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เติบโตในประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนอย่ำงยั่งยืน

The Sustainable
Growth in AEC



“ดิบ เท่ ไม่เหมือนใคร”



สารจากคณะกรรมการบริษัท 

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกับฝ่ายจัดการในการ

ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ชี้แนะทิศทางการ

ด�าเนินงานของบริษัทฯ ติดตามดูแลการท�างานของฝ่ายจัดการ 

ติดตามความคืบหน้าพร้อมให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อ

ฝ่ายจัดการ ทั้งในส่วนของเป้าหมายทางการเงินและแผนงาน

ต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่วางไว้ พร้อมดูแลให้บริษัทฯ 

มีการด�าเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย หรือกฎ

เกณฑ์ข้อบังคับต่างๆ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และ

ผู้ถือหุ้น

นอกจากนัน้ในปี 2561 TOA ได้รับคะแนนประเมนิจากโครงการ

ส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการส�าหรับบริษัทจดทะเบียนไทย

ประจ�าปี 2561 ซ่ึงประเมนิโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ

บริษัทไทย (IOD) อยู่ในระดับ 4 ดาว หรือระดับดีมาก และได้

คะแนนประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี

2561 จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทนุไทย จ�านวนร้อยละ 96 อกีทัง้

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ได้รับ

คัดเลือกเข้าเป็นหลักทรัพย์ในกลุ่มดัชนี SET50 ภายหลังจากที่

บริษัทฯ เข้าจดทะเบยีนและได้น�าหุน้เข้าซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ทั้งนี้ เป็นผลมา

จากคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส�าคัญและมุ ่งมั่นที่จะ

พัฒนาการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ตามแนวทางของ

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและส�านกังานคณะกรรมการ

ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพ่ือสร้างความเช่ือมั่น

ให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

ส�าหรับเป้าหมายและแผนงานหลักในปี 2562 ของ TOA  ยัง

คงมุ่งมั่นในการขยายธุรกิจในเขตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

(AEC) โดยการสร้างโรงงานสีแห่งใหม่ในประเทศอินโดนีเซีย 

เมียนมาร์ และกัมพูชา ซ่ึงคาดว่าจะสามารถเร่ิมด�าเนินการ

เชิงพาณิชย์ได้ทั้งหมดในปี 2562 เพ่ือสนับสนุนการขายและ

เพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาดใน 3 ประเทศดังกล่าว และการ

บริหารจัดการด้านต้นทุน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีมาช่วย

เพ่ิมประสิทธิภาพในการด�าเนินธุรกิจทั้งในประเทศและต่าง

ประเทศ ซ่ึงคณะกรรมการเช่ือว่าเป้าหมายและแผนงานดงักล่าว

จะเป็นส่วนส�าคัญที่จะช่วยให้บริษัทฯ มีการเติบโตของรายได้

อย่างแข็งแกร่ง และเพิม่ประสทิธิภาพในการท�าก�าไรในอนาคต

อย่างต่อเนื่อง

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณลูกค้า คู ่ค ้า 

พันธมิตรทางธุรกิจ และพนักงานทุกท่าน ที่เป็นส่วนส�าคัญใน

การสนับสนุนธุรกิจของ TOA เสมอมา และหวังเป็นอย่างย่ิง

ว่าพวกเราจะไม่หยุดที่จะร่วมกันพัฒนาบริษัทฯ ให้ก้าวทันและ

พร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม

ทีเ่ปลีย่นแปลงอย่างรวดเร็ว เพ่ือสร้างประโยชน์แก่ประเทศชาติ

ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างยั่งยืนต่อไป

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

(นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ)

ประธานกรรมการ

(นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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ผู้มีอ�านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายการระหว่างกัน

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน 

การวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลส�าคัญอื่น



วิสัยทัศน์

“ก้าวสู่การเป็นผู้น�าตลาดผู้ใช้สีปกป้องพื้นผิวในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ด้วยการเป็นผู้น�าทางผลิตภัณฑ์และบริการ”

เป้าหมาย

“จะเป็นผู้น�าตลาดในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สีและสารเคลือบผิวในเขตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

และประสบผลส�าเร็จในการใช้ประโยชน์จากตลาดในภูมิภาคที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง”

รายงานประจ�าปี 25614



กลยุทธ์การเติบโต

สร้างความแข็งแกร่ง

ในฐานะผู้น�าตลาด

สีทาอาคาร

ในประเทศไทย

ขยายธุรกิจของบริษัทฯ

ในเขตประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน

เพิ่มช่องทาง

การจ�าหน่าย

เพิ่มส่วนแบ่งการตลาด

ของผลิตภัณฑ์สีและ

สารเคลือบผิวและ

ผลิตภัณฑ์ประเภทอื่น

พัฒนาความเป็นผู้น�า

ด้านต้นทนุ (Cost Leadership)

การเพิ่มความสามารถ

ในการกระจายสินค้า

การเพิ่มความสามารถ

ในการผลิตสินค้า
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BOOST-UP THAILAND

เร่งการเติบโตธุรกิจในประเทศไทย

PREMIUMISATION CUSTOMISATION

มุ่งเน้นการเพ่ิมสัดส่วนการขายผลิตภัณฑ์สีทาอาคารเกรด

พรีเมียม โดยการน�าเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพดีและมี

นวัตกรรมท่ีตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ 

ผ่านช่องทางการจัดจ�าหน่ายหลักที่เป็นจุดแข็งของบริษัทฯ

การกระตุน้พฤตกิรรมความต้องการใช้สีให้เพ่ิมมากข้ึน ด้วยการ

พัฒนานวัตกรรมสีใหม่ๆ ทั้งการตอบสนองในด้านคุณสมบัติ

การใช้งาน (FUNCTIONAL BENEFITS) และการตอบสนอง

เรื่องสีสัน (EMOTIONAL BENEFITS) ผ่านเครื่องผสมสี

อัตโนมัติ และบริการอ่ืน เช่น บริการช่างทาสีมืออาชีพ

บริการออกแบบสี เป็นต้น

รายงานประจ�าปี 25616



ADVANCE SOLUTIONS

การเพิม่สัดส่วนยอดขายในกลุ่มผลติภณัฑ์สีและสารเคลอืบผวิ

ประเภทอืน่ๆ (Non-Decorative Paint and Coating Products)

ด้วยกลยุทธ์การตอบสนองผู้บริโภคด้านการใช้งานแบบครบ

วงจรควบคู่กับผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร 

GOOD COLLABORATIVE PARTNERSHIPS

การเพิ่มการท�างานร่วมกับคู่ค้า โดยร่วมกันเป็นพันธมิตรที่ดี

และมีประสิทธิภาพ เพื่อแบ่งปันทรัพยากร ข้อมูล และองค์

ความรู้ โดยใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีมาช่วยสนับสนุน
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1 ประเทศเวียดนาม

2 ประเทศอินโดนีเซีย

• ขึ้นเป็นผู้น�าตลาดผลิตภัณฑ์สีทาอาคารอันดับ 3 

• มุ่งสู่แบรนด์ชั้นน�าที่ช่างสีมืออาชีพเลือกใช้

• มุ่งเน้นการสร้างการรับรู้ในตราสินค้า ผ่านการ

 ท�ากิจกรรม เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

 และผลงานโครงการแห่งความภาคภูมิใจ

• สร้างการรับรู้ในตราสินค้าส�าหรับเครือข่าย

 ร้านค้าปลีกและร้านค้าปลีกสมัยใหม่

 (Modern Trade)

• เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าทั้งก่อน ระหว่าง

 และหลังการขาย

• เสริมสร้างความแข็งแกร่งของลูกค้าธุรกิจ (B2B)

CONTINUOUS 

IMPROVEMENT

OF BRAND 

AWARENESS

LOCAL

PRODUCTION

DISTRIBUTION 

CHANNELS

DIGITAL

TRANSFORMATIONS

การใช้ประโยชน์จากคุณค่า

ของตราสินค้าทีแ่ข็งแกร่งและ

ประสบการณ์จากความส�าเร็จ

ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สี

และสารเคลอืบผวิในประเทศไทย

ไปปรับใช้ในการขยายธรุกิจของ

บริษัทฯ ให้เหมาะสมกับบริบท

ในแต่ละประเทศในเขตประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน

การสร้างฐานผลติใหม่อกี 3 แห่ง

ในเขตประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน ทัง้ประเทศอนิโดนเีซีย

กัมพูชาและเมยีนมาร์ เพ่ือเป็น

การรองรับการขยายตัวของ

อตัราการบริโภคสทีีเ่พ่ิมมากข้ึน

ซ่ึงจะเป็นการช่วยลดต้นทนุการ

ผลิต เพ่ิมโอกาสการขยายตัว

ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย

ให้เตบิโตและช่วยเพ่ิมศกัยภาพ

ด้านการแข่งขันกลไกการตลาด

ได้มากขึ้น 

การเร ่งขยายช่องทางการ

จัดจ�าหน่ายให้เติบโตอย่าง

แข็งแกร่ง โดยการใช้จุดแข็ง

ด้านคณุภาพผลติภณัฑ์ทัง้กลุม่

ผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร ควบคู่

กับกลุม่ผลติภณัฑ์ประเภทอืน่ๆ

รวมถึงการกระจายเคร่ือง

ผสมสีอัตโนมัติในประเทศ

ต่างๆ

ก า ร พัฒนา เค ร่ื อ งมื อท า ง

สารสนเทศ เพื่อสนับสนุนและ

เพ่ิมประสิทธภิาพการบริหารงาน

ภายใน รวมถึงการวิเคราะห์

ความต้องการของลูกค้าให ้

ถูกต้องและแม่นย�ามากยิ่งข้ึน

ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมความสามารถ

ในการแข่งขัน และการท�าก�าไร

มากข้ึน ตลอดถึงการบริหาร

สินค้าและกระแสเงินสดที่มี

ประสิทธิภาพ

BUILD FOUNDATION IN AEC

ขยายธุรกิจ สร้างการเติบโตใน AEC

รายงานประจ�าปี 25618



ไตรมาส 2 ปี 2562 ไตรมาส 4 ปี 2562ไตรมาส 3 ปี 2562

เริ่มเปิดด�าเนินงานเชิงพาณิชย์ส�าหรับ

โรงงานแห่งใหม่ในประเทศอินโดนีเซีย

ในไตรมาส 2 ปี 2562

อยู่ระหว่างการด�าเนินการก่อสร้าง

โรงงานสีแห่งใหม่ในประเทศกัมพูชา

คาดว่าจะเร่ิมด�าเนินการเชิงพาณิชย์

ในไตรมาส 4 ปี 2562

อยู่ระหว่างการด�าเนินการก่อสร้าง

โรงงานสีแห่งใหม่ในประเทศเมียนมาร์

คาดว่าจะเร่ิมด�าเนินการเชิงพาณิชย์

ในไตรมาส 3 ปี 2562

4 ประเทศลาว

5 ประเทศกัมพูชา

6 ประเทศมาเลเซีย

มุ่งเน้นการตลาดในช่องทางขายส่งและเครือข่าย

ร้านค้าปลีก เพื่อเพิ่มการรับรู้ในตราสินค้ามากยิ่งขึ้น

มุ่งเน้นการขายโครงการทั้งโครงการขนาดเล็กและขนาดใหญ่

3 ประเทศเมียนมาร์

• มุ่งเน้นการตลาดในช่องทางขายส่งและเครือข่ายร้านค้าปลกี

 เพือ่เพ่ิมการรับรู้ถึงตราสินค้ามากยิง่ข้ึน

• มุ่งเน้นการขายโครงการทั้งโครงการขนาดเล็กและขนาดใหญ่

สร้างทีมขายเพื่อสนับสนุนการขายผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 9



รายงานของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารได้ปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีไ่ด้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ตามทีก่�าหนดไว้ในกฎบตัรคณะกรรมการบริหาร

ได้แก่

1. พิจารณาและจัดท�านโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการด�าเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณ

 ของบรษัิทฯ และบริษัทย่อย โดยพจิารณาถึงปัจจยัทางธุรกิจอย่างเหมาะสม เพ่ือน�าเสนอและขออนมุตัต่ิอคณะกรรมการบริษัท 

2. ก�ากับดูแล ตรวจสอบ และติดตามการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและ

 แผนการด�าเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณของบริษัทฯ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการให้เป็นไปอย่างมี

 ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เอื้อต่อสภาพธุรกิจ 

3. ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการใหม่ และติดตามผลการด�าเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการลงทุนของ

 แต่ละธรุกิจ และรายงานผลรวมทัง้ปัญหาหรืออปุสรรคทีเ่กิดข้ึนและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้คณะกรรมการบริษัททราบ

4. พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะหรือความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับโครงการข้อเสนอหรือการเข้าท�าธุรกรรมใดๆ

 ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

5. พิจารณาอนุมัติการด�าเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัทฯ ตามงบลงทุนหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะ

 กรรมการบริษัท โดยวงเงินส�าหรับแต่ละรายการเป็นไปตามที่ก�าหนดไว้ในตารางอ�านาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะ

 กรรมการบริษัทแล้วแต่ไม่เกินงบประมาณประจ�าปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการเข้าท�าสัญญาต่างๆ ที่

 เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว

ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารได้มีการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง นอกจากนั้นกรรมการบริหารได้เข้าร่วมการประชุมย่อย และให้

ค�าปรึกษากับผูบ้ริหารอย่างสม�า่เสมอ เพ่ือช่วยสนบัสนนุและส่งเสริมการด�าเนนิธรุกิจของบริษัทฯ ให้บรรลตุามเป้าหมายทีไ่ด้วางไว้

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

(นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ)

ประธานกรรมการบริหาร

รายงานประจ�าปี 256110



ข้อมูลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ

48.7%
ส่วนแบ่งการตลาด

ผลิตภัณฑ์

สีทาอาคาร

ในประเทศไทย

• รางวัล No.1 Brand Thailand

 2018 (6 ปีต่อเนื่อง)

• รางวัล Thailand’s Most

 Admired Brand 2018

 (7 ปีต่อเนื่อง)

* ข้อมูลในปี 2559 จากบทวิจัยการตลาดของ Frost & Sullivan

13.0%
ส่วนแบ่งการตลาด

ผลิตภัณฑ์

สีทาอาคาร

ใน AEC

แบรนด์

ยอดนิยม

อันดับ 1
• โรงงานผลิตในประเทศไทย 3 แห่ง

• โรงงานผลิตในประเทศอื่นใน AEC

 5 แห่ง

ความส�าเร็จในการคิดค้น

นวัตกรรมและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

กระบวนการผลิตที่ทันสมัย

ในโรงงานผลิต

ร้านเครือข่ายร้านค้าปลีก

ในประเทศอื่นใน AEC

2,484

เครื่องผสมสี

ในประเทศอื่นใน AEC

2,153

ร้านเครือข่ายร้านค้าปลีก

ในประเทศไทย

6,969

เครื่องผสมสี

ในประเทศไทย

4,428

*

*
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ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ

รายได้

(ล้านบาท)

EBITDA (ล้านบาท) และ

EBITDA Margin (%)

• รายได้รวม เท่ากับ 16,454 ล้านบาท

 เติบโตขึ้น 4.0%

• รายได้จากการการขาย เท่ากับ

 16,347 ล้านบาท เตบิโตข้ึน 4.0%

 จากการปรับราคาขายสินค้าให้

 สอดคล้องกบัต้นทนุวัตถุดบิทีเ่พ่ิมข้ึน

EBITDA เติบโตขึ้น 4.6%

จากการเติบโตของรายได้ ในขณะที่ 

EBITDA Margin เพิ่มขึ้นจากปีก่อน

เล็กน้อย

รายได้จากการขาย EBITDAรายได้อื่น % EBITDA2560 25602561 25612559 2559

16,297

15,718

16,347

16,529
3,559

2,520
2,637

16,454

15,825

231

107

108

ฐานะทางการเงิน

(ล้านบาท)

ฐานะการเงินของบริษัทฯ ยังคงมี

ความแข็งแกร่ง

• สินทรัพย์รวม เท่ากับ 14,936

 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 6.0% จากการ

 เติบโตของส ่วนของผู ้ ถือ หุ ้น

 เนื่องจากก�าไรจากการด�าเนินงาน

 ในขณะนี้หนี้ สินลดลงจากการ

 ช�าระหนี้คืนเงินกู้

หนี้สินรวม ส่วนของผู้ถือหุ้น2560 25612559

8,866

5,682 5,572

9,644

14,936

14,095

778

8,413

9,364

21.5%

15.9% 16.0%

ก�าไรสุทธ ิ(ล้านบาท) และ

อัตราก�าไรสุทธิ (%)

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

(%)

วงจรเงินสด

(วัน)

Net Profit % Net Profit2560 25612559

2,507

1,703
1,789

2560

37.1%

2559

93.4%

2561

20.1%

2560 25612559

-3

-2

-1

ก�าไรสุทธเิพ่ิมข้ึน 5.0% เกิดจากรายได้

ที่เพิ่มขึ้น ประกอบการบริหารต้นทุน

และค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ

ผลตอบแทนผูถื้อหุน้ลดลง เนือ่งจาก

ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากการขาย

หุ้น IPO

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

(%)

2559

22.2%

2560

14.4%

2561

12.3%

ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ลดลง

เล็กน้อย เนื่องจากอยู่ระหว่างการ

ลงทุนก่อสร้างโรงงานใหม่ 3 แห่ง

ในต่างประเทศ โดยสินทรัพย์ดงักล่าว

จะเ ร่ิมมีรายได ้ เมื่ อโรงงานเ ร่ิม

ด�าเนินการเชิงพาณิชย์

วงจรเงินสดติดลบเนื่องจากได้รับ

ช�าระเงินจากการขายสินค้าเร็วกว่า

ก�าหนดการช�าระเงินให้เจ้าหนี้ ท�าให้

บริษัทฯ ใช้เงินทุนหมุนเวียนต�า่ และ

สามารถน�าเงินสดรอจ่ายช�าระหนี้

ไปลงทุนระยะสั้นได้

15.2%

10.8% 10.9%

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

(เท่า)

2560 25612559

5.0

0.2 0.1

ระดบัหนีสิ้นมสัีดส่วนลดลง โดยเฉพาะ

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ท�าให้

ค่าใช้จ่ายทางการเงินต�่า

รายงานประจ�าปี 256112



อัตราส่วนสภาพคล่อง

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�าไร

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน 

อัตราส่วนสภาพคล่อง

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้

ระยะเวลาช�าระหนี้เฉลี่ย

Cash cycle

อัตราก�าไรขั้นต้น

อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน

อัตราก�าไรอื่น

อัตราส่วนเงินสดต่อการท�าก�าไร

อัตราก�าไรสุทธิ

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร

อัตราการหมุนของสินทรัพย์

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

อัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบี้ย

อัตราส่วนความสามารถช�าระภาระผูกพัน

อัตราการจ่ายเงินปันผล

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

เท่า

เท่า

เท่า

เท่า

วัน

เท่า

วัน

เท่า

วัน

วัน

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

เท่า

เท่า

เท่า

เท่า

ร้อยละ

เท่า

 0.9 

 0.6 

 0.3 

 5.3 

 68 

 10.9 

 33 

 3.5 

 104 

-3

38.1

18.3

1.4

92.3

15.2

93.4

22.2

151.5

1.5

 2.2 

 1.7 

 0.3 

 5.3 

 67 

 10.9 

 33 

 3.5 

 102 

-2

34.1

13.2

0.7

87.0

10.8

37.1

14.4

105.3

1.3

2.3

1.8

0.4

5.4

67

10.5

34

3.5

102

-1

 33.9 

 13.4 

 0.7 

 91.3 

 10.9 

 20.1 

 12.3 

 100.5 

 1.1 

 0.6 

 98.0 

 1.0 

 39.7 

 0.1 

อัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ

2559งบการเงินรวม ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561

หมายเหตุ : 
(1)
 อัตราการจ่ายเงินปันผล ของปี 2559  และ ปี 2560 (บางส่วน) เป็นการจ่ายเงินปันผลก่อน บริษัทฯ จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และจ�าหน่ายหุ้นให้กับ

  ประชาชนทั่วไป

11.4

39.7

0.4

260.2

5.0

(1)

0.7

30.3

0.2

87.9

0.2

(1)
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ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่ส�าคัญ

เริ่มด�าเนินธุรกิจ

จัดจ�าหน่ายน�าเข้าสี

จากประเทศญี่ปุ่น

• บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์

 (ประเทศไทย) จ�ากัด (TOA)

 ได้ถูกก่อตั้งขึ้น

• เป็นผู้ผลิตสีรายแรกที่ประสบ

 ความส�าเร็จในการน�าสีอิมัลชัน

 สูตรปลอดสารตะกั่ว ปรอท

 และโลหะหนกัมาใช้ในกระบวน

 การผลิตในประเทศไทย

ออกระบบการแต่งสี

ด้วยคอมพิวเตอร์

“ทีโอเอ คัลเลอร์เวิลด์”

เป็นผูผ้ลติสีรายแรกในประเทศไทยและภมูภิาค

เอเชียตะวันออกเฉยีงใต้ ทีน่�าสอีะครีลกิแท้ 100%

มาใช้แทนสีโพลีไวนิลอะซิเตด “PVAc” ที่มี

ความทนทานน้อยกว่าได้เป็นผลส�าเร็จภายใต้

ตราสินค้า “ซุปเปอร์ชิลด์” (SuperShield)

โรงงานผลิตแห่งแรกของ

บริษัทฯ ในประเทศเวียดนาม

ได้เริ่มเปิดด�าเนินการ

บริษัทฯ ได้สร้างโรงงานบางนา

ซ่ึงเป็นโรงงานผลติแห่งที ่2

บนถนนบางนา-ตราด

สร้างโรงงานผลิตสี

แห่งแรกที่ส�าโรง

2507

2515

2520
2544

2522

2541

2532

รายงานประจ�าปี 256114



• บริษัทฯ ได้ด�าเนินการปรับโครงสร้าง

 ของบริษัทฯ เสร็จสิ้น

• บริษัทฯ ประกาศแผนการก่อตั้งโรงงาน

 แห่งใหม่ในประเทศอินโดนีเซีย

 และโรงงานแห่งที่ 2 ในประเทศกัมพูชา

 และแผนการย้ายโรงงานย่างกุ้ง

 ไปยังเขตเศรษฐกิจพิเศษติละวา

 ในประเทศเมียนมาร์

• บริษัทฯ ได้ก่อตั้ง TOA Coating

 (Cambodia) Co., Ltd. โดยถือหุ้น 100%

 เพื่อรองรับการสร้างโรงงานสีแห่งใหม่

 ในเขตเศรษฐกิจพิเศษพนมเปญ (PPSEZ)

 ประเทศกัมพูชา

• หุ้น TOA ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นหลักทรัพย์

 ในกลุ่มดัชนี SET50 ซึ่งมีผลตั้งแต่

 1 กรกฎาคม 2561

บริษัทฯ ได้ก่อตั้ง

TOA Paint Products Sdn. Bhd.

และ TOA Coating Sdn. Bhd.

ในประเทศมาเลเซีย

บริษัทฯ ได้ก่อตั้ง

TOA Paint (Myanmar) Co., Ltd.

บริษัทฯ ได้ก่อตั้ง

TOA Paint (Laos) Co., Ltd.

• สร้างโรงงานทีผ่ลติและจดัจ�าหน่าย

 ผลิตภัณฑ์ส�าหรับงานฉาบบาง

 เพื่อปรับผิวให้เรียบ (Skim coat)

 แห่งแรกในประเทศกัมพูชา

• น�าหุน้สามญัของบริษัทฯ เข้าซ้ือขาย

 ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

 เป็นครั้งแรก (First Day Trade)

 ในวันที่ 10 ตุลาคม 2560

2547

2556

2559

2561

2550

2560
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1. ด้านความเชื่อมั่นของบริษัทฯ และตราสินค้าทีโอเอ

2. ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน

1.1 รางวัล Thailand Capital Market Deal 2017 โดยนติยสาร

 IFR Asia เป็นรางวัลที่ให้แก่บริษัทที่ประสบความส�าเร็จ

 ในการจ�าหน่ายหุ้น IPO ในแต่ละปี  โดยพิจารณาจากมูลค่า

 การระดมทุนของหุ้น TOA ซึ่งสูงถึง 12,000 ล้านบาท และ

 การตอบรับที่ดีจากนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

1.2 รางวัล Thailand’s Most Admired Brand 2018

 แบรนด์ที่สามารถครองใจผู้บริโภค จนได้รับความน่าเชื่อถือ

 มากทีส่ดุ (7 ปีต่อเนือ่ง) โดยนติยสารแบรนด์เอจ (BrandAge)

 โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับรางวัลในฐานะแบรนด์

 เกียรติยศสูงสุดประจ�าปี 2561 Hall of Fame หมวดวัสดุ

 ก่อสร้าง/สีทาภายใน/สีทาภายนอก

1.3 รางวัล Thailand’s Most Admired Company 2018

 ประเภทสีทาอาคารในหมวดวัสดุก่อสร้าง (4 ปีต่อเนื่อง)

 จากนิตยสารมาร์เก็ตเธียร์ (Marketeer)

1.4 รางวัล No.1 Brand Thailand 2018 แบรนด์ยอดนิยม

 อันดับ 1 ของประเทศไทยที่รักษาคุณภาพดีที่สุดในสายตา

 ของผู้บริโภค หมวดสีทาอาคาร (6 ปีต่อเนื่อง) โดยนิตยสาร

 มาร์เก็ตเธียร์ (Marketeer)

2.1 รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์

 และสวัสดิการแรงงาน ระดับประเทศ ประจ�าปี 2561

 โรงงานบางนาและส�าโรง (2 ปีต่อเนือ่ง) โดยกรมสวัสดกิาร

 และคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

2.2 รางวัลมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 ในสถานประกอบกิจการ (มยส.) ประจ�าปี 2561 (3 ปี

 ต่อเนื่อง) โดยกองสวัสดิการแรงงาน กรมสวัสดิการและ

 คุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

1.5 การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์สีทาอาคารด้วย ฉลาก

 ประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง เบอร์ 5 จากกระทรวง

 พลังงาน ประจ�าปี 2561 (3 ปีติดต่อกัน)

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
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3. ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม

3.1 รางวัลสถานประกอบการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภยั

 อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน ประจ�าปี

 2561 (Thailand Labour Management Excellence

 Award 2018) ระดับประเทศ ระดับเพชร (5 ปีต่อเนื่อง

 โรงงานบางนา) โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 กระทรวงแรงงาน

3.2 รางวลัสถานประกอบการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภยั

 อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน ประจ�าปี

 2561 (Thailand Labour Management Excellence

 Award 2018) ระดับประเทศ ระดับทอง (3 ปีต่อเนื่อง

 โรงงานส�าโรง) โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 กระทรวงแรงงาน

3.3 รางวัลลดสถิติจากการท�างานให้เป็นศูนย ์ประจ�าปี 2561

 (Zero Accident Campaign 2018) ระดับเงิน โรงงาน

 บางนา โดยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย

 และสภาพแวดล้อมในการท�างาน

3.4 รางวัลลดสถิติจากการท�างานให้เป็นศูนย ์ ประจ�าปี 2561

 (Zero Accident Campaign 2018) ระดับทองแดง โรงงาน

 ส�าโรง โดยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย

 และสภาพแวดล้อมในการท�างาน

3.5 รางวัลสถานประกอบการท่ีผ่านเกณฑ์ธรรมาภิบาล

 สิ่งแวดล้อม ประจ�าปี 2561 โดยกระทรวงอุตสาหกรรม

3.6 รางวัลมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DIW

 Continuous 2018) (5 ปีต่อเนื่อง โรงงานบางนา) โดย

 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

3.7 รางวัลมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DIW

 Continuous 2018) (4 ปีต่อเนื่อง โรงงานส�าโรง) โดย

 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
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คณะกรรมการบรษัิท

นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ

ประธานกรรมการ

กรรมการบริหาร

1 นางละออ ตั้งคารวคุณ

รองประธานกรรมการ

กรรมการบริหาร

2 นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ

กรรมการ

ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3

นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ

กรรมการ

กรรมการบริหาร

4 นายณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ 

กรรมการ

5 นางบุศทรี หวั่งหลี

กรรมการ

กรรมการบริหาร

6

นางปริศนา ประหารข้าศึก

กรรมการอสิระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

7 นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์

กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ

8 นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน

9

รายงานประจ�าปี 256118



คณะผูบ้รหิาร

นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1

นางบุศทรี หวั่งหลี

รองกรรมการผู้จัดการส�านักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2 นายประกรณ์ เมฆจ�าเริญ

กรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการใหญ่

Managing Director Thailand & Laos SVP (Acting)

Chief Marketing Officer SVP (Acting)

Chief Operations Officer SVP (Acting)

3

นางสาวสุพร ลีละทัศนาธร

รองกรรมการผู้จัดการสายงานการผลิตเรซิน

4 นางสาวทวีพร พัฒนกิจเรือง

กรรมการบริหาร

ผู้อ�านวยการสายงานการเงินและบัญชี

ผู้ควบคุมดูแลการท�าบัญชี

5
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โครงสร้างการถือหุ้นของบรษัิทฯ

ในเดอืนพฤษภาคม 2561 บริษัทฯ ได้ด�าเนนิการจดทะเบยีนจดัตัง้ TOA Coating (Cambodia) Co., Ltd. เพ่ือรองรับการสร้างโรงงาน

สีแห่งใหม่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษพนมเปญ (PPSEZ) ประเทศกัมพูชา ท�าให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  บริษัทฯ มีบริษัทย่อยในกลุ่ม

จ�านวน 15 บริษัท และมีโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้

หมายเหตุ : (1) ทุนจดทะเบียนส่วนที่เหลือร้อยละ 25.0 ถือครองโดย PT Budilestari Sentosa ซึ่งเป็นผู้ร่วมทุนของบริษัทฯ ทั้งนี้ PT Budilestari Sentosa มิได้เป็น

  นิติบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามนิยามในประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ใน การท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน

 (2) ทุนจดทะเบียนส่วนที่เหลือร้อยละ 1.0 ถือครองโดยนายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริษัทฯ 

 (3) ทุนจดทะเบียนส่วนที่เหลือร้อยละ 35.0 ถือครองโดย Mantakanok Company Limited, MK Company Limited และ Ms. Thet Thet Nu Aung 

  ซึ่งเป็นผู้ร่วมทุนของบริษัทฯ ทั้งนี้ Mantakanok Company Limited, MK Company Limited และ Ms. Thet Thet Nu Aung มิได้เป็นนิติบุคคล

  ที่เกี่ยวโยงกันตามนิยามในประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ ในการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน

 (4) ทุนจดทะเบียนส่วนที่เหลือร้อยละ 1.0 ถือครองโดยนายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริษัทฯ 

 (5) ทนุจดทะเบยีนส่วนทีเ่หลอืร้อยละ 35.0 ถือครองโดย Mr. Sok Hout ซ่ึงเป็นผูร่้วมทนุของบริษัทฯ โดย Mr. Sok Hout มไิด้เป็นนติบิคุคลทีเ่ก่ียวโยงกัน

  ตามนิยามในประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน

บริษัทย่อยในประเทศ

บริษัท กัปตัน โค๊ทติ้ง จ�ากัด

100%

TOA Paint (Vietnam) Co., Ltd.

100%

PT TOA Paint Indonesia

75%
(1)

บริษัท บริติช เพ้นท์ส จ�ากัด

100%

TOA Paint (Laos) Co., Ltd.

100%

PT TOA Coating Indonesia

99%
(2)

บริษัท โพรเฟสชันนัล พีซี เซอร์วิส จ�ากัด

100%

TOA Paint Products Sdn. Bhd.

100%

TOA Paint (Myanmar) Co., Ltd.

65%
(3)

TOA Skim Coat (Cambodia) Co., Ltd.

65%
(5)

บริษัท อิมเมจิกา จ�ากัด

100%

TOA Coating Sdn. Bhd.

100%

TOA Coating (Myanmar) Co., Ltd.

99%
(4)

TOA Paint (Cambodia) Co., Ltd.

100%

TOA Coating (Cambodia) Co., Ltd.

100%

บริษัทย่อยในต่างประเทศ
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บริษัท กัปตัน โค๊ทติ้ง จ�ากัด

บริษัท บริติช เพ้นท์ส จ�ากัด

บริษัท โพรเฟสชันนัล พีซี เซอร์วิส จ�ากัด

บริษัท อิมเมจิกา จ�ากัด 

TOA Paint (Vietnam) Co., Ltd.

TOA Paint (Laos) Co., Ltd.

TOA Paint Products Sdn. Bhd.

TOA Coating Sdn. Bhd.

PT TOA Paint Indonesia

PT TOA Coating Indonesia

TOA Paint (Myanmar) Co., Ltd.

TOA Coating (Myanmar) Co., Ltd.

TOA Skim Coat (Cambodia) Co., Ltd.

TOA Paint (Cambodia) Co., Ltd. 

TOA Coating (Cambodia) Co., Ltd.

31/2 หมู่ที่ 3 ถนนเทพรัตน ต�าบลบางเสาธง 

อ�าเภอบางเสาธง จงัหวัดสมทุรปราการ 10570

31/2 หมู่ที่ 3 ถนนเทพรัตน ต�าบลบางเสาธง 

อ�าเภอบางเสาธง จงัหวัดสมทุรปราการ 10570

31/2 หมู่ที่ 3 ถนนเทพรัตน ต�าบลบางเสาธง 

อ�าเภอบางเสาธง จงัหวัดสมทุรปราการ 10570

31/2 หมู่ที่ 3 ถนนบางนา - ตราด

ต�าบลบางเสาธง อ�าเภอบางเสาธง

จังหวัดสมุทรปราการ 10570

Lot L2.3, Road No. 2, Tan Dong Hiep A 

Industrial Park, Tan Dong Hiep Ward,

Di An Town, บินห์เดือง ประเทศเวียดนาม

Unit 6, Ban Nahai, Hatxaifong District, 

เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว

PT Lot 63802, Jalan Telok Gong, Telok Gong,

42000 Port Klang สลงังอร์ ประเทศมาเลเซีย

4-2 Jalan 30/70A Desa Sri Hartamas 

50480 กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

APL Office Tower 17
th
 Floor, Unit T5 Jl. 

S. Parman Kav 28, Kecamatan Grogol 

Petamburan, Kulurahan Tanjung Duren 

Selatan11470, จาการ์ตา ประเทศอนิโดนเีซีย

Kawasan Industri Millenium Blok F1, 

Desa Peusar, Kecamatan Panongan, 

Kabupaten Tangerang, 

โพรพินซิบันเติน ประเทศอินโดนีเซีย

No. 120, Mahawgani Street, Shwepyitha 

Industrial Zone (1), ย่างกุ้ง ประเทศเมยีนมาร์

No. C-21, Class A Area, Thilawa Special 

Economic Zone ประเทศเมียนมาร์

No. B36, Street National Road No.3, 

Phorm Sre Chom Rov, Sangkat Chom Chao,

Khan Por Sen Chey, พนมเปญ ประเทศกัมพูชา

No. 12E, Street National No.3, Sangkat 

Chom Chao, Khan Por Sen Chey, 

พนมเปญ ประเทศกัมพูชา

Lot No. P2-088, in Bueng Thom 3 

Village, Sangkat Beung Thom, Khan Por 

Senchey, พนมเปญ ประเทศกัมพูชา

ผลิตและจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร

และเคมีภัณฑ์

จัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร

ให้บริการด้านการให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ์สีทาอาคารและเคมีภัณฑ์

จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์สีตกแต่งพิเศษ

ผลิต น�าเข้า และจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์สี

ทาอาคารและเคมีภัณฑ์

ผลิตและจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร 

และผลิตภัณฑ์สีและสารเคลือบผิวและ

ผลิตภัณฑ์ประเภทอื่น

ผลิตและจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร

และเคมีภัณฑ์

น�าเข้าและจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์สีทา

อาคารและเคมีภัณฑ์

น�าเข้าและจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์สีทา

อาคาร  และผลิตภัณฑ์สีและสารเคลือบ

ผิวและผลิตภัณฑ์ประเภทอื่น

ผลิตและจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร 

และผลิตภัณฑ์สีและสารเคลือบผิวและ

ผลิตภัณฑ์ประเภทอื่น

ผลิตและจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร 

และผลิตภัณฑ์สีและสารเคลือบผิวและ

ผลิตภัณฑ์ประเภทอื่น

ผลิตและจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร 

และผลิตภัณฑ์สีและสารเคลือบผิวและ

ผลิตภัณฑ์ประเภทอื่น

ผลิตและจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ส�าหรับงาน

ฉาบบางเพ่ือปรับผวิให้เรียบ (Skim Coat)

ผลิตและจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร 

และผลิตภัณฑ์สีและสารเคลือบผิว และ

ผลิตภัณฑ์ประเภทอื่น

ผลิตและจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร 

และผลิตภัณฑ์สีและสารเคลือบผิวและ

ผลิตภัณฑ์ประเภทอื่น

รายละเอียดของบริษัทย่อย มีดังนี้

ชื่อบริษัท สถานที่ตั้ง ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีทุนจดทะเบียนจ�านวน 2,029,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้น

สามัญจ�านวน 2,029,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.0 บาท ช�าระเต็มจ�านวน คิดเป็นทุนช�าระแล้ว 2,029,000,000 บาท

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการออกหุ้นประเภทอื่น นอกเหนือจากหุ้นสามัญ

ที่มา : ข้อมูลจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

(ก) ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีโอเอ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ�ากัด มีดังนี้

1. จ�านวนทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้วของบริษัทฯ

2. ผู้ถือหุ้น

1. บริษัท ทีโอเอ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ�ากัด

2. นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ

3. นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ

4. นายณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ

5. นางบุศทรี หวั่งหลี

6. นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ

7. นางละออ ตั้งคารวคุณ

8. MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC

9. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว

10. กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล

1. นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ

2. นางละออ ตั้งคารวคุณ

3.  นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ

4.  นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ

5. นายณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ

6.  นางบุศทรี หวั่งหลี

รวม 500,000 100.0

608,400,000

182,600,000

182,600,000

182,600,000

182,600,000

91,300,000

91,300,000

68,682,100

48,299,400

34,397,500

100,000

100,000

75,000

75,000

75,000

75,000

30.0

9.0

9.0

9.0

9.0

4.5

4.5

3.4

2.4

1.7

20.0

20.0

15.0

15.0

15.0

15.0

รายชื่อผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น

จ�านวนหุ้น (หุ้น)

จ�านวนหุ้น (หุ้น)

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)

รายงานประจ�าปี 256122



 บริษัทฯ ไม่มีการออกหลักทรัพย์อื่น

1. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ  

 คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจ�าปีของบริษัทฯ ได้ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

 เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซ่ึงคณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นคร้ังคราวเมื่อเห็นว่า 

 บริษัทฯ มีผลก�าไรสมควรพอจะท�าเช่นนั้น แล้วรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

 บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.0 ของก�าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะหลังหักภาษีเงินได้

 นิติบุคคลและหลังหักส�ารองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ ก�าหนดไว้ในแต่ละปี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณา

 การจ่ายเงินปันผลโดยค�านึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น ผลการด�าเนินงานและฐานะทางการเงิน

 ของบริษัทฯ การส�ารองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การส�ารองเงินไว้เพื่อจ่ายช�าระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายใน

 บริษัทฯ และการจ่ายเงนิปันผลนัน้ไม่มผีลกระทบต่อการด�าเนนิงานปกตขิองบริษัทฯ อย่างมนียัส�าคญั ตามทีค่ณะกรรมการบริษัท

 พิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม

3. การออกหลักทรัพย์อื่น

4. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

(ข) กลุม่ผูถื้อหุน้รายใหญ่ท่ีโดยพฤติการณ์มอิีทธิพลต่อการก�าหนดนโยบาย การจดัการ หรือการด�าเนินงานของบรษัิทอย่างมนัียส�าคัญ

 ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561

(ค) ข้อจ�ากัดการโอนหุ้นของบริษัทฯ

 หุ้นสามัญของบริษัทฯ สามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจ�ากัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติต่างด้าวถือหุ้นใน

 บริษัทฯ เกินกว่าร้อยละ 49.0 ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้ทั้งหมด หรือคิดเป็น 994,210,000 หุ้น หากการโอนหุ้นรายใด

 ที่จะท�าให้สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ของคนต่างด้าวเกินกว่าอัตราส่วนข้างต้น บริษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธไม่ลงทะเบียนการโอนหุ้น

 ของบริษัทฯ รายนั้นได้

1. บริษัท ทีโอเอ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ�ากัด 

2. นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ

3. นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ

4. นายณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ

5. นางบุศทรี หวั่งหลี

6. นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ

7. นางละออ ตั้งคารวคุณ

608,400,000

182,600,000

182,600,000

182,600,000

182,600,000

91,300,000

91,300,000

30.0

9.0

9.0

9.0

9.0

4.5

4.5

รายชื่อผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
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2. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย  

 คณะกรรมการบริษัทย่อยอาจพิจารณาจ่ายเงนิปันผลประจ�าปีของบริษัทย่อย โดยจะต้องได้รับความเหน็ชอบจากทีป่ระชุมผูถื้อหุ้น

 ของบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซ่ึงคณะกรรมการบริษัทย่อย มีอ�านาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้

 เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทย่อยมีผลก�าไรสมควรพอจะท�าเช่นนั้นได้ แล้วให้คณะกรรมการบริษัทย่อยรายงานให้ที่ประชุม

 ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยทราบในการประชุมคราวต่อไป

 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทย่อยจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยค�านึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น

 ผลการด�าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทย่อย การส�ารองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การส�ารองเงินไว้เพื่อจ่ายช�าระคืน

 เงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทย่อย และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการด�าเนินงานปกติของบริษัท

 ย่อยอย่างมีนัยส�าคัญ ตามที่คณะกรรมการบริษัทย่อยพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม  

ทัง้นี ้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากก�าไรสุทธติามงบการเงนิเฉพาะกิจการส�าหรับผลการด�าเนนิงานงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่

30 มิถุนายน 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.21 บาทต่อหุ้น เป็นเงินทั้งสิ้น 426.09 ล้านบาท โดยได้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 13 กันยายน 2561

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควร

ให้น�าเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจ�าปีจากก�าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจาก

ผลประกอบการงวดครึ่งปีหลังของปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท เป็นจ�านวนเงิน 365.22 ล้านบาท โดยก�าหนดจ่ายเงินปันผล

ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562

โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ดังนี้

2560
1

2561

-

0.21

0.14

0.18
2

0.14

0.39

40.4 %

 41.5 %

ปี เงินปันผลระหว่างกาล เงินปันผลงวดสุดท้าย เงินปันผลรวม ร้อยละของเงินปันผลต่อก�าไรสุทธิ

ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

หักด้วยส�ารองตามกฎหมาย

หมายเหตุ : 1 ปี 2560 เป็นข้อมูลเฉพาะการจ่ายเงินปันผล ภายหลังจากที่หุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 โดยจ่ายจากก�าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจากผลการด�าเนินงานครึ่งปีหลังของปี 2560

 2 เงินปันผลประจ�าปี 2561 อยู่ระหว่างรออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562

รายงานประจ�าปี 256124







ธุรกิจของบริษัทฯ



ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ ผลิตและจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์สีทำอำคำรและผลิตภัณฑ์สีและสำรเคลือบผิวและผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นครอบคลุมทุกระดับ

รำคำและกำรใช้งำน ให้แก่ลูกค้ำผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นช่ำงมืออำชีพและลูกค้ำประเภทซื้อสินคำ้ด้วยตัวเอง (“Buy It Yourself” หรือ 

“BIY”) ในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศอื่นๆ 

โครงสร้ำงรำยได้จำกกำรขำยของบริษัทฯ แสดงให้เห็นว่ำรำยได้จำกกำรขำยส่วนใหญ่ของบริษัทฯ มำจำกกำรผลิตและจ�ำหน่ำย

ผลิตภัณฑ์สีทำอำคำร โดยมีสัดส่วนรำยได้ดังนี้

1.	ภาพรวมการประกอบธุรกิจและโครงสร้างรายได้

2.	การประกอบธุรกิจแต่ละสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

2.1	 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

	 2.1.1	ข้อมูลธุรกิจจ�าแนกตามประเภทผลิตภัณฑ์

  (1)	ผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร	(Decorative	Paint	and	

	 	 	 Coating	Products)

   บริษัทฯ แบ่งประเภทผลิตภัณฑ์สีทำอำคำรเป็น

   ผลิตภัณฑ์เกรดพรีเมียม ผลิตภัณฑ์เกรดปำนกลำง

   ถงึเกรดอโีคโนมี ่และผลติภณัฑ์สีทำอำคำรอืน่ โดย

   พิจำรณำจำกลกัษณะ คณุภำพ กำรใช้งำน และรำคำ

   ประกอบกนั ซ่ึงท�ำให้บริษัทฯ มผีลติภณัฑ์สีทำอำคำร

   ครบทุกประเภทให้ลูกคำ้ของบริษัทฯ สำมำรถเลือก

   ใช้ได้ รวมถึงสนิค้ำทีผ่ลติและจดัจ�ำหน่ำยโดยบริษัท

   กัปตัน โค๊ทติ้ง จ�ำกัด และสินคำ้ที่จัดจ�ำหน่ำยโดย

   บริษัท บริติช เพ้นท์ส จ�ำกัด

   บริษัทฯ ผลติและจดัจ�ำหน่ำยสทีบัหน้ำส�ำหรับสีทำอำคำร

   (ทั้งสีน�้ำอิมัลชันและสีเคลือบเงำ) ซิลเลอร์ หรือสี

   รองพ้ืน (Primer) รวมทั้งสีรองพ้ืนป้องกันสนิม

   คุณภำพสูง 

   • สีทับหน้าส�าหรับทาอาคารใช้เป็นตัวเคลือบ

    ช้ันบนสุดเพ่ือเพ่ิมควำมสวยงำมของบ้ำนเรือน

    และอำคำร รวมถึงใช้เพ่ือตกแต่งลักษณะของ

    พื้นผิว และเพิ่มสีสัน ทั้งยังสำมำรถเลือกควำม

    เงำได้ตำมต้องกำร และสำมำรถใช้งำนได้ทั้ง

    ภำยในและภำยนอก ควำมแตกต่ำงที่ส�ำคัญ

    ระหว่ำงสีทำอำคำรภำยในและสีทำอำคำร

    ภำยนอกคือประเภทของสำรยึดเกำะที่ใช้ โดย

    สีทำอำคำรภำยในใช้สำรยึดเกำะที่สำมำรถเช็ด

    ล้ำงได้ง่ำยข้ึน และท�ำให้ฟิล์มสีสำมำรถทนต่อ

    กำรท�ำควำมสะอำดได้ดกีว่ำเพรำะพ้ืนผวิภำยใน

    มกัได้รับกำรท�ำควำมสะอำดบ่อยคร้ัง สทีำอำคำร

    ภำยนอกจะมีสำรยึดเกำะที่ทนทำนต่อกำร

    เปลีย่นแปลงของอณุหภมูแิละทนทำนต่อควำมช้ืน

    นอกอำคำรและรังสียูวีจำกแสงอำทิตย์ได้ ทั้งนี้ 

ผลิตภัณฑ์สีทำอำคำร

ผลิตภัณฑ์สีและสำรเคลือบผิว

และผลิตภัณฑ์ประเภทอื่น

ผลิตภัณฑ์อื่น 
(1)

รายได้จากการขาย 16,297.3 15,717.7 16,346.6100.0 100.0 100.0

11,330.5

4,459.6

507.2

10,809.8

4,358.3

549.6

11,180.5

4,582.9

583.2

68.4

28.0

3.6

ส�ำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม

69.5

27.4

3.1

68.8

27.7

3.5
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ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาทร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

2560 2561

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

  วัตถุดิบกึ่งส�ำเร็จรูป 

รายงานประจ�าปี	256128



    สำรยดึเกำะทีใ่ช้เป็นส่วนผสมหลกัมผีลต่อคณุภำพ

    ของส ี โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ควำมคงทนของฟิล์มสี

    โดยทัว่ไปสำรยดึเกำะจะถูกใช้เป็นตวัช้ีวัดทีส่�ำคญั 

    เพ่ือแยกเกรดของสี ตวัอย่ำงเช่น สีเกรด พรีเมยีม

    จะท�ำจำกสำรยดึเกำะคณุภำพสูงสดุ นอกจำกนี้

    ปริมำณและประเภทของสำรยึดเกำะที่ใช้ใน

    กำรผลิตสีทำอำคำรจะมีผลต่อคุณภำพและ

    ควำมเงำของสีนัน้ ทัง้นี ้ สีทำอำคำรของบริษัทฯ

    มีให้เลือกทั้งชนิดส�ำหรับผนังและฝ้ำเพดำน

    เนือ่งจำกสีทำอำคำรของบริษัทฯ มคีณุสมบตัทิีม่ี

    กลิ่นอ่อน แห้งเร็วและใช้งำนได้ง่ำยบนพ้ืนผิว

    คอนกรีต ซีเมนต์ และอิฐ

   • ซิลเลอร์และสีรองพ้ืน	 (Primer)	 โดยปกติ

    ซิลเลอร์จะถูกใช้เป็นช้ันเคลือบช้ันแรกบนวัสดุ

    หรือพ้ืนผิวฐำน โดยมักจะถูกน�ำมำใช้กับพ้ืนผิว

    ที่จ�ำเป็นต้องมีตัวก้ันระหว่ำงพ้ืนผิวช้ันแรกกับ

    ชั้นเคลือบถัดไป ตัวอยำ่งเช่น ส�ำหรับพื้นผิวปูน

    ที่มีส่วนประกอบเป็นอัลคำไลสูง ซิลเลอร์ถูก

    น�ำมำใช้เพ่ือป้องกันไม่ให้ปูนขำวท�ำให้สีทับหน้ำ

    ที่ทำทับโดยตรงแตก สีรองพื้น (Primer) มักจะ

    ถกูน�ำมำใช้เป็นช้ันเคลอืบแรกเช่นกัน โดยใช้ทำ

    บนพื้นผิวเพื่อช่วยให้สียึดติดกับพื้นผิวดังกลำ่ว

    ได้ดยีิง่ข้ึน และอำจมตีวัท�ำละลำยเป็นสำรประกอบ

    อินทรีย์หรือเป็นน�้ำ ซิลเลอร์เป็นสีรองพ้ืน

    ประเภทหนึง่และหำกน�ำซิลเลอร์มำใช้บนพ้ืนผวิใด

    ก็จะมีกำรน�ำสีรองพื้น (Primer) มำใช้เป็นช้ัน

    เคลือบเพ่ิมเติม โดยสีรองพ้ืนจะเป็นตัวผนึก

    พื้นผิวที่ยังไม่ได้ทำสีและเพ่ือป้องกันไม่ให้

    สีทับหน้ำซึมเข้ำไปในพ้ืนผิว ตัวอย่ำงเช่น สี

    รองพืน้ (Primer) จะถูกน�ำมำใช้เพ่ือท�ำให้พ้ืนผวิ

    ที่มีรูพรุนเรียบก่อนกำรทำสีทับหน้ำบนพื้นผิว

    ดังกล่ำว ดงันัน้ กำรใช้สรีองพืน้ (Primer) ควรใช้

    ให้เหมำะสมกับประเภทพื้นผิวที่ทำสีต่ำงๆ 

   เพือ่เพ่ิมมลูค่ำของผลติภณัฑ์สีทำอำคำรของบริษัทฯ

   และเพื่อให้ลูกค้ำสำมำรถสร้ำงสรรค์สีต่ำงๆ ตำม

   ต้องกำรแม้ว่ำสีดงักล่ำวไม่มอียูใ่นแคต็ตำลอ็กสินค้ำ

   ของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงให้บริกำร TOA

   Color World Solution Services ซึ่งเป็นบริกำร

   ทีส่ำมำรถผลติเฉดสีได้ตำมควำมต้องกำรของลกูค้ำ

   โดยเครือ่งผสมสีอตัโนมตั ิ(Auto Tinting Machine)

   ของบริษัทฯ สำมำรถสร้ำงเฉดสีต่ำงๆ ได้มำกกว่ำ

   10,000 เฉดส ีซ่ึงมรีะดบัควำมแม่นย�ำในกำรผลติสูง

   ภำยในระยะเวลำผสมสีเพียง 3 นำท ีโดยยงัคงรักษำ

   มำตรฐำนคุณภำพเหมือนกำรผลิตจำกโรงงำน

   ช่วยให้บรษัิทฯ สำมำรถตอบสนองต่อกำรเปลีย่นแปลง

   ของทิศทำงกำรออกแบบและตอบสนองควำม

   ต้องกำรและควำมพึงพอใจของลูกค้ำได้อย่ำง

   รวดเร็วและมีประสิทธิภำพ 

	 	 	 (ก)	ผลิตภัณฑ์เกรดพรีเมียม

    ผลิตภัณฑ์สีทำอำคำรเกรดพรีเมียมของบริษัทฯ

    มีคณุสมบตัทิีด่กีว่ำสีทำอำคำรทัว่ไป ท�ำให้สำมำรถ

    ก�ำหนดรำคำผลิตภัณฑ์ให้อยู ่ในระดับสูงได้

    คุณสมบัติหลักของผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ได้แก่

    กำรใช้งำนได้ง่ำย ปกคลุมพื้นผิวได้ดี ฟิล์มสีที่มี

    หลำกหลำยเฉดสีและมีควำมทนทำนยำวนำน

    ผลิตภัณฑ์เกรดพรีเมียมดังกล่ำวผลิตโดยใช้

    เทคโนโลยีที่ท�ำให ้ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติที่

    สำมำรถเพ่ิมมลูค่ำได้และตอบสนองควำมต้องกำร

    ของลกูค้ำ เช่น เพ่ิมควำมทนทำนต่อสภำวะอำกำศ

    เพิ่มคุณสมบัติฟิล์มสีที่ยืดหยุ่นได้เหมำะส�ำหรับ

    พื้นผิวที่แตกร้ำว เพิ่มควำมสำมำรถในกำรเช็ด

    ล้ำงได้ เพ่ิมกำรสะท้อนและกันควำมร้อน พัฒนำ

    ให้มีกลิ่นอ่อน มีสำรประกอบอินทรีย์ระเหยงำ่ย

    ในระดับต�่ำกว่ำสีทั่วไปในท้องตลำด และยังมี

    นวตักรรมสทีีท่นต่อควำมช้ืนสงูอกีด้วย นวัตกรรม

    ในกลุ่มสินค้ำเกรดพรีเมียมถูกพัฒนำขึ้นภำยใต้

    แนวคิด Greenovation สินคำ้คุณภำพสูง มุ่ง

    ส่งเสริมควำมเป็นมิตรต่อสุขภำพผู้ใช้และดีต่อ

    สิ่งแวดล้อมผลิตภัณฑ์เกรดพรีเมียมจัดว่ำเป็น

    กลยุทธ์ทำงธุรกิจของบริษัทฯ ที่ส�ำคัญส�ำหรับ

    ผลิตภัณฑ์สีทำอำคำร ท้ังนี้ บริษัทฯ ก�ำหนด

    ต�ำแหน่งทำงกำรตลำดของผลติภณัฑ์ตรำสนิค้ำ

    ซปุเปอร์ชิลด์ (SuperShield) ในฐำนะผลติภณัฑ์

    สทีำอำคำรทีด่ทีีสุ่ด เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำร

    ของลูกค้ำที่มองหำผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยี

    และนวัตกรรมล่ำสุด ในขณะท่ีบริษัทฯ ก�ำหนด

    ต�ำแหน่งทำงกำรตลำดของผลติภณัฑ์เกรดพรีเมยีม

    ในฐำนะผลิตภัณฑ์สีทำอำคำรประสิทธิภำพสูง

    ส�ำหรับผู้ใช้มืออำชีพ

บริษัท	ทีโอเอ	เพ้นท	์(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน) 29



	 	 	 (ข)	ผลิตภัณฑ์เกรดปานกลางถึงเกรดอีโคโนมี่

    ผลิตภัณฑ์สีทำอำคำรเกรดปำนกลำงถึงเกรด

    อโีคโนมีข่องบริษัทฯ ผลติข้ึนโดยใช้วัตถุดบิทัว่ไป

    ทีเ่ป็นมำตรฐำน จงึมรีำคำทีถู่กกว่ำวัตถุดบิทีใ่ช้ใน

    กำรผลิตผลิตภัณฑ์สีทำอำคำรเกรดพรีเมียม

    และมีกำรพัฒนำสูตรที่แตกต่ำงจำกผลิตภัณฑ์

    เกรดพรีเมียม เนื่องจำกมุ่งเน้นกำรตอบสนอง

    ควำมต้องกำรของลูกค้ำทีต้่องกำรเลือกผลติภณัฑ์

    ที่คุ ้มค่ำในรำคำประหยัด ซ่ึงท�ำให้บริษัทฯ

    เข้ำถึงตลำดขนำดใหญ่ได้มำกกว่ำเมือ่เปรียบเทยีบ

    กบัผลติภณัฑ์เกรดพรีเมยีม กลุม่ลกูค้ำเป้ำหมำย

    ของผลติภณัฑ์สีทำอำคำรเกรดปำนกลำงถึงเกรด

    อีโคโนมี่ คือ ลูกคำ้ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เป็นครั้งแรก

    และต้องกำรเน้นควำมคุ้มค่ำ บริษัทฯ ลงทุน

    สร้ำงตรำสินค้ำเพ่ือช่วยให้ลกูค้ำกลุม่นีเ้กิดควำม

    คุ้นเคยกับตรำสินค้ำของบริษัทฯและสำมำรถ

    ตดัสนิใจซ้ือได้ง่ำยข้ึน เช่น คูแ่ต่งงำนใหม่ทีเ่ป็น

    เจ้ำของบ้ำนหลังแรก ที่มักมีงบประมำณจ�ำกัด 

    จงึเลอืกสีทำอำคำรทีม่คีวำมทนทำนเป็นระยะเวลำ

    ห้ำถึงเจ็ดปี เน่ืองจำกตรำสินค้ำของสีกลุ่มนี้

    เป็นตรำสินค้ำยอดนยิมและมรีำคำทีป่ระหยดักว่ำ

    ผลติภณัฑ์เกรดพรีเมยีม นอกจำกนี ้ลกูค้ำเป้ำหมำย

    ของผลติภณัฑ์เกรดปำนกลำงคอืภำครัฐ เพรำะ

    ผลติภณัฑ์กลุ่มนีม้คีณุลักษณะเป็นไปตำมมำตรฐำน

    อุตสำหกรรมไทย ท�ำให้สำมำรถใช้ในโครงกำร

    ของหน่วยงำนภำครัฐ บริษัทฯ จงึสำมำรถเข้ำเป็น

    ผูจ้ดัหำผลิตภณัฑ์ส�ำหรับโครงกำรของภำครัฐได้

    ผลิตภัณฑ์สีทำอำคำรเกรดอีโคโนมี่ของบริษัทฯ

    จัดเป็นเคร่ืองมือในกำรรักษำฐำนลูกค้ำผู ้ใช้

    ผลติภณัฑ์ซ่ึงรวมถึงช่ำงทำสี ทีอ่ำจมองหำผลติภณัฑ์

    ที่มีคุณภำพในรำคำที่เหมำะสม

    ผลิตภัณฑ์สีทำอำคำรเกรดปำนกลำงถึงเกรด

    อโีคโนมีท่ีบ่ริษัทฯ และบริษัทย่อยในต่ำงประเทศ

    ผลิตและจัดจ�ำหน่ำย เช่น ผลิตภัณฑ์ภำยใต้

    ตรำสนิค้ำโฟร์ซีซ่ันส์ (4 Seasons) ซุปเปอร์เทค

    (Supertech) ซุปเปอร์เมเทค (Super Matex)

    โกเบ (KOBE) เปิดหงส์ (Mandarin Duck)

    และโฮมโค๊ท (Homecote) 

	 	 	 (ค)	ผลิตภัณฑ์สีทาอาคารอื่น

    รำยได้จำกผลติภณัฑ์สทีำอำคำรอืน่ ประกอบด้วย

    รำยได้จำกกำรขำยแม่สีที่ใช้กับเคร่ืองผสมสี

    อัตโนมัติ (Auto Tinting Machine) รวมทั้ง

    ทนิเนอร์ส�ำหรับสทีำอำคำร ซ่ึงเป็นตวัท�ำละลำย

    ท่ีใช้เพ่ือให้สีเจือจำงลงหรือง่ำยต่อกำรใช้งำน

    หรือใช้ท�ำควำมสะอำดสีและอุปกรณ์ใช้งำน

	 	 (2)	ผลิตภัณฑ์สีและสารเคลือบผิวและผลิตภัณฑ์

	 	 	 ประเภทอ่ืน	 (Non-Decorative	 Paint	 and

	 	 	 Coating	Products)

   บริษัทฯ แบ่งกลุม่ กลุม่ผลติภณัฑ์สีและสำรเคลอืบผวิ

   และผลิตภณัฑ์ประเภทอืน่ เป็นผลติภณัฑ์เคมก่ีอสร้ำง

   ผลิตภัณฑ์สีที่มีควำมทนทำนสูง (Heavy-Duty

   Coatings) และผลิตภัณฑ์ที่นอกเหนือจำกสีทำ

   อำคำรอื่น โดยแบ่งเป็น 

	 	 	 (ก)	ผลิตภัณฑ์เคมีก่อสร้าง	

    บรษัิทฯ ผลติและจ�ำหน่ำยผลติภณัฑ์เคมก่ีอสร้ำง

    ซึ่งน�ำมำใช้กับวัสดุก่อสร้ำงโดยตรงหรือผสม

    เข้ำไปในวัสดุก่อสร้ำงเพ่ือกำรใช้ที่หน้ำงำน

    ก่อสร้ำงเพ่ือเพ่ิมคุณสมบัติพิเศษบำงประกำร

    ให้แก่วัสดกุ่อสร้ำง รวมถึงปรับปรุงควำมสำมำรถ

    ในกำรกระจำยตัว (Workability) และเสริม

    ประสิทธิภำพของวัสดุก่อสร้ำง เพ่ิมลักษณะ

    กำรท�ำงำน และปกป้องวัสดกุ่อสร้ำงหรือโครงสร้ำง

    ส�ำเร็จรูปที่ท�ำจำกวัสดุก่อสร้ำง

   (ข)	ผลิตภัณฑ์สีที่มีความทนทานสูง	

	 	 	 	 (Heavy-Duty	Coatings)	

    บริษัทฯ ผลิตและจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์สีที่มีควำม

    ทนทำนสูง (Heavy-Duty Coatings) ภำยใต้

    ตรำสนิค้ำเฮฟว่ี กำร์ด (HeavyGuard) ซ่ึงใช้ได้

    บนพืน้ผวิหลำยประเภท ได้แก่ เหลก็และคอนกรีต

    อำคำรและพ้ืนโรงงำน รวมทั้งใช้ทำเรือประมง

    ขนำดเล็ก ถัง และท่อ ผลิตภัณฑ์สีที่มีควำม

    ทนทำนสูง (Heavy-Duty Coatings) ของบริษัทฯ

    ส่วนใหญ่เป็นสีทบัหน้ำหรือสีรองพ้ืนและมกัน�ำไป

    ใช้กับพื้นผิวที่ต ้องทนต่อกำรรับแรงบรรทุก

    ของหนกั กำรกระทบกระเทอืนสูง กำรถูกกัดกร่อน
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    หรือสภำวะรุนแรงต่ำงๆ ผลิตภัณฑ์สีที่มีควำม

    ทนทำนสูง (Heavy-Duty Coatings) จะช่วยลด

    กำรแตกร้ำว และกำรเส่ือมของพ้ืนผวิ โดยหำก

    ไม่ใช้ผลิตภัณฑ์สีประเภทนี้อำจมีค่ำใช้จ่ำย

    ในกำรซ่อมแซมสูง

	 	 	 (ค)	ผลิตภัณฑ์ที่นอกเหนือจากสีทาอาคารอื่น

    ผลิตภัณฑ์ที่นอกเหนือจำกสีทำอำคำรอื่น

    ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์สีและสำรเคลือบผิว

    ส�ำหรับงำนไม้ ผลิตภัณฑ์ฮำร์ดแวร์ เคร่ืองมือ

    ไฟฟ้ำ ผลติภณัฑ์ภำยใต้ตรำสินค้ำเชลล์ (Shell)

    ผลติภณัฑ์ภำยใต้ตรำสนิค้ำเชนไดร้ท์ (Chiandrite)

    ผลิตภัณฑ์สีตกแต่งพิเศษและเคร่ืองผสมสี

    อัตโนมัติ (Auto Tinting Machine)

    โดย ผลิตภัณฑ์สีตกแต่งพิเศษท�ำให ้ พ้ืนผิว

    มีลวดลำย หรือลักษณะพิเศษแตกต่ำงจำก

    สีทำอำคำรทั่วไป เช่น กำรสร้ำงลวดลำยหิน

    พื้นผิวทรำย พ้ืนผิวโลหะ พื้นผิวมันเงำ สร้ำง

    ลวดลำยแทนวอลล์เปเปอร์ เป็นต้น โดยสำมำรถ

    ใช้ได้ทั้งภำยนอกและภำยใน

    บริษัทฯ ผลติและจดัจ�ำหน่ำยผลติภณัฑ์สีตกแต่ง

    พเิศษภำยใต้ตรำสนิค้ำทโีอเอสีตกแต่งพิเศษและ

    ตรำสินค้ำซุปเปอร์ชิลด์ (SuperShield) นอกจำก

    ผลิตภัณฑ์สีตกแต ่งพิเศษที่บริษัทฯ และ

    บริษัทย่อยในต่ำงประเทศของบริษัทฯ ผลิต

    และจัดจ�ำหน่ำยแล้ว บริษัท บริตชิ เพ้นท์ส จ�ำกัด

    ยงัได้จดัจ�ำหน่ำยผลติภณัฑ์สีตกแต่งพเิศษภำยใต้

    ตรำสินค้ำแฟรคทำลิส (Fractalis) 
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การตลาดและการแข่งขัน

1.	ช่องทางการจัดจ�าหน่าย

 บริษัทฯ จ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ ผ่ำนทำงเครือข่ำย

 กำรจัดจ�ำหน่ำยของบริษัทฯ ที่ทั่วถึงและครอบคลุม ดังนี้

 (1)	ผู้ค้าปลีก			

  ผู้ค้ำปลีกซ่ึงรวมถึงร้ำนขำยผลิตภัณฑ์สีและผลิตภัณฑ์

  ฮำร์ดแวร์และร้ำนขำยอปุกรณ์ซ่อมแซมบ้ำนซ่ึงส่วนใหญ่

  ตั้งอยู่ในประเทศไทยจะซ้ือผลิตภัณฑ์จำกบริษัทฯ และ

  จัดจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ดังกล่ำวให้แก่ผู้ประกอบวิชำชีพ

  (เช่น ช่ำงทำสีและมัณฑนำกร) หรือลูกค้ำประเภท

  ซื้อสินค้ำด้วยตัวเอง (Buy It Yourself หรือ BIY) โดย

  เครือข่ำยกำรจัดจ�ำหนำ่ย ผำ่นผู้ค้ำปลีกของบริษัทฯ ใน

  ประเทศไทย ประกอบด้วยร้ำนค้ำของผูค้้ำปลกีประมำณ

  6,969 ร้ำน ซึ่งครอบคลุม 77 จังหวัด ประมำณ 803

  อ�ำเภอทั่วประเทศไทย นอกจำกนี้ กำรให้บริกำร TOA 

  Color World Solution Services สำมำรถให้บริกำร

  ผ่ำนผู้ค้ำปลีกบำงรำยที่มีเคร่ืองผสมสีอัตโนมัติ (Auto 

  Tinting Machine) ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 

  บรษัิทฯ มเีคร่ืองผสมสีอตัโนมตั ิ(Auto Tinting Machine)

  จ�ำนวน 4,428 เคร่ืองในประเทศไทย และ 2,153

  เครือ่งในประเทศอืน่ในเขตประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน

  โดยบริษัทฯ ไม่ได้เป็นเจ้ำของ หรือให้แฟรนไชส์กับ

  ผู้ค้ำปลีกใดๆ และผู้ค้ำปลีกส่วนใหญ่ไม่ได้จ�ำหน่ำย

  ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เพียงอย่ำงเดียว แต่จ�ำหน่ำย

  ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นด้วย

  สำยงำนขำยของบริษัทฯ ดูแลเครือขำ่ยผู้ค้ำปลีก ทั้งใน

  ระดับภูมิภำคและระดับประเทศ รวมทั้งบริหำรจัดกำร

  ควำมสัมพันธ์กับลกูค้ำโดยตรง บริษัทฯ ยงัจดัให้มพีนกังำน

  แนะน�ำผลติภณัฑ์เพ่ือให้ค�ำแนะน�ำทีร้่ำนค้ำของผูค้้ำปลกี

  เพื่อให้ค�ำแนะน�ำแก่ลูกค้ำผู้ใช้งำนโดยตรง

  บริษัทฯ เช่ือว่ำกำรท่ีบริษัทฯ มเีครือข่ำยกำรจดัจ�ำหน่ำยที่

  ครอบคลมุทัว่ประเทศไทยเป็นจดุแข็งทีส่�ำคญัประกำรหนึง่

  ท่ีท�ำให้บริษัทฯ สำมำรถจ�ำหน่ำยผลติภณัฑ์ได้ในวงกว้ำง

  และท�ำให้ลูกค้ำของบริษัทฯ สำมำรถเข้ำถึงผลิตภัณฑ์

  ของบริษัทฯ ได้

 (2)	ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม	่(Modern	Trade)

  ช่องทำงกำรจัดจ�ำหน่ำยของธุรกิจค้ำปลีกสมัยใหม่ 

  (Modern Trade) ประกอบด้วยเครือข่ำยสำขำของ

  ร้ำนค้ำปลีกวัสดุก่อสร้ำงครบวงจรและร้ำนค้ำปลีก

  อุปกรณ์ตกแต่งบ้ำนครบวงจร เช่น โฮมโปร ไทวัสดุ

  โกลบอลเฮำ้ส์ เมกำโฮม และบุญถำวร ในประเทศไทย

  ส�ำหรับห้ำงโฮมโปรเปิดบริกำรในประเทศไทยและ

  ประเทศมำเลเซีย โกลบอลเฮำส์เปิดบริกำรในประเทศไทย

  และประเทศกัมพชูำ Asia Center และ Pro 1 เปิดบริกำร

  ในประเทศเมียนมำร์ Mitra 10 และ Depo Bagunan

  เปิดบริกำรในประเทศอินโดนีเซีย

  บริษัทฯ ยังจัดให้มีทีมงำนที่มีควำมเช่ียวชำญท�ำหน้ำที่

  ดูแลบริหำรจัดกำรกำรขำยและกำรตลำดในช่องทำง

  กำรจัดจ�ำหน่ำยของธุรกิจค้ำปลีกสมัยใหม่ (Modern

  Trade) โดยเฉพำะ และมีพนักงำนแนะน�ำผลิตภัณฑ์

  ซึ่งให้บริกำรกำรขำยประจ�ำอยู่กับผู้จัดจ�ำหน่ำยในธุรกิจ

  ค้ำปลีกสมัยใหม่ เพื่อให้ค�ำแนะน�ำแก่ผู้บริโภคโดยตรง

 (3) ช่องทางการจัดจ�าหน่ายอื่นๆ

  บริษัทฯ ยังมีกำรจัดจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ผ่ำนช่องทำงอื่น

  ประกอบด้วย กำรจดัจ�ำหน่ำยผ่ำนโครงกำร กำรส่งออก

  กำรจดัจ�ำหน่ำยให้กับกลุม่กิจกำรภำยใต้กำรปรับโครงสร้ำง

  และบริษัททีเ่ก่ียวข้องกันของบริษัทฯ โดยมรีำยละเอยีด

  ดังนี้

  • กำรจัดจ�ำหน่ำยงำนโครงกำรโดยทั่วไป คือกำร

   จัดจ�ำหน่ำยโดยตรงไปยังลูกค้ำส�ำหรับกำรใช้งำน

   ที่หน้ำงำนโครงกำรหรือผ่ำนทำงผู้รับเหมำก่อสร้ำง

   บริษัทฯ ได้จดัหำผลติภณัฑ์สีทำอำคำรและผลติภณัฑ์

   สแีละสำรเคลอืบผวิและผลติภณัฑ์ประเภทอืน่ให้กับ

   ผูพ้ฒันำอสังหำริมทรัพย์และบริษัทอสังหำริมทรัพย์

   ต่ำงๆ ตำมที่ต้องกำรส�ำหรับโครงกำร เช่น แสนสิริ

   แลนด์แอนด์เฮ้ำส์ ควิเฮ้ำส์ พร็อพเพอร์ตี ้เพอร์เฟค

   และแผ่นดินทอง  พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์

   ในประเทศไทย Cowe l l  De ve l opmen t ,

ตารางต่อไปน้ีแสดงจ�านวนโดยประมาณของผูค้้าปลกีซึง่ซือ้

สินค้าจากบรษัิทฯ	แบ่งตามทีต้ั่งทางภมูศิาสตร์ในเขตประชาคม

เศรษฐกิจอาเซยีน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561  

ประเทศไทย

ประเทศเวียดนำม

อื่นๆ
(1)

จ�านวนโดยประมาณของผู้ค้าปลีกในเขต

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

6,969

1,053

1,431

9,453

ประเทศ ผู้ค้าปลีก	(ราย)

หมายเหตุ	: (1) “อืน่ๆ” ประกอบด้วยผูค้้ำปลกีในสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว

  ประเทศมำเลเซีย ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศเมียนมำร์ และ

  ประเทศกัมพูชำ
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   Tamara Land SpringHill Group และ AKR

   Land ในประเทศอนิโดนเีซีย Hoang Anh Gia Lai,

   Unicons Group, FLC Land, Nova Land, Hoa Binh

   ในประเทศเวยีดนำม และ Borey Lim Cheang Hak

   และ Daun Penh Land ในประเทศกัมพูชำ

   นอกจำกนี้ ผู้รับเหมำยังใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

   ในโครงกำรของภำครัฐ ทัง้ในประเทศไทย สำธำรณรัฐ

   ประชำธปิไตยประชำชนลำว และประเทศเมยีนมำร์

   อีกด้วย

  • ช่องทำงกำรส่งออกนัน้เป็นกำรส่งออกด้วยกำรขำยส่ง

   ผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ จำกประเทศไทยไปยงัผูค้้ำส่ง

   และผู้ค้ำปลีกในประเทศอื่นๆ จ�ำนวน 7 ประเทศ

   ที่อยู่ในเขตประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน ยกเว้น

   ประเทศไทย ได้แก่ ประเทศมำเลเซีย ประเทศ

   สิงคโปร์ ประเทศบรูไน ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศ

   กัมพูชำ สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว

   และประเทศเมยีนมำร์ รวมถึงประเทศอืน่ๆ ทีไ่ม่ได้อยู่

   ในเขตประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนด้วย และเพ่ือให้

   ก้ำวทันควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีและกำร

   เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค 

  • บริษัทฯ จึงอยู่ระหว่ำงกำรทดสอบแพลตฟอร์มกำร

   จัดจ�ำหน่ำยผ่ำนช่องทำงพำณิชย์อิเลคทรอนิกส์

   (E-Commerce) ซ่ึงบริษัทฯ คำดว่ำจะสำมำรถให้

   บริกำรแก่ลูกค้ำผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ต้องกำรส่ังซ้ือของ

   ผ่ำนระบบออนไลน์จำกบริษัทฯ โดยตรงโดยให้

   ผูค้้ำปลกีของบริษัทฯ ทีอ่ยูใ่นพ้ืนทีใ่กล้เคยีงกับลกูค้ำ

   ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่ำว เป็นผู้ด�ำเนินงำนจัดส่ง

   ผลิตภัณฑ์ให้กับลูกคำ้นั้นๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ วำงแผน

   ที่จะใช้ประโยชน์จำกเครือข่ำยกำรจัดจ�ำหน่ำยที่

   ครอบคลุมของบริษัทฯ เพื่อให้ลูกคำ้ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์

   สำมำรถเข้ำถึงผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้โดยง่ำย

   อย่ำงไรก็ด ี ปัจจบุนับริษัทฯ มรีะบบกำรสัง่ซ้ือออนไลน์

   เพือ่ให้ผูค้้ำปลกีสำมำรถส่ังซ้ือผลติภณัฑ์กับบริษัทฯ

   ผ่ำนช่องทำงออนไลน์ได้ แต่ระบบสั่งซื้อออนไลน์นี้

   ยงัไม่สำมำรถช�ำระเงนิออนไลน์ได้ โดยบริษัทฯ มแีผน

   ทีจ่ะจดัท�ำระบบช�ำระเงนิออนไลน์ ซ่ึงจะท�ำให้ผูค้้ำปลกี

   มีทำงเลือกที่จะช�ำระเงินออนไลน์ได้ในเวลำที่ท�ำ

   ค�ำสั่งซื้อ

2.	การขายและการตลาด

 (1)	กิจกรรมด้านการตลาด

  บริษัทฯ เช่ือว่ำตรำสินค้ำและคุณภำพของผลิตภัณฑ์

  ซึ่งเป ็นที่ยอมรับและมี ช่ือเสียงมำอย ่ำงยำวนำน

  จนกลำยเป็น No.1 Brand Thailand ในใจผู้บริโภค

  มำอย่ำงยำวนำน นับว่ำมีส่วนส�ำคัญต่อควำมส�ำเร็จ

  ของธุรกิจบริษัทฯ เป็นอย่ำงมำก บริษัทฯ จึงด�ำเนินงำน

  ด้ำนกิจกรรมกำรตลำดผลติภณัฑ์และบริกำรของบริษัทฯ

  อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนเครื่องมือกำรสื่อสำรทำงกำรตลำด

  แบบครบวงจร (Integrated Marketing Communication:

  IMC) ดังต่อไปนี้

  • กำรใช้สือ่โฆษณำในวงกว้ำง (Advertising Media)

   ซึ่งประกอบด้วย สื่อโทรทัศน์ ช่องฟรีทีวี เคเบิลทีวี

   และดิจิตอลทีวี (ช่องทำงกำรตลำดที่ส�ำคัญที่สุด

   ของบรษัิทฯ ในกำรเข้ำถึงตลำดวงกว้ำง) ส่ือส่ิงพิมพ์

   (หนงัสือพิมพ์รำยวันและนติยสำรกำรตลำด) สือ่วิทยุ

   (เจำะกลุ่มเป้ำหมำย) สื่อโฆษณำนอกบ้ำน (Out of

   Home) เป็นต้น โดยแคมเปญกำรตลำดที่ใช้ส่ือ

   โฆษณำ ประจ�ำปี 2561

   - แคมเปญกำรตลำด ชุด สสีำรพัดกันและสีกันร้อน

    ตวัจริง ผลติภณัฑ์สีทำอำคำร ภำยใต้ตรำสินค้ำ

    SuperShield โดยกันต์ กันตถำวร

   - แคมเปญกำรตลำด ชุด สีโฟร์ซีซ่ันส์ แชมป์สี

    ทนได้ทุกฤดู ผลิตภัณฑ์สีทำอำคำร ภำยใต้ตรำ

    สินค้ำ 4Seasons

   - แคมเปญกำรตลำด ชุด หนำ้ฝนนี้ ไม่รั่ว ไม่ซึม

    ผลิตภัณฑ์เคมีก่อสรำ้ง ภำยใต้ตรำสินค้ำ TOA

    PU Waterproof

   - แคมเปญกำรตลำด ชุด สีสะอำด ผลิตภัณฑ์

    สีทำภำยใน ภำยใต้ตรำสินค้ำ SuperShield

    Duraclean A Plus โดยโน้ส อุดม แต้พำนิช

   - กำรโฆษณำผ่ำนช่องทำงออนไลน์ (Online Media)

    ซึ่งประกอบด้วย กำรโฆษณำประชำสัมพันธ์

    กิจกรรมทำงกำรตลำดผ่ำนส่ือโซเชียลมีเดีย

    ทีส่�ำคญั อำท ิWebsite, Facebook, Youtube,

    Line Official, กำรโฆษณำโดยใช้พื้นที่บน

    search engine (Search Engine Optimization

    หรือ “SEO”) ให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด, KOL

    (Key Opinion Leader หรือ “KOL”) หรือ

    Influencer Marketing เป็นต้น
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  • กำรโฆษณำ ณ จดุขำย (Point of Sale Advertising)

   ซึง่ประกอบด้วย ป้ำยโฆษณำหน้ำร้ำนค้ำทัว่ประเทศ

   กำรตกแต่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ในร้ำนคำ้ปลีกและธุรกิจ

   คำ้ปลีกสมัยใหม่ 

  • พนักงำนผู ้ให ้ค�ำแนะน�ำผลิตภัณฑ์ (Product

   Consultant : PC) ซ่ึงท�ำหน้ำที่เป็นตัวแทนของ

   ตรำสินค้ำประจ�ำร้ำนค้ำ

  • กำรประชำสมัพันธ์ผ่ำนส่ือสำธำรณะ (Mass Media)

   โดยกำรใช้เคร่ืองมือประชำสัมพันธ์แบบครบวงจร

   อำทิ กำรจัดงำนแถลงข่ำวเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่

   (Press Conference), ข่ำวประชำสัมพนัธ์, สกู๊ปข่ำว,

   ภำพข่ำวในส่ือหนังสือพิมพ์และนิตยสำร (News

   Release) กำรจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์

   (Media Relations) กำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนส่ือ

   โทรทัศน์ (TV Scoop) กำรประชำสัมพันธ์ผำ่นสื่อ

   เว็บไซต์ส�ำนักข่ำว และโซเชียลมีเดีย(Mass and

   Social Media) 

  • กำรจัดกิจกรรมนอกร้ำนค้ำ (Marketing Activity)

   ซึง่ประกอบด้วย กำรเปิดตวัสินค้ำใหม่ๆ กำรฝึกอบรม

   เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้ำเฉพำะกลุ่ม และ

   กำรจัดนิทรรศกำรแสดงสินค้ำ เป็นต้น

  • กำรรักษำและส่งเสริมให้ลกูค้ำมคีวำมภกัดต่ีอผลติภณัฑ์

   ของบริษัทฯ โดยใช้ระบบกำรให้รำงวัลตอบแทน

   ซึง่รวมถึงกำรให้รำงวัลเป็นทวัร์ท่องเทีย่วแก่ผูค้้ำปลกี

   ทีส่ำมำรถท�ำยอดขำยได้ถึงระดบัทีก่�ำหนด นอกจำกนี้

   ลูกค้ำของบริษัทฯ อำจได้รับเชิญมำงำนที่บริษัทฯ

   จัดขึ้น เพื่อเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึงงำนฉลอง

   ครบรอบผลิตภัณฑ์และครบรอบของบริษัทฯ

  • กำรด�ำเนินกิจกรรมเพ่ือสังคม (CSR Activity)

   เช่น กำรออกแบบและบริจำคสีทำอำคำรส�ำหรับ

   สำธำรณประโยชน์เพ่ือสังคม กำรสนับสนุนด้ำน

   กำรศึกษำ กิจกรรมเพื่อสังคมกับชุมชนรอบโรงงำน

   เป็นต้น

 (2)	ลูกค้าของบริษัทฯ			

  บริษัทฯ มีกลุ่มลูกค้ำที่หลำกหลำย และ ณ วันที่ของ

  เอกสำรฉบับนี้ ไม่มีลูกค้ำรำยใดที่มียอดขำย คิดเป็น

  สดัส่วนเกินกว่ำร้อยละ 5.0 ของรำยได้จำกกำรขำยของ

  บรษัิทฯ โดยส�ำหรับปีบญัชีส้ินสุดวันที ่31 ธนัวำคม 2559

  2560 และ 2561 ลูกค้ำรำยใหญ่สำมอันดับแรกของ

  บริษัทฯ มียอดขำยรวมคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 11.3

  ร้อยละ 12.3 และร้อยละ 12.9 ของรำยได้จำกกำร

  ขำยส�ำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559

  2560 และ 2561 ตำมล�ำดับ 

  โดยทั่วไปแล้ว บริษัทฯ ก�ำหนดระยะเวลำกำรให้สินเชื่อ

  (Credit Term) กับลกูค้ำประมำณ 30 - 90 วัน ข้ึนอยูกั่บ

  ประเภทของลูกค้ำและประวัติกำรช�ำระเงินในอดีต แต่

  บริษัทฯ ไม่มีกำรให้สินเชื่อ (Credit Term) ส�ำหรับกำร

  ส่งออกและบรษัิทฯ จะไม่ขำยผลติภณัฑ์ใดๆ ของบริษัทฯ

  ด้วยวิธีกำรฝำกขำย

  ปรชัญำกำรดแูลควำมสัมพันธ์กับลกูค้ำของบริษัทฯ คอื

  กำรเป็นพันธมติรทำงธรุกิจทีซ่ื่อสัตย์และให้ควำมเคำรพ

  ในกำรท�ำงำนร่วมกับหุน้ส่วนในช่องทำงกำรจดัจ�ำหน่ำย

  ต่ำงๆ ของบริษัทฯ เพ่ือเพ่ิมยอดขำยและสร้ำงควำมยัง่ยนื

  นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังมีกำรจัดอบรมให้แก่ลูกค้ำของ

  บริษัทฯ เพ่ือให้ควำมรู้เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

  และกำรน�ำผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ไปใช้งำน

3.	การแข่งขัน	

 จำกข้อมลูของ Frost & Sullivan ณ วันที ่31 ธนัวำคม 2559

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนแบ่งกำรตลำดที่ใหญ่ที่สุด

 เมื่อพิจำรณำจำกรำยได้จำกกำรขำยส�ำหรับปีบัญชีส้ินสุด

 วันที่ 31 ธันวำคม 2559 ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 48.7 ของ

 อุตสำหกรรมสทีำอำคำรส�ำหรับกลุม่ลกูค้ำทัว่ไปในประเทศไทย

 ส�ำหรับในเขตประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน บริษัทฯ และ

 บริษัทย่อยมีส่วนแบ่งกำรตลำดเมื่อพิจำรณำจำกรำยได้

 จำกกำรขำย คิดเป็นร้อยละ 13.0 ของอุตสำหกรรมสีและ

 สำรเคลอืบผวิ คูแ่ข่งของบริษัทฯ ในตลำดประชำคมเศรษฐกิจ

 อำเซียน รวมถึง Akzo Nobel (ประเทศเนเธอร์แลนด์),

 Jotun (ประเทศนอร์เวย์), Nippon Paint (ประเทศญี่ปุ่น) 

 และผู้ผลิตสีอื่นๆ ในพื้นที่

รายงานประจ�าปี	256134



ส่วนแบ่งการตลาดโดยประมาณของผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร

ในประเทศไทย	ในปี	2559

 ในกำรด�ำเนนิธรุกิจของบริษัทฯ ในภมูภิำคเอเชียตะวันออก

 เฉียงใต้ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีกำรแข่งขันกับทั้งคู่แข่ง

 ในประเทศ (Local Competitors) เช่น สีเบเยอร์ ใน

 ประเทศไทย 4 Oranges ในประเทศเวียดนำม Urai Panich

 ในสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว และ UPG ใน

 ประเทศเมียนมำร์แล้ว และยังมีกำรแข่งขันกับผลิตภัณฑ์

 บำงชนดิทีผ่ลติโดยผูผ้ลติผลติภณัฑ์สีทำอำคำรระดบัสำกล

 เช่น Akzo Nobel, Nippon Paint, PPG Industries และ

 Jotun เนื่องจำกอุตสำหกรรมสีและสำรเคลือบผิวมีกำร

 รวมกิจกำรกันอย่ำงต่อเนือ่ง ท�ำให้กำรแข่งขันในอตุสำหกรรม

 เพ่ิมสูงข้ึนตำมขนำดของคูแ่ข่งของบริษัทฯ ทีม่ขีนำดใหญ่ข้ึน

 

 แม้ว่ำผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ อำจเป็นคู่แข่งโดยตรงกับ

 ผลิตภัณฑ์บำงชนิดที่ผลิตโดยผู ้ผลิตผลิตภัณฑ์สีและ

 สำรเคลือบผิวในระดับสำกล อย่ำงไรก็ดี บริษัทฯ มีควำม

 ได้เปรียบทำงกำรแข่งขันโดยมุง่เน้นกำรกระจำยผลติภณัฑ์

ที่มา	: จำกกำรสัมภำษณ์ กำรวิจัยและวิเครำะห์เอกสำร โดย Frost & Sullivan

48.7%

13.8%

13.3%

8.1%

5.2%

10.9%

 ไปยังช่องทำงกำรจัดจ�ำหน่ำยผ่ำนผู้ค้ำปลีกที่กว้ำงขวำง

 เพ่ือสร้ำงควำมสะดวกซ้ือแก่ลูกค้ำซึ่งเป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์

 ท่ัวประเทศ ดงันัน้ ยอดขำยส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จงึมำจำก

 กำรขำยในตลำดขนำดใหญ่ผ่ำนช่องทำงกำรจัดจ�ำหน่ำย

 ผ่ำนผู้ค้ำปลีกของบริษัทฯ ในประเทศไทย ในทำงกลับกัน

 บริษัทฯ เช่ือว่ำผู้ผลิตสีและสำรเคลือบผิวในระดับสำกล

 มแีนวโน้มทีจ่ะมุง่เน้นไปทีก่ำรค้ำส่งในประเทศไทยเนือ่งจำก

 ไม่มีเครือข่ำยกำรจัดจ�ำหน่ำยในประเทศที่ครอบคลุม

 เหมือนเครือข่ำยของบริษัทฯ

4.	ข้อได้เปรียบในการแข่งขัน		

 บริษัทฯ เช่ือมัน่ว่ำบริษัทฯ มข้ีอได้เปรียบในกำรแข่งขันดงันี้ 

 (1)	การเป็นผู้น�าตลาดผลิตภัณฑ์สีและสารเคลือบผิว

	 	 ในประเทศไทย	 ด้วยตราสินค้าท่ีได้รับการยอมรับ

	 	 มากที่สุด			

  บริษัทฯ เชื่อมั่นว่ำต�ำแหน่งของบริษัทฯ ในตลำด และ

  ประสบกำรณ์ของผู้ก่อตั้งบริษัทฯ ที่ยำวนำนกวำ่ 50 ปี

  ในกำรผลติผลติภณัฑ์สแีละสำรเคลอืบผวิในประเทศไทย

  ส่งผลให้ตรำสินค้ำของบริษัทฯ เป็นที่รู ้จักและลูกค้ำ

  มีควำมภักดีในตรำสินค้ำ 

  นอกจำกนี ้บริษัทฯ เช่ือมัน่ว่ำกำรทีต่รำสินค้ำของบริษัทฯ

  แข็งแกร่งและเป็นที่รู้จักอย่ำงกว้ำงขวำงท�ำให้บริษัทฯ

  เป็นตวัเลอืกของผูจ้ดัหำผลติภณัฑ์สีทำอำคำร ตลอดจน

  ผลติภณัฑ์สีและสำรเคลอืบผวิและผลติภณัฑ์ประเภทอืน่

  ส�ำหรับโครงกำรขนำดใหญ่ในประเทศไทย และในเขต

  ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน โดยผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ

  ยังถูกน�ำมำใช้ในโครงกำรอำคำรต่ำงๆ  ดังนี้ 

  • สยำมพำรำกอน ท่ำอำกำศยำนนำนำชำตสิวุรรณภมูิ

   พระรำชนิเวศน์มฤคทำยวัน ศูนย์เอนเนอร์ ย่ี

   คอมเพล็กซ์ (EnCo) และเจดีย ์ภูเขำทองใน

   ประเทศไทย

  • Dai Nam Van Hien, Vinpearl Da Nang Resort

   and Villas, Le Meridien Hotel, Havana Hotel,

   D-Capial, Xuan Mai, Bana Hill ในประเทศ

   เวียดนำม

  • ที่พักอำศัยของนักกำรทูตตำมแนวริมแม่น�้ำโขง 

   หอสมดุแห่งชำต ิศนูย์กำรประชุมแห่งชำต ิส�ำนกังำน

   ต�ำรวจแห่งชำติ และกระทรวงสำธำรณสุขใน

   สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว

บริษัทฯ

บริษัท อั๊คโซ่ โนเบล เพ้นท์ส (ประเทศไทย) จ�ำกัด

บริษัท เบเยอร์ จ�ำกัด

บริษัท โจตันไทย จ�ำกัด

บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

บริษัทอื่นๆ

บริษัท	ทีโอเอ	เพ้นท	์(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน) 35



  • Yadanar Aye Yar Won, Swe Daw City,

   Sulae Center Point, Twin Centro และ 

   Chatrium Hotel Yangon ในประเทศเมียนมำร์

  • PNN TV Station, Royal Phnom Penh Hospital

   และ Borey Vimean Phnom Penh ในประเทศ

   กัมพูชำ 

 (2)	การน�าเสนอผลิตภัณฑ์ท่ีหลากหลายเพ่ือตอบสนอง

	 	 ฐานลูกค้าในวงกว้างและความต้องการท่ีแตกต่าง

	 	 ของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์

  บรษัิทฯ ใช้ประโยชน์จำกควำมเช่ียวชำญในผลติภณัฑ์สี

  และสำรเคลือบผิวและควำมสำมำรถในกำรวิจัยและ

  พัฒนำผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยเพื่อสร้ำงควำมหลำกหลำย

  ของผลิตภัณฑ์ ท�ำให้บริษัทฯ สำมำรถตอบสนองลูกค้ำ

  ได้ในวงกว้ำงซึ่งรวมถึงช่ำงมืออำชีพและลูกค้ำประเภท

  ซือ้สินค้ำด้วยตวัเอง หรือ “Buy It Yourself” หรือ “BIY” 

  และใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยทีีห่ลำกหลำยและก�ำลงั

  กำรผลิตที่มีอยู่ของบริษัทฯ อย่ำงสูงสุด

	 (3)	ช่องทางการจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ท่ีท่ัวถึงและ

	 	 ครอบคลุมเครือข ่ายผู ้ค ้าปลีกระดับภูมิภาคใน

	 	 ประเทศไทยและช่องทางการจัดจ�าหน่ายผ่านธุรกิจ

	 	 ค้าปลีกสมัยใหม่	(Modern	Trade)	ที่มีประสิทธิภาพ

  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทฯ มีร้ำนค้ำปลีก

  ประมำณ 6,969 ร้ำน ซ่ึงครอบคลุม 77 จังหวัด และ

  ประมำณ 803 อ�ำเภอทั่วประเทศไทย เครือข่ำย

  กำรจัดจ�ำหน่ำยที่ครอบคลุมทั่วประเทศไทยนี้ เป็นหนึ่ง

  ในข้อได้เปรียบของบริษัทฯ ซ่ึงสำมำรถท�ำให้บริษัทฯ

  เติบโตได้ในระยะยำวในตลำดประเทศไทยสำมำรถ

  มีส่วนร่วมในกำรขำยในตลำดขนำดใหญ่ และขยำย

  กำรเข้ำถึงผลติภณัฑ์ทีห่ลำกหลำยของบริษัทฯ ต่อลกูค้ำ

  ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ทั่วประเทศไทย  

  บริษัทฯ ยังมีช่องทำงกำรจัดจ�ำหน่ำยผ่ำนธุรกิจค้ำปลีก

  สมยัใหม่ (Modern Trade) ซ่ึงประกอบด้วยร้ำนค้ำปลกี

  วัสดุก่อสร้ำงและอุปกรณ์ตกแต่งบ้ำนที่เป็นเครือข่ำย

  บริษัทฯ คำดว่ำธรุกิจค้ำปลกีสมยัใหม่ (Modern Trade)

  จะเป็นตัวขับเคลื่อนส�ำคัญที่ท�ำให้ยอดขำยในเขต

  ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนเติบโตขึ้นในอนำคต

 (4)	การท่ีบริษัทฯ	 อยู่ในสถานะท่ีดีท่ีจะได้รับประโยชน์

	 	 จากกิจกรรมการก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นในประเทศไทย

  จำกข้อมลูของ Frost & Sullivan พบว่ำ พ้ืนฐำนเศรษฐกิจ

  มหภำคของประเทศไทยยังคงแข็งแกร่ง เมื่อผนวกกับ

  อัตรำกำรอุปโภคสีต่อจ�ำนวนประชำกรที่อยู่ในระดับต�่ำ

  และควำมต้องกำรทีอ่ยูอ่ำศยัทีค่ำดว่ำจะสูงข้ึน จงึท�ำให้

  อตุสำหกรรมผลติภณัฑ์สแีละสำรเคลอืบผวิในประเทศไทย

  มโีอกำสเตบิโตอย่ำงมำก มำตรกำรจงูใจของรัฐได้สร้ำง

  กำรเติบโตให้กับภำคกำรก่อสร้ำงในประเทศไทยตั้งแต่

  ปี 2555 ซ่ึงรวมถึงแผนกำรกระตุ้นเศรษฐกิจโดยใช้

  เงินจ�ำนวน 10,000 ล้ำนบำท เพ่ือให้เงินกู้ส�ำหรับ

  ทีอ่ยูอ่ำศยัแก่ผูท้ีม่รีำยได้ต�ำ่และผูท้ีถู่กสถำบนักำรเงินอืน่

  ปฏิเสธกำรขอจดทะเบียนกำรจ�ำนองในปี 2558 และปี

  2559 รวมถึงกำรที่รัฐบำลอนุมัติมำตรกำรทำงกำรเงิน

  เพือ่สนบัสนนุผูม้รีำยได้น้อยให้ซ้ือบ้ำนในปี 2559 บริษัทฯ

  เชื่อว่ำมำตรกำรดังกล่ำวมีส่วนช่วยให้ควำมต้องกำรใช้

  ผลติภณัฑ์สทีำอำคำรในภำคอสังหำริมทรัพย์เพ่ิมสงูข้ึน

  และจำกข้อมูลของ Frost & Sullivan ยังพบว่ำควำม

  ต้องกำรผลิตภัณฑ์สีทำอำคำร เพ่ือใช้ในกำรซ่อมแซม

  และปรับปรุงบ้ำนในประเทศไทยเพ่ิมข้ึนเนือ่งจำกลกูค้ำ

  มีควำมต้องกำรทำสีใหม่บ่อยขึ้น ในฐำนะที่บริษัทฯ เป็น

  ผู้น�ำตลำดผลิตภัณฑ์สีทำอำคำร บริษัทฯ เช่ือมั่นว่ำ

  บริษัทฯ อยู่ในสถำนะที่ดีที่จะได้รับประโยชน์จำกควำม

  ต้องกำรผลิตภัณฑ์สีทำอำคำรที่เพิ่มขึ้น

	 (5)	ความเป็นเลิศในการผลิตจากกระบวนการผลิตท่ี

	 	 ทันสมัย	 โดยใช้เครื่องจักรระบบก่ึงอัตโนมัติ	 และ

	 	 ความสัมพันธ์ท่ีดี	 แน่นแฟ้น	 และยาวนานกับผู้จัด

	 	 จ�าหน่ายวัตถุดิบหลัก

  กระบวนกำรผลิตบำงกระบวนกำรของบริษัทฯ เป็น

  ระบบอัตโนมตั ิ เช่น กระบวนกำรบรรจสีุในโรงงำนผลติ

  เพื่อพัฒนำประสิทธิภำพกำรผลิตและควำมสม�่ำเสมอ

  ของคุณภำพ กระบวนกำรผลิตสีน�้ำที่โรงงำนบำงนำ

  มกีำรด�ำเนนิกำรด้วยโปรแกรมซอฟต์แวร์ ABB ซ่ึงเป็น

  ระบบควบคมุกำรผลติด้วยคอมพิวเตอร์ ระบบเตมิวัตถุดบิ

  แบบปิด (Closed System) ถูกน�ำมำใช้เพ่ือลดกำรระเหย

  และกำรปนเป้ือนของสำรเคมต่ีอสิง่แวดล้อม และระบบ

  ในกำรถ่ำยโอนวัตถุดบิและท�ำควำมสะอำดท่อ (Pigging

  System) ถูกน�ำมำใช ้เ พ่ือขนย ้ำยวัตถุดิบ และ

รายงานประจ�าปี	256136



  ท�ำควำมสะอำดท่อ ซ่ึงช่วยลดกำรใช้น�้ำลงได้ประมำณ

  ร้อยละ 50.0 เนื่องจำกบริษัทฯ มีกำรควบคุมคุณภำพ

  ที่มีมำตรฐำนสูง จึงได้รับรำงวัลในระดับประเทศหลำย

  รำงวัล รวมถึงโรงงำนบำงนำ โรงงำนส�ำโรง และโรงงำน

  เวียดนำม ยังได้รับกำรรับรองคุณภำพในระดับสำกล 

  เพ่ือเป็นกำรรักษำมำตรฐำนคุณภำพและควำมต่อเนื่อง

  ของกำรจัดหำผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ จัดซ้ือวัตถุดิบจำก

  ผู้จัดจ�ำหนำ่ยที่มีชื่อเสียงและมีควำมน่ำเชื่อถือ บริษัทฯ

  มคีวำมสมัพันธ์ทีแ่น่นแฟ้นและยำวนำนกับผูจ้ดัจ�ำหน่ำย

  วัตถุดิบหลักของบริษัทฯ และรักษำควำมสัมพันธ์กับ

  ผู้จัดจ�ำหน่ำยวัตถุดิบหลักหลำยรำย เพ่ือลดอุปสรรค

  ในกำรผลิตเน่ืองจำกปัญหำกำรหยุดชะงักของวัตถุดิบ

  และเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีรำคำที่สำมำรถแข่งขันได้

  นอกจำกนี้ บริษัทฯ ได้มีกำรประชุมร่วมกันเป็นระยะ 

  ระหว่ำงฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯ กับผู ้จัดจ�ำหน่ำย

  วัตถุดิบหลักของบริษัทฯ เพ่ือพูดคุยและแลกเปลี่ยน

  ข้อมลูเก่ียวกับเทคโนโลยใีหม่ๆ แนวโน้มในอตุสำหกรรม

  ผลติภณัฑ์เคลอืบผวิของโลก และข้อมลูกำรตลำด รวมถึง

  เพื่อเจรจำหำโอกำสควำมเป็นไปได้ในกำรร่วมมือกัน 

	 (6)	ความสามารถในการวิจัยและพัฒนาที่แข็งแกร่ง

	 	 และผลงานด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์

  บรษัิทฯ มผีลงำนด้ำนนวัตกรรมและกำรพัฒนำผลติภณัฑ์

  จ�ำนวนมำกซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรมบีคุลำกรฝ่ำยงำนวิจยั

  และพฒันำผลติภณัฑ์ทีมุ่ง่เน้นกำรพัฒนำผลติภณัฑ์ใหม่

  กำรใช้เทคโนโลยีใหม่ในกำรผลิต และกำรเสริมสร้ำง

  และพัฒนำผลิตภัณฑ์เดิมของบริษัทฯ เพ่ือให้ตรงตำม

  กำรเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของลูกค้ำและสภำพ

  อำกำศในประเทศก้ำวทันควำมก้ำวหน้ำด้ำนเทคโนโลยี

  และกำรรักษำควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของบริษัทฯ 

  โดยจะวิเครำะห์หำตัวเลือกที่สำมำรถประหยัดต้นทุน

  ส�ำหรับวัตถุดบิหลกั โดยทีย่งัคงไว้ซ่ึงคณุภำพขอผลติภณัฑ์

  บริษัทฯ มีเทคโนโลยีทั้งที่เป็นกรรมสิทธ์ิของบริษัทฯ 

  เทคโนโลยีที่พัฒนำร่วมกับผู้อื่น

  บริษัทฯ เป็นผูผ้ลิตสีทำอำคำรรำยแรกทีป่ระสบควำมส�ำเร็จ

  ในกำรแนะน�ำสีน�้ำอิมัลชันที่ปลอดสำรตะกั่วและปรอท

  ในประเทศไทยในปี 2520 และบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตสีทำ

  อำคำรรำยแรกในประเทศไทยและในภูมิภำคเอเชีย

  ตะวันออกเฉียงใต้ที่น�ำ “เทคโนโลยีอะครีลิค” จำก

  สหรัฐอเมริกำมำใช้ได้เป็นผลส�ำเร็จ ในปี 2522 รวมทัง้

  บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตสีทำอำคำรรำยแรกในประเทศไทย

  ทีผ่ลติสทีำภำยในด้วยเทคโนโลยไีมโครแบนทีอ่อกแบบ

  มำโดยเฉพำะให้มคีณุสมบตัป้ิองกันแบคทเีรียในปี 2545

  ผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมล่ำสุดของบริษัทฯ ได้แก่

  สเีขียนได้ ลบได้ (TOA Note & Clean) ซ่ึงเป็นสีเคลอืบผวิ

  ที่ป้องกันรอยขูดขีดที่เปิดตัวในปี 2558 สีรองพื้นเหล็ก

  กันสนิมที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (TOA Eco Metal

  Primer) ซ่ึงเป็นสรีองพืน้ส�ำหรับโลหะทีม่ปีระสทิธภิำพสูง

  ทีเ่ปิดตวัในปี 2559 ซ่ึงมคีณุสมบตัเิป็นมติรกับสิง่แวดล้อม

  ตำมมำตรฐำนในกำรคัดเลือกวัสดุประเภทหนึ่งในกำร

  ประเมินโปรแกรมอำคำรเขียว (LEED)  

  บริษัทฯ เช่ือว่ำนวัตกรรมในผลิตภัณฑ์และบริกำรของ

  บริษัทฯ ยังเป็นที่รู้จักอย่ำงแพร่หลำยและเป็นต้นแบบ

  ในกำรก�ำหนดมำตรฐำนอุตสำหกรรมในอุตสำหกรรมสี

  ทำอำคำรของประเทศไทย ตวัอย่ำงเช่น บริษัทฯ เช่ือว่ำ

  กำรรับประกันควำมทนทำนของสีทำภำยนอกเป็นระยะ

  เวลำ 10 ปีนั้นถือเป็นมำตรฐำนของอุตสำหกรรมสีทำ

  ภำยนอกที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปในตลำดสีทำอำคำร

  ของไทยมำตั้งแต่ปี 2522 ในปี 2556 บริษัทฯ ร่วมมือ

  กับ E.I. DuPont De Nemours and Company (ซึ่ง

  ในภำยหลังกลำยมำเป็น The Chemours Company

  TT, LLC) ได้พัฒนำสีทำภำยนอกภำยใต้ตรำสินค้ำ

  ซุปเปอร์ชิลด์ (SuperShield) ด้วยกำรใช้เทคโนโลยี

  เรซินอะครีลิค และไทเทเนียม ซ่ึงสำมำรถขยำยระยะ

  เวลำกำรรับประกันควำมทนทำนสูงสุดจำก 10 ปี เป็น

  15 ปี ควำมทนทำนของสีทำภำยนอกอำคำรภำยใต้

  ตรำสินค้ำ ซุปเปอร์ชิลด์ (SuperShield) ได้รับกำรรับรอง

  จำกสถำบนัวิจยัวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย

  โดยใช้มำตรฐำนกำรทดสอบ ASTM และผ่ำนกำร

  ทดสอบกำรผุกร่อนภำยนอกอำคำรจำกห้องปฏิบัติกำร

  อิสระในสหรัฐอเมริกำ ณ วันที่ของเอกสำรฉบับนี้

  บรษัิทฯ เช่ือว่ำไม่มผีลติภณัฑ์สแีละสำรเคลอืบผวิส�ำหรับ

  สทีำอำคำรภำยนอกภำยใต้ตรำสินค้ำอืน่ในประเทศไทย

  ทีส่ำมำรถรับประกันควำมทนทำนสูงสุดเป็นระยะเวลำ 15 ปี
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  ทัง้นี ้ บริษัทฯ ให้ควำมสนใจกับกำรผลติและจดัจ�ำหน่ำย

  ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสีเขียวที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม

  และสุขภำพ และเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้ำงสรรค์ขึ้นมำใหม่

  เพื่อตอบรับกับควำมต้องกำรของลูกค้ำ และเพ่ือให้

  สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงที่ท�ำให้กฎเกณฑ์ด้ำน

  ควำมปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเข้มงวดขึ้น 

  ในปี 2561 บริษัทฯ ได้คิดค้นนวัตกรรมสีรองพ้ืน

  อเนกประสงค์สตูรน�ำ้ (TOA Hydro Quick) นวัตกรรม

  สีสร้ำงลำยปูนฉำบขัดมันส�ำเร็จรูป (TOA Loft) ทีโอเอ

  ไทยโทน (TOA Shield-1 Nano Thaitone) ที่สุดของ

  สีเอกลักษณ์ไทยที่ได้ถูกรวบรวมมำมำกกวำ่ 160 เฉดสี 

  ตอบโจทย์เหล่ำนกัออกแบบและผูบ้ริโภคไทยนยิม รวมทัง้

  กำรพัฒนำนวัตกรรมเคร่ืองผสมสอีตัโนมตัรุ่ินพิเศษ ทีม่ี

  ขนำดเลก็ลง แต่คงประสิทธภิำพดเียีย่ม ส�ำหรับสีทำอำคำร

  และสีอุตสำหกรรม (X-Smart และ X-Protint) เพ่ือ

  เป็นกำรขยำยกลุม่ลกูค้ำส�ำหรับผูค้้ำปลกีขนำดเลก็ ซ่ึงจะ

  ช่วยเพ่ิมโอกำสทำงกำรจ�ำหน่ำยไปสูก่ลุม่ผูบ้ริโภคในระดบั

  ภมูภิำคต่ำงๆ ของประเทศไทยให้สำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำยข้ึน

	 (7)	ทีมผู้บริหารและพนักงานที่มีประสบการณ์

  ทีมผู้บริหำรของบริษัทฯ มีประสบกำรณ์ในอุตสำหกรรม

  ผลิตภัณฑ์สีและสำรเคลือบผิว โดยผู ้บริหำรหลัก

  หลำยคนท�ำงำนร่วมกับบริษัทฯ มำมำกกว่ำ 20 ปี บคุคล

  เหล่ำนี้มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร และ

  ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยใีนอตุสำหกรรมนีอ้ย่ำงกว้ำงขวำง

  ควำมส�ำเร็จอย่ำงยำวนำนตัง้แต่อดตีของบริษัทฯ แสดงถึง

  ควำมสำมำรถของทมีผูบ้ริหำรในกำรสร้ำงและขยำยธรุกิจ

  ของบริษัทฯ และสำมำรถก้ำวผ่ำนสถำนกำรณ์อนัเลวร้ำย

  ต่ำงๆ ทัง้ทำงเศรษฐกิจ กำรเมอืง สุขภำพ และส่ิงแวดล้อม

  ได้อย่ำงมั่นคง บริษัทฯ เชื่อวำ่ประสบกำรณ์และควำมรู้

  ด้ำนกำรตลำดของทมีผูบ้ริหำรและควำมสมัพนัธ์ทำงธรุกิจ

  ที่ทีมผู้บริหำรได้สร้ำงข้ึนกับผู้จัดจ�ำหน่ำยวัตถุดิบและ

  ลูกค้ำหลักจะยังคงเอื้อประโยชน์ต่อกำรเติบโตและกำร

  พัฒนำของบริษัทฯ ต่อไปในอนำคต

  บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนำพนักงำนของบริษัทฯ โดย

  เปิดโอกำสให้มีกำรฝึกอบรมต่ำงๆ ซ่ึงรวมถึงหลักสูตร

  กำรบริหำรจดักำรต่ำงๆ เพือ่พัฒนำควำมสำมำรถทีเ่ป็น

  ทักษะรอบด้ำน อีกทั้งบริษัทฯ ยังส่งเสริมกำรท�ำงำน

  ร่วมกนัเป็นทมี กำรคดิอย่ำงสร้ำงสรรค์ และกำรส่ือสำร

  แบบเปิดกว้ำงระหว่ำงพนกังำนด้วยกัน บริษัทฯ สนับสนุน

  และส่งเสริมสภำพแวดล้อมโดยรวมที่พนักงำนทุกคน

  สำมำรถสร้ำงคณุคำ่และสร้ำงศกัยภำพของตนไดอ้ย่ำง

  เตม็ที ่ตลอดจนหลกัสตูรด้ำนกำรพัฒนำต่ำงๆ เพ่ือพัฒนำ

  บุคลำกรให้มำสืบทอดต�ำแหน่งผู้บริหำรระดับสูง ซ่ึง

  กำรปฏิบัติเช่นนี้ช่วยสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรที่ท�ำให้

  พนักงำนเกิดควำมรู้สึกถึงควำมเป็นเจ้ำของและมี

  ควำมภักดีต่อบริษัทฯ 

รายงานประจ�าปี	256138



ภาพรวมอุตสาหกรรม
1

1.	ภาพรวมและแนวโน้มตลาดสี

	 และสารเคลือบผิวในประเทศไทย

 ตลำดค้ำปลกีผลติภณัฑ์สีทำอำคำรในประเทศไทยเตบิโตข้ึน

 จำกมูลค่ำประมำณ 13,727.2 ล้ำนบำทในปี 2554 เป็น

 มูลค่ำประมำณ 19,201.3 ล้ำนบำทในปี 2559 ซ่ึงเป็น

 ผลมำจำกกิจกรรมกำรก่อสร้ำง กำรทำสีใหม่ กำรซื้อสินค้ำ

 หรอืบริกำรกับร้ำนค้ำปลกี และกำรเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม

 ของผู้บริโภคโดย Frost & Sullivan คำดว่ำตลำดค้ำปลีก

 ผลิตภัณฑ์สีทำอำคำรในประเทศจะมีมูลค่ำประมำณ

 24,603.2 ล้ำนบำทในปี 2564 เนื่องจำกมีกำรทำสีใหม่

 ที่เพ่ิมสูงข้ึน รวมถึงควำมต้องกำรสีและสำรเคลือบผิว

 เกรดพรีเมียมที่มีมำกข้ึน และก�ำลังซ้ือของผู้บริโภคที่มี

 มำกขึ้นด้วย ในขณะเดียวกันมูลค่ำตลำดค้ำปลีกผลิตภัณฑ์

 สีและสำรเคลือบผิวและผลิตภัณฑ์ประเภทอื่น (ผลิตภัณฑ์

 สีและสำรเคลือบผิวส�ำหรับงำนไม้ ผลิตภัณฑ์กันกำรรั่วซึม

 และผลติภณัฑ์สีทีม่คีวำมทนทำนสูง (Protective Coating))

 เพิ่มขึ้นจำกมูลคำ่ประมำณ 4,780.0 ลำ้นบำท ในปี 2554

 เป็นประมำณ 6,376.9 ล้ำนบำทในปี 2559 โดยมสีำเหตหุลกั

 มำจำกกำรซ้ือสินค้ำหรือบริกำรจำกร้ำนค้ำปลกีทีข่ยำยตวัข้ึน

 และกำรขยำยตัวของเมือง (Urbanization) โดย Frost &

 Sullivan คำดว่ำตลำดค้ำปลกีผลติภณัฑ์สีและสำรเคลอืบผวิ

 และผลติภณัฑ์ประเภทอืน่ในประเทศไทยจะมมีลูค่ำประมำณ

 8,852.7 ล้ำนบำทภำยในปี 2564 เนื่องจำกผู้บริโภคมีกำร

 รับรู้เพ่ิมมำกข้ึน กิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่แข็งแกร่ง วงจร

 กำรซ่อมแซมบ�ำรุงรักษำที่ส้ันลงส�ำหรับเฟอร์นิเจอร์ และ

 กำรเปลีย่นแปลงเป็นสังคมอตุสำหกรรม (Industrialization)

 อุตสำหกรรมสีและสำรเคลือบผิวเป็นผู้ได้รับประโยชน์

 โดยตรงจำกกำรเติบโตของกำรก่อสร้ำงและกำรเพ่ิมข้ึน

 ของดัชนีช้ีวัดเศรษฐกิจมหภำคต่ำงๆ ในประเทศ ทั้งนี้ 

 อุตสำหกรรมค้ำปลีกผลิตภัณฑ์สีและสำรเคลือบผิวซ่ึง

 เป็นช่องทำงกำรจ�ำหน่ำยส�ำคัญของผู้ผลิต มีแนวโน้ม

 ที่จะขยำยตัวข้ึนโดยมีสำเหตุมำจำกกำรที่ผู้บริโภครับรู้ถึง

 สินค้ำตัวเลือกต่ำงๆ ในตลำดที่มีให้กับผู้บริโภคมำกข้ึน

 ภำคธุรกิจนี้คำดว่ำจะเติบโตได้ในระดับปำนกลำงถึงสูง

 ตั้งแต่ปี 2560 ถึงปี 2564 โดยมีปัจจัยส่งเสริมมำจำก

 ควำมต้องกำรที่อยู ่อำศัยใหม่และกำรทำสีใหม่ที่เพ่ิม

 มำกข้ึน มำตรกำรจูงใจของรัฐบำล และกำรใช้จ่ำยสินค้ำ

 และบริกำรในร้ำนค้ำปลีกที่เพ่ิมสูงข้ึน เป็นต้น ยังมีกำร

 คำดกำรณ์ว่ำรำยได้ส่วนบุคคลสุทธิเพ่ิมสูงข้ึนคำดว่ำจะ

 ส่งผลให้เกดิกำรใช้จ่ำยทีไ่ม่จ�ำเป็นมำกข้ึน รวมถึงกำรเลอืกซ้ือ

 ผลิตภัณฑ์สีและสำรเคลือบผิวเกรดพรีเมียม ซึ่งมีแนวโน้ม

 เป็นกำรเปิดตลำดใหม่ส�ำหรับผู้ผลิตสีและสำรเคลือบผิว

 ท่ีมีอยู่เดิม ผู้ผลิตขนำดใหญ่ที่มีเครือข่ำยผู้ค้ำปลีกอย่ำง

 กว้ำงขวำงมกัจะตดิตำมพฤตกิรรมของผูบ้ริโภคทีเ่ปลีย่นแปลง

 ไปและสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผูบ้ริโภคเก่ียวกับ

 คุณสมบัติต่ำงๆ ของผลิตภัณฑ์ได้ดีกว่ำ ซ่ึงท�ำให้ผู้ผลิต

 เหล่ำนี้สำมำรถก้ำวทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงและได้เปรียบ

 ผู้ผลิตรำยอื่นที่ไม่มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงสรรค์หรือ

 ตอบสนองต่อตลำด นอกจำกนี ้ กำรเตบิโตของช่องทำงธรุกิจ

 ค้ำปลกีสมยัใหม่ (Modern Trade) มแีนวโน้มส่งผลให้ตลำด

 ที่ลูกคำ้ซื้อสินค้ำและน�ำไปใช้เอง (BIY) มีกำรขยำยตัวขึ้น

 เนื่องจำกผู้บริโภคสำมำรถเข้ำถึงตัวเลือกต่ำงๆ ได้มำกข้ึน

 ผู้บริโภคจึงสำมำรถตัดสินใจได้ด้วยตนเอง ซ่ึงเดิมจะต้อง

 พึ่งพำช่ำงทำสี ส�ำหรับธุรกิจค้ำปลีกผลิตภัณฑ์สีและสำร

 เคลือบผิวและผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นมีแนวโน้มจะได้รับ

 ประโยชน์จำกกำรท่องเทีย่วทีเ่พ่ิมข้ึนอย่ำงต่อเนือ่ง ซ่ึงส่งผล

 ให้เกิดอุปสงค์ใหม่และกำรบ�ำรุงรักษำภำยในอำคำรอย่ำง

 ต่อเนื่องจำกธุรกิจบริกำรในประเทศ กิจกรรมกำรทำสีใหม่

 เป็นตวัขับเคลือ่นทีส่�ำคญัของยอดขำยสีและสำรเคลอืบผวิ

 ซึ่งมีแนวโน้มว่ำจะมีสัดส่วนมำกกว่ำร้อยละ 75.0 ของ

 อุตสำหกรรมสีและสำรเคลอืบผวิ ตัง้แต่ปี 2560 ถึงปี 2564

 กำรปรับปรุงอำคำรทัง้ประเภททีอ่ยูอ่ำศยัและเพ่ือกำรพำณชิย์

 กำรทำสียำนพำหนะใหม่ โดยใช้สีเกรดพรีเมียมเพ่ือแสดง

 สถำนะ กิจกรรมกำรบ�ำรุงรักษำในอุตสำหกรรมกำรป้องกัน

 และโรงงำนขนำดเลก็และขนำดใหญ่ คำดว่ำจะมส่ีวนส�ำคญั

 ในกำรเพิ่มอุปสงค์ของกำรทำสีใหม่ในระยะเวลำระหว่ำงปี

 2560 ถึงปี 2564 ซ่ึงจะผลักดันให้อุตสำหกรรมค้ำปลีกสี

 และสำรเคลือบผิวในประเทศไทยกลับมำเติบโตอีกคร้ัง

หมายเหตุ	: 1 รำยงำนวิจัยทำงกำรตลำดของ Frost & Sullivan ได้ประเมินขนำดของตลำดคำ้ปลีกผลิตภัณฑ์สีทำอำคำรในประเทศไทยที่ 19.2 พันลำ้นบำทโดยรวมเฉพำะกำรขำย

  ผลิตภัณฑ์สีทำอำคำรผำ่นช่องทำงผู้ค้ำปลีกและธุรกิจค้ำปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) เท่ำนั้น ในกำรค�ำนวณส่วนแบ่งกำรตลำดส�ำหรับผลิตภัณฑ์สีทำอำคำรส�ำหรับ

  กลุ่มลูกคำ้ทั่วไปในประเทศไทยคิดเป็นประมำณร้อยละ 48.7 นั้นจะพิจำรณำเฉพำะยอดขำยของ บริษัทฯ บริษัท กัปตัน โค๊ทติ้ง จ�ำกัด และบริษัท บริติช เพ้นท์ส จ�ำกัด

  ซึ่งเกิดจำกกำรจ�ำหน่ำยผ่ำนผู้ค้ำปลีกและธุรกิจค้ำปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) โดยแหล่งข้อมูลในกำรประมำณกำรส่วนแบ่งกำรตลำดของบริษัทเหล่ำนั้นมำจำก

  (ก) กำรสัมภำษณ์กับผู้เชี่ยวชำญ ซึ่งรวมถึงพนักงำนปัจจุบันและพนักงำนอดีตของบริษัทสีและสำรเคลือบผิวชั้นน�ำ (ข) แนวโน้มกำรเติบโตปีต่อปี รำยงำนรำยบริษัท

  และสื่อน�ำเสนออื่นๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ�ำกัดเพียงบทควำมในข่ำวและข่ำวประชำสัมพันธ์ และ (ค) งำนวิจัย (Desktop Research) โดย Frost & Sullivan ในแหล่ง

  ข้อมูลตำ่งๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ�ำกัดเพียงฐำนข้อมูลของสมำคมอุตสำหกรรม สมำคมกำรค้ำ และหน่วยงำนของรัฐ

บริษัท	ทีโอเอ	เพ้นท	์(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน) 39



2.	ภาพรวมตลาดผลิตภัณฑ์สีและสาร

	 เคลือบผิวในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

	 เฉียงใต้

 ยอดขำยปลีกส�ำหรับสีทำอำคำร คิดเป็นประมำณร้อยละ

 50.0 ถึงร้อยละ 60.0 ของยอดขำยสีทำอำคำรทั้งหมดใน

 ประเทศเวียดนำมและได้รับปัจจยัสนบัสนนุโดยหลกัมำจำก

 อุตสำหกรรมกำรก่อสร้ำงและเฟอร์นิเจอร์ และกำรพัฒนำ

 ระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำนสำธำรณะ โดยอุตสำหกรรมกำร

 ก่อสร้ำงเป็นหนึ่งในผู้บริโภคหลักของสีทำอำคำรโดยซ้ือ

 ผ่ำนช่องทำงค้ำปลกี คำดกำรณ์ว่ำตลำดค้ำปลกี สีทำอำคำร

 ในประเทศเวียดนำมจะมีอัตรำกำรเติบโตโดยเฉล่ียต่อปี

 (CAGR) สงูข้ึนทีป่ระมำณร้อยละ 9.9 ในปี 2559 ถึงปี 2564

 โดยจะเติบโตจำกประมำณ 6.5 ล้ำนล้ำนดองเวียดนำม

 (VND) ในปี 2559 เป็นประมำณ 10.4 ล้ำนล้ำนดองเวียดนำม

 (VND) ภำยในปี 2564

 ตลำดผลติภณัฑ์สทีำอำคำรในประเทศอนิโดนเีซีย ประเทศ

 มำเลเซีย ประเทศเมยีนมำร์ ประเทศกัมพูชำ และสำธำรณรัฐ

 ประชำธิปไตยประชำชนลำว ได้รับประโยชน์จำกกำรขยำย

 ของเมอืงเพ่ิมมำกข้ึน กำรปฏรูิปเศรษฐกิจ กำรใช้จ่ำยส�ำหรับ

 ระบบโครงสร้ำงพืน้ฐำนเพ่ิมข้ึน และกำรเพิม่ข้ึนของรำยได้

 ส่วนบคุคลสุทธ ิทัง้นี ้ตลำดผลิตภณัฑ์สีทำอำคำรของประเทศ

 ในภมูภิำคเอเชียตะวันออกเฉยีงใต้เหล่ำนีค้ำดว่ำจะเตบิโตข้ึน

 ในอัตรำกำรเติบโตโดยเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ที่ประมำณ

 ร้อยละ 7.7 ส�ำหรับช่วงปี 2559 และปี 2564 โดยจะ

 เติบโตข้ึนจำกประมำณ 1,224.0 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐในปี

 2559 เป็นประมำณ 1,772.4 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐในปี 2564

 ธรุกิจผลติภณัฑ์สแีละสำรเคลือบผวิส�ำหรับงำนไม้ของภมูภิำค

 เอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้ได้รับปัจจยัสนบัสนนุจำกกำรส่งออก

 เฟอร์นเิจอร์ไม้ทีผ่ลติในประเทศ รวมทัง้ต้นทนุกำรผลติและ

 ต้นทุนแรงงำนที่ต�่ำเมื่อเทียบกับประเทศทำงตะวันตก

 ประเทศเวยีดนำมและประเทศอนิโดนเีซียเป็นหนึง่ในตลำด

 ชั้นน�ำส�ำหรับผลิตภัณฑ์สีและสำรเคลือบผิวส�ำหรับงำนไม้

 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยประเทศอินโดนีเซียเป็น

 ตลำดผลิตภัณฑ์สีและสำรเคลือบผิวส�ำหรับงำนไม้ที่ใหญ่

 เป็นอันดับสองในภูมิภำคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ ซึง่ได้รบั

 ปัจจัยสนับสนุนมำจำกกำรส่งออกเฟอร์นิเจอร์เช่นกัน

 ด้วยเหตุที่ประเทศอินโดนีเซียมีทรัพยำกรธรรมชำติ

 จ�ำนวนมำก รัฐบำลประเทศนีจ้งึมแีผนสนบัสนนุกำรส่งเสริม

 ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้ตำมงำนออกร้ำนและงำนแสดงสินค้ำ

 นำนำชำติต่ำงๆ ทั้งนี้ ตลำดเฟอร์นิเจอร์ไม้เพื่อกำรส่งออก

 คำดว่ำจะกระตุน้อปุสงค์ของผลติภณัฑ์สแีละสำรเคลอืบผวิ

 ส�ำหรับงำนไม้ เนือ่งจำกอตุสำหกรรมเฟอร์นเิจอร์ไม้มเีป้ำหมำย

 ทีจ่ะเพิม่กำรส่งออกจำกประมำณ 2.7 พันล้ำนดอลลำร์สหรัฐ

 ในปี 2556 เป็นประมำณ 5.0 พันล้ำนดอลลำร์สหรัฐ

 ภำยในปี 2563
2
 ตลำดผลิตภัณฑ์สีและสำรเคลือบผิว

 ส�ำหรับงำนไม้ในประเทศมำเลเซียและประเทศไทยจะได้รับ

 ผลกระทบจำกกำรน�ำเข้ำเฟอร์นิเจอร์ที่มีรำคำถูกจำก

 ประเทศเพื่อนบำ้น เช่น ประเทศจีนและประเทศเวียดนำม 

 ซึ่งเป็นกำรจ�ำกัดอุปสงค์ของสีและสำรเคลือบป้องกันผิว

 ส�ำหรับงำนไม้

 ตลำดผลติภณัฑ์สีทีม่คีวำมทนทำนสงู (Protective Coating)

 ส�ำหรับพืน้ผวิคอนกรีตในประเทศอนิโดนเีซีย มแีนวโน้มทีจ่ะ

 ขยำยตวัในช่วงไม่ก่ีปีข้ำงหน้ำนีโ้ดยมสีำเหตมุำจำกกำรเพ่ิมข้ึน

 ของกำรลงทุนโดยตรงจำกต่ำงประเทศ และกำรลงทุน

 จ�ำนวนมำกในกำรพัฒนำระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำน

 คมนำคม พลังงำน และสำธำรณูปโภคซ่ึงมีมูลค่ำทั้งหมด

 ประมำณ 90.0 พันล้ำนดอลลำร์สหรัฐ
3 
ภำยในปี 2561 ทัง้นี้

 ตลำดผลติภณัฑ์สีทีม่คีวำมทนทำนสงู (Protective Coating)

 ส�ำหรับคอนกรีตของประเทศมำเลเซียได้รับปัจจยัสนบัสนนุ

 มำจำกกำรลงทนุในกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนคมนำคม

 เช่น ถนนและทำงรถไฟ และโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนพลงังำน

 และสำธำรณูปโภค โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งโรงกลั่นน�้ำมันและ

 โรงงำนปิโตรเคม ี กำรลงทนุในกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

 ด้ำนคมนำคม พลังงำน และสำธำรณูปโภคของประเทศ

 มำเลเซียภำยในปี 2561 ซ่ึงมีมูลค่ำรวมกันประมำณ 8.0

 พันล้ำนดอลลำร์สหรัฐ
4
 คำดว่ำจะขับเคลื่อนตลำดสีที่มี

 ควำมทนทำนสูง (Protective Coating) ส�ำหรับพ้ืนผิว

 คอนกรีตของประเทศมำเลเซียได้

หมายเหตุ	: 2 http://kusnandarlaw.blogspot.in/2015/12/the-furniture-industry-still-fells.html

 3 ส�ำนักงำนสถิติกลำง (Central Bureau of Statistics) ประเทศอินโดนีเซีย

 4 กำรคำดกำรณ์เศรษฐกิจประเทศมำเลเซีย (Malaysia Economic Prospect) BMI

รายงานประจ�าปี	256140



 ตลำดผลิตภัณฑ์กันซึมในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 ได้รับปัจจัยสนับสนุนมำจำกกำรเติบโตของกำรก่อสร้ำง

 อำคำรแนวสูง ซ่ึงเป็นกำรเพ่ิมกำรลงทุนจำกทั้งภำครัฐ

 และเอกชน ตลำดผลติภณัฑ์กันซึมของประเทศอนิโดนเีซีย

 ได้รับกำรสนับสนุนมำจำกกิจกรรมกำรก่อสร้ำงที่ก�ำลัง

 เติบโตทั้งในภำคที่อยู่อำศัยและนอกเหนือจำกภำคที่อยู่

 อำศัย ผลิตภัณฑ์กันซึมในประเทศอินโดนีเซียมีผลิตภัณฑ์

 เกรดพรีเมียมเป็นสัดส่วนมำกที่สุดและกำรที่ผู ้บริโภค

 ยนิยอมจ่ำยในรำคำสงูท�ำให้มัน่ใจได้ว่ำตลำดผลติภณัฑ์กันซึม

 จะมีควำมแข็งแกร่ง ผลิตภัณฑ์กันซึมที่มีตัวท�ำละลำย

 เป็นน�้ำเป็นสัดส่วนเป็นส่วนใหญ่ของตลำดทั้งหมด โดย

 เกำะชวำเป็นศูนย์กลำงที่ส�ำคัญของตลำดผลิตภัณฑ์กันซึม 

 กำรขำยให้แก่โครงกำรเป็นช่องทำงกำรจ�ำหน่ำยที่ได้รับ

 ควำมนิยมและเป็นกำรขำยที่อยู่นอกภำคที่อยู่อำศัยซ่ึงได้

 ผลกัดนัอปุสงค์ของผลติภณัฑ์กันซึมในประเทศอนิโดนเีซีย 

 และส�ำหรับแนวโน้มของผลิตภัณฑ์กันซึมในประเทศ

 มำเลเซียคำดว่ำจะอยู่ในเกณฑ์ดีจำกกำรพัฒนำอย่ำง

 รวดเร็วของอำคำรพำณิชย์และอำคำรที่อยู่อำศัยซ่ึงได้รับ

 กำรสนับสนุนมำจำกแผนของรัฐบำลในกำรเพ่ิมกำรใช้จ่ำย

 ส�ำหรับระบบโครงสรำ้งพื้นฐำน

 ตลำดผลติภณัฑ์สีและสำรเคลอืบผวิและผลติภณัฑ์ประเภทอืน่

 ของประเทศเมียนมำร์ ประเทศกัมพูชำ และสำธำรณรัฐ

 ประชำธปิไตยประชำชนลำว มขีนำดเลก็มำก แต่ด้วยอตัรำ

 กำรขยำยตัวของเมือง (Urbanization) ท่ีสูงข้ึน และ

 โครงกำรก่อสร้ำงและโครงสร้ำงพ้ืนฐำนต่ำงๆ ทีก่�ำลงัเตบิโต

 รวมท้ังกำรลงทนุโดยตรงจำกต่ำงประเทศทีเ่พิม่ข้ึน จงึท�ำให้

 ตลำดผลติภณัฑ์สีและสำรเคลอืบผวิและผลติภณัฑ์ประเภทอืน่

 ในประเทศเหล่ำนี้คำดว่ำจะมีอัตรำกำรเติบโตในเกณฑ์ที่ดี

 ในระยะเวลำระหวำ่งปี 2560 ถึงปี 2564
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กำรบริหำรควำมเสีย่งเป็นกระบวนกำรกำรบริหำรจดักำรทีจ่�ำเป็น

และมีควำมส�ำคัญในกำรช่วยให้องค์กรสำมำรถบรรลุเป้ำหมำย

ที่ตั้งไว้ โดยเฉพำะในสภำพแวดล้อมทำงธุรกิจปัจจุบันที่มกีำร

เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วและแข่งขันสูง นอกจำกนั้นระบบ

กำรบริหำรควำมเส่ียงทีม่ปีระสิทธผิลยงัคงเป็นองค์ประกอบส�ำคญั

ของกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี(Good Corporate Governance)

ซึ่งจะน�ำไปสู่กำรเพิ่มมูลค่ำของกิจกำรในที่สุด

 

บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรบริหำรควำมเส่ียงที่มี

ต่อกำรด�ำเนินงำนขององค์กร จึงได้แต่งตั้งคณะท�ำงำนบริหำร

ควำมเสีย่งและควำมต่อเนือ่งทำงธรุกิจข้ึน ภำยใต้หลกัธรรมมำภบิำล

ทีด่ ี เพ่ือท�ำหน้ำทีใ่นกำรบริหำรและควบคมุกำรบริหำรควำมเส่ียง

ในแต่ละปีคณะท�ำงำนบริหำรควำมเส่ียงและควำมต่อเนือ่งทำง

ธุรกิจจะก�ำหนดนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงข้ึน แล้วมอบให้

หน่วยงำนทีเ่ก่ียวข้องน�ำไปปฏบิตัเิพ่ือให้กำรบริหำรควำมเสีย่งเป็น

ไปอยำ่งเป็นระบบ และด�ำเนินไปในทิศทำงเดียวกัน พร้อมทั้ง

บริษัทฯ มีกำรบริหำรควำมเสี่ยงทั่วท้ังองค์กร ที่เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล ที่ปฏิบัติโดยคณะกรรมกำร ผู้บริหำรและบุคลำกรทุกคนใน

องค์กร โดยกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงได้รับกำรออกแบบเพ่ือให้สำมำรถบ่งช้ีเหตุกำรณ์ที่อำจเกิดข้ึนและมีผลกระทบต่อองค์กร 

และสำมำรถจัดกำรควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับ เพ่ือให้ได้รับควำมมั่นใจอย่ำงสมเหตุสมผลในกำรบรรลุวัตถุประสงค์

ที่องค์กรก�ำหนดไว้ โดยกรอบบริหำรควำมเสี่ยงประกอบด้วย

บริษัทฯ มีกำรก�ำหนดวัตถุประสงค์และระดับควำมเส่ียงที่

ยอมรับได้ (Risk Appetite) ในกำรบริหำรควำมเส่ียงอย่ำง

ชัดเจน เพ่ือให้กำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน

ก�ำหนดกฎ ระเบียบ รวมถึงวิธีกำรในกำรปฏิบัติงำนบริหำร

ควำมเสี่ยงให้ครอบคลุมกิจกรรมทั่วทั้งองค์กร ก�ำหนดให้มีกำร

ตรวจสอบ วัดผลกำรด�ำเนินงำน กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน

ให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ และเปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญให้แก่ผู้ที่

เกี่ยวข้องรับทรำบอย่ำงสม�่ำเสมอ

บริษัทฯ ก�ำหนดให้มีกำรด�ำเนินกำรบริหำรองค์กรเป็นไปอย่ำง

ต่อเนือ่ง และปรับปรุงกำรด�ำเนนิกำรบริหำรควำมเส่ียงอยูอ่ย่ำง

สม�่ำเสมอ เพ่ือให้กำรด�ำเนินงำนมีประสิทธิภำพมำกข้ึน โดย

ค�ำนึงถึงปัจจัยเส่ียงทั้งภำยในและภำยนอกองค์กรซ่ึงมีกำร

เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ

ปัจจัยความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยง

กรอบบริหารความเสี่ยง

1.	การก�าหนดกลยุทธ	์
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2.	 โครงสร้างและความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง	

ความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง

ผังโครงสรำ้งบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัทฯ แสดงให้เห็นตำมแผนภำพ ดังนี้ 

คณะกรรมการบริษัท	

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบโดยรวมในกำรก�ำกับดูแลกำรบริหำรควำมเสี่ยงภำยในองค์กร 

คณะกรรมการตรวจสอบ	

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรพิจำรณำ สอบทำนประสิทธิภำพของกำรควบคุมภำยใน และติดตำมผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง รวมทั้ง

ประเมินผลกำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกคณะท�ำงำนบริหำรควำมเสี่ยงและควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ

คณะท�างานบริหารความเสี่ยงและความต่อเน่ืองทางธุรกิจ

เพ่ือให้กำรก�ำกับดูแลกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงขององค์กรบรรลุเป้ำหมำยทำงธุรกิจท่ีตั้งไว้ สร้ำงควำมมั่นใจและควำมน่ำเช่ือถือ

ในกำรด�ำเนินธุรกิจขององค์กร บริษัทฯ จึงแต่งตั้งคณะท�ำงำนบริหำรควำมเสี่ยงและควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหำร

ระดับสูงของแต่ละสำยงำน และมีกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่เป็นประธำนของคณะท�ำงำน โดยกำรก�ำหนดนโยบำยบริหำรควำมเส่ียง

ต้องผ่ำนควำมเห็นชอบจำกประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและคณะกรรมกำรบริหำร

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ

ฝ่ายตรวจสอบ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะท�างานบริหาร

ความเสี่ยงและความต่อเนื่อง

ทางธุรกิจ
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3.	กระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร	

บริษัทฯ ก�ำหนดกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อให้ขั้นตอน

และวิธีกำรในกำรบริหำรควำมเส่ียงเป็นไปอย่ำงมีระบบและ

ด�ำเนินไปในทิศทำงเดียวกันทั่วทั้งองค์กร โดยมีข้ันตอนส�ำคัญ

ของกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร ประกอบด้วย 8 

ขั้นตอน ดังนี้

 1) สภำพแวดล้อมภำยในองค์กร (Internal Environment)

 2) กำรก�ำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)

 3) กำรบ่งชี้เหตุกำรณ์ (Event Identification)

 4) กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment)

 5) กำรตอบสนองควำมเสี่ยง (Risk Response)

 6) กิจกรรมกำรควบคุม (Control Activities)

 7) ข้อมูลและกำรติดต่อสื่อสำร (Information and

  Communication)

 8) กำรติดตำม (Monitoring)

  กระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียงที่ด�ำเนินกำรภำยใน

  คณะกรรมกำรมคีวำมจ�ำเป็นต้องได้รับกำรส่ือสำรถึงกำร

  ประเมนิควำมเส่ียงและกำรควบคมุควำมคบืหน้ำในกำร

  บริหำรควำมเส่ียง กำรดูแลติดตำมแนวโน้มของ

  ควำมเส่ียงหลัก รวมถึงกำรเกิดเหตุกำรณ์ผิดปกติ

  อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจวำ่

  1) เจ้ำของควำมเส่ียง (Risk Owner) มีกำรติดตำม

   ประเมนิสถำนกำรณ์ วิเครำะห์ และบริหำรควำมเสีย่ง

   ท่ีอยูภ่ำยใต้ควำมรับผดิชอบของตนอย่ำงสม�ำ่เสมอ

   และเหมำะสม

  2) ควำมเส่ียงทีม่ผีลกระทบส�ำคญัต่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์

   ขององค์กร ได้รับกำรรำยงำนถึงควำมคบืหน้ำในกำร

   บริหำรควำมเสี่ยง และแนวโน้มของควำมเสี่ยงต่อ

   ผู ้บริหำรที่ รับผิดชอบและคณะท�ำงำนบริหำร

   ควำมเสี่ยงและควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ ตำมระบบ

   ควบคุมภำยในที่วำงไว้มีควำมเพียงพอ เหมำะสม 

   มีประสิทธิผล และมีกำรน�ำมำปฏิบัติใช้จริงเพ่ือ

   ป้องกนั หรือลดควำมเส่ียงทีอ่ำจเกิดข้ึน รวมทัง้มกีำร

   ปรับปรุงแก้ไขกำรควบคุมภำยในอยู่เสมอเพ่ือให้

   สอดคล้องกบัสถำนกำรณ์หรือควำมเสีย่งทีเ่ปลีย่นไป

  3) คณะท�ำงำนบริหำรควำมเสี่ยงและควำมต่อเนื่อง

   ทำงธุรกิจ จะประสำนงำนให้ผู้บริหำรท่ีรับผิดชอบ

   ควำมเส่ียงรำยงำนสถำนะควำมเสี่ยง รวมถึง

   กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้ที่ประชุมคณะ

   ท�ำงำนบรหิำรควำมเส่ียงและควำมต่อเนือ่งทำงธรุกิจ

   เพื่อทรำบ/พิจำรณำต่อไป

  4) คณะท�ำงำนบริหำรควำมเสี่ยงและควำมต่อเนื่อง

   ทำงธุรกิจต้องวิเครำะห์/ติดตำมกำรเปลี่ยนแปลง

   ของสภำพแวดล้อมทั้งภำยในและภำยนอก รวมถึง

   กำรเปลีย่นแปลงในควำมเส่ียงทีอ่ำจเกิดข้ึน ส่งผลให้

   ต้องมีกำรทบทวนกำรจัดกำรควำมเสี่ยงและกำร

   จัดล�ำดับควำมส�ำคัญ รวมถึงอำจน�ำไปใช้ในกำร

   ทบทวนกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยงโดยรวม

  5) คณะท�ำงำนบริหำรควำมเสี่ยงและควำมต่อเนื่อง

   ทำงธรุกิจ ต้องสรุปรำยงำนควำมคบืหน้ำกำรบริหำร

   ควำมเส่ียงตำมแผนงำนต่อประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร

   คณะกรรรมกำรบริหำรและคณะกรรมกำรบริษัท
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ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ประเมินควำมเสี่ยงที่ส�ำคัญโดยมีควำมสอดคล้องกับประเด็นดำ้นควำมเสี่ยงดังนี้

บริษัทฯ ได้ก�ำหนดกรอบกำรด�ำเนินกำร (Rules & Regulation 

Compliance Framework) เพื่อลดควำมเสี่ยงจำกผลกระทบ

ของกำรเปลี่ยนแปลงข้อก�ำหนด กฎหมำยและระเบียบวิธี

ปฏบิตั ิกำรรวบรวมกฎหมำยและข้อก�ำหนดอืน่ๆ ทีเ่ก่ียวข้อง เพือ่

น�ำมำประเมนิว่ำบริษัทฯ ได้ปฏบิตัติำมกฎหมำย ระเบยีบข้อปฏบิตัิ

อย่ำงถูกต้องหรือไม่ แบ่งเป็น 8 หัวข้อหลัก ได้แก่ 

 (1) ด้ำนกำรก�ำกับดูแลองค์กร

 (2) ด้ำนสิทธิมนุษยชน

 (3) กำรปฏิบัติด้ำนแรงงำน

 (4) ด้ำนสิ่งแวดล้อม

 (5) ด้ำนกำรด�ำเนินงำนอยำ่งเป็นธรรม

 (6) ด้ำนผู้บริโภค

 (7) ด้ำนกำรมีส่วนร่วม

 (8) ข้อก�ำหนดอื่นๆ

แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง

 จัดท�ำเป็นคู่มือสรุปข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง และมอบหมำย

 ให้ผู้ที่มีหน้ำที่รับผิดชอบควำมเส่ียงในแต่ละด้ำน (Risk

 Owner) ติดตำมดูแลให้บริษัทฯ สำมำรถปฏิบัติตำม

 ข้อกฎหมำยทีเ่ก่ียวข้องทัง้หมดได้อย่ำงครบถ้วนและถูกต้อง

 นอกจำกนีค้ณะท�ำงำนบริหำรควำมเสีย่งและควำมต่อเนือ่ง

 ทำงธุรกิจจะมีกำรติดตำมควำมคืบหน้ำอย่ำงสม�่ำเสมอ

ความเสี่ยงหลัก	โอกาสในการด�าเนินการธุรกิจ	และกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง	

1.	 ความเสี่ยงจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง

	 ข้อก�าหนด	กฎหมาย	และระเบียบวิธีปฎิบัติ	
แนวโน้มรำคำวัตถุดิบที่ใช้ในกำรผลิตสีมีควำมผันผวน และมี

แนวโน้มปรบัตวัเพ่ิมข้ึน ทัง้นีเ้นือ่งมำจำกสถำนกำรณ์ของตลำด

วัตถุดิบบำงรำยกำรประสบปัญหำ SHORTAGE SUPPLY 

SITUATION คือ วัตถุดิบบำงรำยกำรเป็นที่ต้องกำรของตลำด

เพ่ิมมำกข้ึน ท�ำให้ก�ำลงักำรผลติตอบสนองไม่ทนัต่อควำมต้องกำร

ของตลำด จึงท�ำให้วัตถุดิบรำยกำรน้ันๆ เกิดสภำวะขำดตลำด

ได้ซ่ึงอำจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ รวมทั้งผลกระทบจำกกำร

ควบคุมส่ิงแวดล้อมอย่ำงเข้มงวดของรัฐบำลจีนในช่วงสำมปีที่

ผ่ำนมำเพ่ือยับยั้งปัญหำมลพิษ ท�ำให้ปริมำณกำรผลิตที่ได้

น้อยกว่ำควำมต้องกำรใช้ ส่งผลต่อรำคำของวัตถุดิบ 

แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง

 (1) กำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรวำงแผนกำรซ้ือวัตถุดิบ 

  กำรผลิต กำรบริหำรกำรจัดกำรสินค้ำคงคลัง กำรท�ำ

  สัญญำจัดซ้ือในระยะยำว เพ่ือรองรับกำรผลิตได้อย่ำง

  สม�่ำเสมอ

 (2) ด�ำเนนิกำรอย่ำงต่อเนือ่งเพือ่ลดต้นทนุด้วยกำรใช้วัตถุดบิ

  ทดแทนมำกข้ึน โดยเน้นที่คุณภำพท่ีส่งมอบให้ลูกค้ำ

  ต้องเทียบเท่ำเหมือนเดิม นอกจำกนี้กำรพัฒนำควำม

  ร่วมมือกับผู้ขำยวัตถุดิบ จะช่วยเสริมในเรื่องกำรจัดหำ

  วตัถุดบิทีม่เีทคโนโลยใีหม่ๆ เข้ำมำทดแทน จะช่วยในกำร

  ลดควำมเส่ียงในเร่ืองรำคำและมีวัตถุดิบใช้งำนอย่ำง

  ต่อเนื่องได้

 (3) ด�ำเนินกำรจัดหำบริษัทผู้ผลิตวัตถุดิบรำยอื่นๆ เพ่ือหำ

  แหล่งวัตถุดิบส�ำรองเพ่ิมเติมจำกบริษัทผู้ผลิตรำยหลัก

  เพ่ือป้องกันควำมเส่ียงในกรณีกำรเกิดสถำนกำรณ์ 

  Shortage Supply สินค้ำขำดตลำด และเพ่ิมโอกำส

  กำรต่อรองรำคำในตลำด (Cost Leadership)

 (4) คณะท�ำงำนในกำรบริหำรต้นทุน เพ่ือลดควำมเส่ียง

  จำกควำมผันผวนของวัตถุดิบ และต้นทุนกำรผลิตอื่นๆ 

  ที่เก่ียวเนื่อง บริหำรจัดกำรและควบคุมค่ำใช้จ่ำยต่อ

  กำรผลิตให้ลดลง รวมทั้งมีกำรลดกำรใช้พลังงำนไฟฟำ้

  ในกำรผลิตสินค้ำอย่ำงต่อเนื่อง

2.	 ความเสีย่งจากความผนัผวนของราคาวตัถดิุบหลกั
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	 1.	 การดูแลให้การด�าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเน่ือง

	 	 (BUSINESS	CONTINUITY)

  บริษัทฯ น�ำระบบ ERP SAP คอื ระบบปฏบิตักิำรบริหำร

  จัดกำรธุรกิจ เพ่ือสนับสนุนงำนด้ำนสำรสนเทศและ

  เช่ือมโยงกำรท�ำงำนของกิจกรรมหลกัทัง้หมดของบริษัทฯ

  เข้ำไว้ด้วยกัน เพ่ือให้เกิดกำรด�ำเนนิงำนทีถู่กต้อง รวดเร็ว

  โปร่งใส และมีควำมนำ่เชื่อถือสูง และได้เริ่มพัฒนำขึ้น

  เมื่อปี พ.ศ. 2553 ระบบดังกล่ำวถือเป็นเครื่องมือหลัก

  ระบบหนึ่งในกำรด�ำเนินธุรกิจ เช่น ระบบบริหำรกำร

  จัดซื้อ กำรขำยสินคำ้ ระบบบริหำรสินคำ้คงคลัง ระบบ

  วำงแผนและผลิตสินค้ำ และระบบบริหำรกำรเงินและ

  บัญชี เป็นต้น  

  แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง

  (1) หำกระบบหลัก ERP SAP ดังกล่ำวไม่สำมำรถ

   ใช้งำนได้ หรือเกิด DOWN TIME ไม่วำ่จะมำจำก

   สำเหตใุดก็ตำม จะท�ำให้เกิดควำมเส่ียงต่อกำรด�ำเนนิ

   ธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง และเกิดควำมล่ำช้ำและควำม

   ไม่สะดวกในกำรด�ำเนินงำน และเสียโอกำสในกำร

   ขำย อันหมำยถึงรำยได้ขององค์กร ดังนั้น บริษัทฯ 

   จึงด�ำเนินกำรให้มีและจัดท�ำระบบส�ำรองเรียกว่ำ

   SAP DISASTER RECOVERY SITE (SAP DR-SITE)

   เพ่ือรองรับควำมเสีย่ง ช่วยให้กำรด�ำเนนิธรุกิจเป็นไป

   อย่ำงต่อเนือ่ง ในกรณทีีเ่กิดภำวะฉกุเฉนิทีอ่ำจท�ำให้

   เกิดควำมเสียหำยกับระบบหลักไม่ว่ำจะมำจำก

   สำเหตุใดก็ตำม ซ่ึงระบบดังกล่ำวมีควำมสำมำรถ

   และคุณสมบัติดังนี้ หำกเกิดควำมเสียหำยกับ

   ระบบหลกั ระบบส�ำรอง (SAP DR-SITE)  สำมำรถ

   ด�ำเนนิกำรแทนระบบเดมิได้ทนัทหีรือไม่เกิน 30 นำที

  (2) โดยที่ระบบส�ำรอง (SAP DR-SITE) จะมีข้อมูลที่

   ใกล้เคยีงหรือเท่ำกับระบบหลกัตลอดเวลำ จงึมัน่ใจ

   ได้ว่ำ ข้อมูลส�ำคัญต่ำงๆ ในระบบจะไม่สูญเสียหรือ

   เสียหำยไป

  (3) หำกเกิดภำวะฉุกเฉินจนพนักงำนไม่สำมำรถเข้ำ

   ปฏิบัติงำนในส�ำนักงำนหลักได้ ระบบส�ำรอง (SAP 

   DR-SITE) สำมำรถเข้ำถึงและใช้งำนได้จำกทุก

   สถำนที่ จึงท�ำให้มั่นใจได้ว่ำกำรด�ำเนินธุรกิจจะไม่

   หยุดชะงัก

  (4) บริษัทฯ อยูใ่นข้ันตอนกำรด�ำเนนิงำนเตรียมกำรระบบ

   ERP SAP ให้เป็นมำตรฐำนเดียวกันทั่วทั้งภูมิภำค

   โดยกำรน�ำระบบนีไ้ปใช้ในประเทศต่ำงๆ ของบริษัท

   ในเครือทัง้หมด คำดว่ำจะสำมำรถตดิตัง้ระบบและ

   ด�ำเนินกำรใช้ได้จริงภำยในปี 2563 โดยบริษัทฯ

   ยังมรีะบบส�ำรอง (SAP DR-SITE) ให้กับต่ำงประเทศ

   ท้ังภูมิภำค เพ่ือไม ่ให ้ เ กิดควำมเสี่ยงต ่อกำร

   ด�ำเนินธุรกิจอยำ่งต่อเนื่องเช่นกัน

	 2.	 การดูแลความปลอดภยัของระบบสารสนเทศ

	 	 (CYBER	SECURITY)	

  แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง

  กำรก�ำหนดควำมปลอดภัยในกำรเข้ำถึงข้อมูลโดยใช้ 

  ACTIVE DIRECTORY และระบบกำรตรวจสอบไวรัส

  ท่ีมกีำร UPDATE อย่ำงต่อเนือ่ง เพือ่ให้สำมำรถป้องกัน

  ไวรัสชนิดใหม่ๆ 

3.	 ความเสี่ยงจากระบบสารสนเทศไม่สามารถใช้งานได้

รายงานประจ�าปี	256146



 2. ประกำรทีส่อง ด้ำนกำรจ้ำงงำนและกำรคดัเลอืกบคุลำกร

  บรษัิทฯ มุง่เน้นกำรดแูลบคุลำกร ในทกุข้ันตอน เร่ิมตัง้แต่

  กำรสรรหำผู้ที่สนใจสมัครงำนกับบริษัทฯ ที่มีควำมรู้

  ควำมสำมำรถ ผ่ำนกำรจัดท�ำนโยบำยกำรจ้ำงงำนและ

  กำรคดัเลอืกพนกังำนทีเ่หมำะสม โดยเลง็เหน็ควำมส�ำคัญ

  ของควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ ประกำรสุดท้ำย ด้ำน

  กำรดูแลรักษำพนักงำน บริษัทฯ ได้เข้ำร่วมกำรส�ำรวจ

  ค่ำตอบแทน ในกำรเปรียบเทยีบค่ำตอบแทนและสวัสดกิำร

  ของบริษัทฯ กับตลำดภำยนอก (Benchmarking) โดย

  บรษัิทฯ ได้น�ำข้อมลูจำกกำรเข้ำร่วมกำรส�ำรวจค่ำตอบแทน

  มำพิจำรณำปรับปรุงนโยบำยโครงสรำ้งเงินเดือน และ

  กำรจ่ำยผลตอบแทนตำมผลงำน รวมทัง้กำรจดัสวัสดกิำร

  ให้สำมำรถแข่งขันกับตลำดภำยนอกได้

บริษัทฯ ตระหนักถึงคุณค่ำของทรัพยำกรบุคคล จึงได้ด�ำเนินกำรตำ่งๆ ทั้งในดำ้นกำรพัฒนำบุคลำกร ด้ำนกำรสรรหำพนักงำน รวมทั้ง

ดำ้นกำรดูแลรักษำพนักงำน เพื่อบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนกำรขำดแคลนบุคลำกรที่มีควำมส�ำคัญ ผ่ำนกระบวนกำรที่ส�ำคัญ 

 1. ประกำรแรก คอืกระบวนกำรสืบทอดต�ำแหน่ง (Succession

  Management) ซ่ึงเป็นกำรพัฒนำบุคลำกร เพ่ือสร้ำง

  ควำมพร้อมให้กับผู้น�ำรุ่นใหม่ๆ ทั้งในระดับต�ำแหน่ง

  ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่และ

  ผูบ้ริหำรทกุระดบั โดยมกีำรประเมนิศกัยภำพและผลงำน

  ตำมหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดกำรวำงแผนพัฒนำรำยบุคคล

  และกำรเติบโตตำมสำยอำชีพของผู้สืบทอดต�ำแหน่ง

  ให้มีศักยภำพได้เติบโตในต�ำแหน่งที่สูงข้ึนตำมล�ำดับ 

  ทั้งนี้ผู้สืบทอดต�ำแหน่งต้องพร้อมด้วยคุณสมบัติ คือ

  มศีกัยภำพหรือสมรรถนะ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์

  กำรท�ำงำนในสำยงำนแล้วยังต้องได้รับกำรถ่ำยทอด

  ควำมรู้ประสบกำรณ์ ด้วยกำรหมุนเวียนปฎิบัติงำนทั้ง

  ในประเทศไทยและต่ำงประเทศ รวมทัง้กำรเข้ำรับอบรม

  ตำมหลักสูตรกำรฝึกอบรมส�ำหรับพัฒนำสมรรถนะ

  ผู้บริหำร เพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำรปฏิบัติหน้ำที่

  ในต�ำแหน่งที่สูงขึ้นไปในอนำคต

4.	 ความเสี่ยงด้านการขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความส�าคัญ	
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การก�ากับดูแลกิจการ

และความรับผิดชอบต่อสังคม



รายงานของคณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท ภำยใต้หน้ำที่

ที่ก�ำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ได้แก่ 

 • พิจำรณำนโยบำยและหลักเกณฑ์ในกำรสรรหำ และทบทวนนโยบำยและหลักเกณฑ์เก่ียวกับก�ำหนดค่ำตอบแทนและ

  ผลประโยชน์ของกรรมกำรบริษัท ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 

 • กำรคดัเลอืกบคุคลทีเ่หมำะสมเข้ำรับกำรเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรบริษัท และเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งเป็นประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร

  และกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่  เพ่ือน�ำเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือ ทีป่ระชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจำรณำแต่งตัง้ 

 • พิจำรณำเสนอแนะกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนประจ�ำปีของกรรมกำร กำรขึ้นเงินเดือนประจ�ำปีของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร

  และกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  รวมถึงก�ำหนดวงเงินรวมส�ำหรับโบนัสประจ�ำปีของพนักงำนและผู้บริหำรของบริษัท

  ในปี 2561 มีกำรประชุม 6 ครั้ง โดยมีรำยละเอียดกำรร่วมประชุมของคณะกรรมกำร เป็นดังนี้

รำยละเอียดกำรด�ำเนินงำนที่ส�ำคัญในปี 2561 สำมำรถสรุปได้ดังนี้

1. กำรพิจำรณำสรรหำบุคคลเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีครบวำระ ซ่ึงมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะ

 ต้องห้ำมตำมทีก่ฎหมำยก�ำหนด และมทีกัษะ ประสบกำรณ์ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยพิจำรณำจำก Board Skills Matrix

 และยังได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นรำยย่อยเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำร ในระหว่ำงวันที่ 22 ธันวำคม

 2560 - 16 มกรำคม 2561 ผำ่นทำงเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปรำกฏว่ำไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมำะสมเพื่อเข้ำรับกำร

 พิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษัทฯ 

2. กำรพิจำรณำสรรหำบุคคลเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งผู้บริหำรระดับสูง โดยพิจำรณำจำกคุณสมบัติ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และ

 ประสบกำรณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

3. กำรพิจำรณำประเมินผลกำรปฏิบัติงำนประจ�ำปีของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ตลอดจนกำร

 เสนอแนะกำรปรับเงินเดือนประจ�ำปี 2561  และกำรก�ำหนดวงเงินรวมโบนัสของพนักงำนและผู้บริหำรประจ�ำปี 2561

 เพื่อน�ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท

4. กำรให้ค�ำแนะน�ำด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล รวมถึงกำรจัดท�ำแผนกำรสืบทอดต�ำแหน่งของผู้บริหำรระดับสูง

เรียน	ท่านผู้ถือหุ้น

(นายวีรศักดิ	์โฆสิตไพศาล)

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นำยวีรศักดิ์ โฆสิตไพศำล

นำงปริศนำ ประหำรขำ้ศึก

นำยจตุภัทร์ ตั้งคำรวคุณ

ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

6 / 6

6 / 6

6 / 6

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง จ�านวนครั้งท่ีเข้าประชุม	/

จ�านวนคร้ังท่ีจัดประชุม

รายงานประจ�าปี	256150



โครงสร้ำงกำรจัดกำรของบริษัทฯ  ณ วันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2562  

โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายจตุภัทร	์ตั้งคารวคุณ

รองกรรมการผู้จัดการ

ส�านักประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร

นางบุศทร	ีหวั่งหลี

รองกรรมการผู้จัดการ

สายงานการผลิตเรซิน

นางสาวสุพร	ลีละทัศนาธร

Managing Director

Thailand & Laos

(Senior	Vice	President)

นายประกรณ์	เมฆจ�าเริญ

(รักษาการ)

Chief Marketing

Officer

(Senior	Vice	President)

นายประกรณ	์เมฆจ�าเริญ

(รักษาการ)

Chief Operations

Officer

(Senior	Vice	President)

นายประกรณ	์เมฆจ�าเริญ

(รักษาการ)

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

ฝ่ายตรวจสอบ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

นายประกรณ์	เมฆจ�าเริญ

ผู้อ�านวยการสายงาน

การเงินและบัญชี

นางสาวทวีพร	พัฒนกิจเรือง
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1.	คณะกรรมการบริษัท

	 1.1	คณะกรรมการบริษัท

  ณ วันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2562 คณะกรรมกำรบริษัทมีจ�ำนวน 9 คน ประกอบด้วยกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร 2 คน หรือร้อยละ

  22.22 กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร 7 คน หรือร้อยละ 77.78 และกรรมกำรอิสระ 3 คน หรือร้อยละ 33.33 ซึ่งคิดเป็น 1 ใน 3

  ของจ�ำนวนกรรมกำรบริษัททั้งหมด ตำมหลักเกณฑ์ที่ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ก�ำหนดว่ำ

  ต้องมีกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมกำรบริษัททั้งคณะ แต่ต้องไม่น้อยกว่ำ 3 คน รำยละเอียดดังนี้

	 1.2	กรรมการผู้มีอ�านาจลงลายมือชื่อผูกพัน	TOA

  กรรมกำรผู ้มีอ�ำนำจลงลำยมือช่ือผูกพัน TOA คือ นำยวนรัชต์ ตั้งคำรวคุณ หรือ นำยจตุภัทร์ ตั้งคำรวคุณ หรือ

  นำยณฏัฐวุฒ ิตัง้คำรวคณุ หรือ นำงบศุทรี หว่ังหล ีกรรมกำรสองในส่ีคนนีล้งลำยมอืช่ือร่วมกันและประทบัตรำส�ำคญัของบริษัทฯ

  ทัง้นี ้ รำยละเอยีด คณุสมบตั ิและประสบกำรณ์ของคณะกรรมกำรบริษัททัง้ 9 ท่ำน ปรำกฏใน “รำยละเอยีดเก่ียวกับกรรมกำร

  ผู้บริหำร ผู้มีอ�ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษัท”

1. นำยประจักษ์ ตั้งคำรวคุณ
(1)

2. นำงละออ ตั้งคำรวคุณ

3. นำยวนรัชต์ ตั้งคำรวคุณ

4. นำยจตุภัทร์ ตั้งคำรวคุณ

5. นำยณัฏฐวุฒิ ตั้งคำรวคุณ

6. นำงบุศทรี หวั่งหลี

7. นำงปริศนำ ประหำรข้ำศึก

8. นำงชนำทิพย์ วีระสืบพงศ์

9. นำยวีรศักดิ์ โฆสิตไพศำล

ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรบริหำร

รองประธำนกรรมกำร / กรรมกำรบริหำร

กรรมกำร / กรรมกำรบริหำร

กรรมกำร / ประธำนกรรมกำรบริหำร /

กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

กรรมกำร

กรรมกำร / กรรมกำรบริหำร

กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / 

กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ

กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ /

ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

กรรมกำรที่ไม่ได้เป็นผู้บริหำร

กรรมกำรที่ไม่ได้เป็นผู้บริหำร

กรรมกำรที่ไม่ได้เป็นผู้บริหำร

กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร

กรรมกำรที่ไม่ได้เป็นผู้บริหำร

กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร

กรรมกำรที่ไม่ได้เป็นผู้บริหำร

กรรมกำรที่ไม่ได้เป็นผู้บริหำร

กรรมกำรที่ไม่ได้เป็นผู้บริหำร

ชื่อ ต�าแหน่ง หมายเหตุ

หมายเหตุ	: (1) นำยประจกัษ์ ตัง้คำรวคณุด�ำรงต�ำแหน่งประธำนกรรมกำรบริษัทแต่มไิด้เป็นกรรมกำรอสิระ ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้แต่งตัง้กรรมกำรอสิระ 1 ท่ำน ได้แก่ นำยวีรศกัดิ ์โฆสิตไพศำล

    ร่วมพิจำรณำก�ำหนดวำระประชุมคณะกรรมกำร เพ่ือให้เป็นไปตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 นอกจำกนี้ ในกำรประชุม

    คณะกรรมกำรบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 12 พฤษภำคม 2560 มีมติแก้ไขเพิ่มเติมกฎบัตรคณะกรรมกำรบริษัทโดยก�ำหนดให้ในกำรอนุมัติในวำระที่กรรมกำร

    ที่ไม่ใช่กรรมกำรอิสระมีส่วนได้เสียจะต้องมีกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 2 ทำ่น เข้ำร่วมประชุมและออกเสียง 

รายงานประจ�าปี	256152



2.	คณะกรรมการตรวจสอบ

3.	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระจ�ำนวน 3 ทำ่น และมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมที่ก�ำหนดโดยประกำศ

คณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน และตลำดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทฯ  มีรำยชื่อดังนี้

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ประกอบด้วยกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน จ�ำนวน 3 ทำ่น ดังนี้ 

โดยมี นำงสำวจุฬำลักษณ์ สุวรรณนิกขกุล เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ

โดยมี นำยสุธีพันธุ์ สุนทรขจิต เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

1. นำงปริศนำ ประหำรข้ำศึก
(1)

2. นำงชนำทิพย์ วีระสืบพงศ์
(1)

3. นำยวีรศักดิ์ โฆสิตไพศำล

1. นำยวีรศักดิ์ โฆสิตไพศำล

2. นำงปริศนำ ประหำรข้ำศึก

3. นำยจตุภัทร์ ตั้งคำรวคุณ

กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ

กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ

ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน (กรรมกำรอิสระ)

กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน (กรรมกำรอิสระ)

กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

ชื่อ

ชื่อ

ต�าแหน่ง

ต�าแหน่ง

หมายเหตุ	: (1) เป็นกรรมกำรตรวจสอบทีม่คีวำมรู้และประสบกำรณ์เพียงพอทีจ่ะสำมำรถท�ำหน้ำทีใ่นกำรสอบทำนควำมน่ำเช่ือถือของกำรเงนิของบริษัทฯ 
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4.	คณะกรรมการบริหาร

5.	ผู้บริหาร

คณะกรรมกำรบริหำรของบริษัทฯ ณ วันที ่1 กุมภำพันธ์ 2562  ประกอบด้วยกรรมกำรบริหำรจ�ำนวน 7 ท่ำน และบริษัทฯ ไม่ได้ก�ำหนด

ระยะเวลำด�ำรงต�ำแหน่งคณะกรรมกำรบริหำรของบริษัทฯ รำยชื่อคณะกรรมกำรบริหำรมีดังนี้

ณ วันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2562 ผู้บริหำร ตำมนิยำมของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

มีจ�ำนวน 5 ทำ่น ดังต่อไปนี้ 

1. นำยจตุภัทร์ ตั้งคำรวคุณ 

2. นำยประจักษ์ ตั้งคำรวคุณ 

3. นำงละออ ตั้งคำรวคุณ 

4. นำยวนรัชต์ ตั้งคำรวคุณ

5. นำงบุศทรี หวั่งหลี 

6. นำยประกรณ์ เมฆจ�ำเริญ
(1)

7. นำงสำวทวีพร พัฒนกิจเรือง
(2)

1. นำยจตุภัทร์ ตั้งคำรวคุณ

2. นำงบุศทรี หวั่งหลี

3. นำยประกรณ์ เมฆจ�ำเริญ

4. นำงสำวสุพร ลีละทัศนำธร

5. นำงสำวทวีพร พัฒนกิจเรือง

ประธำนกรรมกำรบริหำร

กรรมกำรบริหำร

กรรมกำรบริหำร

กรรมกำรบริหำร

กรรมกำรบริหำร

กรรมกำรบริหำร

กรรมกำรบริหำร

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร

รองกรรมกำรผู้จัดกำร ส�ำนักประธำนเจำ้หน้ำที่บริหำร

กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ / Acting Managing Director Thailand & Laos 

(Senior Vice President)/ Acting Chief Marketing Officer (Senior Vice

President)/ Acting Chief Operations Officer (Senior Vice President)

รองกรรมกำรผู้จัดกำรสำยงำนกำรผลิตเรซิน

ผู้อ�ำนวยกำรสำยงำนกำรเงินและบัญชี และผู้ควบคุมดูแลกำรท�ำบัญชี

ชื่อ

ชื่อ

ต�าแหน่ง

ต�าแหน่ง

หมายเหตุ	: (1) ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบริหำร อนัเป็นผลมำจำกกำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ โดยได้รับกำรแต่งตัง้ ตำมมตทิีป่ระชุมคณะกรรมกำรบริษัท คร้ังที ่1/2562

    เมือ่วันที ่22 มกรำคม 2562

   (2) ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมกำรบริหำร อนัเป็นผลมำจำกกำรด�ำรงต�ำแหน่งผูอ้�ำนวยกำรสำยงำนกำรเงินและบญัชี ตำมมตทิีป่ระชุมคณะกรรมกำรบริษัท คร้ังที ่2/2560 

    เมือ่วันที ่9 มนีำคม 2560    

ทั้งนี้ นำงสำวทวีพร พัฒนกิจเรือง ผู้อ�ำนวยกำรสำยงำนกำรเงินและบัญชี เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบโดยตรงในกำรควบคุม

ดูแลกำรท�ำบัญชีของบริษัทฯ รำยละเอียด คุณสมบัติ และประสบกำรณ์ของนำงสำวทวีพร พัฒนกิจเรือง ปรำกฏใน “รายละเอียด

เก่ียวกับ	กรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้มีอ�านาจควบคุม	และเลขานุการบริษัท”
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6.	 เลขานุการบริษัท

7.	ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท

• ประธำนกรรมกำร

• รองประธำนกรรมกำร

• กรรมกำร

คณะกรรมการชุดย่อย

1.	 คณะกรรมการบริหาร

 • ประธำนกรรมกำรบริหำร

 • กรรมกำรบริหำร

200,000

150,000

50,000

100,000

50,000

40,000

35,000

30,000

40,000

30,000

คณะกรรมการ ค่าตอบแทนรายเดือน

(บาท/คน)

เบี้ยประชุม	(บาท/คร้ัง/คน)	

(เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)

ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบริษัท คร้ังที ่6/2561 เมือ่วันที ่23 กรกฎำคม

2561 ได้แต่งตั้ง นำงสำวศรีกัลยำ เพ็ญศรี เพื่อท�ำหน้ำที่เป็น

เลขำนกุำรบริษัทแทนบริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพำร์ทเนอร์ส 

จ�ำกัด  โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหำคม 2561 

ขอบเขต	อ�านาจ	หน้าที่	และความรับผิดชอบของ 

เลขานุการบริษัท

เลขำนุกำรบริษัท ได้รับกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษัท

เพื่อท�ำหน้ำที่รับผิดชอบด�ำเนินกำร ดังต่อไปนี้

 1. ให้ค�ำแนะน�ำเบือ้งต้นแก่กรรมกำรและผูบ้ริหำรเก่ียวกับ

  กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ข้อก�ำหนด กฎระเบียบ และ

  ข้อบังคับของบริษัทฯ และติดตำมดูแลให้มีกำรปฏิบัติ

  อย่ำงถูกต้อง รวมถึงรำยงำนกำรเปลีย่นแปลงในข้อก�ำหนด

  กฎหมำยที่มีนัยส�ำคัญแก่กรรมกำรและผู้บริหำร

 2. ติดตำมและดูแลให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลและรำยงำน

  สำรสนเทศที่เก่ียวข้องตำมระเบียบ ประกำศ และ

  ข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ ส�ำนักงำน ก.ล.ต.

  และคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน

 3. จัดท�ำและเก็บรักษำเอกสำรส�ำคัญ ดังต่อไปนี้

  (ก) ทะเบียนกรรมกำร

  (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมกำรและรำยงำน

   กำรประชุมกรรมกำร

  (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรำยงำนกำรประชุม

   ผู้ถือหุ้น

  (ง) รำยงำนประจ�ำปีของบริษัทฯ

 4. เก็บรักษำรำยงำนกำรมส่ีวนได้เสียทีร่ำยงำนโดยกรรมกำร

  หรือผูบ้ริหำร พร้อมทัง้จดัส่งส�ำเนำให้แก่ประธำนกรรมกำร

  และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ภำยใน 7 วันท�ำกำรนบั

  แต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรำยงำนนั้น

 5. ติดตำมและดูแลให้กำรประชุมผู้ถือหุ้นและกำรประชุม

  คณะกรรมกำรบริษัท ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ข้อบังคับ

  ของบรษัิทฯ และข้อพึงปฏบิตัทิีเ่ก่ียวข้อง รวมทัง้ตดิตำม

  ให้มกีำรปฏบิตัติำมมตทิีป่ระชุมผูถื้อหุน้ และมตทิีป่ระชุม

  คณะกรรมกำรบริษัท

 6. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมกำรบริษัท และด�ำเนินกำร

  อื่นใดให้เป็นไปตำมกฎหมำย และ/หรือ ตำมที่คณะ

  กรรมกำรก�ำกับตลำดทุนประกำศก�ำหนด และ/หรือ

  ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท

	 7.1	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

  (ก)	ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท	และกรรมการชุดย่อย

   ทั้งนี้ ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561 เมื่อวันที่ 24 เมษำยน 2561 ได้มีมติอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำรส�ำหรับปี 

   2561 โดยมีรำยละเอียดดังนี้
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2.	 คณะกรรมการชุดย่อย

 (นอกเหนือจำกคณะกรรมกำรบริหำร)

 • ประธำนกรรมกำรชุดย่อย

 • กรรมกำรชุดย่อย

1. นำยประจกัษ์ ตัง้คำรวคณุ

2. นำงละออ ตัง้คำรวคณุ

3. นำยจตภุทัร์ ตัง้คำรวคณุ

4. นำยวนรัชต์ ตัง้คำรวคณุ

5. นำยณฏัฐวุฒ ิตัง้คำรวคณุ

6. นำงบศุทรี หว่ังหลี

7. นำงปริศนำ ประหำรข้ำศึก

8. นำงชนำทิพย์ วีระสืบพงศ์ 

9. นำยวีรศกัดิ ์โฆสิตไพศำล 

2,720,000

1,870,000

840,000

750,000

780,000

780,000

840,000

840,000

840,000

3,500,000

2,650,000

2,460,000

1,530,000

780,000

1,560,000

1,195,000

990,000

1,200,000

-

-

-

-

-

-

175,000

150,000

150,000

-

-

180,000

-

-

-

180,000

-

210,000

780,000

780,000

1,440,000

780,000

-

780,000

-

-

-

ประธำนกรรมกำร /

กรรมกำรบริหำร

รองประธำนกรรมกำร /

กรรมกำรบริหำร

กรรมกำร / ประธำนกรรมกำร

บริหำร / กรรมกำรสรรหำและ

พิจำรณำค่ำตอบแทน

กรรมกำร / กรรมกำรบริหำร

กรรมกำร

กรรมกำร / กรรมกำรบริหำร

กรรมกำร / กรรมกำรอสิระ / 

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  / 

กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ

ค่ำตอบแทน

กรรมกำร / กรรมกำรอสิระ  / 

กรรมกำรตรวจสอบ

กรรมกำร / กรรมกำรอสิระ / 

กรรมกำรตรวจสอบ / ประธำน

กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ

ค่ำตอบแทน

-

-

35,000

30,000

คณะกรรมการ

รายชื่อ

คณะกรรมการ

ค่าตอบแทนรายเดือน

(บาท/คน)

ต�าแหน่ง

เบี้ยประชุม	(บาท/คร้ัง/คน)	

(เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)

คณะกรรมการ

บรษัิท

(บาท)

คณะกรรมการ

สรรหาและ

พจิารณาค่า

ตอบแทน

(บาท)

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

(บาท)

คณะกรรมการ

บรหิาร

(บาท)

ค่าตอบแทนรวมใน

ฐานะกรรมการ	

(บาท)	

  (1) ค่ำตอบแทนส�ำหรับรอบระยะเวลำ 1 มกรำคม - 31 ธันวำคม 2561 

   ระหวำ่งวันที่ 1 มกรำคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทฯ ได้จ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่กรรมกำรจ�ำนวน 9 รำย

   เป็นจ�ำนวนทั้งสิ้น 15.87 ลำ้นบำท โดยค่ำตอบแทนดังกลำ่วเป็นค่ำตอบแทนในรูปแบบค่ำตอบแทนรำยเดือนและค่ำเบี้ย

   ประชุมในฐำนะกรรมกำรเท่ำนั้น ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ  โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
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ปฏิบัติกำร

ธุรกิจ

สนับสนุน

2,217

2,151

360

 2,211 

 2,266 

 361 

 2,121 

 2,472

 347

รวม 4,728 4,838 4,940

การปฏิบัติหน้าท่ี จ�านวนพนักงานจ�าแนกตามการปฏิบัติหน้าท่ี	ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม

2559 2560 2561

  (ข)	ค่าใช้จ่ายอื่นตามจริงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริษัท

   ประธำนกรรมกำรบริษัทได้รับวงเงินค่ำใช้จ่ำยอื่นเพ่ือใช้จ่ำยส�ำหรับกำรบริหำรงำนบริษัทฯ ซ่ึงวงเงินค่ำใช้จ่ำยอื่นดังกล่ำว

   ได้รับกำรอนุมัติโดยคณะกรรมกำรบริษัท โดยจะต้องด�ำเนินกำรตำมระเบียบที่เก่ียวข้อง และต้องได้รับกำรลงนำมโดย

   กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ หรือผูอ้�ำนวยกำรสำยงำนกำรเงนิและบญัชี ซ่ึงเป็นบคุคลทีไ่ม่เก่ียวข้องกับประธำนกรรมกำรบริษัท

 

	 	 (ค)	ค่าตอบแทนของผู้บริหารของบริษัทฯ

   บริษัทฯ มีนโยบำยจ่ำยคำ่ตอบแทนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ และผู้บริหำรตำมหลักเกณฑ์และ

   นโยบำยทีค่ณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนก�ำหนด โดยคณะกรรมกำรบริษัทเป็นผูพิ้จำรณำก�ำหนดค่ำตอบแทน

   ของประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร และกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ มทีัง้แบบระยะส้ัน และระยะยำวซ่ึงพจิำรณำจำกผลกำรปฏบิตังิำน

   ผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ ว่ำเป็นไปตำมนโยบำยและเป้ำหมำยในแต่ละปีหรือไม่ โดยเทียบเคียงกับผลประกอบกำร

   ในอุตสำหกรรมเดียวกัน ส�ำหรับภำพรวมระยะยำวจะพิจำรณำจำกวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์เช่ือมโยงสู่แผนกำรด�ำเนินงำน

   ทีชั่ดเจน ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำ กำรปรับปรุงประสทิธิภำพ และกำรแก้ไขปัญหำต่ำงๆ โดยก�ำหนดเป็น Corporate KPIs

   ในรูปแบบ Balanced Scorecard ร่วมกับกำรประเมินผลงำนของคณะกรรมกำรบริษัท

   ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่ผูบ้ริหำรของบริษัทฯ รวม 18
2 
รำย เป็นจ�ำนวนเงนิทัง้ส้ินประมำณ 69.28 ล้ำนบำท

   โดยคำ่ตอบแทนดังกล่ำวเป็นค่ำตอบแทนในรูปแบบเงินเดือนและโบนัส

	 7.2	ค่าตอบแทนอื่น

  ระหว่ำงวันที ่1 มกรำคม 2561 ถึงวันที ่31 ธนัวำคม 2561 บริษัทฯ ได้จ่ำยค่ำตอบแทนอืน่ให้แก่ผูบ้ริหำรของบริษัทฯ รวม 18
2
 รำย

  เป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้นประมำณ 6.87 ลำ้นบำท โดยคำ่ตอบแทนดังกลำ่วเป็นค่ำตอบแทนในรูปแบบเงินประกันสังคม กองทุน

  ส�ำรองเลี้ยงชีพ คำ่เช่ำรถ ค่ำน�้ำมัน คำ่โทรศัพท์ และเงินประกันชีวิต 

หมายเหตุ	: 
2
 ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร 18 รำย ได้รวมค่ำตอบแทนของผูบ้ริหำรตำมนยิำมของส�ำนกังำน ก.ล.ต. ซ่ึงมกีำรเปลีย่นแปลงต�ำแหน่ง ลำออก เกษียณอำย ุและพ้นจำกกำรเป็น

    ผูบ้ริหำรตำมนยิำมส�ำนกังำน ก.ล.ต. เนือ่งจำกบริษัทฯ มกีำรเปลีย่นแปลงโครงสร้ำงองค์กรในระหว่ำงปี 2561

8.	 บุคลากรและการฝึกอบรม

	 8.1	ข้อมูลทั่วไป

  บริษัทฯ มพีนกังำนประจ�ำและผูบ้ริหำรจ�ำนวน 4,728 คน  4,838 คน และ 4,940 คน ณ วันที ่31 ธนัวำคม  2559  2560 และ

  2561 ตำมล�ำดับ

จ�ำนวนพนักงำนจ�ำแนกตำมกำรปฏิบัติหน้ำที่ ณ วันที่ 31 ธันวำคม  2559  2560 และ 2561 สรุปได้ดังนี้
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	 8.2	ค่าตอบแทนของบุคลากร

  บริษัทฯ ตระหนกัดถึีงควำมจ�ำเป็นของกำรมทีมีผูบ้ริหำร

  และพนักงำนที่ปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อคงควำม

  ได้เปรียบเหนือคู่แข่ง กรรมกำรของบริษัทฯ เช่ือว่ำ

  ควำมส�ำเร็จอย่ำงต่อเน่ืองของบริษัทฯ ข้ึนอยู่กับปัจจัย

  หลำยประกำร อำทิเช่น กำรสนับสนุนและกำรอุทิศตน

  ของบคุลำกรระดบัผูบ้ริหำร โดยบริษัทฯ ได้ก�ำหนดกลยทุธ์

  ด้ำนทรัพยำกรบคุคล ซ่ึงรวมถึงกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน

  ที่สำมำรถแข่งขันได้ กำรสรรหำบุคลำกรที่เหมำะกับ

  วตัถุประสงค์ของบริษัทฯ และแผนกำรสืบทอดต�ำแหน่ง  

  บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรสร้ำงแรงจูงใจแก่บุคลำกร

  ทัง้ในรูปแบบของค่ำตอบแทน ควำมก้ำวหน้ำในกำรท�ำงำน

  โดยก�ำหนดวิสัยทศัน์และทศิทำงขององค์กร และถ่ำยทอด

  ทิศทำงดังกล่ำวไปสู่หน่วยงำนภำยในสำยงำนต่ำงๆ

  มีกำรวัดและติดตำมควำมคืบหน้ำของกำรปฏิบัติงำน

  ตำมเป้ำหมำยและกลยุทธ์ที่ตั้งไว้ โดยก�ำหนดเป็น 

  Corporate KPIs ในรูปแบบ Balanced Scorecard

  ทีป่ระกอบด้วย กำรวัดผลด้ำนกำรเงิน (Financial) และ

  ทีไ่ม่ใช่กำรเงนิ (Non-Financial) ได้แก่ ควำมพึงพอใจ

  ของผู้มีส่วนได้เสีย กำรปรับปรุงกระบวนกำรภำยใน

  (Internal Process) กำรมส่ีวนร่วม (People Engagement)

  เป็นต้น

  ณ วันที ่31 ธนัวำคม 2559 2560 และ 2561 บริษัทฯ

  มกีำรจ่ำยผลตอบแทนรวมให้แก่พนกังำน (ไม่รวมผูบ้ริหำร)

  ในลกัษณะต่ำงๆ ได้แก่ เงนิเดอืน เงนิโบนสั ค่ำล่วงเวลำ

  เงินสมทบกองทุนส�ำรองเล้ียงชีพและค่ำตอบแทนอื่นๆ 

  เป็นจ�ำนวน 1,812.8 ล้ำนบำท  2,052.9 ล้ำนบำท และ 

  2,139.2 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ 

	 8.3	กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

  ในปี 2554 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จัดตั้งกองทุน

  ส�ำรองเลี้ยงชีพร่วมกับลูกจ้ำงตำมพระรำชบัญญัติ

  กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 และที่มีกำรแก้ไข

  เพิม่เตมิ โดยลกูจ้ำงและบริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ำยเงนิ

  สมทบเข้ำกองทุนเป็นรำยเดือนคิดเป็นร้อยละ 3 ถึง

  ร้อยละ 5 ของเงินเดือนขั้นพื้นฐำนของลูกจ้ำง ส�ำหรับ

  ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 2560 และ 2561

  บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ำยเงนิสมทบจ�ำนวน 30.0 ล้ำนบำท

  34.7 ล้ำนบำท และ 39.7 ล้ำนบำท ตำมล�ำดบั กองทนุ

  ส�ำรองเลี้ยงชีพจัดเป็นกองทุนที่แยกต่ำงหำกจำก

  สนิทรัพย์อืน่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย กองทนุส�ำรอง

  เลี้ยงชีพนี้บริหำรโดยผู้จัดกำรกองทุนที่ได้รับอนุญำต

  ลูกจ้ำงจะได้รับเงินกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพเมื่อส้ินสุด

  กำรจ้ำงงำนตำมกฎระเบียบของกองทุน

	 8.4	ข้อพิพาทด้านแรงงานที่ส�าคัญในช่วง	3	ปี

	 	 		ที่ผ่านมา	(ปี	2559-	2561)

  บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพำทด้ำนแรงงำนที่ส�ำคัญใดๆ ซ่ึง

  ส่งผลกระทบอย่ำงมนียัส�ำคญัต่อธรุกิจ สถำนะทำงกำรเงิน

  และผลกำรด�ำเนนิงำนของบริษัทฯ และบริษัทฯ ไม่ทรำบ

  ถึงเหตุกำรณ์ใดท่ีอำจท�ำให้เกิดข้อพิพำทด้ำนแรงงำน

  ซึง่อำจส่งผลกระทบอย่ำงมนียัส�ำคญัต่อสถำนะทำงกำรเงนิ

  และธุรกิจของบริษัทฯ

 8.5	สหภาพแรงงาน	

  พนกังำนของบริษัทฯ บำงรำยเป็นสมำชิกสหภำพแรงงำน

  เคมีภัณฑ์และสีแห่งประเทศไทย โดยในประเทศไทย

  นำยจ้ำงทีม่ลีกูจ้ำงเกิน 50 คน ต้องจดัให้มคีณะกรรมกำร

  สวัสดิกำรในสถำนประกอบกำร โดยมีตัวแทนลูกจ้ำง

  อย่ำงน้อย 5 คน ทัง้นีบ้ริษัทฯ และบริษัท กัปตนั โค๊ทติง้

  จ�ำกัด มีคณะกรรมกำรสวัสดิกำรในสถำนประกอบกำร

  

  พนักงำนบำงรำยของ TOA PAINT (VIETNAM)

  CO., LTD. เป็นสมำชิกของ GRASSROOTS TRADE

  UNION โดย TOA PAINT (VIETNAM) CO., LTD.

  และ GRASSROOTS TRADE UNION ได้ลงนำม

  ในข้อตกลงเกี่ยวกับกำรจ้ำงเมื่อวันที่ 10 มีนำคม 2559

  ซึง่มรีะยะเวลำบงัคบัใช้ 3 ปี และได้จดทะเบยีนข้อตกลง

  เก่ียวกับกำรจ้ำงดังกล่ำวกับ B I N H  D U O N G

  INDUSTRIAL ZONES AUTHORITY

รายงานประจ�าปี	256158



	 8.6	นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

  บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญกับกำรเพ่ิมพูนทักษะควำมรู้

  และควำมเช่ียวชำญของพนักงำนโดยจัดให้มีกำรฝึก

  อบรมอย่ำงต่อเนื่อง บริษัทฯ จัดให้พนักงำนเข้ำร่วม

  ประชุมและฝึกอบรมเพ่ือให้พนักงำนได้ควำมรู้และ

  พัฒนำทักษะที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

  ของบริษัทฯ กำรฝึกอบรมน้ันรวมถึงกำรฝึกอบรม

  เก่ียวกับสุขอนำมัยและควำมปลอดภัย ทักษะด้ำน

  เทคนิค และด้ำนอื่นๆ

  บริษัทฯ ยังมีโครงกำรฝึกอบรมเพื่อพัฒนำเก่ียวกับ

  หน้ำที่กำรท�ำงำนและพัฒนำควำมสำมำรถพิเศษให้กับ

  พนกังำนทีม่ผีลกำรปฏบิตังิำนทีด่แีละมศัีกยภำพสงู โดย

  บริษัทฯ ได้ก�ำหนดกรอบกำรท�ำงำนเพื่อให้พนักงำน

  สำมำรถแสดงศักยภำพดังกล่ำวและเปิดโอกำสให้

  พนักงำนมีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและกำรพัฒนำควำม

  เป็นผู้น�ำให้มำกขึ้น 

  รำยละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับกำรปฎิบัติตำมนโยบำย

  ดังกล่ำว เปิดเผยในหมวด “รำยงำนกำรพัฒนำอย่ำง

  ยั่งยืน” 
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โครงสร้ำงกรรมกำรของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อยจ�ำนวน 3 ชุด คือ (1) คณะกรรมกำร

ตรวจสอบ (2) คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน และ (3) คณะกรรมกำรบริหำร

การก�ากับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้ยึดถือและปฏิบัติตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีในกำรด�ำเนินกิจกำรผ่ำนทำงกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน และ

ถือว่ำหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีนั้นเป็นปัจจัยส�ำคัญในกำรส่งเสริมควำมส�ำเร็จในภำพรวมของบริษัทฯ ในฐำนะที่เป็นองค์กรหนึ่ง

ที่มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม โดยที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท คร้ังที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกำยน 2561 ได้พิจำรณำอนุมัติ

แก้ไขนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำร ตำมแนวทำงที่ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้มี

กำรประกำศหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 เพ่ือเป็นหลักปฏิบัติให้คณะกรรมกำรและบริษัท 

จดทะเบียนน�ำมำปรับใช้ในกำรก�ำกับดูแลกิจกำรให้มีผลประกอบกำรที่ดีในระยะยำว เพ่ือสร้ำงคุณค่ำให้กับกิจกำรอย่ำงยั่งยืน

ทั้งนี้ นโยบำยก�ำกับดูแลกิจกำรน้ีได้ก�ำหนดหลักปฏิบัติแก่คณะกรรมกำรบริษัทในฐำนะผู้น�ำสูงสุดขององค์กรถือปฏิบัติอย่ำงเหมำะสม 

โดยมี 8 หลักปฏิบัติ ซ่ึงระบุรำยละเอียดในหัวข้อ “การน�าหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	ส�าหรับบริษัทจดทะเบียน	ปี	2560	(CG	

Code)	ไปปรับใช้”

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ	(CORPORATE	GOVERNANCE)

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

ทั้งนี้ รำยชื่อคณะกรรมกำรบริษัท และ กรรมกำรผู้มีอ�ำนำจลงลำยมือชื่อผูกพัน TOA ได้อ้ำงอิงในหมวด “โครงสรำ้งกำรจัดกำร” 

รายงานประจ�าปี	256160



	 1.	คณะกรรมการบริษัท

  คณะกรรมกำรบริษัทมีบทบำทส�ำคัญในกำรก�ำกับดูแล 

  กิจกำรเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ประกอบด้วย 

  กรรมกำรที่มีคุณสมบัติหลำกหลำยทั้งในด้ำนทักษะ  

  ประสบกำรณ์ ควำมสำมำรถเฉพำะด้ำนทีเ่ป็นประโยชน์ต่อ 

  บริษัทฯ มีภำวะผู้น�ำ วิสัยทัศน์ ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำม 

  ซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ มีควำมเป็นอิสระ 

  จำกฝ่ำยจัดกำร ค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ 

  มีควำมเป็นธรรมและรับผิดชอบต่อผู ้ถือหุ้นและผู้ม ี

  ส่วนได้เสียทุกฝ่ำย โดยดูแลให้บริษัทฯ มีระบบงำนที่ให้ 

  ควำมเชื่อมั่นได้วำ่กิจกรรมต่ำงๆ ของบริษัทฯ ได้ด�ำเนิน 

  ไปในลักษณะที่ถูกต้องตำมกฎหมำยและมีจริยธรรม 

 

  1.	 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

  1) คณะกรรมกำรบริษัทมีจ�ำนวนอย่ำงน้อย 5 คนและ 

   กรรมกำรไม่น้อยกว่ำก่ึงหนึ่งต้องมีถ่ินที่อยู่ในรำช 

   อำณำจักร โดยมีกรรมกำรอิสระไม่น้อยกวำ่ 1 ใน 3  

   ของจ�ำนวนกรรมกำรทัง้หมดและมจี�ำนวนกรรมกำร 

   อิสระอย่ำงน้อย 3 คน ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ 

   ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย ์

   และตลำดหลักทรัพย์

  2) ประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร มใิช่ 

   บคุคลเดยีวกัน และมกีำรก�ำหนดหน้ำทีค่วำมรับผดิ 

   ชอบอย่ำงชัดเจนแยกจำกกัน

  3) ในกรณีที่ผู้ที่ด�ำรงต�ำแหน่งประธำนกรรมกำรไม่ใช ่

   กรรมกำรอิสระ คณะกรรมกำรบริษัทจะแต่งตั้ง 

   กรรมกำรอิสระหนึ่งท่ำน เพ่ือร่วมพิจำรณำก�ำหนด 

   วำระกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท เพือ่ให้เป็นไป 

   ตำมหลกักำรก�ำกับดแูลกิจกำรทีด่ ีนอกจำกนี ้ในกำร 

   อนุมัติในวำระที่กรรมกำรที่ไม่ใช่กรรมกำรอิสระ 

   มีส่วนได้เสียจะต้องมีกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 

   2 ท่ำน เข้ำร่วมประชุมและออกเสียง

  4) คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตั้งเลขำนุกำรบริษัท 

   เพื่อปฏิบัติหน้ำท่ีในกำรดูแลกิจกรรมของคณะ 

   กรรมกำรบริษัท รวมถึงกำรประสำนงำนให้มีกำร 

   ปฏิบัติตำมมติคณะกรรมกำรบริษัท และส่งเสริม 

   ให้เลขำนุกำรบริษัทได้รับกำรฝึกอบรมและพัฒนำ 

   ควำมรู้อยำ่งต่อเนื่องดำ้นกฎหมำย กำรบัญชี หรือ 

   กำรปฏิบัติหนำ้ที่เลขำนุกำรบริษัท

  5) โครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริษัท ต้องมีควำมหลำก 

   หลำยท้ังเพศ อำยุ ประสบกำรณ์ ทักษะวิชำชีพ 

   และควำมเชีย่วชำญเฉพำะด้ำนซึง่จ�ำเป็นต่อปฏิบัติ 

   หน้ำที่ของกรรมกำรซ่ึงจะช่วยให้กำรด�ำเนินธุรกิจ 

   ของบริษัทฯ ประสบควำมส�ำเร็จตำมเป้ำหมำย และ 

   สร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนในระยะยำว ได้แก่ 

   ควำมรู้ทำงบัญชีและกำรเงิน กำรบริหำรจัดกำร 

   องค์กรและทรัพยำกรบุคคล กำรบริหำรควำมเสี่ยง  

   กำรจัดกำรในภำวะวิกฤติ ควำมรู้เก่ียวกับธุรกิจ 

   ของบรษัิทฯ กำรตลำดระหว่ำงประเทศ กำรก�ำหนด 

   วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ ควำมรู้ควำมช�ำนำญเฉพำะ 

   ดำ้นอื่นๆ ที่จ�ำเป็นต่อบริษัทในระยะ 3-5 ปีขำ้งหนำ้  

   ท้ังนี้ ต้องมีสัดส่วนกรรมกำรที่มีควำมรู้เก่ียวกับ 

   อุตสำหกรรมหรือธุรกิจของบริษัทฯ อย่ำงน้อย 

   3 ทำ่น โดย 1 ใน 3 ท่ำนต้องเป็นกรรมกำรที่ไม่ได้ 

   เป็นผู้บริหำรอยำ่งน้อย 1 ทำ่น  และกรรมกำรที่มี 

   ควำมรู้ทำงด้ำนบัญชีกำรเงินอยำ่งน้อย 1 ท่ำน

  2.	 คุณสมบัติของกรรมการ

  1) คณะกรรมกำรบริษัทมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะ 

   ต้องห้ำมตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ�ำกัด  

   พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีกำรแก ้ไขเพ่ิมเติม) 

   พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  

   พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึง  

   ประกำศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง

  2) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ซ่ึงมีควำมรู้และประสบกำรณ ์

   จำกหลำกหลำยสำขำอำชีพ ทัง้ด้ำนธรุกิจ บญัชีและ 

   กำรเงนิ ซ่ึงเก่ียวข้องและสนบัสนนุธรุกิจของบริษัทฯ   

  3) สำมำรถใช้ดุลยพินิจอย่ำงตรงไปตรงมำและเป็น 

   อิสระจำกฝ่ำยจัดกำรและกลุ ่มที่มีผลประโยชน์ 

   อื่นใด ทั้งนี้ กรรมกำรทุกท่ำนมีหน้ำที่ต้องแจ้งให้ 

   ประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

   ของบริษัทฯ ทรำบเป็นหนังสือโดยทันที หำก 

   กรรมกำรมกีำรประกอบธรุกิจหรือเข้ำด�ำรงต�ำแหน่ง 

   กรรมกำรหรือผู้บริหำรในบริษัทอื่น

  4) สำมำรถอุทิศเวลำให้กับบริษัทฯ ได้อย่ำงเพียงพอ 

   และเอำใจใส่ในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีตำมควำมรับผิด 

   ชอบของตน
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  5) กรรมกำรหรือผู้บริหำรระดับสูงของบริษัทฯ ไม่เคย 

   เป็นพนักงำนหรือหุ ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชี 

   ภำยนอกทีบ่ริษัทฯ ใช้บริกำรอยูใ่นช่วง 2 ปีทีผ่่ำนมำ

  6) กรรมกำรควรด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบยีนได้ 

   ไม่เกิน 5 บริษัท เพื่อให้กรรมกำรสำมำรถปฏิบัต ิ

   หน้ำที่ในฐำนะกรรมกำรบริษัทอย่ำงมีประสิทธิภำพ  

   สำมำรถทุ่มเทเวลำในกำรปฏิบัติหน้ำที่กรรมกำร 

   ได้อย่ำงเพียงพอ

	 3.	 ขอบเขต	อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ	

  ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท คร้ังที่ 1/2562  

  เมื่อวันที่ 22 มกรำคม 2562 ได้มีกำรทบทวนและ 

  ก�ำหนดขอบเขต อ�ำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผดิชอบ 

  ของคณะกรรมกำรบริษัท ดังต่อไปนี้

  1) ปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ 

   ข้อบงัคบัของบริษัทฯ มตคิณะกรรมกำรบริษัทและมต ิ

   ที่ประชุมผู ้ถือหุ้น ด้วยควำมรับผิดชอบ ควำม 

   ระมัดระวัง และควำมซื่อสัตย์สุจริต

  2) พิจำรณำก�ำหนดรำยละเอียดและให้ควำมเห็นชอบ 

   วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ทำงธุรกิจ ทิศทำงของ 

   ธุรกิจ นโยบำยทำงธรุกิจ เป้ำหมำย แนวทำง แผนกำร 

   ด�ำเนนิงำน และงบประมำณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

   ตำมที่คณะกรรมกำรบริหำร และฝ่ำยจัดกำรจัดท�ำ

  3) ก�ำกับดแูลกำรบริหำรงำนและผลกำรปฏบิตังิำนของ 

   คณะกรรมกำรบริหำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร  

   กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ฝ่ำยจัดกำร หรือบุคคลใดๆ 

   ซึง่ได้รับมอบหมำยให้ท�ำหน้ำทีด่งักล่ำว เพ่ือให้เป็นไป 

   ตำมวิสัยทศัน์ พันธกิจ กลยทุธ์ทำงธุรกิจ ทศิทำงของ 

   ธุรกิจ นโยบำยทำงธุรกิจ เป้ำหมำย แนวทำง แผนกำร 

   ด�ำเนินงำน และงบประมำณที่คณะกรรมกำรบริษทั 

   ก�ำหนด

  4) ตดิตำมผลกำรด�ำเนนิงำนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

   อย่ำงต่อเนือ่ง เพ่ือให้เป็นไปตำมแผนกำรด�ำเนนิงำน 

   และงบประมำณของบริษัทฯ 

  5) ด�ำเนนิกำรให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยน�ำระบบงำนบญัชี 

   ทีเ่หมำะสมและมปีระสิทธภิำพมำใช้ รวมทัง้จดัให้ม ี

   ระบบควบคมุภำยใน และระบบกำรตรวจสอบภำยในที ่

   เพียงพอและมปีระสิทธผิล รวมทัง้จดัให้มกีระบวนกำร 

   ประเมนิควำมเหมำะสมของระบบกำรควบคมุภำยใน 

   ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย อย่ำงสม�่ำเสมอ

  6) จัดให้มกีำรท�ำงบดลุ และงบก�ำไรขำดทนุ ณ วันส้ินสุด 

   รอบปีบญัชีของบริษัทฯ และลงลำยมอืช่ือเพือ่รับรอง 

   งบกำรเงินดงักล่ำว เพ่ือน�ำเสนอต่อทีป่ระชุมผูถื้อหุ้น 

   ในกำรประชุมสำมัญประจ�ำปี เพื่อพิจำรณำอนุมัติ

  7) พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบกำรคัดเลือกและเสนอ 

   แต่งต้ังผู้สอบบัญชี และพิจำรณำค่ำตอบแทนที่ 

   เหมำะสมตำมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบน�ำเสนอ  

   ก่อนน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู ้ถือหุ ้นในกำรประชุม 

   สำมัญประจ�ำปีเพื่อพิจำรณำอนุมัติ

  8) จัดให้มนีโยบำยเก่ียวกับกำรก�ำกับดแูลกิจกำรตำมหลกั 

   กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของตลำดหลักทรัพย์แห่ง 

   ประเทศไทย และส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับ 

   หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์เป็นลำยลักษณ ์

   อักษร และให้ควำมเห็นชอบต่อนโยบำยดังกล่ำว  

   ตลอดจนส่งเสรมิกำรปรบัใช้นโยบำยดงักล่ำวอย่ำง 

   มีประสิทธิภำพ เพ่ือรักษำและคงไว้ซ่ึงมำตรฐำน 

   ระดับสูงของกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีในบริษัทฯ  

   และเช่ือมั่นได้ว่ำบริษัทฯ มีควำมรับผิดชอบต่อผู้ม ี

   ส่วนเก่ียวข้องทกุกลุม่ด้วยควำมเป็นธรรม โดยมกีำร 

   ทบทวนนโยบำยอย่ำงน้อยปีละ 1 คร้ัง

  9) จัดให้มหีลกัจรรยำบรรณในกำรด�ำเนนิธรุกิจตำมหลกั 

   ควำมซ่ือสัตย์สุจริต หลักควำมโปร่งใส หลักกำร 

   ก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และจริยธรรมทำงสังคมที่ดี  

   ซึ่งได้รับกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท และ 

   ก�ำหนดให้กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน ปฏิบัติตำม 

   โดยเคร่งครดั รวมทัง้ได้ประชำสัมพันธ์ทัว่ทัง้องค์กร 

   ให้เป็นที่เข้ำใจผ่ำนระบบจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์  

   รวมทั้งได้ติดบอร์ดประชำสัมพันธ์ อีกทั้งยังได้

   จัดท�ำมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนและกำรด�ำเนนิงำน 

   (Standard Operating Procedures) เพ่ือใช้ควบคมุ 

   กำรปฏบิตังิำน กำรด�ำเนนิกำรภำยในองค์กร และ 

   กำรตดิตำมกำรปฏบิตัติำมหลกัจรรยำบรรณดงักล่ำว

  10) คณะกรรมกำรบริษัทก�ำหนดนโยบำยด้ำนกำรบริหำร 

   ควำมเส่ียง (Risk Management Policy) ให ้

   ครอบคลุมทั้งองค์กร โดยให้คณะท�ำงำนบริหำร 

   ควำมเสีย่งและควำมต่อเนือ่งทำงธรุกิจเป็นผูป้ฏบิตัิ 

   ตำมนโยบำยและรำยงำนให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

   ทรำบเป็นประจ�ำ และควรมีกำรทบทวนระบบหรือ 

   ประเมินประสิทธิผลของกำรจัดกำรควำมเส่ียง 

   อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้งและให้เปิดเผยไว้ในรำยงำน 

   ประจ�ำปี และในทุกๆ ระยะเวลำที่พบว่ำระดับ 

   ควำมเส่ียงในกำรเปลี่ยนแปลง ซ่ึงรวมถึงกำรให ้

   ควำมส�ำคัญกับสัญญำณเตือนภัยล่วงหน้ำและ 

   รำยกำรผิดปกติทั้งหลำย

รายงานประจ�าปี	256162



  11) คณะกรรมกำรบริษัทจดัให้มแีนวทำงกำรด�ำเนนิกำรที ่

   ชัดเจนกับผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบำะแสหรือผู้มีส่วน 

   ได้เสียผ่ำน website หรือรำยงำนตรงต่อบริษัทฯ  

   โดยช่องทำงในกำรแจ้งเบำะแสอำจก�ำหนดให้ผ่ำน 

   หัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน และ/หรือ เลขำนุกำร 

   คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทฯ เพ่ือให้รำยงำน 

   ต่อกรรมกำรอิสระหรือกรรมกำรตรวจสอบของ 

   บริษัทฯ เพ่ือให้มกีำรตรวจสอบข้อมลูตำมกระบวนกำร 

   ที่บริษัทฯ ก�ำหนดไว้และรำยงำนต่อคณะกรรมกำร 

   บริษัท

  12) พิจำรณำอนมุตัแิต่งตัง้บคุคลทีม่คีณุสมบตัแิละไม่ม ี

   ลักษณะต้องห้ำมตำมที่ก�ำหนดในพระรำชบัญญัต ิ

   บรษัิทมหำชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีำรแก้ไข 

   เพ่ิมเติม) พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำด 

   หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีำรแก้ไขเพ่ิมเตมิ)  

   รวมถึง ประกำศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที ่

   เกี่ยวข้องเข้ำด�ำรงต�ำแหน่ง ในกรณีที่ต�ำแหน่ง 

   กรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตอุืน่นอกจำกออกตำมวำระ  

   และพิจำรณำให้ควำมเหน็ชอบแต่งตัง้กรรมกำรแทน 

   กรรมกำรทีอ่อกตำมวำระ และกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน 

   กรรมกำร เพื่อน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือ 

   พิจำรณำอนุมัติ

  13) แต่งตัง้คณะกรรมกำรชุดย่อย รวมถึงคณะกรรมกำร 

   ตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำร หรือคณะกรรมกำร 

   ชุดย ่อยอื่นใด และก�ำหนดอ�ำนำจหน้ำที่ของ 

   คณะกรรมกำรชุดย่อยดังกล่ำวเพื่อช่วยเหลือและ 

   สนบัสนนุกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องคณะกรรมกำรบริษัท  

   และพิจำรณำก�ำหนดค่ำตอบแทนรวมส�ำหรับ 

   กรรมกำรชุดย่อยตำมงบประมำณที่เสนอโดยฝ่ำย 

   บริหำร (ไม่เกินกว่ำจ�ำนวนรวมที่ได้รับอนุมัติจำก 

   ผู้ถือหุ้น)

  14) พิจำรณำแต่งตัง้ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร รองกรรมกำร 

   ผูจ้ดักำรส�ำนกังำนประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร  กรรมกำร 

   ผูจ้ดักำรใหญ่ และเลขำนกุำรบริษัท รวมทัง้พิจำรณำ 

   ก�ำหนดค่ำตอบแทนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 

   รองกรรมกำรผู้จัดกำรส�ำนักงำนประธำนเจ้ำหน้ำท่ี 

   บริหำร กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ และพิจำรณำก�ำหนด 

   วงเงินรวมส�ำหรับโบนัสประจ�ำปีของพนักงำนและ 

   ผู้บริหำรของบริษัทฯ 

  15) พิจำรณำอนุมัติกำรใช ้จ ่ำยเงินเพ่ือกำรลงทุน 

   กำรด�ำเนนิงำนต่ำงๆ กำรกู้ยมืหรือกำรขอสินเช่ือใดๆ  

   จำกสถำบนักำรเงิน ตลอดจนกำรเข้ำเป็นผูค้�ำ้ประกัน  

   เพื่อกำรประกอบธุรกิจตำมปกติของบริษัทฯ 

   บริษัทย่อย รวมทัง้บริษัทในเครือ โดยไม่จ�ำกัดวงเงนิ  

   ภำยใต้ข้อบังคับ ระเบียบของบริษัทฯ รวมทั้งกฎ 

   ระเบียบที่เ ก่ียวข้องของตลำดหลักทรัพย์แห่ง 

   ประเทศไทย และคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน

  16) พิจำรณำเร่ืองควำมขัดแย้งของผลประโยชน์อย่ำง 

   รอบคอบ โดยพิจำรณำอนุมัติกำรท�ำรำยกำรที่ 

   เกี่ยวโยงกันระหวำ่งบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  

   กับบคุคลทีเ่ก่ียวโยงกัน ตำมทีก่�ำหนดในพระรำชบญัญตัิ 

   หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

   (รวมทั้งที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งกฎระเบียบที่ 

   เก่ียวข้องของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

   และคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน และพิจำรณำ 

   อนุมัติหลักกำรเก่ียวกับข้อตกลงทำงกำรค้ำที่ม ี

   เง่ือนไขกำรค้ำโดยทั่วไปในกำรเข้ำท�ำธุรกรรม 

   ระหว่ำงบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับกรรมกำร ผูบ้ริหำร  

   หรือบุคคลที่มีควำมเก่ียวข้อง เพ่ือก�ำหนดกรอบ 

   กำรด�ำเนินกำรให้ฝ่ำยจัดกำรมีอ�ำนำจด�ำเนินกำร 

   ธุรกรรมดังกล่ำวภำยใต้กรอบและขอบเขตของ 

   กฎหมำยและหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง โดยรำยกำร 

   ดังกล่ำวจะต้องผ่ำนกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นจำก 

   คณะกรรมกำรตรวจสอบ ก่อนเสนอขออนุมัติจำกที่ 

   ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือ ที่ประชุม 

   ผู ้ถือหุ ้น ทั้งนี้ ข้ึนอยู ่กับลักษณะและขนำดของ 

   รำยกำรตำมข้อก�ำหนดของคณะกรรมกำรก�ำกับ 

   ตลำดทุน  ทั้งนี้ กรรมกำร หรือผู้บริหำรของบริษัทฯ  

   ท่ำนใดที่มีส่วนได้เสีย หรือมีส่วนเก่ียวข้องจะไม ่

   เข้ำร่วมในกระบวนกำรตัดสินใจรำยกำรดังกล่ำว

  17) จัดให้มช่ีองทำงในกำรสือ่สำรกับผูถื้อหุ้นแต่ละกลุม่ 

   อย่ำงเหมำะสม และก�ำกับดูแลกำรเปิดเผยข้อมูล 

   และสำรสนเทศ เพ่ือให้มั่นใจว่ำมีควำมถูกต้อง  

   ชัดเจน โปร่งใส มีควำมน่ำเช่ือถือ สอดคล้องกับ 

   นโยบำยกำรเปิดเผยข้อมูลสำรสนเทศของบริษัทฯ  

   และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
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  18) แต่งตั้งบุคคลให้ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมกำรของ 

   บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมในจ�ำนวนอย่ำงน้อยตำม 

   สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทย่อย และมีกำรก�ำหนด 

   ขอบเขต อ�ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของ 

   กรรมกำรและผูบ้ริหำรทีไ่ด้รับกำรแต่งตัง้ไว้อย่ำงชัดเจน  

   ซึง่รวมถึงกำรก�ำหนดกรอบอ�ำนำจในกำรใช้ดลุพนิจิ 

   ทีชั่ดเจนให้กำรออกเสียงในกำรประชุมคณะกรรมกำร 

   ของบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมในเร่ืองส�ำคัญซ่ึง 

   จะต้องได้รับควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

   ก่อนเพ่ือให้มีกำรควบคุมกำรบริหำรให้เป็นไปตำม 

   นโยบำยของบริษัทฯ และกำรท�ำรำยกำรต่ำงๆ ให ้

   ถกูต้องตำมกฎหมำย  ซ่ึงรวมถึงกำรเปิดเผยข้อมลู 

   ฐำนะทำงกำรเงิน ผลกำรด�ำเนนิงำน กำรท�ำรำยกำร 

   ระหว่ำงกัน และกำรได้มำหรือจ�ำหน่ำยไปซ่ึงทรัพย์สิน 

   ที่มีนัยส�ำคัญให้ครบถ้วนถูกต้อง

  19) พิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล

  20) พิจำรณำก�ำหนดและแก้ไขเปลีย่นแปลงช่ือกรรมกำร 

   ซึ่งมีอ�ำนำจลงนำมผูกพันบริษัทฯ 

  21) ขอควำมเหน็ทำงวิชำชพีจำกองค์กรภำยนอก หำกมี 

   ควำมจ�ำเป็นเพื่อประกอบกำรตัดสินใจที่เหมำะสม

  22) ดูแลกำรปฏิบัติงำนของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่ำงมี 

   ประสทิธภิำพและปกป้องผลประโยชน์ใดๆ ทีเ่ก่ียวข้อง 

   กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย

  23) จัดให้มีกำรประชุมผู้ถือหุ้นเป็นกำรประชุมสำมัญ 

   ประจ�ำปีภำยใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะ 

   เวลำบัญชีของบริษัทฯ 

  24) จัดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงน้อย 

   ทุกๆ สำมเดือน

  25) จัดท�ำรำยงำนประจ�ำปีของคณะกรรมกำรบริษัท และ 

   รับผิดชอบในกำรจัดท�ำและกำรเปิดเผยงบกำรเงิน 

   ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพ่ือแสดงถึงฐำนะกำรเงนิ  

   และผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

   ในรอบปีทีผ่่ำนมำ และน�ำเสนอต่อทีป่ระชุมผูถื้อหุน้ 

   เพื่อพิจำรณำและอนุมัติ

  26) ประเมนิผลกำรท�ำงำนของกรรมกำรทัง้คณะ รวมทัง้ 

   ประเมนิผลกำรท�ำงำนของกรรมกำรรำยบคุคล เพือ่ 

   พิจำรณำทบทวนผลงำน ปัญหำและอุปสรรคใน 

   แต่ละปี เพ่ือสำมำรถน�ำผลกำรประเมนิไปใช้ในกำร 

   พัฒนำและปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนในดำ้นต่ำงๆ ได้  

  27) ก�ำกับและดแูลกำรบริหำรจดักำรและกำรด�ำเนนิงำน 

   ต่ำงๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้เป็นไปตำม 

   นโยบำยต่ำงๆ ของบริษัทฯ กฎหมำยหลักทรัพย์  

   ตลอดจนประกำศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่ำงๆ 

   ท่ีเก่ียวข้องของคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน 

   ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลกัทรัพย์และตลำด 

   หลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

   เช่น กำรท�ำรำยกำรทีเ่ก่ียวโยงกัน และกำรได้มำหรือ 

   จ�ำหน่ำยไปซ่ึงทรัพย์สนิทีส่�ำคญั เท่ำทีไ่ม่ขัดหรือแย้ง 

   กับกฎหมำยอื่น รวมทั้งจัดให้มีระบบกำรควบคุม 

   ภำยในและกำรตรวจสอบภำยในที่เพียงพอและ 

   เหมำะสม

  28) สอบทำนกฎบตัรคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงน้อยปีละ 

   หนึ่ง (1) ครั้ง

2.	คณะกรรมการชุดย่อย

 คณะกรรมกำรบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดย่อยจ�ำนวน  

 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำ 

 และพิจำรณำค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรบริหำร เพื่อ 

 ท�ำหน้ำท่ีสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัท  

 โดยคณะกรรมกำรชุดย่อยดังกล่ำวจะมีหน้ำที่รับผิดชอบ 

 ในกำรพิจำรณำทบทวนเรื่องตำ่งๆ ที่มีควำมส�ำคัญเป็นกำร 

 เฉพำะ โดยคณะกรรมกำรบริษัทจะเป็นผู้ให้ควำมเห็นชอบ 

 ในกำรแต่งตั้งสมำชิกคณะกรรมกำรชุดย่อย กำรออก

 กฎบัตรคณะกรรมกำรชุดย่อย เพ่ือก�ำหนดระเบียบต่ำงๆ 

 ที่เกี่ยวข้อง องค์ประกอบของคณะกรรมกำรชุดย่อย หรือ 

 กำรก�ำหนดขอบเขต อ�ำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ  

 ตลอดจนเร่ืองอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับคณะกรรมกำรชุดย่อย 

 ดังกล่ำว ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำเห็นสมควร  

 โดยในแต่ละปีคณะกรรมกำรบริษัทจะพิจำรณำทบทวน 

 กฎบัตรของคณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละคณะ

	 2.1	คณะกรรมการตรวจสอบ

  คณะกรรมกำรตรวจสอบซ่ึงถือเป็นกลไกส�ำคัญของ 

  ระบบกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีเพ่ือช่วยงำนของคณะ 

  กรรมกำรบริษัทในกำรปฏิบัติหน้ำที่รับผิดชอบในกำร 

  สอดส่องดูแลคุณภำพและควำมน่ำเ ช่ือถือของ 

  ระบบบัญชี ระบบตรวจสอบ ระบบกำรควบคุมภำยใน  

  ตลอดจนกระบวนกำรรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทฯ
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  1.	องค์ประกอบ

    คณะกรรมกำรตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมกำร 

   อย่ำงน้อย 3 ท่ำน กรรมกำรแต่ละท่ำนต้องเป็น 

   กรรมกำรอิสระซ่ึงสำมำรถใช้ดุลพินิจของตนอย่ำง 

   เป็นอิสระ และสำมำรถอ่ำนและเข้ำใจพื้นฐำนของ 

   งบกำรเงนิซ่ึงจ�ำเป็นต้องมใีนกำรท�ำหน้ำทีก่รรมกำร 

   ตรวจสอบ กรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อย 1 ท่ำน 

   ต้องมีควำมรู้ควำมช�ำนำญทำงกำรบัญชีหรือกำร 

   จัดกำรด้ำนกำรเงินที่เก่ียวข้องตำมข้อก�ำหนดของ 

   ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

   

   ทั้งนี้ รำยช่ือคณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้อ้ำงอิง 

   ในหมวด “โครงสร้างการจัดการ”

  2.	วาระการด�ารงต�าแหน่ง

   คณะกรรมกำรตรวจสอบมีวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่ง 

   ครำวละ 3 ปี นับจำกวันที่ได้รับแต่งตั้งหรือตำม 

   วำระกำรเป็นกรรมกำรของบริษัทฯ โดยกรรมกำร 

   ตรวจสอบซึ่งพ้นจำกต�ำแหน่งตำมวำระอำจได้รับ 

   กำรแต่งตั้งอีกก็ได้ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทหรือ 

   ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นสมควร ในกรณีท่ีต�ำแหน่ง 

   กรรมกำรตรวจสอบว่ำงลงเพรำะเหตอุืน่ทีน่อกจำก 

   ถึงครำวออกตำมวำระ ให้คณะกรรมกำรบริษัทหรือ 

   ทีป่ระชุมผูถื้อหุน้แต่งตัง้บคุคลทีม่คีณุสมบตัคิรบถ้วน 

   เป็นกรรมกำรตรวจสอบ เพ่ือให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

   มจี�ำนวนครบตำมทีก่ฎหมำยหรือกฎเกณฑ์ทีเ่ก่ียวข้อง 

   ก�ำหนดภำยใน 3 เดอืนนบัจำกวันทีจ่�ำนวนคณะกรรมกำร 

   ตรวจสอบไม่ครบถ้วน โดยบคุคลทีเ่ข้ำเป็นกรรมกำร 

   ตรวจสอบแทนสำมำรถอยูใ่นต�ำแหน่งได้เพียงเท่ำที ่

   วำระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมกำรตรวจสอบซ่ึงตน 

   ทดแทน

   คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้พิจำรณำแต่งตั้ง 

   หวัหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในของบริษัทฯ เพ่ือให้ 

   ด�ำรงต�ำแหน่งเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ  

   และท�ำหน้ำทีส่นบัสนนุกำรด�ำเนนิงำนของคณะกรรมกำร 

   ตรวจสอบ กำรนดัหมำยกำรประชุม และงำนอืน่ๆ 

   ตำมทีไ่ด้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ

  3.	ขอบเขต	อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ 

	 	 	 คณะกรรมการตรวจสอบ

    1) สอบทำนให้บริษัทฯ มีกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

    อย่ำงถูกต้องและเพียงพอตำมมำตรฐำนกำร 

    รำยงำนทำงกำรเงิน โดยกำรประสำนงำนกับ 

    ผู้สอบบัญชีภำยนอก และผู้บริหำรที่รับผิดชอบ 

    จัดท�ำรำยงำนทำงกำรเงินทั้งรำยไตรมำสและ 

    ประจ�ำปี โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบอำจเสนอ

    แนะให้ผู ้สอบบัญชีสอบทำนหรือตรวจสอบ 

    รำยกำรใดๆ ทีเ่ห็นว่ำเป็นเร่ืองส�ำคญัและจ�ำเป็น 

    ในระหว่ำงกำรตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ 

   

   2) สอบทำนให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภำยใน 

    (internal control) และระบบตรวจสอบภำยใน  

    (internal audit) ที่เหมำะสม เพียงพอ และมี 

    ประสิทธิภำพ

   3) พิจำรณำควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบัติหน้ำที ่

    เป็นผู ้รับผิดชอบในกำรพัฒนำและสอบทำน 

    ประสทิธภิำพของกำรบริหำรควำมเส่ียงและกำร 

    ควบคุมภำยในของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน  

    ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตัง้  

    โยกย้ำย เลิกจ้ำงหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบ 

    ภำยใน หรือหน่วยงำนอืน่ใดทีรั่บผดิชอบเก่ียวกับ 

    กำรตรวจสอบภำยใน

   4) มีอ�ำนำจเข้ำถึงข้อมูลได้ทุกระดับของบริษัทฯ 

    รวมถึงกำรเชิญผูบ้ริหำร ฝ่ำยจดักำร หัวหน้ำงำน  

    พนักงำน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเขำ้ร่วมประชุม 

    เพื่อช้ีแจงข้อมูล รวมทั้งจัดส่งและให้ข้อมูลที่ 

    เก่ียวข้อง ภำยใต้กำรปฏบิตังิำนตำมขอบเขตอ�ำนำจ 

    หน้ำทีท่ีไ่ด้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท

   5) พิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบงบประมำณ 

    ประจ�ำปี อัตรำก�ำลัง และทรัพยำกรที่จ�ำเป็น 

    ในกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยตรวจสอบภำยใน  

    อนุมัติแผนกำรตรวจสอบประจ�ำปี รวมถึงกำร 

    พจิำรณำอนมุตักิำรทบทวนปรับเปลีย่นแผนงำน 

    ตรวจสอบในส่วนที่มีนัยส�ำคัญ รวมถึงก�ำกับ 

    ดูแลกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 

    ให้สอดคล้องตำมแผนกำรตรวจสอบประจ�ำป ี

    ที่ได้รับอนุมัติ และเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล 

    ในกำรปฏิบัติงำนวิชำชีพตรวจสอบภำยใน และ 

    ประเมินคุณภำพกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ 

    ภำยในเป็นประจ�ำทุกปี รวมทั้งเข้ำร่วมประชุม 

    กับหัวหน้ำหรือผู้บริหำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน  

    เพ่ือหำรือประเด็นที่มีควำมส�ำคัญอย่ำงน้อย 

    ปีละ 1 ครัง้
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   6) สอบทำนให้บริษัทฯ ปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วย 

    หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ข้อก�ำหนดของ 

    ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะ 

    กรรมกำรก�ำกับตลำดทนุหรือกฎหมำยทีเ่ก่ียวข้อง 

    กับธุรกิจของบริษัทฯ 

   7) พจิำรณำ คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้ รวมถึงเลกิจ้ำง 

    บุคคลซ่ึงมีควำมเป็นอิสระเพ่ือท�ำหน้ำที่เป็น 

    ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่ำตอบแทน 

    ของบคุคลดงักล่ำว โดยค�ำนงึถึงควำมน่ำเช่ือถือ  

    ควำมเพียงพอของทรัพยำกร ปริมำณงำนตรวจสอบ 

    ของส�ำนกังำนตรวจสอบบญัชีนัน้ และประสบกำรณ์ 

    ของบคุลำกรทีไ่ด้รับมอบหมำยให้ท�ำกำรตรวจสอบ 

    บญัชีของบริษัทฯ รวมทัง้เข้ำร่วมประชุมกับผูส้อบ 

    บญัชีโดยไม่มฝ่ีำยจดักำรเข้ำร่วมประชุมอย่ำงน้อย 

    ปีละ 1 ครั้ง

   8) พิจำรณำรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน หรือรำยกำรที่ 

    อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ให้มีควำม 

    ถกูต้องและครบถ้วน ให้เป็นไปตำมกฎหมำยและ 

    ข้อก�ำหนดทีเ่ก่ียวข้องของตลำดหลกัทรัพย์แห่ง 

    ประเทศไทย และคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทนุ  

    เพือ่ให้มัน่ใจว่ำรำยกำรดงักล่ำวมคีวำมสมเหตสุมผล

    และเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบริษัทฯ และผูถื้อหุน้

   9) สอบทำนควำมถูกต้องของเอกสำรอ้ำงอิงและ 

    แบบประเมินตนเองเก่ียวกับมำตรกำรต่อต้ำน 

    กำรคอร์รัปชันของกิจกำรตำมโครงกำรแนวร่วม 

    ปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนทุจริต

  10) จดัท�ำรำยงำนผลกำรก�ำกับดแูลกิจกำรของคณะ 

    กรรมกำรตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรำยงำน 

    ประจ�ำปีของบริษัทฯ ซ่ึงรำยงำนดังกล่ำวต้อง 

    ลงนำมโดยประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และ 

    ต้องประกอบด้วยข้อมูลอยำ่งน้อยดังต่อไปนี้

    • ควำมเหน็เก่ียวกับควำมถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที ่

      เช่ือถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทฯ

    • ควำมเห็นเก่ียวกับควำมเพียงพอของระบบควบคมุ 

      ภำยในของบริษัทฯ

    • ควำมเห็นเก่ียวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำ 

      ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ข้อก�ำหนด 

      ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ 

      กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

    • ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของผู้สอบ 

      บัญชี

    • ควำมเห็นเก่ียวกับรำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขดัแย้ง 

      ทำงผลประโยชน์

    • ควำมเห็นถึงควำมเพียงพอของระบบกำร 

      บริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน

    • จ�ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

      และกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจ 

      สอบแต่ละทำ่น

    • ควำมเหน็หรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมกำร

      ตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำม    

      กฎบัตร (Charter) และ 

    • รำยกำรอื่นที่ เห็นว ่ำผู ้ ถือหุ ้นและผู ้ลงทุน 

      ทั่วไปควรทรำบ ภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และ 

      ควำมรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะ 

      กรรมกำรบริษัท

  11)  สอบทำนและติดตำมผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง  

     รวมทั้งประเมินผลกำรจัดกำรควำมเส่ียงจำก 

     คณะท�ำงำนในกำรบริหำรควำมเสี่ยง ซ่ึงจะ 

     ต้องประกอบด้วยกรรมกำรบริหำรอย่ำงน้อย 1 คน

  12)  ทบทวนและเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมกฎบัตรของ 

     คณะกรรมกำรตรวจสอบตำมที่เห็นสมควร 

     อยำ่งน้อย ปีละ 1 ครั้ง

  13)  ทบทวนผลกำรปฏิบัติงำนในปีที่ผ่ำนมำโดย 

     จัดท�ำรำยงำนกำรปฏิบัติงำนและเสนอต่อ 

     คณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง

  14)  จัดหำควำมเห็นที่เป็นอิสระจำกที่ปรึกษำทำง 

     วิชำชีพอื่นใด เพ่ือให้ควำมเห็นหรือค�ำแนะน�ำ 

     ตำมขอบเขตงำนที่ รับผิดชอบ ตำมควำม 

     เหมำะสมและจ�ำเป็นด้วยค่ำใช้จ่ำยของบริษัทฯ

  15)  ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้มอบหมำยจำกคณะ 

     กรรมกำรบริษัท ด้วยควำมเห็นชอบของจำก 

     คณะกรรมกำรตรวจสอบ

 คณะกรรมกำรบริษัทมีอ�ำนำจในกำรแก้ไข เปลี่ยนแปลง  

 นิยำมและคุณสมบัติของกรรมกำรอิสระ และกฎบัตรของ 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อให้สอดคล้องกับควำมรับผิด 

 ชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และเพ่ือให้สอดคล้อง 

 กับกฎเกณฑ์ของส�ำนกังำน ก.ล.ต. ตลำดหลกัทรัพย์ฯ คณะ 

 กรรมกำรก�ำกับตลำดทนุ และ/หรือ บทบญัญตัขิองกฎหมำย 

 อื่นที่เกี่ยวข้อง

รายงานประจ�าปี	256166



  4.	การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

    (1) รำยงำนผลกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องคณะกรรมกำร 

     ตรวจสอบให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบอย่ำงน้อย

     ทุกไตรมำส

   (2) ในกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องคณะกรรมกำรตรวจสอบ  

     หำกพบหรือมีข้อสงสัยว่ำมีรำยกำรหรือกำร 

     กระท�ำดังต่อไปนี้ ซ่ึงอำจมีผลกระทบอย่ำงม ี

     นัยส�ำคัญต่อฐำนะทำงกำรเงินและผลกำร 

     ด�ำเนนิงำนของบริษัทฯ ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

     รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือด�ำเนนิกำร 

     ปรับปรุงแก้ไขภำยในเวลำทีค่ณะกรรมกำรตรวจ 

     สอบเห็นสมควร 

     1. รำยกำรทีเ่กิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์

     2. กำรทุจริต หรือมีส่ิงผิดปกติ หรือมีควำม 

       บกพร่องที่ส�ำคัญในระบบควบคุมภำยใน

     3. กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และ 

       ตลำดหลกัทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลำดหลกั 

       ทรัพย์ฯ ส�ำนกังำน ก.ล.ต. หรือคณะกรรมกำร 

       ก�ำกับตลำดทนุ หรือกฎหมำยทีเ่ก่ียวข้องกับ 

       ธุรกิจของบริษัทฯ

     หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบพบว่ำคณะกรรมกำร 

     บรษัิทหรือผูบ้ริหำรไม่ด�ำเนนิกำรให้มกีำรปรับปรุง 

     แก้ไขในกำรกระท�ำดังกล่ำวโดยไม่มีเหตุผล 

     อันสมควร กรรมกำรตรวจสอบรำยใดรำยหนึง่ 

     อำจรำยงำนสิง่ทีพ่บดงักล่ำวต่อส�ำนกังำน ก.ล.ต.  

     หรือตลำดหลักทรัพย์ฯ ได้

	 2.2	คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน

	 	 1.	องค์ประกอบ

   1) คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 

    จะประกอบด้วยสมำชิกจ�ำนวนอย่ำงน้อย 3 คนซ่ึง 

    สมำชกิส่วนใหญ่เป็นกรรมกำรอสิระ (มากกว่า 50%)

   2) ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

    ต้องเป็นกรรมกำรอิสระ

 

    ทัง้นี ้รำยช่ือคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ 

    ค่ำตอบแทน ได้อ้ำงองิในหมวด “โครงสร้างการ 

	 	 	 	 จัดการ”

  2.	วาระการด�ารงต�าแหน่ง

   1) วำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งของสมำชกิคณะกรรมกำร 

    สรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนจะมกี�ำหนด 3 ปี 

    นับจำกวันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง

   2) สมำชิกของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ 

    ค่ำตอบแทนอำจได้รับกำรแต่งตั้งให้เข้ำด�ำรง 

    ต�ำแหน่งใหม่อีกได้ตำมที่คณะกรรมกำรของ 

    บริษัทอำจเห็นสมควร

  3.	ขอบเขต	อ�านาจหน้าท่ี	และความรบัผดิชอบของ 

	 	 	 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

   ในกำรประชุมคณะกรรมกำรของบริษัท คร้ังที ่1/2562  

   เมื่อวันที่ 22 มกรำคม 2562 ได้มีกำรทบทวนและ 

   ก�ำหนดขอบเขต อ�ำนำจหน้ำที ่และควำมรับผิดชอบ 

   ของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน  

   ดังต่อไปนี้ 

   1) พิจำรณำนโยบำยและหลักเกณฑ์ในกำรสรรหำ 

    บคุคลทีม่คีณุสมบตัเิหมำะสม เพ่ือด�ำรงต�ำแหน่ง 

    กรรมกำรบริษัท ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร รองกรรมกำร 

    ผูจ้ดักำรส�ำนกังำนประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร และ 

    กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ รวมทั้งคัดเลือกบุคคล 

    และเสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสม  

    รวมถึงกำรเสนอช่ือบคุคลทีเ่กษียณอำยงุำนเพ่ือ 

    กลบัเข้ำรับต�ำแหน่งดงักล่ำวข้ำงต้น เพ่ือน�ำเสนอ 

    ต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือ 

    ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำแต่งตั้ง 

   2) พิจำรณำทบทวนนโยบำยและหลักเกณฑ์เก่ียว 

    กบักำรก�ำหนดค่ำตอบแทนและผลประโยชน์ของ 

    กรรมกำรบริษัท ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร กรรมกำร 

    ผู้จัดกำรใหญ่

   3) ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือให ้

     คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนมุตัเิร่ืองดงัต่อไปนี้

    • กำรสรรหำประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร รองกรรมกำร 

      ผู้จดักำรส�ำนกังำนประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร และ  

      กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ รวมถึงกำรก�ำหนดค่ำ 

      ตอบแทนและผลประโยชน์ของผู้บริหำรดงักล่ำว   

    • ค่ำตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมกำร  

      เพือ่ให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำให้ควำม 

      เหน็ชอบน�ำเสนอทีป่ระชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจำรณำ 

      อนุมัติต่อไป

    • วงเงินรวมส�ำหรับโบนสัประจ�ำปีของพนกังำน 

      และผู้บริหำรของบริษัท

    • กำรปรับเงินเดือนประจ�ำป ีของประธำน

      เจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร รองกรรมกำรผูจ้ดักำรส�ำนกังำน 

      ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และกรรมกำร

      ผู้จัดกำรใหญ่

    • กำรก�ำหนดเป้ำหมำย และตวัช้ีวัดประจ�ำปีของ 

      พนักงำนและผู้บริหำรของบริษัท
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   4) พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบกำรทบทวนนโยบำย 

    แผนกำรสืบทอดต�ำแหน่ง (Succession plan)  

    และ กำรตดิตำมกำรด�ำเนนิกำรตำมแผนสบืทอด 

    ต�ำแหน่งเพื่อน�ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัท

   5) กำรให้ค�ำแนะน�ำเก่ียวกับกำรบริหำรทรัพยำกรบคุคล

   6) สอบทำนกฎบัตรคณะกรรมกำรสรรหำและ 

    พจิำรณำค่ำตอบแทน อย่ำงน้อยปีละหนึง่ (1) คร้ัง

	 2.3	คณะกรรมการบริหาร

  คณะกรรมกำรบริหำรของบริษัทฯ ณ วันที ่1 กุมภำพันธ์

  2562 ประกอบด้วยกรรมกำรบริหำรจ�ำนวน 7 ท่ำน 

  โดยมีรำยช่ือคณะกรรมกำรบริหำรอ้ำงอิงในหมวด  

  “โครงสร้างการจัดการ”

 	 ขอบเขต	อ�านาจหน้าท่ี	และความรบัผดิชอบของคณะ 

	 	 กรรมการบริหาร

  ในกำรประชุมคณะกรรมกำรของบริษัท คร้ังที ่1/2562  

  เมื่อวันที่ 22 มกรำคม 2562 ได้มีกำรทบทวนและ 

  ก�ำหนดขอบเขต อ�ำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ 

  ของคณะกรรมกำรบริหำร ดังต่อไปนี้

  (1) พิจำรณำและจัดท�ำนโยบำย กลยุทธ์ทำงธุรกิจ  

    เป้ำหมำยและแผนกำรด�ำเนินงำน เป้ำหมำย 

    ทำงกำรเงิน และงบประมำณของบริษัทฯ และ 

    บรษัิทย่อย โดยพิจำรณำถึงปัจจยัทำงธรุกิจอย่ำง 

    เหมำะสม เพ่ือน�ำเสนอและขออนุมัติต่อคณะ 

    กรรมกำรบริษัท และในกรณีที่สถำนกำรณ ์

    เปลีย่นแปลง คณะกรรมกำรบริหำรจะพิจำรณำ 

    ทบทวนกำรใช้งบประมำณทีไ่ด้รับอนมุตัใิห้เหมำะสม 

    กับสถำนกำรณ์นั้นๆ 

  (2) ก�ำกับดูแล ตรวจสอบ และติดตำมกำรด�ำเนิน 

    ธรุกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตำมนโยบำย กลยทุธ์ 

    ทำงธุรกิจ เป้ำหมำยและแผนกำรด�ำเนินงำน 

    เป้ำหมำยทำงกำรเงิน และงบประมำณของ 

    บริษัทฯ ทีไ่ด้รับอนมุตัจิำกคณะกรรมกำรให้เป็นไป 

    อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลเอื้อต่อ 

    สภำพธรุกิจ พร้อมให้ค�ำปรึกษำ แนะน�ำ กำรบริหำร 

    จัดกำรแก่ผู้บริหำรระดับสูง

  (3) ศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรลงทุนโครงกำรใหม่  

    และมอี�ำนำจในกำรพจิำรณำและอนมุตัใิห้บริษัทฯ  

    ลงทุนหรือร่วมลงทุนกับบุคคล นิติบุคคล หรือ 

    องค์กรทำงธรุกิจอืน่ใด ในรูปแบบทีค่ณะกรรมกำร 

    บริหำรเห็นสมควรเพ่ือด�ำเนินกิจกำรตำมวัตถุ 

    ประสงค์ของบริษัทฯ ตลอดจนถึงกำรพิจำรณำ 

    และอนมุตักิำรใช้จ่ำยเงนิเพ่ือกำรลงทนุดงักล่ำว 

    กำรเข้ำท�ำนติกิรรมสัญญำ และ/หรือกำรด�ำเนนิ 

    กำรใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองดงักล่ำวจนแล้วเสร็จ 

    ตำมวงเงินที่ได้ก�ำหนดไว้ และ/หรือที่กฎหมำย 

    และกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง และ/หรือตำมข้อ 

    บังคับของบริษัทฯ

  (4) ตดิตำมผลกำรด�ำเนนิงำนและควำมก้ำวหน้ำของ 

    โครงกำรลงทนุของแต่ละธรุกิจ และรำยงำนผล 

    รวมทัง้ปัญหำหรืออปุสรรคทีเ่กิดข้ึนและแนวทำง 

    ในกำรปรับปรุงแก้ไขให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบ

  (5) ตรวจสอบและให้ค�ำแนะน�ำเก่ียวกับนโยบำยกำร 

    จำ่ยเงินปันผลของบริษัทฯ และรำยงำนให้คณะ 

    กรรมกำรบริษัททรำบ

  (6) พิจำรณำและให้ข้อเสนอแนะหรือควำมเห็นต่อ 

    คณะกรรมกำรบริษัทเก่ียวกับโครงกำรข้อเสนอ 

    หรือกำรเข้ำท�ำธุรกรรมใดๆ ที่เก่ียวข้องกับกำร 

    ด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงพิจำรณำทำง 

    เลือกในกำรระดมทุน เมื่อมีควำมจ�ำเป็น และ 

    เกินกว่ำวงเงินทีไ่ด้ก�ำหนดไว้ และ/หรือทีก่ฎหมำย 

    และกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องหรือข้อบังคับของ 

    บริษัทฯ ก�ำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ 

    คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้พิจำรณำอนุมัติ

  (7) พจิำรณำและอนมุตักิำรเข้ำท�ำธรุกรรมทำงกำรเงิน 

    กับสถำบนักำรเงินในกำรเปิดบญัชี กู้ยมื ขอสนิเช่ือ  

    จ�ำน�ำ จ�ำนอง ค�้ำประกันและกำรอื่น รวมถึงกำร 

    ซื้อขำยและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใดๆ 

    ตำมวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ในกำรด�ำเนิน 

    กิจกำรของบริษัทฯ ตลอดจนถึงกำรเข้ำท�ำนติกิรรม 

    สัญญำ ยื่นค�ำขอ ค�ำเสนอ ติดต่อ ท�ำนิติกรรม 

    กับส่วนรำชกำร เพื่อให้ได้มำซึ่งสิทธิต่ำงๆ ของ

    บริษัทฯ และ/หรือกำรด�ำเนนิกำรใดๆ ทีเ่ก่ียวข้อง 

    กับเร่ืองดังกล่ำวจนเสร็จกำรตำมวงเงินที่ได้ 

    ก�ำหนดไว้ และ/หรือที่กฎหมำยและกฎเกณฑ์ที่ 

    เกี่ยวข้อง หรือข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะ 

    กรรมกำรบริหำรมีอ�ำนำจอนุมัติกำรลงทุนตำม 

    งบประมำณทีไ่ด้รับกำรอนมุตัจิำกคณะกรรมกำร 

    บริษัทไม่เกิน 50,000,000 บำท และกรณีที่ไม่มี 

    งบประมำณ และ/หรือ ไม่เป็นไปตำมงบประมำณ 

    ท่ีได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท คณะ 

    กรรมกำรบริหำรจะมอี�ำนำจอนมุตัภิำยใต้วงเงิน 

    ไม่เกินครั้งละ 15,000,000 บำท

  (8) พจิำรณำและอนมุตัริะเบยีบ ข้อบงัคบัแนวนโยบำย 

    กำรบริหำรงำน และกำรด�ำเนนิธรุกิจของบริษัทฯ  

    หรือกำรด�ำเนินกำรใดๆ อันมีผลผูกพันบริษัทฯ 
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  (9) แต่งตัง้ และ/หรือมอบหมำยให้กรรมกำรบริหำร  

    หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลำยคน กระท�ำ 

    กำรใดๆ ทีอ่ยูภ่ำยในขอบอ�ำนำจของคณะกรรรมกำร 

    บริหำรและภำยในระยะเวลำ ตำมทีค่ณะกรรมกำร 

    บริหำรเห็นสมควร โดยที่คณะกรรมกำรบริหำร 

    อำจยกเลิกเพิกถอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

    อ�ำนำจดังกล่ำวได้

  (10) ด�ำเนนิกำรให้ผูบ้ริหำร ฝ่ำยจดักำร หรือพนกังำน 

    เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริหำร หรือจดัท�ำ 

    และให้ข้อมลูทีเ่ก่ียวข้องกับเร่ืองทีจ่ะมกีำรหำรือกัน 

    ในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำร

  (11) มีอ�ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบใดๆ ตำมที ่

    ได้รับมอบหมำยหรือตำมนโยบำยที่ได้รับมอบ 

    หมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทเป็นครำวๆ ไป

  (12) จัดหำที่ปรึกษำ หรือบุคคลที่มีควำมเห็นอิสระ 

    เพ่ือให้ควำมเห็นหรือค�ำแนะน�ำ ตำมควำมจ�ำเป็น

  (13) รำยงำนให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบถึงกิจกำร 

    ทีค่ณะกรรมกำรบริหำรด�ำเนนิกำรภำยใต้ขอบเขต 

    อ�ำนำจและหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรบริหำรอย่ำง 

    สม�ำ่เสมอ รวมถึงเร่ืองอืน่ใดทีจ่�ำเป็นและสมควร 

    ที่จะต้องเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบ

  (14) พิจำรณำและอนุมัติคู่มือในกำรปฏิบัติงำน และ 

    ขอบเขตควำมรับผดิชอบของฝ่ำยจดักำรเพ่ือให้ 

    กำรด�ำเนนิกำรต่ำงๆ เป็นไปตำมข้ันตอนอย่ำงมรีะบบ

  (15) พจิำรณำอนมุตักิำรด�ำเนนิงำนทีเ่ป็นธรุกรรมปกต ิ

    ธรุกิจของบริษัทฯ ตำมงบลงทนุหรืองบประมำณ 

    ท่ีได้รับอนมุตัจิำกคณะกรรมกำรบริษัท โดยวงเงนิ 

    ส�ำหรับแต่ละรำยกำรเป็นไปตำมที่ก�ำหนดไว้ใน 

    ตำรำงอ�ำนำจอนุมัติที่ผ่ำนกำรอนุมัติจำกคณะ 

    กรรมกำรบริษัทแล้ว แต่ไม่เกินงบประมำณประจ�ำปี 

    ท่ีได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท รวมถึง 

    กำรเข้ำท�ำสัญญำต่ำงๆ ทีเ่ก่ียวข้องกับเร่ืองดงักล่ำว

	 2.4	คณะผู้บริหาร

  ณ วันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2562 คณะผู้บริหำรตำมนิยำม

  ที่ ก.ล.ต. ก�ำหนดของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้บริหำร

  จ�ำนวน 5 ท่ำน โดยมีรำยชื่อผู้บริหำรอ้ำงอิงในหมวด

  “โครงสร้างการจัดการ”

การสรรหาและแต่งต้ังกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

หลกัเกณฑ์และแนวปฏบิตัใินกำรสรรหำและแต่งตัง้กรรมกำรปรำกฏใน “การน�าหลกัการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	ส�าหรบับริษัทจดทะเบยีน 

ป	ี2560	(CG	Code)	ไปปรับใช้” หัวข้อ “หลักปฏิบัต	ิ3	เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิผล” หัวข้อย่อย 3.1 – 3.3 

ส่วนหลกัเกณฑ์และแนวปฏบิตัใินกำรสรรหำและแต่งตัง้ผูบ้ริหำรระดบัสูงสดุ อยูใ่น “หลกัปฏบิติั	4	สรรหาและพฒันาผูบ้รหิารระดับ

สูงและการบริหารบุคลากร”	หัวข้อย่อย 4.1

การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ ได้ก�ำหนดแนวปฏิบัติและนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกำรด�ำเนินงำนในบริษัทย่อยแลบริษัทร่วม โดยปรำกฏในหัวข้อ “การน�าหลัก

การก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	ส�าหรับบริษัทจดทะเบียน	ปี	2560	(CG	Code)	ไปปรับใช้” หัวข้อย่อย “หลักปฏิบัติ	3	เสริมสร้าง

คณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิผล” หลักปฏิบัติย่อย 3.6

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มนีโยบำยและวิธีกำรดแูลมใิห้กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนในกำรน�ำข้อมลูภำยในของบริษัทฯ ซ่ึงยงัไม่เปิดเผยต่อสำธำรณชน

ไปใช้ เพื่อแสวงหำประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ ดังนี้

 (1) บรษัิทฯ จะให้ควำมรู้แก่กรรมกำรและผูบ้ริหำร เก่ียวกับ 

  หน้ำที่ที่ต้องจัดท�ำและส่งรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์  

  สญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำของตน คูส่มรส หรือผูท้ีอ่ยูกิ่น 

  ด้วยฉันสำมีภริยำ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ รวมถึง 

  นิติบุคคลที่กรรมกำรและผู้บริหำร คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่ 

  กินฉันสำมีภริยำ และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะของ 

  กรรมกำรและผูบ้ริหำรดงักล่ำวเป็นผูถื้อหุ้นเกินร้อยละ 30 

  ของจ�ำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคล

  ดงักล่ำว ต่อส�ำนกังำน ก.ล.ต. ตำมมำตรำ 59 และบท 

  ก�ำหนดโทษตำมมำตรำ 275 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ 

  และตลำดหลกัทรัพย์ รวมทัง้กำรรำยงำนกำรได้มำหรือ 

  จ�ำหน่ำยหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ตำมมำตรำ 246 และ 

  บทก�ำหนดโทษ ตำมมำตรำ 298 แห่ง พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ 

  และตลำดหลักทรัพย์

บริษัท	ทีโอเอ	เพ้นท	์(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน) 69



 (2) บริษัทฯ ก�ำหนดให้กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทฯ  

  จัดท�ำและน�ำส่งรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ และ 

  สัญญำซื้อขำยล่วงหนำ้ ตำมมำตรำ 59 ของตน ของ 

  คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสำมีภริยำ บุตรที่ยัง 

  ไม่บรรลุนิติภำวะ รวมถึงนิติบุคคลที่กรรมกำรและ 

  ผูบ้ริหำร คูส่มรสหรือผูท้ีอ่ยูกิ่นฉนัสำมภีริยำ และบตุร 

  ทีย่งัไม่บรรลนุติภิำวะของกรรมกำรและผูบ้ริหำรดงักล่ำว 

  เป็นผูถื้อหุน้เกินร้อยละ 30 ของจ�ำนวนสิทธอิอกเสียง 

  ทัง้หมดของนติบุิคคลดงักล่ำวตำมแบบรำยงำนกำรถือครอง 

  หลกัทรัพย์ทีก่�ำหนดมำยงัเลขำนกุำรของบริษัทฯ ก่อนน�ำ 

  ส่งส�ำนกังำน ก.ล.ต. ทกุคร้ัง และก�ำหนดให้เลขำนกุำร 

  บริษัทสรุปรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์และกำร 

  เปลี่ยนแปลงกำรถือหลักทรัพย์ต่อที่ประชุมคณะ 

  กรรมกำรบริษัทเพื่อรับทรำบเป็นประจ�ำทุก 6 เดือน

 (3) บริษัทฯ ก�ำหนดให้กรรมกำรและผู้บริหำร รวมถึง 

  ผูด้�ำรงต�ำแหน่งระดบับริหำรในสำยงำนบัญชีหรือกำรเงิน 

  ที่เป็นระดับผู้จัดกำรฝ่ำยข้ึนไปหรือเทียบเท่ำ และ 

  ผูป้ฏบิตังิำนทีเ่ก่ียวข้อง ซ่ึงรวมถึงบคุคลทีถู่กสันนษิฐำน 

  ว่ำรู้หรือครอบครองข้อมลูภำยในตำม พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ 

  และตลำดหลกัทรัพย์ ทีไ่ด้รับทรำบข้อมลูภำยใน ทีเ่ป็น 

  สำระส�ำคัญ ซ่ึงมีผลต่อกำรเปล่ียนแปลงรำคำหรือ 

  มูลค่ำของหลักทรัพย์ จะต้องระงับกำรซ้ือขำยเสนอ 

  ซื้อหรือเสนอขำยหรือชักชวนให้บุคคลอื่นซ้ือขำย  

  เสนอซ้ือหรือเสนอขำยหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ รวมถึง 

  สัญญำซื้อขำยล่วงหนำ้ และหลักทรัพย์แปลงสภำพที ่

  มีหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์อ้ำงอิง ไม่ว่ำ 

  ทำงตรงหรือทำงอ้อมในช่วงเวลำก่อนที่จะเผยแพร ่

  งบกำรเงินหรือเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับฐำนะกำรเงิน 

  และสถำนะของบริษัทฯ จนกว่ำบริษัทฯ จะได้เปิดเผย 

  ข้อมลูต่อสำธำรณชนแล้ว ตลอดระยะเวลำปลอดกำร 

  ใช้ข้อมูลภำยในที่ยังมิได้เปิดเผยแก่สำธำรณชน  

  (“Embargo Period”) ซ่ึงหมำยถึงระยะเวลำ 1 เดอืน  

  ก่อนและจนถงึวันประกำศผลกำรด�ำเนนิงำนทำงกำรเงนิ 

  ของบริษัทฯ รำยไตรมำสและประจ�ำปี โดยบริษัทฯ  

  จะแจ้งให้กรรมกำรและผูบ้ริหำรงดกำรซ้ือขำยหลกัทรัพย์ 

  ของบรษัิทฯ อย่ำงเป็นลำยลกัษณ์อกัษรเป็นเวลำอย่ำงน้อย  

  1 เดือนก่อนกำรเปิดเผยข้อมูลต่อสำธำรณชน และ 

  ควรรออยำ่งน้อย 24 ชั่วโมง ภำยหลังเปิดเผยข้อมูล 

  ให้แก่สำธำรณชนแล้ว รวมทัง้ห้ำมไม่ให้เปิดเผยข้อมลู 

  ที่เป็นสำระส�ำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

 (4) บริษัทฯ ก�ำหนดห้ำมมิให้กรรมกำร ผู้บริหำร และ 

  พนกังำน ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซ่ึงรวมถึงบคุคล 

  ที่ถูกสันนิษฐำนว่ำรู้หรือครอบครองข้อมูลภำยในตำม

  พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ใช้ข้อมูล  

  ภำยในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่มีหรืออำจม ี

  ผลกระทบต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำของหลักทรัพย ์

  ของบริษัทฯ ซ่ึงยังมิได้เปิดเผยต่อสำธำรณะ ซ่ึงตน 

  ได้ล่วงรู้มำ มำใช้เพื่อกำรซื้อ ขำย เสนอซื้อ เสนอขำย  

  หรือชักชวนให้บคุคลอืน่ซ้ือ ขำย เสนอซ้ือ หรือเสนอขำย  

  ซ่ึงหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ รวมถึงสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ  

  และหลกัทรัพย์แปลงสภำพทีม่หีลกัทรัพย์ของบริษัทฯ  

  เป็นหลักทรัพย์อ้ำงอิง ไม่ว่ำทั้งทำงตรงหรือทำงอ้อม  

  และไม่ว่ำกำรกระท�ำดังกล่ำวจะท�ำเพ่ือประโยชน์ต่อ 

  ตนเองหรือผูอ้ืน่ หรือน�ำข้อเทจ็จริงเช่นนัน้ออกเปิดเผย 

  เพือ่ให้ผูอ้ืน่กระท�ำดงักล่ำว โดยตนได้รับผลประโยชน์ 

  ตอบแทนหรือไม่ก็ตำม

 (5) บริษัทฯ ก�ำหนดให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน 

  ของบรษัิทฯ และบริษัทย่อย หรืออดตีกรรมกำร ผูบ้ริหำร  

  และพนกังำนทีล่ำออกแล้ว มหีน้ำทีเ่ก็บรักษำควำมลบั 

  และ/หรือข้อมูลภำยในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  

  ตลอดจนข้อมูลควำมลับของคู่ค้ำของบริษัทฯ และ 

  บริษัทย่อย ที่ตนได้รับทรำบจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ และ 

  ห้ำมมิให้น�ำควำมลับ/หรือข้อมูลภำยในของบริษัทฯ  

  และบริษัทย่อย ตลอดจนข้อมูลควำมลับของคู่ค้ำ 

  ของบรษัิทฯ และบริษัทย่อย ไปใช้ประโยชน์แก่บริษัทอืน่  

  และให้บุคคลภำยนอกทรำบ แม้วำ่กำรเปิดเผยข้อมูล 

  ดงักล่ำวจะไม่ท�ำให้เกิดผลเสียหำยแก่บริษัทฯ บริษัทย่อย  

  หรือคู่ค้ำก็ตำม

 (6) บริษัทฯ ก�ำหนดให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน 

  ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จะไม่เปิดเผยข้อมลูภำยใน 

  ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และจะไม่ใช้ต�ำแหน่ง 

  หน้ำที่ในบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย หรือน�ำข้อมูล 

  ภำยใน หรอืสำรสนเทศที่มีสำระส�ำคัญซึง่ได้รบัรู้ หรอื 

  รับทรำบในระหว่ำงปฏิบัติงำนในบริษัทฯ และ/หรือ 

  บรษัิทย่อย ซ่ึงยงัไม่ได้เปิดเผยต่อสำธำรณะ ไปแสวงหำ 

  ประโยชน์ในทำงมชิอบ หรือเปิดเผยกับบคุคลภำยนอก 

  เพือ่ประโยชน์ของตนเองหรือบคุคลอืน่ ไม่ว่ำโดยตรง 

  หรือทำงอ้อม โดยไม่ค�ำนึงว่ำจะได้รับผลประโยชน ์

  ตอบแทนหรือไม่

 (7) บริษัทฯ ก�ำหนดให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน  

  ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีหน้ำที่ปฏิบัติตำม 

  แนวทำงกำรใช้ข้อมูลภำยในของ พ.ร.บ. หลักทรัพย ์

  และตลำดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

 (8) บรษัิทฯ ก�ำหนดบทลงโทษทำงวินยัส�ำหรับผูบ้ริหำรและ 

  ผู้ปฏิบัติงำนที่เก่ียวข้อง หำกมีกำรฝ่ำฝืนน�ำข้อมูล 

  ภำยในไปใช้หำประโยชน์ส่วนตนซ่ึงเร่ิมตัง้แต่กำรตกัเตอืน 

  เป็นหนังสือ ตดัค่ำจ้ำง พักงำนช่ัวครำวโดยไม่ได้รับค่ำจ้ำง  

  หรอืให้ออกจำกงำน ซ่ึงกำรลงโทษจะพิจำรณำจำกเจตนำ 

  ของกำรกระท�ำและควำมร้ำยแรงของควำมผิดนั้นๆ 

รายงานประจ�าปี	256170



ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ในรอบปีบญัชีส้ินสุดวันที ่31 ธนัวำคม 2560 และ 2561 บริษัทฯ ได้จ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่ผูส้อบบญัชี (Audit Fee) คอื บริษัท ส�ำนกังำน

อวีำย จ�ำกัด ในประเทศไทย ส�ำนกังำน อวีำย จ�ำกัด ในประเทศเวียดนำม และส�ำนกังำนตรวจสอบบญัชีประเทศอืน่ๆ โดยมรีำยละเอยีด

ค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบัญชี และค่ำบริกำรอื่นรวม (Non-Audit Fee) ดังนี้

ทัง้นี ้บริษัท ส�ำนกังำน อวีำย จ�ำกัด ในประเทศไทย ส�ำนกังำน อวีำย จ�ำกัด ในประเทศเวียดนำม และส�ำนกังำนตรวจสอบบญัชีประเทศอืน่ๆ

รวมถึงผู้สอบบัญชีไม่เป็นกรรมกำรบริษัท พนักงำน ลูกจำ้ง หรือด�ำรงต�ำแหน่งหนำ้ที่ใดๆ ของบริษัทฯ ตำมที่ก�ำหนดไว้ในมำตรำ 121 

แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 รวมตลอดถึงไม่มีควำมสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหำร 

ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดังกลำ่ว โดยผู้สอบบัญชีมีควำมเป็นอิสระและเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับควำมเห็นชอบจำก

ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ นอกจำกนัน้ บริษัทฯ ไม่ได้ใช้บริกำรทำงวิชำชีพด้ำนอืน่ๆ จำกบริษัทสอบบญัชี

และผู้ตรวจสอบบัญชีดังกล่ำว 

นอกจำกนัน้ กรรมกำรบริษัทและผูบ้ริหำรของบริษัทไม่เคยเป็นพนกังำนหรือหุน้ส่วนหรือมคีวำมเก่ียวข้องใดๆ ในบริษัท ส�ำนกังำน อวีำย จ�ำกัด

ในประเทศไทย ส�ำนกังำน อวีำย จ�ำกัด ในประเทศเวียดนำม และส�ำนกังำนตรวจสอบบญัชีประเทศอืน่ๆ ในช่วงระยะเวลำ 2 ปีทีผ่่ำนมำ

การน�าหลกัการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	ส�าหรับบรษัิทจดทะเบียน	ปี	2560	(CG	CODE)	ไปปรับใช้

คณะกรรมกำรบริษัทได้ให้ควำมส�ำคัญต่อกำรก�ำกับดูแลกิจกำร

ที่ดี โดยน�ำหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีส�ำหรับบริษัทจด

ทะเบยีนปี 2560 ของส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลกัทรัพย์

และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซ่ึงได้น�ำหลักกำรก�ำกับดูแล

กิจกำรที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียนรวมทั้งกฎเกณฑ์ทำงกำรท่ี

เก่ียวข้องอื่นๆ มำปรับปรุงเพ่ิมเติมให้ครอบคลุมแนวคิดหรือ

ปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงไปและมำตรฐำนสำกลมำเป็นแนวทำงใน

กำรจัดท�ำ เพื่อให้มีกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ ซื่อสัตย์ 

สุจริต ปรำศจำกกำรทุจริตคอร์รัปชัน โปร่งใสและสำมำรถ 

ตรวจสอบได้ สร้ำงควำมเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วน

ได้เสีย สังคม ผูท้ีเ่ก่ียวข้องทกุฝ่ำย และเพ่ิมมลูค่ำให้แก่ผูถื้อหุน้ 

รวมทัง้ส่งเสริมควำมเจริญก้ำวหน้ำและกำรเติบโตอย่ำงมั่นคง

และยั่งยืน

ทั้งนี้ นโยบำยก�ำกับดูแลกิจกำรนี้ได้ก�ำหนดหลักปฏิบัติแก่คณะ

กรรมกำรบริษัทในฐำนะผู้น�ำสูงสุดขององค์กรถือปฏิบัติอย่ำง

เหมำะสม และถือเป็นภำระหน้ำท่ีส�ำคญัของกรรมกำร ผูบ้ริหำร 

และพนักงำนทุกคน ที่มีหน้ำที่ต้องปฏิบัติ โดยมีหลักปฏิบัติ 

8 ข้อ ดังนี้

หลักปฏิบัต	ิ1		ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้น�าองค์กรท่ีสร้าง 

คุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมส�ำคัญในกำรตระหนักถึงบทบำท

และควำมรับผิดชอบในฐำนะผู้น�ำองค์กร เพ่ือดูแลรักษำผล

ประโยชน์ของผูถื้อหุน้และผูม้ส่ีวนได้เสยี โดยก�ำหนดยทุธศำสตร์

และทศิทำงกำรด�ำเนนิธรุกิจทัง้ในปัจจบุนัและในระยะยำว ก�ำหนด

กระบวนกำรตรวจสอบ และกำรก�ำกับดูแลให้กำรด�ำเนนิธรุกิจ

ของบริษัทเป็นไปอย่ำงโปร่งใส เพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้องค์กร 

สู่ควำมยั่งยืน

1.	 บริษัท	ส�านกังาน	อวีาย	จ�ากดั	ในประเทศไทย	ส�านกังาน	อวีาย	จ�ากดั	ในประเทศเวียดนาม

 - ค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบัญชี

 - ค่ำบริกำรอื่น (Non-Audit Fee)

2.	 ส�านักงานตรวจสอบบัญชีอื่นๆ

 - ค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบัญชี

 - ค่ำบริกำรอื่น (Non-Audit Fee)

รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

รวมค่าบริการอื่น	(Non-Audit	Fee)

5,543,694.0

217,965.0

1,125,238.2

-

6,668,932.2

217,965.0

5,270,616.0

303,108.6  

1,158,096.0

-

6,428,712.0

303,108.6  

25612560
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หลักปฏิบัติ	1.1		คณะกรรมการบรษัิทมกีารก�าหนดวิสัยทัศน์

และพันธกิจของบริษัท	เพือ่ให้กรรมการบรษัิท	ผู้บริหาร	และ

พนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน	โดยจัดให้มีการ

ทบทวนทุกป	ีและก�าหนดแนวปฏิบัติของการมีส่วนร่วม

หลกัปฏบิติั	1.2		คณะกรรมการบริษัทมหีน้าท่ีก�ากับดูแลการสร้าง

คุณค่าให้แก่กิจการอย่างย่ังยืน	โดยน�าไปสู่ผล	(governance	

outcome) ดังต่อไปนี้

1. สำมำรถแข่งขันได้ และมผีลประกอบกำรทีด่โีดยค�ำนงึถึงผล 

 กระทบในระยะยำว (competitiveness and performance  

 with long-term perspective)

2. ประกอบธุรกิจอย่ำงมีจริยธรรม เคำรพสิทธิและมีควำม

 รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย (ethical and 

 responsible business) รวมถึงมีกำรบริหำรจัดกำรกำรให ้

 บริกำรลูกค้ำอย่ำงเป็นธรรม

3. เป็นประโยชน์ต่อสงัคม และพัฒนำหรือลดผลกระทบด้ำนลบ 

 ต่อสิ่งแวดล้อม (good corporate citizenship)

4. สำมำรถปรับตวัได้ภำยใต้ปัจจยักำรเปลีย่นแปลง (corporate  

 resilience)

หลักปฏบิติัท่ี	1.3		คณะกรรมการบรษัิทมหีน้าท่ีดูแลให้กรรมการ

ทุกคนและผูบ้ริหารปฏบิติัหน้าท่ีด้วยความรบัผดิชอบ	ระมดัระวัง	

(duty	of	care)	และซือ่สัตย์สุจริต	(duty	of	loyalty)	และดแูล

ให้การด�าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย	 ข้อบังคับ	 และมติท่ี

ประชุมผู้ถือหุ้น

1. ก�ำกับดูแลให้กรรมกำรและผู้บริหำรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำม 

 รับผิดชอบ ระมัดระวัง และซ่ือสัตย์สุจริตตำมที่กฎหมำย  

 กฎเกณฑ์ และข้อบังคับต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

 1.1 ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมระมัดระวัง (duty of care) 

  ภำยใต้ต�ำแหน่งที่ด�ำรงอยู่ ขอบเขตควำมรับผิดชอบ  

  ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ ดังนี้

  1.1.1 ตัดสินใจด้วยควำมซ่ือสัตย์สุจริตและสมเหต ุ

    สมผลเพือ่ประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นส�ำคญั

  1.1.2 ตัดสินใจบนพ้ืนฐำนข้อมูลที่เช่ือโดยสุจริตว่ำ 

    เพียงพอ และ

  1.1.3 ตัดสินใจโดยไม่มีส่วนได้เสีย ไม่วำ่ทำงตรงหรือ 

    โดยอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจนั้น

 1.2 ปฏบิตัหิน้ำทีด้่วยควำมซ่ือสัตย์สุจริต (duty of loyalty)

  1.2.1 กระท�ำกำรโดยสุจริต เพ่ือประโยชน์สูงสุดของ 

    บริษัทฯ เป็นส�ำคัญ

  1.2.2 กระท�ำกำรทีม่จีดุมุง่หมำยโดยชอบและเหมำะสม  

    และ

  1.2.3 ไม่กระท�ำกำรใดอนัเป็นกำรขัดหรือแย้งประโยชน์ 

    ของบริษัทฯ อย่ำงมีนัยส�ำคัญ

2. ก�ำกับดแูลให้มรีะบบหรือกลไกอย่ำงเพียงพอเพือ่ให้มัน่ใจว่ำ 

 บริษัทฯ ด�ำเนินงำนเป็นไปตำมกฎหมำย ข้อบังคับ มติที่ 

 ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนนโยบำย และกระบวนกำรอนุมัต ิ

 ท่ีส�ำคัญ เช่น กำรลงทุน กำรท�ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน 

 กำรได้มำ/จ�ำหน่ำยไปซ่ึงทรัพย์สิน กำรจ่ำยเงินปันผล  

 เป็นต้น

หลกัปฏบิตัทิี	่1.4	คณะกรรมการบริษทัมีความเข้าใจขอบเขต

หน้าท่ีและความรบัผดิชอบของตน	และก�าหนดขอบเขตการ 

มอบหมายหน้าท่ีและความรับผิดชอบให้ประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหารและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน	 และติดตามดูแลให้

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ี

ได้รับมอบหมาย

1. คณะกรรมกำรบริษัทได้จัดท�ำกฎบัตรของคณะกรรมกำร 

 แต่ละคณะ ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร และกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่  

 เพื่อระบุหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเพ่ือใช้อ้ำงอิงกำรปฏิบัติ 

 หน้ำที่ของกรรมกำร โดยมีกำรทบทวนกฎบัตรเป็นประจ�ำ 

 อยำ่งน้อยปีละ 1 ครั้ง

2. คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเข้ำใจขอบเขตหน้ำที่ของตน 

 ทั้งเร่ืองที่คณะกรรมกำรบริษัทควรดูแลให้มีกำรด�ำเนินกำร  

 เร่ืองทีด่�ำเนนิกำรร่วมกับฝ่ำยจดักำร และเร่ืองทีค่ณะกรรมกำร 

 บริษัทไม่ควรด�ำเนินกำร โดยมีกำรมอบหมำยอ�ำนำจกำร 

 จัดกำรให้แก่ฝ่ำยจัดกำรอย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษร และมี 

 กำรติดตำมดูแลกำรปฏิบัติหน้ำที่ของฝ่ำยจัดกำรตำมที่ได้ 

 รับมอบหมำย

ตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำ คณะกรรมกำรบริษัทมีบทบำทหน้ำที่

ส�ำคัญในกำรช้ีแนะทิศทำงกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ ติดตำม

ดูแลกำรท�ำงำนของฝ่ำยจัดกำร จัดให้มีนโยบำยกำรก�ำกับดูแล

กิจกำรที่ดี จรรยำบรรณธุรกิจ และนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริต

คอร์รัปชัน รวมถึงกฎหมำยหรือกฎเกณฑ์ข้อบงัคบัต่ำง ๆ  ทีเ่ก่ียวข้อง 

มกีำรก�ำกับดแูลกิจกำรเพ่ือผลประโยชน์สงูสุดของบริษัทฯ และ

ผูถื้อหุน้ พร้อมดแูลให้บริษัทฯ มกีำรด�ำเนนิกิจกรรมต่ำง ๆ  อย่ำง

ถูกต้องตำมกฎหมำย

โดยที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท คร้ังที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 

22 มกรำคม 2562 ได้พิจำรณำทบทวน และแก้ไขกฎบัตร 

คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรชุดย่อย และขอบเขต

อ�ำนำจหน้ำที ่ควำมรับผดิชอบของประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร และ

กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 

ให้สอดคล้องและเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ในปัจจบุนั และเป็นไป 

ตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี

รายงานประจ�าปี	256172



ในปี 2561 บริษัทฯ ไม่มีกรณีของกำรกระท�ำที่ขัดต่อกฎระเบียบ

ที่ร้ำยแรงตำมกฎระเบียบของส�ำนักงำนก.ล.ต. และตลำด

หลักทรัพย์ฯ ไม่มีกำรกระท�ำผิดด้ำนกำรทุจริตหรือกระท�ำผิด

จริยธรรม ไม่มีกรณีที่กรรมกำรที่ไม ่เป็นผู ้บริหำรลำออก 

เนื่องจำกประเด็นกำรก�ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทฯ ไม่มีกรณี

เกี่ยวกับชื่อเสียงในทำงลบของบริษัทฯ เนื่องจำกควำมล้มเหลว

ในกำรท�ำหน้ำที่สอดส่องดูแลของคณะกรรมกำรบริษัท

หลกัปฏบัิติ	2	ก�าหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัของ

กิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

หลักปฏิบัติ	 2.1	 คณะกรรมการบริษัทก�าหนดหรือดูแลให้

วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ	 (objectives) 

เป็นไปเพื่อความยั่งยืน	 โดยเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ทั้งกิจการ	ลูกค้า	ผู้มีส่วน

ได้เสีย	และสังคมโดยรวม

หลกัปฏิบติั	2.2  คณะกรรมการบริษัทก�ากับดูแลให้มั่นใจว่า	

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย	 ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลา 

ปานกลาง	 และ/หรอื	 ประจ�าปีของกิจการสอดคล้องกับการ

บรรลวัุตถุประสงค์และเป้าหมายหลกัของกิจการ	โดยมกีารน�า

นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม	ปลอดภยั

1. ก�ำกับดแูลให้มกีำรจดัท�ำกลยทุธ์และแผนงำนประจ�ำปี และ 

 กลยุทธ์ส�ำหรับระยะปำนกลำง 3-5 ปี ที่สอดคล้องกับ 

 วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยหลักของบริษัทฯ โดยค�ำนึงถึง 

 ปัจจัยแวดล้อมของธุรกิจ โอกำสและควำมเส่ียงในกำร 

 ด�ำเนินธุรกิจ และสนับสนุนให้มีกำรทวบทวนกลยุทธ์อย่ำง 

 สม�่ำเสมอ

2. ก�ำกับดูแลให้มีกำรวิเครำะห์ปัจจัยควำมเส่ียงที่อำจกระทบ 

 ต่อผู้มีส่วนได้เสียตลอดสำย value chain โดยมีวิธีกำร  

 กระบวนกำรและช่องทำงส่ือสำรกับผูท้ีม่ส่ีวนได้เสีย โดยระบ ุ

 ผูม้ส่ีวนได้เสยีทัง้ภำยในและภำยนอกทีเ่ก่ียวข้องกับกิจกำร 

 และประเด็นหรือควำมคำดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อน�ำ 

 เร่ืองหรือผลกระทบที่ส�ำคัญที่จะเป็นกำรสร้ำงคุณค่ำร่วม 

 กับผู้มีส่วนได้เสียมำด�ำเนินกำรให้เกิดผล

3. ก�ำกับดูแลให้มีกำรส่งเสริมกำรสร้ำงนวัตกรรมและกำรน�ำ 

 นวัตกรรมและเทคโนโลยีมำใช้ในกำรสร้ำงควำมสำมำรถ 

 ในกำรแข่งขันและตอบสนองควำมต้องกำรของผูม้ส่ีวนได้เสีย 

 ผ่ำนกำรก�ำหนดกลยุทธ์ของบริษัทฯ

4. ก�ำหนดเป้ำหมำยทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินซ่ึง 

 สอดคล้องและเหมำะสมกับสภำพแวดล้อมทำงธุรกิจและ 

 ศกัยภำพกิจกำร โดยตะหนกัถึงควำมเส่ียงของกำรตัง้เป้ำหมำย 

 ที่อำจน�ำไปสู่กำรกระท�ำผิดกฎหมำยหรือขำดจริยธรรม

5. ส่งเสริมให้มีกำรถ่ำยทอดวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยผ่ำน 

 กลยุทธ์และแผนงำนทั่วทั้งองค์กร

6. ก�ำกับดแูลกำรจดัสรรทรัพยำกร กำรควบคมุกำรด�ำเนนิงำน 

 ท่ีเหมำะสม และกำรตดิตำมกำรด�ำเนนิกำรตำมกลยุทธ์และ 

 แผนงำนประจ�ำปี

ตลอดระยะเวลำกว่ำ 50 ปี ของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท มุ่งมั่น

พัฒนำผลติภณัฑ์ใหม่ๆ อย่ำงสร้ำงสรรค์ และใช้เทคโนโลยช้ัีนสงู

และสินค้ำคุณภำพสูงเป็นมิตรต่อสุขภำพผู้ใช้งำนและดีต่อ 

สิ่งแวดล้อม (Greenovation) ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ก�ำหนดกลยุทธ์

เป้ำหมำยในกำรด�ำเนินธุรกิจ เพ่ือเป็นไปตำมวิสัยทัศน์ที่วำงไว้ 

พร้อมทั้งมีกำรทบทวนเพ่ือให้มีควำมเหมำะสมและสอดคล้อง

กับกำรด�ำเนนิธรุกิจ ก�ำหนดให้ฝ่ำยจดักำรรำยงำนผลกำรด�ำเนิน

งำนและควำมคืบหน้ำให้คณะกรรมกำรบริหำร และคณะ

กรรมกำรบริษัทพิจำรณำรับทรำบพร้อมให้ควำมเห็นที่เป็น

ประโยชน์ต่อฝ่ำยจัดกำร โดยเฉพำะในส่วนของเป้ำหมำยทำง 

กำรเงินและแผนงำนต่ำงๆ เพ่ือให้เป็นไปตำมกลยุทธ์ที่วำงไว้

หลกัปฏิบัติ	3		เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทท่ีมี 

ประสิทธิผล		

หลกัปฏบิติั	3.1	คณะกรรมการบรษัิทรบัผดิชอบในการก�าหนดและ

ทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ	ทัง้ในเรือ่งขนาด	องค์ประกอบ	

สดัส่วนกรรมการท่ีเป็นอิสระ	ทีเ่หมาะสมและจ�าเป็นต่อการน�าพา

องค์กรสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลกัท่ีก�าหนดไว้

1. ก�ำกับดูแลให้คณะกรรมกำรบริษัทมีคุณสมบัติหลำกหลำย 

 ในด้ำนทกัษะ ประสบกำรณ์  ควำมสำมำรถและคณุลกัษณะ 

 เฉพำะด้ำนตลอดจนเพศและอำยุ ที่จ�ำเป็นต่อกำรบรรล ุ

 วตัถุประสงค์และเป้ำหมำยหลกัของบริษัทฯ โดยมกีำรจดัท�ำ 

 ตำรำงองค์ประกอบควำมรู้ควำมช�ำนำญของกรรมกำร 

 (Board Skills Matrix) เพ่ือให้มั่นใจได้ว่ำคณะกรรมกำร 

 บริษัทโดยรวมมีคุณสมบัติเหมำะสม สำมำรถเข้ำใจและ 

 ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้เสียได้

2. ก�ำหนดจ�ำนวนกรรมกำรอย่ำงน้อย 5 คน และไม่เกิน 12 คน  

 โดยกรรมกำรส่วนใหญ่เป็นกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำรเพ่ือ 

 ให้ควำมเห็นกำรท�ำงำนของฝ่ำยจัดกำรได้อยำ่งอิสระ และ 

 มจี�ำนวนกรรมกำรอสิระซ่ึงมคีณุสมบตัคิรบถ้วนตำมหลกัเกณฑ์ 

 ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำด 

 หลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้ง 

 ดแูลให้กรรมกำรอสิระสำมำรถท�ำงำนร่วมกับคณะกรรมกำร 

 ทัง้หมดได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ และสำมำรถแสดงควำมเหน็ 

 ได้อย่ำงอิสระ

บริษัท	ทีโอเอ	เพ้นท	์(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน) 73



3. เปิดเผยนโยบำยในกำรก�ำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมกำร 

 บรษัิท และข้อมลูประวัตกิรรมกำร สัดส่วนกำรถือหุ้น จ�ำนวนปี 

 ทีด่�ำรงต�ำแหน่ง และกำรด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบยีนอืน่ 

 ในรำยงำนประจ�ำปี และ website ของบริษัทฯ

หลกัปฏบิติั	3.2		คณะกรรมการบริษัทควรเลอืกบคุคลท่ีเหมาะ

สมเป็นประธานกรรมการ	และดูแลให้มัน่ใจว่าองค์ประกอบและ

การด�าเนินงานของคณะกรรมการบรษัิทเอ้ือต่อการใช้ดุลพินิจ

ในการตัดสินใจอย่างมอิีสระ

1. ในกรณีที่ประธำนกรรมกำรไม่ใช่กรรมกำรอิสระ จะก�ำหนด 

 ให้มีกรรมกำรอิสระ 1 ท่ำนร่วมพิจำรณำก�ำหนดวำระกำร 

 ประชุม

2. แยกต�ำแหน่งประธำนกรรมกำรออกจำกต�ำแหน่งประธำน 

 เจ้ำหน้ำที่บริหำร และมีกำรแบ่งแยกหน้ำที่อยำ่งชัดเจน

3. ก�ำหนดนโยบำยให้กรรมกำรอิสระด�ำรงต�ำแหน่งต่อเนื่อง 

 ไม่เกิน 9 ปีนับจำกวันที่ได้รับกำรแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง 

 กรรมกำรอิสระคร้ังแรก ทั้งนี้เพ่ือให้กรรมกำรอิสระของ 

 บริษัทฯ มีควำมเป็นอิสระอย่ำงแท้จริง

4. พิจำรณำแต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดย่อยเพ่ือพิจำรณำเร่ือง 

 ส�ำคญัหรือประเดน็เฉพำะเร่ืองอย่ำงละเอยีดรอบคอบ และ 

 เสนอแนวทำงพิจำรณำให้คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำม 

 เห็นชอบต่อไป

5. ก�ำกับดูแลให้มีกำรเปิดเผยบทบำทและหน้ำที่ของคณะ 

 กรรมกำรทกุชุด จ�ำนวนคร้ังของกำรประชุมและจ�ำนวนคร้ังที ่

 กรรมกำรแต่ละท่ำนเข้ำร่วมประชุมในปีที่ผ่ำนมำ และ 

 รำยงำนผลกำรปฏบิตังิำนของคณะกรรมกำรชุดย่อยทกุชุด

หลักปฏิบัติ	3.3		คณะกรรมการบริษัทควรก�ากับดูแลให้การ

สรรหาและคัดเลอืกกรรมการมกีระบวนการท่ีโปร่งใสและชดัเจน	

เพ่ือให้ได้คณะกรรมการท่ีมีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์

ประกอบที่ก�าหนดไว้

1. คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำและ 

 พิจำรณำค่ำตอบแทนซ่ึงสมำชิกส่วนใหญ่และประธำนเป็น 

 กรรมกำรอิสระ

2. คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนก�ำหนด 

 หลกัเกณฑ์และวิธีกำรในกำรสรรหำบุคคลเข้ำเป็นกรรมกำร  

 และน�ำเสนอบคุคลทีม่คีณุสมบตัเิสนอทีป่ระชุมคณะกรรมกำร 

 ให้ควำมเห็นชอบ เพ่ือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำ 

 เลอืกตัง้เข้ำเป็นกรรมกำร ในกรณทีีเ่สนอช่ือกรรมกำรรำยเดมิ 

 ให้ด�ำรงต�ำแหน่งต่อจะต้องมกีำรพิจำรณำผลกำรปฏบิตัหิน้ำที่ 

 ของกรรมกำรรำยดังกล่ำวประกอบด้วย 

3. หำกคณะกรรมกำรแต่งตั้งให้บุคคลใดเป็นที่ปรึกษำของ 

 คณะกรรมกำรสรรหำ จะมีกำรเปิดเผยข้อมูลที่ปรึกษำไว้

 ในรำยงำนประจ�ำปี รวมทั้งควำมเป็นอิสระ หรือไม่มีควำม 

 ขัดแย้งทำงผลประโยชน์

แนวปฏิบัติ

คณะกรรมกำรได้อนมุตักิฎบตัร/บทบำทหน้ำทีแ่ละควำมรับผดิชอบ

ของคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรชุดย่อย ประธำนกรรมกำร 

ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร และกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ไว้เป็น 

ลำยลักษณ์อักษร 

ทัง้นี ้กฎบตัร/บทบำทหน้ำทีแ่ละควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำร

บริษัท คณะกรรมกำรชุดย่อย ระบุไว้ในหัวข้อ “คณะกรรมการ

บริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย”

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

(1)	กรรมการอิสระ	

 1) กรรมกำรอิสระของบริษัทฯ ทุกท่ำนมีคุณสมบัติตำมที่ 

  ก�ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุนที ่

  ทจ. 39/2559 เรื่อง กำรขออนุญำตและกำรอนุญำต 

  ให้เสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่ (รวมทั้งที่ได้มีกำรแก้ไข

  เพ่ิมเติม) และหลักเกณฑ์ที่ส�ำนักงำนคณะกรรมกำร 

  ก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำด 

  หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนด ได้แก่

  • ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิ 

   ออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  

   บริษัทร่วม ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูม้อี�ำนำจควบคมุ 

   ของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมกำรถือหุ้นของผู้ที ่

   เกีย่วข้องของกรรมกำรรำยนั้น ๆ ด้วย

  • ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรทีม่ส่ีวนร่วมบริหำรงำน  

   ลกูจ้ำง พนกังำน ทีป่รึกษำทีไ่ด้เงนิเดอืนประจ�ำ หรือ 

   ผูม้อี�ำนำจควบคมุของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  

   บรษัิทร่วม บริษัทย่อยล�ำดบัเดยีวกัน ผูถื้อหุน้รำยใหญ่  

   หรอืของผูม้อี�ำนำจควบคมุของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้ 

   พ้นจำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี

  • ไม่เป็นบคุคลทีม่คีวำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหติ หรือโดย 

   กำรจดทะเบยีนตำมกฎหมำย ในลกัษณะทีเ่ป็น บดิำ 

   มำรดำ คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรส 

   ของบุตรของกรรมกำรรำยอืน่ ผูบ้ริหำร ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่  

   ผู้มอี�ำนำจควบคมุ หรือบคุคลทีจ่ะได้รับกำรเสนอให้ 

   เป็นกรรมกำร ผู้บริหำร หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของ 

   บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

  • ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัทฯ  

   บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่  

   หรอืผูม้อี�ำนำจควบคมุของบริษัทฯ ในลกัษณะทีอ่ำจ 

   เป็นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอสิระของตน 

รายงานประจ�าปี	256174



   รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มี 

   อ�ำนำจควบคุมของผู้ที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับ 

   บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น 

   รำยใหญ่ หรือผูม้อี�ำนำจควบคมุของบริษัทฯ เว้นแต่ 

   จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อย 

   กวำ่ 2 ปี

   ควำมสัมพันธ์ทำงธรุกิจดงักล่ำว รวมถึงกำรท�ำรำยกำร 

   ทำงกำรค้ำที่กระท�ำเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจกำร

   กำรเช่ำหรือให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ รำยกำรเก่ียวกับ 

   สนิทรัพย์หรือบริกำร หรือกำรให้หรือรับควำมช่วยเหลอื 

   ทำงกำรเงนิ ด้วยกำรรับหรือให้กู้ยมื ค�ำ้ประกัน กำรให้ 

   สนิทรัพย์เป็นหลกัประกันหนีส้นิ รวมถึงพฤตกิำรณ์อืน่ 

   ท�ำนองเดยีวกัน ซ่ึงเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคูสั่ญญำ 

   มภีำระหนีท้ีต้่องช�ำระต่ออกีฝ่ำยหนึง่ ตัง้แต่ร้อยละสำม 

   ของสินทรัพย์ทีม่ตีวัตนสุทธขิองบริษัทฯ หรือตัง้แต่ 

   ยีสิ่บล้ำนบำทข้ึนไป แล้วแต่จ�ำนวนใดจะต�ำ่กว่ำ ทัง้นี้  

   กำรค�ำนวณภำระหนีด้งักล่ำวให้เป็นไปตำมวิธกีำรค�ำนวณ

   มูลค่ำของรำยกำรที่เก่ียวโยงกันตำมประกำศคณะ 

   กรรมกำรก�ำกับตลำดทนุว่ำด้วยหลกัเกณฑ์ในกำรท�ำ 

   รำยกำรทีเ่ก่ียวโยงกัน โดยอนโุลม แต่ในกำรพิจำรณำ 

   ภำระหนี้ดังกล่ำว ให้นับรวมภำระหนี้ที่เกิดข้ึนใน 

   ระหว่ำงหนึ่งปีก่อนวันที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ 

   กับบุคคลเดียวกัน

  • ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่  

   บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ม ี

   อ�ำนำจควบคมุของบริษัทฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ทีม่นียั  

   ผูม้อี�ำนำจควบคมุ หรือหุน้ส่วนของส�ำนกังำนสอบบญัชี  

   ซึง่มผีูส้อบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  

   บรษัิทร่วม ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูม้อี�ำนำจควบคมุ 

   ของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรม ี

   ลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกวำ่ 2 ปี

  • ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้ห้บริกำรทำงวิชำชีพใด ๆ ซ่ึงรวม 

   ถึงกำรให้บริกำรเป็นทีป่รึกษำกฎหมำยหรือทีป่รึกษำ 

   ทำงกำรเงิน ซึ่งได้รับค่ำบริกำรเกินกวำ่ 2 ลำ้นบำท 

   ต่อปีจำกบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  

   ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้อี�ำนำจควบคมุของบริษัทฯ  

   และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนำจควบคุม หรือ 

   หุ้นส่วนของผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพนั้นด้วย เว้นแต่ 

   จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อย 

   กวำ่ 2 ปี

  • ไม่เป็นกรรมกำรทีไ่ด้รับกำรแต่งตัง้ข้ึนเพือ่เป็นตวัแทน 

   ของกรรมกำรของบริษัทฯ ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ 

   ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่

  • ไม่ประกอบกิจกำรทีม่สีภำพอย่ำงเดยีวกันและเป็นกำร 

   แข่งขันทีม่นียักับกิจกำรของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย  

   หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็น 

   กรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจำ้ง พนักงำน  

   ท่ีปรึกษำทีรั่บเงนิเดอืนประจ�ำ หรือถือหุน้เกินร้อยละหนึง่ 

   ของจ�ำนวนหุ้นทีม่สีทิธอิอกเสียงทัง้หมดของบริษัทอืน่  

   ซึง่ประกอบกิจกำรทีม่สีภำพอย่ำงเดยีวกันและเป็นกำร 

   แข่งขันทีม่นียักับกิจกำรของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

  • ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็น 

   อย่ำงเป็นอสิระเก่ียวกับกำรด�ำเนนิงำนของบริษัทฯ

  • ไม่เป็นกรรมกำรทีไ่ด้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร 

   บริษัทให้ตัดสินใจในกำรด�ำเนินกิจกำรของบริษัทฯ  

   บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดบั 

   เดียวกัน ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุม 

   ของบริษัทฯ และ

  • ไม่เป็นกรรมกำรของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือ 

   บริษัทย่อยล�ำดบัเดยีวกันเฉพำะทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบยีน

 2) มคีวำมเป็นอสิระจำกฝ่ำยบริหำรและผูถื้อหุน้รำยใหญ่ 

  ของบริษัทฯ และไม่มกีรรมกำรอสิระท่ำนใดด�ำรงต�ำแหน่ง 

  เป็นกรรมกำรในบริษัทจดทะเบยีนในประเทศไทยมำกกว่ำ  

  5 บริษัท

 3) กรรมกำรอิสระควรมีวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งต่อเนื่อง 

  ไม่เกิน 9 ปี นบัจำกวันทีไ่ด้รับกำรแต่งตัง้ให้ด�ำรงต�ำแหน่ง 

  กรรมกำรอสิระคร้ังแรก ทัง้นีเ้พ่ือให้กรรมกำรอสิระของ 

  บริษัทฯ มีควำมเป็นอิสระอย่ำงแท้จริง

(2)	การแต่งตั้งและการพ้นจากต�าแหน่งกรรมการบริษัท

	 1)	 การสรรหากรรมการ

  • คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

   จะพิจำรณำกรอบกำรสรรหำโดยพิจำรณำถึงควำม 

   หลำกหลำยในโครงสร้ำงคณะกรรมกำร (Board  

   Diversity)  โดยจัดท�ำ Board Skills Matrix เพื่อ 

   ก�ำหนดคุณสมบัติของกรรมกำรที่ต้องสรรหำให ้

   สอดคล้องกบักลยทุธ์ในกำรด�ำเนนิธรุกิจของบริษัทฯ  

   และท�ำกำรสรรหำและคดัเลอืกผูท้รงคณุวุฒทิีส่มควร 

   ได้รับกำรเสนอเช่ือเพ่ือเป็นกรรมกำร โดยพิจำรณำ 

   จำกควำมเหมำะสมของคุณสมบัติ ทักษะควำมรู้  

   ประสบกำรณ์ทีเ่หมำะสมซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ  

   โดยอำจพิจำรณำใช้ทีป่รึกษำ (Professional Search  

   Firm) หรือฐำนข้อมลูกรรมกำร (Director Pool) ใน 

   กำรสรรหำกรรมกำรตำมควำมจ�ำเป็นและสมควร

  • บริษัทฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นรำยย่อยมีโอกำส 

   เสนอช่ือและส่งประวัตผิูท้ีเ่หมำะสมเพ่ือเข้ำรับกำร 

   เลือกตัง้เป็นกรรมกำรผ่ำนทำง website ของบริษัทฯ 
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   พร้อมกับเปิดเผยข้ันตอนและจดัเตรียมแบบฟอร์ม 

   ในกำรเสนอช่ือผูท้ีเ่หมำะสมเพ่ือเข้ำรับกำรเลอืกตัง้ 

   เป็นกรรมกำรทำง website ของบริษัทฯ ทัง้นีบ้คุคล 

   ทีถู่กเสนอช่ือเป็นกรรมกำรจะต้องส่งหนงัสอืยนืยนั 

   กำรเข้ำเป็นกรรมกำรมำยังบริษัทฯ ภำยในวันที่ 31  

   ธันวำคม ของทุกปี โดยฝ่ำยเลขำนุกำรบริษัท

   จะท�ำกำรรวบรวมข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมกำร 

   สรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนเพ่ือพิจำรณำคดัเลอืก 

   ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมำะสม

  • คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนจะ 

   เสนอช่ือและประวัตผิูท้ีม่คีณุสมบตัเิหมำะสม พร้อมทัง้ 

   เสนอขอควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัทเพือ่ 

   เสนอให้ทีป่ระชุมผูถื้อหุน้พิจำรณำเลอืกตัง้กรรมกำร 

   ในที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น

	 2)	 การแต่งตั้งกรรมการ

  • การเลือกต้ังกรรมการโดยมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

   กำรเลอืกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรทีพ้่นจำกต�ำแหน่ง 

   ตำมวำระและ/หรือกำรเลือกตั้งกรรมกำรเพ่ิมเติม  

   (กรรมกำรใหม่) จะเป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธกีำร 

   ตำมข้อบังคับของบริษัทฯ คือ

   (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ำกับหนึ่งหุ้น 

     ต่อหนึ่งเสียง

   (2)  ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงทีม่อียูท่ัง้หมด 

     ตำม (1) เลอืกตัง้บคุคลเดยีวหรือหลำยคนเป็น 

     กรรมกำรก็ได้ ในกรณทีีเ่ลอืกตัง้บคุคลหลำยคน 

     เป็นกรรมกำร จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใด 

     มำกน้อยเพียงใดไม่ได้

   (3)  บคุคลทีไ่ด้รับคะแนนเสียงสงูสุดตำมล�ำดบัลงมำ 

     เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมกำรเท่ำจ�ำนวน 

     กรรมกำรทีจ่ะพึงมหีรือจะพึงเลอืกตัง้ในคร้ังนัน้  

     ในกรณีที่บุคคลซ่ึงได้รับกำรเลือกตั้งในล�ำดับ 

     ถดัลงมำมคีะแนนเสียงเท่ำกันเกินจ�ำนวนกรรมกำร 

     ทีจ่ะพึงมหีรือจะพงึเลือกตัง้ในคร้ังนัน้ ให้ประธำน 

     ในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขำด

  • การเลือกตั้งกรรมการที่ว่างลงเพราะเหตุอื่น

	 	 	 นอกจากถึงคราวออกตามวาระ

   ให้กรรมกำรเลอืกบคุคลหนึง่ ซ่ึงมคีณุสมบตัแิละไม่มี

   ลกัษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจ�ำกัด

   และกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์

   เข้ำเป็นกรรมกำรแทนในกำรประชุมคณะกรรมกำร

   บริษัทครำวถัดไป เว้นแต่วำระของกรรมกำรผู้นั้น

   จะเหลอืน้อยกว่ำสอง (2) เดอืน โดยบคุคลซ่ึงเข้ำเป็น

   กรรมกำรแทนดังกล่ำวจะอยู่ในต�ำแหน่งได้เพียง

   เท่ำวำระทีย่งัเหลอือยูข่องกรรมกำรทีต่นเข้ำมำแทน

   โดยมตขิองคณะกรรมกำรบริษัทในกำรเลือกบุคคล

   เข้ำเป็นกรรมกำรดังกล่ำว จะต้องประกอบด้วย

   คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี ่(3/4) ของจ�ำนวน

   กรรมกำรที่ยังเหลืออยู่

	 3)	 วาระการด�ารงต�าแหน่งและการพ้นจากต�าแหน่ง

  กรรมกำรของบริษัทฯ มวีำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งครำวละ 

  3 ปี ในกำรประชุมสำมัญประจ�ำปีผู ้ถือหุ ้นทุกคร้ัง 

  ให้กรรมกำรจ�ำนวนหนึง่ในสำม (1/3) ของกรรมกำร 

  ทัง้หมดออกจำกต�ำแหน่ง หำกไม่สำมำรถแบ่งจ�ำนวน 

  กรรมกำรทั้งหมดออกเป็นสำม (3) ส่วนเท่ำกันได้ 

  ให้กรรมกำรทีอ่อกมจี�ำนวนใกล้ทีส่ดุกับส่วนหนึง่ในสำม  

  (1/3) กรรมกำรทีอ่อกตำมวำระนัน้อำจถูกเลอืกกลบั 

  เข้ำมำด�ำรงต�ำแหน่งอีกก็ได้

 นอกจำกกำรพ้นต�ำแหน่งตำมวำระแล้ว กรรมกำรพ้นจำก 

 ต�ำแหน่งเมื่อ

 (1) ตำย

 (2) ลำออก (โดยมผีลตัง้แต่วันทีบ่ริษัทฯ ได้รับจดหมำยลำออก)

 (3) ขำดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำย  

  ระเบียบ และประกำศที่ออกตำมควำมของกฎหมำย  

  หรือตำมข้อบังคับบริษัทฯ 

 (4) ทีป่ระชุมผูถื้อหุน้ลงมตใิห้ออกจำกต�ำแหน่งก่อนถึงครำว 

  ออกตำมวำระ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในส่ี  

  (3/4) ของจ�ำนวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมำประชุมและมสิีทธิออกเสียง  

  และมหีุน้นบัรวมกันไม่น้อยกว่ำก่ึงหนึง่ (1/2) ของจ�ำนวน 

  หุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียง

 (5) ศำลมีค�ำสั่งให้ออก

การรวมหรือแยกต�าแหน่ง

บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรแบ่งแยกหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบของ

ประธำนกรรมกำรบริษัท ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร และกรรมกำร

ผู้จัดกำรใหญ่ โดยต้องเป็นบุคคลที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ 

มปีระสบกำรณ์และคณุสมบตัทิีเ่หมำะสมและต้องไม่เป็นบคุคล

เดียวกัน เพื่อให้มีขอบเขต หนำ้ที่ และควำมรับผิดชอบในกำร

ปฏิบัติงำนที่ชัดเจน

1.	 บทบาท	หน้าท่ี	และความรบัผดิชอบของประธานกรรมการ

 1) ประธำนกรรมกำร หรือผูท้ีป่ระธำนกรรมกำรมอบหมำย  

  มหีน้ำทีเ่รียกประชุมคณะกรรมกำรบริษัท โดยส่งหนงัสือ 

  นดัประชุมไม่น้อยกว่ำ 7 วัน (5 วันท�ำกำร) ก่อนวันประชุม

 2) มบีทบำทในกำรก�ำหนดระเบยีบวำระกำรประชุมร่วมกับ 

  ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 
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  เพือ่ดแูลให้เร่ืองส�ำคญัได้ถูกบรรจเุป็นวำระกำรประชุม 

  คณะกรรมกำรบริษัท ในกรณทีีผู่ท้ีด่�ำรงต�ำแหน่งประธำน 

  กรรมกำรไม่ใช่กรรมกำรอิสระ คณะกรรมกำรบริษัท 

  จะแต่งตั้งกรรมกำรอิสระหนึ่งท่ำน เพื่อร่วมพิจำรณำ 

  ก�ำหนดวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อให้ 

  เป็นไปตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 

 3) เป็นประธำนในทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบริษัท และเป็น 

  เสียงชี้ขำดในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท

 4) มหีน้ำทีค่วบคมุกำรประชุมให้มปีระสิทธภิำพ จดัสรรเวลำ 

  ให้เพียงพอที่ฝ่ำยจัดกำรจะน�ำเสนอข้อมูล สนับสนุน 

  และเปิดโอกำสให้กรรมกำรซักถำมและแสดงควำมคดิเหน็ 

  อย่ำงอสิระ ควบคมุประเดน็ในกำรอภปิรำย และสรุปมต ิ

  ในที่ประชุม

 5) ส่งเสริมให้กรรมกำรบริษัทปฏิบัติหน้ำที่ตำมขอบเขต 

  อ�ำนำจ หน้ำที ่ควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำรบริษัท  

  และกฎหมำยที่เก่ียวข้อง รวมถึงปฏิบัติตำมหลักกำร 

  ก�ำกับดแูลกิจกำรทีด่ ีเช่น กำรงดออกเสียงลงมตแิละ 

  กำรออกจำกห้องประชุม เมื่อมีกำรพิจำรณำระเบียบ 

  วำระที่กรรมกำรมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์

 6) ก�ำกับดูแลเพ่ือให้มั่นใจว่ำกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะ 

  กรรมกำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และบรรลุตำม 

  วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยหลักขององค์กร

 7) สื่อสำรข้อมูลส�ำคัญต่ำงๆ ให้คณะกรรมกำรบริษัท 

  ได้รับทรำบ

 8) สนับสนุนให้กรรมกำรบริษัทเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น  

  และท�ำหน้ำทีป่ระธำนในทีป่ระชุมผูถื้อหุ้น เพ่ือควบคมุ 

  กำรประชุมให้มปีระสิทธภิำพ รวมถึงกำรตอบข้อซักถำม 

  ของผู้ถือหุ้น

 9) ดแูลให้มัน่ใจว่ำกรรมกำรทกุคนมส่ีวนร่วมในกำรส่งเสริม 

  ให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรทีม่จีริยธรรมและกำรก�ำกับดแูล 

  กิจกำรที่ดี

 10) เสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงกรรมกำรที่เป็น 

  ผู้บริหำรและกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร และระหว่ำง 

  คณะกรรมกำรบริษัทและฝ่ำยจัดกำร

2.	 บทบาท	 หน้าท่ี	 และความรับผิดชอบของประธาน 

	 เจ้าหน้าที่บริหาร

 1) ร่วมกบัคณะกรรมกำรบริหำรในกำรดแูลให้มกีำรก�ำหนด 

  วิสัยทัศน์ ทิศทำงกำรด�ำเนินธุรกิจ นโยบำย กลยุทธ์ 

  ทำงธุรกิจ เป้ำหมำย แผนกำรด�ำเนินงำน และแผน 

  งบประมำณประจ�ำปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

  เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำร และ/หรือคณะ 

  กรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนุมัติต่อไป

 2) สื่อสำรวิสัยทัศน์ ทิศทำงกำรด�ำเนินธุรกิจ นโยบำย  

  กลยทุธ์ของบริษัทฯ ท่ีได้รับกำรอนมุตัจิำกคณะกรรมกำร 

  บริษัทให้ผู้บริหำรระดับสูงของบริษัทฯ ใช้เป็นกรอบ 

  ในกำรจดัท�ำแผนงำนและบริหำรจดักำรธรุกิจของแต่ละ 

  หน่วยงำน

 3) ดแูลกำรปฏบิตังิำนของบริษัทฯ ให้เป็นไปตำมแผนงำน 

  ต่ำงๆ ทีว่ำงไว้ รวมทัง้ให้เป็นไปตำมกฎหมำย กฎระเบยีบ  

  และข้อก�ำหนดของหน่วยงำนต่ำงๆ ทีเ่ก่ียวข้อง ตลอดจน

  กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ และน�ำมำซ่ึงผล 

  ประกอบกำรทีไ่ด้ตัง้เป้ำหมำย ทัง้ในส่วนทีเ่ป็นเป้ำหมำย 

  ทำงกำรเงิน และมิใช่กำรเงิน

 4) สอบทำนรำยงำน แผนงำนกำรด�ำเนนิกิจกำรของบริษัทฯ

 5) อนุมัติรำยจ่ำยต่ำงๆ รวมทั้งคำ่ตอบแทนใดๆ ภำยใต้ 

  งบประมำณ แผนงำน หรือกรอบกำรด�ำเนนิงำนทีไ่ด้รับ 

  กำรอนุมัติโดยคณะกรรมกำรบริหำร และ/หรือคณะ 

  กรรมกำรบริษัท และตำมอ�ำนำจที่ได้รับมอบหมำย 

 6) ดแูลให้บริษัทฯ มรีะบบปฏบิตักิำรควบคมุภำยในทีเ่หมำะสม 

  ตำมแนวทำงทีไ่ด้รับมอบหมำยจำกคณะคณะกรรมกำร 

  ตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมกำรบริษัท 

 7) ดแูลให้บริษัทฯ มรีะบบกำรจดักำรและควบคมุควำมเส่ียง 

  ท่ีเหมำะสม และเป็นไปตำมแนวทำงทีไ่ด้รับมอบหมำย 

  จำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมกำรบริษัท

 8) แสวงหำโอกำสทำงธรุกิจและกำรลงทนุใหม่ๆ ทีเ่ก่ียวข้อง 

  กับธรุกิจหลกัของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพ่ือเพ่ิมรำยได้ 

  ให้แก่บริษัทฯ 

 9) ดูแลเก่ียวกับกำรบริหำรจัดกำรด้ำนทรัพยำกรบุคคล 

  ของบริษัทฯ ในภำพรวม

 10) อนมุตักิำรแต่งตัง้ทีป่รึกษำด้ำนต่ำงๆ ทีจ่�ำเป็นต่อกำร 

  ด�ำเนนิงำนของกิจกำร และเพ่ือให้สอดคล้องกับข้อก�ำหนด 

  ของส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลกัทรัพย์และตลำด 

  หลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 11) เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในกำรประชำสัมพันธ์องค์กร 

  ต่อสำธำรณะโดยเฉพำะอย่ำงยิง่ในส่วนของกำรสร้ำง 

  เครือข่ำยควำมสัมพันธ์และภำพลกัษณ์ทีด่ขีององค์กร 

  ในระดับประเทศและระดับสำกล

 12) เป็นตวัแทนของบริษัทฯ ในกำรตดิต่อสือ่สำรกับผู้ถือหุน้

 13) สนับสนุนคณะกรรมกำรบริษัทในกำรจัดให้มีช่องทำง 

  ในกำรส่ือสำรกับผูถื้อหุน้อย่ำงเหมำะสม สม�ำ่เสมอ และ 

  จดัให้มกีำรเปิดเผยข้อมลูอย่ำงเป็นมำตรฐำนและโปร่งใส

 14) มีอ�ำนำจในกำรมอบอ�ำนำจช่วง และ/หรือ มอบหมำย 

  ให้บคุคลอืน่ปฏบิตังิำนเฉพำะบำงอย่ำงแทนได้ โดยกำร 

  มอบอ�ำนำจช่วง และ/หรือกำรมอบหมำยดงักล่ำวให้อยู่ 

  ภำยใต้ขอบเขตแห่งกำรมอบอ�ำนำจตำมหนงัสือมอบอ�ำนำจ 
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  และ/หรือให้เป็นไปตำมระเบยีบ ข้อก�ำหนด หรือค�ำสัง่ 

  ทีค่ณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือ คณะกรรมกำรชุดย่อย 

  ต่ำงๆ และ/หรือบริษัทฯ ได้ก�ำหนดไว้

  ทัง้นี ้กำรมอบหมำยอ�ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรับผดิชอบ 

  ของประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรหรือผูรั้บมอบอ�ำนำจจำก 

  ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นกำร 

  มอบอ�ำนำจ หรือมอบอ�ำนำจช่วงทีท่�ำให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่ 

  บรหิำรหรือผูรั้บมอบอ�ำนำจจำกประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร

  สำมำรถอนมุตัริำยกำรทีต่นหรือบคุคลทีอ่ำจมคีวำมขัดแย้ง  

  (ตำมนิยำมที่ประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย ์

  และตลำดหลกัทรัพย์ และ/หรือประกำศคณะกรรมกำร

  ก�ำกับตลำดทนุ และ/หรือตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

  และ/หรือหน่วยงำนทีเ่ก่ียวข้องก�ำหนด) อำจมส่ีวนได้เสีย  

  หรืออำจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออำจมี 

  ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือ 

  บริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นเป็นกำรอนมุตัริำยกำรที ่

  เป็นไปตำมนโยบำย และหลกัเกณฑ์ทีท่ีป่ระชุมผูถื้อหุน้ 

  หรอืคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนมุตัไิว้ และเป็นกำร 

  อนมุตัริำยกำรทีเ่ป็นไปตำมธรุกิจปกตแิละเงือ่นไขกำรค้ำ 

  ปกต ิซ่ึงเป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์ 

  และตลำดหลกัทรัพย์ และ/หรือประกำศของคณะกรรมกำร 

  ก�ำกับตลำดทนุ และ/หรือตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

  และ/หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องก�ำหนด

 15) ด�ำเนนิกำรอืน่ๆ ตำมทีไ่ด้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร 

  บริษัท และ/หรือคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ ซ่ึงอยู ่

  ภำยใต้กฎระเบยีบและข้อบงัคบัของบริษัทฯ กฎหมำย 

  หลกัทรัพย์ ตลอดจนประกำศ ข้อบงัคบัและหลกัเกณฑ์ 

  ต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องของคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน  

  ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำด 

  หลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3.	 บทบาท	หน้าที	่และความรับผดิชอบของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่

 1) ก�ำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทำงกำรด�ำเนินธุรกิจ นโยบำย  

  กลยทุธ์ทำงธรุกิจ เป้ำหมำย แผนกำรด�ำเนนิงำน และ 

  แผนงบประมำณประจ�ำปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  

  ตำมที่ฝ่ำยจัดกำรน�ำเสนอ รวมทั้งก�ำหนดโครงสร้ำง  

  และอ�ำนำจบริหำรงำน เพ่ือเสนอต่อประธำนเจ้ำหน้ำที ่

  บรหิำร และ/หรือคณะกรรมกำรบริหำร และ/หรือคณะ 

  กรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนุมัติต่อไป

 2) ควบคุม ก�ำกับดูแล และด�ำเนินกำร และ/หรือบริหำร 

  งำนทัว่ไปให้เป็นไปตำมนโยบำย แผนงำน และแผนงบ 

  ประมำณประจ�ำปีที่ได้อนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท

 3) เป็นผู้รับมอบอ�ำนำจของบริษัทฯ ในกำรบริหำรกิจกำร 

  ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ 

  นโยบำย ระเบยีบ ข้อก�ำหนด ค�ำส่ัง งบประมำณทีไ่ด้รับ 

  อนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น  

  และ/หรือมตทิีป่ระชุมคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือ 

  มตทิีป่ระชุมคณะกรรมกำรบริหำร รวมถึงกำรตรวจสอบ 

  และประเมนิผลกำรด�ำเนนิงำนของบริษัทฯ ให้เป็นไปตำม 

  นโยบำยทีก่�ำหนดและมหีน้ำทีร่ำยงำนผลกำรด�ำเนนิงำน 

  กำรบริหำรจดักำรรวมถึงควำมคบืหน้ำในกำรด�ำเนนิงำน 

  ต่อประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร คณะกรรมกำรบริหำร

  คณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือคณะกรรมกำรบริษัท  

  แล้วแต่กรณี

 4) พจิำรณำแต่งตัง้ผูท้ีจ่ะด�ำรงต�ำแหน่งรักษำกำรผูอ้�ำนวยกำร 

  สำยงำนต่ำงๆ ของบริษัทฯ ในกรณทีีต่�ำแหน่งดงักล่ำว 

  ว่ำงลงจนกว่ำจะมีกำรแต่งตั้งผู้อ�ำนวยกำร

 5) มอี�ำนำจกระท�ำกำรและแสดงตนเป็นตวัแทนของบริษัทฯ  

  ต่อบคุคลภำยนอกในกิจกำรท่ีเก่ียวข้อง และเป็นประโยชน์ 

  ต่อบริษัทฯ 

 6) พจิำรณำอนมุตัแิผนกำรปฏบิตักิำรของแต่ละสำยงำนของ 

  บริษัทฯ และพิจำรณำอนุมัติค�ำขอจำกสำยงำนต่ำงๆ  

  ของบริษัทฯ ทีเ่กินอ�ำนำจส่ังกำรของสำยงำนนัน้ รวมถึง 

  พจิำรณำอนมุตักิำรด�ำเนนิงำนทีเ่ป็นธรุกรรมปกตธิรุกิจ 

  ของบรษัิทฯ ตำมงบลงทนุหรืองบประมำณทีไ่ด้รับอนมุตัิ 

  จำกคณะกรรมกำรบริษัท โดยวงเงินส�ำหรับแต่ละรำยกำร 

  เป็นไปตำมทีก่�ำหนดไว้ในตำรำงอ�ำนำจอนมุตัทิีผ่่ำนกำร 

  อนมุตัจิำกคณะกรรมกำรบริษัทแล้ว แต่ไม่เกินงบประมำณ

  ประจ�ำปีทีไ่ด้รับอนมุตัจิำกคณะกรรมกำรบริษัท รวมถึง

  กำรเข้ำท�ำสัญญำต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องกับเร่ืองดังกล่ำว

 7) จัดท�ำรำยงำน แผนงำนกำรด�ำเนินกิจกำรของบริษัทฯ  

  และบริษัทย่อยและเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท 

  ทุกไตรมำส

 8) มีอ�ำนำจออกค�ำสัง่ ระเบยีบ ประกำศ บนัทกึ เพ่ือให้กำร 

  ปฏบิตังิำนเป็นไปตำมนโยบำย และผลประโยชน์ของบริษัทฯ 

  และเพื่อรักษำระเบียบวินัยกำรท�ำงำนภำยในองค์กร

 9) มอบอ�ำนำจหน้ำทีใ่ห้พนกังำนระดบับริหำรของบริษัทฯ  

  มอี�ำนำจกระท�ำกำรในเร่ืองใดเร่ืองหนึง่หรือหลำยเร่ือง  

  ตำมที่พิจำรณำเห็นสมควร 

 10) อนมุตักิำรแต่งตัง้ท่ีปรึกษำด้ำนต่ำง ๆ  ทีจ่�ำเป็นต่อกำรด�ำเนนิ 

  งำนของกิจกำร และเพ่ือให้สอดคล้องกับข้อก�ำหนดของ 

  ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำด 

  หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 11) มีอ�ำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบในกำรบริหำร 

  จัดกำรบริษัทย่อย และฝำ่ยงำนต่ำงๆ ในบริษัทฯ

 12) ก�ำหนดกฎระเบยีบ หลกัเกณฑ์ แนวทำงปฏบิตั ิข้อก�ำหนด  

  ส�ำหรับโครงสร้ำงองค์กรส�ำหรับต�ำแหน่งในระดบัฝ่ำย 

  และต�ำ่กว่ำฝ่ำย รวมถึงกำรแต่งตัง้ กำรว่ำจ้ำง กำรโยกย้ำย 
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  กำรก�ำหนดเงินค่ำจ้ำง คำ่ตอบแทน โบนัส และกำร 

  เลกิจ้ำงพนกังำนตัง้แต่ต�ำแหน่งถัดลงไปจำกกรรมกำร 

  ผู้จัดกำรใหญ่

 13) มีอ�ำนำจในกำรมอบอ�ำนำจช่วง และ/หรือ มอบหมำย 

  ให้บคุคลอืน่ปฏบิตังิำนเฉพำะบำงอย่ำงแทนได้ โดยกำร 

  มอบอ�ำนำจช่วง และ/หรือ กำรมอบหมำยดงักล่ำวให้อยู่ 

  ภำยใต้ขอบเขตแห่งกำรมอบอ�ำนำจตำมหนังสือมอบ 

  อ�ำนำจ และ/หรือ ให้เป็นไปตำมระเบียบ ข้อก�ำหนด 

  หรือค�ำสัง่ทีค่ณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือ คณะกรรมกำร 

  ชดุย่อยต่ำงๆ และ/หรือประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร และ/ 

  หรือ บริษัทฯ ได้ก�ำหนดไว้

  ทัง้นี ้กำรมอบหมำยอ�ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรับผดิชอบ 

  ของกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่หรือผู้รับมอบอ�ำนำจจำก 

  กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่นัน้ จะไม่มลีกัษณะเป็นกำรมอบ 

  อ�ำนำจ หรือมอบอ�ำนำจช่วงทีท่�ำให้กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 

  หรือผูรั้บมอบอ�ำนำจจำกกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่สำมำรถ 

  อนุมัติรำยกำรที่ตนหรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง  

  (ตำมนิยำมที่ประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย ์

  และตลำดหลกัทรัพย์ และ/หรือประกำศคณะกรรมกำร 

  ก�ำกับตลำดทนุ และ/หรือตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

  และ/หรือหน่วยงำนทีเ่ก่ียวข้องก�ำหนด) อำจมส่ีวนได้เสีย  

  หรอือำจได้รับประโยชน์ในลกัษณะใดๆ หรืออำจมคีวำม 

  ขดัแย้งทำงผลประโยชน์อืน่ใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

  ของบรษัิทฯ ยกเว้นเป็นกำรอนมุตัริำยกำรทีเ่ป็นไปตำม 

  นโยบำย และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะ 

  กรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมัติไว้ และเป็นกำรอนุมัติ 

  รำยกำรทีเ่ป็นไปตำมธรุกิจปกตแิละเง่ือนไขกำรค้ำปกติ  

  ซึง่เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับหลกัทรัพย์ 

  และตลำดหลกัทรัพย์ และ/หรือประกำศของคณะกรรมกำร 

  ก�ำกับตลำดทนุ และ/หรือตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

  และ/หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องก�ำหนด

 14) ด�ำเนนิกำรอืน่ๆ ตำมทีไ่ด้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร 

  บริษัท และ/หรือคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ และ/หรือ 

  ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร ซ่ึงอยูภ่ำยใต้กฎระเบยีบและ 

  ข้อบังคบัของบริษัทฯ กฎหมำยหลักทรัพย์ ตลอดจนประกำศ  

  ข้อบังคบัและหลกัเกณฑ์ต่ำง  ๆทีเ่ก่ียวข้องของคณะกรรมกำร 

  ก�ำกับตลำดทนุ ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลกัทรัพย์ 

  และตลำดหลกัทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หลักปฏิบัติ	3.4		การเสนอค่าตอบแทนกรรมการให้ผู้ถือหุ้น

อนมุติั	คณะกรรมการบรษัิทควรพิจารณาให้โครงสร้างและอัตรา

ค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจ

ให้คณะกรรมการน�าพาองค์กรให้ด�าเนินงานตามเป้าหมายท้ัง

ระยะสั้นและระยะยาว

แนวปฏิบัติ

1.	 ค่าตอบแทนกรรมการ

 1) บริษัทฯ มีนโยบำยก�ำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำร 

  ให้อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติ 

  อยู่ในอตุสำหกรรม ประสบกำรณ์ ภำระหน้ำทีข่อบเขต 

  ของบทบำทและควำมรับผิดชอบ (Accountability  

  and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ

  จำกกรรมกำรแต่ละคน กรรมกำรที่ได้รับมอบหมำย 

  หน้ำที่และควำมรับผิดชอบเพิ่มขึ้น เช่น เป็นสมำชิก

  ของคณะกรรมกำรชุดย่อยควรได้รับค่ำตอบแทนเพ่ิมที ่

  เหมำะสมด้วย ท้ังนีค้ณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ 

  ค่ำตอบแทนเป็นผูพิ้จำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำรและ 

  น�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือขอควำมเหน็ชอบ 

  เพื่อน�ำเสนอที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นอนุมัติในแต่ละปี

 2) ค่ำตอบแทนของกรรมกำรมคีวำมสอดคล้องกับกลยทุธ์  

  เป้ำหมำยระยะยำวของบริษัทฯ ประสบกำรณ์ ภำระ 

  หน้ำที ่ขอบเขตของบทบำทและควำมรับผดิชอบ โดย 

  กรรมกำรชุดย่อยจะได้รับค่ำตอบแทนกรรมกำรเพ่ิมที ่

  เหมำะสม  อีกทั้งค่ำตอบแทนกรรมกำรควรเชื่อมโยง 

  กบัผลกำรด�ำเนนิงำนของบริษัทฯ และอยูใ่นระดบัใกล้เคยีง 

  กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสำหกรรม

 3) คณะกรรมกำรบริษัทจะมกีำรเปิดเผยนโยบำยและหลกั 

  เกณฑ์กำรก�ำหนดค่ำตอบแทน รวมทัง้รูปแบบและจ�ำนวน 

  เงินค่ำตอบแทนที่ได้รับจำกบริษัทฯ และบริษัทย่อย

2.	 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

 1) จดัให้ค่ำตอบแทนของประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร กรรมกำร 

  ผูจ้ดักำรใหญ่และผูบ้ริหำรระดบัสงูเป็นไปตำมหลกักำร 

  และนโยบำยที่คณะกรรมกำรบริษัทก�ำหนด และเพื่อ 

  ประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยระดับค่ำตอบแทนที่ 

  เป็นเงินเดอืน โบนสั และผลตอบแทนจงูใจจะสอดคล้อง 

  กับผลกำรปฏบิตังิำนของผูบ้ริหำรแต่ละคนและต้องค�ำนงึ 

  ถึงผลประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นได้รับ

 2) คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนเป็นผู้ 

  ประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร  

  และกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ เพ่ือน�ำไปใช้ในกำรพิจำรณำ 

  ก�ำหนดค่ำตอบแทนของประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร และ 

  กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ โดยใช้บรรทัดฐำนที่ได้ตกลง 

  กันล่วงหน้ำกับประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร และกรรมกำร 

  ผู้จัดกำรใหญ่ตำมเกณฑ์ที่เป็นรูปธรรม ซ่ึงรวมถึงผล 

  ปฏบิตังิำนทำงกำรเงิน ผลงำนเก่ียวกับกำรปฏบิตัติำม 

  วตัถุประสงค์เชิงกลยทุธ์ในระยะยำว กำรพัฒนำผูบ้ริหำร  

  ฯลฯ และเสนอผลประเมนิข้ำงต้นให้คณะกรรมกำรบริษัท

บริษัท	ทีโอเอ	เพ้นท	์(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน) 79



  พิจำรณำอนุมัติ และประธำนกรรมกำรหรือประธำน 

  คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนควรเป็น 

  ผู้ส่ือสำรผลกำรพิจำรณำให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร  

  และกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ทรำบ

ทัง้นี ้รำยละเอยีดค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำรในปี 2561 

เปิดเผยในหมวด “โครงสร้างการจดัการ” หวัข้อ “ค่าตอบแทน

กรรมการและผู้บริหาร”

หลกัปฏบิติั		3.5		คณะกรรมการบริษัทก�ากับดูแลให้กรรมการ

ทุกคนมคีวามรบัผดิชอบในการปฏบิติัหน้าท่ีและจดัสรรเวลา

อย่างเพียงพอ

1. คณะกรรมกำรบริษัทดูแลให้มีมำตรกำรที่จะป้องกันไม่ให้ 

 กรรมกำรทีม่ส่ีวนได้เสียไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อมในกิจกำรอืน่ 

 ที่มีควำมขัดแย้งสำมำรถใช้โอกำสหรือข้อมูลของบริษัทฯ  

 เพือ่ประโยชน์ส่วนตนและมกีำรแจ้งให้ผูถื้อหุน้รับทรำบตำม 

 ควำมเหมำะสม

2. คณะกรรมกำรบริษัทส่งเสริมให้กรรมกำรแต่ละคนเข้ำร่วม 

 ประชมุไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75 ของจ�ำนวนกำรประชุมคณะ 

 กรรมกำรบริษัทที่จัดให้มีขึ้นในรอบปี

แนวปฏิบัติ

คณะกรรมกำรบริษัทได้ก�ำหนดแนวทำงกำรประชุมของคณะ

กรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อย ดังนี้

1.	 คณะกรรมการบริษัท

 1.1 จ�ำนวนครั้งกำรประชุม

  • ข้อบังคบับริษัทก�ำหนดให้คณะกรรมกำรบริษัทจะต้อง 

   จดัให้มกีำรประชุมอย่ำงน้อย 3 เดอืนต่อคร้ัง ณ จงัหวัด 

   ที่เป็นที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ของบริษัทฯ หรือจังหวัด 

   ใกล้เคยีง หรือ ณ สถำนทีอ่ืน่ใด โดยได้มกีำรก�ำหนด 

   วัน เวลำ และสถำนที่เป็นไปตำมดุลยพินิจของ

   ประธำนกรรมกำร และหำกมีควำมจ�ำเป็น อำจจัด

   ให้มีกำรประชุมเป็นกรณีพิเศษได้ อย่ำงไรก็ตำม

   เพ่ือให้กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเป็นไปอย่ำง

   สม�่ำเสมอและมีกรรมกำรเข้ำร่วมประชุมมำกที่สุด

   บริษัทฯ จะส่งหนังสือเวียนแจ้งตำรำงกำรประชุม

   คณะกรรมกำรบริษัทของปีถัดไปให้กรรมกำร

   แต่ละท่ำนทรำบล่วงหน้ำก่อนวันส้ินปีของแต่ละปี

   ซึ่งจะก�ำหนดจ�ำนวนคร้ังกำรประชุมอย่ำงน้อย

   6 ครั้ง ต่อปี

  • บริษัทฯ จะจดัให้กรรมกำรทีไ่ม่เป็นผูบ้ริหำรมโีอกำส 

   ที่จะประชุมระหว่ำงกันเองตำมควำมจ�ำเป็นเพ่ือ 

   อภิปรำยปัญหำต่ำงๆ เก่ียวกับกำรจัดกำรที่อยู่ใน 

   ควำมสนใจโดยไม่มฝ่ีำยจดักำรร่วมด้วย และควรแจ้ง 

   ให้ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรทรำบถึงผลกำรประชุมด้วย

 1.2 วำระกำรประชุม

  ในกำรประชมุทุกครั้ง เลขำนุกำรบรษิัท โดยกำรหำรอื 

  ร่วมกับประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และกรรมกำร 

  ผู้จัดกำรใหญ่เพ่ือน�ำเสนอต่อประธำนกรรมกำรและ 

  กรรมกำรอิสระที่ได้รับกำรแต่งตั้งให้ร่วมพิจำรณำ 

  ก�ำหนดวำระกำรประชุม เพื่อก�ำหนดวำระกำรประชุม 

  เป็นกำรล่วงหน้ำ และจะต้องจัดส่งเอกสำรตำ่งๆ ที่ใช้

  ประกอบกำรประชุมคร้ังนัน้ๆ ไปยงักรรมกำรแต่ละท่ำน

  ล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำเจด็ (7) วัน (5 วันท�ำกำร) ก่อนวันประชุม

  เพื่อให้กรรมกำรมีเวลำพิจำรณำเร่ืองต่ำงๆ ที่อยู่ใน 

  วำระกำรประชุม หรือร้องขอเอกสำรประกอบกำรประชุม 

  เพิม่เตมิได้ อย่ำงไรก็ด ีหำกมคีวำมจ�ำเป็นเร่งด่วน เพ่ือ 

  รกัษำสทิธแิละผลประโยชน์ของบริษัทฯ อำจมกีำรเรียก 

  ประชุมด้วยวิธอีืน่และมกีำรจดัส่งเอกสำรประกอบกำร 

  ประชมุไปยงักรรมกำรล่วงหน้ำน้อยกว่ำเจด็ (7) วันได้

 1.3 กำรเรียกประชุมคณะกรรมกำร

  ประธำนกรรมกำรเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมกำร 

  บรษัิท หรือถ้ำกรรมกำรตัง้แต่สอง (2) คนข้ึนไปร้องขอ 

  ให้เรียกประชุมคณะกรรรมกำรบริษัทให้ประธำน 

  คณะกรรมกำรก�ำหนดวันประชุมภำยในสิบสี่ (14) วัน  

  นับแต่วันที่ได้รับกำรร้องขอ 

 1.4 กำรเข้ำประชุม องค์ประชุม และกำรออกเสียง

  • ข้อบงัคบับริษัทก�ำหนดให้ในกำรประชุมคณะกรรมกำร 

   บรษัิทต้องมกีรรมกำรมำประชุมไม่น้อยกว่ำก่ึงหนึง่ 

   ของจ�ำนวนกรรมกำรทัง้หมดจงึจะครบเป็นองค์ประชุม  

   แต่เพ่ือให้กรรมกำรบริษัทได้มส่ีวนร่วมในกำรพิจำรณำ 

   และลงมตใินทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบริษัท บริษัทฯ  

   จึงก�ำหนดให้ ณ ขณะที่คณะกรรมกำรจะลงมติ 

   ในทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบริษัท จะต้องมกีรรมกำร 

   อยูไ่ม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมกำรทัง้หมด  

   (โดยจ�ำนวนกรรมกำรที่อยู่ในที่ประชุมให้นับรวม 

   กรรมกำรทีม่ำประชุมทัง้หมด แต่ไม่มสิีทธอิอกเสียง 

   ลงคะแนนในวำระที่ตนมีส่วนได้เสีย)

  • ประธำนกรรมกำรท�ำหน้ำทีเ่ป็นประธำนในทีป่ระชุม 

   คณะกรรมกำรบริษัท ในกรณทีีป่ระธำนกรรมกำรไม่อยู ่

   ในที่ประชุมหรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ในกรณี 

   ทีม่รีองประธำนกรรมกำรอยู ่ให้รองประธำนกรรมกำร 

   เป็นประธำนในที่ประชุม แต่ถ้ำไม่มีรองประธำน 

   กรรมกำรหรือมแีต่ไม่อยูใ่นทีป่ระชุมนัน้หรือไม่สำมำรถ 

   ปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้กรรมกำรซ่ึงมำประชุมเลือก 

   กรรมกำรคนหนึ่งเป็นประธำนในที่ประชุม

  • กำรออกเสียงในกำรประชุมคณะกรรมกำรให้ถือ 

   เสียงข้ำงมำกของกรรมกำรที่เข้ำร่วมประชุม หำก 

   กรรมกำรท่ำนใดมีส่วนได้เสียในวำระกำรประชุม

รายงานประจ�าปี	256180



   เร่ืองใด กรรมกำรท่ำนนัน้ไม่มสิีทธิออกเสียงลงคะแนน 

   ในเรื่องนั้น ถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกัน ให้ประธำนในที่ 

   ประชมุออกเสียงเพ่ิมข้ึนอกีเสียงหนึง่เป็นเสียงช้ีขำด

  • ประธำนกรรมกำรจดัสรรเวลำกำรประชุมอย่ำงเพียงพอ  

   ทีฝ่ำยจดักำรจะเสนอเร่ืองและอภปิรำยปัญหำส�ำคญั

   อย่ำงรอบคอบ และส่งเสริมให้กรรมกำรทกุคนให้ควำม 

   สนใจกบัประเดน็ทีน่�ำเข้ำสู่ทีป่ระชุม รวมทัง้ประเดน็ 

   กำรก�ำกับดูแลกิจกำร

  • คณะกรรมกำรบริษัทสนับสนุนให้ผู้บริหำรระดับสูง 

   ทีเ่ก่ียวข้องกับปัญหำหรือเร่ืองทีน่�ำสู่ทีป่ระชุมโดยตรง 

   เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือให้รำยละเอยีด 

   เพ่ิมเตมิ และเพือ่ให้มโีอกำสรู้จกัผูบ้ริหำรระดบัสูงเพ่ือ 

   ประกอบกำรพิจำรณำแผนสืบทอดงำนในอนำคต

  • คณะกรรมกำรบริษัทสำมำรถเข้ำถึงข้อมลูและสำรสนเทศ 

   ทีจ่�ำเป็นเพ่ิมเตมิได้จำกฝ่ำยจดักำรและเลขำนกุำรบริษัท  

   ภำยในขอบเขตนโยบำยทีก่�ำหนด และในกรณทีีจ่�ำเป็น 

   คณะกรรมกำรบริษัทจะจัดให้มีควำมเห็นอิสระจำก 

   ทีป่รึกษำภำยนอก โดยบริษัทฯ จะถือเป็นค่ำใช้จ่ำย 

   ของบริษัทฯ

 1.5  รำยงำนกำรประชุม

  ให้เลขำนุกำรบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะ 

  กรรมกำรบริษัทเป็นผู้บันทึกกำรประชุม และน�ำส่งต่อ 

  คณะกรรมกำรบริษัทภำยใน 14 วันภำยหลังจำกวันประชุม 

2.	 คณะกรรมการตรวจสอบ

 2.1 จ�ำนวนครั้งประชุม

  • คณะกรรมกำรตรวจสอบต้องจัดให้มีกำรประชุม 

   อย่ำงน้อยปีละ 4 ครั้ง

  • ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบอำจเรียกประชุม 

   คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษได้ หำกม ี

   กำรร้องขอจำกกรรมกำรตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบ 

   ภำยใน ผูส้อบบญัชี หรือประธำนกรรมกำรของบริษัทฯ  

   ให้พิจำรณำประเดน็ปัญหำทีจ่�ำเป็นต้องหำรือร่วมกัน

 2.2 วำระกำรประชุม

  เลขำนกุำรคณะกรรมกำรตรวจสอบหำรือร่วมกับประธำน 

  คณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อก�ำหนดวำระกำรประชมุ 

  ล่วงหน้ำ และน�ำส่งเอกสำรประกอบกำรประชุมให ้

  คณะกรรมกำรตรวจสอบและผูเ้ข้ำร่วมประชุมเป็นกำร 

  ล่วงหน้ำ เพ่ือให้คณะกรรมกำรตรวจสอบมีเวลำพอ 

  สมควรในกำรพิจำรณำเรื่องต่ำงๆ หรือเรียกขอข้อมูล 

  ประกอบกำรพิจำรณำเพิ่มเติม

  2.3  องค์ประชุม

  • กรรมกำรตรวจสอบทกุท่ำนควรเข้ำร่วมประชุมคณะ 

   กรรมกำรตรวจสอบทกุคร้ัง และในกำรประชุมคณะ 

   กรรมกำรตรวจสอบต้องมีกรรมกำรตรวจสอบ

   มำประชุมด้วยตนเองไม่น้อยกว่ำก่ึงหนึง่ของจ�ำนวน 

   กรรมกำรตรวจสอบทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม  

   ในกรณทีีป่ระธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบไม่อยู่ใน

   ท่ีประชุมหรือไม่สำมำรถปฏบิตัหิน้ำทีไ่ด้ ให้กรรมกำร 

   ตรวจสอบซ่ึงมำประชุมเลอืกกรรมกำรตรวจสอบคนหนึง่ 

   เป็นประธำนในที่ประชุม

  •  คณะกรรมกำรตรวจสอบอำจเชิญกรรมกำรหรือผูบ้ริหำร 

   ของกลุ่มบริษัท ผูต้รวจสอบภำยใน หรือผูส้อบบญัชี  

   นกักฎหมำยภำยนอก หรือผูเ้ช่ียวชำญเฉพำะสำขำ  

   เข้ำร่วมประชุมเพือ่ให้ข้อคดิเห็น หรือตอบข้อซักถำม 

   ในเรื่องที่เกี่ยวกับวำระกำรประชุม

 2.4   กำรลงคะแนนเสียง

  • ในเอกสำรประกอบกำรประชุมต้องระบุชื่อบุคคลที่ 

   เข้ำร่วมประชุมและก�ำหนดให้กรรมกำรตรวจสอบ 

   ผู้ที่มีส่วนได้เสียใดๆ ในเร่ืองที่พิจำรณำ ห้ำมมิให ้

   เข้ำร่วมประชุมเพ่ือแสดงควำมเห็นและออกเสียง 

   ลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ 

  • กำรลงมตขิองทีป่ระชุมให้ถือเสียงข้ำงมำก กรรมกำร 

   ตรวจสอบคนหน่ึงมสิีทธอิอกเสียงลงคะแนนคนละ 

   หนึง่เสียง ในกรณทีีก่ำรลงมตมิคีะแนนเสียงเท่ำกัน  

   ให้ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบหรือประธำนใน 

   ที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มอีก 1 เสียงเพื่อเป็น 

   กำรชี้ขำด 

  • เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีสิทธิออก 

   เสียงลงคะแนน

 2.5 รำยงำนกำรประชุม

  ให้เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบหรือผู้ที่ได้รับ 

  มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้บันทึก 

  รำยงำนกำรประชุม ซ่ึงรำยงำนกำรประชุมจะต้องน�ำส่ง 

  คณะกรรมกำรตรวจสอบภำยใน 14 วันภำยหลังจำก 

  วันประชุม

3.	 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 3.1 จ�ำนวนครั้งประชุม

  คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนจะต้อง 

  จดัให้มกีำรประชุมตำมทีเ่ห็นสมควร อย่ำงน้อยปีละ  2 คร้ัง

 3.2 องค์ประชุม

  ในกำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำ 

  ตอบแทนต้องมสีมำชิกของคณะกรรมกำรสรรหำและ 

  พจิำรณำค่ำตอบแทนมำประชุมไม่น้อยกว่ำก่ึงหนึง่ของ 

  จ�ำนวนคณะกรรมกำรสรรหำและ พิจำรณำค่ำตอบแทน 

  จงึจะเป็นองค์ประชุม ในกรณทีีป่ระธำนคณะกรรมกำร 

  สรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุม  

  หรือไม่สำมำรถปฏบิตัหิน้ำทีไ่ด้ ให้กรรมกำรสรรหำและ
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  พิจำรณำค่ำตอบแทนทีม่ำประชุมเลอืกกรรมกำรสรรหำ 

  และพจิำรณำค่ำตอบแทนคนหนึง่เป็นประธำนในทีป่ระชุม

 3.3 กำรลงคะแนนเสียง

  กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนคนหนึง่มหีนึง่ 

  เสยีงในกำรลงคะแนน และกำรวินจิฉยัช้ีขำดของทีป่ระชุม 

  ให้ถอืคะแนนเสยีงข้ำงมำก ในกรณทีีก่รรมกำรสรรหำ 

  และพจิำรณำค่ำตอบแทนคนใดมส่ีวนได้เสียในเร่ืองใด  

  จะไม่มสีทิธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ถ้ำคะแนนเสยีง 

  เท่ำกัน ให้ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำ 

  ตอบแทนหรอืประธำนในทีป่ระชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอกี 

  เสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขำด

4.	 คณะกรรมการบริหาร

 4.1 จ�ำนวนครั้งประชุม

  บริษัทฯ จดักำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรอย่ำงสม�ำ่เสมอ 

  อย่ำงน้อย 4 ครั้งในแต่ละปี เป็นรำยไตรมำสซึ่งได้มี 

  กำรก�ำหนดและแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ ทัง้นีค้ณะกรรมกำร 

  บริษัทมีควำมเห็นว่ำกำรอุทิศตนให้แก่บริษัทฯ ของ 

  กรรมกำรบริหำรแต่ละท่ำนนัน้ ไม่ควรมุง่เน้นเพียงกำร 

  ใช้เวลำเข้ำร่วมกำรประชุมเท่ำนัน้ แต่ควรจะรวมไปถึง

  ผ่ำนทำงกำรแลกเปลีย่นควำมคดิเหน็ ค�ำแนะน�ำ ประสบกำรณ์  

  และเครือขำ่ยควำมสัมพันธ์ เพื่อยังประโยชน์เพิ่มขึ้น 

  แก่ธุรกิจของบริษัทฯ

 4.2 องค์ประชุม

  ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรต้องมสีมำชกิของ 

  คณะกรรมกำรบริหำรมำประชุมไม่น้อยกวำ่กึ่งหนึ่งจึง 

  จะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธำนคณะกรรมกำร 

  บรหิำรไม่อยูใ่นทีป่ระชุม หรือไม่สำมำรถปฏบิตัหิน้ำทีไ่ด้  

  ให้กรรมกำรบริหำรท่ีมำประชุมเลือกกรรมกำรบริหำร 

  คนหนึ่งเป็นประธำนในที่ประชุม 

 4.3 กำรลงคะแนนเสียง

  กรรมกำรบริหำรคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในกำรลงคะแนน  

  และกำรวินจิฉยัช้ีขำดของทีป่ระชุมให้ถือคะแนนเสียง 

  ข้ำงมำก ในกรณทีีก่รรมกำรบริหำรคนใดมส่ีวนได้เสยี 

  ในเรือ่งใด จะไม่มสิีทธอิอกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองนัน้  

  ถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกัน ให้ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร 

  หรือประธำนในทีป่ระชุมออกเสียงเพิม่ข้ึนอกีเสยีงหนึง่ 

  เป็นเสียงชี้ขำด

จ�านวนการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน	ในป	ี2561	มีดังนี้

รายชื่อ

จ�านวนคร้ังท่ีเข้าประชุม	ปี	2561

ประชุม

ผู้ถือหุ้น

จ�านวน

ครั้ง

จ�านวน

ครั้ง

จ�านวน

ครั้ง

จ�านวน

ครั้ง

จ�านวน

ครั้ง

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

คณะกรรมการ

บริษัท

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน

1.นำยประจักษ์ ตั้งคำรวคุณ

2. นำงละออ ตั้งคำรวคุณ

3. นำยวนรัชต์ ตั้งคำรวคุณ

4. นำยจตุภัทร์ ตั้งคำรวคุณ

5. นำยณัฏฐวุฒิ ตั้งคำรวคุณ

6. นำงบุศทรี หวั่งหลี

7. นำงปริศนำ ประหำรขำ้ศึก

8. นำงชนำทิพย์ วีระสืบพงศ์

9. นำยวีรศักดิ์ โฆสิตไพศำล

10. นำยพงษ์เชิด จำมีกรกุล

11. นำงสำวทวีพร พัฒนกิจเรือง

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

8/8

2/8

5/8

8/8

6/8

6/8

8/8

8/8

8/8

100

25

63

100

75

75

100

100

100

5/5

5/5

5/5

100

100

100

6/6

6/6

6/6

100

100

100

6/6

6/6

6/6

6/6

6/6

2/6

6/6

100

100

100

100

100

33

100

รายงานประจ�าปี	256182



ทั้งนี้ คณะกรรมกำรบริษัทจัดให้มีกำรประชุมระหว่ำงกรรมกำรบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหำร โดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเขำ้ร่วมประชุม เพื่อให้คณะ

กรรมกำรบริษัทสำมำรถพูดคุย ให้ควำมเห็นและเสนอแนะต่อกำรปฎิบัติงำนของฝ่ำยจัดกำรได้อยำ่งเป็นอิสระ โดยในปี 2561 มีกำร

ประชุมดังกลำ่ว 1 ครั้ง ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกำยน 2561

นอกจำกนี ้บริษัทฯ ได้ก�ำหนดวันประชุมคณะกรรมกำรบริษัทส�ำหรับปี 2562 เป็นกำรล่วงหน้ำ (ตำรำงกำรประชุมนีอ้ำจมกีำรเปลีย่นแปลง

ได้) โดยไม่รวมกำรประชุมในวำระพิเศษ ดังนี้

1

3

5

7

9

11

2

4

6

8

10 

12

22 มกรำคม    2562

19 มีนำคม     2562

14 พฤษภำคม  2562

23 กรกฎำคม   2562

17 กันยำยน    2562

12 พฤศจิกำยน 2562

27 กุมภำพันธ์ 2562

9  เมษำยน   2562

18 มิถุนำยน   2562

13 สิงหำคม   2562

15 ตุลำคม    2562

17 ธันวำคม   2562

ล้านบาท

ครั้งที่ครั้งที่ วันประชุมคณะกรรมการบริษัทวันประชุมคณะกรรมการบริษัท

หลกัปฏบัิติ	3.6		คณะกรรมการบริษัทควรก�ากับดูแลให้มกีรอบ

และกลไกในการก�ากับดูแลนโยบายและการด�าเนินงานของ

บรษัิทย่อยและกิจการอ่ืนท่ีบรษัิทฯ	ไปลงทนุอย่างมนัียส�าคัญ	

ในระดบัท่ีเหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง	รวมทัง้บริษัทย่อยและ

กิจการอ่ืนท่ีบรษัิทฯ	ไปลงทุนมคีวามเข้าใจถูกต้องตรงกนัด้วย

แนวปฏิบัติ

1.	 คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแล 

	 บริษัทย่อย	ได้แก่

 • กำรแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมกำร ผู้บริหำร หรือผู้มี 

  อ�ำนำจควบคมุ และก�ำหนดขอบเขตหน้ำทีค่วำมรับผดิชอบ 

  ของบคุคลดงักล่ำวให้สอดคล้องกับนโยบำยของบริษัทฯ  

  รวมถึงข้อตกลงของผู้ร่วมทุนอื่น (ถำ้มี)

 • ระบบกำรควบคมุภำยในทีเ่หมำะสมและรัดกุมเพียงพอ 

  เพ่ือให้มัน่ใจว่ำกำรท�ำรำยกำรต่ำงๆ ถูกต้องตำมกฎหมำย  

  และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

 • กำรเปิดเผยข้อมลูฐำนะกำรเงนิและผลกำรด�ำเนนิงำน  

  และกำรเปิดเผยข้อมูลอื่นๆ ตำมที่กฎหมำยก�ำหนด 

  อย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง

2.	 การเข้าร่วมลงทุนในกิจการอื่นอย่างมีนัยส�าคัญ

 เช่น มสัีดส่วนกำรถือหุน้ทีม่สิีทธอิอกเสยีงตัง้แต่ละ ร้อยละ 20  

 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 และจ�ำนวนเงินลงทุนหรืออำจต้อง 

 ลงทุนเพ่ิมเติมอย่ำงมีนัยส�ำคัญต่อบริษัทฯ ในกรณีจ�ำเป็น  

 จะต้องมีกำรจัดท�ำ shareholders’ agreement หรือข้อ 

 ตกลงอืน่เพือ่ให้เกิดควำมชัดเจนเก่ียวกับอ�ำนำจกำรบริหำร 

 จัดกำรและกำรมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจในเร่ืองที่ส�ำคัญ 

 กำรติดตำมผลกำรด�ำเนนิงำน เพ่ือสำมำรถใช้เป็นมลูในกำร 

 จัดท�ำงบกำรเงนิของบริษัทฯ ได้ตำมมำตรฐำนและก�ำหนดเวลำ

นโยบายการก�ากับดูแลการด�าเนินงานในบริษัทย่อยและ

บริษัทร่วม

บริษัทฯ ก�ำหนดนโยบำยกำรก�ำกับดแูลและบริหำรกิจกำรบริษัทย่อย

และบริษัทร่วม โดยมวัีตถุประสงค์เพ่ือก�ำหนดมำตรกำรและกลไก

ทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมเพ่ือให้บริษัทฯ สำมำรถก�ำกับดแูลและบริหำร

จัดกำรกิจกำรของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมถึงกำรติดตำม

ดแูลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมกีำรปฏบิตัติำมมำตรกำรและ

กลไกต่ำงๆ ทีก่�ำหนดไว้ได้เสมอืนเป็นหน่วยงำนของบริษัทฯ เอง 

และเป็นไปตำมนโยบำยของบริษัทฯ รวมถึงกฎหมำยบริษัท

มหำชน ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณชิย์ กฎหมำยทีเ่ก่ียวข้อง

ตลอดจนประกำศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง 

ของคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทนุ ส�ำนกังำน ก.ล.ต. และตลำด

หลกัทรัพย์ฯ ทัง้นี ้เพ่ือรักษำผลประโยชน์ในเงนิลงทนุของบริษัท

ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกลำ่ว โดยมีรำยละเอียดดังนี้

(1) บริษัทฯ จะส่งบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ เข้ำไปเป็น 

 กรรมกำรในแต่ละบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม ตำมสัดส่วน 

 กำรถือหุ้นในแต่ละบริษัท เพือ่ท�ำหน้ำทีก่�ำกับดแูลให้บริษัทย่อย 

 และ/หรือบริษัทร่วมด�ำเนินกำรให้สอดคล้องกับกฎหมำย  

 นโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี รวมทั้งนโยบำยอื่นๆ ของ   

 บริษัทฯ อย่ำงไรก็ดี กำรส่งตัวแทนของบริษัทฯ เขำ้ไปเป็น 

 กรรมกำรในแต่ละบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมจะต้อง 

 ได้รับกำรพิจำรณำและเหน็ชอบโดยทีป่ระชุมคณะกรรมกำร 

 บริษัท โดยค�ำนึงถึงควำมเหมำะสมของแต่ละบริษัท 
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(2) หำกในกำรเข้ำท�ำรำยกำร หรือกำรด�ำเนนิกำรใดๆ ของบริษัทย่อย 

 ทีเ่ข้ำข่ำยหรือเป็นกำรได้มำหรือจ�ำหน่ำยไปซ่ึงทรัพย์สนิตำม 

 ประกำศรำยกำรได้มำหรือจ�ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพย์ หรือ 

 รำยกำรที่เก่ียวโยงกันตำมประกำศรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน 

 ที่เก่ียวข้อง ซ่ึงจะส่งผลให้บริษัทฯ มีหน้ำที่ต้องขออนุมัต ิ

 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรของบริษัทฯ และ/หรือขออนมุตัจิำก 

 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือขออนุมัติจำกหน่วยงำน 

 ทีเ่ก่ียวข้องตำมกฎหมำยก่อนกำรเข้ำท�ำรำยกำร บริษัทย่อย 

 จะเข้ำท�ำรำยกำรหรือด�ำเนินกำรน้ันได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติ 

 จำกทีป่ระชุมคณะกรรมกำรของบริษัทฯ และ/หรือทีป่ระชุม 

 ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ/หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง (แล้ว 

 แต่กรณี) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 นอกจำกนี ้หำกในกำรเข้ำท�ำรำยกำรเกิดเหตกุำรณ์บำงกรณี 

 ของบริษัทย่อย อันท�ำให้บริษัทฯ มีหน้ำที่ต้องเปิดเผย 

 สำรสนเทศต่อตลำดหลักทรัพย์ฯ ตำมหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด 

 ประกำศที่เก่ียวข้องคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์ฯ  

 กรรมกำรผู้แทนของบริษทัย่อยดังกลำ่วมีหน้ำที่ต้องแจ้งมำ 

 ยังฝ่ำยจัดกำรของบริษัทฯ ในทันทีที่ทรำบว่ำบริษัทย่อย 

 มีแผนจะเข้ำท�ำรำยกำรหรือเกิดเหตุกำรณ์ดังกล่ำว

(3) คณะกรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม 

 แต่ละบรษัิทจะมขีอบเขตอ�ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรับผดิชอบ 

 ทีส่�ำคญัตำมกฎหมำยทีเ่ก่ียวข้อง เช่น เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกับ 

 ฐำนะทำงกำรเงนิและผลกำรด�ำเนนิงำนให้แก่บริษัทฯ ทรำบ  

 โดยน�ำประกำศทีเ่ก่ียวข้องของคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทนุ 

 และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์ฯ มำใช้บังคับ 

 โดยอนโุลมรวมทัง้เปิดเผยและน�ำส่งข้อมลูส่วนได้เสยีของตน 

 และบุคคลทีม่คีวำมเก่ียวข้องต่อคณะกรรมกำรบริษัทให้ทรำบ 

 ถึงควำมสัมพันธ์ และกำรท�ำธุรกรรมกับบริษัทฯ บริษัทย่อย  

 และ/หรือบริษัทร่วมในลกัษณะทีอ่ำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้ง 

 ทำงผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงกำรท�ำรำยกำรที่อำจก่อให ้

 เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์

(4) บรษัิทฯ จะก�ำหนดแผนงำนและด�ำเนนิกำรทีจ่�ำเป็น เพือ่ท�ำให้ 

 มั่นใจได้ว่ำบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมมีกำรเปิดเผย 

 ข้อมลูเก่ียวกับผลกำรด�ำเนนิงำนและฐำนะทำงกำรเงนิ และ 

 บริษัทฯ จะด�ำเนินกำรที่จ�ำเป็นและติดตำมให้บริษัทย่อย  

 และ/หรือบริษัทร่วมมีระบบในกำรเปิดเผยข้อมูลและระบบ 

 ควบคุมภำยในที่เพียงพอและเหมำะสมในกำรด�ำเนินธุรกิจ

 นอกจำกนี ้บริษัทฯ จะตดิตำมอย่ำงใกล้ชิดถึงผลประกอบกำร

 และกำรด�ำเนนิงำนของบริษัทย่อยและ/หรือ บริษัทร่วมดงักล่ำว 

 และน�ำเสนอผลกำรวิเครำะห์รวมถึงแสดงควำมคดิเหน็หรือ 

 ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำร 

 บรษัิทย่อยหรือบริษัทร่วมนัน้ๆ เพ่ือใช้ประกอบกำรพิจำรณำ

 ก�ำหนดนโยบำยหรือปรับปรุงส่งเสริมให้ธรุกิจของบริษัทย่อย  

 และ/หรือบริษัทร่วม มกีำรพัฒนำและเจริญเตบิโตอย่ำงต่อเน่ือง

ทั้งนี้ บริษัทฯ แต่งตั้งตัวแทนที่มีคุณสมบัติและประสบกำรณ ์

ไปด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรของบริษัทย่อยทัง้ในและต่ำงประเทศ

ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษัทฯ ซ่ึงเป็นไปตำมนโยบำยกำร

ก�ำกับดูแลและบริหำรกิจกำรบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของ 

บริษัทฯ ที่ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัทแล้ว และมีกำร

ส่งตวัแทนของบริษัทฯ ไปด�ำรงต�ำแหน่งผูบ้ริหำรสงูสุดในบริษัทย่อย 

นอกจำกนี้ บริษัทฯ เป็นผู้ร่วมคัดเลือกและสัมภำษณ์ผู้จัดท�ำ

บญัชี ผูจ้ดักำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงนิ หรือสมห์ุบญัชี ของบริษัท

ย่อยเพื่อควบคุมดูแลกำรจัดท�ำบัญชีของบริษัทย่อย

บริษัทฯ มกีำรควบคมุดแูล กำรจดัท�ำงบกำรเงินรวมโดยประสำนงำน

กับฝ่ำยบญัชีของบริษัทย่อยและมกีำรตดิตำมผลกำรด�ำเนนิงำน

ของบริษัทย่อยอย่ำงสม�่ำเสมอ รวมถึงก�ำหนดข้ันตอนในกำร 

จัดท�ำงบกำรเงินรวมที่เพียงพอเพ่ือให้มั่นใจว่ำงบกำรเงินรวม 

ของบริษัทฯ มีควำมถูกต้อง และจัดท�ำเสร็จทันเวลำ ทั้งนี้ 

บริษัทฯ ได้เลง็เห็นถึงควำมส�ำคญัของกำรก�ำหนดให้ผูส้อบบญัชี

ของบริษัทย่อยเป็นส�ำนักงำนสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชี

ของบริษัทฯ บริษัทฯ จงึมแีผนทีจ่ะปรับให้ผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ 

และบริษัทย่อยทัง้หมดเป็นส�ำนกังำนสอบบญัชีภำยใต้เครือข่ำย

เดยีวกันในอนำคต โดยค�ำนงึถึงค่ำใช้จ่ำยและควำมสมเหตสุมผล

ประกอบกำรพิจำรณำ

นอกจำกนี ้บริษัทฯ มกีำรก�ำหนดระเบยีบอ�ำนำจอนมุตัดิ�ำเนนิกำร 

(Delegation of Authority) ของบริษัทย่อย เพ่ือให้กำรปฏบิตังิำน

เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยรำยกำรที่มีควำมส�ำคัญ หรือ

รำยกำรทีข่นำดของรำยกำรมสีำระส�ำคญั เช่น กำรลงทนุขนำดใหญ่ 

กำรขยำยธรุกิจ กำรก่อภำระหนีส้นิหรือภำระผกูพัน หรือ กำรเข้ำ

ท�ำรำยกำรที่เข้ำข่ำยเป็นกำรได้มำหรือจ�ำหน่ำยไปซ่ึงทรัพย์สิน 

หรือรำยกำรทีเ่ก่ียวโยงกัน จะต้องผ่ำนกำรอนมุตัโิดยคณะกรรมกำร 

กรรมกำร หรือกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ของบริษัทย่อยนั้นๆ 

ซ่ึงเป็นตวัแทนจำกบริษัทฯ หรือคณะกรรมกำร และ/หรือผูถื้อหุ้น

ของบริษัทฯ และ/หรือหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง (แล้วแต่กรณี) 

ก่อนด�ำเนินกำร

รายงานประจ�าปี	256184



หลกัปฏบิติั		3.7		คณะกรรมการจัดให้มีการประเมินผลการ

ปฏบิติัหน้าท่ีประจ�าปีของคณะกรรมการบรษัิท	คณะกรรมการ

ชดุย่อย	และกรรมการรายบุคคล	โดยผลประเมินควรถูกน�าไป

ใช้ส�าหรบัการพัฒนาการปฏบิติัหน้าท่ีต่อไปด้วย

แนวปฏิบัติ

1. กำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำร

 1) คณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อยควร 

  ประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนด้วยตนเอง อย่ำงน้อยปีละ 1 คร้ัง  

  เพ่ือร่วมกันพิจำรณำและสรุปผลกำรประเมนิงำนและน�ำมำ 

  ทบทวนกำรปฏบิตังิำน ปัญหำและอปุสรรคต่ำงๆ และ 

  ร่วมกนัหำแนวทำงปรับปรุง แก้ไข เพ่ือให้กำรท�ำงำนของ 

  คณะกรรมกำรมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 

 2) บริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้มกีำรประเมนิตนเองของคณะกรรมกำร 

  ในรปูแบบกำรประเมนิตนเองในแบบทัง้คณะและรำย 

  บคุคล โดยมกีำรเปิดเผยหลกัเกณฑ์ ข้ันตอน และผลกำร 

  ประเมินในภำพรวมไว้ในรำยงำนประจ�ำปี

 3) คณะกรรมกำรบริษัทจะน�ำผลกำรประเมนิมำร่วมกันพิจำรณำ 

  ผลงำนและปัญหำเพ่ือปรับปรุงแก้ไขต่อไป และน�ำผลกำร 

  ประเมนิมำพจิำรณำควำมเหมำะสมขององค์ประกอบ 

  คณะกรรมกำร

2. กำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร 

 และกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่

 1) คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนเป็น 

  ผูป้ระเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร 

  และกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ และน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำร 

  บริษัทพิจำรณำอนุมัติทุกปี 

 2) เกณฑ์กำรประเมินจะพิจำรณำจำก

  • ประเมินผลงำนจำกตวัช้ีวัดผลกำรด�ำเนนิงำนของบริษัท  

   (Corporate KPIs)

  • กำรวัดผลกำรปฏบิตังิำนด้ำนอืน่ๆ ได้แก่ ควำมเป็น 

   ผู้น�ำ กำรก�ำหนดกลยุทธ์ กำรบริหำรงบประมำณ 

   และโครงกำรต่ำงๆ  ควำมรู้เก่ียวกับธรุกิจและผลติภณัฑ์ 

   ของบริษัทฯ ควำมสัมพันธ์กับคณะกรรมกำรบริษัท  

   และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย

โดยท่ีประชุมคณะกรรมกำร คร้ังที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 13 

พฤศจิกำยน 2560 ได้อนุมัติหลักเกณฑ์กำรประเมินผลกำร

ปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรชุดย่อย ตำมข้อ

เสนอแนะของตลำดหลกัทรัพย์ฯ ซ่ึงประกอบด้วย 6 เร่ือง ได้แก่

 (1) โครงสรำ้งและคุณสมบัติของคณะกรรมกำร

 (2) บทบำท หน้ำที ่และควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำร

 (3) กำรประชุมคณะกรรมกำร

 (4) กำรท�ำหน้ำที่ของกรรมกำร

 (5) ควำมสัมพันธ์กับฝ่ำยจัดกำร

 (6) กำรพัฒนำตนเองของกรรมกำรและกำรพัฒนำผู้บริหำร

กระบวนการในการประเมินผลการปฏบิติังานของคณะกรรมการ

 (1) คณะกรรมกำรบริษัททบทวนแบบประเมินผลให้ม ี

  ควำมถูกต้องครบถ้วน และเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ของ 

  หน่วยงำนก�ำกับดูแลก�ำหนด

 (2) เลขำนกุำรบริษัทจดัส่งแบบประเมนิผลให้คณะกรรมกำร 

  ด�ำเนินกำรประเมิน

 (3) เลขำนกุำรบริษัทรวบรวมแบบประเมนิผล จดัท�ำรำยงำน 

  กำรสรุปผลกำรประเมนิและรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท

 (4) คณะกรรมกำรบริษัทน�ำผลกำรประเมินมำก�ำหนด 

  แนวทำงกำรปฏิบัติงำน

ทั้งนี้ ผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อยของปี 2561 สรุปได้ดังนี้

1. คณะกรรมกำรบริษัท

2. คณะกรรมกำรตรวจสอบ

3. คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

4. คณะกรรมกำรบริหำร

97

98

93

97

97

100

99

99

ผลประเมินการปฎิบัติงาน

ของคณะกรรมการท้ังคณะ

(ร้อยละ)

ผลการประเมินการปฏิบัติ

งานของตนเอง	

(ร้อยละ)

คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัท	ทีโอเอ	เพ้นท	์(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน) 85



ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกำยน 2561 ได้ประชุมพิจำรณำอนุมัติประเมินผลกำรปฏิบัติ

งำนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร รองกรรมกำรผู้จัดกำรส�ำนกัประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร และกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ ซึง่ผลกำรประเมิน

ดังกลำ่วถือวำ่เป็นข้อมูลลับเฉพำะบุคคลไม่สำมำรถเปิดเผยได้

หลกัปฏบิตั	ิ 3.8	คณะกรรมการบรษิทัก�ากบัดแูลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที	่

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ	 และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจ	 ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้รับการเสริม

สร้างทักษะและความรู้ส�าหรับการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม�่าเสมอ

แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมกำรบริษัทดูแลให้มีกำรจัดท�ำคู่มือกรรมกำรซึ่งรวบรวมข้อมลูเกีย่วกบัธรุกจิของบรษิทัฯ กฎบตัร นโยบำยต่ำงๆ ของบริษัทฯ

 เพื่อเป็นคู่มือกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำร

2. คณะกรรมกำรบริษัทดูแลให้กรรมกำรใหม่ได้รับค�ำแนะน�ำและได้รับคูม่อืกรรมกำรและข้อมลูอืน่ รวมถึงกำรจดัปฐมนเิทศเพ่ือบรรยำย 

 แนะน�ำลกัษณะธรุกิจ และแนวทำงกำรด�ำเนนิธรุกิจทีจ่ะท�ำให้เกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจในวัตถุประสงค์ เป้ำหมำย วิสยัทศัน์ และลกัษณะ

 กำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 

3. คณะกรรมกำรบริษัทสนับสนุนให้กรรมกำรมีกำรฝึกอบรมและพัฒนำควำมรู้อย่ำงต่อเนื่อง และจะเปิดเผยข้อมูลกำรเข้ำฝึกอบรม 

 และกำรพัฒนำควำมรู้ของกรรมกำรในรำยงำนประจ�ำปี

ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทฯ ไม่มีกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งใหม่

หมายเหตุ	: DAP  = Director Accreditation Program DCP  = Director Certification Program

  M&A  = Board’s Role in Mergers & Acquisitions ACEP = Anti-Corruption for Executive Program

  AACP  = Advanced Audit Committee Program FND = Finance for Non-Finance Directors

  CGI   = Corporate Governance for Capital Market Intermediaries

การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรของกรรมการบริษัทที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

รายชื่อ

หลักสูตร

DAP DCP M&A ACEP CGI AACP FND

1. นำยประจักษ์ ตั้งคำรวคุณ

2 .นำงละออ ตั้งคำรวคุณ

3. นำยวนรัชต์ ตั้งคำรวคุณ

4. นำยจตุภัทร์ ตั้งคำรวคุณ

5. นำยณัฏฐวุฒิ ตั้งคำรวคุณ

6. นำงบุศทรี หวั่งหลี

7. นำงปริศนำ ประหำรข้ำศึก

8. นำงชนำทิพย์ วีระสืบพงศ์

9. นำยวีรศักดิ์ โฆสิตไพศำล

21/2004

-

SEC/2013

14/2014

19/2004

67/2007

-

-

-

-

-

-

-

-

-

119/2009

176/2013

82/2006

-

-

-

-

-

-

1/2011

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14/2015

-

-

-

-

-

-

-

-

6/2015

-

-

-

-

-

-

-

25/2017

14/2014

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30/2006

รายงานประจ�าปี	256186



นอกเหนือจำกนั้น ไม่มีกรรมกำรได้เข้ำร่วมอบรมและหลักสูตรต่ำงๆ ในปี 2561 จ�ำนวน 8 คน จำกทั้งหมด 9 คน

การเข้าอบรมของกรรมการ	ประจ�าปี	2561

1 นำงชนำทิพย์ วีระสืบพงศ์ Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 13/2018)  

Board Nomination and Compensation Program (BNCP 5/2018)

รายชื่อ หลักสูตรอบรมล�าดับ

หลกัปฏบิติั	3.9	คณะกรรมการบรษัิทดูแลให้มัน่ใจว่าการด�าเนิน

งานของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	สามารถ

เข้าถึงข้อมูลที่จ�าเป็น	และมีเลขานุการบริษัทที่มีความรู้และ

ประสบการณ์ท่ีจ�าเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการ

ด�าเนินงานของคณะกรรมการบริษัท

แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมกำรบริษัทดแูลให้มกีลไกให้กรรมกำรและฝ่ำยจดักำร 

 มอีสิระทีจ่ะเสนอวำระเร่ืองทีเ่ป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เข้ำสู่ 

 วำระกำรประชุมผำ่นเลขำนุกำรบริษัท 

2. คณะกรรมกำรบริษัทสนับสนุนให้ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 

 หรือกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่เชิญผูบ้ริหำรทีเ่ก่ียวข้องกับเร่ืองที ่

 น�ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทเข้ำร่วมประชุมเพ่ือให้ข้อมูล 

 และสำรสนเทศเพิ่มเติม

3. เอกสำรประกอบกำรประชุมควรส่งให้กรรมกำรล่วงหน้ำ 

 อย่ำงน้อย 7 วัน (5 วันท�ำกำร) ก่อนวันประชุม และคณะ 

 กรรมกำรบริษัทสำมำรถเข้ำถึงสำรสนเทศอื่นท่ีจ�ำเป็นจำก 

 ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ เลขำนกุำร 

 บริษัท หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยภำยใต้ขอบเขตที่ก�ำหนด 

4. เลขำนุกำรบริษัทมีคุณสมบัติและประสบกำรณ์ที่เหมำะสม 

 กับกำรปฏิบัติหน้ำที่ และได้รับกำรฝึกอบรมพัฒนำควำมรู ้

 อย่ำงต่อเนือ่งทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏบิตัหิน้ำทีแ่ละเข้ำ 

 อบรมในหลกัสูตรรับรอง (certified programme) โดยมกีำร 

 เปิดเผยคุณสมบัติและประสบกำรณ์ของเลขำนุกำรบริษัท 

 ในรำยงำนประจ�ำปี และ website ของบริษัทฯ

หลักปฏิบัติ	 4	 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและ

การบริหารบุคลากร

หลักปฏิบัติ	4.1		คณะกรรมการบริษัทด�าเนินการให้มั่นใจว่า

มกีารสรรหาและพัฒนากรรมการผูจ้ดัการใหญ่และผูบ้ริหาร

ระดับสูงให้มีความรู้	ทักษะ	ประสบการณ์	และคุณลักษณะ

ที่จ�าเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย

แนวปฏิบัติ

1.	 หลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาผู้บริหารระดับสูง

 คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนก�ำหนด 

 หลกัเกณฑ์ในกำรสรรหำ คดัเลอืก และก�ำหนดค่ำตอบแทน 

 ของประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร รองกรรมกำรผูจ้ดักำรส�ำนกังำน 

 ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร และกรรมกำรผู ้จัดกำรใหญ ่

 เพื่อเสนอคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตั้ง

 และก�ำหนดค่ำตอบแทน

2.	 แผนการสืบทอดต�าแหน่ง

 1) คณะกรรมกำรบริษัทต้องด�ำเนนิกำรเพือ่ให้มัน่ใจได้ว่ำ  

  บรษัิทฯ มรีะบบกำรคดัสรรบคุลำกรทีจ่ะเข้ำมำรับผดิชอบ 

  ในต�ำแหน่งผูบ้ริหำร หรือหวัหน้ำงำนทีส่�ำคญัในทกุระดบั 

  อย่ำงเหมำะสม และในกำรสรรหำบุคคลเพ่ือด�ำรง 

  ต�ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และกรรมกำร 

  ผู้จัดกำรใหญ่จะต้องเป็นไปตำมกระบวนกำรสรรหำ 

  ท่ีเหมำะสม โดยมีกำรพิจำรณำท้ังจำกภำยในและ 

  ภำยนอกบริษัท

 2) คณะกรรมกำรบริษัทก�ำกับดแูลให้มแีผนสบืทอดต�ำแหน่ง 

  ของผู้บริหำรระดบัสูง และรำยงำนควำมคบืหน้ำอย่ำงน้อย 

  ปีละ 1 ครั้ง

  

	 	 กระบวนการในการจัดท�าแผนสืบทอดต�าแหน่ง

  1. คณะกรรมกำรร่วมกับสำยงำนทรัพยำกรบคุคลวิเครำะห์ 

   สถำนกำรณ์กำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในด้ำน 

   กลยทุธ์บริษัทฯ ทัง้ระยะสัน้ ระยะกลำง และระยะยำว  

   นโยบำย แผนกำรลงทุน แผนงำนกำรขยำยตัว

  2. ประเมินควำมพร้อมของก�ำลังคนให้สอดคล้องกับ 

   กลยุทธ์ของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยำว

  3. ก�ำหนดแผนสร้ำงควำมพร้อมของก�ำลังคน โดยจะ 

   พัฒนำพนักงำนหรือสรรหำพนักงำนเพ่ือเตรียม 

   ทดแทนคนที่ออก
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  4. จดัท�ำแผนสรรหำพนกังำน (Recruitment) และพัฒนำ 

   ฝึกอบรมพนักงำน (Employee Training and 

   Development) ไว้ล่วงหน้ำ ก่อนพนักงำนจะเกษียณ 

   หรือออกจำกต�ำแหน่งก่อนเวลำ

  5. ก�ำหนดควำมสำมำรถ (Competencies) ซ่ึงหมำยถึง  

   ควำมรู้ ทกัษะ บคุลกิภำพ และทศันคตทิีพึ่งปรำรถนำ 

   ของพนักงำนในต�ำแหน่งนัน้ๆ และจดัท�ำแผนพฒันำ 

   เป็นรำยบุคคล (Individual Development Plan)

  6. คดัเลอืก ประเมนิผลงำน และประเมนิศักยภำพของ 

   พนกังำนเพื่อพิจำรณำควำมเหมำะสม

  7. ใช้เคร่ืองมอืทดสอบและประเมนิบคุลำกรเพ่ือวิเครำะห์ 

   ศกัยภำพของพนักงำน

  8. พฒันำและประเมนิพนกังำนทีค่ำดว่ำจะเป็นผูสื้บทอด 

   ต�ำแหน่ง (Successor) ว่ำจะสำมำรถมีพัฒนำกำร 

   และสร้ำงผลงำนตำมทีค่ำดหวังได้จริง หำกไม่เป็นตำม 

   คำดหมำยกำรเปลี่ยนตัวย่อมสำมำรถท�ำได้

3.	 การพัฒนาผู้บริหารระดับสูง

 1) ส่งเสริมและอ�ำนวยควำมสะดวกให้ผูบ้ริหำรระดบัสูงได้ 

  รับกำรฝึกอบรมและพัฒนำเพ่ือเพ่ิมพูนควำมรู้และ 

  ประสบกำรณ์ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อกำรปฏบิตังิำน ตลอดจน 

  ควำมรู้เก่ียวกับกำรก�ำกับดแูลกิจกำร กำรฝึกอบรม และให้ 

  ควำมรู้อำจกระท�ำเป็นกำรภำยในบริษัทฯ หรือใช้บริกำร 

  ของสถำบันภำยนอก 

 2) บรษัิทฯ มกีำรพัฒนำผูบ้ริหำรอย่ำงต่อเนือ่ง เพ่ือเตรียม 

  ควำมพร้อมส�ำหรับกำรหมนุเวียนต�ำแหน่งภำยในองค์กร  

  ตัง้แต่ระดบัผูจ้ดักำรฝ่ำยข้ึนไป รวมทัง้กำรประเมนิศักยภำพ 

  ผู้บริหำรระดับสูงเพ่ือเตรียมควำมพร้อมส�ำหรับกำร 

  สบืทอดต�ำแหน่งกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ และประธำน 

  เจ้ำหน้ำที่บริหำร

4.	 ก�าหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติในการด�ารงต�าแหน่ง

 กรรมกำรทีบ่ริษัทอืน่ทีไ่ม่ใช่ในกลุม่บริษัทของประธำนเจ้ำหน้ำที่ 

 บริหำร กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ และผูบ้ริหำรระดบัสูง จะต้อง 

 น�ำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมเห็นชอบ 

 ถึงควำมเหมำะสมของประเภทธรุกิจ ซ่ึงต้องไม่เป็นประเภท 

 ธุรกิจทีเ่ป็นกำรแข่งขันกับกลุม่บริษัท รวมถึงควำมสำมำรถ 

 ในกำรอทุศิตนและเวลำในกำรท�ำงำนให้แก่บริษัทย่อยอย่ำง 

 เพียงพอ

หลักปฏบิติั	4.2		คณะกรรมการบรษัิทก�ากับดูแลให้มกีารก�าหนด

โครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม

แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมกำรบริษัทก�ำหนดโครงสร้ำงค่ำตอบแทนทีจ่งูใจให้ 

 ผูบ้ริหำรระดบัสูง และบคุลำกรทกุระดบัปฏบิตังิำนให้สอดคล้อง 

 กบัวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยเพ่ือสร้ำงประโยชน์ให้บริษัทฯ  

 ในระยะยำว และอยูใ่นระดบัทีเ่ทยีบเคยีงได้กับอตุสำหกรรม

2. คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้อนุมัติหลักกำรประเมินผลงำน 

 ประจ�ำปีของบริษัทฯ และอนุมัติก�ำหนดวงเงินรวมโบนัส 

 ประจ�ำปีของผู้บริหำรระดับสูง โดยผ่ำนควำมเห็นชอบจำก 

 คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำณำค่ำตอบแทน

3. คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนเป็นผูป้ระเมนิผล 

 กำรปฏิบัติงำนของประธำนเจำ้หน้ำที่บริหำร รองกรรมกำร 

 ผู้จัดกำรส�ำนักงำนประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และกรรมกำร 

 ผูจ้ดักำรใหญ่ และน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ 

 อนุมัติทุกปี

 รำยละเอียดค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร ส�ำหรับ 

 ปี 2561 เปิดเผยในหมวด “โครงสร้างการจัดการ”

หลกัปฏบิติั	4.3		คณะกรรมการบรษัิทมคีวามเข้าใจโครงสร้าง

และความสัมพันธ์ของผูถื้อหุน้ท่ีอาจมผีลกระทบต่อการบริหาร

และการด�าเนินงานของกิจการ

แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมกำรบริษัทเข้ำใจโครงสร้ำงและควำมสัมพันธ์ระหว่ำง 

 ผู้ถือหุ้น และข้อตกลงภำยในกิจกำรครอบครัว รวมถึงดูแล 

 ไม่ให้ข้อตกลงภำยในกิจกำรครอบครัวซ่ึงมีผลต่ออ�ำนำจ 

 ในกำรควบคุมบริหำรจัดกำรกิจกำรมำกระทบกำรปฏิบัติ 

 หน้ำที่ของกรรมกำร

2. ดแูลให้มกีำรเปิดเผยข้อมลูในกรณทีีม่ข้ีอตกลงภำยในกิจกำร 

 ใดๆ ที่อำจมีผลกระทบต่อกำรควบคุมกิจกำร

กลุม่ครอบครัวตัง้คำรวคณุ และบริษัท ทโีอเอ กรุ๊ป โฮลดิง้ จ�ำกัด 

ที่กลุ ่มครอบครัวตั้งคำรวคุณ เป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ถือหุ้น 

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 75.00 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและ

ช�ำระแล้ว และกลุ่มครอบครัวตั้งคำรวคุณจ�ำนวน 4 ใน 6 คน 

เป็นกรรมกำรผูม้อี�ำนำจลงนำมของบริษัทฯ โดยในจ�ำนวนนีม้ ี2 คน 

ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นผูบ้ริหำรของบริษัทฯ แม้ว่ำสมำชิกในครอบครัว

จะไม่กระท�ำกำรร่วมกัน แต่ครอบครัวตั้งคำรวคุณมีอิทธิพล 

ต่อกำรก�ำหนดนโยบำยกำรบริหำรงำนไปในทศิทำงใดทศิทำงหนึง่ 

และสำมำรถควบคุมนโยบำยและกำรบริหำรงำนในบริษัทฯได้ 

รวมถึงสำมำรถควบคมุกำรอนมุตัมิตทิีป่ระชุมผูถื้อหุน้ทีต้่องกำร

เสียงส่วนใหญ่และมติที่ได้รับเสียง 3 ใน 4 ของจ�ำนวนเสียง

ทัง้หมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมำประชุมและมสิีทธอิอกเสียงลงคะแนน 

รายงานประจ�าปี	256188



อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ ได้ก�ำหนดหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำร 

เพื่อให้กรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรได้ปฏิบัติตำม ทั้งกำรค�ำนึง

ถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอยำ่งเท่ำเทียมกัน และกำรเปิดเผย

ข้อมูลและควำมโปร่งใส เป็นต้น ทั้งน้ี เพ่ือควำมโปร่งใสใน 

กำรบริหำรจดักำรและกำรตรวจสอบและถ่วงดลุอ�ำนำจผูบ้ริหำร 

และกรรมกำร บริษัทฯ ได้จัดให้มีฝำ่ยตรวจสอบภำยใน ภำยใต้

คณะกรรมกำรตรวจสอบ และหน่วยงำนตรวจสอบจำกภำยนอก 

เพ่ือท�ำหน้ำที่ตรวจสอบ ถ่วงดุลกำรตัดสินใจ และกำรเข้ำท�ำ

รำยกำรทีเ่ก่ียวโยงให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ของพรบ.หลกัทรัพย์

และตลำดหลกัทรัพย์ โดยจะท�ำกำรพจิำรณำเปรียบเทยีบเงือ่นไข

กับบคุคลภำยนอกอืน่ก่อน และน�ำรำยกำรต่ำงๆ เข้ำสู่กำรพิจำรณำ

กลั่นกรองของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ก่อนที่จะน�ำเสนอต่อที่

ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมัติในข้ันต่อไป และมี

คณะท�ำงำนบริหำรควำมเส่ียงและควำมต่อเนือ่งทำงธรุกิจ ดแูล

เร่ืองควำมเสี่ยงในกำรจัดท�ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงของกิจกำร 

รำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริษัท 

เพ่ือให้มัน่ใจว่ำมกีำรปฏบิตัทิีถู่กต้องตำมหลกักำรและนโยบำยที่

ก�ำหนดไว้

หลกัปฏบิติั		4.4		คณะกรรมการบริษัทติดตามดูแลการบริหาร

และพัฒนาบคุลากรให้มจี�านวน	ความรู	้ทกัษะ	ประสบการณ์

และแรงจูงใจที่เหมาะสม

แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมกำรบริษัทดูแลให้มีกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

 ทีส่อดคล้องกับทศิทำงและกลยทุธ์องค์กร พนกังำนในทกุระดบั 

 มคีวำมรู้ ควำมสำมำรถ ได้รับกำรปฏบิตัอิย่ำงเป็นธรรมและ 

 ได้รับค่ำตอบแทนและสวัสดกิำรทีจ่งูใจทีจ่ะช่วยรักษำบคุลำกร 

 ที่มีควำมสำมำรถไว้ได้

2. คณะกรรมกำรบริษัทดแูลให้มกีำรจดัตัง้กองทนุส�ำรองเลีย้งชีพ 

 ตลอดจนกำรให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจในเร่ืองกำรบริหำรจดักำรเงนิ  

 และกำรลงทุนที่สอดคล้องกับช่วงอำยุ

รำยละเอยีดเก่ียวกับกำรพัฒนำบคุลำกรในปี 2561 เปิดเผยในหมวด 

“โครงสร้างการจัดการ” หัวข้อย่อย “นโยบายในการพัฒนา

บุคลากร” และหมวด “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

เมื่อวันที่ 25 ตุลำคม 2561 บริษัทฯ ได้จัดกำรบรรยำยโดย

วิทยำกรจำก บลจ.บัวหลวง และธนำคำรกรุงเทพ ในหัวข้อ 

“เทคนิคการออมเตรียมพร้อมรวย	 และเกษียณสุขหรือ

เกษียณเศร้า	 เราเลือกได้” และเมื่อวันที่ 7 ธันวำคม 2561 

บริษัทฯ ได้เชิญ บลจ.เอ็มเอฟซี มำให้ควำมรู้พนักงำนในเรื่อง 

หลกัปฏบัิติ		5		 ส่งเสรมินวัตกรรมและการประกอบธรุกิจ

อย่างมีความรับผดิชอบ

หลกัปฏบิติั	 5.1		คณะกรรมการบริษัทให้ความส�าคัญและ

สนับสนุนการสร้างนวตักรรมท่ีก่อให้เกิดมลูค่าแก่ธุรกิจควบคู่

ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลกูค้าหรือผูท่ี้เก่ียวข้อง	และ

มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมส�ำคญักับกำรสร้ำงวัฒนธรรม 

 องค์กรที่ส่งเสริมให้เกิดกำรสร้ำงนวัตกรรม โดยน�ำไปเป็น 

 ส่วนหนึ่งของกำรทบทวนกลยุทธ์ กำรก�ำหนดรูปแบบธุรกิจ  

 วิธีคิด มุมมองในกำรออกแบบสินค้ำและบริกำร กำรวิจัย 

 และพฒันำผลติภณัฑ์ กำรปรับปรุงกระบวนกำรผลติ รวมถึง 

 กำรร่วมมอืกับคูค้่ำโดยกำรแลกเปลีย่นควำมรู้และเทคโนโลยี 

 ระหวำ่งกัน

รำยละเอยีดด้ำนนวัตกรรมดงักล่ำวเปิดเผยในหมวด “รายงาน

การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

กองทนุและกำรลงทนุ เพ่ือให้พนกังำนได้รับควำมรู้เร่ืองกำรออม

เงินและกำรวำงแผนกำรลงทุนมำกยิ่งขึ้น

บริษัท	ทีโอเอ	เพ้นท	์(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน) 89



หลักปฏิบัติ	 5.2	 คณะกรรมการบริษัทติดตามดูแลให้ฝ่าย

จดัการประกอบธุรกิจอย่างมคีวามรบัผดิชอบต่อผูม้ส่ีวนได้เสีย

ทุกกลุม่	สงัคมและส่ิงแวดล้อม	และสะท้อนอยู่ในแผนด�าเนินการ

เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าทุกฝ่ายขององค์กรได้ด�าเนินการสอดคล้อง

กับวัตถุประสงค์	เป้าหมายหลกั	และแผนกลยุทธ์ของกิจการ

1. บริษัทฯ ตระหนกัถึงควำมส�ำคญัในกำรดแูลและค�ำนงึถึงผูม้ ี

 ส่วนได้เสยีทกุกลุม่ ไม่ว่ำจะเป็นผูม้ส่ีวนได้เสียภำยใน ได้แก่  

 ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุน และพนักงำนของบริษัทฯ หรือผู้ม ี

 ส่วนได้เสียภำยนอก เช่น ลูกค้ำ คู่ค้ำ เจ้ำหนี้ คู่แข่งขัน 

 ทำงกำรคำ้ สังคม และชุมชน เป็นต้น โดยกำรด�ำเนินธุรกิจ 

 ของบริษัทฯ ยงัค�ำนงึถึงสิทธขิองผูม้ส่ีวนได้เสียทกุฝ่ำย และ 

 มกีระบวนกำรทีจ่ะส่งเสริมให้เกิดควำมร่วมมอืระหว่ำงบริษัทฯ  

 และผูม้ส่ีวนได้เสียในกำรสร้ำงควำมเจริญเตบิโตให้แก่บริษัทฯ  

 อย่ำงยั่งยืน 

2. คณะกรรมกำรบริษัทจดัให้มจีรรยำบรรณธรุกิจและนโยบำย 

 กำรก�ำกับดแูลกิจกำร เพ่ือให้กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำน 

 ทุกคนปฏิบัติตำม ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ สำมำรถบรรลุวัตถุ 

 ประสงค์ และเป้ำหมำยหลกัอย่ำงยัง่ยนื โดยมกีำรประกอบ 

 ธุรกิจอย่ำงมีจริยธรรม มีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและ 

 สิ่งแวดล้อม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ครอบคลุม 

 ในเร่ืองควำมรับผดิชอบต่อพนกังำนและลกูจ้ำง ควำมรับผดิชอบ 

 ต่อลกูค้ำ ควำมรับผดิชอบต่อคูค้่ำ ควำมรับผดิชอบต่อชุมชน  

 ควำมรับผดิชอบต่อสิง่แวดล้อม กำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม  

 และกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชัน

แนวปฏิบัติ

1.	 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

 บริษัทฯ มีนโยบำยที่จะให้พนักงำนทุกคนอยู่ร่วมกันภำยใต้ 

 สภำพแวดล้อมกำรท�ำงำนทีม่คีวำมสุข ยอมรับซ่ึงกันและกัน  

 และมกีำรปฏบิตัต่ิอพนกังำนทกุระดบัเสมอืนพีน้่อง ไม่มกีำร 

 เอำรัดเอำเปรียบซ่ึงกันและกัน ตลอดจนในด้ำนกำรดูแล 

 พนกังำน บริษัทฯ มกีำรบริหำรทรัพยำกรบคุคลในทกุข้ันตอน  

 เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด ตั้งแต่กำรสรรหำบุคลำกร  

 กำรพฒันำบคุลำกร รวมทัง้มกีำรอบรมให้พนกังำนอย่ำงต่อเนือ่ง  

 มกีำรก�ำหนดผลตอบแทนอย่ำงเป็นธรรม และกำรจดัสวัสดกิำร 

 อย่ำงเหมำะสม นอกจำกนี ้บริษัทฯ ยงัส่งเสริมและสนบัสนนุ 

 ให้พนักงำนทกุคนมโีอกำสทีจ่ะก้ำวหน้ำ มกีำรเรียนรู้ในทกุระดบั 

 ขององค์กร และพัฒนำทักษะเพื่อยกระดับกำรท�ำงำนให้ม ี

 ควำมเป็นมอือำชพีบนสภำพแวดล้อมกำรท�ำงำนทีเ่หมำะสม  

 โดยก�ำหนดแนวทำงปฏิบัติดังนี้

 1.1 กำรจ่ำยค่ำตอบแทนและสวัสดกิำรแก่พนกังำน

  บริษัทฯ มีนโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนทั้งในรูปของ

  เงินเดือน โบนัสที่เป็นธรรมเหมำะสมตำมศักยภำพ

  รวมถึงสร้ำงควำมมั่นคงในสำยอำชีพและมีโอกำส

  ก้ำวหน้ำในอำชีพอย่ำงเป็นธรรม และจดัให้มสีวัสดกิำร

  ด้ำนต่ำงๆ ส�ำหรับพนกังำนของบริษัทฯ ตำมทีก่ฎหมำย

  ก�ำหนด เช่น ประกันสังคม และนอกเหนอืจำกทีก่ฎหมำย

  ก�ำหนด เพือ่ให้พนกังำนมคีณุภำพชีวิตทีด่ ี เสริมสร้ำง

  ควำม มั่นคงและกำรดูแลพนักงำนในระยะยำว เช่น

  กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ กำรตรวจสุขภำพประจ�ำปี

  ประกันสุขภำพและอุบัติเหตุให้แก่พนักงำน รวมทั้ง

  เงินช่วยเหลือประเภทต่ำงๆ เช่น เงินช่วยเหลือ

  พนักงำนส�ำหรับค่ำพิธฌีำปนกิจบดิำมำรดำทีเ่สียชีวิต

  ของพนักงำน เป็นต้น

 1.2 กำรพัฒนำควำมรู้ ศกัยภำพของพนกังำน และกำรฝึกอบรม

  บริษัทฯ มีนโยบำยส่งเสริมกำรพัฒนำบุคลำกร โดย 

  สนบัสนนุให้พนกังำนมกีำรพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถ  

  ศกัยภำพ มทีศันคตทิีด่ ีมคีณุธรรมและจริยธรรม และ 

  กำรท�ำงำนเป็นทีม โดยผ่ำนกระบวนกำรฝึกอบรม 

  กำรสัมมนำ กำรดงูำน เพือ่ให้พนกังำนได้รับกำรพัฒนำ 

  อย่ำงมีประสิทธิภำพ นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังสนับสนุน 

  กำรพัฒนำองค์กรและทรัพยำกรบุคคล โดยเน้น 

  กระบวนกำรท�ำงำนที่มีประสิทธิภำพ กำรก�ำหนด 

  บทบำทหน้ำท่ีของพนักงำนให้ชัดเจน กำรก�ำหนดผล 

  ตอบแทนท่ีเหมำะสม กำรพัฒนำระบบกำรประเมิน 

  และเพิ่มสมรรถนะกำรท�ำงำนของพนักงำน

 1.3 นโยบำยควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัย

  บรษัิทฯ ก�ำหนดนโยบำยทีส่นบัสนนุให้พนกังำนปฏบิตังิำน 

  ได้อย่ำงปลอดภยัและมสุีขอนำมยัในสถำนทีท่�ำงำนทีด่ี  

  โดยจดัท�ำเป็นระเบยีบกำรและคูม่อืด้ำนควำมปลอดภยั 

  และได้ประกำศให้พนกังำนปฏบิตัติำมอย่ำงเคร่งครัด  

  โดยบริษัทฯ มุง่เน้นกำรป้องกันกำรเกิดอบุตัเิหตทุีอ่ำจ 

  เกิดข้ึนจำกกำรท�ำงำนได้อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ  

  นอกจำกนั้นยังเสริมสร้ำงให้พนักงำนมีจิตส�ำนึกด้ำน 

  ควำมปลอดภยั อกีทัง้มกีำรให้ควำมรู้ผ่ำนกำรฝึกอบรม 

  และส่งเสริมให้พนักงำนมีสุขภำพอนำมัยที่ดี และไม ่

  ท�ำกำรใดทีเ่ป็นผลร้ำยต่อสขุภำพอนำมยัแก่ลกูค้ำหรือ 

  ผูรั้บบริกำร รวมถึงดแูลสถำนทีท่�ำงำนให้ถูกสุขลกัษณะ 

  และมีควำมปลอดภัยอยู่เสมอ เพ่ือลดสถิติกำรเกิด 

  อุบัติเหตุ อัตรำกำรหยุดงำน และอัตรำเจ็บป่วยจำก 

  กำรท�ำงำน

  รำยละเอียดดังกล่ำวในปี 2561 เปิดเผยในหมวด  

	 	 “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

 

รายงานประจ�าปี	256190



2.	 ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

 1) ปฏบิตัหิน้ำทีด้่วยควำมซ่ือสัตย์สุจริต ตลอดจนตดัสินใจ 

  ด�ำเนินกำรใดๆ ด้วยควำมระมัดระวัง รอบคอบ และ 

  เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรำยทั้งรำยใหญ่และรำยย่อย  

  โดยมุง่มัน่เพ่ือทีจ่ะสร้ำงผลกำรด�ำเนนิงำนทีด่ ีกำรเจริญ 

  เตบิโตทีม่ัน่คง เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้โดยรวม

 2) น�ำเสนอรำยงำนสถำนะและผลกำรด�ำเนนิงำนของบริษัทฯ  

  และรำยงำนอื่นๆ อย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน สม�่ำเสมอ  

  และตำมควำมเป็นจริงต่อคณะกรรมกำรบริษัทและผูถื้อหุน้

 3) บริหำรกิจกำรของบริษัทฯ ให้มคีวำมเจริญก้ำวหน้ำ มัน่คง  

  และก่อให้เกิดผลตอบแทนที่เหมำะสมแก่ผู้ถือหุ้น

 4) ปฏบิตัหิน้ำทีโ่ดยกำรใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทักษะ 

  กำรบริหำรจดักำรอย่ำงเตม็ควำมสำมำรถเพ่ือประโยชน์ 

  ของผู้ถือหุ้นและบริษัทฯ

 5) ไม่แสวงหำประโยชน์ให้ตนเองหรือผูอ้ืน่จำกกำรปฏบิตัิ 

  หน้ำที่กำรงำน

 6) ไม่เปิดเผยควำมลบัของบริษัทฯ และไม่น�ำข้อมลูควำมลบั 

  ของบรษัิทฯ ไปใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือบคุคลอืน่ 

  โดยมิได้รับอนุญำตจำกบริษัทฯ

 7) ไม่ด�ำเนนิกำรใดๆ ในลกัษณะซ่ึงอำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้ง 

  ทำงผลประโยชน์กับบริษัทฯ โดยมไิด้แจ้งให้บริษัทฯ ทรำบ

ในปี 2561 บริษัทฯ เคำรพต่อสิทธิขั้นพื้นฐำนของผู้ถือหุ้นตำมที่

ก�ำหนดไว้โดยกฎหมำย ข้อบงัคบับริษัท มตปิระชุมผูถื้อหุน้ และ

จรรยำบรรณธุรกิจของบริษัทฯ โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรำย

อย่ำงเท่ำเทยีมกัน มกีลไกทีท่�ำให้ผูถื้อหุน้มคีวำมเช่ือมัน่ว่ำจะได้

รับข้อมูลที่ถูกต้อง และผลตอบแทนที่เหมำะสมและเป็นธรรม 

ตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลของบริษัทฯ มกีำรควบคมุกำรท�ำ

รำยกำรระหว่ำงกัน มมีำตรกำรป้องกันกำรขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 

ป้องกันกำรใช้ข้อมลูภำยในเก่ียวกับข่ำวสำรทีเ่ป็นควำมลบั และ

ห้ำมกรรมกำรบริษัท ผูบ้ริหำร และผูป้ฏบิตังิำนทีรั่บทรำบข้อมลู

ภำยในน�ำข้อมูลภำยในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน 

เพ่ือกำรซ้ือขำยหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ และสญัญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ

และหลักทรัพย์แปลงสภำพที่อ้ำงอิงกับหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 

ในช่วง 1 เดอืนก่อนเผยแพร่งบกำรเงนิแก่สำธำรณชน นอกจำกนี้ 

บริษัทฯ ยังได้รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนของกิจกำรเป็นประจ�ำ

ทุกไตรมำส และเปิดเผยกำรท�ำรำยกำรกับบุคคลที่เกี่ยวโยงให้

รับทรำบผ่ำนระบบข่ำวของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตำมทีก่ฎหมำยก�ำหนด และเผยแพร่ทำง website ของบริษัทฯ ด้วย 

(รายละเอียดการปฏบิติัต่อผูถื้อหุน้ในปี	 2561	 เปิดเผยในหวัข้อ	

“หลกัปฏบิติั	8	สนบัสนุนการมส่ีวนร่วมและส่ือสารกับผูถื้อหุน้”)

3.	 ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค

 บริษัทฯ มคีวำมมุง่มัน่ในกำรน�ำเสนอสินค้ำทีม่คีณุภำพสูงสุด 

 ให้กับลูกค้ำและผู้บริโภคเพ่ือสร้ำงควำมพึงพอใจอันสูงสุด 

 แก่ลูกคำ้และผู้บริโภค ดังนี้

 1) บริษัทฯ ค�ำนึงถึงคุณภำพและมำตรฐำนของสินค้ำ 

  เป็นส�ำคัญ โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นที่กำรใช้วัตถุดิบที่มี 

  คณุภำพ และกำรผลติทีม่มีำตรฐำน เพ่ือให้ลกูค้ำและ 

  ผู้บริโภคได้ใช้สินค้ำที่มีคุณภำพ และได้รับควำมพึง 

  พอใจสูงสุด 

 2) บริษัทฯ มีกำรพัฒนำคิดค้นสินค้ำใหม่อย่ำงต่อเนื่อง  

  เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำและผู้บริโภค  

  เพื่อให้ลูกค้ำและผู้บริโภคได้ใช้สินค้ำที่หลำกหลำย 

  มีคุณภำพและมำตรฐำน และตรงตำมควำมต้องกำร

 3) บรษิทัฯ ยึดมั่นในกำรตลำดที่เปน็ธรรม โดยมีนโยบำย 

  ในกำรด�ำเนินกำรให้ลูกค้ำและผู้บริโภคได้รับข้อมูล 

  เก่ียวกับสินค้ำของบริษัทฯ ที่ถูกต้อง ไม่บิดเบือน  

  คลุมเครือ หรือโฆษณำเกินจริง เพ่ือให้ลกูค้ำและผูบ้ริโภค 

  มีข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอในกำรตัดสินใจ  

 4) บริษัทฯ ค�ำนงึถึงควำมปลอดภยัของลกูค้ำและผู้บริโภค  

  และมุ่งมั่นที่จะให้ลูกค้ำและผู้บริโภคได้ใช้สินค้ำที่ม ี

  คณุภำพและมคีวำมปลอดภยัตำมมำตรฐำนอตุสำหกรรม 

  และกฎระเบียบข้อบงัคบัด้ำนควำมปลอดภยัในระดบัสำกล  

  และตำมทีก่ฎหมำยก�ำหนด รวมถึงออกแบบ สร้ำงสรรค์  

  และพัฒนำสินค้ำอยู่เสมอ เพื่อให้ลูกค้ำและผู้บริโภค 

  มีควำมมัน่ใจในคณุภำพ มำตรฐำน และควำมปลอดภยั 

  ของสินค้ำของบริษัทฯ 

 5) บริษัทฯ จดัให้มรีะบบลกูค้ำสัมพันธ์เพือ่ใช้ในกำรสือ่สำร 

  ตดิต่อกับลกูค้ำและผูบ้ริโภค รวมถึงกำรรับเร่ืองร้องเรียน 

  เก่ียวกับคณุภำพของสินค้ำอย่ำงมปีระสิทธภิำพ เพ่ือให้ 

  สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำและผูบ้ริโภค 

  ได้อย่ำงรวดเร็ว

 6) บริษัทฯ รักษำข้อมลูของลกูค้ำและผูบ้ริโภคไว้เป็นควำมลบั  

  และไม่ใช้ข้อมูลดังกล่ำวไปใช้ในทำงที่มิชอบ

บริษัทฯ ได้ให้ควำมส�ำคัญต่อกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำง

ลูกค้ำอย่ำงต่อเนื่อง มี Call Center สำยตรงบริกำรลูกค้ำ

สัมพันธ์ 0-2335-5777 เพื่อให้ข้อมูลและรับทรำบข้อบกพร่อง

เก่ียวกับผลิตภัณฑ์และกำรบริกำรของบริษัทฯ ซ่ึงไม่เพียงแต ่

รับเร่ืองร้องเรียนและบริหำรจัดกำรกับเร่ืองร้องเรียนเท่ำนั้น 

แต่จะท�ำหน้ำทีใ่นกำรเก็บรวบรวมวิธกีำรแก้ไขปัญหำไว้ในรูปแบบ

กำรบริหำรจัดกำรควำมรู้ 
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ในปี 2561 ไม่ปรำกฏข้อร้องเรียนจำกลูกค้ำที่เป็นนัยส�ำคัญ 

ส่วนข้อร้องเรียนอื่นๆ บริษัทฯ ได้น�ำมำวิเครำะห์หำสำเหตุ 

เพื่อด�ำเนินกำรแก้ไข ป้องกัน ติดตำม เพื่อมิให้ข้อบกพร่องนั้น

เกิดข้ึนอกี ส่วนรำยละเอยีดเพ่ิมเตมิเปิดเผยในหมวด “รายงาน

การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

4.	 ความรับผิดชอบต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้

 บรษัิทฯ มนีโยบำยให้พนกังำนปฏบิตัต่ิอคูค้่ำ และ/หรือเจ้ำหนี ้

 ทกุฝ่ำยอย่ำงเป็นธรรม ซ่ือสัตย์ และไม่เอำรัดเอำเปรียบคูค้่ำ  

 โดยค�ำนงึถึงผลประโยชน์สูงสดุของบริษัทฯ บนพ้ืนฐำนของ 

 กำรได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่ำย หลีกเลี่ยง 

 สถำนกำรณ์ที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์  

 และกำรเจรจำแก้ปัญหำต้องตัง้อยูบ่นพืน้ฐำนของควำมสมัพันธ์ 

 ทำงธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

 1) มกีระบวนกำรในกำรคดัเลอืกคูค้่ำด้วยวิธีกำรทีโ่ปร่งใส  

  โดยกำรให้ข้อมลูทีเ่ท่ำเทยีมกัน และคดัเลอืกคูค้่ำด้วย 

  ควำมยุติธรรมภำยใต้หลักเกณฑ์ในกำรประเมินและ 

  คัดเลือกคู่ค้ำของบริษัทฯ ภำยใต้รูปแบบสัญญำที่ 

  เหมำะสม และเป็นธรรมแก่คู่สัญญำทุกฝ่ำย 

 2) ไม่เรียก รับ หรือจ่ำยผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตใน 

  กำรค้ำกับคู่ค้ำ และ/หรือเจ้ำหนี้

 3) กรณีที่มีข้อมูลว่ำมีกำรเรียก กำรรับ หรือกำรจ่ำยผล 

  ประโยชน์ใดๆ ทีไ่ม่สจุริตเกิดข้ึน ต้องเปิดเผยรำยละเอยีด 

  ต่อคู่ค้ำ และ/หรือ เจ้ำหนี้ และร่วมกันแก้ไขปัญหำ 

  โดยยุติธรรมและรวดเร็ว

 4) ปฏิบัติตำมเงื่อนไขตำ่งๆ ที่ตกลงกันไว้อย่ำงเคร่งครัด  

  กรณทีีไ่ม่สำมำรถปฏบิตัติำมเงือ่นไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้ง 

  ให้เจ้ำหนีท้รำบล่วงหน้ำ เพือ่ร่วมกันพจิำรณำหำแนวทำง 

  แก้ไขปัญหำ

 5) บรษัิทฯ ให้ควำมส�ำคญัต่อเจ้ำหนีเ้สมอืนคูค้่ำทีม่คีวำม 

  ส�ำคัญยิ่ง ดังนั้น จึงมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติให้สอดคล้องกับ 

  ข้อผกูพนัทัง้หลำยตำมสัญญำทีม่อียูกั่บเจ้ำหนีต้ลอดจน 

  ไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริง อันจะท�ำให้เจำ้หนี้เกิด 

  ควำมเสียหำยและหำกมเีหตอุนัจะท�ำให้ไม่สำมำรถปฏบิตั ิ

  ตำมข้อผกูพันในสัญญำ บริษัทฯ จะแจ้งเจ้ำหนีล่้วงหน้ำ 

  เพ่ือหำแนวทำงแก้ไขปัญหำดงักล่ำว ซ่ึงรวมถึงเงือ่นไข 

  ค�้ำประกัน กำรบริหำรเงินทุน และกำรผิดนัดช�ำระหนี ้

  ร่วมกัน

 6) ในกรณขีองกำรกู้เงนิจำกสถำบนักำรเงนิ บริษัทฯ จะไม่ 

  น�ำเงนิทีไ่ด้จำกกำรกู้ยมืไปใช้ในทำงทีขั่ดกับวัตถุประสงค์ 

  ในข้อตกลง/เงื่อนไขของกำรกู้ยืม

กระบวนกำรคัดเลือกคู่ค้ำและกำรปฏิบัติต่อคู่ค้ำต้องเป็นไป

อย่ำงเป็นธรรมและเท่ำเทยีมกัน บริษัทฯ ได้มแีนวทำงหรือเกณฑ์

กำรคดัเลอืกคูค้่ำในจรรยำบรรณธรุกิจ ในส่วน “กำรจดัซ้ือ จดัหำ

และกำรปฏิบัติต่อคู่ค้ำ” ซ่ึงประกอบไปด้วย (1) สถำนภำพ

ทำงกำรเงนิ ประวัตทิำงกำรเงนิท่ีเช่ือถือได้ (2) ควำมเช่ียวชำญ

และประสบกำรณ์ (3) ควำมสำมำรถทำงเทคนิค (4) Scope 

งำนครอบคลุมครบตำมที่ก�ำหนด (5) ควำมสำมำรถกำรผลิต

ดำ้นคุณภำพสินค้ำและบริกำร และ (6) มีจริยธรรมธุรกิจ ไม่มี

กำรละเมิดกฎหมำยด้ำนสิ่งแวดล้อมและแรงงำน

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตำมข้อตกลงเง่ือนไข

ทำงกำรค้ำและให้ข้อมูลที่ถูกต้อง มีกำรสร้ำงสัมพันธภำพและ

ควำมเข้ำใจที่ดีต่อกัน รวมถึงแลกเปลี่ยนควำมรู้ ร่วมกันพัฒนำ

สินค้ำเพื่อเพิ่มคุณค่ำให้แก่สินค้ำ ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะ

รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซ่ึงอยู่นอกเหนือข้อตกลง

ทำงกำรค้ำ อีกทั้ง ไม่ปรำกฏว่ำมีกรณีที่บริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตำม

สัญญำที่มีต่อคู่ค้ำ ส�ำหรับเจ้ำหนี้ บริษัทฯ จำ่ยเงินให้กับเจ้ำหนี้

ทุกรำยตรงตำมเงื่อนไขกำรช�ำระเงินที่ได้ตกลงไว้ล่วงหนำ้ โดย

ไม่มีกำรผิดนัดช�ำระแต่อย่ำงใด นอกจำกนั้น บริษัทฯ ได้จ่ำย

ช�ำระเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน และปฏิบัติตำมข้อก�ำหนด 

ในสัญญำกู้ยืมอย่ำงครบถ้วน

ทัง้นี ้รำยละเอยีดเพ่ิมเตมิเก่ียวกับกำรปฏบิตัต่ิอคูค้่ำ ได้เปิดเผย

ในหมวด “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

5.	 นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่งขันทางการค้า	

 บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตำมกรอบกติกำของกำร 

 แข่งขันทำงกำรค้ำด้วยควำมสุจริตและเป็นธรรม โดยใช ้

 หลกัคูแ่ข่งทำงกำรค้ำเชิงพนัธมติรอนัเป็นกำรส่งเสริมซ่ึงกัน 

 และกันในกรอบที่ไม่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยทำงธุรกิจและ 

 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกัน โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

 1) จะไม่แสวงหำข้อมูลที่เป็นควำมลับของคู่แข่ง หรือท�ำ 

  กำรใดๆ ที่จะให้ได้มำซึ่งข้อมูลของคู่แข่งโดยวิธีกำรที่ 

  ไม่สุจริต ผิดกฎหมำยหรือผิดจริยธรรม

 2) บริษัทฯ จะไม่กระท�ำกำรใดๆ ทีจ่ะก่อให้เกิดกำรแข่งขัน 

  ที่ไม่เป็นธรรม หรือกำรผูกขำดทำงกำรค้ำ

 3) บริษัทฯ จะไม่กระท�ำกำรใดๆ ทีจ่ะเป็นกำรท�ำลำยช่ือเสียง 

  ของคู่แข่ง

นโยบายเกี่ยวกับการคว�า่บาตร	(Sanction	Policy)

ประเทศสหรัฐอเมริกำ ตลอดจนประเทศและองค์กรอืน่ๆ ซ่ึงรวมถึง

สหภำพยโุรปและสหประชำชำตไิด้ก�ำหนดมำตรกำรกำรคว�ำ่บำตร

ทำงเศรษฐกิจท่ีกว้ำงขวำงครอบคลุม โดยเพ่งเล็งประเทศเช่น 

ประเทศที่ถูกคว�่ำบำตร และบุคคลที่ถูกคว�่ำบำตร

รายงานประจ�าปี	256192



กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท คร้ังที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 3 

พฤษภำคม 2560 ได้อนุมัตินโยบำยเก่ียวกับกำรคว�่ำบำตร 

เพื่อป้องกันบริษัทฯ จำกกำรด�ำเนินกำรหรือเข้ำท�ำธุรกรรมใดๆ 

กับบุคคลที่ประกอบธุรกิจในประเทศที่ถูกคว�่ำบำตร หรือกับ

บคุคลธรรมดำ และ/หรือ นติบิคุคลใดๆ ทีม่ช่ืีอปรำกฏตำมบญัชี

รำยช่ือบคุคลต้องห้ำม (Specially Designated Nationals and 

Blocked Persons) (“บุคคลต้องห้ำม”) โดยบริษัทฯ ไม่มี

แผนกำรทีจ่ะลงทนุในประเทศทีถู่กคว�ำ่บำตรใดๆ ทัง้นี ้นโยบำย

เกี่ยวกับกำรคว�่ำบำตรของบริษัทฯ ครอบคลุมถึงกำรแจ้งขอให้

ท�ำธุรกรรมใดๆ ตลอดจนกำรติดต่อชักชวนในรูปแบบอื่นให้เข้ำ

ท�ำธุรกรรมใดๆ จำกรัฐบำลของประเทศที่ถูกคว�่ำบำตร หรือ

บุคคลซ่ึงมีสัญชำติของประเทศที่ถูกคว�่ำบำตร หรือบุคคลที่

ประกอบธรุกิจในประเทศทีถู่กคว�ำ่บำตร หรือกับบคุคลต้องห้ำม 

(“กำรติดต่อชักชวน”) อนึ่ง ในกรณีที่บริษัทฯ พบวำ่มีกำรติดต่อ

ชักชวนเกิดข้ึน กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ จะด�ำเนินกำรตำมที่

ก�ำหนดในนโยบำยของบริษัทฯ โดยจะปฏิเสธกำรติดต่อชักชวน

ดงักล่ำว ภำยหลงัจำกทีไ่ด้ปรึกษำประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร หรือ

ผู้อ�ำนวยกำรสำยงำนกำรเงินและบัญชีแล้ว

นโยบายป้องกันการผูกขาด

บริษัทฯ ได้พยำยำมปฏบิตัติำมกฎหมำยป้องกันกำรผกูขำด โดย

ส่วนหนึ่งได้ด�ำเนินกำรด้วยกำรก�ำหนดนโยบำยป้องกันกำร

ผกูขำด ซ่ึงนโยบำยดงักล่ำวได้รับอนมุตจิำกคณะกรรมกำรของ 

บริษัทฯ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 3 พฤษภำคม 2560 ทั้งนี้ 

เพ่ือเป็นกำรลดควำมเส่ียงที่เก่ียวข้องกับกำรฝ่ำฝืนกฎหมำย

ป้องกันกำรผกูขำด บริษัทฯ ได้ยกตวัอย่ำงกำรกระท�ำทีอ่ำจฝ่ำฝืน

กฎหมำยป้องกันกำรผกูขำด ซ่ึงห้ำมพนกังำนของบริษัทฯ ด�ำเนนิกำร

ไว้ในนโยบำยป้องกันกำรผูกขำดของบริษัทฯ ตัวอย่ำงของกำร 

กระท�ำต้องห้ำม ได้แก่ พฤติกรรมกำรร่วมมือกันเพ่ือไม่ให้มี 

กำรแข่งขัน (Cartel) กำรตกลงร่วมกันก�ำหนดรำคำ กำรก�ำหนด

ส่วนแบ่งลูกค้ำหรือตลำด และกำรคว�่ำบำตรลูกค้ำ ผู้จัดหำ

วัตถุดิบ หรือคู่แข่งบำงรำย กำรใช้อ�ำนำจผูกขำดในลักษณะที่

เป็นกำรต่อต้ำนกำรแข่งขัน รวมถึงกำรก�ำหนดรำคำต�่ำเกินควร

เพ่ือก�ำจัดคู่แข่งรำยอื่นออกไปจำกตลำดและกำรบังคับให้คู่ค้ำ

รบัเง่ือนไขทำงกำรค้ำทีไ่ม่เป็นธรรม และพฤตกิรรมทีเ่ป็นกำรต่อต้ำน

กำรแข่งขันในลักษณะอื่น

นโยบำยนี้ก�ำหนดให้พนักงำนทุกคนแจ้งผู้บังคับบัญชำโดยตรง

ของตนอย่ำงเร็วทีสุ่ดเท่ำทีเ่ป็นไปได้ ในกรณดีงัต่อไปนี ้(1) กรณี

มกีำรกระท�ำทีเ่ป็นกำรฝ่ำฝืนกฎหมำยป้องกันกำรผกูขำด (2) กรณี

มกีำรกระท�ำทีพ่นกังำนสงสัยว่ำอำจเป็นกำรฝ่ำฝืนกฎหมำยป้องกัน

กำรผูกขำด และ (3) กรณีมีกำรกระท�ำที่ต้องสงสัยซึ่งอำจเป็น 

หลกัฐำนของกำรฝ่ำฝืน โดยผูบ้งัคบับญัชำรำยทีไ่ด้รับแจ้งจะต้องน�ำ

เร่ืองดงักล่ำวไปหำรือกับประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรหรือกรรมกำร 

ผู้จัดกำรใหญ่โดยทันที

ในปี 2561 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพำทใดๆ กับคู่แข่งทำงกำรค้ำ

6.	 การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

 บริษัทฯ มนีโยบำยทีจ่ะด�ำเนนิธุรกิจทีเ่ป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ  

 และสังคม และยึดมั่นกำรปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี และ 

 ปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อบงัคบัทีเ่ก่ียวข้องอย่ำงครบถ้วน  

 โดยบริษัทฯ จะมุ่งมั่นในกำรพัฒนำส่งเสริมและยกระดับ 

 คณุภำพชีวิตของสังคม และชุมชนอนัเป็นทีท่ีบ่ริษัทฯ ตัง้อยู่  

 ให้มีคุณภำพดีขึ้นพร้อมๆ กับกำรเติบโตของบริษัทฯ

 บริษัทฯ ยดึถือนโยบำยทีต้่องดแูลและสำนสัมพันธ์กับชุมชน 

 ใกล้เคยีง จึงสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนอย่ำงสม�่ำเสมอ  

 โดยด�ำเนินโครงกำรต่ำงๆ ที่ค�ำนึงถึงควำมเหมำะสมและ 

 ประโยชน์ท่ีชุมชนและสังคมจะพึงได้รับเพื่อกำรพัฒนำ 

 ชุมชนอย่ำงยั่งยืน รวมถึงส่งพนักงำนของบริษัทฯ เขำ้ร่วม 

 กิจกรรมชุมชน พร้อมทั้งให้กำรสนับสนุนกิจกรรมในชุมชน 

 อย่ำงเป็นประจ�ำและสม�่ำเสมอ

 ส่วนรำยละเอยีดกำรร่วมพัฒนำชุมชนหรือสังคม ในปี 2561  

 เปิดเผยในหมวด “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

7.	 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

 บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญต่อควำมรับผิดชอบต่อสังคมในกำร 

 ดูแลรักษำส่ิงแวดล้อม โดยด�ำเนินธุรกิจภำยใต้มำตรฐำน 

 สิง่แวดล้อม ได้แก่ กำรด�ำเนนิงำนตำมมำตรฐำนส่ิงแวดล้อม  

 เช่น มำตรฐำน ISO14001 ทั้งในประเทศและตำ่งประเทศ  

 และส่งเสริมโดยบริษัทฯ จะด�ำเนินกำรและควบคุมให้กำร 

 ผลติสนิค้ำของบริษัทฯ มกีำรปฏบิตัติำมกฎหมำยทีเ่ก่ียวข้อง 

 กบักำรดแูลรักษำสิง่แวดล้อมอย่ำงเคร่งครัด ภำยใต้แนวคดิ 

 กำรใส่ใจและรักษำส่ิงแวดล้อม โดยมุง่เน้นดแูลและพัฒนำ 

 กระบวนกำรผลิต และเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับธรรมชำต ิ

 และสิ่งแวดล้อม

 นอกจำกนี ้บริษัทฯ ยงัให้ควำมส�ำคญัต่อกำรลดของเสยีจำก 

 กระบวนกำรผลิต โดยยึดหลักกำรใช้ให้น้อยหรือใช้เท่ำที่ 

 จ�ำเป็น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้มีกำรหมุนเวียนกำรใช ้

 ทรัพยำกรร่วมกันอย่ำงเกิดประสิทธภิำพสูงสุด เพ่ือกำรดแูล 

 รักษำและหลีกเลี่ยงกำรท�ำลำยส่ิงแวดล้อม จัดหำระบบ 

 รักษำสิ่งแวดล้อมทั้งที่ก�ำหนดเป็นแนวทำงปฏิบัติ และเป็น 

 อุปกรณ์ในกำรด�ำเนินธุรกิจ รวมทั้งส่ือสำร ให้ควำมรู้  

 สนบัสนนุและสร้ำงจติส�ำนกึแก่องค์กร และรณรงค์ด้ำนกำร 

 ประหยัดพลังงำน กำรใช้วัสดุส�ำนักงำนส้ินเปลืองต่ำงๆ  

บริษัท	ทีโอเอ	เพ้นท	์(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน) 93



 อย่ำงคุม้ค่ำเช่น กำรใช้กระดำษรียสู (Re-used) กำรเปิด-ปิด 

 เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ เคร่ืองปรับอำกำศระหว่ำงช่วงพัก กำรจดัส่ือ 

 แจกเป็นซีดี หรือ Soft files แทนที่จะเป็นกระดำษ จัดท�ำ 

 เป็นรูปเล่ม เน้นกำรสือ่สำร ประชุม จดัท�ำธรุกรรมต่ำงๆ ทำง 

 อินเทอร์เน็ตให้มำกข้ึน ลดกำรเดินทำงไป - มำภำยใน 

 ระหว่ำงส�ำนักงำน เป็นต้น

 รำยละเอียดเพ่ิมเติมกำรปฏิบัติตำมนโยบำยดังกล่ำวในปี  

 2561 อยู่ในหมวด “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

8.	 การเคารพสิทธิมนุษยชน

 บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญกับกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน โดยมี 

 ควำมต้องกำรทีจ่ะสร้ำงควำมเสมอภำคและเท่ำเทยีมกันทัง้ 

 ภำยใน และภำยนอกองค์กร โดยบริษัทฯ หมั่นตรวจตรำ  

 และดูแลไม่ให้ธุรกิจของบริษัทฯ เข้ำไปมีส่วนเก่ียวข้องกับ 

 กำรละเมดิสิทธเิสรีภำพของบคุคลทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม  

 เช่น ไม่สนับสนุนกำรบังคับใช้แรงงำน (Forced Labour)  

 ต่อต้ำนกำรใช้แรงงำนเดก็ (Child Labour) ให้ควำมเคำรพ 

 นบัถือและปฏบิตัต่ิอผูม้ส่ีวนได้เสียทกุฝ่ำยด้วยควำมเป็นธรรม 

 บนพ้ืนฐำนของศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ ไม่เลือกปฏิบัติ 

 ซึง่รวมถึงกำรปฏบิตัต่ิอบคุลำกรของบริษัทฯ ทกุคนโดยเสมอ 

 ภำคกัน ไม่แบ่งแยกถ่ินก�ำเนิด เช้ือชำติ เพศ อำยุ สีผิว  

 ศำสนำ สภำพร่ำงกำย ฐำนะ ชำติตระกูล หรือสถำนะอื่น 

 ทีม่ไิด้เก่ียวข้องโดยตรงกับกำรปฏบิตังิำน ตลอดจนส่งเสริม 

 ให้มกีำรเฝ้ำระวังกำรปฏบิตัติำมข้อก�ำหนดด้ำนสิทธมินษุยชน 

 ภำยในบริษัทฯ และมกีำรกระตุน้ให้มกีำรปฏบิตัติำมหลกักำร 

 สทิธมินษุยชนตำมมำตรฐำนสำกล โดยควำมรบัผดิชอบของ 

 ธุรกิจด้ำนสิทธิมนุษยชนยังครอบคลุมไปถึงบริษัทในเครือ 

 ผู้ร่วมทุน และคู่ค้ำ

 ในปี 2561 บริษัทฯ ไม่มีคดีขึ้นศำลเกี่ยวกับกำรละเมิดสิทธิ 

 มนุษยชน โดยรำยละเอียดกำรปฏิบัติตำมนโยบำยดังกล่ำว  

 เปิดเผยในหมวด “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

9.	 การก�ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน 

	 ทางปัญญา

 บริษัทฯ ไม่สนับสนุนกำรด�ำเนินกำรที่มีลักษณะเป็นกำร 

 ละเมดิทรัพย์สินทำงปัญญำ โดยก�ำหนดให้กรรมกำร ผูบ้ริหำร  

 และพนักงำน ต้องปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของกฎหมำย  

 ระเบียบ ข้อบังคับ และต้องไม่มีส่วนรู้เห็น ช่วยเหลือ หรือ 

 กระท�ำกำรใดๆ อนัเป็นกำรละเมดิ ฝ่ำฝืนกฎหมำย กฎระเบยีบ 

 อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทำงปัญญำ

 ในปี 2561 บริษัทฯ ไม่เกี่ยวข้องกับกำรล่วงละเมิดลิขสิทธิ์  

 และ/หรือทรัพย์สินทำงปัญญำแต่อยำ่งใด

หลักปฏิบัติ	 5.3	 คณะกรรมการบริษัทติดตามดูแลให้ฝ่าย

จดัการจดัสรรและจดัการทรพัยากรให้เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ

และประสิทธิผล	โดยค�านงึถึงผลกระทบและการพัฒนาทรพัยากร

ตลอดสาย	value	chain	เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์

และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน

แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำเลอืกรูปแบบธรุกิจโดยค�ำนงึ 

 ถึงผลกระทบและควำมคุม้ค่ำของทรัพยำกร บนพ้ืนฐำนกำร 

 มีจริยธรรม ควำมรับผิดชอบ และกำรสรำ้งคุณค่ำที่ยั่งยืน

2. คณะกรรมกำรบริษัทดแูลกำรใช้ทรัพยำกรให้เกิดประสิทธภิำพ 

 และประสิทธิผล โดยมีกำรค�ำนึงถึงกำรเปลี่ยนแปลงของ 

 ปัจจัยภำยในและภำยนอกอยู่เสมอ

บริษัทฯ ได้ประกำศนโยบำยกำรใช้พลงังำน และยงัคงพัฒนำกำร

ใช้พลังงำนอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือบริหำรจัดกำรด้ำนพลังงำนได้

อย่ำงมีประสิทธิภำพคุ้มค่ำที่สุด ภำยใต้ระบบบริหำรกำรจัดกำร

พลังงำนมำตรฐำนสำกล ISO 50001 โดย Bureau Veritas 

Certification

รำยละเอยีดกำรปฏบิตัติำมนโยบำยดงักล่ำวเพ่ิมเตมิในปี 2561 

เปิดเผยในหมวด “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

หลักปฏิบัติ		5.4		คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการก�ากับดูแล

และการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรท่ี

สอดคล้องกับความต้องการของกิจการ	 รวมท้ังดูแลให้มกีาร 

น�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ิมโอกาสทางธุรกิจและ

พัฒนาการด�าเนินงาน	การบริหารความเสี่ยง	เพื่อให้กิจการ

สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ

แนวปฏิบัติ

1) คณะกรรมกำรบริษัทดูแลให้มีนโยบำยกำรจัดสรรและกำร 

 บริหำรทรัพยำกรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ และนโยบำย 

 กำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของระบบสำรสนเทศ

2) คณะกรรมกำรบริษัทดูแลให้มีกำรบริหำรควำมเส่ียงด้ำน 

 เทคโนโลยีสำรสนเทศ

บริษัทฯ ได้ให้ควำมส�ำคญัต่อควำมปลอดภยัของระบบสำรสนเทศ 

จงึได้ก�ำหนดนโยบำยกำรใช้งำนระบบคอมพิวเตอร์ และเผยแพร่

ในระบบ Intranet ของบริษัทฯ ใน “TOA	Intranet” เพื่อให้

กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนได้ศึกษำท�ำควำมเข้ำใจ อำทิ 

นโยบำยกำรใช้ข้อมลูส่วนกลำง share drive นโยบำยเก็บส�ำรอง

ข้อมูล นโยบำยกำรควบคุมกำรเขำ้ถึงห้องดำตำ้เซ็นเตอร์ ฯลฯ 

รวมถึงพระรำชบญัญตัว่ิำด้วยกำรกระท�ำผดิเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 

พ.ศ. 2560

รายงานประจ�าปี	256194



ระบบสำรสนเทศเป็นเคร่ืองมือส�ำคัญในกำรประกอบธุรกิจของ 

บริษัทฯ ซ่ึงคณะท�ำงำนบริหำรควำมเส่ียงและควำมต่อเนื่อง 

ทำงธรุกิจ ได้ท�ำกำรประเมนิและตดิตำมกำรจดักำรควำมเส่ียงอย่ำง

สม�ำ่เสมอทั้งปี สำมำรถดูรำยละเอียดเพิ่มเติมในหมวด “ปัจจัย

ความเส่ียง” หวัข้อ “ความเส่ียงจากระบบสารสนเทศไม่สามารถ

ใช้งานได้”

หลักปฏิบัติ	 6	 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและ

การควบคุมภายในที่เหมาะสม

หลักปฏิบัติ		6.1		คณะกรรมการบริษัทก�ากับดูแลให้มั่นใจว่า	

บรษัิทฯ	มรีะบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน

ท่ีจะท�าให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล	 และมีการ

ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเข้ำใจควำมเสี่ยงที่ส�ำคัญของ 

 บรษิทัฯ และอนุมัติควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้

2. คณะท�ำงำนบริหำรควำมเส่ียงและควำมต่อเนือ่งทำงธรุกิจซ่ึง 

 ประกอบด้วยผู้บริหำรระดบัสูงจำกสำยงำนต่ำงๆ ของบริษัทฯ  

 รับผดิชอบในกำรจดัท�ำนโยบำยบริหำรควำมเส่ียง เพ่ือน�ำเสนอ 

 ต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำกลัน่กรองและน�ำเสนอ 

 ต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือพิจำรณำอนุมัติ รวมถึงมีกำร 

 ทบทวนนโยบำยบริหำรควำมเสี่ยง อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง

3. คณะท�ำงำนบริหำรควำมเส่ียงและควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ 

 ได้ท�ำกำรประเมินปัจจัยทั้งภำยในและภำยนอกองค์กรซ่ึง

 อำจส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถบรรลวัุตถุประสงค์ตำมทีก่�ำหนด 

4. คณะท�ำงำนบริหำรควำมเสี่ยงและควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ

 ดูแลให้มั่นใจว่ำบริษัทฯ ได้ประเมินผลกระทบและโอกำส

 กำรเกิดควำมเส่ียง โดยได้ระบคุวำมเส่ียงทีส่�ำคญัพร้อมทัง้

 แผนกำรบริหำร ควำมเส่ียงไว้ในแผนบริหำรควำมเส่ียงของ

 บริษัทฯ โดยแบ่งเป็นควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ ควำมเส่ียง

 ด้ำนปฏิบัติงำน ควำมเสีย่งด้ำนกำรเงนิ ควำมเส่ียงด้ำนกำร

 ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ และมำตรฐำนที่เก่ียวข้อง

5. คณะท�ำงำนบริหำรควำมเส่ียงและควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ

 รำยงำน ควำมคืบหน้ำกำรด�ำเนินงำนตำมแผนบริหำร

 ควำมเส่ียงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเพ่ือช่วยประเมิน

 ประสิทธิผลของกำรบริหำรควำมเส่ียงและรำยงำนต่อ

 คณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงสม�่ำเสมอ

ในปี 2561 รำยละเอยีดดงักล่ำวเปิดเผยในหมวด “ปัจจยัความเส่ียง” 

และ “การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง”

หลกัปฏบิติั	 6.2	 คณะกรรมการบริษัทได้จดัต้ังคณะกรรมการ

ตรวจสอบท่ีสามารถปฏบิติัหน้าท่ีได้อย่างมปีระสิทธิภาพและอิสระ

แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมกำรบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ  

 ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ 3 ท่ำน ซ่ึงมีคุณสมบัติตำม 

 หลักเกณฑ์ของส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลกัทรัพย์และ 

 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และก�ำหนดหน้ำที่ของ 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบไว้เป็นลำยลักษณ์อักษรในกฎบัตร 

 ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ  โดยก�ำหนดวำระกำรด�ำรง 

 ต�ำแหน่ง ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที ่เพ่ือแบ่งแยกบทบำทหน้ำที ่

 ไว้อย่ำงชัดเจน

2. คณะกรรมกำรตรวจสอบจะประชุมร่วมกับผูส้อบบญัชีโดยไม่ม ี

 ฝ่ำยจดักำรเข้ำร่วมประชุมอย่ำงน้อยปีละ 1 คร้ัง

ในปี 2561 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผูส้อบบญัชี

โดยไม่มฝ่ีำยจดักำรเข้ำร่วมประชุมจ�ำนวน 1 คร้ัง ในกำรประชุม

คณะกรรมกำรบริษัท คร้ังที ่2/2561 เมือ่วันที ่26 กุมภำพันธ์ 2561  

หลกัปฏบิติั		6.3		คณะกรรมการบรษัิทติดตามดูแลและจดัการ

ความขัดแย้งของผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึนได้ระหว่างบรษัิทฯ	

กับฝ่ายจัดการ	 หรือผู้ถือหุ้น	 รวมไปถึงการป้องกันการใช้

ประโยชน์อันมคิวรในทรพัย์สิน	ข้อมลู	และโอกาสของบรษัิทฯ	

และการท�าธุรกรรมกับผูท่ี้มคีวามสัมพันธ์เกีย่วโยงกับบรษัิทฯ	

ในลักษณะที่ไม่สมควร

แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมกำรบริษทัได้จัดให้มีนโยบำยกำรใช้ข้อมูลภำยใน  

 นโยบำยกำรเปิดเผยข้อมูลและสำรสนเทศ นโยบำยกำร 

 ก�ำกับดแูลกิจกำร รวมถึงจรรยำบรรณธุรกิจ เพ่ือก�ำกับดแูล 

 กำรรักษำควำมปลอดภยัของข้อมลู กำรรักษำควำมลบั กำรรักษำ 

 ควำมน่ำเช่ือถือและควำมพร้อมใช้ของข้อมูล รวมทั้งกำร 

 จัดกำรข้อมลูทีอ่ำจมผีลกระทบต่อรำคำหลกัทรัพย์ และดแูล 

 ให้กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน ตลอดจนบุคคลภำยนอกที่ 

 เก่ียวข้อง เช่น ทีป่รึกษำ ปฏบิตัติำมนโยบำยดงักล่ำว ซ่ึง 

 สำมำรถดรูำยละเอยีดนโยบำยดงักล่ำวใน website บริษัทฯ 

2. คณะกรรมกำรบริษัทดูแลให้บริษัทฯ มีกำรท�ำรำยกำรที่อำจ

 มีควำมขัดแย้งของผลประโยชน์ให้เป็นไปตำมข้ันตอนและ

 มีกำรเปิดเผยข้อมูลครบถ้วนตำมที่กฎหมำยก�ำหนด 

3. คณะกรรมกำรบริษัทได้ก�ำหนดให้กรรมกำรรำยงำนกำรมี 

 ส่วนได้เสียก่อนกำรพิจำณำวำระกำรประชุม และบันทึกไว้ 

 ในรำยงำนกำรประชุม โดยกรรมกำรทีม่ส่ีวนได้เสยีไม่สำมำรถ 

 ให้ควำมเห็นและไม่มีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจในวำระนั้น

บริษัท	ทีโอเอ	เพ้นท	์(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน) 95



ในปี 2561 กรรมกำรและผูบ้ริหำรตำมนยิำม ก.ล.ต. ไม่มกีำรกระท�ำ

ที่เป็นกำรซ้ือขำยหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภำยใน และบริษัทฯ 

ไม่มีกำรท�ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกันที่เข้ำข่ำยต้องขออนุมัติจำก

ผูถื้อหุน้ โดยได้เปิดเผยรำยละเอยีดรำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขัดแย้ง

ของผลประโยชน์ไว้ในหมวด “รายการระหว่างกัน”	โดยในกำร

ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท มีกำรพิจำรณำอนุมัติรำยกำรที่

เก่ียวโยงกัน กรรมกำรที่เข้ำข่ำยเป็นบุคคลที่มีส่วนได้เสีย

ไม่มีสิทธิออกเสียงในวำระดังกล่ำว

หลกัปฏบิติั		6.4		คณะกรรมการบริษัทก�ากับดูแลให้มกีารจดัท�า

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชันท่ีชัดเจน	

และส่ือสารในทุกระดับขององค์กรและต่อคนนอกเพ่ือให้เกิด

การน�าไปปฏิบัติจริง

แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมกำรบริษัทได้จัดให้มีนโยบำยกำรต่อต้ำนกำร 

 คอร์รัปชัน และเป็นส่วนหนึ่งของจรรยำบรรณทำงธุรกิจ 

 ซึง่กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนจะต้องปฏบิตัติำมอย่ำง 

 เคร่งครัด และสนับสนุนกิจกำรที่ส่งเสริมและปลูกฝังให ้

 พนักงำนทุกคนปฏิบัติตำมกฎหมำย และระเบียบข้อบังคับ 

 ที่เกี่ยวข้อง โดยมีรำยละเอียด ดังนี้

บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจด้วยควำมโปร่งใสและตระหนักถึงควำม

ส�ำคญัในเร่ืองกำรต่อต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชันทกุรูปแบบ โดยกำร

ด�ำเนินกิจกำรให้ถูกต้องตำมกฎหมำย และเป็นประโยชน์ต่อ

สังคม สนบัสนนุให้พนกังำนปฏบิตังิำนอย่ำงมคีณุธรรมและเป็น

พลเมืองที่ดี 

บริษัทฯ จึงได้มีกำรก�ำหนดนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน 

(Anti-Corruption Policy) เพ่ือเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติเพ่ือ

ป้องกันและต่อต้ำนปัญหำทจุริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ ให้ชัดเจน

ยิ่งข้ึน โดยสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรให้ทุกคนตระหนักถึงพิษภัย

ของกำรทุจริตคอร์รัปชัน สรำ้งคำ่นิยมที่ถูกต้อง และเพิ่มควำม

เช่ือมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ำย เพ่ือให้กำรต่อต้ำนทุจริต

คอร์รัปชัน เป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพ โดยมรีำยละเอยีดดงัต่อ

ไปนี้

1. ห้ำมกรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำนทุกระดับ ปฏิบัติ หรือ 

 ละเว้นกำรปฏบิตังิำนในต�ำแหน่งหน้ำที ่หรือใช้อ�ำนำจหน้ำที ่

 โดยมิชอบ ฝ่ำฝืนหลักกฎหมำย หลักจริยธรรม รวมทั้ง 

 ด�ำเนนิกำรหรือเข้ำไปมส่ีวนร่วมกับกำรคอร์รัปชันทกุรูปแบบ 

 ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม และกำรแสวงหำผลประโยชน ์

 อันมิควรได้ในรูปแบบต่ำงๆ เช่น กำรเรียก รับ เสนอ หรือ 

 ให้ทรพัย์สิน รวมถึงประโยชน์อืน่ใดกับเจ้ำหน้ำทีข่องรัฐหรือ 

 บุคคลอื่นใดที่ท�ำธุรกิจกับบริษัทฯ เป็นต้น

2. ก�ำหนดหลักกำรส�ำหรับกำรให้ หรือรับของขวัญ หรือกำร 

 บนัเทงิ ไว้เป็นส่วนหนึง่ของจรรยำบรรณในกำรด�ำเนนิธรุกิจ 

 ของบริษัทฯ โดยพนกังำนต้องไม่เสนอ เรียก รับ หรือยนิยอม 

 ที่จะรับเงิน สิ่งของ กำรเลี้ยงอำหำรและควำมบันเทิงต่ำงๆ  

 หรอืประโยชน์อืน่ใด ทีอ่ำจมผีลให้เกิดข้อสงสัยในพฤตกิรรม 

 กำรให้สนิบน และกำรทจุริตหำกเป็นกำรรับของขวัญ ควรเป็น 

 ไปอย่ำงสมเหตุสมผล ไม่เก่ียวข้องกับกำรผูกมัดทำงธุรกิจ  

 และไม่ควรเป็นเงินสดหรือเทยีบเท่ำเงนิสด และต้องตระหนกั 

 อยู่เสมือนว่ำกำรกระท�ำหรือไม่กระท�ำใดๆ ต้องอยู่ภำยใต้ 

 ควำมโปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได้

3. ก�ำหนดระเบยีบจดัซ้ือจดัจ้ำง วัตถุประสงค์ในกำรท�ำรำยกำร  

 กำรเบกิจ่ำยเงนิ หรือสัญญำใดๆ โดยในแต่ละข้ันตอนจะต้อง 

 มีหลักฐำนประกอบอย่ำงชัดเจน และมีกำรก�ำหนดอ�ำนำจ 

 อนุมัติในแต่ละระดับอยำ่งเหมำะสม

4. มีกำรสือ่สำรนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน ไปยงั 

 หน่วยงำนทกุระดบัในบริษัทฯ ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เช่น กำรอบรม 

 พนกังำน ระบบส่ือสำรภำยในของบริษัทฯ เพ่ือให้ผูเ้ก่ียวข้อง 

 ทรำบและน�ำนโยบำยไปปฏิบัติ เป็นต้น

5. ก�ำหนดช่องทำงกำรแจ้งเบำะแส โดยส่งเสริมให้มกีำรส่ือสำร 

 ทีห่ลำกหลำยช่องทำง เพือ่ให้พนกังำนและผูม้ส่ีวนเก่ียวข้อง 

 สำมำรถแจ้งเบำะแสอันควรสงสัย ทั้งนี้ จะต้องมีมำตรกำร 

 กำรปกป้องผูแ้จ้งเบำะแส โดยมกีำรปกป้องตวัตนของผูแ้จ้ง 

 เบำะแสอย่ำงเข้มงวด เพ่ือหลีกเลี่ยงกำรถูกลงโทษหรือ 

 ถูกโยกย้ำยที่ไม่เป็นธรรม รวมถึงมีกำรแต่งตั้งบุคคลเพื่อ 

 ตรวจสอบติดตำมทุกเบำะแสที่มีกำรแจ้งเข้ำมำ

6. มีกำรพัฒนำมำตรกำรกำรต่อต้ำนทุจริตและคอร์รัปชันให้ 

 สอดคล้องกับกฎหมำยที่เก่ียวข้องรวมถึงหลักปฏิบัติด้ำน 

 ศีลธรรม โดยจัดให้มีกำรประเมินควำมเส่ียงในกิจกรรม 

 ท่ีเก่ียวข้องหรือสุ่มเส่ียงต่อกำรทจุริตและคอร์รัปชัน และมกีำร 

 จดัท�ำมำตรกำรเพ่ือป้องกันอย่ำงเหมำะสม โดยมกีำรส่ือสำร 

 ภำยในองค์กรอยำ่งสม�่ำเสมอ

7. หำกกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนกำรกระท�ำใดๆ ทีฝ่่ำฝืน 

 หรอืไม่เป็นไปตำมนโยบำยฉบบันี ้ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม  

 จะได้รับกำรพจิำรณำทำงวินยัตำมระเบยีบทีบ่ริษัทฯ ก�ำหนดไว้ 

 หรือมีโทษทำงกฎหมำย

ทั้งนี้ บุคลำกรของบริษัทฯ ต้องท�ำควำมเข้ำใจและปฏิบัติตำม

นโยบำยกำรต่อต้ำนคอร์รัปชันในทุกขั้นตอนของกำรปฏิบัติงำน 

หำกพบเห็นกำรกระท�ำที่ขัดต่อนโยบำยนี้ ให้แจ้งผู้บังคับบัญชำ 

หรือหน่วยงำน/บุคคลที่รับผิดชอบให้ทรำบโดยทันที

รายงานประจ�าปี	256196



หลักปฏิบัติ	6.5	คณะกรรมการบริษัทก�ากับดูแลให้มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการด�าเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส

แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมกำรบริษัทได้จัดให้มีนโยบำยกำรแจ้งเบำะแสซึง่ได้ก�ำหนดแนวทำง ขั้นตอนกำรด�ำเนินกำร และมำตรกำรคุ้มครองผู้แจ้ง

 เบำะแสที่เหมำะสมส�ำหรับผู้แจ้งเบำะแสด้วยเจตนำสุจริต โดยก�ำหนดช่องทำงที่สำมำรถติดต่อ/ร้องเรียนกำรกระท�ำผิดกฎหมำย

 หรือ จรรยำบรรณ หรือ พฤติกรรมทีอ่ำจส่อถึงกำรทจุริตหรือประพฤตมิชิอบ รวมถึงผูม้ส่ีวนได้เสยีในกำรแจ้งหรือร้องเรียนกรณีที่

 ถูกละเมิดสิทธิ และในเรื่องที่อำจเป็นปัญหำกับคณะกรรมกำรได้โดยตรง ดังนี้

ช่องทางที	่1 : ทำงอีเมล โดยส่งถึงผู้รับแจ้งเบำะแส คณะใดคณะหนึ่ง ดังนี้ 

ช่องทางที่	2	 :		ทำงไปรษณีย์ โดยระบุหน้ำซองถึงผู้รับแจ้งเบำะแส คณะใดคณะหนึ่ง และตำมด้วยที่อยู่ ดังนี้

      บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน): 31/2 หมู่ที่ 3 ถนนบำงนำ-ตรำด ต�ำบลบำงเสำธง อ�ำเภอ 

      บำงเสำธง จังหวัดสมุทรปรำกำร 10570

2. หวัหน้ำฝ่ำยตรวจสอบภำยในจะเป็นผูร้วบรวมข้อร้องเรียนและกำรช้ีเบำะแส โดยจะด�ำเนนิกำรตำมข้ันตอนทีร่ะบไุว้ในนโยบำยกำร 

 แจ้งเบำะแส เพื่อรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมเห็นชอบต่อไป

3. บริษัทฯ เปิดเผยช่องทำงกำรรับข้อร้องเรียนและกำรแจ้งเบำะแสไว้ใน website ของบริษัทฯ และ/หรือรำยงำนประจ�ำปี

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ปฏบิตัติำมนโยบำยดงักล่ำวอย่ำงเคร่งครัด และไม่พบควำมผดิปกตอิย่ำงมนียัส�ำคญั หรือข้อร้องเรียนกำรเรียกรับ 

หรือกำรให้ของขวัญ รำงวัล ที่อำจท�ำให้เกิดอิทธิพลในกำรตัดสินใจต่อธุรกิจ หรือเขำ้ข่ำยกำรทุจริตและคอร์รัปชันแต่อยำ่งใด 

คณะกรรมกำรบริษัท

คณะกรรมกำรตรวจสอบ

directors@toagroup.com

auditcommittee@toagroup.com

คณะกรรมการ E-Mail
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หลักปฏิบัติ	7		รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการ

เปิดเผยข้อมูล

หลกัปฏบิติั	7.1		คณะกรรมการบรษัิทมคีวามรับผดิชอบในการ

ดูแลให้ระบบการจดัท�ารายงานทางการเงนิและการเปิดเผย

ข้อมลูส�าคญัต่างๆ	ถกูต้อง	เพียงพอ	ทนัเวลา	เป็นไปตามกฎเกณฑ์	

มาตรฐาน	และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมกำรบริษัทก�ำกับดูแลให้บุคลำกรที่เก่ียวข้องกับ 

 กำรจดัท�ำและเปิดเผยข้อมลู ได้แก่ ผูบ้ริหำรสูงสุดสำยงำน 

 บญัชีและกำรเงนิ ผูต้รวจสอบภำยใน เลขำนกุำรบริษัท และ 

 นกัลงทนุสัมพันธ์ มคีวำมรู้ ทกัษะ และประสบกำรณ์ทีเ่หมำะสม 

 กับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ และมีจ�ำนวนเพียงพอ

2. คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมเหน็ชอบในกำรเปิดเผยข้อมลู 

 ที่เป็นรำยงำนทำงกำรเงิน โดยค�ำนึงถึง

 • ควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยใน

 • ควำมเห็นของผูส้อบบญัชีและข้อสงัเกตของผูส้อบบญัชี

 • ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ

 • ควำมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้ำหมำยหลกั กลยทุธ์ 

  และนโยบำยของบริษัทฯ

3. คณะกรรมกำรบริษัทมีกลไกที่จะดูแลให้มั่นใจได้ว่ำข้อมูล 

 และสำรสนเทศที่เปิดเผยต่อนักลงทุนถูกต้อง ไม่ท�ำให้ 

 ส�ำคญัผดิ และเพียงพอต่อกำรตดัสินใจของนกัลงทนุ ไม่ว่ำจะ 

 ก่อให้เกิดผลดีหรือผลเสียต่อบริษัทฯ ทั้งสำรสนเทศทำง 

 กำรเงินและที่ไม่ใช่ทำงกำรเงิน เป็นไปตำมข้อก�ำหนดของ 

 ส�ำนกังำน ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ 

 ข้อมลูอืน่ๆ ทีเ่ก่ียวข้อง อย่ำงเพียงพอ เช่ือถือได้ และทนัเวลำ  

 เพือ่ให้ผูถื้อหุน้และผูม้ส่ีวนได้เสียของบริษัทฯ ได้รับสำรสนเทศ 

 อย่ำงเทำ่เทียมกัน

4. คณะกรรมกำรบริษัทจะรำยงำนนโยบำยกำรก�ำกับดแูลกิจกำร  

 จรรยำบรรณธุรกิจ นโยบำยด้ำนกำรบริหำรควำมเส่ียง และ 

 นโยบำยเก่ียวกับกำรดูแลส่ิงแวดล้อมและสังคมที่ได้ให ้

 ควำมเห็นชอบไว้โดยสรุป และผลกำรปฏิบัติตำมนโยบำย 

 ดงักล่ำว รวมทัง้กรณทีีไ่ม่สำมำรถปฏบิตัติำมนโยบำยดงักล่ำว 

 ได้พร้อมด้วยเหตุผล โดยรำยงำนผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เช่น  

 รำยงำนประจ�ำปี และ Website ของบริษัทฯ เป็นต้น

5. คณะกรรมกำรบริษัทจะจดัให้มกีำรรำยงำนควำมรับผดิชอบ 

 ของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงินแสดงควบคู่กับ 

 รำยงำนของผู้สอบบัญชีในรำยงำนประจ�ำปี

6. สนับสนุนให้บริษัทฯ จัดท�ำค�ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของ 

 ฝ่ำยจัดกำร (Management Discussion and Analysis) 

 เพ่ือประกอบกำรเปิดเผยงบกำรเงินทกุไตรมำสและประจ�ำปี  

 ท้ังนี ้เพ่ือให้นกัลงทนุได้รับทรำบข้อมลูและเข้ำใจกำรเปลีย่นแปลง

 ท่ีเกิดข้ึนกับฐำนะกำรเงินและผลกำรด�ำเนนิงำนของบริษัทฯ 

 ในแต่ละไตรมำสได้ดียิ่งข้ึน นอกเหนือจำกข้อมูลตัวเลข 

 ในงบกำรเงินเพียงอยำ่งเดียว

7. ดแูลให้มกีำรเปิดเผยค่ำสอบบญัชี และค่ำบริกำรอืน่ทีผู่ส้อบ 

 บัญชีให้บริกำรไว้ด้วย

8. ดแูลให้มกีำรเปิดเผยบทบำท และหน้ำทีข่องคณะกรรมกำร 

 บรษัิทและคณะกรรมกำรชุดย่อย จ�ำนวนคร้ังของกำรประชุม  

 และจ�ำนวนคร้ังที่กรรมกำรแต่ละท่ำนเข้ำร่วมประชุมในปีที่ 

 ผ่ำนมำ และควำมเหน็จำกกำรท�ำหน้ำที ่รวมถึงกำรฝึกอบรม 

 และพฒันำควำมรู้ด้ำนวิชำชีพอย่ำงต่อเนือ่งของคณะกรรมกำร 

 ไว้ในรำยงำนประจ�ำปี

9. เปิดเผยนโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนแก่กรรมกำร และผู้ 

 บริหำรระดบัสูงทีส่ะท้อนถึงภำระหน้ำที ่และควำมรับผดิชอบ 

 ของแต่ละคน รวมทัง้รูปแบบหรือลกัษณะของค่ำตอบแทนด้วย  

 ท้ังนี ้จ�ำนวนเงนิค่ำตอบแทนทีเ่ปิดเผย ควรรวมถึงค่ำตอบแทน 

 ท่ีกรรมกำรแต่ละท่ำนได้รับจำกกำรเป็นกรรมกำรของบริษัท 

 ย่อยด้วย

10. บรษัิทฯ ได้เผยแพร่ข้อมลูตำมเกณฑ์ทีก่�ำหนดและผ่ำนช่องทำง 

 ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แบบแสดงรำยกำร 

 ข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ�ำปีแล้ว 

 คณะกรรมกำรจะพิจำรณำให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลผ่ำนทำง 

 ช่องทำงอืน่ด้วย เช่น Website ของบริษัทฯ อย่ำงสม�ำ่เสมอ  

 และปรับปรุงให้เป็นข้อมูลปัจจุบันอยู่เสมอ

11. กรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษัทฯ ทกุท่ำนจะต้องรำยงำนให้ 

 บริษัทฯ ทรำบถึงกำรมส่ีวนได้เสียของตนหรือของบคุคลทีม่ ี

 ควำมเกี่ยวข้องซึง่เป็นส่วนได้เสียที่เกีย่วข้องกบักำรบริหำร 

 จัดกำรกิจกำรของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยตำมหลักเกณฑ ์

 และวิธีกำรที่คณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุนประกำศก�ำหนด  

 รวมท้ังได้ปรับปรุงและรำยงำนให้บริษัทฯ ทรำบภำยใน 30 วัน  

 นับจำกวันที่มีกำรเปลี่ยนแปลงกำรมีส่วนได้เสียดังกล่ำว  

 และบริษัทฯ ได้บรรจวุำระเร่ืองรำยงำนกำรมส่ีวนได้เสียดงักล่ำว 

 ข้ำงต้นไว้ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือให้ได้รับทรำบ 

 เป็นรำยไตรมำส

รายงานประจ�าปี	256198



12. คณะกรรมกำรบริษัทก�ำหนดให้กรรมกำรและผูบ้ริหำรต้องแจ้ง 

 ข้อมูลกำรซ้ือ ขำย โอน และหรือรับโอนหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ  

 รวมถึงสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ
2
 และหลกัทรัพย์แปลงสภำพ

3
 

 ต่อคณะกรรมกำรบริษัทและเลขำนกุำรบริษัทเป็นลำยลกัษณ์ 

 อกัษรอย่ำงน้อย 1 วันล่วงหน้ำก่อนท�ำกำรซ้ือขำยหลกัทรัพย์ 

 ดังกล่ำว

13. กรรมกำรทกุท่ำนจะต้องน�ำส่งรำยงำนกำรถือครองหลกัทรัพย์ 

 ของบริษัทฯ รวมถึงสัญญำซื้อขำยล่วงหนำ้และหลักทรัพย ์

 แปลงสภำพ ทั้งของตนและบุคคลใกล้ชิดตำมมำตรำ 59  

 และกฏเกณฑ์อืน่ทีเ่ก่ียวข้องมำยงัเลขำนกุำรบริษัทก่อนน�ำส่ง

 ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 

 ตำมทีก่ฎหมำยก�ำหนด และก�ำหนดให้เลขำนกุำรบริษัทสรุป 

 รำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์และกำรเปลี่ยนแปลงกำร 

 ถอืหลกัทรัพย์ต่อทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือรับทรำบ 

 เป็นประจ�ำทกุ 6 เดอืน โดยบริษัทฯ จะเปิดเผยกำรเปลีย่นแปลง 

 กำรถือครองหลกัทรัพย์ สัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำและหลกัทรัพย์ 

 แปลงสภำพ ของกรรมกำรและผูบ้ริหำรระดบัสงูโดยแสดง 

 จ�ำนวนหุน้ทีถื่อ ณ ต้นปี ส้ินปี และทีม่กีำรซ้ือขำยระหว่ำงปี 

 ไว้ในรำยงำนประจ�ำปี

14. กรรมกำรทกุคนก�ำกับดแูลให้มกีำรเปิดเผยข้อมลูทีเ่ก่ียวข้อง 

 กับตนอย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง เช่น ข้อมูลผู้ถือหุ้นกลุ่มตน  

 หรือ shareholders’ agreement (ถำ้มี)

หลกัปฏิบติั	7.2		คณะกรรมการบริษัทติดตามดูแลความเพียง

พอของสภาพคล่องทางการเงนิและความสามารถในการช�าระหน้ี

แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมกำรบริษัทดแูลให้ฝ่ำยจดักำรตดิตำมและประเมนิ 

 ฐำนะทำงกำรเงินของบริษัทฯ และรำยงำนต่อคณะกรรมกำร 

 บรษัิทอย่ำงสม�ำ่เสมอ นอกจำกนัน้คณะกรรมกำรบริษัทและ 

 ฝ่ำยจดักำรควรร่วมกันหำทำงแก้ไขโดยเร็วหำกบริษัทฯมสัีญญำณ 

 บ่งชีถึ้งปัญหำสภำพคล่องและควำมสำมำรถในกำรช�ำระหนี้

2. คณะกรรมกำรบริษัทควรมัน่ใจว่ำกำรอนมุตัริำยกำรใดๆ รวมถึง 

 กำรเสนอควำมเห็นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ว่ำรำยกำร 

 ดังกล่ำวจะไม่กระทบต่อควำมต่อเนื่องในกำรด�ำเนินกจิกำร  

 สภำพคล่องทำงกำรเงิน หรือควำมสำมำรถในกำรช�ำระหนี้

หลักปฏิบัติ	 7.3	 คณะกรรมการบริษัทก�ากับดูแลให้บริษัทฯ 

มีแผนหรือกลไกแก้ไขปัญหาในภาวะท่ีกิจการประสบปัญหา

ทางการเงนิหรอืมแีนวโน้มท่ีจะประสบปัญหาด้านการเงนิภายใต้

การค�านึงถึงสิทธิของผูม้ส่ีวนได้เสีย

แนวปฏิบัติ

1. ในกรณีที่บริษัทฯ มีแนวโน้มที่จะมีปัญหำทำงกำรเงิน 

 คณะกรรมกำรบริษัท จะดแูละตดิตำมอย่ำงใกล้ชิดให้บริษัทฯ  

 ประกอบธรุกิจด้วยควำมระมดัระวัง และปฏบิตัติำมข้อก�ำหนด 

 เกี่ยวกับกำรเปิดเผยข้อมูล

2. คณะกรรมกำรบริษัทก�ำกับดูแลให้บริษัทฯ ก�ำหนดแผนกำร 

 แก้ไขปัญหำทำงกำรเงิน ตลอดจนติดตำมกำรแก้ไขปัญหำ 

 เพือ่ให้มัน่ใจว่ำกำรพิจำรณำตดัสนิใจใดๆ ในกำรแก้ไขปัญหำ

 ทำงกำรเงินของบริษัทฯ จะต้องสมเหตุสมผล เป็นธรรมต่อ 

 ผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึงเจำ้หนี้

 บรษัิทฯ มสีถำนะทำงกำรเงนิทีแ่ข็งแกร่ง และมสีภำพคล่อง 

 ทำงกำรเงินสูง จึงได้มีกำรน�ำเงินไปลงทุนตำมนโยบำยกำร 

 ลงทนุและกำรขยำยธรุกิจ ตลอดจนนโยบำยกำรบริหำรเงนิ 

 ของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดกำรบริหำรเงินอยำ่งมีประสิทธิภำพ  

 โดยค�ำนึงถึงสภำพคล่อง กำรบริหำรควำมเส่ียงและผล 

 ตอบแทนที่เหมำะสม และมีกำรรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน 

 ต่อคณะกรรมกำรทุกไตรมำส

หลกัปฏบิติั		7.4		คณะกรรมการบรษัิทพิจารณาจดัท�ารายงาน

ความยั่งยืนตามความเหมาะสม

แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำควำมเหมำะสมในกำรเปิดเผย 

 ข้อมูลกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย จรรยำบรรณธุรกิจ นโยบำย 

 กำรต่อต้ำนคอร์รัปชัน กำรปฏบิตัต่ิอพนกังำนและผูม้ส่ีวนได้เสีย  

 กำรปฏบิตัอิย่ำงเป็นธรรม กำรเคำรพสิทธมินษุยชน รวมทัง้ 

 ควำมรับผดิชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อมทีส่�ำคญัซ่ึงสะท้อน 

 กำรปฏบิตัทิีจ่ะน�ำไปสูก่ำรสร้ำงคณุค่ำแก่กิจกำรอย่ำงยัง่ยืน 

 ของบริษัทฯ โดยค�ำนงึถึงกรอบกำรรำยงำนทีไ่ด้รับกำรยอมรับ 

 ในประเทศหรือระดับสำกล

 

 บรษัิทฯ ได้เปิดเผยกำรรำยงำนดงักล่ำวในหมวด “รายงาน 

	 การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

หมายเหตุ	: 
2 

“สญัญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ” หมำยควำมว่ำ สัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำตำมกฎหมำยว่ำด้วยสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำท่ีมลีกัษณะครบถ้วนดงัต่อไปนี ้ (1) มข้ีอก�ำหนดให้คูสั่ญญำได้รับ 

  ผลตอบแทนโดยอ้ำงองิกับรำคำหรือผลตอบแทนของหุน้ทีอ่อกโดยบริษัทฯ (2) เป็นสัญญำทีจ่ดัให้มกีำรซ้ือขำยในศูนย์ซ้ือขำยสญัญำซ้ือขำยล่วงหน้ำทีไ่ด้รับใบอนญุำตตำม 

  กฎหมำยว่ำด้วยสัญญำซื้อขำยล่วงหนำ้

 
3
 “หลักทรัพย์แปลงสภำพ” หมำยควำมว่ำ หลักทรัพย์ที่มีข้อก�ำหนดและเงื่อนไขในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ (1) ให้แปลงสภำพกำรช�ำระหนี้เป็นกำรส่งมอบหุ้นที ่

  ออกโดยบรษัิทฯ ได้ (2) ให้สิทธผิูถื้อหลกัทรัพย์ทีจ่ะซ้ือหุ้นทีอ่อกโดยบริษัทฯ (3) ให้สิทธิทีจ่ะได้รับผลตอบแทนโดยอ้ำงองิกับรำคำหรือผลตอบแทนของหุ้นทีอ่อกโดยบริษัทฯ

บริษัท	ทีโอเอ	เพ้นท	์(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน) 99



หลักปฏิบัติ	7.5		คณะกรรมการบริษัทก�ากับดูแลให้มีฝ่ายนัก

ลงทุนสัมพันธ์ท�าหน้าท่ีส่ือสารกบัผูถื้อหุน้และผูม้ส่ีวนได้เสีย

อื่น	ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม	เท่าเทียม	และทันเวลา

แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมกำรบริษัทจดัให้มนีโยบำยกำรเปิดเผยข้อมลูและ 

 สำรสนเทศและนโยบำยกำรใช้ข้อมูลภำยในเพ่ือก�ำหนด 

 แนวทำงในกำรสือ่สำรและกำรเปิดเผยข้อมลูต่อบคุคลภำยนอก 

 เป็นไปอย่ำงเหมำะสม เท่ำเทยีม ทนัเวลำ ใช้ช่องทำงทีเ่หมำะสม  

 ปกป้องข้อมูลลับและข้อมูลที่มีผลต่อรำคำหลักทรัพย์ และ 

 ก�ำหนดบุคคลที่ท�ำหนำ้ที่โฆษกของบริษัทฯ ในกำรเปิดเผย 

 ข้อมลูแก่บคุคลภำยนอก ซ่ึงได้มกีำรสือ่สำรเพ่ือให้เกิดควำม 

 เข้ำใจทีต่รงกันทัง้องค์กรในกำรปฏบิตัติำมนโยบำยดงักล่ำว

2. จดัให้มเีจ้ำหน้ำทีฝ่่ำยนกัลงทนุสัมพันธ์ (Investor Relations)  

 เพือ่ท�ำหน้ำทีต่ดิต่อส่ือสำรกับนกัลงทนุหรือผูถื้อหุ้น โดยบริษัทฯ  

 จะเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทฯ ข้อมูลทำงกำรเงินและข้อมูล 

 ทั่วไปของบริษัทฯ ให้แก่ ผู้ถือหุ้น นักวิเครำะห์หลักทรัพย์  

 และหน่วยงำนทีเ่ก่ียวข้อง ด้วยช่องทำงตดิต่อทีส่ะดวก รวดเร็ว  

 และเข้ำถึงได้ง่ำย โดยเปิดโอกำสให้สำมำรถเข้ำพบผูบ้ริหำร 

 ของบริษัทฯ ได้ตำมควำมเหมำะสมภำยใต้หลักเกณฑ์ที่ว่ำ  

 ข้อมูลที่ให้เป็นข้อมูลที่ได้เปิดเผยต่อสำธำรณะแล้ว โดยได้ 

 ก�ำหนดหน้ำทีค่วำมรับผดิชอบของหน่วยงำนนกัลงทนุสมัพันธ์  

 ไว้ในจรรยำบรรณหน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์

ฝ่ำยนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ของบริษัทฯ เป็น

ศูนย์กลำงประชำสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมลูสำรสนเทศของบริษัทฯ 

ที่ส�ำคัญ และเป็นประโยชน์ในกำรประกอบกำรตัดสินใจลงทุน

ของนักลงทนุในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และนกัวิเครำะห์

หลกัทรัพย์ ในกำรวิเครำะห์บริษัทฯ โดยอยูภ่ำยใต้กำรก�ำกับกำร

ด�ำเนินงำนของประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร มจีดุมุง่หมำยเพ่ือสร้ำง

ควำมเช่ือมั่นและควำมเข้ำใจที่ถูกต้องต่อกำรด�ำเนินธุรกิจของ 

บริษัทฯ แก่นกัลงทนุ เพ่ือสะท้อนมลูค่ำของบริษัทฯ อย่ำงเหมำะสม 

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้บริษัทฯ ยึดถือหลักกำรเปิดเผยข้อมูลตำม

หลกักำรก�ำกับดแูลกิจกำรทีด่ ีซ่ึงมคีวำมถูกต้อง ครบถ้วน ทนัต่อ

เหตุกำรณ์ สอดคล้องกับกฎหมำย และเป็นธรรมต่อทุกฝ่ำย

อย่ำงเท่ำเทียมกัน เพ่ือให้ผู ้ถือหุ ้น ผู ้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย

และสำธำรณชนมีควำมเช่ือมั่นต่อข้อมูลที่บริษัทฯ ได้เปิดเผย 

ทำงคณะกรรมกำรบริษัท จึงได้ก�ำหนดนโยบำยกำรเปิดเผย

ข้อมูลและสำรสนเทศของนักลงทุนสัมพันธ์ ซ่ึงมีสำระส�ำคัญ

ดังนี้

นโยบายการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศ

มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูล

1. กำรเปิดเผยข้อมลูส�ำคญัทีย่งัไม่ได้เปิดเผยสู่สำธำรณะ บริษัทฯ  

 จะท�ำกำรเปิดเผยอย่ำงระมดัระวัง ถูกต้อง ครบถ้วน ทนัเวลำ  

 พร้อมทั้งด�ำเนินกำรให้แน่ใจว่ำนักลงทุนได้รับข้อมูลต่ำงๆ  

 อย่ำงเพียงพอ เท่ำเทยีมกัน และสำมำรถเข้ำถึงข้อมลูได้ง่ำย  

 โดยเปิดเผยผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัทฯ อีกท้ังค�ำนึงถึงควำม 

 เหมำะสมของช่วงเวลำที่จะเปิดเผยข้อมูลดังกลำ่วด้วย

2. กำรเปิดเผยข้อมลูทีเ่ป็นกำรคำดกำรณ์เก่ียวกับสภำวะ ทศิทำง 

 กำรด�ำเนนิธรุกิจ รวมถึงผลประกอบกำรในอนำคตของบริษัท  

 บริษัทฯ จะท�ำกำรเปิดเผยด้วยควำมระมัดระวัง พร้อมทั้ง 

 อธบิำยถึงเงือ่นไข หรือสมมตฐิำนทีใ่ช้ประกอบกำรคำดกำรณ์นัน้

3. กำรเปิดเผยข้อมลูส�ำคญัทีไ่ด้เปิดเผยสู่สำธำรณะแล้ว บริษัทฯ  

 จะท�ำกำรเปิดเผยอย่ำงถูกต้องครบถ้วนโดยไม่ก่อให้เกิดควำม 

 สับสน นอกจำกนี้บริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมด้วยควำม 

 ชดัเจน สอดคล้อง และไม่ท�ำให้เกิดควำมเข้ำใจผดิเก่ียวกับ 

 ข้อมูลดังกล่ำว

4. กำรเปิดเผยข้อมลูอืน่ใดทีไ่ม่ใช่ข้อมลูส�ำคญั บริษัทฯจะท�ำกำร 

 เปิดเผยบนพ้ืนฐำนของควำมเป็นจริง และไม่มเีจตนำให้ผูอ้ืน่ 

 ส�ำคญัผดิในข้อเทจ็จริงเก่ียวกับฐำนะกำรเงนิ ผลกำรด�ำเนนิงำน  

 และกำรชี้น�ำรำคำหลักทรัพย์

5. กำรเปิดเผยข้อมูลที่อำจท�ำให้บริษัทฯ ได้รับผลกระทบเชิง 

 ธุรกิจหรือกำรแข่งขัน หรืออำจท�ำให้บริษัทฯ ปฏิบัติผิดข้อ 

 สัญญำใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญำอยู่ บริษัทฯ จะใช้ควำม 

 ระมัดระวังเป็นอย่ำงยิ่ง ทั้งข้อมูลที่เก่ียวกับต้นทุนในกำร 

 ประกอบธรุกิจ ส่วนแบ่งทำงกำรตลำด และข้อมลูจ�ำเพำะของ 

 บริษัทฯ

แนวทางการจัดการข้อมูลภายในที่ส�าคัญ

1. ไม่เปิดเผยหรือบอกกล่ำวสำรสนเทศที่เป็นควำมลับหรือ 

 ข้อมูลภำยในให้แก่บคุคลใดก่อนกำรเปิดเผยข้อมลูสู่สำธำรณะ 

 ผ่ำนช่องทำงของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. ก�ำหนดช่วงเวลำงดรับนดักำรประชุมหรือตอบค�ำถำมเก่ียวกับ 

 ผลประกอบกำร (Silent period) เป็นระยะเวลำ 1 เดือน  

 ก่อนที่ข้อมูลดังกล่ำวจะมีกำรเผยแพร่ต่อสำธำรณชน

3. ก�ำหนดห้ำมกรรมกำรและผู้บริหำร รวมถึงพนักงำนและผู้ 

 ปฏบิตัทิีเ่ก่ียวข้องทีถู่กสันนษิฐำนว่ำรู้หรือครอบครองข้อมลู 

 ภำยในของบริษัทฯ ซื้อขำย เสนอซื้อเสนอขำย หรือชักชวน 

 ให้บคุคลอืน่ซ้ือขำย เสนอซ้ือเสนอขำยหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ

 ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม เป็นระยะเวลำ 1 เดอืน ก่อนทีข้่อมลู 

 ดังกล่ำวจะมีกำรเผยแพร่ต่อสำธำรณชน และอย่ำงน้อย 

 24 ชัว่โมง ภำยหลงัเปิดเผยข้อมลูให้แก่สำธำรณชนแล้ว

รายงานประจ�าปี	2561100



4. ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ และผู้อ�ำนวยกำรสำยงำนกำรเงินและบัญชีได้รับมอบหมำยให้เป็นโฆษกของ

 บริษัทฯ เพื่อสื่อสำรข้อมูล และสำรสนเทศใดๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแก่สื่อมวลชน นักวิเครำะห์และผู้ลงทุน

เพ่ือให้เกิดควำมเพียงพอและสม�ำ่เสมอของกำรรับรู้ข้อมลูต่อนกัลงทนุ บริษัทฯ ได้จดัให้มกีำรเปิดเผยข้อมลูทีม่สีำระส�ำคญัต่อกำรตดัสินใจ

ลงทุนเป็นประจ�ำ ทั้งรำยไตรมำสและรำยปี ดังนี้

ทัง้นี ้เพ่ือเป็นกำรเสริมช่องทำงกำรรับรู้ข้อมลูให้สะดวกทัว่ถึง รวมถึงสร้ำงควำมชัดเจนในกำรส่ือสำรข้อมลู นอกเหนอืจำกช่องทำงกำร

เปิดเผยข้อมลูผ่ำนระบบอเิลก็ทรอนกิส์ของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่วนงำนนกัลงทนุสมัพันธ์จงึได้จดัสรรให้มช่ีองทำงในกำร

เปิดเผยข้อมูลที่หลำกหลำยเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรและควำมสะดวกของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนแต่ละกลุ่ม ทั้งนี้ ข้อมูลที่เปิดเผย

ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ จะต้องเป็นข้อมลูทีเ่ปิดเผยต่อสำธำรณะตำมเกณฑ์ของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วเท่ำนัน้ โดยมช่ีองทำง 

กำรเปิดเผยข้อมูล ดังนี้

ในปีทีผ่่ำนมำ ด้วยกำรตระหนกัถึงควำมส�ำคญัในกำรท�ำหน้ำทีส่ื่อสำรข้อมลูเชิงกลยทุธ์และข้อมลูส�ำคญัต่ำงๆ แก่นกัลงทนุ ฝ่ำยนกัลงทนุ

สัมพันธ์จึงได้มีกำรเปิดให้นักลงทุน นักวิเครำะห์เข้ำพบที่บริษัทฯ หรือกำรจัดประชุมผ่ำนทำงโทรศัพท์ (Conference call) รวมถึงกำร

ออกไปพบปะกับนกัลงทนุทัง้ในและต่ำงประเทศมำกข้ึน ทัง้นี ้กิจกรรมต่ำงๆ ได้รับกำรสนบัสนนุเป็นอย่ำงดจีำกผูบ้ริหำรระดบัสูงของบริษัทฯ 

เช่น ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ และผู้อ�ำนวยกำรสำยงำนกำรเงินและบัญชี โดยผู้บริหำรได้จัดสรรเวลำในกำร

เข้ำร่วมกิจกรรมด้ำนนักลงทุนสัมพันธ์ เพ่ือให้ข้อมูลถึงทิศทำงของบริษัทฯ รวมถึงพบปะนักลงทุนอย่ำงสม�่ำเสมอทั้งในประเทศและ 

ต่ำงประเทศ โดยบริษัทฯ ได้มีกำรจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรแถลงผลประกอบกำรและกำรพบปะนักลงทุนต่ำงๆ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

รำยงำนงบกำรเงินรำยไตรมำส

ค�ำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝำ่ยจัดกำรรำยไตรมำส

เอกสำรน�ำเสนอรำยไตรมำส

ข้อมูลส�ำคัญทำงกำรเงินรำยไตรมำส

1. เว็บไซต์ของบริษัทฯ  (http://investor-th.toagroup.com)

2. กำรเปิดให้นกัลงทนุและนกัวิเครำะห์เข้ำพบทีบ่ริษัทฯ (Company visit) หรือกำรจดัประชุมผ่ำนทำงโทรศพัท์ (Conference call)

3. กำรเดินทำงไปให้ข้อมูลแก่นักลงทุนทั้งในและตำ่งประเทศ (Roadshow)

4. สื่อสำธำรณะต่ำงๆ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ นิตยสำร โทรทัศน์ วิทยุ และเอกสำรหรือสื่อสิ่งพิมพ์ของบริษัทฯ เป็นต้น

รำยงำนงบกำรเงินรำยปี

ค�ำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำรรำยปี

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1)

รำยงำนประจ�ำปี (แบบ 56-2)

ข้อมูลท่ีเปิดเผยประจ�าไตรมาส

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศ

ข้อมูลท่ีเปิดเผยประจ�าปี
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กำรประชุมนักวิเครำะห์

กำรเปิดให้นักลงทุนและ

นักวิเครำะห์เข้ำพบที่

บริษัทฯ (Company visit) 

และกำรจัดประชุมผำ่น

ทำงโทรศัพท์

(Conference call)

กำรเดินทำงไปให้ข้อมูล

แก่นักลงทุนทั้งในและ

ต่ำงประเทศ

(Roadshow)

งำนบริษัทจดทะเบียนพบ

นักลงทุน (Opportunity 

Day) จัดโดย

ตลำดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร / 

กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ / 

ผู้อ�ำนวยกำรสำยงำนกำร

เงินและบัญชี / 

ฝ่ำยนักลงทุนสัมพันธ์

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร / 

กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ /

ผู้อ�ำนวยกำรสำยงำนกำร

เงินและบัญชี /

ฝ่ำยนักลงทุนสัมพันธ์

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร / 

กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ /

ผู้อ�ำนวยกำรสำยงำนกำร

เงินและบัญชี /

ฝ่ำยนักลงทุนสัมพันธ์

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร / 

กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ /

ผู้อ�ำนวยกำรสำยงำนกำร

เงินและบัญชี /

ฝ่ำยนักลงทุนสัมพันธ์

นักวิเครำะห์

นักวิเครำะห์ นักลงทุน 

รำยย่อยและสถำบัน 

ทั้งในและต่ำงประเทศ

นักลงทุนสถำบันทั้งใน

และต่ำงประเทศ

นักลงทุนรำยบุคคล 

ที่ปรึกษำกำรลงทุน

และนักวิเครำะห์

แถลงผลกำรด�ำเนิน

งำนประจ�ำไตรมำส

เปิดโอกำสให้นัด

หมำยเพื่อเข้ำพบและ

ซักถำมกำรด�ำเนนิงำน 

ทิศทำงและกลยุทธ์

ของบริษัทฯ

สื่อสำรในด้ำนภำพ

รวมกำรด�ำเนินงำน 

ทิศทำงและกลยุทธ์

ของบริษัทฯ

แถลงผลกำรด�ำเนิน

งำนประจ�ำไตรมำส

และตอบข้อซักถำม

4 ครั้ง

110 ครั้ง

9 ครั้ง

1 ครั้ง

กิจกรรมที่เก่ียวกับการแถลงผลประกอบการ

กิจกรรมพบปะนักลงทุน

กิจกรรม

กิจกรรม

2561

2561

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

กลุ่มนักลงทุนท่ีเข้าร่วม

กลุ่มนักลงทุนท่ีเข้าร่วม

ผู้บริหารที่เข้าร่วม

ผู้บริหารที่เข้าร่วม

งำนประชุมสำมัญ 

ผู้ถือหุ้นประจ�ำปี

คณะกรรมกำรบริษัท / 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ / 

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร / 

กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ / 

ผูอ้�ำนวยกำรสำยงำนกำรเงนิ

และบัญชี

นักลงทุนรำยบุคคล 

ที่ปรึกษำกำรลงทุน 

และนักวิเครำะห์

แถลงผลกำรด�ำเนิน

งำนประจ�ำปี 

1 ครั้ง

รายงานประจ�าปี	2561102



การพบปะผู้ถือหุ้น	นักลงทุน	และสื่อมวลชน

• กำรแถลงข่ำวทศิทำงธรุกิจ ประจ�ำปี 2561 ในหัวข้อ “เปิดกลยทุธ์ธรุกิจผูน้�ำตลำดสีทำอำคำรในภมูภิำคอำเซียน” กับผูส่ื้อข่ำวสำยหุน้ 

 และธุรกิจ วันที่ 28 มีนำคม 2561 ณ โรงแรมหรรษำ กรุงเทพฯ

• งำนบริษัทจดทะเบยีนพบผูล้งทนุ ไตรมำสที ่1/2561 (Opportunity Day of Q1/2018) วันที ่21 มถุินำยน 2561  ณ ตลำดหลกัทรัพย์ 

 แห่งประเทศไทย

• กิจกรรมอำสำฯ Visit ครั้งที่ 6/2561 @TOA สมำชิกชมรมอำสำพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้เขำ้เยี่ยมชม 

 กระบวนกำรผลิต พร้อมทั้งรับฟังวิสัยทัศน์อุตสำหกรรมสีในประเทศไทย เมื่อวันที่ 11 ตุลำคม 2561

ผูถื้อหุ้นและนกัลงทนุสำมำรถตดิต่อเจ้ำหน้ำทีน่กัลงทนุสัมพันธ์ได้โดยตรง ผ่ำนทำงโทรศพัท์หมำยเลข 0-2335-5555 ต่อ 1520 หรือ 1528 

และทำงอีเมล ir@toagroup.com

หลักปฏิบัติ	7.6	คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล

แนวปฏิบัติ

1) คณะกรรมกำรบริษัทส่งเสริมกำรเปิดเผยข้อมลูของบริษัทฯ ทีเ่ป็นปัจจบุนัทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัทฯ  

 www.toagroup.com นอกเหนอืจำกกำรเปิดเผยข้อมูลผ่ำนช่องทำงของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท คร้ังที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 23 กรกฎำคม 2561 ได้มกีำรอนมุตักิำรเปิดเผยข้อมลูและสำรสนเทศ 

เพือ่ส่งเสริมให้บริษัทฯ ยดึถือหลกักำรเปิดเผยข้อมลูและกำรดแูลรักษำข้อมูลภำยในที่อำจมีผลกระทบต่อรำคำหลักทรัพย์ก่อนกำรเผย

แพร่สู่สำธำรณชน ให้สอดคล้องกับกฎหมำยและแนวปฏบิตัขิองส�ำนักงำน ก.ล.ต. และตลท. ตลอดจนหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 

เพื่อรักษำควำมน่ำเชื่อถือทำงกำรเงินและข้อมูลที่เปิดเผยสู่สำธำรณชน ทั้งในช่องทำงของตลท. และเว็บไซต์ของบริษัทฯ
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หลักปฏิบัติ	 8	 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสาร

กับผู้ถือหุ้น

หลักปฏิบัติ		8.1		คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มั่นใจว่า	ผู้ถือ

หุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องส�าคัญของบริษัทฯ

หลักปฏบัิติ	8.2	คณะกรรมการบรษัิทดูแลให้มัน่ใจว่าการประชุม

ผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	โปร่งใส	มีประสิทธิภาพ	

และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน

หลักปฏิบัติ	8.3	คณะกรรมการบริษัทดูแลให้การเปิดเผยมติ

ที่ประชุมและการจัดท�ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไป

อย่างถูกต้องและครบถ้วน

แนวปฏิบัติ

1.	 สิทธิของผู้ถือหุ้น

 บรษัิทฯ ให้ควำมส�ำคญัในสทิธขิองผูถื้อหุน้ไม่เพียงแต่เฉพำะ 

 สทิธทิีก่ฎหมำยก�ำหนดไว้เท่ำนัน้ ไม่ว่ำจะเป็นไม่กระท�ำกำรใดๆ  

 อนัเป็นกำรละเมดิหรือลดิรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ และส่งเสริม 

 ให้ผูถื้อหุน้ได้ใช้สิทธขิองตน โดยสิทธข้ัินพ้ืนฐำนของผูถื้อหุน้  

 ได้แก่ กำรซ้ือขำยหรือโอนหุน้ กำรมส่ีวนแบ่งก�ำไรของบริษัทฯ  

 กำรได้รับข่ำวสำรข้อมลูของบริษัทฯ อย่ำงเพียงพอ กำรเข้ำร่วม 

 ประชุมเพ่ือใช้สทิธอิอกเสียงในทีป่ระชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือแต่งตัง้ 

 หรือถอดถอนกรรมกำร แต่งตั้งผู้สอบบัญชี กำรอนุมัติกำร 

 เข้ำท�ำธรุกรรมทีส่�ำคญัซ่ึงส่งผลต่อทศิทำงในกำรด�ำเนนิธรุกิจ 

 ของบรษัิทฯ และเร่ืองทีม่ผีลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น กำรจดัสรร 

 เงินปันผล กำรก�ำหนดหรือกำรแก้ไขข้อบังคับและหนังสือ 

 บริคณห์สนธิของบริษัทฯ กำรลดทุนหรือเพ่ิมทุน และกำร 

 อนุมัติรำยกำรพิเศษ เป็นต้น

 

 นอกจำกสิทธิข้ันพ้ืนฐำนดังกล่ำวข้ำงต้น บริษัทฯ ยังได ้

 ก�ำหนดแนวทำงปฏบิตัใินเร่ืองต่ำงๆ ทีเ่ป็นกำรส่งเสริมและ 

 อ�ำนวยควำมสะดวกในกำรใช้สิทธขิองผูถื้อหุน้ทกุรำยอย่ำง 

 เท่ำเทียมกัน ดังนี้

	 1.1		การด�าเนินการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

  1) คณะกรรมกำรบริษัทควรดูแลให้เร่ืองส�ำคัญและ 

   ประเด็นทีอ่ำจมผีลกระทบต่อทศิทำงกำรด�ำเนนิธรุกิจ 

   ได้ถูกบรรจุเป็นวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้น

  2) บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทรำบข้อมูล วัน เวลำ  

   สถำนที่และวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงกำร 

   ระบุวัตถุประสงค์ เหตุผล และควำมเห็นของ 

   คณะกรรมกำรบริษัทในแต่ละวำระทีเ่สนอ ตลอดจน

   ข้อมลูทัง้หมดทีเ่ก่ียวข้องกับเร่ืองทีต้่องตดัสินใจใน 

   หนงัสือเชิญประชุมและเอกสำรประกอบกำรประชุม 

   ผู้ถือหุ้น

  3) บริษัทฯ มนีโยบำยกำรอ�ำนวยควำมสะดวกให้ผูถื้อหุน้ 

   รวมถึงนกัลงทนุสถำบนัได้ใช้สิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุม 

   ผู้ถือหุ้นและออกเสียงอย่ำงเต็มที่ โดยจัดประชุม 

   ในวันท�ำกำร ณ สถำนทีซ่ึ่งอยูใ่นเขตกรุงเทพฯ หรือ 

   ปริมณฑล หรือห้องประชุมของบริษัทฯ รวมทั้งมี 

   บริกำรรถรับ-ส่งตำมควำมเหมำะสม เพ่ือให้สะดวก 

   ต่อกำรเดนิทำงของผูถื้อหุน้ และจดัให้มอีำกรแสตมป์ 

   ส�ำหรับผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ

  4) บริษัทฯ เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นส่งค�ำถำมเป็นกำร 

   ล่วงหน้ำก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกวำ่ 10 วัน  

   โดยเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ทีบ่ริษัทฯ ก�ำหนด และแจ้ง 

   ให้ผูถื้อหุ้นทรำบผ่ำนระบบข่ำวของตลำดหลกัทรัพย์ 

   แห่งประเทศไทย พร้อมกับเผยแพร่รำยละเอยีดใน 

   เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.toagroup.com

  5) คณะกรรมกำรบริษัทสนบัสนนุให้ผูถื้อหุน้ใช้หนงัสอื 

   มอบฉนัทะรูปแบบทีผู่ถื้อหุน้สำมำรถก�ำหนดทศิทำง 

   กำรลงคะแนนเสียงได้ และเสนอช่ือกรรมกำรอสิระ 

   อย่ำงน้อย 1 คนเพ่ือเป็นทำงเลอืกในกำรมอบฉนัทะ 

   ของผู้ถือหุ้น

 

	 1.2	 การด�าเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

  1) บริษัทฯ จดัให้มบีคุลำกรและเทคโนโลยอีย่ำงเพียงพอ 

   ตลอดกำรจัดงำนประชุม เพ่ือให้กำรด�ำเนินกำร 

   ประชมุสำมำรถกระท�ำได้รวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นย�ำ

  2) ประธำนกรรมกำรหรือประธำนในทีป่ระชุมดแูลให้กำร 

   ประชุมเป็นไปตำมกฎหมำย กฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง  

   และข้อบังคับบริษัทฯ จัดสรรเวลำแต่ละวำระกำร 

   ประชุมอย่ำงเหมำะสม และเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้น 

   แสดงควำมเห็นและตั้งค�ำถำมในเร่ืองที่เก่ียวข้อง 

   กับบริษัทฯ ได้  

  3) กรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูง เลขำนุกำรบริษัท  

   และผู้สอบบัญชี เข้ำร่วมกำรประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือ 

   พบปะและร่วมตอบข้อซักถำมต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

  4) บรษัิทฯ ส่งเสริมให้มบีคุคลทีเ่ป็นอสิระเป็นผูต้รวจนบั 

   หรือตรวจสอบคะแนนเสียงในกำรประชุมสำมัญ 

   และวิสำมญัผูถื้อหุ้น และเปิดเผยให้ทีป่ระชุมทรำบ 

   พร้อมบันทึกไว้ในรำยงำนกำรประชุม
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  5) ก่อนเร่ิมประชุมมกีำรแจ้งผูถื้อหุ้นให้ทรำบจ�ำนวนและ 

   สัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง 

   และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ วิธีกำรประชุม กำรลง 

   คะแนนเสียงและกำรนับคะแนนเสียง 

  6) บริษัทฯ สนบัสนนุให้มกีำรลงมตเิป็นรำยกำรส�ำหรับ 

   วำระทีม่หีลำยรำยกำร เช่น วำระกำรแต่งตัง้กรรมกำร

   ซึง่บริษัทฯ ได้เปิดโอกำสให้ผูถื้อหุน้ลงคะแนนเสยีง 

   เลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยคน

  7) บริษัทฯ ส่งเสริมกำรใช้บตัรลงคะแนนเสียงในวำระ 

   ทีส่�ำคญั เช่น กำรท�ำรำยกำรเก่ียวโยง กำรท�ำรำยกำร 

   ได้มำหรือจ�ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพย์ เป็นต้น เพ่ือควำม 

   โปร่งใส และตรวจสอบได้ในกรณมีข้ีอโต้แย้งในภำยหลงั

  8) บริษัทฯ ได้จดัสรรเวลำและส่งเสริมให้ผูถื้อหุน้มโีอกำส 

   ในกำรแสดงควำมเห็นและตัง้ค�ำถำมต่อทีป่ระชุมผูถื้อหุน้ 

   ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ได้

  9) คณะกรรมกำรบริษัทก�ำกับดแูลให้บริษัทฯ เปิดเผยมต ิ

   ทีป่ระชุมผูถื้อหุน้พร้อมผลกำรลงคะแนนเสียงภำยใน 

   วนัท�ำกำรถัดไป ผ่ำนระบบข่ำวของตลำดหลกัทรัพย์ 

   แห่งประเทศไทยและบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ  

     10) บริษัทฯ จัดท�ำรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้นอย่ำงมี 

   ประสทิธภิำพ ครอบคลมุรำยละเอยีดส�ำคญัในเร่ือง 

   ต่ำงๆ อยำ่งน้อยดังนี้

   • รำยช่ือกรรมกำรและผูบ้ริหำรทีเ่ข้ำประชุม และ 

    สดัส่วนกรรมกำรทีเ่ข้ำร่วมประชุมและไม่เข้ำร่วม 

    ประชุม 

   • กำรแจ้งวิธกีำรลงคะแนนและนบัคะแนนเสียงโดย 

    ใช้บตัรลงคะแนนให้ผูถื้อหุน้รับทรำบก่อนกำรประชุม 

   • บันทึกประเด็นค�ำถำม - ค�ำตอบที่เปิดโอกำสให้ 

    ผู้ถือหุ้นซักถำมในวำระต่ำงๆ ในที่ประชุม 

   • บนัทกึมตทิีป่ระชุมไว้อย่ำงชัดเจนพร้อมทัง้คะแนน 

    เสียงทีเ่หน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย และงดออกเสยีงในทกุๆ  

    วำระที่ต้องมีกำรลงคะแนนเสียง 

   • บนัทกึรำยช่ือกรรมกำรบริษัทและผูบ้ริหำรทีเ่ข้ำ 

    ร่วมประชุม 

       11) จัดส่งส�ำเนำรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลำด 

   หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทัง้เผยแพร่ผ่ำนทำง 

   เว็บไซต์ของบริษัท www.toagroup.com ภำยใน  

   14 วันนับจำกวันประชุมผู้ถือหุ้น

2.	 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

 บริษัทฯ มีนโยบำยให้ผู ้ถือหุ้นทุกรำย ทั้งผู ้ถือหุ้นที่เป็น 

 ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เป็นผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ ่

 ผูถื้อหุ้นรำยย่อย และผูถื้อหุน้ต่ำงชำตไิด้รับกำรปฏบิตัทิีเ่ท่ำ 

 เทียมกันและเป็นธรรม

	 แนวปฏิบัติ

	 2.1	 การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

  1) คณะกรรมกำรบริษัทดูแลให้หนังสือนัดประชุม

   ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ

   ต่อกำรใช้สิทธิ

  2) บริษัทฯ จะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น 

   โดยมรีะเบยีบวำระและควำมเหน็ของคณะกรรมกำร 

   บริษัทผ่ำนระบบข่ำวของตลำดหลักทรัพย์แห่ง 

   ประเทศไทยพร้อมกับเผยแพร่ทำง Website ของ 

   บริษัทฯ ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษอย่ำงน้อย 

   30 วนัก่อนวันประชุมผูถื้อหุน้

  3) บริษัทฯ จะส่งมอบเอกสำรเชิญประชุมดังกล่ำวให้ 

   บริษัทศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด 

   ซึง่เป็นนำยทะเบยีนหุน้ของบริษัทฯ เป็นผูจ้ดัส่งหนงัสือ 

   เชญิประชุมผูถื้อหุน้และเอกสำรประกอบกำรประชุม 

   ให้กับผูถื้อหุ้นทกุรำยเป็นกำรล่วงหน้ำก่อนวันประชุม 

   อย่ำงน้อย 7 วัน หรืออย่ำงน้อย 14 วัน ในกรณทีีม่ ี

   วำระเสนอผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติรำยกำรส�ำคัญ เช่น 

   กำรจดัสรรหุน้ให้กับกรรมกำรและพนกังำน (ESOP)  

   กำรท�ำรำยกำรทีเ่ก่ียวโยงกัน กำรได้มำหรือจ�ำหน่ำย 

   ไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น

  4) แจ้งให้ผูถื้อหุน้ทรำบกฎเกณฑ์ต่ำงๆ ท่ีใช้ในกำรประชุม  

   ข้ันตอนกำรออกเสียงลงมต ิรวมทัง้สิทธกิำรออกเสียง 

   ลงคะแนนตำมแต่ละประเภทของหุ้น

	 2.2	 การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

  1) บริษัทฯ เปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นมสีทิธเิสนอเร่ืองเพ่ือ 

   บรรจุเป็นวำระในกำรประชุมผูถื้อหุ้น ตำมหลกัเกณฑ์ 

   ท่ีบริษัทฯ ก�ำหนด ซ่ึงได้เผยแพร่รำยละเอยีดในเว็บไซต์ 

   ของบริษัทฯ ที ่www.toagroup.com โดยให้เสนอมำ 

   ยงับรษิทัฯ ในช่วงเดือนตุลำคม - ธันวำคมของทุกปี  

   และชีแ้จงเหตผุลกรณทีีม่กีำรปฏเิสธเร่ืองทีผู่ถื้อหุน้ 

   เสนอวำระเพิ่มเติม
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  2) บริษัทฯ เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพ่ือ 

   พจิำรณำเข้ำรับกำรเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรบริษัทตำม 

   หลกัเกณฑ์ทีบ่ริษัทฯ ก�ำหนด ซ่ึงได้เผยแพร่รำยละเอยีด 

   ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที ่www.toagroup.com โดย 

   ให้เสนอมำยงับริษัทฯ ในช่วงเดอืนตลุำคม - ธนัวำคม 

   ของทุกปี

  3) บริษัทฯ ไม่มกีำรเพ่ิมวำระกำรประชุม หรือเปลีย่นแปลง 

   ข้อมลูส�ำคญัโดยไม่ได้แจ้งให้ผูถื้อหุน้ทรำบล่วงหน้ำ

  4) คณะกรรมกำรบริษัทเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นได้ใช้สิทธิ 

   ในกำรแต่งตัง้กรรมกำรเป็นรำยคน และสนบัสนนุให้ 

   มกีำรใช้บตัรลงคะแนนเสยีงทัง้เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย  

   และงดออกเสยีง เพ่ือควำมโปร่งใสและตรวจสอบได้

  5) บริษัทฯ ก�ำหนดให้สิทธใินกำรออกเสียงของผูถื้อหุน้  

   ตำมจ�ำนวนกำรถือครองอยำ่งเท่ำเทียมกัน

2.3	การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

 บรษัิทฯ ได้ก�ำหนดนโยบำยกำรใช้ข้อมลูภำยในและนโยบำย 

 กำรเปิดเผยข้อมลูและสำรสนเทศ โดยมแีนวทำงและมำตรกำร 

 ให้ทุกคนในองค์กรยึดถือปฏิบัติ และมีกำรติดตำมผลอย่ำง 

 ต่อเนื่อง เพื่อป้องกันมิให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน 

 ใช้ข้อมลูภำยใน เพ่ือหำผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือผูอ้ืน่ในทำง   

 มิชอบ รวมถึงก�ำหนดให้กรรมกำรและผู้บริหำรที่มีหน้ำท่ี 

 รำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์จะต้องส่งรำยงำนดังกล่ำว 

 ให้เลขำนุกำรบริษัททุกครั้งที่มีกำรซื้อ ขำย โอน และหรือ 

 รบัโอนหลกัทรัพย์ เพ่ือรวบรวมข้อมลูและแจ้งให้คณะกรรมกำร 

 บริษัทได้ทรำบเป็นประจ�ำทกุ 6 เดอืน รวมถึงให้มกีำรเปิดเผย

 ในรำยงำนประจ�ำปี

2.4	การมีส่วนได้เสียของกรรมการ

 1) กรรมกำรและผู้บริหำรจะต้องเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับ 

  ส่วนได้เสียและผู้เก่ียวข้อง เพ่ือให้คณะกรรมกำร 

  บริษัทได้พิจำรณำธุรกรรมของบริษัทฯ ที่อำจมีควำม 

  ขัดแย้งทำงผลประโยชน์ และตัดสินใจเพื่อประโยชน ์

  ของบริษัทฯ โดยรวม ทั้งนี้กรรมกำรและผู้บริหำรที่ม ี

  ส่วนได้เสียกับธรุกรรมทีท่�ำกับบริษัทฯ ต้องไม่มส่ีวนร่วม

  ในกำรตดัสินใจท�ำธรุกรรมดงักล่ำว โดยให้เป็นไปตำม 

  ขัน้ตอนหรือมำตรกำรกำรอนมุตักิำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกัน 

  ของบรษัิทฯ เพือ่ให้มัน่ใจว่ำรำยกำรระหว่ำงกันได้กระท�ำ 

  อย่ำงยตุธิรรมตำมรำคำตลำดและเป็นไปตำมธรุกิจกำรค้ำ  

  (Fair and at arm’s length)

 2) คณะกรรมกำรบริษัทได้ก�ำหนดแนวปฏบิตัสิ�ำหรับกำร 

  พิจำรณำวำระที่กรรมกำรมีส่วนได้เสีย โดยกรรมกำร 

  ท่ีมส่ีวนได้เสียจะต้องออกจำกทีป่ระชุม เว้นแต่ประธำน 

  ในทีป่ระชุมจะอนญุำตเพือ่ตอบข้อซักถำมของกรรมกำร  

  และต้องงดออกเสียงลงมติในวำระนั้นๆ

 3) คณะกรรมกำรบริษัทก�ำหนดนโยบำยเร่ืองกำรซ้ือขำย 

  หลักทรัพย์ของบริษัทฯ และวิธีกำรรำยงำน เพ่ือให ้

  กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนที่มีส่วนล่วงรู้ข้อมูล 

  ภำยในใช้เป็นแนวปฏบิตั ิและก�ำหนดให้กรรมกำรและ 

  ผูบ้ริหำรทีม่หีน้ำทีร่ำยงำนกำรถือครองหลกัทรัพย์ตำม 

  ข้อก�ำหนดของส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลกัทรัพย์ 

  และตลำดหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมกำรบริษัท

  ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบริษัทก�ำหนดให้กรรมกำรและผูบ้ริหำร 

  ต้องแจ้งข้อมลูกำรซ้ือ ขำย โอน และหรือรับโอนหลกัทรัพย์ 

  ของบริษัทฯ รวมถึงสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ
4
 และหลกัทรัพย์ 

  แปลงสภำพ
5
 ต่อคณะกรรมกำรบริษัทและเลขำนกุำร 

  บริษัทเป็นลำยลักษณ์อักษร อย่ำงน้อย 1 วันล่วงหนำ้ 

  ก่อนท�ำกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ดังกล่ำว

ทั้งนี้ ในกำรจัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตำม

แนวทำงของโครงกำรประเมินคุณภำพกำรจัดประชุมผู้ถือหุ้น 

(AGM Checklist) ที่จัดท�ำขึ้นโดยสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

สมำคมบริษัทจดทะเบยีน และ ก.ล.ต. ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ปฏบิตัิ

เพื่อสนับสนุนกำรมีส่วนร่วม และกำรสื่อสำรกับผู้ถือหุ้น ดังนี้

• จัดวันประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี เมื่อวันที่ 24 เมษำยน  

 2561 เวลำ 09.30 น. ณ โรงแรมดสิุตธำน ีกรุงเทพมหำนคร 

 ท้ังนี ้เพือ่อ�ำนวยควำมสะดวกในกำรเดนิทำงมำประชุม บริษัทฯ  

 ได้แจ้งให้ผูถื้อหุน้ในหนงัสอืเชิญประชุมให้ทรำบถึงเส้นทำง 

 ซึ่งมีหลำกหลำยเส้นทำง โดยได้ท�ำแผนที่สถำนที่ประชุม  

 รถเมล์สำยที่ผ่ำน และกำรเดินทำงโดย BTS และ MRT

หมายเหตุ	: 
4 

“สัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ” หมำยควำมว่ำ สัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำตำมกฎหมำยว่ำด้วยสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำที่มีลักษณะครบถ้วนดังต่อไปน้ี (1) มีข้อก�ำหนดให้คู่สัญญำ 

  ได้รับผลตอบแทนโดยอ้ำงองิกับรำคำหรือผลตอบแทนของหุ้นทีอ่อกโดยบริษัทฯ (2)  เป็นสัญญำทีจ่ดัให้มกีำรซ้ือขำยในศนูย์ซ้ือขำยสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำทีไ่ด้รับใบอนญุำต 

  ตำมกฎหมำยว่ำด้วยสัญญำซื้อขำยล่วงหนำ้ 

 
5 
“หลักทรัพย์แปลงสภำพ” หมำยควำมว่ำ หลกัทรัพย์ทีม่ข้ีอก�ำหนดและเงือ่นไขในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ดงัต่อไปน้ี (1) ให้แปลงสภำพกำรช�ำระหน้ีเป็นกำรส่งมอบหุน้ทีอ่อก 

  โดยบริษัทฯ ได้ (2) ให้สิทธิผู้ถือหลักทรัพย์ที่จะซื้อหุ้นที่ออกโดยบริษัทฯ (3) ให้สิทธิที่จะได้รับผลตอบแทนโดยอำ้งอิงกับรำคำหรือผลตอบแทนของหุ้นที่ออกโดยบริษัทฯ

รายงานประจ�าปี	2561106



• เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีสิทธิเสนอวำระกำรประชุม 

 และเสนอบคุคลเพ่ือรับกำรพิจำรณำคดัเลอืกเป็นกรรมกำร 

 บริษทัลว่งหน้ำก่อนวนัประชมุสำมัญผูถ้อืหุน้ประจ�ำปี 2561  

 ได้ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวำคม 2560 – 16 มกรำคม 2561  

 โดยบริษัทฯ ได้จดัท�ำหลกัเกณฑ์และวิธกีำรเผยแพร่บน website  

 ของบริษัทฯ พร้อมทัง้ได้แจ้งให้ผูถื้อหุน้ทรำบผ่ำนระบบข่ำว 

 ของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้นีใ้นช่วงเวลำดงักล่ำว 

 ไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจเุป็นวำระกำรประชุมและบคุคล 

 เพ่ือรับกำรพิจำรณำคดัเลอืกเป็นกรรมกำรบริษัทแต่อย่ำงใด  

 ซึง่ได้แจ้งผลดงักล่ำวให้ผูถื้อหุน้ทรำบผ่ำนทำงช่องทำงเดยีวกัน 

 เมื่อวันที่ 22 มกรำคม 2561

• แจ้งมตคิณะกรรมกำรซ่ึงก�ำหนดวันจดัประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ 

 ประจ�ำปี 2561 ให้ผูถื้อหุน้ทรำบล่วงหน้ำก่อนวันประชุม 57 วัน  

 เพ่ือให้ผูถื้อหุน้สำมำรถวำงแผนและจดัสรรเวลำในกำรเข้ำร่วม 

 ประชุมได้ โดยแจ้งผูถื้อหุ้นตัง้แต่วันที ่26 กุมภำพันธ์ 2561  

 ผ่ำนระบบกำรแจ้งข่ำวของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  

 และ website ของบริษัทฯ www.toagroup.com

• เผยแพร่เอกสำรเชิญประชุมพร้อมเอกสำรแนบ เช่น รำยงำน 

 ประจ�ำปี ผ่ำน website ของบริษัทฯ ซ่ึงมข้ีอมลูเหมอืนกับข้อมลู 

 ทีบ่ริษัทฯ ส่งให้ผูถื้อหุน้ทัง้ภำษำไทยและภำษำอังกฤษก่อนวัน 

 ประชุม 26 วัน โดยเปิดเผยตั้งแต่วันที่ 29 มีนำคม 2561  

 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้โดยสะดวก รวดเร็ว  

 และมีเวลำศึกษำข้อมูลล่วงหนำ้มำกยิ่งขึ้น

• เอกสำรทีจ่ดัส่งให้ผูถื้อหุน้ประกอบด้วยหนงัสือบอกกล่ำวนดั 

 ประชุมผูถื้อหุน้ซ่ึงมรีำยละเอยีดวำระกำรประชุมทีม่ข้ีอเทจ็จริง 

 และเหตผุล รวมทัง้ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัทในทกุวำระ  

 พร้อมกับเอกสำรประกอบกำรประชุมทีใ่ช้ประกอบกำรพิจำรณำ 

 ตัดสินใจลงคะแนนในวำระต่ำงๆ รำยงำนประจ�ำปี ประวัติ 

 ของบคุคลทีไ่ด้รับกำรเสนอช่ือให้เข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร 

 แทนกรรมกำรทีค่รบก�ำหนดออกจำกต�ำแหน่งตำมวำระ นยิำม 

 กรรมกำรอสิระ ข้อมลูเก่ียวกับกรรมกำรอสิระทีบ่ริษัทฯ เสนอช่ือ 

 ให้เป็นผูรั้บมอบฉนัทะจำกผูถื้อหุน้ เอกสำรและหลกัฐำนทีผู่ ้

 เข้ำร่วมประชุมต้องน�ำมำแสดงก่อนเข้ำร่วมประชุมและระเบยีบ 

 ปฏิบัติในกำรประชุม ขั้นตอนกำรเข้ำร่วมประชุม ข้อบังคับ 

 ของบริษัทฯ ในส่วนทีเ่ก่ียวข้องกับกำรประชุมผูถื้อหุ้น แผนที่ 

 สถำนทีจ่ดักำรประชุม แบบฟอร์มลงทะเบยีน หนงัสอืมอบ 

 ฉนัทะแบบ ก. แบบ ข. และ ค. 

• จัดส่งเอกสำรเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 29 มีนำคม  

 2561 ก่อนวันประชุม 26 วัน ซ่ึงเกินกว่ำมำตรฐำนทีก่ฎหมำย 

 ก�ำหนดไว้

• ประกำศค�ำบอกกล่ำวนัดประชุมผู้ถือหุ้นลงในหนังสือพิมพ ์

 ติดต่อกัน 3 วัน และเป็นเวลำก่อนวันประชุม  15 วัน คือ 

 ในวันที่ 9 - 11 เมษำยน 2561

• ในกำรลงทะเบยีนเพือ่เข้ำร่วมประชุม บริษัทฯ ได้จดัให้มเีจ้ำหน้ำที ่

 และเทคโนโลยีทีเ่หมำะสม เพยีงพอ เพ่ืออ�ำนวยควำมสะดวก 

 ในกำรตรวจสอบเอกสำรของผูถื้อหุ้นล่วงหน้ำก่อนกำรประชุม 

 มำกกว่ำ 1 ช่ัวโมงในกำรลงทะเบยีน ใช้ระบบ Barcode ทีม่ ี

 เลขทะเบียนของผู้ถือหุ้นแต่ละรำยที่จัดพิมพ์ไว้บนแบบลง 

 ทะเบียนและหนงัสอืมอบฉนัทะ เพ่ือให้ข้ันตอนกำรลงทะเบยีน 

 เป็นไปอย่ำงรวดเร็ว โดยใช้โปรแกรมกำรลงทะเบยีนและกำรนบั 

 คะแนนเสียงของบริษัท อนิเวนท์เทค ซิสเทม็ส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด 

• ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นปี 2561 มีกรรมกำรเข้ำร่วม 

 ประชุม 9 คน คิดอัตรำกำรเขำ้ร่วมประชุมเทำ่กับ 100%  

 ซ่ึงคณะกรรมกำรชุดย่อยทกุคณะเข้ำร่วมประชุม นอกจำกนี ้

 ผู้บริหำรระดับสูง และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จำกบริษัท  

 ส�ำนักงำน อีวำย จ�ำกัด ได้เข้ำร่วมประชุมเพ่ือให้ผู้ถือหุ้น 

 สำมำรถซักถำมในเร่ืองทีเ่ก่ียวข้องได้ และบริษัทฯ ได้จดัให้มี  

 Inspector โดยเชิญตัวแทนจำกบริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์  

 และพำร์ทเนอร์ส จ�ำกัด เป็นผูต้รวจสอบกำรนบัคะแนนเสียง 

 แต่ละวำระ และได้เชิญตวัแทนผูถื้อหุ้นจ�ำนวน 2 ท่ำน เป็นพยำน

 ในกำรนับคะแนนเสียง แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่ำนใดอำสำ ทั้งน้ี  

 นำยมงคลชน ศรีอมร ตวัแทนจำกสมำคมผูล้งทนุไทย ได้อำสำ 

 เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นในกำรนับคะแนนเสียง เพ่ือให้กำร 

 ประชุมเป็นไปอย่ำงโปร่งใส ถูกต้องตำมกฎหมำย และข้อบงัคบั 

 ของบริษัทฯ
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• ก่อนเร่ิมกำรประชุม เลขำนกุำรคณะกรรมกำรบริษัทได้แจ้ง 

 รำยละเอยีดขององค์ประชุม รวมถึงอธบิำยวิธกีำรลงคะแนน 

 และวิธกีำรนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ทีต้่องลงมตใินแต่ละ 

 วำระตำมกฎหมำยและข้อบงัคบัของบริษัทฯ ในกรณผีูถื้อหุ้น 

 รำยใดเข้ำมำภำยหลงัจำกทีไ่ด้เร่ิมกำรประชุมไปแล้ว บริษัทฯ  

 ยงัให้สิทธใินกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระทีเ่หลอือยูท่ีย่งั 

 ไม่ได้มีกำรพิจำรณำและลงมติ โดยนับเป็นองค์ประชุม

• ในกำรประชุม ประธำนทีป่ระชุมด�ำเนนิกำรประชุมเรียงตำม

 ล�ำดับวำระที่ก�ำหนดในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีกำร

 เพิ่มวำระกำรประชุมหรือเปล่ียนแปลงข้อมูลส�ำคัญที่ไม่ได้

 แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบล่วงหน้ำ พร้อมทั้งได้เปิดโอกำสให้

 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่ำงเท่ำเทียมกันในกำรสอบถำม แสดง

 ควำมคดิเหน็ หรือเสนอแนะได้อย่ำงเตม็ทีใ่นทกุวำระ ส�ำหรับ

 กำรประชุมสำมัญประจ�ำปี 2561 ไม่มีผู้ถือหุ้นใดสอบถำม

 หรือเสนอแนะเพิ่มเติมในที่ประชุม

• เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลกำรลงคะแนนเสียง 

 ในแต่ละวำระในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นทัง้ภำษำไทยและ 

 ภำษำอังกฤษ ผ่ำนระบบข่ำวของตลำดหลักทรัพย์ฯ ซ่ึงได ้

 เปิดเผยมติในวันเดียวกับวันประชุมผู้ถือหุ้น และจัดท�ำ 

 รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นที่มีสำระส�ำคัญครบถ้วน  

 และมกีำรสรุปผลกำรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระ ซ่ึงแบ่ง 

 เป็นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย (ถ้ำมี)  

 (โดยในปี 2561 ไม่มบีตัรเสยีในทกุวำระทีม่กีำรลงมตอิอกเสียง)  

 พร้อมทั้งน�ำส่งให้ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ 

 ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 

 ภำยใน 14 วันนับจำกวันประชุมผู้ถือหุ้น และน�ำเผยแพร ่

 บน website ของบริษัทฯ ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ

• จดัให้มกีำรบนัทกึวิดทีศัน์กำรประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทฯซ่ึง 

 ให้บริกำรเผยแพร่แก่ผูถื้อหุน้ทีส่นใจ ผ่ำน website ของบริษัทฯ

 จำกกำรให้ควำมส�ำคญัต่อกำรจดัประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น ท�ำให้ 

 ในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับกำรประเมนิคณุภำพกำรจดัประชุม 

 ผู้ถือหุ้นจ�ำนวนร้อยละ 96 จำกสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย  

 ซึง่สูงกว่ำคะแนนเฉลีย่รวมของบริษัทจดทะเบยีน ซ่ึงเท่ำกบั 

 ร้อยละ 92.42

 ในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับผลกำรประเมินกำรก�ำกับดูแล 

 กิจกำร ของบริษัทจดทะเบียน ประจ�ำปี 2561 (Corporate  

 Governance Report of Thai Listed Companies 2018)  

 ในระดบั 4 ดำว อยูใ่นกลุม่ “ดมีำก” (Very Good) ซ่ึงบริษัทฯ  

 เป็น 1 ใน 241 บริษัทจดทะเบยีนทีไ่ด้รับคะแนนอยูใ่นระดบั 

 ดีมำก จำกบริษัทจดทะเบยีนทีไ่ด้รับกำรประเมนิ ทัง้สิน้ 657  

 บริษัท ซ่ึงจดัท�ำโดยสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) ภำยใต้ 

 กำรสนับสนุนจำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 บรษัิทฯ ได้ให้ควำมส�ำคญักับกำรก�ำกับดแูลกิจกำรทีด่ ีโดยเห็น 

 ว่ำหลักกำรดังกล่ำวก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทฯ ในกำร 

 พัฒนำองค์กร แต่ยังมีบำงเรื่องที่บริษัทฯ ยังไม่ได้ปฏิบัติได้ 

 ครบทกุข้อในปี 2561 และมแีนวทำงในกำรปรับใช้ให้เหมำะสม

 ดังนี้

	 1.	 การก�าหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลอืกต้ังกรรมการ 

	 	 บริษัท	แบบ	Cumulative	Voting

  ตำมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 16 ได้ก�ำหนดให้ที ่

  ประชุมผูถื้อหุ้นเป็นผูเ้ลอืกตัง้กรรมกำรบริษัท โดยใช้เสียง 

  ข้ำงมำกเป็นมติที่ประชุม และข้อ 16(1) ก�ำหนดให ้

  ผู้ถือหุน้คนหนึง่มคีะแนนเสียงเท่ำกบั 1 หุน้ต่อ 1 เสียง  

  ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่ได้ก�ำหนดและน�ำใช้วิธีกำรนี้  

  อย่ำงไรก็ดี บริษัทฯ ได้ก�ำหนดและมีวิธีกำรดูแลสิทธ ิ

  ของผู้ถือหุ้นรำยย่อย อำทิ สิทธิของผู้ถือหุ้นในกำร

  น�ำเสนอวำระกำรประชุมผูถื้อหุน้ และกำรเสนอช่ือบคุคล 

  เพื่อเขำ้รับกำรคัดเลือกเป็นกรรมกำรบริษัท เป็นต้น

	 2.	 ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ

  ประธำนกรรมกำรเป็นคนละบคุคลกับประธำนเจ้ำหน้ำที่ 

  บริหำรซึ่งบริษัทฯ ได้แบ่งแยกหนำ้ที่ควำมรับผิดชอบ 

  อย่ำงชัดเจน อกีทัง้ ประธำนกรรมกำรไม่ได้เป็นกรรมกำร 

  ท่ีเป็นผูบ้ริหำร ถึงแม้ว่ำไม่ได้เป็นกรรมกำรอสิระ แต่เป็น 

  ผู้มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญในธุรกิจของบริษัทฯ และ 

  เปิดโอกำสให้กรรมกำรทกุคนมอีสิระในกำรแสดงควำม 

  คิดเห็นและเสนอข้อเสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์ต่อองค์กร  

  และยงัก�ำหนดให้คณะกรรมกำรบริษัทแต่งตัง้กรรมกำร 

  อสิระหนึง่ท่ำน เพ่ือร่วมพจิำรณำก�ำหนดวำระกำรประชุม 

  คณะกรรมกำรบริษัท เพ่ือให้เป็นไปตำมหลกักำรก�ำกับ 

  ดูแลกิจกำรที่ดี นอกจำกนี้ ในกำรอนุมัติในวำระที ่

  กรรมกำรที่ไม่ใช่กรรมกำรอิสระมีส่วนได้เสียจะต้องม ี

  กรรมกำรอิสระอยำ่งน้อย 2 ทำ่น เข้ำร่วมประชุมและ 

  ออกเสียง 

รายงานประจ�าปี	2561108



	 3.			 คณะกรรมการมีการจัดต้ัง	 Risk	 Management

	 	 Committee	และ	CG	Committee	(เฉพาะระดับ

	 	 กรรมการ)

  คณะกรรมกำรบริษัทได้จัดตั้งคณะท�ำงำนบริหำร

  ควำมเส่ียง และควำมต่อเนือ่งทำงธุรกิจซ่ึงประกอบด้วย

  ผู้บริหำรระดับสูงจำกสำยงำนต่ำงๆ ของบริษัทฯ ซ่ึง

  รบัผดิชอบในกำรจดัท�ำนโยบำยบริหำรควำมเส่ียง เพ่ือ

  น�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำกลัน่กรอง

  และน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือพิจำรณำอนมุตัิ

  อย่ำงไรก็ตำม คณะกรรมกำรบริษัทไม่ได้มีกำรจัดตั้ง  

  CG Committee เนือ่งจำกปัจจบุนัคณะกรรมกำรบริษัท

  เป็นผู้ก�ำกับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตำมหลักกำรก�ำกับ

  ดูแลกิจกำร

 4.	 คณะกรรมการบริษัทมกีรรมการท่ีเป็นกรรมการอิสระ 

	 	 มากกว่า	50%

  คณะกรรมกำรบริษัทมี 9 คน ประกอบด้วยกรรมกำร 

  บริษัทที่เป็นผู้บริหำรจ�ำนวน 2 คน หรือร้อยละ 22.22  

  และกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร 7 คน หรือร้อยละ  

  77.77 โดยในจ�ำนวนนี้ มีกรรมกำรซึ่งด�ำรงต�ำแหน่ง 

  เป็นกรรมกำรอิสระจ�ำนวน 3 คน หรือร้อยละ 33.33  

  ซึ่งเป็นไปตำมองค์ประกอบของคณะกรรมกำรบริษัท  

  และกรรมกำรอิสระ และมีคุณสมบัติตำมหลักเกณฑ์ 

  ที่ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และ 

  ตลำดหลักทรัพย์ก�ำหนด ซ่ึงระบุว่ำต้องมีกรรมกำร 

  อิสระอย่ำงน้อย 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมกำรบริษัท 

  ทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกวำ่ 3 คน

บริษัท	ทีโอเอ	เพ้นท	์(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน) 109



รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ	ผู้บริหาร

ผู้มีอ�านาจควบคุม	และเลขานุการบริษัท

หมายเหตุ	: (1) นบัรวมกำรถือหุ้นทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมตำมสดัส่วน โดยนบัรวมหุน้ของคูส่มรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลนุติภิำวะของบคุคลดงักล่ำว ณ วันที ่31 ธันวำคม 2561

1.	นายประจักษ์	ต้ังคารวคุณ 

 ประธำนกรรมกำร และ

 กรรมกำรบริหำร 

 อำยุ 74 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้ง	: 6 ธันวำคม 2559

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	:

• Mini MBA มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร ์

• ปริญญำตรี มหำวิทยำลัยกรุงเทพธนบุร ี

• หลักสูตรประกำศนียบัตร Director Accreditation

 Program (DAP) รุ่น 21/2004 ปี 2547 สมำคมส่งเสริม

 สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
(1)
 (ร้อยละ)	:	21.0

• ถอืหุ้นทำงตรงร้อยละ 4.5 และถือหุน้ทำงอ้อมผ่ำน TOAGH

 ร้อยละ 6.0

• คู่สมรสถือหุ้นทำงตรงร้อยละ 4.5 และถือหุ้นทำงอ้อมผำ่น

 TOAGH ร้อยละ 6.0

ความสมัพันธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้รหิาร	:

• คู่สมรสของนำงละออ ตั้งคำรวคุณ 

• บิดำของ  

 1) นำยวนรัชต์ ตั้งคำรวคุณ  

 2) นำยจตุภัทร์ ตั้งคำรวคุณ  

 3) นำยณัฏฐวุฒิ ตั้งคำรวคุณ และ

 4) นำงบุศทรี หวั่งหลี

ประสบการณ์ท�างาน	5	ปีย้อนหลัง	:

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561)

ต�าแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย	:	 	

2559	–	ปัจจุบัน  ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร

2520 – 2559   ประธานที่ปรึกษา 

      บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

      (มหำชน)

ปัจจุบัน    กรรมการ

      TOA Paint (Vietnam) Co., Ltd.

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	 	

2539	–	ปัจจุบัน  กรรมการ

      บริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรช่ัน (ประเทศไทย)

      จ�ำกัด (มหำชน)

ต�าแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: 8 แห่ง 

ต�าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขัน/ท่ีเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบรษัิท	 :

ไม่มี

2.	นางละออ	ต้ังคารวคุณ 

 รองประธำนกรรมกำร และ

 กรรมกำรบริหำร 

 อำยุ 71 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้ง	: 6 ธันวำคม 2559

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	:

• ปริญญำตรี รัฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
(1)
 (ร้อยละ)	:	21.0

• ถอืหุน้ทำงตรงร้อยละ 4.5 และถือหุ้นทำงอ้อมผ่ำน TOAGH

 ร้อยละ 6.0

• คู่สมรสถือหุ้นทำงตรงร้อยละ 4.5 และถือหุ้นทำงอ้อมผ่ำน

 TOAGH ร้อยละ 6.0

ความสมัพันธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้รหิาร	:

• คูส่มรสของนำยประจกัษ์ ตัง้คำรวคณุ 

• มำรดำของ  

 1) นำยวนรัชต์ ตั้งคำรวคุณ  

 2) นำยจตุภัทร์ ตั้งคำรวคุณ  

 3) นำยณัฏฐวุฒิ ตั้งคำรวคุณ และ

 4) นำงบุศทรี หวั่งหลี

รายงานประจ�าปี	2561110



ประสบการณ์ท�างาน	5	ปีย้อนหลัง	:

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561)

ต�าแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย	:	 	

2559	–	ปัจจุบัน  รองประธานกรรมการและกรรมการบรหิาร

2554 – 2559   รองประธานที่ปรึกษา

      บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด 

      (มหำชน)

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: ไม่ม ี  

ต�าแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: 3 แห่ง 

ต�าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขัน/ท่ีเกีย่วเน่ืองกับธุรกิจของบรษัิท	 :

ไม่มี

3.	นายวนรัชต์	ต้ังคารวคุณ 

 กรรมกำร

 กรรมกำรบริหำร และ

 กรรมกำรผู้มีอ�ำนำจลงนำม

 อำยุ 47 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้ง	: 1 กุมภำพันธ์ 2541

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	:

• ปริญญำตรี บัญชีบริหำร จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

• หลกัสูตรประกำศนยีบตัร Director Accreditation Program

 (DAP) รุ่นที่SEC/2013 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร

 บริษัทไทย 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
(1)
 (ร้อยละ)	:	13.5

• ถอืหุน้ทำงตรงร้อยละ 9.0 และถือหุ้นทำงอ้อมผ่ำน TOAGH

 ร้อยละ 4.5

ความสมัพันธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้รหิาร	:

• บตุรของนำยประจกัษ์ และนำงละออ ตัง้คำรวคณุ 

• พ่ีน้องกับ  

 1) นำยจตุภัทร์ ตั้งคำรวคุณ  

 2) นำยณัฏฐวุฒิ ตั้งคำรวคุณ และ

 3) นำงบุศทรี หวั่งหลี

ประสบการณ์ท�างาน	5	ปีย้อนหลัง	:

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561)

ต�าแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย	:	 	

2541	–	ปัจจุบัน  กรรมการและกรรมการบริหาร

      บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

      (มหำชน)

ปัจจุบัน	 	 	 	 กรรมการ

      บริษัท บริติช เพ้นท์ส จ�ำกัด

      บริษัท อิมเมจิกำ จ�ำกัด

      TOA Paint (Vietnam) Co., Ltd.

      TOA Paint Products Sdn. Bhd.

      TOA Coating Sdn. Bhd.

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: 

2554	–	ปัจจุบัน		 กรรมการ

      บริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรช่ัน (ประเทศไทย)

      จ�ำกัด (มหำชน)  

ต�าแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: 57 แห่ง 

ต�าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขัน/ท่ีเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบรษัิท	 :

ไม่มี

4.	นายจตุภัทร์	ต้ังคารวคุณ 

 กรรมกำร

 ประธำนกรรมกำรบริหำร

 กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

 ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และ

 กรรมกำรผู้มีอ�ำนำจลงนำม

 อำยุ 45 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้ง	: 1 กุมภำพันธ์ 2544

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	:

• ปริญญำโท Master of Management Purdue University

 ประเทศสหรัฐอเมริกำ

• ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

• หลกัสูตรประกำศนยีบตัร Director Accreditation Program

 (DAP) รุ่นที่ 14/2014 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร

 บริษัทไทย

หมายเหตุ	: (1) นับรวมกำรถือหุ้นทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมตำมสดัส่วน โดยนบัรวมหุน้ของคูส่มรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลนุติภิำวะของบคุคลดงักล่ำว ณ วันที ่31 ธันวำคม 2561

บริษัท	ทีโอเอ	เพ้นท	์(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน) 111



หมายเหตุ	: (1) นบัรวมกำรถือหุ้นทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมตำมสดัส่วน โดยนบัรวมหุน้ของคูส่มรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลนุติภิำวะของบคุคลดงักล่ำว ณ วันที ่31 ธันวำคม 2561

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
(1)
 (ร้อยละ)	:	13.5

• ถอืหุน้ทำงตรงร้อยละ 9.0 และถือหุ้นทำงอ้อมผ่ำน TOAGH

 ร้อยละ 4.5

ความสมัพันธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้รหิาร	:

• บตุรของนำยประจกัษ์ และนำงละออ ตัง้คำรวคณุ 

• พีน้่องกับ  

 1) นำยวนรัชต์ ตั้งคำรวคุณ

 2) นำยณัฏฐวุฒิ ตั้งคำรวคุณ และ

 3) นำงบุศทรี หวั่งหลี

ประสบการณ์ท�างาน	5	ปีย้อนหลัง	:

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561)

ต�าแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย	:	 	

2544	–	ปัจจุบัน		 กรรมการ

	 	 	 	 	 	 ประธานกรรมการบริหาร

	 	 	 	 	 	 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

	 	 	 	 	 	 และ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

      บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

      (มหำชน)

ปัจจุบัน	 	 	 	 กรรมการ

      บริษัท กัปตัน โค๊ทติ้ง จ�ำกัด

      บริษัท บริติช เพ้นท์ส จ�ำกัด

      บริษัท อิมเมจิกำ จ�ำกัด

      บริษัท โพรเฟสชันนัล พีซี เซอร์วิส จ�ำกัด

      TOA Paint (Vietnam) Co., Ltd.

      TOA Paint Products Sdn. Bhd.

      TOA Coating Sdn. Bhd.

ปัจจุบัน	 	 	 	 ประธานกรรมการ

      TOA Paint (Myanmar) Co., Ltd.

      TOA Coating (Myanmar) Co., Ltd.

      TOA Paint (Laos) Co., Ltd.

      TOA Paint (Cambodia) Co., Ltd.

      TOA Skim Coat (Cambodia) Co., Ltd.

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: ไม่ม ี  

ต�าแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: 24 แห่ง 

ต�าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขัน/ท่ีเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบรษัิท	 :

2561	-	ปัจจุบัน  กรรมการ

      บริษัท ยิปมั่นเทค จ�ำกัด

5.	นายณัฏฐวุฒิ	ต้ังคารวคุณ 

 กรรมกำร และ

 กรรมกำรผู้มีอ�ำนำจลงนำม

 อำยุ 44 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้ง	: 1 สิงหำคม 2545

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	:

• ปริญญำโท Science in Engineering Management

 University of Southern California ประเทศสหรัฐอเมริกำ 

• ปริญญำตรี วิศวกรรมศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

• หลกัสูตรประกำศนยีบตัร Director Accreditation Program

 (DAP) รุ่นที่ 19/2004 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร

 บริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
(1)
 (ร้อยละ)	:	13.5

• ถือหุน้ทำงตรงร้อยละ 9.0 และถือหุ้นทำงอ้อมผ่ำน TOAGH

 ร้อยละ 4.5

ความสมัพันธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้รหิาร	:

• บตุรของนำยประจกัษ์ และนำงละออ ตัง้คำรวคณุ 

• พีน้่องกับ  

 1) นำยวนรัชต์ ตั้งคำรวคุณ 

 2) นำยจตุภัทร์ ตั้งคำรวคุณ และ

 3) นำงบุศทรี หวั่งหลี

ประสบการณ์ท�างาน	5	ปีย้อนหลัง	:

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561)

ต�าแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย	:	 	

2545	–	ปัจจุบัน		 กรรมการ

      บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

      (มหำชน)

รายงานประจ�าปี	2561112



หมายเหตุ	: (1) นับรวมกำรถือหุ้นทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมตำมสดัส่วน โดยนบัรวมหุน้ของคูส่มรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลนุติภิำวะของบคุคลดงักล่ำว ณ วันที ่31 ธันวำคม 2561

ปัจจุบัน	 	 	 	 กรรมการ

      บริษัท บริติช เพ้นท์ส จ�ำกัด

      บริษัท อิมเมจิกำ จ�ำกัด

      TOA Paint (Vietnam) Co., Ltd.

      TOA Paint Products Sdn. Bhd.

      TOA Coating Sdn. Bhd.

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: ไม่ม ี  

ต�าแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: 28 แห่ง 

ต�าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขัน/ท่ีเกีย่วเน่ืองกับธุรกิจของบรษัิท	 :

ไม่มี

6.	นางบุศทรี	หว่ังหล ี

 กรรมกำร

 กรรมกำรบริหำร

 รองกรรมกำรผู้จัดกำรส�ำนักประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และ

 กรรมกำรผู้มีอ�ำนำจลงนำม

 อำยุ 40 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้ง	: 1 มิถุนำยน 2544

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	:

• ปริญญำโท MBA University of Virginia

 ประเทศสหรัฐอเมริกำ 

• ปริญญำตรี บัญชี จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

• หลักสูตรประกำศนียบัตร Director Accreditation

 Program (DAP) รุ่นที่ 67/2007 สมำคมส่งเสริมสถำบัน

 กรรมกำรบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
(1)
 (ร้อยละ)	:	13.5

• ถอืหุน้ทำงตรงร้อยละ 9.0 และถือหุ้นทำงอ้อมผ่ำน TOAGH

 ร้อยละ 4.5

ความสมัพันธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้รหิาร	:

• บตุรของนำยประจกัษ์ และนำงละออ ตัง้คำรวคณุ 

• พ่ีน้องกับ  

 1) นำยวนรัชต์ ตั้งคำรวคุณ

 2) นำยจตุภัทร์ ตั้งคำรวคุณ และ

 3) นำยณัฏฐวุฒิ ตั้งคำรวคุณ

ประสบการณ์ท�างาน	5	ปีย้อนหลัง	:

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561)

ต�าแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย	:	 	

2544	–	ปัจจุบัน		 กรรมการ

	 	 	 	 	 	 กรรมการบริหาร	และ

	 	 	 	 	 	 รองกรรมการผู้จัดการส�านักประธาน

	 	 	 	 	 	 เจ้าหน้าที่บริหาร	 	 	 	

      บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

      (มหำชน)

ปัจจุบัน	 	 	 	 กรรมการ

      บริษัท กัปตัน โค๊ทติ้ง จ�ำกัด

      บริษัท บริติช เพ้นท์ส จ�ำกัด

      บริษัท อิมเมจิกำ จ�ำกัด

      บริษัท โพรเฟสชันนัล พีซี เซอร์วิส จ�ำกัด

      TOA Paint (Vietnam) Co., Ltd.

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: ไม่มี

ต�าแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: 32 แห่ง 

ต�าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขัน/ท่ีเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบรษัิท	 :

2561	–	ปัจจุบัน		 กรรมการ

      บริษัท ยปิมัน่เทค จ�ำกัด

7.	นางปริศนา	ประหารข้าศึก 

 กรรมกำรอิสระ 

 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และ

 กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

 อำยุ 64 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้ง	: 29 ธันวำคม 2559

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	:

• ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ Tarleton State University

 ประเทศสหรัฐอเมริกำ 

• ปริญญำตรี พำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี

 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

• ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจ กำรบัญชี มหำวิทยำลัยเกริก 

• หลักสูตรประกำศนียบัตร Advance Audit Committee

 Program (AACP) รุ่น 25/2017

บริษัท	ทีโอเอ	เพ้นท	์(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน) 113



• หลักสูตรประกำศนียบัตร The Board’s Role in Mergers

 and Acquisitions (M&A 1/2011) ปี 2554

 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย

• หลักสูตรประกำศนยีบตัร Director Certification Program

 (DCP 119/2009) ปี 2552 สมำคมส่งเสริมสถำบัน

 กรรมกำรบริษัทไทย

• หลกัสตูรประกำศนยีบตัร หลกัสูตรนกับริหำรกำรเงนิกำรคลงั

 ภำครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 1 ปี 2557 สถำบันพัฒนำ

 บุคลำกรด้ำนกำรคลังและบัญชีภำครัฐ กรมบัญชีกลำง

• หลักสูตรประกำศนียบัตร PTT Executive Leadership

 Development GE Crotonville ประเทศสหรัฐอเมริกำ

• หลักสูตรประกำศนยีบตัร หลกัสูตรผูบ้ริหำรระดบัสูง (วตท.)

 รุ่นที่ 14 สถำบันวิทยำกำรตลำดทุน

• หลักสูตรประกำศนียบัตร Certificate of NIDA-Wharton

 Executive Leadership Program Wharton University

 of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกำ

• หลักสูตรประกำศนยีบตัร Certificate of Completion CFO

 Certification Program สภำวิชำชีพบญัชีในพระบรมรำชูปถัมภ์

• หลกัสูตรประกำศนยีบตัร Sasin Senior Executive Program

 (SEP13) สถำบันบัณฑิตบริหำรธุรกิจศศินทร์

 แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

• หลกัสูตรประกำศนยีบตัร Certificate of Insurance College

 of Insurance ประเทศอังกฤษ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
(1)
 (ร้อยละ)	:	ไม่มี

ความสมัพันธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้รหิาร	:

ไม่มี

ประสบการณ์ท�างาน	5	ปีย้อนหลัง	:

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561)

ต�าแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย	:	 	

2559	–	ปัจจุบัน		 กรรมการอิสระ

	 	 	 	 	 	 ประธานกรรมการตรวจสอบ		และ	 	

	 	 	 	 	 	 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

      บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

      (มหำชน)

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	 	

2559	–	ปัจจุบัน		 กรรมการอิสระ

      บริษัท บำงจำก คอร์ปอเรช่ัน จ�ำกัด (มหำชน)

2560	–	ปัจจุบัน		 ที่ปรึกษาประธานกรรมการ

2552	–	2560		 	 กรรมการและประธานคณะกรรมการลงทุน

      บริษัท ทิพยประกันภัย จ�ำกัด (มหำชน)

2557	–	2558		 	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านการเงิน

	 	 	 	 	 	 และบัญชี

      บริษัท ไทยออยล์ จ�ำกัด (มหำชน)

2549	–	2556		 	 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่บญัชอีงค์กร

      บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหำชน)

ต�าแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: 4 แห่ง 

ต�าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขัน/ท่ีเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบรษัิท	 :

ไม่มี

8.	นางชนาทิพย์	วีระสืบพงศ ์

 กรรมกำรอิสระ และ

 กรรมกำรตรวจสอบ

 อำยุ 63 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้ง	: 6 ธันวำคม 2559

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	:

• ปริญญำโท รัฐศำสตร์ (กำรบริหำรรัฐกิจส�ำหรับผู้บริหำร)

 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

• ปริญญำโท กำรบัญชี มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

• ปริญญำตรี นิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง

• ปริญญำตรี กำรบัญชี มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

• ปริญญำบัตร กำรป้องกันรำชอำณำจักรภำครัฐร่วมเอกชน

 (ปรอ.) รุ่นที่ 20 วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร 

• หลักสูตรประกำศนียบัตร Risk Management Program

 for Corporate Leaders (RCL 13/2018) ปี 2561

 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย

• หลักสูตรประกำศนียบัตร Board Nomination and

 Compensation Program (BNCP 5/2018) ปี 2561

 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย

หมายเหตุ	: (1) นบัรวมกำรถือหุ้นทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมตำมสดัส่วน โดยนบัรวมหุน้ของคูส่มรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลนุติภิำวะของบคุคลดงักล่ำว ณ วันที ่31 ธันวำคม 2561

รายงานประจ�าปี	2561114



• หลกัสูตรประกำศนยีบตัร Anti-Corruption for Executive

 Program (ACEP 14/2015) ปี 2558 สมำคมส่งเสริม

 สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย

• หลักสูตรประกำศนียบัตร Corporate Governance for

 Capital Market Intermediaries (CGI 6/2015) ปี 2558 

 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย

• หลักสูตรประกำศนียบัตร Advanced Audit Committee

 Program (AACP 14/2014) ปี 2557 สมำคมส่งเสริมสถำบนั

 กรรมกำรบริษัทไทย

• หลกัสูตรประกำศนยีบตัร Director Certification Program 

 (DCP 176/2013) ปี 2556 สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำร

 บริษัทไทย

• หลักสูตรประกำศนียบัตร ผู้บริหำรระดับสูงด้ำนวิทยำกำร

 พลังงำน รุ่นที่ 6 สถำบันวิทยำกำรพลังงำน

• หลกัสูตรประกำศนยีบตัร ผูบ้ริหำรระดบัสูงสถำบนัวิทยำกำร

 ตลำดทุน รุ่นที่ 19 สถำบันวิทยำกำรตลำดทุน

• หลักสูตรประกำศนียบัตร ผู้บริหำรกระบวนกำรยุติธรรม

 ระดับสูง รุ่นที่ 18 สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรฝ่ำยตุลำกำร

 ศำลยุติธรรม

• หลกัสูตรประกำศนยีบตัร กำรก�ำกับดแูลกิจกำรส�ำหรับกรรมกำร

 และผู้บริหำรระดับสูงของรัฐวิสำหกิจและองค์กำรมหำชน

 รุ่นที่ 12 สถำบันพระปกเกล้ำ

• หลกัสูตรประกำศนยีบตัร นกับริหำรกำรคลงั (นบค.) มลูนธิิ

 สถำบันวิจัยนโยบำยเศรษฐกิจกำรคลัง

• หลักสูตรประกำศนียบัตร HR Management University

 of California, Berkeley ประเทศสหรัฐอเมริกำ

• หลกัสูตรประกำศนยีบตัร Strategic Advisor ส�ำหรับผูบ้ริหำร

 Kellogg School of Management ประเทศสหรัฐอเมริกำ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
(1)
 (ร้อยละ)	:	ไม่มี

ความสมัพันธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้รหิาร	:

ไม่มี

ประสบการณ์ท�างาน	5	ปีย้อนหลัง	:

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561)

ต�าแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย	:	 	

2559	–	ปัจจุบัน		 กรรมการอิสระ	และ

	 	 	 	 	 	 กรรมการตรวจสอบ

      บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

      (มหำชน)

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: 

2559	–	ปัจจุบัน		 กรรมการอิสระ	และ

	 	 	 	 	 	 กรรมการตรวจสอบ

      บริษัท เอเจ แอดวำนซ์ เทคโนโลยี จ�ำกัด

      (มหำชน)

2561	–	ปัจจุบัน		 กรรมการอิสระ	และ

	 	 	 	 	 	 กรรมการตรวจสอบ	

      บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จ�ำกัด (มหำชน)

ต�าแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: 

2557	–	2558		 	 ที่ปรึกษาด้านพัฒนาฐานภาษี

	 	 	 	 	 	 (ผู้ทรงคุณวุฒิ	ระดับ	10)

2555	–	2557		 	 รองอธิบดี	

2551	–	2554		 	 ผู้อ�านวยการส�านักบริหารกลาง

2547	–	2551		 	 รองผู้อ�านวยการส�านักบริหารภาษีธุรกิจ

	 	 	 	 	 	 ขนาดใหญ่

      กรมสรรพำกร 

ต�าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขัน/ท่ีเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบรษัิท	 :

ไม่มี

9.	นายวีรศักด์ิ	โฆสิตไพศาล 

 กรรมกำรอิสระ 

 กรรมกำรตรวจสอบ และ

 ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

 อำยุ 64 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้ง	: 29 ธันวำคม 2559

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	:

• ปริญญำโท Mechanical Engineering Texas A&I University

 ประเทศสหรัฐอเมริกำ

• ปริญญำตรี วิศวกรรมศำสตร์ (เครื่องกล)

 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

• หลกัสูตรประกำศนยีบตัร Director Certification Program

 (DCP 82/2006) ปี 2549 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร

 บริษัทไทย

• หลักสูตรประกำศนียบัตร Finance for Non-Finance

 Directors (FND 30/2006) ปี 2549 สมำคมส่งเสริม

 สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย

หมายเหตุ	: (1) นับรวมกำรถือหุ้นทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมตำมสดัส่วน โดยนบัรวมหุน้ของคูส่มรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลนุติภิำวะของบคุคลดงักล่ำว ณ วันที ่31 ธันวำคม 2561

บริษัท	ทีโอเอ	เพ้นท	์(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน) 115



หมายเหตุ	: (1) นบัรวมกำรถือหุ้นทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมตำมสดัส่วน โดยนบัรวมหุน้ของคูส่มรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลนุติภิำวะของบคุคลดงักล่ำว ณ วันที ่31 ธันวำคม 2561

• หลักสูตรประกำศนียบัตร Top Executive Program in

 Commerce and Trade (TEPCoT 2/2009) ปี 2552

 สถำบันวิทยำกำรกำรค้ำ มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย

• หลักสูตรประกำศนียบัตร ผู้บริหำรระดับสูงด้ำนวิทยำกำร

 พลังงำน รุ่นที่ 5 สถำบันวิทยำกำรพลังงำน

• หลกัสูตรประกำศนยีบตัร Leadership Development Program

 “Enhancing Competitiveness” สถำบัน International

 Institute for Management Development (IMD)

• หลักสูตรประกำศนยีบตัร ผูบ้ริหำรระดบัสูงสถำบนัวิทยำกำร

 ตลำดทุน รุ่นที่ 11 สถำบันวิทยำกำรตลำดทุน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
(1)
 (ร้อยละ)	:	ไม่มี

ความสมัพันธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้รหิาร	:

ไม่มี

ประสบการณ์ท�างาน	5	ปีย้อนหลัง	:

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561)

ต�าแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย	:	 	

2559	–	ปัจจุบัน		 กรรมการอิสระ

	 	 	 	 	 	 กรรมการตรวจสอบ	และ

	 	 	 	 	 	 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา

	 	 	 	 	 	 ค่าตอบแทน

      บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

      (มหำชน)

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: 

2561	–	ปัจจุบัน		 ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

      บริษัท จัดกำรและพัฒนำทรัพยำกรน�้ำ

      ภำคตะวันออก จ�ำกัด (มหำชน)

2558	–	ปัจจุบัน		 กรรมการอิสระ

	 	 	 	 	 	 ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการ	และ

	 	 	 	 	 	 กรรมการบริหารความเสี่ยง

      บริษัท อสมท จ�ำกัด (มหำชน)

2555	–	2557		 	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

      บริษัท ไทยออยล์ จ�ำกัด (มหำชน)

2554	–	2555		 	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

      บริษัท พีทที ีโกลบอล เคมคิอล จ�ำกัด (มหำชน)

ต�าแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: 

2559	–	ปัจจบุนั		 ผูเ้ชีย่วชาญพิเศษด้านบรรษัทภบิาลและ

	 	 	 	 	 	 ความรับผดิชอบต่อสังคม

      ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

      บริษัทย่อย

2553	–	2561		 	 ประธานคณะกรรมการบรหิาร

      สถำบนัพลงังำนเพ่ืออตุสำหกรรม

      สภำอตุสำหกรรมแห่งประเทศไทย

2551	–	ปัจจบุนั		 รองประธาน

      สภำอตุสำหกรรมแห่งประเทศไทย

2560	-	ปัจจบุนั	 	 กรรมการอิสระ	และ

	 	 	 	 	 	 กรรมการตรวจสอบ

      บริษัท ทรัพย์ทพิย์ จ�ำกัด

2561	-	ปัจจบุนั	 	 กรรมการ

      กำรยำสูบแห่งประเทศไทย

2557	–	2561		 	 ประธานคณะกรรมการ

      บริษัท เอช็ เอม็ ซี โปลเีมอส์ จ�ำกัด 

ต�าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขัน/ท่ีเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบรษัิท	 :

ไม่มี

รายงานประจ�าปี	2561116



หมายเหตุ	: (1) นับรวมกำรถือหุ้นทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมตำมสดัส่วน โดยนบัรวมหุน้ของคูส่มรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลนุติภิำวะของบคุคลดงักล่ำว ณ วันที ่31 ธันวำคม 2561

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: ไม่มี

ต�าแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: 

2559	–	2561		 กรรมการผู้จัดการ

     บรษัิท มหพนัธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จ�ำกัด (มหำชน)

2554	-	2559		 Vice	President

     บริษัท ไทยน�้ำทิพย์ จ�ำกัด

2549	-	2554		 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

     บริษัท ฟิลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)

     จ�ำกัด

ต�าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขัน/ท่ีเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบรษัิท	 :

ไม่มี

11.	นางสาวสุพร	ลีละทัศนาธร 

 รองกรรมกำรผู้จัดกำรสำยงำนกำรผลิตเรซิน

 อำยุ 63 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้ง	: 1 กรกฎำคม 2526

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	:

• ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ (Executive) สถำบันบัณฑิต

 บริหำรธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

• ปริญญำตรี วิทยำศำสตร์ (เคมี) จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
(1)
 (ร้อยละ)	:	ไม่มี

ความสมัพันธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้รหิาร	:

ไม่มี

ประสบการณ์ท�างาน	5	ปีย้อนหลัง	:

(ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2562)

ต�าแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย	:	 	

2559	–	ปจัจุบัน		 รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานการผลติเรซนิ

      บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

      (มหำชน)

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: ไม่มี

10.	นายประกรณ์	เมฆจ�าเริญ

 กรรมกำรบริหำร

 กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่

 Acting Managing Director Thailand & Laos (Senior Vice

 President)

 Acting Chief Marketing Officer (Senior Vice President)

 Acting Chief Operations Officer (Senior Vice President)

 อำยุ 54 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้ง	: 1 พฤศจิกำยน 2561

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	:

• Mini MBA  บริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

• วิศวกรรมศำสตร์มหำบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้ำ

 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

• Director Accreditation Program รุ่น 147/2018

 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
(1)
 (ร้อยละ)	:	0.00

ความสมัพันธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้รหิาร	:

ไม่มี

ประสบการณ์ท�างาน	5	ปีย้อนหลัง	:

(ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2562)

ต�าแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย	:	 	

2	ม.ค.	2562	–	ปัจจุบัน

	 	 	 	 	 กรรมการบริหาร

	 	 	 	 	 กรรมการผู้จัดการใหญ่

	 	 	 	 	 Acting	Managing	Director	Thailand

	 	 	 	 	 &	Laos	(Senior	Vice	President)

	 	 	 	 	 Acting	Chief	Marketing	Officer

	 	 	 	 	 (Senior	Vice	President)

	 	 	 	 	 Acting	Chief	Operations	Officer

	 	 	 	 	 (Senior	Vice	President)

1	พ.ย.	2561	-	1	ม.ค.	2562

	 	 	 	 	 กรรมการผู้จัดการ

     บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

     (มหำชน)

บริษัท	ทีโอเอ	เพ้นท	์(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน) 117



หมายเหตุ	: (1) นบัรวมกำรถือหุ้นทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมตำมสดัส่วน โดยนบัรวมหุน้ของคูส่มรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลนุติภิำวะของบคุคลดงักล่ำว ณ วันที ่31 ธันวำคม 2561

ต�าแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: 

ปัจจุบนั	 	 	 	 กรรมการ

      บรษัิท ทโีอเอ-ชินโต (ไทยแลนด์) จ�ำกัด

2526	–	2558		 	 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่

      บรษัิท ทโีอเอ เคมคิอล อนิดสัตรีส์ จ�ำกัด

ต�าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขัน/ท่ีเกีย่วเน่ืองกับธุรกิจของบรษัิท	 :

ไม่มี

12.	นางสาวทวีพร	พัฒนกิจเรือง 

 กรรมกำรบริหำร

 ผู้อ�ำนวยกำรสำยงำนกำรเงินและบัญชี และ

 ผู้ควบคุมดูแลกำรท�ำบัญชี

 อำยุ 52 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้ง	: 1 มิถุนำยน 2536

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	:

• ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง 

• ปริญญำตรี กำรบัญชี มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

• Strategic CFO in Capital Markets Program รุ่นที่ 6

 ปี 2561

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
(1)
 (ร้อยละ)	:	ไม่มี

ความสมัพันธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้รหิาร	:

ไม่มี

ประสบการณ์ท�างาน	5	ปีย้อนหลัง	:

(ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2562)

ต�าแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย	:	 	

2560	–	ปัจจุบัน		 กรรมการบริหาร

	 	 	 	 	 	 ผูอ้�านวยการสายงานการเงนิและบญัช	ีและ

	 	 	 	 	 	 ผู้ควบคุมดูแลการท�าบัญชี

2554	–	2559		 	 ผูช่้วยผูอ้�านวยการสายงานการเงนิและบญัชี

2551	–	2554		 	 ผู้จัดการอาวุโส	ฝ่ายงบประมาณและ

	 	 	 	 	 	 วิเคราะห์งบสายงานการเงินและบัญชี

2544	–	2551		 	 ผู้จัดการฝ่ายงบประมาณ	และ

	 	 	 	 	 	 การวิเคราะห์งบ	สายงานการเงนิและบญัชี

2542	–	2544		 	 ผู้จัดการฝ่ายบริหารการเงิน	

2538	–	2542		 	 ผู้ช่วยผู้จัดการ	ฝ่ายบริหารการเงิน	

2536	–	2538		 	 ผู้ควบคุมงานบัญชีต้นทุน	 

      บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

      (มหำชน)

ปัจจุบัน	 	 	 	 กรรมการ

      TOA Paint (Myanmar) Co., Ltd.

      TOA Coating (Myanmar) Co., Ltd.

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: ไม่มี

ต�าแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: ไม่ม ี

ต�าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขัน/ท่ีเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบรษัิท	 :

ไม่มี

13.	นางสาวจุฬาลักษณ์	สุวรรณนิกขกุล 

 หัวหน้ำผู้ตรวจสอบภำยใน

 อำยุ 45 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้ง	: 22 มกรำคม 2562 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	:

• MBA บริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

• BBA (Accounting) บริหำรธุรกิจ (บัญชี)

 มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
(1)
 (ร้อยละ)	:	ไม่มี

ความสมัพันธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้รหิาร	:

ไม่มี

ประสบการณ์ท�างาน	5	ปีย้อนหลัง	:

(ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2562)

ต�าแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย	:	 	

2562	–	ปัจจุบัน  ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสายงานตรวจสอบ

      และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

      บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

      (มหำชน)

รายงานประจ�าปี	2561118



หมายเหตุ	: (1) นับรวมกำรถือหุ้นทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมตำมสดัส่วน โดยนบัรวมหุน้ของคูส่มรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลนุติภิำวะของบคุคลดงักล่ำว ณ วันที ่31 ธันวำคม 2561

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
(1)
 (ร้อยละ)	:	ไม่มี

ความสมัพันธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้รหิาร	:

ไม่มี

ประสบการณ์ท�างาน	5	ปีย้อนหลัง	:

(ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2562)

ต�าแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย	:	 	

2561	-	ปัจจุบัน		 เลขานุการบริษัท

2560	-	2561		 	 เลขานุการคณะกรรมการบริษัท 

      บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

      (มหำชน)

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: 

2550	-	2555		 	 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี	

2544	-	2550		 	 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในและ

	 	 	 	 	 	 นักลงทุนสัมพันธ์	

      บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)

ต�าแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: 

2555	-	2559		 	 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชกีารเงนิเชงิกลยุทธ์และ

	 	 	 	 	 	 การวิเคราะห์

      บริษัท น�้ำตำล เอรำวัณ จ�ำกัด

ต�าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขัน/ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบรษัิท	 :

ไม่มี

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: 

2559	–	2561		 	 หัวหน้าสายงานตรวจสอบภายใน

      บริษัท โอสถสภำ จ�ำกัด (มหำชน)

ต�าแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: 

2555	–	2558		 	 Regional	Internal	Audit	Manager

	 	 	 	 	 	 (South	East	Asia)

      บริษัท ดี เอส จี อินเตอร์เนชั่นแนล

      (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)

ต�าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขัน/ท่ีเกีย่วเน่ืองกบัธุรกิจของบรษัิท	 :

ไม่มี

14.	นางสาวศรีกัลยา	เพ็ญศร ี

 เลขำนุกำรบริษัท

 อำยุ 41 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้ง	: 23 กรกฎำคม 2561 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	:

• ปรญิญำโท บริหำรธรุกิจ (กำรบญัชี) มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง

• ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจ (กำรบัญชี) มหำวิทยำลัย

 เทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี

• หลักสูตร Fundamentals for Corporate Secretaries

 ปี 2561 สมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย

• หลกัสูตร Company Secretary Program (CSP) ปี 2560

 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย

• หลักสูตร Effective Minutes Taking (EMT) ปี 2557

 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย

• หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) ปี 2557

 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย

• Business Analysis Program, 2016, Academic Service

 and Continuing Education Center, The Faculty of

 Economics Chulalongkorn University

• Management of Foreign Exchange Risk, 2016,

 Dharmniti Seminar & Training Services Co., Ltd.

• Feasibility Study, 2016 Thammasat Consulting

 Networking and Coaching Center - CONC

• ผู้สอบบัญชีภำษีอำกร No. TA000832 (ปี 2547 - ปัจจุบัน)

บริษัท	ทีโอเอ	เพ้นท	์(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน) 119
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมกำรบริษัทตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรมีระบบกำรควบคุมภำยในที่ดี เพียงพอ และเหมำะสมในกำรก�ำกับดูแลและ

สนับสนุนกำรด�ำเนินงำนของทีโอเอให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้ำหมำย สอดคล้องกับข้อก�ำหนดของกฎหมำยหรือกฎระเบียบข้อบังคับที่

เก่ียวข้องได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ป้องกันทรัพย์สินเสียหำยและสูญหำยจำกโจรกรรมและกำรทุจริต และสร้ำงควำม

น่ำเช่ือถือเก่ียวกับควำมถูกต้องครบถ้วนของงบกำรเงนิทีน่�ำเสนอ นอกจำกนีย้งัเป็นกำรสนบัสนนุกำรประกอบกิจกำรให้เตบิโตอย่ำงยัง่ยนื

ในทุกพื้นที่ และสร้ำงคุณคำ่ให้แก่ลูกคำ้ พนักงำน และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องอื่น

คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำก�ำหนดให้มกีำรสอบทำนระบบกำรควบคมุภำยในประจ�ำปี เพ่ือทบทวนควำมเพียงพอและควำมเหมำะสม

ของระบบกำรควบคุมภำยในขององค์กร และสร้ำงควำมเช่ือมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่นเก่ียวกับควำมมีประสิทธิภำพของ

ระบบกำรควบคุมภำยในดังกล่ำว

กระบวนกำรสอบทำนระบบกำรควบคมุภำยในขององค์กรถือปฏบิตัติำมกรอบแนวทำงกำรควบคมุภำยในของ COSO (The Committee

of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) และแนวทำงกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยในของส�ำนักงำน

คณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ส�ำนักงำน ก.ล.ต.) เพ่ือรำยงำนสรุปผลกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน

ให้ผู้บริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบตำมล�ำดับดังนี้

แนวทำงกำรควบคุมภำยในองค์กร ทีโอเอก�ำหนดโครงสร้ำง

โดยให้คณะกรรมกำรบริษัทมคีวำมเป็นอสิระจำกฝ่ำยบริหำรเพ่ือ

ควำมมีประสิทธิภำพในกำรก�ำกับดูแลและควบคุมกำรบริหำร

งำน ก�ำหนดโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนตำมควำมเหมำะสม

ทำงธุรกิจและก�ำหนดบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในแต่ละ

สำยงำนอย่ำงชัดเจน เพ่ือประสิทธิภำพในกำรด�ำเนินงำนและ

ศักยภำพในกำรแข่งขัน และก�ำหนดให้หวัหน้ำสำยงำนตรวจสอบ

ภำยในรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเพ่ือควำมเป็น

อสิระและประสิทธิภำพในกำรปฏบิตังิำนของผูต้รวจสอบภำยใน 

บริษัทฯ จัดท�ำกฎบัตรคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำร

ชุดย่อยเพื่อก�ำหนดบทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของ

คณะกรรมกำร จรรยำบรรณทำงธุรกิจ (Code of Conduct) 

และนโยบำยส�ำคญัๆ ส�ำหรับกำรบริหำรงำนขององค์กรเพ่ือก�ำหนด

แนวทำงในกำรด�ำเนินธุรกิจให้บรรลุเป้ำหมำยที่ก�ำหนดอย่ำง

เหมำะสมให้แก่พนกังำนและเจ้ำหน้ำทีผู่ป้ฏบิตังิำน เช่น กำรก�ำกับ

ดแูลกิจกำรทีด่ ี ควำมรับผดิชอบต่อสังคมและกำรต่อต้ำนคอร์รัปชัน

กำรเข้ำท�ำรำยกำรระหว่ำงกันหรือรำยกำรทีเ่ก่ียวโยงกัน กำรป้องกัน

ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ กำรด�ำเนินธุรกิจและกำรลงทุน

ทัง้ในและนอกประเทศ กำรบริหำรควำมเสีย่ง กำรเงนิ กำรบริหำร

งำนบุคคล เทคโนโลยสีำรสนเทศ และกำรร้องเรียนข้อบกพร่อง

หรือทจุริตของพนกังำนเจ้ำหน้ำทีโ่ดยบคุคลภำยในและภำยนอก

เป็นต้น นอกจำกนีก้�ำหนดให้มกีำรสอบทำนควำมเหมำะสมและ

ปรับปรุงนโยบำยและระเบียบปฏิบัติต่ำงๆ ให้เป็นปัจจุบัน

อย่ำงน้อยปีละครั้ง

บริษัทฯ จดัตัง้คณะท�ำงำนบริหำรควำมเสีย่งและควำมต่อเนือ่ง

ทำงธรุกิจซ่ึงประกอบด้วยผูบ้ริหำรในแต่ละสำยงำนขององค์กร

เพ่ือบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องกับกำรบรรลุ

วัตถุประสงค์และเปำ้หมำยทำงธุรกิจขององค์กรทั้งภำยในและ

ภำยนอก กำรประเมนิควำมเส่ียงขององค์กรครอบคลมุควำมเส่ียง

ด้ำนกลยุทธ์ กำรด�ำเนินงำน กำรรำยงำน กำรปฏิบัติตำม

กฎเกณฑ์ และเทคโนโลยีสำรสนเทศ ซ่ึงรวมถึงกำรก�ำหนด

แนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงที่ได้จำกกำรประเมิน

เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ขององค์กร

เพื่อควำมมีประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง คณะ

ท�ำงำนบริหำรควำมเส่ียงและควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจจัดให้มี

กำรประชุมในแต่ละเดือนเพ่ือสอบทำนสถำนะและผลกำร

ด�ำเนนิกำรจดักำรควำมเส่ียง พร้อมทัง้ก�ำหนดแนวทำงทีเ่หมำะสม

อื่นๆ เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงมีประสิทธิภำพยิ่งข้ึน

ความเห็นของคณะกรรมการต่อการควบคุมภายใน

การควบคุมภายในองค์กร	(Control	Environment) การประเมินความเสี่ยง	(Risk	Assessment)

รายงานประจ�าปี	2561122



บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรควบคุมกระบวนกำร

ด�ำเนินงำนเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยทำงธุรกิจ

ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล จัดท�ำนโยบำยกำร

ด�ำเนินงำนเพ่ือก�ำหนดขอบเขตและทิศทำงกำรด�ำเนินงำน

ในแต่ละกิจกรรมให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยขององค์กรอย่ำงมี

ประสิทธภิำพ พฒันำกระบวนกำรด�ำเนนิงำนและคูม่อืปฏบิตังิำน

เพ่ือก�ำหนดแนวทำงและข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนที่ถูกต้องและ

เหมำะสมให้แก่ผู ้ปฏิบัติงำนที่เก่ียวข้อง ตัวอย่ำงกิจกรรม

ด�ำเนนิงำนทีม่กีำรออกแบบกำรควบคมุในปัจจบุนั เช่น กำรอนมุตัิ

กำรท�ำรำยกำรและค่ำใช้จ่ำย รำยกำรบญัชีและกำรเงนิ กำรจดัซ้ือ

จดัจ้ำง กำรบริหำรงำนบคุคล กำรผลติและกำรควบคมุคณุภำพ

ผลติภณัฑ์ กำรบริหำรคลงัสินค้ำและกำรขนส่ง และเทคโนโลยี

สำรสนเทศ เป็นต้น

พนักงำนที่เก่ียวข้องแต่ละกิจกรรมด�ำเนินงำนมีหน้ำที่ในกำร

ปฏบิตัติำมนโยบำย กระบวนกำร และคูม่อืปฏบิตังิำนทีเ่ก่ียวข้อง

อย่ำงเคร่งครัด โดยมีผู้บริหำรในแต่ละสำยงำนท�ำหน้ำที่ก�ำกับ

ดูแล สอบทำนและปรับปรุงนโยบำย กระบวนกำร และคู่มือ

ปฏิบัติงำนของกิจกรรมด�ำเนินงำนภำยใต้ควำมรับผิดชอบให้

เหมำะสม เป็นปัจจุบัน และสำมำรถตอบสนองต่อนโยบำย

ด�ำเนินงำนขององค์กรได้อยำ่งมีประสิทธิภำพ พร้อมทั้งสื่อสำร

และจัดฝึกอบรมให้แก่พนักงำนผู้ปฏิบัติงำนได้รับทรำบเพ่ือถือ

ปฏิบัติตำม

รูปแบบกำรควบคุมกำรปฏิบัติงำนขององค์กรมีกำรออกแบบ

ให้เหมำะสมกับสภำพแวดล้อมและรูปแบบกำรปฏิบัติงำน เช่น 

กำรควบคุมแบบอัตโนมัติเป็นกำรควบคุมโดยระบบปฏิบัติกำร

สำรสนเทศหรือโปรแกรมกำรปฏิบัติงำน กำรควบคุมแบบก่ึง

อัตโนมัติเป็นกำรควบคุมโดยระบบปฏิบัติกำรสำรสนเทศหรือ

โปรแกรมกำรปฏิบัติงำนและบุคคลร่วมกัน และกำรควบคุม

โดยบุคคล

ข้อมลูสนบัสนนุกำรตดัสนิใจทำงธรุกิจอย่ำงถูกต้องและเหมำะสม

ของคณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำร ได้มีกำรจัดเตรียมอยำ่ง

เพียงพอ ครบถ้วน และเป็นปัจจบุนั กำรส่ือสำรข้อมลู ข่ำวสำร

และนโยบำยภำยในองค์กรให้พนักงำนที่เก่ียวข้องรับทรำบ

ด�ำเนินกำรโดยผ่ำนช่องทำงอิเลคโทรนิคและปิดประกำศ ณ

สถำนที่ที่พนักงำนสำมำรถทรำบได้ ส่วนกรณีภำยนอกองค์กรมี

หน่วยงำนรองรับกำรให้ข้อมูลแก่บุคคลภำยนอกด�ำเนินกำร

กรณกีำรร้องเรียนหรือแจ้งเบำะแสกำรกระท�ำผดิในรูปแบบต่ำง ๆ

เช่น กำรกระท�ำผิดกฎระเบียบ กำรกระท�ำผิดกฎหมำย และ

กำรกระท�ำทุจริต โดยผู้บริหำรและพนักงำน ซ่ึงบุคคลภำยใน

และบคุคลภำยนอกสำมำรถร้องเรียนผ่ำนช่องทำงกำรร้องเรียน

ที่ก�ำหนด เช่น โทรศัพท์ จดหมำย จดหมำยอิเลคโทรนิค และ

บัตรสนเท่ห์ เป็นต้น ซึ่งข้อร้องเรียนดังกลำ่วจะถูกส่งต่อไปยัง

หน่วยงำนอิสระ คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำร

บริษัทเพื่อด�ำเนินกำรสอบสวนและลงโทษทำงวินัยต่อไป

กำรปฏบิตัติำมกฎระเบยีบ นโยบำยและกระบวนกำรด�ำเนินงำน

ในแต่ละกิจกรรมด�ำเนนิงำนจะถูกตรวจสอบโดยผูต้รวจสอบทัง้

ภำยในและภำยนอกอย่ำงต่อเนื่อง สรุปผลกำรตรวจสอบจะ

รำยงำนให้คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัท

รับทรำบ เพ่ือให้ผลกำรปฏบิตังิำนตรวจสอบภำยในและภำยนอก

ถูกต้อง เหมำะสมและเที่ยงธรรม ทีโอเอก�ำหนดให้หัวหน้ำ

สำยงำนตรวจสอบภำยในรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ

และเป็นอิสระจำกโครงสร้ำงกำรบริหำรขององค์กร และกำร

ว่ำจ้ำงผู้ตรวจสอบภำยนอกต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะ

กรรมกำรตรวจสอบ

กำรปฏิบัติงำนของสำยงำนตรวจสอบภำยในของทีโอเอยึดถือ

ปฏิบัติตำมมำตรฐำนสำกลส�ำหรับกำรปฏิบัติงำนวิชำชีพกำร

ตรวจสอบภำยใน (International Standards for the Professional

Practice of Internal Auditing - Standards) ของ The

Institute of Internal Auditors ในกำรด�ำเนินงำน และมีกำร

พัฒนำศกัยภำพให้ทดัเทยีมและสอดคล้องกับมำตรฐำนวิชำชีพ

สำกลอย่ำงต่อเนื่อง แผนกำรตรวจสอบภำยในถูกก�ำหนดให้

สอดคล้องกับควำมเส่ียงทำงธุรกิจขององค์กรเพ่ือสนับสนุนให้

บรรลุเป้ำหมำยและกลยุทธ์ทำงธุรกิจที่ก�ำหนดไว้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพและประสิทธิผล

การควบคุมการปฏิบัติงาน	(Control	Activities) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

(Information	and	Communication)

ระบบการติดตาม	(Monitoring)
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ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี หัวหน้างานสายงานตรวจสอบภายใน

ของบริษัทฯ
บริษัท ส�ำนักงำน อีวำย จ�ำกัด (“EY”) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของ

บริษัทฯ ได้ตรวจสอบงบกำรเงินส�ำหรับปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 

ธันวำคม 2561 ในกำรตรวจสอบผู้สอบบัญชีต้องประเมิน

ควำมเสี่ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระ

ส�ำคญัของงบกำรเงินไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทจุริตหรือข้อผดิพลำด

ทั้งนี้ ในกำรประเมินควำมเสี่ยงดังกล่ำว ผู้สอบบัญชีได้ศึกษำ

และประเมินประสิทธิภำพระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทฯ 

ทีเ่ก่ียวข้องกับกำรจดัท�ำและกำรน�ำเสนองบกำรเงินโดยถูกต้อง

ตำมทีค่วรของกิจกำร เพ่ือออกแบบวิธีกำรตรวจสอบทีเ่หมำะสม

กับสถำนกำรณ์รวมถึงทดสอบกำรควบคมุเพ่ือให้ได้มำซ่ึงหลักฐำน

กำรสอบบญัชีเก่ียวกับควำมมปีระสทิธผิลของกำรปฏบิตัติำมกำร

ควบคุม โดยวิธีกำรตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ

ผู้สอบบัญชี กำรประเมินและกำรทดสอบดังกล่ำวข้ำงต้นเป็น

ไปตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชีโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้

ผู้สอบบัญชีสำมำรถแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงิน และไม่ใช่

เพ่ือวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อประสิทธิผลของ

กำรควบคุมภำยในของกิจกำร

จำกกำรประเมินและกำรทดสอบดังกล่ำวผู้สอบบัญชีไม่พบ

ข้อบกพร่องทีเ่ป็นสำระส�ำคญัของระบบกำรควบคมุภำยใน

บริษัทฯ จัดตั้งสำยงำนตรวจสอบภำยในซ่ึงข้ึนตรงต่อคณะ

กรรมกำรตรวจสอบของบริษัทฯ เพ่ือรองรับกำรก�ำกับดูแลกำร

ปฏิบัติงำนด้ำนกำรตรวจสอบภำยในให้มีควำมเป็นอิสระ มี

ประสิทธิภำพ และประสิทธิผล โดยที่ประชุมคณะกรรมกำร

ตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 มกรำคม 2562 ได้มี

มติอนุมัติแต่งตั้ง นำงสำวจุฬำลักษณ์ สุวรรณนิกขกุล เป็น

หวัหน้ำสำยงำนตรวจสอบภำยในของบริษัทฯ เนือ่งจำกมคีณุสมบตัิ

วุฒิกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำน และได้เข้ำรับ

กำรอบรมทีเ่หมำะสม เพยีงพอต่อกำรเป็นผูค้วบคมุกำรปฏบิตังิำน

ดังกลำ่ว 

ทั้งนี้ กำรพิจำรณำแต่งตั้ง โยกย้ำย ถอดถอน ผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง

หัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยในของบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติ

จำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยรำยละเอียดเก่ียวกับผู้ด�ำรง

ต�ำแหน่งหัวหน้ำงำนสำยงำนตรวจสอบภำยใน (โปรดพิจำรณำ

รำยละเอยีดเพ่ิมเตมิในหมวด “รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ

ผู้บริหาร	ผู้มีอ�านาจควบคุม	และเลขานุการบริษัท”)

ปัจจุบัน สำยงำนตรวจสอบภำยในของบริษัทฯ ประกอบด้วย

ผูต้รวจสอบภำยในทีม่คีวำมรู้ ควำมสำมำรถและควำมเช่ียวชำญ

กำรตรวจสอบภำยในประจ�ำประเทศไทยและประเทศเวียดนำม

โดยรำยงำนตรงที่หัวหน้ำสำยงำนตรวจสอบภำยในประจ�ำ

ประเทศไทย

รายงานประจ�าปี	2561124



รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) ประกอบด้วยกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิตำม

ข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีนำงปริศนำ ประหำรข้ำศึก เป็นประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ

นำงชนำทิพย์ วีระสืบพงศ์และนำยวีรศักดิ์ โฆสิตไพศำล เป็นกรรมกำรตรวจสอบ

 

ในรอบปี 2561 ทีผ่่ำนมำคณะกรรมกำรตรวจสอบได้จดัให้มกีำรประชุมเพ่ือปฏบิตัหิน้ำทีท่ีร่ะบไุว้ในกฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบ

และทีไ่ด้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท จ�ำนวนทัง้ส้ิน 5 คร้ัง โดยมผีูเ้ข้ำร่วมประชุมครบองค์ประชุมทกุคร้ัง กำรปฏบิตังิำน

ของคณะกรรมกำรตรวจสอบครอบคลุมกิจกรรม กำรสอบทำนควำมถูกต้องของรำยงำนทำงกำรเงินและควำมเพียงพอของกำร

เปิดเผยข้อมูลทำงกำรเงินที่เก่ียวข้องร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหำรสำยกำรเงินและบัญชี กำรสอบทำนรำยกำรเก่ียวโยงและ

รำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์และกิจกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงร่วมกับผูบ้ริหำรทีเ่ก่ียวข้อง กำรพิจำรณำคดัเลอืก

และแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีรวมถึงค่ำตอบแทนประจ�ำปีของบริษัทและบริษัทย่อยทัง้ในและต่ำงประเทศ กำรสอบทำนควำมเป็นอสิระ

ของผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภำยในโดยปรำศจำกผู้บริหำรเข้ำร่วม อนุมัติแต่งตั้งหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในและ

แผนตรวจสอบภำยในประจ�ำปี และสอบทำนผลกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบของสำยงำนตรวจสอบภำยใน ซ่ึงผลกำรปฏิบัติงำน

แสดงให้เห็นถึงพัฒนำกำรและแนวโน้มทำงธุรกิจในระดับที่น่ำพอใจ

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบัติงำนดังกล่ำวด้วยควำมรู้ ควำมสำมำรถ และควำมระมัดระวังรอบคอบ เพ่ือประโยชน์สูงสุด

ของบริษัท โดยปรำศจำกข้อจ�ำกัดในกำรเข้ำถึงข้อมลูทำงธรุกิจทีจ่�ำเป็น และควำมร่วมมอืจำกฝ่ำยบริหำรของบริษัท คณะกรรมกำร

ตรวจสอบได้มกีำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของตนเอง ณ สิน้ปี เพ่ือสอบทำนและปรับปรุงประสิทธภิำพและประสิทธผิลในกำร

ปฏิบัติงำนให้ดียิ่งขึ้น

ในนำมคณะกรรมกำรตรวจสอบ

เรียน	ท่านผู้ถือหุ้น

(นางปริศนา	ประหารข้าศึก)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายการระหว่างกัน

รำยกำรระหว่ำงกันระหว่ำงบริษัท ทโีอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย กับกิจกำรหรือบคุคลทีอ่ำจมคีวำมขัดแย้ง

ส�ำหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 มีดังนี้

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ	และบริษัทย่อยกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง

1. บริษัท ทีโอเอ

 เพอฟอร์มมำนซ์

 โค๊ทติง้คอร์ปอเรช่ัน

 จ�ำกัด (“TOAPC”)

• บริษัท ทีโอเอ กรุ๊ป

 โฮลด้ิง จ�ำกัด (“TOAGH”)

 ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่

 ของบริษัทฯ ถือหุ้น

 ทำงอ้อมใน TOAPC

 ร้อยละ 95.0953

• กรรมกำรของบริษัทฯ 3 ท่ำน

 ได้แก่ (1) นำยวนรัชต์

 ต้ังคำรวคณุ (2) นำยจตภุทัร์

 ตั้งคำรวคุณ และ (3)

 นำยณฏัฐวุฒ ิตัง้คำรวคณุ

 เป็นผูถื้อหุน้ของ TOAPC

 โดยแต่ละทำ่นถือหุ้นใน

 สัดส่วนร้อยละ 1.5606

 ร้อยละ 1.5605 และ

 ร้อยละ 1.5605

 ตำมล�ำดับ

• มกีรรมกำรร่วมกัน 1 ท่ำน

 ได้แก่ นำยณัฏฐวุฒิ

 ตั้งคำรวคุณ

1.1 รำยได้จำกกำรขำยสนิค้ำ

 - ขำยสุทธิ

 - ลูกหนี้กำรค้ำ

1.2 รำยได้จำกกำรให้บริกำร

 - รำยได้ค่ำบริกำร IT

 - รำยได้ค่ำบริกำรดำ้น

  ควำมปลอดภัย

 - ลูกหนี้ค่ำบริกำร

1.3 รำยได้ค่ำเช่ำพื้นที่

 - รำยได้ค่ำเช่ำ

 - ลูกหนี้ค่ำบริกำร

1.4 รำยได้อื่นๆ

 - รำยได้อื่นๆ

 - ลูกหนี้ค่ำบริกำร

 - ลูกหนี้อื่นๆ

 - เงินประกันค่ำบริกำร

1.5 กำรซื้อสินค้ำและ

 ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ

 - ซื้อสินค้ำส�ำเร็จรูป

  เพื่อขำย

บริษัทฯ ขำยสินค้ำ OEM ประเภทเรซิน

เป็นส่วนใหญ่ให้แก่ TOAPC โดยก�ำหนด

รำคำขำยด้วยวิธีต้นทุนบวกอัตรำก�ำไร 

(cost plus margin) ซึ่งรำคำซื้อขำย

สำมำรถเทียบเคียงกับรำคำตลำดได้ 

กำรขำยสินค้ำกลุม่เรซินให้แก่ TOAPC

เนือ่งจำกบริษัทฯ มกี�ำลงักำรผลติส่วนเกิน

และกำรใช้ก�ำลังกำรผลิตเพ่ิมข้ึนจะ

ช่วยลดต้นทุนเฉลี่ยในกำรผลิตเรซิน

โดยรวม

เนื่องจำกส�ำนักงำนและโรงงำนของ 

TOAPC ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกันกับ

โรงงำนของบริษัทฯ ที่บำงนำ บริษัทฯ 

ได ้ท�ำ (1) สัญญำให ้บริกำรด ้ำน

เทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยมีรำคำและ

เงือ่นไขทัว่ไปเสมอืนกับกำรท�ำรำยกำร

กับบุคคลภำยนอก และ (2) สัญญำให้

บริกำรด้ำนควำมปลอดภยั โดยมอีตัรำ

ค่ำบริกำรเป็นไปตำมต้นทุนกำรให้

บริกำรที่เกิดข้ึนจริงปันส่วนตำมพื้นที่

โรงงำน

บริษัทฯ ก�ำหนดอตัรำค่ำเช่ำเป็นไปตำม

ค่ำเช่ำที่ประเมินโดยผู้ประเมินรำคำ

อิสระที่ ได ้ รับควำมเห็นชอบจำก

ส�ำนกังำน ก.ล.ต. โดยมอีตัรำค่ำบริกำร

ที่เก่ียวกับกำรเช่ำพ้ืนที่เป็นไปตำมกำร

ให้บริกำรและค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริง

รำยได้อืน่ๆ ส่วนใหญ่ประกอบด้วยรำยได้

ค่ำช่ังน�้ำหนักรถบรรทุก รำยได้ค่ำ

บรกิำรซ่อมบ�ำรุง ค่ำเบิกอปุกรณ์เซฟตี้ 

ค่ำสำธำรณปูโภค โดยคดิรำคำเป็นไปตำม

ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดข้ึนจริง ทั้งนี้ บริษัทฯ

ยังคงมีเงินประกันค่ำบริกำรซ่อมบ�ำรุง

และค่ำเบิกอุปกรณ์เซฟตี้คำ้งอยู่

บริษัทฯ ซ้ือสินค้ำที่ เ ก่ียวเนื่องกับ

ผลิตภัณฑ์สีทำอำคำรจำก TOAPC 

เช่น กระดำษทรำย และอปุกรณ์เตรียม

พื้นผิว เป็นต้น เพื่อจ�ำหน่ำยต่อให้กับ

189,409,977.35

51,602,861.67

1,155,084.00

2,202,420.00

402,372.43

4,583,240.00

763,040.00

6,180.00

1,996,834.73

934,884.41

96,257.00

217,386,824.40

รายชื่อบริษัทท่ีอาจมี

ความขัดแย้ง

ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ จ�านวนเงิน	(บาท) ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผล

ของการท�ารายการ

รายงานประจ�าปี	2561126



2. บริษัท ทโีอเอ-ยูเนีย่น

 เพ้นท์ (ประเทศไทย)

 จ�ำกัด (“TUP”)

3. บรษัิท ทโีอเอ - ชูโกกุ

 เพ้นท์ จ�ำกัด (“TCP”)

• TOAGH ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

 รำยใหญ่ของบริษัทฯ

 ถือหุ้นทำงอ้อมใน TUP

 ร้อยละ 54.9958

• กรรมกำรของบริษัทฯ

 5 ท่ำน ได้แก่ (1) นำย

 จตุภัทร์ ตั้งคำรวคุณ (2)

 นำยณฏัฐวุฒ ิตัง้คำรวคณุ

 (3) นำยประจักษ์

 ตัง้คำรวคณุ (4) นำงละออ

 ตั้งคำรวคุณ และ (5)

 นำยวนรัชต์ ตัง้คำรวคณุ

 เป็นผู้ถือหุ้นของ TUP

 โดยแต่ละท่ำนถือหุ้นใน

 สัดส่วนร้อยละ 0.0008 

• มกีรรมกำรร่วมกัน 1 ท่ำน

 ได้แก่ นำยณัฏฐวุฒิ

 ตั้งคำรวคุณ

• TOAGH ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

 รำยใหญ่ของบริษัทฯ ถือ

 หุ้นทำงอ้อมใน TCP 

 ร้อยละ 50.9996

2.1 รำยได้จำกกำรขำยสนิค้ำ

 - ขำยสุทธิ

 - ลูกหนี้กำรค้ำ

2.2 รำยได้จำกกำรให้บริกำร

 - รำยได้ค่ำบริกำร

  ควำมปลอดภัย

2.3 รำยได้ค่ำเชำ่พื้นที่

 - รำยได้ค่ำเช่ำ

 - ลูกหนี้ค่ำบริกำร

2.4 รำยกำรซื้อสินค้ำ

 - ซื้อสินค้ำส�ำเร็จรูป

  เพื่อขำย

 - เจำ้หนี้กำรค้ำ

2.5 ค่ำจำ้งบริกำรภำยนอก

 - ค่ำจ้ำงบริกำรภำยนอก

 - เจำ้หนี้อื่นๆ

3.1 รำยได้จำกกำรขำยสนิค้ำ

 และรำยได้อืน่

 - ขำยสทุธิ

 - รำยได้อืน่ๆ

 - ลูกหนีก้ำรค้ำ

บริษัทฯ ขำยสินค้ำ OEM ประเภท

สีย้อมไม้เป็นส่วนใหญ่ให้แก่ TUP

โดยก�ำหนดรำคำขำยด้วยวิธีต้นทนุบวก

อัตรำก�ำไร (cost plus margin) ซึ่ง 

TUP มีอัตรำก�ำไรข้ันต้นจำกกำรขำย

สินค้ำเทียบเคียงได้กับบริษัทอื่นใน

อุตสำหกรรมเดียวกัน ทั้งนี้ กำรขำย

สินค้ำดังกล่ำวเป็นไปตำมเง่ือนไขที่

ก�ำหนดในสัญญำร่วมทนุ (Joint Venture

Agreement) ระหว่ำงบริษัทฯ และ TUP

เนือ่งจำกส�ำนกังำนและโรงงำนของ TUP

ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกันกับบริษัทฯ ที่

ส�ำโรง บริษัทฯ ได้ท�ำสัญญำให้บริกำร

ด้ำนควำมปลอดภยั โดยอตัรำค่ำบริกำร

เป็นไปตำมต้นทนุกำรให้บริกำรทีเ่กิดข้ึน

จริงปันส่วนตำมพื้นที่โรงงำน

บริษัทฯ ให้ TUP เช่ำพ้ืนทีโ่รงงำน คลัง

สินค ้ำและส�ำนักงำน ในบริเวณ

เดยีวกันกับโรงงำนของบริษัทฯ ทีส่�ำโรง 

โดยก�ำหนดอัตรำค่ำเช่ำเป็นไปตำม

ค่ำเช่ำที่เทียบเคียงรำคำตลำด

บริษัทฯ ซ้ือสินค้ำ TOA SPRAY RUST 

PRO เข้ำมำเพื่อขำยจำก TUP โดยมี

รำคำและเง่ือนไขทั่วไปเสมือนกับกำร

ท�ำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก

บริษัทฯ จ้ำง TUP ให้จัดหำพนักงำน

เพ่ือมำปฏิบัติงำนในโรงงำนผู้ว่ำจ้ำง 

โดยก�ำหนดระยะเวลำสัญญำ 1 ปี นับ

ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2561 ถึงวันที่ 

31 ธันวำคม 2561

บริษัทฯ ขำยสินค้ำกลุ ่มสีทำอำคำร 

อะไหล่เคร่ืองผสมสี และสติ๊กเกอร์

ให้แก่ TCP ซ่ึงน�ำไปขำยต่อให้กลุ่ม

ลูกค้ำของตนเอง โดยมีรำคำและ

เงือ่นไขทัว่ไปเสมอืนกับกำรท�ำรำยกำรกับ

บุคคลภำยนอก

67,958,582.50

25,598,256.28

247,704.00

848,316.00

70,918.77

474,774.00

44,480.97

2,411,340.00

215,011.15

1,050,336.96

11,030.60

279,694.79

 - ค่ำวัสดุ/เครื่องใช้ใน

  โรงงำน

 - ค่ำสำรเคมีอื่นๆ

 - เจำ้หนี้กำรค้ำ

ลกูค้ำของบริษัทฯ เพ่ือกำรบริกำรทีค่รบ

วงจร โดยมรีำคำและเง่ือนไขทำงกำรค้ำ

เทียบเคียงกับตลำด

283.20

1,325.00

60,297,082.98

รายชื่อบริษัทท่ีอาจมี

ความขัดแย้ง

ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ จ�านวนเงิน	(บาท) ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผล

ของการท�ารายการ

บริษัท	ทีโอเอ	เพ้นท	์(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน) 127



4. บริษัท ไอทโีอเอ ออโต้

 เซลส์ จ�ำกัด

 (“iTOA”)

5. บริษัท เชอร์วู้ด

 คอร์ปอเรชั่น

 (ประเทศไทย)

 จ�ำกัด (มหำชน)

 (“SWC”)

• กรรมกำรของบริษัทฯ

 4 ท่ำน ได้แก่ (1) นำย

 จตุภัทร์ ตั้งคำรวคุณ (2) 

 นำยณฏัฐวุฒ ิตัง้คำรวคณุ

 (3) นำยประจักษ์

 ตั้งคำรวคุณ และ (4)

 นำยวนรัชต์ ตัง้คำรวคณุ

 เป็นผู้ถือหุ้นของ TCP

 โดยแต่ละท่ำนถือหุ้นใน

 สัดส่วนร้อยละ 0.0001 

• มกีรรมกำรร่วมกัน 2 ท่ำน

 ได้แก่ (1) นำยประจักษ์ 

 ตัง้คำรวคณุ และ (2) นำย

 ณัฏฐวุฒิ ตั้งคำรวคุณ 

• TOAGH ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

 รำยใหญ่ของบริษัทฯ

 ถือหุ้นทำงอ้อมใน iTOA

 ร้อยละ 99.9970

• กรรมกำรของบริษัทฯ

 2 ท่ำน ได้แก่ (1) นำย

 วนรชัต์ ตัง้คำรวคณุ และ

 (2) นำยจตุภัทร์

 ตัง้คำรวคณุ เป็นผูถื้อหุ้น

 ของ iTOA โดยถือหุ้น

 ในสดัส่วนร้อยละ 0.0020

 และ 0.0010 ตำมล�ำดับ

• มกีรรมกำรร่วมกัน 2 ท่ำน

 ได้แก่ (1) นำยวนรัชต์

 ตั้งคำรวคุณ และ (2)

 นำยณฏัฐวุฒ ิตัง้คำรวคณุ 

• TOAGH ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

 รำยใหญ่ของบริษัทฯ ถือ

 หุ้นทำงอ้อมใน SWC

 ร้อยละ 69.41

• กรรมกำรของบริษัทฯ 1

 ท่ำน ได้แก่ นำยจตุภัทร์

 ตัง้คำรวคณุ เป็นผูถื้อหุ้น

 ของ SWC ร้อยละ 0.57 

• มกีรรมกำรร่วมกัน 2 ท่ำน

 ได้แก่ (1) นำยประจักษ์ 

 ตั้งคำรวคุณ และ (2)

 นำยวนรัชต์ ตัง้คำรวคณุ

4.1 รำยได้อืน่ๆ

 - รำยได้อืน่ๆ

5.1 รำยได้ค่ำบริกำรออกของ

 - รำยได้ค่ำบริกำร

  ออกของ

 - รำยได้อื่นๆ

 - ลูกหนี้ค่ำบริกำร

 - ส่วนลดค้ำงรับ

5.2 รำยกำรซื้อ

 - ซื้อสินค้ำส�ำเร็จรูป

  เพื่อขำย

 - เจำ้หนี้กำรค้ำ

บริษัทฯ ขำยเครื่องใช้ส�ำนักงำนที่ไม่ได้

ใช้แล้วให้กับ iTOA โดยรำคำขำยคิด

ตำมนโยบำยกำรขำยทรัพย์สินของ

บริษัทฯ

บริษัทฯ มีฝ่ำยงำน shipping ของ

ตนเอง และให้บริกำรที่เก่ียวข้องกับ

กำรน�ำเข้ำและส่งออกสินค้ำแก่บริษัท

ที่เกี่ยวข้องกัน เช่น บริกำรเดินพิธีกำร

ศุลกำกร บริกำรขนส่งสินค้ำ เป็นต้น 

โดยเก็บค ่ำบริกำรให ้มี รำคำและ

เงือ่นไขทัว่ไปเสมอืนกับกำรท�ำรำยกำร

กับบุคคลภำยนอก

รำยกำรซ้ือสินค้ำส�ำเร็จรูปส่วนใหญ่

เป ็นกำรซ้ือสินค ้ำที่ เ ก่ียวเนื่องกับ

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เพื่อกำรบริกำร

ทีค่รบวงจร เช่น ผลติภณัฑ์กลุม่เชนไดร้ท์

ประเภทป้องกันและก�ำจัดปลวกแมลง 

โดยบริษัทฯ จ�ำหน่ำยสินค้ำดงักล่ำวให้แก่

ลูกค ้ำกลุ ่มตัวแทนจ�ำหน ่ำย ทั้งนี้ 

138,000.00

134,600.00

33,298.34

91,295.99

13,939,007.10

396,418,512.39

72,500,915.08

3.2 รำยกำรซื้อ

 - ซื้อวัตถุดิบ

3.3 งำนระหว่ำงก่อสร้ำง

 - งำนระหว่ำงก่อสร้ำง

 - เจำ้หนี้อื่นๆ

บริษัทฯ ซ้ือเคมภีณัฑ์บำงส่วนจำก TCP 

เพ่ือขำยต่อให้กับลกูค้ำประเภทโครงกำร

ของบริษัทฯ เพ่ือกำรบริกำรทีค่รบวงจร 

โดยบริษัทฯ มกี�ำไรจำกกำรน�ำไปขำยต่อ

บริษัทฯ ซื้อ UNY MARINE HS RAL 

ส�ำหรับงำน Project Tank Dike 4 

Renovation กบั TCP โดยมีรำคำและ

เงือ่นไขทัว่ไปเสมอืนกับกำรท�ำรำยกำร

กับบุคคลภำยนอก

498,600.00

55,665.00

59,561.55

รายชื่อบริษัทท่ีอาจมี

ความขัดแย้ง

ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ จ�านวนเงิน	(บาท) ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผล

ของการท�ารายการ

รายงานประจ�าปี	2561128



6. บริษัท ทีโอเอ

 เคมิคอล อนิดสัตรีส์

 จ�ำกัด (“TOAC”)

7. บรษัิท ทีโอเอ-ชินโต

 (ไทยแลนด์) จ�ำกัด

 (“TST”)

• TOAGH ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

 รำยใหญ่ของบริษัทฯ

 ถอืหุ้นโดยตรงใน TOAC

 ร้อยละ 30

• กรรมกำรของบริษัทฯ

 4 ท่ำน ได้แก่ (1) นำย

 วนรัชต์ ตั้งคำรวคุณ (2)

 นำยจตภุทัร์ ตัง้คำรวคณุ

 (3) นำยณัฏฐวุฒิ

 ตัง้คำรวคณุ (4) นำงบศุทรี

 หวั่งหลี เป็นผู้ถือหุ้นของ

 TOAC โดยถอืหุ้นร้อยละ

 20.9687 ร้อยละ 19.0312

 ร้อยละ 15 และร้อยละ

 15 ตำมล�ำดับ

• มกีรรมกำรร่วมกัน 6 ท่ำน

 ได้แก่ (1) นำยประจักษ์

 ตัง้คำรวคณุ (2) นำงละออ

 ตั้งคำรวคุณ (3) นำย

 วนวัชต์ ตั้งคำรวคุณ (4)

 นำยจตุภัทร์ ตั้งคำรวคุณ 

 (5) นำยณัฏฐวุฒิ

 ตั้งคำรวคุณ และ (6)

 นำงบุศทรี หวั่งหลี

• TOAGH ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

 รำยใหญ่ของบริษัทฯ

 ถือหุ้นทำงอ้อมใน TST

 ร้อยละ 50.9950

• กรรมกำรของบริษัทฯ

 4 ท่ำน ได้แก่ (1) นำย

 ณฏัฐวุฒ ิตัง้คำรวคณุ (2)

 นำยประจกัษ์ ตัง้คำรวคณุ

 (3) นำงละออ ตัง้คำรวคณุ

 และ (4) นำยวนรัชต์

 ตัง้คำรวคณุ เป็นผูถื้อหุ้น

 ของ TST โดยแต่ละ

 ท่ำนถือหุ้นเป็นสัดส่วน

 ร้อยละ 0.0013

6.1 ค่ำเช่ำทีด่นิและอำคำร

 - ค่ำเช่ำ

 - เจ้ำหนีอ้ืน่ๆ

 - ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย

7.1 รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ

 - ขำยสทุธิ

 - ลูกหนีก้ำรค้ำ

บริษัทฯ ได้ท�ำสัญญำเช่ำ โดยมีอัตรำ

ค่ำเช่ำที่ประเมินโดยผู้ประเมินรำคำ

อิสระที่ ได ้ รับควำมเห็นชอบจำก

ส�ำนกังำน ก.ล.ต. มอีำยสุญัญำเช่ำ 10 ปี

บริษัทฯ ขำยสินค้ำ OEM ประเภท

สินค้ำก่ึงส�ำเร็จรูปเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงทำง 

TST น�ำไปใช้ต่อส�ำหรับกระบวนกำร

ผลิตสินค้ำของตนเอง ทั้งนี้ กำรขำย

สินค้ำดังกล่ำวเป็นไปตำมเง่ือนไขที่

ก�ำหนดในสญัญำจำ้งผลิต ระหว่ำง (1) 

บริษัท ชินโต เพ้นท์ จ�ำกัด (2) บริษัทฯ 

(3) TOAC (4) TOAPC และ (5) TST 

โดยก�ำหนดรำคำขำยสินค้ำด้วยวิธี

ต้นทุนบวกอัตรำก�ำไร (cost plus 

margin)

89,423,139.72

14,119,981.38

9,406,502.88

295,116,984.95

64,798,204.36

5.3 ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ

 - ค่ำใช้จ่ำยส�ำนักงำน

 - ค่ำรับรอง

 - เจำ้หนี้อื่นๆ

บริษัทฯ ได้ท�ำสัญญำกำรเป็นผู้แทน

จ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ของ SWC โดย

ก�ำหนดรำคำและเงื่อนไขทั่วไปเสมือน

กับกำรท�ำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก

บริษัทฯ ซื้อสบู่เหลวล้ำงมือทีโพล์ และ

กระเช้ำของขวัญส�ำหรับลกูค้ำ โดยรำคำ

ทีซ้ื่อขำยเสมอืนกำรท�ำรำยกำรกับบคุคล

ภำยนอก

26,832.00

426,155.00

296,415.68

รายชื่อบริษัทท่ีอาจมี

ความขัดแย้ง

ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ จ�านวนเงิน	(บาท) ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผล

ของการท�ารายการ

บริษัท	ทีโอเอ	เพ้นท	์(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน) 129



• มีกรรมกำรร่วมกันกับ

 บริษัทฯ 1 ท่ำน ได้แก่

 นำยณฏัฐวุฒ ิตัง้คำรวคณุ 

7.2 รำยได้ค่ำบริกำร

 - รำยได้ค่ำบริกำรด้ำน

  ควำมปลอดภยั

7.3 รำยได้ค่ำบริกำรออกของ

 - รำยได้ค่ำบริกำร

  ออกของ

 - ลกูหนีค่้ำบริกำร

7.4 รำยได้อืน่ๆ

 - รำยได้อืน่ๆ

 - ลกูหนีค่้ำบริกำร

 - ลกูหนีอ้ืน่ๆ

7.5 รำยกำรซ้ือ

 - ซือ้วัตถุดบิ

 - เจ้ำหนีก้ำรค้ำ

7.6 ค่ำวัสด/ุเคร่ืองใช้ใน

 โรงงำน

 - ค่ำวัสด/ุเคร่ืองใช้ใน

  โรงงำน

เนื่องจำกบริษัทฯ ใช้พ้ืนที่ส่วนใหญ่ที่

บำงนำส�ำหรับเป็นที่ตั้งโรงงำนผลิต

และคลังสินค้ำ บริษัทฯ จึงให้บริกำร

ด้ำนควำมปลอดภยัแก่บริษัททีเ่ก่ียวข้อง

ที่ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกัน เพ่ือควำม

ปลอดภยัโดยรวมทีอ่ำจส่งผลกับทรัพย์สิน

ของบริษัทฯ โดยก�ำหนดอตัรำค่ำบริกำร

เป็นไปตำมต้นทนุกำรให้บริกำรทีเ่กิดข้ึน

จริงป้นส่วนตำมพื้นที่โรงงำน

บริษัทฯ มีฝ่ำยงำน shipping ของ

ตนเอง และให้บริกำรที่เก่ียวข้องกับ

กำรน�ำเข้ำและส่งออกสินค้ำแก่บริษัท

ที่เกี่ยวข้องกัน เช่น บริกำรเดินพิธีกำร

ศุลกำกร บริกำรขนส่งสินค้ำ เป็นต้น 

โดยเก็บค ่ำบริกำรให ้มี รำคำและ

เงือ่นไขทัว่ไปเสมอืนกับกำรท�ำรำยกำร

กับบุคคลภำยนอก

รำยได้อืน่ๆ ส่วนใหญ่ประกอบด้วยรำยได้

จำกกำรให้บริกำรช่ังน�้ำหนักรถบรรทุก

โดยคดิรำคำเป็นไปตำมค่ำใช้จ่ำยทีเ่กิด

ขึ้นจริง

เป็นรำยกำรซ้ือวัตถุดบิประเภทเคมภีณัฑ์

เพ่ือใช้ในกำรผลติสนิค้ำ ซ่ึงบริษัทฯ ซ้ือ

เคมภีณัฑ์จำก TST ในรำคำต้นทนุบวก

ค่ำด�ำเนินกำร

ทั้งนี้ รำยกำรดังกล่ำวมิได้เกิดข้ึนเป็น

ประจ�ำ เนือ่งจำกบริษัทฯ จะซ้ือเคมภีณัฑ์

จำก TST เฉพำะในกรณีที่บริษัทฯ มี

ควำมจ�ำเป็นเร่งด่วนและไม่สำมำรถจดั

ซ้ือจำกผู ้ จัดจ�ำหน ่ำยภำยนอกได ้

ทันเวลำ รวมทั้งบริษัทฯ ซื้อเคมีภัณฑ์

บำงชนดิจำก TST เพ่ือใช้ในกำรทดสอบ

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ซึ่ง TST มีกำร

ซ้ือเคมภีณัฑ์ดงักล่ำวเพ่ือใช้ในกำรผลิต

ของตนเอง

เป็นรำยกำรซ้ือวัสดุและเคร่ืองใช้ใน

โรงงำน ประเภท Alumite เพ่ือใช้ใน

กำรผลติสินค้ำ ซ่ึงบริษัทฯ ซ้ือจำก TST 

ในรำคำต้นทุนบวกค่ำด�ำเนินกำร

683,136.00

64,000.00

28,799.00

1,320.00

212,687.96

167,173.22

6,411,947.69

(413,714.77)

60,680.00

รายชื่อบริษัทท่ีอาจมี

ความขัดแย้ง

ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ จ�านวนเงิน	(บาท) ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผล

ของการท�ารายการ

รายงานประจ�าปี	2561130



รายชื่อบริษัทท่ีอาจมี

ความขัดแย้ง

ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ จ�านวนเงิน	(บาท) ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผล

ของการท�ารายการ

8. บริษัท ทีโอเอ

 - โดฟเคม

 อินดัสตรีส์ จ�ำกัด

 (“TDIC”)

9. บริษัท ทีโอเอ

 โฮลดิ้ง จ�ำกัด

 (“TOAH”)

• นำยประวิทย์ ตัง้คำรวคณุ

 ซึ่งเป็นพี่น้องของนำย

 ประจักษ์ ตั้งคำรวคุณ

 (ประธำนกรรมกำรของ

 บริษัทฯ) ถือหุ้นร้อยละ

 5.5321 และด�ำรงต�ำแหน่ง

 เป็นกรรมกำรของ TDIC

• กรรมกำรของบริษัทฯ 

 4 ท่ำน ได้แก่ (1) นำย

 วนรัชต์ ตั้งคำรวคุณ (2) 

 นำยจตภุทัร์ ตัง้คำรวคณุ

 (3) นำยณัฏฐวุฒิ

 ตั้งคำรวคุณ และ (4)

 นำงบุศทรี หวั่งหลี เป็น

 ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ TOAH 

 โดยถือหุ้นร้อยละ 35

 ร้อยละ 25 ร้อยละ 20

 และร้อยละ 20 ตำมล�ำดบั

 และด�ำรงต�ำแหน่งเป็น

 กรรมกำรใน TOAH ทั้ง

 4 ท่ำน

8.1 รำยได้จำกกำรขำยสนิค้ำ

 - ขำยสทุธิ

 - ลกูหนีก้ำรค้ำ

8.2 รำยได้จำกกำรให้บริกำร

 - รำยได้ค่ำบริกำรด้ำน

  ควำมปลอดภยั

8.3 รำยได้อืน่ๆ

 - รำยได้อืน่ๆ

 - ลกูหนีค่้ำบริกำร

8.4 รำยกำรซ้ือ

 - ซือ้วัตถุดบิ

 - เจ้ำหนีก้ำรค้ำ

8.5 ค่ำน�ำ้มนัเตำ

 - ค่ำน�ำ้มนัเตำ

 - เจ้ำหนีอ้ืน่ๆ

 - ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย

9.1 ค่ำเช่ำรถยนต์

 - ค่ำเช่ำรถยนต์

 - เจ้ำหนีอ้ืน่ๆ

บริษัทฯ ขำยผลติภณัฑ์ส่วนใหญ่ประเภท

สีทำอำคำร และสีที่มีควำมทนทำนสูง 

(Heavy Duty Coatings) ให้แก่ TDIC

โดยมรีำคำและเง่ือนไขทัว่ไปเสมอืนกับ

กำรท�ำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก

เนื่องจำกบริษัทฯ ใช้พ้ืนที่ส่วนใหญ่ที่

บำงนำส�ำหรับเป็นที่ตั้งโรงงำนผลิต

และคลังสินค้ำ บริษัทฯ จึงให้บริกำร

ด้ำนควำมปลอดภยัแก่บริษัททีเ่ก่ียวข้อง

ที่ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกัน เพ่ือควำม

ปลอดภยัโดยรวมทีอ่ำจส่งผลกับทรัพย์สิน

ของบริษัทฯ โดยก�ำหนดอตัรำค่ำบริกำร

เป็นไปตำมต้นทนุกำรให้บริกำรทีเ่กิดข้ึน

จริงปันส่วนตำมพื้นที่โรงงำน

รำยได้อืน่ๆ ส่วนใหญ่ประกอบด้วยรำยได้

ค่ำช่ังน�้ำหนักรถบรรทุก รำยได้ค่ำฝึก

อบรม รำยได้ค่ำสอบเทียบเคร่ืองมือ

รำยได้ค่ำยำและเวชภัณฑ์ ซ่ึงคิดตำม

จ�ำนวนครั้งที่ให้บริกำรจริง

เป็นรำยกำรซ้ือวัตถุดบิประเภทเคมภีณัฑ์

เพ่ือใช้ในกำรผลติสนิค้ำ ซ่ึงเป็นวัตถุดบิ

ที่สำมำรถใช้ร่วมกันได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ 

ซ้ือวัตถุดิบดังกล่ำวจำก TDIC โดยมี

รำคำและเง่ือนไขทั่วไปเสมือนกับกำร

ท�ำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก

เป็นกำรซ้ือน�้ำมันเตำเพ่ือเป็นวัตถุดิบ

เพ่ือใช้ในกำรผลติสินค้ำ ซ่ึงเป็นวัตถุดบิ

ที่สำมำรถใช้ร่วมกันได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ 

ซื้อน�้ำมันเตำดังกลำ่วจำก TDIC โดยมี

รำคำและเง่ือนไขทั่วไปเสมือนกับกำร

ท�ำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก

บริษัทฯ ท�ำสัญญำเช่ำรถยนต์กับ TOAH

อำยุสัญญำระหว่ำง 1-5 ปี เพื่อใช้เป็น

รถยนต์ส�ำหรับผู ้บริหำรของบริษัทฯ 

โดยคิดอัตรำค่ำเช่ำรถยนต์เทียบเคียง

ได้กับอตัรำผลตอบแทนรำยปีของธรุกิจ

รถยนต์ให้เช่ำของบริษัทจดทะเบียน

308,239.90

43,272.94

2,101,200.00

364,710.00

63,525.90

1,960,976.00

746,795.80

1,784,755.97

403,373.38

230,908.98

11,028,384.47

821,974.00
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• TOAGH ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

 รำยใหญ่ของบริษัทฯ

 ถือหุ้นทำงอ้อมในบริษัท 

 พ ีท ีเรียล เอสเตท จ�ำกัด

 ร้อยละ 77.6786

• กรรมกำรของบริษัทฯ

 4 ท่ำน ได้แก่ (1) นำย

 จตุภัทร์ ตั้งคำรวคุณ (2) 

 นำยณฏัฐวุฒ ิตัง้คำรวคณุ

 (3) นำงบุศทรี หวั่งหลี

 และ (4) นำยวนรัชต์

 ตัง้คำรวคณุ เป็นผูถื้อหุ้น

 ของบริษัท พี ที เรียล

 เอสเตท จ�ำกัด โดย

 แต่ละท่ำนถือหุ้นร้อยละ

 5.5804

• มกีรรมกำรร่วมกัน 2 ท่ำน

 ได้แก่ (1) นำยวนรัชต์

 ตั้งคำรวคุณ และ (2)

 นำงบุศทรี หวั่งหลี

• กรรมกำรของบริษัทฯ

 4 ท่ำน ได้แก่ (1) นำย

 วนรัชต์ ตั้งคำรวคุณ (2) 

 นำยจตภุทัร์ ตัง้คำรวคณุ

 (3) นำยณัฏฐวุฒิ

 ตั้งคำรวคุณ และ (4

 นำงบุศทรี หวั่งหลี เป็น

 ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท

 ซปุเปอร์เซฟ คอร์ปอเรช่ัน

 จ�ำกัด โดยแต่ละท่ำนถือ

 หุ้นร้อยละ 25

 ทัง้นี ้ณ วันที ่30 เมษำยน

 2561 บริษัท ซุปเปอร์เซฟ

 คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด ได้

 เปลี่ยนแปลงผู้ถอืหุ้น ซึ่ง

 กรรมกำรบริษัททัง้ 4 ท่ำน

 ไม่ได้ถือหุ้นดังกลำ่วแล้ว

10.1 ค่ำเช่ำที่ดิน

 - ค่ำเช่ำที่ดิน

 - เจำ้หนี้อื่นๆ

 - ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย

11.1 รำยได้จำกกำรขำย

 - ขำยสุทธิ

11.2 รำยได้ค่ำเช่ำและ

  ค่ำบริกำรพื้นที่

 - รำยได้ค่ำเช่ำ

 - รำยได้ค่ำบริกำร

  สำธำรณูปโภค

11.3 ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ

 - ค่ำ Preimium

บริษัทฯ เช่ำที่ดิน 2 แห่งจำกบริษัท

พี ที เรียล เอสเตท จ�ำกัด ได้แก่ (1) 

โรงงำนทีบ่ำงนำ และ (2) โรงงำนทีส่�ำโรง

เพ่ือใช้เป็นพ้ืนทีต่ัง้โรงงำนและคลงัสินค้ำ

และอำคำรส�ำนักงำนของบริษัทฯ โดย

มีอัตรำค่ำเช่ำที่ประเมินโดยผู้ประเมิน

รำคำอิสระที่ได้รับควำมเห็นชอบจำก

ส�ำนกังำน ก.ล.ต. มอีำยสุญัญำเช่ำ 10 ปี

บริษัทฯ ขำยผลิตภัณฑ์ส ่วนใหญ่

ประเภทกลุม่ผลติภณัฑ์สีทำอำคำรและ

กำวลำเทก็ซ์อเนกประสงค์ ให้แก่บริษัท 

ซุปเปอร์เซฟ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด ซึ่ง

น�ำไปจ�ำหน่ำยในร้ำนสะดวกซ้ือของ

ตนเอง โดยมีรำคำและเงื่อนไขทั่วไป

เสมือนกับกำรท�ำรำยกำรกับบุคคล

ภำยนอก

บริษัทฯ ให้เช่ำพ้ืนที่และให้บริกำรแก่

บริษัท ซุปเปอร์เซฟ คอร์ปอเรช่ัน 

จ�ำกัด ส�ำหรับกำรด�ำเนินธุรกิจร้ำน

สะดวกซ้ือทีโ่รงงำนบำงนำ อำยสัุญญำ

เช่ำ 3 ปี โดยมอีตัรำค่ำเช่ำและเงือ่นไข

กำรเช่ำทั่วไปเสมือนกับกำรท�ำรำยกำร

กับบุคคลภำยนอก

ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ส่วนใหญ่ประกอบด้วย

ค ่ำใช ้จ ่ำยในกำรซ้ือสินค ้ำอุปโภค

บริโภคเพ่ือจัดกิจกรรมโปรโมช่ันกับ

ลูกค้ำ เช่น บะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูป เครื่อง

ดื่มชูก�ำลัง เป็นต้น โดยมีรำคำและ

เงือ่นไขทัว่ไปเสมอืนกับกำรท�ำรำยกำร

กับบุคคลภำยนอก

14,377,582.32

1,003,597.10

4,668,834.24

16,224.63

180,000.00

180,000.00

438,376.50

รายชื่อบริษัทท่ีอาจมี

ความขัดแย้ง

ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ จ�านวนเงิน	(บาท) ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผล

ของการท�ารายการ

10. บริษัท พี ที เรียล

 เอสเตท จ�ำกัด 

11. บริษัท ซุปเปอร์

 เซฟ คอร์ปอเรชั่น

 จ�ำกัด

รายงานประจ�าปี	2561132



รายชื่อบริษัทท่ีอาจมี

ความขัดแย้ง

ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ จ�านวนเงิน	(บาท) ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผล

ของการท�ารายการ

• กรรมกำรของบริษัทฯ 1

 ท่ำน ได้แก่ นำยวนรัชต์

 ตัง้คำรวคณุ เป็นผูถื้อหุ้น

 ใหญ่ของบริษัท เฟ้ลปส์

 ดอด์จ อนิเตอร์เนช่ันแนล

 (ไทยแลนด์) จ�ำกัด โดย

 ถือหุ้นในบริษัท ทีม เอ

 โฮลดิ้ง 2 จ�ำกัด ร้อยละ

 99.98 ซึ่ง บริษัท ทีม

 เอ โฮลดิ้ง 2 จ�ำกัด ถือ

 หุ้นในบริษัท เฟ้ลปส์

 ดอด์จ อินเตอร์

 เนชั่นแนล (ไทยแลนด์)

 จ�ำกัด ร้อยละ 99.0114

• มีกรรมกำร ร่วมกัน 1

 ท่ำน ได้แก่ นำยวนรัชต์

 ตั้งคำรวคุณ

• TOAGH ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

 รำยใหญ่ของบริษัทฯ

 ถือหุ้นโดยตรงในบริษัท

 ส�ำเพ็ง ซุปเปอร์สโตร์

 จ�ำกัด ร้อยละ 100

 ทัง้นี ้ในวันที ่30 เมษำยน

 2561 บริษัท ส�ำเพ็ง

 ซุปเปอร์สโตร์ จ�ำกัด ได้

 เปลีย่นแปลงผูถื้อหุ้น ซ่ึง

 TOAGH ไม่ได้ถือหุ้น

 ดังกล่ำวแล้ว

• TOAGH ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

 รำยใหญ่ของบริษัทฯ

 ถือหุ้นโดยตรงในบริษัท

 ยิปมั่นเทค จ�ำกัด

 ร้อยละ 51

• มกีรรมกำรร่วมกัน 2 ท่ำน

 ได้แก่ (1) นำยจตุภัทร์

 ตั้งคำรวคุณ และ (2)

 นำงบุศทรี หวั่งหลี

• นำยมงคล ตั้งใจพิทักษ์

 ซึ่งเป็นผู้บริหำรของ

 บริษัทฯ ด�ำรงต�ำแหน่ง

 เป็นกรรมกำรของบริษัท

 ยิปมั่นเทค จ�ำกัด

12.1 รำยได้จำกกำรขำย

  สินค้ำ

 - ขำยสุทธิ

 - ลูกหนี้กำรค้ำ

12.2 รำยได้ค่ำบริกำร

 - รำยได้ค่ำบริกำร IT

13.1 รำยได้ค่ำเชำ่

 - รำยได้ค่ำเชำ่

13.2 ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ

 - ค่ำใช้จ่ำยส่งเสริม

  กิจกรรม

14.1 รำยกำรซื้อ

 - ซื้อสินค้ำส�ำเร็จรูป

  เพื่อขำย

 - เจำ้หนี้กำรค้ำ

บริษัทฯ ขำยสินค้ำสีทำอำคำร และทิน

เนอร์ ให้แก่ บจก. เฟ้ลปส์ ดอด์จฯ  ซึ่ง

น�ำไปใช้ในกิจกำรของ บจก. เฟ้ลปส์

ดอด์จฯ โดยมีรำคำและเง่ือนไขทั่วไป

เสมือนกับกำรท�ำรำยกำรกับบุคคล

ภำยนอก

บริษัทฯ ท�ำสัญญำบริกำรกับ บจก. 

เฟ้ลปส์ ดอด์จฯ เพ่ือให้บริกำร Data 

Center Co-location และบริกำรอื่นๆ 

ที่เก่ียวข้อง เช่น บริกำรด้ำนจัดหำ

อุปกรณ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ บริกำร

ซ่อมแซมบ�ำรุงรักษำ โดยคิดคำ่บริกำร

เป็นไปตำมทีต่กลงกันระหว่ำงคูสั่ญญำ 

โดยมรีำคำและเง่ือนไขทัว่ไปเสมอืนกับ

กำรท�ำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก

บริษัทฯ ให้เชำ่ส�ำนักงำน / คลังสินค้ำ

เป็นรำยเดือน คิดค่ำเช่ำเป็นไปตำมท่ี

ตกลงกันระหว่ำงคูสั่ญญำ โดยค�ำนวณ

รำคำจำกพื้นที่ใช้งำนจริง

  

บริษัทฯ ซ้ือเคร่ืองเขียนและอุปกรณ์

ส�ำหรับกิจกรรม CSR โดยรำคำทีต่กลง

เสมอืนกำรท�ำรำยกำรกับบคุคลภำยนอก

บริษัทฯ ท�ำสัญญำจ้ำงผลิตแผ่นยิปซั่ม

บอร์ดภำยใต้ตรำสินค้ำ TOA GypsuM

กับบริษัท ยปิมัน่เทค จ�ำกัด ก�ำหนดรำคำ

เป็นไปตำมทีต่กลงกันระหว่ำงคูสั่ญญำ

โดยรำคำทีต่กลงเสมอืนกำรท�ำรำยกำร

กับบุคคลภำยนอก

2,461,102.78

215,450.76

480,000.00

1,116,635.00

204,001.00

13,668,955.34

7,786,825.16

12. บรษัิท เฟ้ลปส์ ดอด์จ

 อินเตอร์เนชั่นแนล

 (ไทยแลนด์) จ�ำกัด 

13. บริษัท ส�ำเพ็ง

 ซุปเปอร์สโตร์

 จ�ำกัด

14. บริษัท ยิปมั่นเทค

 จ�ำกัด
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มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกันหรือรายการท่ีเก่ียวโยงกัน

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทคร้ังที่ 26/2559 เมื่อวันที่ 21 

ธันวำคม 2559 ได้พิจำรณำอนุมัตินโยบำยกำรท�ำรำยกำร

ระหว่ำงกันหรือรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน และหลักกำรในกำรท�ำ

รำยกำรระหว่ำงกันหรือรำยกำรที่เก่ียวโยงกันซ่ึงมีข้อตกลง

ทำงกำรค้ำซ่ึงมเีง่ือนไขกำรค้ำโดยทัว่ไป โดยสำมำรถสรุปได้ดงันี้

ในกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกันหรือรำยกำรที่เก่ียวโยงกันของ

บริษัทฯ และบริษัทย่อย บริษัทฯ จะปฏบิตัใิห้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์

ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ที่

เก่ียวข้องของคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน และ/หรือ คณะ

กรรมกำรก�ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และตลำดหลกั

ทรัพย์ฯ ตลอดจนกำรปฏบิตัติำมข้อก�ำหนดเก่ียวกับกำรเปิดเผย

รำยกำรระหว่ำงกันในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินที่ได้รับ

กำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และแบบแสดง

รำยกำรข้อมูลประจ�ำปี (56-1) ด้วย ในกำรท�ำรำยกำรดังกล่ำว 

บริษัทฯ จะท�ำกำรตรวจสอบและดแูลธรุกรรมทีเ่กิดข้ึน โดยไม่มี

ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ดังกลำ่วมีส่วนในกำร

ตัดสินใจเกี่ยวกับรำยกำรระหว่ำงกันที่เกิดขึ้น

คณะกรรมกำรบริษัทได้จดัให้มข้ัีนตอนกำรอนมุตัริำยกำรระหว่ำงกัน

หรือรำยกำรที่เก่ียวโยงกันอยู่ภำยใต้กรอบจริยธรรมที่ดี โดย

ผ่ำนกำรกลั่นกรองจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยค�ำนึงถึง

ประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และดูแลให้กำร

ปฏิบัติเป็นไปตำมเกณฑ์ของคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน

คณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และ

ตลำดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนพิจำรณำกำรเปิดเผยข้อมูลกำรท�ำ

รำยกำรระหว่ำงกันหรือรำยกำรที่เก่ียวโยงกันต่อสำธำรณชน

ให้มีควำมถูกต้องและครบถ้วน 

ในกรณทีีเ่ป็นรำยกำรธรุกิจปกตหิรือรำยกำรสนบัสนนุธรุกิจปกติ

ของบริษัทฯ และเป็นรำยกำรที่อำจเกิดข้ึนต่อเน่ืองในอนำคต

บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรก�ำหนดกรอบของรำยกำรดังกล่ำว

ซ่ึงจะต้องมีข้อตกลงทำงกำรค้ำในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชน

จะพึงกระท�ำกับคูส่ญัญำทัว่ไปในสถำนกำรณ์เดยีวกัน ด้วยอ�ำนำจ

ต่อรองทำงกำรค้ำที่ปรำศจำกอิทธิพลในกำรที่ตนมีสถำนะเป็น

กรรมกำร ผู้บริหำร หรือบุคคลที่มีควำมเก่ียวข้อง และไม่ก่อ

ให้เกิดกำรถำ่ยเทผลประโยชน์ และ/หรือ สำมำรถแสดงให้เห็น

ได้ว่ำกำรท�ำรำยกำรดังกล่ำวมีกำรก�ำหนดรำคำหรือเง่ือนไข

ที่สมเหตุสมผลหรือเป็นธรรม และหำกคณะกรรมกำรบริษัท

มีมติอนุมัติกรอบกำรท�ำรำยกำรข้ำงต้นเป็นหลักกำรทั่วไป

ฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯ ย่อมสำมำรถด�ำเนินกำรท�ำรำยกำรที่มี

ลักษณะเป็นไปตำมกรอบที่ก�ำหนดไว้ไปได้ในทันทีโดยไม่ต้อง

น�ำรำยกำรดังกล่ำวเสนอขออนุมัติจำกคณะกรรมกำรอีกคร้ัง 

และบริษัทฯ จะจัดท�ำรำยงำนสรุปกำรท�ำธุรกรรมรำยกำร

ระหวำ่งกันหรือรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อรำยงำนในที่ประชุม

คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทฯ และกำรประชุมคณะ

กรรมกำรบริษัทในทุกไตรมำส เพ่ือให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำ

ด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกำศ ค�ำสั่ง

หรือข้อก�ำหนดของส�ำนักงำน ก.ล.ต. คณะกรรมกำรก�ำกับ

ตลำดทุน และตลำดหลักทรัพย์ฯ 

หำกมีกำรเข้ำท�ำรำยกำรระหว่ำงกันหรือรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน

ทีเ่ป็นธรุกรรมอืน่ บริษัทฯ จะต้องเสนอให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ

ให้ควำมเห็นเก่ียวกับควำมเหมำะสมของรำคำ รวมถึงควำม

สมเหตุสมผลของรำยกำรนั้นๆ 

ในกรณีท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมช�ำนำญในกำร

พิจำรณำรำยกำรที่เก่ียวโยงกันที่เกิดข้ึน บริษัทฯ จะจัดให้มี

บุคคลที่มีควำมรู้ ควำมช�ำนำญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือ

ผู้ประเมินรำคำทรัพย์สินที่มีควำมเป็นอิสระเป็นผู้ให้ควำมเห็น

เก่ียวกับรำยกำรทีเ่ก่ียวโยงกันดงักล่ำว เพือ่ประกอบกำรพิจำรณำ

ของคณะกรรมกำรบริษัทหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี โดยที่ผู้ที่

อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสีย

ในกำรท�ำรำยกำรจะไม่มีสิทธิออกเสียงในกำรพิจำรณำอนุมัติ

กำรท�ำรำยกำรที่เก่ียวโยง เพ่ือให้มีควำมม่ันใจว่ำกำรเข้ำท�ำ

รำยกำรดงักล่ำวจะไม่เป็นกำรโยกย้ำย หรือถ่ำยเทผลประโยชน์

ของบริษัทฯ แต่เป็นกำรท�ำรำยกำรทีไ่ด้ค�ำนงึถึงประโยชน์สูงสดุ

ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกรำยเป็นส�ำคัญ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะ

เปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกันไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ที่ได้รับกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รำยงำน

ประจ�ำปี และแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ�ำปีของบริษัทฯ 

(แบบ 56-1)
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นโยบายการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต

ในกรณีที่มีกำรเข ้ำท�ำรำยกำรระหว ่ำงกันหรือรำยกำรที่

เกี่ยวโยงกันในอนำคต บริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตำม พ.ร.บ.

หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกำศ ค�ำส่ัง

หรือข้อก�ำหนดของคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทนุ คณะกรรมกำร

ก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์ฯ 

ทั้งนี้ กำรเข้ำท�ำรำยกำรดังกล่ำวจะไม่เป็นกำรโยกย้ำย หรือ

ถ่ำยเทผลประโยชน์ของบริษัทฯ แต่เป็นกำรท�ำรำยกำรที่ได้

ค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู ้ถือหุ ้นทุกรำย

เป็นส�ำคัญ

ในกรณทีีเ่ป็นรำยกำรธรุกิจปกตหิรือรำยกำรสนบัสนนุธรุกิจปกติ

และเป็นรำยกำรทีเ่กิดข้ึนต่อเนือ่งในอนำคต บริษัทฯ จะก�ำหนด

หลักเกณฑ์ และแนวทำงในกำรปฏิบัติให้เป็นไปตำมลักษณะ

กำรค้ำโดยทั่วไป โดยอ้ำงอิงกับรำคำและเงื่อนไขที่เหมำะสม

และยุติธรรม สมเหตุสมผล สำมำรถตรวจสอบได้ และน�ำเสนอ

ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบให้ควำมเหน็และคณะกรรมกำรบริษัท

เป็นผู้พิจำรณำอนุมัติกรอบกำรท�ำรำยกำรดังกล่ำว

นอกจำกนี้ หำกมีกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกันหรือรำยกำรที่

เก่ียวโยงกันหรือมกีำรเปลีย่นแปลงข้อตกลงและเงือ่นไขเก่ียวกับ

ธรุกรรมระหว่ำงกันกับผูถื้อหุ้นใหญ่ กรรมกำร ผูบ้ริหำรหรือบคุคล

ทีอ่ำจมีควำมขดัแย้งหรือบคุคลทีม่คีวำมเก่ียวโยงกันของบริษัทฯ

กรรมกำรที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรใน

วำระที่เกี่ยวกับกำรพิจำรณำกำรเข้ำท�ำธุรกรรมดังกลำ่ว
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รายงานการพัฒนาอย่างย่ังยืน

บริษัทฯ มีเจตนำรมณ์ในกำรด�ำเนินงำนด้วยควำมรับผิดชอบ

ต่อผลกระทบในด้ำนต่ำงๆ ที่เกิดจำกกำรประกอบกิจกำรของ

องค์กร โดยยึดหลักกำรด�ำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ตรวจสอบได้

มีจริยธรรม เคำรพต่อหลักสิทธิมนุษยชนและผลประโยชน์ของ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มุ่งมั่นในกำรผลิตสีที่มีคุณภำพ ปลอดภัย

ต่อผู้บริโภค ค�ำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดย

ปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อก�ำหนดอื่นๆ หรือแนวทำงปฏิบัติ

สำกลที่เก่ียวข้อง รวมทั้งพัฒนำ ปรับปรุง เพ่ือสร้ำงรำกฐำน

ของควำมรับผิดชอบต่อสังคมอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน

บริษัทฯ เหน็ว่ำควำมรับผดิชอบต่อสังคมเป็นส่วนส�ำคญัในธรุกิจ

และมกีำรส่งเสริมให้พนกังำนท�ำกิจกรรมอำสำสมคัร โดยบริษัทฯ

ได้มส่ีวนร่วมในโครงกำรและกิจกรรมต่ำงๆ ซ่ึงเป็นส่วนหนึง่ของ

กำรปฏิบัติหน้ำที่รับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯ เขำ้ร่วมโครงกำร

ต่ำงๆ ทีเ่ก่ียวกับกำรปลกูป่ำและกำรฝึกอบรมอำชีพ และบริษัทฯ

กำรจดัท�ำรำยงำนฉบบันี ้ ด�ำเนนิกำรตำมมำตรฐำนควำมรับผดิชอบของผูป้ระกอบกำรอตุสำหกรรมต่อสังคม (Standard of Corporate

Social Responsibility, Department of Industrial Works : CSR-DIW) ผนวกกับมำตรฐำนตำมกรอบกำรรำยงำนสำกล GRI-G4 

(Global Reporting Initiative) เพ่ือควำมยั่งยืนอันเก่ียวข้องกับประเด็นด้ำนเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อม รวมถึงแนวทำง

ควำมรับผิดชอบต่อสังคมตำมมำตรฐำน ISO 26000

ยังเป็นสมำชิกเครือข่ำย CSR-DIW โดยโรงงำนบำงนำได้รับ

รำงวัล CSR-DIW เก่ียวกับมำตรฐำนควำมรับผดิชอบต่อสังคม

ที่ก�ำหนดโดยกรมโรงงำนอุตสำหกรรมเป็นประจ�ำทุกปีตั้งแต่ปี 

2557 ในขณะที่โรงงำนส�ำโรงได้รับรำงวัล CSR-DIW ตั้งแต่ปี

2558 ส�ำหรับโครงกำรควำมรับผิดชอบต่อสังคมในประเทศ

เวียดนำมนัน้ TOA Paint (Vietnam) Co., Ltd. ซ่ึงเป็นบริษัทย่อย

ได้ร่วมมอืกับศนูย์สวัสดกิำรสังคมเพ่ือเยำวชนแห่งนครโฮจมินิห์

จดักิจกรรมทีช่ื่อว่ำ The Colors of Love เพ่ือทำสีทบัผนงัปนูขำว

ที่สกปรกและสีหลุดร่อนในห้องเรียนของโรงเรียนท้องถ่ิน 

นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังเข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริมโรงงำน

อตุสำหกรรมให้มคีวำมรับผดิชอบต่อสงัคม และชุมชนอย่ำงยัง่ยนื

ของกรมโรงงำนอุตสำหกรรมอีกด้วย

นโยบายภาพรวม

รายงานประจ�าปี	2561136



ในกำรผลักดันควำมรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ สู่กำรปฎิบัติอย่ำงต่อเนื่องภำยใต้หลักปฎิบัติ 4 ประกำรดังนี้

1.	 การพัฒนาคน

ซ่ึงมุ ่งไปที่กลุ ่มผู ้มีส่วนได้เสีย พนักงำน เยำวชนในชุมชน

ชำวบ้ำน คู่คำ้ ด้วยกำรให้ควำมรู้ในกำรพัฒนำตนเองและเพิ่ม

ประสิทธิภำพในกำรท�ำงำนรวมถึงเสริมสร้ำงอำชีพในอนำคต

3.	 การดูแลและพัฒนาพันธมิตรทางธุรกิจ

เพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืนซ่ึงสนับสนุนให้พันธมิตรทำงธุรกิจ

โดยเฉพำะ คู่คำ้ ตัวแทน เข้ำร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมโดยมีกำร

จัดอบรมให้ควำมรู้ทำงด้ำนหลักกำรของ CSR และพร้อมใน

กำรสนบัสนนุให้คูค้่ำ ตวัแทน น�ำไปด�ำเนนิกิจกรรมพัฒนำองค์กร

และชุมชนใกล้เคียง 

2.	 กระบวนการผลิตที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

ด้วยกำรปรับเปลีย่นกระบวนกำรผลติให้เป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม

ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ปลอดภัยกับผู้บริโภคและส่ิงแวดล้อม 

และเพ่ิมชนิดของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับกำรรับรองฉลำกเขียว

4.	 การพัฒนาคุณค่าและเทคโนโลยีผลติภณัฑ์อย่างต่อเน่ือง

	 และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ	จากผลิตภัณฑ์และเพ่ือ

	 เพ่ิมประสิทธิภาพและความตระหนักถึงการรับผิดชอบ

	 ต่อสังคม

บริษัทฯ ได้เข้ำร่วมโครงกำร CSR-DIW ของกรมโรงงำน

อุตสำหกรรมอย่ำงต่อเนื่อง และเพ่ือก้ำวสู่กำรเป็นผู้น�ำตลำด

ผู้ใช้สีปกป้องผิวในเขตประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน ด้วยควำม

เช่ียวชำญทำงด้ำนผลิตภัณฑ์และบริกำร บริษัทฯ หวังเป็น

อย่ำงยิ่งว่ำ จำกกำรตั้งใจและควำมมุ่งมั่นดังกล่ำว จะท�ำให้

ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของเรำมีควำมสุข และมั่นใจในสินค้ำ

และบริกำรของเรำ และอยู่คู่คนไทยอยำ่งยั่งยืนต่อไป

แนวคิด	“สร้างไทยให้ยั่งยืน”

1

2

3

4
สร้างไทย

ให้ย่ังยืน
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บริษัทฯ มีเจตนำรมณ์ในกำรด�ำเนินงำนด้วยควำมรับผิดชอบต่อผลกระทบในดำ้นต่ำงๆ ที่เกิดจำกกำรประกอบกิจกำรขององค์กรตลอด

ห่วงโซ่อุปทำน โดยยึดหลักกำรด�ำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคำรพต่อหลักสิทธิมนุษยชนและผลประโยชน์ของผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย มุ่งมั่นในกำรผลิตสีที่มีคุณภำพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ค�ำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชนและส่ิงแวดล้อม โดยปฏิบัติตำม

กฎหมำยและข้อก�ำหนดอื่นๆ หรือแนวทำงปฏิบัติสำกลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพัฒนำ ปรับปรุง เพื่อสร้ำงรำกฐำนของควำมรับผิดชอบต่อ

สังคมอยำ่งต่อเนื่องและยั่งยืน ตำมกรอบกำรด�ำเนินงำนครอบคลุมทั้งสำมมิติ ประกอบด้วย มิติเศรษฐกิจ (Economic Dimension) 

มิติสังคม (Social Dimension) และมิติสิ่งแวดล้อม (Environmental Dimension) เพื่อให้บรรลุเปำ้หมำยสู่กำรเป็นองค์กรที่ทั้งเก่ง

และดีควบคู่กัน (Good Corporate Governance)

การด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน	(CORPORATE	SUSTAINABLE	DEVELOPMENT)

CG

(A	GOOD	CORPORATE	GOVERNANCE)

RISK	MANAGEMENT

(การบริหารความเสี่ยง)

			COMPLIANCE

(การปฏิบัติตามฎเกณฑ์)
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พนักงาน • มีกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำน

 ตำมมำตรฐำนในระดับสำกล

• มีกำรจัดกำรด้ำนส่ิงแวดล้อมกำรท�ำงำนตำม

 มำตรฐำนในระดับสำกล 

• มกีำรจดัอบรมเพ่ิมควำมรู้ทกัษะให้กับพนกังำน

• มค่ีำตอบแทน สวัสดกิำรทีเ่หมำะสม และโอกำส

 กำรเติบโตในหน้ำที่กำรงำน 

• มีคณะกรรมกำรด้ำนควำมปลอดภัยและ

 จัดประชุมอย่ำงสม�ำ่เสมอ

• ให้ควำมรู้เก่ียวกับควำมปลอดภยัในกำรท�ำงำน

 และกำรใช้อปุกรณ์ป้องกันอนัตรำยส่วนบคุคล

 ผ่ำนวำรสำร อีเมล เว็บไซต์บริษัทฯ บอร์ด

 ประชำสัมพันธ์ อย่ำงสม�ำ่เสมอ

• มีคณะกรรมกำรสวัสดิกำร

• มีระบบกำรประเมินผลกำรปฎิบัติงำน

• มีกำรส�ำรวจควำมผูกพันของพนักงำน

ผู้มีส่วนได้เสีย ความต้องการและความคาดหวัง แนวทางการมีส่วนร่วม

การด�าเนินงานต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะก้ำวสู่กำรเป็นผู้น�ำตลำดผู้ใช้สีปกป้องพื้นผิว ในระดับภูมิภำคอำเซียน ด้วยควำมเชี่ยวชำญทำงดำ้นผลิตภัณฑ์และ

บริกำร เป็นผู้น�ำด้ำนนวัตกรรมสีเขียว (Green Innovation) ด้วยกำรน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ออกสู่ตลำด พร้อม

สร้ำงควำมน่ำเช่ือถือ และให้ควำมส�ำคัญกับกำรก�ำกับดูแลองค์กรอย่ำงดี ด้วยกำรบริหำรจัดกำรองค์กรด้วยควำมโปร่งใสและ

ตรวจสอบได้ มีกำรสื่อสำรระหว่ำงองค์กร กับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อพิจำรณำควำมส�ำคัญและติดตำมประเมินผลในกำรก�ำกับดูแลองค์กร

อย่ำงต่อเนื่อง

บริษัทฯ ได้ด�ำเนินธุรกิจที่ค�ำนึงถึง “ผู้มีส่วนได้เสีย” ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ โดยได้ค�ำนึงถึงผลกระทบทั้ง

ด้ำนบวกและด้ำนลบที่อำจเกิดข้ึน บริษัทฯ จึงมีกระบวนกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมเพ่ือสร้ำงควำมผูกพันและตอบสนองควำมคำดหวัง

ของผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่ม ดังนี้ 

การก�ากับดูแลองค์กร

บริษัท	ทีโอเอ	เพ้นท	์(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน) 139



ชุมชน

ลูกค้า

• มีกำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมตำมมำตรฐำนใน

 ระดับสำกล

• กำรสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน รวมถึง

 สนับสนนุสีเพ่ือกำรบรูณะซ่อมแซมสถำนทีข่อง

 ชุมชน เช่น โรงเรียน อบต. สถำนีต�ำรวจ และ

 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพชุมชน เป็นต้น

• กำรจัดฝึกอบรมและกำรส่งเสริมควำมรู้ กำร

 เข้ำเยี่ยมชมโรงงำนของนักเรียน นักศึกษำ

• ควำมเชื่อมั่นในตรำสินค้ำ

• คุณคำ่ในผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบให้แก่ลูกคำ้ เช่น

 กำรได้รับรองมำตรฐำนสินค้ำ ควำมคุ ้มค่ำ

 สินค้ำ ฯลฯ

• คุณค่ำของกำรบริกำรที่ส่งมอบให้แก่ลูกค้ำ

 เช่น มี Call Center รับข้อร้องเรียน มีกำร

 รบัประกันสินค้ำ บริกำรเจ้ำหน้ำทีเ่ทคนคิ บริกำร

 ออกแบบสีบ้ำนฟรี

• กำรพัฒนำนวัตกรรมในผลิตภัณฑ์ซ่ึงเป็นมิตร

 กับสิ่งแวดล้อม ช่วยประหยัดพลังงำน

• สมัมนำและกำรอบรมทีส่อดคล้องกับกำรท�ำงำน

 และเป็นไปตำมองค์กรทีเ่ก่ียวข้องก�ำหนด และ

 เพิ่มพูนทักษะในกำรท�ำงำนเฉพำะด้ำนให้แก่

 พนักงำน

• ส�ำรวจควำมคดิเห็น ควำมต้องกำรของพนกังำน

 ผ่ำนกำรสำนเสวนำเป็นประจ�ำทุกปี

• จัดสำนเสวนำกับชุมชนทุกปี

• ทีมงำนลงพ้ืนที่ จัดกิจกรรมให้ควำมรู้ ที่เป็น

 ประโยชน์กับโรงเรียนและชุมชน

• ออกพบปะ พูดคยุกับชำวบ้ำนในพ้ืนทีร่อบโรงงำน

 เดือนละ 1 ครั้ง

• ติดบอร์ดประชำสัมพันธ์ ผลกำรตรวจวัด

 สิ่งแวดล้อมประจ�ำปี 

• จัด Open House

• จัดให้มีช่องทำงกำรรับเรื่องร้องเรียน 

• สื่อสำรข้อมูลสินคำ้ผ่ำนแคตตำล็อกและฉลำก

 ของผลิตภัณฑ์

• สือ่สำรผ่ำนกำรประชำสัมพันธ์ โฆษณำ เว็บไซต์

 บริษัทฯ และผู้เชี่ยวชำญที่คอยให้ค�ำปรึกษำ

• กิจกรรมสนับสนุนต่ำงๆ

• จัดอบรม กำรแนะน�ำกำรใช้ผลิตภัณฑ์

• Call Center และศูนย์ลูกค้ำสัมพันธ์

• กำรส�ำรวจควำมพึงพอใจ

• กำรบริหำรประสบกำรณ์ลูกคำ้ 

• กำรวิจัยทำงกำรตลำด

ผู้มีส่วนได้เสีย ความต้องการและความคาดหวัง แนวทางการมีส่วนร่วม

ผู้แทนจ�าหน่าย • กำรเตบิโตทำงธรุกิจร่วมกัน เช่น กำรสนบัสนนุ

 แบ่งปันองค์ควำมรู้ กำรส่งเสริมกำรขำย

• คุณค่ำของผลิตภัณฑ์และบริกำร เช่น มีกำร

 รบัประกันสนิค้ำ บริกำรเจ้ำหน้ำทีเ่ทคนคิ บริกำร

 ออกแบบสีบ้ำนฟรี

• กำรสร้ำงกำรรับรู้ ควำมเชื่อมั่นในตรำสินค้ำ 

• มีสินค้ำหลำกหลำยให้ลูกคำ้เลือกใช้

• กำรสร้ำงควำมพึงพอใจ

• ช่องทำงกำรรับเรื่องร้องเรียน

• จัดอบรมสัมมนำร่วมกันระหวำ่งผู้แทน

 จ�ำหน่ำยและผู้บริหำรขององค์กร

• Call Center และศูนย์ลูกค้ำสัมพันธ์

• กำรจัดกิจกรรมสรำ้งควำมสัมพันธ์และ

 กำรสื่อสำร

ผู้จัดหาวัตถุดิบ • กำรเติบโตทำงธุรกิจร่วมกัน

• กำรคัดเลือก ประเมินผู้ขำย/ผู้จัดหำ มีควำม

 โปร่งใส ตรวจสอบได้ ภำยใต้เงื่อนไขเดียวกัน 

• กำรแลกเปลีย่นข้อมลูระหว่ำงกัน กำรเสนอแนะ

 แนวทำงปรับปรุงทั้งทำงด้ำนคุณภำพ ควำม

 ปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และดำ้น CSR

• กำรจัดกิจกรรมสร้ำงควำมสัมพันธ์และกำร

 ติดต่อสื่อสำรอยำ่งสม�่ำเสมอ

• มีช่องทำงกำรรับเรื่องร้องเรียน

• จดัให้มรีะเบยีบและระบบกำรจดัซ้ือ กำรคดัเลอืก

 และประเมินผู้จัดหำวัตถุดิบ
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Subcontractor • กำรคัดเลือก ประเมิน ผู้รับเหมำช่วง ควำม

 โปร่งใส ตรวจสอบได้ ภำยใต้เงื่อนไขเดียวกัน 

 ตลอดจนกำรเสนอแนะแนวทำงปรับปรุง

 ทั้งทำงด้ำนคุณภำพ ควำมปลอดภัย 

• ปฏิบัติตำมเงื่อนไขและข้อตกลงตำมที่ระบุ

 ไว้ในสัญญำ  

• สื่อสำรผ่ำนวำรสำร อีเมล เว็บไซต์บริษัทฯ

 ติดต่อทำงโทรศัพท์ อยำ่งสม�่ำเสมอ 

• ช่องทำงกำรรับเรื่องร้องเรียน

• จดักำรประเมนิ ผูรั้บเหมำช่วง ตรวจสอบข้อมลู

 ด้วยควำมโปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได้

สถาบันการเงิน • กำรปฎบิตัติำมข้อตกลง หรือเงือ่นไขในสญัญำ

• ให้กำรร่วมมือร่วมกิจกรรมของทำงสถำบัน

 กำรเงิน

• ใช้บรกิำรของทำงสถำบนักำรเงนิอย่ำงครบวงจร

• สื่อสำรแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำงองค์กรกับ

 สถำบันทำงกำรเงินอยำ่งสม�่ำเสมอ

ผู้มีส่วนได้เสีย ความต้องการและความคาดหวัง แนวทางการมีส่วนร่วม

• มีกำรวำงแผนควำมต้องกำรวัตถุดิบล่วงหน้ำ

 เพื่อให้ผู ้จัดหำสำมำรถเตรียมควำมพร้อม

 ล่วงหนำ้ได้

• มีกำรตรวจสอบข้อมูลกำรจัดซ้ือด้วยควำม

 โปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได้

ผู้ถือหุ้น

ภาครัฐ

• ก�ำไรและกำรเติบโตของธุรกิจที่เหมำะสมและ

 ยั่งยืน

• สร้ำงควำมสมดุลของผลตอบแทนแก่ผู้มีส่วน

 ได้เสียทุกกลุ่ม

• กำรบริหำรงำนที่โปร่งใส มีธรรมำภิบำล มี

 ควำมรับผิดชอบต่อสังคม เช่น กำรรำยงำน

 งบกำรเงินประจ�ำปี และกำรตรวจสอบทำง

 บัญชี

• กำรบริหำรควำมเสี่ยงและต่อต้ำนคอร์รัปชัน

• กำรปฎิบัติตำมกฎหมำย และกฎระเบียบอื่นๆ

 ที่เกี่ยวข้อง

• ให้ควำมร่วมมอืกับภำครัฐในกำรด�ำเนนิกิจกรรม

 ต่ำงๆ 

• กำรส่งเสริมกำรศึกษำ เช่น ร่วมกับสถำบัน

 อำชีวศกึษำในกำรฝึกอบรมกำรใช้งำนสี กำรเปิด

 โอกำสให้นกัศึกษำสถำบนัของภำครัฐเข้ำฝึกงำน

 เป็นต้น

• กำรจัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น

• กำรแจ้งแผนกำรด�ำเนนิงำน ผลกำรด�ำเนนิงำน 

• ผู้บริหำรพบปะนักลงทุน / นักวิเครำะห์

• กำรส่ือสำรผ่ำนวำรสำร อเีมล เว็บไซต์บริษัทฯ

• แจ้งควำมคบืหน้ำ กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ

 ต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นในกำรด�ำเนินงำน

• กำรจัดท�ำรำยงำนประจ�ำปีและรำยงำนเพ่ือ

 ควำมยั่งยืน

• มีกำรติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนภำครัฐ

 เพือ่ขอข้อมลูทีจ่�ำเป็นกับองค์กร และแลกเปลีย่น

 ข้อมูล

• สนับสนุนกิจกรรมและเข้ำประชุมตำมค�ำเชิญ

 ของหน่วยงำนภำครัฐอยำ่งสม�่ำเสมอ

• กำรจัดท�ำรำยงำน เอกสำรต่ำงๆ ครบถ้วน

 ตำมวันและเวลำที่ก�ำหนด

• ให้ควำมร่วมมอืกับหน่วยงำนภำครัฐเข้ำเยีย่มชม

 กำรประกอบกิจกำรขององค์กร

• สือ่สำรผ่ำนวำรสำร อเีมล เว็บไซต์บริษัทฯ ตดิต่อ

 ทำงโทรศัพท์ อยำ่งสม�่ำเสมอ

• ช่องทำงกำรรับเรื่องร้องเรียน
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NGOs • ให้ควำมร่วมมือและตอบสนองต่อประเด็น

 ต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้องทั้งด้ำนส่ิงแวดล้อม และ

 ผู้บริโภค

• ติดบอร์ดประชำสัมพันธ์ ผลกำรตรวจวัด

 สิ่งแวดล้อมประจ�ำปี

• ช่องทำงกำรรับเรื่องร้องเรียน

• สื่อสำรผ่ำนวำรสำร อีเมล เว็บไซต์บริษัทฯ

 ติดต่อทำงโทรศัพท์ อยำ่งสม�่ำเสมอ 

ผู้มีส่วนได้เสีย ความต้องการและความคาดหวัง แนวทางการมีส่วนร่วม

บริษัทฯ ได้ก�ำหนดแนวทำงในกำรดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไว้ในจรรยำบรรณธุรกิจ โดยค�ำนึงถึงควำมรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ตัง้แต่ผูถื้อหุ้น พนกังำน ลกูค้ำ คูค้่ำ คูส่ญัญำ ชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม ทัง้ยงัส่งเสริมกำรแข่งขันทำงกำรค้ำอย่ำงเสรีและเป็นธรรม

หลีกเลี่ยงกำรด�ำเนินกำรที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์และกำรละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ รวมถึงกำรต่อต้ำนกำร

ทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ในหัวข้อตำ่งๆ ดังนี้

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

1.	การก�ากับดูแลกิจการ

 บริษัทฯ มีควำมมุ ่งมั่นที่จะด�ำเนินธุรกิจอย่ำงถูกต้อง

 ด้วยควำมสุจริต เป็นธรรม โปร่งใส เปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญ

 และสำมำรถตรวจสอบได้ ซ่ึงบริษัทฯ จะค�ำนงึถึงผลประโยชน์

 และผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ลูกคำ้ คู่คำ้ พนักงำน และผู้มี

 ส่วนได้เสียทุกฝ่ำย รวมถึงมีกำรแบ่งปันผลประโยชน์อยำ่ง

 เหมำะสมและเป็นธรรม โดยคณะกรรมกำรได้มกีำรก�ำหนด

 แนวทำงกำรก�ำกับดแูลกิจกำร เพ่ือเป็นแนวทำงให้แก่กรรมกำร

 ผู้บริหำร และพนักงำนได้ปฏิบัติตำม

2.	ความรับผิดชอบต่อสังคม

 บริษัทฯ มนีโยบำยด�ำเนนิธรุกิจด้ำนควำมรับผดิชอบต่อสังคม

 (Corporate Social Responsibility: CSR) ภำยใต้หลัก

 พื้นฐำนทำงจริยธรรม เพ่ือให้เกิดควำมเป็นธรรมต่อผู้มี

 ส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ำยที่เก่ียวข้อง พร้อมทั้งน�ำหลักกำร

 ก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีมำเป็นแนวทำง เพ่ือรักษำดุลยภำพ

 ของกำรด�ำเนนิงำนทัง้ทำงด้ำนเศรษฐกิจ ชุมชน สังคม และ

 สิง่แวดล้อม อนัจะน�ำไปสู่กำรพัฒนำธุรกิจทีป่ระสบควำมส�ำเร็จ

 อย่ำงยั่งยืน

3.	การก�ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย

	 ระเบียบ	และข้อบังคับ

 บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคญักับกำรปฏบิตัติำมกฎหมำย กฎระเบยีบ

 ทีเ่ก่ียวข้องกับสิง่แวดล้อม อำชีวอนำมยั และควำมปลอดภยั

 ในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภำค และระดับประเทศ รวมถึง

 กำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณธุรกิจที่เป็นสำกล โดยก�ำหนด

 ให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนต้องปฏิบัติตนให้อยู่ใน

 กรอบกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ และต้องไม่มีส่วนรู้เห็น

 ช่วยเหลือ หรือกระท�ำกำรใดๆ อันเป็นกำรละเมิด ฝ่ำฝืน

 กฎหมำย กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

4.	การก�ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย

	 ว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา

 บริษัทฯ ไม่สนับสนุนกำรด�ำเนินกำรที่มีลักษณะเป็นกำร

 ละเมดิทรัพย์สินทำงปัญญำ โดยก�ำหนดให้กรรมกำร ผูบ้ริหำร

 และพนักงำนต้องปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของกฎหมำย

 ระเบียบ ข้อบังคับ และต้องไม่มีส่วนรู้เห็น ช่วยเหลือ หรือ

 กระท�ำกำรใดๆ อนัเป็นกำรละเมดิ ฝ่ำฝืนกฎหมำย กฎระเบยีบ

 อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทำงปัญญำ

5.	การส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากร

	 อย่างมีประสิทธิภาพ

 บริษัทฯ ส่งเสริมให้กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทกุระดบั

 ในองค์กรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ เหมำะสม

 เพียงพอและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงสื่อสำร ให้ควำมรู้

 สนบัสนนุและสร้ำงจติส�ำนกึแก่พนกังำน รวมถึงผูท้ีเ่ก่ียวข้อง

 ทุกฝ่ำย ในกำรบริหำรกำรใช้ทรัพยำกรทีม่อียูใ่ห้เกิดประโยชน์

 สูงสุดแก่องค์กร
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คณะกรรมกำรบริษัทได้ก�ำกับดูแลให้มีกำรจัดท�ำนโยบำยกำรต่อต้ำนคอร์รัปชัน มำตรกำรร้องเรียนและกำรแจ้งเบำะแส กระบวนกำร

สอบสวนกำรกระท�ำผิดและกำรทุจริตคอร์รัปชัน กำรรำยงำนข้อมูลที่เป็นเท็จและบทลงโทษ กำรรักษำข้อมูลเป็นควำมลับและกำร

คุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบำะแส 

กำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชันนี้ได้ถูกบรรจุในจรรยำบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งก�ำหนดให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคนจะต้อง

ยึดถือและปฏิบัติตำม โดยสื่อสำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนช่องทำงอีเมล และ Intranet นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังได้บรรจุเป็นส่วนหนึ่งของ

หลักสูตรปฐมนิเทศให้กับพนักงำนใหม่ทุกระดับ (TOA Orientation) โดยผำ่นหลักสูตร “CSR	&	CoC	(Code	of	Conduct)” เพื่อ

ส่งเสริมควำมรู้ ควำมเข้ำใจให้แก่พนักงำนใหม่ ในกำรยึดถือปฏิบัติได้อยำ่งถูกต้อง

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

ช่องทางการร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแส

เมื่อพบเห็นหรือทรำบเบำะแส กำรฝ่ำฝืน หรือกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎระเบียบของรัฐ หลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำร จรรยำบรรณ

ธรุกิจ นโยบำยหรือระเบยีบข้อบงัคบัของบริษัทฯ รวมถึงกำรกระท�ำทีอ่ำจส่อถึงกำรทจุริตของกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนของบริษัทฯ

ผู้ร้องเรียนสำมำรถแจ้งเร่ืองผ่ำนช่องทำงในกำรร้องเรียนและกำรแจ้งเบำะแส ส่วนในกรณีพนักงำนหำกพบเห็นเหตุกำรณ์ดังกล่ำว 

ควรสอบถำมหรือปรึกษำผู้บังคับบัญชำก่อนเป็นอันดับแรก และหำกไม่แน่ใจหรือไม่สะดวกใจที่จะท�ำเช่นนั้น ให้แจ้งเรื่องผำ่นช่องทำง

ในกำรร้องเรียนและกำรแจ้งเบำะแส ดังนี้

ทั้งนี้ เร่ืองร้องเรียนและกำรแจ้งเบำะแสดังกล่ำว ฝ่ำยตรวจสอบภำยในเป็นผู้รับผิดชอบในกำรรวบรวมและบันทึก เพ่ือรำยงำนต่อ

คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมเห็นชอบแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำหรือปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะ  

ทัง้นี ้ คูม่อืหลกักำรก�ำกับดแูลกิจกำรและจรรยำบรรณธรุกิจถือเป็นวินยัอย่ำงหนึง่ซ่ึงกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทกุคนต้องปฏบิตัติำม

อย่ำงเคร่งครัด และส่งเสริมให้ผู้อื่นปฏิบัติตำมด้วย พนักงำนที่ฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมจะถูกพิจำรณำโทษทำงวินัย 

ช่องทางท่ี	1	:	ทาง	E-Mail

โดยส่งถึงผู้รับแจ้งเบำะแส คณะใดคณะหนึ่ง ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท	: directors@toagroup.com

คณะกรรมการตรวจสอบ	: auditcommittee@toagroup.com

ช่องทางท่ี	2	:	ทางไปรษณีย์

โดยระบุหน้ำซองถึงผู้รับแจ้งเบำะแส คณะใดคณะหนึ่ง และ

ตำมด้วยที่อยู่ ดังนี้
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ผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรก�ำหนดผลตอบแทนและกำรเติบโตขององค์กรให้เหมำะสม

การด�าเนินธุรกิจด้านเศรษฐกิจ

ผลิตภัณฑ์สีทำอำคำร

ผลิตภัณฑ์สีและสำรเคลือบผิวและผลิตภัณฑ์ประเภทอื่น

ผลิตภัณฑ์อื่น
(1)

รวมรำยได้จำกกำรขำย

ก�ำไรก่อนภำษีเงินได้

ก�ำไรส�ำหรับปี

ก�ำไรต่อหุ้น (บำท)

ค่ำด�ำเนินงำน
(2)

คำ่จ้ำงและสวัสดิกำรพนักงำน

เงินปันผลจ่ำยให้แก่ผู้ถือหุ้น

ดอกเบี้ยและค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินให้แก่ผู้ให้กู้ยืม

ภำษีที่จ่ำยให้แก่รัฐบำล
(3)

คำ่ใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินโครงกำร เพื่อพัฒนำและสนับสนุน

ดำ้นสังคม และชุมชน

มูลค่าทางเศรษฐกิจที่สร้างขึ้น

มูลค่าทางเศรษฐกิจที่แจกจ่าย

10,809.8

4,358.3

549.6

15,717.7

2,104.7

1,703.4

1.03

11,180.5

4,582.9

583.2

16,346.6

2,269.9

1,789.4

0.90

11,162.3

2,143.0

1,497.9

75.3

401.3

108.5

11,586.1

2,231.0

710.1

25.5

480.4

108.3

11,330.5

4,459.6

507.2

16,297.3

3,120.2

2,507.4

2.81

11,063.9

1,906.0

6,525.0

86.9

612.9

92.5

หน่วย: ลำ้นบำท

2561

งบการเงินรวม งบการเงินรวม

เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
รายการ

2560 2559

หมายเหตุ	: 
(1)

 “ผลิตภัณฑ์อื่น” ประกอบด้วยกำรขำยผลิตภัณฑ์บำงประเภทให้แก่กลุ่มกิจกำรภำยใต้กำรปรับโครงสร้ำง และบริษัทที่เก่ียวข้องกันของบริษัทฯ เช่น วัตถุดิบ และ

    วัตถุดิบกึ่งส�ำเร็จรูป

   
(2)

 “ค่ำด�ำเนินงำน” ประกอบด้วย ต้นทุนขำย คำ่ใช้จ่ำยในกำรขำยและจัดจ�ำหน่ำย และค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร หักด้วยคำ่จ้ำงและสวัสดิกำรพนักงำน และค่ำเสื่อมรำคำ

    และค่ำตัดจ�ำหนำ่ย

   
(3)

 “ภำษีที่จ่ำยให้แก่รัฐบำล” เฉพำะภำษีเงินได้นิติบุคคล
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บริษัทฯ ได้มีกำรก�ำหนดแนวทำงปฏิบัติด้ำนภำษี และก�ำกับดูแลให้มีกำรปฏิบัติงำนและใช้สิทธิประโยชน์ทำงภำษีท่ีถูกต้องครบถ้วน

เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุดภำยใต้ข้อก�ำหนดของกฎหมำย รวมถึงกำรปฏิบัติตำมข้อบังคับในกำรเปิดเผยข้อมูลทำงกำรเงินและ

ภำษีต่อภำครัฐและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย อีกทั้งบริษัทฯ ยังมุ่งเน้นให้มีกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจควบคู่ไปกับกำรพัฒนำและมีส่วน

รับผิดชอบด้ำนสังคมอยำ่งเต็มที่ เพรำะบริษัทฯ เชื่อว่ำควำมรับผิดชอบด้ำนภำษีที่ดี จะสำมำรถเป็นส่วนหนึ่งของกำรพัฒนำเศรษฐกิจ

และสังคมโดยรวมของประเทศได้อย่ำงดีในอนำคต

ทั้งนี้ ในปี 2561 ค่ำใช้จ่ำยทำงด้ำนภำษีของบริษัทฯ เป็นเงิน 480.4 ลำ้นบำท เพิ่มขึ้น 79.1 ลำ้นบำท จำกปี 2560 ที่มีคำ่ใช้จ่ำย

จ�ำนวน 401.3 ลำ้นบำท

บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญในกำรบริหำรควำมเส่ียงว่ำเป็นเคร่ืองมือพื้นฐำนในกำรด�ำเนินงำน เนื่องจำกควำมเส่ียงเป็นเร่ืองที่มีโอกำส

เกิดข้ึน และจะส่งผลกระทบต่อกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงมีนัยส�ำคัญ โดยเฉพำะในสภำพแวดล้อมทำงธุรกิจปัจุจบันที่มีกำรเปลี่ยนแปลง

อย่ำงรวดเร็ว และแข่งขันสูง หำกบริษัทฯ ตระหนักในเร่ืองดังกล่ำวและมีแผนจัดกำรอย่ำงเป็นรูปธรรมแล้ว นอกจำกจะช่วยลด

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นยังจะช่วยเพิ่มศักยภำพในกำรแข่งขัน และน�ำพำองค์กรให้บรรลุเปำ้หมำย และเพิ่มมูลค่ำของกิจกำรได้อีกด้วย

คณะกรรมกำรบริษัทได้ก�ำหนดนโยบำยกำรบริหำรควำมเสีย่ง (Risk Management Policy) ให้ครอบคลมุทัง้องค์กร โดยให้คณะท�ำงำน

บริหำรควำมเสี่ยงและควำมต่อเน่ืองทำงธุรกิจเป็นผู้ปฏิบัติตำมนโยบำยและรำยงำนให้คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำ สอบทำน

และติดตำมผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นประจ�ำ และมีกำรทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงน้อย

ปีละ 1 ครั้ง และให้เปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ�ำปี 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้อ้ำงอิงกำรบริหำรควำมเสี่ยงในหมวด “ปัจจัยความเสี่ยง”	

การด�าเนินการด้านภาษีอากร

การบริหารความเสี่ยง

ลูกค้าของเรา

1)	การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า

 กำรบริหำรควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำนั้นเป็นหน้ำที่หลัก

 อีกประกำรหนึ่งของบริษัทฯ ในกำรตอบสนองและสร้ำง

 ควำมพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้ำในระยะยำว บริษัทฯ จึง

 ด�ำเนินกำรด้วยแนวทำงกำรบริหำรควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ

 ตั้งแต่กระบวนกำรต้นน�้ำจนถึงกำรส่งมอบสินค้ำอย่ำงมี

 คุณภำพ ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึง

 กำรส่งมอบบริกำรที่หลำกหลำย ประกอบด้วย 2 มิติ ดังนี้

	 1.1	การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้ากลุ ่มผู ้บริโภค

	 	 ทั่วไป	(B2C)

	 	 1.1.1	การยึดมั่นในคุณภาพสินค้าและการมุ่งมั่น

    สร้ำงนวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือตอบสนองควำม

    พึงพอใจและควำมต้องกำรของลูกค้ำสูงสุด

  1.1.2 กำรจัดเก็บข้อมูลลูกค้ำเพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐำน

    ในกำรให้บริกำรของบริษัทฯ

  1.1.3 กำรบริกำรให้ค�ำปรึกษำด้ำนกำรใช้งำนผลติภณัฑ์

    ก่อนและหลังกำรขำย ผ่ำนระบบ TOA Call Center

    Service หมำยเลขโทรศัพท์ 02-335-5777

  1.1.4 กำรบริกำรทีมมัณฑนำกรออกแบบสีบ้ำนให้แก่

    ลูกค้ำดำ้นสีสันและควำมสวยงำม (Ide@color

    Service) 

  1.1.5 กำรบริกำรช่ำงทำสีมืออำชีพ (TOA ProPaint

    Service) 
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	 1.2	การบริหารความสัมพนัธ์กับลูกค้ากลุ่มธุรกิจ	 (B2B)

  1.2.1 กำรบริกำรทีมช่ำงเทคนิคให้ค�ำแนะน�ำและ

    ตรวจสอบหนำ้งำน (Specialist Service) 

  1.2.2 กำรส่งเสริมกำรตลำดที่สร้ำงกำรมีส่วนร่วม

    ให้กับลูกค้ำผ่ำนกิจกรรมกำรตลำด ณ จุดขำย

    ร้ำนค้ำและกิจกรรมออนไลน์ รวมถึงกำรให้

    ควำมรู้เก่ียวกับกำรใช้งำนผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง

    ผ่ำนสื่อประชำสัมพันธ์ตำ่งๆ 

  1.2.3 กำรปรับปรุงระบบกำรให้บริกำร เพ่ือยกระดับ

    คุณภำพและมำตรฐำนกำรให้บริกำรเพ่ือให้เกิด

    ประสทิธภิำพและควำมพึงพอใจสูงสุดแก่ลกูค้ำ

    กลุม่ธรุกิจ (SLA : Service Level Agreement) 

2)	ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค

 บริษัทฯ ค�ำนงึถึงควำมพึงพอใจสูงสุดของลกูค้ำและผูบ้ริโภค

 ซึ่งเป็นผู้ซ้ือสินค้ำและบริกำรจำกบริษัทฯ รวมทั้งผู้บริโภค

 ซึ่งเป็นผู้ที่ใช้สินค้ำและบริกำรของบริษัทฯ ด้วยรำคำที่

 เป็นธรรม มีคุณภำพและมีควำมรับผิดชอบต่อลูกค้ำและ

 ผู้บริโภค โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

 1) บรษัิทฯ มุง่มัน่พฒันำสินค้ำและบริกำร เพ่ือตอบสนอง

  ควำมต้องกำรของลูกค้ำและผู้บริโภคอย่ำงต่อเนื่อง

  บุคลำกรของบริษัทฯ ต้องทุ่มเทเพื่อตอบสนองควำม

  ต้องกำรของลูกค้ำและผู้บริโภคอย่ำงเต็มที่ด้วยรำคำ

  ทีส่มเหตสุมผล ทนัต่อสถำนกำรณ์ มคีณุภำพ ไม่จ�ำกัด

  สิทธิของผู ้บริโภคและมีเง่ือนไขที่เป็นธรรมส�ำหรับ

  ผู้บริโภค

 2) บริษัทฯ จะต้องไม่ท�ำกำรอนัใดอนัเป็นกำรหลอกลวงหรือ

  ท�ำให้หลงเช่ือในคณุภำพของสินค้ำและบริกำรของบริษัทฯ

 3) บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนำควำมปลอดภัยในกำรใช้สินค้ำ

  และบรกิำรของบริษัทฯ ควำมปลอดภยัของผูบ้ริโภคนัน้

  มีควำมส�ำคัญย่ิง สินค้ำของบริษัทฯ จะต้องมีเอกสำร

  ก�ำกับสินค้ำ มีกำรตรวจสอบควำมปลอดภัยในสถำน

  ประกอบกำร รณรงค์และอบรมพนักงำนในเร่ือง

  ควำมปลอดภัยส�ำหรับผู้บริโภคอยำ่งเคร่งครัด

3)	ประเด็นด้านลูกค้าและผู้บริโภค	

 จำกนโยบำยควำมรับผิดชอบต่อลูกค้ำและผู้บริโภคข้ำงต้น

 บริษัทฯ พร้อมรับฟังและจดักำรข้อร้องเรียนทีอ่ำจจะเกิดข้ึน

 รวมท้ังเผยแพร่ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริกำรขององค์กรต่อ

 สำธำรณะ ผ่ำนฉลำกสินค้ำ แคตตำล็อกผลิตภัณฑ์ ฯลฯ

 เพื่อเป็นข้อมูลในกำรเปรียบเทียบของลูกค้ำและผู้บริโภค

 นอกจำกนัน้ บริษัทฯ มุง่มัน่พัฒนำควำมปลอดภยัของสินค้ำ

 โดยค�ำนงึถึงกำรออกแบบผลติภณัฑ์สเีขียว กำรตดิฉลำกสินค้ำ

 ปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำรเปิดเผยข้อมูล

 รวมทั้งกำรจัดกำรผลกระทบที่มีต่อลูกค้ำและส่ิงแวดล้อม

 • กำรรับรองผลิตภัณฑ์และฉลำกผลิตภัณฑ์ที่แสดงถึง

  กำรดูแลสิ่งแวดล้อม

 • ข้อมูลผลิตภัณฑ์ (ช่องทำงกำรเผยแพร่ : ฉลำกสินค้ำ,

  แคตตำล๊อกผลิตภัณฑ์, website)

รายงานประจ�าปี	2561146



4)	ความน่าเชื่อถือของตราสินค้า	TOA	2561

 ผลงำนวิจยัโครงกำรส�ำรวจควำมน่ำเช่ือถือตรำสินค้ำทโีอเอ

 Thailand’s Most Admired Brand โดยนติยสำรแบรนด์เอจ

 ร่วมกบัอำจำรย์มหำวิทยำลยัช้ันน�ำของประเทศ ในกำรส�ำรวจ

 แบรนด์ที่มีควำมน่ำเช่ือถือในแต่ละหมวดสินค้ำ โดยกำร

 ส�ำรวจกลุ่มตัวอย่ำง 1,350 คนจำกทั่วประเทศในหมวด

 วสัดกุ่อสร้ำง ประเภทสีทำภำยในและภำยนอก ประกอบด้วย

 ตวัช้ีวัดหรือปัจจยัทีม่ผีลต่อกำรซ้ือสินค้ำทีส่�ำคญั 6 ประกำร

 ดังนี้

  1. ภำพลักษณ์องค์กร/ภำพพจน์แบรนด์

  2. ช่องทำงกำรจัดจ�ำหน่ำย

  3. พนักงำนและตัวแทนจ�ำหนำ่ย

  4. รำคำและโปรโมชั่น

  5. บรรจุภัณฑ์

  6. โฆษณำและกำรสื่อสำร

 ในปี 2561 บริษัทฯ ได้อันดับที่ 1 คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย

 63.78% ในหมวดวัสดุก่อสร้ำง ประเภทสีทำภำยในและ

 ภำยนอก เป็นเวลำ 7 ปีต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2555 - 2561  

5)	สายตรงบริการลูกค้าสัมพันธ์

 เพ่ือเป็นช่องทำงที่ลูกค้ำสำมำรถติดต่อมำยังบริษัทฯ เพ่ือ

 สอบถำมข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ ตลอดจนกำรเทคนิค

 วิธีกำรใช ้งำนต ่ำงๆ โดยลูกค ้ำสำมำรถติดต ่อได ้ที่

 02-335-5777 โดยบริษัทฯ ได้จดัทมีงำนทีม่คีวำมรู้เก่ียวกับ

 ผลิตภัณฑ์เพื่อให้ค�ำแนะน�ำกับลูกคำ้ได้อย่ำงถูกต้อง

6)	การน�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็น

	 เคร่ืองมือในพัฒนาการบริการลูกค้า

 เพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพสู่ระดับสำกล กำรพัฒนำช่องทำง

 กำรจดัจ�ำหน่ำยออนไลน์ และสือ่โซเซียลมเีดยี (IT Development /

 E-Commerce / Website & Social Media)

 บรษัิทฯ พัฒนำและลงทนุโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนเทคโนโลยี

 สำรสนเทศอย่ำงเป็นระบบและต่อเนือ่ง เพือ่ใช้เป็นเคร่ืองมอื

 ส�ำคัญในกำรช่วยพัฒนำกำรท�ำงำนให้มีประสิทธิภำพสร้ำง

 มำตรฐำนเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในระดบัสำกล

 พร้อมรับมอืสู่กำรเปลีย่นแปลงในยคุดจิติลัอย่ำงเตม็รูปแบบ

 อำทิ

 • โปรแกรมระบบบรหิำร กำรจดักำรและวำงแผนทรัพยำกร

  ทั้งองค์กรแบบบูรณำกำร (SAP ERP)

 • โปรแกรมระบบกำรจัดกำรรำยงำนเพ่ือกำรตัดสินใจ

  และวเิครำะห์ข้อมลูเก่ียวกับธุรกรรมกำรขำย (SAP BI)  

 • ระบบกำรสัง่ซ้ือสินค้ำออนไลน์ ส�ำหรับลกูค้ำร้ำนค้ำปลกี

  (E-Ordering)

 • กำรพัฒนำระบบกำรส่ังซ้ือสินค้ำออนไลน์โดยตรงจำก

  บริษัทฯ (E-Commerce) 

 • กำรเข้ำถึงข้อมลูผลติภณัฑ์และข่ำวสำรต่ำงๆ ของบริษัทฯ

  ผ่ำนเว็บไซต์ www.toagroup.com

 • กำรใช้ส่ือโซเซียลมเีดยี (Social media) มำช่วยในกำร

  ส่งเสริมกำรขำยและผู้บริโภคสำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำยข้ึน
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คู่ค้ำทำงธุรกิจถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่อุปทำนของบริษัทฯ โดยมีหลำกหลำยตำมลักษณะของสินค้ำและบริกำรซ่ึงจะเข้ำมำ

สนับสนุนด้ำนกำรจัดหำสินค้ำและบริกำรที่จ�ำเป็นต่อกำรด�ำเนินธุรกิจให้เพียงพอต่อควำมต้องกำรของบริษัทฯ ดังนั้น คู่ค้ำจึงถือวำ่เป็น

กลไกที่ส�ำคัญที่จะท�ำให้บริษัทฯ ประสบควำมส�ำเร็จและด�ำเนินธุรกิจได้อย่ำงมั่นคงและสร้ำงควำมพอใจอย่ำงสูงสุดให้แก่ลูกค้ำ

ได้เป็นอย่ำงดี

1)	การบริหารความสัมพันธ์กับคู่ค้า

บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญกับคุณภำพของสินคำ้ บริกำร รำคำ และควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงคู่ค้ำและบริษัทฯ จึงมีหลักเกณฑ์กำรบริหำร

จัดกำรคู่ค้ำให้เป็นไปตำมมำตรฐำนที่ก�ำหนด มีกระบวนกำรคัดเลือก ประเมิน และตรวจสอบคู่ค้ำอย่ำงยุติธรรมและโปร่งใส รวมทั้ง

ปฏิบัติตำมกฏหมำยที่เก่ียวข้อง ควำมมั่นคงทำงธุรกิจและควำมน่ำเช่ือถือของคู่ค้ำ ใช้สินค้ำและบริกำรที่มีลิขสิทธ์ิ สิทธิบัตร และ

เคร่ืองหมำยกำรค้ำถูกต้อง และไม่สนบัสนนุสินค้ำหรือกำรกระท�ำทีเ่ป็นกำรละเมดิกฎหมำยว่ำด้วยทรัพย์สินทำงปัญญำ รวมถึงสำมำรถ

ตอบสนองควำมต้องกำรสินค้ำและบริกำรของบริษัทฯ ได้เป็นอย่ำงด ีโดยมกีำรจดับญัชีคูค้่ำ (Vender List) เพ่ือคดัเลอืกคูค้่ำทีม่ศีกัยภำพ

ทีจ่ะร่วมท�ำธรุกิจกับบริษัทฯ และมกีำรตดิตำม ประเมนิผลงำนทำงด้ำนควำมพร้อมของสินค้ำและบริกำร กำรขนส่ง มำตรฐำนอตุสำหกรรม

รวมถึงดำ้นอำชีวอนำมัย สังคม และสิ่งแวดล้อม 

2)	การบริหารจัดการความเสี่ยงคู่ค้า

บริษัทฯ มกีำรก�ำหนดมำตรกำรป้องกันควำมเส่ียงจำกคูค้่ำทีอ่ำจส่งผลต่อควำมต่อเนือ่งในกำรด�ำเนนิงำนของบริษัทฯ ทัง้ด้ำนเศรษฐกิจ

สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

การบริหารความสัมพันธ์ห่วงโซ่อุปทาน	(VALUE	CHAIN)

กำรผิดนัดส่งมอบสินค้ำและบริกำร

ควำมน่ำเชื่อถือของคู่ค้ำ

ควำมโปร่งใสของกำรก�ำหนดรำคำ

ด้ำนเศรษฐกิจ

ด้ำนเศรษฐกิจ

สังคม และส่ิงแวดล้อม

ด้ำนเศรษฐกิจ

และธรรมำภบิำล

• มกีำรท�ำสัญญำหรือข้อตกลงระหว่ำงกันทีชั่ดจน ครอบคลมุ

 ประเด็นที่ส�ำคัญ

• ก�ำหนดให้คูค้่ำเป็นผูรั้บผดิชอบค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ทีเ่กิดจำกกำร

 ท�ำผดิสญัญำ รวมถึงค่ำใช้จ่ำยหรือควำมเสียหำยทีเ่กิดข้ึน

 จำกกำรส่งมอบงำนล่ำช้ำ ไม่ตรงตำมสัญญำหรือใบส่ังซ้ือ

• เอกสำรทะเบียนกำรค้ำ หนังสือรับรองบริษัทฯ เอกสำร

 ด้ำนภำษี เอกสำรกำรรับรองสินค้ำ กำรรับรองมำตรฐำน

 และกำรปฏิบัติด้ำนสิ่งแวดล้อม

• เอกสำรแสดงผลงำนของคู่ค้ำ 

• กำรตรวจสอบประวัติกำรท�ำงำนจำกลูกคำ้เดิมของคู่ค้ำ

• กำรเข้ำสังเกตกำรณ์กระบวนกำรผลติหรือโรงงำนของคูค้่ำ

• แบบประเมินคณุสมบตัขิองคูค้่ำซ่ึงคูค้่ำต้องเปิดเผยข้อมลู

 ที่เป็นจริง

• ตรวจสอบรำยช่ือของผู้บริหำรและกรรมกำรบริษัทของ

 คู่ค้ำที่เขำ้ร่วมเสนอรำคำ

• มีกำรเปรียบเทียบรำคำ ด้วยเสปคสินค้ำเดียวกันเพื่อให้

 สำมำรถเปรียบเทยีบรำคำกันได้  ในกรณขีองงำนก่อสร้ำง

 จะมีกำรประเมินคะแนนทำงเทคนิคควบคู่

ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ วิธีการจัดการ
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ควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัย

กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎระเบียบ

ด้ำนสังคม

และเศรษฐกิจ

ด้ำนเศรษฐกิจ

สังคม และส่ิงแวดล้อม

• คัดเลือกคู่ค้ำที่ให้ควำมส�ำคัญกับด้ำนควำมปลอดภัย

 และอำชีวอนำมัยในกำรท�ำงำนของพนักงำน เช่น ได้รับ

 มำตรฐำนกำรรับรองจำกหน่วยงำนต่ำงๆ

• มกีำรก�ำหนดในสัญญำให้คูค้่ำจะต้องปฏบิตัติำมกฎหมำย

 ท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงรวมถึงกฎหมำยด้ำนแรงงำน สทิธิมนษุยชน

 ทรัพ์สินทำงปัญญำ กำรทุจริตคอร์รัปชัน

ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ วิธีการจัดการ

แนวทางการพัฒนานวัตกรรมของผลิตภัณฑ์และบริการ

กว่ำ 50 ปี ที่บริษัทฯ มุ่งมั่น พัฒนำนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สีและวัสดุปกป้องพื้นผิวแบบครบวงจร ครอบคลุมทั้งผลิตภัณฑ์สีทำอำคำร

ผลิตภัณฑ์สีตกแต่งพิเศษ ผลิตภัณฑ์เคมีก่อสรำ้ง ผลิตภัณฑ์งำนไม้ ผลิตภัณฑ์สีอุตสำหกรรม ผลิตภัณฑ์ฮำร์ดแวร์ และเครื่องผสมสี

อัตโนมัติ ที่โดดเด่นทั้งเรื่องคุณสมบัติกำรใช้งำน ควำมทนทำน ควำมคุ้มค่ำของผลิตภัณฑ์ (Functional Benefits) ที่ผู้บริโภคให้กำร

ยอมรับไว้วำงใจเลือกใช้สีทีโอเอ จนสำมำรถครองส่วนแบ่งกำรตลำดที่มียอดขำยสูงสุดในประเทศไทยถึง 48.7% บริษัทฯ มีแนวทำง

ในกำรพัฒนำนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริกำรดังนี้

•	 Greenovation	Products

 บริษัทฯ ให้ควำมสนใจกับกำรผลติและจดัจ�ำหน่ำยผลติภณัฑ์

 นวตักรรมสีเขียวทีป่ลอดภยัต่อส่ิงแวดล้อมและสขุภำพ และ

 เป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้ำงสรรค์ข้ึนมำใหม่ เพ่ือตอบรับกับ

 ควำมต้องกำรของลูกค้ำ และเพ่ือให้สอดคล้องกับกำร

 เปล่ียนแปลงที่ท�ำให้กฎเกณฑ์ด้ำนควำมปลอดภัยและ

 สิ่งแวดล้อมเข้มงวดขึ้น ภำยใต้คุณสมบัติ

	 -	 No	Lead	and	Heavy	Metal	Products		

  นวตักรรมสีทำบ้ำนปลอดสำรตะก่ัวและโลหะหนกัเป็นพษิ

  ทัง้สูตรสีน�ำ้อมิลัช่ันและสเีคลอืบเงำ ด้วยมำตรฐำน มอก.

  และฉลำกเขียว ครอบคลุมผลิตภัณฑ์สีครบทุกระดับ

  ตั้งแต่เกรดพรีเมียม เกรดปำนกลำงถึงเกรดอีโคโนมี่

	 -	 Low	VOCs	and	Extra	Low	Odor	Products	

  นวัตกรรมสีทำภำยในกลิ่นอ่อนพิเศษ ปลอดภัย ไร้สำร

  ระเหยพิษ (หนึ่งในสำรก่อมะเร็ง) ด้วยมำตรฐำนระดับ

  สำกล Sensitive Choice และ French Emission

	 -	 Energy	Saving	Products

  นวัตกรรมสีทำภำยนอกประหยัดพลังงำน ช่วยสะท้อน

  รังสีแสงอำทิตย์สูงสุด 96.7%  จึงช่วยเซฟค่ำไฟ ด้วย

  มำตรฐำนกำรทดสอบระดับโลก (ASTM  E424) และ

  มำตรฐำนฉลำกประหยัดพลังงำนประสิทธิภำพสูง

  เบอร์ 5 จำกกระทรวงพลังงำน

•	 Do	It	Yourself	“D.I.Y.”	Trend	

 พฤติกรรมผู ้บริโภคมีแนวโน้มกำรทำสีผนังภำยในบ้ำน

 ด้วยตนเองเพ่ิมมำกข้ึน ดังนั้น ผู ้ผลิตสีจึงจ�ำเป็นต้อง

 ปรับเปลี่ยนสินค้ำเป็นแบบ Customization โดยกำรน�ำ

 เครื่องผสมสีอัตโนมัติมำช่วยเป็นทำงเลือกเร่ืองเฉดสีและ

 ควำมสะดวก ทีต่อบสนองได้อย่ำงรวดเร็วยิง่ข้ึน ท�ำให้บริษัทฯ

 สำมำรถส่งมอบสินค้ำที่ตรงตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ

 ร้ำนค้ำปลกีไม่จ�ำเป็นต้องจดัเก็บสต๊อกสินค้ำเป็นจ�ำนวนมำก

 ซึ่งนอกจำกจะช่วยลดต้นทุน ยังช่วยลดผลกระทบต่อ

 สิ่งแวดล้อม

บริษัท	ทีโอเอ	เพ้นท	์(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน) 149



โดยในปี 2561 ทีผ่่ำนมำ บริษัทฯ ได้พัฒนำผลติภณัฑ์ด้ำนต่ำงๆ อย่ำงต่อเนือ่ง ไม่ว่ำจะเป็นกำรพัฒนำนวัตกรรมผลติภณัฑ์ทีต่อบสนอง

ควำมต้องกำรของผู้บริโภคยุคใหม่ในด้ำนอำรมณ์ ควำมรู้สึกและควำมสวยงำม (Emotional Benefits) ผ่ำนนวัตกรรมสีที่เหนือ

ควำมคำดหมำยของผู้บริโภคอยู่ อำทิ 

•	 Buy	 It	 Yourself	 “B.I.Y.”	&	E-Commerce

 ปัจจุบันผู้บริโภคนิยมซื้อสินคำ้ผลิตภัณฑ์ตำ่งๆ ด้วยตนเอง 

 ผ่ำนช่องทำงออนไลน์มำกข้ึน ดังนั้น บริษัทฯ จึงพัฒนำ

 ช่องทำงกำรจัดจ�ำหนำ่ยออนไลน์ (E-Commerce) รวมทั้ง

 กำรพัฒนำสินค้ำให้มีจุดเด่นทั้งด้ำนคุณสมบัติที่ตอบโจทย์

 กำรใช้งำน กำรออกแบบรูปลักษณ์ที่ทันสมัย และข้อมูล

 ที่ครบถ้วนเพื่อให้ง่ำยต่อกำรตัดสินใจซื้อ

•	 นวัตกรรมสีรองพื้นอเนกประสงค์สูตรน�้า	

	 (TOA	Hydro	Quick)

 - ที่สุดแห่งนวัตกรรมสีรองพ้ืนปูนอเนกประสงค์สูตรน�้ำ 

  ชนิดพิเศษ ด้วยเทคโนโลยี Wall Shield โมเลกุลระดับ

  Super Nano Size ท�ำให้เนือ้สเีรียงตวัเรียบแน่น ซึมลกึ

  มำกกว่ำสรีองพืน้ทัว่ไป เสริมประสทิธภิำพกำรยดึเกำะ

  กลบมิดดีเยี่ยม 

 - สูตรน�้ำ ปลอดภัย ไร้กลิ่นฉุน 

 - มีประสิทธิภำพสูงในกำรป้องกันทุกปัญหำผนังปูน

 - ใช้ได้กับปูนใหม่ ปูนเก่ำ ปูนสด

•	 More	Renovation	

 ส�ำหรับผู้บริโภคที่ไม่เคยมีประสบกำรณ์กับกำรทำสีบ้ำน

 มำก่อน มักมองวำ่กำรทำสีเป็นเรื่องที่ยุ่งยำก ไกลตัว และ

 ไม่ค่อยค�ำนงึถึงเร่ืองควำมคุม้ค่ำในระยะยำว ดงันัน้ บริษัทฯ

 จงึมุง่เน้นด�ำเนนิงำนด้ำนกำรส่ือสำรกับผูบ้ริโภคให้ตระหนกัถึง

 ควำมส�ำคัญของเร่ืองสีทำบ้ำนผ่ำนเร่ืองบทพิสูจน์จำก

 ผู ้ใช้งำนจริง (Consumer Insight) รวมทั้งกำรสร้ำง

 แนวคิดใหม่ให้ผู ้บริโภคหันมำตกแต่งบ้ำนด้วยกำรทำสี

 บ้ำนเก่ำให้ใหม่ ด้วยเฉดสี (Home Color Inspiration)

 และคุณสมบัติที่ตอบโจทย์ (More Benefits) เพ่ือช่วย

 กระตุ้นกำรบริโภคสีให้มำกและบ่อยขึ้น

•	 นวัตกรรมสีสร้างลายปูนฉาบขัดมันส�าเร็จรูป

	 (TOA	Loft)	เอกสิทธิ์เฉพาะทีโอเอ	

 - นวัตกรรมสีสรำ้งลำยปูนฉำบขัดมันส�ำเร็จรูป 

 - ทนทำน ไม่เป็นฝุ่นผง

 - สร้ำงลำยงำ่ย ไม่ยุ่งยำก พร้อมใช้งำน 

 - ท�ำควำมสะอำดได้งำ่ย

 - สูตรน�้ำ ปลอดภัย ไร้กลิ่นฉุน
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•	 ผลิตภัณฑ์สีทาอาคารไทยโทน	(Thaitone)

	 ภายใต้ตราสินค้า	TOA	Shield-1	Nano

 - สีไทยโทน	(Thaitone) ทีส่ดุแห่งสีไทย เอกลกัษณ์ไทย

  โดยภูมิปัญญำคนไทยของบริษัทฯ ร่วมกับ

  อ.ดร.ไพโรจน์ พิทยเมธี 

 - ประกอบด้วยเฉดสีมงคลของไทยกวำ่ 160 เฉดสี เพื่อ

  ใช้ในงำนออกแบบบนงำนสถำปัตยกรรม 

 - ผสำนเทคโนโลยคีณุภำพสงู Protective Hybrid Technology

  จำกประเทศเยอรมนี เอกสิทธ์ิเฉพำะจำกผลิตภัณฑ์

  ทีโอเอ ชิลด์ วัน นำโน ช่วยกันครำบสกปรก ครำบน�้ำ 

  ครำบน�้ำมันได้

 - สีสวยสด ไม่ซีดจำง ทนทำนนำนนับ 10 ปี 

 - สั่งผลิตเฉดสีตำมต้องกำรด้วยเครื่องผสมสีอัตโนมัติ

  จำกร้ำนค้ำตัวแทนจ�ำหน่ำยสีทีโอเอทั่วประเทศ

•	 การพัฒนานวัตกรรมส�าหรับสีอุตสาหกรรมคุณภาพสูง	ในกลุ่มผลิตภัณฑ์สีท่ีมีความทนทานสูง

	 (Heavy-Duty	Coating)	

 ซ่ึงนบัว่ำเป็นอกีหนึง่กลุม่ผลติภณัฑ์ทีไ่ด้รับกำรตอบรับอย่ำงด ี ทโีอเอจงึมุง่พัฒนำผลติภณัฑ์อย่ำงต่อเนือ่ง ไม่ว่ำจะเป็น สเีคลอืบเงำ

 คุณภำพสูง (TOA Heavy Guard Enamel) เสริมควำมแข็งแกร่ง ทนทำนกวำ่สีน�้ำมันทั่วไป แห้งเร็ว สีสดใส ไม่ผสมสำรตะกั่ว

 และปรอท ช่วยป้องกันเช้ือรำ เหมำะส�ำหรับงำนโครงสร้ำงโลหะ เคร่ืองจักรโรงงำน โครงสร้ำงเหล็กในเรือ รวมท้ังกำรพัฒนำ

 นวตักรรมสีทำเรือกันเพรียงคณุภำพสูง ซ่ึงเป็นระบบกันเพรียง 2 ช้ัน แข็งแกร่งมำกข้ึนช่วยป้องกันกำรจบัตวัของเพรียงได้ยำวนำน

 24 - 30 เดือน ปรำศจำกส่วนผสมของดีบุก เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

•	 ผลิตภัณฑ์สีทาอาคารรุ่นแอดวานซ์

	 ภายใต้ตราสินค้า	SuperShield	/	4Seasons		

 (เพือ่เพ่ิมควำมสะดวกมำกข้ึนส�ำหรับลกูค้ำทัว่ไป ในช่องทำง

 กำรจดัจ�ำหน่ำยผ่ำนธรุกิจค้ำปลกีสมยัใหม่ : Modern Trade)

 - ที่สุดแห่งนวัตกรรมกำรปกป้องพื้นผิวด้วยเทคโนโลยี

  ระดับโลก Duramax Technology

 - เทคโนโลย ีAdvance Antifade Colour with Superior

  Dual Action Acrylic Technology ช่วยป้องกันกำร

  กัดกร่อนจำกมลพิษจำกสภำวะอำกำศที่แปรปรวน        

 - สีสวยสด ไม่ซีดจำง ทนทำนนำนนับ 15 ปี

 - สะท้อนร้อนสูงสุด 96.7% ด้วยนำโนไทเทเนียม
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นอกจำกนั้นบริษัทฯ ยังมีกำรพัฒนำกำรบริกำรเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ ดังนี้

•	 การพัฒนานวัตกรรมเคร่ืองผสมสีอัตโนมัติรุ่นพิเศษ

•	 บริการช่างทาสีมืออาชีพจากทีโอเอ

	 (TOA	ProPaint	Service)

•	 บริการออกแบบเฉดสี	โดยผู้เชี่ยวชาญ

	 จากทีโอเอ

 บริษัทฯ มุ่งเน้นกำรพัฒนำนวัตกรรมเครื่องผสมสีอัตโนมัติ

 (TOA Auto Tinting Machine) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

 ในกำรสร้ำงสรรค์เฉดสีได้อย่ำงถูกต้อง แม่นย�ำ ตอบสนอง

 เรือ่งสีสันทีต้่องกำรได้มำกกว่ำ 10,000 เฉดส ีและสำมำรถ

 ผสมสีได้อย่ำงรวดเร็วภำยในระยะเวลำเพียง 3 นำที ช่วย

 ลดภำระกำรเก็บสินค้ำคงคลังที่เป็นสีผสมพร้อมใช้งำนที่

 ผลิตจำกโรงงำนได้ สำมำรถผสมสีได้ทั้งผลิตภัณฑ์สีน�้ำทำ

 อำคำร ผลิตภัณฑ์สีตกแต่งพิเศษ ผลิตภัณฑ์สีเคลือบเงำ 

 ผลิตภัณฑ์สีงำนไม้ สีพ่นอุตสำหกรรม รวมทั้งนวัตกรรม

 เครื่องผสมสีอัตโนมัติส�ำหรับงำนอุตสำหกรรม (TOA

 Industrial Auto Tinting Machine) ที่ได้ถูกพัฒนำเพ่ือ

 ตอบโจทย์ลูกค้ำกลุ่มโรงงำน อุตสำหกรรมหนักต่ำงๆ 

 ทำสีบ้ำนงำ่ยกว่ำที่คิด มั่นใจใช้บริกำรช่ำงทำสีมืออำชีพ

 มำตรฐำนจำกทีโอเอ TOA ProPaint Service 

 ด้วย 4 ขั้นตอนง่ำยๆ คือ

 1. โทรปรึกษำ 02-335-5555 กด 3304 

 2. ฟรี! ตรวจสอบและประเมินพื้นที่โดยทีมช่ำงผู้เชี่ยวชำญ

 3. น�ำเสนอระบบที่เหมำะสม พร้อมใบเสนอรำคำและ

  รำยกำรสินค้ำ

 4. ลูกค้ำช�ำระคำ่บริกำรก่อนเริ่มงำน

 สร้ำงแรงบันดำลใจ ให้ค�ำปรึกษำ และออกแบบสีเพ่ือ

 ตอบโจทย์ควำมต้องกำรของคณุ ด้วย 4 ข้ันตอนง่ำยๆ คอื

 1. ถำ่ยภำพบ้ำนหรือห้องที่ต้องกำรจะทำสี 

 2. ส่งไฟล์ภำพบ้ำนหรือ ห้องของคุณผ่ำนเว็บไซต์

 3. รอรับไฟล์ที่สถำปนิกออกแบบเสร็จ ทำงอีเมล หรือ

  รับด้วยตัวเอง ภำยใน 1 สัปดำห์

 4. สั่งซื้องำ่ยๆ โดยน�ำ TOA Color Code กับรำ้นค้ำ

  TOA Color World 

เครื่องผสมสีอัติโนมัติ รุ่น X-Smart เครื่องผสมสีอุตสำหกรรม รุ่น X-Protint

 โดยปัจจุบันทีโอเอได้พัฒนำเคร่ืองผสมสีอัตโนมัติรุ่นพิเศษ 

 ที่มีขนำดเล็กลงช่วยประหยัดพ้ืนท่ีกำรติดตั้ง แต่ยังคง

 ประสิทธิภำพและฟังก์ช่ันกำรใช้งำนที่ดีเยี่ยมเทียบเท่ำ

 เครื่องขนำดใหญ่ เพื่อเป็นกำรขยำยกลุ่มลูกคำ้ส�ำหรับผู้คำ้

 ปลีกขนำดเล็ก ซ่ึงจะช่วยเพิ่มโอกำสทำงกำรจ�ำหน่ำยไปสู่

 กลุม่บริโภคในระดบัภมูภิำคต่ำงๆ ของประเทศไทยให้สำมำรถ

 เข้ำถึงได้ง่ำยข้ึน ผ่ำนร้ำนค้ำตัวแทนจ�ำหน่ำยทั่วประเทศ

 ที่มีมำกกวำ่ 4,200 ศูนย์ผสมสี ทั้งร้ำนค้ำผู้ค้ำปลีก (Retail

 Dealers) และธุรกิจค้ำปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade)

 อันจะช่วยเพ่ิมส่วนแบ่งกำรตลำดและสร้ำงรำยได้ให้กับ

 บริษัทฯ ได้มำกข้ึนทัง้เคร่ืองผสมสีอตัโนมตัสิ�ำหรับผลติภณัฑ์

 สีทำอำคำร (รุ่น X-Smart) และเคร่ืองผสมสีอัตโนมัติ

 ส�ำหรับผลิตภัณฑ์สีอุตสำหกรรม (รุ่น X-Protint) 
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การด�าเนินธุรกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ มุง่ด�ำเนนิธรุกิจอย่ำงมคีณุธรรมและรับผดิชอบต่อสงัคม พัฒนำคณุภำพชีวิตทีด่ใีห้กับพนกังำน ลกูค้ำ คูค้่ำ และผูม้ส่ีวนได้เสีย

ด้วยโครงกำรต่ำงๆ อย่ำงเป็นรูปธรรม อำทิ 

โรงเรียนผู้ใหญ่พระดำบส เป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นตำมกระแสพระรำชด�ำริของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวรัชกำลที่ 9 เพื่อช่วยเหลือ

บุคคลที่ด้อยโอกำสทำงกำรศึกษำเนื่องจำกมีควำมรู้พ้ืนฐำนไม่เพียงพอและขำดทุนทรัพย์ แต่มีควำมตั้งใจจริงและศรัทธำขวนขวำย

หำควำมรู้เป็นวิชำชีพใส่ตน ให้มีโอกำสเรียนวิชำชีพและช่ำงต่ำงๆ เพื่อน�ำควำมรู้ควำมสำมำรถไปประกอบอำชีพได้ 

1)	 โครงการความร่วมมือทางวิชาการของบริษัทฯ	ร่วมกับมูลนิธิพระดาบส	จัดท�าหลักสูตรวิชาชีพ

	 “ช่างสีทาอาคารและวัสดุเคลือบผิว”	เพื่อสร้างอาชีพให้กับบุคคลว่างงาน

การด�าเนินโครงการเพื่อสังคมอย่างย่ังยืน

การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม
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อำทิ โครงกำรจิตอำสำ เรำท�ำควำมดีด้วยหัวใจ ในสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ รัชกำลที่ 10

อำทิ กำรช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภำคใต้ กับสภำกำชำดไทย เป็นต้น

บริษัทฯ จึงร่วมกับมูลนิธิพระดำบส จัดโครงกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำรและสื่อกำรเรียนกำรสอนเพื่อโดยเสด็จพระรำชกุศลแก่

มลูนธิพิระดำบส ในช่วงเร่ิมต้น ตัง้แต่เดอืนมกรำคม พ.ศ 2561 โดยร่วมกับคณะครูโรงเรียนพระดำบส ร่วมด�ำเนนิกำรให้ควำมช่วยเหลอื

ทำงวิชำกำรและส่ือกำรเรียนกำรสอน โดยกำรสนบัสนนุผลติภณัฑ์สีทำอำคำร พร้อมกับหลกัสูตรกำรเรียนกำรสอนทีมุ่ง่เน้นกำรฝึกปฏบิตัิ

เพือ่ให้เกิดกำรเรียนรู้ด้วยตนเองของผูเ้รียน ซ่ึงได้ผลออกมำเป็นทีน่่ำพอใจ และเหน็ควำมเป็นไปได้ทีจ่ะสร้ำงเป็นหลกัสูตร วิชำชีพช่ำง

สทีำอำคำร และวัสดเุคลอืบผวิ เพ่ิมเตมิจำกทีโ่รงเรียนมอียู ่ จงึร่วมกับคณะครูของโรงเรียนพระดำบส ในกำรจดัท�ำหลกัสตูรดงักล่ำว

ขึ้นมำ เพื่อให้สำมำรถท�ำกำรเรียนได้ภำยในปีกำรศึกษำ 2562 พร้อมๆ กับกำรจัดท�ำกำรลงนำมโครงกำรควำมร่วมมือนี้ เพื่อแสดงถึง

เจตจ�ำนงในกำรด�ำเนนิกิจกรรมควำมร่วมมอืทำงวิชำกำรระหว่ำงหน่วยงำนทีจ่ะเข้ำร่วมกันพัฒนำนวัตกรรมทำงกำรศกึษำ และฝึกอบรม

เพ่ือน�ำเอำควำมรู้และควำมช�ำนำญทำงด้ำนเทคโนโลยีสมัยใหม่มำใช้ในกำรถ่ำยทอดให้กับนักเรียนของโรงเรียนพระดำบสให้มี

ประสิทธภิำพมำกข้ึน เป็นระยะเวลำ 5 ปี นบัตัง้แต่วันทีล่งนำม ตัง้แต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ถึง 2566 เพ่ือกำรด�ำเนนิงำนทีต่่อเนือ่ง

และส่งผลให้ด�ำเนินงำนของโรงเรียนบรรลุผลมำกขึ้น โดยมีโครงกำรควำมร่วมมือ ดังนี้ 

2)	 การท�ากิจกรรมร่วมกับภาครัฐบาล

3)	 การช่วยเหลือสังคม

• งำนด้ำนหลักสูตรวิชำชีพ “ช่างทาสี	 และวัสดุเคลือบผิว”

 โดยออกแบบหลักสูตรร่วมกัน

• งำนด้ำนพัฒนำและสร้ำงส่ือกำรสอนในรูปแบบต่ำงๆ โดย

 ออกแบบร่วมกัน

• งำนด้ำนกำรฝึกอบรม และพัฒนำครูผู้สอนของโรงเรียน

 พระดำบสให้ตรงตำมหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน

• งำนด้ำนกำรให้ค�ำแนะน�ำปรึกษำทำงด้ำนเทคนิคศึกษำ

• กำรแลกเปลี่ยนบุคลำกรในกำรท�ำงำนเชิงวิชำกำร กำรวิจัย

 และงำนด้ำนประชำสัมพันธ์ในรูปแบบต่ำงๆ ระหว่ำง

 หน่วยงำนทั้งสอง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

• โรงเรียนพระดำบสจะมีบุคลำกรครู-อำจำรย์ที่มีควำมรู้

 ควำมเช่ียวชำญในด้ำนกำรสอน กำรออกแบบรูปแบบ

 กำรสอน และใช้ส่ือกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ

• โรงเรียนพระดำบสสำมำรถผลิตนักเรียนที่ส�ำเร็จกำรศึกษำ

 จำกหลักสูตรนี้ และสำมำรถน�ำไปต่อยอดพัฒนำทักษะดำ้น

 ช่ำงสี เพ่ือน�ำไปประกอบวิชำชีพช่ำงทำสีมืออำชีพได้ และ

 ด�ำรงตนเป็นคนดีในสังคมต่อไป

• ด�ำเนินกำรติดตำมและช่วยพัฒนำต่อเนื่องจำกกิจกรรมที่ได้

 ด�ำเนินกำรมำแล้ว อันจะท�ำให้กำรจัดกำรเรียนกำรสอน

 เกิดประโยชน์อยำ่งถำวรยั่งยืน
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อำทิ

• กำรบริจำคสีส�ำหรับกำรทำสีก�ำแพงรอบสวนสัตว์ดุสิต 

• กำรบริจำคสีและกำรทำสีเพื่อบูรณะซ่อมแซมก�ำแพงและซุ้มภำยในวัดสุทัศน์ฯ 

• กำรสนับสนุนสีทำอำคำรทั้งภำยนอกและภำยใน รวมทั้งกำรออกแบบสีส�ำหรับโรงพยำบำลเด็ก 

บริษัทฯ ค�ำนงึถึงควำมรับผดิชอบต่อสังคมด้วยกำรช่วยเหลอื กำรน�ำควำมรู้ควำมสำมำรถและควำมเช่ียวชำญ สนบัสนนุกิจกรรมทีเ่ป็น

ประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม โดยสำมำรถแบ่งกำรด�ำเนินกำรได้ 2 ประเภท คือ (1) CSR in process คือ กำรด�ำเนินธุรกิจที่ค�ำนึงถึง

ผลกระทบที่อำจเกิดข้ึนกับผู้มีส่วนได้เสีย พนักงำน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และ (2) CSR after process ที่บริษัทฯ ด�ำเนินกำร

มำอย่ำงต่อเนื่อง โดยในปี 2561 บริษัทฯ มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำชุมชนและสังคมผ่ำนโครงกำรและกิจกรรมตำ่งๆ ดังนี้

4)	 การสนับสนุนสีบริจาค	งานทาสี	และออกแบบสีอาคาร	เพื่อกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่อสังคม	

การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาชุมชน

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชน

บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญกับกำรด�ำเนินงำนร่วมกับชุมชน โดยมี

ตัวแทนเข้ำร่วมหำรือกับชุมชน ตั้งแต่กำรสำนเสวนำ วิเครำะห์

ประเด็นปัญหำอย่ำงเป็นขั้นตอน เพื่อรวบรวมข้อมูลจำกชุมชน

อย่ำงเหมำะสม ก่อนด�ำเนนิกิจกรรมในกำรพฒันำร่วมกับชุมชน

การสนับสนุนแผนงาน/โครงการ

บริษัทฯ จะพิจำรณำชุมชนใกล้เคียงที่มีโอกำสได้รับผลกระทบ

จำกองค์กรโดยตรงก่อน โดยค�ำนงึถึงควำมสอดคล้องกับลกัษณะ

ธุรกิจหรือขีดควำมสำมำรถขององค์กร เกิดกำรมีส่วนร่วมของ

พนักงำนและชุมชนเป็นไปตำมแนวทำงกำรด�ำเนินงำนที่มี

ควำมยั่งยืน
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การสนับสนุนด้านการศึกษา	

ปี 2558 - 2561 บริษัทฯ ได้มีกำรส่งเสริมทุนกำรศึกษำให้กับ

เดก็นกัเรียนและอปุกรณ์กำรเรียนให้กับโรงเรียนโดยรอบบริษัทฯ

รวมถึงส่งเสริมควำมรู้ทกัษะกำรใช้และทำสีทีถู่กต้องไปยงัโรงเรียน

อำชีวศกึษำ และนกัเรียนในชุมชนเพ่ือเป็นประโยชน์ในกำรศกึษำ

และน�ำไปประกอบอำชีพในอนำคต พร้อมทั้งน�ำควำมรู้ควำม

สำมำรถของบคุลำกรในด้ำนสิง่แวดล้อมและควำมปลอดภยั เข้ำ

เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจและน�ำไปประยุก์ใช้ในชีวิต

ประจ�ำวันได้ เช่นกำรคัดแยกขยะ กำรจัดกำรกับขยะในชุมชน

กำรใช้ถังดับเพลิงเบื้องต้น กำรดับเพลิงเบื้องต้น

การสนับสนุนด้านศิลปวัฒนธรรม		

2558 - 2561 บริษัทฯ ได้เขำ้ร่วมกิจกรรมเพื่อสืบสำนประเพณี

ทีด่งีำมกับชุมชนในวันเข้ำพรรษำ พร้อมทัง้ร่วมบริจำคสมทบทนุ

เพื่อถวำยเทียนพรรษำแด่พระสงฆ์ ให้กับวัดในเขตชุมชน และ

ร่วมท�ำกิจกรรมรดน�ำ้ด�ำหวั สืบสำนประเพณสีงกรำนต์เป็นประจ�ำ

อย่ำงต่อเนื่อง

การสนับสนุนด้านความปลอดภัยและสุขภาพ			

ปี 2558 - 2561 บริษัทฯ ได้ใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถของบคุลำกร

ในบรษัิทฯ เข้ำดแูลพูดคยุและแนะน�ำกำรออกก�ำลงักำยทีเ่หมำะกับ

ผู้สูงอำยุในชุมชนโดยรอบ รวมถึงกำรเข้ำค้นหำอันตรำยและ

ควำมเสีย่งด้ำนควำมปลอดภยัให้กับโรงเรียนในชุมชน เพือ่แก้ไข

และป้องกันกำรเกิดอนัตรำยกับเดก็และเยำวชนในชุมชน และ

อบรมกำรใช้ถังดบัเพลงิและดบัเพลงิเบือ้งต้นให้กับนกัเรียน ครู

และผูป้กครองได้มคีวำมรู้ในกำรป้องกันและระงบัเหตเุมือ่เกิดเหตุ

ฉุกเฉินได้ด้วยตนเอง

การสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม				

เป็นโครงกำรทีส่่งเสริมด้ำนส่ิงแวดล้อม และสังคม ทีใ่ห้พนกังำน

กับชุมชนได้มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำและรักษำ ส่ิงแวดล้อมใน

ชุมชนร่วมกัน ทั้งกำรร่วมกิจกรรมฟื้นฟูส่ิงแวดล้อม โดยจัด

กิจกรรมปลูกป่ำชำยเลนนอกสถำนที่ และจัดกิจกรรมคัดแยก

ขยะก่อนทิง้ให้กับนกัเรียนในโรงเรียนและชำวบ้ำนชุมชนโดยรอบ
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การส่งเสริมด้านอาชีวอนามัย	ความปลอดภัย	และสิ่งแวดล้อม

การด�าเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ความปลอดภัยด้านสถานท่ี

ความปลอดภัยในการใช้เครื่องจักร

บริษัทฯ มีกำรด�ำเนินกำรเพื่อสร้ำงควำมปลอดภัยในกำรด�ำเนินงำนโดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

• มีรั้วกั้นโดยรอบบริเวณโรงงำนเพื่อป้องกันผู้ไม่เกี่ยวข้องเขำ้มำในเขต

 โรงงำน

• มีปำ้ยสัญลักษณ์ ป้ำยเตือนภัย และปำ้ยข้อควรปฏิบัติต่ำงๆ โดยปำ้ย

 สญัลกัษณ์มขีนำดพอเหมำะและเห็นได้อย่ำงชัดเจน รวมทัง้มคีวำมเป็น

 สำกลที่ทุกคนสำมำรถเขำ้ใจได้ง่ำย

• มีกำรก�ำหนดเส้นทำงและตีเส้นช่องทำงเดินรถโดยรอบโรงงำนและ

 มีกำรติดตั้งกระจกนูนไว้ที่บริเวณทำงแยก หรือทำงโค้งที่มองไม่เห็น

 เส้นทำงขำ้งหน้ำ

• จัดให้มีกำรตรวจวัดสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนเก่ียวกับเสียงดัง

 แสงสว่ำง และระดับควำมเข้มข้นของสำรเคมีอันตรำยในบรรยำกำศ

 ของสถำนที่ท�ำงำน

• จดัให้มรีะบบป้องกันและระงับอคัคภียั และดแูลระบบป้องกันและระงบั

 อัคคภียัให้อยูใ่นสภำพพร้อมใช้งำนได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพและปลอดภยั

• ก�ำหนดเส้นทำงอพยพหนไีฟและจดุรวมพลทีชั่ดเจน เพ่ือควำมปลอดภยั

 กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเพลิงไฟ

• มีกำรตรวจสอบอำคำรประจ�ำปีตำม พรบ.ควบคุมอำคำร

• มกีำรตรวจสอบควำมปลอดภยัระบบไฟฟ้ำประจ�ำปีตำมทีก่ฎหมำยก�ำหนด

• จัดให้มีกำรตรวจสอบควำมพร้อมใช้งำนของเคร่ืองจักร อุปกรณ์

 เครื่องมือ ก่อนเริ่มงำน

• มีกำรจัดท�ำกำร์ดนิรภัยครอบจุดอันตรำยของเครื่องจักร

• มกีำรน�ำ Robot ในกำรเคลือ่นย้ำยสนิค้ำหลงัจำกผ่ำนกระบวนกำรบรรจุ

• มีกำรน�ำเครื่องช่วยยกระบบสูญญำกำศ (Vacuum lifter) เข้ำมำช่วย

 ยกสินค้ำ

• มีระบบกำรซ่อมบ�ำรุงเครื่องจักรเชิงป้องกัน

• มีวิธีปฏิบัติงำนของเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ต่ำงๆ เพ่ือควำมปลอดภัย

 ในกำรท�ำงำน

• มีระบบกำรติดตั้งสำยดินเครื่องจักร

• มรีะบบกำรตรวจสอบควำมปลอดภยัเคร่ืองจกัรประจ�ำปีตำมทีก่ฎหมำย

 ก�ำหนด
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ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี

ความปลอดภัยส่วนบุคคล

• จัดให้มีมำตรกำรก�ำกับให้พนักงำนปฏิบัติตำมวิธีกำรท�ำงำนที่ถูกต้อง

 และปลอดภัยตำมคู่มือกำรปฏิบัติงำนที่จัดท�ำขึ้น 

• จัดให้มีกำรอบรมให้ควำมรู้พนักงำนเร่ืองควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำน

 กับสำรเคมี

• มีกำรจัดท�ำข้อมูลควำมปลอดภัยของสำรเคมี (SDS) ติดบริเวณพื้นที่

 กำรท�ำงำนสำรเคมี

• จดัให้มมีำตรกำรกำรปฏบิตัเิมือ่เกิดเหตฉุกุเฉนิเก่ียวกับสำรเคมอีนัตรำย

 เกีย่วกับกำรบรรเทำเหต ุและท�ำกำรฝึกซ้อมรับเหตฉุกุเฉนิกรณสีำรเคมี

 รั่วไหล

• จดัให้มอีปุกรณ์เพ่ือคุม้ครองควำมปลอดภยัในบริเวณทีท่�ำงำนกับสำรเคมี

 อนัตรำย ได้แก่ หน้ำกำกป้องกันสำรเคม,ีถุงมอืกันสำรเคม,ี รองเท้ำบทู,

 แว่นตำกันสำรเคมี เป็นต้น

• จดัให้มอีปุกรณ์ฉกุเฉนิกรณเีกิดอบุตัเิหตสุำรเคม ีได้แก่ อ่ำงล้ำงตำฉกุเฉนิ

 ฝักบัวช�ำระล้ำงร่ำงกำยฉุกเฉิน

• จัดให้มีชุดเก็บกู้สำรเคมีหกร่ัวไหล (Spill Control Kit) เช่น ทรำย,

 แผ่นดูดซับสำรเคมี เป็นต้น

• มเีข่ือนก้ันสำรเคม ี เพ่ือกักมใิห้สำรเคมอีนัตรำยทีเ่ป็นของเหลวไหลออก

 ภำยนอกบริเวณสถำนที่เก็บรักษำสำรเคมีอันตรำย และมีรำงระบำย

 สำรเคมีอันตรำยที่ร่ัวไหลไปยังท่ีที่สำมำรถรวบรวมเพ่ือน�ำไปก�ำจัด

 อย่ำงปลอดภัย

• จดัให้มอีปุกรณ์คุม้ครองควำมปลอดภยัส่วนบคุคลทีไ่ด้มำตรฐำน เหมำะกับ

 สภำพและลักษณะของงำนที่ปฏิบัติ และควบคุมดูแลให้ลูกจ้ำงสวมใส่

 ตลอดระยะเวลำท�ำงำน 

• จัดให้มีกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้กับพนักงำนถึงกฎระเบียบ ข้อบังคับ

 และวิธีกำรปฏิบัติ เพื่อควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำน

• จดัให้มกีำรฝึกอบรมผูรั้บเหมำช้ันต้นหรือผูรั้บเหมำช่วงเข้ำมำปฏบิตังิำน

 ในสถำนประกอบกิจกำร เก่ียวกับข้อบงัคบัควำมปลอดภยัในกำรท�ำงำน

 ส�ำหรับผู้รับเหมำ

• จัดให้มีข้อบังคับและคู่มือว่ำด้วยควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำนไว้ใน

 สถำนประกอบกิจกำร ซ่ึงมีกำรก�ำหนดข้ันตอนและวิธีกำรปฏิบัติงำน

 ที่ปลอดภัย

• จดัให้มกีำรตรวจสุขภำพลกูจ้ำงทีท่�ำงำนเก่ียวกับปัจจยัเสีย่ง กรณแีรกรับ

 เข้ำท�ำงำนตรวจประจ�ำปี และกรณีเปล่ียนงำนที่มีลักษณะควำมเส่ียง

 ต่ำงจำกเดิม

• จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมและกระตุ้นจิตส�ำนึกของลูกจ้ำงให้ตระหนักถึง

 ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน เช่น

 กิจกรรม Safety talk, กิจกรรม SHE DAY
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ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี สถิติการเกิดอุบัติเหตุ

อัตราความถี่และอัตราความรุนแรงการเกิดอุบัติเหตุ

1. จ�ำนวนรำยทั้งหมดของพนักงำนที่เกิดอุบัติเหตุ (รำย)

 (ไม่หยุดงำน + หยุดงำน)

2. จ�ำนวนรำยของพนักงำนที่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงำน (รำย)

3. จ�ำนวนวันทั้งหมดที่พนักงำนต้องหยุดงำนจำกกำรเกิดอุบัติเหตุ (วัน) 

4. จ�ำนวนรำยของพนักงำนที่เจ็บป่วยจำกกำรท�ำงำน (รำย)

จากป	ี2559	–	2561	สัดส่วนการเกิดอุบัติเหตุทั้งหมดที่เกิดขึ้นลดลงร้อยละ	58.33		

1. อัตรำควำมถี่ของกำรเกิดอุบัติเหตุจำกกำรท�ำงำนถึงขั้นหยุดงำน

 ต่อ 1 ล้ำนชั่วโมงกำรท�ำงำน (LTIFR)

2. อัตรำควำมถี่ของกำรเจ็บป่วยจำกกำรท�ำงำนทั้งหมด

 ต่อ 1 ล้ำนชั่วโมงกำรท�ำงำน (ODFR)
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บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญอย่ำงยิ่งในกำรสร้ำงบุคลำกร เพ่ือให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถและศักยภำพสูง เพรำะบริษัทฯ ตระหนักดีว่ำ

บุคลำกรนั้น เป็นปัจจัยควำมส�ำเร็จที่ช่วยผลักดันกำรด�ำเนินธุรกิจ จึงพยำมสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้  

กำรสร้ำงภำวะควำมเป็นผู้น�ำ และกำรพัฒนำพนักงำนทุกระดับ ให้มีพฤติกรรมในกำรท�ำงำนอย่ำงมืออำชีพและมีควำมพร้อมในกำร

เรียนรู้อยำ่งต่อเนื่อง พร้อมกับกำรขับเคลื่อนองค์กรสู่ควำมยั่งยืน โดยมีแนวทำงในกำรด�ำเนินกำรดังนี้

การดูแลพนักงานและแรงงาน

1)	การสรรหาพนักงาน

 นโยบำยกำรจ้ำงงำนและกำรคัดเลือกบุคลำกร บริษัทฯ

 มุง่เน้นกำรดแูลบคุลำกร ในทกุข้ันตอน เร่ิมตัง้แต่กำรสรรหำ

 ผู้ที่สนใจสมัครงำนกับบริษัทฯ ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ

 ผ่ำนกำรจดัท�ำนโยบำยกำรจ้ำงงำนและกำรคดัเลอืกพนกังำน

 ที่เหมำะสม และเล็งเห็นควำมส�ำคัญของควำมก้ำวหน้ำใน

 สำยอำชีพ มุ่งส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพของพนักงำนให้

 เติบโตเคียงคู่องค์กรอย่ำงยั่งยืน รวมทั้งได้น�ำเคร่ืองมือ

 และเทคโนโลยทีีท่นัสมยัและน่ำเช่ือถือ มำใช้ในยทุธศำสตร์

 กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลผู้สมัคร เพื่อ

 ตอบสนองต่อกำรสรรหำบคุลำกรจำกทัง้ภำยในและภำยนอก

 ในระยะเวลำทีเ่หมำะสม และมกีระบวนกำรคดัเลอืกบคุลำกร

 ซ่ึงสำมำรถทดสอบ/วัดได้ ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับกำรเลือกสรรจะ

 สำมำรถปฏิบัติงำนได้ดีกวำ่ผู้ที่ไม่ได้รับกำรเลือกสรร ซึ่งน�ำ

 มำสู่กำรได้บุคลำกรที่มีคุณภำพ คุณสมบัติที่เหมำะสมและ

 ตรงกับสำยงำน ตอบสนองและรองรับกำรขยำยตัวทำง

 ธุรกิจของบริษัทฯ

 บริษัทฯ มุ่งเน้นกำรเตรียมควำมพร้อมอัตรำก�ำลัง ส�ำหรับ

 ภำรกิจปัจจุบันและบริบทที่เปลี่ยนไปในอนำคตโดยก�ำหนด

 แนวทำงและวำงแผนกลยุทธ์ในกำรสรรหำบุคลำกรเชิงรุก 

 ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับกำรสร้ำงฐำนข้อมูล เพ่ือเพ่ิมจ�ำนวน

 ของผูส้มคัรทีม่คีณุสมบตัสิงูอย่ำงต่อเนือ่ง ซ่ึงรองรับส�ำหรับ

บริษัท	ทีโอเอ	เพ้นท	์(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน) 159



 กำรบรรจุต�ำแหน่งส�ำคัญๆ และต�ำแหน่งที่ท�ำกำรสรรหำ

 ทดแทน  รวมทั้งก�ำหนดวำงแผนกลยุทธ์และกิจกรรม

 สื่อสำรประชำสัมพันธ์เพ่ือกำรสรรหำเชิงรุกทั้งภำยในและ

 ต่ำงประเทศ ซ่ึงมเีป้ำหมำยทีส่�ำคญั คอื กำรดงึดดูควำมสนใจ

 กลุม่เป้ำหมำยทีเ่ป็นคนรุ่นใหม่ของสังคมให้เข้ำมำสมคัรงำน

 นอกจำกนั้น บริษัทฯ ได้จัดท�ำกำรติดตำมและประเมินผล

 กำรสรรหำและเลือกสรร เพื่อเป็นกำรวัดประสิทธิภำพของ

 ระบบกำรสรรหำและเลือกสรรว่ำเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่

 ก�ำหนดไว้หรือไม่

2)	การสร้างความพึงพอใจและแรงจูงใจ

 บริษัทฯ สำมำรถประสบผลส�ำเร็จได้ด้วยพนักงำนที่มี

 ศกัยภำพสูง บริษัทฯ จงึก�ำหนดนโยบำยด�ำเนนิกำรต่ำงๆ ที่

 สำมำรถส่งผลถึงกำรเพ่ิมควำมพึงพอใจและแรงจงูใจในกำร

 ปฏิบัติงำนของพนักงำน ทั้งในรูปแบบของกำรให้โอกำส

 ในกำรแสดงศักยภำพในกำรท�ำงำน กำรให้รำงวัลและ

 ผลตอบแทนที่สำมำรถแข่งขันกับตลำดภำยนอกได้ รวมถึง

 กำรให้ควำมก้ำวหน้ำในกำรท�ำงำน โดยมกีำรด�ำเนนิกำรดงันี้

 • เข้ำร่วมกำรส�ำรวจค่ำตอบแทน ในกำรเปรียบเทียบ

  ค่ำตอบแทนและสวัสดกิำรของบริษัทฯกับตลำดภำยนอก

  (Benchmarking) โดยบริษัทฯ ได้น�ำข้อมูลจำกกำร

  เข้ำร่วมกำรส�ำรวจค่ำตอบแทนมำพิจำรณำปรับปรุง

  นโยบำยโครงสร้ำงเงินเดือน และกำรจ่ำยผลตอบแทน

  ตำมผลงำน ให้สำมำรถแข่งขันกับตลำดภำยนอกได้ 

 • ก�ำหนดหลักเกณฑ์กำรแต่งตั้งและเลื่อนระดับต�ำแหน่ง

  งำน  เพ่ือให้เกิดมำตรฐำนในกำรพิจำรณำพนักงำนที่มี

  ผลกำรปฏบิตังิำนดแีละมศัีกยภำพ ให้ได้รับโอกำสก้ำวหน้ำ

  ในกำรท�ำงำน

 • ก�ำหนดกำรช้ีวัดผลงำนรำยบคุคล ทีส่อดคล้องกับเป้ำหมำย

  และกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อให้เกิดกำรผลักดันผลงำน

  รำยบุคคลได้อย่ำงชัดเจน เช่ือมโยงกับระบบกำรจ่ำย

  เงินรำงวัลตำมผลงำน

 • กำรจัดท�ำแผนพัฒนำสำยอำชีพพนักงำน เพ่ือเตรียม

  ควำมพร้อมให้พนักงำนในกำรด�ำรงต�ำแหน่งที่สูงข้ึน

  โดยจัดท�ำเป็นแผนพัฒนำรำยบุคคล ส�ำหรับพนักงำน

  ที่มีผลงำนดีและสำมำรถพัฒนำศักยภำพได้ตรงตำม

  ต�ำแหน่งงำน

 • จดัให้มสีวัสดกิำรและสิทธปิระโยชน์หลำกหลำยรูปแบบ

  มำกกว่ำที่กฎหมำยก�ำหนด ให้เหมำะสมและสำมำรถ

  แข่งขันกับตลำดได้

 ทัง้นี ้ ข้อมลูค่ำตอบแทนพนกังำนและกองทุนส�ำรองเลีย้งชีพ

 ในปี 2561 อ้ำงอิงไปยังหมวด “โครงสร้างการจัดการ”

 หัวข้อย่อย “8.2	ค่าตอบแทนของบุคลากร” และ “8.3

	 กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ” ตำมล�ำดับ

3)	การประเมินผลการปฏิบัติงาน

 บริษัทฯให้ควำมส�ำคัญกับกำรบริหำรที่มุ่งเน้นผลงำนและ

 ผลสมัฤทธิข์องงำนของผูป้ฏบิตังิำนเป็นหลกั (Performance

 based Management) โดยผ่ำนกำรก�ำหนดตวัช้ีวัดผลงำน

 รำยบุคคล (Key Performance Indicator) ให้สอดคล้อง

 กับกลยทุธ์ขององค์กร ตลอดจนกำรวัดผลงำนอย่ำงเป็นธรรม

 ผ่ำนระบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำน (Performance

 Management System :PMS) เพ่ือน�ำผลของกำรประเมนิ

 มำบริหำรจัดกำรในเร่ืองของกำรให้รำงวัลตอบแทน และ

 กำรพิจำรณำควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ สำมำรถสร้ำง

 แรงจูงใจควบคู ่กับกำรพัฒนำและเพ่ิมศักยภำพให้กับ

 พนักงำน

 ท้ังนี้กำรก�ำหนดตัวช้ีวัดผลงำนนั้นเร่ิมจำกกำรจัดท�ำแผน

 กลยุทธ์และเป้ำหมำยขององค์กร สู่กำรก�ำหนดเป้ำหมำย

 ในระดับสำยงำน ก่อนกำรก�ำหนดตัวชี้วัดรำยบุคคล  ท�ำให้

 เกิดควำมสอดคล้องของเป้ำหมำยทุกระดับและก�ำหนด

 ระยะเวลำกำรวัดผลงำนที่ชัดเจน ซ่ึงกำรประเมินผลกำร

 ปฏบิตังิำน พนกังำนสำมำรถประเมนิผลงำนตนเองในเบือ้งต้น

 ก่อนพจิำรณำประเมนิผลโดยผูบ้งัคบับญัชำ ผ่ำนกระบวนกำร

 แจ้งผลกำรปฏิบัติงำน (Performance Discussion) เพ่ือ

 ท�ำให้เกิดควำมเข้ำใจ เป็นทีย่อมรับผลกำรปฏบิตังิำนร่วมกัน

 พร้อมกับกำรให้ค�ำปรึกษำและแนะน�ำแนวทำงพัฒนำผลงำน

 จำกผู้บังคับบัญชำ (Coaching Process) อย่ำงต่อเนื่อง

 ท�ำให้มั่นใจได้ว่ำกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนสำมำรถเพิ่ม

 ประสิทธิภำพผลงำนของพนักงำน หน่วยงำน และองค์กร

 พร้อมกับกำรพัฒนำศักยภำพของพนักงำนอีกด้วย

4)	การพัฒนาศักยภาพพนักงาน

 บริษัทฯ ตระหนกัเป็นอย่ำงดว่ีำพนกังำนคอืทรัพยำกรส�ำคญั

 ที่จะท�ำให้องค์กรประสบควำมส�ำเร็จและเติบโตก้ำวหน้ำ

 ทำงธรุกิจอย่ำงยัง่ยนื บริษัทฯ จงึมคีวำมมุง่มัน่ในกำรพัฒนำ

 ศักยภำพของพนักงำนอย่ำงชัดเจนและเป็นระบบต่อเนื่อง

 ให้สอดคล้องกับทศิทำงทีบ่ริษัทฯ ตัง้ไว้ รวมถึงเร่งเสริมสร้ำง

 และพัฒนำศักยภำพของพนักงำนเพ่ือรองรับกำรขยำยตัว

 ทำงธรุกิจ  โดยมุง่เน้นพัฒนำให้พนกังำนมคีวำมรู้และทกัษะ

 ที่จ�ำเป็นตำมทิศทำงของธุรกิจ เพ่ือเพิ่มขีดควำมสำมำรถ

 ในกำรแข่งขันให้แก่องค์กรทัง้ในปัจจบุนัและอนำคต ผ่ำนกำร

รายงานประจ�าปี	2561160



 บริหำรสำยอำชีพและส่งเสริมควำมรู้ควบคู่กัน โดยกำร

 บริหำรสำยอำชีพนับเป็นกลไกในกำรพัฒนำควำมก้ำวหน้ำ

 ของต�ำแหน่งงำน ได้แก่ สมรรถนะ องค์ควำมรู้ ประสบกำรณ์

 และคณุลกัษณะ ส่งผลให้พนกังำนมทีศิทำงกำรด�ำเนนิงำน

 ที่ชัดเจนและเกิดแรงจูงใจที่จะพัฒนำตนเอง

 ทำงบริษัทฯ มกีำรวำงแผนกำรพฒันำรำยบคุคล โดยมแีนวทำง

 กำรพัฒนำบนหลกักำร 70:20:10 คอืกำรเรียนรู้และพัฒนำ

 จำกกำรลงมอืท�ำ ได้ทดลองท�ำ โดยเรียนรู้ผ่ำนประสบกำรณ์

 และกำรท�ำงำนจริง (Experience) ร้อยละ 70 และกำรเรียนรู้

 และพฒันำจำกบคุคลอืน่ๆ ซ่ึงก็คอื กำร Coaching กำรได้รับ

 Feedback จำกหัวหน้ำของตนเอง หรือจำกบคุคลทีเ่ก่ียวข้อง

 ในกำรท�ำงำน (Exposure) ร้อยละ 20 และสุดท้ำยร้อยละ

 10 คอืกำรได้รับควำมรู้และทกัษะจำกกำรอบรม (Education)

 บริษัทฯ จัดท�ำระบบกำรบริหำรสำยอำชีพ (Career

 Management) ซ่ึงเป็นระบบทีว่ำงแผนพัฒนำพนกังำนให้มี

 ศักยภำพ ควำมสำมำรถ และควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ

 โดยระดับพนักงำนจะได้รับกำรดูแลโดยสำยงำนทรัพยำกร

 บุคคล ระดับผู้บริหำรจะได้รับกำรดูแลโดยคณะกรรมกำร

 บรหิำร ทีป่รึกษำ และสำยงำนทรัพยำกรบคุคล โดยร่วมกัน

 จัดท�ำแผนกำรพัฒนำรำยบุคคล เพ่ือเสริมสร้ำงขีดควำม

 สำมำรถของพนักงำนให้กำ้วหน้ำในสำยอำชีพต่อไป

 บรษัิทฯ ด�ำเนนิกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรขององค์กรในกรอบ

 ระยะเวลำ 5 ปี และคัดเลือกพนักงำนที่มีศักยภำพสูง โดย

 จดัท�ำแผนพัฒนำรำยบคุคล และก�ำหนดต�ำแหน่งเป้ำหมำย

 เพ่ือสร้ำงควำมพร้อมก่อนข้ึนด�ำรงต�ำแหน่งทีส่�ำคญั นอกจำกน้ี

 ยังได้มอบทนุกำรศึกษำแก่พนกังำนทีม่คีวำมสนใจศกึษำต่อ

 ในสำขำวิชำที่ตรงตำมทิศทำงขององค์กร

 บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำศักยภำพพนักงำน

 ทุกระดับ โดยส่งเสริมกำรพัฒนำผู้น�ำและกำรเรียนรู้ของ

 พนักงำนผ่ำนหลักสูตรหลัก ประกอบด้วย Leadership 

 Development Program ซ่ึงเน้นกำรสร้ำงผู้น�ำทุกระดับ

 และกำรพัฒนำบคุลำกรให้มคีวำมรอบรู้ในเชิงธรุกิจ รวมทัง้

 พฒันำพนกังำนให้มทีัง้ควำมรู้ในสำยอำชีพและกำรเพ่ิมขีด

 สมรรถนะควำมสำมำรถ โดยผำ่นหลักสูตรทั้ง Functional

 และ Soft Skills Programs เพื่อรองรับธุรกิจขององค์กร

 ท้ังในปัจจบุนัและอนำคต นอกจำกนีบ้ริษัทฯ ได้จดัท�ำโครงกำร

 TOA Academy ซ่ึงได้แก่ Sales Academy / Marketing

 Academy เพ่ือพัฒนำศกัยภำพทมีงำนทีเ่ก่ียวข้องกับกำรขำย

 ให้เป็นทมีงำนทีแ่ข็งแกร่งยิง่ข้ึนทัง้ในระยะส้ันและระยะยำว

 ด้วยกำรพัฒนำศกัยภำพของทมีงำนทัง้ในด้ำนของงำนขำย

 กำรสร้ำงแรงจูงใจ และควำมเป็นมืออำชีพ

โครงสร้างหลักสูตรการพัฒนาผู้น�าและการเรียนรู้ของบริษัท

บริษัท	ทีโอเอ	เพ้นท	์(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน) 161



5)	ความผูกพันต่อองค์กร

	 การสร้างคนทีโอเอ	 ด้วยวฒันธรรมองค์กรอย่างเป็นรปูธรรม

	 (TOA	DNA)

 บริษัทฯ ตั้งเป้ำหมำยในกำรสร้ำงคนทีโอเอ โดยกำรพัฒนำ

 พนักงำนให้มีพฤติกรรมเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน ถือเป็น

 หวัใจหรือ Core Value ในกำรท�ำงำนและบริหำรคนเพ่ือให้

 บริษัทบรรลุผลลัพธ์อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกที่สุด น่ันคือ

 TOA DNA ซึ่งคุณจตุภัทร์ ตั้งคำรวคุณ ประธำนเจ้ำหน้ำที่

 บริหำร ได้กล่ำวไว้ว่ำ	“TOA	DNA	คอื	พฤตกิรรมท่ีบรษัิทฯ

	 อยากให้ทุกคนเป็น	เสมอืนเป็นเบ้าหลอมให้ทุกคนท่ีมาจาก

	 หน่วยงานต่างกันมพีฤติกรรมการท�างานท่ีไปในแนวทาง

	 เดียวกัน”	ประกอบด้วย 5 ประกำร

	 1.	 Customer	First (ให้ควำมส�ำคัญกับลูกคำ้ทุกระดับ)

	 2.	 Deliver	our	Expertise (เสนอควำมเชี่ยวชำญแบบ

  มืออำชีพ)

 3.	 Execution	to	Excellence (กล้ำคิด กล้ำท�ำอย่ำง

  เป็นระบบ) 

	 4.	Work	with	Passion (มีใจรักและมุ่งมั่นในสิ่งที่ท�ำ) 

	 5.	 Change	for	Tomorrow (พร้อมรับสิ่งใหม่ๆ และ

  กำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ)

6)	การจัดท�าแผนสืบทอดต�าแหน่ง

	 (Succession	Planning)

 บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญกับกำรสืบทอดต�ำแหน่งในระดับ

 ต�ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่

 และผูบ้ริหำรทกุระดบัซ่ึงเน้นกำรสรรหำจำกบคุลำกรภำยใน

 องค์กร โดยก�ำหนดให้มีกำรประเมินศักยภำพและผลงำน

 ตำมหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด วำงแผนพัฒนำรำยบุคคลและ

 กำรเตบิโตตำมสำยอำชพีของผูสื้บทอดต�ำแหน่งให้มศีกัยภำพ

 ได้เติบโตในต�ำแหน่งที่สูงข้ึนตำมล�ำดับ ทั้งนี้ผู ้สืบทอด

 ต�ำแหน่งต้องพร้อมด้วยคุณสมบัติ ศักยภำพหรือสมรรถนะ

 ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์กำรท�ำงำนในสำยงำนแล้ว

 ยังต้องได้รับกำรถ่ำยทอดควำมรู้ประสบกำรณ์ ด้วยกำร

 หมุนเวียนปฎิบัติงำนทั้งในประเทศไทยและต่ำงประเทศ

 รวมทั้งกำรเข้ำรับอบรมตำมหลักสูตรกำรฝึกอบรมส�ำหรับ

 พฒันำสมรรถนะผูบ้ริหำร เพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำรปฏบิตัิ

 หน้ำทีใ่นต�ำแหน่งทีส่งูข้ึนไปในอนำคต อกีทัง้กำรส่งมอบงำน

 เป็นไปอย่ำงรำบร่ืนและกำรบริหำรงำนอย่ำงต่อเนือ่ง โดยได้

 ก�ำหนดหลักเกณฑ์ในกำรจัดท�ำแผนสืบทอดต�ำแหน่ง ดังนี้

 1. คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ

  ค่ำตอบแทน และสำยงำนทรัพยำกรบุคคลร่วมกัน

  ก�ำหนดแนวทำงกำรจัดท�ำแผนสืบทอดต�ำแหน่งให้

  สอดคล้องกับทิศทำงและกลยุทธ์กำรด�ำเนินธุรกิจ

 2. ก�ำหนดโมเดลสมรรถนะของผูบ้ริหำรทกุระดบั (Leadership

  Competencies) หมำยถึง ควำมรู้ ทักษะ และควำม

  สำมำรถทีจ่�ำเป็นต้องม ี พร้อมกำรจดัท�ำแผนพัฒนำเป็น

  รำยบคุคล (Individual Development Plan) เพ่ือเตบิโต

  ในสำยอำชีพของผู้สืบทอดต�ำแหน่ง

 3. ใช้เคร่ืองมอืทดสอบและประเมนิบคุลำกรเพ่ือวิเครำะห์

  ศกัยภำพของผูสื้บทอดต�ำแหน่งในสำยงำน (Development

  Center)

 4. กำรพัฒนำกลุม่ผูบ้ริหำรทีค่ำดว่ำจะเป็นผูสื้บทอดต�ำแหน่ง

  (Successor) รวมถึงกำรติดตำมและประเมินผล 

7)	การเคารพสิทธิมนุษยชนการปฏิบัติต่อแรงงาน

	 อย่างเป็นธรรม

 บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญกับสิทธิมนุษยชนข้ันพื้นฐำน โดย

 ก�ำหนดไว้ในจรรยำบรรณธุรกิจ ประกอบด้วยดังนี้ 

 • การปฎบิติัต่อกันภายใต้สิทธิและเสรีภาพ ทัง้ในเร่ืองสิทธิ

  เสรีภำพส่วนบุคคล ที่ต้องได้รับควำมคุ้มครองไม่ให้

  ถกูละล่วงละเมดิจำกกำรใช้ กำรเปิดเผยหรือกำรถ่ำยโอน

  ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ประวัติส่วนตัว ประวัติสุขภำพ

  ประวัติกำรท�ำงำน หรือข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ ไปยังบุคคล

  ที่ไม่เกี่ยวข้องบริษัทฯ 

 • ตระหนกัถึงสิทธิในความเป็นมนุษย์	 ความเท่าเทียมกัน

	 	 และความหลากหลายของบุคลากร	(Workforce

	 	 Diversity) บริษัทฯ มแีนวปฎบิตัต่ิอผูเ้ก่ียวข้องด้วยควำม

  เป็นธรรม ไม่เลือกปฎบิตัต่ิอบคุคลหนึง่บคุคลใด เนือ่งจำก

  ควำมเหมอืน หรือควำมแตกต่ำงไม่ว่ำจะทำงกำยหรือจติใจ

  เชื้อชำติ สัญชำติ ศำสนำ เพศ อำยุ กำรศึกษำ หรือ

  เร่ืองอืน่ใด โดยครอบคลมุทกุกลุม่ผูม้ส่ีวนได้เสียทีเ่ก่ียวข้อง

  กบัองค์กร นอกจำกนี ้บริษัทฯ เห็นควำมส�ำคญั ส่งเสริม

  และเปิดกว้ำงให้ผู้หญิงท�ำงำนในต�ำแหน่งผู้น�ำ หรือ

  ผูบ้ริหำรระดบัสูง ไม่มคีวำมเลือ่มล�ำ้ทำงเพศในกำรเตบิโต

  ทำงสำยอำชีพ ถือเป็นข้อดีส�ำหรับองค์กร เพรำะกำรมี

  ตัวเลือกผู ้สมัครหรือผู ้สืบทอดต�ำแหน่งจ�ำนวนมำก

  ย่อมหมำยถึงโอกำสทีม่ำกข้ึนในกำรจ้ำงผูท้ีม่คีวำมสำมำรถ

  โดยในปี 2561 บริษัทฯ มสัีดส่วนบคุลำกรผูห้ญงิทีด่�ำรง

  ต�ำแหน่งผู้บริหำรระดับสูงในระดับผู้อ�ำนวยกำรข้ึนไป

  ร้อยละ 54

  นอกจำกนี ้บริษัทฯ มกีำรวำงแผนอตัรำก�ำลงัเพ่ือหลกีเลีย่ง

  กำรจ้ำงงำนบำงเวลำ เป็นบำงคร้ังครำว รวมทัง้มกีำรแจ้ง

  ข้อมลูต่อพนกังำนล่วงหน้ำ หำกองค์กรมกีำรเปลีย่นแปลง

รายงานประจ�าปี	2561162



  ใดๆ ทีจ่ะส่งผลต่อพนกังำน เช่น กำรโยกย้ำยต�ำแหน่งงำน

  กำรเปลี่ยนสถำนที่ท�ำงำน ฯลฯ ผ่ำนกำรประกำศทำง

  สื่ออิเล็กทอนิกส์ 

	 •	 การให้โอกาสการท�างานแก่คนพิการและการจัด

	 	 ตลาดนัดผู้ดูแลคนพิการ	ตำมที่บริษัทฯ ได้ด�ำเนินกำร

  เก่ียวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยกำรจ้ำงงำนคนพิกำร

  ตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิต

  คนพิกำร พ.ศ. 2550 และยื่นเร่ืองขอใช้สิทธิตำม

  กฎหมำยจ้ำงงำนคนพิกำร ตำมมำตรำ 35 โดยกำร

  สนับสนุนกำรให้สัมปทำนจัดสถำนที่จ�ำหน่ำยสินค้ำหรือ

  บริกำรและนอกจำกนี้ บริษัทได้จ้ำงผู้พิกำรตำมมำตรำ

  33 โดยรับคนพิกำรเข้ำท�ำงำนตำมลกัษณะงำนทีเ่หมำะสม

  พร้อมอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรท�ำงำน จ�ำนวน 5 ท่ำน

  เพื่อสร้ำงโอกำสและสนับสนุนอำชีพให้คนพิกำรและ

  ผู้ด้อยโอกำสได้มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น 

	 •	 การส่งเสริมและการดูแลความปลอดภยัของพนักงาน

  อำทิ

  - ทีมป้องกันและระงับอัคคีภัยคุ้มครองดูแลควำม

   ปลอดภัยขององค์กรและพนักงำน

  - ระบบวงจรปิด เฝ้ำระวังอันตรำย ดูแลควำมปลอด

   ภัยบริษัทฯ และพนักงำน

  - มำตรกำรรักษำควำมปลอดภัย

8)	ผลการด�าเนินงานในปีท่ีผ่านมา

 ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดหลักสูตรกำรอบรมภำยใน 36 

 หลักสูตร 64 รุ่น และส่งพนักงำนไปฝึกอบรมกับสถำบัน

 ภำยนอกจ�ำนวน 24 หลกัสูตร 72 รุ่น รวมเป็นจ�ำนวนทัง้หมด

 136 รุ่น ซ่ึงครอบคลุมพนักงำนระดับปฏิบัติกำร ระดับ

 บังคับบัญชำ และระดับจัดกำร โดยมีจ�ำนวนช่ัวโมงอบรม

 เฉลี่ยต่อคนเท่ำกับ 8.10 ชั่วโมง

	 การประเมินความพึงพอใจของพนักงานภายหลังการ

	 ฝึกอบรม

 บริษัทฯ มีกำรประเมินควำมพึงพอใจและข้อเสนอแนะของ

 พนักงำนภำยหลังจำกกำรฝึกอบรมหลักสูตรต่ำงๆ เพ่ือน�ำ

 ข้อมลูมำใช้ในกำรพิจำรณำคดัเลอืกหลกัสตูร และปรับปรุง

 กำรจัดฝึกอบรมต่อไป โดยในปี	 2561	 ได้รับคะแนน

	 ความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ	93.31	

	 การส่งเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรมในการท�างาน

 บริษัทฯ ด�ำเนินโครงกำรส่งเสริมและกระตุ้นให้พนักงำนมี

 ควำมคดิสร้ำงสรรค์ ผ่ำนโครงกำร TOA KAIZEN เพ่ือมุง่สู่

 วัฒนธรรมกำรท�ำงำนที่ให้ควำมส�ำคัญกับกำรแบ่งปัน

 แลกเปลี่ยนควำมรู้ในกลุ่มพนักงำนหรือระหว่ำงหน่วยงำน

 ในกำรปรับปรุงงำนทีเ่ก่ียวเนือ่งกัน ให้พนกังำนรู้จกัคดิในกำร

 ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงงำนให้ดีข้ึน และเป็นช่องทำงให้

 พนกังำนได้มโีอกำสน�ำเสนอผลงำน และแนวทำงใหม่ๆ เพ่ือ

 ปรับปรุงวิธีกำรท�ำงำนและสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน

 ให้ดีข้ึนอยู ่เสมอ  นอกจำกนั้นบริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะท�ำ

 งำนกิจกรรม Kaizen เพ่ือพิจำรณำให้รำงวัลแก่ผู้เสนอ

 โครงกำร Kaizen ดีเด่น

	 การส�ารวจความผูกพัน	(Engagement	Survey)

 บริษัทฯ ได้ศึกษำและก�ำหนดปัจจัยส�ำคัญท่ีส่งผลต่อควำม

 ผูกพันและควำมพึงพอใจของบุคลำกร โดยท�ำกำรส�ำรวจ

 ควำมผกูพันต่อองค์กร (Employee Engagement Survey)

 ในปี 2561 

9)	การจัดท�ากิจกรรมภายในเพื่อผลลัพธ์ท่ีย่ังยืน

	 •	 Wellness	Program		

  โครงกำร Wellness Program เป็นส่วนหนึ่งในกำร

  ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์กำรดูแลสุขภำพของพนักงำนให้

  เป็นเชิงรุกหรือป้องกันมำกข้ึน เพ่ือที่พนักงำนจะได้

  ทรำบถึงวิธกีำรในกำรดแูลและป้องกันตนเอง ซ่ึงกระตุน้

  ให้พนกังำนเหน็ถึงควำมส�ำคญัในกำรดแูลรักษำสขุภำพ

  ของตนเอง โดยแบ่งออกเป็นหัวข้อ Wellness program

  ดังนี้ 

  “ดูแลสุขภาพ” โดยทีโอเอได้จัดกำรฉีดวัคซีนรำคำ

  พเิศษทีจ่�ำเป็น เช่น วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ วัคซีน

  ป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี เป็นต้น และจัดกิจกรรม

  บรรยำยพิเศษโดยแพทย์ผู้เช่ียวชำญมำให้ควำมรู้แก่

  พนกังำนถึงสำเหตคุวำมเจบ็ป่วย กำรดแูลตนเองเบือ้งต้น

  และกำรปรับเปลีย่นรูปแบบกำรด�ำเนนิชีวิตให้มสีขุภำพ

  กำยและใจที่ดีขึ้น 

	 ผลการส�ารวจความผกูพันของพนักงาน	จ�านวน	1,651	คน

	 ในป	ี2561	

77.8% 75.1% 74.9% 75.0% 76.0%

งาน โอกาสและ

ความ

ก้าวหน้า

ผลตอบแทน การเรียนรู้และ

พัฒนา

บุคลากร

เพื่อน

ร่วมงาน
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	 •	 การท�ากิจกรรมเพื่อสังคม		

  บริษัทฯ ได้เล็งเห็นควำมส�ำคัญของกิจกรรมเพ่ือสังคม

  ในทุกๆดำ้น เพื่อสรำ้งควำมสุขและรอยยิ้มให้แก่สังคม

  โดยผ่ำนในรูปแบบของกิจกรรม เพ่ือให้พนักงำนได้มี

  ส่วนร่วมในหลำยโครงกำร เช่น กำรช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั

  กำรรณรงค์สรำ้งจิตส�ำนึก กำรปลูกปำ่ กำรบริจำคเงิน

  ช่วยเหลือผู ้พิกำรซ�้ำซ้อน ฯลฯ โดยโครงกำรต่ำงๆ

  ได้ก่อให้เกิดควำมรู้สึกภำคภูมิใจของพนักงำนในกำรได้

  ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในองค์กรและสังคม ในขณะเดียวกัน

  ยังเป็นกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงพนักงำน

  และผู้บริหำรในกำรร่วมท�ำส่ิงดีเพื่อสังคม ซ่ึงเป็นผลที่

  สืบเนื่องต่อในแง่ของปฏิบัติหน้ำที่สู ่ผลลัพธ์ที่เป็น

  เป้ำหมำยเดียวกัน 

  “ใส่ใจสุขภาพ” โดยกำรเชิญชวนให้พนักงำนเข้ำร่วม

  อบรม ฟังกำรบรรยำยหลักสูตรกำรบรรยำยพิเศษโดย

  แพทย์ผู้เช่ียวชำญเพ่ือดูแลสุขภำพ เฉพำะกลุ่มแบบ 

  Executive (ถำมตอบแบบใกล้ชิด) ซ่ึงเป็นกิจกรรมที่

  ส่งเสริมให้พนักงำนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ดูแลสุขภำพ

  และสนุกไปกับกำรดูแลสุขภำพ พร้อมได้รับรำงวัล

  ส�ำหรับกำรเข้ำร่วมกิจกรรม

	 •	 โครงการเกษียณสุข	Happy	Money	Happy

	 	 Retirement		

  บริษัทฯ เข้ำร่วมโครงกำร “บริษัทเกษียณสุข” ซึ่งเป็น

  โครงกำรที่มุ ่งสนับสนุนนำยจ้ำงช่วยให้ลูกจ้ำงมีชีวิต

  ควำมเป็นอยูท่ีด่หีลงัเกษียณผ่ำนกลไกกำรออมในกองทนุ

  ส�ำรองเลีย้งชีพ โดยนำยจ้ำงมบีทบำทให้ควำมรู้แก่ลกูจ้ำง

  กระตุ้นให้เกิดกำรออม ซ่ึงทำงบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึง

  ควำมส�ำคัญนี้ และได้เข้ำร่วมโครงกำรเพ่ือรณรงค์ใน

  เรื่องกำรออมเงินในกองทุนให้เพียงพอหลังเกษียณ
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การด�าเนินธุรกิจด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจด้ำนผลิตภัณฑ์สีและสำรเคลือบผิวและได้

ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรพัฒนำเศรษฐกิจควบคู ่กับ

กำรดูแลส่ิงแวดล้อมเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน จึงมีควำมมุ่ง

มั่นในกำรส่งเสริมและสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรด้ำนส่ิงแวดล้อม

ให้เกิดข้ึนกับพนกังำนทกุระดบัตลอดจนผูม้ส่ีวนได้เสยีอืน่ๆ ของ

องค์กร เช่น คู่ค้ำธุรกิจ ลูกคำ้ และชุมชน โดยมีแนวทำงในกำร

ด�ำเนินกำรดังนี้ 

(1) ประเมินผลกระทบทำงด้ำนส่ิงแวดล้อมที่ครอบคลุมถึง

 พนักงำน และผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร และมีมำตรกำร

 ควบคุมป้องกันผลกระทบที่มีนัยส�ำคัญ รวมทั้งเปิดเผย

 ข้อมูลผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อมสู่สำธำรณะ

(2) ส่งเสริมและสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรด้ำนส่ิงแวดล้อมให้

 เกิดข้ึนกับพนักงำนภำยในองค์กร รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสีย

 ครอบคลมุทัง้ห่วงโซ่อปุทำน และมกีำรพัฒนำอย่ำงต่อเนือ่ง

 และยั่งยืน

(3) ส่งเสริมกิจกรรมด้ำนสิ่งแวดล้อม เพื่อเน้นให้ควำมรู้และ

 กำรมีส่วนร่วมของพนักงำนภำยในองค์กรรวมทั้งผู้มีส่วน

 ได ้เสียให ้มีค ่ำนิยม และจริยธรรมด้ำนส่ิงแวดล้อม

 จนกลำยเป็นวัฒนธรรมองค์กรดำ้นสิ่งแวดล้อม

(4) มีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย และข้อก�ำหนดต่ำงๆ ด้ำน

 สิ่งแวดล้อมอย่ำงเคร่งครัด รวมถึงกำรน�ำแนวทำงสำกล

 ด้ำนส่ิงแวดล้อมมำประยุกต์ใช้ภำยในองค์กร เพ่ือลด

 ผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อม

นโยบายการสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ด้านสิ่งแวดล้อม

(5) ให้ควำมส�ำคัญและเคำรพต่อสิทธิมนุษยชนของพนักงำน

 ภำยในองค์กร รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสีย โดยจัดให้มีช่องทำง

 กำรรับข้อร้องเรียนที่ไม่เป็นธรรมทำงด้ำนสิ่งแวดล้อม

(6) ติดตำมและประเมินกำรคงอยู่ของวัฒนธรรมองค์กรด้ำน

 สิ่งแวดล้อมเป็นระยะ เพื่อน�ำมำพัฒนำและปรับปรุงอยำ่ง

 ต่อเนื่อง

1.	การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม	ซึ่งได้

	 จากการด�าเนินงานท่ีมีความรับผิดชอบต่อ

	 สังคม

 บริษัทฯ ได้น�ำแนวคิดในกำรรับผิดชอบต่อสังคมมำปรับใช้

 และคิดค้นให้เกิดนวัตกรรมทำงธุรกิจที่สร้ำงประโยชน์

 ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันต่อธุรกิจและสังคม โดยมี

 กำรตรวจสอบกระบวนกำรต่ำงๆ ของธุรกิจที่อำจก่อให้เกิด

 ควำมเส่ียงหรือมีผลกระทบในทำงลบต่อสังคมและ

 สิ่งแวดล้อม และศึกษำหำแนวทำงแก้ไขเพื่อลดผลกระทบ

 ดังกล่ำว โดยพิจำรณำและวิเครำะห์กระบวนกำรท�ำงำน

 อย่ำงละเอียดครอบคลุมทุกด้ำน เพื่อสร้ำงโอกำสในกำร

 พัฒนำไปสู่กำรค้นพบนวัตกรรมทำงธุรกิจ ในกำรคิดค้น

 ผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรและ

 ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมและส่ิงแวดล้อม เพ่ือ

 ควำมเจริญเติบโตของธุรกิจอยำ่งยั่งยืน

 บริษัทฯ มุ่งด�ำเนินธุรกิจที่ดูแลรักษำส่ิงแวดล้อม โดยใช้

 ทรัพยำกรธรรมชำตใิห้เกิดประโยชน์สูงสดุ รวมทัง้กำรรักษำ

 สมดุลระบบนิเวศอย่ำงยั่งยืนของห่วงโซ่คุณค่ำธุรกิจ
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 (Value Chain) ตัง้แต่ต้นน�ำ้จนถึงปลำยน�ำ้ จนถึงกระบวนกำร

 ส่งมอบสินค้ำและบริกำรด้วยคุณภำพ มำตรฐำนและ

 ควำมปลอดภัยสูงสุด

	 1.1	การคัดเลอืกวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพ	ความปลอดภยั

	 	 	 และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 จากผู้ผลิตที่มี

	 	 	มาตรฐานระดับสากล ภำยใต้หลกักำรทีส่�ำคญั ได้แก่

   • กำรคดัเลอืกวัตถุดบิจำกแหล่งผลติทีไ่ด้รับมำตรฐำน

    สำกล ทั้งดำ้นคุณภำพและสิ่งแวดล้อม

   • กำรปฏิบัติต่อผู้ค้ำอย่ำงเสมอภำคบนหลักกำรของ

    กำรแข่งขันที่เป็นธรรม 

   • สร้ำงควำมสมัพันธ์และควำมร่วมมอือนัด ีกำรแลกเปลีย่น

    ควำมรู้ และเทคโนโลยีระหว่ำงกัน ตลอดจนกำร

    ปฏิบัติตำมสัญญำอยำ่งเคร่งครัด 

   • ปฏิบัติตำมกระบวนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ซ่ึงก�ำหนด

    หลักเกณฑ์และข้ันตอนกำรจัดหำเพ่ือให้เกิดควำม

    โปร่งใส ตรวจสอบได้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

  •  กำรวิจัยและพัฒนำโดยกำรน�ำวัตถุดิบประเภท

    Renewable materials มำใช้ผลิตในผลิตภัณฑ์

    Green product     

        

	 1.2	กระบวนการผลติระบบอตัโนมัติ	(โปรแกรม	ABB)

	 	 	 ในระบบปิดแบบ	Slurry	(Closed	system)	ช่วยลด

	 	 	ผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมถึงร้อยละ	50

   •	กระบวนการผลติระบบปิดแบบ	 Slurry	 (Closed

	 	 	 	 system)	ควบคุมด้วยระบบอัตโนมัต	ิ(โปรแกรม

	 	 	 	 ABB) วัตถุดบิหลกัทัง้ชนดิผงและเหลวถูกเก็บไว้ใน

    SILO และ Storage tank โดยกำรส่งผ่ำนวัตถุดบิหลกั

    เข้ำไปในกระบวนกำรผลิตเป็นระบบปิด (Closed

    system) ช่วยลดระยะเวลำกำรผลติ ช่วยลดน�ำ้เสีย

    ช่วยลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมถึงร้อยละ

    50 และใช้ Robot ในกำรเคลือ่นย้ำยสินค้ำระหว่ำง

    กำรบรรจุ เพ่ือให้เกิดควำมปลอดภัยต่อพนักงำน

    และลดกำรใช้พลังงำน

วัตถุดิบชนิดผงและชนิดเหลวถูกเก็บไว้ใน SILO และ Storage tank

กำรส่งผ่ำนวัตถุดิบไปท�ำกำรผลิต

โดยผ่ำนระบบท่อ ควบคุมด้วยระบบอัติโนมัติ

Robot ส�ำหรับเคลื่อนย้ำยสินค้ำ

   • ระบบการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานสากล

	 	 	 	 (The	 International	Organization	 for

	 	 	 	 Standardization) ด้วยระบบกำรควบคมุคณุภำพ

    ท่ีมมีำตรฐำนสงูส�ำหรับทกุข้ันตอนตลอดกระบวนกำร

    ผลิต ตัง้แต่กำรคดัเลอืกวัตถุดบิ กำรผลติ กำรบรรจุ

    กำรตรวจสอบผลิตภัณฑ์ส�ำเร็จรูป กำรเก็บรักษำ

    ผลติภณัฑ์ในคลังสินค้ำ กำรกระจำยสินค้ำ และ

    กำรจ�ำหน่ำย ตำมกรอบของระบบบริหำรคุณภำพ

    มำตรฐำนอุตสำหกรรม ดังนี้  

	 	 	 	 •	 โรงงานในประเทศ:	

     - ระบบบริหำรคณุภำพมำตรฐำน ISO 9001:2015 

     - ระบบกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อมมำตรฐำน ISO

      14001: 2015

     - ระบบจดักำรพลงังำนมำตรฐำน ISO 50001:

      2011 ส�ำหรับกำรผลิตสีอิมัลชั่น

     - ข้อก�ำหนดทั่วไปส�ำหรับควำมสำมำรถของ

      ห้องปฏิบตักิำรทดสอบและสอบเทียบมำตรฐำน

      ISO/IEC 17025: 2005

     - ระบบกำรจดักำรอำชีวอนำมยัและควำมปลอดภยั

      มำตรฐำน OHSAS 18001: 2007

      และ TIS 18001: 2011
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	 1.3	การพัฒนานวัตกรรมสินค ้าและบริการที่

	 	 	ตอบสนองผู ้บริโภคด้วยความรับผิดชอบ

	 	 	 (Consumer	Issues)	ภายใต้แนวคิดนวัตกรรม

	 	 	สีปลอดภัยแล ะ เป ็น มิตรต ่อสิ่ ง แวดล ้อม

	 	 	 (Greenovation	Products	Development)	และ

	 	 	มาตรฐานการรับรองผลิตภัณฑ์ต่างๆ	ทั้งใน

	 	 	ระดับประเทศและต่างประเทศ

   บริษัทฯ มนีโยบำยในกำรพัฒนำผลติภณัฑ์สนิค้ำ และ

   บริกำรของบริษัทฯ ด้วยนวัตกรรมสีปลอดภัยต่อชีวิต

   และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Greennovation) และ

   มีส่วนช่วยลดกำรใช้พลังงำน โดยบริษัทฯ ได้รับกำร

   รับรองมำตรฐำน ดังนี้

   • กำรจัดท�ำคำร์บอนฟรุตปร้ินของผลิตภัณฑ์ หรือ

    ฉลำกลดโลกร้อน (Carbon Footprint Label) ได้แก่

    ซปุเปอร์ชิลด์ (Supershield) ซุปเปอร์ชิลด์ ดรูำคลนี

    เอ พลัส (Supershield Duraclean A
+
) ทีโอเอ

    ชิลด์ วัน นำโน (TOA Shield-1 Nano) ทีโอเอ

    รูฟเพ้นท์ ซันบล็อค (TOA Roof Paint Sunblock)

    โฟร์ซีซันส์ (4 Seasons) และเอก็ซ์ตร้ำปำม (Extrapam) 

   • กำรรับรองผลติภณัฑ์ฉลำกเขียว กำรรับรองผลติภณัฑ์

    ปลอดสำรปรอทและตะก่ัว (Green Label Thailand)

   • กำรรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์สีทำอำคำร ด้วย

    ฉลำกประหยัดพลังงำนประสิทธิภำพสูงเบอร์ 5

    (Energy Saving Label) จำกกระทรวงพลังงำน

   • กำรรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมต่ำงๆ

    (มอก.)

	 	 	 	 •	 โรงงานในประเทศเวียดนาม:

     - ระบบบริหำรคณุภำพมำตรฐำน ISO 9001:2015 

     - ระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมมำตรฐำน ISO

      14001: 2015

     - ระบบจดักำรพลงังำนมำตรฐำน ISO 50001:

      2011 ส�ำหรับกำรออกแบบ กำรผลิตและ

      กำรค้ำผลิตภัณฑ์สีและสำรเคลือบผิว

     - ระบบกำรจดักำรอำชีวอนำมยัและควำมปลอดภยั

      มำตรฐำน OHSAS 18001: 2017

   • การปฏิบัติด้านส่ิงแวดล้อม	 อาชีวอนามัยและ

	 	 	 	 ความปลอดภยัในการท�างานตามมาตรฐานต่างๆ

    โดยโรงงำนทั้งสองแห่ง (บำงนำและส�ำโรง) ผ่ำน

    กำรรับรองมำตรฐำนและได้รับรำงวัล ในระดบัประเทศ

    รวมถึงกำรจัดหลักสูตรฝึกอบรมพนักงำน และกำร

    ปฏบิตัติำมกฎหมำยและกฎระเบยีบทีเ่ก่ียวข้อง ดงันี้

    - มำตรฐำนอุตสำหกรรมสีเขียวระดับ 3 (Green 

     Industry) จำกกระทรวงอุตสำหกรรม

    - รำงวัลมำตรฐำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม 

     (CSR-DIW) ปี 2561 กระทรวงอุตสำหกรรม 

     (โรงงำนบำงนำ 5 ปีต่อเนื่อง/ โรงงำนส�ำโรง

     4 ปีต่อเนื่อง)

    - รำงวัลสถำนประกอบกำรต้นแบบดีเด่น ด้ำน

     ควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยัและสภำพแวดล้อม

     ในกำรท�ำงำน กระทรวงแรงงำน ประจ�ำปี 2561

     (โรงงำนบำงนำ 5 ปีต่อเนื่อง/ โรงงำนส�ำโรง

     3 ปีต่อเนื่อง)   

    - รำงวัลลดสถิตอิบุตัเิหตจุำกกำรท�ำงำนให้เป็นศูนย์

     (Zero Accident Campaign) กระทรวงแรงงำน

     ประจ�ำปี 2561 (โรงงำนบำงนำและโรงงำนส�ำโรง) 

    - รำงวัลสถำนประกอบกำรทีผ่่ำนเกณฑ์ธรรมำภบิำล

     สิง่แวดล้อม ประจ�ำปี 2561 กระทรวงอตุสำหกรรม 

บริษัท	ทีโอเอ	เพ้นท	์(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน) 167



2.	การใช้ทรัพยากรอย่างย่ังยืน

	 (Sustainable	Resource	Use)

 บริษัทฯ ส่งเสริมกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพและ

 อย่ำงยั่งยืนในทุกกิจกรรมผลิตภัณฑ์และกำรบริกำร โดยมี

 กำรด�ำเนินงำนดังนี้

 1. มีกำรชี้บ่ง ตรวจวัด เก็บบันทึก และรำยงำนผลกำรใช้

  พลังงำน น�้ำ และทรัพยำกรอื่นๆ ที่มีนัยส�ำคัญ

 2. ด�ำเนินมำตรกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อ

  ที่ลดกำรใช้พลังงำน น�้ำ และทรัพยำกรอื่นๆ อำทิ

  ก�ำหนด KPIs ด้ำนพลงังำน แผนปฏบิตักิำรลดใช้พลงังำน

 3. โครงกำรส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์กำกของเสียตำมหลกั

  3Rs 

 4. บรหิำรจดักำรแหล่งทรัพยำกรน�ำ้ เพ่ือให้มัน่ใจว่ำผูใ้ช้งำน

  จำกแหล่งน�้ำเดียวกันสำมำรถเข้ำถึงอยำ่งเท่ำเทียม

 5. ขยำยขอบเขตวิธีกำรปฏิบัติด้ำนกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำง

  ยั่งยืนไปยังคู่ค้ำ

 6. สร้ำงจิตส�ำนึกให้บุคลำกรใช้ทรัพยำกรอย่ำงยั่งยืน โดย

  จัดท�ำสื่อประชำสัมพันธ์เพื่อสร้ำงจิตส�ำนึก เช่น บอร์ด, 

  email, Intranet เป็นต้น

	 2.1	นโยบายพลังงาน

 บริษัทฯ ได้ด�ำเนินธุรกิจในกำรผลิตและจ�ำหน่ำยสีและสำร

 เคลือบผิวโดยบริษัทฯ มีเจตนำรมณ์แน่วแน่ที่จะพัฒนำ

 ผลติภณัฑ์ และองค์กรให้มคีวำมเจริญก้ำวหน้ำอย่ำงไม่หยดุยัง้

 ควบคูไ่ปกับกำรด�ำเนนิกำรเร่ืองกำรจดักำรพลงังำน บริษัทฯ

 จึงเล็งเห็นว่ำกำรจัดกำรพลังงำนเป็นสิ่งส�ำคัญ โดยถือเป็น

 หน้ำทีข่องผูบ้ริหำรทกุระดบัทีจ่ะต้องสนบัสนนุและรับผดิชอบ

 เรือ่งดงักล่ำวโดยตรง รวมทัง้เป็นหน้ำทีข่องพนกังำนทกุคน

 ทีต้่องร่วมมอืกันด�ำเนนิกำรเพือ่จดักำรพลงังำนอย่ำงต่อเนือ่ง

 และให้คงอยู่ตลอดไป

 ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ก�ำหนดนโยบำยพลังงำนเพ่ือใช้เป็น

 แนวทำงกำรด�ำเนินงำนด้ำนพลังงำนและเพ่ือส่งเสริมกำร

 ใช้พลังงำนให้เกิดประสิทธิภำพและประโยชน์สูงสุด ดังนี้

 (1) ด�ำเนินกำรและพัฒนำระบบกำรจัดกำรพลังงำนอย่ำง

  เหมำะสม โดยก�ำหนดให้กำรจดักำรพลังงำนเป็นส่วนหนึง่

  ของกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ ซ่ึงจะต้องสอดคล้อง

  กบักฎหมำยและข้อก�ำหนดอืน่ๆ ทีเ่ก่ียวข้องอย่ำงเคร่งครัด

 (2) ด�ำเนนิกำรปรับปรุงประสทิธภิำพกำรใช้ทรัพยำกรพลงังำน

  ขององค์กรอย่ำงต่อเนื่องและเหมำะสมกับธุรกิจ

  เทคโนโลยีที่ใช้และแนวทำงปฏิบัติที่ดี

 (3) ก�ำหนดแผนงำนและเป้ำหมำยกำรจัดกำรพลังงำน

  ในแต่ละปี และส่ือสำรให้พนักงำนทุกคนเข้ำใจและ

  ปฏิบัติได้ถูกต้อง

 (4) กำรจัดกำรพลังงำนเป็นหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของ

  ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัทฯ ทุกระดับที่จะต้อง

  ให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรที่ก�ำหนด

  ติดตำมตรวจสอบและรำยงำนต่อคณะท�ำงำนกำรจดักำร

  พลังงำน

 (5) ให้กำรสนบัสนนุทีจ่�ำเป็น รวมถึงทรัพยำกร ด้ำนบคุลำกร

  ด้ำนสำรสนเทศ ด้ำนงบประมำณ เวลำในกำรท�ำงำน

  กำรฝึกอบรมและกำรมส่ีวนร่วมในกำรน�ำเสนอข้อคดิเห็น

  เพื่อพัฒนำงำนด้ำนพลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ

 (6) ประเมนิ ควบคมุ ปริมำณกำรใช้พลงังำน เพ่ือปรับปรุง

  ประสิทธิภำพด้ำนพลังงำนอย่ำงต่อเนื่องและมีควำม

  เหมำะสมกับลักษณะกำรใช้พลังงำนของบริษัทฯ

 (7) ด�ำเนนิกำรออกแบบและจดัซ้ือ จดัหำเคร่ืองจกัร เคร่ืองมอื

  อปุกรณ์กำรผลติ และบริกำรอืน่ๆ ทีจ่�ำเป็นโดยพิจำรณำ

  ถึงกำรใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพของผลิตภัณฑ์

  หรือบริกำรดังกล่ำว

 (8) ผูบ้ริหำรและคณะท�ำงำนกำรจดักำรพลงังำนจะทบทวน

  และปรบัปรุงนโยบำย เป้ำหมำยและแผนกำรด�ำเนนิงำน

  ด้ำนพลังงำนทุกปี

การจัดการการใช้พลังงานไฟฟ้า	

ตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำ บริษัทฯ ได้มีกำรด�ำเนินมำตรกำร 

กำรอนุรักษ์พลังงำนอย่ำงต่อเนื่องทุกปี และได้ตั้งเป้ำหมำย

เชิงปริมำณด้วยกำรลดกำรใช้ไฟฟ้ำลงร้อยละ 1.5 จำกปี 2560

โดยมีกำรด�ำเนินมำตรกำรดังนี้

 1. โครงกำรเปลี่ยนโคม LED 120W แทนโคมแสงจันทร์

  250 W จ�ำนวน  266 โคม ที่อำคำรคลังสินค้ำ บำงนำ

  คิดเป็นผลประหยัด 179,586 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี

 2. โครงกำรเปลี่ยนโคม LED 120W แทนโคมแสงจันทร์ 

  400 W จ�ำนวน 102 โคม ทีโ่รงงำนผลติสีน�ำ้ 2 คดิเป็น

  ผลประหยัด 40,245 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี

 3. โครงกำรเปลี่ยนโคม LED 120W แทนโคมแสงจันทร์

  250 W จ�ำนวน 24 โคม ที่อำคำรคลังพัสดุ 2 คิดเป็น

  ผลประหยัด 12,614 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี

 4. โครงกำรเปลี่ยนโคม LED 120W แทนโคมแสงจันทร์ 

  400 W จ�ำนวน 155 โคม ทีอ่ำคำรคลงัพัสด ุ1 คดิเป็น

  ผลประหยัด 64,826 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี

รายงานประจ�าปี	2561168



 5. โครงกำรเปลี่ยนเครื่องปรับอำกำศขนำด 60,000 Btu.

  เป็นเครื่องปรับอำกำศแบบประหยัดพลังงำนเบอร์ 5

  ขนำด 40,000 Btu. จ�ำนวน 5 ตวั ทีโ่รงงำนผลติสนี�ำ้ 2

  คิดเป็นผลประหยัด 27,972 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี

 6. โครงกำรตดิตัง้ Inverter 200kW ส�ำหรับ Air Compressor

  (BAC-6) ของ Zone ด้ำนหลงั เพ่ือประสิทธภิำพในกำร

  ควบคุมระบบลมอัด คิดเป็นผลประหยัด 54,797

  กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี

 7. งำนเปลี่ยนชุดควบคุมหลอด UV (7,000 W) จ�ำนวน

  6 ชุด ของเคร่ืองพิมพ์ถัง ที่ฝ่ำยผลิต PAIL คิดเป็น

  ผลประหยัด 24,456 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี

จำกผลรวมมำตรกำรทัง้หมดสำมำรถประหยดัพลงังำนไฟฟ้ำได้ 

404,498 กิโลวัตต์-ช่ัวโมง/ปี หรือคิดเป็นผลประหยัด

ร้อยละ 2.85 เมือ่เทยีบกับปี 2560 ซ่ึงถือว่ำบรรลตุำมเป้ำหมำย

ที่ได้วำงไว้เป็นอยำ่งดี

รายงานปริมาณการใช้ไฟฟ้า	ปี	พ.ศ.	2558	-	2561
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	 2.2	การบรหิารจดัการน�า้

  1. กำรพัฒนำนวัตกรรมกระบวนกำรผลติทีล่ดกำรใช้น�ำ้ (ระบบ Pigging)

  2. บ�ำรุงรักษำระบบน�้ำประปำ ให้มีประสิทธิภำพอยู่ในสภำพพร้อมใช้งำนได้เสมอ

  3. ติดตั้งระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย เพื่อให้น�้ำที่ใช้ในกระบวนกำรผลติได้รับกำรบ�ำบดัก่อนปล่อยลงสู่ระบบระบำยน�ำ้สำธำรณะ และ

    สำมำรถหมนุเวียนน�ำ้กลบัมำใช้ใหม่

การ	Fix	Tank	การผลิตเพื่อความต่อเนื่องและลดการเกิดน�้าเสีย

ก่อน

หลัง	Fix	Tank

ลด	120	นาท	ี(30 นำที / แบทช์)

ลดน�้าล้าง	250	ลิตร

(1,000 ลิตร / แบทช์)

Batch	1

Batch	1

Batch	3

Batch	3

Batch	5

Batch	5

Batch	2

Batch	2

Batch	4

Batch	4

ล้าง ล้าง ล้างล้าง ล้าง

ล้าง

ปริมาณการใช้น�า้จ�าแนกตามแหล่งน�า้	

น�้ำประปำ

น�้ำบำดำล  

น�้ำหลังผ่ำนกำรบ�ำบัดที่น�ำกลับมำใช้ใหม่

117,197

-

6,653

128,380

-

4,894

135,721

-

7,106

136,122

-

5,012

หน่วย : m
3

แหล่งน�้า 2561 2560 2559 2558
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ร้อยละของการน�าน�้ากลับมาใช้ใหม่	

6.00

5.00

4.00

3.00

2.00

1.00

0.00

ร
้อ
ย
ล
ะ

3.68

2558

5.24

2559

5.68

2561

3.81

2560

รูปภำพงำนน�ำน�้ำกลับมำใช้ใหม่และบ่อพักน�้ำเสียของอำคำร ผลิตสีน�้ำ 2 

3.	นโยบายการจัดการของเสีย

 บริษัทฯ มีควำมประสงค์ที่จะอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคม

 อย่ำงยั่งยืน ในกำรสร้ำงและสนับสนุนให้เกิดธุรกิจรักษ์

 สิ่งแวดล้อม และมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม จึงเป็นที่มำ

 ของนโยบำยกำรจัดกำรของเสียขององค์กร เพ่ือเป็นแนว

 ปฏิบัติที่ดีในกำรบริหำรจัดกำรของเสียที่ เ กิดข้ึนจำก

 กระบวนกำรผลิต โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้

 (1) ลดปรมิำณของเสียทีอ่อกสูส่ิง่แวดล้อม ซ่ึงส่งผลกระทบ

  ท�ำให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม โดยเน้นส่งเสริมให้มีกำร

  หมุนเวียนกำรใช้ประโยชน์จำกของเสีย

 (2) ลดปริมำณของเสียที่ต้องส่งก�ำจัด โดยใช้แนวทำงกำร

  จัดกำรของเสีย ตำมหลัก 3Rs (Re-use / Reduce /

  Recycle) เพ่ือช่วยให้องค์กรสำมำรถด�ำเนนิกำรจดักำร

  ของเสียอย่ำงเป็นระบบ

 (3) ก�ำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนและส่งเสริมให้ทุก

  หน่วยงำนมีกำรวิเครำะห์หำแนวทำงกำรลดปริมำณ

  ของเสีย และกำรจัดกำรของเสียที่เหมำะสม รวมทั้ง

  มีกำรควบคุมตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำร

  จัดกำรของเสีย ที่ก�ำหนดไว้อยำ่งสม�่ำเสมอ

 (4) จัดให้มีกำรส่ือสำรเร่ืองควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกับกำร

  จดักำรของเสีย และแลกเปลีย่นประสบกำรณ์กำรจดักำร

  ของเสียในแต่ละหน่วยงำน เพื่อสร้ำงวัฒนธรรมทำง

  ด้ำนสิ่งแวดล้อม และพัฒนำกำรขยำยควำมเช่ือมโยง

  ทำงควำมคิดด้ำนกำรจัดกำรของเสียให้เกิดข้ึนกับ

  บุคลำกรทุกคนในองค์กร

 (5) จัดให้มีกำรตรวจประเมินประสิทธิภำพกำรจัดกำร

  ของเสยีตำมดชันช้ีีวัดทีก่�ำหนดข้ึน และพัฒนำปรับปรุง

  กิจกรรมดำ้นกำรจัดกำรของเสียอยำ่งสม�่ำเสมอ

 (6) ก�ำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในกำรท�ำหน้ำที่ดูแลด้ำนกำร

  จัดกำรของเสียภำยในองค์กรอยำ่งชัดเจน

รายงานประจ�าปี	2561170



การจัดการขยะและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

บริษัทฯ มีระเบียบปฎิบัติกำรด้ำนกำรจัดกำรและควบคุมของเสียซ่ึงเกิดข้ึนจำกกระบวนกำรผลิต หรือกิจกรรมอื่นๆ ให้เป็นแนวทำง

ที่เหมำะสมและสอดคล้องกับกฏหมำย ให้เกิดควำมปลอดภัยในกำรจัดเก็บ กำรขนส่ง ตลอดจนกำรท�ำลำย เพื่อเป็นแนวทำงป้องกัน

ไม่ให้ขยะและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียอันตรำย ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กำรคัดแยกของเสียในองค์กรก�ำหนดข้ันตอน

กำรปฏบิตังิำนไว้ในระเบยีบปฏบิตังิำนเร่ือง กำรจดักำรขยะ โดยแบ่งประเภทของขยะเป็น 3 ประเภท คอื ขยะชุมชน ขยะทัว่ไป ขยะเคมี

และด�ำเนินกำรส่งก�ำจัดของเสียผู้โดยรับก�ำจัดที่ได้รับอนุญำตถูกต้องตำมกฎหมำย

ตัวอย่างการคัดแยกของเสีย

บริษัทฯ จะมุ่งมั่นพัฒนำและยกระดับกำรด�ำเนินธุรกิจเพื่อขับเคลื่อนสู่กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน แสวงหำควำมร่วมมือกับทุกภำคส่วน 

และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่ำงยั่งยืน

สถานที่จัดเก็บและรวบรวมของเสีย การส่งของเสียก�าจัดโดยผู้รับก�าจัด	
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รายงานทางการเงิน



รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการจัดท�างบการเงิน เพื่อแสดงฐานะการเงิน และ

ผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ประจ�าปี 2561 ภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ�ากัด พ.ศ. 2535 มาตรฐานการ

รายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พ.ศ. 2535 รวมถึงประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน เร่ือง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูล

เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏ

ในรายงานประจ�าปี 2561 ซ่ึงงบการเงินดังกล่าวจัดท�าข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยใช้นโยบายบัญชีที่

เหมาะสมและถือปฏบิตัโิดยสม�า่เสมอ ตลอดจนใช้ดลุยพนิจิอย่างรอบคอบและสมเหตสุมผลในการจดัท�างบการเงนิของบริษัทฯ

รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

ทั่วไปอย่างโปร่งใส

นอกจากนัน้ คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มแีละด�ารงรักษาไว้ซ่ึงระบบการบริหารความเสีย่ง และระบบควบคมุภายในทีม่ปีระสิทธผิล

เพ่ือให้มัน่ใจได้อย่างสมเหตสุมผลว่าการบนัทกึข้อมลูทางบญัชีมคีวามถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอทีจ่ะด�ารงรักษาไว้ซ่ึงทรัพย์สิน

ของบริษัทฯ และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต หรือการด�าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�าคัญ

ในการนี ้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการอสิระจ�านวน 3 ท่าน ท�าหน้าทีส่อบทาน

เก่ียวกับคณุภาพของรายงานทางการเงิน และความเพียงพอของระบบควบคมุภายใน โดยความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ

เกี่ยวกับเรื่องนี้ ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�าปีฉบับนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทมคีวามเหน็ว่า ระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยูใ่นระดบัทีน่่าพอใจและสามารถสร้างความเช่ือมัน่

อย่างสมเหตุสมผลได้ว่างบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ส�าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีความเช่ือถือได้

ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(นายประจักษ์  ตั้งคารวคุณ)

ประธานกรรมการ

(นายจตุภัทร์  ตั้งคารวคุณ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายงานประจ�าปี 2561174



การวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ

ผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร

ผลิตภัณฑ์สีและสารเคลือบผิวและผลิตภัณฑ์ประเภทอื่น

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ
(1)

ผู้ค้าปลีก

ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade)

ช่องทางอื่นๆ
(1)

รายได้จากการขาย

รายได้จากการขาย

15,717.7

15,717.7

16,346.6

16,346.6

100.0

100.0

100.0

100.0

10,809.8

4,358.3

549.6

 11,519.3 

 2,401.5 

 1,796.9 

11,180.5

4,582.9

583.2

11,650.9

2,816.4

1,879.3

68.4

28.0

3.6

71.3

17.2

11.5

ส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

68.8

27.7

3.5

 73.3 

 15.3 

 11.4 

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

2560

2560

โครงสร้างรายได้ แบ่งตามประเภทของผลิตภัณฑ์

โครงสร้างรายได้ แบ่งตามช่องทางการจัดจ�าหน่าย

2561

2561

หมายเหตุ : (1) “ผลิตภัณฑ์อื่นๆ” ประกอบด้วยการขายผลิตภัณฑ์บางประเภทให้แก่ บริษัทที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ เช่น วัตถุดิบ และวัตถุดิบกึ่งส�าเร็จรูป

หมายเหตุ : (1) “ช่องทางอ่ืนๆ” โดยหลกัประกอบด้วยรายได้จากการขายซ่ึงมาจากการจดัจ�าหน่ายให้แก่โครงการ การส่งออก การจดัจ�าหน่ายให้กับกลุม่กิจการภายใต้การปรับโครงสร้าง

  และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

รายได้จากการขาย

ส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 15,717.7 ล้านบาท และ 16,346.6 ล้านบาท 

ตามล�าดับ โดยรายได้จากการขายของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 628.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.0 โดยมีสาเหตุหลักจากรายได้จากการ

ขายผลิตภัณฑ์สีทาอาคารที่เพ่ิมข้ึน เนื่องจากการปรับข้ึนราคาสินค้าเมื่อต้นปี 2561 รวมถึงปริมาณการขายที่เพ่ิมข้ึนของผลิตภัณฑ์

เกรดพรีเมีย่ม อนัเป็นผลจากภาวะเศรษฐกิจทีเ่ร่ิมฟ้ืนตวัข้ึน ประกอบกับรายได้จากการขายผลติภณัฑ์สีและสารเคลอืบผวิและผลติภณัฑ์

ประเภทอื่นที่เพิ่มข้ึน โดยหลักมาจากปริมาณการขาย ที่เพ่ิมข้ึนของผลิตภัณฑ์เคมีก่อสร้าง และผลิตภัณฑ์สีที่มีความทนทานสูง

(Heavy-Duty Coating) หากพิจารณาในด้านของช่องทางการจัดจ�าหน่าย รายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้นมาจากทุกช่องทาง โดยหลัก

จากรายได้จากการขายผ่านช่องทางธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ที่เพ่ิมข้ึน และรายได้จากการขายในช่องทางอื่นๆ

ที่เพิ่มขึ้น โดยหลักเป็นผลจากลูกค้าโครงการที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ที่มีจ�านวนมากขึ้น และหากพิจารณาจากลูกค้าตามสถานที่ตั้ง

ของลูกค้า รายได้จากการขายเพิ่มขึ้นโดยมีสาเหตุหลักมาจากรายได้จากการขายสินค้าให้ลูกค้าในประเทศเพิ่มขึ้น ประกอบกับรายได้

จากการขายในต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายได้จากการขายในประเทศเวียดนามที่เพิ่มขึ้น โดยรายได้จากการขาย

ของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้

ผลการด�าเนินงาน
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ประเทศไทย

ต่างประเทศ

 ประเทศเวียดนาม

 ประเทศอื่น
(1)

รายได้จากการขาย 15,717.7 16,346.6100.0 100.0

 13,645.8 

 2,071.9 

 1,220.3 

 851.6 

14,016.5

2,330.1

1,338.8

991.3

85.7

14.3

8.2

6.1

ส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

 86.8 

 13.2 

 7.8 

 5.4 

ล้านบาท ล้านบาทร้อยละ ร้อยละ

2560
โครงสร้างรายได้ แบ่งตามสถานท่ีต้ังของลูกค้า

2561

หมายเหตุ : (1) “ประเทศอืน่” โดยหลกัประกอบด้วยโดยหลกัประกอบด้วยรายได้จากการขายให้แก่ลกูค้าในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศมาเลเซีย ประเทศอนิโดนเีซีย

  ประเทศเมียนมาร์ และประเทศกัมพูชา

ต้นทุนขาย

ก�าไรขั้นต้น

ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ�าหน่าย

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ก�าไรสุทธิส�าหรับปี

ต้นทนุขายของบริษัทฯ เพ่ิมข้ึน 447.2 ล้านบาท หรือคดิเป็นร้อยละ 4.3 จาก 10,351.1 ล้านบาท ส�าหรับปีบญัชีส้ินสุดวันที ่31 ธนัวาคม

2560 เป็น 10,798.3 ล้านบาท ส�าหรับปีบญัชีส้ินสดุวันที ่31 ธนัวาคม 2561 โดยมสีาเหตหุลกัมาจากการเพ่ิมข้ึนของราคาวัตถุดบิหลกั

ที่ใช้ในกระบวนการผลิต เช่น ไทเทเนียมไดออกไซด์ สารท�าละลาย เรซินและลาเท็กซ์

ส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีก�าไรขั้นตั้นเท่ากับ 5,366.6 ล้านบาท และ 5,548.3 

ล้านบาท ตามล�าดบั คดิเป็นอตัราก�าไรข้ันต้นเท่ากับร้อยละ 34.1 และร้อยละ 33.9 ตามล�าดบั โดยอตัราก�าไรข้ันต้นของบริษัทฯ ลดลง

โดยหลักจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนวัตถุดิบดังที่กล่าวข้างต้น 

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ�าหน่ายรวมเพิ่มขึ้น 213.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.1 จาก 2,101.1 ล้านบาท ส�าหรับ

ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็น 2,314.2 ล้านบาท ส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายและค่าคอมมิชชั่นและเงินจูงใจที่เพิ่มขึ้น เพื่อผลักดันยอดขายให้สูงขึ้น

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมลดลง 146.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.3 จาก 1,192.6 ล้านบาท ส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็น 1,046.3 ล้านบาท ส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีสาเหตุหลักมาจากในปี 2560

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการน�าบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

บริษัทฯ มีก�าไรส�าหรับปีเพิ่มขึ้น 86.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.0 จาก 1,703.4 ล้านบาท ส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2560 เป็น 1,789.4 ล้านบาท ส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ส่วนอัตราก�าไรสุทธิของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 10.8 

ส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นร้อยละ 10.9 ส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยอัตราก�าไรสุทธิ

ที่เพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักมาจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น

รายงานประจ�าปี 2561176



รายได้จากการขาย

รวมรายได้

ต้นทุนขาย

ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ�าหน่ายและบริหาร

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้

ก�าไรส�าหรับงวด

15,717.7

15,824.9

10,351.1

3,293.7

2,180.1

1,703.4

16,346.6

16,454.3

10,798.3

3,360.5

2,295.4

1,789.4

ส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2560งบก�าไรขาดทุน (ล้านบาท) 2561

1. สินทรัพย์หมุนเวียน

ฐานะทางการเงิน

 (1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทฯ

  ประกอบด้วยเงนิสดและเงนิฝากธนาคาร โดย ณ วันที่

  31 ธันวาคม 2560 และ 2561 บริษัทฯ มีเงินสด

  และรายการเทยีบเท่าเงนิสดเท่ากับ 1,816.2 ล้านบาท

  และ 1,866.6 ล้านบาท ตามล�าดบั เงนิสดและรายการ

  เทียบเท่าเงินสดได้รับผลกระทบจากการเพ่ิมข้ึนและ

  ลดลงเงินสดสุทธิของบริษัทฯ จากหรือทีใ่ช้ในกิจกรรม

  ด�าเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงิน

  เป็นหลัก 

 (2) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า

  ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2560 และ 2561 บริษัทฯ มกีาร

  ลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าเท่ากับ 4,468.0 ล้านบาท

  และ 4,483.3 ล้านบาท ตามล�าดับ เงินลงทุนใน

  หลักทรัพย์เพื่อค้า โดยหลักเป็นเงินจากการจ�าหน่าย

  หุ ้นสามัญเพ่ิมทุนและน�าบริษัทเข้าจดทะเบียนใน

  ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และบางส่วนเป็นเงนิจากการด�าเนนิ

  ธุรกิจปกติ

 (3) ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น

  ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นของบริษัทฯ ประกอบด้วย

  ลูกหนี้การค้าจากกิจการที่เก่ียวข้องกันและกิจการ

  ทีไ่ม่เก่ียวข้องกัน และลกูหนีอ้ืน่ ซ่ึงรวมถึงรายได้ค้างรับ

  โดย ณ วันที ่31 ธนัวาคม  2560  และ 2561 บริษัทฯ

  มลีกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ืน่เท่ากับ 2,936.3 ล้านบาท

  และ 3,068.6 ล้านบาท ตามล�าดับ ลูกหนี้การค้าและ

  ลกูหนีอ้ืน่ของบริษัทฯ เพ่ิมข้ึน โดยมสีาเหตหุลกัมาจาก

  ยอดขายที่เพิ่มขึ้นในไตรมาสสุดท้ายของปี 2561 

 (4) ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือระยะยาวส่วนท่ีถึง

  ก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี

  ลกูหนีต้ามสัญญาเช่าซ้ือระยะยาวส่วนทีถึ่งก�าหนดช�าระ

  ภายในหนึ่งปีประกอบด้วยลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซ้ือ

  เครือ่งผสมสีอตัโนมตั ิ(Auto Tinting Machine) ทีถึ่ง

  ก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม

  2560 และ 2561 เท่ากับ 77.3 ล้านบาท และ 62.3 

  ล้านบาท ตามล�าดับ โดยมีสาเหตุหลักมาจากจ�านวน

  เครื่องผสมสีอัตโนมัติ (Auto Tinting Machine) ที่มี

  การเช่าซื้อลดลง ประกอบกับมีการปรับเงื่อนไข

  การช�าระค่าเช่าซื้อ
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 (5) สินค้าคงเหลือ

  สินค้าคงเหลือประกอบด้วยสินค้าส�าเร็จรูป งาน

  ระหว่างท�า วัตถุดิบ ภาชนะบรรจุและหีบห่อ อะไหล่

  และวสัดโุรงงาน และสินค้าระหว่างทาง โดย ณ วันที่

  31 ธนัวาคม 2560 และ 2561 บริษัทฯ มสิีนค้าคงเหลอื

  เท่ากับ 2,231.7 ล้านบาท และ 2,395.6 ล้านบาท

  ตามล�าดับ โดยสินค้าคงเหลือที่เพิ่มข้ึนในปี 2561

  มีสาเหตุหลักมาจากการเพ่ิมข้ึนของสินค้าส�าเร็จรูป

  และงานระหว่างท�าเพ่ือรองรับการขายในปี 2562

  โดยระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยในปี 2560 และ 2561

  ประมาณ 33 วัน และ 34 วันตามล�าดับ บริษัทฯ 

  มนีโยบายตัง้ส�ารองสินค้าเสือ่มสภาพ โดยพจิารณาจาก

  อายกุารเก็บรักษา (Shelf Life) ตามกลุ่มประเภทสินค้า

 (4) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

  สินทรัพย์ไม่มตีวัตนประกอบด้วยซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

  และสิทธิการเช่า โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

  และ 2561 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเท่ากับ

  153.6 ล้านบาท และ 329.1 ล้านบาท ตามล�าดับ

  ส่วนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม

  2561 โดยหลักเกิดจากสิทธิการเช่าที่ดินที่ประเทศ

  กัมพูชา และประเทศมาเลเซีย

 (5) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 

  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นประกอบด้วยค่าเช่าที่ดิน

  จ่ายล่วงหน้า และขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจาก

  กรมสรรพากร โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ

  2561 บริษัทมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเท่ากับ 86.4 

  ล้านบาทและ 57.6 ล้านบาท ตามล�าดบั ส่วนสินทรัพย์

  ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

  มีสาเหตุหลักมาจากการโอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าที่ดิน

  ที่ประเทศกัมพูชาไปเป็นสิทธิการเช่าที่ดิน

2. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

3. หน้ีสินหมุนเวียน

 (1) ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ-สุทธิจากส่วนท่ีถึง

  ก�าหนดช�าระภายในหน่ึงปี

  ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซ้ือ-สุทธจิากส่วนทีถึ่งก�าหนดช�าระ

  ภายในหนึง่ปีประกอบด้วยสัญญาเช่าซ้ือเคร่ืองผสมสี

  อตัโนมตั ิ(Auto Tinting Machine) ทีย่งัไม่ถึงก�าหนด

  ช�าระภายในหนึ่งปี โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

  และ 2561 บริษัทฯ มลีกูหนีต้ามสัญญาเช่าซ้ือเท่ากับ

  137.5 ล้านบาท และ 125.9 ล้านบาท ตามล�าดับ 

 (2) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

  อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุประกอบไปด้วย อาคาร

  ที่อ�าเภอห้วยกะปิ จังหวัดชลบุรี โดย ณ วันที่ 31

  ธันวาคม 2560 และ 2561 บริษัทฯ มีอสังหาริมทรัพย์

  เพ่ือการลงทนุเท่ากับ 17.0 ล้านบาท และ 14.3 ล้านบาท

  ตามล�าดับ 

 (3) ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ประกอบด้วยที่ดิน ส่วน

  ปรับปรุงทีด่นิ อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร เคร่ืองจกัร

  และอุปกรณ์ เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส�านักงาน

  ยานพาหนะ และสินทรัพย์ระหว่างการติดตั้ง โดย

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2561 บริษัทฯ มี

  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เท่ากับ 1,945.0 ล้านบาท

  และ 2,295.2 ล้านบาท ตามล�าดบั ทีด่นิ อาคาร และ

  อุปกรณ์ ที่เพิ่มขึ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มี

  สาเหตหุลกัมาจากการก่อสร้างโรงงานในต่างประเทศ

 (1) เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน  

  เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินของบริษัทฯ

  เป็นตัว๋สัญญาใช้เงนิ

  โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2561 บริษัทฯ

  มเีงินกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบนัการเงนิเท่ากับ 1,205.0

  ล้านบาท และ 985.0 ล้านบาท ตามล�าดับ เงินกู้ยืม

  ระยะสั้นจากสถาบันการเงินที่ลดลง มีสาเหตุมาจาก

  การช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะส้ันบางส่วนที่ครบก�าหนด  

 (2) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

  เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ของบริษัทฯ ประกอบด้วย

  เจ้าหนีก้ารค้าของผูจ้ดัจ�าหน่ายวัตถุดบิ และเจ้าหนีอ้ืน่

  แก่กิจการท่ีเก่ียวโยงกันและไม่เก่ียวโยงกัน รวมทั้ง

  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 

  โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2561 บริษัทฯ

  มเีจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่เท่ากับ 3,825.8 ล้านบาท

  และ 3,987.0 ล้านบาท ตามล�าดบั โดยเจ้าหนีก้ารค้า

  และเจ้าหนี้อื่น เพ่ิมข้ึนตามปริมาณการซ้ือที่เพ่ิมข้ึน
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  โดยระยะเวลาช�าระหนี้เฉลี่ยของบริษัทฯ ประมาณ

  102 วันในปี 2560 และในปี 2561 ซึ่งสอดคล้องกับ

  แนวทางปฏิบัติโดยทั่วไป ที่บริษัทฯ มุ่งที่จะตกลง

  ก�าหนดเง่ือนไขการช�าระเงินกับผู้จัดจ�าหน่ายภายใน

  90 ถึง 120 วันนับจากวันสิ้นเดือน 

 (3) ภาษีเงินได้ค้างจ่าย

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2561 บริษัทฯ

  มีภาษีเงนิได้นติบิคุคลค้างจ่ายเท่ากับ 175.3 ล้านบาท

  และ 206.0 ล้านบาท ตามล�าดบั ภาษีเงนิได้นติบิคุคล

  ค้างจ่ายเพิม่ข้ึนเนือ่งจากก�าไรก่อนหักภาษีของบริษัทฯ

  เพิ่มขึ้น

4. หน้ีสินไม่หมุนเวียน

 (1) เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีเงินกู้ยืม

  ระยะยาวจากสถาบันการเงินเท่ากับ 166.4 ล้านบาท

  โดยเป็นส่วนท่ีถึงก�าหนดช�าระภายในหนึง่ปีของบริษัทฯ

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 166.4 ล้านบาท

  และบริษัทฯ มีการจ่ายช�าระหนี้ตามที่ครบก�าหนด

  ช�าระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ไม่มี

  เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

 (2) ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2561 บริษัทฯ มี

  ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเท่ากับ

  245.7 ล้านบาท และ 314.5 ล้านบาท ตามล�าดับ

  ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานที่เพ่ิมข้ึน 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีสาเหตุหลักจากต้นทุน

  ค่าบริการ และต้นทนุดอกเบีย้เพ่ิมข้ึนส�าหรับปีดงักล่าว

5. ส่วนของผู้ถือหุ้น

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2561 บริษัทฯ มีส่วนของ

 ผู้ถือหุ้นเท่ากับ 8,413.0 ล้านบาท และ 9,364.1 ล้านบาท

 ตามล�าดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ส่วนของผู้ถือหุ้น

 ประกอบด้วยทุนช�าระแล้ว 2,029.0 ล้านบาท ส่วนเกินทุน

 5,761.5 ล้านบาท ทนุส�ารองตามกฎหมาย 202.9 ล้านบาท

 ก�าไรสะสมทีย่งัไม่ได้จดัสรรเท่ากับ 2,113.9 ล้านบาท หกักับ

 องค์ประกอบอืน่ของส่วนของผูถื้อหุ้นจ�านวน 687.7 ล้านบาท

 และส่วนของผูม้ส่ีวนได้เสียทีไ่ม่มอี�านาจควบคมุของบริษัทย่อย

 จ�านวน 55.5 ล้านบาท 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม และ 2560 และ 2561 บริษัทฯ มี

 อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้นเท่ากับ ร้อยละ 37.1 และ ร้อยละ

 20.1 ตามล�าดับ โดยอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นที่ลดลง ณ

 วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีสาเหตุหลักมาจากส่วนของ

 ผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้น 
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1. สภาพคล่อง

2. กระแสเงินสด

สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุนของบริษัทฯ

แหล่งสภาพคล่องหลักของบริษัทฯ ได้แก่ เงินสดที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินงาน และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน โดยแหล่งเงินทุนจาก

ภายนอกและต้นทุนทางการเงินดังกล่าวขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ รวมถึงสภาวะทางเศรษฐกิจ

และตลาดทุนโดยทั่วไป อัตราดอกเบี้ย การให้สินเชื่อจากธนาคารและผู้ให้กู้อื่นๆ ความเชื่อมั่นของผู้ให้กู้และ/หรือผู้ลงทุนในบริษัทฯ 

กฎหมายด้านหลักทรัพย์และภาษีที่อาจใช้บังคับกับบริษัทฯ และสภาวะทางเศรษฐกิจและการเมืองในตลาดที่บริษัทฯ เข้าไปด�าเนินงาน

และในต่างประเทศ

บริษัทฯ คาดว่ากระแสเงินสดจากการด�าเนินงาน ประกอบกับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจะเพียงพอต่อการสนับสนุนเงินทุน

แก่รายจ่ายฝ่ายทุนที่วางแผนไว้ในปี 2562

ตารางต่อไปนี้แสดงข้อมูลจากงบกระแสเงินสดรวมอย่างย่อส�าหรับช่วงระยะเวลาที่ระบุไว้

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในช่วงต้นปี

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในช่วงสิ้นปี

1,803.6

(4,373.9)

2,776.8

(17.7)

(85.9)

102.9

1,713.3

1,816.2

1,997.9

(829.4)

(1,120.7)

45.9

(43.3)

50.4

1,816.2

1,866.6

ส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ล้านบาท ล้านบาท

2560
ข้อมูลกระแสเงินสด

2561

 (1) กิจกรรมด�าเนินงาน

  ส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 กระแส

  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงานเท่ากับ 1,997.9

  ล้านบาท ซึ่งโดยหลักมาจากก�าไรก่อนหักภาษีส�าหรับ

  งวดจ�านวน 2,269.9 ล้านบาท ปรับปรุงด้วยรายการ

  ปรับกระทบยอดก�าไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จาก

  การด�าเนนิงานจ�านวน 296.8 ล้านบาท ซ่ึงโดยหลกั

  ได้แก่ ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจ�าหน่ายจ�านวน 341.7

  ล้านบาท และค่าใช้จ่ายดอกเบีย้จ�านวน 25.5 ล้านบาท

  และสนิทรัพย์ด�าเนนิงานและหนีสิ้นด�าเนนิงานทีเ่พ่ิมข้ึน

  99.5 ล้านบาท ซ่ึงโดยหลักได้แก่ สินค้าคงเหลือ

  ทีเ่พ่ิมข้ึน 165.8 ล้านบาท ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ืน่

  ทีเ่พ่ิมข้ึน 112.5 ล้านบาท ชดเชยบางส่วนด้วยเจ้าหนี้

  การค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ทีเ่พ่ิมข้ึน 136.8 ล้านบาท รวมถึง

  เงินสดที่ช�าระภาษีเงินได้นิติบุคคลจ�านวน 469.2

  ล้านบาท เป็นหลัก

 (2) กิจกรรมลงทุน

  ส�าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

  กระแสเงนิสดสุทธใิช้ไปในกิจกรรมลงทุนเท่ากับ 829.4

  ล้านบาท ซ่ึงโดยหลกัประกอบด้วยการซ้ืออาคารและ

  อปุกรณ์รวมเป็นจ�านวน 673.0 ล้านบาท และเงินลงทนุ

  ในสนิทรัพย์ทีไ่ม่มตีวัตนเพ่ิมข้ึนจ�านวน 165.5 ล้านบาท

 

 (3) กิจกรรมจัดหาเงิน

  ส�าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561

  กระแสเงนิสดสุทธทิีใ่ช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงนิเท่ากับ

  1,120.7  ล้านบาท ซึ่งโดยหลักประกอบด้วยการจ่าย

  ช�าระคนืเงินกู้ยมืระยะส้ันทีถึ่งก�าหนดช�าระจ�านวน 220.0

  ล้านบาท และเงินปันผลจ่ายจ�านวน 710.1 ล้านบาท

รายงานประจ�าปี 2561180



การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ

ข้อมูลต่อไปนี้เป็นการอธิบายอัตราส่วนทางการเงินหลักบางประการ

1. อัตราส่วนสภาพคล่อง

 ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2560 และ 2561 บริษัทฯ มอีตัราส่วน

 สภาพคล่องเท่ากับ 2.2 เท่า และ 2.3 เท่า ตามล�าดับ

 อตัราส่วนสภาพคล่องทีเ่พิม่ข้ึน ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561

 มีสาเหตุหลักมาจากหนี้สินหมุนเวียนที่ลดลงจากการลดลง

 ของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

2. อัตราส่วนความสามารถช�าระภาระผูกพัน

 (Cash Basis)

 ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2560 และ 2561 บริษัทฯ มอีตัราส่วน

 ความสามารถในการช�าระหนี้เท่ากับ 0.4 เท่าและ 1.0 เท่า

 ตามล�าดับ

3. อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

 ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2560 และ 2561 บริษัทฯ มอีตัราส่วน

 หนีสิ้นรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้เท่ากับ 0.7 เท่า และ 0.6 เท่า

 ตามล�าดบั ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2561 อตัราส่วนหนีสิ้นรวม

 ต่อส่วนของผูถื้อหุ้นลดลง โดยมสีาเหตหุลกัมาจากส่วนของ

 ผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นและหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยลดลง

4. อัตราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย (Interest

 Bearing Debt) ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

 ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2560 และ 2561 บริษัทฯ มอีตัราส่วน

 หนีสิ้นทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถื้อหุ้นเท่ากับ 0.2 เท่า

 และ 0.1 เท่า ตามล�าดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

 อตัราส่วนหนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถื้อหุ้นลดลง

 โดยมีสาเหตุหลักมาจากส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพ่ิมข้ึนจากการ

 เพิ่มทุน และหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยลดลง
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

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

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ทโีอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุม่บริษัท) ซ่ึงประกอบด้วย

งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

และงบกระแสเงินสดรวม ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชี

ที่ส�าคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงนิข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงิน ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการด�าเนนิงานและกระแสเงนิสดส�าหรับปีส้ินสุด

วันเดียวกันของบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) 

จ�ากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผดิชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผดิชอบของผูส้อบ

บัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณของ

ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีทีก่�าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนทีเ่ก่ียวข้องกับการตรวจสอบงบการเงนิ และข้าพเจ้าได้ปฏบิตัติามข้อก�าหนด

ด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ตามที่ระบุในข้อก�าหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่ีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสม

เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ

เร่ืองส�าคญัในการตรวจสอบคอืเร่ืองต่างๆ ทีม่นียัส�าคญัทีสุ่ดตามดลุยพินจิเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงนิ

ส�าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น�าเร่ืองเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็น

ของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�าหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงาน

ของข้าพเจ้า ซ่ึงได้รวมความรับผิดชอบที่เก่ียวกับเร่ืองเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมา

เพ่ือตอบสนองต่อการประเมนิความเส่ียงจากการแสดงข้อมลูทีขั่ดต่อข้อเทจ็จริง อนัเป็นสาระส�าคญัในงบการเงิน ผลของวิธกีารตรวจสอบ

ของข้าพเจ้า ซ่ึงได้รวมวิธกีารตรวจสอบส�าหรับเร่ืองเหล่านีด้้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้

เนื่องจากรายการขายสินค้าเป็นรายการที่มีมูลค่าที่เป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินอย่างมาก โดยกลุ่มบริษัทมีรายการค้ากับลูกค้า

เป็นจ�านวนมากและเง่ือนไขการขายทีใ่ห้กับลกูค้ามคีวามหลากหลาย เช่น รายการส่งเสริมการขาย ส่วนลดต่าง ๆ รวมทัง้การให้ส่วนลด

พิเศษเพื่อกระตุ้นยอดขาย ดังนั้น บัญชีดังกล่าวจึงถือเป็นบัญชีที่มีความส�าคัญมากและมีผลกระทบโดยตรงต่อผลการด�าเนินงาน

ข้าพเจ้าได้ประเมนิและทดสอบความมปีระสิทธภิาพของระบบการควบคมุภายในของกลุม่บริษัททีเ่ก่ียวข้องกับวงจรรายได้ สุ่มตรวจสอบ

เอกสารประกอบรายการขายที่เกิดข้ึนในระหว่างปี และขยายขอบเขตการตรวจสอบในช่วงใกล้ส้ินรอบระยะเวลาบัญชี ตรวจสอบ

ใบลดหนี้ที่กลุ่มบริษัทออกหลังวันส้ินรอบระยะเวลาบัญชี วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย เพ่ือตรวจสอบ

ความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ท�าผ่านใบส�าคัญทั่วไป

รายงานประจ�าปี 2561182



ข้อมูลอื่น

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผดิชอบต่อข้อมลูอืน่ ซ่ึงรวมถึงข้อมลูทีร่วมอยูใ่นรายงานประจ�าปีของกลุม่บริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงนิและรายงาน

ของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเช่ือมั่นในรูปแบบใดๆ 

ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เก่ียวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้น มีความขัดแย้งที่มี

สาระส�าคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

อันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง

อันเป็นสาระส�าคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเร่ืองดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลทราบเพ่ือให้มีการด�าเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก�ากับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพ่ือให้สามารถจัดท�างบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูล

ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดท�างบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการด�าเนินงานต่อเนื่องการเปิดเผยเรื่องที่

เก่ียวกับการด�าเนนิงานต่อเนือ่งในกรณทีีม่เีร่ืองดงักล่าว และการใช้เกณฑ์การบญัชีส�าหรับกิจการทีด่�าเนนิงานต่อเนือ่ง เว้นแต่ผูบ้ริหาร

มีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดด�าเนินงานหรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูล

ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวม

ความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�าคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อ

ข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอด

การตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

• ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต

 หรอืข้อผดิพลาด ออกแบบและปฏบิตังิานตามวิธกีารตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านัน้ และได้หลกัฐานการสอบบญัชี

 ที่เพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

 สาระส�าคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด

 การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซง

 การควบคุมภายใน

• ท�าความเข้าใจเก่ียวกับระบบการควบคมุภายในทีเ่ก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์

 แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
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• ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีทีผู่บ้ริหารใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชีและการเปิดเผยข้อมลู

 ที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดท�า

• สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับกิจการที่ด�าเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและสรุปจากหลักฐาน

 การสอบบญัชีทีไ่ด้รับว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส�าคญัทีเ่ก่ียวกับเหตกุารณ์หรือสถานการณ์ทีอ่าจเป็นเหตใุห้เกิดข้อสงสัยอย่างมี

 นัยส�าคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการด�าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระ

 ส�าคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือ

 หากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าข้ึนอยู่กับหลักฐาน

 การสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจ

 เป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเนื่องได้

• ประเมินการน�าเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวข้อง ตลอดจนประเมินว่า

 งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจ

 ภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก�าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการ

 ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลในเร่ืองต่างๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้

ประเด็นที่มีนัยส�าคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�าคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่าง

การตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณที่เก่ียวข้องกับความเป็นอิสระ

และได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากบัดูแลเกีย่วกบัความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึง่ข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอก

อาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส�าคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงิน

ในงวดปัจจบุนัและก�าหนดเป็นเร่ืองส�าคญัในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธบิายเร่ืองเหล่านีไ้ว้ในรายงานของผูส้อบบญัชี เว้นแต่กฎหมาย

หรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเร่ืองดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดข้ึน ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรส่ือสาร

เร่ืองดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบ

มากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน�าเสนอรายงานฉบับนี้

ศุภชัย ปัญญาวัฒโน

ผ้สูอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930

บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด

กรุงเทพฯ : 27 กุมภาพันธ์ 2562

รายงานประจ�าปี 2561184



งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท ทโีอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ส�าหรับปีสิน้สดุวันที ่31 ธนัวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  1,866,641,741       1,816,185,467       473,279,744         628,192,289         
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พือคา้  4,483,283,523       4,467,957,349       4,302,622,760       4,401,788,927       
ลูกหนีการคา้และลูกหนี อืน  3,068,611,317       2,936,259,326       2,905,767,221       2,501,804,091       
ส่วนของลูกหนีตามสญัญาเช่าซือทีครบกาํหนด
   ชาํระในหนึงปี  62,270,226           77,347,502           58,711,979           72,095,879           
เงินใหกู้ย้ืมระยะสันและดอกเบียคา้งรับจากกิจการ
   ทีเกียวขอ้งกนั                                                          436,394,301         138,384,183         
สินคา้คงเหลือ  2,395,623,395       2,231,669,788       1,684,178,793       1,609,929,812       
สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 156,406,474         168,749,564         68,994,496           115,734,373         
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 12,032,836,676     11,698,168,996     9,929,949,294       9,467,929,554       
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
ลูกหนีตามสญัญาเช่าซือ  สุทธิจาก
   ส่วนทีครบกาํหนดชาํระในหนึงปี  125,875,242         137,461,802         122,342,532         131,357,325         

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย                                                          2,876,744,949       2,372,121,859       
เงินลงทุนระยะยาวอืน  5,710,000             10,000                  5,710,000             10,000                  
อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน  14,339,082           16,989,082           14,339,082           16,989,082           
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์  2,295,174,131       1,945,021,716       1,261,815,045       1,286,184,322       
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  329,114,817         153,590,867         119,340,412         54,871,259           
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  75,273,194           57,412,309           44,911,615           29,065,149           
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 57,600,806           86,411,474           384,166                48,895,262           
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,903,087,272       2,396,897,250       4,445,587,801       3,939,494,258       
รวมสินทรัพย์ 14,935,923,948     14,095,066,246     14,375,537,095     13,407,423,812     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  1,866,641,741       1,816,185,467       473,279,744         628,192,289         
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พือคา้  4,483,283,523       4,467,957,349       4,302,622,760       4,401,788,927       
ลูกหนีการคา้และลูกหนี อืน  3,068,611,317       2,936,259,326       2,905,767,221       2,501,804,091       
ส่วนของลูกหนีตามสญัญาเช่าซือทีครบกาํหนด
   ชาํระในหนึงปี  62,270,226           77,347,502           58,711,979           72,095,879           
เงินใหกู้ย้ืมระยะสันและดอกเบียคา้งรับจากกิจการ
   ทีเกียวขอ้งกนั                                                          436,394,301         138,384,183         
สินคา้คงเหลือ  2,395,623,395       2,231,669,788       1,684,178,793       1,609,929,812       
สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 156,406,474         168,749,564         68,994,496           115,734,373         
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 12,032,836,676     11,698,168,996     9,929,949,294       9,467,929,554       
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
ลูกหนีตามสญัญาเช่าซือ  สุทธิจาก
   ส่วนทีครบกาํหนดชาํระในหนึงปี  125,875,242         137,461,802         122,342,532         131,357,325         

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย                                                          2,876,744,949       2,372,121,859       
เงินลงทุนระยะยาวอืน  5,710,000             10,000                  5,710,000             10,000                  
อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน  14,339,082           16,989,082           14,339,082           16,989,082           
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์  2,295,174,131       1,945,021,716       1,261,815,045       1,286,184,322       
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  329,114,817         153,590,867         119,340,412         54,871,259           
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  75,273,194           57,412,309           44,911,615           29,065,149           
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 57,600,806           86,411,474           384,166                48,895,262           
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,903,087,272       2,396,897,250       4,445,587,801       3,939,494,258       
รวมสินทรัพย์ 14,935,923,948     14,095,066,246     14,375,537,095     13,407,423,812     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 185



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสินหมุนเวยีน
เงินกูย้ืมระยะสันจากสถาบนัการเงิน  985,000,000         1,205,000,000       850,000,000         1,050,000,000       
เจา้หนีการคา้และเจา้หนี อืน  3,986,970,179       3,825,781,559       3,232,293,009       3,188,437,967       
ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
   ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี                              166,400,000                                     166,400,000         
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 205,978,738         175,273,431         195,875,506         167,294,132         
หนี สินหมุนเวียนอืน 67,039,533           49,794,934           31,373,836           25,855,186           
รวมหนีสินหมุนเวยีน 5,244,988,450       5,422,249,924       4,309,542,351       4,597,987,285       
หนีสินไม่หมุนเวยีน
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน  314,475,778         245,710,214         262,179,356         208,856,546         
หนี สินไม่หมุนเวียนอืน 12,395,224           14,080,231                                                                   
รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 326,871,002         259,790,445         262,179,356         208,856,546         
รวมหนีสิน 5,571,859,452       5,682,040,369       4,571,721,707       4,806,843,831       
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้
   ทุนจดทะเบียน ออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้
      หุน้สามญั 2,029,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 2,029,000,000       2,029,000,000       2,029,000,000       2,029,000,000       
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 5,761,532,800       5,761,532,800       5,761,532,800       5,761,532,800       
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้  สาํรองตามกฎหมาย  202,900,000         168,286,990         202,900,000         168,286,990         
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 2,113,880,995       1,033,759,880       1,874,514,265       678,052,808         
องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (687,743,333)        (554,624,717)        (64,131,677)          (36,292,617)          
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 9,419,570,462       8,437,954,953       9,803,815,388       8,600,579,981       
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (55,505,966)          (24,929,076)                                                                  
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 9,364,064,496       8,413,025,877       9,803,815,388       8,600,579,981       
รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 14,935,923,948     14,095,066,246     14,375,537,095     13,407,423,812     

                                                                                                            
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสินหมุนเวยีน
เงินกูย้ืมระยะสันจากสถาบนัการเงิน  985,000,000         1,205,000,000       850,000,000         1,050,000,000       
เจา้หนีการคา้และเจา้หนี อืน  3,986,970,179       3,825,781,559       3,232,293,009       3,188,437,967       
ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
   ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี                              166,400,000                                     166,400,000         
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 205,978,738         175,273,431         195,875,506         167,294,132         
หนี สินหมุนเวียนอืน 67,039,533           49,794,934           31,373,836           25,855,186           
รวมหนีสินหมุนเวยีน 5,244,988,450       5,422,249,924       4,309,542,351       4,597,987,285       
หนีสินไม่หมุนเวยีน
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน  314,475,778         245,710,214         262,179,356         208,856,546         
หนี สินไม่หมุนเวียนอืน 12,395,224           14,080,231                                                                   
รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 326,871,002         259,790,445         262,179,356         208,856,546         
รวมหนีสิน 5,571,859,452       5,682,040,369       4,571,721,707       4,806,843,831       
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้
   ทุนจดทะเบียน ออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้
      หุน้สามญั 2,029,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 2,029,000,000       2,029,000,000       2,029,000,000       2,029,000,000       
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 5,761,532,800       5,761,532,800       5,761,532,800       5,761,532,800       
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้  สาํรองตามกฎหมาย  202,900,000         168,286,990         202,900,000         168,286,990         
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 2,113,880,995       1,033,759,880       1,874,514,265       678,052,808         
องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (687,743,333)        (554,624,717)        (64,131,677)          (36,292,617)          
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 9,419,570,462       8,437,954,953       9,803,815,388       8,600,579,981       
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (55,505,966)          (24,929,076)                                                                  
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 9,364,064,496       8,413,025,877       9,803,815,388       8,600,579,981       
รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 14,935,923,948     14,095,066,246     14,375,537,095     13,407,423,812     

                                                                                                            
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษัท ทโีอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ส�าหรับปีสิน้สดุวันที ่31 ธนัวาคม 2561

รายงานประจ�าปี 2561186



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัท ทโีอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ส�าหรับปีสิน้สดุวันที ่31 ธนัวาคม 2561บริษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
กาํไรขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากการขาย 16,346,585,370   15,717,698,012   13,684,458,363   13,175,362,009   
เงินปันผลรับ 12 14,809,611          45,000                 117,460,206        45,000                 
รายไดอื้น 92,867,503          107,182,718        141,493,568        153,803,038        
รวมรายได้ 16,454,262,484   15,824,925,730   13,943,412,137   13,329,210,047   
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขาย 10,798,310,067   10,351,116,194   9,285,332,324     8,995,071,113     
คา่ใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 2,314,205,935     2,101,087,401     1,480,558,341     1,307,672,156     
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 1,046,339,882     1,192,638,291     772,013,062        1,016,361,305     
รวมค่าใช้จ่าย 14,158,855,884   13,644,841,886   11,537,903,727   11,319,104,574   
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 2,295,406,600     2,180,083,844     2,405,508,410     2,010,105,473     
คา่ใชจ่้ายทางการเงิน (25,546,793)         (75,345,232)         (21,833,870)         (70,305,255)         
กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 2,269,859,807     2,104,738,612     2,383,674,540     1,939,800,218     
ภาษีเงินได้ 23 (480,419,068)       (401,306,675)       (442,452,292)       (387,390,869)       
กาํไรสําหรับปี 1,789,440,739     1,703,431,937     1,941,222,248     1,552,409,349     

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน:
รายการทีจะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลตา่งของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงคา่งบการเงิน
    ทีเป็นเงินตราตา่งประเทศ  สุทธิจากภาษีเงินได้ (94,785,750)         (152,730,040)                                                             
รายการทีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 
   สุทธิจากภาษีเงินได้ (94,785,750)         (152,730,040)                                                             

รายการทีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาตร์ประกนัภยั 
   สุทธิจากภาษีเงินได้ 20, 23 (34,788,459)         (206,708)              (27,839,060)                                    
รายการทีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 
   สุทธิจากภาษีเงินได้ (34,788,459)         (206,708)              (27,839,060)                                    
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสําหรับปี (129,574,209)       (152,936,748)       (27,839,060)                                    

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับปี 1,659,866,530     1,550,495,189     1,913,383,188     1,552,409,349     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 187



บริษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ต่อ)
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
การแบ่งปันกาํไร
ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 1,824,881,906     1,709,911,600     1,941,222,248     1,552,409,349     
ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (35,441,167)         (6,479,663)           

1,789,440,739     1,703,431,937     

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม
ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 1,691,763,290     1,553,943,912     1,913,383,188     1,552,409,349     
ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (31,896,760)         (3,448,723)           

1,659,866,530     1,550,495,189     

กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน 24
   กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.899                   1.030                   0.957                   0.935                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

บริษัท ทโีอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ส�าหรับปีสิน้สดุวันที ่31 ธนัวาคม 2561

รายงานประจ�าปี 2561188
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด

บริษัท ทโีอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ส�าหรับปีสิน้สดุวันที ่31 ธนัวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

2561 2560 2561 2560
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน
กาํไรก่อนภาษี 2,269,859,807       2,104,738,612       2,383,674,540      1,939,800,218       
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   คา่เสือมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 341,660,503          339,548,987          257,192,693         247,883,033          
   คา่เผือหนีสงสัยจะสูญ (โอนกลบั) (13,868,767)          9,894,589              (21,012,628)          1,306,891              
   คา่เผือการลดมูลคา่สินคา้คงเหลือ (โอนกลบั) (9,984,652)            7,003,894              (10,972,386)          8,025,890              
   คา่เผือการดอ้ยคา่ของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย                                                                                     24,999,600            
   ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์ (76,180)                 665,051                 109,008                (914,863)               
   กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พือคา้ (18,365,811)          (10,135,024)          (17,371,340)          (8,890,681)            
   ตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน                             524,550                                             524,550                 
   กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอืน (250,000)                                           (250,000)                                           
   คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 30,237,497            28,864,029            22,374,101           22,495,681            
   ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง (45,600,530)          19,367,023            8,170,357             79,656,720            
   ขาดทุน (กาํไร) จากเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พือคา้ทียงัไม่เกิดขึนจริง 26,396,667            (10,813,759)          26,665,537           (10,856,626)          
   เงินปันผลรับ (14,809,611)          (45,000)                 (117,460,206)        (45,000)                 
   ดอกเบียรับ (24,091,934)          (7,856,802)            (29,725,000)          (7,722,223)            
   คา่ใชจ่้ายดอกเบีย 25,546,793            75,345,232            21,833,870           70,305,255            
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์
   และหนี สินดาํเนินงาน 2,566,653,782       2,557,101,382       2,523,228,546      2,366,568,445       
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิมขึน) ลดลง
   ลูกหนีการคา้และลูกหนี อืน (112,474,483)        (103,663,471)        (382,829,331)        (166,455,156)        
   ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือ 27,139,023            52,695,775            22,357,147           48,296,415            
   สินคา้คงเหลือ (165,752,564)        (235,305,037)        (68,077,666)          (204,024,203)        
   สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 12,120,183            (7,861,188)            46,739,876           (21,532,208)          
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (8,943,145)            (44,388,418)          48,511,095           (43,132,291)          
หนี สินดาํเนินงานเพิมขึน (ลดลง)
   เจา้หนีการคา้และเจา้หนี อืน 136,836,881          213,340,170          19,566,791           150,098,087          
   หนี สินหมุนเวียนอืน 17,244,599            (43,731,308)          5,518,650             (9,093,599)            
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (4,025,764)            (24,807,098)          (3,850,115)            (23,675,170)          
   หนี สินไม่หมุนเวียนอืน (1,685,007)            (3,001,814)                                                                    
เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 2,467,113,505       2,360,378,993       2,211,164,993      2,097,050,320       
   จ่ายภาษีเงินได้ (469,185,404)        (556,788,091)        (422,757,619)        (523,363,707)        
เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมดาํเนินงาน 1,997,928,101       1,803,590,902       1,788,407,374      1,573,686,613       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บริษัท ทโีอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ส�าหรับปีสิน้สดุวันที ่31 ธนัวาคม 2561
บริษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

2561 2560 2561 2560
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัเพิมขึน                                                         (299,064,600)        (76,974,292)          
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พือคา้ (เพิมขึน) ลดลง (22,876,252)          (4,004,657,969)     90,352,747           (3,967,698,000)     
เงินลงทุนระยะยาวอืนเพิมขึน (5,700,000)                                        (5,700,000)                                        
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพิมขึน                                                         (504,623,090)        (334,521,000)        
เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอืน 250,000                 5,000,000              250,000                5,000,000              
ซืออาคารและอุปกรณ์ (672,980,016)        (370,306,161)        (179,325,025)        (205,294,656)        
ซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (165,476,170)        (15,217,878)          (88,668,474)          (14,461,515)          
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 2,846,760              3,363,774              2,516,422             1,349,986              
ดอกเบียรับ 19,764,905            7,856,802              19,362,941           7,645,495              
เงินปันผลรับ 14,809,611            45,000                   117,460,206         45,000                   
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (829,361,162)        (4,373,916,432)     (847,438,873)        (4,584,908,982)     
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน (220,000,000)        (2,355,000,000)     (200,000,000)        (2,300,000,000)     
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (166,400,000)        (166,800,000)        (166,400,000)        (166,800,000)        
เงินสดรับจากการเพิมทุน                             6,870,416,000                                   6,870,416,000       
เงินสดรับจากการเพิมทุนของบริษทัยอ่ย 1,319,870              3,379,000                                                                      
ดอกเบียจ่าย (25,490,245)          (77,262,853)          (21,777,323)          (72,222,876)          
จ่ายเงินปันผล (710,147,781)        (1,497,900,000)     (710,147,781)        (1,497,900,000)     
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) ในกจิกรรมจัดหาเงนิ (1,120,718,156)     2,776,832,147       (1,098,325,104)     2,833,493,124       
ผลกระทบจากการเปลียนแปลงอตัราแลกเปลียนสําหรับ
   เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 45,863,106            (17,701,508)          2,444,058             (18,336,754)          
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิลดลง (43,255,615)          (85,994,636)                                                                  
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิมขึน (ลดลง) สุทธิ 50,456,274            102,810,473          (154,912,545)        (196,065,999)        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 1,816,185,467       1,713,374,994       628,192,289         824,258,288          
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี 1,866,641,741       1,816,185,467       473,279,744         628,192,289          

                                                                                                                
ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิมเตมิ
รายการทีไม่ใช่เงินสด
   โอนสินคา้เป็นอุปกรณ์ 12,206,168            14,138,721            5,288,995             5,185,020              
   โอนอุปกรณ์เป็นสินคา้ 487,923                 16,720                   487,923                16,720                   
   โอนสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืนเป็นอุปกรณ์                             1,782,000                                                                      
   โอนสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเป็นอุปกรณ์ 7,790,000                                          7,790,000                                         
   โอนสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืนเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 47,806,737                                                                                                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายงานประจ�าปี 2561192
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บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวม

�ําหรับปี�ิ�น�ุดวนัที��31 ธันวาคม 2561

1. ข้อมูลทั�วไป

บริษทั ทีโอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชน�ึ�งจดัตั�งและมีภูมิลาํเนา

ในประเทศไทย โดยมบีริษทั ทีโอเอ กรุ๊ป โฮลดิ�ง จาํกดั �ึ�งเป็นบริษทัที�จดทะเบียนจดัตั�งในประเทศไทยเป็น

ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการผลิตและจาํหน่ายสีและเคมีภ ัณฑ์ ที�อยู่ตามที�จดทะเบียน

ของบริษัทฯอยู่ที� เลขที�  31/2 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด ตําบลบางเสาธง อาํเภอบางเสาธง จังหวัด

สมุทรปราการ

2. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน

2.1 งบการเงินนี� จดัทาํขึ�นตามมาตร�านการรายงานทางการเงินที�กาํหนดในพระราชบญัญตัิวิชาชีพบญัชี พ.ศ.

2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อก ําหนดในประกาศกรมพั�นาธุรกิจการค้าลงวันที�                         

11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบญัญตัิการบญัชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที�บริษทัฯใช้เป็นทางการตามก�หมาย งบการเงินฉบบั

ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยนี�

งบการเงินนี� ไดจ้ดัทาํขึ�นโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่างอื�นในนโยบายการบญัชี

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

บริษัท ทโีอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ส�าหรับปีสิน้สดุวันที ่31 ธนัวาคม 2561

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 193
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ข) บริษทัฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที�เขา้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิไดร้ับหรือ

มีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการที�เขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้าํนาจในการสั�งการกิจกรรมที�

ส่งผลกระทบอย่างมีนยัสาํคญัต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนั�นได ้

ค) บริษทัฯนาํงบการเงินของบริษทัย่อยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั�งแต่วนัที�บริษทัฯมีอาํนาจใน

การควบคุมบริษทัย่อยจนถึงวนัที�บริษทัฯสิ�นสุดการควบคุมบริษทัย่อยนั�น

ง) งบการเงินของบริษทัย่อยไดจ้ดัทาํขึ�นโดยใชน้โยบายการบญัชีที�สาํคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ

จ) สินทรัพยแ์ละหนี� สินตามงบการเงินของบริษทัยอ่ย�ึ�งจดัตั�งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดย

ใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน � วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายแปลงค่าเป็นเงินบาท

โดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยนถวัเฉลี�ยรายเดือน ผลต่าง�ึ�งเกิดขึ�นจากการแปลงค่าดงักล่าวไดแ้สดงไวเ้ป็น

รายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที�เป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปลี�ยนแปลง

ส่วนของผูถ้ือหุ้น

ฉ) ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบริษัทย่อย รายการคา้ระหว่างกนัที�มีสาระสาํคญัไดถู้กตดัออกจาก

งบการเงินรวมนี�แลว้ 

ช) ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของ

บริษทัย่อยส่วนที�ไม่ได้เป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกาํไรหรือ

ขาดทุนรวมและส่วนของผูถ้ือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม

2.3 บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัย่อยตามวิธีราคาทุน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท��เริ�มม���บัง�ับใ�� ใน�� �ั��ุบัน

ในระหว่างปี บริษทัฯและบริษทัย่อยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จํานวนหลายฉบับ �ึ� งมีผลบังคับใช้สําหรับ

งบการเงินที�มีรอบระยะเวลาบัญชีที� เริ� มในหรือหลังวนัที� 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบัติ มาตรฐาน

การรายงานทางการเงินดงักล่าวไดร้ับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ�นเพื�อให้มีเนื�อหาเท่าเทียมกบัมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายใหช้ดัเจนเกี�ยวกบั

การเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมา

ถือปฏิบตัินี� ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัย่อย
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ข. มา�ร�า�การรา��า��า�การ���������ม������ค��ใช้��า�ร����การ�������ม�ร��ร������า���ช�����ร��มใ��ร��

���������� 1 มกราคม 2562

ในระหว่างปีปัจจุบนั สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่จาํนวนหลายฉบบั �ึ�งมี

ผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินที�มีรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที��1 มกราคม 2562 มาตรฐาน

การรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ� นเพื�อให้มีเนื� อหาเท่าเทียมกับ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป� นการอธิบายให้ชดัเจนเกี�ยวกับ

วิธีปฏิบตัิทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบตัิทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน

�่ายบริหารของบริษทั�และบริษทัยอ่ยเชื�อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงดงักล่าว

ส่วนใหญ่จะไม่มีผลกระทบอย่างเป� นสาระสําคญัต่องบการเงินเมื�อนํามาถือปฏิบัติ�อย่างไรก�ตาม�

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่�ึ�งไดม้ีการเปลี�ยนแปลงหลกัการสําคญั�สามารถสรุปได้

ดงันี�

มา�ร�า�การรา��า��า�การ�������������15 �ร�����รา���้�าก����า�����าก���ูกค้า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน�ฉบบัที��15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการ

บญัชีที�เกี�ยวขอ้งต่อไปนี�

มาตรฐานการบญัชี�ฉบบัที��11 (ปรับปรุง 2560) เรื�อง�สญัญาก่อสร้าง

มาตรฐานการบญัชี�ฉบบัที��18 (ปรับปรุง 2560) เรื�อง�รายได้

การตีความมาตรฐานการบญัชี�ฉบบัที��31

(ปรับปรุง 2560)

เรื�อง�รายได ้- รายการแลกเปลี�ยนเกี�ยวกบั

บริการโฆษณา

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน�ฉบบัที��13

(ปรับปรุง 2560)

เรื�อง�โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน�ฉบบัที��15

(ปรับปรุง 2560)

เรื�อง�สญัญาสาํหรับการก่อสร้าง

อสังหาริมทรัพย์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน�ฉบบัที��18

(ปรับปรุง 2560)

เรื�อง�การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้

กิจการตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน�ฉบบัที��15 กบัสัญญาที�ทาํกบัลูกคา้ทุกสัญญา�ยกเวน้

สัญญาที�อยูใ่นขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอื�น�มาตรฐานฉบบันี� ไดก้าํหนดหลกัการ 5 ขั�นตอน

สําหรับการรับรู้รายได้ที�เกิดขึ�นจากสัญญาที�ทาํกบัลูกคา้�โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจาํนวนเงินที�

สะทอ้นถึงสิ�งตอบแทนที�กิจการคาดว่าจะมีสิทธิไดร้ับจากการแลกเปลี�ยนสินคา้หรือบริการที�ได้ส่ง

มอบให้แก่ลูกค้า�และกาํหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท�จจริงและเหตุการณ์ที�

เกี�ยวขอ้งทั�งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั�นตอน
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ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเชื�อว่ามาตรฐานฉบับดงักล่าว จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็น

สาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัย่อย

ค. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ�มเคร���งม��ทางการเงินท����ม��ลบังคบัใช้��า�รับงบการเงินท��ม�ร�บ

ร�ย�เ�ลาบั�ช�ท��เริ�มใน�ร���ลงั�ันท�� 1 มกราคม 2563

ในระหว่างปีปัจจุบนั สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกา�ใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื�องมือ

ทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัที� 7 การเปิดเผยขอ้มูลเครื�องมือทางการเงิน

ฉบบัที� 9 เครื�องมือทางการเงิน

มาตรฐานการบญัชี

ฉบบัที� 32 การแสดงรายการเครื�องมือทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัที� 16 การป้องกนัความเสี�ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเท�

ฉบบัที� 19 การชาํระหนี� สินทางการเงินดว้ยตราสารทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเกี�ยวกบัการจดัประเภทและ

การวดัมูลค่าเครื�องมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจากประเภท

ของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business

Model) หลกัการเกี�ยวกับวิธีการคาํนวณการด้อยค่าของเครื� องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของ

ผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดข��น และหลกัการเกี�ยวกบัการบัญชีป้องกนัความเสี�ยง รวมถ�ง

การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเครื�องมือทางการเงิน และเมื�อมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

กลุ่มนี�มีผลบงัคบัใช ้จะทาํใหม้าตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบตัิทางการ

บญัชีบางฉบบัที�มีผลบงัคบัใชอ้ยู่ในปัจจุบนัถูกยกเลิกไป

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษัทย่อยอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบที�อาจมีต่องบการเงิน

ในปีที�เริ�มนาํมาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบตัิ

4. น�ยบายการบั�ช�ท����าคั� 

4.1 การรับรู้รายได้

ขายสินค้า

รายได้จากการขายสินคา้รับรู้เมื�อบริษทัฯและบริษทัย่อยไดโ้อนความเสี�ยงและผลตอบแทนที�มีนยัสาํคญั

ของความเป็นเจา้ของสินคา้ให้กบัผูซื้�อแลว้ รายไดจ้ากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกาํกบัสินค้าโดย

ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม สาํหรับสินคา้ที�ไดส่้งมอบหลงัจากหักส่วนลดแลว้
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���เบ� �������รเ����� ��

ดอกเบี� ยตามสัญญาเช่าซื�อรับรู้ตามวิธีอตัราดอกเบี� ยที�แทจ้ริง (Effective interest rate) รายได้ดอกเบี� ยจาก

การใหเ้ช่าซื�อรอตดับญัชีแสดงสุทธิจากค่าใชจ้่ายทางตรงเริ�มแรกจากการให้เช่าซื�อ

���เบ� ��รับ

ดอกเบี�ยรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราดอกเบี�ยที�แทจ้ริง (Effective interest rate)

เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้มื�อบริษทัฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั�นที�มีสภาพ

คล่องสูง ซึ�งถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัที�ไดม้าและไม่มี�อ้จาํกดัในการ

เบิกใช้

4.3 ลูกหนี�

ลูกหนี� แสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิที�จะไดร้ับ บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกค่าเผื�อหนี� สงสัยจะสูญ

สาํหรับผล�าดทุนโดยประมาณที�อาจเกิด�ึ�นจากการเก็บเงินจากลูกหนี� ไม่ได ้ซึ�งโดยทั�วไปพิจารณาจาก

ประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายหุนี�  

4.4 ลูกหนี��า�ส���าเ�่า�ื�อ

ลูกหนี� ตามสัญญาเช่าซื�อแสดงโดยใช้ยอดคงค้างตามสัญญาหักรายได้ดอกเบี� ยรอตัดบัญชีสุทธิจาก    

ค่าใชจ้่ายทางตรงที�เกิด�ึ�นเมื�อเริ�มแรกจากการให้เช่าซื�อรอตดัจ่าย ภาษีมูลค่าเพิ�มที�ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 

และค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ

4.5 สินค้าคงเหลือ

สินคา้สาํเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุนถวัเ�ลี�ยหรือมูลค่าสุทธิที�จะไดร้ับแลว้แต่

ราคาใดจะตํ�ากว่า ราคาทุนดังกล่าวว ัดมูลค่าตามวิธีต้นทุนมาตร�านซึ� งใกลเ้คียงกับต้นทุนจริง และ

ประกอบดว้ยตน้ทุนวตัถุดิบ แรงงานและค่าโสหุย้ในการผลิต

วตัถุดิบ สารเคมี อะไหล่และวสัดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุนถวัเ�ลี�ยหรือมูลค่าสุทธิที�จะไดร้ับแลว้แต่

ราคาใดจะตํ�ากว่า และจะถือเป็นส่วนหนึ�ง�องตน้ทุนการผลิตเมื�อมีการเบิกใช้
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4.6 เงินลงทุน

ก) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื�อคา้แสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายตุิธรรมของหน่วย

ลงทุนบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน

ข) เงินลงทุนในตราสารทุนที�ไมอ่ยูใ่นความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั�วไป ซึ�งแสดงในราคา

ทุนสุทธิจากค่าเ�ื�อการดอ้ยค่า (ถา้ม)ี

ค) เงินลงทุนในบริษทัย่อยที�แสดงอยู่ในงบการเงินเ�พาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุทธิจาก

ค่าเ�ื�อการดอ้ยค่า �ถา้มี�

มูลค่ายตุิธรรมของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดคาํนวณจากราคาเสนอซื�อหลงัสุด ณ สิ�นวนัทาํการ

สุดทา้ยของปี ส่วนมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี� คาํนวณโดยใชอ้ตัรา�ลตอบแทนที�ประกา�โดยสมาคม

ตลาดตราสารหนี�ไทย มูลค่ายตุิธรรมของหน่วยลงทุนคาํนวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุน

บริษทัฯใชว้ิธีถวัเ�ลี�ยถ่วงนํ� าหนักในการคาํนวณตน้ทุนของเงินลงทุน

เมื�อมีการจาํหน่ายเงินลงทุน �ลต่างระหว่างสิ�งตอบแทนสุทธิที�ไดร้ับกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน จะ

ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน

4.7 ���ง���ิ�ท�����เ�������ลงทุน

บริษทัฯบนัทึกมูลค่าเริ�มแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนในราคาทุนซึ�งรวมตน้ทุนการทาํรายการ 

หลงัจากนั�น บริษทัฯจะบนัทึกอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนดว้ยราคาทุนหักค่าเสื�อมราคาสะสมและค่า

เ�ื�อการดอ้ยค่า �ถา้มี�

ค่าเสื�อมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนคาํนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้

ประโยชน์โดยประมาณ 20 ปี ค่าเสื�อมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนรวมอยู่ในส่วนของกาํไร

หรือขาดทุน

บริษทัฯรับรู้�ลต่างระหว่างจาํนวนเงินที�ไดร้ับสุทธิจากการจาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยใ์น

ส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในปีที�ตดัรายการอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนออกจากบญัชี

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 199
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4.8 ท����น��า�าร����ุ�กร��������า��ื��มรา�า

ที�ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน�อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื�อมราคาสะสม� และ

ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของสินทรัพย�์(ถา้ม)ี

ค่าเสื�อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนโดยวิ�ีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์

โดยประมาณดงันี�

ส่วนปรับปรุงที�ดิน - 20 ปี

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร - 5 - 20 ปี

เครื�องจกัรและอุปกรณ์ - 5 - 20   ปี

เครื�องตกแต่งและอุปกรณ์สาํนกังาน - 3 - 5 ปี

ยานพาหนะ - 5 ปี

ค่าเสื�อมราคารวมอยู่ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน

ไม่มีการคิดค่าเสื�อมราคาสาํหรับที�ดินและงานระหว่างติดตั�งและก่อสร้าง

บริษทัฯและบริษทัย่อยตดัรายการที�ดิน�อาคาร�และอุปกรณ์�ออกจากบญัชี�เมื�อจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่า

จะไม่ไดร้ับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจาํหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกาํไรหรือ

ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเมื�อบริษทัฯและบริษทัย่อยตดัรายการ

สินทรัพยน์ั�นออกจากบญัชี

4.9 ต้นทุนการกู้ยืม

ตน้ทุนการกูย้มืของเงินกูที้�ใชใ้นการไดม้า การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยที์�ตอ้งใชร้ะยะเวลานานใน

การแปลงสภาพใหพ้ร้อมใชห้รือขายไดถู้กนาํไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกว่าสินทรัพยน์ั�นจะอยู่

ในสภาพพร้อมที�จะใชไ้ดต้ามที�มุ่งประสงค�์�ส่วนตน้ทุนการกูย้มือื�นถือเป็นค่าใชจ้่ายในงวดที�เกิดรายการ�

ตน้ทุนการกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบี�ยและตน้ทุนอื�นที�เกิดข��นจากการกูย้มืนั�น

รายงานประจ�าปี 2561200
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4.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

บริษทัฯและบริษทัย่อยตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที�มีอายกุารให้ประโยชน์จาํกดัอยา่งมีระบบตลอด

อายุการใหป้ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั�น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเมื�อมี

ขอ้บ่งชี� ว่าสินทรัพยน์ั�นเกิดการดอ้ยค่า บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตดัจาํหน่ายและ

วิธีการตดัจาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกสิ�นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ้่าย

ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที�มีอายุการใหป้ระโยชน์จาํกดัมีดงันี�

ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ - 5    ปี

สิทธิการเช่า - 26 - 75 ปี

4.11 รายการธุรกิจกับบุ����ร��กจิการที�เกี�ยว����กนั

บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกนักบับริษทัฯและบริษทัย่อยหมายถึง บุคคลหรือกิจการที�มีอาํนาจควบคุม

บริษทัฯและบริษทัย่อย หรือถูกบริษทัฯและบริษทัย่อยควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรือ

อยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯและบริษทัย่อย

นอกจากนี� บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกันยงัหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที�มีสิทธิออกเสียงโดย

ทางตรงหรือทางออ้มซึ�งทาํให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสาํคญัต่อบริษทัฯและบริษทัย่อย ผูบ้ริหารสาํคญั

กรรมการหรือพนกังานของบริษทัฯและบริษทัย่อย ที�มีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงาน

ของบริษทัฯและบริษทัย่อย

4.12 สัญญาเช่าระยะยาว

สัญญาเช่าที�ดิน อาคาร และอุปกร�์ที�ความเสี�ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไป

ใหก้บัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพยที์�เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินที�ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะตํ�ากว่า 

ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าหักค่าใชจ้่ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหนี� สินระยะยาว ส่วนดอกเบี� ยจ่ายจะ

บนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสญัญาเช่า สินทรัพยที์�ไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินจะคิด

ค่าเสื�อมราคาตลอดอายุการใชง้านของสินทรัพยที์�เช่า

สัญญาเช่าที�ดิน อาคาร และอุปกร�์ที�ความเสี�ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อน

ไปใหก้บัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน จาํนวนเงินที�จ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้เป็นค่าใชจ้่ายใน

ส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่า

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 201
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4.13 เงินตราต่างประเทศ

บริษทัฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเ�พาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท �ึ�งเป็นสกุลเงินที�ใชใ้นการ

ดาํเนินงานของบริษทัฯ รายการต่าง�ของแต่ละกิจการที�รวมอยูใ่นงบการเงินรวมวดัมูลค่าดว้ยสกุลเงินที�ใช้

ในการดาํเนินงานของแต่ละกิจการนั�น

รายการที�เป็นเงินตราต่างประเท�แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปลี�ยน ณ วันที�เกิดรายการ

สินทรัพยแ์ละหนี� สินที�เป็นตวัเงิน�ึ�งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเท�ไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัรา

แลกเปลี�ยน ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน

กาํไรและขาดทุนที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงในอตัราแลกเปลี�ยนไดร้วมอยู่ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน

4.14 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของที�ดิน อาคารและ

อุปกรณ์ สินทรัพยที์�ไม่มีตวัตนและอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนของบริษทัฯและบริษทัย่อย หากมีขอ้

บ่งชี� ว่าสินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเมื�อมูลค่าที�คาดว่า

จะไดร้ับคืนของสินทรัพยม์ีมูลค่าตํ�ากว่ามูลค่าตามบ�ัชีของสินทรัพยน์ั�น ทั�งนี� มูลค่าที�คาดว่าจะไดร้ับคืน

หมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะ

สูงกว่า

บริษทัฯและบริษทัย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน

4.15 ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะ�ั�นของพนักงาน

บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ้่ายเมื�อ

เกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน �ละผลประโยชน์ระยะยา�อ��นของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

บริษทัฯและบริษทัย่อยและพนักงานไดร่้วมกนัจดัตั�งกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ �ึ�งประกอบดว้ยเงินที�พนกังาน

จ่ายสะสมและเงินที�บริษทัฯและบริษทัย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสาํรองเลี�ยง

ชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัย่อย เงินที�บริษทัฯและบริษทัย่อยจ่ายสมทบกองทุน

สาํรองเลี�ยงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ้่ายในปีที�เกิดรายการ

รายงานประจ�าปี 2561202
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โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอื�นของพนกังาน

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระสาํหรับเงินชดเชยที�ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื�อออกจากงานตามก�หมาย

แรงงาน และตามโครงการผลตอบแทนพนักงานอื�น �ึ�งบริษทัฯและบริษทัย่อยถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็น

โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสําหรับพนักงาน นอกจากนั�น บริษัทฯและบริษทัย่อยจดัให้มี

โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื�นของพนักงาน ไดแ้ก่ โครงการเงินรางวลัการป�ิบัติงานครบกาํหนด

ระยะเวลา

บริษัทฯและบริษทัย่อยคาํนวณหนี� สินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน และ

โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื�นของพนกังาน โดยใชว้ิ�ีคิดลดแต่ละหน่วยที�ประมาณการไว ้�Projected

Unit Credit Method) โดยผูเ้ชี�ยวชาญอิสระไดท้าํการประเมินภาระผูกพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั

ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสาํหรับโครงการผลประโยชน์

หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสาํหรับโครงการผลประโยชน์

ระยะยาวอื�นของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรหรือขาดทุน

4.16 ปร��า�การ�นี��ิน

บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกประมาณการหนี� สินไวใ้นบญัชีเมื�อภาระผูกพนั�ึ�งเป็นผลมาจากเหตุการณ์

ในอดีตไดเ้กิดขึ�นแลว้ และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยจะเสียทรัพยากรเชิง

เศรษฐกิจไปเพื�อปลดเปลื�องภาระผูกพนันั�น และบริษทัฯและบริษทัย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพนั

นั�นไดอ้ย่างน่าเชื�อถือ

4.17 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนที�คาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษี

ของรัฐ โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณ�ที์�กาํหนดในก�หมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชั�วคราวระหว่างราคาตามบญัชีของ

สินทรัพยแ์ละหนี� สิน ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�เกี�ยวข้องนั�น 

โดยใชอ้ตัราภาษีที�มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน 
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บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชั�วคราวที�ต้องเสียภาษีทุก

รายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชั�วคราวที�ใช้หักภาษี รวมทั�งผล

ขาดทุนทางภาษีที�ยงัไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าที�มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ที�บริษทัฯและบริษัทย่อยจะมี

กาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที�จะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชั�วคราวที�ใชห้ักภาษีและผลขาดทุนทาง

ภาษีที�ยงัไม่ไดใ้ชน้ั�น

บริษัทฯและบริษทัย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกสิ�นรอบ

ระยะเวลารายงานและจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า

บริษทัฯและบริษทัย่อยจะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั�งหมด

หรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์

บริษัทฯและบริษทัย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตดับัญชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถ้ือหุ้นหากภาษีที�

เกิดขึ�นเกี�ยวขอ้งกบัรายการที�ไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถ้ือหุ้น

4.18 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายตุิธรรม หมายถึง ราคาที�คาดว่าจะไดร้ับจากจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาที�จะตอ้งจ่ายเพื�อโอน

หนี� สินให้ผูอ้ื�นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการที�เกิดขึ�นในสภาพปกติระหว่างผูซื้�อและผูข้าย (ผูร่้วมใน

ตลาด� ณ วนัที�วดัมูลค่า บริษทัฯและบริษทัย่อยใชร้าคาเสนอซื�อขายในตลาดที�มีสภาพคล่องในการวดั

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนี� สินซึ�งมาตร�านการรายงานทางการเงินที�เกี�ยวขอ้งกาํหนดใหต้อ้งวดั

มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว ้นในกรณีที�ไม่มีตลาดที�มีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหนี� สินที�มี

ลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื�อขายในตลาดที�มีสภาพคล่องได ้บริษทัฯและบริษทัย่อยจะ

ประมาณมูลค่ายตุิธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าที�เหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้

ขอ้มูลที�สามารถสังเกตไดที้�เกี�ยวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหนี� สินที�จะวดัมูลค่ายุติธรรมนั�นใหม้ากที�สุด 

ลาํดบัชั�นของมูลค่ายุติธรรมที�ใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายตุิธรรมของสินทรัพยแ์ละหนี� สินในงบการเงิน

แบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลที�นาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรม ดงันี�

ระดบั 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซื�อขายของสินทรัพยห์รือหนี� สินอยา่งเดียวกนัในตลาดที�มีสภาพคล่อง

ระดบั 2 ใช้ข้อมูลอื�นที�สามารถสังเกตได้ของสินทรัพยห์รือหนี� สิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ

ทางออ้ม

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลที�ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ขอ้มูลเกี�ยวกบักระแสเงินในอนาคตที�กิจการประมาณขึ�น 

ทุกวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัย่อยจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหวา่ง

ลาํดบัชั�นของมูลค่ายุติธรรมสาํหรับสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�ถืออยู่ ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงานที�มีการวดั

มูลค่ายตุิธรรมแบบเกิดขึ�นประจาํ

รายงานประจ�าปี 2561204
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5. การใช้ดุลยพ�น�จและประมา�การ�าง�ัญช������าคัญ

ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจและ

การประมาณการในเรื�องที�มีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวนี� ส่งผล

กระทบต่อจํานวนเงินที�แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที�แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ผลที�เกิดขึ�นจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนที�ประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการที�สาํคญั

มีดงันี�

ค�า�ผ��อหน���ง�ัยจะ�ูญของลูกหน��

ในการประมาณค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญของลูกหนี�  ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการ

ผลขาดทุนที�คาดว่าจะเกิดขึ�นจากลูกหนี� แต่ละราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของ

หนี� ที�คงคา้งและส�าวะเ�รษฐกิจที�เป็นอยู่ในขณะนั�น เป็นตน้

ค�า�ผ��อการด้อยค�าของ�ง�นลง�ุน

บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกค่าเผื�อการด้อยค่าของเงินลงทุนทั�วไปเมื�อมูลค่ายุติ�รรมของเงินลงทุน

ดงักล่าวไดล้ดลงอย่างมีสาระสาํคัญและเป็นระยะเวลานานหรือเมื�อมีข้อบ่งชี�ของการดอ้ยค่า การที�จะ

สรุปว่าเงินลงทุนดงักล่าวไดล้ดลงอยา่งมีสาระสาํคญัหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั�นจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลย

พินิจของฝ่ายบริหาร

���ด�น�อาคารและอุปกร�์และค�า����อมราคา

ในการคาํนวณค่าเสื�อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องทาํการประมาณอายุการให้

ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื�อเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการให้ประโยชน์

และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี�ยนแปลงเกิดขึ�น

นอกจากนี� ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของอาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบนัทึก

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืนตํ�ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั�น ใน

การนี� ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจที�เกี�ยวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายในอนาคต�ึ� ง

เกี�ยวเนื�องกบัสินทรัพยน์ั�น

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ และผลประโยชน์ระยะยา�อ��นของ

พนักงาน

หนี� สินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน และตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื�น

ของพนักงาน ประมาณขึ� นตามหลกัคณิต�าสตร์ประกนั�ัย �ึ� งต้องอา�ยัข้อสมมติฐานต่าง �ในการ

ประมาณการนั�น เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึ�นเงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปลี�ยนแปลง

ในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้
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6. รายการธุรก��ก��ก��การ����ก��ย�����ก��

ในระหว่างปี บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจที�สาํคญักบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกัน รายการ

ธุรกิจดงักล่าวเป�นไปตามเงื�อนไขทางการคา้และเก���ตามที�ตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและบริษทัย่อยและ

บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัเหล่านั�น�ซ��งเป�นไปตามปกติธุรกิจโดยสามาร�สรุปไดด้งันี�

(หน่วย: ลา้นบาท)

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที��31 ธนัวาคม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา

2561 2560 2561 2560

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)

ขายสินคา้ - - 782 623 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด

ซื�อสินคา้ - - 1,202 1,363 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด

รายไดค้่าบริการ - - 24 25 ราคาตามสัญญา

ค่าส่งเสริมการขาย - - 387 332 ราคาตามสัญญา

รายไดค้่าเช่า - - 6 7 ราคาตามสัญญา

รายไดอ้ื�น - - 31 38 ราคาตามสัญญา

ดอกเบี�ยรับ - - 9 2 ร้อยละ 3.00 - 7.00 ต่อปี

เงินปันผลรับ - - 103 - ตามอตัราที�ประกา�จ่าย

รายการธุรกิจกบักิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

ขายสินคา้ 658 627 650 621 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด

ซื�อสินคา้ 641 687 637 682 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด

รายไดค้่าบริการ 7 7 7 6 ราคาตามสัญญา

รายไดค้่าเช่า 7 8 7 8 ราคาตามสัญญา

ค่าเช่าจ่าย 115 117 115 117 ราคาตามสัญญา

รายไดอ้ื�น 1 3 1 2 ราคาตามสัญญา

ค่าจา้งผลิตสินคา้ 2 3 2 2 ราคาตามสัญญา

รายการธุรกิจกบับุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั

ขายสินคา้ 2 2 - - ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด

ค่าเช่าจ่าย 2 2 - - ราคาตามสัญญา

รายงานประจ�าปี 2561206
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ยอดคงค้างระหว่างบริษทัฯ บริษัทย่อยและบริษทัที� เกี�ยวข้องกัน���วนัที� �31 ธันวาคม 2561 และ 2560

มีรายละเอียดดงันี�

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

ลู�ห����า���า�ล�ลู�ห��������- ����า����เ���ย�������� (หมายเหตุ 9)

บริษทัยอ่ย - - 870,555 531,139

บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั��มีกรรมการ/ผูถื้อหุน้ร่วมกนั) 240,675 246,514 238,924 242,762

รวมลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 240,675 246,514 1,109,479 773,901

เ��าห����า���า�ล�เ��าห������� - ����า����เ���ย�������� (หมายเหตุ 18)

บริษทัยอ่ย - - 265,966 283,799

บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั��มีกรรมการ/ผูถื้อหุน้ร่วมกนั) 175,445 193,809 172,285 188,566

รวมเจา้หนี� การคา้และเจา้หนี� อื�น - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั� 175,445 193,809 438,251 472,365

เงินใหกู้ย้มืระยะสั�นและดอกเบี�ยคา้งรับจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

ในระหว่างปี 2561 เงินให้กู ้ยืมระยะสั�นและดอกเบี� ยค้างรับจากกิจการที�เกี�ยวข้องกนัมีการเคลื�อนไหว

ดงัต่อไปนี�

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ

��วนัที��

1 มกราคม 2561

เพิ�มขึ�น

ระหว่างปี

ลดลง

ระหว่างปี

ยอดคงเหลือ

��วนัที��

31 ธนัวาคม 2561

บริษทัยอ่ย

บริษทั อิมเมจิกา จาํกดั 1,500 45 (37) 1,508

บริษทั ทีโอเอ เพน้ท ์(ประเทศกมัพูชา) จาํกดั 9,730 12,602 (3,012) 19,320

บริษทั ทีโอเอ เพน้ท์ โปรดกัส์ จาํกดั - 134,108 (4,341) 129,767

บริษทั ทีโอเอ โค๊ทติ�ง (ประเทศอินโดนีเซีย) จาํกดั 94,689 197,054 (5,944) 285,799

บริษทั ทีโอเอ เพน้ท ์(ประเทศอินโดนีเซีย) จาํกดั 32,465 2,177 (34,642) -

รวม 138,384 345,986 (47,976) 436,394

��วนัที��31 ธนัวาคม 2561 เงินใหกู้ย้มืระยะสั�นมีกาํหนดชาํระคืนเมื�อทวงถาม�อตัราดอกเบี�ยร้อยละ 3.00 ถึง

7.00 ต่อปี (2560: ร้อยละ 3.00 ถึง 7.00 ต่อปี) และไม่มีหลกัประกนั

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 207
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร

ในระหว่างปี 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนักงานที�ให้แก่กรรมการ

และผูบ้ริหาร ดงัต่อไปนี�

(หน่วย: ลา้นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

ผลประโยชน์ระยะสั�น 91 88 89 84

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1 2 1 2

รวม 92 90 90 86

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

เงินสด 1,871 1,716 298 464

เงินฝากธนาคาร 1,864,771 1,814,469 472,982 627,728

รวม 1,866,642 1,816,185 473,280 628,192

� วนัที� 31 ธันวาคม 2561 เงินฝากออมทรัพยม์ีอตัราดอกเบี� ยระหว่างร้อยละ 0.050 ถึง 1.250 ต่อปี (2560:

ร้อยละ 0.080 ถึง 1.250 ต่อปี) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: ร้อยละ 0.050 ถึง 0.400 ต่อปี 2560: ร้อยละ  0.100

ถึง 0.375 ต่อปี)

8. เงินลงทุน�น�ล�กทร��ย�เ������า

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด 113,918 - 113,918 -

หน่วยลงทุนในกองทุนรวม 3,854,241 4,456,712 3,673,906 4,390,601

พนัธบตัรรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐ 76,823 - 76,823 -

ตราสารหนี�ภาคเอกชน 453,454 - 453,454 -

รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ��อคา้ - ราคาทุน 4,498,436 4,456,712 4,318,101 4,390,601

กาํไร (ขาดทุน) ที�ยงัไม่เกิดขึ�นจากการเปลี�ยนแปลง

มูลค่าเงินลงทุน (15,152) 11,245 (15,478) 11,188

รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ��อคา้ - มูลค่ายตุิธรรม 4,483,284 4,467,957 4,302,623 4,401,789
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9. ลู������������ล�ลู���������

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

ลูกหนี�การคา้ - กิจการที�เกี�ยว�อ้งกนั

อายหุนี�คงคา้งนบัจากวนัที�ถึงกาํหนดชาํระ

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 142,229 150,792 421,356 349,875

คา้งชาํระ

ไม่เกิน 3 เดือน 54,308 58,218 155,101 159,272

 3 - 6 เดือน 20,903 14,707 102,390 79,219

 6 - 12 เดือน 1,036 4,527 123,697 86,750

มากกว่า 12 เดือน 18,773 18,486 578,752 410,305

รวม 237,249 246,730 1,381,296 1,085,421

หกั: ค่าเ�ื�อหนี�สงสัยจะสูญ (15,289) (15,275) (338,371) (367,687)

รวมลูกหนี�การคา้ - กิจการที�เกี�ยว�อ้งกนั, สุทธิ 221,960 231,455 1,042,925 717,734

ลูกหนี�การคา้ - กิจการที�ไม่เกี�ยว�อ้งกนั

อายหุนี�คงคา้งนบัจากวนัที�ถึงกาํหนดชาํระ

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 2,136,620 2,109,146 1,459,470 1,442,230

คา้งชาํระ

ไม่เกิน 3 เดือน 415,796 348,985 280,220 231,374

3 - 6 เดือน 66,190 62,283 17,126 20,481

 6 - 12 เดือน 59,573 33,683 15,512 9,047

มากกว่า 12 เดือน 164,165 197,734 71,730 63,769

รวม 2,842,344 2,751,831 1,844,058 1,766,901

หกั: ค่าเ�ื�อหนี�สงสัยจะสูญ (148,128) (170,488) (74,774) (66,548)

รวมลูกหนี�การคา้ - กิจการที�ไม่เกี�ยว�อ้งกนั, สุทธิ 2,694,216 2,581,343 1,769,284 1,700,353

รวมลูกหนี�การคา้ - สุทธิ 2,916,176 2,812,798 2,812,209 2,418,087

ลูกหนี�อื�น

ลูกหนี�อื�น - กิจการที�เกี�ยว�อ้งกนั 4,776 6,869 11,456 14,932

ลูกหนี�อื�น - กิจการที�ไม่เกี�ยว�อ้งกนั 75,068 42,111 4,848 1,295

รายไดค้า้งรับ - กิจการที�เกี�ยว�อ้งกนั 13,939 8,190 55,098 41,235

รายไดค้า้งรับ - กิจการที�ไม่เกี�ยว�อ้งกนั 58,652 66,291 22,156 26,255

รวมลูกหนี�อื�น 152,435 123,461 93,558 83,717

รวมลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น - สุทธิ 3,068,611 2,936,259 2,905,767 2,501,804

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 209
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10. ลู���������������������

10.1 ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อ จาํแนกตามอายุลูกหนี� ที�คา้งชาํระ�ดยนบัจากวนัที�ครบกาํหนดชาํระตามสัญญามี

รายละเอียดดงันี�

(หน่วย: ลา้นบาท)

งบการเงินรวม

2561 2560

มูลค่าลูกหนี�

ตามสัญญา

เช่าซื�อ*

ค่าเ�ื�อหนี�

สงสยัจะสูญ

มูลค่าลูกหนี�

ตามสัญญา

เช่าซื�อ*

ค่าเ�ื�อหนี�

สงสยัจะสูญ

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 180 (1) 204 (2)

คา้งชาํระ

   ไม่เกิน 1 เดือน - - - -

   1 - 3 เดือน 1 - 2 -

   เกินกว่า 3 เดือน 16 (8) 20 (9)

รวม 197 (9) 226 (11)

(หน่วย: ลา้นบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560

มูลค่าลูกหนี�

ตามสัญญา

เช่าซื�อ*

ค่าเ�ื�อหนี�

สงสยัจะสูญ

มูลค่าลูกหนี�

ตามสัญญา

เช่าซื�อ*

ค่าเ�ื�อหนี�

สงสยัจะสูญ

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 173 (1) 194 (2)

คา้งชาํระ

   ไม่เกิน 1 เดือน - - - -

   1 - 3 เดือน 1 - 2 -

   เกินกว่า 3 เดือน 15 (7) 16 (7)

รวม 189 (8) 212 (9)

* สุทธิจากรายไดด้อกเบี�ยรอตดับญัชีและภาษีมูลค่าเพิ�มที�ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ
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10.2 ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อ

� วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีลูกหนี�ภายใตส้ัญญาเช่าซื�อเครื�อง�สมสี อายุ

ของสัญญามีระยะเวลาตั�งแต่ 1 ถึง 12 ปี และคิดดอกเบี� ยในอตัราร้อยละคงที�ตามที�ระบุในสัญญา �ดยมี

รายละเอียดดงันี�

(หน่วย: ลา้นบาท)

งบการเงินรวม � วนัที� 31 ธนัวาคม 2561

จ�านวนเงินที�ถึงก�าหนดช�าระจ่ายตามสัญญาเช่า

ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม

ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อ 86 134 25 245

รายไดด้อกเบี�ยรอตดับญัชี (11) (19) (2) (32)

ภาษีมูลค่าเพิ�มที�ยงัไม่ถึงก �าหนดช�าระ (5) (9) (2) (16)

70 106 21 197

ค่าเ�ื�อหนี�สงสัยจะสูญ (8) (1) - (9)

ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อ - สุทธิ 62 105 21 188

(หน่วย: ลา้นบาท)

งบการเงินรวม � วนัที� 31 ธนัวาคม 2560

จ�านวนเงินที�ถึงก�าหนดช�าระจ่ายตามสัญญาเช่า

ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม

ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อ 102 152 20 274

รายไดด้อกเบี�ยรอตดับญัชี (11) (19) (2) (32)

ภาษีมูลค่าเพิ�มที�ยงัไม่ถึงก �าหนดช�าระ (6) (9) (1) (16)

85 124 17 226

ค่าเ�ื�อหนี�สงสัยจะสูญ (8) (3) - (11)

ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อ - สุทธิ 77 121 17 215

(หน่วย: ลา้นบาท)

งบการเงินเ�พาะกิจการ � วนัที� 31 ธนัวาคม 2561

จ�านวนเงินที�ถึงก�าหนดช�าระจ่ายตามสัญญาเช่า

ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม

ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อ 82 129 25 236

รายไดด้อกเบี�ยรอตดับญัชี (11) (19) (2) (32)

ภาษีมูลค่าเพิ�มที�ยงัไม่ถึงก �าหนดช�าระ (4) (8) (2) (14)

67 102 21 190

ค่าเ�ื�อหนี�สงสัยจะสูญ (8) (1) - (9)

ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อ - สุทธิ 59 101 21 181

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 211
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(หน่วย: ลา้นบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ � วนัที� 31 ธนัวาคม 2560

จาํนวนเงินที�ถ�งกาํหนดชาํระจ่ายตามสัญญาเช่า

ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม

ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อ 96 143 21 260

รายไดด้อกเบี�ยรอตดับญัชี (11) (19) (3) (33)

ภาษีมูลค่าเพิ�มที�ยงัไม่ถ�งกาํหนดชาํระ (5) (9) (1) (15)

80 115 17 212

ค่าเ�ื�อหนี�สงสัยจะสูญ (8) (1) - (9)

ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อ - สุทธิ 72 114 17 203

11. สินค้าคงเหลือ

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

ราคาทุน

รายการปรับลดราคาทุนให้

เป็นมูลค่าสุทธิที�จะไดร้ับ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ

2561 2560 2561 2560 2561 2560

สินคา้สาํเร็จรูป 1,148,648 1,019,584 (55,661) (62,665) 1,092,987 956,919

งานระหว่างทาํ 229,204 184,913 (4,632) (4,773) 224,572 180,140

วตัถุดิบ 876,179 911,821 (9,703) (12,385) 866,476 899,436

ภาชนะบรรจุและหีบห่อ 74,509 67,594 (1,128) (1,351) 73,381 66,243

อะไหล่และวสัดุโรงงาน 34,322 31,765 - - 34,322 31,765

สินคา้ระหว่างทาง 103,885 97,167 - - 103,885 97,167

รวม 2,466,747 2,312,844 (71,124) (81,174) 2,395,623 2,231,670

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ราคาทุน

รายการปรับลดราคาทุนให้

เป็นมูลค่าสุทธิที�จะไดร้ับ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ

2561 2560 2561 2560 2561 2560

สินคา้สาํเร็จรูป 738,019 650,512 (42,461) (48,087) 695,558 602,425

งานระหว่างทาํ 219,222 176,650 (4,616) (4,749) 214,606 171,901

วตัถุดิบ 681,148 745,603 (4,439) (9,443) 676,709 736,160

ภาชนะบรรจุและหีบห่อ 35,065 38,603 (1,107) (1,316) 33,958 37,287

อะไหล่และวสัดุโรงงาน 34,322 31,765 - - 34,322 31,765

สินคา้ระหว่างทาง 29,026 30,392 - - 29,026 30,392

รวม 1,736,802 1,673,525 (52,623) (63,595) 1,684,179 1,609,930
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รายการเปลี�ยนแปลงของบ�ัชีค่าเผ��อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหล�อสาํหรับปี 2561 และ 2560 สรุปได้

ดงันี�

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

ยอดคงเหลือต้นปี (81,174) (75,242) (63,595) (55,570)

บวก: เพิ�มขึ�นระหวา่งปี (23,006) (51,932) (10,275) (26,962)

หกั: โอนกลบัระหวา่งปี 32,991 44,928 21,247 18,937

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 65 1,072 - -

ยอดคงเหลือปลายปี (71,124) (81,174) (52,623) (63,595)

ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหล�อไดแ้สดงเป� นส่วนหนึ� งของตน้ทุนขาย ส่วนการโอนกลบั      

ค่าเผ��อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหล�อไดน้าํไปหักจากมูลค่าของสินค้าคงเหล�อที�รับรู้เป� นค่าใชจ้่าย

ในระหว่างปี

12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามที�แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปนี�  

(หน่วย: พนับาท)

บริษทั ราคาทุน

2561 2560

บริษทั กปัตนั โคท๊ติ�ง จาํกดั 300,000 300,000

บริษทั บริตชิ เพน้ทส์ จาํกดั 374,998 374,998

บริษทั โพรเฟสชนันลั พีซี เซอร์วสิ จาํกดั 5,000 5,000

บริษทั อิมเมจิกา จาํกดั 5,000 5,000

บริษทั ทีโอเอ เพน้ท ์(ประเทศเวยีดนาม) จาํกดั 876,383 876,383

บริษทั ทีโอเอ โคท๊ติ�ง จาํกดั 57,592 57,592

บริษทั ทีโอเอ เพน้ท์ โปรดกัส์ จาํกดั 218,582 93,158

บริษทั ทีโอเอ เพน้ท ์(ประเทศอินโดนีเซีย) จาํกดั 78,621 78,621

บริษทั ทีโอเอ โคท๊ติ�ง (ประเทศอินโดนีเซีย) จาํกดั 594,300 463,633

บริษทั ทีโอเอ เพน้ท ์(ประเทศลาว) จาํกดั 80,302 80,302

บริษทั ทีโอเอ สกิมโคท๊ (ประเทศกมัพูชา) จาํกดั 234 234

บริษทั ทีโอเอ เพน้ท์ (ประเทศกมัพูชา) จาํกดั 349 349

บริษทั ทีโอเอ โคท๊ติ�ง (ประเทศกมัพชูา) จาํกดั 248,532 -

บริษทั ทีโอเอ เพน้ท ์(ประเทศเมยีนมาร์) จาํกดั 26,473 26,473

บริษทั ทีโอเอ โคท๊ติ�ง (ประเทศเมียนมาร์) จาํกดั 405,053 405,053

รวม 3,271,419 2,766,796

หกั: ค่าเผ��อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน (394,674) (394,674)

สุทธิ 2,876,745 2,372,122

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 213



22

DRAFT SUBJECT TO
OUTSTANDING DOCUMENTS

เมื�อวนัที� 4 ธนัวาคม 2560 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯครั� งที� 9/2560 มีมติอนุมตัิใหจ้ดัตั�งบริษทั ทีโอเอ 

โค๊ทติ�ง (ประเทศกัมพูชา) จาํกดั ขึ�นในประเทศกมัพูชา โดยมีทุนจดทะเบียนจาํนวน 763,000 หุ้น มูลค่า

หุ้นละ 10 เหรียญสหรัฐอเมริกา รวมเป็นเงิน 7,630,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 249 ลา้นบาท

โดยบริษทัฯลงทุนในบริษทัย่อยดงักล่าวคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 บริษทัฯไดช้าํระค่าหุน้ดงักล่าวแลว้ใน

เดือนสิงหาคมและเดือนธนัวาคม 2561

เมื�อวนัที� 26 มีนาคม 2561 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯครั� งที� 3/2561 มีมติอนุมตัิใหเ้พิ�มทุนจดทะเบียน

ของบริษัท ทีโอเอ เพน้ท์ โปรดักส์ จ ําก ัด จํานวน 16 ลา้นริงกิตมาเลเซีย หรือประมาณ 125 ลา้นบาท

บริษทัฯไดช้าํระค่าหุน้ดงักล่าวแลว้เมื�อวนัที� 24 ธนัวาคม 2561

เมื�อวนัที� 12 พฤศจิกายน 2561 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ไดม้ีมติที�สาํคญัดงัต่อไปนี�

ก) อนุมัติให้เพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัท ทีโอเอ โค๊ทติ�ง (ประเทศอินโดนีเซีย) จํากัด จํานวน

4,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา รวมเป็นเงิน 4.0 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือ

ประมาณ 131 ลา้นบาท บริษทัฯไดช้าํระค่าหุน้ดงักล่าวแลว้ เมื�อวนัที� 24 ธนัวาคม 2561

ข) อนุมตัิใหแ้ปลงเงินใหกู้ย้มืและดอกเบี�ยคา้งรับจากบริษทั ทีโอเอ โค๊ทติ�ง (ประเทศอินโดนีเซีย) จาํกดั

จาํนวน 8.9 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 290 ลา้นบาท เป็นหุ้นสามญัจาํนวน 8,889,692 หุน้

มูลค่าแปลงสภาพหุน้ละ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา ปัจจุบนัยงัไม่มีการแปลงหนี� เป็นทุนดงักล่าว

เมื�อวนัที� 20 มีนาคม 2561 ที�ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปีของบริษทั ทีโอเอ เพน้ท์ (ประเทศลาว) จาํกดั

มีมติอนุมตัิใหจ้่ายเงินปันผลให้แก่ผูถ้ือหุ้นในอตัราหุ้นละ 114,056 ลาวกีบ รวมเป็นเงิน 27,373 ลา้นลาวกีบ

หรือประมาณ 103 ลา้นบาท บริษทัฯรับรู้รายไดเ้งินปันผลจากบริษทัยอ่ยดงักล่าวเป็นจาํนวนเงินประมาณ

103 ลา้นบาทในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรับปี 2561

13. เงินลงทุน����������น

(หน่วย: พนับาท)

อตัราร้อยละ

ของการถือหุน้

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

บริษทั เด็คคอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 8 - 2,200 -

บริษทั ดีไซน์ซิงค์ จาํกดั 12 - 3,500 -

อื�น� 10 10

รวม 5,710 10

รายงานประจ�าปี 2561214
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14. ��������������������������ุน

อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนคืออาคารให้เช่า ���งมูลค่าตามบญัชี�ณ�วนัที��31 ธันวาคม 2561 และ 2560

แสดงไดด้งันี�

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560

ราคาทุน 53,000 53,000

หัก ค่าเสื�อมราคาสะสม (5,952) (3,302)

หัก ค่าเผื�อการดอ้ยค่า (32,709) (32,709)

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 14,339 16,989

การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชี�องอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนส�าหรับปี�2561 และ 2560 แสดงไดด้งันี�

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 16,989 19,639

ค่าเสื�อมราคา (2,650) (2,650)

มูลค่าตามบญัชีปลายปี 14,339 16,989

มูลค่ายตุิธรรม�องอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน�ณ�วนัที��31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 แสดงไดด้งันี�

(หน่วย: ลา้นบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560

อาคารใหเ้ช่า (1) 35 34

(1) รวมมูลค่ายุติธรรม�องสิทธิการเช่า���งมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเท่ากบั�10 ลา้นบาท (2560: 10 ลา้นบาท)

มูลค่ายุติธรรมประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระโดยใชเ้กณฑ์วิธีพิจารณาจากรายได ้(Income Approach)

ส�าหรับอาคารให้เช่า��อ้สมมติ�านหลกัที�ใชใ้นการประเมินมูลค่ายุติธรรม�องอาคารดงักล่าวประกอบดว้ย

อตัราผลตอบแทน อตัราคิดลด อตัราพื�นที�ว่างระยะยาว�และอตัราการเติบโตระยะยาว�องค่าเช่า

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 215
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ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีอาคารและอุปกรณ์จาํนวนหน�� งซ��งตดัค่าเสื�อมราคา

หมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู่ มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเสื�อมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวนเงิน

ประมาณ 2,471 ลา้นบาท (2560: 2,429 ลา้นบาท) (งบการเงินเฉพาะบริษทัฯ: 2,091ลา้นบาท 2560: 2,047

ลา้นบาท)

บริษทัย่อยไดน้าํที�ดิน อาคารและเครื�องจกัรมูลค่าสุทธิตามบญัชีจาํนวนประมาณ 103 ลา้นบาท (2560: 107

ลา้นบาท) ไปคํ�าประกนัวงเงินสินเชื�อที�ไดร้ับจากส�าบนัการเงินของบริษทัย่อย

16. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

ซอฟท์แวร์

คอมพิวเตอร์

ซอฟท์แวร์

คอมพิวเตอร์

ระหว่างติดตั�ง สิทธิการเช่า รวม

ราคาทุน

ณ วนัที� 1 มกราคม 2560 156,785 1,431 138,062 296,278

ซื�อเพิ�ม 10,870 12,428 - 23,298

โอนเขา้ (ออก) 11,059 (11,059) - -

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (525) - (13,465) (13,990)

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 178,189 2,800 124,597 305,586

ซื�อเพิ�ม 1,691 85,494 76,308 163,493

โอนเขา้ (ออก) 6,587 (14,377) 47,807 40,017

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (123) - (9,083) (9,206)

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 186,344 73,917 239,629 499,890

ค่าตดัจาํหน่ายสะสม

ณ วนัที� 1 มกราคม 2560 121,348 - 16,827 138,175

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 12,780 - 3,495 16,275

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (246) - (2,209) (2,455)

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 133,882 - 18,113 151,995

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 14,718 - 4,463 19,181

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (79) - (322) (401)

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 148,521 - 22,254 170,775

มูลค่าสุทธิตามบญัชี

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 44,307 2,800 106,484 153,591

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 37,823 73,917 217,375 329,115
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(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ซอฟท์แวร์

คอมพิวเตอร์

ซอฟท์แวร์

คอมพิวเตอร์

ระหว่างติดตั�ง สิทธิการเช่า รวม

ราคาทุน

� วนัที� 1 มกราคม 2560 152,518 1,431 10,548 164,497

ซื�อเพิ�ม 10,114 12,428 - 22,542

โอนเขา้ (ออก) 11,059 (11,059) - -

� วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 173,691 2,800 10,548 187,039

ซื�อเพิ�ม 1,192 85,494 - 86,686

โอนเขา้ (ออก) 6,587 (14,377) - (7,790)

� วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 181,470 73,917 10,548 265,935

ค่าตดัจาํหน่ายสะสม

� วนัที� 1 มกราคม 2560 119,440 - 135 119,575

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 12,187 - 406 12,593

� วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 131,627 - 541 132,168

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 14,021 - 406 14,427

� วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 145,648 - 947 146,595

มูลค่าสุทธิตามบญัชี

� วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 42,064 2,800 10,007 54,871

� วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 35,822 73,917 9,601 119,340

17. เงินกู�ย�มระยะสั�นจากส�าบันการเงิน

เงินกู ้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงินของบริษัทฯมีดอกเบี� ยในอัตราร้อยละ 2.10 ถึง 2.18 ต่อปี (2560:

ร้อยละ 2.10 ถึง 2.37 ต่อปี)

เงินกูย้ืมระยะสั�นจากสถาบนัการเงินของบริษทัย่อยมีดอกเบี� ยในอตัราร้อยละ 2.70 ต่อปี (2560: ร้อยละ

2.44 ต่อปี) ค ํ�าประกนัโดยการจาํนองที�ดิน อาคารและเครื�องจกัรบางส่วนของบริษทัย่อย
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18. เจ้า�น��การ�้า��ะเจ้า�น���ื�น

(หน่วย : พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

เจา้หนี�การคา้ - กิจการที�เกี�ยว�อ้งกนั 141,432 164,302 351,485 397,872

เจา้หนี�การคา้ - กิจการที�ไม่เกี�ยว�อ้งกนั 2,969,124 2,823,466 2,261,574 2,164,229

เจา้หนี�อื�น - กิจการที�เกี�ยว�อ้งกนั 34,013 29,507 86,766 74,493

เจา้หนี�อื�น - กิจการที�ไม่เกี�ยว�อ้งกนั 218,080 226,200 185,029 209,613

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 624,321 582,307 347,439 342,231

รวมเจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น 3,986,970 3,825,782 3,232,293 3,188,438

19. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560

เงินกูย้มืระยะยาว - 166,400

หัก� �่วนที���งกาํหนดชาํระ�ายในหน��งปี - (166,400)

เงินกูย้มืระยะยาว - ��ทธิจาก�่วนที���งกาํหนดชาํระ�ายในหน��งปี - -

� วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 เงินกูย้มืระยะยาวมีอตัราดอกเบี�ยร้อยละ 3.25 ต่อปี �าํหรับเงินกูที้�เบิก�ายในวนัที� 

15 มกราคม 2559 และอตัราดอกเบี� ยอา้งอิงตาม BIBOR 1 เดือน �าํหรับเงินกูที้�เบิกหลงัวนัที� 15 มกราคม

2559 และมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้เป็นรายเดือนจาํนวน 36 งวด เริ�มตั�งแต่เดือนมกราคม 2559 ในระหว่างปี

2561 บริษทัฯไดจ้่ายชาํระคืนเงินกูย้มืดงักล่าวแลว้ทั�งจาํนวน
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20. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ตน้ปี 245,710 242,242 208,857 210,036

ส่วนที�รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน:

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 22,992 21,911 16,371 16,708

ตน้ทุนดอกเบี�ย 7,246 6,953 6,003 5,787

ส่วนที�รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น:

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยั

ส่วนที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงขอ้สมมติ

ดา้นประชากรศาสตร์ 2,974 - 2,326 -

ส่วนที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงขอ้สมมติ

ทางการเงิน 408 276 - -

ส่วนที�เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ 39,726 - 32,472 -

ผลประโยชน์ที�จ่ายในระหว่างปี (4,026) (24,807) (3,850) (23,674)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (554) (865) - -

ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์

ปลายปี 314,476 245,710 262,179 208,857

ค่าใชจ้่ายเกี�ยวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู้ในรายการต่อไปนี� ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

ตน้ทุนขาย 11,791 8,827 8,027 7,732

ค่าใชจ้่ายในการขายและการบริหาร 18,447 20,037 14,347 14,763

บริษทัฯและบริษทัย่อยคาดว่าจะจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีขา้งหน้าเป็น

จาํนวนประมาณ 86 ลา้นบาท (2560: จาํนวน 15 ลา้นบาท) (งบการเงินเฉพาะบริษทัฯ: 77 ลา้นบาท 2560:

จาํนวน 14 ลา้นบาท)

ณ�วนัที��31 ธนัวาคม 2561 ระยะเวลาเฉลี�ย�่วงนํ� าหนกัในการจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

ของบริษทัฯและบริษทัย่อยประมาณ 14 - 16 ปี (งบการเงินเฉพาะบริษทัฯ: 16 ปี)
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สมมติ�านที�สาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิต�าสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปไดด้งันี�

(ร้อยละต่อปี)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

อตัราคิดลด 3.00 - 8.35 3.00 - 8.55 3.00 3.00

อตัราการขึ�นเงินเดือนในอนาคต

(ขึ�นกบัช่วงอายุ)

3.50 - 12.00 6.00 - 15.00 6.00 6.00

อตัราการเปลี�ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน

(ขึ�นกบัช่วงอายุ)

3 - 35 3 - 40 3 - 18 3 - 18

ผลกระทบของการเปลี�ยนแปลงสมมติ�านที�สาํคญัต่อม�ลค่าปัจจุบนัของภาระผ�กพนัผลประโยชน์ระยะยาว

ของพนักงาน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งันี�

(หน่วย: ลา้นบาท)

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

เพิ�มขึ�น 1.0% ลดลง 1.0% เพิ�มขึ�น 1.0% ลดลง 1.0%

อตัราคิดลด (24) 28 (15) 17

อตัราการขึ�นเงินเดือน 27 (24) 17 (15)

(หน่วย: ลา้นบาท)

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

เพิ�มขึ�น 1.0% ลดลง 1.0% เพิ�มขึ�น 1.0% ลดลง 1.0%

อตัราคิดลด (20) 23 (16) 18

อตัราการขึ�นเงินเดือน 21 (19) 17 (15)

เมื�อวนัที� 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบญัญตัิแห่งชาติไดม้ีมติผ่านร่างพระราชบญัญตัิคุม้ครองแรงงานฉบบั

ใหม่ พระราชบัญญัติคุ ้มครองแรงงานฉบับใหม่นี� กาํหนดอตัราค่าชดเชยเพิ�มเติมกรณีนายจ้างเลิกจา้ง

สาํหรับล�กจา้ง�ึ�งทาํงานติดต่อกนัครบ 20 ปีขึ�นไปใหม้ีสิทธิไดร้ับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจา้งอตัราสุดท้าย 

400 วนัสุดทา้ย การเปลี�ยนแปลงดงักล่าว�ือเป� นการแกไ้ขโครงการสาํหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออก

จากงาน และมีผลกระทบให้บริษทัฯและบริษทัย่อยมีหนี� สินสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

เพิ�มขึ�น 85 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทัฯ: 74 ลา้นบาท) บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกผลกระทบจากการ

เปลี�ยนแปลงดังกล่าวโดยรับร� ้ต้นทุนบริการในอดีตเป� นค่าใช้จ่ายทันทีในงบกาํไรขาดทุนของงวดที�

กฎหมายดงักล่าวมีผลบงัคบัใช้

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 223
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21. สํารองตามกฎหมาย

ภายใตบ้ทบญัญตัิของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร

กาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน�� งไวเ้ป� นทุนสาํรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักดว้ยยอด

ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสาํรองนี� จะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สาํรอง

ตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได้ ในปัจจุบนั บริษทัฯไดจ้ดัสรรสาํรองตามกฎหมาย

ไวค้รบถว้นแลว้

22. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ

รายการค่าใชจ้่ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ้่ายที�สาํคญัดงัต่อไปนี�

(หน่วย: ลา้นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย 749 655 872 738

เงินเด�อน ค่าแรงและผลประโยชน�อ��นของพนกังาน 2,231 2,143 1,267 1,247

ค่าเส��อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 342 340 257 248

ค่าจา้งผลิต 120 115 120 115

ค่าเช่า 206 208 163 163

วตัถุดิบและวสัดุหีบห่อใชไ้ป 8,569 8,040 7,307 6,915

การเปลี�ยนแปลงในสินคา้สําเร�จร�ปและงานระหว่างทาํ (173) (7) (130) (2)

23. ภาษีเงินได้

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งันี�

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับปี 490,061 390,208 451,339 376,302

ภาษีเงินไดท้ี�เกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัส่วนของผ�ถ้�อหุน้ - 20,117 - 20,117

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชั�วคราว และการกลบัรายการผลแตกต่างชั�วคราว (9,642) (9,018) (8,887) (9,028)

ภาษีเงินได้ที��สดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 480,419 401,307 442,452 387,391

รายงานประจ�าปี 2561224
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จาํนวนภาษีเงินไดที้�เกี�ยวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบ�ดเสร�จอ��นสาํหรับปีสิ�นสุด

วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งันี�  

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที�เกี�ยวขอ้งกบัผลขาดทุน

จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 8,319 69 6,960 -

8,319 69 6,960 -

รายการกระทบยอดระหว่างกาํไรทางบญัชีกบัค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดม้ีดงันี�

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดน้ิติบุคคล 2,269,860 2,104,739 2,383,675 1,939,800

อตัราภาษีเงินไดน้ิติบุคคล ร้อยละ 7.5 - 25 ร้อยละ 7.5 - 25 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดน้ิติบุคคลคูณอตัรา

ภาษี 444,740 412,308 476,735 387,960

รายการปรับปรุงค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดน้ิติบุคคล

ของปีก่อน 10,844 - - -

รายการปรับปรุงสินทรัพยภ์าษีเงินไดส้าํหรับผล

ขาดทุนทางภาษีของปีก่อน (1,409) (12,948) - -

ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:

รายไดท้ี�ไม่ตอ้งเสียภาษี (2,962) (9) (23,492) -

ค่าใชจ้่ายตอ้งห้าม 17,438 22,326 5,084 11,246

ค่าใชจ้่ายที�มีสิทธิหกัไดเ้พิ�มขึ�น (32,665) (36,509) (15,875) (11,815)

ผลขาดทุนทางภาษีที�ไม่ไดบ้นัทึกภาษีเงินได้

รอการตดับญัชี 43,075 16,325 - -

อ��น� 1,358 (186) - -

รวม 26,244 1,947 (34,283) (569)

ภาษีเงินไดท้ี�แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบ�ดเสร�จ 480,419 401,307 442,452 387,391

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 225
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ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ย

รายการดงัต่อไปนี�

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ 22,560 20,786 14,955 13,310

ค่าเผื�อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 11,813 14,352 10,525 12,719

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 62,362 48,424 52,436 41,771

ผลกระทบทางภาษีอื�น 20,222 20,365 8,680 7,780

รวม 116,957 103,927 86,596 75,580

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่าเสื�อมราคาสะสม 41,684 46,515 41,684 46,515

รวม 41,684 46,515 41,684 46,515

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 75,273 57,412 44,912 29,065

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561 บริษทัย่อยมีรายการผลแตกต่างชั�วคราวที�ใชห้ักภาษีและขาดทุนทางภาษีที�ยงั

ไม่ไดใ้ชจ้าํนวน 245 ลา้นบาท (2560: 191 ลา้นบาท) ที�บริษทัย่อยไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการ

ตดับญัชี

ผลขาดทุนทางภาษีที�ยงัไม่ไดใ้ชม้ีจาํนวนเงิน 245 ลา้นบาท �ึ�งจะทยอยสิ�นสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์

ภายในปี 2562 ถึง 2568

24. กําไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสาํหรับปีที�เป� นของผูถ้ือหุ้นของบริษทั� (ไม่รวมกาํไร

ขาดทุนเบ�ดเสร�จอื�น) ดว้ยจาํนวนถวัเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนักของหุน้สามญัที�ออกอยู่ในระหว่างปี

กาํไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐานสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 แสดงการคาํนวณไดด้งันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

กาํไรสําหรับงวด (พนับาท) 1,824,882 1,709,912 1,941,222 1,552,409

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกั (พนัหุน้) 2,029,000 1,660,542 2,029,000 1,660,542

กาํไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.899 1.030 0.957 0.935

รายงานประจ�าปี 2561226
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25. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานที�นาํเสนอนี� สอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯที�ผูม้ีอาํนาจตดัสินใจสูงสุด

ดา้นการดาํเนินงานไดร้ับและสอบทานอยา่งสมํ�าเสมอเพื�อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรใหก้บั

ส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน ทั�งนี�ผูม้ีอาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของ

บริษทัฯคือกรรมการผูจ้ดัการใหญ่

บริษทัฯและบริษัทย่อยดาํเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานดาํเนินงานที�รายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ การผลิต

และจําหน่ายสีและเคมีภณัฑ์ และดาํเนินธุรกิจทั�งในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้

บริษัทฯประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงาน

�ึ�งวดัมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกบัที�ใชใ้นการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานและสินทรัพยร์วม

ในงบการเงิน ดงันั�น รายได ้กาํไรจากการดาํเนินงาน และสินทรัพยที์�แสดงอยูใ่นงบการเงิน จึงถือเป็นการ

รายงานตามส่วนงานดาํเนินงานแลว้

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอกกาํหนดขึ�นตามสถานที�ตั�งของลูกคา้

(หน่วย: พนับาท)

2561 2560

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก

ประเทศไทย 14,016,547 13,645,777

ต่างประเทศ 2,330,038 2,071,921

รวม 16,346,585 15,717,698

(หน่วย: พนับาท)

2561 2560

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน �ไม่รวมเครื�องมือทางการเงิน      

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี)

ประเทศไทย 1,535,776 1,512,981

ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 1,102,852 602,620

รวม 2,638,628 2,115,601

ในปี 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัฯยอ่ยไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใดที�มีมูลค่าเท่ากบัหรือมากกว่าร้อย

ละ 10 ของรายไดข้องกิจการ

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 227
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26. กองทุน��ารองเล���ง��พ

บริษทัฯ บริษทัย่อยและพนกังานของบริษทัฯและบริษทัย่อยไดร่้วมกนัจดัตั�งกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพขึ�นตาม

พระราชบญัญตัิกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯ บริษทัย่อยและพนักงานจะจ่ายสมทบเขา้

กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 3 - 5 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลี�ยงชีพนี� บริหารโดยผูจ้ดัการ

กองทุนที�ไดร้ับอนุญาต และจะจ่ายใหแ้ก่พนกังานเมื�อพนักงานนั�นออกจากงานตามระเบียบว่าดว้ยกองทุน

ของบริษทัฯและบริษทัย่อย ในระหว่างปี 2561 บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้เงินสมทบดงักล่าวเป็นค่าใชจ้่าย

จาํนวน 40 ลา้นบาท (2560: 35 ลา้นบาท) (งบการเงินเฉพาะบริษทัฯ: 28 ลา้นบาท 2560: 24 ลา้นบาท)

27. เงินปันผล

เงินปันผล อนุมตัิโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้

(ลา้นบาท) (บาทต่อหุน้)

เงินปันผลระหว่างกาลสาํหรับปี 2560 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 

เมื�อวนัที� 8 สิงหาคม 2560 809 0.456

รวมเงินปันผลสาํหรับปี 2560 809 0.456

เงินปันผลสาํหรับปี 2560 ที�ประชุมสามญัผู�้ือหุน้ 

เมื�อวนัที� 24 เมษายน 2561 284 0.140

เงินปันผลระหว่างกาลสาํหรับปี 2561 ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ

เมื�อวนัที� 14 สิงหาคม 2561 426 0.210

รวมเงินปันผลสาํหรับปี 2561 710 0.350

28. ภาระผูกพนั�ละ�น���ินท��อา�เก�ิ���น

28.1 ภาระผูกพนัเก����ก�ัรา���า��� า�ทุน

ณ วนัที�  31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุนจาํนวนเงินประมาณ 512

ลา้นบาท (2560: 346 ลา้นบาท) (งบการเงินเฉพาะบริษทัฯ: 127 ลา้นบาท 2560: 141 ลา้นบาท) ที�เกี�ยวขอ้ง

กบัการก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร และการซื�อเครื�องจกัร อุปกรณ์และซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์
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28.2 ภาระผู�����������������า���า��า�����า�

บริษทัฯและบริษทัย่อยไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานที�เกี�ยวขอ้งกบัการเช่าที�ดิน อาคาร รถยนต�และอุปกร�� 

อายุของสญัญามีระยะเวลาตั�งแต่ 1 ถึง 26 ปี

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีจาํนวนเงินขั�นตํ�าที�ตอ้งจ่ายในอนาคตทั�งสิ�นภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานดงันี�

(หน่วย: ลา้นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

จ่ายชาํระภายใน:

1 ปี 148 163 132 139

มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 238 285 225 268

เกินกว่า 5 ปี 190 240 190 240

28.3 �าร���า�ระ���

ก) � วนัที� 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯคํ� าประกนัวงเงินกูย้ืมจากธนาคารใหบ้ริษทัย่อยเป็นจาํนวน 340

ลา้นบาท และ 3 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (2560: 340 ลา้นบาท และ 3 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา)

ข) � วนัที� 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหนงัสือค ํ� าประกนั�ึ�งออก�ดยธนาคารในนาม

บริษทัฯและบริษทัย่อยเหลืออยู่เป็นจาํนวน 17 ลา้นบาท (2560: 17 ลา้นบาท) (งบการเงินเฉพาะ

บริษัทฯ: 16 ลา้นบาท 2560: 16 ลา้นบาท) �ึ� งเกี�ยวเนื�องกับภาระ�ูกพนัทางป�ิบัติบางประการ

ตามปกติธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัย่อย

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 229



38

DRAFT SUBJECT TO
OUTSTANDING DOCUMENTS

29. ล�าด���������มูลค่ายุติธรรม

� วนัที� 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยตุิธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชั�นของมูลค่ายุติธรรม ดงันี�

(หน่วย: ลา้นบาท)

งบการเงินรวม

� วนัที� 31 ธนัวาคม 2561

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม

�ิ��ร��ย����ว�ดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื�อคา้

  ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด 106 - - 106

ตราสารหนี�ภาคเอกชน - 453 - 453

  พนัธบตัรรัฐบาลและหน่วยงานรัฐ - 77 - 77

  เงินลงทุนในกองทุนรวม - 3,847 - 3,847

�ิ��ร��ย������ิด��ยมลูค่ายตุิธรรม

อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนและ

สิทธิการเช่า - - 35 35

(หน่วย: ลา้นบาท)

งบการเงินรวม

� วนัที� 31 ธนัวาคม 2560

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม

�ิ��ร��ย����ว�ดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื�อคา้

  เงินลงทุนในกองทุนรวม - 4,468 - 4,468

�ิ��ร��ย������ิด��ยมลูค่ายตุิธรรม

อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนและ

สิทธิการเช่า - - 34 34
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(หน่วย: ลา้นบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

� วนัที� 31 ธนัวาคม 2561

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม

�ิ��ร��ย����ว�ดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม

เงินลงทุนในหลกัทรัพย�เพื�อคา้

  ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด 106      - -            106

ตราสารหนี�ภาคเอกชน -             453       -             453

  พนัธบตัรรัฐบาลและหน่วยงานรัฐ -              77       -               77

  เงินลงทุนในกองทุนรวม - 3,667 - 3,667

�ิ��ร��ย������ิด��ยมลูค่ายตุิธรรม

อสังหาริมทรัพย�เพื�อการลงทุนและ

สิทธิการเช่า - - 35 35

(หน่วย: ลา้นบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

� วนัที� 31 ธนัวาคม 2560

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม

�ิ��ร��ย����ว�ดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม

เงินลงทุนในหลกัทรัพย�เพื�อคา้

  เงินลงทุนในกองทุนรวม - 4,402 - 4,402

�ิ��ร��ย������ิด��ยมลูค่ายตุิธรรม

อสังหาริมทรัพย�เพื�อการลงทุนและ

สิทธิการเช่า - - 34 34

30. �คร����ม���า��าร��ิ�

30.1 ��ย�าย�าร�ริ�ารความ����ย�

เครื�องมือทางการเงินที�ส�าค�ัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยตามที�นิยามอยู่ในมาตรฐานการบั�ชีฉบบัที� 107

“การแสดงรายการและการเปิดเ�ยขอ้มูลส�าหรับเครื�องมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสด ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น เงินใหกู้ย้มื เงินลงทุน เงินกูย้มืระยะสั�น และเงินกูย้มืระยะยาว

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเสี�ยงที�เกี�ยวขอ้งกบัเครื�องมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหาร

ความเสี�ยงดงันี�

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 231
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บริ�ทั�และบริ�ทัย่อยมีความเสี�ยงดา้นการให้สินเชื�อที�เกี�ยวเนื�องกบัลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น เงินให้

กูย้มื และตั�วเงินรับ �่ายบริหารควบคุมความเสี�ยงนี� โดยการกาํหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุม

สินเชื�อที�เหมาะสม ดงันั�นบริ�ทั�และบริ�ทัย่อยจึงไม่คาดว่าจะไดร้ับความเสียหายที�เป� นสาระสาํคญัจาก

การให้สินเชื�อ นอกจากนี�  การให้สินเชื�อของบริ�ัท�และบริ�ทัย่อยไม่มีการกระจุกตวัเนื�องจากบริ�ทั�

และบริ�ทัย่อยมีฐานของลูกคา้ที�หลากหลายและมีอยูจ่าํนวนมากราย จาํนวนเงินสูงสุดที�บริ�ทั�อาจตอ้ง

สูญเสียจากการให้สินเชื�อคือมูลค่าตามบญัชีของลูกหนี� การคา้และลูกหนี� อื�น เงินให้กูย้ืม และตั�วเงินรับที�

แสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน

บริ�ัท�และบริ�ทัย่อยมีความเสี�ยงจากอัตราดอกเบี� ยที�สําคญัอนัเกี�ยวเนื�องกบัเงิน�ากสถาบนัการเงิน 

เงินใหกู้ย้มื และเงินกูย้มืที�มีดอกเบี�ย สินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบี�ยที�ปรับขึ�นลง

ตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบี�ยคงที�ซึ�งใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั

สินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินที�สาํคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบี�ย และสาํหรับสินทรัพยแ์ละ

หนี� สินทางการเงินที�มีอตัราดอกเบี�ยคงที�สามารถแยกตามวนัที�ครบกาํหนด หรือ วนัที�มีการกาํหนดอตัรา

ดอกเบี�ยใหม่ �หากวนัที�มีการกาํหนดอตัราดอกเบี�ยใหม่ถึงก่อน) ไดด้งันี�

(หน่วย: ลา้นบาท)

งบการเงินรวม � วนัที� 31 ธันวาคม 2561

อตัราดอกเบี�ยคงที� อตัราดอกเบี�ย อตัรา

ภายใน มากกว่า 1 มากกว่า ปรับขึ�นลง ไม่มี ดอกเบี�ย

1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบี�ย รวม ที�แทจ้ริง

(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1 - - 874 992 1,867 หมายเหตุ 7

เงินลงทุนในหลักทรัพยเ์พื�อคา้ 530 - - - 3,953 4,483 1.59 - 4.83

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น - - - - 3,069 3,069 -

ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อ 62 105 21 - - 188 7.00

593 105 21 874 8,014 9,607

�น��สินทางการเงิน

เงินกูย้ืมระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 985 - - - - 985 หมายเหตุ 17

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น - - - - 3,987 3,987 -

985 - - - 3,987 4,972
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(หน่วย: ลา้นบาท)

งบการเงินรวม��วนัที��31 ธันวาคม 2560

อตัราดอกเบี�ยคงที� อตัราดอกเบี�ย อตัรา

ภายใน มากกว่า 1 มากกว่า ปรับขึ�นลง ไม่มี ดอกเบี�ย

1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบี�ย รวม ที�แทจ้ริง

(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 13 - - 1,333 470 1,816 หมายเหตุ 7

เงินลงทุนในหลักทรั�ย�เ�ื�อคา้ - - - - 4,468 4,468 -

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น - - - - 2,936 2,936 -

ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อ 77 121 17 - - 215 7.00

90 121 17 1,333 7,874 9,435

�น��สินทางการเงิน

เงินกูย้ืมระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 1,205 - - - - 1,205 หมายเหตุ 17

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น - - - - 3,826 3,826 -

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 17 - - 149 - 166 หมายเหตุ 19

1,222 - - 149 3,826 5,197

(หน่วย: ลา้นบาท)

งบการเงินเ��าะกจิการ���วนัที��31 ธันวาคม 2561

อตัราดอกเบี�ยคงที� อตัราดอกเบี�ย อตัรา

ภายใน มากกว่า 1 มากกว่า ปรับขึ�นลง ไม่มี ดอกเบี�ย

1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบี�ย รวม ที�แทจ้ริง

(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 429 44 473 หมายเหตุ 7

เงินลงทุนในหลักทรั�ย�เ�ื�อคา้ 530 - - - 3,773 4,303 1.59 - 4.83

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น - - - - 2,906 2,906 -

ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อ 59 101 21 - - 181 7.00

เงินให้กูย้ืมระยะสั�นและดอกเบี�ยคา้ง

รับจากกจิการที�เก ี�ยวขอ้งกนั 430 - - - 6 436 หมายเหตุ 6

1,019 101 21 429 6,729 8,299

�น��สินทางการเงิน

เงินกูย้ืมระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 850 - - - - 850 หมายเหตุ 17

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น - - - - 3,232 3,232 -

850 - - - 3,232 4,082

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 233



42

DRAFT SUBJECT TO
OUTSTANDING DOCUMENTS

(หน่วย: ลา้นบาท)

งบการเงินเ�พาะกจิการ � วนัที� 31 ธันวาคม 2560

อตัราดอกเบี�ยคงที� อตัราดอกเบี�ย อตัรา

ภายใน มากกว่า 1 มากกว่า ปรับขึ�นลง ไม่มี ดอกเบี�ย

1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบี�ย รวม ที�แทจ้ริง

(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 574 54 628 หมายเหตุ 7

เงินลงทุนในหลักทรัพยเ์พื�อคา้ - - - - 4,402 4,402 -

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น - - - - 2,502 2,502 -

ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อ 72 114 17 - - 203 7.00

เงินให้กูย้ืมระยะสั�นและดอกเบี�ยคา้ง

รับจากกจิการที�เก ี�ยวขอ้งกนั 138 - - - - 138 หมายเหตุ 6

210 114 17 574 6,958 7,873

�น��สินทางการเงิน

เงินกูย้ืมระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 1,050 - - - - 1,050 หมายเหตุ 17

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น - - - - 3,188 3,188 -

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 17 - - 149 - 166 หมายเหตุ 19

1,067 - - 149 3,188 4,404

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนที�ส�าคญัอนัเกี�ยวเนื�องจากการซื�อหรือขายสินคา้

เป็นเงินตราต่างประเทศ

บริษทัฯและบริษทัย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินที�เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

ดงันี�

งบการเงินรวม

สกุลเงิน

สินทรัพยท์างการเงิน

� วนัที� 31 ธนัวาคม

หนี� สินทางการเงิน        

� วนัที� 31 ธนัวาคม

อตัราแลกเปลี�ยนเ�ลี�ย                            

� วนัที� 31 ธนัวาคม

2561 2560 2561 2560 2561 2560

(ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริกา 15 21 4 4 32.4498 32.6809

ยโูร - - 1 - 37.1252 39.0273

เยน - - 7 30 0.2931 0.2898

รายงานประจ�าปี 2561234



43

DRAFT SUBJECT TO
OUTSTANDING DOCUMENTS

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สกุลเงิน

สินทรัพยท์างการเงิน

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม

หนี� สินทางการเงิน        

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม

อตัราแลกเปลี�ยนเฉลี�ย                            

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม

2561 2560 2561 2560 2561 2560

(ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริกา 46 31 3 3 32.4498 32.6809

ยโูร - - 1 - 37.1252 39.0273

เยน - - 7 30 0.2931 0.2898

ริงกิต 16 - - - 7.8055 8.0584

ดอง 20,240 23,426 - - 0.0014 0.0014

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯมีสัญญาซื�อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือดงันี�

งบการเงินรวม

สกุลเงิน ���น�น����� �� อตัราแลกเปลี�ยนตามสัญญา วนัครบกาํหนดตามสัญญา

2561 2560 2561 2560 2561 2560

(ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริกา 1.8 0.5 32.3274 -

32.5800

32.6400 -

32.9945

เมษายน 2562

ถึง กรกฎาคม 2562

พฤษภาคม 2561 ถึง

กรกฎาคม 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สกุลเงิน ���น�น����� �� อตัราแลกเปลี�ยนตามสัญญา วนัครบกาํหนดตามสัญญา

2561 2560 2561 2560 2561 2560

(ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริกา 1.3 - 32.3274 -

32.5800

- เมษายน 2562

ถึง กรกฎาคม 2562

-

30.2 มูลค่ายุ�����ม����ค�����ม���า��า�����

เนื�องจากเครื�องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัอยู่ในประเภทระยะสั�น เงินใหกู้ย้ืม

และเงินกูย้ืมมีอตัราดอกเบี� ยใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบี� ยในตลาด บริษทัฯและบริษทัย่อยจึงประมาณมูลค่า

ยตุิธรรมของเครื�องมือทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญั�ีที�แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีการประมาณการมูลค่ายตุิธรรมของเครื�องมือทางการเงินตามหลกัเกณ�ด์งันี�

ก) สินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินที�จะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั�น ไดแ้ก่ เงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสด ลูกหนี� และเงินให้กูย้ืมระยะสั�น เจา้หนี� และเงินกูย้ืมระยะสั�น แสดงมูลค่ายุติธรรม

โดยประมาณตามมูลค่าตามบญั�ีที�แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

ข) เงินลงทุนในตราสารหนี�  แสดงมูลค่ายตุิธรรมตามราคาตลาด 

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 235
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ค) เงินลงทุนในตราสารทุน แสดงมูลค่ายติุธรรมตามราคาตลาด 

ง) มูลค่ายุติธรรมของเงินให้สินเชือระยะยาวประมาณจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดคิดลดดว้ย
อตัราดอกเบียตลาดปัจจุบนัของเงินใหสิ้นเชือประเภทเดียวกนั 

จ) เงินกูย้ืมระยะยาวทีจ่ายดอกเบียในอตัราคงที แสดงมลูค่ายุติธรรมโดยการคาํนวณมูลค่าปัจจุบนัของ
กระแสเงินสดจ่ายในอนาคต คิดลดดว้ยอตัราดอกเบียโดยประมาณในตลาดปัจจุบนั สาํหรับเงินกูยื้ม
ทีมีเงือนไขใกลเ้คียงกนั 

ฉ) เงินกู้ยืมระยะยาวทีจ่ายดอกเบี ยในอตัราใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบี ยในตลาด แสดงมูลค่ายุติธรรม
โดยประมาณตามมลูค่าตามบญัชีทีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

ช) ตราสารอนุพนัธ์ แสดงมูลค่ายุติธรรมซึ งคาํนวณโดยใชเ้ทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต
และแบบจาํลองตามทฤษฎีในการประเมินมลูค่า ซึ งขอ้มูลทีนาํมาใชใ้นการประเมินมูลค่าส่วนใหญ่
เป็นข้อมูลทีสามารถสังเกตได้ในตลาดทีเกียวขอ้ง เช่น อตัราแลกเปลียนทนัที อตัราแลกเปลียน
ล่วงหน้าของเงินตราต่างประเทศ เส้นอตัราผลตอบแทนของอตัราดอกเบี ย และเส้นราคาล่วงหน้า
ของสินคา้โภคภณัฑ ์เป็นตน้ บริษทัฯและบริษทัย่อยไดค้าํนึงถึงผลกระทบของความเสียงดา้นเครดิต
ของคู่สญัญาในการประมาณมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ 

ในระหวา่งปีปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชันของมูลค่ายติุธรรม 

31. การบริหารจัดการทุน  
วตัถุประสงค์ในการบริหารจดัการทุนทีสาํคญัของบริษทัฯและบริษทัย่อย คือการจดัให้มีซึ งโครงสร้างทุน
ทีเหมาะสมเพือสนับสนุนการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัย่อย และเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้น
ให้กบัผูถื้อหุ้น โดย ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหนี สินต่อทุนเท่ากบั 0.60:1 (2560: 
0.68:1) และเฉพาะบริษทัฯมีอตัราส่วนหนี สินต่อทุนเท่ากบั 0.47:1 (2560: 0.56:1) 

32. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 เมือวนัที 27 กุมภาพนัธ์ 2562 ทีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัให้เสนอจ่ายเงินปันผลจาก           

ผลการดาํเนินงานของปี 2561 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.18 บาท รวมเป็นเงิน 365 ลา้นบาท 

33. การอนุมตังิบการเงิน 

 งบการเงินนีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เมือวนัที 27 กมุภาพนัธ์ 2562 

รายงานประจ�าปี 2561236



ข้อมูลท่ัวไป และข้อมูลส�าคัญอื่น

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

 TOA Paint (Thailand) Public Company Limited

ชื่อย่อ TOA (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

เลขทะเบียนบริษัท 0107560000133

ประเภทธุรกิจ ธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร และผลิตภัณฑ์สีและสารเคลือบผิว

 และผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นส�าหรับผู้ใช้งานประเภทลูกค้าทั่วไป

เว็บไซต์ http://www.toagroup.com

ปีที่ก่อตั้ง 2520

วันแรกที่ซื้อขายหุ้น 10 ตุลาคม 2560

ในตลาดหลักทรัพย ์

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

 จังหวัดสมุทรปราการ 10570

ทุนจดทะเบียน 2,029 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 2,029 ล้านหุ้น ซึ่งออกจ�าหน่ายและช�าระเต็มมูลค่าแล้ว

มูลค่าหุ้นที่ตราไว ้ หุ้นสามัญ หุ้นละ 1 บาท

หุ้นบุริมสิทธ ิ ไม่มี

รอบระยะเวลาบัญช ี 1 มกราคม – 31 ธันวาคม

ติดต่อ ส�านักงานใหญ่

 โทรศัพท์ : 0-2335-5555

 โทรสาร : 0-2312-8919

 อีเมล์ : contact@toagroup.com 

 ส�านักงานเลขานุการบริษัท

 โทรศัพท์ : 0-2335-5555 ต่อ 5875

 โทรสาร : 0-2312-8923

 อีเมล์ : companysecretary@toagroup.com 

 นักลงทุนสัมพันธ์

 โทรศัพท์ : 0-2335-5555  ต่อ 1520 และ 1528

 โทรสาร : 0-2312-8923

 อีเมล์ : ir@toagroup.com

1. ข้อมูลท่ัวไป

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 237



นายทะเบียนหุ้น บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

ที่ตั้ง ชั้น 1 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท ์ 0-2009-9999

โทรสาร 0-2009-9991

เว็บไซต์ http://www.set.or.th/tsd

ผู้สอบบัญชี บริษัท ส�านักงานอีวาย จ�ากัด

 โดยนายศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3930 หรือ

 นายณรงค์ พันตาวงษ ์ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3315 หรือ

 นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5874

ที่ตั้ง ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย

 กรุงเทพฯ 10110 ตู้ ป.ณ. 1047 กรุงเทพฯ 10501

โทรศัพท ์ 0-2264-0777

โทรสาร 0-2264-0789-90

เว็บไซต์ http://www.ey.com/th/en/home

2. บุคคลอ้างอิง

รายงานประจ�าปี 2561238





บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)
ส�ำนักงำนใหญ่ เลขที่ 31/2 หมู่ที่ 3 ถนนบำงนำ - ตรำด ต�ำบลบำงเสำธง

อ�ำเภอบำงเสำธง จังหวัดสมุทรปรำกำร 10570
โทรศัพท์: 0-2335-5555   โทรสำร : 0-2312-8919

www.toagroup.com


