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ส่วนท่ี 1 

การประกอบธรุกิจ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ 

ภาพรวมการประกอบธรุกิจของบริษทั 

1.1 วิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมายการด าเนินธรุกิจระยะยาว และ ยุทธศาสตรใ์นการแข่งขนั  
 
วิสยัทศัน์ 

“องคก์รแห่งนวตักรรมท่ีสรา้งสรรค”์ หรอื “Creative Innovation Organization”  

EPG เป็นองคก์รทีเ่ตบิโตขึน้มาดว้ยนวตักรรม โดยน าเทคโนโลยต่ีางๆ มาต่อยอดความคดิสรา้งสรรค์ แลว้พฒันาใหเ้กดิเป็น
สนิคา้ใหม่ทีม่คีุณภาพ เป็นประโยชน์ต่อสงัคมและความเป็นอยู่ทีด่ขี ึน้  
 
พนัธกิจ  

“ผู้ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์โพลีเมอรแ์ละพลาสติกชัน้น าของโลก” หรือ “World Class Innovative Polymer 
and Plastic Products Manufactures” 

กลุ่มบรษิทั EPG เป็นผูน้ าเทคโนโลยแีละนวตักรรมดา้นผลติภณัฑจ์ากโพลเีมอรแ์ละพลาสตกิ โดยไดม้กีารลงทุนดา้นวจิยั
และพฒันา (R&D) ตลอดมาและยงัคงมุ่งมัน่ใหค้วามส าคญักบัการพฒันาเทคโนโลยอีย่างต่อเนื่องตลอดไป  
 
เป้าหมายการด าเนินธรุกิจในระยะยาว 

การด าเนินธุรกจิภายใตว้สิยัทศัน์ “องคก์รแห่งนวตักรรมทีส่รา้งสรรค”์ สรา้งองคก์รใหเ้ตบิโตขึน้อย่างต่อเนื่องดว้ยนวตักรรม
และเทคโนโลย ีมุ่งเน้นการผลติสนิคา้คุณภาพสงูเป็นประโยชน์ต่อสงัคมและความเป็นอยู่ทีด่ขี ึน้รวมถงึใหค้วามส าคญักบัการ
รกัษาสิง่แวดลอ้มควบคู่กนั กลุ่มบรษิทั EPG มุ่งหวงัสรา้งการเตบิโตอย่างยัง่ยนื เป็นบรษิทัทีม่คีวามน่าเชื่อถอื มฐีานะทาง
การเงนิทีแ่ขง็แกร่ง มคีวามมัน่คง และมคีวามโปร่งใสในการด าเนินธุรกจิ โดยมเีป้าหมายของการด าเนินธุรกจิ ดงันี้  

1) นวตักรรมสรา้งความส าเรจ็ 

นวตักรรมสร้างความส าเรจ็ของกลุ่มบรษิัท EPG เริม่ต้นจากการปลูกฝังแนวคิดนวตักรรมให้กบัพนักงานทุกระดบัให้มี
ความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์ช่างสงัเกต และรูจ้กัวธิแีกปั้ญหา โดยสรา้งองคก์รใหเ้ป็นศนูยก์ารเรยีนรู ้สรา้งต้นแบบคนนวตักรรม 
และสนบัสนุนผลงานนวตักรรมของพนกังาน  
หลกัการพฒันานวตักรรมของกลุ่ม EPG ม ี2 แนวคดิหลกั ไดแ้ก่  
 1) เมื่อประสบปัญหาจะใชน้วตักรรมมาแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างไร  
 2) การพฒันาต่อยอดผลติภณัฑเ์ดมิใหด้ขีึน้  

ทัง้นี้ ผลงานนวตักรรมทีส่รา้งสรรคข์ึน้ควรมแีนวคดิครอบคลุมทัง้ความคุม้ค่าทางเศรษฐกจิ เกดิประโยชน์กบัสงัคมและเป็น
มติรกบัสิง่แวดลอ้ม 
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นอกจากนี้ บรษิทั อพีจี ีอนิโนเวชัน่เซน็เตอร ์จ ากดั นบัเป็นหน่วยงานส าคญัของกลุ่มบรษิทั EPG ซึง่มบีทบาทดา้นการวจิยั
และพฒันาเพื่อสนบัสนุนงานในทุกกลุ่มธุรกจิ โดยในแต่ละปีกลุ่มบรษิทั EPG จะใชเ้งนิลงทุนทางตรงและทางออ้มประมาณ
รอ้ยละ 1 ของรายไดจ้ากการขายของกลุ่มบรษิทัเพื่อการวจิยัและพฒันา และก าหนด KPI ดา้นนวตักรรม เพื่อใหบ้รษิทัย่อย
น าเสนอสนิคา้นวตักรรมทีจ่ะสามารถสรา้งรายไดใ้นอนาคต กลุ่มบรษิทั EPG เชื่อมัน่ว่านวตักรรมเป็นแรงขบัเคลื่อนส าคญัที่
สรา้งความส าเรจ็ใหก้บัองคก์รอย่างยัง่ยนื  

2) การเป็นผูเ้ล่นระดบัโลก 

จากแนวคดิ “World is our market” ท าใหต้ลอด 41 ปีทีผ่่านมา กลุ่มบรษิทั EPG มุ่งเน้นการขยายฐานลูกคา้ในต่างประเทศ 
โดยไดต้ัง้ฐานการผลติสนิคา้ในจุดยุทธศาสตรส์ าคญัของโลก และมชี่องทางการจดัจ าหน่ายสนิคา้ครอบคลุมกว่า 120 ประเทศ
ทัว่โลก เป้าหมายส าคญัของการเป็นผูเ้ล่นระดบัโลก คอื  
 1) การสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัแบรนดส์นิคา้ทุกกลุ่มบรษิทั  
 2) การสรา้งความสมัพนัธท์ีด่กีบัผูบ้รโิภคดว้ยสนิคา้คุณภาพและบรกิารทีด่ ี 
 3) การขยายช่องทางการจ าหน่ายสนิคา้ใหเ้พิม่ขึน้ในทุกกลุ่มธุรกจิ โดยบรหิารสดัส่วนของกลุ่มลูกคา้อย่าง
เหมาะสม เช่น กลุ่มอุตสาหกรรม ผูแ้ทนจ าหน่าย ผูค้า้สง่ ผูค้า้ปลกี ผูซ้ือ้รายย่อย ช่องทางการจดัจ าหน่ายออนไลน์  
 4) พฒันาซอฟแวรบ์รหิารจดัการสนิคา้ และเลอืกใชร้ะบบโลจสิตกิสท์ีเ่หมาะสม เพื่อตอบสนองความต้องการ
และสามารถครองใจผูบ้รโิภคได ้

กลุ่มบรษิทั EPG มุ่งมัน่ทีจ่ะเพิม่สดัสว่นรายไดจ้ากการขายในต่างประเทศทัง้ทางตรงและทางออ้มเป็นรอ้ยละ 70 ในอนาคต 
 
3) การเติบโตอย่างยัง่ยืน 

นอกจากการใชน้วตักรรมสรา้งความส าเรจ็ และการเป็นผูเ้ล่นระดบัโลก ที่ส่งผลใหก้ลุ่มบรษิทั EPG มสีนิคา้ใหม่ และตลาด
ใหม่ตลอดเวลาแลว้ กลุ่มบรษิทั EPG ไดใ้หค้วามส าคญักบัการพฒันาระบบการท างาน ระบบฐานขอ้มูล และบุคคลากรใหม้ี
ความเหมาะสมกบัองคก์ร พรอ้มสรา้งวฒันธรรมองค์กรที่ใช้คุณธรรมในการบรหิารงาน โดยปลูกฝังแนวคดิคุณธรรมและ
จรยิธรรมให้กบัพนักงานทุกระดบั ตามเจตนารมณ์ทีจ่ะด าเนินธุรกจิภายใต้หลกัธรรมาภบิาล ดูแลรบัผดิชอบต่อสงัคมและ
สิง่แวดลอ้ม โดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่มเป็นส าคญั ทัง้นี้ เพื่อมุ่งหวงัใหภ้าคอุตสาหกรรมอยู่ร่วมกบั
ชุมชน สงัคม อย่างเป็นสขุ และกา้วหน้าไปพรอ้มกนั ตามปรชัญาของกลุ่มบรษิทั EPG คอื “รบัจากสงัคม คืนสู่สงัคม” 

กลยุทธก์ารสรา้งการเติบโต 

บรษิทัมกีลยุทธก์ารสรา้งการเตบิโต ดงันี้ 
(1) Exporting การสง่ออกสนิคา้ไปจ าหน่ายในประเทศต่างๆ ทัว่โลกกว่า 120 ประเทศ 
(2) Licensing การจ าหน่ายใบอนุญาตใหต้วัแทนบรษิัทจ าหน่ายสนิค้าทัว่โลกเพื่อสรา้งพนัธมติร

ทางการคา้ 
(3) Franchising จ าหน่ายแฟรนไชน์หรอืใหส้ทิธกิารผลติสนิคา้ของบรษิทัใหก้บัตวัแทนเพื่อสรา้งฐาน

การผลติทัว่โลก โดยใชเ้งนิทุนในปรมิาณทีม่ปีระสทิธภิาพ 
(4) Strategic Alliance การให้ความร่วมมอืเชงิกลยุทธ์กบัพนัธมติรทางธุรกจิเพื่อสร้างความได้เปรยีบใน

การเขา้แขง่ขนัในประเทศต่างๆ ทัว่โลก 
(5) Joint Venture การร่วมทุนกบับรษิัทชัน้น าของโลกเพื่อเพิม่ความแขง็แกร่งในเชงิเทคโนโลยแีละ

กระแสเงนิสดใหก้บักลุ่มบรษิทั 
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(6) Wholly Owned Subsidiary การพจิารณาลงทุนสรา้งฐานการผลติและจดัจ าหน่ายในประเทศทีม่ศีกัยภาพ  เช่น 
ประเทศสหรฐัอเมรกิา จนี และ ออสเตรเลยีทีใ่ชเ้ป็นฐานในการกระจายสนิคา้ที่
ส าคญัของภูมภิาค 

(7) Merger and Acquisition การเขา้ซือ้กจิการและน ามาปรบัปรุงโดยใชเ้ทคโนโลยรีวมถงึนวตักรรมของบรษิัท
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภณัฑ์และบริษัทเป้าหมายจะท าให้บรษิัทสามารถ
เขา้ถงึเป้าหมายทีต่ัง้ไวไ้ดร้วดเรว็ขึน้ 

 
1.2 พฒันาการและการเปล่ียนแปลงส าคญัท่ีผา่นมา 

ความเป็นมาของกลุม่บริษทั 
 

เมื่อปี 2521 กลุ่มตระกลูวทิรูปกรณ์ไดก้่อตัง้ บรษิทั ตะวนัออกโปลเีมอรอ์ุตสาหกรรม จ ากดั ดว้ยทุนจดทะเบยีน 1 ลา้นบาท 
เพื่อประกอบธุรกจิฉนวนยางกนัความรอ้น/เยน็ ภายใตส้ตูรและเทคโนโลยกีารผลติซึง่กลุ่มตระกลูวทิรูปกรณ์เป็นผูค้ดิคน้และ
ครอบครอง และไดข้ยายธุรกจิไปสู่ธุรกจิธุรกจิร่วมทุน/ ธุรกจิผลติและจ าหน่ายชิน้ส่วนอุปกรณ์และตกแต่งยานยนต์/ ธุรกจิ
บรรจุภณัฑพ์ลาสตกิ และธุรกจิวจิยัและพฒันา โดยเมื่อปี 2555 - 2556 ไดป้รบัโครงสรา้งกลุ่มบรษิทัเพื่อเขา้จดทะเบยีนใน
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยเปลีย่นชื่อและแปรสภาพเป็นมหาชน จากบรษิทั ตะวนัออกโปลเีมอรอ์ุตสาหกรรม 
จ ากดั เป็นบรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) หรอื EPG ซึง่ด าเนินธุรกจิเป็นบรษิทัลงทุน (Holding Company) 
บรษิทัไดเ้พิม่ทุนจดทะเบยีนจาก 2,100 ลา้นบาท เป็น 2,800 ลา้นบาท มมีูลค่าตราไวหุ้น้ละ 1 บาท และเสนอขายหุน้สามญั
ใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรกจ านวน 700 ลา้นหุน้ เมื่อวนัที ่24 ธนัวาคม 2557 
 
การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญัในรอบ 3 ปีท่ีผา่นมา (เม.ย.60 – มี.ค.63) 

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

- บรษิทัย่อยของบรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ไดร้บัรางวลั “ผูป้ระกอบธุรกจิส่งออกดเีด่น” 
ประจ าปี 2560 (Prime Minister’s Export Award 2017) จากกระทรวงพาณิชย ์ดงันี้ 
1. บรษิทั แอรโ์รเฟลกซ ์จ ากดั ไดร้บัรางวลั “สนิคา้นวตักรรมทีอ่นุรกัษ์สิง่แวดลอ้มยอดเยีย่ม” (Best     

Green Innovation) 
2. บรษิทั แอรโ์รคลาส จ ากดั ไดร้บัรางวลั “ผูป้ระกอบธุรกจิสง่ออกยอดเยีย่ม” (Best Exporter) 
3. บรษิทั อสีเทริน์ โพลแีพค จ ากดั ไดร้บัรางวลั “สนิคา้นวตักรรมทีอ่นุรกัษ์สิง่แวดลอ้มยอดเยีย่ม” (Best  
    Green Innovation) 

- บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จ ากัด และบริษัท แอร์โรคลาส จ ากัด ผ่านการรับรองมาตรการป้องกันการ
คอร์รปัชัน่ จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏบิตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต  (Private 
Sector Collective Action Coalition Against Corruption Council : CAC)  

- บรษิทั แอรโ์รเฟลกซ ์จ ากดั ไดร้บัมอบใบรบัรอง Carbon Footprint For Organize 2017 จากสถาบนั
สิง่แวดลอ้มอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

- บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จ ากดั และบริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จ ากดั ได้รบัรางวลัเกียรติยศ CSR-DIW 
Continuous Award 2560 ซึ่งแสดงถงึความรบัผดิชอบของผู้ประกอบการต่อสงัคม จากกระทรวง
อุตสาหกรรม 
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- บรษิทั แอรโ์รคลาส จ ากดัไดร้บัรางวลั Auto Alliance Thailand Top Supplier Award 2017 จาก บรษิทั 
ออโต ้อลัลายแอนซ ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

- บรษิทั อสีเทริน์ โพลแีพค จ ากดั ไดร้บัรางวลัเกยีรตยิศ กรณีศกึษายอดเยีย่ม โครงการใชพ้ลงังานอย่างมี
ประสทิธภิาพ จดัโดยกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษ์พลงังาน กระทรวงพลงังาน 

การด าเนินงาน 
- ธนัวาคม 2560 Aeroklas Australia Pty. Ltd. ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั แอรโ์รคลาส จ ากดั ลงนามใน

สญัญาซือ้หุ้นของ Flexiglass Challenge Pty. Ltd. (Flexiglass) ในสดัส่วนร้อยละ 100 Flexiglass 
ประกอบกิจการร้านจ าหน่ายสนิค้าตกแต่งรถกระบะ ประเภทขบัเคลื่อน 2 ล้อ และ 4 ล้อ ในประเทศ
ออสเตรเลยี โดยม ีdistributors และ dealers มากกว่า 100 แห่ง อกีทัง้ มสีาขาของตนเองรวม 5 แห่ง 

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

- บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จ ากดั ได้รบัรางวลั “ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น” ประจ าปี 2561 (Prime 
Minister’s Export Award 2018) จากกระทรวงพาณิชย์ โดยเขา้รบัรางวลั “ผูป้ระกอบธุรกจิส่งออกยอด
เยีย่ม” (Best Exporter) 

- บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จ ากดั ได้รบัเกียรติบตัรรบัรองการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร ประจ าปี 
2561 จาก องคก์ารบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน) เพื่อแสดงใหเ้หน็ขอ้มูลปรมิาณก๊าซ
เรอืนกระจกทีป่ล่อยจากการด าเนินงานขององคก์ร อนัจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางการบรหิาร จดัการ
เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

- บรษิทั แอรโ์รเฟลกซ ์จ ากดั ไดร้บัเกยีรตบิตัรรบัรองการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของผลิตภณัฑ ์ประจ าปี 
2562 จาก องคก์ารบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน) เพื่อแสดงค่าการปล่อยก๊าซเรอืน
กระจกของผลติภณัฑฉ์นวนกนัความรอ้น/เยน็ Aeroflex ซึง่เป็นการใหข้อ้มลูแก่ผูบ้รโิภคเกีย่วกบัปรมิาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์และบริการ ใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อ และ เพิ่ม
ทางเลอืกใหก้บัผูบ้รโิภคในการมสีว่นร่วมในการบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก 

- บรษิัท แอร์โรเฟลกซ์ จ ากดั ได้รบัโล่รบัรองโรงงานอุตสาหกรรมเชงินิเวศ (Eco Factory) จากสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อแสดงใหเ้หน็ว่าโรงงานมรีะบบบรหิารจดัการทีด่ ีมคีวามปลอดภยั มี
การใชท้รพัยากรและพลงังานอย่างคุม้คุณค่า ก่อใหเ้กดิของเสยีน้อยทีส่ดุ และมคีวามเกือ้กลูกบัสงัคมและ
ผูม้สีว่นไดเ้สยีโดยรอบ 

- บรษิทั แอรโ์รคลาส จ ากดั ไดร้บัรางวลั Auto Alliance Thailand Top supplier Award 2018 จากบรษิทั 
ออโต ้อลัลายแอนซ ์ประเทศไทย (จ ากดั)  จากการเป็นผูผ้ลติทีศ่กัยภาพสงูทางดา้น การบรหิารจดัการ
ตน้ทุน การจดัสง่ และ การใหบ้รกิาร 

- บรษิทั อสีเทริน์ โพลแีพค จ ากดั ไดร้บัโล่รบัรอง CSR-DIW AWARD 2561 จากกระทรวงอุตสาหกรรม 
เพื่อแสดงใหเ้หน็ถงึความรบัผดิชอบของผูป้ระกอบการต่อสงัคม  

การด าเนินงาน 
- เมื่อวนัที ่30 พฤศจกิายน 2561 บรษิทั แอรโ์รคลาส จ ากดั (“Aeroklas”) ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั ได้

เขา้ลงนามสญัญาร่วมทุนกบั Duys Engineering Group (Pty) Ltd. (“DEG”) ประเทศแอฟรกิาใต้ และ 
Mr. Brian William Rogers ผู้บรหิารของบรษิทัย่อยของบรษิัท เพื่อ ร่วมกนัจดัตัง้บรษิัทใหม่ ชื่อ 
“Aeroklas Duys (Pty) Ltd.” ในประเทศแอฟรกิาใต ้
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 ปี 62/63 (เม.ย.62 – มี.ค.63) 
รางวลั 

 
- บรษิทั แอรโ์รเฟลกซ ์จ ากดั ไดร้บัรางวลัและเกยีรตบิตัรโครงการอุตสาหกรรมสเีขยีว ระดบั 4 

“วฒันธรรมสเีขยีว (Green Culture)”  จากกระทรวงอุตสาหกรรม 
- บรษิทั แอรโ์รเฟลกซ ์จ ากดัไดร้บัเกยีรตบิตัรรบัรองการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกขององคก์ร ประจ าปี 2562 

จาก องคก์ารบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน) ต่อเนื่องเป็นปีที ่3 
- บรษิทั แอรโ์รเฟลกซ ์จ ากดั ไดร้บัเกยีรตบิตัรรบัรองการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของผลติภณัฑ ์ประจ าปี 

2562 จาก องคก์ารบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน) เพื่อแสดงค่าการปล่อยก๊าซเรอืน
กระจกของผลติภณัฑฉ์นวนกนัความรอ้นใตห้ลงัคา Aero-Roof 

- บรษิทั แอรโ์รเฟลกซ ์จ ากดั ไดร้บัโล่รบัรอง CSR-DIW AWARD 2562 จากกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อ
แสดงใหเ้หน็ถงึความรบัผดิชอบของผูป้ระกอบการต่อสงัคม  

- บรษิัท แอร์โรคลาส จ ากดั เกยีรติบตัรรบัรองการเขา้ร่วมโครงการส่งเสรมิสุขภาพคุณภาพชวีติคนวยั
ท างานในสถานประกอบการเพื่อใหเ้กดิคุณภาพชวีติในการท างานทีด่ ีจากกระทรวงสาธารณสขุ 

- บรษิทั อสีเทริน์ โพลแีพค จ ากดั ไดร้บัโล่รบัรอง CSR-DIW AWARD 2562 จากกระทรวงอุตสาหกรรม 
เพื่อแสดงใหเ้หน็ถงึความรบัผดิชอบของผูป้ระกอบการต่อสงัคม  

การด าเนินงาน 
-  พฤศจกิายน 2562 บรษิทั อพีจี ีอนิโนเวชนั เซน็เตอร ์จ ากดั (EIC) ร่วมลงนามในบนัทกึขอ้ตกลงร่วมมอื

กบั IMV (Thailand) Co., Ltd ผูใ้หบ้รกิารหอ้งปฏบิตักิารทดสอบ เพื่อขยายขอบเขตการทดสอบ ในเรื่อง
Thermal shock test/ Drop test/Dust test/ Water tightness test  

-  ธนัวาคม 2562 TJM Products Pty. Ltd. และบรษิทั เอส.ว.ีออโต ้ไทร ์จ ากดั ร่วมมอืเปิด โชวร์มู TJM 
แห่งแรกในประเทศไทยขึน้ ทีห่าดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 

-  กุมภาพนัธ ์2563 TJM Products Pty. Ltd. และรา้น MAX-1 เปิดแฟรนไชส ์TJM MAX-1 ทีจ่งัหวดั
ขอนแก่น 

 
1.3 โครงสรา้งการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั   
 
บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั” หรอื “EPG”) ด าเนินธุรกจิในลกัษณะการลงทุนในบรษิทัอื่น หรอื 
Holding Company EPG มุ่งเน้นการลงทุนในธุรกจิแปรรปูพลาสตกิทีม่นีวตักรรมทีส่รา้งความแตกต่าง ไดแ้ก่  
 (1) ธุรกจิผลติและจ าหน่ายฉนวนยางกนัความรอ้น/เยน็       (4) ธุรกจิสนบัสนุนอื่นๆ 
 (2) ธุรกจิผลติและจ าหน่ายอุปกรณ์ชิน้สว่นและตกแต่งยานยนต์ (5) ธุรกจิเพื่อการวจิยัและพฒันา 
 (3) ธรุกจิผลติและจ าหน่ายบรรจุภณัฑพ์ลาสตกิ (6) ธุรกจิร่วมทุน 
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โครงสรา้งการถอืหุน้ของกลุ่มบรษิทั ณ วนัที ่31 ม.ีค. 2563 

หมายเหตุ:  
- แมว้่าบรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ถอืหุน้สามญัในบรษิทั ซูมริโิกะ อสิเทริน์ รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั หรอืSRK-ER (เดมิ

คอืบรษิทั โตไก อสิเทริน์ รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั เปลีย่นชื่อบรษิทัเมื่อ 1 มถิุนายน 2561) จ านวนรอ้ยละ 30.0 (ไม่นับรวมหุน้บุรมิสทิธ)ิ แต่
มสีทิธใินการออกเสยีงและรบัส่วนแบ่งผลก าไรรอ้ยละ 20.0 เนื่องจากบรษิทั ซูมโิตโม รโิก จ ากดั (SRK-ER) ถอืหุน้บุรมิสทิธ ิอกี 25,000 หุน้ ซึ่งหุน้
บุรมิสทิธดิงักล่าวมสีทิธอิอกเสยีงและไดร้บัเงนิปันผล 30 เทา่ของหุน้สามญั อย่างไรกด็บีรษิทัมสีทิธใินการรว่มบรหิารในบรษิทั ซูมริโิกะ อสิเทริน์ รบั
เบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั โดยบรษิทัมสีทิธใินการคดัค้านและออกเสยีง (Veto) ในวาระทีส่ าคญัของ บรษิทั ซูมริโิกะ อสิเทริน์ รบัเบอร ์(ประเทศ
ไทย) จ ากดั ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ซูมริโิกะ อสิเทริน์ รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั ซึ่งก าหนดใหทุ้กวาระทีส่ าคญัจ าเป็นต้องได้รบัคะแนนเสยีง
จากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อย่างน้อยรอ้ยละ 81.0 

 

 
บริษทั ตวัย่อ 

สดัส่วนการถือหุ้น1/ 
(ร้อยละ) 

ธรุกิจ 

ธรุกิจผลิตและจ ำหน่ำย ฉนวนยำงกนั ควำมร้อน/ควำมเยน็ 
1. บรษิทั แอรโ์รเฟลกซ ์จ ากดั  AFC 100.0 ฐานการผลติหลกัในการผลติและจ าหน่าย

ฉนวนยางกนัความรอ้น/เยน็ สารผสม 
Compound และผลติภณัฑก์ึง่ส าเรจ็รปู เพื่อ
สง่จ าหน่ายในหลายประเทศทัว่โลก 

เงนิลงทุนของบรษิทั แอรโ์รเฟลกซ์ จ ำกดั ในบรษิทัยอ่ยและบรษิทัร่วม 
1.1 บรษิทั แอรโ์รเฟลกซ ์ยเูอสเอ จ ากดั AUS 

 
100.0 ฐานการผลติฉนวนยางกนัความรอ้น/เยน็ใน

ประเทศสหรฐัอเมรกิา เพื่อจ าหน่ายใหแ้ก่
ลูกคา้ในพืน้ทีใ่นทวปีอเมรกิา 

1.2 บรษิทั เอพเีอส จ ากดั APS 60.0 จ าหน่ายสนิคา้ซลียางและพลาสตกิส าหรบั
อาคารและยานยนต์ 
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บริษทั ตวัย่อ 

สดัส่วนการถือหุ้น1/ 
(ร้อยละ) 

ธรุกิจ 

1.3 บรษิทั เอแอลพ ีแอรโ์รเฟลกซ์ 
อนิเดยี จ ากดั 

AAI 40.0 ฐานการผลติฉนวนยางกนัความรอ้น/เยน็ใน
ประเทศอนิเดยี เพื่อจ าหน่ายใหแ้ก่ลูกคา้ใน
พืน้ทีบ่รเิวณใกลเ้คยีง 

1.4 
 
 

บรษิทั แอรโ์รเซล คอนสตรคัชัน่ 
แมททเีรยีล (เจยีงซู) จ ากดั 

ACM 
 

40.0 
 

ฐานการผลติฉนวนยางกนัความรอ้น/เยน็ใน
ประเทศจนี เพื่อจ าหน่ายใหแ้ก่ลูกคา้ในพืน้ที่
บรเิวณใกล้เคยีง 

ธรุกิจผลิตและจ ำหน่ำย ช้ินส่วนอปุกรณ์และตกแต่งรถยนต์ 
2. บรษิทั แอรโ์รคลาส จ ากดั Aeroklas 100.0 ฐานการผลติหลกัส าหรบัพืน้ปกูระบะ ฝาปิด

และหลงัคารถกระบะรวมถงึชิน้สว่นรถยนต์
ต่างๆ ตลอดจนวสัดกุ่อสรา้งจากพลาสตกิ 
เพื่อจ าหน่ายไปยงัส่วนต่างๆ ของโลก 

เงนิลงทุนของบรษิทั แอรโ์รคลำส ในบรษิทัยอ่ยและบรษิทัร่วม 
2.1 บรษิทั แอรโ์รคลาส ยเูอสเอ จ ากดั Aeroklas -

USA 
100.0 ศูนยก์ระจายสนิคา้ประเภท พืน้ปูกระบะ                 

ฝาปิดและหลงัคารถกระบะรวมถงึชิน้สว่น
ยานยนตต์่างๆ ในประเทศสหรฐัอเมรกิา 

2.2 บรษิทั แอรโ์รคลาส ออสเตรเลยี 
จ ากดั 

Aeroklas -
AU 

100.0 ศูนยก์ระจายสนิคา้ประเภท พืน้ปูกระบะ        
ฝาปิดและหลงัคารถกระบะรวมถงึชิน้สว่น
ยานยนตต์่างๆ ในประเทศออสเตรเลยี 

2.3 บรษิทั แอรโ์รคลาส เซีย่งไฮ ้จ ากดั Aeroklas -
SH 

100.0 ฐานการผลติยอ่ยและศูนยก์ระจายสนิคา้
ประเภท พืน้ปกูระบะ ฝาปิดและหลงัคารถ
กระบะรวมถงึชิ้นสว่นยานยนตต์่างๆ ใน
ประเทศจนี 

2.4 
 
 

บรษิทั แอรโ์รคลาส ยโุรป จ ากดั 
 
 

Aeroklas -
EU 

74.9 ศูนยก์ระจายสนิคา้ประเภทพืน้ปูกระบะ 
ฝาปิดและหลงัคารถกระบะรวมถงึชิ้นสว่นยาน
ยนตต์่าง  ๆในทวปียโุรป 
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บริษทั ตวัย่อ 

สดัส่วนการถือหุ้น1/ 
(ร้อยละ) 

ธรุกิจ 

2.5 
 

บรษิทั แอรโ์รคลาส มาเลเซยี จ ากดั Aeroklas -
Malaysia 

70.0 ฐานการผลติยอ่ยและศูนยก์ระจายสนิคา้
ชิน้สว่นยานยนตต์่างๆ ในประเทศมาเลเซยี 

2.6 Aeroklas Duys (Pty.) Limited Aeroklas-D 45.0 เพื่อประกอบกจิการผลติและจ าหน่ายสนิคา้
ประเภทอุปกรณ์ตกแต่งยานยนต์ชนิดโลหะ
และพลาสตกิใหก้บัลูกคา้ OEM และลูกคา้
รายยอ่ยทัว่ไปในประเทศแอฟรกิาใต้ 

เงนิลงทุนของ บรษิทั แอรโ์รคลำส ออสเตรเลยี จ ำกดั ในบรษิทัยอ่ย 
2.7 TJM Products Pty. Ltd.  

 
TJM 100.0 ผลติ ออกแบบและจ าหน่ายผลติภณัฑส์ าหรบั

ยานยนต ์4WD และ SUV ผา่นช่องทาง
รา้นคา้ภายใตแ้บรนด์ TJM และรา้นคา้ทัว่ไป
ในประเทศออสเตรเลยีและสง่ออกต่างประเทศ 

2.8 Flexiglass Challenge Pty. Ltd. Flexiglass 100.0 จ าหน่ายผลติภณัฑต์กแต่งรถกระบะ ประเภท
ขบัเคลื่อน 2 ลอ้ และ 4 ลอ้ ผา่นสาขาของ
ตนเอง 5 แห่ง รวมทัง้ distributors และ 
dealers มากกวา่ 100 แหง่ ในประเทศ
ออสเตรเลยี 

2.9 TJM Off-Road Products Inc. 
 

TJM-Off 
Road 

100.0 
 

จ าหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งส าหรบัรถยนต์
ขบัเคลื่อนสีล่อ้และรถบรรทุกในสหรฐัอเมรกิา  

2.10 
 

TJM Product MEA DMCC TJM MEA 
DMCC 

100.0 จ าหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งส าหรบัรถยนต์
ขบัเคลื่อนสีล่อ้และรถบรรทุกในประเทศสหรฐั
อาหรบัเอมเิรตส ์

ธรุกิจผลิตและจ ำหน่ำยบรรจภุณัฑพ์ลำสติก 
3. บรษิทั อสีเทริน์ โพลแีพค จ ากดั EPP 100.0 ผลติและจ าหน่ายบรรจภุณัฑพ์ลาสตกิชนิด

ขึน้รปู และแผน่พลาสตกิทีใ่ชใ้นอุตสาหกรรม
ก่อสรา้งและยานยนต์ 

ธรุกิจสนับสนุนอืน่ๆ 
4. บรษิทั แอรโ์รเฟลกซ ์โพลเีมอร ์

เทคโนโลย ี(เซีย่งไฮ้) จ ากดั 
APT 100.0 ฐานการผลติและจ าหน่ายฉนวนยางกนัความ

รอ้น/เยน็ในประเทศจนี รวมถงึศูนยจ์ดัหา
สนิคา้จากประเทศจนีเพื่อสนับสนุนส่วนธุรกจิ
ต่างๆ ของกลุ่ม 

ธรุกิจเพือ่กำรวิจยัและพฒันำ 
5. บรษิทั อพีจี ีอนิโนเวชนั เซน็เตอร ์

จ ากดั 
EIC 100.0 ตรวจสอบคุณภาพ วจิยัและพฒันาผลติภณัฑ์ 

(R&D) 
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บริษทั ตวัย่อ 

สดัส่วนการถือหุ้น1/ 
(ร้อยละ) 

ธรุกิจ 

ธรุกิจร่วมทุน 
6.1 บรษิทั ซูมริโิกะ อสิเทริน์ รบัเบอร ์

(ประเทศไทย) จ ากดั  
SRK-ER 30.02/ ผลติยางกนัสะเทอืน ฉนวนกนัเสยีงใน

เครื่องยนต์ และสายสง่น ้ามนัในรถยนตแ์ละ
จกัรยานยนต์ 

6.2 บรษิทั ซอีอน แอดวานซ ์ 
โพลมีกิซ ์จ ากดั 

ZAP 27.0 ผลติและจ าหน่ายสารผสมยางธรรมชาตแิละ
ยางสงัเคราะห ์

หมายเหตุ: 1/นบัรวมการถอืหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้มของกลุ่มวทิรูปกรณ์ 
            2/ แมว้่าบรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ถอืหุน้สามญัในบรษิทั ซูมริโิกะ อิสเทริ์น รบัเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั หรอื
SRK-ER (เดมิคอืบรษิทั โตไก อสิเทริน์ รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั เปลีย่นชื่อบรษิทัเมือ่ 1 มถุินายน 2561) จ านวนรอ้ยละ 30.0 (ไม่นับรวม
หุน้บุรมิสทิธ)ิ แต่มสีทิธใินการออกเสยีงและรบัส่วนแบ่งผลก าไรรอ้ยละ 20.0 เนื่องจากบรษิทั ซูมโิตโม รโิก จ ากดั (SRK-ER) ถอืหุน้บุรมิสทิธ ิอกี 
25,000 หุน้ ซึง่หุน้บุรมิสทิธดิงักล่าวมสีทิธอิอกเสยีงและไดร้บัเงนิปันผล 30 เท่าของหุน้สามญั อย่างไรกด็บีรษิทัมสีทิธใินการร่วมบรหิารในบรษิทั 
ซูมริโิกะ อสิเทริน์ รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั โดยบรษิทัมสีทิธใินการคดัคา้นและออกเสยีง (Veto) ในวาระทีส่ าคญัของ บรษิทั ซูมริโิกะ อสิเทริ์น 
รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ซูมริโิกะ อสิเทริ์น รบัเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั ซึ่งก าหนดใหทุ้กวาระทีส่ าคญัจ าเป็นต้อง
ไดร้บัคะแนนเสยีงจากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อย่างน้อยรอ้ยละ 81.0 

 
1.4 ความสมัพนัธก์บักลุ่มธรุกิจของผูถื้อหุ้นใหญ่   

-ไม่ม-ี 
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2. ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 
 
โครงสรา้งรายได ้

บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั” หรอื “EPG”) ด าเนินธุรกจิในลกัษณะการลงทุนในบรษิทัอื่น หรอื 
Holding Company โดยมรีายไดจ้ากการขายจากบรษิทัย่อยใน 3 ธุรกจิหลกั ไดแ้ก ่
 1) ธุรกจิผลติและจ าหน่ายฉนวนยางกนัความรอ้น/เยน็ ด าเนินการโดยบรษิทั แอรโ์รเฟลกซ ์จ ากดั  
 2) ธุรกจิผลติและจ าหน่ายชิน้สว่นอุปกรณ์และตกแต่งยานยนต ์ด าเนินการโดยบรษิทั แอรโ์รคลาส จ ากดั และ 
 3) ธุรกจิผลติและจ าหน่ายบรรจภุณัฑพ์ลาสตกิด าเนินการโดย บรษิทั อสีเทริน์ โพลแีพค จ ากดั  

ในปีบญัช ี62/63 (เม.ย.62 – ม.ีค.63) บรษิทัย่อยทัง้ 3 แห่ง มสีดัสว่นรายไดร้อ้ยละ 29.5 รอ้ยละ 46.2 และรอ้ยละ 24.3 
ตามล าดบั โครงสรา้งรายไดจ้ากการขายตามงบการเงนิของบรษิทัส าหรบัปีบญัช ี61 – 63 (เม.ย.60 – ม.ีค.63) สามารถสรุปได ้
ดงันี้ 

                                                                                                                (หน่วย : ลา้นบาท) 

  
  

ปีบญัชี 61/62 ปีบญัชี 61/62 ปีบญัชี 62/63 
 (เม.ย.61 – มี.ค.62)  (เม.ย.61 – มี.ค.62)  (เม.ย.62 – มี.ค.63) 
มูลค่า มูลค่า มูลค่า รอ้ยละ มูลค่า รอ้ยละ 

บรษิทั แอรโ์รเฟลกซ ์จ ากดั 2,834.9 29.5 2,867.9 27.1 3,012.2 29.5 
บรษิทั แอรโ์รคลาส จ ากดั 4,462.0 46.5 5,275.8 49.9 4,725.6 46.2 
บรษิทั อสีเทริน์ โพลแีพค จ ากดั 2,310.2 24.0 2,435.6 23.0 2,479.6  24.3 
รายได้จากการขาย 9,607.1 100 10,579.2 100 10,217.4  100 

 

2.1 ลกัษณะผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

“แอรโ์รเฟลกซ”์  

ด าเนินธุรกจิผลติและจ าหน่ายฉนวนยางกนัความรอ้น/เยน็ โดยเป็นผูผ้ลติรายส าคญัของโลกทีผ่ลติและจ าหน่ายฉนวนยาง
กนัความรอ้น/เยน็ โดยใชส้ารตัง้ต้นประเภทยางสงัเคราะห ์Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) ทีบ่รษิทัเป็น  
ผูค้ดิคน้และวจิยัพฒันาอย่างต่อเนื่องโดยมสีทิธบิตัรหลายฉบบัและจดัจ าหน่ายไปยงัประเทศต่างๆ ทัว่โลกกว่า 100 ประเทศ  
 

ฉนวนยางของแอรโ์รเฟลกซ ์มคีุณสมบตัทิีโ่ดดเด่นกว่าผลติภณัฑข์องคู่แข่งในตลาด โดยสามารถใชง้านในช่วงอุณหภูมทิีก่วา้ง

กว่าผลติภณัฑท์ัว่ไป สามารถใชง้านไดร้ะหว่าง -200oC ถงึ 125oC ทนทานต่อสภาวะอากาศ ความชืน้สงู และเป็นมติรต่อ

สิง่แวดลอ้ม แอรโ์รเฟลกซ ์ถูกน าไปใชอ้ย่างแพร่หลายเพื่อประหยดัพลงังานโดยรกัษาอุณหภูมใินวศิวกรรมระบบปรบัอากาศ 

เป็นฉนวนส าหรบัท่อแอร ์ท่อน าความเยน็และความรอ้นในตวัอาคาร และน าไปใชหุ้ม้ท่อสง่ลมเยน็เพื่อป้องกนัการเกดิหยดน ้า 

ดว้ยคุณสมบตัแิละคุณภาพทีด่ที าใหฉ้นวนยางของแอรโ์รเฟลกซ ์ไดร้บัการรบัรองจากมาตรฐานชัน้น าจากทัว่โลก  ไดแ้ก่ 

ASTM / JIS / EN / EMPA / BS / GB / Lloyd’s Register และ RoHS เป็นต้น ส่งผลใหส้ถานทีส่ าคญัต่างๆ ของโลก

พจิารณาใชฉ้นวนยางของแอรโ์รเฟลกซ ์ไดแ้ก่ AEC Market / Icon Siam/ สนามบนิสุวรรณภูม ิ/ Ocean Park Vietnam / 

Google Office Philippines/ Swiss International Airport / Fukushima Nuclear Power Plant ประเทศญี่ปุ่ น /Disneyland 
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Shanghai /Dubai International Airport /Pfizer Pharmaceutical Puerto Rico/ Toyosu Fish Market Japan / Uniliver 

(USA) /Walmart (USA) /Atlantis Palm Jumeirah (Dubai) /Burj Khalifa (Dubai) /Marina Bay Sands Resort (Singapore) 

/Guangzhou International Exhibition Center /Intel Coporation Hillsboro Oregon / Ferrari Dubai World /National 

Nuclear Securitie Agency Kansas City /MM Mars Topeka Kansas / Pfizer Pharmaceutical Guayama Puerto 

RicoSwiss/  Prime Site / Royal City Hanoi / Watch Tower USA และ World Financial Center New York  เป็นตน้ 

ฉนวนยางของแอรโ์รเฟลกซม์กีารจ าหน่ายในหลากหลายประเทศทัว่โลก ภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ หรอื แบรนดข์องตนเอง
ทัง้หมด 3 แบรนด ์ไดแ้ก่ “AEROFLEX” “AEROCEL” และ “CELFLEX”  
 
 
 

ผลิตภณัฑ ์

ฉนวนยางกนัความรอ้นส าหรบัหุ้มท่อน าความเยน็ 

ฉนวนยางของแอรโ์รเฟลกซส์ามารถน ามาใชใ้นการรกัษาอุณหภูม ิเพื่อป้องกนัความรอ้นจากภายนอกและไม่ใหอุ้ณหภูมิ
ภายใตก้ารห่อหุม้ของฉนวนยางสงูขึน้ เช่น การน าฉนวนยางไปห่อหุม้ท่อน ้าเยน็ หรอื ท่อแอร ์เพื่อรกัษาอุณหภูมภิายใน
ท่อใหค้งทีแ่ละไม่เปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมภิายนอก ทัง้นี้หากไม่มฉีนวนยางดงักล่าวน ้าเยน็หรอือากาศทีป่ล่อยออกมา
จากปลายท่ออาจสูญเสยีความเย็น ซึ่งท าให้สูญเสยีพลงังานและเกิดการควบแน่นของหยดน ้าซึ่งอาจก่อให้เกิดความ
เสยีหายแก่อุปกรณ์ใกลเ้คยีงได ้

กำรใช้งำนในอำคำรโดยทัว่ไป    อปุกรณ์เครือ่งปรบัอำกำศ 

                                                              
        ท่อน ้ำเยน็/ท่อแอร ์                          เครือ่งปรบัอำกำศ             ท่อแอรด์ำ้นนอกอำคำร 

ฉนวนยางกนัความรอ้นส าหรบัหุ้มท่อน าความรอ้น 

ฉนวนยางของแอรโ์รเฟลกซส์ามารถน ามาใชเ้พื่อรกัษาอุณหภูมิ เพื่อป้องกนัความเยน็จากภายนอกไม่ใหอุ้ณหภูมภิายใต้
การห่อหุ้มของฉนวนยางมอีุณหภูมติ ่าลงเช่น การน าฉนวนยางไปห่อหุ้มท่อน ้าร้อน และท่อส่งน ้ามนั เพื่อรกัษาอุณหภูมิ
ความรอ้นของน ้า หรอืน ้ามนัภายในท่อใหค้งที ่และไม่เปลีย่นแปลงสถานะเป็นของแขง็ 
            กำรใช้งำนในอำคำรโดยทัว่ไป         อืน่ๆ 

    
ท่อน ้ำรอ้นในอำคำร    ฉนวนส ำหรบัระบบท่อน ้ำรอ้น หุม้ท่อสง่น ้ำมนัดบิ                ท่อสง่น ้ำมนั 
                 พลงัแสงอำทติย ์
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ฉนวนกนัความรอ้นใต้หลงัคา AERO-ROOF 

อกีหนึ่งผลติภณัฑข์อง แอรโ์รเฟลกซ ์ ผลติจากยางสงัเคราะหเ์ซลปิดชนิดพเิศษ EPDM  เคลอืบอลูมเินียมฟอยล ์เสรมิเสน้ใย 
ใชต้ดิตัง้ใตห้ลงัคา ฝ้า และผนงั ป้องกนัความรอ้นจากหลงัคาเขา้สู่ตวัอาคารไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ น ้าหนักเบา ตดิตัง้ง่าย 
และเป็นวสัดุประเภท Thermosetting ไม่ลามไฟ ไม่หลอมเหลวเมื่อถูกความรอ้นหรอืเปลวไฟ AERO-ROOF ยงัมคีุณสมบตัเิด่น
อื่นๆ เช่น ปราศจากกลิน่ ไม่เป็นฝุ่ นผงหรอืแตกหกัง่าย ช่วยลดปัญหาเรื่องอาการแพใ้นผูใ้ชง้านและสขุภาพของผูอ้ยู่อาศยั 

 
นอกจากผลติภณัฑฉ์นวนยางกนัความรอ้น/เยน็ชนิด EPDM แลว้ เพื่อเพิม่ความสามารถในการแขง่ขนั และเพิม่ทางเลอืก
ใหแ้ก่ผูบ้รโิภคฉนวนยางในบางตลาดทีม่กีารแขง่ขนัดา้นราคาสงู แอรโ์รเฟลกซ ์ ลงทุนในบรษิทัร่วม ไดแ้ก่ บรษิทั แอรโ์รเซล 
คอนสตรคัชัน่ แมททเีรยีล (เจยีงซ)ู จ ากดั ประเทศจนี และ บรษิทั เอแอลพ ีแอรโ์รเฟลกซ ์อนิเดีย จ ากดั ประเทศอนิเดยี ผลติ
ฉนวนยางกนัความรอ้น/เยน็ ซึง่ผลติจากสาร Nitrile Butadiene Rubber หรอื NBR เป็นฉนวนยางกนัความรอ้น/เยน็ชนิด
พืน้ฐาน ซึง่ผูผ้ลติสว่นใหญ่ในโลกจะผลติจากยางชนิดดงักล่าว ผลติภณัฑฉ์นวนยางกนัความรอ้น/เยน็ NBR สว่นมาก
จ าหน่ายในตลาดทัว่ไป หรอืจ าหน่ายใหผู้บ้รโิภคทีค่ านึงถงึราคาเป็นส าคญั นอกจากนี้เพื่อตอบรบัความตอ้งการในการตดิตัง้
ฉนวนยางอย่างครบวงจร แอรโ์รเฟลกซจ์ดัจ าหน่ายผลติภณัฑป์ระเภทอื่น เช่น ผลติภณัฑเ์ทป (Tape)/ ยางอดัแม่พมิพ/์ 
โฟมแขง็รองท่อน ้าเยน็ (Rigid Foam)/ ท่อลมอ่อน (Flexible Duct)/  สทีาฉนวน และกาวยาง เป็นตน้ 
 
“แอรโ์รคลาส”  

ด าเนินธุรกจิผลติและจ าหน่ายชิ้นส่วนอุปกรณ์และตกแต่งยานยนต์ แอรโ์รคลาส เป็นผูผ้ลติชิน้ส่วนกระบะชัน้น าของโลก
ภายใตก้ารออกแบบและพฒันาผลติภณัฑท์ีบ่รษิทัเป็นผูค้รอบครองสทิธบิตัรของตนเอง โดยชิน้สว่นที่ แอรโ์รคลาส ผลติและ
จดัจ าหน่าย เป็นชิน้สว่นทีใ่ชใ้นการต่อเตมิเพื่อใหร้ถกระบะสามารถใชง้านไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้  

ผลติภณัฑ์ของแอร์โรคลาสมกีารจ าหน่ายทัง้ในประเทศ และต่างประเทศ ภายใต้เครื่องหมายการค้า หรอืแบรนด์ของตนเอง 
ไดแ้ก ่“Aeroklas” “TJM” “Flexiglass” และ “Bocar” 
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ผลิตภณัฑ ์
พืน้ปูรถกระบะ (Bed Liner) 
ใชต้ดิตัง้บนกระบะเพื่อเพิม่ความทนทานและสมรรถนะในการบรรทุกสนิคา้ โดยมจีุดเด่น คอื แอรโ์รคลาส เป็นผูผ้ลติทีม่ี
เทคโนโลยแีละถอืครองสทิธบิตัรในการผลติพืน้ปรูถกระบะ โดยใชร้ะบบตวัยดึ (Plate) ซึง่สามารถตดิตัง้บนรถกระบะได้
โดยไม่จ าเป็นตอ้งเจาะรบูนตวัถงัรถเป็นรายแรกของโลกผลติจากพลาสตกิประเภท HDPE (High Density Polyethelene) 

     
หลงัคารถกระบะ (Canopy) 
ใชต้ดิตัง้หลงัรถกระบะ เพื่อเพิม่พืน้ทีร่องรบัผูโ้ดยสาร และสามารถบรรทุกวสัดุสิง่ของไดอ้ย่างปลอดภยั โดยแอรโ์รคลาส  
เป็นผูผ้ลติรายแรกของโลกทีผ่ลติและจดัจ าหน่ายหลงัคารถกระบะทีผ่ลติจาก ABS Alloy ชนิดพเิศษภายใตส้ตูรการผลติที่
บรษิทัพฒันาเอง มนี ้าหนกัโดยรวมเบากว่าหลงัคาทีท่ าจากวสัดุประเภทอื่น และเป็นหลงัคาทีใ่ช ้ABS แบบ 2 ชัน้รายแรก
และรายเดยีวของโลก ขึน้รปูเป็นชิน้เดยีวไรร้อยต่อ สามารถป้องกนัอุณหภูมภิายนอกและรกัษาอุณหภูมภิายใน เพิม่ความ
ปลอดภยัในกรณีเกดิอุบตัเิหตุ เน่ืองจากวสัดุ ABS Alloy จะไม่แตกเป็นปลายแหลมและสามารถน าไปรไีซเคลิได ้

 
ฝาครอบรถกระบะ (Deck Cover)  
เป็นอุปกรณ์ส าหรบัตดิตัง้หลงัรถกระบะ โดยไมต่อ้งเจาะตวัถงัรถสามารถปิดลอ็คได ้ซึง่สามารถป้องกนัวสัดุสิง่ของทีอ่ยู่
หลงัรถกระบะไม่ใหต้กหล่น หรอืถูกขโมย ป้องกนัฝุ่ นละอองและฝน รวมทัง้เพิม่ความสวยงามใหก้บัรถกระบะ ฝาครอบ
รถกระบะของแอรโ์รคลาส ผลติจาก Polycarbonate ABS (PC-ABS) ซึง่มคีวามเหนียวและแขง็ น ้าหนกัเบา กว่าวสัดุอื่นๆ  
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บนัไดข้างรถ (Side Step) 
เป็นอุปกรณ์ส าหรบัรถยนตอ์เนกประสงค ์(SUV) รถกระบะยกสงู ใชเ้ป็นบนัไดพกัเทา้ก่อนการเหยยีบขึน้รถ ผลติจาก
พลาสตกิประเภท Polymer Alloy มจีุดเด่นทีน่ ้าหนกัเบา เป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม  

 
ผลิตภณัฑอ่ื์นๆ  
อุปกรณ์ชิน้สว่นและตกแต่งยานยนตอ์ื่นๆ ส าหรบัรถกระบะ รถ SUV รถยนต์โดยสาร และอุปกรณ์ชิน้ส่วนส าหรบัรถเพื่อ
การเกษตรรวมถงึแผ่นพลาสตกิอเนกประสงคใ์ชใ้นธุรกจิการเกษตร 

 

 
 

 

ผลิตภณัฑภ์ายใต้แบรนด ์TJM  

TJM Products Pty. Ltd. จดทะเบยีนจดัตัง้ขึน้ในประเทศออสเตรเลยี เมื่อปี ค.ศ.1973 เป็นบรษิทัทีม่ชีื่อเสยีงเก่าแก่และมี
ช่องทางจ าหน่ายระบบรา้นคา้ภายใต้แบรนด์ TJM ทีม่ากทีสุ่ดของออสเตรเลยี TJM มชี่องทางการจดัจ าหน่ายรา้นคา้
ภายใต้แบรนด์ TJM เป็นสาขาของตนเอง 3 แห่ง Brand Distrubutors และช่องทางร้านประดบัยนต์ทัว่ประเทศ
ออสเตรเลยี 

TJM เป็นผูเ้ชีย่วชาญและบุกเบกิผลติภณัฑส์ าหรบัรถกระบะ 4WD และรถ SUV ในประเทศออสเตรเลยี ผลติภณัฑข์อง 
TJM ได้รบัความไวว้างใจ ในเรื่องนวตักรรมการออกแบบจนถึงการควบคุมคุณภาพการผลติของสนิค้าท าให้เป็นที่
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ไวว้างใจและยอมรบัในตลาด ผลติภณัฑ ์TJM ไดแ้ก่ กนัชน / โช๊คอพั / Winch (Recovery) และอุปกรณ์ทีใ่ชส้ าหรบัการ
ท่องเทีย่วเดนิป่า เต๊นท ์หลงัคาผา้ใบ เป็นตน้ 

 
 
ผลิตภณัฑภ์ายใต้แบรนด ์Flexiglass 

Flexiglass Challenge Pty. Ltd. จดทะเบยีนจดัตัง้ขึน้ในประเทศออสเตรเลยี เมื่อปีค.ศ.1949 เป็นผูผ้ลติและประกอบ
กจิการรา้นจ าหน่ายสนิคา้ตกแต่งรถกระบะ ประเภทขบัเคลื่อน 2 ลอ้ (2WD) และ 4 ลอ้ (4 WD) ในประเทศออสเตรเลยี 
สนิคา้ทีม่ชีื่อเสยีง ไดแ้ก่ หลงัคารถกระบะ (Canopy) และ Trays เป็นต้น ปัจจุบนั Flexiglass มสีาขาตนเองรวม 5 แห่ง
และช่องทางการจดัจ าหน่ายทัว่ประเทศออสเตรเลยี 
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“อีสเทิรน์ โพลีแพค”  

ด าเนินธุรกจิผลติและจ าหน่ายบรรจุภณัฑพ์ลาสตกิส าหรบัใชเ้พยีงครัง้เดยีว ส าหรบัเครื่องดื่มและอาหารต่างๆ อาท ิถ้วยน ้า
ดื่ม กล่องอาหาร จาน และชาม ทีผ่ลติขึน้ภายใต้เครื่องหมายการคา้ หรอืแบรนด ์“EPP” (“อพีพี”ี) ซึง่เป็นทีร่บัรูใ้นกลุ่ม
ผูป้ระกอบการอาหารและเครื่องดื่มในทุกระดบั ว่าเป็นสนิคา้คุณภาพสงู (Premium Products) และ เครื่องหมายการคา้ หรอื
แบรนด ์“eici” (“อซีี)่ เพื่อขยายตลาดไปยงัสนิคา้ราคาประหยดั  

                                                
 

ผลิตภณัฑ ์

ผลิตภณัฑบ์รรจภุณัฑพ์ลาสติก 

ผลติภณัฑห์ลกัที ่อสีเทริน์ โพลแีพค ผลติและจ าหน่ายไดแ้ก ่ 

 - บรรจุภณัฑส์ าหรบัเครื่องดื่ม อาท ิถ้วยน ้าเยน็ ถ้วยน ้ารอ้น ฝาปิดถ้วย และหลอด เป็นต้น ซึง่ผลติจากพลาสตกิ
ประเภทต่างๆ ไดแ้ก่ (1) Polypropylene (PP), (2) กลุ่ม Polystyrene (PS) ซึง่ไดแ้ก่ General Purpose Polystyrene 
(GPPS), High Impact Polystyrene (HIPS) และ  K-Resin) และ (3) Polyethylene Terephthalate (PET) 

 
 - บรรจุภณัฑส์ าหรบัอาหาร อาท ิกล่องอาหารแช่แขง็ทีท่นความรอ้นสงูระดบัไมโครเวฟ กล่องเบเกอรี ่กล่องผลไม ้
ถาดไข ่และถว้ยซอส เป็นตน้ โดยบรรจุภณัฑท์ัง้หมดน้ีผลติจากพลาสตกิประเภทต่างๆ เช่นเดยีวกบับรรจุภณัฑเ์ครื่องดืม่ 
ขึน้อยู่กบัคุณสมบตัทิีเ่หมาะสมส าหรบัการใชง้านในลกัษณะต่างๆ 
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ผลิตภณัฑแ์ผน่พลาสติก (Plastic Sheet) 

อสีเทริน์ โพลแีพค ผลติและจ าหน่ายผลติภณัฑแ์ผ่นพลาสตกิใหแ้ก่ ลกูคา้โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ทีจ่ะน าแผ่นพลาสตกิ
นัน้ไปผ่านกระบวนการผลติอกีขัน้ตอนหนึ่งเพื่อผลติเป็นสนิคา้ อาท ิชิน้สว่นตกแต่งรถยนต ์แผ่นรองขวดและกระป๋อง ป้าย
โฆษณา และลอนหลงัคารูปแบบต่างๆ เป็นต้น โดยประเภทพลาสตกิทีน่ ามาใชใ้นการผลติ ไดแ้ก่ Polypropylene (PP), 
Polyethylene Terephtalate (PET), Polystyrene (PS) Polycarbonate (PC), Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) 
เป็นตน้ ขึน้กบัความเหมาะสมตามลกัษณะการใชง้าน  

 
 
 
“ธรุกิจสนับสนุนอ่ืนๆ” 

บริษทั แอรโ์รเฟลกซ ์โพลีเมอร ์เทคโนโลยี (เซ่ียงไฮ้) จ ากดั 
ผลติและจดัจ าหน่ายสนิคา้ฉนวนแอรโ์รเฟลกซ ์ชนิดเกรดพเิศษในประเทศจนี และสนบัสนุนธุรกจิผลติและจ าหน่าย 3 ธุรกจิ
ทีก่ล่าวมาขา้งตน้ ใหด้ าเนินธุรกจิไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ เช่น  

- สนับสนุนบรษิัท อสีเทริ์น โพลแีพค จ ากัด (EPP) ในการจดัหาสนิค้าส าหรบัธุรกจิซือ้มาจ าหน่ายไป เช่น ถ้วย
 กระดาษ ชอ้น และสอ้มพลาสตกิ เป็นตน้  

- สนบัสนุนบรษิทัแอรโ์รเฟลกซ ์จ ากดั (AFC) โดยการน าเขา้ จดัจ าหน่ายฉนวนยางกนัความรอ้น/เยน็ และ  
  กลุ่มอุปกรณ์เสรมิฉนวนต่างๆ 
- สนบัสนุน TJM ในการจดัหาสนิคา้ จดัเกบ็สนิคา้ และจดัสง่สนิคา้ 

นอกจากนี้ ยงัท าหน้าทีจ่ดัซือ้เครื่องจกัร เคมภีณัฑ ์ใหก้บับรษิทัในกลุ่มและนอกกลุ่มในบทบาทของ International Trading 
 

“ธรุกิจเพื่อการวิจยัและพฒันา” 

บริษทั อีพีจี อินโนเวชนั เซน็เตอร ์จ ากดั (“EIC”)  

ด าเนินธุรกจิวจิยัพฒันา ทดสอบวสัดุและผลติภณัฑ ์และบรกิารสอบเทยีบ โดยเป็นหน่วยงานส าคญัทีส่นับสนุนงานวจิยัและ
พฒันาผลติภณัฑข์องกลุ่มบรษิทั   นอกจากนี้อพีจี ีอนิโนเวชนั เซน็เตอร ์เป็นหนึ่งในศูนยก์ารวจิยัดา้นโพลเีมอรภ์าคเอกชนที่
ทนัสมยัแห่งหนึ่งในประเทศไทย ด้วยศกัยภาพด้านเทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณ์การทดสอบ วิธีการด าเนินงาน และ
ประสบการณ์ในดา้นการทดสอบ ท าให ้อพีจี ีอนิโนเวชนั เซน็เตอร ์สามารถใหบ้รกิารวเิคราะหแ์ละทดสอบผลติภณัฑต์าม
มาตรฐานการทดสอบระดบัสากลทีเ่ป็นทีย่อมรบัในดา้นผลติภณัฑย์าง พลาสตกิ โลหะ เซรามกิ  บรรจุภณัฑ์ และชิน้ส่วน
ยานยนต์  รวมถึงสามารถใหบ้รกิารสอบเทยีบเครื่องมอืวดัในด้านมติิและอุณหภูมไิดอ้กีด้วย ปัจจุบนัใหบ้รกิารทดสอบแก่
บรษิทัอื่นๆ ภายนอกดว้ยเช่นกนั 

อพีจี ีอนิโนเวชนั เซน็เตอร ์ไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 / ISO/IEC 17025:2005 / หอ้งปฏบิตักิารวเิคราะห์
เอกชน ทะเบยีนเลขที ่ว-230 และ Ford Laboratory Accreditation เป็นการรบัรองความสามารถในการทดสอบผลติภณัฑท์ี่
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มกีารท าส ีและชิน้ส่วนตกแต่งยานยนต์ภายใน (Soft Trim Material) จาก Ford Motor Research and Engineering 
(Nanjing) Co.,Ltd. เป็นตน้  
 
“ธรุกิจรว่มทุน” 

การลงทุนในบริษทั ซูมิริโกะ อิสเทิรน์ รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

ส าหรบัธุรกจิผลติยางกนัสะเทอืนและสายส่งน ้ามนัในรถยนต์และจกัรยานยนต์  บรษิทัมรีายไดจ้ากการร่วมลงทุนระหว่าง
บรษิทักบับรษิทั ซูมโิตโม รโิก จ ากดั จากประเทศญี่ปุ่ น ซึง่เป็นผูผ้ลติยางกนัสะเทอืนส าหรบัรถยนต์รายใหญ่สุดแห่ งหนึ่ง
ของโลก รวมถงึสนิคา้ประเภทชิน้ส่วนยางหุม้เครื่องยนต์เพื่อกนัเสยีงและท่อส่งน ้ามนัส าหรบัรถยนต์และรถจกัรยานยนต ์ 
จดัจ าหน่ายใหแ้ก่ผูผ้ลติรถยนต์รายใหญ่ของโลกทุกรายทีม่ฐีานการผลติในประเทศไทยและส่งออกไปยงัประเทศญี่ปุ่ นและ
ทัว่โลก บรษิทัถอืหุน้สามญัใน บรษิทั ซูมริโิกะ อสิเทริน์ รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั จ านวนรอ้ยละ 30.0 (ไม่นับรวมหุน้
บุรมิสทิธิ) แต่มีสทิธิในการออกเสยีงและรบัส่วนแบ่งผลก าไรร้อยละ 20.0 เนื่องจาก บรษิัท ซูมิโตโม รโิก จ ากดั (SRK) 
จ ากดัถอืหุ้นบุรมิสทิธ ิอกี 25,000 หุ้น ซึ่งหุน้บุรมิสทิธดิงักล่าวมสีิทธอิอกเสยีงและได้รบัเงนิปันผล 30 เท่าของหุ้นสามญั  
แต่ทัง้นี้บรษิทัมสีทิธใินการคดัคา้นและออกเสยีง (Veto) ในวาระทีส่ าคญัของบรษิทั ซูมริโิกะ อสิเทริน์ รบัเบอร ์(ประเทศไทย) 
จ ากดัตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ซูมริโิกะ อสิเทริน์ รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดัซึง่ก าหนดให้ทุกวาระทีส่ าคญัจ าเป็นต้องไดร้บั
คะแนนเสยีงจากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อย่างน้อยรอ้ยละ 81.0 
 
การลงทุนในบริษทั ซีออน แอดวานซ ์โพลีมิกซ ์จ ากดั  

ส าหรบัธุรกจิผลติและจ าหน่ายสารผสมยางธรรมชาตแิละยางสงัเคราะหใ์หก้บัลูกคา้ในอุตสาหกรรมหลายประเภททัง้ในและ
ต่างประเทศ โดยกว่าร้อยละ 70 จดัจ าหน่ายใหแ้ก่ลูกค้าในอุตสาหกรรมยานยนต์เพื่อน าไปผลติเป็นยางกนัสะเทอืน หรอื 
ยางขอบกระจกและประตูรถยนต์หรือชิ้นส่วนยางอื่นๆ ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง บรษิัท ซีออน แอดวานซ์ โพลีมิกซ์ มี
โรงงานผลติ 2 แห่ง ตัง้อยู่ทีเ่ขตอุตสาหกรรม IPP อ าเภอนิคมพฒันา จงัหวดัระยอง  

บรษิทัถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 27.0 ของบรษิทั ซอีอน แอดวานซ์ โพลมีกิซ์ จ ากดั ผลติภณัฑ์ของซอีอน แอดวานซ์ โพลี
มกิซส์ว่นมากจดัจ าหน่ายใหแ้ก่กลุ่มลกูคา้ประเภทผูป้ระกอบการยานยนต์ (Original Equipment Manufacturer “OEM”) ซึง่
มกีารจดัจ าหน่ายผลติภณัฑใ์หแ้ก่กลุ่มลกูคา้ประเภทดงักล่าว ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ  
 
สิทธิและประโยชน์จากการได้รบัการส่งเสริมการลงทุน 
โปรดพจิารณาในสว่นที ่2.1.4 ทรพัยส์นิทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิ 
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2.2 การตลาดและการแข่งขนั 
 
“แอรโ์รเฟลกซ”์  

 ลกัษณะช่องทางการจดัจ าหน่าย แบ่งไดด้งันี้   

1) ลกูคา้ในประเทศ 
1) ลกูคา้ประเภทคา้สง่ 
 แอรโ์รเฟลกซ์จ าหน่ายผลติภณัฑ์ส่วนใหญ่ให้แก่ลูกคา้ประเภทค้าส่ง โดยจ าหน่ายผ่านตวัแทนจ าหน่ายในแต่ละ

พืน้ที่เพื่อจ าหน่ายต่อให้ลูกค้ารายย่อยในพื้นที่นัน้ๆ ตวัแทนจ าหน่ายส่วนใหญ่เป็นรา้นจ าหน่ายอุปกรณ์เครื่องท าความเยน็ ซึ่ง
ลกูคา้ประเภทดงักล่าวมกีารสัง่ซือ้อย่างสม ่าเสมอ แอรโ์รเฟลกซม์ลีกูคา้ประเภทนี้กว่า 120 รายทัว่ประเทศ  

2) ลกูคา้โครงการ 
 แอร์โรเฟลกซ์จ าหน่ายผลติภณัฑ์ให้แก่ลูกค้าโครงการ โดยจ าหน่ายตรงให้กบัผู้รบัเหมาก่อสร้างรายใหญ่ หรือ  

ผูร้บัเหมาประเภทงานระบบ เช่น บรษิทั เพาเวอรไ์ลน์ เอน็จเินียริง่ จ ากดั (มหาชน)/ บรษิทั Jardine Schindler (ประเทศ
ไทย)/ บรษิัท ไทคชิา (ประเทศไทย) จ ากดั/ บรษิัท อติลัไทย วศิวกรรม จ ากดั/ บรษิัท ไทยชนิเรยีว จ ากดั/  เป็นต้น ซึ่ง
ลกูคา้ประเภทดงักล่าวมลีกัษณะการสัง่ซือ้ทีม่ากในแต่ละครัง้ แต่ไม่สม ่าเสมอเท่ากบัลกูคา้ประเภทคา้สง่ 

2) ลกูคา้ต่างประเทศ 
แอร์โรเฟลกซ์ แต่งตัง้ตวัแทนจ าหน่ายหรอืผู้ค้าขายส่งในแต่ละพื้นที่ โดยในประเทศหนึ่งอาจมีตัวแทนจ าหน่าย

มากกว่าหนึ่งราย อย่างไรก็ดแีอรโ์รเฟลกซไ์ม่อนุญาตให้ตวัแทนจ าหน่ายแต่ละรายจ าหน่ายแข่งขนักนัซึง่จะส่งผลใหร้าคา
จ าหน่ายผลติภณัฑข์องแอรโ์รเฟลกซม์คีวามผนัผวน แอรโ์รเฟลกซม์ตีวัแทนจ าหน่ายกว่า 100 ราย ครอบคลุมเกอืบ 120 
ประเทศทัว่โลก ส าหรบัตวัแทนจ าหน่ายลกัษณะดงักล่าวแอรโ์รเฟลกซ์จะใหก้ารสนับสนุนทัง้ทางดา้นเทคนิคและร่วมออก
งานแสดงสนิคา้เพื่อกระตุน้ยอดขายในพืน้ทีด่งักล่าว รวมถงึช่วยเหลอืในการประมูลงานขนาดใหญ่โดยการใหก้ารสนับสนุน
ดา้นเทคนิค และอาจใหส้ว่นลดเพิม่เตมิ 

อย่างไรก็ด ีเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บรโิภคได้เพิม่มากขึ้น แอร์โรเฟลกซ์อาจพจิารณาท า
ขอ้ตกลงทางธุรกจิใหต้วัแทนจ าหน่ายดงักล่าวปรบัเปลีย่นเป็นผูซ้ือ้ Licensing ของบรษิทัซึง่เคยด าเนินการแลว้ส าหรบัฐาน
การผลติในประเทศรสัเซยี  

ตำรำงแสดงสดัสว่นรำยไดแ้บ่งตำมช่องทำงจดัจ ำหน่ำย                                      หน่วย : รอ้ยละ 

รายการ 
ปีบญัชี 60/61(เม.ย.60 – มี.ค.61) ปีบญัชี 61/62(เม.ย.61 – มี.ค.62) ปีบญัชี 62/63(เม.ย.62 – มี.ค.63) 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

ลูกคา้ในประเทศ 28.4 31.1  31.0 
ลูกคา้ต่างประเทศ 71.6 68.9 69.0 
รวม 100.0 100.0 100.0 
 
บรษิทัเป็นผูผ้ลติยางสงัเคราะหป์ระเภท EPDM รายเดยีวทีแ่ข่งขนัไดใ้นระดบัโลกมสี่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอนัดบัสาม
ของโลกทีป่ระมาณรอ้ยละ 11 โดยมสีว่นแบ่งทางการตลาดในตลาดส าคญัต่างๆ ดงัต่อไปนี้ 
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ตำรำงแสดงสว่นแบ่งทำงกำรตลำดฉนวนยำงของแอรโ์รเฟลกซใ์นแต่ละตลำดปี 2563 

ตลาด ส่วนแบ่งทางการตลาดฉนวนยาง (รอ้ยละ) 

โลก 
 

 

ไทย 
      

 

สหรฐัอเมรกิา  

 

ตลาดหลกัในทวปีเอเชยี 
เช่น ญีปุ่่ นฟิลปิปินส ์

เวยีดนาม และอนิโดนีเซยี 

 
 

 

  

อื่นๆ เช่น สวสิเซอรแ์ลนด ์
และรสัเซยี  

 
ทีม่า: หน่วยงานวจิยัตลาดของบรษิทั 
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 ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนั 

อตุสาหกรรมก่อสรา้ง  

อุตสาหกรรมก่อสรา้งเป็นอุตสาหกรรมทีเ่ป็นแรงขบัเคลื่อนทีส่ าคญัต่ออุตสาหกรรมฉนวนยางกนัความรอ้น/เยน็ ส าหรบัทีอ่ยู่
อาศยัและอุตสาหกรรมเบาและบรกิาร โดยในสถานทีห่รอืสถานประกอบการ รวมถงึบา้นเรอืนจ าเป็นต้องมฉีนวนกนัความ
รอ้น/เยน็ เพื่อใชใ้นการหุม้ท่อท าความเยน็ ท่อสง่น ้ารอ้น ท่อไอน ้า  

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 อุตสาหกรรมฉนวนกนัความรอ้น/เยน็ประเภท “Elastomeric Thermal Insulation” มผีูป้ระกอบ
ธุรกจิรายส าคญัทัง้หมด 3 รายไดแ้ก่ 1) Armacell  2) K-Flex และ 3) แอรโ์รเฟลกซ ์(Aeroflex) โดยแอรโ์รเฟลกซ ์จดัเป็น
ผูผ้ลติฉนวนยางประเภท EPDM รายใหญ่รายเดยีวในโลกทีส่ามารถผลติและจ าหน่ายผลติภณัฑป์ระเภทนี้ทีส่ามารถแข่งขนั
ในตลาดโลกได้  อย่างไรก็ดี ส่วนแบ่งการตลาดของแอร์โรเฟลกซ์ในตลาดโลกยังมีสดัส่วนที่ค่อนข้างต ่า ประมาณ  
รอ้ยละ 11.0 เนื่องจาก ฉนวนยางประเภท NBR ซึง่ผลติโดยผู้ผลติรายใหญ่ เช่น Armacell และ K-Flex เป็นทีรู่้จกัและ
แพร่หลายอยู่ก่อนในยุโรปและอเมรกิา ประกอบกบัการขยายตลาดของฉนวนยางซึง่มนี ้าหนักเบาและใชพ้ืน้ทีใ่นการขนส่ง
มาก ท าใหต้้นทุนการขนส่ง (Logistic Cost) ค่อนขา้งสงู ท าใหเ้ป็นอุปสรรคในการกระจายสนิคา้ของผลติภณัฑป์ระเภทนี้ 
การขยายฐานการผลติจงึเป็นสิง่ทีจ่ าเป็นต่อการขยายตลาดอย่างยิง่ ถงึแมว้่าเทคโนโลย ีPrefoam Tube and Sheet จะช่วย
ลดทอนปัญหาดงักล่าวลงได ้แต่การขยายตลาดของผลติภณัฑย์งัคงต้องอาศยัทัง้การตลาดและการขยายฐานการผลติเป็น
ตัวขบัเคลื่อนหลกัในการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดโลก ซึ่งแอร์โรเฟลกซ์ ได้ลงทุนในการวิจยัและพฒันาเพื่อน าสารผสม  
Compound และ Prefoam Tube and Sheet ไปผลติในประเทศต่างๆ ทัว่โลกต่อไปในอนาคต 

“แอรโ์รคลาส”  

 ลกัษณะช่องทางการจดัจ าหน่าย    แบ่งไดด้งันี้   

1) ลกูคา้ในประเทศ  
 - จ าหน่ายผลติภณัฑใ์หแ้ก่ผูผ้ลติรถยนตท์ัง้ในรปูแบบ ODM และ OEM  

กลุ่มลกูคา้ ODM (Original Design Manufacturer) 
การจ าหน่ายให้แก่ผู้ประกอบรถยนต์โดยตรงโดยที่แอร์โรคลาสร่วมออกแบบและผลิตให้แก่บรษิัทรถยนต์ชัน้น าภายใต ้    
แบรนดข์องลูกค้า (ODM) โดยด าเนินธุรกจิดงักล่าวกบับรษิทัรถยนต์ชัน้น าของโลก เกอืบทุกแบรนด ์เช่น Ford Toyota 
Isuzu Nissan Mazda Mitsubishi และ Volkswagen  

ในการจ าหน่ายผลติภณัฑล์กัษณะดงักล่าว แอรโ์รคลาส จะรบัจา้งผลติสนิคา้โดยร่วมออกแบบใหก้บับรษิทัรถยนตช์ัน้น าตาม
รุ่นของรถยนต ์โดยสว่นมาก แต่ละรุ่นจะมรีะยะเวลา 5 - 8 ปี ท าใหแ้อรโ์รคลาสมรีายไดท้ีค่่อนขา้งแน่นอน โดยแอรโ์รคลาส
มคีวามเสีย่งต ่าทีบ่รษิทัรถยนต์รายใหญ่จะเพกิถอนการสัง่ซือ้ เนื่องจากแอรโ์รคลาสเป็นเจา้ของดไีซน์ร่วมภายใต้สทิธบิตัร
ของแอรโ์รคลาส จงึท าใหแ้อรโ์รคลาสเป็นผูผ้ลติและจดัจ าหน่ายสนิคา้ดงักล่าวแต่เพยีงผูเ้ดยีว และยงัสามารถผลติและจดั
จ าหน่ายสนิคา้ดงักล่าวใหแ้ก่บรษิทัรถยนตร์ายอื่นไดอ้กีดว้ย 
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กลุ่มลกูคา้ OEM (Original Equipment Manufacturer) 

บรษิทัทีด่ าเนินธุรกจิในลกัษณะท าการผลติตามแบบของเจา้ของสนิคา้ (OEM) ในประเทศไทยนัน้มจี านวนหลายหลากราย 
และโดยส่วนใหญ่การด าเนินธุรกจิในลกัษณะดงักล่าวเจ้าของสนิค้าจะได้จดัจ้างผู้ผลติมากกว่า 1 ราย เพื่อกระจายความ
เสีย่งและลดการพึ่งพงิผูร้บัจ้างผลติเพยีงรายเดยีว จงึส่งผลให้การด าเนินธุรกจิในลกัษณะ OEM มกีารแข่งขนักนัสูงและ
อตัราสว่นทางก าไรทีต่ ่า โดยส าหรบัแอรโ์รคลาสนัน้ไดม้กีารด าเนินธุรกจิในลกัษณะ OEM โดยจะพจิารณารบัจา้งผลติสนิคา้
ดงักล่าวในกรณีทีอ่ตัราก าไรอยู่ในระดบัทีก่ าหนดไว ้ 

  - จ าหน่ายใหต้วัแทนจ าหน่ายและศนูยข์ายรถยนตโ์ดยตรงภายใตแ้บรนด ์“Aeroklas” ซึง่ถอืว่าเป็นการด าเนินงาน
ในรปูแบบ REM โดยในการสัง่ซือ้แต่ละครัง้ของโชวร์มูขายรถยนต ์ หรอื รา้นตดิตัง้อุปกรณ์ชิน้สว่นและตกแต่ง จะมลีกัษณะ
การสัง่ซือ้เป็นครัง้ๆไป ไม่มกีารท าสญัญาระยะยาว แอรโ์รคลาสมกีารจดัจ าหน่ายใหแ้ก่ โชวร์ูมขายรถยนต์  และ รา้นตดิตัง้
อุปกรณ์ประดบัยนต์ ประมาณ 400 ราย ซึง่ครอบคลุมทัว่ประเทศไทยและอกี 100 ประเทศทัว่โลก  นอกจากนี้ ในการจดั
จ าหน่ายสนิคา้ใหก้บัโชวร์มูขายรถยนต ์เป็นขอ้ไดเ้ปรยีบส าหรบัแอรโ์รคลาสดว้ยเนื่องจากโชวร์ูมขายรถยนต์ หรอื ตวัแทน
จ าหน่ายรถยนตจ์ดัเป็นผูท้ีใ่กลช้ดิกบัลกูคา้และเขา้ใจความตอ้งการของลกูคา้มากทีส่ดุ ซึง่หากลูกคา้หรอืโชวร์ูมขายรถยนต์
หรือตวัแทนจ าหน่ายรถยนต์พอใจกบัคุณภาพของสนิค้าของแอร์โรคลาส จะสามารถท าการสัง่ซื้อโดยตรงไปยงับริษัท
รถยนตเ์พื่อว่าจา้งแอรโ์รคลาสในการผลติในสว่นของ ODM ได ้ 

2) ลกูคา้ต่างประเทศ  
 - จดัจ าหน่ายผ่านการสง่ออก บรษิทัย่อยในต่างประเทศ หรอืตวัแทนจ าหน่ายในต่างประเทศ 
 
ตำรำงแสดงสดัสว่นรำยไดแ้บ่งตำมประเภทลกูคำ้และช่องทำงจดัจ ำหน่ำย                                            

หน่วย : รอ้ยละ 

รายการ 

ปีบญัชี 60/61 
(เม.ย.60 – มี.ค.61) 

ปีบญัชี 61/62 
(เม.ย.61 – มี.ค.62) 

ปีบญัชี 62/63 
(เม.ย.62 – มี.ค.63) 

รอ้ยละ รอ้ยละ รอ้ยละ 

ในประเทศ 

   - ลกูคา้ ODMและ OEM 21.5 22.9 24.2 

   - ลกูคา้ REM  4.9 4.9 5.1 

สง่ออกและในต่างประเทศ 

   - ลกูคา้สง่ออกและลกูคา้ในต่างประเทศ 73.6 72.2 70.7 

รวม 100.0 100.0 100.0 
ทีม่า : หน่วยงานวจิยัตลาดของบรษิทั 
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 ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนั 

อุตสาหกรรมรถยนต์จดัเป็นอุตสาหกรรมทีส่ าคญัของโลก เนื่องจากรถยนต์จดัเป็นพาหนะที่นิยมในการเดนิทาง รวมถงึมี
อุตสาหกรรมทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ทางตรงและทางออ้ม ไดแ้ก่ อุปกรณ์ชิน้ส่วนและตกแต่งยานยนต์ อุตสาหกรรมตวัแทนจ าหน่าย
รถยนต ์เป็นตน้ 

ในปี 2563 บรษิทัไดร้วบรวมขอ้มลูรายงานยอดขายรถยนตใ์นกลุ่มประเทศส าคญัสรุปได ้ดงันี้ 

 ประเทศไทย; ยอดขายรถยนตใ์นประเทศลดลงรอ้ยละ 3.3 และ ยอดขายรถกระบะอเนกประสงคล์ดลงรอ้ยละ 3.8 
เมื่อเทยีบกบัปีทีผ่่านมา (ทีม่า: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย)  

 พืน้ทีใ่นกลุ่มยโูรโซน; ยอดขายรถยนตโ์ดยสารเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.2 และ commercial vehicle รอ้ยละ 2.8 เมื่อเทยีบ
กบัปีทีผ่่านมา (ทีม่า: European Automobile Manufacturer Association) 

 ประเทศออสเตรเลยี; ยอดขายรถยนต์ในประเทศลดลงรอ้ยละ 7.8 แต่ยอดขายรถยนต์ SUV และ commercial 
vehicle ลดลงเล็กน้อยร้อยละ 2.4 และ ร้อยละ 5.2 เมื่อเทียบกบัปีที่ผ่านมา(ที่มา Federal Chamber of 
Automotive Industries (FCAI)) 

 ประเทศแอฟรกิาใต้; ยอดขายรถยนต์ในประเทศลดลงรอ้ยละ 2.8 ยอดขายรถยนต์ commercial vehicle ลดลง
เลก็น้อยรอ้ยละ 4.0 เมื่อเทยีบกบัปีทีผ่่านมา(ทีม่า National Association of Automobile Manufacturers of South 
Africa (NAAMSA)) 

แนวโน้มการใช้พลาสติกในรถยนต ์

ปัจจุบนัการใช้พลาสติกในรถยนต์มีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีสาเหตุมาจากแนวคิดและค่านิยมของ
ผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นแปลงไป ซึง่มปัีจจยัส าคญั 4 ประการ คอื (1) การใหค้วามส าคญัต่อการประหยดัพลงังาน (2) การให้
ความส าคญัต่อสิง่แวดลอ้ม (3) การใหค้วามส าคญักบัมาตรฐานดา้นความปลอดภยัในรถยนต์ และ (4) ชิน้ส่วนพลาสติก
สามารถผลติไดเ้รว็และมมีาตรฐานสงู 

การใหค้วามส าคญัของผูบ้รโิภคต่อการประหยดัพลงังาน 

จากแนวโน้มของตน้ทุนพลงังานทีเ่พิม่สงูขึน้อย่างต่อเนื่องในช่วง 20 ปีทีผ่่านมา ท าใหผู้บ้รโิภคส่วนใหญ่มุ่งเน้นใหค้วามส าคญั
กบัการประหยดัพลงังานมากขึน้ โดยปรมิาณการบรโิภคพลงังานของรถยนต์และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัพลงังานเป็นหนึ่งใน
ปัจจยัส าคญัทีผู่บ้รโิภคมกัจะน ามาใชป้ระกอบการตดัสินใจในการเลอืกซือ้รถยนต์ ดงัจะเหน็ไดจ้ากแนวโน้มของรถยนต์ใน
ปัจจุบนัทีม่ขีนาดเลก็ลง รถยนตข์นาดเลก็มคีวามนิยมและยอดขายทีเ่พิม่สงูขึน้ การใชพ้ลงังานทางเลอืกอื่นๆ ทีม่ตี้นทุนถูก
กว่าเพื่อทดแทนน ้ามนั และการพฒันาของเทคโนโลยไีฮบรดิ (Hybrid) ซึง่ใชพ้ลงังานไฟฟ้าและน ้ามนั 

จากแนวโน้มดงักล่าวขา้งตน้ ท าใหค้าดการณ์ว่าผูผ้ลติรถยนต์มคีวามจ าเป็นทีจ่ะต้องตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภค
โดยการพฒันารถยนตใ์หม้นี ้าหนกัเบามากขึน้เพื่อลดปรมิาณการบรโิภคพลงังาน ซึง่กระบวนการทีจ่ะท าใหแ้นวทางดงักล่าว
ประสบความส าเรจ็กค็อื ความพยายามในการพฒันานวตักรรมเพื่อลดน ้าหนักของรถยนต์โดยการเพิม่สดัส่วนของชิน้ส่วน
พลาสตกิในรถยนต ์
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“อีสเทิรน์ โพลีแพค” 

 ลกัษณะช่องทางการจดัจ าหน่าย  แบ่งไดด้งันี้   

1) ลกูคา้สง่ในประเทศ 

 - การคา้สง่ อสีเทริน์ โพลแีพค จ าหน่ายใหก้บัผูจ้ดัจ าหน่าย ยีปั่ว๊ หรอื ซาปัว๊ ซึง่ไดก้ าหนดมบีรเิวณในการจดั
จ าหน่ายของตนเองไมท่บัซอ้นกบัลกูคา้รายอื่นของ อสีเทริน์ โพลแีพค โดยผูจ้ดัจ าหน่ายกลุม่ดงักล่าวจะจ าหน่ายผลติภณัฑ์
ของอสีเทริน์ โพลแีพค อกีต่อหนึ่งใหก้บัรา้นขายกาแฟรายย่อย รา้นเบเกอรี ่รา้นอาหาร และรา้นคา้อื่นๆ  

 - การคา้ปลกี อสีเทริน์ โพลแีพค จ าหน่ายผลติภณัฑภ์ายใตแ้บรนด ์EPP และ eici ใหก้บั Modern Trade  

2) ลกูคา้กลุ่มอุตสาหกรรมในประเทศ 

อสีเทริน์ โพลแีพค จ าหน่ายใหแ้ก่กลุ่มผูป้ระกอบการอาหารและเครื่องดื่มประเภทต่างๆ ส าหรบัแผ่นพลาสตกิ จดัจ าหน่าย
ใหแ้ก่ผูผ้ลติกลุ่มอตุสาหกรรมก่อสรา้ง  ผูผ้ลติชิน้สว่นตกแต่งยานยนต ์เป็นตน้  

3) กลุ่มลกูคา้สง่ออกต่างประเทศ 

อสีเทริน์ โพลแีพค สง่ผลติภณัฑข์องบรษิทัไปขายยงัต่างประเทศดว้ยวธิกีารขายผ่านตวัแทนจ าหน่าย  และวธิกีารตดิต่อกบั
ลกูคา้อุตสาหกรรมต่างๆ โดยตรงขึน้อยู่กบัความเหมาะสมในการท าตลาดของแต่ละประเทศ 
 
ผลติภณัฑแ์ผ่นพลาสตกิ 

ในการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์แผ่นพลาสติกอีสเทิร์น โพลีแพค จ าหน่ายสนิค้าให้แก่ลูกค้าซึ่งเป็นผู้ประกอบการชัน้น าใน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ ส่วนใหญ่เพื่อน าไปแปรรูปอกีขัน้หนึ่ง โดยลูกค้าส่วนใหญ่ของ อสีเทริ์น โพลีแพคจะเป็นผู้ผลติวสัดุ
ก่อสรา้งและบางสว่นเป็นผูผ้ลติชิน้สว่นตกแต่งรถยนต ์ 
 
ผลติภณัฑบ์รรจุภณัฑพ์ลาสตกิ 

ตำรำงแสดงสดัสว่นรำยไดแ้บ่งตำมประเภทลกูคำ้และช่องทำงจดัจ ำหน่ำย                                       
                                                                                                                                               หน่วย : รอ้ยละ 

 
ปีบญัชี 60/61 ปีบญัชี 61/62 ปีบญัชี 62/63 

(เม.ย. 60– มี.ค. 61) (เม.ย. 61– มี.ค. 62) (เม.ย. 62– มี.ค. 63) 
รอ้ยละ รอ้ยละ รอ้ยละ 

ภายในประเทศ    
กลุ่มคา้สง่ 54.7 53.6 50.4 
กลุ่มอุตสาหกรรมในประเทศ 37.1 37.8 39.8 
ต่างประเทศ    
กลุ่มสง่ออกต่างประเทศ 8.2 8.6 9.8 
รวม 100.0 100.0 100 
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 ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนั 

อตุสาหกรรมบรรจภุณัฑ ์ 

ปัจจุบนัความต้องการบรโิภคบรรจุภณัฑป์ระเภทต่างๆ ในชวีติประจ าวนัมเีแนวโน้มเพิม่สงูขึน้ตามอตัราการขยายตวัและ
การพฒันาดา้นเศรษฐกจิของแต่ละประเทศ เนื่องดว้ยโครงสรา้งของประชากร รายได้ รวมถงึรูปแบบการด าเนินชวีติและ
พฤตกิรรมการบรโิภคทีเ่ปลีย่นไปท าใหบ้รรจุภณัฑส์ามารถอ านวยความสะดวกและเหมาะสมกบัชวีติประจ าวนัทีเ่ร่งรบีมากขึน้ 
ในช่วงปีที่ผ่านมาการบรโิภคภายในประเทศปรบัตวัขึน้ช้ากว่าที่คาดไว้และการแข่งขนัของกลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์
พลาสตกิเพิม่สงูขึน้  อย่างไรกต็าม อสีเทริน์ โพลแีพค มกีารปรบัเปลีย่นแผนการด าเนินธุรกจิใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลง
ของตลาด อกีทัง้ มศีกัยภาพในการผลติดว้ยเครื่องจกัรอตัโนมตัคิวามเรว็สงูและเทคโนโลยทีีไ่ดพ้ฒันาขึน้เองจงึท าใหส้ามารถ
รองรบัการเตบิโตของผูบ้รโิภคซึง่มแีนวโน้มตอ้งการสนิคา้ทีม่คีุณภาพและมคีวามหลากหลายเพิม่ขึน้   
 
2.3 การจดัหาผลิตภณัฑห์รอืบริการ 

 
“แอรโ์รเฟลกซ”์ 

 ฐานการผลิต 

แอรโ์รเฟลกซม์ฐีานการผลติทัง้หมด 5 ฐานการผลติ ซึง่กระจายตัง้อยู่ตามแต่ละประเทศต่างๆ ทัว่โลก ซึง่ไดแ้ก่ ประเทศไทย 
ประเทศสหรฐัอเมรกิา ประเทศอนิเดยี และในประเทศจนีอกีจ านวน 2* แห่ง นอกจากนี้ยงัมีการด าเนินธุรกจิในลกัษณะ 
Licensing อกีจ านวน 1 แห่ง ในประเทศรสัเซยี ท าใหแ้อรโ์รเฟลกซ ์สามารถผลติจดัส่งสนิคา้ใหส้ามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของผูบ้รโิภคไดอ้ย่างครบถว้นและทัว่ถงึ 
* ฐำนกำรผลติของแอรโ์รเฟลกซ์ ในประเทศจนี 2  แห่ง คอื บรษิทั แอรโ์รเฟลกซ์ โพลเีมอร ์เทคโนโลย ี(เซีย่งไฮ)้ จ ำกดั (APT) ซึง่เป็นบรษิทัย่อย
ของ EPG 1 แห่ง และ บรษิทั แอรโ์รเซล คอนสตรคัชัน่ แมททเีรยีล (เจยีงซู) จ ำกดั (ACM) ซึง่เป็นบรษิทัร่วมทุนของ AFC 1 แห่ง 

  

ฐำนกำรผลติบรษิทัและบรษิทัยอ่ย 
ข้อมูลทัว่ไป ฉนวนยางประเภท EPDM ท่ีผลิตได้ 

บริษทั 
สดัส่วนการ

ถือหุ้น 
ประเภท 

ฐานการผลิต 
ประเทศ สารผสม 

ผลิตภณัฑก่ึ์ง
ส าเรจ็รปู 

ผลิตภณัฑ์
ส าเรจ็รปู 

บรษิทั แอรโ์รเฟลกซ ์จ ากดั 100.0 ฐานการผลติ
หลกั 

ไทย  
 

 

บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ ยูเอสเอ 
จ ากดั 

100.0 ฐานการผลติ 
บ.ย่อย 

อเมรกิา -   

บรษิัท แอร์โรเฟลกซ์ โพลีเมอร ์
เทคโนโลย ี(เซีย่งไฮ)้ จ ากดั 
(บรษิทัย่อยของ EPG) 

100.0 ฐานการผลติ 
บ.ย่อย 

จนี -   

 
 
ฐำนกำรผลติบรษิทัร่วม 
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ข้อมูลทัว่ไป ฉนวนยางประเภท NBR ท่ีผลิตได้ 

บริษทั สดัส่วนการ
ถือหุ้น 

ประเภท 
ฐานการผลิต 

ประเทศ สารผสม ผลิตภณัฑก่ึ์ง
ส าเรจ็รปู 

ผลิตภณัฑ์
ส าเรจ็รปู 

บริษัท เอแอลพี แอร์โรเฟลกซ ์
อนิเดยี จ ากดั 

40.0 ฐานการผลติ 
บ.ร่วม 

อนิเดยี  -  

บรษิทั แอรโ์รเซล คอนสตรคัชัน่ 
แมททเีรยีล  
(เจยีงซ)ู จ ากดั 

40.0 ฐานการผลติ 
บ.ร่วม 

จนี  -  

 
ฐำนกำรผลติ Licensing  

นอกจากนี้ บรษิทัมกีารให ้Licensing กบับรษิทัคู่คา้ในยุโรป 1 ราย ในประเทศรสัเซยี ซึง่ฐานการผลติในประเทศไทยไดส้่ง
ผลติภณัฑก์ึง่ส าเรจ็รปูเพื่อให ้Licensing น าไปผลติผลติภณัฑส์ าเรจ็รปู  

ประสทิธภิาพการผลติปีบญัช ี62/63 (เม.ย.62– ม.ีค.63) 
ประเภทฉนวนยาง ก าลงัการผลิต อตัราการใช้ก าลงัการผลิต (รอ้ยละ) 

กลุ่ม EPDM 30,000 ตนั/ปี* 55 
กลุ่ม NBR 20,000 ตนั/ปี 85 

*EPDM มกี าลงัการผลติเพิม่ 6,000 ตนัต่อปีจากการขยายโรงงาน Aeroflex 5 ในชว่งไตรมาสที ่4 ของปีบญัช ี62/63 
 
 การจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

สารผสม (Compound) 

การผลติฉนวนยางของแอรโ์รเฟลกซป์ระกอบดว้ยสารเคมหีลากหลายชนิด ซึง่สว่นใหญ่ประกอบดว้ยสารตัง้ต้นประเภทยาง
สงัเคราะห ์EPDM หรอื Ethylene Propylene Diene Methylene กว่ารอ้ยละ 30 - 40 โดยสารคอมพาวด ์เกดิจากการผสม
ของยางสงัเคราะห ์และสารเตมิแต่ง สารกนัไฟ และ เคมภีณัฑ์ ซึง่ในการจดัซือ้สารดงักล่าวแอร์โรเฟลกซจ์ดัซือ้จากผูข้าย
หลากหลายราย โดยแอรโ์รเฟลกซ ์มนีโยบายทีจ่ะไม่จดัซือ้จากผูข้ายรายใดรายหนึ่งเกนิกว่ารอ้ยละ 30 ของต้นทุนสารผสม
ของแอร์โรเฟลกซ์ โดยส่วนใหญ่พจิารณาจดัซื้อวตัถุดบิจากผู้จ าหน่ายในต่างประเทศร้อยละ 70 - 80 และในประเทศ 
รอ้ยละ 20 - 30 ซึง่ท าใหแ้อรโ์รเฟลกซม์คีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น อย่างไรกด็กีลุ่มบรษิทัมสีดัส่วนของการซือ้วตัถุดบิใน
สกุลต่างประเทศใกลเ้คยีงกบัรายรบัทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศท าใหม้คีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นไม่มากนกั 

ผลติภณัฑอ์ื่นๆ ทีใ่ชร้ว่มกบัหรอืใชต้ดิตัง้ฉนวนกนัความรอ้น 

แอรโ์รเฟลกซ ์ ไมม่นีโยบายในการผลติผลติภณัฑก์ลุ่มประเภทนี้ดว้ยตนเอง แอรโ์รเฟลกซซ์ือ้หรอืสัง่ผลติผลติภณัฑป์ระเภท
นี้จากผูผ้ลติซึง่มคีวามช านาญในผลติภณัฑป์ระเภทนัน้เพื่อใหไ้ดคุ้ณภาพของสนิคา้ทีด่สี าหรบัผูบ้รโิภค แอรโ์รเฟลกซจ์ะเป็น
ผูก้ าหนดมาตรฐานและคุณภาพของผลติภณัฑด์งักล่าว ส าหรบัการสัง่ซือ้ในแต่ละครัง้แอรโ์รเฟลกซม์นีโยบายทีจ่ะสัง่ซือ้มา
เพื่อเกบ็รกัษาไวใ้หเ้พยีงพอส าหรบัการขายในช่วง 1 - 2 เดอืน 
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 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

แอรโ์รเฟลกซใ์หค้วามส าคญักบัผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม สขุภาพของชุมชน และพนกังานของบรษิทัทุกระดบั โดยวเิคราะห์
สารเคมทีุกชนิดทีใ่ช ้ตอ้งมคีวามปลอดภยัต่อมนุษยร์วมถงึระบบนิเวศในพืน้ทีใ่กลเ้คยีง โดยฐานการผลติหลกัของแอรโ์รเฟลกซ ์
ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานจาก ISO 9001 / ISO14001 / ISO50001 / OHSAS 18001/ TIS 18001 / ASTM/ JIS/ EN/ 
EMPA/ BS/ GB/ Lloyd’s Register / RoHS / Carbon Footprint Organization / Carbon Footprint for Product / Eco 
Factory / SGBC / Water Footprint เป็นตน้ 

ฉนวนกนัความรอ้น/เยน็ ภายใตแ้บรนดแ์อรโ์รเฟลกซ ์เป็นผลติภณัฑท์ีใ่ชใ้นงานระบบวศิวกรรมปรบัอากาศ เพื่อช่วยลดการ
สญูเสยีความเยน็ ป้องกนัการเกดิหยดเหงื่อ (Condensation) และช่วยประหยดัพลงังานไฟฟ้าได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 
เน่ืองจากมค่ีาสมัประสทิธิก์ารน าความรอ้น (ค่า K-Value) ต ่าและคงทีต่ลอดอายุการใชง้าน วสัดุทีน่ ามาผลติฉนวนยางไม่
ก่อใหเ้กดิสารพษิ (Non-Toxicity) กรณีเกดิเพลงิไหม้ฉนวนยางแอรโ์รเฟลกซจ์ะเกดิความหนาแน่นของควนัน้อย และไม่
ก่อใหเ้กดิการลามไฟ  

นอกจากนี้ ผลติภณัฑข์องแอรโ์รเฟลกซ ์เป็นสนิคา้ทีม่คีุณภาพสงูเมื่อเปรยีบเทยีบเทยีบกบัคู่แขง่ขนัในตลาด ฉนวนยางของ
แอรโ์รเฟลกซไ์ดร้บัการรบัรองมาตรฐานชัน้น าจากทัว่โลก ไดแ้ก่ ASTM / JIS / EN / UL / FM / BS / GB / Lloyd’s 
Register และ RoHS เป็นตน้  

“แอรโ์รคลาส” 

 ฐานการผลิต 
แอรโ์รคลาสมฐีานการผลติ ไดแ้ก่ ในประเทศไทย ประเทศจนี และประเทศมาเลเซยี โดยก าลงัการผลติหลกัอยู่ในประเทศ
ไทย ที่โรงงานในโครงการเขตอุตสาหกรรม ไอพพีอี าเภอนิคมพฒันา จงัหวดัระยอง  และโรงงานสาขาที่เมอืงเซี่ยงไฮ ้
ประเทศจนี ในขณะที่บรษิัทย่อยในต่างประเทศ อาท ิประเทศสหรฐัอเมรกิา และออสเตรเลยี ท าหน้าที่ เป็นศูนย์กระจาย
สนิคา้ภายในประเทศดงักล่าว และประเทศใกลเ้คยีง 

ประสทิธภิาพการผลติปีบญัช ี62/63 (เม.ย.62– ม.ีค.63) 
ประเภทสินค้า ก าลงัการผลิต อตัราการใช้ก าลงัการผลิต(รอ้ยละ) 

พืน้ปรูถกระบะ (Bed Liner)* 700,000 ชิน้/ปี* 50.0 
หลงัคารถกระบะ (Canopy) 40,000 ชุด/ปี 70.0 
ฝาครอบรถกระบะ (Deck Cover) 24,000 ชุด/ปี 45.0 
บนัไดขา้ง (Side Step) 435,000 คู่/ปี 75.0 

* ก าลงัการผลติของพืน้ปกูระบะลดลง 100,000 ชิน้/ปี จากการขายเครื่องจกัรใหก้จิการร่วมคา้ 

 การจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

เมด็พลาสตกิ 

แอรโ์รคลาสใชเ้มด็พลาสตกิประเภท HDPE ABS PC PC/ABS และ DCPD เพื่อใชใ้นการผลติผลติภณัฑต่์างๆ โดยเมด็
พลาสติกจดัเป็นวตัถุดิบหลกัที่ใช้ในการผลิตของแอร์โรคลาสปัจจุบนัแอร์โรคลาสมีต้นทุนเมด็พลาสติกและสารเติมแต่ง             
คดิเป็นรอ้ยละโดยประมาณ 45 - 55 ของตน้ทุนการผลติ ดงันัน้เพื่อใหส้ามารถบรหิารตน้ทุนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพอย่างสงู 
แอร์โรคลาสจึงสรรหาและสอบถามราคาวตัถุดิบจากทัว่โลกก่อนการจดัซื้อทุกครัง้ปัจจุบนัแอร์โรคลาสมีการสัง่ซื้อเม็ด



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) สิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2563 
 

สว่นที ่1 28 
 

พลาสติกจากผูผ้ลติและจ าหน่ายทัง้ในและต่างประเทศ โดยพจิารณาจากคุณภาพ ราคาและการส่งมอบ โดยวตัถุดบิเมด็
พลาสตกิส าหรบัพืน้ปกูระบะอาจมกีารซือ้จากผูผ้ลติประเทศในอาเซยีนเมื่อมรีาคาทีแ่ขง่ขนัได ้ขณะเดยีวกนัไดม้กีารซือ้จาก
ผูผ้ลติในประเทศหลายแห่ง และ บรษิทัผูน้ าเขา้เมด็พลาสตกิบางรายจากต่างประเทศ  

อย่างไรกด็ ี เน่ืองดว้ยเมด็พลาสตกิซึง่ผลติจากการกลัน่น ้ามนัท าใหม้ตีน้ทุนการผลติอา้งองิกบัราคาน ้ามนัดบิโลกท าใหห้าก
เมื่อน ้ามนัดบิโลกมกีารปรบัตวัสงูขึน้กอ็าจสง่ผลกระทบมาถงึแอรโ์รคลาสอย่างหลกีเลีย่งมไิด ้ อกีทัง้ปัจจุบนัในประเทศไทย 
ไม่มเีครื่องมอืทางการเงนิทีส่ามารถป้องกนัความเสีย่งจากความผนัผวนของราคาเมด็พลาสตกิได ้ ท าใหแ้อรโ์รคลาสประสบ
ความเสีย่งดงักล่าวอย่างหลกีเลีย่งมไิด ้ อย่างไรกด็ถีงึแมจ้ะไม่สามารถควบคมุตน้ทุนการผลติไดท้ัง้หมด แต่เพื่อเป็นการบรหิารความ
เสีย่งดงักล่าวแอรโ์รคลาสกส็ามารถด าเนินการไดโ้ดยการปรบัราคา หรอื สง่ผ่านตน้ทุนค่าวตัถุดบิบางสว่นใหแ้ก่ลกูคา้ได ้

ชิน้สว่นประกอบอื่นๆ 

แอรโ์รคลาสมกีารจดัซื้อชิน้ส่วนประกอบอื่นๆ อาท ิอุปกรณ์ยดึจบั (Hook) โพลเีมอรอ์ลอย กระจก โช๊ค และชุดตดิตัง้อื่นๆ 
เพื่อใช้เป็นส่วนประกอบส าหรบัผลติภณัฑ์  แอร์โรคลาสจะจดัซื้อจากผู้ผลติหรือคู่ค้าที่มคีวามช านาญและสามารถจดัส่ง
สนิคา้ทีม่คีุณภาพและราคาตามทีแ่อรโ์รคลาสตอ้งการได ้อย่างไรกด็อีาจมชีิน้ส่วนประกอบบางส่วนทีใ่นบางช่วงเวลาแอรโ์ร
คลาสจดัซื้อจากผู้ประกอบการรายเดยีวเนื่องจากผูป้ระกอบการรายดงักล่าวให้ขอ้เสนอทางธุรกจิที่ดกีว่ารายอื่น แต่มไิด้
พึง่พงิผูป้ระกอบการรายดงักล่าวเป็นพเิศษ หากผู้ประกอบการรายดงักล่าวผดิสญัญาแอร์โรคลาสสามารถจัดหาวตัถุดบิ 
หรอื สนิคา้จากคู่คา้รายอื่นไดอ้ย่างทนัท่วงท ี

ผลติภณัฑภ์ายใตแ้บรนด ์TJM  

แอรโ์รคลาส ไดเ้จรจากบัคู่คา้ในประเทศไทย และต่างประเทศ เพื่อจดัหาผลติภณัฑต่์างๆ เช่น Diff Lock, duo battery และ
อุปกรณ์ตกแต่งยานยนต ์น ามาจดัจ าหน่ายใหก้บัรา้นคา้ภายใตแ้บรนด์ TJM และรา้นประดบัยนตใ์นประเทศออสเตรเลยี 
ทัง้นี้ การจดัหาผลิตภณัฑ์ต่างๆ จากผู้ผลติหรือคู่ค้าเพื่อจดัจ าหน่ายในประเทศออสเตรเลยีจ าเป็นต้องได้รบัการรบัรอง
มาตรฐานคุณภาพสนิคา้จากประเทศออสเตรเลยี ซึง่ TJM Products Pty.,Ltd. มอีุปกรณ์และเครื่องมอืทดสอบทีส่ามารถ
ออกใบรบัรองมาตรฐานสนิคา้ได ้ดงันัน้ การคดัเลอืกผลติภณัฑจ์ าเป็นตอ้งอาศยัผูผ้ลติหรอืคู่คา้ทีม่คีวามช านาญและสามารถ
จดัส่งสนิค้าที่มีคุณภาพและราคาตามที่แอร์โรคลาสต้องการได้ สนิค้าบางประเภทอยู่ระหว่างการทดสอบมาตรฐานใน
ประเทศออสเตรเลยี 

ผลติภณัฑภ์ายใตแ้บรนด ์Flexiglass  

แอรโ์รคลาส ไดเ้จรจากบัคู่คา้ในประเทศไทย และต่างประเทศ เพื่อจดัหาผลติภณัฑต่์างๆ เช่น หลงัคาครอบกระบะผลติจาก
ไฟเบอรก์ลาส (Fiberglass Canopies) /Bull bar/ Trays และ Running boards เป็นต้น น ามาจดัจ าหน่ายใหก้บัรา้นคา้ของ
ตนเองรวม 5 แห่ง distributors และ dealers ในประเทศออสเตรเลยี อกีทัง้สาขาของ Flexiglass ทัง้ 5 แห่ง ม ีpaint booth 
ซึง่สามารถใชป้ระโยชน์ร่วมกนักบั Aeroklas และ TJM ได ้

 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

แอรโ์รคลาส ไดส้รรสรา้งนวตักรรมต่างๆ เพื่อผูบ้รโิภค โดยค านึงถงึสิง่แวดลอ้มเป็นหลกัตามปรชัญาการด าเนินการ “พฒันา
เทคโนโลยคีวบคู่กบัการรกัษาสิง่แวดลอ้ม” หรอื “Technology & Environment in Harmony” แอรโ์รคลาสไดม้กีารพฒันา
กระบวนการผลติและเทคโนโลยอีย่างต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมระหว่างการผลติ แอร์โรคลาส  ได้รบัการ
รบัรองมาตรฐานจาก ISO9001/ ISO14001/ IATF16949 / OHSAS18001 และ Q1 จาก ฟอรด์ รวมทัง้ผลติภณัฑแ์อรโ์ร



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) สิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2563 
 

สว่นที ่1 29 
 

คลาสหลายชนิดได้รบัฉลากเขยีว เป็นต้น โดยสนิคา้ชิ้นส่วนอุปกรณ์และตกแต่งยานยนต์ของแอร์โรคลาส เป็นสนิคา้ทีถู่ก
ออกแบบภายใตร้ปูแบบของ 3R เพื่อเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มโดยค านึงถงึหลกั 3R  

1. การลดการใช้ (Reduce) : ผลติภณัฑแ์อรโ์รคลาส เช่น Bed Liner / Canopy / Deck Cover และ Sidesteps 
ผลติจากพลาสตกิที่มนี ้าหนักเบาและมวีธิกีารผลติเฉพาะท าให้มคีวามแขง็แรงพเิศษซึ่งสามารถใช้ทดแทน
วสัดุประเภทโลหะไดอ้ย่างสมบูรณ์ท าใหร้ถกระบะมนี ้าหนักเบาลง ลดการใช้พลงังาน และลดการปล่อยก๊าซ
คารบ์อนไดออกไซด ์(CO2) นอกจากนี้ในทวปียุโรปบางประเทศผูป้ระกอบการรถยนตส์ามารถน าขอ้ไดเ้ปรยีบ
ดงักล่าวไปใชล้ดหย่อนภาษโีดยการหกัลด Carbon Credit ไดอ้กีดว้ย 

2. การน ามาใช้ซ า้ (Reuse) : การน าพลาสตกิส่วนเกนิทีเ่กดิขึน้ระหว่างกระบวนการผลติมาเขา้กระบวนการ
ผลติใหม่ไดต้ามสดัสว่นทีก่ าหนดโดยไม่สง่ผลกระทบต่อคุณภาพของสนิคา้ การน ามาใชใ้หม่ใหเ้กดิประโยชน์  

3. การน ามาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ (Recycle) : สนิคา้ของแอรโ์รคลาส สามารถน าไปรไีซเคลิไดซ้ึง่เป็นไป
ตามขอ้ก าหนดของบรษิทัรถยนตช์ัน้น าของโลกในปัจจุบนั 

“อีสเทิรน์ โพลีแพค” 

 ฐานการผลิต 

อสีเทริน์ โพลแีพคมฐีานการผลติในประเทศไทย 2 แห่ง โดยโรงงานแรกตัง้อยูท่ี ่ อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง สว่น
โรงงานทีส่องตัง้อยู่ทีส่วนอุตสาหกรรม ไอพพี ีอ าเภอนิคมพฒันา จงัหวดัระยอง 

ประสทิธภิาพการผลติปีบญัช ี62/63 (เม.ย.62– ม.ีค.63) 
ประเภทสินค้า ก าลงัการผลิต อตัราการใช้ก าลงัการผลิต(รอ้ยละ) 

บรรจุภณัฑพ์ลาสตกิ 40,000 ตนั/ปี* 50.0 
แผ่นพลาสตกิ 5,000 ตนั/ปี 70.0 

 *บรรจุภณัฑพ์ลาสตกิ มกี าลงัการผลติเพิม่ 5,000 ตนัต่อปี โดยเพิม่เขา้มาในช่วงไตรมาสที ่4 ของปีบญัช ี62/63 
 

 การจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

เมด็พลาสตกิ 

อสีเทริน์ โพลแีพคใชเ้มด็พลาสตกิหลากหลายประเภทเพื่อใชใ้นการผลติผลติภณัฑต่์างๆ ทัง้ผลติภณัฑบ์รรจุภณัฑพ์ลาสตกิ
และแผ่นพลาสติก โดยเม็ดพลาสติกดงักล่าวเป็นต้นทุนหลกัของค่าใช้จ่ายของ อีสเทิร์น โพลแีพค ปัจจุบนัมตี้นทุนเม็ด
พลาสตกิประมาณรอ้ยละ 45 - 55 ของตน้ทุนการผลติ จากราคาของวตัถุดบิทีป่รบัเพิม่ขึน้ ขึน้อยู่กบัผลติภณัฑแ์ต่ละชนิดซึง่
สว่นใหญ่ประกอบดว้ยเมด็พลาสตกิชนิด PP, PS, PET และ ABS อสีเทริน์ โพลแีพค พจิารณาจดัซือ้วตัถุดบิจากทัง้ในและ
ต่างประเทศขึ้นอยู่กบัราคา คุณภาพ และความเหมาะสมของเมด็พลาสติกแต่ละชนิด ส่วนใหญ่จดัซื้อเม็ดพลาสติกจาก
ภายในประเทศเป็นหลกัโดยพจิารณาปรมิาณเมด็พลาสตกิทีจ่ดัซือ้จากค าสัง่ซือ้ของลกูคา้และประมาณการจ านวนผลติภณัฑ์
ทีจ่ะขายไดใ้นอนาคต เพื่ออ านาจในการต่อรองราคา (Bargaining Power) 

เน่ืองจากราคาเมด็พลาสตกิมคีวามผนัผวนไปตามราคาน ้ามนัดบิ สง่ผลให ้อสีเทริน์ โพลแีพคมคีวามเสีย่งจากความผนัผวน
ของราคาวตัถุดบิหลกั อสีเทริน์ โพลแีพคจึงมนีโยบายบรหิารความเสีย่งจากราคาเมด็พลาสตกิ โดยสามารถส่งผ่านความ
เสีย่งตน้ทุนวตัถุดบิบางสว่นแก่ลกูคา้ได ้นอกจากนี้การซือ้วตัถุดบิประเภทเมด็พลาสตกิแบบรวมกลุ่มจะท าใหไ้ดอ้ตัราราคา
ทีด่ ีหรอื ต ่ากว่าราคาตลาดโดยทัว่ไป อย่างไรกต็ามการปรบัราคาแต่ละครัง้จะตอ้งพจิารณากลไกของตลาดและคู่แขง่ ดงันัน้ 
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สว่นที ่1 30 
 

อสีเทริ์น โพลแีพคจงึมนีโยบายในการพจิารณาจดัหาหรอืใช้วตัถุดบิอื่นที่มรีาคาต ่ากว่าทดแทนในกรณีที่ราคาต้นทุนเดิม
สงูขึน้โดยไม่ท าใหคุ้ณสมบตัทิีจ่ าเป็นของผลติภณัฑเ์ปลีย่นแปลง 

ผลติภณัฑอ์ื่น 

อีสเทิร์น โพลีแพค จดัซื้อถ้วยกระดาษและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น หลอด และอุปกรณ์พลาสติกที่ใช้ในการ
รบัประทานอาหารอื่นๆ เพื่อจ าหน่ายใหแ้ก่ลกูคา้ ส าหรบัผลติภณัฑอ์ื่นๆอสีเทริน์ โพลแีพค จะจดัซือ้จากผูผ้ลติหรอืคู่คา้ทีม่ ี
ความช านาญเกี่ยวกบัสนิคา้ประเภทนัน้ๆ และสามารถจดัส่งสินคา้ที่มคีุณภาพและราคาทีเ่หมาะสม การซื้อในแต่ละครัง้มี
นโยบายทีจ่ะสัง่ซือ้มาเพื่อเกบ็รกัษาไวเ้พยีงส าหรบัการขายโดยประมาณ 60-90 วนั เพื่อรกัษาสภาพคล่องทางดา้นการเงนิ
และป้องกนัการขาดแคลนสนิคา้เพื่อจ าหน่าย 

 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

สนิคา้บรรจุภณัฑพ์ลาสตกิของ อสีเทริน์ โพลแีพค เป็นสนิคา้ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มโดยค านึงถงึหลกั 3R ไดแ้ก่  

1. การลดการใช้ (Reduce): ลดระยะเวลาการย่อยสลายของพลาสตกิของบรรจุภณัฑพ์ลาสติกบางประเภท 
และลดปรมิาณการใชพ้ลงังานในโรงงานผลติ 

2. การน ามาใช้ซ า้ (Reuse): ผลติภณัฑ์ของ อสีเทริน์ โพลแีพค ไม่เหมาะสมกบัการน ามาใช้ใส่อาหารซ ้า
เนื่องจากเป็นบรรจุภณัฑป์ระเภทใชแ้ลว้ทิง้ แต่สามารถน าบรรจุภณัฑบ์างประเภท เช่น PP / PS และ PET 
มาใสอุ่ปกรณ์ส านกังานชิน้เลก็ๆ หรอืน ามาเป็นกระถางเพาะตน้ไม ้เป็นตน้ 

3. การน ามาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ (Recycle): สามารถน าผลิตภัณฑ์ของ อีสเทิร์น โพลีแพค เข้าสู่
กระบวนการแปรรปู โดยน าไปต่อยอดในการผลติเป็นสนิคา้ประเภทใหม่ หรอืน าบรรจุภณัฑพ์ลาสตกิ ทีไ่ม่ใช้
แลว้เขา้สูก่ระบวนการเป็นเชือ้เพลงิในวงการผลติซเีมน็ต ์หรอื สามารถน าเขา้สูก่ระบวนการ De-polymerization   
เป็นน ้ามนัต่อไป  

อสีเทริน์ โพลแีพค ค านึงถงึคุณภาพของสิง่แวดลอ้มภายในโรงงานและพืน้ทีบ่รเิวณใกลเ้คยีง ก าหนดใหม้กีารควบคุม
สิง่แวดลอ้มดว้ยกระบวนการผลติมาตรฐานระดบัโลก โดยไดร้บัการรบัรองมาตรฐานจาก GMP, HACCP, ISO9001,  
ISO14001, ISO50001, The British Retail Consortium ( BRC)  และ OHSAS18001/TIS18001 อกีทัง้ยงัไดร้บัรางวลัจาก
หน่วยงานราชการต่างๆ ไดแ้ก ่รางวลัอุตสาหกรรมสเีขยีว (Green Industry) ระดบัที ่4 : วฒันธรรมสเีขยีว (Green Culture) 
จากกระทรวงอุตสาหกรรม/ การรบัรองการลดคารบ์อน (Carbon Footprint) ระดบัองคก์ร จากองคก์ารบรหิารจดัการก๊าซ
คารบ์อนไดออกไซด ์(องคก์ารมหาชน) และส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิเป็นตน้ 

อสีเทริน์ โพลแีพค สามารถผลติบรรจุภณัฑพ์ลาสตกิประเภท 1. พลาสตกิทีย่่อยสลายไดท้างชวีภาพจากวตัถุดบิทางปิโตร

เคม ี(Petroleum-based biodegradable plastics) และ 2. พลาสตกิทีย่่อยสลายไดท้างชวีภาพจากวตัถุดบิทีม่าจากพชื เช่น 

มนัสมัปะหลงั (bio-based biodegradable plastics) ซึง่เป็นวตัถุดบิทีย่่อยสลายตามธรรมชาตไิดเ้รว็ขึน้ 

อย่างไรกต็าม อสีเทริน์ โพลแีพค มคีวามพรอ้มดา้นเทคโนโลยแีละเครื่องจกัรการผลติ สามารถปรบัเปลีย่นวตัถุดบิในการ

ผลติไดโ้ดยไม่จ าเป็นตอ้งลงทุนเพิม่ จงึสามารถตอบสนองความตอ้งการของตลาดไดท้นัท ี 

 

2.4 งานท่ียงัไม่ส่งมอบ 

-ไม่ม-ี 
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3. ปัจจยัความเส่ียง 

บรษิทัประกอบธุรกจิโดยการลงทุนในบรษิทัอื่น โดยมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกจิแปรรูปพลาสตกิทีม่นีวตักรรมทีส่รา้งความ
แตกต่าง ไดแ้ก่ ธุรกจิผลติและจ าหน่ายฉนวนยางกนัความรอ้น/เยน็  ธุรกจิผลติและจ าหน่ายอุปกรณ์ชิน้สว่นและตกแต่งยาน
ยนต ์ ธุรกจิผลติและจ าหน่ายบรรจุภณัฑพ์ลาสตกิ  ธุรกจิเพื่อการวจิยัและพฒันา  ธุรกจิสนบัสนุนอื่นๆ และธุรกจิร่วมทุน ซึง่
มคีวามเสีย่งต่างๆ ทีอ่าจสง่ผลกระทบต่อธุรกจิของบรษิทัและบรษิทัย่อย 

ปัจจยัความเสีย่งที่ได้กล่าวในเอกสารฉบบันี้ อา้งองิจากขอ้มูลในสถานการณ์ปัจจุบนัและการคาดการณ์ในอนาคตเท่าที่
สามารถระบุได ้ปัจจยัเสีย่งเหล่าน้ีมนียัส าคญับางประการ ซึง่อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อบรษิทั และมูลค่าหุน้ของบรษิทั 
นอกจากปัจจยัเสีย่งทีร่ะบุในเอกสารฉบบันี้ อาจมคีวามเสีย่งอื่นๆ ทีบ่รษิทัไม่ทราบไดใ้นขณะนี้ หรอืพจิารณาแลว้ว่าไม่เป็น
สาระส าคัญในปัจจุบนันัน้อาจเป็นปัจจยัเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษัทได้ ในอนาคต นอกจากนี้ 
ขอ้ความที่เป็นลกัษณะการคาดการณ์ในอนาคต (Forward Looking Statement) ที่ปรากฏในเอกสารฉบบันี้ เช่นการใช้
ถอ้ยค าว่า “เชื่อว่า” “คาดการณ์ว่า” “คาดหมายว่า” “มแีผนจะ” “ตัง้ใจ” หรอื “ประมาณ” เป็นต้น หรอืการคาดการณ์เกีย่วกบั
ผลประกอบการ ธุรกจิ แผนการด าเนินงานของบรษิทั การเปลีย่นแปลงของกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ในการประกอบธุรกจิของ
บรษิทั บรษิทัย่อย และบรษิทัร่วม นโยบายของรฐั และอื่นๆ ซึง่เป็นการคาดการณ์ถงึเหตุการณ์ในอนาคต ดงันัน้ผลทีเ่กดิขึน้
จรงิอาจมคีวามแตกต่างอย่างมนีัยส าคญัจากการคาดการณ์หรอืคาดคะเนกไ็ด้ ส าหรบัขอ้มูลในส่วนทีอ่า้งถงึหรอืเกีย่วขอ้ง
กบัรฐับาล หรอืเศรษฐกจิของประเทศนัน้ ไดม้าจากขอ้มลูทีม่กีารเปิดเผยสูส่าธารณชน หรอืจากแหล่งขอ้มลูอื่นๆทีเ่ชื่อถอืได้ 
 

ความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินงาน 
 
 ความเส่ียงจากการจดัหาปริมาณวตัถดิุบและความผนัผวนของราคาวตัถดิุบ 
กลุ่มบรษิทัเป็นผูผ้ลติและจ าหน่ายโพลเีมอรแ์ละพลาสตกิแปรรปู (Polymer and Plastic Products Manufacture) ส าหรบัใช้
ในอุตสาหกรรมต่างๆ ดงันัน้หนึ่งในองคป์ระกอบหลกัของตน้ทุนขายของบรษิทั คอื วตัถุดบิ  โดยจากการทีบ่รษิทัเป็นผูผ้ลติ
ปลายน ้าบรษิทัจงึอาจไดร้บัผลกระทบหากกลุ่มบรษิทัไม่สามารถจดัหาโพลเีมอรไ์ดอ้ย่างเพยีงพอต่อการผลติ อาจส่งผลให้
ธุรกจิตอ้งหยุดด าเนินการ  

อกีทัง้โพลเีมอรจ์ดัเป็นผลติภณัฑซ์ึง่ได้จากการกลัน่น ้ามนั ดงันัน้ปรมิาณและราคาของโพลเีมอรจ์งึแปรผันกบัปรมิาณและ
ราคาของน ้ามนัดบิซึง่ขึน้อยู่กบัปัจจยัทางเศรษฐกจิและการเมอืงของโลก  โดยราคาเมด็พลาสตกิทีบ่รษิทัใชใ้นการประกอบ
ธุรกจิเป็นหลกั อาท ิPP PET PS และ HDPE จงึมคีวามผนัผวนและปรบัตวัไปในทศิทางเดยีวกนักบัราคาน ้ามนัดบิทีผ่นั
ผวน ซึง่ปัจจยัดา้นราคาเมด็พลาสตกิดงักล่าว บรษิทัไม่สามารถควบคุมหรอืประมาณการไดอ้ย่างแม่นย าดงันัน้ หากราคา
โพลเีมอรป์รบัตวัสงูขึน้ อาจสง่ผลใหก้ลุ่มบรษิทัมอีตัราก าไรลดต ่าลงอย่างมนียัส าคญั หรอือาจท าใหก้ลุ่มบรษิทัประสบภาวะ
ขาดทุนได ้

อย่างไรกด็ ีกลุ่มบรษิทัไดต้ระหนกัถงึความส าคญัของการจดัหาและบรหิารตน้ทุนโพลเีมอร ์และมมีาตรการการป้องกนัความ
เสีย่งดงักล่าว โดยในเชงิปรมิาณของโพลเีมอร ์กลุ่มบรษิทั(เฉพาะบรษิทัย่อย) มแีนวทางในการจดัซือ้โดยสรา้งความสมัพนัธ์
อนัดต่ีอคู่ค้าทุกราย โดยปัจจุบนักลุ่มบริษัท ซื้อวตัถุดบิพลาสติกและโพลีเมอร์จากคู่ค้าหลายรายทัง้ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ (Global Sourcing) ซึง่เป็นนโยบายทีช่่วยบรหิารความเสีย่งไดส้่วนหนึ่ง  รวมถงึในการจดัซือ้โพลเีมอร ์กลุ่ม
บรษิทัจะท าการสอบถามราคารวมถงึเทอมการคา้กบัผูผ้ลติหลายราย ในแต่ละชนิดเพื่อใหก้ลุ่มบรษิทัไดป้ระโยชน์สงูสุดและ
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เทอมการค้าที่ดทีี่สุด นอกจากนัน้เพื่อให้กลุ่มบรษิัทสามารถบรหิารจดัการต้นทุนวตัถุดบิได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ในการ
สัง่ซื้อแต่ละครัง้กลุ่มบรษิทัจะท าการรวบรวมความต้องการโพลเีมอร์เพื่อใหป้รมิาณการสัง่ซือ้เพิม่มากขึน้อนัจะท าให้กลุ่ม
บรษิทัมอี านาจการต่อรองเพิม่สงูขึน้ 

ถึงแม้ว่าการจดัซื้อในลักษณะรวมกนัเพื่อเพิ่มปริมาณการสัง่ซื้อจะท าให้กลุ่มบริษัทมีข้อได้เปรียบในเชิงราคา แต่ก็ไม่
สามารถท าใหก้ลุ่มบรษิทัสามารถลดความผนัผวนของราคาโพลเีมอรไ์ด ้อกีทัง้ปัจจุบนัในประเทศไทยกไ็ม่มเีครื่องมอืทาง
การเงินซึ่งสามารถใช้ในการลดความเสี่ยง ท าให้กลุ่มบริษัทยงัคงเผชิญกบัความเสี่ยงดงักล่าว อย่างไรก็ดีกลุ่มบริษัท
สามารถบรหิารความเสีย่งไดบ้างส่วนโดยการส่งผ่านต้นทุนโพลเีมอรใ์หแ้ก่ลูกคา้ซึง่ต้องใชเ้วลาโดยประมาณ 3 – 6 เดอืน 
โดยการเพิม่ราคาจ าหน่ายสนิคา้ของบรษิทัย่อยซึง่ผลติภายใต้ตราสนิคา้ของตนเองรวมถึงปรบัเปลีย่นวตัถุดบิบางประเภท
ใหต้น้ทุนสนิคา้ทีผ่ลติในช่วงเวลาดงักล่าวต ่าลง (Switching Materials) หรอืบรษิทัอาจท าการจ าหน่ายผลติภณัฑซ์ึง่ผลติจาก
วตัถุดบิประเภทอื่นแทนทีว่ตัถุดบิชนิดเดมิทีม่รีาคาตน้ทุนต ่ากว่าโดยไม่ท าใหคุ้ณสมบตัทิีจ่ าเป็นของผลติภณัฑเ์ปลีย่นแปลง 
 
 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี 

เน่ืองดว้ยกลุ่มบรษิทัด าเนินธุรกจิผลติและจ าหน่ายผลติภณัฑป์ระเภทพลาสตกิและยางสงัเคราะห์ โดยกลุ่มบรษิทัมรีายได้
ทัง้หมดจากการแปรรูปพลาสตกิและยางสงัเคราะห์ (Plastic and Polymer Manufacturer) ซึง่ในการแปรรูปพลาสตกิและ
ยางสงัเคราะหข์องกลุ่มบรษิทัท าดว้ยหลากหลายเทคโนโลย ี(Technology) เช่น เทคโนโลย ีMixing and Compounding 
เทคโนโลย ีExtrusion เทคโนโลยี Injection เทคโนโลย ีThermoform เทคโนโลย ี Blow Mold เทคโนโลย ีReaction 
Injection Molding ซึง่หากบรษิทัคู่แขง่ของกลุ่มบรษิทัสามารถคดิคน้เทคโนโลยทีีด่แีละทนัสมยักว่าทีส่ามารถลดต้นทุนการ
ผลติได้ กอ็าจส่งผลต่อขอ้ได้เปรียบทางการแข่งขนั (Competitive Advantage) ของกลุ่มบรษิัท และหากกลุ่มบรษิัทไม่
สามารถปรบัเปลีย่นเทคโนโลยกีารผลติไดอ้ย่างทนัท่วงทกีอ็าจสง่ผลต่อผลการด าเนินงานไดอ้ย่างมนียัส าคญั 

นอกเหนือจากเทคโนโลยใีนทางดา้นการผลติวตัถุดบิพลาสตกิทีม่คีุณสมบตัพิเิศษ ท าใหผ้ลติภณัฑข์องกลุ่มบรษิทัโดดเด่น
กว่าคู่แขง่ ซึง่จดัเป็นปัจจยัหลกัในการพจิารณาซือ้ผลติภณัฑข์องลกูคา้ ทัง้นี้หากบรษิทัคู่แขง่สามารถคดิคน้วสัดุชนิดใหม่ซึง่
มคีุณสมบตัดิกีว่า อาจสง่ผลในเชงิลบต่อผลประกอบการของกลุ่มบรษิทั หรอือาจประสบภาวะขาดทุนได้ 

อย่างไรกด็ ีกลุ่มบรษิทัไดเ้หน็ความส าคญัของเทคโนโลยแีละความเสีย่งดงักล่าว ดงันัน้บรษิทัจงึลงทุนใน บรษิทั อีพจี ีอนิ
โนเวชนั เซน็เตอร ์จ ากดั (“EIC”) เพื่อด าเนินการคน้ควา้และวจิยั ตลอดจนพฒันาผลติภณัฑต่์างๆใหแ้ก่กลุ่มบรษิทั โดย EIC 
มศีูนย์ท าการทดลองซึ่งอาจจดัไดว้่าเป็นศูนยท์ าการทดลองทางดา้นโพลเีมอร์และพลาสตกิทีใ่หญ่และทนัสมยัแห่งหนึ่งใน
ทวปีเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ รวมถงึว่าจา้งนักวจิยัทีม่คีวามรูค้วามช านาญมาร่วมวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ ์นอกจากการ
วจิยัผลติภณัฑใ์หม่ๆ EIC ยงัด าเนินการพฒันาผลติภณัฑเ์ดมิใหม้คีุณสมบตัทิีโ่ดดเด่นมากขึน้ รวมถงึพฒันาการผลติใหม้ี
ประสทิธภิาพสงูมากขึน้ ทัง้นี้ด้วยการวจิยัอย่างต่อเนื่องจงึส่งผลใหท้ีผ่่านมาผลติภณัฑข์องกลุ่มบรษิทัมลีกัษณะที่ โดดเด่น
กว่าคู่แขง่มาโดยตลอด 

ในขณะเดยีวกนับรษิทัย่อยเช่น บรษิทัแอรโ์รเฟลกซก์ม็กีารลงทุนศนูยเ์ฉพาะดา้น เช่น การพฒันาโพลเีมอรท์นไฟ หรอื ศนูย์
ทดสอบการตดิไฟของวสัดุทีท่นัสมยัแห่งหนึ่งของประเทศ และในสว่นของบรษิัทอสีเทริน์ โพลแีพค กย็งัไดล้งทุนในสว่นของ
ศนูยว์จิยัและพฒันาทางชวีภาพเพื่อความปลอดภยัของบรรจุภณัฑอ์าหารและเครื่องดื่ม เป็นตน้  
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 ความเส่ียงท่ีอาจจะสูญเสียรายได้หรอืสูญเสียผลการด าเนินงาน หากเกิดวินาศภยัและภยัธรรมชาติกบัโรงงาน
หรอืเครือ่งจกัรของบริษทั 

ธุรกจิหลกัของบรษิทัย่อย คอืธุรกจิการผลติเพื่อจ าหน่ายซึง่จ าเป็นต้องพึง่พาโรงงานและเครื่องจกัรเป็นส าคญั หากโรงงาน 
หรอืเครื่องจกัรเกดิความเสยีหาย หรอืประสบวนิาศภยั หรอืภยัธรรมชาต ิจนท าใหไ้ม่สามารถผลติไดเ้ตม็ก าลงัการผลติ หรอื
จ าเป็นต้องหยุดการผลติ จะส่งผลใหผ้ลการด าเนินงานของบรษิทัย่อยมผีลการด าเนินงานลดลงอย่างมนีัยส าคัญ ตลอดจน
อาจสง่ผลต่อการสญูเสยีลูกคา้รายส าคญั เนื่องจากลูกคา้ดงักล่าวจ าเป็นจะต้องหาผูผ้ลติรายอื่นมาแทนทีบ่รษิทัย่อย  อกีทัง้
การทีบ่รษิทัย่อยจะเอาลกูคา้รายดงักล่าวกลบัคนืมาเมื่อโรงงานหรอืเครื่องจกัรซ่อมแลว้เสรจ็อาจท าไดย้าก  นอกเหนือจาก
ประเดน็ดงักล่าวบรษิัทย่อยยงัจ าเป็นต้องมคี่าใช้จ่ายในการเพิม่เตมิในการซ่อมบ ารุง สร้างโรงงานใหม่ หรอืซือ้เครื่องจกัร
ใหม่เพื่อใหส้ามารถด าเนินธุรกจิต่อไปในอนาคตได ้

โดยบรษิทัย่อย ตระหนกัดถีงึการบรหิารความเสีย่งดงักล่าว จงึไดม้กีารท าประกนัภยัเพื่อลดความเสีย่งในกรณีประสบวนิาศ
ภยัหรอืภยัธรรมชาติ  นอกจากนัน้เพื่อเป็นการป้องกนัเหตุการณ์ดงักล่าวทางบรษิัทไดม้มีาตรการป้องกนัและเตรยีมการ
ต่างๆ เพื่อให้บรษิัทสามารถด าเนินธุรกจิต่อไปไดเ้มื่อเกดิวนิาศภยั หรอื ภยัธรรมชาตทิี่รุนแรงและส่งผลกระทบต่อบรษิัท
โดยตรง  
 
 ความเส่ียงจากค่าเสียหายเน่ืองจากปัญหาด้านคณุภาพของสินค้า 

ประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ในโลก ส่วนมากมกัจะมกีฎหมายที่ระบุถงึความรบัผดิชอบต่อความเสยีหายที่เกดิขึน้จาก
สนิค้าที่ไม่ปลอดภยั หรอืไม่มคีุณภาพ ซึ่งกฎหมายดงักล่าวมกัระบุให้ผู้ผลติเป็นผูร้บัผดิชอบในความเสยีหาย ไม่ว่าการ
กระท าดงักล่าวจะเกดิจากการกระท าโดยการจงใจหรอืประมาทเลนิเล่อของผูผ้ลติกต็าม เพราะฉะนัน้หากผลติภณัฑข์อง
บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของบริษัท ถูกฟ้องร้องจากผู้บริโภคอาจส่งผลให้บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมด าเนินการร่วม
รบัผดิชอบดว้ย นอกจากนัน้หากความผดิดงักล่าวเกดิจากการกระท าของบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วมทัง้ในกรณีทีเ่กดิจากการ
กระท าโดยการจงใจ หรอืประมาทเลนิเล่อกต็าม ลูกค้าของบรษิทัย่อยหรอืร่วม กอ็าจพจิารณายกเลกิการด าเนินธุรกจิกบั
บรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วมในอนาคต ซึง่จะส่งผลใหผ้ลการด าเนินงานของบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วม มผีลการด าเนินงานที่
ตกต ่าและประสบภาวะขาดทุนได ้ นอกจากนัน้ความผดิพลาดดงักล่าวกอ็าจส่งผลใหภ้าพลกัษณ์ของบรษิทัย่อยหรอืบรษิทั
ร่วมแย่ลงอนัจะสง่ผลต่อผลประกอบการในอนาคตของบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วม 

อย่างไรกด็แีม้บรษิัทย่อย หรอืบรษิัทร่วมจะไม่เคยประสบเหตุการณ์ดงักล่าวตัง้แต่เริม่เปิดด าเนินการ แต่บรษิัทย่อยและ 
บรษิทัร่วมกต็ระหนักถงึความส าคญัของความเสีย่งดงักล่าวและก าหนดแนวทางรวมถงึมาตรการทีป้่องกนัปัญหาทีต่้นเหตุ 
โดยการพฒันาระบบการตรวจสอบคุณภาพสนิค้า หรอื Quality Control อย่างต่อเนื่อง ภายใต้ระบบรบัรองมาตรฐาน
คุณภาพ ISO9001, ISO14001, OHSAS18001/TIS18001, ISO/TS16949, Q1, GMP, HACCP เป็นต้น และล่าสุดบรษิทั 
อสีเทริน์ โพลแีพค ยงัไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน BRC (the British Retail Consortium) เพิม่เตมิ นอกจากนี้บางบรษิทัย่อย 
กไ็ดม้กีารซือ้ประกนัภยัในการรบัผดิชอบต่อความเสยีหายของสนิคา้ (Product Liability Insurance) อกีดว้ย 

 ความเส่ียงจากการท่ีสิทธิบตัรของบริษทัย่อย/รว่ม หมดอายุคุ้มครอง 

ปัจจุบนักลุ่มบรษิทัมรีายไดจ้ากการผลติและจ าหน่ายผลติภณัฑท์ีม่สีทิธบิตัรของบรษิทัย่อยประมาณรอ้ยละ 20 ของรายได้
หลกัรวม ซึง่ผลติภณัฑป์ระเภทดงักล่าวจะถูกคุม้ครองโดยกฎหมายเพื่อไม่ใหบ้รษิทัคู่แขง่สามารถท าการผลติเลยีนแบบเพื่อ
แขง่ขนักบับรษิทั ทัง้นี้หากสทิธบิตัรของบรษิทัย่อย หรอืบรษิทัร่วมหมดอายุลง ซึง่จะท าใหผ้ลติภณัฑข์องบรษิทัย่อย หรอื
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บรษิทัร่วมมไิดร้บัความคุม้ครองจากกฎหมายอกีต่อไป ท าใหบ้รษิทัคู่แขง่สามารถผลติเพื่อแขง่ขนัได ้ซึง่สง่ผลใหบ้รษิทัมผีล
การด าเนินงานทีล่ดต ่าลงอย่างมนียัส าคญั หรอือาจประสบภาวะผลขาดทุนได้ 

อย่างไรกด็ ีบรษิทัไดต้ระหนกัถงึความเสีย่งดงักล่าว โดยกลุ่มบรษิทัไดว้่าจา้งทีป่รกึษาทางกฎหมายที่มคีวามช านาญในดา้น
ดงักล่าวเป็นส าคญัในการดูแลสทิธบิตัรต่างๆ เพื่อป้องกนัการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ดงักล่าว พร้อมทัง้ค้นคว้าและวิจยั
ผลติภณัฑใ์หม้คีุณสมบตัหิรอืมปีระสทิธภิาพเพิม่สงูขึน้และจดทะเบยีนสทิธบิตัรและอนุสทิธบิตัรเพิม่เตมิต่อยอดสทิธบิตัรที่
ส าคญัทีก่ าลงัหมดอายุลงเพื่อใหค้วามคุม้ครองอกีเป็นระยะเวลา 10 ปี – 20 ปี รวมถงึสรา้งความสมัพนัธอ์นัดต่ีอลูกคา้ และ
เน้นย ้าผลติภณัฑท์ีม่คีุณภาพสงูเพื่อป้องกนัมใิหคู้่แขง่สามารถแขง่ขนัไดโ้ดยง่าย  นอกจากนัน้ถงึแมว้่าสทิธบิตัรจะหมดอายุ
ลง คู่แข่งกไ็ม่สามารถผลติสนิคา้ในลกัษณะเดยีวกับสนิค้าของบรษิทัและบรษิทัย่อยไดโ้ดยง่าย เนื่องจากสนิคา้ของบรษิัท
และบริษัทย่อยมีเทคโนโลยีการผลิตขัน้สูง รวมถึงฐานการผลิตของบริษัทและบริษัทย่อยมีการติดตัง้เครื่องจกัรระบบ
ความเรว็สงู (High Speed) ทีท่นัสมยัระดบัโลก ท าใหย้ากทีจ่ะมผีูผ้ลติซึง่มศีกัยภาพใกลเ้คยีงในการแขง่ขนั 

นอกจากนัน้กลุ่มบรษิทัยงัท าการสรรสรา้งและพฒันาผลติภณัฑใ์หม่ๆ เพื่อน าเสนอต่อลูกคา้และจดสทิธบิตัรเพื่อคุม้ครองมิ
ใหคู้่แขง่ท าการแขง่ขนั และเสรมิสรา้งการเตบิโตของรายไดแ้ละผลประกอบการของกลุ่มบรษิทัในอนาคตอย่างยัง่ยนื 
 
 ความเส่ียงจากการท่ีคู่แข่งใช้มาตรการทางด้านราคาเขา้แข่งขนั  

การแข่งขนัโดยใชม้าตรการทางดา้นราคาจากคู่แข่ง ทีผ่่านมามกีารแข่งขนักนัระดบัปานกลางและอาจรุนแรงในสนิคา้บาง
ประเภท และในบางภูมภิาค ในบางครัง้คู่แข่งบางรายของกลุ่มบริษัทอาจท าการลดราคาสนิค้า เพื่อให้ได้มาซึ่งสดัส่วน
ทางการตลาดทีเ่พิม่ขึน้ ซึง่การกระท าในลกัษณะดงักล่าว ส่งผลใหก้ลุ่มบรษิัทไม่สามารถจ าหน่ายสนิคา้ในราคาทีก่ าหนด
เดมิได ้และอาจจ าเป็นต้องลดราคาสนิคา้เพื่อเขา้แข่งขนัในบางกรณี หรอืหากกลุ่มบรษิทัไม่พจิารณาลดราคาเพื่อแข่งขนัก็
จะสง่ผลใหก้ลุ่มบรษิทัมผีลประกอบการทีต่กต ่าจากการจ าหน่ายผลติภณัฑไ์ดน้้อยลง และอาจประสบภาวะขาดทุนไดห้าก
คู่แขง่พจิารณาใชน้โยบายทางดา้นราคาเขา้แขง่ขนัเป็นระยะเวลานานตดิต่อกนั 

อย่างไรกด็ี เนื่องด้วยกลุ่มบรษิัทมคีวามเชี่ยวชาญช านาญและประสบการณ์ที่ยาวนานในการผลติแปรรูปสนิค้าประเภท
พลาสตกิและยางสงัเคราะห ์(Plastic and Polymer) มบีรกิารครบวงจรตัง้แต่การออกแบบจนเขา้สู่กระบวนการผลติ รวมทัง้
มหีน่วยงานทดสอบวจิยัและพฒันาเป็นของตนเอง จงึมกีารคดิคน้และพฒันาใหไ้ด้ผลติภณัฑห์ลากหลายประเภททีม่จีุดเด่น
ดา้นคุณสมบตัทิีด่เีหมาะสมกบัการใชง้านตามความตอ้งการของลกูคา้ในแต่ละกลุ่มแต่ละราคา อาทเิช่น   

ฉนวนยางแอรโ์รเฟลกซม์คีุณสมบตัทิีม่จีุดเด่นเมื่อเทยีบกบัคู่แขง่ อย่างเช่นคุณสมบตักิารกนัความรอ้น ช่วงอุณหภูมกิารใช้
งาน การแทรกซมึของความชืน้ และสภาพเมื่อตดิไฟ ซึง่ดว้ยคุณสมบตัทิีม่จีุดเด่นดงักล่าว ท าใหผ้ลติภณัฑข์องกลุ่มบรษิทั
แอร์โรเฟลกซ์เป็นที่ต้องการโดยเฉพาะของลูกค้าบางกลุ่มซึ่งไม่อ่อนไหวแม้คู่แข่งจะใช้นโยบายทางด้านราคาเขา้แข่งขนั 
เน่ืองจากสนิคา้ของคู่แขง่ผลติจากสารประเภทอื่น  นอกจากนี้กลุ่มบรษิทัแอรโ์รเฟลกซไ์ดน้ าเสนอผลติภณัฑแ์บรนด ์Celflex 
ซึง่เป็นแบรนดร์องเพื่อเขา้แขง่ขนักบัผลติภณัฑข์องคู่แขง่ในดา้นราคา  

ผลติภณัฑบ์รรจุภณัฑพ์ลาสติกขึน้รูปของบรษิทั อสีเทริ์นโพลแีพค มคีวามหลากหลายของขนาด, รูปลกัษณ์ และประเภท
การใชง้าน เช่น ถว้ยน ้า จาน ชาม กล่องบรรจุอาหารขนาดต่างๆ ภายใต้แบรนด ์EPP และยงัน าเสนอผลติภณัฑต์ราสนิคา้ 
eici ซึง่เป็นแบรนดร์องเพื่อเขา้แขง่ขนักบัผลติภณัฑข์องคู่แขง่ในดา้นราคา เป็นตน้  
 
 
 



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) สิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2563 
 

สว่นที ่1 35 
 

 ความเส่ียงจากการขยายการลงทุนและก าลงัการผลิตในต่างประเทศ      

เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและรวดเรว็ และเพื่อกระจายฐานลกูคา้ใหก้วา้งขึน้ กลุ่มบรษิทั
จงึมีความจ าเป็นในการขยายฐานการผลิตไปยงัประเทศต่างๆ หลายแห่งทัว่โลก  อาทิเช่น จีน อเมรกิา อนิเดีย และ
แอฟรกิาใต้ เป็นต้น ซึ่งการไปตัง้ฐานการผลติในส่วนต่างๆของโลก หรอื ในพื้นที่ซึ่งไม่มคีวามช านาญอาจส่งผลให้กลุ่ม
บรษิทัประสบภาวะขาดทุนได้   นอกจากนัน้การลงทุนในต่างประเทศอาจท าใหค้วามลบัในการผลติสนิคา้ถูกเผยแพร่และ
อาจทราบถงึคู่แขง่ทางการคา้และผลติสนิคา้ใกลเ้คยีงกนัมาแขง่ขนักบับรษิทั 

อย่างไรกด็กีลุ่มบรษิทัตระหนกัถงึความเสีย่งในการลงทุนในต่างประเทศ และเพื่อความรดักุม จงึไดพ้จิารณาลงทุนในหลาย
ลกัษณะ เช่น ในรูปแบบของบรษิทัร่วม และลกัษณะ Licensing ร่วมกบัพนัธมติรทางธุรกจิของบรษิทั ซึง่จะเป็นการลด
ความเสีย่งในการลงทุนด้วยบรษิัทเองทัง้หมด ซึง่การมพีนัธมติรทางธุรกจิในต่างประเทศทีด่ยี่อมช่วยใหก้ารขยายกจิการ
ของกลุ่มบรษิทัในพืน้ทีด่งักล่าวประสบความส าเรจ็ไดโ้ดยเรว็ นอกจากนัน้ก่อนการเขา้ร่วมทุนในแต่ครัง้บรษิทัจะพจิารณา
พนัธมติรทางธุรกจิเป็นอย่างด ีพรอ้มทัง้ด าเนินการลงทุนดว้ยความระมดัระวงัโดยค่อยๆ ทยอยลงทุนทลีะน้อย รวมทัง้ใน
การผลติสนิคา้บางประเภททีม่คีวามลบัในการผลติจะเป็นเพยีงฐานการผลติที่ไม่ครบสมบูรณ์ เช่น การตัง้ฐานการผลติของ
กลุ่มแอรโ์รเฟลกซใ์นต่างประเทศ เป็นตน้  

นอกจากนัน้ กลุ่มบรษิัทยงัพิจารณาลงทุนสร้างฐานการผลติในรูปแบบของบรษิัทย่อยในต่างประเทศ โดยถือหุ้นร้อยละ 
100.0 ซึ่งฐานการผลติดงักล่าวมีลกัษณะหรอืกระบวนการผลติที่ไม่ครบถ้วน หรอื ผลติสนิค้าบางประเภทเท่านัน้ จงึมี
ค่าใชจ้่ายในการลงทุนทีต่ ่ากว่าฐานการผลติในประเทศไทย ท าให้กลุ่มบรษิทัสามารถลดความเสีย่งจากการลงทุนได ้
 
 ความเส่ียงจากการถกูบอกเลิกสญัญาหรอืไม่ได้สญัญาใหมจ่ากคู่ค้ารายส าคญั 

กลุ่มบริษัทแอร์โรคลาส และบริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จ ากัด มีการด าเนินธุรกิจในลักษณะการผลิตสนิค้าในลกัษณะ 
ODM/OEM ใหก้บัผูผ้ลติในอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมอาหารซึง่เป็นลูกคา้รายใหญ่ รวมทัง้ผลติและจ าหน่าย
ให้กบัลูกค้าทัว่ไปทัง้ในและต่างประเทศทัง้นี้การท าธุรกจิในลกัษณะผลติสนิค้าในลกัษณะ ODM/OEM ดงักล่าวบรษิัท
จ าเป็นต้องท าสญัญาในการผลติกบัลูกค้าท าให้บรษิัทต้องเผชญิกบัความเสีย่ง จากกรณีที่เมื่อครบอายุสญัญาลูกค้าอาจ
พจิารณาไม่ต่อสญัญาว่าจ้างการผลิต  นอกเหนือจากกรณีดงักล่าวอาจถูกยกเลกิสญัญาด้วยเหตุผลอื่นๆ ซึ่งจะส่งผลให้
บรษิทัย่อยมผีลประกอบการทีต่กต ่าอย่างมนียัส าคญั หรอือาจสง่ผลใหป้ระสบภาวะขาดทุนได ้

อย่างไรก็ด ีลูกค้ารายใหญ่ของกลุ่มบรษิัทแอร์โรคลาสและอสีเทริ์น โพลแีพค  มกัจะไม่พจิารณาเปลี่ยนผู้ผลิตโดยทนัท ี
จนกว่าจะมผีูผ้ลติรายอื่นทีส่ามารถตอบสนองความตอ้งการไดค้รบทุกดา้น โดยเฉพาะในดา้นของมาตรฐานและคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ที่ต้องเป็นไปตามข้อก าหนดอย่างเคร่งครดั ซึ่งรวมไปถึงด้านราคาและจ านวนการผลิตที่ต้องตอบสนองให้
ทนัท่วงทอีกีดว้ย  ซึง่การสรรหาบรษิทัผูผ้ลติชิน้สว่นทีม่คีุณภาพตรงตามความต้องการทีก่ าหนด จ าเป็นต้องมรีะยะเวลาใน
การพจิารณาและตรวจสอบคุณภาพสนิคา้ ซึง่ท าใหผู้ป้ระกอบการรายดงักล่าวมคีวามเสีย่งในการหยุดชะงกัในการผลติ 

นอกจากนัน้ เหตุผลทีส่ าคญัอกีขอ้หนึ่ง คอืผลติภณัฑบ์างสว่นของกลุ่มบรษิทัมกีารจดสทิธบิตัรซึง่ส่วนใหญ่สามารถปกป้อง
การผลติหรอืลอกเลยีนแบบจากคู่แข่งได้ และท าใหเ้ป็นไปไดย้ากที่ลูกคา้รายใหญ่ดงักล่าวจะด าเนินการยกเลกิสญัญาการ
ผลติกบับรษิทัในระยะสัน้ และในขณะเดยีวกนับรษิทักม็กีารพฒันาสนิคา้ใหม่และหาลกูคา้ใหม่อยู่ตลอดเวลา 
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สว่นที ่1 36 
 

 ความเส่ียงจากการพึ่งพิงอตุสาหกรรมท่ีประกอบธรุกิจ  

บรษิทัมรีายไดห้ลกัมาจากการประกอบธุรกจิ ไดแ้ก่ ธุรกจิฉนวนยางกนัความรอ้น/เยน็ ธุรกจิบรรจุภณัฑพ์ลาสตกิ  และธุรกจิ
อุปกรณ์ชิน้ส่วนและตกแต่งรถยนต์ ซึง่ผลประกอบการของแต่ละธุรกจิขึน้อยู่กบัภาวะอุตสาหกรรมนัน้ๆ หากอุตสาหกรรม
ดงักล่าวชะลอตวั หรอืประสบภาวะถดถอยอนัเนื่องมาจากสภาพเศรษฐกจิโดยรวมหรอืปัจจยัอื่นๆ กอ็าจส่งผลต่อผลการ
ด าเนินงานของกลุ่มบรษิทั อย่างไรกด็ ีกลุ่มบรษิทัเองกไ็ดม้กีารบรหิารความเสีย่ง โดยการพฒันาสนิคา้เดมิอยู่เสมอ พรอ้ม
กบัวจิยัคดิคน้พฒันาสนิคา้ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง รวมทัง้หาตลาดและฐานลกูคา้ใหม่ๆ  อาทเิช่น 

กลุ่มแอร์โรเฟลกซ์ได้มกีารพฒันาผลิตภณัฑ์ฉนวนกนัความร้อนส าหรบัหลงัคา (Aero-roof) และแผ่นกนัเสยีง (Acoustic 
Board) เพื่อเพิม่ความหลากหลายในการตอบสนองความต้องการของลูกคา้  อกีทัง้ผลติภณัฑต่์างๆ ไดม้กีารขายในตลาด
รอง (Replacement Market) หรอืใช้ในการซ่อมบ ารุงตึกอาคาร ส านักงานต่างๆ อกีด้วย ส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีรายได้
เพิม่เตมิจากการปรบัเปลีย่นผลติภณัฑท์ีใ่ชอ้ยู่ของผูบ้รโิภคโดยไม่จ าเป็นตอ้งพึง่พงิภาวะอุตสาหกรรมหลกัเพยีงอย่างเดยีว 

ส าหรบักลุ่มธุรกจิอุปกรณ์ชิน้สว่นและตกแต่งรถยนต ์เน่ืองดว้ยรถยนตจ์ดัเป็นปัจจยัทีส่ าคญัต่อการด ารงชวีติของคนทัว่โลก 
ซึง่อุตสาหกรรมดงักล่าวจดัเป็นอุตสาหกรรมซึง่ไดร้บัการสนับสนุนจากรฐับาลไทยมาโดยตลอด  อกีทัง้เนื่องดว้ยธุรกจิยาน
ยนตม์กีารแขง่ขนัทีส่งูท าใหบ้รษิทัรถยนต์ชัน้น าของโลก เพิม่ความถี่ในการผลกัดนัรถยนต์รุ่นใหม่ หรอืปรบัโฉมรถยนต์ให้
เร็วขึ้น ท าให้กลุ่มบริษัทแอร์โรคลาสมีโอกาสที่จะผลิตชิ้นงานใหม่ๆ และมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนัน้ 
ผลติภณัฑส์ว่นใหญ่ของกลุ่มบรษิทัแอรโ์รคลาสเป็นผลติภณัฑส์ าหรบัรถกระบะหรอืรถประเภทพาณิชย ์(Commercial Car) 
ซึง่รถประเภทดงักล่าวผูบ้รโิภคส่วนใหญ่ใชใ้นการประกอบธุรกจิ จงึมคีวามต้องการใชร้ถอย่างสม ่าเสมอดงันัน้จงึท าใหผ้ล
การด าเนินงานของกลุ่มบริษัทแอร์โรคลาสมีความผนัผวนน้อยกว่าบรษิัทที่มุ่งเน้นประกอบธุรกิจเกี่ยว กบัรถส่วนบุคคล
เท่านัน้ โดยเฉพาะก่อนรถมกีารเปลีย่นรุ่น ค่ายรถยนตจ์ะมสีนิคา้ใหม่ใหก้บัทางแอรโ์รคลาสช่วยพฒันาอยู่เสมอ 

นอกจากนี้ ทัง้ 3 กลุ่มธุรกจิของบรษิทั ไดม้กีารขยายฐานลกูคา้ไปยงัประเทศต่างๆ ในต่างประเทศ เพื่อลดการกระจุกตวัและ
ลดการพึง่พงิการบรโิภคของลกูคา้ในประเทศ 

 

ความเส่ียงทางด้านการเงิน 
 
 ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน 

บรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมของบรษิทัมรีายไดแ้ละค่าใชจ้่ายทีส่ าคญัและมนียัส าคญัเป็นเงนิสกุลต่างประเทศ ไดแ้ก่ รายไดจ้าก
การจ าหน่ายผลติภณัฑใ์หแ้ก่ลูกคา้ต่างประเทศ ต้นทุนวตัถุดบิประเภทพลาสตกิ Polymer ค่าเครื่องจกัรซึง่ซือ้มาจากคู่คา้
ต่างประเทศ ค่าพนกังานในต่างประเทศ  เงนิกูย้มื และเงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัย่อยในต่างประเทศ 

ทัง้นี้อตัราแลกเปลีย่นของเงนิตราต่างประเทศขึน้อยู่กบัสภาวะเศรษฐกจิภายในประเทศและสภาพเศรษฐกจิโลก ซึง่บรษิทั 
บรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วมไม่สามารถควบคุม หรอืประมาณการไดอ้ย่างแม่นย า หากอตัราแลกเปลีย่นมกีารเปลีย่นแปลงไป
ในทางลบอาจสง่ผลใหบ้รษิทัย่อยและบรษิทัร่วมมกี าไรทีล่ดต ่าลง  

อย่างไรกต็าม ขอ้ไดเ้ปรยีบทีส่ าคญัของบรษิทัในลกัษณะรวมกลุ่ม คอื บรษิทัสามารถบรหิารเงนิตราต่างประเทศในลกัษณะ
ภาพรวมกลุ่มได ้ซึง่ปัจจุบนัมลีกัษณะเป็น Natural Hedge เพื่อลดผลกระทบจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา
ต่างประเทศบางส่วน ทัง้นี้เมื่อประกอบกบันโยบายการป้องกนัความเสี่ยงของบริษัทที่ก าหนดให้สามารถซื้อเครื่องมือ
ทางการเงนิบางประเภท เช่น Forward กบัสถาบนัทางการเงนิ 
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ความเส่ียงทางด้านการบริหารจดัการ 

 
 ความเส่ียงจากการพึ่งพาผูบ้ริหาร และ บุคลากรท่ีมีความช านาญเฉพาะด้านของบริษทั 
การด าเนินธุรกจิของบรษิัท จ าเป็นต้องพึง่พาความสามารถและความช านาญเฉพาะดา้นของผูบ้รหิารเป็นหลกั ทัง้ในดา้น
ก าหนดวสิยัทศัน์องค์กร และการบรหิารงานซึง่มคีวามซบัซอ้นของธุรกจิ โดยเฉพาะอย่างยิง่กลุ่มผูบ้รหิารและผูบ้รหิารใน
บรษิัทย่อยที่เป็นพี่น้องในตระกูลวทิูรปกรณ์ ซึ่งเป็นผู้มปีระสบการณ์อย่างยาวนานในธุรกจิฉนวนยางกนัความร้อน /เย็น 
ธุรกจิชิน้สว่นยานยนต ์และธุรกจิบรรจุภณัฑ ์อกีทัง้เป็นทีรู่จ้กัและยอมรบัโดยทัว่ไปในวงการฉนวนยาง วงการชิน้ส่วนยาน
ยนต์ และวงการบรรจุภณัฑร์วมถงึวงการพลาสติกและยาง ซึง่หากบรษิัทสูญเสยีผู้บรหิารของบรษิทั บุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
และไม่สามารถสรรหาผู้ที่เหมาะสม และมีคุณสมบัติเทียบเคียงได้ง่าย อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อผลการ
ด าเนินงานของบรษิทั 

นอกจากนัน้ การด าเนินธุรกจิของบรษิทัยงัตอ้งอาศยับุคลากรทีม่คีวามช านาญเฉพาะดา้น เช่น วศิวกร และ บุคลากรอื่นๆ ที่
มคีวามช านาญสงู หากบรษิัทสญูเสยีบุคลากรดงักล่าวในจ านวนทีม่นีัยส าคญัอาจส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินธุรกจิของ
บรษิทัอย่างมนีัยส าคญั รวมถงึการสูญเสยีบุคคลดงักล่าว อาจท าใหส้ตูรการผลติของกลุ่มบรษิทัทราบถงึบรษิทัคู่แข่งของ
บรษิทัได ้ซึง่เหตุการณ์ลกัษณะดงักล่าวอาจสง่ผลใหบ้รษิทัมอีตัราก าไรทีล่ดต ่าลงอย่างมนียัส าคญั  

อย่างไรกด็ ีบรษิทัไดเ้หน็ความส าคญัของความเสีย่งดงักล่าวจงึก าหนดให้บรษิัทและบรษิัทย่อย มคีณะกรรมการชุดย่อย 
หรือ คณะท างานชุดย่อยซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารและทีมงาน เพื่อให้ทีมงานมีส่วนร่วมในการก าหนดแผนธุรกิจ และ
ยุทธศาสตรใ์นการด าเนินธุรกจิ นอกจากนัน้ บรษิทัมแีผนการฝึกอบรมพฒันาเพื่อเพิม่ความรูค้วามสามารถแก่บุคลากรอย่าง
สม ่าเสมอ บรษิัทจงึเชื่อมัน่ว่าจะมบีุคลากรที่มคีวามรู้ความสามารถ และประสบการณ์เขา้มาด าเนินธุรกจิสบืทอดต่อจาก
ผูบ้รหิารระดบัสูงในปัจจุบนั อกีทัง้บรษิทัใชน้โยบายให้ค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมเพื่อรกัษาบุคลากรทีม่คีวามช านาญเฉพาะ
ดา้น 
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4. ทรพัยสิ์นท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ 
 

4.1 ทรพัยสิ์นของบริษทั 

บรษิทัประกอบธุรกจิลงทุน (Holding Company) ดงันัน้ทรพัยส์นิหลกัทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิของบรษิทัส่วนใหญ่อยู่ใน
รปูแบบของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม โดย ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 บรษิทัมมีลูค่าเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยและ
บรษิทัร่วมสทุธเิท่ากบั 3,985.2 ลา้นบาท ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 50.6 ของสนิทรพัยท์ัง้หมดของบรษิทั (พจิารณาจากงบการเงนิ
เฉพาะกจิการ)และนอกจากเงนิลงทุนดงักล่าวบรษิทัยงัมทีรพัยส์นิอื่นๆ อาท ิอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน ที่ดนิ อาคาร
และอุปกรณ์ และ เงนิฝากทีม่ภีาระค ้าประกนัมลูค่ารวมกนัเท่ากบั 3,892.9 ลา้นบาท หรอื คดิเป็นรอ้ยละ 49.4 ของสนิทรพัย์
รวมในงบการเงนิเฉพาะกิจการโดยสนิทรพัย์อื่นดงักล่าว คอื อาคารที่บรษิัทใช้เป็นอาคารส านักงานใหญ่ และที่ดินและ
อาคารโรงงานซึง่ปัจจุบนัแอรโ์รเฟลกซใ์ชด้ าเนินการเป็นฐานการผลติหลกัในประเทศไทย 

ตำรำงแสดงทรพัยส์นิของงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร ส ำหรบัปีบญัช ี2563  (31 มนีำคม 2563) 
   งบเฉพาะกจิการ 

 สินทรพัย ์
สดัส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 
มลูค่าทางบญัชี 

(ล้านบาท) 
สดัส่วนสินทรพัย ์

(ร้อยละ) 

 เงินลงทุน(วิธีราคาทุน)       
 ธรุกจิผลติและจ าหน่ายฉนวนยางกนัความรอ้น/เยน็ 
 บรษิทั แอรโ์รเฟลกซ ์จ ากดั 100.0 600.0 7.6 
 ธรุกจิผลติและจ าหน่ายอุปกรณ์ชิ้นสว่นและตกแต่งรถยนต์ 
 บรษิทั แอรโ์รคลาส จ ากดั  100.0 1,800.0 22.9 
 ธรุกจิผลติและจ าหน่ายบรรจภุณัฑพ์ลาสตกิ 
 บรษิทั อสีเทริน์ โพลแีพค จ ากดั 100.0 1,000.0 12.7 
 เงนิลงทุนอื่น 
 บรษิทั แอรโ์รเฟลกซ ์โพลเีมอร ์เทคโนโลย ี(เซีย่งไฮ้) จ ากดั 100.0 313.9 4.0 
 บรษิทั อพีจี ีอนิโนเวชนั เซน็เตอร ์จ ากดั 100.0 50.3 0.6 
 บรษิทั ซูมริโิกะ อสิเทริน์ รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั 30.01 45.0 0.6 
 บรษิทั ซอีอน แอดวานซ ์โพลมีกิซ์ จ ากดั 27.0 176.0 2.2 
 รวมเงินลงทุน  3,985.2 50.6 
 สินทรพัยอ่ื์น 
 เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระค ้าประกนั      1.5 0.0 
 อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน     296.5 3.8 
 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์      49.7 0.6 
 สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน      0.4   0.0 
 สนิทรพัยอ์ื่นๆ  3,544.8 45.0 
 รวมสินทรพัยอ่ื์น  3,892.9 49.4 
 รวมสินทรพัย ์  7,878.1 100.0 
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หมายเหตุ:1/ถงึแมว้่า บรษิทั อสีเทริ์นโพลเีมอร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ถอืหุน้สามญัใน บรษิทั ซูมริโิกะ อิสเทริ์น รบัเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
(“ซูมริโิกะ อสิเทริน์รบัเบอร ์(ประเทศไทย)”) จ านวนรอ้ยละ 30.0 (ไมน่บัรวมหุน้บุรมิสทิธ)ิ แต่มสีทิธใินการออกเสยีงและรบัส่วนแบ่งผลก าไรรอ้ย
ละ 20.0 เนื่องจากบรษิทั ซูมโิตโม รโิก จ ากดั (SRK-ER)  ถอืหุน้บุรมิสทิธ ิอกี 25,000 หุน้ ซึ่งหุน้บุรมิสทิธดิงักล่าวมสีทิธอิอกเสยีงและไดร้บัเงนิ
ปันผล 30 เท่าของหุ้นสามญั อย่างไรก็ดบีริษทัมสีทิธใินการร่วมบรหิารในซูมริโิกะ อิสเทริ์น รบัเบอร์ (ประเทศไทย) โดยบรษิัทมสีทิธใินการ
คดัค้านและออกเสยีง (Veto) ในวาระที่ส าคญัของซูมริโิกะ อิสเทริ์น รบัเบอร์ (ประเทศไทย) ตามขอ้บงัคบัของซูมริิโกะ อิสเทริ์น รบัเบอร ์
(ประเทศไทย) ซึ่งก าหนดให้ทุกวาระที่ส าคญัจ าเป็นต้องได้รบัคะแนนเสียงจากที่ประชุ มผู้ถือหุ้นอย่างน้อยร้อยละ 81.0 (โปรดพิจารณา
รายละเอยีดเพิม่เตมิในส่วนของขอ้มลูหลกัทรพัยแ์ละผูถ้อืหุน้) 
 

นโยบายการลงทุนในบริษทัย่อย/บริษทัร่วม 

บรษิทัมนีโยบายลงทุนในบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วมทีม่วีตัถุประสงคใ์นการประกอบกจิการทีม่ลีกัษณะเดยีวกนัหรอืใกลเ้คยีง
กนั หรอืกจิการทีส่นับสนุนกจิการของบรษิทั อนัจะท าใหบ้รษิัทมผีลประกอบการหรอืผลก าไรเพิม่มากขึน้ หรอืธุรกจิทีเ่อื้อ
ประโยชน์ (Synergy) ใหก้บับรษิทั โดยสามารถสนบัสนุนการด าเนินธุรกจิหลกัของบรษิทัใหม้คีวามครบวงจรมากยิง่ขึน้ 

ทัง้นี้ในการขออนุมตัิเกี่ยวกบัการลงทุนจะต้องสอดคล้องตามขอ้บงัคบัของบรษิัทและเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน เรื่อง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการทีม่นีัยส าคญัที่เขา้ข่ายเป็นการได้มาหรอืจ าหน่ายไปซึ่งทรพัย์สนิ และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีน
ในการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์พ.ศ. 2547  

การลงทุนในกจิการดงักล่าวขา้งต้น บรษิทัจะเน้นการลงทุนระยะยาว โดยพจิารณาจากปัจจยัพืน้ฐานของธุรกจิทีจ่ะเขา้ไป
ลงทุน รวมถงึแนวโน้มของธรุกจินัน้ๆ เป็นส าคญั นอกจากน้ี บรษิทัมนีโยบายการลงทุนในสดัสว่นทีม่ากพอเพื่อใหส้ามารถมี
สว่นร่วมในการบรหิารจดัการและก าหนดแนวทางการด าเนินธุรกจิในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วมและกจิการทีค่วบคุมร่วมกนันัน้ๆ 
รวมทัง้การสง่เสรมิกจิการทีเ่ขา้ลงทุนใหม้กีารเจรญิเตบิโตอย่างยัง่ยนื 

ทัง้นี้ บรษิทัอาจมกีารลงทุนในธุรกจิอื่นทีเ่กีย่วขอ้งในอนาคต โดยการลงทุนจะตอ้งมคีวามสอดคลอ้งเหมาะสมกบัสภาพธรุกจิ
และแผนยุทธศาสตร์ของบริษัท ในการตัดสนิใจลงทุนใดๆ บริษัทจะท าการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการและ
พจิารณาถงึศกัยภาพ รวมทัง้ความเสีย่งจากการลงทุน และน าเสนอแผนการลงทุนต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณา 
รวมถงึใหค้ าแนะน าเพื่อลดความเสีย่งทางการลงทุนทีอ่าจเกดิขึน้ 

 

4.2 ทรพัยสิ์นท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจของแต่ละกลุ่มธรุกิจ 

บรษิัทมทีรพัย์สนิทัง้หมดตามงบการเงนิรวมของบรษิัท ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2563 เท่ากบั 14,032.2 ล้านบาท โดยแบ่ง
ออกเป็น (1) ธุรกจิผลติและจ าหน่ายฉนวนยางกนัความ/เยน็ 3,253.8 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 23.2  (2) ธุรกจิผลติและ
จ าหน่ายอุปกรณ์ชิ้นส่วนและตกแต่งรถยนต์ 4,451.8 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 31.7  (3) ธุรกจิผลติภณัฑ์บรรจุภณัฑ์
พลาสตกิ 3,405.2 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 24.3  และ (4) ธุรกจิอื่นๆ 2,921.3 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 20.8 
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ตำรำงสว่นแบ่งทรพัยส์นิแต่ละธุรกจิของบรษิทั ส ำหรบัปีบญัช ี2563 (31 มนีำคม 2563)                                   
 หน่วย: ลำ้นบำท 

 ฉนวนยางกนั
ความรอ้น/

เยน็ 

อุปกรณ์
ชิน้สว่นและ
ตกแต่ง
รถยนต ์

ผลติภณัฑ์
บรรจุภณัฑ์
พลาสตกิ 

ธุรกจิอื่น ๆ รวม 

สินทรพัย ์
     สนิทรพัยห์มุนเวยีน      

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 207.90 238.6 88.81 497.2 1,032.5 
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น (สทุธ)ิ 495.8 763.0 410.6 13.3 1,682.4 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 7.1 - - 7.1 

สนิคา้คงเหลอื (สทุธ)ิ 719.1 1,144.7 547.7 - 2,411.5 
ภาษมีลูค่าเพิม่ 6.5 14.5 - - 21.0 

สทิธกิารเช่าทีด่นิทีถ่งึก าหนดภายใน 1 ปีสทุธ ิ 0.2 - - - 0.2 
สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 3.0 7.2 0.1 - 10.3 
รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 1,432.5 2,175.1 1.047.2 510.2 5,165.0 

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน      
เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระค ้าประกนั 125.0 98.6 51.1 1.5 276.2 

เงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์ผื่อขาย - 1.2 - - 1.2 
เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 277.7 - - 1,950.8 2,228.5 

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมคา้ - 47.5 - - 47.5 
เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 28.2 - - 28.2 
ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ (สทุธ)ิ 1,372.9 1,765.7 2,282.3 385.3 5,806.2 

เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าสนิทรพัย ์ 15.5 14.3 1.1 - 30.9 
สทิธกิารเช่าทีด่นิ(สทุธ)ิ 5.7 - - - 5.7 

สนิทรพัย ์ไมม่ตีวัตน (สทุธ)ิ 10.5 191.9 3.5 0.4 206.3 
เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - - - - - 

ค่าความนยิม - 45.6 - - 45.6 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี(สทุธ)ิ 12.0 49.2 14.5 63.6 139.3 
สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่น 2.0 34.6 5.5 9.5 51.6 
รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 1,821.3 2,276.8 2,358.0 2,411.1 8,867.2 

รวมสินทรพัย ์ 3,253.8 4,451.9 3,405.2 2,921.3 14,032.2 

สดัส่วนสินทรพัย ์ 23.2 31.7 24.3 20.8 100.0 
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ทรพัยสิ์นท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจผลิตและจ าหน่ายฉนวนยางกนัความร้อน/เยน็ (“แอรโ์รเฟลกซ”์) 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 กลุ่มธุรกจิฉนวนยางกนัความรอ้น/เยน็มทีรพัยส์นิมลูค่า 3,253.8 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 23.2 
ของทรพัยส์นิรวมของบรษิทั โดยสนิทรพัยท์ีส่ าคญัซึง่ใชใ้นการด าเนินธุรกจิไดแ้ก่ (1) ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ (2) สทิธิ
การเช่าทีด่นิ (3) สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน (4) สนิคา้คงเหลอื  และ (5) ลกูหนี้ทางการคา้ 

1. ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 กลุ่มธุรกจิผลติและจ าหน่ายฉนวนยางกนัความรอ้น/เยน็มทีีด่นิอาคารและอุปกรณ์ มลูค่า  
1,372.9 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 9.8 ของทรพัยส์นิรวมของบรษิทัโดยรายละเอยีดมดีงัต่อไปนี้ 
              หน่วย: ลำ้นบำท 

ทรพัยสิ์น ราคาทุน 
ค่าเส่ือม
สะสม 

มูลค่า
ทาง
บญัชี 

ภาระผกูพนั 

1. ทีด่นิ 34.9 - 34.9 บรษิทัไดด้ าเนินการใชท้ีด่นิ อาคารโรงงาน 
และ เครื่องจกัร ในเขตอตุสาหกรรม IPP 
จงัหวดัระยอง ประเทศไทย ในการจดจ านอง
กบัธนาคารเพื่อเป็นสว่นหนึ่งของหลกัทรพัย์
เพื่อค ้าประกนัเงนิกูย้มื โดย ณ 31 ม.ีค.63 มี
ภาระคงเหลอืเท่ากบั 179.07 ลา้นบาท 

2. อาคารโรงงานและสว่นปรบัปรุง
อาคารและระบบสาธารณูปโภค 

654.5 199.0 455.5 

3. เครื่องจกัรและแม่พมิพ ์ 1,074.3 604.9 469.4 

4. อุปกรณ์และเครื่องใชโ้รงงาน 215.1 148.5 66.6 ไม่ม ี
5. เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์
ส านกังาน 

65.4 46.4 19.0 
ไม่ม ี

6. ยานพาหนะ 27.3 17.7 9.6 ไม่ม ี
7. สนิทรพัยร์ะหว่างตดิตัง้และงาน
ระหว่างก่อสรา้ง 

317.9 -  317.9 
ไม่ม ี

รวม 2,389.4 1,016.5 1,372.9  

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ส่วนใหญ่ของธุรกจิผลติและจ าหน่ายฉนวนยางกนัความร้อน/เยน็ ประกอบด้วยทีด่นิ อาคาร และ
เครื่องจกัรของโรงงานผลติฉนวนของแอรโ์รเฟลกซแ์ละบรษิทัย่อย ซึง่มทีีต่ ัง้ในประเทศไทย ประเทศสหรฐัอเมรกิา รวมถงึ
ประเทศจนี เน่ืองจากแอรโ์รเฟลกซไ์ดเ้ช่าอาคารเพื่อใชเ้ป็นส านกังาน โดยทัง้นี้รายละเอยีด ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ ของแต่
ละฐานการผลติมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
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ตำรำงแสดงรำยละเอยีดฐำนกำรผลติ 
ฐานการ
ผลิต 

ประเทศไทย ประเทศสหรฐัอเมริกา ประเทศจีน 

ด าเนินการ
โดย 

บรษิทั แอรโ์รเฟลกซ ์จ ากดั บรษิทั แอรโ์รเฟลกซ ์ยเูอสเอ 
จ ากดั 

บรษิทั แอรโ์รเฟลกซ ์โพลิ
เมอร ์เทคโนโลย ี(เซีย่งไฮ)้ 

จ ากดั 
ทีต่ัง้ เขตอุตสาหกรรม IPP ระยอง 

ประเทศไทย 
เมอืง Sweetwater  

รฐั Tennessee ประเทศ
สหรฐัอเมรกิา 

เซีย่งไฮ ้
ประเทศจนี 

พืน้ทีด่นิ 88,654 ตารางเมตร 176,782 ตารางเมตร 36,160 ตารางเมตร 
สทิธใินทีด่นิ AFC เป็นเจา้ของทีด่นิ 12,900 ตร.ม. 

และ AFC เช่าทีด่นิจากบรษิทั (EPG) 
75,754 ตร.ม. 

เจา้ของทีด่นิ สทิธกิารเช่าระยะยาว 

 
ตำรำงแสดงรำยละเอยีดมลูค่ำสนิทรพัยแ์บ่งตำมฐำนกำรผลติและศนูยก์ระจำยสนิคำ้                           
                               หน่วย : ลำ้นบำท 

ทรพัยสิ์น ประเทศไทย ประเทศสหรฐัอเมริกา ประเทศจีน 
1. ทีด่นิ 20.2* 14.7 -** 
2. อาคารโรงงานและสว่นปรบัปรุง

อาคารและระบบสาธารณูปโภค 
183.4 163.7 108.4 

3. เครื่องจกัรและแม่พมิพ ์ 384.7 72.0 12.4 
4. อุปกรณ์และเครื่องใชโ้รงงาน 66.5 - 0.1 
5. เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์ส านกังาน 12.4 5.9 0.7 
6. ยานพาหนะ 5.9 2.4 1.3 
7. สนิทรพัยร์ะหว่างตดิตัง้และงาน

ระหว่างก่อสรา้ง 
302.2 15.7 - 

รวม 975.3 274.4 123.2 
หมำยเหตุ: 
*ทีด่นิดงักล่าวคอืทีด่นิในเขตอุสาหกรรม IPP ทีแ่อรโ์รเฟลกซจ์ดัซือ้ไวเ้พิม่เตมิจากการเช่าทีด่นิจากบรษิทั (EPG) 
**บรษิทั แอรโ์รเฟลกซ ์โพลเีมอร ์เทคโนโลย ี(เซีย่งไฮ)้ จ ากดั ไดท้ าสญัญาเช่าระยะยาวกบัรฐับาลจนีเพื่อใชใ้นการประกอบ
โรงงานผลติฉนวนยาง 
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2. สินทรพัย ์ไม่มีตวัตน  

ณ วนัที ่ 31 มนีาคม 2563 สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนของกลุ่มธุรกจิผลติและจ าหน่ายฉนวนยางกนัความรอ้น/ความเยน็ มมีลูค่า
เท่ากบั 10.5 ลา้นบาท ซึง่สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนประกอบดว้ย โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ และ สทิธบิตัรและรายจ่ายการพฒันา
ผลติภณัฑ ์มลูค่า 1.3 ลา้นบาท และ 9.2 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยมรีายละเอยีดดงันี้  

สิทธิบตัร 

ณ วนัที ่ 31 มนีาคม 2563 ธุรกจิผลติและจ าหน่ายฉนวนยางกนัความรอ้น/ความเยน็ มสีทิธบิตัรและอนุสทิธบิตัร ทัง้สิน้ 9 
รายการ 

เครือ่งหมายทางการค้า 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 กลุ่มธุรกจิผลติและจ าหน่ายฉนวนยางกนัความรอ้น/ความเยน็ มเีครื่องหมายการคา้ทีส่ าคญัไดแ้ก ่
“Aeroflex” “Aerocel” และ “Cellflex” ซึง่จดทะเบยีนเรยีบรอ้ยแลว้กว่า 64 ประเทศทัว่โลก ตามล าดบั  

เครื่องหมายการค้า ประเภท 
ประเทศท่ีจดทะเบียนเครื่องหมายทางการค้า 

ทวปีเอเชยี/ 
โอเชยีเนีย 

ตะวนัออกกลางและ
ทวปีแอฟรกิา 

ทวปียโุรป ทวปีอเมรกิา 

 
ฉนวนกนัความรอ้น 16 8 20 3 

 
ฉนวนกนัความรอ้น 9 1 2 2 

 ฉนวนกนัความรอ้น 2 - 1 - 

นอกจากนัน้ ธุรกจิผลติและจ าหน่ายฉนวนกนัความรอ้น/เยน็ ยงัเป็นเจา้ของเครื่องหมายการคา้อืน่เพิม่เตมิอกีจ านวน 8 
รายการ ไดแ้ก่ Aeroconda, Aerocoustic , Aerocool, Aeroflex-SAPT ,Aerocel-SSPT,Aeroflex-SSPT, YA-LO-FO และ 
Aeroroof ซึง่ทัง้หมดมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

เครื่องหมายการค้า ประเภท 
ออกโดย
ประเทศ 

ออกให้เม่ือ วนัหมดอายุ 
ทะเบียน
เลขท่ี 

Aeroconda ฉนวนรองท่อ ไทย 13 มถุินายน 2546 12 มถุินายน 2566 ค.203850 

Aerocoustic 
แผ่นยางใชด้ดูซบัและ
ป้องกนัเสยีงสะทอ้นและ

ใชเ้ป็นฉนวน 
ไทย 17 ธนัวาคม 2540 16 ธนัวาคม 2570 ค.80915 

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

Aeroflex-SAPT ฉนวนชนิดมกีาวในตวั ไทย 9 มนีาคม 2553 8 มนีาคม 2573 ค333981 

Aerocel-SSPT ฉนวนชนิดมกีาวในตวั ไทย 9 เมษายน 2552 8 เมษายน 2572 8323875 

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

ฉนวนกนัความรอ้น จนี 14 กุมภาพนัธ ์2541 13 กุมภาพนัธ ์2571 1150410 

Aeroroof ฉนวนกนัความรอ้น ไทย 20 กรกฎาคม 2560 19 กรกฎาคม 2570 181125203 
หมายเหตุ:  เครือ่งหมายการคา้ทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบัสนิคา้ฉนวนยางทีถ่อืโดยกลุ่มธุรกจิอุปกรณ์ชิน้ส่วนและตกแต่งรถยนต์จะต้องทยอยโอน

กลบัใหธุ้รกจิฉนวนยางตามขอ้ตกลงการโอนธุรกจิโดยขณะนี้อยู่ในระหว่างการโอนเมือ่ครบก าหนดต่ออายุ 
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3. เงินลงทุนในบริษทัย่อย/บริษทัรว่ม 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 กลุ่มธุรกจิผลติและจ าหน่ายฉนวนยางกนัความรอ้น/ความเยน็ โดยบรษิทั แอรโ์รเฟลกซ ์จ ากดั มกีาร
ลงทุนในบรษิทัย่อยและบรษิทัรว่ม  รายละเอยีดตามหมวดขอ้มลูทัว่ไปของบรษิทัในเครอื ขอ้ 6 

สิทธิและประโยชน์จากการได้รบัการส่งเสริมการลงทุน 

บรษิทัไดร้บัการสง่เสรมิการลงทนุตามพระราชบญัญตัสิง่เสรมิการลงทุน พ.ศ. 2520 (และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ) จาก
คณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนในกจิการ โดยมรีายละเอยีดและสาระส าคญัของสทิธปิระโยชน์โดยทัว่ไปคอื 

 
เงื่อนไขทัว่ไป 

บตัรส่งเสริมเลขท่ี 
1232(2)/อ./

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

59-1593-
0-00-1-0 

1 สทิธใินการน าคนต่างดา้วซึ่งเป็นช่างฝีมอืหรอืผูช้ านาญการคู่สมรสและบุคคล
ซึ่งอยู่ในอุปการะของบุคคลทัง้สองประเภทน้ีเข้ามาในราชอาณาจกัร และ 
ไดร้บัอนุญาตท างานเฉพาะต าแหน่งหน้าที่ ตามจ านวนและก าหนดระยะเวลา
ใหอ้ยูใ่นราชอาณาจกัรเท่าทีค่ณะกรรมการพจิารณาเหน็สมควร 

   

2 สทิธใินการยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรบัเครื่องจกัรตามที่คณะกรรมการพจิารณา
อนุมตั ิ    

3 สทิธใินการยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลส าหรบัก าไรสุทธทิี่ไดจ้ากการประกอบ
กจิการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิรวมกนัไม่เกนิรอ้ยละ 100 ของเงนิลงทุน ไม่รวมค่า
ที่ดนิและทุนหมุนเวยีนมกี าหนดเวลา 8 ปี นับตัง้แต่วนัที่เริม่มรีายไดจ้ากการ
ประกอบกจิการ 

   

4 สทิธิไม่ต้องน าเงินปันผลจากกิจการที่ได้รบัการส่งเสริมการลงทุนซึ่งได้รบั
ยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลไปรวมค านวณเพื่อเสยีภาษเีงนิไดต้ลอดระยะเวลา
ทีไ่ดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล 

   

5 สทิธใินการลดหย่อนภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลส าหรบัก าไรสุทธทิี่ไดจ้ากการลงทุน
ในอตัรารอ้ยละ 50 ของอตัราปกตมิกี าหนดเวลา 5 ปี นับจากวนัที่พน้ก าหนด
ระยะเวลา ขอ้ 3) 

   

6 สทิธใินการหกัค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา 2 เท่าของค่าใช้จ่ายดงักล่าว
เป็นระยะเวลา 10 ปี นบัตัง้แต่วนัทีเ่ริม่มรีายไดจ้ากการประกอบกจิการ    

7 สทิธใินการหกัเงนิลงทุนในการตดิตัง้หรอืก่อสรา้งสิง่อ านวยความสะดวกรอ้ย
ละ 25 ของเงนิลงทุน นอกเหนือไปจากการหกัคา่เสื่อมราคาตามปกติ    

8 สทิธใินการยกเวน้อากรขาเข้าส าหรบัวตัถุดบิและวสัดุจ าเป็นที่ต้องน าเข้ามา
จากต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลติเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่
วนัน าเขา้ครัง้แรก 

 
  

9 สทิธใินการยกเว้นอากรขาเข้าส าหรบัของที่ผู้ได้รบัการส่งเสรมิน าเขา้มาเพื่อ
สง่กลบัออกไปเป็นระยะเวลา 5 ปี นบัแต่วนัทีน่ าเขา้ครัง้แรก  

  

10 สทิธใินการน าหรอืสง่เงนิออกนอกราชอาณาจกัรเป็นเงนิตราต่างประเทศได้    
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อย่างไรกต็าม บรษิทัตอ้งปฏบิตัติามเงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นบตัรสง่เสรมิการลงทุน เช่น เครื่องจกัรจะตอ้งเป็นเครื่องจกัรใหม่และ
น าเขา้มาภายในระยะเวลาทีก่ าหนด ต้องเปิดด าเนินการโครงการไดภ้ายในเวลาทีก่ าหนดนับตัง้แต่วนัทีอ่อกบตัรส่งเสรมิ  
ตอ้งด าเนินการใหไ้ดร้บัใบรบัรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO9000 หรอื ISO14000 หรอืมาตรฐานสากลอื่นทีเ่ทยีบเท่า
ภายใน 2 ปี ตอ้งตัง้โรงงานในทอ้งทีจ่งัหวดัระยองตามทีก่ าหนดไว ้ทัง้นี้ ภายในระยะเวลา 15 ปี นบัแต่วนัเปิดด าเนินการ จะ
ยา้ยโรงงานไปตัง้ในทอ้งทีอ่ื่นมไิด ้เป็นตน้ 

 
บตัรส่งเสริมเลขท่ี 

วนัท่ีได้รบัการ
ส่งเสริม 

วนัท่ีเร่ิม – วนัท่ีหมดอาย ุ ผลิตภณัฑ ์

1 1232(2)/อ./2556 1/ 19 กุมภาพนัธ ์2556 9 มถิุนายน 2557 –  
8 มถิุนายน 2565  

 

 ผลติผลติภณัฑจ์ากยางสงัเคราะห์ เช่น 
Compounded Rubber ยางฉนวนกนั
ความรอ้น และท่อยางสงัเคราะห์ 

2 59-1592-0-00-1-0 2 ธนัวาคม 2559 ยงัไมเ่ริม่มรีายได ้  ผลติผลติภณัฑจ์ากยางสงัเคราะห ์เช่น 
Compounded Rubber ยางฉนวนกนั
ความรอ้น และท่อยางสงัเคราะห์ 

3 59-1593-0-00-1-0 2 ธนัวาคม 2559 ยงัไมเ่ริม่มรีายได ้  ผลติผลติภณัฑจ์ากยางสงัเคราะห ์เช่น 
Compounded Rubber ยางฉนวนกนั
ความรอ้น และท่อยางสงัเคราะห ์

 
ทรพัยสิ์นท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจของธรุกิจผลิตและจ าหน่ายอปุกรณ์ช้ินส่วนและตกแต่งรถยนต ์ 
(“แอรโ์รคลาส”) 

ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2563 กลุ่มธุรกจิผลติและจ าหน่ายอุปกรณ์ชิ้นส่วนและตกแต่งรถยนต์ มทีรพัย์สนิมูลค่า 4,451.8  
ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 31.7 ของทรพัยส์นิรวมของบรษิทั โดยสนิทรพัยท์ีส่ าคญัซึง่ใชใ้นการด าเนินธุรกจิไดแ้ก่ (1) ทีด่นิ 
อาคาร และอุปกรณ์ (2) สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน (3) สนิคา้คงเหลอื และ (4) ลกูหนี้ทางการคา้ 

1. ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 กลุ่มธุรกจิผลติและจ าหน่ายอุปกรณ์ชิน้สว่นและตกแต่งรถยนต ์มทีีด่นิอาคารและอุปกรณ์ มลูค่า
1,765.7 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 12.6 ของทรพัยส์นิรวมของบรษิทั      
                           หน่วย: ลำ้นบำท 

ทรพัยสิ์น ราคาทุน 
ค่าเส่ือม
สะสม 

มลูค่า
ทางบญัชี 

ภาระผกูพนั 

1. ทีด่นิ 154.2 - 154.2 บรษิทัไดด้ าเนินการใช้ที่ดนิ อาคารโรงงาน และ 
เครื่องจกัร ในนิคมอุตสาหกรรม IPP จงัหวดั
ระยอง ประเทศไทย ในการจดจ านองกับ
ธนาคารเพื่อเป็นส่วนหน่ึงของหลกัทรพัยเ์พื่อค ้า
ประกันเงินกู้ยืม โดย ณ 31 มีนาคม 2563 มี
ภาระคงเหลอืเท่ากบั 39.68 ลา้นบาท 

2. สว่นปรบัปรงุทื่ดนิ 18.0 16.5 1.5 
3. อาคารโรงงานและสว่นปรบัปรงุ
อาคารและระบบสาธารณูปโภค 

752.8 333.1 419.7 

4. เครื่องจกัรและแมพ่มิพ ์ 2,177.1 1,269.6 907.5 

5. อุปกรณ์และเครื่องใชโ้รงงาน 499.3 380.8 118.5 ไมม่ ี
6. เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์
ส านกังาน 

162.8 129.4 33.4 
ไมม่ ี
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ทรพัยสิ์น ราคาทุน 
ค่าเส่ือม
สะสม 

มลูค่า
ทางบญัชี 

ภาระผกูพนั 

7. ยานพาหนะ 62.0 33.1 28.9 ไมม่ ี
8. สนิทรพัยร์ะหวา่งตดิตัง้และงาน
ระหวา่งก่อสรา้ง 

102.0 - 102.0 
ไมม่ ี

รวม 3,928.2 2,162.5 1,765.7  

โดยทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์สว่นใหญ่ของธุรกจิผลติและจ าหน่ายอุปกรณ์ชิน้สว่นและตกแต่งรถยนต์ ประกอบดว้ยทีด่นิ 
อาคาร และเครื่องจกัรของโรงงานการผลติซึง่มทีีต่ ัง้ในประเทศไทยและประเทศจนี โดยทัง้นี้รายละเอยีด ทีด่นิ อาคารและ
อุปกรณ์ มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

ตำรำงแสดงรำยละเอยีดฐำนกำรผลติ 

ฐานการผลิต ด าเนินการโดย ท่ีตัง้ พืน้ท่ีดิน 
สิทธิใน
ท่ีดิน 

ประเทศไทย บรษิทั แอรโ์รคลาส จ ากดั 111/1,111/10 หมู ่2 ต.มะขามคู ่อ.นิคมพฒันา  
จ.ระยอง 

137,888  
ตารางเมตร 

เจา้ของทีด่นิ 

ประเทศจีน Aeroklas (Shanghai) 
Co., Ltd. 

251# Minyi Rd., Xinqiao 
Songjiang Industry Park 

Shanghai , P.R. China 201612 

8,154  
ตารางเมตร 

เช่าทีด่นิ 

ประเทศ
สหรฐัอเมริกา 

Aeroklas USA Inc. 282 Industrial Park Rd., Sweetwater,  
TN37874 USA 

1,200  
ตารางเมตร 

เช่าทีด่นิ 

TJM Off-Road Product 
Inc. 

344 COOGAN WAY EL CAJON  
CA 92020-1902 

468.05  
ตารางเมตร 

เช่าทีด่นิ 

ประเทศ
ออสเตรเลีย 

Aeroklas Australia Pty. 
Ltd. 

1831-33 Sydney RD., Campbellfield 
3061, Victoria Australia 

3,000  
ตารางเมตร 

เช่าทีด่นิ 

TJM Products Pty Ltd. 17 Johnest Brendale QLD 4500 Australia 13,038 
ตารางเมตร 

เช่าทีด่นิ 

ประเทศ
มาเลเซีย 

Aeroklas Malaysia SDN 
BHD 

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

1,176 
ตารางเมตร 

เช่าทีด่นิ 
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ตำรำงแสดงรำยละเอยีดมลูค่ำสนิทรพัยแ์บ่งตำมฐำนกำรผลติและศนูยก์ระจำยสนิคำ้     
              หน่วย : ลำ้นบำท  

ทรพัยสิ์น ประเทศ
ไทย 

ประเทศจีน ประเทศ
สหรฐัอเมริกา 

ประเทศ
ออสเตรเลีย 

ประเทศ
มาเลเซีย 

1. ทีด่นิ 144.1 - - 10.1 - 
2. สว่นปรบัปรงุทีด่นิ 1.5 - - - - 
3. อาคารโรงงานและสว่น
ปรบัปรงุอาคารและระบบ
สาธารณูปโภค 

403.1 - 0.1 16.5 - 

4. เครื่องจกัรและแมพ่มิพ์ 830.6 9.4 1.6 63.9 2.0 
5. อุปกรณ์และเครื่องใช้
โรงงาน 

111.6 3.9 - 2.5 0.5 

6. เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์
ส านกังาน 

13.6 0.6 0.4 18.7 0.1 

7. ยานพาหนะ 9.3 0.1 2.0 17.5 - 
8. สนิทรพัยร์ะหวา่งตดิตัง้
และงานระหวา่งก่อสรา้ง 

102.0 - - - - 

รวม 1,615.8 14.0 4.1 129.2 2.6 
 
2. สินทรพัย ์ไม่มีตวัตน  

ณ วนัที ่ 31 มนีาคม 2563 สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนของกลุ่มธุรกจิผลติและจ าหน่ายอุปกรณ์ชิน้สว่นและตกแต่งรถยนต ์ มมีลูค่า
เท่ากบั 191.9 ลา้นบาท ซึง่สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนประกอบดว้ย โปรแกรมคอมพวิเตอร,์ สทิธบิตัร, เครื่องหมายทางการคา้, 
พฒันาผลติภณัฑแ์ละความสมัพนัธก์บัผูจ้ดัจ าหน่าย มลูค่า 62.81 ลา้นบาท 3.0 ลา้นบาท 66.0 ลา้นบาท 49.9 ลา้นบาท 
และ 10.18 ตามล าดบั โดยสทิธบิตัรและเครื่องหมายทางการคา้มรีายละเอยีดดงันี้ 

สิทธิบตัร/ อนุสิทธิบตัร 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563 ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายอุปกรณ์ชิ้นส่วนและตกแต่งรถยนต์มีสิทธิบตัรที่ยังมีอายุจ านวน  
5 รายการ นอกจากนัน้ธุรกจิผลติและจ าหน่ายอุปกรณ์ชิน้สว่นและตกแต่งรถยนตย์งัมอีนุสทิธบิตัรและสทิธบิตัรการออกแบบ
จ านวน 83 รายการ โดยอนุสทิธบิตัรไดร้บัการคุม้ครอง 10 ปี ในขณะทีส่ทิธบิตัรไดร้บัการคุม้ครอง 20 ปี 

 
สิทธิบตัร 

อนุสิทธิบตัรและ 
สิทธิบตัรการออกแบบ 

สทิธบิตัร/อนุสทิธบิตัร ทีไ่ดร้บัการอนุมตั ิ 3 66 
ประเทศไทย/ต่างประเทศ   
สทิธบิตัร/อนุสทิธบิตัรสทิธบิตัรการออกแบบทีอ่ยูร่ะหวา่งการอนุมตัิ 2 17 
รวมทัง้หมด 5 83 
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เครือ่งหมายการค้า 
ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563  ธุรกจิผลติและจ าหน่ายอุปกรณ์ชิน้สว่นและตกแต่งรถยนตม์เีครื่องหมายการคา้ทีส่ าคญัไดแ้ก่  

- “Aeroklas”  จดทะเบยีนเรยีบรอ้ยแลว้ 52 ประเทศทัว่โลก รวม 126 เครื่องหมายการคา้จดทะเบยีน 
- “TJM” จดทะเบยีนเรยีบรอ้ยแลว้ 11 ประเทศทัว่โลก รวม 56 เครื่องหมายการคา้จดทะเบยีน 
- “Flexiglass” จดทะเบยีนเรยีบรอ้ยแลว้ 1 ประเทศทัว่โลก รวม 7 เครื่องหมายการคา้จดทะเบยีน 
- “Bocar” จดทะเบยีนเรยีบรอ้ยแลว้ 1 ประเทศทัว่โลก รวม 2 เครื่องหมายการคา้จดทะเบยีน 

เครื่องหมายการค้า ประเภท 
ประเทศท่ีจดทะเบียนเครื่องหมายทางการค้า 

ทวปีเอเชยี/ 
โอเชยีเนีย 

ตะวนัออกกลางและ
ทวปีแอฟรกิา 

ทวปียโุรป ทวปีอเมรกิา 

 
อุปกรณ์ชิน้ส่วนใน
รถยนตแ์ละรถกระบะ 

11 8 27 6 

 

อุปกรณ์ตกแต่งรถ
กระบะ 

4 2 4 1 

 

อุปกรณ์ตกแต่งรถ
กระบะ 

1 0 0 0 

     

อุปกรณ์ตกแต่งรถ
กระบะ 

1 0 0 0 

นอกจากนัน้ ธุรกจิผลติและจ าหน่ายอุปกรณ์ชิน้สว่นและตกแต่งรถยนต ์ ยงัเป็นเจา้ของเครื่องหมายการคา้อื่นเพิม่เตมิไดแ้ก ่
Aeroliner, Heroliner, SRV, Aero Accessories, Aero Cargo Liner, Aero Trunk Tray, Aero Truck Body , A, 4WD 
Warehouse, AIRTEC, และ Black Widow ซึง่ทัง้หมดมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

เครื่องหมายการค้า ประเภท 
ออกโดย
ประเทศ 

ออกให้เม่ือ วนัหมดอายุ 
ทะเบียน
เลขท่ี 

 

กระบะปูพืน้
รถยนต์ 

ไทย 9 มกราคม 2557 29 ธนัวาคม 2566 ค.209686 

 

กระบะปูพืน้
รถยนต์ 

ไทย 9 มกราคม 2557 29 ธนัวาคม 2566 ค.209685 

 
กนัชนยานพาหนะ 
คิว้ลอ้ยานพาหนะ 

ไทย 18 ธนัวาคม 2549 16 กุมภาพนัธ ์2569 ค.252739 

 

ทีปิ่ดสว่นหลงั 
ของกระบะ 

ไทย 2 เมษายน 2545 1 เมษายน 2565 ค.185730 

 

ถาดวางทา้ย
รถยนต์ 

ไทย 2 เมษายน 2545 1 เมษายน 2565 ค.174874 

 

ถาดวางทา้ย
รถยนต์ 

ไทย 
8 พฤศจกิายน 

2550 
7 พฤศจกิายน 2570 ค.290888 
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เครื่องหมายการค้า ประเภท 
ออกโดย
ประเทศ 

ออกให้เม่ือ วนัหมดอายุ 
ทะเบียน
เลขท่ี 

 

กระบะรถยนตท์ า
จากอลูมเินียม 

ไทย 29 สงิหาคม 2544 28 สงิหาคม 2564 ค.172170 

 

กระบะพลาสตกิ
หรอืกระบะยางปู
พืน้รถกระบะ 

ไทย 
15 กุมภาพนัธ ์

2551 
14 กุมภาพนัธ ์2571 ค.301330 

 

กระบะพลาสตกิ
หรอืกระบะยางปู
พืน้รถกระบะ 

ไทย 
15 กุมภาพนัธ ์

2551 
14 กุมภาพนัธ ์2571 ค.301331 

 

ชิน้สว่นยานยนต์
และอุปกรณ์เสรมิ
ส าหรบัรถยนต์ 

ออสเตรเลยี 
19 กุมภาพนัธ ์

2551 
19 กุมภาพนัธ ์2571 1224958 

 

ชิน้สว่นท่ออากาศ
ส าหรบั
ยานพาหนะ 

ออสเตรเลยี 6 มถิุนายน 2551 6 มถิุนายน 2571 1244966 

 

ชิน้สว่นยานยนต์
และอุปกรณ์เสรมิ
ส าหรบัรถยนต์ 

ออสเตรเลยี 12 มถิุนายน 2558 12 มถิุนายน 2568 1699848 

 

อุปกรณ์เสรมิ
ส าหรบัยานยนต์
เป็นถาดอลูมเินียม 

ออสเตรเลยี 15 มถิุนายน 2553 15 มถิุนายน 2573 1366780 

 

อุปกรณ์เสรมิ
ส าหรบัรถยนต์ 

ออสเตรเลยี 15 มถิุนายน 2553 15 มถิุนายน 2573 1366783 

 

ชิน้สว่นยานยนต์
และอุปกรณ์เสรมิ
ส าหรบัรถยนต์ 

ออสเตรเลยี 17 เมษายน 2557 17 เมษายน 2567 1618104 

 

ชิน้สว่นยานยนต์
และอุปกรณ์เสรมิ
ส าหรบัรถยนต์ 

นิวซแีลนด ์ 17 เมษายน 2557 17 เมษายน 2567 996282 

 

อุปกรณ์เสรมิ
ส าหรบัยานยนต์
รวมถงึถาด,กล่อง
เครื่องมอืและ
อุปกรณ์ลากจงู 

ออสเตรเลยี 12 มนีาคม 2557 12 มนีาคม 2567 1610825 

หมายเหตุ: เครื่องหมายการคา้สามารถต่ออายไุดค้รัง้ละ 10 ปี 
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3. เงินลงทุนในบริษทัย่อย/บริษทัรว่ม 

ณ วนัที ่ 31 มนีาคม 2563 กลุ่มธุรกจิผลติและจ าหน่ายอุปกรณ์ชิน้สว่นและตกแต่งรถยนต ์ โดยบรษิทั แอรโ์รคลาส จ ากดั     
มกีารลงทุนในบรษิทัย่อย  รายละเอยีดตามหมวดขอ้มลูทัว่ไปของบรษิทัในเครอื ขอ้ 6 

สิทธิและประโยชน์จากการได้รบัการส่งเสริมการลงทุน Aeroklas 
บรษิัทได้รบัการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบญัญตัิส่งเสริมการลงทุน  พ.ศ. 2520 (และที่แก้ไขเพิม่เติม) จาก
คณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนในกจิการ โดยมรีายละเอยีดและสาระส าคญัของสทิธปิระโยชน์โดยทัว่ไปคอื 

 
เงื่อนไขทัว่ไป 

บตัรส่งเสริมเลขท่ี 
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 สทิธใินการน าคนต่างดา้วซึง่เป็นช่างฝีมอืหรอืผูช้ านาญการ
คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะของบุคคลทัง้สอง
ประเภทน้ีเข้ามาในราชอาณาจักร และ ได้ร ับอนุญาต
ท างานเฉพาะต าแหน่งหน้าที่ ตามจ านวนและก าหนด
ระยะเวลาให้อยู่ในราชอาณาจักรเท่าที่คณะกรรมการ
พจิารณาเหน็สมควร 

       

2 สิทธิในการยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับเครื่องจกัรตามที่
คณะกรรมการพจิารณาอนุมตั ิ        

3 สทิธใินการยกเวน้ภาษีเงนิไดนิ้ตบิุคคลส าหรบัก าไรสุทธทิี่
ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รบัการส่งเสริมรวมกนัไม่
เกินรอ้ยละ 100 ของเงนิลงทุน ไม่รวมค่าที่ดนิและทุน
หมุนเวยีนมกี าหนดเวลา 8 ปี นับตัง้แต่วนัที่เริม่มรีายได้
จากการประกอบกจิการ 

 
 


1)       

4 สทิธไิมต่อ้งน าเงนิปันผลจากกจิการที่ไดร้บัการส่งเสรมิการ
ลงทุนซึ่งไดร้บัยกเว้นภาษีเงนิไดนิ้ติบุคคลไปรวมค านวณ
เพื่อเสยีภาษีเงนิไดต้ลอดระยะเวลาที่ไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิ
ไดนิ้ตบิุคคล 

       

5 สทิธใินการลดหย่อนภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลส าหรบัก าไรสุทธิ
ที่ได้จากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติมี
ก าหนดเวลา 5 ปี นบัจากวนัทีพ่น้ก าหนดระยะเวลา ขอ้ 3 

  
 

    

6 สทิธใินการหกัคา่ขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา 2 เท่าของ
ค่าใช้จ่ายดงักล่าวเป็นระยะเวลา 10 ปี นับตัง้แต่วนัที่เริม่มี
รายไดจ้ากการประกอบกจิการ 

  
 

    

7 สิทธิในการหักเงินลงทุนในการติดตัง้หรือก่อสร้างสิ่ง
อ 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 
นอกเหนือไปจากการหกัคา่เสื่อมราคาตามปกต ิ

  
 

    

8 สิทธิในการยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับวัตถุดิบและวัสดุ
จ าเป็นที่ต้องน าเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิต
เพื่อการสง่ออกเป็นระยะเวลา 5 ปี นบัแต่วนัน าเขา้ครัง้แรก 
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เงื่อนไขทัว่ไป 

บตัรส่งเสริมเลขท่ี 
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 

9 สิทธิในการยกเว้นอากรขาเข้าส าหรบัของที่ผู้ได้รบัการ
สง่เสรมิน าเขา้มาเพื่อสง่กลบัออกไปเป็นระยะเวลา 5 ปี นับ
แต่วนัทีน่ าเขา้ครัง้แรก 

       

10 สทิธใินการหกัเงนิไดพ้งึประเมนิเป็นจ านวนเท่ากบัรอ้ยละ 
5 ของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจากการส่งออกเป็น
ระยะเวลา 10 ปี นับตัง้แต่วนัที่มรีายไดจ้ากการประกอบ
กจิการนัน้ (เฉพาะรายได้จากการส่งออกทางตรงและการ
ส่งออกทางอ้อมกรณีที่มีการส่งออกผ่านผู้อื่นโดยไม่ได้
น าไปผลติต่อ) 

  

     

11 สิทธิในการน าหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจักรเป็น
เงนิตราต่างประเทศได ้   

     

1)  ไมม่ขีอ้ก าหนดจ านวนก าไรสทุธทิี่ไดจ้ากการประกอบกจิการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิรวมกนัจะตอ้งไมเ่กนิรอ้ยละ 100 ของเงนิลงทุน ไม่
รวมคา่ที่ดนิและทุนหมุนเวยีน 

อย่างไรกต็าม บรษิทัตอ้งปฏบิตัติามเงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นบตัรสง่เสรมิการลงทุน เช่น เครื่องจกัรจะตอ้งเป็นเครื่องจกัรใหม่และ
น าเขา้มาภายในระยะเวลาทีก่ าหนด ต้องเปิดด าเนินการโครงการได้ภายในเวลาที่ก าหนดนับตัง้แต่วนัที่ออกบตัรส่งเสรมิ  
ต้องด าเนินการใหไ้ดร้บัใบรบัรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรอื ISO 14000 หรอืมาตรฐานสากลอื่นที่
เทยีบเท่าภายใน 2 ปี ตอ้งตัง้โรงงานในทอ้งทีต่ามทีก่ าหนดไว ้ทัง้นี้ ภายในระยะเวลา 15 ปี นบัแต่วนัเปิดด าเนินการ จะยา้ย
โรงงานไปตัง้ในทอ้งทีอ่ื่นมไิด ้เป็นตน้ 

 บตัรส่งเสริม
เลขท่ี 

วนัท่ีได้รบัการ
ส่งเสริม 

วนัท่ีเร่ิม – วนัท่ี
หมดอายุ 

ผลิตภณัฑ ์

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

 ผลติแผน่พลาสตกิและผลติภณัฑแ์ผน่พลาสตกิขึน้รปู 

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

 ผลติแผน่พลาสตกิและพลาสตกิขึน้รปู 

3 1786(2)/2549 13 กนัยายน 2549 ยงัไมเ่ริม่มรีายได ้  ผลติแมพ่มิพ ์(Mould & Die) อุปกรณ์จบัยดึ (Jig) และ
การซ่อมแม่พมิพ ์

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

 ผลติแผน่พลาสตกิและแผน่พลาสตกิขึน้รปู เช่น แผน่ปู
พืน้รถกระบะ และหลงัคารถยนต ์เป็นตน้ 

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

 ผลติผลติภณัฑพ์ลาสตกิและชิน้ส่วนพลาสตกิส าหรบั
อุตสาหกรรมยานยนต์ เช่น แผ่นปูพืน้รถกระบะ และ
หลงัคารถยนต์ เป็นต้น 

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

23 มนีาคม 2558 ยงัไมเ่ริม่มรีายได ้  ผลติผลติภณัฑพ์ลาสตกิส าหรบัอุตสาหกรรมยานยนต ์
และชิน้สว่นพลาสตกิส าหรบัอุตสาหกรรมยานยนต ์
เช่น แผ่นปพูืน้รถกระบะ และหลงัคารถยนต ์เป็นตน้ 
และชิน้สว่นพลาสตกิส าหรบัอุตสาหกรรมยานยนต์ 
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 บตัรส่งเสริม
เลขท่ี 

วนัท่ีได้รบัการ
ส่งเสริม 

วนัท่ีเร่ิม – วนัท่ี
หมดอายุ 

ผลิตภณัฑ ์

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

30 มนีาคม 2558 ยงัไมเ่ริม่มรีายได ้  ผลติผลติภณัฑพ์ลาสตกิ ส าหรบัอุตสาหกรรมยานยนต ์
และชิน้สว่นพลาสตกิส าหรบัอุตสาหกรรมยานยนต ์
เช่น แผ่นปพูืน้รถกระบะและหลงัคารถยนต์เป็นต้น 
และชิน้สว่นพลาสตกิ ส าหรบัอุตสาหกรรมยานยนต์ 

 

ทรพัยสิ์นท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจของธรุกิจผลิตและจ าหน่ายบรรจภุณัฑพ์ลาสติก (“อีสเทิรน์ โพลี
แพค”) 

ณ วนัที ่ 31 มนีาคม 2563 กลุ่มธุรกจิผลติและจ าหน่ายบรรจภุณัฑพ์ลาสตกิมทีรพัยส์นิมลูค่า 3,405.2 ลา้นบาท คดิเป็น 
รอ้ยละ 24.3 ของทรพัยส์นิรวมของบรษิทั โดยสนิทรพัยท์ีส่ าคญัซึง่ใชใ้นการด าเนินธุรกจิไดแ้ก่ (1) ทีด่นิ อาคาร และ
อุปกรณ์ (2) สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (3) สนิคา้คงเหลอืและ (4) ลกูหนี้ทางการคา้ 

1. ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 ธุรกจิผลติและจ าหน่ายบรรจภุณัฑพ์ลาสตกิ มทีีด่นิอาคารและอุปกรณ์ มลูค่า 2,282.3 ลา้นบาท 
คดิเป็นรอ้ยละ 16.3 ของทรพัยส์นิรวมของบรษิทัดงันี้        
             หน่วย : ลำ้นบำท 

ทรพัยสิ์น ราคาทุน 
ค่าเส่ือม
สะสม 

มลูค่า
ทางบญัชี 

ภาระผกูพนั 

1. ทีด่นิ 52.3 - 52.3 บรษิทัไดด้ าเนินการใช้ที่ดนิ อาคารโรงงาน และ 
เครื่องจกัร ซึ่งตัง้อยู่ที่จงัหวัดระยอง ประเทศ
ไทยในการจดจ านองกับธนาคารเพื่อเป็นส่วน
หน่ึงของหลกัทรพัยเ์พื่อค ้าประกนัเงนิกู้ยมื โดย 
ณ 31 ม.ีค.63 มภีาระคงเหลือเท่ากบั 61.79 
ลา้นบาท 

2. สว่นปรบัปรงุทื่ดนิ 26.1 12.4 13.7 
3. อาคารโรงงานและสว่นปรบัปรงุ       
อาคารและระบบสาธารณูปโภค 

937.2 386.1 551.1 

4. เครื่องจกัรและแมพ่มิพ ์
2,365.7 1,015.9 1,349.8 

5. อุปกรณ์และเครื่องใชโ้รงงาน 200.7 147.9 52.8 ไมม่ ี
6. เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์   
ส านกังาน 

69.6 58.0 11.6 ไมม่ ี

7. ยานพาหนะ 30.9 22.6 8.3 ไมม่ ี
8. สนิทรพัยร์ะหวา่งตดิตัง้และงาน
ระหวา่งก่อสรา้ง 

242.7 - 242.7 ไมม่ ี

9. คา่ใชจ้า่ยล่วงหน้า - - - ไมม่ ี
รวม 3,925.2 1,642.9 2,282.3  

อสีเทริน์ โพลแีพค มฐีานการผลติ 2 แห่ง คอื ฐานการผลติในประเทศไทย มทีีด่นิเนื้อทีร่วม 71 ไร่ 0 งาน 73 ตารางวา ทีด่นิ
ตามโฉนดเลขที ่176, 177, 2820 ตัง้อยู่ที ่47 หมู่ 6 ต.แม่น ้าคู ้อ.ปลวกแดง จ.ระยอง คดิเป็นมลูค่าทุน 41.02 ลา้นบาท และ
พืน้ทีเ่ช่าในเขตอุตสาหกรรมไอพพี ีขนาด 10,740 ตารางเมตร 
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2. สินทรพัย ์ไม่มีตวัตน  

ณ วนัที ่ 31 มนีาคม 2563 สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนของกลุ่มธุรกจิผลติและจ าหน่ายบรรจุภณัฑพ์ลาสตกิ มมีูลค่าเท่ากบั 3.5  
ลา้นบาท ซึง่สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนประกอบดว้ย โปรแกรมคอมพวิเตอร ์และ สทิธบิตัรและเครื่องหมายทางการคา้ มูลค่า 3.4 
ลา้นบาท และ 0.1 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยสทิธบิตัรและเครื่องหมายทางการคา้มรีายละเอยีดดงันี้ 

สิทธิบตัร 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 กลุ่มธุรกจิผลติและจ าหน่ายบรรจุภณัฑพ์ลาสตกิมสีทิธบิตัรทัง้สิน้ 44 รายการ และอยู่ระหว่างการ
พจิารณาอนุมตัจิ านวน 19 ค าขอโดยสทิธบิตัรของกลุ่มธุรกจิผลติและจ าหน่ายบรรจุภณัฑพ์ลาสติกเป็นลกัษณะของการ
ออกแบบผลติภณัฑแ์ละอนุสทิธบิตัรทีแ่ตกต่างกบัผลติภณัฑท์ัว่ไปในตลาด  

เครือ่งหมายการค้า 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 ธุรกจิผลติและจ าหน่ายบรรจุภณัฑ์พลาสติกมเีครื่องหมายการค้าที่จดทะเบยีนเรยีบรอ้ยแล้ว
จ านวน 68 เครื่องหมายในประเทศไทย และในกว่า 13 ประเทศทัว่โลก ได้แก่ จนี ออสเตรเลยี สงิคโปร์ มาเลเซยี พม่า 
เวยีดนาม กมัพชูา ลาว ญีปุ่่ น เกาหล ีอนิโดนีเซยี ฟิลปิปินส ์และศรลีงักา 
 

ตำรำงแสดงเครือ่งหมำยทำงกำรคำ้ทีจ่ดทะเบยีน ณ วนัที ่31 มนีำคม 2563 

เครื่องหมายการค้า ประเภท 
ออกโดย
ประเทศ 

วนัท่ีย่ืนจด
ทะเบียน 

วนัหมดอายุ 
ทะเบียน
เลขท่ี 

 

บรรจภุณัฑ์
พลาสตกิ 

ไทย 18 กรกฎาคม 2556 17 กรกฎาคม 2566 ค197073 

 

บรรจภุณัฑ์
พลาสตกิ 

ไทย 14 พฤษภาคม 2551 15 พฤษภาคม 2563 ค299606 

 

บรรจภุณัฑ์
พลาสตกิ 

ไทย 14 พฤษภาคม 2551 15 พฤษภาคม 2563 ค299607 

 

บรรจภุณัฑ์
พลาสตกิ 

ไทย 23 มกราคม 2552 23 มกราคม 2564 ค390011 

 

บรรจภุณัฑ์
พลาสตกิ 

ไทย 23 มกราคม 2552 23 มกราคม 2564 ค390008 

 

บรรจภุณัฑ์
พลาสตกิ 

ไทย 22 กรกฎาคม 2554 22 กรกฎาคม 2564 - 1/ 



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) สิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2563 
 

สว่นที ่1 54 
 

เครื่องหมายการค้า ประเภท 
ออกโดย
ประเทศ 

วนัท่ีย่ืนจด
ทะเบียน 

วนัหมดอายุ 
ทะเบียน
เลขท่ี 

 

บรรจภุณัฑ์
พลาสตกิ 

ไทย 22 กรกฎาคม 2554 22 กรกฎาคม 2564 - 1/ 

 
บรรจภุณัฑ์
พลาสตกิ 

ไทย 27 กนัยายน 2556 27 กนัยายน 2566 161109138 

 
วสัดุก่อสรา้ง ไทย 27 กนัยายน 2556 27 กนัยายน 2566 ค411912 

 
รบัจา้งผลติ

สนิคา้พลาสตกิ 
ไทย 27 กนัยายน 2556 27 กนัยายน 2566 บ69478 

 

จดัการธุรกจิ
ประเภทจดั

จ าหน่ายสนิคา้ 
ไทย 27 กนัยายน 2556 27 กนัยายน 2566 บ69710 

 

แผน่พลาสตกิ
โปรง่แสง (ใชม้งุ

หลงัคา) 
ไทย 4 ตุลาคม 2556 4 ตุลาคม 2566 ค412022 

 
แผน่พลาสตกิที่
ใชใ้นการผลติ 

ไทย 4 ตุลาคม 2556 4 ตุลาคม 2566 ค398668 

 

แผน่ป้าย
โฆษณาท าดว้ย

พลาสตกิ 
ไทย 4 ตุลาคม 2556 4 ตุลาคม 2566 ค398669 

 
บรรจภุณัฑ์
พลาสตกิ 

ไทย 10 ตุลาคม 2556 10 ตุลาคม 2566 161101937 

 
บรรจภุณัฑ์
พลาสตกิ 

ไทย 10 ตุลาคม 2556 10 ตุลาคม 2566 - 1/ 

 
บรรจภุณัฑ์
พลาสตกิ 

ไทย 10 ตุลาคม 2556 10 ตุลาคม 2566 - 1/ 

 
บรรจภุณัฑ์
พลาสตกิ 

ไทย 10 ตุลาคม 2556 10 ตุลาคม 2566 - 1/ 

 
บรรจภุณัฑ์
พลาสตกิ 

ไทย 10 ตุลาคม 2556 10 ตุลาคม 2566 ค414405 

 
บรรจภุณัฑ์
พลาสตกิ 

ไทย 10 ตุลาคม 2556 10 ตุลาคม 2566 ค414406 

 
บรรจภุณัฑ์
พลาสตกิ 

ไทย 10 ตุลาคม 2556 10 ตุลาคม 2566 - 1/ 

 
บรรจภุณัฑ์
พลาสตกิ 

ไทย 10 ตุลาคม 2556 10 ตุลาคม 2566 161101938 

 

บรรจภุณัฑ์
พลาสตกิ 

ไทย 10 ตุลาคม 2556 10 ตุลาคม 2566 - 1/ 
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เครื่องหมายการค้า ประเภท 
ออกโดย
ประเทศ 

วนัท่ีย่ืนจด
ทะเบียน 

วนัหมดอายุ 
ทะเบียน
เลขท่ี 

 
บรรจภุณัฑ์
พลาสตกิ 

ไทย 10 ตุลาคม 2556 10 ตุลาคม 2566 - 1/ 

 
บรรจภุณัฑ์
พลาสตกิ 

ไทย 10 ตุลาคม 2556 10 ตุลาคม 2566 - 1/ 

 
บรรจภุณัฑ์
พลาสตกิ 

ไทย 10 ตุลาคม 2556 10 ตุลาคม 2566 - 1/ 

 
บรรจภุณัฑ์
พลาสตกิ 

ไทย 10 ตุลาคม 2556 10 ตุลาคม 2566 - 1/ 

 
บรรจภุณัฑ์
พลาสตกิ 

ไทย 10 ตุลาคม 2556 10 ตุลาคม 2566 - 1/ 

 
บรรจภุณัฑ์
พลาสตกิ 

ไทย 10 ตุลาคม 2556 10 ตุลาคม 2566 - 1/ 

 
บรรจภุณัฑ์
พลาสตกิ 

ไทย 10 ตุลาคม 2556 10 ตุลาคม 2566 - 1/ 

 

บรรจภุณัฑ์
พลาสตกิ 

ไทย 5 มนีาคม 2558 5 มนีาคม 2568 - 1/ 

 

บรรจภุณัฑ์
พลาสตกิ 

ไทย 5 มนีาคม 2558 5 มนีาคม 2568 161109351 

 

บรรจภุณัฑ์
พลาสตกิ 

ไทย 5 มนีาคม 2558 5 มนีาคม 2568 161109136 

 

บรรจภุณัฑ์
พลาสตกิ 

ไทย 
24 พฤศจกิายน 

2559 
24 พฤศจกิายน 

2569 
181112269 

 

บรรจภุณัฑ์
พลาสตกิ 

ไทย 
24 พฤศจกิายน 

2559 
24 พฤศจกิายน 

2569 
181112266 

 

บรรจภุณัฑ์
พลาสตกิ 

ไทย 
24 พฤศจกิายน 

2559 
24 พฤศจกิายน 

2569 
181112275 

 

บรรจภุณัฑ์
พลาสตกิ 

ไทย 28 กุมภาพนัธ ์2563 28กุมภาพนัธ ์2573 - 1/ 

 

บรรจภุณัฑ์
พลาสตกิ 

ไทย 28 กุมภาพนัธ ์2563 28กุมภาพนัธ ์2573 - 1/ 

หมายเหตุ:1/ อยูใ่นขัน้ตอนการด าเนินการออกเอกสารของทางกรมทรพัยส์นิทางปัญญา 
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สิทธิและประโยชน์จากการได้รบัการส่งเสริมการลงทุน 

กลุ่มธุรกจิผลติและจ าหน่ายบรรจุภณัฑพ์ลาสตกิไดร้บัการสง่เสรมิการลงทุนตามพระราชบญัญตัสิง่เสรมิการลงทุน พ.ศ. 
2520 (และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ) จากคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุในกจิการ โดยมรีายละเอยีดและสาระส าคญัของสทิธิ
ประโยชน์โดยทัว่ไปคอื 

 
เงื่อนไขทัว่ไป 

บตัรส่งเสริมเลขท่ี 
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 สทิธใินการน าคนต่างดา้วซึง่เป็นช่างฝีมอืหรอื
ผูช้ านาญการคูส่มรสและบุคคลซึง่อยูใ่นอุปการะ
ของบุคคลทัง้สองประเภทน้ีเขา้มาใน
ราชอาณาจกัร และ ไดร้บัอนุญาตท างานเฉพาะ
ต าแหน่งหน้าที ่ตามจ านวนและก าหนด
ระยะเวลาใหอ้ยูใ่นราชอาณาจกัรเท่าที่
คณะกรรมการพจิารณาเหน็สมควร 

       

2 สทิธใินการยกเวน้อากรขาเข้าส าหรบัเครื่องจกัร
ตามทีค่ณะกรรมการพจิารณาอนุมตั ิ  

2/      

3 สิทธิในการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรบั
ก าไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รบั
การส่งเสรมิรวมกนัไม่เกนิรอ้ยละ 100 ของเงนิ
ลงทุน ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน มี
ก าหนดเวลา 8 ปี นับตัง้แต่วนัที่เริม่มรีายไดจ้าก
การประกอบกจิการ 


3/ 

3/      

4 สิทธิในการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรบั
ก าไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รบั
การส่งเสรมิรวมกนัไม่เกินร้อยละ 50 ของเงนิ
ลงทุน เพื่อปรบัปรุงประสิทธภิาพการผลิต ไม่
รวมค่าที่ดนิและทุนหมุนเวยีน มกี าหนดเวลา 3 
ปี นับตัง้แต่วนัที่เริ่มมรีายได้จากการประกอบ
กจิการ 

       

5 สทิธไิม่ต้องน าเงนิปันผลจากกิจการที่ได้รบัการ
ส่งเสรมิการลงทุนซึ่งไดร้บัยกเวน้ภาษีเงนิไดนิ้ติ
บุคคลไปรวมค านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอด
ระยะเวลาทีไ่ดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล 

       

6 สทิธใินการลดหย่อนภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลส าหรบั
ก าไรสุทธทิี่ได้จากการลงทุนในอตัราร้อยละ 50 
ของอตัราปกติมกี าหนดเวลา 5 ปี นับจากวนัที่
พน้ก าหนดระยะเวลา ขอ้ 3 

       

7 สทิธใินการหกัค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา 
2 เท่าของค่าใช้จ่ายดงักล่าวเป็นระยะเวลา 10 ปี        
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เงื่อนไขทัว่ไป 

บตัรส่งเสริมเลขท่ี 
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 

นับตัง้แต่ว ันที่ เริ่มมีรายได้จากการประกอบ
กจิการ 

8 สิทธิในการหักเงินลงทุนในการติดตัง้หรือ
ก่อสร้างสิง่อ านวยความสะดวกร้อยละ 25 ของ
เงนิลงทุน นอกเหนือไปจากการหกัค่าเสื่อมราคา
ตามปกต ิ

      

 

9 สิทธิในการยกเว้นอากรขาเข้าส าหรบัวตัถุดิบ
และวสัดุจ าเป็นที่ต้องน าเข้ามาจากต่างประเทศ
เพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา 
5 ปี นบัแต่วนัน าเขา้ครัง้แรก 


1/ 

1/     

 

10 สิทธิในการยกเว้นอากรขาเข้าส าหรบัของที่ผู้
ได้รบัการส่งเสริมน าเข้ามาเพื่อส่งกลบัออกไป
เป็นระยะเวลา 5 ปี นบัแต่วนัทีน่ าเขา้ครัง้แรก 


1/ 

1/     
 

หมายเหตุ: 1/ไดร้บัยกเวน้อากรขาเขา้เป็นระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนัน าเขา้ครัง้แรก 
 2/ไดร้บัยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรบัเครือ่งจกัรกึง่หนึ่งตามทีค่ณะกรรมการพจิารณาอนุมตั ิเวน้แต่รายการทีม่อีากรขาเขา้ต ่ากว่ารอ้ยละ 10 
3/ไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลดงักล่าวมกี าหนดระยะเวลาสามปี นบัแต่วนัทีเ่ริม่มรีายไดจ้ากการประกอบกจิการ   
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อย่างไรกต็าม กลุ่มธุรกจิผลติและจ าหน่ายบรรจภุณัฑพ์ลาสตกิตอ้งปฏบิตัติามเงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นบตัรสง่เสรมิการลงทุน เช่น 
เครื่องจกัรจะต้องเป็นเครื่องจกัรใหม่หรอืผลติภายในปีที่ก าหนดในกรณีที่ได้รบัอนุญาตให้ใช้เครื่องจกัรเก่า ทัง้นี้จะต้อง
น าเขา้มาภายในระยะเวลาทีก่ าหนด ต้องเปิดด าเนินการโครงการไดภ้ายในเวลาทีก่ าหนดนับตัง้แต่วนัทีอ่อกบตัรส่งเสรมิ 
ต้องด าเนินการใหไ้ดร้บัใบรบัรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรอื ISO 14000 หรอืมาตรฐานสากลอื่นที่
เทยีบเท่าภายใน 2 ปี ตอ้งตัง้โรงงานในทอ้งทีต่ามทีก่ าหนดไว ้ทัง้นี้ ภายในระยะเวลา 15 ปี นบัแต่วนัเปิดด าเนินการ จะยา้ย
โรงงานไปตัง้ในทอ้งทีอ่ื่นมไิด ้เป็นตน้ 

 บตัรส่งเสริม
เลขท่ี 

วนัท่ีได้รบัการ
ส่งเสริม 

วนัท่ีเร่ิม – วนัท่ี
หมดอายุ 

ผลิตภณัฑ ์

1 1139(2)/2552 13 ตุลาคม 2551 26 ตุลาคม 2554 – 
25 ตุลาคม 2562 

 ผลติบรรจภุณัฑพ์ลาสตกิทีเ่ป็นมติรต่อแสง่
แวดลอ้ม เช่น ถ้วยพลาสตกิ เป็นต้น และแผน่
พลาสตกิที่เป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 

2 1652(2)/2554 5 เมษายน 2554 8 เมษายน 2557 – 
7 เมษายน 2560 

 ผลติผลติภณัฑพ์ลาสตกิ เช่น บรรจภุณัฑ์
พลาสตกิ และแผน่พลาสตกิ เป็นต้น 

3 1626(2)/2556 22 มกราคม 
2556 

3 พฤศจกิายน 2559 – 
2 พฤศจกิายน 2566 

 ผลติแผน่พลาสตกิและบรรจภุณัฑพ์ลาสตกิ 

4 60-0162-0-00-1-0 30 มนีาคม 2558 26 เมษายน 2562 – 
25 เมษายน 2570 

 ผลติบรรจภุณัฑพ์ลาสตกิ และแผน่พลาสตกิ 

5 60-0163-0-00-1-0 2 มนีาคม 2558 ยงัไมเ่ริม่มรีายได ้  ผลติบรรจภุณัฑพ์ลาสตกิ และแผน่พลาสตกิ 
6 60-0171-0-00-1-0 30 มนีาคม 2558 ยงัไมเ่ริม่มรีายได ้  ผลติบรรจภุณัฑพ์ลาสตกิ และแผน่พลาสตกิ 
7 60-0324-1-04-1-0 30 มกราคม 

2560 
1 เมษายน 2560 – 
20 มนีาคม 2563 

 ผลติบรรจภุณัฑจ์ากพลาสตกิรไีซเคลิ 

 

ทรพัยสิ์นท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจอ่ืน 

ส าหรบัทรพัยส์นิทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิอื่น ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 มมีลูค่าทัง้หมดเท่ากบั 2,921.3 ลา้นบาท หรอื คดิ
เป็นรอ้ยละ 20.8 ของสนิทรพัยร์วมของบรษิทั โดยสว่นมากประกอบดว้ย เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 1,950.8 ลา้นบาท และ 
ทีด่นิอาคาร อุปกรณ์ จ านวน 385.3 ลา้นบาท ซึง่บรษิทัใหเ้ช่าแกแ่อรโ์รเฟลกซใ์นการประกอบกจิการโรงงาน 
 
สิทธิและประโยชน์จากการได้รบัการส่งเสริมการลงทุนของอีพีจี อินโนเวชัน่ 

อพีจี ี อนิโนเวชัน่ ไดร้บัการสง่เสรมิการลงทุนตามพระราชบญัญตัสิง่เสรมิการลงทุน พ.ศ. 2520 (และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ) จาก
คณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนในกจิการ โดยมรีายละเอยีดและสาระส าคญัของสทิธปิระโยชน์โดยทัว่ไปคอื 

 
เงื่อนไขทัว่ไป 

บตัรส่งเสริม
เลขท่ี 

2023(4)/2549 
1 สทิธใินการน าคนต่างดา้วซึง่เป็นช่างฝีมอืหรอืผูช้ านาญการคู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะของบุคคลทัง้

สองประเภทน้ีเข้ามาในราชอาณาจกัร และ ได้รบัอนุญาตท างานเฉพาะต าแหน่งหน้าที่ ตามจ านวนและ
ก าหนดระยะเวลาใหอ้ยู่ในราชอาณาจกัรเท่าทีค่ณะกรรมการพจิารณาเหน็สมควร 
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เงื่อนไขทัว่ไป 

บตัรส่งเสริม
เลขท่ี 

2023(4)/2549 
2 สทิธใินการยกเว้นอากรขาเข้าส าหรบัเครื่องจกัรตามที่คณะกรรมการพจิารณาอนุมตัิส าหรบัเครื่องจกัรที่

ผลติตัง้แต่ปี พ.ศ. 2537  

3 สทิธใินการยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลส าหรบัก าไรสุทธทิี่ไดจ้ากการประกอบกิจการที่ไดร้บัการส่งเสรมิมี
ก าหนดเวลา 8 ปี นบัตัง้แต่วนัทีเ่ริม่มรีายไดจ้ากการประกอบกจิการ  

4 สทิธไิม่ต้องน าเงนิปันผลจากกิจการที่ได้รบัการส่งเสรมิการลงทุนซึ่งได้รบัยกเว้นภาษีเงนิไดนิ้ติบุคคลไป
รวมค านวณเพื่อเสยีภาษเีงนิไดต้ลอดระยะเวลาที่ไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล  

อย่างไรกต็าม บรษิทัตอ้งปฏบิตัติามเงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นบตัรสง่เสรมิการลงทุน เช่น เครื่องจกัรจะตอ้งเป็นเครื่องจกัรใหม่หรอื
ผลติภายในปีทีก่ าหนดในกรณีทีไ่ดร้บัอนุญาตใหใ้ชเ้ครื่องจกัรเกา่ ทัง้นี้จะตอ้งน าเขา้มาภายในระยะเวลาทีก่ าหนด ตอ้งเปิด
ด าเนินการโครงการไดภ้ายในเวลาทีก่ าหนดนบัตัง้แต่วนัทีอ่อกบตัรสง่เสรมิ ตอ้งด าเนินการใหไ้ดร้บัใบรบัรองระบบคุณภาพ
ตามมาตรฐาน ISO / IEC 17025 หรอืมาตรฐานสากลอื่นทีเ่ทยีบเท่าภายใน 2 ปี ตอ้งตัง้สถานประกอบการในทอ้งทีจ่งัหวดั
ระยองตามทีก่ าหนดไว ้ทัง้นี้ ภายในระยะเวลา 15 ปี นบัแต่วนัเปิดด าเนินการ จะยา้ยโรงงานไปตัง้ในทอ้งทีอ่ื่นมไิด้ เป็นตน้ 

 บตัรส่งเสริม
เลขท่ี 

วนัท่ีได้รบั
การส่งเสริม 

วนัท่ีเร่ิม – วนัท่ี
หมดอายุ 

ผลิตภณัฑ ์

1 2023(4)/2549 25 พฤษภาคม 
2548 

17 กนัยายน 2553 – 
16 กนัยายน 2561 

 วจิยัและพฒันากจิการบรกิารทดสอบทางวทิยาศาสตร ์และ
กจิการบรกิารสอบเทยีบมาตรฐาน 

 บรกิารสอบเทยีบมาตรฐาน 
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5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 
 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 บรษิทัและบรษิทัย่อยไม่มขีอ้พพิาททางกฎหมายซึง่อาจมผีลกระทบต่อสนิทรพัยข์องบรษิทัและ
บรษิทัย่อยเกนิกว่ารอ้ยละ 5.0 ของส่วนของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 รวมถงึขอ้พพิาททางกฎหมายอื่นใดซึง่มี
ผลกระทบต่อการด าเนินงานของบรษิทัและบรษิทัย่อยอย่างมนียัส าคญั รวมถงึขอ้พพิาททางกฎหมายอื่นทีม่ไิดเ้กดิจากการ
ประกอบธุรกจิโดยปกตขิองบรษิทัและบรษิทัย่อย 
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6. ข้อมูลทัว่ไป 
 

6.1 ข้อมลูพื้นฐาน 
 
ข้อมูลทัว่ไปของบริษทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์

ชื่อบรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย ์ :   บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
     Eastern Polymer Group Public Company Limited 
ชื่อย่อ :  EPG 
เลขทะเบยีนบรษิทั :  0107556000540 
ประเภทธุรกจิ :  ธุรกจิลงทุนในธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการแปรสภาพโพลเีมอรแ์ละพลาสตกิ 
Website :  www.epg.co.th 
ทุนจดทะเบยีน :  2,800,000,000 บาท 
ทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ :  2,800,000,000 บาท 
   ประกอบดว้ยหุน้สามญัจ านวน 2,800,000,000 หุน้ (ณ 15 มถุินายน 2563) 
กลุ่มอุตสาหกรรม  : อสงัหารมิทรพัยแ์ละก่อสรา้ง 
หมวดธุรกจิ  : วสัดุก่อสรา้ง 
วนัทีเ่ขา้ซือ้ขายวนัแรก : 24 ธนัวาคม 2557 
มลูค่าหลกัทรพัยต์ามราคาตลาด:          13,048 ลา้นบาท (ณ 15 มถุินายน 2563) 
จ านวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมด :           10,383 ราย (ณ 15 มถุินายน 2563) วนัปิดสมุดทะเบยีนล่าสดุเพื่อสทิธใิน 
     การเขา้ร่วมประชมุ สามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563) 
% การถอืหุน้ของผูถ้อืหุน้รายย่อย:  26.22% 
ทีต่ัง้ส านกังานใหญ่ :  770 หมู่ที ่6 ถนนเทพารกัษ์ ต าบลเทพารกัษ์ อ าเภอเมอืงสมุทรปราการ 

 จงัหวดัสมุทรปราการ 10270 
โทรศพัท ์ :  +662 383 6599 
โทรสาร             :            +662 383 6533 
ฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ ์  
โทรศพัท ์   : +662 249 3976 
อเีมลล ์   : ir@epg.co.th 
ส านกัเลขานุการ 
โทรศพัท ์   : +662 383 6599 
อเีมลล ์   : cs@epg.co.th 

mailto:ir@epg.co.th
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ข้อมูลทัว่ไปของบริษทัในเครอื 

ช่ือบริษทั 
ธรุกิจ/ 

ผลิตภณัฑห์ลกั 

สถานท่ี
ด าเนิน
ธรุกิจ
หลกั 

ชนิดของ
หุ้น 

จ านวน
หุ้นท่ี

จ าหน่าย
แล้ว  

(ล้านหุ้น) 

ทุน
ช าระ
แล้ว 

(ล้าน
บาท) 

ทุนช าระแล้ว
เงินตรา

ต่างประเทศ 
(ล้าน) 

สดัส่วนการ
ถือหุ้น
โดยตรง/
อ้อมของ
บริษทัและ
บริษทัย่อย 
 (ร้อยละ) 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จ านวนหุ้น 
สดัส่วน 

(%) 

บริษทัย่อยของบริษทั อีสเทิรน์โพลีเมอร ์ กรุป๊ จ ากดั (มหาชน)         
1. บริษทั แอรโ์รคลาส จ ากดั  
ทีอ่ยู่ 111/1,111/10  หมูท่ี ่2   
ต.มะขามคู่ อ.นิคมพฒันา จ.
ระยอง 
โทรศพัท:์ +662 744 3020-30 
โทรสาร:  +662 744 3032 

 - ผลติพืน้ปู, ฝา
ครอบหลงัคารถ
กระบะและ
อุปกรณ์รถยนต์ 

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

179,999,998 
 
1 
1 

100 
 
0 
0 

2. บริษทั อีสเทิรน์ โพลีแพค 
จ ากดั  
ทีอ่ยู่ 770 หมู ่6 ถ.เทพารกัษ์  
ต.เทพารกัษ์ อ.เมอืง จ.
สมทุรปราการ 
โทรศพัท:์ +662 744 3139 
โทรสาร:  +662 361 8854 

 - ผลติบรรจุ
ภณัฑพ์ลาสตกิ 

ไทย หุน้สามญั 100 1,000   100 บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์
กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
นายภวฒัน์  วทิูรปกรณ์ 
นายธรีะวฒัน์  วทิูรปกรณ์ 

99,999,998 
 
1 
1 

100 
 
0 
0 



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) สิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2563 
 

สว่นที ่1 63 
 

ช่ือบริษทั 
ธรุกิจ/ 

ผลิตภณัฑห์ลกั 

สถานท่ี
ด าเนิน
ธรุกิจ
หลกั 

ชนิดของ
หุ้น 

จ านวน
หุ้นท่ี

จ าหน่าย
แล้ว  

(ล้านหุ้น) 

ทุน
ช าระ
แล้ว 

(ล้าน
บาท) 

ทุนช าระแล้ว
เงินตรา

ต่างประเทศ 
(ล้าน) 

สดัส่วนการ
ถือหุ้น
โดยตรง/
อ้อมของ
บริษทัและ
บริษทัย่อย 
 (ร้อยละ) 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จ านวนหุ้น 
สดัส่วน 

(%) 

3. บริษทั แอรโ์รเฟลกซ์ 
จ ากดั   
ทีอ่ยู่ 770 หมู ่6 ถ.เทพารกัษ์  
ต.เทพารกัษ์ อ.เมอืง จ.
สมทุรปราการ 
โทรศพัท:์ +662 383 6599 
โทรสาร:  +662 759 7147 

 - ผลติฉนวน
ยางกนัความ
รอ้น/เยน็ 

ไทย หุน้สามญั 6 600   100 บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์
กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
นายภวฒัน์  วทิูรปกรณ์ 
นายธรีะวฒัน์  วทิูรปกรณ์ 

5,999,998 
 
1 
1 

100 
 
0 
0 

4. บริษทั อีพีจี อินโนเวชนั 
เซน็เตอร ์จ ากดั  
ทีอ่ยู่ 111/1 หมูท่ี ่2 ต.มะขามคู่  
อ.นิคมพฒันา  จ.ระยอง 
โทรศพัท:์ +6638 893 599 
โทรสาร:  +6638 893 611 
 
 

 - วจิยัพฒันา
และบรกิารสอบ
เทยีบมาตรฐาน 

ไทย หุน้สามญั 5 50   100 บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์
กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
นายภวฒัน์  วทิูรปกรณ์ 
นายธรีะวฒัน์  วทิูรปกรณ์ 

4,999,998 
 
1 
1 

100 
 
0 
0 



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) สิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2563 
 

สว่นที ่1 64 
 

ช่ือบริษทั 
ธรุกิจ/ 

ผลิตภณัฑห์ลกั 

สถานท่ี
ด าเนิน
ธรุกิจ
หลกั 

ชนิดของ
หุ้น 

จ านวน
หุ้นท่ี

จ าหน่าย
แล้ว  

(ล้านหุ้น) 

ทุน
ช าระ
แล้ว 

(ล้าน
บาท) 

ทุนช าระแล้ว
เงินตรา

ต่างประเทศ 
(ล้าน) 

สดัส่วนการ
ถือหุ้น
โดยตรง/
อ้อมของ
บริษทัและ
บริษทัย่อย 
 (ร้อยละ) 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จ านวนหุ้น 
สดัส่วน 

(%) 

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 
 - น าเขา้และ
สง่ออก
เครื่องจกัรและ
เคมภีณัฑ ์

จนี หุน้สามญั ไมม่มีลูคา่
ทีต่ราไว ้

  USD8.1  100 บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์
กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

ไมม่มีลูคา่ที่
ตราไว ้

100 

บริษทัร่วมของบริษทั อีสเทิรน์โพลีเมอร ์ กรุป๊ จ ากดั (มหาชน)  
6. บริษทั ซมิูริโกะ อิสเทิรน์ 
รบัเบอร ์(ประเทศไทย) 
จ ากดั* 
(เดมิคอืบรษิทั โตไก อสิเทริน์ รบั
เบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั                            
ทีอ่ยู ่ 111/3 หมูท่ี ่2 ถนนซอย
นิคม 13  ต.มะขามคู่ อ.นิคม
พฒันา จ.ระยอง 
* สดัส่วนไม่รวมหุ้นบริุมสิทธ์ิ 
โทรศพัท:์ +6638-893565 
โทรสาร:  +6638-893167    

 - ผลติยางกนั
สะเทอืนใน
รถยนต ์และสาย
สง่น ้ามนั
รถจกัรยานยนต์ 

ไทย หุน้สามญั 1.525 
(หุน้สามญั 
1.5 ลา้น
หุน้ 

บุรมิสทิธิ ์
0.025 
ลา้น) 

152.5   20 บรษิทั ซูมโิตโมรโิก จ ากดั 
 
บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์
กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
บรษิทั เครอืสมุพิล จ ากดั 
บรษิทั โตโยต้า ทูโช (ไทย
แลนด)์ จ ากดั 
บรษิทั เอส.อ.ีไอ. ไทย โฮ
ลดิง้ จ ากดั 

735,000 
  25,000/1 

450,000 
 

135,000 
120,000 

 
60,000 

49 
 

30* 
 
9 
8 
 
4 



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) สิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2563 
 

สว่นที ่1 65 
 

ช่ือบริษทั 
ธรุกิจ/ 

ผลิตภณัฑห์ลกั 

สถานท่ี
ด าเนิน
ธรุกิจ
หลกั 

ชนิดของ
หุ้น 

จ านวน
หุ้นท่ี

จ าหน่าย
แล้ว  

(ล้านหุ้น) 

ทุน
ช าระ
แล้ว 

(ล้าน
บาท) 

ทุนช าระแล้ว
เงินตรา

ต่างประเทศ 
(ล้าน) 

สดัส่วนการ
ถือหุ้น
โดยตรง/
อ้อมของ
บริษทัและ
บริษทัย่อย 
 (ร้อยละ) 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จ านวนหุ้น 
สดัส่วน 

(%) 

7. บริษทั ซีออน แอดวานซ ์
โพลีมิกซ์ จ ากดั 
ทีอ่ยู่ 111/2 ซอยนิคม 13 หมุท่ี ่2 
ต.มะขามคู่ อ.นิคมพฒันา จ.
ระยอง 
โทรศพัท:์ +6638 893 565 
โทรสาร:  +6638 893 167 

- ผลติภณัฑย์าง
ผสม (Rubber 
Compound) 

ไทย หุน้สามญั 10 100   27 บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์
กรุ๊ป จ ากดั 
บรษิทั โตโยต้า ทูโช (ไทย
แลนด)์ จ ากดั 
บรษิทั ซอีอน โพลมีกิซ ์ 
อนิคอรป์อเรชัน่ 
บรษิทั ซอีอน คอรป์อเรชัน่ 
บรษิทั โตโยทซ ึเคมพีลาส  
คอรป์อเรชัน่ 

2,700,000 
 

2,400,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
  900,000 

27 
 

24 
 

20 
 

20 
9 

บริษทัย่อยของบริษทั แอรโ์รเฟลกซ ์จ ากดั  
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 ์
จ ากดั 

28,910 100 

9. บริษทั เอพีเอส จ ากดั  
ทีอ่ยู่ 770 หมู ่6 ถ.เทพารกัษ์ ต.
เทพารกัษ์ อ.เมอืง จ.
สมทุรปราการ 
โทรศพัท:์ +662 383 6599 
โทรสาร:  +662 759 7147 

 - ผลติเสน้ยาง
ส าหรบัรถยนต์,
เครื่องจกัร,
อาคารและอื่นๆ 

ไทย หุน้สามญั 0.3 30   60 บรษิทั แอรโ์รเฟลกซ ์
จ ากดั  
ALP OVERSEAS Private 
Limited  
นายช านาญ  วทิูรปกรณ์ 
นายธนาวฒัน์  วทิูรปกรณ์ 

179,998 
 

120,000 
 
1 
1 

60 
 

40 
 
0 
0 



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) สิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2563 
 

สว่นที ่1 66 
 

ช่ือบริษทั 
ธรุกิจ/ 

ผลิตภณัฑห์ลกั 

สถานท่ี
ด าเนิน
ธรุกิจ
หลกั 

ชนิดของ
หุ้น 

จ านวน
หุ้นท่ี

จ าหน่าย
แล้ว  

(ล้านหุ้น) 

ทุน
ช าระ
แล้ว 

(ล้าน
บาท) 

ทุนช าระแล้ว
เงินตรา

ต่างประเทศ 
(ล้าน) 

สดัส่วนการ
ถือหุ้น
โดยตรง/
อ้อมของ
บริษทัและ
บริษทัย่อย 
 (ร้อยละ) 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จ านวนหุ้น 
สดัส่วน 

(%) 

บริษทัร่วมทุนของบริษทั แอรโ์รเฟลกซ ์จ ากดั                 

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

 - ผลติฉนวน
ยางกนัความ
รอ้น/เยน็ 

จนี หุน้สามญั (ไมม่มีลูคา่
ทีต่ราไว)้ 

  RMB50 40 Wincell Insulation Co., 
Ltd.  
บรษิทั แอรโ์รเฟลกซ ์
จ ากดั 

ไมม่มีลูคา่ที่
ตราไว ้

ไมม่มีลูคา่ที่
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 ์
จ ากดั 

17,400,000 
 

11,600,000 

60 
 

40 

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

 - ประกอบและ
จ าหน่าย
พลาสตกิชิ้นสว่น
ขึน้รปู 

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



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) สิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2563 
 

สว่นที ่1 67 
 

ช่ือบริษทั 
ธรุกิจ/ 

ผลิตภณัฑห์ลกั 

สถานท่ี
ด าเนิน
ธรุกิจ
หลกั 

ชนิดของ
หุ้น 

จ านวน
หุ้นท่ี

จ าหน่าย
แล้ว  

(ล้านหุ้น) 

ทุน
ช าระ
แล้ว 

(ล้าน
บาท) 

ทุนช าระแล้ว
เงินตรา

ต่างประเทศ 
(ล้าน) 

สดัส่วนการ
ถือหุ้น
โดยตรง/
อ้อมของ
บริษทัและ
บริษทัย่อย 
 (ร้อยละ) 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จ านวนหุ้น 
สดัส่วน 

(%) 

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

 - ประกอบและ
จ าหน่าย
พลาสตกิชิ้นสว่น
ขึน้รปู 

ออสเตร 
เลยี 

หุน้สามญั 40   AUD40 100 บรษิทั แอรโ์รคลาส จ ากดั 40,000,000 100 

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

 - ผลติพลาสตกิ
ชิน้สว่นขึน้รปู 

จนี หุน้สามญั (ไมม่มีลูคา่
ทีต่ราไว)้ 

  USD4  100 บรษิทั แอรโ์รคลาส จ ากดั ไมม่มีลูคา่ที่
ตราไว ้

100 

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

 - ประกอบและ
จ าหน่าย
พลาสตกิชิ้นสว่น
ขึน้รปู 

เยอรมนั หุน้สามญั (ไมม่มีลูคา่
ทีต่ราไว)้ 

  EUR0.2  74.9 บรษิทั แอรโ์รคลาส จ ากดั 
 
Mr. Roland Baumann 

ไมม่มีลูคา่ที่
ตราไว ้

ไมม่มีลูคา่ที่
ตราไว ้

74.9 
 

25.1 

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

 - ประกอบและ
จ าหน่าย
พลาสตกิชิ้นสว่น
ขึน้รปู 

มาเล 
เซยี 

หุน้สามญั 3   MYR3  70 บรษิทั แอรโ์รคลาส จ ากดั 
LSF Technology Sdn. 
Bhd. 

2,100,000 
900,000 

70 
30 



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) สิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2563 
 

สว่นที ่1 68 
 

ช่ือบริษทั 
ธรุกิจ/ 

ผลิตภณัฑห์ลกั 

สถานท่ี
ด าเนิน
ธรุกิจ
หลกั 

ชนิดของ
หุ้น 

จ านวน
หุ้นท่ี

จ าหน่าย
แล้ว  

(ล้านหุ้น) 

ทุน
ช าระ
แล้ว 

(ล้าน
บาท) 

ทุนช าระแล้ว
เงินตรา

ต่างประเทศ 
(ล้าน) 

สดัส่วนการ
ถือหุ้น
โดยตรง/
อ้อมของ
บริษทัและ
บริษทัย่อย 
 (ร้อยละ) 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จ านวนหุ้น 
สดัส่วน 

(%) 

เงินลงทุนในการร่วมค้าของบริษทั แอรโ์รคลาส จ ากดั 

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

- ผลติและ
จ าหน่ายอุปกรณ์
ตกแต่งยานยนต์
ชนิดโลหะและ
พลาสตกิ 

แอฟรกิา
ใต ้

หุน้สามญั 90,000  ZAR90 45 บรษิทั แอรโ์รคลาส จ ากดั 
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.  
17 Johnest Brendale QLD 
4500 Australia 
 

 - ผลติ 
ออกแบบและ
จ าหน่ายอุปกรณ์
ตกแต่งส าหรบั
รถยนต์
ขบัเคลื่อน 4 ลอ้
และรถบรรทุก 

ออสเตร 
เลยี 

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

445,320 100 

19. Flexiglass Challenge 
Pty. Ltd. 
17 Johnest Brendale QLD 
4500 Australia 
 
 

- จ าหน่าย
อุปกรณ์ตกแต่ง
ส าหรบัรถยนต์
ขบัเคลื่อน 2 ลอ้
และ 4 ลอ้ 

ออสเตร 
เลยี 

หุน้สามญั 0.000002  AUD 
0.000002 

100 Aeroklas Australia Pty. 
Ltd. 

2 100 
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ช่ือบริษทั 
ธรุกิจ/ 

ผลิตภณัฑห์ลกั 

สถานท่ี
ด าเนิน
ธรุกิจ
หลกั 

ชนิดของ
หุ้น 

จ านวน
หุ้นท่ี

จ าหน่าย
แล้ว  

(ล้านหุ้น) 

ทุน
ช าระ
แล้ว 

(ล้าน
บาท) 

ทุนช าระแล้ว
เงินตรา

ต่างประเทศ 
(ล้าน) 

สดัส่วนการ
ถือหุ้น
โดยตรง/
อ้อมของ
บริษทัและ
บริษทัย่อย 
 (ร้อยละ) 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จ านวนหุ้น 
สดัส่วน 

(%) 

บริษทัย่อยของบริษทั TJM Products Pty. Ltd. 
20. TJM Off-Road Products 
Inc. 
344 COOGAN WAY EL 
CAJON CA 92020-1902 
 

 - จ าหน่าย
อุปกรณ์ตกแต่ง
ส าหรบัรถยนต์
ขบัเคลื่อน 4 ลอ้
และรถบรรทุก 

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

21. TJM Products MEA 
DMCC 
 

 - จ าหน่าย
อุปกรณ์ตกแต่ง
ส าหรบัรถยนต์
ขบัเคลื่อน 4 ลอ้
และรถบรรทุก 

สหรฐั
อาหรบั
เอมเิรตส ์

หุน้สามญั ไมม่มีลูคา่
ทีต่ราไว ้

  AED0.05 100 TJM Products Pty. Ltd. ไมม่มีลูคา่ที่
ตราไว ้

100 

/1 หุน้บุรมิสทิธิ ์มสีทิธอิอกเสยีงและรบัเงนิปันผล 30 เท่าของหุน้สามญั ซึง่ก าหนดใหทุ้กวาระทีส่ าคญัจ าเป็นตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีงจากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อย่างน้อยรอ้ยละ 81.0
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6.2 ข้อมลูของบคุคลอ้างอิง 
 
นายทะเบียนหลกัทรพัย ์ : บรษิทัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
     เลขที ่93  ถนนรชัดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท ์   :  +662 009 9000 
โทรสาร   :  +662 009 9911 
เวบ็ไซต ์   : www.tsd.co.th 
ผูส้อบบญัช ี  :  นายสดุวณิ ปัญญาวงศข์นัต ิ 
     ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่3534 
     บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอส จ ากดั 
     179/74-80 บางกอกซติีท้าวเวอร ์ชัน้ 15 
     ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท ์   :  +662 334 1000 
โทรสาร   :  +662 344 1130 
เวบ็ไซต ์   : www.pwc.com 
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ส่วนท่ี 2 
การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 

7. ข้อมลูหลกัทรพัยแ์ละผูถื้อหุ้น 
 

7.1  จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

หลกัทรพัยข์องบรษิทั ณ วนัที ่15 มถุินายน 2563  บรษิทัมทีุนจดทะเบยีน  2,800  ลา้นบาท เป็นทุนเรยีกช าระแลว้จ านวน 
2,800 ลา้นบาท เป็นหุน้สามญัจ านวน 2,800 ลา้นหุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ทัง้นี้ หุน้สามญัทัง้จ านวนของบรษิทัจด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

7.2  ผู้ถือหุ้น 

   7.2.1 ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั 
 รายชื่อและสดัสว่นการถอืหุน้ของผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 10 ราย ณ 15 มถุินายน 2563 มดีงันี้ 

ล าดบั รายช่ือ จ านวนหุ้น รอ้ยละ 
1 บรษิทั วทิรูปกรณ์ โฮลดิง้ จ ากดั 1,679,999,800 60.00 
2 นายภวฒัน์              วทิรูปกรณ์ 70,400,100 2.51 
3 นายเฉลยีว วทิรูปกรณ์ 54,121,000 1.93 
4 นายช านาญ         วทิรูปกรณ์ 48,800,000 1.74 
5 บรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร ์จ ากดั        48,126,745 1.72 
6 นายธรีะวฒัน์      วทิรูปกรณ์ 41,100,100 1.47 
7 นายเอกวฒัน์      วทิรูปกรณ์ 40,400,000 1.44 
8 นายธนาวฒัน์     วทิรูปกรณ์ 29,400,000 1.05 
9 นางสมรวล                    วทิรูปกรณ์ 20,000,000 0.71 
10 นางสาวเนาวรตัน์ วทิรูปกรณ์ 15,887,800 0.57 

 
รายช่ือผูถื้อหุ้นของบริษทั วิทรูปกรณ์โฮลด้ิง จ ากดั 

ณ วนัที ่29 กุมภาพนัธ ์2563 บรษิทั วทิรูปกรณ์โฮลดิง้ จ ากดั มทีุนจดทะเบยีนและเรยีกช าระแลว้เท่ากบั 100.0 ลา้นบาท 
โดยมรีายชื่อผูถ้อืหุน้ตามทีป่รากฏในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้ สามารถสรุปไดด้งันี้ 

ล าดบั ผูถ้ือหุ้น จ านวน (หุ้น) รอ้ยละ 
1 นายภวฒัน์   วทิรูปกรณ์ 190,000 19.00 
2 นายธรีะวฒัน์   วทิรูปกรณ์ 114,000 11.40 
3 นายช านาญ   วทิรูปกรณ์ 128,000 12.80 
4 นายเฉลยีว   วทิรูปกรณ์ 110,000 11.00 
5 นายเอกวฒัน์   วทิรูปกรณ์ 104,000 10.40 
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ล าดบั ผูถ้ือหุ้น จ านวน (หุ้น) รอ้ยละ 
6 นายธนาวฒัน์   วทิรูปกรณ์ 60,000 6.00 
7 นางสาวเนาวรตัน์   วทิรูปกรณ์ 39,000 3.90 
8 นางสาวรุ่งระว ี  วทิรูปกรณ์ 39,000 3.90 
9 นางสาววราพณิ   วทิรูปกรณ์ 20,000 2.00 
10 นางสาววรยิา    ธรีะจารุวฒัน์ 6,000 0.60 
11 นางสาวนิษณา   ธรีะจารุวฒัน์ 6,000 0.60 
12 นายภาวติ   ธรีะจารุวฒัน์ 6,000 0.60 
13 นายธาวนิ  ธรีะจารุวฒัน์ 6,000 0.60 
14 นางสาวรตพิณิ   วทิรูปกรณ์ 12,000 1.20 
15 นางรตพิร   ใช่ยัง่ยนื 12,000 1.20 
16 นางสาวรวณีา    วทิรูปกรณ์ 15,000 1.50 
17 นางสาวปิยวด ี   วทิรูปกรณ์ 15,000 1.50 
18 นางสาวศศลิกัษณ์    วทิรูปกรณ์ 12,000 1.20 
19 นายศศนิทร ์   วทิรูปกรณ์ 12,000 1.20 
20 นายศฤทธิ ์   วทิรูปกรณ์ 12,000 1.20 
21 นายปัณณวฒัน์   วทิรูปกรณ์ 6,000 0.60 
22 นางสาวปุณยภา   วทิรูปกรณ์ 6,000 0.60 
23 นายพรีพฒัน์   วทิรูปกรณ์ 10,000 1.00 
24 นางสาวสมชัญา   วทิรูปกรณ์ 10,000 1.00 
25 นายศุภวฒัน์   วทิรูปกรณ์ 8,000 0.80 
26 นายคุณาวฒัน์   วทิรูปกรณ์ 8,000 0.80 
27 ด.ช. ณฐัวนิท ์  วทิรูปกรณ์ 5,000 0.50 
28 ด.ช. ชวณฐั   วทิรูปกรณ์ 5,000 0.50 
29 นายพษิณุ   วงศก์จิรุง่เรอืง 4,000 0.40 
30 นางสาวมทันี   วงศก์จิรุง่เรอืง 4,000 0.40 
31 นายปรญิญา   วงศก์จิรุง่เรอืง 4,000 0.40 
32 นางสาวกนกกานต ์   ใช่ยัง่ยนื 4,000 0.40 
33 นายธวชั    ใช่ยัง่ยนื 4,000 0.40 
34 นางสาวเชฐตกิานต ์  ใช่ยัง่ยนื 4,000 0.40 

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

รายช่ือ ต าแหน่ง จ านวน
หลกัทรพัยข์อง
บริษทัท่ีถือ ณ 

31 มีนาคม 
2562 

การเปล่ียนแปลง
ระหว่างปี (1เม.ย.62-4

มี.ค.63) 

จ านวน
หลกัทรพัยข์อง
บริษทัท่ีถือ ณ   

31 มีนาคม 
2563 

ลกัษณะการถือ
ครอง 

เพ่ิมขึ้น ลดลง 

นายวชัรา ตนัตรยิานนท ์ ประธานกรรมการ 500,000 - - 500,000 ทางตรง 
นายภวฒัน์ วทิรูปกรณ์ รองประธานกรรมการ, 

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

นายชยัวฒัน์ อศัวนิทรางกูร ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

- - - - - 

นายธนะชยั สนัตชิยักูล กรรมการตรวจสอบ - - - - - 
นายศกัรนิทร ์ ภูมริตัน กรรมการตรวจสอบ - - - - - 
นายธรีะวฒัน์ วทิรูปกรณ์ กรรมการ, ผูบ้รหิาร 40,000,100 1,100,000 - 41,100,100 ทางตรง 
   20,000,000 - - 20,000,000 ทางออ้ม(คูส่มรส) 
นายช านาญ วทิรูปกรณ์  กรรมการ, ผูบ้รหิาร 48,800,000 - - 48,800,000 ทางตรง 

10,000,000 - - 10,000,000 ทางออ้ม(คูส่มรส) 
นายเฉลยีว วทิรูปกรณ์ กรรมการ, ผูบ้รหิาร 42,600,000 10,921,000 - 53,521,000 ทางตรง 

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

4,000,000 - - 4,000,000 ทางออ้ม(คูส่มรส) 
นายธนาวฒัน์ วทิรูปกรณ์ ผูบ้รหิาร 29,400,000 - - 29,400,000 ทางตรง 
  1,630,000 - 16,400 1,613,600 ทางออ้ม(คูส่มรส) 
นางสาวรุง่ระว ี วทิรูปกรณ์ ผูบ้รหิาร 14,700,000 - - 14,700,000 ทางตรง 
นางมะลวิรรณ กติตวิริยิะการ ผูบ้รหิาร - - - - - 
นายจรนิทร ์ วารนิทราพร ผูบ้รหิาร - - - - - 
นายวชัรกฤษณ์ นพคณุ ผูบ้รหิาร - - - - - 
นางสาวศริาณยี ์ ว่องไว ผูบ้รหิาร - - - - - 

*ผูบ้รหิำร ตำมค ำนิยำมของ ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ 

7.2.2 ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ของบริษทัย่อยท่ีประกอบธรุกิจหลกัของบริษทั (ตามเกณฑ ์Holding Company) 

รายละเอยีดตาม สว่นที ่2.1.6 ขอ้มลูทัว่ไปและขอ้มลูส าคญัอื่น 

7.2.3 ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัรว่ม 

รายละเอยีดตาม สว่นที ่2.1.6 ขอ้มลูทัว่ไปและขอ้มลูส าคญัอื่น 

 
7.3  การออกหลกัทรพัยอ่ื์น 

-ไม่ม-ี 
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7.4  นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บริษทั 

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

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

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

บรษิทั ซูมริโิกะ อสีเทริน์ รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิทัร่วมของบรษิทั มนีโยบายจ่ายเงนิปันผลตามผลการ
ด าเนินงาน ซึง่พจิารณาจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของซมูริโิกะ อสีเทริน์ รบัเบอร ์(ประเทศไทย) ตามความเหมาะสม ทัง้นี้
การจดัสรรดงักล่าว ซมูริโิกะ อสีเทริน์ รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จะจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้บุรมิสทิธใินอตัราเงนิปันผลต่อหุน้ เป็น
จ านวนเท่ากบั 30 เท่าของอตัราจ่ายเงนิปันผลใหผู้ถ้อืหุน้สามญั โดยกรณีทีไ่ม่จ่ายเงนิปันผลในปีนัน้ๆ จะไม่มเีอามาทบในปี
ถดัไป 

ส าหรบัในสว่น บรษิทั ซอีอน แอดวานซ ์โพลมีกิซ ์จ ากดั ซึง่เป็นอกีหนึ่งบรษิทัร่วมของบรษิทั มนีโยบายจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่
ผูถ้อืหุน้ในอตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 20 ของก าไรสทุธติามงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทัร่วม หลงัหกัภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล 
และการจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมาย ทัง้นี้ บรษิทัร่วมจะพจิารณาจ่ายเงนิปันผลโดยค านึงถงึปัจจยัต่างๆ เพื่อก่อใหเ้กดิ
ประโยชน์สงูสดุแก่ผูถ้อืหุน้ เช่น ผลการด าเนินงาน ฐานะการเงนิของบรษิทัร่วม สภาพคล่องทางการเงนิ แผนการลงทุน และ
การขยายกจิการ รวมถงึภาวะเศรษฐกจิ ทัง้นี้ การจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวจะไม่เกนิก าไรสะสมทีป่รากฏอยู่ในงบการเงนิ
เฉพาะกจิการของบรษิทัร่วมและเป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
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8. โครงสร้างการจดัการ 
 

โครงสร้างองคก์รของบริษทั  
 

 
 

คณะกรรมการบริษทั 

เลขานุการบริษทั 
( 

คณะกรรมการสรรหาและ 

ก าหนดค่าตอบแทน 

 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

คณะกรรมการบริหาร 
 

แผนกตรวจสอบภายใน ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 
 

ส านักประธาน 
 

รองประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร
สายธรุกิจฉนวน
ยางกนัความร้อน/

เยน็ 

 

รองประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร
สายธรุกิจช้ินส่วน

อปุกรณ์และ
ตกแต่งยานยนต์ 

 

รองประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร
สายธรุกิจบรรจุ
ภณัฑพ์ลาสติก 

 

รองประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร

สายธรุกิจ
สนับสนุนอ่ืนๆ 

 

รองประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร
สายธรุกิจเพ่ือ
การวิจยัและ

พฒันา 

รองประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร
สายพฒันาธรุกิจ
และการลงทุน 

รองประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหาร 

(รกัษาการ) สาย

ทรพัยากรบุคคล

และธรุการ 

รองประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร 
สายบญัชีและ

การเงิน 

รองประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร 
สายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) สิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2563 

สว่นที ่2  76 

 

โครงสรา้งการจดัการ 

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

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

8.1  คณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทั         

คณะกรรมการของบรษิัทประกอบดว้ยกรรมการจ านวนทัง้สิน้ 9 ท่าน เป็นผูท้รงคุณวุฒจิากหลากหลายอุตสาหกรรม ทัง้ดา้น
ธุรกจิ บญัชแีละการเงนิ ซึง่เกีย่วขอ้งและสนบัสนุนธุรกจิบรษิทัทัง้หมด มวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี แบ่งเป็นกรรมการที่
มสี่วนร่วมในการบรหิารจ านวน 5 ท่าน กรรมการทีไ่ม่มสี่วนร่วมในการบรหิาร (กรรมการอสิระ) จ านวน 4 ท่าน สอดคลอ้งกบั
หลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ทีไ่ดก้ าหนดใหบ้รษิทัจดทะเบยีนต้องมกีรรมการ
อสิระมากกว่าหรอืเท่ากบั 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด เพื่อใหโ้ครงสรา้งการจดัการมกีารถ่วงดุลกนัอย่างเหมาะสม 

คณะกรรมการบรษิทั ประกอบดว้ยกรรมการ มรีายชื่อดงัต่อไปนี้ 

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

4. นายช านาญ  วทิรูปกรณ์ กรรมการ 

5. นายเฉลยีว  วทิรูปกรณ์ กรรมการ 

6. นายเอกวฒัน์  วทิรูปกรณ์ กรรมการ 

7. นายชยัวฒัน์  อศัวนิทรางกรู ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ 
8. นายธนะชยั  สนัตชิยักลู กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ 
9. นายศกัรนิทร ์ ภูมริตัน* กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ 

หมำยเหตุ :  นำงสำวประภำวด ีณ ระนอง  เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบรษิทั 
  *นำยศกัรนิทร ์ภมูริตัน เขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอสิระ กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน เมือ่   
   วนัที ่8 สงิหำคม 2562 แทนนำยพนัธุช์ยั วฒันชยั ซึง่ลำออกไปเมือ่วนัที ่15 กรกฎำคม 2562 

 

 

 



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) สิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2563 

สว่นที ่2  77 

 

กรรมการผูม้อี านาจลงนามแทนบรษิทัตามหนงัสอืรบัรองบรษิทั 

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

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

ในปี 62/63 บรษิทัไดจ้ดัประชุมคณะกรรมการบรษิทัจ านวนทัง้หมด 6 ครัง้ ซึง่การเขา้ร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ดงันี้ 

รายช่ือ 
จ านวนครัง้ท่ีเข้าประชมุ / จ านวนครัง้ท่ีประชุม 
เม.ย. 61 – มี.ค.62 เม.ย. 62 – มี.ค.63 

1. นายวชัรา ตนัตรยิานนท ์ 5/5 6/6 
2. นายภวฒัน์ วทิรูปกรณ์ 5/5 5/6 
3. นายธรีะวฒัน์ วทิรูปกรณ์ 4/5 6/6 
4. นายช านาญ วทิรูปกรณ์ 5/5 6/6 
5. นายเฉลยีว วทิรูปกรณ์ 5/5 6/6 
6. นายเอกวฒัน์ วทิรูปกรณ์ 5/5 5/6 
7. นายชยัวฒัน์ อศัวนิทรางกรู 5/5 6/6 
8. นายธนะชยั สนัตชิยักลู 5/5 6/6 
9. นายศกัรนิทร ์ ภูมริตัน - 3/4 
    นายพนัธุช์ยั วฒันชยั 5/5 0/1 

หมำยเหตุ :  *นำยศกัรนิทร ์ภมูริตัน เขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอสิระ กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน เมือ่   
   วนัที ่8 สงิหำคม 2562 แทนนำยพนัธุช์ยั วฒันชยั ซึง่ลำออกไปเมือ่วนัที ่15 กรกฎำคม 2562 

 

 
การประชมุกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 

กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารของบรษิทั มจี านวนทัง้หมด 4 ราย โดยทุกรายเป็นกรรมการอสิระ  ในปี 62/63 บรษิทัก าหนดใหม้กีาร
จดัประชุมกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารจ านวน 1 ครัง้ เพื่อหารอืในเรื่องต่างๆ เมื่อวนัที ่10 กุมภาพนัธ ์2563 โดยกรรมการเขา้ร่วม
ประชุมครบทุกท่าน ส าหรบัผลการประชุมเลขานุการบรษิทัไดร้ายงานต่อกรรมการบรษิทัทีเ่ป็นผูบ้รหิารทุกท่านทราบ  

 



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) สิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2563 
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คณะกรรมการบริหาร 

      คณะกรรมการบรหิารของบรษิทั ประกอบดว้ยกรรมการจ านวนทัง้หมด  9 ท่าน  ตามรายชือ่ดงัต่อไปนี ้
รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 

1.  นายภวฒัน์          วทิรูปกรณ์ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร /  
รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารสายธุรกจิเพื่อการวจิยัและพฒันา 

2. นายธรีะวฒัน์       วทิรูปกรณ์ รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารสายธุรกจิบรรจุภณัฑพ์ลาสตกิ 
3. นายช านาญ         วทิรูปกรณ์ รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารสายธุรกจิฉนวนยางกนัความรอ้น/เยน็ 
4. นายเฉลยีว          วทิรูปกรณ์ รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารสายพฒันาธุรกจิและการลงทุน 
5. นายเอกวฒัน์       วทิรูปกรณ์ รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารสายธุรกจิชิน้สว่นและอุปกรณ์ตกแต่งยานยนต ์
6. นายธนาวฒัน์       วทิรูปกรณ์ รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารสายธุรกจิสนบัสนุนอื่นๆ  
7. นางสาวมะลวิรรณ กติตวิริยิะการ รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร สายเทคโนโลยสีารสนเทศ 
8. นายจรนิทร ์        วารนิทราพร รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร(รกัษาการ) สายทรพัยากรบุคคลและธุรการ  
9. นางสาวรุ่งระว ี     วทิรูปกรณ์ รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  

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

 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการ ตามรายชื่อดงัต่อไปนี้ 
รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 

1. นายชยัวฒัน์     อศัวนิทรางกรู  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายธนะชยั      สนัตชิยักลู กรรมการตรวจสอบ 
3. นายศกัรนิทร*์    ภูมริตัน กรรมการตรวจสอบ 
หมำยเหตุ : นำงสำวเยำวภำภรณ์ ระน้อม  เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

     *นำยศกัรนิทร ์ภมูริตัน เขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบ เมือ่วนัที ่8 สงิหำคม 2562 แทนนำยพนัธุช์ยั วฒันชยั ซึง่ลำออกไป   
     เมือ่วนัที ่15 กรกฎำคม 2562 

โดยนายชยัวฒัน์ อศัวนิทรางกรู และ นายธนะชยั สนัตชิยักลู เป็นผูท้ีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ทางดา้นบญัชแีละการเงนิเพยีง
พอทีจ่ะท าหน้าทีส่อบทานความน่าเชื่อถอืของงบการเงนิของบรษิทั 

ในปี 62/63 บรษิทัไดจ้ดัประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจ านวนทัง้หมด 4 ครัง้ ซึง่การเขา้ร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ดงันี้ 

รายช่ือ 
จ านวนครัง้ท่ีเข้าประชมุ / จ านวนครัง้ท่ีประชุม 
เม.ย. 61 – มี.ค.62 เม.ย. 62 – มี.ค.63 

1. นายชยัวฒัน์     อศัวนิทรางกรู 4/4 4/4 
2. นายธนะชยั      สนัตชิยักลู 4/4 4/4 
3. นายศกัรนิทร ์   ภูมริตัน - 2/3 
4. นายพนัธุช์ยั     วฒันชยั 4/4 0/1 



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) สิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2563 
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คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

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

 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ประกอบดว้ยกรรมการ  ตามรายชื่อดงัต่อไปนี้ 
รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 

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

หมำยเหตุ : นำงสำวเยำวภำภรณ์ ระน้อม  เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

ในปี 62/63 บรษิทัไดจ้ดัประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งจ านวนทัง้หมด 12 ครัง้  โดยการเขา้ร่วมประชมุของกรรมการแต่ 
ละท่าน ดงันี้ 

รายช่ือ 
จ านวนครัง้ท่ีเข้าประชมุ / จ านวนครัง้ท่ีประชุม 
เม.ย. 61 – มี.ค.62 เม.ย. 62 – มี.ค.63 

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

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

 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ประกอบดว้ยกรรมการ  ตามรายชื่อดงัต่อไปนี้ 
รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 

1. นายชยัวฒัน์      อศัวนิทรางกรู ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
2. นายธนะชยั       สนัตชิยักลู กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
3.  นายศกัรนิทร ์    ภูมริตัน กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
4.  นายธรีะวฒัน์     วทิรูปกรณ์ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
5.  นายเฉลยีว        วทิรูปกรณ์ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

              หมำยเหตุ : นำยจรนิทร ์ วำรนิทรำพร   เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
   นำยศกัรนิทร ์ภมูริตัน เขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน เมือ่วนัที ่8 สงิหำคม 2562 แทนนำยพนัธุช์ยั     
   วฒันชยั ซึง่ลำออกไปเมือ่วนัที ่15 กรกฎำคม 2562 



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) สิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2563 
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ในปี 62/63 บรษิทัไดจ้ดัประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จ านวนทัง้หมด 3 ครัง้  ซึง่การเขา้ร่วมประชมุของ
กรรมการแต่ละท่าน ดงันี้ 

รายช่ือ 
จ านวนครัง้ท่ีเข้าประชมุ / จ านวนครัง้ท่ีประชุม 

เม.ย. 61 – มี.ค.62 เม.ย. 62 – มี.ค.63 
1. นายชยัวฒัน์         อศัวนิทรางกรู 2/2 3/3 
2. นายธนะชยั          สนัตชิยักลู 2/2 3/3 
3. นายศกัรนิทร ์       ภมูริตัน - 1/1 
    นายพนัธช์ยั         วฒันชยั 2/2 0/1 
4. นายธรีะวฒัน์        วทิรูปกรณ์ 2/2 3/3 
5. นายเฉลยีว           วทิรูปกรณ์ 1/2 3/3 

 
 
 
 

            บรษิทัมผีูบ้รหิารตามค านิยามของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน จ านวน 11 คน ดงันี้ 
รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 

1. นายภวฒัน์             วทิรูปกรณ์ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร /  
รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร สายธุรกจิเพื่อการวจิยัและพฒันา 

2. นายธรีะวฒัน์         วทิรูปกรณ์ รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร สายธุรกจิบรรจุภณัฑพ์ลาสตกิ 

3. นายช านาญ          วทิรูปกรณ์ รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร สายธุรกจิฉนวนยางกนัความรอ้น/เยน็ 

4. นายเฉลยีว            วทิรูปกรณ์ รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร สายพฒันาธุรกจิและการลงทุน 

5. นายเอกวฒัน์         วทิรูปกรณ์ รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร สายธุรกจิชิน้สว่นและอุปกรณ์ตกแต่งยานยนต ์

6. นายธนาวฒัน์    วทิรูปกรณ์ รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร สายธุรกจิสนบัสนุนอื่นๆ  

7. นางสาวมะลวิรรณ   กติตวิริยิะการ รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร สายเทคโนโลยสีารสนเทศ 
8. นายจรนิทร ์ วารนิทราพร รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร (รกัษาการ) สายทรพัยากรบุคคลและธุรการ  
9. นางสาวรุ่งระว ี วทิรูปกรณ์ รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
10. นายวชัรกฤษณ์ นพคุณ รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร สายบญัชแีละการเงนิ 
11. นางสาวศริาณีย ์ ว่องไว ผูจ้ดัการฝ่ายบญัช ี
 
ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

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

2. ด าเนินการ หรอืบรหิารงานใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรหิาร และ/
หรอืคณะกรรมการบรษิทั 

8.2 คณะผู้บริหาร 
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3. จดัท า และน าเสนอนโยบาย แผนการด าเนินธุรกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณ การลงทุน รวมถึงโคร งสร้างการ
บรหิารงานของบรษิทั เพื่อน าเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรหิาร 

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

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

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

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

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

9. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 
 

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

ส าหรบัขอบเขตอ านาจอนุมตัิวงเงนิ คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารสามารถอนุมตัิวงเงินในการ
ด าเนินธุรกจิไวร้ะดบัหนึ่งเพื่อความคล่องตวัในการด าเนินธุรกจิ 
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รายละเอียดกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทัย่อย 

บริษทั รายช่ือกรรมการ รายช่ือผู้บริหาร ต าแหน่งผูบ้ริหาร 

แอรโ์รเฟลกซ ์ 1. นายภวฒัน์ วทิรูปกรณ์ 1. นายช านาญ   วทิรูปกรณ์ กรรมการผูจ้ดัการ 
 2. นายธรีะวฒัน์ วทิรูปกรณ์ 2. นางสาวเนาวรตัน์   วทิรูปกรณ์ ผอ.อาวุโสฝ่ายขายและการตลาดในประเทศ 

 3. นายช านาญ วทิรูปกรณ์ 3. นางปิยณ ี   วทิรูปกรณ์ ผอ.อาวุโสฝ่ายขายและการตลาดต่างประเทศ 
 4. นายเฉลยีว วทิรูปกรณ์ 4. นายอนนัท ์   โรจนเมธนิทร ์ ผอ.ส่วนบรหิารและพฒันาองคก์รเพือ่ความยัง่ยนื 

(รกัษาการ) 
 5. นายเอกวฒัน์ วทิรูปกรณ์ 5. นางสาวนงคเ์ยาว ์   ศริวิงษ์ ผอ.ฝ่ายเทคนิคผลติภณัฑย์าง 
 6. นายธนาวฒัน์ วทิรูปกรณ์ 6. นางสาวป่ินปินทัธ ์   เตม็ประเสรฐิฤด ี ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 

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

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

อสีเทริน์ โพลี
แพค 

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

แอรโ์รเฟลกซ์โพลี
เมอร ์เทคโนโลย ี
(เซยีงไฮ)้ 

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

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

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

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

 5.นายเอกวฒัน์ วทิรูปกรณ์ 5. นางสาวพชัรยีา สุรยิะไชย รองผูอ้ านวยการศนูยท์ดสอบและวจิยัพฒันา 
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8.3  เลขานุการบริษทั 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องเลขานุการบรษิทั 

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

2.   รบัผดิชอบในการจดัประชุมคณะกรรมการบรษิทัและการประชุมผูถ้อืหุน้ รวมทัง้ดูแลประสานงานใหม้กีารปฏบิตัติาม
มตขิองทีป่ระชุมดงักล่าว 

3.   ดูแลให้การเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รบัผดิชอบเป็นไปตามระเบยีบและขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ รวมถงึกฎหมายที่
เกีย่วขอ้ง 

4.   จดัท าและเกบ็รกัษาเอกสารดงัต่อไปนี้  
(ก) ทะเบยีนกรรมการ  
(ข) หนงัสอืนดัประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ  
(ค) หนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้และรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้  
(ง) รายงานประจ าปีของบรษิทั   
(จ) รายงานการมสีว่นไดเ้สยีของกรรมการและผูบ้รหิาร 

โครงสรา้งการบริหารจดัการบริษทัยอ่ยท่ีประกอบธรุกิจหลกั 

ในการบริหารจดัการบริษัทย่อย บริษัทได้ส่งตัวแทนไปด ารงต าแหน่งกรรมการและกรรมการผู้จดัการเพื่อก ากบัดูแลความ
เรยีบรอ้ยในการด าเนินงาน ส าหรบัการบรหิารในต าแหน่งอื่นทีต่ ่ากว่าต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ  กรรมการผูจ้ดัการของบรษิทั
ย่อยดงักล่าวจะเป็นผูม้สีทิธใินการแต่งตัง้เพื่อความคล่องตวัในการบรหิารงานต่อไป 

ทัง้นี้เพื่อให้การก ากบัดูแลบรษิทัย่อยเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ บรษิัทจงึไดก้ าหนดหมวดการก ากบัดูแลเพิม่เตมิในขอ้บงัคบั
ของบรษิทัย่อย และ/หรอื กฏระเบยีบของบรษิทัย่อย ใหค้ณะกรรมการและผู้บรหิารของบรษิัทย่อย ต้องด าเนินตามแนวทางที่
บรษิทัก าหนด เพื่อใหเ้ป็นตามแนวปฏบิตัขิองส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
8. 4  ค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดย่อย และ ผู้บริหาร 

อตัราค่าตอบแทนกรรมการ 

รอบปีบญัช ี62/63 (เมษายน 2562 – มนีาคม 2563) บรษิทัก าหนดค่าตอบแทนส าหรบักรรมการบรษิทัและกรรมการชุดย่อย 
ตามทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2562 มรีายละเอยีดดงัตารางต่อไปนี้ 

อตัราค่าตอบแทนกรรมการบริษทั 
ต าแหน่ง ค่าตอบแทนรายปี ค่าเบี้ยประชมุ (บาท/ครัง้) 

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

อตัราค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ  
ต าแหน่ง ค่าเบี้ยประชมุ  (บาท/ครัง้) 

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

อตัราค่าตอบแทนกรรมการบริหารความเสีย่ง 
ต าแหน่ง ค่าเบี้ยประชมุ (บาท/ครัง้) 

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

อตัราค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
ต าแหน่ง ค่าเบี้ยประชมุ (บาท/ครัง้) 

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

 
ค่าตอบแทนกรรมการบริษทัและกรรมการชุดยอ่ย 

รอบปีบญัช ี1 เมษายน 2562 – 31 มนีาคม 2563 บรษิทัไดจ้า่ยค่าตอบแทนกรรมการ รวม 6,502,000 บาท ซึง่เป็นไปตามที่
ไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ในปีทีผ่่านมา โดยมรีายละเอยีด ดงันี้  
                                    หน่วย : บาท 
ล าดบั ช่ือ – นามสกลุ ต าแหน่ง ค่าตอบแทน 

(บาท/ปี) 
ค่าเบีย้
ประชมุ 
(บาท/ปี) 

บ าเหน็จ
กรรมการ 
(บาท/ปี) 

รวม 
(บาท/ปี) 

1 นายวชัรา     ตนัตรยิานนท ์ ประธานกรรมการ/ 
กรรมการอสิระ 

384,000 366,000 288,000 1,038,000 

2 นายชยัวฒัน์      อศัวนิทรางกรู ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอสิระ 

324,000 383,000 240,000 947,000 

3 นายธนะชยั       สนัตชิยักลู กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ 264,000 216,000 192,000 672,000 

4 นายศกัรนิทร ์     ภมูริตัน กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ 176,000 80,000 128,000 384,000 

นายพนัธุช์ยั      วฒันชยั กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ 77,000 - - 77,000 

5 นายภวฒัน์     วทิรูปกรณ์ รองประธานกรรมการ/ประธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิาร/กรรมการ 

324,000 132,000 288,000 744,000 

6 นายธรีะวฒัน์     วทิรูปกรณ์ กรรมการ 264,000 168,000 192,000 624,000 

7 นายช านาญ       วทิรูปกรณ์  กรรมการ 264,000 240,000 192,000 696,000 

8 นายเฉลยีว        วทิรูปกรณ์ กรรมการ 264,000 168,000 192,000 624,000 
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ล าดบั ช่ือ – นามสกลุ ต าแหน่ง ค่าตอบแทน 
(บาท/ปี) 

ค่าเบีย้
ประชมุ 
(บาท/ปี) 

บ าเหน็จ
กรรมการ 
(บาท/ปี) 

รวม 
(บาท/ปี) 

9 นายเอกวฒัน์      วทิรูปกรณ์ กรรมการ 264,000 240,000 192,000 696,000 

รวม 2,605,000 1,993,000 1,904,000 6,502,000 

หมำยเหตุ: นำยศกัรนิทร ์ ภมูริตัน เขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอสิระ กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน เมือ่วนัที ่ 8 
สงิหำคม 2562 แทนนำยพนัธุช์ยั วฒันชยั ซึง่ลำออกไปเมือ่วนัที ่15 กรกฎำคม 2562 
 
ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร 

ผูบ้รหิารบรษิทัและบรษิทัย่อย ไดร้บัค่าตอบแทนในรูปเงนิเดอืน โบนัส และผลตอบแทนอื่นๆ เช่น เงนิประกนัสงัคม เงนิกองทุน
ส ารองเลีย้งชพี ค่าต าแหน่ง ค่าพาหนะเหมาจ่าย เป็นตน้ ทัง้นี้การใหโ้บนสัแก่ผูบ้รหิารของบรษิทั จะพจิารณาจากการด าเนินงาน 
และผลงานของผูบ้รหิารแต่ละคน  

โดยในเดอืนเมษายน 2562 – มนีาคม 2563 บรษิทัและบรษิทัย่อยจ่ายค่าตอบแทนใหผู้บ้รหิาร จ านวน 129.70 ลา้นบาท  
 
8.5  บคุลากร 

จ านวนบุคลากรในกลุม่ธรุกิจต่างๆ ทัว่โลก 

    
จ านวน (คน) 

กลุ่มธรุกิจ 31-มี.ค.-62 31-มี.ค.-63 

 
ชาย หญิง ชาย หญิง 

บริษทั อีสเทิรน์โพลีเมอร ์กรุป๊ จ ากดั (มหาชน)   
     ระดบัจดัการ (Managerial Level)  13 12 13  14 
     ระดบัปฏบิตักิาร (Operation Level)  24  15  25  13 
กลุ่มธรุกิจฉนวนยางกนัความร้อน/เยน็  
     ระดบัจดัการ (Managerial Level)  39  22  40   22 
     ระดบัปฏบิตักิาร (Operation Level)  371  405   415  421 
กลุ่มธรุกิจอปุกรณ์ช้ินส่วนและตกแต่งรถยนต์  
     ระดบัจดัการ (Managerial Level)  59 16  57  17 
     ระดบัปฏบิตักิาร (Operation Level)  821  309  819  245 
ธรุกิจบรรจภุณัฑพ์ลาสติก  
     ระดบัจดัการ (Managerial Level)  17         12  17 12 
     ระดบัปฏบิตักิาร (Operation Level)  403 482  448  543 
กลุ่มธรุกิจอ่ืนๆ  
     ระดบัจดัการ (Managerial Level)  1 2  1  2 
     ระดบัปฏบิตักิาร (Operation Level)  17 15   19  19 

รวม  1,765 1,290  1,854  1,308 
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ค่าตอบแทนพนักงาน 

ในรอบปีบญัช ี3 ปียอ้นหลงั (ปี 2561-2563) บรษิทัและบรษิทัย่อย มคี่าตอบแทนรวมของพนักงาน รวมถงึผูบ้รหิาร ในรูปแบบ
เงนิเดอืนและโบนสั ค่าคอมมชิชัน่/ ค่าตอบแทนอื่น/ กองทุนส ารองเลีย้งชพี จ านวน 1,662.60 ลา้นบาท / 1,895.30 ลา้นบาทและ 
1,968.43 ลา้นบาท ตามล าดบั 
 
การบริหารสวสัดิการ   

บรษิทัไดก้ าหนดนโยบายการบรหิารสวสัดกิารพนกังานและวธิปีฏบิตัอิย่างชดัเจน โดยมกีารเปิดเผยไวใ้นระเบยีบและแนวปฏบิตัิ
ของฝ่ายทรพัยากรบุคลากรและธุรการ โดยสวสัดกิารและสทิธปิระโยชน์ตามต าแหน่งงาน และสวสัดกิารอื่น และกจิกรรมสรา้ง
ความผกูพนั จงูใจส าหรบัพนกังาน และครอบครวัพนกังาน ดงันี้ 

สวสัดิการและสิทธิประโยชน์ตาม

ต าแหน่งงาน 

สวสัดิการอ่ืน 

การจงูใจ สุขภาพ ครอบครวั กิจกรรมเพ่ือสงัคมและ 

ส่ิงแวดล้อม 

- เครื่องแบบพนกังาน 
- ค่าโทรศพัท ์ 
- รถรบัสง่/ ค่าเดนิทาง/ค่าน ้ามนัรถ 
- ทนุการศกึษาพนกังาน 
- เบีย้เลีย้งท างานตา่งประเทศ 
- ค่าใชจ้า่ยในการเดนิทาง/ทีพ่กั 
- เบีย้กนัดาร เป็นตน้ 

- เบีย้ขยนั 
- ค่ากะ 
- ค่าสภาพงาน 
- ค่าวชิาชพีและความ
เชีย่วชาญเฉพาะดา้น  

-  ค่าต าแหน่ง เป็นตน้ 

- ตรวจสุขภาพพนกังาน
ประจ าปี 

- ค่ารกัษาพยาบาล 
- ประกนัสุขภาพ ประกนั
อบุตัเิหต ุประกนัชวีติ 

- กฬีาส ีและกจิกรรม
ส่งเสรมิสุขภาพ เป็นตน้ 

- ทนุการศกึษาบุตร
พนกังาน 

- เงนิชว่ยเหลอื
ฌาปนกจิศพ 

- เงนิชว่ยเหลอืงาน
อปุสมบท เป็นตน้ 

- ธรรมะในโรงงาน 
- บรจิาคเงนิ และสิง่ของแก่
โรงเรยีน วดั และชมุชน 

- โครงการสง่เสรมิ
ความสมัพนัธใ์นชมุชน
รอบบรเิวณโรงงาน            

- โครงการปลกูป่า เป็นตน้ 
 

 
กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

บรษิัทได้จดัตัง้กองทุนส ารองเลี้ยงชพี ตัง้แต่ปี 2547 โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสรมิการออมของพนักงานในระยะยาว สร้าง
หลกัประกนัใหก้บัพนกังานและครอบครวั ในกรณีทีอ่อกจากงาน เกษยีณอายุ หรอืเสยีชวีติ นอกจากนี้ กองทุนส ารองเลีย้งชพี ยงั
เป็นแรงจงูใจ ท าใหพ้นกังานท างานกบับรษิทัเป็นระยะเวลานาน ก่อใหเ้กดิความสมัพนัธท์ีด่รีะหวา่งนายจา้งและลกูจา้ง ซึง่ช่วยให้
ประสทิธภิาพในการท างานดขีึน้ 
การพฒันาบุคลากร  
 
แนวทางและกลยุทธท่ี์ส าคญัในการดแูลและพฒันาพนักงานกลุ่มบริษทัปี 2562/63 

กลุ่มบรษิทัไดพ้ฒันาโปรแกรมการดแูลพนกังาน และ การพฒันาบุคลากรเพื่อตอบโจทยเ์ฉพาะดา้นการเตบิโตขององคก์รตามทศิ
ทางการด าเนินงานของกลุ่มบรษิทั ดงันี้ 

1. การพฒันาผูน้ า (Leadership Development) 

บรษิทัให้ความส าคญักบัการสรรหา สรา้ง และพฒันาผูน้ าในองค์กรในระดบัต่างๆ ผ่านโปรแกรมการฝึกอบรมและพฒันาผูน้ าตาม
ระดบังาน ดงันี้ 
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 ระดบัหวัหน้างาน (Frontline or First level leader) จนถงึระดบัผูจ้ดัการฝ่าย ก าหนดใหต้อ้งผ่านหลกัสตูรผูน้ า 
EPG รอ้ยละ 100 หลงัไดร้บัการเลื่อนขัน้/ ต าแหน่ง (Promotional Program) ภายในระยะเวลา 2 ปี ของการ
ด ารงต าแหน่งใหม ่โดยเป็นหลกัสตูรทีก่ลัน่กรอง เทยีบเคยีงหลกัการเป็นผูน้ าทีด่แีละทกัษะในการบรหิาร
จดัการทีส่ าคญัและจ าเป็นในระดบันัน้ๆ  

 กลุ่มผูน้ าทีม่ศีกัยภาพระดบัสงูขององคก์ร (High Potential Group) บรษิทัสรา้งสรรคโ์ปรแกรมการพฒันาใน
รปูแบบเขม้ขน้ผ่านการท างานโครงการเพื่อตอบโจทยธ์ุรกจิเฉพาะดา้นในแต่ละปีอย่างต่อเน่ืองตลอด 3 ปี 
โดยเฉพาะการพฒันาภาวะความเป็นผูน้ าตามแนวพฤตกิรรมหลกั (Core Competency) ขององคก์ร หรอื 
LIVE C (L:Continuous Learning/ I: Innovation/ V: Value the Difference E: Empowerment และ C: 
Collaboration) เพื่อหล่อหลอมการน าทมีในแนวทางเฉพาะของผูน้ า EPG 

การด าเนินงานดงักล่าวน ามาซึง่โครงการพฒันาผลติภณัฑใ์หมข่องแต่ละหน่วยธุรกจิซึง่มกีารน าเสนอผลงานใหก้บัผูบ้รหิารเพื่อ
ขออนุมตัดิ าเนินการศกึษาเขา้สูข่ ัน้การทดลองท าตลอดจนมกีารวดัผลอย่างต่อเนื่อง นอกจากน้ีบรษิทัมแีผนเสน้ทางการพฒันา
บุคลากร (Training Roadmap) ตามต าแหน่งและระดบังาน สง่ผลใหพ้นกังานมเีสน้ทางการพฒันาความกา้วหน้าในสายอาชพี
อย่างชดัเจน  
 
2. การทบทวนและเสริมสรา้งกลยุทธส์ู่องคก์รนวตักรรมของผูบ้ริหารระดบัสูง (Strategic Revisit: Innovative Leader 
Ship) 

บรษิทัไดก้ าหนดแผนการทบทวนกลยุทธเ์ชงิปฏบิตักิารในกลุ่มผูบ้รหิาระดบัสงูเป็นระยะทุกปี เพือ่ใหม้ัน่ใจว่า มกีารน าแผนสูก่าร
ปฏบิตัอิย่างเขา้ใจในภาษาเชงินวตักรรมเดยีวกนั อนัจะช่วยตอกย ้าถงึการเป็นองคก์รแห่งนวตักรรมในเชงิปฏบิตัใินระดบัต่างๆ   
 
3. การพฒันาบุคลากรในองคก์ร 

ก าหนดแผนการสรา้งและพฒันาพนักงาน โดยเฉพาะอย่างยิง่แผนพฒันาผูน้ าในทุกระดบัใหม้อีงคค์วามรูท้ีจ่ าเป็นในการท างาน
และบรหิารจดัการในระดบันัน้ๆ โดยในปีนี้ไดร้บัการอนุมตักิารจดัท าแผนเสน้ทางการพฒันาบุคลากร (Training Roadmap) ตาม
ต าแหน่งและระดบังาน ซึ่งออกแบบตามความจ าเป็นเชงิต าแหน่งหน้าที่งาน ตามนโยบายการพฒันาบุคลากรของบรษิัท ซึ่ง
มอบหมายใหห้น่วยงานทรพัยากรบุคคลกลางดูแล ส าหรบัการพฒันาระบบงาน และความรูใ้นหน้างานเชงิปฏบิตักิารของแต่ละ
หน่วยธุรกจิ รวมถงึระบบคุณภาพและความปลอดภยั อาชวีอนามยัต่างๆ อยู่ในความดแูลของหน่วยงานทรพัยากรบุคคลของแต่ละ
หน่วยธุรกจิทีร่่วมออกแบบ ประสานงานกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในเรื่อง เพื่อใหม้ัน่ใจว่าบุคลากรมคีวามพรอ้ม และมคีวามเขา้ใจที่
ถูกตอ้ง เหมาะสมกบัสภาพการด าเนินธุรกจิในแต่ละหน่วยธุรกจิ 

ทัง้นี้ การวดัและประเมนิผลการด าเนินงาน ก าหนดให้ม ีKPI ในเรื่องดงักล่าวเพื่อให้ปฏบิตัิตามแผนฝึกอบรมและตามความ
จ าเป็นทีก่ าหนดขึน้อย่างครบถว้น จากการประเมนิมผีลคะแนนความพงึพอใจอนัสะทอ้นถงึคุณภาพการจดัอบรมไดต้ามเกณฑท์ี่
แต่ละหลกัสตูรก าหนดขึน้ 
 
4. การบริหารจดัการและพฒันาความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ (Career Development and Management) 

บรษิทัมอบหมายใหห้น่วยงานทรพัยากรบุคคลกลาง จดัท าระบบความกา้วหน้าในสายงานอาชพี (Career Path and System) 
ใหก้บับุคลากรในหน่วยธุรกจิหลกัขององคก์ร ตัง้แต่ปี 2562 โดยวเิคราะหถ์งึ ศกัยภาพดา้นงาน (Functional Competency) ที่
สง่เสรมิความกา้วหน้าของต าแหน่งงานนัน้ๆ (Competency Job Matching) มคีวามมุ่งหวงัทีจ่ะดูแลรกัษากลุ่มพนักงานดงักล่าว 
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ตลอดจนสรา้งระบบการดแูลความกา้วหน้าในสายงานใหพ้นกังานไดเ้หน็ถงึความมัน่คงในการเตบิโตคู่ไปกบัองคก์ร อนัจะช่วยลด
อตัราการสญูเสยีพนกังานกลุ่มธุรกจิหลกั (Core Jobs) ขององคก์ร 

นอกจากนี้ โครงการดงักล่าวจะขยายผลสูเ่ป้าหมายกลุม่ต่อไปอย่างต่อเนื่องในปีด าเนินการต่อไป 
 
5. การติดตาม ต่อยอดการด าเนินการเรือ่งการสรา้งผูสื้บทอดต าแหน่ง (Succession Planning)  

ในปี 2562 หน่วยงานทรัพยากรบุคคลกลางร่วมกับทีมงานฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละหน่วยธุรกิจ ด าเนินการติดตามการ
ด าเนินการตามแผนงานพฒันารายบุคคลทีไ่ดร้ะบุอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนใชข้อ้มูลดงักล่าวมาป้อนกลบั (Feedback) ยงัผูพ้ฒันาแผน
ร่วมกบัต้นสงักดั เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้า ปัญหาและ อุปสรรคในการคดัเลอืก สรรหา และพฒันาผูไ้ด้รบัการเสนอชื่อใหด้ ารง
ต าแหน่งแทน สิง่นี้น าสู่การเขา้ใจปัญหาในมุมมองของผูด้ าเนินการและผูไ้ด้รบัการพฒันาตามแผนงาน และใชเ้ป็นขอ้มูลในการปรบั
แผนการด าเนินการใหเ้หมาะสมยิง่ขึน้ อย่างไรกต็าม ในเชงิผลลพัธจ์ะเหน็ไดว้่า มกีารวดัผลการด าเนินการตามแผนงานและขอ้ตกลง
อย่างครบถว้น ทัง้ในดา้นผูจ้ดัท าและผูไ้ดร้บัการพฒันาตามแผน ซึง่สิง่นี้ท าใหม้ัน่ใจไดถ้งึพฒันาการเชงิความเขา้ใจในการด าเนินการ
ทีต่อบโจทยต์ามความคาดหวงัของต้นสงักดั และตอบรบัจากผูไ้ด้รบัการพฒันาซึง่เป็นไปในเชงิบวก เหน็ถงึการพฒันารายบุคคลที่
เป็นระบบมากยิง่ขึน้เป็นล าดบั  
 
6. กิจกรรมการพฒันาในรปูแบบอ่ืนๆ (Development Activity) 

ในปี 2562 หน่วยงานทรัพยากรบุคคลกลางร่วมกบัแต่ละหน่วยธุรกิจจดักิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามความสนใจ (Guru 
Sharing) โดยเริม่กจิกรรมความรูเ้ชงิช่าง และวศิวกรรม และการขาย โดยใชบุ้คลากรภายใน ซึง่ไดร้บัผลตอบรบัเขา้ร่วมกจิกรรม
เป็นอย่างด ีตลอดจนการจดัขึน้อย่างต่อเนื่องตลอดทัง้ปีในหน่วยธุรกจิหนึ่ง ซึง่สะทอ้นใหเ้หน็ไดถ้งึความส าเรจ็ในขัน้ต้นของการ
ด าเนินโครงการดงักล่าว 

นอกจากนี้ ในปี 2562 ไดเ้พิม่พนูความรู ้ความเขา้ใจ ผ่านกจิกรรมในรปูแบบต่างๆ ตลอดจนวดัความเขา้ใจในเชงิวฒันธรรมการ
ท างาน ตามพฤตกิรรมหลกัขององคก์ร (Core Competency) โดยใหส้ะทอ้นเรื่องราวตามความเขา้ใจและประทบัใจในพฤตกิรรม
ตวัอย่างทีพ่บเหน็ ตลอดจนการสะทอ้นถงึพฤติกรรมตามวฒันธรรมการท างานหลกัทัง้ 5 ดา้น ไดแ้ก่ การเรยีนรูอ้ย่างต่อเนื่อง 
(Continuous Learning) สร้างสรรคน์วตักรรม (Innovation) การใหคุ้ณค่าในความแตกต่าง (Value the Difference) การ
เสรมิสรา้งและใหอ้ านาจแก่ทมีงาน (Empowerment) และความร่วมมอืร่วมใจ (Collaboration) 
 
การบริหารผลงาน และการประเมินผลการปฏิบติังานพนักงาน (Performance Management)  

เพื่อบรหิารจดัการผลการปฏบิตังิานของพนกังาน และสรา้งแรงจงูใจในการสรา้งสรรคผ์ลงานทีด่ ีเพื่อสรา้งการเตบิโตอย่างยัง่ยนื
ของบรษิทั จงึแบ่งปัจจยัการประเมนิเป็น 2 สว่น ประกอบไปดว้ย 

สว่นที ่1: ดา้นปัจจยังาน (Hard Side) เป็นการน าดชันีชีว้ดั (KPIs) ระดบัองคก์ร กระจายไปสูก่ลุ่มบรษิทั และระดบัฝ่ายของแต่ละ
บรษิทั ถ่ายทอดความคาดหวงั และเป้าหมายสูร่ะดบับุคคล 
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สว่นที ่2: ดา้นพฤตกิรรมการปฏบิตังิาน (Soft Side) เป็นการน าศกัยภาพหลกั (Core Competencies) ขององคก์รมาเป็นประจยั
ในการประเมนิ อกีทัง้บรษิทัมกีารพฒันาบุคลากร สง่เสรมิพฤตกิรรมภายใตโ้ครงการ EPG DNA เพื่อเสรมิสรา้ง กระตุน้ และหล่อ
หลอมพฤตกิรรมเพื่อใหก้ารปฏบิตังิานสอดคลอ้งกบัเป้าหมายและทศิทางการด าเนินธุรกจิ 3 ดา้นขององคก์ร ไดแ้ก่ 

1. ขยายตวัสูต่ลาดโลก (Global Player) 
2. เป็นผูน้ าดา้นนวตักรรม (Innovation) 
3. สรา้งการเตบิโต และก าไรอย่างยัง่ยนื (Sustainable Profit & Growth) 

บรษิัทจดัให้มกีารสื่อสารแนวทางการประเมนิและแจง้ผลการประเมนิ (Performance Feedback) ระหว่างผูบ้งัคบับญัชา กบั
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพื่อสรา้งความเขา้ใจ และความสมัพนัธอ์นัด ีน าสูก่ารท างาน ตอบสนองตามความคาดหวงั และปรบัปรุงงานให้
ดยีิง่ขึน้ นอกจากนี้ บรษิทัมกีารด าเนินการก ากบัดแูล รวมทัง้เสนอแนวทางปฏบิตั ิใหก้ารประเมนิผลการปฏิบตังิานพนักงานทุก
ระดบั ใหม้ปีระสทิธภิาพเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัเป้าหมายองคก์ร 

การด าเนินงานในปี 2562 สง่ผลใหส้ามารถพฒันา สรา้งผูน้ า และเปิดโอกาสใหพ้นักงานเตบิโตในสายงานอาชพี โดยมพีนักงาน
ระดบัจดัการของกลุ่มบรษิทั ไดร้บัการปรบัเลื่อนต าแหน่งรวม 13 คน และ พนกังานระดบัหวัหน้างาน เจา้หน้าที ่และ หวัหน้าทมี 
ไดร้บัการปรบัเลื่อนต าแหน่งรวม 84 คน (เฉพาะบรษิทัในประเทศไทย)   
 
จ านวนชัว่โมงการอบรมของแต่ละกลุ่มบริษทัฯ ในปี 2562 (1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 2562) สรปุได ้ดงัน้ี 

รวมเงนิลงทุนของการพฒันาบุคลากร 9,033,707.71  บาท

จ านวนชัว่โมงอบรมเฉลีย่ต่อคนต่อปี 24.21            ชัว่โมง

 สรุปการอบรมปี 2562 (1 ม.ค.-31 ธ.ค.2562)

 
 
ในปี 2562 มจี านวนหลกัสตูรอบรมทัง้ภายในและภายนอก ประมาณ 100 หลกัสตูร โดยเป็นหลกัสตูรเพื่อพฒันาระบบงาน และ
ความรูใ้นหน้างานเชงิปฏบิตักิารของแต่ละหน่วยธุรกจิ รวมถงึหลกัสตูรอบรมเกีย่วกบัระบบคุณภาพและความปลอดภยั อาชวีอ
นามยัต่างๆ เป็นตน้ 
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9. การก ากบัดแูลกิจการ 

 
9.1 นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 

คณะกรรมการบรษิทัตระหนักถงึบทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในฐานะผูน้ าองคก์ร โดยยดึหลกัปฎบิตัติามหลกัการก ากบัดูแล
กิจการที่ดี ด าเนินธุรกิจด้วยหลกัจริยธรรม เคารพสทิธิ และมีความรบัผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสยี มุ่งเน้นการสร้าง
นวตักรรมภายในองคก์รเพื่อเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนั สรา้งการเตบิโตของธุรกจิในระยะยาว และเพิม่ประสทิธภิาพในการ
บรหิารจดัการ เพื่อใหธุ้รกจิสามารถอยู่ไดก้บัทุกการเปลีย่นแปลง โดยไดน้ านวตักรรมและเทคโนโลยมีาสรา้งสรรคส์นิคา้ทีม่คีุณภาพ 
เป็นประโยชน์ต่อสงัคมและเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม การด าเนินงานภายใต้นโยบายการก ากบัดูแลกจิการของบรษิทัไม่เพยีงแต่ช่วย
เพิม่ความเชื่อมัน่ใหก้บัผูล้งทุนเท่านัน้แต่จะน าไปสูก่ารสรา้งคุณค่าใหก้จิการอย่างยัง่ยนื  
 
คณะกรรมการบรษิทัได้จดัท านโยบายการก ากบัดูแลกจิการ ตลอดจนทบทวนและปรบัปรุงใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแล
กจิการทีด่สี าหรบับรษิทัจดทะเบยีน เพื่อใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานยดึถอืเป็นแนวทางในการปฏบิตังิาน โดยก าหนดให้
ทบทวนและปรบัปรุงนโยบายการก ากบัดแูลกจิการทุกปี ซึง่ก าหนดเป็นหนึ่งวาระการประชุมคณะกรรมการบรษิทั  โดยครัง้ล่าสุด
ได้ทบทวนและปรบัปรุงนโยบายการก ากบัดูแลกจิการเมื่อ 19 มนีาคม 2563 และได้สื่อสารให้กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงาน 
รบัทราบแลว้ อกีทัง้ไดเ้ปิดเผยนโยบายการก ากบัดแูลกจิการ ในเวป็ไซดบ์รษิทั www.epg.co.th ภายใตห้มวดการก ากบัดแูลกจิการ 
 
ในปี 2562 บรษิทัไดผ้ลประเมนิในเรื่องการก ากบัดแูลกจิการ ดงันี้ 

 ผลการส ารวจการก ากบัดแูลกจิการของบรษิทัจดทะเบยีนประจ าปี 2562 (Corporate Governance Report of Thai 
Listed Companies 2019) โดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย บรษิทัอยูใ่นเกณฑท์ีด่มีาก  (Very Good) 

 ผลประเมนิคุณภาพการจดัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 (AGM Checklist) โดยสมาคมสง่เสรมิผูล้งทุนไทย
บรษิทัไดค้ะแนนประเมนิรอ้ยละ 100  

 
หมวดท่ี 1 : สิทธิของผูถื้อหุ้น  

บรษิทัใหค้วามส าคญัต่อสทิธขิองผูถ้อืหุน้โดยไม่กระท าการใดๆ อนัเป็นการละเมดิหรอืลดิรอนสทิธขิองผูถ้อืหุน้ คณะกรรมการ
บรษิทัจงึไดก้ าหนดนโยบายเพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัขอ้มลูของบรษิทัอย่างถูกต้อง ครบถว้น เพยีงพอ ทนัเวลา และเท่าเทยีมกนั 
เพื่อประกอบการตดัสนิใจในทุกๆ เรื่อง  

ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 บรษิทัไดด้ าเนินการในเรื่องสทิธขิองผูถ้อืหุน้ ดงันี้ 

1. เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ใชส้ทิธขิองตนเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า เพื่อส่งเสรมิการปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดูแล
กจิการทีด่ ีโดยใหส้ทิธแิก่ผู้ถอืหุ้นรายเดยีว หรอืหลายรายรวมกนัเป็นสดัส่วนการถือหุน้ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวน
หุน้ทีอ่อกจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของบรษิทั และถอืหุน้ต่อเนื่องมาแลว้ไม่น้อยกว่า 1 ปี สามารถเสนอวาระการประชุมสามญั
ประจ าปีผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ตัง้แต่วนัที่ 18 กุมภาพนัธ์ 2562 ถึงวนัที่ 4 เมษายน 2562 โดยบริษัทได้เผยแพร่
หลกัเกณฑบ์นเวบ็ไซตข์องบรษิทั  www.epg.co.th และแจง้ขา่วผ่านตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

2. เปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุน้ส่งค าถามที่เกีย่วขอ้งกบัวาระการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2562 ล่วงหน้า ตัง้แต่วนัที่ 21 
มถุินายน 2562 ถงึวนัที ่19 กรกฎาคม 2562 โดยแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบผ่านตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
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3. บรษิทัจดัเตรยีมหนงัสอืเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้และขอ้มลูระเบยีบวาระการประชุม พรอ้มระบุเหตุผล วตัถุประสงค ์และ
ความเหน็จากคณะกรรมการ เพื่อประกอบการพจิารณาของผูถ้อืหุน้ตามระเบยีบและวาระ  

4. ผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง สามารถมอบฉนัทะใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ่ง หรอืจดัใหม้กีรรมการอสิระ
อย่างน้อย 1 คน เป็นผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและลงมตแิทนผูถ้อืหุน้ และแจง้รายชื่อกรรมการอสิระดงักล่าวไวใ้น
หนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้ 

5. บรษิัทได้อ านวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบนัเข้าร่วมประชุมโดยจดัประชุมผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2562 ในวนัที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 9:00 น. ณ หอ้งคอนเวนชัน่ ฮอลล์ โรงแรม ดแิอมบาสซาเดอร ์
กรุงเทพฯ เลขที ่171 ถนนสุขุมวทิ ซอย 11 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ ซึง่ตัง้อยู่ในแหล่งชุมชนและ
สะดวกในการเดนิทางมาประชุม เน่ืองจากอยู่ใกล ้ถ.สขุมุวทิ และรถไฟฟ้าสถานีนานา 

6. กรรมการบรษิทัเขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ครบทุกคน รวมจ านวน 8 คน หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 100   
7. บริษัทได้แจ้งจ านวนและสดัส่วนของผู้ที่เข้าร่วมประชุม และผู้รบัมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม จากนัน้ชี้แจงวิธีการ 

ด าเนินการประชุมและขัน้ตอนการลงคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้แต่ละวาระ และจดัใหม้กีารใชบ้ตัรลงคะแนน รวมทัง้จดัให้
มผีูต้รวจนบัคะแนนทีเ่ป็นอสิระที่ ไม่มสี่วนไดเ้สยีกบับรษิทั อกีทัง้ ไดเ้ชญิตวัแทนผูถ้อืหุน้จ านวน 2 ท่าน ร่วมเป็นสกัขี
พยานในการตรวจนบัคะแนน  

8. ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 บรษิทัไดก้ าหนดวาระการประชุมผูถ้อืหุน้เป็นเรื่องๆ อย่างชดัเจน ทีป่ระชุม
ไดพ้จิารณาตามล าดบัและระเบยีบวาระทีก่ าหนด โดยไม่ไดเ้ปลีย่นแปลงล าดบัวาระหรอืเปลีย่นแปลงขอ้มูล  ส าคญั และ
ไม่มกีารขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืเชญิประชุม ประธานในทีป่ระชุมได้เปิด
โอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและเสนอความคดิเหน็ และบรษิทัได้บนัทกึประเดน็ค าถามค าตอบในรายงานการประชุมสามญั
ผูถ้อืหุน้ 

9. บรษิทัเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
10. ใชเ้ทคโนโลยใีนการจดัประชุม ไดแ้ก่ การลงทะเบยีนผูถ้อืหุน้ การนับคะแนน และการแสดงผลคะแนน เพื่อด าเนินการ

ประชุมไดอ้ย่างรวดเรว็ และขอ้มลูถูกตอ้ง 
11. บรษิทัไดเ้ปิดเผยมตกิารประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 พรอ้มทัง้ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระต่อสาธารณะ  โดย

แจง้ขา่วผ่านตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ภายในวนัหลงัจบการประชุม 
12. บรษิทัมกีารบนัทกึรายงานการประชุมอย่างครบถว้น และไดจ้ดัท ารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 แลว้

เสรจ็ภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชุม โดยส่งใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาที่
กฎหมายก าหนด และเผยแพร่ในเวบ็ไซตข์องบรษิทั 

 
หมวดท่ี 2 : การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั  

บรษิทัตระหนักถงึความส าคญัของผูถ้อืหุน้ทุกราย ไม่ว่าจะเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูถ้อืหุน้รายย่อย ผู้ถอืหุน้สถาบนั และผูถ้อืหุ้น
ต่างชาต ิโดยก าหนดนโยบายใหม้กีารปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทยีมกนั 

การด าเนินงานดา้นการอ านวยความสะดวกและสง่เสรมิการเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2562 ดงันี้ 

1. บรษิัทจะจดัส่งหนังสอืนัดประชุมพร้อมทัง้ข้อมูลประกอบการประชุม ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมตาม
ระยะเวลาทีก่ฎหมาย ประกาศ หรอืระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดศ้กึษาขอ้มูลอย่างครบถ้วน
ก่อนวนัประชุมผู้ถอืหุน้ ส าหรบัการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2562 บรษิัทไดจ้ดัส่งหนังสอืนัดประชุมพรอ้มทัง้
ขอ้มูลประกอบการประชุมทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษให้ผู้ถอืหุน้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม 22 วนั และได้
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เผยแพร่หนังสอืนัดประชุมพร้อมทัง้ขอ้มูลประกอบการประชุมทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษบนเวบ็ไซต์ของบรษิัท 
www.epg.co.th ล่วงหน้า 33 วนั 

2. บรษิัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ หรอืเสนอวาระการ
ประชุมเพิม่เตมิไดก้่อนการประชุมผูถ้อืหุน้ เพื่อสง่เสรมิการปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีโดยใหส้ทิธแิก่ผูถ้อื
หุ้นรายเดยีว หรือหลายรายรวมกนัเป็นสดัส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้นที่ออกจ าหน่ายแล้ว
ทัง้หมดของบรษิัท และถือหุ้นต่อเนื่องมาแลว้ไม่น้อยกว่า 1 ปี สามารถเสนอวาระการประชุมสามญัประจ าปีผูถ้ือหุ้น
ประจ าปี 2562 ไดใ้นช่วงระหว่างวนัที ่18 กุมภาพนัธ ์2562 ถงึวนัที ่4 เมษายน 2562 โดยบรษิทัไดเ้ผยแพร่หลกัเกณฑบ์น
เวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ www.epg.co.th ภายใตห้มวดนกัลงทุนสมัพนัธ ์และแจง้ขา่วผ่านตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

3. บรษิทัอ านวยความสะดวกแก่ผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง  โดยใหผู้ถ้อืหุน้สามารถมอบฉันทะให้
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรอืจดัใหม้กีรรมการอสิระอย่างน้อย 1 คน เป็นผูร้บัมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมและลงมตแิทนผูถ้อื
หุน้ และแจง้รายชื่อกรรมการอสิระดงักล่าวไวใ้นหนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้  

4. จดัสง่หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ไปพรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชุม เพื่ออ านวยความสะดวกใหผู้ถ้อื
หุน้ที่ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบอ านาจให้กรรมการอสิระหรอืบุคคลอื่น เขา้ประชุมและออก
เสยีงลงคะแนนแทน พรอ้มทัง้เผยแพร่ไวใ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทั www.epg.co.th เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้สามารถดาวน์โหลดได ้

 
การด าเนินงานดา้นการก ากบัดแูลการใชข้อ้มลูภายใน ปี 62/63 

1. บริษัทส่งอีเมลแจ้งเตือน กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ที่ร ับทราบข้อมูลภายในที่เป็น
สาระส าคญัทุกสิน้ไตรมาส ซึง่มผีลต่อการเปลีย่นแปลงราคาหลกัทรพัย ์ใชค้วามระมดัระวงัในการซือ้ขายหลกัทรพัยข์อง
บรษิทัช่วง 1 เดอืนการทีเ่งนิการเงนิหรอืขอ้มูลภายในจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และระยะเวลา 24 ชัว่โมงหลงัจากที่
ขอ้มูลภายในของบรษิทั ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนแลว้ ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มูลภายในต้องไม่เปิดเผยขอ้มูลนัน้ใหผู้อ้ื่น
ทราบจนกว่าจะไดม้กีารแจง้ขอ้มลูนัน้ใหแ้ก่ตลาดหลกัทรพัยฯ์  

2. กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทั รวมถงึคู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ กรณีมกีารซือ้ ขาย หรอื โอนหลกัทรพัย์
ของบรษิทั จะต้องรายงานการเปลีย่นแปลงการถอืครองหลกัทรพัยข์องบรษิทั (แบบ 59) ภายใน 3 วนัท าการนับจาก
วนัทีม่กีารเปลีย่นแปลง ผ่านเวป็ไซดข์องส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ และจดัส่งส าเนา
รายงานนี้ใหแ้ก่บรษิทั ในวนัเดยีวกบัวนัทีส่ง่รายงานต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์  

ส าหรบักรรมการและผูบ้รหิารของบรษิัทย่อยถงึแมจ้ะไม่มภีาระหน้าทีต่ามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษ ตามมาตรา 
275 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 แต่บริษัทก าหนดให้บุคคลดงักล่าว มีหน้าที่
รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  เสมือนกับกรรมการและ
ผูบ้รหิารของบรษิทั 

 
การด าเนินงานตามนโยบายการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั ใน ปี 62/63 

1. ก าหนดนโยบายการท ารายการระหวา่งกนั ประจ าปีบญัช ี62/63 และประกาศใหผู้เ้กีย่วขอ้งใชเ้ป็นแนวปฎบิตั ิโดยในทุก
ไตรมาสจะรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทัรบัทราบ 

2. กรณีที่มีรายการเกี่ยวโยงบริษัทให้ปฎิบัติตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
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หมวดท่ี 3 : บทบาทของผูมี้ส่วนได้เสีย 

บรษิทัตระหนกัและรบัรูถ้งึสทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่มไมว่่าจะเป็นผูม้สีว่นไดเ้สยีภายใน ไดแ้ก่ ผูถ้อืหุน้/ พนกังาน และ 
ผูม้สีว่นไดเ้สยีภายนอก ไดแ้ก่ ลูกคา้/ คู่คา้/ เจา้หนี้/ คู่แขง่ขนั/ ภาครฐั และหน่วยงานอื่นๆ รวมทัง้ชุมชนใกลเ้คยีงทีเ่กีย่วขอ้ง 
เนื่องจากบรษิทัไดร้บัการสนบัสนุนจากผูม้สีว่นไดเ้สยีต่างๆ ซึง่สรา้งความสามารถในการแขง่ขนัและสรา้งก าไรใหบ้รษิทั ซึง่ถอืว่า
เป็นการสรา้งคุณค่าในระยะยาวใหก้บับรษิทั 

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

 
1. ผูถ้ือหุ้น  

บรษิทัระลกึอยู่เสมอว่าผูถ้อืหุน้ คอื เจา้ของกจิการ และบรษิทัมหีน้าทีส่รา้งมลูค่าเพิม่ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ในระยะยาว จงึก าหนดให้
กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานด าเนินการตามแนวปฏบิตัใินจรรยาบรรณธุรกจิ 

โดยในปี 62/63 บรษิทัไดด้ าเนินการ ดงันี้ 

กจิกรรมส าหรบัผูถ้อืหุน้สามญั 
บรษิทัไดจ้ดัใหผู้ถ้อืหุน้รายย่อยเขา้เยีย่มชมกจิการ เพื่อเปิดโอกาสใหเ้ยีย่มชมการด าเนินงาน รบัทราบขอ้มลูธุรกจิ และ พบปะกบั
ผูบ้รหิาร โดยใหผู้ถ้อืหุน้ลงชื่อในบตัรเขา้เยีย่มชมกจิการในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 ของบรษิทั  จากนัน้ไดท้ าการสุ่ม
คดัเลอืกผู้มสีทิธเิขา้ร่วมกจิกรรมโดยมนีายเฉลยีว วทิูรปกรณ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร และผู้บรหิาร เป็นสกัขพียาน และได้
ประกาศรายชื่อผูม้สีทิธเิขา้ร่วมกจิกรรมในเวป็ไซดบ์รษิทั รวมถงึโทรศพัทแ์จง้สทิธเิพื่อยนืยนัการเขา้ร่วมเยีย่มชมกจิการ ซึง่จดัขึน้ใน
วนัที ่5 กนัยายน 2562 ณ สวนอุตสาหกรรม ไอ.พ.ีพ.ี อ.นิคมพฒันา จ.ระยอง 

  
                       
2. พนักงาน 

บรษิทัตระหนกัว่าพนกังานเป็นปัจจยัแห่งความส าเรจ็ของการบรรลุเป้าหมายของบรษิทัทีม่คีุณค่ายิง่ จงึเป็นนโยบายของบรษิทัที่
จะให้การปฏบิตัิต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมทัง้ในดา้นโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตัง้ โยกย้าย ตลอดจนการพฒันาศกัยภาพ 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบาย 

โดยในปี 62/63 บรษิทัไดด้ าเนินการ ดงันี้ 
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1) บรษิทัมกีารก าหนดนโยบายและแนวปฎบิตัเิกีย่วกบัความปลอดภยั โดยสง่เสรมิความรูค้วามเขา้ใจเรื่องความปลอดภยั
ในการท างานและสรา้งความตระหนกัถงึมาตรการในการรกัษาความปลอดภยั ทัง้นี้ ได้เปิดเผยสถติกิารเกดิอุบตัเิหตุ ใน
แบบ 56-1 และ รายงานประจ าปี สว่นความรบัผดิชอบต่อสงัคมเพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยนื 

2) บรษิทัมกีารก าหนดนโยบายและแนวปฎบิตั ิโดยใหผ้ลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน และใหค้วามส าคญัในดา้นการ
ดูแลสวสัดกิารของพนักงาน มคี่าตอบแทนในรูปแบบเงนิเดอืน โบนัส ค่าคอมมชิชัน่ และค่าตอบแทนอื่น ที่เหมาะสม
ตามผลปฎบิตังิานและผลการด าเนินงานของบรษิทั และบรษิทัย่อย และจดัใหม้กีองทุนส ารองเลีย้งชพี 

3) บรษิทัมกีารก าหนดนโยบายและแนวปฎบิตัเิกีย่วกบัการพฒันาความรูค้วามสามารถของพนกังานในแต่ละต าแหน่ง ทัง้นี้ 
ไดเ้ปิดเผยตวัเลขจ านวนชัว่โมงการฝึกอบรมในรายงานประจ าปีและแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี เรื่องบุคลากร 

4) บรษิทัมกีารก าหนดนโยบายการด าเนินธุรกจิโดยใหค้วามเคารพต่อสทิธมินุษยชน โดยการไม่เอาเปรยีบคู่คา้ พนักงาน 
ลกูคา้ ตลอดจน บุคคลในสงัคม และปฏบิตัต่ิอบุคคลดงักล่าวอย่างเท่าเทยีมและเหมาะสมอย่างเป็นธรรม ซึง่ไดเ้ปิดเผย
ในจรรยาบรรณธุรกจิ หวัขอ้ที ่4. นโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคม และสิง่แวดลอ้ม (CSR Policy) 

 
3. ลูกค้า 

บรษิทัตระหนกัถงึความส าคญัของลกูคา้ โดยก าหนดนโยบายในการปฏบิตัต่ิอลกูคา้ ไดแ้ก่  
- มุ่งมัน่ผลติสนิคา้สนิคา้ทีม่คีุณภาพ การใหบ้รกิาร ภายใต้ความพงึพอใจของลกูคา้ รวมทัง้การปรบัปรุงและพฒันาอย่าง

ต่อเนื่อง 
- การรกัษาความลบัของลกูคา้  
- การใหข้อ้มลูทีถู่กตอ้ง เพยีงพอ ทนัต่อเหตุการณ์ และไม่โฆษณาเกนิความเป็นจรงิ  
- ใหค้ าแนะน าเกีย่วกบัวธิกีารใชส้นิคา้ของบรษิทัใหม้ปีระสทิธภิาพและเป็นประโยชน์กบัลกูคา้ 

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

 
4. คู่ค้า/ เจ้าหน้ี 

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

- ไม่เรยีก หรอืรบั หรอืจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ม่สจุรติในการคา้กบัคู่คา้ และ/หรอื เจา้หนี้ 
- ปฏบิตัติามเงื่อนไขต่างๆ ทีต่กลงกนัไวอ้ย่างเคร่งครดั กรณีทีไ่ม่สามารถปฏบิตัติามเงื่อนไขขอ้ใดได ้ ตอ้งรบีแจง้ให้

เจา้หนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกนัพจิารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหา 
- ใหค้วามส าคญักบัการคดัเลอืกคู่คา้อย่างเหมาะสม โดยเปิดโอกาสในการท าธุรกจิใหก้บัทุกคูค่า้ และกระบวนการ

พจิารณาคดัเลอืกคู่คา้ตอ้งตัง้อยูบ่นพืน้ฐานความเสมอภาค เป็นธรรม และคุณสมบตัคิรบถว้นเป็นไปตามขอ้ก าหนดของ
บรษิทั เช่น มคีวามน่าเชื่อถอื ผลติ/มสีนิคา้ทีม่คีุณภาพเป็นไปตามขอ้ก าหนดของบรษิทั มคีวามสามารถในการสง่มอบ 
ราคาสนิคา้มคีวามเหมาะสม ใหก้ารบรกิารหลงัการขาย เป็นตน้ 



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) สิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2563 

สว่นที ่2  95 

 

- ยดึมัน่ในสญัญาและถอืปฏบิตัติามเงื่อนไขทีม่ต่ีอเจา้หนี้เป็นส าคญัในการช าระคนืเงนิตน้ ดอกเบีย้ และการดแูลหลกัประกนั
ต่างๆ และเพื่อใหม้ัน่ใจว่าการปฏบิตัติามเงื่อนไขของสญัญาเงนิกู ้ บรษิทัจะรกัษาอตัราสว่นทางการเงนิใหอ้ยู่ในระดบัด ี
พรอ้มทัง้ตดิตามอตัราสว่นทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งอยู่เสมอหรอืใหเ้ป็นไปตามขอ้หนด (หากม)ี 

 
5. คู่แข่งขนั 

บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะปฏบิตัต่ิอคูแ่ขง่ทางการคา้ ไดแ้ก่  
- ประพฤตปิฏบิตัภิายใตก้รอบกตกิาของการแขง่ขนัทีด่ ี
- ไม่แสวงหาขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัของคู่แขง่ทางการคา้ดว้ยวธิกีารทีไ่ม่สจุรติหรอืไม่เหมาะสม  
- ไม่ท าลายชื่อเสยีงของคู่แขง่ทางการคา้ดว้ยวธิกีารทีไ่ม่สจุรติ 
- ใหก้ารสนบัสนุนการร่วมมอืกบัคูแ่ขง่ขนัทางการคา้อย่างโปร่งใส ไม่มกีารปกปิดขอ้ตกลงทีไ่ม่ชอบดว้ยกฎหมายเพื่อ

ประโยชน์ ของผูบ้รโิภค 
- ไม่ละเมดิและปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยทรพัยส์นิทางปัญญาอยา่งเคร่งครดั 

 
6. สงัคม/ ชมุชน และส่ิงแวดลอ้ม 

บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะด าเนินธุรกจิทีเ่ป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกจิ สงัคมและสิง่แวดลอ้ม ยดึมัน่การปฏบิตัตินเป็นพลเมอืงทีด่ ีปฏบิตัิ
ตามกฎหมายและขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งอย่างครบถว้น พรอ้มทัง้มสีว่นร่วมในอนัทีจ่ะสง่เสรมิและยกระดบัคุณภาพชวีติของสงัคม
และชุมชน รวมทัง้บรษิทัมนีโยบายทีใ่หก้ารสนบัสนุนกจิกรรมต่างๆ ของสงัคม ตามทีก่ าหนดใน “นโยบายความรบัผดิชอบต่อ
สงัคม และสิง่แวดลอ้ม” เพื่อใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกคนในบรษิทัยดึถอืเป็นแนวปฏบิตัเิดยีวกนั 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดนโยบายและแนวปฎบิตัวิ่าดว้ยทรพัยส์นิทางปัญญา โดยไดเ้ปิดเผยในจรรยาบรรณ
ธุรกจิ หวัขอ้ที ่3. จรรยาบรรณวา่ดว้ยทรพัยส์นิทางปัญญา 
 
หมวดท่ี 4 : การเปิดเผยข้อมลูและความโปรง่ใส  

คณะกรรมการบรษิทัมนีโยบายทีจ่ะเปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศทางการเงนิและอื่นๆ ทีเ่กีย่วกบัธุรกจิและผลประกอบการของบรษิทั
ที่ตรงต่อความเป็นจรงิ ครบถ้วน เพยีงพอ สม ่าเสมอ ทนัเวลา แสดงให้เหน็ถึงสถานภาพทางการเงนิและการประกอบการที่
แทจ้รงิของบรษิทัรวมทัง้อนาคตของธุรกจิของบรษิทั 

คณะกรรมการบรษิทัมุ่งมัน่ทีจ่ะดูแลใหม้กีารปฏบิตัติามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มลูและ
ความโปร่งใสอย่างเคร่งครดั บรษิทัจงึจดัใหม้กีารเผยแพร่ขอ้มลูในเวป็ไซดข์องบรษิทั สือ่เผยแพร่ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งอื่นๆ ไดร้บัทราบขอ้มลูของบรษิทัไดอ้ย่างทัว่ถงึ และจะท าการปรบัปรุงเปลีย่นแปลงใหส้อดคลอ้ง
กบัแนวทางทีต่ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ประกาศใชบ้งัคบั 
บรษิทัจดัใหม้หีน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธเ์พื่อท าหน้าทีต่ดิต่อสือ่สารกบันักลงทุนหรอืผูถ้อืหุน้ รวมถงึนกัลงทุนสถาบนัและผูถ้อืหุน้
รายย่อย และจดัใหม้กีารประชุมเพื่อวเิคราะหผ์ลการด าเนินงานเป็นประจ า รวมทัง้เผยแพร่ขอ้มลูขององคก์ร ทัง้ขอ้มลูทางการเงนิ
และขอ้มลูทัว่ไปใหแ้ก่ ผูถ้อืหุน้/ นักวเิคราะหห์ลกัทรพัย์/ บรษิทัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื และหน่วยงานรฐัทีเ่กีย่วขอ้ง ผ่านทาง
ช่องทางต่างๆ ได้แก่ การรายงานต่อตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย ์และเวป็ไซดข์องบรษิทั นอกจากนี้ บรษิทัยงัใหค้วามส าคญัในการเปิดเผยขอ้มูลอย่างสม ่าเสมอเพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้ับ
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ขา่วสารเป็นประจ า โดยผ่านช่องทางเวป็ไซดข์องบรษิทั โดยขอ้มลูจะถูกปรบัปรุงใหท้นัสมยัอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นวสิยัทศัน์/ พนัธกจิ/ 
งบการเงนิ/ ขา่วประชาสมัพนัธ/์ รายงานประจ าปี/ โครงสรา้งบรษิทัและผูบ้รหิาร/ โครงสรา้งการถอืหุน้และผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

นอกจากนี้ บรษิัทให้ความส าคญัต่อรายงานทางการเงนิ เพื่อแสดงถงึสถานะทางการเงนิและผลการประกอบการที่แท้จรงิของ
บรษิทั โดยอยู่บนพืน้ฐานของขอ้มลูทางบญัชทีีถู่กตอ้ง ครบถ้วน และเพยีงพอตามมาตรฐานการบญัชซีึง่เป็นทีย่อมรบัโดยทัว่ ไป 
บรษิัทเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบักรรมการแต่ละท่าน บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุดย่อยของ
บรษิทั รวมทัง้ค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูในรายงานประจ าปีของบรษิทั (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการ
ขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) 
 
การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ 

เพื่อประโยชน์ในการตดิตามการมสีว่นไดเ้สยีของกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทั บรษิทัก าหนดใหก้ารรายงานการมสี่วนไดเ้สยีฯ 
ดงักล่าวต้องเป็นไปตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 โดยก าหนดใหม้กีาร
ทบทวนรายงานการมสี่วนไดเ้สยีของกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทั หรอืของบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้งปีละ 1 ครัง้ โดยใหส้่ง
รายงานถงึเลขานุการบรษิทัภายใน 30 วนัหลงัจากสิน้ปีบญัชขีองบรษิทั และใหเ้ลขานุการบรษิทัจดัสง่ส าเนารายงานการมสีว่นได้
เสยีนัน้ ให้แก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ตามมาตรา 89/16 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

โดยในปี 62/63 บรษิทัไดม้กีารด าเนินการในเรื่องการเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส ไดแ้ก่ 
1. เปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคลอย่างชดัเจนในรายงานประจ าปี สว่นค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดย่อย 

และผูบ้รหิาร 
2. เปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการถอืหุน้ของกรรมการและผูบ้รหิาร  
3. เปิดเผยขอ้มลูประวตักิรรมการ และ ผูบ้รหิาร ในเวป็ไซดบ์รษิทั 
4. ก าหนดนโยบายการก ากบัดแูลการใชข้อ้มลูภายใน เป็นตน้ 

 
 ช่องทางการเผยแพรข่อ้มูลสารสนเทศของบริษทั 

บรษิทัไดพ้ฒันาช่องทางในการสือ่สารขอ้มลู และเผยแพร่ขา่วสารบรษิทัเพื่อประโยชน์ต่อผูม้สีว่นไดเ้สยี ประกอบดว้ย ผูถ้อืหุน้/ 
นกัลงทุนบุคคล/ นกัลงทุนสถาบนัในประเทศและต่างประเทศ/ นักวเิคราะห/์ หน่วยงานก ากบัดแูล และสือ่มวลชน เป็นตน้ โดยจดั
ใหม้ชี่องทางตดิต่อสือ่สาร ดงันี้ 

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

เกีย่วขอ้งต่างๆ 
6. จดัสมันาใหก้บัพนกังานระดบัจดัการ เพื่อชีแ้จงนโยบายและแนวทางการด าเนินธุรกจิ และเผยแพร่บทความ Newsletter 

ผ่านเวบ็ไซต ์www.epg.co.th  
7. เผยแพรข่า่วสารผ่านสือ่มวลชนในรปูแบบต่างๆ เช่น ขา่วประชาสมัพนัธ์/ ภาพขา่ว/ สือ่โฆษณา และโซเชยีลมเีดยีต่างๆ 
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8. จดัท าสือ่สิง่พมิพแ์ละสือ่อื่นๆ เพื่อเผยแพร่ขอ้มลูบรษิทั เช่น รายงานประจ าปี (แบบ 56-2) และ แบบแสดงรายการขอ้มลู
ประจ าปี (แบบ 56-1)  

9. เผยแพรข่อ้มลูขา่วสารถงึพนกังานผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์ต่างๆ เช่น อเีมล และโซเชยีลมเีดยี 
10. เปิดเผยขอ้มลูผ่านเวบ็ไซต ์www.epg.co.th และโซเชยีลมเีดยี 

 
 ฝ่ายนักลงทุนสมัพนัธ ์ 

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

1. จดักจิกรรมเพื่อใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และ รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร พบปะนกัลงทุนสถาบนัในประเทศ และ
ต่างประเทศ (Roadshow และ Conference) 4 ครัง้ 

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

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

Conferences Call) เพื่อใหน้กัลงทุนไดซ้กัถามแนวทางและกลยทุธก์ารด าเนินงานของกลุ่มบรษิทั 
7. ใหข้อ้มลูและตอบขอ้ซกัถามผ่านทางอเีมล และโทรศพัทอ์ย่างสม ่าเสมอ โดยหากผูถ้อืหุน้ตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิสามารถ

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

             
 

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

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

คณะกรรมการบรษิัทมคีวามรบัผดิชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกบัการด าเนินธุรกจิของบรษิัท  การก ากบัดูแลกจิการให้เป็นไปตาม
เป้าหมายและแนวทางทีจ่ะก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุต่อผูถ้อืหุน้ โดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่าย 

โครงสรา้งและองคป์ระกอบของคณะกรรมการบรษิทั  

คณะกรรมการบรษิัทประกอบด้วยกรรมการทัง้หมดจ านวน 9 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒจิากหลากหลายอุตสาหกรรม ทัง้ด้าน
ธุรกจิ บญัชแีละการเงนิ ซึง่เกีย่วขอ้งและสนบัสนุนธุรกจิบรษิทัทัง้หมด  มวีาระด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี แบ่งเป็นกรรมการทีม่ี
สว่นร่วมในการบรหิารจ านวน 5 ท่าน กรรมการทีไ่ม่มสี่วนร่วมในการบรหิาร (กรรมการอสิระ) จ านวน 4 ท่าน  ซึง่สอดคลอ้งกบั
หลกัเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ที่ได้ก าหนดให้บรษิัทจดทะเบยีนต้องมจี านวน
กรรมการอสิระมากกว่าหรอืเท่ากบั 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด  เพื่อให้โครงสร้างการจดัการมกีารถ่วงดุลกนัอย่าง
เหมาะสม 

โดยกรรมการอสิระจะมคีุณสมบตัเิป็นอสิระตามหลกัเกณฑท์ีส่ านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์
ก าหนด ดงันี้ 

1. ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษิทัฯ ทัง้นี้ ใหน้บัรวมการถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการอสิระรายนัน้ ๆ 
ดว้ย 
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2. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ทีป่รกึษาทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจ า หรอืผูม้อี านาจ
ควบคุมของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัยอ่ยล าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืของผู้มอี านาจ
ควบคุมของบรษิทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ใหด้ ารง
ต าแหน่งกรรมการของบรษิทั ทัง้นี้ ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถงึกรณีทีก่รรมการอสิระเคยเป็นขา้ราชการ หรอืที่
ปรกึษา ของสว่นราชการซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั 

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

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

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

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

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

7. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ี่
เกีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย หรอืไม่เป็น
หุน้สว่นทีม่นียัในหา้งหุน้สว่น หรอืเป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ทีป่รกึษาทีร่บัเงนิเดอืน
ประจ า หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอื่น ซึง่ประกอบกจิการทีม่สีภาพ
อย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย 
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9. ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทั 
10. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหต้ดัสนิใจในการด าเนินกจิการของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทั

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

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

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

(ก)  ลกัษณะความสมัพนัธ์ทางธุรกจิหรอืการให้บริการทางวชิาชพี ที่ท าให้บุคคลดงักล่าวมคีุณสมบตัิไม่เป็นไปตาม
หลกัเกณฑท์ีก่ าหนด 

(ข)  เหตุผลและความจ าเป็นทีย่งัคงหรอืแต่งตัง้ใหบุ้คคลดงักล่าวเป็นกรรมการอสิระ 
(ค)  ความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทัในการเสนอใหม้กีารแต่งตัง้บุคคลดงักล่าวเป็นกรรมการอสิระ 

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

คุณสมบตัขิองกรรมการ 

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

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

สจุรติ มจีรยิธรรมในการด าเนินธุรกจิและมเีวลาเพยีงพอทีจ่ะอุทศิความรู ้ความสามารถและปฏบิตัหิน้าทีใ่หแ้ก่บรษิทั 

ขอบเขต บทบาท อ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของประธานกรรมการบรษิทั 

1. ประธานกรรมการมบีทบาทหน้าทีก่ ากบัดแูลการใชน้โยบาย และแนวทางปฏบิตังิานเชงิกลยทุธข์องฝ่ายจดัการ รวมทัง้ให้
ค าแนะน าและสนบัสนุนการด าเนินการธุรกจิของฝ่ายจดัการ แต่ไม่มสีว่นรว่มในการบรหิารงานประจ าของบรษิทั 

2. การประชุมคณะกรรมการบรษิทั 
2.1 ประธานกรรมการเป็นผูท้ าหน้าทีเ่ป็นประธานในทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั มหีน้าทีค่วบคุมใหเ้ป็นไปตาม

ระเบยีบวาระ ขอ้บงัคบัของบรษิทั และกฎหมาย 
2.2 พจิารณาก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบรษิทัโดยหารอืกบัประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และเป็นผูเ้รยีก

ประชุมคณะกรรมการ รวมถงึดแูลใหค้ณะกรรมการไดร้บัขอ้มลูถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลาก่อนการประชุม 
2.3 จดัสรรเวลาประชุมคณะกรรมการบรษิทัใหเ้พยีงพอให้ฝ่ายจดัการน าเสนอเรื่องและส่งเสรมิให้คณะกรรมการ

ทุกคนอภปิรายประเดน็ส าคญั แลกเปลีย่นความเหน็อย่างเตม็ที ่เป็นอสิระ และใชดุ้ลยพนิิจทีร่อบคอบ 
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2.4 ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ และเป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิทัมกีารลงคะแนนเสยีง และคะแนนเสยีง 2 ฝ่ายเท่ากนั 

3. ประธานกรรมการเป็นผูท้ าหน้าทีเ่ป็นประธานในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ด าเนินการประชุมใหเ้ป็นไปตามระเบยีบวาระ ขอ้บงัคบั
บรษิทั และกฎหมาย ตลอดจนดแูลใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้ด าเนินไปอย่างมปีระสทิธภิาพจนส าเรจ็ลุล่วง 

4. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารกับกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร และ
คณะกรรมการบรษิทักบัฝ่ายจดัการ 

5. เป็นแบบอย่างที่ด ีสนับสนุนและส่งเสรมิใหค้ณะกรรมการบรษิทั ฝ่ายบรหิาร และพนักงาน มจีรยิธรรม ปฏบิตัิตามหลกั
ธรรมาภบิาล และจรรยาบรรณธุรกจิ 

ขอบเขต บทบาท อ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั 
1. คณะกรรมการบรษิทัมหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการบรหิารจดัการ และด าเนินกจิการของบรษิทัปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตาม

กฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิทั ตลอดจนมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ดว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติ และ  ระมดัระวงั
รกัษาผลประโยชน์ของบรษิทั 

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

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

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

ระบบหรอืกระบวนการในการบรหิารจดัการความเสีย่งโดยมมีาตรการรองรบัและวธิคีวบคุมเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกจิของ
บรษิทัอย่างเหมาะสม 

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

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

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

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

9. คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด แทน
คณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรอือาจมอบอ านาจเพื่อใหบุ้คคลดงักล่าวมอี านาจตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน 
เปลีย่นแปลงหรอืแกไ้ขการมอบอ านาจนัน้ๆ ไดเ้มื่อเหน็สมควร 
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ทัง้นี้ การมอบอ านาจนัน้ต้องไม่มลีกัษณะเป็นการมอบอ านาจทีท่ าใหบุ้คคลดงักล่าวสามารถพจิารณาและอนุมตัริายการที่
ตนหรอืบุคคลที่อาจมคีวามขดัแย้ง มสี่วนได้เสยี หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดที่จะท าขึน้กบั
บรษิัท หรอืบริษัทย่อย (ถ้ามี) (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ/หรือตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย และ/หรอืประกาศอื่นใดของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง) เวน้แต่เป็น การอนุมตัริายการที่เป็นไปตามนโยบายและ
หลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการพจิารณาและอนุมตัไิวแ้ลว้ 

ทัง้นี้เรื่องใดทีก่รรมการหรอืผูร้บัมอบอ านาจจากกรรมการ หรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ มสีว่นไดเ้สยีหรอืมคีวามขดัแยง้
ทางผลประโยชน์กบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อย กรรมการหรอืผูร้บัมอบอ านาจจากกรรมการ ซึง่มสีว่นไดเ้สยีหรอืมคีวามขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ดงักล่าวไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องดงักล่าว    

 
9.2  คณะกรรมการชุดย่อย  

คณะกรรมการบรษิัท ได้แต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย จ านวน 4 ชุด ได้แก่ (1) คณะกรรมการบรหิาร (2) คณะกรรมการ
ตรวจสอบ (3) คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และ (4) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เพื่อช่วยในการก ากบัดูแล
นโยบายและการบรหิารงานของบรษิทั ดงัมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
 
คณะกรรมการบริหาร          

คณะกรรมการบรหิารของบรษิทั ประกอบดว้ยกรรมการทัง้หมด จ านวน 9 ท่าน  โดยคณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดขอบเขต 
อ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิาร ไวด้งันี้ 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบรหิาร 

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

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

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

4. ตดิตามผลการด าเนินงานของบรษิทัใหเ้ป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการและเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้และก ากบัดูแล
ใหก้ารด าเนินงานมคีุณภาพและประสทิธภิาพ 

5. มีอ านาจพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัท ตามงบประมาณที่รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบรษิทัและเป็นไปตามอ านาจอนุมตัทิีผ่่านการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั 

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

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

8. ด าเนินการอื่นใดๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมายเป็นคราวๆ ไป 

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

ส าหรบัขอบเขตอ านาจอนุมตัวิงเงนิ คณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดใหค้ณะกรรมการบรหิารสามารถอนุมตัวิงเงนิในการ
ด าเนินธุรกจิไวร้ะดบัหนึ่งเพื่อความคล่องตวัในการด าเนินธุรกจิ 

 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

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

ขอบเขต อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัมหีน้าทีใ่นการถ่วงดุลอ านาจและตรวจสอบการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทั อกีทัง้
ตรวจสอบเรื่องที่ส าคัญซึ่งได้รับการมอบหมายจากคณะกรรมการเพื่อช่วยก ากับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปอย่างมี
ประสทิธภิาพ โดยเรื่องทีส่ าคญัซึง่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั ไดแ้ก่ 

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

เหมาะสมและมปีระสทิธผิล และพจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเหน็ชอบใน
การพจิารณาแต่งตัง้ โยกยา้ย เลกิจา้งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงานอื่นใดทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการ
ตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บรษิัทปฏบิตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ และ
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

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

5. พจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนด
ของตลาดหลกัทรพัย ์ทัง้นี้ เพื่อใหม้ัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทั 
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6. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิทั ซึง่รายงานดงักล่าวต้องลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างน้อยดงัต่อไปนี้ 

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

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

มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 
7. ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการของบรษิทัมอบหมายดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

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

ขอบเขต อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง  

1. ประเมนิความเสีย่งของบรษิัทและบรษิัทย่อยทีอ่าจเกดิขึน้ รวมถงึแนวโน้มของผลกระทบที่อาจมต่ีอองคก์ร ทัง้ความ
เสีย่งจากภายนอกและภายในองคก์ร  

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

3. พฒันาและทบทวนระบบการจดัการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลอย่างต่อเนื่อง โดยมี
การประเมนิผลและตดิตามกระบวนการบรหิารความเสีย่งใหส้อดคลอ้งตามนโยบายทีก่ าหนดไวอ้ย่างสม ่าเสมอ 

4. รายงานความเสีย่งและขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการบรษิทัปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ
บรษิทั 

 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

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

1. เสนอแนะโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ พร้อมทัง้
ก าหนดคุณสมบตัิ กระบวนการ และหลกัเกณฑใ์นการสรรหาผูท้ี่ไดร้บัการเสนอชื่อเพื่อรบัการคดัเลอืกตามโครงสรา้ง 
ขนาด และ องคป์ระกอบของคณะกรรมการตามทีไ่ดก้ าหนดไว ้

2. พจิารณาเพื่อเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการคดัเลอืกเป็นกรรมการบรษิทั เพื่อน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในกรณีทีม่ี
ต าแหน่งว่างลงเน่ืองจากครบวาระ และทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัเป็นผูพ้จิารณาในกรณีทีม่ตี าแหน่งว่างลงเน่ืองจาก
กรณีอื่นๆ รวมถงึต าแหน่งประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

3. พจิารณาสรรหาบุคคลเพื่อรบัการคดัเลือกเป็นคณะกรรมการชุดย่อยและประธานเจ้าหน้าที่บรหิารเพื่อน าเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบรษิทั  

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

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

6. ปรบัปรุงและเสนอเกณฑก์ารประเมนิตนเองของกรรมการบรษิทั และประเมนิผลงานของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารต่อ 
คณะกรรมการบรษิทั เพื่อน าไปประเมนิประสทิธภิาพการท างานของคณะกรรมการบรษิทั และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร
ในองคร์วม 

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

8. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมายเป็นคราวๆ ไป 

 
การประเมินผลการปฏิบติังานและการพฒันาความรู้ของกรรมการ 

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

ปี 62/63 บรษิัทจดัใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชุดย่อยครบทัง้ 4 ชุด ไดแ้ก่ 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน รวมทัง้ประเมนิผลการปฏบิตังิานของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร (CEO) โดยแบ่งการประเมนิออกเป็น 3 แบบ คอื (1) 
การประเมนิตนเองของคณะกรรมการแบบรายคณะและรายบุคคล  (2) การประเมนิตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยรายคณะ
และรายบุคคล  (3) การประเมนิผลงานของ CEO ซึง่กระบวนการประเมนิ และหลกัเกณฑก์ารประเมนิสรุปไดด้งันี้ 

กระบวนการประเมิน 

1) คณะกรรมการบรษิทัฯ เป็นผู้พจิารณาและอนุมตัแิบบประเมนิ โดยปรบัปรุงขอ้มูลมาจากแบบฟอรม์การประเมนิของ
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ เพื่อใหส้อดคลอ้งและเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มและกจิการของบรษิทั 
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2) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผูส้รุปผลการประเมนิ และวเิคราะหผ์ลการประเมนิประสทิธภิาพการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการบรษิัท และน าเสนอผลการประเมนิต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั เพื่อแกไ้ขปรบัปรุง
ต่อไป 

หลกัเกณฑก์ารประเมินของคณะกรรมการ 

1) โครงสรา้งและคุณสมบตัขิองกรรมการ ประกอบดว้ย คุณสมบตัิ ความหลากหลายและความเหมาะสมของกรรมการ 
กระบวนการสรรหา สดัสว่นของกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ 

2) การประชุมคณะกรรมการ ประกอบดว้ย การก าหนดการประชุมล่วงหน้า  ความเหมาะสม ระยะเวลาและจ านวนครัง้การ
ประชุม ขอ้มลูประกอบการประชุม มคีวามเพยีงพอต่อการตดัสนิใจของกรรมการ 

3) บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ ประกอบด้วยการก าหนดทศิทาง กลยุทธ์ และแผนงานการ
ด าเนินธุรกจิของบรษิทั การก ากบัดแูลกจิการ ระบบการควบคุมภายใน  ความเสีย่งและการจดัการความเสีย่ง รายการที่
มคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ กระบวนการพจิารณาค่าตอบแทนกรรมการ  

4) เรื่องอื่นๆ ประกอบด้วย ความสมัพนัธ์ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ การพฒันาตนเองของกรรมการและ
ผูบ้รหิาร  

หลกัเกณฑก์ารประเมินของคณะกรรมการชุดย่อย 

1) โครงสรา้งและคุณสมบตัขิองกรรมการ ประกอบดว้ย คุณสมบตัิ ความหลากหลายและความเหมาะสมของกรรมการ 
กระบวนการสรรหา สดัสว่นของกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ  

2) การประชุมคณะกรรมการ ประกอบดว้ย การก าหนดการประชุมล่วงหน้า  ความเหมาะสมของจ านวนครัง้การประชุม  
ขอ้มลูประกอบการประชุม  

3) บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ 

หลกัเกณฑก์ารประเมินกรรมการรายบุคคล 

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

ประชุม 
3) บทบาท หน้าที่ และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ ประกอบด้วย การปฏบิัติหน้าที่ของกรรมการตามกฎหมาย 

กฎเกณฑ ์และกฎบตัร การแสดงความเหน็และการเขา้ร่วมกจิกรรมทีพ่อเพยีง การพฒันาเรยีนรูเ้พื่อเพิม่ทกัษะในการ
ปฏบิตัหิน้าที ่

หลกัเกณฑก์ารประเมิน CEO  แบ่งออกเป็น 3 หมวด ไดแ้ก่ 

หมวดที ่1 ความคบืหน้าของแผนงาน 
หมวดที ่2 การวดัผลการปฏบิตังิาน 

1) ความเป็นผูน้ า   2)   การก าหนดกลยุทธ ์                     3)   การปฏบิตัติามกลยุทธ ์
4)   การวางแผนและปฏบิตัทิางการเงนิ    5)   ความสมัพนัธก์บัคณะกรรมการ       6)   ความสมัพนัธก์บัภายนอก 

      7)   การบรหิารงานและความสมัพนัธก์บับุคลากร                                           8)   การสบืทอดต าแหน่ง 
      9)   ความรูด้า้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร      10)   คุณลกัษณะสว่นตวั 

หมวดที ่3 การพฒันา CEO 
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การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 

ในปี 62/63 บรษิทัไดส้ง่เสรมิและพฒันากรรมการ โดยการสนบัสนุนใหก้รรมการและผูบ้รหิาร เขา้ร่วมอบรม/สมัมนาในหลกัสตูรที่
เป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัิหน้าที่ เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตัิงานของคณะกรรมการชุดต่างๆ  ทัง้หลกัสตูรที่จดัโดย
หน่วยงานทีก่ ากบัดแูลบรษิทัจดทะเบยีน และการจดัอบรมภายในบรษิทัดงันี้  

รายช่ือ หลกัสตูร 
นายภวฒัน์  วิทูรปกรณ์ 
รองประธานกรรมการ/กรรมการ 

- สมัมนาระดบัจดัการ ครัง้ที ่1 “EPG Cheer Up (สู่อนาคตอนัสดใส EPG สู้ๆ )” อบรมภายในบรษิทั 
- สมัมนาระดบัจดัการ ครัง้ที ่2 “การน าทมีสู่ชยัชนะตามวถิแีห่งฅน..EPG: LIVE C” อบรมภายในบรษิทั 
- อบรม TDRI EIS Exclusive Briefing  

นายชยัวฒัน์  อศัวินทรางกรู 
ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการ
อสิระ 

- หลกัสตูร IAASB’s work plan and value of the users of financial statements, ตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย 

นายศกัรินทร ์ ภมิูรตัน 
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ 

- หลกัสตูร Financial Statement for Directors (FSD) รุ่นที ่40/2019 

นายธีระวฒัน์  วิทูรปกรณ์ 
กรรมการ 

- สมัมนาระดบัจดัการ ครัง้ที ่1 “EPG Cheer Up (สู่อนาคตอนัสดใส EPG สู้ๆ )” อบรมภายในบรษิทั 
- สมัมนาระดบัจดัการ ครัง้ที ่2 “การน าทมีสู่ชยัชนะตามวถิแีห่งฅน..EPG: LIVE C” อบรมภายในบรษิทั 
- อบรม TDRI EIS Exclusive Briefing 

นายเฉลียว  วิทรูปกรณ์ 
กรรมการ 

- สมัมนาระดบัจดัการ ครัง้ที ่1 “EPG Cheer Up (สู่อนาคตอนัสดใส EPG สู้ๆ )” อบรมภายในบรษิทั 
- สมัมนาระดบัจดัการ ครัง้ที ่2 “การน าทมีสู่ชยัชนะตามวถิแีห่งฅน..EPG: LIVE C” อบรมภายในบรษิทั 
- อบรม TDRI EIS Exclusive Briefing 

นายช านาญ  วิทูรปกรณ์ 
กรรมการ 

- หลกัสตูร Executive Development : Strategy Revisit Program “Innovative Leadership & 
Unleash Potential”, อบรมภายในบรษิทั 

- สมัมนาระดบัจดัการ ครัง้ที ่1 “EPG Cheer Up (สู่อนาคตอนัสดใส EPG สู้ๆ )” อบรมภายในบรษิทั 
- สมัมนาระดบัจดัการ ครัง้ที ่2 “การน าทมีสู่ชยัชนะตามวถิแีห่งฅน..EPG: LIVE C” อบรมภายในบรษิทั 
- อบรม TDRI EIS Exclusive Briefing 

นายเอกวฒัน์ วิทูรปกรณ์ 
กรรมการ 

- หลกัสตูร Executive Development : Strategy Revisit Program “Innovative Leadership & 
Unleash Potential”, อบรมภายในบรษิทั 

- สมัมนาระดบัจดัการ ครัง้ที ่1 “EPG Cheer Up (สู่อนาคตอนัสดใส EPG สู้ๆ )” อบรมภายในบรษิทั 
- สมัมนาระดบัจดัการ ครัง้ที ่2 “การน าทมีสู่ชยัชนะตามวถิแีห่งฅน..EPG: LIVE C” อบรมภายในบรษิทั 

นายธนาวฒัน์ วิทูรปกรณ์ 
รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร สาย
ธุรกจิสนบัสนุนอื่นๆ 
 

- หลกัสตูร Executive Development : Strategy Revisit Program “Innovative Leadership & 
Unleash Potential”, อบรมภายในบรษิทั 

- สมัมนาระดบัจดัการ ครัง้ที ่1 “EPG Cheer Up (สู่อนาคตอนัสดใส EPG สู้ๆ )” อบรมภายในบรษิทั 
- สมัมนาระดบัจดัการ ครัง้ที ่2 “การน าทมีสู่ชยัชนะตามวถิแีห่งฅน..EPG: LIVE C” อบรมภายในบรษิทั 

นางสาวรุ่งระวี  วิทูรปกรณ์ 
รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
 

- หลกัสตูร Executive Development : Strategy Revisit Program “Innovative Leadership & 
Unleash Potential”, อบรมภายในบรษิทั 

- สมัมนาระดบัจดัการ ครัง้ที ่1 “EPG Cheer Up (สู่อนาคตอนัสดใส EPG สู้ๆ )” อบรมภายในบรษิทั 
- สมัมนาระดบัจดัการ ครัง้ที ่2 “การน าทมีสู่ชยัชนะตามวถิแีห่งฅน..EPG: LIVE C” อบรมภายในบรษิทั 

นางสาวมะลิวรรณ  กิตติวิริยะการ 
รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  
สายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

- หลกัสตูร Executive Development : Strategy Revisit Program “Innovative Leadership & 
Unleash Potential”, อบรมภายในบรษิทั 

- Magento Training for E-commerce, อบรมภายนอกบรษิทั 
- สมัมนาระดบัจดัการ ครัง้ที ่1 “EPG Cheer Up (สู่อนาคตอนัสดใส EPG สู้ๆ )” อบรมภายในบรษิทั 
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รายช่ือ หลกัสตูร 

- สมัมนาระดบัจดัการ ครัง้ที ่2 “การน าทมีสู่ชยัชนะตามวถิแีห่งฅน..EPG: LIVE C” อบรมภายในบรษิทั 

นายจรินทร ์ วารินทราพร 
รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
(รกัษาการ)  
สายทรพัยากรบุคคลและธุรการ 

- การพฒันาระบบ Competency เพือ่การบรหิารงานบุคคล, ชมรมเครอืขา่ยนกับรหิารงานทรพัยากร
มนุษยป์ระเทศไทย 

- สมัมนาระดบัจดัการ ครัง้ที ่1 “EPG Cheer Up (สู่อนาคตอนัสดใส EPG สู้ๆ )” อบรมภายในบรษิทั 
- สมัมนาระดบัจดัการ ครัง้ที ่2 “การน าทมีสู่ชยัชนะตามวถิแีห่งฅน..EPG: LIVE C” อบรมภายในบรษิทั 

นอกจากนี้ หากมกีารเปลีย่นแปลงในเรื่องกฎหมาย กฎเกณฑ ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบักรรมการบรษิทัตลอดจนแนวปฏบิตัต่ิางๆ ประธาน
กรรมการฯ ก าหนดใหน้ าเรื่องดงักล่าวรายงานต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั เพื่อใหก้รรมการไดร้บัทราบบทบาทหน้าที ่และ
แนวปฏบิตัใินต าแหน่งหน้าทีข่องกรรมการทีม่กีารเปลีย่นแปลง  
 
9.3  การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการ  กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

บรษิทัไดก้ าหนดนโยบายการสรรหาและแต่งตัง้กรรมการบรษิทั กรรมการชุดย่อย และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร เพื่อใชเ้ป็นแนวทาง
ในการปฏบิตังิาน  ในการสรรหากรรมการ กรรมการชุดย่อย และ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ของบรษิทัจะกระท าโดยผ่านการสรรหา
ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาจะพจิารณาจากคุณสมบตัิ คุณวุฒ ิประสบการณ์ 
รวมถงึ ความรูค้วามสามารถใหเ้หมาะสมกบัต าแหน่งต่างๆ ทีว่่างเวน้ลง โดยเมื่อคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
สามารถสรรหาบุคคลทีเ่หมาะสมไดแ้ลว้ จะน าเสนอรายชื่อบุคคลทีไ่ดร้บัคดัเลอืกดงักล่าวต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัและ/
หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาความเหมาะสมต่อไป  

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

ในเดอืนสงิหาคม 2562 บรษิทัไดแ้ต่งตัง้กรรมการใหม่ จ านวน 1 ท่าน ไดแ้ก่ คุณศกัรนิทร ์ ภูมริตัน ด ารงต าแหน่งกรรมการ/
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ แทนคุณพนัธุ์ชัย  วัฒนชยั กรรมการท่านเดิมที่ลาออก โดยบริษัทได้ด าเนินการตาม
กระบวนการสรรหาและแต่งตัง้กรรมการที่ก าหนดไว้ รวมถึงขอ้บงัคบัของบริษัท โดยกรรมการท่านใหม่จะมีวาระการด ารง
ต าแหน่งตามวาระทีเ่หลอือยู่ของกรรมการท่านเดมิ  นอกจากนี้ในเดอืนตุลาคม 2562 บรษิทัไดจ้ดัปฐมนิเทศกรรมการใหม่เพื่อให้
ขอ้มลูเกีย่วกบับรษิทั ตามนโยบายและกระบวนการทีไ่ดก้ าหนดไว ้ 

การสรรหาผูบ้รหิารระดบัสงูและแผนสบืทอดต าแหน่งผูบ้รหิารระดบัสงู 

คณะกรรมการบรษิทัไดต้ระหนกัถงึความส าคญัของการบรหิารงานบรษิทัใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล ตลอดจน
การด าเนินกจิการของบรษิทัใหเ้ป็นไปอย่างต่อเนื่อง อนัจะน ามาซึง่การเตบิโตและกา้วหน้าขององคก์รอย่างยัง่ยนื โดยบรษิทัได้
จดัท านโยบายการจดัท าแผนการสบืทอดต าแหน่งเพื่อก าหนดทศิทางการสบืทอดต าแหน่งส าคญัในบรษิทั เช่น กรรมการบรษิทั 
ผูบ้รหิารบรษิทั และต าแหน่งส าคญัในบรษิทัย่อย เพื่อใหเ้กดิความมัน่ใจว่ามผีูม้คีวามรูค้วามสามารถในการสบืทอดต าแหน่งที่
ส าคญั เพื่อการเตบิโตอย่างยัง่ยนืขององคก์รต่อไป 
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9.4  การก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

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

ขอ้บงัคบัในหมวดดงักล่าวมวีตัถุประสงคเ์พื่อก าหนดมาตรการและกลไกทัง้ทางตรงและทางออ้มเพื่อใหบ้รษิทัสามารถก ากบัดูแล
และบรหิารจดัการกจิการของบรษิัทย่อยและบรษิัทร่วม รวมถึงการติดตามดูแลให้บรษิัทย่อยและบรษิัทร่วมมกีารปฏบิตัิตาม
มาตรการและกลไกต่างๆ ทีก่ าหนดไวไ้ดเ้สมอืนเป็นหน่วยงานของบรษิัทเอง และเป็นไปตามนโยบายของบรษิทั รวมถงึกฎหมาย
บรษิทัมหาชน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์กฎหมายหลกัทรพัย ์และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งตลอดจนประกาศ ขอ้บงัคบัและ
หลกัเกณฑต่์างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เท่าทีไ่ม่ขดัต่อกฎหมายอื่น ทัง้นี้ เพื่อรกัษาผลประโยชน์ในเงนิลงทุนของบรษิทัในบรษิทั
ย่อยและบรษิทัร่วมดงักล่าว 

ในกรณีทีข่อ้บงัคบัตามความในหมวดนี้ไดก้ าหนดใหก้ารท ารายการหรอืการด าเนินการใดๆ ซึง่มนีัยส าคญัหรอืมผีลต่อฐานะทาง
การเงนิและผลการด าเนินงานของบรษิัทย่อยและบรษิัทร่วม เป็นเรื่องทีจ่ะต้องได้รบัอนุมตัจิากคณะกรรมการของบรษิัทหรอืที่
ประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั (แลว้แต่กรณี) ใหก้รรมการบรษิทัมหีน้าทีด่ าเนินการจดัใหม้กีารประชุมคณะกรรมการของบรษิทัและ/
หรือการประชุมผู้ถือหุ้นของบรษิัทเพื่อพิจารณาอนุมตัิเรื่องดงักล่าวก่อนที่บริษัทย่อยและ/หรอืบริษัทร่วมจะท ารายการหรือ
ด าเนินการในเรื่องนัน้ โดยในการนี้ใหบ้รษิทัเปิดเผยขอ้มูลและปฏบิตัติามหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข ขัน้ตอนและวธิกีารทีเ่กีย่วขอ้งกบั
เรื่องทีจ่ะขออนุมตันิัน้ตามทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมายบรษิทัมหาชน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์กฎหมายหลกัทรพัย ์และ
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งตลอดจนประกาศ ขอ้บงัคบัและหลกัเกณฑต่์างๆ ของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยด้วยโดยอนุโลมด้วย (เท่าทีไ่ม่ขดัหรอืแยง้) อย่าง
ครบถว้นและถูกตอ้ง 

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

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

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

(ค) การพจิารณาอนุมตัจิ่ายเงนิปันผลประจ าปี และเงนิปันผลระหว่างกาล (หากม)ี ของบรษิทัย่อย 
(ง) การแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทัย่อย เวน้แต่การแกไ้ขขอ้บงัคบัในเรื่องทีม่นียัส าคญัตามขอ้ (2) (ฉ)  
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(จ) การพจิารณาอนุมตังิบประมาณประจ าปีของบรษิทัย่อย 
รายการตัง้แต่ข้อ (ฉ) ถึงข้อ (ฑ) นี้เป็นรายการที่ถือว่ามีสาระส าคญั และหากเข้าท ารายการจะมีผลกระทบอย่างมี
นัยส าคญัต่อฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงานของบรษิัทย่อย ดงันัน้ จะต้องได้รบัอนุมตัิจากคณะกรรมการของ
บรษิทัก่อน ทัง้นี้ ตอ้งเป็นกรณีทีเ่มื่อค านวณขนาดรายการทีบ่รษิทัย่อยจะเขา้ท ารายการเปรยีบเทยีบกบัขนาดของบรษิทั 
(โดยน าหลกัเกณฑก์ารค านวณรายการตามทีก่ าหนดไวใ้นประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และคณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ และ/หรอื เรื่อง การท ารายการทีเ่กีย่วโยง
กนั (แลว้แต่กรณี) มาบงัคบัใชโ้ดยอนุโลม) แลว้อยู่ในเกณฑต์้องได้รบัการพจิารณาอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั ซึ่ง
รายการดงัต่อไปนี้คอื 

(ฉ) กรณีที่บรษิัทย่อยตกลงเขา้ท ารายการกบับุคคลที่เกี่ยวโยงกนัของบรษิัทย่อย หรอืรายการที่เกี่ยวกบัการ
ไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิของบรษิทัย่อย 

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

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

ทางการเงนิเพิม่ขึน้ หรอืการใหค้วามช่วยเหลอืดา้นการเงนิในลกัษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่น และมใิช่ธุรกจิปกติ
ของบรษิทัย่อย (ไม่รวมการกูย้มืเงนิส าหรบัเงนิทุนหมุนเวยีนและสภาพคล่องส าหรบักจิการ) 

(ฐ) การเลกิกจิการของบรษิทัย่อย 
(ฑ) รายการอื่นใดทีไ่ม่ใช่รายการธุรกจิปกตขิองบรษิทัย่อยและเป็นรายการทีจ่ะมผีลกระทบต่อบรษิทัย่อยอย่างมี

นยัส าคญั 
(2)    เรื่องทีจ่ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุ้นของบรษิทั 

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

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

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

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

(จ) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกจิปกติของบรษิัทย่อยและรายการที่จะมีผลกระทบต่อบรษิัทย่อยอย่างมี
นัยส าคญั ทัง้นี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อค านวณขนาดรายการนัน้เปรียบเทียบกบัขนาดของบริษัท (โดยน า
หลกัเกณฑก์ารค านวณรายการตามทีก่ าหนดไวใ้นประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึ่งทรพัย์สนิ มาบงัคบัใช้
โดยอนุโลม) แลว้อยู่ในเกณฑต์อ้งไดร้บัการพจิารณาอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้ือหุน้ของบรษิทั 

(ฉ) การแก้ไขขอ้บงัคบัของบรษิัทย่อยในเรื่องที่อาจส่งผลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อฐานะการเงนิและผลการ
ด าเนินงานของบรษิทัย่อย ซึง่รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีง การแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทัย่อยทีส่่งผลกระทบต่อ
สทิธใินการออกเสยีงลงคะแนนของบรษิทัในทีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทัย่อย และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อื
หุน้ของบรษิทัย่อย หรอืการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัย่อย เป็นตน้ 

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

การก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษทัย่อยเร่ืองวงเงินการอนุมติั 
 

ในการก ากบัดแูลบรษิทัย่อย เพื่อใหเ้กดิความคล่องตวัในการด าเนินงาน คณะกรรมการบรษิทัจงึไดอ้นุมตัิคู่มอือ านาจด าเนินการ
ไวใ้น “คู่มืออ านาจอนุมติัด าเนินการ” ของแต่ละบรษิทั 
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9.5  การก ากบัดแูลการใช้ข้อมลูภายใน 

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

1. ใหค้วามรูแ้ก่กรรมการและผูบ้รหิาร เกีย่วกบัหน้าทีใ่นการรายงานการถอืครองหลกัทรพัยข์องตน คู่สมรส และบุตรทีย่งั
ไม่บรรลุนิตภิาวะ ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษ
ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) รวมทัง้
การรายงานการไดม้าหรอืจ าหน่ายหลกัทรพัยข์องตน คู่สมรส และบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะต่อส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ ตามมาตรา 246 และบทก าหนดโทษ ตามมาตรา 298 แห่งพระราชบญัญตัิ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

2. ให้กรรมการและผู้บรหิารของบรษิัท รวมถงึคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ จดัท าและเปิดเผยรายงานการถือ
ครองหลกัทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรพัย์ของบริษัทต่อส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) และจดัส่งส าเนารายงานนี้ ใหแ้ก่บรษิทั ในวนัเดยีวกบั
วนัทีส่ง่รายงานต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 

ส าหรบักรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัย่อย ถงึแมจ้ะไมม่ภีาระหน้าทีต่ามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษ ตามมาตรา 
275 แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ พ.ศ. 2535 บรษิทัก าหนดใหบุ้คคลดงักล่าว มหีน้าทีร่ายงาน
การเปลีย่นแปลงการถอืครองหลกัทรพัยข์องบรษิทัต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัเสมอืนหนึ่งมภีาระหน้าทีต่าม
มาตรา 59 และบทก าหนดโทษ ตามมาตรา 275 แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ พ.ศ. 2535 ซึง่
จ าเป็นตอ้งรายงานต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

3. กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังานและลกูจา้งของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย ทีไ่ดร้บัทราบขอ้มลูภายในทีเ่ป็นสาระส าคญัซึง่มผีล
ต่อการเปลีย่นแปลงราคาหลกัทรพัยต์อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัในช่วง 1 เดอืน ก่อนที่
งบการเงนิหรอืขอ้มลูภายในนัน้จะเปิดเผยต่อสาธารณชนและในช่วงระยะเวลา 24 ชัว่โมงภายหลงัจากทีข่อ้มลูภายใน
ของบรษิทั ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนแลว้ ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มลูภายในตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มลูนัน้ใหผู้อ้ื่นทราบจนกว่าจะ
ไดม้กีารแจง้ขอ้มลูนัน้ใหแ้ก่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ มาตรการลงโทษหากมกีารกระท าการฝ่าฝืนระเบยีบปฏบิตัดิงักล่าว
ขา้งตน้ บรษิทัถอืเป็นความผดิทางวนิยัตามขอ้บงัคบัการท างานของบรษิทั โดยจะพจิารณาลงโทษตามควรแก่กรณี 
ไดแ้ก่ การตกัเตอืนดว้ยวาจา การตกัเตอืนเป็นหนงัสอื การภาคทณัฑต์ลอดจนการเลกิจา้งพน้สภาพการเป็นพนกังาน
ดว้ยเหตุไล่ออก ปลดออก หรอืใหอ้อก แลว้แต่กรณี เป็นตน้ 

4. หา้มมใิหก้รรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และลกูจา้งของบรษิทั ใชข้อ้มลูภายในของบรษิทัทีม่หีรอือาจมผีลกระทบต่อการ
เปลีย่นแปลงราคาของหลกัทรพัยข์องบรษิทั ซึง่ยงัมไิดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน ซึง่ตนไดล่้วงรูม้าในต าแหน่งหรือฐานะ
เช่นนัน้ มาใชเ้พื่อการซือ้หรอืขายหรอืเสนอซือ้หรอืเสนอขาย หรอืชกัชวนใหบุ้คคลอื่นซือ้หรอืขาย หรอืเสนอซือ้ หรอื
เสนอขายซึง่หุน้หรอืหลกัทรพัยอ์ื่น (ถา้ม)ี ของบรษิทั ไมว่่าทัง้ทางตรงหรอืทางออ้ม ในประการทีน่่าจะเกดิความเสยีหาย
แก่บรษิทั ไม่ว่าทัง้ทางตรงหรอืทางออ้ม และไม่ว่าการกระท าดงักล่าวจะท าเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรอืผูอ้ื่น หรอืน า
ขอ้เทจ็จรงิเช่นนัน้ออกเปิดเผยเพื่อใหผู้อ้ื่นกระท าดงักล่าว โดยตนไดร้บัผลประโยชน์ตอบแทนหรอืไม่กต็าม 
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5. กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และ ลกูจา้งของบรษิทั มหีน้าทีเ่กบ็รกัษาความลบั และ/ หรอืขอ้มลูภายในของบรษิทั 
ตลอดจนขอ้มลูความลบัของคู่คา้ของบรษิทั และมหีน้าทีใ่นการใชข้อ้มลูภายในของบรษิทัเพื่อประโยชน์การด าเนินธุรกจิ
ของบรษิทัเท่านัน้ ทัง้นี้หา้มมใิห ้ กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และลกูจา้งของบรษิทั หรอื อดตีกรรมการ ผูบ้รหิาร 
พนกังานและลกูจา้ง น าความลบั และ/หรอื ขอ้มลูภายในของบรษิทั ตลอดจนขอ้มลูความลบัของคู่คา้ของบรษิทั ทีต่นได้
รบัทราบจากการปฏบิตัหิน้าทีใ่หบุ้คคลภายนอกรบัทราบ ไปใชป้ระโยชน์ใหแ้ก่บรษิทัอื่นทีต่นเองเป็น ผูถ้อืหุน้ กรรมการ 
ผูบ้รหิาร พนกังาน และ ลกูจา้ง แมว้่าการเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวจะไม่ท าใหเ้กดิผลเสยีหายแก่บรษิทัและคู่คา้ของบรษิทั
กต็าม 

6. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และ ลูกจ้างของบริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติตามแนวทางการใช้ข้อมูลภายในของ 
พระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากดั รวมถึงกฎเกณฑ์อื่นที่
เกีย่วขอ้ง 

 
9.6  ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี 

ในปี 62/63 (เม.ย.2562 - ม.ีค.2563) บรษิทัไดแ้ต่งตัง้บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีอง
บรษิทั โดยบรษิทัไดจ้่ายค่าตอบแทนค่าสอบบญัชขีองบรษิทั จ านวน 5.25 ลา้นบาท และค่าบรกิารอื่นๆ 1.12 ลา้นบาท  

 
9.7  การน าหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีส าหรบับริษทัจดทะเบียน  ปี 2560 (CG Code) ไปปรบัใช้ 

บรษิทัไดท้บทวนนโยบายการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี(Good Corporate Governance) โดยอา้งองิจากหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่
ดสี าหรบับรษิทัจดทะเบยีน ปี 2555 ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่สี าหรบับรษิทัจด
ทะเบยีนปี 2560 (CG Code) ของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ซึ่งคณะกรรมการบรษิทัได้
พิจารณาและทบทวนการน าหลกัปฏิบัติตาม CG Code ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทแล้ว ในการประชุม
คณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่2/2563 เมื่อวนัที ่19 มนีาคม 2563 โดยบรษิทัไดน้ าหลกัปฏบิตัสิ่วนใหญ่มาปรบัใชแ้ลว้ และส าหรบั
หลกัปฏบิตัทิีย่งัไม่สามารถหรอืยงัมไิดน้ าไปปรบัใช ้บรษิทัจะน าไปเป็นแนวทางในการปรบัใชใ้หเ้หมาะสมต่อไป  
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10. ความรบัผิดชอบต่อสงัคมเพ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยืน 

 

10.1 นโยบายและภาพรวม 

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

นโยบายความรบัผิดชอบต่อสงัคม (CSR Policy) 

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

2) ด าเนินธุรกจิโดยใหค้วามส าคญัต่อการก ากบัดแูลกจิการ  ภายใตก้รอบการบรหิารจดัการและการมจีรยิธรรมทีด่ ีมี
ความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได ้  

3) ด าเนินธุรกจิโดยใหค้วามเคารพต่อสทิธมินุษยชน โดยการไม่เอาเปรยีบคู่คา้ พนักงาน ลูกคา้ ตลอดจน บุคคลใน
สงัคม และปฏบิตัต่ิอบุคคลดงักล่าวอย่างเท่าเทยีมและเหมาะสมอย่างเป็นธรรม 

4) ด าเนินธุรกจิโดยใหพ้นักงานของบรษิทัและบรษิทัย่อยมหีน้าทีป่ฏบิตังิานใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ปฏบิตั ิและนโยบาย
ดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทั นอกจากนี้ บรษิทัยงัใหค้วามส าคญักบัการอบรมและพฒันาบุคลากรโดย
สนบัสนุนใหพ้นกังานมคีวามกา้วหน้าในสายงานและมอีนาคตในการท างานอย่างยุตธิรรม 

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

6) ด าเนินธุรกจิโดยสนับสนุนกจิกรรมการพฒันาและรกัษาสิง่แวดลอ้ม การใชท้รพัยากรธรรมชาตอิย่างคุม้ค่า และ
อนุรกัษ์การใชพ้ลงังาน การลดของเสยี รวมทัง้การน าของเสยีกลบัมาใชใ้หม่อย่างมปีระสทิธภิาพ 

7) ด าเนินธุรกจิโดยใหค้วามส าคญัต่อการพฒันาชุมชนอย่างยัง่ยนื โดยการสนับสนุนองคค์วามรู ้หรอืกจิกรรมต่างๆ 
ทีเ่ป็นประโยชน์ 

8) ด าเนินธุรกจิโดยใหค้วามส าคญัในดา้นนวตักรรมโดยค านึงถงึสงัคมและสิง่แวดลอ้ม เพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยนื  
 
แนวทางการสรา้งการเติบโตอย่างยัง่ยืน 

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

 

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

 

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

 

 

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

 

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

 

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

 

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

แนวทางดงักล่าวไดส้่งผลต่อมายงัการบรหิารธุรกจิที่บรษิัทฯ ให้ความส าคญัต่อการสรา้งวฒันธรรมองค์กรที่มคีุณธรรมในการ
บรหิารเช่นเดยีวกนันอกจากนี้การเติบโตตลอดเวลาทีผ่่านมายงัเกดิจากการใชโ้มเดลในการบรหิารธุรกจิ ซึง่เป็นการบูรณาการ
แนวคดิปรชัญาการด าเนินธุรกจิร่วมกบัการบรหิารจดัการสมยัใหม่ ซึง่ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 7 ประการ คอื 

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

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

 

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

 

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

 

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

 

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

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

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

EPG Success 

Model 

7’s Factors of Family 

Management  

7’s Factors of Business 

Management “NINMOSM” 

Unity 

Regulation 

Education 

Exemplary Leadership 

Fairness 

Humility & Not luxuries 

Honest &Transparency 
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Innovation 

Network 

Mass 

Organization 

Speed 

Moral 
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แนวทางการด าเนินงานความรบัผิดชอบต่อสงัคมเพื่อการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 

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

 
 

10.2 การด าเนินงานและการจดัท ารายงาน 

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

10.3.1 การด าเนินธรุกิจท่ีมีผลกระทบต่อความรบัผิดชอบต่อสงัคมของ บริษทั แอรโ์รเฟลกซ ์จ ากดั 
ผลิตภณัฑท่ี์ค านึงถึงความปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค ชมุชนและส่ิงแวดล้อม  

แอร์โรเฟลกซ์ให้ความส าคญักบัผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม สุขภาพของชุมชน และพนักงานของบรษิัททุกระดบั โดยวเิคราะห์
สารเคมทีุกชนิดที่ใช้ ต้องมคีวามปลอดภัยต่อมนุษย์รวมถึงระบบนิเวศในพื้นที่ใกล้เคยีง โดยฐานการผลิตหลกัของแอร์โรเฟลกซ ์
ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานจาก ISO 9001 / ISO14001 / ISO50001 / OHSAS 18001/ TIS 18001 / ASTM/ JIS/ EN/ EMPA/ 
BS/ GB/ Lloyd’s Register / RoHS / Carbon Footprint Organization / Carbon Footprint for Product / Eco Factory / SGBC 
/ Water Footprint เป็นตน้ 
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คณุสมบติัของผลิตภณัฑ ์

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

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

 
ภาพแสดงการทดสอบการเผาใหมว้สัดุประเภท Polyethylene Foam/ Polyurethane Foam และ ฉนวนยางแอรโ์รเฟลกซท์ีผ่ลติ
จากสารตัง้ตน้ EPDM 
 
การบริหารจดัการทรพัยากร 

การบริหารการใช้พลงังานในโรงงาน 

บรษิทั แอรโ์รเฟลกซ ์จ ากดั ใหค้วามส าคญักบัการอนุรกัษ์พลงังานในองคก์ร โดยจดัตัง้คณะท างานดา้นการจดัการพลงังาน เพื่อ
ควบคุมและก ากบัดแูลการใชพ้ลงังานทัง้ในระดบัองคก์ร กระบวนการผลติ และเครื่องจกัร ในแต่ละเดอืนคณะท างานฯ มรีายงาน
ดา้นการจดัการพลงังาน เพื่อใชป้ระเมนิแนวโน้มการใช้พลงังาน และตรวจสอบความผดิปกติเพื่อหาแนวทางแก้ไขปรบัปรุงได้
ทนัท ีรวมถงึไดด้ าเนินการ ดงันี้ 
 ก าหนดเป้าหมายการลดใชพ้ลงังานต่อตนัการผลติ ทีล่ดลงรอ้ยละ 0.5 ของปีฐาน (ปีฐาน คอื ปี 2561) โดยปี 2562 สามารถ

ลดการใชพ้ลงังานได ้ลดลงรอ้ยละ 1.56 ซึง่ดกีว่าเป้าหมายก าหนด 
 จดัท าโครงการอนุรกัษ์พลงังาน ไดแ้ก ่
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โครงการอนุรกัษ์พลงังาน พลงังานทีล่ดได ้
(kWh/ปี) 

ผลการประหยดัพลงังาน 
(บาท/ปี) 

tonCO2 (เทยีบเท่า) 
ทีล่ดได/้ปี 

1.โครงการลดเวลาการใชง้าน Chiller  108,432.00 382,764.96 63.12 
2.โครงการปรบัปรุง Air Condition โครงการ 1 5,564.50 19,642.68 3.24 
3.โครงการปรบัปรุง Air Condition โครงการ 2  5,564.50 19,642.68 3.24 

รวม 119,561.00 422,050.32 69.60 
 

ทัง้ 3 โครงการขา้งตน้สามารถชว่ยประหยดัพลงังานรวม 119,561.00 kWh./ปี หรอืรอ้ยละ 0.67 เมื่อเทยีบกบัค่าการใชพ้ลงังาน
ขององคก์รในปี 2562 ที ่17,918,084.24 kWh คดิเป็นมลูค่าทีป่ระหยดัได ้422,050.32 บาท/ปี  

   
 

 
 
 โครงการฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมการอนุรกัษ์พลงังาน 

เพื่อสง่เสรมิความรูค้วามเขา้ใจและปลกูฝังจติส านึกในการอนุรกัษ์พลงังานใหก้บัพนกังาน บรษิทั แอรโ์รเฟลกซ ์จ ากดั เชญิชวน
ใหพ้นกังานร่วมกจิกรรมสง่เสรมิการอนุรกัษ์พลงังาน โดยมพีนกังานใหค้วามรว่มมอื เขา้รว่มกจิกรรม ดงัต่อไปนี้  

1. โครงการ Energy Talk  มผีูเ้ขา้รว่มกจิกรรม 523 คน 
2. เขา้ร่วมงานศนูยก์ารเรยีนรูพ้ลงังานทดแทน กองทพัอากาศ 
3. อบรมเสรมิสรา้งแรงจงูใจ และการปลกูจติส านึกดา้นการประหยดัพลงังานในองคก์ร มผีูเ้ขา้รว่มอบรม 80 คน 
4. อบรมขอ้ก าหนดระบบการจดัการพลงังาน ISO50001:2018 มผีูเ้ขา้ร่วมอบรม 263 คน 
5. อบรมการตรวจภายในระบบการจดัการพลงังาน ISO50001:2018 มผีูเ้ขา้ร่วมอบรม 189 คน 
6. อบรมทบทวนระบบการจดัการพลงังาน Procedure / WI  ISO50001:2011 มผีูเ้ขา้ร่วมอบรม 127 คน 
7. การจดัท าบรบิท ISO50001 (Context Of The Organization and  Risk Assessment for ISO) ผูเ้ขา้อบรม 74 คน 
8. อบรมเสรมิสรา้งแรงจงูใจและการปรบัจติส านึกดา้นการประหยดัพลงังานภายในองคก์ร มผีูเ้ขา้ร่วมอบรม 271 คน 
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การบริหารจดัการด้านส่ิงแวดล้อม 
บรษิทั แอรโ์รเฟลกซ ์จ ากดั ไดด้ าเนินการตามมาตรฐานสากลดา้นสิง่แวดลอ้ม ISO14001:2015 โดยมุ่งมัน่ในการป้องกนัการเกดิ
มลพิษ ณ แหล่งก าเนิด (Pollution Prevention) และด าเนินการบรหิารจดัการสิง่แวดล้อมให้สอดคล้องกบัสภาพการณ์ด้าน
สิง่แวดลอ้มของโลก รวมทัง้ค านึงถงึความตอ้งการของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในทุกภาคสว่น โดยมรีายละเอยีดการด าเนินการ ดงันี้ 
 

กราฟแสดงผลการตรวจคณุภาพน ้าท้ิงก่อนปลอ่ยลงสู่แหล่งน ้าสาธารณะตามข้อก าหนดของกฎหมาย   
เสน้สแีดงแสดงค่ามาตรฐานตามทีก่ฎหมายก าหนด  ซึง่ผลการตรวจคุณภาพน ้าทิง้ของบรษิทั แอรโ์รเฟลกซ ์จ ากดั อยู่ในเกณฑท์ี่
ดกีว่ามาตรฐานตามทีก่ฎหมายก าหนด  

 
หมายเหตุ: เดอืนกุมภาพนัธ ์2560 ไมม่กีารตรวจวดัคุณภาพน ้าทิง้จากระบบบ าบดัน ้าเสยี เนื่องจากมกีารปรบัปรุงระบบใหด้ขีึน้ 
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หมายเหตุ: เดอืนกุมภาพนัธ ์2560 ไมม่กีารตรวจวดัคุณภาพน ้าทิง้จากระบบบ าบดัน ้าเสยี เนื่องจากมกีารปรบัปรุงระบบใหด้ขีึน้ 
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กราฟแสดงผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศจากปลอ่งระบายตามข้อก าหนดของกฎหมาย    

เสน้สแีดงแสดงค่ามาตรฐานตามทีก่ฎหมายก าหนด ซึง่ผลการตรวจคุณภาพอากาศจากปล่องระบายของบรษิทั แอรโ์รเฟลกซ ์จ ากดั 
อยู่ในเกณฑท์ีด่กีว่ามาตรฐานตามทีก่ฎหมายก าหนด  

 
 

 
 

การบริหารจดัการคารบ์อนฟตุพรินต ์
การบริหารจดัการคารบ์อนฟตุพรินตข์ององคก์ร (Carbon Footprint for Organization: CFO) 

บรษิทั แอรโ์รเฟลกซ ์จ ากดั ไดร้บัใบรบัรองการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกขององคก์รประจ าปี 2562 จาก องคก์ารบรหิารจดัการก๊าซ
เรือนกระจก (องค์การมหาชน) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ซึ่งการประเมินคาร์บอนฟุตพรนิต์ขององค์กร (Carbon Footprint for 
Organization: CFO) เป็นวธิกีารหนึ่งทีแ่สดงขอ้มูลการปล่อยและดูดกลบัก๊าซเรอืนกระจกทีเ่กดิขึน้จากกจิกรรมการด าเนินงาน
ขององคก์รทัง้การผลติและการบรกิารขององคก์ร สามารถจ าแนกสาเหตุของการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทีม่นีัยส าคญั และน าไปสู่
การก าหนดแนวทางการบรหิารจดัการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ อกีทัง้สามารถใชเ้ป็นเครื่องมอื
ประเมนิการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทีเ่กดิขึน้ และช่วยเสรมิสรา้งศกัยภาพใหแ้ก่ผูป้ระกอบการและธุรกจิของไทยใหส้ามารถแขง่ขนั
ไดใ้นเวทกีารค้าโลก ตลอดจนเป็นการเตรยีมความพร้อมในกรณีที่ภาครฐัต้องรายงานปรมิาณการปล่อยและดูดกลบัก๊าซเรอืน
กระจก (Greenhouse Gas Reporting) ขององคก์รต่างๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางบรหิารจดัการการปล่อยแก๊สเรอืนกระจกของ
ประเทศไทย  
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กราฟแสดงเป้าหมายและปริมาณการปล่อยคารบ์อนฟตุพร้ินทข์ององคก์ร  

ในปี 2562 มปีรมิาณการปล่อยคารบ์อนฟุตพริน้ทข์ององคก์รลดลงกว่าปี 2561 รอ้ยละ 1.67 ซึง่ท าไดด้กีว่าทีเ่ป้าหมายก าหนด 

 
 

การบริหารจดัการคารบ์อนฟตุพรินตข์องผลิตภณัฑ ์(Carbon Footprint for Product: CFP) 

บรษิทั แอรโ์รเฟลกซ ์จ ากดั ไดร้บัใบรบัรองการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของผลติภณัฑ ์(Carbon Footprint for Product: CFP) ใน
ผลติภณัฑฉ์นวนกนัความรอ้น/เยน็ ประเภทแผ่นและท่อ ภายใต้แบรนด ์Aeroflex และผลติภณัฑฉ์นวนกนัความรอ้นใต้หลงัคา 
ภายใตแ้บรนด ์Aero-roof จากองคก์ารบรหิารก๊าซเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน)  

   
หลกั 3R ของ Aeroflex ประกอบด้วย 

 การลดการใช้ (Reduce): ผลิตภัณฑ์แอร์โรเฟลกซ์มีส่วนในลดการใช้พลังงาน และลดการปล่อยก๊าซ
คารบ์อนไดออกไซด์ (CO2) โดยช่วยลดการสูญเสยีความเยน็ ป้องกนัการเกดิหยดเหงื่อ (Condensation) และช่วย
ประหยดัพลงังานไฟฟ้าไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ เน่ืองจากมค่ีาสมัประสทิธิก์ารน าความรอ้นต ่าและคงที ่(ค่า K-Value) 
ตลอดอายุการใชง้าน 

 การน ามาใช้ซ า้ (Reuse): แอรโ์รเฟลกซม์กีารน าบรรจุภณัฑท์ีใ่ชใ้นการจดัสง่สนิคา้ฉนวนยางของบรษิทักลบัมาใชใ้หม่
ในการขนสง่สนิคา้ครัง้ถดัไป  

 การน ากลบัมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ (Recycle): การน าส่วนเกินที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิตมาเข้า
กระบวนการผลติใหม่ไดต้ามสดัส่วนทีก่ าหนดโดยไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของสนิคา้ อกีทัง้การน าส่วนเกนิจากการ
ผลติมาผลติต่อเป็นสนิคา้ใหม่ใหเ้กดิประโยชน์ 
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โครงการบริหารจดัการความปลอดภยัในพืน้ท่ีโรงงาน 

แอรโ์รเฟลกซ ์ด าเนินการจดักจิกรรมดา้นความปลอดภยัและอาชวีอนามยั เพื่อสรา้งการรบัรูแ้ละความตระหนักการรกัษาวนิัยใน
การปฏบิตังิานแก่ผูป้ฏบิตังิาน ไดด้ าเนินการเลอืกตัง้และแต่งตัง้คณะกรรมการความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้ม
ในการท างาน (คปอ.) เพื่อให้งานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานด าเนินไปอย่างมี
ประสทิธภิาพ และเป็นไปตามกฎกระทรวงว่าดว้ยการก าหนดมาตรฐานในการบรหิารและการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชวีอ
นามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ. 2549 หมวด 2 โดยมุ่งหวงัพฒันาเป็นวฒันธรรมความปลอดภยัในการท างานและ
การด าเนินชวีติประจ าวนัจงึไดจ้ดักจิกรรมเพื่อเสรมิสรา้งความปลอดภยัในพืน้ทีโ่รงงาน เช่น 

- กจิกรรมส่งเสรมิดา้นอาชวีอนามยั และความปลอดภัย: เพื่อใหเ้กดิความรู ้ความเขา้ใจ ตลอดจนกระตุ้นจติส านึกดา้น
ความปลอดภยัในการปฏบิตังิาน ผ่านการท ากจิกรรม การอบรม และศกึษาดงูานต่างๆ 

- กจิกรรม Safety & Environment Talk: เพื่อให้ขอ้มูล ข่าวสาร และสรา้งความมสี่วนร่วม ด้านความปลอดภยัและ
สิง่แวดลอ้มแก่พนกังาน จดัขึน้เป็นประจ าทุกเดอืน   

- กจิกรรมรณรงค์สวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล (PPE): เพื่อกระตุ้นเตือนให้พนักงานทุกคนตระหนักถึง
ความส าคญัของการสวมใสอุ่ปกรณ์ PPE แต่ละชนิดในขณะปฏบิตังิาน 

- โครงการลดอุบตัเิหตุจากรถโฟลค์ลฟิท์: เพื่อสรา้งความตระหนักถงึความปลอดภยัในการใชร้ถฟอรค์ลฟิท ์และควบคุม
ไม่ใหม้อีุบตัเิหตุเกดิขึน้ในองคก์ร 

- โครงการแข่งขนัลดอุบตัิเหตุจากการท างาน : เพื่อสร้างจิตส านึกและกระตุ้นให้พนักงานมคีวามตระหนักถึงความ
ปลอดภยัในการท างานทัง้ต่อตนเอง และเพื่อนร่วมงาน 

- กจิกรรมสะสมชัว่โมงการท างานโดยไม่เกดิอุบตัเิหตุถงึขัน้หยุดงาน: เพื่อสรา้งจติส านึก และกระตุ้นใหพ้นักงานมคีวาม
ตระหนกัถงึความปลอดภยัในการท างาน 

- กจิกรรม Safety Mild : เพื่อรณรงคส์่งเสรมิใหทุ้กคนในองคก์รมจีติส านึกความปลอดภยัในการท างานก่อน ( Safety 
First) ทีจ่ะลงมอืปฏบิตังิาน   

  
 
สถิติอบุติัเหตจุากการท างาน 

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

แอร์โรคลาส ได้สรรสร้างนวตักรรมต่างๆ เพื่อผู้บรโิภค โดยค านึงถึงสิง่แวดล้อมเป็นหลกัตามปรชัญาการด าเนินการ “พฒันา
เทคโนโลยคีวบคู่กบัการรกัษาสิง่แวดลอ้ม” หรอื “Technology & Environment in Harmony” แอรโ์รคลาสไดม้กีารพฒันา
กระบวนการผลติและเทคโนโลยอีย่างต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มระหว่างการผลติ แอร์โรคลาส  ได้รบัการรบัรอง
มาตรฐานจาก ISO9001/ ISO14001/ IATF16949 / OHSAS18001 และ Q1 จาก ฟอรด์ รวมทัง้ผลติภณัฑแ์อรโ์รคลาสหลาย
ชนิดไดร้บัฉลากเขยีว เป็นต้น โดยสนิคา้ชิ้นส่วนอุปกรณ์และตกแต่งยานยนต์ของแอรโ์รคลาส เป็นสนิคา้ทีถู่กออกแบบภายใต้
รปูแบบของ 3R เพื่อเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มโดยค านึงถงึหลกั 3R  
 การลดการใช้ (Reduce): ผลติภณัฑแ์อรโ์รคลาส เช่น Bed Liner / Canopy / Deck Cover และ Sidesteps ผลติจาก

พลาสตกิทีม่นี ้าหนกัเบาและมวีธิกีารผลติเฉพาะท าใหม้คีวามแขง็แรงพเิศษซึง่สามารถใชท้ดแทนวสัดุประเภทโลหะไดอ้ย่าง
สมบรูณ์ท าใหร้ถกระบะมนี ้าหนกัเบาลง ลดการใชพ้ลงังาน และลดการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์(CO2) นอกจากนี้ใน
ทวปียโุรปบางประเทศผูป้ระกอบการรถยนตส์ามารถน าขอ้ไดเ้ปรยีบดงักล่าวไปใชล้ดหย่อนภาษโีดยการหกัลด Carbon 
Credit ไดอ้กีดว้ย 

 การน ามาใช้ซ า้ (Reuse): เลอืกใชบ้รรจุภณัฑท์ีใ่ชใ้นกระบวนการขนสง่ผลติภณัฑข์องบรษิทัทีส่ามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ได้ 

 การน ากลบัมาใช้ใหมใ่ห้เกิดประโยชน์ (Recycle): การน าพลาสตกิสว่นเกนิทีเ่กดิขึน้ระหว่างกระบวนการผลติมาเขา้
กระบวนการผลติใหมไ่ดต้ามสดัสว่นทีก่ าหนดโดยไม่สง่ผลกระทบต่อคุณภาพของสนิคา้ การน ามาใชใ้หมใ่หเ้กดิประโยชน์  
สนิคา้ของแอรโ์รคลาส สามารถน าไปรไีซเคลิไดซ้ึง่เป็นไปตามขอ้ก าหนดของบรษิทัรถยนตช์ัน้น าของโลกในปัจจุบนั และ
เลอืกใชบ้รรจภุณัฑท์ีใ่ชใ้นการขนสง่ผลติภณัฑ์ของบรษิทัทีน่ ากลบัมาใชใ้หม่ได ้

ผลิตภัณฑ์แอร์โรคลาสได้รบัรองคุณภาพจากผู้ผลติยานยนต์ชัน้น าของโลกโดยแอร์โรคลาสมีแนวคิดที่จะช่วยโลกประหยดั
พลงังานและเสรมิสรา้งสิง่แวดลอ้มใหด้ขีึน้ โดยผลติภณัฑท์ุกชนิดของแอรโ์รคลาสผลติจากพลาสตกิทีม่นี ้าหนักเบาและมวีธิกีาร
ผลติเฉพาะท าใหม้คีวามแขง็แรงพเิศษซึง่สามารถใชท้ดแทนวสัดุประเภทโลหะไดอ้ย่างสมบูรณ์ท าใหร้ถกระบะมนี ้าหนักเบาลง 
ลดการใชพ้ลงังาน และลดการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์(CO2) นอกจากนี้ในทวปียุโรปบางประเทศผูป้ระกอบการรถยนต์
สามารถน าขอ้ไดเ้ปรยีบดงักล่าวไปใชล้ดหย่อนภาษโีดยการหกัลด Carbon Credit ไดอ้กีดว้ย 

คณุสมบติัของผลิตภณัฑ ์

 ผลิตภณัฑพ์ืน้หลงัรถกระบะ (Bed Liner) ผลติจากพลาสตกิประเภท HDPE ใชต้ดิตัง้บนรถกระบะเพื่อเพิม่ความ
ทนทานและสมรรถนะในการบรรทุกสนิคา้ 
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 ฝาครอบกระบะ (Deck Cover) หรอื หลงัคารถกระบะ (Canopy) ผลติจากวสัดุประเภท ABS Alloy มนี ้าหนกัเบา
กว่าหลงัคาประเภทอื่นท าใหช้่วยประหยดัพลงังาน สามารถป้องกนัอุณหภูมจิากภายนอกและรกัษาอุณหภูมภิายใน กรณีเกดิ
อุบตัเิหตุวสัดุ ABS Alloy จะไมแ่ตกเป็นปลายแหลม และABS Alloy สามารถน าไปรไีซเคลิได ้

 บนัไดข้างรถ (Side Step) ใชเ้ป็นบนัไดพกัเทา้ก่อนเหยยีบขึน้รถ ซึง่เป็นการออกแบบรว่มกบัค่ายรถยนตช์ัน้น า Side 
Step ผลติจาก Polymer Alloy น ามาใชท้ดแทนเหลก็ท าใหร้ถกระบะมนี ้าหนกัเบาลง และลดการใชพ้ลงังาน 
 
การบริหารจดัการทรพัยากร 
การบริหารการใช้พลงังานในโรงงาน 

บรษิทั แอรโ์รคลาส จ ากดั ไดจ้ดัตัง้คณะท างาน และผูร้บัผดิชอบดา้นพลงังาน ท าหน้าทีบ่รหิารจดัการพลงังานภายในบรษิทัให้
เกดิประสทิธภิาพสงูสดุ ซึง่ในปี 2562 โครงการภายใตก้ารบรหิารจดัการใชพ้ลงังานของ บรษิทั แอรโ์รคลาส จ ากดั มผีลประหยดั
พลงังานเท่ากบั 948,065 KWh /ปี คดิเป็นมลูค่าทีป่ระหยดัได ้3,308,747 บาท หากพจิารณาจากค่าการใชพ้ลงังานต่อก าลงัการ
ผลติ (kWH./Ton) จะมคี่าการใชพ้ลงังานต่อการผลติลดลงจากปี 2561 เท่ากบั 3.07% โดยก าหนดเป้าหมายลดใชพ้ลงังานภายใน
องคก์รลดลงรอ้ยละ 3 จงึมอีตัราการลดใชพ้ลงังานทีด่กีว่าเป้าหมายทีก่ าหนด 

ตวัอย่างโครงการสง่เสรมิอนุรกัษ์พลงังาน ไดแ้ก่ 
 โครงการเปล่ียนระบบ Chiller เป็นระบบ Cooling Tower 
เพื่อลดปรมิาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในระบบ Cooling โดยเปลีย่นระบบ Chiller เป็นระบบ Cooling Tower ซึง่ในปี 2562 
ด าเนินการแลว้รวม 10 เดอืน คดิเป็นการประหยดัค่าพลงังานรวม 2,261,520 บาท 

 
 โครงการลดขนาด Cooling Tower  
เพื่อลดปรมิาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในระบบ Cooling Tower ซึง่ในปี 2562 ด าเนินการแลว้รวม 7 เดอืน คดิเป็นการประหยดัค่า
พลงังานรวม 512,611 บาท 
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 โครงการอบรมการใช้พลงังาน  
เพื่อส่งเสรมิความรู้ความเขา้ใจในการใช้พลงังานไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรมให้แก่พนังงานใหม่ พร้อมปลูกฝังจติส านึกในการ
อนุรกัษ์พลงังาน โดยความร่วมมอืของฝ่ายวศิวกรรมและฝ่ายทรพัยากรมนุษยฯ์ ซึง่ในปี 2562 ด าเนินการแลว้รวม 9 ครัง้  
 
สถิติอบุติัเหตจุากการท างาน 

สถติอิุบตัเิหตุจากการท างานจะน าไปวเิคราะหห์าสาเหตุของอุบตัเิหตุทีเ่กดิขึน้เพื่อหาวธิกีารแกไ้ขและป้องกนัปัจจยัเสีย่งของการ
เกดิอุบตัเิหตุ เพื่อป้องกนัปัญหาการเกดิซ ้า 

                                    
 
10.3.3 การด าเนินธรุกิจท่ีมีผลกระทบต่อความรบัผิดชอบต่อสงัคมของ บริษทั อีสเทิรน์ โพลีแพค จ ากดั 

อสีเทริน์ โพลแีพค ผลติภณัฑท์ีค่ านึงความปลอดภยัของผูบ้รโิภค สงัคม และสิง่แวดลอ้ม โดยค านึงถงึหลกั 3R  ไดแ้ก่  

 การลดการใช้ (Reduce):  

  -  ลดระยะเวลาการยอ่ยสลายของพลาสตกิ โดยสว่นผสมของสนิคา้บรรจุภณัฑพ์ลาสตกิบางประเภท ไดใ้สส่ารเตมิแต่ง
ทีช่่วยท าใหผ้ลติภณัฑส์ามารถยอ่ยสลายในธรรมชาตไิดร้วดเรว็ขึน้และปลอดภยัต่อผูบ้รโิภค 

  -  ลดปรมิาณการใชว้ตัถุดบิดว้ยการออกแบบผลติภณัฑ ์
-  ลดปรมิาณการใชพ้ลงังานในการผลติสนิคา้ เช่น โครงการจดัล าดบัการเดนิเครื่องอดัอากาศ โครงการเปลีย่นเครื่อง

อดัอากาศประสทิธภิาพสงู และโครงการฝึกอบรมและกจิกรรมส่งเสรมิการอนุรกัษ์พลงังาน ซึง่ท าใหป้รมิาณการใชพ้ลงังานของ 
อสีเทริน์ โพลแีพค ลดลง และยงัเป็นการ ช่วยเหลอืสิง่แวดลอ้มโดยการลด ก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ (CO2) เช่นกนั 
 -  โรงงานแห่งที ่2 ใชเ้ครื่องจกัรระบบอตัโนมตั ิซึง่จะท าใหก้ารผลติมคีวามแม่นย า  เทีย่งตรงในคุณภาพของผลติภณัฑ์
มากขึน้ และมกี าลงัการผลติทีส่งูขึน้ ในขณะทีใ่ชพ้ลงังานการผลติโดยเฉลีย่ลดต ่าลงประมาณรอ้ยละ 50 และลดความผดิพลาดจาก
การผลติ ท าใหก้ระบวนการผลติสามารถลดการสญูเสยีของวตัถุดบิลง 

 การน ามาใช้ซ า้ (Reuse):  

  -   ผลติภณัฑข์องอสีเทริน์ โพลแีพค ไม่เหมาะสมกบัการน ามาใชใ้สอ่าหารซ ้า เน่ืองจากเป็นบรรจุภณัฑป์ระเภทใชแ้ลว้
ทิง้ แต่สามารถน าบรรจุภณัฑบ์างประเภท เช่น PP / PS มาใสอ่ปุกรณ์ส านกังานชิน้เลก็ๆ และน ามาเพาะตน้ไม ้เป็นตน้ 

 การน ามาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ (Recycle): 

  -  ผลติภณัฑท์ีช่ ารุดหรอืไม่ผ่านมาตรฐานคุณภาพสนิคา้ สามารถน ากลบัมาบดและน ามาผลติใหม่ จงึท าใหไ้ม่เกดิการ
สญูเสยีในกระบวนการผลติ สามารถน าเขา้สูก่ระบวนการแปรรปู โดยน าไปต่อยอดในการผลติเป็นสนิคา้ประเภทใหม่ หรอืน า
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บรรจุภณัฑพ์ลาสตกิทีไ่มใ่ชแ้ลว้เขา้สูก่ระบวนการเป็นเชือ้เพลงิในวงการผลติซเีมนต ์หรอื สามารถน าเขา้สูก่ระบวนการ De-
polymerization เป็นน ้ามนัต่อไป 

อสีเทริน์ โพลแีพค ค านึงถงึคุณภาพของสิง่แวดลอ้มภายในโรงงานและพืน้ทีบ่รเิวณใกลเ้คยีง ก าหนดใหม้กีารควบคุมสิ่งแวดลอ้ม
ดว้ยกระบวนการผลติมาตรฐานระดบัโลก โดยไดร้บัการรบัรองมาตรฐานจาก GMP, HACCP, ISO9001,  ISO14001, ISO50001, 
The British Retail Consortium ( BRC)  และ OHSAS18001/TIS18001 อกีทัง้ยงัไดร้บัรางวลัจากหน่วยงานราชการต่างๆ ไดแ้ก่ 
รางวลัอุตสาหกรรมสเีขยีว (Green Industry) ระดบัที ่ 4 : วฒันธรรมสเีขยีว (Green Culture) จากกระทรวงอุตสาหกรรม/ การ
รบัรองการลดคารบ์อน (Carbon Footprint) ระดบัองคก์ร จากองคก์ารบรหิารจดัการก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์(องคก์ารมหาชน) 
และส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาต ิเป็นตน้  

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

คณุสมบติัของผลิตภณัฑ ์

สนิคา้บรรจุภณัฑพ์ลาสตกิของ อสีเทริน์ โพลแีพค เป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม โดยเมื่อบรรจุภณัฑบ์างประเภทไดเ้ขา้สูก่ระบวนการ
ย่อยสลายจะไม่แพรก่ระจายสารทีก่่อใหเ้กดิผลเสยีต่อสิง่แวดลอ้ม การใชง้านของสนิคา้บรรจุภณัฑพ์ลาสตกิของ อสีเทริน์ โพลแีพค 
มุ่งเน้นทีป่ระโยชน์สงูสดุของผูบ้รโิภค โดยไดร้บัมาตรฐาน Food Grade ซึง่ผูบ้รโิภคสามารถมัน่ใจไดว้่า บรรจภุณัฑ ์ปลอดภยัต่อ
การใชบ้รรจุอาหาร สนิคา้ประเภท อาหารแช่แขง็ (Frozen food) สามารถเกบ็รกัษาอาหารไดน้าน ภายใตอุ้ณหภมู ิ -40 ถงึ 120 
องศาเซลเซยีส โดยไม่แตกหรอืบุบเมื่อแช่เยน็ หรอืเปลีย่นรปูเมือ่อุ่นรอ้น นอกจากนี้ สนิคา้ประเภทถว้ยน ้าพลาสตกิ มคีวามคงทน
ไม่กรอบและแตกง่าย จดัเกบ็ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ประหยดัพืน้ที ่สะดวกต่อการขนสง่ รปูทรงสวยงาม ใส และ เงางาม เป็นที่
นิยมของผูบ้รโิภค 
 
การบริหารจดัการทรพัยากร 
การบริหารการใช้พลงังานในโรงงาน  
ในปี 2562 โครงการภายใต้การบรหิารการใช้พลงังานในโรงงานของบรษิัท อสีเทริ์น โพลแีพค จ ากดั มผีลประหยดัพลงังาน
เท่ากบั 3,561,064.15 kWh./ปี คดิเป็นมูลค่าทีป่ระหยดัได ้11,469,756.58 บาท/ปี และลดการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ 
2,072.90 ton/ปี 

ตวัอย่างโครงการสง่เสรมิอนุรกัษ์พลงังาน ไดแ้ก ่ 

 โครงการเปล่ียนใช้เครือ่งอดัอากาศประสิทธิภาพสูง  
เพื่อลดการใชพ้ลงังานในระบบอากาศอดัและลดการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์อสีเทริน์ โพลแีพค ไดเ้ปลีย่นใชเ้ครื่อง

อดัอากาศประสทิธภิาพสงูที่เหมาะสมกบัความต้องการใชง้าน โดยตดิตัง้เครื่องอดัอากาศใหม่ขนาด 90 kW จ านวน 6 เครื่อง 
ทดแทนเครื่องเดมิ ท าใหม้กีารใชก้ าลงัไฟฟ้ารวมที ่467.81 kW ลดลงรอ้ยละ 41 ของการใชก้ าลงัไฟฟ้าเดมิส่งผลใหป้ระหยดั
พลงังาน 1,141,992.99 kWh/ปี คดิเป็นมลูค่าทีป่ระหยดัได ้3,677,217.41 บาท/ปี 
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 โครงการติดตัง้ระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย ์ (Solar Rooftop 994 kW) 
เพื่อลดการใช้พลงังานและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ อีสเทิร์น โพลีแพค ได้น าพลงังานทดแทนประเภท

พลงังานแสงอาทติยม์าใชด้ว้ยการตดิตัง้ระบบผลติไฟฟ้าจากแสงอาทติยบ์นหลงัคา มขีนาดก าลงัการผลติ 994 kW ตดิตามผล
โครงการ มผีลประหยดัพลงังาน 1,289,804.71 kWh/ปี คดิเป็นมลูค่าทีป่ระหยดัได ้4,156,301.18 บาท/ปี 

 
 

 โครงการติดตัง้อปุกรณ์ปรบัแรงดนัไฟฟ้าอตัโนมติั  
เพื่อลดการใชพ้ลงังาน อสีเทริน์ โพลแีพค ไดต้ดิตัง้อุปกรณ์ปรบัแรงดนัอตัโนมตัิ เพื่อปรบัลดแรงดนัใชง้านใหเ้หมาะสมและลดค่า
ก าลงัไฟฟ้าในระบบ มผีลประหยดัพลงังาน 690,683.06 kWh/ปี คดิเป็นมลูค่าทีป่ระหยดัได ้2,223,999.46 บาท/ปี 

  
 

ก่อนปรบัปรุง หลงัปรบัปรุง 
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 โครงการฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมการอนุรกัษ์พลงังาน      
ส่งเสรมิความรูค้วามเขา้ใจในการเป็นส่วนหนึ่งของความรบัผดิชอบต่อสงัคมและปลูกฝังจติส านึกในการอนุรกัษ์พลงังานรวมถึง
สร้างความเขา้ใจในการบรหิารจดัการพลงังาน โครงการนี้ไดร้บัความร่วมมอืจากพนักงานและผู้รบัเหมาที่มสี่วนเกี่ยวขอ้งกบั
กระบวนการผลติจ านวน 936 คน โดยมกีจิกรรมดงันี้  

กจิกรรมอบรมภายใน  
- อบรมสรา้งความตระหนกัและจติส านึกอนุรกัษ์พลงังาน : พนกังานผลติทุกแผนก /ปฐมนิเทศพนกังานเขา้ใหม ่
- อบรมสรา้งความตระหนกัและการจดัการพลงังาน: ผูร้บัเหมา 
- อบรมการอนุรกัษ์พลงังานในส านกังาน:  พนกังานปฏบิตังิานออฟฟิต ส านกังาน 
- การสรา้งความตระหนกัการอนุรกัษ์พลงังาน SEU (เครื่องจกัรผลติ/ เครื่องอดัอากาศ/ เครื่องท าน ้าเยน็) 
- ทบทวนขอ้ก าหนดระบบ ISO50001 และกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง / ทบทวน Internal Audit ระบบ ISO50001 :

คณะกรรมการการจัดการพลังงาน คณะกรรมการตรวจประเมินภายในองค์กร หัวหน้างาน และพนั กงานระดับ
ปฏบิตักิาร 

  

    
 

กจิกรรมอบรมภายนอก 
   สง่ตวัแทนเขา้ร่วมอบรมและสมัมนากบักรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษ์พลงังานในหวัขอ้ดงันี้  

o โครงการสง่เสรมิการอนุรกัษ์พลงังานและพลงังานทดแทนส าหรบัผูป้ระกอบการ 
o ตดิปีก Smart Utility  
o ASEAN SUSTAINABLE ENERGY WEEK 
o ผูต้รวจประเมนิการจดัการพลงังาน (IEnA) 
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o ขอ้ควรระวงัในการกรอกแบบฟอรม์ใหม่รายงานการจดัการพลงังาน และการน าไปประยุกตใ์ชไ้ปยงั 
ISO50001 

o โครงการพฒันาบุคลากรภาคปฏบิตัเิพื่อการประยุกตใ์ชน้วตักรรมและเทคโนโลย ีส าหรบัการเพิม่ประสทิธภิาพ
การใชพ้ลงังาน (Energy 4.0) ในโรงงานควบคุม 

   
 
กจิกรรมสง่เสรมิการอนุรกัษ์พลงังาน  

   ประกวดค าขวญัอนุรกัษ์พลงังาน 
   กจิกรรมสง่ขอ้เสนอแนะความคดิเหน็ดา้นการอนุรกัษ์พลงังาน  
   งานวนัอนุรกัษ์พลงังาน 
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สถิติอบุติัเหตจุากการท างาน  
อสีเทริ์น โพลแีพค ไดส้่งเสรมิความรูค้วามเขา้ใจเรื่องความปลอดภยัในการท างานให้กบัพนักงาน และสรา้งความตระหนักถึง
มาตรการในการรกัษาความปลอดภยั รวมถงึไดม้กีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูเพื่อน าไปวเิคราะหแ์ละประกอบการวางแผนในระยะยาว
เพื่อลดการเกดิอุบตัเิหตุอย่างต่อเนื่อง 

                                    
 
 
10.3.4 การด าเนินธรุกิจท่ีมีผลกระทบต่อความรบัผิดชอบต่อสงัคมของ บริษทั อีสเทิรน์โพลีเมอร ์กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 

สนับสนุนศกัยภาพในการเจริญเติบโตขององคก์ร และภาพลกัษณ์ขององคก์รในระยะยาว 

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

กลุ่มบรษิทัพฒันาทุนมนุษยน์วตักรรมดว้ย “ จนิตนาการ วสิยัทศัน์ และมคีวามยดืหยุ่น” ในการสรา้งสรรคน์วตักรรมใหก้บัองคก์ร
ในมติต่ิางๆ  
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10.3.4.1 กิจกรรมสมัมนาวิชาการประจ าปี 

เพื่อใหพ้นกังานระดบัจดัการไดร้บัทราบเป้าหมายและแผนการด าเนินงานของบรษิทั รวมถงึสรา้งความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างกนั
จากกจิกรรมสนัทนาการดงักล่าว บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุ๊ป (EPG) จดังานสมัมนาวชิาการประจ าปีขึน้ 2 ครัง้  

 
 
10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม (After-Process CSR) 
 
10.4.1 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อมของ บริษทั แอรโ์รเฟลกซ ์จ ากดั 

 โครงการมอบรางวลัแก่พนักงานท่ีปฏิบติังานสม า่เสมอและต่อเน่ือง 
เพื่อสรา้งขวญัและก าลงัใจในการปฏบิตังิานของพนกังานและเป็นการสรา้งความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างองคก์รกบัพนกังานซึง่เป็นผู้
มสีว่นไดเ้สยีส าคญัของบรษิทั 
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 โครงการเพื่อน้องท่ีห่างไกลปีท่ี 8 
กจิกรรมจติอาสาของพนกังาน เพื่อช่วยเหลอืเดก็นกัเรยีนทีอ่ยู่หา่งไกลและขาดแคลน พรอ้มมอบทุนการศกึษา อุปกรณ์กฬีา และ
อุปกรณ์การเรยีน โครงการดงักล่าวจดัต่อเน่ืองเป็นปีที ่8 โดยในปี 62/63 ไดจ้ดักจิกรรม ณ โรงเรยีนบา้นดอนพนัชาด และศนูย์
อบรมเดก็ก่อนเกณฑว์ดัดอนพนัชาต จ.อุบลราชธานี   

 
 

 ปัน & Fun By AEROFLEX  
เพื่อสรา้งความสมัพนัธอ์นัดรีะหวา่งผูม้สีว่นไดเ้สยีของแอรโ์รเฟลกซ ์ไดแ้ก่ ดลีเลอร ์ผูอ้อกแบบ ผูร้บัเหมา และสถาปนิก เป็นตน้ ในปี 
62/63 ไดก้จิกรรมจติอาสา “ปัน & Fun” เพื่อช่วยเหลอืผูป่้วยตดิเตยีง กว่า 100 คน ณ มลูนิธผิูส้งูอายุ บา้นลุงสนิท โดยผูเ้ขา้ร่วม
กจิกรรมร่วมมอบสิง่ของจ าเป็นและบรจิาคเงนิสบทบทุนใหก้บัมลูนิธดิงักล่าว 

 
 
 โครงการอนุรกัษ์และฟ้ืนฟปู่าชุมชน เขาจอมแห ต.มะขามคู่ จ.ระยอง ปีท่ี 10  
พืน้ทีเ่ขาจอมแหอยู่ในเขตการปกครองของเทศบาลต าบลมะขามคู่ มเีนื้อทีป่ระมาณ 4,600 ไร่ มสีภาพพืน้ทีป่่าเป็นภูเขาหนิปูน 
ในอดีตเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์และมคีวามส าคญัต่อระบบนิเวศน์และสิง่แวดล้อมแห่งหนึ่งของจงัหวดัระยอง ปัจจุบนัมีกา ร
ขยายตวัของชุมชนและภาคอุตสาหกรรมของจงัหวดัระยอง สง่ผลกระทบใหม้กีารบุกรุกพืน้ทีป่่าตามทีร่าบเชงิเขา 

เมื่อปี 2553 แอรโ์รเฟลกซ ์ไดเ้ริม่สนบัสนุนโครงการอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูป่าชุมชนเขาจอมแห ไดแ้ก่ การปลกูป่า การดแูลตน้ไมอ้ย่าง
ต่อเนื่อง โครงการฝายน ้าล้น และ โครงการฝึกอบรมอาสาสมคัรป้องกนัไฟป่า เป็นต้น โครงการดงักล่าวเกดิจากความร่วมมอื
ระหว่างภาครฐัและคนชุมชน ท าใหปั้จจุบนัมพีืน้ทีป่ลกูป่ารวม 185 ไร่ และไดด้แูลตน้ไมอ้ย่างต่อเนื่อง 
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 โครงการมอบทุนการศึกษาให้กบักลุ่มของโรงเรียนนิคมสรา้งตนเองประจ าปี 2562 
ในปี 62/63 ไดม้อบทุนการศกึษาใหก้บันกัเรยีนเรยีนดแีต่ยากจน เพื่อสนบัสนุนและเพิม่โอกาสทางการศกึษาใหก้บันกัเรยีนในกลุ่ม
ของโรงเรยีนนิคมสรา้งตนเองรวม 4 แหง่ ซึง่ตัง้อยูใ่นเขตชมุชนใกลเ้คยีงกบัสถานทีต่ัง้โรงงานของแอรโ์รเฟลกซ ์อย่างต่อเนื่องมา
เป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี  
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10.4.2 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม ของบริษทั แอรโ์รคลาส จ ากดั 

 โครงการ Happy Family Junior 2562 
เพื่อสนบัสนุนเรื่องการปลกูฝังความสามคัคแีละส่งเสรมิความเป็นน ้าหนึ่งใจเดยีวกนัของครอบครวั กจิกรรมดงักล่าวจดัขึน้ใหก้บั
ลกูหลานของพนกังาน แอรโ์รคลาส ในวนัเดก็ของทุกปี  

 
 

 คณะกรรมการสถานศึกษา 
เพื่อสนบัสนุนการศกึษาใหแ้ก่เยาวชน แอรโ์รคลาสสง่ตวัแทนร่วมเป็นคณะกรรมการโรงเรยีนนิคมสรา้งตนเอง จงัหวดัระยอง 4 และ
โรงเรยีนชมุชนนิคมสรา้งตนเองจงัหวดัระยอง 7 พรอ้มจดักจิกรรมร่วมกบัโรงเรยีนโอกาสต่างๆ ตัง้แต่ปี 2559-ปัจจุบนั 

 
 

 สนับสนุนอปุกรณ์ทางการแพทย ์ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ.ขอนแก่น 
เพื่อสนบัสนุนงานดา้นสาธารณสุข TJM Products Pty. Ltd. และ TJM MAX-1 จดักจิกรรมเพื่อสงัคม “บอกฮกัในถิน่กนัดาร สาน
สมัพนัธน้์องพี”่ สง่มอบเครื่องมอือุปกรณ์ทางการแพทยท์ีข่าดแคลน มลูค่ากว่า 214,000 บาท ใหแ้ก่โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพ
ต าบล จ านวน 6 แห่ง ในเขตพืน้ทีอ่.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น  
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10.4.3 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม ของบริษทั อีสเทิรน์ โพลีแพค จ ากดั 

 โครงการสอนปลูกผกัไฮโดรโปนิกส ์และ ปลูกเมลอน  
เพื่อส่งเสรมิอาชพีใหก้บัชุมชน และเพื่อสรา้งจติสาธารณะแก่พนักงานใหร้่วมเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลอืสงัคมเสยีสละเพื่อ
ส่วนรวม อสีเทริน์ โพลแีพค จดัโครงการสอนปลูกผกัไฮโดรโปนิกส ์และเมลอน ใหก้บัศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพคนงาน ภาค 2 จ.
ระยอง เพื่อผูเ้ขา้รบัการฟ้ืนฟูสามารถน าไปประกอบอาชพีหลงัออกจากการฟ้ืนฟูได ้กจิกรรมดงักล่าวท ามาอย่างต่อเนื่อง และในปี 
2562 นี้ ไดข้ยายโครงการฯ ไปยงักลุ่มนกัเรยีน โรงเรยีนวดัปทุมาวาส จ.ระยอง  

  
 

       
 
 



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) สิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2563 

สว่นที ่2  138 

 

 โครงการมอบทุนการศึกษากบันักเรียนสงักดัอาชีวศึกษาในภาคตะวนัออก  
เพื่อการสนับสนุนและเพิม่โอกาสทางการศกึษาแก่นักศกึษาระดับอาชวีศกึษา อสีเทริ์น โพลแีพค เล็งเหน็ว่าอนาคตของ

นกัศกึษาเหล่าน้ีคอื ก าลงัส าคญัของภาคอุตสาหกรรม จงึไดม้อบทุนการศกึษาและเปิดโอกาสใหน้ักศกึษาเขา้มาศกึษาดูงาน

ในสถานประกอบการ 35 ทุน กบั 7 สถาบนัการศกึษา ประกอบดว้ย วทิยาลยัเทคนิคบา้นค่าย/ วทิยาลยัเทคนิคระยอง/ 

วทิยาลยัเทคนิคมาบตาพุด/ วทิยาลยัสารพดัช่างระยอง/ วทิยาลยัเทคนิคสตัหบี จ.ชลบุร/ี วทิยาลยัเทคนิคตราด จ.ตราด และ 

วทิยาลยัเทคนิคจนัทบุร ีจ.จนัทบุร ีกจิกรรมดงักล่าวจดัขึน้ต่อเนื่องตัง้แต่ปี 2556 

 
 

 โครงการสนับสนุนแผน่พลาสติกให้แก่มูลนิธิขาเทียมในสมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
เพื่อเสรมิสรา้งคุณภาพชวีติของคนในสงัคม อสีเทริน์ โพลแีพค จดัท าแผ่นพลาสตกิมอบใหแ้ก่มลูนิธขิาเทยีมในสมเดจ็พระศรนีค
รนิทราบรมราชชนนี โดยปี 2562 ไดร้บัเมด็พลาสตกิจากบรษิทั ไออารพ์ซี ีจ ากดั (มหาชน) (IRPC) และ อสีเทริน์ โพลแีพค 
น ามาใชผ้ลติเป็นแผ่นพลาสตกิ จ านวน 11,205 แผ่น เพื่อสง่มอบใหแ้ก่มลูนธิขิาเทยีมฯ ใชข้ึน้รปูท าเป็นขาเทยีมใหแ้ก่ผูพ้กิาร 
ความร่วมมอืดงักล่าวด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี 
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 กิจกรรมจิตอาสาเกบ็ขยะท าความสะอาดชายหาดแม่ร าพงึ จ.ระยอง 
เพื่อปลกูฝังการอนุรกัษ์ และดแูลสิง่แวดลอ้มใหแ้ก่พนกังานจ านวน 185 คน ร่วมกจิกรรมเกบ็ขยะ และ ท าความสะอาดบรเิวณ

ชายหาดแม่ร าพงึ จ.ระยอง  

  

10.4.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสงัคมของกลุ่มบริษทั 

 มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน 
กลุ่มบรษิทัมอบทุนการศกึษาใหแ้ก่บุตรของพนกังานเพื่อเป็นการสรา้งขวญัและก าลังใจแก่พนักงาน รวมถงึเป็นการช่วยแบ่งเบา
ภาระค่าใชจ้่ายในครอบครวัของพนกังาน ซึง่เป็นผูม้สี่วนไดเ้สยีทีส่ าคญัขององคก์ร และส่งเสรมิภาพลกัษณ์ขององคก์ร โดยในปี 
2562 กลุ่มบรษิทัไดม้อบ ทุนการศกึษาจ านวน 1,257 ทุน เป็นจ านวน ประมาณ 4.5 ลา้นบาท  
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     โครงการธรรมะของกลุ่มบริษทั 
กลุ่มบรษิทัสนบัสนุนใหพ้นกังานท างานอย่างมคีวามสขุมสีขุภาพจติใจทีด่แีละเป็นการปลูกฝังคุณธรรมและจรยิธรรม โดยจดัใหม้ี
โครงการอบรมธรรมะในโรงงาน และ หลกัสตูรปฏบิตัธิรรม อย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลากว่า 20 ปี โดยในปี 2562 มกีจิกรรม
ดงันี้ 

1. กจิกรรม ท าบุญตกับาตร และฟังธรรมเทศนา ในทุกเดอืน 
2. โครงการปฏบิตัธิรรมนอกสถานทีเ่ป็นระยะ 3 - 5 วนั จ านวน 5 ครัง้ เพื่อพนกังาน ครอบครวัของพนกังาน และ

ผูส้นใจทัว่ไป    

  
 
 รว่มมอืกบัมหาวิทยาลยัรามค าแหงบรรยายเรือ่งแนวคิดด้านนวตักรรมในสาขาวิชาการจดัการนวตักรรม 

หลกัสูตรปริญญาโท มหาวิทยาลยัรามค าแหง  
คณะผูบ้รหิารกลุ่มบรษิทัตระหนกัถงึความส าคญัในการเผยแพรแ่นวคดิดา้นนวตักรรมใหก้บันกัศกึษาทีจ่ะเป็นผูป้ระกอบการและ
เขา้สูร่ะบบการท างานในอนาคต โดยดร.ภวฒัน์ วทิรูปกรณ์ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ไดถ่้ายทอดความรูเ้กีย่วกบัแนวคดิดา้น
นวตักรรมเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี ในฐานะอาจารยพ์เิศษของมหาวทิยาลยัรามค าแหง โดยในปี 2562 ยงัไดด้ าเนินการอยา่ง
ต่อเนื่อง 

 
     โครงการอบรมให้ความรูเ้ก่ียวกบัการบริหารงานอย่างมืออาชีพ  
คณะผูบ้รหิารกลุ่มบรษิทัฯ ตระหนกัถงึความส าคญัในการเผยแพร่ความรูจ้ากประสบการณ์ในการท างาน การศกึษาท างานวจิยั 
และวธิกีารบรหิารงานอย่างมอือาชพีใหก้บัหน่วยงานต่างๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชน  โดยรศ.ดร.เฉลยีว วทิรูปกรณ์ รองประธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิาร ไดถ่้ายทอดความรูแ้ละประสบการณ์มาเป็นระยะเวลากว่า 15 ปี โดยในปี 2562 ยงัไดด้ าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
 
 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระนางเจ้าสิริกิต์ิ เน่ืองในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 87  พรรษา 12  

สิงหาคม  2562 
เน่ืองในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา 87 พรรษา สมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์พระบรมราชนีินาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง 87 
พรรษา บรษิทัรว่มกบัส านกังานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม จ.ระยอง จดัโครงการ “ปลกูป่าเฉลมิพระเกยีรต”ิ ปลกูกลา้ไม้
ยนืตน้ จ านวน 2,500 ตน้ ในพืน้ทีป่ระมาณ 25 ไร่ เพื่ออนุรกัษ์และฟ้ืนฟูสภาพผนืป่าร่วมกบัชมุชมพืน้ทีใ่กลเ้คยีง ณ เขาจอมแห 
จ.ระยอง  
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10.5 การป้องกนัการมีส่วนเก่ียวข้องกบัการคอรร์ปัชัน่ 

กลุ่มบริษัท EPG ยึดมัน่ในหลกัจริยธรรมและธรรมาภิบาลที่ดี มีความรบัผิดชอบต่อสงัคม และผู้มีส่วนได้เสยี รวมทัง้ให้
ความส าคญัต่อการต่อต้านการทุจรติ คอรร์ปัชัน่ทุกรูปแบบ โดยสร้างความตระหนัก จติส านึกให้บุคลากรทุกระดบัขององค์กร 
และก าหนดแนวทางปฏบิตัติามนโยบายต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ และจรรยาบรรณธุรกจิ 

การเขา้ร่วมโครงการ “แนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตคอรร์ปัชัน่” หรอื CAC (Collective Action 
Coalition of the Private Sector Against Corruption) ถอืเป็นการแสดงถงึเจตนารมณ์ต่อการต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชัน่ที่
ชดัเจน โดยบรษิทัย่อยทัง้ 3 บรษิทัไดแ้ก่ บรษิทั อสีเทริน์ โพลแีพค จ ากดั, บรษิทั แอรโ์รเฟลกซ ์จ ากดั และบรษิทั แอรโ์รคลาส 
จ ากดั ไดร้บัการรบัรองเป็นสมาชกิของแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัชัน่ 
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10.5.1 การจดัอบรมและการเผยแพรน่โยบายต่อต้านการคอรร์ปัชัน่ภายในบริษทั 

แมบ้รษิทัย่อยทัง้ 3 บรษิทัจะไดร้บัการรบัรองการเป็นสมาชกิ CAC แลว้ บรษิทักย็งัคงใหค้วามรูเ้กีย่วกบันโยบายและแนวปฏบิตัิ
ในการต่อต้านการคอร์รปัชัน่แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยได้จดัให้มีการสื่อสารหลายช่องทาง ได้แก่ การอบรมพนักงาน
ประจ าปี/ หลกัสตูรปฐมนิเทศพนักงานใหม่/ การจดักจิกรรม Corruption Talk/ ป้ายประชาสมัพนัธใ์นบรษิทั/ การตดิตัง้ในแสดง
บนหน้าจอคอมพวิเตอรข์องพนักงาน/ การเผยแพร่ในอนิทราเน็ต/ การเผยแพร่ผ่าน LINE Application และอเีมลล/์ เวบ็ไซต์ของ
บรษิทั และแผ่นพบัประชาสมัพนัธ ์เป็นตน้ โดยตวัอย่างรปูภาพกจิกรรมต่างๆ แสดงไดด้งันี้ 

 บริษทั อีสเทิรน์โพลีเมอร ์กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 

บรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารอบรมนโยบายฯ ในหลกัสตูรปฐมนิเทศส าหรบัพนกังานใหม่ รวมทัง้การอบรมใหก้บัผูบ้รหิารและพนกังาน
ทัง้หมด  โดยไดเ้ขา้ร่วมอบรมถงึ 100% ของจ านวนพนกังานทัง้หมด  

  
กำรจดัอบรมนโยบำยใหแ้ก่พนกังำน ในช่วงเดอืนธ.ค.62 

 

 บริษทั แอรโ์รเฟลกซ ์จ ากดั 

บรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารอบรมนโยบายฯ ในหลกัสตูรปฐมนิเทศส าหรบัพนกังานใหม่ รวมทัง้การอบรมทบทวนนโยบายประจ าปี โดย
ในการอบรมประจ าปีใหก้บัผูบ้รหิารและพนกังานทัง้หมด โดยไดเ้ขา้อบรมถงึ 99.30% ของจ านวนพนกังานทัง้หมด 
 

 บริษทั แอรโ์รคลาส จ ากดั 

บรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารอบรมเพื่อสือ่สารนโยบายฯ ในหลกัสตูรปฐมนิเทศพนกังานใหม่, การอบรมทบทวนนโยบายประจ าปี, การ
อวยพรปีใหม่โดย no gift policy สง่ผ่าน LINE Application และ Facebook, การสือ่สารผ่านออนไลน์ HR-WebLive และการ
ประชาสมัพนัธผ์่านอเีมลล ์
  
 บริษทั อีสเทิรน์ โพลีแพค จ ากดั 

บรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารอบรมในหลกัสตูรปฐมนิเทศพนกังาน รวมทัง้การอบรมทบทวนนโยบายประจ าปีและประเมนิผลหลงัการ
อบรมผ่าน E-Learning โดยในการอบรมประจ าปี พนกังานไดเ้ขา้อบรมถงึ 85% ของจ านวนพนกังานทัง้หมด  
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กำรจดักจิกรรมอบรมและเผยแพร่นโยบำยต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชัน่ของบรษิทัย่อย 

 

 

10.5.2 การเผยแพรน่โยบายต่อต้านการคอรร์ปัชัน่ภายนอกบริษทั 

บรษิทัและบรษิทัย่อย ไดเ้ผยแพร่นโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ใหก้บับุคคลภายนอก ทัง้ผูส้ง่มอบ ลกูคา้ รวมถงึผูม้าตดิต่อบรษิทั
ในรปูแบบต่างๆ เช่น แผ่นพบัประชาสมัพนัธ,์ การลงนามตอบรบันโยบายของผูส้่งมอบ, การอวยพรปีใหม่โดย no gift policy ใน 
LINE Application และFacebook, และการเผยแพร่นโยบายฯ ดงักล่าวในเวบ็ไซต์ของแต่ละบริษทั  นอกจากนี้บรษิทั แอรโ์ร
คลาส จ ากดั ยงัไดเ้ชญิผูร้บัเหมา และผูส้ง่มอบมาร่วมอบรมนโยบายฯ ภายในบรษิทัดว้ย 

 
แอรโ์รคลำส จดัอบรมผูร้บัเหมำช่ำง, สือ่สำรและเชญิชวนใหเ้ขำ้ร่วมโครงกำร Anti-Corruption  เมือ่ 4 สงิหำคม 2562 
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กระบวนการในการประเมินความเส่ียงจากการทจุริต 

บรษิทัและบรษิทัย่อย ไดก้ ่บรษิทั แอรโ์รเฟลกซ ์จ ากดั / บรษิทั แอรโ์รคลาส จ ากดั และ บรษิทั อสีเทริน์ โพลแีพค จ ากดั ไดจ้ดั
ใหม้กีารทบทวนความเสีย่งทีป่ระเมนิใหม่ทุกปี โดยระบุเหตุการณ์ทีม่คีวามเสีย่งจากการทจุรติและคอรร์ปัชัน่ทีอ่าจเกดิขึน้จากการ
ด าเนินกจิกรรมต่างๆ และมโีอกาสทีจ่ะเกดิผลกระทบต่อธุรกจิ รวมถงึการก าหนดมาตรการต่อตา้นการทุจรติและคอรร์ปัชัน่ที่
เหมาะสม  
 
แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบติัตามแนวทางปฏิบติัการต่อต้านทุจริตคอรร์ปัชัน่ 

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

ผู้ที่พบเห็นเหตุการณ์หรือทราบเบาะแสการฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบของรฐั การก ากบัดูแลกิจการที่ด ี
จรรยาบรรณธุรกจิ นโยบาย ระเบยีบขอ้บงัคบัที่บรษิทัก าหนด รวมถงึการกระท าทีเ่ขา้บ่ายการทุจรติทุกประเภทของกรรมการ 
ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทั สามารถแจง้เรื่องผ่านช่องทางในการรอ้งเรยีนและการแจง้เบาะแส ตามทีบ่รษิทัก าหนด ดงันี้ 

  1. จดหมายถงึประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
     บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 
     ทีอ่ยู่ 770 หมู่ 6 ต.เทพารกัษ ์อ.เมอืง จ.สมทุรปราการ 10270 
  โดยจ่าหน้าซอง ประทบัตรา หรอืระบุขอ้ความทีแ่สดงถงึการเป็น “เอกสารลบัเฉพาะ” 
 2. จดหมายถงึประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการตรวจสอบ 
     บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 
     ทีอ่ยู่ 770 หมู่ 6 ต.เทพารกัษ ์อ.เมอืง จ.สมทุรปราการ 10270 

โดยจ่าหน้าซอง ประทบัตรา หรอืระบุขอ้ความทีแ่สดงถงึการเป็น “เอกสารลบัเฉพาะ” 
 3. อเีมลลถ์งึ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ceo@epg.co.th 
 4. อเีมลลถ์งึประธานคณะกรรมการตรวจสอบ Chaiwat@prospectconsult.co.th หรอืกรรมการตรวจสอบที ่ 

   thanas.san@gmail.com 
5. แจง้เรื่องรอ้งเรยีนบนเวบ็ไซตบ์รษิทั เพื่อยื่นแบบรอ้งเรยีนออนไลน์ หรอืสง่เป็นเอกสารดว้ยเอกสารรบัค า 
   รอ้งเรยีน 

ส าหรบัรายละเอยีดอื่นๆ เกีย่วกบันโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ของบรษิทัและบรษิทัย่อย ไดเ้ปิดเผยไวบ้นเวบ็ไซตบ์รษิทั 
www.epg.co.th/ www.aeroflex.co.th/ www.aeroklas.com และ www.eppcup.com 

 
 

mailto:ceo@epg.co.th
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11. การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 
 

11. 1 ความเหน็ของคณะกรรมการต่อระบบการควบคมุภายใน 

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที ่2/2562 และคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่3/2562 เมื่อวนัที ่27 พฤษภาคม 2562 
คณะกรรมการรวมถงึคณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระเมนิระบบควบคุมภายในของบรษิทั  โดยการซกัถามขอ้มูลจากฝ่ายบรหิาร
และผูต้รวจสอบภายในของบรษิทั และตอบแบบประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในของบรษิัท ในดา้นต่างๆ 5 
สว่น คอื การควบคุมภายในองคก์ร การประเมนิความเสีย่งการควบคุมการปฏบิตังิาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอ้มูลและ
ระบบการตดิตาม  คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการมคีวามเหน็ตรงกนัว่าบรษิทั, บรษิทั แอรโ์รเฟลกซ ์จ ากดั, บรษิทั 
แอรโ์รคลาส จ ากดั และบรษิทั อสีเทริน์โพลแีพค จ ากดั มรีะบบการควบคุมภายในทีเ่พยีงพอและเหมาะสมกบัสภาพและลกัษณะ
การประกอบธุรกิจของบรษิัท และได้ปฏบิตัิตามกฎหมาย ระเบยีบ และข้อก าหนดของหน่วยงานก ากบัดูแลที่เกี่ยวข้องอย่าง
เหมาะสม รวมถงึระบบการควบคุมภายใน ในเรื่องการท าธุรกรรมกบัผูถ้อืหุน้ใหญ่ ผูบ้รหิาร หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าว
อย่างเพยีงพอ นอกจากนี้คณะกรรมการไดส้่งเสรมิและสนับสนุนใหฝ่้ายบรหิารด าเนินการพฒันาคุณภาพของระบบการควบคุม
ภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อเสรมิสร้างการก ากบัดูแลกจิการที่ด ี (Good Corporate Governance) ส าหรบัผลการประเมนิความ
เพยีงพอของระบบการควบคุมภายในของบรษิทั ทีผ่่านการพจิารณาจากคณะกรรมการแลว้มดีงันี้ 

1.  สภาพแวดลอ้มการควบคมุ (Control Environment) 

บรษิัทมโีครงสร้างองค์กรและมสีภาพแวดล้อมที่ดีที่ส่งเสรมิระบบการควบคุมภายในให้สามารถด าเนินไปได้ตามที่บรษิัทวาง
นโยบายไวโ้ดยมกีารก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกจิอย่างชดัเจนและวดัผลไดเ้ป็นแนวทางปฏบิตัใิหแ้ก่องคก์ร อกีทัง้ยงัมกีาร
แบ่งระดบัชัน้พนกังานรวมถงึขอบเขตหน้าทีไ่วอ้ย่างชดัเจน 

2.  การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 

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

3.  การควบคมุการปฏิบติังาน (Control Activities) 

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

4.  ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information & Communication) 

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

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

5.  ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

บรษิทัไดม้อบหมายใหแ้ผนกตรวจสอบภายในของบรษิทั เป็นผูต้รวจสอบระบบควบคมุภายในของบรษิทัเป็นประจ าทุกปี รวมทัง้
ตดิตามการแกไ้ขประเดน็ทีต่รวจสอบ และก าหนดใหม้กีารรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้
ผูต้รวจสอบภายในสามารถปฎบิตังิานไดอ้ย่างอสิระ และน าเสนอรายงานผลการตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมา  

นอกจากน้ีในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ บริษทัยงัได้เชิญผูส้อบบญัชีมาน าเสนอประเดน็ท่ีเก่ียวข้องกบังบ
การเงินของบริษทัอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้โดยไมมี่ฝ่ายจดัการรว่มด้วย 
 
11.2  ความเหน็แตกต่างไปจากความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั  

ไม่มคีวามเหน็ทีแ่ตกต่างกนัเกีย่วกบัการควบคมุภายใน ตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบตามเอกสารแนบทา้ยแบบแสดง
รายการขอ้มลูประจ าปี (เอกสารแนบ 3) 
 
11.3  หวัหน้างานตรวจสอบภายใน 

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

 
บริษทัและบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งกบับริษทัและบริษทัย่อย 

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส บรษิทัมกีารรายงานรายการระหว่างกนัทีเ่กดิขึน้ในไตรมาส  โดยในปี 62/63 
(1 เมษายน 2562 – 31 มนีาคม 2563) คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาแลว้เหน็ว่า รายการระหว่างกนัของบรษิทักบับุคคลหรอื
นิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้ส าหรบัรอบปีนี้ เป็นรายการทีเ่ป็นไปเพื่อการด าเนินธุรกจิตามปกตขิองบรษิทัและเป็นไป
ตามเงื่อนไขการคา้ทัว่ไป ในลกัษณะเดยีวกนักบัที่วญิญูชนจะพงึกระท ากบัคู่สญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดยีวกนั ด้วยอ านาจ
ต่อรองทางการคา้ทีป่ราศจากอทิธพิลในการทีคู่่สญัญาอกีฝ่ายมสีถานะเป็นบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ (Arm’s Length Basis) 
และไม่มกีารถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบรษิทั และบุคคล/นิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้  

บรษิทัและบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้กบับรษิทัและบรษิทัย่อย 
นิติบคุคล/บคุคล ลกัษณะการประกอบธรุกิจ ความสมัพนัธ์ 

กลุ่มวิทูรปกรณ์ 
 

-  กลุ่มวทิรูปกรณ์ถอืหุน้ในบรษิทั รอ้ยละ 75.0  
 กลุ่มวทิรูปกรณ์ไดส้่งตวัแทนเขา้มาเป็นกรรมการของบรษิทั 

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

บริษทั วิทูรปกรณ์ โฮลด้ิง จ ากดั  
(“โฮลด้ิง”) 

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

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

บริษทั ตะวนัออก ซินเทค จ ากดั 
(“ซินเทค”) 

ธุรกจิผลติและจ าหน่ายทอ่ส่ง
ลมโลหะในระบบปรบัอากาศ
และโคมไฟประหยดัพลงังาน 

 กลุ่มวทิรูปกรณ์ เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของซนิเทค รอ้ยละ 100.0 ทัง้
ทางตรงและทางออ้ม 

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

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

ธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์และเขต
อุตสาหกรรม ขาย ใหเ้ช่า ทีด่นิ 
อาคาร สาธารณูปโภค และ
บรกิารต่างๆ 

 กลุ่มวทิรูปกรณ์ เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของไอพพี ีรอ้ยละ 100.0 ทัง้
ทางตรงและทางออ้ม 

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

บริษทั ฮายาคาวา อีสเทิรน์ รบัเบอร ์
จ ากดั (“ฮายาคาวา”) 

ธุรกจิผลติและจ าหน่าย
ผลติภณัฑย์าง แผ่นยาง บลอ็ก
ยางปพูืน้ทางเดนิและรถยนต ์

 กลุ่มวทิรูปกรณ์ เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของฮายาคาวา รอ้ยละ 15.8 
(รวมหุน้บุรมิสทิธิ)์ ทัง้ทางตรงและทางออ้ม 

 กลุ่มวทิรูปกรณ์ มกีรรมการตวัแทนในฮายาคาวา 1 ท่าน ไดแ้ก่ 
นายช านาญ วทิรูปกรณ์  
นอกจากนัน้นายจรนิทร ์วารนิทราพร ผูบ้รหิารของบรษิทัยงั
ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบรษิทั ฮายาคาวา อสิเทริน์ รบั
เบอร ์จ ากดั (“ฮายาคาวา”) 
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นิติบคุคล/บคุคล ลกัษณะการประกอบธรุกิจ ความสมัพนัธ์ 
บริษทั ไดนามิก อีสเทิรน์การเ์มนท์ 
จ ากดั (“ไดนามิก”) 

ธุรกจิผลติและจ าหน่ายเสือ้ผา้
ส าเรจ็รปูและเครือ่งแต่งกาย 
และเครือ่งหนงั 

 กลุ่มวทิรูปกรณ์ เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของไดนามกิ รอ้ยละ 93.7 ทัง้
ทางตรงและทางออ้ม 

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

บริษทั สยามอินเตอร ์แอร ์ซพัพลาย 
จ ากดั (“สยามอินเตอร”์) 

ธุรกจิผลติและจ าหน่าย
เครือ่งปรบัอากาศ 

 กลุ่มวทิรูปกรณ์ เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของสยามอนิเตอร์ รอ้ยละ 
97.5 ทัง้ทางตรงและทางออ้ม 

 กลุ่มวทิรูปกรณ์ มกีรรมการตวัแทนในสยามอนิเตอร ์1 ท่าน 
ไดแ้ก่ นางสาวรตพิณิ วทิรูปกรณ์ 

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

ธุรกจิใหเ้ช่าอาคารและหอ้งพกั  กลุ่มวทิรูปกรณ์ เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของโฟรเ์อส รอ้ยละ 100.0 ทัง้
ทางตรงและทางออ้ม 

 กลุ่มวทิรูปกรณ์ มกีรรมการตวัแทนในโฟรเ์อส 3 ท่าน ไดแ้ก่   
(1) นางสมรวล วทิรูปกรณ์ (2) นางสาวศศลิกัษณ์ วทิรูปกรณ์ 
และ (3) นายศศนิทร ์วทิรูปกรณ์ 

บริษทั เบสท ์อารคิ์เทคเชอรอล ไลท์
ต้ิง จ ากดั (“เบส”) 

ธุรกจิจ าหน่ายคา้ส่ง คา้ปลกี 
โคมไฟและอุปกรณ์ 

 กลุ่มวทิรูปกรณ์ เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของเบส รอ้ยละ 51.0 ทัง้
ทางตรงและทางออ้ม 

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

คณะบคุคล B.N.C. 1 
(“BNC.1”) 

ธุรกจิใหบ้รกิารเช่าทีด่นิ อาคาร 
และส านกังาน 

 BNC.1 เป็นหา้งหุน้ส่วนสามญัทีจ่ดัตัง้โดย กลุ่มวทิรูปกรณ์  

ห้างหุ้นส่วนสามญั  BNC. 4 
(“BNC. 4”) 

ธุรกจิใหบ้รกิารเช่าทีด่นิ อาคาร 
และส านกังาน 

 BNC.4 เป็นหา้งหุน้ส่วนสามญัทีจ่ดัตัง้โดย กลุ่มวทิรูปกรณ์  

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

ธุรกจิใหเ้ช่าทีด่นิอาคารและ
อุปกรณ์ 
 

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

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

ธุรกจิผลติและจ าหน่ายพืน้ปู
ส าหรบัรถตูใ้นประเทศตุรก ี

 กลุ่มวทิรูปกรณ์ เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของฟารแ์อรโ์ร รอ้ยละ 40.0 
ทัง้ทางตรงและทางออ้ม 

 กลุ่มวทิรูปกรณ์ มกีรรมการตวัแทนในฟารแ์อรโ์ร 1 ท่าน ไดแ้ก่ 
นายเอกวฒัน์ วทิรูปกรณ์ 

บริษทั อีสเทิรน์ โพลีเทค จ ากดั 
(“อีพีที”) 

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

 กลุ่มวทิรูปกรณ์ เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของอพีที ีรอ้ยละ 100.0 ทัง้
ทางตรงและทางออ้ม 

 กลุ่มวทิรูปกรณ์ มกีรรมการตวัแทนในอพีที ี 4 ท่าน ไดแ้ก่    
(1) นายธรีะวฒัน์ วทิรูปกรณ์      (2) นายช านาญ วทิรูปกรณ์ 
(3) นายเฉลยีว วทิรูปกรณ์        (4) นายธนาวฒัน์ วทิรูปกรณ์ 
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นิติบคุคล/บคุคล ลกัษณะการประกอบธรุกิจ ความสมัพนัธ์ 
บริษทั ซนักิ อีสเทิรน์ (ไทยแลนด)์ 
จ ากดั 
(“ซนักิ”) 

ธุรกจิผลติและจ าหน่ายชิน้สว่น
โลหะในการประกอบกลอ้งและ
โคมไฟ 

 กลุ่มวทิรูปกรณ์ เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของซนัก ิรอ้ยละ 30.0 ทัง้
ทางตรงและทางออ้ม 

 กลุ่มวทิรูปกรณ์ มกีรรมการตวัแทนในซนัก ิ2 ท่าน ไดแ้ก่      
(1) นายช านาญ วทิรูปกรณ์ และ (2) นางปิยณ ี วทิรูปกรณ์ 
นอกจากนัน้นายจรนิทร ์วารนิทราพร ผูบ้รหิารของบรษิทัยงั
ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบรษิทั ฮายาคาวา อสิเทริน์ รบั
เบอร ์จ ากดั (“ฮายาคาวา”) 

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

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

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

Aeroflex Europe GmbH 
(“แอรโ์รเฟลกซ์ ยโุรป”) 
 

ผลติฉนวนยางกนัความรอ้น/
เยน็ในประเทศเยอรมนั เพือ่
จ าหน่ายใหแ้ก่ลกูคา้ในพืน้ทีใ่น
ทวปียุโรป 

 กลุ่มวทิรูปกรณ์ เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของแอรโ์รเฟลกซ์ ยุโรป รอ้ย
ละ 40.0 ทัง้ทางตรงและทางออ้ม 

บริษทั เอสโก้ เซอรวิ์ส จ ากดั 
(“เอสโก้”) 

ธุรกจิซื้อขายวสัดุอุปกรณ์ และ
งานบรกิารเกีย่วกบังาน
ก่อสรา้ง งานระบบปรบัอากาศ 
ระบบระบายอากาศ ระบบ
สุขาภบิาลและระบบไฟฟ้า  

 กลุ่มวทิรูปกรณ์ เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของเอสโก้ รอ้ยละ 100.0 ทัง้
ทางตรงและทางออ้ม 

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

บริษทั เอกวดี จ ากดั 
(“เอกวดี”) 

ธุรกจิเช่าและใหเ้ช่า
อสงัหารมิทรพัยท์ัง้ทีเ่ป็นของ
ตนเองหรอืเช่าจากผูอ้ื่น 

 กลุ่มวทิรูปกรณ์ เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของเอกวด ีรอ้ยละ 100.0 ทัง้
ทางตรงและทางออ้ม 

 กลุ่มวทิรูปกรณ์ มกีรรมการตวัแทนในเอกวด ี4 ท่าน ไดแ้ก่    
(1) นายเอกวฒัน์  วทิรูปกรณ์  (2) นางสุภาวด ี วทิรูปกรณ์ 
(3) นายศุภวฒัน์  วทิรูปกรณ์ และ(4) นายคุณาวฒัน์ วทิรูปกรณ์ 

VTH Australia Pty. Ltd. 
(“VTH-AU”) 

ธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์ใหเ้ช่า
อาคาร สาธารณูปโภค และ
บรกิารต่างๆ 

 บรษิทั วทิรูปกรณ์ โฮลดิง้ จ ากดั เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ รอ้ยละ 
100.0 ทัง้ทางตรงและทางออ้ม 

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

บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั และผูท่ี้
เก่ียวข้อง 

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

บรษิทั/ซนิเทค 0.792             0.840                0.960  รายการดงักล่าวจดัเป็นรายการทีเ่หมาะสมเนื่องจากซนิเทคมี
ส านกังานตัง้อยู่ในบรเิวณใกลเ้คยีงกบับรษิทั อกีทัง้อตัราการใหบ้รกิาร
จดัเป็นอตัราการใหบ้รกิารทีเ่หมาะสม 

1.2 รายได้จากค่าสาธารณูปโภค          
   - บรษิทัใหบ้รกิารทางดา้นสาธารณูปโภค
แก่ไอพพี ีในการจดัหาเจา้หน้าทีท่ าความ
สะอาด ในการดแูลพืน้ทีส่ านกังาน 

บรษิทั/ไอพพี ี 0.180             0.180                0.180  ไอพพีมีสี านกังานตัง้อยู่ในบรเิวณเดยีวกนักบับรษิทั จงึพจิารณา
ว่าจา้งบรษิทัจดัหาเจา้หน้าทีเ่พือ่ท าความสะอาดให ้ดงันัน้รายการนี้จงึ
พจิารณาไดว้่าเป็นรายการปกตแิละอตัราค่าบรกิารเหมาะสม 

1.3 รายได้ค่าบริการ          
   - รายไดใ้หบ้รกิารดา้นขนส่ง เกบ็เชค็ 
บรกิารเอกสารน าเขา้ส่งออก อบรมและ
บรกิารอื่นๆ 
  

แอรโ์รเฟลกซ์/ซนิเทค 0.397             -                 0.274  การใหบ้รกิารดงักล่าวไมก่ระทบต่อผลการด าเนินงานของบรษิทั อกี
ทัง้อตัราการใหบ้รกิารจดัเป็นอตัราทีเ่หมาะสม 

แอรโ์รเฟลกซ์/ไอพพี ี
อพีจี ีอนิโนเวชัน่/ซนิเทค 

0.070 
- 

                 0.035 
0.009    

               - 
-  

แอรโ์รเฟลกซ ์จดังานเลีย้งปีใหมข่องบรษิทัในกลุ่มไดแ้ก ่ไอพพี ีบรษิทั 
และแอรโ์รเฟลกซ์  และอพีจี ีอนิโนเวชัน่ใหบ้รกิารจดัอบรมสมัมนา 

   - TJM ใหบ้รกิารควบคุมงานก่อสรา้ง TJM/VTH-AU 3.856                2.829    4.050                TJM ใหบ้รกิารทีป่รกึษาแก่ VTH Australia ในประเทศออสเตรเลยี 
1.4 รายได้ค่าบริการ R&D          
   - อพีจี ีอนิโนเวชัน่ใหบ้รกิาร R&D อพีจี ีอนิโนเวชัน่/ฮายาคาวา 0.088       0.041                0.023  การใหบ้รกิารดงักล่าวเป็นการใหบ้รกิารตามธุรกจิปกตขิองอพีจี ีอนิ

โนเวชัน่ ไมส่่งผลกระทบต่อการด าเนนิงานของ อพีจี ีอนิโนเวชัน่ และ
อตัราการใหบ้รกิารจดัเป็นอตัราทีเ่หมาะสม 

 อพีจี ีอนิโนเวชัน่/
FARAERO 

0.119 - - 

รวมรายได้ค่าบริการ/ค่าท่ีปรึกษา 5.503            3.934                 5.487   
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2.  รายได้จากการให้เช่าท่ีดิน อาคาร 
และอปุกรณ์ 

  
 

      

2.1 รายได้จากค่าเช่าอสงัหาริมทรพัย ์          
   - อสีเทริน์ โพลแีพคใหเ้ช่าหอ้งประชุม อสีเทริน์ โพลแีพค/ฮายาคา

วา 
-                  0.003                   -    อสีเทริน์ โพลแีพคใหเ้ช่าหอ้งประชุมกบั ฮายาคาวา โดยอตัราดงักล่าว

จดัเป็นอตัราทีเ่หมาะสม 
รวมรายได้การให้เช่าท่ีดิน อาคาร อปุกรณ์ -                   0.003                      -      
3. รายได้จากการจ าหน่ายสินค้า
ส าเรจ็รปู 

  
 

      

3.1 รายได้จากการจ าหน่ายฉนวนยาง          
   - แอรโ์รเฟลกซ์จ าหน่ายสนิคา้ส าเรจ็รปู 
ไดแ้ก่ ฉนวนยางส าเรจ็รปู และสนิคา้อื่นๆ ที่
เกีย่วขอ้งกบัฉนวนยางและสิน้เปลอืงอื่น 

แอรโ์รเฟลกซ์/ซนิเทค 10.069                30.365              57.560  การจ าหน่ายสนิคา้ส าเรจ็รปูใหแ้ก่บรษิทัดงักล่าว จดัเป็นการ
ด าเนินงานตามลกัษณะธุรกจิปกตทิัว่ไปของแอรโ์รเฟลกซ์ อกีทัง้ราคา
จ าหน่ายกเ็ป็นไปตามราคาทีเ่หมาะสม โดยราคาจ าหน่ายไมต่ ่ากว่าคู่
คา้รายอื่น 

แอรโ์รเฟลกซ์/ไอพพี ี 1.072 - - 
แอรโ์รเฟลกซ์/ฮายาคาวา 0.030                 0.009                0.294  
แอรโ์รเฟลกซ์/สยาม
อนิเตอร ์

0.531                0.529                0.362  

แอรโ์รเฟลกซ์/Aeroflex 
Europe 

0.982 - - 

แอรโ์รเฟลกซ์/โฮลดิง้ 0.028 - - 
3.2 รายได้จากการจ าหน่ายบรรจภุณัฑ์
พลาสติก 

  
 

    
  

   - อสีเทริน์ โพลแีพคจ าหน่ายผลติภณัฑ์
พลาสตกิและผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง เช่น 
แผ่นพลาสตกิ บรรจุภณัฑพ์ลาสตกิ 

อสีเทริน์ โพลแีพค/ซนิเทค 1.922                1.544                1.070  การจ าหน่ายสนิคา้ส าเรจ็รปูใหแ้ก่บรษิทัดงักล่าว จดัเป็นการ
ด าเนินงานตามลกัษณะธุรกจิปกตทิัว่ไปของอสีเทริน์ โพลแีพค  อกีทัง้
ราคาจ าหน่ายกเ็ป็นไปตามราคาทีเ่หมาะสม โดยราคาจ าหน่ายไมต่ ่า
กว่าคู่คา้รายอื่น 

อสีเทริน์ โพลแีพค/ไอพพี ี 0.001 - - 
อสีเทริน์ โพลแีพค/โฮลดิง้ - 1.113                 -  
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3.3 รายได้จากการจ าหน่ายสินค้า      
   - แอรโ์รคลาสจ าหน่ายสนิคา้ส าเรจ็รปู 
ไดแ้ก่ อุปกรณ์ชิน้สว่นและตกแต่งยานยนต์ 
เรอื เป็นตน้ 

แอรโ์รคลาส/โฮลดิง้ 0.139 -        0.796  การจ าหน่ายสนิคา้ส าเรจ็รปูใหแ้ก่บรษิทัดงักล่าว จดัเป็นการ
ด าเนินงานตามธุรกจิปกตทิัว่ไปของแอรโ์รคลาส อกีทัง้ราคาจ าหน่ายก็
เป็นไปตามราคาทีเ่หมาะสม โดยราคาทีจ่ าหน่ายไมต่ ่ากว่าคู่คา้รายอื่น แอรโ์รคลาส/FARAERO - - 0.009 

รวมรายได้จากการจ าหน่ายสินค้าส าเรจ็รปู 14.773                 33.560                60.167    
4. รายได้จากการจ าหน่ายอ่ืนๆ          
4.1 รายได้จากการจ าหน่ายอ่ืนๆ          
   - แอรโ์รเฟลกซ์จ าหน่ายสนิคา้อื่นและของ
ใชส้ิน้เปลอืง 

แอรโ์รเฟลกซ์/โฮลดิง้ 0.020               0.015  - แอรโ์รเฟลกซ์ ไดม้กีารสัง่ผลติปฏทินิและไดอารี ่ในเทศกาลปีใหม่ ซึง่
ไดจ้ าหน่ายใหก้ลุ่มวทิรูปกรณ์ โฮลดิง้, ไอพพี ีและซนิเทค ในราคาที่
เหมาะสม 

แอรโ์รเฟลกซ์/ไอพพี ี 0.015                0.073  - 
แอรโ์รเฟลกซ์/ซนิเทค 0.121                0.190  - 

รวมรายได้จากการจ าหน่ายอ่ืนๆ 0.156                  0.278  -   
รวมรายไดท้ัง้ส้ิน   20.432               37.775  65.655   
ค่าใช้จ่าย          
1. ค่าเช่าท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์          
1.1 ค่าใช้จ่ายเช่าท่ีดินและอาคาร          
   -  แอรโ์รเฟลกซ์เช่าทีด่นิและอาคารเพือ่
ใชเ้ป็นส านกังานขาย 

แอรโ์รเฟลกซ์/ซนิเทค 0.364                0.420                0.420  แอรโ์รเฟลกซ ์เช่าทีด่นิจากซนิเทคเพือ่เป็นส านกังานขาย เนื่องจาก
เป็นพืน้ทีซ่ึง่ใชง้านแต่เดมิและเหมาะสมกบัขนาดการด าเนินงานของ
ฝ่ายขายของแอรโ์รเฟลกซ์ อกีทัง้ค่าเช่ากเ็ป็นอตัราทีเ่หมาะสมและไม่
สงูกว่าราคาตลาดในบรเิวณใกลเ้คยีง 

1.2 ค่าใช้จ่ายเช่าท่ีดินและอาคาร          
   - แอรโ์รคลาสเช่าทีด่นิจากไอพพีเีพือ่ใช้
เป็นทีเ่กบ็ของหรอืจอดรถชัว่คราว 

แอรโ์รคลาส/ไอพพี ี 0.198                 0.198                 0.198  แอรโ์รคลาสไดท้ าการเช่าพืน้ทีจ่ากไอพพี ีเพือ่ใชเ้ป็นสถานทีเ่กบ็ของ
หรอืจอดรถชัว่คราว ซึง่จ าเป็นต่อการด าเนินธุรกจิ อกีทัง้อตัราค่าเช่า
จดัเป็นอตัราทีเ่หมาะสมและไมส่งูกว่าราคาตลาดในบรเิวณใกลเ้คยีง 
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1.3 ค่าใช้จ่ายเช่าอาคารส านักงาน          
   - บรษิทัเช่าอาคารจากวทิรูปกรณ์ โฮลดิง้ 
เพือ่ใชเ้ป็นส านกังานทีเ่ทพารกัษ์ 

บรษิทั/โฮลดิง้ 9.000                 9.000                9.000  บรษิทัเช่าอาคารส านกังานจากวทิรูปกรณ์ โฮลดิง้ เพือ่ด าเนินงานเป็น
ส านกังาน ทัง้นี้อตัราค่าเช่าดงักล่าวจดัเป็นอตัราทีเ่หมาะสม 

 1.4 ค่าใช้จ่ายเช่าอาคารโรงงาน          
   - อสีเทริน์ โพลแีพค และเอพเีอส เช่า
อาคารจากไอพพีเีพือ่ใชเ้ป็นโรงงาน 
 
   - แอรโ์รคลาส เช่าอาคารจากวทิรูปกรณ์ 
โฮลดิง้ เพือ่ใชเ้ป็นโรงงานสาขาเทพารกัษ์ 

อสีเทริน์ โพลแีพค/ไอพพี ี
 
เอพเีอส/ไอพพี ี
แอรโ์รคลาส/โฮลดิง้ 

9.677 
 

1.460 
0.720 

                 9.677 
 

2.482 
2.160  

               12.148 
 

3.312 
1.620  

อสีเทริน์ โพลแีพค และเอพเีอส ไดเ้ชา่พืน้ทีจ่ากไอพพี ีเพือ่ใชป้ระกอบ
กจิการโรงงานและจดัเกบ็สนิคา้ ซึง่จ าเป็นต่อการด าเนินธุรกจิ โดย
เป็นอตัราทีเ่หมาะสม และไมส่งูกว่าราคาทีไ่อพพีใีหเ้ช่ากบัรายอื่น 
แอรโ์รคลาส ไดท้ าการเช่าพืน้ทีจ่ากวทิรูปกรณ์ โฮลดิง้ ทีเ่ทพารกัษ์ 
เพือ่ใชป้ระกอบกจิการและจดัเกบ็สนิคา้ ซึง่จ าเป็นต่อการด าเนินธุรกจิ 
โดยเป็นอตัราทีเ่หมาะสม 

   - TJM จ่ายค่าเช่าอาคารใหก้บั VTH 
Australia 

TJM/VTH-AU - - 15.007 TJM เช่าอาคารจาก VTH Australia เพือ่ใชใ้นการด าเนินธุรกจิ
ตามปกตขิอง TJM ซึง่ราคาค่าเช่าเป็นราคาทีเ่หมาะสม 

รวมค่าใช้จ่ายค่าเช่าท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ 21.419                23.937            41.704    
2. ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคและค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ   

  
 

      

2.1 ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค          
   - แอรโ์รคลาส แอรโ์รเฟลกซ์ อสีเทริน์ โพ
ลแีพค และเอพเีอสไดใ้ชส้าธารณูปโภค และ 
Substation ภายในนิคม ไอพพี ี

แอรโ์รเฟลกซ์/ไอพพี ี 5.263                 5.206                5.382  แอรโ์รคลาส, แอรโ์รเฟลกซ,์ อสีเทริน์ โพลแีพค, และเอพเีอส มี
โรงงานตัง้อยู่ในนิคมไอพพี ีดงันัน้จงึมคีวามจ าเป็นตอ้งใช้
สาธารณูปโภคของไอพพี ีเพือ่ใชใ้นการด าเนินงาน โดยอตัราค่า
สาธารณูปโภคจดัเป็นอตัราทีเ่หมาะสมและไมส่งูกว่าราคาทีไ่อพพีใีห้
เช่ากบัรายอื่น 

แอรโ์รคลาส/ไอพพี ี 10.621                11.697              11.498  
อสีเทริน์ โพลแีพค/ไอพพี ี 9.047                 8.640              11.098 

เอพเีอส/ไอพพี ี 1.021                  2.908                  2.594  

   - แอรโ์รเฟลกซ์ใชส้าธารณูปโภคเพือ่ใช้
เป็นส านกังานขาย 

แอรโ์รเฟลกซ์/ซนิเทค 1.800                1.800                2.220  แอรโ์รเฟลกซ์ เช่าทีด่นิจากซนิเทค  เพือ่เป็นส านกังานขาย เนื่องจาก
เป็นพืน้ทีซ่ึง่ใชง้านแต่เดมิและเหมาะสมกบัขนาดการด าเนินงานของ
ฝ่ายขายของแอรโ์รเฟลกซ์ อกีทัง้ค่าเช่ากเ็ป็นอตัราทีเ่หมาะสมและไม่
สงูกว่าราคาตลาดในบรเิวณใกลเ้คยีง 
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   - แอรโ์รคลาส ไดใ้ชส้าธารณูปโภคใน
สถานทีเ่ช่าสาขาเทพารกัษ์ จากวทิรูปกรณ์ 
โฮลดิง้ 

แอรโ์รคลาส/โฮลดิง้ 0.480                  1.440                 1.080  แอรโ์รคลาส ไดใ้ชบ้รกิารสาธารณูปโภคในพืน้ทีเ่ช่าจากวทิรูปกรณ์ โฮ
ลดิง้ ทีเ่ทพารกัษ์ เพือ่ใชป้ระกอบกจิการและจดัเกบ็สนิคา้ซึง่จ าเป็นต่อ
การด าเนินธุรกจิ โดยเป็นอตัราทีเ่หมาะสม 

2.2 ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ           
   - แอรโ์รคลาส, แอรโ์รเฟลกซ,์ อสีเทริน์ 
โพลแีพค และอพีจี ีอนิโนเวชัน่ ไดม้กีาร
ว่าจา้งหรอืใชบ้รกิาร เช่น ค่ารถรบัส่ง
พนกังาน/เอกสาร  ค่ารกัษาพยาบาล
พนกังานจากไอพพี ีในการประกอบธุรกจิ 
และค่าบรกิารอื่นๆ (ขนส่ง วางบลิ เกบ็เชค็) 

แอรโ์รเฟลกซ์/ไอพพี ี 0.739                0.740                 0.741  แอรโ์รคลาส, แอรโ์รเฟลกซ,์ อสีเทริน์ โพลแีพค และอพีจี ีอนิโนเวชัน่ 
มโีรงงานตัง้อยู่ในนิคมไอพพี ีจงึมคีวามจ าเป็นในการใชบ้รกิารรถ
รบัส่งพนกังาน และค่ารกัษาพยาบาลพนกังานของไอพพี ีรวมถงึสิง่
อ านวยความสะดวกอื่นๆ ในนิคม อยา่งไรกด็อีตัราค่าบรกิารดงักล่าว
จดัเป็นอตัราทีเ่หมาะสม และไมส่งูกวา่ราคาทีไ่อพพีจีดัเกบ็กบัคู่คา้ราย
อื่น 

แอรโ์รคลาส/ไอพพี ี 1.052                 1.055               1.026  

อพีจี ีอนิโนเวชัน่/ไอพพี ี 0.001                 0.001                 -  
อสีเทริน์ โพลแีพค/ไอพพี ี -                 -                 0.0001  

แอรโ์รเฟลกซ์/ซนิเทค 0.052 - - 

รวมค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 30.076                 33.487                 35.640    

3. ค่าใช้จ่ายซ้ือวตัถดิุบและสินค้า
ส าเรจ็รปู 

  
 

      

3.1 ค่าใช้จ่ายซ้ือสินค้าส าเรจ็รปู/วตัถดิุบ          
   - แอรโ์รเฟลกซซ์ื้อสนิคา้ส าเรจ็รปูจากซิ
นเทค เพือ่น าไปใชผ้ลติอุปกรณ์ระบบท า
ความเยน็ 

แอรโ์รเฟลกซ์/ซนิเทค 22.033                13.259              26.229 การซื้อสนิคา้ส าเรจ็รปูของแอรโ์รเฟลกซ์ จาก ซนิเทค จดัเป็นการ
ด าเนินงานตามลกัษณะธุรกจิปกตทิัว่ไปของแอรโ์รเฟลกซ์และซนิเทค 
อกีทัง้ราคาซื้อกเ็ป็นไปตามราคาทีเ่หมาะสม 

   - แอรโ์รเฟลกซซ์ื้อสนิคา้ส าเรจ็รปูจากฮา
ยาคาวามาใชใ้นงานทดลอง 

แอรโ์รเฟลกซ์/ฮายาคาวา 0.015               0.056                -  การซื้อสนิคา้ส าเรจ็รปูของแอรโ์รเฟลกซ์ จากฮายาคาวา จดัเป็นการ
ด าเนินงานตามลกัษณะธุรกจิปกตทิัว่ไปของแอรโ์รเฟลกซ์ อกีทัง้ราคา
ซื้อกเ็ป็นไปตามราคาทีเ่หมาะสม 

3.2 ค่าใช้จ่ายซ้ือสินค้าส าเรจ็รปู/วตัถดิุบ      
 

  
   -  แอรโ์รคลาสซือ้สนิคา้ส าเรจ็รปู 
ประเภทอุปกรณ์ชิน้ส่วนยานยนต์จากซิ
นเทคเพือ่ใชใ้นการผลติสนิคา้เพือ่จ าหน่าย 

แอรโ์รคลาส/ซนิเทค 1.142                2.756                0.714  การซื้อสนิคา้ส าเรจ็รปูของแอรโ์รคลาสเกีย่วกบัรถยนต์จากซนิเทค 
จดัเป็นการด าเนินงานตามลกัษณะธุรกจิปกตทิัว่ไปของแอรโ์รคลาส
และซนิเทค อกีทัง้ราคาซื้อกเ็ป็นไปตามราคาทีเ่หมาะสม 
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3.3 ค่าใช้จ่ายซ้ือสินค้าส าเรจ็รปู/วตัถดิุบ      
   - แอรโ์รคลาสซือ้สนิคา้ส าเรจ็รปูจากได
นามกิเพือ่จ าหน่าย 

แอรโ์รคลาส/ไดนามกิ 0.009 - - ไดนามกิ จดัเป็นผูผ้ลติและตดัเยบ็ผา้และหนงั ซึง่เป็นธุรกจิปกต ิโดยมี
อตัราทีเ่หมาะสม เป็นตามราคาทีบ่รษิทัไดบ้รกิารจากบรษิทัอื่น หรอื
บุคคลทัว่ไป 

3.4 ค่าใช้จ่ายซ้ือสินค้าส าเรจ็รปู/วตัถดิุบ          
   - เอพเีอส ซือ้วตัถุดบิและสนิคา้ส าเรจ็รปู
จาก ALP Overseas เพือ่ใชใ้นการผลติ
สนิคา้เพือ่จ าหน่าย 

เอพเีอส/ALP Overseas -                17.806                12.973  เอพเีอส ซือ้วตัถุดบิและสนิคา้ส าเรจ็รปูจาก ALP Overseas เพือ่ใชใ้น
การผลติและจ าหน่าย โดยมอีตัราทีเ่หมาะสม  

รวมค่าใช้จ่ายซ้ือวตัถดิุบและสินค้าส าเรจ็รปู 23.199                 33.877              39.916    
4. ค่าใช้จ่ายซ้ือท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์          
4.1 ค่าใช้จ่ายซ้ืออปุกรณ์          
   - บรษิทั, แอรโ์รเฟลกซ,์ แอรโ์รคลาส, 
และอสีเทริน์โพลแีพคซื้อเครือ่งปรบัอากาศ 
รวมทัง้อะไหล่ซ่อมแซมจากสยามอนิเตอร ์

แอรโ์รเฟลกซ์/สยาม
อนิเตอร ์

0.509                2.959                 1.662  แอรโ์รเฟลกซ,์ อสีเทริน์ โพลแีพค, แอรโ์รคลาส,  และบรษิทั ซื้อ
เครือ่งปรบัอากาศและอะไหลซ่่อมแซมจากสยามอนิเตอรเ์พือ่ใชใ้นการ
ด าเนินงาน โดยราคาดงักล่าว จดัเป็นราคาทีเ่หมาะสม และ
สมเหตุสมผล และเป็นไปในอตัราเดยีวกนัทีส่ยามอนิเตอรค์ดิค่าบรกิาร
กบับรษิทัอื่น 

อสีเทริน์ โพลแีพค/สยาม
อนิเตอร ์

0.105                0.186                12.804  

บรษิทั/สยามอนิเตอร ์ -                0.041                   -    
แอรโ์รคลาส/สยามอนิเตอร ์ 0.160                0.165               2.425  

   - แอรโ์รคลาส, แอรโ์รเฟลกซ,์ และอสี
เทริน์ โพลแีพค ซื้อสนิทรพัย ์ซึง่เป็นสนิคา้
ส าเรจ็รปูของซนิเทค 

แอรโ์รคลาส/ซนิเทค 0.185               0.196               1.035  แอรโ์รคลาส, แอรโ์รเฟลกซ,์ และอสีเทริน์ โพลแีพค ซื้อสนิทรพัย ์ซึง่
เป็นสนิคา้ส าเรจ็รปูของซนิเทค โดยราคาซื้อดงักล่าวจดัเป็นราคาที่
เหมาะสม 

แอรโ์รเฟลกซ์/ซนิเทค 0.001                0.068               -  
อสีเทริน์ โพลแีพค/ซนิเทค - - 0.800 

   - เอพเีอส ซื้ออุปกรณ์ / อะไหล่เครือ่งจกัร 
เพือ่ใชใ้นงานผลติสนิคา้ 

เอพเีอส/ALP Overseas - 0.448 0.479 เอพเีอส ซือ้อุปกรณ์/อะไหลข่องเครือ่งจกัรจาก ALP Overseas เพือ่
ใชใ้นงานผลติสนิคา้ในราคาทีเ่หมาะสม 

4.2 ค่าใช้จ่ายซ้ือยานพาหนะ      

   - แอรโ์รเฟลกซซ์ื้อรถหางลากจากไอพพี ี แอรโ์รเฟลกซ์/ไอพพี ี 0.218 - - แอรโ์รเฟลกซ์ซือ้รถหางลากจากไอพพีแีทนการเช่า เพือ่ใชใ้นการ

ขนส่งสนิคา้ในราคาทีเ่หมาะสม 
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4.3 ค่าใช้จ่ายก่อสร้างอาคาร      

   - แอรโ์รคลาสก่อสรา้งอาคาร ARK4 แอรโ์รคลาส/ไอพพี ี - 2.709 - แอรโ์รคลาส จ่ายค่าอุปกรณ์ก่อสรา้งอาคาร ARK4 ใหก้บัไอพพี ีใน

ราคาตน้ทุน 

   - แอรโ์รเฟลกซ์ กอ่สรา้งอาคารโรงงาน 5 แอรโ์รเฟลกซ์/ซนิเทค - 3.726 8.953 แอรโ์รเฟลกซ์ว่าจา้งซนิเทคในการบรหิารจดัการโครงการก่อสรา้ง

อาคารโรงงาน 5 ทีโ่รงงานระยอง โดยมอีตัราทีเ่หมาะสมเป็นไปตาม

ราคาตลาด 

รวมค่าใช้จ่ายซ้ือท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ 1.178                10.498                28.157    
5. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ           
5.1 ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ           
   - แอรโ์รคลาส, แอรโ์รเฟลกซ,์ และอสี
เทริน์ โพลแีพคไดม้กีารซื้อสนิทรพัย ์
สิน้เปลอืง หรอืว่าจา้งหรอืใชบ้รกิารจากซิ
นเทค ในการประกอบธุรกจิ ไดแ้ก่ การ
ควบคุมงานก่อสรา้ง ค่าใชจ้่ายในการ
ซ่อมแซม, ค่าฝึกอบรม และค่าใชจ้่ายอื่นๆ  

แอรโ์รคลาส, แอรโ์รเฟลกซ,์ 
อสีเทริน์ โพลแีพค/ซนิเทค 

0.782                 0.463                0.150  การซื้อสนิทรพัยส์ิน้เปลอืง และใชบ้รกิารจากซนิเทคจดัเป็นรายการที่
เหมาะสมและมอีตัราค่าบรกิารทีส่มเหตุสมผลเทยีบเท่ากบัค่าใชจ้่ายที่
ไดจ้่ายใหแ้ก่บรษิทัอื่นหรอืบุคคลทัว่ไป 

อสีเทริน์ โพลแีพค/ฮายาคา
วา 

- 0.002 - อสีเทริน์ โพลแีพค ซือ้วสัดุสิน้เปลอืงเพือ่ใชใ้นกจิการจากฮายาคาวา 
ในราคาจ าหน่ายทัว่ไป 

   - เอพเีอส ซื้อวสัดุสิน้เปลอืงจาก ALP 
Overseas 

เอพเีอส/ALP Overseas - - 0.009 เอพเีอส ซือ้วสัดสุิน้เปลอืงเพือ่ใชใ้นกจิการจาก ALP Overseas โดย
มาพรอ้มกบัเครือ่งจกัรทีซ่ื้อมา 

5.2 ค่าซ่อมแซม / ติดตัง้อปุกรณ์           
   - บรษิทั, แอรโ์รคลาส และอสีเทริน์ โพลี
แพคว่าจา้งสยามอนิเตอรใ์นการซ่อมแซม
เครือ่งปรบัอากาศและซื้ออะไหล่ซ่อมแซม
เครือ่งปรบัอากาศ 

บรษิทั,แอรโ์รคลาส,อสีเทริน์ 
โพลแีพค/สยามอนิเตอร ์

0.006                0.002                0.292  บรษิทั, แอรโ์รคลาส, อสีเทริน์ โพลแีพค ใชบ้รกิารซ่อม
เครือ่งปรบัอากาศ และซื้ออะไหล่ซ่อมแซมจากสยามอนิเตอร ์ทัง้นี้
อตัราค่าบรกิารดงักล่าว จดัเป็นอตัราทีเ่หมาะสมและไมส่งูเกนิกว่า
อตัราทีส่ยามอนิเตอรจ์ดัเกบ็จากผูอ้ื่น 

5.3 ค่าเช่าห้องพกั           
   -  บรษิทั, แอรโ์รเฟลกซ์ และแอรโ์รคลาส 
เช่าหอ้งพกักบัโฟรเ์อสเพือ่ใชใ้นการรบัรอง

บรษิทั/โฟรเ์อส 0.035                0.038                0.040  บรษิทั, แอรโ์รเฟลกซ ์และแอรโ์รคลาส เช่าหอ้งพกัจากโฟรเ์อสเพือ่
รบัรองแขก เนื่องจากหอ้งพกัใกลบ้รษิทั ทัง้นี้อตัราค่าบรกิารดงักล่าวแอรโ์รเฟลกซ์/โฟรเ์อส 0.010                  0.028                  0.031  



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) สิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2563 
 

สว่นที ่2  157 

 

ลกัษณะรายการ ผูเ้ข้าท ารายการ 
มลูค่าของรายการ 

นโยบายการก าหนดราคาและ / 
หรือความสมเหตุสมผลของการเข้าท ารายการ 

ปี 60/61 
(เม.ย.61 - มี.ค.62) 

 ปี 61/62 
(เม.ย.61 - มี.ค.62)  

 ปี 62/63 
(เม.ย.62 - มี.ค.63)  

แขก แอรโ์รคลาส/โฟรเ์อส 0.006                  0.011                  -  จดัเป็นอตัราทีเ่หมาะสม และไมส่งูกวา่อตัราทีโ่ฟรเ์อสจดัเกบ็จากผูอ้ื่น 
   - แอรโ์รคลาส เช่าหอ้งพกักบัเอกวดเีพือ่
ใชใ้นการรบัรองแขก 

แอรโ์รคลาส/เอกวด ี 0.488                 0.480                  0.679  แอรโ์รคลาส เช่าหอ้งพกัจากเอกวดเีพือ่รบัรองทมีงานจากบรษิทัย่อย
ต่างประเทศมาปฏบิตังิาน เนื่องจากหอ้งพกัใกลบ้รษิทั ทัง้นี้อตัรา
ค่าบรกิารดงักล่าวจดัเป็นอตัราทีเ่หมาะสมและไมส่งูเกนิกว่าอตัราที่
เอกวดจีดัเกบ็จากผูอ้ื่น 

5.4 ค่าใช้จ่ายอ่ืน 
 

      
   - บรษิทั ซื้อกระเป๋าผา้เพือ่ใชใ้นการใส่
ของใหก้บัลกูคา้ 

บรษิทั/ธาวนิ ธรีะจารุวฒัน์ - - 0.048 บรษิทัซื้อกระเป๋าผา้เพือ่ใชใ้ส่ของทีร่ะลกึ / ของมอบใหก้บัลกูค้า โดย
ราคาทีซ่ื้อเป็นราคาทีเ่หมาะสม 

   - แอรโ์รเฟลกซ์ จ่ายค่าบรกิารอื่นๆ ให ้
Aeroflex Europe 

แอรโ์รเฟลกซ์/Aeroflex 
Europe 

0.322 - - การจ่ายค่าบรกิารอื่นๆ เป็นการจ่ายเพือ่การด าเนินธุรกจิตามปกตขิอง
แอรโ์รเฟลกซ์ ซึง่ราคาค่าบรกิารเป็นราคาทีเ่หมาะสม 

   - แอรโ์รเฟลกซ์ จ่ายค่าบรกิารอื่นๆ ใหซ้ิ
นเทค 

แอรโ์รเฟลกซ์/ซนิเทค 0.278 - - การจ่ายค่าบรกิารอื่นๆ เป็นการจ่ายเพือ่การด าเนินธุรกจิตามปกตขิอง
แอรโ์รเฟลกซ์ ซึง่ราคาค่าบรกิารเป็นราคาทีเ่หมาะสม 

   - แอรโ์รเฟลกซ์ จ่ายค่าใชจ้่ายอื่นๆที่
เกีย่วขอ้งกบัการซื้อสนิทรพัยจ์ากไอพพี ี

แอรโ์รเฟลกซ์/ไอพพี ี 0.007 - - แอรโ์รเฟลกซ์ ซือ้รถหางลากจากไอพพีแีทนการเช่า เพือ่ใชใ้นการ
ขนส่งสนิคา้ โดยมคี่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีเ่กีย่วเนื่องจากการซื้อรถหางลาก 

5.5 ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้จากการกู้ยืม 
   - เอพทีมีกีารกูย้มืจากนายซวิซ ีแซ่ตัง้ 
โดยมดีอกเบีย้จ่าย เงนิกูต้น้งวด และเงนิกู้
ปลายงวด ดงันี้ 

เอพที ี/ นายซวิซ ีแซ่ตัง้ 

 

  

เอพที ี จดัตัง้และประกอบธุรกจิทีป่ระเทศจนี มคีวามจ าเป็นตอ้งใชเ้งนิ

กูย้มืจากกลุ่มวทิรูปกรณ์ (นายซวิซ ีแซ่ตัง้)  เนื่องจากเงนิกูย้มืดงักล่าว

เป็นรายการทีด่ าเนินมาตัง้แต่ในอดตี เพือ่ความคล่องตวัในการด าเนิน

ธุรกจิ โดยประเทศจนีมขีอ้จ ากดัในการกูย้มืเงนิจากต่างชาตริวมถงึ

ธนาคารในประเทศในบางครัง้  ท าใหเ้อพทีมีคีวามจ าเป็นทีย่งัตอ้งใช้

เงนิกูย้มืดงักล่าว  โดยเอพทีพีจิารณาใชเ้งนิกูย้มืดงักล่าวเพือ่สภาพ

คล่องเท่านัน้ อกีทัง้การทีไ่มต่อ้งจ่ายดอกเบีย้ท าใหบ้รษิทัไมม่ภีาระ

ค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิกบับรษิทั 

            ดอกเบีย้จ่าย  - - - 
            เงนิกูต้น้งวด  18.277 13.503 - 
            เงนิกูป้ลายงวด  13.503 - - 

รวมค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ไม่รวมเงินกู้ 1.934 1.024                                       1.250    

รวมค่าใช้จ่ายทัง้ส้ิน   78.108             102.824                146.668    
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6. รายการอ่ืน           
6.1 การค า้ประกนั          
   - กลุ่มวทิรูปกรณ์ไดม้กีารค ้าประกนัใน
การกูย้มืกบัธนาคารใหแ้ก่ บรษิทั บรษิทั
ย่อย อาท ิแอรโ์รฟลกซ,์ แอรโ์รคลาส,     
อสีเทริน์โพลเีมอร ์ 

บรษิทั/ กลุ่มวทิรูปกรณ์        
 
 

แอรโ์รฟลกซ์/กลุ่มวทิรู
ปกรณ์  

     

แอรโ์รคลาส/กลุ่มวทิรูปกรณ์       

7. ลูกหน้ี/เจ้าหน้ีคงค้างณ ส้ินรอบบญัชี  
   

7.1 บริษทั ตะวนัออกซินเทค จ ากดั ลกูหนี้      ลกูหนี้ดงักล่าวเกดิจากบรษิทั, แอรโ์รเฟลกซ,์ และอสีเทริน์ โพลแีพค
จ าหน่ายผลติภณัฑส์ าเรจ็รปู และใหบ้รกิารแก่ซนิเทค ซึง่รายการคง
คา้งส่วนมาก มไิดเ้กนิก าหนดระยะเวลาช าระหนี้  รวมถงึระยะเวลา
ดงักล่าวจดัเป็นระยะเวลาทีเ่หมาะสมและไมต่่างกบับุคคลทัว่ไป 

  - ลกูหนี้การคา้ 5.488 11.680 13.877 
  - ลกูหนี้อืน่ - - - 
  - รวมลกูหน้ี 5.488 11.680 13.877 

 
เจา้หนี้  

  
เจา้หนี้ดงักล่าวเกดิจากทีแ่อรโ์รเฟลกซ์, แอรโ์รคลาส, และอสีเทริน์โพ
ลแีพค ซื้อผลติภณัฑส์ าเรจ็รปู สิน้คา้สิน้เปลอืง เช่าส านกังานและใช้
บรกิารจากซนิเทครายการคงคา้งส่วนมาก มไิดเ้กนิก าหนดระยะเวลา
ช าระหนี้  รวมถงึระยะเวลาดงักล่าวจดัเป็นระยะเวลาทีเ่หมาะสมและ
ไมต่่างกบับุคคลทัว่ไป 

  - เจา้หนี้การคา้ 9.538 4.490 5.062 
  - เจา้หนี้อื่น 1.670 0.509 0.521 

  - รวมเจ้าหน้ี 11.209 4.999 5.583 

7.2 บริษทั ไอ.พี.พี. (ไทยแลนด)์ จ ากดั  ลกูหนี้       
  - ลกูหนี้การคา้ 1.147 - - ลกูหนี้ดงักล่าวเกดิจากแอรโ์รคลาส, อสีเทริน์ โพลแีพค, และเอพเีอส 

จ่ายเงนิค ้าประกนัการเช่า ที ่IPP Eco Parkใหก้บัไอพพี ีซึง่เงนิมดัจ า
ดงักล่าวจะไดร้บัช าระคนืเมือ่เลกิสญัญา 

  - ลกูหนี้อืน่ 5.432 5.612 6.735 
  - รวมลกูหน้ี 6.639 5.612 6.735 

  เจา้หนี้  
 

 เจา้หนี้ดงักล่าวเกดิจากแอรโ์รคลาส, แอรโ์รเฟลกซ,์ อสีเทริน์ โพลแีพค
และเอพเีอส ใชบ้รกิารทางดา้นสาธารณูปโภค รวมถงึค่าบรกิารอื่นจาก
ไอพพี ีตามรายละเอยีดทีไ่ดก้ล่าวมาในขา้งตน้ ซึง่รายการคงคา้ง
ทัง้หมด มไิดเ้กนิก าหนดระยะเวลาช าระหนี้ รวมถงึระยะเวลาดงักล่าว
จดัเป็นระยะเวลาทีเ่หมาะสมและไมต่่างกบับุคคลทัว่ไป 

  - เจา้หนี้การคา้ - - - 
  - เจา้หนี้อื่น 3.820 3.824 4.318 

  - รวมเจ้าหน้ี 3.820 3.824 4.318 
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7.3 บริษทั สยาม อินเตอรแ์อร ์ซพัพลาย 
จ ากดั 

ลกูหนี้ 
 

 
 

  
ลกูหนี้ดงักล่าวเกดิจากแอรโ์รเฟลกซ์จ าหน่ายสนิคา้ส าเรจ็รปูใหแ้ก่
สยามอนิเตอร ์ ตามรายละเอยีดทีไ่ดก้ล่าวมาในขา้งตน้ ซึง่รายการคง
คา้งทัง้หมด มไิดเ้กนิก าหนดระยะเวลาช าระหนี้  รวมถงึระยะเวลา
ดงักล่าวจดัเป็นระยะเวลาทีเ่หมาะสมและไมต่่างกบับุคคลทัว่ไป 

  - ลกูหนี้การคา้ 0.056 0.045 0.139 
  - ลกูหนี้อืน่ - - - 

  
- รวมลกูหน้ี 0.056 0.045 0.139 
เจา้หนี้  

  
เจา้หนี้ดงักล่าวเกดิจากแอรโ์รเฟลกซ,์ แอรโ์รคลาส, และอสีเทริน์ โพลี
แพคซื้อเครือ่งปรบัอากาศจากสยามอนิเตอร ์ตามรายละเอยีดทีไ่ด้
กล่าวมาในขา้งตน้ ซึง่รายการคงคา้งทัง้หมด มไิดเ้กนิก าหนด
ระยะเวลาช าระหนี้  รวมถงึระยะเวลาดงักล่าวจดัเป็นระยะเวลาที่
เหมาะสมและไมต่่างกบับุคคลทัว่ไป 

  - เจา้หนี้การคา้ - - - 
  - เจา้หนี้อื่น - 0.140 0.516 

  - รวมเจ้าหน้ี - 0.140 0.516 

7.4 บริษทั ฮายาคาวา อีสเทิรน์ รบัเบอร ์
จ ากดั 

ลกูหนี้ 
 

  
  

  - ลกูหนี้การคา้ 0.014 - 0.010 ลกูหนี้ดงักล่าวเกดิจากอพีจี ีอนิโนเวชัน่ใหบ้รกิารวจิยัแก่ฮายาคาวา 
ตามรายละเอยีดทีไ่ดก้ล่าวมาในขา้งตน้ ซึง่รายการคงคา้งทัง้หมด มไิด้
เกนิก าหนดระยะเวลาเกบ็หนี้ทีไ่ดก้ าหนด รวมถงึระยะเวลาดงักล่าว
จดัเป็นระยะเวลาทีเ่หมาะสมและไมต่่างกบับุคคลทัว่ไป 

  - ลกูหนี้อืน่ - - - 

  - รวมลกูหน้ี 0.014 - 0.010 

  เจา้หนี้  
  

 
  - เจา้หนี้การคา้ - - - การซื้อสนิคา้ส าเรจ็รปูของแอรโ์รเฟลกซ์ จากฮายาคาวา จดัเป็นการ

ด าเนินงานตามลกัษณะธุรกจิปกตทิัว่ไปของแอรโ์รเฟลกซ์ อกีทัง้ราคา
จ าหน่ายกเ็ป็นไปตามราคาทีเ่หมาะสมและไมส่งูกว่าอตัราทีฮ่ายาคาวา
จดัเกบ็กบัคู่คา้รายอื่น 

  - เจา้หนี้อื่น - 0.030 - 

  - รวมเจ้าหน้ี - 0.030 - 

7.5 บริษทั เอกวดี จ ากดั ลกูหนี้  
  

  
  - ลกูหนี้การคา้ - - -   
  - ลกูหนี้อืน่ - - - 
  - รวมลกูหน้ี - - - 
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สว่นที ่2  160 

 

ลกัษณะรายการ ผูเ้ข้าท ารายการ 
มลูค่าของรายการ 

นโยบายการก าหนดราคาและ / 
หรือความสมเหตุสมผลของการเข้าท ารายการ 

ปี 60/61 
(เม.ย.61 - มี.ค.62) 

 ปี 61/62 
(เม.ย.61 - มี.ค.62)  

 ปี 62/63 
(เม.ย.62 - มี.ค.63)  

  เจา้หนี้  
  

เจา้หนี้ดงักล่าวเกดิจากใชบ้รกิารหอ้งพกัเพือ่ใชร้บัรองลกูคา้ในการ
ปฏบิตังิาน ซึง่รายการคงคา้งทัง้หมด มไิดเ้กนิก าหนดระยะเวลาช าระ
หนี้ รวมถงึระยะเวลาดงักล่าวจดัเป็นระยะเวลาทีเ่หมาะสมและไมต่่าง
กบับุคคลทัว่ไป 

  - เจา้หนี้การคา้ - - - 
  - เจา้หนี้อื่น 0.038 0.025 - 
  - รวมเจ้าหน้ี 0.038 0.025 - 

7.6 ALP Overseas Pty. Ltd. ลกูหนี้     
 - ลกูหนี้การคา้ - - -  
 - ลกูหนี้อืน่ - - -  
 - รวมลกูหน้ี - - -  

 เจา้หนี้    เจา้หนี้ดงักล่าวเกดิจากเอพเีอสซื้อวตัถุดบิและสนิคา้ส าเรจ็รปูจาก ซึง่
รายการคงคา้งทัง้หมด มไิดเ้กนิก าหนดระยะเวลาช าระหนี้ รวมถงึ
ระยะเวลาดงักล่าวจดัเป็นระยะเวลาทีเ่หมาะสมและไมต่่างกบับุคคล
ทัว่ไป 

 - เจา้หนี้การคา้ - 4.842 2.142 
 - เจา้หนี้อื่น - - - 
 - รวมเจ้าหน้ี - 4.842 2.142 

7.7 LSF Technology SDN BHD. ลกูหนี้     
 - ลกูหนี้การคา้ - - -  
 - ลกูหนี้อืน่ - - -  
 - รวมลกูหน้ี - - -  

 เจา้หนี้     
 - เจา้หนี้การคา้ - - - 

เจา้หนี้ดงักล่าวเกดิจากการยมืทดรองจ่ายเพือ่ช าระเงนิกู ้ตัง้แต่ปี 
2559 ซึง่ไดท้ยอยจ่าย 

 - เจา้หนี้อื่น - 0.029 0.029 
 - รวมเจ้าหน้ี - 0.029 0.029 

7.8 บริษทั วิทูรปกรณ์ โฮลด้ิง จ ากดั ลกูหนี้     

 - ลกูหนี้การคา้ 
- 

- 0.852 
ลกูหนี้ดงักล่าวเกดิจากแอรโ์รคลาสจ าหน่ายสนิคา้ส าเรจ็รปูใหก้บัวทิรู
ปกรณ์  โฮลดิง้ ซึง่รายการคงคา้งมไิดเ้กนิก าหนดระยะเวลาช าระหนี้  

 - ลกูหนี้อืน่ - - -  



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) สิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2563 
 

สว่นที ่2  161 

 

ลกัษณะรายการ ผูเ้ข้าท ารายการ 
มลูค่าของรายการ 

นโยบายการก าหนดราคาและ / 
หรือความสมเหตุสมผลของการเข้าท ารายการ 

ปี 60/61 
(เม.ย.61 - มี.ค.62) 

 ปี 61/62 
(เม.ย.61 - มี.ค.62)  

 ปี 62/63 
(เม.ย.62 - มี.ค.63)  

 - รวมลกูหน้ี - - 0.0852  

 เจา้หนี้     
 - เจา้หนี้การคา้ - - -  
 - เจา้หนี้อื่น - - -  
 - รวมเจ้าหน้ี - - -  



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) สิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2563 

สว่นที ่2  162 

 

มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมติัการท ารายการระหว่างกนั 

คณะกรรมการบรษิทัไดม้มีตกิ าหนดนโยบาย และ ขัน้ตอนการท ารายการระหว่างกนั เพื่อใหร้ายการระหว่างบุคคลหรอืนิติ
บุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้งเป็นไปอย่างโปร่งใส และ เพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของบรษิัท โดยบรษิทัจะปฏบิตัิต าม
กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบัประกาศค าสัง่หรอืขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทุนและตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยที่เกีย่วขอ้งกบัการเขา้ท ารายการระหว่างกนั รวมถึงการปฏบิตัิตามขอ้ก าหนด
เกี่ยวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการเกี่ยวโยงกนัของบริษัท หรอืบรษิัทย่อย ตามมาตรฐานการบญัชทีี่ก าหนดโดย
สมาคมนกับญัชแีละผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแห่งประเทศไทย ทัง้นี้ ผูบ้รหิาร หรอืผูท้ีม่สี่วนไดส้่วนเสยีจะไม่สามารถเขา้มามี
ส่วนร่วมในการอนุมัติรายการระหว่างกันดังกล่าวได้  ในกรณีที่กฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิทั บรษิทัจะจดัใหม้คีณะกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมเพื่อพจิารณาและใหค้วามเหน็เกีย่วกบัความ
จ าเป็นในการท ารายการและความสมเหตุสมผลของรายการนัน้ๆ ทัง้นี้ การท ารายการทีเ่ป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีม่เีงื่อนไข
การคา้โดยทัว่ไป และการท ารายการทีเ่ป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีไ่ม่เป็นเงื่อนไขการคา้โดยทัว่ไป ใหม้หีลกัการดงันี้ 
 
การท ารายการท่ีเป็นขอ้ตกลงทางการค้าท่ีมีเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป  
การท ารายการระหว่างกนัทีเ่ป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีม่เีงื่อนไขการคา้โดยทัว่ไปทีเ่กดิขึน้จากการด าเนินธุรกจิทีเ่ป็นปกตขิอง
บรษิทั ระหว่างบรษิทัและบรษิทัย่อย กบักรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง ไดร้บัอนุมตัเิป็นหลกัเกณฑจ์าก
คณะกรรมการบรษิทั ใหฝ่้ายจดัการ สามารถอนุมตักิารท าธุรกรรมดงักล่าวไดห้ากรายการดงักล่าวนัน้มขีอ้ตกลงทางการคา้
ในลกัษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท ากบัคู่สญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั ด้วยอ านาจต่อรองทางการค้าที่
ปราศจากอทิธพิลในการทีต่นมสีถานะเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง โดยอา้งองิกบัราคาและเงื่อนไข
ที่เหมาะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ และเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารับรอง
หลกัเกณฑ ์และแนวทางในการด าเนินการดงักล่าว 

ทัง้นี้ บริษัทจะจัดท ารายงานสรุปการท าธุรกรรมที่มีขนาดเกินกว่า 15,000,000 บาท เพื่อรายงานในการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบและการประชุมคณะกรรมการในทุกไตรมาส 
 
การท ารายการท่ีเป็นขอ้ตกลงทางการค้าท่ีไม่เป็นเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป 
การท ารายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทัว่ไป จะต้องถูกพิจารณาและให้ความเห็นโดย
คณะกรรมการตรวจสอบก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัและ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เพื่อพจิารณาอนุมตัต่ิอไป ทัง้นี้ ให้
ปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรอืขอ้ก าหนดของคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนและตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏบิตัิตามขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการท า
รายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวามช านาญในการพจิารณารายการระหว่างกนัทีอ่าจจะเกดิขึน้ บรษิัทจะแต่งตัง้
ผูเ้ชีย่วชาญอสิระหรอืผูส้อบบญัชขีองบรษิทัเป็นผูใ้หค้วามเหน็เกีย่วกบัรายการระหว่างกนัดงักล่าวเพื่อน าไปใชป้ระกอบการ
ตดัสนิใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรอื คณะกรรมการบรษิทั และ/หรอื ผูถ้อืหุน้ตามแต่กรณี เพื่อใหม้ัน่ใจว่าการเขา้
ท ารายการดงักล่าวมคีวามจ าเป็นและมคีวามสมเหตุสมผล โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของบรษิัท ทัง้นี้ บรษิัทจะเปิดเผย
รายการระหว่างกนัไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี และหมายเหตุประกอบงบการเงนิทีไ่ดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบ
บญัชขีองบรษิทั  
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สว่นที ่2  163 

 

นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 
ในอนาคต บรษิัทอาจมกีารเขา้ท ารายการระหว่างกนัตามแต่เหน็สมควร โดยจะต้องปฏบิตัติามมาตรการหรอืขัน้ตอนการ
อนุมตักิารท ารายการระหว่างกนัทีก่ าหนดไว ้



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) สิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2563 
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ส่วนท่ี 3 

ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

13. ข้อมลูทางการเงินท่ีส าคญั 

13.1 สรปุรายงานการสอบบญัชี 

 

ประจ างวด ผู้สอบบญัชี สรปุรายงานการตรวจสอบ 

ปีบญัช ี60/61 

(1 เม.ย.60 – 31 ม.ีค.61) 

นายสุดวิณ ปัญญาวงศ์ขนัติ ผู้สอบ

บญัชีรบัอนุญาตเลขทะเบียน 3534 

ซึ่ ง เ ป็นผู้สอบบัญชีที่ ได้ร ับความ

เหน็ชอบจากส านกังาน กลต. 

ผู้สอบบญัชีได้ด าเนินการตรวจสอบบญัชีตามมาตรฐานการ

สอบบญัชทีี่รบัรองทัว่ไปและใหค้วามเหน็ว่า งบการเงนิที่ได้

ตรวจสอบได้แสดงฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และ

กระแสเงนิสดของบรษิทั โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคญั

ตามหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป 

ปีบญัช ี61/62 

(1 เม.ย.61 – 31 ม.ีค.62) 

นายสุดวิณ ปัญญาวงศ์ขนัติ ผู้สอบ

บญัชีรบัอนุญาตเลขทะเบียน 3534 

ซึ่ ง เ ป็นผู้สอบบัญชีที่ ได้ร ับความ

เหน็ชอบจากส านกังาน กลต. 

ผู้สอบบญัชีได้ด าเนินการตรวจสอบบญัชีตามมาตรฐานการ

สอบบญัชทีี่รบัรองทัว่ไปและใหค้วามเหน็ว่า งบการเงนิที่ได้

ตรวจสอบได้แสดงฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และ

กระแสเงนิสดของบรษิทั โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคญั

ตามหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป 

ปีบญัช ี62/63 

(1 เม.ย.62 – 31 ม.ีค.63) 

นายสุดวิณ ปัญญาวงศ์ขนัติ ผู้สอบ

บญัชีรบัอนุญาตเลขทะเบียน 3534 

ซึ่ ง เ ป็นผู้สอบบัญชีที่ ได้ร ับความ

เหน็ชอบจากส านกังาน กลต. 

ผู้สอบบญัชีได้ด าเนินการตรวจสอบบญัชีตามมาตรฐานการ

สอบบญัชทีี่รบัรองทัว่ไปและใหค้วามเหน็ว่า งบการเงนิที่ได้

ตรวจสอบได้แสดงฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และ

กระแสเงนิสดของบรษิทั โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคญั

ตามหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป 
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ตารางสรปุงบการเงินรวม 

บริษทั อีสเทิรน์โพลีเมอร ์กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 
หน่วย : ลา้นบาท 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 497.9               3.8        503.2            3.8        1,032.5         7.4        

เงนิให้กูย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั -                  -        -               -        7.1               0.1        

ลกูหนี้การค้าและลกูหนี้อืน่ (สทุธ)ิ 1,705.4            13.0      1,739.1         13.0       1,682.4         12.0       

สนิค้าคงเหลอื (สทุธ)ิ 2,358.4            17.9      2,407.6         18.0       2,411.5         17.2       

ภาษมีลูค่าเพิม่ 29.6                0.2        33.1             0.2        21.0             0.1        

สทิธกิารเช่าทีด่นิทีถ่งึก าหนดภายในหนึง่ปี (สทุธ)ิ 0.2                  0.0        0.2               0.0        0.2               0.0        

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอืน่ 17.1                0.1        8.4               0.1        10.3             0.1        

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน                 4,608.6 35.1                  4,691.6 35.0                   5,164.9 36.8       

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระค ้าประกนั 269.6               2.1        270.3            2.0        276.2            2.0        

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 2,077.5            15.8      2,159.5         16.1       2,228.5         15.9       

เงนิลงทุนในการร่วมค้า 93.1             0.7        47.5             0.3        

เงนิลงทุนระยะยาวอืน่ (สทุธ)ิ 1.2                  0.0        1.2               0.0        1.2               0.0        

เงนิให้กูย้มืระยะยาวแก่บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั -                  -        -               -        28.2             0.2        

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (สทุธ)ิ 5,648.5            43.0      5,616.7         41.9       5,806.2         41.4       

เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าสนิทรพัย์ 39.6                0.3        75.4             0.6        30.9             0.2        

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน (สทุธ)ิ 247.8               1.9        232.9            1.7        206.3            1.5        

เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 1.6                  0.0        -               -        -               -        

ค่าความนยิม 55.2                0.4        52.4             0.4        45.6             0.3        

สทิธกิารเช่าทีด่นิ (สทุธ)ิ 6.6                  0.1        6.0               0.0        5.7               0.0        

สนิทรพัยภ์าษเีงนิได้รอการตดับญัช ี(สทุธ)ิ 144.8               1.1        144.1            1.1        139.2            1.0        

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอืน่ 47.3                0.4        49.8             0.4        51.6             0.4        

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน                 8,539.7 64.9                  8,701.6 65.0                   8,867.2 63.2       

รวมสินทรพัย์               13,148.3 100.0               13,393.2 100.0               14,032.2 100.0     

เม.ย.62-มี.ค.63เม.ย.61-มี.ค.62เม.ย.60-มี.ค.61
ปี 2562/2563

รายการ
ปี 2560/2561 ปี 2561/2562
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บริษทั อีสเทิรน์โพลีเมอร ์กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 
                                                                                                                                                      หน่วย : ลา้นบาท 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

หน้ีสินและส่วนของผูถ้อืหุ้น

หน้ีสินหมนุเวียน

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 839.9               6.4        1,054.2         7.9        917.4            6.5        

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อืน่ 1,293.8            9.8        1,269.5         9.5        1,077.5         7.7        

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 13.5                0.1        -               -        -               -        

สว่นทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปีของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 280.4               2.1        207.8            1.6        108.2            0.8        

สว่นทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปีของหนี้สนิภายใต้สญัญาเช่าการเงนิ (สทุธ)ิ 5.8                  0.0        4.8               0.0        2.7               0.0        

ภาษเีงนิได้ค้างจ่าย 1.2                  0.0        14.9             0.1        14.8             0.1        

ภาษมีลูค่าเพิม่ 9.0                  0.1        12.6             0.1        6.9               0.0        

หนี้สนิหมุนเวยีนอืน่ 11.2                0.1        12.5             0.1        15.3             0.1        

รวมหน้ีสินหมนุเวียน 2,454.9               18.7      2,576.3           19.2       2,142.7           15.3       

หน้ีสินไม่หมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 331.9               2.5        188.7            1.4        187.5            1.3        

หนี้สนิภายใต้สญัญาเช่าการเงนิ (สทุธ)ิ 4.4                  0.0        4.8               0.0        4.1               0.0        

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 164.0               1.2        236.0            1.8        259.3            1.8        

หุน้กู ้(สทุธ)ิ -                  -        -               -        798.0            5.7        

หนี้สนิภาษเีงนิได้รอการตดับญัชี 70.6                0.5        72.1             0.5        66.3             0.5        

รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน 570.9                  4.3        501.6              3.7        1,315.3           9.4        

รวมหน้ีสิน 3,025.7               23.0      3,077.9           23.0       3,458.0           24.6       

ส่วนของผูถ้อืหุ้น

ทนุเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบยีน

หุน้สามญัจ านวน 2,800,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท) 2,800.0            21.3      2,800.0         20.9       2,800.0         20.0       

ทุนทีอ่อกและช าระแลว้

หุน้สามญัจ านวน 2,800,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท) 2,800.0            21.3      2,800.0         20.9       2,800.0         20.0       

สว่นเกนิมลูค่าหุน้สามญั 3,274.2            24.9      3,274.2         24.4       3,274.2         23.3       

ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้-ทุนส ารองตามกฎหมาย 154.4               1.2        205.6            1.5        235.6            1.7        

ยงัไม่ได้จดัสรร 3,275.6            24.9      3,484.7         26.0       3,785.5         27.0       

การวดัมลูค่าใหม่ของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน (20.7)               (0.2)       (31.6)            (0.2)       (43.2)            (0.3)       

สว่นเกนิทุนจากการรวมธุรกจิภายใต้การควบคุมเดยีวกนั 701.7               5.3        701.7            5.2        701.7            5.0        

องค์ประกอบอืน่ของสว่นของผูถ้อืหุน้ (86.6)               (0.7)       (142.1)           (1.1)       (198.7)           (1.4)       

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 10,098.5           76.8      10,292.5        76.8       10,555.1        75.2       

สว่นได้เสยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม 24.1                0.2        22.7             0.2        19.1             0.1        

รวมส่วนของผูถ้อืหุ้น 10,122.6             77.0      10,315.3         77.0       10,574.2         75.4       

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถ้อืหุ้น 13,148.3             100.0     13,393.2         100.0     14,032.2         100.0     

เม.ย.62-มี.ค.63
ปี 2562/2563ปี 2560/2561

รายการ
ปี 2561/2562

เม.ย.60-มี.ค.61 เม.ย.61-มี.ค.62
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บริษทั อีสเทิรน์โพลีเมอร ์กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 

งบก าไรขาดทุนส าหรบัปีบญัชี 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
หน่วย : ลา้นบาท 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายได้จากการขายสนิค้า 9,607.1               99.9       10,579.2     99.9       10,217.4     99.9       

รายได้จากการให้บรกิาร 7.2                     0.1        7.6            0.1        10.1           0.1        

ต้นทุนการขายสนิค้า (6,892.5)              (71.7)      (7,687.7)      (72.6)      (7,243.8)      (70.8)      

ต้นทุนการให้บรกิาร (5.1)                    (0.1)       (5.7)           (0.1)       (6.9)           (0.1)       

ก าไรขัน้ต้น 2,716.7                   28.3       2,893.4        27.3       2,976.7        29.1       

รายได้เงนิปันผล -                     -        -            -        -            -        

ก าไรจากการจ าหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมทีถ่อืไวเ้พือ่ขาย -                     -        -            -        -            -        

ก าไร(ขาดทุน)อืน่ - ก าไร(ขาดทุน) สทุธจิากอตัราแลกเปลีย่น (82.4)                  (0.9)       (4.1)           (0.0)       3.1            0.0        

รายได้อืน่ 49.5                   0.5        35.8           0.3        42.3           0.4        

ก าไรก่อนค่าใช้จา่ย 2,683.8                   27.9       2,925.1        27.6       3,022.2        29.5       

ค่าใช้จ่ายในการขาย (809.6)                     (8.4)       (904.6)          (8.5)       (912.1)          (8.9)       

ค่าใช้จ่ายในการบรหิาร (1,067.1)                  (11.1)      (1,200.4)       (11.3)      (1,138.5)       (11.1)      

ค่าใช้จ่ายอืน่ (0.7)                    (0.0)       (0.1)           (0.0)       (0.7)           (0.0)       

ต้นทุนทางการเงนิ 12.0                   0.1        (40.0)          (0.4)       (30.1)          (0.3)       

สว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 245.1                  2.5        174.8         1.7        126.8         1.2        

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 1,063.5               11.1       954.9         9.0        1,067.6       10.4       

ภาษเีงนิได้ (70.3)                  (0.7)       (51.6)          (0.5)       (68.3)          (0.7)       

ก าไรส าหรบัปี 993.2                  10.3       903.2         8.5        999.3         9.8        

ก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน

   การวดัมลูค่าใหม่ของภาระผูกพนั

  ผลประโยชน์พนกังาน - สทุธจิากภาษี 3.1                     0.0        (10.9)          (0.1)       (11.6)          (0.1)       

ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงค่างบการเงนิ (96.0)                  (1.0)       (51.3)          (0.5)       (38.2)          (0.4)       

ก าไร(ขาดทุน)จากการวดัมลูค่าเงนิลงทุนเผือ่ขาย-สทุธจิากภาษี -                     -        -            -        -            -        

สว่นแบ่งก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อืน่ในบรษิทัร่วม (10.0)                  (0.1)       (4.4)           (0.0)       (18.5)          (0.2)       

ก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็อ่ืนส าหรบัปี (102.9)                 (1.1)       (66.6)          (0.6)       (68.4)          (0.7)       

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี 890.3                  9.3        836.6         7.9        931.0         9.1        

ปี 2562/2563
เม.ย.62-มี.ค.63

รายการ
ปี 2561/2562

เม.ย.61-มี.ค.62
ปี 2560/2561

เม.ย.60-มี.ค.61
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บริษทั อีสเทิรน์โพลีเมอร ์กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 

อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 

อตัราส่วนทางการเงิน หน่วย ปี 2560/61 ปี 2561/62 ปี 2562/63

เม.ย.60-มี.ค.61 เม.ย.61-มี.ค.62 เม.ย.62-มี.ค.63

อตัราสว่นสภาพคล่อง (เท่า) 1.9                  1.8                  2.4                  
อตัราสว่นสภาพคล่องหมุนเรว็ (เท่า) 0.9                  0.9                  1.3                  
อตัราสว่นสภาพคล่องกระแสเงนิสด (เท่า) 0.7                  0.5                  0.6                  
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลีย่ (วนั) 65.3                 59.4                 61.1                 
ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลีย่ (วนั) 118.0               113.1               121.4               
ระยะเวลาช าระหนี้ (วนั) 64.5                 60.8                 59.1                 
Cash Cycle (วนั) 118.8               111.8               123.5               

อตัราก าไรขัน้ต้น รอ้ยละ 28.3                 27.3                 29.1                 
อตัราสว่นเงนิสดต่อการท าก าไร รอ้ยละ 105.9               110.1               109.8               
อตัราก าไรสทุธิ รอ้ยละ 10.3                 8.5                  9.8                  
อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ รอ้ยละ 9.9                  8.8                  9.6                  

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ รอ้ยละ 8.1                  7.5                  8.0                  
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร รอ้ยละ 27.6                 27.0                 28.4                 
อตัราการหมุนของสนิทรพัย์ (เท่า) 0.7                  0.8                  0.7                  

อตัราสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (Debt to Equity Ratio) (เท่า) 0.3                  0.3                  0.3                  
อตัราสว่นของหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (Interest Bearing Debt to Equity Ratio)  (ตามขอ้ก าหนดสทิธิ) (เท่า) 0.1                  0.1                  0.2                  

 อตัราสว่นตัว๋เงนิจ่ายต่อหนสีิน้ทีม่ภีาระดอกเบีย้ (B/E size to interest bearing debt ratio) (เท่า) -                  -                  -                  

 อตัราสว่นหนสีิน้ทีม่ภีาระดอกเบีย้ทีค่รบก าหนดภายใน 1 ปี ต่อหนสีิน้ทีม่ภีาระดอกเบีย้ทัง้หมด (เท่า) 0.8                  0.9                  0.5                  

 อตัราสว่นเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิต่อหนี้สนิรวม (เท่า) 0.5                  0.5                  0.6                  
อตัราสว่นความสามารถในการช าระดอกเบีย้ (interest coverage ratio : ICR)** (เท่า) (130.0)              35.3                 50.6                 

 อตัราสว่นความสามารถในการช าระภาระผูกพนั (debt service coverage ratio : DSCR) (Cash Basis)*** (เท่า) 0.8                  0.8                  0.8                  
อตัราการจ่ายเงนิปันผล รอ้ยละ 70.5                 68.2                 61.6                 

 อตัราสว่นหนสีิน้สทุธต่ิอก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษเีงนิได้ค่าเสือ่มราคา และค่าตดัจ าหน่าย (net debt to EBITDA ratio) (เท่า) 1.5                  1.6                  1.6                  

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio)

อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร (Profitability Ratio)

 
 

หมายเหตุ :1) การค านวณอา้งองิตามคู่มอืตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
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1214. การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการ14ภ14 

ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษทั 

ปัจจยัส าคญัทีม่ผีลกระทบต่อผลการด าเนนิงานของบรษิทั อาจสามารถจ าแนกไดด้งันี้ 1) ความส าเรจ็ในการด าเนินธุรกจิใน

ต่างประเทศ  2) ความส าเร็จในการวิจยัและพฒันาเพื่อออกผลิตภณัฑ์ใหม่ 3) ความส าเร็จในการขยายก าลงัการผลิต 

ปรบัปรงุกระบวนการผลติดว้ยเทคโนโลยขีองกลุม่บรษิทั รวมถงึการขยายชอ่งทางการจดัจ าหน่ายในรปูแบบต่างๆ 4) ความ

ผนัผวนของราคาวตัถุดบิ  5) ความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น  และ 6) เหตุการณ์และสภาวะเศรษฐกจิภายในประเทศ

และเศรษฐกจิโลก 

1) ความส าเรจ็ในการด าเนินธรุกิจในต่างประเทศ 

สนิคา้ทีบ่รษิทัผลติและจดัจ าหน่ายโดยส่วนใหญ่เป็นสนิคา้เฉพาะทีม่คีวามตอ้งการของตลาดจ ากดั (Niche Market) ท าให้

บรษิทัจงึจ าเป็นตอ้งพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรมจนผลติภณัฑข์องบรษิทัเป็นผลติภณัฑท์ีม่คีุณภาพและมคีวามแตกต่าง

จากคูแ่ขง่สอดคลอ้งกบักลยุทธข์องบรษิทัทีม่ลีกัษณะเป็น Differentiated Focus Strategy 
 

ทัง้นี้ กลยุทธ์ Differentiated Focus Strategy จะเหมาะสมกบัขนาดของตลาดทีใ่หญ่เพยีงพอ ท าให้บรษิัทมคีวาม

จ าเป็นตอ้งขยายธุรกจิไปยงัตา่งประเทศเนื่องจากการจ าหน่ายผลติภณัฑเ์ฉพาะตลาดภายในประเทศเพยีงอย่างเดยีวจะท า

ใหบ้รษิทัไมส่ามารถทีจ่ะใชก้ าลงัการผลติจนถงึระดบัทีท่ าใหเ้กดิการประหยดัจากขนาด (Economies of Scale) จนสามารถ

แขง่ขนัในตลาดโลกได ้  

2) ความส าเรจ็ในการวิจยัและพฒันาเพื่อออกผลิตภณัฑใ์หม่ 

หนึ่งในปัจจยัในความส าเรจ็ส าคญั (Key Success Factors) ของบรษิทั คอื ความสามารถในการน าผลติภณัฑ์ทีม่นีวตักรรม

และคุณภาพจากการวจิยัและพฒันาของบรษิัทออกสู่ตลาดและประสบความส าเรจ็ในเชงิพาณิชย์โดยทีผ่่านมาบรษิทัได้

ประสบความส าเรจ็ในการคิดคน้และพฒันาผลติภณัฑ์ต่างๆ ในแต่ละส่วนธุรกจิออกสู่ตลาด ส่งผลใหบ้รษิัทสามารถเพิม่

ยอดขายและและมผีลก าไรไดอ้ย่างตอ่เนื่อง 
 

การวจิยัและพฒันาเพือ่ออกผลติภณัฑใ์หมอ่าจจะมคีวามเสีย่งจากการทีส่นิคา้ของบรษิทัจะไดร้บัการยอมรบัหรอืตอบสนอง

ไดด้มีากน้อยเพยีงใด อกีทัง้อาจมคีวามเสีย่งจากการทีบ่รษิทัอาจจะตอ้งลงทุนในการวจิยัและพฒันาไปก่อน แล้วจะไดร้บั

ผลตอบแทนเมือ่สนิคา้ประสบความส าเรจ็ 

3) ความส าเรจ็ในการขยายก าลงัการผลิต ปรบัปรงุกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีของบริษทัและบริษทั

ย่อยรวมถึงการขยายช่องทางการจดัจ าหน่ายในรปูแบบต่างๆ 

กลุ่มบรษิทัมกีารขยายก าลงัการผลติอย่างต่อเนื่องเพือ่รองรบัการเตบิโตของบรษิทัในทกุส่วนธุรกจิ โดยมุง่เน้นการปรบัปรุง

กระบวนการผลติดว้ยเทคโนโลย ีเครือ่งจกัร และนวตักรรมการผลติสมยัใหม่ เพือ่เพิม่ผลผลติ ลดตน้ทุนพลงังานและตน้ทนุ

แรงงานอย่างต่อเนื่อง พรอ้มกบัเพิม่ขดีความสามารถในการจดัจ าหน่ายผลติภณัฑ์ชิน้สว่นอุปกรณ์และตกแต่งยานยนต์ใน
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ประเทศออสเตรเลยีดว้ยการเขา้ซื้อธุรกจิคา้ปลกี ชิน้สว่นอุปกรณ์และตกแต่งยานยนตภ์ายใตแ้บรนด์ “TJM” ในปี พ.ศ.2558 

และ “Flexiglass” ในปี พ.ศ. 2561 รวมถงึขยายการจ าหน่ายผลติภณัฑ์ไปยงัตลาดทีเ่หมาะสม เช่น การขยายการจดั

จ าหน่ายฉนวนยางกนัความรอ้น/เยน็ไปยงัตลาดในทวปีอเมรกิาและยุโรป เป็นตน้ และการขยายสายผลติภณัฑโ์ดยการออก

ผลติภณัฑ์ใหม่ๆ ทีต่ลาดมคีวามตอ้งการ เช่น การพฒันาและจดัจ าหน่ายผลติภณัฑ์หลงัคารถกระบะ (Canopy) และฝา

ครอบกระบะ (Deck Cover) ไปยงัตลาดในทวปีอเมรกิา ออสเตรเลยี ยุโรป และแอฟรกิาใต้ ส าหรบัธุรกจิอุปกรณ์ชิน้ส่วน

และตกแต่งรถยนต์ และเริม่มกีารท าตลาดบรรจภุณัฑ์พลาสตกิขยายตลาดเขา้สู่ตลาดภูมภิาค เช่น ฟิลปิปินส ์อนิโดนีเซยี 

และ กลุม่ประเทศ CLMV 

4) ความผนัผวนของราคาวตัถดิุบ 

บรษิทัเป็นผูผ้ลติและจ าหน่ายโพลเีมอรแ์ละพลาสตกิแปรรปู (Polymer and Plastic Products Manufacture) ส าหรบัใชใ้น

อุตสาหกรรมต่างๆ ดงันัน้หนึ่งในองค์ประกอบหลกัของตน้ทุนขายของบรษิทั คอื วตัถุดบิ โดยจากการทีบ่รษิัทเป็นผูผ้ลติ

ปลายน ้าบรษิัทจงึอาจไดร้บัผลกระทบจากความผนัผวนของราคาวตัถุดบิในระดบัทีไ่มรุ่นแรงนัก ประกอบกบับรษิทัมกีาร

บรหิารความเสีย่งจากความผนัผวนของราคาวตัถุดบิดว้ยสญัญาซื้อขายล่วงหน้าในสดัสว่นทีเ่หมาะสมส าหรบัชว่งเวลา 3 - 6 

เดอืนล่วงหน้า รวมถงึตน้ทนุทีเ่ปลีย่นแปลงบางส่วนจะถกูสง่ผา่นไปยงัลกูคา้ 

5) ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน  

บรษิทัมรีายไดแ้ละค่าใชจ้า่ยทีส่ าคญัและมนียัส าคญัเป็นเงนิสกุลต่างประเทศ ไดแ้ก่ รายไดจ้ากการจ าหน่ายผลติภณัฑ์ใหแ้ก่

ลูกคา้ต่างประเทศ ตน้ทนุวตัถุดบิประเภทพลาสตกิ Polymer ค่าเครือ่งจกัร ซึ่งซื้อมาจากต่างประเทศ เงนิกูย้มื และเงนิให้

กูย้มืแก่บรษิทัย่อยในต่างประเทศ เป็นตน้ 

ทัง้นี้อตัราแลกเปลีย่นของเงนิตราต่างประเทศขึน้อยู่กบัสภาวะเศรษฐกจิภายในประเทศและสภาพเศรษฐกจิโลก ซึง่บรษิทัไม่

สามารถควบคุม หรอืประมาณการไดอ้ยา่งแมน่ย า หากอตัราแลกเปลีย่นมกีารเปลีย่นแปลงไปในทางลบอาจสง่ผลใหบ้รษิทั

ย่อยและบรษิทัรว่มมยีอดขายและก าไรทีล่ดต ่าลง    

อยา่งไรกต็าม ขอ้ไดเ้ปรยีบทีส่ าคญัของบรษิทัในลกัษณะรวมกลุ่ม คอื บรษิทัสามารถบรหิารเงนิตราต่างประเทศในลกัษณะ

ภาพรวมกลุ่มได ้ซึง่ปัจจบุนัมลีกัษณะเป็น Natural Hedging จากธุรกรรมเงนิตราต่างประเทศของบรษิทัย่อยร่วมกนั ท าให้

กลุ่มบรษิทัสามารถลดความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิสกุลต่างประเทศไดบ้างสว่น ทัง้นี้เมือ่ประกอบกบันโยบายการ

ป้องกนัความเสีย่งของบรษิทัทีก่ าหนดใหส้ามารถซือ้เครือ่งมอืทางการเงนิบางประเภทกบัสถาบนัทางการเงนิ 

6) เหตกุารณ์และสภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศและเศรษฐกิจโลก 

บริษัทเป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายสินค้า 3 กลุ่มหลัก คือ 1) ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายฉนวนยางกันความร้อน/เย็น                    

2) ธรุกจิผลติและจ าหน่ายอุปกรณ์ชิน้สว่นและตกแต่งรถยนต ์   3) ธุรกจิผลติและจ าหน่ายบรรจภุณัฑพ์ลาสตกิ ซึ่งเกีย่วขอ้ง

กบัอุตสาหกรรมวสัดุก่อสรา้ง  อุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมบรรจภุณัฑเ์กีย่วกบัอาหารและเครือ่งดืม่ อกีทัง้ช่อง

ทางการจ าหน่ายมีทัง้ภายในประเทศ และต่างประเทศหลายประเทศทัว่โลก ดังนัน้เหตุการณ์และสภาวะเศรษฐกิจ

ภายในประเทศและเศรษฐกจิโลก จงึอาจเป็นปัจจยัทีม่ผีลกระทบในด้านลบต่อผลการด าเนินงานของบรษิทัจากเหตุการณ์
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และสภาวะเศรษฐกจิภายในประเทศและเศรษฐกจิโลกทีซ่บเซา หรอื ถดถอย  อย่างไรกต็าม จากความแตกต่างของกลุ่ม

ผลติภณัฑแ์ละกลุ่มลกูคา้ ไดช้ว่ยกระจายหรอืผ่อนคลายความเสีย่งจากความผนัผวนของสภาวะเศรษฐกจิไดใ้นระดบัหนึ่ง  

การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน 

การวเิคราะห์ผลการด าเนินงานบรษิัทในส่วนนี้ จะวเิคราะห์ภายใต้งบการเงนิรวมซึ่ง รวมกลุ่มธุรกจิทัง้หมดทัง้ในส่วน1) 

ธุรกจิผลติและจ าหน่ายฉนวนยางกนัความรอ้น/เยน็ ซึ่งด าเนินธุรกจิโดยบรษิทั แอรโ์รเฟลกซ์  2) ธุรกจิผลติและจ าหน่าย

อุปกรณ์ชิน้ส่วนและตกแต่งรถยนต์ซึ่งด าเนินธุรกจิโดยบรษิัท แอร์โรคลาส และ  3)ธุรกจิผลติและจ าหน่ายบรรจุภณัฑ์

พลาสตกิ ซึง่ด าเนินธุรกจิโดยบรษิทั อสีเทริน์ โพลแีพค  

รายได้จากการขายสินค้า (รายได้หลกั) 
                                               (หน่วย : ล้านบาท) 

  
ปีบัญชี 2560/2561 ปีบัญชี 2561/2562 ปีบัญชี 2562/2563 

เม.ย. 60 – มี.ค 61 เม.ย. 61 – มี.ค. 62 เม.ย. 62 – มี.ค. 63 

  มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ 

ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยฉนวนยำงกันควำมร้อน/เย็น 
(ด ำเนินกำรโดยกลุ่มแอร์โรเฟลกซ์)1/ 

2,834.9 29.5 2,867.9 27.1 3,012.2 29.5 

ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยอุปกรณ์ชิ้นส่วนและตกแต่งรถยนต์ 
(ด ำเนินกำรโดยกลุ่มแอร์โรคลำส)2/ 

4,462.0 46.5 5,275.8 49.9 4,725.6 46.2 

ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยบรรจุภัณฑ์พลำสติก 
(ด ำเนินกำรโดยกลุ่มอีสเทิร์น โพลีแพค) 

2,310.2 24.0 2,435.6 23.0 2,479.6 24.3 

รายได้จากการขายรวมของบริษัท 9,607.1 100.0 10,579.2 100.0 10,217.4 100.0 

 

หมายเหตุ:  1/ รวมผลการด าเนินงานของบรษิทั แอร์โรเฟลกซ์ จ ากดั / บรษิทั แอร์โรเฟลกซ์ ยูเอสเอ จ ากดั / บรษิทั แอร์โรเฟลกซ์  โพลเีมอร ์

เทคโนโลย ี(เซีย่งไฮ)้ จ ากดั และ บรษิทั เอพเีอส จ ากดั 

              2/ รวมผลการด าเนินงานของบรษิทั แอรโ์รคลาส จ ากดั / บรษิทั แอรโ์รคลาส ยเูอสเอ จ ากดั / บรษิทั แอรโ์รคลาส ออสเตรเลยี จ ากดั 

/ บรษิทั TJM Products Pty. Ltd. / บรษิทั แอรโ์รคลาส มาเลเซยี จ ากดั และ Flexiglass Challenge Pty. Ltd.  

ในปีบญัช ี2563 (เม.ย.2562 - ม.ีค.2563)  บรษิทัมรีายไดห้ลกัจากการขายสนิคา้รวมเทา่กบั 10,217.4 ลา้นบาท โดยแต่ละ

ธุรกจิมสีดัสว่นรายไดเ้ทยีบกบัรายไดร้วมจากการขายดงันี้  

 (1) ธรุกจิผลติและจ าหน่ายฉนวนยางกนัความรอ้น/เยน็  มสีดัสว่นรายไดเ้ทา่กบัรอ้ยละ 29.5  

 (2) ธรุกจิผลติและจ าหน่ายอุปกรณ์ชิน้สว่นและตกแต่งรถยนต ์ มสีดัสว่นรายไดเ้ทา่กบัรอ้ยละ 46.2 และ  

 (3) ธรุกจิผลติและจ าหน่ายบรรจภุณัฑพ์ลาสตกิ  มสีดัสว่นรายได ้รอ้ยละ 24.3  

โดยลดลงจากปีบญัช ี2562 (เม.ย.2561 - ม.ีค.2562) ทีม่รีายไดห้ลกัจากการขายสนิคา้รวมทัง้หมดเท่ากบั 10,579.2 ลา้น

บาท คดิเป็นรอ้ยละ 3.4 โดยมสีาเหตุ ดงันี้  
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1) ธุรกจิผลติและจ าหน่ายฉนวนยางกนัความรอ้น/เยน็มรีายไดห้ลกัเพิม่สงูขึน้จากปีบญัชกี่อนหน้าประมาณรอ้ยละ 

5.0 จากการจ าหน่ายฉนวนยางกนัความรอ้น/เยน็ส าเรจ็รูปและผลติภณัฑอ์ื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัฉนวนยาง ทัง้ใน

ประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิง่ในสหรฐัอเมรกิา และประเทศญี่ปุ่ นซึง่เลอืกใชส้นิคา้ระดบัพรเีมีย่ม 

โดยมสีดัสว่นการขายตลาดต่างประเทศรอ้ยละ 69.0 และตลาดในประเทศรอ้ยละ 31.0 

2) ธุรกจิผลติและจ าหน่ายอุปกรณ์ชิน้สว่นและตกแต่งรถยนตท์ีม่รีายไดห้ลกัลดลง รอ้ยละ 10.4 เน่ืองจากการชะลอ
ตวัของอุตสาหกรรมยานยนตท์ัว่โลก อกีทัง้ช่วงปลายเดอืนมนีาคมเริม่ไดร้บัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
โรคตดิเชือ้โคโรนา 2019 (Covid-19) โดยปัจจุบนัมสีดัสว่นการขายตลาดต่างประเทศรอ้ยละ 70.7  และตลาดใน
ประเทศรอ้ยละ 29.3 
 

3) รายไดห้ลกัของธุรกจิผลติและจ าหน่ายบรรจุภณัฑ์พลาสติกปีนี้ เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.8 รายไดจ้ากการขายเพิม่ขึน้
จากปี 2561/2562 โดยไดท้ าการขยายตลาดในกลุ่มบรรจุภณัฑอ์าหารประเภทกล่องใส่อาหาร ถ้วยน ้าดื่ม และ
สนิคา้อุตสาหกรรมเพิม่ขึน้ แมใ้นช่วงไตรมาสสุดทา้ยจะเริม่ไดร้บัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้
โคโรนา 2019 (Covid-19) ซึง่สง่ผลใหก้ารอุปโภคบรโิภคของประชาชนลดลง แต่ไดร้บัประโยชน์จากบรรจุภณัฑ์
พลาสตกิใสอ่าหารชดเชย โดยปัจจุบนัมสีดัสว่นการขายตลาดต่างประเทศรอ้ยละ 9.8  และตลาดในประเทศรอ้ย
ละ 90.2 

ต้นทุนขายสินค้า 

ในปีบญัช ี2563 (เม.ย.2562 - ม.ีค.2563) และปี 2562 (เม.ย.2561 - ม.ีค.2562) ตน้ทุนขายสนิคา้ 7,243.8 ลา้นบาท ลดลง 

443.9 ลา้นบาท จากปีก่อน หรอื รอ้ยละ 5.8 เนื่องจากไดร้บัผลประโยชน์จากราคาวตัถุดบิทีอ่่อนตวัลง และประสทิธภิาพ

การผลติทีเ่พิม่ขึน้ โดยมผีลก าไรขัน้ตน้แบ่งเป็นสดัสว่น จากธุรกจิผลติและจ าหน่ายฉนวนยางกนัความรอ้น/เยน็, ธุรกจิผลติ

และจ าหน่ายอุปกรณ์ชิน้สว่นและตกแต่งรถยนต์ และ ธุรกจิผลติและจ าหน่ายบรรจุภณัฑ์พลาสตกิ รอ้ยละ 42.9, 41.2, 15.9 

ตามล าดบั    

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ในปีบญัช ี2563 (เม.ย.2562 - ม.ีค.2563) และปี 2562 (เม.ย.2561 - ม.ีค.2562) บรษิทัมคี่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร

เทา่กบั 2,050.5 ลา้นบาท และ 2,104.9 ลา้นบาท ตามล าดบั ค่าใชจ้า่ยในการขายและบรหิารลดลง 54.4 ลา้นบาท หรอื รอ้ย

ละ 2.6 โดยบรษิทัยงัใหค้วามส าคญัแกก่ารบรหิารค่าใชจ้า่ยในการขายและบรหิารอยา่งต่อเนื่อง 

ก าไรก่อนดอกเบี้ยภาษีและค่าเส่ือมราคา (EBITDA) 

ในปีบญัช ี2563 (เม.ย.2562 - ม.ีค.2563) บรษิทัม ีEBITDA เทา่กบั 1,776.8 ลา้นบาท  เพิม่ขึน้จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน

รอ้ยละ 6.6 จากการบรหิารตน้ทนุการผลติทีม่ปีระสทิธภิาพมากขึน้ โดยในปีบญัชนีี้บรษิทัมคี่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย

ที ่679.1 ลา้นบาท จากในปีบญัชกี่อนที ่672.0 ลา้นบาท 
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ก าไร(ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน  

ในปีบญัช ี2563 (เม.ย.2562 - ม.ีค.2563) บรษิทัมกี าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน จ านวน 17.8 ล้านบาท เทยีบกบัผลก าไร

จ านวน 7.6 ลา้นบาทในปีก่อนหน้า (หลงัปรบัปรงุดว้ยก าไร/(ขาดทนุ)จากอตัราแลกเปลีย่น ซึง่เกดิจากเครือ่งมอืทางการเงนิ 

ซึง่มาตรฐานทางบญัชกี าหนดใหบ้นัทกึในค่าใชจ้า่ยดอกเบีย้)   

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัรว่ม 

ในปีบญัช ี2563 (เม.ย.2562 - ม.ีค.2563) และปี 2562 (เม.ย.2561 - ม.ีค.2562) ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม

เทา่กบั 126.8 ลา้นบาท และ 174.8 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยสว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทนุในบรษิทัร่วมลดลง 48.0 ลา้นบาท 

หรอื รอ้ยละ 27.5 เนื่องจากผลกระทบจากการชะลอตวัของอุตสาหกรรมยานยนต ์และผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ

โรคตดิเชือ้โคโรนา 2019 (Covid-19) 

ต้นทุนทางการเงิน 

ในปีบญัช ี2563 (เม.ย.2562 - ม.ีค.2563) และปี 2562 (เม.ย.2561 - ม.ีค.2562) ต้นทุนทางการเงนิหลงัปรบัปรุงก าไร

(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลี่ยน เท่ากบั 44.8 ล้านบาท และ 51.6 ล้านบาท ลดลง 6.8 ล้านบาท โดยไดร้บัประโยชน์จาก

อตัราดอกเบีย้ทีล่ดลง การบรหิารอตัราแลกเปลีย่น และการบรหิารแหล่งเงนิทนุทีม่ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

ค่าใช้จ่ายภาษี 

ในปีบญัช ี2563 (เม.ย.2562 - ม.ีค.2563) และปี 2562 (เม.ย.2561 - ม.ีค.2562) ค่าใชจ้า่ยภาษเีงนิไดเ้ทา่กบั 68.2 ลา้นบาท 

และ 51.6 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยเพิม่ขึน้ 16.6 ลา้นบาท  

ก าไรสุทธิ 

ในปีบญัช ี2563 (เม.ย.2562 - ม.ีค.2563) บรษิทัมกี าไรสทุธ ิ999.3 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อน 96.1 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 

10.6 

การวิเคราะหฐ์านะการเงิน  

ภาพรวมฐานะการเงนิของบรษิทัและบรษิทัย่อย ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563  เปรยีบเทยีบกบังบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่

31 มนีาคม 2562 มยีอดรวม 14,032.2 ลา้นบาท และ 13,393.2 ลา้นบาท ตามล าดบั เพิม่ขึน้ 639.0 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ย

ละ 4.8  โดยมสีาระส าคญัดงันี้ 

สินทรพัย ์

สนิทรพัย์มยีอดรวม 14,032.2 ลา้นบาทเพิม่ขึน้ 639.0 ล้านบาท โดยมเีงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดปรบัตวัเพิม่ขึน้ 

529.3 ลา้นบาท สะทอ้นสภาพคล่องของบรษิทัทีอ่ยู่ในเกณฑส์งู 
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 หน้ีสิน 

หนี้สนิรวมเท่ากบั 3,457.9 ล้านบาท เพิม่ขึน้จ านวน 380.0 ลา้นบาท จากการปรบัโครงสรา้งทางการเงนิ โดยในปีบญัชทีี่

ผ่านมา บรษิทัไดท้ าการออกหุน้กูร้ะยะยาว 3 ปี จ านวน 800.0 ลา้นบาท เพือ่ทดแทนเงนิกูร้ะยะสัน้บางสว่น 

ส่วนของผูถื้อหุ้น 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563  มสี่วนของผู้ถอืหุน้เท่ากบั 10,574.2 ล้านบาท  เพิม่ขึน้จากวนัที ่31 มนีาคม 2562 ซึ่งเท่ากบั 

10,315.2 ลา้นบาท เป็นเงนิ 259.0 ลา้นบาท  จากผลก าไรสะสมจากการด าเนินงาน 

ทัง้นี้ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 บรษิทัและบรษิัทย่อย มโีครงสรา้งเงนิทนุประกอบดว้ยหนี้สนิรวม 3,457.9 ล้านบาท และ

สว่นของผูถ้อืหุน้ 10,574.2 ลา้นบาท   คดิเป็นอตัราสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ 0.33 เทา่ ซึง่อยู่ในระดบัใกลเ้คยีงกนักบั

ปีกอ่นหน้า 

จากงบการเงนิรวมสิน้สุด ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 และ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2562  บรษิทัและบรษิทัย่อยมกีระแสเงนิสด

ไดม้าจากกจิกรรมด าเนนิงาน จ านวน 1,425.4 ลา้นบาท และ 1,322.2 ลา้นบาท ตามล าดบั กระแสเงนิสดจ่ายจากกจิกรรม

ลงทนุจ านวน 818.4 ลา้นบาท และ 662.6 ลา้นบาท ตามล าดบั  และมกีระแสเงนิสดจา่ยจากกจิกรรมจดัหาเงนิ จ านวน 86.6 

ลา้นบาท และ 656.6 ลา้นบาท ตามล าดบั 

ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี  

ในปีบญัช ี2563 (เม.ย.2562 - ม.ีค.2563) บรษิทัไดแ้ต่งตัง้บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั เป็นผูส้อบ

บญัชขีองบรษิทัและบรษิทัย่อยในประเทศ   โดยบรษิทัไดจ้่ายค่าตอบแทนค่าสอบบญัชขีองบรษิทั จ านวน 5.25 ลา้นบาท 

และคา่บรกิารอืน่ๆ เชน่ คา่เดนิทาง คา่ทีพ่กั เป็นเงนิจ านวน 1.12 ลา้นบาท 
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เอกสารแนบ 1  : รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ านาจควบคมุของบริษทั เลขานุการบริษทั และผูค้วบคมุดแูลการท าบญัชี 
ช่ือ-สกลุ / ต าแหน่ง อายุ 

(ปี) 
คณุวฒิุทางการศึกษา / ประวติัการอบรม สดัส่วนการ

ถอืหุ้นใน
บริษทั1) 

(%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั (เม.ย.58 - มี.ค.63) 
ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษทั ประเภทธุรกิจ 

1. นายวชัรา ตนัตริยานนท์  
ประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ 
 
วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้ : 
ครัง้ที ่1 : 8 สงิหาคม 2556 
ครัง้ที ่2 : 25 กรกฎาคม 2559 
ครัง้ที ่3 : 24 กรกฎาคม 2562 

61 ประวติัการศึกษา 

- ปรญิญาโท Master of Science in 
Management Administration, Northrop 
University, California, USA 
 

ประวติัการอบรม 

- หลกัสตูร Audit Committee and 
Continuing Development Program 
(ACP) รุน่ที ่41/2012 สมาคมสง่เสรมิ
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

- หลกัสตูร Monitoring Fraud Risk 
Management (MFM) รุน่ที ่8/2012 
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
(IOD) 

- หลกัสตูร Monitoring the Quality of 
Financial Reporting (MFR) รุน่ที ่
16/2012 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย (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 สมาคมสง่เสรมิ
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

- หลกัสตูร Director Certification Program 
(DCP) รุน่ที ่94/2007 สมาคมสง่เสรมิ
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

 
 
 
 
 

0.018 
(ตนเอง) 

ไมม่ ี 2556 – ปัจจุบนั 
2560 – ปัจจุบนั 
2559 – ปัจจุบนั 

 
2559 – ปัจจุบนั 
2560 – ปัจจุบนั 

 
2557 – ปัจจุบนั 
2553 – ปัจจุบนั 
2551 – ปัจจุบนั 
2550 – ปัจจุบนั 
2549 – ปัจจุบนั 

 
2556 – 2560 
2559 – 2559 
2553 – 2556 
2559 – 2559 
2552 – 2558  

ประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ 
กรรมการอสิระ และกรรมการบรหิาร 
ทีป่รกึษาคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการ
อสิระ 
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 
กรรมการผูท้รงคณุวุฒดิา้นการเงนิ 
 
ประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ 
ทีป่รกึษา 
ทีป่รกึษา 
ทีป่รกึษา 
ทีป่รกึษา 
 
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 
ประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ 
ประธานกรรมการบรหิาร และกรรมการ 
ทีป่รกึษารฐัมนตร ี
ประธานกรรมการบรหิาร และกรรมการ 

บมจ. อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุ๊ป 
บมจ. การบนิไทย 
บมจ.อนิเตอรเ์นชัน่แนล รเีสรชิ คอรป์อเรชัน่ 
 
บมจ. เอม็ พคิเจอรส์ เอน็เตอรเ์ทนเมน้ท์ 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและสง่เสรมิการ
ประกอบธุรกจิประกนัภยั (คปภ.) 
บมจ. หลกัทรพัย์จดัการกองทนุ กรงุไทย 
ส านกังานเศรษฐกจิการคลงั กระทรวงการคลงั 
บมจ. เนชัน่แนล เพาเวอร ์ซพัพลาย 
บมจ. เอช แคปปิตอล 
บมจ. ดบัเบิ้ลเอ (1991) 
 
บมจ. บิก๊ซ ีซเูปอรเ์ซน็เตอร์ 
บมจ. เนชัน่ มลัตมิเีดยี กรุ๊ป 
บมจ. หลกัทรพัย์จดัการกองทนุ เอม็เอฟซ ี
กระทรวงเทคโนโลยแีละการสือ่สาร 
ธนาคารออมสนิ 
 
 
 
 

Holding Company 
บรกิารขนสง่และโลจสิตกิส์ 
ธุรกจิโทรคมนาคมและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
บรกิารดา้นสือ่สิง่พมิพแ์ละโฆษณา 
ก ากบัและพฒันาธุรกจิประกนัภยั 
 
ธุรกจิจดัการกองทุน 
ราชการ 
โรงไฟฟ้า 
ธุรกจิทางการเงนิ 
ธุรกจิผลติและจ าหน่ายกระดาษและเยือ่
กระดาษ 
ธุรกจิคา้ปลกีสมยัใหม่ 
บรกิารดา้นสือ่สิง่พมิพ์ 
บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน 
ราชการ 
สถาบนัการเงนิรฐัวสิาหกจิธุรกจิ 
 



 แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) สิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2563 

 

ช่ือ-สกลุ / ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา / ประวติัการอบรม สดัส่วนการ
ถอืหุ้นใน
บริษทั1) 

(%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั (เม.ย.58 - มี.ค.63) 
ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษทั ประเภทธุรกิจ 

2. นายชยัวฒัน์ อศัวินทรางกรู 
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
อสิระ 
 
วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้ : 
ครัง้ที ่1 : 8 สงิหาคม 2556 
ครัง้ที ่2 : 31 กรกฎาคม 2557 
ครัง้ที ่3 : 27 กรกฎาคม 2560 

67 ประวติัการศึกษา 

- ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ, 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  

- ปรญิญาตร ีนติศิาสตร์, มหาวทิยาลยั
รามค าแหง 

- ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ, มหาวทิยาลยั
รามค าแหง 

- 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 

ประวติัการอบรม 

- IAASB’s work plan and value of the 
audit to the users of financial 
statements, ตลาดหลกัทรพัย์แหง่ประเทศ
ไทย 

- หลกัสตูร Board Nomination and 
Compensation Program (BNCP) รุน่ที ่
3/2017 

- หลกัสตูร AC HOT UPDATE เตรยีมรบั 
CG ยุคใหมก่า้วไกลสูค่วามยัง่ยนื สภา
วชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ์ 

- หลกัสตูร Audit Committee Seminar – 
Get Ready for the Year End สภาวชิาชพี
บญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ์ 

- หลกัสตูร Director Certification Program 
(DCP) รุน่ที ่81/2006 สมาคมสง่เสรมิ
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

- หลกัสตูร Audit Committee and 

ไมม่ ี ไมม่ ี 2556 – ปัจจุบนั 
2548 – ปัจจุบนั 
2548 – ปัจจุบนั 
2547 – ปัจจุบนั 
2546 – ปัจจุบนั 
2550 – ปัจจุบนั 
2556 – ปัจจุบนั 

 
2548 – ปัจจุบนั 
2540 – ปัจจุบนั 
2555 – 2562 
2553 – 2562 
2549 – 2562 
2556 – 2559 

 

ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 
 
กรรมการ 
Executive Partner และกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 
 

บมจ. อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุ๊ป 
บมจ. โรงพมิพต์ะวนัออก 
บมจ. ยูซติี ้
บมจ. กรงุไทยคารเ์รน้ทแ์อนด์ลสี 
บมจ. ซนิเทคคอนสตรคัชัน่ 
บมจ. หลกัทรพัย์เมอรช์ัน่ พาร์ทเนอร์ 
บรษิทั หลกัทรพัย์จดัการกองทนุ เมอร์ชัน่ พาร์ท
เนอร ์จ ากดั 
บรษิทั โบ๊ทเฮา้สห์วัหนิ จ ากดั 
บรษิทั พรอสเพค คอนซลัติ้ง จ ากดั  
บรษิทั อมาทารา อะ เดสทเินชัน่ สปา จ ากดั 
บรษิทั มาตราด จ ากดั 
บรษิทั รสีอร์ท โฮลดิ้ง จ ากดั 
บมจ. เอควิ เอสเตท 
 

Holding Company 
สิง่พมิพ์ ไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ 
อสงัหารมิทรพัย์ 
ใหบ้รกิารเชา่รถยนต์ 
รบัเหมากอ่สรา้ง 
ธุรกจิหลกัทรพัย์ 
บรษิทัจดัการกองทนุ 
 
โรงแรม 
ตรวจสอบบญัช ีทีป่รกึษาธุรกจิ 
สปาและศนูย์สขุภาพ 
อสงัหารมิทรพัย์ 
ธุรกจิหลกัทรพัย์ 
อสงัหารมิทรพัย์ 
 



 แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) สิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2563 

 

ช่ือ-สกลุ / ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา / ประวติัการอบรม สดัส่วนการ
ถอืหุ้นใน
บริษทั1) 

(%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั (เม.ย.58 - มี.ค.63) 
ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษทั ประเภทธุรกิจ 

Continuing Development Program 
(ACP) รุน่ที ่12/2006 สมาคมสง่เสรมิ
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

- หลกัสตูร Director Accreditation Program 
(DAP) รุน่ที ่24/2004 สมาคมสง่เสรมิ
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

- หลกัสตูรเนตบิณัฑติไทย ส านกัอบรม
ศกึษากฎหมายแห่งเนตบิณัฑติยสภา 

3. นายธนะชยั สนัติชยักลู 
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 
 
วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้ : 
ครัง้ที ่1 : 8 สงิหาคม 2556 
ครัง้ที ่2 : 25 กรกฎาคม 2559 
ครัง้ที ่3 : 24 กรกฎาคม 2562 
 

65 ประวติัการศึกษา 
-  ปรญิญาโท MBA คณะพาณชิยศาสตรแ์ละ
การบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ (ตน้ทุน) คณะ
พาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

- ประกาศนยีบตัรชัน้สงูดา้นสอบบญัช ีคณะ
พาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 
 
ประวติัการอบรม 

- หลกัสตูร AC HOT UPDATE เตรยีมรบั 
CG ยุคใหมก่า้วไกลสูค่วามยัง่ยนื สภา
วชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ์ 

- หลกัสตูรการเมอืงการปกครองในระบอบ
ประชาธปิไตยส าหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู 
(ปปร. รุน่ที ่11) สถาบนัพระปกเกลา้ ปี 
2551 

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูวทิยาการตลาด
ทนุ (วตท.รุน่ที ่1) ปี 2548 สถาบนั
วทิยาการตลาดทนุ ตลาดหลกัทรพัย์แหง่
ประเทศไทย 

- หลกัสตูร Director Certification Program 
(DCP) รุน่ที ่18/2002 สมาคมสง่เสรมิ
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)  
 

ไมม่ ี ไมม่ ี 2556 – ปัจจุบนั 
2561 – ปัจจุบนั 
2561 – ปัจจุบนั 
2559 – ปัจจุบนั 

 
2561 – ปัจจุบนั 

 
2559 – ปัจจุบนั 
2556 – ปัจจุบนั 
2555 – ปัจจุบนั 
2555 – ปัจจุบนั 
2555 – ปัจจุบนั 
2555 – ปัจจุบนั 

 
2555 – ปัจจุบนั 
2555 – ปัจจุบนั 

 
2553 – ปัจจุบนั 
2550 – ปัจจุบนั 

 
2555 – 2562 
2559 – 2561 

 
2559 – 2561 

 
2556 - 2558 
2555 - 2559 

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการ กรรมการบรหิาร และกรรมการผูจ้ดัการ 
ประธานกรรมการ 
 
ประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ 
 
ประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 
กรรมการตรวจสอบ 
ทีป่รกึษากลุม่บรษิทั 
กรรมการบรหิาร 
ทีป่รกึษา 
 
กรรมการวชิาชพีบญัชดีา้นผูท้ าบญัช ี
ทีป่รกึษา 
 
ทีป่รกึษา 
ทีป่รกึษา 
 
กรรมการบรหิาร 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 
ทีป่รกึษากลุม่บรษิทั 
 

บมจ. อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุ๊ป 
บมจ. เนชัน่ มลัตมิเีดยี กรุ๊ป 
บมจ. สาลี ่พริน้ติ้ง 
บรษิทั สยามซนิดเิคท เทคโนโลย ีจ ากดั 
 
บรษิทั เอไอเอม็ เรยีลเอสเตท แมนเนจเมน้ท ์
จ ากดั 
บรษิทั เอไอเอม็ รที แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 
บมจ. เอม็ พคิเจอรส์ เอน็เตอรเ์ทนเมน้ท์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
บรษิทั  วไีอว ีอนิเตอรเ์คม จ ากดั 
ศนูย์หนังสอื แหง่จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
กลุม่อุตสาหกรรมการพมิพ์และบรรจุภณัฑก์ระดาษ  
สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
สภาวชิาชพีบญัช ีในพระบรมราชปูถมัภ์ 
สมาคมนสิติเกา่คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัชี
แหง่จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
สมาคมการพมิพไ์ทย 
สมาคมผูจ้ดัพมิพ์และผูจ้ าหน่ายหนังสอืแหง่
ประเทศไทย 
บรษิทั ทพีเีอน็ มเีดยี จ ากดั 
บรษิทั สปรงินวิส ์คอรป์อเรชัน่ จ ากดั 
 
บรษิทั นิวส ์เน็ตเวริ์ค มลัตมิเีดยี จ ากดั 
 
บมจ. แอลดซี ีเดน็ทลั 
บรษิทั เดอะ มาเจสตคิ ครกี คนัทรคีลบั จ ากดั 
 

Holding Company 
บรกิารดา้นสือ่สิง่พมิพ์ 
สนิคา้อุตสาหกรรม/บรรจุภณัฑ์ 
น าเขา้และจ าหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและ
ประปาพรอ้มตดิตัง้ 
กองทรสัต์เพือ่การลงทุน 
 
ผูจ้ดัการกองทรสัต์ 
บรกิารดา้นสือ่สิง่พมิพแ์ละโฆษณา 
สถาบนัการศกึษา 
จ าหน่ายวตัถุดบิและเคมภีณัฑ์ 
รา้นหนงัสอื 
การพมิพแ์ละบรรจุภณัฑ์ 
 
สภาวชิาชพีบญัช ี
การศกึษา 
 
การพมิพ์ 
สิง่พมิพ์ 
 
บรกิารดา้นสือ่ 
งานโฆษณาสนิคา้บรกิารทุกรปูแบบของ
การสือ่สาร 
ใหค้ าปรกึษาดา้นธุรกจิ รายการบนัเทงิ 
รายการวทิยุโทรทศัน์ดา้นโฆษณา 
ทนัตกรรม 
บรกิารสนามกอลฟ์ และโรงแรม 
 



 แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) สิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2563 

 

ช่ือ-สกลุ / ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา / ประวติัการอบรม สดัส่วนการ
ถอืหุ้นใน
บริษทั1) 

(%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั (เม.ย.58 - มี.ค.63) 
ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษทั ประเภทธุรกิจ 

4. นายศกัรินทร ์ ภมิูรตัน 
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 
 
วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้ : 
ครัง้ที ่1 : 8 สงิหาคม 2562 
 

70 ประวติัการศึกษา 

-  การศกึษาระดบัหลงัปรญิญาเอก 
มหาวทิยาลยัวสิคอนซนิ เมดสินั 
สหรฐัอเมรกิา 

-  ปรญิญาเอก สาขาวศิวกรรมเคม ี
มหาวทิยาลยัคอนซนิ เมดสินั สหรฐัอเมรกิา 

-  ปรญิญาตร ี(เกยีรตนิยิมอนัดบัหนึง่) สาขา
วศิวกรรมเคม ีมหาวทิยาลยัแคลฟิอรเ์นยี 
เดวสิ สหรฐัอเมรกิา 

-  ปรญิญาตร ี(เกยีรตนิยิมอนัดบัหนึง่) สาขา
เคม ีมหาวทิยาลยัแคลฟิอรเ์นยี เดวสิ 
สหรฐัอเมรกิา 
 

ประวติัการอบรม 

-  หลกัสตูร Financial Statement for 
Directors (FSD) รุน่ที ่40/2019, สมาคม
สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย  

-  หลกัสตูรธรรมาภบิาลเพือ่การพฒันา  
อุดมศกึษา สถาบนัคลงัสมองของชาต ิ

-  หลกัสตูร Audit Committee and 
Continuing Development Program 
(ACP29), สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย 

-  หลกัสตูร Directors Certification Program 
(DCP117), สมาคมสง่เสรมิสถาบนั
กรรมการบรษิทัไทย 

-  หลกัสตูรอบรมดา้นพลงังานแสงอาทติย์, 
ประเทศอติาล ี

ไมม่ ี ไมม่ ี 2562 – ปัจจุบนั
2563 - ปัจจุบนั 
 
2563 – ปัจจุบนั 
 
2562 – ปัจจุบนั 
 
 
2558 – ปัจจุบนั  
 
 
 
2537 – ปัจจุบนั  
2562 – ปัจจุบนั 
2562 – ปัจจุบนั 
 
2562 – ปัจจุบนั 
2558 – ปัจจุบนั 
 
2558 – ปัจจุบนั 
 
2556 – ปัจจุบนั 
 
2554 – ปัจจุบนั 
 
2553 – 2562 
 
2558 – 2562 
 
2559 – 2562 
2559 – 2561 
2554 – 2561  
2560 – 2561 
2558 – 2561 
 
2557 – 2558 
2557 – 2558 

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 
กรรมการ  
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 
 
 
กรรมการ 
ทีป่รกึษา  
ประธานคณะกรรมการขบัเคลือ่นการปฏริปูการ
อุดมศกึษาวทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม  
รองประธานกรรมการ  
กรรมการ  
 
ประธานคณะกรรมการบรหิาร 
 
กรรมการผูท้รงคณุวุฒคิณะกรรมการสภา
พฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ
ประธานคณะกรรมการบรหิารศูนย์พนัธุวศิวกรรม
และเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาต ิ
กรรมการ คณะกรรมการพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยแีห่งชาต ิ(กวทช.) 
ประธานคณะกรรมการบรหิารศูนย์ความเป็นเลศิ
ดา้นชวีวทิยาศาสตร์ 
ประธานกรรมการบรหิาร 
กรรมการ  
อธกิารบด ี 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
สมาชกิสภาปฏริปูแหง่ชาต ิ
ประธานคณะกรรมาธกิารปฏริปูวทิยาศาสตร์
เทคโนโลย ีวจิยันวตักรรมและทรพัย์สนิทางปัญญา 

บมจ. อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุ๊ป 
บรษิทั ไบโอ เจเนเทค อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 
 
บรษิทั คนิเจน ไบโอเทค จ ากดั 
 
บรษิทั จุฬาวฒัน จ ากดั 
 
 
บรษิทั นวววิรรธ จ ากดั 
 
 
 
บรษิทั ดอยค าผลติภณัฑอ์าหาร จ ากดั 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี
กระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและ
นวตักรรม 
มลูนธิสิถาบนัสง่เสรมิวสิาหกจิ (สสวช.) 
คณะกรรมการสมาคมการจดัการธุรกจิ แหง่
ประเทศไทย 
มลูนธิบิณัฑติยสภาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
แหง่ประเทศไทย (บวท.) 
ส านกังานสภาพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ 
 
ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
แหง่ชาต ิ(สวทช.) 
ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
แหง่ชาต ิ(สวทช.) 
กระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและ
นวตักรรม 
โรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ 
สมาคมอาเซยีน-ประเทศไทย 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี
กรรมการปฏริปูต ารวจ 
สถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี(สสวท.) 
สภาปฏริปูแหง่ชาต ิ
สภาปฏริปูแหง่ชาต ิ

Holding Company 
การวจิยัและพฒันาเชงิทดลองดา้น
เทคโนโลยชีวีภาพ 
การขายสง่สนิคา้ทางเภสชัภณัฑแ์ละทาง
การแพทย์ 
การวจิยั พฒันาเทคโนโลย ีและนวตักรรม
ดา้นวทิยาศาสตร ์การแพทย์ การ
สาธารณสขุ 
กจิการสง่เสรมิและพฒันาความสามารถ
ในการประกอบการของนกัศกึษาบรกิาร
จดัการและบรหิารการลงทุนเพือ่พฒันา
นวตักรรมของมหาวทิยาลยั 
การผลติน ้าผลไมแ้ละน ้าผกั 
สถาบนัการศกึษา 
สถาบนัการศกึษา 
 
มลูนธิ ิ
สมาคมวชิาชพีการจดัการ 
 
มลูนธิ ิ
 
หน่วยงานราชการ 
 
หน่วยงานราชการ  
 
หน่วยงานราชการ 
 
หน่วยงานราชการ 
 
สถาบนัการศกึษา 
องคก์รไมแ่สวงผลก าไร 
สถาบนัการศกึษา 
หน่วยงานราชการ 
หน่วยงานราชการ 
 
หน่วยงานราชการ 
หน่วยงานราชการ 
 



 แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) สิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2563 

 

ช่ือ-สกลุ / ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา / ประวติัการอบรม สดัส่วนการ
ถอืหุ้นใน
บริษทั1) 

(%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั (เม.ย.58 - มี.ค.63) 
ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษทั ประเภทธุรกิจ 

5. นายภวฒัน์  วิทูรปกรณ์ 2) 
รองประธานกรรมการ  ประธานเจา้หน้าที่
บรหิาร และรองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร
สายธุรกจิเพือ่การวจิยัและพฒันา 
 
วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้ : 
ครัง้ที ่1 : 8 สงิหาคม 2556 
ครัง้ที ่2 : 31 กรกฎาคม 2557 
ครัง้ที ่3 : 27 กรกฎาคม 2560 

68 ประวติัการศึกษา 

- ปรญิญาดุษฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์สาขา
วศิวกรรมเคม ีมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยั
เกรกิ 
 

ประวติัการอบรม 

- หลกัสตูร CEO Insights – A Proven 
Process for Getting Real Team and 
Organization Results, อบรมภายในบรษิทั 

- หลกัสตูร TDRI EIS Exclusive Briefing,
สถาบนั TDRI 

- หลกัสตูร Executive Leadership & Group 
Strategy Revisit, อบรมภายในบรษิทั 

- หลกัสตูร Talent Management & 
Succession Planning,อบรมภายในบรษิทั 

- หลกัสตูร ระบบสารสนเทศเพือ่ผูบ้รหิาร
ระดบัสงู, สถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันา
ประเทศไทย 

- หลกัสตูร ผูบ้รหิารระดบัสงูสถาบนั
วทิยาการตลาดทนุ รุ่น 16 (วตท), สถาบนั
วทิยาการตลาดทนุ  

- หลกัสตูร Senior Executive Program, 
Graduate Institute of Business  
Administration of Chulalongkorn 
University 

- หลกัสตูร Director Accreditation Program 
(DAP) รุน่ที ่98/2012, สมาคมสง่เสรมิ
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

2.514 
(ตนเอง) 
0.357 

(คูส่มรส) 

- 2521 – ปัจจุบนั 
 

2560 – ปัจจุบนั 
2557 – ปัจจุบนั 
2557 – ปัจจุบนั 
2557 – ปัจจุบนั 

 
2555 – ปัจจุบนั 
2555 - ปัจจุบนั 
2555 – ปัจจุบนั 
2554 – ปัจจุบนั 
2554 – ปัจจุบนั 

 
2549 – ปัจจุบนั 
2548 – ปัจจุบนั 

 
2544 – ปัจจุบนั 

 
2542 – ปัจจุบนั 

 
2538 – ปัจจุบนั 

 
2538 – ปัจจุบนั 

 
2537 – ปัจจุบนั 

 
2535 – ปัจจุบนั 

 
2535 – ปัจจุบนั 
2554 – 2562 
2550 – 2558 

 
2552 – 2558 

 

รองประธานกรรมการ และประธานเจา้หน้าที่
บรหิาร   
ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
นกัวจิยัแหง่ชาต ิสาขาเศรษฐศาสตร ์(รหสันักวจิยั 
SA033) 
กรรมการ 
กรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการ 
 
ประธานกรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
ประธานกรรมการ 
 
กรรมการ 
 
ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 

บมจ. อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุ๊ป 
 
VTH Australia Pty. Ltd. 
บรษิทั แอรโ์รคลาส ยูเอสเอ จ ากดั 
บรษิทั เอแอลพ ีแอรโ์รเฟลกซ ์อนิเดยี จ ากดั 
นกัวจิยัแหง่ชาต ิสาขาเศรษฐศาสตร์ 
 
บรษิทั วทิรูปกรณ์ โฮลดิ้ง จ ากดั 
บรษิทั แอรโ์รเฟลกซ ์จ ากดั 
บรษิทั แอรโ์รเฟลกซ ์ยูเอสเอ จ ากดั 
บรษิทั แอรโ์รคลาส (เซยีงไฮ)้ จ ากดั 
บรษิทั แอรโ์รเซล คอนสตรคัชัน่ แมททเีรยีล (เจยีง
ซ)ู จ ากดั 
บรษิทั อพีจี ีอนิโนเวชนั เซน็เตอร ์จ ากดั 
บรษิทั เอสโก ้เซอรว์สิ จ ากดั 
 
บรษิทั อสีเทริ์น โพลแีพค จ ากดั 
 
บรษิทั แอรโ์รเฟลกซโ์พลเีมอร ์เทคโนโลย ี(เซยีง
ไฮ)้ จ ากดั 
บรษิทั ซอีอน แอดวานซ ์โพลมีกิซ ์จ ากดั 
 
บรษิทั ซูมริโิกะ อสิเทริน์ รบัเบอร ์(ประเทศไทย) 
จ ากดั 
บรษิทั ไอ.พ.ีพ.ี (ไทยแลนด์) จ ากดั 
 
บรษิทั ตะวนัออก ซนิเทค จ ากดั 
 
บรษิทั แอรโ์รคลาส จ ากดั 
บรษิทั ซนัก ิอสีเทริ์น (ไทยแลนด์) จ ากดั 
บรษิทั แพททอน แอโร จ ากดั 
 
บรษิทั อสีเทริ์น โพลเีทค จ ากดั 

Holding Company 
 
ใหเ้ชา่อสงัหารมิทรพัย์ 
ผลติอุปกรณ์ชิ้นสว่นและตกแต่งรถยนต์ 
ผลติฉนวนยางกนัความรอ้น/เยน็ 
วจิยัและพฒันา 
 
Holding Company 
ผลติฉนวนยางกนัความรอ้น/เยน็ 
ผลติฉนวนยางกนัความรอ้น/เยน็ 
ผลติอุปกรณ์ชิ้นสว่นและตกแต่งรถยนต์ 
ผลติฉนวนยางกนัความรอ้น/เยน็ 
 
วจิยัและพฒันา 
งานตดิตัง้ระบบปรบัอากาศ (ทอ่ลมขนาด
ใหญ่) 
ผลติบรรจุภณัฑพ์ลาสตกิ พลาสตกิแผน่ 
ผลติฉนวนยางกนัความรอ้น/เยน็และ
สนบัสนุนกลุ่ม 
 
ผลติสารผสมยางธรรมชาตแิละยาง
สงัเคราะห์ 
ผลติยางกนัสะเทอืนและสายสง่น ้ามนัใน
รถยนต์และจกัรยานยนต์ 
พฒันาอสงัหารมิทรพัย์, เชา่รถยนต์ 
บรกิารสาธารณูปโภค 
ผลติทอ่สง่ลมในระบบปรบัอากาศและโคม
ไฟประหยดัพลงังาน 
ผลติอุปกรณ์ชิ้นสว่นและตกแต่งรถยนต์ 
ผลติสว่นอุปกรณ์กลอ้งท าจากแมก็นเีซยีม 
ผลติและจ าหน่ายเครือ่งท าความเยน็ 
อะไหล ่และอุปกรณ์ทกุชนดิ 
ผลติผลติภณัฑพ์ลาสตกิและโลหะ 
 
 
 
 
 



 แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) สิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2563 

 

ช่ือ-สกลุ / ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา / ประวติัการอบรม สดัส่วนการ
ถอืหุ้นใน
บริษทั1) 

(%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั (เม.ย.58 - มี.ค.63) 
ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษทั ประเภทธุรกิจ 

6. นายธีระวฒัน์  วิทูรปกรณ์ 2) 
กรรมการ และ รองประธานเจา้หน้าที่
บรหิาร สายธุรกจิบรรจุภณัฑพ์ลาสตกิ 
 
วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้ : 
ครัง้ที ่1 : 8 สงิหาคม 2556 
ครัง้ที ่2 : 29 กรกฎาคม 2558 
ครัง้ที ่3 : 25 กรกฎาคม 2561 
 

60 ประวติัการศึกษา 

- ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

- ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ประวติัการอบรม 

- หลกัสตูร Executive Leadership & Group 
Strategy Revisit, อบรมภายในบรษิทั 

- หลกัสตูร TDRI EIS Exclusive Breifing, 
สถาบนั 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, สมาคมสง่เสรมิ
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

1.468 
(ตนเอง) 
0.714 

(คูส่มรส) 

น้องชาย 
นายภวฒัน์   
วทิรูปกรณ์ 

2534 – ปัจจุบนั 
2560 – ปัจจุบนั 
2555 – ปัจจุบนั 
2555 – ปัจจุบนั 
2552 – ปัจจุบนั 
2549 – ปัจจุบนั 
2548 – ปัจจุบนั 

 
2544 – ปัจจุบนั 
2537 – ปัจจุบนั 

 
2535 – ปัจจุบนั 
2535 – ปัจจุบนั 

 
2550 - 2559 
2550 - 2559 
2537 – 2557 

 

กรรมการ และรองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 

บมจ. อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุ๊ป 
VTH Australia Pty. Ltd. 
บรษิทั วทิรูปกรณ์ โฮลดิ้ง จ ากดั 
บรษิทั แอรโ์รเฟลกซ ์จ ากดั 
บรษิทั อสีเทริ์น โพลเีทค จ ากดั 
บรษิทั อพีจี ีอนิโนเวชนั เซน็เตอร ์จ ากดั 
บรษิทั เอสโก ้เซอรว์สิ จ ากดั 
 
บรษิทั อสีเทริ์น โพลแีพค จ ากดั  
บรษิทั ไอ.พ.ีพ.ี (ไทยแลนด์) จ ากดั 
 
บรษิทั แอรโ์รคลาส จ ากดั 
บรษิทั ตะวนัออก ซนิเทค จ ากดั 
 
บรษิทั โฟร์-เอส (2007) จ ากดั 
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ว.ีอาร.์เอส.เซอรว์สิ 
บรษิทั เอบรคิ อสีเทริ์น อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 
 

Holding Company 
ใหเ้ชา่อสงัหารมิทรพัย์ 
Holding Company 
ผลติฉนวนยางกนัความรอ้น/เยน็ 
ผลติผลติภณัฑพ์ลาสตกิและโลหะ 
วจิยัและพฒันา 
งานตดิตัง้ระบบปรบัอากาศ (ทอ่ลมขนาด
ใหญ่) 
ผลติบรรจุภณัฑพ์ลาสตกิ พลาสตกิแผน่ 
พฒันาอสงัหารมิทรพัย์, เชา่รถยนต์. 
บรกิารสาธารณูปโภค 
ผลติอุปกรณ์ชิ้นสว่นและตกแต่งรถยนต์ 
ผลติทอ่สง่ลมในระบบปรบัอากาศและโคม
ไฟประหยดัพลงังาน 
ประกอบธุรกจิใหเ้ชา่อาคารและหอ้งพกั 
ประกอบธุรกจิใหเ้ชา่อสงัหารมิทรพัย์ 
ผลติผลติภณัฑพ์ลาสตกิและโลหะ 
 

7. นายช านาญ  วิทูรปกรณ์ 2) 
กรรมการ และรองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร
สายธุรกจิฉนวนยางกนัความรอ้น/เยน็ 
 
วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้ : 
ครัง้ที ่1 : 8 สงิหาคม 2556 
ครัง้ที ่2 : 25 กรกฎาคม 2559 
ครัง้ที ่3 : 24 กรกฎาคม 2562 
 

59 ประวติัการศึกษา 

- ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- ปรญิญาตร ีวทิยาศาสตรบ์ณัฑติ สาขาวสัดุ
ศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 

ประวติัการอบรม 

-  หลกัสตูร Executive Development : 
Strategy Revisit Program “Innovative 
Leadership & Unleash Potential”, อบรม
ภายในบรษิทั 

- หลกัสตูร CEO Insights – A Proven 

1.743 
(ตนเอง)
0.357 

(คูส่มรส) 

น้องชาย 
นายภวฒัน์  
วทิรูปกรณ์ 

 

2535 – ปัจจุบนั 
2560 – ปัจจุบนั 
2556 – ปัจจุบนั 

 
2556 – ปัจจุบนั 

 
2555 – ปัจจุบนั 
2555 – ปัจจุบนั 
2554 – ปัจจุบนั 
2554 – ปัจจุบนั 
2552 – ปัจจุบนั 
2549 – ปัจจุบนั 
2548 – ปัจจุบนั 

 

กรรมการ และรองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการ และรองกรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการ 
 

บมจ. อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุ๊ป 
VTH Australia Pty. Ltd. 
บรษิทั ทาลสิ เทค จ ากดั 
 
บรษิทั เอพเีอส จ ากดั 
 
บรษิทั วทิรูปกรณ์ โฮลดิ้ง จ ากดั 
บรษิทั แอรโ์รเฟลกซ ์จ ากดั  
บรษิทั ซนัก ิอสีเทริ์น (ไทยแลนด์) จ ากดั 
บรษิทั แอรโ์รคลาส (เซยีงไฮ)้ จ ากดั 
บรษิทั อสีเทริ์น โพลเีทค จ ากดั 
บรษิทั อพีจี ีอนิโนเวชนั เซน็เตอร ์จ ากดั 
บรษิทั เอสโก ้เซอรว์สิ จ ากดั 
 

Holding Company 
ใหเ้ชา่อสงัหารมิทรพัย์ 
จ าหน่ายอุปกรณ์เครือ่งมอืเครือ่งใชท้าง
ศลัยกรรม 
ซลียาง และพลาสตกิส าหรบัอาคารและ
ยานยนต์ 
Holding Company 
ผลติฉนวนยางกนัความรอ้น/เยน็ 
ผลติสว่นอุปกรณ์กลอ้งท าจากแมก็นเีซยีม 
ผลติอุปกรณ์ชิ้นสว่นและตกแต่งรถยนต์ 
ผลติผลติภณัฑพ์ลาสตกิและโลหะ 
วจิยัและพฒันา 
งานตดิตัง้ระบบปรบัอากาศ (ทอ่ลมขนาด
ใหญ่) 



 แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) สิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2563 

 

ช่ือ-สกลุ / ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา / ประวติัการอบรม สดัส่วนการ
ถอืหุ้นใน
บริษทั1) 

(%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั (เม.ย.58 - มี.ค.63) 
ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษทั ประเภทธุรกิจ 

Process for Getting Real Team and 
Organization Results, อบรมภายในบรษิทั 

- หลกัสตูร TDRI EIC Exclusive Briefing, 
สถาบนั TDRI 

- 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, สมาคมสง่เสรมิ
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

2544 – ปัจจุบนั 
2542 – ปัจจุบนั 

 
2539 – ปัจจุบนั 

 
2538 – ปัจจุบนั 

 
2538 – ปัจจุบนั 

 
2537 – ปัจจุบนั 

 
2535 – ปัจจุบนั 
2535 – ปัจจุบนั 

 
 

กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
 

บรษิทั อสีเทริ์น โพลแีพค จ ากดั 
บรษิทั แอรโ์รเฟลกซโ์พลเีมอร ์เทคโนโลย ี(เซยีง
ไฮ)้ จ ากดั 
บรษิทั ฮายาคาวา อสิเทริน์ รบัเบอร ์จ ากดั 
 
บรษิทั ซอีอน แอดวานซ ์โพลมีกิซ ์จ ากดั 
 
บรษิทั ซูมริโิกะ อสิเทริน์ รบัเบอร ์(ประเทศไทย) 
จ ากดั 
บรษิทั ไอ.พ.ีพ.ี (ไทยแลนด์) จ ากดั 
 
บรษิทั แอรโ์รคลาส จ ากดั 
บรษิทั ตะวนัออก ซนิเทค จ ากดั 
 

ผลติบรรจุภณัฑพ์ลาสตกิ พลาสตกิแผน่ 
ผลติฉนวนยางกนัความรอ้น/เยน็และ
สนบัสนุนกลุ่ม 
ผลติและจ าหน่ายผลติภณัฑย์าง แผ่นยาง 
บล๊อคยางปพูืน้ทางเดนิและรถยนต์ 
ผลติสารผสมยางธรรมชาตแิละยาง
สงัเคราะห์ 
ผลติยางกนัสะเทอืนและสายสง่น ้ามนัใน
รถยนต์และจกัรยานยนต์ 
พฒันาอสงัหารมิทรพัย์, เชา่รถยนต์. 
บรกิารสาธารณูปโภค 
ผลติอุปกรณ์ชิ้นสว่นและตกแต่งรถยนต์ 
ผลติทอ่สง่ลมในระบบปรบัอากาศและโคม
ไฟประหยดัพลงังาน 

8. นายเฉลียว  วิทูรปกรณ์ 2) 
กรรมการ และ รองประธานเจา้หน้าที่
บรหิาร สายพฒันาธุรกจิและการลงทนุ 
 
วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้ : 
ครัง้ที ่1 : 8 สงิหาคม 2556 
ครัง้ที ่2 : 29 กรกฎาคม 2558 
ครัง้ที ่3 : 25 กรกฎาคม 2561 
 

57 ประวติัการศึกษา 

- Doctor of Business Administration, 
International American University, USA 

- Doctor of Philosophy in Public 
Administration, California University, 
USA 

- ปรญิญาโท สงัคมศาสตร ์ภาควชิา
รฐัศาสตรม์หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ ภาควชิา
การตลาด มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

ประวติัการอบรม 

- หลกัสตูร TDRI EIS Exclusive Briefing, 
สถาบนั TDRI 

- หลกัสตูร Executive Leadership & Group 
Strategy Revisit อบรมภายในบรษิทั 

1.911 
(ตนเอง) 
0.357 

(คูส่มรส) 

น้องชาย 
นายภวฒัน์ 
วทิรูปกรณ์ 

 

2535 – ปัจจุบนั 
 

2556 – ปัจจุบนั 
 
2535 – ปัจจุบนั 
2555 – ปัจจุบนั 
2555 – ปัจจุบนั 
2552 – ปัจจุบนั 
2549 – ปัจจุบนั 
2548 – ปัจจุบนั 

 
2544 - ปัจจุบนั 
2537 – ปัจจุบนั 

 
2535 – ปัจจุบนั 

 
2550 - 2559 

 

กรรมการ และรองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารสาย
พฒันาธุรกจิและการลงทนุ 
นกัวจิยัแหง่ชาต ิสาขาเศรษฐศาสตร ์(รหสันักวจิยั: 
NU 327) 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ  
 
กรรมการ 
 

บมจ. อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุ๊ป  
 
นกัวจิยัแหง่ชาต ิสาขาเศรษฐศาสตร์ 
 
บรษิทั แอรโ์รคลาส จ ากดั 
บรษิทั วทิรูปกรณ์ โฮลดิ้ง จ ากดั 
บรษิทั แอรโ์รเฟลกซ ์จ ากดั 
บรษิทั อสีเทริ์น โพลเีทค จ ากดั 
บรษิทั อพีจี ีอนิโนเวชนั เซน็เตอร ์จ ากดั 
บรษิทั เอสโก ้เซอรว์สิ จ ากดั 
 
บรษิทั อสีเทริ์น โพลแีพค จ ากดั 
บรษิทั ไอ.พ.ีพ.ี (ไทยแลนด์) จ ากดั 
 
บรษิทั ตะวนัออก ซนิเทค จ ากดั 
 
บรษิทั แพททอน แอโร จ ากดั 
 

Holding Company 
 
วจิยัและพฒันา 
 
ผลติอุปกรณ์ชิ้นสว่นและตกแต่งรถยนต์ 
Holding Company 
ผลติฉนวนยางกนัความรอ้น/เยน็ 
ผลติผลติภณัฑพ์ลาสตกิและโลหะ 
วจิยัและพฒันา 
งานตดิตัง้ระบบปรบัอากาศ (ทอ่ลมขนาด
ใหญ่) 
ผลติบรรจุภณัฑพ์ลาสตกิ พลาสตกิแผน่ 
พฒันาอสงัหารมิทรพัย์, เชา่รถยนต์. 
บรกิารสาธารณูปโภค 
ผลติทอ่สง่ลมในระบบปรบัอากาศและโคม
ไฟประหยดัพลงังาน 
ผลติและจ าหน่ายเครือ่งท าความเยน็ 
อะไหลแ่ละอุปกรณ์ทกุชนดิ 



 แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) สิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2563 

 

ช่ือ-สกลุ / ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา / ประวติัการอบรม สดัส่วนการ
ถอืหุ้นใน
บริษทั1) 

(%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั (เม.ย.58 - มี.ค.63) 
ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษทั ประเภทธุรกิจ 

- หลกัสตูร Talent Management & 
Succession Planning, อบรมภายในบรษิทั 

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูสถาบนัวทิยาการ
ตลาดทนุ รุน่ที ่20, สถาบนัวทิยาการตลาด
ทนุ   

- โครงการอบรมนกัลงทุนสมัพนัธ์มอือาชพี 
IR Professional Certification Program 
รุน่ที ่2 (IR2/2013), สภาวชิาชพีบญัช ีใน
พระบรมราชปูถมัภ์ 

- หลกัสตูรพฒันาสมัพนัธ์เครอืขา่ยความ
มัน่คงระดบัผูบ้รหิาร รุ่นที ่2, กอง
อ านวยการรกัษาความมัน่คงภายใน
ราชอาณาจกัร 

- หลกัสตูรการก ากบัดูแลกจิการส าหรบั
กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูของ
รฐัวสิาหกจิและองค์การมหาชนสถาบนั
พฒันากรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู
ภาครฐั (หลกัสตูร PDI) สถาบนั
พระปกเกลา้ 

- หลกัสตูร Director Certification Program 
(DCP) รุน่ที ่117/2009 สมาคมสง่เสรมิ
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

- หลกัสตูร Financial Statements for 
Director (FSD) รุน่ที ่5/2009 สมาคม
สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

- หลกัสตูร Role of the Compensation 
Committee (RCC) รุน่ที ่8/2009 สมาคม
สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

- หลกัสตูร Successful Formulation & 
Execution of Strategy (SFE) รุน่ที ่
5/2009 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย (IOD) 

- หลกัสตูร Project Financing 2012 
Conference: Focusing on Energy & 

2537 – 2559 
2544 – 2557 

 

กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการ 
 

บรษิทั ไดนามกิ อสีเทริน์การเ์มนท ์จ ากดั 
บรษิทั เอบรคิ อสีเทริ์น อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 
 
 
 
 
 

ผลติเสือ้ผา้ส าเรจ็รปู และเครือ่งหนงั 
ผลติผลติภณัฑพ์ลาสตกิและโลหะ 
 



 แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) สิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2563 

 

ช่ือ-สกลุ / ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา / ประวติัการอบรม สดัส่วนการ
ถอืหุ้นใน
บริษทั1) 

(%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั (เม.ย.58 - มี.ค.63) 
ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษทั ประเภทธุรกิจ 

Infrastructure Sectors, ASIA BUSINESS 
CONNECT 

- หลกัสตูร MODERN MARKETING 
MANAGEMENT รุน่ที ่15 จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั  

9. นายเอกวฒัน์ วิทูรปกรณ์ 2) 
กรรมการ และ รองประธานเจา้หน้าที่
บรหิารสายธุรกจิชิน้สว่นและอุปกรณ์
ตกแต่งยานยนต์ 
 
วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้ : 
ครัง้ที ่1 : 8 สงิหาคม 2556 
ครัง้ที ่2 : 31 กรกฎาคม 2557 
ครัง้ที ่3 : 27 กรกฎาคม 2560 
 
 

54 ประวติัการศึกษา 

- ปรญิญาโท การบรหิารระหวา่งประเทศ 
University of Dallas 

- ปรญิญาตร ีการตลาด มหาวทิยาลยั
กรงุเทพ 
 

ประวติัการอบรม 

- หลกัสตูร Executive Development : 
Strategy Revisit Program “Innovative 
Leadership & Unleash Potential”, อบรม
ภายในบรษิทั 

- หลกัสตูร Corporate Innovation Summit 
– CIS 2019, 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 – ปัจจุบนั 
2560 – ปัจจุบนั 
2555 – ปัจจุบนั 
2555 – ปัจจุบนั 
2554 – ปัจจุบนั 
2554 – ปัจจุบนั 

 
2549 – ปัจจุบนั 
2548 – ปัจจุบนั 

 
2554 – ปัจจุบนั 

 
2552 – ปัจจุบนั 
2544 – ปัจจุบนั 

 
2537 – ปัจจุบนั 

 
2535 – ปัจจุบนั 

 
2535 – ปัจจุบนั 

 

กรรมการ และรองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ และผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ 

บมจ. อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุ๊ป 
บรษิทั เอกวด ีจ ากดั 
บรษิทั วทิรูปกรณ์ โฮลดิ้ง จ ากดั 
บรษิทั แอรโ์รเฟลกซ ์จ ากดั 
บรษิทั แอรโ์รคลาส (เซยีงไฮ)้ จ ากดั 
Faraero Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.S. 
 
บรษิทั อพีจี ีอนิโนเวชนั เซน็เตอร ์จ ากดั 
บรษิทั เอสโก ้เซอรว์สิ จ ากดั 
 
บรษิทั แอรโ์รเฟลกซโ์พลเีมอร ์เทคโนโลย ี(เซยีง
ไฮ)้ จ ากดั 
บรษิทั อสีเทริ์น โพลเีทค จ ากดั 
บรษิทั อสีเทริ์น โพลแีพค จ ากดั 
 
บรษิทั ไอ.พ.ีพ.ี (ไทยแลนด์) จ ากดั 
 
บรษิทั ตะวนัออก ซนิเทค จ ากดั 
 
บรษิทั แอรโ์รคลาส จ ากดั  

Holding Company 
เชา่และใหเ้ชา่อสงัหารมิทรพัย์ 
Holding Company 
ผลติฉนวนยางกนัความรอ้น/เยน็ 
ผลติอุปกรณ์ชิ้นสว่นและตกแต่งรถยนต์ 
ประกอบธุรกจิผลติและจ าหน่ายพลาสตกิ
ขึน้รปูทีป่ระเทศตุรก ี
วจิยัและพฒันา 
งานตดิตัง้ระบบปรบัอากาศ (ทอ่ลมขนาด
ใหญ่) 
ผลติฉนวนยางกนัความรอ้น/เยน็และ
สนบัสนุนกลุ่ม 
ผลติภณัฑพ์ลาสตกิและโลหะ 
ผลติบรรจุภณัฑพ์ลาสตกิ และแผน่
พลาสตกิ 
พฒันาอสงัหารมิทรพัย์, เชา่รถยนต์, 
บรกิารสาธารณูปโภค 
ผลติทอ่สง่ลมในระบบปรบัอากาศและโคม
ไฟประหยดัพลงังาน 
ผลติอุปกรณ์ชิ้นสว่นและตกแต่งรถยนต์ 

10. นายธนาวฒัน์ วิทูรปกรณ์ 
รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร สายธุรกจิ
สนบัสนุนอืน่ๆ 

46 ประวติัการศึกษา 

- ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยั
กรงุเทพ 

ประวติัการอบรม 

- หลกัสตูร Executive Development : 
Strategy Revisit Program “Innovative 

1.050 
(ตนเอง) 
0.058 

(คูส่มรส) 

น้องชาย 
นายภวฒัน์  
วทิรูปกรณ์ 

 

2535 – ปัจจุบนั 
2562 – ป้จจุบนั 

 
2556 – ปัจจุบนั 

 
2555 – ปัจจุบนั 
2555 – ปัจจุบนั 
2554 – ปัจจุบนั 

 

รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ  
กรรมการ 
 

บมจ. อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุ๊ป 
บรษิทั อสีเทริ์น โพลแีพค จ ากดั 
 
บรษิทั เอพเีอส จ ากดั 
 
บรษิทั วทิรูปกรณ์ โฮลดิ้ง จ ากดั 
บรษิทั แอรโ์รเฟลกซ ์จ ากดั 
บรษิทั แอรโ์รเซล คอนสตรคัชัน่ แมททเีรยีล (เจยีง
ซ)ู จ ากดั 

Holding Company 
ผลติบรรจุภณัฑพ์ลาสตกิ และแผน่
พลาสตกิ 
ซลียาง และพลาสตกิส าหรบัอาคารและ
ยานยนต์ 
Holding Company 
ผลติฉนวนยางกนัความรอ้น/เยน็ 
ผลติฉนวนยางกนัความรอ้น/เยน็ 
 



 แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) สิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2563 

 

ช่ือ-สกลุ / ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา / ประวติัการอบรม สดัส่วนการ
ถอืหุ้นใน
บริษทั1) 

(%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั (เม.ย.58 - มี.ค.63) 
ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษทั ประเภทธุรกิจ 

Leadership & Unleash Potential”, อบรม
ภายในบรษิทั 

- หลกัสตูร Executive Development : 
Strategy Revisit Program “Innovative 
Leadership & Unleash Potential”, อบรม
ภายในบรษิทั 

- หลกัสตูร Executive Leadership & Group 
Strategy Revisit, อบรมภายในบรษิทั 

- หลกัสตูร Talent Management & 
Succession Planning, อบรมภายในบรษิทั 

- หลกัสตูร Director Accreditation Program 
(DAP) รุน่ที ่121/2015, สมาคมสง่เสรมิ
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

2554 – ปัจจุบนั 
2552 – ปัจจุบนั 
2542 – ปัจจุบนั 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ 

บรษิทั แอรโ์รคลาส (เซยีงไฮ)้ จ ากดั  
บรษิทั อสีเทริ์น โพลเีทค จ ากดั 
บรษิทั แอรโ์รเฟลกซโ์พลเีมอร ์เทคโนโลย ี(เซยีง
ไฮ)้ จ ากดั 

ผลติอุปกรณ์ชิ้นสว่นและตกแต่งรถยนต์ 
ผลติผลติภณัฑพ์ลาสตกิและโลหะ 
ผลติฉนวนยางกนัความรอ้น/เยน็และ
สนบัสนุนกลุ่ม 

11. นางสาวรุ่งระวี  วิทูรปกรณ์ 
รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

49 ประวติัการศึกษา 

- ปรญิญาโท MBA บรหิารธุรกจิ สาขา
การเงนิ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

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

- ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ สาขาการเงนิ 
มหาวทิยาลยักรงุเทพ 
 

ประวติัการอบรม 

- หลกัสตูร Executive Development : 
Strategy Revisit Program “Innovative 
Leadership & Unleash Potential”, อบรม
ภายในบรษิทั 

- หลกัสตูร CEO Insights – A Proven 
Process for Getting Real Team and 
Organization Results, อบรมภายในบรษิทั 

- หลกัสตูร Executive Leadership & Group 
Strategy Revisit, อบรมภายในบรษิทั 

- หลกัสตูร Talent Management & 

0.525 
(ตนเอง) 

น้องสาว 
นายภวฒัน์ 
วทิรูปกรณ์ 

 

2540 – ปัจจุบนั 
2548 – ปัจจุบนั 

รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  
กรรมการ 
 

บมจ. อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุ๊ป  
บรษิทั เบสท ์อารค์เิทคเชอรอล ไลทต์ิ้ง จ ากดั 

Holding Company 
คา้สง่ คา้ปลกี โคมไฟและอุปกรณ์ 



 แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) สิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2563 

 

ช่ือ-สกลุ / ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา / ประวติัการอบรม สดัส่วนการ
ถอืหุ้นใน
บริษทั1) 

(%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั (เม.ย.58 - มี.ค.63) 
ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษทั ประเภทธุรกิจ 

Succession Planning, อบรมภายในบรษิทั 

- หลกัสตูร Update COSO Enterprise Risk 
Management : Integrating with Strategy 
and Performance, ตลาดหลกัทรพัย์แหง่
ประเทศไทย 

- หลกัสตูร การจดัการทางการเงนิเชงิกล
ยุทธ์, สถาบนับนัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ 

- หลกัสตูร Strategic CFO in Capital 
Markets รุน่ที5่, ตลาดหลกัทรพัย์แหง่
ประเทศไทย 

- หลกัสตูรสาระส าคญัของมาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิส าหรบัปี 2560, อบรม
ภายในบรษิทั 

- หลกัสตูร Chief Financial Officer 
Certification Program, สภาวชิาชพีบญัชี
ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

- หลกัสตูร Director Certification Program  
(DCP) รุน่ที ่98/2013, สมาคมสง่เสรมิ
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย ( IOD ) 

12. นางสาวมะลิวรรณ  กิตติวิริยะการ  
รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร สาย
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

54 ประวติัการศึกษา 

- ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ 
การเงนิและการธนาคาร มหาวทิยาลยัศรี
ปทมุ 

- ปรญิญาตร ีระบบสารสนเทศทางการ
จดัการ (MIS) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- ปรญิญาตร ีวทิยาศาสตร ์สถติแิละ
คอมพวิเตอร์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 

ประวติัการอบรม 

- หลกัสตูร Executive Development : 
Strategy Revisit Program “Innovative 
Leadership & Unleash Potential”, อบรม
ภายในบรษิทั 

ไมม่ ี ไมม่ ี 2536 – ปัจจุบนั 
 

2556 – ปัจจุบนั 

รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร สายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
รองกรรมการผูจ้ดัการ 

บมจ. อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุ๊ป  
 
บรษิทั แอรโ์รคลาส จ ากดั 

Holding Company 
 
ผลติอุปกรณ์ชิ้นสว่นและตกแต่งรถยนต์ 
 



 แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) สิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2563 

 

ช่ือ-สกลุ / ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา / ประวติัการอบรม สดัส่วนการ
ถอืหุ้นใน
บริษทั1) 

(%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั (เม.ย.58 - มี.ค.63) 
ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษทั ประเภทธุรกิจ 

- Magento Training for E-commerce, 
อบรมภายนอกบรษิทั 

- หลกัสตูร Executive Leadership & Group 
Strategy Revisit, อบรมภายในบรษิทั 

- หลกัสตูร Talent Management & 
Succession Planning, อบรมภายในบรษิทั 

- หลกัสตูร Director Accreditation Program 
(DAP) รุน่ที ่SEC/2013, สมาคมสง่เสรมิ
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

- หลกัสตูรการพฒันาระบบการจดั
การพลงังานตามกฎกระทรวง และ 
ISO50001:2011 โดยดร.สมชยั เดชา
พานชิกลุ 

- หลกัสตูรผูต้รวจสอบภายในระบบการจดั
การพลงังาน (Internal Audit),
มหาวทิยาลยัมหดิล 

- หลกัสตูรการตรวจประเมนิภายใน 
TS16949/ISO9001/ISO14001/TIS/OHSA
S 18001 

13. นายจรินทร ์วารินทราพร 
รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร (รกัษาการ) 
สายทรพัยากรบุคคลและธุรการ  

62 ประวติัการศึกษา 

- ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

- ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตรก์ารเงนิการ
ธนาคาร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประวติัการอบรม 

- การพฒันาระบบ Competency เพือ่การ
บรหิารงานบุคคล, ชมรมเครอืขา่ยนกั
บรหิารงานทรพัยากรมนุษย์ประเทศไทย 

- หลกัสตูร วเิคราะห ์พ.ร.บ.คุม้ครองแรงงาน
ฉบบัใหใม,่ ชมรมผูบ้รหิารแรงงานสมัพนัธ์
ภาคตะวนัออก 

- หลกัสตูร Coaching for Performance,  

ไมม่ ี ไมม่ ี 2558 – ปัจจุบนั 
 

2558 – ปัจจุบนั 
 

2562 – ปัจจุบนั 
2543 – ปัจจุบนั 

 
2539 – ปัจจุบนั 

 
2558 – 2559 

 

รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร (รกัษาการ) สาย
ทรพัยากรบุคคลและธุรการ  
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน 
กรรมการ 
ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ 
 
กรรมการ 
 
เลขานุการบรษิทั 
 

บมจ. อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุ๊ป  
 
บมจ. อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุ๊ป 
 
บรษิทั ซนัก ิอสีเทริ์น (ไทยแลนด์) จ ากดั 
บรษิทั ไอ.พ.ีพ.ี (ไทยแลนด์) จ ากดั 
 
บรษิทั ฮายาคาวา อสิเทริน์ รบัเบอร ์จ ากดั 
 
บมจ. อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุ๊ป 
 

Holding Company 
 
Holding Company 
 
ผลติสว่นอุปกรณ์กลอ้งท าจากแมก็นเีซยีม 
พฒันาอสงัหารมิทรพัย์, เชา่รถยนต์,  
บรกิารสาธารณูปโภค 
ผลติและจ าหน่ายผลติภณัฑย์าง แผ่นยาง 
บล๊อคยางปพูืน้ทางเดนิและรถยนต์ 
Holding Company 
 
 



 แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) สิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2563 

 

ช่ือ-สกลุ / ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา / ประวติัการอบรม สดัส่วนการ
ถอืหุ้นใน
บริษทั1) 

(%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั (เม.ย.58 - มี.ค.63) 
ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษทั ประเภทธุรกิจ 

อบรมภายในบรษิทั 

- หลกัสตูร Talent Management & 
Succession Planning, อบรมภายในบรษิทั 

- หลกัสตูร กฏหมายแรงงานเพือ่การบรหิาร
ทรพัยากรมนุษย์, มหาวทิยาลยัศรปีทุม 

- หลกัสตูร Salary Structure Management 
by Excel, HR Center 

- หลกัสตูร Career Path & Succession, HR 
Center 

- สมัมนาเชงิปฏบิตักิาร การวเิคราะหแ์ละ
ประเมนิผลระบบบรหิารคา่จา้งและ
สวสัดกิาร 

- หลกัสตูร  “How  Directors  Create  
Value  to  The  Company”, สมาคม
สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)   

- หลกัสตูรเทคนิคการรา่งเอกสารทีส่ าคญั
ตามกฎหมายแรงงาน เพือ่การบรหิาร
ทรพัยากรมนุษย์อย่างมปีระสทิธภิาพ 
สวสัดกิารศาลแรงงาน 

- หลกัสตูร วธิปีฏบิตัหิลงัไดร้บัการสง่เสรมิ
การลงทนุ, สมาคมสโมสรนักลงทนุ 

- หลกัสตูร รา่งขอแกไ้ขพรบ. คุม้ครอง
แรงงานใหม่, สภาองคก์ารนายจา้งแหง่
ประเทศไทย 

- หลกัสตูร การเรยีนรูแ้ละสมัมนาเชงิ
ปฏบิตักิาร ประเดน็ปัญหาส าคญัในการ
บรหิารจดัการทุนมนุษย์ในองคก์ร,  
มหาวทิยาลยัศรปีทุม 

- หลกัสตูร การบรหิารคนตามแนว
พระราชด ารใินหลวงรชัการที ่9, ชมรม
ผูบ้รหิารแรงงานสมัพนัธ์ภาคตะวนัออก 

-  สมัมนาเชงิปฏบิตักิารสภาพปัญหาและ
แนวโน้มของปัญหาแรงงาน ในปี 2559,  



 แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) สิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2563 

 

ช่ือ-สกลุ / ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา / ประวติัการอบรม สดัส่วนการ
ถอืหุ้นใน
บริษทั1) 

(%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั (เม.ย.58 - มี.ค.63) 
ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษทั ประเภทธุรกิจ 

ส านกังานสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน
จงัหวดัระยอง 

14. นางสาวประภาวดี ณ ระนอง 
เลขานุการบรษิทั และ 
ผูช้ว่ยผูอ้ านวยการ สายงานสือ่สารองค์กร 
 
หน้าท่ีความรบัผิดชอบ : 
รายละเอยีดเปิดเผยในสว่นที ่2 ขอ้ 8.3 
หน้า 83 
 

38 ประวติัการศึกษา 
- ปรญิญาโท Master of Science in 
Management, Umeå Business School, 
Umeå University, Sweden  
- ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิระหวา่งประเทศ 
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

ประวติัการอบรม 
- Company Secretary Program (CSP) รุน่ 
82/2017, สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย (IOD) ปี 2560 
- หลกัสตูรพื้นฐานเลขานุการบรษิทั / สมาคม
บรษิทัจดทะเบยีน ส านกังานก ากบั
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และชมรม
เลขานุการบรษิทัไทย ปี 2559   
- Financial Analyst License from 
Association of securities companies 
(ASCO)  

0.009 
(ตนเอง) 

ไมม่ ี 2559 - ปัจจุบนั 
  2558 - ปัจจุบนั 
   2550 – 2558 
 

เลขานุการบรษิทั 
ผูช้ว่ยผูอ้ านวยการ สายงานสือ่สารองค์กร 
นกัวเิคราะหอ์าวโุส 

บมจ. อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุ๊ป  
บมจ. อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุ๊ป 
ตลาดหลกัทรพัย์แหง่ประเทศไทย 

Holding Company 
Holding Company 
ตลาดทนุ 

15. นายวชัรกฤษณ์  นพคณุ 
รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร สายบญัชแีละ
การเงนิ 
 
 

54 ประวติัการศึกษา 

- ปรญิญาโท Master of Business 
Administration, Columbia University, 
New York, USA 

- ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตรบ์ณัฑติ 
(วศิวกรรมคอมพวิเตอร)์ คณะ
วศิวกรรมศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

- ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิบณัฑติ (บญัช)ี 
คณะบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัเกรกิ 

 

ประวติัการอบรม 

- หลกัสตูร IAASB’s work plan and value 
of the audit to the users of financial 
statements 

- TLCA CFO CPD ครัง้ที ่3/2019 การ
ทบทวนการก ากบัดูแลของงบการเงนิราย

ไมม่ ี ไมม่ ี 2562 – ปัจจุบนั 
  

2561 – 2562 
2559 – 2561 
2555 – 2559 

รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร สายบญัชแีละ
การเงนิ 
รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  
ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ สายการเงนิ 
รองกรรมการผูจ้ดัการ สายการเงนิ 

บมจ. อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุ๊ป 
 
บมจ. อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุ๊ป 
บมจ. พฤกษา เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
บรษิทั อติลัไทยอุตสาหกรรม จ ากดั 

Holding Company 
 
Holding Company 
พฒันาอสงัหารมิทรพัย์ 
น าเขา้และจ าหน่ายเครือ่งจกัรและสนิคา้
อุตสาหกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) สิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2563 

 

ช่ือ-สกลุ / ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา / ประวติัการอบรม สดัส่วนการ
ถอืหุ้นใน
บริษทั1) 

(%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั (เม.ย.58 - มี.ค.63) 
ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษทั ประเภทธุรกิจ 

ไตรมาส, สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย 

- TLCA CFO Professional Development 
Program (TLCA CFO CPD) ครัง้ที ่
4/2019 “How important are intangible 
assets impairments?” และ “How 
important of Employee Benefit 
Actuarial Valuation”, สมาคมบรษิทัจด
ทะเบยีนไทย 

- หลกัสตูรเจาะลกึ TFRS16 หลกัการบญัชี
ใหมเ่กีย่วกบัสญัญาเชา่, บจ.ฝึกอบรมและ
สมัมนาธรรมนติ ิ

- หลกัสตูร TFRS ปี 63, บจ.เอน็ วาย ซ ี
แมนเนจเมน้ท์ 

- หลกัสตูร Orientation Course: CFO 
Focus on Financial Reporting: สภา
วชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ์ 

- หลกัสตูร Strategic CFO in Capital 
Markets รุน่ที6่, ตลาดหลกัทรพัย์แหง่
ประเทศไทย 

16. นางสาวศิราณีย ์ ว่องไว 
ผูจ้ดัการฝ่ายบญัช ี
 
 

51 ประวติัการศึกษา 

- ปรญิญาโท Master of Business 
Administration, มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

- ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิบณัฑติ(การบญัช)ี 
มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช 

- ปรญิญาตร ีศลิปศาสตรบ์ณัฑติ 
การจดัการ (บญัช)ี 
สถาบนัราชภฎัฉะเชงิเทรา 

 

ประวติัการอบรม 

- หลกัสตูรผลกระทบ TFRS16 เรือ่งสญัญา
เชา่ทีม่ผีลกระทบต่องบการเงนิในมมุมอง
ของผูใ้ชข้อ้มลูทางการเงนิ, สภาวชิาชพี
บญัช ีในพระบรมราชปูถมัภ์ 

- หลกัสตูรสดุยอดการวางแผนภาษเีงนิได้

ไมม่ ี ไมม่ ี 2561 – ปัจจุบนั 
2558 -   2561 

 

ผูจ้ดัการฝ่ายบญัช ี
ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 

บมจ. อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุ๊ป 
บจก. แอรโ์รคลาส 

Holding Company 
ผลติและจดัจ าหน่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) สิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2563 

 

ช่ือ-สกลุ / ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา / ประวติัการอบรม สดัส่วนการ
ถอืหุ้นใน
บริษทั1) 

(%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั (เม.ย.58 - มี.ค.63) 
ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษทั ประเภทธุรกิจ 

นติบิุคคลทีผู่ป้ระกอบการไม่ควรพลาด, 
บจ.ฝึกอบรมและสมัมนาธรรมนติ ิ

- หลกัสตูร Update กฎหมายภาษอีากร 
2561 และประเดน็ปัญหาภาษทีีน่ติบิุคคล
ไมค่วรพลาด, บจ.ฝึกอบรมและสมัมนา
ธรรมนติ ิ

 
1)  สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563      2)  เป็นกรรมการผูม้อี านาจลงนามแทนบรษิทัตามหนงัสอืรบัรองบรษิทั คอื กรรมการ 2 คนใน 5 คน ลงลายมอืชือ่รว่มกนัและประทบัตราส าคญัของบรษิทั       



การด ารงต าแหน่งของกรรมการและผูบ้ริหารในบริษทั บริษทัย่อย บริษทัร่วมและบริษทัท่ีเก่ียวข้อง

นายภวฒัน์ 
วิทูรปกรณ์

นายธีระวฒัน์ 
วิทูรปกรณ์

นายช านาญ
 วิทูรปกรณ์

นายเฉลียว 
วิทูรปกรณ์

นายเอกวฒัน์ 
วิทูรปกรณ์

นายวชัรา 
ตนัตริยานนท์

นายชยัวฒัน์ 
อศัวินทรางกรู

นายธนะชยั
 สนัติชยักลู

นาย
ศกัรินทร ์ 
ภมิูรตัน

นายธนาวฒัน์ 
วิทูรปกรณ์

นางสาวรุ่งระวี 
วิทูรปกรณ์

นายจรินทร ์
วารินทราพร

นางสาวมะลิ
วรรณ กิตติ
วิริยะการ

1 บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 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 ์จ ำกดั I I I,IV I I I,IV
2 บรษิทั แอรโ์รคลำส จ ำกดั X I I I I,IV IV
3 บรษิทั อสีเทริน์ โพลแีพค จ ำกดั X I,IV I I I I, IV
4 บรษิทั อพีจี ีอนิโนเวชัน่ เซน็เตอร ์จ ำกดั I,IV I I,IV I I,IV
5 Aeroflex Polymer Technologies (Shanghai) Co., Ltd. I I I,IV

1 บรษิทั ซมูริโิกะ อสีเทริน์ รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั I I

2 บรษิทั ซอีอน แอดวำนซ ์โพลมีกิซ ์จ ำกดั I I

1 Aeroflex USA Inc. X
2 บรษิทั เอพเีอส จ ำกดั I, IV I

1 Aerocel Construction Materials (Jiangsu) Co., Ltd. I I

2 ALP Aeroflex India Private Ltd. I

1 Aeroklas USA Inc. I
2 Aeroklas (Shanghai) Co., Ltd. X I I, IV I
3 Aeroklas Europe GmbH I
4 Aeroklas Malaysia Sdn. Bhd.
5 TJM Products MEA DMCC
6 Flexiglass Challenge Pty. Ltd.

1 บรษิทั วทิรูปกรณ์ โฮลดิง้ จ ำกดั I I I I I I
2 บรษิทั อสีเทริน์ โพลเีทค จ ำกดั I I,IV I I I
3 บรษิทั เอสโก ้เซอรว์สิ จ ำกดั I I I I I
4 บรษิทั ไอ.พ.ีพ.ี (ไทยแลนด)์ จ ำกดั X I I I I IV
5 บรษิทั ตะวนัออก ซนิเทค จ ำกดั I I I I,IV I
6 บรษิทั ซนัก ิอสีเทริน์ (ไทยแลนด)์ จ ำกดั I I
7 บรษิทั ฮำยำคำวำ อสีเทริน์ รบัเบอร ์จ ำกดั I I

บริษทัย่อยของบริษทั แอรโ์รคลาส จ ากดั

บริษทัร่วมของบริษทั อีสเทิรน์โพลีเมอร ์กรุป๊ จ ากดั (มหาชน)

บริษทัท่ีเก่ียวข้อง

บริษทั อีสเทิรน์โพลีเมอร ์กรุป๊ จ ากดั(มหาชน)

บริษทั

บริษทัย่อยของบริษทั อีสเทิรน์โพลีเมอร ์กรุป๊ จ ากดั (มหาชน)

บริษทัย่อยของบริษทั แอรโ์รเฟลกซ์ จ ากดั

บริษทัร่วมของบริษทั แอรโ์รเฟลกซ์ จ ากดั



นายภวฒัน์ 
วิทูรปกรณ์

นายธีระวฒัน์ 
วิทูรปกรณ์

นายช านาญ
 วิทูรปกรณ์

นายเฉลียว 
วิทูรปกรณ์

นายเอกวฒัน์ 
วิทูรปกรณ์

นายวชัรา 
ตนัตริยานนท์

นายชยัวฒัน์ 
อศัวินทรางกรู

นายธนะชยั
 สนัติชยักลู

นาย
ศกัรินทร ์ 
ภมิูรตัน

นายธนาวฒัน์ 
วิทูรปกรณ์

นางสาวรุ่งระวี 
วิทูรปกรณ์

นายจรินทร ์
วารินทราพร

นางสาวมะลิ
วรรณ กิตติ
วิริยะการ

บริษทั อีสเทิรน์โพลีเมอร ์กรุป๊ จ ากดั(มหาชน)

8 บรษิทั ทำลสิเทค จ ำกดั I
9 Faraero Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.S. I
10 บรษิทั เบสท ์อำรค์เิทคเชอรอล ไลทต์ิง้ จ ำกดั I
11 บรษิทั หลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุนกรงุไทย จ ำกดั(มหำชน) X, II

12 บรษิทั กรงุไทยคำรเ์รน้ท ์แอนด ์ลสี จ ำกดั(มหำชน) II,V
13 บรษิทั ยซูติี ้จ ำกดั(มหำชน) II,VI
14 บรษิทั โบ๊ทเฮำ้สห์วัหนิ จ ำกดั I
15 บรษิทั พรอสเพค คอนซลัติง้ จ ำกดั I,IV
16 บรษิทั โรงพมิพต์ะวนัออก จ ำกดั(มหำชน) II,V
17 บรษิทั หลกัทรพัย ์เมอรช์ ัน่ พำรท์เนอร ์จ ำกดั (มหำชน) II,V

18 บรษิทั หลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน เมอรช์ ัน่ พำรท์เนอร ์
จ ำกดั

II,V

19 บรษิ ท ซนิเทคคอนสตรคัชัน่ จ ำกดั (มหำชน) II,V
20 บรษิทั เอม็ พคิเจอรส์ เอน็เตอรเ์ทนเมน้ท ์จ ำกดั(มหำชน) II, VI II,V

21 จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั VI
22 ศนูยห์นงัสอืแห่งจุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั III
23 บรษิทั อนิเตอรเ์นชัน่แนล รเีสริช์ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั 

(มหำชน)
II, VII

24 บรษิทั สยำมซนิดเิคท เทคโนโลย ีจ ำกดั X, II
25 บรษิทั เอไอเอม็ รที แมนเนจเมน้ท ์จ ำกดั X, II
26 สภำวชิำชพีในพระบรมรำชปูถมัภ์ I
27 บรษิทั กำรบนิไทย จ ำกดั (มหำชน) II,III
28 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสรมิกำรประกอบ

ธุรกจิประกนัภยั (คปภ.)
I

29 บรษิทั สำลี ่พริ้นทต์ิง้ จ ำกดั (มหำชน) I, III,IV
30 บรษิทั เนชัน่ มลัตมิเีดยี กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) VI
31 บรษิทั เอกวด ีจ ำกดั I
32 VTH Australia Pty. Ltd. X I I
33 ส ำนกังำนเศรษฐกจิกำรคลงั กระทรวงกำรคลงั VII
34 บรษิทั เนชัน่แนล เพำเวอร ์ซพัพลำย จ ำกดั (มหำชน) VII

35 บรษิทั เอช แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) VII
36 บรษิทั ดบัเบิล้เอ (1991) จ ำกดั (มหำชน) VII



นายภวฒัน์ 
วิทูรปกรณ์

นายธีระวฒัน์ 
วิทูรปกรณ์

นายช านาญ
 วิทูรปกรณ์

นายเฉลียว 
วิทูรปกรณ์

นายเอกวฒัน์ 
วิทูรปกรณ์

นายวชัรา 
ตนัตริยานนท์

นายชยัวฒัน์ 
อศัวินทรางกรู

นายธนะชยั
 สนัติชยักลู

นาย
ศกัรินทร ์ 
ภมิูรตัน

นายธนาวฒัน์ 
วิทูรปกรณ์

นางสาวรุ่งระวี 
วิทูรปกรณ์

นายจรินทร ์
วารินทราพร

นางสาวมะลิ
วรรณ กิตติ
วิริยะการ

บริษทั อีสเทิรน์โพลีเมอร ์กรุป๊ จ ากดั(มหาชน)

37 บรษิทั เอไอเอม็ เรยีลเอสเตท แมนเนจเมน้ จ ำกดั X, II
38 บรษิทั วไีอว ีอนิเตอรเ์คม จ ำกดั VII
39 กลุ่มอุตสำหกรรมกำรพมิพแ์ละบรรจุภณัฑก์ระดำษ 

สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย
VII

40 สมำคมนสิติเก่ำคณะพำณชิยศำสตรแ์ละกำรบญัช ี
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั

VII

41 สมำคมกำรพมิพไ์ทย VII
42 สมำคมผูจ้ดัพมิพแ์ละผูจ้ ำหน่ำยหนงัสอืแห่งประเทศไทย VII

43 บรษิทั ไบโอ เจเนเทค อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ำกดั I
44 บรษิทั คนิเจน ไบโอเทค จ ำกดั I
45 บรษิทั จุฬำวฒัน จ ำกดั I
46 บรษิทั นวววิรรธ จ ำกดั I
47 บรษิทั ดอยค ำผลติภณัฑอ์ำหำร จ ำกดั I
48 มหำวทิยำลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้ธนบุรี VII
49 คณะกรรมกำรขบัเคลือ่นกำรปฏริปูกำรอุดมศกึษำ 

วทิยำศำสตร ์วจิยัและนวตักรรม
X

50 มลูนธิสิถำบนัส่งเสรมิวสิำหกจิ (สสวช.) I
51 คณะกรรมกำรสมำคมกำรจดักำรธุรกจิแห่งประเทศไทย I

52 มลูนธิบิณัฑติยสภำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่ง
ประเทศไทย (บวท.)

III

53 คณะกรรมกำรสภำพฒันำกำรเศรษฐกจิและสงัคม
แห่งชำติ

I

54 ศนูยพ์นัธุวศิวกรรมและเทคโนโลยแีห่งชำติ III
หมำยเหตุ :

X = ประธำนกรรมกำร/ I = กรรมกำร/ II = กรรมกำรอสิระ/ III = กรรมกำรบรหิำร/ IV = ผูบ้รหิำร/ V = ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ/ VI = กรรมกำรตรวจสอบ / VII = ทีป่รกึษำ



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) สิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2563 

 
 

เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดกรรมการและผู้บริหารของบริษทัและบริษทัย่อย 

รายช่ือ EPG 

บริษทัย่อยของ EPG บริษทัย่อย
ของ AFC 

บริษทัย่อยของ ARK 

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

นายวชัรา ตนัตรยิานนท ์ B,ID              

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

นายธรีะวฒัน์ วทิรูปกรณ์ B,F B B B,M  B         

นายช านาญ วทิรูปกรณ์ B,F B,M B B B B  B,M       

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              

นายพนัธุช์ยั วฒันชยั B,ID              

นายธนาวฒัน์  วทิรูปกรณ์ F B  B,M B,M   B   B    

นายจรนิทร ์ วารนิทราพร F              

นางสาวมะลวิรรณ  กติตวิริยิะการ F  F            

นางสาวรุ่งระว ี วทิรูปกรณ์ F        B      

นายวชัรกฤษณ์   นพคุณ F              

นางสาวเนาวรตัน์ วทิรูปกรณ์  F             

นางปิยณ ี วทิรูปกรณ์  F             

นายอนนัท ์ โรจนเมธนิทร ์  F             

นางนงคเ์ยาว ์ ศริวิงษ์  F             



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) สิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2563 

 
 

รายช่ือ EPG 

บริษทัย่อยของ EPG บริษทัย่อย
ของ AFC 

บริษทัย่อยของ ARK 

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

นางสาวป่ินปินทัธ ์ เตม็ประเสรฐิฤด ี  F             

นางสุภาวด ี วทิรูปกรณ์   F       B,M  B,M  B,M 

นายวริะ  ลาภจตุภร   F         F   

Mr. Brian William Rogers   F         F   

นางรตัตยิา   สุวรรณกจิกร   F   F         

นายรกัไทย  บุญม ี    F           

นางนิศานาถ  คงเสถยีร    F           

Mr. Yao  Huizhong     F      F    

นางสาวพชัรยีา  สุรยิะไชย      F         

นายรกัษ์พล       สงิหส์ุวงศ ์       B  B      

Mr. Jerry Sentell       B,F        

Mr. Darrell  Thomas Cameron       B,F  F      

Mr. Sam Stamatis       F        

Mr. John Robert Ward       F        

Mr. George Pickard         B      

Mr. Rodney John Braszell          F     

นายครษิฐ ์         กจิลาภอนนัต ์          F  F  F 

Mr. Sun Bo           B,F    

นางรวณีา          วทิรูปกรณ์           F    



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) สิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2563 

 
 

รายช่ือ EPG 

บริษทัย่อยของ EPG บริษทัย่อย
ของ AFC 

บริษทัย่อยของ ARK 

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

นายพชัรพล       พวัพฒันขจร             B,M  

Ms. Huang  Xiuling     F      F    

Mr. Rick Long              F 

Mr. Darren Plper              F 

นางสาวสกุลยา       วงษ์ทว้ม        F       

นางสาวปญุชรสัมิ ์   จติสว่าง        F       

นายไชยา              บุญเนียน        F       

Mr. Gregory John Kelly          F  F  F 

หมายเหตุ : B-กรรมการบรษิทั, ID-กรรมการอสิระ, M-ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารหรอืกรรมการผูจ้ดัการ  และ F-ผูบ้รหิาร 4 รายแรกตามนิยามของส านกังานก.ล.ต. 
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เอกสารแนบ 3  :   รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานผูต้รวจสอบภายใน 

ในการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบรษิทั เพื่อใหเ้กดิความโปร่งใส บรษิทัไดจ้ดัตัง้แผนกตรวจสอบภายใน ซึง่มคีวาม
เป็นอสิระ มสีายการรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเขา้ร่วมประชมุเพื่อรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบทุกไตรมาส 

ทัง้นี้การพจิารณาและอนุมตัแิต่งตัง้ ถอดถอน โยกยา้ยผูด้ ารงต าแหน่งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบรษิทั จะตอ้งผ่าน
การอนุมตัหิรอืไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยรายละเอยีดเกีย่วกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน มดีงันี้ 

นางสาวเยาวภาภรณ์  ระน้อม  
ผูช้ว่ยผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
อาย ุ41 ปี 
สดัสว่นการถอืหลกัทรพัยใ์นบรษิทัฯ : ไมม่ ี

การศึกษา 
 ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ สาขาบญัช ีมหาวทิยาลยักรุงเทพ 

การอบรม/สมัมนาท่ีส าคญั 
 Smart Disclosure Program : ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ธนัวาคม 2562) 
 COSO ERM 2017 : ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ธนัวาคม 2562) 
 ผลการศกึษาขอ้มลูรายการบญัชทีีผู่ส้อบบญัชเีสนอใหบ้รษิทัจดทะเบยีนปรบัปรุงแกไ้ขงบการเงนิ (Audit Adjustment) 

ส าหรบัการตรวจสอบงบการเงนิงวดปี 2561 : ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ธนัวาคม 2562) 
 Bio & Circular Economy : TDRI EIS โรงแรม Grand Hyatt Erawan Bangkok 
 การจดัท ากระดาษท าการเพื่อการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ : สภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ ์(ธนัวาคม 2561) 
 Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard : ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (กนัยายน 

2561) 
 Trade Finance ความรูเ้กีย่วกบัการน าเขา้-สง่ออก : อบรมภายในบรษิทั (มนีาคม 2561) 
 Leadership Development Program : อบรมภายในบรษิทั (กนัยายน 2560 – มกราคม 2561) 
 การบรหิารความเสีย่งขัน้ Advance : สภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ ์(ธนัวาคม 2560) 
 การตรวจสอบการก ากบัดแูลกจิการ : สภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ ์(ธนัวาคม 2560) 
 ประชุมวชิาการ “ศาสตราจารยส์งัเวยีน อนิทรวชิยั ดา้นตลาดการเงนิไทย” : มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์(พฤษภาคม 

2560) 
 การเตรยีมตวัผูส้อบบญัชแีละผูต้รวจสอบภายใน Working Paper for Better Corruption Prevention : สภาวชิาชพี

บญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ ์(พฤษภาคม 2560) 
 เกณฑแ์ละขัน้ตอนการประเมนิความเสีย่งดา้นการทจุรติและคอรร์ปัชัน่ในองคก์ร : อบรมภายในบรษิทั (เมษายน 2560) 
 เปิดตวั CG Code ใหม่ “บรษิทัจดทะเบยีนไทยกา้วไกลไปกบัไทยแลนด ์4.0” : ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

(มนีาคม 2560) 
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 โครงการ Smart Disclosure Program (SDP) ประจ าปี 2560 : ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (มกราคม 2560) 
 Enterprises Risk Management in Practice : สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย (ตุลาคม 2559) 
 ทุจรติในองคก์ร ภยัมดืทีป้่องกนัและควบคมุได ้: ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (สงิหาคม 2559) 
 Risk and Opportunity Indentification for ISO9001:2015 : อบรมภายในบรษิทั (กนัยายน 2559) 
 การบรหิารความรบัผดิชอบต่อสงัคมเพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยนื (CSR for Corporate Sustainability) รุ่นที ่4 กลุ่มสนิคา้

อุตสาหกรรม : ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (มกราคม 2559) 
 Audit Committee Seminar Get Ready for the Year : สภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ ์(พฤศจกิายน 2558) 
 Company Secretary Program : สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (กนัยายน 2558) 

ประสบการณ์ท างาน 
 พ.ศ.2552 – ปัจจุบนั   ผูช้่วยผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน  บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 พ.ศ.2547 – พ.ศ. 2552  หวัหน้าแผนกตรวจสอบภายใน บรษิทั เซน็ทรลัรเีทลคอรป์อเรชัน่ จ ากดั 

หน้าท่ีความรบัผิดชอบ 
 ตรวจสอบระบบการควบคมุภายในของบรษิทัและบรษิทัย่อย รวมถงึการตดิตามผลการปรบัปรุงแกไ้ขระบบ และ

ด าเนินการตามหน้าทีซ่ึง่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบก าหนดหรอืเหน็สมควร 
 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
 เลขานุการคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2563 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอสิระ จ านวน 3 ท่าน  ซึ่ง

เป็นผู้ที่มีคณุสมบัตเิหมาะสมและมีความเป็นอิสระ ดังนี้ 

1. นายชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร    ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายธนะชัย สันติชัยกูล  ด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ 
3. นายศักรินทร ์ ภูมิรตัน   ด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ 

หมายเหต:ุ นายศักรินทร์ ภูมิรัตน เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 แทนนายพันธุ์ชัย วัฒนชัย ซ่ึงลาออกไปเมื่อวันที ่ 15 

กรกฎาคม 2562 

 โดยคุณชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร และนายธนะชัย สันติชัยกูล เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านบัญชีและการเงิน เพียง

พอที่จะท าหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ที่

ก าหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และปฏิบัติงานอย่างมีอิสระ โดยในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563  

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ โดยสรุปดังต่อไปนี้ 

1. พิจารณาสอบทานงบการเงินรวมของบริษัทประจ าปี และรายไตรมาส รวมทั้งรายงานความเห็นของงบการเงิน
ดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษทั 
คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานงบการเงินรวมของบริษัทส าหรับปสีิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562 และงบการเงินรวมของ

บริษัทรายไตรมาสส าหรับปีบัญชีสิน้สุดวันท่ี 31 มีนาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีเรียบร้อย

แล้ว โดยงบการเงินได้แสดงความเห็นแบบไมม่ีเง่ือนไข  มีความถูกตอ้ง  ครบถ้วน เชื่อถือได้  และไมม่ีประเด็นใดที่มีข้อสังเกต

อย่างมีนัยส าคญั 

2. พิจารณาแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี และความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน รวมทั้งรับทราบผลการ
ตรวจสอบภายในของบริษัทย่อยและติดตามผลการแก้ไขปรับปรุง   
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา ให้ข้อแนะน าเพิ่มเติม และได้อนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน ส าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 
31 มีนาคม 2563 สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน รวมถึงพิจารณาข้อสังเกตที่ตรวจพบและ
รายงานโดยผู้สอบบัญชีและหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยส าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทมีความเพียงพอและมีประสิทธิผล รวมทั้ง
ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อก าหนดของหน่วยงานก ากับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม 
 

3. พิจารณานโยบายราคาและงบประมาณส าหรับรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อย กับบริษัทร่วมและ
และบุคคลที่เกี่ยวโยง   และรายงานความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันต่อคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณานโยบายการก าหนดราคาระหว่างกันและงบประมาณส าหรับการท ารายการระหว่างกัน

ของบริษัทและบริษัทย่อย กับบริษัทร่วมและบุคคลที่เกี่ยวโยง ส าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2563 รวมทั้งพิจารณาการ
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ท ารายการระหว่างกันและรายงานความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส คณะกรรมการ

ตรวจสอบมีความเห็นว่า การท ารายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของ

บริษัท เป็นไปตามนโยบายราคาที่ก าหนดไว้ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการท า

รายการที่เกี่ยวโยงกัน 

4. พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบรษิัทย่อย 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบัญชีของบริษัทและการก าหนดค่าตอบแทนส าหรับการสอบทานงบการเงิน

รายไตรมาส และการตรวจสอบงบการเงินรวมส าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2563 ได้แก่ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คู

เปอร์ส เอบเีอเอส จ ากัด และไดผ้่านการอนุมตัิจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 เมื่อวันท่ี 24 กรกฎาคม 2562  

ผู้สอบบญัชีมีรายชื่อดังต่อไปนี ้

 1) นายสดุวิณ   ปัญญาวงศ์ขันติ   ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3534 หรือ  

 2) นางอนุทัย    ภูมิสรุกุล           ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3873 หรือ 

 3) นายกฤษณ์    ชัชวาลวงศ์        ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5016 

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

อื่นของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด ท าหน้าที่แทน 

5. พิจารณารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจ าปี 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจ าปี สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562 และรายงาน
ผลของระบบการควบคมุภายในและตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการบริษัท 

 

6. พิจารณานโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นและการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
ทุจริต (Collective Action Coalition) ของบริษัทและบริษัทย่อย 
บริษัทมีความตระหนักในการก ากับดูแลกิจการที่ดี มุ่งมั่นในการด าเนินงานอย่างโปร่งใส และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุก
รูปแบบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอนุมัตินโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ันและการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ของบริษัท และเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค 
จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้รับต่ออายุการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
ทุจริต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) สิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2563 

 
 

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ 

ในรอบปีบัญชีของบริษัท สิ้นสดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 (1 เมษายน 2562 – 31 มีนาคม 2563) คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการ

ประชุมทั้งหมดจ านวน 4 ครั้ง ซึ่งการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปได้ดังนี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 
จ านวนคร้ังท่ีเข้าร่วมประชุม/ 

จ านวนคร้ังท่ีประชุม 

1. นายชัยวัฒน์   อัศวินทรางกูร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 

2. นายธนะชัย    สันติชัยกูล กรรมการตรวจสอบ 4/4 

3. นายศักรินทร์  ภูมริัตน กรรมการตรวจสอบ 2/3 

หมายเหต:ุ นายศักรินทร์ ภูมิรัตน เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 แทนนายพันธุ์ชัย วัฒนชัย ซ่ึงลาออกไปเมื่อวันที ่ 15 

กรกฎาคม 2562 

 

 

นายชัยวัฒน์   อัศวินทรางกูร 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) สิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2563 

 
 

เอกสารแนบ 4  :   รายละเอียดเก่ียวกบัรายการประเมินราคาทรพัยสิ์น  

-ไม่ม-ี 



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) สิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2563 

 
 

เอกสารแนบ 5  :   อ่ืนๆ 

 

-ไม่ม-ี 




