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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) ตลอดมาและยงัคงมุ่งมั +นใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาเทคโนโลยอียา่งต่อเนื+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+มต้นจากการปลูกฝงัแนวคิดนวตักรรมให้กบัพนักงานทุกระดบัให้มี
ความคดิรเิริ+มสรา้งสรรค ์ชา่งสงัเกต และรูจ้กัวธิแีกป้ญัหา โดยสรา้งองคก์รใหเ้ป็นศนูยก์ารเรยีนรู ้สรา้งตน้แบบคนนวตักรรม 
และสนบัสนุนผลงานนวตักรรมของพนกังาน  
หลกัการพฒันานวตักรรมของกลุ่ม EPG ม ี2 แนวคดิหลกั ไดแ้ก่  
 1) เมื+อประสบปญัหาจะใชน้วตักรรมมาแกไ้ขปญัหาไดอ้ย่างไร  
 2) การพฒันาตอ่ยอดผลติภณัฑเ์ดมิใหด้ขี ึ)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 40 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 เชน่ กลุ่มอุตสาหกรรม ผูแ้ทนจาํหน่าย ผูค้า้ส่ง ผูค้า้ปลกี ผูซ้ื)อรายย่อย ชอ่งทางการจดัจาํหน่ายออนไลน์  
 4) พฒันาซอฟแวรบ์รหิารจดัการสนิคา้ และเลอืกใชร้ะบบโลจสิตกิสท์ี+เหมาะสม เพื+อตอบสนองความตอ้งการ
และสามารถครองใจผูบ้รโิภคได ้

กลุ่มบรษิทั EPG มุง่มั +นที+จะเพิ+มสดัส่วนรายไดจ้ากการขายในต่างประเทศทั )งทางตรงและทางออ้มเป็นรอ้ยละ 70 ในอนาคต 
 
3) การเติบโตอยา่งยั �งยนื 

นอกจากการใชน้วตักรรมสรา้งความสาํเรจ็ และการเป็นผู้เล่นระดบัโลก ที+ส่งผลใหก้ลุ่มบรษิทั EPG มสีนิคา้ใหม่ และตลาด
ใหมต่ลอดเวลาแลว้ กลุ่มบรษิทั EPG ไดใ้หค้วามสาํคญักบัการพฒันาระบบการทาํงาน ระบบฐานขอ้มลู และบุคคลากรใหม้ี
ความเหมาะสมกบัองค์กร พรอ้มสรา้งวฒันธรรมองค์กรที+ใชคุ้ณธรรมในการบรหิารงาน โดยปลูกฝงัแนวคดิคุณธรรมและ
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 

ความเป็นมาของกลุม่บริษทั 
 

เมื+อปี 2521 กลุ่มตระกลูวทิรูปกรณ์ไดก้่อตั )ง บรษิทั ตะวนัออกโปลเีมอรอ์ุตสาหกรรม จาํกดั ดว้ยทนุจดทะเบยีน 1 ลา้นบาท 
เพื+อประกอบธุรกจิฉนวนยางกนัความรอ้น/เยน็ ภายใตส้ตูรและเทคโนโลยกีารผลติซึ+งกลุ่มตระกลูวทิรูปกรณ์เป็นผูค้ดิคน้และ
ครอบครอง และไดข้ยายธุรกจิไปสู่ธุรกจิธุรกจิร่วมทุน/ ธุรกจิผลติและจาํหน่ายชิ)นส่วนอุปกรณ์และตกแต่งยานยนต/์ ธุรกจิ
บรรจภุณัฑพ์ลาสตกิ และธุรกจิวจิยัและพฒันา โดยเมื+อปี 2555 - 2556 ไดป้รบัโครงสรา้งกลุ่มบรษิทัเพื+อเขา้จดทะเบยีนใน
ตลาดหลกัทรพัย์แหง่ประเทศไทย โดยเปลี+ยนชื+อและแปรสภาพเป็นมหาชน จากบรษิทั ตะวนัออกโปลเีมอรอ์ุตสาหกรรม 
จาํกดั เป็นบรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) หรอื EPG ซึ+งดาํเนนิธุรกจิเป็นบรษิทัลงทุน (Holding Company) 
บรษิทัไดเ้พิ+มทนุจดทะเบยีนจาก  2,100 ลา้นบาท เป็น  2,800 ลา้นบาท มมีลูค่าตราไวหุ้น้ละ 1 บาท และเสนอขายหุน้สามญั
ใหแ้กป่ระชาชนทั +วไปเป็นครั )งแรกจาํนวน 700 ลา้นหุน้ เมื+อวนัที+ 24 ธนัวาคม 2557 
 
การเปลี�ยนแปลงและพฒันาการที�สาํคญัในรอบ 3 ปีที�ผา่นมา (เม.ย.59 – มี.ค.62) 
 

• 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 



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) สิ)นสุดวนัที+ 31 มนีาคม 2562 
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- 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 ผ่านการรบัรองมาตรการป้องกันการ
คอร์รปัชั +น จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจรติ (Private 
Sector Collective Action Coalition Against Corruption Council : CAC)  

- บรษิทั แอรโ์รเฟลกซ์ จาํกดั ไดร้บัมอบใบรบัรอง Carbon Footprint For Organize 2017 จากสถาบนั
สิ+งแวดลอ้มอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

- 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 

• ปี 61/62 (เม.ย.61 – มี.ค.62) 
รางวลั 

- บรษิัท แอร์โรเฟลกซ์ จํากดั ได้รบัรางวลั “ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น” ประจําปี 2561 (Prime 
Minister’s Export Award 2018) จากกระทรวงพาณิชย ์โดยเขา้รบัรางวลั “ผูป้ระกอบธุรกจิสง่ออกยอด
เยี+ยม” (Best Exporter) 
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- บรษิัท แอร์โรเฟลกซ์ จํากดั ได้รบัเกียรตบิตัรรบัรองการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกขององค์กร ประจําปี 
2561 จาก องคก์ารบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน) เพื+อแสดงใหเ้หน็ขอ้มลูปรมิาณก๊าซ
เรอืนกระจกที+ปล่อยจากการดําเนินงานขององค์กร อนัจะนําไปสูก่ารกําหนดแนวทางการบรหิาร จดัการ
เพื+อลดการปล่อยกา๊ซเรอืนกระจกไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

- บรษิทั แอรโ์รเฟลกซ์ จาํกดั ไดร้บัเกยีรตบิตัรรบัรองการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของผลติภณัฑ ์ประจาํปี 
2562 จาก องคก์ารบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน) เพื+อแสดงค่าการปล่อยก๊าซเรอืน
กระจกของผลติภณัฑฉ์นวนกนัความรอ้น/เยน็ Aeroflex ซึ+งเป็นการใหข้อ้มลูแก่ผูบ้รโิภคเกี+ยวกบัปรมิาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์และบริการ ใชป้ระกอบการตัดสินใจเลือกซื)อ และ เพิ+ม
ทางเลอืกใหก้บัผูบ้รโิภคในการมสีว่นรว่มในการบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก 

- บรษิทั แอร์โรเฟลกซ์ จํากดั ได้รบัโล่รบัรองโรงงานอุตสาหกรรมเชงินิเวศ (Eco Factory) จากสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื+อแสดงใหเ้หน็ว่าโรงงานมรีะบบบรหิารจดัการที+ด ีมคีวามปลอดภยั มี
การใชท้รพัยากรและพลงังานอย่างคุม้คุณค่า ก่อใหเ้กดิของเสยีน้อยที+สดุ และมคีวามเกื)อกลูกบัสงัคมและ
ผูม้สีว่นไดเ้สยีโดยรอบ 

- บรษิทั แอรโ์รคลาส จาํกดั ไดร้บัรางวลั Auto Alliance Thailand Top supplier Award 2018 จากบรษิทั 
ออโต ้อลัลายแอนซ์ ประเทศไทย (จาํกดั)  จากการเป็นผูผ้ลติที+ศกัยภาพสงูทางดา้น การบรหิารจดัการ
ตน้ทนุ การจดัสง่ และ การใหบ้รกิาร 

- บรษิทั อสีเทริน์ โพลแีพค จาํกดั ไดร้บัโล่รบัรอง CSR-DIW AWARD 2561 จากกระทรวงอุตสาหกรรม 
เพื+อแสดงใหเ้หน็ถงึความรบัผดิชอบของผูป้ระกอบการต่อสงัคม  

การดาํเนนิงาน 
- เมื+อวนัที+ 30 พฤศจกิายน 2561 บรษิทั แอรโ์รคลาส จาํกดั (“Aeroklas”) ซึ+งเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั ได้

เขา้ลงนามสญัญาร่วมทนุกบั Duys Engineering Group (Pty) Ltd. (“DEG”) ประเทศแอฟรกิาใต ้และ 
Mr. Brian William Rogers ผูบ้รหิารของบรษิทัย่อยของบรษิัท เพื+อ ร่วมกนัจดัตั )งบรษิทัใหม่ ชื+อ 
“Aeroklas Duys (Pty) Ltd.” ในประเทศแอฟรกิาใต ้

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

- แมว้่าบรษิทั อสีเทริ์นโพลเีมอร์ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) ถอืหุน้สามญัในบรษิทั ซูมริโิกะ อสิเทริ์น รบัเบอร์ (ประเทศไทย) จํากดั หรอื
SRK-ER (เดมิคอืบรษิทั โตไก อสิเทริ์น รบัเบอร์ (ประเทศไทย) จํากดั เปลี+ยนชื+อบรษิทัเมื+อ 1 มถุินายน 2561) จํานวนรอ้ยละ 30.0 
(ไม่นับรวมหุน้บุรมิสทิธ)ิ แต่มสีทิธใินการออกเสยีงและรบัส่วนแบ่งผลกําไรรอ้ยละ 20.0 เนื+องจากบรษิทั ซมูโิตโม รโิก จํากดั (SRK-ER) 
ถอืหุน้บุรมิสทิธ ิอกี 25,000 หุน้ ซึ+งหุน้บุรมิสทิธดิงักล่าวมสีทิธอิอกเสยีงและไดร้บัเงนิปนัผล 30 เท่าของหุน้สามญั อย่างไรกด็บีรษิทัมี
สทิธใินการร่วมบรหิารในบรษิทั ซูมริโิกะ อสิเทริ์น รบัเบอร์ (ประเทศไทย) จํากดั โดยบรษิทัมสีทิธใินการคดัคา้นและออกเสยีง (Veto) 
ในวาระที+สําคญัของ บรษิัท ซูมริิโกะ อสิเทริ์น รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากดั ตามขอ้บงัคบัของบรษิัท ซูมริิโกะ อสิเทริ์น รบัเบอร ์
(ประเทศไทย) จาํกดั ซึ+งกาํหนดใหท้กุวาระที+สาํคญัจาํเป็นตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีงจากที+ประชมุผูถ้อืหุน้อย่างน้อยรอ้ยละ 81.0 

 
บริษทั ตวัย่อ 

สดัส่วนการถือหุ้น1/ 
(ร้อยละ) 

ธรุกิจ 

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

ฉนวนยางกนัความรอ้น/เยน็ สารผสม 
Compound และผลติภณัฑ์กึ+งสาํเรจ็รปู เพื+อ
สง่จาํหน่ายในหลายประเทศทั +วโลก 

เงนิลงทุนของบรษิทั แอรโ์รเฟลกซ ์จํากดั ในบรษิทัยอ่ยและบรษิทัร่วม 
1.1 บรษิทั แอรโ์รเฟลกซ ์ยเูอสเอ จํากดั AUS 

 
100.0 ฐานการผลติฉนวนยางกนัความรอ้น/เยน็ใน

ประเทศสหรฐัอเมรกิา เพื+อจําหน่ายใหแ้ก่
ลูกคา้ในพื)นที+ในทวปีอเมรกิา 

1.2 บรษิทั เอพเีอส จํากดั APS 60.0 จาํหน่ายสนิคา้ซลียางและพลาสตกิสาํหรบั
อาคารและยานยนต ์

1.3 บรษิทั เอแอลพ ีแอรโ์รเฟลกซ์ 
อนิเดยี จาํกดั 

AAI 40.0 ฐานการผลติฉนวนยางกนัความรอ้น/เยน็ใน
ประเทศอนิเดยี เพื+อจําหน่ายใหแ้ก่ลูกคา้ใน
พื)นที+บรเิวณใกลเ้คยีง 
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บริษทั ตวัย่อ 

สดัส่วนการถือหุ้น1/ 
(ร้อยละ) 

ธรุกิจ 

1.4 
 
 

บรษิทั แอรโ์รเซล คอนสตรคัชั +น 
แมททเีรยีล (เจยีงซู) จาํกดั 

ACM 
 

40.0 
 

ฐานการผลติฉนวนยางกนัความรอ้น/เยน็ใน
ประเทศจนี เพื+อจาํหน่ายใหแ้กลู่กคา้ในพื)นที+
บรเิวณใกลเ้คยีง 

ธรุกิจผลิตและจาํหน่าย ชิ� นส่วนอปุกรณ์และตกแต่งรถยนต์ 
2. บรษิทั แอรโ์รคลาส จาํกดั Aeroklas 100.0 ฐานการผลติหลกัสาํหรบัพื)นปกูระบะ ฝาปิด

และหลงัคารถกระบะรวมถงึชิ)นสว่นรถยนต์
ต่างๆ ตลอดจนวสัดุก่อสรา้งจากพลาสตกิ 
เพื+อจําหน่ายไปยงัส่วนต่างๆ ของโลก 

เงนิลงทุนของบรษิทั แอรโ์รคลาส ในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม 
2.1 บรษิทั แอรโ์รคลาส ยเูอสเอ จาํกดั Aeroklas -

USA 
100.0 ศูนยก์ระจายสนิคา้ประเภท พื)นปกูระบะ                 

ฝาปิดและหลงัคารถกระบะรวมถงึชิ)นสว่น
ยานยนตต่์างๆ ในประเทศสหรฐัอเมรกิา 

2.2 บรษิทั แอรโ์รคลาส ออสเตรเลยี 
จาํกดั 

Aeroklas -
AU 

100.0 ศูนยก์ระจายสนิคา้ประเภท พื)นปกูระบะ        
ฝาปิดและหลงัคารถกระบะรวมถงึชิ)นสว่น
ยานยนตต่์างๆ ในประเทศออสเตรเลยี 

2.3 บรษิทั แอรโ์รคลาส เซี+ยงไฮ ้จํากดั Aeroklas -
SH 

100.0 ฐานการผลติยอ่ยและศูนยก์ระจายสนิคา้
ประเภท พื)นปกูระบะ ฝาปิดและหลงัคารถ
กระบะรวมถงึชิ)นสว่นยานยนตต์่างๆ ใน
ประเทศจนี 

2.4 
 
 

บรษิทั แอรโ์รคลาส ยุโรป จาํกดั 
 
 

Aeroklas -
EU 

74.9 ศูนยก์ระจายสนิคา้ประเภทพื)นปูกระบะ 
ฝาปิดและหลงัคารถกระบะรวมถงึชิ)นสว่นยาน
ยนตต์่าง  ๆในทวปียุโรป 

2.5 
 

บรษิทั แอรโ์รคลาส มาเลเซยีจาํกดั Aeroklas -
Malaysia 

70.0 ฐานการผลติยอ่ยและศูนยก์ระจายสนิคา้
ชิ)นสว่นยานยนตต่์างๆ ในประเทศมาเลเซยี 

2.6 Aeroklas Duys (Pty.) Limited Aeroklas-D 45.0 เพื+อประกอบกจิการผลติและจาํหน่ายสนิคา้
ประเภทอุปกรณ์ตกแตง่ยานยนตช์นิดโลหะ
และพลาสตกิใหก้บัลูกคา้ OEM และลูกคา้
รายย่อยทั +วไปในประเทศแอฟรกิาใต ้

เงนิลงทุนของ บรษิทั แอรโ์รคลาส ออสเตรเลยี จํากดั ในบรษิทัย่อย 
2.7 TJM Products Pty. Ltd.  

 
TJM 100.0 ผลติ ออกแบบและจาํหน่ายผลติภณัฑส์าํหรบั

ยานยนต ์4WD และ SUV ผา่นชอ่งทาง
รา้นคา้ภายใตแ้บรนด ์TJM และรา้นคา้ทั +วไป
ในประเทศออสเตรเลยีและสง่ออกต่างประเทศ 

2.8 Flexiglass Challenge Pty. Ltd. Flexiglass 100.0 จาํหน่ายผลติภณัฑต์กแตง่รถกระบะ ประเภท
ขบัเคลื+อน 2 ลอ้ และ 4 ลอ้ ผ่านสาขาของ
ตนเอง 5 แห่ง รวมทั )ง distributors และ 
dealers มากกว่า 100 แหง่ ในประเทศ
ออสเตรเลยี 
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สดัส่วนการถือหุ้น1/ 
(ร้อยละ) 

ธรุกิจ 

2.9 TJM Off-Road Products Inc. 
 

TJM-Off 
Road 

100.0 
 

จาํหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งสาํหรบัรถยนต์
ขบัเคลื+อนสี+ล้อและรถบรรทุกในสหรฐัอเมรกิา  

2.10 
 

TJM Product MEA DMCC TJM MEA 
DMCC 

100.0 จาํหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งสาํหรบัรถยนต์
ขบัเคลื+อนสี+ล้อและรถบรรทุกในประเทศสหรฐั
อาหรบัเอมเิรตส ์

ธรุกิจผลิตและจาํหน่ายบรรจภุณัฑ์พลาสติก 
3. บรษิทั อสีเทริน์ โพลแีพค จาํกดั EPP 100.0 ผลติและจาํหน่ายบรรจุภณัฑ์พลาสตกิชนิด

ขึ)นรปู และแผน่พลาสตกิที+ใชใ้นอุตสาหกรรม
ก่อสรา้งและยานยนต ์

ธรุกิจสนับสนุนอื *นๆ 
4. บรษิทั แอรโ์รเฟลกซ ์โพลเีมอร ์

เทคโนโลย ี(เซี+ยงไฮ)้ จาํกดั 
APT 100.0 ฐานการผลติและจําหน่ายฉนวนยางกนัความ

รอ้น/เยน็ในประเทศจนี รวมถงึศนูยจ์ดัหา
สนิคา้จากประเทศจนีเพื+อสนับสนุนส่วนธุรกจิ
ต่าง  ๆของกลุ่ม 

ธรุกิจเพื *อการวิจยัและพฒันา 
5. บรษิทั อพีจี ีอนิโนเวชนั เซน็เตอร ์

จาํกดั 
EIC 100.0 ตรวจสอบคุณภาพ วจิยัและพฒันาผลติภณัฑ ์

(R&D) 
ธรุกิจรว่มทุน 
6.1 บรษิทั ซูมริโิกะ อสิเทริน์ รบัเบอร ์

(ประเทศไทย) จาํกดั  
SRK-ER 30.02/ ผลติยางกนัสะเทอืน ฉนวนกนัเสยีงใน

เครื+องยนต ์และสายสง่นํ)ามนัในรถยนตแ์ละ
จกัรยานยนต ์

6.2 บรษิทั ซอีอน แอดวานซ ์ 
โพลมีกิซ ์จาํกดั 

ZAP 27.0 ผลติและจาํหน่ายสารผสมยางธรรมชาตแิละ
ยางสงัเคราะห ์

หมายเหตุ: 1/นบัรวมการถอืหุน้ทั )งทางตรงและทางออ้มของกลุ่มวทิรูปกรณ์ 
            2/ แมว้า่บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ถอืหุน้สามญัในบรษิทั ซูมริโิกะ อสิเทริ์น รบัเบอร์ (ประเทศไทย) จํากดั หรอื
SRK-ER (เดมิคอืบรษิทั โตไก อสิเทริน์ รบัเบอร์ (ประเทศไทย) จํากดั เปลี+ยนชื+อบรษิทัเมื+อ 1 มถุินายน 2561) จํานวนรอ้ยละ 30.0 (ไม่นับรวม
หุน้บุริมสทิธ)ิ แต่มสีทิธใินการออกเสยีงและรบัส่วนแบ่งผลกําไรรอ้ยละ 20.0 เนื+องจากบรษิทั ซมูโิตโม รโิก จํากดั (SRK-ER) ถอืหุน้บุรมิสทิธ ิอกี 
25,000 หุน้ ซึ+งหุน้บรุมิสทิธดิงักล่าวมสีทิธอิอกเสยีงและไดร้บัเงนิปนัผล 30 เท่าของหุน้สามญั อย่างไรกด็บีรษิทัมสีทิธใินการร่วมบรหิารในบรษิทั 
ซมูริโิกะ อสิเทริ์น รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จาํกดั โดยบรษิทัมสีทิธใินการคดัคา้นและออกเสยีง (Veto) ในวาระที+สาํคญัของ บรษิทั ซูมริโิกะ อสิเทริ์น 
รบัเบอร์ (ประเทศไทย) จํากดั ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ซมูริโิกะ อสิเทริ์น รบัเบอร์ (ประเทศไทย) จํากดั ซึ+งกําหนดใหทุ้กวาระที+สําคญัจําเป็นตอ้ง
ไดร้บัคะแนนเสยีงจากที+ประชมุผูถ้อืหุน้อย่างน้อยรอ้ยละ 81.0 

 
1.4 ความสมัพนัธก์บักลุ่มธรุกิจของผูถ้อืหุ้นใหญ่   

-ไมม่-ี 
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2. ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

โครงสรา้งรายได้ 

บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) (“บรษิทั” หรอื “EPG”) ดาํเนนิธุรกจิในลกัษณะการลงทุนในบรษิทัอื+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 ี61/62 (เม.ย.61 – ม.ีค.62) บรษิทัยอ่ยทั )ง 3 แหง่ มสีดัสว่นรายไดร้อ้ยละ 27.1 รอ้ยละ 49.9 และรอ้ยละ 23.0 
ตามลําดบั โครงสรา้งรายไดจ้ากการขายตามงบการเงนิของบรษิทัสาํหรบัปีบญัช ี60 – 62 (เม.ย.59 – ม.ีค.62) สามารถสรปุได ้
ดงันี) 

(หน่วย : ลา้นบาท) 

  
  

ปีบญัชี 59/60 ปีบญัชี 60/61 ปีบญัชี 61/62 
  (เม.ย.59 – มี.ค.60) (เม.ย.60 – มี.ค.61)  (เม.ย.61 – มี.ค.62) 
มลูค่า มลูค่า มลูค่า รอ้ยละ มลูค่า รอ้ยละ 

บรษิทั แอรโ์รเฟลกซ ์จาํกดั 2,641.7 28.5 2,834.9 29.5 2,867.9 27.1 
บรษิทั แอรโ์รคลาส จาํกดั 4,176.3 45.0 4,462.0 46.5 5,275.8 49.9 
บรษิทั อสีเทริน์ โพลแีพค จาํกดั 2,461.8 26.5 2,310.2 24.0 2,435.6 23.0 
รายได้จากการขาย 9,279.8 100.0 9,607.1 100 10,579.2 100 
 
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 และนําไปใชหุ้ม้ทอ่ส่งลมเยน็เพื+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 AEC Market / Icon Siam/ สนามบนิสุวรรณภูม ิ/ Ocean Park Vietnam / 

Google Office Philippines/ Swiss International Airport / Fukushima Nuclear Power Plant ประเทศญี+ปุน่  / 

Disneyland Shanghai / Dubai International Airport /Pfizer Pharmaceutical Puerto Rico/ Toyosu Fish Market Japan 
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/ 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 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 ไมเ่ป็นฝุน่ผงหรอืแตกหกังา่ย ชว่ยลดปญัหาเรื+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+อตอบรบัความตอ้งการในการตดิตั )ง
ฉนวนยางอย่างครบวงจร แอรโ์รเฟลกซจ์ดัจาํหน่ายผลติภณัฑป์ระเภทอื+น เชน่ ผลติภณัฑเ์ทป (Tape)/ ยางอดัแมพ่มิพ/์ 
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” “Flexiglass” และ “Bocar” 
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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 โดยแอรโ์รคลาส  
เป็นผูผ้ลติรายแรกของโลกที+ผลติและจดัจาํหน่ายหลงัคารถกระบะที+ผลติจาก ABS Alloy ชนดิพเิศษภายใตส้ตูรการผลติที+
บรษิทัพฒันาเอง มนํี)าหนักโดยรวมเบากว่าหลงัคาที+ทาํจากวสัดุประเภทอื+น และเป็นหลงัคาที+ใช ้ABS แบบ 2 ชั )นรายแรก
และรายเดยีวของโลก ขึ)นรปูเป็นชิ)นเดยีวไรร้อยต่อ สามารถป้องกนัอุณหภมูภิายนอกและรกัษาอุณหภูมภิายใน เพิ+มความ
ปลอดภยัในกรณีเกดิอุบตัเิหตุ เนื+องจากวสัดุ ABS Alloy จะไมแ่ตกเป็นปลายแหลมและสามารถนําไปรไีซเคลิได ้

 
ฝาครอบรถกระบะ (Deck Cover)  
เป็นอุปกรณ์สาํหรบัตดิตั )งหลงัรถกระบะ โดยไมต่อ้งเจาะตวัถงัรถสามารถปิดลอ็คได ้ซึ+งสามารถป้องกนัวสัดสุิ+งของที+อยู่
หลงัรถกระบะไมใ่หต้กหล่น หรอืถกูขโมย ป้องกนัฝุน่ละอองและฝน รวมทั )งเพิ+มความสวยงามใหก้บัรถกระบะ ฝาครอบ
รถกระบะของแอรโ์รคลาส ผลติจาก Polycarbonate ABS (PC-ABS) ซึ+งมคีวามเหนียวและแขง็ นํ)าหนกัเบา กว่าวสัดอุื+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  ปจัจบุนั TJM มชีอ่งทางการจดัจาํหน่าย
รา้นคา้ภายใตแ้บรนด ์ TJM กวา่ 63 แห่ง (สาขาของตนเอง 3 แห่ง) และรา้นคา้ปลกีประมาณ 30 แหง่ ทั +วประเทศ
ออสเตรเลยี และมสีาขาที+ สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์และสหรฐัอเมรกิา สนิคา้ประเภท 4WD  

TJM เป็นผูเ้ชี+ยวชาญและบุกเบกิผลติภณัฑส์าํหรบัรถกระบะ 4WD และรถ SUV ในประเทศออสเตรเลยี ผลติภณัฑข์อง 
TJM ไดร้บัความไวว้างใจ ในเรื+องนวตักรรมการออกแบบจนถงึการควบคุมคุณภาพการผลติของสนิคา้ทาํใหเ้ป็นที+
ไวว้างใจและยอมรบัในตลาด ผลติภณัฑ ์TJM ไดแ้ก่ กนัชน / โช๊คอพั / Winch (Recovery) และอุปกรณ์ที+ใชส้าํหรบัการ
ท่องเที+ยวเดนิปา่ เต๊นท ์หลงัคาผา้ใบ เป็นตน้ 
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ผลิตภณัฑ์ภายใต้แบรนด ์Flexiglass 

Flexiglass Challenge Pty. Ltd. จดทะเบยีนจดัตั )งข ึ)นในประเทศออสเตรเลยี เมื+อปีค.ศ.1949 เป็นผูผ้ลติและประกอบ
กจิการรา้นจาํหน่ายสนิคา้ตกแต่งรถกระบะ ประเภทขบัเคลื+อน 2 ลอ้ (2WD) และ 4 ลอ้ (4 WD) ในประเทศออสเตรเลยี 
สนิค้าที+มชีื+อเสยีง ได้แก่ หลงัคารถกระบะ (Canopy) และ Trays เป็นตน้ ปจัจบุนั Flexiglass มตีวัแทนจาํหน่ายและ 
ชอ่งทางจาํหน่าย มากกว่า 100 แห่ง อกีทั )งมสีาขาตนเองรวม 5 แห่ง 

 
 

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

 
  
ผลิตภณัฑแ์ผน่พลาสติก (Plastic Sheet) 

อสีเทริน์ โพลแีพค ผลติและจาํหน่ายผลติภณัฑแ์ผ่นพลาสตกิใหแ้ก่ ลกูคา้โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ที+จะนําแผ่นพลาสตกิ
นั )นไปผ่านกระบวนการผลติอกีขั )นตอนหนึ+งเพื+อผลติเป็นสนิคา้ อาท ิชิ)นสว่นตกแตง่รถยนต ์แผ่นรองขวดและกระป๋อง ป้าย
โฆษณา และลอนหลงัคารปูแบบต่างๆ 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  
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- สนบัสนุนบรษิทัแอรโ์รเฟลกซ์ จาํกดั (AFC) โดยการนําเขา้ จดัจาํหน่ายฉนวนยางกนัความรอ้น/เยน็ และ  
  กลุ่มอุปกรณ์เสรมิฉนวนตา่งๆ 
- สนบัสนุน TJM ในการจดัหาสนิคา้ จดัเกบ็สนิคา้ และจดัสง่สนิคา้ 
- นอกจากนี) ยงัทาํหน้าที+จดัซื)อเครื+องจกัร เคมภีณัฑ ์ใหก้บับรษิทัในกลุ่มและนอกกลุ่มในบทบาทของ International  

Trading 
 

“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 ปจัจุบนัใหบ้รกิารทดสอบแก่
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 ซมิูริโกะ อิสเทิรน์ รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

สาํหรบัธุรกจิผลติยางกนัสะเทอืนและสายส่งนํ)ามนัในรถยนต์และจกัรยานยนต ์ บรษิทัมรีายได้จากการร่วมลงทุนระหว่าง
บรษิทักบับรษิัท ซูมโิตโม รโิก จํากดั จากประเทศญี+ปุน่ ซึ+งเป็นผูผ้ลติยางกนัสะเทอืนสําหรบัรถยนต์รายใหญ่สุดแห่งหนึ+ง
ของโลก รวมถึงสนิคา้ประเภทชิ)นส่วนยางหุม้เครื+องยนต์เพื+อกนัเสยีงและท่อส่งนํ)ามนัสาํหรบัรถยนต์และรถจกัรยานยนต ์ 
จดัจาํหน่ายใหแ้ก่ผูผ้ลติรถยนต์รายใหญ่ของโลกทกุรายที+มฐีานการผลติในประเทศไทยและส่งออกไปยงัประเทศญี+ปุน่และ
ทั +วโลก เมื+อวนัที+ 1 มถิุนายน 2561 บรษิทัไดเ้ปลี+ยนชื+อจากบรษิทั โตไก อสิเทริน์ รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จาํกดั เป็น บรษิทั 
ซูมริโิกะ อสิเทริน์ รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จาํกดั หรอื SRK-ER บรษิทัถอืหุน้สามญัใน บรษิทั ซูมริโิกะ อสิเทริน์ รบัเบอร ์
(ประเทศไทย) จาํกดั จาํนวนรอ้ยละ 30.0 (ไมน่บัรวมหุน้บุรมิสทิธ)ิ แต่มสีทิธใินการออกเสยีงและรบัส่วนแบ่งผลกําไรรอ้ยละ 
20.0 เนื+องจาก บรษิทั ซมูโิตโม รโิก จาํกดั (SRK) จาํกดัถอืหุน้บุรมิสทิธ ิอกี 25,000 หุน้ ซึ+งหุน้บุรมิสทิธดิงักล่าวมสีทิธอิอก
เสยีงและไดร้บัเงนิปนัผล 30 เทา่ของหุน้สามญั  แต่ทั )งนี)บรษิทัมสีทิธใินการคดัคา้นและออกเสยีง (Veto) ในวาระที+สาํคญัของ
บรษิัท ซูมริโิกะ อสิเทริ์น รบัเบอร์ (ประเทศไทย) จํากดัตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ซูมริโิกะ อสิเทริ์น รบัเบอร์ (ประเทศไทย) 
จาํกดัซึ+งกาํหนดใหทุ้กวาระที+สาํคญัจาํเป็นตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีงจากที+ประชมุผูถ้อืหุน้อย่างน้อยรอ้ยละ 81.0 
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การลงทนุในบริษทั ซีออน แอดวานซ ์โพลีมิกซ ์จาํกดั  

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

บรษิทัถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 27.0 ของบรษิทั ซอีอน แอดวานซ์ โพลมีกิซ์ จํากดั ผลติภณัฑ์ของซีออน แอดวานซ์ โพลี
มกิซ์สว่นมากจดัจาํหน่ายใหแ้ก่กลุ่มลกูคา้ประเภทผูป้ระกอบการยานยนต์ (Original Equipment Manufacturer “OEM”) ซึ+ง
มกีารจดัจาํหน่ายผลติภณัฑใ์หแ้ก่กลุ่มลกูคา้ประเภทดงักลา่ว ทั )งในประเทศและต่างประเทศ  
 
สิทธิและประโยชน์จากการได้รบัการส่งเสริมการลงทนุ 
โปรดพจิารณาในสว่นของทรพัยส์นิที+ใชใ้นการประกอบธุรกจิ 
 
2.2 การตลาดและการแขง่ขนั 
 
“แอรโ์รเฟลกซ”์  
• ลกัษณะช่องทางการจดัจาํหน่าย แบง่ไดด้งันี)   

1) ลกูคา้ในประเทศ 
1) ลกูคา้ประเภทคา้สง่ 
 แอร์โรเฟลกซ์จาํหน่ายผลติภณัฑ์ส่วนใหญ่ใหแ้ก่ลูกค้าประเภทค้าส่ง โดยจําหน่ายผ่านตวัแทนจําหน่ายในแต่ละ

พื)นที+เพื+อจาํหน่ายต่อใหลู้กคา้รายย่อยในพื)นที+นั )นๆ ตวัแทนจําหน่ายส่วนใหญ่เป็นรา้นจาํหน่ายอุปกรณ์เครื+องทาํความเยน็ ซึ+ง
ลกูคา้ประเภทดงักล่าวมกีารสั +งซื)ออย่างสมํ+าเสมอ ปจัจบุนัแอรโ์รเฟลกซม์ลีกูคา้ประเภทนี)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 ไทยชนิ
เรยีว จาํกดั/  เป็นตน้ ซึ+งลกูคา้ประเภทดงักล่าวมลีกัษณะการสั +งซื)อที+มากในแต่ละครั )ง แต่ไม่สมํ+าเสมอเท่ากบัลูกคา้ประเภท
คา้สง่ 

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

มากกว่าหนึ+งราย อย่างไรกด็แีอร์โรเฟลกซ์ไม่อนุญาตใหต้วัแทนจาํหน่ายแต่ละรายจําหน่ายแข่งขนักนัซึ+งจะสง่ผลใหร้าคา
จาํหน่ายผลติภณัฑข์องแอรโ์รเฟลกซ์มคีวามผนัผวน โดยปจัจุบนัแอรโ์รเฟลกซ์มตีวัแทนจาํหน่ายกว่า 100 ราย ครอบคลุม
เกอืบ 100 ประเทศทั +วโลก สาํหรบัตวัแทนจาํหน่ายลกัษณะดงักล่าวแอรโ์รเฟลกซ์จะใหก้ารสนบัสนุนทั )งทางดา้นเทคนิคและ
รว่มออกงานแสดงสนิคา้เพื+อกระตุน้ยอดขายในพื)นที+ดงักล่าว รวมถงึชว่ยเหลอืในการประมลูงานขนาดใหญ่โดยการใหก้าร
สนบัสนุนดา้นเทคนคิ และอาจใหส้ว่นลดเพิ+มเตมิ 
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อย่างไรก็ดี เพื+อใหส้ามารถตอบสนองความต้องการของผู้บรโิภคได้เพิ+มมากขึ)น แอร์โรเฟลกซ์อาจพจิารณาทํา
ขอ้ตกลงทางธุรกจิใหต้วัแทนจาํหน่ายดงักล่าวปรบัเปลี+ยนเป็นผูซ้ื)อ Licensing ของบรษิทัซึ+งเคยดาํเนินการแลว้สาํหรบัฐาน
การผลติในประเทศรสัเซยี  

ตารางแสดงสดัสว่นรายไดแ้บง่ตามชอ่งทางจดัจาํหน่าย                                  หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ 
ปีบญัชี 59/60(เม.ย.59 – มี.ค.60) ปีบญัชี 60/61(เม.ย.60 – มี.ค.61) ปีบญัชี 61/62(เม.ย.61 – มี.ค.62) 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

ลูกคา้ในประเทศ 28.3 28.4 31.1 
ลูกคา้ตา่งประเทศ 71.7 71.6 68.9 
รวม 100.0 100.0 100.0 
บรษิทัเป็นผูผ้ลติยางสงัเคราะหป์ระเภท EPDM รายเดยีวที+แขง่ขนัไดใ้นระดบัโลกมสี่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอนัดบัสาม
ของโลกที+ประมาณรอ้ยละ 11 โดยมสีว่นแบง่ทางการตลาดในตลาดสาํคญัต่างๆ ดงัต่อไปนี) 
 
ตารางแสดงสว่นแบง่ทางการตลาดฉนวนยางของแอรโ์รเฟลกซใ์นแต่ละตลาดปี 2562 

ตลาด ส่วนแบง่ทางการตลาดฉนวนยาง (รอ้ยละ) 

โลก 
 

 
 

ไทย       

 
 

สหรฐัอเมรกิา  

 
 

ตลาดหลกัในทวปีเอเชยี 
เช่น ญี+ปุน่ฟิลปิปินส ์

เวยีดนาม และอนิโดนีเซยี 
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ตลาด ส่วนแบง่ทางการตลาดฉนวนยาง (รอ้ยละ) 

อื+นๆ เชน่ สวสิเซอรแ์ลนด ์
และรสัเซยี  

 
ที+มา: หน่วยงานวจิยัตลาดของบรษิทั 
 

• ภาวะอตุสาหกรรมและการแขง่ขนั 

อตุสาหกรรมก่อสรา้ง  

อุตสาหกรรมก่อสรา้งเป็นอุตสาหกรรมที+เป็นแรงขบัเคลื+อนที+สาํคญัต่ออุตสาหกรรมฉนวนยางกนัความรอ้น/เยน็ สาํหรบัที+อยู่
อาศยัและอุตสาหกรรมเบาและบรกิาร โดยในสถานที+หรอืสถานประกอบการ รวมถงึบา้นเรอืนจาํเป็นตอ้งมฉีนวนกนัความ
รอ้น/เยน็ เพื+อใชใ้นการหุม้ท่อทาํความเยน็ ท่อสง่นํ)ารอ้น ทอ่ไอนํ)า  

ปจัจุบนัอุตสาหกรรมฉนวนกนัความรอ้น/เย็นประเภท “Elastomeric Thermal Insulation” มผีูป้ระกอบธุรกจิรายสําคญั
ทั )งหมด 3 รายไดแ้ก่ 1) Armacell  2) K-Flex และ 3) แอรโ์รเฟลกซ์ (Aeroflex) โดยแอรโ์รเฟลกซ์ จดัเป็นผูผ้ลติฉนวนยาง
ประเภท  EPDM รายใหญ่รายเดยีวในโลกที+สามารถผลติและจาํหน่ายผลติภณัฑป์ระเภทนี)ที+สามารถแขง่ขนัในตลาดโลกได ้ 
อย่างไรก็ดี ส่วนแบ่งการตลาดของแอร์โรเฟลกซ์ในตลาดโลกยงัมสีดัส่วนที+ค่อนขา้งตํ+า ประมาณรอ้ยละ 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 จะช่วยลดทอนปญัหาดงักล่าวลงได ้
แต่การขยายตลาดของผลติภณัฑย์งัคงตอ้งอาศยัทั )งการตลาดและการขยายฐานการผลติเป็นตวัขบัเคลื+อนหลกัในการเพิ+ม
สว่นแบ่งการตลาดโลก ซึ+งปจัจบุนั 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  
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ในการจาํหน่ายผลติภณัฑล์กัษณะดงักล่าว แอรโ์รคลาส จะรบัจา้งผลติสนิคา้โดยรว่มออกแบบใหก้บับรษิทัรถยนตช์ั )นนําตาม
รุน่ของรถยนต ์โดยสว่นมาก แต่ละรุน่จะมรีะยะเวลา 5 - 8 ปี ทาํใหแ้อรโ์รคลาสมรีายไดท้ี+ค่อนขา้งแน่นอน โดยแอรโ์รคลาส
มคีวามเสี+ยงตํ+าที+บรษิัทรถยนต์รายใหญ่จะเพกิถอนการสั +งซื)อ เนื+องจากแอร์โรคลาสเป็นเจา้ของดไีซน์ร่วมภายใตส้ทิธบิตัร
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 ้ 

  - จาํหน่ายใหต้วัแทนจาํหน่ายและศนูยข์ายรถยนต์โดยตรงภายใตแ้บรนด ์“Aeroklas” ซึ+งถอืว่าเป็นการดําเนินงาน
ในรปูแบบ REM โดยในการสั +งซื)อแต่ละครั )งของโชวร์มูขายรถยนต์  หรอื รา้นตดิตั )งอุปกรณ์ชิ)นสว่นและตกแต่ง จะมลีกัษณะ
การสั +งซื)อเป็นครั )งๆไป ไม่มกีารทําสญัญาระยะยาว ปจัจุบนัแอร์โรคลาสมกีารจดัจําหน่ายใหแ้ก่ 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) ลกูคา้ต่างประเทศ  
 - จดัจาํหน่ายผา่นการส่งออก บรษิทัย่อยในต่างประเทศ หรอืตวัแทนจาํหน่ายในต่างประเทศ 
 
ตารางแสดงสดัสว่นรายไดแ้บง่ตามประเภทลกูคา้และชอ่งทางจดัจาํหน่าย                                            

หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ 

ปีบญัชี 59/60 
(เม.ย.59 – มี.ค.60) 

ปีบญัชี 60/61 
(เม.ย.60 – มี.ค.61) 

ปีบญัชี 61/62 
(เม.ย.61 – มี.ค.62) 

รอ้ยละ รอ้ยละ รอ้ยละ 

ในประเทศ    

ลกูคา้ ODMและ OEM 20.1 21.5 22.9 

ลกูคา้ REM  8.3 4.9 4.9 

สง่ออกและในต่างประเทศ    

ลกูคา้ส่งออกและลกูคา้ในตา่งประเทศ 71.6 73.6 72.2 

รวม 100.0 100.0 100.0 
ที+มา : หน่วยงานวจิยัตลาดของบรษิทั 
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• ภาวะอตุสาหกรรมและการแขง่ขนั 

อุตสาหกรรมรถยนตจ์ดัเป็นอุตสาหกรรมที+สาํคญัของโลก ปจัจบุนัมมีลูค่าประมาณ 2.75 ลา้นลา้นเหรยีญสหรฐั หรอื คดิเป็น
รอ้ยละ 3 - 4 ของอตัรามวลรวมของโลก (World GDP) เนื+องจากรถยนตจ์ดัเป็นพาหนะที+นิยมในการเดนิทาง รวมถงึมี
อุตสาหกรรมที+เกี+ยวขอ้งทั )งทางตรงและทางออ้ม ไดแ้ก่ อุปกรณ์ชิ)นส่วนและตกแต่งยานยนต ์อุตสาหกรรมตวัแทนจาํหน่าย
รถยนต ์เป็นตน้ 

ในปี 2561 บรษิทัไดร้วบรวมขอ้มลูรายงานยอดขายรถยนต์ในกลุ่มประเทศสาํคญัสรปุได ้ดงันี) 

• ประเทศไทย; ยอดขารถยนต์ยในประเทศเพิ+มขึ)นรอ้ยละ 19.2 และ commercial vehicle เพิ+มขึ)นรอ้ยละ 22.2 เมื+อ
เทยีบกบัปีที+ผา่นมา (ที+มา: สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย)  

• พื)นที+ในกลุ่มยโูรโซน; ยอดขายรถยนตโ์ดยสารเพิ+มขึ)นรอ้ยละ 0.1 และ commercial vehicle รอ้ยละ 3.2 เมื+อเทยีบ
กบัปีที+ผ่านมา (ที+มา: European Automobile Manufacturer Association) 

• ประเทศออสเตรเลยี; ยอดขายรถยนตใ์นประเทศลดลงรอ้ยละ 3 แต่ยอดขายรถยนต์ SUV เพิ+มขึ)นรอ้ยละ 6.4 และ 
commercial vehicle รอ้ยละ 0.6 เมื+อเทยีบกบัปีที+ผ่านมา(ที+มา Federal Chamber of Automotive Industries 
(FCAI)) 

การเตบิโตของยอดขายรถยนตป์ระเภท SUV และรถกระบะเอนกประสงคม์กีารเตบิโตอย่างต่อเนื+องในชว่งปีที+ผา่นมา 

แนวโน้มการใช้พลาสติกในรถยนต ์

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

การใหค้วามสาํคญัของผูบ้รโิภคต่อการประหยดัพลงังาน 

จากแนวโน้มของตน้ทุนพลงังานที+เพิ+มสงูข ึ)นอย่างต่อเนื+องในช่วง 20 ปีที+ผ่านมา ทาํใหผู้บ้รโิภคส่วนใหญ่มุง่เน้นใหค้วามสาํคญั
กบัการประหยดัพลงังานมากขึ)น โดยปรมิาณการบรโิภคพลงังานของรถยนต์และค่าใชจ่้ายเกี+ยวกบัพลงังานเป็นหนึ+งใน
ปจัจยัสาํคญัที+ผูบ้รโิภคมกัจะนํามาใชป้ระกอบการตดัสนิใจในการเลอืกซื)อรถยนต ์ดงัจะเหน็ไดจ้ากแนวโน้มของรถยนต์ใน
ปจัจบุนัที+มขีนาดเลก็ลง รถยนตข์นาดเลก็มคีวามนิยมและยอดขายที+เพิ+มสูงขึ)น การใชพ้ลงังานทางเลอืกอื+นๆ ที+มตีน้ทนุถูก
กว่าเพื+อทดแทนนํ)ามนั และการพฒันาของเทคโนโลยไีฮบรดิ (Hybrid) ซึ+งใชพ้ลงังานไฟฟ้าและนํ)ามนั 

จากแนวโน้มดงักล่าวขา้งต้น ทาํใหค้าดการณ์ว่าผูผ้ลติรถยนต์มคีวามจาํเป็นที+จะตอ้งตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภค
โดยการพฒันารถยนตใ์หม้นํี)าหนกัเบามากขึ)นเพื+อลดปรมิาณการบรโิภคพลงังาน ซึ+งกระบวนการที+จะทาํใหแ้นวทางดงักล่าว
ประสบความสาํเรจ็กค็อื ความพยายามในการพฒันานวตักรรมเพื+อลดนํ)าหนักของรถยนต์โดยการเพิ+มสดัส่วนของชิ)นส่วน
พลาสตกิในรถยนต ์
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“อีสเทิรน์ โพลีแพค” 

• ลกัษณะช่องทางการจดัจาํหน่าย  แบง่ไดด้งันี)   

1) ลูกคา้ส่งในประเทศ 

 - การคา้สง่ อสีเทริน์ โพลแีพค จาํหน่ายใหก้บัผูจ้ดัจาํหน่าย ยี+ป ั �ว หรอื ซาป ั �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
ใหแ้กผู่ผ้ลติกลุ่มอตุสาหกรรมก่อสรา้ง  ผูผ้ลติชิ)นสว่นตกแต่งยานยนต ์เป็นตน้  

3) กลุ่มลูกคา้สง่ออกต่างประเทศ 

อสีเทริน์ โพลแีพค สง่ผลติภณัฑข์องบรษิทัไปขายยงัต่างประเทศดว้ยวธิกีารขายผา่นตวัแทนจาํหน่าย  และวธิกีารตดิต่อกบั
ลกูคา้อุตสาหกรรมต่างๆ โดยตรงขึ)นอยู่กบัความเหมาะสมในการทาํตลาดของแต่ละประเทศ 
 
ผลติภณัฑแ์ผ่นพลาสตกิ 

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

ตารางแสดงสดัสว่นรายไดแ้บง่ตามประเภทลกูคา้และชอ่งทางจดัจาํหน่าย                                       
 หน่วย : รอ้ยละ 

 
ปีบญัชี 59/60 ปีบญัชี 60/61 ปีบญัชี 61/62 

(เม.ย. 59– มี.ค. 60) (เม.ย. 60– มี.ค. 61) (เม.ย. 61– มี.ค. 62) 
รอ้ยละ รอ้ยละ รอ้ยละ 

ภายในประเทศ    
กลุ่มคา้สง่ 62.5 54.7 53.6 
กลุ่มอุตสาหกรรมในประเทศ 29.2 37.1 37.8 
ต่างประเทศ    
กลุ่มส่งออกต่างประเทศ 8.3 8.2 8.6 
รวม 100.0 100.0 100.0 
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• ภาวะอตุสาหกรรมและการแขง่ขนั 

อตุสาหกรรมบรรจภุณัฑ ์ 

ปจัจบุนัความตอ้งการบรโิภคบรรจภุณัฑป์ระเภทต่างๆ 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 

ปจัจุบนัแอร์โรเฟลกซ์มฐีานการผลิตทั )งหมด 5 ฐานการผลติ ซึ+งกระจายตั )งอยู่ตามแต่ละประเทศต่างๆ ทั +วโลก ซึ+งได้แก ่
ประเทศไทย ประเทศสหรฐัอเมรกิา ประเทศอนิเดยี และในประเทศจนีอกีจาํนวน 2* แหง่ นอกจากนี)ยงัมกีารดําเนินธุรกจิใน
ลกัษณะ Licensing อกีจาํนวน 1 แห่ง ในประเทศรสัเซยี ทาํใหแ้อรโ์รเฟลกซ์ สามารถผลติจดัส่งสนิคา้ใหส้ามารถตอบสนอง
ความตอ้งการของผูบ้รโิภคไดอ้ย่างครบถว้นและทั +วถงึ 
* ฐานการผลติของแอรโ์รเฟลกซ ์ในประเทศจนี 2  แหง่ คอื บรษิทั แอร์โรเฟลกซ ์โพลเีมอร์ เทคโนโลย ี(เซี 'ยงไฮ)้ จํากดั (APT) ซึ 'งเป็นบรษิทัย่อย
ของ EPG 1 แหง่ และ บรษิทั แอรโ์รเซล คอนสตรคัชั 'น แมททเีรยีล (เจยีงซ)ู จาํกดั (ACM) ซึ 'งเป็นบรษิทัร่วมทุนของ 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 - � � 
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ฐานการผลติบรษิทัรว่ม 
ข้อมูลทั �วไป ฉนวนยางประเภท NBR ที�ผลิตได้ 

บริษทั สดัส่วนการ
ถือหุ้น 

ประเภท 
ฐานการผลิต 

ประเทศ สารผสม ผลิตภณัฑ์กึ�ง
สาํเรจ็รปู 

ผลิตภณัฑ์
สาํเรจ็รปู 

บริษัท เอแอลพี แอร์โรเฟลกซ์ 
อนิเดยี จาํกดั 

40.0 ฐานการผลติ 
บ.รว่ม 

อนิเดยี � - � 

บรษิทั แอรโ์รเซล คอนสตรคัชั +น 
แมททเีรยีล  
(เจยีงซู) จาํกดั 

40.0 ฐานการผลติ 
บ.รว่ม 

จนี � - � 

 
ฐานการผลติ Licensing  

นอกจากนี) บรษิทัมกีารให ้Licensing กบับรษิทัคู่คา้ในยุโรป 1 ราย ในประเทศรสัเซยี ซึ+งฐานการผลติในประเทศไทยไดส้่ง
ผลติภณัฑก์ึ+งสาํเรจ็รปูเพื+อให ้Licensing นําไปผลติผลติภณัฑส์าํเรจ็รปู  
 
ประสทิธภิาพการผลติปีบญัช ี61/62 (เม.ย.61– ม.ีค.62) 
ประเภทฉนวนยาง กาํลงัการผลิต อตัราการใช้กาํลงัการผลิต (รอ้ยละ) 

กลุ่ม EPDM 24,000 ตนั/ปี 65 
กลุ่ม NBR 20,000 ตนั/ปี* 85 

*NBR มกีารขยายการผลติจาก บรษิทัรว่มทนุในประเทศจนีและอนิเดยี 
 
• 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 โดยแอรโ์รเฟลกซ์ มนีโยบายที+จะไมจ่ดัซื)อจากผูข้ายรายใดรายหนึ+งเกนิกว่ารอ้ยละ 30 ของตน้ทนุสาร
ผสมของแอรโ์รเฟลกซ์ โดยส่วนใหญ่พจิารณาจดัซื)อวตัถุดบิจากผูจ้าํหน่ายในตา่งประเทศรอ้ยละ 70 - 80 และในประเทศรอ้ย
ละ 20 - 30 ซึ+งทาํใหแ้อรโ์รเฟลกซม์คีวามเสี+ยงจากอตัราแลกเปลี+ยน อย่างไรกด็กีลุ่มบรษิทัมสีดัส่วนของการซื)อวตัถุดบิในสกุล
ต่างประเทศใกลเ้คยีงกบัรายรบัที+เป็นเงนิตราต่างประเทศทาํใหม้คีวามเสี+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 
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• 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 วสัดทุี+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 
ปจัจุบนัแอรโ์รคลาสมฐีานการผลติ ไดแ้ก่ ในประเทศไทย ประเทศจนี และประเทศมาเลเซยี โดยกําลงัการผลติหลกัอยู่ใน
ประเทศไทย ที+โรงงานในโครงการเขตอุตสาหกรรม ไอพพีอีาํเภอนิคมพฒันา จงัหวดัระยอง และโรงงานสาขาที+เมอืงเซี+ยงไฮ ้
ประเทศจนี ในขณะที+บรษิทัย่อยในต่างประเทศ อาท ิประเทศสหรฐัอเมรกิา และออสเตรเลยี ทําหน้าที+เป็นศูนย์กระจาย
สนิคา้ภายในประเทศดงักล่าว และประเทศใกลเ้คยีง 

      ประสทิธภิาพการผลติปีบญัช ี61/62 (เม.ย.61– ม.ีค.62) 
ประเภทสินค้า กาํลงัการผลิต อตัราการใช้กาํลงัการผลิต(รอ้ยละ) 

พื)นปรูถกระบะ (Bed Liner) 800,000 ชิ)น/ปี 58.0 
หลงัคารถกระบะ (Canopy) 40,000 ชดุ/ปี 80.0 
ฝาครอบรถกระบะ (Deck Cover) 24,000 ชดุ/ปี 50.0 
บนัไดขา้ง (Side Step) 435,000 คู/่ปี 85.0 

 

• การจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

เมด็พลาสตกิ 

แอร์โรคลาสใชเ้มด็พลาสตกิประเภท HDPE ABS PC PC/ABS และ DCPD เพื+อใชใ้นการผลติผลติภณัฑต่์างๆ โดยเมด็
พลาสตกิจดัเป็นวตัถุดบิหลกัที+ใชใ้นการผลติของแอร์โรคลาสปจัจุบนัแอรโ์รคลาสมตี้นทุนเมด็พลาสตกิและสารเตมิแต่ง             
คดิเป็นรอ้ยละโดยประมาณ 45 - 55 ของตน้ทนุการผลติ ดงันั )นเพื+อใหส้ามารถบรหิารตน้ทนุไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพอย่างสงู 
แอร์โรคลาสจงึสรรหาและสอบถามราคาวตัถุดิบจากทั +วโลกก่อนการจดัซื)อทุกครั )งปจัจุบนัแอร์โรคลาสมกีารสั +งซื)อเม็ด
พลาสตกิจากผู้ผลติและจําหน่ายทั )งในและต่างประเทศ โดยพจิารณาจากคุณภาพ ราคาและการส่งมอบ โดยวตัถุดบิเมด็
พลาสตกิสาํหรบัพื)นปกูระบะอาจมกีารซื)อจากผูผ้ลติประเทศในอาเซยีนเมื+อมรีาคาที+แขง่ขนัได ้ขณะเดยีวกนัไดม้กีารซื)อจาก
ผูผ้ลติในประเทศหลายแหง่ และ บรษิทัผูนํ้าเขา้เมด็พลาสตกิบางรายจากต่างประเทศ  
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อยา่งไรกด็ ี เนื+องดว้ยเมด็พลาสตกิซึ+งผลติจากการกลั +นนํ)ามนัทาํใหม้ตีน้ทนุการผลติอา้งองิกบัราคานํ)ามนัดบิโลกทาํใหห้าก
เมื+อนํ)ามนัดบิโลกมกีารปรบัตวัสงูขึ)นกอ็าจสง่ผลกระทบมาถงึแอรโ์รคลาสอย่างหลกีเลี+ยงมไิด ้ อกีทั )งปจัจบุนัในประเทศไทย 
ไมม่เีครื+องมอืทางการเงนิที+สามารถป้องกนัความเสี+ยงจากความผนัผวนของราคาเมด็พลาสตกิได ้ ทาํใหแ้อรโ์รคลาสประสบ
ความเสี+ยงดงักล่าวอยา่งหลกีเลี+ยงมไิด ้ อยา่งไรกด็ถีงึแมจ้ะไมส่ามารถควบคมุตน้ทุนการผลติไดท้ั )งหมด แต่เพื+อเป็นการบรหิารความ
เสี+ยงดงักล่าวแอรโ์รคลาสกส็ามารถดาํเนินการไดโ้ดยการปรบัราคา หรอื สง่ผา่นตน้ทนุค่าวตัถุดบิบางสว่นใหแ้กล่กูคา้ได ้

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
จดัสง่สนิคา้ที+มคีุณภาพและราคาตามที+แอรโ์รคลาสตอ้งการได ้ปจัจุบนัสนิคา้บางประเภทอยู่ระหว่างการทดสอบมาตรฐาน
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
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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 )นนําของโลกในปจัจบุนั 

  
“อีสเทิรน์ โพลีแพค” 

• ฐานการผลิต 

ปจัจบุนั อสีเทริน์ โพลแีพคมฐีานการผลติในประเทศไทย 2 แหง่ โดยโรงงานแรกตั )งอยู่ที+ อาํเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 
สว่นโรงงานที+สองตั )งอยู่ที+สวนอุตสาหกรรม ไอพพี ีอาํเภอนคิมพฒันา จงัหวดัระยอง 

ประสทิธภิาพการผลติปีบญัช ี61/62 (เม.ย.61– ม.ีค.62) 
ประเภทสินค้า กาํลงัการผลิต อตัราการใช้กาํลงัการผลิต(รอ้ยละ) 

บรรจภุณัฑพ์ลาสตกิ 35,000 ตนั/ปี* 55.0 
แผน่พลาสตกิ 5,000 ตนั/ปี 70.0 

*ในระหว่างปี 58/59 – 59/60 อสีเทริน์ โพลแีพคไดส้รา้งโรงงานแหง่ที+ 2 และเพิ+มกาํลงัการผลติประมาณ 7,000 ตนัต่อปี  
   

• การจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

เมด็พลาสตกิ 

อสีเทริน์ โพลแีพคใชเ้มด็พลาสตกิหลากหลายประเภทเพื+อใชใ้นการผลติผลติภณัฑ์ต่างๆ ทั )งผลติภณัฑบ์รรจภุณัฑพ์ลาสตกิ
และแผ่นพลาสตกิ โดยเมด็พลาสตกิดงักล่าวเป็นต้นทนุหลกัของค่าใช้จ่ายของ อีสเทริ์น โพลีแพค ปจัจุบนัมตี้นทุนเม็ด
พลาสตกิประมาณรอ้ยละ 45 - 55 ของตน้ทุนการผลติ จากราคาของวตัถุดบิที+ปรบัเพิ+มขึ)น ขึ)นอยู่กบัผลติภณัฑแ์ต่ละชนิดซึ+ง
สว่นใหญ่ประกอบดว้ยเมด็พลาสตกิชนดิ PP, PS, PET และ ABS อสีเทริน์ โพลแีพค พจิารณาจดัซื)อวตัถุดบิจากทั )งในและ
ต่างประเทศขึ)นอยู่กบัราคา คุณภาพ และความเหมาะสมของเมด็พลาสตกิแต่ละชนิด ส่วนใหญ่จดัซื)อเม็ดพลาสตกิจาก
ภายในประเทศเป็นหลกัโดยพจิารณาปรมิาณเมด็พลาสตกิที+จดัซื)อจากคาํสั +งซื)อของลกูคา้และประมาณการจาํนวนผลติภณัฑ์
ที+จะขายไดใ้นอนาคต เพื+ออาํนาจในการต่อรองราคา (Bargaining Power) 

เนื+องจากราคาเมด็พลาสตกิมคีวามผนัผวนไปตามราคานํ)ามนัดบิ สง่ผลให ้อสีเทริน์ โพลแีพคมคีวามเสี+ยงจากความผนัผวน
ของราคาวตัถุดบิหลกั อสีเทริ์น โพลแีพคจงึมนีโยบายบรหิารความเสี+ยงจากราคาเมด็พลาสตกิ โดยสามารถส่งผ่านความ
เสี+ยงตน้ทนุวตัถุดบิบางสว่นแก่ลกูคา้ได ้นอกจากนี)การซื)อวตัถุดบิประเภทเมด็พลาสตกิแบบรวมกลุ่มจะทาํใหไ้ดอ้ตัราราคา
ที+ด ีหรอื ตํ+ากวา่ราคาตลาดโดยทั +วไป อย่างไรกต็ามการปรบัราคาแต่ละครั )งจะตอ้งพจิารณากลไกของตลาดและคู่แขง่ ดงันั )น 
อสีเทริ์น โพลแีพคจงึมนีโยบายในการพจิารณาจดัหาหรอืใชว้ตัถุดบิอื+นที+มรีาคาตํ+ากว่าทดแทนในกรณีที+ราคาต้นทุนเดมิ
สงูขึ)นโดยไมท่าํใหค้ณุสมบตัทิี+จาํเป็นของผลติภณัฑเ์ปลี+ยนแปลง 
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ผลติภณัฑอ์ื+น 

อีสเทริ์น โพลีแพค จดัซื)อถ้วยกระดาษและผลิตภณัฑ์ที+เกี+ยวขอ้งอื+นๆ เช่น หลอด และอุปกรณ์พลาสติกที+ใชใ้นการ
รบัประทานอาหารอื+นๆ เพื+อจาํหน่ายใหแ้ก่ลูกคา้ สาํหรบัผลติภณัฑ์อื+นๆอสีเทริน์ โพลแีพค จะจดัซื)อจากผูผ้ลติหรอืคู่คา้ที+มี
ความชาํนาญเกี+ยวกบัสนิคา้ประเภทนั )นๆ และสามารถจดัส่งสนิค้าที+มคีุณภาพและราคาที+เหมาะสม การซื)อในแต่ละครั )งมี
นโยบายที+จะสั +งซื)อมาเพื+อเกบ็รกัษาไวเ้พยีงสาํหรบัการขายโดยประมาณ 60-90 วนั เพื+อรกัษาสภาพคล่องทางดา้นการเงนิ
และป้องกนัการขาดแคลนสนิคา้เพื+อจาํหน่าย 

• ผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อม 

สนิคา้บรรจภุณัฑพ์ลาสตกิของ อสีเทริน์ โพลแีพค เป็นสนิคา้ที+เป็นมติรกบัสิ+งแวดลอ้มโดยคาํนึงถงึหลกั 3R ไดแ้ก ่ 

1. การลดการใช้ (Reduce): ลดปรมิาณการใชว้ตัถุดบิต่อหน่วยการผลติ ลดระยะเวลาการย่อยสลายของ
พลาสตกิของบรรจภุณัฑพ์ลาสตกิบางประเภท 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 สามารถนําเขา้สู่กระบวนการ De-polymerization   
เป็นนํ)ามนัต่อไป  

อสีเทริ์น โพลแีพค คํานึงถึงคุณภาพของสิ+งแวดล้อมภายในโรงงานและพื)นที+บรเิวณใกล้เคียง กําหนดใหม้กีารควบคุม
สิ+งแวดล้อมด้วยกระบวนการผลติมาตรฐานระดบัโลก โดยไดร้บัการรบัรองมาตรฐานจาก GMP/ HACCP/ ISO9001/ 
ISO14001/ ISO 50001 OHSAS/TIS 18001 และล่าสุดไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน BRC (the British Retail Consortium) 
อกีทั )งยงัไดร้บัรางวลัจากหน่วยงานราชการต่างๆ เชน่ รางวลัอุตสาหกรรมสเีขยีว (Green Industry) ระดบัที+ 4 : วฒันธรรมสี
เขยีว (Green Culture) จากกระทรวงอุตสาหกรรม /การรบัรองการลดคารบ์อน (Carbon Footprint) ระดบัองค์กร จาก
องคก์ารบรหิารจดัการก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์(องคก์ารมหาชน) และสาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาต ิ
อสีเทริน์ โพลแีพค อยู่ระหว่างการศกึษาความเป็นไปได ้ ในการใชเ้ทคโนโลยใีหม่ๆ ในการผลติบรรจุภณัฑ์พลาสตกิจาก
วตัถุดบิจากพชืเพื+อทดแทนวตัถุดบิจากพลาสตกิที+ทาํมาจากผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีม แมว้่าเทคโนโลยนีี)จะมขีอ้จาํกดัในแง่ของ
การนํามาใชท้ี+มคีวามหลากหลายไดน้้อยลง แต่มปีระโยชน์ในเรื+องของการย่อยสลายทาํใหไ้ม่เกดิผลเสยีต่อสิ+งแวดลอ้ม และ
ยงัชว่ยเพิ+มมลูค่าของสนิคา้เกษตรอกีดว้ย 
 
2.4 งานที�ยงัไมส่่งมอบ 

-ไมม่-ี 
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3. ปัจจยัความเสี�ยง 

ปจัจยัความเสี+ยงที+ไดก้ล่าวในเอกสารฉบบันี)อ้างองิจากขอ้มลูในสถานการณ์ปจัจุบนัและการคาดการณ์ในอนาคตเท่าที+
สามารถระบุได ้ปจัจยัเสี+ยงเหล่านี)มนีัยสาํคญับางประการ ซึ+งอาจสง่ผลกระทบในทางลบต่อบรษิทั และมลูค่าหุน้ของบรษิทั 
นอกจากปจัจยัเสี+ยงที+ระบุในเอกสารฉบบันี) อาจมคีวามเสี+ยงอื+นๆ ที+บรษิทัไม่ทราบไดใ้นขณะนี) หรอืพจิารณาแลว้ว่าไม่เป็น
สาระสําคัญในปจัจุบันนั )นอาจเป็นปจัจยัเสี+ยงที+ส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของบริษัทได้ในอนาคต นอกจากนี) 
ขอ้ความที+เป็นลกัษณะการคาดการณ์ในอนาคต (Forward Looking Statement) ที+ปรากฏในเอกสารฉบบันี) เช่นการใช้
ถอ้ยคาํว่า “เชื+อว่า” “คาดการณ์ว่า” “คาดหมายว่า” “มแีผนจะ” “ตั )งใจ” หรอื “ประมาณ” เป็นตน้ หรอืการคาดการณ์เกี+ยวกบั
ผลประกอบการ ธุรกจิ แผนการดําเนินงานของบรษิทั การเปลี+ยนแปลงของกฎหมายที+เกี+ยวขอ้ง ในการประกอบธุรกจิของ
บรษิทั บรษิทัยอ่ย และบรษิทัรว่ม นโยบายของรฐั และอื+นๆ ซึ+งเป็นการคาดการณ์ถงึเหตุการณ์ในอนาคต ดงันั )นผลที+เกดิขึ)น
จรงิอาจมคีวามแตกต่างอย่างมนีัยสาํคญัจากการคาดการณ์หรอืคาดคะเนกไ็ด ้สําหรบัขอ้มลูในส่วนที+อา้งถงึหรอืเกี+ยวขอ้ง
กบัรฐับาล หรอืเศรษฐกจิของประเทศนั )น ไดม้าจากขอ้มลูที+มกีารเปิดเผยสูส่าธารณชน หรอืจากแหล่งขอ้มลูอื+นๆที+เชื+อถอืได ้

ความเสี�ยงที�เกี�ยวข้องกบัการดาํเนินงาน 

� ความเสี�ยงจากการจดัหาปริมาณวตัถดิุบและความผนัผวนของราคาวตัถดิุบ 
กลุ่มบรษิทัเป็นผูผ้ลติและจาํหน่ายโพลเีมอรแ์ละพลาสตกิแปรรปู (Polymer and Plastic Products Manufacture) สาํหรบัใช้
ในอุตสาหกรรมต่างๆ ดงันั )นหนึ+งในองคป์ระกอบหลกัของตน้ทนุขายของบรษิทั คอื วตัถุดบิ  โดยจากการที+บรษิทัเป็นผูผ้ลติ
ปลายนํ)าบรษิทัจงึอาจไดร้บัผลกระทบหากกลุ่มบรษิทัไม่สามารถจดัหาโพลเีมอรไ์ดอ้ย่างเพยีงพอต่อการผลติ อาจส่งผลให้
ธุรกจิตอ้งหยุดดําเนนิการ  

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

อยา่งไรกด็ ีกลุ่มบรษิทัไดต้ระหนกัถงึความสาํคญัของการจดัหาและบรหิารตน้ทนุโพลเีมอร ์และมมีาตรการการป้องกนัความ
เสี+ยงดงักล่าว โดยในเชงิปรมิาณของโพลเีมอร ์กลุ่มบรษิทั(เฉพาะบรษิทัยอ่ย) มแีนวทางในการจดัซื)อโดยสรา้งความสมัพนัธ์
อนัดีต่อคู่ค้าทุกราย โดยปจัจุบนักลุ่มบรษิัท ซื)อวตัถุดบิพลาสติกและโพลเีมอร์จากคู่ค้าหลายรายทั )งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ (Global Sourcing) ซึ+งเป็นนโยบายที+ชว่ยบรหิารความเสี+ยงไดส่้วนหนึ+ง  รวมถงึในการจดัซื)อโพลเีมอร ์กลุ่ม
บรษิทัจะทาํการสอบถามราคารวมถงึเทอมการคา้กบัผูผ้ลติหลายราย ในแต่ละชนิดเพื+อใหก้ลุ่มบรษิทัไดป้ระโยชน์สงูสุดและ
เทอมการค้าที+ดีที+สุด นอกจากนั )นเพื+อใหก้ลุ่มบรษิัทสามารถบรหิารจดัการต้นทุนวตัถุดบิได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ในการ
สั +งซื)อแต่ละครั )งกลุ่มบรษิทัจะทาํการรวบรวมความตอ้งการโพลเีมอรเ์พื+อใหป้รมิาณการสั +งซื)อเพิ+มมากขึ)นอนัจะทาํใหก้ลุ่ม
บรษิทัมอีาํนาจการต่อรองเพิ+มสงูขึ)น 

ถึงแม้ว่าการจดัซื)อในลกัษณะรวมกนัเพื+อเพิ+มปรมิาณการสั +งซื)อจะทําใหก้ลุ่มบรษิัทมขีอ้ได้เปรยีบในเชิงราคา แต่ก็ไม่
สามารถทาํใหก้ลุ่มบรษิทัสามารถลดความผนัผวนของราคาโพลเีมอร์ได ้อกีทั )งปจัจุบนัในประเทศไทยก็ไม่มเีครื+องมอืทาง
การเงนิซึ+งสามารถใช้ในการลดความเสี+ยง ทําให้กลุ่มบรษิัทยงัคงเผชญิกบัความเสี+ยงดงักล่าว อย่างไรก็ดีกลุ่มบรษิัท
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สามารถบรหิารความเสี+ยงไดบ้างส่วนโดยการส่งผ่านตน้ทุนโพลเีมอรใ์หแ้ก่ลกูคา้ซึ+งตอ้งใชเ้วลาโดยประมาณ 3 – 6 เดอืน 
โดยการเพิ+มราคาจาํหน่ายสนิคา้ของบรษิทัย่อยซึ+งผลติภายใตต้ราสนิคา้ของตนเองรวมถงึปรบัเปลี+ยนวตัถุดบิบางประเภท
ใหต้น้ทนุสนิคา้ที+ผลติในชว่งเวลาดงักล่าวตํ+าลง (Switching Materials) หรอืบรษิทัอาจทาํการจาํหน่ายผลติภณัฑซ์ึ+งผลติจาก
วตัถุดบิประเภทอื+นแทนที+วตัถุดบิชนดิเดมิที+มรีาคาตน้ทนุตํ+ากว่าโดยไมท่าํใหค้ณุสมบตัทิี+จาํเป็นของผลติภณัฑเ์ปลี+ยนแปลง 

� ความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงเทคโนโลยี 

เนื+องดว้ยกลุ่มบรษิทัดาํเนินธุรกจิผลติและจาํหน่ายผลติภณัฑป์ระเภทพลาสตกิและยางสงัเคราะห ์โดยกลุ่มบรษิทัมรีายได้
ทั )งหมดจากการแปรรปูพลาสตกิและยางสงัเคราะห ์(Plastic and Polymer Manufacturer) ซึ+งในการแปรรปูพลาสตกิและ
ยางสงัเคราะห์ของกลุ่มบรษิทัทาํดว้ยหลากหลายเทคโนโลย ี(Technology) เช่น เทคโนโลย ีMixing and Compounding 
เทคโนโลย ีExtrusion เทคโนโลย ี Injection เทคโนโลย ีThermoform เทคโนโลย ี Blow Mold เทคโนโลย ีReaction 
Injection Molding ซึ+งหากบรษิทัคู่แขง่ของกลุ่มบรษิทัสามารถคดิคน้เทคโนโลยทีี+ดแีละทนัสมยักว่าที+สามารถลดตน้ทนุการ
ผลติได้ ก็อาจส่งผลต่อขอ้ได้เปรยีบทางการแขง่ขนั (Competitive Advantage) ของกลุ่มบรษิทั และหากกลุ่มบรษิัทไม่
สามารถปรบัเปลี+ยนเทคโนโลยกีารผลติไดอ้ย่างทนัทว่งทกีอ็าจสง่ผลต่อผลการดาํเนินงานไดอ้ยา่งมนียัสาํคญั 

นอกเหนือจากเทคโนโลยใีนทางดา้นการผลติวตัถุดบิพลาสตกิที+มคีุณสมบตัพิเิศษ ทาํใหผ้ลติภณัฑ์ของกลุ่มบรษิทัโดดเด่น
กว่าคูแ่ขง่ ซึ+งจดัเป็นปจัจยัหลกัในการพจิารณาซื)อผลติภณัฑข์องลกูคา้ ทั )งนี)หากบรษิทัคู่แขง่สามารถคดิคน้วสัดุชนิดใหม่ซึ+ง
มคีณุสมบตัดิกีวา่ อาจสง่ผลในเชงิลบต่อผลประกอบการของกลุ่มบรษิทั หรอือาจประสบภาวะขาดทนุได ้

อย่างไรกด็ ีกลุ่มบรษิทัไดเ้หน็ความสาํคญัของเทคโนโลยแีละความเสี+ยงดงักล่าว ดงันั )นบรษิทัจงึลงทุนใน บรษิทั อพีจี ีอนิ
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 หากเกิดวินาศภยัและภยัธรรมชาติกบัโรงงาน
หรือเครื�องจกัรของบริษทั 

ธุรกจิหลกัของบรษิทัย่อย คอืธุรกจิการผลติเพื+อจาํหน่ายซึ+งจาํเป็นตอ้งพึ+งพาโรงงานและเครื+องจกัรเป็นสาํคญั หากโรงงาน 
หรอืเครื+องจกัรเกดิความเสยีหาย หรอืประสบวนิาศภยั หรอืภยัธรรมชาต ิจนทาํใหไ้มส่ามารถผลติไดเ้ตม็กาํลงัการผลติ หรอื
จาํเป็นตอ้งหยุดการผลติ จะส่งผลใหผ้ลการดําเนินงานของบรษิทัย่อยมผีลการดําเนินงานลดลงอย่างมนีัยสําคญั ตลอดจน
อาจสง่ผลต่อการสญูเสยีลูกคา้รายสาํคญั เนื+องจากลกูคา้ดงักล่าวจาํเป็นจะตอ้งหาผูผ้ลติรายอื+นมาแทนที+บรษิทัย่อย อกีทั )ง
การที+บรษิทัย่อยจะเอาลกูคา้รายดงักล่าวกลบัคนืมาเมื+อโรงงานหรอืเครื+องจกัรซ่อมแลว้เสรจ็อาจทาํไดย้าก  นอกเหนือจาก
ประเดน็ดงักล่าวบรษิทัย่อยยงัจาํเป็นตอ้งมคี่าใชจ้่ายในการเพิ+มเตมิในการซ่อมบํารุง สรา้งโรงงานใหม่ หรอืซื)อเครื+องจกัร
ใหมเ่พื+อใหส้ามารถดาํเนนิธุรกจิต่อไปในอนาคตได ้
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โดยบรษิทัย่อย ตระหนกัดถีงึการบรหิารความเสี+ยงดงักล่าว จงึไดม้กีารทาํประกนัภยัเพื+อลดความเสี+ยงในกรณีประสบวนิาศ
ภยัหรอืภยัธรรมชาต ิ นอกจากนั )นเพื+อเป็นการป้องกนัเหตุการณ์ดงักล่าวทางบรษิทัได้มมีาตรการป้องกนัและเตรยีมการ
ต่างๆ เพื+อใหบ้รษิัทสามารถดําเนินธุรกจิต่อไปได้เมื+อเกดิวนิาศภยั หรอื ภยัธรรมชาตทิี+รุนแรงและส่งผลกระทบต่อบรษิัท
โดยตรง  

� ความเสี�ยงจากค่าเสียหายเนื�องจากปัญหาด้านคณุภาพของสินค้า 

ประเทศไทยและประเทศอื+นๆ ในโลก ส่วนมากมกัจะมกีฎหมายที+ระบุถึงความรบัผดิชอบต่อความเสยีหายที+เกดิขึ)นจาก
สนิค้าที+ไม่ปลอดภยั หรอืไม่มคีุณภาพ ซึ+งกฎหมายดงักล่าวมกัระบุใหผู้้ผลติเป็นผู้รบัผดิชอบในความเสยีหาย ไม่ว่าการ
กระทาํดงักล่าวจะเกดิจากการกระทาํโดยการจงใจหรอืประมาทเลนิเล่อของผู้ผลติก็ตาม เพราะฉะนั )นหากผลติภณัฑ์ของ
บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของบริษัท ถูกฟ้องร้องจากผู้บริโภคอาจส่งผลให้บรษิัทย่อยหรือบรษิัทร่วมดําเนินการร่วม
รบัผดิชอบดว้ย นอกจากนั )นหากความผดิดงักล่าวเกดิจากการกระทาํของบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วมทั )งในกรณีที+เกดิจากการ
กระทาํโดยการจงใจ หรอืประมาทเลนิเล่อกต็าม ลกูคา้ของบรษิทัย่อยหรอืร่วม กอ็าจพจิารณายกเลกิการดําเนินธุรกจิกบั
บรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วมในอนาคต ซึ+งจะส่งผลให้ผลการดาํเนินงานของบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วม มผีลการดาํเนินงานที+
ตกตํ+าและประสบภาวะขาดทุนได ้ นอกจากนั )นความผดิพลาดดงักล่าวกอ็าจสง่ผลใหภ้าพลกัษณ์ของบรษิทัย่อยหรอืบรษิทั
รว่มแย่ลงอนัจะสง่ผลต่อผลประกอบการในอนาคตของบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัรว่ม 

อย่างไรก็ดแีมบ้รษิทัย่อย หรอืบรษิัทร่วมจะไม่เคยประสบเหตุการณ์ดงักล่าวตั )งแต่เริ+มเปิดดําเนินการ แต่บรษิัทย่อยและ 
บรษิทัร่วมกต็ระหนักถงึความสาํคญัของความเสี+ยงดงักล่าวและกําหนดแนวทางรวมถงึมาตรการที+ป้องกนัปญัหาที+ตน้เหต ุ
โดยการพฒันาระบบการตรวจสอบคุณภาพสนิค้า หรอื Quality Control อย่างต่อเนื+อง ภายใต้ระบบรบัรองมาตรฐาน
คุณภาพ ISO9001, ISO14001, OHSAS18001/TIS18001, ISO/TS16949, Q1, GMP, HACCP เป็นตน้ และล่าสุดบรษิทั 
อสีเทริน์ โพลแีพค ยงัไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน BRC (the British Retail Consortium) เพิ+มเตมิ นอกจากนี)บางบรษิทัย่อย 
กไ็ดม้กีารซื)อประกนัภยัในการรบัผดิชอบต่อความเสยีหายของสนิคา้ (Product Liability Insurance) อกีดว้ย 

� ความเสี�ยงจากการที�สิทธิบตัรของบริษทัยอ่ย/รว่ม หมดอายคุุ้มครอง 

ปจัจบุนักลุ่มบรษิัทมรีายไดจ้ากการผลติและจาํหน่ายผลติภณัฑท์ี+มสีทิธบิตัรของบรษิทัย่อยประมาณรอ้ยละ 20 ของรายได้
หลกัรวม ซึ+งผลติภณัฑป์ระเภทดงักล่าวจะถูกคุม้ครองโดยกฎหมายเพื+อไมใ่หบ้รษิทัคู่แขง่สามารถทาํการผลติเลยีนแบบเพื+อ
แข่งขนักบับรษิทั ทั )งนี)หากสทิธบิตัรของบรษิทัย่อย หรอืบรษิทัร่วมหมดอายุลง ซึ+งจะทาํใหผ้ลติภณัฑ์ของบรษิทัย่อย หรอื
บรษิทัรว่มมไิดร้บัความคุม้ครองจากกฎหมายอกีต่อไป ทาํใหบ้รษิทัคูแ่ขง่สามารถผลติเพื+อแขง่ขนัได ้ซึ+งส่งผลใหบ้รษิทัมผีล
การดาํเนนิงานที+ลดตํ+าลงอยา่งมนียัสาํคญั หรอือาจประสบภาวะผลขาดทนุได ้

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 รวมถึงฐานการผลิตของบรษิัทและบรษิัทย่อยมีการติดตั )งเครื+องจกัรระบบ
ความเรว็สงู (High Speed) ที+ทนัสมยัระดบัโลก ทาํใหย้ากที+จะมผีูผ้ลติซึ+งมศีกัยภาพใกลเ้คยีงในการแขง่ขนั 
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นอกจากนั )นกลุ่มบรษิทัยงัทาํการสรรสรา้งและพฒันาผลติภณัฑใ์หม่ๆ เพื+อนําเสนอต่อลูกคา้และจดสทิธบิตัรเพื+อคุม้ครองมิ
ใหคู้แ่ขง่ทาํการแขง่ขนั และเสรมิสรา้งการเตบิโตของรายไดแ้ละผลประกอบการของกลุ่มบรษิทัในอนาคตอย่างยั +งยนื 

� ความเสี�ยงจากการที�คู่แขง่ใช้มาตรการทางด้านราคาเขา้แขง่ขนั  

การแขง่ขนัโดยใชม้าตรการทางดา้นราคาจากคู่แขง่ ที+ผ่านมามกีารแขง่ขนักนัระดบัปานกลางและอาจรุนแรงในสนิคา้บาง
ประเภท และในบางภูมภิาค ในบางครั )งคู่แข่งบางรายของกลุ่มบรษิัทอาจทําการลดราคาสนิค้า เพื+อใหไ้ด้มาซึ+งสดัส่วน
ทางการตลาดที+เพิ+มขึ)น ซึ+งการกระทาํในลกัษณะดงักล่าว สง่ผลใหก้ลุ่มบรษิัทไม่สามารถจาํหน่ายสนิคา้ในราคาที+กําหนด
เดมิได ้และอาจจาํเป็นตอ้งลดราคาสนิคา้เพื+อเขา้แขง่ขนัในบางกรณี หรอืหากกลุ่มบรษิทัไม่พจิารณาลดราคาเพื+อแขง่ขนัก็
จะส่งผลใหก้ลุ่มบรษิทัมผีลประกอบการที+ตกตํ+าจากการจาํหน่ายผลติภณัฑ์ไดน้้อยลง และอาจประสบภาวะขาดทุนไดห้าก
คู่แขง่พจิารณาใชน้โยบายทางดา้นราคาเขา้แขง่ขนัเป็นระยะเวลานานตดิต่อกนั 

อย่างไรกด็ ีเนื+องด้วยกลุ่มบรษิทัมคีวามเชี+ยวชาญชํานาญและประสบการณ์ที+ยาวนานในการผลติแปรรูปสนิค้าประเภท
พลาสตกิและยางสงัเคราะห ์(Plastic and Polymer) มบีรกิารครบวงจรตั )งแต่การออกแบบจนเขา้สู่กระบวนการผลติ รวมทั )ง
มหีน่วยงานทดสอบวจิยัและพฒันาเป็นของตนเอง จงึมกีารคดิคน้และพฒันาใหไ้ดผ้ลติภณัฑห์ลากหลายประเภทที+มจีุดเด่น
ดา้นคุณสมบตัทิี+ดเีหมาะสมกบัการใชง้านตามความตอ้งการของลูกคา้ในแต่ละกลุ่มแต่ละราคา อาทเิชน่   

ฉนวนยางแอรโ์รเฟลกซ์มคีณุสมบตัทิี+มจีดุเด่นเมื+อเทยีบกบัคู่แขง่ อย่างเช่นคุณสมบตักิารกนัความรอ้น ชว่งอุณหภมูกิารใช้
งาน การแทรกซมึของความชื)น และสภาพเมื+อตดิไฟ ซึ+งดว้ยคุณสมบตัทิี+มจีุดเด่นดงักล่าว ทาํใหผ้ลติภณัฑ์ของกลุ่มบรษิทั
แอร์โรเฟลกซ์เป็นที+ตอ้งการโดยเฉพาะของลูกคา้บางกลุ่มซึ+งไม่อ่อนไหวแมคู้่แข่งจะใชน้โยบายทางดา้นราคาเขา้แข่งขนั 
เนื+องจากสนิคา้ของคูแ่ขง่ผลติจากสารประเภทอื+น  นอกจากนี)กลุ่มบรษิทัแอรโ์รเฟลกซ์ไดนํ้าเสนอผลติภณัฑแ์บรนด์ Celflex 
ซึ+งเป็นแบรนดร์องเพื+อเขา้แขง่ขนักบัผลติภณัฑข์องคู่แขง่ในดา้นราคา  

ผลติภณัฑบ์รรจุภณัฑ์พลาสตกิขึ)นรปูของบรษิทั อสีเทริน์โพลแีพค มคีวามหลากหลายของขนาด, รูปลกัษณ์ และประเภท
การใชง้าน เชน่ ถว้ยนํ)า จาน ชาม กล่องบรรจอุาหารขนาดต่างๆ ภายใตแ้บรนด์ EPP และยงันําเสนอผลติภณัฑต์ราสนิคา้ 
eici ซึ+งเป็นแบรนดร์องเพื+อเขา้แขง่ขนักบัผลติภณัฑข์องคู่แขง่ในดา้นราคา เป็นตน้  

� ความเสี�ยงจากการขยายการลงทุนและกาํลงัการผลิตในต่างประเทศ      

เพื+อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและรวดเรว็ และเพื+อกระจายฐานลูกคา้ใหก้วา้งขึ)น กลุ่มบรษิทั
จงึมคีวามจําเป็นในการขยายฐานการผลิตไปยงัประเทศต่างๆ หลายแห่งทั +วโลก อาทเิช่น จนี อเมรกิา อนิเดีย และ
แอฟรกิาใต้ เป็นต้น ซึ+งการไปตั )งฐานการผลิตในส่วนต่างๆของโลก หรอื ในพื)นที+ซึ+งไม่มคีวามชํานาญอาจส่งผลใหก้ลุ่ม
บรษิทัประสบภาวะขาดทุนได ้  นอกจากนั )นการลงทุนในต่างประเทศอาจทาํใหค้วามลบัในการผลติสนิคา้ถูกเผยแพร่และ
อาจทราบถงึคู่แขง่ทางการคา้และผลติสนิคา้ใกลเ้คยีงกนัมาแขง่ขนักบับรษิทั 

อยา่งไรกด็กีลุ่มบรษิทัตระหนักถงึความเสี+ยงในการลงทุนในต่างประเทศ และเพื+อความรดักุม จงึไดพ้จิารณาลงทนุในหลาย
ลกัษณะ เชน่ ในรปูแบบของบรษิทัร่วม และลกัษณะ Licensing ร่วมกบัพนัธมติรทางธุรกจิของบรษิทั ซึ+งจะเป็นการลด
ความเสี+ยงในการลงทุนดว้ยบรษิทัเองทั )งหมด ซึ+งการมพีนัธมติรทางธุรกจิในต่างประเทศที+ดย่ีอมช่วยใหก้ารขยายกจิการ
ของกลุ่มบรษิัทในพื)นที+ดงักล่าวประสบความสาํเรจ็ไดโ้ดยเรว็ นอกจากนั )นก่อนการเขา้ร่วมทุนในแต่ครั )งบรษิัทจะพจิารณา
พนัธมติรทางธุรกจิเป็นอย่างด ีพรอ้มทั )งดาํเนินการลงทุนดว้ยความระมดัระวงัโดยค่อยๆ ทยอยลงทุนทลีะน้อย รวมทั )งใน
การผลติสนิคา้บางประเภทที+มคีวามลบัในการผลติจะเป็นเพยีงฐานการผลติที+ไม่ครบสมบรูณ์ เช่น การตั )งฐานการผลติของ
กลุ่มแอรโ์รเฟลกซ์ในต่างประเทศ เป็นตน้  
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นอกจากนั )น กลุ่มบรษิัทยงัพจิารณาลงทุนสรา้งฐานการผลติในรูปแบบของบรษิัทย่อยในต่างประเทศ โดยถือหุน้ร้อยละ 
100.0 ซึ+งฐานการผลติดงักล่าวมลีกัษณะหรอืกระบวนการผลติที+ไม่ครบถ้วน หรอื ผลติสนิคา้บางประเภทเท่านั )น จงึมี
ค่าใชจ้า่ยในการลงทนุที+ตํ+ากว่าฐานการผลติในประเทศไทย ทาํใหก้ลุ่มบรษิทัสามารถลดความเสี+ยงจากการลงทนุได ้

� ความเสี�ยงจากการถกูบอกเลิกสญัญาหรอืไมไ่ด้สญัญาใหมจ่ากคูค้่ารายสาํคญั 

กลุ่มบริษัทแอร์โรคลาส และบริษัท อีสเทริ์น โพลีแพค จํากดั มีการดําเนินธุรกิจในลกัษณะการผลิตสนิค้าในลกัษณะ 
ODM/OEM ใหก้บัผูผ้ลติในอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมอาหารซึ+งเป็นลูกคา้รายใหญ่ รวมทั )งผลติและจาํหน่าย
ใหก้บัลูกคา้ทั +วไปทั )งในและต่างประเทศทั )งนี)การทาํธุรกจิในลกัษณะผลิตสนิค้าในลกัษณะ ODM/OEM ดงักล่าวบรษิัท
จําเป็นต้องทาํสญัญาในการผลติกบัลูกค้าทําใหบ้รษิัทต้องเผชญิกบัความเสี+ยง จากกรณีที+เมื+อครบอายุสญัญาลูกค้าอาจ
พจิารณาไม่ต่อสญัญาว่าจา้งการผลติ  นอกเหนือจากกรณีดงักล่าวอาจถูกยกเลกิสญัญาด้วยเหตุผลอื+นๆ ซึ+งจะส่งผลให้
บรษิทัยอ่ยมผีลประกอบการที+ตกตํ+าอยา่งมนียัสาํคญั หรอือาจสง่ผลใหป้ระสบภาวะขาดทนุได ้

อย่างไรก็ด ีลูกคา้รายใหญ่ของกลุ่มบรษิัทแอร์โรคลาสและอสีเทริ์น โพลแีพค  มกัจะไม่พจิารณาเปลี+ยนผู้ผลติโดยทนัท ี
จนกว่าจะมผีูผ้ลติรายอื+นที+สามารถตอบสนองความตอ้งการไดค้รบทกุดา้น โดยเฉพาะในดา้นของมาตรฐานและคุณภาพของ
ผลติภณัฑ์ที+ต้องเป็นไปตามขอ้กําหนดอย่างเคร่งครดั ซึ+งรวมไปถึงด้านราคาและจํานวนการผลิตที+ต้องตอบสนองให้
ทนัทว่งทอีกีดว้ย  ซึ+งการสรรหาบรษิทัผูผ้ลติชิ)นส่วนที+มคีุณภาพตรงตามความตอ้งการที+กําหนด จาํเป็นตอ้งมรีะยะเวลาใน
การพจิารณาและตรวจสอบคุณภาพสนิคา้ ซึ+งทาํใหผู้ป้ระกอบการรายดงักล่าวมคีวามเสี+ยงในการหยุดชะงกัในการผลติ 

นอกจากนั )น เหตุผลที+สาํคญัอกีขอ้หนึ+ง คอืผลติภณัฑบ์างส่วนของกลุ่มบรษิทัมกีารจดสทิธบิตัรซึ+งส่วนใหญ่สามารถปกป้อง
การผลติหรอืลอกเลยีนแบบจากคู่แขง่ได ้และทาํใหเ้ป็นไปไดย้ากที+ลกูคา้รายใหญ่ดงักล่าวจะดําเนินการยกเลกิสญัญาการ
ผลติกบับรษิทัในระยะสั )น และในขณะเดยีวกนับรษิทักม็กีารพฒันาสนิคา้ใหมแ่ละหาลกูคา้ใหมอ่ยู่ตลอดเวลา 

� ความเสี�ยงจากการพึ�งพิงอตุสาหกรรมที�ประกอบธรุกิจ  

บรษิทัมรีายไดห้ลกัมาจากการประกอบธุรกจิ ไดแ้ก่ ธุรกจิฉนวนยางกนัความรอ้น/เยน็ ธุรกจิบรรจภุณัฑพ์ลาสตกิ  และธุรกจิ
อุปกรณ์ชิ)นสว่นและตกแต่งรถยนต์ ซึ+งผลประกอบการของแต่ละธุรกจิข ึ)นอยู่กบัภาวะอุตสาหกรรมนั )นๆ หากอุตสาหกรรม
ดงักล่าวชะลอตวั หรอืประสบภาวะถดถอยอนัเนื+องมาจากสภาพเศรษฐกจิโดยรวมหรอืปจัจยัอื+นๆ กอ็าจส่งผลต่อผลการ
ดาํเนินงานของกลุ่มบรษิทั อย่างไรกด็ ีกลุ่มบรษิทัเองกไ็ดม้กีารบรหิารความเสี+ยง โดยการพฒันาสนิคา้เดมิอยู่เสมอ พรอ้ม
กบัวจิยัคดิคน้พฒันาสนิคา้ใหม่ๆ  อยา่งต่อเนื+อง รวมทั )งหาตลาดและฐานลูกคา้ใหม่ๆ   อาทเิชน่ 

กลุ่มแอร์โรเฟลกซ์ไดม้กีารพฒันาผลติภณัฑ์ฉนวนกนัความร้อนสําหรบัหลงัคา (Aero-roof) และแผ่นกนัเสยีง (Acoustic 
Board) เพื+อเพิ+มความหลากหลายในการตอบสนองความต้องการของลกูคา้  อกีทั )งผลติภณัฑต่์างๆ ไดม้กีารขายในตลาด
รอง (Replacement Market) หรอืใชใ้นการซ่อมบํารุงตกึอาคาร สํานักงานต่างๆ อีกด้วย ส่งผลให้กลุ่มบรษิทัมรีายได้
เพิ+มเตมิจากการปรบัเปลี+ยนผลติภณัฑท์ี+ใชอ้ยูข่องผูบ้รโิภคโดยไมจ่าํเป็นตอ้งพึ+งพงิภาวะอุตสาหกรรมหลกัเพยีงอย่างเดยีว 

สาํหรบักลุ่มธุรกจิอุปกรณ์ชิ)นสว่นและตกแต่งรถยนต ์เนื+องดว้ยรถยนตจ์ดัเป็นปจัจยัที+สาํคญัต่อการดาํรงชวีติของคนทั +วโลก 
ซึ+งอตุสาหกรรมดงักล่าวจดัเป็นอุตสาหกรรมซึ+งไดร้บัการสนับสนุนจากรฐับาลไทยมาโดยตลอด  อกีทั )งเนื+องดว้ยธุรกจิยาน
ยนตม์กีารแขง่ขนัที+สงูทาํใหบ้รษิทัรถยนตช์ั )นนําของโลก เพิ+มความถี+ในการผลกัดนัรถยนตร์ุ่นใหม ่หรอืปรบัโฉมรถยนตใ์ห้
เร็วขึ)น ทําให้กลุ่มบริษัทแอร์โรคลาสมีโอกาสที+จะผลิตชิ)นงานใหม่ๆ และมีรายได้เพิ+มข ึ)นอย่างต่อเนื+อง นอกจากนั )น 
ผลติภณัฑส์ว่นใหญ่ของกลุ่มบรษิทัแอรโ์รคลาสเป็นผลติภณัฑส์าํหรบัรถกระบะหรอืรถประเภทพาณิชย์ (Commercial Car) 
ซึ+งรถประเภทดงักล่าวผูบ้รโิภคส่วนใหญ่ใชใ้นการประกอบธุรกจิ จงึมคีวามตอ้งการใชร้ถอย่างสมํ+าเสมอดงันั )นจงึทาํใหผ้ล
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การดําเนินงานของกลุ่มบรษิทัแอร์โรคลาสมคีวามผนัผวนน้อยกว่าบรษิัทที+มุ่งเน้นประกอบธุรกจิเกี+ยวกบัรถส่วนบุคคล
เทา่นั )น โดยเฉพาะก่อนรถมกีารเปลี+ยนรุน่ ค่ายรถยนตจ์ะมสีนิคา้ใหมใ่หก้บัทางแอรโ์รคลาสชว่ยพฒันาอยู่เสมอ 

นอกจากนี) ทั )ง 3 กลุ่มธุรกจิของบรษิทั ไดม้กีารขยายฐานลกูคา้ไปยงัประเทศต่างๆ ในต่างประเทศ เพื+อลดการกระจกุตวัและ
ลดการพึ+งพงิการบรโิภคของลกูคา้ในประเทศ 

ความเสี�ยงทางด้านการเงิน 
� ความเสี�ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี�ยน 

บรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่มของบรษิทัมรีายไดแ้ละค่าใชจ้า่ยที+สาํคญัและมนียัสาํคญัเป็นเงนิสกุลต่างประเทศ ไดแ้ก่ รายไดจ้าก
การจาํหน่ายผลติภณัฑ์ใหแ้ก่ลูกคา้ต่างประเทศ ตน้ทุนวตัถุดบิประเภทพลาสตกิ Polymer ค่าเครื+องจกัรซึ+งซื)อมาจากคู่คา้
ต่างประเทศ ค่าพนกังานในต่างประเทศ  เงนิกูย้มื และเงนิใหกู้ย้มืแกบ่รษิทัย่อยในต่างประเทศ 

ทั )งนี)อตัราแลกเปลี+ยนของเงนิตราต่างประเทศขึ)นอยู่กบัสภาวะเศรษฐกจิภายในประเทศและสภาพเศรษฐกจิโลก ซึ+งบรษิัท 
บรษิทัยอ่ยหรอืบรษิทัรว่มไมส่ามารถควบคุม หรอืประมาณการไดอ้ย่างแม่นยํา หากอตัราแลกเปลี+ยนมกีารเปลี+ยนแปลงไป
ในทางลบอาจสง่ผลใหบ้รษิทัย่อยและบรษิทัรว่มมกีาํไรที+ลดตํ+าลง  

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

ความเสี�ยงทางด้านการบริหารจดัการ 

� ความเสี�ยงจากการพึ�งพาผูบ้ริหาร และ บุคลากรที�มีความชาํนาญเฉพาะด้านของบริษทั 
การดาํเนินธุรกจิของบรษิทั จาํเป็นต้องพึ+งพาความสามารถและความชาํนาญเฉพาะดา้นของผูบ้รหิารเป็นหลกั ทั )งในดา้น
กําหนดวสิยัทศัน์องค์กร และการบรหิารงานซึ+งมคีวามซบัซอ้นของธุรกจิ โดยเฉพาะอย่างยิ+งกลุ่มผูบ้รหิารและผูบ้รหิารใน
บรษิทัย่อยที+เป็นพี+น้องในตระกูลวทิรูปกรณ์ ซึ+งเป็นผู้มปีระสบการณ์อย่างยาวนานในธุรกจิฉนวนยางกนัความรอ้น/เย็น 
ธุรกจิชิ)นสว่นยานยนต ์และธุรกจิบรรจุภณัฑ ์อกีทั )งเป็นที+รูจ้กัและยอมรบัโดยทั +วไปในวงการฉนวนยาง วงการชิ)นสว่นยาน
ยนต์ และวงการบรรจุภณัฑ์รวมถึงวงการพลาสตกิและยาง ซึ+งหากบรษิทัสญูเสยีผูบ้รหิารของบรษิทั บุคคลใดบุคคลหนึ+ง 
และไม่สามารถสรรหาผู้ที+เหมาะสม และมคีุณสมบตัิเทียบเคียงได้ง่าย อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผลการ
ดาํเนินงานของบรษิทั 

นอกจากนั )น การดาํเนนิธุรกจิของบรษิทัยงัตอ้งอาศยับคุลากรที+มคีวามชาํนาญเฉพาะดา้น เชน่ วศิวกร และ บุคลากรอื+นๆ ที+
มคีวามชํานาญสงู หากบรษิทัสญูเสยีบุคลากรดงักล่าวในจาํนวนที+มนียัสําคญัอาจส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินธุรกจิของ
บรษิทัอย่างมนีัยสําคญั รวมถงึการสญูเสยีบุคคลดงักล่าว อาจทาํใหส้ตูรการผลติของกลุ่มบรษิัททราบถึงบรษิทัคู่แข่งของ
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
ผูบ้รหิารระดบัสูงในปจัจุบนั อกีทั )งบรษิทัใชน้โยบายใหค้่าตอบแทนที+เหมาะสมเพื+อรกัษาบุคลากรที+มคีวามชํานาญเฉพาะ
ดา้น 
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4. ทรพัยสิ์นใช้ในการประกอบธรุกิจ 
 

4.1 ทรพัยสิ์นของบริษทั 

บรษิทัประกอบธุรกจิลงทุน (Holding Company) ดงันั )นทรพัยส์นิหลกัที+ใชใ้นการประกอบธุรกจิของบรษิทัส่วนใหญ่อยู่ใน
รปูแบบของเงนิลงทนุในบรษิทัย่อยและบรษิทัรว่ม โดย ณ วนัที+ 31 มนีาคม 2562 บรษิทัมมีลูค่าเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยและ
บรษิทัรว่มสทุธเิทา่กบั 3,985.2 ลา้นบาท ซึ+งคดิเป็นรอ้ยละ 57.3 ของสนิทรพัย์ทั )งหมดของบรษิทั (พจิารณาจากงบการเงนิ
เฉพาะกจิการ)และนอกจากเงนิลงทุนดงักล่าวบรษิัทยงัมทีรพัย์สนิอื+นๆ อาท ิอสงัหารมิทรพัยเ์พื+อการลงทุน ที+ดนิ อาคาร
และอปุกรณ์ และ เงนิฝากที+มภีาระคํ)าประกนัมลูค่ารวมกนัเทา่กบั 2,971.0 ลา้นบาท หรอื คดิเป็นรอ้ยละ 42.7 ของสนิทรพัย์
รวมในงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยสินทรพัย์อื+นดงักล่าว คอื อาคารที+บรษิัทใชเ้ป็นอาคารสํานักงานใหญ่ และที+ดนิและ
อาคารโรงงานซึ+งปจัจบุนัแอรโ์รเฟลกซ์ใชด้าํเนินการเป็นฐานการผลติหลกัในประเทศไทย 

ตารางแสดงทรพัยส์นิของงบการเงนิเฉพาะกจิการ สาํหรบัปีบญัช ี2562 (31 มนีาคม 2562) 
   งบเฉพาะกจิการ 

 สินทรพัย ์
สดัส่วนการถือ

หุ้น 
(ร้อยละ) 

มูลค่าทางบญัชี 
(ล้านบาท) 

สดัส่วนสินทรพัย ์
(ร้อยละ) 

 เงินลงทุน(วิธีราคาทุน)       
 ธุรกจิผลติและจําหน่ายฉนวนยางกนัความรอ้น/เยน็ 
 บรษิทั แอรโ์รเฟลกซ ์จาํกดั 100.0 600.0 8.6 
 ธุรกจิผลติและจําหน่ายอุปกรณ์ชิ)นสว่นและตกแต่งรถยนต ์
 บรษิทั แอรโ์รคลาส จาํกดั  100.0 1,800.0 26.0 
 ธุรกจิผลติและจําหน่ายบรรจุภณัฑพ์ลาสตกิ 
 บรษิทั อสีเทริน์ โพลแีพค จาํกดั 100.0 1,000.0 14.4 
 เงนิลงทุนอื+น 
 บรษิทั แอรโ์รเฟลกซ ์โพลเีมอร ์เทคโนโลย ี(เซี+ยงไฮ)้ จาํกดั 100.0 313.9 4.5 
 บรษิทั อพีจี ีอนิโนเวชนั เซน็เตอร ์จํากดั 100.0 50.3 0.7 
 บรษิทั ซูมริโิกะ อสิเทริน์ รบัเบอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 30.01 45.0 0.6 
 บรษิทั ซอีอน แอดวานซ ์โพลมีกิซ ์จาํกดั 27.0 176.0 2.5 
 รวมเงินลงทุน  3,985.2 57.3 
 สินทรพัยอื์�น 
 เงนิฝากธนาคารที+ตดิภาระคํ)าประกนั      1.5 0.0 
 อสงัหารมิทรพัยเ์พื+อการลงทุน     288.5 4.1 
 ที+ดนิ อาคารและอุปกรณ์      72.8 1.0 
 สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน      0.5   0.0 
 สนิทรพัยอ์ื+นๆ  2,607.7 37.6 
 รวมสินทรพัยอื์�น  2,971.0 42.7 
 รวมสินทรพัย ์  6,956.18 100.0 
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หมายเหตุ:1/ถงึแมว้่า บรษิทั อสีเทริ์นโพลเีมอร์ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) ถอืหุน้สามญัใน บรษิทั ซูมริโิกะ อสิเทริ์น รบัเบอร์ (ประเทศไทย) จํากดั 
(“ซมูริโิกะ อสิเทริ์นรบัเบอร ์(ประเทศไทย)”) จาํนวนรอ้ยละ 30.0 (ไม่นับรวมหุน้บุรมิสทิธ)ิ แตม่สีทิธใินการออกเสยีงและรบัส่วนแบ่งผลกําไรรอ้ย
ละ 20.0 เนื+องจากบรษิทั ซูมโิตโม รโิก จํากดั (SRK-ER)  ถอืหุน้บุรมิสทิธ ิอกี 25,000 หุน้ ซึ+งหุน้บุรมิสทิธดิงักล่าวมสีทิธอิอกเสยีงและไดร้บัเงนิ
ปนัผล 30 เท่าของหุน้สามญั อย่างไรกด็บีรษิทัมสีทิธใินการร่วมบรหิารในซูมริโิกะ อสิเทริ์น รบัเบอร์ (ประเทศไทย) โดยบรษิทัมสีทิธใินการ
คดัค้านและออกเสยีง (Veto) ในวาระที+สําคญัของซูมริิโกะ อสิเทริ์น รบัเบอร์ (ประเทศไทย) ตามขอ้บงัคับของซูมริโิกะ อสิเทริ์น รบัเบอร ์
(ประเทศไทย) ซึ+งกําหนดให้ทุกวาระที+สําคัญจําเป็นต้องได้รับคะแนนเสียงจากที+ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยร้อยละ 81.0 (โปรดพจิารณา
รายละเอยีดเพิ+มเตมิในส่วนของขอ้มลูหลกัทรพัยแ์ละผูถ้อืหุน้) 

 
นโยบายการลงทุนในบริษทัย่อย/บริษทัร่วม 

บรษิทัมนีโยบายลงทนุในบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัรว่มที+มวีตัถุประสงคใ์นการประกอบกจิการที+มลีกัษณะเดยีวกนัหรอืใกลเ้คยีง
กนั หรอืกจิการที+สนบัสนุนกจิการของบรษิทั อนัจะทาํใหบ้รษิัทมผีลประกอบการหรอืผลกําไรเพิ+มมากขึ)น หรอืธุรกจิที+เอื)อ
ประโยชน์ (Synergy) 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  

การลงทุนในกจิการดงักล่าวขา้งตน้ บรษิทัจะเน้นการลงทุนระยะยาว โดยพจิารณาจากปจัจยัพื)นฐานของธุรกจิที+จะเขา้ไป
ลงทนุ รวมถงึแนวโน้มของธรุกจินั )นๆ เป็นสาํคญั นอกจากนี) บรษิทัมนีโยบายการลงทนุในสดัสว่นที+มากพอเพื+อใหส้ามารถมี
สว่นรว่มในการบรหิารจดัการและกาํหนดแนวทางการดาํเนินธุรกจิในบรษิทัย่อย บรษิทัรว่มและกจิการที+ควบคุมร่วมกนันั )นๆ 
รวมทั )งการส่งเสรมิกจิการที+เขา้ลงทนุใหม้กีารเจรญิเตบิโตอย่างยั +งยนื 

ทั )งนี) บรษิทัอาจมกีารลงทนุในธุรกจิอื+นที+เกี+ยวขอ้งในอนาคต โดยการลงทนุจะตอ้งมคีวามสอดคลอ้งเหมาะสมกบัสภาพธุรกจิ
และแผนยุทธศาสตร์ของบรษิัท ในการตดัสนิใจลงทุนใดๆ บรษิัทจะทําการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการและ
พจิารณาถึงศกัยภาพ รวมทั )งความเสี+ยงจากการลงทุน และนําเสนอแผนการลงทุนต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื+อพจิารณา 
รวมถงึใหค้าํแนะนําเพื+อลดความเสี+ยงทางการลงทนุที+อาจเกดิขึ)น 

 

4.2 ทรพัยสิ์นที�ใช้ในการประกอบธรุกิจของแต่ละกลุ่มธรุกิจ 

บรษิัทมทีรพัย์สนิทั )งหมดตามงบการเงนิรวมของบรษิัท ณ วนัที+ 31 มนีาคม 2562 เท่ากบั 13,393.2 ล้านบาท โดยแบ่ง
ออกเป็น (1) ธุรกจิผลติและจาํหน่ายฉนวนยางกนัความ/เยน็ 2,955.3 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 22.1  (2) ธุรกจิผลติและ
จําหน่ายอุปกรณ์ชิ)นส่วนและตกแต่งรถยนต์ 4,595.1 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 34.3  (3) ธุรกจิผลติภณัฑ์บรรจุภณัฑ์
พลาสตกิ 3,259.6 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 24.3   (4) ธุรกจิอื+นๆ 2,583.10 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 19.3 
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ตารางสว่นแบง่ทรพัยส์นิแต่ละธรุกจิของบรษิทั สาํหรบัปีบญัช ี2562 (31 มนีาคม 2562)                                   
 หน่วย: ลา้นบาท 

 ฉนวนยางกนั
ความรอ้น/

เยน็ 

อุปกรณ์
ชิ)นสว่นและ

ตกแต่ง
รถยนต ์

ผลติภณัฑ์
บรรจภุณัฑ์
พลาสตกิ 

ธรุกจิอื+น ๆ รวม 

สินทรพัย ์
     สนิทรพัยห์มนุเวยีน      

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 78.8 234.4 25.1 164.9 503.2 

ลกูหนี)การคา้และลกูหนี)อื+น (สุทธ)ิ 451.9 812.9 458.7 15.5 1,739.1 

สนิคา้คงเหลอื (สทุธ)ิ 726.1 1,196.8 484.8 - 2,407.6 

ภาษมีลูค่าเพิ+ม 16.3 16.8 - - 33.1 

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

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื+น 1.8 6.1 0.5 - 8.4 

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 1,275.1 2,267.0 969.1 180.4 4,691.6 

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน      

เงนิฝากธนาคารที+ตดิภาระคํ)าประกนั 125.0 80.7 63.1 1.5 270.3 

เงนิลงทนุในหลกัทรพัยเ์ผื+อขาย - 1.2 - - 1.2 

เงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม 257.5 - - 1,902.0 2,159.5 

เงนิลงทนุในบรษิทัรว่มคา้ - 93.1 - - 93.1 

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแกบ่รษิทัที+เกี+ยวขอ้งกนั - - - - - 

ที+ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธ)ิ 1,234.4 1,776.8 2,201.2 404.3 5,616.7 

เงนิจา่ยล่วงหน้าค่าสนิทรพัย ์ 30.9 37.4 5.7 1.4 75.4 

สทิธกิารเช่าที+ดนิ(สทุธ)ิ 6.1 - - - 6.0 

สนิทรพัย ์ไมม่ตีวัตน (สุทธ)ิ 11.7 217.2 3.5 0.5 232.9 

เงนิจา่ยล่วงหน้าค่าสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - - - - - 

ค่าความนยิม - 52.4 - - 52.4 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี(สทุธ)ิ 10.4 67.4 12.3 54.0 144.1 

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื+น 4.2 1.9 4.7 39.0 49.8 

รวมสินทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 1,680.2 2,328.1 2,290.5 2,402.7 8,701.6 

รวมสินทรพัย ์ 2,955.3 4,595.1 3,259.6 2,583.1 13,393.2 

สดัส่วนสินทรพัย ์ 22.1  34.3  24.3  19.3  100.0  
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ทรพัยสิ์นที�ใช้ในการประกอบธรุกิจผลิตและจาํหน่ายฉนวนยางกนัความร้อน/เยน็ (“แอรโ์รเฟลกซ”์) 

ณ วนัที+ 31 มนีาคม 2562 กลุ่มธุรกจิฉนวนยางกนัความรอ้น/เยน็มทีรพัยส์นิมลูค่า 2,955.3 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 22.1 
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 2562 กลุ่มธุรกจิผลติและจาํหน่ายฉนวนยางกนัความรอ้น/เยน็มทีี+ดนิอาคารและอุปกรณ์ มลูค่า  
1,234.4 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 9.2 ของทรพัยส์นิรวมของบรษิทัโดยรายละเอยีดมดีงัต่อไปนี) 
              หน่วย: ลา้นบาท 

ทรพัยสิ์น ราคาทนุ 
ค่าเสื�อม
สะสม 

มลูค่า
ทาง
บญัชี 

ภาระผกูพนั 

1. ที+ดนิ 34.5 - 34.5 บรษิทัไดด้าํเนินการใชท้ี+ดนิ อาคารโรงงาน 
และ เครื+องจกัร ในเขตอุตสาหกรรม IPP 
จงัหวดัระยอง ประเทศไทย ในการจดจาํนอง
กบัธนาคารเพื+อเป็นส่วนหนึ+งของหลกัทรพัย์
เพื+อคํ)าประกนัเงนิกูย้มื โดย ณ 31 ม.ีค.62 มี
ภาระคงเหลอืเทา่กบั 142.13 ลา้นบาท 

2. สว่นปรบัปรงุทื+ดนิ - - - 
3. อาคารโรงงานและสว่น

ปรบัปรงุอาคารและระบบ
สาธารณูปโภค 

598.4 171.8 426.6 

4. เครื+องจกัรและแมพ่มิพ ์ 1,082.4 568.0 514.4 
5. อุปกรณ์และเครื+องใชโ้รงงาน 187.3 130.5 56.8 ไมม่ ี
6. เครื+องตกแต่งและอุปกรณ์

สาํนกังาน 
79.2 60.4 18.8 

ไมม่ ี

7. ยานพาหนะ 26.5 17.9 8.6 ไมม่ ี
8. สนิทรพัยร์ะหว่างตดิตั )งและ

งานระหวา่งก่อสรา้ง 
174.7 -  174.7 

ไมม่ ี

9. ค่าใชจ้า่ยล่วงหน้า - -  - ไมม่ ี
รวม 2,183.0 948.6 1,234.4  

ที+ดนิ อาคารและอุปกรณ์ส่วนใหญ่ของธุรกจิผลติและจาํหน่ายฉนวนยางกนัความรอ้น/เยน็ ประกอบดว้ยที+ดนิ อาคาร และ
เครื+องจกัรของโรงงานการผลติฉนวนของแอร์โรเฟลกซ์และบรษิัทย่อย ซึ+งมทีี+ต ั )งในประเทศไทย ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
รวมถงึประเทศจนี เนื+องจากแอร์โรเฟลกซ์ทาํการเช่าอาคารเพื+อใชเ้ป็นสํานกังาน 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 88,654 ตารางเมตร 176,782 ตารางเมตร 36,160 ตารางเมตร 
สทิธใินที+ดนิ AFC เป็นเจา้ของที+ดนิ 12,900 ตร.ม. 

และAFC เชา่ที+ดนิจากบรษิทั (EPG) 
75,754 ตร.ม. 

เจา้ของที+ดนิ สทิธกิารเชา่ระยะยาว 

 
ตารางแสดงรายละเอยีดมลูค่าสนิทรพัยแ์บง่ตามฐานการผลติและศนูยก์ระจายสนิคา้                           
                               หน่วย : ลา้นบาท 

ทรพัยสิ์น ประเทศไทย ประเทศสหรฐัอเมริกา ประเทศจีน 
1. ที+ดนิ 20.2* 14.3 -** 
2. สว่นปรบัปรงุทื+ดนิ - - - 
3. อาคารโรงงานและสว่นปรบัปรงุ

อาคารและระบบสาธารณูปโภค 
187.6 122.1 116.9 

4. เครื+องจกัรและแมพ่มิพ์ 417.5 80.5 16.4 
5. อุปกรณ์และเครื+องใชโ้รงงาน 56.3 - 0.5 
6. เครื+องตกแต่งและอุปกรณ์

สาํนกังาน 
12.9 5.1 0.8 

7. ยานพาหนะ 7.5 0.6 0.5 
8. สนิทรพัยร์ะหว่างตดิตั )งและงาน

ระหวา่งก่อสรา้ง 
172.8 1.9 - 

9. ค่าใชจ้า่ยล่วงหน้า - - - 
รวม 874.8 224,5 135.1 
หมายเหตุ: 
*ที+ดนิดงักล่าวคอืที+ดนิในเขตอุสาหกรรมIPP ที+แอรโ์รเฟลกซ์จดัซื)อไวเ้พิ+มเตมิจากการเชา่ที+ดนิจากบรษิทั (EPG) 
**บรษิทั แอรโ์รเฟลกซ ์โพลเีมอร ์เทคโนโลย ี(เซี+ยงไฮ)้ จาํกดั ไดท้าํสญัญาเช่าระยะยาวกบัรฐับาลจนีเพื+อใชใ้นการประกอบ
โรงงานผลติฉนวนยาง 
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2. สินทรพัย ์ไมมี่ตวัตน  

ณ วนัที+ 31 มนีาคม 2562 สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนของกลุ่มธุรกจิผลติและจาํหน่ายฉนวนยางกนัความรอ้น/ความเยน็ มมีลูค่า
เทา่กบั 11.7 ลา้นบาท ซึ+งสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนประกอบดว้ย โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ และ สทิธบิตัรและรายจ่ายการพฒันา
ผลติภณัฑ ์มลูค่า 1.9 ลา้นบาท และ 9.8 ลา้นบาท ตามลําดบั โดยมรีายละเอยีดดงันี)  

สิทธิบตัร 

ณ วนัที+ 31 มนีาคม 2562 ธุรกจิผลติและจาํหน่ายฉนวนยางกนัความรอ้น/ความเยน็ มสีทิธบิตัรและอนุสทิธบิตัร ทั )งสิ)น 9 
รายการ 

เครื�องหมายทางการค้า 

ณ วนัที+ 31 มนีาคม 2562 กลุ่มธุรกจิผลติและจาํหน่ายฉนวนยางกนัความรอ้น/ความเยน็ มเีครื+องหมายการคา้ที+สาํคญัไดแ้ก่ 
“Aeroflex” “Aerocel” และ “Cellflex” ซึ+งจดทะเบยีนเรยีบรอ้ยแลว้กว่า 68 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 ไดแ้ก ่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 2571 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 2572 8323875 

Aeroflex-SSPT ฉนวนชนดิมกีาวในตวั ไทย 9 เมษายน 2552 8 เมษายน 2572 ค323876 
(YA-LO-FO) 
(ภาษาจนี) 

ฉนวนกนัความรอ้น จนี 14 กุมภาพนัธ ์2541 13 กุมภาพนัธ ์2571 1150410 

หมายเหตุ:  เครื+องหมายการคา้ทั )งหมดที+เกี+ยวขอ้งกบัสนิคา้ฉนวนยางที+ถอืโดยกลุ่มธุรกจิอุปกรณ์ชิ)นส่วนและตกแต่งรถยนต์จะตอ้งทยอยโอน
กลบัใหธุ้รกจิฉนวนยางตามขอ้ตกลงการโอนธุรกจิโดยขณะนี)อยูใ่นระหว่างการโอนเมื+อครบกาํหนดต่ออาย ุ
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3. เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย/บริษทัรว่ม 

ณ วนัที+ 31 มนีาคม 2562 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� 
1232(2)/อ./

2556 1/ 
59-1592-
0-00-1-0 

59-1593-
0-00-1-0 

1 สทิธใินการนําคนต่างดา้วซึ+งเป็นช่างฝีมอืหรอืผูช้ํานาญการคู่สมรสและบุคคล
ซึ+งอยู่ในอุปการะของบุคคลทั )งสองประเภทนี)เข้ามาในราชอาณาจกัร และ 
ไดร้บัอนุญาตทาํงานเฉพาะตําแหน่งหน้าที+ ตามจํานวนและกําหนดระยะเวลา
ใหอ้ยูใ่นราชอาณาจกัรเทา่ที+คณะกรรมการพจิารณาเหน็สมควร 

� � � 

2 สทิธใินการยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรบัเครื+องจกัรตามที+คณะกรรมการพจิารณา
อนุมตั ิ � � � 

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

� � � 

4 สทิธไิม่ต้องนําเงินปนัผลจากกิจการที+ได้รบัการส่งเสริมการลงทุนซึ+งได้รบั
ยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลไปรวมคาํนวณเพื+อเสยีภาษเีงนิไดต้ลอดระยะเวลา
ที+ไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคล 

� � � 

5 สทิธใินการลดหย่อนภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลสําหรบักําไรสุทธทิี+ไดจ้ากการลงทุน
ในอตัรารอ้ยละ 50 ของอตัราปกตมิกํีาหนดเวลา 5 ปี นับจากวนัที+พน้กําหนด
ระยะเวลา ขอ้ 3) 

� � � 

6 สทิธใินการหกัค่าขนส่ง คา่ไฟฟ้า และค่าประปา 2 เทา่ของค่าใช้จ่ายดงักล่าว
เป็นระยะเวลา 10 ปี นับตั )งแตว่นัที+เริ+มมรีายไดจ้ากการประกอบกจิการ � � � 

7 สทิธใินการหกัเงนิลงทุนในการติดตั )งหรอืก่อสรา้งสิ+งอํานวยความสะดวกรอ้ย
ละ 25 ของเงนิลงทุน นอกเหนือไปจากการหกัคา่เสื+อมราคาตามปกต ิ � � � 

8 สทิธใินการยกเวน้อากรขาเข้าสําหรบัวตัถุดบิและวสัดุจําเป็นที+ต้องนําเขา้มา
จากต่างประเทศเพื+อใช้ในการผลติเพื+อการส่งออกเป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่
วนันําเขา้ครั )งแรก 

� 
  

9 สทิธใินการยกเว้นอากรขาเข้าสําหรบัของที+ผูไ้ดร้บัการส่งเสรมินําเข้ามาเพื+อ
สง่กลบัออกไปเป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วนัที+นําเขา้ครั )งแรก � 

  

10 สทิธใินการนําหรอืสง่เงนิออกนอกราชอาณาจกัรเป็นเงนิตราต่างประเทศได ้ �   

อยา่งไรกต็าม บรษิทัตอ้งปฏบิตัติามเงื+อนไขที+ระบไุวใ้นบตัรสง่เสรมิการลงทนุ เชน่ เครื+องจกัรจะตอ้งเป็นเครื+องจกัรใหม่และ
นําเขา้มาภายในระยะเวลาที+กําหนด ต้องเปิดดําเนินการโครงการไดภ้ายในเวลาที+กําหนดนับตั )งแต่วนัที+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 ์

1 1232(2)/อ./2556 
1/ 

19 กุมภาพนัธ ์
2556 

9 มถุินายน 2557 –  
8 มถุินายน 2565  

 

� ผลติผลติภณัฑจ์ากยางสงัเคราะห ์เช่น 
Compounded Rubber ยางฉนวนกนัความรอ้น และ
ท่อยางสงัเคราะห ์

2 59-1592-0-00-1-0 2 ธนัวาคม 
2559 

ยงัไมเ่ริ+มมรีายได ้ � ผลติผลติภณัฑจ์ากยางสงัเคราะห ์เชน่ 
Compounded Rubber ยางฉนวนกนัความรอ้น และ
ท่อยางสงัเคราะห ์

3 59-1593-0-00-1-0 2 ธนัวาคม 
2559 

ยงัไมเ่ริ+มมรีายได ้ � ผลติผลติภณัฑจ์ากยางสงัเคราะห ์เชน่ 
Compounded Rubber ยางฉนวนกนัความรอ้น และ
ท่อยางสงัเคราะห ์

 
ทรพัยสิ์นที�ใช้ในการประกอบธรุกิจของธรุกิจผลิตและจาํหน่ายอปุกรณ์ชิ@นส่วนและตกแต่งรถยนต ์ 
(“แอรโ์รคลาส”) 

ณ วนัที+ 31 มนีาคม 2562 กลุ่มธุรกจิผลติและจาํหน่ายอุปกรณ์ชิ)นสว่นและตกแต่งรถยนต ์ มทีรพัยส์นิมลูค่า 4,595.1 ลา้น
บาท คดิเป็นรอ้ยละ 34.3 ของทรพัยส์นิรวมของบรษิทั โดยสนิทรพัยท์ี+สาํคญัซึ+งใชใ้นการดาํเนินธรุกจิไดแ้ก่ (1) ที+ดนิ อาคาร 
และอปุกรณ์ (2) สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (3) สนิคา้คงเหลอืและ (4) ลกูหนี)ทางการคา้ 

1. ที�ดิน อาคาร และอปุกรณ์ 

ณ วนัที+ 31 มนีาคม 2562 กลุ่มธุรกจิผลติและจาํหน่ายอุปกรณ์ชิ)นสว่นและตกแต่งรถยนต ์มทีี+ดนิอาคารและอปุกรณ์ มลูคา่
1,776.8 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 13.3 ของทรพัยส์นิรวมของบรษิทั      
                           หน่วย: ลา้นบาท 

ทรพัยสิ์น ราคาทุน 
ค่าเสื�อม
สะสม 

มูลค่า
ทางบญัชี 

ภาระผกูพนั 

1. ที+ดนิ 155.4 - 155.4 บรษิทัไดด้าํเนินการใช้ที+ดนิ อาคารโรงงาน และ 
เครื+องจกัร ในนิคมอตุสาหกรรม IPP จงัหวดั
ระยอง ประเทศไทย ในการจดจาํนองกบั
ธนาคารเพื+อเป็นสว่นหนึ+งของหลกัทรพัยเ์พื+อคํ)า
ประกนัเงนิกู้ยมื โดย ณ 31 มนีาคม 2562 มี
ภาระคงเหลอืเทา่กบั 0.18 ลา้นบาท 

2. สว่นปรบัปรุงทื+ดนิ 18.0 16.2 1.8 
3. อาคารโรงงานและสว่นปรบัปรุง

อาคารและระบบสาธารณูปโภค 
680.9 309.1 371.8 

4. เครื+องจกัรและแมพ่มิพ ์ 2,152.8 1,171.7 981.1 

5. อุปกรณ์และเครื+องใชโ้รงงาน 470.3 347.0 123.3 ไม่ม ี
6. เครื+องตกแตง่และอุปกรณ์

สาํนักงาน 
154.5 122.1 32.4 

ไม่ม ี

7. ยานพาหนะ 62.8 30.8 32.0 ไม่ม ี
8. สนิทรพัยร์ะหวา่งตดิตั )งและงาน

ระหวา่งก่อสรา้ง 
79.0 - 79.0 

ไม่ม ี
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ทรพัยสิ์น ราคาทุน 
ค่าเสื�อม
สะสม 

มูลค่า
ทางบญัชี 

ภาระผกูพนั 

9. คา่ใชจ้า่ยล่วงหน้า - - - ไม่ม ี
รวม 3,773.7 1,996.9 1,776.8  

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 

137,888  
ตารางเมตร 

เจา้ของที+ดนิ 

ประเทศจีน Aeroklas (Shanghai) 
Co., Ltd. 

เซี+ยงไฮ ้ประเทศจนี 8,154  
ตารางเมตร 

เช่าที+ดนิ 

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 144.1 - - 11.3 - - 
2. สว่นปรบัปรุงทื+ดนิ 1.8 - - - - - 
3. อาคารโรงงานและสว่น

ปรบัปรุงอาคารและระบบ
สาธารณูปโภค 

357.5 - - 14.3 - - 

4. เครื+องจกัรและแมพ่มิพ ์ 894.4 17.2 1.3 63.4 - 4.8 
5. อุปกรณ์และเครื+องใช้

โรงงาน 
115.5 3.8 - 3.2 - 0.8 

6. เครื+องตกแตง่และอุปกรณ์ 10.5 0.7 0.8 20.3 - 0.1 
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ทรพัยสิ์น ประเทศ
ไทย 

ประเทศจีน ประเทศ
สหรฐัอเมริกา 

ประเทศ
ออสเตรเลีย 

ประเทศ
ดไูบ 

ประเทศ
มาเลเซีย 

สาํนักงาน 
7. ยานพาหนะ 9.1 0.1 2.3 20.2 0.3 - 
8. สนิทรพัยร์ะหวา่งตดิตั )ง

และงานระหวา่งกอ่สรา้ง 
79.0 - - - - - 

9. คา่ใชจ้า่ยล่วงหน้า - - - - - - 
รวม 1,611.9 21.8 4.4 132.7 0.3 5.7 
 
2. สินทรพัย ์ไมมี่ตวัตน  

ณ วนัที+ 31 มนีาคม 2562 สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนของกลุ่มธุรกจิผลติและจาํหน่ายอุปกรณ์ชิ)นสว่นและตกแต่งรถยนต์ มมีลูค่า
เทา่กบั 217.2 ลา้นบาท ซึ+งสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนประกอบดว้ย โปรแกรมคอมพวิเตอร,์ สทิธบิตัร, เครื+องหมายทางการคา้
,พฒันาผลติภณัฑแ์ละความสมัพนัธก์บัผูจ้ดัจาํหน่าย มลูค่า 47.6 ลา้นบาท 3.9 ลา้นบาท 81.3 ลา้นบาท 67.0 ลา้นบาท และ 
17.4 ตามลาํดบั โดยสทิธบิตัรและเครื+องหมายทางการคา้มรีายละเอยีดดงันี) 

สิทธิบตัร/ อนุสิทธิบตัร 

ณ วนัที+ 31 มนีาคม 2562 ธุรกจิผลติและจําหน่ายอุปกรณ์ชิ)นส่วนและตกแต่งรถยนต์มสีทิธิบตัรที+ยงัมอีายุจํานวน 11
รายการ นอกจากนั )นธุรกจิผลติและจาํหน่ายอุปกรณ์ชิ)นส่วนและตกแต่งรถยนต์ยงัมอีนุสทิธบิตัรและสทิธบิตัรการออกแบบ
จาํนวน 86 รายการ โดยอนุสทิธบิตัรไดร้บัการคุม้ครอง 10 ปี ในขณะที+สทิธบิตัรไดร้บัการคุม้ครอง 20 ปี 

 
สิทธิบตัร 

อนุสิทธิบตัรและ 
สิทธิบตัรการออกแบบ 

สทิธบิตัร/อนุสทิธบิตัร ที+ไดร้บัการอนุมตั ิ 9 77 
ประเทศไทย/ต่างประเทศ   
สทิธบิตัร/อนุสทิธบิตัรสทิธบิตัรการออกแบบที+อยู่ระหวา่งการอนุมตั ิ 8 22 
รวมทั @งหมด 17 99 
 
เครื�องหมายการค้า 

ณ วนัที+ 31 มนีาคม 2562  ธุรกจิผลติและจาํหน่ายอุปกรณ์ชิ)นสว่นและตกแต่งรถยนต์มเีครื+องหมายการคา้ที+สาํคญัไดแ้ก่  
- “Aeroklas”  จดทะเบยีนเรยีบรอ้ยแลว้ 52 ประเทศทั +วโลก รวม 126 เครื+องหมายการคา้จดทะเบยีน 
- “TJM” จดทะเบยีนเรยีบรอ้ยแลว้ 11 ประเทศทั +วโลก รวม 62 เครื+องหมายการคา้จดทะเบยีน 
- “Flexiglass” จดทะเบยีนเรยีบรอ้ยแลว้ 1 ประเทศทั +วโลก รวม 7 เครื+องหมายการคา้จดทะเบยีน 
- “Bocar” จดทะเบยีนเรยีบรอ้ยแลว้ 1 ประเทศทั +วโลก รวม 1 เครื+องหมายการคา้จดทะเบยีน 

เครื�องหมายการค้า ประเภท 

ประเทศที�จดทะเบียนเครื�องหมายทางการค้า 

ทวปีเอเชยี/ 
โอเชยีเนีย 

ตะวนัออกกลาง
และทวปี
แอฟรกิา 

ทวปียุโรป ทวปีอเมรกิา 

 อุปกรณ์ชิ)นส่วนใน 11 8 27 6 
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เครื�องหมายการค้า ประเภท ประเทศที�จดทะเบียนเครื�องหมายทางการค้า 
รถยนตแ์ละรถ
กระบะ 

 

อุปกรณ์ตกแต่งรถ
กระบะ 

4 2 4 1 

 

อุปกรณ์ตกแต่งรถ
กระบะ 

1 0 0 0 

     

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 

 
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 
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เครื�องหมายการค้า ประเภท 
ออกโดย
ประเทศ 

ออกให้เมื�อ วนัหมดอาย ุ
ทะเบยีน
เลขที� 

 

ชิ)นสว่นยานยนต์
และอุปกรณ์เสรมิ
สําหรบัรถยนต ์

ออสเตรเลยี 
19 กุมภาพนัธ ์

2551 
19 กุมภาพนัธ ์

2571 
1224958 

 

ชิ)นสว่นท่ออากาศ
สําหรบั
ยานพาหนะ 

ออสเตรเลยี 6 มถุินายน 2551 6 มถุินายน 2571 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 

 

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 2562 กลุ่มธุรกจิผลติและจาํหน่ายอุปกรณ์ชิ)นสว่นและตกแต่งรถยนต ์โดยบรษิทั แอรโ์รคลาส จาํกดั มี
การลงทนุในบรษิทัย่อย  รายละเอยีดตามหมวดขอ้มลูทั +วไปของบรษิทัในเครอื ขอ้ 6 

สิทธิและประโยชน์จากการได้รบัการส่งเสริมการลงทนุ Aeroklas 

บรษิัทไดร้บัการส่งเสรมิการลงทุนตามพระราชบญัญตัิส่งเสรมิการลงทุน พ.ศ. 2520 (และที+แก้ไขเพิ+มเตมิ) จาก
คณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุในกจิการ โดยมรีายละเอยีดและสาระสาํคญัของสทิธปิระโยชน์โดยทั +วไปคอื 
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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 สทิธไิมต่อ้งนําเงนิปนัผลจากกจิการที+ไดร้บัการส่งเสรมิการ
ลงทุนซึ+งได้รบัยกเว้นภาษีเงนิได้นิตบุิคคลไปรวมคํานวณ
เพื+อเสยีภาษีเงนิไดต้ลอดระยะเวลาที+ไดร้บัยกเวน้ภาษีเงิน
ไดนิ้ตบุิคคล 

� � � � � � � 

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 (เฉพาะรายไดจ้ากการส่งออกทางตรงและการ
ส่งออกทางอ้อมกรณีที+มีการส่งออกผ่านผู้อื+นโดยไม่ได้

�  
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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 

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 ์

1 1389/2542 3 กนัยายน 2542 12 มกราคม 2544 –  
11 มกราคม 2557 

� ผลติแผน่พลาสตกิและผลติภณัฑแ์ผ่นพลาสตกิขึ)นรปู 

2 2083(2)/2548 28 กนัยายน 2548 7 มกราคม 2553 – 6 
มกราคม 2561 

� ผลติแผน่พลาสตกิและพลาสตกิขึ)นรปู 

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

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

� ผลติแผน่พลาสตกิและแผน่พลาสตกิขึ)นรปู เช่น แผน่ปู
พื)นรถกระบะ และหลงัคารถยนต ์เป็นตน้ 

5 1902(2)/2556 22 มกราคม 2556 1 เมษายน 2561 - 
31 มนีาคม 2569 

� ผลติผลติภณัฑพ์ลาสตกิและชิ)นสว่นพลาสตกิสาํหรบั
อุตสาหกรรมยานยนต ์เช่น แผน่ปพูื)นรถกระบะ และ
หลงัคารถยนต์ เป็นตน้ 

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

23 มนีาคม 2558 ยงัไมเ่ริ+มมรีายได ้ � ผลติผลติภณัฑพ์ลาสตกิสําหรบัอตุสาหกรรมยานยนต ์
และชิ)นสว่นพลาสตกิสาํหรบัอุตสาหกรรมยานยนต ์
เช่น แผน่ปพูื)นรถกระบะ และหลงัคารถยนต ์เป็นตน้ 
และชิ)นสว่นพลาสตกิสาํหรบัอุตสาหกรรมยานยนต ์

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

30 มนีาคม 2558 ยงัไมเ่ริ+มมรีายได ้ � ผลติผลติภณัฑพ์ลาสตกิ สาํหรบัอุตสาหกรรมยานยนต ์
และชิ)นสว่นพลาสตกิสาํหรบัอุตสาหกรรมยานยนต ์
เช่น แผน่ปพูื)นรถกระบะและหลงัคารถยนตเ์ป็นต้น 
และชิ)นสว่นพลาสตกิ สําหรบัอตุสาหกรรมยานยนต ์
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ทรพัยสิ์นที�ใช้ในการประกอบธรุกิจของธรุกิจผลิตและจาํหน่ายบรรจภุณัฑ์พลาสติก (“อีสเทิรน์ โพลี
แพค”) 

ณ วนัที+ 31 มนีาคม 2562 กลุ่มธุรกจิผลติและจาํหน่ายบรรจภุณัฑพ์ลาสตกิมทีรพัยส์นิมลูค่า 3,259.6 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ย
ละ 24.3 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 2562 ธุรกจิผลติและจาํหน่ายบรรจภุณัฑพ์ลาสตกิ มทีี+ดนิอาคารและอุปกรณ์ มลูค่า 2,201.2 ลา้นบาท 
คดิเป็นรอ้ยละ 16.4 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.62 มภีาระคงเหลอืเทา่กบั 199.8 
ลา้นบาท 

2. สว่นปรบัปรุงทื+ดนิ 26.1 11.2 14.9 
3. อาคารโรงงานและสว่นปรบัปรุง

อาคารและระบบสาธารณูปโภค 
911.6 334.0 577.6 

4. เครื+องจกัรและแมพ่มิพ ์
2,281.8 898.6 1,383.2 

5. อุปกรณ์และเครื+องใชโ้รงงาน 195.9 128.5 67.4 ไม่ม ี
6. เครื+องตกแตง่และอุปกรณ์

สาํนักงาน 
66.0 53.2 12.8 ไม่ม ี

7. ยานพาหนะ 33.4 28.3 5.1 ไม่ม ี
8. สนิทรพัยร์ะหวา่งตดิตั )งและงาน

ระหวา่งก่อสรา้ง 
87.9 - 87.9 ไม่ม ี

9. คา่ใชจ้า่ยล่วงหน้า - - - ไม่ม ี
รวม 3,655.0 1,453.8 2,201.2  

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 คดิเป็นมลูคา่ทนุ 41.02 ลา้นบาท และ
พื)นที+เชา่ในเขตอุตสาหกรรมไอพพี ีขนาด 8,400 ตารางเมตร 
 
2. สินทรพัย ์ไมมี่ตวัตน  

ณ วนัที+ 31 มนีาคม 2562 สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนของกลุม่ธุรกจิผลติและจาํหน่ายบรรจุภณัฑพ์ลาสตกิ มมีลูค่าเทา่กบั 3.5 ลา้น
บาท ซึ+งสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนประกอบดว้ย โปรแกรมคอมพวิเตอร ์และ สทิธบิตัรและเครื+องหมายทางการคา้ มลูค่า 3.3 ลา้น
บาท และ 0.2 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยสทิธบิตัรและเครื+องหมายทางการคา้มรีายละเอยีดดงันี) 
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สิทธิบตัร 

ณ วนัที+ 31 มนีาคม 2562 กลุ่มธุรกจิผลติและจาํหน่ายบรรจภุณัฑพ์ลาสตกิมสีทิธบิตัรทั )งสิ)น 89 รายการ และอยู่ระหว่างการ
พจิารณาอนุมตัจิํานวน 25 คําขอโดยสทิธบิตัรของกลุ่มธุรกจิผลติและจําหน่ายบรรจุภณัฑพ์ลาสตกิเป็นลกัษณะของการ
ออกแบบผลติภณัฑแ์ละอนุสทิธบิตัรที+แตกต่างกบัผลติภณัฑท์ั +วไปในตลาด  
 
เครื�องหมายการค้า 

ณ วนัที+ 31 มนีาคม 2562 ธุรกจิผลติและจําหน่ายบรรจุภณัฑ์พลาสตกิมเีครื+องหมายการค้าที+จดทะเบยีนเรยีบรอ้ยแล้ว
จาํนวน 66 เครื+องหมายในประเทศไทย และในกว่า 13 ประเทศทั +วโลก ได้แก่ จนี ออสเตรเลยี สงิคโปร์ มาเลเซีย พม่า 
เวยีดนาม กมัพชูา ลาว ญี+ปุน่ เกาหล ีอนิโดนเีซยี ฟิลปิปินส ์และศรลีงักา 
 

ตารางแสดงเครื 'องหมายทางการคา้ที 'จดทะเบยีน ณ วนัที ' 31 มนีาคม 2562 

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 2563 ค299606 

 

บรรจุภณัฑ์
พลาสตกิ 

ไทย 14 พฤษภาคม 2551 15 พฤษภาคม 2563 ค299607 

 

บรรจุภณัฑ์
พลาสตกิ 

ไทย 23 มกราคม 2552 23 มกราคม 2564 ค390011 

 

บรรจุภณัฑ์
พลาสตกิ 

ไทย 23 มกราคม 2552 23 มกราคม 2564 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 
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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 (ใช้มงุ

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/ 
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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 )นตอนการดาํเนินการออกเอกสารของทางกรมทรพัยส์นิทางปญัญา 

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 สทิธใินการนําคนตา่งดา้วซึ+งเป็นช่างฝีมอืหรอื
ผูช้ํานาญการคูส่มรสและบุคคลซึ+งอยูใ่นอุปการะ
ของบุคคลทั )งสองประเภทนี)เขา้มาใน
ราชอาณาจกัร และ ไดร้บัอนุญาตทาํงานเฉพาะ
ตําแหน่งหน้าที+ ตามจาํนวนและกําหนด
ระยะเวลาใหอ้ยูใ่นราชอาณาจกัรเท่าที+

� � � � � � � 
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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 สทิธไิม่ต้องนําเงนิปนัผลจากกิจการที+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 2562 

ส่วนที+ 1 54 
 

 
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+ระบุไวใ้นบตัรสง่เสรมิการลงทุน เช่น 
เครื+องจกัรจะต้องเป็นเครื+องจกัรใหม่หรอืผลติภายในปีที+กําหนดในกรณีที+ได้รบัอนุญาตใหใ้ชเ้ครื+องจกัรเก่า ทั )งนี)จะต้อง
นําเขา้มาภายในระยะเวลาที+กําหนด ต้องเปิดดําเนินการโครงการไดภ้ายในเวลาที+กําหนดนับตั )งแต่วนัที+ออกบตัรส่งเสรมิ 
ตอ้งดําเนินการใหไ้ดร้บัใบรบัรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรอื ISO 14000 หรอืมาตรฐานสากลอื+นที+
เทยีบเทา่ภายใน 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 ์

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

2562 

� ผลติบรรจุภณัฑพ์ลาสตกิที+เป็นมติรตอ่แส่งแวดล้อม เช่น 
ถว้ยพลาสตกิ เป็นตน้ และแผน่พลาสตกิที+เป็นมติรตอ่
สิ+งแวดลอ้ม 

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

2560 

� ผลติผลติภณัฑพ์ลาสตกิ เช่น บรรจุภณัฑพ์ลาสตกิ และแผน่
พลาสตกิ เป็นตน้ 

4 1626(2)/2556 22 มกราคม 
2556 

3 พฤศจกิายน 
2559 –  

2 พฤศจกิายน 
2566 

� ผลติแผน่พลาสตกิและบรรจุภณัฑ์พลาสตกิ 

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

30 มนีาคม 
2558 

ยงัไมเ่ริ+มมรีายได ้ � ผลติบรรจุภณัฑพ์ลาสตกิ และแผน่พลาสตกิ 

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

2 มนีาคม 2558 ยงัไมเ่ริ+มมรีายได ้ � ผลติบรรจุภณัฑพ์ลาสตกิ และแผน่พลาสตกิ 

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

30 มนีาคม 
2558 

ยงัไมเ่ริ+มมรีายได ้ � ผลติบรรจุภณัฑพ์ลาสตกิ และแผน่พลาสตกิ 

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

30 มกราคม 
2560 

1 เมษายน 2560 
– 30 มนีาคม 
2563 

� ผลติบรรจุภณัฑจ์ากพลาสตกิรไีซเคลิ 

 
 
 



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) สิ)นสุดวนัที+ 31 มนีาคม 2562 

ส่วนที+ 1 55 
 

ทรพัยสิ์นที�ใช้ในการประกอบธรุกิจอื�น 

สาํหรบัทรพัยส์นิที+ใชใ้นการประกอบธรุกจิอื+น ณ วนัที+ 31 มนีาคม 2562  มมีลูค่าทั )งหมดเทา่กบั 2,583.1 ลา้นบาท หรอื คดิ
เป็นรอ้ยละ 19.3 ของสนิทรพัย์รวมของบรษิทั โดยสว่นมากประกอบดว้ย เงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม 1,902.0 ลา้นบาท และ 
ที+ดนิอาคาร อปุกรณ์ จาํนวน 404.3 ลา้นบาท ซึ+งบรษิทัใหเ้ช่าแกแ่อรโ์รเฟลกซ์ในการประกอบกจิการโรงงาน 
 
สิทธิและประโยชน์จากการได้รบัการส่งเสริมการลงทุนของอีพีจี อินโนเวชั �น 

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

เงื�อนไขทั �วไป 
บตัรส่งเสริม

เลขที� 
2023(4)/2549 

1 สทิธใินการนําคนตา่งดา้วซึ+งเป็นช่างฝีมอืหรอืผูช้ํานาญการคู่สมรสและบุคคลซึ+งอยูใ่นอุปการะของบุคคลทั )ง
สองประเภทนี)เข้ามาในราชอาณาจกัร และ ได้รับอนุญาตทํางานเฉพาะตําแหน่งหน้าที+ ตามจํานวนและ
กําหนดระยะเวลาใหอ้ยู่ในราชอาณาจกัรเทา่ที+คณะกรรมการพจิารณาเหน็สมควร 

� 

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

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

4 สทิธไิม่ต้องนําเงนิปนัผลจากกิจการที+ได้รบัการส่งเสรมิการลงทุนซึ+งได้รบัยกเว้นภาษีเงนิไดนิ้ติบุคคลไป
รวมคาํนวณเพื+อเสยีภาษเีงนิไดต้ลอดระยะเวลาที+ไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคล � 

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 ์

1 2023(4)/2549 25 พฤษภาคม 
2548 

17 กนัยายน 2553 – 
16 กนัยายน 2561 

� วจิยัและพฒันากจิการบรกิารทดสอบทางวทิยาศาสตร ์และ
กจิการบรกิารสอบเทยีบมาตรฐาน 

� บรกิารสอบเทยีบมาตรฐาน 
 
 
 
 
 
 



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) สิ)นสุดวนัที+ 31 มนีาคม 2562 

ส่วนที+ 1 56 
 

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 
 

ณ วนัที+ 31 มนีาคม 2562 บรษิทัและบรษิทัย่อยไม่มขีอ้พพิาททางกฎหมายซึ+งอาจมผีลกระทบต่อสนิทรพัย์ของบรษิทัและ
บรษิทัย่อยเกนิกว่ารอ้ยละ 5.0 ของสว่นของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที+ 31 มนีาคม 2562 รวมถงึขอ้พพิาททางกฎหมายอื+นใดซึ+งมี
ผลกระทบต่อการดาํเนินงานของบรษิทัและบรษิทัย่อยอย่างมนียัสาํคญั รวมถงึขอ้พพิาททางกฎหมายอื+นที+มไิดเ้กดิจากการ
ประกอบธรุกจิโดยปกตขิองบรษิทัและบรษิทัย่อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) สิ)นสุดวนัที+ 31 มนีาคม 2562 

ส่วนที+ 1 57 
 

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 2562) 
กลุ่มอุตสาหกรรม  : อสงัหารมิทรพัยแ์ละก่อสรา้ง 
หมวดธุรกจิ  : วสัดกุ่อสรา้ง 
วนัที+เขา้ซื)อขายวนัแรก : 24 ธนัวาคม 2557 
มลูค่าหลกัทรพัยต์ามราคาตลาด:          16,520 ลา้นบาท (ณ 12 มถุินายน 2562) 
จาํนวนผูถ้อืหุน้ทั )งหมด :           9,939 ราย (ณ 12 มถุินายน 2562) วนัปิดสมดุทะเบยีนล่าสดุเพื+อสทิธใิน 
     การเขา้รว่มประชมุ สามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2562) 
% การถอืหุน้ของผูถ้อืหุน้รายยอ่ย:  26.29% 
ที+ต ั )งสาํนกังานใหญ่ :  770 หมูท่ ี+ 6 ถนนเทพารกัษ์ ตาํบลเทพารกัษ์ อาํเภอเมอืงสมุทรปราการ 

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



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) สิ)นสุดวนัที+ 31 มนีาคม 2562 

ส่วนที+ 1 58 
 

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 



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) สิ)นสุดวนัที+ 31 มนีาคม 2562 

ส่วนที+ 1 59 
 

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 

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 2562 

ส่วนที+ 1 60 
 

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. บริษทั ซูมิริโกะ อิสเทิรน์ 
รบัเบอร ์(ประเทศไทย) 
จาํกดั* 
(เดมิคอืบรษิทั โตไก อสิเทริน์ 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 2562 

ส่วนที+ 1 61 
 

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 2562 

ส่วนที+ 1 62 
 

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 40   AUD40 100 บรษิทั แอรโ์รคลาส จาํกดั 40,000,000 100 

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 
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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 

เงินลงทุนในการรว่มค้าของบริษทั แอรโ์รคลาส จาํกดั 

17. Aeroklas Duys (Pty.) 
Limited 
1-5 Progress Road, New 
Germany 3610, KwaZulu-
Natal, Republic of South Africa 

- ผลติและ
จาํหน่ายอุปกรณ์
ตกแต่งยานยนต์
ชนิดโลหะและ
พลาสตกิ 

แอฟรกิา
ใต ้

หุน้สามญั 90,000  ZAR90 45 บรษิทั แอรโ์รคลาส จาํกดั 
Duys Engineering Group 
(Pty) Ltd. 
Mr. Brian William Rogers 

40,500 
45,900 

 
3,600 

45 
51 

 
4 

บริษทัย่อยของบริษทั Aeroklas Australia Pty. Ltd.  
18. 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 
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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 
(%) 

19. Flexiglass Challenge 
Pty. Ltd. 

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

ออสเตร 
เลยี 

หุน้สามญั 0.000002  AUD 
0.000002 

100 Aeroklas Australia Pty. 
Ltd. 

2 100 

บริษทัย่อยของบริษทั TJM Products Pty. Ltd. 
20. 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 

21. 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 � มสีทิธอิอกเสยีงและรบัเงนิปนัผล 30 เท่าของหุน้สามญั ซึ+งกาํหนดใหทุ้กวาระที+สาํคญัจาํเป็นตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีงจากที+ประชมุผูถ้อืหุน้อย่างน้อยรอ้ยละ 81.0



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) สิ)นสุดวนัที+ 31 มนีาคม 2562 

ส่วนที+ 1 
 

65 

 

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 
ผูส้อบบญัช ี  :  นายสดุวณิ ปญัญาวงศข์นัต ิ 
     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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ส่วนที� 3 
ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 

13. ข้อมูลทางการเงินที�สาํคญั 

13.1 สรปุรายงานการสอบบญัชี 

 

ประจาํงวด ผู้สอบบญัชี สรปุรายงานการตรวจสอบ 

ปีบญัช ี58/59 

(1 เม.ย.58 – 31 ม.ีค.61) 

นายสุดวิณ ปญัญาวงศ์ขนัติ 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 ี59/60 

(1 เม.ย.59 – 31 ม.ีค.60) 

นายสุดวิณ ปญัญาวงศ์ขนัติ 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 ี60/61 

(1 เม.ย.60 – 31 ม.ีค.61) 

นายสุดวิณ ปญัญาวงศ์ขนัติ 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 ี61/62 

(1 เม.ย.61 – 31 ม.ีค.62) 

นายสุดวิณ ปญัญาวงศ์ขนัติ 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 
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ตารางสรปุงบการเงินรวม 

บริษทั อีสเทิรน์โพลีเมอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัที� 31 มีนาคม 2562 
หน่วย : ลา้นบาท 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

สินทรัพย์

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 368.9               2.9        497.9               3.8        503.2            3.8        

ลกูหนี)การค้าและลกูหนี)อ ื+น (สุทธ)ิ 1,733.6            13.6      1,705.4            13.0      1,739.1         13.0       

สนิค้าคงเหลอื (สุทธ)ิ 2,097.3            16.4      2,358.4            17.9      2,407.6         18.0       

ภาษีมลูค่าเพิ+ม 90.5                0.7        29.6                0.2        33.1             0.2        

สทิธิการเช่าที+ดินที+ถึงกําหนดภายในหนึ+งปี (สุทธ)ิ 0.2                  0.0        0.2                  0.0        0.2               0.0        

สนิทรัพยห์มุนเวยีนอื+น 8.1                  0.1        17.1                0.1        8.4               0.1        

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน                 4,298.6 33.6                      4,608.6 35.1                  4,691.6 35.0       

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงนิฝากธนาคารที+ติดภาระคํ)าประกัน 269.9               2.1        269.6               2.1        270.3            2.0        

เงนิลงทุนในบริษัทร่วม 1,907.8            14.9      2,077.5            15.8      2,159.5         16.1       

เงนิลงทุนในการร่วมค้า 93.1             0.7        

เงนิลงทุนระยะยาวอื+น (สุทธ)ิ -                  -        1.2                  0.0        1.2               0.0        

ที+ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธ)ิ 5,713.9            44.7      5,648.5            43.0      5,616.7         41.9       

เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าสนิทรัพย์ 81.8                0.6        39.6                0.3        75.4             0.6        

สนิทรัพยไ์ม่มตีัวตน (สุทธ)ิ 248.0               1.9        247.8               1.9        232.9            1.7        

เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าสนิทรัพยไ์ม่มตีัวตน 1.6                  0.0        1.6                  0.0        -               -        

ค่าความนิยม 34.7                0.3        55.2                0.4        52.4             0.4        

สทิธิการเช่าที+ดิน (สุทธ)ิ 6.9                  0.1        6.6                  0.1        6.0               0.0        

สนิทรัพยภ์าษีเงนิได้รอการตัดบญัชี (สุทธ)ิ 158.3               1.2        144.8               1.1        144.1            1.1        

สนิทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื+น 63.8                0.5        47.3                0.4        49.8             0.4        

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน                 8,486.7 66.4                      8,539.7 64.9                  8,701.6 65.0       

รวมสินทรัพย์               12,785.4 100.0                   13,148.3 100.0               13,393.2 100.0     

31 มี.ค.2562
งบตรวจสอบ
31 มี.ค.256131 มี.ค.2560รายการ
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บริษทั อีสเทิรน์โพลีเมอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัที� 31 มีนาคม 2562 
                                                                                                                                                      หน่วย : ลา้นบาท 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

หนี<สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี<สินหมุนเวียน

เงนิเบกิเกินบญัชีและเงนิกู้ยมืระยะสั )นจากสถาบนัการเงนิ 591.1               4.6        839.9               6.4        1,054.2         7.9        

เจ้าหนี)การค้าและเจ้าหนี)อื+น 1,142.4            8.9        1,293.8            9.8        1,269.5         9.5        

เงนิกู้ยมืระยะสั )นจากกิจการที+เกี+ยวขอ้งกัน 18.3                0.1        13.5                0.1        -               -        

ส่วนที+ถึงกําหนดชําระภายในหนึ+งปีของเงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 329.8               2.6        280.4               2.1        207.8            1.6        

ส่วนที+ถึงกําหนดชําระภายในหนึ+งปีของหนี)สนิภายใต้สญัญาเช่าการเงนิ (สุทธ)ิ 5.8                  0.0        5.8                  0.0        4.8               0.0        

ภาษีเงนิได้ค้างจ่าย 20.3                0.2        1.2                  0.0        14.9             0.1        

ภาษีมลูค่าเพิ+ม 13.3                0.1        9.0                  0.1        12.6             0.1        

หนี)สนิหมุนเวยีนอื+น 23.3                0.2        11.2                0.1        12.5             0.1        

รวมหนี<สินหมุนเวียน 2,144.3               16.8      2,454.9               18.7      2,576.3           19.2       

หนี<สินไม่หมุนเวียน

เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 513.9               4.0        331.9               2.5        188.7            1.4        

หนี)สนิภายใต้สญัญาเช่าการเงนิ (สุทธ)ิ 5.9                  0.0        4.4                  0.0        4.8               0.0        

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 151.1               1.2        164.0               1.2        236.0            1.8        

หนี)สนิภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชี 45.8                0.4        70.6                0.5        72.1             0.5        

รวมหนี<สินไม่หมุนเวียน 716.7                  5.6        570.9                  4.3        501.6              3.7        

รวมหนี<สิน 2,861.0               22.4      3,025.7               23.0      3,077.9           23.0       

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบยีน

หุ้นสามญัจํานวน 2,800,000,000 หุ้น มลูค่าที+ตราไวหุ้้นละ 1 บาท) 2,800.0            21.9      2,800.0            21.3      2,800.0         20.9       

ทุนที+ออกและชําระแลว้

หุ้นสามญัจํานวน 2,800,000,000 หุ้น มลูค่าที+ตราไวหุ้้นละ 1 บาท) 2,800.0            21.9      2,800.0            21.3      2,800.0         20.9       

ส่วนเกินมลูค่าหุ้นสามญั 3,274.2            25.6      3,274.2            24.9      3,274.2         24.4       

กาํไรสะสม

จัดสรรแลว้-ทุนสาํรองตามกฎหมาย 119.1               0.9        154.4               1.2        205.6            1.5        

ยงัไม่ได้จัดสรร 3,019.9            23.6      3,275.6            24.9      3,484.7         26.0       

การวดัมลูค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน (23.8)               (0.2)       (20.7)               (0.2)       (31.6)            (0.2)       

ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน 701.7               5.5        701.7               5.3        701.7            5.2        

องค์ประกอบอื+นของส่วนของผูถ้ือหุ้น 19.7                0.2        (86.6)               (0.7)       (142.1)           (1.1)       

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 9,910.8            77.5      10,098.5           76.8      10,292.5        76.8       

ส่วนได้เสยีที+ไม่มอีาํนาจควบคุม 13.5                0.1        24.1                0.2        22.7             0.2        

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 9,924.3               77.6      10,122.6             77.0      10,315.3         77.0       

รวมหนี<สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 12,785.3             100.0     13,148.3             100.0     13,393.2         100.0     

31 มี.ค.2561รายการ 31 มี.ค.2560 31 มี.ค.2562
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บริษทั อีสเทิรน์โพลีเมอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

งบกาํไรขาดทนุสาํหรบัปีบญัชี 

สิ<นสดุวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 
หน่วย : ลา้นบาท 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายได้จากการขายสนิค้า 9,279.8    99.9       9,607.1   99.9       10,579.2     99.9       

รายได้จากการให้บริการ 5.2          0.1        7.2        0.1        7.6            0.1        

ต้นทุนการขายสนิค้า (6,307.9)   (67.9)      (6,892.5)  (71.7)      (7,687.7)      (72.6)      

ต้นทุนการให้บริการ (3.8)         (0.0)       (5.1)       (0.1)       (5.7)           (0.1)       

กาํไรขั <นต้น 2,973.3     32.0       2,716.7   28.3       2,893.4        27.3       

รายได้เงนิปนัผล -          -        -        -        -            -        

กําไรจากการจําหน่ายเงนิลงทุนในบริษัทร่วมที+ถือไวเ้พื+อขาย -          -        -        -        -            -        

กําไร(ขาดทุน)อื+น - กําไร(ขาดทุน) สุทธิจากอตัราแลกเปลี+ยน (29.3)       (0.3)       (82.4)      (0.9)       (4.1)           (0.0)       

รายได้อื+น 47.4        0.5        49.5       0.5        35.8           0.3        

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 2,991.4     32.2       2,683.8   27.9       2,925.1        27.6       

ค่าใช้จ่ายในการขาย (751.0)       (8.1)       (809.6)     (8.4)       (904.6)          (8.5)       

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (985.8)       (10.6)      (1,067.1)  (11.1)      (1,200.4)       (11.3)      

ค่าใช้จ่ายอื+น (1.7)         (0.0)       (0.7)       (0.0)       (0.1)           (0.0)       

ต้นทุนทางการเงนิ (55.2)       (0.6)       12.0       0.1        (40.0)          (0.4)       

ส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม 246.3       2.7        245.1     2.5        174.8         1.7        

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 1,444.0    15.6       1,063.5   11.1       954.9         9.0        

ภาษีเงนิได้ (61.3)       (0.7)       (70.3)      (0.7)       (51.6)          (0.5)       

กาํไรสาํหรับปี 1,382.7    14.9       993.2     10.3       903.2         8.5        

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น

   การวดัมลูค่าใหม่ของภาระผกูพนั

  ผลประโยชน์พนักงาน - สุทธิจากภาษี 4.1          0.0        3.1        0.0        (10.9)          (0.1)       

ผลต่างของอตัราแลกเปลี+ยนจากการแปลงค่างบการเงนิ (44.6)       (0.5)       (96.0)      (1.0)       (51.3)          (0.5)       

กําไร(ขาดทุน)จากการวดัมลูค่าเงนิลงทุนเผ ื+อขาย-สุทธิจากภาษี -          -        -        -        -            -        

ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอื+นในบริษัทร่วม (22.5)       (0.2)       (10.0)      (0.1)       (4.4)           (0.0)       

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอื�นสาํหรับปี (63.1)       (0.7)       (102.9)    (1.1)       (66.6)          (0.6)       

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 1,319.6    14.2       890.3     9.3        836.6         7.9        

รายการ
ปี 2559/2560
เม.ย.59-ม.ีค.60

ปี 2561/2562
เม.ย.60-มี.ค.61

งบตรวจสอบ

ปี 2560/2561
เม.ย.60-มี.ค.61
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บริษทั อีสเทิรน์โพลีเมอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

อตัราส่วนทางการเงินที�สาํคญั 

อตัราส่วนทางการเงิน หน่วย ปี 2559/2560 ปี 2560/61 ปี 2561/62

เม.ย.59-มี.ค.60 เม.ย.60-มี.ค.61 เม.ย.61-มี.ค.62

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.0                      1.9                  1.8                  

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 1.1                      1.0                  0.9                  

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงนิสด (เท่า) 0.8                      0.7                  0.5                  

ระยะเวลาเก็บหนี)เฉล ี+ย (วนั) 63.8                     65.3                 59.4                 

ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลี+ย (วนั) 126.6                   118.0               113.1               

ระยะเวลาชําระหนี) (วนั) 63.6                     64.5                 60.8                 

Cash Cycle (วนั) 127.9                   125.6               114.8               

อตัรากําไรขั )นต้น ร้อยละ 32.0                     28.3                 27.3                 

อตัราส่วนเงนิสดต่อการทาํกําไร ร้อยละ 124.0                   162.9               138.4               

อตัรากําไรสุทธิ ร้อยละ 14.9                     10.3                 8.5                  

อตัราผลตอบแทนผูถ้ือหุ้น ร้อยละ 14.5                     9.9                  8.8                  

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ ร้อยละ 11.8                     8.1                  7.5                  

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพยถ์าวร ร้อยละ 33.3                     27.6                 27.0                 

อตัราการหมุนของสนิทรัพย์ (เท่า) 0.7                      0.7                  0.8                  

อตัราส่วนหนี)สนิต่อส่วนของผูถ้ือหุ้น (เท่า) 0.3                      0.3                  0.3                  

อตัราส่วนความสามารถชําระภาระผกูพนั (Cash Basis) (เท่า) 1.4                      1.1                  0.9                  

อตัราการจ่ายเงนิปนัผล ร้อยละ 50.6                     70.5                 68.8                 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน (Efficiency Ratio)

อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการทาํกาํไร (Profitability Ratio)

งบการเงินรวม

 
หมายเหตุ :1) การคาํนวณอา้งองิตามคูม่อืตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
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1214. การวิเคราะหแ์ละคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ14ภ14 

ปัจจยัที�มีผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของบริษทั 

ปจัจยัสาํคญัที+มผีลกระทบต่อผลการดําเนนิงานของบรษิทั อาจสามารถจาํแนกไดด้งันี) 1) ความสาํเรจ็ในการดําเนินธุรกจิใน

ต่างประเทศ  2) ความสําเร็จในการวิจยัและพฒันาเพื+อออกผลิตภณัฑ์ใหม่ 3) ความสําเร็จในการขยายกําลงัการผลิต 

ปรบัปรงุกระบวนการผลติดว้ยเทคโนโลยขีองกลุ่มบรษิทั รวมถงึการขยายชอ่งทางการจดัจาํหน่ายในรปูแบบต่างๆ 4) ความ

ผนัผวนของราคาวตัถุดบิ  5) ความผนัผวนของอตัราแลกเปลี+ยน  และ 6) เหตุการณ์และสภาวะเศรษฐกจิภายในประเทศ

และเศรษฐกจิโลก 

1) ความสาํเรจ็ในการดาํเนินธรุกิจในต่างประเทศ 

สนิคา้ที+บรษิทัผลติและจดัจาํหน่ายโดยส่วนใหญ่เป็นสนิคา้เฉพาะที+มคีวามตอ้งการของตลาดจาํกดั (Niche Market) ทาํให้

บรษิทัจงึจาํเป็นตอ้งพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรมจนผลติภณัฑข์องบรษิทัเป็นผลติภณัฑท์ี+มคีุณภาพและมคีวามแตกต่าง

จากคูแ่ขง่สอดคลอ้งกบักลยุทธข์องบรษิทัที+มลีกัษณะเป็น Differentiated Focus Strategy 
 

ทั )งนี) กลยุทธ์ Differentiated Focus Strategy จะเหมาะสมกบัขนาดของตลาดที+ใหญ่เพยีงพอ ทําให้บรษิัทมคีวาม

จาํเป็นตอ้งขยายธุรกจิไปยงัต่างประเทศเนื+องจากการจาํหน่ายผลติภณัฑเ์ฉพาะตลาดภายในประเทศเพยีงอย่างเดยีวจะทาํ

ใหบ้รษิทัไมส่ามารถที+จะใชก้าํลงัการผลติจนถงึระดบัที+ทาํใหเ้กดิการประหยดัจากขนาด (Economies of Scale) จนสามารถ

แขง่ขนัในตลาดโลกได ้  

2) ความสาํเรจ็ในการวิจยัและพฒันาเพื�อออกผลิตภณัฑใ์หม ่

หนึ+งในปจัจยัในความสาํเรจ็สาํคญั (Key Success Factors) ของบรษิทั คอื ความสามารถในการนําผลติภณัฑ์ที+มนีวตักรรม

และคุณภาพจากการวจิยัและพฒันาของบรษิทัออกสู่ตลาดและประสบความสําเรจ็ในเชงิพาณิชย์โดยที+ผ่านมาบรษิทัได้

ประสบความสําเรจ็ในการคิดคน้และพฒันาผลติภณัฑ์ต่างๆ ในแต่ละส่วนธุรกจิออกสู่ตลาด ส่งผลใหบ้รษิัทสามารถเพิ+ม

ยอดขายและและมผีลกาํไรไดอ้ย่างต่อเนื+อง 
 

การวจิยัและพฒันาเพื+อออกผลติภณัฑใ์หมอ่าจจะมคีวามเสี+ยงจากการที+สนิคา้ของบรษิทัจะไดร้บัการยอมรบัหรอืตอบสนอง

ไดด้มีากน้อยเพยีงใด อกีทั )งอาจมคีวามเสี+ยงจากการที+บรษิทัอาจจะตอ้งลงทุนในการวจิยัและพฒันาไปก่อน แล้วจะไดร้บั

ผลตอบแทนเมื+อสนิคา้ประสบความสาํเรจ็ 

3) ความสาํเรจ็ในการขยายกาํลงัการผลิต ปรบัปรงุกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีของบริษทัและบริษทั

ย่อยรวมถึงการขยายชอ่งทางการจดัจาํหน่ายในรปูแบบต่างๆ 

กลุ่มบรษิทัมกีารขยายกาํลงัการผลติอย่างต่อเนื+องเพื+อรองรบัการเตบิโตของบรษิทัในทกุส่วนธุรกจิ โดยมุง่เน้นการปรบัปรุง

กระบวนการผลติดว้ยเทคโนโลย ีเครื+องจกัร และนวตักรรมการผลติสมยัใหม่ เพื+อเพิ+มผลผลติ ลดตน้ทุนพลงังานและตน้ทนุ

แรงงานอย่างต่อเนื+อง พรอ้มกบัเพิ+มขดีความสามารถในการจดัจาํหน่ายผลติภณัฑ์ชิ)นส่วนอุปกรณ์และตกแต่งยานยนต์ใน

ประเทศออสเตรเลยีดว้ยการเขา้ซื)อธุรกจิคา้ปลกี ชิ)นสว่นอุปกรณ์และตกแต่งยานยนตภ์ายใตแ้บรนด์ “TJM” ในปี พ.ศ.2558 
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และ “Flexiglass” ในปี พ.ศ. 2561 รวมถงึขยายการจําหน่ายผลติภณัฑ์ไปยงัตลาดที+เหมาะสม เช่น การขยายการจดั

จาํหน่ายฉนวนยางกนัความรอ้น/เยน็ไปยงัตลาดในทวปีอเมรกิาและยุโรป เป็นตน้ และการขยายสายผลติภณัฑโ์ดยการออก

ผลติภณัฑ์ใหม่ๆ ที+ตลาดมคีวามต้องการ เช่น การพฒันาและจดัจาํหน่ายผลติภณัฑ์หลงัคารถกระบะ (Canopy) และฝา

ครอบกระบะ (Deck Cover) ไปยงัตลาดในทวปีอเมรกิา ออสเตรเลยี และยุโรป สาํหรบัธุรกจิอุปกรณ์ชิ)นส่วนและตกแต่ง

รถยนต์ และเริ+มมกีารทาํตลาดบรรจุภณัฑ์พลาสตกิขยายตลาดเขา้สู่ตลาดภมูภิาค เช่น ฟิลปิปินส์ อนิโดนีเซีย และ กลุ่ม

ประเทศ CLMV 

4) ความผนัผวนของราคาวตัถดิุบ 

บรษิทัเป็นผูผ้ลติและจาํหน่ายโพลเีมอรแ์ละพลาสตกิแปรรปู (Polymer and Plastic Products Manufacture) สาํหรบัใชใ้น

อุตสาหกรรมต่างๆ ดงันั )นหนึ+งในองค์ประกอบหลกัของตน้ทุนขายของบรษิทั คอื วตัถุดบิ โดยจากการที+บรษิัทเป็นผูผ้ลติ

ปลายนํ)าบรษิัทจงึอาจไดร้บัผลกระทบจากความผนัผวนของราคาวตัถุดบิในระดบัที+ไมรุ่นแรงนัก ประกอบกบับรษิทัมกีาร

บรหิารความเสี+ยงจากความผนัผวนของราคาวตัถุดบิดว้ยสญัญาซื)อขายล่วงหน้าในสดัสว่นที+เหมาะสมสาํหรบัชว่งเวลา 3 - 6 

เดอืนล่วงหน้า รวมถงึตน้ทนุที+เปลี+ยนแปลงบางสว่นจะถูกสง่ผา่นไปยงัลกูคา้ 

5) ความผนัผวนของอตัราแลกเปลี�ยน  

บรษิทัมรีายไดแ้ละค่าใชจ้า่ยที+สาํคญัและมนียัสาํคญัเป็นเงนิสกุลต่างประเทศ ไดแ้ก่ รายไดจ้ากการจาํหน่ายผลติภณัฑ์ใหแ้ก่

ลูกคา้ต่างประเทศ ตน้ทนุวตัถุดบิประเภทพลาสตกิ Polymer ค่าเครื+องจกัร ซึ+งซื)อมาจากต่างประเทศ เงนิกูย้มื และเงนิให้

กูย้มืแก่บรษิทัย่อยในต่างประเทศ เป็นตน้ 

ทั )งนี)อตัราแลกเปลี+ยนของเงนิตราต่างประเทศขึ)นอยู่กบัสภาวะเศรษฐกจิภายในประเทศและสภาพเศรษฐกจิโลก ซึ+งบรษิทัไม่

สามารถควบคุม หรอืประมาณการไดอ้ยา่งแมน่ยาํ หากอตัราแลกเปลี+ยนมกีารเปลี+ยนแปลงไปในทางลบอาจสง่ผลใหบ้รษิทั

ย่อยและบรษิทัรว่มมยีอดขายและกําไรที+ลดตํ+าลง    

อยา่งไรกต็าม ขอ้ไดเ้ปรยีบที+สาํคญัของบรษิทัในลกัษณะรวมกลุ่ม คอื บรษิทัสามารถบรหิารเงนิตราต่างประเทศในลกัษณะ

ภาพรวมกลุ่มได ้ซึ+งปจัจุบนัมลีกัษณะเป็น Natural Hedging จากธุรกรรมเงนิตราต่างประเทศของบรษิทัย่อยร่วมกนั ทาํให้

กลุ่มบรษิทัสามารถลดความเสี+ยงจากอตัราแลกเปลี+ยนเงนิสกุลต่างประเทศไดบ้างสว่น ทั )งนี)เมื+อประกอบกบันโยบายการ

ป้องกนัความเสี+ยงของบรษิทัที+กาํหนดใหส้ามารถซื)อเครื+องมอืทางการเงนิบางประเภทกบัสถาบนัทางการเงนิ 

6) เหตกุารณ์และสภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศและเศรษฐกิจโลก 

บริษัทเป็นผู้ผลิตและจําหน่ายสินค้า 3 กลุ่มหลัก คือ 1) ธุรกิจผลิตและจําหน่ายฉนวนยางกันความร้อน/เย็น                    

2) ธรุกจิผลติและจาํหน่ายอุปกรณ์ชิ)นสว่นและตกแต่งรถยนต ์   3) ธุรกจิผลติและจาํหน่ายบรรจภุณัฑพ์ลาสตกิ ซึ+งเกี+ยวขอ้ง

กบัอุตสาหกรรมวสัดุก่อสรา้ง  อุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมบรรจภุณัฑเ์กี+ยวกบัอาหารและเครื+องดื+ม อกีทั )งช่อง

ทางการจําหน่ายมีทั )งภายในประเทศ และต่างประเทศหลายประเทศทั +วโลก ดังนั )นเหตุการณ์และสภาวะเศรษฐกิจ

ภายในประเทศและเศรษฐกจิโลก จงึอาจเป็นปจัจยัที+มผีลกระทบในด้านลบต่อผลการดําเนินงานของบรษิทัจากเหตุการณ์
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และสภาวะเศรษฐกจิภายในประเทศและเศรษฐกจิโลกที+ซบเซา หรอื ถดถอย  อย่างไรกต็าม จากความแตกต่างของกลุ่ม

ผลติภณัฑแ์ละกลุ่มลกูคา้ ไดช้ว่ยกระจายหรอืผ่อนคลายความเสี+ยงจากความผนัผวนของสภาวะเศรษฐกจิไดใ้นระดบัหนึ+ง  

การวิเคราะหผ์ลการดาํเนินงาน 

การวเิคราะห์ผลการดําเนินงานบรษิัทในส่วนนี) จะวเิคราะห์ภายใต้งบการเงนิรวมซึ+งรวมกลุ่มธุรกิจทั )งหมดทั )งในส่วน1) 

ธุรกจิผลติและจาํหน่ายฉนวนยางกนัความรอ้น/เยน็ ซึ+งดําเนินธุรกจิโดยบรษิทั แอรโ์รเฟลกซ์  2) ธุรกจิผลติและจาํหน่าย

อุปกรณ์ชิ)นส่วนและตกแต่งรถยนต์ซึ+งดําเนินธุรกจิโดยบรษิัท แอร์โรคลาส และ  3)ธุรกจิผลติและจําหน่ายบรรจุภณัฑ์

พลาสตกิ ซึ+งดาํเนินธุรกจิโดยบรษิทั อสีเทริน์ โพลแีพค  

รายได้จากการขายสินค้า (รายได้หลกั) 
                                               (หน่วย : ล้านบาท) 

  
ปีบัญชี 2559/2560 ปีบัญชี 2560/2561 ปีบัญชี 2561/2562 

เม.ย. 59 – มี.ค. 60 เม.ย. 60 – มี.ค 61 เม.ย. 61 – มี.ค. 62 

  มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ 

ธุรกิจผลิตและจําหน่ายฉนวนยางกันความร้อน/เย็น 
(ดําเนินการโดยกลุ่มแอร์โรเฟลกซ์)1/ 

2,641.7 28.5 2,834.9 29.5 2,867.9 27.1 

ธุรกิจผลิตและจําหน่ายอุปกรณ์ชิ้นส่วนและตกแต่งรถยนต ์
(ดําเนินการโดยกลุ่มแอร์โรคลาส)2/ 

4,176.3 45.0 4,462.0 46.5  5,275.8 49.9 

ธุรกิจผลิตและจําหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก 
(ดําเนินการโดยกลุ่มอีสเทิร์น โพลีแพค) 

2,461.8 26.5 2,310.2 24.0 2,435.6 23.0 

รายได้จากการขายรวมของบริษัท 9,279.8 100.0 9,607.1 100.0 10,579.2 100.0 

 

หมายเหตุ:  1/ รวมผลการดาํเนนิงานของบรษิทั แอร์โรเฟลกซ์ จํากดั / บรษิทั แอร์โรเฟลกซ ์ยูเอสเอ จํากดั / บรษิทั แอร์โรเฟลกซ์  โพลเีมอร ์

เทคโนโลย ี(เซี+ยงไฮ)้ จาํกดั และ บรษิทั เอพเีอส จาํกดั 

              2/ รวมผลการดาํเนนิงานของบรษิทั แอรโ์รคลาส จาํกดั / บรษิทั แอรโ์รคลาส ยเูอสเอ จาํกดั / บรษิทั แอรโ์รคลาส ออสเตรเลยี จาํกดั 

/ บรษิทั แอรโ์รคลาส ยุโรป จาํกดั / บรษิทั TJM Products Pty. Ltd. / บรษิทั แอรโ์รคลาส มาเลเซยี จาํกดั และ Flexiglass Challenge Pty. Ltd.  

ในปีบญัช ี2562 (เม.ย.2561 - ม.ีค.2562)  บรษิทัมรีายไดห้ลกัจากการขายสนิคา้รวมเท่ากบั 10,579.2 ลา้นบาท โดยแต่ละ

ธุรกจิมสีดัสว่นรายไดเ้ทยีบกบัรายไดร้วมจากการขายดงันี)  

 (1) ธรุกจิผลติและจาํหน่ายฉนวนยางกนัความรอ้น/เยน็  มสีดัส่วนรายไดเ้ท่ากบัรอ้ยละ 27.1  

 (2) ธรุกจิผลติและจาํหน่ายอุปกรณ์ชิ)นสว่นและตกแต่งรถยนต ์ มสีดัสว่นรายไดเ้ทา่กบัรอ้ยละ 49.9 และ  

 (3) ธรุกจิผลติและจาํหน่ายบรรจภุณัฑพ์ลาสตกิ  มสีดัสว่นรายได ้รอ้ยละ 23.0  

โดยเพิ+มขึ)นจากปีบญัช ี2561 (เม.ย.2560 - ม.ีค.2561) ที+มรีายไดห้ลกัจากการขายสนิคา้รวมทั )งหมดเท่ากบั 9,607.1 ลา้น

บาท คดิเป็นรอ้ยละ 10.1 โดยมสีาเหตุ ดงันี)  
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1) ธุรกจิผลติและจาํหน่ายฉนวนยางกนัความรอ้น/เยน็มรีายไดห้ลกัเพิ+มสงูขึ)นจากปีบญัชก่ีอนหน้าประมาณรอ้ยละ 

1.2 จากการจาํหน่ายฉนวนยางกนัความรอ้น/เยน็สาํเรจ็รปูและผลติภณัฑ์อื+นๆ ที+เกี+ยวขอ้งกบัฉนวนยาง ทั )งใน

ประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ+งในสหรฐัอเมรกิา และประเทศญี+ปุน่ซึ+งเลอืกใชส้นิคา้ระดบัพรเีมี+ยม 

โดยมสีดัสว่นการขายตลาดต่างประเทศรอ้ยละ 68.9    

2) ธุรกจิผลติและจาํหน่ายอุปกรณ์ชิ)นส่วนและตกแต่งรถยนต์ที+มรีายไดห้ลกัเพิ+มขึ)น รอ้ยละ 18.2 รายไดจ้ากการ

ขายเตบิโตจากธุรกจิทั )งในประเทศและตา่งประเทศ โดยมาจากผลติภณัฑห์ลกั และ ผลติภณัฑใ์หม ่รวมถงึ การ

รบัรูร้ายไดจ้ากธุรกจิในตา่งประเทศซึ+งเป็นชอ่งทางจดัจาํหน่ายที+สาํคญัของ แอรโ์รคลาส ในประเทศออสเตรเลยี 

โดยปจัจบุนัมสีดัสว่นการขายตลาดตา่งประเทศรอ้ยละ 72.2   

3) รายไดห้ลกัของธุรกจิผลติและจาํหน่ายบรรจภุณัฑพ์ลาสตกิปีนี)เพิ+มขึ)นรอ้ยละ 5.4 รายไดจ้ากการขายเตบิโตขึ)น

จากการทาํตลาดในกลุ่มบรรจภุณัฑอ์าหารประเภทกล่องใส่อาหาร  ถ้วยนํ)าดื+ม  และ  สนิคา้อุตสาหกรรมเพิ+มมาก

ขึ)น ธรุกจิผลติและจาํหน่ายบรรจภุณัฑพ์ลาสตกิที+มสีดัส่วนการขายตลาดในประเทศ รอ้ยละ 91.4   

ต้นทนุขายสินค้า 

ในปี 2562 (เม.ย.2561 - ม.ีค.2562)  และปี 2561 (เม.ย. 2560 - ม.ีค.2561)  บรษิทัมตีน้ทนุการขายสนิคา้เท่ากบั 7,687.7 

ลา้นบาท และ 6,892.5 ลา้นบาท ตามลาํดบั เพิ+มขึ)น 795.3 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 11.5   

โดยตน้ทนุขายสนิคา้ที+ปรบัตวัสงูขึ)นเนื+องจากความผนัผวนของราคาวตัถุดบิ ในปีบญัชนีี)บรษิทัฯ ยงัคงใชต้น้ทุนวตัถุดบิที+ม ี

ราคาสงู อย่างไรก็ตาม แนวโน้มราคาวตัถุดบิมทีศิทางลดลงในช่วงปลายปีบญัชจีงึคาดว่าจะเริ+มส่งผลบวกแก่บรษิทัในปี

บญัชถีดัไป นอกจากนี) มคี่าใชจ้่ายจากการตั )งสาํรองทางบญัชทีี+เพิ+มขึ)นจากภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานจาํนวนหนึ+ง

ตามพระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงานฉบบัแกไ้ข โดยอกีสว่นหนึ+งของการตั )งสาํรองดงักล่าวจะถูกบนัทกึลงในคา่ใชจ้่ายในการ

ขายและบรหิาร ส่งผลใหก้ําไรขั )นตน้จากรายไดห้ลกัปรบัตวัขึ)นเพยีงรอ้ยละ 6.5  โดยมผีลกําไรขั )นตน้แบ่งเป็นสดัส่วน จาก

ธุรกจิผลติและจาํหน่ายฉนวนยางกนัความรอ้น/เยน็, ธุรกจิผลติและจาํหน่ายอุปกรณ์ชิ)นส่วนและตกแต่งรถยนต์ และ ธุรกจิ

ผลติและจาํหน่ายบรรจภุณัฑพ์ลาสตกิ รอ้ยละ 41.2, 45.8, 13.0 ตามลาํดบั    

ค่าใช้จา่ยในการขายและบริหาร 

ในปี 2562 (เม.ย.2561 - ม.ีค.2562)  และปี 2561 (เม.ย. 2560 - ม.ีค.2561) บรษิทัมคี่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารเทา่กบั 

2,104.9 ลา้นบาท และ 1,876.7 ลา้นบาท ตามลาํดบั เพิ+มขึ)น 228.2 ลา้นบาท หรอืคดิป็นรอ้ยละ 12.2 โดยเพิ+มขึ)นในอตัราที+

มากกว่าการเพิ+มขึ)นของรายได้หลกั อนัเกดิโดยค่าใชจ้่ายหลกัมาจากค่าใชจ้่ายในการสรา้งสาขารา้นคา้ การทําการตลาด 

และการพฒันาผลติภณัฑข์องกลุ่มผลติภณัฑช์ิ)นสว่นอุปกรณ์และตกแต่งยานยนตใ์นต่างประเทศ รวมทั )งการส่งเสรมิการขาย

และการทาํการตลาดของสนิคา้ทกุบรษิทัในตลาดในประเทศและต่างประเทศ นอกเหนือจากนั )นแลว้ อกีทั )งยงัมค่ีาใชจ้่ายจาก

การตั )งสาํรองที+เพิ+มขึ)นจากตั )งสาํรองภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 
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กาํไรก่อนดอกเบี<ยภาษีและค่าเสื�อมราคา (EBITDA)* 
*ไม่รวมรายไดอ้ื "น / ค่าใชจ่้ายอื "น /กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลี "ยน / ส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 

ในปี 2562 (เม.ย.2561 - ม.ีค.2562) บรษิทัม ีEBITDA เท่ากบั 1,458.4 ลา้นบาท  ลดลงจากช่วงเดยีวกนัของปีก่อนรอ้ยละ 

1.5 ถึงแม้ว่าบริษัทมียอดขายที+เพิ+มขึ)น แต่ต้นทุนขายเพิ+มขึ)นเนื+องด้วยราคาวตัถุดบิที+เพิ+มขึ)นในสดัส่วนที+สูงกว่าและ

ค่าใชจ้า่ยในการขายและบรหิารที+เพิ+มขึ)นในสดัสว่นที+มากกว่าการเพิ+มขึ)นของยอดขายตามกล่าวขา้งตน้ รวมทั )งค่าเสื+อมราคา

และคา่ตดัจาํหน่ายเพิ+มขึ)นเป็น 671.8 ลา้นบาท จากในปีบญัชกี่อนที+ 643.4 ลา้นบาท 

กาํไร(ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลี�ยน  

ในปี 2562 (เม.ย.2561 - ม.ีค.2562) บรษิทัมกีําไรจากอตัราแลกเปลี+ยน จาํนวน 7.6 ลา้นบาท เทยีบกบัผลขาดทุนจาํนวน 

21.0 ลา้นบาทในปีก่อนหน้า (หลงัปรบัปรุงดว้ยกําไร/(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลี+ยน ซึ+งเกดิจากเครื+องมอืทางการเงนิ ซึ+ง

มาตรฐานทางบญัชกีาํหนดใหบ้นัทกึในค่าใชจ้่ายดอกเบี)ย)  ทั )งนี)เป็นผลมาจากค่าเงนิเหรยีญสหรฐัและออสเตรเลยีที+แขง็ค่า

ขึ)นในชว่งไตรมาสที+ 1 ของปีบญัช ีแต่คา่เงนิทั )งสองสกุลไดป้รบัตวัอ่อนลงในชว่งที+เหลอืของปีบญัช ี

ส่วนแบง่กาํไรจากเงินลงทนุในบริษทัรว่ม 

ในปี 2562 (เม.ย.2561 - ม.ีค.2562) และปี 2561 (เม.ย. 2560 - ม.ีค.2561) สว่นแบง่กาํไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มเทา่กบั 

174.8 ลา้นบาท และ 245.1 ล้านบาท ตามลําดบั โดยลดลง 70.3  ลา้นบาท หรอืคดิป็นรอ้ยละ 28.6 โดยมสีาเหตุมาจาก 

บรษิทัร่วมทุนประสบปญัหาดา้นราคาของวตัถุดบิที+ปรบัตวัสูงข ึ)น ประกอบกบัการตั )งสํารองทางบญัชทีี+เพิ+มขึ)นจากภาระ

ผกูพนัผลประโยชน์พนกังานตามพระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงานฉบบัแกไ้ข และ การเริ+มดําเนินงานของบรษิทัร่วมทนุใหม่

ในประเทศแอฟรกิาใตใ้นชว่งไตรมาสที+ 4 ปี 2561/62 

ต้นทนุทางการเงิน 

ในปี 2562 (เม.ย.2561 - ม.ีค.2562)  และปี 2561 (เม.ย. 2560 - ม.ีค.2561) ตน้ทนุทางการเงนิหลงัปรบัปรุงกําไร(ขาดทนุ)

จากอตัราแลกเปลี+ยน เทา่กบั 51.6 ลา้นบาท และ 49.3 ลา้นบาท เพิ+มขึ)น 2.3 ลา้นบาท   

ค่าใช้จา่ยภาษี 

ในปี 2562 (เม.ย.2561 - ม.ีค.2562)  และปี 2561 (เม.ย. 2560 - ม.ีค.2561) ค่าใชจ้่ายภาษีเงนิไดเ้ทา่กบั 51.6 ลา้นบาท 

และ 70.3 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยลดลง 18.7 ลา้นบาท  

กาํไรสทุธิ 

ในปี 2562 (เม.ย.2561 - ม.ีค.2562) บรษิทัมกีาํไรสทุธ ิ903.2 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 90.0 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 9.1 
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การวิเคราะหฐ์านะการเงิน  

ภาพรวมฐานะการเงนิของบรษิทัและบรษิทัย่อย ณ วนัที+ 31 มนีาคม 2562  เปรยีบเทยีบกบังบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที+ 

31 มนีาคม 2561 มยีอดรวม 13,393.2 ลา้นบาท และ 13,148.3 ลา้นบาท ตามลําดบั เพิ+มขึ)น  244.8 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ย

ละ 1.9  โดยมสีาระสาํคญัดงันี) 

สินทรพัย ์

เงนิลงทนุในบรษิทัรว่มคา้ปรบัตวัเพิ+มขึ)น 93.1 ลา้นบาท จากการลงทนุในบรษิทัรว่มคา้ในประเทศแอฟรกิาใต ้ 

 หนี<สิน 

หนี)สนิรวมเท่ากบั 3,077.9 ล้านบาท เพิ+มขึ)นจํานวน 52.2 ล้านบาท เป็นการเพิ+มขึ)นของเงนิกู้ระยะสั )น ประกอบกบัการ

เพิ+มขึ)นของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานจาํนวนหนึ+งตามพระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงานฉบบัแกไ้ข 

ส่วนของผูถ้อืหุ้น 

ณ วนัที+ 31 มนีาคม 2562  มสี่วนของผู้ถอืหุน้เท่ากบั 10,315.3 ล้านบาท  เพิ+มขึ)นจากวนัที+ 31 มนีาคม 2561 ซึ+งเท่ากบั 

10,122.6 ลา้นบาท เป็นเงนิ 192.6 ลา้นบาท  จากผลกาํไรสะสมจากการดาํเนินงาน 

ทั )งนี) ณ วนัที+ 31 มนีาคม 2562 บรษิทัและบรษิทัย่อย มโีครงสรา้งเงนิทุนประกอบดว้ยหนี)สนิรวม 3,077.9 ล้านบาท และ

ส่วนของผูถ้อืหุน้ 10,315.3 ลา้นบาท   คดิเป็นอตัราส่วนหนี)สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ 0.30 เท่า ซึ+งอยู่ในระดบัเดยีวกนักบัปี

ก่อน 

จากงบการเงนิรวมสิ)นสุด ณ วนัที+ 31 มนีาคม 2562 และ ณ วนัที+ 31 มนีาคม 2561  บรษิทัและบรษิทัย่อยมกีระแสเงนิสด

ไดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน จาํนวน 1,322.2 ลา้นบาท และ 1,497.9 ลา้นบาท ตามลําดบั กระแสเงนิสดจ่ายจากกจิกรรม

ลงทุนจํานวน 662.6 ล้านบาท และ 649.3 ล้านบาท ตามลําดบั  และมกีระแสเงนิสดจ่ายจากกจิกรรมจดัหาเงนิ จํานวน 

656.6 ลา้นบาท และ 681.2 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี  

ในปีบญัช ี2562 (เม.ย.2561 - ม.ีค.2562) บรษิทัไดแ้ต่งตั )งบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั เป็นผูส้อบ

บญัชขีองบรษิทัและบรษิทัย่อยในประเทศ   โดยบรษิทัไดจ้่ายค่าตอบแทนค่าสอบบญัชขีองบรษิทั จาํนวน 5.03 ลา้นบาท 

และคา่บรกิารอื+นๆ เชน่ คา่เดนิทาง คา่ที+พกั เป็นเงนิจาํนวน 0.97 ลา้นบาทตดัรายการระหว่างกนั และการจดัประเภงบรษิทั 

จะวเิคราะหผ์ลการดาํเนินงานและฐานะทางการเ 
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เอกสารแนบ 4  :   รายละเอียดเกี�ยวกบัรายการประเมินราคาทรพัยสิ์น  

-ไมม่-ี 
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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  
ผูช้ว่ยผูจ้ดัการฝา่ยตรวจสอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
อาย ุ40 ปี 
สดัสว่นการถอืหลกัทรพัยใ์นบรษิทัฯ : ไมม่ ี

การศึกษา 

• ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ สาขาบญัช ีมหาวทิยาลยักรงุเทพ 

การอบรม/สมัมนาที�สาํคญั 

• การจดัทาํกระดาษทาํการเพื+อการต่อตา้นการคอรร์ปัชั +น : สภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ ์(ธนัวาคม 2561) 
• Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard : ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (กนัยายน 

2561) 
• 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 (ตลุาคม 2559) 
• ทจุรติในองคก์ร ภยัมดืที+ป้องกนัและควบคุมได ้: ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (สงิหาคม 2559) 
• Risk and Opportunity Indentification for ISO9001:2015 : อบรมภายในบรษิทั (กนัยายน 2559) 
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• 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) 

ประสบการณ์ทาํงาน 

• พ.ศ.2552 – ปจัจบุนั   ผูช้ว่ยผูจ้ดัการฝา่ยตรวจสอบภายใน  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 2562 

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 ์ขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ และ
กฎหมายที+เกี+ยวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั 0งบุคคลซึ+งมีความเป็นอิสระเพื+อทําหน้าที+เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั 0งเขา้ร่วมประชุมกบัผู้สอบบญัช ีโดยไม่มฝีา่ยจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั 0ง 

5. พิจารณารายการที+เกี+ยวโยงกันหรือรายการที+อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย 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 2562  คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏบิตัหิน้าที+ต่างๆ ดงัต่อไปนี0 
 

1. พิจารณาสอบทาน และตรวจสอบงบการเงินของบริษทัรายไตรมาส และสาํหรบัปีบญัชี สิ-นสดุวนัที� 31 
มีนาคม 2562 รวมทั -งรายงานความเหน็ของงบการเงินดงักล่าว ต่อคณะกรรมการบริษทั 

สาํหรบัรายงานการสอบทานงบการเงนิประจาํไตรมาส และรายงานการตรวจสอบงบการเงนิประจาํปีสาํหรบัปีบญัช ี
สิ0นสดุวนัที+ 31 มนีาคม 2562 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 2562 จากบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮา้สค์เูปอรส์ เอบเีอ
เอส จาํกดั โดยนายสดุวณิ ปญัญาวงศข์นัต ิผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที+ 3534 ไดป้ฏบิตัหิน้าที+อย่างเหมาะสม 
และในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ครั 0งที+ 3/2561 เมื+อวนัที+ 28 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได ้   
อนุมตัแิต่งตั 0งใหผู้ส้อบบญัชจีากบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮา้สค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัสาํหรบั
ปีบญัช ีสิ0นสดุวนัที+ 31 มนีาคม 2562 และไดผ้่านการอนุมตัจิากที+ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2561 เมื+อวนัที+ 25 
กรกฎาคม 2561  มรีายชื+อดงัต่อไปนี0 

 1) นายสดุวณิ   ปญัญาวงศข์นัต ิ  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 2562 เป็นเงนิ 
5,030,000 บาท โดยไม่รวมค่าใชจ้่ายอื+นๆ 

 



 

 

 

5. รบัทราบการต่ออายกุารรบัรองเข้าร่วมโครงการ “แนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
ทุจริตคอรร์ปัชั �น (Collective Action Coalition) ของบริษทัย่อย 
 

โดยบรษิทั อสีเทริน์ โพลแีพค จาํกดั ซึ+งเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั ไดร้บัการรบัรองเป็นสมาชกิของแนวร่วมปฏบิตัขิอง
ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจรติ  โดยใบรบัรองมอีายุ 3 ปี นบัจากวนัที+ไดร้บัการรบัรอง  ซึ+งจะครบอายุในวนัที+ 22 
กรกฎาคม 2562 ซึ+งบรษิัท อีสเทิร์น โพลแีพค จํากดั และบริษทัมคีวามประสงค์จะดําเนินโครงการฯ ต่อไป จึง
ดาํเนินการต่ออายุใบรบัรองดงักล่าว 
 

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้ารว่มประชุมของกรรมการตรวจสอบ 

ในรอบปีบญัชขีองบรษิทั สิ0นสดุวนัที+ 31 มนีาคม 2562 (1 เมษายน 2561 – 31 มนีาคม 2562) คณะกรรมการตรวจสอบ ไดม้ี
การประชุมทั 0งหมดจาํนวน 4 ครั 0ง ซึ+งการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปไดด้งันี0 

รายชื�อ ตาํแหน่ง 
จาํนวนครั -งที�เข้ารว่มประชุม/ 

จาํนวนครั -งที�ประชุม 
1. นายชยัวฒัน์  อศัวนิทรางกรู ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 
2. นายธนะชยั   สนัตชิยักลู กรรมการตรวจสอบ 4/4 
3. นายพนัธช์ยั  วฒันชยั กรรมการตรวจสอบ 4/4 

 
 
 
 
 

นายชยัวฒัน์   อศัวนิทรางกรู 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 



 แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) สิ)นสุดวนัที+ 31 มนีาคม 2562 

 

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. 57 – มี.ค. 62) 

  
ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษทั ประเภทธุรกิจ 

  

1 นายวชัรา ตนัตรยิานนท์  
ประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ 
 
วนัที�ได้รบัการแต่งตั >ง : 
ครั )งที+ 1 : 8 สงิหาคม 2556 
ครั )งที+ 2 : 25 กรกฎาคม 2559 
 

61 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 – ปจัจุบนั 
2560 – ปจัจุบนั 
2559 – ปจัจุบนั 

 
2559 – ปจัจุบนั 
2560 – ปจัจุบนั 

 
2557 – ปจัจุบนั 
2553 – ปจัจุบนั 
2551 – ปจัจุบนั 
2550 – ปจัจุบนั 
2549 – ปจัจุบนั 
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 2562 

 

  

ชื�อ-สกลุ/ 
ตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คณุวฒุิทางการศึกษา/ 
ประวตัิการอบรม 

สดัส่วนการ 
ถอืหุ้นใน

บริษทั1) 

(%) 

ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครวั 
ระหวา่งผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั (เม.ย. 57 – มี.ค. 62) 

  
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 

67 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 
ยุคใหมก่า้วไกลสูค่วามยั +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 – ปจัจุบนั 
2548 – ปจัจุบนั 
2548 – ปจัจุบนั 
2547 – ปจัจุบนั 
2546 – ปจัจุบนั 
2556 – ปจัจุบนั 

  2555 – ปจัจุบนั 
2553 – ปจัจุบนั 
2550 – ปจัจุบนั 
2549 – ปจัจุบนั 
2548 – ปจัจุบนั 
2547 – ปจัจุบนั 
2540 – ปจัจุบนั 
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. ซนิเทคคอนสตรคัชั +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 2562 

 

  

ชื�อ-สกลุ/ 
ตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คณุวฒุิทางการศึกษา/ 
ประวตัิการอบรม 

สดัส่วนการ 
ถอืหุ้นใน

บริษทั1) 

(%) 

ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครวั 
ระหวา่งผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั (เม.ย. 57 – มี.ค. 62) 

  
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 
 

65 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 – ปจัจุบนั 
2561 – ปจัจุบนั 
2560 – ปจัจุบนั 
2559 – ปจัจุบนั 

 
2559 – ปจัจุบนั 
2556 – ปจัจุบนั 
2555 – ปจัจุบนั 
2555 – ปจัจุบนั 
2555 – ปจัจุบนั 
2555 – ปจัจุบนั 
2555 – ปจัจุบนั 

 
2555 – ปจัจุบนั 
2555 – ปจัจุบนั 

 
2553 – ปจัจุบนั 
2550 – ปจัจุบนั 
2559 – 2561 

 
2559 – 2561 

 
2556 - 2558 
2555 - 2559 
2555 – 2557 

 

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการบรหิาร และกรรมการผูจ้ดัการ 
ประธานกรรมการ 
 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการบรหิาร 
ที+ปรกึษากลุม่บรษิทั 
กรรมการบรหิาร 
ที+ปรกึษา 
 
กรรมการวชิาชพีบญัชดีา้นผูท้าํบญัช ี
ที+ปรกึษา 
 
ที+ปรกึษา 
ที+ปรกึษา 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 
ที+ปรกึษากลุม่บรษิทั 
ที+ปรกึษากลุม่บรษิทั 

บมจ. อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุ๊ป 
บมจ. เนชั +น มลัตมิเีดยี กรุ๊ป 
บมจ. สาลี+ พริ)นติ)ง 
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 
บรษิทั สปรงินวิส ์คอรป์อเรชั +น จํากดั 
 
บรษิทั นิวส ์เน็ตเวริ์ค มลัตมิเีดยี จํากดั 
 
บมจ. แอลดซี ีเดน็ทลั 
บรษิทั เดอะ มาเจสตคิ ครกี คนัทรคีลบั จํากดั 
บรษิทั นํ)ามนับรโิภคไทย จํากดั 

Holding Company 
บรกิารดา้นสื+อสิ+งพมิพ ์
สนิคา้อุตสาหกรรม/บรรจุภณัฑ ์
นําเขา้และจําหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา
พรอ้มตดิตั )ง 
ผูจ้ดัการกองทรสัต์ 
บรกิารดา้นสื+อสิ+งพมิพแ์ละโฆษณา 
สถาบนัการศกึษา 
บรกิารดา้นสื+อ 
จําหน่ายวตัถุดบิและเคมภีณัฑ ์
รา้นหนงัสอื 
การพมิพแ์ละบรรจุภณัฑ ์
 
สภาวชิาชพีบญัช ี
การศกึษา 
 
การพมิพ ์
สิ+งพมิพ ์
งานโฆษณาสนิคา้บรกิารทุกรปูแบบของการ
สื+อสาร 
ใหค้าํปรกึษาดา้นธุรกจิ รายการบนัเทงิ รายการ
วทิยุโทรทศัน์ดา้นโฆษณา 
ทนัตกรรม 
บรกิารสนามกอลฟ์ และโรงแรม 
ผลติและจําหน่ายนํ)ามนัพชื 

 

 

 

 



 แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) สิ)นสุดวนัที+ 31 มนีาคม 2562 

 

  

ชื�อ-สกลุ/ 
ตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คณุวฒุิทางการศึกษา/ 
ประวตัิการอบรม 

สดัส่วนการ 
ถอืหุ้นใน

บริษทั1) 

(%) 

ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครวั 
ระหวา่งผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั (เม.ย. 57 – มี.ค. 62) 

  
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 
ครั )งที+ 3 : 25 กรกฎาคม 2561 
 

67 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 – ปจัจุบนั 
2558 – ปจัจุบนั 
2555 – ปจัจุบนั 

 
2558 – 2560 

 
 

2554 – 2559 
 

2555 – 2557 
 

 
 

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 
ผูช้าํนาญการ คณะกรรมการการเมอืง 
ที+ปรกึษา 
 
อนุกรรมการยุทธศาสตรก์ารพฒันาตามหลกั
ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงดา้นเกษตรและ
ชนบท 
อนุกรรมการพฒันาระบบราชการเกี+ยวกบั
ภูมภิาคและทอ้งถิ+น 
อนุกรรมการประชากรและการพฒันา 
 
 
 

บมจ. อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุ๊ป 
สภานติบิญัญตัแิหง่ชาต ิ
สถาบนัสง่เสรมิและพฒันากจิกรรมปิดทองหลงัพระสบืสานแนว
พระราชดําร ิ
สาํนกังานคณะกรรมการพเิศษเพื+อประสานงานโครงการอนั
เนื+องมาจากพระราชดําร ิ(สาํนักงาน กปร.) 
 
สาํนกังาน กพร. สาํนกันายกรฐัมนตร ี
 
คณะกรรมาธกิารสาธารณสขุ วฒุสิภา 
 
 
 

Holding Company 
ราชการ 
ธุรกจิเพื+อสงัคม 
 
ราชการ 
 
 
ราชการ 
 
ราชการ 
 
 
 
 
 
 
 



 แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) สิ)นสุดวนัที+ 31 มนีาคม 2562 

 

  

ชื�อ-สกลุ/ 
ตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คณุวฒุิทางการศึกษา/ 
ประวตัิการอบรม 

สดัส่วนการ 
ถอืหุ้นใน

บริษทั1) 

(%) 

ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครวั 
ระหวา่งผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั (เม.ย. 57 – มี.ค. 62) 

  
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 

68 ประวตัิการศึกษา 

- ปรญิญาดุษฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ~ สาขา
วศิวกรรมเคม ีมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

- ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกรกิ 
 

ประวตัิการอบรม 

- หลกัสตูร CEO Insights – A Proven 
Process for Getting Real Team and 
Organization Results จดัโดย PacRim 
Group 

- หลกัสตูร TDRI EIS Exclusive Briefing จดั
โดยสถาบนั TDRI 

- 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) 

2.514 
(ตนเอง) 
0.357 

(คูส่มรส) 

- 2521 – ปจัจุบนั 
 

2557 – ปจัจุบนั 
2557 – ปจัจุบนั 
2557 – ปจัจุบนั 

 
2555 – ปจัจุบนั 
2555 - ปจัจุบนั 
2555 – ปจัจุบนั 
2554 – ปจัจุบนั 
2554 – ปจัจุบนั 
2554 – ปจัจุบนั 
2549 – ปจัจบุนั 
2548 – ปจัจุบนั 
2544 – ปจัจุบนั 
2542 – ปจัจุบนั 

 
2538 – ปจัจุบนั 
2538 – ปจัจุบนั 

 
2537 – ปจัจุบนั 

 
2535 – ปจัจุบนั 

 
2535 – ปจัจุบนั 
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 (ไทยแลนด์) 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 ซูมริโิกะ อสิเทริน์ รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จํากดั 
 
บรษิทั ไอ.พ.ีพ.ี (ไทยแลนด์) 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, เชา่รถยนต์. บรกิาร
สาธารณูปโภค 
ผลติทอ่สง่ลมในระบบปรบัอากาศและโคมไฟ
ประหยดัพลงังาน 
ผลติอุปกรณ์ชิ)นสว่นและตกแต่งรถยนต์ 
ผลติผลติภณัฑพ์ลาสตกิและโลหะ 
ผลติผลติภณัฑพ์ลาสตกิและโลหะ 
ผลติและจําหน่ายเครื+องทาํความเยน็ อะไหล ่และ
อุปกรณ์ทกุชนดิ 
 
 
 
 
 
 
 



 แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) สิ)นสุดวนัที+ 31 มนีาคม 2562 

 

  

ชื�อ-สกลุ/ 
ตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คณุวฒุิทางการศึกษา/ 
ประวตัิการอบรม 

สดัส่วนการ 
ถอืหุ้นใน

บริษทั1) 

(%) 

ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครวั 
ระหวา่งผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั (เม.ย. 57 – มี.ค. 62) 

  
ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษทั ประเภทธุรกิจ 

  

6 นายธรีะวฒัน์  วทิูรปกรณ์ 
2)

 
กรรมการ และรองประธานเจา้หน้าที+
บรหิาร และกรรมการผูจ้ดัการ EPP 
 
 
วนัที�ได้รบัการแต่งตั >ง : 
ครั )งที+ 1 : 8 สงิหาคม 2556 
ครั )งที+ 2 : 29 กรกฎาคม 2558 
ครั )งที+ 3 : 25 กรกฎาคม 2561 
 

60 ประวตัิการศึกษา 

- ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

- ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

ประวตัิการอบรม 

- หลกัสตูร TDRI EIS Exclusive Breifing จดั
โดยสถาบนั TDRI 

- 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) 

1.429 
(ตนเอง) 
0.714 

(คูส่มรส) 

น้องชาย 
นายภวฒัน์   
วทิรูปกรณ์ 

2534 – ปจัจุบนั 
2555 – ปจัจุบนั 
2555 – ปจัจุบนั 
2552 – ปจัจุบนั 
2549 – ปจัจุบนั 
2548 – ปจัจุบนั 
2544 – ปจัจุบนั 
2537 – ปจัจุบนั 

 
2535 – ปจัจุบนั 
2535 – ปจัจุบนั 

 
2550 - 2559 
2550 - 2559 
2537 – 2557 

 

กรรมการ และรองประธานเจา้หน้าที+บรหิาร 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการ 
 
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 
บรษิทั อสีเทริ์น โพลแีพค จํากดั  
บรษิทั ไอ.พ.ีพ.ี (ไทยแลนด์) จํากดั 
 
บรษิทั แอรโ์รคลาส จํากดั 
บรษิทั ตะวนัออก ซนิเทค จํากดั 
 
บรษิทั โฟร-์เอส (2007) จํากดั 
หา้งหุน้ส่วนจํากดั ว.ีอาร.์เอส.เซอรว์สิ 
บรษิทั เอบรคิ อสีเทริ์น อนิเตอรเ์นชั +นแนล จํากดั 
 

Holding Company 
Holding Company 
ผลติฉนวนยางกนัความรอ้น/เยน็ 
ผลติผลติภณัฑพ์ลาสตกิและโลหะ 
วจิยัและพฒันา 
งานตดิตั )งระบบปรบัอากาศ (ทอ่ลมขนาดใหญ่) 
ผลติบรรจุภณัฑพ์ลาสตกิ พลาสตกิแผน่ 
พฒันาอสงัหารมิทรพัย์, เชา่รถยนต์. 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 
 

58 ประวตัิการศึกษา 

- ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- ปรญิญาตร ีวทิยาศาสตรบ์ณัฑติ สาขาวสัดุ
ศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 

ประวตัิการอบรม 

- หลกัสตูร CEO Insights – A Proven 
Process for Getting Real Team and 
Organization Results จดัโดย PacRim 
Group 

- หลกัสตูร TDRI EIC Exclusive Briefing จดั
โดยสถาบนั TDRI 

1.743 
(ตนเอง)
0.357 

(คูส่มรส) 

น้องชาย 
นายภวฒัน์  
วทิรูปกรณ์ 

 

2535 – ปจัจุบนั 
2556 – ปจัจุบนั 
2556 – ปจัจุบนั 
2555 – ปจัจุบนั 
2555 – ปจัจุบนั 
2554 – ปจัจุบนั 
2554 – ปจัจุบนั 
2552 – ปจัจุบนั 
2549 – ปจัจุบนั 
2548 – ปจัจุบนั 
2544 – ปจัจุบนั 
2542 – ปจัจุบนั 
2539 – ปจัจุบนั 

 
2538 – ปจัจุบนั 

กรรมการ และรองประธานเจา้หน้าที+บรหิาร 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการ และรองกรรมการผูจ้ดัการ 
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 (ไทยแลนด์) 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 

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 



 แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) สิ)นสุดวนัที+ 31 มนีาคม 2562 

 

  

ชื�อ-สกลุ/ 
ตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คณุวฒุิทางการศึกษา/ 
ประวตัิการอบรม 

สดัส่วนการ 
ถอืหุ้นใน

บริษทั1) 

(%) 

ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครวั 
ระหวา่งผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั (เม.ย. 57 – มี.ค. 62) 

  
ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษทั ประเภทธุรกิจ 

  

- 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) 

2538 – ปจัจุบนั 
 

2537 – ปจัจุบนั 
 

2535 – ปจัจุบนั 
2535 – ปจัจุบนั 

 
2537 – 2557 

กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 

บรษิทั ซูมริโิกะ อสิเทริน์ รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จํากดั 
 
บรษิทั ไอ.พ.ีพ.ี (ไทยแลนด์) จํากดั 
 
บรษิทั แอรโ์รคลาส จํากดั 
บรษิทั ตะวนัออก ซนิเทค จํากดั 
 
บรษิทั เอบรคิ อสีเทริ์น อนิเตอรเ์นชั +นแนล จํากดั 

ผลติยางกนัสะเทอืนและสายสง่นํ)ามนัในรถยนต์
และจกัรยานยนต์ 
พฒันาอสงัหารมิทรพัย์, เชา่รถยนต์. บรกิาร
สาธารณูปโภค 
ผลติอุปกรณ์ชิ)นสว่นและตกแต่งรถยนต์ 
ผลติทอ่สง่ลมในระบบปรบัอากาศและโคมไฟ
ประหยดัพลงังาน 
ผลติผลติภณัฑพ์ลาสตกิและโลหะ 

8 นายเฉลยีว  วทิรูปกรณ์ 
2)

  
กรรมการ และรองประธานเจา้หน้าที+
บรหิาร สายพฒันาธุรกจิและการ
ลงทนุ 
 
วนัที�ได้รบัการแต่งตั >ง : 
ครั )งที+ 1 : 8 สงิหาคม 2556 
ครั )งที+ 2 : 29 กรกฎาคม 2558 
ครั )งที+ 3 : 25 กรกฎาคม 2561 
 

57 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 TDRI EIS Exclusive Briefing จดั
โดยสถาบนั TDRI 

- หลกัสตูร Executive Leadership & Group 
Strategy Revisit อบรมภายในบรษิทั 

- หลกัสตูร Talent Management & 
Succession Planning อบรมภายในบรษิทั 

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูสถาบนัวทิยาการ

1.521 
(ตนเอง) 
0.357 

(คูส่มรส) 

น้องชาย 
นายภวฒัน์ 
วทิรูปกรณ์ 

 

2535 – ปจัจุบนั 
 

2556 – ปจัจุบนั 
 

2556 – ปจัจุบนั 
 

2535 – ปจัจุบนั 
2555 – ปจัจุบนั 
2555 – ปจัจุบนั 
2552 – ปจัจุบนั 
2549 – ปจัจุบนั 
2548 – ปจัจุบนั 
2544 - ปจัจุบนั 
2537 – ปจัจุบนั 

 
2535 – ปจัจุบนั 

 
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.ี (ไทยแลนด์) 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, เชา่รถยนต์. 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 2562 

 

  

ชื�อ-สกลุ/ 
ตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คณุวฒุิทางการศึกษา/ 
ประวตัิการอบรม 

สดัส่วนการ 
ถอืหุ้นใน

บริษทั1) 

(%) 

ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครวั 
ระหวา่งผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั (เม.ย. 57 – มี.ค. 62) 

  
ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษทั ประเภทธุรกิจ 

  

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) 

- 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

   
 
 
 
 

 



 แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) สิ)นสุดวนัที+ 31 มนีาคม 2562 

 

  

ชื�อ-สกลุ/ 
ตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คณุวฒุิทางการศึกษา/ 
ประวตัิการอบรม 

สดัส่วนการ 
ถอืหุ้นใน

บริษทั1) 

(%) 

ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครวั 
ระหวา่งผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั (เม.ย. 57 – มี.ค. 62) 

  
ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษทั ประเภทธุรกิจ 

  

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 
 
 

54 ประวตัิการศึกษา 

- ปรญิญาโท การบรหิารระหวา่งประเทศ 
University of Dallas 

- ปรญิญาตร ีการตลาด มหาวทิยาลยักรงุเทพ 
 

ประวตัิการอบรม 

- หลกัสตูร Corporate Innovation Summit – 
CIS 2019 จดัโดย RISE 

- หลกัสตูร Executive Leadership & Group 
Strategy Revisit อบรมภายในบรษิทั 

- หลกัสตูร Talent Management & 
Succession Planning อบรมภายในบรษิทั 

- หลกัสตูร Director Accreditation Program 
(DAP) รุน่ที+ 106/2013 สมาคมสง่เสรมิ
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

1.443 
(ตนเอง)  
0.143 

(คูส่มรส) 

น้องชาย 
นายภวฒัน์   
วทิรูปกรณ์ 

 

2535 – ปจัจุบนั 
2560 – ปจัจุบนั 
2555 – ปจัจุบนั 
2555 – ปจัจุบนั 
2554 – ปจัจุบนั 
2554 – ปจัจุบนั 

 
2549 – ปจัจุบนั 
2548 – ปจัจุบนั 
2542 – ปจัจุบนั 

 
2552 – ปจัจุบนั 
2544 – ปจัจุบนั 
2537 – ปจัจุบนั 

 
2535 – ปจัจุบนั 

 
2535 – ปจัจุบนั 
2537 – 2557 

กรรมการ และรองประธานเจา้หน้าที+บรหิาร 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ และผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ 
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 อสีเทริ์น โพลแีพค จํากดั 
บรษิทั ไอ.พ.ีพ.ี (ไทยแลนด์) จํากดั 
 
บรษิทั ตะวนัออก ซนิเทค จํากดั 
 
บรษิทั แอรโ์รคลาส จํากดั  
บรษิทั เอบรคิ อสีเทริ์น อนิเตอรเ์นชั +นแนล 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 
ผลติอุปกรณ์ชิ)นสว่นและตกแต่งรถยนต์ 
ผลติภณัฑพ์ลาสตกิและโลหะ 

10 นายธนาวฒัน์ วทิูรปกรณ์ 
รองประธานเจา้หน้าที+บรหิาร และ
กรรมการผูจ้ดัการ APT 
 
 

46 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) 

0.06 
(คูส่มรส) 

น้องชาย 
นายภวฒัน์  
วทิรูปกรณ์ 

 

2535 – ปจัจุบนั 
2561 – ปจัจุบนั 

 
2556 – ปจัจุบนั 
2555 – ปจัจุบนั 
2555 – ปจัจุบนั 
2554 – ปจัจุบนั 
2554 – ปจัจุบนั 
2552 – ปจัจุบนั 
2542 – ปจัจุบนั 

รองประธานเจา้หน้าที+บรหิาร 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ และรองกรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ 

บมจ. อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุ๊ป 
บรษิทั ไอ.พ.ีพ.ี(ไทยแลนด์) จํากดั 
 
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 
พฒันาอสงัหารมิทรพัย์, เชา่รถยนต,์ บรกิาร
สาธารณูปโภค 
ซลียาง และพลาสตกิสาํหรบัอาคารและยานยนต์ 
Holding Company 
ผลติฉนวนยางกนัความรอ้น/เยน็ 
ผลติฉนวนยางกนัความรอ้น/เยน็ 
ผลติอุปกรณ์ชิ)นสว่นและตกแต่งรถยนต์ 
ผลติผลติภณัฑพ์ลาสตกิและโลหะ 
ผลติฉนวนยางกนัความรอ้น/เยน็และสนบัสนุน
กลุม่ 



 แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) สิ)นสุดวนัที+ 31 มนีาคม 2562 

 

  

ชื�อ-สกลุ/ 
ตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คณุวฒุิทางการศึกษา/ 
ประวตัิการอบรม 

สดัส่วนการ 
ถอืหุ้นใน

บริษทั1) 

(%) 

ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครวั 
ระหวา่งผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั (เม.ย. 57 – มี.ค. 62) 

  
ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษทั ประเภทธุรกิจ 

  

11 นางสาวรุ่งระว ี วทิูรปกรณ์ 
รองประธานเจา้หน้าที+บรหิาร 
(รกัษาการ) สายบญัชแีละการเงนิ 

49 ประวตัิการศึกษา 

- ปรญิญาโท MBA บรหิารธุรกจิ สาขาการเงนิ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

- ปรญิญาโท MBA International Business, 
Saginaw Valley State University, MI, USA  

- ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ สาขาการเงนิ 
มหาวทิยาลยักรงุเทพ 
 

ประวตัิการอบรม 

- หลกัสตูร CEO Insights – A Proven 
Process for Getting Real Team and 
Organization Results จดัโดย PacRim 
Group 

- 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
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  

0.525 
(ตนเอง) 

น้องสาว 
นายภวฒัน์ 
วทิรูปกรณ์ 

 

2540 – ปจัจุบนั 
2548 – ปจัจุบนั 

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 2562 

 

  

ชื�อ-สกลุ/ 
ตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คณุวฒุิทางการศึกษา/ 
ประวตัิการอบรม 

สดัส่วนการ 
ถอืหุ้นใน

บริษทั1) 

(%) 

ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครวั 
ระหวา่งผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั (เม.ย. 57 – มี.ค. 62) 

  
ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษทั ประเภทธุรกิจ 

  

(DCP) รุน่ที+ 98/2013  โดยสมาคมสง่เสรมิ
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย ( IOD ) 

12 นางสาวมะลวิรรณ  กติตวิริยิะการ  
รองประธานเจา้หน้าที+บรหิาร สาย
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

53 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
ดร.สมชยั เดชาพานชิกลุ 

- หลกัสตูรผูต้รวจสอบภายในระบบการจดั
การพลงังาน (Internal Audit) 
มหาวทิยาลยัมหดิล 

- หลกัสตูรการตรวจประเมนิภายใน 
TS16949/ISO9001/ISO14001/TIS/OHSAS 
18001 

ไมม่ ี ไมม่ ี 2536 – ปจัจุบนั 
 

2556 – ปจัจุบนั 

รองประธานเจา้หน้าที+บรหิาร สายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
รองกรรมการผูจ้ดัการ 

บมจ. อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุ๊ป  
 
บรษิทั แอรโ์รคลาส จํากดั 

Holding Company 
 
ผลติอุปกรณ์ชิ)นสว่นและตกแต่งรถยนต์ 
 

13 นายจรนิทร ์วารนิทราพร 
รองประธานเจา้หน้าที+บรหิาร 
(รกัษาการ) สายทรพัยากรบุคคลและ
ธุรการ  

62 ประวตัิการศึกษา 

- ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

- ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตรก์ารเงนิการธนาคาร 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ไมม่ ี ไมม่ ี 2538 – ปจัจุบนั 
 

2558 – ปจัจุบนั 
 

2543 – ปจัจุบนั 
 

รองประธานเจา้หน้าที+บรหิาร (รกัษาการ) สาย
ทรพัยากรบุคคลและธุรการ  
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกาํหนด
คา่ตอบแทน 
ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ 
 

บมจ. อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุ๊ป  
 
บมจ. อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุ๊ป 
 
บรษิทั ไอ.พ.ีพ.ี (ไทยแลนด์) จํากดั 
 

Holding Company 
 
Holding Company 
 
พฒันาอสงัหารมิทรพัย์, เชา่รถยนต,์ บรกิาร
สาธารณูปโภค 



 แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) สิ)นสุดวนัที+ 31 มนีาคม 2562 

 

  

ชื�อ-สกลุ/ 
ตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คณุวฒุิทางการศึกษา/ 
ประวตัิการอบรม 

สดัส่วนการ 
ถอืหุ้นใน

บริษทั1) 

(%) 

ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครวั 
ระหวา่งผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั (เม.ย. 57 – มี.ค. 62) 

  
ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษทั ประเภทธุรกิจ 

  

ประวตัิการอบรม 

- หลกัสตูร วเิคราะห ์พ.ร.บ.คุม้ครองแรงงาน
ฉบบัใหใม ่จดัโดยชมรมผูบ้รหิารแรงงาน
สมัพนัธ์ภาคตะวนัออก 

- หลกัสตูร Coaching for Performance อบรม
ภายในบรษิทั 

- หลกัสตูร Talent Management & 
Succession Planning อบรมภายในบรษิทั 

- หลกัสตูร กฏหมายแรงงานเพื+อการบรหิาร
ทรพัยากรมนุษย์, มหาวทิยาลยัศรปีทุม 

- หลกัสตูร Salary Structure Management by 
Excel, HR Center 

- หลกัสตูร Career Path & Succession, HR 
Center 

- สมัมนาเชงิปฏบิตักิาร การวเิคราะหแ์ละ
ประเมนิผลระบบบรหิารคา่จา้งและสวสัดกิาร 

- หลกัสตูร  “How  Directors  Create  Value  
to  The  Company” สมาคมสง่เสรมิสถาบนั
กรรมการบรษิทัไทย (IOD)   

- หลกัสตูรเทคนิคการรา่งเอกสารที+สาํคญัตาม
กฎหมายแรงงาน เพื+อการบรหิารทรพัยากร
มนุษย์อย่างมปีระสทิธภิาพ สวสัดกิารศาล
แรงงาน 

- หลกัสตูร วธิปีฏบิตัหิลงัไดร้บัการสง่เสรมิการ
ลงทนุ สมาคมสโมสรนกัลงทุน 

- หลกัสตูร รา่งขอแกไ้ขพรบ. คุม้ครองแรงงาน
ใหม ่สภาองคก์ารนายจา้งแห่งประเทศไทย 

- หลกัสตูร การเรยีนรูแ้ละสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร 
ประเดน็ปญัหาสาํคญัในการบรหิารจดัการทนุ
มนุษย์ในองค์กร มหาวทิยาลยัศรปีทุม 

- หลกัสตูร การบรหิารคนตามแนวพระราชดําริ

2539 – ปจัจุบนั 
 

2558 – 2559 
 

กรรมการ 
 
เลขานุการบรษิทั 
 

บรษิทั ฮายาคาวา อสิเทริน์ รบัเบอร ์จํากดั 
 
บมจ. อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุ๊ป 
 

ผลติและจําหน่ายผลติภณัฑย์าง แผ่นยาง บล๊อค
ยางปพูื)นทางเดนิและรถยนต์ 
Holding Company 
 
 



 แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) สิ)นสุดวนัที+ 31 มนีาคม 2562 

 

  

ชื�อ-สกลุ/ 
ตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คณุวฒุิทางการศึกษา/ 
ประวตัิการอบรม 

สดัส่วนการ 
ถอืหุ้นใน

บริษทั1) 

(%) 

ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครวั 
ระหวา่งผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั (เม.ย. 57 – มี.ค. 62) 

  
ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษทั ประเภทธุรกิจ 

  

ในหลวงรชัการที+ 9    ชมรมผูบ้รหิารแรงงาน
สมัพนัธ์ภาคตะวนัออก 

-  สมัมนาเชงิปฏบิตักิารสภาพปญัหาและ
แนวโน้มของปญัหาแรงงาน ในปี 2559 
สาํนกังานสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน
จงัหวดัระยอง 

14 นางสาวประภาวด ีณ ระนอง 
เลขานุการบรษิทั และ 
ผูจ้ดัการอาวโุส ฝา่ยนกัลงทุนสมัพนัธ์ 
 
หน้าที�ความรบัผิดชอบ : 
รายละเอยีดเปิดเผยในสว่นที+ 2 ขอ้ 
8.3 หน้า 87 
 

38   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 ี 2559 - ปจัจุบนั 
  2558 - ปจัจบุนั 

    2550 – 2558 
 

เลขานุการบรษิทั 
ผูจ้ดัการอาวโุส ฝา่ยนกัลงทุนสมัพนัธ์ 
นกัวเิคราะหอ์าวโุส 

บมจ. อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุ๊ป  
บมจ. อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุ๊ป 
ตลาดหลกัทรพัย์แหง่ประเทศไทย 

Holding Company 
Holding Company 
ตลาดทนุ 

1)  สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั ณ วนัที+ 31 มนีาคม 2562      2)  เป็นกรรมการผูม้อีํานาจลงนามแทนบรษิทัตามหนงัสอืรบัรองบรษิทั คอื กรรมการ 2 คนใน 5 คน ลงลายมอืชื+อรว่มกนัและประทบัตราสําคญัของบรษิทั       



การดาํรงตาํแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษทั บริษทัย่อย บริษทัรว่มและบริษทัที�เกี�ยวข้อง
นายภวฒัน์ 
วิทรูปกรณ์

นายธีระวฒัน์ 
วิทรูปกรณ์

นายชาํนาญ 
วิทรูปกรณ์

นายเฉลียว 
วิทรูปกรณ์

นายเอกวฒัน์ 
วิทรูปกรณ์

นายวชัรา ตนั
ตริยานนท์

นายชยัวฒัน์ 
อศัวินทรางกรู

นายธนะชยั
 สนัติชยักลู

นายพนัธุช์ยั
 วฒันชยั

นายธนาวฒัน์ 
วิทรูปกรณ์

นางสาวรุง่ระวี 
วิทรูปกรณ์

นายจรินทร ์
วารินทราพร

นางสาวมะลิวรรณ
 กิตติวิริยะการ

นางสภุาวดี  
วิทรูปกรณ์

1 บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุป๊ จํากดั (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 แอรโ์รเฟลกซ ์จํากดั I I I,IV I I I,IV

2 บรษิทั แอรโ์รคลาส จํากดั X I I I I,IV IV

3 บรษิทั อสีเทริน์ โพลแีพค จํากดั X I,IV I I I

4 บรษิทั อพีจี ีอนิโนเวชั +น เซน็เตอร ์จํากดั I,IV I I,IV I I,IV

5 Aeroflex Polymer Technologies (Shanghai) Co., Ltd. I I I,IV

1 บรษิทั ซูมริโิกะ อสีเทริน์ รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จํากดั I I

2 บรษิทั ซอีอน แอดวานซ ์โพลมีกิซ ์จํากดั I I

1 Aeroflex USA Inc. I

2 บรษิทั เอพเีอส จํากดั 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 จํากดั I I I I I I

2 บรษิทั อสีเทริน์ โพลเีทค จํากดั I I,IV I I I

3 บรษิทั เอสโก ้เซอรว์สิ จํากดั I I I I I

4 บรษิทั ไอ.พ.ีพ.ี (ไทยแลนด)์ จํากดั X I I I I IV

5 บรษิทั ตะวนัออก ซนิเทค จํากดั I I I I,IV I

6 บรษิทั ซนัก ิอสีเทริน์ (ไทยแลนด)์ จํากดั I I

7 บรษิทั ฮายาคาวา อสีเทริน์ รบัเบอร ์จํากดั I I

8 บรษิทั ทาลสิเทค จํากดั I

9 Faraero Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.S. I

10 บรษิทั เบสท ์อารค์เิทคเชอรอล ไลทต์ิ]ง จํากดั I

11 กจิการรว่มคา้ อ ีเอม็ เอ I

12 บรษิทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุกรงุไทย จํากดั(มหาชน) X, II

13 บรษิทั กรงุไทยคารเ์รน้ท ์แอนด ์ลสี จํากดั(มหาชน) II,V

14 บรษิทั ยซูติี] จํากดั(มหาชน) II,VI

บริษทัย่อยของบริษทั แอรโ์รคลาส จาํกดั

บริษทัรว่มของบริษทั อีสเทิรน์โพลีเมอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)

บริษทัที�เกี�ยวข้อง

บริษทั อีสเทิรน์โพลีเมอร ์กรุป๊ จาํกดั(มหาชน)

บริษทั

บริษทัย่อยของบริษทั อีสเทิรน์โพลีเมอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)

บริษทัย่อยของบริษทั แอรโ์รเฟลกซ ์จาํกดั

บริษทัรว่มของบริษทั แอรโ์รเฟลกซ ์จาํกดั



นายภวฒัน์ 
วิทรูปกรณ์

นายธีระวฒัน์ 
วิทรูปกรณ์

นายชาํนาญ 
วิทรูปกรณ์

นายเฉลียว 
วิทรูปกรณ์

นายเอกวฒัน์ 
วิทรูปกรณ์

นายวชัรา ตนั
ตริยานนท์

นายชยัวฒัน์ 
อศัวินทรางกรู

นายธนะชยั
 สนัติชยักลู

นายพนัธุช์ยั
 วฒันชยั

นายธนาวฒัน์ 
วิทรูปกรณ์

นางสาวรุง่ระวี 
วิทรูปกรณ์

นายจรินทร ์
วารินทราพร

นางสาวมะลิวรรณ
 กิตติวิริยะการ

นางสภุาวดี  
วิทรูปกรณ์

บริษทั อีสเทิรน์โพลีเมอร ์กรุป๊ จาํกดั(มหาชน)

15 บรษิทั โบ๊ทเฮา้สห์วัหนิ จํากดั I

16 บรษิทั พรอสเพค คอนซลัติ]ง จํากดั I,IV

17 บรษิํท มาตราด จํากดั I

18 บรษิทั รสีอรท์โฮลดิ]ง จํากดั I

19 บรษิทั โรงพมิพต์ะวนัออก จํากดั(มหาชน) II,V

20 บรษิทั หลกัทรพัย ์เมอรช์ั +น พารท์เนอร ์จํากดั (มหาชน) II,V

21 บรษิทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เมอรช์ั +น พารท์เนอร ์จํากดั II,V

22 บรษิทั อมาทารา อะ เดสทเินชั +น สปา จํากดั I

23 บรษิทั อนัดามนั ลองบชี รสีอรท์ จํากดั I

24 บรษิํท ซนิเทคคอนสตรคัชั +น จํากดั (มหาชน) II,V

25 บรษิทั ทพีเีอน็ มเีดยี จํากดั III

26 บรษิทั เอม็ พคิเจอรส์ เอน็เตอรเ์ทนเมน้ท ์จํากดั(มหาชน) II, VI II,V

27 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั VI

28 ศูนยห์นงัสอืแหง่จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั I

29 บรษิทั อนิเตอรเ์นชั +นแนล รเีสริช์ คอรป์อเรชั +น จํากดั (มหาชน) II

30 บรษิทั สยามซนิดเิคท เทคโนโลย ีจํากดั X

31 บรษิทั เอไอเอม็ รที แมนเนจเมน้ท ์จํากดั X

32 สภาวชิาชพีในพระบรมราชูปถมัภ์ I

33 Academic Committee of California University, USA (Thailand) I

34 บรษิทั การบนิไทย จํากดั (มหาชน) II,III

35
สํานกังานคณะกรรมการกํากบัและส่งเสรมิการประกอบ
ธุรกจิประกนัภยั (คปภ.) I

36 บรษิทั สาลี+ พริ]นทต์ิ]ง จํากดั (มหาชน) III,IV

37 บรษิทั แอล ด ีซ ีเดนทลั จํากดั (มหาชน) II,VI

38 บรษิทั เนชั +น มลัตมิเีดยี กรุป๊ จํากดั (มหาชน) VI

39 บรษิทั เอกวด ีจํากดั I X

40 VTH Australia Pty. Ltd. 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 2562 

 
 

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 TJM Products ARK-MA Flexiglass 

นายวชัรา ตนัตรยิานนท์ B,ID              

นายภวฒัน์ วทิรูปกรณ์ B,M B B B B B,M B,M  B  B    

นายธรีะวฒัน์ วทิรูปกรณ์ B,F B B B,M  B         

นายชาํนาญ วทิรูปกรณ์ B,F B,M B B B B  B,M   B    

นายเฉลยีว วทิรูปกรณ์ B,F B B B  B         

นายเอกวฒัน์ วทิรูปกรณ์ B,F B B,M B  B     B,M    

นายชยัวฒัน์ อศัวนิทรางกรู  B,ID              

นายธนะชยั สนัตชิยักลู B,ID              

นายพนัธุ์ชยั วฒันชยั B,ID              

นายธนาวฒัน์  วทิรูปกรณ์ F B  F B   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   
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รายชื อ EPG 
บริษทัยอ่ยของ EPG บริษทัยอ่ย

ของ AFC 
บริษทัยอ่ยของ ARK 

AFC ARK EPP APT EIC AUS APS ARK-USA ARK-AU ARK-SH TJM Products ARK-MA Flexiglass 

นางรตัตยิา   สุวรรณกจิกร   F   F         

นายรกัไทย  บุญม ี    F           

นางนศิานาถ  คงเสถยีร    F           

Mr. Yao  Huizhong     F      F    

นางสาวพชัรยีา  สุรยิะไชย      F         

นายรกัษ์พล สงิหส์ุวงศ ์       B        

Mr. Gerald Sentell       B        

Mr. Darrell  Thomas Cameron       B,F  F      

Mr. Darrell  Douglas Peil       F        

Mr. John Robert Ward       F        

Mr. George Pickard         B      

Mr. Rodney John Braszell          F     

นายครษิฐ์ กจิลาภอนันต์          F  F  F 

Mr. Sun Bo           B,F    

นางรวณีา  วทิรูปกรณ์           F    

นายพชัรพล  พวัพฒันขจร             B,M  

Ms. Huang  Xiuling     F      F    

Mr. Rick Long              F 

Mr. Darren Plper              F 

หมายเหตุ : B-กรรมการบรษิทั, ID-กรรมการอสิระ, M-ประธานเจา้หน้าที+บรหิารหรอืกรรมการผูจ้ดัการ  และ F-ผูบ้รหิาร 4 รายแรกตามนิยามของสํานกังานก.ล.ต. 
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ส่วนที� 2 
การจดัการและการกาํกบัดแูลกิจการ 
7. ข้อมลูหลกัทรพัยแ์ละผูถื้อหุ้น 

 
7.1  จาํนวนทนุจดทะเบียนและทนุชาํระแล้ว 

หลกัทรพัยข์องบรษิทั ณ วนัที+ 12 มถุินายน 2562  บรษิทัมทีนุจดทะเบยีน  2,800  ลา้นบาท เป็นทุนเรยีกชาํระแลว้จาํนวน 
2,800 ลา้นบาท เป็นหุน้สามญัจาํนวน 2,800 ลา้นหุน้ มลูค่าที+ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ทั )งนี) หุน้สามญัทั )งจาํนวนของบรษิทัจด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 
7.2  ผู้ถอืหุ้น 

  7.2.1 ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ของบริษทั 
 รายชื+อและสดัสว่นการถอืหุน้ของผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 10 ราย ณ 12 มถุินายน 2562  มดีงันี) 

ลําดับ รายช่ือ จํานวนหุ้น ร้อยละ 

1 บริษัท วิทูรปกรณ ์โฮลด้ิง จํากัด 1,679,999,800 60.00 

2 นายภวัฒน ์             วิทูรปกรณ ์ 70,400,100 2.51 

3 บริษัท ไทยเอ็นวีดอีาร ์จาํกัด        62,075,370 2.22 

4 นายชํานาญ         วิทูรปกรณ ์ 48,800,000 1.74 

5 นายเฉลียว                     วิทูรปกรณ ์   44,213,600 1.58 

6 นายเอกวัฒน ์     วิทูรปกรณ ์ 40,400,000 1.44 

7 นายธีระวัฒน ์     วิทูรปกรณ ์ 40,000,100 1.43 

8 นายธนาวัฒน ์    วิทูรปกรณ ์ 29,400,000 1.05 

9 นางสมรวล                    วิทูรปกรณ ์ 20,000,000 0.71 

10 นางสาวรุง่ระวี วิทูรปกรณ ์ 14,700,000 0.53 

 
 

รายชื�อผูถ้ือหุ้นของบริษทั วิทรูปกรณ์โฮลดิ0ง จาํกดั 

ณ วนัที+ 12 มนีาคม 2562 บรษิทั วทิรูปกรณ์โฮลดิ)ง จาํกดั มทีนุจดทะเบยีนและเรยีกชาํระแลว้เทา่กบั 100.0 ลา้นบาท โดย
มรีายชื+อผูถ้อืหุน้ตามที+ปรากฏในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้ สามารถสรปุไดด้งันี) 

ลําดับ ผู้ถือหุ้น จํานวน (หุ้น) ร้อยละ 
1 นายภวัฒน์   วิทูรปกรณ ์ 190,000 19.00 

2 นายธีระวัฒน์   วิทูรปกรณ ์ 114,000 11.40 
3 นายชํานาญ   วิทูรปกรณ ์ 128,000 12.80 



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) สิ)นสุดวนัที+ 31 มนีาคม 2562 

ส่วนที+ 2             67 

 

ลําดับ ผู้ถือหุ้น จํานวน (หุ้น) ร้อยละ 

4 นายเฉลียว   วิทูรปกรณ ์ 110,000 11.00 

5 นายเอกวัฒน์   วิทูรปกรณ ์ 104,000 10.40 

6 นายธนาวัฒน์   วิทูรปกรณ ์ 60,000 6.00 

7 นางสาวเนาวรัตน์   วิทูรปกรณ ์ 39,000 3.90 

8 นางสาวรุ่งระวี   วิทูรปกรณ ์ 39,000 3.90 

9 นางสาววราพิณ   วิทูรปกรณ ์ 20,000 2.00 
10 นางสาววริยา    ธีระจารุวัฒน์ 6,000 0.60 

11 นางสาวนิษณา   ธีระจารุวัฒน์ 6,000 0.60 

12 นายภาวิต   ธีระจารุวัฒน์ 6,000 0.60 

13 นายธาวิน  ธีระจารุวัฒน์ 6,000 0.60 
14 นางสาวรติพิณ   วิทูรปกรณ ์ 12,000 1.20 

15 นางรติพร   ใช่ยั่งยืน 12,000 1.20 

16 นางสาวรวีณา    วิทูรปกรณ ์ 15,000 1.50 

17 นางสาวปิยวดี    วิทูรปกรณ ์ 15,000 1.50 

18 นางสาวศศิลักษณ์    วิทูรปกรณ ์ 12,000 1.20 

19 นายศศินทร์    วิทูรปกรณ ์ 12,000 1.20 

20 นายศฤทธ์ิ    วิทูรปกรณ ์ 12,000 1.20 

21 นายปัณณวัฒน์   วิทูรปกรณ ์ 6,000 0.60 

22 นางสาวปุณยภา   วิทูรปกรณ ์ 6,000 0.60 

23 นายพีรพัฒน์   วิทูรปกรณ ์ 10,000 1.00 

24 นางสาวสมัชญา   วิทูรปกรณ ์ 10,000 1.00 

25 นายศุภวัฒน์   วิทูรปกรณ ์ 8,000 0.80 

26 นายคุณาวัฒน์   วิทูรปกรณ ์ 8,000 0.80 

27 ด.ช. ณัฐวินท์   วิทูรปกรณ ์ 5,000 0.50 

28 ด.ช. ชวณัฐ   วิทูรปกรณ ์ 5,000 0.50 

29 นายพิษณุ   วงศ์กิจรุง่เรือง 4,000 0.40 
30 นางสาวมัทนี   วงศ์กิจรุง่เรือง 4,000 0.40 

31 นายปริญญา   วงศ์กิจรุง่เรือง 4,000 0.40 

32 นางสาวกนกกานต์    ใช่ยั่งยืน 4,000 0.40 

33 นายธวัช    ใช่ยั่งยืน 4,000 0.40 
34 นางสาวเชฐติกานต์    ใช่ยั่งยืน 4,000 0.40 

 รวม 1,000,000 100.00 
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การถือครองหลกัทรพัยข์องคณะกรรมการและผูบ้ริหาร* 
                   หน่วย : จาํนวนหุน้ 

รายชื่อ ตําแหน่ง จํานวน
หลักทรัพย์
ของบริษัทที่
ถือ ณ 31 
มีนาคม 
2561 

การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี 
(เม.ย.61-มี.ค.62) 

จํานวน
หลักทรัพย์
ของบริษัทที่
ถือ ณ 31 
มีนาคม 
2562 

ลักษณะการถือ
ครอง 

เพิ่มข้ึน ลดลง 

นายวัชรา  ตันตริยานนท์ ประธานกรรมการ 500,000 - - 500,000 ทางตรง 

นายภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ รองประธาน
กรรมการ, ผู้บริหาร 

70,400,100 - - 70,400,100 ทางตรง 

10,000,000 - - 10,000,000 ทางอ้อม(คู่สมรส) 

นายชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ, 
ผู้บริหาร 

- - - - - 

นายธนะชัย สนัติชัยกูล กรรมการ - - - - - 

นายพันธ์ุชัย วัฒนชัย กรรมการ 160,000 - - 160,000 ทางอ้อม(คู่สมรส) 

นายธีระวัฒน์ วิทูรปกรณ์ กรรมการ, ผู้บริหาร 40,000,100 - - 40,000,100 ทางตรง 

   20,000,000 - - 20,000,000 ทางอ้อม(คู่สมรส) 

นายชํานาญ วิทูรปกรณ์  กรรมการ, ผู้บรหิาร 48,800,000 - - 48,800,000 ทางตรง 

10,000,000 - - 10,000,000 ทางอ้อม(คู่สมรส) 

นายเฉลียว วิทูรปกรณ์ กรรมการ, ผู้บริหาร 42,600,000 - - 42,600,000 ทางตรง 

10,000,000 - - 10,000,000 ทางอ้อม(คู่สมรส) 

นายเอกวัฒน์ วิทูรปกรณ์ กรรมการ, ผู้บริหาร 40,400,000 - - 40,400,000 ทางตรง 

4,000,000 - - 4,000,000 ทางอ้อม(คู่สมรส) 

นายธนาวัฒน์ วิทูรปกรณ์ ผู้บริหาร 29,400,000 - - 29,400,000 ทางตรง 

  - 1,630,000 - 1,630,000 ทางอ้อม(คู่สมรส) 

นางสาวรุ่งระวี วิทูรปกรณ์ ผู้บริหาร 14,700,000 - - 14,700,000 ทางตรง 

นางมะลิวรรณ กิตติวิริยะการ ผู้บริหาร - - - - - 

นายจรินทร์ วารินทราพร ผู้บริหาร - - - - - 
*ผู้บรหิาร ตามคาํนิยามของ สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

 
7.2.2 ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ของบริษทัยอ่ยที�ประกอบธรุกิจหลกัของบริษทั (ตามเกณฑ ์Holding Company) 

รายละเอยีดตามหมวดขอ้มลูทั +วไปของบรษิทัในเครอื ขอ้ 6 
 
7.2.3 ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ของบริษทัรว่ม 

รายละเอยีดตามหมวดขอ้มลูทั +วไปของบรษิทัในเครอื ขอ้ 6 
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7.3  การออกหลกัทรพัยอื์�น 

-ไมม่-ี 
 
7.4  นโยบายการจา่ยเงินปันผล 

บริษทั 

บรษิทัมนีโยบายจา่ยเงนิปนัผลของบรษิทัใหแ้กผู่ถ้อืหุน้โดยพจิารณาความสามารถในการจ่ายเงนิปนัผลจากกําไรสะสมของ
งบการเงนิเฉพาะกจิการ โดยบรษิัทจะพจิารณาจาํนวนเงนิที+จ่ายปนัผลแต่ละครั )งจากผลประกอบการในงบการเงนิรวมด้วย 
โดยบรษิทัพจิารณาจา่ยเงนิปนัผลในอตัราไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 30 ของกําไรสุทธติามงบการเงนิรวมของบรษิทั หลงัหกัภาษี
เงนิไดน้ติบิุคคล เป็นสาํคญั อย่างไรกต็าม บรษิทัอาจพจิารณาจ่ายเงนิปนัผลในอตัราที+แตกต่างไปจากนโยบายที+กําหนดไว้
ได ้ทั )งนี)จะขึ)นอยู่กบัผลประกอบการ ฐานะการเงนิ สภาพคล่องทางการเงนิ และความจาํเป็นในการใชเ้งนิเพื+อบรหิารกจิการ 
และการขยายธุรกจิของบรษิทั รวมถงึภาวะเศรษฐกจิ ทั )งนี) การจา่ยเงนิปนัผลดงักลา่วจะไมเ่กนิกาํไรสะสมที+ปรากฏอยู่ในงบ
การเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั และเป็นไปตามกฎหมายที+เกี+ยวขอ้ง 

เนื+องจากบรษิทั ประกอบกจิการโดยการถอืหุน้ในกจิการอื+น (Holding Company) โดยมสีนิทรพัยห์ลกัคอืเงนิลงทนุในบรษิทั
ย่อย ดงันั )น ความสามารถในการจา่ยเงนิปนัผลของบรษิทั จงึขึ)นอยู่กบัผลการดําเนินงานและการจา่ยเงนิปนัผลของบรษิทั
ย่อยเป็นสาํคญั 
 
บริษทัยอ่ย 

บรษิทัยอ่ยของบรษิทัไมว่่าจะเป็นบรษิทั แอรโ์รเฟลกซ ์ จาํกดั บรษิทั แอรโ์รคลาส จาํกดั บรษิทั อสีเทริน์ โพลแีพค จาํกดั 
บรษิทั อพีจี ีอนิโนเวชนั เซน็เตอร ์จาํกดั บรษิทั แอรโ์รเฟลกซ์ โพลเีมอร ์เทคโนโลย ี(เซี+ยงไฮ)้ จาํกดั มนีโยบายจา่ยเงนิปนั
ผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราไม่ตํ+ากว่ารอ้ยละ 50 ของกาํไรสทุธติามงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทัย่อย หลงัหกัภาษเีงนิได้
นิตบิุคคล และการจดัสรรทนุสาํรองตามกฎหมาย ทั )งนี) บรษิทัยอ่ยจะพจิารณาจา่ยเงนิปนัผลโดยคาํนึงถงึปจัจยัต่างๆ เพื+อ
ก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุแกผู่ถ้อืหุน้ เชน่ ผลการดาํเนินงาน ฐานะการเงนิของบรษิทัย่อย สภาพคล่องทางการเงนิ แผนการ
ลงทนุ และการขยายกจิการ รวมถงึภาวะเศรษฐกจิ ทั )งนี) การจา่ยเงนิปนัผลดงักลา่วของบรษิทัย่อยจะไมเ่กนิกาํไรสะสมที+
ปรากฏอยูใ่นงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทัย่อย และเป็นไปตามกฎหมายที+เกี+ยวขอ้ง 
 
บริษทัรว่ม 

บรษิทั ซูมริโิกะ อสีเทริน์ รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จาํกดั ซึ+งเป็นบรษิทัร่วมของบรษิทั มนีโยบายจ่ายเงนิปนัผลตามผลการ
ดาํเนินงาน ซึ+งพจิารณาจา่ยเงนิปนัผลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ของซูมริโิกะ อสีเทริน์ รบัเบอร ์(ประเทศไทย) ตามความเหมาะสม ทั )งนี)
การจดัสรรดงักล่าว ซูมริโิกะ อสีเทริน์ รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จะจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้บุรมิสทิธใินอตัราเงนิปนัผลต่อหุน้ เป็น
จาํนวนเทา่กบั 30 เทา่ของอตัราจา่ยเงนิปนัผลใหผู้ถ้อืหุน้สามญั โดยกรณีที+ไมจ่า่ยเงนิปนัผลในปีนั )นๆ จะไม่มเีอามาทบในปี
ถดัไป 

สาํหรบัในสว่น บรษิทั ซอีอน แอดวานซ์ โพลมีกิซ ์จาํกดั ซึ+งเป็นอกีหนึ+งบรษิทัรว่มของบรษิทั มนีโยบายจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่
ผูถ้อืหุน้ในอตัราไมต่ํ+ากวา่รอ้ยละ 20 ของกาํไรสทุธติามงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทัรว่ม หลงัหกัภาษเีงนิไดน้ติบิคุคล 
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และการจดัสรรทนุสาํรองตามกฎหมาย ทั )งนี) บรษิทัรว่มจะพจิารณาจ่ายเงนิปนัผลโดยคาํนึงถงึปจัจยัต่างๆ เพื+อก่อใหเ้กดิ
ประโยชน์สงูสดุแกผู่ถ้อืหุน้ เชน่ ผลการดาํเนินงาน ฐานะการเงนิของบรษิทัรว่ม สภาพคล่องทางการเงนิ แผนการลงทนุ และ
การขยายกจิการ รวมถงึภาวะเศรษฐกจิ ทั )งนี) การจา่ยเงนิปนัผลดงักล่าวจะไมเ่กนิกาํไรสะสมที+ปรากฏอยู่ในงบการเงนิ
เฉพาะกจิการของบรษิทัรว่ม และเป็นไปตามกฎหมายที+เกี+ยวขอ้ง 
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8. โครงสร้างการจดัการ 
 

โครงสร้างองคก์รของบริษทั  
 

 
 

คณะกรรมการบริษทั 

เลขานุการบริษทั 
( 

คณะกรรมการสรรหาและ 
กาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

คณะกรรมการบริหาร 
 

แผนกตรวจสอบภายใน ประธานเจา้หน้าที�บริหาร 
 

สาํนักประธาน 
 

รองประธาน
เจ้าหน้าที�บริหาร
สายธรุกิจฉนวน
ยางกนัความร้อน/

เยน็ 

รองประธาน
เจ้าหน้าที�บริหาร
สายธรุกิจชิ0นส่วน
อุปกรณ์และ

ตกแต่งยานยนต ์

รองประธาน
เจ้าหน้าที�บริหาร
สายธรุกิจบรรจุ
ภณัฑพ์ลาสติก 

 

รองประธาน
เจ้าหน้าที�บริหาร

สายธรุกิจ
สนับสนุนอื�นๆ 

 

รองประธาน
เจ้าหน้าที�บริหาร
สายธรุกิจเพื�อ
การวิจยัและ

พฒันา 

รองประธาน
เจ้าหน้าที�บริหาร
สายพฒันาธรุกิจ
และการลงทนุ 

รองประธาน

เจ้าหน้าที�บริหาร 

(รกัษาการ) สาย

ทรพัยากรบคุคล

และธรุการ 

รองประธาน
เจ้าหน้าที�บริหาร 
(รกัษาการ) สาย
บญัชีและการเงิน 

รองประธาน
เจ้าหน้าที�บริหาร 
สายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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โครงสรา้งการจดัการ 

โครงสรา้งการบรหิารจดัการของบรษิทัซึ+งประกอบธุรกจิในลกัษณะ Holding ประกอบดว้ยคณะกรรมการบรษิทั ซึ+งคณะกรรมการ
บรษิัท ได้แต่งตั )งคณะกรรมการชุดย่อยจํานวน 4 ชุด เพื+อช่วยในการบรหิารงานของบรษิทั ได้แก่ คณะกรรมการบรหิาร / 
คณะกรรมการตรวจสอบ / คณะกรรมการบรหิารความเสี+ยง และคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

นอกจากนั )นในการบรหิารจดัการบรษิทัย่อย บรษิทัจงึไดส้่งตวัแทนดํารงตําแหน่งกรรมการและประธานเจา้หน้าที+บรหิารของแต่
ละบรษิัทย่อย อกีทั )งกําหนดใหป้ระธานเจา้หน้าที+บรหิารบรษิทัย่อยของบรษิัทเป็นหนึ+งในผูบ้รหิารของบรษิทั เพื+อใหบ้รษิัท
สามารถบรหิารจดัการบรษิทัย่อยได้อย่างทั +วถงึ สําหรบับรษิัทร่วม บรษิทัไดท้ําการสง่ตวัแทนเป็นกรรมการในบรษิทัร่วมตาม
สดัสว่นที+บรษิทัถอืหุน้เพื+อกาํกบัดแูลผลประโยชน์ของบรษิทัอย่างทั +วถงึ   
 
8.1  คณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทั         

คณะกรรมการของบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการจาํนวนทั )งสิ)น 9 ท่าน ซึ+งเป็นผูท้รงคุณวุฒจิากหลากหลายอุตสาหกรรม ทั )งดา้น
ธุรกจิ บญัชแีละการเงนิ ซึ+งเกี+ยวขอ้งและสนบัสนุนธุรกจิบรษิทัทั )งหมด มวีาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี แบ่งเป็นกรรมการที+
มสีว่นรว่มในการบรหิารจาํนวน 5 ทา่น กรรมการที+ไมม่สี่วนร่วมในการบรหิาร (กรรมการอสิระ) จาํนวน 4 ท่าน ซึ+งสอดคลอ้งกบั
หลกัเกณฑ์ของสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ที+ไดก้ําหนดใหบ้รษิทัจดทะเบยีนตอ้งมกีรรมการ
อสิระมากกวา่หรอืเทา่กบั 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทั )งหมด เพื+อใหโ้ครงสรา้งการจดัการมกีารถ่วงดลุกนัอย่างเหมาะสม 
คณะกรรมการบรษิทั ประกอบดว้ยกรรมการ ซึ+งมรีายชื+อดงัต่อไปนี) 

รายชื�อกรรมการ ตาํแหน่ง 
1. นายวชัรา      ตนัตรยิานนท ์ ประธานกรรมการ/ กรรมการอสิระ 
2. นายภวฒัน์  วทิรูปกรณ์ รองประธานกรรมการ/ กรรมการ 
3. นายธรีะวฒัน์  วทิรูปกรณ์ กรรมการ 

4. นายชาํนาญ  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 

หมายเหตุ :  นางสาวประภาวด ีณ ระนอง  เป็นเลขานุการคณะกรรมการบรษิทั 

กรรมการผูม้อีาํนาจลงนามแทนบรษิทัตามหนงัสอืรบัรองบรษิทั 

กรรมการผูม้อีาํนาจลงนามผกูพนับรษิทั คอื กรรมการ 2 คนใน 5 คนลงลายมอืชื+อร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของบรษิทั             
ตามรายชื+อต่อไปนี)   
                1. นายภวฒัน์      วทิรูปกรณ์                     4.  นายเฉลยีว      วทิรูปกรณ์ 
                2. นายธรีะวฒัน์   วทิรูปกรณ์                      5.  นายเอกวฒัน์  วทิรูปกรณ์ 
                3. นายชาํนาญ     วทิรูปกรณ์   
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การประชุมคณะกรรมการบริษทั 

ในการนัดประชุมคณะกรรมการบรษิัท เลขานุการบรษิัทจะแจง้และจดัส่งตารางนัดประชุมล่วงหน้าของทั )งปีตั )งแต่ต้นปีใหแ้ก่
กรรมการทุกท่านเพื+อสาํรองวนัและเวลาในการประชุม นอกจากนี)ในการประชุมแต่ละครั )งจะจดัส่งหนังสอืเชญิประชุมพรอ้มทั )ง
วาระการประชุมใหแ้ก่กรรมการล่วงหน้าก่อนการประชมุเป็นระยะเวลา 7 วนั เพื+อใหก้รรมการได้ศกึษาขอ้มูลก่อนเขา้ประชุม 
(ยกเวน้วาระเรง่ด่วน น้อยกว่า 7 วนั) 

โดยในปี 61/62 บรษิทัไดจ้ดัประชุมคณะกรรมการบรษิทัจาํนวนทั )งหมด 5 ครั )ง ซึ+งการเขา้รว่มประชมุของกรรมการแต่ละท่าน ดงันี) 

รายชื�อ 
จาํนวนครั 0งที�เข้าประชุม / จาํนวนครั 0งที�ประชมุ 
เม.ย. 60 – มี.ค.61 เม.ย. 61 – มี.ค.62 

1. นายวชัรา ตนัตรยิานนท ์ 6/6 5/5 
2. นายภวฒัน์ วทิรูปกรณ์ 6/6 5/5 
3. นายธรีะวฒัน์ วทิรูปกรณ์ 4/6 4/5 
4. นายชาํนาญ วทิรูปกรณ์ 5/6 5/5 
5. นายเฉลยีว วทิรูปกรณ์ 6/6 5/5 
6. นายเอกวฒัน์ วทิรูปกรณ์ 6/6 5/5 
7. นายชยัวฒัน์ อศัวนิทรางกรู 6/6 5/5 
8. นายธนะชยั สนัตชิยักลู 6/6 5/5 
9. นายพนัธุช์ยั วฒันชยั 5/6 5/5 

 

การประชุมกรรมการที�ไมเ่ป็นผูบ้ริหาร 
บรษิทักาํหนดใหม้กีารจดัประชุมกรรมการที+ไมเ่ป็นผูบ้รหิารจาํนวน 1 ครั )ง เพื+อหารอืในเรื+องตา่งๆ ซึ+งกรรมการที+ไม่เป็นผูบ้รหิาร 
มจีาํนวนทั )งหมด 4 ราย โดยในปี 61/62 จดัประชมุกรรมการที+ไมเ่ป็นผูบ้รหิารเมื+อวนัที+ 30 มกราคม 2562 โดยกรรมการเขา้รว่ม
ประชมุครบทุกทา่น สาํหรบัผลการประชมุ เลขานุการบรษิทัไดร้ายงานต่อกรรมการบรษิทัที+เป็นผูบ้รหิารทกุทา่นทราบ  

คณะกรรมการบริหาร 
      คณะกรรมการบรหิารของบรษิทั ประกอบดว้ยกรรมการจาํนวนทั )งหมด  9 ทา่น  ตามรายชื+อดงัต่อไปนี) 

รายชื�อกรรมการ ตาํแหน่ง 
1.  นายภวฒัน์          วทิรูปกรณ์ ประธานเจา้หน้าที+บรหิาร /  

รองประธานเจา้หน้าที+บรหิารสายธุรกจิเพื+อการวจิยัและพฒันา 
2. นายธรีะวฒัน์       วทิรูปกรณ์ รองประธานเจา้หน้าที+บรหิารสายธุรกจิบรรจภุณัฑพ์ลาสตกิ 
3. นายชาํนาญ         วทิรูปกรณ์ รองประธานเจา้หน้าที+บรหิารสายธุรกจิฉนวนยางกนัความรอ้น/เยน็ 
4. นายเฉลยีว          วทิรูปกรณ์ รองประธานเจา้หน้าที+บรหิารสายพฒันาธุรกจิและการลงทนุ 
5. นายเอกวฒัน์       วทิรูปกรณ์ รองประธานเจา้หน้าที+บรหิารสายธุรกจิชิ)นสว่นและอปุกรณ์ตกแต่งยานยนต ์
6. นายธนาวฒัน์       วทิรูปกรณ์ รองประธานเจา้หน้าที+บรหิารสายธุรกจิสนบัสนุนอื+นๆ  
7. นางสาวมะลวิรรณ กติตวิริยิะการ รองประธานเจา้หน้าที+บรหิาร สายเทคโนโลยสีารสนเทศ 
8. นายจรนิทร ์        วารนิทราพร รองประธานเจา้หน้าที+บรหิาร(รกัษาการ) สายทรพัยากรบุคคลและธรุการ  
9. นางสาวรุง่ระว ี     วทิรูปกรณ์ รองประธานเจา้หน้าที+บรหิาร (รกัษาการ) สายบญัชแีละการเงนิ 
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คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั ประกอบดว้ยกรรมการจาํนวนทั )งหมด 3 ท่าน ทุกทา่นเป็นกรรมการอสิระ มวีาระการดํารง
ตําแหน่งคราวละ 3 ปี ทั )งนี) เมื+อครบวาระการดาํรงตําแหน่งดงักล่าว ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบที+พ้น
จากตําแหน่งตามวาระอาจไดร้บัการแต่งตั )งใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งไดอ้กีวาระ  

 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการ ตามรายชื+อดงัต่อไปนี) 
รายชื�อกรรมการ ตาํแหน่ง 

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

  หมายเหตุ : นางสาวเยาวภาภรณ์ ระนอ้ม  เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

โดยนายชยัวฒัน์ อศัวนิทรางกรู และ นายธนะชยั สนัตชิยักลู เป็นผูท้ ี+มคีวามรูแ้ละประสบการณ์ทางดา้นบญัชแีละการเงนิเพยีง
พอที+จะทาํหน้าที+สอบทานความน่าเชื+อถอืของงบการเงนิของบรษิทั 

ในปี 61/62 บรษิทัไดจ้ดัประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจาํนวนทั )งหมด 4 ครั )ง ซึ+งการเขา้รว่มประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ดงันี) 

รายชื�อ 
จาํนวนครั 0งที�เข้าประชุม / จาํนวนครั 0งที�ประชมุ 
เม.ย. 60 – มี.ค.61 เม.ย. 61 – มี.ค.62 

1. นายชยัวฒัน์     อศัวนิทรางกรู 7/7 4/4 
2. นายธนะชยั      สนัตชิยักลู 7/7 4/4 
3. นายพนัธุช์ยั     วฒันชยั 6/7 4/4 

 
คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 

คณะกรรมการบรหิารความเสี+ยงของบรษิทั ประกอบดว้ยกรรมการทั )งหมดจาํนวน 4 ท่าน มวีาระการดาํรงตําแหน่งคราวละ 3 ปี 
ทั )งนี) เมื+อครบวาระการดํารงตําแหน่งดงักล่าว ประธานกรรมการบรหิารความเสี+ยงและกรรมการบรหิารความเสี+ยง ที+พน้จาก
ตาํแหน่งตามวาระ อาจไดร้บัการแต่งตั )งใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งไดอ้กีวาระ 

 คณะกรรมการบรหิารความเสี+ยง ประกอบดว้ยกรรมการ  ตามรายชื+อดงัตอ่ไปนี) 
รายชื�อกรรมการ ตาํแหน่ง 

1. นายวชัรา         ตนัตรยิานนท ์ ประธานกรรมการบรหิารความเสี+ยง 
2. นายชยัวฒัน์     อศัวนิทรางกรู กรรมการบรหิารความเสี+ยง 
3. นายชาํนาญ      วทิรูปกรณ์ กรรมการบรหิารความเสี+ยง 
4. นายเอกวฒัน์    วทิรูปกรณ์ กรรมการบรหิารความเสี+ยง 
หมายเหตุ : นางสาวเยาวภาภรณ์ ระนอ้ม  เป็นเลขานุการคณะกรรมการบรหิารความเสี *ยง 
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ในปี 61/62 บรษิทัไดจ้ดัประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสี+ยงจาํนวนทั )งหมด 12 ครั )ง ซึ+งการเขา้รว่มประชุมของกรรมการแต่ 
ละทา่น ดงันี) 

รายชื�อ 
จาํนวนครั 0งที�เข้าประชุม / จาํนวนครั 0งที�ประชมุ 
เม.ย. 60 – มี.ค.61 เม.ย. 61 – มี.ค.62 

1.  นายวชัรา        ตนัตรยิานนท ์ 12/12 12/12 
2.  นายชยัวฒัน์     อศัวนิทรางกรู 11/12 12/12 
3.  นายชาํนาญ     วทิรูปกรณ์ 9/12 11/12 
4.  นายเอกวฒัน์    วทิรูปกรณ์ 11/12 11/12 

 
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนของบรษิัท ประกอบด้วยกรรมการทั )งหมดจํานวน 5 ท่าน โดยในจํานวนนี)
ประกอบดว้ยกรรมการอสิระ จาํนวน 3 ท่าน มวีาระดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี ทั )งนี) เมื+อครบวาระการดํารงตําแหน่งดงักล่าว 
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนและกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนที+พ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจ
ไดร้บัการแต่งตั )งใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งไดอ้กีวาระในการประชมุคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน ประกอบดว้ยกรรมการ  ตามรายชื+อดงัต่อไปนี) 
รายชื�อกรรมการ ตาํแหน่ง 

1. นายชยัวฒัน์      อศัวนิทรางกรู ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
2. นายธนะชยั       สนัตชิยักลู กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
3.  นายพนัธุช์ยั      วฒันชยั กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
4.  นายธรีะวฒัน์     วทิรูปกรณ์ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
5.  นายเฉลยีว        วทิรูปกรณ์ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

              หมายเหตุ : นายจรนิทร ์ วารนิทราพร   เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

ในปี 61/62 บรษิทัไดจ้ดัประชมุคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน จาํนวนทั )งหมด 2 ครั )ง  ซึ+งการเขา้รว่มประชุมของ
กรรมการแต่ละทา่น ดงันี) 

รายชื�อ 
จาํนวนครั 0งที�เข้าประชุม / จาํนวนครั 0งที�ประชมุ 

เม.ย. 60 – มี.ค.61 เม.ย. 61 – มี.ค.62 
1. นายชยัวฒัน์         อศัวนิทรางกรู 4/4 2/2 
2. นายธนะชยั          สนัตชิยักลู 4/4 2/2 
3. นายพนัธช์ยั         วฒันชยั 4/4 2/2 
4. นายธรีะวฒัน์        วทิรูปกรณ์ 3/4 2/2 
5. นายเฉลยีว           วทิรูปกรณ์ 4/4 1/2 
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            บรษิทัมผีูบ้รหิาร 4 รายแรกตามคาํนิยามของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ จาํนวน 9 คน ดงันี) 
รายชื�อกรรมการ ตาํแหน่ง 

1. นายภวฒัน์             วทิรูปกรณ์ ประธานเจา้หน้าที+บรหิาร /  
รองประธานเจา้หน้าที+บรหิารสายธุรกจิเพื+อการวจิยัและพฒันา 

2. นายธรีะวฒัน์         วทิรูปกรณ์ รองประธานเจา้หน้าที+บรหิารสายธุรกจิบรรจุภณัฑพ์ลาสตกิ 

3. นายชาํนาญ          วทิรูปกรณ์ รองประธานเจา้หน้าที+บรหิารสายธุรกจิฉนวนยางกนัความรอ้น/เยน็ 

4. นายเฉลยีว            วทิรูปกรณ์ รองประธานเจา้หน้าที+บรหิารสายพฒันาธุรกจิและการลงทนุ 

5. นายเอกวฒัน์         วทิรูปกรณ์ รองประธานเจา้หน้าที+บรหิารสายธุรกจิชิ)นสว่นและอปุกรณ์ตกแต่งยานยนต ์

6. นายธนาวฒัน์    วทิรูปกรณ์ รองประธานเจา้หน้าที+บรหิารสายธุรกจิสนบัสนุนอื+นๆ  

7. นางสาวมะลวิรรณ   กติตวิริยิะการ รองประธานเจา้หน้าที+บรหิาร สายเทคโนโลยสีารสนเทศ 
8. นายจรนิทร ์ วารนิทราพร รองประธานเจา้หน้าที+บรหิาร (รกัษาการ) สายทรพัยากรบคุคลและธุรการ  
9. นางสาวรุง่ระว ี วทิรูปกรณ์ รองประธานเจา้หน้าที+บรหิาร (รกัษาการ) สายบญัชแีละการเงนิ 
 
ขอบเขตอาํนาจหน้าที+ของประธานเจา้หน้าที+บรหิาร 

1. ควบคุมดแูลการดาํเนินกจิการ การบรหิารงาน และ/หรอืการปฏบิตังิานประจาํตามปกตธิุรกจิเพื+อประโยชน์ของบรษิทั ให้
เป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบับรษิทั ตลอดจนระเบยีบ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณที+กําหนดโดยที+ประชมุ
คณะกรรมการ และ/หรอืที+ประชมุผูถ้อืหุน้  

2. ดาํเนินการ หรอืบรหิารงานใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที+ไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรหิาร และ/
หรอืคณะกรรมการบรษิทั 

3. จดัทํา และนําเสนอนโยบาย แผนการดําเนินธุรกจิ กลยุทธ์ทางธุรกจิ งบประมาณ การลงทุน รวมถึงโครงสร้างการ
บรหิารงานของบรษิทั เพื+อนําเสนอตอ่ที+ประชมุคณะกรรมการบรหิาร 

4. กํากบัดูแลการดําเนินงานหรอืการปฏบิตังิานของบรษิทัใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที+ไดร้บัอนุมตัิ
จากคณะกรรมการของบรษิทั รวมถงึการตรวจสอบและประเมนิผลการดําเนินงานของบรษิทัใหเ้ป็นไปตามนโยบายที+
กําหนด และมหีน้าที+รายงานผลการดําเนินงาน การบริหารจดัการ รวมถึงความคืบหน้าในการดําเนินงานต่อคณะ
กรรมการบรหิาร และ/หรอืคณะกรรมการบรษิทั 

5. มอีาํนาจพจิารณาอนุมตักิารใชจ่้ายทางการเงนิในการดําเนินการตามธุรกจิปกตขิองบรษิทั เชน่ การลงทุนในหลกัทรพัย์
ใดๆ การซื)อทรพัย์สนิ หรอืเพื+อการดําเนินงานต่างๆ โดยวงเงนิสาํหรบัแต่ละรายการเป็นไปตามที+กําหนดไวใ้นตาราง
อาํนาจอนุมตัทิี+ผ่านการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัแลว้ 

6. กําหนดโครงสรา้งองคก์ร รวมถงึการแต่งตั )ง การว่าจา้ง การโยกยา้ย การกําหนดเงนิค่าจา้ง ค่าตอบแทน โบนสัและการ
เลกิจา้งพนกังานตั )งแต่ระดบัรองประธานเจา้หน้าที+บรหิาร 

7. ออกคาํสั +ง ระเบยีบ ประกาศ และบนัทกึตา่งๆ เพื+อใหก้ารดาํเนินงานของบรษิทัเป็นไปตามนโยบาย และเพื+อผลประโยชน์
ของบรษิทั รวมถงึเพื+อรกัษาระเบยีบวนิยัภายในองคก์ร 

8.2 คณะผู้บริหาร 
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8. มอีาํนาจแตง่ตั )งคณะทาํงานชุดต่างๆ เพื+อประโยชน์และประสทิธภิาพการจดัการที+ดแีละโปร่งใส และมอีํานาจในการมอบ
อาํนาจใหบุ้คคลอื+นใดหนึ+งคนหรอืหลายคนปฏบิตักิารอย่างหนึ+งอย่างใด โดยอยู่ภายใตก้ารควบคุมของกรรมการผูจ้ดัการ 
หรอือาจมอบอาํนาจเพื+อใหบุ้คคลดงักลา่ว มอีาํนาจตามที+กรรมการผูจ้ดัการเหน็สมควร และภายในระยะเวลาที+เหน็สมควร 
ซึ+งกรรมการผูจ้ดัการอาจยกเลกิ เพกิถอน เปลี+ยนแปลง หรอืแกไ้ข บุคคลที+ไดร้บัมอบอํานาจ หรอืการมอบอํานาจนั )น ๆ 
ไดต้ามที+เหน็สมควร 

9. ปฏบิตัหิน้าที+อื+นๆ ตามที+ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 
 

ทั )งนี) การมอบหมายอาํนาจหน้าที+และความรบัผดิชอบของประธานเจา้หน้าที+บรหิารนั )น จะไม่มลีกัษณะเป็นการมอบอํานาจ หรอื
มอบอาํนาจชว่งที+ทาํใหผู้ร้บัมอบอํานาจจากประธานเจา้หน้าที+บรหิารสามารถอนุมตัริายการที+ตนหรอืบุคคลที+อาจมคีวามขดัแยง้ 
(ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน และ/หรอื ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ/หรอืหน่วยงานที+เกี+ยวขอ้ง
กําหนด) มสี่วนได้เสยี หรอือาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์อื+นใดกบับรษิัท หรอืบรษิัทย่อย และ/หรอืบรษิัทที+เกี+ยวขอ้ง 
ประธานเจ้าหน้าที+บริหารไม่มีอํานาจอนุมตัิการดําเนินการในเรื+องดังกล่าว โดยเรื+องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที+ประชุม
คณะกรรมการและ/หรอืที+ประชุมผูถ้อืหุน้ (แล้วแต่กรณี) เพื+ออนุมตัต่ิอไป ยกเวน้เป็นการอนุมตัริายการที+เป็นไปตามธุรกจิปกติ
และเงื+อนไขการคา้ปกตซิึ+งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ และ/หรอื ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
และ/หรอืหน่วยงานที+เกี+ยวขอ้งกาํหนด 

สําหรบัขอบเขตอํานาจอนุมตัวิงเงนิ คณะกรรมการบรษิัทได้กําหนดใหป้ระธานเจ้าหน้าที+บรหิารสามารถอนุมตัวิงเงนิในการ
ดาํเนินธุรกจิไวร้ะดบัหนึ+งเพื+อความคล่องตวัในการดาํเนนิธุรกจิ 

รายละเอียดกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

บริษทั รายชื�อกรรมการ รายชื�อผูบ้ริหาร ตาํแหน่งผูบ้ริหาร 

แอรโ์รเฟลกซ ์ 1. นายภวฒัน์ วทิรูปกรณ์ 1. นายชาํนาญ     วทิรูปกรณ์ กรรมการผูจ้ดัการ 
 2. นายธรีะวฒัน์ วทิรูปกรณ์ 2. นางสาวเนาวรตัน์      วทิรูปกรณ์ ผอ.อาวโุสฝา่ยขายและการตลาดในประเทศ 

 3. นายชาํนาญ วทิรูปกรณ์ 3. นางปิยณี     วทิรูปกรณ์ ผอ.อาวโุสฝา่ยขายและการตลาดต่างประเทศ 
 4. นายเฉลยีว วทิรูปกรณ์ 4. นายอนนัท ์    โรจนเมธนิทร์ ผอ.ฝา่ยความปลอดภยัและสิ+งแวดลอ้ม/ผอ.ฝา่ย

บรหิารทั +วไป 
 5. นายเอกวฒัน์ วทิรูปกรณ์ 5. นางสาวนงคเ์ยาว ์     ศริวิงษ์ ผอ.ฝา่ยเทคนคิผลติภณัฑย์าง 
 6. นายธนาวฒัน์ วทิรูปกรณ์ 6. นางสาวชมพนุูท       คงเสถยีร ผูจ้ดัการฝา่ยบญัชแีละการเงนิ 

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

ผูจ้ดัการฝา่ยกลยุทธแ์ละการขายในประเทศ 
 3. นายชาํนาญ วทิรูปกรณ์ 3. นายวริะ ลาภจตุภร รองกรรมการผูจ้ดัการฝา่ยการตลาด 
 4. นายเฉลยีว วทิรูปกรณ์ 4. นางสาวมะลวิรรณ กติตวิริยิะการ รองกรรมการผูจ้ดัการฝา่ยการผลติ 
 5. นายเอกวฒัน์ วทิรูปกรณ์ 5. Mr. Brian William Rogers รองกรรมการผูจ้ดัการฝา่ยการขายต่างประเทศ 
  6. นางรตัตยิา สุวรรณกจิกร รองผูอ้าํนวยการฝา่ยบญัชแีละการเงนิ 

อสีเทริน์ โพลี
แพค 

1. นายภวฒัน์ วทิรูปกรณ์ 1. นายธรีะวฒัน์ วทิรูปกรณ์ กรรมการผูจ้ดัการ/ผอ.ฝา่ยบรหิารทั +วไป 
2. นายธรีะวฒัน์ วทิรูปกรณ์ 2. นายธนาวฒัน์ วทิรูปกรณ์ รองกรรมการผูจ้ดัการฝา่ยขาย 
3. นายชาํนาญ วทิรูปกรณ์ 3. นายรกัไทย บญุม ี รองกรรมการผูจ้ดัการฝา่ยการผลติ 
4. นายเฉลยีว วทิรูปกรณ์ 4. นางนศิานาถ คงเสถยีร ผูอ้ํานวยการฝา่ยบญัชแีละการเงนิ 
5. นายเอกวฒัน์ วทิรูปกรณ์   
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บริษทั รายชื�อกรรมการ รายชื�อผูบ้ริหาร ตาํแหน่งผูบ้ริหาร 

แอรโ์รเฟลกซโ์พลี
เมอร ์เทคโนโลย ี
(เซยีงไฮ)้ 

1.  นายภวฒัน์ วทิรูปกรณ์ 1. นายธนาวฒัน์ วทิรูปกรณ์ กรรมการผูจ้ดัการ/ผูอ้าํนวยการฝา่ยขายและ
การตลาด/ผูอ้ํานวยการโรงงาน 

2.  นายชาํนาญ วทิรูปกรณ์ 2. Mr. Yao Huizhong ผูอ้ํานวยการฝา่ยทรพัยากรบุคคลและธุรการ 
3.  นายเอกวฒัน์ วทิรูปกรณ์ 3. Ms. Huang Xiuling ผูจ้ดัการฝา่ยบญัชแีละการเงนิ (รกัษาการ) 
4.  นายธนาวฒัน์ วทิรูปกรณ์   

อพีจี ีอนิโนเวชนั 1. นายภวฒัน์ วทิรูปกรณ์ 1. นายภวฒัน์ วทิรูปกรณ์ กรรมการผูจ้ดัการ 
เซน็เตอร์ 2. นายธรีะวฒัน์ วทิรูปกรณ์ 2. นายชาํนาญ วทิรูปกรณ์ รองกรรมการผูจ้ดัการ 

 3. นายชาํนาญ วทิรูปกรณ์ 3. นายเอกวฒัน์ วทิรูปกรณ์ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 
 4. นายเฉลยีว วทิรูปกรณ์ 4. นางรตัตยิา สุวรรณกจิกร รองผูอ้าํนวยการฝา่ยบญัชแีละการเงนิ 

 5.นายเอกวฒัน์ วทิรูปกรณ์ 5. นางสาวพชัรยีา สุรยิะไชย รองผูอ้าํนวยการศูนยท์ดสอบและวจิยัพฒันา 

 
 
8.3  เลขานุการบริษทั 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที+ของเลขานุการบรษิทั 

1.   ดแูลและใหค้าํแนะนําแก่กรรมการและผูบ้รหิารเกี+ยวกบัการปฏบิตัติามกฎหมาย ขอ้กาํหนด กฎระเบยีบ และขอ้บงัคบั
ของบรษิทั และตดิตามดแูลใหม้กีารปฏบิตัอิย่างถูกตอ้งและสมํ+าเสมอ  

2.   รบัผดิชอบในการจดัประชุมคณะกรรมการบรษิทัและการประชมุผูถ้อืหุน้ รวมทั )งดูแลประสานงานใหม้กีารปฏบิตัติาม
มตขิองที+ประชุมดงักล่าว 

3.   ดูแลใหก้ารเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที+รบัผดิชอบเป็นไปตามระเบยีบและขอ้กําหนดของตลาด
หลกัทรพัย์แหง่ประเทศไทย และสาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์รวมถึงกฎหมายที+
เกี+ยวขอ้ง 

4.   จดัทาํและเกบ็รกัษาเอกสารดงัต่อไปนี)  
(ก) ทะเบยีนกรรมการ  
(ข) หนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมการและรายงานการประชมุคณะกรรมการ  
(ค) หนงัสอืนดัประชมุผูถ้อืหุน้และรายงานการประชมุผูถ้อืหุน้  
(ง) รายงานประจาํปีของบรษิทั   
(จ) รายงานการมสีว่นไดเ้สยีของกรรมการและผูบ้รหิาร 

ทั )งนี)สาํหรบัประวตัขิองเลขานุการบรษิทั แสดงตามเอกสารแนบ 1 
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โครงสรา้งการบริหารจดัการบริษทัยอ่ยที�ประกอบธรุกิจหลกั 

ในการบรหิารจดัการบรษิทัย่อย บรษิทัไดส้ง่ตวัแทนไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการและประธานเจา้หน้าที+บรหิารเพื+อกาํกบัดแูลความ
เรยีบรอ้ยในการดาํเนินงาน สาํหรบัในการบรหิารในตาํแหน่งอื+นซึ+งตํ+ากว่าประธานเจา้หน้าที+บรหิาร ประธานเจา้หน้าที+บรหิารของ
บรษิทัยอ่ยดงักล่าวจะเป็นผูม้สีทิธใินการแต่งตั )งเพื+อความคล่องตวัในการบรหิารงานต่อไป 

ทั )งนี)เพื+อใหก้ารกํากบัดูแลบรษิัทย่อยไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ บรษิทัจงึไดก้ําหนดหมวดการกํากบัดูแลเพิ+มเตมิในขอ้บงัคบัของ
บรษิทัยอ่ย และ/หรอื กฏระเบยีบของบรษิทัย่อย ใหค้ณะกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัย่อย ตอ้งดําเนินตามแนวทางที+บรษิทั
กาํหนด เพื+อใหเ้ป็นตามแนวปฏบิตัขิองสาํนกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 
8. 4  ค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดยอ่ย และ ผู้บริหาร 

     อตัราคา่ตอบแทนกรรมการ 

    ค่าตอบแทนที+บรษิทัจา่ยใหแ้ก่กรรมการบรษิทัและกรรมการชดุยอ่ย มรีายละเอยีดดงัตารางต่อไปนี) 

     อตัราคา่ตอบแทนกรรมการบริษทั 
ตาํแหน่ง ค่าตอบแทนรายปี ค่าเบี0ยประชมุ (บาท/คร ั 0ง) 

1. ประธานกรรมการบรษิทั 384,000 27,000 
2. กรรมการบรษิทัและเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ 324,000 22,000 
3. กรรมการบรษิทัและเป็นประธานกรรมการบรหิาร 324,000 22,000 
4. กรรมการ 264,000 22,000 

อตัราค่าตอบแทนกรรมการชดุยอ่ยของบริษทั 

อตัราค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ  
ตาํแหน่ง ค่าเบี0ยประชุม  (บาท/ครั 0ง) 

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

อตัราค่าตอบแทนกรรมการบริหารความเสี �ยง 
ตาํแหน่ง ค่าเบี0ยประชุม (บาท/ครั 0ง) 

1. ประธานกรรมการบรหิารความเสี+ยง 17,000 
2. กรรมการบรหิารความเสี+ยง 12,000 

อตัราค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
ตาํแหน่ง ค่าเบี0ยประชุม (บาท/ครั 0ง) 

1. ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 17,000 
2. กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 12,000 
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ค่าตอบแทนกรรมการบริษทัและกรรมการชดุยอ่ย 

สาํหรบัรอบปีบญัช ี1 เมษายน 2561 – 31 มนีาคม 2562 บรษิทัไดจ้า่ยค่าตอบแทนกรรมการ รวม 6,963,000 บาท ซึ+งเป็นไป
ตามที+ไดร้บัอนุมตัจิากที+ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ในปีที+ผ่านมา โดยมรีายละเอยีด ดงันี)  
                                    หน่วย : บาท 

ลาํดบั ชื�อ – นามสกลุ ตาํแหน่ง ค่าตอบแทน 
(บาท/ปี) 

ค่าเบี0ย
ประชุม 
(บาท/ปี) 

บาํเหน็จ
กรรมการ 
(บาท/ปี) 

รวม 
(บาท/ปี) 

1 นายวชัรา     ตนัตรยิานนท์ ประธานกรรมการ/ 
กรรมการอสิระ 

384,000 339,000 360,000 1,083,000 

2 นายชยัวฒัน์      อศัวนิทรางกรู ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ/กรรมการอสิระ 

324,000 356,000 300,000 980,000 

3 นายธนะชยั       สนัตชิยักลู กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอสิระ 

264,000 182,000 240,000 686,000 

4 นายพนัธุ์ชยั      วฒันชยั กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอสิระ 

264,000 182,000 240,000 686,000 

5 นายภวฒัน์     วทิรูปกรณ์ รองประธานกรรมการ/
ประธานเจา้หน้าที+บรหิาร/
กรรมการ 

324,000 110,000 360,000 794,000 

6 นายธรีะวฒัน์     วทิรูปกรณ์ กรรมการ 264,000 112,000 240,000 616,000 

7 นายชาํนาญ       วทิรูปกรณ์  กรรมการ 264,000 242,000 240,000 746,000 

8 นายเฉลยีว        วทิรูปกรณ์ กรรมการ 264,000 122,000 240,000 626,000 

9 นายเอกวฒัน์      วทิรูปกรณ์ กรรมการ 264,000 242,000 240,000 746,000 

รวม 2,616,000 1,887,000 2,460,000 6,963,000 

ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร 

ผู้บริหารบริษัทและบริษัทย่อย ได้รบัค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนอื+นๆ เช่น เงินประกันสังคม 
เงนิกองทนุสาํรองเลี)ยงชพี ค่าตาํแหน่ง ค่าพาหนะเหมาจา่ย เป็นตน้ ทั )งนี)การใหโ้บนสัแก่ผูบ้รหิารของบรษิทั จะพจิารณาจาก
การดาํเนนิงาน และผลงานของผูบ้รหิารแต่ละคน  

โดยในเดอืนเมษายน 2561 – มนีาคม 2562 บรษิทัและบรษิทัย่อยจ่ายคา่ตอบแทนใหผู้บ้รหิาร จาํนวน 127.33 ลา้นบาท  
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8.5  บคุลากร 

จาํนวนบุคลากรในกลุม่ธรุกิจต่างๆ ทั �วโลก 

กลุม่ธรุกิจ จาํนวนพนักงาน(คน) 

บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 72 

กลุ่มธุรกจิฉนวนยางกนัความรอ้น/เยน็ 900 

กลุ่มธุรกจิอปุกรณ์ชิ)นสว่นและตกแต่งรถยนต ์ 1,201 

ธุรกจิบรรจภุณัฑพ์ลาสตกิ 924 

กลุ่มธุรกจิอื+นๆ 19 

รวมทั 0งหมด 3,116 
 
 
การบริหารสวสัดิการ   

บรษิทัไดก้าํหนดนโยบายการบรหิารสวสัดกิารพนกังานและวธิปีฏบิตัอิยา่งชดัเจน โดยมกีารเปิดเผยไวใ้นระเบยีบและแนวปฏบิตัิ
ของฝา่ยทรพัยากรบุคลากรและธรุการ โดยสวสัดกิารและสทิธปิระโยชน์ตามตําแหน่งงาน เช่น ค่านํ)ามนั ค่าพาหนะ ค่าโทรศพัท ์
และอื+นๆ สวสัดกิารเกี+ยวกบัการปฏบิตังิาน เชน่ เบี)ยเลี)ยง ค่าใชจ่้ายในการเดนิทาง/ที+พกั เครื+องแบบพนักงาน สวสัดกิารด้าน
สขุภาพ เชน่ การใหค้่ารกัษาพยาบาล การตรวจสขุภาพประจาํปี ชมรมกฬีา และสวสัดกิารเพื+อชว่ยเหลอืพนักงานในกรณีต่างๆ 
เชน่ การประกนัอุบตัเิหตุ เงนิกูย้มื รวมถงึจดัใหม้กีารดแูลพนกังานในระยาว โดยจดัตั )งกองทนุสาํรองเลี)ยงชพี เป็นตน้ 
 
กองทุนสาํรองเลี0ยงชีพ 

บรษิทัไดจ้ดัตั )งกองทุนสาํรองเลี)ยงชพี ตั )งแต่ปี 2547 กบั โดยมวีตัถุประสงค์เพื+อสง่เสรมิการออมของพนกังานในระยะยาว สรา้ง
หลกัประกนัใหก้บัพนกังานและครอบครวั ในกรณีที+ออกจากงาน เกษยีณอาย ุหรอืเสยีชวีติ นอกจากนี) กองทนุสาํรองเลี)ยงชพี ยงั
เป็นแรงจงูใจ ทาํใหพ้นกังานทาํงานกบับรษิทัเป็นระยะเวลานาน กอ่ใหเ้กดิความสมัพนัธท์ี+ดรีะหว่างนายจา้งและลกูจา้ง ซึ+งชว่ยให้
ประสทิธภิาพในการทาํงานดขีึ)น 
 
การพฒันาบุคลากร  

แนวทางและกลยทุธที์�สาํคญัในการดแูลและพฒันาพนักงานกลุม่บริษทัปี 2561/62 
กลุ่มบรษิทัไดพ้ฒันาโปรแกรมการดแูลพนกังาน และ การพฒันาบุคลากรเพื+อตอบโจทย์เฉพาะดา้นการเตบิโตขององค์กรตามทศิ
ทางการดาํเนินงานของกลุ่มบรษิทั ดงันี) 
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หวัข้อการดาํเนินการ วตัถปุระสงค ์ แนวทางการดาํเนินการ ผลที�คาดว่าจะได้รบั 

1) พฒันาผูนํ้าระดบัตน้ เพื+อขยายโอกาสการพฒันาผูนํ้า
ขององคก์ร และสง่เสรมิใหเ้กดิ
ทศันคตทิี+ดตี่อการทาํงาน ใหก้บั
กลุ่มหวัหน้างานระดบัตน้ 

ทบทวนและนําเสนอหลกัสตูรที+มี
โครงสรา้งเนื)อหาสอดคลอ้งตาม
ความจาํเป็นตามตําแหน่งงาน และ
บทบาทการเป็นผูนํ้าตามแนวทาง
พฒันาศกัยภาพผูนํ้า EPG 

- มคีวามพรอ้มเพื+อการเตบิโตในสาย
งานอาชพี 

- เพิ+มมุมมองและทกัษะที+จําเป็นตอ่
การทาํหน้าที+หวัหน้างานขั )นต้น 

- เกดิทศันคตทิี+ด ีซึ+งมคีวามสาํคญัต่อ
กลุ่มผูนํ้าองคก์รภายใตห้ลกัการเป็น 
ผูนํ้าของ EPG ในทุกระดบั 

2) โครงการ Leadership 
Development 
Program กลุ่มที+ 3 

เพื+อสรา้งและพฒันาภาวะผูนํ้า
ของกลุ่มบรษิทัใหม้อีงคค์วามรู้
ความสามารถ และพฤตกิรรม
ความเป็นผูนํ้าตามกรอบ
พฤตกิรรมที+ผา่นการวเิคราะห์
องคก์รและความจําเป็นระดบั
องคก์รมาแล้ว อนัจะสง่ผลต่อวุฒิ
ภาวะการเป็นผูนํ้า ตลอดจนความ
ฉลาดทางอารมณ์ และศกัยภาพ
ในการร่วมกนันําพาองคก์รบรรลุ
ตามทศิทางการดาํเนินธุรกจิ 

ฝา่ยบรหิารร่วมคดัเลอืกพนักงาน
เพื+อใหส้ทิธิ |เขา้อบรมจาก Business 
Units ต่างๆ และคดัเลอืกสถาบนัที+
จะมาอบรมพนักงานตาม
กระบวนการสรรหา  

- มศีกัยภาพความเป็นผูนํ้า และ
สามารถนําพาองคก์รบรรลุตามทศิ
ทางการดําเนินธุรกจิ 3 ดา้นที+วางไว ้
คอื Global Player Leader in 
Innovation และ Sustainable Profit 
and Growth  

3) Individual 
Development Plan 
(IDP) กบักลุ่ม 
Leadership 
Development กลุ่ม 1-2 

เพื+อจดัทาํระบบ IDP ที+เชื+อมโยง
ต่อการพฒันาบุคลากรที+
เฉพาะเจาะจงตามความจาํเป็น
รายบุคคลของกลุ่มผูนํ้าองคก์ร 

- สุม่สมัภาษณ์ผูเ้กี+ยวขอ้ง 
- การประเมนิรอบทศิทาง 360 

องศา 

- สามารถระบุความจาํเป็นในการ
พฒันาแบบเฉพาะเจาะจงเป็น
รายบุคคลนําไปสู่การสรา้งแผนการ
พฒันาที+ตอบโจทยค์วามต้องการ
ดา้นการพฒันาสายอาชพีที+พนักงาน
ไดอ้ยา่งเหมาะสม ขณะเดยีวกนั 
องคก์รสามารถวางแผนพฒันาหรอื
เตรยีมความพรอ้มไดด้ยีิ+ง 

4) ต่อยอด ขยายผล IDP 
สาํหรบักลุ่มตําแหน่ง
สาํคญัที+องคก์รกําหนด 
(Critical Positions) 

เพื+อสรา้งแผนยกศกัยภาพ หรอื 
พฒันาอยา่งตอ่เนื+องสาํหรบักลุ่ม 
Critical Positions ที+องคก์รได้
ดําเนินการจดัทํา Succession 
Plan ต่อเนื+องจากปี 2561 

- จดัอบรมปฏบิตักิารเพื+อใหอ้งค์
ความรูก้ารจดัทาํ IDP เพิ+มเตมิ 
และใหดํ้าเนินการกําหนด
แผนพฒันารายบุคคลประจําปี 
2562 

- ดาํเนินการสุม่ตดิตามการ
ดาํเนินการและผลลพัธ ์ทั )งผูจ้ดัทาํ
แผน พนักงานภายใตแ้ผนฯ  และ
ฝา่ยทรพัยาบุคคลตน้สงักดั 

- ความรู ้ความเขา้ใจในเชงิปฏบิตักิาร
และการดาํเนินการแผนพฒันาอยา่ง
ต่อเนื+อง อนัจะนําสูก่ารพฒันาผู้ดาํรง
ตําแหน่งสาํคญัอยา่งเป็นระบบ 
ตลอดจนสรา้งใหเ้กดิความมั +นใจใน
ความต่อเนื+อง ดา้นการบรหิาร 
จดัการบุคลากรในตําแหน่งสาํคญั 
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หวัข้อการดาํเนินการ วตัถปุระสงค ์ แนวทางการดาํเนินการ ผลที�คาดว่าจะได้รบั 

5) แผนพฒันาบุคลากร
ประจาํปี  

เพื+อพฒันาพนักงานในองคก์ร
อยา่งทั +วถงึตามความจาํเป็นของ
กลุ่มเป้าหมาย 

กระบวนการสรรหาและวเิคราะห์
ความจาํเป็นดา้นการฝึกอบรม 

- สามารถพฒันาบุคลากรอยา่ง
ต่อเนื+องและตอบโจทยด์า้น
วตัถุประสงคง์าน และธุรกจิของ
องคก์ร 

6) สง่เสรมิวฒันธรรมการ
ทาํงานบนพื)นฐาน 5 
พฤตกิรรมหลกัของ
องคก์ร (Core 
Competency) ในทุกๆ 
Business Units 

เพื+อเสรมิสรา้งความรู ้ความเขา้ใจ
ในพฤตกิรรมที+องคก์รคาดหวงั 
ตลอดจนปลูกฝงัใหเ้ป็นแนวทาง
ปฏบิตัิไปในแนวทางเดยีวกนั 

การเปิดโอกาสใหแ้ต่ละ Business 
Unit สรรสรา้งกจิกรรมที+ตอบโจทย์
ตามบรบิทองคก์รนั)นๆ 

- มคีวามรู ้ความเขา้ใจ นําสูก่าร
ยอมรบัและการปฎบิตัเิป็น
วฒันธรรมการทํางานใหมใ่นอนาคต
ต่อไป 

7)  จดัทาํเสน้ทาง
ความกา้วหน้าในสาย
อาชพี กลุ่มงานหลกั
ของ EPG  

เพื+อกําหนดเสน้ทาง
ความกา้วหน้าของพนักงาน และ
ดูแลรกัษาพนกังานใหอ้ยูก่บั
องคก์รระยะยาว 

ฝา่ยทรพัยากรบคุคลรว่มกบัตวัแทน
ผูบ้รหิาร และคณะทาํงานจาก
หน่วยงานต่างๆ จดัทาํระบบ 
Career Path และ Career 
Development ของสายงานหลกั
ขององคก์ร 

- พนักงานมโีอกาสก้าวหน้าในอาชพี 

8) ทบทวนนโยบายดา้น
สวสัดกิารต่างๆ ของ
พนกังาน 

เพื+อใหน้โยบายมคีวามสอดคล้อง
กบัสภาวะเศรษฐกจิปจัจุบนั และ
อยูใ่นระดบัของกลุ่มอตุสาหกรรม
เดยีวกนั 

ทบทวนนโยบายที+มผีลกระทบ หรอื
มคีวามเรง่ด่วนเพื+อที+จะประกาศใช้
อยา่งทนัท่วงท ี

- มกีารปรบัปรุงนโยบายบางเรื+องที+มี
ความเรง่ด่วนและไดป้ระกาศใชบ้า้ง
แลว้  

9) จดัประชุมผูบ้รหิารและ
พนกังานในระดบั
จดัการของกลุ่มบรษิทั
ฯ อย่างต่อเนื+อง 

เพื+อสื+อสารเป้าหมาย  
ความคาดหวงัและแผนการ
ดําเนินงานที+สาํคญัไป 
แต่ละ Business Unit 

ดาํเนินการ 2 ครั )งต่อปี - พนักงานระดบัจดัการไดร้บัความรู ้
ความเขา้ใจเกี+ยวกบัแผนธุรกจิ 
ความคาดหวงัและขอ้มลูสาํคญัของ
องคก์ร นําไปสูก่ารสรา้งความเขา้ใจ
ในทมีงานต่อไป 

 
การดาํเนนิงานที+ผ่านมาสง่ผลใหส้ามารถพฒันา สรา้งผูนํ้า และเปิดโอกาสใหพ้นกังานเตบิโตในสายงานอาชพี โดยมพีนกังาน
ระดบัจดัการของกลุ่มบรษิทั ไดร้บัการปรบัเลื+อนตาํแหน่งรวม 17 คน และ พนกังานระดบัหวัหน้างาน เจา้หน้าที+ และ หวัหน้าทมี 
ไดร้บัการปรบัเลื+อนตาํแหน่งรวม 99 คน 
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จาํนวนชั �วโมงการอบรมของแต่ละกลุม่บริษทัฯ ในปี 2561 (1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 2561) สรปุได้ ดงันี0  

บริษทั อีสเทิรน์โพลีเมอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย คือ บริษทั แอรโ์รเฟลกซ ์จาํกดั  

การประเมนิผลการเขา้อบรมของพนกังานบรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย คอื บรษิทั แอรโ์รเฟ
ลกซ์ จาํกดั ประเมนิจากจาํนวนของผูเ้ขา้อบรมเทยีบกบัจาํนวนพนกังานทั )งหมดในแต่ละตาํแหน่งงาน ดงันี) 
ลาํดบั ตาํแหน่งงาน จาํนวน

พนักงาน  
(คน) 

เป้าหมายการเขา้
อบรม (จาํนวนชั �วโมง/

คน/ปี) 

จาํนวนผูเ้ข้าอบรม
ครบตามเป้าหมาย 

(คน) 

สดัส่วนผูเ้ขา้อบรม
ครบตามเป้าหมาย 

(%) 
1 พนกังานระดบัปฎบิตักิารข ั )นที+ 1 26 6 20 76.9% 

2 พนกังานระดบัปฎบิตักิารขั )นที+ 2-3 142 12 83 58.5% 

3 พนกังานระดบัหวัหน้างานขึ)นไป 122 20 113 92.6% 

 
บริษทั แอรโ์รคลาส จาํกดั  

การประเมนิผลการเขา้อบรมของพนกังานบรษิทั แอรโ์รคลาส จาํกดั ประเมนิจากผลสาํเรจ็ของการเขา้อบรมของพนกังาน (Training 
Effectiveness Rate) ดงันี) 

ลาํดบั ตาํแหน่งงาน จาํนวนพนักงาน (คน) จาํนวนชั �วโมงที�เข้าอบรม 

1 พนกังานระดบัปฎบิตักิารขั )นที+ 1  64 2,916 

2 พนกังานระดบัปฎบิตักิารข ั )นที+ 2-3  614  18,315 

3 พนกังานระดบัหวัหน้างานขึ)นไป 157  16,396 

 
Training Effectiveness Rate 
การประเมนิผล แบ่งเป็น 1) ค่าความพงึพอใจของพนักงานที+เขา้ร่วมอบรม รอ้ยละ 30 2) แบบทดสอบหลงัการอบรม รอ้ยละ 70 โดย
กาํหนดคะแนนเป้าหมาย (KPI) ไมต่ํ+ากว่ารอ้ยละ 87 โดยในปี 2561 คะแนนจากการประเมนิสงูกว่าคะแนนเป้าหมาย (KPI) ใน
ทกุเดอืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) สิ)นสุดวนัที+ 31 มนีาคม 2562 

ส่วนที+ 2  85 
 

ตารางแสดงผล Training Effectiveness Rate  

 

 

 
บริษทั อีสเทิรน์ โพลีแพค จาํกดั  

การประเมนิผลการเขา้อบรมของพนักงานบรษิทั อสีเทริ์น โพลแีพค จํากดั ประเมนิจากจาํนวนของผู้เขา้อบรมเทยีบกบัจาํนวน
พนกังานทั )งหมด โดยประเมนิผลจาํนวนการเขา้อบรมของพนกังานในทุกไตรมาส พนกังานจะตอ้งเขา้อบรมจาํนวน 1 ครั )ง/ ไตร
มาส กาํหนดเป้าหมายการอบรมไมต่ํ+ากว่ารอ้ยละ 100 / ไตรมาส  

 
 

ค่าตอบแทนพนักงาน 

ในรอบปีบญัช ี3 ปียอ้นหลงั (ปี 2560– 2562) บรษิทัและบรษิทัย่อย มคีา่ตอบแทนรวมของพนกังาน รวมถงึผูบ้รหิาร ในรปูแบบ
เงนิเดอืนและโบนสั ค่าคอมมชิชั +น, ค่าตอบแทนอื+น, กองทนุสาํรองเลี)ยงชพี  จาํนวน 1,555.0 ลา้นบาท, 1,662.6 ลา้นบาทและ 
1,895.3 ลา้นบาทตามลาํดบั 
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9. การกาํกบัดแูลกิจการ 

 
9.1 นโยบายการกาํกบัดแูลกิจการ 

บรษิทัไดต้ระหนกัถงึการดาํเนินธุรกจิดว้ยความรบัผดิชอบและเป็นธรรม จงึเลง็เหน็ถงึความสาํคญัของการกํากบัดูแลกจิการและ
บรหิารจดัการที+ด ีที+จะชว่ยเพิ+มขดีความสามารถในการแขง่ขนั และประสทิธภิาพในการจดัการ โดยมุ่งเน้นการส่งเสรมิการเตบิโต
อยา่งยั +งยนื ซึ+งจะนําไปสูก่ารสรา้งมลูค่าเพิ+มในระยะยาวใหแ้กบ่รษิทั ผูถ้อืหุน้ และผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีทกุฝา่ย ทั )งนี)การกาํกบัดูแล
กจิการทาํใหก้ารดาํเนินงานของบรษิทัมคีวามโปรง่ใส และสามารถตรวจสอบได ้โดยบรษิทัไดก้ําหนดนโยบายดา้นการกํากบัดูแล
กจิการที+ด ีซึ+งนําแนวทางการกํากบัดูแลกจิการที+ดสีาํหรบับรษิทัจดทะเบยีน (Good Corporate Governance) ปี 2549 ตามที+
กาํหนดโดยตลาดหลกัทรพัยฯ์ เพื+อใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานยดึถอืเป็นแนวทางในการปฏบิตังิาน  

หมวดที� 1 : สิทธิของผูถื้อหุ้น  

บรษิทัใหค้วามสาํคญัต่อสทิธขิองผูถ้อืหุน้โดยไม่กระทาํการใดๆ อนัเป็นการละเมดิหรอืลดิรอนสทิธขิองผูถ้อืหุน้ คณะกรรมการ
บรษิทัจงึไดก้าํหนดนโยบายเพื+อใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัขอ้มลูของบรษิทัอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น เพยีงพอ ทนัเวลา และเท่าเทยีมกนั เพื+อ
ประกอบการตดัสนิใจในทกุๆ เรื+อง ดงันี) 

1) บรษิทัจะจดัส่งหนังสอืนดัประชุมพรอ้มทั )งขอ้มลูประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ใหเ้พยีงพอ โดยระบุวตัถุประสงค์
และเหตุผล ตลอดจนความเหน็ของคณะกรรมการในทุกวาระ โดยจะจดัส่งเป็นการล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ตาม
ระยะเวลาที+กฎหมาย ประกาศ หรอืระเบยีบที+เกี+ยวขอ้งกําหนด เพื+อเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดศ้กึษาขอ้มลูอย่างครบถว้น
ล่วงหน้ากอ่นวนัประชมุผูถ้อืหุน้ 

2) ในกรณีที+ผูถ้อืหุน้ไมส่ามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้บรษิทัเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการ
อสิระหรอืบคุคลใดๆ เขา้รว่มประชุมแทนตนได ้โดยใชห้นงัสอืมอบฉนัทะที+บรษิทัไดจ้ดัสง่ไปพรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชมุ 

3) บรษิทัจะอํานวยความสะดวกแก่ผู้ถอืหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทยีมกนัในการเขา้ร่วมประชุมทั )งในเรื+องสถานที+และเวลาที+
เหมาะสม 

4) ในการประชุมผู้ถือหุน้ บรษิทัจะดําเนินการประชุมตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิทั โดยพจิารณาและลงคะแนน
เรยีงตามวาระที+กาํหนด จะไม่เปลี+ยนแปลงขอ้มลูสาํคญั หรอืเพิ+มวาระการประชุมในการประชุมโดยไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้
ทราบล่วงหน้าหรอืโดยไม่จาํเป็น และเปิดโอกาสใหผู้้ถอืหุน้มสีทิธเิท่าเทยีมกนัในการตรวจสอบการดําเนินงานของบรษิัท 
สอบถาม แสดงความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะต่างๆ 

5) บรษิทัจะเพิ+มชอ่งทางในการรบัทราบขา่วสารของผูถ้อืหุน้ผ่านทาง website ของบรษิทั โดยเฉพาะหนังสอืเชญิประชุมผู้
ถอืหุน้บรษิทัจะเผยแพร่ล่วงหน้าก่อนวนัประชุม เพื+อใหผู้ถ้อืหุน้สามารถ download ขอ้มลูระเบยีบวาระการประชุมได้
อยา่งสะดวกและครบถว้น 

6) บรษิทัมนีโยบายใหก้รรมการและผูบ้รหิารที+เกี+ยวขอ้งเขา้รว่มประชมุเพื+อตอบขอ้ซกัถามจากผูถ้อืหุน้โดยพรอ้มเพรยีงกนั 
7) บรษิทัจะจดบนัทกึรายงานการประชุมใหค้รบถ้วน ถูกตอ้ง รวดเรว็ โปร่งใส และบนัทกึประเดน็ซกัถามและขอ้คดิเหน็ที+

สาํคญัไวใ้นรายงานการประชมุเพื+อใหผู้ถ้อืหุน้สามารถตรวจสอบได ้นอกจากนี) บรษิทัจะนํารายงานการประชุมผูถ้อืหุน้
เผยแพรใ่น website ของบรษิทัเพื+อใหผู้ถ้อืหุน้ไดพ้จิารณา รวมถงึจะนําสง่รายการประชมุดงักล่าวไปยงัตลาดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทย หรอืหน่วยงานที+เกี+ยวขอ้งภายในเวลาที+กาํหนด นอกจากนี)บรษิทัจะจดัใหม้กีารบนัทกึวดีทีศัน์ภาพการ
ประชมุเพื+อเกบ็ไวอ้า้งองิดว้ย 
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8) บรษิทัจะเพิ+มความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ในการไดร้บัเงนิปนัผลโดยการโอนเงนิเขา้บญัชธีนาคาร(ถา้มกีารจ่ายเงนิปนัผล) 
เพื+ออาํนวยความสะดวกใหผู้ถ้อืหุน้ใหไ้ดร้บัเงนิปนัผลตรงเวลา  ป้องกนัปญัหาเรื+องเชค็ชาํรดุ  สญูหาย หรอืสง่ถงึผูถ้อืหุน้
ล่าชา้ 

โดยในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2561 บรษิทัไดด้าํเนนิการในเรื+องสทิธขิองผูถ้อืหุน้ ดงันี) 

ก่อนประชมุ 
1)  เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้รายยอ่ยใชส้ทิธขิองตนเสนอวาระการประชมุเป็นการลว่งหน้า เพื+อสง่เสรมิการปฏบิตัติามหลกัการ

กาํกบัดแูลกจิการที+ด ีโดยใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืหุน้รายเดยีว หรอืหลายรายรวมกนัเป็นสดัสว่นการถอืหุน้ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 
ของจาํนวนหุน้ที+ออกจาํหน่ายแลว้ทั )งหมดของบรษิทั และถอืหุน้ต่อเนื+องมาแลว้ไม่น้อยกว่า 1 ปี สามารถเสนอวาระการ
ประชมุสามญัประจาํปีผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2561 ไดใ้นช่วงระหว่างวนัที+ 15 กุมภาพนัธ์ 2561 ถงึวนัที+ 31 มนีาคม 2561 โดย
บรษิทัไดเ้ผยแพรห่ลกัเกณฑบ์นเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ และแจง้ขา่วผ่านตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

2) เผยแพร่หนังสอืเชญิประชุมและขอ้มลูระเบยีบวาระการประชมุในเวบ็ไซตข์องบรษิทั www.epg.co.th ล่วงหน้าก่อนวนั
ประชมุ เพื+อใหผู้ถ้อืหุน้สามารถดาวน์โหลดขอ้มลูระเบยีบวาระการประชมุไดอ้ย่างสะดวกและครบถว้น 

3) จดัส่งหนังสอืนัดประชุมพร้อมทั )งขอ้มูลประกอบการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมตามระยะเวลาที+
กฎหมาย ประกาศ หรอืระเบยีบที+เกี+ยวขอ้งกาํหนด เพื+อเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดศ้กึษาขอ้มลูอย่างครบถว้นก่อนวนัประชมุ 

4) ผูถ้อืหุน้ที+ไมส่ามารถเขา้รว่มประชมุไดด้ว้ยตนเอง สามารถมอบฉนัทะใหบ้คุคลใดบุคคลหนึ+ง หรอืจดัใหม้กีรรมการอสิระ
อยา่งน้อย 1 คน เป็นผูร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุและลงมตแิทนผูถ้อืหุน้ และแจง้รายชื+อกรรมการอสิระดงักล่าวไวใ้น
หนงัสอืนดัประชมุผูถ้อืหุน้ 

ระหวา่งการประชมุ 
1) บรษิทัไดจ้ดัประชมุผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2561 ในวนัที+ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 9:00 น. ณ หอ้งคอนเวนชั +น ฮอลล ์

โรงแรม ดแิอมบาสซาเดอร ์กรุงเทพฯ เลขที+ 171 ถนนสุขมุวทิ ซอย 11 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ ซึ+ง
ตั )งอยู่ในแหล่งชมุชนและสะดวกในการเดนิทางมาประชมุ เนื+องจากอยู่ใกล ้ถ.สุขมุวทิ และรถไฟฟ้าสถานนีานา 

2) กรรมการบรษิทัเขา้รว่มการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ครบทกุคน รวมจาํนวน 9 คน  
3) ดําเนินการประชุมตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัของบริษัท การนําเสนอวาระต่างๆ ต่อผู้ถือหุน้รบัทราบและพจิารณา

อนุมตัแิลว้ บรษิทัไดแ้จง้จาํนวนผูเ้ขา้รว่มประชมุ วธิกีาร ดําเนินการประชุมและขั )นตอนการลงคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้
แต่ละวาระ รวมทั )งจดัใหม้ผีูต้รวจนบัคะแนนที+เป็นอสิระที+ ไมม่สีว่นไดเ้สยีกบับรษิทั และไดเ้ชญิตวัแทนผูถ้อืหุน้จํานวน 2 
ทา่น รว่มเป็นสกัขพียานในการตรวจนบัคะแนนในที+ประชมุ 

4) ไมไ่ดเ้พิ+มวาระการประชมุ หรอืเปลี+ยนแปลงขอ้มลูสาํคญั โดยไมไ่ดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบล่วงหน้าในการประชมุผูถ้อืหุน้
 สามญัประจาํปี 2561 และเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้แสดงความคดิเหน็และซกัถามในที+ประชุม  
5) ใชเ้ทคโนโลยใีนการจดัประชุม ไดแ้ก่ การลงทะเบยีนผูถ้อืหุน้ การนับคะแนน และการแสดงผลคะแนน เพื+อดําเนินการ
 ประชมุไดอ้ย่างรวดเรว็ และขอ้มลูถกูตอ้ง 

หลงัการประชมุ 
1) บรษิทัมกีารบนัทกึรายงานการประชมุอย่างครบถว้น และไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2561 แลว้

เสรจ็ภายใน 14 วนันับแต่วนัประชุม โดยส่งใหต้ลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที+
กฎหมายกาํหนด และเผยแพรใ่นเวบ็ไซตข์องบรษิทั 

บรษิทัใหค้วามสาํคญักบัสทิธขิองผูถ้อืหุน้และไดป้ฎบิตัติามนโยบายการกํากบัดูแลกจิการอย่างเคร่งครดั และเอาใจใส่ทกุขั )นตอน
การดาํเนนิงาน รวมถงึอาํนวยความสะดวกใหก้บัผูถ้อืหุน้จงึทาํใหบ้รษิทัไดร้บัการประเมนิ AGM Checklist รอ้ยละ 100 
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หมวดที� 2 : การปฏิบติัต่อผูถ้ือหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนั  

บรษิทัไดก้าํหนดใหม้กีารปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ทุกรายอย่างเทา่เทยีมกนั ดงันั )น คณะกรรมการบรษิทัจงึมนีโยบาย ดงันี) 

นโยบายการอาํนวยความสะดวกและสง่เสรมิการเขา้รว่มประชมุผูถ้อืหุน้ 
1)  บรษิทัจะจดัส่งหนังสอืนัดประชุมพร้อมทั )งขอ้มูลประกอบการประชุม ใหผู้้ถือหุน้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมตาม

ระยะเวลาที+กฎหมาย ประกาศ หรอืระเบยีบที+เกี+ยวขอ้งกําหนด เพื+อเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดศ้กึษาขอ้มลูอย่างครบถว้น
ก่อนวนัประชมุผูถ้อืหุน้ 

2)  บรษิทัจะเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ส่วนน้อยสามารถเสนอชื+อบุคคลเพื+อพจิารณาเลอืกตั )งเป็นกรรมการ หรอืเสนอวาระการ
ประชมุเพิ+มเตมิไดก้อ่นการประชมุผูถ้อืหุน้ 

3)  บรษิทัจะเพิ+มการอาํนวยความสะดวกแก่ผูถ้อืหุน้ที+ไม่สามารถเขา้รว่มประชมุไดด้ว้ยตนเอง โดยใหผู้ถ้อืหุน้สามารถมอบ
ฉนัทะใหบ้คุคลใดบุคคลหนึ+ง หรอืจดัใหม้กีรรมการอสิระอย่างน้อย 1 คน เป็นผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชมุและลงมติ
แทนผูถ้อืหุน้ และแจง้รายชื+อกรรมการอสิระดงักล่าวไวใ้นหนงัสอืนดัประชมุผูถ้อืหุน้  

4) บรษิทัจะปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทยีมกนัไมว่่าจะเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูถ้อืหุน้สว่นน้อย ไมว่่าจะเป็นผูถ้อื
หุน้ชาวไทยหรอืผูถ้อืหุน้ตา่งชาต ิ

 
ในปี 2561 บรษิทัไดด้าํเนินการเรื+องการปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่างเทา่เทยีมกนั ดงันี) 

1)  เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้รายยอ่ยใชส้ทิธขิองตนเสนอวาระการประชมุเป็นการลว่งหน้า เพื+อสง่เสรมิการปฏบิตัติามหลกัการ
กาํกบัดแูลกจิการที+ด ีโดยใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืหุน้รายเดยีว หรอืหลายรายรวมกนัเป็นสดัสว่นการถอืหุน้ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 
ของจาํนวนหุน้ที+ออกจาํหน่ายแลว้ทั )งหมดของบรษิทั และถอืหุน้ต่อเนื+องมาแลว้ไม่น้อยกว่า 1 ปี สามารถเสนอวาระการ
ประชมุสามญัประจาํปีผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2561 ไดใ้นช่วงระหว่างวนัที+ 15 กุมภาพนัธ์ 2561 ถงึวนัที+ 31 มนีาคม 2561 โดย
บรษิทัไดเ้ผยแพร่หลกัเกณฑ์บนเว็บไซต์ของบรษิัทฯ www.epg.co.th ภายใต้หมวดนักลงทุนสมัพนัธ์ และแจง้ข่าวผ่าน
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

2)  เผยแพรห่นงัสอืเชญิประชุมและขอ้มลูระเบยีบวาระการประชมุในเวบ็ไซดข์องบรษิทั www.epg.co.th ล่วงหน้า  
 33 วนัก่อนวนัประชมุ เพื+อใหผู้ถ้อืหุน้สามารถดาวน์โหลดขอ้มลูระเบยีบวาระการประชุมไดอ้ยา่งสะดวกและครบถว้น 
3) จดัสง่หนงัสอืนดัประชมุพรอ้มทั )งขอ้มลูประกอบการประชมุใหผู้ถ้อืหุน้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม 22 วนั เป็นไปตาม

ระยะเวลาที+กฎหมายประกาศ หรอืระเบยีบที+เกี+ยวขอ้งกาํหนด เพื+อเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดศ้กึษาขอ้มลูอย่างครบถ้วน
ก่อนวนัประชมุ  

4) ผูถ้อืหุน้ที+ไมส่ามารถเขา้รว่มประชมุไดด้ว้ยตนเอง สามารถมอบฉนัทะใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ+ง หรอืจดัใหม้กีรรมการอสิระ
อยา่งน้อย 1 คน เป็นผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชมุและลงมตแิทนผูถ้อืหุน้ และแจง้รายชื+อกรรมการอสิระดงักลา่วไวใ้น
หนงัสอืนดัประชมุผูถ้อืหุน้ 

5) จดัสง่หนังสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ไปพรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชมุ เพื+ออาํนวยความสะดวกให ้         
ผูถ้อืหุน้ที+ไมส่ามารถเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง สามารถมอบอาํนาจใหก้รรมการอสิระหรอืบคุคลอื+น เขา้ประชมุและออก
เสยีงลงคะแนนแทน พรอ้มทั )งเผยแพรไ่วใ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทั www.epg.co.th เพื+อใหผู้ถ้อืหุน้สามารถดาวน์โหลดได ้
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นโยบายการกาํกบัดแูลการใชข้อ้มลูภายใน 

ในปี 2560/61 บรษิทัไดด้ําเนินการจดัสง่อเีมลลแ์จง้เตอืน กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานของบรษิัทและบรษิทัย่อย ที+รบัทราบ
ขอ้มลูภายในที+เป็นสาระสําคญัทุกสิ)นไตรมาส ซึ+งมผีลต่อการเปลี+ยนแปลงราคาหลกัทรพัย์ ใช้ความระมดัระวงัในการซื)อขาย
หลกัทรพัยข์องบรษิทัชว่ง 1 เดอืนการที+เงนิการเงนิหรอืขอ้มลูภายในจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และระยะเวลา 24 ชั +วโมงหลงัจาก
ที+ขอ้มลูภายในของบรษิทัฯ ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแลว้ ผูท้ ี+เกี+ยวขอ้งกบัขอ้มลูภายในตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มลูนั )นใหผู้้อ ื+นทราบ
จนกว่าจะไดม้กีารแจง้ขอ้มลูนั )นใหแ้ก่ตลาดหลกัทรพัยฯ์  

หมวดที� 3 : บทบาทของผูมี้ส่วนได้เสีย 

บรษิทัตระหนักและรบัรูถ้งึสทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุ่มไมว่่าจะเป็นผูม้สีว่นไดเ้สยีภายใน ไดแ้ก่ ผูถ้อืหุน้/ พนกังาน และผูม้สีว่น
ไดเ้สยีภายนอก ไดแ้ก ่ ลกูคา้/ คู่คา้/ เจา้หนี)/ คูแ่ขง่ขนั/ ภาครฐั และหน่วยงานอื+นๆ รวมทั )งชุมชนใกลเ้คยีงที+เกี+ยวขอ้ง เนื+องจาก
บรษิทัไดร้บัการสนบัสนุนจากผูม้สีว่นไดเ้สยีต่างๆ ซึ+งสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัและสรา้งกาํไรใหบ้รษิทั ซึ+งถอืวา่เป็นการ
สรา้งคณุคา่ในระยะยาวใหก้บับรษิทั 

บรษิทัจงึไดก้าํหนดขอ้พงึปฏบิตัต่ิอผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุ่มโดยยดึถอืหลกัพื)นฐานของความเป็นธรรมและความเทา่เทยีมกนั ตามที+
กาํหนดไวเ้ป็นนโยบายสาํหรบัเรื+องต่างๆ ใน “จรรยาบรรณธุรกจิ” (Business Code of Conduct)  เพื+อใหทุ้กคนในบรษิทัยดึถอื
เป็นแนวปฏบิตั ิ

1. ผูถ้อืหุ้น  

บรษิทัระลกึอยู่เสมอว่าผูถ้อืหุน้ คอื เจา้ของกจิการ และบรษิทัมหีน้าที+สรา้งมลูค่าเพิ+มใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในระยะยาว จงึกาํหนดให้
กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานดาํเนินการตามแนวปฏบิตัใินจรรยาบรรณธุรกจิ 

โดยในปี 61/62 บรษิทัไดด้าํเนินการ ดงันี) 

1) กจิกรรมสาํหรบัผูถ้อืหุน้สามญั 

 บรษิทัไดจ้ดัใหผู้ถ้อืหุน้รายยอ่ยเขา้เยี+ยมชมกจิการ เพื+อเปิดโอกาสใหเ้ยี+ยมชมการดาํเนินงาน รบัทราบขอ้มลูธุรกจิ และ 
พบปะกบัผูบ้รหิาร โดยใหผู้ถ้อืหุน้ลงชื+อในบตัรเขา้เยี+ยมชมกจิการในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2561 ของบรษิทั  
จากนั )นไดท้าํการสุม่คดัเลอืกผูม้สีทิธเิขา้รว่มกจิกรรมโดยมนีายเฉลยีว วทิรูปกรณ์ รองประธานเจา้หน้าที+บรหิาร และ
ผูบ้รหิาร เป็นสกัขพียาน และไดป้ระกาศรายชื+อผูม้สีทิธเิขา้รว่มกจิกรรมในเวป็ไซดบ์รษิทั รวมถงึโทรศพัทแ์จง้สทิธเิพื+อ
ยนืยนัการเขา้รว่มเยี+ยมชมกจิการ ซึ+งจดัขึ)นในวนัที+ 25 กนัยายน 2561 ณ สวนอุตสาหกรรมไอ.พ.ีพ ีอ.นิคมพฒันา จ.ระยอง 
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2. พนักงาน 

บรษิทัตระหนกัว่าพนกังานเป็นปจัจยัแหง่ความสาํเรจ็ของการบรรลุเป้าหมายของบรษิทัที+มคีุณคา่ยิ+ง จงึเป็นนโยบายของบรษิทัที+
จะใหก้ารปฏบิตัติ่อพนักงานอย่างเป็นธรรมทั )งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั )ง โยกยา้ย ตลอดจนการพฒันาศกัยภาพ 
เพื+อใหเ้ป็นไปตามนโยบาย 

โดยในปี 61/62 บรษิทัไดด้าํเนินการ ดงันี) 

1) บรษิทัมกีารกาํหนดนโยบายและแนวปฎบิตัเิกี+ยวกบัความปลอดภยั โดยส่งเสรมิความรูค้วามเขา้ใจเรื+องความปลอดภยั
ในการทาํงานและสรา้งความตระหนกัถงึมาตรการในการรกัษาความปลอดภยั ทั )งนี) ไดเ้ปิดเผยสถติกิารเกดิอุบตัเิหตุ ใน
แบบ 56-1 และ รายงานประจาํปี สว่นความรบัผดิชอบต่อสงัคมเพื+อการพฒันาอยา่งยั +งยนื  

2) บรษิทัมกีารกาํหนดนโยบายและแนวปฎบิตั ิโดยใหผ้ลตอบแทนที+เป็นธรรมต่อพนักงาน และใหค้วามสาํคญัในด้านการ
ดูแลสวสัดกิารของพนักงาน มคี่าตอบแทนในรูปแบบเงนิเดอืน โบนัส ค่าคอมมชิชั +น และค่าตอบแทนอื+น ที+เหมาะสม
ตามผลปฎบิตังิานและผลการดาํเนินงานของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย และจดัใหม้กีองทนุสาํรองเลี)ยงชพี 

3) บรษิทัมกีารกาํหนดนโยบายและแนวปฎบิตัเิกี+ยวกบัการพฒันาความรูค้วามสามารถของพนกังานในแต่ละตาํแหน่ง ทั )งนี) 
ไดเ้ปิดเผยตวัเลขจาํนวนชั +วโมงการฝึกอบรมในรายงานประจาํปีและแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี เรื+องบุคลากร 

4) บรษิทัมกีารกาํหนดนโยบายการดาํเนินธุรกจิโดยใหค้วามเคารพต่อสทิธมินุษยชน โดยการไม่เอาเปรยีบคู่คา้ พนักงาน 
ลกูคา้ ตลอดจน บุคคลในสงัคม และปฏบิตัต่ิอบคุคลดงักล่าวอย่างเท่าเทยีมและเหมาะสมอย่างเป็นธรรม ซึ+งไดเ้ปิดเผย
ในจรรยาบรรณธุรกจิ หวัขอ้ที+ 3. นโยบายความรบัผดิชอบตอ่สงัคม และสิ+งแวดลอ้ม (CSR Policy) 

3. ลูกค้า 

บรษิทัตระหนกัถงึความสาํคญัของลูกคา้ โดยกาํหนดนโยบายในการปฏบิตัต่ิอลกูคา้ ไดแ้ก ่ 
- มุ่งมั +นผลติสนิคา้สนิคา้ที+มคีณุภาพ การใหบ้รกิาร ภายใตค้วามพงึพอใจของลกูคา้ รวมทั )งการปรบัปรงุและพฒันาอย่างต่อเนื+อง 
- การรกัษาความลบัของลกูคา้  
- การใหข้อ้มลูที+ถูกตอ้ง เพยีงพอ ทนัตอ่เหตุการณ์ และไมโ่ฆษณาเกนิความเป็นจรงิ  
- ใหค้าํแนะนําเกี+ยวกบัวธิกีารใชส้นิคา้ของบรษิทัใหม้ปีระสทิธภิาพและเป็นประโยชน์กบัลูกคา้ 

ดงันั )น เพื+อใหเ้ป็นไปตามนโยบาย บรษิทัไดใ้ชก้ลยุทธเ์พื+อสรา้งความสมัพนัธอ์นัดกีบักลุ่มลูกคา้โดยแบ่งตามลกัษณะธุรกจิและ
ประเภทลกูคา้ โดยนําความตอ้งการของลกูคา้มาวเิคราะหเ์พื+อพฒันาสนิคา้ไดต้รงตามความตอ้งการ สนิคา้ของกลุ่มบรษิทัไดร้บัการ
รบัรองมาตรฐานในระดบัสากล นอกจากนี) จดัใหม้แีบบประเมนิผลความพงึพอใจของลกูคา้เพื+อนํามาใชใ้นการปรบัปรงุงานและการ
บรกิารใหด้ขี ึ)น  

4. คู่ค้า/ เจา้หนี0 

บรษิทัมนีโยบายใหพ้นกังานปฏบิตัต่ิอคู่คา้ และ/หรอื เจา้หนี)ทุกฝา่ยอยา่งเป็นธรรม ซื+อสตัย ์ และไมเ่อารดัเอาเปรยีบ คู่คา้ โดย
คาํนงึถงึผลประโยชน์ของบรษิทั พื)นฐานของการไดร้บัผลตอบแทนที+เป็นธรรมทั )งสองฝา่ย หลกีเลี+ยงสถานการณ์ที+กอ่ใหเ้กดิความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ การเจรจาแกป้ญัหาตั )งอยู่บนพื)นฐานของความสมัพนัธท์างธุรกจิ และดาํเนินการตามแนวปฏบิตั ิไดแ้ก ่

- ไม่เรยีก หรอืรบั หรอืจา่ยผลประโยชน์ใดๆ ที+ไมสุ่จรติในการคา้กบัคูค่า้ และ/หรอื เจา้หนี) 
- ปฏบิตัติามเงื+อนไขต่างๆ ที+ตกลงกนัไวอ้ย่างเครง่ครดั กรณีที+ไม่สามารถปฏบิตัติามเงื+อนไขขอ้ใดได ้ ตอ้งรบีแจง้ใหเ้จา้หนี)ทราบ
ล่วงหน้า เพื+อรว่มกนัพจิารณาหาแนวทางแกไ้ขปญัหา 
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- เปิดโอกาสในการทาํธุรกจิใหก้บัทกุคูค่า้ และการพจิารณาคดัเลอืกคูค่า้ตั )งอยู่บนพื)นฐานความเสมอภาค และเป็นธรรม เพื+อให้
มั +นใจว่าผูส้ง่มอบทกุรายของบรษิทัมคีุณสมบตัคิรบถว้น 
- ใชส้นิคา้และบรกิารที+มลีขิสทิธ ิสทิธบิตัร และเครื+องหมายการคา้ถูกตอ้ง และไม่สนบัสนุนสนิคา้หรอืการกระทาํที+เป็นการละเมดิ
ทรพัยส์นิทางป้ญญา 

5. คู่แขง่ขนั 

บรษิทัมนีโยบายที+จะปฏบิตัต่ิอคู่แขง่ทางการคา้ ไดแ้ก่  
- ประพฤตปิฏบิตัภิายใตก้รอบกตกิาของการแขง่ขนัที+ด ี
- ไม่แสวงหาขอ้มลูที+เป็นความลบัของคูแ่ขง่ทางการคา้ดว้ยวธิกีารที+ไม่สจุรติหรอืไมเ่หมาะสม  
- ไม่ทาํลายชื+อเสยีงของคู่แขง่ทางการคา้ดว้ยวธิกีารที+ไมส่จุรติ 
- ใหก้ารสนบัสนุนการร่วมมอืกบัคู่แขง่ขนัทางการคา้อย่างโปรง่ใส ไมม่กีารปกปิดขอ้ตกลงที+ไมช่อบดว้ยกฎหมายเพื+อประโยชน์ 

ของผูบ้รโิภค 
- ไม่ละเมดิและปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยทรพัยส์นิทางปญัญาอย่างเคร่งครดั 

6. สงัคม/ ชมุชน และสิ�งแวดลอ้ม 

บรษิทัมนีโยบายที+จะดาํเนินธรุกจิที+เป็นประโยชน์ตอ่เศรษฐกจิ สงัคมและสิ+งแวดลอ้ม ยดึมั +นการปฏบิตัตินเป็นพลเมอืงที+ด ีปฏบิตั ิ
ตามกฎหมายและขอ้บงัคบัที+เกี+ยวขอ้งอย่างครบถว้น พรอ้มทั )งมสีว่นรว่มในอนัที+จะส่งเสรมิและยกระดบัคณุภาพชวีติของสงัคม 
และชมุชน รวมทั )งบรษิทัมนีโยบายที+ใหก้ารสนบัสนุนกจิกรรมต่างๆ ของสงัคม ตามที+กาํหนดใน “นโยบายความรบัผดิชอบต่อ
สงัคม และสิ+งแวดลอ้ม” เพื+อใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคนในบรษิทัยดึถอืเป็นแนวปฏบิตัเิดยีวกนั 
 
หมวดที� 4 : การเปิดเผยข้อมลูและความโปรง่ใส  

คณะกรรมการบรษิทัมนีโยบายที+จะเปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศทางการเงนิและอื+นๆ ที+เกี+ยวกบัธุรกจิและผลประกอบการของบรษิทั
ที+ตรงต่อความเป็นจรงิ ครบถ้วน เพยีงพอ สมํ+าเสมอ ทนัเวลา แสดงให้เหน็ถึงสถานภาพทางการเงนิและการประกอบการที+
แทจ้รงิของบรษิทัรวมทั )งอนาคตของธุรกจิของบรษิทั 

คณะกรรมการบรษิทัมุง่มั +นที+จะดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบยีบที+เกี+ยวขอ้งเกี+ยวกบัการเปิดเผยขอ้มลูและ
ความโปรง่ใสอยา่งเครง่ครดั บรษิทัจงึจดัใหม้กีารเผยแพรข่อ้มลูในเวป็ไซดข์องบรษิทั สื+อเผยแพร่ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
เพื+อใหผู้ถ้อืหุน้และผูท้ ี+เกี+ยวขอ้งอื+นๆ ไดร้บัทราบขอ้มลูของบรษิทัไดอ้ย่างทั +วถึง และจะทาํการปรบัปรุงเปลี+ยนแปลงใหส้อดคลอ้ง
กบัแนวทางที+ตลาดหลกัทรพัย์แหง่ประเทศไทยและสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ประกาศใชบ้งัคบั 
บรษิทัจดัใหม้หีน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธเ์พื+อทาํหน้าที+ตดิต่อสื+อสารกบันกัลงทนุหรอืผูถ้อืหุน้ รวมถงึนกัลงทุนสถาบนัและผูถ้อืหุน้
รายยอ่ย และจดัใหม้กีารประชมุเพื+อวเิคราะหผ์ลการดาํเนินงานเป็นประจาํ รวมทั )งเผยแพรข่อ้มลูขององคก์ร ทั )งขอ้มลูทางการเงนิ
และขอ้มลูทั +วไปใหแ้ก่ ผูถ้อืหุน้/ นักวเิคราะหห์ลกัทรพัย/์ บรษิทัจดัอนัดบัความน่าเชื+อถอื และหน่วยงานรฐัที+เกี+ยวขอ้ง ผ่านทาง
ช่องทางต่างๆ ได้แก่ การรายงานต่อตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย ์และเวป็ไซดข์องบรษิทั นอกจากนี) บรษิทัยงัใหค้วามสาํคญัในการเปิดเผยขอ้มลูอย่างสมํ+าเสมอเพื+อใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บั
ขา่วสารเป็นประจาํ โดยผ่านชอ่งทางเวป็ไซดข์องบรษิทั โดยขอ้มลูจะถูกปรบัปรุงใหท้นัสมยัอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นวสิยัทศัน์/ พนัธกจิ/ 
งบการเงนิ/ ขา่วประชาสมัพนัธ/์ รายงานประจาํปี/ โครงสรา้งบรษิทัและผูบ้รหิาร/ โครงสรา้งการถอืหุน้และผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

นอกจากนี) บรษิัทใหค้วามสาํคญัต่อรายงานทางการเงนิ เพื+อแสดงถงึสถานะทางการเงนิและผลการประกอบการที+แทจ้รงิของ
บรษิทั โดยอยู่บนพื)นฐานของขอ้มลูทางบญัชทีี+ถูกตอ้ง ครบถ้วน และเพยีงพอตามมาตรฐานการบญัชซีึ+งเป็นที+ยอมรบัโดยทั +วไป 
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บรษิทัเปิดเผยขอ้มูลเกี+ยวกบักรรมการแต่ละท่าน บทบาทและหน้าที+ของคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุดย่อยของ
บรษิทั รวมทั )งค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูในรายงานประจาํปีของบรษิทั (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการ
ขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) 

การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ 

เพื+อประโยชน์ในการตดิตามการมสีว่นไดเ้สยีของกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทั บรษิทักําหนดใหก้ารรายงานการมสี่วนไดเ้สยีฯ 

ดงักล่าวต้องเป็นไปตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบญัญัตหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 โดยกําหนดใหม้กีาร

ทบทวนรายงานการมสี่วนไดเ้สยีของกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทั หรอืของบุคคลที+มคีวามเกี+ยวขอ้งปีละ 1 ครั )ง โดยใหส้่ง

รายงานถงึเลขานุการบรษิทัภายใน 30 วนัหลงัจากสิ)นปีบญัชขีองบรษิทั และใหเ้ลขานุการบรษิทัจดัสง่สาํเนารายงานการมส่ีวนได้

เสยีนั )น ใหแ้ก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ตามมาตรา 89/16 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และ

ตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

โดยในปี 61/62 บรษิทัไดม้กีารดําเนินการในเรื+องการเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส ไดแ้ก ่
1. เปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการรายบคุคลอย่างชดัเจนในรายงานประจาํปี สว่นค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชดุย่อย 

และ ผูบ้รหิาร 
2. เปิดเผยขอ้มลูเกี+ยวกบัการถอืหุน้ของกรรมการและผูบ้รหิาร  
3. เปิดเผยขอ้มลูประวตักิรรมการ และ ผูบ้รหิาร ในเวป็ไซดบ์รษิทั 
4. กาํหนดนโยบายการกาํกบัดแูลการใชข้อ้มลูภายใน  เป็นตน้ 

 
• ช่องทางการเผยแพรข่้อมูลสารสนเทศของบริษทั 

บรษิทัไดพ้ฒันาชอ่งทางในการสื+อสารขอ้มลู และเผยแพรข่า่วสารบรษิทัเพื+อประโยชน์ต่อผูม้สีว่นไดเ้สยี ประกอบดว้ย ผูถ้อืหุน้/ 
นกัลงทนุบุคคล/ นกัลงทนุสถาบนัในประเทศและต่างประเทศ/ นกัวเิคราะห/์ หน่วยงานกาํกบัดแูล และสื+อมวลชน เป็นตน้ โดยจดั
ใหม้ชีอ่งทางตดิต่อสื+อสาร ดงันี) 

1. จดัใหม้ฝีา่ยนกัลงทนุสมัพนัธ ์เพื+อเป็นชอ่งทางตดิต่อโดยตรงกบันกัลงทนุในประเทศและต่างประเทศ 
2. จดัแถลงขา่วผลการดาํเนินงานรายไตรมาส และแผนการดาํเนนิงานที+สาํคญั 
3. แถลงผลการดาํเนินงานประจาํไตรมาสใหแ้ก่นกัลงทุน และนกัวเิคราะห ์ 
4. จดักจิกรรมพบนกัลงทนุทั )งในประเทศ และต่างประเทศ 
5. จดัโครงการเยี+ยมชมกจิการและโรงงานใหแ้ก ่ ผูถ้อืหุน้/ นกัลงทนุ/ นกัวเิคราะห/์ สื+อมวลชน/ นกัศกึษา และผูม้สีว่น

เกี+ยวขอ้งต่างๆ 
6. จดัสมันาใหก้บัพนกังานระดบัจดัการ เพื+อชี)แจงนโยบายและแนวทางการดาํเนินธุรกจิ และเผยแพรบ่ทความ Newsletter 

ผ่านเวบ็ไซต ์www.epg.co.th  
7. เผยแพรข่า่วสารผ่านสื+อมวลชนในรปูแบบต่างๆ เชน่ ขา่วประชาสมัพนัธ/์ ภาพขา่ว/ สื+อโฆษณา และโซเชยีลมเีดยีต่างๆ 
8. จดัทาํสื+อสิ+งพมิพแ์ละสื+ออื+นๆ เพื+อเผยแพร่ขอ้มลูบรษิทั เชน่ รายงานประจาํปี (แบบ 56-2) และ แบบแสดงรายการขอ้มลู

ประจาํปี (แบบ 56-1)  
9. เผยแพรข่อ้มลูขา่วสารถงึพนกังานผ่านสื+ออเิลก็ทรอนกิส ์ต่างๆ เชน่ อเีมล ์และโซเชยีลมเีดยี 
10. เปิดเผยขอ้มลูผ่านเวบ็ไซต ์www.epg.co.th และโซเชยีลมเีดยี 
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• ฝ่ายนักลงทนุสมัพนัธ ์ 

บรษิทัไดจ้ดักจิกรรมต่างๆ เพื+อใหป้ระธานเจา้หน้าที+บรหิาร  และรองประธานเจา้หน้าที+บรหิาร ไดพ้บปะนกัลงทุนบคุคล นกัลงทนุ
สถาบนั/ นกัวเิคราะห ์และนกัขา่ว เพื+อนําเสนอผลการดาํเนนิงาน งบการเงนิ คาํอธบิายและวเิคราะหข์องฝา่ยจดัการ และแนวโน้ม
ธุรกจิในอนาคต ดงันี) 

1. จดักจิกรรมเพื+อใหป้ระธานเจา้หน้าที+บรหิาร และ รองประธานเจา้หน้าที+บรหิาร พบปะนกัลงทนุสถาบนัในประเทศ และ
ต่างประเทศ (Roadshow และ Conference) 5 ครั )ง 

2. จดัประชุมนกัวเิคราะห ์(Analyst) ทุกไตรมาส รวม 4 ครั )ง 
3. จดัแถลงขา่วผลประกอบการกบัสื+อมวลชน รวม 1 ครั )ง 
4. เขา้รว่ม Opportunity day รวม 4 ครั )ง 
5. จดัการเขา้เยี+ยมชมโรงงาน (Site Visit) และสรา้งความเขา้ใจในเทคโนโลยกีระบวนการผลติ ข ั )นตอนการผลติ และ

ผลติภณัฑข์องกลุ่มบรษิทั รวมถงึความกา้วหน้าดา้นเทคโนโลยแีละนวตักรรมของกลุ่มบรษิทั 
6. จดัประชุมเพื+อใหน้กัลงทนุเขา้พบผูบ้รหิาร (Company Visit: One-on-One Meeting/ Group Meeting และ 

Conferences Call) เพื+อใหน้กัลงทนุไดซ้กัถามแนวทางและกลยุทธก์ารดาํเนินงานของกลุ่มบรษิทั 
7. ใหข้อ้มลูและตอบขอ้ซกัถามผ่านทางอเีมล ์และโทรศพัทอ์ย่างสมํ+าเสมอ โดยหากผูถ้อืหุน้ตอ้งการขอ้มลูเพิ+มเตมิสามารถ

ตดิต่อโดยตรงที+ ฝา่ยนกัลงทนุสมัพนัธ ์โดยผ่านชอ่งทาง ดงันี)  
                       ที+อยู:่ 770 หมู ่6 ถ.เทพารกัษ์ ต.เทพารกัษ์ อ.เมอืง จ.สมุทรปราการ 10270  
  โทรศพัท:์ 02-249-3976 อเีมล์ ir@epg.co.th 
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หมวดที� 5 : ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ  

ตามโครงสรา้งการบรหิารจดัการของบรษิทั ประกอบดว้ยคณะกรรมการบรษิทั  และคณะกรรมการชุดย่อย จาํนวน 4 ชุด ไดแ้ก่ 
คณะกรรมการตรวจสอบ/ คณะกรรมการบรหิาร/ คณะกรรมการบรหิารความเสี+ยง และคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
บรษิทัดาํเนนิธุรกจิในลกัษณะการลงทนุในบรษิทัอื+น หรอื Holding Company บรษิทัจงึตอ้งกาํหนดแนวทางในการกํากบัดูแลการ
บรหิารจดัการบรษิทัย่อย หรอืบรษิัทร่วมที+บรษิัทเขา้ลงทุน โดยบรษิทัจะส่งตวัแทนเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการและผูบ้รหิารที+
สาํคญัในบรษิทัย่อย เชน่ ตําแหน่งประธานเจา้หน้าที+บรหิาร และ/หรอื รองประธานเจา้หน้าที+บรหิาร  สาํหรบับรษิทัร่วม บรษิทัได้
สง่ตวัแทนเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบรษิทัร่วมตามสดัส่วนที+บรษิทัถอืหุน้ เพื+อกํากบัดูแลผลประโยชน์ของบรษิทัเวน้แต่จะมี
ขอ้จาํกดัตามกฎหมายอื+นหรอืเงื+อนไขการร่วมทุนกบัภาครฐั  หรอืกรณีอื+นใดตามที+กฎหมายหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์
ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ หรอืขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยจะกาํหนด 
 
คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบรษิัทมคีวามรบัผดิชอบต่อผู้ถือหุน้เกี+ยวกบัการดําเนินธุรกจิของบรษิัท  การกํากบัดูแลกิจการใหเ้ป็นไปตาม
เป้าหมายและแนวทางที+จะกอ่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุต่อผูถ้อืหุน้ โดยคาํนงึถงึผลประโยชน์ของผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุฝา่ย 

โครงสรา้งและองคป์ระกอบของคณะกรรมการบรษิทั  

คณะกรรมการบรษิัทประกอบด้วยกรรมการทั )งหมดจํานวน 9 ท่าน ซึ+งเป็นผู้ทรงคุณวุฒจิากหลากหลายอุตสาหกรรม ทั )งดา้น
ธุรกจิ บญัชแีละการเงนิ ซึ+งเกี+ยวขอ้งและสนบัสนุนธุรกจิบรษิทัทั )งหมด  มวีาระดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี แบ่งเป็นกรรมการที+ม ี
สว่นรว่มในการบรหิารจาํนวน 5 ท่าน กรรมการที+ไม่มสีว่นร่วมในการบรหิาร (กรรมการอสิระ) จาํนวน 4 ท่าน  ซึ+งสอดคลอ้งกบั
หลกัเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ที+ได้กําหนดใหบ้รษิัทจดทะเบยีนต้องมจีํานวน
กรรมการอสิระมากกว่าหรอืเท่ากบั 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั )งหมด  เพื+อใหโ้ครงสรา้งการจดัการมกีารถ่วงดุลกนัอย่าง
เหมาะสม 

โดยกรรมการอสิระจะมคีณุสมบตัเิป็นอสิระตามหลกัเกณฑท์ี+สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์
กาํหนด ดงันี) 

1. ถอืหุน้ไมเ่กนิรอ้ยละ 1 ของจาํนวนหุน้ที+มสีทิธอิอกเสยีงทั )งหมดของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจควบคมุของบรษิทัฯ ทั )งนี) ใหน้บัรวมการถอืหุน้ของผูท้ี+เกี+ยวขอ้งของกรรมการอสิระรายนั )น ๆ 
ดว้ย 

2. ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นกรรมการที+มสีว่นรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที+ปรกึษาที+ไดเ้งนิเดอืนประจาํ หรอืผูม้อีาํนาจ
ควบคุมของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัรว่ม บรษิทัยอ่ยลําดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืของผูม้อีาํนาจ
ควบคุมของบรษิทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกว่า 2 ปีกอ่นวนัที+ไดร้บัแต่งตั )งใหด้าํรง
ตาํแหน่งกรรมการของบรษิทั ทั )งนี) ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไมร่วมถงึกรณีที+กรรมการอสิระเคยเป็นขา้ราชการ หรอืที+
ปรกึษา ของสว่นราชการซึ+งเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทั 

3. ไมเ่ป็นบุคคลที+มคีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลกัษณะที+เป็นบดิา มารดา คู่
สมรส พี+น้อง และบุตร รวมทั )งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื+น ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อีาํนาจควบคมุ หรอื
บุคคลที+จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิารหรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 

4. ไมม่หีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจ
ควบคุมของผูข้ออนุญาต ในลกัษณะที+อาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทั )งไมเ่ป็นหรอืเคย
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เป็นผูถ้อืหุน้ที+มนียั หรอืผูม้อีาํนาจควบคมุของผูท้ ี+มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม 
ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทั เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี
ก่อนวนัที+ไดร้บัแต่งตั )งใหด้าํรงตําแหน่งกรรมการของบรษิทั 

ความสมัพนัธท์างธุรกจิตามวรรคหนึ+ง รวมถงึการทาํรายการทางการคา้ที+กระทาํเป็นปกตเิพื+อประกอบกจิการ การเชา่
หรอืใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์ รายการเกี+ยวกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิาร หรอืการใหห้รอืรบัความชว่ยเหลอืทางการเงนิ ดว้ย
การรบัหรอืใหกู้ย้มื คํ)าประกนั การใหส้นิทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนี)สนิ รวมถงึพฤตกิารณ์อื+นทาํนองเดยีวกนั ซึ+งเป็นผล
ใหบ้รษิทัหรอืคูส่ญัญามภีาระหนี)ที+ตอ้งชาํระต่ออกีฝา่ยหนึ+ง ตั )งแต่รอ้ยละ 3 ของสนิทรพัยท์ี+มตีวัตนสุทธขิองบรษิทั หรอื
ตั )งแต่ 20 ลา้นบาทขึ)นไป แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ+ากว่า  ทั )งนี) การคํานวณภาระหนี)ดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวธิกีารคาํนวณ
มลูค่าของรายการที+เกี+ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการที+เกี+ยว
โยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการพจิารณาภาระหนี)ดงักล่าว ใหน้บัรวมภาระหนี)ที+เกดิขึ)นในระหวา่ง 1 ปีกอ่นวนัที+มี
ความสมัพนัธท์างธุรกจิกบับคุคลเดยีวกนั 

5. ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจควบคุม
ของบรษิทั และไมเ่ป็นผูถ้อืหุน้ที+มนียั ผูม้อีํานาจควบคุม หรอืหุน้สว่นของสาํนกังานสอบบญัช ี ซึ+งมผีูส้อบบญัชขีอง
บรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจควบคมุของบรษิทัสงักดัอยู่ เวน้แตจ่ะไดพ้น้
จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน่้อยกว่า 2 ปีกอ่นวนัที+ไดร้บัแต่งตั )งใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการของบรษิทั 

6. ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใด ๆ ซึ+งรวมถงึการใหบ้รกิารเป็นที+ปรกึษากฎหมายหรอืที+ปรกึษาทางการเงนิ 
ซึ+งไดร้บัค่าบรกิารเกนิกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ี
อาํนาจควบคุมของบรษิทั และไมเ่ป็นผูถ้อืหุน้ที+มนียั ผูม้อีาํนาจควบคมุ หรอืหุน้สว่นของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนั )นดว้ย 
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกว่า 2 ปีกอ่นวนัที+ไดร้บัแต่งตั )งใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการของ
บรษิทั 

7. ไมเ่ป็นกรรมการที+ไดร้บัการแต่งตั )งขึ)นเพื+อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ซึ+งเป็นผูท้ ี+
เกี+ยวขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ ่

8. ไมป่ระกอบกจิการที+มสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัที+มนียักบักจิการของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัยอ่ย หรอืไมเ่ป็น
หุน้สว่นที+มนียัในหา้งหุน้สว่น หรอืเป็นกรรมการที+มสีว่นรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที+ปรกึษาที+รบัเงนิเดอืน
ประจาํ หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 1 ของจาํนวนหุน้ที+มสีทิธอิอกเสยีงทั )งหมดของบรษิทัอื+น ซึ+งประกอบกจิการที+มสีภาพ
อยา่งเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัที+มนียักบักจิการของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย 

9. ไมม่ลีกัษณะอื+นใดที+ทาํใหไ้มส่ามารถใหค้วามเหน็อยา่งเป็นอสิระเกี+ยวกบัการดาํเนนิงานของบรษิทั 
10. ไมเ่ป็นกรรมการที+ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหต้ดัสนิใจในการดาํเนนิกจิการของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทั

ย่อย บรษิทัรว่ม บรษิทัยอ่ยลาํดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทั 
11. ไมเ่ป็นกรรมการของบรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย หรอืบรษิทัยอ่ยลาํดบัเดยีวกนัเฉพาะที+เป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

กรรมการอสิระอาจไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั ใหต้ดัสนิใจในการดาํเนินกจิการของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย 
บรษิทัรว่ม บรษิทัย่อยลาํดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจควบคมุของบรษิทัโดยมกีารตดัสนิใจในรปูแบบขององคค์ณะ 
(collective decision) ได ้

ในกรณีที+แต่งตั )งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งกรรมการอสิระเป็นบุคคลที+มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิหรอืการให้บรกิารทาง
วชิาชพีเกนิมูลค่าที+กําหนดตามขอ้ 4. หรอื 6. คณะกรรมการบรษิทั อาจพจิารณาผ่อนผนัใหไ้ด ้หากเหน็ว่าการแต่งตั )งบุคคล
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ดงักล่าวไม่มผีลกระทบต่อการปฏบิตัหิน้าที+และการใหค้วามเหน็ที+เป็นอสิระ และจดัใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูต่อไปนี)ในหนังสอืนัด
ประชมุผูถ้อืหุน้ในวาระพจิารณาแต่งตั )งกรรมการอสิระดว้ย 

(ก)  ลกัษณะความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรอืการใหบ้รกิารทางวชิาชพี ที+ทาํใหบุ้คคลดงักล่าวมคีุณสมบตัไิม่เป็นไปตาม
หลกัเกณฑท์ี+กาํหนด 

(ข)  เหตุผลและความจาํเป็นที+ยงัคงหรอืแต่งตั )งใหบุ้คคลดงักล่าวเป็นกรรมการอสิระ 
(ค)  ความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทัในการเสนอใหม้กีารแต่งตั )งบคุคลดงักล่าวเป็นกรรมการอสิระ 

นอกจากนี) บรษิทัมนีโยบายใหป้ระธานกรรมการบรษิทัมไิดเ้ป็นบคุคลเดยีวกบัประธานเจา้หน้าที+บรหิาร มอีาํนาจหน้าที+แบ่งแยก
กนัชดัเจนเพื+อเป็นการถ่วงดลุการจดัการและไมม่ผีูใ้ดมอีาํนาจเบด็เสรจ็ ประธานกรรมการไม่มคีวามสมัพนัธใ์ด ๆ กบัฝา่ยบรหิาร
ของบรษิทั และมหีน้าที+รบัผดิชอบเพยีงการกาํหนดนโยบาย และใหค้าํปรกึษา เทา่นั )น 

คุณสมบตัขิองกรรมการ 

ผูด้าํรงตาํแหน่งกรรมการบรษิทัฯ จะตอ้งมคีณุสมบตัอิย่างน้อยดงันี) 
1. เป็นบุคคลที+ไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามที+กําหนดไวใ้นพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535  และพระราชบญัญตัิ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 
2. มคีวามรู ้ความสามารถ ความเชี+ยวชาญ และประสบการณ์ทาํงานที+จะเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกจิ มคีวามซื+อสตัย ์

สุจรติ มจีรยิธรรมในการดาํเนนิธุรกจิและมเีวลาเพยีงพอที+จะอุทศิความรู ้ความสามารถและปฏบิตัหิน้าที+ใหแ้กบ่รษิทั 

ขอบเขต บทบาท อาํนาจหน้าที+และความรบัผดิชอบของประธานกรรมการบรษิทั 

1. ประธานกรรมการมบีทบาทหน้าที+กาํกบัดแูลการใชน้โยบาย และแนวทางปฏบิตังิานเชงิกลยุทธข์องฝา่ยจดัการ รวมทั )งให้
คาํแนะนําและสนบัสนุนการดาํเนนิการธรุกจิของฝา่ยจดัการ แต่ไม่มสีว่นรว่มในการบรหิารงานประจาํของบรษิทั 

2. ประธานกรรมการเป็นผูท้ําหน้าที+เป็นประธานในที+ประชมุคณะกรรมการบรษิทัและที+ประชุมผูถ้ือหุน้ มหีน้าที+ควบคุมให้
เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษิทัหมวดที+ 3 ว่าดว้ยเรื+องกรรมการและอาํนาจกรรมการ และหมวดที+ 4 ว่าดว้ยการประชุมผู้
ถอืหุน้ และสนบัสนุนใหก้รรมการทกุคนมสี่วนร่วมในการประชุม ตลอดจนดูแลใหม้กีารประชุมคณะกรรมการบรษิทัและผู้
ถอืหุน้ดาํเนนิไปอย่างมปีระสทิธภิาพจนสาํเรจ็ลลุ่วง 

3. ประธานกรรมการเป็นผูเ้รยีกประชมุคณะกรรมการ และเป็นผูล้งคะแนนเสยีงชี)ขาดในกรณีที+ที+ประชมุคณะกรรมการบรษิทั
มกีารลงคะแนนเสยีง และคะแนนเสยีง 2 ฝา่ยเทา่กนั 

ขอบเขต บทบาท อาํนาจหน้าที+และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั 
1. คณะกรรมการบรษิทัมหีน้าที+และความรบัผดิชอบในการบรหิารจดัการ และดําเนินกจิการของบรษิทัปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตาม

กฎหมาย วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบัของบรษิทั ตลอดจนมตขิองที+ประชุมผูถ้อืหุน้ ดว้ยความซื+อสตัยส์ุจรติ และ  ระมดัระวงั
รกัษาผลประโยชน์ของบรษิทั 

2. จดัใหม้กีารประชมุคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดอืนตอ่ครั )ง 
3. จดัใหม้กีารทาํงบดลุและงบกําไรขาดทุนของบรษิทั ณ วนัสิ)นสุดรอบระยะเวลาบญัชขีองบรษิทั ซึ+งผูส้อบบญัช ีตรวจสอบ

แลว้ และนําเสนอต่อที+ประชุมผูถ้อืหุน้เพื+อพจิารณาและอนุมตั ิ
4. พจิารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมตันิโยบาย ทศิทาง กลยทุธ ์แผนงานการดาํเนินธรุกจิ ของบรษิทัที+เสนอโดยฝา่ย

บรหิาร 
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5. พจิารณากําหนดนโยบายดา้นการบรหิารความเสี+ยง (Risk Management) ใหค้รอบคลุมทั )งองค์กร และกาํกบัดูแลใหม้ี
ระบบหรอืกระบวนการในการบรหิารจดัการความเสี+ยงโดยมมีาตรการรองรบัและวธิคีวบคุมเพื+อลดผลกระทบต่อธุรกจิของ
บรษิทัอยา่งเหมาะสม 

6. กําหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดําเนินธุรกิจ งบประมาณของบรษิัท รวมถึงควบคุมกํากบัดูแล 
(Monitoring and Supervision) การบรหิารและการจดัการของฝ่ายบรหิารใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และ
งบประมาณที+กาํหนดไวอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

7. พจิารณากําหนดโครงสร้างการบรหิารงาน มอีํานาจในการแต่งตั )งคณะกรรมการบรหิาร กรรมการผู้อํานวยการ และ
คณะกรรมการชุดย่อยอื+นตามความเหมาะสม รวมถึงการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที+ของคณะกรรมการบริหาร 
กรรมการผูจ้ดัการ และคณะกรรมการชดุย่อยต่างๆ ที+แต่งตั )ง 

ทั )งนี) การมอบอาํนาจตามขอบเขตอาํนาจหน้าที+ที+กาํหนดนั )น ตอ้งไมม่ลีกัษณะเป็นการมอบอํานาจที+ทาํใหค้ณะกรรมการ
บรหิาร กรรมการผูจ้ดัการ และคณะกรรมการชดุย่อยตา่ง ๆ ดงักล่าว สามารถพจิารณาและอนุมตัริายการที+อาจมคีวาม
ขดัแยง้ มสีว่นไดเ้สยี หรอืมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื+นใดทาํกบับรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ย (ถา้ม)ี ยกเวน้เป็นการอนุมตัิ
รายการที+เป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท์ี+คณะกรรมการพจิารณาและอนุมตัไิวแ้ลว้ 

8. จดัทาํรายงานประจําปีของคณะกรรมการ และรบัผิดชอบต่อการจดัทําและการเปิดเผยงบการเงนิ เพื+อแสดงถึงฐานะ
การเงนิและผลการดาํเนินงานในรอบปีที+ผ่านมา และนําเสนอต่อที+ประชมุผูถ้อืหุน้เพื+อพจิารณาและอนุมตั ิ

9. คณะกรรมการอาจมอบอํานาจใหก้รรมการคนหนึ+งหรอืหลายคนหรอืบุคคลอื+นใดปฏิบตัิการอย่างหนึ+งอย่างใดแทน
คณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการหรอือาจมอบอํานาจเพื+อใหบุ้คคลดงักล่าวมอีํานาจตามที+
คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที+คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ+งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน 
เปลี+ยนแปลงหรอืแกไ้ขการมอบอาํนาจนั )นๆ ไดเ้มื+อเหน็สมควร 

 

ทั )งนี) การมอบอํานาจนั )นตอ้งไม่มลีกัษณะเป็นการมอบอาํนาจที+ทําใหบุ้คคลดงักล่าวสามารถพจิารณาและอนุมตัริายการที+
ตนหรอืบุคคลที+อาจมคีวามขดัแยง้ มสี่วนไดเ้สยี หรอือาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื+นใดที+จะทําขึ)นกบั
บรษิัท หรอืบรษิัทย่อย (ถ้าม)ี (ตามที+นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน และ/หรอืตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย และ/หรอืประกาศอื+นใดของหน่วยงานที+เกี+ยวขอ้ง) เว้นแต่เป็น การอนุมตัริายการที+เป็นไปตามนโยบายและ
หลกัเกณฑท์ี+คณะกรรมการพจิารณาและอนุมตัไิวแ้ลว้ 

ทั )งนี)เรื+องใดที+กรรมการหรอืผูร้บัมอบอาํนาจจากกรรมการ หรอืบคุคลที+อาจมคีวามขดัแยง้ มส่ีวนไดเ้สยีหรอืมคีวามขดัแยง้
ทางผลประโยชน์กบับรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ย กรรมการหรอืผูร้บัมอบอาํนาจจากกรรมการ ซึ+งมส่ีวนไดเ้สยีหรอืมคีวามขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ดงักล่าวไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื+องดงักล่าว    

 
9.2  คณะกรรมการชดุยอ่ย  

คณะกรรมการบรษิัท ได้แต่งตั )งคณะกรรมการชุดย่อยอีก 4 ชุด  ได้แก่ คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบรหิารความเสี+ยง และคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เพื+อช่วยในการกํากบัดูแลนโยบายและการ
บรหิารงานของบรษิทั ดงัมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี) 

 

 



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) สิ)นสุดวนัที+ 31 มนีาคม 2562 

ส่วนที+ 2  98 
 

คณะกรรมการบริหาร          

คณะกรรมการบรหิารของบรษิทั ประกอบดว้ยกรรมการทั )งหมด จาํนวน 9 ทา่น  โดยคณะกรรมการบรษิทัไดก้าํหนดขอบเขต 
อาํนาจหน้าที+และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิาร ไวด้งันี) 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที+ของคณะกรรมการบรหิาร 

1. ดาํเนินกจิการและบรหิารกจิการของบรษิทั ตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั นโยบาย ระเบยีบ ขอ้กําหนด คาํสั +ง และมตขิอง
ที+ประชมุคณะกรรมการ และ/หรอืมตทิี+ประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

2. พจิารณากลั +นกรองขอ้เสนอของฝา่ยบรหิาร และนําเสนอนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ ์การดําเนินธุรกจิของบรษิทั การ
ลงทนุ การขยายกจิการ และงบประมาณ เพื+อนําเสนอต่อที+ประชมุคณะกรรมการบรษิทัเพื+อพจิารณาและอนุมตั ิ

3. พจิารณาอนุมตักิารดาํเนินงานที+เป็นธุรกรรมปกตธิุรกจิของบรษิทั เชน่ การลงทนุในหลกัทรพัย์ใดๆ  การซื)อทรพัยส์นิ 
ตามงบลงทุนหรอืงบประมาณที+ได้รบัอนุมตัิจากคณะกรรมการบรษิทั โดยวงเงนิสําหรบัแต่ละรายการเป็นไปตามที+
กําหนดไวใ้นอํานาจอนุมตัทิี+ผ่านการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัแลว้ แต่ไมเ่กนิงบประมาณประจาํปีที+ไดร้บัอนุมตัิ
จากคณะกรรมการบรษิทั รวมถงึการเขา้ทาํสญัญาต่างๆ ที+เกี+ยวขอ้งกบัเรื+องดงักล่าว 

4. ตดิตามผลการดําเนนิงานของบรษิทัใหเ้ป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการและเป้าหมายที+กําหนดไว ้และกํากบัดูแล
ใหก้ารดาํเนินงานมคีุณภาพและประสทิธภิาพ 

5. มีอํานาจพิจารณาอนุมตัิค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัท ตามงบประมาณที+ร ับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบรษิทัและเป็นไปตามอาํนาจอนุมตัทิี+ผ่านการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั 

6. กาํหนดโครงสรา้งองคก์รและอาํนาจการบรหิารองค์กร และพจิารณาปรบัเงนิเดอืน โบนัสตั )งแต่ระดบัประธานเจา้หน้าที+
บรหิาร ลงไป รวมถงึพจิารณาอนุมตัอิตัรากาํลงัคนที+ไมอ่ยูใ่นงบประมาณประจาํปี 

7. ให้มอีํานาจในการมอบอํานาจให้บุคคลอื+นใดหนึ+งคนหรอืหลายคนปฏบิตัิการอย่างหนึ+งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การ
ควบคุมของคณะกรรมการบรหิาร หรอือาจมอบอํานาจเพื+อใหบุ้คคลดงักล่าว มอีํานาจตามที+คณะกรรมการบรหิาร
เหน็สมควร และภายในระยะเวลาที+คณะกรรมการบรหิารเหน็สมควร ซึ+งคณะกรรมการบรหิารอาจยกเลกิ เพกิถอน 
เปลี+ยนแปลง หรอืแกไ้ข บุคคลที+ไดร้บัมอบอาํนาจ หรอืการมอบอาํนาจนั )น ๆ ไดต้ามที+เหน็สมควร 

8. ดาํเนินการอื+นใดๆ ตามที+คณะกรรมการบรษิทัมอบหมายเป็นคราวๆ ไป 

ทั )งนี) การมอบหมายอํานาจหน้าที+และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิารนั )น จะไมม่ลีกัษณะเป็นการมอบอํานาจ 
หรอืมอบอาํนาจชว่งที+ทาํใหผู้ร้บัมอบอาํนาจจากคณะกรรมการบรหิารสามารถอนุมตัริายการที+ตนหรอืบุคคลที+อาจมคีวาม
ขดัแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ
หน่วยงานที+เกี+ยวขอ้งกาํหนด) มส่ีวนไดเ้สยี หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื+นใดกบับรษิทั หรอืบรษิทัย่อย และ/
หรอืบรษิทัที+เกี+ยวขอ้ง คณะกรรมการบรหิารไม่มอีํานาจอนุมตักิารดาํเนินการในเรื+องดงักล่าว โดยเรื+องดงักล่าวจะต้อง
เสนอต่อที+ประชุมคณะกรรมการและ/หรอืที+ประชมุผูถ้อืหุน้ (แลว้แต่กรณี) เพื+ออนุมตัติอ่ไป ยกเวน้เป็นการอนุมตัริายการที+
เป็นไปตามธุรกจิปกตแิละเงื+อนไขการคา้ปกตซิึ+งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน และ/หรอื ตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และ/หรอืหน่วยงานที+เกี+ยวขอ้งกาํหนด 

สาํหรบัขอบเขตอาํนาจอนุมตัวิงเงนิ คณะกรรมการบรษิทัไดก้ําหนดใหค้ณะกรรมการบรหิารสามารถอนุมตัวิงเงนิในการ
ดาํเนินธุรกจิไวร้ะดบัหนึ+งเพื+อความคล่องตวัในการดาํเนนิธุรกจิ 

 

 
 



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) สิ)นสุดวนัที+ 31 มนีาคม 2562 

ส่วนที+ 2  99 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั ประกอบดว้ยกรรมการจาํนวนทั )งหมด 3 ท่าน ทุกทา่นเป็นกรรมการอสิระ มวีาระการดาํรง
ตาํแหน่งคราวละ 3 ปี ทั )งนี) เมื+อครบวาระการดาํรงตาํแหน่งดงักล่าว ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบที+พน้
จากตําแหน่งตามวาระอาจไดร้บัการแต่งตั )งใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งไดอ้กีวาระ ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทั  

ขอบเขต อาํนาจหน้าที+ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัมหีน้าที+ในการถ่วงดุลอํานาจและตรวจสอบการปฏบิตัหิน้าที+ของคณะกรรมการบรษิทั อกีทั )ง
ตรวจสอบเรื+องที+สําคัญซึ+งได้ร ับการมอบหมายจากคณะกรรมการเพื+อช่วยกํากับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปอย่างมี
ประสทิธภิาพ โดยเรื+องที+สาํคญัซึ+งไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั ไดแ้ก ่

1. สอบทานใหบ้รษิทัมกีารรายงานทางการเงนิอย่างถกูตอ้งและเพยีงพอ 
2. สอบทานใหบ้รษิทัมรีะบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที+

เหมาะสมและมปีระสทิธผิล และพจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเหน็ชอบใน
การพจิารณาแต่งตั )ง โยกยา้ย เลกิจา้งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงานอื+นใดที+รบัผดิชอบเกี+ยวกบัการ
ตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบ้รษิัทปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัย์ และ
กฎหมายที+เกี+ยวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั )งบุคคลซึ+งมีความเป็นอิสระเพื+อทําหน้าที+เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั )งเขา้รว่มประชมุกบัผูส้อบบญัช ีโดยไม่มฝีา่ยจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั )ง 

5. พจิารณารายการที+เกี+ยวโยงกนัหรอืรายการที+อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้กาํหนด
ของตลาดหลกัทรพัย ์ทั )งนี) เพื+อใหม้ ั +นใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทั 

6. จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบรษิทั ซึ+งรายงานดงักล่าวตอ้งลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างน้อยดงัต่อไปนี) 

(ก) ความเหน็เกี+ยวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นที+เชื+อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทั 
(ข) ความเหน็เกี+ยวกบัความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบรษิทั 
(ค) ความเห็นเกี+ยวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายที+เกี+ยวขอ้งกบัธรุกจิของบรษิทั 
(ง) ความเหน็เกี+ยวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี
(จ) ความเหน็เกี+ยวกบัรายการที+อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(ฉ) จาํนวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้รว่มประชมุของกรรมการตรวจสอบแต่ละทา่น 
(ช) ความเหน็หรอืขอ้สงัเกต โดยรวมที+คณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏบิตัหิน้าที+ตามกฎบตัร (charter) 
(ซ) รายการอื+นที+เหน็ว่า ผู้ถอืหุน้และผูล้งทุนทั +วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที+และความรบัผดิชอบที+ไดร้บั

มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 
7. ปฏบิตักิารอื+นใดตามที+คณะกรรมการของบรษิทัมอบหมายดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
 
 



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) สิ)นสุดวนัที+ 31 มนีาคม 2562 

ส่วนที+ 2  100 
 

คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 

คณะกรรมการบรหิารความเสี+ยงของบรษิทั ประกอบดว้ยกรรมการทั )งหมดจาํนวน 4 ทา่น มวีาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี 
ทั )งนี) เมื+อครบวาระการดาํรงตาํแหน่งดงักลา่ว ประธานกรรมการบรหิารความเสี+ยงและกรรมการบรหิารความเสี+ยง ที+พน้จาก
ตาํแหน่งตามวาระ อาจไดร้บัการแต่งตั )งใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งไดอ้กีวาระในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั 

ขอบเขต อาํนาจหน้าที+ของคณะกรรมการบรหิารความเสี+ยง  

1. ประเมนิความเสี+ยงของบรษิทัและบรษิทัย่อยที+อาจเกดิขึ)น รวมถงึแนวโน้มของผลกระทบที+อาจมต่ีอองค์กร ทั )งความ
เสี+ยงจากภายนอกและภายในองคก์ร  

2. กําหนดนโยบายการบรหิารความเสี+ยง (Risk Management Policy) โดยรวมของบรษิทั พรอ้มทั )งพฒันาและทบทวน
ระบบการจดัการบรหิารความเสี+ยงของบรษิัทใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลอย่างต่อเนื+อง  โดยมอบหมายให ้ฝา่ย
บรหิาร เป็นผูป้ฏบิตัติามนโยบายดงักล่าว รวมถงึรายงานผลการปฏบิตัต่ิอคณะกรรมการบรหิารความเสี+ยง 

3. พฒันาและทบทวนระบบการจดัการบรหิารความเสี+ยงของบรษิทัใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลอย่างต่อเนื+อง โดยมี
การประเมนิผลและตดิตามกระบวนการบรหิารความเสี+ยงใหส้อดคลอ้งตามนโยบายที+กาํหนดไวอ้ย่างสมํ+าเสมอ 

4. รายงานความเสี+ยงและขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการบรษิทัปฏบิตัหิน้าที+อื+นตามที+ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ
บรษิทั 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนของบรษิทั ประกอบดว้ยกรรมการทั )งหมด จาํนวน 5 ท่าน โดยในจาํนวนนี)
ประกอบดว้ยกรรมการอสิระ จาํนวน 3 ทา่น  มวีาระการดาํรงตําแหน่งคราวละ 3 ปี ทั )งนี) เมื+อครบวาระการดาํรงตาํแหน่งดงักล่าว 
ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนที+พน้จากตาํแหน่งตามวาระ อาจ
ไดร้บัการพจิารณาแต่งตั )งใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งไดอ้กีวาระในการประชมุคณะกรรมการบรษิทั 

ขอบเขต อาํนาจหน้าที+ของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน  

1. เสนอแนะโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบรษิัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ พร้อมทั )ง
กําหนดคุณสมบตั ิกระบวนการ และหลกัเกณฑ์ในการสรรหาผูท้ ี+ไดร้บัการเสนอชื+อเพื+อรบัการคดัเลอืกตามโครงสรา้ง 
ขนาด และ องคป์ระกอบของคณะกรรมการตามที+ไดก้าํหนดไว ้

2. พจิารณาเพื+อเสนอรายชื+อบุคคลเพื+อเขา้รบัการคดัเลอืกเป็นกรรมการบรษิทั เพื+อนําเสนอต่อที+ประชุมผูถ้อืหุน้ในกรณีที+มี
ตาํแหน่งวา่งลงเนื+องจากครบวาระ และที+ประชุมคณะกรรมการบรษิทัเป็นผูพ้จิารณาในกรณทีี+มตีาํแหน่งว่างลงเนื+องจาก
กรณีอื+นๆ รวมถงึตาํแหน่งประธานเจา้หน้าที+บรหิาร 

3. พจิารณาสรรหาบุคคลเพื+อรบัการคดัเลือกเป็นคณะกรรมการชุดย่อยและประธานเจา้หน้าที+บรหิารเพื+อนําเสนอต่อที+
ประชมุคณะกรรมการบรษิทั  

4. จดัทาํแผนสบืทอดตําแหน่ง (Sucession Plan) ตําแหน่งสาํคญัๆ ในบรษิทั ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที+บรหิาร และ
ผูบ้รหิารระดบัสูงของบรษิทัย่อยในตําแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ (Managing Director) ตลอดจนทบทวนการพฒันา
ตําแหน่งดงักล่าว เพื+อเตรยีมความพรอ้มเป็นแผนต่อเนื+องใหม้ผีู้สบืทอดงาน ในกรณีที+ผู้บรหิารดงักล่าวเกษียนอายุ 
หรอืไมส่ามารถปฎบิตัหิน้าที+ได ้เพื+อใหก้ารบรหิารของบรษิทัสามารถดาํเนินไปอย่างต่อเนื+อง 
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5. ปรบัปรงุและเสนอแนะโครงสรา้งคา่ตอบแทนคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ทั )งที+เป็นตวัเงนิและ
มใิช่ตวัเงนิ ใหส้อดคล้องกบัผลการดําเนินงานของบรษิทั และเทยีบเคยีงไดก้บับรษิทัอื+นที+อยู่ในอุตสาหกรรมเดยีวกนั 
เพื+อนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั เพื+อพจิารณากอ่นเสนอที+ประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทัเพื+อพจิารณาอนุมตัต่ิอไป 

6. ปรบัปรงุและเสนอเกณฑก์ารประเมนิตนเองของกรรมการบรษิทั และประเมนิผลงานของประธานเจา้หน้าที+บรหิารต่อ 
คณะกรรมการบรษิทั เพื+อนําไปประเมนิประสทิธภิาพการทาํงานของคณะกรรมการบรษิทั และประธานเจา้หน้าที+บรหิาร
ในองคร์วม 

7. จดัทาํแผนการพฒันาและฝึกอบรมกรรมการบรษิทั กรรมการชุดย่อย ประธานเจา้หน้าที+บรหิาร และผูบ้รหิารระดบัสงู
ของบริษัทย่อยในตําแหน่งกรรมการผู้จดัการในแต่ละปี พร้อมทั )งประเมินผลสมัฤทธิ |จากการพฒันาและฝึกอบรม
ดงักล่าว เพื+อนําเสนอกรรมการบรษิทัต่อไป 

8. ปฏบิตัหิน้าที+อื+นๆ ตามที+คณะกรรมการบรษิทัมอบหมายเป็นคราวๆ ไป 

 
การประเมินผลการปฏิบติังานและการพฒันาความรู้ของกรรมการ 

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

บรษิทัจดัใหม้กีารประเมนิผลตนเองของคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชดุย่อยในปี 61/62 เป็นปีที+ 4 โดยแบง่การ
ประเมนิออกเป็น 3 แบบ คอื (1) การประเมนิตนเองของคณะกรรมการแบบรายคณะและรายบุคคล   (2) การประเมนิตนเองของ
คณะกรรมการชดุย่อยรายคณะและรายบุคคล  (3) การประเมนิผลงานของ CEO ซึ+งกระบวนการประเมนิ และหลกัเกณฑก์าร
ประเมนิสรปุไดด้งันี) 

กระบวนการประเมิน 

1) คณะกรรมการบรษิัทฯ เป็นผูพ้จิารณาและอนุมตัแิบบประเมนิ โดยปรบัปรุงขอ้มลูมาจากแบบฟอร์มการประเมนิ
ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ เพื+อใหส้อดคลอ้งและเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มและกจิการของบรษิทั 

2) คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เป็นผูส้รปุผลการประเมนิ และวเิคราะหผ์ลการประเมนิประสทิธภิาพ
การดาํเนินงานของคณะกรรมการบรษิทั และนําเสนอผลการประเมนิต่อที+ประชุมคณะกรรมการบรษิทั เพื+อแกไ้ข
ปรบัปรงุต่อไป 

หลกัเกณฑ์การประเมินของคณะกรรมการ 

1) โครงสรา้งและคุณสมบตัขิองกรรมการ ประกอบดว้ย คุณสมบตั ิความหลากหลายและความเหมาะสมของกรรมการ 
กระบวนการสรรหา สดัสว่นของกรรมการชดุยอ่ยแต่ละคณะ 

2) การประชุมคณะกรรมการ ประกอบดว้ย การกําหนดการประชมุล่วงหน้า  ความเหมาะสม ระยะเวลาและจาํนวน
ครั )งการประชมุ ขอ้มลูประกอบการประชมุ มคีวามเพยีงพอต่อการตดัสนิใจของกรรมการ 

3) บทบาท หน้าที+ และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ ประกอบดว้ยการกาํหนดทศิทาง กลยุทธ์ และแผนงานการ
ดําเนินธุรกิจของบรษิทั การกํากบัดูแลกจิการ ระบบการควบคุมภายใน  ความเสี+ยงและการจดัการความเสี+ยง 
รายการที+มคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ กระบวนการพจิารณาคา่ตอบแทนกรรมการ  

4) เรื+องอื+นๆ ประกอบดว้ย ความสมัพนัธ์ระหว่างคณะกรรมการและฝา่ยจดัการ การพฒันาตนเองของกรรมการและ
ผูบ้รหิาร  
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หลกัเกณฑ์การประเมินของคณะกรรมการชดุยอ่ย 

1) โครงสรา้งและคุณสมบตัขิองกรรมการ ประกอบดว้ย คุณสมบตั ิความหลากหลายและความเหมาะสมของกรรมการ 
กระบวนการสรรหา สดัสว่นของกรรมการชดุยอ่ยแต่ละคณะ  

2) การประชุมคณะกรรมการ ประกอบดว้ย การกําหนดการประชมุล่วงหน้า  ความเหมาะสมของจํานวนครั )งการ
ประชมุ ขอ้มลูประกอบการประชมุ  

3) บทบาท หน้าที+ และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการชดุย่อยแต่ละคณะ 

หลกัเกณฑ์การประเมินกรรมการรายบคุคล 

1) โครงสรา้งและคุณสมบตัขิองกรรมการ ประกอบดว้ย คุณสมบตั ิความรู ้และประสบการณ์ที+เหมาะสม  
2) การประชมุคณะกรรมการ ประกอบดว้ย การเขา้ร่วมประชุม การศกึษาขอ้มลูก่อนการประชุม การแสดงความเหน็

ในที+ประชมุ 
3) บทบาท หน้าที+ และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ ประกอบดว้ย การปฏบิตัหิน้าที+ของกรรมการตามกฎหมาย 

กฎเกณฑ ์และกฎบตัร การแสดงความเหน็และการเขา้ร่วมกจิกรรมที+พอเพยีง การพฒันาเรยีนรูเ้พื+อเพิ+มทกัษะใน
การปฏบิตัหิน้าที+ 

การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

ในปี 61/62 บรษิทัไดส้ง่เสรมิและพฒันากรรมการ โดยการสนบัสนุนใหก้รรมการและผูบ้รหิาร เขา้รว่มอบรม/สมัมนาในหลกัสตูรที+
เป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัหิน้าที+ เพื+อเพิ+มประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของคณะกรรมการชุดต่างๆ  ทั )งหลกัสูตรที+จดัโดย
หน่วยงานที+กาํกบัดแูลบรษิทัจดทะเบยีน และการจดัอบรมเป็นการภายในดงันี)  

รายชื�อ หลกัสูตร 
นายภวฒัน์  วิทูรปกรณ์ 
รองประธานกรรมการ/กรรมการ 

- CEO Insights - A Proven Process for Getting Real Team and Organization Results” on 
March 29, 2019 จดัโดย PacRim Group 
- สมัมนาระดบัจดัการ Looking Forward: เป้าหมายและความทา้ทายในปี 2019  อบรมภายในบรษิทั 
- อบรม TDRI EIS Exclusive Briefing  

นายชยัวฒัน์  อศัวินทรางกรู 
ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ 

- สมัมนาระดบัจดัการ EPG Journey Together (บนเสน้ทางเดยีวกนัของเรา....EPG) อบรมภายใน
บรษิทั 
- สมัมนาระดบัจดัการ Looking Forward: เป้าหมายและความทา้ทายในปี 2019  อบรมภายในบรษิทั 

นายธนะชยั  สนัติชยักลู 
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ 

- สมัมนาระดบัจดัการ Looking Forward: เป้าหมายและความทา้ทายในปี 2019  อบรมภายในบรษิทั 
 

นายพนัธุช์ยั  วฒันชยั 
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ 

- สมัมนาระดบัจดัการ Looking Forward: เป้าหมายและความทา้ทายในปี 2019  อบรมภายในบรษิทั 
 

นายธีระวฒัน์  วิทูรปกรณ์ 
กรรมการ 

- อบรม TDRI EIS Exclusive Briefing 
- สมัมนาระดบัจดัการ EPG Journey Together (บนเสน้ทางเดยีวกนัของเรา....EPG) อบรมภายใน
บรษิทั 
- สมัมนาระดบัจดัการ Looking Forward: เป้าหมายและความทา้ทายในปี 2019  อบรมภายในบรษิทั 

นายเฉลียว  วิทูรปกรณ์ 
กรรมการ 

- อบรม TDRI EIS Exclusive Briefing 
- สมัมนาระดบัจดัการ EPG Journey Together (บนเสน้ทางเดยีวกนัของเรา....EPG) อบรมภายใน
บรษิทั 

นายชาํนาญ  วิทรูปกรณ์ 
กรรมการ 

- CEO Insights - A Proven Process for Getting Real Team and Organization Results” on 
March 29, 2019จดัโดย PacRim Group 
- อบรม TDRI EIS Exclusive Briefing 
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รายชื�อ หลกัสูตร 
- สมัมนาระดบัจดัการ EPG Journey Together (บนเสน้ทางเดยีวกนัของเรา....EPG) อบรมภายใน
บรษิทั 
- สมัมนาระดบัจดัการ Looking Forward: เป้าหมายและความทา้ทายในปี 2019  อบรมภายในบรษิทั 

นายเอกวฒัน์ วิทูรปกรณ์ 
กรรมการ 

- สมัมนาระดบัจดัการ EPG Journey Together (บนเสน้ทางเดยีวกนัของเรา....EPG) อบรมภายใน
บรษิทั 
- สมัมนาระดบัจดัการ Looking Forward: เป้าหมายและความทา้ทายในปี 2019  อบรมภายในบรษิทั 

นายธนาวฒัน์ วิทรูปกรณ์ 
รองประธานเจา้หน้าที+บรหิาร  และ 
กรรมการผูจ้ดัการแอรโ์รเฟลกซ ์โพลเีมอร ์
เทคโนโลย ี(เซี+ยงไฮ)้ 

- สมัมนาระดบัจดัการ EPG Journey Together (บนเสน้ทางเดยีวกนัของเรา....EPG) อบรมภายใน
บรษิทั 
- สมัมนาระดบัจดัการ Looking Forward: เป้าหมายและความทา้ทายในปี 2019  อบรมภายในบรษิทั 

นางสาวมะลิวรรณ  กิตติวิริยะการ 
รองประธานเจา้หน้าที+บรหิาร  
สายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

- สมัมนาระดบัจดัการ EPG Journey Together (บนเสน้ทางเดยีวกนัของเรา....EPG) อบรมภายใน
บรษิทั 
- สมัมนาระดบัจดัการ Looking Forward: เป้าหมายและความทา้ทายในปี 2019  อบรมภายในบรษิทั 

นายจรินทร ์ วารินทราพร 
รองประธานเจา้หน้าที+บรหิาร (รกัษาการ)  
สายทรพัยากรบคุคลและธุรการ 

- สมัมนาระดบัจดัการ EPG Journey Together (บนเสน้ทางเดยีวกนัของเรา....EPG) อบรมภายใน
บรษิทั 
- สมัมนาระดบัจดัการ Looking Forward: เป้าหมายและความทา้ทายในปี 2019  อบรมภายในบรษิทั 

นางสาวรุ่งระวี  วิทูรปกรณ์ 
รองประธานเจา้หน้าที+บรหิาร (รกัษาการ)  
สายบญัชแีละการเงนิ        

- CEO Insights - A Proven Process for Getting Real Team and Organization Results” on 
March 29, 2019 จดัโดย PacRim Group 
- สมัมนาระดบัจดัการ EPG Journey Together (บนเสน้ทางเดยีวกนัของเรา....EPG) อบรมภายใน
บรษิทั 
- สมัมนาระดบัจดัการ Looking Forward: เป้าหมายและความทา้ทายในปี 2019  อบรมภายในบรษิทั 

นอกจากนี) หากมกีารเปลี+ยนแปลงในเรื+องกฎหมาย กฎเกณฑ ์ที+เกี+ยวขอ้งกบักรรมการบรษิทัตลอดจนแนวปฏบิตัติา่งๆ ประธาน
กรรมการฯ กาํหนดใหนํ้าเรื+องดงักล่าวรายงานต่อที+ประชุมคณะกรรมการบรษิทั เพื+อใหก้รรมการไดร้บัทราบการเปลี+ยนแปลง  
 
9.3  การสรรหาและแต่งตั 0งกรรมการ  กรรมการชดุยอ่ย และประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

ในการสรรหากรรมการ กรรมการชุดย่อย และ ประธานเจา้หน้าที+บรหิาร ของบรษิทัจะกระทาํโดยผ่านการสรรหาของคณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาจะพจิารณาจากคุณสมบตัิ คุณวุฒิ ประสบการณ์ รวมถึง ความรู้
ความสามารถใหเ้หมาะสมกบัตาํแหน่งต่างๆ ที+ว่างเวน้ลง  

โดยเมื+อคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนสามารถสรรหาบุคคลที+เหมาะสมไดแ้ลว้ จะนําเสนอรายชื+อบุคคลที+ไดร้บั
คดัเลอืกดงักล่าวต่อที+ประชมุคณะกรรมการบรษิทัและ/หรอืที+ประชมุผูถ้อืหุน้เพื+อพจิารณาความเหมาะสมต่อไป  

สาํหรบัตําแหน่งกรรมการ รวมถงึกรรมการอสิระ ซึ+งจําเป็นตอ้งได้รบัการอนุมตัจิากที+ประชุมผูถ้อืหุน้รายกรรมการ (รายบุคคล) 
โดยผูถ้อืหุน้คนหนึ+งมคีะแนนเสยีงเทา่จาํนวนหุน้ที+ตนถอื และผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสยีงที+มอียูเ่ลอืกตั )งบคุคลคนเดยีวหรอื
หลายคนเป็นกรรมการกไ็ด ้ในกรณีที+เลอืกตั )งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากน้อยเพยีงใดไมไ่ด ้
โดยบคุคลซึ+งไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสดุตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลอืกตั )งเป็นกรรมการ เท่าจาํนวนกรรมการที+จะพงึมหีรอืจะ
พงึเลอืกตั )งในครั )งนั )น ในกรณีที+บุคคลซึ+งได้รบัการเลอืกตั )งในลําดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจาํนวนกรรมการที+จะพงึม ี
หรอืจะพงึเลอืกตั )งในครั )งนั )นใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสยีงชี)ขาด 
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การสรรหาผูบ้รหิารระดบัสงูและแผนสบืทอดตําแหน่งผูบ้รหิารระดบัสงู 

คณะกรรมการบรษิทัไดต้ระหนักถงึความสาํคญัของการบรหิารงานบรษิทัใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล ตลอดจน
การดาํเนนิกจิการของบรษิทัใหเ้ป็นไปอยา่งต่อเนื+อง อนัจะนํามาซึ+งการเตบิโตและกา้วหน้าขององคก์รอยา่งยั +งยนื ดงันั )น ในปี 
60/61 บรษิทัไดจ้ดัทาํนโยบายการจดัทาํแผนการสบืทอดตาํแหน่งเพื+อกาํหนดทศิทางการสบืทอดตาํแหน่งสาํคญัในบรษิทั เชน่ 
กรรมการบรษิทั ผูบ้รหิารบรษิทั และตําแหน่งสาํคญัในบรษิทัย่อย เพื+อใหเ้กดิความมั +นใจว่ามผีูม้คีวามรูค้วามสามารถในการสบื
ทอดตาํแหน่งที+สาํคญั เพื+อการเตบิโตอยา่งยั +งยนืขององคก์รต่อไป 
 
9.4  การกาํกบัดแูลการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยและบริษทัรว่ม 

ในการกาํกบัดแูลกจิการ เนื+องจากบรษิทัมกีารดาํเนินธุรกจิในลกัษณะ Holding บรษิทัจงึไดก้าํหนดแนวทางกาํกบัดแูลเงนิลงทนุ
ของบรษิทัทั )งในลกัษณะบรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่ม ไวใ้นหมวดเพิ+มเตมิของขอ้บงัคบับรษิทัซึ+งกาํหนดใหค้ณะกรรมการของบรษิทั
มหีน้าที+กาํกบัดแูล 

ขอ้บงัคบัในหมวดดงักล่าวมวีตัถุประสงคเ์พื+อกาํหนดมาตรการและกลไกทั )งทางตรงและทางออ้มเพื+อใหบ้รษิทัสามารถกาํกบัดแูล
และบรหิารจดัการกิจการของบรษิัทย่อยและบรษิทัร่วม รวมถึงการตดิตามดูแลใหบ้รษิัทย่อยและบรษิัทร่วมมกีารปฏบิตัติาม
มาตรการและกลไกต่างๆ ที+กาํหนดไวไ้ดเ้สมอืนเป็นหน่วยงานของบรษิทัเอง และเป็นไปตามนโยบายของบรษิทั รวมถงึกฎหมาย
บรษิทัมหาชน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์กฎหมายหลกัทรพัย์ และกฎหมายที+เกี+ยวขอ้งตลอดจนประกาศ ขอ้บงัคบัและ
หลกัเกณฑ์ต่างๆ ที+เกี+ยวขอ้ง ของคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์
และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เท่าที+ไม่ขดัต่อกฎหมายอื+น ทั )งนี) เพื+อรกัษาผลประโยชน์ในเงนิลงทุนของบรษิทัในบรษิัท
ย่อยและบรษิทัรว่มดงักล่าว 

ในกรณีที+ขอ้บงัคบัตามความในหมวดนี)ไดก้ําหนดใหก้ารทาํรายการหรอืการดาํเนินการใดๆ ซึ+งมนียัสาํคญัหรอืมผีลต่อฐานะทาง
การเงนิและผลการดําเนินงานของบรษิทัย่อยและบรษิัทร่วม เป็นเรื+องที+จะต้องไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการของบรษิทัหรอืที+
ประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทั (แลว้แต่กรณี) ใหก้รรมการบรษิทัมหีน้าที+ดําเนินการจดัใหม้กีารประชุมคณะกรรมการของบรษิทัและ/
หรอืการประชุมผู้ถือหุ้นของบรษิัทเพื+อพจิารณาอนุมตัิเรื+องดงักล่าวก่อนที+บรษิัทย่อยและ/หรอืบรษิัทร่วมจะทํารายการหรอื
ดาํเนินการในเรื+องนั )น โดยในการนี)ใหบ้รษิทัเปิดเผยขอ้มลูและปฏบิตัติามหลกัเกณฑ ์เงื+อนไข ขั )นตอนและวธิกีารที+เกี+ยวขอ้งกบั
เรื+องที+จะขออนุมตันิั )นตามที+กําหนดไว้ในกฎหมายบรษิทัมหาชน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายหลกัทรพัย์ และ
กฎหมายที+เกี+ยวขอ้งตลอดจนประกาศ ขอ้บงัคบัและหลกัเกณฑต่์างๆ ของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ สาํนกังานคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยดว้ยโดยอนุโลมดว้ย (เท่าที+ไม่ขดัหรอืแยง้) อย่าง
ครบถว้นและถูกตอ้ง 

ขอ้ 1. การทาํรายการหรอืการดําเนินการใดๆ ของบรษิัทย่อยและ/หรอืบรษิัทร่วมในกรณีดงัต่อไปนี)จะตอ้งได้รบั
อนุมตัจิากคณะกรรมการของบรษิทั หรอืที+ประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทั (แลว้แต่กรณี) 
(1)  เรื+องที+จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการของบรษิทั 

(ก) การแต่งตั )งหรอืเสนอชื+อบุคคลเป็นกรรมการ หรอืผูบ้รหิารในบรษิทัย่อย และ/หรอืบรษิทัร่วมอย่างน้อยตาม
สดัส่วนการถอืหุน้ของบรษิทัในบรษิทัย่อย และ/หรอืบรษิทัร่วม โดยใหก้รรมการและผูบ้รหิารที+บรษิทัเสนอ
ชื+อ หรอืแต่งตั )งมดีุลยพนิิจในการพจิารณาออกเสยีงในการประชุมคณะกรรมการของบรษิัทย่อย และ/หรอื
บรษิทัร่วมในเรื+องที+เกี+ยวกบัการบรหิารจดัการทั +วไปและดําเนินธุรกิจตามปกตขิองบริษัทย่อย และ/หรอื
บริษัทร่วมได้ตามแต่ที+กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมจะเห็นสมควรเพื+อ
ประโยชน์สงูสดุของบรษิทั บรษิทัย่อย และ/หรอืบรษิทัรว่ม เวน้แต่เรื+องที+กาํหนดไว ้
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(ข) ทั )งนี) กรรมการหรอืผูบ้รหิารตามวรรคขา้งตน้ที+ได้รบัการเสนอชื+อนั )น ตอ้งเป็นบุคคลที+มรีายชื+ออยู่ในระบบ
ขอ้มลูรายชื+อกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัที+ออกหลกัทรพัย ์(White List) รวมถงึ และมคีุณสมบตับิทบาท 
หน้าที+ และความรบัผดิชอบ ตลอดจนไมม่ลีกัษณะขาดความน่าไวว้างใจตามประกาศคณะกรรมการกํากบั
หลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์ว่าด้วยการกําหนดลกัษณะขาดความไม่น่าไว้วางใจของกรรมการ และ
ผูบ้รหิารของบรษิทั 

(ค) การพจิารณาอนุมตัจิา่ยเงนิปนัผลประจาํปี และเงนิปนัผลระหว่างกาล (หากม)ี ของบรษิทัย่อย 
(ง) การแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทัย่อย เวน้แต่การแกไ้ขขอ้บงัคบัในเรื+องที+มนียัสาํคญัตามขอ้ (2) (ฉ)  
(จ) การพจิารณาอนุมตังิบประมาณประจาํปีของบรษิทัยอ่ย 

รายการตั )งแต่ขอ้ (ฉ) ถึงขอ้ (ฑ) นี)เป็นรายการที+ถือว่ามีสาระสําคัญ และหากเขา้ทํารายการจะมผีลกระทบอย่างมี
นัยสําคญัต่อฐานะทางการเงนิและผลการดําเนินงานของบรษิัทย่อย ดงันั )น จะต้องไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการของ
บรษิทักอ่น ทั )งนี) ตอ้งเป็นกรณีที+เมื+อคาํนวณขนาดรายการที+บรษิทัย่อยจะเขา้ทาํรายการเปรยีบเทยีบกบัขนาดของบรษิทั 
(โดยนําหลกัเกณฑก์ารคาํนวณรายการตามที+กําหนดไวใ้นประกาศของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ และคณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เรื+อง การไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซึ+งทรพัยส์นิ และ/หรอื เรื+อง การทาํรายการที+เกี+ยวโยง
กนั (แล้วแต่กรณี) มาบงัคบัใชโ้ดยอนุโลม) แลว้อยู่ในเกณฑ์ตอ้งไดร้บัการพจิารณาอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิัท ซึ+ง
รายการดงัต่อไปนี)คอื 

(ฉ) กรณีที+บรษิทัย่อยตกลงเขา้ทํารายการกบับุคคลที+เกี+ยวโยงกนัของบรษิทัย่อย หรอืรายการที+เกี+ยวกบัการ
ไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซึ+งทรพัยส์นิของบรษิทัย่อย 

(ช) การโอนหรอืสละสทิธปิระโยชน์ รวมตลอดถงึการสละสทิธเิรยีกรอ้งที+มต่ีอผูท้ ี+ก่อความเสยีหายแกบ่รษิทัย่อย 
(ซ) การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัย่อยทั )งหมดหรอืบางส่วนที+สาํคญัใหแ้ก่บคุคลอื+น 
(ฌ) การซื)อหรอืการรบัโอนกจิการของบรษิทัอื+นมาเป็นของบรษิทัย่อย 
(ญ) การเขา้ทาํ แกไ้ข หรอืเลกิสญัญาเกี+ยวกบัการใหเ้ช่ากจิการของบรษิทัย่อยทั )งหมดหรอืบางสว่นที+สาํคญั การ

มอบหมายใหบ้คุคลอื+นเขา้จดัการธุรกจิของบรษิทัยอ่ย หรอืการรวมกจิการของบรษิทัย่อยกบับุคคลอื+น 
(ฎ) การเช่า หรอืใหเ้ชา่ซื)อกจิการหรอืทรพัยส์นิของบรษิทัย่อยทั )งหมดหรอืสว่นที+มสีาระสาํคญั 
(ฏ) การกูย้มืเงนิ การใหกู้ย้มืเงนิ การใหส้นิเชื+อ การคํ)าประกนั การทาํนิตกิรรมผูพ้นับรษิัทย่อยใหต้อ้งรบัภาระ

ทางการเงนิเพิ+มขึ)น หรอืการใหค้วามช่วยเหลอืดา้นการเงนิในลกัษณะอื+นใดแก่บุคคลอื+น และมใิช่ธุรกจิปกติ
ของบรษิทัย่อย (ไม่รวมการกูย้มืเงนิสาํหรบัเงนิทนุหมนุเวยีนและสภาพคล่องสาํหรบักจิการ) 

(ฐ) การเลกิกจิการของบรษิทัยอ่ย 
(ฑ) รายการอื+นใดที+ไมใ่ช่รายการธุรกจิปกตขิองบรษิทัยอ่ยและเป็นรายการที+จะมผีลกระทบต่อบรษิทัย่อยอย่างมี

นยัสาํคญั 
(2)    เรื+องที+จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากที+ประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

(ก) กรณีที+บรษิทัย่อยตกลงเขา้ทํารายการกบับุคคลที+เกี+ยวโยงกนัของบรษิทัย่อย หรอืรายการที+เกี+ยวกบัการ
ไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซึ+งทรพัยส์นิของบรษิทัย่อย ทั )งนี) ตอ้งเป็นกรณีที+เมื+อคาํนวณขนาดของรายการที+บรษิทั
ย่อยจะเขา้ทาํรายการเปรยีบเทยีบกบัขนาดของบรษิทั (โดยนําหลกัเกณฑก์ารคาํนวณรายการตามที+กําหนด
ไวใ้นประกาศที+เกี+ยวขอ้งคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย
มาบงัคบัใชโ้ดยอนุโลม) แลว้อยูใ่นเกณฑต์อ้งไดร้บัการพจิารณาอนุมตัจิากที+ประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

(ข) การเพิ+มทุนโดยการออกหุน้เพิ+มทุนของบรษิทัย่อยและการจดัสรรหุน้ รวมทั )งการลดทุนจดทะเบยีนซึ+งไม่
เป็นไปตามสดัส่วนการถอืหุน้เดมิของผูถ้ือหุน้อนัจะเป็นผลใหส้ดัส่วนการใชส้ทิธอิอกเสยีงลงคะแนนของ
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บรษิทั ทั )งทางตรงและ/หรอืทางออ้ม ในที+ประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเกนิกว่ารอ้ย
ละสบิ (10) ของจาํนวนเสยีงทั )งหมดของบรษิทัย่อยนั )น หรอืเป็นผลใหส้ดัส่วนการใชส้ทิธอิอกเสยีงลงคะแนน
ของบรษิทั ทั )งทางตรงและ/หรอืทางออ้มในที+ประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทัย่อยไมว่่าในทอดใดๆ ลดลงเหลอืน้อย
กว่ารอ้ยละหา้สบิ (50) ของจาํนวนเสยีงทั )งหมดของบรษิทัย่อยนั )น 

(ค) การดําเนินการอื+นใดอนัเป็นผลใหส้ดัส่วนการใชส้ทิธิออกเสยีงลงคะแนนของบรษิัท ทั )งทางตรงและ/หรอื
ทางออ้มในที+ประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทัยอ่ยไมว่่าในทอดใดๆ ลดลงเกนิกว่ารอ้ยละสบิ (10) ของจาํนวนเสยีง
ทั )งหมดของบรษิทัยอ่ย หรอืเป็นผลใหส้ดัสว่นการใชส้ทิธอิอกเสยีงลงคะแนนของบรษิทั ทั )งทางตรงและ/หรอื
ทางออ้มในที+ประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเหลอืน้อยกว่าร้อยละหา้สบิ (50) ของ
จาํนวนเสยีงทั )งหมดของบรษิทัย่อยในการเขา้ทาํรายการอื+นใด ที+มใิชธ่รุกจิปกตขิองบรษิทัย่อย 

(ง) การเลกิกิจการของบรษิทัย่อย ทั )งนี) ต้องเป็นกรณีที+เมื+อคํานวณขนาดของกจิการบรษิัทย่อยที+จะเลิกนั )น
เปรยีบเทยีบกบัขนาดของบรษิทั (โดยนําหลกัเกณฑ์การคํานวณรายการตามที+กําหนดไว้ในประกาศของ
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ และประกาศคณะกรรมการการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื+อง การ
ได้มาหรอืจาํหน่ายไปซึ+งทรพัย์สนิ มาบงัคบัใชโ้ดยอนุโลม) แลว้อยู่ในเกณฑ์ตอ้งไดร้บัการพจิารณาอนุมตัิ
จากที+ประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

(จ) รายการอื+นใดที+ไม่ใช่รายการธุรกจิปกตขิองบรษิัทย่อยและรายการที+จะมผีลกระทบต่อบรษิัทย่อยอย่างมี
นัยสําคญั ทั )งนี) ต้องเป็นกรณีที+เมื+อคํานวณขนาดรายการนั )นเปรียบเทยีบกบัขนาดของบรษิัท (โดยนํา
หลกัเกณฑ์การคํานวณรายการตามที+กาํหนดไวใ้นประกาศของคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื+อง การได้มาหรอืจาํหน่ายไปซึ+งทรพัย์สนิ มาบงัคบัใช้
โดยอนุโลม) แลว้อยู่ในเกณฑต์อ้งไดร้บัการพจิารณาอนุมตัจิากที+ประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

(ฉ) การแก้ไขขอ้บงัคบัของบรษิัทย่อยในเรื+องที+อาจสง่ผลกระทบอย่างมนีัยสําคญัต่อฐานะการเงนิและผลการ
ดําเนินงานของบรษิทัย่อย ซึ+งรวมถงึแต่ไมจ่าํกดัเพยีง การแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทัย่อยที+ส่งผลกระทบต่อ
สทิธใินการออกเสยีงลงคะแนนของบรษิทัในที+ประชุมคณะกรรมการของบรษิทัย่อย และ/หรอืที+ประชมุผูถ้อื
หุน้ของบรษิทัย่อย หรอืการจ่ายเงนิปนัผลของบรษิทัย่อย เป็นตน้ 

ขอ้ 2. กรรมการของบรษิทัจะตอ้งดาํเนินการใหบ้รษิทัยอ่ยมรีะบบควบคุมภายใน ระบบบรหิารความเสี+ยง และระบบ
ป้องกันการทุจริต รวมถึงกําหนดให้มมีาตรการในการติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที+
เหมาะสม มปีระสทิธภิาพและรดักุมเพยีงพอที+ทาํใหม้ ั +นใจไดว้่าการดําเนินการต่างๆ ของบรษิทัย่อยและบรษิัทร่วมจะ
เป็นไปตามนโยบายของบรษิัท ขอ้บงัคบัในหมวดนี)รวมถึงกฎหมายและประกาศเรื+องการกํากบัดูแลกจิการที+ดขีอง
บริษัทจดทะเบียน รวมถึงประกาศ ขอ้บงัคบัและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที+เกี+ยวขอ้งของคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน 
สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยไดอ้ย่างแทจ้รงิ
และตดิตามใหบ้รษิทัย่อยและ/หรอืบรษิทัร่วมเปิดเผยขอ้มูลการทํารายการที+เกี+ยวโยงกนั และ/หรอืรายการไดม้าหรอื
จาํหน่ายไปซึ+งทรพัย์สนิ และ/หรอืรายการที+มนีัยสาํคญัอื+นใดต่อบรษิทั และดาํเนินการต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ในการกาํกบัดแูลและการบรหิารจดัการบรษิทัย่อยและบรษิทัรว่มตามที+กาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัหมวดนี)อย่างครบถ้วนและ
ถูกตอ้ง 

การกาํกบัดแูลการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยเรื�องวงเงินการอนุมติั 
 

ในการกาํกบัดแูลบรษิทัย่อย เพื+อใหเ้กดิความคล่องตวัในการดําเนินงาน คณะกรรมการบรษิทัจงึไดอ้นุมตัคิู่มอือํานาจดําเนินการ
ไวใ้น “คู่มอือาํนาจอนุมตัดิาํเนินการ” ของแต่ละบรษิทั 
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9.5  การกาํกบัดแูลการใช้ข้อมูลภายใน 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคญัของการกํากับดูแลกิจการที+ดแีละเพื+อความโปร่งใสและป้องกันการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตนจากการใชข้อ้มูลภายในของบรษิทัที+ยงัไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน   คณะกรรมการบรษิทัจงึไดก้ําหนด
นโยบายการใชข้อ้มลูภายในของบรษิทั  และประกาศใหค้ณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทั บรษิทัย่อยไดร้บัทราบ
และยดึถอืเป็นแนวปฏบิตัเิดยีวกนั ดงันี) 

1. ใหค้วามรูแ้กก่รรมการและผูบ้รหิาร เกี+ยวกบัหน้าที+ในการรายงานการถอืครองหลกัทรพัย์ของตน คู่สมรส และบุตรที+ยงั
ไม่บรรลุนิตภิาวะ ต่อสาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ตามมาตรา 59 และบทกําหนด
โทษตามมาตรา 275 แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั )งที+มกีารแกไ้ขเพิ+มเตมิ) 
รวมทั )งการรายงานการได้มาหรอืจําหน่ายหลกัทรพัย์ของตน คู่สมรส และบุตรที+ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะต่อสํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ตามมาตรา 246 และบทกําหนดโทษ ตามมาตรา 298 แห่ง
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั )งที+มกีารแกไ้ขเพิ+มเตมิ) 

2. ใหก้รรมการและผู้บรหิารของบรษิัท รวมถึงคู่สมรสและบุตรที+ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะ จดัทําและเปิดเผยรายงานการถือ
ครองหลกัทรพัย์และรายงานการเปลี+ยนแปลงการถือครองหลกัทรพัย์ของบรษิัทต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากบั
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์ตามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั )งที+มกีารแกไ้ขเพิ+มเตมิ) และจดัสง่สาํเนารายงานนี)ใหแ้ก่บรษิทั ในวนัเดยีวกบั
วนัที+สง่รายงานต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

สาํหรบักรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัย่อย ถงึแมจ้ะไมม่ภีาระหน้าที+ตามมาตรา 59 และบทกาํหนดโทษ ตามมาตรา 
275 แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ พ.ศ. 2535 บรษิทักาํหนดใหบุ้คคลดงักล่าว มหีน้าที+รายงาน
การเปลี+ยนแปลงการถอืครองหลกัทรพัยข์องบรษิทัต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัเสมอืนหนึ+งมภีาระหน้าที+ตาม
มาตรา 59 และบทกาํหนดโทษ ตามมาตรา 275 แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ พ.ศ. 2535 ซึ+ง
จาํเป็นตอ้งรายงานต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

3. กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังานและลูกจา้งของบรษิทัและบรษิทัย่อย ที+ไดร้บัทราบขอ้มลูภายในที+เป็นสาระสาํคญัซึ+งมผีล
ต่อการเปลี+ยนแปลงราคาหลกัทรพัยต์อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการซื)อขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัในช่วง 1 เดอืน ก่อนที+
งบการเงนิหรอืขอ้มลูภายในนั )นจะเปิดเผยต่อสาธารณชนและในชว่งระยะเวลา 24 ชั +วโมงภายหลงัจากที+ขอ้มลูภายใน
ของบรษิทั ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนแลว้ ผูท้ี+เกี+ยวขอ้งกบัขอ้มลูภายในตอ้งไมเ่ปิดเผยขอ้มลูนั )นใหผู้อ้ื+นทราบจนกว่าจะ
ได้มกีารแจ้งขอ้มูลนั )นใหแ้ก่ตลาดหลกัทรพัย์ฯ มาตรการลงโทษหากมกีารกระทําการฝา่ฝืนระเบียบปฏิบตัดิงักล่าว
ขา้งตน้ บรษิทัถอืเป็นความผดิทางวนิัยตามขอ้บงัคบัการทํางานของบรษิทั โดยจะพจิารณาลงโทษตามควรแก่กรณี 
ไดแ้ก่ การตกัเตอืนดว้ยวาจา การตกัเตอืนเป็นหนงัสอื การภาคทณัฑต์ลอดจนการเลกิจา้งพน้สภาพการเป็นพนักงาน
ดว้ยเหตุไล่ออก ปลดออก หรอืใหอ้อก แลว้แตก่รณี เป็นตน้ 

4. หา้มมใิหก้รรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน และลูกจา้งของบรษิทั ใชข้อ้มลูภายในของบรษิทัที+มหีรอือาจมผีลกระทบต่อการ
เปลี+ยนแปลงราคาของหลกัทรพัย์ของบรษิทั ซึ+งยงัมไิดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ+งตนไดล่้วงรูม้าในตําแหน่งหรอืฐานะ
เช่นนั )น มาใชเ้พื+อการซื)อหรอืขายหรอืเสนอซื)อหรอืเสนอขาย หรอืชกัชวนใหบุ้คคลอื+นซื)อหรอืขาย หรอืเสนอซื)อ หรอื
เสนอขายซึ+งหุ้นหรอืหลกัทรพัย์อื+น (ถ้าม)ี ของบรษิัท ไม่ว่าทั )งทางตรงหรอืทางอ้อม ในประการที+น่าจะเกิดความ
เสยีหายแก่บรษิัท ไม่ว่าทั )งทางตรงหรอืทางออ้ม และไมว่่าการกระทาํดงักล่าวจะทาํเพื+อประโยชน์ต่อตนเองหรอืผูอ้ ื+น 
หรอืนําขอ้เทจ็จรงิเช่นนั )นออกเปิดเผยเพื+อใหผู้อ้ ื+นกระทาํดงักล่าว โดยตนไดร้บัผลประโยชน์ตอบแทนหรอืไมก่ต็าม 
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5. กรรมการ ผู้บรหิาร พนักงาน และ ลูกจา้งของบรษิัท มหีน้าที+เกบ็รกัษาความลบั และ/ หรอืขอ้มูลภายในของบรษิัท 
ตลอดจนขอ้มูลความลบัของคู่ค้าของบรษิทั และมหีน้าที+ในการใชข้อ้มูลภายในของบรษิทัเพื+อประโยชน์การดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทเท่านั )น ทั )งนี)ห้ามมใิห้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท หรือ อดตีกรรมการ 
ผูบ้รหิาร พนักงานและลูกจา้ง นําความลบั และ/หรอื ขอ้มูลภายในของบรษิทั ตลอดจนขอ้มูลความลบัของคู่ค้าของ
บรษิทั ที+ตนไดร้บัทราบจากการปฏบิตัหิน้าที+ใหบุ้คคลภายนอกรบัทราบ ไปใชป้ระโยชน์ใหแ้ก่บรษิทัอื+นที+ตนเองเป็น ผู้
ถอืหุน้ กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และ ลกูจา้ง แมว้่าการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวจะไม่ทาํใหเ้กดิผลเสยีหายแก่บรษิทั
และคูค่า้ของบรษิทักต็าม 

6. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และ ลูกจ้างของบริษัทมีหน้าที+ปฏิบัติตามแนวทางการใช้ข้อมูลภายในของ 
พระราชบัญญัติหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และ พระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจํากัด รวมถึงกฎเกณฑ์อื+นที+
เกี+ยวขอ้ง 

 
9.6  ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 

ในปี 61/62 (เม.ย.2561 - ม.ีค.2562) บรษิทัไดแ้ต่งตั )งบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชขีอง
บรษิทั   โดยบรษิทัไดจ่้ายค่าตอบแทนค่าสอบบญัชขีองบรษิทั จาํนวน 5.03 ลา้นบาท และคา่บรกิารอื+นๆ 0.97 ลา้นบาท  

 
9.7  การนําหลกัการกาํกบัดแูลกิจการที�ดีไปปรบัใช้สาํหรบับริษทัจดทะเบียน  ปี 2560 (CG Code) ไปปรบัใช้ 

บรษิทัไดท้บทวนนโยบายการกาํกบัดูแลกจิการที+ด ี(Good Corporate Governance) โดยอา้งองิจากหลกัการกํากบัดูแลกจิการที+
ดสีาํหรบับรษิทัจดทะเบยีน ปี 2555 ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และหลกัการกํากบัดูแลกจิการที+ดสีาํหรบับรษิทัจด
ทะเบยีนปี 2560 (CG Code) ของสาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ซึ+งคณะกรรมการบรษิทัได้
พจิารณาและทบทวนการนําหลักปฏิบตัิตาม CG Code ไปปรบัใช้ตามบริบททางธุรกิจของบรษิัทแล้ว ในการประชุม
คณะกรรมการบรษิัท ครั )งที+ 1/2562 เมื+อวนัที+ 11 กุมภาพนัธ์ 2562 โดยบรษิทัได้นําหลกัปฏบิตัสิ่วนใหญ่มาปรบัใชแ้ลว้ และ
สาํหรบัหลกัปฏบิตัทิี+ยงัไมส่ามารถหรอืยงัมไิดนํ้าไปปรบัใช ้ไดม้กีารบนัทกึเหตุผลไวเ้ป็นสว่นหนึ+งของมตคิณะกรรมการแลว้  
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10. ความรบัผิดชอบต่อสงัคมเพื�อการพฒันาอย่างยั �งยืน 

 
10.1 นโยบายและภาพรวม 

บรษิทั อสีเทริ์นโพลเีมอร ์กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย มเีจตนารมณ์ที+จะดําเนินธุรกจิ ใหเ้จรญิเติบโตบนพื)นฐานของ           
ธรรมาภบิาลและการดแูลรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิ+งแวดลอ้มอย่างยั +งยนื รวมทั )งคํานึงถงึผลประโยชน์ของผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่ม
เป็นสาํคญั ทั )งนี)เพื+อมุง่หวงัใหภ้าคอุตสาหกรรมอยู่ร่วมกบัชมุชนและสงัคมไดอ้ย่างเป็นสขุ และพฒันายกระดบัความเจรญิกา้วหน้า
ไปพรอ้มกนั เพื+อใหเ้ป็นไปตามเจตนารมณ์และแนวคดิดงักล่าวขา้งตน้ คณะกรรมการบรษิทัจงึกาํหนดนโยบายความรบัผดิชอบ
ต่อสงัคมและสิ+งแวดลอ้ม (CSR Policy) ไวด้งัต่อไปนี) 

นโยบายความรบัผิดชอบต่อสงัคม (CSR Policy) 

1) ดําเนินธุรกจิดว้ยความสุจรติ โปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ โดยมุ่งเน้นการเจรญิเตบิโตของกลุ่ม
บรษิทัควบคู่ไปกบัการพฒันาคุณภาพชวีติของพนักงาน ชมุชน และคุณภาพของสงัคม และสิ+งแวดลอ้มในทกุมติ ิ
รวมทั )งดแูล ผลประโยชน์ของผูม้สีว่นไดเ้สยี ตามวสิยัทศัน์และพนัธกจิที+บรษิทักาํหนด 

2) ดาํเนินธุรกจิโดยใหค้วามสาํคญัตอ่การกาํกบัดแูลกจิการ  ภายใตก้รอบการบรหิารจดัการและการมจีรยิธรรมที+ด ีมี
ความโปรง่ใสสามารถตรวจสอบได ้  

3) ดาํเนินธุรกจิโดยใหค้วามเคารพต่อสทิธมินุษยชน โดยการไม่เอาเปรยีบคู่คา้ พนักงาน ลกูคา้ ตลอดจน บุคคลใน
สงัคม และปฏบิตัต่ิอบุคคลดงักล่าวอย่างเท่าเทยีมและเหมาะสมอย่างเป็นธรรม 

4) ดําเนินธุรกจิโดยใหพ้นักงานของบรษิทัและบรษิทัย่อยมหีน้าที+ปฏบิตังิานใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ปฏบิตั ิและนโยบาย
ดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทั นอกจากนี) บรษิทัยงัใหค้วามสาํคญักบัการอบรมและพฒันาบุคลากรโดย
สนบัสนุนใหพ้นกังานมคีวามกา้วหน้าในสายงานและมอีนาคตในการทาํงานอยา่งยุตธิรรม 

5) ดําเนินธุรกิจโดยให้ความสําคญัต่อมาตรฐานของสินคา้  โดยนําเสนอผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที+มปีระโยชน์ต่อ
สขุอนามยั ความปลอดภยัต่อผูบ้รโิภค สงัคม และ สิ+งแวดลอ้ม  เพื+อสภาพความเป็นอยู่ที+ดขีองผูบ้รโิภคและสงัคม 

6) ดําเนินธุรกจิโดยสนับสนุนกจิกรรมการพฒันาและรกัษาสิ+งแวดลอ้ม การใชท้รพัยากรธรรมชาตอิย่างคุม้ค่า และ
อนุรกัษ์การใชพ้ลงังาน การลดของเสยี รวมทั )งการนําของเสยีกลบัมาใชใ้หมอ่ย่างมปีระสทิธภิาพ 

7) ดาํเนินธุรกจิโดยใหค้วามสาํคญัต่อการพฒันาชุมชนอย่างยั +งยนื โดยการสนับสนุนองค์ความรู ้หรอืกจิกรรมต่างๆ 
ที+เป็นประโยชน์ 

8) ดาํเนินธุรกจิโดยใหค้วามสาํคญัในดา้นนวตักรรมโดยคาํนึงถงึสงัคมและสิ+งแวดลอ้ม เพื+อการพฒันาอย่างยั +งยนื  
 
แนวทางการสรา้งการเติบโตอย่างยั �งยืน 

การสรา้งความเตบิโตอย่างมั +นคงและยั +งยนืมายาวนานถงึ 40 ปี เกดิจากความสาํเรจ็ของการบรหิารครอบครวัที+มผีูนํ้าซึ+งเป็น
ต้นแบบความดี ใหค้วามสําคญัต่อการปลูกฝงัวฒันธรรมครอบครวั หล่อหลอมสมาชิกหรอืทายาทโดยการถ่ายทอดแนวคิด
คุณธรรม จรยิธรรม ปรชัญาการดําเนินชวีิตของกรรมการบรหิารทุกคนได้รบัการปลูกฝงัความสามคัค ีความเป็นนํ)าหนึ+งใจ
เดยีวกนัของครอบครวั และการถ่ายทอดมาจากตน้แบบผูนํ้าครอบครวัที+ด ีหล่อหลอมแนวคดิ อุดมการณ์ใหรู้ร้กั สามคัค ีเป็นนํ)า
หนึ+งใจเดยีวกนั ขยนั อดทน และกตญั� ูคอืการตอบแทนผูม้พีระคุณและแผ่นดนิ ตามปรชัญาการดําเนินชวีติ “เมื�อดื�มนํ0าจาก
บอ่ อยา่ลมืคนที�ขดุบอ่” ซึ+งการบรหิารครอบครวัประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 7 ประการ คอื  
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1. ปลูกฝงัความคิดรกัครอบครวั รกัในสถาบนัครอบครวั สรา้งความเขา้ใจ ความสามคัค ีความพรอ้มเพรยีง เป็นนํ)าหนึ+ง
ใจเดยีวกนั (Unity) 

 

2. ธรรมนูญครอบครวั (Regulation) มีระบบบรหิารภายในครอบครวัที+เขม้แขง็ ชดัเจน เน้นการใช้ระบบอาวุโส 
(Seniority) 

 

3. ส่งเสริมการศึกษา (Education) มกีารสง่เสรมิใหส้มาชกิในครอบครวัศกึษาในระดบัสงูสดุ และใหค้วามสาํคญักบัการ
เรยีนรูอ้ยู่เสมอ เพื+อเพิ+มพนูความรูใ้นสิ+งที+ทาํ การศกึษาเพื+อความรูจ้รงิ 

 

 

4. ผู้นําที�เป็นแบบอยา่ง (Exemplary Leadership) การเป็นผูนํ้าครอบครวัตอ้งปฏบิตัตินเป็นตวัอย่างที+ดอีย่างต่อเนื+อง 
เพื+อสรา้งความเชื+อถอื และความศรทัธาจากสมาชกิในครอบครวั 

 

5. ความยติุธรรม (Fairness) ปฏบิตัตินต่อทุกคนดว้ยความเสมอภาค ความสาํเรจ็ที+เกดิข ึ)นเป็นของทกุคน มกีารจดัสรร
ผลประโยชน์ แบ่งรายไดก้นัอย่างเป็นระบบ และเป็นธรรม ทกุคนในครอบครวัจงึอยู่กนัอย่างสนัต ิปราศจากขอ้ขดัแยง้ 

 

6. ความอ่อนน้อมถอ่มตน ไมฟุ่่ มเฟือย (Humility & Not luxuries) การปฏบิตัต่ิอตนเองและผูอ้ื+นดว้ยการวางตวัที+
เหมาะสม รูคุ้ณค่าของเงนิ 

 

7. ความชื�อสตัยโ์ปรง่ใส (Honest & Transparency) สมาชกิทกุคนมคีวามซื+อสตัย์ ไวว้างใจกนั มกีารจดัทาํบญัชอีย่าง
ถูกตอ้งโปรง่ใสไม่โลภ มคีวามละอาย และเกรงกลวัต่อบาป 

แนวทางดงักล่าวได้สง่ผลต่อมายงัการบรหิารธุรกจิที+บรษิทัฯ ใหค้วามสําคญัต่อการสรา้งวฒันธรรมองค์กรที+มคีุณธรรมในการ
บรหิารเช่นเดยีวกนันอกจากนี)การเตบิโตตลอดเวลาที+ผ่านมายงัเกดิจากการใชโ้มเดลในการบรหิารธุรกจิ ซึ+งเป็นการบูรณาการ
แนวคดิปรชัญาการดาํเนนิธุรกจิรว่มกบัการบรหิารจดัการสมยัใหม ่ซึ+งประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 7 ประการ คอื 

1. การตลาดเฉพาะกลุม่ (Niche Marketing) ผลติสนิคา้ที+เป็นตลาดเฉพาะ ตลาด Blue Ocean ไม่เขา้แขง่ขนัในตลาดที+
มกีารแขง่ขนัสงู และไดก้าํไรตํ+า (Red Ocean) 
 

2. นวตักรรม (Innovation) เป็นปจัจยัสาํคญัของการผลติสนิคา้ตลาดเฉพาะ จุดเด่นของบรษิทัคอื ม ีKnow How และ
ทกัษะ รวมถงึไดร้บัสทิธบิตัรหลายฉบบัทั +วโลก  

 

3. การสร้างเครือข่าย (Network) เน้นการสรา้งเครอืขา่ยขยายตลาดไปทั +วโลก เชน่ เครอืข่ายบุคคล เครอืข่ายภาค
การเงนิ เครอืขา่ยลกูคา้ เครอืขา่ยซพัพลายเออร ์ควบคู่ไปกบัระบบลอจสิตกิส ์(Logistics) ที+ด ี

 

4. การตลาดมวลชน (Mass Marketing) สรา้งเครอืขา่ยจากการตลาด Niche ของทกุเมอืงในทุกประเทศทั +วโลก เมื+อ
นํามารวมกนัคอื การสามารถสรา้งตลาด Mass ได ้กจ็ะเกดิ Mass Production 

 

5. การบริการจดัการองค์กร (Organization Management) มกีารจดัระบบโครงสรา้งองค์กรอย่างสากล การบรหิาร
จดัการจากสว่นกลาง แต่ละบรษิทัฯในเครอืมผีูบ้รหิารที+บรหิารงานอย่างเป็นมอือาชพีใหค้วามสาํคญักบัการสรา้งคนด ี
มฝีีมอื ดูแลบุคลากรทุกระดบัดว้ยความเสมอภาค ปฏบิตัติ่อทุกคนโดยเท่าเทยีมกนั โดยใชห้ลกั บรหิารคน บรหิาร
สมอง และบรหิารทกัษะ เพื+อสรา้งองคก์รใหเ้จรญิกา้วหน้า 
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6. ความเรว็ในการประกอบธรุกิจ (Speed of Business) นําเทคโนโลยสีมยัใหม่มาใชใ้นการผลติสนิคา้ สรา้งประโยชน์
ไดส้งูขึ)น กา้วสูก่ารเป็นผูนํ้าดา้นตน้ทุน (Cost Leadership) เพิ+มขดีความสามารถในการแข่งขนั โดยใชห้ลกั Know 
How + Speed + Technology 

 

7. คณุธรรมในการดาํเนินธรุกิจ (Moral) นําปรชัญาการดาํเนนิชวีติมาใชใ้นการประกอบธุรกจิ คอื ความซื+อสตัย ์ไม่โลภ 
ไม่เอาเปรยีบ และดแูลผู้มสี่วนไดเ้สยีทุกคนอย่างด ีอกีทั )งยดึถอืแนวทางปรชัญาการทาํธุรกจิผลติสนิคา้คุณภาพสงู มี
ประโยชน์และรกัษาสิ+งแวดลอ้ม ทาํใหพ้นกังานมคีวามสขุ ทกุคนมคีวามสขุ สงัคมมคีวามสขุ เป็นวงจรของความสขุ 

จากองค์ประกอบการบรหิารครอบครวั 7 ประการ (7’s Factors of Family Management) และองค์ประกอบการบรหิารธุรกจิ 7 
ประการ (7’s Factors of Business Management) นํามาสรา้งเป็น โมเดลความสาํเรจ็ของ EPG และผลงานวจิยัฉบบันี)ไดร้บัการ
ตพีมิพเ์ผยแพรใ่นวารสาร European Journal of Scientific Research 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โมเดลนี)ไดนํ้ามาเขา้สูก่ระบวนการวจิยัพบว่า การบรหิารธุรกจิของ EPG ดว้ยโมเดล NINMOSM มคีวามสมัพนัธ์ต่อความสาํเรจ็
ของบรษิทั โดยองคป์ระกอบที+มคีวามสมัพนัธ์ต่อความสาํเรจ็สงูสุด คอื นวตักรรมและการบรหิารจดัการองค์กร และภาพลกัษณ์
ของบรษิทัที+สรา้งความประทบัใจ ความเชื+อมั +น ความศรทัธาต่อพนักงาน ลกูคา้ ซพัพลายเออร ์ชุมชน สงัคม รวมถึงการใสใ่จใน
สิ+งแวดล้อมตลอดมา คอื ความมคีุณธรรมในการดําเนินธุรกจิด้วยแนวทาง “สร้างองค์กรด้วยคุณธรรม บริหารงานด้วย
คณุภาพ” กลุ่มบรษิทัจงึมคีวามพรอ้มและความมุ่งมั +นที+จะสรา้งการเตบิโตอย่างต่อเนื+องดว้ยความมั +นคงและยั +งยนื 
 
 
 
 

EPG Success 

Model 
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แนวทางการดาํเนินงานความรบัผิดชอบต่อสงัคมเพื�อการพฒันาอยา่งยั �งยนื 

ดว้ยวสิยัทศัน์ที+มุง่มั +นไปสู ่Creative Innovation Organization เพราะเราคอืองคก์รแห่งนวตักรรมที+สรา้งสรรค์ เป็นองคก์รของนกั
คดิ นกัวจิยั นกันวตักรรม ที+กลา้ลงทนุวจิยัและพฒันาสนิคา้นวตักรรมที+ดทีี+สดุต่อมนุษย์ สงัคมและสิ+งแวดล้อมบรษิทัและบรษิัท
ย่อยของบรษิทั ไดป้ฏบิตัติามหลกัในการดาํเนนิงานดว้ยความรบัผดิชอบต่อสงัคมเพื+อการพฒันาอย่างยั +งยนื ครอบคลุมถงึความ
รบัผดิชอบทางบรรษทัภบิาล สงัคมและสิ+งแวดลอ้ม  

 
 
10.2 การดาํเนินงานและการจดัทาํรายงาน 

เพื+อเป็นการกํากับดูแลให้กลุ่มบริษัทปฏิบตัิตามนโยบายความรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิ+งแวดล้อม (Corporate Social 
Responsibility: CSR) บรษิทัจงึกาํหนดใหห้น่วยงาน CSR ซึ+งมหีน้าที+รบัผดิชอบในการจดักจิกรรมทางดา้น CSR ของบรษิทั ทาํ
หน้าที+จดัทําและนําเสนอแผน CSR รวมทั )งจดัทาํรายงานเพื+อสรุปผลการดําเนินงานกจิกรรม CSR ที+กระทาํในปีผ่านมาเป็น
ประจาํทกุปี 

10.3.1 การดาํเนินธรุกิจที�มีผลกระทบต่อความรบัผิดชอบต่อสงัคมของ บริษทั แอรโ์รเฟลกซ์ จาํกดั 

ผลิตภณัฑ์ที�คาํนึงถงึความปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค ชมุชนและสิ�งแวดล้อม  

แอร์โรเฟลกซ์ใหค้วามสําคญักบัผลกระทบต่อสิ+งแวดล้อม สุขภาพของชุมชน และพนกังานของบรษิทัทุกระดบั  โดยวเิคราะห์
สารเคมทีุกชนิดที+ใช ้ตอ้งมคีวามปลอดภยัต่อมนุษย์รวมถงึระบบนิเวศในพื)นที+ใกลเ้คยีง โดยฐานการผลติหลกัของ แอรโ์รเฟลกซ์ มี
การปฏบิตัติามมาตรฐานสากล เช่น ISO 9001 / ISO14001 / ISO50001 / OHSAS 18001/TIS 18001   นอกจากนี) ผลติภณัฑ์ของแอร์
โรเฟลกซ์ เป็นสนิค้าที+มคีุณภาพสูงเมื+อเปรยีบเทยีบเทยีบกบัคู่แขง่ขนัในตลาดฉนวนยางของแอร์โรเฟลกซ์ได้รบัการรบัรอง
มาตรฐานชั )นนําจากทั +วโลก ไดแ้ก่ ASTM/ JIS/ EN/ EMPA/ BS/ GB/ Lloyd’s Register และ RoHS เป็นตน้ 
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คณุสมบติัของผลิตภณัฑ ์

ฉนวนกนัความรอ้น/เยน็ ภายใตแ้บรนด ์ “แอรโ์รเฟลกซ”์ เป็นผลติภณัฑท์ี+ใชใ้นงานระบบวศิวกรรมปรบัอากาศ เพื+อชว่ยลดการ
สญูเสยีความเยน็ ป้องกนัการเกดิหยดเหงื+อ (Condensation) และชว่ยประหยดัพลงังานไฟฟ้าไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ เนื+องจากมี
ค่าสมัประสทิธิ |การนําความรอ้นตํ+าและคงที+ (คา่ K-Value) ตลอดอายุการใชง้าน วสัดุที+นํามาผลติฉนวนยางไมก่่อใหเ้กดิสารพษิ 
(Non-Toxicity) เช่น สารโคโรฟลูออโรคารบ์อน (CFC) ซึ+งทาํลายชั )นโอโซนและทาํใหเ้กดิสภาวะเรอืนกระจก  

กรณเีกดิเพลงิไหมฉ้นวนยางแอรโ์รเฟลกซ ์ จะเกดิความหนาแน่นของควนัน้อย และไมก่อ่ใหเ้กดิการลามไฟ รวมถงึไมก่่อใหเ้กดิ
ก๊าซไฮโดรเจนไซยาไนด ์ (HCN) จงึเป็นคุณสมบตัสิาํคญัที+ทาํใหโ้ครงการและสถานที+สาํคญัตา่งๆ ของโลกเลอืกใชฉ้นวนยางแอร์
โรเฟลกซ์ โดยในปจัจบุนัสนิคา้ของแอรโ์รเฟลกซ์ เป็นที+นิยมอย่างแพรห่ลายกว่า 100 ประเทศทั +วโลก 

 
ภาพแสดงการทดสอบการเผาใหมว้สัดุประเภท Polyethylene Foam/ Polyurethane Foam และ ฉนวนยางแอรโ์รเฟลกซ์ที+ผลติ
จากสารตั )งตน้ EPDM 
 
การบริหารจดัการทรพัยากร 

การบริหารการใช้พลงังานในโรงงาน 

บรษิทั แอรโ์รเฟลกซ์ จาํกดั ไดจ้ดัตั )งคณะทาํงานดา้นการจดัการพลงังาน เพื+อควบคุมและกาํกบัดแูลการใชพ้ลงังานทั )งในระดบั
องค์กร กระบวนการผลติ และเครื+องจกัร ในแต่ละเดอืนคณะทาํงานฯ ได้รบัรายงานด้านการจดัการพลงังาน เพื+อใชป้ระเมนิ
แนวโน้มการใชพ้ลงังาน และตรวจสอบความผดิปกตเิพื+อหาแนวทางแกไ้ขปรบัปรงุไดท้นัท ี

ในปี 2561 โครงการภายใตก้ารบรหิารการใชพ้ลงังานในโรงงานของบรษิทั แอร์โรเฟลกซ์ จาํกดั มผีลประหยดัพลงังานเทา่กบั 
704,187 kWh/ปี คิดเป็นมูลค่าที+ประหยดัได้ 2,486,365 บาท/ปี หากพจิารณาจากค่าการใช้พลังงานต่อกําลงัการผลิต 
(kWh./Ton) ซึ+งเป็นตวัชี)วดัสมรรถนะดา้นพลงังาน EnPI (Energy Performance Indicator) ในปี 2561 มคี่าการใชพ้ลงังานต่อ
กาํลงัการผลติลดลงจากปี 2560 เทา่กบั 0.86% ในขณะที+มกีาํลงัการผลติเพิ+มขึ)น 

ตวัอย่างโครงการสง่เสรมิอนุรกัษ์พลงังาน ไดแ้ก ่

• โครงการลดการสญูเสียความรอ้นในกระบวนการผลิตของเครื�องจกัรผลิตยางฉนวน 
เพื+อลดการสญูเสยีพลงังาน จงึไดด้าํเนินการแกไ้ขสง่ผลใหป้ระหยดัพลงังานไฟฟ้าได ้ 193,965 kWh./ปี คดิเป็นมลูค่าที+

ประหยดัได ้674,999 บาท/ปี จากค่าพลงังานไฟฟ้ากอ่นการดาํเนินงานแกไ้ข   
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• โครงการปรบัปรงุเครื�องจกัรการผลิตยาง  
เพื+อเพิ+มประสทิธภิาพการผลติและลดการใชพ้ลงังานในการผลติของเครื+องจกัร โดยปรบัปรงุเครื+องจกัรใหส้ามารถผลติได้

เพิ+มขึ)น 1 เทา่ตวั โดยใชพ้ลงังานเทา่เดมิ สง่ผลใหป้ระหยดัพลงังานไฟฟ้าไดท้ี+ 491,914 kWh./ปี คดิเป็นมลูค่าที+ประหยดัได ้
1,736,868 บาท/ปี  

• โครงการฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมการอนุรกัษ์พลงังาน 
เพื+อส่งเสรมิความรูค้วามเขา้ใจและปลูกฝงัจติสาํนึกในการอนุรกัษ์พลงังานใหก้บัพนักงาน บรษิทั แอรโ์รเฟลกซ์ จาํกดั 

เชญิชวนใหพ้นกังานร่วมกจิกรรมสง่เสรมิการอนุรกัษ์พลงังาน โดยมพีนกังานใหค้วามรว่มมอื เขา้รว่มกจิกรรม ดงัตอ่ไปนี)  
1. โครงการ Energy Talk  มผีูเ้ขา้รว่มกจิกรรม 514 คน 
2. โครงการสง่เสรมิใหพ้นกังานเรยีนรูค้่าพลงังานของเครื+องจกัรแต่ละประเภทดว้ยตนเอง มผีูเ้ขา้รว่มกจิกรรม 54 คน  
3. อบรมเสรมิสรา้งแรงจงูใจ และการปลกูจติสาํนกึดา้นการประหยดัพลงังานในองคก์ร มผีูเ้ขา้รว่มอบรม 376 คน 
4. อบรมขอ้กาํหนดระบบการจดัการพลงังาน ISO50001:2011 มผีูเ้ขา้รว่มอบรม 236 คน 
5. อบรมการตรวจภายในระบบการจดัการพลงังาน ISO50001:2011 มผีูเ้ขา้รว่มอบรม 170 คน 
6. อบรมทบทวนระบบการจดัการพลงังาน ISO50001:2011 มผีูเ้ขา้รว่มอบรม 197 คน 
7. เขา้รว่มงาน ASEAN Sustainable Energy Week มผีูเ้ขา้รว่มกจิกรรม 14 คน 
8. เขา้รว่มรบัฟงัการบรรยายอบรม Key Change of Transition ISO50001:2018 มผีูเ้ขา้ร่วมอบรม 3 คน 
9. เขา้รว่มอบรมผูต้รวจประเมนิการจดัการพลงังานภายในองคก์ร มผีูเ้ขา้รว่มอบรม 6 คน 

  
 
 
การบริหารจดัการด้านสิ�งแวดลอ้ม 
บรษิทั แอรโ์รเฟลกซ ์จาํกดั ไดด้าํเนินการตามมาตรฐานสากลดา้นสิ+งแวดลอ้ม ISO14001:2015 โดยมุง่มั +นในการป้องกนัการเกดิ
มลพษิ ณ แหล่งกาํเนิด (Pollution Prevention) และดาํเนินการบรหิารจดัการสิ+งแวดลอ้มใหส้อดคลอ้งกบัสภาพการณ์ดา้น
สิ+งแวดลอ้มของโลก รวมทั )งคาํนงึถงึความตอ้งการของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในทกุภาคสว่น โดยมรีายละเอยีดการดาํเนินการ ดงันี) 
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กราฟแสดงผลการตรวจคณุภาพนํ0าทิ0งก่อนปลอ่ยลงสู่แหลง่นํ0าสาธารณะตามข้อกาํหนดของกฎหมาย   
เสน้สแีดงแสดงค่ามาตรฐานตามที+กฎหมายกาํหนด  ซึ+งผลการตรวจคุณภาพนํ)าทิ)งของบรษิทั แอรโ์รเฟลกซ์ จาํกดั อยู่ในเกณฑ์ที+
ดกีว่ามาตรฐานตามที+กฎหมายกาํหนด  

 
หมายเหตุ: เดอืนกุมภาพนัธ ์2560 ไม่มกีารตรวจวดัคุณภาพนํ)าทิ)งจากระบบบาํบดันํ)าเสยี เนื+องจากมกีารปรบัปรงุระบบใหด้ขี ึ)น 

     
หมายเหตุ: เดอืนกุมภาพนัธ ์2560 ไม่มกีารตรวจวดัคุณภาพนํ)าทิ)งจากระบบบาํบดันํ)าเสยี เนื+องจากมกีารปรบัปรงุระบบใหด้ขี ึ)น 
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หมายเหตุ: เดอืนกุมภาพนัธ ์2560ไมม่กีารตรวจวดัคุณภาพนํ)าทิ)งจากระบบบาํบดันํ)าเสยี เนื+องจากมกีารปรบัปรงุระบบใหด้ขี ึ)น 

 
หมายเหตุ: เดอืนกุมภาพนัธ ์2560 ไม่มกีารตรวจวดัคณุภาพนํ)าทิ)งจากระบบบาํบดันํ)าเสยี เนื+องจากมกีารปรบัปรงุระบบใหด้ขี ึ)น 
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หมายเหตุ: เดอืนกุมภาพนัธ ์2560 ไม่มกีารตรวจวดัคุณภาพนํ)าทิ)งจากระบบบาํบดันํ)าเสยี เนื+องจากมกีารปรบัปรงุระบบใหด้ขี ึ)น 
 
กราฟแสดงผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศจากปลอ่งระบายตามข้อกาํหนดของกฎหมาย    
เสน้สแีดงแสดงค่ามาตรฐานตามที+กฎหมายกาํหนด   ซึ+งผลการตรวจคุณภาพอากาศจากปล่องระบายของบรษิทั แอรโ์รเฟลกซ์ 
จาํกดั อยู่ในเกณฑท์ี+ดกีว่ามาตรฐานตามที+กฎหมายกาํหนด  
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การบริหารจดัการคารบ์อนฟตุพรินต ์

การบริหารจดัการคารบ์อนฟตุพรินตข์ององคก์ร (Carbon Footprint for Organization: CFO) 

บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จํากัด ได้ร ับใบรับรองการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร ประจําปี 2561 จากกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ+งแวดลอ้มต่อเนื+องเป็นปีที+ 2 ซึ+งการประเมนิคาร์บอนฟุตพรนิต์ขององค์กร (Carbon Footprint for 
Organization: CFO) เป็นวธิกีารหนึ+งที+แสดงขอ้มลูการปล่อยและดูดกลบัก๊าซเรอืนกระจกที+เกดิขึ)นจากกจิกรรมการดําเนินงาน
ขององคก์รทั )งการผลติและการบรกิารขององคก์ร สามารถจาํแนกสาเหตุของการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกที+มนีัยสาํคญั และนําไปสู่
การกาํหนดแนวทางการบรหิารจดัการเพื+อลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ อกีทั )งสามารถใชเ้ป็นเครื+องมอื
ประเมนิการปล่อยกา๊ซเรอืนกระจกที+เกดิขึ)น และชว่ยเสรมิสรา้งศกัยภาพใหแ้กผู่ป้ระกอบการและธุรกจิของไทยใหส้ามารถแขง่ขนั
ได้ในเวทกีารค้าโลก ตลอดจนเป็นการเตรยีมความพรอ้มในกรณีที+ภาครฐัตอ้งรายงานปรมิาณการปล่อยและดูดกลบัก๊าซเรอืน
กระจก (Greenhouse Gas Reporting) ขององค์กรต่างๆ เพื+อใชเ้ป็นแนวทางบรหิารจดัการการปล่อยแก๊สเรอืนกระจกของ
ประเทศไทย  

กราฟแสดงเป้าหมายและปริมาณการปลอ่ยคารบ์อนฟตุพริ0นท์ขององคก์ร  
โดยในปี 2561 มปีรมิาณการปลอ่ยคารบ์อนฟุตพริ)นทข์ององคก์ร ลดลงกว่าปี 2560 เทา่กบั 0.33% เป็นไปตามเป้าหมาย 
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การบริหารจดัการคารบ์อนฟุตพรินต์ของผลิตภณัฑ ์(Carbon Footprint for Product: CFP) 

เมื+อเดอืนมกราคม 2562 บรษิัท แอร์โรเฟลกซ์ จํากดั  ได้รบัใบรบัรองการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของผลิตภณัฑ์ (Carbon 
Footprint for Product: CFP) ภายใตแ้บรนด ์Aeroflex ในผลติภณัฑฉ์นวนกนัความรอ้น/เยน็ ประเภทแผ่นและทอ่ จากองค์การ
บรหิารก๊าซเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน)  
 

    
 
หลกั 3R ของ Aeroflex ประกอบด้วย 
• การลดการใช้ (Reduce): ผลิตภัณฑ์แอร์โรเฟลกซ์มีส่วนในลดการใช้พลังงาน และลดการปล่อยก๊าซ

คารบ์อนไดออกไซด์ (CO2) โดยชว่ยลดการสญูเสยีความเยน็ ป้องกนัการเกดิหยดเหงื+อ (Condensation) และช่วย
ประหยดัพลงังานไฟฟ้าได้อย่างมปีระสทิธภิาพ เนื+องจากมคี่าสมัประสทิธิ |การนําความรอ้นตํ+าและคงที+ (ค่า K-Value) 
ตลอดอายกุารใชง้าน 

• การนํามาใช้ซํ0า (Reuse): แอรโ์รเฟลกซ์มกีารนําบรรจุภณัฑ์ที+ใชใ้นการจดัส่งสนิคา้ฉนวนยางของบรษิทักลบัมาใชใ้หม่
ในการขนสง่สนิคา้ครั )งถดัไป  

• การนํากลบัมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ (Recycle): การนําส่วนเกนิที+เกิดขึ)นระหว่างกระบวนการผลิตมาเข้า
กระบวนการผลติใหม่ไดต้ามสดัส่วนที+กําหนดโดยไม่ส่งผลกระทบต่อคณุภาพของสนิคา้ อกีทั )งการนําสว่นเกนิจากการ
ผลติมาผลติต่อเป็นสนิคา้ใหมใ่หเ้กดิประโยชน์ 

โครงการบริหารจดัการความปลอดภยัในพื0นที�โรงงาน 
แอรโ์รเฟลกซ ์ ดาํเนินการจดักจิกรรมดา้นความปลอดภยัและอาชวีอนามยั เพื+อสรา้งการรบัรูแ้ละความตระหนกัการรกัษาวนิยัใน
การปฏบิตังิานแก่ผูป้ฏบิตังิาน โดยมุง่หวงัพฒันาเป็นวฒันธรรมความปลอดภยัในการทาํงานและการดาํเนนิชวีติประจาํวนัจงึได้
จดักจิกรรมเพื+อเสรมิสรา้งความปลอดภยัในพื)นที+โรงงาน เชน่ 

- กจิกรรมรณรงค์สวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล (PPE): เพื+อกระตุ้นเตอืนใหพ้นักงานทุกคนตระหนักถึง
ความสาํคญัของการสวมใส่อุปกรณ์ PPE แต่ละชนิดในขณะปฏบิตังิาน 

- กจิกรรมสื+อประชาสมัพนัธด์า้นความปลอดภยัและสิ+งแวดลอ้ม: การปลูกจติสาํนึกและกระตุน้ดา้นความปลอดภยัเป็นสิ+ง
ที+ตอ้งดาํเนินการอยา่งต่อเนื+อง ผา่นการประชาสมัพนัธโ์ดยอาศยัสื+อสิ+งพมิพต่์างๆ เช่น แผ่นพบั และวารสาร 

- กจิกรรมรณรงค์ลดอุบตัเิหตุจากการทาํงานภายในโรงงาน: สรา้งความตระหนักถงึความปลอดภยัในการทาํงานทั )งต่อ
ตนเอง และเพื+อนรว่มงาน  

- กจิกรรมรายงาน Near Miss: เพื+อใหพ้นกังานไดม้สีว่นรว่มในการเสนอแนะจุดที+ไม่ปลอดภยัและแนวทางแกไ้ข มคีวาม
ตระหนกัถงึอนัตรายที+จะเกดิขึ)นกบัผูป้ฏบิตังิานในสภาพงานและการกระทาํที+ไมป่ลอดภยั  
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สถิติอบุติัเหตจุากการทาํงาน 
สถติอิุบตัเิหตุจากการทาํงานจะนําไปวเิคราะหห์าสาเหตุของอุบตัเิหตุที+เกดิขึ)นเพื+อหาวธิกีารแกไ้ขและป้องกนัปจัจยัเสี+ยงของการ
เกดิอบุตัเิหตุ เพื+อป้องกนัปญัหาการเกดิซํ)า  

 
 
10.3.2 การดาํเนินธรุกิจที�มีผลกระทบต่อความรบัผิดชอบต่อสงัคมของ บริษทั แอรโ์รคลาส จาํกดั 
แอร์โรคลาส ได้สรรสรา้งนวตักรรมต่างๆ เพื+อผู้บรโิภค โดยคํานึงถงึสิ+งแวดล้อมเป็นหลกัตามปรชัญาการดําเนินการ “พฒันา
เทคโนโลยคีวบคู่กบัการรกัษาสิ+งแวดล้อม” หรอื “Technology & Environment in Harmony” แอรโ์รคลาสไดม้กีารพฒันา
กระบวนการผลติและเทคโนโลยอีย่างต่อเนื+อง เพื+อลดผลกระทบต่อสิ+งแวดลอ้มระหว่างการผลติ แอรโ์รคลาสได้รบัการรบัรอง
มาตรฐาน ISO9001/ ISO14001/ IATF16949 / OHSAS18001 และ Q1 จาก ฟอรด์ รวมทั )งผลติภณัฑแ์อร์โรคลาสหลายชนิด
ไดร้บัฉลากเขยีว โดยสนิคา้ชิ)นสว่นอุปกรณ์และตกแต่งยานยนตข์องแอรโ์รคลาส เป็นสนิคา้ที+ถูกออกแบบภายใตร้ปูแบบของ 3R 
เพื+อเป็นมติรกบัสิ+งแวดลอ้มโดยคาํนึงถงึหลกั 3R 

• การลดการใช้ (Reduce): ผลติภณัฑแ์อรโ์รคลาส เชน่ Bed Liner / Canopy / Deck Cover และ Sidesteps ผลติจาก
พลาสตกิที+มนํี)าหนกัเบาและมวีธิกีารผลติเฉพาะทาํใหม้คีวามแขง็แรงพเิศษซึ+งสามารถใชท้ดแทนวสัดปุระเภทโลหะไดอ้ย่าง
สมบรูณ์ทาํใหร้ถกระบะมนํี)าหนักเบาลง ลดการใชพ้ลงังาน และลดการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์ (CO2) นอกจากนี)ใน
ทวปียุโรปบางประเทศผูป้ระกอบการรถยนตส์ามารถนําขอ้ไดเ้ปรยีบดงักล่าวไปใชล้ดหย่อนภาษโีดยการหกัลด Carbon 
Credit ไดอ้กีดว้ย 

• การนํามาใช้ซํ0า (Reuse): เลอืกใชบ้รรจภุณัฑท์ี+ใชใ้นกระบวนการขนส่งผลติภณัฑ์ของบรษิทัที+สามารถนํากลบัมาใชใ้หมไ่ด ้

• การนํากลบัมาใช้ใหมใ่ห้เกิดประโยชน์ (Recycle): การนําพลาสตกิสว่นเกนิที+เกดิขึ)นระหว่างกระบวนการผลติมาเขา้
กระบวนการผลติใหมไ่ดต้ามสดัสว่นที+กาํหนดโดยไมส่ง่ผลกระทบต่อคณุภาพของสนิคา้ การนํามาใชใ้หมใ่หเ้กดิประโยชน์  
สนิคา้ของแอรโ์รคลาส สามารถนําไปรไีซเคลิไดซ้ึ+งเป็นไปตามขอ้กาํหนดของบรษิทัรถยนต์ชั )นนําของโลกในปจัจบุนั และ
เลอืกใชบ้รรจภุณัฑท์ี+ใชใ้นการขนสง่ผลติภณัฑข์องบรษิทัที+นํากลบัมาใชใ้หมไ่ด ้

ผลติภณัฑ์แอร์โรคลาสได้รบัรองคุณภาพจากผู้ผลิตยานยนต์ช ั )นนําของโลกโดยแอร์โรคลาสมแีนวคิดที+จะช่วยโลกประหยัด
พลงังานและเสรมิสรา้งสิ+งแวดลอ้มใหด้ขี ึ)น โดยผลติภณัฑท์ุกชนิดของแอรโ์รคลาสผลติจากพลาสตกิที+มนํี)าหนักเบาและมวีธิกีาร
ผลติเฉพาะทาํใหม้คีวามแขง็แรงพเิศษซึ+งสามารถใชท้ดแทนวสัดุประเภทโลหะได้อย่างสมบูรณ์ทาํใหร้ถกระบะมนํี)าหนักเบาลง 
ลดการใชพ้ลงังาน และลดการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ (CO2) นอกจากนี)ในทวปียุโรปบางประเทศผูป้ระกอบการรถยนต์
สามารถนําขอ้ไดเ้ปรยีบดงักล่าวไปใชล้ดหยอ่นภาษโีดยการหกัลด Carbon Credit ไดอ้กีดว้ย 
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• ผลิตภณัฑ์พื0นหลงัรถกระบะ (Bed Liner) ผลติจากพลาสตกิประเภท HDPE ใชต้ดิตั )งบนรถกระบะเพื+อเพิ+มความ
ทนทานและสมรรถนะในการบรรทกุสนิคา้ 

• ฝาครอบกระบะ (Deck Cover) หรอื หลงัคารถกระบะ (Canopy) ผลติจากวสัดุประเภท ABS Alloy มนํี)าหนกัเบา
กว่าหลงัคาประเภทอื+นทาํใหช้่วยประหยดัพลงังาน สามารถป้องกนัอุณหภูมจิากภายนอกและรกัษาอุณหภูมภิายใน กรณีเกดิ
อุบตัเิหตุวสัดุ ABS Alloy จะไมแ่ตกเป็นปลายแหลม และABS Alloy สามารถนําไปรไีซเคลิได ้

• บนัไดข้างรถ (Side Step) ใชเ้ป็นบนัไดพกัเทา้ก่อนเหยยีบขึ)นรถ ซึ+งเป็นการออกแบบรว่มกบัค่ายรถยนตช์ั )นนํา Side 
Step ผลติจาก Polymer Alloy นํามาใชท้ดแทนเหลก็ทาํใหร้ถกระบะมนํี)าหนกัเบาลง และลดการใชพ้ลงังาน 

• การออกแบบและผลิตแผ่นพลาสติกเพื�อปูรองบ่อ (Geo Membrane) แผ่นพลาสติกเพื+อปูรองบ่อ (Geo 
Membrane) ชนิดหน้ากวา้ง 7 เมตร ใชส้าํหรบัปพูื)นบ่อเพื+อเกบ็รกัษานํ)าและปูบ่อฝงักลบขยะเพื+อชว่ยไม่ใหส้ารเคมหีรอืสารพษิ
ต่างๆ ซมึลงไปในดนิและแหล่งนํ)าใตด้นิ เป็นการชว่ยลดมลภาวะทางดนิและทางนํ)า 
 
การบริหารจดัการทรพัยากร 

การบริหารการใช้พลงังานในโรงงาน 

บรษิทั แอรโ์รคลาส จาํกดั ไดจ้ดัตั )งคณะทาํงาน และผูร้บัผดิชอบดา้นพลงังาน ทาํหน้าที+บรหิารจดัการพลงังานภายในบรษิทัให้
เกดิประสทิธภิาพสงูสดุ ซึ+งในปี 2561 โครงการภายใตก้ารบรหิารจดัการใชพ้ลงังานของ บรษิทั แอรโ์รคลาส จาํกดั มผีลประหยดั
พลงังานเทา่กบั 355,585 KWh /ปี คดิเป็นมลูค่าที+ประหยดัได ้1,212,546 บาท หากพจิารณาจากค่าการใชพ้ลงังานต่อกําลงัการ
ผลติ (kWH./Ton) จะมคีา่การใชพ้ลงังานต่อการผลติลดลงจากปี 2560 เท่ากบั 1.22 % 

ตวัอย่างโครงการสง่เสรมิอนุรกัษ์พลงังาน ไดแ้ก ่

• โครงการเปลี�ยนระบบ Chiller เป็นระบบ Cooling Tower 

เพื+อลดปรมิาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในระบบ Cooling โดยเปลี+ยนระบบ Chillerจาก 4 ตวั เป็นระบบ Cooling Tower 1 ตวั ซึ+งใน
ปี 2561 ดาํเนินการแลว้รวม 3 เดอืน คดิเป็นการประหยดัค่าพลงังานรวม 291,769  บาท 
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• โครงการลดลมรั �วในไลน์การผลิต 

เพื+อแกไ้ขจดุลมรั +วในเครื+องจกัรใหม้กีารใชล้มไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในการอดัอากาศ ซึ+งในปี 2561 
ดาํเนินการแลว้รวม 6 เดอืน คดิเป็นการประหยดัค่าพลงังานรวม 41,421 บาท  

  
 
• โครงการอบรมการสรา้งจิตสาํนึกการอนุรกัษ์พลงังาน และเทคนิคการใช้พลงังานอยา่งประหยดั  

เพื+อส่งเสรมิความรูค้วามเขา้ใจในการเป็นส่วนหนึ+งของความรบัผดิชอบต่อสงัคมและปลูกฝงัจติสํานึกในการอนุรกัษ์พลงังาน
รวมถงึสรา้งความเขา้ใจในการบรหิารจดัการพลงังาน โครงการนี)ไดร้บัความร่วมมอืจากพนักงาน โดยไดม้กีารจดัทาํ KPI ดา้น
อนุรกัษ์พลงังานวดัผลรว่มกนัและสรา้งความเขา้ใจในการบรหิารจดัการพลงังาน  
 
สถิติอบุติัเหตจุากการทาํงาน 

สถติอิุบตัเิหตุจากการทาํงานจะนําไปวเิคราะหห์าสาเหตุของอุบตัเิหตุที+เกดิขึ)นเพื+อหาวธิกีารแกไ้ขและป้องกนัปจัจยัเสี+ยงของการ
เกดิอบุตัเิหตุ เพื+อป้องกนัปญัหาการเกดิซํ)า 
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10.3.3 การดาํเนินธรุกิจที�มีผลกระทบต่อความรบัผิดชอบต่อสงัคมของ บริษทั อีสเทิรน์ โพลีแพค จาํกดั 

อสีเทริน์ โพลแีพค ผลติภณัฑท์ี+คาํนึงความปลอดภยัของผูบ้รโิภค สงัคม และสิ+งแวดลอ้ม โดยคาํนึงถงึหลกั 3R  ไดแ้ก ่ 

• การลดการใช้ (Reduce):  

  -  ลดระยะเวลาการยอ่ยสลายของพลาสตกิ โดยสว่นผสมของสนิคา้บรรจภุณัฑพ์ลาสตกิบางประเภท ไดใ้สส่ารเตมิแต่ง
ที+ชว่ยทาํใหผ้ลติภณัฑส์ามารถย่อยสลายในธรรมชาตไิดร้วดเรว็ขึ)นและปลอดภยัต่อผูบ้รโิภค 

  -  ลดปรมิาณการใชว้ตัถุดบิดว้ยการออกแบบผลติภณัฑ ์
-  ลดปรมิาณการใชพ้ลงังานในการผลติสนิคา้ เช่น โครงการจดัลาํดบัการเดนิเครื+องอดัอากาศ  โครงการเปลี+ยนเครื+อง

อดัอากาศประสทิธภิาพสงู และ โครงการฝึกอบรมและกจิกรรมส่งเสรมิ  การอนุรกัษ์พลงังาน ซึ+งทาํใหป้รมิาณการใชพ้ลงังานของ 
อสีเทริน์ โพลแีพค ลดลง และยงัเป็นการ ชว่ยเหลอืสิ+งแวดลอ้มโดยการลด ก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ (CO2) เชน่กนั 
 -  โรงงานแหง่ที+ 2 ใชเ้ครื+องจกัรระบบอตัโนมตั ิซึ+งจะทาํใหก้ารผลติมคีวามแม่นยาํ  เที+ยงตรงในคุณภาพของผลติภณัฑ์
มากขึ)น และมกีาํลงัการผลติที+สงูขึ)น ในขณะที+ใชพ้ลงังานการผลติโดยเฉลี+ยลดตํ+าลงประมาณรอ้ยละ 50 และลดความผดิพลาดจาก
การผลติ ทาํใหก้ระบวนการผลติสามารถลดการสญูเสยีของวตัถุดบิลง 

• การนํามาใช้ซํ0า (Reuse):  

  -   ผลติภณัฑข์องอสีเทริน์ โพลแีพค ไมเ่หมาะสมกบัการนํามาใชใ้ส่อาหารซํ)า เนื+องจากเป็นบรรจภุณัฑป์ระเภทใชแ้ลว้
ทิ)ง แต่สามารถนําบรรจภุณัฑบ์างประเภท เชน่ PP / PS มาใสอ่ปุกรณ์สาํนกังานชิ)นเลก็ๆ และนํามาเพาะตน้ไม ้เป็นตน้ 

• การนํามาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ (Recycle): 

  -  ผลติภณัฑท์ี+ชาํรดุหรอืไมผ่่านมาตรฐานคณุภาพสนิคา้ สามารถนํากลบัมาบดและนํามาผลติใหม ่ จงึทาํใหไ้ม่เกดิการ
สญูเสยีในกระบวนการผลติ สามารถนําเขา้สูก่ระบวนการแปรรปู โดยนําไปต่อยอดในการผลติเป็นสนิคา้ประเภทใหม ่ หรอืนํา
บรรจภุณัฑพ์ลาสตกิที+ไมใ่ชแ้ลว้เขา้สูก่ระบวนการเป็นเชื)อเพลงิในวงการผลติซเีมนต ์ หรอื สามารถนําเขา้สูก่ระบวนการ De-
polymerization เป็นนํ)ามนัต่อไป 

อสีเทริน์ โพลแีพค คาํนงึถงึคุณภาพของสิ+งแวดลอ้มภายในโรงงานและพื)นที+บรเิวณใกลเ้คยีง กําหนดใหม้กีารควบคุมสิ+งแวดลอ้ม
ดว้ยกระบวนการผลติมาตรฐานระดบัโลก โดยไดร้บัการรบัรองมาตรฐานจาก GMP, HACCP, ISO9001,  ISO14001, ISO50001, 
The British Retail Consortium ( BRC)  และ OHSAS18001/TIS18001 อกีทั )งยงัไดร้บัรางวลัจากหน่วยงานราชการต่างๆ เช่น 
รางวลัอุตสาหกรรมสเีขยีว (Green Industry) ระดบัที+ 4 : วฒันธรรมสเีขยีว (Green Culture) จากกระทรวงอุตสาหกรรม/ การ
รบัรองการลดคารบ์อน (Carbon Footprint) ระดบัองค์กร จากองค์การบรหิารจดัการก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ (องคก์ารมหาชน) 
และสาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ  

อสีเทริน์ โพลแีพค อยูร่ะหว่างการศกึษาความเป็นไปได ้ ในการใชเ้ทคโนโลยใีหม่ๆ  ในการผลติบรรจุภณัฑพ์ลาสตกิจากวตัถุดบิ
พลาสตกิจากพชืเพื+อทดแทนวตัถุดบิจากพลาสตกิที+ทาํมาจากผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีม แมว้่าเทคโนโลยนีี)จะมขีอ้จาํกดัในแง่ของการ
นํามาใชท้ี+มคีวามหลากหลายไดน้้อยลง แต่มปีระโยชน์ในเรื+องของการย่อยสลายทาํใหไ้มเ่กดิผลเสยีต่อสิ+งแวดลอ้ม และยงัชว่ยเพิ+ม
มลูค่าของสนิคา้เกษตรอกีดว้ย 
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สนิคา้บรรจภุณัฑพ์ลาสตกิของ อสีเทริน์ โพลแีพค เป็นมติรต่อสิ+งแวดลอ้ม โดยเมื+อบรรจภุณัฑบ์างประเภทไดเ้ขา้สูก่ระบวนการ
ย่อยสลายจะไม่แพรก่ระจายสารที+กอ่ใหเ้กดิผลเสยีต่อสิ+งแวดลอ้ม การใชง้านของสนิคา้บรรจุภณัฑพ์ลาสตกิของ อสีเทริน์ โพลแีพค 
มุง่เน้นที+ประโยชน์สงูสดุของผูบ้รโิภค โดยไดร้บัมาตรฐาน Food Grade ซึ+งผูบ้รโิภคสามารถมั +นใจไดว้่า บรรจภุณัฑ ์ปลอดภยัต่อ
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การใชบ้รรจอุาหาร สนิคา้ประเภท อาหารแช่แขง็ (Frozen food) สามารถเกบ็รกัษาอาหารไดน้าน ภายใตอุ้ณหภมู ิ -40 ถงึ 120 
องศาเซลเซยีส โดยไม่แตกหรอืบบุเมื+อแชเ่ยน็ หรอืเปลี+ยนรปูเมื+ออุน่รอ้น นอกจากนี) สนิคา้ประเภทถว้ยนํ)าพลาสตกิ มคีวามคงทน
ไมก่รอบและแตกงา่ย จดัเกบ็ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ประหยดัพื)นที+ สะดวกต่อการขนสง่ รปูทรงสวยงาม ใส และ เงางาม เป็นที+
นิยมของผูบ้รโิภค 
 
การบริหารจดัการทรพัยากร 

การบริหารการใช้พลงังานในโรงงาน 

ในปี 2561 โครงการภายใตก้ารบรหิารการใชพ้ลงังานในโรงงานของบรษิทั อสีเทริน์ โพลแีพค จาํกดั มผีลประหยดัพลงังาน
เทา่กบั 966,541 kWh./ปี คดิเป็นมลูค่าที+ประหยดัได ้3,034,938 บาท/ปี  

ตวัอย่างโครงการสง่เสรมิอนุรกัษ์พลงังาน ไดแ้ก ่

• โครงการติดตั 0งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย ์ (Solar Rooftop 994 KW) 

เพื+อลดการใชพ้ลงังานและลดการปลอ่ยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์อสีเทริน์ โพลแีพค ไดนํ้าพลงังานทดแทนประเภท
พลงังานแสงอาทติยม์าใชด้ว้ยการตดิตั )งระบบผลติไฟฟ้าจากแสงอาทติยบ์นหลงัคา มขีนาดกาํลงัการผลติ 994 กโิลวตัต ์มผีล
ประหยดัพลงังาน 

 

  
 

  
 

• โครงการฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมการอนุรกัษ์พลงังาน      

ส่งเสรมิความรูค้วามเขา้ใจในการเป็นสว่นหนึ+งของความรบัผดิชอบต่อสงัคมและปลกูฝงัจติสาํนึกในการอนุรกัษ์พลงังานรวมถงึ
สรา้งความเขา้ใจในการบรหิารจดัการพลงังาน โครงการนี)ไดร้บัความร่วมมอืจากพนักงานและผูร้บัเหมาที+มสี่วนเกี+ยวขอ้งกบั
กระบวนการผลติจาํนวน 800 คน โดยมกีจิกรรมดงันี)  



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) สิ)นสุดวนัที+ 31 มนีาคม 2562 

ส่วนที+ 2  125 
 

กจิกรรมอบรมภายใน 
-   อบรมสรา้งความตระหนกัและจติสาํนึกอนุรกัษ์พลงังาน : พนกังานผลติทุกแผนก /ปฐมนิเทศพนกังานเขา้ใหม ่
-   อบรมสรา้งความตระหนกัและการจดัการพลงังาน: ผูร้บัเหมา 
-   อบรมการอนุรกัษ์พลงังานในสาํนกังาน:  พนกังานปฏบิตังิานออฟฟิต สาํนกังาน  
-   ทบทวนขอ้กาํหนดระบบ ISO 50001 และกฎหมายที+เกี+ยวขอ้ง / ทบทวน Internal Audit ระบบ ISO50001 :

คณะกรรมการการจดัการพลงังาน คณะกรรมการตรวจประเมนิภายในองคก์ร หวัหน้างาน และพนกังานระดบัปฏบิตักิาร 
   

   
 
กจิกรรมอบรมภายนอก 

•   ส่งตวัแทนเขา้รว่มอบรมและสมัมนากบักรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษ์พลงังานในหวัขอ้ดงันี) 
o การตรวจหาจดุบกพรอ่งของระบบไฟฟ้าแสงอาทติย ์
o พลงังานแสงอาทติย ์(โรงงานควบคุม/อาคารควบคมุ) 
o ผูต้รวจประเมนิการจดัการพลงังานภายในองคก์ร 
o การประเมนิศกัยภาพการอนุรกัษ์พลงังาน (ภาคปฏบิตั)ิ 

•   ส่งตวัแทนคณะกรรมการการจดัการพลงังาน 7 ท่าน ศกึษาดงูานศนูยเ์รยีนรู ้SUNNY BANGCHAK 

กจิกรรมสง่เสรมิการอนุรกัษ์พลงังาน  
•   ประกวดคาํขวญัอนุรกัษ์พลงังาน 
•   ประกวดลดลมรั +วเครื+องจกัร 
•   กจิกรรมส่งขอ้เสนอแนะความคดิเหน็ดา้นการอนุรกัษ์พลงังาน 
•   งานวนัอนุรกัษ์พลงังาน 
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สถิติอบุติัเหตจุากการทาํงาน 
อสีเทริ์น โพลแีพค ไดส้่งเสรมิความรูค้วามเขา้ใจเรื+องความปลอดภยัในการทํางานใหก้บัพนกังาน และสรา้งความตระหนักถึง
มาตรการในการรกัษาความปลอดภยั รวมถงึไดม้กีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูเพื+อนําไปวเิคราะหแ์ละประกอบการวางแผนในระยะยาว
เพื+อลดการเกดิอุบตัเิหตุอยา่งต่อเนื+อง 

 
 
10.3.4  การดาํเนินธรุกิจที�มีผลกระทบต่อความรบัผิดชอบต่อสงัคมของ บริษทั อีสเทิรน์โพลีเมอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

สนับสนุนศกัยภาพในการเจริญเติบโตขององคก์ร และภาพลกัษณ์ขององคก์รในระยะยาว 

บรษิทัใหค้วามสาํคญัต่อการพฒันาศกัยภาพทรพัยากรมนุษยข์องกลุ่มบรษิทั ไดแ้ก ่บรษิทั แอรโ์รเฟลกซ์ จาํกดั / บรษิทั แอรโ์รคลาส 
จาํกดั / บรษิทั อสีเทริน์ โพลแีพค จาํกดั และ บรษิทั อพีจี ีอนิโนเวชั +น เซ็นเตอร ์จาํกดั มาอย่างต่อเนื+อง โดย อสีเทริน์โพลเีมอร ์
กรุ๊ป (EPG) ได้สนับสนุนการทํางานวิจยัในองค์กรภายใต้หวัขอ้ HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT TOWARDS 
INNOVATIVE ORGANIZATION OF EASTERN POLYMER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED  เพื+อศกึษา
ความสมัพนัธ์ของการพฒันาทนุมนุษยส์ูอ่งคก์รนวตักรรม ขอ้คน้พบจากงานวจิยัไดแ้สดงใหเ้หน็ว่าปจัจยัที+มอีทิธพิลต่อการพฒันา
ทนุมนุษยน์วตักรรม ไดแ้ก่ การพฒันาดา้นความรอบรู ้ ดา้นการเรยีนรูแ้บบทมี และดา้นการคาํนึงถงึปจัเจกบุคคล  EPG ไดนํ้าผล
จากงานวจิยัมาประยกุตใ์ชพ้ฒันาบุคลากรภายในองคก์ร  

กลุ่มบรษิทัพฒันาทนุมนุษยน์วตักรรมดว้ย “ จนิตนาการ วสิยัทศัน์ และมคีวามยดืหยุ่น” ในการสรา้งสรรคน์วตักรรมใหก้บัองคก์ร
ในมติต่ิางๆ  
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10.3.4.1  กิจกรรมสมัมนาวิชาการประจาํปี 

เพื+อใหพ้นกังานระดบัจดัการไดร้บัทราบเป้าหมายและแผนการดาํเนินงานของบรษิทั รวมถงึสรา้งความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างกนั
จากกจิกรรมสนัทนาการดงักล่าว บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุป๊ (EPG) จดังานสมัมนาวชิาการประจาํปีขึ)น 2 ครั )ง  
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10.4 กิจกรรมเพื�อประโยชน์ต่อสงัคมและสิ�งแวดลอ้ม (After-Process CSR) 
 
10.4.1 กิจกรรมเพื�อประโยชน์ต่อสงัคมและสิ�งแวดลอ้มของ บริษทั แอรโ์รเฟลกซ ์จาํกดั 

• โครงการมอบรางวลัแก่พนักงานที�ปฏิบติังานสมํ�าเสมอและต่อเนื�อง 
เพื+อสรา้งขวญัและกาํลงัใจในการปฏบิตังิานของพนกังานและเป็นการสรา้งความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างองคก์รกบัพนกังานซึ+งเป็นผู้
มสีว่นไดเ้สยีสาํคญัของบรษิทั 

 
 

• กิจกรรมสขุภาพดีไมมี่พงุปีที� 2 

เพื+อส่งเสรมิใหพ้นกังานของบรษิทัมคีวามตระหนกัถงึความสาํคญัต่อสขุภาพ แอรโ์รเฟลกซ์ จดักจิกรรม “สขุภาพดไีมม่พีงุ” โดย
ไดร้บัการตอบรบัจากพนกังานเป็นจาํนวนมากเขา้รว่มโครงการ 
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• โครงการมอบทุนการศึกษาให้กบักลุม่ของโรงเรยีนนิคมสรา้งตนเองประจาํปี 2561  
ในปี 61/62 ไดม้อบทุนการศกึษาใหก้บันกัเรยีนเรยีนดแีต่ยากจน เพื+อสนบัสนุนและเพิ+มโอกาสทางการศกึษาใหก้บันกัเรยีนในกลุ่ม
ของโรงเรยีนนิคมสรา้งตนเองรวม 11 แหง่ ซึ+งตั )งอยู่ในเขตชุมชนใกลเ้คยีงกบัสถานที+ตั )งโรงงานของแอรโ์รเฟลกซ ์อย่างต่อเนื+องมา
เป็นระยะเวลากว่า 10 ปี  
 

   
                         

• โครงการเพื�อน้องที�ห่างไกลปีที� 7 
เป็นกจิกรรมจติอาสาของพนกังาน เพื+อช่วยเหลอืเดก็นักเรยีนที+อยู่ห่างไกลและขาดแคลน พรอ้มมอบทนุการศกึษา และอุปกรณ์
การเรยีน โครงการดงักล่าวจดัต่อเนื+องเป็นปีที+ 7 โดยในปี 61/62 ไดจ้ดักจิกรรม ณ โรงเรยีนตาํรวจตระเวนชายแดน อ.นายูง จ.
อุดรธาน ี
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• Smart by Aeroflex  กิจกรรมรว่มกบัผูมี้ส่วนได้เสียของแอรโ์รเฟลกซ ์
 เพื+อสง่เสรมิความรูค้วามเขา้ใจการเลอืกใชฉ้นวนยางแอร์โรเฟลกซ์ และสรา้งความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างผูม้สี่วนไดเ้สยีของแอร์

โรเฟลกซ์ ไดแ้ก่ ดลีเลอร ์ผูอ้อกแบบ ผูคุ้มงาน ผูร้บัเหมา สถาปนิกและที+ปรกึษา ในปี 61/62 ไดจ้ดักจิกรรมใหค้วามรูเ้กี+ยวกบั
ฉนวนยางแอร์โรเฟลกซ์ การเยี+ยมชมกจิการ และกจิกรรมจติอาสา โดยได้มอบทุนการศกึษา เครื+องคอมพวิเตอร์ อุปกรณ์ฝึก
กลา้มเนื)อการทรงตวั และสิ+งของจําเป็น ให้แก่ศูนย์การศึกษาพเิศษ จ.ระยอง เพื+อส่งเสรมิพฒันาการและการเรยีนการรู้ของ
เยาวชน  

 

 
 

• โครงการอนุรกัษ์และฟื0 นฟปู่าชุมชน เขาจอมแห ต.มะขามคู่ จ.ระยอง ปีที� 9  
พื)นที+เขาจอมแหอยู่ในเขตการปกครองของเทศบาลตําบลมะขามคู่ มเีนื)อที+ประมาณ 4,600 ไร่ มสีภาพพื)นที+ปา่เป็นภูเขาหนิปูน 
ในอดตีเป็นพื)นที+ที+อุดมสมบูรณ์และมคีวามสําคญัต่อระบบนิเวศน์และสิ+งแวดล้อมแห่งหนึ+งของจงัหวดัระยอง ปจัจุบนัมกีาร
ขยายตวัของชมุชนและภาคอตุสาหกรรมของจงัหวดัระยอง สง่ผลกระทบใหม้กีารบุกรกุพื)นที+ปา่ตามที+ราบเชงิเขา 

เมื+อปี 2553 แอรโ์รเฟลกซ์ ไดเ้ริ+มสนบัสนุนโครงการอนุรกัษ์และฟื)นฟูปา่ชุมชนเขาจอมแห ไดแ้ก่ การปลกูปา่ การดแูลตน้ไมอ้ย่าง
ต่อเนื+อง โครงการฝายนํ)าล้น และ โครงการฝึกอบรมอาสาสมคัรป้องกนัไฟปา่ เป็นตน้ โครงการดงักล่าวเกดิจากความร่วมมอื
ระหวา่งภาครฐัและคนชมุชน ทาํใหป้จัจบุนัมพีื)นที+ปลกูปา่รวม 170 ไร ่และไดด้แูลตน้ไมอ้ย่างตอ่เนื+อง 
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10.4.2 กิจกรรมเพื�อประโยชน์ต่อสงัคมและสิ�งแวดลอ้ม ของบริษทั แอรโ์รคลาส จาํกดั 

• โครงการ Happy  Family Junior 2561 
เพื+อสนบัสนุนเรื+องการปลกูฝงัความสามคัคแีละส่งเสรมิความเป็นนํ)าหนึ+งใจเดยีวกนัของครอบครวั กจิกรรมดงักล่าวจดัขึ)นใหก้บั
ลกูหลานของพนกังาน แอรโ์รคลาส ในวนัเดก็ของทกุปี  

 
      

• โครงการ AEROKLAS  SOCCER 2561 
เพื+อส่งเสรมิใหพ้นกังานมสีขุภาพที+ด ีและสรา้งความสามคัคใีหเ้กดิขึ)น แอรโ์รคลาสจดัการแขง่ขนัฟุตบอลประจาํปี 2561 มี
พนกังานเขา้รว่มกจิกรรมมากกว่า 200 คน 
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• โครงการเดิน วิ�ง ปั �น การกศุล  
เพื+อสนบัสนุนงานดา้นสาธารณสขุ และใหค้วามชว่ยเหลอืกบัผูป้ว่ยตดิเตยีงในเขตพื)นที+จ.ระยอง แอรโ์รคลาส รว่มมอืกบัองคก์าร
บรหิารสว่นตาํบลพนานิคมจดักจิกรรมภายใต ้โครงการเดนิ วิ+ง ป ั +น การกุศล โดยไดม้อบเงนิสมทบทนุและเปิดโอกาสใหพ้นกังาน
เขา้รว่มกจิกรรมดงักล่าว  

 

 
 

• โครงการแหลง่เรียนรูส้ญัจรปี 2 
เพื+อเสรมิสรา้งความรู้ใหแ้ก่เยาวชน ในเขตชุมชนใกลเ้คยีงกบัสถานที+ตั )งของโรงงานของแอรโ์รคลาส แอร์โรคลาส จดัโครงการ
แหล่งเรยีนรูส้ญัจรปี 2 ใหแ้ก่นกัเรยีนในระดบัชั )นมธัยมศกึษาปีที+ 2 โรงเรยีนนคิมสรา้งตนเอง จ.ระยอง 4 และโรงเรยีนชมุชนนิคม
สรา้งตนเอง จ.ระยอง 7 จาํนวน 50 คน และคร ูจาํนวน 4 คน ร่วมทศันศกึษา ณ เมอืงจาํลองพทัยาและพพิธิภณัฑร์บิลสีพ์ทัยา 
พรอ้มรว่มทาํกจิกรรมจติอาสาเกบ็ขยะชายหาด ณ บรเิวณชายหาดพทัยา จ.ชลบรุ ี 
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10.4.3 กิจกรรมเพื�อประโยชน์ต่อสงัคมและสิ�งแวดลอ้ม ของ บริษทั อีสเทิรน์ โพลีแพค จาํกดั 

• โครงการมอบทนุการศึกษากบันักเรียนสงักดัอาชีวศึกษาในภาคตะวนัออก  
เพื+อการสนับสนุนและเพิ+มโอกาสทางการศึกษาแก่นักศึกษาระดับอาชีวะศกึษา อีสเทริ์น โพลีแพค เล็งเห็นว่าอนาคตของ
นักศกึษาเหล่านี)คอื กําลงัสาํคญัของภาคอุตสาหกรรม จงึไดม้อบทุนการศกึษาและเปิดโอกาสใหน้ักศกึษาเขา้มาศกึษาดูงานใน
สถานประกอบการ 30 ทุน กับ 6 สถาบันการศึกษา ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย, วิทยาลัยเทคนิคระยอง, 
วทิยาลยัเทคนิคมาบตาพุด,วิทยาลยัสารพดัช่างระยอง, วทิยาลยัเทคนิคสตัหบี จ.ชลบุร ีและวทิยาลยัเทคนิคตราด จ.ตราด 
กจิกรรมดงักล่าวจดัขึ)นต่อเนื+องตั )งแต่ปี 2556 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 

• โครงการสอนปลูกผกัไฮโดรโปนิกส ์ศนูยฟื์0 นฟสูมรรถภาพคนงาน ภาค 2  
เพื+อส่งเสรมิอาชพีใหก้บัผูเ้ขา้รบัการฟื)นฟูสามารถนําไปประกอบอาชพีหลงัออกจากการฟื)นฟู และเพื+อสรา้งจติสาธารณะแก่
พนกังานใหร้ว่มเป็นสว่นหนึ+งของการชว่ยเหลอืสงัคม การเสยีสละเพื+อสว่นรวม อสีเทริน์ โพลแีพค จดัโครงการสอนปลกูผกั
ไฮโดรโปนิกส ์ใหก้บัผูเ้ขา้รบัการฟื)นฟูอย่างต่อเนื+อง ณ ศนูยฟื์)นฟูสมรรถภาพคนงาน ภาค 2 จ.ระยอง  

   
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) สิ)นสุดวนัที+ 31 มนีาคม 2562 

ส่วนที+ 2  134 
 

• สนับสนุนถงุพลาสติกใช้แล้ว เพื�อทาํ ECO Brick  
เพื+อส่งเสรมิใหเ้กดิการตระหนกัถงึการบรหิารจดัการขยะพลาสตกิ อสีเทริน์ โพลแีพค มอบถุงพลาสตกิใชแ้ลว้จาํนวน 220 
กโิลกรมั ภายใตโ้ครงการรบัแลกถุงพลาสตกิบรรจถุว้ยนํ)าดื+ม EPP เพื+อนําไปใชร้ไีซเคลิ ใหก้บัตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย
เพื+อนําไปบรรจใุสข่วดพลาสตกิจนแน่นจนกระทั +งไดว้สัดุที+เรยีกว่า “Eco Brick” และสง่ต่อใหก้บัโรงเรยีน Bamboo School ณ 
ชมุชนบอ้งตี)ล่าง จ.กาญจนบุร ีนําไปใชก้่อสรา้งผนงัแทนอฐิของหอ้งสมดุและหอ้งเรยีน  

   
                 

• ส่งเสริมกิจกรรมการคดัแยกขยะภายในงาน “Thailand Coffee Fest 2019” 
เพื+อใหค้วามรูแ้ละปลกูฝงัพฤตกิรรมของผูเ้ขา้ร่วมงาน “Thailand Coffee Fest 2019” ในการแยกขยะอย่างเหมาะสม จนนําไปสู่
กระบวนการรไีซเคลิ อสีเทริน์ โพลแีพค รว่มจดัแสดงบรรจภุณัฑ ์พลาสตกิสาํหรบัเครื+องดื+มและอาหารหลากหลายรปูแบบภายใน
งาน พรอ้มจดัแสดงบรรจุภณัฑพ์ลาสตกิที+ใชแ้ลว้มาใชซ้ํ)า (Reuse) โดยปรบัเปลี+ยนรปูแบบการใชง้านเป็นกระถางตน้ไม ้เพื+อใช้
ตกแต่งภายในบูธ รวมถึงร่วมบรจิาคหลอดพลาสตกิจาํนวน 70 กล่อง เพื+อใหผู้้ที+สนใจร่วมกิจกรรมผลติหมอนหลอด ภายใต้
โครงการ “หมอนหลอดเพื+อผูป้ว่ย” โดยสง่มอบใหแ้ก่กลุ่มจติอาสา I See U 
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10.4.4 กิจกรรมเพื�อประโยชน์ต่อสงัคมของกลุม่บริษทั 

• มอบทนุการศึกษาบุตรพนักงาน 
กลุ่มบรษิทัมอบทนุการศกึษาใหแ้ก่บตุรของพนกังานเพื+อเป็นการสรา้งขวญัและกาํลงัใจแก่พนักงาน รวมถงึเป็นการช่วยแบ่งเบา
ภาระค่าใชจ้า่ยในครอบครวัของพนักงาน ซึ+งเป็นผูม้สี่วนไดเ้สยีที+สาํคญัขององคก์ร และส่งเสรมิภาพลกัษณ์ขององค์กร โดยในปี 
2561 กลุ่มบรษิทัไดม้อบ ทุนการศกึษาจาํนวน 1,308 ทุน เป็นจาํนวน ประมาณ 5 ลา้นบาท  

นอกเหนือจากทุนการศกึษาที+รายงานขา้งต้นแล้วนั )น กลุ่มบรษิัทยงัได้มกีารมอบทุนการศกึษาจาํนวน 22 ทุน (ไม่มเีงื+อนไข) 
ใหแ้ก่บุตรพนักงานของบรษิทัในกลุ่ม ที+มผีลการเรยีนด ีและศกึษาอยู่ในระดบัอุดมศกึษาสายวทิยาศาตร์ วศิวกรรม และ คุรุ
ศาสตร ์ (คณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์) พรอ้มเปิดโอกาสการฝึกงานในกลุ่มบรษิัท ดว้ยเล็งเห็นถึงความสําคญัในการสรา้ง
บุคคลากรเพื+อรองรบัการเตบิโตตามแนวทางการพฒันาประเทศ  

  
 

• โครงการธรรมะของกลุม่บริษทั 
กลุ่มบรษิทัสนบัสนุนใหพ้นกังานทาํงานอยา่งมคีวามสขุมสีุขภาพจติใจที+ดแีละเป็นการปลูกฝงัคุณธรรมและจรยิธรรม โดยจดัใหม้ี
โครงการอบรมธรรมะในโรงงาน และ หลกัสตูรปฏบิตัธิรรม อย่างต่อเนื+องมาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี โดยในปี 2561 มกีจิกรรม
ดงันี) 

1. กจิกรรม ทาํบญุตกับาตร และฟงัธรรมเทศนา ในทุกเดอืน 
2. โครงการปฏบิตัธิรรมนอกสถานที+เป็นระยะ 3 - 5 วนั จาํนวน 6 ครั )ง เพื+อพนกังาน ครอบครวัของพนกังาน และ

ผูส้นใจทั +วไป 

   
 

• รว่มมือกบัมหาวิทยาลยัรามคาํแหงบรรยายเรื�องแนวคิดด้านนวตักรรมในสาขาวิชาการจดัการนวตักรรม 
หลกัสตูรปริญญาโท มหาวิทยาลยัรามคาํแหง  

คณะผูบ้รหิารกลุ่มบรษิทัตระหนกัถงึความสาํคญัในการเผยแพรแ่นวคดิดา้นนวตักรรมใหก้บันกัศกึษาที+จะเป็นผูป้ระกอบการและ
เขา้สูร่ะบบการทาํงานในอนาคต  

ดร.ภวฒัน์ วิทูรปกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที+บริหาร ได้ถ่ายทอดความรู้เกี+ยวกบัแนวคิดด้านนวัตกรรม อย่างต่อเนื+องมาเป็น
ระยะเวลากว่า 10 ปี ในฐานะอาจารยพ์เิศษของมหาวทิยาลยัรามคาํแหง โดยในปี 60/61 ยงัไดด้าํเนินการอย่างต่อเนื+อง 
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• โครงการอบรมให้ความรูเ้กี�ยวกบัการบริหารงานอยา่งมอือาชีพ  
คณะผูบ้รหิารกลุ่มบรษิัทฯ ตระหนกัถงึความสาํคญัในการเผยแพรค่วามรูจ้ากประสบการณ์ในการทาํงาน การศกึษาทาํงานวจิยั 
และวธิกีารบรหิารงานอย่างมอือาชพีใหก้บัหน่วยงานต่างๆ ทั )งภาครฐัและเอกชน 

โดยไดจ้ดัแบง่หวัขอ้การเผยแพรค่วามรูใ้น 4 หวัขอ้สาํคญั ไดแ้ก ่ 
1. มมุมองเกี+ยวกบัความเป็นผูนํ้ารว่มสมยั (The Contemporary Leadership) 
2. มมุมองเกี+ยวกบัการบรหิารงานภายใตค้วามเปลี+ยนแปลง (Dimension of Change Management) 
3. ประสบการณ์และมมุมองของผูบ้รหิารมอือาชพี: ถ่ายทอดประสบการณ์การสรา้งธรุกจิครอบครวั 
4. Talent Development 

รศ.ดร.เฉลยีว วทิรูปกรณ์ รองประธานเจา้หน้าที+บรหิาร ไดถ่้ายทอดความรูแ้ละประสบการณ์อยา่งต่อเนื+องมาเป็นระยะเวลากว่า 
14 ปี โดยในปี 61/62 ไดเ้ขา้รว่มบรรยายใหก้บัหน่วยงานตา่งๆ รวม 3 แหง่ ไดแ้ก ่โครงการปรชัญาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิา
บรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร/์ หลกัสตูร “การบรหิารงานตาํรวจชั )นสงู” วทิยาลยัการตาํรวจ และ หลกัสตูร “การพฒันา
พนกังานระดบั 5 กลุ่มวชิาชพีหลกั กลุ่มวชิาชพีสนบัสนุน ประจาํปีงบประมาณ 2562” มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ 

    
 

• โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระนางเจ้าสิริกิติ�  เนื�องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86  พรรษา 12  
สิงหาคม  2561  

เนื+องในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ | พระบรมราชนินีาถ ในรชักาลที+ 9 บรษิทัรว่มกบั
สาํนกังานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ+งแวดลอ้ม จ.ระยอง จดัโครงการ “ปลกูปา่เฉลมิพระเกยีรต”ิ ปลกูกลา้ไมย้นืตน้ จาํนวน 2,000 
ตน้ ในพื)นที+ประมาณ 10 ไร ่เพื+ออนุรกัษ์และฟื)นฟูสภาพผนืปา่ร่วมกบัชุมชมพื)นที+ใกลเ้คยีง ณ เขาจอมแห จ.ระยอง  
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10.5 การป้องกนัการมีส่วนเกี�ยวข้องกบัการคอรร์ปัชั �น 

กลุ่มบรษิัท EPG ยึดมั +นในหลกัจรยิธรรมและธรรมาภิบาลที+ดี มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม และผู้มสี่วนได้เสยี รวมทั )งให้
ความสําคญัต่อการต่อต้านการทุจรติ คอรร์ปัชั +นทุกรูปแบบ โดยสรา้งความตระหนัก จติสํานึกใหบุ้คลากรทุกระดบัขององค์กร 
และกาํหนดแนวทางปฏบิตัติามนโยบายต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั +น และจรรยาบรรณธุรกจิ 

การเขา้รว่มโครงการ “แนวรว่มปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตคอรร์ปัชั �น” หรอื CAC (Collective Action 
Coalition of the Private Sector Against Corruption) ถอืเป็นการแสดงถงึเจตนารมณ์ต่อการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชั +นที+
ชดัเจน โดยบรษิทัย่อยทั )ง 3 บรษิทัไดแ้ก่ บรษิทั อสีเทริน์ โพลแีพค จาํกดั, บรษิทั แอรโ์รเฟลกซ์ จาํกดั และบรษิทั แอรโ์รคลาส 
จาํกดั ไดร้บัการรบัรองเป็นสมาชกิของแนวรว่มปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทจุรติคอรร์ปัชั +น   

 

 
 
การใหค้วามรูเ้กี+ยวกบันโยบายและแนวปฏบิตัใินโครงการแนวรว่มปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุรติ บรษิทัและ
บรษิทัยอ่ยไดจ้ดัใหม้กีารดาํเนินการหลายชอ่งทาง ไดแ้ก่ การอบรมพนกังานประจาํปี/ หลกัสตูรปฐมนเิทศพนกังานใหม/่ การจดั
อบรม Morning Talk/ การออกไปใหค้วามรูแ้ก่สว่นราชการทอ้งถิ+นที+เกี+ยวขอ้ง/ การตดิป้ายประชาสมัพนัธใ์นบรษิทั/ การตดิตั )งใน
แสดงบนหน้าจอคอมพวิเตอรข์องพนกังาน/ การเผยแพรใ่นอนิทราเน็ตและเวบ็ไซตข์องบรษิทั และแผ่นพบัประชาสมัพนัธ ์เป็นตน้   

การจดัอบรมพนักงานประจาํปี 
บริษทั ระยะเวลาอบรม 

บมจ. อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุป๊* อบรมประจาํปีในเดอืนม.ิย 61 และอบรมในหลกัสตูรปฐมนิเทศทกุเดอืน 
บจ.แอรโ์รเฟลกซ ์ อบรมประจาํปีในเดอืนพ.ค.-ม.ิย 61 และอบรมในหลกัสตูรปฐมนิเทศทุกเดอืน 
บจ.แอรโ์รคลาส อบรมในหลกัสตูรปฐมนิเทศทกุเดอืน 

* พนักงานของ บมจ. อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุ๊ป เขา้ร่วมอบรมนโยบายและแนวปฏบิตัใินโครงการแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจรติ 
  พรอ้มกบัพนกังานของบจ.แอรโ์รเฟลกซ ์                 
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การจดัอบรมและการเผยแพร ่นโยบายและแนวปฎิบติัในโครงการแนวรว่มปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
ทุจริตของบริษทั แอรโ์รเฟลกซ ์จาํกดั และบริษทั อีสเทิรน์โพลีเมอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

โดยบรษิัทฯมกีารจดัอบรมพนักงานเก่า และพนักงานใหม่ครบ 100% เพื+อเป็นการทบทวนความเขา้ใจ และเพิ+มเตมิความรูด้า้น

การต่อตา้นการทจุรติและการคอรร์ปัชั +นใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ปจัจบุนั                                  

 
การจดัอบรมภายในบรษิทั 

บรษิทัฯมกีารจดัทาํกจิกรรม Corruption Talk เพื+อสรา้งความเขา้ใจความเสี+ยงดา้นการต่อตา้นการทจุรติและการคอรร์ปัชั +น ที+อาจ

เกดิขึ)น ในแต่ละแผนก 

 
การอบรม Morning Talk 

นอกจากนี) บรษิทัฯมกีารประกาศนโยบายต่อตา้นการให ้/ รบัสนิบนและการคอรร์ปัชั +น และสารจากผูบ้รหิารใหพ้นกังานรบัทราบ

ถงึปณิธานแน่วแน่ของผูบ้รหิารที+ตอ้งการใหอ้งคก์รปราศจากการคอรร์ปัชั +นทกุรปูแบบ โดยมสีื+อการสื+อสารในรปูแบบ Wall paper 

ใน Computer ของพนกังานทกุคนรบัทราบ  การตดิบอรด์ประชาสมัพนัธใ์หพ้นกังานรบัทราบถงึนโยบายและสารจากผูบ้รหิาร 
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การจดัอบรมและการเผยแพรน่โยบายนโยบายและแนวปฏิบติัในโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านทจุริต ของบริษทั แอรโ์รคลาส จาํกดั 

      
                                       การอบรมภายในบรษิทั                                 การอบรมภายในบรษิทั 

     
        การตดิตั @งบน Wall Paper หน้าจอคอมพวิเตอรพ์นกังาน                                      การตดิป้ายประชาสมัพนัธใ์นบรษิทั 

 
     การสื *อสารใหก้บับรษิทัย่อยในต่างประเทศ                     การแจกแผ่นพบัใหก้บัพนกังาน                      การแจกแผ่นพบัใหก้บับุคคลภายนอก 
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การเผยแพรน่โยบายนโยบายและแนวปฏิบติัในโครงการแนวรว่มปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุริต ของ
บริษทั อีสเทิรน์ โพลีแพค จาํกดั 

    
การอบรมภายในบรษิทั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     การตดิป้ายประชาสมัพนัธภ์ายในบรษิทั 
 
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชั �น (Anti-corruption Policy) 

1) หา้มกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทัและบรษิทัย่อย ดําเนินการหรอืยอมรบัหรอืใหก้ารสนบัสนุนการทจุรติ
คอรร์ปัชั +นในทุกรปูแบบทั )งทางตรงและทางออ้ม  โดยครอบคลุมถงึทุกบรษิทั รวมถงึ  ผูร้บัจา้งหรอืผูร้บัจา้งช่วงอื+นๆที+
เกี+ยวขอ้ง  และกาํหนดใหม้กีารสอบทานการปฏบิตัติามนโยบายต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั +นนี)อย่างสมํ+าเสมอ  ตลอดจน
มกีารทบทวนแนวทางการปฏบิตัใิหส้อดคลอ้งกบันโยบาย ระเบยีบปฏบิตั ิขอ้กําหนด ขอ้บงัคบั ประกาศ กฎหมาย และ
การเปลี+ยนแปลงทางธุรกจิ  

2) มาตรการการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชั +น  เป็นส่วนหนึ+งของการดําเนินธุรกิจและเป็นหน้าที+ความรบัผิดชอบของ
คณะกรรมการของบรษิทั ผูบ้รหิาร พนกังานทกุคนทกุระดบั ของบรษิทัและบรษิทัย่อย ผูส้ง่มอบหรอืผูร้บัเหมาช่วงที+จะ
มสี่วนในการแสดงความคดิเหน็เกี+ยวกบัการปฏบิตัเิพื+อใหก้ารดําเนินการด้านการต่อตา้นทุจรติคอร์รปัชั +นบรรลุตาม
นโยบายที+กาํหนด  

3) บรษิัทและบรษิัทย่อย จะไม่กระทําหรือสนับสนุนการให้สนิบนในทุกรูปแบบ ทุกกจิกรรมที+อยู่ภายใต้การดูแลที+ผิด
ศีลธรรม จรรยาบรรณ และขดัต่อกฎหมาย โดยจะดําเนินการไปอย่างโปร่งใส และไม่มีเจตนาเพื+อโน้มน้าวใจให้
เจา้หน้าที+ภาครฐัหรอืเอกชนดาํเนินการที+ไมเ่หมาะสม 
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4) บรษิทัและบรษิทัย่อย จะจดัใหม้กีารควบคุมภายในที+เหมาะสม สมํ+าเสมอเพื+อป้องกนัไม่ใหพ้นักงานมกีารปฏบิตัทิ ี+ไม่
เหมาะสม โดยเฉพาะงานขาย การตลาด จดัซื)อ  

5) บรษิทัและบรษิทัย่อย จะจดัใหค้วามรู้ดา้นการต่อต้านการทุจรติและคอร์รปัช ั +นแก่คณะกรรมการบรษิทั ผู้บรหิารและ
พนกังานเพื+อสง่เสรมิความซื+อสตัย ์สุจรติ และรบัผดิชอบในการปฏบิตัติามหน้าที+ความรบัผดิชอบ  เพื+อสื+อใหเ้หน็ความ
มุง่มั +นของบรษิทั  

6) บรษิทัและบรษิทัย่อย จะจดัใหม้กีลไกการรายงานสถานะการเงนิที+โปรง่ใสและถกูตอ้งแมน่ยาํ 
7) บรษิทัและบรษิทัย่อย จะสง่เสรมิใหม้กีารสื+อสารที+หลากหลายชอ่งทางเพื+อใหพ้นกังานและผู้มสี่วนเกี+ยวขอ้งสามารถแจง้

เบาะแสอนัควรสงสยัโดยมั +นใจได้ว่าผูแ้จง้เบาะแสไดร้บัการคุม้ครอง โดยไม่ใหถู้กลงโทษ โยกย้ายที+ไม่เป็นธรรมหรอื
กลั +นแกลง้ดว้ยประการใด และรวมถงึการแต่งตั )งบคุคลเพื+อตรวจสอบตดิตามทกุเบาะแสที+มกีารแจง้เขา้มา 

กระบวนการในการประเมินความเสี�ยงจากการทจุริต 

บรษิทั แอรโ์รเฟลกซ ์จาํกดั/บรษิทั แอรโ์รคลาส จาํกดั และบรษิทั อสีเทริน์ โพลแีพค จาํกดั ซึ+งเป็นบรษิทัยอ่ยของบรษิทั จดัใหม้ี
ระบบการควบคุมภายใน เพื+อป้องกนัและปราบปรามการทุจรติและคอรร์ปัชั +น โดยใหม้กีารประเมนิระดบัความเสี+ยง โดยระบุ
เหตุการณ์ที+มคีวามเสี+ยงจากการทจุรติและคอรร์ปัชั +นที+อาจเกดิขึ)นจากการดาํเนินธุรกจิและมโีอกาสที+จะเกดิผลกระทบตอ่ธุรกจิ 
จากนั )นจดัใหม้กีารกาํหนดมาตรการต่อตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชั +นที+เหมาะสม มกีารตดิตามผล และรายงานใหค้ณะกรรมการ
ตรวจสอบทราบ 

แนวทางการปฏิบติัการต่อต้านการทจุริตคอรร์ปัชั �น (Anti-corruption Guidance) 

1) กรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัและบรษิทัย่อย ทกุระดบั ตอ้งปฏบิตัติามนโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชั +น 
โดยตอ้งไมเ่ขา้ไปเกี+ยวขอ้งกบัการคอรร์ปัชั +น ไมว่่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม 

2) พนกังานของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย ไมพ่งึละเลยหรอืเพกิเฉย เมื+อพบเหน็การกระทาํที+เขา้ขา่ยคอรร์ปัชั +นที+เกี+ยวขอ้งกบั
บรษิทัและบรษิทัย่อย ต้องแจง้ใหผู้้บงัคบับญัชาหรอืบุคคลที+รบัผดิชอบทราบ และให้ความร่วมมอืในการตรวจสอบ
ขอ้เทจ็จรงิต่าง ๆ 

3) บรษิทัและบรษิทัย่อย จะใหค้วามคุม้ครองและความเป็นธรรมต่อพนกังานที+แจง้เบาะแส หรอืขอ้มลูการทุจรติคอรร์ปัช ั +น 
รวมทั )งผูท้ ี+ปฏเิสธการทจุรติหรอืคอรร์ปัชั +นตามความเหมาะสม 

4) บรษิัทและบรษิัทย่อย จะรกัษาความลบัและคุ้มครองผู้ร้องเรยีนไม่ให้ถูกกลั +นแกล้งทั )งในระหว่างการสอบสวนและ
ภายหลงัการสอบสวน 

5) ผูท้ ี+กระทาํการคอรร์ปัชั +นเป็นการกระทาํผดิจรรยาบรรณซึ+งจะตอ้งไดร้บัการพจิารณาทางวนิัยตามระเบยีบที+บรษิทัและ
บรษิทัยอ่ยกาํหนดไว ้นอกจากนี) อาจจะไดร้บัโทษตามกฎหมาย หากการกระทาํนั )นผดิกฎหมาย 

6) กรรมการบรษิทั ผูบ้รหิารและพนกังานของกลุ่มบรษิทั ทกุระดบัตอ้งปฏบิตัดิว้ยความระมดัระวงัในเรื+องดงัต่อไปนี) 
          6.1) การให/้รบัของกํานลั หรอืการเลี)ยงรบัรองทางธุรกจิ  และการใชจ้่ายอื+นๆ ที+กระทาํตามวาระและโอกาสที+ถอืเป็น

ธรรมเนียมปฏบิตัโิดยทั +วไปสามารถกระทาํได ้แต่ตอ้งใชจ้่ายอย่างเหมาะสม และสามารถตรวจสอบได ้โดยปฏบิตัติาม
คู่มอือาํนาจอนุมตัดิาํเนินการของบรษิทัและบรษิทัย่อย 

  6.2) เงนิบรจิาคเพื+อการกุศล หรอืเงนิสนบัสนุน การให ้หรอืรบัเงนิบรจิาค หรอืเงนิสนับสนุน ตอ้งเป็นไปอย่างโปร่งใส
และเป็นไปตามคู่มอือาํนาจอนุมตัดิาํเนินการของบรษิทัและบรษิทัย่อย 
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แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบติัตามแนวทางปฏิบติัการต่อต้านทจุริตคอรร์ปัชั �น 

บรษิทัและบรษิทัย่อย ไดก้าํหนดใหม้แีนวทางในการตดิตามประเมนิผลการปฏบิตัติามแนวทางปฏบิตัใินการป้องกนัการมสีว่น
เกี+ยวขอ้งกบัการคอรร์ปัชั +น โดยจดัใหม้แีผนกตรวจสอบภายในของบรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) ที+ทาํหน้าที+
ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน การบรหิารความเสี+ยง และการกาํกบัดแูลกจิการ พรอ้มทั )งใหข้อ้เสนอแนะอย่างเหมาะสม โดย
ดาํเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจาํปีที+ไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการ
ตรวจสอบที+มนียัสาํคญัและขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบทราบ 

ช่องทางการรบัแจง้เบาะแส หรอืร้องเรียนการคอรร์ปัชั �น   

คณะกรรมการบรษิทัไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูพ้จิารณารบัเรื+องแจง้เบาะแส ขอ้รอ้งเรยีนการกระทาํที+อาจ
ทาํใหเ้กดิความสงสยัไดว้่าเป็นการทจุรติคอรร์ปัชั +น ที+เกดิขึ)นกบับรษิทั โดยทางตรงหรอืทางออ้ม โดยผ่านชอ่งทางการรบัเรื+องที+
ไดก้าํหนดไวใ้นนโยบายฉบบันี) โดยผูร้อ้งเรยีนจะตอ้งระบุรายละเอยีดของเรื+องที+จะแจง้เบาะแส หรอืขอ้รอ้งเรยีน พรอ้มชื+อ ที+อยู ่
และหมายเลขโทรศพัทท์ี+สามารถตดิต่อได ้และสง่มายงัชอ่งทางรบัเรื+อง ดงันี) 

     1) แจง้ผ่านชอ่งทาง จดหมาย ถงึ ประธานกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการตรวจสอบ 
 บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 
 ที+อยู่ 770 หมู ่6 ต.เทพารกัษ์ อ.เมอืง จ.สมทุรปราการ 10270 หรอื 
     2) แจง้ผ่านชอ่งทาง อเีมลของประธานคณะกรรมการตรวจสอบที+ Chaiwat@prospectconsult.co.th หรอืกรรมการตรวจสอบ
ที+ thanas.san@gmail.com 
     3) แจง้ผ่านชอ่งทาง กล่องรบัแจง้เบาะแส ที+ฝา่ยบคุคลกาํหนดตดิตั )งไว ้

ทั )งนี)หากผูแ้จง้เบาะแส หรอืผูร้อ้งเรยีน มขีอ้รอ้งเรยีน กรรมการ หรอืประธานเจา้หน้าที+บรหิารขอใหท้า่นส่งเรื+องรอ้งเรยีนมายงั
คณะกรรมการตรวจสอบโดยตรงบุคคลที+สามารถแจง้เบาะแส หรอืขอ้รอ้งเรยีนเกี+ยวกบัการทจุรติ คอื ผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่มของ
บรษิทั ไดแ้ก่ ผูถ้อืหุน้ ลกูคา้ คูแ่ขง่ทางการคา้ เจา้หนี) ภาครฐับาล ชมุชน สงัคม ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทั ทั )งนี)ไม่ว่าทา่น
จะแจง้ดว้ยวธิใีดดงักล่าวขา้งตน้ ทางบรษิทัจะรกัษาความลบัของทา่น 

สาํหรบัรายละเอยีดอื+นๆ เกี+ยวกบันโยบายต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัชั +น ปรากฏอยูใ่น “นโยบายการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั +น” ที+ได้
เปิดเผยไวบ้นเวบ็ไซตบ์รษิทั www.epg.co.th/ www.aeroflex.co.th/ www.aeroklas.com และ www.eppcup.com 
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11. การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเสี�ยง 
 

11. 1 ความเหน็ของคณะกรรมการต่อระบบการควบคมุภายใน 

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั )งที+ 3/2561 และคณะกรรมการบรษิทัครั )งที+ 3/2561 เมื+อวนัที+ 28 พฤษภาคม 2561 
คณะกรรมการรวมถงึคณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระเมนิระบบควบคุมภายในของบรษิทั  โดยการซกัถามขอ้มลูจากฝา่ยบรหิาร
และผูต้รวจสอบภายในของบรษิทั และตอบแบบประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในของบรษิทั ในด้านต่างๆ 5 
สว่น คอื การควบคุมภายในองคก์ร การประเมนิความเสี+ยงการควบคุมการปฏบิตังิาน ระบบสารสนเทศและการสื+อสารขอ้มลูและ
ระบบการตดิตาม  คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการมคีวามเหน็ตรงกนัว่าบรษิทั, บรษิทั แอรโ์รเฟลกซ์ จาํกดั, บรษิทั 
แอรโ์รคลาส จาํกดั และบรษิทั อสีเทริน์โพลแีพค จาํกดั มรีะบบการควบคุมภายในที+เพยีงพอและเหมาะสมกบัสภาพและลกัษณะ
การประกอบธุรกิจของบรษิทั และได้ปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ และขอ้กําหนดของหน่วยงานกํากบัดูแลที+เกี+ยวขอ้งอย่าง
เหมาะสม รวมถงึระบบการควบคุมภายใน ในเรื+องการทาํธุรกรรมกบัผูถ้อืหุน้ใหญ่ ผูบ้รหิาร หรอืผูท้ ี+เกี+ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว
อย่างเพยีงพอ นอกจากนี)คณะกรรมการไดส้่งเสรมิและสนับสนุนใหฝ้า่ยบรหิารดําเนินการพฒันาคุณภาพของระบบการควบคุม
ภายในอย่างต่อเนื+องเพื+อเสรมิสรา้งการกํากบัดูแลกิจการที+ด ี(Good Corporate Governance) สําหรบัผลการประเมนิความ
เพยีงพอของระบบการควบคุมภายในของบรษิทั ที+ผา่นการพจิารณาจากคณะกรรมการแลว้มดีงันี) 

1.  สภาพแวดล้อมการควบคมุ (Control Environment) 

บรษิทัมโีครงสรา้งองค์กรและมสีภาพแวดล้อมที+ดทีี+ส่งเสรมิระบบการควบคุมภายในใหส้ามารถดําเนินไปไดต้ามที+บรษิัทวาง
นโยบายไวโ้ดยมกีารกาํหนดเป้าหมายการดําเนินธุรกจิอย่างชดัเจนและวดัผลไดเ้ป็นแนวทางปฏบิตัใิหแ้ก่องคก์ร อกีทั )งยงัมกีาร
แบง่ระดบัชั )นพนกังานรวมถงึขอบเขตหน้าที+ไวอ้ยา่งชดัเจน 

2.  การประเมินความเสี�ยง (Risk Assessment) 

บริษัทมคีณะกรรมการบริหารความเสี+ยง ซึ+งทําหน้าที+ประเมินความเสี+ยง กําหนดนโยบายการบริหารความเสี+ยง (Risk 
Management Policy) โดยรวมของบรษิัทพร้อมทั )งมอบหมายใหฝ้่ายบรหิารเป็นผู้ปฏบิตัติามนโยบาย และรายงานผลการ
ปฏบิตังิานต่อคณะกรรมการบรหิารความเสี+ยงใหร้บัทราบอย่างสมํ+าเสมอในที+ประชุมคณะกรรมการบรหิารความเสี+ยง  รวมทั )ง
พฒันาและทบทวนระบบการจดัการบรหิารความเสี+ยงของบรษิทัใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลอย่างต่อเนื+อง  

3.  การควบคมุการปฏิบติังาน (Control Activities) 

บรษิัทมกีารควบคุมการปฏบิตัิงานของฝา่ยบรหิารได้ในระดบัที+ดีโดยมกีารกําหนดอํานาจ และระดบัการอนุมตัริายการอย่าง
เหมาะสม มกีารแบ่งแยกอํานาจหน้าที+ในการปฎิบตักิารอย่างชดัเจนเพื+อป้องกนัการทุจรติ บรษิทัยงัมนีโยบายป้องกนัความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในกรณีรายการระหว่างกนั โดยในการอนุมตัริายการทกุระดบัชั )นผูท้ี+มสี่วนไดเ้สยีหรอืมคีวามขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์จะไมม่อีาํนาจอนุมตัหิรอืออกเสยีงเพื+ออนุมตัริายการดงักล่าว 

4.  ระบบสารสนเทศและการสื�อสารข้อมลู (Information & Communication) 

บรษิทัมรีะบบการจดัเกบ็ขอ้มลูและสารสนเทศที+สามารถนําไปใชเ้พื+อประโยชน์ต่อการดาํเนินธรุกจิอยา่งเพยีงพอและเหมาะสม  มี
การจดัเก็บเอกสารอย่างเป็นหมวดหมู่ โดยเฉพาะเอกสารทางบัญชทีี+มีความสําคญัต่อการจดัทํารายงานทางการเงินให้
คณะกรรมการพจิารณา นอกจากนั )น บรษิทัไดก้ําหนดนโยบายการสาํรองขอ้มลู โดยใหม้กีารสาํรองขอ้มลูเป็นประจําทกุวนัและ
เกบ็ขอ้มลูดงักล่าวไวใ้นสถานที+ซึ+งหา่งจากสาํนกังาน เพื+อใหม้ ั +นใจว่าหากเกดิกรณีฉุกเฉนิบรษิทัจะยงัมขีอ้มลูเพื+อการดําเนินธุรกจิ
อยา่งต่อเนื+อง 
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บรษิัทมรีะบบการสื+อสารขอ้มูลภายในบรษิทัระหว่างผู้บรหิารและพนักงาน  โดยผ่านช่องทางต่างๆ อาทเิช่น อีเมลล์  บอร์ด
ประชาสมัพนัธ ์และประชมุรว่มกนัอย่างสมํ+าเสมอ  และสาํหรบัการสื+อสารภายนอกบรษิทัไดม้กีารเปิดเผยขอ้มลูใหแ้ก่ผูม้สี่วนได้
เสยีโดยผ่านชอ่งทางเวบ็ไซตข์องบรษิทั  รวมทั )งมฝีา่ยนกัลงทนุสมัพนัธ ์ทาํหน้าที+สื+อสารขอ้มลูใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีภายนอกองคก์ร 

5.  ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

บรษิทัไดม้อบหมายใหแ้ผนกตรวจสอบภายในของบรษิทั เป็นผูต้รวจสอบระบบควบคุมภายในของบรษิทัเป็นประจาํทุกปี รวมทั )ง
ตดิตามการแกไ้ขประเดน็ที+ตรวจสอบ และกาํหนดใหม้กีารรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื+อให้
ผูต้รวจสอบภายในสามารถปฎบิตังิานไดอ้ยา่งอสิระ และนําเสนอรายงานผลการตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมา  

นอกจากนี0ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ บริษทัยงัได้เชิญผูส้อบบญัชีมานําเสนอประเดน็ที�เกี�ยวข้องกบังบ
การเงินของบริษทัอยา่งน้อยปีละ 1 ครั 0งโดยไมมี่ฝ่ายจดัการรว่มด้วย 
 
11.2  ความเหน็แตกต่างไปจากความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั  

ไมม่คีวามเหน็ที+แตกต่างกนัเกี+ยวกบัการควบคุมภายใน ตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบตามเอกสารแนบทา้ยแบบแสดง
รายการขอ้มลูประจาํปี (เอกสารแนบ 3) 
 
11.3  หวัหน้างานตรวจสอบภายใน 

รายละเอยีดเกี+ยวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน  ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถงึแนวปฏบิตัเิกี+ยวกบัการแต่งตั )ง
ถอดถอน และโยกยา้ยผู้ดํารงตําแหน่งหวัหน้างานตรวจสอบภายใน  โปรดพจิารณาตามเอกสารแนบทา้ยแบบแสดงรายการ
ขอ้มลูประจาํปี (เอกสารแนบ 3) 
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12. รายการระหว่างกนั 

 
บริษทัและบคุคลที�อาจมีความขดัแย้งกบับริษทัและบริษทัยอ่ย 

ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบทกุไตรมาส บรษิทัมกีารรายงานรายการระหว่างกนัที+เกดิขึ)นในไตรมาส  ซึ+งคณะกรรมการ
ตรวจสอบพจิารณาแลว้เหน็ว่า รายการระหว่างกนัของบรษิทักบับุคคลหรอืนิตบิคุคลที+อาจมคีวามขดัแยง้ที+เกดิขึ)นสาํหรบัรอบไตร
มาสดงักล่าว เป็นรายการที+เป็นไปเพื+อการดําเนินธุรกิจตามปกติของบรษิัทและเป็นไปตามเงื+อนไขการค้าทั +วไป ในลกัษณะ
เดยีวกนักบัที+วญิ�ชูนจะพงึกระทาํกบัคู่สญัญาทั +วไปในสถานการณ์เดยีวกนั ดว้ยอํานาจต่อรองทางการคา้ที+ปราศจากอทิธพิลใน
การที+คู่สญัญาอกีฝา่ยมสีถานะเป็นบุคคลที+อาจมคีวามขดัแยง้ (Arm’s Length Basis) และไมม่กีารถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่าง
บรษิทั และบคุคล/นิตบิุคคลที+อาจมคีวามขดัแยง้  

บรษิทัและบุคคลที+อาจมคีวามขดัแยง้กบับรษิทัและบรษิทัย่อย 

บุคคล/นิติบุคคลที�อาจมีความขดัแย้ง ลกัษณะการประกอบธรุกิจ ความสมัพนัธ ์

กลุ่มวิทูรปกรณ์ 
 

- � กลุ่มวทิรูปกรณ์ถอืหุน้ในบรษิทั รอ้ยละ 75.0  
� กลุ่มวทิรูปกรณ์ไดส้่งตวัแทนเขา้มาเป็นกรรมการของบรษิทั 

ทั )งสิ)น 5 ท่าน ไดแ้ก่   (1) นายภวฒัน์ วทิรูปกรณ์               
(2) นายธรีะวฒัน์ วทิรูปกรณ์ (3) นายชาํนาญ วทิรูปกรณ์  
(4) นายเฉลยีว วทิรูปกรณ์ และ (5) นายเอกวฒัน์ วทิรูปกรณ์ 

บริษทั วิทูรปกรณ์ โฮลดิ0ง จาํกดั  
(“โฮลดิ0ง”) 

ธุรกจิการลงทุนในบรษิทัต่างๆ � กลุ่มวทิรูปกรณ์ ถอืหุน้ทั )งหมด (รอ้ยละ 100.0) ในโฮลดิ)ง 
� กลุม่วทิรูปกรณ์ มกีรรมการตวัแทนในโฮลดิ)ง 6 ท่าน ไดแ้ก่    

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

บริษทั ตะวนัออก ซินเทค จาํกดั 
(“ซินเทค”) 

ธุรกจิผลติและจาํหน่ายทอ่ส่ง
ลมโลหะในระบบปรบัอากาศ
และโคมไฟประหยดัพลงังาน 

� กลุ่มวทิรูปกรณ์ เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของซนิเทค รอ้ยละ 100.0 ทั )ง
ทางตรงและทางออ้ม 

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

บริษทั ไอ.พี.พี. (ไทยแลนด)์ จาํกดั  
(“ไอพีพี”) 

ธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์และเขต
อุตสาหากรรม ขาย ใหเ้ชา่ 
ที+ดนิ อาคาร สาธารณูปโภค 
และบรกิารต่างๆ 

� กลุ่มวทิรูปกรณ์ เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของไอพพี ีรอ้ยละ 100.0 ทั )ง
ทางตรงและทางออ้ม 

� กลุ่มวทิรูปกรณ์ มกีรรมการตวัแทนในไอพพี ี6 ท่านไดแ้ก่     
(1) นายภวฒัน์ วทิรูปกรณ์ (2) นายธรีะวฒัน์ วทิรูปกรณ์      
(3) นายชาํนาญ วทิรูปกรณ์ (4) นายเฉลยีว วทิรูปกรณ์   
(5) นายเอกวฒัน์ วทิรูปกรณ์ และ (6) นายธนาวฒัน์ วทิรูปกรณ์ 

บริษทั ฮายาคาวา อีสเทิรน์ รบัเบอร ์
จาํกดั (“ฮายาคาวา”) 

ธุรกจิผลติและจาํหน่าย
ผลติภณัฑย์าง แผ่นยาง บลอ็ก
ยางปูพื)นทางเดนิและรถยนต ์

� กลุ่มวทิรูปกรณ์ เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของฮายาคาวา รอ้ยละ 15.8 
(รวมหุน้บรุมิสทิธิ |) ทั )งทางตรงและทางออ้ม 

� กลุม่วทิรูปกรณ์ มกีรรมการตวัแทนในฮายาคาวา 1 ท่าน ไดแ้ก่ 
นายชาํนาญ วทิรูปกรณ์  
นอกจากนั )นนายจรนิทร ์วารนิทราพร ผูบ้รหิารของบรษิทัยงั
ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการของบรษิทั ฮายาคาวา อสิเทริน์ รบั
เบอร ์จาํกดั (“ฮายาคาวา”) 
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บริษทั ไดนามิก อีสเทิรน์การเ์มนท์ 
จาํกดั (“ไดนามิก”) 

ธุรกจิผลติและจาํหน่ายเสื)อผา้
สาํเรจ็รปูและเครื+องแต่งกาย 
และเครื+องหนัง 

� กลุ่มวทิรูปกรณ์ เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของไดนามกิ รอ้ยละ 93.7 ทั )ง
ทางตรงและทางออ้ม 

� กลุ่มวทิรูปกรณ์ มกีรรมการตวัแทนในไดนามกิ 3 ท่าน ไดแ้ก่ 
(1) นางสาววราพณิ วทิรูปกรณ์ (2) นางรตพิร ใชย่ั +งยนื และ 
(3) นายเฉลยีว วทิรูปกรณ์ 

บริษทั สยามอินเตอร ์แอร ์ซพัพลาย 
จาํกดั (“สยามอินเตอร”์) 

ธุรกจิผลติและจาํหน่าย
เครื+องปรบัอากาศ 

� กลุ่มวทิรูปกรณ์ เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของสยามอนิเตอร ์รอ้ยละ 
97.5 ทั )งทางตรงและทางออ้ม 

� กลุ่มวทิรูปกรณ์ มกีรรมการตวัแทนในสยามอนิเตอร ์1 ท่าน 
ไดแ้ก่ นางสาวรตพิณิ วทิรูปกรณ์ 

บริษทั โฟร-์เอส (2007) จาํกดั 
(“โฟรเ์อส”) 

ธุรกจิใหเ้ชา่อาคารและหอ้งพกั � กลุ่มวทิรูปกรณ์ เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของโฟรเ์อส รอ้ยละ 100.0 ทั )ง
ทางตรงและทางออ้ม 

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

บริษทั เบสท ์อารคิ์เทคเชอรอล ไลท์
ติ0ง จาํกดั (“เบส”) 

ธุรกจิจาํหน่ายคา้ส่ง คา้ปลกี 
โคมไฟและอุปกรณ์ 

� กลุ่มวทิรูปกรณ์ เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของเบส รอ้ยละ 51.0 ทั )ง
ทางตรงและทางออ้ม 

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

คณะบุคคล B.N.C. 1 
(“BNC.1”) 

ธุรกจิใหบ้รกิารเชา่ที+ดนิ อาคาร 
และสาํนกังาน 

� BNC.1 เป็นหา้งหุน้ส่วนสามญัที+จดัตั )งโดย กลุ่มวทิรูปกรณ์  

ห้างหุ้นส่วนสามญั  BNC. 4 
(“BNC. 4”) 

ธุรกจิใหบ้รกิารเชา่ที+ดนิ อาคาร 
และสาํนกังาน 

� BNC.4 เป็นหา้งหุน้ส่วนสามญัที+จดัตั )งโดย กลุ่มวทิรูปกรณ์  

คณะบุคคล ที แอนด์ ซี แลนด ์แอนด ์
เฮ้าส ์(“ทีแอนด์ซี”) 
คณะบุคคล พี แอนด ์ซี แลนด ์แอนด ์
เฮ้าส ์(“พีแอนดซี์”) 
คณะบุคคล พี แอนด ์ที แลนด ์แอนด ์
เฮ้าส ์(“พีแอนดที์”) 
คณะบุคคล พี อาร ์วี (“พีอารว์ี”) 

ธุรกจิใหเ้ชา่ที+ดนิอาคารและ
อุปกรณ์ 
 

� ทแีอนดซ์ ีพแีอนดซ์ ีพแีอนดท์ ีและ พอีาร์ว ีจดัตั )งโดย กลุ่มและ
เป็นผูร้บัผลประโยชน์ โดยกลุ่มวทิรูปกรณ์ เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของ
บรษิทัในสดัส่วน รอ้ยละ 100.0  

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

ธุรกจิผลติและจาํหน่ายพื)นปู
สาํหรบัรถตูใ้นประเทศตุรก ี

� กลุ่มวทิรูปกรณ์ เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของฟารแ์อรโ์ร รอ้ยละ 40.0 
ทั )งทางตรงและทางออ้ม 

� กลุ่มวทิรูปกรณ์ มกีรรมการตวัแทนในฟารแ์อรโ์ร 1 ท่าน ไดแ้ก่ 
นายเอกวฒัน์ วทิรูปกรณ์ 

บริษทั อีสเทิรน์ โพลีเทค จาํกดั 
(“อีพีที”) 

ภายหลงันํ)าท่วมในปี 2555 ได้
หยุดดาํเนินกจิการ (ธุรกจิผลติ
และจาํหน่ายผลติภณัฑ์
พลาสตกิขึ)นรปูและโลหะ) 

� กลุ่มวทิรูปกรณ์ เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของอพีที ีรอ้ยละ 100.0 ทั )ง
ทางตรงและทางออ้ม 

� กลุ่มวทิรูปกรณ์ มกีรรมการตวัแทนในอพีที ี 4 ท่าน ไดแ้ก่    
(1) นายธรีะวฒัน์ วทิรูปกรณ์      (2) นายชาํนาญ วทิรูปกรณ์ 
(3) นายเฉลยีว วทิรูปกรณ์        (4) นายธนาวฒัน์ วทิรูปกรณ์ 
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บริษทั ซนักิ อีสเทิรน์ (ไทยแลนด)์ 
จาํกดั 
(“ซนักิ”) 

ธุรกจิผลติและจาํหน่ายชิ)นส่วน
โลหะในการประกอบกลอ้งและ
โคมไฟ 

� กลุ่มวทิรูปกรณ์ เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของซนัก ิรอ้ยละ 30.0 ทั )ง
ทางตรงและทางออ้ม 

� กลุ่มวทิรูปกรณ์ มกีรรมการตวัแทนในซนัก ิ3 ท่าน ไดแ้ก่      
(1) นายภวฒัน์ วทิรูปกรณ์ (2) นายชาํนาญ วทิรูปกรณ์  และ 
(3) นางปิยณี  วทิรูปกรณ์ 

ห้างหุ้นส่วนสามญั เอส. เอส. เทรดดิ0ง  
(“เอส. เอส. เทรดดิ0ง”) 

ลงทุนในธุรกจิซื)อขายอุปกรณ์,
เครื+องใชส้าํนกังาน / โรงงาน, 
อุปกรณ์ชิ)นส่วนอะไหล่
เครื+องจกัร และสนิคา้ / บรกิาร
อื+นๆ 

� หา้งหุน้ส่วนสามญั เอส.เอส.เทรดดิ)ง  จดัตั )งโดย กลุ่มและเป็น
ผูร้บัผลประโยชน์ โดยกลุ่มวทิรูปกรณ์ เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของ
บรษิทัในสดัส่วน รอ้ยละ 100.0 

Aeroflex Europe GmbH 
(“แอรโ์รเฟลกซ ์ยุโรป”) 
 

ผลติฉนวนยางกนัความรอ้น/
เยน็ในประเทศเยอรมนั เพื+อ
จาํหน่ายใหแ้ก่ลกูคา้ในพื)นที+ใน
ทวปียุโรป 

� กลุ่มวทิรูปกรณ์ เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของแอรโ์รเฟลกซ ์ยุโรป รอ้ย
ละ 40.0 ทั )งทางตรงและทางออ้ม 

บริษทั เอสโก้ เซอรวิ์ส จาํกดั 
(“เอสโก้”) 

ธุรกจิซื)อขายวสัดุอุปกรณ์ และ
งานบรกิารเกี+ยวกบังาน
ก่อสรา้ง งานระบบปรบัอากาศ 
ระบบระบายอากาศ ระบบ
สุขาภบิาลและระบบไฟฟ้า  

� กลุ่มวทิรูปกรณ์ เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของเอสโก ้รอ้ยละ 100.0 ทั )ง
ทางตรงและทางออ้ม 

� กลุ่มวทิรูปกรณ์ มกีรรมการตวัแทนในเอสโก ้7 ท่าน ไดแ้ก่  
(1) นายภวฒัน์ วทิรูปกรณ์  (2) นายธรีะวฒัน์ วทิรูปกรณ์  
(3) นายชาํนาญ วทิรูปกรณ์ (4) นายเฉลยีว วทิรูปกรณ์ 
(5) นายเอกวฒัน์ วทิรูปกรณ์ (6) นายธนาวฒัน์  วทิรูปกรณ์  
และ (7)  น.ส.รุ่งระว ี วทิรูปกรณ์ 

บริษทั เอกวดี จาํกดั 
(“เอกวดี”) 

ธุรกจิเชา่และใหเ้ชา่
อสงัหารมิทรพัยท์ั )งที+เป็นของ
ตนเองหรอืเช่าจากผูอ้ื+น 

� กลุ่มวทิรูปกรณ์ เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของเอกวด ีรอ้ยละ 100.0 ทั )ง
ทางตรงและทางออ้ม 

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

VTH Australia Pty. Ltd. 
(“VTH-AU”) 

ธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์ใหเ้ชา่
อาคาร สาธารณูปโภค และ
บรกิารต่างๆ 

� บรษิทั วทิรูปกรณ์ โฮลดิ)ง จํากดั เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ รอ้ยละ 
100.0 ทั )งทางตรงและทางออ้ม 

� บรษิทั วทิรูปกรณ์ โฮลดิ)ง จํากดั มกีรรมการตวัแทนใน  
VTH-AU 4 ท่าน ไดแ้ก่ (1) นายภวฒัน์  วทิรูปกรณ์            
(2) นายธรีะวฒัน์  วทิรูปกรณ์ (3) นายชาํนาญ  วทิรูปกรณ์    
และ (4) นางสุภาวด ี วทิรูปกรณ์ 

บุคคลที�เกี�ยวโยงกนั และผูที้�เกี�ยวข้อง  � กรรมการ ผูบ้รหิาร และญาตสินทิที+เป็นครอบครวัวทิรูปกรณ์  
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รายละเอียดรายการระหวา่งกนัสาํหรบัรอบปีบญัชี 61/62 (เม.ย. 2561 – มี.ค. 2562)                                        (หน่วย : ลา้นบาท) 

ลกัษณะรายการ ผูเ้ข้าทาํรายการ 
มลูค่าของรายการ 

นโยบายการกาํหนดราคาและ / 
หรือความสมเหตุสมผลของการเข้าทาํรายการ 

 ปีบญัชี 2561 
(เม.ย.60 - มี.ค.61)  

 ปีบญัชี 2562 
(เม.ย.61 - มี.ค.62)  

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

บรษิทั/ซนิเทค             0.792                0.840  รายการดงักล่าวจดัเป็นรายการที+เหมาะสมเนื+องจากซนิเทคมสีาํนกังานตั )งอยู่
ในบรเิวณใกลเ้คยีงกบับรษิทั อกีทั )งอตัราการใหบ้รกิารจดัเป็นอตัราการ
ใหบ้รกิารที+เหมาะสม 

     1.2 รายได้จากค่าสาธารณูปโภค         
          -  บรษิทัใหบ้รกิารทางดา้นสาธารณูปโภคแก่ไอพี
พ ีในการจดัหาเจา้หน้าที+ทาํความสะอาด ในการดแูลพื)นที+
สาํนกังาน 

บรษิทั/ไอพพี ี             0.180                0.180  เนื+องจากไอพพีมีสีาํนกังานตั )งอยู่ในบรเิวณเดยีวกนักบับรษิทั ดงันั )นจงึ
พจิารณาว่าจา้งบรษิทัจดัหาเจา้หน้าที+เพื+อทาํความสะอาดให ้ดงันั )นรายการ
ดงักล่าวจงึพจิารณาไดว้่าเป็นรายการปกตแิละอตัราค่าบรกิารเหมาะสม 

     1.3 รายได้ค่าบริการ         
          -  รายไดใ้หบ้รกิารดา้นขนส่ง เกบ็เชค็ บรกิาร
เอกสารนําเขา้ส่งออก อบรมและบรกิารอื+นๆ 

แอรโ์รเฟลกซ์/ซนิเทค             0.397                 -  การใหบ้รกิารดงักล่าวไมก่ระทบต่อผลการดาํเนินงานของบรษิทั อกีทั )งอตัรา
การใหบ้รกิารจดัเป็นอตัราที+เหมาะสม 

  แอรโ์รเฟลกซ์/ไอพพี ี
อพีจี ีอนิโนเวชั +น/ซนิเทค 

                 0.070 
-   

               0.035 
0.009  

แอรโ์รเฟลกซ ์จดังานเลี)ยงปีใหมข่องบรษิทัในกลุ่ม 3 บรษิทั ไดแ้ก ่ไอพพี ี
บรษิทั และแอรโ์รเฟลกซ ์ และอพีจี ีอนิโนเวชั +นใหบ้รกิารจดัอบรมสมัมนา 

          - TJM ใหบ้รกิารควบคุมงานก่อสรา้ง TJM/VTH-AU                3.856   2.829              TJM ใหบ้รกิารควบคุมงานก่อสรา้งอาคารแก่วทิรูปกรณ์ โฮลดิ)ง ออสเตรเลยี ใน
ประเทศออสเตรเลยี 

     1.4 รายได้ค่าบริการ R&D         
         -  อพีจี ีอนิโนเวชั +นใหบ้รกิาร R&D อพีจี ีอนิโนเวชั +น/ฮายาคาวา       0.088                0.041  การใหบ้รกิารดงักล่าวไมส่่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานของ อพีจี ีอนิโนเวชั +น 

และอตัราการใหบ้รกิารจดัเป็นอตัราที+เหมาะสม อพีจี ีอนิโนเวชั +น/FARAERO 0.119     -  
รวมรายได้ค่าบริการ/ค่าที�ปรึกษา 

 
           5.503                 3.934   
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ลกัษณะรายการ ผูเ้ข้าทาํรายการ 
มลูค่าของรายการ 

นโยบายการกาํหนดราคาและ / 
หรือความสมเหตุสมผลของการเข้าทาํรายการ 

 ปีบญัชี 2561 
(เม.ย.60 - มี.ค.61)  

 ปีบญัชี 2562 
(เม.ย.61 - มี.ค.62)  

2.  รายได้จากการให้เช่าที�ดิน อาคาร และอปุกรณ์         
     2.1 รายได้จากค่าเช่าอสงัหาริมทรพัย ์         
          -  อสีเทริน์ โพลแีพคใหเ้ช่าหอ้งประชุม อสีเทริน์ โพลแีพค/ฮายาคาวา                  -                   0.003   อสีเทริน์ โพลแีพคใหเ้ช่าหอ้งประชุมกบั ฮายาคาวา โดยอตัราดงักล่าวจดัเป็น

อตัราที+เหมาะสม 
รวมรายได้การให้เช่าที�ดิน อาคาร อปุกรณ์                     -                      0.003     
3. รายได้จากการจาํหน่ายสินค้าสาํเรจ็รปู         
     3.1 รายได้จากการจาํหน่ายฉนวนยาง         
          -  แอรโ์รเฟลกซ์จาํหน่ายสนิคา้สาํเรจ็รปู ไดแ้ก่ 
ฉนวนยางสาํเรจ็รปู และสนิคา้อื+นๆ ที+เกี+ยวขอ้งกบัฉนวน
ยางและสิ)นเปลอืงอื+น 

แอรโ์รเฟลกซ์/ซนิเทค                10.069              30.365  การจาํหน่ายสนิคา้สาํเรจ็รปูใหแ้ก่บรษิทัดงักล่าว จดัเป็นการดาํเนินงานตาม
ลกัษณะธุรกจิปกตทิั +วไปของแอรโ์รเฟลกซ ์อกีทั )งราคาจาํหน่ายกเ็ป็นไปตาม
ราคาที+เหมาะสม โดยราคาจาํหน่ายไมต่ํ+ากว่าคู่คา้รายอื+น 

แอรโ์รเฟลกซ์/ไอพพี ี               1.072                -  
แอรโ์รเฟลกซ์/ฮายาคาวา                 0.030                0.009  
แอรโ์รเฟลกซ์/สยามอนิเตอร ์                0.531                0.529  

  แอรโ์รเฟลกซ ์/ แอรโ์รเฟลกซ์ 
ยุโรป 

0.982                -  

  แอรโ์รเฟลกซ์ / โฮลดิ)ง          0.028               -  

     3.2 รายได้จากการจาํหน่ายบรรจภุณัฑพ์ลาสติก         

          -  อสีเทริน์ โพลแีพคจาํหน่ายผลติภณัฑพ์ลาสตกิ
และผลติภณัฑท์ี+เกี+ยวขอ้ง เช่น แผ่นพลาสตกิ บรรจุภณัฑ์
พลาสตกิ 

อสีเทริน์ โพลแีพค/ซนิเทค                1.922                1.544  การจาํหน่ายสนิคา้สาํเรจ็รปูใหแ้ก่บรษิทัดงักล่าว จดัเป็นการดาํเนินงานตาม
ลกัษณะธุรกจิปกตทิั +วไปของอสีเทริน์ โพลแีพค  อกีทั )งราคาจาํหน่ายกเ็ป็นไป
ตามราคาที+เหมาะสม โดยราคาจาํหน่ายไมต่ํ+ากว่าคู่คา้รายอื+น 

อสีเทริน์ โพลแีพค/ไอพพี ี                  0.001 - 
อสีเทริน์ โพลแีพค/โฮลดิ)ง -                1.113  

     3.3 รายได้จากการจาํหน่ายสินค้า     
          -  แอรโ์รคลาสจาํหน่ายสนิคา้สาํเรจ็รปู ไดแ้ก่ 
อุปกรณ์ชิ)นสว่นและตกแต่งยานยนต์ เรอื เป็นตน้ 

แอรโ์รคลาส/โฮลดิ)ง 0.139        -  การจาํหน่ายสนิคา้สาํเรจ็รปูใหแ้ก่วทิรูปกรณ์ โฮลดิ)ง จดัเป็นการดําเนินงานตาม
ลกัษณะธุรกจิปกตทิั +วไปของแอรโ์รคลาส อกีทั )งราคาจาํหน่ายกเ็ป็นไปตาม
ราคาที+เหมาะสม โดยราคาที+จาํหน่ายไมต่ํ+ากว่าคูค่า้รายอื+น 

รวมรายได้จากการจาํหน่ายสินค้าสาํเรจ็รปู                   14.773                33.560    
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ลกัษณะรายการ ผูเ้ข้าทาํรายการ 
มลูค่าของรายการ 

นโยบายการกาํหนดราคาและ / 
หรือความสมเหตุสมผลของการเข้าทาํรายการ 

 ปีบญัชี 2561 
(เม.ย.60 - มี.ค.61)  

 ปีบญัชี 2562 
(เม.ย.61 - มี.ค.62)  

4. รายได้จากการจาํหน่ายอื�นๆ         
     4.1 รายได้จากการจาํหน่ายอื�นๆ         
          - แอรโ์รเฟลกซ์จาํหน่ายสนิคา้อื+นและของใช้
สิ)นเปลอืง 

แอรโ์รเฟลกซ์/โฮลดิ)ง               0.020               0.015  แอรโ์รเฟลกซ์ ไดม้กีารสั +งผลติปฏทินิและไดอารี+ ในเทศกาลปีใหม ่ซึ+งได้
จาํหน่ายใหก้ลุ่มวทิรูปกรณ์ โฮลดิ)ง, ไอพพี ีและซนิเทค ในราคาที+เหมาะสม แอรโ์รเฟลกซ์/ไอพพี ี                0.015               0.073  

แอรโ์รเฟลกซ์/ซนิเทค                0.121               0.190  
รวมรายได้จากการจาํหน่ายอื�นๆ                    0.156                  0.278    
รวมรายได้ทั 0งสิ0น                 20.432                37.775    
ค่าใช้จา่ย         
1. ค่าเช่าที�ดิน อาคารและอปุกรณ์         
     1.1 ค่าใช้จา่ยเช่าที�ดินและอาคาร         
          -  แอรโ์รเฟลกซ์เช่าที+ดนิและอาคารเพื+อใชเ้ป็น
สาํนกังานขาย 

แอรโ์รเฟลกซ์/ซนิเทค                0.364                0.420  แอรโ์รเฟลกซ ์เช่าที+ดนิจากซนิเทคเพื+อเป็นสาํนกังานขาย เนื+องจากเป็นพื)นที+
ซึ+งใชง้านแต่เดมิและเหมาะสมกบัขนาดการดาํเนินงานของฝา่ยขายของแอร์
โรเฟลกซ ์อกีทั )งค่าเช่ากเ็ป็นอตัราที+เหมาะสมและไมส่งูกว่าราคาตลาดใน
บรเิวณใกลเ้คยีง 

     1.2 ค่าใช้จา่ยเช่าที�ดินและอาคาร         
          - แอรโ์รคลาสเช่าที+ดนิจากไอพพีเีพื+อใชเ้ป็นที+เกบ็
ของหรอืจอดรถชั +วคราว 

แอรโ์รคลาส/ไอพพี ี                 0.198                 0.198  แอรโ์รคลาสไดท้าํการเช่าพื)นที+จากไอพพี ีเพื+อใชเ้ป็นสถานที+เกบ็ของหรอืจอด
รถชั +วคราว ซึ+งจาํเป็นต่อการดาํเนินธุรกจิ อกีทั )งอตัราค่าเช่าจดัเป็นอตัราที+
เหมาะสมและไมส่งูกว่าราคาตลาดในบรเิวณใกลเ้คยีง 

     1.3 ค่าใช้จา่ยเช่าอาคารสาํนักงาน         
          - บรษิทัเช่าอาคารจากวทิรูปกรณ์ โฮลดิ)ง เพื+อใช้
เป็นสาํนกังานที+เทพารกัษ์ 

บรษิทั/โฮลดิ)ง                 9.000                9.000  บรษิทัเช่าอาคารสาํนกังานจากวทิรูปกรณ์ โฮลดิ)ง เพื+อดาํเนินงานเป็น
สาํนกังาน ทั )งนี)อตัราค่าเช่าดงักล่าวจดัเป็นอตัราที+เหมาะสม 

     1.4 ค่าใช้จา่ยเช่าอาคารโรงงาน         
          - อสีเทริน์ โพลแีพค เช่าอาคารจากไอพพีเีพื+อใช้
เป็นโรงงาน EPP2 
          - เอพเีอส เช่าอาคารจากไอพพีเีพื+อใชเ้ป็นโรงงาน 
 

อสีเทริน์ โพลแีพค/ไอพพี ี
 
เอพเีอส/ไอพพี ี
 

                 9.677 
 

1.460 
 

               9.677 
 

2.482 
 

อสีเทริน์ โพลแีพค และเอพเีอส ไดเ้ชา่พื)นที+จากไอพพี ีเพื+อใชป้ระกอบกจิการ
โรงงานและจดัเกบ็สนิคา้ ซึ+งจาํเป็นต่อการดาํเนินธุรกจิ โดยเป็นอตัราที+
เหมาะสม และไมส่งูกว่าราคาที+ไอพพีใีหเ้ช่ากบัรายอื+น 
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         - แอรโ์รคลาส เช่าอาคารจากวทิรูปกรณ์ โฮลดิ)ง 
เพื+อใชเ้ป็นโรงงานสาขาเทพารกัษ์ 

แอรโ์รคลาส/โฮลดิ)ง 0.720  2.160  แอรโ์รคลาส ไดท้าํการเช่าพื)นที+จากวทิรูปกรณ์ โฮลดิ)ง ที+เทพารกัษ์ เพื+อใช้
ประกอบกจิการและจดัเกบ็สนิคา้ ซึ+งจาํเป็นต่อการดาํเนินธุรกจิ โดยเป็นอตัราที+
เหมาะสม 

รวมค่าใช้จา่ยค่าเช่าที�ดิน อาคาร และอปุกรณ์                  21.419            23.937    
2. ค่าใช้จา่ยเช่ายานพาหนะ         
    2.1 ค่าใช้จา่ยเช่ารถหางลาก   

 
  

 
          -  แอรโ์รเฟลกซ์เช่ารถหางลากเพื+อนําไปใชข้นส่ง
สนิคา้ 

แอรโ์รเฟลกซ์/ไอพพี ี                 0.300               -  แอรโ์รเฟลกซ์มคีวามจาํเป็นตอ้งใชร้ถหางลากในการดาํเนินธุรกจิ ทาํให้
จาํเป็นตอ้งเช่าจากไอพพี ีในอตัราที+เหมาะสม 

รวมค่าใช้จา่ยค่าเช่ายานพาหนะ                    0.300                -    
3. ค่าใช้จา่ยสาธารณูปโภคและค่าใช้จา่ยอื�นๆ           
     3.1 ค่าใช้จา่ยสาธารณูปโภค         
          -  แอรโ์รคลาส แอรโ์รเฟลกซ ์อสีเทริน์ โพลแีพค 
และเอพเีอสไดใ้ชส้าธารณูปโภค และ Substation ภายใน
นิคม ไอพพี ี

แอรโ์รเฟลกซ์/ไอพพี ี                 5.263                5.206  แอรโ์รคลาส และ แอรโ์รเฟลกซ์มโีรงงานตั )งอยู่ในนิคมไอพพี ีดงันั )นจงึมคีวาม
จาํเป็นตอ้งใชส้าธารณูปโภคของไอพพี ีเพื+อใชใ้นการดาํเนินงาน นอกจากนั )น
อตัราค่าสาธารณูปโภคจดัเป็นอตัราที+เหมาะสม 

แอรโ์รคลาส/ไอพพี ี                10.621              11.697  

อสีเทริน์ โพลแีพค/ไอพพี ี                 9.047              8.640 อสีเทริน์ โพลแีพค ไดท้าํการเช่าพื)นที+จากไอพพี ีที+ Eco Park เพื+อใชเ้ป็น

อาคารโรงงานสาํหรบัเป็นฐานการผลติบรรจุภณัฑพ์ลาสตกิ ซึ+งจาํเป็นต่อการ

ดาํเนินธุรกจิ โดยเป็นอตัราที+เหมาะสม 

เอพเีอส/ไอพพี ี                  1.021                 2.908  เอพเีอส เช่าอาคารโรงงานจากไอพพี ี เพื+อใชป้ระกอบกจิการโรงงานและ
จดัเกบ็สนิคา้ ซึ+งจาํเป็นต่อการดาํเนินธุรกจิ โดยเป็นอตัราที+เหมาะสมและไมส่งู
กว่าราคาที+ไอพพีใีหเ้ช่ากบัรายอื+น 

          -  แอรโ์รเฟลกซ์ใชส้าธารณูปโภคเพื+อใชเ้ป็น
สาํนกังานขาย 

แอรโ์รเฟลกซ์/ซนิเทค                1.800                1.800  แอรโ์รเฟลกซ์ เช่าที+ดนิจากซนิเทค  เพื+อเป็นสาํนกังานขาย เนื+องจากเป็นพื)นที+
ซึ+งใชง้านแต่เดมิและเหมาะสมกบัขนาดการดาํเนินงานของฝา่ยขายของแอร์
โรเฟลกซ ์อกีทั )งค่าเช่ากเ็ป็นอตัราที+เหมาะสมและไมส่งูกว่าราคาตลาดใน
บรเิวณใกลเ้คยีง 
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           - แอรโ์รคลาส ไดใ้ชส้าธารณูปโภคในสถานที+เช่า
สาขาเทพารกัษ์ จากวทิรูปกรณ์ โฮลดิ)ง 

แอรโ์รคลาส/โฮลดิ)ง                  0.480                1.440  แอรโ์รคลาส ไดท้าํการเช่าพื)นที+จากวทิรูปกรณ์ โฮลดิ)ง ที+เทพารกัษ์ เพื+อใช้
ประกอบกจิการและจดัเกบ็สนิคา้ซึ+งจาํเป็นต่อการดาํเนินธุรกจิ โดยเป็นอตัราที+
เหมาะสม 

     3.2 ค่าใช้จา่ยอื�นๆ          
         -  แอรโ์รคลาส, แอรโ์รเฟลกซ,์ อสีเทริน์ โพลแีพค 
และอพีจี ีอนิโนเวชั +น ไดม้กีารว่าจา้งหรอืใชบ้รกิาร เช่น 
ค่ารถรบัส่งพนกังาน/เอกสาร  ค่ารกัษาพยาบาลพนกังาน
จากไอพพี ีในการประกอบธุรกจิ และค่าบรกิารอื+นๆ 
(ขนส่ง วางบลิ เกบ็เชค็) 

แอรโ์รเฟลกซ์/ไอพพี ี                0.739                 0.740  แอรโ์รคลาส แอรโ์รเฟลกซ์  และอพีจี ีอนิโนเวชั +น มโีรงงานตั )งอยู่ในนิคมไอพพี ี
จงึมคีวามจาํเป็นในการใชบ้รกิารรถรบัส่งพนกังาน และค่ารกัษาพยาบาล
พนกังานของไอพพี ีรวมถงึสิ+งอํานวยความสะดวกอื+นๆ ในนิคม อย่างไรกด็ี
อตัราค่าบรกิารดงักล่าวจดัเป็นอตัราที+เหมาะสม และไมส่งูกว่าราคาที+ไอพพีี
จดัเกบ็กบัคู่คา้รายอื+น 

แอรโ์รคลาส/ไอพพี ี                 1.052               1.055  

อพีจี ีอนิโนเวชั +น/ไอพพี ี                 0.001                 0.001  

         - แอรโ์รเฟลกซ ์ไดม้กีารว่าจา้งหรอืใชบ้รกิารรถ
ขนส่ง จากซนิเทค 

แอรโ์รเฟลกซ์/ซนิเทค                 0.052                 -  แอรโ์รเฟลกซ ์ไดใ้ชบ้รกิารรถขนส่งจากซนิเทค เพื+อส่งสนิคา้ใหล้กูคา้ โดย
ค่าบรกิารดงักล่าวจดัเป็นอตัราที+เหมาะสม 

รวมค่าใช้จา่ยสาธารณูปโภคและค่าใช้จา่ยอื�นๆ                   30.076                 33.487    
4. ค่าใช้จา่ยซื0อวตัถดุิบและสินค้าสาํเรจ็รปู         
     4.1 ค่าใช้จา่ยซื0อสินค้าสาํเรจ็รปู/วตัถดุิบ         
          -  แอรโ์รเฟลกซ์ซื)อสนิคา้สาํเรจ็รปูจากซนิเทค 
เพื+อนําไปใชผ้ลติอุปกรณ์ระบบทาํความเยน็ 

แอรโ์รเฟลกซ์/ซนิเทค                22.033              13.259  การซื)อสนิคา้สาํเรจ็รปูของแอรโ์รเฟลกซ์ จาก ซนิเทค จดัเป็นการดาํเนินงาน
ตามลกัษณะธุรกจิปกตทิั +วไปของแอรโ์รเฟลกซแ์ละซนิเทค อกีทั )งราคาซื)อก็
เป็นไปตามราคาที+เหมาะสม 

          -  แอรโ์รเฟลกซ์ซื)อสนิคา้สาํเรจ็รปูจากฮายาคาวา
มาใชใ้นงานทดลอง 

แอรโ์รเฟลกซ์/ฮายาคาวา               0.015                0.056  การซื)อสนิคา้สาํเรจ็รปูของแอรโ์รเฟลกซ์ จากฮายาคาวา จดัเป็นการดาํเนินงาน
ตามลกัษณะธุรกจิปกตทิั +วไปของแอรโ์รเฟลกซ ์อกีทั )งราคาซื)อกเ็ป็นไปตาม
ราคาที+เหมาะสม 

     4.2 ค่าใช้จา่ยซื0อสินค้าสาํเรจ็รปู/วตัถดุิบ         
          -  แอรโ์รคลาสซื)อสนิคา้สาํเรจ็รปู ประเภท
อุปกรณ์ชิ)นสว่นยานยนต์จากซนิเทคเพื+อใชใ้นการผลติ
สนิคา้เพื+อจาํหน่าย 

แอรโ์รคลาส/ซนิเทค                1.142                2.756  การซื)อสนิคา้สาํเรจ็รปูของแอรโ์รคลาสเกี+ยวกบัรถยนต์จาก ซนิเทค จดัเป็นการ
ดาํเนินงานตามลกัษณะธุรกจิปกตทิั +วไปของแอรโ์รคลาสและซนิเทค อกีทั )ง
ราคาซื)อกเ็ป็นไปตามราคาที+เหมาะสม 
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     4.3 ค่าใช้จา่ยซื0อสินค้าสาํเรจ็รปู/วตัถดุิบ         
          -  แอรโ์รคลาสซื)อสนิคา้สาํเรจ็รปูจากไดนามกิเพื+อ
จาํหน่าย 

แอรโ์รคลาส/ไดนามกิ                  0.009                -  ไดมามกิ จดัเป็นผูผ้ลติและตดัเยบ็ผา้และหนงัซึ+งเป็นธุรกจิปกต ิโดยมอีตัราที+
เหมาะสม เป็นไปตามราคาที+บรษิทัไดบ้รกิารจากบรษิทัอื+น หรอืบุคคลทั +วไป 

     4.4 ค่าใช้จา่ยซื0อสินค้าสาํเรจ็รปู/วตัถดุิบ         
          - เอพเีอส ซื)อวตัถุดบิและสนิคา้สาํเรจ็รปูจาก 
ALP Overseas เพื+อใชใ้นการผลติสนิคา้เพื+อจาํหน่าย 

เอพเีอส/ALP Overseas                  -               17.806  เอพเีอส ซื)อวตัถุดบิและสนิคา้สาํเรจ็รปูจาก ALP Overseas เพื+อใชใ้นการผลติ
และจาํหน่าย โดยมอีตัราที+เหมาะสม  

รวมค่าใช้จา่ยซื0อวตัถดุิบและสินค้าสาํเรจ็รปู                   23.199              33.877    
5. ค่าใช้จา่ยซื0อที�ดิน อาคารและอปุกรณ์         
     5.1 ค่าใช้จา่ยซื0ออปุกรณ์         
          -  บรษิทั แอรโ์รเฟลกซ์ แอรโ์รคลาส และอสีเทริน์
โพลแีพคซื)อเครื+องปรบัอากาศ รวมทั )งอะไหลซ่่อมแซม
จากสยามอนิเตอร ์

แอรโ์รเฟลกซ์/สยามอนิเตอร ์                  0.509                2.959  แอรโ์รเฟลกซ ์อสีเทริน์ โพลแีพค แอรโ์รคลาส และบรษิทั ซื)อเครื+องปรบัอากาศ
และอะไหลซ่่อมแซมจากสยามอนิเตอรเ์พื+อใชใ้นการดาํเนินงาน โดยราคา
ดงักล่าว จดัเป็นราคาที+เหมาะสม และสมเหตุสมผล และเป็นไปในอตัรา
เดยีวกนัที+สยามอนิเตอรค์ดิค่าบรกิารกบับรษิทัอื+น 

อสีเทริน์ โพลแีพค/สยาม
อนิเตอร ์

               0.105                0.186  

บรษิทั/สยามอนิเตอร ์                -                   0.041   
แอรโ์รคลาส/สยามอนิเตอร ์                0.160               0.165  

          - แอรโ์รคลาสซื)อสนิทรพัย ์ซึ+งเป็นสนิคา้สาํเรจ็รปู
ของซนิเทค 

แอรโ์รคลาส/ซนิเทค               0.185               0.196  แอรโ์รคลาส ซื)อสนิทรพัย ์ซึ+งเป็นสนิคา้สาํเรจ็รปูของซนิเทค โดยราคาซื)อ
ดงักล่าวจดัเป็นราคาที+เหมาะสม 

          - แอรโ์รเฟลกซ ์ซื)อสนิทรพัย ์ซึ+งเป็นสนิคา้
สาํเรจ็รปูของซนิเทค  

แอรโ์รเฟลกซ์/ซนิเทค                0.001               0.068  แอรโ์รเฟลกซ์ ซื)อสนิทรพัย ์ซึ+งเป็นสนิคา้สาํเรจ็รปูของซนิเทค โดยราคาซื)อ
ดงักล่าวจดัเป็นราคาที+เหมาะสม 

- เอพเีอส ซื)ออุปกรณ์ / อะไหล่เครื+องจกัร เพื+อ
ใชใ้นงานผลติสนิคา้ 

เอพเีอส/ALP Overseas - 0.448 เอพเีอส ซื)ออุปกรณ์/อะไหลข่องเครื+องจกัรจาก ALP Overseas เพื+อใชใ้นงาน
ผลติสนิคา้ในราคาที+เหมาะสม 

     5.2 ค่าใช้จา่ยซื0อยานพาหนะ 
   

 
 - แอรโ์รเฟลกซ์ซื)อรถหางลากจากไอพพี ี แอรโ์รเฟลกซ์/ไอพพี ี                  0.218                 -  แอรโ์รเฟลกซ ์ซื)อรถหางลากจากไอพพีแีทนการเช่า  เพื+อใชใ้นการขนส่งสนิคา้ 

ในราคาที+เหมาะสม 
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     5.3 ค่าใช้จา่ยก่อสร้างอาคาร     

          - แอรโ์รคลาสก่อสรา้งอาคาร ARK4 แอรโ์รคลาส/ไอพพี ี - 2.709 แอรโ์รคลาส จ่ายค่าอุปกรณ์ก่อสรา้งอาคาร ARK4 ใหก้บัไอพพี ีในราคาตน้ทุน 

- แอรโ์รเฟลกซ์ ก่อสรา้งอาคาร 5 แอรโ์รเฟลกซ์/ซนิเทค - 3.726 แอรโ์รเฟลกซ์ว่าจา้งซนิเทคในการบรหิารจดัการโครงการก่อสรา้ง อาคาร 5 ที+

โรงงานระยอง โดยมอีตัราที+เหมาะสมเป็นไปตามราคาตลาด 

รวมค่าใช้จา่ยซื0อที�ดิน อาคาร และอปุกรณ์                  1.178                10.498    
6. ค่าใช้จา่ยอื�นๆ          
     6.1 ค่าใช้จา่ยอื�นๆ          
          -  แอรโ์รคลาส แอรโ์รเฟลกซ ์และอสีเทริน์ โพลี
แพคไดม้กีารซื)อสนิทรพัย ์สิ)นเปลอืง หรอืว่าจา้งหรอืใช้
บรกิารจากซนิเทค ในการประกอบธุรกจิ ไดแ้ก ่การ
ควบคุมงานก่อสรา้ง ค่าใชจ้่ายในการซ่อมแซม, ค่า
ฝึกอบรม และค่าใชจ้่ายอื+นๆ  

แอรโ์รคลาส, แอรโ์รเฟลกซ,์ 
อสีเทริน์ โพลแีพค/ซนิเทค 

                0.782                0.463  การซื)อสนิทรพัยส์ิ)นเปลอืง และใชบ้รกิารจากซนิเทคจดัเป็นรายการที+เหมาะสม
และมอีตัราค่าบรกิารที+สมเหตุสมผลเทยีบเท่ากบัค่าใชจ้่ายที+ไดจ้่ายใหแ้ก่บรษิทั
อื+นหรอืบุคคลทั +วไป 

อสีเทริน์ โพลแีพค/ฮายาคาวา - 0.002 อสีเทริน์ โพลแีพค ซื)อวสัดุสิ)นเปลอืงเพื+อใชใ้นกจิการจากฮายาคาวา ในราคา
จาํหน่ายทั +วไป 

     6.2 ค่าซ่อมแซม / ติดตั 0งอปุกรณ์          
          -  บรษิทั, แอรโ์รคลาส และอสีเทริน์ โพลแีพค
ว่าจา้งสยามอนิเตอรใ์นการซ่อมแซมเครื+องปรบัอากาศ
และซื)ออะไหลซ่่อมแซมเครื+องปรบัอากาศ 

บรษิทั,แอรโ์รคลาส,อสีเทริน์ 
โพลแีพค/สยามอนิเตอร ์

               0.006                0.002  บรษิทั, แอรโ์รคลาส, อสีเทริน์ โพลแีพค ใชบ้รกิารซ่อมเครื+องปรบัอากาศ และ
ซื)ออะไหลซ่่อมแซมจากสยามอนิเตอร ์ทั )งนี)อตัราค่าบรกิารดงักล่าว จดัเป็น
อตัราที+เหมาะสมและไมส่งูเกนิกว่าอตัราที+สยามอนิเตอรจ์ดัเกบ็จากผูอ้ื+น 

     6.3 ค่าเช่าห้องพกั          
          -  บรษิทั, แอรโ์รเฟลกซ์ และแอรโ์รคลาส เช่า
หอ้งพกักบัโฟรเ์อสเพื+อใชใ้นการรบัรองแขก 

บรษิทั/โฟรเ์อส                0.035                0.038  บรษิทั, แอรโ์รเฟลกซ ์และแอรโ์รคลาส เช่าหอ้งพกัจากโฟรเ์อสเพื+อรบัรองแขก 
เนื+องจากหอ้งพกัใกลบ้รษิทั ทั )งนี)อตัราค่าบรกิารดงักล่าวจดัเป็นอตัราที+
เหมาะสม และไมส่งูเกนิกว่าอตัราที+โฟรเ์อสจดัเกบ็จากผูอ้ื+น 

แอรโ์รเฟลกซ์/โฟรเ์อส                  0.010                 0.028  
แอรโ์รคลาส/โฟรเ์อส                  0.006                 0.011  

          -  แอรโ์รคลาส เช่าหอ้งพกักบัเอกวดเีพื+อใชใ้น
การรบัรองแขก 

แอรโ์รคลาส/เอกวด ี                 0.488                 0.480  แอรโ์รคลาส เช่าหอ้งพกัจากเอกวดเีพื+อรบัรองทมีงานจากบรษิทัย่อย
ต่างประเทศมาปฏบิตังิาน เนื+องจากหอ้งพกัใกลบ้รษิทั ทั )งนี)อตัราค่าบรกิาร
ดงักล่าวจดัเป็นอตัราที+เหมาะสมและไมส่งูเกนิกว่าอตัราที+เอกวดจีดัเกบ็จาก
ผูอ้ื+น 
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   6.4 ค่าใช้จ่ายอื�น 
 

     
          -  แอรโ์รเฟลกซ์ จ่ายค่าบรกิารอื+นๆ ให ้       
แอรโ์รเฟลกซ์ ยุโรป 

แอรโ์รเฟลกซ์ / แอรโ์รเฟลกซ์ 
ยุโรป 

              0.322               -  การจ่ายค่าบรกิารอื+นๆ เป็นการจ่ายเพื+อการดาํเนินธุรกจิตามปกตขิอง       
แอรโ์รเฟลกซ ์ซึ+งราคาค่าบรกิารเป็นราคาที+เหมาะสม 

          -  แอรโ์รเฟลกซ์ จ่ายค่าบรกิารอื+น ๆ ใหแ้ก ่      
ซนิเทค 

แอรโ์รเฟลกซ์ / ซนิเทค                0.278             -  การจ่ายค่าบรกิารอื+นๆ เป็นการจ่ายเพื+อการดาํเนินธุรกจิตามปกตขิอง       
แอรโ์รเฟลกซ ์ซึ+งราคาค่าบรกิารเป็นราคาที+เหมาะสม 

- แอรโ์รเฟลกซ์ จ่ายค่าใชจ้่ายอื+นๆ ที+เกี+ยวเนื+อง
จากการซื)อสนิทรพัยจ์ากไอพพี ี

แอรโ์รเฟลกซ์ / ไอพพี ี 0.007 - แอรโ์รเฟลกซ์ ซื)อรถหางลากจากไอพพีแีทนการเช่า เพื+อใชใ้นการขนส่งสนิคา้ 
โดยมคี่าใชจ้่ายอื+นๆ ที+เกี+ยวเนื+องจากการซื)อรถหางลากดงักล่าว 

    6.5 ค่าใช้จา่ยดอกเบี0ยจากการกู้ยืม 
          -  เอพทีมีกีารกูย้มืจากนายซวิซ ีแซ่ตั )ง โดยมี

ดอกเบี)ยจ่าย เงนิกูต้น้งวด และเงนิกูป้ลายงวด ดงันี) 
เอพที ี/ นายซวิซ ีแซ่ตั )ง 

  

เอพที ี ซึ+งจดัตั )งและประกอบธุรกจิที+ประเทศจนีมคีวามจาํเป็นตอ้งใชเ้งนิกูย้มื

จากกลุ่มวทิรูปกรณ์ (นายซวิซ ีแซ่ตั )ง)  เนื+องจากเงนิกูย้มืดงักล่าวเป็นรายการ

ที+ดาํเนินมาตั )งแต่ในอดตี เพื+อความคล่องตวัในการดาํเนินธุรกจิ โดยประเทศจนี

มขีอ้จาํกดัในการกูย้มืเงนิจากต่างชาตริวมถงึธนาคารในประเทศในบางครั )ง  ทาํ

ใหเ้อพทีมีคีวามจาํเป็นที+ยงัตอ้งใชเ้งนิกูย้มืดงักล่าว  โดยเอพทีพีจิารณาใชเ้งนิ

กูย้มืดงักล่าวเพื+อสภาพคลอ่งเท่านั )น อกีทั )งการที+ไมต่อ้งจ่ายดอกเบี)ยทาํให้

บรษิทัไมม่ภีาระค่าใชจ้่ายเพิ+มเตมิกบับรษิทั 

            ดอกเบี)ยจ่าย  - - 
            เงนิกูต้น้งวด  18.277 13.503 
            เงนิกูป้ลายงวด  13.503 - 

รวมค่าใช้จา่ยอื�นๆ  ไม่รวมเงินกู้   1.934                                     1.024    

รวมค่าใช้จา่ยทั 0งสิ0น               78.108                102.824    

7. รายการอื�น          
     7.1 การคํ0าประกนั         
          -  กลุ่มวทิรูปกรณ์ไดม้กีารคํ)าประกนัในการกูย้มื
กบัธนาคารใหแ้ก่ บรษิทั บรษิทัย่อย อาท ิแอรโ์รฟลกซ์ 
แอรโ์รคลาส อสีเทริน์โพลเีมอร ์ 

บรษิทั/ กลุ่มวทิรูปกรณ์       
 
 

แอรโ์รฟลกซ์/กลุ่มวทิรูปกรณ์      
แอรโ์รคลาส/กลุ่มวทิรูปกรณ์      
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8. ลูกหนี0/เจ้าหนี0คงค้างณ สิ0นรอบบญัชี 
    

8.1 บริษทั ตะวนัออกซินเทค จาํกดั ลกูหนี)       
  - ลกูหนี)การคา้ 5.488 11.680 ลกูหนี)ดงักล่าวเกดิจากการจาํหน่ายผลติภณัฑส์าํเรจ็รปู และใหบ้รกิารแกซ่นิ

เทค ซึ+งรายการคงคา้งส่วนมาก มไิดเ้กนิกาํหนดระยะเวลาชาํระหนี)  รวมถงึ
ระยะเวลาดงักล่าวจดัเป็นระยะเวลาที+เหมาะสมและไมต่่างกบับุคคลทั +วไป 

  - ลกูหนี)อื+น - - 
  - รวมลกูหนี0  5.488 11.680 

 
เจา้หนี) 

  
 

  - เจา้หนี)การคา้ 9.538 4.490 เจา้หนี)ดงักล่าวเกดิจากการจาํหน่ายผลติภณัฑส์าํเรจ็รปู สิ)นคา้สิ)นเปลอืง  ให้
เช่าสาํนกังานและใหบ้รกิารแก่แอรโ์รเฟลกซ์ แอรโ์รคลาส และอสีเทริน์โพลแีพค 
ซึ+งรายการคงคา้งส่วนมาก มไิดเ้กนิกาํหนดระยะเวลาชาํระหนี)  รวมถงึ
ระยะเวลาดงักล่าวจดัเป็นระยะเวลาที+เหมาะสมและไมต่่างกบับุคคลทั +วไป 

  - เจา้หนี)อื+น 1.670 0.509 

  - รวมเจ้าหนี0  11.209 4.999 

   
 

 8.2 บริษทั ไอ.พี.พี. (ไทยแลนด)์ จาํกดั  ลกูหนี)       
  - ลกูหนี)การคา้ 1.147 - ลกูหนี)ดงักล่าวเกดิจากการขายผลติภณัฑส์าํเรจ็รปู และจ่ายเงนิคํ)าประกนัการ

เช่า ที+ IPP Eco Parkใหก้บัไอพพี ีซึ+งเงนิมดัจาํดงักล่าวจะไดร้บัชาํระคนืเมื+อ
เลกิสญัญา 

  - ลกูหนี)อื+น 5.432 5.612 
  - รวมลกูหนี0  6.639 5.612 

  เจา้หนี) 
  

  
  - เจา้หนี)การคา้ - - เจา้หนี)ดงักล่าวเกดิจากค่าบรกิารทางดา้นสาธารณูปโภค รวมถงึค่าบรกิารอื+น

จาก ไอพพี ี ตามรายละเอยีดที+ไดก้ลา่วมาในขา้งตน้ ซึ+งรายการคงคา้งทั )งหมด 
มไิดเ้กนิกาํหนดระยะเวลาชาํระหนี) รวมถงึระยะเวลาดงักล่าวจดัเป็นระยะเวลา
ที+เหมาะสมและไมต่่างกบับุคคลทั +วไป 

  - เจา้หนี)อื+น 3.820 3.824 

  - รวมเจ้าหนี0  3.820 3.824 

     

8.3 บริษทั สยาม อินเตอรแ์อร ์ซพัพลาย จาํกดั ลกูหนี) 
  

  

  - ลกูหนี)การคา้ 0.056 0.045 ลกูหนี)ดงักล่าวเกดิจากการจาํหน่ายฉนวนยางสาํเรจ็รปูใหแ้ก่สยามอนิเตอร ์ 
ตามรายละเอยีดที+ไดก้ล่าวมาในขา้งตน้ ซึ+งรายการคงคา้งทั )งหมด มไิดเ้กนิ
กาํหนดระยะเวลาชาํระหนี)  รวมถงึระยะเวลาดงักล่าวจดัเป็นระยะเวลาที+
เหมาะสมและไมต่่างกบับุคคลทั +วไป 

  - ลกูหนี)อื+น - - 

  
- รวมลกูหนี0  
 

0.056 0.045 
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เจา้หนี) 
  

 
  - เจา้หนี)การคา้ - - เจา้หนี)ดงักล่าวเกดิจากการซื)อเครื+องปรบัอากาศจากสยามอนิเตอร ์ตาม

รายละเอยีดที+ไดก้ล่าวมาในขา้งตน้ ซึ+งรายการคงคา้งทั )งหมด มไิดเ้กนิกาํหนด
ระยะเวลาชาํระหนี)  รวมถงึระยะเวลาดงักล่าวจดัเป็นระยะเวลาที+เหมาะสมและ
ไมต่่างกบับุคคลทั +วไป 

  - เจา้หนี)อื+น - 0.140 

  - รวมเจ้าหนี0  - 0.140 

     
8.4 บริษทั ฮายาคาวา อีสเทิรน์ รบัเบอร ์จาํกดั ลกูหนี) 

  
  

  - ลกูหนี)การคา้ 0.014 - ลกูหนี)ดงักล่าวเกดิจากการใหบ้รกิารทางดา้นศนูยว์จิยัแก่ฮายาคาวา ตาม
รายละเอยีดที+ไดก้ล่าวมาในขา้งตน้ ซึ+งรายการคงคา้งทั )งหมด มไิดเ้กนิกาํหนด
ระยะเวลาเกบ็หนี)ที+ไดก้าํหนด รวมถงึระยะเวลาดงักล่าวจดัเป็นระยะเวลาที+
เหมาะสมและไมต่่างกบับุคคลทั +วไป 

  - ลกูหนี)อื+น - - 

  - รวมลกูหนี0  0.014 - 

  เจา้หนี) 
  

 
  - เจา้หนี)การคา้ - - การซื)อสนิคา้สาํเรจ็รปูของแอรโ์รเฟลกซ์ จากฮายาคาวา จดัเป็นการดาํเนินงาน

ตามลกัษณะธุรกจิปกตทิั +วไปของแอรโ์รเฟลกซ ์อกีทั )งราคาจาํหน่ายกเ็ป็นไป
ตามราคาที+เหมาะสมและไมส่งูกว่าอตัราที+ฮายาคาวาจดัเกบ็กบัคู่คา้รายอื+น 

  - เจา้หนี)อื+น - 0.030 
  - รวมเจ้าหนี0  - 0.030 
   

 

 
8.5 บริษทั ไดนามิก อีสเทิรน์ การเ์ม้นท ์จาํกดั ลกูหนี) 

  
  

  - ลกูหนี)การคา้ - -   
  - ลกูหนี)อื+น - -   
  - รวมลกูหนี0  - -   

  
เจา้หนี) 
- เจา้หนี)การคา้ 

0.010 - 
  

  - เจา้หนี)อื+น - - 
  - รวมเจ้าหนี0  0.010 - 
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ลกัษณะรายการ ผูเ้ข้าทาํรายการ 
มลูค่าของรายการ 

นโยบายการกาํหนดราคาและ / 
หรือความสมเหตุสมผลของการเข้าทาํรายการ 
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 ปีบญัชี 2562 
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8.10 บริษทั เอกวดี จาํกดั ลกูหนี) 
  

  
  - ลกูหนี)การคา้ - -   
  - ลกูหนี)อื+น - - 
  - รวมลกูหนี0  - - 

  เจา้หนี) 
  

  
  - เจา้หนี)การคา้ - - เจา้หนี)ดงักล่าวเกดิจากใชบ้รกิารหอ้งพกัเพื+อใชร้บัรองลกูคา้ในการปฏบิตังิาน 

ซึ+งรายการคงคา้งทั )งหมด มไิดเ้กนิกาํหนดระยะเวลาชาํระหนี) รวมถงึระยะเวลา
ดงักล่าวจดัเป็นระยะเวลาที+เหมาะสมและไมต่่างกบับุคคลทั +วไป 

  - เจา้หนี)อื+น 0.038 0.025 
  - รวมเจ้าหนี0  - 0.025 

8.11 ALP Overseas Pty. Ltd. ลกูหนี)    
 - ลกูหนี)การคา้ - -  
 - ลกูหนี)อื+น - -  
 - รวมลกูหนี0  - -  

 เจา้หนี)   
เจา้หนี)ดงักล่าวเกดิจากการซื)อวตัถุดบิและสนิคา้สาํเรจ็รปู ซึ+งรายการคงคา้ง
ทั )งหมด มไิดเ้กนิกาํหนดระยะเวลาชาํระหนี) รวมถงึระยะเวลาดงักล่าวจดัเป็น
ระยะเวลาที+เหมาะสมและไมต่่างกบับุคคลทั +วไป 

 - เจา้หนี)การคา้ - 4.842 
 - เจา้หนี)อื+น - - 
 - รวมเจ้าหนี0  - 4.842 

8.12 LSF Technology SDN BHD. ลกูหนี)    
 - ลกูหนี)การคา้ - -  
 - ลกูหนี)อื+น - -  
 - รวมลกูหนี0  - -  

 เจา้หนี)    

 - เจา้หนี)การคา้ - - 
เจา้หนี)ดงักล่าวเกดิจากการยมืทดรองจ่ายเพื+อชาํระเงนิกู ้ตั )งแต่ปี 2559 ซึ+งได้
ทยอยจ่าย 

 - เจา้หนี)อื+น - 0.029 
 

 - รวมเจ้าหนี0  - 0.029 
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มาตรการหรือขั 0นตอนการอนุมติัการทาํรายการระหว่างกนั 
คณะกรรมการบรษิทัไดม้มีตกิําหนดนโยบาย และ ข ั )นตอนการทาํรายการระหว่างกนั เพื+อใหร้ายการระหว่างบุคคลหรอืนิติ
บุคคลที+อาจมคีวามขดัแยง้เป็นไปอย่างโปร่งใส และ เพื+อเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของบรษิัท โดยบรษิทัจะปฏบิตัติาม
กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และขอ้บงัคบัประกาศคําสั +งหรอืขอ้กําหนดของคณะกรรมการกํากบัตลาด
ทุนและตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยที+เกี+ยวขอ้งกบัการเขา้ทํารายการระหว่างกนั รวมถึงการปฏบิตัติามขอ้กําหนด
เกี+ยวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการทํารายการเกี+ยวโยงกนัของบรษิทั หรอืบรษิัทย่อย ตามมาตรฐานการบญัชทีี+กําหนดโดย
สมาคมนกับญัชแีละผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตแห่งประเทศไทย ทั )งนี) ผูบ้รหิาร หรอืผูท้ี+มสี่วนไดส่้วนเสยีจะไม่สามารถเขา้มามี
ส่วนร่วมในการอนุมตัิรายการระหว่างกันดังกล่าวได้  ในกรณีที+กฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับอนุมตัิจากที+ประชุม
คณะกรรมการบรษิทั บรษิทัจะจดัใหม้คีณะกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชมุเพื+อพจิารณาและใหค้วามเหน็เกี+ยวกบัความ
จาํเป็นในการทาํรายการและความสมเหตุสมผลของรายการนั )นๆ ทั )งนี) การทาํรายการที+เป็นขอ้ตกลงทางการคา้ที+มเีงื+อนไข
การคา้โดยทั +วไป และการทาํรายการที+เป็นขอ้ตกลงทางการคา้ที+ไมเ่ป็นเงื+อนไขการคา้โดยทั +วไป ใหม้หีลกัการดงันี) 

การทาํรายการที�เป็นขอ้ตกลงทางการค้าที�มีเงื�อนไขการค้าโดยทั �วไป  
การทาํรายการระหว่างกนัที+เป็นขอ้ตกลงทางการคา้ที+มเีง ื+อนไขการคา้โดยทั +วไปที+เกดิขึ)นจากการดาํเนินธุรกจิที+เป็นปกตขิอง
บรษิทั ระหว่างบรษิทัและบรษิทัย่อย กบักรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลที+มคีวามเกี+ยวขอ้ง ไดร้บัอนุมตัเิป็นหลกัเกณฑจ์าก
คณะกรรมการบรษิทั ใหฝ้า่ยจดัการ สามารถอนุมตักิารทาํธุรกรรมดงักล่าวไดห้ากรายการดงักล่าวนั )นมขีอ้ตกลงทางการคา้
ในลักษณะเดียวกับที+วิญ�ูชนจะพงึกระทํากบัคู่สญัญาทั +วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอํานาจต่อรองทางการค้าที+
ปราศจากอทิธพิลในการที+ตนมสีถานะเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลที+มคีวามเกี+ยวขอ้ง โดยอา้งองิกบัราคาและเงื+อนไข
ที+เหมาะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ และเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารบัรอง
หลกัเกณฑ์ และแนวทางในการดาํเนนิการดงักล่าว 
ทั )งนี)  บริษัทจะจัดทํารายงานสรุปการทําธุรกรรมที+ม ีขนาดเกินกว่า 15,000,000 บาท เพื+อรายงานในการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบและการประชมุคณะกรรมการในทกุไตรมาส 

การทาํรายการที�เป็นขอ้ตกลงทางการค้าที�ไมเ่ป็นเงื�อนไขการค้าโดยทั �วไป 
การทํารายการที+เป็นขอ้ตกลงทางการค้าที+ไม่เป็นเงื+อนไขการค้าโดยทั +วไป จะต้องถูกพิจารณาและให้ความเห็นโดย
คณะกรรมการตรวจสอบก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัและ/หรอืที+ประชุมผูถ้อืหุน้ เพื+อพจิารณาอนุมตัต่ิอไป ทั )งนี) ให้
ปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ คาํสั +ง หรอืขอ้กาํหนดของคณะกรรมการ
กํากบัตลาดทุนและตลาดหลกัทรพัย์แหง่ประเทศไทย รวมถึงการปฏบิตัติามขอ้กําหนดเกี+ยวกบัการเปิดเผยขอ้มลูการทํา
รายการที+เกี+ยวโยงกนั 
ในกรณีที+คณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวามชํานาญในการพจิารณารายการระหว่างกนัที+อาจจะเกดิขึ)น บรษิัทจะแต่งตั )ง
ผูเ้ชี+ยวชาญอสิระหรอืผูส้อบบญัชขีองบรษิทัเป็นผูใ้หค้วามเหน็เกี+ยวกบัรายการระหว่างกนัดงักล่าวเพื+อนําไปใชป้ระกอบการ
ตดัสนิใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรอื คณะกรรมการบรษิทั และ/หรอื ผูถ้อืหุน้ตามแต่กรณี เพื+อใหม้ ั +นใจว่าการเขา้
ทํารายการดงักล่าวมคีวามจําเป็นและมคีวามสมเหตุสมผล โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของบรษิัท ทั )งนี) บรษิทัจะเปิดเผย
รายการระหว่างกนัไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี และหมายเหตุประกอบงบการเงนิที+ไดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบ
บญัชขีองบรษิทั  

นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต 
ในอนาคต บรษิทัอาจมกีารเขา้ทํารายการระหว่างกนัตามแต่เหน็สมควร โดยจะต้องปฏบิตัติามมาตรการหรอืขั )นตอนการ
อนุมตักิารทาํรายการระหว่างกนัที+กาํหนดไว ้
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