภยั 
 
ธุรกจิจดัการกองทุน 
ราชการ 
โรงไฟฟ้า 
ธุรกจิทางการเงนิ 
ธุรกจิผลติและจําหน่ายกระดาษและเยื+อกระดาษ 
ธุรกจิคา้ปลกีสมยัใหม ่
บรกิารดา้นสื+อสิ+งพมิพ ์
บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน 
ราชการ 
สถาบนัการเงนิรฐัวสิาหกจิธุรกจิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

   

   



 แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) สิ)นสุดวนัที+ 31 มนีาคม 2561 

 

  

ชื�อ-สกลุ/ 
ตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คณุวฒุิทางการศึกษา/ 
ประวตัิการอบรม 

สดัส่วนการ 
ถอืหุ้นใน

บริษทั1) 

(%) 

ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครวั 

ระหวา่งผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั (เม.ย. 56 – มี.ค. 61) 

  
ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษทั ประเภทธุรกิจ 

  

2 
  
  
  
  
  

นายชยัวฒัน์ อศัวนิทรางกูร 
ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการอสิระ 
 
วนัที�ได้รบัการแต่งตั <ง : 
ครั )งที+ 1 : 8 สงิหาคม 2556 
ครั )งที+ 2 : 31 กรกฎาคม 2557 
ครั )งที+ 3 : 27 กรกฎาคม 2560 

66 ประวตัิการศึกษา 

- ปรญิญาโทบรหิารธุรกจิ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

- ปรญิญาตร ีนติศิาสตร ์มหาวทิยาลยั
รามคาํแหง 

- ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยั
รามคาํแหง 

- Master of Education Curriculum and 
Teaching Methodology (Teaching Chinese 
as a foreign language), Beijing Language 
and Cultural University) 

- Bachelor of Arts in Chinese Languages 
(Trade & Economics), Beijing Language 
and Cultural University 
 

ประวตัิการอบรม 

- หลกัสตูร Board Nomination and 
Compensation Program (BNCP) รุน่ที+ 
3/2017 

- หลกัสตูร AC HOT UPDATE เตรยีมรบั CG 
ยุคใหม ่ก ้าวไกลสูค่วามยั +งยนื สภาวชิาชพี
บญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ์ 

- หลกัสตูร Audit Committee Seminar – Get 
Ready for the Year End สภาวชิาชพีบญัชี
ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

- หลกัสตูร Director Certification Program 
(DCP) รุน่ที+ 81/2006 สมาคมสง่เสรมิสถาบนั
กรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

- หลกัสตูร Audit Committee and Continuing 
Development Program (ACP) รุน่ที+ 
12/2006 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย (IOD) 

ไมม่ ี ไมม่ ี 2556 – ปัจจุบนั 
2548 – ปัจจุบนั 
2548 – ปัจจุบนั 
2547 – ปัจจุบนั 
2546 – ปัจจุบนั 
2556 – ปัจจุบนั 

  2555 – ปัจจุบนั 
2553 – ปัจจุบนั 
2550 – ปัจจุบนั 
2549 – ปัจจุบนั 
2548 – ปัจจุบนั 
2547 – ปัจจุบนั 
2540 – ปัจจุบนั 
2556 – 2559 

 

ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 
กรรมการ 
กรรมการ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
Executive Partner และกรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 
 

บมจ. อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุ๊ป 
บมจ. โรงพมิพต์ะวนัออก 
บมจ. ยูซติี) 
บมจ. กรงุไทยคารเ์รน้ทแ์อนด์ลสี 
บมจ. ซนิเทค็คอนสตรคัชั +น 
บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน เมอรช์ั +น พารท์เนอร ์จํากดั 
บรษิทั อมาทารา อะ เดสทเินชั +น สปา จํากดั 
บรษิทั มาตราด จํากดั 
บมจ. หลกัทรพัย์เมอรช์ั +น พาร์ทเนอร ์
บรษิทั รสีอร์ท โฮลดิ)ง จํากดั 
บรษิทั โบ๊ทเฮา้สห์วัหนิ จํากดั 
บรษิทั อนัดามนั ลองบชี รสีอรท์ จํากดั 
บรษิทั พรอสเพค คอนซลัติ)ง จํากดั  
บมจ. เอควิ เอสเตท 
 

Holding Company 
สิ+งพมิพ ์ไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ 
อสงัหารมิทรพัย์ 
ใหบ้รกิารเชา่รถยนต์ 
รบัเหมากอ่สรา้ง 
บรษิทัจดัการกองทนุ 
สปาและศนูย์สขุภาพ 
อสงัหารมิทรพัย์ 
ธุรกจิหลกัทรพัย์ 
โรงแรม 
อสงัหารมิทรพัย์ 
โรงแรม 
ตรวจสอบบญัช ีที+ปรกึษาธุรกจิ 
อสงัหารมิทรพัย์ 
 



 แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) สิ)นสุดวนัที+ 31 มนีาคม 2561 

 

  

ชื�อ-สกลุ/ 
ตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คณุวฒุิทางการศึกษา/ 
ประวตัิการอบรม 

สดัส่วนการ 
ถอืหุ้นใน

บริษทั1) 

(%) 

ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครวั 

ระหวา่งผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั (เม.ย. 56 – มี.ค. 61) 

  
ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษทั ประเภทธุรกิจ 

  

- หลกัสตูร Director Accreditation Program 
(DAP) รุน่ที+ 24/2004 สมาคมสง่เสรมิสถาบนั
กรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

- เนตบิณัฑติไทย สาํนกัอบรมศกึษากฎหมาย
แหง่เนตบิณัฑติยสภา 

3 
  
  
  
  
  

นายธนะชยั สนัตชิยักลู 
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
อสิระ 
 
วนัที�ได้รบัการแต่งตั <ง : 
ครั )งที+ 1 : 8 สงิหาคม 2556 
ครั )งที+ 2 : 25 กรกฎาคม 2559 
 

64 ประวตัิการศึกษา 
 

- ปรญิญาโท MBA คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการ
บญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

- ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ (ตน้ทุน) คณะ
พาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

- ประกาศนยีบตัรชั )นสงูดา้นสอบบญัช ีคณะ
พาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 
 

ประวตัิการอบรม 

- หลกัสตูร AC HOT UPDATE เตรยีมรบั CG 
ยุคใหมก่า้วไกลสูค่วามยั +งยนื สภาวชิาชพี
บญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ์ 

- หลกัสตูรการเมอืงการปกครองในระบอบ
ประชาธปิไตยสาํหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู (ปปร. 
รุน่ที+ 11) สถาบนัพระปกเกลา้ ปี 2551 

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูวทิยาการตลาดทุน 
(วตท.รุ่นที+ 1) ปี 2548 สถาบนัวทิยาการตลาด
ทนุ ตลาดหลกัทรพัย์แหง่ประเทศไทย 

- หลกัสตูรบทบาทหน้าที+และทกัษะของการเป็น
กรรมการ Director Certification Program 
(DCP) รุน่ที+ 18/2002 สมาคมสง่เสรมิสถาบนั
กรรมการบรษิทัไทย (IOD)  

ไมม่ ี ไมม่ ี 2556 – ปัจจุบนั 
2560 – ปัจจุบนั 
2559 – ปัจจุบนั 

 
2559 – ปัจจุบนั 

 
2559 – ปัจจุบนั 

 
2559 – ปัจจุบนั 
2556 – ปัจจุบนั 
2555 – ปัจจุบนั 
2555 – ปัจจุบนั 
2555 – ปัจจุบนั 
2555 – ปัจจุบนั 
2555 – ปัจจุบนั 

 
2555 – ปัจจุบนั 
2555 – ปัจจุบนั 

 
2553 – ปัจจุบนั 
2550 – ปัจจุบนั 
2556 - 2558 
2555 - 2559 
2555 – 2557 
2522 - 2555 

 

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 
ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
ประธานกรรมการ 
 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการบรหิาร 
ที+ปรกึษากลุม่บรษิทั 
กรรมการศูนย์หนงัสอื 
ที+ปรกึษา 
 
กรรมการวชิาชพีบญัชดีา้นผูท้าํบญัช ี
ที+ปรกึษา 
 
ที+ปรกึษา 
ที+ปรกึษา 
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 
ที+ปรกึษากลุม่บรษิทั 
ที+ปรกึษากลุม่บรษิทั 
ประธานเจา้หน้าที+บรหิาร 

บมจ. อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุ๊ป 
บมจ. สาลี+ พริ)นติ)ง 
บรษิทั สปรงินวิส ์คอรป์อเรชั +น จํากดั 
 
บรษิทั นิวส ์เน็ตเวริ์ค มลัตมิเีดยี จํากดั 
 
บรษิทั สยามซนิดเิคท เทคโนโลย ีจํากดั 
 
บรษิทั เอไอเอม็ รที แมนเนจเมน้ท ์จํากดั 
บมจ. เอม็ พคิเจอรส์ เอน็เตอรเ์ทนเมน้ท ์
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
บรษิทั ทพีเีอน็ มเีดยี จํากดั 
บรษิทั  วไีอว ีอนิเตอรเ์คม จํากดั 
ศนูย์หนังสอื แหง่จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
กลุม่อุตสาหกรรมการพมิพ์และบรรจุภณัฑก์ระดาษ  
สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
สภาวชิาชพีบญัช ีในพระบรมราชปูถมัภ์ 
สมาคมนสิติเกา่คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัชแีหง่
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
สมาคมการพมิพไ์ทย 
สมาคมผูจ้ดัพมิพ์และผูจ้ําหน่ายหนังสอืแหง่ประเทศไทย 
บมจ. แอลดซี ีเดน็ทลั 
บรษิทั เดอะ มาเจสตคิ ครกี คนัทรคีลบั จํากดั 
บรษิทั นํ)ามนับรโิภคไทย จํากดั 
บรษิทั เนชั +น มลัตมิเีดยี กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

Holding Company 
สนิคา้อตุสาหกรรม/บรรจุภณัฑ ์
งานโฆษณาสนิคา้บรกิารทุกรปูแบบของการ
สื+อสาร 
ใหค้าํปรกึษาดา้นธุรกจิ รายการบนัเทงิ รายการ
วทิยุโทรทศัน์ดา้นโฆษณา 
นําเขา้และจําหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา
พรอ้มตดิตั )ง 
ผูจ้ดัการกองทรสัต์ 
บรกิารดา้นสื+อสิ+งพมิพแ์ละโฆษณา 
สถาบนัการศกึษา 
บรกิารดา้นสื+อ 
จําหน่ายวตัถุดบิและเคมภีณัฑ ์
รา้นหนงัสอื 
การพมิพแ์ละบรรจุภณัฑ ์
 
สภาวชิาชพีบญัช ี
การศกึษา 
 
การพมิพ ์
สิ+งพมิพ ์
ทนัตกรรม 
บรกิารสนามกอลฟ์ และโรงแรม 
ผลติและจําหน่ายนํ)ามนัพชื 
บรกิารสื+อสิ+งพมิพ ์

 

 

 

 



 แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) สิ)นสุดวนัที+ 31 มนีาคม 2561 

 

  

ชื�อ-สกลุ/ 
ตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คณุวฒุิทางการศึกษา/ 
ประวตัิการอบรม 

สดัส่วนการ 
ถอืหุ้นใน

บริษทั1) 

(%) 

ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครวั 

ระหวา่งผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั (เม.ย. 56 – มี.ค. 61) 

  
ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษทั ประเภทธุรกิจ 

  

4 
  
  
  
  
  
  
  

นายพนัธุ์ชยั วฒันชยั 
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
อสิระ 
 
วนัที�ได้รบัการแต่งตั <ง : 
ครั )งที+ 1 : 8 สงิหาคม 2556 
ครั )งที+ 2 : 29 กรกฎาคม 2558 
 

66 ประวตัิการศึกษา 

- ปรญิญาโท รฐัประศาสนศาสตร ์จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

- ปรญิญาตร ีนติศิาสตร ์จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 
 

ประวตัิการอบรม 

- หลกัสตูร Financial Statement for Director 
(FSD) รุน่ที+ 34/2017 สมาคมสง่เสรมิสถาบนั
กรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

- หลกัสตูร CG Forum “จรยิธรรม : จติสาํนกึ
หลกับรรษทัภบิาล” ตลาดหลกัทรพัย์แหง่
ประเทศไทย 

- หลกัสตูร Audit Committee Seminar – Get 
Ready for the Year End สภาวชิาชพีบญัช ี
ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

- หลกัสตูร Director Accreditation Program 
(DAP) รุน่ที+ SEC/2013 สมาคมสง่เสรมิ
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

- หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร ภาครฐั
เอกชน และการเมอืง 2549 วทิยาลยัป้องกนั
ราชอาณาจกัร 

- โรงเรยีนนักปกครองระดบัสงูรุน่ที+ 34 
วทิยาลยัการปกครอง กรมการปกครอง มท. 

- โรงเรยีนนายอําเภอรุน่ที+ 32 วทิยาลยัการ
ปกครอง กรมการปกครอง มท. 

 

 

 

 

0.006 
(คูส่มรส) 

ไมม่ ี 2556 – ปัจจุบนั 
2558 – ปัจจุบนั 
2555 – ปัจจุบนั 

 
2558 – 2560 

 
 

2554 – 2559 
 

2555 – 2557 
2555 

2554 – 2555 
 

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 
ผูช้าํนาญการ คณะกรรมการการเมอืง 
ที+ปรกึษา 
 
อนุกรรมการยุทธศาสตรก์ารพฒันาตามหลกั
ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงดา้นเกษตรและ
ชนบท 
อนุกรรมการพฒันาระบบราชการเกี+ยวกบั
ภูมภิาคและทอ้งถิ+น 
อนุกรรมการประชากรและการพฒันา 
รองปลดัสาํนกันายกรฐัมนตร ี
ผูต้รวจราชการสาํนกันายกรฐัมนตร ี
 

บมจ. อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุ๊ป 
สภานติบิญัญตัแิหง่ชาต ิ
สถาบนัสง่เสรมิและพฒันากจิกรรมปิดทองหลงัพระสบืสานแนว
พระราชดําร ิ
สาํนกังานคณะกรรมการพเิศษเพื+อประสานงานโครงการอนั
เนื+องมาจากพระราชดําร ิ(สาํนักงาน กปร.) 
 
สาํนกังาน กพร. สาํนกันายกรฐัมนตร ี
 
คณะกรรมาธกิารสาธารณสขุ วฒุสิภา 
สาํนกังานปลดั สาํนกันายกรฐัมนตร ี
สาํนกังานปลดั สาํนกันายกรฐัมนตร ี
 

Holding Company 
ราชการ 
ธุรกจิเพื+อสงัคม 
 
ราชการ 
 
 
ราชการ 
 
ราชการ 
ราชการ 
ราชการ 
 
 
 
 
 



 แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) สิ)นสุดวนัที+ 31 มนีาคม 2561 

 

  

ชื�อ-สกลุ/ 
ตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คณุวฒุิทางการศึกษา/ 
ประวตัิการอบรม 

สดัส่วนการ 
ถอืหุ้นใน

บริษทั1) 

(%) 

ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครวั 

ระหวา่งผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั (เม.ย. 56 – มี.ค. 61) 

  
ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษทั ประเภทธุรกิจ 

  

5 
  
  
  
  
  
  
  

นายภวฒัน์  วทิรูปกรณ์ 2)
 

รองประธานกรรมการ   
ประธานเจา้หน้าที+บรหิาร และ 
กรรมการผูจ้ดัการ EIC 
 
วนัที�ได้รบัการแต่งตั <ง : 
ครั )งที+ 1 : 8 สงิหาคม 2556 
ครั )งที+ 2 : 31 กรกฎาคม 2557 
ครั )งที+ 3 : 27 กรกฎาคม 2560 

67 ประวตัิการศึกษา 

- ปรญิญาดุษฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ~ สาขา
วศิวกรรมเคม ีมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

- ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกรกิ 
 

ประวตัิการอบรม 

- หลกัสตูร Executive Leadership & Group 
Strategy Revisit อบรมภายในบรษิทั 

- หลกัสตูร Talent Management & 
Succession Planning อบรมภายในบรษิทั 

- หลกัสตูร ระบบสารสนเทศเพื+อผูบ้รหิาร
ระดบัสงู สถาบนัวจิยัเพื+อการพฒันาประเทศ
ไทย 

- หลกัสตูร ผูบ้รหิารระดบัสงูสถาบนัวทิยาการ
ตลาดทนุ รุน่ 16 (วตท) โดยสถาบนัวทิยาการ
ตลาดทนุ  

- หลกัสตูร Senior Executive Program, 
Graduate Institute of Business  
Administration of Chulalongkorn University 

- หลกัสตูร Director Accreditation Program 
(DAP) รุน่ที+ 98/2012 สมาคมสง่เสรมิสถาบนั
กรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

2.871 
(ตนเอง 

2.514%, คู่
สมรส 

0.357%) 

- 2521 – ปัจจุบนั 
 

2557 – ปัจจุบนั 
2557 – ปัจจุบนั 
2557 – ปัจจุบนั 

 
2555 – ปัจจุบนั 
2555 - ปัจจุบนั 
2555 – ปัจจุบนั 
2554 – ปัจจุบนั 
2554 – ปัจจุบนั 
2554 – ปัจจุบนั 
2549 – ปัจจุบนั 
2548 – ปัจจุบนั 
2544 – ปัจจุบนั 
2542 – ปัจจุบนั 

 
2538 – ปัจจุบนั 
2538 – ปัจจุบนั 

 
2537 – ปัจจุบนั 

 
2535 – ปัจจุบนั 

 
2535 – ปัจจุบนั 
2552 – 2558 
2550 - 2558 
2537 – 2557 

รองประธานกรรมการ และประธานเจา้หน้าที+
บรหิาร   
ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
นกัวจิยัแหง่ชาต ิสาขาเศรษฐศาสตร ์(รหสั
นกัวจิยั SA033) 
กรรมการ 
กรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการ 
ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
ประธานกรรมการ 
 
กรรมการ 
 
ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

บมจ. อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุ๊ป  
 
บรษิทั แอรโ์รคลาส ยูเอสเอ จํากดั 
บรษิทั เอแอลพ ีแอรโ์รเฟลกซ ์อนิเดยี จํากดั 
นกัวจิยัแหง่ชาต ิสาขาเศรษฐศาสตร ์
 
บรษิทั วทิรูปกรณ์ โฮลดิ)ง จํากดั 
บรษิทั แอรโ์รเฟลกซ ์จํากดั 
บรษิทั แอรโ์รเฟลกซ ์ยูเอสเอ จํากดั 
บรษิทั แอรโ์รคลาส (เซยีงไฮ)้ จํากดั 
บรษิทั ซนัก ิอสีเทริ์น (ไทยแลนด)์ จํากดั 
บรษิทั แอรโ์รเซล คอนสตรคัชั +น แมททเีรยีล (เจยีงซ)ู จํากดั 
บรษิทั อพีจี ีอนิโนเวชนั เซน็เตอร ์จํากดั 
บรษิทั เอสโก ้เซอรว์สิ จํากดั 
บรษิทั อสีเทริ์น โพลแีพค จํากดั 
บรษิทั แอรโ์รเฟลกซโ์พลเีมอร ์เทคโนโลย ี(เซยีงไฮ)้ จํากดั 
 
บรษิทั ซอีอน แอดวานซ ์โพลมีกิซ ์จํากดั 
บรษิทั โตไก อสิเทริ์น รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จํากดั 
 
บรษิทั ไอ.พ.ีพ.ี (ไทยแลนด)์ จํากดั 
 
บรษิทั ตะวนัออก ซนิเทค จํากดั 
 
บรษิทั แอรโ์รคลาส จํากดั 
บรษิทั อสีเทริ์น โพลเีทค จํากดั 
บรษิทั แพททอน แอโร จํากดั 
บรษิทั เอบรคิ อสีเทริ์น อนิเตอรเ์นชั +นแนล จํากดั 

Holding Company 
 
ผลติอุปกรณ์ชิ)นสว่นและตกแต่งรถยนต์ 
ผลติฉนวนยางกนัความรอ้น/เยน็ 
วจิยัและพฒันา 
 
Holding Company 
ผลติฉนวนยางกนัความรอ้น/เยน็ 
ผลติฉนวนยางกนัความรอ้น/เยน็ 
ผลติอุปกรณ์ชิ)นสว่นและตกแต่งรถยนต์ 
ผลติสว่นอุปกรณ์กลอ้งทาํจากแมก็นเีซยีม 
ผลติฉนวนยางกนัความรอ้น/เยน็ 
วจิยัและพฒันา 
งานตดิตั )งระบบปรบัอากาศ (ทอ่ลมขนาดใหญ่) 
ผลติบรรจุภณัฑพ์ลาสตกิ พลาสตกิแผน่ 
ผลติฉนวนยางกนัความรอ้น/เยน็และสนบัสนุน
กลุม่ 
ผลติสารผสมยางธรรมชาตแิละยางสงัเคราะห์ 
ผลติยางกนัสะเทอืนและสายสง่นํ)ามนัในรถยนต์
และจกัรยานยนต์ 
พฒันาอสงัหารมิทรพัย์, เชา่รถยนต.์ บรกิาร
สาธารณูปโภค 
ผลติทอ่สง่ลมในระบบปรบัอากาศและโคมไฟ
ประหยดัพลงังาน 
ผลติอุปกรณ์ชิ)นสว่นและตกแต่งรถยนต์ 
ผลติผลติภณัฑพ์ลาสตกิและโลหะ 
ผลติผลติภณัฑพ์ลาสตกิและโลหะ 
ผลติและจําหน่ายเครื+องทาํความเยน็ อะไหล ่และ
อุปกรณ์ทกุชนดิ 

6 นายธรีะวฒัน์  วทิูรปกรณ์ 
2)

 
กรรมการ และรองประธานเจา้หน้าที+
บรหิาร และกรรมการผูจ้ดัการ EPP 
 
 

59 ประวตัิการศึกษา 

- ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

- ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

2.143 
(ตนเอง 

1.429%, คู่
สมรส 

0.714%) 

น้องชาย 
นายภวฒัน์   
วทิรูปกรณ์ 

2534 – ปัจจุบนั 
2555 – ปัจจุบนั 
2555 – ปัจจุบนั 
2552 – ปัจจุบนั 
2549 – ปัจจุบนั 
2548 – ปัจจุบนั 

กรรมการ และรองประธานเจา้หน้าที+บรหิาร 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

บมจ. อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุ๊ป 
บรษิทั วทิรูปกรณ์ โฮลดิ)ง จํากดั 
บรษิทั แอรโ์รเฟลกซ ์จํากดั 
บรษิทั อสีเทริ์น โพลเีทค จํากดั 
บรษิทั อพีจี ีอนิโนเวชนั เซน็เตอร ์จํากดั 
บรษิทั เอสโก ้เซอรว์สิ จํากดั 

Holding Company 
Holding Company 
ผลติฉนวนยางกนัความรอ้น/เยน็ 
ผลติผลติภณัฑพ์ลาสตกิและโลหะ 
วจิยัและพฒันา 
งานตดิตั )งระบบปรบัอากาศ (ทอ่ลมขนาดใหญ่) 

  

  

  



 แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) สิ)นสุดวนัที+ 31 มนีาคม 2561 

 

  

ชื�อ-สกลุ/ 
ตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คณุวฒุิทางการศึกษา/ 
ประวตัิการอบรม 

สดัส่วนการ 
ถอืหุ้นใน

บริษทั1) 

(%) 

ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครวั 

ระหวา่งผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั (เม.ย. 56 – มี.ค. 61) 

  
ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษทั ประเภทธุรกิจ 

  

  วนัที�ได้รบัการแต่งตั <ง : 
ครั )งที+ 1 : 8 สงิหาคม 2556 
ครั )งที+ 2 : 29 กรกฎาคม 2558 
 

ประวตัิการอบรม 

- หลกัสตูร Executive Leadership & Group 
Strategy Revisit อบรมภายในบรษิทั 

- หลกัสตูร Talent Management & 
Succession Planning อบรมภายในบรษิทั 

- หลกัสตูร Role of the Compensation 
Committee (RCC) รุน่ที+ 21/2016 สมาคม
สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

- หลกัสตูร Director Accreditation Program 
(DAP) รุน่ที+ 94/2012 สมาคมสง่เสรมิสถาบนั
กรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

2544 – ปัจจุบนั 
2537 – ปัจจุบนั 

 
2535 – ปัจจุบนั 
2535 – ปัจจุบนั 

 
2550 - 2559 
2550 - 2559 
2537 – 2557 

 

กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 

บรษิทั อสีเทริ์น โพลแีพค จํากดั  
บรษิทั ไอ.พ.ีพ.ี (ไทยแลนด)์ จํากดั 
 
บรษิทั แอรโ์รคลาส จํากดั 
บรษิทั ตะวนัออก ซนิเทค จํากดั 
 
บรษิทั โฟร-์เอส (2007) จํากดั 
หา้งหุน้ส่วนจํากดั ว.ีอาร.์เอส.เซอรว์สิ 
บรษิทั เอบรคิ อสีเทริ์น อนิเตอรเ์นชั +นแนล จํากดั 
 

ผลติบรรจุภณัฑพ์ลาสตกิ พลาสตกิแผน่ 
พฒันาอสงัหารมิทรพัย์, เชา่รถยนต.์ บรกิาร
สาธารณูปโภค 
ผลติอุปกรณ์ชิ)นสว่นและตกแต่งรถยนต์ 
ผลติทอ่สง่ลมในระบบปรบัอากาศและโคมไฟ
ประหยดัพลงังาน 
ประกอบธุรกจิใหเ้ชา่อาคารและหอ้งพกั 
ประกอบธุรกจิใหเ้ชา่อสงัหารมิทรพัย ์
ผลติผลติภณัฑพ์ลาสตกิและโลหะ 
 

7 
  
  
  
  
  
  
  
  

นายชาํนาญ  วทิูรปกรณ์ 
2) 

กรรมการ และรองประธานเจา้หน้าที+
บรหิาร และกรรมการผูจ้ดัการ AFC 
 
วนัที�ได้รบัการแต่งตั <ง : 
ครั )งที+ 1 : 8 สงิหาคม 2556 
ครั )งที+ 2 : 25 กรกฎาคม 2559 
 

57 ประวตัิการศึกษา 

- ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- ปรญิญาตร ีวทิยาศาสตรบ์ณัฑติ สาขาวสัดุ
ศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 

ประวตัิการอบรม 

- หลกัสตูร Executive Leadership & Group 
Strategy Revisit อบรมภายในบรษิทั 

- หลกัสตูร Talent Management & 
Succession Planning อบรมภายในบรษิทั 

- หลกัสตูร Risk Management Program for 
Corporate Leaders (RCL) รุน่ที+ 6/2017 
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
(IOD) 

- หลกัสตูร Leading in a Disruptive World 2 
(LDW2) Stanford University USA. 

- หลกัสตูร Director Accreditation Program 
(DAP) รุน่ที+ 94/2012 สมาคมสง่เสรมิสถาบนั
กรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

2.100 
(ตนเอง 

1.743%, คู่
สมรส 

0.357%) 

น้องชาย 
นายภวฒัน์  
วทิรูปกรณ์ 

 

2535 – ปัจจุบนั 
2556 – ปัจจุบนั 
2556 – ปัจจุบนั 
2555 – ปัจจุบนั 
2555 – ปัจจุบนั 
2554 – ปัจจุบนั 
2554 – ปัจจุบนั 
2552 – ปัจจุบนั 
2549 – ปัจจุบนั 
2548 – ปัจจุบนั 
2544 – ปัจจุบนั 
2542 – ปัจจุบนั 
2539 – ปัจจุบนั 

 
2538 – ปัจจุบนั 
2538 – ปัจจุบนั 

 
2537 – ปัจจุบนั 

 
2535 – ปัจจุบนั 
2535 – ปัจจบุนั 

 
2537 – 2557 

กรรมการ และรองประธานเจา้หน้าที+บรหิาร 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการ และรองกรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 

บมจ. อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุ๊ป 
บรษิทั ทาลสิ เทค จํากดั 
บรษิทั เอพเีอส จํากดั 
บรษิทั วทิรูปกรณ์ โฮลดิ)ง จํากดั 
บรษิทั แอรโ์รเฟลกซ ์จํากดั  
บรษิทั ซนัก ิอสีเทริ์น (ไทยแลนด)์ จํากดั 
บรษิทั แอรโ์รคลาส (เซยีงไฮ)้ จํากดั 
บรษิทั อสีเทริ์น โพลเีทค จํากดั 
บรษิทั อพีจี ีอนิโนเวชนั เซน็เตอร ์จํากดั 
บรษิทั เอสโก ้เซอรว์สิ จํากดั 
บรษิทั อสีเทริ์น โพลแีพค จํากดั 
บรษิทั แอรโ์รเฟลกซโ์พลเีมอร ์เทคโนโลย ี(เซยีงไฮ)้ จํากดั 
บรษิทั ฮายาคาวา อสิเทริน์ รบัเบอร ์จํากดั 
 
บรษิทั ซอีอน แอดวานซ ์โพลมีกิซ ์จํากดั 
บรษิทั โตไก อสิเทริ์น รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จํากดั 
 
บรษิทั ไอ.พ.ีพ.ี (ไทยแลนด)์ จํากดั 
 
บรษิทั แอรโ์รคลาส จํากดั 
บรษิทั ตะวนัออก ซนิเทค จํากดั 
 
บรษิทั เอบรคิ อสีเทริ์น อนิเตอรเ์นชั +นแนล จํากดั 

Holding Company 
จําหน่ายอุปกรณ์เครื+องมอืเครื+องใชท้างศลัยกรรม 
ซลียาง และพลาสตกิสาํหรบัอาคารและยานยนต์ 
Holding Company 
ผลติฉนวนยางกนัความรอ้น/เยน็ 
ผลติสว่นอุปกรณ์กลอ้งทาํจากแมก็นเีซยีม 
ผลติอุปกรณ์ชิ)นสว่นและตกแต่งรถยนต์ 
ผลติผลติภณัฑพ์ลาสตกิและโลหะ 
วจิยัและพฒันา 
งานตดิตั )งระบบปรบัอากาศ (ทอ่ลมขนาดใหญ่) 
ผลติบรรจุภณัฑพ์ลาสตกิ พลาสตกิแผน่ 
ผลติฉนวนยางกนัความรอ้น/เยน็และสนับสนุนกลุม่ 
ผลติและจําหน่ายผลติภณัฑย์าง แผ่นยาง บล๊อค
ยางปพูื)นทางเดนิและรถยนต์ 
ผลติสารผสมยางธรรมชาตแิละยางสงัเคราะห์ 
ผลติยางกนัสะเทอืนและสายสง่นํ)ามนัในรถยนต์
และจกัรยานยนต์ 
พฒันาอสงัหารมิทรพัย์, เชา่รถยนต.์ บรกิาร
สาธารณูปโภค 
ผลติอุปกรณ์ชิ)นสว่นและตกแต่งรถยนต์ 
ผลติทอ่สง่ลมในระบบปรบัอากาศและโคมไฟ
ประหยดัพลงังาน 
ผลติผลติภณัฑพ์ลาสตกิและโลหะ 



 แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) สิ)นสุดวนัที+ 31 มนีาคม 2561 

 

  

ชื�อ-สกลุ/ 
ตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คณุวฒุิทางการศึกษา/ 
ประวตัิการอบรม 

สดัส่วนการ 
ถอืหุ้นใน

บริษทั1) 

(%) 

ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครวั 

ระหวา่งผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั (เม.ย. 56 – มี.ค. 61) 

  
ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษทั ประเภทธุรกิจ 

  

8 นายเฉลยีว  วทิรูปกรณ์ 
2)

  
กรรมการ และรองประธานเจา้หน้าที+
บรหิาร สายพฒันาธุรกจิและการ
ลงทนุ 
 
วนัที�ได้รบัการแต่งตั <ง : 
ครั )งที+ 1 : 8 สงิหาคม 2556 
ครั )งที+ 2 : 29 กรกฎาคม 2558 
 

55 ประวตัิการศึกษา 

- Doctor of Business Administration, 
International American University, USA 

- Doctor of Philosophy in Public 
Administration, California University, USA 

- ปรญิญาโท สงัคมศาสตร ์ภาควชิารฐัศาสตร์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

- ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ ภาควชิาการตลาด 
มหาวทิยาลยักรงุเทพ 

ประวตัิการอบรม 

- หลกัสตูร Executive Leadership & Group 
Strategy Revisit อบรมภายในบรษิทั 

- หลกัสตูร Talent Management & 
Succession Planning อบรมภายในบรษิทั 

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูสถาบนัวทิยาการ
ตลาดทนุ รุน่ที+ 20 สถาบนัวทิยาการตลาดทุน  

- โครงการอบรมนกัลงทุนสมัพนัธ์มอือาชพี IR 
Professional Certification Program รุน่ที+ 2 
(IR2/2013) สภาวชิาชพีบญัช ีในพระบรม
ราชปูถมัภ์ 

- หลกัสตูรพฒันาสมัพนัธ์เครอืขา่ยความมั +นคง
ระดบัผูบ้รหิาร รุน่ที+ 2 กองอํานวยการรกัษา
ความมั +นคงภายในราชอาณาจกัร 

- หลกัสตูรการกาํกบัดูแลกจิการสาํหรบั
กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูของรฐัวสิาหกจิ
และองค์การมหาชนสถาบนัพฒันากรรมการ
และผูบ้รหิารระดบัสงูภาครฐั (หลกัสตูร PDI) 
สถาบนัพระปกเกลา้ 

- หลกัสตูร Director Certification Program 
(DCP) รุน่ที+ 117/2009 สมาคมสง่เสรมิ
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

1.879 
(ตนเอง 

1.521%, คู่
สมรส 

0.357%) 

น้องชาย 
นายภวฒัน์ 
วทิรูปกรณ์ 

 

2535 – ปัจจุบนั 
 

2556 – ปัจจุบนั 
 

2556 – ปัจจุบนั 
 

2535 – ปัจจุบนั 
2555 – ปัจจุบนั 
2555 – ปัจจุบนั 
2552 – ปัจจุบนั 
2549 – ปัจจุบนั 
2548 – ปัจจุบนั 
2544 - ปัจจุบนั 
2537 – ปัจจุบนั 

 
2535 – ปัจจุบนั 

 
2550 - 2559 

 
2537 – 2559 
2544 – 2557 

 

กรรมการ และรองประธานเจา้หน้าที+บรหิารสาย
พฒันาธุรกจิและการลงทนุ 
นกัวจิยัแหง่ชาต ิสาขาเศรษฐศาสตร ์(รหสั
นกัวจิยั: NU 327) 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ  
 
กรรมการ 
 
กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการ 
 

บมจ. อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุ๊ป  
 
นกัวจิยัแหง่ชาต ิสาขาเศรษฐศาสตร ์
 
Academic Committee of California University, USA 
(Thailand) 
บรษิทั แอรโ์รคลาส จํากดั 
บรษิทั วทิรูปกรณ์ โฮลดิ)ง จํากดั 
บรษิทั แอรโ์รเฟลกซ ์จํากดั 
บรษิทั อสีเทริ์น โพลเีทค จํากดั 
บรษิทั อพีจี ีอนิโนเวชนั เซน็เตอร ์จํากดั 
บรษิทั เอสโก ้เซอรว์สิ จํากดั 
บรษิทั อสีเทริ์น โพลแีพค จํากดั 
บรษิทั ไอ.พ.ีพ.ี (ไทยแลนด)์ จํากดั 
 
บรษิทั ตะวนัออก ซนิเทค จํากดั 
 
บรษิทั แพททอน แอโร จํากดั 
 
บรษิทั ไดนามกิ อสีเทริน์การเ์มนท ์จํากดั 
บรษิทั เอบรคิ อสีเทริ์น อนิเตอรเ์นชั +นแนล จํากดั 
 
 
 
 
 

Holding Company 
 
วจิยัและพฒันา 
 
สถาบนัการศกึษา 
 
ผลติอุปกรณ์ชิ)นสว่นและตกแต่งรถยนต์ 
Holding Company 
ผลติฉนวนยางกนัความรอ้น/เยน็ 
ผลติผลติภณัฑพ์ลาสตกิและโลหะ 
วจิยัและพฒันา 
งานตดิตั )งระบบปรบัอากาศ (ทอ่ลมขนาดใหญ่) 
ผลติบรรจุภณัฑพ์ลาสตกิ พลาสตกิแผน่ 
พฒันาอสงัหารมิทรพัย์, เชา่รถยนต.์ บรกิาร
สาธารณูปโภค 
ผลติทอ่สง่ลมในระบบปรบัอากาศและโคมไฟ
ประหยดัพลงังาน 
ผลติและจําหน่ายเครื+องทาํความเยน็ อะไหลแ่ละ
อุปกรณ์ทกุชนดิ 
ผลติเสื)อผา้สาํเรจ็รปู และเครื+องหนงั 
ผลติผลติภณัฑพ์ลาสตกิและโลหะ 
 



 แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) สิ)นสุดวนัที+ 31 มนีาคม 2561 

 

  

ชื�อ-สกลุ/ 
ตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คณุวฒุิทางการศึกษา/ 
ประวตัิการอบรม 

สดัส่วนการ 
ถอืหุ้นใน

บริษทั1) 

(%) 

ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครวั 

ระหวา่งผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั (เม.ย. 56 – มี.ค. 61) 

  
ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษทั ประเภทธุรกิจ 

  

- หลกัสตูร Financial Statements for Director 
(FSD) รุน่ที+ 5/2009 สมาคมสง่เสรมิสถาบนั
กรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

- หลกัสตูร Role of the Compensation 
Committee (RCC) รุน่ที+ 8/2009 สมาคม
สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

- หลกัสตูร Successful Formulation & 
Execution of Strategy (SFE) รุน่ที+ 5/2009 
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
(IOD) 

- หลกัสตูร Project Financing 2012 
Conference: Focusing on Energy & 
Infrastructure Sectors, ASIA BUSINESS 
CONNECT 

- หลกัสตูร MODERN MARKETING 
MANAGEMENT รุน่ที+ 15 จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั  

9 นายเอกวฒัน์ วทิรูปกรณ์ 
2)

 
กรรมการ และรองประธานเจา้หน้าที+
บรหิาร และกรรมการผูจ้ดัการ 
Aeroklas 
 
วนัที�ได้รบัการแต่งตั <ง : 
ครั )งที+ 1 : 8 สงิหาคม 2556 
ครั )งที+ 2 : 31 กรกฎาคม 2557 
ครั )งที+ 3 : 27 กรกฎาคม 2560 
 
 

53 ประวตัิการศึกษา 

- ปรญิญาโท การบรหิารระหวา่งประเทศ 
University of Dallas 

- ปรญิญาตร ีการตลาด มหาวทิยาลยักรงุเทพ 
 

ประวตัิการอบรม 

- หลกัสตูร Executive Leadership & Group 
Strategy Revisit อบรมภายในบรษิทั 

- หลกัสตูร Talent Management & 
Succession Planning อบรมภายในบรษิทั 

- หลกัสตูร Director Accreditation Program 
(DAP) รุน่ที+ 106/2013 สมาคมสง่เสรมิ
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

1.693 
(ตนเอง 

1.443%, คู่
สมรส 

0.143%, 
บุตรไมบ่รรลุ

นติภิาวะ 
0.107% 

น้องชาย 
นายภวฒัน์   
วทิรูปกรณ์ 

 

2535 – ปัจจุบนั 
2560 – ปัจจุบนั 
2555 – ปัจจุบนั 
2555 – ปัจจุบนั 
2554 – ปัจจุบนั 
2554 – ปัจจุบนั 

 
2549 – ปัจจุบนั 
2548 – ปัจจุบนั 
2542 – ปัจจุบนั 

 
2552 – ปัจจุบนั 
2544 – ปัจจุบนั 
2537 – ปัจจุบนั 

 
2535 – ปัจจุบนั 

 

กรรมการ และรองประธานเจา้หน้าที+บรหิาร 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ และผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 

บมจ. อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุ๊ป 
บรษิทั เอกวด ีจํากดั 
บรษิทั วทิรูปกรณ์ โฮลดิ)ง จํากดั 
บรษิทั แอรโ์รเฟลกซ ์จํากดั 
บรษิทั แอรโ์รคลาส (เซยีงไฮ)้ จํากดั 
Faraero Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.S. 
 
บรษิทั อพีจี ีอนิโนเวชนั เซน็เตอร ์จํากดั 
บรษิทั เอสโก ้เซอรว์สิ จํากดั 
บรษิทั แอรโ์รเฟลกซโ์พลเีมอร ์เทคโนโลย ี(เซยีงไฮ)้ จํากดั 
 
บรษิทั อสีเทริ์น โพลเีทค จํากดั 
บรษิทั อสีเทริน์ โพลแีพค จํากดั 
บรษิทั ไอ.พ.ีพ.ี (ไทยแลนด)์ จํากดั 
 
บรษิทั ตะวนัออก ซนิเทค จํากดั 
 

Holding Company 
เชา่และใหเ้ชา่อสงัหารมิทรพัย ์
Holding Company 
ผลติฉนวนยางกนัความรอ้น/เยน็ 
ผลติอุปกรณ์ชิ)นสว่นและตกแต่งรถยนต์ 
ประกอบธุรกจิผลติและจําหน่ายพลาสตกิขึ)นรปูที+
ประเทศตุรก ี
วจิยัและพฒันา 
งานตดิตั )งระบบปรบัอากาศ (ทอ่ลมขนาดใหญ่) 
ผลติฉนวนยางกนัความรอ้น/เยน็และสนบัสนุน
กลุม่ 
ผลติภณัฑพ์ลาสตกิและโลหะ 
ผลติบรรจุภณัฑพ์ลาสตกิ และแผน่พลาสตกิ 
พฒันาอสงัหารมิทรพัย์, เชา่รถยนต,์ บรกิาร
สาธารณูปโภค 
ผลติทอ่สง่ลมในระบบปรบัอากาศและโคมไฟ
ประหยดัพลงังาน 



 แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) สิ)นสุดวนัที+ 31 มนีาคม 2561 

 

  

ชื�อ-สกลุ/ 
ตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คณุวฒุิทางการศึกษา/ 
ประวตัิการอบรม 

สดัส่วนการ 
ถอืหุ้นใน

บริษทั1) 

(%) 

ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครวั 

ระหวา่งผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั (เม.ย. 56 – มี.ค. 61) 

  
ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษทั ประเภทธุรกิจ 

  

2535 – ปัจจุบนั 
2537 – 2557 

กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการ 

บรษิทั แอรโ์รคลาส จํากดั  
บรษิทั เอบรคิ อสีเทริ์น อนิเตอรเ์นชั +นแนล จํากดั 

ผลติอุปกรณ์ชิ)นสว่นและตกแต่งรถยนต์ 
ผลติภณัฑพ์ลาสตกิและโลหะ 

10 นายธนาวฒัน์ วทิูรปกรณ์ 
รองประธานเจา้หน้าที+บรหิาร และ
กรรมการผูจ้ดัการ APT 
 
 

45 ประวตัิการศึกษา 

- ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

- ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยั
กรงุเทพ 

ประวตัิการอบรม 

- หลกัสตูร Executive Leadership & Group 
Strategy Revisit อบรมภายในบรษิทั 

- หลกัสตูร Talent Management & 
Succession Planning อบรมภายในบรษิทั 

- หลกัสตูร Director Accreditation Program 
(DAP) รุน่ที+ 121/2015 สมาคมสง่เสรมิ
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

1.050 
(ตนเอง) 

น้องชาย 
นายภวฒัน์  
วทิรูปกรณ์ 

 

2535 – ปัจจุบนั 
2556 – ปัจจุบนั 
2555 – ปัจจุบนั 
2555 – ปัจจุบนั 
2554 – ปัจจุบนั 
2554 – ปัจจุบนั 
2552 – ปัจจุบนั 
2542 – ปัจจุบนั 

รองประธานเจา้หน้าที+บรหิาร 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ และรองกรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ 

บมจ. อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุ๊ป 
บรษิทั เอพเีอส จํากดั 
บรษิทั วทิรูปกรณ์ โฮลดิ)ง จํากดั 
บรษิทั แอรโ์รเฟลกซ ์จํากดั 
บรษิทั แอรโ์รเซล คอนสตรคัชั +น แมททเีรยีล (เจยีงซ)ู จํากดั 
บรษิทั แอรโ์รคลาส (เซยีงไฮ)้ จํากดั  
บรษิทั อสีเทริ์น โพลเีทค จํากดั 
บรษิทั แอรโ์รเฟลกซโ์พลเีมอร ์เทคโนโลย ี(เซยีงไฮ)้ จํากดั 

Holding Company 
ซลียาง และพลาสตกิสาํหรบัอาคารและยานยนต์ 
Holding Company 
ผลติฉนวนยางกนัความรอ้น/เยน็ 
ผลติฉนวนยางกนัความรอ้น/เยน็ 
ผลติอุปกรณ์ชิ)นสว่นและตกแต่งรถยนต์ 
ผลติผลติภณัฑพ์ลาสตกิและโลหะ 
ผลติฉนวนยางกนัความรอ้น/เยน็และสนบัสนุน
กลุม่ 

11 นางสาวรุ่งระว ี วทิูรปกรณ์ 
รองประธานเจา้หน้าที+บรหิาร 
(รกัษาการ) สายบญัชแีละการเงนิ 

48 ประวตัิการศึกษา 

- ปรญิญาโท MBA บรหิารธุรกจิ สาขาการเงนิ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

- ปรญิญาโท MBA International Business, 
Saginaw Valley State University, MI, USA  

- ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ สาขาการเงนิ 
มหาวทิยาลยักรงุเทพ 
 

ประวตัิการอบรม 

- หลกัสตูร Executive Leadership & Group 
Strategy Revisit อบรมภายในบรษิทั 

- หลกัสตูร Talent Management & 
Succession Planning อบรมภายในบรษิทั 

- หลกัสตูร Update COSO Enterprise Risk 
Management : Integrating with Strategy 
and Performance ตลาดหลกัทรพัย์แห่ง

0.525 
(ตนเอง) 

น้องสาว 
นายภวฒัน์ 
วทิรูปกรณ์ 

 

2540 – ปัจจุบนั 
2548 – ปัจจุบนั 

รองประธานเจา้หน้าที+บรหิาร  
กรรมการ 
 

บมจ. อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุ๊ป  
บรษิทั เบสท ์อารค์เิทคเชอรอล ไลทต์ิ)ง จํากดั 

Holding Company 
คา้สง่ คา้ปลกี โคมไฟและอุปกรณ์ 



 แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) สิ)นสุดวนัที+ 31 มนีาคม 2561 

 

  

ชื�อ-สกลุ/ 
ตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คณุวฒุิทางการศึกษา/ 
ประวตัิการอบรม 

สดัส่วนการ 
ถอืหุ้นใน

บริษทั1) 

(%) 

ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครวั 

ระหวา่งผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั (เม.ย. 56 – มี.ค. 61) 

  
ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษทั ประเภทธุรกิจ 

  

ประเทศไทย 

- หลกัสตูร การจดัการทางการเงนิเชงิกลยุทธ์ 
สถาบนับนัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์

- หลกัสตูร Strategic CFO in Capital Markets 
รุน่ที+5 ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

- หลกัสตูรสาระสาํคญัของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิสาํหรบัปี 2560 

- หลกัสตูร Chief Financial Officer 
Certification Program สภาวชิาชพีบญัชใีน
พระบรมราชปูถมัภ์ 

- หลกัสตูร Director Certification Program  
(DCP) รุน่ที+ 98/2013  โดยสมาคมสง่เสรมิ
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย ( IOD ) 

12 นางสาวมะลวิรรณ  กติตวิริยิะการ  
รองประธานเจา้หน้าที+บรหิาร สาย
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

52 ประวตัิการศึกษา 

- ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ การเงนิ
และการธนาคาร มหาวทิยาลยัศรปีทุม 

- ปรญิญาตร ีระบบสารสนเทศทางการจดัการ 
(MIS) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- ปรญิญาตร ีวทิยาศาสตร ์สถติแิละ
คอมพวิเตอร ์มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
 

ประวตัิการอบรม 

- หลกัสตูร Executive Leadership & Group 
Strategy Revisit อบรมภายในบรษิทั 

- หลกัสตูร Talent Management & 
Succession Planning อบรมภายในบรษิทั 

- หลกัสตูร Director Accreditation Program 
(DAP) รุน่ที+ SEC/2013 สมาคมสง่เสรมิ
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

- หลกัสตูรการพฒันาระบบการจดัการพลงังาน
ตามกฎกระทรวง และ ISO50001:2011 โดย

ไมม่ ี ไมม่ ี 2536 – ปัจจุบนั 
 

2556 – ปัจจุบนั 

รองประธานเจา้หน้าที+บรหิาร สายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
รองกรรมการผูจ้ดัการ 

บมจ. อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุ๊ป  
 
บรษิทั แอรโ์รคลาส จํากดั 

Holding Company 
 
ผลติอุปกรณ์ชิ)นสว่นและตกแต่งรถยนต์ 
 



 แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) สิ)นสุดวนัที+ 31 มนีาคม 2561 

 

  

ชื�อ-สกลุ/ 
ตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คณุวฒุิทางการศึกษา/ 
ประวตัิการอบรม 

สดัส่วนการ 
ถอืหุ้นใน

บริษทั1) 

(%) 

ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครวั 

ระหวา่งผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั (เม.ย. 56 – มี.ค. 61) 

  
ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษทั ประเภทธุรกิจ 

  

ดร.สมชยั เดชาพานชิกลุ 

- หลกัสตูรผูต้รวจสอบภายในระบบการจดั
การพลงังาน (Internal Audit) 
มหาวทิยาลยัมหดิล 

- หลกัสตูรการตรวจประเมนิภายใน 
TS16949/ISO9001/ISO14001/TIS/OHSAS 
18001 

13 นายจรนิทร ์วารนิทราพร 
รองประธานเจา้หน้าที+บรหิาร 
(รกัษาการ) สายทรพัยากรบุคคลและ
ธุรการ  

61 ประวตัิการศึกษา 

- ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

- ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตรก์ารเงนิการธนาคาร 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
ประวตัิการอบรม 

- หลกัสตูร Talent Management & 
Succession Planning อบรมภายในบรษิทั 

- หลกัสตูร กฏหมายแรงงานเพื+อการบรหิาร
ทรพัยากรมนุษย,์ มหาวทิยาลยัศรปีทุม 

- หลกัสตูร Salary Structure Management by 
Excel, HR Center 

- หลกัสตูร Career Path & Succession, HR 
Center 

- สมัมนาเชงิปฏบิตักิาร การวเิคราะหแ์ละ
ประเมนิผลระบบบรหิารคา่จา้งและสวสัดกิาร 

- หลกัสตูร ถอดรหสัหุน้ยั +นยนืและเทคนคิการ
ประเมนิมลูค่ากจิการ 

- หลกัสตูร  “How  Directors  Create  Value  
to  The  Company” สมาคมสง่เสรมิสถาบนั
กรรมการบรษิทัไทย (IOD)   

- หลกัสตูรเทคนิคการรา่งเอกสารที+สาํคญัตาม
กฎหมายแรงงาน เพื+อการบรหิารทรพัยากร
มนุษย์อย่างมปีระสทิธภิาพ สวสัดกิารศาล

ไมม่ ี ไมม่ ี 2538 – ปัจจุบนั 
 

2558 – ปัจจุบนั 
 

2558 – 2559 
2543 – ปัจจุบนั 

 
2539 – ปัจจุบนั 

รองประธานเจา้หน้าที+บรหิาร (รกัษาการ) สาย
ทรพัยากรบุคคลและธุรการ  
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกาํหนด
คา่ตอบแทน 
เลขานุการบรษิทั 
ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ 
 
กรรมการ 

บมจ. อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุ๊ป  
 
บมจ. อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุ๊ป 
 
บมจ. อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุ๊ป 
บรษิทั ไอ.พ.ีพ.ี (ไทยแลนด)์ จํากดั 
 
บรษิทั ฮายาคาวา อสิเทริน์ รบัเบอร ์จํากดั 

Holding Company 
 
Holding Company 
 
Holding Company 
พฒันาอสงัหารมิทรพัย์, เชา่รถยนต,์ บรกิาร
สาธารณูปโภค 
ผลติและจําหน่ายผลติภณัฑย์าง แผ่นยาง บล๊อค
ยางปพูื)นทางเดนิและรถยนต์ 
 



 แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) สิ)นสุดวนัที+ 31 มนีาคม 2561 

 

  

ชื�อ-สกลุ/ 
ตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คณุวฒุิทางการศึกษา/ 
ประวตัิการอบรม 

สดัส่วนการ 
ถอืหุ้นใน

บริษทั1) 

(%) 

ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครวั 

ระหวา่งผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั (เม.ย. 56 – มี.ค. 61) 

  
ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษทั ประเภทธุรกิจ 

  

แรงงาน 

- หลกัสตูร วธิปีฏบิตัหิลงัไดร้บัการสง่เสรมิการ
ลงทนุ สมาคมสโมสรนกัลงทุน 

- หลกัสตูร รา่งขอแกไ้ขพรบ. คุม้ครองแรงงาน
ใหม ่สภาองคก์ารนายจา้งแห่งประเทศไทย 

- หลกัสตูร การเรยีนรูแ้ละสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร 
ประเดน็ปัญหาสาํคญัในการบรหิารจดัการทนุ
มนุษย์ในองค์กร มหาวทิยาลยัศรปีทุม 

- หลกัสตูร การบรหิารคนตามแนวพระราชดําริ
ในหลวงรชัการที+ 9    ชมรมผูบ้รหิารแรงงาน
สมัพนัธ์ภาคตะวนัออก 

-  สมัมนาเชงิปฏบิตักิารสภาพปัญหาและ
แนวโน้มของปัญหาแรงงาน ในปี 2559 
สาํนกังานสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน
จงัหวดัระยอง 

14 นางสาวประภาวด ีณ ระนอง 
เลขานุการบรษิทั และ 
ผูจ้ดัการอาวโุส ฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ์ 
 
หน้าที�ความรบัผิดชอบ : 
รายละเอยีดเปิดเผยในสว่นที+ 2 ขอ้ 
8.3 หน้า 87 
 

37   ประวตัิการศึกษา 

- ปรญิญาโท Master of Science in 
Management, Umeå Business School, 
Umeå University, Sweden  
- ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิระหวา่งประเทศ 
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

 ประวตัิการอบรม 
- Company Secretary Program (CSP) รุน่ 
82/2017 / สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย (IOD) ปี 2560 
- หลกัสตูรพื)นฐานเลขานุการบรษิทั / สมาคม
บรษิทัจดทะเบยีน สาํนกังานกาํกบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย์ และชมรมเลขานุการ
บรษิทัไทย ปี 2559   
- Financial Analyst License from Association 
of securities companies (ASCO)  

0.002 
(ตนเอง) 

ไมม่ ี  ม.ิย.2559-ปัจจุบนั 
  2558 - ปัจจุบนั 

    2550 – 2558 
 

เลขานุการบรษิทั 
ผูจ้ดัการอาวโุส ฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ์ 
นกัวเิคราะหอ์าวโุส 

บมจ. อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุ๊ป  
บมจ. อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุ๊ป 
ตลาดหลกัทรพัย์แหง่ประเทศไทย 

Holding Company 
Holding Company 
ตลาดทนุ 

1)  สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั ณ วนัที+ 31 มนีาคม 2561      2)  เป็นกรรมการผูม้อีํานาจลงนามแทนบรษิทัตามหนงัสอืรบัรองบรษิทั คอื กรรมการ 2 คนใน 5 คน ลงลายมอืชื+อรว่มกนัและประทบัตราสําคญัของบรษิทั       



การดาํรงตาํแหน่งของกรรมการและผูบ้ริหารในบริษทั บริษทัย่อย บริษทัรว่มและบริษทัที�เกี�ยวข้อง

นายภวฒัน์ 

วิทูรปกรณ์

นายธีระวฒัน์ 

วิทูรปกรณ์

นายชาํนาญ

 วิทูรปกรณ์

นายเฉลียว 

วิทูรปกรณ์

นายเอกวฒัน์ 

วิทูรปกรณ์

นายวชัรา 

ตนัตริยานนท์

นายชยัวฒัน์ 

อศัวินทรางกรู

นายธนะชยั

 สนัติชยักลู

นายพนัธุ์ชยั

 วฒันชยั

นายธนาวฒัน์

 วิทูรปกรณ์

นางสาวรุง่ระวี

 วิทูรปกรณ์

นายจรินทร ์

วารินทราพร

นางสาวมะลิ

วรรณ กิตติ

วิริยะการ

นางสภุาวดี  

วิทูรปกรณ์

1 บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) I,IV,III I,IV,III I,IV,III I,IV,III I,IV,III X,II II,V II,VI II,VI III,IV III,IV III,IV III,IV

1 บรษิทั แอรโ์รเฟลกซ์ จาํกดั I I I,IV I I I,IV
2 บรษิทั แอรโ์รคลาส จาํกดั X I I I I,IV IV
3 บรษิทั อสีเทริน์ โพลแีพค จาํกดั X I,IV I I I
4 บรษิทั อพีจี ีอนิโนเวชั +น เซน็เตอร ์จาํกดั I,IV I I,IV I I,IV
5 Aeroflex Polymer Technologies (Shanghai) Co., Ltd. I I I I,IV

1 บรษิทั โตไก อสีเทริน์ รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จาํกดั I I
2 บรษิทั ซอีอน แอดวานซ์ โพลมีกิซ์ จาํกดั I I

1 Aeroflex USA Inc. X
2 บรษิทั เอพเีอส จาํกดั I I

1 Aerocel Construction Materials (Jiangsu) Co., Ltd. I I
2 ALP Aeroflex India Private Ltd. I

1 Aeroklas USA Inc. X IV
2 Aeroklas (Shanghai) Co., Ltd. X I I, IV I
3 Aeroklas Europe GmbH I
4 Aeroklas Malaysia Sdn. Bhd. I
5 TJM Products MEA DMCC X
6 Flexiglass Challenge Pty. Ltd. X

1 บรษิทั วทิรูปกรณ์ โฮลดิ]ง จาํกดั I I I I I I
2 บรษิทั อสีเทริน์ โพลเีทค จาํกดั I I,IV I I I
3 บรษิทั เอสโก ้เซอรว์สิ จาํกดั I I I I I
4 บรษิทั ไอ.พ.ีพ.ี (ไทยแลนด)์ จาํกดั X I I I I IV
5 บรษิทั ตะวนัออก ซนิเทค จาํกดั I I I I,IV I
6 บรษิทั ซนัก ิอสีเทริน์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั I I
7 บรษิทั ฮายาคาวา อสีเทริน์ รบัเบอร ์จาํกดั I I
8 บรษิทั ทาลสิเทค จาํกดั I
9 Faraero Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.S. I
10 บรษิทั เบสท ์อารค์เิทคเชอรอล ไลทต์ิ]ง จาํกดั I
11 กจิการร่วมคา้ อ ีเอม็ เอ I

บริษทัย่อยของบริษทั แอรโ์รคลาส จาํกดั

บริษทัร่วมของบริษทั อีสเทิรน์โพลีเมอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)

บริษทัที�เกี�ยวข้อง

บริษทั อีสเทิรน์โพลีเมอร ์กรุป๊ จาํกดั(มหาชน)

บริษทั

บริษทัย่อยของบริษทั อีสเทิรน์โพลีเมอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)

บริษทัย่อยของบริษทั แอรโ์รเฟลกซ ์จาํกดั

บริษทัร่วมของบริษทั แอรโ์รเฟลกซ ์จาํกดั



นายภวฒัน์ 

วิทูรปกรณ์

นายธีระวฒัน์ 

วิทูรปกรณ์

นายชาํนาญ

 วิทูรปกรณ์

นายเฉลียว 

วิทูรปกรณ์

นายเอกวฒัน์ 

วิทูรปกรณ์

นายวชัรา 

ตนัตริยานนท์

นายชยัวฒัน์ 

อศัวินทรางกรู

นายธนะชยั

 สนัติชยักลู

นายพนัธุ์ชยั

 วฒันชยั

นายธนาวฒัน์

 วิทูรปกรณ์

นางสาวรุง่ระวี

 วิทูรปกรณ์

นายจรินทร ์

วารินทราพร

นางสาวมะลิ

วรรณ กิตติ

วิริยะการ

นางสภุาวดี  

วิทูรปกรณ์
บริษทั อีสเทิรน์โพลีเมอร ์กรุป๊ จาํกดั(มหาชน)

12 บรษิทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย จาํกดั(มหาชน) X, II
13 บรษิทั กรุงไทยคารเ์รน้ท ์แอนด ์ลสี จาํกดั(มหาชน) II,V
14 บรษิทั ยซูติี] จาํกดั(มหาชน) II,VI
15 บรษิทั โบ๊ทเฮา้สห์วัหนิ จาํกดั I
16 บรษิทั พรอสเพค คอนซลัติ]ง จาํกดั I,IV
17 บรษิํท มาตราด จาํกดั I
18 บรษิทั รสีอรท์โฮลดิ]ง จาํกดั I
19 บรษิทั โรงพมิพต์ะวนัออก จาํกดั(มหาชน) II,V
20 บรษิทั หลกัทรพัย ์เมอรช์ั +น พารท์เนอร ์จาํกดั (มหาชน) II,V
21 บรษิทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เมอรช์ั +น พารท์เนอร ์จาํกดั II,V
22 บรษิทั อมาทารา อะ เดสทเินชั +น สปา จาํกดั I
23 บรษิทั อนัดามนั ลองบชี รสีอรท์ จาํกดั I
24 บรษิํท ซนิเทคคอนสตรคัชั +น จาํกดั (มหาชน) II,V
25 บรษิทั ทพีเีอน็ มเีดยี จาํกดั III
26 บรษิทั เอม็ พคิเจอรส์ เอน็เตอรเ์ทนเมน้ท ์จาํกดั(มหาชน) II, VI II,V
27 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั VI
28 ศนูยห์นังสอืแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั I
29 บรษิทั อนิเตอรเ์นชั +นแนล รเีสริช์ คอรป์อเรชั +น จาํกดั (มหาชน) II
30 บรษิทั สปรงินิวส ์คอรป์อเรชั +น จาํกดั I
31 บรษิทั นิวส ์เน็ตเวริค์ มลัตมิเีดยี จาํกดั I
32 บรษิทั สยามซนิดเิคท เทคโนโลย ีจาํกดั X, II
33 บรษิทั เอไอเอม็ รที แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั X
34 สภาวชิาชพีในพระบรมราชปูถมัภ์ I
35 Academic Committee of California University, USA (Thailand) I
36 บรษิทั การบนิไทย จาํกดั (มหาชน) II,III

37
สาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสรมิการประกอบ
ธุรกจิประกนัภยั (คปภ.) I

38 บรษิทั สาลี+ พริ]นทต์ิ]ง จาํกดั (มหาชน) IV
39 บรษิทั แอล ด ีซ ีเดนทลั จาํกดั (มหาชน) II,VI
40 บรษิทั เอกวด ีจาํกดั I X
41 Vitoorapakorn Holding Australia X I I I

หมายเหตุ :
X = ประธานกรรมการ/ I = กรรมการ/ II = กรรมการอสิระ/ III = กรรมการบรหิาร/ IV = ผูบ้รหิาร/ V = ประธานกรรมการตรวจสอบ/ VI = กรรมการตรวจสอบ



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) สิ)นสุดวนัที+ 31 มนีาคม 2561 

 
 

เอกสารแนบ 2  :  รายละเอียดกรรมการและผู้บริหารของบริษทัและบริษทัย่อย 

รายชื อ EPG 
บริษทัยอ่ยของ EPG บริษทัยอ่ย

ของ AFC 
บริษทัยอ่ยของ ARK 

AFC ARK EPP APT EIC AUS APS ARK-USA ARK-AU ARK-SH ARK-EU TJM Products ARK-MA Flexiglass 

นายวชัรา ตนัตรยิานนท์ B,ID               

นายภวฒัน์ วทิรูปกรณ์ B,M B B B B B,M B,M  B  B B,M    

นายธรีะวฒัน์ วทิรูปกรณ์ B,F B B B,M  B          

นายชาํนาญ วทิรูปกรณ์ B,F B,M B B B B,M  B,M   B     

นายเฉลยีว วทิรูปกรณ์ B,F B B B  B          

นายเอกวฒัน์ วทิรูปกรณ์ B,F B B,M B B B,M     B,M     

นายชยัวฒัน์ อศัวนิทรางกรู  B,ID               

นายธนะชยั สนัตชิยักลู B,ID               

นายพนัธุ์ชยั วฒันชยั B,ID               

นายธนาวฒัน์  วทิรูปกรณ์ F B,M  F B,M   B   B     

นายจรนิทร์ วารนิทราพร F               

นางสาวรุ่งระว ี วทิรูปกรณ์ F               

นางสาวเนาวรตัน์ วทิรูปกรณ์  F              

นางปิยณี  วทิรูปกรณ์  F              

นายอนันท ์ โรจนเมธนิทร ์  F              

นางนงคเ์ยาว ์ ศริวิงษ์  F              

นางสาวชมพนูุท  คงเสถยีร  F              

นางสุภาวด ี วทิรูปกรณ์   F      M B,M   B,M  B,M 

นายวริะ  ลาภจตุภร   F          F   

นางสาวมะลวิรรณ  กติตวิริยิะ
การ 

F  F             

Mr. Brian William Rogers   F          F   



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) สิ)นสุดวนัที+ 31 มนีาคม 2561 

 
 

รายชื อ EPG 
บริษทัยอ่ยของ EPG บริษทัยอ่ย

ของ AFC 
บริษทัยอ่ยของ ARK 

AFC ARK EPP APT EIC AUS APS ARK-USA ARK-AU ARK-SH ARK-EU TJM Products ARK-MA Flexiglass 

นางรตัตยิา   สุวรรณกจิกร   F             

นายรกัไทย  บุญม ี    F            

นางนศิานาถ  คงเสถยีร    F            

Mr. Yao  Huizhong     F      F     

นางสาวพชัรยีา  สุรยิะไชย      F          

นายรกัษ์พล สงิหส์ุวงศ ์       B         

Mr. Darrell  Thomas Cameron       F  F       

Mr. Darrell  Douglas Peil       F         

Mr. John Robert Ward       F         

Mr. George Pickard         B       

Mr. Rodney John Braszell          F      

นาย ครษิฐ ์กจิลาภอนันต์          F   F  F 

Mr. Sun Bo     B      B,F     

นางรวณีา  วทิรูปกรณ์           F     

นายพชัรพล  พวัพฒันขจร              M,F  

Ms. Huang  Xiuling     F      F     

Mr. Rick Long               F 

Mr. Darren Plper               F 

หมายเหตุ : B-กรรมการบรษิทั, ID-กรรมการอสิระ, M-กรรมการผูจ้ดัการ หรอืเทยีบเท่า และ F-ผูบ้รหิาร 4 รายแรกตามนยิามของสํานักงานก.ล.ต. 



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) สิ)นสุดวนัที+ 31 มนีาคม 2561 

 
 

เอกสารแนบ 3  :   รายละเอียดเกี�ยวกบัหวัหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน 

ในการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบรษิทั เพื+อใหเ้กดิความโปรง่ใส บรษิทัไดจ้ดัตั )งแผนกตรวจสอบภายใน ซึ+งมคีวาม
เป็นอสิระ มสีายการรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเขา้รว่มประชมุเพื+อรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบทกุไตรมาส 

ทั )งนี)การพจิารณาและอนุมตัแิต่งตั )ง ถอดถอน โยกยา้ยผูด้าํรงตาํแหน่งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบรษิทั จะตอ้งผา่น
การอนุมตัหิรอืไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยรายละเอยีดเกี+ยวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน มดีงันี) 

นางสาวเยาวภาภรณ์  ระน้อม  
ผูช้ว่ยผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
อาย ุ39 ปี 
สดัสว่นการถอืหลกัทรพัยใ์นบรษิทัฯ : ไมม่ ี

การศึกษา 

• ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ สาขาบญัช ีมหาวทิยาลยักรงุเทพ 

การอบรม/สมัมนาที�สาํคญั 

• Trade Finance ความรูเ้กี+ยวกบัการนําเขา้-ส่งออก : อบรมภายในบรษิทั (มนีาคม 2561) 
• Leadership Development Program : อบรมภายในบรษิทั (กนัยายน 2560 – มกราคม 2561) 
• การบรหิารความเสี+ยงขั )น Advance : สภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ ์(ธนัวาคม 2560) 
• การตรวจสอบการกาํกบัดแูลกจิการ : สภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ ์(ธนัวาคม 2560) 
• ประชมุวชิาการ “ศาสตราจารยส์งัเวยีน อนิทรวชิยั ดา้นตลาดการเงนิไทย” : มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์(พฤษภาคม 

2560) 
• การเตรยีมตวัผูส้อบบญัชแีละผูต้รวจสอบภายใน Working Paper for Better Corruption Prevention : สภาวชิาชพี

บญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ ์(พฤษภาคม 2560) 
• เกณฑแ์ละขั )นตอนการประเมนิความเสี+ยงดา้นการทจุรติและคอรร์ปัชั +นในองคก์ร : อบรมภายในบรษิทั (เมษายน 2560) 
• เปิดตวั CG Code ใหม ่“บรษิทัจดทะเบยีนไทยกา้วไกลไปกบัไทยแลนด ์4.0” : ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

(มนีาคม 2560) 
• โครงการ Smart Disclosure Program (SDP) ประจาํปี 2560 : ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (มกราคม 2560) 
• Enterprises Risk Management in Practice : สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย (ตุลาคม 2559) 
• ทจุรติในองคก์ร ภยัมดืที+ป้องกนัและควบคุมได ้: ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (สงิหาคม 2559) 
• Risk and Opportunity Indentification for ISO9001:2015 : อบรมภายในบรษิทั (กนัยายน 2559) 
• การบรหิารความรบัผดิชอบต่อสงัคมเพื+อการพฒันาอยา่งยั +งยนื (CSR for Corporate Sustainability) รุน่ที+ 4 กลุ่มสนิคา้

อุตสาหกรรม : ตลาดหลกัทรพัย์แหง่ประเทศไทย (มกราคม 2559) 
• Audit Committee Seminar Get Ready for the Year : สภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ ์(พฤศจกิายน 2558) 
• Company Secretary Program : สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (กนัยายน 2558) 



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) สิ)นสุดวนัที+ 31 มนีาคม 2561 

 
 

ประสบการณ์ทาํงาน 

• พ.ศ.2552 – ปัจจบุนั   ผูช้ว่ยผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน  บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 
• พ.ศ.2547 – พ.ศ. 2552  หวัหน้าแผนกตรวจสอบภายใน บรษิทั เซน็ทรลัรเีทลคอรป์อเรชั +น จาํกดั 

หน้าที�ความรบัผิดชอบ 

• ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบรษิทัและบรษิทัย่อย รวมถงึการตดิตามผลการปรบัปรงุแกไ้ขระบบ และ
ดาํเนินการตามหน้าที+ซึ+งไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบกาํหนดหรอืเหน็สมควร 

• เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
• เลขานุการคณะกรรมการบรหิารความเสี+ยง 

 



 

 

 

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจาํปี 2561 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการอสิระ จาํนวน 3 
ท่าน  ซึ+งเป็นผูท้ี+มคีุณสมบตัเิหมาะสมและมคีวามเป็นอสิระ ดงันี0 

1. นายชยัวฒัน์ อศัวนิทรางกรู    ดาํรงตําแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายธนะชยั สนัตชิยักลู  ดาํรงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ 
3. นายพนัธุช์ยั วฒันชยั   ดาํรงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ 

 โดยคุณชยัวฒัน์ อศัวนิทรางกรู และนายธนะชยั สนัตชิยักลู เป็นผูท้ี+มคีวามรูแ้ละประสบการณ์ทางดา้นบญัชแีละ
การเงนิ เพยีงพอที+จะทาํหน้าที+สอบทานความน่าเชื+อถอืของงบการเงนิของบรษิทั 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที�ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบ้รษิทัมกีารรายงานทางการเงนิอย่างถูกตอ้งและเพยีงพอ 
2. สอบทานใหบ้รษิทัมรีะบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit) ที+

เหมาะสมและมปีระสทิธผิล  และพจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเหน็ชอบ
ในการพจิารณาแต่งตั 0ง  โยกยา้ย  เลกิจา้งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงานอื+นใดที+รบัผดิชอบ
เกี+ยวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบ้รษิทัปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย ์  และ
กฎหมายที+เกี+ยวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

4. พจิารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตั 0งบุคคลซึ+งมคีวามเป็นอสิระเพื+อทาํหน้าที+เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั 0งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัช ี โดยไมม่ฝ่ีายจดัการเขา้ร่วมประชมุดว้ยอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั 0ง 

5. พจิารณารายการที+เกี+ยวโยงกนัหรอืรายการที+อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และ
ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ ทั 0งนี0 เพื+อใหม้ั +นใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทั 

6. จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบรษิทั  ซึ+งรายงานดงักล่าวตอ้งลง
นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างน้อย ดงัต่อไปนี0 
(ก) ความเหน็เกี+ยวกบัความถูกตอ้ง  ครบถว้น  เป็นที+เชื+อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทั 
(ข) ความเหน็เกี+ยวกบัความเพยีงพอของระบบควบคมุภายในของบรษิทั 
(ค) ความเหน็เกี+ยวกบัการปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ ขอ้กาํหนดของตลาด

หลกัทรพัย ์ หรอืกฎหมายที+เกี+ยวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 
(ง) ความเหน็เกี+ยวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี
(จ) ความเหน็เกี+ยวกบัรายการที+อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(ฉ) จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
(ช) ความเหน็หรอืขอ้สงัเกต โดยรวมที+คณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏบิตัหิน้าที+ตามกฎบตัร (Charter) 
(ซ) รายการอื+นที+เหน็ว่า ผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนทั +วไปควรทราบ  ภายใตข้อบเขตหน้าที+และความรบัผดิชอบที+ไดร้บั

มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 
7. ปฏบิตักิารอื+นใดตามที+คณะกรรมการของบรษิทัมอบหมายดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
 
 



 

 

 

การปฏิบติัหน้าที�ของคณะกรรมการตรวจสอบในปีที�ผา่นมา และความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ ใน
เรื�องต่างๆ สามารถสรปุได้ ดงันี.  

ในรอบปีบญัชขีองบรษิทั สิ0นสดุวนัที+ 31 มนีาคม 2561  คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏบิตัหิน้าที+ต่างๆ ดงัต่อไปนี0 
 

1. พิจารณาสอบทาน และตรวจสอบงบการเงินของบริษทัรายไตรมาส และสาํหรบัปีบญัชี สิ.นสดุวนัที� 31 
มีนาคม 2561 รวมทั .งรายงานความเหน็ของงบการเงินดงักล่าว ต่อคณะกรรมการบริษทั 

สาํหรบัรายงานการสอบทานงบการเงนิประจาํไตรมาส และรายงานการตรวจสอบงบการเงนิประจาํปีสาํหรบัปีบญัช ี
สิ0นสดุวนัที+ 31 มนีาคม 2561 ไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชแีลว้ โดยไดแ้สดงความเหน็แบบไม่มเีงื+อนไข  มี
ความถูกตอ้ง  ครบถว้น เชื+อถอืได ้ และไมม่ปีระเดน็ใดที+มขีอ้สงัเกตอย่างมนียัสาํคญั 
 

2. พิจารณาอนุมติัแผนการตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษทัและรบัทราบผลการตรวจสอบระบบการ
ควบคมุภายในของบริษทัย่อย รวมทั .งการติดตามผลการแก้ไขปรบัปรงุ   
 

โดยแผนกตรวจสอบภายในของบรษิทั ไดป้ฏบิตัหิน้าที+อย่างเหมาะสม มปีระสทิธภิาพ และมคีวามเป็นอสิระ  ซึ+งผล
การตรวจสอบภายในของบรษิทัและบรษิทัย่อย ไดม้รีะบบการควบคุมภายในที+เพยีงพอและเหมาะสมกบัสภาพ และ
ลกัษณะการประกอบธุรกจิของบรษิทั  และไดป้ฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ และขอ้กาํหนดของหน่วยงานกาํกบัดแูลที+
เกี+ยวขอ้งอย่างเหมาะสม รวมถงึระบบการควบคมุภายในเรื+องการทาํธุรกรรมกบัผูท้ี+เกี+ยวขอ้งอย่างเพยีงพอ 
 

3. พิจารณารายการระหว่างกนัของบริษทั บริษทัย่อยและบคุคลที�เกี�ยวข้องกนั   และรายงานความเหน็
เกี�ยวกบัรายการระหว่างกนัดงักล่าว ต่อคณะกรรมการบริษทั 

โดยการทาํรายการระหว่างกนัของบรษิทั และบรษิทัยอ่ย หรอืบคุคลที+อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ไดม้กีารเขา้
ทาํรายการอย่างสมเหตุสมผล เป็นไปเพื+อประโยชน์สงูสดุของบรษิทั เป็นไปตามนโยบายราคาของบรษิทัที+กาํหนดไว ้ 
ในราคาตลาดหรอืราคาที+สมเหตุสมผล และเป็นไปตามประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเรื+องการทาํ
รายการที+เกี+ยวโยงกนั 
 

4. พิจารณาการแต่งตั .งผู้สอบบญัชี และการกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษทัและบริษทัย่อย 

โดยผูส้อบบญัชขีองบรษิทั สาํหรบัปีบญัช ีสิ0นสดุวนัที+ 31 มนีาคม 2560 จากบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮา้สค์เูปอรส์ เอบเีอ
เอส จาํกดั โดยนายสดุวณิ ปัญญาวงศข์นัต ิผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที+ 3534 ไดป้ฏบิตัหิน้าที+อย่างเหมาะสม 
และในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ครั 0งที+ 3/2560 เมื+อวนัที+ 29 พฤษภาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได ้   
อนุมตัแิต่งตั 0งใหผู้ส้อบบญัชจีากบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮา้สค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัสาํหรบั
ปีบญัช ีสิ0นสดุวนัที+ 31 มนีาคม 2561 และไดผ้่านการอนุมตัจิากที+ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2560 เมื+อวนัที+ 27 
กรกฎาคม 2560  มรีายชื+อดงัต่อไปนี0 

 1) นายสดุวณิ   ปัญญาวงศข์นัต ิ  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที+ 3534 หรอื  

 2) นางอนุทยั    ภูมสิรุกุล           ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที+ 3873 หรอื 

 3) นายกฤษณ์    ชชัวาลวงศ ์       ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที+ 5016 

 โดยใหค้นใดคนหนึ+งเป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัฯ ในกรณีที+ผูส้อบ
บญัชรีบัอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏบิตัหิน้าที+ไดใ้หบ้รษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮา้สค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั 
จดัหาผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตอื+นของบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮา้สค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั ทาํหน้าที+แทน  และกาํหนด
ค่าตอบแทนค่าสอบบญัชปีระจาํปี และค่าสอบทานงบการเงนิทกุไตรมาส สิ0นสดุวนัที+ 31 มนีาคม 2561 เป็นเงนิ 
4,930,000 บาท 

 



 

 

 

5. รบัทราบการเข้าร่วมโครงการ “แนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตคอรร์ปัชั �น 
(Collective Action Coalition) ของบริษทัย่อย 
 

โดยบรษิทั แอรโ์รเฟลกซ ์จาํกดั และบรษิทั แอรโ์รคลาส จาํกดั ซึ+งเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั ไดร้บัการรบัรองเป็น
สมาชกิของแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทจุรติ เมื+อวนัที+ 10 พฤศจกิายน 2560 และวนัที+ 12 
กุมภาพนัธ ์2561 ตามลาํดบั โดยใบรบัรองมอีายุ 3 ปี นบัจากวนัที+ไดร้บัการรบัรอง 
 

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้ารว่มประชุมของกรรมการตรวจสอบ 

ในรอบปีบญัชขีองบรษิทั สิ0นสดุวนัที+ 31 มนีาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ ไดม้กีารประชมุทั 0งหมดจาํนวน 7 ครั 0ง ซึ+งการ
เขา้ร่วมประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปไดด้งันี0 

รายชื�อ ตาํแหน่ง 
จาํนวนครั .งที�เข้ารว่มประชุม/ 

จาํนวนครั .งที�ประชุม 
1. นายชยัวฒัน์  อศัวนิทรางกรู ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 7/7 
2. นายธนะชยั   สนัตชิยักลู กรรมการตรวจสอบ 7/7 
3. นายพนัธช์ยั  วฒันชยั กรรมการตรวจสอบ 6/7 

 
 
 
 
 
นายชยัวฒัน์   อศัวนิทรางกรู 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) สิ)นสุดวนัที+ 31 มนีาคม 2561 

 
 

เอกสารแนบ 4  :   รายละเอียดเกี�ยวกบัรายการประเมินราคาทรพัยสิ์น  

-ไมม่-ี 



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) สิ)นสุดวนัที+ 31 มนีาคม 2561 

 
 

เอกสารแนบ 5  :   อื�นๆ 

 

-ไมม่-ี 
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