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ยาย รกิจ
ไปยังเ ประชา มเศรษ กิจอาเ ียน 

AEC Outlook: คาดว่าตลาดค้าปลีกผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร จากปี 2559 ถึงปี 2564 จะมีอัตราเติบโตเ ลี่ยต่อปี ( A ) ที่
ประมาณ 7.7  ซึ่งเปนผลมาจากการขยายตัวของเมือง การป ิรูปทางเศรษ กิจ การใช้จ่ายส�าหรับโครงสร้างพื้น าน และรายได้
ส่วนบุคคลสุทธิของประชากรที่เพิ่มขึ้น

โ รงการ นอนา

Build Foundation
in AEC

การ าดการ อ์ั ราการเ บิโ เ ยี อป ี( ) จากป ี255  งป ี256  อง าด
า้ป กี ี ะ ารเ อบ ิ องประเทศอน นเ ประชา มเศรษ กิจอาเ ียน

 ตลาดค้าปลีกสีทาอาคาร
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 ตลาดค้าปลีกสีและสารเคลือบผิวและผลิตภัณฑ์ประเภทอื่น

หมายเหตุ	:	 1	ไม่รวมอัตราก�าลังการผลิตของโรงงานผลิตภายใต้	T A	S i 	Coat	(Ca odia)	Co 	 td
	 2	ย้ายโรงงานจากย่างกุ้งไปยังเขตเศรษฐกิจพิเศษติละวา
	 3	ก�าลังการผลิตรวม	ไม่รวมก�าลังผลิตของโรงงานย่างกุ้ง	ในประเทศเมียนมาร์ซึ่งจะปดภายหลังจากได้ย้ายโรงงานไปยังเขตเศรษฐกิจพิเศษติละวา
	 	คาดการณ์ก�าหนดการก่อสร้างโรงงานและทดสอบการท�างานทั้งระบบ	(Co i ioning	Te t )	แล้วเสร็จ

ว าม

าวมา

ม มา กม า

โรงงาน หง หม นประเทศ
อินโดนีเ ีย

ไ รมา  256 ไ รมา  256 ไ รมา  2562

โรงงาน หง หม 
นประเทศเมียนมาร2์

โรงงาน หง หม 
นประเทศกัมพชา

ที่มา	:		รายงานวิจัยทางการตลาดของ	 ro t	 	Sulli an



ข้อมูลส�ำคัญทำง ำ งิน	ปี 5 0

15,717.7	ล้ำนบำท
ำ ไ ้ ำ ำ ขำ

2,519.6	ล้ำนบำท
EBITDA

15.9 	

	 	

37.1%
อั ำ ล อบแทน ู้ ือ ุ้น	

	 	

1,703.4	ล้ำนบำท
�ำไ สุท ิ

14.4%

อั ำ ล อบแทน ำ สินท ัพ
	 	

1.03	บำท อ ุ้น

�ำไ อ ุ้น	



ลป ะ อบ ำ ของ

ปี 5 0
ไ ้ ับ ล ะทบ ำ ำวะ	

ฐ ิ ท่ ะลอ วั อ นือ่ง	
ำ ป	2 	ป ะ อบ บั	
ำคำ ้นทุนของวั ุ ิบ	
ท่ พ่ิมสูงข้น	 ่งบ ิ ัท 	
ไ ม้ ำ ท อ ป บั ำคำสนิคำ้	
้สอ คล้อง ับ ้นทุน

วั ุ ิบท่ป ับ ัว พ่ิมข้น
น วง ้นป	2 1	
อ ำงไ ำม	ฐำนะ ำ งิน	
ของบ ิ ัท 	 งัคงมควำม	
แขงแ ง ปนอ ำงมำ 	
ำ สนิท พั วมท่ พ่ิมขน้	
และ น้สินท่ล ลง

14,095.1	ล้ำนบำท
สินท ัพ วม

5,682.0	ล้ำนบำท
น้สิน วม

- 1.35	วัน
วง งินส 	 	

0.2	 ทำ
อั ำสวน น้สินท่ม ำ ะ อ บ้ อสวนของ ู้ ือ ุ้น

	 	 	 	 		

0.7	 ทำ
อั ำสวน น้สิน อทุน	

	 	 	



บริ ษัท ที โอเอ เพ้นท์  (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)1

2558 2559 2560

งบก�ำไรขำดทุนตำมงบกำรเงินรวม

(ล้านบาท)

รายได้จากการขาย 16,752.6 16,297.4 15,717.7

รายได้รวม 17,035.5 16,528.8 15,824.9

ก�าไรขั้นต้น 5,978.6 6,202.7 5,366.6

ก�าไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้  ค่าเสื่อม
ราคา และค่าตัดจ�าหน่าย ( T A)

3,190.1 3,558.8 2,519.6

ก�าไรสุทธิ 2,116.7 2,507.4 1,703.4

งบแสดง ำนะตำมงบกำรเงินรวม

(ล้านบาท)

สินทรัพย์รวม 12,986.4 9,644.4 14,095.1

หนี้สินรวม 8,397.3 8,866.4 5,682.0

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 4,589.1 778.0 8,413.0

อัตรำส่วนทำงกำรเงิน

อัตราก�าไรขั้นต้น ( ) 35.7 38.1 34.1

T A argin ( ) 18.7 21.5 15.9

อัตราก�าไรสุทธิ ( ) 12.4 15.2 10.8

ก�าไรต่อหุ้น (บาท) 2.37 2.81 1.03(1)

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ( ) 50.9 93.4 37.1

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ( ) 16.5 22.2 14.4 

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 
(เท่า)

0.9 5.0 0.2

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.8 11.4 0.7

ข้อมูลทำง ำ งิน	ป	2 	 	2 	

(1) ในปี 2560 มีการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนและเรียกช�าระแล้วจาก 900 ล้านบาท เปน 2,029 ล้านบาท

ท�าให้จ�านวนหุ้นสามัญถัวเ ลี่ยถ่วงน�้าหนักซึ่งน�ามาค�านวณก�าไรต่อหุ้นมีจ�านวนเพิ่มขึ้น
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บริ ษัท ที โอเอ เพ้นท์  (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)12

2507 2520 2532 2544 2550 2559

2515 2522 2541 2547 2556 2560

เริ่มด เนินธุรกิจ
จัดจ หน่ายน เข้าสี 
จากประเทศญี่ปุน

สร้างโรงงานผลิตสี
แห่งแรกที่ส โรง

 บริษัทฯ ทีโอเอ เพ้นท์
 (ประเทศไทย) จ กัด (“TOA )
 ได้ถูกก่อตั้งขึ้น
 เปนผู้ผลิตสีรายแรก
 ที่ประสบความส เร็จในการน
 สีอิมัลชันสูตรปลอดสารตะกั่ว
 ปรอท และโลหะหนักมาใช้
 ในกระบวนการผลิตในประเทศไทย

บริษัทฯ ได้สร้าง
โรงงานบางนา
ซึ่งเปนโรงงาน
ผลิตแห่งที่ 2
บนถนนบางนา-ตราด

บริษัทฯ ได้ก่อตั้ง
TOA aint roducts
dn. hd. และ TOA
oating dn. hd.

ในประเทศมาเลเซีย

บริษัทฯ ได้ก่อตั้ง
TOA aint ( yanmar)
o., td.

 สร้างโรงงานที่ผลิตและจัดจ หน่าย
 ผลิตภัณฑ์ส หรับงาน าบบาง
 เพ่ือปรับผิวให้เรียบ ( im coat)
 แห่งแรกในประเทศกัมพูชา
 น หุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าซื้อขาย

 ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 เปนครั้งแรก ( irst ay Trade)
 ในวันที่ 10 ตุลาคม 2560

บริษัทฯ เปนผู้ผลิตสีรายแรกในประเทศไทย
และภูมิภาค เอเชียตะวันออกเ ียงใต้
ที่น สีอะครีลิกแท้ 100  มาใช้แทนสี
โพลีไวนิลอะซิเตด “ Ac ที่มีความทนทาน
น้อยกว่าได้เปนผลส เร็จภายใต้ตราสินค้า
“ซุปเปอร์ชิลด์  ( uper hie d)

โรงงานผลิตแห่งแรก
ของบริษัทฯ
ในประเทศเวียดนาม
ได้เริ่มเปดด เนินการ

ออกระบบการแต่งสี
ด้วยคอมพิวเตอร์
“ทีโอเอ คัลเลอร์เวิลด์

บริษัทฯ ได้ก่อตั้ง
TOA aint ( aos)
o., td.

 บริษัทฯ ได้ด เนินการปรับ
 โครงสร้างของบริษัทฯ เสร็จสิ้น
 บริษัทฯ ประกาศแผนการก่อตั้ง

 โรงงานแห่งใหม่ในประเทศอินโดนีเซีย
 และโรงงานแห่งที่ 2 ในประเทศกัมพูชา
 และแผนการย้ายโรงงานย่างกุ้งไปยัง
 เขตเศรษ กิจพิเศษติละวา
 ในประเทศเมียนมาร์ 

ป ะวั ิควำม ปนมำ
ะพั นาการที �า ั
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ป ะสบ ำ นอุ สำ มส
และสำ คลอืบ วิของ ู้ อ ัง้บ ิ ทั

มากกวา่ 50 ปี

2507 2520 2532 2544 2550 2559

2515 2522 2541 2547 2556 2560

เริ่มด เนินธุรกิจ
จัดจ หน่ายน เข้าสี 
จากประเทศญี่ปุน

สร้างโรงงานผลิตสี
แห่งแรกที่ส โรง

 บริษัทฯ ทีโอเอ เพ้นท์
 (ประเทศไทย) จ กัด (“TOA )
 ได้ถูกก่อตั้งขึ้น
 เปนผู้ผลิตสีรายแรก
 ที่ประสบความส เร็จในการน
 สีอิมัลชันสูตรปลอดสารตะกั่ว
 ปรอท และโลหะหนักมาใช้
 ในกระบวนการผลิตในประเทศไทย

บริษัทฯ ได้สร้าง
โรงงานบางนา
ซึ่งเปนโรงงาน
ผลิตแห่งที่ 2
บนถนนบางนา-ตราด

บริษัทฯ ได้ก่อตั้ง
TOA aint roducts
dn. hd. และ TOA
oating dn. hd.

ในประเทศมาเลเซีย

บริษัทฯ ได้ก่อตั้ง
TOA aint ( yanmar)
o., td.

 สร้างโรงงานที่ผลิตและจัดจ หน่าย
 ผลิตภัณฑ์ส หรับงาน าบบาง
 เพ่ือปรับผิวให้เรียบ ( im coat)
 แห่งแรกในประเทศกัมพูชา
 น หุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าซื้อขาย
 ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 เปนครั้งแรก ( irst ay Trade)
 ในวันที่ 10 ตุลาคม 2560

บริษัทฯ เปนผู้ผลิตสีรายแรกในประเทศไทย
และภูมิภาค เอเชียตะวันออกเ ียงใต้
ที่น สีอะครีลิกแท้ 100  มาใช้แทนสี
โพลีไวนิลอะซิเตด “ Ac ที่มีความทนทาน
น้อยกว่าได้เปนผลส เร็จภายใต้ตราสินค้า
“ซุปเปอร์ชิลด์  ( uper hie d)

โรงงานผลิตแห่งแรก
ของบริษัทฯ
ในประเทศเวียดนาม
ได้เริ่มเปดด เนินการ

ออกระบบการแต่งสี
ด้วยคอมพิวเตอร์
“ทีโอเอ คัลเลอร์เวิลด์

บริษัทฯ ได้ก่อตั้ง
TOA aint ( aos)
o., td.

 บริษัทฯ ได้ด เนินการปรับ
 โครงสร้างของบริษัทฯ เสร็จสิ้น
 บริษัทฯ ประกาศแผนการก่อตั้ง
 โรงงานแห่งใหม่ในประเทศอินโดนีเซีย
 และโรงงานแห่งที่ 2 ในประเทศกัมพูชา
 และแผนการย้ายโรงงานย่างกุ้งไปยัง
 เขตเศรษ กิจพิเศษติละวา
 ในประเทศเมียนมาร์ 
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ุ ำ ท่ส�ำคัญ
และ ำงวัลแ งควำม ำค ูมิ ป	2

ุ้น	 	 ข้ำ ื้อขำ น ลำ ลั ท ัพ แ งป ะ ท ไท ปนค ั้งแ
	 	 	 มื่อวันท่	1 	 ุลำคม	2
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•	 รำงวลั	 	 	 	 	 	 
	 จำกนิตยสำร	 	( 	ปีติดต่อกัน)

	 รำงวัล	 	 	 	
	 	จำกนิตยสำร	 	( 	ปีติดต่อกัน)

•	 รำงวัล	 	 	 	
 จากนิตยสาร ar eteer (5 ปีติดต่อกัน)

	 ลำกประหยัดพลังงำนประสิทธิภำพสูงผลิตภั ์
	 สีทำอำคำร
 โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
 กระทรวงพลังงานประจ�าปี 2559 - 2560 (2 ปีติดต่อกัน)

	 รำงวัลโครงกำรส่งเสริมอุตสำหกรรมให้มีกำร
	 พั นำด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม	( )
 - โรงงานบางนา 2557 - 2560 (4 ปีติดต่อกัน)

 - โรงงานส�าโรง 2558 - 2560 (3 ปีติดต่อกัน)

	 รำงวัลส ำนประกอบกิจกำรต้นแบบดีเด่นด้ำน 
	 ควำมปลอดภัย	 อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อม 
	 ในกำรท�ำงำน	ระดับทอง	ระดับประเทศ
 - โรงงานบางนา 2557 - 2560 (4 ปีติดต่อกัน)

 - โรงงานส�าโรง 2559 - 2560 (2 ปีติดต่อกัน)
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ค ะ ม ำ บ ิ ัท

1.	นำ ป ะ ั 	 ั้งคำ วคุ
 ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร

2.	นำงละออ	 ั้งคำ วคุ
 รองประธานกรรมการและกรรมการบริหาร

.	นำ วน ั 	 ั้งคำ วคุ
 กรรมการและกรรมการบริหาร

.	นำ ุ ัท 	 ั้งคำ วคุ
 กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
 และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

7 8 6 2
1 43 5 9
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.	นำ ั ฐวุ ิ	 ั้งคำ วคุ
 กรรมการ

.	นำงบุ ท 	 วั่ง ล
 กรรมการและกรรมการบริหาร

.	นำงป ิ นำ	ป ะ ำ ข้ำ
 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

.	นำง นำทิพ 	ว ะสืบพง
 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

.	นำ ว ั ิ	 สิ ไพ ำล
 กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ 
 สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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ค ะ ู้บ ิ ำ

1.	นำ ุ ัท 	 ั้งคำ วคุ
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

.	นำ พง ิ 	 ำม ุล
 กรรมการผู้จัดการใหญ่และรักษาการผู้อ�านวยการ

 สายงานธุรกิจต่างประเทศ 2

2.	นำงบุ ท 	 วั่ง ล
 รองกรรมการผู้จัดการ

 ส�านักงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

.	นำ ว พ น	สุ ิมำ ส
 ผู้อ�านวยการสายงานขาย etai

.	นำงสำวสุพ 	ลละทั นำ
 รองกรรมการผู้จัดการสายงานการผลิตเรซิน

.	นำงสำวทวพ 	พั น ิ ือง
 กรรมการบรหิาร ผูอ้�านวยการสายงานการเงนิและบัญชี

 และรกัษาการผูช่้วยผูอ้�านวยการสายงานการเงินและบญัชี

5 6 7 4 1 2 3 8 9 0 11
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.	นำงสำวบัญ 	ม ิ ฐ
 ผู้อ�านวยการสายงานวิจัยและพัฒนาควบคุมคุณภาพและ 

 สนับสนุนเทคนิค

.	นำงสำวพวง พญ	แสง พ
 ผู้อ�านวยการสายงานกลยุทธ์ธุรกิจและสื่อสารการตลาด 

 และรักษาการผู้จัดการอาวุโสกลุ่มผลิตภัณฑ์ ecorati e

.	นำ สมคิ 	 งินสงแสง
  รักษาการผู้อ�านวยการสายงานการผลิต

1 .	นำงสำว ่องล ำ	 ิ วิบูล
  ผูอ้�านวยการสายงานธรุกจิต่างประเทศ 3

11.		นำ สมิ 	สัมป ะวนิ
  ผูอ้�านวยการสายงานทรัพยากรบุคคล
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ค งส ้ำง ำ ือ ุ้นของบ ิ ัท 	 นป ุบัน
ในเดือนมีนาคม 2559 บริษัทฯ ได้ประกาศแผนการลงทุนประมาณ 1.2 พันล้านบาท เพื่อการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในเขต

ประชาคมเศรษ กิจอาเซียน โดยบริษัทฯ ได้ก่อตั้ง TOA aint ( am odia) o., td., TOA im oat ( am odia) o., td. 

และ T TOA oating ndonesia และอยู่ระหว่างการด�าเนินการจดทะเบียนจัดตั้ง TOA oating ( am odia) o., td.  เพื่อ

ขยายธุรกิจและตั้งโรงงานใหม่ในประเทศกมัพูชาและประเทศอินโดนีเซีย และเพื่อรองรับการขยายการผลิต การขาย และการตลาด

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดตั้ง TOA oating ( yanmar) o., td. เพื่อรองรับการย้ายโรงงานย่างกุ้งไปยัง

เขตเศรษ กิจพิเศษติละวาในประเทศเมียนมาร์

ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีบริษัทย่อยในกลุ่มจ�านวน 14 บริษัท และมีโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้

บริษัทยอย นประเทศ บริษัทยอย น างประเทศ

บริษัท กัปตัน โคทติ้ง จ กัด
100%

บริษัท บริติช เพ้นท์ส จ กัด
100%

บริษัท โพรเ สชันนัล พีซี เซอร์วิส จ กัด
100%

บริษัท อิมเมจิกา จ กัด
100%

TOA aint ( ietnam) o., td.
100%

TOA aint ( aos) o., td.
100%

TOA aint roducts dn. hd.
100%

TOA oating dn. hd.
100%

T TOA aint ndonesia
75%(1)

T TOA oating ndonesia
99%(2)

TOA aint ( yanmar) ompany imited
65%(3)

TOA oating ( yanmar) o., td.
99%(4)

TOA im oat ( am odia) o., td.
65%(5)

TOA aint ( am odia) o., td.
100%

หมายเหตุ:		 (1)	ทุนจดทะเบียนส่วนที่เหลือร้อยละ	 25 0	ถือครองโดย	 T	 udile tari	 Sento a	ซึ่งเป็นผู้ร่วมทุนของบริษัทฯ	ทั้งนี้	 T	 udile tari	 Sento a	มิได้เป็นนิติบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน	
	 	 	 	 ตามนิยามในประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนที่	ทจ 	21 2551	เรื่องหลักเกณฑ์ในการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน
	 	 	 (2)	ทุนจดทะเบียนส่วนที่เหลือร้อยละ	1 0	ถือครองโดยนายจตุภัทร์	ตั้งคารวคุณ	ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริษัทฯ		 	 	 	 		
	 	 	 (3)	ทุนจดทะเบียนส่วนที่เหลือร้อยละ	35 0	ถือครองโดย	Manta ano 	Co an 	 i ited 	M 	Co an 	 i ited	และ	M 	Thet	Thet	 u	Aung	ซึ่งเป็นผู้ร่วมทุนของบริษัทฯ		
	 	 	 	 ทั้งนี้	Man	ta ano 	Co an 	 i ited 	M 	Co an 	 i ited	และ	M 	Thet	Thet	 u	Aung	มิได้เป็นนิติบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามนิยามในประกาศคณะกรรมการก�ากับ	
	 	 	 	 ตลาดทุนที่	ทจ 	21 2551	เรื่องหลักเกณฑ์ในการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน
	 	 	 (4)	ทุนจดทะเบียนส่วนที่เหลือร้อยละ	1 0	ถือครองโดยนายจตุภัทร์	ตั้งคารวคุณ	ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริษัทฯ		
	 	 	 (5)	ทุนจดทะเบียนส่วนท่ีเหลือร้อยละ	 35 0	 ถือครองโดย	Mr 	 So 	 out	 ซึ่งเป็นผู้ร่วมทุนของบริษัทฯ	 โดย	Mr 	 So 	 out	 มิได้เป็นนิติบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามนิยามในประกาศ	
	 	 	 	 คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนที่	ทจ 	21 2551	เรื่องหลักเกณฑ์ในการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน



รายงานประจ�าปี  2560 21

ำ ละ อ ของบ ิ ัท อ ม ังน้

ชอบริษัท านที ัง ักษ ะการประกอบ รกิจ

บริษัท กัปตัน โคทติ้ง จ�ากัด 31/2 หมูท่ี ่3 ถนนเทพรตัน ต�าบลบางเสาธง อ�าเภอ
บางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570

ผลิตและจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร
และเคมีภัณฑ์

บริษัท บริติช เพ้นท์ส จ�ากัด 31/2 หมูท่ี ่3 ถนนเทพรตัน ต�าบลบางเสาธง อ�าเภอ
บางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570

จัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร

บริษัท โพรเ สชันนัล พีซี เซอร์วิส 
จ�ากัด

31/2 หมูท่ี ่3 ถนนเทพรตัน ต�าบลบางเสาธง อ�าเภอ
บางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570

ให้บริการด้านการให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์สีทาอาคารและเคมีภัณฑ์

บริษัท อิมเมจิกา จ�ากัด 31/2 หมูท่ี ่3 ถนนบางนา – ตราด ต�าบลบางเสาธง 
อ�าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570

จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์สีตกแต่งพิเศษ

TOA aint ( ietnam) o., td. ot 2.3, oad o. 2, Tan ong iep A 
ndustria  ar , Tan ong iep ard, i An 
Town, บินห์เดือง ประเทศเวียดนาม

ผลิต น�าเข้า และจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์
สีทาอาคารและเคมีภัณฑ์

TOA aint ( aos) o., td. nit 6, an ahai, at ai ong istrict, 
เวียงจันทน์ สาธารณรั ประชาธิปไตยประชาชน
ลาว

ผลิตและจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร
และผลิตภัณฑ์สีและสารเคลือบผิวและ
ผลิตภัณฑ์ประเภทอื่น

TOA aint roducts dn. hd. T ot  63802,  a an Te o  ong , 
Te o  o n g ,  4 2 0 0 0  o r t  a n g  
สลังงอร์ ประเทศมาเลเซีย

ผลิตและจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร
และเคมีภัณฑ์

TOA oating dn. hd. 4-2 a an 30/70A esa ri artamas 50480 
กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

น�าเข้าและจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร
และเคมีภัณฑ์

T TOA aint ndonesia A  O ce Tower 17th oor, nit T5 . . arman 
a  28, ecamatan rogo  etam uran, 
u urahan Tan ung uren e atan11470, 

จาการ์ตาประเทศอินโดนีเซีย

น�าเข้าและจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร 
และผลิตภัณฑ์สีและสารเคลือบผิวและ
ผลิตภัณฑ์ประเภทอื่น

T TOA oating ndonesia awasan ndustri i enium o  1, 
esa eusar, ecamatan anongan, 
a upaten Tangerang, โพรพินซิบันเติน 

ประเทศอินโดนีเซีย

ผลิตและจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร 
และผลิตภัณฑ์สีและสารเคลือบผิวและ
ผลิตภัณฑ์ประเภทอื่น

TOA aint ( yanmar) ompany 
imited

o. 120, ahawgani treet, hwepyitha 
ndustria  one (1), ย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์

ผลิตและจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร 
และผลิตภัณฑ์สีและสารเคลือบผิวและ
ผลิตภัณฑ์ประเภทอื่น

TOA oating ( yanmar) o., td. o. -21, ass A Area, Thi awa pecia  
conomic one ประเทศเมียนมาร์

ผลิตและจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร 
และผลิตภัณฑ์สีและสารเคลือบผิวและ
ผลิตภัณฑ์ประเภทอื่น

TOA im oat ( am odia) o., 
td.

o. 36, treet ationa  oad o.3, horm 
re hom o , ang at hom hao, han 
or en hey, พนมเปญ ประเทศกัมพูชา

ผลิตและจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ส�าหรับงาน
าบบางเพื่อปรับผิวให้เรียบ ( im oat)

TOA aint ( am odia) o., td. o. 12 , treet ationa  o.3, ang at 
hom hao, han or en hey, พนมเปญ 

ประเทศกัมพูชา

ผลิตและจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร 
และผลิตภัณฑ์สีและสารเคลือบผิว และ
ผลิตภัณฑ์ประเภทอื่น



ผลิตภัณฑสีและสารเคลือบผิวและผลิตภัณฑประเภทอ�น   

Non-Decorative Paints and Coatings

ผลิตภัณฑสีทาอาคาร

Decorative Paints and Coatings

Premium
กลุมพรีเมียม

Medium to Economy
กลุมปานกลางถึงกลุมอีโคโนมี่

Other Decorative
กลุมสีทาอาคารอ�น

Construction Chemical 
กลุมเคมีภัณฑกอสราง

Heavy Duty Coating
กลุมสีที่มีความทนทานสูง

Other Non-decorative
กลุมผลิตภัณฑที่นอกเหนือจากสีทาอาคารอ�น
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ลั ะ ำ ป ะ อบ ุ ิ
1.	 ำพ วม ำ ป ะ อบ ุ ิ และ ค งส ้ำง ำ ไ ้

บริษทัฯ ผลิตและจ�าหน่ายผลติภณัฑ์สทีาอาคารและผลติภัณฑ์สแีละสารเคลอืบผวิและผลติภณัฑ์ประเภทอืน่ครอบคลมุทุกระดบั

ราคาและการใช้งานให้แก่ลูกค้าผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เปนช่างมืออาชีพและลูกค้าประเภทซื้อสินค้าด้วยตัวเอง (“ uy t ourse  หรือ 

“ ) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเ ียงใต้และประเทศอื่น  

โครงสร้างรายได้จากการขายของบริษัทฯ แสดงให้เห็นว่ารายได้จากการขายส่วนใหญ่ของบริษัทฯ มาจากการผลิตและจ�าหน่าย

ผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร โดยมีรายละเอียดดังนี้

�าหรับปีบั ชี ิน ด ันที  ัน า ม

2560255255

ร้อย ะ้านบาทร้อย ะ้านบาทร้อย ะ้านบาท

68.810,809.869.511,330.570.311,769.7ผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร

27.74,358.327.44,459.626.34,413.5ผลิตภัณฑ์สีและสารเคลือบผิวและ
ผลิตภัณฑ์ประเภทอื่น

3.5549.63.1507.23.4569.4ผลิตภัณฑ์อื่น (1) 

100.015,717.7100.016,297.3100.016,752.6รำยได้จำกกำรขำย

หมายเหตุ:			(1)		 “ผลิตภัณฑ์อื่น”	 ประกอบด้วยการขายผลิตภัณฑ์บางประเภทให้แก่กลุ่มกิจการภายใต้การปรับโครงสร้าง	 และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ	 เช่น	 วัตถุดิบ	 และ	

	 	 	 วัตถุดิบกึ่งส�าเร็จรูป	

( ) ิ ั ์ ีทาอา าร (     
  )

รายได้จากการขายผลติภณัฑ์สทีาอาคารถอืเปนรายได้หลกั

ของบริษัทฯ โดยส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

2559 และ 2560 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์สีทา

อาคารเท่ากบั 11,769.7 ล้านบาท 11,330.5 ล้านบาท 10,809.8 

ล้านบาท หรือคิดเปนร้อยละ 70.3 ร้อยละ 69.5 ร้อยละ 

68.8 ของรายได้จากการขายตามล�าดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2560 บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์สีทาอาคารหลากหลายประเภทโดย

มีประมาณ 9,570 หน่วยเก็บสินค้า ( s) ที่บริษัทฯ ท�าการ

ตลาดและจ�าหน่ายภายใต้ตราสินค้าต่าง  จ�านวน 114 ตราสินค้า 

รวมถึงสินค้าที่ผลิตและจัดจ�าหน่ายโดยบริษัท กัปตัน โคทต้ิง  

จ�ากัด และสินค้าที่จัดจ�าหน่ายโดยบริษัท บริติช เพ้นท์ส จ�ากัด

บริษัทฯ แบ่งประเภทผลิตภัณฑ์สีทาอาคารที่ส�าคัญของ 

บริษัทฯ ออกเปน 3 ประเภทหลัก คือ ผลิตภัณฑ์เกรดพรีเมียม 

ผลิตภัณฑ์เกรดปานกลางถึงเกรดอีโคโนมี่ และผลิตภัณฑ์สีทา 

อาคารอื่น ซึ่งรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 ประเภท 

ดงักล่าวคดิเปนร้อยละ 42.9 ร้อยละ 50.6 และร้อยละ 6.5 ของ

รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์สีทาอาคารส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุด 

วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามล�าดับ
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�าหรับปีบั ชี ิน ด ันที  ัน า ม

2560255255

ร้อย ะ้านบาทร้อย ะ้านบาทร้อย ะ้านบาท

42.94,638.641.74,723.241.44,865.6ผลิตภัณฑ์เกรดพรีเมียม

50.65,467.651.75,853.051.86,099.5ผลิตภัณฑ์เกรดปานกลางถึงเกรดอีโคโนมี่

6.5703.66.6754.36.8804.6ผลิตภัณฑ์สีทาอาคารอื่น (1)

100.010,809.8100.011,330.5100.011,769.7รำยได้จำกกำรขำยผลิตภั ์สีทำอำคำร

หมายเหตุ:				(1)	 “ผลติภณัฑ์สทีาอาคารอืน่”	ประกอบด้วยรายได้จากการขายแม่สท่ีีใช้กบัเครือ่งผสมสอีตัโนมติั	(Auto	Tinting	Machine)	รวมทัง้ทนิเนอร์ส�าหรับใช้กบัสทีาอาคารซึง่เป็นตวัท�าละลาย	

	 	 	 ที่ใช้เพื่อให้สีเจือจางลง	หรือง่ายต่อการใช้งาน	หรือใช้ท�าความสะอาดสีและอุปกรณ์ใช้งาน

(2)  ิ ั ์ ี ะ ารเ อบ ิ ะ ิ ั  ์
  ประเ ทอน (     
   )

 ส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 

2560 บรษิทัฯ มรีายได้จากการขายผลติภณัฑ์สแีละสารเคลอืบ

ผวิและผลติภัณฑ์ประเภทอืน่เท่ากบั 4,413.5 ล้านบาท 4,459.6 

ล้านบาท 4,358.3 ล้านบาท หรือคิดเปนร้อยละ 26.3 ร้อยละ 

27.4 ร้อยละ 27.7 ของรายได้จากการขาย ตามล�าดับ ทั้งนี้  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีกลุ่มผลิตภัณฑ์สีและสาร

เคลอืบผิวและผลิตภณัฑ์ประเภทอืน่ประมาณ 3,205 หน่วยเกบ็

สินค้า ( s) ที่บริษัทฯ ท�าการตลาดและจัดจ�าหน่ายภายใต้

ตราสินค้าต่าง  ของบริษัทฯ จ�านวน 89 ตราสินค้า

 ผลิตภัณฑ์สีและสารเคลือบผิวและผลิตภัณฑ์ประเภทอื่น

ที่ส�าคัญที่บริษัทฯ จัดจ�าหน่าย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เคมีก่อสร้าง 

ผลิตภัณฑ์สีที่มีความทนทานสูง ( ea y- uty oating) และ

ผลติภณัฑ์ทีน่อกเหนอืจากสทีาอาคารอืน่ ซึง่รายได้จากการขาย

ผลติภณัฑ์ดงักล่าวคดิเปนร้อยละ 15.3 ร้อยละ 11.1 และร้อยละ 

73.6 ของรายได้จากการขายผลติภณัฑ์สแีละสารเคลอืบผวิและ

ผลิตภัณฑ์ประเภทอื่น ส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2560 ตามล�าดับ 

 โครงสร้างรายได้จากการขายของบริษัทฯ จากการ

จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์สีและสารเคลือบผิวและผลิตภัณฑ์ประเภทอื่น 

ส�าหรับรอบระยะเวลาที่ระบุไว้ มีรายละเอียดดังนี้

�าหรับปีบั ชี ิน ด ันที  ัน า ม

2560255255

ร้อย ะ้านบาทร้อย ะ้านบาทร้อย ะ้านบาท

15.3668.2 14.1626.613.0573.5ผลิตภัณฑ์เคมีก่อสร้าง

11.1485.510.7476.39.7427.2ผลติภัณฑ์สทีีม่คีวามทนทานสงู ( ea y- uty oating)

73.63,204.675.23,356.777.33,412.8ผลิตภัณฑ์ที่นอกเหนือจากสีทาอาคารอื่น (1)

100.04,358.3100.04,459.6100.04,413.5รำยได้จำกกำรขำยผลิตภั ์สีและสำรเคลือบผิวและ
ผลิตภั ์ประเภทอื่น

หมายเหตุ:				(1)	 “ผลิตภัณฑ์ท่ีนอกเหนือจากสีทาอาคารอื่น”	 ประกอบด้วยรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์สีและสารเคลือบผิวส�าหรับงานไม้	 ผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์	 เครื่องมือไฟฟ้า	 ผลิตภัณฑ์ภายใต้	

	 	 	 ตราสินค้าเชลล์	(Shell)	ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าเชนไดร้ท์	(Chaindrite)	ผลิตภัณฑ์สีตกแต่งพิเศษ	และเครื่องผสมสีอัตโนมัติ	(Auto	Tinting	Machine)

โครงสร้างรายได้จากการขายของบรษิทัฯ จากการจ�าหน่ายผลติภณัฑ์สทีาอาคารส�าหรับรอบระยะเวลาทีร่ะบุไว้ มีรายละเอยีดดงันี้ 
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2.	 ำ ป ะ อบ ุ ิ แ ละสำ ลิ ั  
	 ือ ลุม ุ ิ
 2  ักษ ะ ิ ั ์หรอบริการ

 2  อ้ม รกจิจ�า นก ามประเ ท ิ ั ์
	 ( )	ผลิตภั ์สีทำอำคำร	 ( 	 	  

		 	 	 )

 บริษัทฯ แบ่งประเภทผลิตภัณฑ์สีทาอาคารเปน 

ผลิตภัณฑ์เกรดพรีเมียม ผลิตภัณฑ์เกรดปานกลางถึงเกรดอีโคโนมี ่ 

และผลิตภณัฑ์สีทาอาคารอืน่ โดยพิจารณาจากลกัษณะ คณุภาพ 

การใช้งาน และราคาประกอบกัน ซึ่งท�าให้บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์

สีทาอาคารครบทุกประเภทให้ลูกค้าของบริษัทฯ สามารถ 

เลือกใช้ได้

 บริษัทฯ ผลิตและจัดจ�าหน่ายสีทับหน้าส�าหรับสีทา

อาคาร (ทั้งสีน�้าอิมัลชันและสีเคลือบเงา) ซิลเลอร์หรือสีรองพื้น 

( rimer) รวมทั้งสีรองพื้นปองกันสนิมคุณภาพสูง

 สีทับหน้าส�าหรับทาอาคารใช้เปนตัวเคลือบช้ันบนสุด

เพื่อเพิ่มความสวยงามของบ้านเรือนและอาคาร รวมถึงใช้เพื่อ

ตกแต่งลักษณะของพื้นผิว และเพิ่มสีสัน ทั้งยังสามารถเลือก

ความเงาได้ตามต้องการ และสามารถใช้งานได้ทั้งภายในและ

ภายนอก สีทับหน้าส�าหรับทาอาคารส่วนใหญ่เปนสีน�้าอิมัลชัน

ที่มีตัวท�าละลายเปนน�้าที่มีการเพ่ิมสารยึดเกาะอะครีลิคหรือ 

อะครลีคิสไตรนีเข้าไปเพือ่ท�าให้เกดิความทนทาน ความแตกต่าง 

ที่ส�าคัญระหว่างสีทาอาคารภายในและสีทาอาคารภายนอก

คือประเภทของสารยึดเกาะที่ใช้ โดยสีทาอาคารภายในใช้สาร 

ยึดเกาะที่สามารถเช็ดล้างได้ง่ายขึ้น และท�าให้ ล์มสีสามารถ

ทนต่อการท�าความสะอาดได้ดกีว่าเพราะพืน้ผวิภายในมกัได้รบั 

การท�าความสะอาดบ่อยครั้ง สีทาอาคารภายนอกจะมีสาร 

ยึดเกาะที่ทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ และ

ทนทานต่อความชื้นนอกอาคารและรังสียูวีจากแสงอาทิตย์ได้ 

ทั้งนี้ สารยึดเกาะที่ใช้เปนส่วนผสมหลักมีผลต่อคุณภาพของ 

ส ีโดยเ พาะอย่างยิง่ความคงทนของ ล์มส ีโดยทัว่ไปสารยดึเกาะ 

จะถูกใช้เปนตัวช้ีวัดที่ส�าคัญเพ่ือแยกเกรดของสี ตัวอย่างเช่น 

สเีกรดพรเีมยีมจะท�าจากสารยดึเกาะคณุภาพสงูสดุ นอกจากนี้ 

ปรมิาณและประเภทของสารยดึเกาะท่ีใช้ในการผลติสีทาอาคาร

จะมผีลต่อคณุภาพและความเงาของสนีัน้ ทัง้นี ้สทีาอาคารของ 

บริษัทฯ มีให้เลือกทั้งชนิดส�าหรับผนังและ าเพดาน เนื่องจาก

สีทาอาคารของบริษัทฯ มีคุณสมบัติที่มีกลิ่นอ่อน แห้งเร็ว และ

ใช้งานได้ง่ายบนพื้นผิวคอนกรีต ซีเมนต์ และอิ  

 นอกเหนอืจากสทีบัหน้าส�าหรบัทาภายในและภายนอก

แล้ว บริษัทฯ ยังผลิตซิลเลอร์และสีรองพื้น ( rimer) โดยปกติ

ซิลเลอร์จะถูกใช้เปนชั้นเคลือบชั้นแรกบนวัสดุหรือพื้นผิว าน 

โดยมักจะถูกน�ามาใช้กับพื้นผิวท่ีจ�าเปนต้องมีตัวกั้นระหว่าง 

พืน้ผวิชัน้แรกกบัชัน้เคลอืบถดัไป ตวัอย่างเช่น ส�าหรบัพืน้ผวิปนู 

ทีม่ส่ีวนประกอบเปนอลัคาไลสงู ซลิเลอร์ถกูน�ามาใช้เพือ่ปองกนั

ไม่ให้ปูนขาวท�าให้สีทับหน้าที่ทาทับโดยตรงแตก สีรองพื้น 

( rimer) มกัจะถกูน�ามาใช้เปนช้ันเคลอืบแรกเช่นกนั โดยใช้ทา

บนพื้นผิวเพื่อช่วยให้สียึดติดกับพื้นผิวดังกล่าวได้ดียิ่งขึ้น และ

อาจมตีวัท�าละลายเปนสารประกอบอนิทรย์ีหรอืเปนน�า้ ซลิเลอร์ 

เปนสีรองพืน้ประเภทหนึง่และหากน�าซลิเลอร์มาใช้บนพืน้ผวิใด 

ก็จะมีการน�าสีรองพื้น ( rimer) มาใช้เปนชั้นเคลือบเพ่ิมเติม 

โดยสรีองพืน้จะเปนตวัผนกึพืน้ผวิทีย่งัไม่ได้ทาสแีละเพ่ือปองกนั 

ไม่ให้สีทับหน้าซึมเข้าไปในพืน้ผวิ ตัวอย่างเช่น สรีองพืน้ ( rimer) 

จะถูกน�ามาใช้เพื่อท�าให้พื้นผิวท่ีมีรูพรุนเรียบก่อนการทาสีทับ

หน้าบนพื้นผิวดังกล่าว ดังนั้น การใช้สีรองพื้น ( rimer) ควรใช้ 

ให้เหมาะสมกับประเภทพื้นผิวที่ทาสีต่าง  

 เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์สีทาอาคารของบริษัทฯ 

และเพือ่ให้ลกูค้าสามารถสร้างสรรค์สต่ีาง  ตามต้องการแม้ว่าสี

ดงักล่าวไม่มอียูใ่นแคต็ตาลอ็กสนิค้าของบรษิทัฯ ดงันัน้ บรษิทัฯ 

จึงให้บริการ TOA o or or d o ution er ices ซึ่งเปน

บริการที่สามารถผลิตเ ดสีได้ตามความต้องการของลูกค้า  

โดยเครือ่งผสมสอีตัโนมัต ิ(Auto Tinting achine) ของบรษิทัฯ 

สามารถสร้างเ ดสีต่าง  ได้มากกว่า 10,000 เ ดสี ซึ่งมีระดับ

ความแม่นย�าในการผลติสงูภายในระยะเวลาผสมสเีพยีง 3 นาที 

โดยยังคงรักษามาตร านคุณภาพเหมือนการผลิตจากโรงงาน  

ช่วยให้บริษัทฯ สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของ

ทิศทางการออกแบบและตอบสนองความต้องการและความ 

พึงพอใจของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 (ก) ผลิตภัณฑ์เกรดพรีเมียม

 ผลิตภัณฑ์สีทาอาคารเกรดพรีเมียมของบริษัทฯ 

มคีณุสมบัตท่ีิดกีว่าสทีาอาคารท่ัวไป ท�าให้สามารถก�าหนดราคา

ผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในระดับสูงได้ คุณสมบัติหลักของผลิตภัณฑ์

ประเภทนี้ได้แก่การใช้งานได้ง่าย ปกคลุมพื้นผิวได้ดี ล์มสี

ที่มีหลากหลายเ ดสีและมีความทนทานยาวนาน ผลิตภัณฑ์

เกรดพรีเมียมดังกล่าวผลิตโดยใช้เทคโนโลยีที่ท�าให้ผลิตภัณฑ์

มคีณุสมบตัทิีส่ามารถเพิม่มลูค่าได้และตอบสนองความต้องการ 

ของลกูค้า เช่น เพิม่ความทนทานต่อสภาวะอากาศ เพิม่คณุสมบตัิ
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ล์มสีที่ยืดหยุ่นได้เหมาะส�าหรับพ้ืนผิวที่แตกร้าว เพ่ิมความ

สามารถในการเช็ดล้างได้ เพิ่มการสะท้อนและกันความร้อน 

พัฒนาให้มีกลิ่นอ่อน มีสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายในระดับ 

ต�่ากว่าสีทั่วไปในท้องตลาด และยังมีนวัตกรรมสีที่ทนต่อความ 

ชืน้สงูอกีด้วย นวตักรรมในกลุม่สนิค้าเกรดพรเีมียมถกูพฒันาขึน้

ภายใต้แนวคิด reeno ation สินค้าคุณภาพสูงมุ่งส่งเสริม

ความเปนมิตรต่อสุขภาพผู้ใช้และดีต่อสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์

เกรดพรีเมียมจัดว่าเปนกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ท่ีส�าคัญ

ส�าหรับผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร

  ทัง้นี ้บรษิทัฯ ก�าหนดต�าแหน่งทางการตลาดของผลติภณัฑ์ 

ตราสนิค้าซปุเปอร์ชลิด์ ( uper hie d) ใน านะผลติภณัฑ์สทีา

อาคารทีด่ทีีส่ดุ เพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้าทีม่องหา

ผลติภณัฑ์ทีใ่ช้เทคโนโลยแีละนวตักรรมล่าสดุ ในขณะทีบ่รษิทัฯ 

ก�าหนดต�าแหน่งทางการตลาดของผลิตภัณฑ์เกรดพรีเมียม 

ใน านะผลติภณัฑ์สทีาอาคารประสิทธิภาพสงูส�าหรบัผู้ใช้มอือาชพี 

  (ข)  ผลิตภัณฑ์เกรดปานกลางถึงเกรดอีโคโนมี่

  ผลิตภณัฑ์สีทาอาคารเกรดปานกลางถงึเกรดอีโคโนมีข่อง 

บริษัทฯ ผลิตขึ้นโดยใช้วัตถุดิบท่ัวไปที่เปนมาตร าน จึงม ี

ราคาที่ถูกกว่าวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร

เกรดพรีเมียม และมีการพัฒนาสูตรที่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์

เกรดพรีเมียม เนื่องจากมุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของ

ลูกค้าที่ต้องการเลือกผลิตภัณฑ์ที่คุ้มค่าในราคาประหยัดซึ่งท�าให้

บริษัทฯ เข้าถึงตลาดขนาดใหญ่ได้มากกว่าเมื่อเปรียบเทียบ 

กับผลิตภัณฑ์เกรดพรีเมียม กลุ่มลูกค้าเปาหมายของผลิตภัณฑ์ 

สีทาอาคารเกรดปานกลางถึงเกรดอีโคโนมี่ คือ ลูกค้าผู ้ใช้

ผลิตภัณฑ์เปนครั้งแรกและต้องการเน้นความคุ้มค่า บริษัทฯ 

ลงทุนสร้างตราสินค้าเพื่อช่วยให้ลูกค้ากลุ่มนี้เกิดความคุ้นเคย 

กับตราสินค้าของบริษัทฯ และสามารถตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น 

เช่น คูแ่ต่งงานใหม่ทีเ่ปนเจ้าของบ้านหลงัแรกทีม่กัมงีบประมาณ 

จ�ากัด จึงเลือกสีทาอาคารที่มีความทนทานเปนระยะเวลา

ห้าถึงเจ็ดปี เนื่องจากตราสินค้าของสีกลุ่มนี้เปนตราสินค้า

ยอดนิยมและมีราคาที่ประหยัดกว่าผลิตภัณฑ์เกรดพรีเมียม 

นอกจากนี้ ลูกค้าเปาหมายของผลิตภัณฑ์เกรดปานกลางคือ 

ภาครั  เพราะผลิตภัณฑ์กลุ ่มน้ีมีคุณลักษณะเปนไปตาม

มาตร านอุตสาหกรรมไทย ท�าให้สามารถใช้ในโครงการของ 

หน่วยงานภาครั  บริษัทฯ จึงสามารถเข ้าเปนผู ้จัดหา

ผลิตภัณฑ์ส�าหรับโครงการของภาครั ได้ ผลิตภัณฑ์สีทา

อาคารเกรดอีโคโนมี่ของบริษัทฯ จัดเปนเครื่องมือในการ

รักษา านลูกค้าผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ซ่ึงรวมถึงช่างทาสีที่อาจมองหา 

ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม

  ผลิตภัณฑ์สีทาอาคารเกรดปานกลางถึงเกรดอีโคโนมี่

ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยในต่างประเทศ ผลิตและจัดจ�าหน่าย 

เช่น ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าโ ร์ซีซ่ันส์ (4 easons) 

ซุปเปอร์เทค ( upertech) ซุปเปอร์เมเทค ( uper ate ) 

โกเบ ( O ) เปดหงส์ ( andarin uc ) และโ มโคท 

( omecote)

  (ค) ผลิตภัณฑ์สีทาอาคารอื่น

  รายได้จากผลติภณัฑ์สทีาอาคารอืน่ ประกอบด้วยรายได้ 

จากการขายแม่สีที่ใช้กับเครื่องผสมสีอัตโนมัติ (Auto Tinting 

achine) รวมทั้งทินเนอร์ส�าหรับสีทาอาคาร ซึ่งเปนตัวท�า

ละลายท่ีใช้เพ่ือให้สีเจือจางลง หรือง่ายต่อการใช้งาน หรือใช้

ท�าความสะอาดสีและอุปกรณ์ใช้งาน

	 ( )	ผลติภั สี์และสำรเคลอืบผวิและผลิตภั ป์ระเภทอืน่	 

	 		 ( 	 	 	 	 )

 (ก) ผลิตภัณฑ์เคมีก่อสร้าง 

 บริษัทฯ ผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีก่อสร้าง ซึ่งน�า 

มาใช้กับวัสดุก่อสร้างโดยตรง หรือผสมเข้าไปในวัสดุก่อสร้าง

เพ่ือการใช้ที่หน้างานก่อสร้างเพื่อเพิ่มคุณสมบัติพิเศษบาง

ประการให้แก่วัสดุก่อสร้าง รวมถึงปรับปรุงความสามารถใน

การกระจายตวั ( or a i ity) และเสรมิประสทิธภิาพของวสัดุ

ก่อสร้าง เพิ่มลักษณะการท�างาน และปกปองวัสดุก่อสร้างหรือ

โครงสร้างส�าเร็จรูปที่ท�าจากวัสดุก่อสร้าง

 (ข) ผลิตภัณฑ์สีที่มีความทนทานสูง

   ( ea y- uty oating) 

 บริษัทฯ ผลิตและจ�าหน ่ายผลิตภัณฑ์สี ท่ีมีความ 

ทนทานสูง ( ea y- uty oating) ภายใต้ตราสินค้าเ วี่ 

การ์ด ( ea y uard) ซึ่งใช้ได้บนพื้นผิวหลายประเภท ได้แก่ 

เหล็กและคอนกรีต อาคารและพื้นโรงงาน รวมท้ังใช้ทาเรือ

ประมงขนาดเล็ก ถัง และท่อ ผลิตภัณฑ์สีที่มีความทนทานสูง 

( ea y- uty oating) ของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เปนสีทับหน้า

หรือสีรองพื้นและมักน�าไปใช้กับพื้นผิวที่ต้องทนต่อการรับแรง

บรรทุกของหนัก การกระทบกระเทือนสูง การถูกกัดกร่อน 

หรือสภาวะรุนแรงต่าง  ผลิตภัณฑ์สีที่มีความทนทานสูง 

( ea y- uty oating) จะช่วยลดการแตกร้าว และการเสื่อม

ของพื้นผิว โดยหากไม่ใช้ผลิตภัณฑ์สีประเภทนี้อาจมีค่าใช้จ่าย

ในการซ่อมแซมสูง
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ร้อย ะ้านบาทร้อย ะ้านบาทร้อย ะ้านบาท

86.813,645.887.014,176.388.314,795.4ประเทศไทย

13.22,071.913.02,121.011.71,957.2ต่างประเทศ

7.81,220.38.21,332.47.51,260.2 ประเทศเวียดนาม

5.4 851.64.8788.64.2697.0 ประเทศอื่น (1)

100.015,717.7100.016,297.3100.016,752.6รำยได้จำกกำรขำย

 (ค) ผลิตภัณฑ์ที่นอกเหนือจากสีทาอาคารอื่น

 ผลิตภัณฑ์ที่นอกเหนือจากสีทาอาคารอ่ืนประกอบ

ด้วย ผลิตภัณฑ์สีและสารเคลือบผิวส�าหรับงานไม้ ผลิตภัณฑ์

าร์ดแวร์ เคร่ืองมือไ า ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าเชลล์ 

( he ) ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าเชนไดร้ท์ ( hiandrite) 

ผลิตภัณฑ์สีตกแต่งพิเศษ และเคร่ืองผสมสีอัตโนมัติ (Auto 

Tinting achine) 

 โดยผลติภณัฑ์สตีกแต่งพเิศษท�าให้พืน้ผวิมลีวดลายหรอื 

ลักษณะพิเศษแตกต่างจากสีทาอาคารทั่วไป เช่น การสร้าง

ลวดลายหิน พืน้ผวิทราย พ้ืนผวิโลหะ พ้ืนผวิมันเงา สร้างลวดลาย 

แทนวอลล์เปเปอร์ เปนต้น โดยสามารถใช้ได้ทั้งภายนอกและ

ภายใน

หมายเหตุ:				(1)	 ประเทศอื่น	 โดยหลักประกอบด้วยรายได้จากการขายให้แก่ลูกค้าในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	 ประเทศมาเลเซีย	 ประเทศอินโดนีเซีย	 ประเทศเมียนมาร์	

	 	 	 และประเทศกัมพูชา

บริษัทฯ คาดว่าสัดส่วนรายได้จากการขายในต่างประเทศ

จะยังคงเพิ่มขึ้นเมื่อโรงงานผลิตแห่งใหม่ในประเทศอินโดนีเซีย 

ประเทศกัมพูชา และประเทศเมียนมาร์ได้เริ่มเปดด�าเนินงาน

เชิงพาณิชย์ บริษัทฯ มีนโยบายการขยายธุรกิจไปต่างประเทศ 

โดยเริ่มท�าธุรกิจในแต่ละประเทศด้วยการส่งออกสินค้าไปยัง

ประเทศดังกล่าวเพื่อทดลองตลาดของสินค้า ซึ่งหากมีแนวโน้ม

และโอกาสในการเติบโต บริษัทฯ อาจพิจารณาขยายธุรกิจใน 

รปูแบบต่าง  อาท ิการร่วมทนุกบัคู่ค้าทางธรุกจิในแต่ละประเทศ 

ท่ีมคีวามแขง็แกร่งด้านการจัดจ�าหน่ายสินค้า หรือพิจารณาลงทนุ 

ก่อสร้างโรงงานผลิตในแต่ละประเทศเพื่อลดต้นทุนการขนส่ง

สินค้าไปจ�าหน่าย ทั้งนี้ กลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท

ย่อยในต่างประเทศ สรุปดังนี้

( )	ผลิตภั ์ที่ผลิตและจ�ำหน่ำย

บริษัทย่อยในต่างประเทศมุ่งเน้นการท�าตลาดผลิตภัณฑ์ 

สีทาอาคารเกรดพรีเมียมและเกรดปานกลางโดยมุ่งเน้นการ 

น�าเสนอผลติภณัฑ์คณุภาพดแีละมนีวตักรรมทีต่อบสนองความ

ต้องการของลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นพัฒนาขยาย

ตลาดผลิตภัณฑ์สีและสารเคลือบผิวส�าหรับงานไม้ ผลิตภัณฑ์

ที่มีความทนทานสูง ( ea y- uty oating) และผลิตภัณฑ์

เคมีก่อสร้าง

( )	ช่องทำงกำรจัดจ�ำหน่ำย

บรษิทัย่อยในต่างประเทศมุง่เน้นการจดัจ�าหน่ายสนิค้าผ่าน 

ผู้ค้าปลีกและงานโครงการ ทั้งนี้ ส�าหรับการจัดจ�าหน่ายผ่าน

บริษัทฯ ผลิตและจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์สีตกแต่งพิเศษ

ภายใต้ตราสินค้าทีโอเอสีตกแต่งพิเศษและตราสินค้าซุปเปอร์ชิลด์ 

( uper hie d) นอกจากผลิตภัณฑ์สีตกแต่งพิเศษท่ีบริษัทฯ 

และบรษิทัย่อยในต่างประเทศของบรษิทัฯ ผลติและจดัจ�าหน่าย

แล้ว บริษัท บริติช เพ้นท์ส จ�ากัด ยังได้จัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ 

สีตกแต่งพิเศษภายใต้ตราสินค้าแ รคทาลิส ( racta is) 

2 2 ้อม รกิจจ�า นก ามที ังทาง มิศา ร์
รายได้ของบริษัทฯ สามารถแบ่งออกเปน 2 ส่วนตามที่ตั้ง

ภูมิศาสตร์ กล่าวคือ รายได้จากการขายในประเทศไทยและ

ต่างประเทศ 

ตารางต่อไปนี้แสดงรายได้จากการขายของบริษัทฯ แยกตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์โดยก�าหนดขึ้นตามสถานที่ตั้งของลูกค้า และ
สัดส่วนร้อยละของรายได้จากการขายส�าหรับรอบระยะเวลาที่ระบุไว้
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การขายทีห่ลากหลาย และเน้นสร้างการรบัรูต้ราสนิค้าผ่านการ 

สื่อสาร โ ษณา ปาย เปนต้น

2 2 การ าด ะการ ง ัน
2 2  ชองทางการจัดจ�าหนาย
บริษัทฯ จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ต่าง  ผ่านทางเครือข่ายการ 

จัดจ�าหน่ายของบริษัทฯ ที่ทั่วถึงและครอบคลุม 

ตารางด้านล่างนี้แสดงโครงสร้างรายได้จากการขายของ 

บรษิทัฯ และสดัส่วนร้อยละของรายได้จากการขายของบรษิทัฯ 

แบ่งตามช่องทางการจัดจ�าหน่าย ส�าหรับปีบัญชีส้ินสุดวันท่ี 

31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560

�าหรับปีบั ชี ิน ด ันที  ัน า ม

2560255255

ร้อย ะ้านบาทร้อย ะ้านบาทร้อย ะ้านบาท

73.311,519.376.512,474.578.313,112.7ผู้ค้าปลีก

15.32,401.513.42,176.811.81,984.1ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ( odern Trade)

11.4 1,796.910.11,646.09.91,655.8ช่องทางอื่น  (1)

100.015,717.7100.016,297.3100.016,752.6รำยได้จำกกำรขำย

หมายเหตุ:				(1)	 ช่องทางอื่นๆ	ส่วนใหญ่ประกอบด้วยรายได้จากการขายซึ่งมาจากการจัดจ�าหน่ายให้แก่โครงการ	การส่งออก	การจัดจ�าหน่ายให้กับกลุ่มกิจการภายใต้การปรับโครงสร้าง	และบริษัท	

	 	 	 ที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

( )	ผู้ค้ำปลีก

ผู้ค้าปลีกซึ่งรวมถึงร้านขายผลิตภัณฑ์สี และผลิตภัณฑ์

าร์ดแวร์ และร้านขายอปุกรณ์ซ่อมแซมบ้านซึง่ส่วนใหญ่ตัง้อยู่ 

ในประเทศไทยจะซ้ือผลิตภัณฑ์จากบริษัทฯ และจัดจ�าหน่าย

ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพ (เช่น ช่างทาสีและ

มัณฑนากร) หรือลูกค้าประเภทซ้ือสินค้าด้วยตัวเอง ( uy t 

ourse  หรอื ) โดยเครอืข่ายการจดัจ�าหน่ายผ่านผูค้้าปลกี

ของบรษัิทฯ ในประเทศไทย ประกอบด้วย ร้านค้าของผูค้้าปลกี

ประมาณ  6,479 ร้าน ซึ่งครอบคลุม 77 จังหวัด ประมาณ 787 

อ�าเภอทั่วประเทศไทย นอกจากนี้ การให้บริการ TOA o or 

or d o ution er ices สามารถให้บริการผ่านผู้ค้าปลีก 

บางรายที่มีเครื่องผสมสีอัตโนมัติ (Auto Tinting achine) 

ทัง้นี ้ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บรษิทัฯ มเีครือ่งผสมสอัีตโนมัติ

(Auto Tinting achine) จ�านวน 4,204 เครือ่งในประเทศไทย 

และ 1,806 เครื่องในประเทศอื่นในเขตประชาคมเศรษ กิจ

อาเซียน โดยบริษัทฯ ไม่ได้เปนเจ้าของหรือให้แ รนไชส์กับ 

ผู้ค้าปลีกใด  และผู้ค้าปลีกส่วนใหญ่ไม่ได้จ�าหน่ายผลิตภัณฑ ์

ของบรษิทัฯ เพยีงอย่างเดยีว แต่จ�าหน่ายผลติภัณฑ์ของบรษิทัอืน่ 

ด้วย

สายงานขายของบรษิทัฯ ดูแลเครอืข่ายผูค้้าปลกีท้ังในระดบั

ภูมิภาคและระดับประเทศ รวมทั้งบริหารจัดการความสัมพันธ์

กบัลกูค้าโดยตรง บรษิทัฯ ยงัจดัให้มพีนกังานแนะน�าผลติภณัฑ์

เพื่อให้ค�าแนะน�าที่ร้านค้าของผู้ค้าปลีกเพื่อให้ค�าแนะน�าแก่

ลูกค้าผู้ใช้งานโดยตรง 

ตารางต่อไปนีแ้สดงจ�านวนโดยประมาณของผูค้้าปลกีซึง่ซือ้

สนิค้าจากบรษิทัฯ แบ่งตามทีต่ัง้ทางภูมศิาสตร์ในเขตประชาคม

เศรษ กิจอาเซียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ผู้ค้าปลีก บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายเครือข่ายร้านค้าปลีกให้ 

ครอบคลุมครบทุกพ้ืนที่ และส�าหรับประเทศซึ่งบริษัทฯ มี 

เครอืข่ายร้านค้าปลีกทีแ่ขง็แกร่งแล้ว บรษัิทฯ มแีผนทีจ่ะพฒันา

ผู้ค้าปลีกรายส�าคัญเพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการ

แข่งขัน และมีแผนที่จะขยายเครือข่ายผู้ค้าปลีกไปยังผู้ค้าปลีก

ของคู่แข่งในอนาคต ส�าหรับการจัดจ�าหน่ายผ่านงานโครงการ 

บริษทัฯ มุง่เน้นงานโครงการเพิม่ขึน้ทัง้ขนาดเลก็และขนาดใหญ่

( )	กลยุทธ์ในกำรแข่งขัน

บริษัทฯ มุ ่งเน้นการน�าเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพดีและ 

มนีวัตกรรมทีต่อบสนองความต้องการของลกูค้ามากกว่าการแข่งขนั 

ด้านราคา ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการจัดกิจกรรมทางการตลาดและ
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บริษัทฯ เชื่อว่าการที่บริษัทฯ มีเครือข่ายการจัดจ�าหน่าย

ที่ครอบคลุมทั่วประเทศไทยเปนจุดแข็งที่ส�าคัญประการหนึ่ง

ที่ท�าให้บริษัทฯ สามารถจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ได้ในวงกว้างและ

ท�าให้ลกูค้าของบรษิทัฯ สามารถเข้าถงึผลิตภณัฑ์ของบรษิทัฯ ได้

( )	ธุรกิจค้ำปลีกสมัยใหม่	( 	 )

ช่องทางการจดัจ�าหน่ายของธรุกจิค้าปลกีสมัยใหม่ ( odern 

Trade) ประกอบด้วย เครือข่ายสาขาของร้านค้าปลีกวัสดุ

ก่อสร้างครบวงจร และร้านค้าปลีกอปุกรณ์ตกแต่งบ้านครบวงจร 

เช่น โ มโปร ไทวัสดุ โกลบอลเ ้าส์ เมกาโ ม และบุญถาวร  

ในประเทศไทย ส�าหรบัห้างโ มโปรเปดบรกิารในประเทศไทยและ 

ประเทศมาเลเซยี Asia enter และ ro 1 เปดบรกิารในประเทศ

เมยีนมาร์ itra 10 และ epo agunan เปดบริการในประเทศ

อินโดนีเซีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีช่องทาง 

การจัดจ�าหน่ายผ่านทางธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ( odern 

Trade) รวม 49 ราย

บริษัทฯ ยังจัดให้มีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญท�าหน้าที่ดูแล

บริหารจดัการการขายและการตลาดในช่องทางการจัดจ�าหน่าย

ของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ( odern Trade) โดยเ พาะ และ

มีพนักงานแนะน�าผลิตภัณฑ์ซ่ึงให้บริการการขายประจ�าอยู่กับ 

ผู้จัดจ�าหน่ายในธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ เพ่ือให้ค�าแนะน�าแก ่

ผู้บริโภคโดยตรง

( )	ช่องทำงกำรจัดจ�ำหน่ำยอื่น

บริษัทฯ ยังมีการจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางอื่น

ประกอบด้วย การจัดจ�าหน่ายผ่านโครงการ การส่งออก  

การจัดจ�าหน่ายให้กับกลุ่มกิจการภายใต้การปรับโครงสร้าง และ 

บริษัทที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ  โดยมีรายละเอียดดังนี้

 การจัดจ�าหน ่ายงานโครงการโดยทั่วไป คือการ 

จัดจ�าหน่ายโดยตรงไปยังลูกค้าส�าหรับการใช้งาน

ที่หน้างานโครงการหรือผ่านทางผู ้รับเหมาก่อสร้าง 

บริษัทฯ ได้จัดหาผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร และผลิตภัณฑ์

สีและสารเคลือบผิวและผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นให้กับ

ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และบริษัทอสังหาริมทรัพย์

ต่าง  ตามที่ต้องการส�าหรับโครงการ เช่น แสนสิริ 

แลนด์แอนด์เ ้าส์ คิวเ ้าส์ พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เ ค 

และแผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้  ดีเวลลอปเม้นท ์

ในประเทศไทย owe  e e opment, Tamara and 

pring i  roup และ A  and ในประเทศ

อินโดนีเซีย oang Anh ia ai ในประเทศเวียดนาม 

และ orey im heang a  และ aun enh and 

ในประเทศกมัพชูา นอกจากนี ้ผูร้บัเหมายงัใช้ผลติภณัฑ์

ของบริษัทฯ ในโครงการของภาครั ทั้งในประเทศไทย 

สาธารณรั ประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศ

เมียนมาร์อีกด้วย

 ช่องทางการส่งออกนั้นเปนการส่งออกด้วยการขายส่ง

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ จากประเทศไทยไปยังผู้ค้าส่ง

และผู้ค้าปลีกในประเทศอื่น  จ�านวน 7 ประเทศที่อยู่

ในเขตประชาคมเศรษ กิจอาเซียน ยกเว้นประเทศไทย 

ได้แก่ ประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์ ประเทศ

บรูไน ประเทศ ลิปปนส์ ประเทศกัมพูชา สาธารณรั

ประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศเมียนมาร์ 

รวมถึงประเทศอื่น  ที่ ไม ่ได ้อยู ่ ในเขตประชาคม

เศรษ กิจอาเซียนด้วย และเพื่อให้ก ้าวทันความ

ก้าวหน้าทางเทคโนโลยแีละการเปลีย่นแปลงพ ตกิรรม

ของผู ้บริโภค บริษัทฯ จึงอยู ่ระหว่างการทดสอบ

แพลต อร์มการจัดจ�าหน่ายผ่านช่องทางพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ ( - ommerce) ซึ่งบริษัทฯ คาดว่า 

จะสามารถให ้บริการแก ่ ลูกค ้าผู ้ ใช ้ผลิตภัณฑ ์ที่

ต ้องการสั่งซื้อของผ่านระบบออนไลน์จากบริษัทฯ 

โดยตรง โดยให้ผู ้ค้าปลีกของบริษัทฯ ท่ีอยู ่ในพื้นที ่

ใกล้เคียงกับลูกค้าผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเปนผู้ด�าเนิน 

้ ้าป ีก (ราย)ประเทศ

6,479ประเทศไทย

887ประเทศเวียดนาม

1,221อื่น  (1)

8,587จ�ำนวนโดยประมำ ของผู้ค้ำปลีกในเขตประชำคมเศรษ กิจอำเซียน

หมายเหตุ:				(1)	 “อืน่ๆ”	ประกอบด้วย	ผูค้้าปลกีในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	ประเทศมาเลเซยี	ประเทศอนิโดนเีซยี	และประเทศเมยีนมาร์		



บริ ษัท ที โอเอ เพ้นท์  (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)30

งานจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้านั้น  ทั้งนี้ บริษัทฯ  

วางแผนที่จะใช้ประโยชน์จากเครือข่ายการจัดจ�าหน่าย 

ที่ครอบคลุมของบริษัทฯ เพ่ือให้ลูกค้าผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ 

สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้โดยง่าย 

อย่างไรก็ดี ปัจจุบันบริษัทฯ มีระบบการสั่งซื้อออนไลน์ 

เพื่อให้ผู ้ค้าปลีกสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์กับบริษัทฯ 

ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ แต่ระบบสั่งซื้อออนไลน์นี ้

ยังไม่สามารถช�าระเงินออนไลน์ได้ โดยบริษัทฯ มีแผน 

ทีจ่ะจดัท�าระบบช�าระเงินออนไลน์ ซึง่จะท�าให้ผูค้้าปลกี 

มทีางเลอืกทีจ่ะช�าระเงินออนไลน์ได้ในเวลาทีท่�าค�าสัง่ซ้ือ

2 2 2 การ าย ะการ าด
( )	 กิจกรรมด้ำนกำรตลำด

 บรษิทัฯ เชือ่ว่าตราสนิค้าซึง่เปนทีย่อมรบัและมชีือ่เสยีง

ของบริษัทฯ มีส่วนส�าคัญในความส�าเร็จของธุรกิจของบริษัทฯ 

บริษัทฯ ส่งเสริมตราสินค้าของบริษัทฯ ผ่านการจัดกิจกรรม

ทางการตลาดและกจิกรรมส่งเสริมการขายทีห่ลากหลาย การจดั 

กิจกรรมทางการตลาดของบริษัทฯ จะใช้เทคนิคดังต่อไปนี้ 

 การโ ษณาผ่านสือ่วงกว้างซึง่ประกอบด้วย การโ ษณา

ทางโทรทัศน์ (ช่องทางการตลาดที่ส�าคัญที่สุดของ 

บริษัทฯ ในการเจาะตลาดวงกว้าง) สื่อสิ่งพิมพ์ โ ษณา

ทางวิทยุ ปายโ ษณา รวมถึงสื่อการตลาดออนไลน์

 การโ ษณา ณ จดุขายซึง่ประกอบด้วย ปายโ ษณา การจัด 

กลุ่มผลิตภัณฑ์ และพนักงานผู้ให้ค�าแนะน�าผลิตภัณฑ์ 

ซึ่งท�าหน้าที่เปนตัวแทนของตราสินค้า 

 การจัดกิจกรรมนอกร้านค้า ซึ่งประกอบด้วย การเปดตัว

ตราสินค้า และการ กอบรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้แก่

ลูกค้าเ พาะกลุ่ม

 การสร้างความแตกต่างโดยการพัฒนาโครงการการ

จัดการผลิตภัณฑ์ที่เปนไปตามความต้องการของลูกค้า  

 การพัฒนาเทคโนโลยใีนการแต่งเ ดส ีเพือ่เปนเครือ่งมอื 

ช่วยลูกค้าในการเลือกสีและผลิตภัณฑ์ 

 การสร้างตราสนิค้าผ่านทางสือ่ออนไลน์เพือ่คงไว้ซึง่พลงั

ขบัเคล่ือนของตราสนิค้า และเพือ่ให้เข้าถึงกลุม่ผูบ้รโิภค

รุ่นเยาว์ รวมถึงผู้บริโภคที่ใช้โทรศัพท์มือถือ 

 การรักษาและส่งเสรมิให้ลกูค้ามคีวามภกัดีต่อผลติภณัฑ์

ของบรษิทัฯ โดยใช้ระบบการให้รางวัลตอบแทน ซึง่รวมถงึ

การให้รางวัลเปนทัวร์ท่องเที่ยวแก่ผู้ค้าปลีกที่สามารถ

ท�ายอดขายได้ถึงระดับที่ก�าหนด นอกจากนี้ ลูกค้าของ 

บรษัิทฯ อาจได้รบัเชิญมางานท่ีบรษัิทฯ จดัขึน้ เพือ่เปดตัว 

ผลติภณัฑ์ใหม่ รวมถงึงาน ลองครบรอบผลติภณัฑ์และ

ครบรอบของบริษัทฯ 

 การจัดกิจกรรม  เช่น การบริจาคสีและการ

ให ้การสนับสนุนด ้านการศึกษา การบริจาคเพื่อ

สาธารณประโยชน์ และการจัดตั้งอาสาสมัคร เปนต้น 

ตัวอย่างเช่น บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกับกลุ่มผู้บริโภคของ 

บริษัทฯ ในการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เช่น  

การทาสีโรงเรียนและวัดในพื้นที่

( )	ลูกค้ำของบริษัท

 บริษัทฯ มีกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย และ ณ วันที่ของ

เอกสาร บับนี้ ไม่มีลูกค้ารายใดที่มียอดขายคิดเปนสัดส่วนเกิน

กว่าร้อยละ 5.0 ของรายได้จากการขายของบรษัิทฯ โดยส�าหรบั

ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 ลูกค้า

รายใหญ่สามอันดับแรกของบริษัทฯ มียอดขายรวมคิดเปน

สดัส่วนร้อยละ 10.2 ร้อยละ 11.3 และร้อยละ 12.3 ของรายได้ 

จากการขายส�าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

2559 และ 2560 ตามล�าดับ

 โดยทั่วไปแล้ว บริษัทฯ ก�าหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อ 

( redit Term) กับลูกค้าประมาณ 30 - 90 วัน ขึ้นอยู่กับ

ประเภทของลูกค้าและประวัติการช�าระเงินในอดีต แต่บริษัทฯ 

ไม่มีการให้สินเชื่อ ( redit Term) ส�าหรับการส่งออกและ 

บรษัิทฯ จะไม่ขายผลติภณัฑ์ใด  ของบรษัิทฯ ด้วยวธิกีาร ากขาย 

 ปรัชญาการดูแลความสัมพันธ์กับลูกค้าของบริษัทฯ 

คือการเปนพันธมิตรทางธุรกิจท่ีซื่อสัตย์และให้ความเคารพ 

ในการท�างานร่วมกบัหุน้ส่วนในช่องทางการจดัจ�าหน่ายต่าง  ของ 

บริษัทฯ เพื่อเพิ่มยอดขายและสร้างความยั่งยืน นอกจากนี้ 

บรษิทัฯ ยงัมกีารจดัอบรมให้แก่ลกูค้าของบรษิทัฯ เพือ่ให้ความรู้ 

เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และการน�าผลิตภัณฑ์ของ 

บริษัทฯ ไปใช้งาน
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ณ วันที่ของเอกสาร บับนี้ ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

ในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเ ยีงใต้ ผลติภัณฑ์ของบรษิทัฯ มกีาร 

แข่งขันกับทั้งคู่แข่งในประเทศ ( oca  ompetitors) เช่น 

สเีบเยอร์ ในประเทศไทย 4 Oranges ในประเทศเวยีดนาม rai 

anich ในสาธารณรั ประชาธิปไตยประชาชนลาว และ  

ในประเทศเมียนมาร์แล้ว และยังมีการแข่งขันกับผลิตภัณฑ์

บางชนิดทีผ่ลติโดยผูผ้ลติผลติภณัฑ์สทีาอาคารระดบัสากล เช่น 

A o o e , ippon aint  ndustries และ otun 

เนื่องจากอุตสาหกรรมสีและสารเคลือบผิวมีการรวมกิจการกัน

อย่างต่อเนื่อง ท�าให้การแข่งขันในอุตสาหกรรมเพิ่มสูงขึ้นตาม

ขนาดของคู่แข่งของบริษัทฯ ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น 

แม้ว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ อาจเปนคู่แข่งโดยตรงกับ

ผลติภณัฑ์บางชนดิทีผ่ลติโดยผูผ้ลติผลิตภณัฑ์สแีละสารเคลอืบ

ผวิในระดบัสากล อย่างไรกด็ ีบรษิทัฯ มคีวามได้เปรยีบทางการ

แข่งขันโดยมุ่งเน้นการกระจายผลิตภัณฑ์ไปยังช่องทางการ 

จัดจ�าหน่ายผ่านผู้ค้าปลีกที่กว้างขวางเพื่อสร้างความสะดวก

ซื้อแก่ลูกค้าซึ่งเปนผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ทั่วประเทศ ดังนั้น ยอดขาย 

ส่วนใหญ่ของบรษิทัฯ จงึมาจากการขายในตลาดขนาดใหญ่ผ่าน 

ช ่ องทางการ จัดจ� าหน ่ ายผ ่ านผู ้ ค ้ าปลีกของบริษัทฯ  

ในประเทศไทย ในทางกลับกัน บริษัทฯ เชื่อว่าผู้ผลิตสีและสาร

เคลือบผิวในระดับสากลมีแนวโน้มที่จะมุ่งเน้นไปที่การค้าส่งใน

ประเทศไทยเนือ่งจากไม่มเีครอืข่ายการจดัจ�าหน่ายในประเทศที่

ครอบคลุมเหมือนเครือข่ายของบริษัทฯ

2 2  ้อได้เปรียบ นการ ง ัน
บรษิทัฯ เช่ือมัน่ว่าบรษิทัฯ มีข้อได้เปรยีบในการแข่งขนั ดงันี้ 

( )	กำรเปนผู้น�ำตลำดผลิตภั ์สีและสำรเคลือบผิว 

	 ในประเทศไทย	ด้วยตรำสนิค้ำทีไ่ด้รบักำรยอมรบัมำก 

	 ที่สุด

 บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าต�าแหน่งของบริษัทฯ ในตลาดและ

ประสบการณ์ของผูก่้อตัง้บรษิทัฯ ทีย่าวนานกว่า 50 ปีในการผลติ 

ผลติภณัฑ์สแีละสารเคลอืบผวิในประเทศไทย ส่งผลให้ตราสินค้า 

ของบริษัทฯ เปนที่รู้จักและลูกค้ามีความภักดีในตราสินค้า 

 นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ยังถูกน�ามาใช้ใน

โครงการอาคารต่าง  ในเขตประชาคมเศรษ กิจอาเซียน เช่น

 สยามพารากอน ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 

พระราชนเิวศน์ม คทายวนั ศนูย์เอนเนอร์ยีค่อมเพลก็ซ์ 

( n o) และเจดีย์ภูเขาทองในประเทศไทย

 ai am an ien, inpear  a ang esort 

and i as, e eridien ote  และ a ana ote   

ในประเทศเวียดนาม

 ที่พักอาศัยของนักการทูตตามแนวริมแม ่น�้ าโขง 

หอสมุดแห่งชาติ ศูนย์การประชุมแห่งชาติ ส�านักงาน

ต�ารวจแห่งชาต ิและกระทรวงสาธารณสขุในสาธารณรั

ประชาธิปไตยประชาชนลาว

 adanar Aye ar on, we aw ity, u ae 

enter oint, Twin entro และ hatrium ote  

angon ในประเทศเมียนมาร์

2 2  การ ง ัน 
จากข้อมูลของ rost  u i an ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนแบ่งการตลาดที่ใหญ่ที่สุด

เมื่อพิจารณาจากรายได้จากการขายส�าหรับปีบัญชีส้ินสุดวันท่ี 

31 ธันวาคม 2559 ซึ่งคิดเปนร้อยละ 48.7 ของอุตสาหกรรม 

สทีาอาคารส�าหรบักลุม่ลกูค้าทัว่ไปในประเทศไทย ส�าหรบัในเขต 

ประชาคมเศรษ กจิอาเซยีน บรษัิทฯ และบรษิทัย่อยมีส่วนแบ่ง

การตลาดเมื่อพิจารณาจากรายได้จากการขาย คิดเปนร้อยละ 

13.0 ของอุตสาหกรรมสีและสารเคลือบผิว คู่แข่งของบริษัทฯ 

ในตลาดประชาคมเศรษ กิจอาเซียน รวมถึง A o o e  

(ประเทศเนเธอร์แลนด์), otun (ประเทศนอร์เวย์), ippon 

aint (ประเทศญี่ปุน) และผู้ผลิตสีอื่น  ในพื้นที่ 

ส่วนแบ่งการตลาดโดยประมาณของผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร

ในประเทศไทย ในปี 2559

48.7%

13.6%

13.3%

8.1%

5.2%
10.9%

บริษัทฯ บริษัท	อัคโซ่	โนเบล	เพ้นท์ส	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

บริษัท	เบเยอร์	จ�ากัด บริษัท	โจตันไทย	จ�ากัด

บริษัทอื่นๆ

บริษัท	นิปปอนเพนต์	จ�ากัด	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

ที่มา	จากการสัมภาษณ์	การวิจัยและวิเคราะห์เอกสาร	โดย	 ro t	 	Sulli an
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  T  tation, oya  hnom enh ospita  และ 

orey imean hnom enh ในประเทศกัมพูชา 

( )	กำรน�ำเสนอผลิตภั ์ท่ีหลำกหลำยเพื่อตอบสนอง 

	 ำนลกูค้ำในวงกว้ำงและควำมต้องกำรทีแ่ตกต่ำงของ 

	 ผู้ใช้ผลิตภั ์

 บริษัทฯ ใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์

สีและสารเคลือบผิว และความสามารถในการวิจัยและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยเพื่อสร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ 

ปัจจุบันบริษัทฯ มีกลุ่มผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร และผลิตภัณฑ์สี

และสารเคลือบผิวและผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นประมาณ 9,570 

และ 3,205 หน่วยเก็บสินค้า ( s) ตามล�าดับ ท�าให้บริษัทฯ 

สามารถตอบสนองลูกค้าได้ในวงกว้าง ซึ่งรวมถึงช่างมืออาชีพ

และลกูค้าประเภทซือ้สินค้าด้วยตัวเอง หรอื “ uy t ourse  

หรือ “  และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่หลากหลายและ

ก�าลังการผลิตที่มีอยู่ของบริษัทฯ อย่างสูงสุด

( )	ช ่องทำงกำรจัดจ�ำหน่ำยผลิตภั ์ ท่ีทั่ว งและ 

	 ครอบคลุมเครือข ่ำยผู ้ค ้ำปลีกระดับภูมิภำคใน 

	 ประเทศไทยและช่องทำงกำรจัดจ�ำหน่ำยผ่ำนธุรกิจ 

	 ค้ำปลกีสมยัใหม่	( 	 )	ทีม่ปีระสิทธภิำพ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีร้านค้าปลีก

ประมาณ 6,479 ร้าน ซึ่งครอบคลุม 77 จังหวัด และประมาณ 

787 อ�าเภอทั่วประเทศไทย เครือข่ายการจัดจ�าหน่ายที่

ครอบคลุมทั่วประเทศไทยน้ีเปนหน่ึงในข้อได้เปรียบของ 

บริษทัฯ ซ่ึงสามารถท�าให้บรษิทัฯ เติบโตได้ในระยะยาวในตลาด

ประเทศไทย สามารถมีส่วนร่วมในการขายในตลาดขนาดใหญ่ 

และขยายการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของบริษัทฯ ต่อ

ลูกค้าผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ทั่วประเทศไทย  

 บริษัทฯ ยังมีช่องทางการจัดจ�าหน่ายผ่านธุรกิจค้าปลีก

สมัยใหม่ ( odern Trade) ซึ่งประกอบด้วยร้านค้าปลีกวัสดุ

ก่อสร้างและอปุกรณ์ตกแต่งบ้านทีเ่ปนเครือข่าย บรษิทัฯ คาดว่า 

ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ( odern Trade) จะเปนตัวขับเคลื่อน

ส�าคญัทีท่�าให้ยอดขายในเขตประชาคมเศรษ กจิอาเซยีนเตบิโต

ขึ้นในอนาคต

( )	กำรทีบ่รษิทั 	อยูใ่นส ำนะทีด่ทีีจ่ะได้รบัประโยชน์จำก 

	 กิจกรรมกำรก่อสร้ำงที่เพิ่มข้นในประเทศไทย

 จากข้อมูลของ rost  u i an พบว่า พื้น าน

เศรษ กิจมหภาคของประเทศไทยยังคงแข็งแกร่ง เมื่อผนวก

กบัอตัราการอปุโภคสีต่อจ�านวนประชากรทีอ่ยูใ่นระดบัต�า่และ

ความต้องการทีอ่ยูอ่าศยัทีค่าดว่าจะสงูขึน้ จึงท�าให้อตุสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์สีและสารเคลือบผิวในประเทศไทยมีโอกาสเติบโต

อย่างมาก มาตรการจูงใจของรั ได้สร้างการเติบโตให้กับภาค

การก่อสร้างในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2555 ซ่ึงรวมถึงแผนการ

กระตุ้นเศรษ กิจโดยใช้เงินจ�านวน 10,000 ล้านบาทเพื่อให้ 

เงินกู้ส�าหรับที่อยู่อาศัยแก่ผู ้ท่ีมีรายได้ต�่าและผู้ที่ถูกสถาบัน 

การเงนิอืน่ป เิสธการขอจดทะเบียนการจ�านองในปี 2558 และ

ปี 2559 รวมถึงการท่ีรั บาลอนุมัติมาตรการทางการเงินเพื่อ

สนับสนุนผู้มีรายได้น้อยให้ซื้อบ้านในปี 2559 บริษัทฯ เชื่อว่า

มาตรการดังกล่าวมีส่วนช่วยให้ความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์สีทา

อาคารในภาคอสังหาริมทรัพย์เพิ่มสูงขึ้น และจากข้อมูลของ 

rost  u i an ยงัพบว่าความต้องการผลติภณัฑ์สทีาอาคาร 

เพือ่ใช้ในการซ่อมแซมและปรบัปรงุบ้านในประเทศไทยเพิม่ขึน้ 

เนื่องจากลูกค้ามีความต้องการทาสีใหม่บ่อยข้ึน ใน านะที่

บรษิทัฯ เปนผูน้�าตลาดผลติภณัฑ์สทีาอาคาร บรษิทัฯ เชือ่มัน่ว่า

บรษัิทฯ อยูใ่นสถานะทีด่ทีีจ่ะได้รบัประโยชน์จากความต้องการ

ผลิตภัณฑ์สีทาอาคารที่เพิ่มขึ้น

( )	ควำมเปนเลิศในกำรผลิตจำกกระบวนกำรผลิตที่ 

	 ทันสมยั	โดยใช้เคร่ืองจกัรระบบกง่อัตโนมติั	และควำม 

	 สัมพันธ์ท่ีดี	 แน่นแ นและยำวนำนกับผู้จัดจ�ำหน่ำย 

	 วัต ุดิบหลัก

 กระบวนการผลิตบางกระบวนการของบริษัทฯ เปน

ระบบอัตโนมัติ เช่น กระบวนการบรรจุสีในโรงงานผลิตเพื่อ

พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและความสม�่าเสมอของคุณภาพ 

กระบวนการผลิตสีน�้าที่โรงงานบางนา มีการด�าเนินการด้วย

โปรแกรมซอ ต์แวร์ A  ซึ่งเปนระบบควบคุมการผลิตด้วย

คอมพิวเตอร์ ระบบเติมวัตถุดิบแบบปด ( osed ystem) 

ถูกน�ามาใช้เพื่อลดการระเหยและการปนเปอนของสารเคมี

ต่อสิ่งแวดล้อม และระบบในการถ่ายโอนวัตถุดิบและท�าความ

สะอาดท่อ ( igging ystem) ถูกน�ามาใช้เพื่อขนย้ายวัตถุดิบ

และท�าความสะอาดท่อ ซึ่งช่วยลดการใช้น�้าลงได้ประมาณ 

ร้อยละ 50.0 เนื่องจากบริษัทฯ มีการควบคุมคุณภาพที ่

มีมาตร านสูง จึงได้รับรางวัลในระดับประเทศหลายรางวัล  

รวมถงึโรงงานบางนา โรงงานส�าโรง และโรงงานเวยีดนาม ยงัได้รบั

การรับรองคุณภาพในระดับสากล

 เพื่อเป นการรักษามาตร านคุณภาพและความ 

ต่อเนื่องของการจัดหาผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ จัดซื้อวัตถุดิบจาก 

ผู้จัดจ�าหน่ายที่มีชื่อเสียงและมีความน่าเชื่อถือ บริษัทฯ มีความ

สัมพันธ์ท่ีแน่นแ นและยาวนานกับผู้จัดจ�าหน่ายวัตถุดิบหลัก 

ของบริษัทฯ และรักษาความสัมพันธ์กับผู้จัดจ�าหน่ายวัตถุดิบ



รายงานประจ�าปี  2560 33

หลักหลายราย เพือ่ลดอปุสรรคในการผลติเนือ่งจากปัญหาการ

หยุดชะงักของวัตถุดิบ และเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีราคาที่สามารถ

แข่งขันได้ นอกจากนี ้บรษิทัฯ ได้มกีารประชมุร่วมกนัเปนระยะ 

ระหว่าง ายบริหารของบริษัทฯ กับผู้จัดจ�าหน่ายวัตถุดิบหลัก 

ของบรษิทัฯ ซ่ึงประกอบด้วยบรษิทั เดอะ เคมวัร์ (ประเทศไทย) 

จ�ากัด บริษัท โรห์ม แอนด์ าสส์ เคมิคอล (ประเทศไทย) จ�ากัด 

และบริษทั ดาว เคมคิอล ประเทศไทย จ�ากดั เปนต้น เพ่ือพดูคยุ 

และแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่  แนวโน้มใน

อตุสาหกรรมผลติภัณฑ์เคลือบผวิของโลก และข้อมลูการตลาด 

รวมถึงเพื่อเจรจาหาโอกาสความเปนไปได้ในการร่วมมือกัน

( )	ควำมสำมำร ในกำรวิจัยและพั นำที่แข็งแกร่งและ 

	 ผลงำนด้ำนนวัตกรรมผลิตภั ์

 บริษัทฯ มีผลงานด้านนวัตกรรมและการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์จ�านวนมากซึ่งเปนผลมาจากการมีบุคลากร ายงาน

วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 

การใช้เทคโนโลยใีหม่ในการผลติ และการเสรมิสร้างและพฒันา

ผลิตภัณฑ์เดิมของบริษัทฯ เพื่อให้ตรงตามการเปลี่ยนแปลง

ของพ ติกรรมของลูกค้าและสภาพอากาศในประเทศ ก้าวทัน

ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี และการรักษาความสามารถใน

การแข่งขันของบริษัทฯ โดยจะวิเคราะห์หาตัวเลือกที่สามารถ

ประหยัดต้นทุนส�าหรับวัตถุดิบหลัก โดยที่ยังคงไว้ซึ่งคุณภาพ

ของผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ มีเทคโนโลยีท้ังท่ีเปนกรรมสิทธิของ 

บริษัทฯ เทคโนโลยีที่พัฒนาร่วมกับผู้อื่น 

 บริษัทฯ เปนผู้ผลิตสีทาอาคารรายแรกที่ประสบความ

ส�าเร็จในการแนะน�าสีน�้าอิมัลชันที่ปลอดสารตะกั่วและปรอท

ในประเทศไทยในปี 2520 และบริษัทฯ เปนผู้ผลิตสีทาอาคาร

รายแรกในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเ ียงใต้ 

ท่ีน�า “เทคโนโลยีอะครีลิค  จากสหรั อเมริกามาใช้ได้เปน 

ผลส�าเร็จในปี 2522 รวมทั้ง บริษัทฯ เปนผู้ผลิตสีทาอาคาร

รายแรกในประเทศไทยที่ผลิตสีทาภายในด้วยเทคโนโลยี 

ไมโครแบนทีอ่อกแบบมาโดยเ พาะให้มคีณุสมบตัปิองกนัแบคทเีรีย 

ในปี 2545 ผลิตภัณฑ์ที่เปนนวัตกรรมล่าสุดของบริษัทฯ ได้แก่

สีเขียนได้ ลบได้ (TOA ote  ean) ซึ่งเปนสีเคลือบผิวที่

ปองกันรอยขูดขีดที่เปดตัวในปี 2558 สีรองพื้นเหล็กกันสนิม

ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดล้อม (TOA co eta  rimer) ซึ่งเปน 

สรีองพ้ืนส�าหรับโลหะทีม่ปีระสทิธภิาพสงูทีเ่ปดตวัในปี 2559 ซ่ึงมี

คุณสมบตัเิปนมิตรกบัสิง่แวดล้อมตามมาตร านในการคดัเลอืก 

วัสดุประเภทหนึ่งในการประเมินโปรแกรมอาคารเขียว ( )

 บริษัทฯ เช่ือว่านวัตกรรมในผลิตภัณฑ์และบริการของ 

บริษัทฯ ยังเปนท่ีรู้จักอย่างแพร่หลายและเปนต้นแบบในการ

ก�าหนดมาตร านอุตสาหกรรมในอุตสาหกรรมสีทาอาคารของ

ประเทศไทย ตัวอย่างเช่น บริษัทฯ เชื่อว่าการรับประกันความ

ทนทานของสีทาภายนอกเปนระยะเวลา 10 ปี น้ันถือเปน

มาตร านของอุตสาหกรรมสีทาภายนอกท่ีเปนท่ียอมรับโดย

ทั่วไปในตลาดสีทาอาคารของไทยมาตั้งแต่ปี 2522 ในปี 2556 

บรษิทัฯ ร่วมมอืกบั . . u ont e emours and ompany 

(ซึ่งในภายหลังกลายมาเปน The hemours ompany TT, 

) ได้พัฒนาสีทาภายนอกภายใต้ตราสินค้าซุปเปอร์ชิลด์ 

( uper hie d) ด้วยการใช้เทคโนโลยีเรซินอะครีลิคและ

ไทเทเนียม ซึ่งสามารถขยายระยะเวลาการรับประกันความ

ทนทานสูงสุดจาก 10 ปี เปน 15 ปี ความทนทานของสีทา

ภายนอกอาคารภายใต้ตราสินค้าซุปเปอร์ชิลด์ ( uper hie d) 

ได้รับการรับรองจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งประเทศไทย โดยใช้มาตร านการทดสอบ A T  และ

ผ่านการทดสอบการผุกร่อนภายนอกอาคารจากห้องป บิติัการ

อสิระในสหรั อเมริกา ณ วนัทีข่องเอกสาร บบันีบ้ริษทัฯ เชือ่ว่า

ไม่มีผลิตภัณฑ์สีและสารเคลือบผิวส�าหรับสีทาอาคารภายนอก

ภายใต้ตราสินค้าอื่นในประเทศไทยที่สามารถรับประกันความ

ทนทานสูงสุดเปนระยะเวลา 15 ปี

 ทัง้นี ้บรษิทัฯ ให้ความสนใจกับการผลติและจดัจ�าหน่าย 

ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสีเขียวท่ีปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและ

สุขภาพ และเปนผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ เพื่อตอบรับ 

กับความต้องการของลูกค้า และเพื่อให้สอดคล้องกับการ 

เปลี่ยนแปลงที่ท�าให้ก เกณฑ์ด้านความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อม 

เข้มงวดขึ้น

( )	ทีมผู้บริหำรและพนักงำนที่มีประสบกำร ์

 ทมีผูบ้รหิารของบรษิทัฯ มปีระสบการณ์ในอตุสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์สีและสารเคลือบผิว โดยผู้บริหารหลักหลายคน

ท�างานร่วมกับบริษัทฯ มามากกว่า 20 ปี บุคคลเหล่านี้มี

ประสบการณ์ด้านการบรหิารจดัการและความรูด้้านเทคโนโลยี

ในอุตสาหกรรมนี้อย่างกว้างขวาง ความส�าเร็จอย่างยาวนาน

ตั้งแต่อดีตของบริษัทฯ แสดงถึงความสามารถของทีมผู้บริหาร

ในการสร้างและขยายธุรกิจของบริษัทฯ และสามารถก้าวผ่าน

สถานการณ์อนัเลวร้ายต่าง  ทัง้ทางเศรษ กจิ การเมอืง สุขภาพ 

และสิ่งแวดล้อมได้อย่างมั่นคง บริษัทฯ เชื่อว่าประสบการณ์

และความรู้ด้านการตลาดของทีมผู้บริหารและความสัมพันธ์



บริ ษัท ที โอเอ เพ้นท์  (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)34

	 1รายงานวิจัยทางการตลาดของ	 ro t	 	Sulli an	ได้ประเมินขนาดของตลาดค้าปลีกผลิตภัณฑ์สีทาอาคารในประเทศไทยที่	19 2	พันล้านบาท	โดยรวมเ พาะการขายผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร

ผ่านช่องทางผูค้้าปลกีและธรุกจิค้าปลกีสมยัใหม่	(Modern	Trade)	เท่านัน้	ในการค�านวณส่วนแบ่งการตลาดส�าหรบัผลติภณัฑ์สทีาอาคารส�าหรบักลุม่ลกูค้าทัว่ไปในประเทศไทยคดิเป็นประมาณร้อย	

ละ	 	นั้นจะพิจารณาเ พาะยอดขายของ	T A	บริษัท	กัปตัน	โคทติ้ง	จ�ากัด	และ	บริษัท	บริติช	เพ้นท์ส	จ�ากัด	ซึ่งเกิดจากการจ�าหน่ายผ่านผู้ค้าปลีกและธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่	(Modern	Trade)	

โดยแหล่งข้อมูลในการประมาณการส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทเหล่านั้นมาจาก	 (ก)	 การสัมภาษณ์กับผู้เชี่ยวชาญ	 ซึ่งรวมถึงพนักงานปจจุบันและพนักงานอดีตของบริษัทสีและสารเคลือบผิว	

ชั้นน�า	(ข)	แนวโน้มการเติบโตปีต่อปี	รายงานรายบริษัท	และสื่อน�าเสนออื่นๆ	ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ�ากัดเพียงบทความในข่าวและข่าวประชาสัมพันธ์	และ	(ค)	งานวิจัย	( e to 	 e earch)	โดย	 ro t	

	Sulli an	ในแหล่งข้อมูลต่างๆ	ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ�ากัดเพียงฐานข้อมูลของสมาคมอุตสาหกรรม	สมาคมการค้า	และหน่วยงานของรัฐ

ทางธุรกจิทีท่มีผู้บรหิารได้สร้างขึน้กบัผูจ้ดัจ�าหน่ายวัตถดุบิและ

ลูกค้าหลักจะยังคงเอื้อประโยชน์ต่อการเติบโตและการพัฒนา

ของบริษัทฯ ต่อไปในอนาคต

 บริษทัฯ มุง่ม่ันท่ีจะพัฒนาพนกังานของบรษัิทฯ โดยเปด

โอกาสให้มีการ กอบรมต่าง  ซึ่งรวมถึงหลักสูตรการบริหาร

จัดการต่าง  เพื่อพัฒนาความสามารถที่เปนทักษะรอบด้าน 

อีกทั้งบริษัทฯ ยังส่งเสริมการท�างานร่วมกันเปนทีม การคิด

อย่างสร้างสรรค์ และการสือ่สารแบบเปดกว้างระหว่างพนกังาน 

ด้วยกัน บรษิทัฯ สนบัสนุนและส่งเสรมิสภาพแวดล้อมโดยรวมที่

พนกังานทกุคนสามารถสร้างคุณค่าและสร้างศักยภาพของตนได้

อย่างเต็มที่ ตลอดจนหลักสูตรด้านการพัฒนาต่าง  เพื่อพัฒนา

บุคลากรให้มาสืบทอดต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูง ซึ่งการป ิบัติ

เช่นนีช่้วยสร้างวฒันธรรมองค์กรทีท่�าให้พนกังานเกดิความรูส้กึ

ถึงความเปนเจ้าของและมีความภักดีต่อบริษัทฯ

2  าพร มอ าหกรรม
 2  น โนม้ าด ี ะ ารเ อบ ิ นประเทศไทย
ตลาดค้าปลีกผลิตภัณฑ์สีทาอาคารในประเทศไทยเติบโต

ขึ้นจากมูลค่าประมาณ 13,727.2 ล้านบาทในปี 2554 เปน

มูลค่าประมาณ 19,201.3 ล้านบาทในปี 2559 ซึ่งเปนผล

มาจากกิจกรรมการก่อสร้าง การทาสีใหม่ การซื้อสินค้าหรือ

บริการกับร้านค้าปลีก และการเปลี่ยนแปลงพ ติกรรมของ 

ผู้บริโภค โดย rost  u i an คาดว่าตลาดค้าปลกีผลติภณัฑ์

สีทาอาคารในประเทศจะมีมูลค่าประมาณ 24,603.2 ล้านบาท

ในปี 2564 เนื่องจากมีการทาสีใหม่ที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงความ

ต้องการสีและสารเคลือบผิวเกรดพรีเมียมที่มีมากขึ้น และ 

ก�าลงัซือ้ของผู้บริโภคทีม่มีากขึน้ด้วย ในขณะเดยีวกนัมลูค่าตลาด

ค้าปลกีผลติภณัฑ์สแีละสารเคลอืบผวิและผลติภณัฑ์ประเภทอืน่ 

(ผลิตภัณฑ์สีและสารเคลือบผิวส�าหรับงานไม้ ผลิตภัณฑ์กัน

การรั่วซึม และผลิตภัณฑ์สีที่มีความทนทานสูง ( rotecti e  

oating) เพิ่มขึ้นจากมูลค่าประมาณ 4,780.0 ล้านบาท ในปี 

2554 เปนประมาณ 6,376.9 ล้านบาทในปี 2559 โดยมสีาเหตหุลกั

มาจากการซ้ือสินค้าหรือบริการจากร้านค้าปลีกที่ขยายตัวขึ้น 

และการขยายตัวของเมือง ( r ani ation) โดย rost  

u i an คาดว่าตลาดค้าปลีกผลิตภัณฑ์สีและสารเคลือบผิว

และผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นในประเทศไทยจะมีมูลค่าประมาณ 

8,852.7 ล้านบาทภายในปี 2564 เนื่องจากผู้บริโภคมีการ

รับรู้เพิ่มมากข้ึน กิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีแข็งแกร่ง วงจรการ

ซ่อมแซมบ�ารุงรักษาท่ีสั้นลงส�าหรับเ อร์นิเจอร์ และการ

เปลี่ยนแปลงเปนสังคมอุตสาหกรรม ( ndustria i ation)

อุตสาหกรรมสีและสารเคลือบผิวเปนผู้ได้รับประโยชน์

โดยตรงจากการเติบโตของการก่อสร้าง และการเพิ่มขึ้นของ

ดชันชีีว้ดัเศรษ กจิมหภาคต่าง  ในประเทศ ทัง้นี ้อตุสาหกรรม

ค้าปลีกผลิตภัณฑ์สีและสารเคลือบผิวซ่ึงเปนช่องทางการ

จ�าหน่ายส�าคัญของผู ้ผลิต มีแนวโน้มท่ีจะขยายตัวขึ้นโดย

มีสาเหตุมาจากการท่ีผู ้บริโภครับรู ้ถึงสินค้าตัวเลือกต่าง  

ในตลาดที่มีให้กับผู้บริโภคมากขึ้น ภาคธุรกิจนี้คาดว่าจะเติบโต

ได้ในระดบัปานกลางถึงสงูตัง้แต่ปี 2560 ถึงปี 2564 โดยมีปัจจยั

ส่งเสรมิมาจากความต้องการทีอ่ยู่อาศยัใหม่และการทาสใีหม่ที่

เพิ่มมากขึ้น มาตรการจูงใจของรั บาล และการใช้จ่ายสินค้า 

และบรกิารในร้านค้าปลกีท่ีเพ่ิมสูงข้ึน เปนต้น ยงัมกีารคาดการณ์ 

ว่ารายได้ส่วนบุคคลสุทธิเพิ่มสูงขึ้นคาดว่าจะส่งผลให้เกิด 

การใช้จ่ายท่ีไม่จ�าเปนมากข้ึน รวมถึงการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์

สีและสารเคลือบผิวเกรดพรีเมียม ซึ่งมีแนวโน้มเปนการเปด

ตลาดใหม่ส�าหรับผู้ผลิตสีและสารเคลือบผิวที่มีอยู่เดิม ผู้ผลิต

ขนาดใหญ่ที่มีเครือข่ายผู้ค้าปลีกอย่างกว้างขวางมักจะติดตาม

พ ตกิรรมของผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นแปลงไปและสามารถตอบสนอง 

ความต้องการของผู้บริโภคเกี่ยวกับคุณสมบัติต่าง  ของผลิตภัณฑ์ 

ได ้ดีกว ่า ซึ่งท�าให ้ผู ้ผลิตเหล่านี้สามารถก้าวทันต่อการ

เปลีย่นแปลงและได้เปรยีบผูผ้ลติรายอืน่ทีไ่ม่มคีวามสามารถใน

การสร้างสรรค์หรือตอบสนองต่อตลาด  นอกจากนี้ การเติบโต

ของช่องทางธรุกจิค้าปลกีสมัยใหม่ ( odern Trade) มแีนวโน้ม 

ส่งผลให้ตลาดท่ีลูกค้าซ้ือสินค้าและน�าไปใช้เอง ( ) มีการ

ขยายตัวข้ึนเนื่องจากผู้บริโภคสามารถเข้าถึงตัวเลือกต่าง  ได้

มากขึ้น ผู้บริโภคจึงสามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเอง ซึ่งเดิม

จะต้องพึ่งพาช่างทาสี ส�าหรับธุรกิจค้าปลีกผลิตภัณฑ์สีและ

สารเคลือบผิวและผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นมีแนวโน้มจะได้รับ

ประโยชน์จากการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผล
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ตลาดผลิตภัณฑ์สีทาอาคารในประเทศอินโดนีเซีย ประเทศ

มาเลเซีย ประเทศเมียนมาร์ ประเทศกัมพูชา และสาธารณรั

ประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้รับประโยชน์จากการขยาย

ของเมืองเพิ่มมากขึ้น การป ิรูปเศรษ กิจ การใช้จ่ายส�าหรับ

ระบบโครงสร้างพืน้ านเพิม่ขึน้ และการเพิม่ขึน้ของรายได้ส่วน

บุคคลสุทธิ ทั้งนี้ ตลาดผลิตภัณฑ์สีทาอาคารของประเทศใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเ ียงใต้เหล่านี้คาดว่าจะเติบโตข้ึนใน

อัตราการเติบโตโดยเ ลี่ยต่อปี ( A ) ที่ประมาณร้อยละ 7.7 

ส�าหรับช่วงปี 2559 ถึงปี 2564 โดยจะเติบโตขึ้นจากประมาณ 

1,224.0 ล้านดอลลาร์สหรั ในปี 2559 เปนประมาณ 1,772.4 

ล้านดอลลาร์สหรั ในปี 2564

ธุรกิจผลิตภัณฑ์สีและสารเคลือบผิวส�าหรับงานไม้ของ

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเ ียงใต้ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการ

ส่งออกเ อร์นิเจอร์ไม้ที่ผลิตในประเทศ รวมทั้งต้นทุนการผลิต

และต้นทุนแรงงานที่ต�่าเม่ือเทียบกับประเทศทางตะวันตก 

ประเทศเวยีดนามและประเทศอนิโดนเีซียเปนหนึง่ในตลาดชัน้น�า 

ส�าหรับผลิตภัณฑ์สีและสารเคลือบผิวส�าหรับงานไม้ในเอเชีย

ตะวันออกเ ียงใต้ โดยประเทศอินโดนีเซียเปนตลาดผลิตภัณฑ์

สีและสารเคลือบผิวส�าหรับงานไม้ท่ีใหญ่เปนอันดับสองใน

ภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเ ยีงใต้ ซึง่ได้รบัปัจจยัสนบัสนนุมาจาก

การส่งออกเ อร์นิเจอร์เช่นกัน ด้วยเหตุท่ีประเทศอินโดนีเซีย

มีทรัพยากรธรรมชาติจ�านวนมาก รั บาลประเทศน้ีจึงมีแผน

สนับสนุนการส่งเสริมธุรกิจเ อร์นิเจอร์ไม้ตามงานออกร้าน

และงานแสดงสินค้านานาชาติต่าง  ทั้งนี้ ตลาดเ อร์นิเจอร์ไม้

เพื่อการส่งออกคาดว่าจะกระตุ้นอุปสงค์ของผลิตภัณฑ์สีและ

สารเคลอืบผวิส�าหรบังานไม้เนือ่งจากอตุสาหกรรมเ อร์นเิจอร์

ไม้มีเปาหมายที่จะเพิ่มการส่งออกจากประมาณ 2.7 พันล้าน

ดอลลาร์สหรั ในปี 2556 เปนประมาณ 5.0 พันล้านดอลลาร์

สหรั ภายในปี 25632 ตลาดผลิตภัณฑ์สีและสารเคลือบผิว

ส�าหรับงานไม้ในประเทศมาเลเซียและประเทศไทยจะได้รับผล 

กระทบจากการน�าเข้าเ อร์นิเจอร์ที่มีราคาถูกจากประเทศ

เพื่อนบ้าน เช่น ประเทศจีนและประเทศเวียดนาม ซึ่งเปนการ

จ�ากัดอุปสงค์ของสีและสารเคลือบปองกันผิวส�าหรับงานไม้

ตลาดผลติภณัฑ์สทีีม่คีวามทนทานสงู ( rotecti e oating) 

ส�าหรับพื้นผิวคอนกรีตในประเทศอินโดนีเซียมีแนวโน้มที่จะ

ขยายตัวในช่วงไม่ก่ีปีข้างหน้านี้โดยมีสาเหตุมาจากการเพิ่มข้ึน 

ของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศและการลงทุนจ�านวน

มากในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้น านด้านคมนาคม 

พลังงาน และสาธารณูปโภคซ่ึงมีมูลค่าท้ังหมดประมาณ 90.0 

พันล้านดอลลาร์สหรั 3 ภายในปี 2561 ทั้งนี้ ตลาดผลิตภัณฑ์สี 

ทีม่คีวามทนทานสูง ( rotecti e oating) ส�าหรบัคอนกรีตของ

ประเทศมาเลเซียได้รับปัจจัยสนับสนุนมาจากการลงทุนในการ

พัฒนาโครงสร้างพื้น านด้านคมนาคม เช่น ถนนและทางรถไ  

และโครงสร้างพื้น านด้านพลังงานและสาธารณูปโภค โดย

เ พาะอย่างยิ่งโรงกลั่นน�้ามันและโรงงานปโตรเคมี การลงทุน

ในการพัฒนาโครงสร้างพื้น านด้านคมนาคม พลังงาน และ

สาธารณูปโภคของประเทศมาเลเซียภายในปี 2561 ซ่ึงมี

มูลค่ารวมกันประมาณ 8.0 พันล้านดอลลาร์สหรั 4 คาดว่าจะ 

	 2	htt : u nandarla log ot in 2015 12 the urniture indu tr till ell ht l
	 3	ส�านักงานสถิติกลาง	(Central	 ureau	o 	Stati tic )	ประเทศอินโดนีเซีย
	 	การคาดการณ์เศรษฐกิจประเทศมาเลเซีย	(Male ia	 cono ic	 ro ect)	 M

ให้เกิดอุปสงค์ใหม่และการบ�ารุงรักษาภายในอาคารอย่าง 

ต่อเน่ืองจากธรุกจิบรกิารในประเทศ กจิกรรมการทาสใีหม่เปนตวั 

ขบัเคลือ่นทีส่�าคญัของยอดขายสีและสารเคลอืบผวิซึง่มแีนวโน้ม

ว่าจะมีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 75.0 ของอุตสาหกรรมสีและ

สารเคลือบผิวตั้งแต่ปี 2560 ถึงปี 2564 การปรับปรุงอาคารทั้ง

ประเภทที่อยู่อาศัยและเพื่อการพาณิชย์ การทาสียานพาหนะ

ใหม่โดยใช้สีเกรดพรีเมียมเพื่อแสดงสถานะ กิจกรรมการบ�ารุง

รักษาในอุตสาหกรรมการปองกันและโรงงานขนาดเล็กและ

ขนาดใหญ่ คาดว่าจะมีส่วนส�าคัญในการเพิ่มอุปสงค์ของการ 

ทาสีใหม่ในระยะเวลาระหว่างปี 2560 ถึงปี 2564 ซึ่งจะผลักดัน

ให้อตุสาหกรรมค้าปลกีสแีละสารเคลือบผิวในประเทศไทยกลบั

มาเติบโตอีกครั้ง

2 2 าพร ม าด ิ ั ์ ี ะ ารเ อบ ิ  
น มิ า เอเชีย ะ ันออกเ ียง ้

ยอดขายปลีกส�าหรับสีทาอาคาร คิดเปนประมาณร้อยละ 

50.0 ถึงร้อยละ 60.0 ของยอดขายสีทาอาคารท้ังหมดใน

ประเทศเวียดนามและได้รับปัจจัยสนับสนุนโดยหลักมาจาก

อตุสาหกรรมการก่อสร้างและเ อร์นิเจอร์ และการพฒันาระบบ

โครงสร้างพื้น านสาธารณะ โดยอุตสาหกรรมการก่อสร้างเปน

หน่ึงในผูบ้ริโภคหลักของสทีาอาคารโดยซือ้ผ่านช่องทางค้าปลกี 

คาดการณ์ว่าตลาดค้าปลีกสีทาอาคารในประเทศเวียดนาม

จะมีอัตราการเติบโตโดยเ ลี่ยต่อปี ( A ) สูงขึ้นท่ีประมาณ 

ร้อยละ 9.9 ในปี 2559 ถึงปี 2564 โดยจะเติบโตจากประมาณ 

6.5 ล้านล้านดองเวียดนาม ( ) ในปี 2559 เปนประมาณ 

10.4 ล้านล้านดองเวียดนาม ( ) ภายในปี 2564
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ขับเคลื่อนตลาดสีที่มีความทนทานสูง ( rotecti e oating) 

ส�าหรับพื้นผิวคอนกรีตของประเทศมาเลเซียได้

ตลาดผลิตภัณฑ์กันซึมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเ ียงใต ้

ได้รับปัจจัยสนับสนุนมาจากการเติบโตของการก่อสร้างอาคาร

แนวสูง ซึง่เปนการเพิม่การลงทนุจากทัง้ภาครั และเอกชน ตลาด

ผลิตภัณฑ์กันซึมของประเทศอินโดนีเซียได้รับการสนับสนุน

มาจากกิจกรรมการก่อสร้างท่ีก�าลังเติบโตท้ังในภาคที่อยู่อาศัย

และนอกเหนือจากภาคที่อยู่อาศัย ผลิตภัณฑ์กันซึมในประเทศ

อินโดนีเซียมีผลิตภัณฑ์เกรดพรีเมียมเปนสัดส่วนมากที่สุด และ

การที่ผู้บริโภคยินยอมจ่ายในราคาสูงท�าให้มั่นใจได้ว่าตลาด

ผลิตภัณฑ์กันซึมจะมีความแข็งแกร่ง ผลิตภัณฑ์กันซึมที่มีตัวท�า

ละลายเปนน�้าเปนสัดส่วนเปนส่วนใหญ่ของตลาดทั้งหมด โดย

เกาะชวาเปนศนูย์กลางทีส่�าคญัของตลาดผลติภณัฑ์กนัซมึ การ

ขายให้แก่โครงการเปนช่องทางการจ�าหน่ายที่ได้รับความนิยม

และเปนการขายที่อยู่นอกภาคที่อยู่อาศัย ซึ่งได้ผลักดันอุปสงค์ 

ของผลิตภัณฑ์กันซึมในประเทศอินโดนีเซีย และส�าหรับแนวโน้ม

ของผลิตภัณฑ์กันซึมในประเทศมาเลเซียคาดว่าจะอยู ่ใน 

เกณฑ์ดีจากการพัฒนาอย่างรวดเร็วของอาคารพาณิชย์และ

อาคารท่ีอยู่อาศัยซ่ึงได้รับการสนับสนุนมาจากแผนของรั บาล

ในการเพิ่มการใช้จ่ายส�าหรับระบบโครงสร้างพื้น าน

ตลาดผลติภณัฑ์สแีละสารเคลอืบผวิและผลติภณัฑ์ประเภทอืน่ 

ของประเทศเมียนมาร์ ประเทศกัมพูชา และสาธารณรั

ประชาธิปไตยประชาชนลาว มีขนาดเล็กมาก แต่ด้วยอัตรา

การขยายตัวของเมือง ( r ani ation) ที่สูงขึ้น และโครงการ

ก่อสร้างและโครงสร้างพื้น านต่าง  ท่ีก�าลังเติบโต รวมท้ัง

การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น จึงท�าให้ตลาด

ผลิตภัณฑ์สีและสารเคลือบผิวและผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นใน

ประเทศเหล่านีค้าดว่าจะมอีตัราการเตบิโตในเกณฑ์ทีด่ใีนระยะ

เวลาระหว่างปี 2560 ถึงปี 2564
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ป ั ควำม ส่ ง
ำ บ ิ ำ ควำม ส่ ง
การบรหิารความเสีย่งเปนกระบวนการการบรหิารจดัการที่ 

จ�าเปนและมีความส�าคัญในการช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุ 

เปาหมายทีต่ัง้ไว้ โดยเ พาะในสภาพแวดล้อมทางธรุกจิปัจจุบัน

ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และแข่งขันสูง นอกจากนั้น 

ระบบการบรหิารความเสีย่งทีม่ปีระสทิธผิลยงัคงเปนองค์ประกอบ 

ส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ( ood orporate  

o ernance) ซึ่งจะน�าไปสู่การเพิ่มมูลค่าของกิจการในที่สุด 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญของการบริหารความเสี่ยง 

ที่มีต ่อการด�าเนินงานขององค์กร จึงได้แต่งตั้งคณะท�างาน 

บรหิารความเสีย่ง และความต่อเนื่องทางธุรกิจขึ้น ภายใต้หลัก 

ธรรมมาภิบาลที่ดี เพ่ือท�าหน้าที่ในการบริหารและควบคุมการ 

บรหิารความเสีย่ง ในแต่ละปีคณะท�างานบรหิารความเสีย่ง และ 

ความต่อเน่ืองทางธุรกิจจะก�าหนดนโยบายการบริหาร 

ความเสี่ยงขึ้น แล้วมอบให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องน�าไปป ิบัต ิ

เพือ่ให้การบรหิารความเสีย่งเปนไปอย่างเปนระบบ และด�าเนนิ 

ไปในทศิทางเดยีวกนั พร้อมทัง้ก�าหนดก  ระเบียบ รวมถึงวิธี

การในการป ิบัติงานบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมกิจกรรม

ทั่วทั้งองค์กร ก�าหนดให้มีการตรวจสอบ วัดผลการด�าเนินงาน 

การรายงานผลการป ิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัท และ 

เปดเผยข้อมลูทีส่�าคัญให้แก่ผูท้ีเ่กีย่วข้องรบัทราบอย่างสม�า่เสมอ

บริษัทฯ ก�าหนดให้มีการด�าเนินการบริหารองค์กรเปนไป

อย่างต่อเนื่อง และปรับปรุงการด�าเนินการบริหารความเสี่ยง 

เปนไปอย่างสม�า่เสมอเพือ่ให้การด�าเนนิงานมปีระสทิธิภาพมากขึน้  

โดยค�านึงถึงปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกองค์กรซ่ึงมี 

การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

อบบ ิ ำ ควำม ส่ ง		
บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ที่เปนไปตาม 

มาตรา านสากล ที่ป ิบัติโดยคณะกรรมการ ผู ้บริหาร 

และบคุลากรทกุคนในองค์กร โดยกระบวนการบรหิารความเสีย่ง 

ได้รับการออกแบบเพ่ือให้สามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น 

และมีผลกระทบต่อองค์กร และสามารถจัดการความเสี่ยง

ให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับ เพื่อให้ได้รับความมั่นใจอย่าง 

สมเหตุสมผล ในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์กรก�าหนดไว้ 

โดยกรอบบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย

 การก�าหนดก ยท ์ 
บริษัทฯ มีการก�าหนดวัตถุประสงค์และระดับความเสี่ยงท่ี

ยอมรับได้ ( is  Appetite) ในการบรหิารความเสีย่งอย่างชดัเจน  

เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเปนไปในทิศทางเดียวกัน

2  โ รง ร้าง ะ ามรับ ิดชอบ นการบริหาร
ามเ ียง 

ผงัโครงสร้างบริหารความเสีย่งของบรษิทัฯ แสดงให้เหน็ตาม 

แผนภาพ ดังนี้ 

ค ะกรรมกำรบริษัท

ค ะกรรมกำรบริหำร

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร

กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่

ค ะท งำนบริหำรควำมเสี่ยง

และควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ	

ฝำยตรวจสอบ

ค ะกรรมกำรตรวจสอบ

ามรับ ิดชอบ นการบริหาร ามเ ียง
ะกรรมการบริษัท 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยรวม ในการก�ากับดูแลการ

บริหารความเสี่ยงภายในองค์กร 

ะกรรมการ ร จ อบ 
มีหน ้าท่ีความรับผิดชอบในการพิจารณา สอบทาน

ประสทิธภิาพของการควบคมุภายใน และตดิตามผลการบรหิาร

ความเสี่ยง รวมท้ังประเมินผลการจัดการความเสี่ยงจากคณะ

ท�างานบริหารความเสี่ยง และความต่อเนื่องทางธุรกิจ

ะท�างานบริหาร ามเ ียง ะ าม อเนองทาง
รกิจ

เพ่ือให้การก�ากับดูแลการบริหารจัดการความเส่ียงของ

องค์กรบรรลุเปาหมายทางธุรกิจท่ีตั้งไว้ สร้างความม่ันใจ

และความน่าเช่ือถือในการด�าเนินธุรกิจขององค์กร บริษัทฯ 
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จงึแต่งตัง้คณะท�างานบรหิารความเสีย่ง และความต่อเนือ่งทางธรุกจิ 

ซ่ึงประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของแต่ละสายงาน และมี

กรรมการผู้จัดการใหญ่เปนประธานของคณะท�างาน โดยการ

ก�าหนดนโยบายความเสีย่งต้องผ่านความเหน็ชอบจากประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการบริหาร

 กระบ นการบรหิาร ามเ ยีงอง ก์ร
บรษิทัฯ ก�าหนดกระบวนการบรหิารความเสีย่ง เพือ่ให้ขัน้ตอน 

และวิธีการในการบริหารความเสี่ยงเปนไปอย่างมีระบบและ

ด�าเนนิไปในทศิทางเดยีวกนัทัว่ทัง้องค์กร โดยมขีัน้ตอนส�าคญัของ

กระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร ประกอบด้วย 8 ขั้นตอน 

ดังนี้

1) สภาพแวดล้อมภายในองค์กร ( nterna  n ironment)

2) การก�าหนดวัตถุประสงค์ (O ecti e etting)

3) การบ่งชี้เหตุการณ์ ( ent denti ication)

4) การประเมินความเสี่ยง ( is  Assessment)

5) การตอบสนองความเสี่ยง ( is  esponse)

6) กิจกรรมการควบคุม ( ontro  Acti ities)

7) ข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร ( n ormation and 

ommunication)

8) การติดตาม ( onitoring)

กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ด�าเนินการภายใน 

คณะกรรมการมคีวามจ�าเปนต้องได้รบัการสือ่สารถงึการประเมนิ 

ความเสีย่งและการควบคมุ ความคบืหน้าในการบรหิารความเสีย่ง  

การดูแลติดตามแนวโน้มของความเสี่ยงหลัก รวมถึงการเกิด

เหตุการณ์ผิดปกติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่า

1) เจ้าของความเสีย่ง ( is  Owner) มกีารติดตาม ประเมนิ 

สถานการณ์ วเิคราะห์ และบรหิารความเสีย่งทีอ่ยูภ่ายใต้ 

ความรับผิดชอบของตนอย่างสม�่าเสมอ และเหมาะสม

2) ความเสี่ยงที่มีผลกระทบส�าคัญต่อการบรรลุวัตถ ุ

ประสงค์ขององค์กร ได้รับการรายงานถึงความคืบหน้า 

ในการบริหารความเสี่ยง และแนวโน้มของความเส่ียง 

ต่อผู ้บริหารที่รับผิดชอบและคณะท�างานบริหาร

ความเส่ียง และความต่อเนื่องทางธุรกิจ ตามระบบ

ควบคุมภายในที่วางไว้มีความเพียงพอ เหมาะสม  

มีประสิทธิผล และมีการน�ามาป ิบัติใช้จริงเพื่อปองกัน 

หรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งมีการปรับปรุง

แก้ไขการควบคุมภายในอยู่เสมอเพื่อให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ หรอืความเสีย่งที่เปลีย่นไป

3) คณะท�างานบริหารความเสี่ยงและความต่อเนื่องทาง 

ธรุกิจ จะประสานงานให้ผูบ้รหิารท่ีรับผิดชอบความเสีย่ง 

รายงานสถานะความเสีย่ง รวมถงึกระบวนการบรหิารความ

เสีย่งให้ท่ีประชุมคณะท�างานบริหารความเสีย่งและความ

ต่อเนื่องทางธุรกิจ เพื่อทราบ/พิจารณาต่อไป

4) คณะท�างานบริหารความเสี่ยงและความต่อเนื่องทาง 

ธุรกิจต้องวิเคราะห์/ติดตามการเปล่ียนแปลงของ

สภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอก รวมถึงการ

เปลี่ยนแปลงในความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ส่งผลให้ต้อง

มีการทบทวนการจัดการความเสี่ยง และการจัดล�าดับ

ความส�าคัญ รวมถึงอาจน�าไปใช้ในการทบทวนกรอบ

การบริหารความเสี่ยงโดยรวม

5) คณะท�างานบริหารความเสี่ยงและความต่อเนื่องทาง

ธุรกิจ ต้องสรุปรายงานความคืบหน้าการบริหารความ

เสีย่งตามแผนงานต่อประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และคณะ

กรรมการตรวจสอบ

ควำม ส่ ง ลั 	 อ ำส น ำ �ำ นิน ุ ิ 	
และ ล ุท น ำ ั ำ ควำม ส่ ง	

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ประเมินความเสี่ยงที่ส�าคัญโดยมี 

ความสอดคล้องกับประเด็นด้านความเสี่ยงดังนี้

) ามเ ียงจาก กระทบ องการเป ียน ป ง 
้อก�าหนด ก หมาย ะระเบียบ ิ ีป ิบั ิ 

ความเสี่ยงที่ เ ก่ียวข้องกับการป ิบัติตามก ระเบียบ  

ข้อบังคับของหน่วยงานก�ากับดูแล รวมทั้งความเสี่ยงที่เกี่ยวกับ 

ก หมายต่าง  ที่เก่ียวข้องกับการด�าเนินธุรกิจ เมื่อเกิดการ 

ไม่ป ิบัติตาม หรือป ิบัติไม่ครบถ้วนจะเกิดความเสี่ยง จะส่ง 

ผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กรโดยรวม  

การลงโทษ ค่าปรบั หรอืเสยีโอกาสทางธรุกจิ จนถึงปัจจุบนัไม่พบ 

ข้อบกพร่องในเรือ่งก หมายโรงงาน และข้อร้องเรยีน เนือ่งจาก

มีการบริหารจัดการดังนี้

 มีระบบการตรวจติดตามก หมาย การประเมิน 

ความสอดคล้องก หมาย และการควบคุมการด�าเนิน

การขององค์กรให้สอดคล้องกับก หมายโรงงาน 

ภายใต้ระบบการจัดการ T /O A  18001 และ O 

14001  

 มรีะบบการจัดท�าเอกสารรายงานข้อมลูหน่วยงานราชการ

ตามท่ีก หมายก�าหนด มีเอกสารยืนยันผลการป ิบัติ
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ตามก หมายก�าหนด ให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการ

ตรวจสอบได้ 

  มีการจัดการข้อร้องเรียนอย่างเปนระบบ มีหน่วยงาน 

รับผิดชอบ สามารถตอบสนองข้อร้องเรียนได้ภายใน 

24 ชม.

  มีการประชุมคณะท�างานความเสี่ยงและความต่อเนื่อง

ทางธุรกิจทุกเดือนเพื่อทบทวนข้อก�าหนด ก หมาย

ต่าง  เดือนละครั้ง 

  มีการสื่อสารเรื่องการบริการจัดการความเสี่ยงและ 

การควบคุมที่ดี ให้กับพนักงานทุกระดับเพื่อปองกัน 

การไม่ป บิติัตามก  ระเบยีบ และข้อบังคับ

 มีการจัดท�าจรรยาบรรณ และสื่อสารให้กับพนักงาน 

ทุกระดับ เพื่อเปนแนวทางท่ีเปนประโยชนส์�าหรับการ

ป ิบัติตน และรักษาหลักการส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจ

ให้เปนไปอย่างโปร่งใส ถกูต้องตามก หมาย และค�านงึถึง 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

2) ามเ ยีงจาก าม นั น องรา า ั ดบิห กั
แนวโน้มราคาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสีมีความผันผวน และ

มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น ท้ังน้ีเนื่องมาจาก ผลกระทบจาก 

ภัยธรรมชาติ อาทิ พายุเ อร์ริเคน าร์วีย์และเออร์มา รวมทั้ง  

ผลกระทบจากการควบคมุสิง่แวดล้อมอย่างเข้มงวดของรั บาลจนี 

ในช่วงสองปีท่ีผ่านมาเพื่อยับยั้งปัญหามลพิษ ท�าให้ปริมาณ 

การผลิตทีไ่ด้น้อยกว่าความต้องการใช้ ส่งผลต่อราคาของวตัถดิุบ 

แนวทางการลดความเสี่ยง

 การเพิม่ประสทิธภิาพในการวางแผนการซ้ือวตัถดุบิ การผลิต 

การบรหิารการจดัการสนิค้าคงคลงั  การท�าสญัญาจดัซือ้ในระยะ

ยาว เพือ่รองรบัการผลติได้อย่างสม�า่เสมอ

 ด�าเนินการอย่างต่อเนื่องเพ่ือลดต้นทุนด้วยการใช้วัตถุดิบ 

ทดแทนมากข้ึน โดยเน้นที่คุณภาพที่ส่งมอบให้ลูกค้าต้อง 

เหมือนเดิม นอกจากนี้การพัฒนาความร่วมมือกับผู้ขาย 

วตัถุดบิ จะช่วยเสริมในเร่ืองการจัดหาวัตถุดิบที่มีเทคโนโลยี

ใหม่  เข้ามาทดแทน จะช่วยในการลดความเสีย่งในเรือ่งราคา 

และมวีตัถุดบิใช้งานอย่างต่อเนือ่งได้

 คณะท�างานในการบรหิารต้นทนุ เพือ่ลดความเสีย่งจากความ

ผันผวนของวัตถุดิบ และต้นทุนการผลิตอื่น  ที่เกี่ยวเนื่อง 

บริหารจัดการและควบคุมค่าใช้จ่ายต่อการผลิตให้ลดลง 

รวมท้ังมีการลดการใช้พลังงานไ าในการผลิตสินค้าอย่าง

ต่อเนื่อง

 คณะผู ้บริหารจะมีการทบทวนราคาขายอย่างสม�่าเสมอ 

และมีการปรับราคาสินค้าในกลุ่มที่มีต้นทุนวัตถุดิบที่สูง 

เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป ท้ังน้ีต้อง

มีการค�านึงถึงสภาวะการแข่งขัน และความเหมาะสมของ 

การก�าหนดราคาขายในแต่ละช่วงเวลา

) ามเ ยีงจากระบบ าร นเทศไม ามาร ช้งานได้
บรษิทัฯ มรีะบบสนับสนุนงานด้านสารสนเทศบน App ication  

 A  ซีง่เปนระบบทีเ่ชือ่มโยงการท�างานของกิจกรรมหลัก  

ทัง้หมดเข้าไว้ด้วยกนั เพือ่ให้เกดิการด�าเนนิงานทีถ่กูต้อง รวดเรว็ 

โปร่งใส และมีความน่าเชื่อถือสูง และได้เริ่มพัฒนาขึ้นเมื่อ 

ปี พ.ศ. 2553 ระบบดงักล่าวถอืเปน App ication หลกัระบบหนึง่ 

ในการด�าเนนิธรุกจิ เช่น ระบบบริหารการจดัซือ้ การขายสินค้า 

ระบบบริหารสินค้าคงคลัง ระบบวางแผนและผลิตสินค้า และ

ระบบบริหารการเงินและบัญชี เปนต้น  

หากระบบดังกล่าวไม่สามารถใช้งานได้ หรือเกิด own 

Time ไม่ว่าจะมาจากสาเหตุใดก็ตาม จะท�าให้เกิดความเสี่ยง

ต่อการด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ือง และเกิดความล่าช้าและ 

ความไม่สะดวกในการด�าเนินงาน และเสียโอกาสในการขาย

อนัหมายถึงรายได้ขององค์กร ดงันัน้บรษิทัฯ จงึด�าเนนิการให้มี

และจัดท�าระบบส�ารองท่ีเรียกว่า A  isaster eco ery 

ite เพื่อรองรับความเสี่ยงช่วยให้การด�าเนินธุรกิจเปนไปอย่าง 

ต่อเน่ือง ในกรณท่ีีเกิดภาวะ กุเ นิท่ีอาจท�าให้เกิดความเสียหาย

กับระบบหลักไม่ว่าจะมาจากสาเหตุใดก็ตาม ซึ่งระบบดังกล่าว

มีความสามารถและคุณสมบัติดังนี้

  หากเกิดความเสียหายกับระบบหลัก ระบบส�ารอง 

( A  - ite) สามารถด�าเนินการแทนระบบเดิมได้

ทันที หรือไม่เกิน 1 ชั่วโมง

 ระบบส�ารอง ( A  - ite) จะมีข้อมูลที่ใกล้เคียงหรือ

เท่ากบัระบบหลกัตลอดเวลา จงึมัน่ใจได้ว่าข้อมลูส�าคญั

ต่าง  ในระบบจะไม่สูญเสีย หรือเสียหายไป

 หากเกิดภาวะ ุกเ ินจนพนักงานไม่สามารถเข้าป บิตัิ

งานในส�านักงานหลักได้ ระบบส�ารอง ( A  - ite) 

สามารถเข้าถงึและใช้งานได้จากทกุสถานที ่จงึท�าให้มัน่ใจ

ได้ว่าการด�าเนินธุรกิจจะไม่หยุดชะงัก
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นอกจากน้ี บรษิทัฯ มแีผนการด�าเนนิงานขยายกิจการไปยัง 

ต่างประเทศ โดยใช้ระบบ App ication  A  ให้เปน

มาตร านเดียวกันทั่วทั้งภูมิภาค และมีระบบ A  isaster  

eco er ite เปนระบบส�ารองให้กับต่างประเทศท้ังภูมิภาค 

เพือ่ไม่ให้เกิดความเสีย่งต่อการด�าเนินธุรกจิอย่างต่อเน่ืองเช่นกนั

) ามเ ียงด้านการ าด นบ ากรทีมี าม
�า ั  

บริษัทฯ ตระหนักถึงการบริหารงานให้ส�าเร็จ มิใช่อยู่ที่การ

ก�าหนดกลยทุธ์ การวางแผน และการบรหิารงานเพียงอย่างเดยีว  

การบริหารคน ถือเปนสิ่งส�าคัญท่ีจะต้องท�าควบคู่กันไปด้วย  

บริษัทฯ จึงมีการเตรียมความพร้อมส�าหรับการน�าเอามิติด้าน 

งานทรัพยากรมนุษย์เปนแนวทางในการบริหาร พัฒนา และ

รักษาบุคลากร ดังนี้

    
วิเคราะห์หาความต้องการของงาน คุณสมบัติของบุคลากร 

ที่จะมาท�า เพ่ือสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู ้ 

ความสามารถเข้ามาท�างานในองค์กร โดยใช้เคร่ืองมอืในการสรรหา 

ได้แก่ ompetency ase nter iew ( ), anagement 

Trainee ( T) เปนโปรแกรมทีใ่ช้ในการคัดเลอืกสรรหาคนใหม่

ที่มีประสบการณ์และความสามารถ นอกจากนี้ยังมีโปรแกรม 

TOA oung hemist Open ouse ด้วย

  
เพ่ือรักษาพนักงานให้มีความรู้ความสามารถอยู่กับองค์กร

นาน  โดยใช้เครื่องมือ

• Benefits & Welfares ที่สามารถแข่งขันได้ตามหลัก

การบริหารค่าจ้างเงินเดือนเก้าอี้ 3 ขา

• งำนประเมินผลงำน ให้รำงวัล ( er ormance  

eward anagement) 

• งำนบริหำรจัดกำรผู้มีควำมสำมำร โดดเด่น (Ta ent 

anagement) สรรหาคนเก่ง การคัดเลือกหรือระบุ 

คนเก่งขององค์กร พฒันาคนเก่ง บรหิาร และจูงใจคนเก่ง 

รกัษาคนเก่งไว้ในองค์กร เพือ่รกัษาประสิทธภิาพขององค์กร 

ลดอัตราสูญเสียบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ 

และน�ามาซึ่งความได้เปรียบในการแข่งขันที่ยั่งยืน 

• งำนวำงแผนสืบทอด ควำมก้ำวหน้ำทำงอำชีพ 

(Succession & Career Planning) จัดท�าแผน

สืบทอดต�าแหน่ง ( uccession an) ซึ่งเปนผังของ 

ผูบ้รหิารระดบัรองลงไปท่ีพร้อมจะรบัต�าแหน่งหลกัแทน 

เจ้าของต�าแหน่งเดมิในกรณท่ีีมกีารเปลีย่นแปลง ซ่ึงจะต้อง 

สอดคล้องกบัแผนการจดัการทรพัยากรบคุคลขององค์กร 

และวางแผนเกีย่วกบัสายอาชพีของพนักงานตามความ

สนใจของพนักงาน ตามขีดความสามารถของพนักงาน 

ศึกษาและส�ารวจต�าแหน่งงานต่าง  ตลอดจนโอกาสท่ี

จะเจริญก้าวหน้าในองค์กร 

• Training Roadmap การโยกย้ายสบัเปลีย่นหมนุเวยีน

ในงาน ( o  otation), แผนพฒันารายบคุคล ( ), 

mp oyee ngagement ur ey จัดให้มีการส�ารวจ

ความผูกพันของพนักงาน และปัจจัยจูงใจท่ีท�าให้เกิด

ความพงึพอใจในการท�างานของพนกังาน มวีตัถปุระสงค์

เพื่อรับทราบความคิดเห็นของพนักงาน สู่การวิเคราะห์

ถึงปัญหา และน�าไปพิจารณาเพื่อการปรับปรุงและ

พัฒนาปัจจัยต่าง  ให้ดีขึ้น ตลอดจนการพัฒนาองค์กร

ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป
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1.	 �ำนวนทุน ทะ บ นและทุน �ำ ะแล้ว 
	 ของบ ิ ัท

ก่อนการแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจ�ากัด บริษัทฯ มีทุน 

จดทะเบียนช�าระแล้วจ�านวนทั้งสิ้น 1,775,000,000 บาท 

แบ่งออกเปนหุ้นสามัญจ�านวน 1,775,000,000 หุ้น มูลค่าท่ี 

ตราไว้หุ้นละ 1.0 บาท ต่อมาที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ 

บริษัทฯ ครั้งที่ 1/2560  เมือ่วนัที ่24 มนีาคม 2560 มมีตอินมุตัิ

ให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวนไม่เกิน 

254,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 1.0 บาท เพื่อเสนอขาย

ให้แก่ประชาชนเปนคร้ังแรก ส่งผลให้ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุน 

จดทะเบยีนจ�านวน 2,029,000,000 บาท แบ่งออกเปนหุน้สามญั 

จ�านวน 2,029,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.0 บาท 

รายชอ ้ อห้น
จ�าน นห้น

(ห้น)
ัด นการ อห้น

(ร้อย ะ)

1. บริษัท ทีโอเอ กรุป โ ลดิ้ง จ�ากัด 608,400,000 30.0

2. นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ 182,600,000 9.0

3. นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ 182,600,000 9.0

4. นายณั วุฒิ ตั้งคารวคุณ 182,600,000 9.0

5. นางบุศทรี หวั่งหลี 182,600,000 9.0

6. นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ 91,300,000 4.5

7. นางละออ ตั้งคารวคุณ 91,300,000 4.5

8. O A  TA   O. T AT O A  70,075,000 3.5

9. กองทุนเปด บัวหลวงทศพล 30,256,500 1.5

10. กองทุนเปด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล 16,374,800 0.8

2.	 ู้ ือ ุ้น
 (ก) ้ อห้น 0 ราย รก  ันท ี2   ัน า ม 2560

ภายหลงัจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนให้แก่ประชาชน

เปนคร้ังแรกแล้วเสร็จไปเมื่อวันท่ี 4 ตุลาคม 2560 และ 

ได้น�าหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่ง 

ประเทศไทยเปนครั้งแรก ( irst ay Trade) เมื่อวันที่ 10 

ตุลาคม 2560 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนช�าระแล้วจ�านวน

ทั้งสิ้น 2,029,000,000 บาท แบ่งออกเปนหุ้นสามัญจ�านวน 

2,029,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.0 บาท 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการออกหุ้นประเภทอื่น นอกเหนือจาก

หุ้นสามัญ

ข้อมูล ลั ท ัพ และ ู้ ือ ุ้น

ที่มา:	ข้อมูลจากศูนย์รับ ากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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 ( ) ก ม ้ อหน้ราย ห ทโีดยพ กิาร มี์อทิ พิ อการก�าหนดนโยบาย การจดัการ หรอการด�าเนนิงาน 
 องบริษัทอยางมีนัย �า ั   ันที 2   ัน า ม 2560

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีโอเอ กรุป โ ลดิ้ง จ�ากัด มีดังนี้

รายชอ ้ อห้น
จ�าน นห้น

(ห้น)
ัด นการ อห้น

(ร้อย ะ)

1. นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ 100,000 20.0

2. นางละออ ตั้งคารวคุณ 100,000 20.0

3. นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ 75,000 15.0

4. นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ 75,000 15.0

5. นายณั วุฒิ  ตั้งคารวคุณ 75,000 15.0

6. นางบุศทรี หวั่งหลี 75,000 15.0

รวม 500,000 100.0

รายชอ ้ อห้น
จ�าน นห้น

(ห้น)
ัด นการ อห้น

(ร้อย ะ)

1. บริษัท ทีโอเอ กรุป โ ลดิ้ง จ�ากัด 608,400,000 30.0

2. นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ 182,600,000 9.0

3. นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ 182,600,000 9.0

4. นายณั วุฒิ ตั้งคารวคุณ 182,600,000 9.0

5. นางบุศทรี หวั่งหลี 182,600,000 9.0

6. นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ 91,300,000 4.5

7. นางละออ ตั้งคารวคุณ 91,300,000 4.5

 ( ) ้อจ�ากัดการโอนห้น องบริษัท
  หุน้สามัญของบรษิทัฯ สามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจ�ากดั เว้นแต่การโอนหุน้นัน้เปนเหตใุห้มผีูถ้อืหุน้ทีม่สีญัชาตต่ิางด้าวถอืหุ้น 

ในบริษทัฯ เกินกว่าร้อยละ 49.0 ของจ�านวนหุ้นทีจ่�าหน่ายได้ท้ังหมด หรอืคิดเปน 994,210,000 หุ้น หากการโอนหุน้รายใดท่ีจะท�าให้

สัดส่วนการถอืหุน้ในบรษัิทฯ ของคนต่างด้าวเกนิกว่าอตัราส่วนข้างต้น บรษิทัฯ มีสทิธปิ เิสธไม่ลงทะเบยีนการโอนหุน้ของบรษัิทฯ 

รายนั้นได้
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 (2) นโยบายการจายเงินปน องบริษัทยอย
คณะกรรมการบริษัทย่อยอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผล 

ประจ�าปีของบริษัทย่อย โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย เว้นแต่เปนการจ่ายเงินปันผล

ระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทย่อยมีอ�านาจอนุมัติให้

จ่ายเงินปันผลได้เปนครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทย่อยมีผลก�าไร

สมควรพอจะท�าเช่นนั้นได้ แล้วให้คณะกรรมการบริษัทย่อย

รายงานให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทัย่อยทราบในการประชมุ

คราวต่อไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทย่อยจะพิจารณาการจ่ายเงิน 

ปันผลโดยค�านึงถึงปัจจัยต่าง  เพ่ือผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น 

เปนหลัก เช่น ผลการด�าเนินงานและ านะทางการเงินของ 

บรษิทัย่อย การส�ารองเงนิไว้เพือ่ลงทุนในอนาคต การส�ารองเงนิ 

ไว ้เพื่อจ ่ายช�าระคืนเงินกู ้ยืม หรือเปนเงินทุนหมุนเวียน 

ภายในบริษัทย่อย และการจ่ายเงินปันผลน้ันไม่มีผลกระทบ 

ต่อการด�าเนินงานปกติของบริษัทย่อยอย่างมีนัยส�าคัญ ตามที่

คณะกรรมการบริษัทย่อยพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม  

.	 ำ ออ ลั ท ัพ อื่น
บริษัทฯ ไม่มีการออกหลักทรัพย์อื่น

.	น บำ ำ ำ งินปน ลของบ ิ ัท 	 
	 และบ ิ ัท อ
 ( ) นโยบายการจายเงินปน องบริษัท

คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจ�าป ี

ของบริษัทฯ ได้ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม 

ผู้ถือหุ้น เว้นแต่เปนการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะ

กรรมการบรษัิทมอี�านาจอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลได้เปนครัง้คราว

เมือ่เหน็ว่า บรษัิทฯ มผีลก�าไรสมควรพอจะท�าเช่นนัน้ แล้วรายงาน 

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 40.0 ของก�าไรสุทธิตามงบการเงินเ พาะหลังหักภาษี 

เงินได้นิตบิคุคลและหลงัหกัส�ารองต่าง  ทกุประเภททีก่ หมาย 

และบริษัทฯ ก�าหนดไว้ในแต่ละปี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท 

จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยค�านึงถึงปัจจัยต่าง  เพื่อ 

ผลประโยชน์ต่อผู ้ถือหุ ้นเปนหลัก เช่น ผลการด�าเนินงาน 

และ านะทางการเงนิของบริษัทฯ การส�ารองเงินไว้เพื่อลงทุน 

ในอนาคต การส�ารองเงินไว้เพื่อจ่ายช�าระคืนเงินกู้ยืม หรือเปน

เงนิทนุหมุนเวยีนภายในบรษัิทฯ และการจ่ายเงนิปันผลนัน้ไม่มี

ผลกระทบต่อการด�าเนนิงานปกตขิองบริษัทฯ อย่างมีนยัส�าคญั 

ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม
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ค งส ้ำง ำ ั ำ
โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ  ณ วันที่ 1 มีนาคม 2561

ะกรรมการ
บริษัท

ะกรรมการ รรหา
ะพิจาร า า อบ ทน

เ านการบริษัท

รองกรรมการ ้จัดการ
นักประ านเจ้าหน้าทีบริหาร

นางบศทรี ห ังห ี

รองกรรมการ ้จัดการ
ายงานการ ิ เร ิน

นาง า พร ี ะทัศนา ร

าย ร จ อบ

ะกรรมการ ร จ อบ

ะกรรมการบริหาร

ประ านเจ้าหน้าทีบริหาร
นายจ ัทร์ ั้ง ารา

กรรมการ ้จัดการ ห
นายพงษ์เชิด จามีกรก

ผู้อ นวยการ
สายงานการเงินและบัญชี

นางสาวทวีพร พัฒนกิจเรือง

ผู้ช่วยผู้อ นวยการ
สายงานการเงินและบัญชี

นางสาวทวีพร พัฒนกิจเรือง
(รักษาการ)

ผู้อ นวยการสายงาน
วิจัยและพัฒนา
ควบคุมคุณภาพ

และสนับสนุนเทคนิค
นางสาวบัญชรี มณีดิษ ์

ผู้อ นวยการ
สายงานการผลิต

นายสมคิด เงินส่งแสง
(รักษาการ)

ผู้อ นวยการสายงาน
กลยุทธ์ธุรกิจ 

และสื่อสารการตลาด
นางสาวพวงเพ็ญ แสงเพชร

ผู้อ นวยการ
สายงานขาย etai
นายวรพจน์ สุภิมารส

ผู้อ นวยการสายงาน
ธุรกิจต่างประเทศ 2

นายพงษ์เชิด จามีกรกุล
(รักษาการ)

ผู้อ นวยการสายงาน
ธุรกิจต่างประเทศ 3

นางสาวเ องลดา จิรวิบูลย์

ผู้อ นวยการสายงาน
ทรัพยากรบุคคล

นายสมิต สัมปัตตะวนิช
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ะกรรมการ
บริษัท

ะกรรมการ รรหา
ะพิจาร า า อบ ทน

เ านการบริษัท

รองกรรมการ ้จัดการ
นักประ านเจ้าหน้าทีบริหาร

นางบศทรี ห ังห ี

รองกรรมการ ้จัดการ
ายงานการ ิ เร ิน

นาง า พร ี ะทัศนา ร

าย ร จ อบ

ะกรรมการ ร จ อบ

ะกรรมการบริหาร

ประ านเจ้าหน้าทบีริหาร
นายจ ัทร์ ั้ง ารา

กรรมการ ้จัดการ ห
นายพงษ์เชิด จามีกรก

ผู้อ นวยการ
สายงานการเงินและบัญชี

นางสาวทวีพร พัฒนกิจเรือง

ผู้ช่วยผู้อ นวยการ
สายงานการเงินและบัญชี

นางสาวทวีพร พัฒนกิจเรือง
(รักษาการ)

ผู้อ นวยการสายงาน
วิจัยและพัฒนา
ควบคุมคุณภาพ

และสนับสนุนเทคนิค
นางสาวบัญชรี มณีดิษ ์

ผู้อ นวยการ
สายงานการผลิต

นายสมคิด เงินส่งแสง
(รักษาการ)

ผู้อ นวยการสายงาน
กลยุทธ์ธุรกิจ 

และสื่อสารการตลาด
นางสาวพวงเพ็ญ แสงเพชร

ผู้อ นวยการ
สายงานขาย etai
นายวรพจน์ สุภิมารส

ผู้อ นวยการสายงาน
ธุรกิจต่างประเทศ 2

นายพงษ์เชิด จามีกรกุล
(รักษาการ)

ผู้อ นวยการสายงาน
ธุรกิจต่างประเทศ 3

นางสาวเ องลดา จิรวิบูลย์

ผู้อ นวยการสายงาน
ทรัพยากรบุคคล

นายสมิต สัมปัตตะวนิช
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ชอ �า หนง
จ�าน น รังทีเ ้าร มประชม  

จ�าน น รังทีมีการประชมทังหมด 
นปี 2560

1. นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ(1) ประธานกรรมการ/กรรมการบริหาร 9/10

2. นางละออ ตั้งคารวคุณ รองประธานกรรมการ/กรรมการบริหาร 4/10

3. นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ กรรมการ/กรรมการบริหาร 2/10

4. นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ(2) กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

10/10

5. นายณั วุฒิ ตั้งคารวคุณ กรรมการ 6/10

6. นางบุศทรี หวั่งหลี(2) กรรมการ/กรรมการบริหาร 9/10

7. นางปริศนา ประหารข้าศึก กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

9/10

8. นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 10/10

9. นายวีรศักดิ โ สิตไพศาล กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

10/10

1.	ค ะ ม ำ บ ิ ัท

  ะกรรมการบริษัท
 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 9 ท่าน ดังนี้

 
 2 กรรมการ ้มีอ�านาจ ง ายมอชอ กพัน 

 กรรมการผู ้มีอ�านาจลงลายมือชื่อผูกพัน TOA คือ นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ หรือนายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ หรือ 

นายณั วุฒิ ตั้งคารวคุณ หรือนางบุศทรี หวั่งหลี กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�าคัญของบริษัทฯ

2.	ค ะ ม ำ ว สอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ จ�านวน 3 ท่าน ดังนี้

หมายเหตุ	:		 (1)	นายประจักษ์	 ตั้งคารวคุณ	 ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการบริษัทแต่มิได้เป็นกรรมการอิสระ	ทั้งนี้	 บริษัทฯ	 ได้แต่งตั้งกรรมการอิสระ	 1	ท่าน	 ได้แก่	 นายวีรศักดิ	 โฆสิตไพศาล		
	 	 	 	 ร่วมพิจารณาก�าหนดวาระประชุมคณะกรรมการ	 เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน	 ปี	 2560	 นอกจากนี้	 ในการประชุมคณะกรรมการ	
	 	 	 	 บริษัท	 ครั้งที่	 5 2560	 เม่ือวันที่	 12	 พ ษภาคม	 2560	 มีมติแก้ไขเพิ่มเติมก บัตรคณะกรรมการบริษัทโดยก�าหนดให้ในการอนุมัติในวาระที่กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ	
	 	 	 	 มีส่วนได้เสียจะต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย	2	ท่าน	เข้าร่วมประชุมและออกเสียง	
	 	 	 (2)	นายจตุภัทร์	ตั้งคารวคุณ	และนางบุศทรี	หวั่งหลี	เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร	

ชอ �า หนง
จ�าน น รังทีเ ้าร มประชม

จ�าน น รังทีมีการประชมทังหมด
นปี 2560

1. นางปริศนา ประหารข้าศึก(1) ประธานกรรมการตรวจสอบ 8/9

2. นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์(1) กรรมการตรวจสอบ 8/9

3. นายวีรศักดิ โ สิตไพศาล กรรมการตรวจสอบ 9/9

หมายเหตุ	:	 (1)	เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท�าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ

   โดยมี นางสาวศรีกัลยา เพ็ญศรี เปนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
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.	ค ะ ม ำ บ ิ ำ
คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการบริหาร จ�านวน 7 ท่าน ดังนี้

หมายเหตุ	:	 (1)	ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการบริหาร	 อันเป็นผลมาจากการด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการสายงานการเงินและบัญชี	 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	 คร้ังที่	 2 2560	
	 	 	 	 เมื่อวันที่	9	มีนาคม	2560

.	ค ะ ม ำ ส ำและพิ ำ ำคำ อบแทน(1)

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จ�านวน 3 ท่าน ดังนี้

ชอ �า หนง

1. นายวีรศักดิ โ สิตไพศาล ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2. นางปริศนา ประหารข้าศึก กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3. นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ชอ �า หนง

1. นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. นายพงษ์เชิด จามีกรกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่และรักษาการผู้อ�านวยการสายงานธุรกิจ 
ต่างประเทศ 2

3. นางบุศทรี หวั่งหลี รองกรรมการผู้จัดการ ส�านักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

4. นางสาวสุพร ลีละทัศนาธร รองกรรมการผู้จัดการสายงานการผลิตเรซิน

5. นายสมคิด เงินส่งแสง รักษาการผู้อ�านวยการสายงานการผลิต

6. นางสาวเ องลดา จิรวิบูลย์ ผู้อ�านวยการสายงานธุรกิจต่างประเทศ 3

7. นางสาวบัญชรี มณีดิษ ์ ผู้อ�านวยการสายงานวิจัยและพัฒนา ควบคุมคุณภาพและสนับสนุน
เทคนิค

ชอ �า หนง

1. นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ประธานกรรมการบริหาร

2. นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ กรรมการบริหาร

3. นางละออ ตั้งคารวคุณ กรรมการบริหาร

4. นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ กรรมการบริหาร

5. นางบุศทรี หวั่งหลี กรรมการบริหาร

6. นายพงษ์เชิด จามีกรกุล กรรมการบริหาร

7. นางสาวทวีพร พัฒนกิจเรือง (1) กรรมการบริหาร

หมายเหตุ	:		 (1)	 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั	ครัง้ที	่9 2560	เมือ่วันท่ี	 	ธันวาคม	2560	ได้มมีตแิต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน	โดยมนีายวีรศกัด	ิ	โฆสิตไพศาล	เป็นประธาน	
	 	 	 	 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		นางปริศนา	ประหารข้าศึก	และนายจตุภัทร์	ตั้งคารวคุณ	เป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

.	 ู้บ ิ ำ
ณ วันที่ 1 มีนาคม 2561 ผู้บริหารของบริษัทฯ มีจ�านวน 11 ท่าน ดังต่อไปนี้
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.	 ลขำนุ ำ บ ิ ัท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 4/2560 เม่ือวันที ่

3 พ ษภาคม 2560 ได้แต่งตั้ง บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และ 

พาร์ทเนอร์ส จ�ากัด เปนเลขานุการบริษัท โดยมีหน้าท่ีและ

ความรับผิดชอบตามที่ก�าหนดไว้ใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ โดยมีนายบรรพต กิตติกิ่งเลิศ ทนายความ

อาวุโส เปนผู้ติดต่อประสานงาน

ขอบเขต อ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการ

บริษัท

เลขานุการบริษทั ได้รบัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทั 

เพื่อท�าหน้าที่รับผิดชอบด�าเนินการ ดังต่อไปนี้

1. ให้ค�าแนะน�าเบือ้งต้นแก่กรรมการและผูบ้ริหารเกีย่วกบั

การป ิบัติตามก หมาย ข้อก�าหนด ก ระเบียบ และ 

ข้อบังคับของบริษัทฯ และติดตามดูแลให้มีการป ิบัติ

อย่างถกูต้อง รวมถงึรายงานการเปลีย่นแปลงในข้อก�าหนด

ก หมายที่มีนัยส�าคัญแก่กรรมการและผู้บริหาร

2. ติดตามและดูแลให้มีการเปดเผยข้อมูลและรายงาน

สารสนเทศทีเ่กีย่วข้องตามระเบยีบ ประกาศ และข้อก�าหนด

ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ส�านกังาน ก.ล.ต. และคณะกรรมการ

ก�ากับตลาดทุน

3. จัดท�าและเก็บรักษาเอกสารส�าคัญ ดังต่อไปนี้

(ก) ทะเบียนกรรมการ

(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการ

ประชุมกรรมการ

ชอ �า หนง

8. นายวรพจน์ สุภิมารส ผู้อ�านวยการสายงานขาย etai

9. นางสาวพวงเพ็ญ แสงเพชร ผูอ้�านวยการสายงานกลยทุธ์ธุรกจิและส่ือสารการตลาด 
และรกัษาการผู้จัดการอาวุโสกลุ่มผลิตภัณฑ์ ecorati e

10. นางสาวทวีพร พัฒนกิจเรือง ผูอ้�านวยการสายงานการเงินและบญัช ีและรกัษาการผูช่้วยผูอ้�านวยการ 
สายงานการเงินและบัญชี

11. นายสมิต สัมปัตตะวนิช ผู้อ�านวยการสายงานทรัพยากรบุคคล

(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุม 

ผู้ถือหุ้น

(ง) รายงานประจ�าปีของบริษัทฯ

4. เก็บรักษารายงานการมีส ่วนได้เสียที่รายงานโดย

กรรมการหรือผู ้บริหาร พร้อมท้ังจัดส่งส�าเนาให้แก่

ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 

ภายใน 7 วันท�าการนับแต่วนัท่ีบรษิทัฯ ได้รบัรายงานน้ัน

5. ติดตาม และดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุม

คณะกรรมการบริษัทให้เปนไปตามก หมาย ข้อบังคับ

ของบรษิทัฯ และข้อพงึป บิตัทิีเ่กีย่วข้อง รวมทัง้ตดิตาม

ให้มกีารป บัิติตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และมตท่ีิประชุม

คณะกรรมการบริษัท

6. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และด�าเนิน

การอื่นใดให้เปนไปตามก หมาย และ/หรือตามที่คณะ

กรรมการก�ากับตลาดทนุประกาศก�าหนด และ/หรือตาม

ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

.	คำ อบแทน ม ำ และ ู้บ ิ ำ
  า อบ ทนทเีปน ั เงิน

 (ก) า อบ ทน องกรรมการบริษัท กรรมการ
ร จ อบ ะกรรมการบริหาร
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 ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2560 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการส�าหรับปี 2560 

โดยมีรายละเอียดดังนี้

ะกรรมการ า อบ ทนรายเดอน
(บาท น)

เบียประชม (บาท รัง น) 
(เ พาะกรรมการทีเ ้าประชม)

ค ะกรรมกำรบริษัท
 ประธานกรรมการ
 รองประธานกรรมการ
 กรรมการ

200,000
150,000
50,000

40,000
35,000
30,000

ค ะกรรมกำรชุดย่อย
1. คณะกรรมการบริหาร
 ประธานกรรมการบริหาร
 กรรมการบริหาร

100,000
50,000

40,000
30,000

2. คณะกรรมการตรวจสอบ
 ประธานกรรมการตรวจสอบ
 กรรมการตรวจสอบ

-
-

35,000
30,000

(1) ค่าตอบแทนส�าหรับรอบระยะเวลา 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2560 

 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการจ�านวน 9 ราย 

เปนจ�านวนทั้งสิ้น 15.0 ล้านบาท โดยค่าตอบแทนดังกล่าวเปนค่าตอบแทนในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ย

ประชุมใน านะกรรมการเท่านั้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

หมายเหตุ	:	 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้รับแต่งตั้ง		ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	9 2560	เมื่อวันที่	 	ธันวาคม	2560		โดยจะเสนอพิจารณาค่าตอบแทน	
	 	 	 ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ส�าหรับการป ิบัติงานในปี	2560	ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2561		

รายชอ
ะกรรมการบริษัท �า หนง

ะ
กรรมการ
บริษัท
(บาท)

ะ
กรรมการ
ร จ อบ
(บาท)

ะ
กรรมการ
บริหาร
(บาท)

ะ
กรรมการ
รรหา ะ

พิจาร า า
อบ ทน 
(บาท)

า อบ ทน
ร ม น านะ
กรรมการ 
(บาท)

1. นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ ประธานกรรมการ/
กรรมการบริหาร

2,760,000 - 600,000 - 3,360,000

2. นางละออ ตั้งคารวคุณ รองประธานกรรมการ/ 
กรรมการบริหาร

1,940,000 - 600,000 - 2,540,000

3. นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ กรรมการ/ 
ประธานกรรมการบรหิาร/
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

900,000 - 1,200,000 - 2,100,000
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หมายเหตุ	:	 ในระหว่างปี	 2560	 ยังไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	 โดยจะมีการเสนอพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา	
	 	 	 ค่าตอบแทนต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2561

( ) า ช้จายอน ามจริงเพอ ช้ นการป ิบั ิงาน องประ านกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริษัทได้รับวงเงินค่าใช้จ่ายอื่นเพื่อใช้จ่ายส�าหรับการบริหารงานบริษัทฯ ซ่ึงวงเงินค่าใช้จ่ายอื่นดังกล่าว 

ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท โดยจะต้องด�าเนินการตามระเบียบท่ีเก่ียวข้อง และต้องได้รับการลงนามโดยกรรมการ 

ผู้จัดการใหญ่ หรือผู้อ�านวยการสายงานการเงินและบัญชี ซึ่งเปนบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับประธานกรรมการบริษัท

( ) า อบ ทน อง ้บริหาร องบริษัท
ในปี 2560 บรษิทัฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารของบริษทัฯ รวม 121 ราย เปนจ�านวนเงนิท้ังสิน้ประมาณ 64.5 ล้านบาท  

โดยค่าตอบแทนดังกล่าวเปนค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือนและโบนัส 

รายชอ
ะกรรมการบริษัท �า หนง

ะ
กรรมการ
บริษัท
(บาท)

ะ
กรรมการ
ร จ อบ
(บาท)

ะ
กรรมการ
บริหาร
(บาท)

ะ
กรรมการ
รรหา ะ
พิจาร า
า อบ ทน 
(บาท)

า อบ ทน
ร ม น านะ
กรรมการ 
(บาท)

4. นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ กรรมการ/
กรรมการบริหาร

660,000 - 600,000 - 1,260,000

5. นายณั วุฒิ ตั้งคารวคุณ กรรมการ 780,000 - - - 780,000

6. นางบุศทรี หวั่งหลี กรรมการ/
กรรมการบริหาร

870,000 - 600,000 - 1,470,000

7. นางปริศนา ประหารข้าศกึ กรรมการ/กรรมการอสิระ/ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

870,000 280,000 - - 1,150,000

8. นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์ กรรมการ/กรรมการ
อสิระ/กรรมการตรวจ
สอบ

900,000 240,000 - - 1,140,000

9. นายวีรศักดิ โ สิตไพศาล กรรมการ/กรรมการ
อสิระ/กรรมการตรวจ
สอบ/ประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่า
ตอบแทน

900,000 270,000 - - 1,170,000

หมายเหตุ	:	 (1)	ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร	12	รายได้รวมค่าตอบแทนของนางสาววรรณริการ์	มาลานิยม	ซึง่ด�ารงต�าแหน่งผูช่้วยผู้อ�านวยการสายงานการเงนิและบญัชรีะหว่างปี	2560	และได้ลาออกตัง้แต่วนัที	่
	 	 	 	 1	มีนาคม	2561
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การป ิบั ิหน้าที
จ�าน นพนักงานจ�า นก ามการป ิบั ิหน้าที

 ันที  ัน า ม
255 255 2560

ป ิบัติการ 2,202 2,217 2,211

ธุรกิจ 2,043 2,151 2,266

สนับสนุน 397 360 361

รวม 4,642 4,728 4,838

 2 า อบ ทนอน
ระหว่างวนัที ่1 มกราคม 2560 ถึงวนัที ่31 ธันวาคม 2560 บริษทัฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนอืน่ให้แก่ผู้บรหิารของบริษทัฯ รวม 121 ราย  

เปนจ�านวนเงินทั้งส้ินประมาณ 10.9 ล้านบาท โดยค่าตอบแทนดังกล่าวเปนค่าตอบแทนในรูปแบบเงินประกันสังคม กองทุน 

ส�ารองเลี้ยงชีพ ค่าเช่ารถ ค่าน�้ามัน ค่าโทรศัพท์ และเงินประกันชีวิต

.	บุคลำ และ ำ อบ ม
  ้อม ทั ไป

บริษัทฯ มีพนักงานประจ�าและผู้บริหารจ�านวน 4,642 คน 4,728 คน และ 4,838 คน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559  

และ 2560 ตามล�าดับ 

จ�านวนพนักงานจ�าแนกตามการป ิบัติหน้าที่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 สรุปได้ดังนี้

 2 า อบ ทน องบ ากร
บรษิทัฯ ตระหนักดีถึงความจ�าเปนของการมทีมีผู้บริหารและ

พนกังานทีป่ บิติังานอย่างต่อเน่ือง เพือ่คงความได้เปรียบเหนอื

คู่แข่ง กรรมการของบริษัทฯ เชื่อว่าความส�าเร็จอย่างต่อเนื่อง

ของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ อาทิ การสนับสนุน

และการอุทิศตนของบุคลากรระดับผู้บริหาร โดยบริษัทฯ  

ได้ก�าหนดกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล ซึ่งรวมถึงการก�าหนด 

ค่าตอบแทนทีส่ามารถแข่งขนัได้ การสรรหาบคุลากรท่ีเหมาะกบั

วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแผนการสืบทอดต�าแหน่ง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 บริษัทฯ  

มีการจ่ายผลตอบแทนรวมให้แก่พนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) 

ในลักษณะต่าง  ได้แก่ เงินเดือน เงินโบนัส ค่าล่วงเวลา เงิน

สมทบกองทนุส�ารองเลีย้งชพี และค่าตอบแทนอ่ืน  เปนจ�านวน 

1,862.5 ล้านบาท 1,812.8 ล้านบาท และ 2,052.9 ล้านบาท 

ตามล�าดับ 

  กองทน �ารองเ ียงชีพ
ในปี 2554 บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพร่วมกับ

ลูกจ้างตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 

และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม โดยลูกจ้างและบริษัทฯ จ่ายเงิน

สมทบเข้ากองทุนเปนรายเดือนคิดเปนร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 5 

ของเงินเดือนข้ันพื้น านของลูกจ้าง ส�าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 

ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 บริษัทฯ จ่ายเงินสมทบ

จ�านวน 28.0 ล้านบาท 30.0 ล้านบาท และ 34.7 ล้านบาท ตาม

ล�าดบั กองทนุส�ารองเลีย้งชพีจดัเปนกองทนุท่ีแยกต่างหากจาก

สนิทรพัย์อืน่ของบรษิทัฯ โดยมีบรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทนุ

เอ็มเอ ซี จ�ากัด (มหาชน) เปนผู้บริหารจัดการกองทุน ลูกจ้าง

จะได้รับเงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพเมื่อส้ินสุดการจ้างงานตาม

ก ระเบียบของกองทุน

หมายเหตุ	:	 (1)	ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร	12	รายได้รวมค่าตอบแทนของนางสาววรรณรกิาร์	มาลานยิม	ซึง่ด�ารงต�าแหน่งผูช่้วยผูอ้�านวยการสายงานการเงนิและบญัชรีะหว่างปี	2560	และได้ลาออกตัง้แต่วนัที	่
	 	 	 			1	มีนาคม	2561



บริ ษัท ที โอเอ เพ้นท์  (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)52

  ้อพิพาทด้าน รงงานที �า ั นช ง  ปีที
านมา (ปี 255 2560)

บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่ส�าคัญใด  ซึ่งส่งผล 

กระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผล

การด�าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทฯ ไม่ทราบถึงเหตุการณ์

ใดที่อาจท�าให้เกิดข้อพิพาทด้านแรงงานซึ่งอาจส่งผลกระทบ

อย่างมีนัยส�าคัญต่อสถานะทางการเงินและธุรกิจของบริษัทฯ

 5 ห าพ รงงาน 
พนักงานของบริษัทฯ บางรายเปนสมาชิกสหภาพแรงงาน

เคมีภัณฑ์และสีแห่งประเทศไทย โดยในประเทศไทย นายจ้าง

ที่มีลูกจ้างเกิน 50 คน ต้องจัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการ 

ในสถานประกอบการ โดยมตีวัแทนลกูจ้างอย่างน้อย 5 คน ทัง้นี้

บริษัทฯ และ บริษัท กัปตัน โคทติ้ง จ�ากัด มีคณะกรรมการ

สวัสดิการในสถานประกอบการ

พนักงานบางรายของ TOA aint ( ietnam) o., td. 

เปนสมาชิกของ rassroots Trade nion โดย TOA aint  

( ietnam) o., td. และ rassroots Trade nion ได้ลง

นามในข้อตกลงเกี่ยวกับการจ้างเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559  

ซึ่งมีระยะเวลาบังคับใช้ 3 ปี และได้จดทะเบียนข้อตกลงเกี่ยว

กับการจ้างดังกล่าวกับ uong ndustria  ones Authority

 6 นโยบาย นการพั นาบ ากร
บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการเพิ่มพูนทักษะความรู้และ

ความเช่ียวชาญของพนักงาน โดยจัดให้มีการ กอบรมต่าง  

บริษัทฯ จัดให้พนักงานเข้าร่วมประชุมและ กอบรมเพ่ือให้

พนักงานได้ความรู้และพัฒนาทักษะท่ีเก่ียวข้อง ให้สอดคล้อง

กับวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ การ กอบรมนั้นรวมถึงการ ก

อบรมเกีย่วกบัสขุอนามยัและความปลอดภยั ทกัษะด้านเทคนิค 

และด้านอื่น

บรษัิทฯ ยงัมโีครงการ กอบรมเพือ่พฒันาเกีย่วกบัหน้าทีก่าร

ท�างาน และพฒันาความสามารถพเิศษให้กบัพนกังานท่ีมีผลการ

ป ิบัติงานที่ดีและมีศักยภาพสูง โดยบริษัทฯ ได้ก�าหนดกรอบ

การท�างานเพือ่ให้พนกังานสามารถแสดงศกัยภาพดงักล่าว และ

เปดโอกาสให้พนักงานมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและการพัฒนา

ความเปนผู้น�าให้มากขึ้น 
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ำ �ำ ับ ูแล ิ ำ
บริษัทฯ ได้ยึดถือและป ิบัติตามหลักการก�ากับดูแล

กิจการที่ดีในการด�าเนินกิจการผ่านทางกรรมการ ผู้บริหาร 

และพนักงาน และถือว่าหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีนั้นเปน

ปัจจยัส�าคญัในการส่งเสรมิความส�าเร็จในภาพรวมของบรษิทัฯ 

ใน านะที่เปนองค์กรหน่ึงที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดย

นโยบายการก�ากบัดแูลกจิการของบรษัิทฯ เปนไปตามแนวทาง

การก�ากับดแูลกิจการทีดี่ส�าหรบับรษัิทจดทะเบยีนปี 2555 ตาม

แนวทางทีต่ลาดหลกัทรพัย์ฯ ก�าหนด โดยนโยบายในการก�ากบั

ดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้

1.	น บำ ่ ว ับ ำ �ำ ับ ูแล ิ ำ  
	 ท่ 	 	 	

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการก�ากับดูแล

กิจการที่ดีว่าเปนสิ่งส�าคัญที่จะช่วยส่งเสริมการด�าเนินงานของ 

บริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน  

ซ่ึงจะน�าไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก ายตั้งแต่

พนักงาน ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น  ดังนั้นคณะ

กรรมการบริษัทจึงได้เห็นควรให้มีการจัดท�านโยบายการก�ากับ

ดูแลกิจการที่ดีขึ้น โดยครอบคลุมเนื้อหาหลักการส�าคัญตั้งแต่

โครงสร้าง บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะ

กรรมการ จนถึงหลักการในการบริหารงานของผู้บริหารอย่าง

โปร่งใส ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้เพื่อเปนแนวทางใน

การบริหารองค์กรท�าให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการด�าเนินงานใด  

ของบริษัทฯ เปนไปด้วยความเปนธรรม และค�านึงถึงประโยชน์

สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุก าย

 ห ักการ ะนโยบายการก�ากับด กิจการ
คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส�าคัญต่อการป ิบัติตาม

หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยครอบคลุมหลักการส�าคัญ

ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการ ( orporate o ernance) 

ใน 5 หมวด ดังนี้

  ิท ิ อง ้ อห้น
 บริษัทฯ ให้ความส�าคัญในสิทธิของผู ้ถือหุ้นซ่ึงอาจ

ไม่จ�ากัดเ พาะสิทธิที่ก หมายก�าหนดไว้ ไม่กระท�าการใด  

อันเปนการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น และส่งเสริม 

ให ้ผู ้ถือหุ ้นได ้ ใช ้สิทธิของตน โดยสิทธิขั้น พ้ืน านของ 

ผู ้ถือหุ ้น ได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่ง

ก�าไรของบริษัทฯ การได ้รับข ่าวสารข้อมูลของบริษัทฯ 

อย่างเพียงพอ การเข้าร ่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียง

ในที่ประชุมผู ้ถือหุ ้นเพื่อแต ่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ  

แต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติการเข้าท�าธุรกรรมที่ส�าคัญซึ่ง 

ส่งผลต่อทิศทางในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเรื่องที่มี

ผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การก�าหนด

หรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ 

การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เปนต้น

นอกจากสิทธิขั้นพื้น านดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ยังได้

ก�าหนดแนวทางป ิบัติในเรื่องต่าง  ท่ีเปนการส่งเสริมและ

อ�านวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

(1)  เปดเผยนโยบายในการสนบัสนุน หรือส่งเสริมผู้ถือหุ้น 

 ทุกกลุ่ม ให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

(2)  มีการให้ข้อมูลวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม  

 โดยมีค�าชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระ หรือ 

 ประกอบมติที่ขอตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม 

 สามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น หรือในเอกสารแนบวาระ 

 การประชุมและจะไม่กระท�าการใด  ที่เปนการจ�ากัด 

 โอกาสของผูถื้อหุ้นในการศกึษาสารสนเทศของบรษัิทฯ

(3)  อ�านวยความสะดวกให้ผูถ้อืหุน้ได้ใช้สทิธใินการเข้าร่วม 

 ประชุมและออกเสียงอย่างเต็มท่ี และละเว้นการ 

 กระท�าใด  ท่ีเปนการจ�ากัดโอกาสในการเข้าประชุม 

 ของผู้ถือหุ้น เช่น การเข้าประชุมเพื่อออกเสียงลง 

 คะแนนการลงมติไม่ควรมีวิธีท่ียุ่งยากหรือมีค่าใช้จ่าย 

 มากเกินไป เช่น สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นมีความ 

 สะดวกต่อการเดินทางเปนต้น

(4)  ประธานที่ประชุมจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและ 

 ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสในการแสดงความเห็น 

 และตั้งค�าถามต่อท่ีประชุมในเรื่องท่ีเก่ียวข้องกับ 

 บริษัทฯ ได้ รวมทั้งเปดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค�าถาม 

 ล ่วงหน้าก ่อนวันประชุมโดยก�าหนดหลักเกณฑ์ 

 การส่งค�าถามล่วงหน้าให้ชัดเจน และแจ้งให้ผู้ถือหุ้น 

 ทราบพร้อมกับการน�าส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น 

 และจะเผยแพร่หลักเกณฑ์การส่งค�าถามล่วงหน้า 

 ดังกล่าวไว้บน e site ของบริษัทฯ ด้วย

(5)  สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบ ันทะรูปแบบท่ี 

 ผู้ถือหุ้นสามารถก�าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้  
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 และเสนอชือ่กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เปนทางเลอืก 

 ในการมอบ ันทะของผู้ถือหุ้น

(6)  ส่งเสริมให้บริษัทฯ น�าเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุม 

 ผูถ้อืหุน้ ทัง้การลงทะเบยีนผูถ้อืหุ้น การนับคะแนนและ 

 แสดงผล เพื่อให้การด�าเนินการประชุมสามารถท�าได้ 

 รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย�า

(7)  ส่งเสรมิให้กรรมการของบรษัิทฯ ทกุคนเข้าร่วมประชุม 

 ผู้ถือหุ้น และตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

(8)  จดัให้มกีารลงมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ส�าหรบัแต่ละรายการ 

 ในกรณีทีว่าระน้ันมีหลายรายการ เช่น วาระการแต่งต้ัง 

 กรรมการ

(9)  ส่งเสริมให้มีบุคคลที่เปนอิสระเปนผู ้ตรวจนับหรือ 

 ตรวจสอบคะแนนเสยีงในการประชมุสามญัและวสิามญั 

 ผู้ถือหุ้น และเปดเผยให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ 

 ในรายงานการประชุม

(10) สนับสนุนให้มกีารใช้บตัรลงคะแนนเสยีงในวาระท่ีส�าคญั 

 เช่น การท�ารายการเกีย่วโยง การท�ารายการได้มาหรอื 

 จ�าหน่ายไปซ่ึงสนิทรพัย์ เปนต้น เพือ่ความโปร่งใสและ 

 ตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง

(11) ด�าเนินการให้รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นมีการบันทึก 

 การชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน วิธีการแสดงผล 

 คะแนนให้ทีป่ระชมุทราบก่อนด�าเนนิการประชมุ รวมท้ัง 

 เปดโอกาสให้ผู ้ถือหุ ้นตั้งประเด็นหรือซักถามและ 

 บันทึกค�าถามค�าตอบ ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ 

 ว่ามผีูถ้อืหุน้เหน็ด้วย คดัค้าน หรืองดออกเสยีงอย่างไร  

 รวมทั้งบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและ 

 กรรมการที่ลาประชุมด้วย และเปดเผยรายงานการ 

 ประชุมบน e site ของบริษัทฯ

(12) เปดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของ 

 แต่ละวาระในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น 

 ในวันท�าการถัดไปบน e site ของบริษัทฯ

 2 การป ิบั ิ อ ้ อห้นอยางเทาเทียมกัน
 บรษิทัฯ มนีโยบายจดัการให้ผูถ้อืหุน้ทกุราย ทัง้ผูถ้อืหุน้ที่

เปนผูบ้รหิาร และผูถ้อืหุ้นทีไ่ม่เปนผูบ้รหิาร ทัง้ผู้ถอืหุน้รายใหญ่ 

และท้ังผู้ถอืหุ้นรายย่อย รวมท้ังผูถ้อืหุน้ต่างชาติได้รบัการป บัิติ

ที่เท่าเทียมกันและเปนธรรมโดยมีแนวป ิบัติดังต่อไปนี้

(1) ส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ ้น โดยมีระเบียบวาระ 

เหตุผลประกอบในแต่ละวาระและความเห็นของ 

คณะกรรมการ  พร้อมกับเอกสารท่ีเก่ียวข้อง เช่น แบบลง

ทะเบียน เอกสารและหลัก านที่ผู้เข้าประชุมต้องแสดง 

ก่อนเข้าร่วมประชุม หนังสือมอบ ันทะ และวิธีการ

มอบ ันทะ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่ผ่านทาง 

e site ของบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 28 วัน ก่อน

วันนัดประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังก ษ 

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้า 

(2) แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบก เกณฑ์ต่าง  ที่ใช้ในการประชุม 

ขัน้ตอนการออกเสยีงลงมต ิรวมทัง้สทิธกิารออกเสยีงลง

คะแนนตามแต่ละประเภทของหุ้น

(3) ก�าหนดให้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมเปนไปตามจ�านวน

หุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหน่ึงเสียง 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้สิทธิแก่ผู ้ถือหุ้นที่เข้าร่วม

ประชุมภายหลังจากได้เริ่มประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนส�าหรับวาระท่ีอยูใ่นระหว่างการพจิารณาและ

ยงัไม่ได้มกีารลงมต ิและนบัเปนองค์ประชุมตัง้แต่วาระที่

ได้เข้าประชุมและออกเสียงเปนต้นไป

(4) ก�าหนดหลักเกณฑ์ในการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพ่ิม

วาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นให้

ชัดเจนเปนการล่วงหน้า และเผยแพร่ทาง e site  

ของบริษัทฯ เพื่อแสดงถึงความเปนธรรมและความ

โปร่งใสในการพิจารณาว่าจะเพิ่มวาระท่ีผู้ถือหุ้นส่วน

น้อยเสนอหรือไม่ นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นท่ีเปนผู้บริหาร 

ไม่ควรเพิม่วาระการประชมุท่ีไม่ได้แจ้งเปนการล่วงหน้า

โดยไม่จ�าเปน โดยเ พาะวาระส�าคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้

เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ

(5) ก�าหนดวิธีการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อ

เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการโดยสามารถเสนอช่ือต่อคณะ

กรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อม

ข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้

ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ โดยเผยแพร่ทาง 

e site ของบริษัทฯ

(6) เปดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการ

เปนรายคน

(7) ก�าหนดให้กรรมการทุกคนและผู ้บริหารท่ีมีหน้าท่ี

รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามก หมายจัดส่ง

รายงานดงักล่าวให้แก่คณะกรรมการเปนประจ�า รวมทัง้ 

ให้มีการเปดเผยในรายงานประจ�าปี

(8) ก�าหนดแนวทางในการเก็บรักษาและปองกันการใช้
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ข้อมูลภายในเปนลายลักษณ์อักษร และแจ้งแนวทาง 

ดงักล่าวให้ทกุคนในบรษิทัฯ ถอืป บิตั ิและห้ามบคุคลท่ี

เกีย่วข้องกบัข้อมลูภายในท�าการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของ 

บรษัิทฯ ภายใน 1 เดอืน ก่อนการเปดเผยงบการเงนิราย

ไตรมาสและงบการเงินประจ�าปี

(9) ก�าหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียอย่างน้อย

ก่อนการพจิารณาวาระนัน้ และบนัทกึไว้ในรายงานการ

ประชุมคณะกรรมการ และดูแลให้กรรมการที่มีส่วนได้

เสยีอย่างมีนยัส�าคัญในลกัษณะทีอ่าจท�าให้กรรมการราย

ดงักล่าวไม่สามารถให้ความเหน็ได้อย่างอสิระ ควรงดเว้น

จากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้น

  บทบาท อง ้มี นได้เ ีย
 บรษิทัฯ ตระหนักถงึความส�าคัญในการดูแลและค�านงึถงึ 

ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเปนผู้มีส่วนได้เสียภายในได้แก่  

ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุน และพนักงานของบริษัทฯ หรือผู้มีส่วน 

ได้เสียภายนอก เช่น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งขันทางการค้า 

สงัคม และชมุชน เปนต้น โดยในการด�าเนินธรุกจิของบรษิทัฯ ยงั

ได้ค�านงึถงึสทิธิของผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุ ายตามแนวทางดังต่อไปน้ี

	 	 (ก)	นโยบำยและแนวทำงป ิบัติต่อพนักงำน
 บริษัทฯ ตระหนักว่า พนักงานเปนปัจจัยแห่งความ

ส�าเร็จของการบรรลุเปาหมายของบริษัทฯ ที่มีคุณค่า

ยิ่ง จึงเปนนโยบายของบริษัทฯ ที่จะให้การป ิบัติต่อ

พนักงานอย่างเปนธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน 

การแต่งตั้งโยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ เพื่อ

ให้เปนไปตามนโยบายดังกล่าว จึงมีหลักป ิบัติดังนี้

(1) ป ิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความ

เคารพต่อความเปนปัจเจกชน

(2) ให้ผลตอบแทนทีเ่ปนธรรมต่อพนกังาน รวมทัง้มกีาร

จัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพพนักงาน และให้ความ

ส�าคัญในด้านการดูแลสวัสดิการของพนักงาน

(3) ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท�างานให้มีความ

ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน

(4) ให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถ

ของพนกังาน โดยให้โอกาสอย่างทัว่ถงึและสม�า่เสมอ 

เพื่อพัฒนาความสามารถของพนักงานให้พร้อม

รองรับการเติบโตขององค์กร

(5) การแต่งตั้ง โยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการ

ลงโทษพนักงาน กระท�าด้วยความสุจริตใจและตั้ง

อยู่บนพืน้ านความรู ้ความสามารถ และความเหมาะ

สมของพนกังานนัน้

(6) รบั งัข้อคดิเหน็และข้อเสนอแนะซึง่ตัง้อยูบ่นพืน้ าน 

ความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน

(7) ป ิบัติตามก หมายและข้อบังคับต่าง  ที่เกี่ยวข้อง

กับพนักงานอย่างเคร่งครัด

(8) เคารพในความเปนส่วนตวัของพนักงาน โดยจะไม่น�า

ข้อมูลส่วนตัว เช่น เงินเดือน ประวัติรักษาพยาบาล 

และประวัติครอบครัว ไปเปดเผยให้บุคคลภายนอก 

หรือผู้ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เปนข้อมูลที่ต้องเปดเผย

ต่อบุคคลภายนอกท่ีเกี่ยวข้องตามข้อบังคับของ 

ก หมาย หรือได้รับความยินยอมจากพนักงาน 

ที่เกี่ยวข้องแล้ว

	 	 (ข)	นโยบำยและแนวทำงป ิบัติต่อผู้ ือหุ้น
(1) ป ิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต ตลอดจน 

ตดัสนิใจด�าเนนิการใด  ตามหลกัการของวชิาชีพ ด้วย 

ความระมัดระวัง รอบคอบ และเปนธรรมต่อผู้ถือหุ้น

ทั้งรายใหญ่และรายย่อย โดยมุ่งมั่นเพื่อท่ีจะสร้าง

ผลการด�าเนินงานที่ดี การเจริญเติบโตที่มั่นคง เพื่อ

ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม

(2) น�าเสนอรายงานสถานภาพของบรษิทัฯ ผลประกอบ

การ านะข้อมลูทางการเงนิ การบญัช ีและรายงาน

อืน่  โดยสม�า่เสมอ และครบถ้วนตามความเปนจรงิ

(3) แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกันถึง

แนวโน้มในอนาคตของบริษัทฯ ทั้งในด้านบวกและ

ด้านลบ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้น านของความเปนไปได้ 

มีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุผลเพียงพอ

(4) ห้ามไม่ให้แสวงผลประโยชน์ให้ตนเอง และผู้อื่นใช้ 

ข้อมูลใด  ของบริษัทฯ ซึ่งยังมิได้เปดเผยต่อ

สาธารณะ หรือด�าเนินการใด  ในลักษณะที่อาจ

ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ

	 	 (ค)	นโยบำยและแนวทำงป ิบัติต่อลูกค้ำ
 บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญของลูกค้า จึงได้

ก�าหนดนโยบายในการป ิบัติต่อลูกค้าดังนี้

(1) จัดให้มีระบบการควบคุมดูแลในเรื่องกระบวนการ

ผลิตให้แก่ลูกค้า รวมถึงให้ความส�าคัญในการ
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ปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต การบริการ

ลูกค้า และการตรวจสอบคุณภาพสินค้าและการ

บริการลูกค้าอยู่เสมอ

(2) จัดให้มีระบบการควบคุมดูแลการป ิบัติตามข้อ

ตกลงท่ีได้ให้ไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด และด้วย

ความซื่อสัตย์สุจริตเอาใจใส่ และสม�่าเสมอ

(3) จัดให้มีระบบการควบคุมดูแลรักษาข้อมูลความลับ

ของลูกค้าเสมือนเปนความลับของบริษัทฯ และ 

ไม่น�าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู ้ที่

เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

	 	 (ง)		นโยบำยและแนวทำงป บิตัต่ิอคูค้่ำ	และ หรอื 
	 	 					เจ้ำหนี้

 บริษัทฯ มีนโยบายให้พนักงานป ิบัติต่อคู่ค้า และ/

หรอื เจ้าหนีท้กุ ายอย่างเปนธรรม ซือ่สตัย์ และไม่เอารดั 

เอาเปรียบคู่ค้า โดยค�านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของ 

บรษิทัฯ พืน้ านของการได้รับผลตอบแทนทีเ่ปนธรรมทัง้ 

สอง ายหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ การเจรจาแก้ปัญหาตั้งอยู่บนพื้น าน

ของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยมีแนวป ิบัติดังนี้

(1) มีกระบวนการในการคัดเลือกคู่ค้าด้วยวิธีการที่

โปร่งใส โดยการให้ข้อมูลที่เท่าเทียมกัน และคัด

เลือกคู่ค้าด้วยความยุติธรรมภายใต้หลักเกณฑ์ใน

การประเมินและคัดเลือกคู่ค้าของบริษัทฯ ภายใต้

รปูแบบสญัญาท่ีเหมาะสม และเปนธรรมแก่คู่สญัญา

ทุก าย

(2) ไม่เรยีก หรอืรบั หรือจ่ายผลประโยชน์ใด  ทีไ่ม่สจุรติ

ในการค้ากับคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้

(3) กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการเรียก หรือรับ หรือการจ่าย

ผลประโยชน์ใด  ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น ต้องเปดเผย 

รายละเอียดต่อคูค้่า และ/หรอืเจ้าหนี ้และร่วมกนัแก้ไข 

ปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว

(4) ป บิตัติามเง่ือนไขต่าง  ทีต่กลงกนัไว้อย่างเคร่งครดั 

กรณทีีไ่ม่สามารถป บิติัตามเง่ือนไขข้อใดได้ ต้องรบี

แจ้งให้เจ้าหนีท้ราบล่วงหน้า เพือ่ร่วมกนัพจิารณาหา

แนวทางแก้ไขปัญหา

(5) บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อเจ้าหนี้เสมือนคู่ค้าท่ี

มีความส�าคัญยิ่ง ดังนั้น จึงมุ ่งม่ันที่จะป ิบัติให้

สอดคล้องกับข้อผูกพันทั้งหลายตามสัญญาท่ีมีอยู่

กับเจ้าหนี้ตลอดจนไม่ปกปดข้อมูลหรือข้อเท็จจริง 

อันจะท�าให้เจ้าหนี้เกิดความเสียหายและหากมีเหตุ

อนัจะท�าให้ไม่สามารถป บัิตติามข้อผกูพนัในสญัญา 

บรษิทัฯ จะแจ้งเจ้าหนีล่้วงหน้าเพือ่หาแนวทางแก้ไข 

ปัญหาดงักล่าว ซึง่รวมถงึเงือ่นไขค�า้ประกนั การบริหาร 

เงินทุน และการผิดนัดช�าระหนี้ร่วมกัน

	 	 (จ)	นโยบำยและแนวป บิตัต่ิอคู่แข่งขนัทำงกำรค้ำ
 บริษัทฯ มีนโยบายที่จะป ิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า 

โดยไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้า

ของคู่แข่งขันด้วยวิธี ้อ ล จึงก�าหนดหลักนโยบายดังนี้

(1) ประพ ตปิ บัิตภิายใต้กรอบกตกิาของการแข่งขนัทีด่ี

(2) ไม่แสวงหาข้อมูลที่เปนความลับของคู่แข่งทางการ

ค้าโดยวิธีการที่ผิดก หมาย

(3) ไม่กระท�าโดยเจตนาเพื่อท�าลายชื่อเสียงของคู่แข่ง

ทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางเสื่อมเสีย

	 	 ( )	 นโยบำยและแนวป ิบัติต่อสังคม	 และ หรือ 
	 	 	 	ชุมชน

  บรษิทัฯ มนีโยบายท่ีจะด�าเนนิธรุกจิท่ีเปนประโยชน์

ต่อเศรษ กิจ และสังคม และยึดมั่นการป ิบัติตนเปน

พลเมืองที่ดี และป ิบัติตามก หมายและข้อบังคับที่

เก่ียวข้องอย่างครบถ้วน โดยบริษัทฯ จะมุ่งม่ันในการ

พฒันาส่งเสรมิและยกระดบัคณุภาพชวีติของสงัคม และ

ชุมชนอันเปนท่ีท่ีบริษัทฯ ตั้งอยู่ให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

อย่างยั่งยืนพร้อม  กับการเติบโตของบริษัทฯ

	 	 (ช)	นโยบำยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
  บรษิทัฯ มนีโยบายท่ีให้การสนบัสนนุกจิกรรมต่าง  

ท่ีเสริมสร้างคุณภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 

ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการท�างานให้มีความ

ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ 

โดยบริษัทฯ ได้ด�าเนินธุรกิจควบคู่กับการค�านึงถึงผล 

กระทบต่อสภาพแวดล้อมและความเปนอยูข่องชุมชนใน

ท้องถิ่นเพื่อช่วยส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมของพื้นที่

ใกล้เคียงให้มีความยั่งยืนไปพร้อม  กับการเติบโตทาง

ธุรกิจของบริษัทฯ
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  การเปดเ ย ้อม ะ ามโปรง
 คณะกรรมการบริษัทให้ความส�าคัญต่อการเปดเผย

ข้อมูลส�าคัญที่เก่ียวข้องกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและ

ข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา 

และโปร่งใส ตามหลักเกณฑ์ของส�านักงาน ก.ล.ต. และตลาด

หลักทรัพย์ฯ ตลอดจนข้อมูลอื่น  ท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคา

หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซ่ึงล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจ

ของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ดังนี้

(1)  มีกลไกที่จะดูแลให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่เปดเผยต่อ 

 นักลงทุนถูกต้องไม่ท�าให้ส�าคัญผิด และเพียงพอต่อ 

 การตัดสินใจของนักลงทุน

(2)  คณะกรรมการจะรายงานนโยบายการก�ากบัดแูลกิจการ 

 จรรยาบรรณธรุกิจ นโยบายด้านการบรหิารความเสีย่ง  

 และนโยบายเกี่ยวกับการดูแลส่ิงแวดล้อมและสังคม 

 ที่ได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป และผลการป ิบัติ 

 ตามนโยบายดงักล่าว รวมทัง้กรณทีีไ่ม่สามารถป บิตัิ 

 ตามนโยบายดังกล่าวได้พร้อมด้วยเหตุผล โดยรายงาน 

 ผ่านช่องทางต่าง  เช่น รายงานประจ�าปี และ e site 

 ของบริษัทฯ เปนต้น

(3)  บริษัทฯ จะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ ายนักลงทุนสัมพันธ์  

 ( n estor e ations) เพื่อท�าหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับ 

 นักลงทุนหรือผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะเผยแพร่ข้อมูล 

 ของบริษัทฯ ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปของ 

 บริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบผ่านช่องทางต่าง   

 กล ่าวคือ การรายงานผ ่านช ่องทางของตลาด 

 หลักทรัพย์ฯ และ e site ของบริษัทฯ

(4)  คณะกรรมการจะจัดให้มกีารรายงานความรบัผดิชอบ 

 ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่ 

 กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจ�าปี

(5)  ดแูลให้มกีารเปดเผยค่าสอบบญัชี และค่าบรกิารอืน่ที ่

 ผู้สอบบัญชีให้บริการไว้ด้วย

(6)  ดูแลให้มีการเปดเผยบทบาท และหน้าที่ของคณะ 

 กรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จ�านวนคร้ัง 

 ของการประชมุ และจ�านวนครัง้ทีก่รรมการแต่ละท่าน 

 เข้าร่วมประชุมในปีท่ีผ่านมา และความเห็นจากการ 

 ท�าหน้าที่ รวมถึงการ กอบรมและพัฒนาความรู้ด้าน 

 วชิาชพีอย่างต่อเนือ่งของคณะกรรมการไว้ในรายงาน 

 ประจ�าปี

(7)  เปดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ และ 

 ผู้บริหารระดับสูงที่สะท้อนถึงภาระหน้าท่ี และความ 

 รับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะ 

 ของค่าตอบแทนด้วย ทั้งนี้ จ�านวนเงินค่าตอบแทนที่ 

 เปดเผย ควรรวมถึงค่าตอบแทนท่ีกรรมการแต่ละท่าน 

 ได้รับจากการเปนกรรมการของบริษัทย่อยด้วย

(8)  นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ท่ีก�าหนดและ 

 ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดงรายการ 

 ข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปี 

 แล้ว คณะกรรมการจะพจิารณาให้มกีารเปดเผยข้อมลู 

 ผ่านทางช่องทางอื่นด้วย เช่น e site ของบริษัทฯ

(9)  กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ทุกท่านจะต้อง 

 รายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตน 

 หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งเปนส่วนได้เสียท่ี 

 เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ  

 หรือบริษัทย่อยตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะ 

 กรรมการก�ากับตลาดทุนประกาศก�าหนด รวมท้ังได ้

 ปรับปรุงและรายงานให้บริษัทฯ ทราบภายใน 30 วัน  

 นับจากวันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงการมีส่วนได้เสีย 

 ดังกล่าว และบริษัทฯ ได้บรรจุวาระเรื่องรายงาน 

 การมส่ีวนได้เสยีดังกล่าวข้างต้นไว้ในการประชมุคณะ 

 กรรมการบริษัทเพื่อให้ได้รับทราบเปนรายไตรมาส

(10) สนบัสนนุให้บรษิทัฯ จดัท�าค�าอธบิายและการวิเคราะห์ 

 ของ ายจัดการ ( anagement iscussion and  

 Ana ysis) เพื่อประกอบการเปดเผยงบการเงิน 

 ทุกไตรมาส ท้ังนี ้เพือ่ให้นกัลงทุนได้รบัทราบข้อมลู และ 

 เข้าใจการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับ านะการเงินและ 

 ผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละไตรมาสได้ด ี

 ยิ่งขึ้น นอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียง 

 อย่างเดียว

 5 ามรับ ิดชอบ อง ะกรรมการ ะ 
  ะกรรมการชดยอย
	 	 (ก)	โครงสร้ำงของค ะกรรมกำร

 คณะกรรมการบริษัทมีจ�านวนอย่างน้อย 5 คน โดยมี

กรรมการอสิระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทัง้หมด

และมีจ�านวนกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน ซึ่งสอดคล้อง

กับเกณฑ์ของส�านักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท

เปนผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาอาชีพ ท้ังด้านธุรกิจ
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บัญชีและการเงิน ซึ่งเกี่ยวข้องและสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ 

โดยบริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อยอีก 3 ชุด ได้แก่ คณะ

กรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 กรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ไม่เคยเปน

พนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทฯ 

ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

 กรรมการอิสระของบริษัทฯ ทุกท่านมีคุณสมบัติตาม

ที่ก�าหนดในประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนที่ ทจ. 

39/2559 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย

หุน้ทีอ่อกใหม่ (รวมทัง้ทีไ่ด้มกีารแก้ไขเพิม่เตมิ) และมคีวามเปน

อสิระจาก ายบริหารและผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ของบรษิทัฯ และไม่มี

กรรมการอิสระท่านใดด�ารงต�าแหน่งเปนกรรมการในบริษัท 

จดทะเบยีนในประเทศไทยมากกว่า 5 บริษทั รวมทัง้ ไม่มกีรรมการ 

ท่ีเปนผู้บริหารของบริษัทฯ ด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัท 

จดทะเบียนในประเทศไทยมากกว่า 2 บริษัท

 นโยบายของบริษัทฯ เกี่ยวกับการก�าหนดวาระการ

ด�ารงต�าแหน่งของกรรมการน้ันเปนไปตามข้อบังคับของ 

บริษัทฯ ซ่ึงก�าหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีให้

กรรมการออกจากต�าแหน่งเปนอัตรา 1 ใน 3 โดยพิจารณาจาก

กรรมการทีอ่ยู่ในต�าแหน่งนานทีส่ดุเปนผูอ้อกจากต�าแหน่ง ท้ังนี้ 

กรรมการของบริษัทฯ มีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี 

และกรรมการที่ออกจากต�าแหน่งไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งจาก

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเข้ามาเปนกรรมการใหม่ได้

 นอกจากน้ี บริษทัฯ ได้จัดให้มกีารแต่งต้ัง คณะกรรมการ

บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน และได้ก�าหนดขอบเขต อ�านาจ 

หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการดังกล่าวไว้

อย่างชัดเจน เพื่อปองกันไม่ให้กรรมการคนใดคนหนึ่งมีอ�านาจ

โดยไม่จ�ากัด และได้แต่งต้ังเลขานุการคณะกรรมการบริษัท 

เพื่อป ิบัติหน้าท่ีในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท 

รวมถึงการประสานงานให้มีการป ิบัติตามมติคณะกรรมการ

	 	 (ข)		 บทบำท	 หน้ำที่	 และควำมรับผิดชอบของ 
	 	 	 	ค ะกรรมกำร

 (1) นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์มุ่งม่ันในอันที่จะรักษาและ

คงไว้ซ่ึงมาตร านระดับสูงของการก�ากับดูแลกิจการ

ที่ดีในบริษัทฯ โดยยึดหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี

ท่ีสอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับ

บรษัิทจดทะเบยีนปี 2555 ของตลาดหลกัทรพัย์ฯ รวมทัง้ 

ได้น�าหลกัจรรยาบรรณในการด�าเนินธรุกจิ ซึง่ได้รับการ

อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และได้ประชาสัมพันธ์

ทั่วท้ังองค์กรให้เปนที่เข้าใจมาใช้และถือป ิบัติเรื่อยมา 

อีกทั้งยังได้จัดท�ามาตร านการป ิบัติงานและการ

ด�าเนินงาน ( tandard Operating rocedures) 

เพือ่ใช้ควบคุมการป บิตังิานและการด�าเนนิการภายใน

องค์กร นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทยังได้อนุมัติ

และประกาศใช้ก และระเบียบภายในใหม่  เปนระยะ  

โดยมุ่งพัฒนาปรับปรุงการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ 

บริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

 (2) จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ

บริษัทฯ ได้จัดท�าคู่มือจรรยาบรรณในการด�าเนิน

ธุรกิจ ซ่ึงได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ

ก�าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ป ิบัติตามโดย

เคร่งครัด รวมท้ังได้ประชาสัมพันธ์ท่ัวท้ังองค์กรให้เปน

ท่ีเข้าใจผ่านระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งได้ 

ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ท้ังนี้ เพื่อส่งเสริมการป ิบัติ

ตามจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

จรรยาบรรณดังกล่าวได้ร่างข้ึนตามหลักความซื่อสัตย์

สุจริต หลักความโปร่งใสหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี 

และจริยธรรมทางสังคมที่ดี

 (3) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การท�ารายการระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลใดที่เกี่ยว

โยงกันอันอาจน�ามาซึ่งผลประโยชน์ขัดแย้งกันได้นั้น 

จะต้องผ่านการพจิารณาให้ความเหน็จากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ก่อนเสนอขออนุมัติจากท่ีประชุมคณะ

กรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ 

ขึน้อยูก่บัลกัษณะและขนาดของรายการตามข้อก�าหนด

ของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน กรรมการหรือ 

ผู้บริหารของบริษัทฯ ท่านใดที่มีส่วนได้เสีย หรือมีส่วน

เก่ียวข้องจะไม่เข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจรายการ

ดังกล่าว

 (4) ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญของระบบการ

ควบคมุภายในทีม่ปีระสทิธผิลโดยคณะกรรมการบรษิทั

ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ท�าหน้าทีส่อบ

ทานระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่า
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บริษทัฯ มรีะบบการควบคมุภายใน (5 องค์ประกอบ คอื 

ด้านการควบคมุภายในองค์กร ด้านการประเมนิความเสีย่ง 

ด้านการควบคุมการป ิบัติงาน ด้านระบบสารสนเทศ

และการสื่อสารข้อมูล และด้านระบบการติดตาม ตาม

กรอบแนวทางป ิบัติด้านการควบคุมภายในของ The 

ommittee o  ponsoring Organi ations o  the 

Treadway ommission: O O) ที่เพียงพอและ

รายงานคณะกรรมการบริษัท

 (5) การตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้จัดตั้งสายงานตรวจสอบภายในซ่ึงเปน

หน่วยงานอิสระ โดยมีหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ควบคุมดูแลกระบวนการตรวจสอบภายใน และ

รายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อท�า

หน้าที่ตรวจสอบและประเมินความเพียงพอและความ

มปีระสิทธภิาพของการควบคมุภายในของบรษิทัฯ ตาม

แบบการตรวจสอบประจ�าปีซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะ

กรรมการตรวจสอบ และรายงานให้คณะกรรมการ 

ตรวจสอบทราบอย่างสม�า่เสมอเปนรายไตรมาส เพือ่ปรบัปรงุ 

และเพ่ือความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ

ด�าเนินงานของบริษัทฯ

ทั้งน้ี การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ด�ารง

ต�าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในต้องได้รับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

 (6) ก�าหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทก�าหนดนโยบายด้านการ

บริการความเสี่ยง ( is  anagement o icy) ให้

ครอบคลุมทั้งองค์กร โดยให้คณะท�างานบริหารความ

เสี่ยงเปนผู ้ป ิบัติตามนโยบายและรายงานให้คณะ

กรรมการตรวจสอบทราบเปนประจ�า และควรมีการ

ทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิภาพผลของการ

จัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งและให้เปดเผย

ไว้ในรายงานประจ�าปี และในทุก  ระยะเวลาท่ีพบว่า

ระดับความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการให้

ความส�าคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการ

ผิดปกติทั้งหลาย

 (7) ช่องทางการแจ้งเบาะแส

คณะกรรมการบรษิทัจัดให้มแีนวทางการด�าเนนิการ

ที่ชัดเจนกับผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแส หรือผู้มีส่วนได้

เสยีผ่าน e site หรอืรายงานตรงต่อบริษัทฯ โดยช่อง

ทางในการแจ้งเบาะแสอาจก�าหนดให้ผ่านหัวหน้างาน

ตรวจสอบภายใน และ/หรือเลขานุการคณะกรรมการ

ตรวจสอบของบริษัทฯ และ/หรือ คณะผู้ตรวจสอบ 

ของบรษิทัฯ เพือ่ให้รายงานต่อคณะกรรมการอิสระหรอื

กรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ เพือ่ให้มกีารตรวจสอบ

ข้อมลูตามกระบวนการท่ีบรษิทัฯ ก�าหนดไว้และรายงาน

ต่อคณะกรรมการ

การประชม อง ะกรรมการบริษัท ะ ะ
กรรมการชดยอย
 ( ) ะกรรมการบริษัท

บรษิทัฯ จดัการประชมุคณะกรรมการบรษิทัอย่างสม�า่เสมอ

อย่างน้อย 4 ครั้งในแต่ละปี เปนรายไตรมาสซึ่งได้มีการก�าหนด

และแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การอุทิศตนให้แก่

บริษัทฯ ของกรรมการแต่ละท่านนั้น ไม่ควรมุ่งเน้นเพียงการใช้

เวลาเข้าร่วมการประชมุเท่านัน้ แต่ควรจะรวมไปถงึผ่านทางการ

แลกเปลีย่นความคดิเหน็ ค�าแนะน�า และเครอืข่ายความสมัพันธ์ 

เพื่อยังประโยชน์เพิ่มขึ้นแก่ธุรกิจของบริษัทฯ

 (2) ะกรรมการบริหาร
บรษิทัฯ จดัการประชุมคณะกรรมการบรหิารอย่างสม�า่เสมอ

อย่างน้อย 4 ครั้งในแต่ละปี เปนรายไตรมาสซึ่งได้มีการก�าหนด

และแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การอุทิศตนให้แก่ 

บรษิทัฯ ของกรรมการบริหารแต่ละท่านนัน้ ไม่ควรมุง่เน้นเพยีง

การใช้เวลาเข้าร่วมการประชุมเท่านั้น แต่ควรจะรวมไปถึงผ่าน

ทางการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ค�าแนะน�า ประสบการณ์ 

และเครือข่ายความสัมพันธ์ เพ่ือยังประโยชน์เพิ่มข้ึนแก่ธุรกิจ

ของบริษัทฯ

 ( ) ะกรรมการ ร จ อบ
บริษัทฯ จัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่าง

สม�่าเสมอ อย่างน้อย 4 ครั้งในแต่ละปีเปนรายไตรมาสซึ่งได้มี

การก�าหนดและแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 ( ) ะกรรมการ รรหา ะพิจาร า า อบ ทน
บริษัทฯ จัดการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน  เพือ่สนับสนนุการป บัิติของคณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน โดยได้มีการก�าหนดและแจ้งให ้

ทราบล่วงหน้า
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การประเมิน นเอง อง ะกรรมการ
บริษัทฯ ได้ก�าหนดให้มีการประเมินผลการป ิบัติงานของ

คณะกรรมการบริษัทเปนประจ�าทุกปี เพื่อร่วมกันพิจารณา

และสรุปผลการประเมินงานและน�ามาทบทวนการป ิบัติงาน 

ปัญหาและอุปสรรคต่าง  และร่วมกนัหาแนวทางปรับปรุง แก้ไข 

เพื่อให้การท�างานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดย

บรษิทัฯ ได้ก�าหนดให้มกีารประเมนิตนเองของคณะกรรมการใน 

2 รูปแบบ คือ การประเมินผลการป ิบัติงานของกรรมการทั้ง

คณะ และการประเมินผลการป ิบัติงานของตนเอง  

โดยที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันท่ี 13 

พ ศจกิายน 2560 ได้อนมุตัหิลกัเกณฑ์การประเมนิผลการป บัิติ

งานของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ตามข้อเสนอ 

แนะของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งประกอบด้วย 6 เรื่อง ได้แก่

(1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

(2) บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ

(3) การประชุมคณะกรรมการ

(4) การท�าหน้าที่ของกรรมการ

(5) ความสัมพันธ์กับ ายจัดการ

(6) การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้ริหาร

กระบ นการ นการประเมิน การป ิบั ิงาน 
อง ะกรรมการ

(1) คณะกรรมการบรษิทัทบทวนแบบประเมินผลให้มีความ 

ถูกต้อง ครบถ้วน และเปนไปตามหลกัเกณฑ์ของหน่วยงาน 

ก�ากับดูแลก�าหนด

(2) เลขานุการคณะกรรมการบริษัท จัดส่งแบบประเมินผล

ให้คณะกรรมการด�าเนินการประเมิน

(3) เลขานุการคณะกรรมการบริษัท รวบรวมแบบประเมิน

ผล  จัดท�ารายงานการสรุปผลการประเมินและรายงาน

ต่อคณะกรรมการบริษัท

(4) คณะกรรมการบริษัทน�าผลการประเมินมาก�าหนด

แนวทางการป ิบัติงาน

ทั้งนี้ ในปี 2560  ผลการประเมินการป ิบัติงานของคณะ

กรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยนั้น สรุปได้ดังนี้

ะกรรมการ ะ 
ะกรรมการชดยอย

ประเมินการป ิบั ิงาน อง 
ะกรรมการทัง ะ (ร้อย ะ)

การประเมินการป ิบั ิงาน อง นเอง 
(ร้อย ะ)

1. คณะกรรมการบริษัท 93 94

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 98 99

3. คณะกรรมการบริหาร 92 92

การประเมนิ การป บิั งิาน องประ านเจ้าหน้าที
บริหาร ะกรรมการ ้จัดการ ห

คณะกรรมการบริษัทร่วมกับคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทนเปนผู ้ประเมินผลการป ิบัติงานของ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดย

พจิารณาจากผลการด�าเนนิงานของบรษัิทฯ การป บิติังานตาม

กลยุทธ์ แผนงานที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบ 

กับสภาวการณ์เศรษ กิจ และอุตสาหกรรมโดยรวม ตลอดจน

ความสามารถในการพฒันาธรุกจิและการปรบัปรุงประสทิธภิาพ

การด�าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยเปรียบเทียบ

ข้อมูลย้อนหลัง และผลประกอบการของธุรกิจในอุตสาหกรรม

เดียวกัน ทั้งในประเทศและระดับสากล

 า อบ ทนกรรมการ ะ ้บริหาร
(1) จัดให้ค่าตอบแทนของกรรมการให้อยู ่ในลักษณะท่ี

เปรียบเทียบได้กับระดับที่ป ิบัติอยู ่ในอุตสาหกรรม 

ประสบการณ์ ภาระหน้าท่ีขอบเขตของบทบาทและ

ความรบัผดิชอบ (Accounta i ity and esponsi i ity) 

รวมถงึประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รบัจากกรรมการแต่ละคน 

กรรมการท่ีได้รับมอบหมายหน้าท่ีและความรับผิดชอบ

เพิ่มขึ้น เช่น เปนสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยควร

ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสมด้วย

(2) จัดให้ค ่าตอบแทนของประธานเจ ้าหน้าที่บริหาร 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และผูบ้รหิารระดบัสงูเปนไปตาม 

หลักการและนโยบายที่คณะกรรมการก�าหนด และ 

เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยระดับค่าตอบแทน 

ที่ เปนเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจจะ 

สอดคล้องกับผลการป ิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน

และต้องค�านึงถึงผลประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นได้รับ
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(3) คณะกรรมการบริษัทร่วมกับคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน ประเมินผลการป ิบัติงานของ

กรรมการและผู้บริหารเปนประจ�าทุกปี เพื่อน�าไปใช้

ในการพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนของกรรมการและ

ผู้บริหาร โดยใช้บรรทัด านที่ได้ตกลงกันล่วงหน้ากับ

กรรมการและผูบ้รหิารตามเกณฑ์ทีเ่ปนรปูธรรม ซึง่รวม

ถึงผลป ิบัติงานทางการเงินผลงานเก่ียวกับการป ิบัติ

ตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในระยะยาว การพัฒนา 

ผูบ้ริหาร ฯลฯ และเสนอผลประเมินข้างต้นให้คณะกรรมการ 

พิจารณาให้ความเห็นชอบ และประธานกรรมการหรือ

กรรมการอาวุโสควรเปนผู้สื่อสารผลการพิจารณาให้

กรรมการผู้จัดการใหญ่ทราบ

 การพั นากรรมการ ะ ้บริหาร
(1) ส่งเสริมและอ�านวยความสะดวกให้มีการ กอบรมและ

การให้ความรู ้แก่ผู ้เกี่ยวข้องในระบบการก�ากับดูแล

กิจการของบริษัทฯ เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ 

ผูบ้รหิาร เลขานุการบรษิทั เปนต้น เพือ่ให้มีการปรบัปรุง

การป ิบัติงานอย่างต่อเนื่อง การ กอบรมและให้ความ

รู้อาจกระท�าเปนการภายในบริษัทฯ หรือใช้บริการของ

สถาบันภายนอก

(2) ทุกครั้งที่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ ายจัดการจะจัด

ให้มีเอกสารและข้อมูลที่เปนประโยชน์ต่อการป ิบัติ

หน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดแนะน�าลักษณะ

ธุรกิจ และแนวทางการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้แก่

กรรมการใหม่

 นการ บทอด �า หนง
คณะกรรมการบริษัท ต้องด�าเนินการเพ่ือให้มั่นใจได้ว่า 

บริษัทฯ มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบใน

ต�าแหน่งผู้บริหาร หรือหัวหน้างานท่ีส�าคัญในทุกระดับอย่าง

เหมาะสม และในการสรรหาบุคคลเพื่อด�ารงต�าแหน่งประธาน

เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่จะต้องเปนไป

ตามกระบวนการสรรหาที่เหมาะสม โดยมีการพิจารณาทั้งจาก

ภายในและภายนอกบริษัท

2.	ค ะ ม ำ ุ อ
โครงสร้างกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะ

กรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยจ�านวน 3 ชุด คือ 

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียด 

ดังนี้

2  ะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบรษิทั ประกอบด้วย กรรมการจ�านวน 9 ท่าน 

ดังนี้

ชอ �า หนง หมายเห

1. นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ ประธานกรรมการ/กรรมการบริหาร กรรมการที่ไม่ได้เปนผู้บริหาร

2. นางละออ ตั้งคารวคุณ รองประธานกรรมการ/กรรมการบริหาร กรรมการที่ไม่ได้เปนผู้บริหาร

3. นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ กรรมการ/กรรมการบริหาร กรรมการที่ไม่ได้เปนผู้บริหาร

4. นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการ 
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการที่เปนผู้บริหาร

5. นายณั วุฒิ ตั้งคารวคุณ กรรมการ กรรมการที่ไม่ได้เปนผู้บริหาร

6. นางบุศทรี หวั่งหลี กรรมการ/กรรมการบริหาร กรรมการที่เปนผู้บริหาร

7. นางปริศนา ประหารข้าศึก กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการที่ไม่ได้เปนผู้บริหาร

8. นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ กรรมการที่ไม่ได้เปนผู้บริหาร

9. นายวีรศักดิ โ สิตไพศาล กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธาน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการที่ไม่ได้เปนผู้บริหาร
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กรรมการผู ้มีอ�านาจลงลายมือ ช่ือผูกพัน TOA คือ 

นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ หรือ นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ หรือ 

นายณั วฒุ ิตัง้คารวคุณ หรอื นางบศุทร ีหว่ังหล ีกรรมการสอง

ในสีค่นนีล้งลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�าคัญของบริษัท 

อบเ  อ�านาจหน้าที ะ ามรับ ิดชอบ 
ในการประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที ่2/2560 เมือ่วนัท่ี 

9 มีนาคม 2560 และครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 

2560 ได้ก�าหนดขอบเขต อ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

(1) ป ิบัติหน้าที่ให้เปนไปตามก หมาย วัตถุประสงค ์ 

ข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการบริษัทและ

มติที่ประชุมผู ้ถือหุ ้น ด้วยความรับผิดชอบ ความ

ระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต

(2) พิจารณาก�าหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบ 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ 

นโยบายทางธรุกิจ เปาหมาย แนวทาง แผนการด�าเนนิ

งาน และงบประมาณของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ตามที่ 

คณะกรรมการบริหาร และ ายจัดการจัดท�า

(3) ก�ากับดูแลการบริหารงานและผลการป ิบัติงาน

ของคณะกรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการ 

กรรมการผู้จดัการใหญ่ ายจดัการ หรอืบคุคลใด  ซึง่

ได้รบัมอบหมายให้ท�าหน้าทีดั่งกล่าว เพือ่ให้เปนไปตาม

วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ 

นโยบายทางธรุกิจ เปาหมาย แนวทาง แผนการด�าเนนิ

งาน และงบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด

(4) ตดิตามผลการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย

อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เปนไปตามแผนการด�าเนินงาน

และงบประมาณของบริษัทฯ 

(5) ด�าเนินการให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยน�าระบบงาน

บัญชีท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมท้ังจัด

ให้มีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบ

ภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล รวมท้ังจัดให้มี

กระบวนการประเมินความเหมาะสมของระบบการ

ควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย อย่าง

สม�่าเสมอ

(6) จัดให้มีการท�างบดุล และงบก�าไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุด

รอบปีบัญชีของบริษัทฯ และลงลายมือชื่อเพื่อรับรอง

งบการเงินดังกล่าว เพื่อน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมสามัญประจ�าปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ

(7) พจิารณาให้ความเหน็ชอบการคดัเลอืกและเสนอแต่งตัง้ 

ผูส้อบบญัช ีและพจิารณาค่าตอบแทนทีเ่หมาะสม ตาม

ท่ีคณะกรรมการตรวจสอบน�าเสนอ ก่อนน�าเสนอต่อ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ�าปี เพื่อ

พิจารณาอนุมัติ

(8) จดัให้มนีโยบายเกีย่วกบัการก�ากบัดูแลกจิการตามหลกั

ธรรมาภิบาลท่ีเปนลายลักษณ์อักษร และการปรับใช้

นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เชื่อมั่น

ได้ว่าบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 

ทุกกลุ่มด้วยความเปนธรรม

(9) พิจารณาอนุมัติแต ่งตั้ งบุคคลท่ีมีคุณสมบัติและ

ไม ่มีลักษณะต้องห ้ามตามท่ีก�าหนดใน พ.ร.บ. 

บริษัทมหาชนจ�า กัด พ.ร .บ.  หลักทรัพย ์และ

ตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง ประกาศ ข้อบังคับ และ/

หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง เข้าด�ารงต�าแหน่ง ในกรณี

ที่ต�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจาก

ออกตามวาระ และพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่ง

ตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และ

การก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อน�าเสนอ 

ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

(10) แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงคณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการ

ชุดย่อยอื่นใด และก�าหนดอ�านาจหน้าท่ีของคณะ

กรรมการชดุย่อยดงักล่าวเพือ่ช่วยเหลอืและสนบัสนนุ

การป ิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และพิจารณา

ก�าหนดค่าตอบแทนส�าหรับกรรมการชุดย่อย (ไม่เกิน

กว่าจ�านวนรวมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น)

(11) พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารตามค�านิยามท่ีก�าหนดโดย

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หรือคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน และเลขานุการ

บริษัท รวมท้ังพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนของ 

ผูบ้รหิารดงักล่าวตามงบประมาณทีเ่สนอโดย ายบรหิาร 

  ทั้งนี้ ผู ้บริหารที่จะได้รับการแต่งตั้งโดยคณะ

กรรมการจะต้องไม่ประกอบธุรกิจหรือด�ารงต�าแหน่ง 

กรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น (นอกเหนือจาก 

บริษัทฯ บริษัทในเครือ และบริษัท เชอร ์วู ้ด 

เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน)) ซึ่งประกอบธุรกิจผลิต 

และจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์สีส�าหรับกลุ ่มลูกค้าทั่วไป 
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ที่มีลักษณะเปนการแข่งขันกับบริษัทฯ (ไม่ว่าโดยทาง

ตรงหรือโดยทางอ้อม) โดยผู้บริหารมีหน้าที่ต้องแจ้ง

ให้คณะกรรมการบรษัิททราบถงึเหตดุงักล่าวก่อนการ

แต่งตัง้ (หากม)ี โดยหากภายหลงัจากทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ 

จากคณะกรรมการแล้ว ผู้บริหารรายดังกล่าวมีการ

ประกอบธุรกิจหรือเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการหรือ 

ผูบ้รหิารในบริษัทอืน่ (นอกเหนอืจากบรษัิทฯ บรษัิทใน

เครือ และบริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน)) 

ซ่ึงประกอบธรุกจิผลติและจ�าหน่ายผลติภณัฑ์สสี�าหรบั

กลุม่ลกูค้าทัว่ไปในลกัษณะทีเ่ปนการแข่งขนักบับริษัทฯ 

(ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม) คณะกรรมการ

จะด�าเนินการตามที่เห็นสมควรเพื่อขจัดการมีส่วนได้

เสียดังกล่าว

(12) พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพ่ือการลงทุน การ

ด�าเนินงานต่าง  การกู ้ยืมหรือการขอสินเช่ือใด  

จากสถาบันการเงิน ตลอดจนการเข้าเปนผู้ค�้าประกัน 

เพื่อการประกอบธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ บริษัท

ย่อย รวมทั้งบริษัทในเครือ โดยไม่จ�ากัดวงเงิน ภายใต้

ข้อบังคับ ระเบียบของบริษัทฯ รวมทั้งก ระเบียบท่ี

เก่ียวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการ

ก�ากับตลาดทุน

(13) พิจารณาอนุมัติการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันระหว่าง 

บริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม กับบุคคลท่ีเก่ียว

โยงกัน ตามที่ก�าหนดใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งก ระเบียบที่เกี่ยวข้องของ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน 

และพิจารณาอนมุตัหิลกัการเกีย่วกบัข้อตกลงทางการ

ค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในการเข้าท�าธุรกรรม 

ระหว่างบรษิทัฯ และบรษัิทย่อย กบักรรมการ ผูบ้รหิาร 

หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อก�าหนดกรอบการ

ด�าเนินการให้ ายจัดการมีอ�านาจด�าเนินการธุรกรรม

ดังกล่าวภายใต้กรอบและขอบเขตของก หมายและ

หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

(14) จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม

อย่างเหมาะสม และก�ากับดูแลการเปดเผยข้อมูล เพื่อ 

ให้มั่นใจว่ามีความถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส มีความ 

น่าเชื่อถือและมีมาตร านสูงสุด

(15) แต่งตั้งบุคคลให้ด�ารงต�าแหน่งเปนกรรมการ หรือ 

ผู้บริหารของบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมในจ�านวน 

อย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย และมี

การก�าหนดขอบเขต อ�านาจหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 

ของกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งไว้อย่าง

ชัดเจน ซึ่งรวมถึงการก�าหนดกรอบอ�านาจในการ

ใช้ดุลพินิจท่ีชัดเจนให้การออกเสียงในการประชุม 

คณะกรรมการของบริษัทย ่อย หรือบริษัทร ่วม

ในเรื่องส�าคัญซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก 

คณะกรรมการบริษัทก่อน เพื่อให้มีการควบคุม 

การบริหารให้เปนไปตามนโยบายของบริษัทฯ และ 

การท�ารายการต่าง  ให้ถูกต้องตามก หมาย ซึง่รวมถึง

การเปดเผยข้อมลู านะทางการเงนิ ผลการด�าเนนิงาน 

การท�ารายการระหว่างกนั และการได้มาหรอืจ�าหน่าย

ไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยส�าคัญให้ครบถ้วนถูกต้อง

(16) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

(17) พิจารณาก�าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงช่ือกรรมการ 

ซึ่งมีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ 

(18) ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมี

ความจ�าเปนเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม

(19) ดูแลการป ิบัติงานของบริษัทฯ ให้เปนไปอย่างมี

ประสทิธภิาพและปกปองผลประโยชน์ใด  ทีเ่กีย่วข้อง

กับผู้มีส่วนได้เสียทุก าย

(20) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ ้นเปนการประชุมสามัญ

ประจ�าปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะ

เวลาบัญชีของบริษัทฯ 

(21) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยทุก  สาม

เดือน

(22) จัดท�ารายงานประจ�าปีของคณะกรรมการ และ 

รับผิดชอบในการจัดท�าและการเปดเผยงบการเงิน 

ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยเพือ่แสดงถงึ านะการเงนิ 

และผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยใน

รอบปีที่ผ่านมา และน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ

พิจารณาและอนุมัติ

(23) ประเมินผลการท�างานของกรรมการท้ังคณะ รวมทั้ง

ประเมินผลการท�างานของกรรมการรายบุคคล เพื่อ

พจิารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในแต่ละปี 

เพือ่สามารถน�าผลการประเมนิไปใช้ในการพัฒนาและ

ปรับปรุงการป ิบัติงานในด้านต่าง  ได้  

(24) ก�ากับและดูแลการบริหารจัดการและการด�าเนินงาน

ต่าง  ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้เปนไปตาม
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นโยบายต่าง  ของบรษัิทฯ ก หมายหลกัทรพัย์ ตลอด

จนประกาศ ข้อบงัคบัและหลกัเกณฑ์ต่าง  ทีเ่กีย่วข้อง

ของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน ส�านักงาน ก.ล.ต. 

และตลาดหลักทรพัย์ฯ อาทเิช่น การท�ารายการทีเ่กีย่ว

โยงกัน และการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินท่ี

ส�าคัญ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับก หมายอื่น รวมทั้งจัด

ให้มรีะบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

ที่เพียงพอและเหมาะสม 

  คณะกรรมการบริษัทสามารถมอบอ�านาจ และ/

หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นป ิบัติงานเ พาะอย่าง

แทนได้ โดยการมอบอ�านาจ หรือการมอบอ�านาจช่วง

ดงักล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอ�านาจตาม

หนังสือมอบอ�านาจที่ให้ไว้ และ/หรือให้เปนไปตาม

ระเบียบ ข้อก�าหนด หรือค�าสั่งที่คณะกรรมการบริษัท 

และ/หรือบริษัทฯ ก�าหนดไว้ ทั้งน้ี การมอบหมาย

อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเปนการมอบอ�านาจ หรือ

มอบอ�านาจช่วงที่ท�าให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้รับ

มอบอ�านาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติ

รายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตาม

นิยามที่ประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศคณะกรรมการ

ก�ากับตลาดทุน และ/หรอืตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ/หรอื

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องก�าหนด) อาจมีส่วนได้เสีย หรือ

อาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใด  หรืออาจมีความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัท

ย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นเปนการอนุมัติรายการที่เปน

ไปตามนโยบาย และหลกัเกณฑ์ท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้หรอื 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้ และเปนการ

อนุมัติรายการท่ีเปนไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไข 

การค้าปกต ิซึง่เปนไปตามประกาศคณะกรรมการก�ากบั

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศ

ของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน และ/หรือตลาด

หลักทรัพย์ฯ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก�าหนด

(25) สอบทานก บัตรคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ

หนึ่ง (1) ครั้ง

2 2  ะกรรมการ ร จ อบ
 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วย

กรรมการอิสระจ�านวน 3 ท่าน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่

ก�าหนดโดยประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน และตลาด

หลกัทรพัย์ฯ คณะกรรมการตรวจสอบของบรษัิทฯ มรีายชือ่ ดังนี้

ชอ �า หนง

1. นางปริศนา ประหารข้าศึก กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

3. นายวีรศักดิ โ สิตไพศาล กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

นางปริศนา ประหารข้าศึก และ นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์ 

เปนกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอ 

ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ

โดยม ีนายอ�าพล ทรงจรินทร์ เปนเลขานกุารคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

ขอบเขต	 อ�ำนำจหน้ำที่	 และควำมรับผิดชอบของค ะ
กรรมกำรตรวจสอบ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 22/2559 เมื่อ 

วนัที ่28 พ ศจกิายน 2559 ได้ก�าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ 

มีขอบเขต อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

(1) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่าง

ถูกต้องและเพียงพอตามมาตร านการรายงานทางการ

เงิน โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และ 

ผู ้บริหารท่ีรับผิดชอบจัดท�ารายงานทางการเงินทั้งราย

ไตรมาสและประจ�าปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบอาจ

เสนอแนะให้ผูส้อบบัญชีสอบทานหรอืตรวจสอบรายการ

ใด  ที่เห็นว่าเปนเรื่องส�าคัญและจ�าเปนในระหว่างการ

ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ 

(2) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายใน (interna  

contro ) และระบบตรวจสอบภายใน (interna  audit) 

ที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ 
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(3) พจิารณาความเปนอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งต้ัง 

โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

หรอืหน่วยงานอืน่ใดทีร่บัผดิชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบ

ภายใน

(4) มอี�านาจเข้าถงึข้อมลูได้ทกุระดับของบรษิทัฯ รวมถึงการ

เชิญผู้บริหาร ายจัดการ หัวหน้างาน พนักงาน หรือ

บุคคลที่เก่ียวข้องเข้าร่วมประชุมเพ่ือชี้แจงข้อมูล รวม

ทั้งจัดส่งและให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การป ิบัติงาน

ตามขอบเขตอ�านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะ

กรรมการบริษัท

(5) พิจารณาและให้ความเห็นชอบงบประมาณประจ�าปี 

อตัราก�าลงั และทรัพยากรทีจ่�าเปนในการป บิตังิานของ

ายตรวจสอบภายใน อนุมติัแผนการตรวจสอบประจ�าปี 

รวมถึงการพิจารณาอนุมัติการทบทวนปรับเปลี่ยนแผน

งานตรวจสอบในส่วนท่ีมีนัยส�าคัญ รวมถึงก�ากับดูแล

การป ิบัติงานของ ายตรวจสอบภายในให้สอดคล้อง

ตามแผนการตรวจสอบประจ�าปีที่ได้รับอนุมัติ และ 

เปนไปตามมาตร านสากลในการป ิบัติงานวิชาชีพ

ตรวจสอบภายใน และประเมินคุณภาพการป ิบัติงาน 

ตรวจสอบภายในเปนประจ�าทกุปี รวมท้ัง เข้าร่วมประชมุ 

กับหัวหน้าผู้บริหาร ายตรวจสอบภายใน เพื่อหารือ

ประเด็นที่มีความส�าคัญ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

(6) สอบทานให้บริษัทฯ ป ิบัติตามก หมายว่าด ้วย 

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาด 

หลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน หรือ

ก หมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

(7) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งต้ังบุคคลซึ่งมีความเปน

อิสระเพื่อท�าหน้าที่เปนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และ

เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว โดยค�านึงถึง

ความน่าเช่ือถอื ความเพียงพอของทรัพยากร ปริมาณ

งานตรวจสอบของส�านักงานตรวจสอบบัญชีนั้น และ

ประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ท�าการ

ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับ 

ผูส้อบบญัชโีดยไม่มี ายจัดการเข้าร่วมประชมุอย่างน้อย

ปีละ 1 ครั้ง

(8) พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจ

มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการได้มาหรือ

จ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินให้มีความถูกต้องและครบถ้วน 

ให้เปนไปตามก หมายและข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้องของ

ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ส�านกังาน ก.ล.ต. และคณะกรรมการ

ก�ากับตลาดทุน เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวมีความ

สมเหตุสมผลและเปนประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และ 

ผู้ถือหุ้น

(9) จัดท�ารายงานผลการก�ากับดูแลกิจการของคณะ

กรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไว้ในรายงานประจ�าปี

ของบรษิทัฯ ซึง่รายงานดงักล่าวต้องลงนามโดยประธาน

กรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่าง

น้อยดังต่อไปนี้

1. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เปนที่ 

เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

2. ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุม 

ภายในของบริษัทฯ

3. ความเห็นเกี่ยวกับการป ิบัติตามก หมายว่าด้วย

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของ

ตลาดหลกัทรพัย์ฯ หรือก หมายทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิ

ของบริษัทฯ

4. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

5. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์

6. จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการ

เข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

7. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้รับจากการป ิบัติหน้าท่ีตามก บัตร 

( harter)  

8. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควร

ทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

(10) สอบทานและตดิตามผลการบรหิารความเสีย่ง รวมท้ัง 

ประเมินผลการจัดการความเสี่ยงจากคณะท�างาน

ในการบริหารความเสี่ยง ซึ่งจะต้องประกอบด้วย

กรรมการบริหารอย่างน้อย 1 คน

(11) ทบทวนและเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมก บัตรของคณะ

กรรมการตรวจสอบตามที่เห็นสมควรอย่างน้อยปีละ 

1 ครั้ง

(12) ทบทวนผลการป ิบัติงานในปีท่ีผ่านมาโดยจัดท�า

รายงานการป ิบัติงานและเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
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ชอ �า หนง

1. นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ประธานกรรมการบริหาร

2. นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ กรรมการบริหาร

3. นางละออ ตั้งคารวคุณ กรรมการบริหาร

4. นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ กรรมการบริหาร

5. นางบุศทรี หวั่งหลี กรรมการบริหาร

6. นายพงษ์เชิด จามีกรกุล กรรมการบริหาร

7. นางสาวทวีพร พัฒนกิจเรือง กรรมการบริหาร

(13) จัดหาความเห็นที่เปนอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพ

อืน่ใด เพือ่ให้ความเหน็หรอืค�าแนะน�าตามขอบเขตงาน

ทีร่บัผิดชอบ ตามความเหมาะสมและจ�าเปนด้วยค่าใช้

จ่ายของบริษัทฯ

(14) ป ิบัติหน้าที่อื่น  ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะ

กรรมการบริษัท ด้วยความเห็นชอบของจากคณะ

กรรมการตรวจสอบ 

ในการป ิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบ 

มีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และ 

คณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการด�าเนินงาน

ของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

คณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง 

นิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ และก บัตรของคณะ

กรรมการตรวจสอบ เพ่ือให้สอดคล้องกับความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการตรวจสอบ และเพ่ือให้สอดคล้องกับก เกณฑ์ของ

ส�านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรพัย์ฯ คณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ

และ/หรือบทบัญญัติของก หมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

กำรรำยงำนของค ะกรรมกำรตรวจสอบ
(1) จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งรายงาน

ดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และ

เปดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ

(2) รายงานผลการป บิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ

ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยทุกไตรมาส

(3) ในการป ิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หาก

พบหรือมข้ีอสงสัยว่ามรีายการหรอืการกระท�าดังต่อไปน้ี 

ซึง่อาจมผีลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อ านะทางการเงนิ

และผลการด�าเนินงานของ บริษัทฯ ให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อด�าเนิน

การปรบัปรงุแก้ไขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ

เห็นสมควร 

1. รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

2. การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่

ส�าคัญในระบบควบคุมภายใน

3. การ า นก หมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด 

หลักทรัพย์ ข ้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ส�านกังาน ก.ล.ต. หรอืคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ 

หรือก หมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

 หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่าคณะกรรมการ

บริษัทหรือผู้บริหารไม่ด�าเนินการให้มีการปรับปรุง

แก้ไขในการกระท�าดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอัน

สมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจ

รายงานสิ่งท่ีพบดังกล่าวต่อส�านักงาน ก.ล.ต. หรือ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้

(4) คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับ

กิจการท่ีท�าระหว่างปีตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบ

ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทลงนามโดย

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและเปดเผยไว้ใน

รายงานประจ�าปีของบริษัทฯ

2  ะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ

บริหารจ�านวน 7 ท่านและบริษัทฯ ไม่ได้ก�าหนดระยะเวลา

ด�ารงต�าแหน่งคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ รายชื่อคณะ

กรรมการบริหารมีดังนี้
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ขอบเขต	 อ�ำนำจหน้ำที่	 และควำมรับผิดชอบของค ะ
กรรมกำรบริหำร

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 22/2559 

เม่ือวันที ่28 พ ศจกิายน 2559 และ 9 มนีาคม 2560 ได้ก�าหนด

ให้คณะกรรมการบริหารมีขอบเขต อ�านาจหน้าที่ และความ 

รับผิดชอบดังต่อไปนี้ 

(1) พิจารณาและจัดท�านโยบาย กลยุทธ ์ทางธุรกิจ  

เปาหมายและแผนการด�าเนนิงาน เปาหมายทางการเงิน  

และงบประมาณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดย 

พจิารณาถงึปัจจยัทางธรุกจิอย่างเหมาะสม เพือ่น�าเสนอ 

และขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท และในกรณีท่ี 

สถานการณ์เปลี่ยนแปลง คณะกรรมการบริหาร 

จะพิจารณาทบทวนการใช้งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

ให้เหมาะสมกับสถานการณ์นั้น  

(2) ก�ากบัดูแล ตรวจสอบ และติดตามการด�าเนินธรุกจิของ 

บริษัทฯ ให้เปนไปตามนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ 

เปาหมายและแผนการด�าเนินงาน เปาหมายทางการ

เงิน และงบประมาณของบริษัทฯ ที่ได้รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการให้เปนไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลเอื้อต่อสภาพธุรกิจ พร้อมให้ค�าปรึกษา 

แนะน�า การบริหารจัดการแก่ผู้บริหารระดับสูง

(3) ศึกษาความเปนไปได้ในการลงทุนโครงการใหม่ และ

มีอ�านาจในการพิจารณาและอนุมัติให้บริษัทฯ ลงทุน

หรือร่วมลงทุนกับบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรทาง

ธุรกิจอ่ืนใด ในรูปแบบที่คณะกรรมการบริหารเห็น

สมควรเพือ่ด�าเนินกจิการตามวตัถปุระสงค์ของบรษิทัฯ 

ตลอดจนถึงการพิจารณาและอนมุติัการใช้จ่ายเงนิเพือ่

การลงทุนดังกล่าว การเข้าท�านิติกรรมสัญญา และ/

หรือการด�าเนินการใด  ที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองดังกล่าว

จนแล้วเสร็จตามวงเงินที่ได้ก�าหนดไว้ และ/หรือที่

ก หมายและก เกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือตามข้อ

บังคับของบริษัทฯ

(4) ติดตามผลการด�าเนินงานและความก้าวหน้าของ

โครงการลงทุนของแต่ละธุรกิจ และรายงานผล 

รวมทัง้ปัญหาหรืออปุสรรคทีเ่กดิขึน้และแนวทางในการ

ปรับปรุงแก้ไขให้คณะกรรมการบริษัททราบ

(5) ตรวจสอบและให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับนโยบายการจ่าย

เงินปันผลของบริษัทฯ และรายงานให้คณะกรรมการ

บริษัททราบ

(6) พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะหรือความเห็นต่อคณะ

กรรมการบริษัทเกี่ยวกับโครงการข้อเสนอหรือการ

เข้าท�าธุรกรรมใด  ท่ีเก่ียวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของ 

บริษัทฯ รวมถึงพิจารณาทางเลือกในการระดมทุน 

เมื่อมีความจ�าเปน และเกินกว่าวงเงินที่ได้ก�าหนดไว้ 

และ/หรือที่ก หมายและก เกณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือ 

ข้อบังคับของบริษัทฯ ก�าหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทเปนผู้พิจารณาอนุมัติ

(7) พจิารณาและอนมุตักิารเข้าท�าธรุกรรมทางการเงนิกบั

สถาบันการเงินในการเปดบัญชี กู้ยืม ขอสินเชื่อ จ�าน�า 

จ�านอง ค�้าประกันและการอื่น รวมถึงการซื้อขายและ

จดทะเบียนกรรมสิทธิที่ดินใด  ตามวัตถุประสงค์เพื่อ

ประโยชน์ในการด�าเนินกิจการของบริษัทฯ ตลอด

จนถึงการเข้าท�านิติกรรมสัญญา ยื่นค�าขอ ค�าเสนอ 

ติดต่อ ท�านิติกรรมกับส่วนราชการ เพื่อให้ได้มาซึ่ง

สิทธิต่าง  ของบริษัทฯ และ/หรือการด�าเนินการใด  

ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวจนเสร็จการตามวงเงิน

ที่ได้ก�าหนดไว้ และ/หรือที่ก หมายและก เกณฑ์ 

ทีเ่กีย่วข้อง หรอืข้อบงัคับของบรษิทัฯ ท้ังนี ้คณะกรรมการ

บริหารมีอ�านาจอนุมัติการลงทุนตามงบประมาณ

ท่ีได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทไม่เกิน 

50,000,000 บาท และกรณทีีไ่ม่เปนไปตามงบประมาณ 

ท่ีได้รับอนมุตัจิากคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการ

บริหารจะมีอ�านาจอนุมัติภายใต้วงเงินไม่เกินครั้งละ 

15,000,000 บาท 

(8) พิจารณาและอนุมัติระเบียบ ข้อบังคับ แนวนโยบาย

การบรหิารงาน และการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ หรอื

การด�าเนินการใด  อันมีผลผูกพันบริษัทฯ 

(9) แต่งตั้ง และ/หรือมอบหมายให้กรรมการบริหาร 

หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคน กระท�าการ

ใด  ที่อยู ่ภายในขอบอ�านาจของคณะกรรรมการ

บริหารและภายในระยะเวลา ตามที่คณะกรรมการ

บริหารเห็นสมควร โดยท่ีคณะกรรมการบริหาร

อาจยกเลิกเพิกถอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงอ�านาจ 

ดังกล่าวได้

(10) ด�าเนนิการให้ผูบ้รหิาร ายจดัการ หรอืพนกังานเข้าร่วม 

ประชมุคณะกรรมการบรหิาร หรือจดัท�าและให้ข้อมลู

ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะมีการหารือกันในที่ประชุม 

คณะกรรมการบริหาร
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ชอ �า หนง

1. นายวีรศักดิ โ สิตไพศาล ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2. นางปริศนา ประหารข้าศึก กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3. นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

โดยม ีนายสมติ สมัปัตตะวนิช เปนเลขานกุารคณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ขอบเขต	 อ�ำนำจหน้ำที่	 และควำมรับผิดชอบของค ะ
กรรมกำรสรรหำและพิจำร ำค่ำตอบแทน

(1) พจิารณานโยบายและหลกัเกณฑ์ในการสรรหาบคุคลทีม่ี

คุณสมบัติเหมาะสม เพื่อด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท 

กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ

รวมทั้งคัดเลือกบุคคลและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัต ิ

เหมาะสม รวมถึงการเสนอชื่อบุคคลที่เกษียณอายุ

งานเพื่อกลับเข้ารับต�าแหน่ง เพื่อน�าเสนอต่อที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือ

พิจารณาแต่งตั้งเปนกรรมการบริษัท 

(2) พิจารณาทบทวนนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ

ก�าหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการ

บริษัท กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงของ

บริษัท

(3) ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบรษิทัเพือ่น�าเสนอค่า

ตอบแทนกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ และผูบ้รหิารระดบั 

สูงของบริษัทต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/

หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะ

กรรมการบริษัทจะเป นผู ้อนุ มัติค ่าตอบแทนและ 

ผลประโยชน์ของกรรมการผูจ้ดัการ และผูบ้รหิารระดับ

สูง ส�าหรับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการ

บรษิทั ให้คณะกรรมการบรษิทัน�าเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 

เพื่อพิจารณาอนุมัติ

2 5 ะ ้บริหาร
 ณ วันที่ 1 มีนาคม 2561 คณะผู้บริหารของบริษัทฯ 

ประกอบด้วยผู้บริหารจ�านวน 11 ท่าน ดังนี้

(11) มีอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบใด  ตามที่ได้รับ

มอบหมายหรือตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัทเปนคราว  ไป

(12) จัดหาที่ปรึกษา หรือบุคคลที่มีความเห็นอิสระเพื่อให้

ความเห็นหรือค�าแนะน�า ตามความจ�าเปน

(13) รายงานให้คณะกรรมการบรษัิททราบถึงกจิการท่ีคณะ

กรรมการบริหารด�าเนินการภายใต้ขอบเขต อ�านาจ

และหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารอย่างสม�่าเสมอ 

รวมถึงเรื่องอ่ืนใดที่จ�าเปนและสมควรที่จะต้องเสนอ

ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

(14) พิจารณาและอนุมัติคู ่มือในการป ิบัติงาน และ

ขอบเขตความรับผิดชอบของ ายจัดการเพ่ือให้การ

ด�าเนินการต่าง  เปนไปตามขั้นตอนอย่างมีระบบ

(15) พิจารณาอนุมัติการด�าเนินงานที่เปนธุรกรรมปกติ

ธุรกิจของบริษัทฯ ตามงบลงทุนหรืองบประมาณที่ 

ได้รบัอนมุตัจิากคณะกรรมการบริษัท โดยวงเงินส�าหรบั

แต่ละรายการเปนไปตามที่ก�าหนดไว้ในตารางอ�านาจ 

อนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว 

แต่ไม่เกินงบประมาณประจ�าปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะ

กรรมการบริษัท รวมถึงการเข้าท�าสัญญาต่าง  ที่

เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว

(16) ประเมินผลการท�างานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหารทั้งคณะ 

รวมทั้งประเมินผลการท�างานของกรรมการบริหาร

รายบุคคล เพื่อพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและ

อุปสรรคในแต่ละปี เพื่อสามารถน�าผลการประเมินไป

ใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการป ิบัติงานในด้าน

ต่าง  ได้  

2   ะกรรมการ รรหา ะพิจาร า า อบ ทน
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับการ

แต่งตัง้จากทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่9/2560 เมือ่วนั

ที ่4 ธนัวาคม 2560 ประกอบด้วยกรรมการสรรหาและพจิารณา

ค่าตอบแทน จ�านวน 3 ท่าน ดังนี้
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ทั้งนี้ นางเสาวคนธ์ โสมะบถ ผู้จัดการอาวุโส ายบัญชีทั่วไป 

สายงานการเงนิและบญัชเีปนผูท้ีไ่ด้รับมอบหมายให้รบัผดิชอบ

โดยตรงในการควบคุมดูแลการท�าบัญชีของบริษัทฯ

ขอบเขต	อ�ำนำจหน้ำที	่และควำมรับผิดชอบของประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำร

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อ 

วันที่ 9 มีนาคม 2560 ได้ก�าหนดขอบเขต อ�านาจหน้าที่ และ

ความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดังนี้

(1) ร่วมกับคณะกรรมการบริหารในการดูแลให้มีการ

ก�าหนดวิสัยทัศน์ ทิศทางการด�าเนินธุรกิจ นโยบาย 

กลยุทธ์ทางธุรกิจ เปาหมาย แผนการด�าเนินงาน และ

แผนงบประมาณประจ�าปีของบรษัิทฯ และบรษัิทย่อย 

เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะ

กรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

(2) สื่อสารวิสัยทัศน์ ทิศทางการด�าเนินธุรกิจ นโยบาย 

กลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะ

กรรมการบริษทัให้ผูบ้ริหารระดับสงูของบริษทัฯ ใช้เปน 

กรอบในการจัดท�าแผนงานและบริหารจัดการธุรกิจ

ของแต่ละหน่วยงาน

(3) ดูแลการป ิบัติงานของบริษัทฯ ให้เปนไปตามแผน

งานต่าง  ที่วางไว้ รวมทั้งให้เปนไปตามก หมาย 

ก ระเบียบ และข้อก�าหนดของหน่วยงานต่าง  ที่

เกี่ยวข้อง ตลอดจนก ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ 

และน�ามาซึ่งผลประกอบการที่ได้ตั้งเปาหมาย ท้ังใน

ส่วนท่ีเปนเปาหมายทางการเงิน และมใิช่การเงนิ

(4) สอบทานรายงาน แผนงานการด�าเนนิกิจการของบรษิทัฯ

(5) อนุมัติรายจ่ายต่าง  รวมทั้งค่าตอบแทนใด  ภายใต้ 

งบประมาณ แผนงาน หรือกรอบการด�าเนินงานที ่

ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ 

คณะกรรมการบรษิทั และตามอ�านาจทีไ่ด้รบัมอบหมาย 

ทัง้นี ้ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารมอี�านาจอนมุติัการลงทุน 

ตามงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ

บริษัทไม่เกิน 20,000,000 บาท และกรณีที่ไม่เปนไป 

ตามงบประมาณท่ีได้รบัอนมุตัจิากคณะกรรมการบรษิทั 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะมีอ�านาจอนุมัติภายใต้

วงเงินไม่เกินครั้งละ 10,000,000 บาท

(6) ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบป ิบัติการควบคุมภายในที่

เหมาะสมตามแนวทางที่ได้รับมอบหมายจากคณะ

กรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท 

(7) ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการจัดการและควบคุม 

ความเสีย่งทีเ่หมาะสม และเปนไปตามแนวทางทีไ่ด้รบั 

มอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ

คณะกรรมการบริษัท

ชอ �า หนง

1. นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. นายพงษ์เชิด จามีกรกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ และรักษาการผู้อ�านวยการสายงานธุรกิจต่างประเทศ 2

3. นางบุศทรี หวั่งหลี รองกรรมการผู้จัดการ ส�านักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

4. นางสาวสุพร ลีละทัศนาธร รองกรรมการผู้จัดการสายงานการผลิตเรซิน

5. นายสมคิด เงินส่งแสง รักษาการผู้อ�านวยการสายงานการผลิต

6. นางสาวเ องลดา จิรวิบูลย์ ผู้อ�านวยการสายงานสายงานธุรกิจต่างประเทศ 3

7. นางสาวบัญชรี มณีดิษ ์ ผู้อ�านวยการสายงานวิจัยและพัฒนา ควบคุมคุณภาพและสนับสนุนเทคนิค

8. นายวรพจน์ สุภิมารส ผู้อ�านวยการสายงานขาย etai  

9. นางสาวพวงเพ็ญ แสงเพชร ผู้อ�านวยการสายงานกลยุทธ์ธุรกิจและสื่อสารการตลาด และรักษาการผู้จัดการ
อาวุโสกลุ่มผลิตภัณฑ์ ecorati e

10. นางสาวทวีพร พัฒนกิจเรือง ผู ้อ�านวยการสายงานการเงินและบัญชี และรักษาการผู ้ช ่วยผู ้อ�านวยการ 
สายงานการเงินและบัญชี

11. นายสมิต สัมปัตตะวนิช ผู้อ�านวยการสายงานทรัพยากรบุคคล
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(8) แสวงโอกาสทางธรุกจิและการลงทนุใหม่  ทีเ่กีย่วข้อง 

กับธุรกิจหลักของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อเพิ่ม 

รายได้ให้แก่บริษัทฯ 

(9) ดูแลเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล

ของบริษัทฯ ในภาพรวม

(10) อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง  ที่จ�าเปนต่อการ 

ด�าเนินงานของกิจการ และเพ่ือให้สอดคล้องกับ 

ข้อก�าหนดของส�านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัย์ฯ

(11) เปนตัวแทนของบริษัทฯ ในการประชาสัมพันธ์องค์กร

ต่อสาธารณะโดยเ พาะอย่างยิ่งในส่วนของการสร้าง

เครือข่ายความสัมพันธ์และภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

ในระดับประเทศและระดับสากล

(12) เปนตัวแทนของบริษัทฯ ในการติดต่อสื่อสารกับ 

ผู้ถือหุ้น

(13) สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการจัดให้มีช่องทาง 

ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม สม�่าเสมอ 

และจดัให้มกีารเปดเผยข้อมลูอย่างเปนมาตร านและ

โปร่งใส 

(14) มีอ�านาจในการมอบอ�านาจช่วง และ/หรือมอบ

หมายให้บุคคลอื่นป ิบัติงานเ พาะบางอย่างแทนได ้

โดยการมอบอ�านาจช่วง และ/หรือการมอบหมาย 

ดงักล่าวให้อยูภ่ายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอ�านาจตาม

หนังสือมอบอ�านาจ และ/หรือให้เปนไปตามระเบียบ 

ข้อก�าหนด หรือค�าสั่งที่คณะกรรมการบริษัท และ/

หรือ คณะกรรมการชุดย่อยต่าง  และ/หรือบริษัทฯ 

ได้ก�าหนดไว้ ทั้งนี้ การมอบหมายอ�านาจหน้าที่และ

ความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือ

ผู้รับมอบอ�านาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น จะ

ไม่มีลักษณะเปนการมอบอ�านาจ หรือมอบอ�านาจ

ช่วงท่ีท�าให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้รับมอบ

อ�านาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถอนุมัติ

รายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตาม

นิยามที่ประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศคณะกรรมการ

ก�ากบัตลาดทนุ และ/หรอืตลาดหลกัทรพัย์ฯ และ/หรอื

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก�าหนด) อาจมีส่วนได้เสีย หรือ

อาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใด  หรืออาจมีความ 

ขดัแย้งทางผลประโยชน์อืน่ใดกบับรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 

ของบริษัทฯ ยกเว้นเปนการอนุมัติรายการท่ีเปนไป

ตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือ 

คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนมุตัไิว้ และเปนการอนมุตั ิ

รายการทีเ่ปนไปตามธรุกจิปกตแิละเงือ่นไขการค้าปกติ 

ซึง่เปนไปตามประกาศคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศของคณะ

กรรมการก�ากับตลาดทนุ และ/หรอืตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก�าหนด

(15) ด�าเนินการอื่น  ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะ

กรรมการบรษิทั และ/หรอืคณะกรรมการชดุย่อยต่าง  

ซึ่งอยู ่ภายใต้ก ระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ 

ก หมายหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและ

หลักเกณฑ์ต่าง  ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการก�ากับ

ตลาดทุน ส�านักงาน ก.ล.ต.

.	 ำ ส ำและแ ง ั้ง ม ำ และ 
	 ู้บ ิ ำ ะ ับสูงสุ
  กรรมการอิ ระ

 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ เปนไปตามนิยามที่

ก�าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

(1) ถือหุ ้นไม ่ เกินร ้อยละหนึ่งของจ�านวนหุ ้นที่มี สิทธิ 

ออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทฯ 

ทั้งนี้  ให ้นับรวมการถือหุ ้นของผู ้ที่ เกี่ยวข ้องของ

กรรมการอิสระรายนั้น  ด้วย (ผู้ท่ีเก่ียวข้อง หมายถึง 

บุคคลตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์)

(2) ไม่เปนหรือเคยเปนกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน 

ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจ�า หรือ

ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ หรือ 

ผูม้อี�านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี

ลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ทัง้นี ้ลกัษณะ

ต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถงึกรณทีีก่รรมการอสิระเคยเปน

ข้าราชการ หรอืทีป่รกึษาของส่วนราชการซึง่เปนผูถ้อืหุน้

รายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ

(3) ไม่เปนบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหติ หรอืโดยการ
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จดทะเบียนตามก หมายในลักษณะที่เปนบิดามารดา  

คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของ  

ผูบ้ริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผูม้อี�านาจควบคมุ หรอืบคุคล

ที่จะได้รับการเสนอให้เปน ผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจ

ควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มหีรือเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธรุกจิกบับรษิทัฯ บรษิทั

ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี

อ�านาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเปนการ 

ขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมท้ัง 

ไม่เปนหรอืเคยเปนผูถ้อืหุน้ทีม่นัีย หรือผูม้อี�านาจควบคมุ

ของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธ์ทางธรุกจิกบับรษัิทฯ บรษิทัใหญ่ 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจ

ควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ

ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

(5) ไม่เปนหรือเคยเปนผู ้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัท

ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี

อ�านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เปนผู้ถือหุ้นที่มีนัย 

ผูม้อี�านาจควบคมุ หรอืหุน้ส่วนของส�านกังานสอบบญัชี 

ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของ 

บรษิทัฯ สังกดัอยู ่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลัีกษณะดงักล่าว 

มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

(6) ไม่เปนหรือเคยเปนผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด  ซึ่งได้รับ

ค่าบรกิารเกนิกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบรษิทัฯ บริษทั

ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี

อ�านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เปนผู้ถือหุ้นที่มีนัย  

ผูม้อี�านาจควบคมุ หรอืหุน้ส่วนของผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชีพ

นั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว 

มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

(7) ไม่เปนกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทน

ของกรรมการของบรษัิทฯ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผู้ถือหุน้

ซึ่งเปนผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเปนการ

แข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

หรือไม่เปนหุ้นส่วน หรือกรรมการ ลูกจ้าง พนักงาน  

ทีป่รกึษาทีร่บัเงนิเดอืนประจ�า หรอืถอืหุน้เกนิร้อยละหนึง่

ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอ่ืน 

ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเปนการ

แข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�า ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่าง

เปนอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทจะคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติและ

ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก�าหนดไว้ และน�าเสนอที่ประชุม

2 กรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการบริษัทจะคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติและ

ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก�าหนดไว้ ตลอดจนไม่น�าเสนอ 

ที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่

กรณ)ี เพือ่พจิารณาแต่งตัง้บคุคลดงักล่าวเข้าด�ารงต�าแหน่งคณะ

กรรมการเพือ่ให้เกดิประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทัฯ และเปนไปตาม

แนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

อง ์ประกอบ
(1) คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 

5 คนและกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวน

กรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

(2) คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระ

อย่างน้อยหนึ่งในสามของจ�านวนกรรมการทั้งหมด แต่

ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน 

มบั ิ องกรรมการ 
(1) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ.  

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามหลักเกณฑ์ที่

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ก�าหนด รวมท้ังไม่มีลักษณะท่ีแสดงถึงการขาดความ

เหมาะสมทีจ่ะได้รบัความไว้วางใจให้บรหิารจดัการกจิการ

ที่มีมหาชนเปนผู้ถือหุ้นตามที่ส�านักงาน ก.ล.ต. ก�าหนด

(2) มีความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เปน

ประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจ มีความตั้งใจและมี

จริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ

(3) สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างตรงไปตรงมาอย่างเปนอิสระ

จาก ายจัดการและกลุ่มที่มีผลประโยชน์อื่นใด ท้ังนี้ 

กรรมการบริษัททุกท่านมีหน้าที่ต้องแจ้งให้ประธาน

กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบของ 

บรษิทัฯ ทราบเปนหนงัสอืโดยทนัที หากกรรมการมกีาร 

ประกอบธุรกิจหรือเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการหรือ

ผู้บริหารในบริษัทอื่น (นอกเหนือจากบริษัทฯ บริษัท 

ในเครือ และบริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน)) 
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ซึง่ประกอบธรุกจิผลติและจ�าหน่ายผลติภณัฑ์สทีาอาคาร

และผลิตภัณฑ์สีและสารเคลือบผิวและผลิตภัณฑ์

ประเภทอืน่ส�าหรบัผูใ้ช้งานประเภทกลุม่ลกูค้าทัว่ไป ทีม่ ี

ลักษณะเปนการแข่งขันกับบริษัทฯ (“ธุรกิจผลิตภัณฑ์

สีส�าหรับกลุ่มลูกค้าทั่วไป ) (ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดย

ทางอ้อม) และหากกรณีเปนเช่นนั้น คณะกรรมการ

บริษัทจะด�าเนินการตามที่เห็นสมควรเพื่อขจัดการมี

ส่วนได้เสียดังกล่าว นอกจากนี้ ในกรณีที่กรรมการ

รายดังกล่าวถึงคราวต้องออกจากต�าแหน่งตามวาระ 

คณะกรรมการบริษัท จะไม่เสนอให้แต่งต้ังกรรมการ

ท่านน้ันกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ 

อีก เว้นแต่จะมีเหตุผลสมควรเปนประการอื่น ซึ่งการ

แต่งตั้งบุคคลดังกล่าวกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

ของบริษัทฯ น้ันจะต้องได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุม 

ผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ของก หมายที่เกี่ยวข้อง

(4) สามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทที่ตนเปนกรรมการได้ 

อย่างเพยีงพอและเอาใจใส่ในการป บิติัหน้าทีต่ามความ 

รับผิดชอบของตน

(5) หากกรรมการด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการ 

รายดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติตามที่ก�าหนดในประกาศ

คณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุที ่ทจ. 39/2559 เร่ือง การ

ขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ 

บบัลงวนัที ่30 กนัยายน 2559 (รวมทัง้ทีไ่ด้มกีารแก้ไข

เพิ่มเติม) และประกาศแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งอาจมีในอนาคต

าระการด�ารง �า หนง
ในการประชุมสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ให้กรรมการ

จ�านวนหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมดออกจากต�าแหน่ง 

หากไม่สามารถแบ่งจ�านวนกรรมการทั้งหมดออกเปนสามส่วน

เท่ากันได้ ให้กรรมการที่ออกมีจ�านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งใน

สามกรรมการที่ออกตามวาระน้ันอาจถูกเลือกกลับเข้ามาด�ารง

ต�าแหน่งอีกก็ได้ 

นอกจากการพ้นต�าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจาก

ต�าแหน่งเมื่อ

(1) ตาย

(2) ลาออก (โดยมผีลตัง้แต่วนัท่ีบริษัทฯ ได้รับจดหมายลาออก)

(3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามก หมาย 

ระเบียบ และประกาศที่ออกตามความของก หมาย 

หรือตามข้อบังคับบริษัทฯ 

(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก

(5) ศาลมีค�าสั่งให้ออก

ะกรรมการชดยอย
คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย

คณะหนึง่หรอืหลายคณะเพือ่ท�าหน้าทีส่นบัสนนุการป บิตังิาน

ของคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว

จะมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการพิจารณาทบทวนเรื่องต่าง  ที่มี 

ความส�าคัญเปนการเ พาะ โดยคณะกรรมการบริษัทจะเปน 

ผู้ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งสมาชิกคณะกรรมการชุดย่อย 

การออกก บัตรคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อก�าหนดระเบียบ

ต่าง  ทีเ่กีย่วข้อง องค์ประกอบของคณะกรรมการชดุย่อย หรอื

การก�าหนดขอบเขต อ�านาจ หน้าที ่และความรับผดิชอบ ตลอด

จนเรือ่งอืน่  ทีเ่กีย่วข้องกบัคณะกรรมการชดุย่อยดงักล่าว ตาม

ทีค่ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาเหน็สมควร โดยในแต่ละปี คณะ

กรรมการบรษิทัจะพจิารณาทบทวนก บตัรของคณะกรรมการ

ชุดย่อยแต่ละคณะ  

 กรรมการ ร จ อบ
 คณะกรรมการบริษัทเปนผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ

สอบซ่ึงถือเปนกลไกส�าคัญของระบบการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี

เพ่ือช่วยงานของคณะกรรมการบริษัทในการป ิบัติหน้าท่ีรับ

ผิดชอบในการสอดส่องดูแลคุณภาพและความน่าเช่ือถือของ

ระบบบัญชี ระบบตรวจสอบ ระบบการควบคุมภายใน ตลอด

จนกระบวนการรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

มบั ิ
(1) มีคุณสมบัติตามที่ ก หมายที่ เกี่ ยวข ้องก� าหนด  

โดยเ พาะก หมายว ่าด ้วยบริ ษัทมหาชนจ�ากัด  

และก หมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(2) ด�ารงต�าแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของ 

บริษัทฯ

(3) ถือหุ ้นไม ่ เกินร ้อยละหนึ่งของจ�านวนหุ ้นที่มี สิทธิ 

ออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของ 

บรษิทัฯ ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วข้องของ

กรรมการรายนั้น  ด้วย

(4) ไม่เปนหรือเคยเปนกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน 

ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�าหรือ 



รายงานประจ�าปี  2560 73

ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของบรษิทัฯ เว้นแต่จะได้พ้นจาก 

การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อน 

วนัทีย่ืน่ค�าขออนญุาตต่อส�านกังาน ก.ล.ต. ทัง้นี ้ลกัษณะ

ต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถงึกรณีทีก่รรมการอสิระเคยเปน

ข้าราชการ หรอืทีป่รึกษาของส่วนราชการซึง่เปนผูถ้อืหุน้

รายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ

(5) ไม่เปนบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ

โดยการจดทะเบียนตามก หมาย ในลักษณะที่เปน 

บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรส 

ของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให ้

เปนกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของบรษัิทฯ 

หรือบริษัทย่อย

(6) ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธรุกจิกบับริษทัฯ บริษทั

ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี

อ�านาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเปนการ 

ขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมท้ัง 

ไม่เปนหรอืเคยเปนผูถ้อืหุน้ทีม่นัีย หรอืผูม้อี�านาจควบคมุ

ของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธ์ทางธรุกจิกบับรษัิทฯ บรษิทัใหญ่ 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจ

ควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ

ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ย่ืนค�าขอ

อนุญาตต่อส�านักงาน ก.ล.ต.

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการท�า

รายการทางการค้าที่กระท�าเปนปกติเพื่อประกอบ

กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการ

เกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความ 

ช่วยเหลือทางการเงนิ ด้วยการรบัหรอืให้กูย้มื ค�า้ประกัน 

การให ้ สินทรัพย ์ เป นหลักประกันหนี้สิน รวมถึง

พ ติการณ์อื่นท�านองเดียวกัน ซึ่งเปนผลให้บริษัทฯ 

หรือคู ่สัญญามีภาระหนี้ที่ต ้องช�าระต่ออีก ายหนึ่ง 

ตั้งแต่ร ้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ 

บริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ�านวน

ใดจะต�่ากว่า ทั้งนี้ การค�านวณภาระหนี้ดังกล่าวให้

เปนไปตามวิธีการค�านวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยง

กันตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนว่าด้วย

หลักเกณฑ์ในการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม 

แต่ในการพจิารณาภาระหนีดั้งกล่าวให้นบัรวมภาระหนี้

ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทาง

ธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(7) ไม่เปนหรือเคยเปนผู ้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัท

ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี

อ�านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เปนผู้ถือหุ้นที่มีนัย 

ผูม้อี�านาจควบคมุ หรอืหุ้นส่วนของส�านกังานสอบบญัชี 

ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  

บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุม 

ของบรษิทัฯ สังกดัอยู ่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะ

ดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัทียื่น่ค�าขออนญุาต

ต่อส�านักงาน ก.ล.ต.

(8) ไม่เปนหรอืเคยเปนผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชีพใด  ซ่ึงรวมถงึ 

การให้บริการเปนท่ีปรึกษาก หมายหรือที่ปรึกษา

ทางการเงนิ ซึง่ได้รบัค่าบรกิารเกนิกว่าสองล้านบาทต่อปี 

จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร ่วม  

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของบริษทัฯ และ

ไม่เปนผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วน 

ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้น 

จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองป ี

ก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน ก.ล.ต.

(9) ไม่เปนกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทน

ของกรรมการของบรษิทัฯ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผู้ถอืหุน้

ซึ่งเปนผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(10) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเปน 

การแข่งขันท่ีมนียักบักจิการของบรษิทัฯ หรอืบรษัิทย่อย 

หรือไม่เปนหุ ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ ้นส่วน หรือเปน

กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน  

ท่ีปรกึษาท่ีรบัเงนิเดอืนประจ�า หรอืถือหุน้เกนิร้อยละหนึง่

ของจ�านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอื่น 

ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเปนการ

แข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(11) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่าง

เปนอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ 

(12) ไม่เปนกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 

ให้ตดัสนิใจในการด�าเนนิกจิการของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ 

บริษทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล�าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้

รายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ และ
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(13) ไม่เปนกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรอืบรษิทั

ย่อยล�าดับเดียวกันเ พาะที่เปนบริษัทจดทะเบียน

นอกจากนี้ กรรมการอิสระที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

ตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน จะต้องเปนบุคคลที่มีความรู้และ

ประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินเพียงพอที่จะสามารถ

ท�าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ 

นอกจากน้ี บริษทัฯ จะพจิารณาคุณสมบติัในด้านอืน่  ประกอบ

ด้วย เช่น ประสบการณ์ในธุรกิจ ความเชี่ยวชาญเ พาะทางท่ี

เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และความมีจริยธรรม เปนต้น

องค์ประกอบ
คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการ 

อย่างน้อย 3 ท่าน กรรมการแต่ละท่านต้องเปนกรรมการอิสระ

ซึ่งสามารถใช้ดุลพินิจของตนอย่างเปนอิสระ และสามารถอ่าน

และเข้าใจพืน้ านของงบการเงนิซ่ึงจ�าเปนต้องมใีนการท�าหน้าที่

กรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่านต้องม ี

ความรู้ความช�านาญทางการบัญชีหรือการจัดการด้านการเงิน 

ท่ีเก่ียวข้องตามข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ฯ คณะกรรมการ

ตรวจสอบสามารถตดิต่อสือ่สารโดยตรงกบัผูส้อบบญัชภีายนอก 

ผู้ตรวจสอบภายใน และ ายจัดการของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้คณะ

กรรมการตรวจสอบ หรอืคณะกรรมการบรษิทัแต่งตัง้กรรมการ

คนหนึ่งเปนประธานกรรมการตรวจสอบ

วำระกำรด�ำรงต�ำแหน่ง
คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 

3 ปี นับจากวันที่ได้รับแต่งตั้งหรือตามวาระการเปนกรรมการ

ของบริษัทฯ โดยกรรมการตรวจสอบซ่ึงพ้นจากต�าแหน่งตาม

วาระอาจได้รับการแต่งตั้งอีกก็ได้ตามที่คณะกรรมการบริษัท

หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นสมควร ในกรณีที่ต�าแหน่งกรรมการ

ตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอืน่ทีน่อกจากถงึคราวออกตามวาระ 

ให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบุคคล

ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเปนกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะ

กรรมการตรวจสอบมจี�านวนครบตามทีก่ หมายหรอืก เกณฑ์

ที่เกี่ยวข้องก�าหนดภายใน 3 เดือนนับจากวันที่จ�านวนคณะ

กรรมการตรวจสอบไม่ครบถ้วน โดยบุคคลท่ีเข้าเปนกรรมการ

ตรวจสอบแทนสามารถอยู่ในต�าแหน่งได้เพียงเท่าที่วาระท่ียัง

เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน

กรรมการตรวจสอบอาจพ้นจากต�าแหน่งด้วยเหตุดัง 

ต่อไปนี้

(1) พ้นสภาพจากการเปนกรรมการของบริษัทฯ

(2) ครบวาระการด�ารงต�าแหน่ง

(3) ตาย

(4) ลาออก

(5) ถูกถอดถอน

ท้ังนี ้ในกรณท่ีีกรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระการ

ด�ารงต�าแหน่ง กรรมการตรวจสอบต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ

ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือนพร้อมเหตุผล เพื่อคณะกรรมการ

บริษัทหรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่น

ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนบุคคลที่ลาออก

คณะกรรมการตรวจสอบเปนผู้พิจารณาแต่งตั้งหัวหน้า

หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เพื่อให้ด�ารงต�าแหน่ง

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และท�าหน้าที่สนับสนุน

การด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบการนัดหมายการ

ประชมุ และงานอืน่  ตามทีไ่ด้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

 ะกรรมการ รรหา ะพิจาร า า อบ ทน
 คณะกรรมการบริษัทเปนผู้แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งถือเปนกลไกส�าคัญของระบบการ

ก�ากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อช่วยงานของคณะกรรมการบริษัท 

ในการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมมาเปนกรรมการ และผู้บริหาร

ระดบัสงู ตลอดการพจิารณาค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร

ที่เหมาะสม 

คุณสมบัติของสมาชิกคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน

สมาชกิของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน

ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้

(ก) ในกรณีท่ีกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เปนกรรมการอิสระ จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม

ค�านิยามของกรรมการอิสระที่ก�าหนดโดยประกาศ

คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน

(ข) ไม่เปนกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 

ให้ตัดสินใจในการด�าเนินกิจการของบริษัทใหญ่  

บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน  

ผูถ้อืหุ้นใหญ่รายใหญ่ หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของบรษัิทฯ

(ค) ไม่เปนกรรมการของบรษิทัใหญ่ บริษทัย่อย หรอืบรษัิท

ย่อยล�าดับเดียวกัน เ พาะที่เปนบริษัทจดทะเบียน 
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(ง) มีความรู ้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถ

ท�าหน้าที่ใน านะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า

ตอบแทน

องค์ประกอบของค ะกรรมกำรสรรหำและพิจำร ำค่ำ
ตอบแทน

(1) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะ

ประกอบด้วยสมาชิกจ�านวน 3 คน ซึง่สมาชกิส่วนใหญ่

เปนกรรมการอิสระ (มากกว่า 50 )

(2) ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ต้องเปนกรรมการอิสระ

วำระกำรด�ำรงต�ำแหน่ง	
(1) วาระการด�ารงต�าแหน่งของสมาชิกคณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะมกี�าหนดสาม 3 ปี 

นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

(2) สมาชิกของคณะกรรมการอาจได้รับการแต่งตั้งให้

เข้าด�ารงต�าแหน่งใหม่อีกได้ตามที่คณะกรรมการของ

บริษัทอาจเห็นสมควร

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะพ้นจาก

ต�าแหน่ง ด้วยเหตุ ดังนี้

(1) การพ้นจากต�าแหน่งหมายถงึการสิน้สดุสภาพการเปน

กรรมการ หรอืการสิน้สดุของวาระการด�ารงต�าแหน่งท่ี

ก�าหนดไว้ หรือการลาออก หรือการถูกถอดถอนจาก

ต�าแหน่ง

(2) ในกรณีที่สมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทนคนใดประสงค์ที่จะลาออกก่อน

สิ้นสุดวาระการด�ารงต�าแหน่งของตน สมาชิกผู้นั้น

ควรแจ้งการลาออกนั้นต่อบริษัทล่วงหน้า 1 เดือน 

พร้อมทั้งเหตุผลส�าหรับการลาออกน้ัน เพื่อให้คณะ

กรรมการของบรษัิทสามารถพจิารณาแต่งต้ังกรรมการ 

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนผูม้คุีณสมบตัคิรบถ้วน 

มาด�ารงต�าแหน่งแทนสมาชกิของคณะกรรมการสรรหา 

และพิจารณาค่าตอบแทนซ่ึงจะลาออกได้ ทั้งนี้ 

บริษัทยังจะต้องรายงานการลาออกดังกล่าวต่อ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย

(3) ในกรณีที่สมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทนคนใดถูกถอดถอนออกจาก

ต�าแหน่งก่อนหมดวาระการด�ารงต�าแหน่งของตน 

บริษัทจะต้องรายงานการถอดจากต�าแหน่งดังกล่าว 

รวมทั้งมูลเหตุของการถอดถอนดังกล่าวต่อตลาด 

หลักทรัพย์ฯ สมาชิกของคณะกรรมการผู้ถูกถอดถอน

อาจช้ีแจงมูลเหตุของการถอดถอนนั้นต ่อตลาด 

หลักทรัพย์ฯ ด้วยก็ได้

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเปน 

ผู ้พิจารณาแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงานทรัพยากรบุคคลของ 

บริษัทฯ เพื่อให้ด�ารงต�าแหน่งเลขานุการคณะกรรมการสรรหา 

และพิจารณาค่าตอบแทน และท�าหน้าท่ีสนับสนุนการด�าเนิน

งานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน การ

นัดหมายการประชุม และงานอื่น  ตามที่ได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

.	น บำ ำ �ำ ับ ูแล ำ �ำ นินงำน
นบ ิ ัท อ และบ ิ ัท วม

บริษัทฯ ก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลและบริหารกิจการ

บริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก�าหนด

มาตรการและกลไกทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้บริษัทฯ 

สามารถก�ากับดูแลและบริหารจัดการกิจการของบริษัทย่อย

และบริษทัร่วม รวมถงึการตดิตามดแูลให้บรษิทัย่อยและบริษทั

ร่วมมีการป ิบัติตามมาตรการและกลไกต่าง  ท่ีก�าหนดไว้ได้

เสมือนเปนหน่วยงานของบริษัทเอง และเปนไปตามนโยบาย

ของบริษัทฯ รวมถึงก หมายบริษัทมหาชน ประมวลก หมาย 

แพ่งและพาณิชย์ ก หมายท่ีเก่ียวข้องตลอดจนประกาศ  

ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่าง  ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการ

ก�ากับตลาดทุน ส�านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ 

เพือ่รกัษาผลประโยชน์ในเงนิลงทนุของบรษิทัฯ ในบรษัิทย่อยและ 

บริษัทร่วมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) บริษัทฯ จะส่งบุคคลท่ีเปนตัวแทนของบริษัทฯ เข้าไป

เปนกรรมการในแต่ละบริษัทย่อยและ/หรือบริษัท

ร่วม ตามสัดส่วนการถือหุ้นในแต่ละบริษัท เพื่อท�า

หน้าที่ก�ากับดูแลให้บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม

ด�าเนินการให้สอดคล้องกับก หมาย นโยบายการ 

ก�ากับดูแลกิจการที่ดี  รวมทั้งนโยบายอื่น  ของ 

บริษัทฯ อย่างไรก็ดี การส่งตัวแทนของบริษัทฯ เข้าไป 

เปนกรรมการในแต่ละบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม

จะต้องได้รับการพิจารณาและเห็นชอบโดยที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท โดยค�านึงถึงความเหมาะสมของ

แต่ละบริษัท
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(2) หากในการเข ้าท�ารายการ หรือการด�าเนินการ

ใด  ของบริษัทย่อยที่ เข ้าข ่ายหรือเปนการได้มา

หรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินตามประกาศรายการ

ได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือรายการท่ี

เกี่ยวโยงกันตามประกาศรายการที่ เกี่ยวโยงกันท่ี

เกี่ยวข้อง ซ่ึงจะส่งผลให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต ้องขอ

อนุมัติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือ

ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือขอ

อนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามก หมายก่อน

การเข้าท�ารายการ บริษัทย่อยจะเข้าท�ารายการหรือ

ด�าเนินการนั้นได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมคณะ

กรรมการของบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ 

บริษัทฯ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) 

เปนที่เรียบร้อยแล้ว

  นอกจากน้ี หากในการเข้าท�ารายการเกิดเหตุการณ์

บางกรณีของบริษัทย่อย อันท�าให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้อง

เปดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรพัย์ฯ ตามหลกัเกณฑ์ 

ที่ก�าหนดประกาศที่เก่ียวข้องคณะกรรมการตลาด 

หลักทรัพย์ฯ กรรมการผู้แทนของบริษัทย่อยดังกล่าว

มีหน้าที่ต้องแจ้งมายัง ายจัดการของบริษัทฯ ในทันที

ที่ทราบว่าบริษัทย่อยมีแผนจะเข้าท�ารายการหรือเกิด

เหตุการณ์ดังกล่าว

(3) คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและ/หรือ

บริษัทร่วมแต่ละบริษัทจะมีขอบเขตอ�านาจหน้าที่

และความรับผิดชอบที่ส�าคัญตามก หมายที่เกี่ยวข้อง 

เช่น เปดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ านะทางการเงินและผล

การด�าเนินงานให้แก่บริษัทฯ ทราบ โดยน�าประกาศ

ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนและ

ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ มาใช้บังคับ

โดยอนุโลมรวมทั้งเปดเผยและน�าส่งข้อมูลส่วนได้เสีย

ของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการ

บริษัทให้ทราบถึงความสัมพันธ์ และการท�าธุรกรรมกับ 

บริษัทฯ บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมในลักษณะ 

ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ 

หลีกเล่ียงการท�ารายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์

(4) บริษัทฯ จะก�าหนดแผนงานและด�าเนินการที่จ�าเปน 

เพื่อท�าให้มั่นใจได้ว่าบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมมี

การเปดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลการด�าเนินงานและ านะ

ทางการเงิน และบริษัทฯ จะด�าเนินการท่ีจ�าเปนและ

ตดิตามให้บรษิทัย่อยและ/หรอืบรษิทัร่วมมรีะบบในการ

เปดเผยข้อมูลและระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและ

เหมาะสมในการด�าเนินธุรกิจ

  นอกจากนี้  บริษัทฯ จะติดตามอย่างใกล้ชิดถึง 

ผลประกอบการและการด�าเนนิงานของบรษิทัย่อย และ/ 

หรือบริษัทร่วมดังกล่าวและน�าเสนอผลการวิเคราะห์

รวมถึงแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อคณะ

กรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริษัทย่อยหรือ

บริษัทร่วมนั้น  เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาก�าหนด

นโยบายหรือปรับปรุงส่งเสริมให้ธุรกิจของบริษัทย่อย 

และ/หรอืบรษิทัร่วม มกีารพฒันาและเจรญิเติบโตอย่าง

ต่อเนื่อง

  ทั้งนี้  บริษัทฯ แต่งตั้งตัวแทนที่มีคุณสมบัติและ

ประสบการณ์ ไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบริษัท

ย่อยท้ังในและต่างประเทศตามสัดส่วนการถือหุ ้น

ของบริษัทฯ ซึ่งเปนไปตามนโยบายการก�ากับดูแล 

และบริหารกิจการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของ 

บริษัทฯ ท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว 

และมีการส่งตัวแทนของบริษัทฯ ไปด�ารงต�าแหน่ง 

ผูบ้รหิารสงูสดุในบรษัิทย่อย นอกจากนี ้บรษัิทฯ เปนผู้ร่วม 

คัดเลือกและสัมภาษณ์ผู้จัดท�าบัญชี ผู้จัดการ ายบัญชี

และการเงิน หรือสมุห์บัญชี ของบริษัทย่อยเพื่อควบคุม

ดูแลการจัดท�าบัญชีของบริษัทย่อย

  บริษัทฯ มีการควบคุมดูแล การจัดท�างบการเงิน

รวมโดยประสานงานกับ ายบัญชีของบริษัทย่อยและ

มีการติดตามผลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยอย่าง

สม�่าเสมอ รวมถึงก�าหนดขั้นตอนในการจัดท�างบการ 

เงินรวมที่เพียงพอเพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินรวมของ 

บริษัทฯ มีความถูกต้อง และจัดท�าเสร็จทันเวลา ทั้งนี ้

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญของการก�าหนดให้

ผู ้สอบบัญชีของบริษัทย่อยเปนส�านักงานสอบบัญชี

เดียวกันกับผู ้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมี

แผนที่จะปรับให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัท

ย่อยท้ังหมดเปนส�านักงานสอบบัญชีภายใต้เครือข่าย 

เดียวกันในอนาคต โดยค�านึงถึงค่าใช้จ่ายและความ 

สมเหตุสมผลประกอบการพิจารณา 

  นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการก�าหนดระเบียบอ�านาจ

อนุมัติด�าเนินการ ( e egation o  Authority) 
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ของบริษัทย่อย เพื่อให้การป ิบัติงานเปนไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยรายการที่มีความส�าคัญ หรือรายการ

ที่ขนาดของรายการมีสาระส�าคัญ เช่น การลงทุนขนาด

ใหญ่ การขยายธุรกิจ การก่อภาระหนี้สินหรือภาระ

ผูกพัน หรือการเข้าท�ารายการที่เข้าข่ายเปนการได้มา

หรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

จะต้องผ่านการอนมัุติโดยคณะกรรมการ กรรมการ หรอื 

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ของบริษัทย่อยน้ัน  ซึ่งเปน

ตัวแทนจากบริษัทฯ หรือคณะกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้น

ของบริษัทฯ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่

กรณี) ก่อนด�าเนินการ

.	น บำ ำ ้ข้อมูล ำ น
บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลมิให้กรรมการ ผู้บริหาร 

และพนกังานในการน�าข้อมลูภายในของบรษัิทฯ ซึง่ยงัไม่เปดเผย 

ต่อสาธารณชนไปใช้ เพ่ือแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้ง 

การซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

(1) บริษทัฯ จะให้ความรูแ้ก่กรรมการและผูบ้รหิาร เกีย่วกบั 

หน้าที่ที่ต้องจัดท�าและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์

ของตน คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วย ันสามีภริยา บุตรที่ 

ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงนิติบุคคลที่กรรมการและ 

ผู้บริหาร คู่สมรสหรอืผู้ทีอ่ยู่กนิ ันสามีภริยา และบุตรที่

ยงัไม่บรรลนุติภิาวะของกรรมการและผู้บริหารดงักล่าว

เปนผู้ถือหุ้นเกินร้อยละ 30 ของจ�านวนสิทธิออกเสียง

ทัง้หมดของนติบิคุคลดงักล่าว ต่อส�านกังาน ก.ล.ต. ตาม

มาตรา 59 และบทก�าหนดโทษตามมาตรา 275 แห่ง 

พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งการ

รายงานการได้มาหรือจ�าหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัท 

ตามมาตรา 246 และบทก�าหนดโทษ ตามมาตรา 298 

แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(2) บริษัทฯ ก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ 

จัดท�าและน�าส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน 

ของคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกัน ันสามีภริยา บุตรที่ 

ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงนิติบุคคลที่กรรมการและ 

ผู้บริหาร คู่สมรสหรอืผู้ทีอ่ยู่กนิ ันสามีภริยา และบุตรที่ 

ยงัไม่บรรลนุติภิาวะของกรรมการและผู้บริหารดงักล่าว

เปนผู้ถือหุ้นเกินร้อยละ 30 ของจ�านวนสิทธิออกเสียง

ทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าวตามแบบรายงานการถือ

ครองหลักทรัพย์ท่ีก�าหนดมายังเลขานุการของบริษัทฯ 

ก่อนน�าส่งส�านักงาน ก.ล.ต. ทุกครั้ง โดยให้จัดท�าและ

น�าส่งภายใน 30 วนันบัแต่วนัทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ให้ด�ารง

ต�าแหน่งเปนกรรมการ และ/หรอืผูบ้รหิารและทกุครัง้ที่

มกีารเปลีย่นแปลง หรอืรายงานการเปลีย่นแปลงการถอื 

ครองหลักทรัพย์ตามการเปลี่ยนแปลงการถือครอง 

หลกัทรพัย์ทีก่�าหนด ภายใน 3 วนัท�าการนบัแต่วนัทีม่กีาร 

ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น และก�าหนดให้

เลขานุการบริษัทสรุปรายงานการถือครองหลักทรัพย์

และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบเปนประจ�าทุก 6 

เดือน

(3) บรษิทัฯ ก�าหนดให้กรรมการและผูบ้รหิาร รวมถงึผูด้�ารง

ต�าแหน่งระดบับรหิารในสายงานบญัชหีรอืการเงนิท่ีเปน

ระดับผูจ้ดัการ ายข้ึนไปหรอืเทยีบเท่า และผู้ป บิติังาน

ท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงบุคคลท่ีถูกสันนิษ านว่ารู้หรือ

ครอบครองข้อมูลภายในตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรพัย์ ทีไ่ด้รับทราบข้อมลูภายใน ท่ีเปนสาระ

ส�าคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าของ

หลักทรัพย์ จะต้องระงับการซ้ือขายเสนอซ้ือหรือเสนอ

ขายหรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อขาย เสนอซื้อหรือเสนอ

ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

ในช่วงเวลาก่อนท่ีจะเผยแพร่งบการเงินหรือเผยแพร่

ข้อมูลเกี่ยวกับ านะการเงินและสถานะของบริษัทฯ 

จนกว่าบริษัทฯ จะได้เปดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว 

ตลอดระยะเวลาปลอดการใช้ข้อมูลภายในที่ยังมิได้ 

เปดเผยแก่สาธารณชน (“ m argo eriod ) ซึง่หมายถงึ 

ระยะเวลา 1 เดือน ก่อนและจนถึงวันประกาศผล 

การด�าเนนิงานทางการเงนิของบรษิทัฯ รายไตรมาสและ 

ประจ�าปี โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้กรรมการและผู้บริหาร 

งดการซือ้ขายหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ อย่างเปนลายลกัษณ์ 

อกัษรเปนเวลาอย่างน้อย 1 เดอืนก่อนการเปดเผยข้อมลู 

ต่อสาธารณชน และควรรออย่างน้อย 24 ชัว่โมง ภายหลัง 

เปดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้

เปดเผยข้อมลูท่ีเปนสาระส�าคญันัน้ต่อบุคคลอืน่

(4) บรษัิทฯ ก�าหนดห้ามมใิห้กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน 

ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงบุคคลที่ถูก 

สนันษิ านว่ารูห้รอืครอบครองข้อมลูภายในตาม พ.ร.บ. 

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ใช้ข ้อมูลภายใน 

ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ท่ีมีหรืออาจมีผลกระทบ 
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ต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 

ซึ่งยังมิได้เปดเผยต่อสาธารณะ ซ่ึงตนได้ล ่วงรู ้มา 

มาใช้เพ่ือการซื้อ ขาย เสนอซ้ือ เสนอขาย หรือ 

ชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ ขาย เสนอซื้อ หรือเสนอขาย ซึ่ง

หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม 

และไม่ว่าการกระท�าดังกล่าวจะท�าเพ่ือประโยชน์ต่อ

ตนเองหรอืผูอ่ื้น หรอืน�าข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปดเผย

เพ่ือให้ผู้อื่นกระท�าดังกล่าว โดยตนได้รับผลประโยชน์

ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

(5) บรษิทัฯ ก�าหนดให้กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร 

และพนักงาน ที่ลาออกแล้ว มีหน้าที่เก็บรักษาความลับ 

และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ตลอดจนข้อมลูความลบัของคู่ค้าของบรษัิทฯ และบรษิทั

ย่อย ทีต่นได้รบัทราบจากการป บิติัหน้าท่ี และห้ามมใิห้

น�าความลับ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ และบริษัท

ย่อย ตลอดจนข้อมลูความลบัของคูค้่าของบรษัิทฯ และ

บริษัทย่อย ไปใช้ประโยชน์แก่บริษัทอ่ืน และให้บุคคล

ภายนอกทราบ แม้ว่าการเปดเผยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ 

ท�าให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัทฯ บริษัทย่อย หรือคู่ค้า 

ก็ตาม

(6) บริษัทฯ ก�าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 

ของบรษิทัฯ และบรษัิทย่อย จะไม่เปดเผยข้อมลูภายใน

ของบริษทัฯ และบรษัิทย่อย และจะไม่ใช้ต�าแหน่งหน้าที่

ในบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย หรือน�าข้อมูลภายใน 

หรือสารสนเทศที่มีสาระส�าคัญซึ่งได้รับรู้ หรือรับทราบ

ในระหว่างป ิบัติงานในบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย 

ซ่ึงยงัไม่ได้เปดเผยต่อสาธารณะ ไปแสวงหาประโยชน์ใน

ทางมชิอบ หรือเปดเผยกบับุคคลภายนอกเพือ่ประโยชน์

ของตนเองหรอืบคุคลอืน่ ไม่ว่าโดยตรงหรอืทางอ้อม โดย

ไม่ค�านึงว่าจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่

(7) บริษัทฯ ก�าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 

ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีหน้าท่ีป ิบัติตาม

แนวทางการใช้ข้อมลูภายในของ พ.ร.บ. หลกัทรพัย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงก เกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

(8) บริษทัฯ ก�าหนดบทลงโทษทางวนิยัส�าหรบัผูบ้รหิารและ

ผูป้ บิตังิานทีเ่กีย่วข้อง หากมกีาร า นน�าข้อมลูภายใน

ไปใช้หาประโยชน์ส่วนตนซึ่งเริ่มตั้งแต่การตักเตือนเปน

หนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง 

หรือให้ออกจากงาน ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจาก

เจตนาของการกระท�าและความร้ายแรงของความผิด

นั้น  

.	น บำ ่ ว ับ ำ คว�ำ่บำ  
	 	

ประเทศสหรั อเมริกา ตลอดจนประเทศและองค์กรอ่ืน  

ซึ่งรวมถึงสหภาพยุโรปและสหประชาชาติได้ก�าหนดมาตรการ

การคว�่าบาตรทางเศรษ กิจที่กว้างขวางครอบคลุม โดยเพ่งเล็ง

ประเทศเช่น ประเทศที่ถูกคว�่าบาตร และบุคคลที่ถูกคว�่าบาตร 

การประชมุคณะกรรมการบริษทั ครัง้ที ่4/2560 เมือ่วนัท่ี 3 

พ ษภาคม 2560 ได้อนุมัตินโยบายเกี่ยวกับการคว�่าบาตร เพื่อ

ปองกนับรษิทัฯ จากการด�าเนนิการหรือเข้าท�าธรุกรรมใด  กบั

บุคคลทีป่ระกอบธรุกจิในประเทศทีถู่กคว�า่บาตร หรอืกบับคุคล

ธรรมดา และ/หรือนติบุิคคลใด  ท่ีมช่ืีอปราก ตามบัญชรีายชือ่ 

บุคคลต้องห้าม ( pecia y esignated ationa s and 

oc ed ersons) (“บุคคลต้องห้าม ) โดยบริษัทฯ ไม่มี

แผนการทีจ่ะลงทนุในประเทศทีถ่กูคว�า่บาตรใด  ทัง้นี ้นโยบาย

เก่ียวกับการคว�่าบาตรของบริษัทฯ ครอบคลุมถึงการแจ้งขอ

ให้ท�าธุรกรรมใด  ตลอดจนการติดต่อชักชวนในรูปแบบอื่น

ให้เข้าท�าธุรกรรมใด  จากรั บาลของประเทศที่ถูกคว�่าบาตร 

หรือบุคคลซ่ึงมีสัญชาติของประเทศท่ีถูกคว�่าบาตร หรือบุคคล

ท่ีประกอบธุรกิจในประเทศท่ีถูกคว�่าบาตร หรือกับบุคคลต้อง

ห้าม (“การติดต่อชักชวน ) อนึ่ง ในกรณีที่บริษัทฯ พบว่ามี

การตดิต่อชกัชวนเกดิขึน้ กรรมการผู้จดัการใหญ่ จะด�าเนนิการ

ตามที่ก�าหนดในนโยบายของบริษัทฯ โดยจะป ิเสธการติดต่อ

ชักชวนดังกล่าว ภายหลังจากที่ได้ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร หรือผู้อ�านวยการสายงานการเงินและบัญชีแล้ว

.	น บำ ปอง ัน ำ ู ขำ
บริษัทฯ ได้พยายามป ิบัติตามก หมายปองกันการ

ผูกขาด โดยส่วนหนึ่งได้ด�าเนินการด้วยการก�าหนดนโยบาย

ปองกันการผูกขาด ซ่ึงนโยบายดังกล่าวได้รับอนุมติจากคณะ

กรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 3 พ ษภาคม 

2560 ทั้งนี้ เพื่อเปนการลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการ า น

ก หมายปองกันการผูกขาด บริษัทฯ ได้ยกตัวอย่างการกระท�า 

ที่อาจ า นก หมายปองกันการผูกขาด ซึ่งห้ามพนักงานของ 

บรษิทัฯ ด�าเนนิการไว้ในนโยบายปองกนัการผกูขาดของบรษิทัฯ 

ตวัอย่างของการกระท�าต้องห้าม ได้แก่ พ ตกิรรมการร่วมมอืกนั 
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เพื่อไม่ให้มีการแข่งขัน ( arte ) การตกลงร่วมกันก�าหนดราคา 

การก�าหนดส่วนแบ่งลูกค้าหรือตลาด และการคว�่าบาตรลูกค้า 

ผู้จัดหาวัตถุดิบ หรือคู่แข่งบางราย การใช้อ�านาจผูกขาดใน

ลักษณะท่ีเปนการต่อต้านการแข่งขัน รวมถึงการก�าหนดราคา

ต�่าเกินควรเพ่ือก�าจัดคู่แข่งรายอื่นออกไปจากตลาดและการ

บงัคบัให้คูค้่ารบัเงือ่นไขทางการค้าทีไ่ม่เปนธรรม และพ ติกรรม

ที่เปนการต่อต้านการแข่งขันในลักษณะอื่น

นโยบายนี้ก�าหนดให้พนักงานทุกคนแจ้งผู้บังคับบัญชา

โดยตรงของตนอย่างเร็วที่สุดเท่าที่เปนไปได้ ในกรณีดังต่อไป

นี้ (1) กรณีมีการกระท�าที่เปนการ า นก หมายปองกันการ

ผูกขาด (2) กรณีมีการกระท�าที่พนักงานสงสัยว่าอาจเปนการ

า นก หมายปองกนัการผกูขาด และ (3) กรณมีกีารกระท�าที่

ต้องสงสัยซึง่อาจเปนหลัก านของการ า น โดยผูบ้งัคบับญัชา

รายที่ได้รับแจ้งจะต้องน�าเรื่องดังกล่าวไปหารือกับประธาน 

เจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่โดยทันที

.	คำ อบแทนของ ู้สอบบัญ
ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ 

ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชี คือ บริษัท ส�านักงาน  

อวีาย จ�ากดั ในประเทศไทย ส�านกังาน อวีาย จ�ากดั ในประเทศ

เวียดนาม และส�านักงานตรวจสอบบัญชีประเทศอ่ืน  โดยมี

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีรวม 7,929,509.0 บาท และค่า

บริการอื่นรวม 140,401.3 บาท

ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ 

ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชี คือ บริษัท ส�านักงาน  

อวีาย จ�ากดั ในประเทศไทย ส�านกังาน อวีาย จ�ากดั ในประเทศ

เวียดนาม และส�านักงานตรวจสอบบัญชีประเทศอ่ืน  โดยมี

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีรวม 6,668,932.2 บาท และค่า

บริการอื่นรวม 217,965.0 บาท
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ำ ละ อ ่ ว ับ ม ำ 	 ู้บ ิ ำ
ู้มอ�ำนำ ควบคุม	และ ลขำนุ ำ บ ิ ัท

1.	 นำ ป ะ ั 	 ั้งคำ วคุ
ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร

อายุ 74 ปี

	 คุ วุ ิทำงกำรศกษำ ประวัติอบรม

 ini A มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

 หลักสูตรประกาศนียบัตร irector Accreditation 

rogram ( A ) รุ่น 21/2004 ปี 2547 สมาคม 

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

	 สัดส่วนกำร ือหุ้นในบริษัท (1)	(ร้อยละ)

21.0

 ถือหุ้นทางตรง 4.5  ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน TOA  

6.0  รวมเปน 10.5

 คู่สมรสถือหุ้น 4.5  ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน TOA  

6.0  รวมเปน 10.5

	 ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและ 

	 ผู้บริหำร

 คู่สมรสของนางละออ ตั้งคารวคุณ

 บิดาของ 1) นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ

  2) นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ

  3) นายณั วุฒิ ตั้งคารวคุณ

  4) นางบุศทรี หวั่งหลี

	 ประสบกำร ์ท�ำงำน

	 	ปจจุบัน

ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ทีโอเอ 

เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

	 	ปจจุบัน

กรรมการ บรษัิท เชอร์วูด้ เคมคิอล จ�ากดั (มหาชน)

	 	ปจจุบัน

กรรมการ บรษิทั ทาคาตะ-ทโีอเอ จ�ากดั

ปจจุบัน

 กรรมการ TOA aint ( ietnam) o., td.

 กรรมการ บริษัท ทีโอเอ-ชูโกกุ เพ้นท์ จ�ากัด

 กรรมการ บริษัท ทีโอเอ กรุป โ ลดิ้ง จ�ากัด

 กรรมการ บรษิทั ปง สรุวงศ์ อนิเตอร์เนชัน่แนล จ�ากัด

 กรรมการ บริษัท สินทรัพย์ทวี (1987) จ�ากัด

 กรรมการ บริษัท ทีโอเอ เคมิคอล อินดัสตรีส์ จ�ากัด

2537 - 2559

กรรมการ บรษัิท ทีโอเอ-ยเูนีย่น เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ�ากดั

2532 - 2559

ประธานบริหาร บริษัท ทีโอเอ-ชินโต (ไทยแลนด์) จ�ากัด

2531 - 2559

กรรมการ บริษัท ทีโอเอ เพอ อร์มมานซ์ โคทติ้ง 

คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด

2520 - 2559

ประธานท่ีปรึกษา บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) 

จ�ากัด (มหาชน)

2.	 นำงละออ	 ั้งคำ วคุ
รองประธานกรรมการและกรรมการบริหาร

อายุ 71 ปี

	 คุ วุ ิทำงกำรศกษำ ประวัติอบรม

 ปริญญาตรี รั ศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

	 สัดส่วนกำร ือหุ้นในบริษัท (1)	(ร้อยละ)

21.0

 ถือหุ้นทางตรง 4.5  ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน TOA  

6.0  รวมเปน 10.5

 คู่สมรสถือหุ้น 4.5  ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน TOA  

6.0  รวมเปน 10.5

	 ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและ 

	 ผู้บริหำร

 คู่สมรสของนายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ

 มารดาของ 1) นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ

   2) นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ

   3) นายณั วุฒิ  ตั้งคารวคุณ 

   4) นางบุศทรี หวั่งหลี

หมายเหตุ:	 (1)	 นับรวมการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมตามสัดส่วน	โดยนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว	ณ	วันที่		29	ธันวาคม	2560
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	 ประสบกำร ์ท�ำงำน

	 	ปจจุบัน

รองประธานกรรมการและกรรมการบรหิาร บรษัิท ทีโอเอ 

เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

ปจจุบัน

 กรรมการ บริษัท ทีโอเอ กรุป โ ลดิ้ง จ�ากัด

 กรรมการ บริษัท ทีโอเอ เคมิคอล อินดัสตรีส์ จ�ากัด

2554 - 2559

รองประธานทีป่รึกษา บรษัิท ทโีอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) 

จ�ากัด (มหาชน)

.	 นำ วน ั 	 ั้งคำ วคุ
กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอ�านาจ 

ลงนาม

อายุ 46 ปี

	 คุ วุ ิทำงกำรศกษำ ประวัติอบรม

 ปริญญาตรี บัญชีบริหาร จุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

	 สัดส่วนกำร ือหุ้นในบริษัท (1)	(ร้อยละ)

13.5

 ถือหุ้นทางตรง 9.0  ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน TOA  

4.5  รวมเปน 13.5

	 ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและ 

	 ผู้บริหำร

 บุตรของนายประจักษ์ และนางละออ ตั้งคารวคุณ

 พี่น้องกับ 1) นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ

   2) นายณั วุฒิ ตั้งคารวคุณ

   3) นางบุศทรี หวั่งหลี

	 ประสบกำร ์ท�ำงำน

	 	ปจจุบัน

กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ทีโอเอ เพ้นท ์

(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

	 	ปจจุบัน

กรรมการ บริษัท ทีโอเอ กรุป โ ลดิ้ง จ�ากัด

	 	ปจจุบัน

ประธานบรษัิทและประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษัิท เอม็ 

เอ็ม ลอจิสติคส์ จ�ากัด

	 	ปจจุบัน

ประธานบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท 

เ ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จ�ากัด

	 	ปจจุบัน

กรรมการ บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน)

ปจจุบัน

 กรรมการ บริษัท บริติช เพ้นท์ส จ�ากัด

 กรรมการ บริษัท อิมเมจิกา จ�ากัด

 กรรมการ TOA aint ( ietnam) o., td.

 กรรมการ TOA aint roducts dn. hd.

 กรรมการ TOA oating dn. hd.

 กรรมการ บริษัท ทีม เอ โ ลดิ้ง 2 จ�ากัด

 กรรมการ บริษัท ทีโอเอ จ�ากัด

 กรรมการ บริษัท ทีโอเอ ออโต้ เซลส์  จ�ากัด

 กรรมการ บริษัท ทีโอเอ เคมิคอล อินดัสตรีส์ จ�ากัด

 กรรมการ บริษัท ทีโอเอ เวนเจอร์ โ ลดิ้ง จ�ากัด

 กรรมการ บริษัท ทีโอเอ โ ลดิ้ง จ�ากัด

 กรรมการ บริษัท น�้าตาล เอราวัณ จ�ากัด

 กรรมการ บริษัท พี ที เรียล เอสเตท จ�ากัด

 กรรมการ บริษัท พูลผลทรัพย์ จ�ากัด

 กรรมการ บริษัท มั่งคั่งธุรกิจ จ�ากัด

 กรรมการ บริษัท มั่งคั่งปร็อพเพอตี้ จ�ากัด

 กรรมการ บริษัท ว.ภัทรวุฒิ (1987) จ�ากัด

 กรรมการ บริษัท ไอทีโอเอ ออโต้ เซลส์ จ�ากัด

 กรรมการ บริษัท เบส ออโต้เซลส์  จ�ากัด

 กรรมการ บริษัท เอกมัยเจริญสุข โ ลดิ้ง จ�ากัด

 กรรมการ บริษัท เอราวัณ เพาเวอร์ จ�ากัด

 กรรมการ บริษัท เอ็น.อี.ไบโอ เอนเนอยี่ จ�ากัด

.	 นำ ุ ัท 	 ั้งคำ วคุ
กรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร กรรมการสรรหาและ

พจิารณาค่าตอบแทน ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร กรรมการ

ผู้มีอ�านาจลงนาม

อายุ 44 ปี

	 คุ วุ ิทำงกำรศกษำ ประวัติอบรม

 ปริญญาโท aster o  anagement urdue 

ni ersity ประเทศสหรั อเมริกา 

 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ จุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 หลักสูตรประกาศนียบัตร irector Accreditation 

rogram ( A ) รุ่นที่ 14/2014 ปี 2557 สมาคม 

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 



บริ ษัท ที โอเอ เพ้นท์  (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)82

	 สัดส่วนกำร ือหุ้นในบริษัท (1)	(ร้อยละ)

13.5

 ถือหุ้นทางตรง 9.0  ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน TOA  

4.5  รวมเปน 13.5

	 ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและ 

	 ผู้บริหำร

 บุตรของนายประจักษ์ และนางละออ ตั้งคารวคุณ

 พี่น้องกับ 1) นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ

   2) นายณั วุฒิ ตั้งคารวคุณ

   3) นางบุศทรี หวั่งหลี

	 ประสบกำร ์ท�ำงำน

	 	ปจจุบัน	

กรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร กรรมการสรรหาและ 

พิจารณาค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 

	 	ปจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ (รักษาการ) บริษัท น�้าตาล เอราวัณ  

จ�ากัด

ปจจุบัน	

 กรรมการ บริษัท กัปตัน โคทติ้ง จ�ากัด

 กรรมการ บริษัท บริติช เพ้นท์ส จ�ากัด

 กรรมการ บริษัท อิมเมจิกา จ�ากัด

 กรรมการ บริษัท โพรเ สชันนัล พีซี เซอร์วิส จ�ากัด

 กรรมการ TOA aint ( ietnam) o., td.

 กรรมการ TOA aint roducts dn. hd.

 กรรมการ TOA oating dn. hd.

 resident TOA aint ( yanmar) o., td.

 resident TOA oating ( yanmar) o., td.

 hairman o  oard o  irector TOA aint

 ( am odia) o., td.

 hairman o  oard o  irector TOA im oat  

 ( am odia) o., td.

 resident TOA aint ( aos) o., td.

 กรรมการ บริษัท ทีโอเอ กรุป โ ลดิ้ง จ�ากัด

 กรรมการ บริษัท ทีโอเอ จ�ากัด

 กรรมการ บริษัท ทีโอเอ เคมิคอล อินดัสตรีส์ จ�ากัด

 กรรมการ บริษัท ทีโอเอ โ ลดิ้ง จ�ากัด

 กรรมการ บริษัท ธวัล จ�ากัด

 กรรมการ บริษัท เขมบุศ จ�ากัด

 กรรมการ บริษัท เอราวัณ เพาเวอร์ จ�ากัด

 กรรมการ บริษัท ลาดสวายการเกษตร จ�ากัด

 กรรมการ บริษัท ค้าผลผลิตน�้าตาล จ�ากัด

 กรรมการ บริษัท ทรัพย์สินธุรกิจ โ ลดิ้ง จ�ากัด

 กรรมการ บริษัท บางใหญ่ดินทอง จ�ากัด

 กรรมการ บริษัท สินทรัพย์ เรียลเอสเตท จ�ากัด

 กรรมการ บริษัท เอราวัณ ซัพพลาย กรุป จ�ากัด

 กรรมการ บริษัท เอราวัณ เอทานอล จ�ากัด

 กรรมการ บริษัท เอราวัณ โ ลดิ้ง จ�ากัด

 กรรมการ บริษัท แอลที แอนด์ ซัน จ�ากัด

 กรรมการ บริษัท ไทยชูการ์มิลเลอร์ จ�ากัด

 กรรมการ บริษัท ไทยแสงเจริญ (ปลา ลาม) จ�ากัด

 กรรมการ บริษัท เอ็น.อี.ไบโอ เอ็นเนอยี จ�ากัด

.	 นำ ั ฐวุ ิ	 ั้งคำ วคุ
กรรมการ และกรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม

อายุ 43 ปี

	 คุ วุ ิทำงกำรศกษำ ประวัติอบรม

 ปรญิญาโท cience in ngineering anagement 

ni ersity o  outhern a i ornia ประเทศ

สหรั อเมริกา

 ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร์ จุ าลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

	 สัดส่วนกำร ือหุ้นในบริษัท (1)	(ร้อยละ)

13.5

 ถือหุ้นทางตรง 9.0  ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน TOA  

4.5  รวมเปน 13.5

	 ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและ 

	 ผู้บริหำร

 บุตรของนายประจักษ์ และนางละออ ตั้งคารวคุณ

 พี่น้องกับ 1) นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ

   2) นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ 

   3) นางบุศทรี หวั่งหลี

ประสบกำร ์ท�ำงำน

	 	ปจจุบัน

กรรมการ บรษัิท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

	 	ปจจุบัน

 anaging irector บริษัท ไอทีโอเอ ออโต้ เซลส์  

 จ�ากัด

 กรรมการ hinto TOA ietnam o., td.
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	 	ปจจุบัน

กรรมการ TOA er ormance oating ( ietnam) 

o., td.

	 	ปจจุบัน

กรรมการ TOA aint ( a aysia) dn. hd.

	 	ปจจุบัน

 กรรมการ บริษัท ทีโอเอ-ชูโกกุ เพ้นท์ จ�ากัด

 resident บริษัท ทีโอเอ เพอ อร์มมานซ์ โคทติ้ง  

 คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด

	 	ปจจุบัน

 resident บริษัท ทีโอเอ-ชินโต (ไทยแลนด์) จ�ากัด

 กรรมการ บริษัท ทาคาตะ-ทีโอเอ จ�ากัด

	 	ปจจุบัน

anaging irector บริษัท ทีโอเอ-ยูเนี่ยน เพ้นท์ 

(ประเทศไทย) จ�ากัด

ปจจุบัน

 กรรมการ บริษัท บริติช เพ้นท์ส จ�ากัด

 กรรมการ บริษัท อิมเมจิกา จ�ากัด

 กรรมการ TOA aint ( ietnam) o., td.

 กรรมการ TOA aint roducts dn. hd.

 กรรมการ TOA oating dn. hd.

 กรรมการ บริษัท ทีโอเอ กรุป โ ลดิ้ง จ�ากัด

 กรรมการ บริษัท ทีโอเอ ออโต้ เซลส์ จ�ากัด

 กรรมการ บริษัท ทีโอเอ จ�ากัด

 กรรมการ บริษัท ทีโอเอ เคมิคอล อินดัสตรีส์ จ�ากัด

 กรรมการ บริษัท ทีโอเอ เวนเจอร์ โ ลดิ้ง จ�ากัด

 กรรมการ บริษัท ทีโอเอ โ ลดิ้ง จ�ากัด

 กรรมการ บริษัท ทรัพย์สินธุรกิจ โ ลดิ้ง จ�ากัด

 กรรมการ บริษัท ทีโอเอ-พีพีไอเอช จ�ากัด

 กรรมการ บริษัท ทีโอเอ-ไอเอสเอ็ม ออโต้รี นนิช 

เพ้นท์ จ�ากัด

 กรรมการ บริษัท พร้อมพิชาพาณิชย์ จ�ากัด

 กรรมการ บริษัท มหาเศรษ ี จ�ากัด

 กรรมการ บริษัท เจซีอี-ทีโอเอ จ�ากัด

 กรรมการ บริษัท เอราวัณ โ ลดิ้ง จ�ากัด

 กรรมการ บริษัท ไทยแสงเจริญ (ปลา ลาม) จ�ากัด

 กรรมการ บริษัท เอ็น.อี.ไบโอ เอ็นเนอยี่ จ�ากัด

.	 นำงบุ ท 	 วั่ง ล
กรรมการ กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการส�านัก

ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร และกรรมการผูม้อี�านาจลงนาม

อายุ 40 ปี

	 คุ วุ ิทำงกำรศกษำ ประวัติอบรม

 ปริญญาโท A ni ersity o  irginia ประเทศ

สหรั อเมริกา 

 ปริญญาตรี บัญชี จุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 หลักสูตรประกาศนียบัตร irector Accreditation 

rogram ( A ) รุ่นที่ 67/2007 ปี 2550 สมาคม 

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

	 สัดส่วนกำร ือหุ้นในบริษัท (1)	(ร้อยละ)

13.5

 ถือหุ้นทางตรง 9.0  ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน TOA  

4.5  รวมเปน 13.5

	 ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและ 

	 ผู้บริหำร

 บุตรของนายประจักษ์ และนางละออ ตั้งคารวคุณ

 พี่น้องกับ 1) นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ

   2) นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ

   3) นายณั วุฒิ ตั้งคารวคุณ

ประสบกำร ์ท�ำงำน

	 	ปจจุบัน

กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ

ส�านักประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ 

(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

ปจจุบัน

 กรรมการ บริษัท กัปตัน โคทติ้ง จ�ากัด

 กรรมการ บริษัท บริติช เพ้นท์ส จ�ากัด

 กรรมการ บริษัท อิมเมจิกา จ�ากัด

 กรรมการ บริษัท โพรเ สชันนัล พีซี เซอร์วิส จ�ากัด

 กรรมการ TOA aint ( ietnam) o., td.

 กรรมการ บริษัท ทีโอเอ กรุป โ ลดิ้ง จ�ากัด

 กรรมการ บริษัท ทีโอเอ จ�ากัด

 กรรมการ บริษัท ทีโอเอ เคมิคอล อินดัสตรีส์ จ�ากัด

 กรรมการ บริษัท ทีโอเอ โ ลดิ้ง จ�ากัด

 กรรมการ บริษัท น�้าตาล เอราวัณ  จ�ากัด

 กรรมการ บริษัท พี ที เรียล เอสเตท จ�ากัด

 กรรมการ บริษัท พูลผลทรัพย์ จ�ากัด



บริ ษัท ที โอเอ เพ้นท์  (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)84

 กรรมการ บริษัท มั่งคั่งธุรกิจ จ�ากัด

 กรรมการ บริษัท มั่งคั่งปร็อพเพอตี้ จ�ากัด

 กรรมการ บริษัท ว.ภัทรวุฒิ (1987) จ�ากัด

 กรรมการ บริษัท เขมบุศ จ�ากัด

 กรรมการ บริษัท เบส ออโต้เซลส์  จ�ากัด

 กรรมการ บริษัท เอกมัยเจริญสุข โ ลดิ้ง จ�ากัด

 กรรมการ บริษัท เอราวัณ เพาเวอร์ จ�ากัด

 กรรมการ บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จ�ากัด

 กรรมการ บริษัท ทวีทรัพย์ เรียล เอสเตท จ�ากัด

 กรรมการ บริษัท ทวีทรัพย์ โ ลดิ้ง จ�ากัด

 กรรมการ บริษัท ที.เอส.โอ. เทรดเซ็นเตอร์ จ�ากัด

 กรรมการ บริษัท ปนเกล้าการ์เด้นซิตี้ จ�ากัด

 กรรมการ บริษัท พี ที เรียล เอสเตท จ�ากัด

 กรรมการ บริษัท พูลสินทรัพย์ธุรกิจ จ�ากัด

 กรรมการ บริษัท พูลสินทรัพย์เรียลเอสเตท จ�ากัด

 กรรมการ บริษัท มั่งคั่ง เรียล เอสเตท จ�ากัด

 กรรมการ บริษัท มั่งคั่งสินทรัพย์โ ลดิ้ง จ�ากัด

 กรรมการ บริษัท มั่งคั่งเทรดดิ้ง จ�ากัด

 กรรมการ   บรษิทั ระยอง โพลเิมอร์ส คอร์ปอเรชัน่ จ�ากัด 

 กรรมการ บริษัท เนเจอรัลปาร์คพรอพเพอตี้ส์ จ�ากัด

 กรรมการ บริษัท เนเจอรัลปาร์คโ ม จ�ากัด

 กรรมการ บริษัท เอราวัณ เอทานอล จ�ากัด

 กรรมการ บริษัท เอราวัณ โ ลดิ้ง จ�ากัด

 กรรมการ บริษัท แอลที แอนด์ ซัน จ�ากัด

 กรรมการ บริษัท ไทยแสงเจริญ (ปลา ลาม) จ�ากัด

 กรรมการ บริษัท เอ็น.อี.ไบโอ เอ็นเนอยี่ จ�ากัด

.	 นำงป ิ นำ	ป ะ ำ ข้ำ
กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่า

ตอบแทน และประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ 63 ปี

	 คุ วุ ิทำงกำรศกษำ ประวัติอบรม

 ปริญญาโท บรหิารธรุกจิ Tar eton tate ni ersity  

ประเทศสหรั อเมริกา 

 ปริญญาตรี พาณชิยศาสตร์และการบญัช ีจุ าลงกรณ์ 

มหาวิทยาลัย 

 ปริญญาตรี บรหิารธรุกจิ การบญัช ีมหาวทิยาลยัเกรกิ 

  หลักสูตรประกาศนียบัตร The oard s o e in 

ergers and Ac uisitions ( A 1/2011) 

ปี 2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 หลักสูตรประกาศนียบัตร irector erti ication  

rogram (  119/2009) ปี 2552 สมาคมส่งเสรมิ 

สถาบันกรรมการบริษัทไทย

 หลกัสตูรประกาศนยีบตัร หลกัสตูรนกับรหิารการเงนิ 

การคลังภาครั ระดับสูง (บงส.) รุ่นท่ี 1 ปี 2557  

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและบัญชีภาครั   

กรมบัญชีกลาง

 หลกัสตูรประกาศนยีบตัร TT ecuti e eadership 

e e opment  roton i e ประเทศสหรั อเมรกิา

 หลักสูตรประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง  

(วตท.) รุ่นที่ 14 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

 หลกัสตูรประกาศนยีบัตร erti icate o  A- harton 

ecuti e eadership rogram harton 

ni ersity o  ennsy ania ประเทศสหรั อเมรกิา

 หลกัสตูรประกาศนยีบตัร erti icate o  omp etion 

O erti ication rogram สภาวิชาชีพบัญชี 

ในพระบรมราชูปถัมภ์

 หลักสูตรประกาศนียบัตร asin enior ecuti e  

rogram ( 13) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ 

ศศินทร์แห่งจุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 หลกัสตูรประกาศนยีบตัร erti icate o  nsurance  

o ege o  nsurance ประเทศอังก ษ

 หลักสูตร Ad ance Audit ommittee rogram  

(AA  25/2017)

สัดส่วนกำร ือหุ้นในบริษัท (1)	(ร้อยละ)

-

	 ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและ 

	 ผู้บริหำร

-

ประสบกำร ์ท�ำงำน

	 	ปจจุบัน

 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท 

ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท 

บางจากปโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน)

 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม



รายงานประจ�าปี  2560 85

 กรรมการ บริษัท สยาม โซล่า เพาเวอร์ จ�ากดั (มหาชน)

 กรรมการ คณะกรรมการกองทนุเงนิทดแทน (ชดุที ่10)

	 	ปจจุบัน

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ปจจุบัน

กรรมการ บริษัท ไซมิส แอสเสท จ�ากัด

2554 – 2560

กรรมการ และประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้าน

บัญชีบริหาร สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

2552 – 2560

กรรมการ และประธานคณะกรรมการลงทุน บริษัท 

ทิพยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

2558 – 2559

 ประธานกรรมการ บริษทั ทอป มารีไทม์ เซอร์วิส จ�ากดั

 กรรมการ บริษัท ไทยออยล์มารีน จ�ากัด

2557 – 2558

 รองกรรมการผู ้จัดการใหญ่ด้านการเงินและบัญชี  

บริษัท ไทยออยล์ จ�ากัด (มหาชน)

 กรรมการ บริษัท ไทยพาราไซลีน จ�ากัด (มหาชน)

 กรรมการ บริษัท ศักดิไชยสิทธิ จ�ากัด

 กรรมการ บริษัท ไทยลู้บเบส จ�ากัด

 กรรมการ บริษัท ไทยออยล์เอทานอล จ�ากัด

 กรรมการ บริษัท ท้อปเอสพีพี จ�ากัด

 กรรมการ บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จ�ากัด

 กรรมการ บริษัท แม่สอดพลังงานสะอาด จ�ากัด

2549 – 2556

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บัญชีองค์กร บริษัท ปตท. 

จ�ากัด (มหาชน)

.	 นำง นำทิพ 	ว ะสืบพง
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อายุ 62 ปี

	 คุ วุ ิทำงกำรศกษำ ประวัติอบรม

 ปรญิญาโท รั ศาสตร์ (การบรหิารรั กจิส�าหรบัผูบ้ริหาร)  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 ปริญญาโท การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

 ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 ปริญญาบัตร การปองกันราชอาณาจักรภาครั ร่วม 

เอกชน (ปรอ.) รุ่นท่ี 20 วทิยาลยัปองกนัราชอาณาจักร 

 หลักสูตรประกาศนียบัตร Anti- orruption or 

ecuti e rogram (A  14/2015) ปี 2558  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 หลักสูตรประกาศนียบัตร orporate o ernance  

or apita  ar et ntermediaries (  6/2015)  

ปี 2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 หลกัสตูรประกาศนยีบัตร Ad anced Audit ommittee 

rogram (AA  14/2014) ปี 2557 สมาคมส่งเสรมิ 

สถาบันกรรมการบริษัทไทย

 หลักสูตรประกาศนียบัตร irector erti ication  

rogram (  176/2013) ปี 2556 สมาคมส่งเสรมิ 

สถาบันกรรมการบริษัทไทย

 หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู ้บริหารระดับสูงด้าน 

วิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 6 สถาบันวิทยาการพลังงาน

 หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้บริหารระดับสูงสถาบัน 

วทิยาการตลาดทุน รุน่ท่ี 19 สถาบันวทิยาการตลาดทนุ

 หลกัสตูรประกาศนยีบัตร ผู้บรหิารกระบวนการยตุธิรรม 

ระดบัสงู รุน่ท่ี 18 สถาบันพฒันาข้าราชการ ายตลุาการ 

ศาลยุติธรรม

 หลักสูตรประกาศนียบัตร การก�ากับดูแลกิจการ 

ส�าหรบักรรมการและผูบ้ริหารระดบัสงูของรั วิสาหกจิ 

และองค์การมหาชน รุ่นที่ 12 สถาบันพระปกเกล้า

 หลักสูตรประกาศนียบัตร นักบริหารการคลัง (นบค.)  

มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษ กิจการคลัง

 หลักสูตรประกาศนียบัตร  anagement 

ni ersity o  a i ornia, er e ey ประเทศ 

สหรั อเมริกา

 หลกัสตูรประกาศนยีบัตร trategic Ad isor ส�าหรับ 

ผู ้บริหาร e ogg choo  o  anagement  

ประเทศสหรั อเมริกา

สัดส่วนกำร ือหุ้นในบริษัท (1)	(ร้อยละ)

-

	 ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและ 

	 ผู้บริหำร

-



บริ ษัท ที โอเอ เพ้นท์  (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)86

ประสบกำร ์ท�ำงำน

	 	ปจจุบัน

 กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ บริษทั ทโีอเอ 

 เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เจเจ  

แอดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)

2557 – 2558

ที่ปรึกษาด้านพัฒนา านภาษี (ผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับ 10)

กรมสรรพากร

2555 – 2557

รองอธิบดี กรมสรรพากร

2547 – 2551

รองผู ้อ�านวยการส�านักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ ่

กรมสรรพากร

.	 นำ ว ั ิ	 สิ ไพ ำล
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและประธาน

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ 63 ปี

	 คุ วุ ิทำงกำรศกษำ ประวัติอบรม

 ปริญญาโท echanica  ngineering Te as A   

ni ersity ประเทศสหรั อเมริกา 

 ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร์ (เครือ่งกล) จุ าลงกรณ์ 

มหาวิทยาลัย 

 หลักสูตรประกาศนียบัตร irector erti ication 

rogram (  82/2006) ปี 2549 สมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย

 หลกัสตูรประกาศนียบตัร inance or on- inance 

irectors (  30/2006) ปี 2549 สมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย

 หลกัสูตรประกาศนยีบตัร Top ecuti e rogram 

in ommerce and Trade (T oT 2/2009) 

ปี 2552 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัย

หอการค้าไทย

 หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู ้บริหารระดับสูงด้าน

วิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 5 สถาบันวิทยาการพลังงาน

 หลกัสตูรประกาศนยีบตัร eadership e e opment 

rogram “ nhancing ompetiti eness  

สถาบนั nternationa  nstitute or anagement 

e e opment ( )

 หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้บริหารระดับสูงสถาบัน

วทิยาการตลาดทุน รุน่ท่ี 11 สถาบันวทิยาการตลาดทนุ

สัดส่วนกำร ือหุ้นในบริษัท (1)	(ร้อยละ)

-

	 ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและ 

	 ผู้บริหำร

-

ประสบกำร ์ท�ำงำน

	 	ปจจุบัน

 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและประธาน

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท 

ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน)

 ผูเ้ช่ียวชาญพเิศษด้านบรรษัทภบิาลและความรับผิดชอบ 

ต่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

บริษัทย่อย

	 	ปจจุบัน

กรรมการอสิระ ประธานกรรมการก�ากบัดแูลกจิการ และ

กรรมการบรหิารความเสีย่ง บรษิทั อสมท จ�ากดั (มหาชน)

	 	ปจจุบัน

ประธานคณะกรรมการ บรษิทั เอช็ เอม็ ซ ีโปลเีมอส์ จ�ากดั

	 	ปจจุบัน

ประธานคณะกรรมการบริหาร สถาบันพลังงานเพ่ือ

อุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

	 	ปจจุบัน

รองประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ปจจุบัน

กรรมการ บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จ�ากัด

2555 – 2557

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยออยล์ จ�ากัด 

(มหาชน)

2554 – 2555

ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมิคอล 

จ�ากัด (มหาชน)

1 .	นำ พง ิ 	 ำม ุล
กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และรักษาการ 

ผู้อ�านวยการสายงานธุรกิจต่างประเทศ 2

อายุ 55 ปี
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	 คุ วุ ิทำงกำรศกษำ ประวัติอบรม

 ปริญญาโท การจัดการ (การตลาด) สถาบันบัณฑิต

บริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (โยธา) สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 หลักสูตรประกาศนียบัตร ไทยกับประชาคมอาเซียน

ในเศรษ กิจการเมืองโลก สถาบันพระปกเกล้า

 หลกัสูตรประกาศนยีบตัรช้ันสูง การบริหารเศรษ กจิ

สาธารณะส�าหรับนกับรหิารระดับสงู สถาบนัพระปกเกล้า

 หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้บริหารระดับสูง วตท. 

รุ่น 25 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

สัดส่วนกำร ือหุ้นในบริษัท (1)	(ร้อยละ)

-

	 ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและ 

	 ผู้บริหำร

-

ประสบกำร ์ท�ำงำน

	 	ปจจุบัน

กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และรักษาการ

ผู้อ�านวยการสายงานธุรกิจต่างประเทศ 2 บริษัท ทีโอเอ 

เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

	 	ปจจุบัน

 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กัปตัน โคทติ้ง จ�ากัด

 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บริติช เพ้นท์ส จ�ากัด

	 	ปจจุบัน

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั โพรเ สชนันลั พซี ีเซอร์วสิ 

จ�ากัด

ปจจุบัน

 กรรมการ TOA aint ( ietnam) o., td.

 กรรมการ TOA aint roducts dn. hd.

 กรรมการ TOA oating dn. hd.

 กรรมการ TOA aint ( yanmar) o., td.

 กรรมการ TOA oating ( yanmar) o., td.

 resident T TOA oating ndonesia

 resident T TOA aint ndonesia

 กรรมการ TOA aint ( am odia) o., td.

 กรรมการ TOA im oat ( am odia) o., td.

 กรรมการ TOA aint ( aos) o., td.

2551 – 2555

รองกรรมการผู ้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ 

(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

2543 – 2550

ผู้อ�านวยการ ายการตลาดและการขาย บริษัท ทีโอเอ 

เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

2540 – 2542

ผูอ้�านวยการ ายขาย บรษิทั ทโีอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) 

จ�ากัด (มหาชน)

11.	 นำงสำว ่องล ำ	 ิ วิบูล
ผู้อ�านวยการสายงานธุรกิจต่างประเทศ 3 

อายุ 54 ปี

	 คุ วุ ิทำงกำรศกษำ ประวัติอบรม

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การตลาด) สถาบันบัณฑิต

พัฒนบริหารศาสตร์ 

 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (เคมี) มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

 หลักสูตรประกาศนียบัตร ไทยกับประชาคมอาเซียน

ในเศรษ กิจการเมืองโลก สถาบันพระปกเกล้า

สัดส่วนกำร ือหุ้นในบริษัท (1)	(ร้อยละ)

-

	 ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและ 

	 ผู้บริหำร

-

ประสบกำร ์ท�ำงำน

ปจจุบัน

 ผู ้อ�านวยการสายงานธุรกิจต่างประเทศ 3 บริษัท 

 ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

 กรรมการ TOA aint ( yanmar) o., td.

 กรรมการ T TOA oating ndonesia

 กรรมการ T TOA aint ndonesia

2554 – 2560

ผู ้อ�านวยการสายงานผลิตภัณฑ์ on- ecorati e 

และสายงานธุรกิจต่างประเทศ 3 บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ 

(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

2549 – 2552

ผูจ้ดัการอาวโุส สายงานพฒันาธรุกจิ บรษิทั ทโีอเอ เพ้นท์ 

(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)



บริ ษัท ที โอเอ เพ้นท์  (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)88

2545 – 2549

ผู้จัดการอาวุโส สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ บริษัท 

ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

2540 – 2545

ผู ้จัดการสายงานการตลาด บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ 

(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

2538 - 2540

ผู้จัดการการขาย งานโครงการ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ 

(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

2536 – 2538

ผู้ช่วยผู้จัดการงานขายโครงการ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ 

(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

2552 – 2554

ountry anager TOA aint ( ietnam) o., td.

12.	 นำงสำวบัญ 	ม ิ ฐ
ผูอ้�านวยการสายงานวจัิยและพัฒนา ควบคุมคุณภาพและ

สนับสนุนเทคนิค

อายุ 56 ปี

	 คุ วุ ิทำงกำรศกษำ ประวัติอบรม

 ปริญญาตรี  วิทยาศาสตร ์  สาขาเคมีอินทรีย ์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 หลักสูตรวุฒิบัตร การเปนนักวิเคราะห์ทางธุรกิจ

และเศรษ กิจ คณะเศรษ ศาสตร์ จุ าลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

 หลกัสตูรประกาศนียบัตร aint Techno ogy course 

The aint esearch Association ( A) ประเทศ

อังก ษ

 หลักสูตรประกาศนียบัตร O 9001 ส�านักงาน 

มาตร านอุตสาหกรรม

 หลักสูตรประกาศนียบัตร O/  uide 25 ( O 

17025) ation easurement Accreditation 

er ice ( A A )

 หลักสูตรวุฒิบัตร หลักสูตรการพัฒนาผู ้บริหาร 

ศูนย ์การศึกษาระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์

 หลกัสตูรวฒุบิตัร โครงการพฒันานกับรหิารหลกัสตูร 

การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ สถาบันบัณฑิต

พัฒนบริหารศาสตร์

 หลักสตูรวฒุบัิตร โครงการพฒันาการจดัการหลกัสตูร

การจดัการยคุใหม่ สถาบันบัณฑติพฒันบรหิารศาสตร์

สัดส่วนกำร ือหุ้นในบริษัท (1)	(ร้อยละ)

-

	 ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและ 

	 ผู้บริหำร

-

ประสบกำร ์ท�ำงำน

	 	ปจจุบัน

ผู้อ�านวยการสายงานวิจัยและพัฒนา ควบคุมคุณภาพ

และสนบัสนนุเทคนคิ บรษิทั ทโีอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) 

จ�ากัด (มหาชน)

2553 – 2557

ผูช่้วยผูอ้�านวยการสายงานวจิยัและพฒันากลุม่ผลติภณัฑ์

สีทาอาคาร ( ecorati e aint) และสนับสนุนด้าน

เทคนิค บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 

(มหาชน)

2548 – 2553

ผู ้จัดการอาวุโสด้านเทคนิค บริษัท ทีโอเอ เพ้นท ์

(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

2538 – 2548

ผู้จัดการด้านเทคนิคส�าหรับผลิตภัณฑ์สีผงเพื่อปกปอง 

พืน้ผวิ บรษิทั ทโีอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน)

2533 – 2538

ผู้ช่วยผู้จัดการสายงานวิจัยและพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์

สีทาอาคาร ( ecorati e aint) บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ 

(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

2528 – 2533

นักเคมีอาวุโสกลุ่มผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร ( ecorati e 

aint) บรษิทั ทโีอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน)

2527 – 2528

นกัเคมสี�าหรบัวตัถุดบิ บรษิทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) 

จ�ากัด (มหาชน)

1 .	 นำ ว พ น	สุ ิมำ ส
ผู้อ�านวยการสายงานขาย etai

อายุ 49 ปี

	 คุ วุ ิทำงกำรศกษำ ประวัติอบรม

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 



รายงานประจ�าปี  2560 89

 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สัดส่วนกำร ือหุ้นในบริษัท (1)	(ร้อยละ)

-

	 ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและ 

	 ผู้บริหำร

-

ประสบกำร ์ท�ำงำน

	 	ปจจุบัน

ผู้อ�านวยการสายงานขาย etai  บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ 

(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

ปจจุบัน

กรรมการ TOA oating ( yanmar) o., td.

2552 – 2553

ผูช่้วยผูอ้�านวยการสายงานขายปลกี บรษิทั ทโีอเอ เพ้นท์ 

(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

2550 – 2551

ผูจ้ดัการอาวโุส ายขาย บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) 

จ�ากัด (มหาชน)

2549 – 2550

ผู ้จัดการ ายพัฒนาการค้า บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ 

(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

2548 – 2549

ผู้จัดการ ายการขาย บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) 

จ�ากัด (มหาชน)

2545 – 2548

ผู ้ช ่วยผู ้จัดการ ายการขาย บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ 

(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

2553 – 2554

ผู้จัดการทั่วไป ายขายและการตลาด บริษัท กัปตัน  

โคทติ้ง จ�ากัด

2551 – 2553

ผู้จัดการทั่วไป TOA aint ( aos) o., td.

1 .	นำงสำวพวง พญ	แสง พ
ผู้อ�านวยการสายงานกลยุทธ์ธุรกิจและสื่อสารการตลาด

อายุ 49 ปี

	 คุ วุ ิทำงกำรศกษำ ประวัติอบรม

 ปรญิญาโท การตลาด e ster ni ersity ประเทศ

สหรั อเมริกา 

 ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่วนกำร ือหุ้นในบริษัท (1)	(ร้อยละ)

-

	 ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและ 

	 ผู้บริหำร

-

ประสบกำร ์ท�ำงำน

ปจจุบัน

ผู้อ�านวยการสายงานกลยุทธ์ธุรกิจและสื่อสารการตลาด 

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

2554 – 2560

ผูอ้�านวยการสายงานผลติภณัฑ์ ecorati e และส่ือสาร

การตลาด บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 

(มหาชน)

2552 – 2553

ผูช่้วยผูอ้�านวยการสายงานการตลาดผลติภัณฑ์ ecorati e 

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

2550 – 2551

ผูจ้ดัการอาวโุสสายงานการตลาดผลติภณัฑ์ ecorati e

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

2549 – 2550

ผู ้จัดการสายงานการตลาดผลิตภัณฑ์ ecorati e: 

edium บรษัิท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน) 

1 .	 นำงสำวสุพ 	ลละทั นำ
รองกรรมการผู้จัดการสายงานการผลิตเรซิน

อายุ 62 ปี

	 คุ วุ ิทำงกำรศกษำ ประวัติอบรม

 ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ ( ecuti e) สถาบนับณัฑติ

บริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 ปรญิญาตร ีวทิยาศาสตร์ (เคม)ี จุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่วนกำร ือหุ้นในบริษัท (1)	(ร้อยละ)

-

	 ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและ 

	 ผู้บริหำร

-
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ประสบกำร ์ท�ำงำน

	 	ปจจุบัน

รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานการผลติเรซิน บริษทั ทโีอเอ 

เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

ปจจุบัน

กรรมการ บริษัท ทีโอเอ-ชินโต (ไทยแลนด์) จ�ากัด

2526 – 2558

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอเอ เคมิคอล 

อินดัสตรีส์ จ�ากัด

1 .	นำงสำวทวพ 	พั น ิ ือง
กรรมการบริหาร ผู้อ�านวยการสายงานการเงินและบัญชี 

และรกัษาการรองผูอ้�านวยการสายงานการเงนิและบญัชี

อายุ 52 ปี

	 คุ วุ ิทำงกำรศกษำ ประวัติอบรม

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

 ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

สัดส่วนกำร ือหุ้นในบริษัท (1)	(ร้อยละ)

-

	 ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและ 

	 ผู้บริหำร

-

ประสบกำร ์ท�ำงำน

	 	ปจจุบัน

กรรมการบริหาร ผู้อ�านวยการสายงานการเงินและบัญชี  

และรักษาการผู้ช่วยผู้อ�านวยการสายงานการเงินและ

บญัช ีบรษิทั ทโีอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน)

ปจจุบัน

 กรรมการ TOA aint ( yanmar) o., td.

 กรรมการ TOA oating ( yanmar) o., td.

2554 – 2559

ผู ้ช่วยผู ้อ�านวยการสายงานการเงินและบัญชี บริษัท 

ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

2551 – 2554

ผูจ้ดัการอาวโุส ายงบประมาณและวเิคราะห์งบ สายงาน 

การเงินและบัญชี บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) 

จ�ากัด (มหาชน)

2544 – 2551

ผู้จัดการ ายงบประมาณและการวิเคราะห์งบ สายงาน 

การเงินและบัญชี บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) 

จ�ากัด (มหาชน)

2542 – 2544

ผู ้จัดการ ายบริหารการเงิน บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ 

(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

2538 – 2542

ผู้ช่วยผู้จัดการ ายบริหารการเงิน บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ 

(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

2536 – 2538

ผูค้วบคมุงานบัญชีต้นทุน บรษัิท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) 

จ�ากัด (มหาชน)

1 .	 นำ สมิ 	สัมป ะวนิ
ผู้อ�านวยการสายงานทรัพยากรบุคคล

อายุ 53 ปี

	 คุ วุ ิทำงกำรศกษำ ประวัติอบรม

 ปริญญาโท u ic Administration entuc y 

tate ni ersity ประเทศสหรั อเมริกา 

 ปริญญาตรี รั ศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

 หลกัสตูรประกาศนยีบัตร ationa  ua i ication o  

Ad ance ro essiona  ompetence, Thai and 

ro essiona  ua i ication nstitute

 หลักสูตรประกาศนียบัตร ก หมายแรงงานเพื่อการ

บริหารจัดการองค์กร เนติบัณฑิตยสภา 

 หลักสูตรประกาศนียบัตร Ad ance ersona  

anagement (A  33), ersona  anagement 

Association o  Thai and

สัดส่วนกำร ือหุ้นในบริษัท (1)	(ร้อยละ)

-

	 ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและ 

	 ผู้บริหำร

-

ประสบกำร ์ท�ำงำน

	 	ปจจุบัน

ผู้อ�านวยการสายงานทรัพยากรบุคคล บริษัท ทีโอเอ 

เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

2556 – 2558

ผูช่้วยผูอ้�านวยการสายงานทรพัยากรบคุคล บรษิทั ทีโอเอ 

เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
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2550 – 2556

ผู ้ จั ดการ ายทรัพยากรบุคคล บริษัท  แม็ก ซิม 

อินทริเกรดเต็ด โปรดักส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

1 .	นำ สมคิ 	 งินสงแสง
รักษาการผู้อ�านวยการสายงานการผลิต

อายุ 55 ปี

	 คุ วุ ิทำงกำรศกษำ ประวัติอบรม

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (เคมี) มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สัดส่วนกำร ือหุ้นในบริษัท (1)	(ร้อยละ)

-

	 ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและ 

	 ผู้บริหำร

-

ประสบกำร ์ท�ำงำน

	 	ปจจุบัน

รักษาการผู้อ�านวยการสายงานการผลิต บริษัท ทีโอเอ 

เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

2554 – 2560

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสายงานการผลิต บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ 

(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

2554 – 2554

ผู้จัดการอาวุโส ดูแลโรงงานส�าโรง บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ 

(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

2552 – 2554

ผู้จัดการอาวุโส ดูแล TOA aint ( ietnam) o., td.

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

2551 – 2552

ผู ้จัดการอาวุโส ายอีมัลชั่น บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ 

(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

2544 – 2551

ผู้จัดการ ายอีมัลชั่น บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) 

จ�ากัด (มหาชน)

2535 – 2544

ผู้ช่วยผู้จัดการ ายวางแผนการผลิต บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ 

(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

2531 – 2535

ผู ้ควบคุมงาน ายอีมัลช่ัน บริษัท ทีโอเอ เพ ้นท ์ 

(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

1 .	บ ิ ทั	ว ะวงค	 นิวั น	และพำ ท นอ ส		
	 �ำ ั

เลขานุการบริษัท โดยมี นายบรรพต กิตติกิ่งเลิศ 

ทนายความอาวุโส เปนผู้ติดต่อประสานงาน

	 คุ วุ ิทำงกำรศกษำ ประวัติอบรม

 บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จ�ากัด 

ก่อตัง้ข้ึนในปี 2552 ก่อนหน้านีเ้คยเปนส�านกังานของ

บริษัท hite  ase  กรุงเทพฯ ซึ่งเริ่มด�าเนิน

ธุรกิจในประเทศไทยในปี 2536 

 บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จ�ากัด  

ได้ให้ความช่วยเหลือลูกค้าด้านตลาดทุนและหลัก

ทรัพย์ การเงินและการธนาคาร การปรับโครงสร้าง

หนีแ้ละการล้มละลาย การก�ากบัดแูลกจิการ การควบ

รวมกิจการ อสังหาริมทรัพย์ และด้านคดีความและ 

การระงับข้อพิพาท

2 .	นำง สำวคน 	 สมะบ
ผูจ้ดัการอาวโุส ายบญัชทีัว่ไป สายงานการเงนิและบญัชี

อายุ 50 ปี

	 คุ วุ ิทำงกำรศกษำ ประวัติอบรม

 ปริญญาโท การบัญชี มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

 ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ บัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยี

พณิชยการเจ้าพระยา

สัดส่วนกำร ือหุ้นในบริษัท (1) 

- 4,100 หุ้น

	 ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและ 

	 ผู้บริหำร

-

ประสบกำร ์ท�ำงำน

	 	ปจจุบัน

ผูจ้ดัการอาวโุส ายบัญชทีัว่ไป สายงานการเงนิและบญัชี

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
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ำ ละ อ ่ ว ับ ม ำ ของบ ิ ัท อ



รายงานประจ�าปี  2560 93

ควำม ับ ิ อบ อสังคม	
	 	 	

น บำ ำพ วม
บรษัิทฯ มีเจตนารมณ์ในการด�าเนนิงานด้วยความรบัผดิชอบ 

ต่อผลกระทบในด้านต่าง  ที่เกิดจากการประกอบกิจการของ 

องค์กรโดยยึดหลักการด�าเนินธุรกิจท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได ้

มีจริยธรรม เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชนและผลประโยชน์ 

ของผู้มีส่วนได้เสีย มุ่งมั่นในการผลิตสีที่มีคุณภาพปลอดภัย 

ต่อผู ้บริโภค ค�านึงถึงผลระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม 

โดยป ิบัติตามก หมายและข้อก�าหนดอื่น  หรือแนวทาง 

ป ิบัติสากลที่เก่ียวข้อง รวมทั้งพัฒนา ปรับปรุง เพื่อสร้าง 

ราก านของความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

บริษัทฯ เห็นว่าความรับผิดชอบต่อสังคมเปนส่วนส�าคัญ

ในธุรกิจและมีการส่งเสริมให้พนักงานท�ากิจกรรมอาสาสมัคร  

โดยบริษทัฯ ได้มส่ีวนร่วมในโครงการและกจิกรรมต่าง  ซึง่เปน

ส่วนหนึ่งของการป ิบัติหน้าที่รับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯ เข้า

ร่วมโครงการต่าง  ทีเ่กีย่วกับการปลกูปาและการ กอบรมอาชีพ 

และบริษทัฯ ยงัเปนสมาชกิเครอืข่าย -  โดยโรงงานบางนา 

ได้รับรางวัล -  เกี่ยวกับมาตร านความรับผิดชอบ 

ต่อสงัคมทีก่�าหนดโดยกรมโรงงานอตุสาหกรรมเปนประจ�าทกุปี 

ตั้ งแต ่ป ี  2557 ในขณะที่ โ รงงานส�า โรงได ้ รับรางวัล 

-  ต้ังแต ่ป ี 2558 ส�าหรับโครงการรับผิดชอบ 

ต่อสงัคมในประเทศเวยีดนามนัน้ TOA aint ( ietnam) o., td. 

ซึ่ ง เป นบริษัทย ่อย ได ้ร ่วมมือกับศูนย ์สวัสดิการสังคม 

เพื่อเยาวชนแห่งนครโ จิมินห์จัดกิจกรรมที่ชื่อว่า The o ors 

o  o e เพื่อทาสีทับผนังปูนขาวที่สกปรกและสีหลุดร่อนใน

ห้องเรียนของโรงเรียนท้องถิ่น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเข้าร่วม 

โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบ 

ต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืนของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

อีกด้วย
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น บำ ำ ส ้ำงวั น มองค ้ำน	
สิ่งแว ล้อม

บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์สีและสารเคลือบผิว 

และได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการพัฒนาเศรษ กิจ 

ควบคู ่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

จึงมีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมและสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

ด้านสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นกับพนักงานทุกระดับตลอดจน 

ผูม้ส่ีวนได้เสยีอืน่  ขององค์กร เช่น คูค้่าธุรกจิ ลูกค้า และชมุชน 

โดยมีแนวทางในการด�าเนินการดังนี้

1. ประเมินผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมท่ีครอบคลุมถึง

พนักงาน และผูม้ส่ีวนได้เสยีขององค์กร และมมีาตรการ

ควบคุมปองกันผลกระทบที่มีนัยส�าคัญ รวมทั้งเปดเผย

ข้อมูลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมสู่สาธารณะ

2. ส่งเสริมและสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านสิ่งแวดล้อม 

ให้เกิดขึน้กบัพนกังานภายในองค์กร รวมทัง้ผูม้ส่ีวนได้เสยี 

ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อุปทาน และมีการพัฒนาอย่าง 

ต่อเนื่องและยั่งยืน

3. ส่งเสริมกจิกรรมด้านสิง่แวดล้อม เพือ่เน้นให้ความรูแ้ละ 

การมีส่วนร่วมของพนักงานภายในองค์กรรวมทัง้ผูม้ส่ีวน

ได้เสียให้มีค่านิยม และจริยธรรมด้านสิ่งแวดล้อมจน

กลายเปนวัฒนธรรมองค์กรด้านสิ่งแวดล้อม

4. มีการป ิบัติตามก หมาย และข้อก�าหนดต่าง  ด้าน

สิง่แวดล้อมอย่างเคร่งครดั รวมถงึการน�าแนวทางสากล

ด้านสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์ใช้ภายในองค์กร เพื่อลด

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

5. ให้ความส�าคญัและเคารพต่อสทิธมินุษยชนของพนกังาน 

ภายในองค์กร รวมทัง้ผูม้ส่ีวนได้เสยี โดยจดัให้มช่ีองทาง 

การรบัข้อร้องเรยีนทีไ่ม่เปนธรรมทางด้านสิง่แวดล้อม

6. ตดิตามและประเมนิการคงอยูข่องวฒันธรรมองค์กรด้าน

สิ่งแวดล้อมเปนระยะ เพื่อน�ามาพัฒนาและปรับปรุง 

อย่างต่อเนื่อง

น บำ ำ ั ำ ของ ส
บริษัทฯ มีความประสงค์ท่ีจะอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคม

อย่างยั่งยืน ในการสร้างและสนับสนุนให้เกิดธุรกิจรักษ์ส่ิง

แวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม จึงเปนที่มาของ

นโยบายการจัดการของเสียขององค์กร เพื่อเปนแนวป ิบัติที่ดี 

ในการบริหารจัดการของเสียท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการผลิต 

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ลดปริมาณของเสียที่ออกสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งส่งผลกระทบ

ท�าให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม โดยเน้นส่งเสริมให้มีการ

หมุนเวียนการใช้ประโยชน์จากของเสีย

2. ลดปริมาณของเสียที่ต้องส่งก�าจัด โดยใช้แนวทางการ

จัดการของเสียตามหลัก 3 s ( e-use/ educe/ 

ecyc e) เพือ่ช่วยให้องค์กรสามารถด�าเนนิการจดัการ

ของเสียอย่างเปนระบบ

3. ก�าหนดมาตร านการป บัิตงิานและส่งเสรมิให้ทุกหน่วยงาน 

มีการวิเคราะห์หาแนวทางการลดปริมาณของเสีย และ

การจัดการของเสียท่ีเหมาะสม รวมท้ังมีการควบคุม

ตรวจสอบการป ิบัติตามมาตร านการจัดการของเสีย

ที่ก�าหนดไว้อย่างสม�่าเสมอ

4. จัดให้มีการส่ือสารเร่ืองความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการ

จดัการของเสยี และแลกเปล่ียนประสบการณ์การจดัการ

ของเสยีในแต่ละหน่วยงาน เพือ่สร้างวฒันธรรมทางด้าน

สิ่งแวดล้อม และพัฒนาการขยายความเช่ือมโยงทาง

ความคิดด้านการจัดการของเสียให้เกิดขึ้นกับบุคลากร

ทุกคนในองค์กร

5. จัดให้มีการตรวจประเมินประสิทธิภาพการจัดการของ

เสียตามดัชนีช้ีวัดท่ีก�าหนดข้ึน และพัฒนาปรับปรุง

กิจกรรมด้านการจัดการของเสียอย่างสม�่าเสมอ

6. ก�าหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการท�าหน้าที่ดูแลด้านการ

จัดการของเสียภายในองค์กรอย่างชัดเจน
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น บำ พลังงำน
บริษัทฯ ได้ด�าเนินธุรกิจในการผลิตและจ�าหน่ายสีและ

สารเคลือบผิวโดยบริษัทฯ มีเจตนารมณ์แน่วแน่ที่จะพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ และองค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง

ควบคู่ไปกับการด�าเนินการเรื่องการจัดการพลังงาน บริษัทฯ 

จงึเลง็เหน็ว่าการจดัการพลงังานเปนส่ิงส�าคัญ โดยถอืเปนหน้าท่ี

ของผู้บริหารทุกระดับที่จะต้องสนับสนุนและรับผิดชอบเรื่อง 

ดังกล่าวโดยตรง รวมทั้งเปนหน้าที่ของพนักงานทุกคนที่ต้อง

ร่วมมือกันด�าเนินการเพ่ือจัดการพลังงานอย่างต่อเนื่อง และ

ให้คงอยู่ตลอดไป

ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ก�าหนดนโยบายพลังงานเพื่อใช้เปน

แนวทางการด�าเนินงานด้านพลังงานและเพื่อส่งเสริมการใช้

พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด ดังนี้

1. ด�าเนินการและพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่าง

เหมาะสม โดยก�าหนดให้การจัดการพลังงานเปนส่วน

หนึง่ของการด�าเนินงานของบรษัิทฯ ซ่ึงจะต้องสอดคล้อง

กับก หมายและข้อก�าหนดอื่น  ที่เก่ียวข้องอย่าง

เคร่งครัด

2. ด�าเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร

พลงังานขององค์กรอย่างต่อเน่ืองและเหมาะสมกบัธรุกจิ 

เทคโนโลยีที่ใช้และแนวทางป ิบัติที่ดี

3. ก�าหนดแผนงานและเปาหมายการจัดการพลังงานใน

แต่ละปีและสื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและป ิบัติ

ได้ถูกต้อง

4. การจัดการพลังงานเปนหน้าท่ีความรับผิดชอบของ

เจ้าของ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับ

ที่จะต้องให้ความร่วมมือในการป ิบัติตามมาตรการท่ี

ก�าหนด ติดตามตรวจสอบและรายงานต่อคณะท�างาน

การจัดการพลังงาน

5. ให้การสนับสนนุทีจ่�าเปน รวมถึงทรัพยากรด้านบุคลากร 

ด้านสารสนเทศ ด้านงบประมาณ เวลาในการท�างานการ

กอบรมและการมีส่วนร่วมในการน�าเสนอข้อคิดเห็น 

เพื่อพัฒนางานด้านพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

6. ประเมิน ควบคุม ปริมาณการใช้พลังงาน เพื่อปรับปรุง

ประสิทธิภาพด้านพลังงานอย่างต่อเนื่องและมีความ

เหมาะสมกับลักษณะการใช้พลังงานของบริษัทฯ

7. ด�าเนินการออกแบบและจัดซื้อ จัดหาเครื่องจักร 

เครือ่งมอื อปุกรณ์การผลติและบรกิารอืน่  ทีจ่�าเปนโดย 

น บำ ควำม บั ิ อบ อสงัคมและ ำ
อ ้ำนคอ ัป ั่น
บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจอยู่ภายใต้กรอบของธรรมาภิบาล 

ที่ดี มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยมีความมุ่งมั่น 

ทีจ่ะพฒันาธรุกจิควบคู่ไปกบัการสร้างสมดลุทางเศรษ กิจ สังคม 

และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ บรษิัทฯ ตั้งมั่นที่จะด�ารงตนให้เปนบริษัท 

ท่ีเปนแบบอย่างท่ีดขีองสงัคม ( ood orporate iti en) ในการ 

ด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและสามารถบริหารกิจการให้เติบโต 

อย่างมัน่คงและเปนท่ียอมรบัในสงัคม บนพืน้ านของจรยิธรรมและ 

หลกัการก�ากบัดแูลกจิการท่ีด ีรวมท้ังสามารถสร้างผลตอบแทน 

ให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยค�านึงถึงผลกระทบใน

การด�าเนนิธรุกจิท่ีมต่ีอผูท่ี้มส่ีวนเก่ียวข้องกบับรษิทัฯ ในทุกด้าน

จากการทีบ่รษิทัฯ ได้ตระหนกัถงึความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

จึงได้ก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมในด้าน

ต่าง  ดงันี้

 การประกอบกิจการด้ ย ามเปน รรม
บริษัทฯ ได้ก�าหนดแนวทางในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียไว้ใน

จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ โดยค�านึงถึงความรับผิดชอบ 

ต่อผู้มีส่วนได้เสีย ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่สัญญา 

ชมุชน สงัคม และส่ิงแวดล้อม ทัง้ยงัส่งเสรมิการแข่งขนัทางการ

ค้าอย่างเสรีและเปนธรรม หลีกเลี่ยงการด�าเนินการที่อาจก่อ

ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการละเมิดทรัพย์สิน

ทางปัญญารวมถึงการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบในหัวข้อ

ต่าง  ดังนี้

( )  การก�ากับด กิจการ
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นท่ีจะด�าเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง ด้วย

ความสจุริต เปนธรรม โปร่งใส เปดเผยข้อมลูทีส่�าคญั และสามารถ

ตรวจสอบได้ ซึง่บรษิทัฯ จะค�านงึถงึผลประโยชน์ และผลกระทบ

ต่อผูถ้อืหุน้ ลกูค้า คูค้่า พนกังาน และผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุ าย รวมถงึ 

มีการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเหมาะสมและเปนธรรม

พิจารณาถึงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพของ

ผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าว

8. ผูบ้รหิารและคณะท�างานการจดัการพลงังานจะทบทวนและ

ปรบัปรุงนโยบาย เปาหมายและแผนการด�าเนนิงานด้าน

พลงังานทกุปี
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(2)  ามรับ ิดชอบ อ ัง ม
บริษทัฯ มีนโยบายด�าเนนิธรุกจิด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

 ( orporate ocia  esponsi i ity: ) ภายใต้หลกัพืน้ าน 

ทางจริยธรรม เพื่อให้เกิดความเปนธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

ทุก ายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งน�าหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

มาเปนแนวทาง เพือ่รกัษาดลุยภาพของการด�าเนนิงานทัง้ทางด้าน 

เศรษ กจิ ชมุชน สงัคม และสิง่แวดล้อม อนัจะน�าไปสูก่ารพฒันา

ธุรกิจที่ประสบความส�าเร็จอย่างยั่งยืน

( )  การก�ากับด การป ิบั ิ ามก หมาย  
   ระเบียบ ะ ้อบัง ับ

บริษัทฯ ให ้ความส�าคัญกับการป ิบัติตามก หมาย 

ก ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอาชีวอนามัย และ

ความปลอดภัยในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศและระดับ 

ภูมิภาค รวมถึงการป ิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจที่เปนสากล 

โดยก�าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องป ิบัติตน 

ให้อยูใ่นกรอบก หมาย ระเบยีบ ข้อบงัคบั และต้องไม่มส่ีวนรูเ้หน็ 

ช่วยเหลือ หรือกระท�าการใด  อันเปนการละเมิด า น

ก หมาย ก ระเบียบอื่น  ที่เกี่ยวข้อง

( ) การก�ากับด การป ิบั ิ ามก หมาย 
   าด้ ยทรัพย์ ินทางป า

บริษัทฯ ไม่สนับสนุนการด�าเนินการที่มีลักษณะเปนการ

ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยก�าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร 

และพนักงานต้องป บิติัตนให้อยูใ่นกรอบของก หมายระเบียบ 

ข้อบงัคบั และต้องไม่มส่ีวนรูเ้ห็น ช่วยเหลอื หรือกระท�าการใด   

อนัเปนการละเมดิ า นก หมาย ก ระเบยีบอืน่  ทีเ่กีย่วข้อง

กับทรัพย์สินทางปัญญา

(5)  การ งเ ริม ห้มีการ ช้ทรัพยากรอยางม ี
   ประ ิท ิ าพ

บรษิทัฯ ส่งเสรมิให้กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุระดบั 

ในองค์กรใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมและ 

เพียงพอ และเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงสื่อสาร ให้ความรู้ 

สนับสนุนและสร้างจิตส�านึกแก่พนักงาน รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ทุก าย ในการบริหารการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์

สูงสุดแก่องค์กร

2  การ อ ้านการทจริ อร์รัปชัน
บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและตระหนักถึง 

ความส�าคัญในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุก 

รูปแบบ โดยการด�าเนินกจิการให้ถกูต้องตามก หมาย และเปน 

ประโยชน์ต่อสังคม สนับสนุนให้พนักงานป ิบัติงานอย่างมี

คุณธรรมและเปนพลเมืองที่ดี

ในการนี้ บริษัทฯ จึงได้มีการก�าหนดนโยบายต่อต้านการ 

ทุจริตคอร์รัปชั่น (Anti- orruption o icy) เพื่อเปนแนวทาง

ป ิบัติในการปองกันและต่อต้านปัญหาคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ 

ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ทุกคนตระหนัก

ถึงพิษภัยของการทุจริตคอร์รัปชั่น สร้างค่านิยมที่ถูกต้อง และ

เพิ่มความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก าย เพ่ือให้การ 

ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นเปนไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยม ี

รายละเอียดดังต่อไปนี้

(1) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ป ิบัติหรือ

ละเว้นการป ิบัติงานในต�าแหน่งหน้าที่ หรือใช้อ�านาจ

หน้าทีโ่ดยมชิอบ า นหลกัก หมาย หลกัจรยิธรรม รวม

ทั้งด�าเนินการหรือเข้าไปมีส่วนร่วมกับการคอร์รัปชั่น 

ทุกรูปแบบทั้งทางตรงทางอ้อม และการแสวงหาผล

ประโยชน์อันมิควรได้ในรูปแบบต่าง  เช่น การเรียก 

รับ เสนอ หรือให้ทรัพย์สิน รวมถึงประโยชน์อื่นใดกับ

เจ้าหน้าท่ีของรั หรือบุคคลอื่นใดท่ีท�าธุรกิจกับบริษัทฯ 

เปนต้น

(2) ก�าหนดหลักการส�าหรับการให้ หรือรับของขวัญ หรือ

การบันเทิง ไว้เปนส่วนหนึ่งของจรรยาบรรณในการ

ด�าเนนิธรุกจิของบรษัิทฯ โดยพนักงานต้องไม่เสนอ เรยีก 

รบั หรอืยนิยอมทีจ่ะรบัเงนิ สิง่ของ การเลีย้งอาหารและ

ความบนัเทิงต่าง หรอืประโยชน์อืน่ใดทีอ่าจมผีลให้เกดิ

ข้อสงสัยในพ ติกรรมการให้สินบนและการทุจริตหาก

เปนการรับของขวัญควรเปนไปอย่างสมเหตุสมผล ไม่

เก่ียวข้องกับการผูกมัดทางธุรกิจและไม่ควรเปนเงินสด

หรอืเทยีบเท่าเงนิสด และต้องตระหนกัอยูเ่สมอืนว่าการ

กระท�าหรือไม่กระท�าใด  ต้องอยู่ภายใต้ความโปร่งใส 

และสามารถตรวจสอบได้

(3) ก�าหนดระเบียบจัดซ้ือจัดจ้าง วัตถุประสงค์ในการท�า

รายการ การเบิกจ่ายเงิน หรือสัญญาใด  โดยในแต่ละ

ขั้นตอนจะต้องมีหลัก านประกอบอย่างชัดเจน และมี

การก�าหนดอ�านาจอนุมัติในแต่ละระดับอย่างเหมาะสม

(4) มกีารสือ่สารนโยบายการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัช่ันไป

ยงัหน่วยงานทุกระดบัในบรษิทัฯ ผ่านช่องทางต่าง  เช่น 

การอบรมพนักงาน ระบบสื่อสารภายในของบริษัทฯ 

เพือ่ให้ผูเ้กีย่วข้องทราบและน�านโยบายไปป บิตั ิเปนต้น
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(5) ก�าหนดช่องทางการแจ้งเบาะแส โดยส่งเสริมให้มีการ

ส่ือสารทีห่ลากหลายช่องทาง เพือ่ให้พนกังานและผูม้ส่ีวน

เกีย่วข้องสามารถแจ้งเบาะแสอนัควรสงสยั ทัง้นี ้จะต้อง

มีมาตรการการปกปองผู้แจ้งเบาะแส โดยมีการปกปอง

ตวัตนของผูแ้จ้งเบาะแสอย่างเข้มงวด เพือ่หลกีเลีย่งการ

ถูกลงโทษหรือถูกโยกย้ายที่ไม่เปนธรรม รวมถึงมีการ

แต่งตั้งบุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสที่มีการ

แจ้งเข้ามา

(6) มีการพัฒนามาตรการการต่อต้านทุจริตและคอร์รปัชัน่

ให้สอดคล้องกบัก หมายทีเ่กีย่วข้องรวมถงึหลกัป บัิตด้ิาน

ศีลธรรม โดยจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรม

ทีเ่ก่ียวข้องหรือสุม่เส่ียงต่อการทุจริตและคอร์รปัช่ัน และ

มีการจัดท�ามาตรการเพื่อปองกันอย่างเหมาะสม โดยมี

การสื่อสารภายในองค์กรอย่างสม�่าเสมอ

(7) หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานกระท�าการใด  

ที่ า นหรือไม่เปนไปตามนโยบาย บับนี้ ไม่ว่าทาง

ตรงและทางอ้อม จะได้รับการพิจารณาทางวินัยตาม

ระเบียบที่บริษัทฯ ก�าหนดไว้หรือมีโทษทางก หมาย

ทั้งนี้ บุคลากรของบริษัทฯ ต้องท�าความเข้าใจและป ิบัติ

ตามนโยบายการต่อต้านคอร์รปัชัน่ในทกุขัน้ตอนของการป บัิติ

งาน หากพบเห็นการกระท�าที่ขัดต่อนโยบายน้ี ให้แจ้งผู้บังคับ

บัญชา หรือหน่วยงานบุคคลที่รับผิดชอบให้ทราบโดยทันที

 การเ ารพ ิท ิมนษยชน
บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชน โดย

มีความต้องการท่ีจะสร้างความเสมอภาคและเท่าเทียมกันท้ัง

ภายในและภายนอกองค์กร โดยบริษัทฯ หมั่นตรวจตรา และ

ดูแลไม่ให้ธุรกิจของบริษัทฯ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ

ละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น 

ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน ( orced a our) ต่อต้าน

การใช้แรงงานเด็ก ( hi d a our) ให้ความเคารพนับถือและ

ป ิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุก ายด้วยความเปนธรรมบนพื้น าน

ของศกัดศิรีความเปนมนษุย์ไม่เลอืกป บิตั ิซึง่รวมถงึการป บิตัิ

ต่อบคุลากรของบริษทัฯ ทกุคนโดยเสมอภาคกนั ไม่แบ่งแยกถิน่

ก�าเนิด เชือ้ชาต ิเพศ อาย ุสผีวิ ศาสนา สภาพร่างกาย านะ ชาติ

ตระกูลหรือสถานะอืน่ทีม่ไิด้เกีย่วข้องโดยตรงกบัการป บิตังิาน 

ตลอดจนส่งเสรมิให้มกีารเ าระวงัการป บัิติตามข้อก�าหนดด้าน

สิทธิมนุษยชนภายในบริษัทฯ และมีการกระตุ้นให้มีการป ิบัติ 

ตามหลักการสิทธิมนุษยชนตามมาตร านสากล โดยความ 

รบัผดิชอบของธุรกจิด้านสิทธมินุษยชนยงัครอบคลุมไปถงึบริษทั

ในเครือ ผู้ร่วมทุน และคู่ค้าของบริษัทฯ

 การป ิบั ิ อ รงงานอยางเปน รรม
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้พนักงานทุกคนอยู่ร่วมกันภายใต้

สภาพแวดล้อมการท�างานท่ีมคีวามสขุและยอมรบัซึง่กนัและกนั  

และมีการป ิบัติต่อพนักงานทุกระดับเสมือนพ่ีน้อง ไม่มี

การเอารัดเอาเปรียบซ่ึงกันและกัน ตลอดจนในด้านการ

ดูแลพนักงาน บริษัทฯ มีการบริหารทรัพยากรบุคคลในทุก

ขั้นตอนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตั้งแต่การสรรหา

บุคลากร การพัฒนาบุคลากร รวมทั้งมีการอบรมให้พนักงาน

อย่างต่อเนื่อง มีการก�าหนดผลตอบแทนอย่างเปนธรรม 

และการจัดสวัสดิการอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ 

ยังส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานทุกคนมีโอกาสที่จะ

ก้าวหน้า มกีารเรยีนรูใ้นทกุระดบัขององค์กร และพฒันาทกัษะ 

เพื่อยกระดับการท�างานให้มีความเปนมืออาชีพบนสภาพ

แวดล้อมการท�างานทีเ่หมาะสม โดยนโยบายต่าง  ของบริษทัฯ 

มีดังต่อไปนี้

( ) การจาย า อบ ทน ะ ั ดิการ กพนกังาน
  บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนทั้งในรูปของ 

เงนิเดอืน โบนสัทีเ่ปนธรรมเหมาะสมตามศกัยภาพรวมถึงสร้างความ 

มัน่คงในสายอาชีพและมโีอกาสก้าวหน้าในอาชีพอย่างเปนธรรม 

และจัดให้มีสวัสดิการด้านต่าง  ส�าหรับพนักงานของบริษัทฯ  

ตามที่ก หมายก�าหนด เช่น ประกันสังคม และนอกเหนือจาก

ที่ก หมายก�าหนด เช่น มีประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุให้แก่

พนกังาน รวมทัง้เงนิช่วยเหลอืประเภทต่าง  เช่น เงนิช่วยเหลอื 

พนักงานส�าหรับค่าพิธี าปนกิจบิดามารดาท่ีเสียชีวิตของ

พนักงาน เปนต้น

(2) การพั นา ามรศั้กย าพ องพนักงาน ะ 
  การ กอบรม

  บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรโดย

สนับสนุนให้พนักงานมีการพัฒนาความรู ้ ความสามารถ 

ศกัยภาพ มทัีศนคตท่ีิด ีมีคณุธรรมและจรยิธรรม และการท�างาน

เปนทีม โดยผ่านกระบวนการ กอบรมการสัมมนาการดูงาน 

เพื่อให้พนักงานได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ

  นอกจากนี ้บรษัิทฯ ยงัได้สนบัสนนุการพฒันาองค์กรและ 

ทรัพยากรบุคคล โดยเน้นกระบวนการท�างานที่มีประสิทธิภาพ  
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การก�าหนดบทบาทหน้าที่ของพนักงานให้ชัดเจน การก�าหนด

ผลตอบแทนทีเ่หมาะสม การพัฒนาระบบการประเมนิและเพิม่

ประสิทธิภาพการท�างานของพนักงาน

( ) นโยบาย ามป อด ัย ะอาชี อนามัย
  บริษทัฯ ก�าหนดนโยบายทีส่นบัสนนุให้พนกังานป บัิตงิาน 

ได้อย่างปลอดภยัและมสีขุอนามยัในสถานทีท่�างานทีด่ ีโดยบรษัิทฯ 

มุง่เน้นการปองกนัอุบตัเิหตุทีอ่าจเกดิขึน้ได้อย่างเตม็ความสามารถ 

และจะเสริมสร้างให้พนักงานมีจิตใต้ส�านึกด้านความปลอดภัย 

อกีทัง้มกีารให้ความรูผ่้านการ กอบรมและส่งเสรมิให้พนกังาน

มีสุขภาพอนามัยที่ดี และไม่ท�าการใดที่เปนผลร้ายต่อสุขภาพ

อนามัยแก่ลูกค้าหรือผู้รับบริการ รวมถึงดูแลสถานที่ท�างานให้

ถูกสุขลักษณะและมีความปลอดภัยอยู่เสมอ

5  ามรับ ิดชอบ อ ก ้า ะ ้บริโ
บรษิทัฯ มคีวามมุง่มัน่ในการน�าเสนอสนิค้าท่ีมีคุณภาพสงูสุด

ให้กับลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจอันสูงสุดแก่ลูกค้า ดังนี้

(1) บริษัทฯ ค�านึงถึงคุณภาพและมาตร านของสินค้าเปน

ส�าคัญ โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นที่การใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ 

และการผลิตที่มีมาตร าน เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้สินค้าที่มี

คุณภาพ และได้รับความพึงพอใจสูงสุด

(2) บริษัทฯ มีโครงการที่จะพัฒนาคิดค้นสินค้าใหม่อย่าง

ต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพื่อให้

ลกูค้าได้ใช้สนิค้าทีห่ลากหลาย มคีณุภาพและมาตร าน 

(3) บริษัทฯ ยึดมั่นในการตลาดที่เปนธรรม โดยมีนโยบาย

ในการด�าเนนิการให้ลกูค้าได้รับข้อมลูเกีย่วกบัสนิค้าของ 

บริษัทฯ ที่ถูกต้อง ไม่บิดเบือน คลุมเครือ หรือโ ษณา

เกินจริง เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอ 

ในการตัดสินใจ

(4) บริษัทฯ ค�านึงถึงความปลอดภัยของลูกค้า และมุ่งมั่นที่

จะให้ลูกค้าได้ใช้สนิค้าทีม่คีณุภาพและมคีวามปลอดภยั 

ตามมาตร านและก ระเบียบข้อบังคับด้านความ

ปลอดภัยในระดับสากล และตามที่ก หมายก�าหนด 

รวมถึงออกแบบ สร้างสรรค์ และพัฒนาสินค้าอยู่เสมอ 

เพ่ือให้ลูกค้ามีความมั่นใจในคุณภาพมาตร าน และ

ความปลอดภัยของสินค้าของบริษัทฯ

(5) บริษัทฯ จัดให้มีระบบลูกค้าสัมพันธ์เพื่อใช้ในการติดต่อ

สื่อสารกับลูกค้า รวมถึงการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ

คุณภาพของสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถ

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

(6) บริษัทฯ จะรักษาข้อมูลของลูกค้าไว้เปนความลับ และ

จะไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการที่มิชอบ

6  การด รักษา ิง ด ้อม
บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในการ

ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ จะด�าเนินการและควบคุม

ให้การผลิตสินค้าของบริษัทฯ มีการป ิบัติตามก หมายท่ี

เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ภายใต ้

แนวคิดการใส่ใจและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นดูแลและ

พัฒนากระบวนการผลิต และเลือกใช้วัสดุท่ีเปนมิตรกับ

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความ

ส�าคญัต่อการลดของเสยีจากกระบวนการผลติ โดยยดึหลกัการ

ใช้ให้น้อยหรือใช้เท่าที่จ�าเปน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการ

หมนุเวยีนการใช้ทรพัยากรร่วมกนัอย่างเกดิประสทิธภิาพสูงสุด 

เพื่อการดูแลรักษาและหลีกเลี่ยงการท�าลายสิ่งแวดล้อม จัดหา

ระบบรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งที่ก�าหนดเปนแนวทางป ิบัติ และ

เปนอุปกรณ์ในการด�าเนินธุรกิจ และบริษัทฯ รณรงค์ด้านการ

ประหยัดพลังงาน การใช้วัสดุส�านักงานสิ้นเปลืองต่าง  อย่าง

คุ้มค่า เช่น การใช้กระดาษรียูส ( e-used) การเปด-ปดเครื่อง

ใช้ไ า เครื่องปรับอากาศระหว่างช่วงพัก การจัดสื่อแจกเปน

ซีดี หรือ o t es แทนท่ีจะเปนกระดาษจัดท�าเปนรูปเล่ม 

เน้นการสือ่สาร ประชุม จดัท�าธรุกรรมต่าง  ทางอนิเทอร์เนต็ให้

มากขึน้ ลดการเดนิทางไป-มาภายในระหว่างส�านกังาน เปนต้น

 การร มพั นาชมชนหรอ ัง ม 
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะด�าเนินธุรกิจที่เปนประโยชน์ต่อ

เศรษ กิจ และสังคม และยึดมั่นการป ิบัติตนเปนพลเมือง 

ที่ดี และป ิบัติตามก หมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่าง 

ครบถ้วน โดยบริษัทฯ จะมุ่งมั่นในการพัฒนาส่งเสริมและ 

ยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม และชุมชนอันเปนที่ที่บริษัทฯ 

ตั้งอยู่ให้มีคุณภาพดีขึ้นพร้อม  กับการเติบโตของบริษัทฯ 
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	 อำสำพั นำช่ำงสี  เปนโครงการของบริษัทฯ 

ในการพัฒนาความรู้ความสามารถของชุมชน เพื่อพัฒนา

ทักษะ ความรู ้ในการทาสี ให้น�าไปสู่การประกอบอาชีพ 

สร้างรายได้

โครงกำรแต้มสีสดใส	น้องปลอดภัยไร้ควำมเสี่ยง  เปนโครงการของบริษัทฯ ที่เข้าปรับปรุงความไม่ปลอดภัยในกิจกรรม 

ที่มีความเส่ียงที่อาจจะส่งผลให้เกิดอันตรายต่อเด็กเล็กในระยะเวลาที่มาโรงเรียน รวมถึงการเข้าให้ความรู้กับการจัดการ 

ด้านความไม่ปลอดภัยเบื้องต้น เช่น การใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้น การป ิบัติตนในกรณีเกิดเหตุ ุกเ ิน เปนต้น ทั้งนี้ เพื่อให้ 

ครอบคลุมทั้งนักเรียน ครู และผู้ปกครองได้สามารถน�าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ�าวันทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน

บริษัทฯ ยึดถือนโยบายที่ต ้องดูแลและสานสัมพันธ ์

กับชมุชนใกล้เคยีง จงึสนับสนุกจิกรรมของชมุชนอย่างสม�า่เสมอ

โดยด�าเนินโครงการต่าง  ที่ค�านึงถึงความเหมาะสมและ

ประโยชน์ที่ชุมชนและสังคมจะพึงได้รับเพื่อการพัฒนาชุมชน

อย่างยั่งยืน รวมถึงส่งพนักงานของบริษัทฯ เข้าร่วมกิจกรรม

ชุมชน พร้อมทั้งให้การสนับสนุนกิจกรรมในชุมชนอย่างเปน

ประจ�าและสม�่าเสมอ
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โครงกำรที่ส่งเสริมด้ำนวั นธรรมและสังคม

ที่ให้เด็กและผู ้ปกครองที่อยู ่ในชุมชนได้ท�ากิจกรรม 

ร่วมกัน โดยจัดกิจกรรมร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเสาธง 

กลาง ให้เด็กได้แสดงความสามารถ และแสดงความเคารพ 

ต ่อผู ้มีพระคุณ และมอบทุนการศึกษาแก ่ เ ด็กที่มีผล 

การเรียนดี เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ พร้อมทั้งร่วม 

จัดซุ ้มกิจกรรมต่าง  ให้เด็กและผู ้ปกครองท�ากิจกรรม 

ร่วมกัน

โครงกำรฝ กซ้อมอพยพหนีไ 	 และเรียนรู ้กำร

ดับเพลิงขั้นต้น  จัดกิจกรรมส่งเสริม และสนับสนุนให้

ครู นักเรียน และชุมชนเห็นความส�าคัญเรื่องอัคคีภัย 

เรียนรู้การเตรียมความพร้อมเพื่อตอบสนองต่อเหตุ ุกเ ิน

ต่าง  ที่อาจเกิดขึ้นในสถานที่ที่ตนต้องด�ารงชีวิตอยู ่ใน

สถานการณ์ประจ�าวันได้อย่างทันท่วงที ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว

ทางบริษัทฯ ได้มีการเข้าไป กอบรมให้ความรู้ รวมถึงจ�าลอง

สถานการณ์ ุกเ ินเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในโรงเรียนวัด 

มหาวงษ์ และให้ครู นักเรียน ฯลฯ เข้าร่วมการ กซ้อมแผน 

ในสถานการณ์ดงักล่าว เพือ่ให้มคีวามรูค้วามเข้าใจ และถ้าเกดิ

จริงจะได้รองรับสถานการณ์ได้

ทโีอเอ	ร่วมจดังำนวนัเดก็	 	ชุมชนผกูมติรพั นำก้ำวหน้ำ	หมู	่  เข้าร่วมจดักิจกรรมวนัเดก็กับชมุชนใกล้เคยีง เพือ่ร่วม

เปนส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้น้อง  มีความสุข และสนุกสนานในงานวันเด็ก และร่วมรณรงค์ปลูก ังให้เด็กเห็นความส�าคัญ 

ด้านสิ่งแวดล้อม รู้จักการคัดแยกขยะ, ทิ้งขยะให้ถูกวิธี รวมถงึเหน็ความส�าคญัเรือ่งความปลอดภยัในสถานศกึษา/โรงเรยีนโดยให้

ช่วยกันคิดวิเคราะห์ค้นหาวิธีการแก้ไขปองกันอันตรายในสถานศึกษา ซึ่งทีมงานได้น�าตัวอย่างจุดเสี่ยง/จุดอันตรายต่าง  ไปให้

เด็ก  ในงานช่วยกันค้นหาและร่วมกันแก้ไขปองกัน
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 การมนี ั กรรม ะเ ย พรน ั กรรม งได้จาก 
 การด�าเนินงานทีมี ามรับ ิดชอบ อ ัง ม

บริษัทฯ ได้น�าแนวคิดในการรับผิดชอบต่อสังคมมาปรับใช้

และคิดค้นให้เกิดนวัตกรรมทางธุรกิจที่สร้างประโยชน์ความ

สามารถในการแข่งขันต่อธุรกิจและสังคม โดยมีการตรวจสอบ

กระบวนการต่าง  ของธุรกิจที่ด�าเนินการอยู่ในปัจจุบันก่อ 

ให้เกิดความเส่ียงหรือมีผลกระทบในทางลบต่อสังคมและ 

สิง่แวดล้อม หรอืไม่ อย่างไร และศึกษาหาแนวทางแก้ไขเพือ่ลด 

ผลกระทบดังกล่าว โดยพิจารณา และวิเคราะห์กระบวนการ

ท�างานอย่างละเอียดครอบคลุมทุกด้าน เพื่อสร้างโอกาสในการ

พัฒนาไปสู่การค้นพบนวัตกรรมทางธุรกิจ เพื่อสร้างโอกาสใน

การคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ และเพื่อความเจริญเติบโตควบคู่กับ

การสร้างผลก�าไรของธุรกิจอย่างยั่งยืน

 การจัดท�ารายงานด้าน ัง ม ะ ิง ด ้อม 
บริษัทฯ จะด�าเนินการเป ดเผยข ้อมูลในการป ิบั ติ 

ตามแนวทางการรับผิดชอบต่อสังคม ให้เปนประโยชน์ต่อ 

ผู้มีส่วนได้เสียทุก าย โดยจัดท�ารายงานเปดเผยการด�าเนิน

งานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมท่ีครอบคลุมการด�าเนินการด้าน 

ธรุกจิ ด้านสิง่แวดล้อมและความปลอดภยั และด้านสงัคม รวมถงึ 

จัดท�าข้อมูลอย่างถูกต้อง และจัดให้มีช่องทางเผยแพร่ข้อมูล 

ที่หลากหลายให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงข้อมูลโดยสะดวก
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ควำม นของค ะ ม ำ อ ำ
ควบคุม ำ น

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการ

มีระบบการควบคุมภายในที่ดี เหมาะสม และเพียงพอที่จะ

ดูแล และสนับสนุนให้การด�าเนินงานของบริษัทฯ เปนไปตาม 

เปาหมาย วัตถุประสงค์ ก หมาย และข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้องได้

อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ เพ่ือให้การด�าเนินธุรกิจ

มีการเติบโตอย่างยั่งยืนในทุกภูมิภาคและชุมชนที่บริษัทเข้าไป

ด�าเนนิธรุกจิ เพือ่สร้างคณุค่าให้แก่ลกูค้า พนกังาน และผูม้ส่ีวน

เกี่ยวข้องทุก าย 

ทั้งน้ี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 

เมือ่วนัที ่19 เมษายน 2560 โดยมีกรรมการอิสระและกรรมการ

ตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบรษัิท ได้พิจารณา

และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ 

บรษิทัฯ ตามแนวทาง O O (The ommittee o  ponsoring  

Organi ations o  the Treadway ommission “ O O )  

ซึ่งประกอบด้วย

 การควบคมุภายในองค์กร ( ontro  n ironment)

 การประเมนิความเสีย่ง ( is  Assessment)

 การควบคมุการป บิตังิาน ( ontro  Acti ities)

 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล ( n ormation  

and ommunication)

 ระบบการตดิตาม ( onitoring)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการตรวจสอบ และ

ายจัดการได้ก�าหนดให้การควบคุมภายในของบริษัทฯ เปนไป 

ตามกรอบการควบคมุภายในตามมาตร าน O O ข้างต้น โดย

มสีายงานตรวจสอบภายในท�าหน้าทีป่ระเมินความเพยีงพอของ

ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายปลูก ังให้ ายบริหาร และพนักงาน

ตระหนักถงึการบริหารความเสีย่ง การก�ากบัดแูล การป บิตังิาน

และการควบคุมภายใน รวมถึงการจัดโครงสร้าง การแบ่งแยก 

หน้าที่ และการก�าหนดอ�านาจอนุมัติภายในบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง 

การท�าธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และการจัดท�า

รายงานทางธุรกิจกับบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงกันอย่างเพียงพอ

และเหมาะสมตามก เกณฑ์ทีก่�าหนดโดยตลาดหลกัทรพัย์แห่ง

ประเทศไทย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เห็นถึงความส�าคัญของการพัฒนา 

งานของสายงานตรวจสอบภายใน โดยเน้นการจดัโครงสร้างของ 

สายงานตรวจสอบภายในให้มคีวามเปนอสิระในการท�างานจาก 

ายจัดการ และการอบรมและพัฒนาความรู้ของบุคลากรใน

สายงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการ 

ป ิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และทันต่อ 

ความเสี่ยง การด�าเนินธุรกิจ ก เกณฑ์ และเทคโนโลยีที่

เปลี่ยนแปลงไป 

นอกจากนี้ ทางสายงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ 

ได้ประสานงานกับคณะท�างานบริหารความเสี่ยงและความ

ต่อเนื่องทางธุรกิจ เพื่อถ่ายทอดนโยบายและแนวทางใน

การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในท่ีเกี่ยวข้อง

แก่บริษัทฯ และบริษัทย่อยทั้งในและต่างประเทศ เพื่อ

ให ้ ายจัดการและพนักงานเปนส่วนหนึ่งในการจัดการ

ควบคุมภายใน โดยสายงานตรวจสอบภายในจัดท�าแผนการ

ตรวจสอบ โดยอ ้างอิงจากความเสี่ยงที่ เกิดขึ้น ( is -

ased Audit) นอกจากนี้ สายงานตรวจสอบภายในได ้

ประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ จากบริษัท 

ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด เพ่ือให้การป ิบัติงานด้านตรวจสอบ 

ภายในและการจดัการควบคมุภายในของบรษัิทฯ และบรษิทัย่อย  

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น

ำ งำนของ ู้ ว สอบ ะบบควบคมุ ำ น
อ ะบบควบคุม ำ น
บริษัทฯ ได้ว่าจ้าง บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ  

ที่ปรึกษา จ�ากัด (“ e oitte ) เพื่อท�าการตรวจสอบและตรวจ

ติดตามระบบควบคุมภายในภาพรวมของบริษัทฯ (โดยไม่รวม

บรษิทัย่อย) โดยการตรวจสอบครัง้ที ่1 นัน้ กระบวนการเกิดขึน้  

ในช่วงเดือนพ ษภาคมถึงเดือนมิถุนายน 2559 โดยมีขอบเขต

การตรวจสอบการควบคุมภายในภาพรวมทั้งในระดับองค์กร

และระดับกิจกรรม ท้ังหมด 8 กระบวนการหลัก ได้แก่  

(1) กระบวนการด้านรายได้ (2) กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง- 

การช�าระเงนิ (3) กระบวนการผลติและต้นทุน (4) กระบวนการ

ซ่อมบ�ารงุและการป บิตัติามมาตร านการอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม 

(5) การบรหิารจดัการสนิทรพัย์ถาวร (6) กระบวนการด้านบญัชี 

และการเงนิ (7) การบรหิารจัดการสนิค้าคงคลงั (8) กระบวนการ

ำ ควบคุม ำ นและ ำ บ ิ ำ ั ำ ควำม ส่ ง
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หั ้อการ ร จ อบ ิงที ร จพบ ามเหน อง ายบริหาร การ ิด าม

ภาพรวมการป ิบัติงาน บรษิทัฯ ควรก�าหนดนโยบาย 

และขั้นตอนการป ิบัติงานที่ 

เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายของ 

ผูบ้ริหาร และ/หรือ ทีด่�าเนนิการ 

โดยผูบ้รหิารอย่างเปนทางการ 

และเปนลายลักษณ์อักษร

• คณะกรรมการบริษัท จะก�าหนด 

นโยบายและขัน้ตอนการป บัิตงิาน 

ที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายท่ีด�าเนนิการ 

โดยผูบ้รหิาร และ/หรอืกรรมการ ซ่ึง

จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง

กับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

เช่น ค่าใช้จ่ายในการสมัมนา ค่าใช้จ่าย 

ในการดงูาน ค่าเดนิทาง เงนิบรจิาค

การกศุล รวมทัง้ระเบยีบในการเบกิ 

ค ่าใช ้จ ่ายและเงินทดรองจ ่าย 

ทุกประเภท

• บริษัทฯ อยู่ระหว่างการปรับปรุง

ระเบียบอ�านาจอนุมัติด�าเนินการ

ให้สอดคล้องกับอ�านาจที่ได ้รับ 

มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั  

ทัง้นี ้บรษิทัฯ ได้มกีารจดัการเคลียร์

ยอดคงเหลือของเงินทดรองจ่าย 

11 รายการที่ e oitte ตรวจพบ 

เรยีบร้อยแล้วในเดอืนกนัยายน 2559

• บรษัิทฯ ได้พจิารณาก�าหนดตารางอ�านาจ 

อนุมัติที่รองรับค่าใช้จ่ายที่ด�าเนินการ 

โดยผูบ้รหิาร และ/หรอืกรรมการ เพือ่ให้มี 

ผูท้ีเ่หมาะสม เปนผูพ้จิารณาความเหมาะสม 

ของค่าใช้จ่ายดังกล่าว ก่อนอนุมัติให้

ด�าเนินการต่อไป 

• บรษิทัฯ ได้พจิารณางบประมาณประจ�าปี  

เพือ่ก�าหนดค่าใช้จ่ายทีส่�าคญัต่าง  รวมท้ัง 

ค่าใช้จ่ายที่ด�าเนินการโดยผู้บริหาร และ/

หรือกรรมการไว้ 

• อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังอยู่ในระหว่าง 

การจดัท�านโยบายและขัน้ตอนการป บิตังิาน

ที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายท่ีด�าเนินการโดย 

ผู ้บริหาร และ/หรือกรรมการ ซึ่งจะ 

ครอบคลุมค่าใช้จ ่ายที่เก่ียวข้องกับการ 

ด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัฯเช่น ค่าใช้จ่ายในการ 

สมัมนา ค่าใช้จ่ายในการดงูาน ค่าเดนิทาง  

เงนิบริจาคการกศุล รวมทัง้ระเบยีบในการ 

เบกิค่าใช้จ่ายและเงนิทดรองจ่ายทกุประเภท  

ซ่ึงผูบ้รหิารของบรษิทัฯ คาดว่าจะแล้วเสรจ็  

และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

ภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2560

ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ และสุม่ตรวจสอบรายการครอบคลมุ

ระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี (1 พ ษภาคม 2558 ถึง 30 เมษายน 

2559)

โดยภายหลังการตรวจสอบครั้งท่ี 1 บริษัทฯ รับทราบ

ประเด็นดังกล่าวข้างต้น และได้ทยอยการด�าเนินการแก้ไขตาม 

ประเด็นต่าง  ที่ e oitte ตรวจพบและต่อมา e oitte 

ได้เข้าตรวจติดตามในช่วงกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2560 และ

รายงานว่า บริษัทฯ ได้มีการด�าเนินการแก้ไขประเด็นท่ี  

e oitte ตรวจพบครั้งที่ 1 ไปแล้ว โดยยังมีประเด็นท่ีอยู่

ระหว่างการแก้ไข 1 เรื่อง ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงและจัดท�าเพิ่มเติมระเบียบ

และขัน้ตอนการป บิติังานทีเ่กีย่วข้องกบัค่าใช้จ่ายบางประเภท 

เช่น ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการดูงาน ค่าเดินทาง 

เงนิบริจาคการกุศล ซึง่ได้รบัอนมุติัในการประชมุคณะกรรมการ

บริษัทครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 และบริษัทฯ  

ได้ด�าเนนิการให้สายงานตรวจสอบภายในของบริษทัฯ ตรวจสอบ 

ติดตามประเด็นดังกล่าวครบถ้วนแล้ว และได้รายงานให้คณะ

กรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษัิทรบัทราบเมือ่วนัที่  

3 พ ษภาคม 2560

ข้อสัง ของ ู้สอบบัญ
บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด (“ ) ซึ่งเปนผู้สอบบัญชี

ของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบงบการเงินส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 

31 ธันวาคม 2560 ในการตรวจสอบผู้สอบบัญชีต้องประเมิน

ความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเปนสาระ

ส�าคญัของงบการเงนิไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืข้อผิดพลาด 

ท้ังนี ้ในการประเมนิความเสีย่งดงักล่าว ผู้สอบบัญชีได้ศกึษาและ

ประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ท่ี 

เก่ียวข้องกับการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินโดยถูกต้อง
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ตามท่ีควรของกิจการ เพือ่ออกแบบวธิกีารตรวจสอบทีเ่หมาะสม 

กับสถานการณ์ รวมถึงทดสอบการควบคุมเพื่อให้ได้มาซึ่ง 

หลัก านการสอบบัญชีเกี่ยวกับความมีประสิทธิผลของการ

ป บิติัตามการควบคมุ โดยวธิกีารตรวจสอบทีเ่ลอืกใช้ขึน้อยูก่บั

ดุลยพินิจของผูส้อบบญัช ีการประเมนิและการทดสอบดงักล่าว

ข้างต้นเปนไปตามมาตร านการสอบบัญชี โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถแสดงความเห็นต่องบการเงิน และ 

ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเหน็ต่อประสทิธผิลของ

การควบคุมภายในของกิจการ

จากการประเมนิและการทดสอบดงักล่าวผูส้อบบญัชไีม่พบ 

ข้อบกพร่องทีเ่ปนสาระส�าคัญของระบบการควบคุมภายใน และ

ไม่ได้ออกรายงานข้อสังเกตเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

ส�าหรับปี 2560 ให้กับบริษัทฯ

ัว น้ำสำ งำน ว สอบ ำ นของ 
บ ิ ัท

บริษัทฯ จัดตั้งสายงานตรวจสอบภายในซึ่งขึ้นตรงต่อคณะ

กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เพื่อรองรับการก�ากับดูแล

การป ิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในให้มีความเปนอิสระ 

มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยที่ประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 ได้มี

มติอนุมัติแต่งตั้ง นายอ�าพล ทรงจรินทร์ เปนหัวหน้าสายงาน 

ตรวจสอบภายในของบรษัิทฯ เนือ่งจากมีคุณสมบตั ิวฒุกิารศกึษา  

ประสบการณ์ในการป บิตังิาน และได้เข้ารบัการอบรมทีเ่หมาะสม  

เพียงพอต่อการเปนผู้ควบคุมการป ิบัติงานดังกล่าว 

ทั้งนี้ การพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน ผู้ด�ารง

ต�าแหน่งหวัหน้างานตรวจสอบภายในของบรษิทัฯ จะต้องได้รบั 

อนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ปัจจุบัน สายงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ประกอบ

ด้วยทีมงานท่ีมีความรู้ความสามารถอย่างเพียงพอท่ีจะด�าเนิน

การตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน โดยมีทีมงานประจ�า

ในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม ซึ่งทีมงานประเทศ

เวียดนามจะรายงานตรงต่อหัวหน้าสายงานตรวจสอบภายใน

ที่ประเทศไทย ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 

1/2560 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 ได้มีมติอนุมัติแผนการ

ตรวจสอบระบบการควบคมุภายในของบรษิทัฯ ประจ�าปี 2560 

และท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ท่ี 8/2560 เมือ่วันที่  

8 สิงหาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติแผนการตรวจสอบระบบการ 

ควบคุมภายในของ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด  

(มหาชน) และบริษัทย่อยในต่างประเทศ ระหว่างปี 2560 –  

2562 ซึ่งแผนการตรวจสอบระบบควบคุมภายในดังกล่าว

ครอบคลุมกระบวนการด้านรายได้และการรับช�าระเงิน 

กระบวนการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง กระบวนการบริหาร

จัดการสินทรัพย์ถาวร กระบวนการด้านค่าใช้จ่ายในการขาย

และการตลาด และกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง การช�าระเงิน 

โดยการเข้าตรวจสอบบริษัทย่อยจะเริ่มที่ประเทศเวียดนาม  

ในปี 2560 ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศเมียนมาร์ ในปี  

2561 และประเทศกมัพชูา สาธารณรั ประชาธปิไตยประชาชน

ลาว และประเทศมาเลเซีย ในปี 2562 นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจ

พจิารณาให้มกีารตรวจสอบเพิม่เตมิส�าหรบับรษิทัฯ และบรษิทั

ย่อยทั้งในและต่างประเทศตามค�าแนะน�าของคณะกรรมการ

ตรวจสอบเปนกรณีไป (ถ้ามี)
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ำ งำนของค ะ ม ำ ว สอบ

น	ทำน ู้ ือ ุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการอิสระของบริษัทฯ  

จ�านวน 3 ท่าน ซึ่งเปนผู้ทรงคุณวุฒิในหลายด้าน และมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการท�าหน้าที่และป ิบัติภารกิจตาม

ขอบเขต ซึ่งเปนไปตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมาตร านทางวิชาชีพต่าง  ที่เกี่ยวข้อง 

ในระหว่างปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้มกีารประชมุรวมทัง้สิน้ 9 ครัง้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชมุดงันี้

ะกรรมการ ร จ อบ จ�าน น รังทีเ ้าร มประชม

นางปริศนา ประหารข้าศึก 8

นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์ 8

นายวีรศักดิ โ สิตไพศาล 9

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ป ิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบท่ีระบุในก บัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ทีไ่ด้รับอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัฯ  ซึง่สอดคล้องกบัข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยสรุปสาระส�าคญั ดงันี้

การ อบทานรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานทางการเงิน และข้อมูลที่ส�าคัญของงบการเงินรายไตรมาส และประจ�าปี 2560  

รวมทัง้การเปดเผยข้อมูลประกอบงบการเงนิ นโยบายการบัญชีและประมาณการประจ�าปี และข้อมลูอืน่   ซึง่ได้จดัท�าตามมาตร าน

การรายงานทางการเงนิของไทย (Thai inancia  eporting tandards – T ) รวมทัง้ข้อสงัเกตจากการตรวจสอบและสอบทาน 

งบการเงินของผู้สอบบัญชี ทั้งน้ี ได้มีการจัดให้มีการประชุมเปนการเ พาะกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มี ายจัดการเข้าร่วมประชุม  

เพ่ือปรึกษาหารือเกีย่วกบัความเปนอสิระในการป บิตัหิน้าทีแ่ละการแสดงความเหน็ของผูส้อบบญัช ีซึง่ผูส้อบบัญชยีนืยนัว่าสามารถ

ด�าเนินการได้ตามแผนและแนวทางที่ก�าหนดโดยไม่มีอุปสรรค หรือข้อจ�ากัดในการป ิบัติงาน และสามารถแสดงความคิดเห็น 

ได้อย่างเปนอิสระตามมาตร านการสอบบัญชีสากล

การ อบทานรายการเกยี โยง
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการเกี่ยวโยง และรายการที่อาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งการเปดเผย

ข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบอย่างถูกต้องและตามก�าหนด

การ อบทานการก�ากับด กิจการทดีี
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี พบว่ากรรมการบริษัท 

ายจัดการ และพนักงาน ได้ป ิบัติตามนโยบายด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด และขยายผลไปสู่คู่ธุรกิจโดยการจัดท�า 

และปรับใช้จรรยาบรรณและนโยบายที่เกี่ยวข้อง
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การ อบทานการประเมินการบริหาร ามเ ียง
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง ซ่ึงด�าเนินการ 

โดยคณะท�างานบรหิารความเสีย่งและความต่อเนือ่งทางธรุกจิทกุไตรมาส ทัง้นี้ ายบริหารของบริษทัฯ ได้จดัต้ังคณะท�างานบริหารความเสีย่ง  

ประกอบด้วย กรรมการผูจั้ดการใหญ่ของบริษัทฯ เปนประธาน และ ายบรหิารของบรษิทัฯ เปนคณะท�างาน ท�าหน้าทีพ่จิารณานโยบาย  

แนวทาง ทบทวน และตดิตามการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัฯ เปนรายเดือนและรายไตรมาส และจดัท�าแผนและมาตรการรองรบั 

ความเสี่ยง โดยพิจารณาความเสี่ยงที่มีนัยส�าคัญและมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

การ อบทานการ บ ม าย น ะการ ร จ อบ าย น
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการควบคุมภายใน โดยสายงานตรวจสอบภายในได้น�าเสนอรายงานเปนรายไตรมาส  

พบว่าการควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชี 

ท่ีรายงานว่า จากการตรวจสอบและสอบทานรายงานทางการเงนิของบรษิทัฯ ไม่พบข้อบกพร่องทีเ่ปนสาระส�าคญั ซึง่มีผลกระทบต่อ

รายงานทางการเงินของบริษัทฯ ในส่วนของการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนก บัตรคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และก บัตร ายตรวจสอบภายในเปนประจ�าทุกปี ทั้งนี้สายงานตรวจสอบภายในได้จัดท�าแผนการตรวจสอบรายปี และ 

รายสามปี จากผลการประเมนิความเสีย่งและประสานงานกบัผูต้รวจสอบบัญชีของบรษัิทฯ  เพือ่ให้การวางแผนการตรวจสอบของบรษัิทฯ 

และบริษัทย่อยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญในการพัฒนาการด�าเนินการของสายงาน

ตรวจสอบภายในโดยพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร และเครื่องมือในการตรวจสอบภายในให้เปนไปตามหลักมาตร าน

สากล และการป ิบัติวิชาชีพการตรวจสอบภายใน 

การ อบทานการ ร จ อบการทจริ
บริษัทฯ ได้จัดท�านโยบายต่อต้านคอร์รปัชัน่ และพฒันาระบบรบัข้อร้องเรยีน และแจ้งเบาะแสของบุคคลภายนอก นอกเหนอืจาก

การรับข้อร้องเรียนภายในบริษัทฯ โดยพนักงาน ซึ่งบุคคลภายนอกสามารถร้องเรียนผ่านเว็บไซด์ http://in estor-th.toagroup. 

com/whist e owing.htm  นอกจากนี้ การรับข้อร้องเรียน สามารถรับผ่านทางโทรศัพท์ จดหมาย -mai  ถึงกรรมการบริษัท 

ผูช่้วยผูอ้�านวยการสายงานตรวจสอบภายใน และเลขานกุารคณะกรรมการบรษัิท ทัง้นีก้ารแจ้งเบาะแสของผูก้ระท�าความผดิอนัเกิด 

จากการไม่ป บิตัติามก หมาย นโยบายบรรษทัภบิาล จรรยาบรรณของพนกังาน นโยบายต่อต้านการทจุรติ หรอืแนวทางป บิตัอ่ืิน   

ที่เกี่ยวข้อง

การพิจาร า ง ัง ้ อบบั ชี ะ า อบบั ชีประจ�าปี 2560
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจ�าปี 2560 ตามที่ก�าหนดในก บัตรของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้ขยายขอบเขตการเสนองานสอบบญัชใีห้ครอบคลมุบรษิทัย่อยในต่างประเทศ เพือ่ให้งบการเงนิของ 

บรษิทัย่อยในประเทศและต่างประเทศ ได้รับการตรวจสอบบัญชีตามมาตร านการสอบบัญชีเดยีวกัน ท้ังนีบ้ริษทั ส�านกังาน อวีาย จ�ากดั  

ได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งเปนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยก�าหนด 

ค่าสอบบญัชเีปนจ�านวนเงิน 3.55 ล้านบาท เน่ืองจากบรษิทั ส�านกังาน อวีาย จ�ากดั มมีาตร านการท�างานทีด่ ีมคีวามเช่ียวชาญในการ

สอบบญัชธุีรกิจของบริษัทฯ และผูส้อบบัญชมีีความเปนอิสระ มทัีกษะ ความรูค้วามสามารถ และประสบการณ์ในการตรวจสอบธรุกิจ

ของบรษิทัฯ โดยได้ให้ความรูแ้ละข้อเสนอแนะทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิของบรษิทัฯ นอกเหนอืจากการสอบบญัช ีและได้รบัการประเมนิผล 

เปนที่น่าพอใจในปีที่ผ่านมา ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาและมีมติจากที่ประชุม 

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด เปนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ�าปี 2560 รายละเอียดดังนี้
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คณะกรรมการตรวจสอบได้ป ิบัติหน้าที่ตามขอบเขตท่ีได้รับมอบหมายตามก บัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างครบถ้วน 

ด้วยความรู้ความสามารถ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเปนอิสระ เพื่อประโยชน์สูงสุของบริษัทฯ โดยไม่มีข้อจ�ากัดในการ 

ได้รับข้อมูล และความร่วมมือต่าง  จากบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินผลการป ิบัติหน้าที่ของตนเอง  

เพือ่ให้เกดิความมัน่ใจว่าการป บิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2560 มปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิล ตามทีไ่ด้รบัมอบหมาย 

จากคณะกรรมการบริษัท 

นางปริศนา ประหารข้าศึก
ประธานกรรมการตรวจสอบ

้ อบบั ชี เ ทะเบียน ้ อบบั ชีรับอน า

นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน 3930

นายณรงค์ พันตาวงษ์ 3315

นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล 5874
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ำ ำ ะ วำง ัน
ำ ำ ะ วำง ันของบ ิ ัท 	และบ ิ ัท อ ับบุคคลท่อำ มควำมขั แ ้ง

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งส�าหรับ งวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

สามารถสรุปได้ดังนี้

บ ทีอาจมี
าม ัด ย้ง

าม ัมพัน ์ ักษ ะรายการ
จ�าน นเงิน
( ้านบาท)

ามจ�าเปน ะ าม มเห ม องรายการ

1. TOA Paint 

(Malaysia) 

Sdn. Bhd. 

(“TPM”)

 บรษัิท ทโีอเอ กรปุโ ลดิง้ 

จ�ากัด (“TOA ) ซึ่ง 

เปนผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ของบริษทัฯ ถือหุน้ทาง 

อ้อมใน T  ร้อยละ 

72.00

 มกีรรมการร่วมกนั

 1 ท่าน 

ได้แก่ นายณั วุฒิ 

ตั้งคารวคุณ

1.1 รายได้จากการ

ขายสินค้า

 รายได้จากการขาย

 ลูกหนี้

5.67

1.80

บรษิทัฯ ขายผลติภณัฑ์ประเภทสสีเปรย์เปนส่วนใหญ่ 

ให้แก่ T  โดยมีราคาและเงื่อนไขทั่วไปเสมือนกับ

การท�ารายการกบับคุคลภายนอก ทัง้นี ้T  เปนผูเ้ริม่ 

ท�าการตลาดและจ�าหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 

ในประเทศมาเลเซีย จึงมีความช�านาญในการท�าการ

ตลาดมากกว่าบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีการขาย

ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวผ่าน T  ในประเทศมาเลเซีย

1.2 รายการซื้อสินค้า

 ต้นทุนขาย

 เจ้าหนี้

1.20

0.27

บรษิทัย่อยซือ้สินค้าส�าเรจ็รปู เช่น สีน�า้มนั ( name ) 

เปนต้น จาก T  เพื่อน�าไปจ�าหน่ายต่อให้กับลูกค้า  

เพื่อการบริการที่ครบวงจร โดยราคาขายที่น�าไป

จ�าหน่ายต่อมีการบวกก�าไรจากต้นทุนซื้อ เนื่องจาก 

T  มคีวามเช่ียวชาญในการผลิตผลิตภณัฑ์ดงักล่าว 

ซึ่งมีคุณภาพตรงตามความต้องการของบริษัทฯ

	บริษัท	ทีโอเอ 
เพอ อร์มำนซ์ 
โคทติ้ง
คอร์ปอเรชั่น	
จ�ำกัด
(“TOAPC”)

 TOA  ซ่ึงเปนผูถื้อหุน้ 

รายใหญ่ของบริษัทฯ 

ถือหุ้นทางอ้อมใน 

TOA  ร้อยละ 95.10

 กรรมการของบริษัทฯ 

3 ท่าน ได้แก่ (1) นาย

วนรชัต์ ตัง้คารวคณุ (2)  

นายจตภุทัร์ ตัง้คารวคุณ  

(3) นายณั วุฒิ  

ต้ังคารวคณุ เปนผูถ้อืหุน้ 

ของ TOA  โดย

แต่ละท่านถือหุ้นใน

สัดส่วนร้อยละ 1.56

 มีกรรมการร่วมกัน 

1 ท่าน ได้แก่ นาย 

ณั วุฒิ ตั้งคารวคุณ

2.1 รายได้จากการ

ขายสินค้า

 รายได้จากการขาย

  ลูกหนี้

196.05

66.55

บรษัิทฯ ขายสนิค้า O  ประเภทเรซนิเปนส่วนใหญ่

ให้แก่ TOA  โดยก�าหนดราคาขายด้วยวิธีต้นทุน

บวกอตัราก�าไร ( ost p us margin) ซึง่ราคาซ้ือขาย 

สามารถเทียบเคียงกับราคาตลาดได้ การขายสินค้า

กลุ่มเรซินให้แก่ TOA  เนื่องจากบริษัทฯ มีก�าลัง

การผลิตส่วนเกิน และการใช้ก�าลังการผลิตเพิ่มขึ้น 

จะช่วยลดต้นทุนเ ลี่ยในการผลิตเรซินโดยรวม

2.2 รายได้จากการให้

บริการ

 รายได้อื่น

 ลูกหนี้

2.53

0.29

เนื่องจากส�านักงานและโรงงานของ TOA   ตั้งอยู่

ในบริเวณเดียวกันกับโรงงานของบริษัทฯ ที่บางนา 

บริษัทฯ ได้ท�า 1) สัญญาให้บริการด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ และมีราคาและเง่ือนไขท่ัวไปเสมือนกับ

การท�ารายการกับบุคคลภายนอก และ 2) สัญญาให้

บรกิารด้านความปลอดภยั และอตัราค่าบรกิารเปนไป 

ตามต้นทุนการให้บริการที่เกิดขึ้นจริงปันส่วนตาม

พื้นที่โรงงาน
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2.3 รายได้ค่าเช่าพืน้ที่

 รายได้อื่น

 ลูกหนี้

5.49

0.76

บรษัิทก�าหนดอตัราค่าเช่าเปนไปตามค่าเช่าทีป่ระเมนิ

โดยผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจาก

ส�านักงาน ก.ล.ต. และอัตราค่าบริการที่เกี่ยวกับ

พื้นที่คลังสินค้า เปนไปตามการให้บริการและค่าใช้

จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

2.4 รายได้อื่น

 รายได้อื่น

 ลูกหนี้

เงินประกันค่าบริการ

 เจ้าหนี้

0.35

1.95

0.10

รายได้อื่น  ส่วนใหญ่ประกอบด้วย รายได้ค่าบริการ

หน่วยงานซ่อมบ�ารุง และค่าเบิกอุปกรณ์เซ ตี้ โดย

คิดราคาเปนไปตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงมีเงินประกันค่าบริการซ่อมบ�ารุง

และค่าเบิกอุปกรณ์เซ ตี้คงอยู่

2.5 การซื้อสินค้า

 ต้นทุนขาย

 เจ้าหนี้

212.27

59.17

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ซื้อสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับ

ผลิตภัณฑ์สีทาอาคารจาก TOA  เช่น กระดาษทราย 

และอุปกรณ์เตรียมพื้นผิว เปนต้น เพื่อจ�าหน่ายต่อ 

ให้กับลูกค้าของบริษัทฯ เพื่อการบริการท่ีครบวงจร 

โดยมีราคาและเงือ่นไขทางการค้าเทยีบเคยีงกบัตลาด

	บริษัท	 ทีโอเอ  

ยูเนี่ยน	 เพ้นท	์

(ประเทศไทย)	

จ�ำกดั	( )

 TOA  ซึง่เปนผูถื้อหุน้ 

รายใหญ่ของบริษัทฯ 

ถือหุ้นทางอ้อมใน T   

ร้อยละ 55.00 

 มีกรรมการร่วมกัน 1 

ท่าน ได้แก่ นายณั วฒิุ 

ตัง้คารวคณุ

3.1 รายได้จากการ

ขายสินค้า

 รายได้จากการขาย

 ลูกหนี้

62.05

21.30

บริษัทฯ ขายสินค้า O  ประเภทสีย้อมไม้เปนส่วน

ใหญ่ให้แก่ T  โดยก�าหนดราคาขายด้วยวิธีต้นทุน

บวกอัตราก�าไร ( ost p us margin) ซึ่ง T  มี

อัตราก�าไรขั้นต้นจากการขายสินค้าเทียบเคียงได้กับ

บรษิทัอืน่ในอตุสาหกรรมเดยีวกนั ทัง้นี ้การขายสินค้า

ดงักล่าวเปนไปตามเงือ่นไขทีก่�าหนดในสญัญาร่วมทนุ 

( oint enture Agreement) ระหว่างบริษัทฯ และ 

nion aint o., td. 

3.2 รายได้จากการให้

บริการ

 รายได้อื่น 0.34

เนื่องจากส�านักงานและโรงงานของ T  ตั้งอยู ่

ในบริเวณเดียวกันกับโรงงานของบริษัทฯ ท่ีส�าโรง 

บริษัทฯ ได้ท�าสัญญาให้บริการด้านความปลอดภัย 

โดยอัตราค่าบริการเปนไปตามต้นทุนการให้บริการ

ที่เกิดขึ้นจริงปันส่วนตามพื้นที่โรงงาน

3.3 รายได้ค่าเช่าพืน้ที่

 รายได้อื่น

 ลูกหนี้

0.85

0.07

บริษัทฯ ให้ T  เช่าพื้นที่โรงงาน คลังสินค้าและ

ส�านักงาน ในบริเวณเดียวกันกับโรงงานของบริษัทฯ 

ที่ส�าโรง โดยก�าหนดอัตราค่าเช่าเปนไปตามค่าเช่าท่ี

เทียบเคียงราคาตลาด
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3.4 รายจ่ายค่าจ้าง

การผลิต

 ต้นทุนขาย

รายจ่ายค่าบรกิาร 

ภายนอก

 ต้นทุนขาย

 เจ้าหนี้

0.59

1.81

0.22

บริษัทฯ ว่าจ้าง T  ให้ผลิตสินค้า O  ประเภท

สีอุตสาหกรรมกลุ่มงานไม้ โดยบริษัทฯ จ่ายค่า

บริการเปนไปตามท่ีตกลงกันระหว่างคู่สัญญา ทั้งนี้ 

โครงสร้างเดิม T  เปนเจ้าของเคร่ืองจักร และ

บริหารจัดการด้านแรงงานผลิต บริษัทฯ จึงต้องจ่าย

ค่าจ้างการผลิตให้แก่ T

อย่างไรกด็ ีบรษัิทฯ ได้ยกเลิกสญัญาว่าจ้างผลติสินค้า

ดงักล่าว เมือ่วนัที ่1 เมษายน 2560 เนือ่งจากบรษิทัฯ ได้

ซือ้เครือ่งจกัรทีใ่ช้ในการผลิตสินค้าจาก T  ตามราคา 

ประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับความเห็น

ชอบจากส�านกังาน ก.ล.ต. และท�าสัญญาจ้างแรงงาน

กับ T  เนื่องจากแรงงานมีความเชี่ยวชาญในการ

ผลิตและมีความช�านาญในการใช้เครื่องจักร โดยมี

อัตราค่าบริการตามค่าใช้จ่ายแรงงานที่เกิดขึ้นจริง

3.5 รายการซื้อสินค้า

 ต้นทุนขาย

 เจ้าหนี้

0.03

0.05

บริษัทฯ ซื้อสินค้า TOA A  T O เข้ามา

เพื่อขายจาก TOA  โดยมีราคาและเงื่อนไขท่ัวไป

เสมือนกับการท�ารายการกับบุคคลภายนอก

3.6รายการซื้อ

ทรัพย์สิน

 เครื่องจักรและ

อุปกรณ์

1.72

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560 เนื่องจากบริษัทฯ ได้ซื้อ

เครือ่งจกัรท่ีใช้ในการผลติสนิค้าจาก T   ตามราคา

ประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับความเห็น

ชอบจากส�านักงาน ก.ล.ต.

บริษัท	 ทีโอเอ 

ชูโกกุ	 เพ้นท์

จ�ำกดั	( )

 TOA  ซึง่เปนผูถื้อหุ้น 

รายใหญ่ของบริษทัฯ  

ถือหุ้นทางอ้อมใน T  

ร้อยละ 51.00

 มีกรรมการร่วมกัน 2 

ท่าน ได้แก่ (1) นาย

ประจักษ์ ตั้งคารวคณุ 

และ (2) นายณั วฒุ ิ

 ตั้งคารวคุณ

4.1 รายได้จากการ

ขายสินค้าและราย

ได้อื่น

 รายได้จากการขาย

และรายได้อื่น

 ลูกหนี้

1.16

0.11

บริษัทฯ ขายสินค้ากลุ่มสีทาอาคารให้แก่ T  ซึ่งน�า

ไปขายต่อให้กลุ่มลูกค้าของตนเอง โดยมีราคาและ

เงื่อนไขทั่วไปเสมือนกับการท�ารายการกับบุคคล

ภายนอก

4.2 รายการซื้อ

เคมีภัณฑ์

 ต้นทุนขาย

 เจ้าหนี้

0.13

0.04

บรษิทัฯ ซ้ือเคมภัีณฑ์บางส่วนจาก T  เปนครัง้คราว 

เพื่อจ�าหน่ายต่อให้กับลูกค้าประเภทโครงการของ 

บริษัทฯ เพื่อการบริการที่ครบวงจร โดยบริษัทฯ 

มีก�าไรจากการน�าไปจ�าหน่ายต่อ

4.3 รายได้ค่าบริการ

 รายได้ค่าบริการ

 รายได้รับล่วงหน้า

1.17

0.47

TOA aint ( yanmar) o., td. ซ่ึงเปนบริษัท

ย่อยของบรษิทัฯ ให้เช่าพ้ืนทีส่�านกังานและให้บรกิาร 

ทีเ่กีย่วข้องแก่ T  (สาขาพม่า) ในประเทศพม่า ซึง่เปน 

พื้นที่ส ่วนที่บริษัทย่อยดังกล่าวมิได้ใช้ประโยชน์ 

และคดิอตัราค่าบรกิารตามค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จรงิและ

ค่าด�าเนินการที่เกี่ยวข้อง
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	บรษิทั	เชอร์วูด้	

	 เคมคิอล	จ�ำกดั	

(มหำชน)

(“SWC”)

 TOA  ซึง่เปนผูถื้อหุ้น 

รายใหญ่ของบริษัทฯ 

ถือหุ้นทางอ้อมใน 

 ร้อยละ 69.41 

 มีกรรมการร่วมกัน 2 

ท่าน ได้แก่ (1) นาย

ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ 

และ  (2) นายวนรัชต์ 

ตั้งคารวคุณ

5.1 รายได้ค่าบริการ

ออกของ

 รายได้อื่น

 ลูกหนี้

0.16

0.15

บริษัทฯ มี ายงาน shipping ของตนเอง และให้

บรกิารทีเ่กีย่วข้องกบัการน�าเข้าและส่งออกสนิค้าแก่

บรษิทัทีเ่กีย่วข้องกนั เช่น บรกิารเดนิพธิกีารศลุกากร 

บริการขนส่งสินค้า เปนต้น โดยเก็บค่าบริการให้มี

ราคาและเงื่อนไขทั่วไปเสมือนกับการท�ารายการกับ

บุคคลภายนอก

5.2 รายการซื้อสินค้า

ส�าเรจ็รปูและค่าใช้จ่าย

อื่น

 ต้นทุนขายและค่า

ใช้จ่าย

 เจ้าหนี้

 รายได้ค้างรับ

445.63

105.55

8.19

รายการซือ้สนิค้าส�าเรจ็รปูและค่าใช้จ่ายอืน่  ส่วนใหญ่ 

ประกอบด้วย การซ้ือสนิค้าทีเ่ก่ียวเน่ืองกบัผลติภณัฑ์

ของบรษิทัฯ เพือ่การบรกิารทีค่รบวงจร เช่น ผลติภณัฑ์ 

กลุ่มเชนไดร้ท์ ประเภทปองกนัและก�าจดัปลวกแมลง 

เปนต้น โดยบริษัทฯ จ�าหน่ายสินค้าดังกล่าวให้แก่

ลูกค้ากลุ่มตัวแทนจ�าหน่าย dea er ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้

ท�าสัญญาการเปนผูแ้ทนจ�าหน่ายผลิตภณัฑ์ของ  

โดยมีการก�าหนดราคาและเงื่อนไขทั่วไปเสมือนกับ

การท�ารายการกับบุคคลภายนอก 

อนึง่ บรษิทัฯ ได้รบัส่วนลดทางการค้าเมือ่จ�าหน่ายสนิค้า 

ได้ถงึปริมาณทีก่�าหนดโดย  ซึง่บรษัิทฯ ได้บนัทึก

รายได้ค้างรับ ณ 31 ธันวาคม 2560 8.19 ล้านบาท

	บริษัท	ทีโอเอ

	 เคมิคอล 

อินดัสตรีส์ 

จ�ำกัด	

(“TOAC”)

 TOA  ซ่ึงเปนผูถื้อหุน้ 

รายใหญ่ของบริษัทฯ 

ถือหุ้นโดยตรงใน 

TOA  ร้อยละ 30.00 

 กรรมการของบริษัทฯ 

4 ท่าน ได้แก่ (1) นาย 

วนรชัต์ ตัง้คารวคณุ (2)  

นายจตภุทัร์ ตัง้คารวคุณ  

(3) นายณั วุฒิ  

ตั้งคารวคุณ และ  

(4) นางบุศทร ีหวัง่หล ีเปน

ผูถื้อหุน้ใหญ่ของ TOA   

โดยถอืหุน้ร้อยละ 20.97 

ร้อยละ 19.03 ร้อยละ 

15.00 และร้อยละ 15.00 

 ตามล�าดับ และด�ารง

ต�าแหน่งเปนกรรมการ

ใน TOA  ทั้ง 4 ท่าน

6.1 ค่าเช่าที่ดินและ

อาคาร

 ต้นทนุและค่าใช้จ่าย

 เจ้าหนี้

89.42

18.82

บรษัิทฯ ได้ท�าสญัญาเช่า โดยมอัีตราค่าเช่าทีป่ระเมนิ

โดยผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจาก

ส�านักงาน ก.ล.ต. และมีอายุสัญญาเช่า 10 ปี และ

สามารถขยายระยะเวลาการเช่าได้อีก 10 ปี ส�าหรับ

ที่ดินและอาคารในส่วนโรงงานและคลังสินค้า และ

อายุสัญญาเช่า 3 ปี และสามารถขยายระยะเวลา

การเช่าได้อีก 3 ปี ส�าหรับที่ดินและอาคารในส่วน

ส�านักงาน
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บ ทีอาจมี
าม ัด ย้ง

าม ัมพัน ์ ักษ ะรายการ
จ�าน นเงิน
( ้านบาท)

ามจ�าเปน ะ าม มเห ม องรายการ

	บริษัท	ทีโอเอ 

ชินโต 

(ไทยแลนด์)	

จ�ำกดั	

(“TST”)

 TOA  ซึง่เปนผูถื้อหุ้น 

รายใหญ่ของบริษัทฯ 

ถือหุ้นทางอ้อมใน T T 

ร้อยละ 51.00

 มีกรรมการร่วมกันกับ  

บริษัทฯ 1 ท่าน ได้แก่ 

นายณั วฒุ ิต้ังคารวคุณ

7.1 รายได้จากการ

ขายสินค้า

 รายได้จากการขาย

 ลูกหนี้

278.37

76.48

บริษัทฯ ขายสินค้า O  ประเภทสินค้ากึ่งส�าเร็จรูป

เปนส่วนใหญ่ ซึ่งทาง T T น�าไปใช้ต่อส�าหรับ

กระบวนการผลิตสินค้าของตนเอง ทั้งนี้ การขาย

สินค้าดังกล่าวเปนไปตามเงื่อนไขที่ก�าหนดในสัญญา

จ้างผลิต ระหว่าง (1) บริษัท ชินโต เพ้นท์ จ�ากัด (2) 

บริษัทฯ (3) TOA  (4) TOA  และ (5) T T โดย

มกีารก�าหนดราคาขายสนิค้าด้วยวธิต้ีนทนุบวกอัตรา

ก�าไร ( ost p us margin)

7.2 รายได้จากการให้

บริการ

 รายได้จากการให้

บริการ

 ลูกหนี้

0.70

0.02

เน่ืองจากบริษัทฯ ใช้พื้นที่ส่วนใหญ่ที่บางนาส�าหรับ

เปนที่ตั้งโรงงานผลิตและคลังสินค้า บริษัทฯ จึงให้

บริการด้านความปลอดภัยแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องที่ตั้ง

อยู่ในบริเวณเดียวกัน เพื่อความปลอดภัยโดยรวมท่ี

อาจส่งผลกับทรัพย์สนิของบรษิทัฯ  โดยก�าหนดอตัรา

ค่าบรกิารเปนไปตามต้นทุนการให้บรกิารทีเ่กิดขึน้จรงิ

ปันส่วนตามพื้นที่โรงงาน

7.3 รายได้อื่น

 รายได้อื่น

 ลูกหนี้

0.05

0.20

รายได้อื่น  ส่วนใหญ่ประกอบด้วยรายได้ค่าบริการ

หน่วยงานซ่อมบ�ารุง โดยมีค่าบริการเปนไปตาม 

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

7.4 รายการซื้อ

เคมีภัณฑ์

 ต้นทุนขาย

 เจ้าหนี้

0.59

0.01

รายการซื้อเคมีภัณฑ์ ส่วนใหญ่ประกอบด้วย ค่าซื้อ 

วตัถดุบิเพือ่ใช้ในการผลติสนิค้า ซึง่บรษิทัฯ ซือ้เคมภีณัฑ์ 

ดังกล่าวจาก T T ในราคาต้นทุนบวกค่าด�าเนินการ

เล็กน้อย 

ทัง้นี ้รายการดงักล่าวมไิด้เกดิขึน้เปนประจ�า เนือ่งจาก 

บริษัทฯ จะซื้อเคมีภัณฑ์จาก T T เ พาะในกรณีท่ี

บริษัทฯ มีความจ�าเปนเร่งด่วนและไม่สามารถจัดซื้อ

จากผูจ้ดัจ�าหน่ายภายนอกได้ทนัเวลา รวมทัง้บรษิทัฯ 

ซือ้เคมภีณัฑ์บางชนดิจาก T T เพือ่ใช้ในการทดสอบ

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ซ่ึง T T มีการซ้ือเคมีภัณฑ ์

ดังกล่าวเพื่อใช้ในการผลิตของตนเอง

	บริษัท	 ทีโอเอ 

โด เคม

	 อินดัสตรีส์

	 จ�ำกดั

 (“TDIC”)

 นายประวทิย์ ตัง้คารวคุณ  

ซึ่งเปนพี่น้องของนาย

ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ 

(ประธานกรรมการของ 

บริษัทฯ) ถือหุ้นร้อยละ  

5.53 และด�ารง

ต�าแหน่งเปนกรรมการ

ของ T

8.1 รายได้จากการ

ขายสินค้า

 รายได้จากการขาย

 ลูกหนี้

0.41

0.04

บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ประเภทสีทาอาคาร 

และสีที่มีความทนทานสูง ( ea y uty oatings) 

ให้แก่ T  โดยมีราคาและเงื่อนไขทั่วไปเสมือนกับ

การท�ารายการกับบุคคลภายนอก
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บ ทอีาจมี
าม ัด ย้ง

าม ัมพัน ์ ักษ ะรายการ
จ�าน นเงิน
( ้านบาท)

ามจ�าเปน ะ าม มเห ม องรายการ

8.2 รายได้จากการให้

บริการ

 รายได้จากการให้

บริการ

2.06

เน่ืองจากบริษัทฯ ใช้พื้นที่ส่วนใหญ่ที่บางนาส�าหรับ

เปนที่ตั้งโรงงานผลิตและคลังสินค้า บริษัทฯ จึงให้

บริการด้านความปลอดภัยแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องที่ตั้ง

อยู่ในบริเวณเดียวกัน เพ่ือความปลอดภัยโดยรวม

ที่อาจส่งผลกับทรัพย์สินของบริษัทฯ โดยอัตราค่า

บริการเปนไปตามต้นทุนการให้บริการท่ีเกิดขึ้นจริง

ปันส่วนตามพื้นที่โรงงาน

8.3 รายได้อื่น

 รายได้อื่น

 ลูกหนี้

0.27

0.05

รายได้อืน่  ส่วนใหญ่ประกอบด้วย รายได้ค่าชัง่น�า้หนกั 

รถบรรทุก และรายได้ค่า กอบรม ซึ่งคิดตามจ�านวน

ครั้งที่ให้บริการจริง

8.4 รายการซื้อ

เคมีภัณฑ์

 ต้นทุนขาย

 เจ้าหนี้

2.26

0.62

รายการซื้อเคมีภัณฑ์ ส่วนใหญ่ประกอบด้วยรายการ

ซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิตสินค้า ซึ่งเปนวัตถุดิบ

ที่สามารถใช้ร่วมกันได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ซื้อวัตถุดิบ 

ดังกล่าวจาก T  โดยมีราคาและเงื่อนไขท่ัวไป

เสมือนกับการท�ารายการกับบุคคลภายนอก

	บริษัท	 ทีโอเอ 

โ ลดิ้ง	 จ�ำกัด

(“TOAH”)

 กรรมการของบริษัทฯ 

4 ท่าน ได้แก่ (1) นาย

วนรชัต์ ตัง้คารวคณุ (2) 

นายจตภุทัร์ ตัง้คารวคุณ 

(3) นายณั วุฒิ  

ตั้งคารวคุณ และ (4) 

นางบุศทรี หวั่งหลี เปน

ผูถื้อหุน้ใหญ่ของ TOA   

โดยถอืหุน้ร้อยละ 35.00 

ร้อยละ 25.00 ร้อยละ 

20.00 และร้อยละ 

20.00 ตามล�าดับ และ

ด�ารงต�าแหน่งเปน

กรรมการใน TOA  

ทั้ง 4 ท่าน

9.1 ค่าเช่ารถยนต์

 ต้นทุนขายและ

 ค่าใช้จ่าย

13.57

บริษัทฯ และบริษัทย่อยท�าสัญญาเช่ารถยนต์จาก 

TOA  อายุสัญญาระหว่าง 1-5 ปี เพื่อใช้เปนรถยนต์

ส�าหรับผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดย

สัญญาเช่ารถยนต์มีการคิดอัตราค่าเช่าเทียบเคียงได้

กับอัตราผลตอบแทนรายปีของธุรกิจรถยนต์ให้เช่า

ของบริษัทจดทะเบียน 

ทั้งนี้ TOA  ด�าเนินธุรกิจให้บริการเช่ารถยนต์แก่

บริษัทในกลุ่มผู้ถือหุ ้น จึงมีการให้เช่ารถยนต์แก่

บริษัทฯ และบริษัทย่อยบางส่วน

บรษิทั	ธนำกร									 

ผลิตภั ์

น�้ำมันพืช	

จ�ำกัด

 นายเขม หวัง่หล ีซ่ึงเปน 

คู่สมรสของนางบุศทรี  

หวัง่หล ี(กรรมการ) ถือหุน้ 

ร้อยละ 0.86 และ

ด�ารงต�าแหน่งเปน

กรรมการของบรษิทัธนากร 

ผลติภณัฑ์น�า้มันพชื  จ�ากัด

10.1 รายการซื้อ

เคมีภัณฑ์

 ต้นทุนขาย 22.36

บริษัทฯ ซ้ือวัตถุดิบจากบริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์ 

น�า้มนัพชื จ�ากดั เพือ่ใช้ในการผลิตสินค้าประเภทสนี�า้มนั 

และสีพ่นอุตสาหกรรม โดยมีราคาและเงื่อนไขทั่วไป

เสมอืนกบัการท�ารายการกับบคุคลภายนอก
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บ ทีอาจมี
าม ัด ย้ง

าม ัมพัน ์ ักษ ะรายการ
จ�าน นเงิน
( ้านบาท)

ามจ�าเปน ะ าม มเห ม องรายการ

บริษัท	พี	ที 

เรยีลเอสเตท	

จ�ำกดั

 กรรมการของบริษัทฯ 

4 ท่าน ได้แก่ (1) นาย

วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ 

(2) นายจตภุทัร์  

ตัง้คารวคณุ 

(3) นายณั วุฒิ 

ตั้งคารวคุณ และ (4) 

นางบุศทรี หวั่งหลี 

เปนผู้ถือหุ้นใหญ่ของ

บริษัท พี ที เรียลเอส

เตท จ�ากัด โดยแต่ละ

ท่านถือหุ้นร้อยละ 

25.00 

 มีกรรมการร่วมกัน

 2 ท่าน ได้แก่ (1) นาย 

วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ 

และ (2) นางบุศทร ีหวัง่หลี

11.1 ค่าเช่าที่ดิน

 ต้นทนุและค่าใช้จ่าย

 เจ้าหนี้

 ลูกหนี้

14.38

4.17

1.80

บรษิทัฯ เช่าทีด่นิ 2 แห่งจากบรษิทั พ ีท ีเรยีลเอสเตท 

จ�ากัด ได้แก่ (1) โรงงานที่บางนา จ�านวน 10 แปลง 

และ (2) โรงงานที่ส�าโรง จ�านวน 2 แปลง เพื่อใช้เปน

พืน้ทีโ่รงงานและคลงัสนิค้าของบรษิทัฯ โดยมีอัตราค่า

เช่าเปนไปตามที่ตกลงกันระหว่างคู่สัญญา

โดยมอีตัราค่าเช่าทีป่ระเมนิโดยผู้ประเมนิราคาอิสระ

ที่ได้รับความเห็นชอบจากส�านักงาน ก.ล.ต. และ

มีอายุสัญญาเช่า 10 ปี ซึ่งสามารถขยายระยะเวลา

การเช่าได้อีก 10 ปี

	บริษัท	

ซุปเปอร์เซ 	

คอร์ปอเรชั่น	

จ�ำกัด

 กรรมการของบริษัทฯ 

4 ท่าน ได้แก่ (1) นาย

วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ 

(2) นายจตุภัทร์  

ตั้งคารวคุณ 

(3) นายณั วุฒิ 

ตั้งคารวคุณ และ  

(4) นางบุศทรี หวั่งหลี 

เปนผู้ถือหุ้นใหญ่ของ

บริษัท ซุปเปอร์เซ  

คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด 

โดยแต่ละท่านถือหุ้น

ร้อยละ 25.00 

12.1 รายได้ค่าเช่า

และค่าบริการพื้นที่

 รายได้อื่น

 ลูกหนี้

0.48

0.04

บรษิทัฯ ให้เช่าพืน้ทีแ่ละให้บรกิารแก่บรษิทั ซปุเปอร์

เซ  คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด ส�าหรับการด�าเนินธุรกิจ 

ร้านสะดวกซื้อที่โรงงานบางนา อายุสัญญาเช่า 3 ปี 

โดยมอีตัราค่าเช่าและเงือ่นไขการเช่าทัว่ไปเสมอืนกบั

การท�ารายการกับบุคคลภายนอก 

12.2 ค่าใช้จ่ายอื่น

 ค่าใช้จ่าย

 เจ้าหนี้

0.33

0.13

ค่าใช้จ่ายอ่ืน  ส่วนใหญ่ประกอบด้วยค่าใช้จ่าย 

ในการซ้ือสนิค้าอปุโภคบรโิภคเพือ่จดักจิกรรมโปรโมชัน่ 

กับลูกค้า เช่น บะหมี่กึ่งส�าเร็จรูป เครื่องดื่มชูก�าลัง 

เปนต้น โดยมีราคาและเงื่อนไขทั่วไปเสมือนกับการ

ท�ารายการกับบุคคลภายนอก

12.3 รายได้จากการ

ขายทรัพย์สิน

 รายได้จากการขาย 0.03

บริษัทฯ ขายเครื่องใช้ส�านักงานที่ไม่ได้ใช้แล้วให้กับ

บริษัท ซุปเปอร์เซ  คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด  โดยราคา

ขายคิดตามนโยบายการขายสินทรัพย์ถาวรของ 

บริษัทฯ
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บ ทอีาจมี
าม ัด ย้ง

าม ัมพัน ์ ักษ ะรายการ
จ�าน นเงิน
( ้านบาท)

ามจ�าเปน ะ าม มเห ม องรายการ

	บริษัท	

เ ลปส์	ดอด์จ 

อินเตอร์

เนชั่นแนล	

(ไทยแลนด์)	

จ�ำกัด

 กรรมการของบริษัทฯ 

1 ท่าน ได้แก่ นาย 

วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ 

เปนผู้ถือหุ้นใหญ่ของ

บริษัท เ ลปส์ ดอด์จ  

อินเตอร์เนชั่นแนล 

(ไทยแลนด์) จ�ากัด โดย

ถือหุ้นในบริษัท ทีม เอ 

โ ลดิง้ 2 จ�ากัด ร้อยละ 

99.98 ซึ่ง บริษัท ทีม 

เอ โ ลดิ้ง 2 จ�ากัด ถือ

หุ้นในบริษัท เ ลปส์ 

ดอด์จ อินเตอร์

เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) 

จ�ากัด ร้อยละ 89.45

 มีกรรมการ ร่วมกัน

 1 ท่าน ได้แก่ นายวนรชัต์   

ตั้งคารวคุณ

13.1 รายได้จากการ

ขายสินค้า

 รายได้จากการขาย 0.05

บริษัทฯ ขายสินค้าสีทาอาคาร และทินเนอร์ ให้แก่ 

บ.เ ลปส์ ดอด์จฯ ซึ่งน�าไปใช้กิจการของ บ.เ ลปส์ 

ดอดจ์ฯ โดยมีราคาและเงื่อนไขท่ัวไปเสมือนกับ 

การท�ารายการกับบุคคลภายนอก

13.2 รายได้จากการ

ให้บริการ

 รายได้อื่น 0.48

บริษัทฯ ท�าสัญญาบริการกับบริษัท เ ลปส์ ดอด์จ 

อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จ�ากัด เพื่อให้บริการ

เช่าพื้นที่วางเครื่องเซิร์ เวอร์และให้บริการอ่ืนที่

เกีย่วข้อง เนือ่งจาก บรษัิทฯ มพีืน้ทีว่่างส�าหรบัการให้

บริการดังกล่าว โดยมีราคาและเงื่อนไขทั่วไปเสมือน

กับการท�ารายการกับบุคคลภายนอก

	บริษัท 

ส�ำเพ็ง	

ซุปเปอร์สโตร์	

จ�ำกัด

 TOA  ซ่ึงเปนผูถื้อหุน้ 

รายใหญ่ของบริษัทฯ  

ถือหุ้นโดยตรงในบริษัท 

ส�าเพ็ง ซุปเปอร์สโตร์ 

จ�ากัด ร้อยละ 100.00

14.1 รายได้จากการ

ขายสินค้า

 รายได้จากการขาย 0.04

บรษิทัฯ ขายผลติภณัฑ์ส่วนใหญ่ประเภทกาวลาเทก็ซ์

อเนกประสงค์ให้แก่บริษัท ส�าเพ็ง ซุปเปอร์สโตร ์

จ�ากัด ซึ่งน�าไปจ�าหน่ายในร้านค้าของตนเอง โดยมี

ราคาและเงื่อนไขทั่วไปเสมือนกับการท�ารายการกับ

บุคคลภายนอก

14.2 รายการขาย

สินทรัพย์

 รายได้อื่น 0.03

บริษัทฯ ขายเครื่องใช้ส�านักงานที่ไม่ได้ใช้แล้วให้กับ

บริษัท ส�าเพ็ง ซุปเปอร์สโตร์ จ�ากัด โดยราคาขาย

คิดตามนโยบายการขายสินทรัพย์ถาวรของบริษัทฯ

14.3 รายได้ค่าเช่า

พื้นที่

 รายได้อื่น

 ลูกหนี้

1.56

0.45

บริษัทฯ ให้เช่าส�านักงาน/คลังสินค้า โดยสัญญามี

ระยะเวลา 3 ปี โดยคิดค่าเช่า/บริการเปนไปตาม 

ที่ตกลงกันระหว่างคู่สัญญา  

	บริษัท 

เอ็ชเอ็มซี 

โปลีเมอส์	

จ�ำกัด

 กรรมการอิสระของ 

บริษัทฯ 1 ท่าน ได้แก่  

นายวรีศกัด ิโ สติไพศาล 

ด�ารงต�าแหน่งเปน

ประธานกรรมการและ

กรรมการผู้มีอ�านาจ 

ลงนามในบรษิทั เอช็เอ็มซี 

โปลีเมอส์ จ�ากัด

15.1 รายการซื้อ

เคมีภัณฑ์

 ต้นทุนขาย 4.20

บรษัิทฯ และบรษิทัย่อย ซือ้วตัถดุบิ เช่น เมด็พลาสตกิ

ชนิดโพลีโพรพิลีน ( o ypropy ene) เปนต้น จาก

บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จ�ากัด เพื่อใช้ในการผลิต

ถังบรรจุภัณฑ์พลาสติกโดยมีราคาและเงื่อนไขทั่วไป

เสมือนกับการท�ารายการกับบุคคลภายนอก
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มำ ำ และข้ัน อน ำ อนุมั ิ ำ ท�ำ
ำ ำ ะ วำง นั อื ำ ำ ท่ ่ ว ง	
ัน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 26/2559 เมื่อวันที่ 

21 ธันวาคม 2559 ได้พิจารณาอนุมัตินโยบายการท�ารายการ

ระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกันและหลักการในการท�า

รายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่งมีข้อตกลง

ทางการค้าซ่ึงมเีงือ่นไขการค้าโดยทัว่ไปโดยสามารถสรปุได้ดงันี้

ในการท�ารายการระหว่างกันหรือรายการที่เก่ียวโยงกัน 

ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย บริษัทฯ จะป ิบัติให้เปนไปตาม

หลักเกณฑ์ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ 

หลกัเกณฑ์ทีเ่กีย่วข้องของคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ และ/หรอื 

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนการป ิบัติตามข้อก�าหนดเกี่ยวกับ

การเปดเผยรายการระหว่างกนัในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

ทีไ่ด้รบัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชขีองบรษัิทฯ และแบบแสดง 

รายการข้อมูลประจ�าปี (56-1) ด้วย ในการท�ารายการดังกล่าว

บริษทัฯ จะท�าการตรวจสอบและดูแลธรุกรรมทีเ่กดิขึน้โดยไม่มี

ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ดังกล่าวมีส่วนในการ

ตัดสินใจเกี่ยวกับรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีข้ันตอนการอนุมัติรายการ

ระหว่างกนัหรอืรายการทีเ่กีย่วโยงกนัอยูภ่ายใต้กรอบจรยิธรรม

ที่ดี โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบโดย

ค�านึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเปนหลักและดูแล 

ให้การป บัิตเิปนไปตามเกณฑ์ของคณะกรรมการก�ากับตลาดทนุ 

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนพิจารณาการเปดเผยข้อมูลการท�า

รายการระหว่างกันหรือรายการท่ีเก่ียวโยงกันต่อสาธารณชน 

ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

ในกรณีท่ีเปนรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุน

ธุรกิจปกติของบริษัทฯ และเปนรายการท่ีอาจเกิดข้ึนต่อเน่ือง

ในอนาคต บริษัทฯ มีนโยบายในการก�าหนดกรอบของรายการ

ดังกล่าวซ่ึงจะต้องมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่

วิญ ูชนจะพึงกระท�ากับคู่สัญญาท่ัวไปในสถานการณ์เดียวกัน 

ด้วยอ�านาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการท่ีตน

มีสถานะเปนกรรมการผู้บริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้อง 

และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ และ/หรือสามารถ

แสดงให้เห็นได้ว่าการท�ารายการดงักล่าวมกีารก�าหนดราคาหรอื

เงื่อนไขที่สมเหตุสมผลหรือเปนธรรมและหากคณะกรรมการ

บรษิทัมมีตอินมัุตกิรอบการท�ารายการข้างต้นเปนหลกัการทัว่ไป 

ายบริหารของบริษัทฯ ย่อมสามารถด�าเนินการท�ารายการ

บ ทีอาจมี
าม ัด ย้ง

าม ัมพัน ์ ักษ ะรายการ
จ�าน นเงิน
( ้านบาท)

ามจ�าเปน ะ าม มเห ม องรายการ

16. TOA 

Performance 

Coating 

(Vietnam) 

Co., Ltd.

 TOA  ซึง่เปนผูถื้อหุ้น 

รายใหญ่ของบริษทัฯ 

ถือหุ้นทางอ้อมใน TOA  

er ormance oating 

( ietnam) o., td. 

ร้อยละ 100.00

16.1 การซื้อสินค้า

 ต้นทุนขาย 0.63

บริษัทย่อยของบริษัทฯ ซื้อสินค้าส�าเร็จรูปประเภท

กระดาษทรายเปนส่วนใหญ่ จาก TOA er ormance 

oating ( ietnam) o., td. เพื่อจ�าหน่ายต่อ

ให้กับลูกค้าของบริษัทย่อยดังกล่าว เพื่อการบริการ

ที่ครบวงจร โดยบริษัทย่อยท�าสัญญาซื้อขายสินค้า

กับ TOA er ormance oating ( ietnam) 

o., td. โดยราคาขายท่ีน�าไปจ�าหน่ายต่อ มีการ 

บวกก�าไรจากต้นทุนซื้อ

16.2 รายได้ค่าเช่า

พื้นที่และบริการอื่นที่

เกี่ยวข้อง

 รายได้อื่น

 ลูกหนี้

0.09

0.01

บรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ให้เช่าพืน้ทีค่ลงัสนิค้าแก่ TOA 

er ormance oating ( ietnam) o., td. ใน

ประเทศเวียดนาม ซึ่งเปนพื้นที่ส่วนที่บริษัทย่อย 

ดังกล่าวมิได้ใช้ประโยชน์ รวมทั้งการให้บริการอ่ืนท่ี

เกี่ยวข้อง เช่น การจัดหาประกันภัยสินค้า เปนต้น

โดยคิดค่าเช่าตามที่ตกลงกัน และคิดค่าบริการอื่นที่

เกี่ยวข้องตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง
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ที่มีลักษณะเปนไปตามกรอบที่ก�าหนดไว้ไปได้ในทันทีโดย 

ไม่ต้องน�ารายการดังกล่าวเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการ 

อกีครัง้ และบรษิทัฯจะจัดท�ารายงานสรปุการท�าธรุกรรมรายการ 

ระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกันเพื่อรายงานในท่ีประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และการประชุมคณะ

กรรมการบรษิทัในทุกไตรมาสเพ่ือให้เปนไปตามก หมายว่าด้วย

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ ค�าสั่ง หรือ

ข้อก�าหนดของส�านกังาน ก.ล.ต. คณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ 

และตลาดหลักทรัพย์ฯ

หากมกีารเข้าท�ารายการระหว่างกนัหรอืรายการทีเ่กีย่วโยง

กันที่เปนธุรกรรมอื่น บริษัทฯ จะต้องเสนอให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบให้ความเห็นเกีย่วกบัความเหมาะสมของราคารวมถึง 

ความสมเหตุสมผลของรายการนั้น

ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช�านาญใน

การพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันที่เกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัด

ให้มีบุคคลที่มีความรู้ ความช�านาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี

หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่มีความเปนอิสระเปนผู้ให้ความ

เห็นเก่ียวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าวเพื่อประกอบการ

พิจารณาของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี 

โดยที่ผู ้ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได ้

ส่วนเสยีในการท�ารายการจะไม่มสีทิธิออกเสยีงในการพจิารณา

อนุมัติ การท�ารายการที่เกี่ยวโยง เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการ

เข้าท�ารายการดังกล่าวจะไม่เปนการโยกย้ายหรือถ่ายเทผล

ประโยชน์ของบริษัทฯ แต่เปนการท�ารายการที่ได้ค�านึงถึง

ประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯและผู้ถือหุ ้นทุกรายเปนส�าคัญ 

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของ

บริษัทรายงานประจ�าปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี

ของบริษัท (แบบ 56-1)

น บำ ำ ท�ำ ำ ำ ะ วำง นั นอนำค
ในกรณีที่มีการเข้าท�ารายการระหว่างกันหรือรายการที่ 

เกี่ยวโยงกันในอนาคต บริษัทฯ จะป ิบัติให้เปนไปตาม พ.ร.บ. 

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ ค�าสั่ง หรือ 

ข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนคณะกรรมการ

ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ทั้งนี้การเข้าท�ารายการดังกล่าวจะไม่เปนการโยกย้าย หรือ

ถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทฯแต่เปนการท�ารายการที่ได้ 

ค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกรายเปน

ส�าคัญ

ในกรณท่ีีเปนรายการธรุกิจปกตหิรอืรายการสนบัสนนุธรุกิจ

ปกติ และเปนรายการท่ีเกิดข้ึนต่อเนื่องในอนาคตบริษัทฯ จะ

ก�าหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางในการป ิบัติให้เปนไปตาม

ลักษณะการค้าโดยทั่วไป โดยอ้างอิงกับราคาและเงื่อนไขที่

เหมาะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้

และน�าเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเหน็และคณะ

กรรมการบริษัทเปนผู้พิจารณาอนุมัติกรอบการท�ารายการ 

ดังกล่าว

นอกจากนี้ หากมีการท�ารายการระหว่างกันหรือรายการที่

เกีย่วโยงกันหรอืมีการเปลีย่นแปลงข้อตกลงและเงือ่นไขเก่ียวกบั 

ธุรกรรมระหว่างกันกับผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารหรือ 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงกัน 

ของบริษัทฯ กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมคณะ

กรรมการในวาระที่เกี่ยวกับการพิจารณาการเข้าท�าธุรกรรม

ดังกล่าว
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ชอบริษัท ักษ ะ อง รกิจ ประเทศทีจด
ทะเบียนจัด ัง

ัด นการ อ
ห้น( )

(ร้อย ะ)

้นทน รา า าย
( ้านบาท)

1. TOA Performance 
Coating (Vietnam) Co., 
Ltd.

น�าเข้าและจัดจ�าหน่ายกระดาษทราย 
สีพ่นซ่อมรถยนต์ และสีส�าหรับใช้ใน
อุตสาหกรรม

ประเทศ
เวียดนาม

100.0 15

2. บริษัท ทีโอเอ  
เพอ อร์มมานซ์ โคทติ้ง 
คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด

ผลิตและจัดจ�าหน่ายกระดาษทรายและ
สีพ่นซ่อมรถยนต์ และสีส�าหรับใช้ใน
อุตสาหกรรม

ประเทศไทย 95.3 513

3. TOA Paint (Malaysia) 
Sdn. Bhd.

น�าเข้าและจัดจ�าหน่ายกระดาษทราย
และสีพ่นซ่อมรถยนต์

ประเทศ
มาเลเซีย

72.0 10

1.	 ำพ วม ำ �ำ นินงำน
บริษทัฯ เปนผูผ้ลติและจ�าหน่ายผลติภณัฑ์สแีละสารเคลอืบ

ผิวชั้นน�าในประเทศไทย โดยจากข้อมูลของ rost  u i an 

บริษัทฯ เปนผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สีทาอาคารส�าหรับลูกค้ากลุ่ม

ทั่วไปรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทยโดยพิจารณาจากรายได้จาก

การขาย โดยในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีส่วนแบ่ง 

การตลาดในประเทศไทยคดิเปนประมาณร้อยละ 48.7 นอกจากนี ้

บริษัทฯ ยังมี านการผลิตและเครือข่ายการจัดจ�าหน่ายที่

ครอบคลุมทั่วประเทศและเขตประชาคมเศรษ กิจอาเซียน 

โดยจากข้อมูลของ rost  u i an ในปี 2559 บริษัทฯ 

และบริษัทย่อย มีส่วนแบ่งการตลาดส�าหรับตลาดผลิตภัณฑ์สี 

และสารเคลือบผิวในเขตประชาคมเศรษ กิจอาเซียนคิดเปน

ประมาณร้อยละ 13.0 โดยผู้ก่อต้ังบริษัทฯ มีประสบการณ์

มากกว่า 50 ปีในอุตสาหกรรมสีและสารเคลือบผิวส�าหรับ

การผลิตผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง และบริษัทฯ มีตราสินค้าที่

ได้รับการยอมรับในตลาด เนื่องด้วยความเปนผู้น�าในด้าน

เทคโนโลยีและการบริการลูกค้า รวมถึงมีการค้นคว้าและ

พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงเพื่อตอบสนองความ

ต้องการของผู้บริโภค โดยบริษัทฯ เชื่อว่า สถานะของบริษัทฯ 

ในการเปนผู ้น�าตลาดในประเทศไทยเปนผลมาจากการ

ด�าเนินกิจการอย่างม่ันคงมายาวนาน มีการประหยัดต่อ 

ขนาดการผลิต ( conomies o  ca e) จากการที่บริษัทฯ 

เปนผู้ผลิตรายใหญ่ และประการส�าคัญคือบริษัทฯได้สร้าง 

ำ วิ ค ำะ และค�ำอ ิบำ ของ ำ ั ำ
ตราสนิค้าของบรษัิทฯ ให้เปนท่ีรูจั้กและเปนท่ีจดจ�าของผูบ้ริโภค

อย่างแพร่หลาย ประกอบกับบรษิทัฯ ได้มุง่ม่ันพฒันาผลติภณัฑ์

ใหม่  อย่างสร้างสรรค์ และใช้เทคโนโลยีชั้นสูง มีผลิตภัณฑ์

หลากหลายครบวงจร และมีช่องทางการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์

ที่ครอบคลุมพื้นที่อย่างกว้างขวางเมื่อเทียบกับผู้ประกอบการ 

รายอ่ืนในประเทศ รวมท้ังสามารถบริหารต้นทุนการผลิตได้

อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมกับการเสนอขายผลิตภัณฑ์ที่มี

คุณภาพ  

2.	 ำ ป ับ ค งส ้ำงของบ ิ ัท
บรษิทัฯ ได้ด�าเนนิการปรบัโครงสร้างของบรษิทัฯ เพือ่เตรยีม

การส�าหรบัการเสนอขายหุน้แก่ประชาชนเปนครัง้แรก  และขาย

บริษัทย่อย 6 บริษัทที่เดิมรวมอยู่ภายใต้ TOA เงินลงทุนในการ

ร่วมค้า 3 บริษัท บริษัทร่วม 1 บริษัท และเงินลงทุนระยะยาว

อีก 2 บริษัท ให้แก่บริษัท ทีโอเอ เวนเจอร์ โ ลดิ้ง จ�ากัด และ 

บริษัท ทีโอเอ กรุป โ ลดิ้ง จ�ากัด

บริษัทฯ ได้ขายบริษัทต่าง  ต่อไปนี้เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 

2559 โดยการโอนเงินลงทุนให้แก่บริษัท ทีโอเอ อินทิเกรชั่น 

จ�ากัด และเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 บริษัท ทีโอเอ อินทิ

เกรชั่น จ�ากัด ได้ขายบริษัทเหล่านี้ให้แก่บริษัท ทีโอเอ เวนเจอร์ 

โ ลดิ้ง จ�ากัด ซึ่งเปนบริษัทที่ บริษัท  ทีโอเอ กรุป โ ลดิ้ง จ�ากัด 

ซึ่งเปนผู้ถือหุ้นที่มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วน

ร้อยละ 100.0 ในราคาทุนดังนี้
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ชอบริษัท ักษ ะ อง รกิจ
ประเทศที
จดทะเบียน

จัด ัง

ัด น
การ อห้น( )

(ร้อย ะ)

ม า าม
บั ชี ท ิ 
(บาท)(2)

รา า าย
(บาท)

1. TOA Paint (India) 
ri ate imited

ผลิตและจัดจ�าหน่ายสีทาอาคาร 
และผลติภณัฑ์สแีละสารเคลอืบผวิ 
และผลิตภัณฑ์ประเภทอื่น

ประเทศ
อินเดีย

100.0 0 1

2. บริษัท ทีโอเอ-ไอเอสเอ็ม 
ออโต้รี นนิช เพ้นท์ จ�ากัด

ผลิตและจัดจ�าหน่ายสีพ่น
ซ่อมรถยนต์

ประเทศไทย 99.7 0 61,824,914

3. onchu ar nergy 
ri ate imited

ประกอบธุรกิจถือหุ้น
ในบริษัทอื่น

ประเทศ
สิงคโปร์

100.0 0 1

ชอบริษัท ักษ ะ อง รกิจ ประเทศทีจด
ทะเบียนจัด ัง

ัด นการ อ
ห้น( )

(ร้อย ะ)

้นทน รา า าย
( ้านบาท)

4. บริษัท ทีโอเอ-ยูเนี่ยน 
เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด(2)

จดัจ�าหน่ายผลติภณัฑ์สแีละสารเคลอืบผวิ 
ส�าหรับงานไม้เกรดพรีเมียม ส�าหรับ
อุตสาหกรรมเ อร์นิเจอร์

ประเทศไทย 55.0 7

5. บริษัท ทีโอเอ-ชูโกกุ 
เพ้นท์ จ�ากัด(2)

ผลิตและจัดจ�าหน่ายสีทาเรือ
ขนส่งสินค้าและตู้คอนเทนเนอร์ 

ประเทศไทย 51.0 36

6. บริษัท ไอทีโอเอ 
ออโต้เซลส์ จ�ากัด(2)

จัดจ�าหน่ายรถยนต์ภายใต้
ตราสินค้า “ซูซูกิ  

ประเทศไทย 51.0 13

7. บริษัท เชอร์วู้ด 
เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน)(3)

ผลิตและท�าการตลาดเคมีภัณฑ์ ประเทศไทย 36.0 65

8. บริษัท ทาคาตะ-ทีโอเอ 
จ�ากัด(4)

ผลิตและจัดจ�าหน่ายอุปกรณ์นิรภัย
ในรถยนต์

ประเทศไทย 10.0 20

9. บริษัท วายเอ็มพี เพรส 
แอนด์ ดายส์ (ไทยแลนด์) 
จ�ากัด(4)

ผลิตและจัดจ�าหน่ายชิ้นส่วนโลหะปัม
ขึ้นรูป แม่พิมพ์/เบ้าหล่อแม่พิมพ์
และอุปกรณ์จับยึด

ประเทศไทย 6.3 121

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 บริษัทฯ ได้ขายบริษัทย่อยดังต่อไปนี้ให้แก่ บริษัท ทีโอเอ กรุป โ ลดิ้ง จ�ากัด ในราคาขายตามมูลค่า

ตามบัญชีสุทธิ ดังนี้

หมายเหตุ:		 (1)	สัดส่วนการถือหุ้น	ณ	เวลาที่ขายบริษัท
	 	 	 (2)	เงินลงทุนในการร่วมค้า		
	 	 	 (3)	บริษัทร่วม
	 	 	 (4)	เงินลงทุนระยะยาวอื่น

หมายเหตุ:		 (1)	สัดส่วนการถือหุ้น	ณ	เวลาที่ขาย
	 	 	 (2)	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ	ณ	เวลาที่ขาย
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จากผลของการปรับโครงสร้างของบรษิทัฯ ตามท่ีกล่าวข้างต้น 

ท�าให้งบการเงินที่จัดท�าเพื่อให้เปนไปตามก หมาย ณ วันที ่

และ ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2559 

มิได้แสดงถึงโครงสร้างของกลุ่มบริษัทในปัจจุบันภายหลังการ

ปรับโครงสร้าง  ซึ่งบริษัทฯ ปรับโครงสร้างแล้วเสร็จในไตรมาส

ที่ 1 ปี 2559 ดังนั้นเพื่อให้ข้อมูลงบการเงินของปี 2559 และ 

2560 สามารถเปรียบเทียบกันได้บริษัทฯ จึงน�างบการเงิน 

รวมเพื่อวัตถุประสงค์เ พาะที่ตรวจสอบแล้ว มาใช้ประกอบ

การวิเคราะห์และค�าอธิบายของ ายจัดการ โดยงบการเงิน

รวมเพื่อวัตถุประสงค์เ พาะได้จัดท�าขึ้นโดยบริษัทฯ เพื่อแสดง

ให้เห็น านะทางการเงิน ผลการด�าเนินงาน และกระแสเงินสด 

ของกลุ่มบริษัทฯ ในโครงสร้างปัจจุบัน โดยบริษัทฯ ไม่ได้น�างบ 

การเงินของบรษิทัย่อยในกลุม่กิจการภายใต้การปรบัโครงสร้าง 

มารวมในการจัดท�างบการเงินรวมเพ่ือวัตถุประสงค์เ พาะนี้ 

(โปรดพิจารณารายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

รวมเพื่อวัตถุประสงค์เ พาะ ข้อ 2 ของจากงบการเงินรวมเพื่อ

วตัถปุระสงค์เ พาะท่ีตรวจสอบแล้ว ส�าหรับรายละเอยีดเกีย่วกับ 

เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงิน ในเอกสารแนบ 7 ของหนังสือ 

ชี้ชวนเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ)

.	 ล ำ �ำ นินงำน	 และควำมสำมำ  
 น ำ ท�ำ �ำไ
 การด�าเนินงาน

( ) รายได้จากการ าย
ส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 

บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 16,297.3 ล้านบาท และ 

15,717.7 ล้านบาท ตามล�าดับ โดยรายได้จากการขายของ 

บริษัทฯ ลดลง 579.6 ล้านบาท หรือคิดเปนร้อยละ 3.6 โดยมี 

สาเหตุหลกัจากรายได้จากการขายผลติภณัฑ์สทีาอาคารทีล่ดลง 

เนือ่งจากปรมิาณการขายทีล่ดลงของผลติภณัฑ์เกรดปานกลาง 

ถึงเกรดอีโคโนมี่ อันเปนผลจากภาวะเศรษ กิจที่ชะลอตัว 

ต่อเนือ่งจากปี 2559 ประกอบกบัรายได้จากการขายผลติภณัฑ์สี

และสารเคลอืบผวิและผลติภณัฑ์ประเภทอืน่ทีล่ดลง โดยหลักมา

จากปริมาณการขาย และราคาขายเ ลีย่ทีล่ดลงของผลติภัณฑ์สี

และสารเคลือบผิวส�าหรับงานไม้ เนื่องจากการแข่งขันในตลาด 

ทั้งนี้ หากพิจารณาในด้านของช่องทางการจัดจ�าหน่าย รายได้ 

จากการขายที่ลดลงมีสาเหตุหลักมาจากรายได้จากการขายใน 

ช่องทางผู้ค้าปลีกที่ลดลง ในขณะท่ีรายได้จากการขายจาก 

ช่องทางธรุกจิค้าปลกีสมยัใหม่ ( odern Trade) เพิม่ข้ึน ประกอบ 

กบัรายได้จากการขายในช่องทางอืน่  ท่ีเพิม่ข้ึน โดยหลักเปนผล 

จากลกูค้าโครงการท่ีใช้ผลติภณัฑ์ของบรษัิทฯ ท่ีมีจ�านวนมากขึน้  

และหากพิจารณาจากลูกค้าตามสถานที่ตั้งของลูกค้า รายได้ 

จากการขายลดลงโดยมีสาเหตุหลักมาจากรายได้จากการขาย 

สนิค้าให้ลูกค้าในประเทศลดลง ประกอบกับรายได้จากการขาย 

ในต่างประเทศที่ลดลง โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายได้จากการ 

ขายในประเทศเวียดนามท่ีลดลง โดยรายได้จากการขายของ 

บริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้
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โ รง ร้างรายได้
บง ามประเ ท อง ิ ั ์

�าหรับปีบั ชี ิน ด ันที  ัน า ม
งบการเงินร มเพอ
ั ประ ง ์เ พาะ งบการเงินร ม

255 2560
้านบาท ร้อย ะ ้านบาท ร้อย ะ

ผลิตภั ์สีทำอำคำร 11,330.5 69.5  10,809.8  68.8 

ผลิตภัณฑ์เกรดพรีเมียม 4,723.2 29.0  4,638.6  29.5 

ผลิตภัณฑ์เกรดปานกลางถึงเกรดอีโคโนมี่ 5,853.0 35.9  5,467.6  34.8 

ผลิตภัณฑ์สีทาอาคารอื่น(1) 754.3 4.6  703.6  4.5 

ผลิตภั ์ สีและสำรเคลือบผิวและผลิตภั ์
ประเภทอื่น

4,459.6 27.4 4,358.3 27.7

ผลิตภัณฑ์เคมีก่อสร้าง 626.6 3.9 668.2 4.2

ผลิตภัณฑ์สีที่มีความทนทานสูง 
( ea y- uty oating)

476.3 2.9 485.5 3.1

ผลิตภัณฑ์ที่นอกเหนือจากสีทาอาคารอื่น(2) 3,356.7 20.6 3,204.6 20.4

ผลิตภั ์อื่น (3) 507.2 3.1 549.6 3.5

รำยได้จำกกำรขำย 16,297.3 100.0 15,717.7 100.0

หมายเหตุ:		 (1)	“ผลติภณัฑ์สทีาอาคารอืน่”	ประกอบด้วยรายได้จากการขายแม่สทีีใ่ช้กับเครือ่งผสมสอีตัโนมัต	ิ(Auto	Tinting	Machine)	รวมทัง้ทนิเนอร์ส�าหรบัใช้กบัสทีาอาคารซึง่เป็นตวัท�าละลาย	
	 	 	 	 ที่ใช้เพื่อให้สีเจือจางลงหรือง่ายต่อการใช้งานหรือใช้ท�าความสะอาดสีและอุปกรณ์ใช้งาน
	 	 	 (2)	“ผลิตภัณฑ์ที่นอกเหนือจากสีทาอาคารอื่น”	 ประกอบด้วยรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์สีและสารเคลือบผิวส�าหรับงานไม้	 ผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์	 เครื่องมือไฟฟ้า	 ผลิตภัณฑ์ภายใต้	
	 	 	 	 ตราสินค้าเชลล์	(Shell)	ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าเชนไดร้ท์	(Chaindrite)	ผลิตภัณฑ์สีตกแต่งพิเศษ	และเครื่องผสมสีอัตโนมัติ	(Auto	Tinting	Machine)
	 	 	 (3)	“ผลิตภัณฑ์อื่นๆ”	ประกอบด้วยการขายผลิตภัณฑ์บางประเภทให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ		เช่น	วัตถุดิบ	และวัตถุดิบกึ่งส�าเร็จรูป	

หมายเหตุ:		 (1)	“ช่องทางอ่ืนๆ”	โดยหลกัประกอบด้วยรายได้จากการขายซึง่มาจากการจดัจ�าหน่ายให้แก่โครงการ	การส่งออก	การจดัจ�าหน่ายให้กบักลุม่กิจการภายใต้การปรบัโครงสร้าง	และบรษิทั	
	 	 	 	 ที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

โ รง ร้างรายได้
บง ามชองทางการจัดจ�าหนาย

�าหรับปีบั ชี ิน ด ันที  ัน า ม
งบการเงินร มเพอ
ั ประ ง ์เ พาะ งบการเงินร ม

255 2560
้านบาท ร้อย ะ ้านบาท ร้อย ะ

ผู้ค้าปลีก 12,474.5 76.5  11,519.3  73.3 

ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ( odern Trade) 2,176.8 13.4  2,401.5  15.3 

ช่องทางอื่น (1) 1,646.0 10.1  1,796.9  11.4 

รำยได้จำกกำรขำย 16,297.3 100.0 15,717.7 100.0
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้นทน าย

�าหรับปีบั ชี ิน ด ันที  ัน า ม
งบการเงินร มเพอ
ั ประ ง ์เ พาะ งบการเงินร ม

255 2560
้านบาท ร้อย ะ ้านบาท ร้อย ะ

ต้นทุนวัตถุดิบ 6,700.5 66.4  6,937.0 67.0

ต้นทุนบรรจุภัณฑ์ 1,118.7 11.1  1,068.3 10.3

ต้นทุนแรงงาน 559.1 5.5  566.6 5.5

ค่าโสหุ้ยการผลิต(1) 370.8 3.7  344.0 3.3

ค่าเสื่อมราคาและตัดจ�าหน่าย 189.3 1.9  201.4 2.0

ต้นทุนสินค้าซื้อมาขายไป 1,156.2 11.4  1,233.8 11.9

รวมต้นทุนขำย 10,094.6 100.0 10,351.1 100.0

หมายเหตุ:		 (1)	ค่าโสหุ้ยการผลิต	โดยหลักประกอบด้วย	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าซ่อมแซมบ�ารุงรักษา	ค่าเช่า	ค่าจ้างผลิต	เช่น	ค่าจ้างการใช้เครื่องผสมสีอัตโนมัติ	(Auto	Tinting	Machine)	ซึ่งจ่ายให้	
	 	 	 	 ร้านค้าปลีกเพื่อผสมสีให้กับลูกค้าโครงการ	และค่าจ้างบริการกับบุคคลภายนอก	เช่น	ค่าบริการการรักษาความปลอดภัยโรงงาน	เป็นต้น

โ รง ร้างรายได้
บง าม านที ัง อง ก ้า

�าหรับปีบั ชี ิน ด ันที  ัน า ม
งบการเงินร มเพอ
ั ประ ง ์เ พาะ งบการเงินร ม

255 2560
้านบาท ร้อย ะ ้านบาท ร้อย ะ

ประเทศไทย 14,176.3 87.0  13,645.8  86.8 

ต่างประเทศ 2,121.0 13.0  2,071.9  13.2 

 ประเทศเวียดนาม 1,332.4 8.2 1,220.3 7.8 

 ประเทศอื่น (1) 788.6 4.8 851.6  5.4

รำยได้จำกกำรขำย 16,297.3 100.0 15,717.7 100.0

(2) ้นทน าย
ต้นทุนขายของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 256.5 ล้านบาท หรือ 

คิดเปนร้อยละ 2.5 จาก 10,094.6 ล้านบาท ส�าหรับปีบัญชี 

ส้ินสดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 เปน 10,351.1 ล้านบาท ส�าหรบั 

หมายเหตุ:		 (1)	“ประเทศอ่ืน”	โดยหลกัประกอบด้วยรายได้จากการขายให้แก่ลกูค้าในสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว	ประเทศมาเลเซยี	ประเทศอนิโดนเีซยี	ประเทศเมยีนมาร์	และประเทศกัมพูชา

ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก

การเพิ่มขึ้นของราคาวัตถุดิบหลักที่ใช้ในกระบวนการผลิต เช่น 

ไทเทเนียมไดออกไซด์ สารท�าละลาย เรซินและลาเท็กซ์ โดย

ต้นทุนขายของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้
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า ช้จาย นการ าย

�าหรับปีบั ชี ิน ด ันที  ัน า ม
งบการเงินร มเพอ
ั ประ ง ์เ พาะ งบการเงินร ม

255 (5) 2560(5)

้านบาท ร้อย ะ ้านบาท ร้อย ะ

ค่าใช้จ่ายพนักงานขาย 696.8 35.8  733.8  34.9 

ค่าส่งเสริมการขาย(1) 375.3 19.3  233.6  11.1 

ค่าโ ษณา(2) 364.7 18.8  421.7  20.1 

ค่าขนส่ง 226.7 11.7  242.7  11.6 

ค่าคอมมิชชั่นและเงินจูงใจ(3) 62.6   3.2  282.4  13.4 

ค่าเสื่อมราคาและตัดจ�าหน่าย 70.3   3.6  66.8  3.2 

ค่าใช้จ่ายในการขายอื่น (4) 148.2 7.6  120.1  5.7 

รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 1,944.6 100.0 2,101.1 100.0

( ) ก�าไร ัน ้น
ส�าหรับปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 31 

ธันวาคม 2560 บรษัิทฯ มกี�าไรข้ันตัน้เท่ากบั 6,202.7 ล้านบาท  

และ 5,366.6 ล้านบาท ตามล�าดับ คิดเปนอัตราก�าไรขั้นต้น

เท่ากบัร้อยละ 38.1 และ ร้อยละ 34.1 ตามล�าดับ โดยอตัราก�าไร 

ขั้นต้นของบริษัทฯ ลดลง โดยหลักจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุน

วัตถุดิบดังที่กล่าวข้างต้น 

( ) า ช้จาย นการ าย
บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายรวมเพิ่มขึ้น 156.5 ล้านบาท 

หรือคิดเปนร้อยละ 8.0 จาก 1,944.6 ล้านบาท ส�าหรับปีบัญชี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เปน 2,101.1 ล้านบาท ส�าหรับ

ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก

ค่าใช้จ่ายพนกังานขายท่ีเพิม่ข้ึนจากการจดักลุ่มพนกังานบรหิาร 

บางส่วนมายงัส่วนงานสนบัสนนุการขาย และค่าโ ษณาทีเ่พิม่ขึน้ 

จากการมุ ่งเน้นการขยายตลาดในเขตประชาคมเศรษ กิจ

อาเซียน ซึ่งบางส่วนถูกชดเชยด้วยค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม 

การขายที่ลดลงจากความพยายามของบริษัทฯ ในการบริหาร

การส่งเสริมการขายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเน้นการ 

ส่งเสริมการขายท่ีมีค่าใช้จ่ายน้อยลง รวมถึงการเปล่ียนไปใช้ 

วธิกีารส่งเสรมิการขายในรปูแบบอืน่แทน โดยค่าใช้จ่ายในการขาย 

ของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้

(5) า ช้จาย นการบริหาร
บรษิทัฯ มค่ีาใช้จ่ายในการบริหารรวมลดลง 89.8 ล้านบาท  

หรือคิดเปนร้อยละ 7.0 จาก 1,282.4 ล้านบาท ส�าหรับปีบัญชี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เปน 1,192.6 ล้านบาท ส�าหรับ

ปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีสาเหตุหลักมา

จากหนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ลดลง เนื่องจากใน 

ปี 2559 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการตั้งส�ารองหนี้สูญ 

หมายเหตุ:		 (1)	“ค่าส่งเสริมการขาย”	โดยหลักประกอบด้วยการส่งเสริมการขาย	เช่น	ของสมนาคุณ	หรือการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการขาย
	 	 	 (2)	“ค่าโฆษณา”	คือ	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการโฆษณาที่ใช้สนับสนุนและเพิ่มยอดขาย
	 	 	 (3)	“ค่าคอมมิชชั่นและเงินจูงใจ”	คือ	ค่าคอมมิชชั่นที่จ่ายให้พนักงานขายของบริษัทฯ	เมื่อสามารถท�ายอดขายได้ตามเป้าหมาย
	 	 	 (4)	“ค่าใช้จ่ายในการขายอื่นๆ”	โดยหลักประกอบด้วย	ค่าธรรมเนียม	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	และค่าเช่า
	 	 	 (5)	ค่าใช้จ่ายในการขายส�าหรับปีบญัชีส้ินสดุวันท่ี	31	ธันวาคม	2559	มีวธีิการจัดหมวดหมูท่ีแ่ตกต่างไปจากวธิกีารจัดหมวดหมู่ของค่าใช้จ่ายในการขายส�าหรบัปีบญัชสีิน้สดุวนัที	่31	ธนัวาคม	2560	
	 	 	 	 ซึง่โดยหลกัได้แก่	(1)	ค่าคอมมชิช่ันและเงินจงูใจบางส่วนท่ีเดิมถกูจัดหมวดหมูอ่ยูใ่นค่าใช้จ่ายพนักงานขาย	และค่าส่งเสรมิการขาย	ได้ถกูน�ามาจัดหมวดหมูใ่หม่เป็นค่าคอมมชิชัน่และเงนิจงูใจ		
	 	 	 	 และ	(2)	สวสัดกิารต่างๆ	ของพนกังานขายทีเ่ดมิถกูจดัหมวดหมู่ไว้ทีค่่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเบด็เตลด็	(ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการขายอืน่ๆ)	ได้ถกูน�ามาจัดหมวดหมูใ่หม่เป็นค่าใช้จ่าย	
	 	 	 	 พนกังานขาย

ซ่ึงส่งผลให้มูลค่าการตั้งส�ารองหนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัย 

จะสญูมากกว่าปกตใินรอบระยะเวลาบัญช ี2559 และค่าใช้จ่าย 

พนกังานบรหิารทีล่ดลงจากการจดักลุม่พนกังานบรหิารบางส่วน 

ไปยังส ่วนงานสนับสนุนการขาย นอกจากน้ีในส่วนของ 

ค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายเบด็เตลด็ทีล่ดลง เนือ่งจากในปี 2559 

มีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้
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า ช้จาย นการบริหาร

�าหรับปีบั ชี ิน ด ันที  ัน า ม

งบการเงินร มเพอ
ั ประ ง ์เ พาะ งบการเงินร ม

255 ( ) 2560( )

้านบาท ร้อย ะ ้านบาท ร้อย ะ

ค่าใช้จ่ายพนักงานบริหาร 599.2 46.7  561.1  47.0 

ค่าเช่า 113.2 8.8  115.4  9.7 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด(1) 240.1 18.7  153.1  12.8 

ค่าเสื่อมราคาและตัดจ�าหน่าย 94.8 7.4  72.1  6.1 

หนี้สูญ และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 29.0 2.3  9.9  0.8 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารอื่น (2) 206.1 16.1  281.0  23.6 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรรวม 1,282.4 100.0 1,192.6 100.0

หมายเหตุ:		 (1)	“ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด”	ประกอบด้วยผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน	และค่าธรรมเนียมต่างๆ
	 	 	 (2)	“ค่าใช้จ่ายในการบริหารอื่นๆ”	โดยหลักประกอบด้วย	เงินบริจาค	ค่าใช้จ่ายในการบริการ	ค่าซ่อมแซมและบ�ารุงรักษา	และค่าสาธารณูปโภค
	 	 	 (3)	ค่าใช้จ่ายในการบริหารส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2559	มีวิธีการจัดหมวดหมู่ที่แตกต่างไปจากวิธีการจัดหมวดหมู่ของค่าใช้จ่ายในการบริหารส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่		
	 	 	 	 31	ธนัวาคม	2560	ซึง่โดยหลกัได้แก่	สวสัดกิารต่างๆ	ของพนกังานบรหิาร	ทีเ่ดิมถกูจัดหมวดหมู่ไว้ทีค่่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเบด็เตลด็	 ได้ถกูน�ามาจัดหมวดหมูใ่หม่เป็นค่าใช้จ่าย	
	 	 	 	 พนกังานบรหิาร

(6) ก�าไร ท ิ �าหรับปี
บริษัทฯ มีก�าไรส�าหรับปีลดลง 804.0 ล้านบาท หรือ 

คิดเปนร้อยละ 32.1 จาก 2,507.4 ล้านบาท ส�าหรับปีบัญชี 

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เปน 1,703.4 ล้านบาท ส�าหรับ

ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ส่วนอัตราก�าไรสุทธิ 

ของบริษัทฯ ลดลงจากร้อยละ 15.2 ส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุด 

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เปนร้อยละ 10.8 ส�าหรับปีบัญชี 

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560  โดยอัตราก�าไรสุทธิที่ลดลง 

มีสาเหตุหลักมาจากราคาเ ลี่ยของวัตถุดิบหลักที่เพิ่มขึ้น

.	ควำมสำมำ น ำ บ ิ ำ ท พั สนิ
ินทรัพย์หมนเ ียน

( ) เงิน ด ะรายการเทียบเทาเงิน ด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทฯ ประกอบ

ด้วยเงนิสดและเงนิ ากธนาคาร โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559  

และ 2560 บริษทัฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากบั 

1,713.4 ล้านบาท และ 1,816.2 ล้านบาท ตามล�าดับ เงินสด

และรายการเทียบเท่าเงินสดได้รับผลกระทบจากการเพิ่มขึ้น

และลดลงเงินสดสุทธิของบริษัทฯ จากหรือที่ใช้ในกิจกรรม

ด�าเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงินเปนหลัก 

(2) เงนิ งทน นห กัทรพัย์เพอ า้  กองทนร ม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 บริษัทฯ มีการลงทุน 

ในกองทุนรวมเท่ากับ 442.4 ล้านบาท และ 4,468.0 ล้านบาท 

ตามล�าดับ โดยการลงทุนในกองทุนรวมที่เพิ่มขึ้น โดยมี 

สาเหตหุลกัจากการจ�าหน่ายหุน้สามญัเพิม่ทนุและน�าบรษิทัเข้า

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

( ) กหนีการ ้า ะ กหนีอน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืนของบริษัทฯ ประกอบด้วย 

ลูกหนี้ การค ้ าจากกิจการ ท่ี เ ก่ียวโยง กันและกิจการที่ 

ไม ่เกี่ยวโยงกัน และลูกหนี้อื่น ซึ่งรวมถึงรายได ้ค ้างรับ  

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 บริษัทฯ มีลูกหนี้ 

การค้าและลกูหนีอ้ืน่เท่ากบั 2,839.6 ล้านบาท และ 2,936.3 ล้าน

บาท ตามล�าดบั ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ืน่ของบรษิทัฯ เพิม่ขึน้  

โดยมีสาเหตุหลักมาจากยอดขายท่ีเพิ่มขึ้นในไตรมาสสุดท้าย

ของปี 2560 
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�าหรับปีบั ชี ิน ด ันที  ัน า ม

255 2560

้านบาท ้านบาท

กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 116.6 150.8

ค้างช�าระ – ไม่เกิน 3 เดือน 32.7 58.2

ค้างช�าระ – 3-6 เดือน - 14.7

ค้างช�าระ – 6-12 เดือน - 4.5

ค้างช�าระ – มากกว่า 12 เดือน 15.1 18.5

รวมลูกหนี้กำรค้ำ	กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 164.4 246.7

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (15.1) (15.2)

รวมลูกหนี้กำรค้ำ	กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน	 	สุทธิ 149.3 231.5

กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 2,003.6 2,109.2

ค้างช�าระ – ไม่เกิน 3 เดือน 395.9 348.9

ค้างช�าระ – 3-6 เดือน 58.7 62.3

ค้างช�าระ – 6-12 เดือน 66.4 33.7

ค้างช�าระ – มากกว่า 12 เดือน 197.8 197.7

รวมลูกหนี้กำรค้ำ	กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 2,722.5 2,751.8

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (171.3) (170.5)

รวมลูกหนี้กำรค้ำ	กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	 	สุทธิ 2,551.2 2,581.3

รวมลูกหนี้กำรค้ำ	 	สุทธิ 2,700.5 2,812.8

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2559 และ 2560  บริษัทฯ มีลูกหนี้ 

การค้าทีค้่างช�าระเกนิวนัครบก�าหนดช�าระ จ�านวน 766.7 ล้านบาท  

และ 738.6 ล้านบาท ตามล�าดับ โดยมีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

จ�านวน 186.4 ล้านบาท และ 185.7 ล้านบาท 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีนโยบายต้ังค่าเผื่อหนี้สงสัย 

จะสูญโดยพิจารณาจากความสามารถที่จะเก็บหนี้ได้ในอนาคต 

ประสบการณ์การเก็บหนี้ในอดีต อายุของหนี้คงค้าง ประเภท

ของลูกหนี้และสภาวะเศรษ กิจที่เปนอยู่ในขณะนั้น กล่าวคือ 

การตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญข้ันต�่าเปนร้อยละของลูกหนี้เมื่อ 

ลูกหน้ีไม่ช�าระหนี้เกินก�าหนดระยะเวลาต่าง  อย่างไรก็ด ี

ร้อยละการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญขั้นต�่าตามอายุลูกหน้ีของ

ประเทศเวียดนามนั้นแตกต่างจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยอ่ืน  

เนื่องจากเปนไปตามแนวทางการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ส�าหรบัการค�านวณภาษีของกระทรวงการคลงั ประเทศเวยีดนาม  

นอกจากปัจจัยข้างต้น บริษัทฯ ยังพิจารณาความสามารถใน

การช�าระหนีข้องลกูหนีแ้ต่ละราย หากในเวลาใดกต็ามพจิารณา

แล้วเหน็ว่าบรษิทัฯ ไม่สามารถเรยีกเกบ็หนีไ้ด้ บรษิทัฯ จะตัง้ค่า 

เผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งจ�านวน 

ลูกหนี้การค้าที่ค้างเกิน 1 ปี ซ่ึงยังไม่ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัย 

จะสูญทั้งจ�านวน โดยหลักเกิดจากรายการสินค้าส่งคืนท่ีอยู่

ระหว่างการตรวจสอบเอกสารเพื่อรับสินค้า ซึ่งที่ผ่านมาจะ

สามารถตกลงกันได้และลกูค้ากช็�าระเงนิให้บรษิทัฯ ทัง้นี ้ลูกหนี้

การค้าบางรายใช้เวลาจดัการเรือ่งเอกสารหลายเดอืน อย่างไรกด็ี  

ระยะเวลาการจัดการเอกสารดังกล่าวไม่เกิน 2 ปี โดยสาเหตทุี่ 

ยอดดงักล่าวคงค้างเปนเวลานาน เนือ่งจากต้องมกีารประสานงาน 

ระหว่างบรษิทัฯ กบัผูท้ีเ่กีย่วข้องภายนอกหลาย าย ซึง่บริษทัฯ 
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มีการประสานงานและติดตามการจัดการเร่ืองดังกล่าวอย่าง

ใกล้ชิด 

ระยะเวลาเก็บหนี้เ ลี่ย ประมาณ 68 วันในปี 2559 และ 

ในปี 2560 ซึ่งสอดคล้องกับระยะเวลาการให้ช�าระค่าสินค้า

ส�าหรับลกูค้าของบรษัิทฯ ( redit Term) คือระหว่าง 30 - 90 วนั  

( ) กหนี าม ั าเชา อระยะยา นที ง 
 ก�าหนดช�าระ าย นหนงปี

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซื้อระยะยาวส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระ

ภายในหน่ึงปีประกอบด้วยลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อเครื่อง 

ผสมสีอัตโนมัติ (Auto Tinting achine) ที่ถึงก�าหนดช�าระ

ภายในหนึ่งปี โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 

เท่ากับ 122.1 ล้านบาท และ 77.3 ล้านบาท ตามล�าดับ โดยมี

สาเหตหุลกัมาจากจ�านวนเครือ่งผสมสอีตัโนมติั (Auto Tinting 

achine) ที่มีการเช่าซื้อลดลง ประกอบกับมีการปรับเงื่อนไข

การช�าระค่าเช่าซื้อ

(5) ิน ้า งเห อ 
สินค้าคงเหลือประกอบด้วยสินค้าส�าเร็จรูป งานระหว่าง

ท�า วัตถุดิบ ภาชนะบรรจุและหีบห่อ อะไหล่และวัสดุโรงงาน 

และสินค้าระหว่างทาง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 

2560 บริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือเท่ากับ 2,018.6 ล้านบาท และ  

2,231.7 ล้านบาท ตามล�าดับ โดยสินค้าคงเหลือที่เพิ่มข้ึนใน

ปี 2560 มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของวัตถุดิบจ�านวน  

210.7 ล้านบาทจากปีก่อนเนื่องจากการขึ้นราคาของวัตถุดิบ

โดยระยะเวลาขายสินค้าเ ลี่ยในปี 2559 และ 2560 

ประมาณ 33 วัน 

บรษิทัฯ มนีโยบายต้ังส�ารองสนิค้าเสือ่มสภาพ โดยพจิารณา 

จากอายุการเก็บรักษา ( he  i e) ตามกลุ่มประเภทสินค้า

ินทรัพย์ไมหมนเ ียน
( ) กหนี าม ั าเชา อ ท ิจาก นที ง

ก�าหนดช�าระ าย นหนงปี
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซื้อ-สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระ

ภายในหนึ่งปีประกอบด้วยสัญญาเช่าซื้อเครื่องผสมสีอัตโนมัติ 

(Auto Tinting achine) ที่ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระภายใน 

หนึ่งปี โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ  2560 บริษัทฯ 

มีลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซื้อเท่ากับ 146.3 ล้านบาท และ  

137.5 ล้านบาท ตามล�าดับ 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซื้อ-สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระ

ภายในหนึ่งปีลดลง ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2559 และ 2560  

โดยมีสาเหตุหลักมาจากจ�านวนเครื่องผสมสีอัตโนมัติ (Auto 

Tinting achine) ท่ีมีการเช่าซ้ือลดลง ประกอบกับมีการ 

ปรบัเงือ่นไขการช�าระค่าเช่าซ้ือ โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  

บริษัทฯ มีลูกหนี้ ท่ีค ้างช�าระค่าเช่าซื้อมากกว่า 3 เดือน  

จ�านวน 17.0 ล้านบาทและมค่ีาเผือ่หนีส้งสยัจะสญู 9.0 ล้านบาท 

อนึ่ง บริษัทฯ ไม่ได้มุ่งเน้นการประกอบธุรกิจเช่าซื้อ การที่ 

บริษัทฯ มีการขายเครื่องผสมสีอัตโนมัติ (Auto Tinting  

achine) แบบเช่าซ้ือ เพื่อช่วยให้ร้านค้าปลีกขายสินค้าของ 

บริษัทฯ ได้มากข้ึน ซึ่งลูกหนี้ที่ค้างช�าระค่าเช่าซื้อโดยหลัก 

จะเปนลกูหนีต้ามสญัญาเช่าซือ้ทีย่งัมกีารซือ้สนิค้ากบับรษิทัฯ อยู่  

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้ตั้งค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญข้ันต�่าส�าหรับ

ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าซือ้เปนร้อยละของลกูหนีต้ามสญัญาเช่าซือ้

เมื่อเกินก�าหนดระยะเวลาต่าง  นอกจากนี้ บริษัทฯ พิจารณา

ความสามารถในการช�าระหนีข้องลกูหนีแ้ต่ละราย หากบรษิทัฯ 

พจิารณาแล้วเหน็ว่าบรษิทัฯ ไม่สามารถเรยีกเกบ็หนีไ้ด้ บริษัทฯ 

จะตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�าหรับลูกค้าตามสัญญาเช่าซื้อ 

ทั้งจ�านวน ทั้งนี้ หากลูกหนี้เช่าซื้อค้างช�าระเปนระยะเวลานาน

แต่ลูกหนี้ดังกล่าวยังมีการซื้อสินค้ากับบริษัทฯ อยู่และบริษัทฯ 

มกีารเจรจาเงือ่นไขในการขายสนิค้า เพือ่ให้ลกูค้าสามารถน�ามา

หักช�าระกับค่าเช่าซื้อ บริษัทฯ จะไม่จัดประเภทลูกหนี้ดังกล่าว

เปนลูกหนี้ที่ด�าเนินคดี และไม่ได้ตั้งส�ารองค่าเผื่อลูกหน้ีเช่าซื้อ 

สงสัยจะสูญท้ังจ�านวน แต่จะตั้งส�ารองข้ันต�่าตามนโยบาย 

การตั้งส�ารองหนี้สูญส�าหรับลูกหนี้เช่าซื้อ

ทั้งนี้ ในการขายเครื่องผสมสีอัตโนมัติแบบเช่าซื้อนั้น  

มีการก�าหนดระยะเวลาผ่อนช�าระโดยหลักตั้งแต่ 4 - 12 ปี  

โดยเปนการตกลงระหว่างบริษัทฯ และลูกค้า ซึ่งเปนไปตาม

ความสามารถในการผ่อนช�าระของลูกค้าและมูลค่าของเครื่อง

ผสมสีอัตโนมัติ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ  

ที่ต้องการให้ร้านค้าปลีกมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติไว้รองรับความ

ต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นและเพื่อการขายผลิตภัณฑ์ของ 

บริษัทฯ โดยเครื่องผสมสีอัตโนมัติมีอายุการใช้งานมากกว่า  

12 ปี หากมีการซ่อมแซมบ�ารุงรักษาอย่างสม�่าเสมอตามระยะ

เวลาโดยทีมช่างเทคนิคของบริษัทฯ

(2) อ ังหาริมทรัพย์เพอการ งทน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนประกอบไปด้วย อาคารที่

อ�าเภอห้วยกะป จังหวดัชลบุร ีโดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2559 

และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 บริษัทฯ มีอสังหาริมทรัพย์
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เพื่อการลงทุนเท่ากับ 19.6 ล้านบาท และ 17.0 ล้านบาท  

ตามล�าดับ โดยปัจจุบันบริษัทฯ ได้ให้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

เช่าอาคารดงักล่าวบางส่วน

( ) ทีดิน อา าร ะอปกร ์
ทีดิ่น อาคาร และอปุกรณ์ ประกอบด้วยทีดิ่น ส่วนปรบัปรงุ

ที่ดิน อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์ 

เคร่ืองตกแต่งและอปุกรณ์ส�านกังาน ยานพาหนะ และสนิทรพัย์

ระหว่างการติดตั้ง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 

บริษัทฯ มีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เท่ากับ 1,935.4 ล้านบาท 

และ 1,945.0 ล้านบาท ตามล�าดับ

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ที่เพิ่มขึ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2560 มีสาเหตุหลักมาจากเงินลงทุนในปี 2560 สูงกว่าค่าเสื่อม 

ราคาในปี 2560 

( ) ินทรัพย์ไมมี ั น
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนประกอบด้วยซอ ต์แวร์คอมพิวเตอร์

และสิทธิการเช่า โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 

บริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเท่ากับ 158.1 ล้านบาท และ 

153.6 ล้านบาท ตามล�าดับ ส่วนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีสาเหตุหลักมาจากเงินลงทุน 

ในสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในปี 2560 ต�่ากว่าค่าตัดจ�าหน่าย 

ประจ�าปีในปี 2560 

(5) ินทรัพย์ไมหมนเ ียนอน 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นประกอบด้วยค่าเช่าที่ดินจ่าย 

ล่วงหน้า และขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจากกรมสรรพากร 

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 บริษัทมีสินทรัพย์

ไม่หมุนเวียนอื่นเท่ากับ 32.3 ล้านบาทและ 86.4 ล้านบาท  

ตามล�าดับ ส่วนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2560 มีสาเหตุหลักมาจากค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้าที่

นิคมอุตสาหกรรม hnom enh  c ระยะเวลา 50 ปี  

เพื่อเตรียมก่อสร้างโรงงานผลิตสีที่ประเทศกัมพูชา

หนี ินหมนเ ียน
( ) เงินก้ยมระยะ ันจาก าบันการเงิน
เ งินกู ้ ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินของบริษัทฯ  

เปนตัวสัญญาใช้เงิน 

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 บริษัทฯ มีเงิน

กูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิเท่ากบั 3,560.0 ล้านบาท และ 

1,205.0 ล้านบาท ตามล�าดบั เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบันการเงนิ 

ทีล่ดลง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 มสีาเหตุมาจากการช�าระคืน

เงินกู้ยืมระยะสั้นบางส่วนที่ครบก�าหนด

(2) เจ้าหนีการ ้า ะเจ้าหนีอน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นของบริษัทฯ ประกอบด้วย 

เจ้าหนีก้ารค้าของผูจ้ดัจ�าหน่ายวตัถดุบิ และเจ้าหนีอ้ืน่แก่กจิการ 

ที่เกี่ยวโยงกันและไม่เกี่ยวโยงกัน รวมทั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 

โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 บริษัทฯ  

มีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเท่ากับ 3,602.2 ล้านบาท และ 

3,825.8 ล้านบาท ตามล�าดับ โดยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 เพิ่มข้ึนตามปริมาณการซื้อ

ที่เพิ่มขึ้น โดยระยะเวลาช�าระหนี้เ ลี่ยของบริษัทฯ ลดลง 

จากประมาณ 104 วันในปี 2559 เปนประมาณ 102 วัน  

ในปี 2560 ซึง่แสดงให้เห็นถงึอ�านาจการต่อรองกบัผูจ้ดัจ�าหน่าย 

วตัถดุบิทีส่งูขึน้ของบรษิทัฯ และสอดคล้องกบัแนวทางป บิตัทิี่ 

โดยท่ัวไปท่ีบริษัทฯ มุ่งท่ีจะก�าหนดเงื่อนไขการช�าระเงินกับ 

ผู้จัดจ�าหน่ายภายใน 90 ถึง 120 วันนับจากวันสิ้นเดือน  

( ) าษีเงินได้ ้างจาย
ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม  2559 และ 2560 บรษิทัฯ มีภาษีเงินได้ 

นติบุิคคลค้างจ่ายเท่ากบั 329.6 ล้านบาท และ 175.3 ล้านบาท  

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายลดลงเนื่องจากก�าไรก่อนหักภาษี

ของบริษัทลดลง

หนี ินไมหมนเ ียน
( ) เงินก้ยมระยะยา จาก าบันการเงิน
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2560 บรษัิทฯ มีเงินกู้ยืม 

ระยะยาวจากสถาบันการเงินเท่ากับ 333.2 ล้านบาท และ 

166.4 ล้านบาท ตามล�าดับ แบ่งเปนส่วนท่ีถึงก�าหนดช�าระ

ภายในหนึ่งปีของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

และ 2560 เท่ากับ 166.8 ล้านบาท และ 166.4 ล้านบาท 

ตามล�าดับ ซึ่งโดยหลักใช้ในการสนับสนุนการลงทุนท่ัวไป 

ของบริษัทฯ โดยเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เนื่องจากมีการจ่ายช�าระหนี้ตามที่

ครบก�าหนดช�าระ

(2) �ารอง ประโยชน์ระยะยา องพนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2559 และ 2560 บริษัทฯ มีส�ารอง 

ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเท่ากับ 242.2 ล้านบาท 

และ 245.7 ล้านบาท ตามล�าดับ ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาว

ของพนักงานที่เพิ่มขึ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีสาเหตุ

หลักจากต้นทุนค่าบริการ และต้นทุนดอกเบ้ียเพิ่มขึ้นส�าหรับ

ปีดังกล่าว
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้อม กระ เงิน ด

�าหรับปีบั ชี ิน ด ันที  ัน า ม

255 2560

้านบาท ้านบาท

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน 2,747.0 1,803.6

กระแสเงินสดสุทธิจาก (ที่ใช้ใน) กิจกรรมลงทุน 2,531.0 (4,373.9)

กระแสเงินสดสุทธิที่ใช้ในกิจกรรมจัดหาเงิน (6,699.7) 2,776.8

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในช่วงต้นปี/งวด 2,241.0 1,713.3

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดในช่วงสิ้นปี งวด 1,713.3 1,816.2

น อง ้ อห้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 บริษัทฯ มีส่วน

ของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 778.0 ล้านบาท และ 8,413.0 ล้านบาท  

ตามล�าดับ  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ส่วนของผูถ้อืหุน้ประกอบ

ด้วยทุนช�าระแล้ว 2,029.0 ล้านบาท ส่วนเกินทุน 5,761.5  

ล้านบาท ทุนส�ารองตามก หมาย 168.3 ล้านบาท ก�าไรสะสม 

ท่ียงัไม่ได้จดัสรรเท่ากบั 1,033.7 ล้านบาท หกักับองค์ประกอบอืน่ 

ของส่วนของผู้ถือหุ้นจ�านวน 554.6 ล้านบาท และส่วนของ 

ผู ้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมของบริษัทย่อยจ�านวน 

24.9 ล้านบาท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 บริษัทฯ มีอัตรา 

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเท่ากับ ร้อยละ 93.4 และร้อยละ 37.1  

ตามล�าดับ โดยอัตราผลตอบแทนผู ้ถือหุ ้นท่ีลดง ณ วันที่  

31 ธนัวาคม 2560 มสีาเหตหุลกัมาจากส่วนของผูถ้อืหุน้ทีเ่พิม่ขึน้ 

.	ส ำพคลองและควำม พ งพอของ งนิทนุ 
	 ของบ ิ ัท

าพ อง
แหล่งสภาพคล่องหลักของบริษัทฯ ได้แก่ เงินสดที่เกิดข้ึน

จากการด�าเนนิงาน และเงินกูย้มืจากสถาบันการเงิน โดยแหล่ง

เงินทุนจากภายนอกและต้นทุนทางการเงินดังกล่าวข้ึนอยู่กับ

ปัจจัยหลายอย่างท่ีอยูน่อกเหนอืการควบคมุของบรษิทัฯ รวมถึง 

สภาวะทางเศรษ กิจและตลาดทุนโดยท่ัวไป อัตราดอกเบี้ย  

การให้สินเช่ือจากธนาคารและผู้ให้กู้อื่น  ความเช่ือม่ันของ 

ผูใ้ห้กู ้และ/หรอืผูล้งทุนในบรษิทัฯ ก หมายด้านหลกัทรัพย์และ 

ภาษีที่อาจใช้บังคับกับบริษัทฯ และสภาวะทางเศรษ กิจและ 

การเมอืงในตลาดทีบ่รษัิทฯ เข้าไปด�าเนนิงานและในต่างประเทศ

บริษัทฯ คาดว่ากระแสเงินสดจากการด�าเนินงาน ประกอบ

กับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินได้จากการ 

เสนอขายในครัง้นีจ้ะเพยีงพอต่อการสนบัสนนุเงนิทุนแก่รายจ่าย 

ายทนุทีว่างแผนไว้ และการสนบัสนนุเงนิทนุแก่ความต้องการ

เงินทุนหมุนเวียนท่ีคาดการณ์ไว ้ส�าหรับช่วงเวลาที่เหลือ 

ของปี 2560 และในปี 2561

กระ เงิน ด
ตารางต่อไปนีแ้สดงข้อมูลจากงบกระแสเงนิสดรวมอย่างย่อ 

ส�าหรับช่วงระยะเวลาที่ระบุไว้

( ) กิจกรรมด�าเนินงาน
ส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 กระแส 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงานเท่ากับ 1,803.6 ล้านบาท  

ซ่ึงโดยหลกัมาจากก�าไรก่อนหกัภาษสี�าหรบังวดจ�านวน 2,104.7  

ล้านบาท ปรับปรุงด้วยรายการปรับกระทบยอดก�าไรสุทธิเปน

เงินสดรับ (จ่าย) จากการด�าเนินงานจ�านวน 452.4 ล้านบาท 

ซ่ึงโดยหลักได้แก่ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจ�าหน่ายจ�านวน 

339.5 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ�านวน 75.3 ล้านบาท 

และสนิทรพัย์ด�าเนนิงานและหนีส้นิด�าเนนิงานทีเ่พิม่ขึน้ 196.7  

ล้านบาท ซ่ึงโดยหลักได้แก่ สินค้าคงเหลือที่เพิ่มข้ึน 235.3  

ล้านบาท ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นที่เพิ่มขึ้น 103.7 ล้านบาท  

ชดเชยบางส่วนด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นที่เพิ่มขึ้น  

213.3 ล้านบาท รวมถึงเงินสดที่ช�าระภาษีเงินได้นิติบุคคล

จ�านวน 524.5 ล้านบาท เปนหลัก



รายงานประจ�าปี  2560 129

(2) กิจกรรม งทน
ส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 กระแส

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนเท่ากับ 4,373.9 ล้านบาท 

ซ่ึงโดยหลักประกอบด้วยการซื้ออาคารและอุปกรณ์รวมเปน

จ�านวน 370.3 ล้านบาท และเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อ 

ค้า-กองทุนรวมที่เพิ่มขึ้นจ�านวน 4,004.7 ล้านบาท 

( ) กิจกรรมจัดหาเงิน
ส�าหรับปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 กระแสเงนิสด

สุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ 2,776.8 ล้านบาท  

ซ่ึงโดยหลักประกอบด้วยเงินกู ้ยืมระยะสั้นท่ีลดลงจ�านวน 

2,355.0 ล้านบาท และเงินปันผลจ่ายจ�านวน 1,497.9 ล้านบาท 

ซ่ึงถูกหักกลบบางส่วนด้วยเงินสดรับจากการเพิ่มทุนจ�านวน 

6,870.4 ล้านบาท 

.	 ำ วิ ค ำะ อั ำสวนทำง ำ งิน 
	 ท่ส�ำคัญ

ข้อมูลต่อไปนี้เปนการอธิบายอัตราส่วนทางการเงินหลัก 

บางประการ

อั รา น าพ อง
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 และ 2560 บริษัทฯ มอีตัราส่วน

สภาพคล่องเท่ากบั 0.9 เท่า และ 2.2 เท่า ตามล�าดับ อตัราส่วน

สภาพคล่องทีเ่พ่ิมขึน้ ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2560 มสีาเหตหุลกั

มาจากหนี้สินหมุนเวียนท่ีลดลงจากการลดลงของเงินกู้ยืม 

ระยะส้ันจากสถาบันการเงิน และการลดลงเงินปันผลค้างจ่าย

และการลดลงของภาษีเงินได้ค้างจ่าย

อั รา น าม ามาร ช�าระ าระ กพัน (  
)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 บริษัทฯ มีอัตราส่วน

ความสามารถในการช�าระหนี้เท่ากับ 0.4 เท่า

อั รา นหนี ิน อ น อง ้ อห้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 บริษัทฯ มีอัตราส่วน

หนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 11.4 เท่า และ 0.7 เท่า 

ตามล�าดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 อัตราส่วนหนี้สินรวม 

ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง โดยมีสาเหตุหลักมาจากส่วนของ 

ผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นและหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยลดลง

อั รา นหนี ินทีมี าระดอกเบีย (  
 ) อ น อง ้ อห้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 บริษัทฯ มีอัตราส่วน

หนี้สินที่มีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 5.0 เท่า  

และ 0.2 เท่า ตามล�าดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 อัตราส่วน

หนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ลดลง โดยมสีาเหตุ

หลักมาจากส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพ่ิมขึ้นจากการเพิ่มทุน และ 

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยลดลง
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ำ งำนควำม ับ ิ อบของค ะ ม ำ
อ ำ งำนทำง ำ งิน
คณะกรรมการบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 

(มหาชน) ได้จัดให้มีการจัดท�างบการเงิน เพื่อแสดง านะการ

เงิน และผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ประจ�าปี 2560 ภายใต้

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 มาตร านการ

รายงานทางการเงินภายใต้พระราชบญัญติัการบญัช ีพ.ศ. 2543 

และพระราชบญัญตัหิลักทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 

รวมถงึประกาศคณะกรรมการก�ากบั ตลาดทนุ เรือ่ง หลกัเกณฑ์ 

เงือ่นไข และวิธีการรายงานการเปดเผยข้อมลูเกีย่วกบั านะการ

เงินและผลการด�าเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

คณะกรรมการบริษัทเปนผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน

ท่ีปราก ในรายงานประจ�าปี 2560 ซึง่งบการเงนิดังกล่าวจดัท�า 

ขึ้นตามมาตร านการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยใช้นโยบาย

บัญชีที่เหมาะสมและถือป ิบัติโดยสม�่าเสมอ ตลอดจนใช ้

ดุลยพินิจอย ่างรอบคอบและสมเหตุสมผลในการจัดท�า 

งบการเงินของบริษัทฯ รวมท้ังมีการเปดเผยข้อมูลส�าคัญอย่าง 

เพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ เพือ่ให้เปนประโยชน์ต่อ 

ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปอย่างโปร่งใส

นอกจากนัน้ คณะกรรมการบริษทัได้จดัให้มแีละด�ารงรกัษา

ไว้ซ่ึงระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบควบคุมภายในที่ 

มีประสิทธิผลเพื่อให้มั่นใจได้อย่างสมเหตุสมผลว่าการบันทึก

ข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอท่ีจะด�ารง

รักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ และเพื่อปองกันไม่ให้เกิดการ

ทุจริต หรือการด�าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�าคัญ

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการ 

ตรวจสอบของบรษิทัฯ ซึง่ประกอบด้วยกรรมการอสิระจ�านวน 3 ท่าน 

ท�าหน้าที่สอบทานเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน 

และความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน โดยความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ ปราก ในรายงาน

ของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�าปี

บับนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบควบคุมภายใน

ของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับท่ีน่าพอใจและสามารถสร้าง 

ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตสุมผลได้ว่างบการเงินของบรษิทัฯ และ 

บริษัทย่อย ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีความ

เชื่อถือได้ตามมาตร านการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ถูกต้องตาม

ก หมายและก ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

นำยประจักษ์	ตั้งคำรวคุ

ประธานกรรมการ

นำยจตุภัทร์	ตั้งคำรวคุ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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รายงาน อง ้ อบบั ชีรับอน า
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด )
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บริ ษัท ที โอเอ เพ้นท์  (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)136

งบ ดง านะการเงิน
บรษิทั ทโีอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) และบรษิทัย่อย
(เดิมชื่อ “บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด )
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

นำยประจักษ์	ตั้งคำรวคุ
ประธานกรรมการ

นำยจตุภัทร์	ตั้งคำรวคุ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในนามคณะกรรมการ
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งบ ดง านะการเงิน ( อ)
บรษิทั ทโีอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) และบรษิทัย่อย
(เดิมชื่อ “บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด )
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
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งบก�าไร าดทนเบดเ รจ
บรษิทั ทโีอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) และบรษิทัย่อย
(เดิมชื่อ “บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด )
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
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งบก�าไร าดทนเบดเ รจ ( อ)
บรษิทั ทโีอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) และบรษิทัย่อย
(เดิมชื่อ “บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด )
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
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งบก�าไร าดทนเบดเ รจ ( อ)
บรษิทั ทโีอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) และบรษิทัย่อย
(เดิมชื่อ “บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด )
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
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บริษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
(เดมิช่ือ “บริษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ำกดั”)
งบกระแสเงนิสด
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2560

(หน่วย: บาท)

2560 2559 2560 2559
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน
ก าไรก่อนภาษีจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 2,104,738,612      3,120,261,767      1,939,800,218      2,757,051,802      
ก าไรก่อนภาษีจากการด าเนินงานท่ียกเลิก -                           9,949,447             -                           -                           
ก าไรก่อนภาษี 2,104,738,612      3,130,211,214      1,939,800,218      2,757,051,802      
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมด าเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 339,548,987         356,994,067         247,883,033         246,210,781         
   ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญเพ่ิมข้ึน 9,894,589             28,013,442           1,306,891             136,560,093         
   ค่าเผ่ือการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (โอนกลบั) 7,003,894             (62,490,261)         8,025,890             (39,735,123)         
   ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                           -                           24,999,600           50,000,000           
   ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน -                           32,709,279           -                           32,709,279           
   ขาดทุน (ก าไร) จากการจ าหน่ายอาคารและอุปกรณ์
     และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 665,051               1,620,126             (914,863)              (5,251,813)           
   ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ (10,135,024)         (8,576,702)           (8,890,681)           (7,395,749)           
   ตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 524,550               -                           524,550               -                           
   ขาดทุน (ก าไร) จากการจ าหน่ายสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย -                           22,292,364           -                           (61,824,913)         
   ก าไรจากการเลิกกิจการของบริษทัยอ่ย -                           -                           -                           (1,589,359)           
   ก าไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน -                           (5,849)                  -                           (5,849)                  
   ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 28,864,029           28,725,946           22,495,681           22,199,627           
   ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 19,367,023           9,033,906             79,656,720           7,354,826             
   ก าไรจากเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (10,813,759)         (32,546)                (10,856,626)         (82,940)                
   เงินปันผลรับ (45,000)                (74,000)                (45,000)                (74,000)                
   ดอกเบ้ียรับ (7,856,802)           (125,265,965)       (7,722,223)           (127,886,659)       
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 75,345,232           86,777,978           70,305,255           81,404,082           
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินด าเนินงาน 2,557,101,382      3,499,932,999      2,366,568,445      3,089,644,085      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

งบกระ เงิน ด
บรษิทั ทโีอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) และบรษิทัย่อย
(เดิมชื่อ “บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด )
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
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บริษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
(เดมิช่ือ “บริษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ำกดั”)
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2560

(หน่วย: บาท)

2560 2559 2560 2559
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (103,663,471)       46,162,026           (166,455,156)       128,269,011         
   ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 52,695,775           10,107,786           48,296,415           6,780,094             
   สินคา้คงเหลือ (235,305,037)       42,420,485           (204,024,203)       15,982,301           
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (7,861,188)           (18,692,561)         (21,532,208)         (15,436,185)         
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (44,388,418)         (4,811,180)           (43,132,291)         832,645               
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 213,340,170         (126,399,358)       150,098,087         (146,549,524)       
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (43,731,308)         2,905,513             (9,093,599)           (1,440,669)           
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (24,807,098)         (2,773,960)           (23,675,170)         (2,119,270)           
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (3,001,814)           (1,208,518)           -                           -                           
เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 2,360,378,993      3,447,643,232      2,097,050,320      3,075,962,488      
   จ่ายภาษีเงินได้ (556,788,091)       (672,876,397)       (523,363,707)       (636,036,376)       
เงนิสดสุทธิจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 1,803,590,902      2,774,766,835      1,573,686,613      2,439,926,112      
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทุน
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (เพ่ิมข้ึน) ลดลง -                           2,410,734,682      (76,974,292)         2,652,255,643      
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (4,004,657,969)    161,742,849         (3,967,698,000)    113,270,000         
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืนเพ่ิมข้ึน -                           (10,000)                -                           (10,000)                
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน -                           -                           (334,521,000)       (567,068,288)       
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 5,000,000             6,049                   5,000,000             6,049                   
ซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (370,306,161)       (464,256,625)       (205,294,656)       (179,528,873)       
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (15,217,878)         (80,052,611)         (14,461,515)         (10,678,017)         
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 3,363,774             2,195,704             1,349,986             11,865,948           
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย -                           594,755,907         -                           61,824,914           
เงินสดรับจากการเลิกกิจการของบริษทัยอ่ย -                           -                           -                           802,075,809         
ดอกเบ้ียรับ 7,856,802             295,008,305         7,645,495             297,628,999         
เงินปันผลรับ 45,000                 74,000                 45,000                 74,000                 
เงนิสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (4,373,916,432)    2,920,198,260      (4,584,908,982)    3,181,716,184      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

งบกระ เงิน ด ( อ)
บริษทั ทโีอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) และบรษิทัย่อย
(เดิมชื่อ “บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด )
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
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งบกระ เงิน ด ( อ)
บรษิทั ทโีอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) และบรษิทัย่อย
(เดิมชื่อ “บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด )
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560



บริ ษัท ที โอเอ เพ้นท์  (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)146

หมายเห ประกอบงบการเงินร ม
บรษิทั ทโีอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) และบรษิทัย่อย
(เดิมชื่อ “บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด )
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
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บริ ษัท ที โอเอ เพ้นท์  (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)148
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บริ ษัท ที โอเอ เพ้นท์  (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)150
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บริ ษัท ที โอเอ เพ้นท์  (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)152
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บริ ษัท ที โอเอ เพ้นท์  (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)154
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บริ ษัท ที โอเอ เพ้นท์  (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)156
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บริ ษัท ที โอเอ เพ้นท์  (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)158
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บริ ษัท ที โอเอ เพ้นท์  (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)160
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บริ ษัท ที โอเอ เพ้นท์  (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)162
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บริ ษัท ที โอเอ เพ้นท์  (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)164
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บริ ษัท ที โอเอ เพ้นท์  (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)166
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บริ ษัท ที โอเอ เพ้นท์  (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)168
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บริ ษัท ที โอเอ เพ้นท์  (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)170
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บริ ษัท ที โอเอ เพ้นท์  (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)172
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บริ ษัท ที โอเอ เพ้นท์  (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)174



รายงานประจ�าปี  2560 175



บริ ษัท ที โอเอ เพ้นท์  (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)176
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บริ ษัท ที โอเอ เพ้นท์  (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)178
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บริ ษัท ที โอเอ เพ้นท์  (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)180
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บริ ษัท ที โอเอ เพ้นท์  (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)182
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บริ ษัท ที โอเอ เพ้นท์  (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)184
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บริ ษัท ที โอเอ เพ้นท์  (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)186
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บริ ษัท ที โอเอ เพ้นท์  (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)188
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�ำคัญอื่น
1.	ข้อมูลพ้ืนฐำน
	 ชื่อ	 บริษัท	ทีโอเอ	เพ้นท์	(ประเทศไทย)	จ�ำกัด	(มหำชน)

  TOA Paint (Thailand) Public Company Limited

	 ชื่อย่อ	 TOA (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

	 เลขทะเบียนบริษัท	 0107560000133

	 ประเภทธุรกิจ ธรุกจิผลติและจ�าหน่ายผลติภณัฑ์สทีาอาคาร และผลติภณัฑ์สีและสารเคลอืบผวิและผลติภณัฑ์ 

  ประเภทอื่นส�าหรับผู้ใช้งานประเภทลูกค้าทั่วไป

	 เว็บไซต์ http://www.toagroup.com

	 ปีที่ก่อตั้ง 2520

	 วันแรกที่ซื้อขำยหุ้นใน 10 ตุลาคม 2560

	 ตลำดหลักทรัพย์ 

	 ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ 31/2 หมู่ที่ 3 ถนนบางนา-ตราด ต�าบลบางเสาธง อ�าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ  

  10570

	 ทุนจดทะเบียน 2,029 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญซึ่งออกจ�าหน่ายและช�าระเต็มมูลค่าแล้ว 2,029 ล้านหุ้น

	 มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้ หุ้นสามัญ หุ้นละ 1 บาท

	 หุ้นบุริมสิทธิ ไม่มี

	 รอบระยะเวลำบัญชี 1 มกราคม – 31 ธันวาคม

	 ติดต่อ	 ส�ำนักงำนใหญ่

  โทรศัพท์ 0-2335-5555

  โทรสาร 0-2312-8919

  อีเมล์ contact@toagroup.com

 	 ส�ำนักงำนเลขำนุกำรบริษัท

  โทรศัพท์ 0-2335-5555 ต่อ 5875

  โทรสาร 0-2312-8923

  อีเมล์ companysecretary@toagroup.com

	 	 นักลงทุนสัมพันธ์

  โทรศัพท์ 0-2335-5555  ต่อ 1520

  โทรสาร 0-2312-8923

  อีเมล์ ir@toagroup.com



บริ ษัท ที โอเอ เพ้นท์  (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)190

2.	บุคคลอ้ำงอิง
 นำยทะเบียนหุ้น	 บริษัท	ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จ�ำกัด

 ที่ตั้ง ชั้น 1 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

 โทรศัพท์ 0-2009-9999

 โทรสำร 0-2009-9991

 เว็บไซต์ http://www.set.or.th/tsd

 ผู้สอบบัญชี	 บริษัท	ส�ำนักงำน	อีวำย	จ�ำกัด

  โดยนายศุภชัย ปัญญาวัฒโน  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3930 หรือ

  นายณรงค์ พันตาวงษ์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3315 หรือ

  นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5874

 ที่ตั้ง ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

  ตู้ ป.ณ. 1047 กรุงเทพฯ 10501

 โทรศัพท์ 0-2264-0777

 โทรสำร 0-2264-0789-90

 เว็บไซต์ http://www.ey.com/th/en/home

“ท่านสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทเพิ่มเติมได้จาก

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) ที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th และ www.toagroup.com”








