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ส่วนท่ี  1   
การประกอบธรุกิจ   

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ 

บรษิทัฯ เป็นผูผ้ลติและจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์แีละสำรเคลอืบผวิชัน้น ำในประเทศไทย โดยจำกขอ้มลูของ Frost 
& Sullivan (S) Pte. Ltd. (“Frost & Sullivan”) บรษิัทฯ เป็นผู้ผลติผลติภณัฑ์สทีำอำคำรส ำหรบักลุ่มลูกค้ำทัว่ไปรำย
ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเมื่อพิจำรณำจำกรำยได้จำกกำรขำย โดยในปี 2559 บริษัทฯ และบรษิัทย่อย มีส่วนแบ่ง
กำรตลำดในประเทศไทยคิดเป็นประมำณร้อยละ 48.7 นอกจำกนี้ บรษิัทฯ ยงัมีฐำนกำรผลิตและเครือข่ำยกำรจดั
จ ำหน่ำยที่ครอบคลุมเขตประชำคมเศรษฐกจิอำเซยีน โดยจำกขอ้มูลของ Frost & Sullivan ในปี 2559 บรษิัทฯ และ
บรษิัทย่อย มสี่วนแบ่งกำรตลำดส ำหรบัตลำดผลติภณัฑส์แีละสำรเคลอืบผวิในเขตประชำคมเศรษฐกจิอำเซยีนคดิเป็น
ประมำณรอ้ยละ 13.0 โดยผูก้่อตัง้บรษิทัฯ มปีระสบกำรณ์มำกกว่ำ 50 ปีในอุตสำหกรรมสแีละสำรเคลอืบผวิส ำหรบักำร
ผลติผลติภณัฑ์คุณภำพสูง และบรษิัทฯ มตีรำสนิค้ำทีไ่ดร้บักำรยอมรบัในตลำด ดว้ยควำมเป็นผูน้ ำในดำ้นเทคโนโลยี
และกำรบรกิำรลูกคำ้ รวมถงึมกีำรคน้ควำ้และพฒันำนวตักรรมผลติภณัฑค์ุณภำพสงูเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของ
ผูบ้รโิภค บรษิทัฯ เชื่อว่ำสถำนะของบรษิทัฯ ในกำรเป็นผูน้ ำตลำดในประเทศไทยเป็นผลมำจำกกำรด ำเนินกจิกำรอย่ำง
มัน่คงมำยำวนำน มกีำรประหยดัต่อขนำดกำรผลติ (Economies of Scale) จำกกำรทีบ่รษิทัฯ เป็นผูผ้ลติรำยใหญ่ และ
ประกำรส ำคญัคอืบรษิัทฯ ได้สร้ำงตรำสนิค้ำของบรษิัทฯ ให้เป็นที่รูจ้กัและเป็นที่จดจ ำของผู้บรโิภคอย่ำงแพร่หลำย 
ประกอบกบับรษิทัฯ ไดมุ้่งมัน่พฒันำผลติภณัฑใ์หม่ๆ อย่ำงสรำ้งสรรค ์และใชเ้ทคโนโลยชีัน้สงู มผีลติภณัฑห์ลำกหลำย
ครบวงจร และมชี่องทำงกำรจ ำหน่ำยผลติภณัฑท์ีค่รอบคลุมพืน้ทีอ่ย่ำงกวำ้งขวำงเมื่อเทยีบกบัผูป้ระกอบกำรรำยอื่นใน
ประเทศ รวมทัง้สำมำรถบรหิำรตน้ทุนกำรผลติไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพพรอ้มกบักำรเสนอขำยผลติภณัฑท์ีม่คีุณภำพ  

การประกอบธรุกิจผลิตภณัฑสี์และสารเคลือบผิวของบริษทัฯ 

ลกัษณะของผลติภณัฑส์แีละสำรเคลอืบผวิของบรษิทัฯ โดยหลกัสำมำรถแยกไดเ้ป็น (1) ผลติภณัฑส์ทีำอำคำร 
และ (2) ผลติภณัฑส์แีละสำรเคลอืบผวิและผลติภณัฑป์ระเภทอื่น  

1. ผลิตภณัฑสี์ทาอาคาร (Decorative Paint and Coating Products) 

สทีำอำคำรเป็นผลติภณัฑส์แีละสำรเคลอืบผวิประเภทหนึ่ง ซึง่น ำมำใชใ้นกำรเคลอืบพืน้ผวิวสัดุทีเ่ป็นปูน ไม ้
และโครงสร้ำงเหล็กของอำคำร ทัง้ภำยในและภำยนอก รวมทัง้หลังคำ เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรใช้งำน
ดงัต่อไปนี้ 

1.1. เพื่อปกป้องพืน้ผวิ วสัดุ จำกมลภำวะต่ำงๆ เช่น  ท ำใหพ้ืน้ผวิ วสัดุ มคีวำมทนทำนต่อสภำพอำกำศ 
น ้ำ และมคีวำมทนทำนทีม่ำกขึน้  มอีำยุกำรใชง้ำนยำวนำน  ป้องกนักำรผุพงัของไม ้ป้องกนักำรเกดิ
สนิมของเหลก็และป้องกนักำรกดักร่อนของงำนปนู คอนกรตี เป็นตน้  

1.2. เพื่อตกแต่งให้สวยงำม โดยอำจมำจำกสี (Color) จำกควำมเงำที่แตกต่ำง (Gloss/Semi-Gloss/ 
Sheen/Matt) จำกควำมใส (Clear) จำกลวดลำย (Texture) หรอืทัง้หมดรวมกนั  

2. ผลิตภัณฑ์สีและสารเคลือบผิวและผลิตภัณฑ์ประเภทอืน่ (Non-Decorative Paint and Coating 
Products) 

ไดแ้ก่ ผลติภณัฑ์สแีละสำรเคลอืบผวิอกีประเภทหนึ่งนอกเหนือจำกสทีำอำคำร รวมทัง้ผลติภณัฑ์อื่นๆ ทีใ่ช้
งำนควบคู่กนั อำท ิ
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2.1. ผลติภณัฑเ์คมกี่อสรำ้ง   
เป็นผลติภณัฑ์ทีใ่ชส้ ำหรบังำนก่อสรำ้งและคอนกรตี  ตัง้แต่ขัน้ตอนกำรเตรยีม กำรปรบัพืน้ผวิฉำบ
บำงใหเ้รยีบ วสัดุอุดรอยต่อ งำมซ่อมแซมคอนกรตี งำนกนัรัว่ซมึคอนกรตี (กำรเตรยีมก่อนกำรทำส)ี  

2.2. ผลติภณัฑส์ทีีม่คีวำมทนทำนสงู (Heavy-Duty Coating)  
เป็นผลติภณัฑป์กป้องพืน้ผวิทีม่คีวำมทนทำนและตำ้นทำนสงู ใชส้ ำหรบัพืน้ผวิหลำยประเภทรวมถงึ
เหลก็และคอนกรตี ใชส้ ำหรบัอำคำรโรงงำน งำนพืน้ งำนเคลอืบวสัดุทีใ่ชใ้นทะเล งำนเคลอืบถงัและ
งำนเคลอืบท่อ 

2.3 ผลติภณัฑ์ที่นอกเหนือจำกสทีำอำคำรอื่น  ไดแ้ก่ กลุ่มผลติภณัฑ์สแีละสำรเคลอืบผวิส ำหรบังำนไม ้
ผลติภณัฑฮ์ำรด์แวร ์เครื่องมอืไฟฟ้ำ ผลติภณัฑภ์ำยใต้ตรำสนิคำ้เชลล ์(Shell) ผลติภณัฑภ์ำยใตต้รำ
สนิค้ำเชนไดร้ท์ (Chaindrite) ผลิตภัณฑ์สตีกแต่งพิเศษ และเครื่องผสมสอีตัโนมตัิ (Auto Tinting 
Machine) 

1.1 วิสยัทศัน์และเป้าหมายในการด าเนินธรุกิจ 

(1) วิสยัทศัน์ (Vision) 

กำ้วสู่กำรเป็นผู้น ำตลำดผู้ใช้สปีกป้องพืน้ผวิ ในระดบัภูมภิำคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ ด้วยกำรเป็นผูน้ ำทำง
ผลติภณัฑแ์ละบรกิำร 

(2) เป้าหมาย 

 บริษัทฯ ตัง้เป้ำหมำยที่จะเป็นผู้น ำตลำดในอุตสำหกรรมผลิตภัณฑ์สีและสำรเคลือบผิวในเขตประชำคม
เศรษฐกจิอำเซยีน และประสบผลส ำเรจ็ในกำรใชป้ระโยชน์จำกตลำดในภูมภิำคทีม่ศีกัยภำพในกำรเตบิโตสงู 

1.2 กลยุทธท์างธรุกิจ 

บรษิัทฯ มุ่งมัน่ที่จะเป็นผู้น ำตลำดในอุตสำหกรรมผลติภณัฑ์สแีละสำรเคลอืบผวิในเขตประชำคมเศรษฐกิจ
อำเซียนทัง้ในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและกำรให้บรกิำรแก่ลูกค้ำ โดยบรษิัทฯ มีควำมตัง้ใจจะบรรลุวตัถุประสงค์
ดงักล่ำวดว้ยกลยุทธด์งัต่อไปนี้ 

(1) สรา้งความแขง็แกรง่ในฐานะผูน้ าตลาดผลิตภณัฑสี์ทาอาคารในประเทศไทย 

บรษิัทฯ มุ่งมัน่ที่จะเสรมิสร้ำงควำมแขง็แกร่งในฐำนะผู้น ำตลำดผลติภณัฑ์สทีำอำคำรในประเทศไทย จำก
ขอ้มูลของ Frost & Sullivan บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยมสี่วนแบ่งกำรตลำดคดิเป็นประมำณรอ้ยละ 48.7 เมื่อ
พิจำรณำจำกยอดขำยส ำหรบัปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 ควำมส ำเร็จดังกล่ำวเป็นผลมำจำก
เครอืขำ่ยกำรจดัจ ำหน่ำยแบบคำ้ปลกีทีค่รอบคลุม กำรน ำเสนอผลติภณัฑท์ีห่ลำกหลำย กำรมตีรำสนิคำ้ทีเ่ป็น
ทีย่อมรบัและควำมภกัดขีองลกูคำ้ทีม่ต่ีอผลติภณัฑอ์ย่ำงเหนียวแน่น กลยุทธห์ลกัส ำหรบัผลติภณัฑส์ทีำอำคำร
ในอนำคต คือ กำรมุ่งเน้นปรับสดัส่วนของผลิตภัณฑ์ (Product Mix) กำรท ำกำรตลำดและกำรจ ำหน่ำย
ผลติภณัฑ์เกรดพรเีมยีม ซึ่งบรษิัทฯ คำดว่ำจะมกีำรเติบโตของอุปสงค์อย่ำงมำกและจะท ำใหม้อีตัรำก ำไรที่
สงูขึน้ โดยบรษิทัฯ จะยงัคงมุ่งเน้นกำรผลติผลติภณัฑเ์กรดพรเีมยีมดว้ยกำรใชเ้ทคโนโลยล่ีำสดุจำกนวตักรรม
และกำรพฒันำผลติภณัฑ์  บรษิัทฯ เชื่อว่ำกำรน ำเสนอผลติภณัฑ์คุณภำพสูงดงักล่ำวพร้อมกำรเสนอคุณค่ำ
และกำรท ำงำนทีด่ขี ึน้ของผลติภณัฑใ์นรำคำทีส่ำมำรถแขง่ขนัไดจ้ะท ำใหบ้รษิทัฯ สำมำรถดงึดดูกลุ่มลกูคำ้ได้
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เพิม่ขึน้ ซึง่จะส่งผลใหบ้รษิทัฯ มศีกัยภำพในกำรเตบิโตและมผีลก ำไรทีส่งูขึน้ บรษิทัฯ วำงแผนทีจ่ะใชเ้ครื่อง
ผสมสอีตัโนมตั ิ(Auto Tinting Machine) อย่ำงต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อกำรเปลีย่นแปลงของทศิทำงในกำร
ออกแบบและควำมพงึพอใจของลกูคำ้ไดอ้ย่ำงรวดเรว็และมปีระสทิธภิำพ และยงัท ำใหท้ ำงำนใกลช้ดิกบัลกูคำ้
ผูใ้ชผ้ลติภณัฑเ์พื่อจดัหำสทีำอำคำรทีเ่ป็นไปตำมควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ 

บรษิทัฯ มคีวำมตัง้ใจทีจ่ะเป็นผูผ้ลติและผูจ้ดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ทีำอำคำรและผลติภณัฑส์แีละสำรเคลอืบผวิและ
ผลติภณัฑ์ประเภทอื่นที่เป็นนวตักรรมสเีขยีวและมปีระสทิธภิำพสงู เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกคำ้ และ
เพื่อขยำยขอบเขตกำรเขำ้ถึงลูกค้ำให้มำกขึน้ บรษิัทฯ วำงแผนที่จะด ำเนินกำรวจิยัและพฒันำผลติภณัฑ์ใหม่ที่
เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อมและเป็นมิตรกบัผู้คนมำกขึ้นโดยใช้เทคโนโลยทีี่เป็นนวตักรรมใหม่ ซึ่งอำจรวมถึงกำร
น ำเสนอผลติภณัฑ์สทีำอำคำร และผลติภณัฑ์สแีละสำรเคลอืบผวิและผลติภณัฑ์ประเภทอื่นชนิดใหม่ที่ผลติขึน้
จำกวตัถุดิบชีวภำพหรือวัตถุดิบหมุนเวียน เพื่อตอบสนองต่อแนวโน้มควำมต้องกำรของผู้บริโภคและกำร
คำดกำรณ์ถงึควำมตอ้งกำรของผูบ้รโิภคจำกองคค์วำมรูข้องบรษิทัฯ เกีย่วกบัตลำดทีม่อียู่ในปจัจุบนั 

(2) การใช้ประโยชน์จากคุณค่าของตราสินค้าท่ีแข็งแกร่งและประสบการณ์จากความส าเร็จใน
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สีและสารเคลือบผิวในประเทศไทยเพื่อขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในเขต
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

บรษิทัฯ มคีวำมตัง้ใจทีจ่ะใชป้ระโยชน์อย่ำงเตม็ทีจ่ำกตรำสนิคำ้ทีแ่ขง็แกร่งและประสบกำรณ์จำกควำมส ำเรจ็
ของบรษิัทฯ ในอุตสำหกรรมผลิตภัณฑ์สแีละสำรเคลือบผิวในประเทศไทย เพื่อขยำยไปสู่เขตประชำคม
เศรษฐกิจอำเซียน และเป็นผู้น ำตลำดในตลำดสีและสำรเคลือบผิวในเขตประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน  
นอกเหนือจำกกำรประกอบธุรกิจในประเทศไทย ปจัจุบนับริษัทฯ ได้ประกอบธุรกิจในประเทศเวียดนำม 
ประเทศมำเลเซีย ประเทศอนิโดนีเซีย ประเทศเมียนมำร์ ประเทศกมัพูชำ และสำธำรณรฐัประชำธิปไตย
ประชำชนลำว โดยจำกขอ้มูลของ Frost & Sullivan ตลำดค้ำปลกีส ำหรบัผลติภณัฑ์สทีำอำคำรในประเทศ
เวยีดนำมคำดว่ำมอีตัรำกำรเตบิโตโดยเฉลีย่ต่อปี (CAGR) ทีป่ระมำณรอ้ยละ 9.9 ระหว่ำงปี 2559 ถงึปี 2564 
ซึง่คำดว่ำจะเตบิโตขึน้จำกประมำณ 6.5 ลำ้นลำ้นดองเวยีดนำม ในปี 2559 เป็นประมำณ 10.4 ลำ้นลำ้นดอง
เวียดนำม ในปี 2564 เนื่องจำกภำวะเศรษฐกิจมหภำคที่ยงัคงขบัเคลื่อนกิจกรรมกำรก่อสร้ำงในประเทศ
เวียดนำม นอกจำกนี้ จำกข้อมูลของ Frost & Sullivan ขนำดของตลำดผลิตภัณฑ์สีทำอำคำรในประเทศ
มำเลเซยี ประเทศอนิโดนีเซยี ประเทศเมยีนมำร ์ประเทศกมัพชูำ และสำธำรณรฐัประชำธปิไตยประชำชนลำว 
คำดว่ำจะมอีตัรำกำรเตบิโตโดยเฉลีย่ต่อปี (CAGR) รวมทีป่ระมำณรอ้ยละ 7.7 ระหว่ำงปี 2559 ถงึปี 2564 ซึง่
คำดว่ำจะเตบิโตขึน้จำกประมำณ 1,224.0 ลำ้นดอลลำรส์หรฐัในปี 2559 เป็นประมำณ 1,772.3 ลำ้นดอลลำร์
สหรฐัในปี 2564  

บริษัทฯ เชื่อว่ำบริษัทฯ จะสำมำรถน ำประสบกำรณ์ในกำรเริ่มสร้ำงธุรกิจและกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรจัด
จ ำหน่ำยในประเทศไทยไปใช้กบัตลำดอื่นในเขตประชำคมเศรษฐกจิอำเซยีนนอกเหนือจำกประเทศไทยที่มี
กำรเติบโตสูง นอกจำกนี้ บรษิัทฯ ยงัวำงแผนที่จะใช้ประโยชน์จำกตลำดประชำคมเศรษฐกิจอำเซยีนซึ่งมี
ขนำดใหญ่และก ำลงัเติบโต และขยำยฐำนกำรผลติของบรษิัทฯ ไปในประเทศอื่นในเขตประชำคมเศรษฐกจิ
อำเซยีนจำกกำรเพิม่ก ำลงักำรผลติและฐำนลกูคำ้ในตลำดประเทศเป้ำหมำย โดยเฉพำะในประเทศเวยีดนำม 
สำธำรณรฐัประชำธปิไตยประชำชนลำว ประเทศเมยีนมำร์ ประเทศมำเลเซีย และประเทศกมัพูชำ ซึ่งเป็น
ประเทศทีบ่รษิทัฯ มโีรงงำนผลติอยู่แลว้ 

บรษิทัฯ เชื่อว่ำบรษิทัฯ อยู่ในต ำแหน่งทีด่ทีีจ่ะไดร้บัประโยชน์จำกตลำดใหม่ในเขตประชำคมเศรษฐกจิอำเซยีน
ที่มีโอกำสเติบโตสูง บรษิัทฯ อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรย้ำยโรงงำนย่ำงกุ้ง  ไปยงัเขตเศรษฐกจิพิเศษติละวำใน
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ประเทศเมยีนมำร ์รวมทัง้อยู่ระหว่ำงกำรก่อสรำ้งโรงงำนแห่งแรกในประเทศอนิโดนีเซยีและโรงงำนแห่งที่ 2 
ในประเทศกัมพูชำ เพื่อให้สำมำรถเจำะตลำดในประเทศดังกล่ำว ซึ่งบรษิัทฯ คำดว่ำโรงงำนแห่งใหม่ใน
ประเทศอนิโดนีเซยี ประเทศเมยีนมำร ์และประเทศกมัพูชำจะก่อสรำ้ง และทดสอบสอบกำรท ำงำนทัง้ระบบ 
(Commissioning Tests) แลว้เสรจ็ในไตรมำสที่ 3 ของปี 2561 ไตรมำสที่ 4 ปี 2561 และไตรมำสที่ 1 ของปี 
2562 ตำมล ำดบั ทัง้นี้ เมื่อรวมก ำลังกำรผลิตของโรงงำนผลิตทัง้สำมแห่งเมื่อสร้ำงเสร็จและแผนกำรปิด
โรงงำนย่ำงกุง้ซึง่คำดว่ำจะเกดิขึน้ในตน้ปี  2562 บรษิทัฯ คำดว่ำก ำลงักำรผลติรวมในเขตประชำคมเศรษฐกจิ
อำเซยีนของบรษิัทฯ จะเพิ่มขึ้นประมำณ 14 ล้ำนแกลลอน หรอืประมำณร้อยละ 16 ของก ำลงักำรผลติใน
ปจัจุบันของบริษัทฯ (ไม่รวมโรงงำนผลิตภำยใต้ TOA Skim Coat (Cambodia) Co., Ltd.) เพื่อสนับสนุน
เป้ำหมำยในกำรเพิม่ปรมิำณกำรขำยซึง่บรษิทัฯ คำดว่ำจะท ำใหส้ว่นแบ่งกำรตลำดโดยรวมในผลติภณัฑส์แีละ
สำรเคลอืบผวิในเขตประชำคมเศรษฐกจิอำเซยีนของบรษิทัฯ ดขีึน้ 

โดยทัว่ไปบรษิัทฯ จ ำหน่ำยสนิค้ำผ่ำนวธิกีำรค้ำส่งเป็นล ำดบัแรกเพื่อสร้ำงกำรรบัรู้ในตรำสนิค้ำและขยำย
เครอืข่ำยกำรจดัจ ำหน่ำยไปสู่ตลำดใหม่ หลงัจำกนัน้กลยุทธใ์นกำรจดัจ ำหน่ำยของบรษิทัฯ จะถูกปรบัไปตำม
คุณลกัษณะของตลำดหลกัๆ ในแต่ละประเทศ โดยบรษิทัฯ ไดด้ ำเนินกำรดงัต่อไปนี้  

 ประเทศเวียดนาม บรษิัทฯ เขำ้ไปท ำตลำดในประเทศเวยีดนำมเป็นประเทศแรกต่อจำกประเทศ
ไทย บรษิัทฯ ใชก้ลยุทธท์ีแ่ตกต่ำงกนัส ำหรบัผลติภณัฑส์ทีำอำคำร และผลติภณัฑส์แีละสำรเคลอืบ
ผิวและผลิตภัณฑ์ประเภทอื่น ส ำหรบัผลิตภัณฑ์สทีำอำคำร บรษิัทฯ มีเครอืข่ำยร้ำนค้ำปลีกทัว่
ประเทศเช่นเดยีวกบัที่ด ำเนินกำรในประเทศไทย โดยผู้ค้ำปลกีส่วนใหญ่จะอยู่ในเมอืงส ำคญั เช่น 
ฮำนอย โฮจมินิห ์ดำนัง และนำตรงั ส ำหรบัผลติภณัฑส์แีละสำรเคลอืบผวิและผลติภณัฑป์ระเภทอื่น 
บรษิทัฯ วำงแผนทีจ่ะใชก้ำรจดัจ ำหน่ำยแบบคำ้สง่เป็นขัน้ตอนแรกในกำรสรำ้งกำรรบัรูต้รำสนิคำ้ของ
ผลิตภัณฑ์สแีละสำรเคลือบผิวและผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นให้ประสบผลส ำเรจ็ ปจัจุบนัมีเครอืข่ำย
รำ้นค้ำครบทุกจงัหวดัประเทศเวยีดนำม เช่น ฮำนอย โฮจมินิห์ และดำนัง นอกจำกนี้ บรษิัทฯ ยงั
วำงแผนทีจ่ะขยำยกำรจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์แีละสำรเคลอืบผวิและผลติภณัฑป์ระเภทอื่นผ่ำนผูจ้ดั
จ ำหน่ำยขนำดกลำงไปยงัทุกจงัหวดัในประเทศเวยีดนำมดว้ย 

 สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศเมียนมาร ์และประเทศกมัพูชา บรษิัทฯ 
มุ่งเน้นกำรใชก้ำรจดัจ ำหน่ำยแบบคำ้ส่งและคำ้ปลกีซึง่เป็นจุดเริม่ต้นในกำรสรำ้งและจดัตั ้งเครอืข่ำย
กำรจดัจ ำหน่ำยในสำธำรณรฐัประชำธปิไตยประชำชนลำว  ประเทศเมยีนมำรแ์ละประเทศกมัพูชำ 
บรษิทัฯ ยงัมุ่งเน้นกำรขำยสนิคำ้เกรดพรเีมยีมเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำงำนโครงกำร
ขนำดกลำงขึน้ไป ซึง่บรษิัทฯ เชื่อว่ำจะมศีกัยภำพในกำรขยำยตวัอย่ำงรวดเรว็ และมคีวำมต้องกำร
ในผลติภณัฑ์สทีำอำคำร และผลติภณัฑ์สแีละสำรเคลอืบผวิและผลติภณัฑ์ประเภทอื่น นอกจำกนัน้
ทำงบริษัทฯ เชื่อว่ำกำรขยำยตัวของร้ำนค้ำปลีกสมัยใหม่  (Modern Trade) ในสำธำรณรัฐ
ประชำธิปไตยประชำชนลำว ประเทศเมียนมำร์ และประเทศกัมพูชำ จะกระตุ้นท ำให้ธุรกิจวสัดุ
ก่อสรำ้ง วสัดุตกแต่ง และสทีำอำคำรเตบิโต และจะกลำยเป็นช่องทำงทีส่ ำคญัในอนำคตต่อไป 

 ประเทศมาเลเซีย กลยุทธ์เบื้องต้นของบริษัทฯ มุ่งเน้นกำรจดัจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์แบบค้ำส่งให้
รำ้นค้ำอุปกรณ์ฮำร์ดแวรท์ัว่ประเทศ โดยบรษิัทฯ วำงแผนจะใช้กลยุทธ์นี้ต่อไปพรอ้มกบักำรสร้ำง
ทมีงำนขำยในประเทศมำเลเซยีเพื่อสนับสนุนกำรขำยตรงผลติภณัฑ์สทีำอำคำรของบรษิัทฯ ใหแ้ก่
ผูค้ำ้ปลกี 
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 ประเทศอินโดนีเซีย บรษิัทฯ มุ่งเน้นกำรจดัจ ำหน่ำยแบบค้ำส่งและกำรจดัจ ำหน่ำยผ่ำนธุรกจิค้ำ
ปลกีสมยัใหม่ (Modern Trade) เป็นขัน้ตอนแรกในกำรสร้ำงกำรรบัรู้ตรำสนิค้ำให้ประสบผลส ำเรจ็ 
นอกจำกน้ี บรษิทัฯ เชื่อว่ำปจัจุบนัมผีู้พฒันำอสงัหำรมิทรพัย์และบรษิทัอสงัหำรมิทรพัย์ในประเทศ
อินโดนีเซียที่ให้ควำมไว้ใจในตรำสินค้ำและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และบริษัทฯ ยังมีแผนที่จะ
สนับสนุนกำรจดัจ ำหน่ำยแบบค้ำปลีกและกำรจดัจ ำหน่ำยผ่ำนธุรกิจค้ำปลีกสมัยใหม่ (Modern 
Trade) ดว้ยกำรขำยผลติภณัฑเ์กรดพรเีมยีมใหแ้ก่กลุ่มลกูคำ้เหล่ำน้ี  

(3) การเพ่ิมส่วนแบ่งการตลาดของผลิตภณัฑสี์และสารเคลือบผิวและผลิตภณัฑป์ระเภทอ่ืน 

เพื่อเพิม่ส่วนแบ่งกำรตลำดในผลติภณัฑส์แีละสำรเคลอืบผวิและผลติภณัฑ์ประเภทอื่น ซึง่บรษิทัฯ คำดว่ำจะ
เติบโตอย่ำงมำก โดยใช้ประโยชน์จำกควำมเป็นผูน้ ำตลำดผลติภณัฑ์สทีำอำคำรในประเทศไทย  จำกขอ้มูล
ของ Frost & Sullivan ตลำดค้ำปลีกส ำหรับผลิตภัณฑ์สีและสำรเคลือบผิวและผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นใน
ประเทศไทยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ประกอบดว้ย 1) ผลติภณัฑส์แีละสำรเคลอืบผวิส ำหรบังำนไม ้2) ผลติภณัฑ์กนั
ซึม และ 3) ผลิตภัณฑ์สทีี่มีควำมทนทำนสูง (Protective Coating) (ประกอบด้วยสแีละสำรเคลอืบป้องกนั
พื้นผิวคอนกรตีและสแีละสำรเคลอืบป้องกนัพื้นผิวโลหะ) ทัง้น้ี Frost & Sullivan คำดว่ำตลำดดงักล่ำวจะมี
อตัรำกำรเตบิโตโดยเฉลีย่ต่อปี (CAGR) ทีร่อ้ยละ 6.8 ระหว่ำงปี 2559 ถงึปี 2564 ซึง่เตบิโตขึน้จำก 6,376.9 
ลำ้นบำทในปี 2559 เป็น 8,852.7 ลำ้นบำทในปี 2564   

บริษัทฯ เชื่อว่ำกำรที่บริษัทฯ มีกลุ่มผลิตภัณฑ์สีและสำรเคลือบผิวและผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นที่มีควำม
หลำกหลำยถงึ 3,205 หน่วยเกบ็สนิคำ้ (SKUs) (ขอ้มลู ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2560) สะทอ้นใหเ้หน็ว่ำบรษิทัฯ 
มคีวำมพรอ้มดำ้นก ำลงักำรผลติและควำมหลำกหลำยของผลติภณัฑเ์พื่อตอบสนองควำมต้องกำรทีค่ำดว่ำจะ
เตบิโตขึน้ได ้บรษิทัฯ เชื่อมัน่ว่ำจะสำมำรถใชป้ระโยชน์จำกควำมสมัพนัธข์องบรษิทัฯ กบัผูจ้ดัจ ำหน่ำยสนิคำ้
ในปจัจุบนั และจำกเครอืขำ่ยกำรจดัจ ำหน่ำยทีค่รอบคลุม เพื่อเพิม่กำรจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์แีละสำรเคลอืบ
ผวิและผลติภณัฑป์ระเภทอื่นใหม้ำกขึน้ บรษิทัฯ วำงแผนทีจ่ะขำยผลติภณัฑท์ีน่อกเหนือจำกสทีำอำคำรผ่ำน
ช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยทีม่อียู่เดมิ โดยมุ่งเน้นกำรเจำะเขำ้ตลำดทีม่คีู่แขง่จ ำนวนน้อยรำยและช่องทำงกำรจดั
จ ำหน่ำยในตลำดใหม่ๆ โดยเฉพำะในเขตประชำคมเศรษฐกจิอำเซยีน  ในกำรเพิม่สว่นแบ่งกำรตลำดในตลำด
ผลติภณัฑส์แีละสำรเคลอืบผวิและผลติภณัฑป์ระเภทอื่น บรษิัทฯ วำงแผนทีจ่ะใชก้ำรตลำดในเชงิรุก โดยเน้น
กำรส่งเสรมิเทคโนโลยทีีเ่ป็นนวตักรรมและผลติภณัฑท์ีม่คีุณภำพสงูของบรษิทัฯ รวมทัง้กำรสรำ้งกำรรบัรูต้รำ
สนิคำ้ผ่ำนกจิกรรมดำ้นกำรตลำดต่ำงๆ  

(4) การเพ่ิมยอดขายผ่านช่องทางการจดัจ าหน่ายแบบธุรกิจค้าปลีกสมยัใหม่ (Modern Trade) และ
ช่องทางการจดัจ าหน่ายแบบออนไลน์ 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2560 ช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยแบบธุรกจิคำ้ปลกีสมยัใหม่ (Modern Trade) ของบรษิทัฯ 
ประกอบด้วยผู้จดัจ ำหน่ำยทัง้สิ้น 49 รำย ส ำหรบัปี 2560 รำยได้จำกกำรขำยผ่ำนธุรกิจค้ำปลีกสมยัใหม่ 
(Modern Trade) คดิเป็นรอ้ยละ 15.3 ของรำยไดจ้ำกกำรขำย โดยบรษิทัฯ มุ่งมัน่ทีจ่ะเพิม่ส่วนแบ่งกำรตลำด
ผลติภณัฑส์ทีำอำคำรและผลติภณัฑส์แีละสำรเคลอืบผวิและผลติภณัฑป์ระเภทอื่นของบรษิทัฯ ในช่องทำงกำร
จดัจ ำหน่ำยแบบธุรกจิค้ำปลกีสมยัใหม่ (Modern Trade) ให้เตบิโตขึน้อย่ำงรวดเรว็โดยมุ่งเน้นกำรจ ำหน่ำย
ผลติภณัฑเ์กรดพรเีมยีมส ำหรบัตลำดผลติภณัฑส์ทีำอำคำร กลยุทธห์ลกัของบรษิทัฯ คอืกำรใชก้จิกรรมดำ้น
กำรตลำดเพื่อส่งเสรมิตรำสนิคำ้ของบรษิัทฯ ให้เป็นผู้น ำในตลำดผ่ำนช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยแบบธุรกจิค้ำ
ปลกีสมยัใหม่ (Modern Trade) ซึง่บรษิทัฯ เชื่อมัน่ว่ำจะท ำใหเ้กดิควำมตอ้งกำรผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ จำกผู้
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จดัจ ำหน่ำยดงักล่ำวมำกขึน้ และเพื่อเป็นกำรสนับสนุนกลยุทธด์งักล่ำว บรษิทัฯ สรำ้งทมีซึง่ประกอบไปดว้ย
พนักงำนแนะน ำผลติภณัฑ์ เพื่อใหบ้รกิำรกำรขำยและใหค้ ำแนะน ำในเชงิลกึเกีย่วกบัผลติภณัฑแ์ก่ลูกคำ้หรอื
ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์โดยตรง ส ำหรบัตลำดผลิตภัณฑ์สีและสำรเคลือบผิวและผลิตภัณฑ์ประเภทอื่น บริษัทฯ 
วำงแผนที่จะด ำเนินกจิกรรมดำ้นกำรตลำดในเชงิรุกเพื่อสรำ้งกำรรบัรูต้รำสนิคำ้และเน้นกำรสำธติคุณสมบตัิ
สนิคำ้ใหเ้หน็จรงิ เพื่อผลกัดนัให้ลูกคำ้มคีวำมเชื่อมัน่ในตรำสนิคำ้ และหนัมำซื้อสนิค้ำทีม่ตีรำสนิคำ้ของบรษิัทฯ   
ซึง่สอดคลอ้งกบักลยุทธใ์นกำรเพิม่สว่นแบ่งกำรตลำดในธุรกจินี้ของบรษิทัฯ 

บรษิัทฯ ยงัอยู่ในช่วงเริม่ต้นในกำรวำงแผนพฒันำช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยแบบออนไลน์ โดยจะใชป้ระโยชน์
จำกเครอืข่ำยกำรจดัจ ำหน่ำยทีค่รอบคลุมทัว่ประเทศใหม้ำกทีสุ่ด ในปจัจุบนับรษิทัฯ อยู่ระหว่ำงกำรทดสอบ
แพลตฟอรม์กำรจดัจ ำหน่ำยผ่ำนช่องทำงพำณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส์ (E-Commerce) เพื่อเปิดตวัช่องทำงกำรขำย
ออนไลน์ส ำหรบักำรจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑผ์่ำนผูค้ำ้ปลกีของบรษิทัฯ โดยลูกคำ้ผูใ้ชผ้ลติภณัฑส์ำมำรถเขำ้ถงึ
แพลตฟอรม์ออนไลน์ไดโ้ดยตรงและตลอดเวลำเพื่อซือ้ผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ เมื่อม ีกำรสัง่ซือ้ผลติภณัฑผ์่ำน
ช่องทำงดงักล่ำว ร้ำนค้ำปลกีที่ตัง้อยู่ในบรเิวณใกล้เคยีงกบัลูกค้ำจะเป็นผูจ้ดัส่งสนิคำ้ตำมค ำสัง่ซื้อออนไลน์
ให้แก่ลูกคำ้ผู้ส ัง่ซื้อผลติภณัฑ์ (โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เติมในส่วนที ่1 ขอ้ 2.2.1 (3) หวัขอ้ “ลกัษณะ
การประกอบธุรกจิ—ช่องทางการจดัจ าหน่าย—ช่องทางการจดัจ าหน่ายอืน่ๆ”)  

(5) การมุ่งเน้นพฒันาความเป็นผูน้ าด้านต้นทุน (Cost Leadership) 

บรษิทัฯ มแีผนบรหิำรจดักำรเพื่อควบคุมต้นทุนและเพิม่ประสทิธภิำพดำ้นต้นทุนอย่ำงต่อเนื่องซึง่ประกอบดว้ย 
1) แผนกำรบรหิำรจดักำรต้นทุนวตัถุดบิ 2) แผนกำรปรบัปรุงกระบวนกำรผลติของบรษิัทฯ ใหม้ปีระสทิธภิำพ
และประสทิธผิลสงูสุด 3) มุ่งเน้นกำรโฆษณำและกำรสง่เสรมิกำรขำยทีใ่หป้ระสทิธผิลสงูสดุเมื่อเทยีบกบัต้นทุน 
และ 4) มุ่งเน้นกำรขำยสนิค้ำให้กบัผู้ค้ำโดยตรงโดยไม่ผ่ำนตวักลำง ในกำรบรหิำรต้นทุนวตัถุดบินัน้ บรษิัทฯ 
วำงแผนที่จะรกัษำควำมสมัพนัธก์บัผูจ้ดัจ ำหน่ำยวตัถุดบิที่เป็นพนัธมติรทำงธุรกจิจ ำนวนหลำยรำยต่อไปและ
รวบรวมค ำสัง่ซือ้เพื่อใหส้ำมำรถต่อรองรำคำวตัถุดบิไดด้ยีิง่ขึน้และไดร้บัประโยชน์จำกส่วนลดตำมปรมิำณกำร
สัง่ซื้อ บรษิัทฯ ยงัวำงแผนที่จะท ำกำรวจิยัและพฒันำเพื่อหำทำงเลอืกในกำรประหยดัต้นทุนจำกวตัถุดบิหลกั
โดยยงัสำมำรถรกัษำคุณภำพของผลติภณัฑ์ต่อไป นอกจำกน้ี แมว้่ำในปจัจุบนับรษิทัฯ มกีำรซือ้เรซนิส ำหรบั
ผลติภณัฑส์นี ้ำมนัซึง่เป็นวตัถุดบิทีใ่ชใ้นกำรผลติบำงส่วนจำกผูจ้ดัจ ำหน่ำยภำยนอก อย่ำงไรก็ดบีรษิทัฯ ยงัได้
ขยำยสำยกำรผลติเรซนิส ำหรบัผลติภณัฑ์สนี ้ำมนัของตนเองในปี 2560 เพื่อให้บรษิัทฯ มแีหล่งในกำรจดัหำ    
เรซนิเพิม่เตมิ และเป็นกำรลดกำรพึง่พำจำกผูจ้ดัจ ำหน่ำยวตัถุดบิ รวมถงึบรหิำรจดักำรตน้ทุนวตัถุดบิใหด้ยีิง่ขึน้ 
บรษิัทฯ ยงัมุ่งมัน่ที่จะเพิ่มปรมิำณสำรยึดเกำะที่บรษิัทฯ ผลติเอง และอำจศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรผลิต
วตัถุดบิอื่นเองเพื่อรกัษำควำมมัน่คงของอุปทำนกำรจดัหำวตัถุดบิและบรหิำรต้นทุนใหม้ปีระสทิธภิำพดยีิง่ขึน้ 
ส ำหรบัแผนกำรปรบัปรุงกระบวนกำรผลติใหม้ปีระสทิธภิำพสงูสุดนัน้ บรษิทัฯ ใชก้ระบวนกำรผสมวตัถุดบิกึ่ง
ส ำเรจ็รูป (Slurry) โดยอตัโนมตัิในกำรผลติผลติภณัฑ์ทีม่ตีวัท ำละลำยเป็นน ้ำ เพื่อลดระยะเวลำในกำรผลติลง 
บรษิทัฯ มแีผนทีจ่ะมุ่งเน้นกำรใชก้ำรผลติแบบอตัโนมตัใินแต่ละขัน้ตอนใหม้ำกขึน้ รวมถงึเน้นกำรควบคุมดูแล
สนิคำ้คงคลงัต่อไปเพื่อเพิม่ปรมิำณกำรผลติ รวมทัง้รกัษำและพฒันำอตัรำกำรหมุนเวยีนสนิคำ้คงคลงั 

บรษิทัฯ มกีำรปรบัปรุงและพฒันำรูปแบบกำรโฆษณำและกำรสง่เสรมิกำรขำยอย่ำงต่อเน่ือง เพื่อใหท้นัสมยัและ
สำมำรถเข้ำถึงลูกค้ำผู้ใช้ผลติภัณฑ์ และมีประสทิธิผลสูงสุดเมื่อเทียบกบัต้นทุน เช่น กำรปรบัช่องทำงกำร
โฆษณำโดยลดกำรโฆษณำจำกสื่อดัง้เดมิ เช่น โทรทศัน์ และเพิม่สดัส่วนกำรโฆษณำผ่ำนสื่อออนไลน์ (Online) 
ซึง่มคี่ำใชจ้่ำยน้อยลงแต่สำมำรถเขำ้ถงึลกูคำ้ผูใ้ชผ้ลติภณัฑไ์ดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ 



 บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2560 (แบบ 56-1)  
ส่วนที ่1 กำรประกอบธุรกจิ / 1. นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกจิ         หน้ำ 7 
 

บรษิัทฯ มุ่งเน้นกำรจดัจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ให้กบัลูกค้ำของบรษิัทฯ โดยเฉพำะผู้ค้ำปลีกและลูกค้ำโครงกำร
โดยตรงผ่ำนเครอืข่ำยกำรขำยทีบ่รษิทัฯ สรำ้งขึน้ กำรขำยสนิคำ้ใหก้บัลกูคำ้ของบรษิทัฯ โดยตรงโดยไม่ผ่ำนคน
กลำงจะช่วยเพิม่อตัรำก ำไรใหก้บัทัง้บรษิทัฯ และลกูคำ้ของบรษิทัฯ ดว้ย ทัง้นี้ ส ำหรบัประเทศทีบ่รษิทัฯ เริม่เขำ้
ไปท ำตลำด บรษิทัฯ อยู่ระหว่ำงกำรสรำ้งเครอืขำ่ยรำ้นคำ้เพื่อใหส้ำมำรถขำยใหก้บัรำ้นคำ้ไดโ้ดยตรงโดยไม่ผ่ำน
ตวักลำง 

1.3 ประวติัความเป็นมาและพฒันาการท่ีส าคญั 

ธุรกจิของบรษิทัฯ ก่อตัง้ขึน้โดยนำยประจกัษ์ ตัง้คำรวคุณ ในปี 2507 โดยเป็นธุรกจิครอบครวั ซึง่น ำเขำ้สจีำก
ประเทศญี่ปุน่ ต่อมำในปี 2520 บรษิทัฯ ไดถู้กจดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยเพื่อผลติผลติภณัฑส์ทีำอำคำรและไดเ้ปิดตวัตรำ
สนิคำ้ “TOA” ในปีเดยีวกนั  

บรษิทัฯ เริม่ขยำยธุรกจิจำกประเทศไทยไปยงัประเทศอื่นๆ ในภูมภิำคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ในปี 2538 โดย
ไดจ้ดัตัง้บรษิัทย่อยแห่งแรกคอื TOA Paint (Vietnam) Co., Ltd. ในประเทศเวยีดนำม ต่อมำในปี 2541 บรษิัทฯ เริม่
เปิดด ำเนินกำรโรงงำนผลติแห่งแรกในเวยีดนำมซึง่ตัง้อยู่ทีส่วนอุตสำหกรรม Tan Dinh Industrial Park  ซึง่ต่อมำในปี 
2549 ไดย้ำ้ยโรงงำนผลติไปทีเ่ขตอุตสำหกรรม Tan Dong Hiep A Industrial Park นับแต่นัน้มำบรษิทัฯ ไดข้ยำยกำร
ด ำเนินกำรและโรงงำนผลิตไปยงัสำธำรณรฐัประชำธิปไตยประชำชนลำว ประเทศมำเลเซีย ประเทศอินโดนีเซีย 
ประเทศเมยีนมำร ์และประเทศกมัพูชำ โดยโรงงำนผลติในประเทศกมัพูชำภำยใต ้TOA Skim Coat (Cambodia) Co., 
Ltd. ไดเ้ริม่เปิดด ำเนินงำนเชงิพำณิชยใ์นเดอืนมถุินำยน 2560 และคำดว่ำโรงงำนผลติในประเทศกมัพูชำอกีแห่งหนึ่ง  
จะก่อสรำ้ง และทดสอบสอบกำรท ำงำนทัง้ระบบ (Commissioning Tests) แลว้เสรจ็ในไตรมำสที ่1 ของปี 2562 ทัง้นี้ 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 บรษิัทฯ มีโรงงำนผลิต 8 แห่งใน 6 ประเทศในเขตประชำคมเศรษฐกจิอำเซียน รวมถึง
ประเทศไทย    

พฒันาการท่ีส าคญั  

ปี  เหตกุารณ์ท่ีส าคญั 

2507   ครอบครวัตัง้คำรวคุณเริม่ด ำเนินธุรกจิน ำเขำ้ส ีTOA จำกประเทศญีปุ่น่ 

2515   ครอบครวัตัง้คำรวคุณไดส้รำ้งโรงงำนส ำโรงซึ่งเป็นโรงงำนผลติแห่งแรกทีส่ ำโรง เพื่อผลติผลติภณัฑ์ต่ำงๆ ด้วยเทคโนโลยี
จำกประเทศญีปุ่น่ 

2517   เริม่เปลีย่นเป้ำหมำยจำกกำรเป็นผูผ้ลติและจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ทีำอำคำรเกรดปำนกลำงถงึเกรดอโีคโนมีเ่ป็นผลติภณัฑ์สี
ทำอำคำรเกรดพรเีมยีม โดยกระบวนกำรเปลีย่นแปลงดงักล่ำวเกดิขึน้ในช่วงกลำงทศวรรษระหว่ำงปี  2513-2523 

2520   บรษิัทฯ ไดถู้กก่อตัง้ขึน้ และเป็นผูผ้ลติสรีำยแรกที่ประสบควำมส ำเรจ็ในกำรน ำสอีมิลัชนัสูตรปลอดสำรตะกัว่ ปรอท และ
โลหะหนกัมำใชใ้นกระบวนกำรผลติในประเทศไทย 

2522   บรษิทัฯ เป็นผูผ้ลติสรีำยแรกในประเทศไทยและภมูภิำคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตท้ีน่ ำสอีะครลีกิแท ้100% มำใชแ้ทนสโีพลไีว
นิลอะซเิตต (PVAc) ทีม่คีวำมทนทำนน้อยกว่ำไดเ้ป็นผลส ำเรจ็ โดยใชเ้ทคโนโลยจีำกประเทศสหรฐัอเมรกิำ โดยบรษิทัฯ ท ำ
กำรตลำดสนิคำ้ดงักล่ำวภำยใตต้รำสนิคำ้ “ซุปเปอรช์ลิด ์(SuperShield)” 

2532   บรษิทัฯ ไดส้รำ้งโรงงำนบำงนำซึง่เป็นโรงงำนผลติแห่งที ่2 บนถนนบำงนำ-ตรำด 

2538   บรษิทัฯ ไดก้่อตัง้ TOA Paint (Vietnam) Co., Ltd. และก่อสรำ้งโรงงำนผลติเพือ่ขยำยฐำนกำรผลติไปยงัประเทศเวยีดนำม  

2541  โรงงำนผลติแห่งแรกของบรษิัทฯ ในประเทศเวยีดนำม ซึ่งตัง้อยู่ในสวนอุตสำหกรรม Tan Dinh Industrial Park ประเทศ



 บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
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ปี  เหตกุารณ์ท่ีส าคญั 

เวยีดนำมไดเ้ริม่เปิดด ำเนินกำร 

2544  บรษิัทฯ ได้เปิดตวัโครงกำร TOA Color World และเริม่ให้บรกิำร TOA Color World Solution Services ดว้ยเครื่องผสมสี
อตัโนมตั ิ(Auto Tinting Machine) 

2547  บรษิทัฯ ไดก้่อตัง้ TOA Paint Products Sdn. Bhd. และ TOA Coating Sdn. Bhd. ในประเทศมำเลเซยี 

2548  บรษิทัฯ ไดเ้ขำ้ซื้อหุน้ในบรษิทั บรติชิ เพน้ทส์ จ ำกดั จำกกลุ่มผูถ้อืหุน้เดมิทัง้หมด      

2549  บรษิัทฯ ได้ย้ำยฐำนกำรผลติในประเทศเวยีดนำม จำกโรงงำนผลติเดมิซึ่งตัง้อยู่ที่สวนอุตสำหกรรม Tan Dinh Industrial 
Park  ไปยงัโรงงำนแห่งใหม่ทีม่ขีนำดใหญ่กว่ำและมรีะบบกำรผลติกึง่อตัโนมตั ิซึ่งตัง้อยู่ทีเ่ขตอุตสำหกรรม Tan Dong Hiep 
A Industrial Park   

2550  บรษิทัฯ ไดก้่อตัง้ TOA Paint (Laos) Co., Ltd. ซึง่เป็นบรษิทัย่อยทีบ่รษิทัฯ ถอืหุน้รอ้ยละ 100.0 

2553  บรษิทัฯ ไดก้่อตัง้บรษิทั กปัตนั โค๊ทติ้ง จ ำกดั ในประเทศไทย (เดมิชื่อว่ำ บรษิทั ทโีอเอ บซิเินส ซพัพอร์ท จ ำกดั) และยงัได้
ขยำยกำรผลติโดยเริม่ผลติสทีีม่ตีวัท ำละลำยเป็นน ้ำในโรงงำนบำงนำดว้ยกระบวนกำรผลติกึง่อตัโนมตั ิโดยโรงงำนบำงนำ
เป็นโรงงำนผลติแห่งแรกในภูมภิำคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ทีเ่ปลีย่นกระบวนกำรผลติสทีี่มตีวัท ำละลำยเป็นน ้ำเป็นระบบ
อตัโนมตั ิ

2554  บรษิัทฯ ได้ก่อตัง้บรษิัท โพรเฟสชนันัล พีซี เซอร์วสิ จ ำกดั ในประเทศไทย และ PT TOA Paint Indonesia ในประเทศ
อินโดนีเซีย ซึ่งเป็นกำรร่วมทุนกบั Desiree Group Limited (อย่ำงไรก็ดี ในปี 2559 Desiree Group Limited ได้โอนหุ้น
ทัง้หมดทีต่นถอืใหแ้ก่ PT Budilestari Sentosa ซึง่กลำยมำเป็นผูร้่วมทุนใน PT TOA Paint Indonesia)  

2556  บรษิทัฯ ไดพ้ฒันำผลติภณัฑ์ผสมสทีี่มสีำรแต่งสปีลอดสำรพษิ ซึ่งมรีะดบัสำรประกอบอินทรยี์ระเหยง่ำย (VOCs) ต ่ำกว่ำ
ผลติภณัฑส์ทีีม่อียู่ในทอ้งตลำดในเวลำนัน้ถงึ 10 เท่ำ (“เทคโนโลยี Ultra Low VOCs”) 

2556  บรษิัทฯ ได้ก่อตัง้ TOA Paint (Myanmar) Company Limited ในประเทศเมยีนมำร์ ซึ่งเป็นกำรร่วมทุนกับ Mantakanok 
Company Limited, MK Company Limited และ Ms. Thet Thet Nu Aung 

2557  บรษิทัฯ ไดก้่อตัง้บรษิทั อมิเมจกิำ จ ำกดั ในประเทศไทย 

2558   ในเดอืนกนัยำยน บรษิัทฯ ได้เปิดตวัส ีTOA Note & Clean  สเีขยีนได้ลบได้เป็นรำยแรกของโลกที่สำมำรถทำได้ทัง้
ภำยในและภำยนอก  ถูกพฒันำขึน้ดว้ยเทคโนโลย ีนำโน ครสิตลั กลำส (Nano Crystal Glass) จำกประเทศเยอรมนี 

 ในเดอืนธนัวำคม บรษิทัฯ ไดเ้ริม่โครงกำรสรำ้งโรงงำนในประเทศกมัพชูำ เพือ่ขยำยธุรกจิไปยงัประเทศกมัพชูำ 

2559   บรษิทัฯ ไดด้ ำเนินกำรปรบัโครงสรำ้งของบรษิทัฯ เสรจ็สิน้  (โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิในส่วนที ่1 ขอ้ 1.4 หวัขอ้ 
“การประกอบธุรกจิ—การปรบัโครงสรา้งของบรษิทัฯ”) 

 ในเดือนมนีำคม บรษิัทฯ ประกำศแผนกำรก่อตัง้โรงงำนแห่งใหม่ในประเทศอินโดนีเซียจ ำนวน 1 แห่งและประเทศ
กมัพชูำจ ำนวน 2 แห่ง และแผนกำรยำ้ยโรงงำนย่ำงกุง้ไปยงัเขตเศรษฐกจิพเิศษตลิะวำในประเทศเมยีนมำร ์  

 บรษิทัฯ ไดก้่อตัง้ TOA Coating (Myanmar) Co., Ltd. เพือ่วตัถุประสงค์ในกำรยำ้ยโรงงำนย่ำงกุง้ไปยงัโรงงำนผลติแห่ง
ใหม่ที่ตัง้อยู่ในเขตเศรษฐกจิพเิศษติละวำในประเทศเมยีนมำร์ ซึ่งมโีครงสรำ้งพื้นฐำนที่ดกีว่ำ และบรษิัทฯ ไดร้บัสทิธิ
ประโยชน์จำกมำตรกำรพเิศษจำกรฐับำลประเทศเมยีนมำร์ 

 บรษิัทฯ ได้ก่อตัง้ TOA Paint (Cambodia) Co., Ltd. และ PT TOA Coating Indonesia เพื่อวตัถุประสงค์ในกำรขยำย
กำรผลติ กำรขำย และกำรตลำดผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ  ในประเทศกมัพชูำและประเทศอนิโดนีเซยีตำมล ำดบั 

 บรษิัทฯ ได้ก่อตัง้ TOA Skim Coat (Cambodia) Co., Ltd. ซึ่งเป็นกำรร่วมทุนกบั Mr. Sok Hout เพื่อวตัถุประสงค์ใน
กำรผลติผลติภณัฑ์ส ำหรบังำนฉำบบำงเพื่อปรบัผวิใหเ้รยีบ และขยำยกำรขำยผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ ในประเทศกมัพชูำ 
ทัง้นี้ Mr. Sok Hout เป็นหนึ่งในลกูคำ้คนส ำคญัของบรษิทัฯ มำระยะเวลำประมำณ 10 ปี  
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ปี  เหตกุารณ์ท่ีส าคญั 

2560   ทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2560 เมือ่วนัที ่14 มนีำคม 2560 ของ TOA มมีตอินุมตักิำรเพิม่ทุนจดทะเบยีนจ ำนวน 
875.0 ลำ้นบำท ส่งผลใหทุ้นจดทะเบยีนเพิม่ขึน้จำก 900.0 ลำ้นบำท เป็น 1,775.0 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่
ทุนจ ำนวน 875,000 หุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 1,000.0 บำท เพือ่เสนอขำยใหแ้ก่กลุ่มผูถ้อืหุน้เดมิ 

   ทีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2560 เมือ่วนัที ่24 มนีำคม 2560 ของ TOA มมีตดิงันี้   
- อนุมตักิำรแปรสภำพจำกบรษิทัจ ำกดัเป็นบรษิทัมหำชนจ ำกดั และเปลีย่นชื่อเป็นบรษิทั ทโีอเอ เพน้ท์ (ประเทศ

ไทย) จ ำกดั (มหำชน) ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดจ้ดทะเบยีนแปรสภำพจำกบรษิทัจ ำกดัเป็นบรษิทัมหำชนจ ำกดัเมือ่วนัที ่
24 มนีำคม 2560 

- เปลีย่นแปลงมลูค่ำทีต่รำไวข้องหุน้สำมญัของบรษิทัฯ จำกเดมิหุน้ละ 1,000.0 บำท เป็นหุน้ละ 1.0 บำท ส่งผลให้
จ ำนวนหุน้สำมญัของบรษิทัฯ เพิม่ขึน้จำก 1,775,000 หุน้ เป็น 1,775,000,000 หุน้   

- เพิม่ทุนจดทะเบยีน จ ำนวน 254.0 ลำ้นบำท ส่งผลใหทุ้นจดทะเบยีนเพิม่ขึน้จำก 1,775.0 ลำ้นบำท เป็น 2,029.0 
ล้ำนบำท โดยกำรออกหุ้นสำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 254.0 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1.0 บำท เพื่อเสนอขำย
ใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO) 

- พจิำรณำรบัทรำบกำรเสนอขำยหุ้นของ Wybrant ผู้ถอืหุน้ของบรษิัทฯ พรอ้มกบักำรเสนอขำยหุน้สำมญัที่ออก
ใหมข่องบรษิทัฯ ต่อประชำชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO) 

 บรษิทัฯ ขยำยสำยกำรผลติเรซนิซึง่เป็นวตัถุดบิส ำหรบัผลติภณัฑส์นี ้ำมนั แลว้เสรจ็ 
 โรงงำนภำยใต ้TOA Skim Coat (Cambodia) Co., Ltd. ซึง่เป็นโรงงำนแห่งแรกในประเทศกมัพชูำ ก่อสรำ้งแลว้เสรจ็  

โดยโรงงำนดงักล่ำวเป็นโรงงำนผลติผลติภณัฑส์ ำหรบังำนฉำบปรบัผวิ เพือ่ซ่อมแซมและปรบัสภำพพืน้ผวิทีเ่สยีหำยให้
เรยีบเนียน 

 บรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ ไดเ้สนอขำยหุน้สำมญัของบรษิทัแก่ประชำชนเป็นครัง้แรก (IPO) แลว้เสรจ็ไปเมือ่
วนัที ่4 ตุลำคม 2560 และไดน้ ำหุน้สำมญัของบรษิทัเขำ้ซื้อขำยในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เป็นครัง้แรก (First 
Day Trade) เมือ่วนัที ่10 ตุลำคม 2560 
 

1.4 การปรบัโครงสรา้งของบริษทัฯ 

ก่อนกำรปรบัโครงสรำ้ง TOA มกีำรถอืหุน้ในหลำยบรษิทัทีม่กีำรประกอบธุรกจิต่ำงๆ ทีห่ลำกหลำย ต่อมำใน
ไตรมำสที่ 1 ปี 2559 บริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปรบัโครงสร้ำงกลุ่มโดยแยกธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกบักลุ่ม
ผลติภณัฑ์สทีำอำคำร (Decorative Paint and Coating Products) และผลติภัณฑ์สแีละสำรเคลอืบผวิและผลติภณัฑ์
ประเภทอื่น (Non-Decorative Paint and Coating Products) ส ำหรับผู้ใช้งำนประเภทกลุ่มลูกค้ำทัว่ไป ออกจำก
โครงสร้ำงบรษิัทฯ เพื่อให้มกีำรบริหำรจดักำรและก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำนในอนำคต และเพื่อให้มีโครงสร้ำง 
บรษิัทฯ ที่ชดัเจน เพื่อเตรยีมควำมพรอ้มส ำหรบักำรเสนอขำยหุ้นสำมญัของบรษิทัฯ ต่อประชำชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก 
(IPO) และน ำหุน้ของบรษิทัฯ เขำ้จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ โดยมขีัน้ตอนกำรปรบัโครงสรำ้ง ดงันี้ 

 ขัน้ตอนที ่1 บรษิทัฯ จดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทั ทโีอเอ อนิทเิกรชัน่ จ ำกดั โดยลงทุนในหุน้ของบรษิัท 
ทโีอเอ อนิทเิกรชัน่ จ ำกดั ดว้ยหุน้ของกลุ่มกจิกำรภำยใตก้ำรปรบัโครงสรำ้งจ ำนวน 9 บรษิทั (ยกเวน้
บริษัท ทีโอเอ-ไอเอสเอ็ม ออโต้รีฟินนิช จ ำกัด Chonchubar Energy Private Limited และ TOA 
Paint (India) Private Limited) (รวมเรียกว่ำ “กิจการภายใต้การปรบัโครงสร้างกลุ่ม 1”)  เพื่อ
ช ำระค่ำหุ้น ทัง้นี้ ณ วนัที่จดัตัง้ บรษิัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100.0 ในบรษิัท ทีโอเอ อนิทเิกรชัน่ 
จ ำกดั และถือหุ้นในกลุ่มกิจกำรภำยใต้กำรปรบัโครงสร้ำงกลุ่ม 1 ผ่ำน บรษิัท ทีโอเอ อินทิเกรชัน่ 
จ ำกดั ตำมสดัสว่นกำรถอืหุน้เดมิ 
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 ขัน้ตอนที ่2 บรษิทั ทโีอเอ กรุ๊ป โฮลดิง้ จ ำกดั ("TOAGH") จดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทั ทโีอเอ เวนเจอร ์
โฮลดิง้ จ ำกดั โดย TOAGH เป็นผูถ้อืหุน้รอ้ยละ 100.0 ใน บรษิทั ทโีอเอ เวนเจอร ์โฮลดิง้ จ ำกดั 

 ขัน้ตอนที ่3 บรษิทั ทโีอเอ อนิทเิกรชัน่ จ ำกดั โอนกจิกำรทัง้หมด (Entire Business Transfer หรอื 
EBT) ของกลุ่มกจิกำรภำยใต้กำรปรบัโครงสรำ้งกลุ่ม 1 ใหแ้ก่ บรษิทั ทโีอเอ เวนเจอร ์โฮลดิง้ จ ำกดั 
และภำยหลงักำรโอนกิจกำรทัง้หมด (EBT) บรษิัท ทีโอเอ อินทิเกรชัน่ จ ำกดั ได้จดทะเบียนเลิก
บรษิทัและท ำกำรช ำระบญัชเีสรจ็สิน้ในปี 2559 

 ขัน้ตอนที ่4 บรษิทัฯ ขำยเงนิลงทุนทัง้หมดในบรษิัท ทโีอเอ-ไอเอสเอม็ ออโต้รฟิีนนิช เพ้นท ์จ ำกดั 
Chonchubar Energy Private Limited และ TOA Paint (India) Private Limited (รวม เรียก ว่ ำ 
“กิจการภายใต้การปรบัโครงสรา้งกลุ่ม 2”) ใหแ้ก่ TOAGH 

โครงสรา้งการถือหุ้นของบริษทัฯ ก่อนการปรบัโครงสรา้ง 

 
 หมำยเหตุ: (1) ก่อนกำรปรบัโครงสรำ้ง บรษิทัฯ รบัรูเ้งนิลงทุนใน บรษิทั เชอรว์ูด้ เคมคิอล จ ำกดั (มหำชน) เป็นบรษิทัร่วม เนื่องจำก (1) 

บรษิัทฯ ถอืหุน้ในบรษิัท เชอร์วู้ด เคมคิอล จ ำกดั (มหำชน) ในสดัส่วนรอ้ยละ 36.0 (2) บรษิัท เชอร์วูด้ เคมคิอล จ ำกดั 
(มหำชน) มีกรรมกำรจำกบริษัทฯ ทัง้หมดเพียง 2 ท่ ำน จำก 9 ท่ำน ได้แก่  คุณประจักษ์  ตัง้คำรวคุณ  และ 
คุณวนรชัต์ ตัง้คำรวคุณ (3) บรษิทั เชอร์วูด้ เคมคิอล จ ำกดั (มหำชน) มไิดม้ผีูบ้รหิำรร่วมกนักบับรษิทัฯ และ (4) ตัง้แต่
วนัที ่1 มกรำคม 2560 รำยกำรระหว่ำงกนัทีบ่รษิทัฯ มกีบับรษิทั เชอรว์ูด้ เคมคิอล จ ำกดั (มหำชน) มกีำรซื้อขำยในรำคำ
ทีเ่ป็นเงือ่นไขทำงกำรคำ้ทัว่ไป 

(2) บรษิัท ทโีอเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จ ำกดั เพิม่สดัส่วนกำรลงทุนใน บรษิัท ไอทโีอเอ ออโต้เซลส์ จ ำกดั เป็นร้อยละ 100.0 
ภำยหลงักำรปรบัโครงสรำ้ง 

(3) บรษิทั ทโีอเอ เวนเจอร์ โฮลดิง้ จ ำกดั เพิม่สดัส่วนกำรลงทุนใน บรษิทั ทำคำตะ-ทโีอเอ จ ำกดั เป็นรอ้ยละ 25.0 ภำยหลงั
กำรปรบัโครงสรำ้ง 

(4) บรษิทัทีต่อ้งกำรปิดกจิกำร ซึง่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร โดยปจัจุบนัถอืหุน้ทำงตรงโดย บรษิทั ทโีอเอ กรุ๊ป โฮลดิง้ จ ำกดั  
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โครงสรำ้งกำรถอืหุน้ของบรษิทัฯ ภำยหลงักำรปรบัโครงสรำ้ง 

 
หมำยเหตุ:  (1) ปจัจุบัน TOAGH ไม่ได้ถือหุ้นในบรษิัทฯ ร้อยละ 100.0 (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิม่เติมในส่วนที ่2 ข้อ 7 หัวข้อ 

“ขอ้มลูหลกัทรพัยแ์ละผูถ้อืหุน้”)   

(2) ณ เวลำทีม่กีำรปรบัโครงสรา้ง บรษิทัฯ ยงัไมไ่ดจ้ดัตัง้บรษิทัย่อย 4 แห่ง ไดแ้ก่ (1) PT TOA Coating Indonesia (2) TOA 
Coating (Myanmar) Co., Ltd. (3) TOA Skim Coat (Combodia) Co., Ltd. และ (4) TOA Paint (Combodia) Co., Ltd. 

ความแตกต่างของธรุกิจระหว่างบริษทัฯ และกลุ่มกิจการภายใต้การปรบัโครงสรา้ง 

ทัง้นี้ ภำยหลงักำรปรบัโครงสรำ้งดงักล่ำว บรษิัทที่ประกอบธุรกจิที่เกีย่วขอ้งกบัสแีละสำรเคลอืบผวิสำมำรถ
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มธุรกจิหลกั ไดแ้ก่  

 ธรุกิจของบริษทัฯ  ธรุกิจของกลุ่มกิจการภายใต้การปรบั
โครงสร้าง 

1. ลกัษณะของผลิตภณัฑ ์ กลุ่มผลิตภัณฑ์สีปกป้องพื้นผิวและควำม
สวยงำมส ำหรบัอำคำร เช่น สีส ำหรบัทำ-พ่น-
กลิ้ง ในอำคำรบ้ำนเรือนและอำคำรสูงทัว่ไป 
เป็นต้น และรวมถงึผลติภณัฑ์ควบคู่กำรใชง้ำน
ช่ำงอื่นๆ อำทิ กำว สเปรย์ และเครื่องมอืช่ำง 
เป็นต้น ซึ่งเป็นสินค้ำส ำหรบัผู้ใช้งำนประเภท
ลกูคำ้รำยย่อยและลกูคำ้ทัว่ไป 

กลุ่มผลิตภัณฑ์สีส ำหรับใช้ในอุตสำหกรรม 
(Industrial Paint) ซึ่ งต้ อ งอ ำศัย เทค โน โลยี
เฉพำะในกำรผลติและกำรใชง้ำน  
 

2. ลกัษณะการด าเนินธรุกิจ กำรผลติและจ ำหน่ำยผลติภณัฑ์เพื่อตอบสนอง
ควำมต้องกำรใช้ของผู้บรโิภคทัว่ไปที่เป็นรำย
ย่ อ ย  กลุ่ ม ช่ ำงและผู้ ร ับ เห มำ ห รือ  B2C 
(Business to Consumers) โดยมชี่องทำงกำร

กำรผลิตและจ ำห น่ำยผลิตภัณฑ์ เพื่ อ เป็น
วตัถุดิบที่ใช้ในกระบวนกำรผลิตของโรงงำน
อุตสำหกรรมต่ำงๆ  หรือ B2B (Business to 
Business) เป็นหลกั 
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 ธรุกิจของบริษทัฯ  ธรุกิจของกลุ่มกิจการภายใต้การปรบั
โครงสร้าง 

จดัจ ำหน่ำยหลกัผ่ำนทำงรำ้นคำ้ปลกีและธุรกจิ
คำ้ปลกีสมยัใหม ่(Modern Trade) 

3. คณุสมบติัหลกัของ
ผลิตภณัฑ ์

มคีุณสมบัติที่เหมำะส ำหรบักำรใช้งำนทัว่ไป
เพือ่ทำอำคำร เน้นเรือ่งควำมสวยงำม ควำมพงึ
พ อ ใจ  ค วำมหลำกหลำยข อ งเฉดสีแล ะ
ผลิตภัณฑ์ และสำมำรถปกป้องพื้นผิวทัว่ไป 
เช่น เชือ้รำ กนัสนิม เป็นตน้ โดยลกูคำ้สำมำรถ
หำซื้อได้ง่ำยและใช้งำนเองได้ อย่ำงไรก็ตำม 
ผลติภณัฑ์ของบรษิทัฯ ไม่ไดม้คีุณสมบตัเิฉพำะ
ดำ้น ทีต่้องใชเ้ทคโนโลยเีฉพำะในกำรผลติและ
กำรใชง้ำน 

คุณสมบตัพิเิศษเฉพำะเจำะจงกบัควำมตอ้งกำร
เฉพำะด้ำน  (Specification) ของลูกค้ำแต่ละ
กลุ่ ม อุ ต สำหกรรม  โดยต้ อ งอ ำศัย ควำม
เชี่ ย ว ช ำญ ใน ก ำ ร ใช้ ง ำ น  แ ล ะ ต้ อ ง ใช้
ประสบกำรณ์ควำมเชีย่วชำญในกำรวจิยัพฒันำ
สูตรกำรผลิต และกำรพัฒนำด้ำนเทคโนโลยี
เฉพำะจำกต่ำงประเทศ 

4. กลุ่มลกูค้าเป้าหมาย ผู้บ ริโภคทั ว่ ไป  (End User) และกลุ่ มช่ ำง 
ผูร้บัเหมำ 

ลูกค้ำอุตสำหกรรม เช่น อุตสำหกรรมรถยนต์
และชิ้นส่วนรถยนต์ อุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร ์
อุตสำหกรรมต่อเรอืเดนิทะเล และโรงงำน เป็น
ตน้ 

ครอบครวัตัง้คำรวคุณซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของบรษิทัฯ ลงทุนในธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยกลุ่มผลติภณัฑส์ ี2 
กลุ่มหลกัผ่ำนบรษิทัทีถ่อืหุน้โดย TOAGH ไดแ้ก่ (1) กจิกำรผลติภณัฑส์สี ำหรบักลุ่มลูกคำ้ทัว่ไป ซึง่ TOAGH จะลงทุน
ผ่ำนทำง TOA และ (2) กลุ่มผลติภัณฑ์สสี ำหรบัใช้ในอุตสำหกรรม เช่น สทีี่ใช้ในอุตสำหกรรมรถยนต์ อุตสำหกรรม
เฟอรน์ิเจอร ์อุตสำหกรรมขนสง่ทำงทะเล ซึง่ TOAGH จะลงทุนผ่ำนทำงบรษิทั ทโีอเอ เวนเจอร ์โฮลดิง้ จ ำกดั 

1.5 โครงสรา้งการถือหุ้นของบริษทัฯ ในปัจจบุนั 

ในเดอืนมนีำคม 2559 บรษิทัฯ ไดป้ระกำศแผนกำรลงทุนประมำณ 1.2 พนัลำ้นบำท เพื่อกำรขยำยธุรกจิของ
บริษัทฯ ในเขตประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน โดยบริษัทฯ ได้จดัตัง้ TOA Paint (Cambodia) Co., Ltd., TOA Skim 
Coat (Cambodia) Co., Ltd. และ PT TOA Coating Indonesia และอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรจดทะเบยีนจดัตัง้ TOA 
Coating (Cambodia) Co., Ltd. เพื่อขยำยธุรกจิและตัง้โรงงำนใหม่ในประเทศกมัพชูำและประเทศอนิโดนีเซยี และเพื่อ
รองรบักำรขยำยกำรผลติ กำรขำย และกำรตลำดผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ นอกจำกนี้ บรษิัทฯ ไดจ้ดัตัง้ TOA Coating 

(Myanmar) Co., Ltd. เพื่อรองรบักำรยำ้ยโรงงำนย่ำงกุง้ไปยงัเขตเศรษฐกจิพเิศษตลิะวำในประเทศเมยีนมำร ์  
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ณ ปจัจุบนั บรษิทัฯ มบีรษิทัย่อยในกลุ่มจ ำนวน 14 บรษิทั และมโีครงสรำ้งกำรถอืหุน้ของบรษิทัฯ ดงันี้ 

 

หมำยเหตุ : (1) ทุนจดทะเบยีนส่วนที่เหลอืร้อยละ 25.0 ถือครองโดย PT Budilestari Sentosa ซึ่งเป็นผู้ร่วมทุนของบริษัทฯ ทัง้นี้  PT 
Budilestari Sentosa มไิดเ้ป็นนิตบิุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัตำมนิยำมในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนที ่ทจ. 21/2551 
เรือ่งหลกัเกณฑใ์นกำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั 

(2) ทุนจดทะเบยีนส่วนทีเ่หลอืรอ้ยละ 1.0 ถอืครองโดยนำยจตุภทัร ์ตัง้คำรวคุณ ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้และกรรมกำรของบรษิทัฯ  

(3) ทุนจดทะเบยีนส่วนที่เหลอืรอ้ยละ 35.0 ถือครองโดย Mantakanok Company Limited, MK Company Limited และ Ms. Thet 
Thet Nu Aung ซึ่งเป็นผู้ร่วมทุนของบริษัทฯ ทัง้นี้  Mantakanok Company Limited, MK Company Limited และ Ms. Thet 
Thet Nu Aung มไิดเ้ป็นนิตบิุคคลที่เกีย่วโยงกนัตำมนิยำมในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนที ่ทจ. 21/2551 เรือ่ง
หลกัเกณฑใ์นกำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั 

(4) ทุนจดทะเบยีนส่วนทีเ่หลอืรอ้ยละ 1.0 ถอืครองโดยนำยจตุภทัร ์ตัง้คำรวคุณ ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้และกรรมกำรของบรษิทัฯ  

(5) ทุนจดทะเบยีนส่วนทีเ่หลอืรอ้ยละ 35.0 ถอืครองโดย Mr. Sok Hout ซึ่งเป็นผู้ร่วมทุนของบรษิัทฯ โดย Mr. Sok Hout มไิด้
เป็นนิตบิุคคลที่เกีย่วโยงกนัตำมนิยำมในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนที ่ทจ. 21/2551 เรื่องหลกัเกณฑ์ในกำรท ำ
รำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั 

รำยละเอยีดเพิม่เตมิของบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ มดีงันี้ 

ช่ือบริษทั  ลกัษณะการประกอบธรุกิจ  ประเทศท่ีจดัตัง้  ปีท่ีจดัตัง้  สดัส่วนการถือ
ครองหุ้น(1) 
(ร้อยละ) 

1. บรษิทั กปัตนั โค๊ทติ้ง จ ำกดั 
 
ผลติและจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ทีำ
อำคำรและเคมภีณัฑ ์

 ประเทศไทย  2553  100.0 

2. บรษิทั บรติชิ เพน้ทส์ จ ำกดั  จดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ทีำอำคำร  ประเทศไทย    2548(2)  100.0 

3. บรษิทั โพรเฟสชนันลั พซี ี
เซอรว์สิ จ ำกดั 

 

ใหบ้รกิำรดำ้นกำรใหค้ ำปรกึษำ
เกีย่วกบัผลติภณัฑส์ทีำอำคำรและ
เคมภีณัฑ ์

 ประเทศไทย  2554  100.0 

4. บรษิทั อมิเมจกิำ จ ำกดั (3)   จ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ตีกแต่งพเิศษ  ประเทศไทย  2557  100.0 
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ช่ือบริษทั  ลกัษณะการประกอบธรุกิจ  ประเทศท่ีจดัตัง้  ปีท่ีจดัตัง้  สดัส่วนการถือ
ครองหุ้น(1) 
(ร้อยละ) 

5. TOA Paint (Vietnam) Co., 
Ltd.  

ผลติ น ำเขำ้ และจดัจ ำหน่ำย
ผลติภณัฑส์ทีำอำคำรและเคมภีณัฑ ์

 ประเทศเวยีดนำม  2538  100.0 

6. TOA Paint (Laos) Co., Ltd. 

 

ผลติและจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ทีำ
อำคำร และผลติภณัฑส์แีละสำรเคลอืบ
ผวิและผลติภณัฑป์ระเภทอืน่ 

 สำธำรณรฐั
ประชำธปิไตย
ประชำชนลำว 

 2550  100.0 

7. TOA Paint Products Sdn. 
Bhd.  

ผลติและจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ทีำ
อำคำรและเคมภีณัฑ ์

 ประเทศมำเลเซยี  2547  100.0 

8. TOA Coating Sdn. Bhd. (4) 
 
น ำเขำ้และจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ทีำ
อำคำรและเคมภีณัฑ ์

 ประเทศมำเลเซยี  2547  100.0 

9. PT TOA Paint Indonesia 

 

น ำเขำ้และจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ทีำ
อำคำร  และผลติภณัฑส์แีละสำร
เคลอืบผวิและผลติภณัฑป์ระเภทอืน่ 

 ประเทศ
อนิโดนีเซยี 

 2554  75.0 

10. PT TOA Coating Indonesia 

 

ผลติและจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ทีำ
อำคำร และผลติภณัฑส์แีละสำรเคลอืบ
ผวิและผลติภณัฑป์ระเภทอืน่ 

 ประเทศ
อนิโดนีเซยี 

 2559  99.0 

11. TOA Paint (Myanmar) 
Company Limited 

 

ผลติและจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ทีำ
อำคำร และผลติภณัฑส์แีละสำรเคลอืบ
ผวิและผลติภณัฑป์ระเภทอืน่ 

 ประเทศเมยีนมำร ์ 2556  65.0 

12. TOA Coating (Myanmar) Co., 
Ltd. 

 

ผลติและจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ทีำ
อำคำร และผลติภณัฑส์แีละสำรเคลอืบ
ผวิและผลติภณัฑป์ระเภทอืน่ 

 ประเทศเมยีนมำร ์ 2559  99.0 

13. TOA Skim Coat (Cambodia) 
Co., Ltd.  

 

ผลติและจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ ำหรบั
งำนฉำบบำงเพือ่ปรบัผวิใหเ้รยีบ 
(Skim Coat) 

 ประเทศกมัพชูำ  2559  65.0 

14. TOA Paint (Cambodia) Co., 
Ltd.  

 

ผลติและจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ทีำ
อำคำร และผลติภณัฑส์แีละสำรเคลอืบ
ผวิ และผลติภณัฑป์ระเภทอื่น 

 ประเทศกมัพชูำ  2559  100.0 

หมำยเหตุ:  (1) สดัส่วนกำรถอืหุน้ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2560 
(2) ปีทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัโอนหุน้ 
(3) ปจัจุบนั บรษิทั อมิเมจกิำ จ ำกดั มไิดป้ระกอบกจิกำร 
(4) ปจัจุบนั TOA Coating Sdn. Bhd. มไิดป้ระกอบกจิกำร โดยให ้TOA Paint Products Sdn. Bhd. ประกอบกจิกำรแทน  
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 2 ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 
 

2.1 ภาพรวมการประกอบธรุกิจและโครงสรา้งรายได้ 

บรษิทัฯ ผลติและจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ทีำอำคำรและผลติภณัฑส์แีละสำรเคลอืบผวิและผลติภณัฑป์ระเภทอื่น
ครอบคลุมทุกระดบัรำคำและกำรใชง้ำน ใหแ้ก่ลกูคำ้ผูใ้ชผ้ลติภณัฑท์ีเ่ป็นช่ำงมอือำชพีและลกูคำ้ประเภทซือ้สนิคำ้ดว้ย
ตวัเอง (“Buy It Yourself” หรอื “BIY”) ในภูมภิำคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตแ้ละประเทศอื่นๆ  

โครงสรำ้งรำยไดจ้ำกกำรขำยของบรษิทัฯ แสดงใหเ้หน็ว่ำรำยไดจ้ำกกำรขำยส่วนใหญ่ของบรษิทัฯ มำจำก
กำรผลติและจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ทีำอำคำร โดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 

 

ส าหรบัปีบญัชีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2558 2559 2560 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ผลติภณัฑส์ทีำอำคำร 11,769.7 70.3 11,330.5 69.5 10,809.8 68.8 

ผลติภณัฑ์สแีละสำรเคลอืบผวิและ
ผลติภณัฑป์ระเภทอื่น 

4,413.5 26.3 4,459.6 27.4 4,358.3 27.7 

ผลติภณัฑอ์ื่น (1) 569.4 3.4 507.2 3.1 549.6 3.5 

รายได้จากการขาย 16,752.6 100.0 16,297.3 100.0 15,717.7 100.0 

หมำยเหตุ : (1) “ผลติภณัฑ์อื่น” ประกอบดว้ยกำรขำยผลติภณัฑ์บำงประเภทใหแ้ก่กลุ่มกจิกำรภำยใต้กำรปรบัโครงสรำ้ง และบรษิทัที่
เกีย่วขอ้งกนัของบรษิทัฯ เช่น วตัถุดบิ และ วตัถุดบิกึง่ส ำเรจ็รปู  

(1) ผลิตภณัฑสี์ทาอาคาร (Decorative Paint and Coating Products) 

รำยได้จำกกำรขำยผลติภณัฑส์ทีำอำคำรถอืเป็นรำยได้หลกัของบรษิทัฯ โดยส ำหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที่ 31 
ธนัวำคม 2558 2559 และ 2560 บรษิทัฯ มรีำยไดจ้ำกกำรขำยผลติภณัฑส์ทีำอำคำรเท่ำกบั 11,769.7 ลำ้น
บำท 11,330.5 ลำ้นบำท 10,809.8 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 70.3 รอ้ยละ 69.5 รอ้ยละ 68.8 ของรำยได้
จำกกำรขำยตำมล ำดบั ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2560 บรษิทัฯ มผีลติภณัฑส์ทีำอำคำรหลำกหลำยประเภทโดย
มีประมำณ 9,570 หน่วยเก็บสนิค้ำ (SKUs) ที่บริษัทฯ ท ำกำรตลำดและจ ำหน่ำยภำยใต้ตรำสนิค้ำต่ำงๆ 
จ ำนวน 114 ตรำสนิคำ้ รวมถงึสนิคำ้ทีผ่ลติและจดัจ ำหน่ำยโดยบรษิทั กปัตนั โค๊ทติ้ง จ ำกดั และสนิคำ้ทีจ่ดั
จ ำหน่ำยโดยบรษิทั บรติชิ เพน้ทส์ จ ำกดั 

บรษิัทฯ แบ่งประเภทผลติภณัฑ์สทีำอำคำรที่ส ำคญัของบรษิัทฯ ออกเป็น 3 ประเภทหลกั คอื ผลติภณัฑ์
เกรดพรเีมยีม ผลติภณัฑ์เกรดปำนกลำงถงึเกรดอโีคโนมี ่และผลติภณัฑส์ทีำอำคำรอื่น ซึ่งรำยได้จำกกำร
ขำยผลติภณัฑท์ัง้ 3 ประเภทดงักล่ำวคดิเป็นรอ้ยละ 42.9 รอ้ยละ 50.6 และรอ้ยละ 6.5 ของรำยไดจ้ำกกำร
ขำยผลติภณัฑส์ทีำอำคำร ส ำหรบัปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2560 ตำมล ำดบั 
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โครงสรำ้งรำยไดจ้ำกกำรขำยของบรษิทัฯ จำกกำรจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ทีำอำคำรส ำหรบัรอบระยะเวลำทีร่ะบุ
ไว ้มรีำยละเอยีดดงันี้ 

 ส าหรบัปีบญัชีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2558 2559 2560 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ผลติภณัฑเ์กรดพรเีมยีม 4,865.6 41.4 4,723.2 41.7  4,638.6   42.9  

ผลติภณัฑเ์กรดปำนกลำงถงึเกรดอโีคโนมี ่ 6,099.5 51.8 5,853.0 51.7  5,467.6   50.6  

ผลติภณัฑส์ทีำอำคำรอื่น (1) 804.6 6.8 754.3 6.6  703.6   6.5  

รายได้จากการขายผลิตภณัฑสี์ทาอาคาร 11,769.7 100.0 11,330.5 100.0 10,809.8 100.0 

หมำยเหตุ : (1) “ผลิตภณัฑ์สีทำอำคำรอื่น” ประกอบด้วยรำยได้จำกกำรขำยแม่สีที่ใช้กบัเครื่องผสมสีอัตโนมตัิ (Auto Tinting Machine) 
รวมทัง้ทนิเนอร์ส ำหรบัใชก้บัสทีำอำคำรซึ่งเป็นตวัท ำละลำยทีใ่ชเ้พื่อใหส้เีจอืจำงลง หรอืง่ำยต่อกำรใชง้ำน หรอืใชท้ ำควำม
สะอำดสแีละอุปกรณ์ใชง้ำน 

(2) ผลิตภณัฑสี์และสารเคลือบผิวและผลิตภณัฑป์ระเภทอืน่ (Non-Decorative Paint and Coating 
Products) 

ส ำหรบัปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2558 2559 และ 2560 บรษิทัฯ มรีำยไดจ้ำกกำรขำยผลติภณัฑส์แีละ
สำรเคลอืบผวิและผลติภณัฑป์ระเภทอื่นเท่ำกบั 4,413.5 ลำ้นบำท 4,459.6 ลำ้นบำท 4,358.3 ลำ้นบำท หรอื
คดิเป็นรอ้ยละ 26.3 รอ้ยละ 27.4 รอ้ยละ 27.7 ของรำยไดจ้ำกกำรขำย ตำมล ำดบั ทัง้นี้ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 
2560 บรษิัทฯ มกีลุ่มผลติภณัฑ์สแีละสำรเคลอืบผวิและผลติภณัฑ์ประเภทอื่นประมำณ 3,205 หน่วยเกบ็
สนิคำ้ (SKUs) ทีบ่รษิทัฯ ท ำกำรตลำดและจดัจ ำหน่ำยภำยใต้ตรำสนิคำ้ต่ำงๆ ของบรษิทัฯ จ ำนวน 89 ตรำ
สนิคำ้ 

ผลติภณัฑส์แีละสำรเคลอืบผวิและผลติภณัฑป์ระเภทอื่นทีส่ ำคญัทีบ่รษิทัฯ จดัจ ำหน่ำย ไดแ้ก่ ผลติภณัฑเ์คมี
ก่อสรำ้ง ผลติภณัฑส์ทีีม่คีวำมทนทำนสงู (Heavy-Duty Coating) และผลติภณัฑท์ีน่อกเหนือจำกสทีำอำคำร
อื่น ซึง่รำยไดจ้ำกกำรขำยผลติภณัฑด์งักล่ำวคดิเป็นรอ้ยละ 15.3 รอ้ยละ 11.1 และรอ้ยละ 73.6 ของรำยได้
จำกกำรขำยผลติภณัฑส์แีละสำรเคลอืบผวิและผลติภณัฑป์ระเภทอื่น ส ำหรบัปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 
2560 ตำมล ำดบั  
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โครงสร้ำงรำยได้จำกกำรขำยของบรษิัทฯ จำกกำรจ ำหน่ำยผลติภณัฑ์สแีละสำรเคลอืบผวิและผลติภัณฑ์
ประเภทอื่น ส ำหรบัรอบระยะเวลำทีร่ะบุไว ้มรีำยละเอยีดดงันี้ 

 ส าหรบัปีบญัชีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2558 2559 2560 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ผลติภณัฑเ์คมกี่อสรำ้ง 573.5 13.0 626.6 14.1  668.2   15.3  

ผลติภณัฑส์ทีีม่คีวำมทนทำนสงู (Heavy-Duty Coating) 427.2 9.7 476.3 10.7  485.5   11.1  

ผลติภณัฑท์ีน่อกเหนอืจำกสทีำอำคำรอื่น (1) 3,412.8 77.3 3,356.7 75.2 3,204.6 73.6 

รายได้จากการขายผลิตภณัฑสี์และสารเคลือบผิว
และผลิตภณัฑ์ประเภทอ่ืน 

4,413.5 100.0 4,459.6 100.0 4,358.3 100.0 

หมำยเหตุ :  (1) “ผลติภณัฑ์ทีน่อกเหนือจำกสทีำอำคำรอื่น” ประกอบดว้ยรำยได้จำกกำรขำยผลติภณัฑ์สแีละสำรเคลอืบผวิส ำหรบังำนไม้ 
ผลิตภณัฑ์ฮำร์ดแวร์ เครื่องมอืไฟฟ้ำ ผลิตภณัฑ์ภำยใต้ตรำสินค้ำเชลล์ (Shell) ผลิตภณัฑ์ภำยใต้ตรำสินค้ำเชนไดร้ท์  
(Chaindrite) ผลติภณัฑส์ตีกแต่งพเิศษ และเครือ่งผสมสอีตัโนมตั ิ(Auto Tinting Machine) 

2.2 การประกอบธรุกิจแต่ละสายผลิตภณัฑห์รอืกลุม่ธรุกิจ 

2.2.1 ลกัษณะผลิตภณัฑห์รอืบริการ 

2.2.1.1 ข้อมูลธรุกิจจ าแนกตามประเภทผลิตภณัฑ ์

(1) ผลิตภณัฑสี์ทาอาคาร (Decorative Paint and Coating Products) 

บรษิทัฯ แบ่งประเภทผลติภณัฑส์ทีำอำคำรเป็นผลติภณัฑเ์กรดพรเีมยีม ผลติภณัฑเ์กรดปำนกลำง
ถงึเกรดอโีคโนมี ่และผลติภณัฑส์ทีำอำคำรอื่น โดยพจิำรณำจำกลกัษณะ คุณภำพ กำรใชง้ำน และ
รำคำประกอบกนั ซึ่งท ำให้บรษิัทฯ มผีลติภณัฑ์สทีำอำคำรครบทุกประเภทให้ลูกค้ำของบรษิทัฯ 
สำมำรถเลอืกใชไ้ด ้

บรษิทัฯ ผลติและจดัจ ำหน่ำยสทีบัหน้ำส ำหรบัสทีำอำคำร (ทัง้สนี ้ำอมิลัชนัและสเีคลอืบเงำ) ซลิเลอร์
หรอืสรีองพืน้ (Primer) รวมทัง้สรีองพืน้ป้องกนัสนิมคุณภำพสงู  

สทีบัหน้ำส ำหรบัทำอำคำรใช้เป็นตัวเคลือบชัน้บนสุดเพื่อเพิ่มควำมสวยงำมของบ้ำนเรือนและ
อำคำร รวมถงึใชเ้พื่อตกแต่งลกัษณะของพืน้ผวิ และเพิม่สสีนั ทัง้ยงัสำมำรถเลอืกควำมเงำไดต้ำม
ตอ้งกำร และสำมำรถใชง้ำนไดท้ัง้ภำยในและภำยนอก สทีบัหน้ำส ำหรบัทำอำคำรสว่นใหญ่เป็นสนี ้ำ
อมิลัชนัทีม่ตีวัท ำละลำยเป็นน ้ำทีม่กีำรเพิม่สำรยดึเกำะอะครลีคิหรอือะครลีคิสไตรนีเขำ้ไปเพื่อท ำให้
เกดิควำมทนทำน ควำมแตกต่ำงที่ส ำคญัระหว่ำงสทีำอำคำรภำยในและสทีำอำคำรภำยนอกคือ
ประเภทของสำรยดึเกำะทีใ่ช ้โดยสทีำอำคำรภำยในใชส้ำรยดึเกำะทีส่ำมำรถเชด็ลำ้งไดง้่ำยขึน้ และ
ท ำใหฟิ้ลม์สสีำมำรถทนต่อกำรท ำควำมสะอำดไดด้กีว่ำเพรำะพืน้ผวิภำยในมกัได้รบักำรท ำควำม
สะอำดบ่อยครัง้ สทีำอำคำรภำยนอกจะมสีำรยดึเกำะทีท่นทำนต่อกำรเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ
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และทนทำนต่อควำมชื้นนอกอำคำรและรังสียูวีจำกแสงอำทิตย์ได้ ทัง้นี้ สำรยึดเกำะที่ใช้เป็น
ส่วนผสมหลกัมผีลต่อคุณภำพของส ีโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งควำมคงทนของฟิล์มส ีโดยทัว่ไปสำรยดึ
เกำะจะถูกใชเ้ป็นตวัชีว้ดัทีส่ ำคญัเพื่อแยกเกรดของส ีตวัอย่ำงเช่น สเีกรดพรเีมยีมจะท ำจำกสำรยดึ
เกำะคุณภำพสงูสุด นอกจำกนี้ ปรมิำณและประเภทของสำรยดึเกำะทีใ่ชใ้นกำรผลติสทีำอำคำรจะ  
มผีลต่อคุณภำพและควำมเงำของสนีัน้ ทัง้นี้ สทีำอำคำรของบรษิทัฯ มใีหเ้ลอืกทัง้ชนิดส ำหรบัผนงั
และฝ้ำเพดำน เน่ืองจำกสทีำอำคำรของบรษิทัฯ มคุีณสมบตัทิีม่กีลิน่อ่อน แหง้เรว็และใชง้ำนไดง้่ำย
บนพืน้ผวิคอนกรตี ซเีมนต ์และอฐิ  

นอกเหนือจำกสทีบัหน้ำส ำหรบัทำภำยในและภำยนอกแลว้ บรษิทัฯ ยงัผลติซลิเลอรแ์ละสรีองพื้น 
(Primer) โดยปกติซิลเลอร์จะถูกใช้เป็นชัน้เคลือบชัน้แรกบนวัสดุหรือพื้นผิวฐำน โดยมกัจะถูก
น ำมำใช้กบัพื้นผิวที่จ ำเป็นต้องมีตัวกัน้ระหว่ำงพื้นผิวชัน้แรกกบัชัน้เคลือบถัดไป ตัวอย่ำงเช่น 
ส ำหรบัพืน้ผวิปนูทีม่สีว่นประกอบเป็นอลัคำไลสงู ซลิเลอรถ์ูกน ำมำใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหป้นูขำวท ำให้
สทีบัหน้ำทีท่ำทบัโดยตรงแตก สรีองพืน้ (Primer) มกัจะถูกน ำมำใชเ้ป็นชัน้เคลอืบแรกเช่นกนั โดย
ใช้ทำบนพื้นผิวเพื่อช่วยให้สียึดติดกับพื้นผิวดังกล่ำวได้ดียิ่งขึ้น และอำจมีตัวท ำละลำยเป็น
สำรประกอบอนิทรยี์หรอืเป็นน ้ำ ซลิเลอร์เป็นสรีองพื้นประเภทหนึ่งและหำกน ำซิลเลอร์มำใช้บน
พืน้ผวิใด กจ็ะมกีำรน ำสรีองพืน้ (Primer) มำใชเ้ป็นชัน้เคลอืบเพิม่เตมิ โดยสรีองพืน้จะเป็นตวัผนึก
พื้นผิวที่ยงัไม่ได้ทำสแีละเพื่อป้องกนัไม่ให้สทีบัหน้ำซึมเข้ำไปในพื้นผิว ตัวอย่ำงเช่น สรีองพื้น 
(Primer) จะถูกน ำมำใช้เพื่อท ำให้พื้นผิวที่มีรูพรุนเรียบก่อนกำรทำสทีบัหน้ำบนพื้นผิวดงักล่ำว 
ดงันัน้ กำรใชส้รีองพืน้ (Primer) ควรใชใ้หเ้หมำะสมกบัประเภทพืน้ผวิทีท่ำสต่ีำงๆ  

เพื่อเพิม่มูลค่ำของผลติภณัฑส์ทีำอำคำรของบรษิัทฯ และเพื่อให้ลูกค้ำสำมำรถสรำ้งสรรคส์ต่ีำงๆ 
ตำมต้องกำรแมว้่ำสดีงักล่ำวไม่มอียู่ในแคต็ตำลอ็กสนิค้ำของบรษิทัฯ ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึใหบ้รกิำร 
TOA Color World Solution Services ซึง่เป็นบรกิำรทีส่ำมำรถผลติเฉดสไีดต้ำมควำมต้องกำรของ
ลูกค้ำ โดยเครื่องผสมสอีตัโนมตัิ (Auto Tinting Machine) ของบรษิัทฯ สำมำรถสร้ำงเฉดสต่ีำงๆ 
ได้มำกกว่ำ 10,000 เฉดส ีซึ่งมรีะดบัควำมแม่นย ำในกำรผลติสูงภำยในระยะเวลำผสมสเีพยีง 3 
นำที โดยยังคงรักษำมำตรฐำนคุณภำพเหมือนกำรผลิตจำกโรงงำน ช่วยให้บริษัทฯ สำมำรถ
ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงของทิศทำงกำรออกแบบและตอบสนองควำมต้องกำรและควำม  
พงึพอใจของลกูคำ้ไดอ้ย่ำงรวดเรว็และมปีระสทิธภิำพ  

(ก) ผลิตภณัฑเ์กรดพรีเมียม 

ผลติภณัฑส์ทีำอำคำรเกรดพรเีมยีมของบรษิทัฯ มคีุณสมบตัทิีด่กีว่ำสทีำอำคำรทัว่ไป ท ำให้
สำมำรถก ำหนดรำคำผลติภณัฑใ์หอ้ยู่ในระดบัสงูได ้คุณสมบตัหิลกัของผลติภณัฑป์ระเภทนี้
ไดแ้ก่กำรใชง้ำนไดง้่ำย ปกคลุมพืน้ผวิไดด้ี ฟิลม์สทีีม่หีลำกหลำยเฉดสแีละมคีวำมทนทำน
ยำวนำน ผลิตภัณฑ์เกรดพรีเมียมดังกล่ำวผลิตโดยใช้เทคโนโลยีที่ท ำให้ผลิตภัณฑ์มี
คุณสมบตัิที่สำมำรถเพิม่มูลค่ำได้และตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ เช่น เพิม่ควำม
ทนทำนต่อสภำวะอำกำศ เพิม่คุณสมบตัฟิิลม์สทีีย่ดืหยุ่นไดเ้หมำะส ำหรบัพืน้ผวิทีแ่ตกร้ำว 
เพิม่ควำมสำมำรถในกำรเชด็ลำ้งได ้เพิม่กำรสะทอ้นและกนัควำมรอ้น พฒันำใหม้กีลิน่อ่อน 
มสีำรประกอบอนิทรยีร์ะเหยง่ำยในระดบัต ่ำกว่ำสทีัว่ไปในทอ้งตลำด และยงัมนีวตักรรมสทีี่
ทนต่อควำมชืน้สงูอกีดว้ย นวตักรรมในกลุ่มสนิคำ้เกรดพรเีมยีมถูกพฒันำขึน้ภำยใตแ้นวคดิ 
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Greenovation สินค้ำคุณภำพสูงมุ่งส่งเสริมควำมเป็นมิตรต่อสุขภำพผู้ใช้และดีต่อ
สิง่แวดลอ้มผลติภณัฑเ์กรดพรเีมยีมจดัว่ำเป็นกลยุทธท์ำงธุรกจิของบรษิทัฯ ทีส่ ำคญัส ำหรบั
ผลติภณัฑส์ทีำอำคำร ทัง้นี้ บรษิทัฯ ก ำหนดต ำแหน่งทำงกำรตลำดของผลติภณัฑต์รำสนิคำ้
ซุปเปอร์ชิลด์ (SuperShield) ในฐำนะผลิตภัณฑ์สทีำอำคำรที่ดีที่สุด เพื่อตอบสนองควำม
ต้องกำรของลูกคำ้ทีม่องหำผลติภณัฑท์ีใ่ชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมล่ำสุด ในขณะทีบ่รษิทัฯ 
ก ำหนดต ำแหน่งทำงกำรตลำดของผลติภัณฑ์เกรดพรเีมยีมในฐำนะผลิตภณัฑ์สทีำอำคำร
ประสทิธภิำพสงูส ำหรบัผูใ้ชม้อือำชพี  

(ข) ผลิตภณัฑเ์กรดปานกลางถึงเกรดอีโคโนม่ี 

ผลติภณัฑ์สทีำอำคำรเกรดปำนกลำงถึงเกรดอโีคโนมี่ของบรษิัทฯ ผลติขึน้โดยใช้วตัถุดบิ
ทัว่ไปที่เป็นมำตรฐำน จึงมีรำคำที่ถูกกว่ำวตัถุดิบที่ใช้ในกำรผลิตผลิตภัณฑ์สทีำอำคำร
เกรดพรเีมยีม และมกีำรพฒันำสตูรทีแ่ตกต่ำงจำกผลติภณัฑเ์กรดพรเีมยีม เน่ืองจำกมุ่งเน้น
กำรตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำที่ต้องกำรเลอืกผลติภณัฑท์ี่คุม้ค่ำในรำคำประหยดั  
ซึ่งท ำให้บรษิัทฯ เข้ำถึงตลำดขนำดใหญ่ได้มำกกว่ำเมื่อเปรียบเทยีบกบัผลิตภณัฑ์เกรด 
พรเีมยีม กลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยของผลติภณัฑส์ทีำอำคำรเกรดปำนกลำงถงึเกรดอโีคโนมี ่คอื 
ลกูคำ้ผูใ้ชผ้ลติภณัฑเ์ป็นครัง้แรกและตอ้งกำรเน้นควำมคุม้ค่ำ บรษิทัฯ ลงทุนสรำ้งตรำสนิคำ้
เพื่อช่วยใหลู้กคำ้กลุ่มนี้เกดิควำมคุน้เคยกบัตรำสนิคำ้ของบรษิทัฯและสำมำรถตดัสนิใจซื้อ
ไดง้่ำยขึน้ เช่น คู่แต่งงำนใหมท่ีเ่ป็นเจำ้ของบำ้นหลงัแรก ทีม่กัมงีบประมำณจ ำกดั จงึเลอืกสี
ทำอำคำรที่มคีวำมทนทำนเป็นระยะเวลำห้ำถึงเจด็ปี เนื่องจำกตรำสนิค้ำของสกีลุ่มนี้เป็น
ตรำสนิค้ำยอดนิยมและมีรำคำที่ประหยดักว่ำผลติภัณฑ์เกรดพรีเมยีม นอกจำกนี้ ลูกค้ำ
เป้ำหมำยของผลติภณัฑ์เกรดปำนกลำงคอืภำครฐั เพรำะผลติภณัฑ์กลุ่มน้ีมีคุณลกัษณะ
เป็นไปตำมมำตรฐำนอุตสำหกรรมไทย ท ำใหส้ำมำรถใชใ้นโครงกำรของหน่วยงำนภำครฐั 
บรษิทัฯ จงึสำมำรถเขำ้เป็นผูจ้ดัหำผลติภณัฑส์ ำหรบัโครงกำรของภำครฐัได ้ผลติภณัฑส์ทีำ
อำคำรเกรดอโีคโนมีข่องบรษิทัฯ จดัเป็นเครื่องมอืในกำรรกัษำฐำนลูกค้ำผูใ้ชผ้ลติภณัฑ์ซึ่ง
รวมถงึช่ำงทำส ีทีอ่ำจมองหำผลติภณัฑท์ีม่คีุณภำพในรำคำทีเ่หมำะสม 

ผลิตภัณฑ์สีทำอำคำรเกรดปำนกลำงถึงเกรดอีโคโนมี่ที่ บริษัทฯ และบริษัทย่อยใน
ต่ำงประเทศผลติและจดัจ ำหน่ำย เช่น ผลติภณัฑภ์ำยใตต้รำสนิคำ้โฟรซ์ซีัน่ส ์(4 Seasons) 
ซุปเปอรเ์ทค (Supertech) ซุปเปอรเ์มเทค (Super Matex) โกเบ (KOBE) เปิดหงส ์(Mandarin Duck) 
และโฮมโค๊ท (Homecote)  

(ค) ผลิตภณัฑสี์ทาอาคารอ่ืน 

รำยไดจ้ำกผลติภณัฑส์ทีำอำคำรอื่น ประกอบดว้ยรำยไดจ้ำกกำรขำยแม่สทีีใ่ชก้บัเครื่องผสม
สอีตัโนมตั ิ(Auto Tinting Machine) รวมทัง้ทนิเนอรส์ ำหรบัสทีำอำคำร ซึง่เป็นตวัท ำละลำย
ทีใ่ชเ้พื่อใหส้เีจอืจำงลงหรอืง่ำยต่อกำรใชง้ำนหรอืใชท้ ำควำมสะอำดสแีละอุปกรณ์ใชง้ำน 

 



  บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 

 
แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2560 (แบบ 56-1)  
ส่วนที ่1 กำรประกอบธุรกจิ / 2. ลกัษณะกำรประกอบธุรกจิ        หน้ำ 20 

 

(2) ผลิตภัณฑ์สีและสารเคลือบผิวและผลิตภัณฑ์ประเภทอืน่ (Non-Decorative Paint and 
Coating Products) 

(ก) ผลิตภณัฑเ์คมีก่อสรา้ง  

บรษิทัฯ ผลติและจ ำหน่ำยผลติภณัฑ์เคมกี่อสร้ำง ซึง่น ำมำใชก้บัวสัดุก่อสรำ้งโดยตรงหรอื
ผสมเข้ำไปในวัสดุก่อสร้ำงเพื่อกำรใช้ที่หน้ำงำนก่อสร้ำง เพื่อเพิ่มคุณสมบัติพิเศษบำง
ประกำรใหแ้ก่วสัดุก่อสร้ำง รวมถึงปรบัปรุงควำมสำมำรถในกำรกระจำยตวั (Workability) 
และเสรมิประสทิธภิำพของวสัดุก่อสรำ้ง เพิม่ลกัษณะกำรท ำงำน และปกป้องวสัดุก่อสร้ำง
หรอืโครงสรำ้งส ำเรจ็รปูทีท่ ำจำกวสัดุก่อสรำ้ง  

(ข) ผลิตภณัฑสี์ท่ีมีความทนทานสูง (Heavy-Duty Coating)  

บรษิทัฯ ผลติและจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ทีีม่คีวำมทนทำนสงู (Heavy-Duty Coating) ภำยใต้
ตรำสนิค้ำเฮฟวี่ กำร์ด (HeavyGuard) ซึ่งใช้ได้บนพื้นผวิหลำยประเภท ได้แก่ เหลก็และ
คอนกรตี อำคำรและพืน้โรงงำน รวมทัง้ใชท้ำเรอืประมงขนำดเลก็ ถงั และท่อ ผลติภณัฑส์ทีี่
มคีวำมทนทำนสูง (Heavy-Duty Coating) ของบรษิัทฯ ส่วนใหญ่เป็นสทีบัหน้ำหรอืสรีอง
พืน้และมกัน ำไปใชก้บัพืน้ผวิทีต่อ้งทนต่อกำรรบัแรงบรรทุกของหนัก กำรกระทบกระเทอืน
สงู กำรถูกกดักร่อน หรอืสภำวะรุนแรงต่ำงๆ ผลติภณัฑส์ทีีม่คีวำมทนทำนสงู (Heavy-Duty 
Coating) จะช่วยลดกำรแตกร้ำว และกำรเสื่อมของพื้นผิว โดยหำกไม่ใช้ผลิตภัณฑ์สี
ประเภทนี้อำจมคี่ำใชจ้่ำยในกำรซ่อมแซมสงู 

(ค) ผลิตภณัฑท่ี์นอกเหนือจากสีทาอาคารอ่ืน 

ผลิตภัณฑ์ที่นอกเหนือจำกสีทำอำคำรอื่นประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์สีและสำรเคลือบผิว
ส ำหรับงำนไม้ ผลิตภัณฑ์ฮำร์ดแวร์ เครื่องมือไฟฟ้ำ ผลิตภัณฑ์ภำยใต้ตรำสินค้ำเชลล์ 
(Shell) ผลติภณัฑ์ภำยใต้ตรำสนิค้ำเชนไดร้ท์ (Chiandrite) ผลติภณัฑ์สตีกแต่งพเิศษและ
เครื่องผสมสอีตัโนมตั ิ(Auto Tinting Machine)  

โดยผลติภณัฑ์สตีกแต่งพเิศษท ำให้พื้นผวิมลีวดลำยหรอืลกัษณะพิเศษแตกต่ำงจำกสทีำ
อำคำรทัว่ไป เช่น กำรสร้ำงลวดลำยหิน พื้นผิวทรำย พื้นผิวโลหะ พื้นผิวมันเงำ สร้ำง
ลวดลำยแทนวอลลเ์ปเปอร ์เป็นตน้ โดยสำมำรถใชไ้ดท้ัง้ภำยนอกและภำยใน   

บริษัทฯ ผลิตและจดัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์สตีกแต่งพิเศษภำยใต้ตรำสนิค้ำทโีอเอสตีกแต่ง
พิเศษและตรำสินค้ำซุปเปอร์ชิลด์ (SuperShield) นอกจำกผลิตภัณฑ์สีตกแต่งพิเศษที่
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยในต่ำงประเทศของบรษิทัฯ ผลติและจดัจ ำหน่ำยแลว้ บรษิทั บรติชิ 
เพ้นท์ส จ ำกดั ยงัได้จดัจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์สตีกแต่งพิเศษภำยใต้ตรำสนิค้ำแฟรคทำลสิ 
(Fractalis)  
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2.2.1.2 ข้อมูลธรุกิจจ าแนกตามท่ีตัง้ทางภมิูศาสตร ์  

รำยไดข้องบรษิทัฯ สำมำรถแบ่งออกเป็น 2 สว่นตำมทีต่ัง้ภูมศิำสตร ์กล่ำวคอื รำยไดจ้ำกกำรขำยในประเทศ
ไทยและต่ำงประเทศ  

ตำรำงต่อไปนี้แสดงรำยไดจ้ำกกำรขำยของบรษิัทฯ แยกตำมทีต่ัง้ทำงภูมศิำสตร์โดยก ำหนดขึน้ตำมสถำน 
ทีต่ัง้ของลกูคำ้ และสดัสว่นรอ้ยละของรำยไดจ้ำกกำรขำยส ำหรบัรอบระยะเวลำทีร่ะบุไว ้ 

 ส าหรบัปีบญัชีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2558 2559 2560 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ประเทศไทย 14,795.4 88.3 14,176.3 87.0  13,645.8   86.8  

ต่ำงประเทศ 1,957.2 11.7 2,121.0 13.0  2,071.9   13.2  

    ประเทศเวยีดนำม 1,260.2 7.5 1,332.4 8.2  1,220.3   7.8  

    ประเทศอื่น (1) 697.0 4.2 788.6 4.8  851.6   5.4  

รายได้จากการขาย 16,752.6 100.0 16,297.3 100.0 15,717.7 100.0 

หมำยเหตุ:  (1)  ประเทศอื่น โดยหลกัประกอบดว้ยรำยไดจ้ำกกำรขำยใหแ้ก่ลูกค้ำในสำธำรณรฐัประชำธปิไตยประชำชนลำว ประเทศ
มำเลเซยี ประเทศอนิโดนีเซยี ประเทศเมยีนมำร ์และประเทศกมัพชูำ 

บรษิทัฯ คำดว่ำสดัสว่นรำยไดจ้ำกกำรขำยในต่ำงประเทศจะยงัคงเพิม่ขึน้เมื่อโรงงำนผลติแห่งใหม่ในประเทศ
อนิโดนีเซยี ประเทศกมัพูชำ และประเทศเมยีนมำร์ได้เริม่เปิดด ำเนินงำนเชงิพำณิชย ์บรษิัทฯ มนีโยบำยกำรขยำย
ธุรกจิไปต่ำงประเทศ โดยเริม่ท ำธุรกจิในแต่ละประเทศดว้ยกำรส่งออกสนิคำ้ไปยงัประเทศดงักล่ำวเพื่อทดลองตลำด
ของสนิคำ้ ซึง่หำกมแีนวโน้มและโอกำสในกำรเตบิโต บรษิทัฯ อำจพจิำรณำขยำยธุรกจิในรปูแบบต่ำงๆ อำท ิกำรร่วม
ทุนกับคู่ค้ำทำงธุรกิจในแต่ละประเทศที่มีควำมแขง็แกร่งด้ำนกำรจดัจ ำหน่ำยสินค้ำหรือพิจำรณำลงทุนก่อสร้ำง
โรงงำนผลติในแต่ละประเทศเพื่อลดตน้ทุนกำรขนสง่สนิคำ้ไปจ ำหน่ำย ทัง้นี้ กลยุทธใ์นกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัย่อย
ในต่ำงประเทศ สรุปดงันี้  

 ผลิตภณัฑท่ี์ผลิตและจ าหน่าย 

บรษิัทย่อยในต่ำงประเทศมุ่งเน้นกำรท ำตลำดผลติภณัฑ์สทีำอำคำรเกรดพรเีมยีมและเกรดปำนกลำงโดย
มุ่งเน้นกำรน ำเสนอผลติภัณฑ์คุณภำพดแีละมนีวตักรรมที่ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ นอกจำกนี้ 
บรษิทัฯยงัมุ่งมัน่พฒันำขยำยตลำดผลติภณัฑส์แีละสำรเคลอืบผวิส ำหรบังำนไม ้ผลติภณัฑท์ีม่คีวำมทนทำนสงู 
(Heavy-Duty Coating) และผลติภณัฑเ์คมกี่อสรำ้ง 

 ช่องทางการจดัจ าหน่าย 

บรษิทัย่อยในต่ำงประเทศมุ่งเน้นกำรจดัจ ำหน่ำยสนิค้ำผ่ำนผูค้ำ้ปลกีและงำนโครงกำร ทัง้นี้ ส ำหรบักำรจดั
จ ำหน่ำยผ่ำนผูค้ำ้ปลกี บรษิทัฯ มแีผนทีจ่ะขยำยเครอืขำ่ยรำ้นคำ้ปลกีใหค้รอบคลุมครบทุกพืน้ที ่และส ำหรบั
ประเทศซึง่บรษิทัฯ มเีครอืขำ่ยรำ้นคำ้ปลกีทีแ่ขง็แกร่งแลว้ บรษิทัฯ มแีผนทีจ่ะพฒันำผูค้ำ้ปลกีรำยส ำคญัเพื่อ
เพิม่ศกัยภำพและควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั และมแีผนที่จะขยำยเครอืข่ำยผู้คำ้ปลกีไปยงัผูค้้ำปลกีของ
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คู่แข่งในอนำคต ส ำหรบักำรจดัจ ำหน่ำยผ่ำนงำนโครงกำร บรษิทัฯ มุ่งเน้นงำนโครงกำรเพิม่ขึน้ทัง้ขนำดเลก็
และขนำดใหญ่ 

 กลยุทธใ์นการแข่งขนั 

บริษัทฯ มุ่งเน้นกำรน ำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภำพดีและมีนวตักรรมที่ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ 
มำกกว่ำกำรแข่งขนัดำ้นรำคำ ทัง้นี้ บรษิทัฯ มกีำรจดักจิกรรมทำงกำรตลำดและกำรขำยทีห่ลำกหลำย และ
เน้นสรำ้งกำรรบัรูต้รำสนิคำ้ผ่ำนกำรสือ่สำร โฆษณำ ป้ำย เป็นตน้ 

2.2.2 การตลาดและการแข่งขนั 

2.2.2.1 ช่องทางการจดัจ าหน่าย 

บรษิัทฯ จ ำหน่ำยผลติภณัฑ์ต่ำงๆ ผ่ำนทำงเครอืข่ำยกำรจดัจ ำหน่ำยของบรษิัทฯ ที่ทัว่ถึงและครอบคลุม 
ตำรำงดำ้นล่ำงนี้แสดงโครงสรำ้งรำยไดจ้ำกกำรขำยของบรษิทัฯ และสดัส่วนรอ้ยละของรำยไดจ้ำกกำรขำย
ของบรษิทัฯ แบ่งตำมช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย ส ำหรบัปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2558 2559 และ 2560 

 

ส าหรบัปีบญัชีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2558 2559 2560 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ผูค้ำ้ปลกี 13,112.7 78.3 12,474.5 76.5  11,519.3   73.3  

ธุรกจิคำ้ปลกีสมยัใหม ่(Modern 
Trade) 

1,984.1 11.8 2,176.8 13.4  2,401.5   15.3  

ช่องทำงอื่นๆ (1) 1,655.8 9.9 1,646.0 10.1  1,796.9   11.4  

รายได้จากการขาย 16,752.6 100.0 16,297.3 100.0 15,717.7 100.0 

หมำยเหตุ : (1) ช่องทำงอื่นๆ ส่วนใหญ่ประกอบดว้ยรำยได้จำกกำรขำยซึ่งมำจำกกำรจดัจ ำหน่ำยใหแ้ก่โครงกำร กำรส่งออก กำรจดั
จ ำหน่ำยใหก้บักลุ่มกจิกำรภำยใตก้ำรปรบัโครงสรำ้ง และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัของบรษิทัฯ 

(1) ผูค้้าปลีก 

ผูค้ำ้ปลกีซึง่รวมถงึรำ้นขำยผลติภณัฑส์แีละผลติภณัฑฮ์ำรด์แวรแ์ละรำ้นขำยอุปกรณ์ซ่อมแซมบำ้น
ซึง่ส่วนใหญ่ตัง้อยู่ในประเทศไทยจะซือ้ผลติภณัฑจ์ำกบรษิทัฯ และจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑด์งักล่ำว
ให้แก่ผู้ประกอบวชิำชพี (เช่น ช่ำงทำสแีละมณัฑนำกร) หรอืลูกค้ำประเภทซื้อสนิค้ำด้วยตัวเอง  
(Buy It Yourself หรอื BIY) โดยเครอืขำ่ยกำรจดัจ ำหน่ำยผ่ำนผูค้ำ้ปลกีของบรษิทัฯ ในประเทศไทย 
ประกอบด้วย ร้ำนค้ำของผู้ค้ำปลกีประมำณ 6,479 ร้ำน ซึ่งครอบคลุม 77 จงัหวดั ประมำณ 787  
อ ำเภอทัว่ประเทศไทย นอกจำกนี้ กำรให้บรกิำร TOA Color World Solution Services สำมำรถ
ใหบ้รกิำรผ่ำนผูค้ำ้ปลกีบำงรำยทีม่เีครื่องผสมสอีตัโนมตั ิ(Auto Tinting Machine) ทัง้นี้ ณ วนัที ่31 
ธนัวำคม 2560 บรษิทัฯ มเีครื่องผสมสอีตัโนมตั ิ(Auto Tinting Machine) จ ำนวน 4,204 เครื่องใน
ประเทศไทย และ 1,806 เครื่องในประเทศอื่นในเขตประชำคมเศรษฐกจิอำเซยีน โดยบรษิัทฯ ไม่ได้
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เป็นเจำ้ของหรอืใหแ้ฟรนไชสก์บัผูค้ำ้ปลกีใดๆ และผูค้ำ้ปลกีส่วนใหญ่ไม่ไดจ้ ำหน่ำยผลติภณัฑข์อง 
บรษิทัฯ เพยีงอย่ำงเดยีว แต่จ ำหน่ำยผลติภณัฑข์องบรษิทัอื่นดว้ย 

สำยงำนขำยของบริษัทฯ ดูแลเครือข่ำยผู้ค้ำปลีกทัง้ในระดบัภูมิภำคและระดบัประเทศ รวมทัง้
บรหิำรจดักำรควำมสมัพนัธก์บัลูกคำ้โดยตรง บรษิทัฯ ยงัจดัใหม้พีนักงำนแนะน ำผลติภณัฑเ์พื่อให้
ค ำแนะน ำทีร่ำ้นคำ้ของผูค้ำ้ปลกีเพื่อใหค้ ำแนะน ำแก่ลกูคำ้ผูใ้ชง้ำนโดยตรง  

ตำรำงต่อไปนี้แสดงจ ำนวนโดยประมำณของผูค้้ำปลกีซึ่งซื้อสนิค้ำจำกบรษิทัฯ แบ่งตำมทีต่ัง้ทำง
ภูมศิำสตรใ์นเขตประชำคมเศรษฐกจิอำเซยีน ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2560 

ประเทศ ผูค้้าปลีก (ราย) 

ประเทศไทย   6,479 

ประเทศเวยีดนำม   887 

อื่นๆ (1)   1,221 

จ านวนโดยประมาณของผู้ค้าปลีกในเขตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   8,587 

หมำยเหตุ :  (1) “อื่นๆ” ประกอบด้วยผู้ค้ำปลีกในสำธำรณรฐัประชำธิปไตยประชำชนลำว ประเทศมำเลเซีย 
ประเทศอนิโดนีเซยี และประเทศเมยีนมำร ์  

บรษิทัฯ เชื่อว่ำกำรทีบ่รษิทัฯ มเีครอืข่ำยกำรจดัจ ำหน่ำยทีค่รอบคลุมทัว่ประเทศไทยเป็นจุดแขง็ที่
ส ำคญัประกำรหนึ่งที่ท ำใหบ้รษิทัฯ สำมำรถจ ำหน่ำยผลติภณัฑไ์ด้ในวงกวำ้งและท ำใหลู้กคำ้ของ
บรษิทัฯ สำมำรถเขำ้ถงึผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ ได้ 

 (2) ธรุกิจค้าปลีกสมยัใหม่ (Modern Trade) 

ช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยของธุรกจิค้ำปลกีสมยัใหม่ (Modern Trade) ประกอบดว้ยเครอืข่ำยสำขำ
ของรำ้นคำ้ปลกีวสัดุก่อสรำ้งครบวงจรและรำ้นคำ้ปลกีอุปกรณ์ตกแต่งบำ้นครบวงจร เช่น โฮมโปร 
ไทวสัดุ โกลบอลเฮำ้ส ์เมกำโฮม และบุญถำวร ในประเทศไทย ส ำหรบัหำ้งโฮมโปรเปิดบรกิำรใน
ประเทศไทยและประเทศมำเลเซยี Asia Center และ Pro 1 เปิดบรกิำรในประเทศเมยีนมำร ์Mitra 
10 และ Depo Bagunan เปิดบรกิำรในประเทศอนิโดนีเซยี ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2560 บรษิทัฯ มี
ช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยผ่ำนทำงธุรกจิคำ้ปลกีสมยัใหม่ (Modern Trade) รวม 49 รำย 

บรษิทัฯ ยงัจดัใหม้ทีมีงำนทีม่คีวำมเชีย่วชำญท ำหน้ำทีดู่แลบรหิำรจดักำรกำรขำยและกำรตลำดใน
ช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยของธุรกจิค้ำปลกีสมยัใหม่ (Modern Trade) โดยเฉพำะ และมพีนักงำน
แนะน ำผลติภณัฑซ์ึง่ใหบ้รกิำรกำรขำยประจ ำอยู่กบัผูจ้ดัจ ำหน่ำยในธุรกจิคำ้ปลกีสมยัใหม่ เพื่อให้
ค ำแนะน ำแก่ผูบ้รโิภคโดยตรง 
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(3) ช่องทางการจดัจ าหน่ายอืน่ๆ 

บรษิทัฯ ยงัมกีำรจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑผ์่ำนช่องทำงอื่นประกอบดว้ย กำรจดัจ ำหน่ำยผ่ำนโครงกำร 
กำรส่งออก กำรจดัจ ำหน่ำยใหก้บักลุ่มกจิกำรภำยใต้กำรปรบัโครงสรำ้ง และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั
ของบรษิทัฯ โดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 

 กำรจดัจ ำหน่ำยงำนโครงกำรโดยทัว่ไป คอืกำรจดัจ ำหน่ำยโดยตรงไปยงัลูกคำ้ส ำหรบักำรใชง้ำนที่
หน้ำงำนโครงกำรหรือผ่ำนทำงผู้รบัเหมำก่อสร้ำง บริษัทฯ ได้จดัหำผลิตภัณฑ์สทีำอำคำรและ
ผลติภณัฑส์แีละสำรเคลอืบผวิและผลติภณัฑป์ระเภทอื่นใหก้บัผูพ้ฒันำอสงัหำรมิทรพัยแ์ละบรษิทั
อสงัหำริมทรพัย์ต่ำงๆ ตำมที่ต้องกำรส ำหรบัโครงกำร เช่น แสนสริิ แลนด์แอนด์เฮ้ำส์ คิวเฮ้ำส์ 
พรอ็พเพอร์ตี้ เพอร์เฟค และแผ่นดนิทอง พรอ็พเพอร์ตี้ ดเีวลลอปเม้นท์ ในประเทศไทย Cowell 
Development, Tamara Land SpringHill Group และ AKR Land ในประเทศอินโดนีเซีย Hoang 
Anh Gia Lai ในประเทศเวียดนำม และ Borey Lim Cheang Hak และ Daun Penh Land ใน
ประเทศกมัพูชำ นอกจำกนี้ ผู้รบัเหมำยงัใชผ้ลติภณัฑข์องบรษิัทฯ ในโครงกำรของภำครฐั ทัง้ใน
ประเทศไทย สำธำรณรฐัประชำธปิไตยประชำชนลำว และประเทศเมยีนมำรอ์กีดว้ย 

 ช่องทำงกำรสง่ออกนัน้เป็นกำรสง่ออกดว้ยกำรขำยสง่ผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ จำกประเทศไทยไปยงั
ผู้ค้ำส่งและผู้ค้ำปลกีในประเทศอื่นๆ จ ำนวน 7 ประเทศที่อยู่ในเขตประชำคมเศรษฐกจิอำเซียน 
ยกเว้นประเทศไทย ได้แก่ ประเทศมำเลเซยี ประเทศสงิคโปร์ ประเทศบรูไน ประเทศฟิลปิปินส์ 
ประเทศกมัพูชำ สำธำรณรฐัประชำธปิไตยประชำชนลำว และประเทศเมยีนมำร์ รวมถึงประเทศ
อื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ในเขตประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนด้วย และเพื่อให้ก้ำวทนัควำมก้ำวหน้ำทำง
เทคโนโลยีและกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค บริษัทฯ จึงอยู่ระหว่ำงกำรทดสอบ
แพลตฟอรม์กำรจดัจ ำหน่ำยผ่ำนช่องทำงพำณิชยอ์เิลคทรอนิกส์ (E-Commerce) ซึง่บรษิทัฯ คำด
ว่ำจะสำมำรถใหบ้รกิำรแก่ลูกคำ้ผูใ้ชผ้ลติภณัฑท์ีต่อ้งกำรสัง่ซือ้ของผ่ำนระบบออนไลน์จำกบรษิทัฯ 
โดยตรง โดยใหผู้ค้ำ้ปลกีของบรษิทัฯ ทีอ่ยู่ในพืน้ทีใ่กลเ้คยีงกบัลูกคำ้ผูใ้ชผ้ลติภณัฑด์งักล่ำว เป็นผู้
ด ำเนินงำนจดัส่งผลติภณัฑใ์หก้บัลูกคำ้นัน้ๆ  ทัง้นี้ บรษิทัฯ วำงแผนทีจ่ะใชป้ระโยชน์จำกเครอืขำ่ย
กำรจดัจ ำหน่ำยทีค่รอบคลุมของบรษิทัฯ เพื่อใหลู้กคำ้ผูใ้ชผ้ลติภณัฑส์ำมำรถเขำ้ถงึผลติภณัฑข์อง
บรษิทัฯ ไดโ้ดยง่ำย อย่ำงไรกด็ ีปจัจุบนับรษิทัฯ มรีะบบกำรสัง่ซือ้ออนไลน์เพื่อใหผู้ค้ำ้ปลกีสำมำรถ
สัง่ซือ้ผลติภณัฑก์บับรษิทัฯ ผ่ำนช่องทำงออนไลน์ได้ แต่ระบบสัง่ซือ้ออนไลน์นี้ยงัไม่สำมำรถช ำระ
เงินออนไลน์ได้ โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะจดัท ำระบบช ำระเงินออนไลน์ ซึ่งจะท ำให้ผู้ค้ำปลีกมี
ทำงเลอืกทีจ่ะช ำระเงนิออนไลน์ไดใ้นเวลำทีท่ ำค ำสัง่ซือ้ 

2.2.2.2 การขายและการตลาด 

(1) กิจกรรมด้านการตลาด 

บรษิทัฯ เชื่อว่ำตรำสนิคำ้ซึง่เป็นทีย่อมรบัและมชีื่อเสยีงของบรษิทัฯ มสีว่นส ำคญัในควำมส ำเรจ็ของ
ธุรกจิของบรษิัทฯ บรษิัทฯ ส่งเสรมิตรำสนิค้ำของบรษิทัฯ ผ่ำนกำรจดักจิกรรมทำงกำรตลำดและ
กิจกรรมส่งเสริมกำรขำยที่หลำกหลำย กำรจดักิจกรรมทำงกำรตลำดของบริษัทฯ จะใช้เทคนิค
ดงัต่อไปนี้  
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- กำรโฆษณำผ่ำนสื่อวงกวำ้งซึง่ประกอบดว้ย กำรโฆษณำทำงโทรทศัน์ (ช่องทำงกำรตลำดที่
ส ำคญัทีสุ่ดของบรษิทัฯ ในกำรเจำะตลำดวงกวำ้ง) สื่อสิง่พมิพ ์โฆษณำทำงวทิยุ ป้ำยโฆษณำ 
รวมถงึสือ่กำรตลำดออนไลน์ 

- กำรโฆษณำ ณ จุดขำยซึ่งประกอบด้วย ป้ำยโฆษณำ กำรจดักลุ่มผลติภณัฑ์ และพนักงำน
ผูใ้หค้ ำแนะน ำผลติภณัฑ ์ซึง่ท ำหน้ำทีเ่ป็นตวัแทนของตรำสนิคำ้  

- กำรจดักจิกรรมนอกรำ้นคำ้ ซึง่ประกอบดว้ย กำรเปิดตวัตรำสนิคำ้ และกำรฝึกอบรมเกีย่วกบั
ผลติภณัฑใ์หแ้ก่ลกูคำ้เฉพำะกลุ่ม 

- กำรสร้ำงควำมแตกต่ำงโดยกำรพฒันำโครงกำรกำรจดักำรผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตำมควำม
ตอ้งกำรของลกูคำ้   

- กำรพัฒนำเทคโนโลยีในกำรแต่งเฉดสี เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยลูกค้ำในกำรเลือกสีและ
ผลติภณัฑ ์ 

- กำรสรำ้งตรำสนิคำ้ผ่ำนทำงสื่อออนไลน์เพื่อคงไวซ้ึง่พลงัขบัเคลื่อนของตรำสนิคำ้และเพื่อให้
เขำ้ถงึกลุ่มผูบ้รโิภครุ่นเยำวร์วมถงึผูบ้รโิภคทีใ่ชโ้ทรศพัทม์อืถอื  

- กำรรกัษำและส่งเสริมให้ลูกค้ำมีควำมภักดีต่อผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ โดยใช้ระบบกำรให้
รำงวลัตอบแทน ซึง่รวมถงึกำรใหร้ำงวลัเป็นทวัรท์่องเทีย่วแก่ผูค้ำ้ปลกีทีส่ำมำรถท ำยอดขำย
ได้ถึงระดบัที่ก ำหนด นอกจำกนี้ ลูกค้ำของบรษิัทฯ อำจได้รบัเชญิมำงำนที่บรษิัทฯ จดัขึน้ 
เพื่อเปิดตวัผลติภณัฑใ์หม่ รวมถงึงำนฉลองครบรอบผลติภณัฑแ์ละครบรอบของบรษิทัฯ  

- กำรจดักจิกรรม CSR เช่น กำรบรจิำคสแีละกำรใหก้ำรสนับสนุนดำ้นกำรศกึษำ กำรบรจิำค
เพื่อสำธำรณประโยชน์ และกำรจดัตัง้อำสำสมคัร เป็นตน้ ตวัอย่ำงเช่น บรษิทัฯ ไดเ้ขำ้ร่วมกบั
กลุ่มผูบ้รโิภคของบรษิทัฯ ในกำรจดักจิกรรมสำธำรณประโยชน์ เช่น กำรทำสโีรงเรยีนและวดั
ในพืน้ที ่ 

(2) ลูกค้าของบริษทัฯ  

บรษิทัฯ มกีลุ่มลกูคำ้ทีห่ลำกหลำย และ ณ วนัทีข่องเอกสำรฉบบันี้ ไม่มลีกูคำ้รำยใดทีม่ยีอดขำยคดิ
เป็นสดัส่วนเกนิกว่ำรอ้ยละ 5.0 ของรำยไดจ้ำกกำรขำยของบรษิทัฯ โดยส ำหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่
31 ธนัวำคม 2558 2559 และ 2560 ลูกค้ำรำยใหญ่สำมอนัดบัแรกของบรษิทัฯ มยีอดขำยรวมคดิ
เป็นสดัส่วนรอ้ยละ 10.2 รอ้ยละ 11.3 และรอ้ยละ 12.3 ของรำยไดจ้ำกกำรขำยส ำหรบัรอบปีบญัชี
สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2558 2559 และ 2560 ตำมล ำดบั 

โดยทัว่ไปแลว้ บรษิทัฯ ก ำหนดระยะเวลำกำรใหส้นิเชื่อ (Credit Term) กบัลกูคำ้ประมำณ 30 - 90 
วนั ขึ้นอยู่กบัประเภทของลูกค้ำและประวตัิกำรช ำระเงินในอดีต  แต่บริษัทฯ ไม่มีกำรให้สนิเชื่อ 
(Credit Term) ส ำหรบักำรส่งออกและบรษิทัฯ จะไม่ขำยผลติภณัฑใ์ดๆ ของบรษิัทฯ ด้วยวธิกีำร
ฝำกขำย 

ปรชัญำกำรดแูลควำมสมัพนัธก์บัลูกคำ้ของบรษิทัฯ คอืกำรเป็นพนัธมติรทำงธุรกจิทีซ่ื่อสตัยแ์ละให้
ควำมเคำรพในกำรท ำงำนร่วมกบัหุ้นส่วนในช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยต่ำงๆ ของบรษิทัฯ เพื่อเพิม่
ยอดขำยและสรำ้งควำมยัง่ยนื นอกจำกนี้ บรษิทัฯ ยงัมกีำรจดัอบรมใหแ้ก่ลกูคำ้ของบรษิทัฯ เพื่อให้
ควำมรูเ้กีย่วกบัผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ และกำรน ำผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ ไปใชง้ำน 
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2.2.2.3 การแข่งขนั  

จำกขอ้มูลของ Frost & Sullivan ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2559 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมสี่วนแบ่งกำรตลำดที่
ใหญ่ทีส่ดุเมื่อพจิำรณำจำกรำยไดจ้ำกกำรขำยส ำหรบัปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2559 ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 
48.7 ของอุตสำหกรรมสทีำอำคำรส ำหรบักลุ่มลูกคำ้ทัว่ไปในประเทศไทย ส ำหรบัในเขตประชำคมเศรษฐกจิ
อำเซยีน บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยมสี่วนแบ่งกำรตลำดเมื่อพจิำรณำจำกรำยได้จำกกำรขำย คดิเป็นร้อยละ 
13.0 ของอุตสำหกรรมสแีละสำรเคลอืบผวิ คู่แข่งของบรษิทัฯ ในตลำดประชำคมเศรษฐกจิอำเซยีน รวมถงึ  
Akzo Nobel (ประเทศเนเธอรแ์ลนด)์, Jotun (ประเทศนอรเ์วย)์, Nippon Paint (ประเทศญี่ปุ่น) และผูผ้ลติสี
อื่นๆ ในพืน้ที ่ 
สว่นแบ่งกำรตลำดโดยประมำณของผลติภณัฑส์ทีำอำคำรในประเทศไทย ในปี 2559 

 

ทีม่ำ :  จำกกำรสมัภำษณ์ กำรวจิยัและวเิครำะหเ์อกสำร โดย Frost & Sullivan 

ณ วนัที่ของเอกสำรฉบบันี้ ในกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ในภูมภิำคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ ผลติภณัฑ์
ของบริษัทฯ มีกำรแข่งขนักับทัง้คู่แข่งในประเทศ (Local Competitors) เช่น สีเบเยอร์ ในประเทศไทย  
4 Oranges ในประเทศเวียดนำม Urai Panich ในสำธำรณรฐัประชำธิปไตยประชำชนลำว และ UPG ใน
ประเทศเมยีนมำร์แล้ว และยงัมกีำรแข่งขนักบัผลติภณัฑ์บำงชนิดที่ผลติโดยผู้ผลติผลติภณัฑ์สทีำอำคำร
ระดบัสำกล เช่น Akzo Nobel, Nippon Paint PPG Industries และ Jotun เนื่องจำกอุตสำหกรรมสแีละสำร
เคลอืบผวิมกีำรรวมกจิกำรกนัอย่ำงต่อเนื่อง ท ำใหก้ำรแขง่ขนัในอุตสำหกรรมเพิ่มสงูขึน้ตำมขนำดของคู่แขง่
ของบรษิทัฯ ทีม่ขีนำดใหญ่ขึน้  

แมว้่ำผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ อำจเป็นคู่แข่งโดยตรงกบัผลติภณัฑบ์ำงชนิดทีผ่ลติโดยผูผ้ลติผลติภณัฑส์แีละ
สำรเคลอืบผวิในระดบัสำกล อย่ำงไรกด็ ีบรษิัทฯ มคีวำมได้เปรยีบทำงกำรแข่งขนัโดยมุ่งเน้นกำรกระจำย
ผลติภณัฑไ์ปยงัช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยผ่ำนผูค้ำ้ปลกีทีก่วำ้งขวำงเพื่อสรำ้งควำมสะดวกซือ้แก่ลูกคำ้ซึง่เป็น
ผูใ้ชผ้ลติภณัฑท์ัว่ประเทศ ดงันัน้ ยอดขำยส่วนใหญ่ของบรษิทัฯ จงึมำจำกกำรขำยในตลำดขนำดใหญ่ผ่ำน
ช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยผ่ำนผู้คำ้ปลกีของบรษิัทฯ ในประเทศไทย ในทำงกลบักนั บรษิัทฯ เชื่อว่ำผู้ผลติสี
และสำรเคลอืบผวิในระดบัสำกลมแีนวโน้มทีจ่ะมุ่งเน้นไปทีก่ำรคำ้ส่งในประเทศไทยเนื่องจำกไม่มเีครอืข่ำย
กำรจดัจ ำหน่ำยในประเทศทีค่รอบคลุมเหมอืนเครอืขำ่ยของบรษิทัฯ 
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2.2.2.4 ข้อได้เปรียบในการแข่งขนั  

บรษิทัฯ เชื่อมัน่ว่ำบรษิทัฯ มขีอ้ไดเ้ปรยีบในกำรแขง่ขนั ดงันี้  

(1) การเป็นผู้น าตลาดผลิตภณัฑสี์และสารเคลือบผิวในประเทศไทย ด้วยตราสินค้าท่ีได้รบัการยอมรบั
มากท่ีสุด 

บรษิทัฯ เชื่อมัน่ว่ำต ำแหน่งของบรษิทัฯ ในตลำดและประสบกำรณ์ของผูก้่อตัง้บรษิทัฯ ทีย่ำวนำนกว่ำ 50 ปี
ในกำรผลติผลติภณัฑส์แีละสำรเคลอืบผวิในประเทศไทย สง่ผลใหต้รำสนิคำ้ของบรษิทัฯ เป็นทีรู่จ้กัและลกูคำ้
มคีวำมภกัดใีนตรำสนิคำ้  

นอกจำกนี้ บรษิัทฯ เชื่อมัน่ว่ำกำรทีต่รำสนิค้ำของบรษิทัฯ แขง็แกร่งและเป็นทีรู่้จกัอย่ำงกวำ้งขวำง ท ำให้
บริษัทฯ เป็นตัวเลือกของผู้จ ัดหำผลิตภัณฑ์สีทำอำคำร  ตลอดจนผลิตภัณฑ์สีและสำรเคลือบผิวและ
ผลติภณัฑป์ระเภทอื่นส ำหรบัโครงกำรขนำดใหญ่ในประเทศไทย และในเขตประชำคมเศรษฐกจิอำเซยีน โดย
ผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ ยงัถูกน ำมำใชใ้นโครงกำรอำคำรต่ำงๆ  ดงันี้  

 สยำมพำรำกอน ท่ำอำกำศยำนนำนำชำตสิุวรรณภูมิ พระรำชนิเวศน์มฤคทำยวนั ศูนยเ์อนเนอร์ยี่
คอมเพลก็ซ ์(EnCo) และเจดยีภ์ูเขำทองในประเทศไทย 

 Dai Nam Van Hien, Vinpearl Da Nang Resort and Villas, Le Meridien Hotel และ  Havana 
Hotel ในประเทศเวยีดนำม 

 ที่พักอำศัยของนักกำรทูตตำมแนวริมแม่น ้ ำโขง  หอสมุดแห่งชำติ ศูนย์กำรประชุมแห่งชำติ 
ส ำนกังำนต ำรวจแห่งชำต ิและกระทรวงสำธำรณสขุในสำธำรณรฐัประชำธปิไตยประชำชนลำว 

 Yadanar Aye Yar Won, Swe Daw City, Sulae Center Point, Twin Centro และ Chatrium Hotel 
Yangon ในประเทศเมยีนมำร ์

 PNN TV Station, Royal Phnom Penh Hospital และ Borey Vimean Phnom Penh ในประเทศกมัพชูำ  

(2) การน าเสนอผลิตภัณฑ์ท่ีหลากหลายเพื่อตอบสนองฐานลูกค้าในวงกว้างและความต้องการท่ี
แตกต่างของผูใ้ช้ผลิตภณัฑ ์

บรษิทัฯ ใชป้ระโยชน์จำกควำมเชีย่วชำญในผลติภณัฑส์แีละสำรเคลอืบผวิและควำมสำมำรถในกำรวจิยัและ
พฒันำผลติภณัฑท์ีท่นัสมยัเพื่อสรำ้งควำมหลำกหลำยของผลติภณัฑ ์ปจัจุบนั บรษิทัฯ มกีลุ่มผลติภณัฑส์ทีำ
อำคำร และผลติภณัฑส์แีละสำรเคลอืบผวิและผลติภณัฑป์ระเภทอื่น ประมำณ 9,570 และ 3,205 หน่วยเกบ็
สนิคำ้ (SKUs) ตำมล ำดบั ท ำให้บรษิทัฯ สำมำรถตอบสนองลูกคำ้ไดใ้นวงกวำ้ง ซึง่รวมถงึช่ำงมอือำชพีและ
ลูกค้ำประเภทซื้อสนิค้ำด้วยตัวเอง หรือ “Buy It Yourself” หรือ “BIY” และใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยทีี่
หลำกหลำยและก ำลงักำรผลติทีม่อียู่ของบรษิทัฯ อย่ำงสงูสดุ 

(3) ช่องทางการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑท่ี์ทัว่ถึงและครอบคลุมเครอืข่ายผูค้้าปลีกระดบัภมิูภาคในประเทศ
ไทยและช่องทางการจดัจ าหน่ายผา่นธรุกิจค้าปลีกสมยัใหม่ (Modern Trade) ท่ีมีประสิทธิภาพ 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 บริษัทฯ มีร้ำนค้ำปลีกประมำณ 6,479 ร้ำน ซึ่งครอบคลุม 77 จงัหวดั และ
ประมำณ 787 อ ำเภอทัว่ประเทศไทย เครอืข่ำยกำรจดัจ ำหน่ำยที่ครอบคลุมทัว่ประเทศไทยนี้เป็นหนึ่งใน 



  บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
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ขอ้ไดเ้ปรยีบของบรษิทัฯ ซึง่สำมำรถท ำใหบ้รษิทัฯ เตบิโตไดใ้นระยะยำวในตลำดประเทศไทย สำมำรถมสีว่น
ร่วมในกำรขำยในตลำดขนำดใหญ่ และขยำยกำรเขำ้ถงึผลติภณัฑท์ีห่ลำกหลำยของบรษิัทฯ ต่อลูกคำ้ผูใ้ช้
ผลติภณัฑท์ัว่ประเทศไทย   

บรษิัทฯ ยงัมชี่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยผ่ำนธุรกจิค้ำปลกีสมยัใหม่  (Modern Trade) ซึ่งประกอบด้วยร้ำนคำ้
ปลกีวสัดุก่อสร้ำงและอุปกรณ์ตกแต่งบำ้นทีเ่ป็นเครอืข่ำย บรษิัทฯ คำดว่ำธุรกจิคำ้ปลกีสมยัใหม่ (Modern 
Trade) จะเป็นตวัขบัเคลื่อนส ำคญัทีท่ ำใหย้อดขำยในเขตประชำคมเศรษฐกจิอำเซยีนเตบิโตขึน้ในอนำคต 

(4) การท่ีบริษทัฯ อยู่ในสถานะท่ีดีท่ีจะได้รบัประโยชน์จากกิจกรรมการก่อสรา้งท่ีเพ่ิมขึน้ในประเทศไทย 

จำกขอ้มลูของ Frost & Sullivan พบว่ำ พืน้ฐำนเศรษฐกจิมหภำคของประเทศไทยยงัคงแขง็แกร่ง เมื่อผนวก
กบัอตัรำกำรอุปโภคสต่ีอจ ำนวนประชำกรทีอ่ยู่ในระดบัต ่ำและควำมตอ้งกำรทีอ่ยู่อำศยัทีค่ำดว่ำจะสงูขึน้ จงึ
ท ำใหอุ้ตสำหกรรมผลติภณัฑส์แีละสำรเคลอืบผวิในประเทศไทยมโีอกำสเตบิโตอย่ำงมำก มำตรกำรจงูใจของ
รฐัไดส้รำ้งกำรเตบิโตใหก้บัภำคกำรก่อสรำ้งในประเทศไทยตัง้แต่ปี 2555 ซึง่รวมถงึแผนกำรกระตุน้เศรษฐกจิ
โดยใชเ้งนิจ ำนวน 10,000 ลำ้นบำทเพื่อใหเ้งนิกูส้ ำหรบัทีอ่ยู่อำศยัแก่ผูท้ีม่รีำยไดต้ ่ำและผูท้ีถู่กสถำบนักำรเงนิ
อื่นปฏเิสธกำรขอจดทะเบยีนกำรจ ำนองในปี 2558 และปี 2559 รวมถึงกำรที่รฐับำลอนุมตัิมำตรกำรทำง
กำรเงนิเพื่อสนับสนุนผู้มรีำยได้น้อยให้ซื้อบ้ำนในปี 2559 บรษิัทฯ เชื่อว่ำมำตรกำรดงักล่ำวมสี่วนช่วยให้
ควำมต้องกำรใช้ผลิตภัณฑ์สีทำอำคำรในภำคอสงัหำริมทรัพย์เพิ่มสูงขึ้น และจำกข้อมูลของ Frost & 
Sullivan ยงัพบว่ำควำมต้องกำรผลติภณัฑส์ทีำอำคำร เพื่อใช้ในกำรซ่อมแซมและปรบัปรุงบำ้นในประเทศ
ไทยเพิม่ขึน้เนื่องจำกลกูคำ้มคีวำมตอ้งกำรทำสใีหม่บ่อยขึน้ ในฐำนะทีบ่รษิทัฯ เป็นผูน้ ำตลำดผลติภณัฑ์สทีำ
อำคำร บรษิัทฯ เชื่อมัน่ว่ำบรษิัทฯ อยู่ในสถำนะที่ดทีี่จะได้รบัประโยชน์จำกควำมต้องกำรผลติภัณฑ์สทีำ
อำคำรทีเ่พิม่ขึน้ 

(5) ความเป็นเลิศในการผลิตจากกระบวนการผลิตท่ีทนัสมยั โดยใช้เครื่องจกัรระบบก่ึงอตัโนมติั และ
ความสมัพนัธท่ี์ดี แน่นแฟ้น และยาวนานกบัผูจ้ดัจ าหน่ายวตัถดิุบหลกั 

กระบวนกำรผลติบำงกระบวนกำรของบรษิทัฯ เป็นระบบอตัโนมตั ิเช่น กระบวนกำรบรรจุสใีนโรงงำนผลติ
เพื่อพฒันำประสทิธภิำพกำรผลติและควำมสม ่ำเสมอของคุณภำพ กระบวนกำรผลติสนี ้ำทีโ่รงงำนบำงนำ มี
กำรด ำเนินกำรด้วยโปรแกรมซอฟต์แวร์ ABB ซึ่งเป็นระบบควบคุมกำรผลติด้วยคอมพวิเตอร์ ระบบเติม
วตัถุดบิแบบปิด (Closed System) ถูกน ำมำใชเ้พื่อลดกำรระเหยและกำรปนเป้ือนของสำรเคมต่ีอสิง่แวดลอ้ม 
และระบบในกำรถ่ำยโอนวตัถุดบิและท ำควำมสะอำดท่อ (Pigging System) ถูกน ำมำใชเ้พื่อขนยำ้ยวตัถุดบิ
และท ำควำมสะอำดท่อ ซึ่งช่วยลดกำรใช้น ้ำลงได้ประมำณร้อยละ 50.0 เนื่องจำกบริษัทฯ มีกำรควบคุม
คุณภำพทีม่มีำตรฐำนสงู จงึไดร้บัรำงวลัในระดบัประเทศหลำยรำงวลั รวมถงึโรงงำนบำงนำ โรงงำนส ำโรง 
และโรงงำนเวยีดนำม ยงัไดร้บักำรรบัรองคุณภำพในระดบัสำกล (โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิในสว่น
ที ่1 ขอ้ 2.2.4 (6) หวัขอ้ “การประกอบธุรกจิ—รางวลัและการรบัรองมาตรฐาน”)   

เพื่อเป็นกำรรกัษำมำตรฐำนคุณภำพและควำมต่อเนื่องของกำรจดัหำผลติภณัฑ ์บรษิทัฯ จดัซือ้วตัถุดบิจำก 
ผู้จดัจ ำหน่ำยที่มชีื่อเสยีงและมีควำมน่ำเชื่อถือ บริษัทฯ มีควำมสมัพนัธ์ที่แน่นแฟ้นและยำวนำนกบัผู้จดั
จ ำหน่ำยวตัถุดบิหลกัของบรษิัทฯ และรกัษำควำมสมัพนัธก์บัผู้จดัจ ำหน่ำยวตัถุดบิหลกัหลำยรำย เพื่อลด
อุปสรรคในกำรผลติเน่ืองจำกปญัหำกำรหยุดชะงกัของวตัถุดบิและเพื่อใหผ้ลติภณัฑม์รีำคำทีส่ำมำรถแข่งขนั
ได ้นอกจำกน้ี บรษิทัฯ ไดม้กีำรประชุมร่วมกนัเป็นระยะ ระหว่ำงฝ่ำยบรหิำรของบรษิทัฯ กบัผูจ้ดัจ ำหน่ำย
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วตัถุดบิหลกัของบรษิัทฯ ซึ่งประกอบด้วยบรษิัท เดอะ เคมวัร์ (ประเทศไทย) จ ำกดั บรษิัท โรห์ม แอนด์ 
ฮำสส ์เคมคิอล (ประเทศไทย) จ ำกดั และบรษิทั ดำว เคมคิอล ประเทศไทย จ ำกดั เป็นต้น เพื่อพูดคุยและ
แลกเปลีย่นขอ้มลูเกีย่วกบัเทคโนโลยใีหม่ๆ แนวโน้มในอุตสำหกรรมผลติภณัฑเ์คลอืบผิวของโลก และขอ้มูล
กำรตลำด รวมถงึเพื่อเจรจำหำโอกำสควำมเป็นไปไดใ้นกำรร่วมมอืกนั (โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิ
ในสว่นที ่1 ขอ้ 2.2.4 (3) หวัขอ้ “การประกอบธุรกจิ—วตัถุดบิ”)  

(6) ความสามารถในการวิจยัและพฒันาท่ีแขง็แกรง่และผลงานด้านนวตักรรมผลิตภณัฑ ์

บรษิัทฯ มผีลงำนด้ำนนวตักรรมและกำรพฒันำผลติภณัฑจ์ ำนวนมำกซึ่งเป็นผลมำจำกกำรมบีุคลำกรฝ่ำย
งำนวจิยัและพฒันำผลติภณัฑท์ีมุ่่งเน้นกำรพฒันำผลติภณัฑใ์หม่ กำรใชเ้ทคโนโลยใีหม่ในกำรผลติ และกำร
เสรมิสรำ้งและพฒันำผลติภณัฑเ์ดมิของบรษิทัฯ เพื่อใหต้รงตำมกำรเปลีย่นแปลงของพฤติกรรมของลูกค้ำ
และสภำพอำกำศในประเทศ ก้ำวทนัควำมก้ำวหน้ำด้ำนเทคโนโลยี และกำรรกัษำควำมสำมำรถในกำร
แข่งขนัของบรษิทัฯ โดยจะวเิครำะหห์ำตวัเลอืกทีส่ำมำรถประหยดัตน้ทุนส ำหรบัวตัถุดบิหลกั โดยทีย่งัคงไว้
ซึง่คุณภำพของผลติภณัฑ ์ บรษิทัฯ มเีทคโนโลยทีัง้ทีเ่ป็นกรรมสทิธิข์องบรษิทัฯ เทคโนโลยทีีพ่ฒันำร่วมกบั
ผูอ้ื่น  

บรษิทัฯ เป็นผูผ้ลติสทีำอำคำรรำยแรกทีป่ระสบควำมส ำเรจ็ในกำรแนะน ำสนี ้ำอมิลัชนัทีป่ลอดสำรตะกัว่และ
ปรอทในประเทศไทยในปี 2520 และบรษิัทฯ เป็นผู้ผลติสทีำอำคำรรำยแรกในประเทศไทยและในภูมภิำค
เอเชยีตะวนัออกเฉียงใตท้ีน่ ำ “เทคโนโลยอีะครลีคิ” จำกสหรฐัอเมรกิำมำใชไ้ดเ้ป็นผลส ำเรจ็ในปี 2522 รวมทัง้ 
บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตสีทำอำคำรรำยแรกในประเทศไทยที่ผลิตสีทำภำยในด้วยเทคโนโลยีไมโครแบนที่
ออกแบบมำโดยเฉพำะให้มีคุณสมบตัิป้องกนัแบคทีเรียในปี 2545 ผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวตักรรมล่ำสุดของ
บรษิทัฯ ไดแ้ก่ สเีขยีนได ้ลบได ้(TOA Note & Clean) ซึง่เป็นสเีคลอืบผวิทีป้่องกนัรอยขดูขดีทีเ่ปิดตวัในปี 
2558 สรีองพื้นเหลก็กนัสนิมที่เป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม (TOA Eco Metal Primer) ซึ่งเป็นสรีองพื้นส ำหรบั
โลหะที่มปีระสทิธภิำพสูงที่เปิดตวัในปี 2559 ซึ่งมคีุณสมบตัิเป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อมตำมมำตรฐำนในกำร
คดัเลอืกวสัดุประเภทหนึ่งในกำรประเมนิโปรแกรมอำคำรเขยีว (LEED)   

บรษิทัฯ เชื่อว่ำนวตักรรมในผลติภณัฑแ์ละบรกิำรของบรษิทัฯ ยงัเป็นทีรู่จ้กัอย่ำงแพร่หลำยและเป็นตน้แบบ
ในกำรก ำหนดมำตรฐำนอุตสำหกรรมในอุตสำหกรรมสทีำอำคำรของประเทศไทย ตวัอย่ำงเช่น บรษิทัฯ เชื่อ
ว่ำกำรรบัประกนัควำมทนทำนของสทีำภำยนอกเป็นระยะเวลำ 10 ปีนัน้ถอืเป็นมำตรฐำนของอุตสำหกรรมสี
ทำภำยนอกที่เป็นที่ยอมรบัโดยทัว่ไปในตลำดสทีำอำคำรของไทยมำตัง้แต่ปี 2522 ในปี 2556 บริษัทฯ 
ร่วมมือกับ  E.I. DuPont De Nemours and Company (ซึ่ง ในภำยหลังกลำยมำเป็น  The Chemours 
Company TT, LLC) ได้พัฒนำสีทำภำยนอกภำยใต้ตรำสินค้ำซุปเปอร์ชิลด์ (SuperShield) ด้วยกำรใช้
เทคโนโลยเีรซนิอะครลีคิและไทเทเนียม ซึง่สำมำรถขยำยระยะเวลำกำรรบัประกนัควำมทนทำนสงูสุดจำก 
10 ปี เป็น 15 ปี ควำมทนทำนของสทีำภำยนอกอำคำรภำยใต้ตรำสนิคำ้ซุปเปอรช์ลิด ์(SuperShield) ไดร้บั
กำรรบัรองจำกสถำบนัวจิยัวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย โดยใชม้ำตรฐำนกำรทดสอบ ASTM 
และผ่ำนกำรทดสอบกำรผุกร่อนภำยนอกอำคำรจำกห้องปฏิบตัิกำรอิสระในสหรัฐอเมริกำ ณ วนัที่ของ
เอกสำรฉบบันี้บรษิทัฯ เชื่อว่ำไม่มผีลติภณัฑส์แีละสำรเคลอืบผวิส ำหรบัสทีำอำคำรภำยนอกภำยใตต้รำสนิคำ้
อื่นในประเทศไทยทีส่ำมำรถรบัประกนัควำมทนทำนสงูสดุเป็นระยะเวลำ 15 ปี 
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ทัง้นี้ บรษิทัฯ ใหค้วำมสนใจกบักำรผลติและจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑน์วตักรรมสเีขยีวทีป่ลอดภยัต่อสิง่แวดลอ้ม
และสุขภำพ และเป็นผลติภณัฑท์ี่สรำ้งสรรคข์ึน้มำใหม่ เพื่อตอบรบักบัควำมต้องกำรของลูกค้ำ และเพื่อให้
สอดคลอ้งกบักำรเปลีย่นแปลงทีท่ ำใหก้ฎเกณฑด์ำ้นควำมปลอดภยัและสิง่แวดลอ้มเขม้งวดขึน้   

(7) ทีมผูบ้ริหารและพนักงานท่ีมีประสบการณ์ 

ทมีผู้บรหิำรของบรษิัทฯ มปีระสบกำรณ์ในอุตสำหกรรมผลติภณัฑ์สแีละสำรเคลอืบผวิ โดยผู้บรหิำรหลกั
หลำยคนท ำงำนร่วมกบับรษิทัฯ มำมำกกว่ำ 20 ปี บุคคลเหล่ำนี้มปีระสบกำรณ์ดำ้นกำรบรหิำรจดักำรและ
ควำมรู้ดำ้นเทคโนโลยใีนอุตสำหกรรมนี้อย่ำงกวำ้งขวำง ควำมส ำเรจ็อย่ำงยำวนำนตัง้แต่อดตีของบรษิทัฯ 
แสดงถึงควำมสำมำรถของทีมผู้บริหำรในกำรสร้ำงและขยำยธุรกิจของบริษัทฯ และสำมำรถก้ำวผ่ำน
สถำนกำรณ์อนัเลวร้ำยต่ำงๆ ทัง้ทำงเศรษฐกจิ กำรเมอืง สุขภำพ และสิง่แวดล้อมได้อย่ำงมัน่คง บรษิทัฯ 
เชื่อว่ำประสบกำรณ์และควำมรู้ดำ้นกำรตลำดของทมีผูบ้รหิำรและควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกจิทีท่มีผู้ บรหิำรได้
สรำ้งขึน้กบัผูจ้ดัจ ำหน่ำยวตัถุดบิและลกูคำ้หลกัจะยงัคงเอือ้ประโยชน์ต่อกำรเตบิโตและกำรพฒันำของบรษิทัฯ 
ต่อไปในอนำคต 

บรษิทัฯ มุ่งมัน่ทีจ่ะพฒันำพนักงำนของบรษิทัฯ โดยเปิดโอกำสใหม้กีำรฝึกอบรมต่ำงๆ ซึง่รวมถงึหลกัสตูร
กำรบรหิำรจดักำรต่ำงๆ เพื่อพฒันำควำมสำมำรถทีเ่ป็นทกัษะรอบดำ้น อกีทัง้บรษิทัฯ ยงัสง่เสรมิกำรท ำงำน
ร่วมกนัเป็นทีม กำรคิดอย่ำงสร้ำงสรรค์ และกำรสื่อสำรแบบเปิดกว้ำงระหว่ำงพนักงำนด้วยกนั บรษิัทฯ 
สนบัสนุนและสง่เสรมิสภำพแวดลอ้มโดยรวมทีพ่นกังำนทุกคนสำมำรถสรำ้งคุณค่ำและสรำ้งศกัยภำพของตน
ได้อย่ำงเต็มที ่ตลอดจนหลกัสตูรด้ำนกำรพฒันำต่ำงๆ เพื่อพฒันำบุคลำกรใหม้ำสบืทอดต ำแหน่งผูบ้รหิำร
ระดบัสงู ซึง่กำรปฏบิตัเิช่นนี้ช่วยสรำ้งวฒันธรรมองคก์รทีท่ ำใหพ้นักงำนเกดิควำมรูส้กึถงึควำมเป็นเจำ้ของ
และมคีวำมภกัดต่ีอบรษิทัฯ  

2.2.3 ภาพรวมอตุสาหกรรม1  

2.2.3.1 ภาพรวมและแนวโน้มตลาดสีและสารเคลือบผิวในประเทศไทย 

 ตลำดค้ำปลกีผลติภัณฑ์สทีำอำคำรในประเทศไทยเติบโตขึ้นจำกมูลค่ำประมำณ 13,727.2 ล้ำนบำทในปี 
2554 เป็นมูลค่ำประมำณ 19,201.3 ลำ้นบำทในปี 2559 ซึง่เป็นผลมำจำกกจิกรรมกำรก่อสรำ้ง กำรทำสใีหม่ กำรซือ้
สินค้ำหรือบริกำรกับร้ำนค้ำปลีก และกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคโดย Frost & Sullivan คำดว่ำ 

                                                           
1 รำยงำนวจิยัทำงกำรตลำดของ Frost & Sullivan ได้ประเมนิขนำดของตลำดค้ำปลกีผลติภณัฑ์สทีำอำคำรในประเทศไทยที่ 19.2 

พนัลำ้นบำทโดยรวมเฉพำะกำรขำยผลติภณัฑส์ทีำอำคำรผ่ำนช่องทำงผูค้ำ้ปลกีและธุรกจิคำ้ปลกีสมยัใหม ่(Modern Trade) เท่ำนัน้ 
ในกำรค ำนวณส่วนแบ่งกำรตลำดส ำหรบัผลติภณัฑส์ทีำอำคำรส ำหรบักลุ่มลูกคำ้ทัว่ไปในประเทศไทยคิดเป็นประมำณรอ้ยละ 48.7 
นัน้จะพจิำรณำเฉพำะยอดขำยของ บรษิทัฯ บรษิทั กปัตนั โค๊ทติ้ง จ ำกดั และบรษิทั บรติชิ เพน้ท์ส จ ำกดั ซึ่งเกดิจำกกำรจ ำหน่ำย
ผ่ำนผูค้ำ้ปลกีและธุรกจิคำ้ปลกีสมยัใหม ่(Modern Trade) โดยแหล่งขอ้มลูในกำรประมำณกำรส่วนแบ่งกำรตลำดของบรษิทัเหล่ำนัน้
มำจำก (ก) กำรสมัภำษณ์กบัผู้เชี่ยวชำญ ซึ่งรวมถึงพนักงำนปจัจุบนัและพนักงำนอดีตของบริษัทสีและสำรเคลือบผิวชัน้น ำ  
(ข) แนวโน้มกำรเติบโตปีต่อปี รำยงำนรำยบริษัท และสื่อน ำเสนออื่นๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเพียงบทควำมในข่ำวและข่ำว
ประชำสมัพนัธ์ และ (ค) งำนวจิยั (Desktop Research) โดย Frost & Sullivan ในแหล่งขอ้มูลต่ำงๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเพียง
ฐำนขอ้มูลของสมำคมอุตสำหกรรม สมำคมกำรคำ้ และหน่วยงำนของรฐั (โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิจากเอกสารแนบ 6 
รายงานวจิยัทางการตลาดแบบอสิระส าหรบัการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนต่อประชาชนทัว่ไปครัง้แรก ในหนงัสอืชี้ชวนเสนอขายหุน้
สามญัของบรษิทัฯ) 
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ตลำดคำ้ปลกีผลติภณัฑส์ทีำอำคำรในประเทศจะมมีูลค่ำประมำณ 24,603.2 ลำ้นบำทในปี 2564 เนื่องจำกมกีำรทำสี
ใหม่ทีเ่พิม่สงูขึน้ รวมถงึควำมต้องกำรสแีละสำรเคลอืบผวิเกรดพรเีมยีมทีม่มีำกขึน้ และก ำลงัซือ้ของผูบ้รโิภคทีม่มีำก
ขึน้ด้วย ในขณะเดยีวกนัมูลค่ำตลำดคำ้ปลกีผลติภณัฑส์แีละสำรเคลอืบผวิและผลติภณัฑป์ระเภทอื่น  (ผลติภณัฑส์ี
และสำรเคลอืบผวิส ำหรบังำนไม ้ผลติภณัฑก์นักำรรัว่ซมึ และผลติภณัฑส์ทีีม่คีวำมทนทำนสงู (Protective Coating)) 
เพิม่ขึน้จำกมลูค่ำประมำณ 4,780.0 ลำ้นบำท ในปี 2554 เป็นประมำณ 6,376.9 ลำ้นบำทในปี 2559 โดยมสีำเหตุหลกั
มำจำกกำรซือ้สนิคำ้หรอืบรกิำรจำกรำ้นคำ้ปลกีทีข่ยำยตวัขึน้ และกำรขยำยตวัของเมอืง (Urbanization) โดย Frost & 
Sullivan คำดว่ำตลำดค้ำปลีกผลิตภัณฑ์สแีละสำรเคลือบผิวและผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นในประเทศไทยจะมีมูลค่ำ
ประมำณ 8,852.7 ลำ้นบำทภำยในปี 2564 เน่ืองจำกผูบ้รโิภคมกีำรรบัรูเ้พิม่มำกขึน้ กจิกรรมกำรท่องเทีย่วทีแ่ขง็แกรง่ 
วงจรกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำที่ส ัน้ลงส ำหรับเฟอร์นิ เจอร์ และกำรเปลี่ยนแปลงเป็นสังคมอุตสำหกรรม 
(Industrialization) 

อุตสำหกรรมสแีละสำรเคลอืบผวิเป็นผูไ้ดร้บัประโยชน์โดยตรงจำกกำรเตบิโตของกำรก่อสรำ้งและกำรเพิม่ขึน้
ของดชันีชีว้ดัเศรษฐกจิมหภำคต่ำงๆ ในประเทศ ทัง้นี้ อุตสำหกรรมคำ้ปลกีผลติภณัฑส์แีละสำรเคลอืบผวิซึง่เ ป็นช่อง
ทำงกำรจ ำหน่ำยส ำคญัของผูผ้ลติ มแีนวโน้มทีจ่ะขยำยตวัขึน้โดยมสีำเหตุมำจำกกำรทีผู่บ้รโิภครบัรูถ้งึสนิคำ้ตวัเลอืก
ต่ำงๆ ในตลำดที่มใีหก้บัผูบ้รโิภคมำกขึน้ ภำคธุรกจินี้คำดว่ำจะเตบิโตไดใ้นระดบัปำนกลำงถึงสูงตัง้แต่ปี 2560 ถงึปี 
2564 โดยมปีจัจยัสง่เสรมิมำจำกควำมตอ้งกำรทีอ่ยู่อำศยัใหมแ่ละกำรทำสใีหมท่ีเ่พิม่มำกขึน้ มำตรกำรจงูใจของรฐับำล 
และกำรใชจ้่ำยสนิคำ้และบรกิำรในรำ้นคำ้ปลกีทีเ่พิม่สงูขึน้ เป็นต้น ยงัมกีำรคำดกำรณ์ว่ำรำยไดส้่วนบุคคลสุทธิเพิม่
สงูขึน้คำดว่ำจะสง่ผลใหเ้กดิกำรใชจ้่ำยทีไ่ม่จ ำเป็นมำกขึน้ รวมถงึกำรเลอืกซือ้ผลติภณัฑส์แีละสำรเคลอืบผวิเกรดพรเีมยีม 
ซึง่มแีนวโน้มเป็นกำรเปิดตลำดใหม่ส ำหรบัผูผ้ลติสแีละสำรเคลอืบผวิทีม่อียู่เดมิ ผูผ้ลติขนำดใหญ่ทีม่เีครอืขำ่ยผูค้ำ้ปลกี
อย่ำงกว้ำงขวำงมกัจะติดตำมพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปและสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของ
ผูบ้รโิภคเกีย่วกบัคุณสมบตัต่ิำงๆ ของผลติภณัฑไ์ดด้กีว่ำ ซึง่ท ำใหผู้ผ้ลติเหล่ำนี้สำมำรถกำ้วทนัต่อกำรเปลีย่นแปลง
และไดเ้ปรยีบผูผ้ลติรำยอื่นทีไ่ม่มคีวำมสำมำรถในกำรสรำ้งสรรคห์รอืตอบสนองต่อตลำด นอกจำกนี้ กำรเตบิโตของ
ช่องทำงธุรกจิคำ้ปลกีสมยัใหม่ (Modern Trade) มแีนวโน้มส่งผลใหต้ลำดทีลู่กค้ำซื้อสนิคำ้และน ำไปใชเ้อง (BIY) มี
กำรขยำยตวัขึน้เนื่องจำกผูบ้รโิภคสำมำรถเขำ้ถงึตวัเลอืกต่ำงๆ ไดม้ำกขึน้ ผูบ้รโิภคจงึสำมำรถตดัสนิใจไดด้ว้ยตนเอง 
ซึง่เดมิจะต้องพึง่พำช่ำงทำส ีส ำหรบัธุรกจิคำ้ปลกีผลติภณัฑส์แีละสำรเคลือบผวิและผลติภณัฑป์ระเภทอื่นมแีนวโน้ม
จะได้รบัประโยชน์จำกกำรท่องเที่ยวที่เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้เกดิอุปสงค์ใหม่และกำรบ ำรุงรกัษำภำยใน
อำคำรอย่ำงต่อเนื่องจำกธุรกจิบรกิำรในประเทศ กจิกรรมกำรทำสใีหม่เป็นตวัขบัเคลื่อนทีส่ ำคญัของยอดขำยสแีละสำร
เคลอืบผวิซึง่มแีนวโน้มว่ำจะมสีดัส่วนมำกกว่ำร้อยละ 75.0 ของอุตสำหกรรมสแีละสำรเคลอืบผวิตัง้แต่ปี 2560 ถงึปี 
2564 กำรปรับปรุงอำคำรทัง้ประเภทที่อยู่อำศัยและเพื่อกำรพำณิชย์ กำรทำสียำนพำหนะใหม่โดยใช้สีเกรด  
พรเีมยีมเพื่อแสดงสถำนะ กจิกรรมกำรบ ำรุงรกัษำในอุตสำหกรรมกำรป้องกนัและโรงงำนขนำดเลก็และขนำดใหญ่ 
คำดว่ำจะมสี่วนส ำคญัในกำรเพิม่อุปสงคข์องกำรทำสใีหม่ในระยะเวลำระหว่ำงปี 2560 ถึงปี 2564 ซึ่งจะผลกัดนัให้
อุตสำหกรรมคำ้ปลกีสแีละสำรเคลอืบผวิในประเทศไทยกลบัมำเตบิโตอกีครัง้ 

2.2.3.2  ภาพรวมตลาดผลิตภณัฑสี์และสารเคลือบผิวในภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

ยอดขำยปลีกส ำหรบัสทีำอำคำร คิดเป็นประมำณร้อยละ 50.0 ถึงร้อยละ 60.0 ของยอดขำยสทีำอำคำร
ทัง้หมดในประเทศเวยีดนำมและไดร้บัปจัจยัสนับสนุนโดยหลกัมำจำกอุตสำหกรรมกำรก่อสรำ้งและเฟอรนิ์เจอร ์และ
กำรพฒันำระบบโครงสรำ้งพืน้ฐำนสำธำรณะ โดยอุตสำหกรรมกำรก่อสรำ้งเป็นหนึ่งในผูบ้รโิภคหลกัของสทีำอำคำร
โดยซือ้ผ่ำนช่องทำงคำ้ปลกี คำดกำรณ์ว่ำตลำดคำ้ปลกีสทีำอำคำรในประเทศเวยีดนำมจะมอีตัรำกำรเตบิโตโดยเฉลีย่ต่อปี 



  บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
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(CAGR) สงูขึน้ทีป่ระมำณรอ้ยละ 9.9 ในปี 2559 ถงึปี 2564 โดยจะเตบิโตจำกประมำณ 6.5 ลำ้นลำ้นดองเวยีดนำม (VND) 
ในปี 2559 เป็นประมำณ 10.4 ลำ้นลำ้นดองเวยีดนำม (VND) ภำยในปี 2564 

ตลำดผลติภณัฑส์ทีำอำคำรในประเทศอนิโดนีเซยี ประเทศมำเลเซยี ประเทศเมยีนมำร ์ประเทศกมัพชูำ และ
สำธำรณรฐัประชำธปิไตยประชำชนลำว ได้รบัประโยชน์จำกกำรขยำยของเมอืงเพิม่มำกขึน้ กำรปฏิรูปเศรษฐกจิ  
กำรใชจ้่ำยส ำหรบัระบบโครงสรำ้งพืน้ฐำนเพิม่ขึน้ และกำรเพิม่ขึน้ของรำยไดส้่วนบุคคลสุทธ ิทัง้นี้ ตลำดผลติภณัฑส์ี
ทำอำคำรของประเทศในภูมภิำคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้เหล่ำนี้คำดว่ำจะเตบิโตขึน้ในอตัรำกำรเตบิโตโดยเฉลีย่ต่อปี 
(CAGR) ทีป่ระมำณรอ้ยละ 7.7 ส ำหรบัช่วงปี 2559 และปี 2564 โดยจะเตบิโตขึน้จำกประมำณ 1,224.0 ลำ้นดอลลำร์
สหรฐัในปี 2559 เป็นประมำณ 1,772.4 ลำ้นดอลลำรส์หรฐัในปี 2564 

ธุรกจิผลติภณัฑส์แีละสำรเคลอืบผวิส ำหรบังำนไมข้องภูมภิำคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตไ้ดร้บัปจัจยัสนับสนุนจำก
กำรส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่ผลิตในประเทศ รวมทัง้ต้นทุนกำรผลิตและต้นทุนแรงงำนที่ต ่ำเมื่อเทยีบกบัประเทศทำง
ตะวนัตก ประเทศเวยีดนำมและประเทศอนิโดนีเซยีเป็นหนึ่งในตลำดชัน้น ำส ำหรบัผลติภณัฑส์แีละสำรเคลอืบผวิส ำหรบั
งำนไมใ้นเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ โดยประเทศอนิโดนีเซยีเป็นตลำดผลติภณัฑส์แีละสำรเคลอืบผวิส ำหรบังำนไมท้ีใ่หญ่
เป็นอนัดบัสองในภูมภิำคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ซึง่ไดร้บัปจัจยัสนบัสนุนมำจำกกำรสง่ออกเฟอรน์ิเจอรเ์ช่นกนั ดว้ยเหตุ
ทีป่ระเทศอนิโดนีเซยีมทีรพัยำกรธรรมชำตจิ ำนวนมำก รฐับำลประเทศนี้จงึมแีผนสนับสนุนกำรส่งเสรมิธุรกจิเฟอรน์ิเจอร์
ไมต้ำมงำนออกรำ้นและงำนแสดงสนิคำ้นำนำชำตต่ิำงๆ ทัง้นี้ ตลำดเฟอรน์ิเจอรไ์มเ้พื่อกำรสง่ออกคำดว่ำจะกระตุน้อุปสงค์
ของผลติภณัฑส์แีละสำรเคลอืบผวิส ำหรบังำนไมเ้น่ืองจำกอุตสำหกรรมเฟอรนิ์เจอรไ์มม้เีป้ำหมำยทีจ่ะเพิม่กำรสง่ออกจำก
ประมำณ 2.7 พนัลำ้นดอลลำรส์หรฐัในปี 2556 เป็นประมำณ 5.0 พนัลำ้นดอลลำรส์หรฐัภำยในปี 25632 ตลำดผลติภณัฑ์
สแีละสำรเคลอืบผวิส ำหรบังำนไมใ้นประเทศมำเลเซยีและประเทศไทยจะไดร้บัผลกระทบจำกกำรน ำเขำ้เฟอร์นิเจอร์ที่มี
รำคำถูกจำกประเทศเพื่อนบ้ำน เช่น ประเทศจนีและประเทศเวยีดนำม ซึ่งเป็นกำรจ ำกดัอุปสงค์ของสแีละสำรเคลือบ
ป้องกนัผวิส ำหรบังำนไม ้

ตลำดผลติภณัฑ์สทีีม่คีวำมทนทำนสูง (Protective Coating) ส ำหรบัพื้นผวิคอนกรตีในประเทศอนิโดนีเซยีมี
แนวโน้มทีจ่ะขยำยตวัในช่วงไม่กีปี่ขำ้งหน้ำนี้โดยมสีำเหตุมำจำกกำรเพิม่ขึน้ของกำรลงทุนโดยตรงจำกต่ำงประเทศและ
กำรลงทุนจ ำนวนมำกในกำรพฒันำระบบโครงสรำ้งพืน้ฐำนดำ้นคมนำคม พลงังำน และสำธำรณูปโภคซึง่มมีูลค่ำทัง้หมด
ประมำณ 90.0 พนัลำ้นดอลลำรส์หรฐั3 ภำยในปี 2561 ทัง้นี้ ตลำดผลติภณัฑส์ทีีม่คีวำมทนทำนสงู (Protective Coating) 
ส ำหรบัคอนกรตีของประเทศมำเลเซยีไดร้บัปจัจยัสนบัสนุนมำจำกกำรลงทุนในกำรพฒันำโครงสรำ้งพืน้ฐำนดำ้นคมนำคม 
เช่น ถนนและทำงรถไฟ และโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนพลงังำนและสำธำรณูปโภค โดยเฉพำะอย่ำงยิง่โรงกลัน่น ้ำมนัและ
โรงงำนปิโตรเคมี กำรลงทุนในกำรพฒันำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนคมนำคม พลงังำน และสำธำรณูปโภคของประเทศ
มำเลเซยีภำยในปี 2561 ซึ่งมมีูลค่ำรวมกนัประมำณ 8.0 พนัล้ำนดอลลำร์สหรฐั4 คำดว่ำจะขบัเคลื่อนตลำดสทีี่มคีวำม
ทนทำนสงู (Protective Coating) ส ำหรบัพืน้ผวิคอนกรตีของประเทศมำเลเซยีได ้

ตลำดผลติภณัฑ์กนัซมึในภูมภิำคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ได้รบัปจัจยัสนับสนุนมำจำกกำรเตบิโตของกำร
ก่อสร้ำงอำคำรแนวสูง ซึ่งเป็นกำรเพิ่มกำรลงทุนจำกทัง้ภำครฐัและเอกชน ตลำดผลิตภัณฑ์กันซึมของประเทศ
อนิโดนีเซยีไดร้บักำรสนับสนุนมำจำกกจิกรรมกำรก่อสรำ้งทีก่ ำลงัเตบิโตทัง้ในภำคทีอ่ยู่อำศยัและนอกเหนือจำกภำค  
ทีอ่ยู่อำศยั ผลติภณัฑก์นัซมึในประเทศอนิโดนีเซยีมผีลติภณัฑเ์กรดพรเีมยีมเป็นสดัส่วนมำกทีสุ่ดและกำรทีผู่บ้รโิภค
                                                           
2  http://kusnandarlaw.blogspot.in/2015/12/the-furniture-industry-still-fells.html 
3  ส ำนกังำนสถติกิลำง (Central Bureau of Statistics) ประเทศอนิโดนีเซยี 

4  กำรคำดกำรณ์เศรษฐกจิประเทศมำเลเซยี (Malaysia Economic Prospect) BMI 
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ยนิยอมจ่ำยในรำคำสงูท ำใหม้ัน่ใจไดว้่ำตลำดผลติภณัฑก์นัซมึจะมคีวำมแขง็แกร่ง ผลติภณัฑก์นัซมึทีม่ตีวัท ำละลำย
เป็นน ้ำเป็นสดัสว่นเป็นสว่นใหญ่ของตลำดทัง้หมด โดยเกำะชวำเป็นศนูยก์ลำงทีส่ ำคญัของตลำดผลติภณัฑก์นัซมึ กำร
ขำยใหแ้ก่โครงกำรเป็นช่องทำงกำรจ ำหน่ำยทีไ่ดร้บัควำมนิยมและเป็นกำรขำยทีอ่ยู่นอกภำคทีอ่ยู่อำศยั ซึง่ไดผ้ลกัดนั
อุปสงคข์องผลติภณัฑก์นัซมึในประเทศอนิโดนีเซยี และส ำหรบัแนวโน้มของผลติภณัฑก์นัซมึในประเทศมำเลเซยีคำด
ว่ำจะอยู่ในเกณฑด์จีำกกำรพฒันำอย่ำงรวดเรว็ของอำคำรพำณิชยแ์ละอำคำรทีอ่ยู่อำศยัซึง่ไดร้บักำรสนับสนุนมำจำก
แผนของรฐับำลในกำรเพิม่กำรใชจ้่ำยส ำหรบัระบบโครงสรำ้งพืน้ฐำน 

ตลำดผลติภณัฑส์แีละสำรเคลอืบผวิและผลติภณัฑป์ระเภทอื่นของประเทศเมยีนมำร ์ประเทศกมัพูชำ และ
สำธำรณรฐัประชำธปิไตยประชำชนลำว มขีนำดเลก็มำก แต่ดว้ยอตัรำกำรขยำยตวัของเมอืง (Urbanization) ทีส่งูขึน้ 
และโครงกำรก่อสรำ้งและโครงสรำ้งพืน้ฐำนต่ำงๆ ทีก่ ำลงัเตบิโต รวมทัง้กำรลงทุนโดยตรงจำกต่ำงประเทศทีเ่พิม่ขึน้ 
จงึท ำใหต้ลำดผลติภณัฑส์แีละสำรเคลอืบผวิและผลติภณัฑป์ระเภทอื่นในประเทศเหล่ำน้ีคำดว่ำจะมอีตัรำกำรเตบิโตใน
เกณฑท์ีด่ใีนระยะเวลำระหว่ำงปี 2560 ถงึปี 2564 

2.2.4  การจดัหาผลิตภณัฑห์รอืบริการ 

(1) โรงงานผลิต 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2560 บรษิทัฯ มโีรงงำนผลติทัง้สิน้ 8 แห่ง โดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 

ล าดบั เจ้าของ/ผูเ้ช่า สถานท่ีตัง้ ปีท่ีก่อตัง้ ผลิตภณัฑห์ลกั 

1 บรษิทัฯ โรงงำนบำงนำ  
เลขที ่31/1 และ/หรอื 31/2 หมู ่3 ถนน
บำงนำ-ตรำด ต ำบลบำงเสำธง จงัหวดั
สมทุรปรำกำร 10570 ประเทศไทย 

2525 ผลติภณัฑส์ทีำอำคำร และผลติภณัฑส์ี
และสำรเคลอืบผวิและผลติภณัฑป์ระเภท
อื่น  

2 บรษิทัฯ โรงงำนส ำโรง 
เลขที ่104 หมูท่ี ่1 ซอยผกูมติร ถนนทำง
รถไฟสำยเก่ำ ต ำบลส ำโรงใต ้อ ำเภอพระ
ประแดง  จงัหวดัสมทุรปรำกำร 10130 
ประเทศไทย 

2515 ผลติภณัฑส์แีละสำรเคลอืบผวิส ำหรบั
งำนไม ้และสทีีม่คีวำมทนทำนสงู 
(Heavy-Duty Coating) ทนิเนอรแ์ละสี
สเปรย ์

3 บรษิทั กปัตนั โค๊ทติ้ง 
จ ำกดั 

โรงงำนสมทุรปรำกำร(1)  
เลขที ่906 และเลขที ่917 หมู ่15 ต ำบล
บำงเสำธง จงัหวดัสมทุรปรำกำร 10570 
ประเทศไทย 

2553 ผลติภณัฑส์ทีำอำคำร ผลติภณัฑส์แีละ
สำรเคลอืบผวิส ำหรบังำนไม ้และ
ผลติภณัฑเ์คมกี่อสรำ้ง 

2558 ผลติภณัฑส์ทีำอำคำร 

4 TOA Paint Vietnam 
Co., Ltd. 

โรงงำนเวยีดนำม  
Lot L2.3, Road No. 2, Tan Dong Hiep 
A Industrial Park, Tan Dong Hiep 
Ward, Di An Town, บนิหเ์ดอืง ประเทศ
เวยีดนำม 

2547 สนี ้ำอมิลัชนั สเีคลอืบเงำ ทนิเนอร ์
ผลติภณัฑส์แีละสำรเคลอืบผวิส ำหรบั
งำนไม ้ผลติภณัฑเ์คมกี่อสรำ้ง และสี
สเปรย ์

5 TOA Paint Products 
Sdn. Bhd. 

โรงงำนมำเลเซยี 
PT Lot 63802, Jalan Telok Gong, 
Telok Gong, 42000 Port Klang,  
สลงังอร ์ประเทศมำเลเซยี 

2547 สนี ้ำอมิลัชนั สเีคลอืบเงำ ทนิเนอร ์ 
ผลติภณัฑส์แีละสำรเคลอืบผวิส ำหรบั
งำนไม ้
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ล าดบั เจ้าของ/ผูเ้ช่า สถานท่ีตัง้ ปีท่ีก่อตัง้ ผลิตภณัฑห์ลกั 

6 TOA Paint (Laos) Co., 
Ltd.   

โรงงำนเวยีงจนัทน์ 
Unit 6, Ban Nahai, Hatxaifong District, 
เวยีงจนัทน์ สำธำรณรฐัประชำธปิไตย
ประชำชนลำว 

2551 สนี ้ำอมิลัชนั สเีคลอืบเงำ ทนิเนอร ์ 
ผลติภณัฑส์แีละสำรเคลอืบผวิส ำหรบั
งำนไม ้

7 TOA Paint (Myanmar) 
Co., Ltd.     

โรงงำนย่ำงกุง้ 
No. 120, Mahawgani Street, 
Shwepyitha Industrial Zone (1), ย่ำงกุง้ 
ประเทศเมยีนมำ 

2556 สนี ้ำอมิลัชนั สเีคลอืบเงำ ทนิเนอร ์ 
ผลติภณัฑส์แีละสำรเคลอืบผวิส ำหรบั
งำนไม ้

8 TOA Skim Coat 
(Camboida) Co., Ltd. 

โรงงำนกมัพชูำ  
No. B36, Street National Road No.3, 
Phorm Sre Chom Rov, Sangkat Chom 
Chao, Khan Por Sen Chey, พนมเปญ 
ประเทศกมัพชูำ 

2560 ผลติภณัฑส์ ำหรบังำนฉำบบำงเพือ่ปรบั
ผวิใหเ้รยีบ (Skim Coat) เคมฉีำบผนงั 

หมำยเหตุ : (1) โรงงำนผลติที่บรษิทั กปัตนั โค๊ทติ้ง จ ำกดั เป็นเจ้ำของซึ่งมผีลติภณัฑ์ภำยใต้ตรำสนิค้ำกปัตนั และแยกต่ำงหำกจำก
โรงงำนผลติอีกสองแห่งในประเทศไทย อย่ำงไรก็ด ีเพื่อวตัถุประสงค์ในกำรใช้แนวปฏบิตัิที่ดแีละกำรบรหิำรต้นทุน
ร่วมกนั เช่น กำรซื้อวตัถุดบิ โรงงำนผลติที่บรษิัท กปัตนั โค๊ทติ้ง จ ำกดั จงึได้สัง่ซื้อวตัถุดบิรวมกบัโรงงำนผลิตอีก 
สองแห่งของบรษิทัฯ ในประเทศไทย 

ก ำลงักำรผลติของบรษิทัฯ ส่วนทีย่งัไม่ไดน้ ำมำใช ้ณ ปจัจุบนั ท ำใหบ้รษิทัฯ สำมำรถปรบัตวัเพื่อรองรบักำร
เตบิโตของอุปสงคใ์นอนำคต ทัง้นี้ ก ำลงักำรผลติรวม ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2560 และอตัรำกำรใชก้ ำลงักำรผลติของ
โรงงำนผลติของบรษิทัฯ ส ำหรบัปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2558 และ 2559 และ 2560 สรุปดงันี้ 

โรงงาน 

ก าลงัการผลิตรวม 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 
(ล้านแกลลอน/ปี) 

อตัราการใช้ก าลงัการผลิต 
ส าหรบัปีบญัชีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2558 2559 2560 

ประเทศไทย 74.1 59.0 59.7 54.5 

โรงงำนบำงนำ 50.4 65.5 68.1 62.8 

โรงงำนอื่น (2) 23.7 44.0 41.4 36.7 

เขตประชำคมเศรษฐกจิอำเซยีน (ไมร่วมประเทศไทย)(3) 13.9 32.9 33.7 34.7 

รวม    88.0(4) 54.8 55.5 51.3 

หมำยเหตุ : (1) อตัรำกำรใชก้ ำลงักำรผลติดงักล่ำวค ำนวณโดยปรบัรำยกำรเป็นยอดเต็มปี (Annualized) โดยค ำนวณจำกกำรท ำงำน
สำมกะต่อวนั และโรงงำนผลติเปิดด ำเนินกำรตลอด 24 ชัว่โมง 

 (2) โรงงำนอื่น หมำยถงึ โรงงำนส ำโรง และโรงงำนสมทุรปรำกำร 
 (3) ไมร่วมอตัรำก ำลงักำรผลติของโรงงำนผลติภำยใต ้TOA Skim Coat (Cambodia) Co., Ltd. 
 (4) ก ำลงักำรผลติรวมดงักล่ำวไม่ไดส้ะทอ้นก ำลงักำรผลติทีค่ำดว่ำจะลดลงจำกกำรปิดโรงงำนย่ำงกุ้ง ซึ่งจะยำ้ยไปยงัเขต

เศรษฐกจิพเิศษตลิะวำในประเทศเมยีนมำร์ 
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 (2) วตัถดิุบ 

ต้นทุนวตัถุดบิเป็นสดัส่วนทีส่ ำคญัทีสุ่ดของต้นทุนขำยของบรษิัทฯ ต้นทุนวตัถุดบิคดิเป็นสดัส่วน 
รอ้ยละ 68.0 รอ้ยละ 66.4 และรอ้ยละ 67.0 ของต้นทุนขำยส ำหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม  
2558 2559 และ 2560 ตำมล ำดบั วตัถุดิบหลกัของบริษัทฯ ที่ใช้ส ำหรบักำรผลิตผลิตภณัฑ์ของ
บรษิทัฯ ไดแ้ก่ 

 ผงส:ี ผงสใีหส้ชี่วยใน กำรปิดบงัพืน้ผวิและเคลอืบพืน้ผวิ รวมถงึคุณสมบตัใินกำรปกป้องแก่
ส ีเช่น กำรป้องกนักำรกดักร่อนและควำมทนทำนต่อสภำพอำกำศ ไทเทเนียมไดออกไซด์
ซึง่เป็นผงสชีนิดทีใ่หค้วำมขำว ควำมสว่ำง กำรปิดบงัพืน้ผวิและกำรป้องกนัควำมเสยีหำย
จำกแสงอำทติย ์เป็นวตัถุดบิหลกัส ำหรบัผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ ซึง่บรษิทัฯ ซือ้จำกตวัแทน
จ ำหน่ำยในประเทศไทยและน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ เช่น ประเทศสิงคโปร์ ไต้หวัน 
สหรฐัอเมรกิำ และออสเตรเลยี  

 สารยึดเกาะ: สำรยึดเกำะเป็นสำรที่ยึดส่วนผสมของผลิตภัณฑ์สีหรือสำรเคลือบผิวเข้ำ
ดว้ยกนัและช่วยใหผ้ลติภณัฑย์ดึเกำะกบัพืน้ผวิได ้ สำรยดึเกำะประเภทกำว (อะครลีคิหรอื 
สไตรนีอะครลีคิ) โดยปกตแิลว้จะน ำไปใชส้ ำหรบัผลติภณัฑส์ทีำอำคำรทีม่ตีวัท ำละลำยเป็น
น ้ำ ในขณะที่สำรยดึเกำะเรซนิจะน ำไปใช้ในผลติภณัฑ์ที่มตีวัท ำละลำยเป็นสำรประกอบ
อนิทรยี ์ สำรยดึเกำะมหีลำยประเภทรวมถงึ อะครลีคิโพลเิมอร ์100% โพลยิูรเีทน อพีอกซี่
และอลัคดิ โดยบรษิทัฯ ซือ้สำรยดึเกำะในประเทศและน ำเขำ้จำกต่ำงประเทศ รวมทัง้ บรษิทัฯ 
ยงัผลติสำรยดึเกำะเรซนิเองดว้ย 

 สารเพิม่เนื้อส:ี ส่วนผสมชนิดหนึ่งที่เป็นสำรเฉื่อยและสำรประกอบอนินทรยี์ซึ่งใช้เตมิเป็น
วตัถุดบิเพื่อเพิม่คุณสมบตัิของส ีเช่น ท ำให้ฟิล์มสแีขง็ขึน้ ฟิล์มสขีดัง่ำย เป็นต้น  สำรเพิม่
เน้ือสนีัน้รวมถงึ แคลเซยีมคำรบ์อเนต ซลิกิำ้ ไมกำ้ ทลัคมั ยปิซมัและเคลย ์โดยบรษิทัฯ ซือ้
สำรเพิม่เนื้อสทีัง้จำกผู้จดัจ ำหน่ำยในประเทศและน ำเขำ้จำกผู้จดัจ ำหน่ำยในต่ำงประเทศ 
เช่น สหรฐัอเมรกิำและจนี  

 สารท าละลาย: สำรท ำละลำยอำจอยู่ในรปูของน ้ำหรอืสำรท ำละลำยอนิทรยีซ์ึง่ถูกน ำไปใชใ้น
กำรลดควำมหนืดของสเีพื่อท ำใหง้่ำยต่อกำรทำผลติภณัฑเ์คลอืบผวิ สำรท ำละลำยทีใ่ส่ใน
ขัน้ตอนแรกของกำรผสมและกวนผลติภณัฑเ์ป็นสำรท ำละลำยตัง้ตน้และสำรท ำละลำยรว่มที่
ใส่ในขัน้ตอนกำรผลติสชี่วงเตมิสำรยดึหรอืสิง่น ำส ี(Letdown) บรษิทัฯ ซือ้สำรท ำละลำยทัง้
จำกผูจ้ดัจ ำหน่ำยในประเทศและน ำเขำ้จำกผูจ้ดัจ ำหน่ำยในต่ำงประเทศ 

 สารเตมิแต่ง: สำรเตมิแต่งช่วยเพิม่คุณสมบตัิใหก้บัผลติภณัฑเ์คลอืบผวิ เช่น ควำมทนทำน
ต่อเชื้อรำ และแบคทเีรยี ควำมสำมำรถในกำรเชด็ล้ำงได้ง่ำยและควำมทนทำนต่อกำรท ำ
ควำมสะอำด ทนทำนต่อแสงอตัรำไวโอเลต เพิม่ควำมยดึเกำะและควำมยดืหยุ่น เป็นต้น 
บรษิทัฯ ซือ้สำรเตมิแต่งทัง้จำกในประเทศและน ำเขำ้จำกต่ำงประเทศ 

 บรรจุภัณฑ์: บรรจุภัณฑ์โดยหลักๆ จะประกอบด้วยกระป๋องพลำสติกและฝำส ำหรับ
ผลติภณัฑส์แีละสำรเคลอืบผวิ 
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รำคำของวตัถุดบิหลกัดงักล่ำวสว่นใหญ่เป็นไปตำมรำคำน ้ำมนั และอุปสงคแ์ละอุปทำนของวตัถุดบิ
หลักนัน้ๆ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง รำคำของสำรไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เป็นวัตถุดิบหลักส ำหรบั
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นรำคำที่ก ำหนดตำมรำคำตลำดโลกและขึน้อยู่กบัรำคำสนิค้ำโภค
ภณัฑ์ซึ่งสอดคล้องกบัอุปสงค์และอุปทำนในระดบัประเทศ ระดบัภูมภิำคและระดบัโลก บรษิัทฯ 
น ำเขำ้วตัถุดบิจำกต่ำงประเทศคดิเป็นรอ้ยละ 9.4 ของมูลค่ำวตัถุดบิทัง้หมดทีซ่ือ้เพื่อใชใ้นกำรผลติ 
ส ำหรบัปีบญัช ีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 รำคำของวตัถุดบิดงักล่ำวโดยปกติจะผนัผวนตำม
อตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศและรำคำของผลติภณัฑปิ์โตรเคม ี

บรษิัทฯ มคีวำมสมัพนัธอ์นัดแีละยำวนำนกบัผูจ้ดัจ ำหน่ำยวตัถุดบิหลกัมำเป็นระยะเวลำนำนและ
รกัษำควำมสมัพนัธ์กบัผู้จดัจ ำหน่ำยวตัถุดบิหลำยรำยส ำหรบัวตัถุดบิขัน้ต้นเพื่อป้องกนักำรขำด
แคลนวตัถุดบิทีอ่ำจเกดิขึน้ และ/หรอืกำรปรบัขึน้ของรำคำอย่ำงมนีัยส ำคญั บรษิทัฯ ยงัเป็นลูกคำ้
รำยส ำคญัของผูจ้ดัจ ำหน่ำยหน่ำยวตัถุดบิรำยใหญ่ในเขตประชำคมเศรษฐกจิอำเซยีน นอกจำกนี้ 
บรษิทัฯ ยงัมกีำรจดัประชุมเป็นระยะๆ เพื่อแลกเปลีย่นขอ้มลูเกีย่วกบัเทคโนโลยใีหม่ๆ แนวโน้มใน
อุตสำหกรรมผลติภณัฑส์ทีำอำคำรระดบัโลก และขอ้มูลทำงกำรตลำด รวมทัง้เพื่อหำรอืเกีย่วกบั
โอกำสควำมเป็นไปไดใ้นกำรร่วมมอืกนั  

บรษิทัฯ ด ำเนินงำนคน้หำผูจ้ดัจ ำหน่ำยวตัถุดบิคุณภำพสงูอย่ำงต่อเนื่องและบรษิทัฯ ยงัพจิำรณำ
แหล่งวตัถุดบิทดแทนและวธิกีำรแกป้ญัหำโดยใชเ้ทคโนโลยเีพื่อลดต้นทุนอย่ำงต่อเน่ือง วธิกีำรลด
ต้นทุนอื่นๆ รวมถงึกำรลดปรมิำณวตัถุดบิทีต่้องใชใ้นสูตรกำรผลติของบรษิทัฯ ดว้ย เช่น บรษิทัฯ 
ไดว้เิครำะหห์ำวธิกีำรลดปรมิำณไทเทเนียมไดออกไซดท์ีใ่ชใ้นกำรผลติผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ เพื่อ
ลดปรมิำณกำรใชไ้ทเทเนียมไดออกไซดแ์ละท ำใหต้น้ทุนลดลง 

 (3) ผูจ้ดัจ าหน่ายวตัถดิุบ 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 บริษัทฯ มีผู้จดัจ ำหน่ำยวตัถุดิบที่บริษัทฯ ท ำกำรซื้อขำยวตัถุดิบหลัก 
จ ำนวนหลำยรำย ส ำหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2558 2559 และ 2560 มูลค่ำกำรสัง่ซือ้จำก 
ผู้จดัจ ำหน่ำยวตัถุดบิปรมิำณสูงสุดหำ้รำยแรกคดิเป็นสดัส่วน ร้อยละ 35.3 ร้อยละ 34.6 และร้อยละ 
37.1 ของมูลค่ำกำรจดัซื้อวตัถุดิบทัง้หมดของบริษัทฯ ตำมล ำดบั และบริษัทฯ ไม่มีผู้จดัจ ำหน่ำย
วตัถุดบิรำยใดทีม่มีลูค่ำกำรซือ้ขำยมำกกว่ำรอ้ยละ 10.0 ของต้นทุนขำยทัง้หมด ส ำหรบัปีบญัชสีิน้สดุ
วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 2559 และ 2560 

บรษิทัฯ ช ำระเงนิค่ำซือ้วตัถุดบิ บรรจุภณัฑ ์สนิคำ้ซือ้มำขำยไป และค่ำบรกิำรใหแ้ก่ผูจ้ดัจ ำหน่ำย
และผูใ้หบ้รกิำรเป็นเงนิบำทและเงนิสกุลต่ำงประเทศ ซึง่ส่วนใหญ่เป็นเงนิสกุลดอลลำร์สหรฐั โดย 
คดิเป็นอตัรำรอ้ยละดงันี้ 

สกลุเงิน 2558 2559 2560 
เงนิสกุลบำท 88.9 90.4   91.4 
เงนิสกุลดอลลำรส์หรฐั 9.8 8.2 7.2 
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บรษิัทฯ อำจเขำ้ท ำสญัญำซื้อวตัถุดบิล่วงหน้ำเพื่อบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งกรณีวตัถุดบิขึน้รำคำ  
โดยปกติแล้ว บรษิัทฯ จะไม่บรหิำรควำมเสีย่งโดยใชผ้ลติภณัฑ์ทำงกำรเงนิหรอืตรำสำรอนุพนัธ์
เนื่องจำกบรษิทัฯ เชื่อว่ำคู่แข่งส ำคญัรำยอื่นน ำเขำ้จำกผูจ้ดัจ ำหน่ำยวตัถุดบิทีค่ลำ้ยคลงึกนัและซือ้
ขำยโดยใชส้กุลเงนิต่ำงประเทศเช่นเดยีวกนั 

บรษิทัฯ พจิำรณำคดัเลอืกผูจ้ดัจ ำหน่ำยวตัถุดบิจำกปจัจยัดำ้นต่ำงๆ เช่น คุณภำพวตัถุดบิ ควำมมี
ประสทิธภิำพ ควำมน่ำเชื่อถอื ก ำลงักำรผลติ รำคำ และกำรบรกิำร เป็นต้น บรษิัทฯ จะไม่มกีำร
พึ่งพงิผู้จดัจ ำหน่ำยวตัถุดบิรำยใดรำยหนึ่งโดยเฉพำะส ำหรบักำรจดัหำวตัถุดบิเนื่องจำกบรษิทัฯ 
สำมำรถด ำเนินงำนเขำ้ท ำสญัญำกบัผูจ้ดัจ ำหน่ำยวตัถุดบิรำยอื่นได ้ยกเวน้สำรไนโตรเซลลูโลส ซึง่
ผูจ้ดัจ ำหน่ำยวตัถุดบิสำรไนโตรเซลลโูลสในประเทศไทยมกีำรผกูขำดตลำดเนื่องจำกเป็นผูผ้ลติรำย
เดียวในประเทศไทยที่ได้รับใบอนุญำตจำกกระทรวงกลำโหมในกำรผลิตสำรไนโตรเซลลูโลส  
นอกจำกนี้  บริษัทฯ ยงัมีควำมสำมำรถในกำรผลิตวตัถุดิบบำงประเภทที่จ ำเป็นต้องใช้ภำยใน
บรษิัทฯ ได้ เช่น สำรยดึเกำะ รวมทัง้บรษิัทฯ ยงัมคีวำมสำมำรถในกำรใช้วตัถุดบิทำงเลอืกเพื่อ
ทดแทนวตัถุดิบเดิมได้ หำกมีควำมจ ำเป็น ตัวอย่ำงเช่นในปี 2560 บริษัทฯ สำมำรถผลิตสำรยึด
เกำะอลัคิดเพื่อใช้ภำยในกระบวนกำรผลิตของบริษัทฯ ได้โดยคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 69% ของ
มูลค่ำสำรอลัคดิที่ใช้ และจดัหำในส่วนที่เหลอืจำกภำยนอก บรษิัทฯ อยู่ระหว่ำงกำรศกึษำควำม
เป็นไปได้ในกำรเปลี่ยนจำกกำรใช้สำรไนโตรเซลลูโลสในสูตรผลติภณัฑ์ของบรษิัทฯ เป็นกำรใช้
สำรอะครลีคิเพื่อลดโอกำสกำรขำดแคลนหรอืกำรไม่สำมำรถจดัหำสำรไนโตรเซลลโูลส 

(4)     หนังสืออนุญาตและใบอนุญาตท่ีส าคญัท่ีเก่ียวข้องกบัการประกอบกิจการของบริษทัฯ 
ในกำรประกอบกจิกำรของบรษิทัฯ นัน้ บรษิทัฯ จ ำเป็นตอ้งมใีบอนุญำตประกอบกจิกำรโรงงำนและ
ใบอนุญำตในกำรครอบครองวตัถุดบิต่ำงๆ โดยมใีบอนุญำตทีส่ ำคญั ดงัต่อไปนี้   

บริษทัฯ และบริษทัย่อย ขอบเขต อายใุบอนุญาต 

TOA: 

ใบอนุญำตประกอบกจิกำรโรงงำน
ประเภท 45(1) (ส ำหรบัโรงงำนบำงนำ) 

เพือ่ผลติสนี ้ำพลำสตกิ สนี ้ำมนั สสี ำหรบั
พ่นรถยนต์และเคลยีรแ์ลคเกอร์ 

จนถงึ 1 มกรำคม 2563 

ใบอนุญำตประกอบกจิกำรโรงงำน 
ประเภท 45(1), (3) (ส ำหรบัโรงงำนส ำโรง) 

เพือ่ผลติสแีละแลคเกอร ์น ้ำยำลอกสแีละ
ไวต์สปิรติ 

จนถงึ 1 มกรำคม 2566 

ใบอนุญำตประกอบกจิกำรทีเ่ป็นอนัตรำย
ต่อสขุภำพ (ส ำหรบัโรงงำนบำงนำ) 

เพือ่ประกอบกจิกำรทีเ่ป็นอนัตรำยต่อ
สุขภำพประเภทกำรผลติสโีดยใช้
เครือ่งจกัรทีม่กี ำลงัรวมกนัเกนิกว่ำ 20 
แรงมำ้ 

จนถงึ 29 เมษำยน 2561 
(ด ำเนินกำรต่ออำยุแลว้ อยู่

ระหว่ำงรอใบอนุญำตฉบบัใหม)่ 

ใบอนุญำตประกอบกจิกำรทีเ่ป็นอนัตรำย
ต่อสขุภำพ (ส ำหรบัโรงงำนบำงนำ) 

เพือ่ประกอบกจิกำรทีเ่ป็นอนัตรำยต่อ
สุขภำพประเภทกำรผลติ กำรบรรจุ กำร
สะสม กำรขนส่งกรด – ด่ำง สำรออกซิ
ไดส ์หรอืสำรตวัท ำละลำย 

จนถงึ 13 เมษำยน 2562 

ใบอนุญำตประกอบกจิกำรทีเ่ป็นอนัตรำย
ต่อสขุภำพ (ส ำหรบัโรงงำนส ำโรง) 

เพือ่ประกอบกจิกำรทีเ่ป็นอนัตรำยต่อ
สุขภำพประเภทกำรผลติส ี

จนถงึ 13 กุมภำพนัธ ์2562 
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ใบอนุญำตผลติหรอืใชพ้ลงังำนปรมำณูจำก
เครือ่งก ำเนิดรงัส ี(ส ำหรบัโรงงำนบำงนำ) 

เพือ่ผลติและใชพ้ลงังำนปรมำณูจำก
เครือ่งก ำเนิดรงัสเีพือ่ใชป้ระโยชน์
ทำงดำ้นอุตสำหกรรม 

จนถงึ 12 พฤศจกิำยน 2565 

ใบอนุญำตใหผ้ลติพลงังำนควบคุม  
(ส ำหรบัโรงงำนบำงนำ) 

เพือ่ผลติพลงังำนควบคุมส ำหรบัใชใ้น
ธุรกจิสแีละผลติภณัฑป์กคลุมพืน้ผวิ 

จนถงึ 19 ธนัวำคม 2560 
(ด ำเนินกำรต่ออำยุแลว้ อยู่

ระหว่ำงรอใบอนุญำตฉบบัใหม)่  

ใบอนุญำตมซีึง่ยุทธภณัฑ ์ 
(ส ำหรบัโรงงำนบำงนำ) 

เพือ่ครอบครองสำรผสม ซึง่ประกอบ 
ดว้ยซลัเฟอรไ์ดออกไซดไ์มเ่กนิรอ้ยละ 
15 ส่วนทีเ่หลอืเป็นสำรอื่นๆ โดย
ซลัเฟอรไ์ดออกไซดผ์สมอยู่ 

จนถงึ 14 ธนัวำคม 2561 

ใบอนุญำตมซีึง่ยุทธภณัฑ ์ 
(ส ำหรบัโรงงำนส ำโรง) 

เพือ่ครอบครองสำรไนโตรเซลลโูลส   จนถงึ 7 กนัยำยน  2561 

ใบอนุญำตประกอบกจิกำร สถำนทีบ่รรจุ
ก๊ำซปิโตรเลยีมเหลว ประเภทหอ้งบรรจุ 
(โรงงำนส ำโรง) 

เพือ่ประกอบกจิกำรควบคุมประเภทที ่3 
ตำมมำตรำ 17(3) แห่ง พ.ร.บ. ควบคุม
น ้ำมนัเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2542 

จนถงึ 31 ธนัวำคม 2561 

ใบอนุญำตประกอบกจิกำร สถำนทีเ่กบ็
รกัษำน ้ำมนั ลกัษณะทีส่ำม  
(ส ำหรบัโรงงำนบำงนำ) 

เพื่อประกอบกจิกำรควบคุมประเภทที ่3 
ตำมมำตรำ 17(3) แห่ง พ.ร.บ. ควบคุม
น ้ำมนัเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2542 

จนถงึ 31 ธนัวำคม 2561 

บริษทั กปัตนั โคท๊ต้ิง จ ากดั 

ใบอนุญำตประกอบกจิกำรโรงงำนประเภท 
45(1) 

เพือ่ผลติสนี ้ำพลำสตกิ จนถงึ 1 มกรำคม 2563 

ใบอนุญำตประกอบกจิกำรโรงงำนประเภท 
45(1) 

เพือ่ผสมสบีรรจุใส่ในกระป๋องสเปรยแ์ละ
สนี ้ำมนั 

จนถงึ 1 มกรำคม 2566 

ใบอนุญำตประกอบกจิกำรทีเ่ป็นอนัตรำย
ต่อสขุภำพ 

เพือ่ประกอบกจิกำรทีเ่ป็นอนัตรำยต่อ
สุขภำพในกจิกำร (1) กำรผลติ  
กำรบรรจุ กำรสะสม กำรขนส่งกรด-ดำ่ง 
สำรออกซไิดส ์หรอืสำรตวัท ำละลำย  
(2) กำรผลติสหีรอืน ้ำมนัผสมสโีดยใช้
เครือ่งจกัรทีม่กี ำลงัเกนิกว่ำ 20 แรงมำ้ 

จนถงึ 25 เมษำยน 2561 
(ด ำเนินกำรต่ออำยุแลว้ อยู่

ระหว่ำงรอใบอนุญำตฉบบัใหม)่ 

TOA Paint (Vietnam) Co., Ltd.: 

ใบรบัรองกำรจดทะเบยีนธุรกจิ เพือ่จดทะเบยีนกำรก่อตัง้ TOA Paint 
(Vietnam) Co., Ltd. ในประเทศ
เวยีดนำม 

ไมม่วีนัหมดอำย ุ

ใบรบัรองกำรจดทะเบยีนกำรลงทุน เพือ่ประกอบกจิกำรโครงกำรลงทุนใน
กำรผลติส ีน ำเขำ้-ส่งออก จดัจ ำหน่ำยส ี
กระดำษทรำย กำว ในประเทศเวยีดนำม 

30 กนัยำยน 2588  

ใบรบัรองกำรจดทะเบยีนกำรประกอบ
กจิกำรส ำนกังำนสำขำ 

เพือ่จดทะเบยีนกำรก่อตัง้สำขำในเมอืง
ฮำนอย  

ไมม่วีนัหมดอำย ุ
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ใบรบัรองกำรจดทะเบยีนกำรประกอบ
กจิกำรส ำนกังำนผูแ้ทน 

เพือ่จดทะเบยีนกำรก่อตัง้ส ำนกังำน
ผูแ้ทนในนำตรงั เกิน่เทอ กวเีญนิ ดำนงั 
และโฮจมินิห ์ 

ไมม่วีนัหมดอำย ุ

ใบอนุญำตในกำรขำย เพือ่แสดงสทิธใินกำรจดัจ ำหน่ำย (โดย
ไมจ่ ำเป็นก่อตัง้รำ้นคำ้ส่ง หรอืรำ้นคำ้
ปลกี) ส ำหรบัสนิคำ้ภำยใตร้หสั VSIC 
ดงัต่อไปนี้   
(1) รหสั VSIC 4663 เพือ่ขำยส่งวสัดุ 

ตดิตัง้อุปกรณ์ในกำรก่อสรำ้ง ซึง่
รวมถงึสแีละวำนชิ  

(2) รหสั VSIC 4669 เพือ่ขำยส่ง
ผลติภณัฑน์อกเหนอืจำกทีร่ะบุไว้
แลว้ในประภทอื่น ซึง่รวมถงึ
สำรเคมอุีตสำหกรรม 

จนถงึวนัที ่30 กนัยำยน 2588 

ใบรบัรองสนิคำ้ เพือ่แสดงกำรรบัรองคุณภำพสนิคำ้ของ 
TOA Paint (Vietnam) Co., Ltd. ก่อน
จ ำหน่ำยในประเทศเวยีดนำม  

จนถงึวนัที ่29 กรกฎำคม 2561 
(ส ำหรบัใบรบัรองบำงส่วน) และ
วนัที ่25 พฤศจกิำยน 2561 
(ส ำหรบัใบรบัรองสว่นทีเ่หลอื)    

PT TOA Paint Indonesia: 

บตัรลงทุน เพือ่ประกอบกจิกำรในประเทศ
อนิโดนีเซยี 

ไมม่วีนัหมดอำยุจนกว่ำจะมกีำร
เปลีย่นแปลงประเภทธุรกจิ 

ใบอนุญำตประกอบกจิกำร เพือ่ประกอบกจิกำรอุตสำหกรรมสแีละ
หมกึพมิพ ์

ไมม่วีนัหมดอำยุจนกว่ำจะมกีำร
เปลีย่นแปลงชือ่และขอ้มลูใน

เอกสำร 

TOA Paint (Laos) Co., Ltd.: 

บตัรลงทุน เพือ่ผลติและจ ำหน่ำยสนี ้ำ สนี ้ำมนั  
สอุีตสำหกรรม และทนิเนอรผ์สมส ี 

จนถงึ 22 เมษำยน 2565  

ใบอนุญำตด ำเนินกจิกำรโรงงำน เพือ่ผลติสนี ้ำ สนี ้ำมนั สอุีตสำหกรรม 
และทนิเนอร ์เพือ่จดัจ ำหน่ำยใน
สำธำรณรฐัประชำธปิไตยประชำชนลำว  

จนถงึ 5 กรกฎำคม 2563 
 

ใบอนุญำตยัง่ยนืสิง่แวดลอ้ม ผูพ้ฒันำโครงกำรตอ้งใส่ใจในกำร
คุม้ครอง ตดิตำมกำรตรวจสอบ ต่อ
สิง่แวดลอ้ม สงัคม และธรรมชำต ิ 
ใหส้อดคลอ้งตำมค ำแนะน ำกระบวนกำร
ศกึษำเบือ้งตน้ เกีย่วกบัผลกระทบต่อ
สิง่แวดลอ้มจำกโครงกำรลงทุน และ
กจิกำรต่ำงๆ ตอ้งปฏบิตัติำมเงือ่นไขที่
ไดร้ะบุในใบรบัรองนี้ 
 

จนถงึ 9 กุมภำพนัธ ์2562 
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บริษทัฯ และบริษทัย่อย ขอบเขต อายใุบอนุญาต 

TOA Paint (Myanmar) Co., Ltd.: 

บตัรลงทุน เพือ่ผลติและท ำกำรตลำดสทีุกชนิด จนถงึ 19 กนัยำยน 2606 

แบบใบอนุญำต (Form of Permit) เพือ่ผลติและท ำกำรตลำดสทีุกชนิด จนถงึ 28 พฤษภำคม 2561 

ใบอนุญำตประกอบกจิกำรอุตสำหกรรม  เพือ่ผลติและจดัจ ำหน่ำยสทีุกชนิด จนถงึ 31 มนีำคม 2561 

TOA Coating (Myanmar) Co., Ltd.: 

แบบใบอนุญำต (Form of Permit) เพือ่ผลติและจ ำหน่ำยสทีุกประเภท จนถงึ 4 มถุินำยน 2607 

บตัรลงทุน เพือ่ผลติผลติภณัฑส์ทีำอำคำร และสี
อุตสำหกรรม 

ตลอดระยะเวลำของกำรด ำเนิน
กจิกำรภำยใตเ้งือ่นไขว่ำกำรเริม่
โครงกำรและกำรเริม่ด ำเนินงำน

เชงิพำณชิยจ์ะตอ้งเกดิขึน้
ภำยในก ำหนดระยะเวลำทีร่ะบุ

ไวใ้นบตัรลงทุน 

TOA Paint Product Sdn. Bhd. 

ใบอนุญำตประกอบธรุกจิ เพือ่ผลติสแีละโฆษณำ  จนถงึ 31 ธนัวำคม 2561 

ใบอนุญำตผลติ เพือ่ผลติสเีคลอืบเงำและสนี ้ำอมิลัชนั ไมม่วีนัหมดอำย ุ

TOA Skim Coat (Cambodia) Co., Ltd. 

ใบอนุญำตประกอบกจิกำรโรงงำน เพือ่ผลติผลติภณัฑส์ ำหรบังำนฉำบบำง
เพือ่ปรบัผวิใหเ้รยีบ (Skim Coat) 

จนถงึ 29 มถุินำยน 2563 

(5) สิง่แวดล้อม อาชีวอนามยั และความปลอดภยัในการท างาน 

บริษัทฯ มีแผนควบคุมควำมเสี่ยงและแผนลดควำมเสี่ยงซึ่งรวมถึง กำรก ำหนดขัน้ตอนกำร
ด ำเนินงำน วธิปีฏบิตังิำน และแผนส ำหรบัเหตุฉุกเฉิน ทีเ่ตรยีมไวเ้พื่อป้องกนัควำมเสีย่งดงักล่ำว 
โรงงำนผลติทัง้หมดของบรษิทัฯ ด ำเนินงำนภำยใต้นโยบำยดำ้นควำมปลอดภยัของบรษิทัฯ ฉบบั
เดยีวกนัและปฏบิตัติำมกฎระเบยีบดำ้นควำมปลอดภยัของแต่ละประเทศ ส ำหรบัโรงงำนผลติของ
บรษิทัฯ ในประเทศมำเลเซยี สำธำรณรฐัประชำธปิไตยประชำชนลำว และประเทศเมยีนมำร ์ไดม้ี
กำรปฏบิตัิตำมเฉพำะขอ้ก ำหนดขัน้ต ่ำของกฎระเบยีบด้ำนควำมปลอดภยัของรฐับำลในประเทศ
ดงักล่ำว 

บรษิัทฯ ได้น ำโปรแกรมบรหิำรจดักำรสิง่แวดล้อมมำใช้ตลอดกำรด ำเนินงำนของบรษิัทฯ ซึ่งถูก
ออกแบบมำเพื่อให้กำรด ำเนินงำนของบรษิัทฯ ส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมน้อยที่สุด โปรแกรม
ดังกล่ำวรวมถึงกำรบ ำบัดและทิ้งน ้ ำเสีย กำรหยุดใช้สำรเคมีที่เป็นอันตรำย เช่น สำรเคมีที่
ประกอบดว้ยก๊ำซคลอโรฟลูออโรคำรบ์อน และมำตรกำรควบคุมและป้องกนักำรรัว่ไหลของน ้ำมนั
และสำรเคมทีีเ่ป็นพษิ บรษิทัฯ ยงัไดจ้ดัใหม้หีลกัสตูรฝึกอบรมเพื่อสนบัสนุนใหพ้นกังำนของบรษิทัฯ 
ตระหนักถึงควำมส ำคญัของสุขภำพ ควำมปลอดภัยและสิง่แวดล้อม นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยงัได้
จดัท ำแผนสงัเกตกำรณ์และตรวจสอบทัง้ยงัมีแผนฝึกซ้อมรบัมือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ซึ่งท ำให้
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บรษิัทฯ มกีำรเตรยีมกำรที่จะรบัมอืกบักำรหยุดชะงกัของกำรด ำเนินงำนทีเ่กดิจำกสภำพอำกำศ  
ภยัธรรมชำต ิและเหตุกำรณ์ทีเ่กดิขึน้จำกมนุษย ์

บริษัทฯ ต้องปฏิบตัิตำมกฎหมำยและกฎระเบียบหลำยฉบบัที่ใช้บงัคบัอยู่ในประเทศที่บรษิัทฯ 
ประกอบกจิกำรอยู่ซึง่มกีำรก ำกบัดแูลเกีย่วกบักำรคุม้ครองสิง่แวดลอ้ม สขุภำพ และควำมปลอดภยั 
รวมถงึกำรปล่อยมลพษิออกสู่อำกำศและน ้ำและกำรบรหิำรจดักำรและก ำจดัวตัถุอนัตรำย โดยในปี 
2560 บรษิัทฯ มเีหตุกำรณ์ด้ำนควำมปลอดภยัเกดิขึน้เป็นจ ำนวน 6 เหตุกำรณ์ เนื่องจำกบรษิทัฯ 
ไดใ้หค้วำมส ำคญัต่อกำรปรบัปรุงแกไ้ขทำงดำ้นสุขภำพ ควำมปลอดภยัและสิง่แวดลอ้มมำกยิง่ขึน้ 
ท ำให้อตัรำกำรเกดิอุบตัิเหตุในสถำนทีท่ ำงำนของบรษิัทฯ ระหว่ำงปี 2560 ลดลงจำกปี 2558 ถึง
รอ้ยละ 75 นอกจำกนี้ โรงงำนผลติของบรษิทัฯ และเวยีดนำมมกีำรวดัผลกำรด ำเนินงำนดำ้นควำม
ปลอดภยัโดยใชม้ำตรฐำนกำรบนัทกึอุบตัิเหตุตำมมำตรฐำน OHSAS 18001 ซึง่จะรวมถึงกำรวดั
จ ำนวนอุบตัิเหตุ อตัรำกำรบำดเจบ็และจ ำนวนเหตุอคัคภียั เป็นต้น โรงงำนผลติของบรษิัทฯ ใน
ประเทศไทยและเวียดนำม ยังปฏิบัติตำมมำตรฐำน ISO 14001 ส ำหรับระบบบริหำรจัดกำร
สิง่แวดลอ้มดว้ย  

บรษิทัฯ เชื่อว่ำโรงงำนผลติและสถำนทีก่ระจำยสนิคำ้และผลติภณัฑท์ัง้หมดของบรษิทัฯ ด ำเนินงำน
ตำมขอ้ก ำหนดดำ้นสิง่แวดลอ้มทีส่ ำคญัทีใ่ชบ้งัคบัอยู่ในปจัจุบนั รวมถงึกำรถอืใบอนุญำตประกอบ
กจิกำรทีจ่ ำเป็นภำยใตข้อ้ก ำหนดเหล่ำนัน้ส ำหรบัสถำนประกอบกำรของบรษิทัฯ  

(6) รางวลัและการรบัรองมาตรฐาน 

ตรำสนิค้ำของบรษิัทฯ ได้รบัรำงวลัมำกมำยตลอดหลำยปีที่ผ่ำนมำ ตำรำงต่อไปนี้แสดงรำงวลัที่
บรษิทัฯ ไดร้บัในช่วงระยะเวลำตำมทีร่ะบุไว ้ 

2558 2559 2560 

 รำงวลั Thailand’s Most Admired Brand 
2015  
จำกนิตยสำร BrandAge (4 ปีตดิต่อกนั) 

 รำงวลั No. 1 Brand Thailand 2015  
จำกนิตยสำร Marketeer (3 ปีตดิต่อกนั) 

 รำงวลั Thailand’s Most Admired 
Company 2015  
จำกนิตยสำร BrandAge 

 รำงวลั The Most Powerful Brand 2015  
จำก Baramizi Trend and Design 
Research Lab 

 รำงวลั Best Practices Award 2015  
จำก Frost & Sullivan  

 รำงวลั World Branding Awards 2015 
จำก World Branding Forum  

 รำงวลั Thailand’s Most Admired 
Brand  
จำกนิตยสำร BrandAge (5 ปีตดิต่อกนั) 

 รำงวลั No. 1 Brand Thailand 2016  
จำกนิตยสำร Marketeer (4 ปีตดิต่อกนั) 

 รำงวลั Thailand’s Most Admired 
Company 2016  
จำกนิตยสำร BrandAge (2 ปีตดิต่อกนั) 

 รำงวลั The Most Powerful Brand 
2016 of young Architech and Interior 
Designers  
จำก Baramizi Trend and Design 
Research Lab (2 ปีตดิต่อกนั) 

 ฉลำกประหยดัพลงังำนประสทิธภิำพสงู 
ผลติภณัฑส์ทีำอำคำร โดยกรมพฒันำ
พลงังำนทดแทนและอนุรกัษ์พลงังำน 
กระทรวงพลงังำน ประจ ำปี 2559 

 รำงวลั Thailand’s Most 
Admired Brand 2017  
จำกนิตยสำร BrandAge  
(6 ปีตดิต่อกนั) 

 รำงวลั No. 1 Brand Thailand 
2017 จำกนิตยสำร Marketeer  
(5 ปีตดิต่อกนั) 

 รำงวลั Thailand’s Most 
Admired Company 2017  
จำกนิตยสำร BrandAge ประเภท
สทีำอำคำร ในหมวดวสัดุกอ่สรำ้ง  
(3 ปีตดิต่อกนั) 

 ฉลำกประหยดัพลงังำน
ประสทิธภิำพสงู ผลติภณัฑส์ทีำ
อำคำร โดยกรมพฒันำพลงังำน
ทดแทนและอนุรกัษ์พลงังำน 
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2558 2559 2560 

 รำงวลั Thailand Kaizen Award-Gold 
(Genba Kaizen) และ Popular Vote 2015 
(โรงงำนบำงนำ)  
จำกสมำคมส่งเสรมิเทคโนโลย ี

 รำงวลัรำงวลัผลประโยชน์ทำงเศรษฐกจิ 
ส ำหรบักำรจดักำรของเสยีทีด่ตีำมหลกั 3Rs 
(เหรยีญทองแดง)  
จำกกระทรวงอุตสำหกรรม (โรงงำนบำงนำ) 

 รำงวลักำรใชป้ระโยชน์ของเสยีไดท้ัง้หมด
จำกกระทรวงอุตสำหกรรม 

  รำงวลัโครงกำรรณรงคล์ดสถติอุิบตัเิหตุ
จำกกำรท ำงำนใหเ้ป็นศนูย ์ประจ ำปี 2558 
(โรงงำนส ำโรง) จำกกระทรวงแรงงำน 

 รำงวลัโครงกำรส่งเสรมิอุตสำหกรรมใหม้ี
กำรพฒันำดำ้นควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม 
(CSR-DIW) ประจ ำ 2558 (โรงงำนส ำโรง)  
จำกกระทรวงอุตสำหกรรม 

 รำงวลัโครงกำรส่งเสรมิอุตสำหกรรมใหม้ี
กำรพฒันำดำ้นควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม 
(CSR-DIW) ประจ ำ 2558 (โรงงำนบำงนำ)  
จำกกระทรวงอุตสำหกรรม (2 ปีตดิต่อกนั) 

 รำงวลัโครงกำรสถำนประกอบกำรปลอดภยั
เฉลมิพระเกยีรต ิ60 พรรษำสมเดจ็พระเทพ
รตันรำชสุดำ สยำมบรมรำชกุมำร ี(โรงงำน
บำงนำ) จำกกระทรวงแรงงำน 

 รำงวลัสถำนประกอบกจิกำรตน้แบบดเีด่น
ดำ้นควำมปลอดภยั อำชวีอนำมยัและ
สภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน ระดบัประเทศ 
ตดิต่อกนั 2 ปี ระดบัทอง ประจ ำปี 2558 
(โรงงำนบำงนำ) จำกจำกกระทรวงแรงงำน 

 รำงวลัสถำนประกอบกำรดเีด่นดำ้นควำม
ปลอดภยั ระดบัจงัหวดั (โรงงำนส ำโรง) 
จำกกรมสวสัดกิำรและคุม้ครองแรงงำน 

 รำงวลัมำตรฐำนกำรป้องกนัและแกไ้ข
ปญัหำยำเสพตดิในสถำนประกอบกจิกำร 
(โรงงำนบำงนำ)  
จำกกรมสวสัดกิำรและคุม้ครองแรงงำน 

 รำงวลัพฒันำโลจสิตกิสอุ์ตสำหกรรมดเีด่น 
(ดำ้นกำรพฒันำและลดตน้ทุนขนส่ง) 
ประจ ำปี 2558 จำก  
กรมอุตสำหกรรมพืน้ฐำนและกำรเหมอืงแร่ 

 รำงวลั Thailand Kaizen Award 2016-
Gold (Innovation Kaizen) และ 
Popular Vote 2016 (โรงงำนบำงนำ) 
จำกสมำคมส่งเสรมิเทคโนโลย ี

 รำงวลัโครงกำรส่งเสรมิอุตสำหกรรมใหม้ี
กำรพฒันำดำ้นควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม 
(CSR-DIW) ประจ ำปี 2559 (โรงงำนบำง
นำ) จำกกระทรวงอุตสำหกรรม  
(3 ปีตดิต่อกนั) 

 รำงวลัโครงกำรส่งเสรมิอุตสำหกรรมใหม้ี
กำรพฒันำดำ้นควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม 
(CSR-DIW) ประจ ำปี 2559 (โรงงำน
ส ำโรง) จำกกระทรวงอุตสำหกรรม  
(2 ปีตดิต่อกนั) 

 รำงวลัสถำนประกอบกจิกำรตน้แบบ
ดเีด่นดำ้นควำมปลอดภยั อำชวีอนำมยั
และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน 
ประจ ำปี 2559 ระดบัประเทศ ระดบัทอง 
(โรงงำนส ำโรง) จำกกระทรวงแรงงำน 

 รำงวลัสถำนประกอบกจิกำรตน้แบบ
ดเีด่นดำ้นควำมปลอดภยั อำชวีอนำมยั
และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน 
ระดบัประเทศ ตดิต่อกนั 3 ปี ระดบัทอง 
ประจ ำปี 2559 (โรงงำนบำงนำ)  
จำกกระทรวงแรงงำน 

 รำงวลัสถำนประกอบกจิกำรปลอดโรค 
ปลอดภยั กำยใจเป็นสุขระดบัประเทศ 
ประจ ำปี 2559 (โรงงำนส ำโรง)  
จำกกระทรวงสำธำรณสุข 

กระทรวงพลงังำน ประจ ำปี 2559 
- 2560 (2 ปีตดิต่อกนั) 

 รำงวลัสถำนประกอบกำรดเีด่น
ดำ้นแรงงำนสมัพนัธแ์ละ
สวสัดกิำรแรงงำน ประจ ำปี 2560 
ระดบัประเทศ (โรงงำนบำงนำและ
โรงงำนส ำโรง) จำกกรมสวสัดกิำร
และคุม้ครองแรงงำน  

 รำงวลัโครงกำรส่งเสรมิ
อุตสำหกรรมใหม้กีำรพฒันำดำ้น
ควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR-
DIW) ประจ ำปี 2560 (โรงงำน
บำงนำ) จำกกระทรวง
อุตสำหกรรม (4 ปีตดิต่อกนั) 

 รำงวลัโครงกำรส่งเสรมิ
อุตสำหกรรมใหม้กีำรพฒันำดำ้น
ควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR-
DIW) ประจ ำปี 2560 (โรงงำน
ส ำโรง) จำกกระทรวง
อุตสำหกรรม (3 ปีตดิต่อกนั) 

 รำงวลัสถำนประกอบกจิกำร
ตน้แบบดเีด่นดำ้นควำมปลอดภยั 
อำชวีอนำมยัและสภำพแวดลอ้ม
ในกำรท ำงำน ประจ ำปี 2560 
ระดบัประเทศ ปีที ่2 ตดิต่อกนั 
ระดบัทอง (โรงงำนส ำโรง)  
จำกกระทรวงแรงงำน 

 รำงวลัสถำนประกอบกจิกำร
ตน้แบบดเีด่นดำ้นควำมปลอดภยั 
อำชวีอนำมยัและสภำพแวดลอ้ม
ในกำรท ำงำน ประจ ำปี 2560 
ระดบัประเทศ ปีที ่4 ตดิต่อกนั 
ระดบัทอง (โรงงำนบำงนำ)  
จำกกระทรวงแรงงำน 
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ณ วนัที่ของเอกสำรฉบบันี้ บรษิัทฯ ได้รบัมำตรฐำนกำรรบัรองจ ำนวนมำก รวมถึงมำตรฐำนกำร
รบัรองดงัต่อไปนี้ ในประเทศตำมทีร่ะบุไว:้ 

 ระบบบรหิำรคุณภำพมำตรฐำน ISO 9001:2015 (ประเทศไทย) 

 ระบบกำรจดักำรสิง่แวดลอ้มมำตรฐำน ISO 14001:2015 (ประเทศไทย) 

 ระบบจดักำรพลงังำนมำตรฐำน ISO 50001:2011 ส ำหรบักระบวนกำรผลติสนี ้ำอมิลัชนัของ
บรษิทั (ประเทศไทย)  

 ระบบกำรจดักำรอำชวีอนำมยัและควำมปลอดภยัมำตรฐำน OHSAS 18001:2007 และ TIS 
18001:2011 (ประเทศไทย)  

 ขอ้ก ำหนดทัว่ไปส ำหรบัควำมสำมำรถของหอ้งปฏบิตักิำรทดสอบและสอบเทยีบมำตรฐำน 
ISO/IEC 17025:2005 (ประเทศไทย) 

 รำงวลักำรจดัท ำคำรบ์อนฟุตพริน้ทข์ององคก์ร หรอืองคก์รลดโลกรอ้น (Carbon Footprint 
for Organization or Climate Change Navigator) (ประเทศไทย) 

 กำรจดัท ำคำรบ์อนฟุตพริน้ทข์องผลติภณัฑ ์หรอืฉลำกลดโลกรอ้น ซุปเปอรช์ลิด์ 
(Supershield) ซุปเปอรช์ลิด ์ดรูำคลนี เอ พลสั (Supershied DURACLEAN A+) ทโีอเอ ชลิด ์
วนั นำโน (TOA Shield-1 Nano) ทโีอเอ รฟูเพน้ท ์ซนับลอ็ค (TOA Roof Paint Sunblock) 
โฟรซ์ซีนัส ์(4 seasons) และเอก็ซต์รำ้ปำม (Extrapam) (ประเทศไทย) 

 กำรรับรองผลิตภัณฑ์ฉลำกเขียว – กำรรับรองผลิตภัณฑ์ปลอดสำรปรอทและตะกัว่ 
(ประเทศไทย) 

 ระบบบรหิำรคุณภำพมำตรฐำน ISO 9001:2015 (ประเทศเวยีดนำม) 

 ระบบกำรจดักำรสิง่แวดลอ้มมำตรฐำน ISO 14001:2015 (ประเทศเวยีดนำม) 

 ระบบจัดกำรพลังงำนมำตรฐำน ISO 50001:2011 ส ำหรับกำรออกแบบ กำรผลิต และ
กำรคำ้ผลติภณัฑส์แีละสำรเคลอืบผวิ (ประเทศเวยีดนำม) 

 ระบบกำรจดักำรอำชวีอนำมยัและควำมปลอดภยัมำตรฐำน OHSAS 18001:2007 (ประเทศ
เวยีดนำม) 

 Trusted Green : Thinking Green 2017 by Vietnam Enterprises Institute 

 Quality Control Index 2017 certificate for Design, Manufacture and Trade of Paint, 
Coating Products and Chemicals for Construction paint Products for Domestic Market 
and Export by Institute of Economic research  

2.2.5 งานท่ียงัไมไ่ด้ส่งมอบ 
ไม่ม ี 
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3. ปัจจยัความเส่ียง 

การบริหารความเส่ียง 

การบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการการบรหิารจดัการที่จ าเป็นและมีความส าคญัในการช่วยให้องค์กร
สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตัง้ไว้ โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมทางธุรกจิปจัจุบนัที่มกีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็และ
แข่งขนัสูง นอกจากนัน้ระบบการบรหิารความเสีย่งที่มีประสทิธผิลยงัคงเป็นองค์ประกอบส าคญัของการก ากบัดูแล
กจิการทีด่ ี(Good Corporate Governance) ซึง่จะน าไปสูก่ารเพิม่มลูค่าของกจิการในทีส่ดุ  

บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญของการบรหิารความเสี่ยงที่มีต่อการด าเนินงานขององค์กร จงึได้แต่งตัง้
คณะท างานบรหิารความเสีย่ง และความต่อเนื่องทางธุรกจิขึน้ ภายใตห้ลกัธรรมมาภบิาลทีด่ ีเพื่อท าหน้าทีใ่นการบรหิาร
และควบคุมการบรหิารความเสีย่ง ในแต่ละปีคณะท างานบรหิารความเสี่ยงและความต่อเนื่องทางธุรกิจจะก าหนด
นโยบายการบรหิารความเสีย่งขึน้ แลว้มอบให้หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งน าไปปฏบิตัเิพื่อให้การบรหิารความเสีย่งเป็นไป
อย่างเป็นระบบ และด าเนินไปในทศิทางเดยีวกนั พรอ้มทัง้ก าหนดกฎ ระเบยีบ รวมถงึวธิกีารในการปฏบิตังิานบรหิาร
ความเสีย่งให้ครอบคลุมกจิกรรมทัว่ทัง้องค์กร ก าหนดให้มีการตรวจสอบ วดัผลการด าเนินงาน การรายงานผลการ
ปฏบิตังิานใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ และเปิดเผยขอ้มลูทีส่ าคญัใหแ้ก่ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งรบัทราบอย่างสม ่าเสมอ 

บรษิัทฯ ก าหนดให้มกีารด าเนินการบรหิารองค์กรเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และปรบัปรุงการด าเนินการบรหิาร
ความเสีย่งอยู่อย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้การด าเนินงานมีประสทิธภิาพมากขึ้น  โดยค านึงถึงปจัจยัเสีย่งทัง้ภายในและ
ภายนอกองคก์รซึง่มกีารเปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา 

กรอบบริหารความเส่ียง  

บรษิัทฯ มีการบรหิารความเสี่ยงทัว่ทัง้องค์กร ที่เป็นไปตามมาตราฐานสากล ที่ปฏิบัติโดยคณะกรรมการ 
ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนในองค์กร โดยกระบวนการบรหิารความเสี่ยงได้รบัการออกแบบเพื่อให้สามารถบ่งชี้
เหตุการณ์ทีอ่าจเกดิขึน้และมผีลกระทบต่อองคก์ร และสามารถจดัการความเสีย่งใหอ้ยู่ในระดบัทีอ่งคก์รยอมรบั เพื่อให้
ได้รับความมัน่ใจอย่างสมเหตุสมผลในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์กรก าหนดไว้ โดยกรอบบริหารความเสี่ยง
ประกอบดว้ย 

1. การก าหนดกลยุทธ ์ 
บรษิทัฯ มกีารก าหนดวตัถุประสงคแ์ละระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได ้(Risk Appetite) ในการบรหิารความเสีย่ง
อย่างชดัเจน เพื่อใหก้ารบรหิารความเสีย่งเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 
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2. โครงสรา้งและความรบัผิดชอบในการบริหารความเส่ียง  

ผงัโครงสรา้งบรหิารความเสีย่งของ บรษิทัฯ แสดงใหเ้หน็ตามแผนภาพ ดงันี้  

 

ความรบัผิดชอบในการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริษทั  

มหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบโดยรวมในการก ากบัดแูลการบรหิารความเสีย่งภายในองคก์ร  

คณะกรรมการตรวจสอบ  

มหีน้าที่ความรบัผดิชอบในการพจิารณา สอบทานประสทิธภิาพของการควบคุมภายใน และตดิตามผลการ
บรหิารความเสีย่ง รวมทัง้ประเมนิผลการจดัการความเสีย่งจากคณะท างานบรหิารความเสีย่งและความต่อเนื่องทาง
ธุรกจิ 

คณะท างานบริหารความเส่ียงและความต่อเน่ืองทางธรุกิจ 

เพื่อให้การก ากบัดูแลการบรหิารจดัการความเสี่ยงขององค์กรบรรลุเป้าหมายทางธุรกจิที่ตัง้ไว้ สร้างความ
มัน่ใจและความน่าเชื่อถือในการด าเนินธุรกจิขององคก์ร บรษิัทฯ จงึแต่งตัง้คณะท างานบรหิารความเสีย่ง และความ
ต่อเนื่องทางธุรกจิ ซึ่งประกอบด้วยผู้บรหิารระดบัสงูของแต่ละสายงาน และมกีรรมการผูจ้ดัการใหญ่เป็นประธานของ
คณะท างาน โดยการก าหนดนโยบายความเสี่ยงต้องผ่านความเห็นชอบจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะ
กรรมการบรหิาร 

 



 
 บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2560 (แบบ 56-1)  
ส่วนที ่ 1 กำรประกอบธุรกจิ   / 3. ปจัจยัควำมเสีย่ง         หน้ำ 44 
 

3.    กระบวนการบริหารความเส่ียงองคก์ร  

บรษิทัฯ ก าหนดกระบวนการบรหิารความเสีย่ง เพื่อใหข้ ัน้ตอนและวธิกีารในการบรหิารความเสีย่งเป็นไปอย่าง
มรีะบบและด าเนินไปในทศิทางเดยีวกนัทัว่ทัง้องคก์ร โดยมขีัน้ตอนส าคญัของกระบวนการบรหิารความเสีย่ง
องคก์ร ประกอบดว้ย 8 ขัน้ตอน ดงันี้ 

1) สภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร (Internal Environment) 

2) การก าหนดวตัถุประสงค ์(Objective Setting) 

3) การบ่งชีเ้หตุการณ์ (Event Identification) 

4) การประเมนิความเสีย่ง (Risk Assessment) 

5) การตอบสนองความเสีย่ง (Risk Response) 

6) กจิกรรมการควบคุม (Control Activities) 

7) ขอ้มลูและการตดิต่อสือ่สาร (Information and Communication) 

8) การตดิตาม (Monitoring) 

กระบวนการบรหิารความเสีย่งทีด่ าเนินการภายในคณะกรรมการมคีวามจ าเป็นต้องได้รบัการสื่อสารถงึการ
ประเมนิความเสีย่งและการควบคุม ความคบืหน้าในการบรหิารความเสีย่ง การดแูลตดิตามแนวโน้มของความ
เสีย่งหลกั รวมถงึการเกดิเหตุการณ์ผดิปกตอิย่างต่อเนื่อง เพื่อใหม้ัน่ใจว่า 

1) เจ้าของความเสีย่ง (Risk Owner) มีการติดตาม ประเมินสถานการณ์ วเิคราะห์ และบรหิารความ
เสีย่งทีอ่ยู่ภายใตค้วามรบัผดิชอบของตนอย่างสม ่าเสมอ และเหมาะสม 

2) ความเสี่ยงที่มีผลกระทบส าคญัต่อการบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร ได้รบัการรายงานถึงความ
คืบหน้าในการบริหารความเสี่ยง และแนวโน้มของความเสี่ยงต่อผู้บริหารที่ร ับผิดชอบและ
คณะท างานบรหิารความเสีย่งและความต่อเน่ืองทางธุรกจิ ตามระบบควบคุมภายในทีว่างไวม้คีวาม
เพยีงพอ เหมาะสม มปีระสทิธผิล และมกีารน ามาปฏบิตัใิชจ้รงิเพื่อป้องกนั หรอืลดความเสีย่งทีอ่าจ
เกดิขึน้ รวมทัง้มกีารปรบัปรุงแกไ้ขการควบคุมภายในอยู่เสมอเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์หรอื
ความเสีย่งทีเ่ปลีย่นไป 

3) คณะท างานบรหิารความเสีย่งและความต่อเน่ืองทางธุรกจิ จะประสานงานให้ผูบ้รหิารที่รบัผดิชอบ
ความเสีย่งรายงานสถานะความเสีย่ง รวมถงึกระบวนการบรหิารความเสีย่งใหท้ีป่ระชุม คณะท างาน
บรหิารความเสีย่งและความต่อเนื่องทางธุรกจิเพื่อทราบ/พจิารณาต่อไป 

4) คณะท างานบรหิารความเสีย่งและความต่อเนื่องทางธุรกจิตอ้งวเิคราะห์/ตดิตามการเปลีย่นแปลงของ
สภาพแวดลอ้มทัง้ภายในและภายนอก รวมถงึการเปลีย่นแปลงในความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ ส่งผลให้
ต้องมกีารทบทวนการจดัการความเสีย่งและการจดัล าดบัความส าคญั รวมถึงอาจน าไปใช้ในการ
ทบทวนกรอบการบรหิารความเสีย่งโดยรวม 

5) คณะท างานบรหิารความเสีย่งและความต่อเนื่องทางธุรกจิ ตอ้งสรุปรายงานความคบืหน้าการบรหิาร
ความเสีย่งตามแผนงานต่อประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และคณะกรรรมการ 
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ความเส่ียงหลกั โอกาสในการด าเนินการธรุกิจ และกลยุทธใ์นการจดัการความเส่ียง  

ในปี 2560 บรษิทัฯ ไดป้ระเมนิความเสีย่งทีส่ าคญัโดยมคีวามสอดคลอ้งกบัประเดน็ดา้นความเสีย่งดงันี้ 

1) ความเส่ียงจากผลกระทบของการเปล่ียนแปลงข้อก าหนด กฎหมาย และระเบียบวิธีปฎิบติั  

ความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ ขอ้บงัคบัของหน่วยงานก ากบัดแูล รวมทัง้ความ
เสีย่งทีเ่กีย่วกบักฎหมายต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิ เมื่อเกดิการไม่ปฏบิตัติาม หรอืปฏบิตัิ
ไม่ครบถ้วน จะเกดิความเสีย่ง จะส่งผลกระทบต่อชื่อเสยีงและภาพลกัษณ์ขององค์กรโดยรวม การ
ลงโทษ ค่าปรบั หรอืเสยีโอกาสทางธุรกจิ จนถึงปจัจุบนัไม่พบขอ้บกพร่องในเรื่องกฎหมายโรงงาน
และขอ้รอ้งเรยีน เนื่องจากมกีารบรหิารจดัการดงันี้ 

 มรีะบบการตรวจตดิตามกฎหมาย การประเมนิความสอดคลอ้งกฎหมายและการควบคุมการ
ด าเนินการขององค์กรให้สอคล้องกบักฎหมายโรงงานภายใต้ระบบการจดัการ TIS/OHSAS 
18001 และ ISO 14001   

 มรีะบบการจดัท าเอกสารรายงานขอ้มูลหน่วยงานราชการตามที่กฎหมายก าหนด มเีอกสาร
ยนืยนัผลการปฏบิตัติามกฎหมายก าหนดใหเ้จา้หน้าทีห่น่วยงานราชการตรวจสอบได ้ 

 มกีารจดัการขอ้รอ้งเรยีนอย่างเป็นระบบ มหีน่วยงานรบัผดิชอบ สามารถตอบสนองขอ้รอ้งเรยีน
ไดภ้ายใน 24 ชม. 

 มีการประชุมคณะท างานความเสี่ยงและความต่อเนื่ องทางธุรกิจทุกเดือน เพื่อทบทวน
ขอ้ก าหนด กฎหมายต่างๆ เดอืนละครัง้  

 มกีารสือ่สารเรื่องการบรกิารจดัการความเสีย่งและการควบคุมทีด่ีใหก้บัพนกังานทุกระดบั เพื่อ
ป้องกนัการไม่ปฎบิตัติามกฎ ระเบยีบ และขอ้บงัคบั 

 มกีารจดัท าจรรยาบรรณ และสือ่สารใหก้บัพนกังานทุกระดบั เพื่อเป็นแนวทางทีเ่ป็นประโยชน์
ส าหรบัการปฏิบตัิตน และรกัษาหลักการส าคัญในการด าเนินธุรกิจให้เป็นไปอย่างโปร่งใส 
ถูกตอ้งตามกฎหมาย และค านึงถงึผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

2) ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาวตัถดิุบหลกั                                                                                                                      

แนวโน้มราคาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสีมีความผันผวน และมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น ทัง้นี้
เน่ืองมาจาก ผลกระทบจากภยัธรรชาติ อาท ิพายุเฮอรร์เิคนฮารว์ยี์และเออรม์า รวมทัง้ผลกระทบ
จากการควบคุมสิง่แวดลอ้มอย่างเขม้งวดของรฐับาลจนีในช่วงสองปีทีผ่่านมาเพื่อยับยัง้ปญัหามลพษิ 
ท าใหป้รมิาณการผลติทีไ่ด ้น้อยกว่าความตอ้งการใช ้สง่ผลต่อราคาของวตัถุดบิ  

แนวทางการลดความเสีย่ง 

 การเพิม่ประสทิธภิาพในการวางแผนการซือ้วตัถุดบิ การผลติ การบรหิารการจดัการสนิคา้คงคลงั 
การท าสญัญาจดัซือ้ในระยะยาว เพื่อรองรบัการผลติไดอ้ย่างสม ่าเสมอ 

 ด าเนินการอย่างต่อเน่ืองเพื่อลดต้นทุนดว้ยการใชว้ตัถุดบิทดแทนมากขึน้ โดยเน้นทีคุ่ณภาพที่
ส่งมอบให้ลูกค้าต้องเหมอืนเดมิ นอกจากนี้การพฒันาความร่วมมอืกบัผู้ขายวตัถุดบิ จะช่วย
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เสรมิในเรื่องการจดัหาวตัถุดบิทีม่เีทคโนโลยใีหม่ๆ เขา้มาทดแทน จะช่วยในการลดความเสีย่ง
ในเรื่องราคาและมวีตัถุดบิใชง้านอย่างต่อเนื่องได ้

 คณะท างานในการบรหิารต้นทุน เพื่อลดความเสีย่งจากความผนัผวนของวตัถุดบิ และต้นทุน
การผลิตอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง บรหิารจดัการและควบคุมค่าใช้จ่ายต่อการผลติให้ลดลง รวมทัง้ 
มกีารลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในการผลติสนิคา้อย่างต่อเน่ือง 

 คณะผู้บรหิารจะมกีารทบทวนราคาขายอย่างสม ่าเสมอ และมกีารปรบัราคาสนิค้าในกลุ่มที่มี
ต้นทุนวตัถุดบิที่สงู เพื่อใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ที่เปลีย่นแปลงไป ทัง้นี้ต้องมกีารค านึงถึง
สภาวะการแขง่ขนั และความเหมาะสมของการก าหนดราคาขายในแต่ละช่วงเวลา 

3) ความเส่ียงจากระบบสารสนเทศไม่สามารถใช้งานได้ 

บรษิัทฯ มรีะบบสนับสนุนงานด้านสารสนเทศบน Application ERP SAP ซี่งเป็นระบบที่เชื่อมโยง
การท างานของกิจกรรมหลกัๆ ทัง้หมดเขา้ไวด้้วยกนั เพื่อให้เกดิการด าเนินงานที่ถูกต้อง รวดเรว็ 
โปร่งใส และมีความน่าเชื่อถือสูง และได้เริ่มพัฒนาขึ้นเมื่อปี พ.ศ.  2553 ระบบดังกล่าวถือเป็น 
Application หลกัระบบหนึ่งในการด าเนินธุรกจิ เช่น ระบบบรหิารการจดัซื้อ การขายสนิค้า ระบบ
บรหิารสนิคา้คงคลงั ระบบวางแผนและผลติสนิคา้ และระบบบรหิารการเงนิและบญัช ีเป็นตน้   

หากระบบดงักล่าวไม่สามารถใชง้านได ้หรอืเกดิ Down Time ไม่ว่าจะมาจากสาเหตุใดกต็าม จะท า
ให้เกดิความเสีย่งต่อการด าเนินธุรกจิอย่างต่อเนื่อง และเกดิความล่าช้าและความไม่สะดวกในการ
ด าเนินงาน และเสยีโอกาสในการขายอนัหมายถงึรายไดข้ององคก์ร ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึด าเนินการให้
มแีละจดัท าระบบส ารองทีเ่รยีกว่า SAP Disaster Recovery Site เพื่อรองรบัความเสีย่ง ช่วยใหก้าร
ด าเนินธุรกจิเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ในกรณีทีเ่กดิภาวะฉุกเฉินทีอ่าจท าใหเ้กดิความเสยีหายกบัระบบ
หลกัไม่ว่าจะมาจากสาเหตุใดกต็าม ซึง่ระบบดงักล่าวมคีวามสามารถและคุณสมบตัดิงันี้ 

 หากเกดิความเสยีหายกบัระบบหลกั ระบบส ารอง (SAP DR-Site)  สามารถด าเนินการแทน
ระบบเดมิไดท้นัทหีรอืไม่เกนิ 1 ชัว่โมง 

 ระบบส ารอง (SAP DR-Site) จะมขีอ้มูลที่ใกล้เคยีงหรอืเท่ากบัระบบหลกัตลอดเวลา จงึมัน่ใจ
ไดว้่า ขอ้มลูส าคญัต่างๆ ในระบบจะไม่สญูเสยีหรอืเสยีหายไป 

 หากเกดิภาวะฉุกเฉินจนพนักงานไม่สามารถเขา้ปฏบิตัิงานในส านักงานหลกัได ้ระบบส ารอง 
(SAP DR-Site) สามารถเข้าถึงและใช้งานได้จากทุกสถานที่ จึงท าให้มัน่ใจได้ว่าการด าเนิน
ธุรกจิจะไม่หยุดชะงกั 

นอกจากนี้ บรษิทัฯ มแีผนการด าเนินงานขยายกจิการไปยงัต่างประเทศ โดยใช้ระบบ Application 
ERP SAP ให้เป็นมาตรฐานเดยีวกนัทัว่ทัง้ภูมภิาค และมรีะบบ SAP Disaster Recover Site เป็น
ระบบส ารองใหก้บัต่างประเทศทัง้ภูมภิาค เพื่อไม่ใหเ้กดิความเสีย่งต่อการด าเนินธุรกจิอย่างต่อเนื่อง
เช่นกนั 
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4) ความเส่ียงด้านการขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความส าคญั  

บรษิัทฯ ตระหนักถึงการบรหิารงานให้ส าเรจ็ มใิช่อยู่ที่การก าหนดกลยุทธ์ การวางแผน และการ
บรหิารงาน เพยีงอย่างเดยีว การบรหิารคน ถอืเป็นสิง่ส าคญัทีจ่ะตอ้งท าควบคู่กนัไปดว้ย บรษิทัฯ จงึ
มกีารเตรยีมความพรอ้มส าหรบัการน าเอามติิด้านงานทรพัยากรมนุษย์เป็นแนวทางในการบรหิาร 
พฒันา และรกัษาบุคลากร ดงันี้ 

Recruiting or Hiring Strategy  

วิเคราะห์หาความต้องการของงาน คุณสมบัติของบุคลากรที่จะมาท า  เพื่อสรรหาและคัดเลือก
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาท างานในองค์กร  โดยใช้เครื่องมือในการสรรหา ได้แก่  
Competency Base Interview (CBI), Management Trainee (MT) เป็ น โป รแกรมที่ ใช้ ในการ
คดัเลอืกสรรหาคนใหม่ที่มปีระสบการณ์และความสามารถ นอกจากนี้ยงัมีโปรแกรม TOA Young 
Chemist Open House ดว้ย 

Retention Strategy  

เพื่อรกัษาพนกังานใหม้คีวามรูค้วามสามารถอยู่กบัองคก์รนานๆ โดยใชเ้ครื่องมอื 

 Benefits & Welfares ทีส่ามารถแขง่ขนัไดต้ามหลกัการบรหิารค่าจา้งเงนิเดอืนเกา้อี ้3 ขา 
 งานประเมินผลงาน / ให้รางวลั (Performance & Reward Management)  
 งานบริหารจดัการผู้มีความสามารถโดดเด่น (Talent Management) สรรหาคนเก่งการ

คดัเลอืกหรอืระบุคนเก่งขององค์กร พฒันาคนเก่ง บรหิารและจูงใจคนเก่ง รกัษาคนเก่งไวใ้น
องค์กร เพื่ อรักษาประสิทธิภาพขององค์กร ลดอัตราสูญเสียบุคลากรที่มีความรู้และ
ประสบการณ์ และน ามาซึง่ความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัทีย่ ัง่ยนื  

 งานวางแผนสืบทอด / ความก้าวหน้าทางอาชีพ (Succession & Career Planning) 
จดัท าแผนสบืทอดต าแหน่ง (Succession Plan) ซึง่เป็นผงัของผูบ้รหิารระดบัรองลงไปทีพ่รอ้ม
จะรบัต าแหน่งหลกัแทนเจา้ของต าแหน่งเดมิในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลง ซึง่จะต้องสอดคลอ้ง
กบัแผนการจดัการทรพัยากรบุคคลขององคก์ร และวางแผนเกี่ยวกบัสายอาชพีของพนักงาน
ตามความสนใจของพนักงาน ตามขดีความสามารถของพนักงาน ศกึษาและส ารวจต าแหน่ง
งานต่างๆ ตลอดจนโอกาสทีจ่ะเจรญิกา้วหน้าในองคก์ร  

 Training Roadmap การโยกย้ายสบัเปลี่ยนหมุนเวียนในงาน (Job Rotation), แผนพัฒนา
รายบุคคล (IDP), Employee Engagement Survey จัดให้มีการส ารวจความผูกพันของ
พนักงานและปจัจยัจูงใจทีท่ าให้เกดิความพงึพอใจในการท างานของพนักงาน มวีตัถุประสงค์
เพื่อรบัทราบความคดิเหน็ของพนักงาน สู่การวเิคราะหถ์ึงปญัหา และน าไปพจิารณาเพื่อการ
ปรบัปรุงและพฒันาปจัจยัต่างๆ ใหด้ขี ึน้ ตลอดจนการพฒันาองคก์รใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้
ต่อไป 

https://th.jobsdb.com/th/en/Resources/EmployerArticle/May08-02.htm?ID=1322
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4.  ทรพัยสิ์นท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ 

 

4.1 เงินลงทุน 

บรษิทัฯ ประกอบธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยผลติภณัฑ์สสี ำหรบักลุ่มลูกคำ้ทัว่ไปในประเทศไทย รวมถงึลงทุนใน
บรษิทัย่อยทีป่ระกอบธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์สี ำหรบักลุ่มลูกคำ้ทัว่ไปทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ ซึง่ตำม
งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2560 บรษิทัฯ มเีงนิลงทุนในบรษิทัย่อย ดงัต่อไปนี้ 

บริษทัย่อย ลกัษณะการประกอบธรุกิจ  
 

สดัส่วนการถือ
หุ้น 

(ร้อยละ) 

มลูค่าเงินลงทุน
ตามราคาทุน 

ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2560 
(ล้านบาท) ตามท่ี

แสดงในงบ
การเงินเฉพาะ

กิจการ 

บรษิทั กปัตนั โค๊ทติ้ง จ ำกดั ผลติและจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ทีำอำคำรและ
เคมภีณัฑ ์

100.0 300.0 

บรษิทั บรติชิ เพน้ทส์ จ ำกดั จดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ทีำอำคำร 100.0 375.0 

บรษิทั โพรเฟสชนันลั พซี ีเซอรว์สิ จ ำกดั ใหบ้รกิำรดำ้นกำรใหค้ ำปรกึษำเกีย่วกบั
ผลติภณัฑส์ทีำอำคำรและเคมภีณัฑ ์

100.0 5.0 

บรษิทั อมิเมจกิำ จ ำกดั จ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ตีกแต่งพเิศษ 100.0 5.0 

TOA Paint (Vietnam) Co., Ltd. ผลติ น ำเขำ้ และจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ทีำ
อำคำรและเคมภีณัฑ ์

100.0 876.4 

TOA Paint (Laos) Co., Ltd. ผลติและจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ทีำอำคำรและ
ผลติภณัฑส์แีละสำรเคลอืบผวิและผลติภณัฑ์
ประเภทอื่น 

100.0 80.3 

TOA Paint Products Sdn. Bhd. ผลติและจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ทีำอำคำรและ
เคมภีณัฑ ์

100.0 93.2 

TOA Coating Sdn. Bhd. น ำเขำ้และจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ทีำอำคำรและ
เคมภีณัฑ ์

100.0 57.6 

PT TOA Paint Indonesia น ำเขำ้และจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ทีำอำคำร  
และผลติภณัฑส์แีละสำรเคลอืบผวิและผลติภณัฑ์
ประเภทอื่น 

75.0 78.6 

TOA Paint (Myanmar) Company Limited ผลติและจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ทีำอำคำร และ
ผลติภณัฑส์แีละสำรเคลอืบผวิและผลติภณัฑ์
ประเภทอื่น 

65.0 26.5 

PT TOA Coating Indonesia ผลติและจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ทีำอำคำร และ 99.0 463.6 
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บริษทัย่อย ลกัษณะการประกอบธรุกิจ  
 

สดัส่วนการถือ
หุ้น 

(ร้อยละ) 

มลูค่าเงินลงทุน
ตามราคาทุน 

ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2560 
(ล้านบาท) ตามท่ี

แสดงในงบ
การเงินเฉพาะ

กิจการ 

ผลติภณัฑส์แีละสำรเคลอืบผวิและผลติภณัฑ์
ประเภทอื่น 

TOA Skim Coat (Cambodia) Co., Ltd. ผลติและจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ ำหรบังำนฉำบ
บำงเพือ่ปรบัผวิใหเ้รยีบ (Skim Coat) 

65.0 0.2 

TOA Paint (Cambodia) Co., Ltd. ผลติและจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ทีำอำคำร และ
ผลติภณัฑส์แีละสำรเคลอืบผวิและผลติภณัฑ์
ประเภทอื่น 

100.0 0.3 

TOA Coating (Myanmar) Co., Ltd (1) ผลติและจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ทีำอำคำร และ
ผลติภณัฑส์แีละสำรเคลอืบผวิ และผลติภณัฑ์
ประเภทอื่น 

99.0 405.1 

รวมเงินลงทุน 2,766.8 

หกั : ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของเงนิลงทุน (2) (394.7) 

มลูค่าเงินลงทุนสทุธิตามราคาทุน 2,372.1 

หมำยเหตุ: (1)  ในกำรประชุมคณะกรรมกำรของบรษิัท ครัง้ที่ 6/2560 เมื่อวนัที่ 29 พฤษภำคม 2560 คณะกรรมกำรไดม้มีติอนุมตักิำร
ช ำระเงนิค่ำหุ้นส่วนที่เหลอืจ ำนวน 9,900,000 ดอลลำร์สหรฐัของ TOA Coating (Myanmar) Co., Ltd. และบรษิัทฯ ได้
ช ำระค่ำหุน้ดงักล่ำวแลว้เมือ่วนัที ่19 มถุินำยน 2560 

              (2)    ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของเงนิลงทุน ประกอบดว้ย TOA Paint (Vietnam) Co., Ltd. TOA Coating Sdn. Bhd. PT  TOA 
Paint Indonesia และ TOA Paint Products Sdn. Bhd. 
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4.2 สินทรพัยถ์าวร 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2560 สนิทรพัยถ์ำวรทีใ่ชใ้นกำรประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มมีลูค่ำสุทธิ
ตำมบญัชหีลงัหกัค่ำเสือ่มรำคำสะสมและส ำรองกำรดอ้ยค่ำต่ำงๆ ตำมงบกำรเงนิรวม ดงัต่อไปนี้ 

ล าดบั รายการ มลูค่าตามบญัชีสทุธิ  
2560 

(ล้านบาท) 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผกูพนั 

1 ทีด่นิ 196.1 สทิธกิำรเช่ำและเป็น
เจำ้ของ 

ทีด่นิและสว่นปรบัปรุงทีด่นิของบรษิทั กปัตนั 
โค๊ทติ้ง จ ำกดั จ ำนองกบัธนำคำรโดยมวีงเงนิ

ค ้ำประกนั 265,000,000 บำท 

2 ส่วนปรบัปรุงทีด่นิ 6.0 เป็นเจำ้ของ ไมม่ ี

3 อำคำรและสว่นปรบัปรุง
อำคำร 

585.4 สทิธกิำรเช่ำและเป็น
เจำ้ของ 

อำคำรและสว่นปรบัปรุงอำคำรของบรษิทั 
กปัตนั โค๊ทติ้ง จ ำกดั จ ำนองกบัธนำคำรโดย

มวีงเงนิค ้ำประกนั 265,000,000 บำท 

4 เครือ่งจกัรและอุปกรณ์ 829.8 เป็นเจำ้ของ เครือ่งจกัรและอุปกรณ์ของบรษิทั กปัตนั 
โค๊ทติ้ง จ ำกดั จ ำนองกบัธนำคำรโดยมวีงเงนิ

ค ้ำประกนั 4,800,000 บำท  

5 เครือ่งตกแต่งและอุปกรณ์
ส ำนกังำน 

49.9 เป็นเจำ้ของ ไมม่ ี

6 ยำนพำหนะ 48.4 เป็นเจำ้ของ ไมม่ ี

7 งำนระหว่ำงก่อสรำ้ง 229.4 เป็นเจำ้ของ ไมม่ ี

รวมมลูค่าตามบญัชีสทุธิ 1,945.0  

 
 

4.3       สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2560  สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนมมีลูค่ำสทุธติำมบญัชหีลงัหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยในงบกำรเงนิรวม

เท่ำกบั 143.6  ลำ้นบำท (ไม่รวมสทิธกิำรเช่ำทีด่นิทีต่ ำบลหว้ยกะปิ จงัหวดัชลบุร(ี1)) โดยมรีำยละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

ล าดบั รายการ มลูค่าตามบญัชีสทุธิ  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2560 (ล้านบาท) 

รายละเอียด 

1 ซอฟทแ์วรค์อมพวิเตอร ์ 47.1 สิทธิในกำรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น SAP, MS Windows 
เป็นตน้ 

2 สทิธกิำรเช่ำ 54.9 สทิธกิำรเช่ำส ำหรบัเป็นทีต่ ัง้โรงงำนเมยีนมำร์ เลขที่ No. C-21 in the 
Class A Area, Thilawa Special Economic Zone, ประเทศเมียนมำร์
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ล าดบั รายการ มลูค่าตามบญัชีสทุธิ  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2560 (ล้านบาท) 

รายละเอียด 

ของ TOA Coating (Myanmar) Co., Ltd. 

30.7 สทิธกิำรเช่ำส ำหรบัเป็นที่ตัง้โรงงำนเวยีดนำม Lot 2.3, Street No. 2, 
Tan Dong Hiep A Industrial Park, Tan Dong Hiep Ward, Di An 
Town บินห์เดือง, ประเทศเวยีดนำม ของ TOA Paint (Vietnam) Co., 
Ltd. 

10.9 สทิธกิำรเช่ำส ำหรบัเป็นที่ตัง้โรงงำนเวยีงจนัทน์ Unit 6, Ban Nahai, 
Hatxaifong District เวยีงจนัทน์ สำธำรณรฐัประชำธปิไตยประชำชน
ลำว ของ TOA Paint (Laos) Co., Ltd. 

 รวม 143.6  

หมำยเหตุ :  (1) สทิธกิำรเช่ำที่ดนิที่ต ำบลห้วยกะปิ จงัหวดัชลบุร ีซึ่งไดม้ำจำกกรณีพพิำทกบั บรษิัท  ไทยมำร์ท คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั 
จ ำนวน 10.0 ลำ้นบำท แสดงรวมอยู่ในขอ้ 4.4 ทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ำกกำรรบัช ำระหนี้  

 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 ทรพัยส์นิที่ไดจ้ำกกำรรบัช ำระหนี้ตำมสญัญำประนีประนอมยอมควำมกบับรษิัท 

ไทยมำรท์ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั คอื สทิธกิำรเช่ำทีด่นิ และอำคำร ทีต่ ำบลหว้ยกะปิ จงัหวดัชลบุร ีมมีลูค่ำสุทธติำมบญัชี
หลงัหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยในงบกำรเงนิรวมเท่ำกบั 27.0 ลำ้นบำท โดยมรีำยละเอยีดดงัต่อไปนี้  

ล าดบั รายการ มลูค่าตามบญัชีสทุธิ  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2560 (ล้านบาท) 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผกูพนั 

1 สทิธกิำรเช่ำทีด่นิทีต่ ำบลหว้ยกะปิ จงัหวดั
ชลบุร ี

10.0 เป็นเจำ้ของสทิธกิำรเช่ำ ไมม่ ี

2 อสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุน (อำคำรที่
ต ำบลหว้ยกะปิ จงัหวดัชลบุร)ี 

17.0 เป็นเจำ้ของ ไมม่ ี

 รวม 27.0   

4.4                ทรพัยสิ์นท่ีได้จากการรบัช าระหน้ี 
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4.5 เครือ่งหมายการค้าและเครือ่งหมายบริการ 

บรษิทัฯ มเีครื่องหมำยกำรคำ้ ชื่อกำรคำ้ และเครื่องหมำยบรกิำรจ ำนวนมำกทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิ เช่น ทโีอเอ 
(TOA) ซุ ป เปอร์ชิลด์  (SuperShield) ซุ ป เปอร์ชิลด์  ดู รำคลีน  (SuperShield DURACLEAN)  เอ็กซ์ต ร้ำชิลด ์
(ExtraShield) ทโีอเอ เอก็ซต์รำ้ เวท (TOA ExtraWet) โฟรซ์ซีนัส ์(4 Seasons) ซุปเปอรเ์ทค พลสั (Supertech Plus) 
ซุปเปอร์เมเทค (Super Matex) โกเบ (KOBE) เอ็มดี (MD) และ โฮมโค้ท (Homecote) และบรษิัทฯ ได้จดทะเบียน
เครื่องหมำยกำรคำ้ในประเทศทีบ่รษิทัฯ ประกอบกจิกำร  

ตำรำงต่อไปนี้แสดงจ ำนวนเครื่องหมำยกำรคำ้ ชื่อกำรค้ำ และเครื่องหมำยบรกิำรในเขตประชำคมเศรษฐกจิ
อำเซยีน ทีบ่รษิทัฯ เป็นเจำ้ของ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2560 

ประเทศ จ านวนเครื่องหมายการค้าท่ีเป็นเจ้าของ 

ประเทศไทย 490(1) 

ประเทศเวยีดนำม 39 

สำธำรณรฐัประชำธปิไตยประชำชนลำว 7 

ประเทศมำเลเซยี 28  

ประเทศอนิโดนีเซยี 11(2) 

ประเทศเมยีนมำร ์ 36  

ประเทศกมัพชูำ 14 

ประเทศบงักลำเทศ 13(3) 

ประเทศสงิคโปร ์ 8(4) 

ประเทศฟิลปิปินส ์ 10 

ประเทศบรไูน 1 

ประเทศอนิเดยี 10 

หมำยเหตุ:  (1)  77 เครือ่งหมำยก ำลงัด ำเนินกำรต่ออำยุ 

   (2) 7 เครือ่งหมำยก ำลงัด ำเนินกำรต่ออำยุ 

 (3) 8 เครือ่งหมำยก ำลงัด ำเนินกำรต่ออำยุ 

 (4) 2 เครือ่งหมำยก ำลงัด ำเนินกำรต่ออำยุ 

    
 ทัง้นี้ บรษิัทฯ มกีำรจดทะเบยีนเครื่องหมำยกำรค้ำของผลติภณัฑ์ทีใ่ช้ในกำรท ำกำรตลำดกบัหน่วยงำนที่

เกี่ยวขอ้งทัง้ในและต่ำงประเทศแยกจำกกลุ่มกิจกำรภำยใต้กำรปรบัโครงสร้ำงอย่ำงชดัเจน อย่ำงไรก็ดี ณ ปจัจุบนั 
บรษิัทฯ อนุญำตใหบ้รษิทัภำยใต้กลุ่มกจิกำรภำยใต้กำรปรบัโครงสร้ำงบำงบรษิทัใชเ้ครื่องหมำย TOA กบับรรจุภณัฑ์
ของสนิคำ้เป็นกำรชัว่ครำวจนกว่ำบรรจุภณัฑเ์ดมิที่มเีครื่องหมำย TOA จะใชห้มดไป ตวัอย่ำงเช่น บรษิทั ทโีอเอ เพอ
ฟอรม์ำนซ์ โค๊ทติ้ง คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (“TOAPC”) ไดร้บัอนุญำตให้ใชเ้ครื่องหมำย TOA กบับรรจุภณัฑ์ผลติภณัฑ์สี
พ่นซ่อมรถยนต์และผลติภณัฑ์สผีงเป็นกำรชัว่ครำวในระหว่ำงกำรเปลีย่นบรรจุภณัฑข์อง TOAPC จนกว่ำบรรจุภณัฑ์
เดมิทีม่เีครื่องหมำย TOA จะใชห้มดไป  
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นอกจำกนี้  บริษัทฯ ได้รับอนุญำตให้ใช้เทคโนโลยีบำงอย่ำงในกระบวนกำรผลิตของบริษัทฯ และเพื่อ
วตัถุประสงค์ในกำรพฒันำตรำสนิค้ำร่วมกบับุคคลอื่น ตวัอย่ำงเช่น ณ วนัทีข่องเอกสำรฉบบันี้ บรษิัทฯ มสีทิธโิดยไม่
จ ำกดัแต่เพยีงผูเ้ดยีวและไดร้บัใบอนุญำตจำกไมโครแบน (Microban) ใหใ้ชเ้ทคโนโลยขีองไมโครแบน (Microban) และ
สำรเตมิแต่งเพื่อยบัยัง้เชือ้จุลนิทรยีซ์ึง่เป็นกรรมสทิธิข์องไมโครแบน (Microban) ในกำรผลติสทีำอำคำรเพื่อจ ำหน่ำยใน
ประเทศไทย นอกจำกนี้ บรษิทัฯ ยงัไดร้บัอนุญำตจำก The Chemours Company TT, LLC ใหใ้ชเ้ทคโนโลยเีทฟลอน
ในผลติภณัฑส์ทีำอำคำรของบรษิทัฯ  

อนุสิทธิบตัร 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2560 บรษิทัมอีนุสทิธบิตัรทีส่ำมำรถบงัคบัใชส้ทิธไิดจ้ ำนวนทัง้สิน้  2 ฉบบั 
ล าดบั เลขท่ี

สิทธิบตัร 
วนัท่ีออก
สิทธิบตัร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขท่ีค าขอ วนัท่ีย่ืนค า
ขอ 

สิทธิบตัรการประดิษฐ ์ วนัส้ินอาย ุ

1 13141 26 ก.ย. 60 บรษิทัฯ 1503001534 21 ก.ย. 58 กรรมวิธีกำรเตรียมเฉดสำรเคลือบ
ป้องกนักำรเกำะตดิถำวรด้วยเครื่อง
ผสมอตัโนมตั ิ

20 ก.ย. 64 

2 13221 31 ต.ค. 60 บรษิทัฯ 1503001533 21 ก.ย. 58 สำรเคลอืบป้องกนักำรเกำะตดิถำวร 20 ก.ย. 64 

 

นอกจำกกำรคุม้ครองเทคโนโลยแีละตรำสนิคำ้ดว้ยสทิธบิตัรและคุม้ครองตรำสนิคำ้ดว้ยเครื่องหมำยกำรคำ้ที่
จดทะเบยีนแลว้ บรษิัทฯ ยงัได้สัง่สมควำมรู้ทำงเทคนิคตลอดหลำยปีที่ผ่ำนมำ ท ำให้บรษิัทฯ มขีอ้ได้เปรยีบดำ้นกำร
แขง่ขนัในอุตสำหกรรมผลติภณัฑส์ทีำอำคำรในประเทศไทยและเขตประชำคมเศรษฐกจิอำเซยีน  

4.6 นโยบายการลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัรว่ม 

บรษิัทฯ มีนโยบำยที่จะลงทุนในบริษัทที่สอดคล้องกบัเป้ำหมำย วิสยัทศัน์และแผนกลยุทธ์ในกำรเติบโตของ
บรษิัทฯ ซึ่งจะท ำให้บรษิัทฯ มผีลประกอบกำรหรอืผลก ำไรเพิ่มขึน้ หรอืลงทุนในธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ (Synergy) ให้กบั
บรษิัทฯ เพื่อเพิม่ขดีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของบรษิทัฯ และเพื่อใหบ้รษิทัฯ บรรลุเป้ำหมำยในกำรเป็นผูป้ระกอบกำร
ชัน้น ำในธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ ทัง้นี้ บรษิทัฯ บรษิทัย่อย และ/หรอื บรษิทัร่วมอำจพจิำรณำลงทุนในธุรกจิอื่นเพิม่เตมิหำก
เป็นธุรกจิทีม่ศีกัยภำพกำรเติบโตหรอืสำมำรถต่อยอดทำงธุรกจิ หรอืเป็นประโยชน์ต่อธุรกจิของบรษิัทฯ ซึง่สำมำรถสรำ้ง
ผลตอบแทนที่ดใีนกำรลงทุน โดยกำรพจิำรณำกำรลงทุนของบรษิทัฯ บรษิทัย่อย และ/หรอื บรษิทัร่วมนัน้ บรษิัทฯ จะท ำ
กำรวเิครำะห์ควำมเป็นไปได้ของกำรลงทุนและพิจำรณำศกัยภำพและปจัจยัควำมเสีย่งจำกกำรลงทุน โดยมขีัน้ตอนกำร
วเิครำะห์กำรลงทุนอย่ำงเหมำะสม ซึ่งจะต้องได้รบัควำมเหน็ชอบ และ/หรอื กำรอนุมตัจิำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัท
หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิัทฯ (แลว้แต่กรณี) ทัง้นี้ ในกำรขออนุมตักิำรลงทุนบรษิทัย่อย และ/หรอื บรษิทัร่วมดงักล่ำว
จะต้องสอดคล้องเป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทยทีเ่กีย่วขอ้ง 
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5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2560 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไม่ได้เป็นคู่ควำมหรอืคู่กรณีในคด ีหรอืขอ้พพิำท รวมถงึ
กระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำรใดๆ (1) ทีอ่ำจมผีลกระทบดำ้นลบต่อสนิทรพัยข์องบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย ทีม่จี ำนวนสงู
กว่ำรอ้ยละ 5.0 ของสว่นของผูถ้อืหุน้ (2) ทีก่ระทบต่อกำรด ำเนินธุรกจิ สถำนะทำงกำรเงนิ ผลกำรด ำเนินงำนและโอกำส
ทำงธุรกจิของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย อย่ำงมนีัยส ำคญัแต่ไม่สำมำรถประเมนิผลกระทบเป็นตวัเลขได ้และ (3) ทีม่ไิด้
เกดิจำกกำรประกอบธุรกจิโดยปกติของบรษิทัฯ อย่ำงไรกด็ ีบรษิัทฯ อำจมสี่วนเกีย่วขอ้งในกระบวนกำรพจิำรณำทำง
กฎหมำยหรอืทำงปกครองในกำรด ำเนินกำรคำ้ตำมปกตเิป็นครัง้ครำว 
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6. ข้อมูลทัว่ไปและขอ้มูลส ำคญัอ่ืน 
 

6.1 ข้อมูลพืน้ฐำน 

ช่ือ บริษทั ทีโอเอ เพ้นท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
 TOA Paint (Thailand) Public Company Limited 

ช่ือย่อ TOA (จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย) 

เลขทะเบียนบริษทั 0107560000133 

ประเภทธรุกิจ ธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยผลติภณัฑ์สทีำอำคำร และผลติภณัฑ์สแีละสำรเคลอืบผวิและ
ผลติภณัฑป์ระเภทอื่นส ำหรบัผูใ้ชง้ำนประเภทลกูคำ้ทัว่ไป 

เวบ็ไซด ์ http://www.toagroup.com 

ปีท่ีก่อตัง้ 2520 

วนัแรกท่ีซ้ือขำยหุ้นใน
ตลำดหลกัทรพัย ์

10 ตุลำคม 2560 

ท่ีตัง้ส ำนักงำนใหญ่ 31/2 หมู่ที ่3 ถนนบำงนำ – ตรำด ต ำบลบำงเสำธง อ ำเภอบำงเสำธง  
จงัหวดัสมุทรปรำกำร 10570 

ทุนจดทะเบียน 2,029 ลำ้นบำท ประกอบดว้ยหุน้สำมญั 2,029 ลำ้นหุน้ ซึง่ออกจ ำหน่ำยและช ำระเตม็
มลูค่ำแลว้ 

มูลค่ำหุ้นท่ีตรำไว ้ หุน้สำมญั หุน้ละ 1 บำท 

หุ้นบุริมสิทธิ ไม่ม ี

รอบระยะเวลำบญัชี 1 มกรำคม – 31 ธนัวำคม 

ติดต่อ ส ำนักงำนใหญ่ 
โทรศพัท ์    0-2335-5555 
โทรสำร       0-2312-8919 
อเีมล ์        contact@toagroup.com  

 ส ำนักงำนเลขำนุกำรบริษทั 
โทรศพัท ์    0-2335-5555 ต่อ 5875 
โทรสำร       0-2312-8923 
อเีมล ์        companysecretary@toagroup.com  

 นักลงทุนสมัพนัธ ์
โทรศพัท ์    0-2335-5555  ต่อ 1520 
โทรสำร       0-2312-8923 
อเีมล ์        ir@toagroup.com  

mailto:contact@toagroup.com
mailto:companysecretary@toagroup.com
mailto:ir@toagroup.com
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6.2  กำรลงทุนในบริษทัย่อย 
 

ล ำดบั ช่ือบริษทั สถำนท่ีตัง้ ลกัษณะกำรประกอบธรุกิจ 

1.  บรษิทั กปัตนั โค๊ทติ้ง จ ำกดั 31/2 หมูท่ี ่3 ถนนเทพรตัน ต ำบลบำงเสำธง 
อ ำเภอบำงเสำธง จงัหวดัสมทุรปรำกำร 10570 

ผลติและจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ทีำอำคำร
และเคมภีณัฑ ์

2.  บรษิทั บรติชิ เพน้ทส์ จ ำกดั 31/2 หมูท่ี ่3 ถนนเทพรตัน ต ำบลบำงเสำธง 
อ ำเภอบำงเสำธง จงัหวดัสมทุรปรำกำร 10570 

จดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ทีำอำคำร 

3.  บรษิทั โพรเฟสชนันลั พซี ีเซอรว์สิ 
จ ำกดั 

31/2 หมูท่ี ่3 ถนนเทพรตัน ต ำบลบำงเสำธง 
อ ำเภอบำงเสำธง จงัหวดัสมทุรปรำกำร 10570 

ใหบ้รกิำรดำ้นกำรใหค้ ำปรกึษำเกีย่วกบั
ผลติภณัฑส์ทีำอำคำรและเคมภีณัฑ ์

4.  บรษิทั อมิเมจกิำ จ ำกดั  31/2 หมูท่ี ่3 ถนนบำงนำ – ตรำด ต ำบลบำงเสำ
ธง อ ำเภอบำงเสำธง จงัหวดัสมทุรปรำกำร 10570 

จ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ตีกแต่งพเิศษ 

5.  TOA Paint (Vietnam) Co., Ltd. Lot L2.3, Road No. 2, Tan Dong Hiep A 
Industrial Park, Tan Dong Hiep Ward, Di An 
Town, บนิหเ์ดอืง ประเทศเวยีดนำม 

ผลติ น ำเขำ้ และจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ี
ทำอำคำรและเคมภีณัฑ ์

6.  TOA Paint (Laos) Co., Ltd. Unit 6, Ban Nahai, Hatxaifong District, 
เวยีงจนัทน์ สำธำรณรฐัประชำธปิไตยประชำชน
ลำว 

ผลติและจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ทีำอำคำร
และผลติภณัฑส์แีละสำรเคลอืบผวิและ
ผลติภณัฑป์ระเภทอื่น 

7.  TOA Paint Products Sdn. Bhd. PT Lot 63802, Jalan Telok Gong, Telok Gong, 
42000 Port Klang สลงังอร ์ประเทศมำเลเซยี 

ผลติและจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ทีำอำคำร
และเคมภีณัฑ ์

8.  TOA Coating Sdn. Bhd. 4-2 Jalan 30/70A Desa Sri Hartamas 50480 
กวัลำลมัเปอร ์ประเทศมำเลเซยี 

น ำเขำ้และจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ทีำ
อำคำรและเคมภีณัฑ ์

9.  PT TOA Paint Indonesia APL Office Tower 17th Floor, Unit T5 Jl. S. 
Parman Kav 28, Kecamatan Grogol 
Petamburan, Kulurahan Tanjung Duren 
Selatan11470, จำรก์ำตำ ประเทศอนิโดนีเซยี 

น ำเขำ้และจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ทีำ
อำคำร  และผลติภณัฑส์แีละสำรเคลอืบ
ผวิและผลติภณัฑป์ระเภทอืน่ 

10.  PT TOA Coating Indonesia Kawasan Industri Millenium Blok F1, Desa 
Peusar, Kecamatan Panongan, Kabupaten 
Tangerang, โพรพนิซ ิบนัเตนิ ประเทศ
อนิโดนีเซยี 

ผลติและจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ทีำอำคำร 
และผลติภณัฑส์แีละสำรเคลอืบผวิและ
ผลติภณัฑป์ระเภทอื่น 

11.  TOA Paint (Myanmar) Company 
Limited 

No. 120, Mahawgani Street, Shwepyitha 
Industrial Zone (1), ย่ำงกุง้ ประเทศเมยีนมำร ์

ผลติและจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ทีำอำคำร 
และผลติภณัฑส์แีละสำรเคลอืบผวิและ
ผลติภณัฑป์ระเภทอื่น 

12.  TOA Coating (Myanmar) Co., Ltd. No. C-21, Class A Area, Thilawa Special 
Economic Zone ประเทศเมยีนมำร ์

ผลติและจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ทีำอำคำร 
และผลติภณัฑส์แีละสำรเคลอืบผวิและ
ผลติภณัฑป์ระเภทอื่น 

13.  TOA Skim Coat (Cambodia) Co., 
Ltd.  

No. B36, Street National Road No.3, Phorm 
Sre Chom Rov, Sangkat Chom Chao, Khan 
Por Sen Chey, พนมเปญ ประเทศกมัพชูำ 

ผลติและจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ ำหรบั
งำนฉำบบำงเพือ่ปรบัผวิใหเ้รยีบ (Skim 
Coat) 

14.  TOA Paint (Cambodia) Co., Ltd.  No. 12E, Street National No.3, Sangkat Chom 
Chao, Khan Por Sen Chey, พนมเปญ ประเทศ
กมัพชูำ 

ผลติและจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ทีำอำคำร 
และผลติภณัฑส์แีละสำรเคลอืบผวิ และ
ผลติภณัฑป์ระเภทอื่น 
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6.3  บุคคลอ้ำงอิง 

นำยทะเบียนหุ้น บริษทั ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

ทีต่ัง้ ชัน้ 1 อำคำรตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

เลขที ่93 ถนนรชัดำภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท ์ 0-2009-9999 

โทรสำร 0-2009-9991 

เวบ็ไซต ์ http://www.set.or.th/tsd 
 

ผูส้อบบญัชี บริษทั ส ำนักงำนอีวำย จ ำกดั 

โดยนำยศุภชยั ปญัญำวฒัโน  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขทะเบยีน 3930  หรอื 

นำยณรงค ์พนัตำวงษ์  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขทะเบยีน 3315  หรอื 

นำงสำวกรองแกว้ ลมิป์กติตกุิล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขทะเบยีน 5874  

ทีต่ัง้ ชัน้ 33 อำคำรเลครชัดำ 193/136-137 ถนนรชัดำภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
ตู ้ป.ณ. 1047 กรุงเทพฯ 10501 

โทรศพัท ์ 0-2264-0777 

โทรสำร 0-2264-0789-90 

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

 

6.4 สญัญำส ำคญั 

รำยละเอยีดต่อไปนี้เป็นกำรสรุปขอ้สญัญำบำงสว่นในสญัญำทีม่คีวำมส ำคญัต่อบรษิทัฯ หรอืทีส่่งผลกระทบต่อ
บรษิัทฯ รำยละเอยีดต่อไปนี้มวีตัถุประสงคใ์นกำรใหข้อ้มูลโดยสงัเขปและไม่ควรถอืว่ำเป็นขอ้ควำมแสดงขอ้ตกลงและ
เงื่อนไขทัง้หมดของสญัญำดงักล่ำว  

สญัญำทำงกำรเงิน 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยบำงบรษิทัซึง่รวมถงึ บรษิทั กปัตนั โค๊ทติ้ง จ ำกดั บรษิทั โพรเฟสชันนลั พซี ีเซอรว์สิ 
จ ำกดั บรษิัท บรติิช เพ้นท์ส จ ำกดั PT TOA Paint Indonesia และ TOA Paint (Vietnam) Co., Ltd. ได้เขำ้
ท ำสญัญำทำงกำรเงนิระยะสัน้ทัง้แบบทีม่แีละไม่มหีลกัประกนักบัสถำบนักำรเงนิหลำยแห่งเพื่อใชเ้ป็นเงนิทุน
หมุนเวยีนในกำรประกอบธุรกจิ TOA เป็นผู้ค ้ำประกนัสญัญำทำงกำรเงนิของบรษิทัย่อยของ TOA บำงฉบบั 
สญัญำส่วนใหญ่ไดแ้ก่สญัญำเบกิเงนิเกนิบญัช ีวงเงนิสนิเชื่อ (เช่น ตัว๋สญัญำใชเ้งนิหมุนเวยีน วงเงนิเงนิทุน
หมุนเวยีน วงเงนิน ำเขำ้และส่งออก เลต็เตอรอ์อฟเครดติ และหนงัสอืค ้ำประกนั) และวงเงนิสนิเชื่อชนิดทีผู่ใ้ห้
กู้มีสิทธิจะให้ผู้กู้เบิกถอนหรือไม่ก็ได้ (Uncommitted Line) ส ำหรับกำรป้องกันควำมเสี่ยงจำกอัตรำ
แลกเปลี่ยน บรษิัทฯ ได้เข้ำท ำสญัญำดงักล่ำวกบัธนำคำรในประเทศหรือสำขำของธนำคำรในภูมิภำคซึ่ง
โดยทัว่ไปจะอยู่ในสกุลเงนิบำท โดยทัว่ไปสญัญำเงนิกู้ระยะสัน้จะมีอตัรำดอกเบี้ยลอยตวัซึ่งเปลี่ยนไปตำม
อตัรำตลำดบวกดว้ยส่วนต่ำง ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2560 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มวีงเงนิกูย้มืระยะสัน้ทัง้สิน้ 
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7,435.0 ลำ้นบำท และ 0.5 ลำ้นดอลลำรส์หรฐั และมเีงนิกูค้ำ้งช ำระ จ ำนวน 1,205.0 ลำ้นบำท ภำยใตส้ญัญำ
เงนิกูร้ะยะสัน้ โดยมอีตัรำดอกเบี้ยระหว่ำงร้อยละ 2.10 และรอ้ยละ 2.44 รวมทัง้ตัว๋สญัญำใช้เงนิของ บรษิัท 
กปัตนั โค๊ทติง้ จ ำกดั ซึง่มหีลกัประกนัเป็นทีด่นิ อำคำรและเครื่องจกัรของ บรษิทั กปัตนั โค๊ทติง้ จ ำกดั  

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม  2560 บรษิทัฯ มสีญัญำเงนิกูร้ะยะยำวแบบไม่มหีลกัประกนั ลงวนัที ่21 ธนัวำคม 2558 
ในวงเงนิ 500 ลำ้นบำท มอีตัรำดอกเบีย้เท่ำกบัรอ้ยละ 3.25 ต่อปีส ำหรบัจ ำนวนเงนิกูใ้ดๆ ทีเ่บกิใชภ้ำยในวนัที ่
15 มกรำคม 2559 หรอื อตัรำดอกเบีย้อำ้งองิ BIBOR หนึ่งเดอืนบวกดว้ยส่วนต่ำงส ำหรบัจ ำนวนเงนิกูใ้ดๆ ที่
เบกิหลงัวนัที ่15 มกรำคม 2559 โดยสญัญำเงนิกูร้ะยะยำวดงักล่ำวจะครบก ำหนด 36 เดอืนหลงัจำกกำรเบกิ
ใช้เงนิกู้ครัง้แรก โดยต้องช ำระเงนิต้นและดอกเบี้ยทุกเดือนเป็นจ ำนวน 36 งวด ซึ่ง ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 
2560 บรษิทัฯ มเีงนิกูค้ำ้งช ำระ 166.4 ลำ้นบำทภำยใต้สญัญำเงนิกูร้ะยะยำวดงักล่ำว สญัญำเงนิกูท้ ัง้ระยะสัน้
และระยะยำวดงักล่ำวมขี้อตกลงทำงกำรเงนิและขอ้ก ำหนดและหน้ำที่บำงประกำรตลอดจนเหตุผดินัดตำม
มำตรฐำนทัว่ไป ทัง้นี้ ขอ้ตกลงทำงกำรเงนิที่ส ำคญั ได้แก่กำรด ำรงสดัส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E 
Ratio) ไม่เกนิ 1.5 เท่ำ และอตัรำควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ (DSCR) ไม่ต ่ำกว่ำ 2.0 เท่ำ โดยจะค ำนวณ
จำกงบกำรเงนิทุกสิน้ปีตำมทีร่ะบุในสญัญำและหนงัสอืชีแ้จงจำกสถำบนั 

ทัง้นี้ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2560 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมวีงเงนิกู้ยมืซึง่รวมถงึวงเงนิกูย้มืระยะสัน้ วงเงนิกู้
ระยะยำว และวงเงนิกูอ้ื่นๆ รวม 12,165 ลำ้นบำท และ 3 ลำ้นดอลลำรส์หรฐั 

 



 บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2560 (แบบ 56-1)  

ส่วนที ่2 กำรจดักำรและกำรก ำกบัดแูลกจิกำร / 7. ขอ้มลูหลกัทรพัยแ์ละผูถ้อืหุน้        หน้ำ 61 
 

ส่วนท่ี 2 
การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 

7. ข้อมูลหลกัทรพัยแ์ละผูถ้ือหุ้น 

 

7.1         จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้วของบริษทัฯ 

ก่อนกำรแปรสภำพเป็นบรษิัทมหำชนจ ำกดั บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนช ำระแล้วจ ำนวนทัง้สิน้ 1,775,000,000 
บำท แบ่งออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 1,775,000,000 หุน้ มูลค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 1.0 บำท ต่อมำทีป่ระชุมวสิำมญั 
ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ครัง้ที ่1/2560 เมื่อวนัที ่24 มนีำคม 2560 มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ ออกและเสนอขำยหุน้สำมญั 
พิม่ทุนจ ำนวนไม่เกนิ 254,000,000 หุน้ มูลค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 1.0 บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนเป็นครัง้แรก 
ส่งผลใหป้จัจุบนับรษิทัฯ มทีุนจดทะเบยีนจ ำนวน 2,029,000,000 บำท แบ่งออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 2,029,000,000 
หุน้ มูลค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 1.0 บำท  

ภำยหลงัจำกกำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ประชำชนเป็นครัง้แรกแลว้เสรจ็ไปเมื่อวนัที ่4 ตุลำคม 
2560  และไดน้ ำหุน้สำมญัของบรษิทัฯ เขำ้ซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเป็นครัง้แรก (First Day 
Trade) เมื่อวนัที ่10 ตุลำคม 2560 บรษิทัฯมทีุนจดทะเบยีนช ำระแลว้จ ำนวนทัง้สิน้ 2,029,000,000 บำท แบ่ง
ออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 2,029,000,000 หุน้ มูลค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 1.0 บำท  

ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไม่มกีำรออกหุน้ประเภทอื่น นอกเหนือจำกหุน้สำมญั 

7.2        ผูถ้ือหุ้น 

(ก) ผูถ้อืหุน้ 10 รำยแรก ณ วนัที ่29  ธนัวำคม 2560  

รายช่ือผูถ้ือหุ้น จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

สดัส่วนการถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

1. บรษิทั ทโีอเอ กรุ๊ป โฮลดิง้ จ ำกดั 608,400,000 30.0 

2. นำยวนรชัต์ ตัง้คำรวคุณ 182,600,000 9.0 

3. นำยจตุภทัร ์ตัง้คำรวคุณ 182,600,000 9.0 

4. นำยณฏัฐวุฒ ิตัง้คำรวคุณ 182,600,000 9.0 

5. นำงบุศทร ีหวัง่หล ี 182,600,000 9.0 

6. นำยประจกัษ์ ตัง้คำรวคุณ 91,300,000 4.5 

7. นำงละออ ตัง้คำรวคุณ 91,300,000 4.5 

8.    MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 70,075,000 3.5 

9.    กองทุนเปิด บวัหลวงทศพล 30,256,500 1.5 

10.  กองทุนเปิด เค 20 ซเีลค็ทห์ุน้ระยะยำวปนัผล 16,374,800 0.8 

ทีม่ำ : ขอ้มลูจำกศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  
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รำยละเอยีดเกีย่วกบัผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ทโีอเอ กรุ๊ป โฮลดิง้ จ ำกดั มดีงันี้ 

รายช่ือผูถ้ือหุ้น 
จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 
สดัส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

1.  นำยประจกัษ์ ตัง้คำรวคุณ 100,000 20.0 

2.   นำงละออ ตัง้คำรวคุณ 100,000 20.0 

3.  นำยวนรชัต์ ตัง้คำรวคุณ 75,000 15.0 

4.  นำยจตุภทัร ์ตัง้คำรวคุณ 75,000 15.0 

5. นำยณฏัฐวุฒ ิ ตัง้คำรวคุณ 75,000 15.0 

6.  นำงบุศทร ีหวัง่หล ี 75,000 15.0 

รวม 500,000 100.0 

(ข)   กลุ่มผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ที่โดยพฤติกำรณ์มีอิทธิพลต่อกำรก ำหนดนโยบำย กำรจัดกำร หรือกำร
ด ำเนินงำนของบรษิทัอย่ำงมนียัส ำคญั ณ วนัที ่29 ธนัวำคม 2560 

รายช่ือผูถ้ือหุ้น จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

สดัส่วนการถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

1. บรษิทั ทโีอเอ กรุ๊ป โฮลดิง้ จ ำกดั  608,400,000 30.0 

2. นำยวนรชัต์ ตัง้คำรวคุณ 182,600,000 9.0 

3. นำยจตุภทัร ์ตัง้คำรวคุณ 182,600,000 9.0 

4. นำยณฏัฐวุฒ ิตัง้คำรวคุณ 182,600,000 9.0 

5. นำงบุศทร ีหวัง่หล ี 182,600,000 9.0 

6. นำยประจกัษ์ ตัง้คำรวคุณ 91,300,000 4.5 

7. นำงละออ ตัง้คำรวคุณ 91,300,000 4.5 

(ค)    ขอ้จ ำกดักำรโอนหุน้ของบรษิทัฯ 

หุน้สำมญัของบรษิทัฯ สำมำรถโอนไดโ้ดยไม่มขีอ้จ ำกดั เวน้แต่กำรโอนหุน้นัน้เป็นเหตุใหม้ผีูถ้อืหุน้ทีม่ ี
สญัชำตต่ิำงดำ้วถือหุน้ในบรษิทัฯ เกนิกว่ำร้อยละ 49.0 ของจ ำนวนหุน้ที่จ ำหน่ำยไดท้ัง้หมด หรอืคดิ
เป็น 994,210,000 หุน้ หำกกำรโอนหุน้รำยใดทีจ่ะท ำใหส้ดัส่วนกำรถอืหุน้ในบรษิทัฯ ของคนต่ำงดำ้ว
เกนิกว่ำอตัรำสว่นขำ้งตน้ บรษิทัฯ มสีทิธปิฏเิสธไม่ลงทะเบยีนกำรโอนหุน้ของบรษิทัฯ รำยนัน้ได้ 

7.3 การออกหลกัทรพัยอ่ื์น 

บรษิทัฯ ไม่มกีำรออกหลกัทรพัยอ์ื่น 
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7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ และบริษทัย่อย 

1. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ   

คณะกรรมกำรบรษิทัอำจพจิำรณำจ่ำยเงนิปนัผลประจ ำปีของบรษิทัฯ ได ้โดยจะต้องไดร้บัควำมเหน็ชอบจำก 
ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เวน้แต่เป็นกำรจ่ำยเงนิปนัผลระหว่ำงกำลซึง่คณะกรรมกำรบรษิทัมอี ำนำจอนุมตัใิหจ้่ำยเงนิ
ปนัผลไดเ้ป็นครัง้ครำวเมื่อเหน็ว่ำ บรษิทัฯ มผีลก ำไรสมควรพอจะท ำเช่นนัน้ แลว้รำยงำนใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้
ทรำบในกำรประชุมครำวต่อไป 

บรษิทัฯ มนีโยบำยจ่ำยเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 40.0 ของก ำไรสุทธติำมงบกำรเงนิเฉพำะ
หลงัหกัภำษเีงนิไดน้ิตบิุคคลและหลงัหกัส ำรองต่ำงๆ ทุกประเภททีก่ฎหมำยและบรษิทัฯ ก ำหนดไวใ้นแต่ละปี 
ทัง้น้ี คณะกรรมกำรบรษิทัจะพจิำรณำกำรจ่ำยเงนิปนัผลโดยค ำนึงถงึปจัจยัต่ำงๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้
เป็นหลกั เช่น ผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงนิของบรษิทัฯ กำรส ำรองเงนิไวเ้พื่อลงทุนในอนำคต กำร
ส ำรองเงนิไวเ้พื่อจ่ำยช ำระคนืเงนิกูย้มื หรอืเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนภำยในบรษิทัฯ และกำรจ่ำยเงนิปนัผลนัน้ไม่มี
ผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนปกติของบริษัทฯ อย่ำงมีนัยส ำคัญ ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ
เหน็สมควรหรอืเหมำะสม 

2. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัย่อย 

คณะกรรมกำรบรษิทัย่อยอำจพจิำรณำจ่ำยเงนิปนัผลประจ ำปีของบรษิทัย่อย โดยจะต้องไดร้บัควำมเหน็ชอบ
จำกทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้ของบรษิทัย่อย เวน้แต่เป็นกำรจ่ำยเงนิปนัผลระหว่ำงกำลซึง่คณะกรรมกำรบรษิทัย่อย 
มอี ำนำจอนุมตัิให้จ่ำยเงนิปนัผลได้เป็นครัง้ครำวเมื่อเหน็ว่ำบรษิัทย่อยมผีลก ำไรสมควรพอจะท ำเช่นนัน้ได ้
แลว้ใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัย่อยรำยงำนใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัย่อยทรำบในกำรประชุมครำวต่อไป 

ทัง้นี้ คณะกรรมกำรบรษิัทย่อยจะพจิำรณำกำรจ่ำยเงนิปนัผลโดยค ำนึงถึงปจัจยัต่ำงๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อ 
ผูถ้อืหุน้เป็นหลกั เช่น ผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงนิของบรษิทัย่อย กำรส ำรองเงนิไวเ้พื่อลงทุนใน
อนำคต กำรส ำรองเงินไว้เพื่อจ่ำยช ำระคนืเงนิกู้ยมื หรือเป็นเงินทุนหมุนเวยีนภำยในบรษิัทย่อย และกำร
จ่ำยเงนิปนัผลนัน้ไม่มผีลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนปกตขิองบรษิทัย่อยอย่ำงมนีัยส ำคญั ตำมทีค่ณะกรรมกำร
บรษิทัย่อยพจิำรณำเหน็สมควรหรอืเหมำะสม   
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8. โครงสรา้งการจดัการ 

โครงสรำ้งกำรจดักำรของบรษิทัฯ  ณ วนัที ่1 มนีำคม 2561 
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8.1 คณะกรรมการบริษทั 

8.1.1 คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมกำรบรษิทั ประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวน 9 ท่ำน ดงันี้ 

ช่ือ ต าแหน่ง จ านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชมุ/
จ านวนครัง้ท่ีมีการประชมุ

ทัง้หมด ในปี 2560 

1. นำยประจกัษ์ ตัง้คำรวคุณ(1) ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรบรหิำร 9/10 

2. นำงละออ ตัง้คำรวคุณ รองประธำนกรรมกำร / กรรมกำรบรหิำร 4/10 

3. นำยวนรชัต์ ตัง้คำรวคุณ กรรมกำร / กรรมกำรบรหิำร 2/10 

4. นำยจตุภทัร ์ตัง้คำรวคุณ(2) กรรมกำร / ประธำนกรรมกำรบรหิำร / กรรมกำรสรรหำ
และพจิำรณำค่ำตอบแทน 

10/10 

5. นำยณฏัฐวุฒ ิตัง้คำรวคุณ กรรมกำร 6/10 

6. นำงบุศทร ีหวัง่หลี(2) กรรมกำร / กรรมกำรบรหิำร 9/10 

7. นำงปรศินำ ประหำรขำ้ศกึ กรรมกำรอสิระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำร
สรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 

9/10 

8. นำงชนำทพิย ์วรีะสบืพงศ ์ กรรมกำรอสิระ / กรรมกำรตรวจสอบ 10/10 

9. นำยวรีศกัดิ ์โฆสติไพศำล กรรมกำรอสิระ / กรรมกำรตรวจสอบ / ประธำนกรรมกำร
สรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 

10/10 

หมำยเหตุ : (1)   นำยประจกัษ์ ตัง้คำรวคุณด ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำรบรษิทัแต่มไิดเ้ป็นกรรมกำรอสิระ ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดแ้ต่งตัง้
กรรมกำรอสิระ1 ท่ำน ไดแ้ก่ นำยวรีศกัดิ ์โฆสติไพศำล รว่มพจิำรณำก ำหนดวำระประชุมคณะกรรมกำร เพือ่ใหเ้ป็นไป
ตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่สี ำหรบับรษิทัจดทะเบยีน ปี 2560 นอกจำกนี้ ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ครัง้
ที ่5/2560 เมือ่วนัที ่12 พฤษภำคม 2560 มมีตแิกไ้ขเพิม่เตมิกฎบตัรคณะกรรมกำรบรษิทัโดยก ำหนดใหใ้นกำรอนุมตัใิน
วำระทีก่รรมกำรทีไ่มใ่ช่กรรมกำรอสิระมสี่วนไดเ้สยีจะตอ้งมกีรรมกำรอสิระอย่ำงน้อย 2 ท่ำน เขำ้ร่วมประชุมและออกเสยีง  

(2)   นำยจตุภทัร ์ตัง้คำรวคุณ และนำงบุศทร ีหวัง่หล ีเป็นกรรมกำรทีเ่ป็นผูบ้รหิำร  

โดยม ีนำงสำวศรกีลัยำ เพญ็ศร ีเป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบรษิทั 

 8.1.2 กรรมการผูมี้อ านาจลงลายมอืช่ือผกูพนั TOA 

กรรมกำรผู้มอี ำนำจลงลำยมอืชื่อผูกพนั TOA คอื นำยวนรชัต์ ตัง้คำรวคุณ หรอื นำยจตุภทัร์ ตัง้คำรวคุณ 
หรือ นำยณัฏฐวุฒิ ตัง้คำรวคุณ หรือ นำงบุศทรี หวัง่หลี กรรมกำรสองในสี่คนนี้ลงลำยมือชื่อร่วมกนัและ
ประทบัตรำส ำคญัของบรษิทัฯ 
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8.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมกำรตรวจสอบ จ ำนวน 3 ท่ำน ดงันี้  

ช่ือ ต าแหน่ง จ านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชมุ/จ านวนครัง้ท่ี
มีการประชมุทัง้หมด ในปี 2560 

1. นำงปรศินำ ประหำรขำ้ศกึ(1) ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 8/9 

2. นำงชนำทพิย ์วรีะสบืพงศ์(1) กรรมกำรตรวจสอบ 8/9 

3. นำยวรีศกัดิ ์โฆสติไพศำล กรรมกำรตรวจสอบ 9/9 

หมำยเหตุ : (1) เป็นกรรมกำรตรวจสอบทีม่คีวำมรูแ้ละประสบกำรณ์เพยีงพอทีจ่ะสำมำรถท ำหน้ำทีใ่นกำรสอบทำนควำมน่ำเชือ่ถอืของ
กำรเงนิของบรษิทัฯ  

8.3 คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมกำรบรหิำร ประกอบดว้ยกรรมกำรบรหิำร จ ำนวน 7 ท่ำน ดงันี้  

ช่ือ ต าแหน่ง 

1. นำยจตุภทัร ์ตัง้คำรวคุณ  ประธำนกรรมกำรบรหิำร 

2. นำยประจกัษ์ ตัง้คำรวคุณ  กรรมกำรบรหิำร 

3. นำงละออ ตัง้คำรวคุณ  กรรมกำรบรหิำร 

4. นำยวนรชัต์ ตัง้คำรวคุณ กรรมกำรบรหิำร 

5. นำงบุศทร ีหวัง่หล ี กรรมกำรบรหิำร 

6. นำยพงษ์เชดิ จำมกีรกุล  กรรมกำรบรหิำร 

7. นำงสำวทวพีร พฒันกจิเรอืง(1) กรรมกำรบรหิำร 

หมำยเหตุ:  (1) ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรบรหิำร อนัเป็นผลมำจำกกำรด ำรงต ำแหน่งผูอ้ ำนวยกำรสำยงำนกำรเงนิและบญัช ี
ตำมมตทิีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่2/2560 เมือ่วนัที ่9 มนีำคม 2560  

8.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (1) 

คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน ประกอบดว้ยกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 
จ ำนวน 3 ท่ำน ดงันี้  

ช่ือ ต าแหน่ง 

1. นำยวรีศกัดิ ์โฆสติไพศำล ประธำนกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 

2. นำงปรศินำ ประหำรขำ้ศกึ กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 

3. นำยจตุภทัร ์ตัง้คำรวคุณ กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 



 บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2560 (แบบ 56-1)  
ส่วนที ่2 กำรจดักำรและกำรก ำกบัดแูลกจิกำร / 8. โครงสรำ้งกำรจดักำร        หน้ำ 67 
 

หมำยเหตุ:  (1) ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่9/2560 เมือ่วนัที ่4 ธนัวำคม 2560 ไดม้มีตแิต่งตัง้คณะกรรมกำรสรรหำ
และพจิำรณำค่ำตอบแทน โดยมีนำยวรีศกัดิ ์โฆสติไพศำล เป็นประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำ
ค่ำตอบแทน นำงปรศินำ ประหำรขำ้ศึก และนำยจตุภทัร์ ตัง้คำรวคุณ เป็นกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน  

8.5 ผูบ้ริหาร 

ณ วนัที ่1 มนีำคม 2561 ผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ มจี ำนวน 11 ท่ำน ดงัต่อไปนี้  

ช่ือ ต าแหน่ง 

1. นำยจตุภทัร ์ตัง้คำรวคุณ ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 

2. นำยพงษ์เชดิ จำมกีรกุล กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ และรกัษำกำรผูอ้ ำนวยกำรสำยงำนธุรกจิต่ำงประเทศ 2 

3. นำงบุศทร ีหวัง่หล ี รองกรรมกำรผูจ้ดักำร ส ำนกัประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 

4. นำงสำวสุพร ลลีะทศันำธร รองกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำนกำรผลติเรซนิ 

5. นำยสมคดิ เงนิส่งแสง รกัษำกำรผูอ้ ำนวยกำรสำยงำนกำรผลติ  

6. นำงสำวเฟ่ืองลดำ จริวบิลูย ์ ผูอ้ ำนวยกำรสำยงำนธุรกจิต่ำงประเทศ 3 

7. นำงสำวบญัชร ีมณดีษิฐ ์ ผูอ้ ำนวยกำรสำยงำนวจิยัและพฒันำ ควบคุมคุณภำพและสนบัสนุนเทคนิค 

8. นำยวรพจน์ สุภมิำรส ผูอ้ ำนวยกำรสำยงำนขำย Retail  

9. นำงสำวพวงเพญ็ แสงเพชร ผูอ้ ำนวยกำรสำยงำนกลยุทธธ์ุรกจิและสือ่สำรกำรตลำด และรกัษำกำรผูจ้ดักำรอำวุโส
กลุ่มผลติภณัฑ ์Decorative 

10. นำงสำวทวพีร พฒันกจิเรอืง ผูอ้ ำนวยกำรสำยงำนกำรเงนิและบญัช ีและรกัษำกำรณ์ผูช้่วยผูช้ว่ยผูอ้ ำนวยกำรสำย
งำนกำรเงนิและบญัช ี

11. นำยสมติ สมัปตัตะวนชิ ผูอ้ ำนวยกำรสำยงำนทรพัยำกรบุคคล 
 

8.6 เลขานุการบริษทั 

ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิัท ครัง้ที่ 4/2560 เมื่อวนัที่ 3 พฤษภำคม 2560 ไดแ้ต่งตัง้ บรษิทั วรีะวงค์, 
ชนิวฒัน์ และพำรท์เนอรส์ จ ำกดั เป็นเลขำนุกำรบรษิทั โดยมหีน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบตำมทีก่ ำหนดไวใ้น พ.ร.บ. 
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์โดยมนีำยบรรพต กติตกิิง่เลศิ ทนำยควำมอำวุโส เป็นผูต้ดิต่อประสำนงำน 

ขอบเขต อ านาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของเลขานุการบริษทั 

เลขำนุกำรบรษิทั ไดร้บักำรแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบรษิทั เพื่อท ำหน้ำทีร่บัผดิชอบด ำเนินกำร ดงัต่อไปนี้ 

1. ให้ค ำแนะน ำเบื้องต้นแก่กรรมกำรและผู้บริหำรเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ข้อก ำหนด 
กฎระเบยีบ และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ และตดิตำมดูแลใหม้กีำรปฏบิตัอิย่ำงถูกต้อง รวมถงึรำยงำน
กำรเปลีย่นแปลงในขอ้ก ำหนดกฎหมำยทีม่นียัส ำคญัแก่กรรมกำรและผูบ้รหิำร 
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2. ตดิตำมและดแูลใหม้กีำรเปิดเผยขอ้มูลและรำยงำนสำรสนเทศทีเ่กีย่วขอ้งตำมระเบยีบ ประกำศ และ
ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยฯ์ ส ำนกังำน ก.ล.ต. และคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน 

3. จดัท ำและเกบ็รกัษำเอกสำรส ำคญั ดงัต่อไปนี้ 

(ก) ทะเบยีนกรรมกำร 

(ข) หนงัสอืนดัประชุมคณะกรรมกำรและรำยงำนกำรประชุมกรรมกำร 

(ค) หนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้และรำยงำนกำรประชุมผูถ้อืหุน้ 

(ง) รำยงำนประจ ำปีของบรษิทัฯ 

4. เกบ็รกัษำรำยงำนกำรมสีว่นไดเ้สยีทีร่ำยงำนโดยกรรมกำรหรอืผูบ้รหิำร พรอ้มทัง้จดัส่งส ำเนำใหแ้ก่
ประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ภำยใน 7 วนัท ำกำรนับแต่วนัทีบ่รษิัทฯ ได้รบั
รำยงำนนัน้ 

5. ตดิตำมและดแูลใหก้ำรประชุมผูถ้อืหุน้และกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย 
ขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ และขอ้พงึปฏบิตัทิี่เกี่ยวขอ้ง รวมทัง้ตดิตำมให้มกีำรปฏบิตัิตำมมติทีป่ระชุม  
ผูถ้อืหุน้ และมตทิีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั 

6. ดแูลกจิกรรมของคณะกรรมกำรบรษิทั และด ำเนินกำรอื่นใดใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย และ/หรอื ตำมที่
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนประกำศก ำหนด และ/หรอืตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร
บรษิทั 

8.7 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

8.7.1 ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

(ก) ค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหาร 

ทัง้นี้ ทีป่ระชุมสำมญัผูถ้ือหุน้ประจ ำปี 2560 เมื่อวนัที ่14 มนีำคม 2560 ไดม้มีติอนุมตัิค่ำตอบแทน
กรรมกำรส ำหรบัปี 2560 โดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 

คณะกรรมการ ค่าตอบแทนรายเดือน 
(บาท/คน) 

เบีย้ประชมุ (บาท/ครัง้/คน) 
(เฉพาะกรรมการท่ีเข้าประชุม) 

คณะกรรมการบริษทั   

 ประธำนกรรมกำร 200,000 40,000 

 รองประธำนกรรมกำร 150,000 35,000 

 กรรมกำร 50,000 30,000 

คณะกรรมการชดุย่อย   

1. คณะกรรมการบริหาร   

 ประธำนกรรมกำรบรหิำร 100,000 40,000 

 กรรมกำรบรหิำร 50,000 30,000 
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คณะกรรมการ ค่าตอบแทนรายเดือน 
(บาท/คน) 

เบีย้ประชมุ (บาท/ครัง้/คน) 
(เฉพาะกรรมการท่ีเข้าประชุม) 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ   

 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ - 35,000 

 กรรมกำรตรวจสอบ - 30,000 

หมำยเหตุ    คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนไดร้บัแต่งตัง้ ตำมมตทิีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่9/2560 เมือ่
ว ันที่ 4 ธันวำคม 2560 โดยจะมีกำรเสนอพิจำรณำค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน ส ำหรบักำรปฏบิตังิำนในปี 2560  ต่อทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2561 

(1) ค่ำตอบแทนส ำหรบัรอบระยะเวลำ 1 มกรำคม – 31 ธนัวำคม 2560  

ระหว่ำงวนัที่ 1 มกรำคม 2560 ถึงวนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 บรษิัทฯ ไดจ้่ำยค่ำตอบแทนให้แก่
กรรมกำรจ ำนวน 9 รำย เป็นจ ำนวนทัง้สิน้ 15.0 ลำ้นบำท โดยค่ำตอบแทนดงักล่ำวเป็น
ค่ำตอบแทนในรปูแบบค่ำตอบแทนรำยเดอืนและค่ำเบีย้ประชุมในฐำนะกรรมกำรเท่ำนัน้ โดยมี
รำยละเอยีดดงัต่อไปนี้  

รายช่ือ 
คณะกรรมการบริษทั 

ต าแหน่ง คณะกรรมการ
บริษทั 
(บาท) 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
(บาท) 

คณะกรรมการ
บริหาร 
(บาท) 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา

ค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทน
รวมในฐานะ
กรรมการ 
(บาท)  

1. นำยประจกัษ์ ตัง้คำรวคณุ ประธำนกรรมกำร /
กรรมกำรบรหิำร 

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

2. นำงละออ ตัง้คำรวคณุ รองประธำนกรรมกำร / 
กรรมกำรบรหิำร 

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

3. นำยจตุภทัร ์ตัง้คำรวคณุ กรรมกำร / ประธำน
กรรมกำรบรหิำร / 
กรรมกำรสรรหำและ
พจิำรณำค่ำตอบแทน 

 900,000   -     1,200,000  -  2,100,000  

4. นำยวนรชัต ์ตัง้คำรวคณุ กรรมกำร / 
กรรมกำรบรหิำร 

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

5. นำยณฏัฐวฒุ ิตัง้คำรวคุณ กรรมกำร  780,000   -     -     -     780,000  

6. นำงบุศทร ีหวัง่หล ี กรรมกำร / 
กรรมกำรบรหิำร 

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

7. นำงปรศินำ ประหำรขำ้ศกึ 
 

กรรมกำร / กรรมกำร
อสิระ / ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ  / กรรมกำร
สรรหำและพจิำรณำ
ค่ำตอบแทน 

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

8. นำงชนำทพิย ์วรีะสบืพงศ ์ กรรมกำร / กรรมกำร
อสิระ  / กรรมกำร
ตรวจสอบ 

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



 บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2560 (แบบ 56-1)  
ส่วนที ่2 กำรจดักำรและกำรก ำกบัดแูลกจิกำร / 8. โครงสรำ้งกำรจดักำร        หน้ำ 70 
 

รายช่ือ 
คณะกรรมการบริษทั 

ต าแหน่ง คณะกรรมการ
บริษทั 
(บาท) 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
(บาท) 

คณะกรรมการ
บริหาร 
(บาท) 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา

ค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทน
รวมในฐานะ
กรรมการ 
(บาท)  

9. นำยวรีศกัดิ ์โฆสติไพศำล  กรรมกำ / กรรมกำรอสิระ 
/ กรรมกำรตรวจสอบ / 
ประธำนกรรมกำรสรรหำ
และพจิำรณำคำ่ตอบแทน 

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

หมำยเหตุ    ในระหว่ำงปี 2560 ยงัไมม่กีำรจ่ำยค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน โดยจะมกีำรเสนอพจิำรณำ
ค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน ต่อทีป่ระชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2561 

(ข) ค่าใช้จ่ายอืน่ตามจริงเพือ่ใช้ในการปฏิบติังานของประธานกรรมการบริษทั 

ประธำนกรรมกำรบรษิทัไดร้บัวงเงนิค่ำใชจ้่ำยอื่นเพื่อใชจ้่ำยส ำหรบักำรบรหิำรงำนบรษิทัฯ ซึง่วงเงนิ
ค่ำใชจ้่ำยอื่นดงักล่ำวไดร้บักำรอนุมตัโิดยคณะกรรมกำรบรษิทั โดยจะต้องด ำเนินกำรตำมระเบยีบที่
เกีย่วขอ้ง และตอ้งไดร้บักำรลงนำมโดยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ หรอืผูอ้ ำนวยกำรสำยงำนกำรเงนิและ
บญัช ีซึง่เป็นบุคคลทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบัประธำนกรรมกำรบรษิทั 

(ค) ค่าตอบแทนของผูบ้ริหารของบริษทัฯ 

ในปี 2560 บรษิทัฯ ไดจ้่ำยค่ำตอบแทนใหแ้ก่ผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ รวม 121 รำย เป็นจ ำนวนเงนิ
ทัง้สิน้ประมำณ 64.5 ลำ้นบำท โดยค่ำตอบแทนดงักล่ำวเป็นค่ำตอบแทนในรูปแบบเงนิเดอืนและ
โบนสั  

8.7.2 ค่าตอบแทนอ่ืน 

ระหว่ำงวนัที ่1 มกรำคม 2560 ถงึวนัที ่31 ธนัวำคม 2560 บรษิทัฯ ไดจ้่ำยค่ำตอบแทนอื่นใหแ้ก่ผูบ้รหิำรของ
บรษิทัฯ รวม 121 รำย เป็นจ ำนวนเงนิทัง้สิน้ประมำณ 10.9 ลำ้นบำท โดยค่ำตอบแทนดงักล่ำวเป็น
ค่ำตอบแทนในรปูแบบเงนิประกนัสงัคม กองทุนส ำรองเลีย้งชพี ค่ำเช่ำรถ ค่ำน ้ำมนั ค่ำโทรศพัท ์ และเงนิ
ประกนัชวีติ  
 

8.8  บุคลากรและการฝึกอบรม 

8.8.1 ข้อมูลทัว่ไป 

บรษิทัฯ มพีนกังำนประจ ำและผูบ้รหิำรจ ำนวน 4,642 คน 4,728 คน และ 4,838 คน ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 
2558 2559 และ 2560 ตำมล ำดบั  

                                                           
1 ค่ำตอบแทนผูบ้รหิำร 12 รำย ไดร้วมค่ำตอบแทนของนำงสำววรรณรกิำร ์มำลำนิยม ซึง่ด ำรงต ำแหน่งผูช้่วยผูอ้ ำนวยกำรสำยงำนกำรเงนิ
และบญัช ีระหว่ำงปี 2560 และไดล้ำออกตัง้แต่วนัที ่1 มนีำคม 2561 
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จ ำนวนพนกังำนจ ำแนกตำมกำรปฏบิตัหิน้ำที ่ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 2559 และ 2560 สรุปไดด้งันี้ 

การปฏิบติัหน้าท่ี จ านวนพนักงานจ าแนกตามการปฏิบติัหน้าท่ี 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2558 2559 2560 

ปฏบิตักิำร 2,202 2,217  2,211  

ธุรกจิ 2,043 2,151  2,266  

สนบัสนุน 397 360  361  

รวม 4,642 4,728 4,838 

8.8.2  ค่าตอบแทนของบุคลากร 

บรษิทัฯ ตระหนกัดถีงึควำมจ ำเป็นของกำรมทีมีผูบ้รหิำรและพนกังำนทีป่ฏบิตังิำนอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อคงควำม
ได้เปรยีบเหนือคู่แข่ง กรรมกำรของบริษัทฯ เชื่อว่ำควำมส ำเรจ็อย่ำงต่อเนื่องของบรษิัทฯ ขึน้อยู่กบัปจัจยั
หลำยประกำร อำทเิช่น กำรสนับสนุนและกำรอุทศิตนของบุคลำกรระดบัผูบ้รหิำร โดยบรษิทัฯ ไดก้ ำหนดกล
ยุทธด์ำ้นทรพัยำกรบุคคล ซึง่รวมถงึกำรก ำหนดค่ำตอบแทนทีส่ำมำรถแขง่ขนัได ้กำรสรรหำบุคลำกรทีเ่หมำะ
กบัวตัถุประสงคข์องบรษิทัฯ และแผนกำรสบืทอดต ำแหน่ง   

ณ วนัที ่ 31 ธนัวำคม 2558 2559 และ 2560 บรษิทัฯ มกีำรจ่ำยผลตอบแทนรวมใหแ้ก่พนกังำน (ไม่รวมผูบ้รหิำร)  
ในลกัษณะต่ำงๆ ไดแ้ก่ เงนิเดอืน เงนิโบนสั ค่ำล่วงเวลำ เงนิสมทบกองทุนส ำรองเลีย้งชพีและค่ำตอบแทน
อื่นๆ เป็นจ ำนวน 1,862.5 ลำ้นบำท 1,812.8 ลำ้นบำท และ 2,052.9 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั  

8.8.3 กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

ในปี 2554 บรษิทัฯ ไดจ้ดัตัง้กองทุนส ำรองเลีย้งชพีร่วมกบัลูกจำ้งตำมพระรำชบญัญตักิองทุนส ำรองเลีย้งชพี 
พ.ศ. 2530 และทีม่กีำรแกไ้ขเพิม่เตมิ โดยลูกจำ้งและบรษิทัฯ จ่ำยเงนิสมทบเขำ้กองทุนเป็นรำยเดอืนคดิเป็น
รอ้ยละ 3 ถงึรอ้ยละ 5 ของเงนิเดอืนขัน้พืน้ฐำนของลกูจำ้ง ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2558 2559 และ 
2560 บรษิทัฯ จ่ำยเงนิสมทบจ ำนวน 28.0 ลำ้นบำท 30.0 ลำ้นบำท และ 34.7 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั กองทุน
ส ำรองเลี้ยงชพีจดัเป็นกองทุนที่แยกต่ำงหำกจำกสนิทรพัย์อื่นของบริษัทฯ โดยมีบริษัทหลกัทรพัย์จดักำร
กองทุนเอม็เอฟซ ีจ ำกดั (มหำชน) เป็นผูบ้รหิำรจดักำรกองทุน ลูกจำ้งจะไดร้บัเงนิกองทุนส ำรองเลีย้งชพีเมื่อ
สิน้สดุกำรจำ้งงำนตำมกฎระเบยีบของกองทุน 

8.8.4 ข้อพิพาทด้านแรงงานท่ีส าคญัในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา (ปี 2558- 2560) 

บรษิทัฯ ไม่มขีอ้พพิำทดำ้นแรงงำนทีส่ ำคญัใดๆ ซึง่สง่ผลกระทบอย่ำงมนียัส ำคญัต่อธุรกจิ สถำนะทำงกำรเงนิ 
และผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ และบรษิทัฯ ไม่ทรำบถงึเหตุกำรณ์ใดทีอ่ำจท ำใหเ้กดิขอ้พพิำทดำ้นแรงงำน
ซึง่อำจสง่ผลกระทบอย่ำงมนียัส ำคญัต่อสถำนะทำงกำรเงนิและธุรกจิของบรษิทัฯ 
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8.8.5 สหภาพแรงงาน  

พนักงำนของบรษิัทฯ บำงรำยเป็นสมำชกิสหภำพแรงงำนเคมภีณัฑแ์ละสแีห่งประเทศไทย โดยในประเทศ
ไทย นำยจำ้งทีม่ลีูกจำ้งเกนิ 50 คน ต้องจดัใหม้คีณะกรรมกำรสวสัดกิำรในสถำนประกอบกำร โดยมตีวัแทน
ลูกจำ้งอย่ำงน้อย 5 คน ทัง้นี้บรษิทัฯ และบรษิทั กปัตนั โค๊ทติ้ง จ ำกดั มคีณะกรรมกำรสวสัดกิำรในสถำน
ประกอบกำร 

พนกังำนบำงรำยของ TOA Paint (Vietnam) Co., Ltd. เป็นสมำชกิของ Grassroots Trade Union โดย TOA 
Paint (Vietnam) Co., Ltd. และ Grassroots Trade Union ไดล้งนำมในขอ้ตกลงเกีย่วกบักำรจำ้งเมื่อวนัที ่ 
10 มนีำคม 2559 ซึง่มรีะยะเวลำบงัคบัใช ้3 ปี และไดจ้ดทะเบยีนขอ้ตกลงเกีย่วกบักำรจำ้งดงักล่ำวกบั Binh 
Duong Industrial Zones Authority 

8.8.6 นโยบายในการพฒันาบุคลากร 

บรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญักบักำรเพิม่พนูทกัษะควำมรูแ้ละควำมเชีย่วชำญของพนกังำนโดยจดัใหม้กีำรฝึกอบรม
ต่ำงๆ บริษัทฯ จดัให้พนักงำนเข้ำร่วมประชุมและฝึกอบรมเพื่อให้พนักงำนได้ควำมรู้และพัฒนำทกัษะที่
เกีย่วขอ้ง ใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องบรษิทัฯ กำรฝึกอบรมนัน้รวมถงึกำรฝึกอบรมเกีย่วกบัสุขอนำมยั
และควำมปลอดภยั ทกัษะดำ้นเทคนิค และดำ้นอื่นๆ 

บรษิัทฯ ยงัมโีครงกำรฝึกอบรมเพื่อพฒันำเกี่ยวกบัหน้ำที่กำรท ำงำนและพฒันำควำมสำมำรถพเิศษให้กบั
พนกังำนทีม่ผีลกำรปฏบิตังิำนทีด่แีละมศีกัยภำพสงู โดยบรษิทัฯ ไดก้ ำหนดกรอบกำรท ำงำนเพื่อใหพ้นักงำน
สำมำรถแสดงศกัยภำพดงักล่ำวและเปิดโอกำสให้พนักงำนมหีน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบและกำรพฒันำควำมเป็น
ผูน้ ำใหม้ำกขึน้  
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9. การก ากบัดแูลกิจการ 

บริษัทฯ ได้ยึดถือและปฏิบตัิตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดีในกำรด ำเนินกิจกำรผ่ำนทำงกรรมกำร  
ผูบ้รหิำร และพนักงำน และถือว่ำหลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ดนีัน้เป็นปจัจยัส ำคญัในกำรส่งเสรมิควำมส ำเรจ็ใน
ภำพรวมของบรษิทัฯ ในฐำนะทีเ่ป็นองคก์รหนึ่งทีม่คีวำมรบัผดิชอบต่อสงัคม โดยนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกจิกำรของ
บรษิัทฯ เป็นไปตำมแนวทำงกำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดสี ำหรบับรษิัทจดทะเบยีนปี  2555 ตำมแนวทำงที่ตลำด 
หลกัทรพัยฯ์ ก ำหนด โดยนโยบำยในกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ขีองบรษิทัฯ มรีำยละเอยีดดงันี้ 

9.1 นโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) 

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีว่ำเป็นสิ่งส ำคัญที่จะช่วยส่งเสริมกำร
ด ำเนินงำนของบรษิัทฯ ให้มปีระสทิธภิำพและมกีำรเจรญิเติบโตอย่ำงยัง่ยนื ซึ่งจะน ำไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อผู้มสี่วน
เกีย่วขอ้งทุกฝำ่ยตัง้แต่พนกังำน ผูล้งทุน ผูถ้อืหุน้ และผูม้สีว่นไดเ้สยีอื่นๆ ดงันัน้คณะกรรมกำรบรษิทัจงึไดเ้หน็ควรใหม้ี
กำรจดัท ำนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ขี ึน้ โดยครอบคลุมเนื้อหำหลกักำรส ำคญัตัง้แต่โครงสร้ำง บทบำท หน้ำที ่
และควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำร จนถงึหลกักำรในกำรบรหิำรงำนของผูบ้รหิำรอย่ำงโปร่งใส ชดัเจน และสำมำรถ
ตรวจสอบได้เพื่อเป็นแนวทำงในกำรบรหิำรองคก์รท ำใหเ้กดิควำมเชื่อมัน่ว่ำกำรด ำเนินงำนใดๆ ของบรษิทัฯ เป็นไป
ดว้ยควำมเป็นธรรม และค ำนึงถงึประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝำ่ย 

หลกัการและนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 

คณะกรรมกำรบรษิทัไดใ้หค้วำมส ำคญัต่อกำรปฏบิตัติำมหลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีโดยครอบคลุมหลกักำร
ส ำคญัตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำร (Corporate Governance) ใน 5 หมวด ดงันี้ 

9.1.1 สิทธิของผูถื้อหุ้น 

บรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญัในสทิธขิองผูถ้อืหุน้ซึง่อำจไม่จ ำกดัเฉพำะสทิธทิีก่ฎหมำยก ำหนดไว ้ไม่กระท ำกำรใดๆ 
อนัเป็นกำรละเมดิหรอืลดิรอนสทิธขิองผูถ้อืหุน้ และส่งเสรมิใหผู้้ถอืหุน้ไดใ้ชส้ทิธขิองตน โดยสทิธขิ ัน้พืน้ฐำน
ของผู้ถือหุ้น ได้แก่ กำรซื้อขำยหรอืโอนหุ้น กำรมสี่วนแบ่งก ำไรของบรษิัทฯ กำรได้รบัข่ำวสำรข้อมูลของ
บรษิทัฯ อย่ำงเพยีงพอ กำรเขำ้ร่วมประชุมเพื่อใชส้ทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อแต่งตัง้หรอืถอดถอน
กรรมกำร แต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีกำรอนุมตักิำรเขำ้ท ำธุรกรรมทีส่ ำคญัซึง่สง่ผลต่อทศิทำงในกำรด ำเนินธุรกจิของ
บรษิทัฯ และเรื่องทีม่ผีลกระทบต่อบรษิทัฯ เช่น กำรจดัสรรเงนิปนัผล กำรก ำหนดหรอืกำรแกไ้ขขอ้บงัคบัและ
หนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัฯ กำรลดทุนหรอืเพิม่ทุน และกำรอนุมตัริำยกำรพเิศษ เป็นตน้ 

นอกจำกสทิธขิ ัน้พืน้ฐำนดงักล่ำวขำ้งตน้ บรษิทัฯ ยงัไดก้ ำหนดแนวทำงปฏบิตัใินเรื่องต่ำงๆ ทีเ่ป็นกำรส่งเสรมิ
และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรใชส้ทิธขิองผูถ้อืหุน้ ดงันี้ 

(1) เปิดเผยนโยบำยในกำรสนบัสนุน หรอืสง่เสรมิผูถ้อืหุน้ทุกกลุ่ม ใหเ้ขำ้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ 

(2) มกีำรให้ขอ้มูลวนั เวลำ สถำนที่ และวำระกำรประชุม โดยมคี ำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละ
วำระ หรอืประกอบมติที่ขอตำมที่ระบุไว้ในหนังสอืเชิญประชุมสำมญัและวิสำมญัผู้ถือหุ้น หรือใน
เอกสำรแนบวำระกำรประชุมและจะไม่กระท ำกำรใดๆ ที่เป็นกำรจ ำกัดโอกำสของผู้ถือหุ้นใน
กำรศกึษำสำรสนเทศของบรษิทัฯ 
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(3) อ ำนวยควำมสะดวกใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธใินกำรเขำ้ร่วมประชุมและออกเสยีงอย่ำงเตม็ที ่และละเวน้
กำรกระท ำใดๆ ทีเ่ป็นกำรจ ำกดัโอกำสในกำรเขำ้ประชุมของผูถ้ือหุ้น เช่น กำรเขำ้ประชุมเพื่อออก
เสยีงลงคะแนนกำรลงมตไิม่ควรมวีธิทีียุ่่งยำกหรอืมคี่ำใชจ้่ำยมำกเกนิไป เช่น สถำนทีจ่ดัประชุมผูถ้อื
หุน้มคีวำมสะดวกต่อกำรเดนิทำง เป็นตน้ 

(4) ประธำนทีป่ระชุมจะจดัสรรเวลำใหเ้หมำะสมและสง่เสรมิใหผู้ถ้อืหุน้ไดม้โีอกำสในกำรแสดงควำมเหน็
และตัง้ค ำถำมต่อทีป่ระชุมในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิัทฯ ได ้รวมทัง้เปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้ส่งค ำถำม
ล่วงหน้ำก่อนวนัประชุมโดยก ำหนดหลกัเกณฑก์ำรส่งค ำถำมล่วงหน้ำใหช้ดัเจน และแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้
ทรำบพร้อมกับกำรน ำส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และจะเผยแพร่หลักเกณฑ์กำรส่งค ำถำม
ล่วงหน้ำดงักล่ำวไวบ้น Website ของบรษิทัฯ ดว้ย 

(5) สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสอืมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสำมำรถก ำหนดทศิทำงกำรลงคะแนน
เสยีงได ้และเสนอชื่อกรรมกำรอสิระอย่ำงน้อย 1 คน เป็นทำงเลอืกในกำรมอบฉนัทะของผูถ้อืหุน้ 

(6) ส่งเสริมให้บรษิัทฯ น ำเทคโนโลยมีำใช้กบักำรประชุมผู้ถือหุ้น ทัง้กำรลงทะเบยีนผู้ถือหุ้น  กำรนับ
คะแนนและแสดงผล เพื่อใหก้ำรด ำเนินกำรประชุมสำมำรถท ำไดร้วดเรว็ ถูกตอ้ง แม่นย ำ 

(7) สง่เสรมิใหก้รรมกำรของบรษิทัฯ ทุกคนเขำ้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ และตอบขอ้ซกัถำมของผูถ้อืหุน้ 

(8) จดัใหม้กีำรลงมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ส ำหรบัแต่ละรำยกำรในกรณีทีว่ำระนัน้มหีลำยรำยกำร เช่น วำระ
กำรแต่งตัง้กรรมกำร 

(9) ส่งเสรมิให้มบีุคคลที่เป็นอสิระเป็นผู้ตรวจนับหรอืตรวจสอบคะแนนเสยีงในกำรประชุมสำมญัและ
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ และเปิดเผยใหท้ีป่ระชุมทรำบพรอ้มบนัทกึไวใ้นรำยงำนกำรประชุม 

(10) สนับสนุนให้มีกำรใช้บัตรลงคะแนนเสยีงในวำระที่ส ำคญั เช่น กำรท ำรำยกำรเกี่ยว โยง กำรท ำ
รำยกำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไปซึง่สนิทรพัย ์เป็นต้น เพื่อควำมโปร่งใสและตรวจสอบได ้ในกรณีมขีอ้
โตแ้ยง้ในภำยหลงั 

(11) ด ำเนินกำรให้รำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้นมีกำรบันทึกกำรชี้แจงขัน้ตอนกำรลงคะแนน วิธีกำร
แสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทรำบก่อนด ำเนินกำรประชุม รวมทัง้เปิดโอกำสให้ผู้ถอืหุ้นตัง้ประเดน็
หรอืซกัถำมและบนัทกึค ำถำมค ำตอบ ผลกำรลงคะแนนในแต่ละวำระว่ำมผีูถ้ือหุน้เหน็ดว้ย คดัคำ้น 
หรอืงดออกเสยีงอย่ำงไร รวมทัง้บนัทกึรำยชื่อกรรมกำรผูเ้ขำ้ร่วมประชุมและกรรมกำรที่ลำประชุม
ดว้ย และเปิดเผยรำยงำนกำรประชุมบน Website ของบรษิทัฯ 

(12) เปิดเผยใหส้ำธำรณชนทรำบถงึผลกำรลงคะแนนของแต่ละวำระในกำรประชุมสำมญัและวสิำมญัผูถ้อืหุน้
ในวนัท ำกำรถดัไปบน Website ของบรษิทัฯ 

9.1.2 การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

บรษิทัฯ มนีโยบำยจดักำรใหผู้ถ้อืหุน้ทุกรำย ทัง้ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูบ้รหิำร และผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิำร ทัง้ผูถ้อืหุน้
รำยใหญ่ และทัง้ผูถ้อืหุน้รำยย่อย รวมทัง้ผูถ้อืหุน้ต่ำงชำตไิดร้บักำรปฏบิตัทิีเ่ท่ำเทยีมกนัและเป็นธรรมโดยมี
แนวปฏบิตัดิงัต่อไปนี้ 
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(1) ส่งหนังสอืเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยมรีะเบียบวำระ เหตุผลประกอบในแต่ละวำระและควำมเหน็ของ
คณะกรรมกำร พรอ้มกบัเอกสำรทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น แบบลงทะเบยีน เอกสำรและหลกัฐำนทีผู่เ้ขำ้ประชุม
ต้องแสดงก่อนเขำ้ร่วมประชุม หนังสอืมอบฉันทะ และวธิกีำรมอบฉันทะ ต่อตลำดหลกัทรพัย์ฯ  และ
เผยแพร่ผ่ำนทำง Website ของบรษิัทฯ ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 28 วนั ก่อนวนันัดประชุมผู้ถือหุ้น ทัง้
ภำษำไทยและภำษำองักฤษ เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้มเีวลำศกึษำขอ้มลูล่วงหน้ำ   

(2) แจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทรำบกฎเกณฑต่์ำงๆ ทีใ่ชใ้นกำรประชุม ขัน้ตอนกำรออกเสยีงลงมต ิรวมทัง้สทิธกิำร
ออกเสยีงลงคะแนนตำมแต่ละประเภทของหุน้ 

(3) ก ำหนดใหส้ทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชุมเป็นไปตำมจ ำนวนหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้ถอือยู่ โดยหนึ่งหุน้มสีทิธเิท่ำกบั
หนึ่งเสยีง นอกจำกนี้ บรษิทัฯ ยงัใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืหุน้ทีเ่ขำ้ร่วมประชุมภำยหลงัจำกไดเ้ริม่ประชุมแลว้ 
มสีทิธิออกเสยีงลงคะแนนส ำหรบัวำระที่อยู่ในระหว่ำงกำรพิจำรณำและยงัไม่ได้มีกำรลงมติ และ
นบัเป็นองคป์ระชุมตัง้แต่วำระทีไ่ดเ้ขำ้ประชุมและออกเสยีงเป็นตน้ไป 

(4) ก ำหนดหลกัเกณฑใ์นกำรใหผู้ถ้อืหุน้สว่นน้อยเสนอเพิม่วำระกำรประชุมล่วงหน้ำก่อนวนัประชุมผูถ้อื
หุน้ใหช้ดัเจนเป็นกำรล่วงหน้ำ และเผยแพร่ทำง Website ของบรษิทัฯ เพื่อแสดงถงึควำมเป็นธรรม
และควำมโปร่งใสในกำรพจิำรณำว่ำจะเพิม่วำระทีผู่ถ้อืหุน้ส่วนน้อยเสนอหรอืไม่ นอกจำกนี้ ผูถ้อืหุน้
ที่เป็นผู้บรหิำร ไม่ควรเพิม่วำระกำรประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นกำรล่วงหน้ำโดยไม่จ ำเป็น โดยเฉพำะ
วำระส ำคญัทีผู่ถ้อืหุน้ตอ้งใชเ้วลำในกำรศกึษำขอ้มลูก่อนกำรตดัสนิใจ 

(5) ก ำหนดวธิกีำรใหผู้ถ้ือหุน้ส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรโดยสำมำรถเสนอ
ชื่อต่อคณะกรรมกำรบรษิทัล่วงหน้ำก่อนวนัประชุมผู้ถอืหุ้น พรอ้มขอ้มูลประกอบกำรพจิำรณำดำ้น
คุณสมบตัแิละกำรใหค้วำมยนิยอมของผูไ้ดร้บักำรเสนอชื่อ โดยเผยแพร่ทำง Website ของบรษิทัฯ 

(6) เปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธใินกำรแต่งตัง้กรรมกำรเป็นรำยคน 

(7) ก ำหนดใหก้รรมกำรทุกคนและผูบ้รหิำรทีม่หีน้ำทีร่ำยงำนกำรถอืครองหลกัทรพัยต์ำมกฎหมำยจดัส่ง
รำยงำนดงักล่ำวใหแ้ก่คณะกรรมกำรเป็นประจ ำ รวมทัง้ใหม้กีำรเปิดเผยในรำยงำนประจ ำปี 

(8) ก ำหนดแนวทำงในกำรเก็บรกัษำและป้องกนักำรใช้ข้อมูลภำยในเป็นลำยลกัษณ์อกัษร และแจ้ง
แนวทำงดงักล่ำวใหทุ้กคนในบรษิทัฯ ถอืปฏบิตั ิและหำ้มบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มลูภำยในท ำกำรซือ้
ขำยหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ภำยใน 1 เดอืน ก่อนกำรเปิดเผยงบกำรเงนิรำยไตรมำสและงบกำรเงนิ
ประจ ำปี 

(9) ก ำหนดให้กรรมกำรรำยงำนกำรมสี่วนไดเ้สยีอย่ำงน้อยก่อนกำรพจิำรณำวำระนัน้ และบนัทกึไวใ้น
รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร และดูแลใหก้รรมกำรทีม่สี่วนไดเ้สยีอย่ำงมนีัยส ำคญัในลกัษณะที่
อำจท ำใหก้รรมกำรรำยดงักล่ำวไม่สำมำรถใหค้วำมเหน็ไดอ้ย่ำงอสิระ ควรงดเวน้จำกกำรมสี่วนร่วม
ในกำรประชุมพจิำรณำในวำระนัน้ๆ 
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9.1.3 บทบาทของผูมี้ส่วนได้เสีย 

บรษิัทฯ ตระหนักถึงควำมส ำคญัในกำรดูแลและค ำนึงถึงผู้มสี่วนได้เสยีทุกกลุ่ม ไม่ว่ำจะเป็นผู้มสี่วนได้เสยี
ภำยในไดแ้ก่ ผู้ถอืหุน้หรอืนักลงทุน และพนักงำนของบรษิทัฯ หรอืผูม้สี่วนไดเ้สยีภำยนอก เช่น ลูกคำ้ คู่ ค้ำ 
เจำ้หนี้ คู่แขง่ขนัทำงกำรคำ้ สงัคม และชุมชน เป็นตน้ โดยในกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ยงัไดค้ ำนึงถงึสทิธิ
ของผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝำ่ยตำมแนวทำงดงัต่อไปน้ี 

(ก) นโยบายและแนวทางปฏิบติัต่อพนักงาน 

บรษิัทฯ ตระหนักว่ำ พนักงำนเป็นปจัจยัแห่งควำมส ำเรจ็ของกำรบรรลุเป้ำหมำยของบรษิัทฯ ที่มี
คุณค่ำยิง่ จงึเป็นนโยบำยของบรษิทัฯ ทีจ่ะใหก้ำรปฏบิตัต่ิอพนกังำนอย่ำงเป็นธรรมทัง้ในดำ้นโอกำส 
ผลตอบแทน กำรแต่งตัง้โยกยำ้ย ตลอดจนกำรพฒันำศกัยภำพ เพื่อใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยดงักล่ำว 
จงึมหีลกัปฏบิตัดิงันี้ 

(1) ปฏบิตัต่ิอพนกังำนดว้ยควำมสภุำพ และใหค้วำมเคำรพต่อควำมเป็นปจัเจกชน 

(2) ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงำน รวมทัง้มกีำรจดัตัง้กองทุนส ำรองเลี้ยงชพีพนักงำน 
และใหค้วำมส ำคญัในดำ้นกำรดแูลสวสัดกิำรของพนกังำน 

(3) ดแูลรกัษำสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนใหม้คีวำมปลอดภยัต่อชวีติและทรพัยส์นิของพนกังำน 

(4) ให้ควำมส ำคญัต่อกำรพฒันำควำมรู้ ควำมสำมำรถของพนักงำน โดยให้โอกำสอย่ำงทัว่ถึง
และสม ่ำเสมอ เพื่อพฒันำควำมสำมำรถของพนกังำนใหพ้รอ้มรองรบักำรเตบิโตขององคก์ร 

(5) กำรแต่งตัง้ โยกยำ้ย รวมถงึกำรใหร้ำงวลัและกำรลงโทษพนักงำน กระท ำดว้ยควำมสุจรติใจ
และตัง้อยู่บนพืน้ฐำนควำมรู ้ควำมสำมำรถ และควำมเหมำะสมของพนกังำนนัน้ 

(6) รบัฟงัขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะซึง่ตัง้อยู่บนพืน้ฐำนควำมรูท้ำงวชิำชพีของพนกังำน 

(7) ปฏบิตัติำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัพนกังำนอย่ำงเคร่งครดั 

(8) เคำรพในควำมเป็นส่วนตวัของพนักงำน โดยจะไม่น ำขอ้มูลส่วนตวั เช่น เงนิเดอืน ประวตัิ
รกัษำพยำบำล และประวตัคิรอบครวั ไปเปิดเผยใหบุ้คคลภำยนอก หรอืผูไ้ม่เกีย่วขอ้ง เวน้แต่
เป็นขอ้มลูทีต่อ้งเปิดเผยต่อบุคคลภำยนอกทีเ่กีย่วขอ้งตำมขอ้บงัคบัของกฎหมำย หรอืไดร้บั
ควำมยนิยอมจำกพนกังำนทีเ่กีย่วขอ้งแลว้ 

(ข) นโยบายและแนวทางปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้น 

(1) ปฏบิตัิหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสตัย์สุจริต ตลอดจนตัดสนิใจด ำเนินกำรใดๆ ตำมหลกักำรของ
วชิำชพี ด้วยควำมระมดัระวงั รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทัง้รำยใหญ่และรำยย่อย 
โดยมุ่งมัน่เพื่อทีจ่ะสร้ำงผลกำรด ำเนินงำนทีด่ ีกำรเจรญิเตบิโตทีม่ ัน่คง เพื่อประโยชน์สูงสุด
ของผูถ้อืหุน้โดยรวม 
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(2) น ำเสนอรำยงำนสถำนภำพของบรษิัทฯ ผลประกอบกำร ฐำนะขอ้มูลทำงกำรเงนิ กำรบญัช ี
และรำยงำนอื่นๆ โดยสม ่ำเสมอ และครบถว้นตำมควำมเป็นจรงิ 

(3) แจง้ใหผู้ถ้ือหุน้ทุกรำยทรำบอย่ำงเท่ำเทยีมกนัถงึแนวโน้มในอนำคตของบรษิัทฯ ทัง้ในดำ้น
บวกและด้ำนลบ ซึ่งตัง้อยู่บนพื้นฐำนของควำมเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุผล
เพยีงพอ 

(4) หำ้มไม่ใหแ้สวงผลประโยชน์ใหต้นเอง และผูอ้ื่นใชข้อ้มูลใดๆ ของบรษิทัฯ ซึง่ยงัมไิดเ้ปิดเผย
ต่อสำธำรณะ หรอืด ำเนินกำรใดๆ ในลกัษณะทีอ่ำจก่อใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์
กบับรษิทัฯ 

(ค) นโยบายและแนวทางปฏิบติัต่อลูกค้า 

บรษิทัฯ ตระหนกัถงึควำมส ำคญัของลกูคำ้ จงึไดก้ ำหนดนโยบำยในกำรปฏบิตัต่ิอลกูคำ้ดงันี้ 

(1) จดัให้มรีะบบกำรควบคุมดูแลในเรื่องกระบวนกำรผลติให้แก่ลูกคำ้ รวมถงึใหค้วำมส ำคญัใน
กำรปรบัปรุงและพฒันำเทคโนโลยีกำรผลิต กำรบรกิำรลูกค้ำ และกำรตรวจสอบคุณภำพ
สนิคำ้และกำรบรกิำรลกูคำ้อยู่เสมอ 

(2) จดัใหม้รีะบบกำรควบคุมดูแลกำรปฏบิตัติำมขอ้ตกลงทีไ่ดใ้หไ้วก้บัลูกคำ้อย่ำงเคร่งครดั และ
ดว้ยควำมซื่อสตัยส์จุรติเอำใจใส ่และสม ่ำเสมอ 

(3) จัดให้มีระบบกำรควบคุมดูแลรักษำข้อมูลควำมลับของลูกค้ำเสมือนเป็นควำมลับของ  
บรษิทัฯ และไม่น ำไปใชเ้พื่อประโยชน์ของตนเอง หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งโดยมชิอบ 

(ง) นโยบายและแนวทางปฏิบติัต่อคูค่้า และ/หรอืเจ้าหน้ี 

บรษิทัฯ มนีโยบำยใหพ้นกังำนปฏบิตัต่ิอคู่คำ้ และ/หรอืเจำ้หน้ีทุกฝำ่ยอย่ำงเป็นธรรม ซื่อสตัย ์และไม่
เอำรดัเอำเปรยีบคู่คำ้ โดยค ำนึงถงึผลประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ พืน้ฐำนของกำรไดร้บัผลตอบแทน
ทีเ่ป็นธรรมทัง้สองฝ่ำยหลกีเลีย่งสถำนกำรณ์ที่ก่อให้เกดิควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ กำรเจรจำ
แกป้ญัหำตัง้อยู่บนพืน้ฐำนของควำมสมัพนัธท์ำงธุรกจิ โดยมแีนวปฏบิตัดิงัน้ี 

(1) มกีระบวนกำรในกำรคดัเลอืกคู่คำ้ดว้ยวธิกีำรทีโ่ปร่งใส โดยกำรใหข้อ้มูลทีเ่ท่ำเทยีมกนั และ 
คดัเลือกคู่ค้ำด้วยควำมยุติธรรม  ภำยใต้หลกัเกณฑ์ในกำรประเมินและคดัเลือกคู่ค้ำของ
บรษิทัฯ ภำยใตร้ปูแบบสญัญำทีเ่หมำะสม และเป็นธรรมแก่คู่สญัญำทุกฝำ่ย 

(2) ไม่เรยีก หรอืรบั หรอืจ่ำยผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ม่สจุรติในกำรคำ้กบัคู่คำ้ และ/หรอืเจำ้หนี้ 

(3) กรณีที่มขีอ้มูลว่ำมกีำรเรยีก หรอืรบั หรอืกำรจ่ำยผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจรติเกดิขึน้ ต้อง
เปิดเผยรำยละเอยีดต่อคู่คำ้ และ/หรอืเจำ้หน้ี และร่วมกนัแกไ้ขปญัหำโดยยุตธิรรมและรวดเรว็ 

(4) ปฏบิตัติำมเงื่อนไขต่ำงๆ ทีต่กลงกนัไวอ้ย่ำงเคร่งครดั กรณีทีไ่ม่สำมำรถปฏบิตัติำมเงื่อนไข
ขอ้ใดได ้ตอ้งรบีแจง้ใหเ้จำ้หนี้ทรำบล่วงหน้ำ เพื่อร่วมกนัพจิำรณำหำแนวทำงแกไ้ขปญัหำ 



 บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2560 (แบบ 56-1)  
ส่วนที ่2 กำรจดักำรและกำรก ำกบัดแูลกจิกำร / 9. กำรก ำกบัดแูลกจิกำร        หน้ำ 78 
 

(5) บรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญัต่อเจำ้หนี้เสมอืนคู่คำ้ทีม่คีวำมส ำคญัยิง่ ดงันัน้ จงึมุ่งมัน่ทีจ่ะปฏบิตัใิห้
สอดคล้องกบัข้อผูกพนัทัง้หลำยตำมสญัญำที่มีอยู่กบัเจ้ำหนี้ตลอดจนไม่ปกปิดข้อมูลหรือ
ขอ้เทจ็จรงิ อนัจะท ำใหเ้จำ้หนี้เกดิควำมเสยีหำยและหำกมเีหตุอนัจะท ำใหไ้ม่สำมำรถปฏบิตัิ
ตำมขอ้ผกูพนัในสญัญำ บรษิทัฯ จะแจง้เจำ้หน้ีล่วงหน้ำเพื่อหำแนวทำงแกไ้ขปญัหำดงักล่ำว 
ซึง่รวมถงึเงื่อนไขค ้ำประกนั กำรบรหิำรเงนิทุน และกำรผดินดัช ำระหนี้ร่วมกนั 

(จ) นโยบายและแนวปฏิบติัต่อคู่แข่งขนัทางการค้า 

บรษิทัฯ มนีโยบำยทีจ่ะปฏบิตัต่ิอคู่แขง่ทำงกำรคำ้ โดยไม่ละเมดิควำมลบัหรอืล่วงรูค้วำมลบัทำงกำร
คำ้ของคู่แขง่ขนัดว้ยวธิฉ้ีอฉล จงึก ำหนดหลกันโยบำยดงันี้ 

(1) ประพฤตปิฏบิตัภิำยใตก้รอบกตกิำของกำรแขง่ขนัทีด่ ี

(2) ไม่แสวงหำขอ้มลูทีเ่ป็นควำมลบัของคู่แขง่ทำงกำรคำ้โดยวธิกีำรทีผ่ดิกฎหมำย 

(3) ไม่กระท ำโดยเจตนำเพื่อท ำลำยชื่อเสยีงของคู่แขง่ทำงกำรคำ้ดว้ยกำรกล่ำวหำในทำงเสื่อมเสยี 

(ฉ) นโยบายและแนวปฏิบติัต่อสงัคม และ/หรอืชุมชน 

บรษิทัฯ มนีโยบำยทีจ่ะด ำเนินธุรกจิทีเ่ป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกจิ และสงัคม และยดึมัน่กำรปฏบิตัติน
เป็นพลเมอืงที่ด ีและปฏบิตัิตำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัที่เกี่ยวขอ้งอย่ำงครบถ้วน โดยบรษิัทฯ จะ
มุ่งมัน่ในกำรพฒันำสง่เสรมิและยกระดบัคุณภำพชวีติของสงัคม และชุมชนอนัเป็นทีท่ีบ่รษิทัฯ ตัง้อยู่
ใหม้คีุณภำพชวีติดขีึน้อย่ำงยัง่ยนืพรอ้มๆ กบักำรเตบิโตของบรษิทัฯ 

(ช) นโยบายเกีย่วกบัสิง่แวดล้อม 

บริษัทฯ มีนโยบำยที่ให้กำรสนับสนุนกิจกรรมต่ำงๆ ที่เสริมสร้ำงคุณภำพ อำชีวอนำมัย และ
สิง่แวดล้อม ตลอดจนรกัษำสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนให้มคีวำมปลอดภยัต่อชวีติและทรพัย์สนิ
ของพนักงำนอยู่ เสมอ โดยบริษัทฯ ได้ด ำเนินธุรกิจควบคู่ กับกำรค ำนึงถึงผลกระทบต่อ
สภำพแวดลอ้มและควำมเป็นอยู่ของชุมชนในทอ้งถิน่เพื่อช่วยสง่เสรมิและรกัษำสิง่แวดลอ้มของพืน้ที่
ใกลเ้คยีงใหม้คีวำมยัง่ยนืไปพรอ้มๆ กบักำรเตบิโตทำงธุรกจิของบรษิทัฯ 

9.1.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปรง่ใส 

คณะกรรมกำรบรษิทัให้ควำมส ำคญัต่อกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ ทัง้ขอ้มูลทำงกำรเงนิ
และขอ้มลูทีม่ใิช่ขอ้มลูทำงกำรเงนิอย่ำงถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลำ และโปร่งใส ตำมหลกัเกณฑข์องส ำนักงำน 
ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรพัยฯ์ ตลอดจนขอ้มลูอื่นๆ ทีอ่ำจมผีลกระทบต่อรำคำหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ซึง่ลว้น
มผีลต่อกระบวนกำรตดัสนิใจของผูล้งทุนและผูม้สี่วนไดเ้สยีของบรษิทัฯ ดงันี้ 

(1) มกีลไกทีจ่ะดแูลใหม้ัน่ใจไดว้่ำขอ้มลูทีเ่ปิดเผยต่อนกัลงทุนถูกตอ้ง ไม่ท ำใหส้ ำคญัผดิ และเพยีงพอต่อ
กำรตดัสนิใจของนกัลงทุน 
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(2) คณะกรรมกำรจะรำยงำนนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกจิกำร จรรยำบรรณธุรกจิ นโยบำยดำ้นกำรบรหิำร
ควำมเสีย่ง และนโยบำยเกีย่วกบักำรดูแลสิง่แวดลอ้มและสงัคมทีไ่ดใ้หค้วำมเหน็ชอบไวโ้ดยสรุป และ
ผลกำรปฏบิตัติำมนโยบำยดงักล่ำว รวมทัง้กรณีทีไ่ม่สำมำรถปฏบิตัติำมนโยบำยดงักล่ำวไดพ้รอ้มดว้ย
เหตุผล โดยรำยงำนผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เช่น รำยงำนประจ ำปี และ Website ของบรษิทัฯ เป็นตน้ 

(3) บรษิทัฯ จะจดัใหม้เีจำ้หน้ำที่ฝ่ำยนักลงทุนสมัพนัธ ์(Investor Relations) เพื่อท ำหน้ำทีต่ดิต่อสื่อสำร
กบันักลงทุนหรอืผู้ถือหุ้น โดยบรษิัทฯ จะเผยแพร่ขอ้มูลของบรษิัทฯ ขอ้มูลทำงกำรเงนิและขอ้มูล
ทัว่ไปของบรษิัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้น นักวเิครำะห์หลกัทรพัย์ และหน่วยงำนที่เกี่ยวขอ้งรบัทรำบผ่ำน
ช่องทำงต่ำงๆ กล่ำวคอื กำรรำยงำนผ่ำนช่องทำงของตลำดหลกัทรพัยฯ์ และ Website ของบรษิทัฯ 

(4) คณะกรรมกำรจะจดัใหม้กีำรรำยงำนควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงนิแสดง
ควบคู่กบัรำยงำนของผูส้อบบญัชใีนรำยงำนประจ ำปี 

(5) ดแูลใหม้กีำรเปิดเผยค่ำสอบบญัช ีและค่ำบรกิำรอื่นทีผู่ส้อบบญัชใีหบ้รกิำรไวด้ว้ย 

(6) ดูแลให้มกีำรเปิดเผยบทบำท และหน้ำที่ของคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อย จ ำนวนครัง้
ของกำรประชุม และจ ำนวนครัง้ทีก่รรมกำรแต่ละท่ำนเขำ้ร่วมประชุมในปีทีผ่่ำนมำ และควำมเหน็จำก
กำรท ำหน้ำที ่รวมถงึกำรฝึกอบรมและพฒันำควำมรูด้ำ้นวชิำชพีอย่ำงต่อเนื่องของคณะกรรมกำรไว้
ในรำยงำนประจ ำปี 

(7) เปิดเผยนโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนแก่กรรมกำร และผูบ้รหิำรระดบัสงูทีส่ะทอ้นถงึภำระหน้ำที ่และ
ควำมรบัผดิชอบของแต่ละคน รวมทัง้รูปแบบหรือลกัษณะของค่ำตอบแทนด้วย ทัง้นี้ จ ำนวนเงิน
ค่ำตอบแทนทีเ่ปิดเผย ควรรวมถงึค่ำตอบแทนทีก่รรมกำรแต่ละท่ำนไดร้บัจำกกำรเป็นกรรมกำรของ
บรษิทัย่อยดว้ย 

(8) นอกจำกกำรเผยแพร่ขอ้มูลตำมเกณฑท์ีก่ ำหนดและผ่ำนช่องทำงของตลำดหลกัทรพัย์ฯ แบบแสดง
รำยกำรขอ้มูลประจ ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ ำปีแล้ว คณะกรรมกำรจะพจิำรณำให้มกีำร
เปิดเผยขอ้มลูผ่ำนทำงช่องทำงอื่นดว้ย เช่น Website ของบรษิทัฯ 

(9) กรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ ทุกท่ำนจะต้องรำยงำนใหบ้รษิทัฯ ทรำบถงึกำรมสี่วนไดเ้สยีของ
ตนหรอืของบุคคลทีม่คีวำมเกีย่วขอ้งซึง่เป็นส่วนไดเ้สยีทีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรบรหิำรจดักำรกจิกำรของ
บรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อยตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีค่ณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนประกำศก ำหนด 
รวมทัง้ไดป้รบัปรุงและรำยงำนใหบ้รษิทัฯ ทรำบภำยใน 30 วนั นับจำกวนัทีม่กีำรเปลีย่นแปลงกำรมี
สว่นไดเ้สยีดงักล่ำว และบรษิทัฯ ไดบ้รรจุวำระเรื่องรำยงำนกำรมสีว่นไดเ้สยีดงักล่ำวขำ้งต้นไวใ้นกำร
ประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัเพื่อใหไ้ดร้บัทรำบเป็นรำยไตรมำส 

(10) สนับสนุนใหบ้รษิทัฯ จดัท ำค ำอธบิำยและกำรวเิครำะหข์องฝ่ำยจดักำร (Management Discussion 
and Analysis) เพื่อประกอบกำรเปิดเผยงบกำรเงนิทุกไตรมำส ทัง้นี้ เพื่อใหน้ักลงทุนไดร้บัทรำบ
ขอ้มลู และเขำ้ใจกำรเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้กบัฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ ในแต่
ละไตรมำสไดด้ยีิง่ขึน้ นอกเหนือจำกขอ้มลูตวัเลขในงบกำรเงนิเพยีงอย่ำงเดยีว 
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9.1.5 ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 

(ก) โครงสรา้งของคณะกรรมการ 

คณะกรรมกำรบรษิทัมจี ำนวนอย่ำงน้อย 5 คน โดยมกีรรมกำรอสิระไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวน
กรรมกำรทัง้หมดและมจี ำนวนกรรมกำรอสิระอย่ำงน้อย 3 คน ซึง่สอดคลอ้งกบัเกณฑข์องส ำนักงำน 
ก.ล.ต. ทัง้นี้ คณะกรรมกำรบรษิทัเป็นผู้ทรงคุณวุฒจิำกหลำกหลำยสำขำอำชพี ทัง้ด้ำนธุรกจิบญัชี
และกำรเงนิ ซึง่เกีย่วขอ้งและสนับสนุนธุรกจิของบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ มคีณะกรรมกำรชุดย่อยอกี 3 
ชุด ได้แก่ คณะกรรมกำรบรหิำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำ
ค่ำตอบแทน 

กรรมกำรหรอืผู้บรหิำรระดบัสูงของบรษิัทฯ ไม่เคยเป็นพนักงำนหรอืหุ้นส่วนของบรษิัทสอบบญัชี
ภำยนอกทีบ่รษิทัฯ ใชบ้รกิำรอยู่ในช่วง 2 ปีทีผ่่ำนมำ 

กรรมกำรอสิระของบรษิทัฯ ทุกท่ำนมคีุณสมบตัติำมทีก่ ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำด
ทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง กำรขออนุญำตและกำรอนุญำตใหเ้สนอขำยหุน้ที่ออกใหม่ (รวมทัง้ที่ได้มี
กำรแกไ้ขเพิม่เตมิ) และมคีวำมเป็นอสิระจำกฝ่ำยบรหิำรและผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของบรษิทัฯ และไม่มี
กรรมกำรอสิระท่ำนใดด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรในบรษิัทจดทะเบยีนในประเทศไทยมำกกว่ำ 5 
บรษิทั รวมทัง้ ไม่มกีรรมกำรทีเ่ป็นผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบรษิทัจดทะเบยีน
ในประเทศไทยมำกกว่ำ 2 บรษิทั 

นโยบำยของบริษัทฯ เกี่ยวกับกำรก ำหนดวำระกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรนัน้เป็นไปตำม
ข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งก ำหนดว่ำในกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปีให้กรรมกำรออกจำก
ต ำแหน่งเป็นอตัรำ 1 ใน 3 โดยพิจำรณำจำกกรรมกำรที่อยู่ในต ำแหน่งนำนที่สุดเป็นผู้ออกจำก
ต ำแหน่ง ทัง้นี้ กรรมกำรของบรษิทัฯ มวีำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี และกรรมกำรทีอ่อกจำก
ต ำแหน่งไปนัน้อำจไดร้บัเลอืกตัง้จำกทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เขำ้มำเป็นกรรมกำรใหม่ได้ 

นอกจำกนี้ บริษัทฯ ได้จดัให้มีกำรแต่งตัง้ คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ และ
คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน  และไดก้ ำหนดขอบเขต อ ำนำจ หน้ำที่ และควำม
รบัผิดชอบของคณะกรรมกำรดงักล่ำวไว้อย่ำงชดัเจน เพื่อป้องกนัไม่ให้กรรมกำรคนใดคนหน่ึงมี
อ ำนำจโดยไม่จ ำกดั และได้แต่งตัง้เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อปฏิบตัิหน้ำที่ในกำรดูแล
กจิกรรมของคณะกรรมกำรบรษิทั รวมถงึกำรประสำนงำนใหม้กีำรปฏบิตัติำมมตคิณะกรรมกำร 

(ข) บทบาท หน้าที ่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

(1) นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกจิกำร 

บรษิทัฯ มเีจตนำรมณ์มุ่งมัน่ในอนัทีจ่ะรกัษำและคงไวซ้ึง่มำตรฐำนระดบัสงูของกำรก ำกบัดูแล
กจิกำรทีด่ใีนบรษิทัฯ โดยยดึหลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ทีีส่อดคลอ้งกบัหลกักำรก ำกบัดูแล
กิจกำรที่ดีส ำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลำดหลักทรัพย์ฯ รวมทัง้ได้น ำหลัก
จรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ ซึ่งได้รับกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท และได้
ประชำสมัพนัธ์ทัว่ทัง้องค์กรให้เป็นที่เข้ำใจมำใช้และถือปฏบิตัิเรื่อยมำ อกีทัง้ยงัได้จดัท ำ



 บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2560 (แบบ 56-1)  
ส่วนที ่2 กำรจดักำรและกำรก ำกบัดแูลกจิกำร / 9. กำรก ำกบัดแูลกจิกำร        หน้ำ 81 
 

มำตรฐำนกำรปฏบิตังิำนและกำรด ำเนินงำน (Standard Operating Procedures) เพื่อใช้
ควบคุมกำรปฏบิตังิำนและกำรด ำเนินกำรภำยในองคก์ร นอกจำกนัน้ คณะกรรมกำรบรษิทัยงั
ไดอ้นุมตัแิละประกำศใชก้ฎและระเบยีบภำยในใหม่ๆ เป็นระยะๆ โดยมุ่งพฒันำปรบัปรุงกำร
ก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ขีองบรษิทัฯ อย่ำงต่อเนื่อง 

(2) จรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกจิ 

บริษัทฯ ได้จดัท ำคู่มอืจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ ซึ่งได้รบัอนุมตัิจำกคณะกรรมกำร 
บริษัท และก ำหนดให้กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน ปฏิบัติตำมโดยเคร่งครดั รวมทัง้ได้
ประชำสมัพนัธ์ทัว่ทัง้องค์กรใหเ้ป็นทีเ่ขำ้ใจผ่ำนระบบจดหมำยอเิลก็ทรอนิกส ์รวมทัง้ได้ติด
บอรด์ประชำสมัพนัธ์ ทัง้นี้ เพื่อส่งเสรมิกำรปฏบิตัติำมจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุ รกจิของ
บริษัทฯ จรรยำบรรณดังกล่ำวได้ร่ำงขึ้นตำมหลกัควำมซื่อสตัย์สุจริต หลกัควำมโปร่งใส
หลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีและจรยิธรรมทำงสงัคมทีด่ี 

(3) ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 

กำรท ำรำยกำรระหว่ำงบริษัทฯ กับบุคคลใดที่เกี่ยวโยงกันอันอำจน ำมำซึ่งผลประโยชน์
ขดัแย้งกนัได้นัน้ จะต้องผ่ำนกำรพจิำรณำให้ควำมเห็นจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ ก่อน
เสนอขออนุมตัิจำกทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้ือหุน้ ทัง้นี้ขึน้อยู่กบั
ลกัษณะและขนำดของรำยกำรตำมขอ้ก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน กรรมกำร
หรือผู้บริหำรของบริษัทฯ ท่ำนใดที่มีส่วนได้เสีย  หรือมีส่วนเกี่ยวข้องจะไม่เข้ำร่วมใน
กระบวนกำรตดัสนิใจรำยกำรดงักล่ำว 

(4) ระบบกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยใน 

บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมส ำคัญของระบบกำรควบคุมภำยในที่มีประสิทธิผลโดย
คณะกรรมกำรบริษัทได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ ท ำหน้ำที่สอบทำนระบบ
ควบคุมภำยในของบริษัทฯ  เพื่ อให้มัน่ ใจว่ ำบริษัทฯ มีระบบกำรควบคุมภำยใน  
(5 องค์ประกอบ คอื ด้ำนกำรควบคุมภำยในองค์กร ด้ำนกำรประเมนิควำมเสีย่ง ด้ำนกำร
ควบคุมกำรปฏบิตังิำน ดำ้นระบบสำรสนเทศและกำรสือ่สำรขอ้มูล และดำ้นระบบกำรตดิตำม 
ตำมกรอบแนวทำงปฏบิตัิดำ้นกำรควบคุมภำยในของ The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission: COSO) ทีเ่พยีงพอและรำยงำนคณะกรรมกำร
บรษิทั 

(5) กำรตรวจสอบภำยใน 

บริษัทฯ ได้จัดตัง้สำยงำนตรวจสอบภำยในซึ่งเป็นหน่วยงำนอิสระ โดยมีหัวหน้ำงำน
ตรวจสอบภำยในควบคุมดูแลกระบวนกำรตรวจสอบภำยใน และรำยงำนโดยตรงต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อท ำหน้ำที่ตรวจสอบและประเมินควำมเพียงพอและควำมมี
ประสทิธภิำพของกำรควบคุมภำยในของบรษิทัฯ ตำมแบบกำรตรวจสอบประจ ำปีซึ่งได้รบั
อนุมตัิจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ และรำยงำนให้คณะกรรมกำรตรวจสอบทรำบอย่ำง
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สม ่ำเสมอเป็นรำยไตรมำส เพื่อปรบัปรุงและเพื่อควำมมปีระสิทธภิำพและประสทิธผิลในกำร
ด ำเนินงำนของบรษิทัฯ 

ทัง้นี้ กำรแต่งตัง้ ถอดถอน และโยกย้ำยผู้ด ำรงต ำแหน่งหวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยในต้อง
ไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

(6) ก ำหนดนโยบำยบรหิำรควำมเสีย่ง 

คณะกรรมกำรบรษิทัก ำหนดนโยบำยดำ้นกำรบรกิำรควำมเสีย่ง (Risk Management Policy) 
ให้ครอบคลุมทัง้องค์กร โดยให้คณะท ำงำนบรหิำรควำมเสีย่งเป็นผูป้ฏบิตัติำมนโยบำยและ
รำยงำนใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบทรำบเป็นประจ ำ และควรมกีำรทบทวนระบบหรอืประเมนิ
ประสทิธภิำพผลของกำรจดักำรควำมเสีย่งอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้และใหเ้ปิดเผยไวใ้นรำยงำน
ประจ ำปี และในทุกๆ ระยะเวลำทีพ่บว่ำระดบัควำมเสีย่งในกำรเปลีย่นแปลง ซึง่รวมถงึกำรให้
ควำมส ำคญักบัสญัญำณเตอืนภยัล่วงหน้ำและรำยกำรผดิปกตทิัง้หลำย 

(7) ช่องทำงกำรแจง้เบำะแส 

คณะกรรมกำรบรษิัทจดัใหม้แีนวทำงกำรด ำเนินกำรที่ชดัเจนกบัผูท้ี่ประสงค์จะแจ้งเบำะแส 
หรอืผูม้สีว่นไดเ้สยีผ่ำน Website หรอืรำยงำนตรงต่อบรษิทัฯ โดยช่องทำงในกำรแจง้เบำะแส
อำจก ำหนดใหผ้่ำนหวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน และ/หรอืเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ของบรษิทัฯ และ/หรอื คณะผู้ตรวจสอบของบรษิัทฯ เพื่อใหร้ำยงำนต่อคณะกรรมกำรอสิระ
หรอืกรรมกำรตรวจสอบของบรษิทัฯ เพื่อใหม้กีำรตรวจสอบขอ้มูลตำมกระบวนกำรทีบ่รษิทัฯ 
ก ำหนดไวแ้ละรำยงำนต่อคณะกรรมกำร 

การประชุมของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย 

(1) คณะกรรมกำรบรษิทั 

บรษิทัฯ จดักำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัอย่ำงสม ่ำเสมออย่ำงน้อย 4 ครัง้ในแต่ละปี เป็นรำย
ไตรมำสซึง่ไดม้กีำรก ำหนดและแจง้ใหท้รำบล่วงหน้ำ 

ทัง้นี้ คณะกรรมกำรบรษิทัมคีวำมเหน็ว่ำ กำรอุทศิตนใหแ้ก่บรษิทัฯ ของกรรมกำรแต่ละท่ำน
นัน้ ไม่ควรมุ่งเน้นเพียงกำรใช้เวลำเข้ำร่วมกำรประชุมเท่ำนัน้ แต่ควรจะรวมไปถึงผ่ำน
ทำงกำรแลกเปลี่ยนควำมคดิเหน็ ค ำแนะน ำ และเครอืข่ำยควำมสมัพนัธ์ เพื่อยงัประโยชน์
เพิม่ขึน้แก่ธุรกจิของบรษิทัฯ 

(2) คณะกรรมกำรบรหิำร 

บรษิทัฯ จดักำรประชุมคณะกรรมกำรบรหิำรอย่ำงสม ่ำเสมออย่ำงน้อย 4 ครัง้ในแต่ละปี เป็นรำย
ไตรมำสซึง่ไดม้กีำรก ำหนดและแจง้ใหท้รำบล่วงหน้ำ 

ทัง้นี้ คณะกรรมกำรบรษิทัมคีวำมเหน็ว่ำ กำรอุทศิตนใหแ้ก่บรษิัทฯ ของกรรมกำรบรหิำรแต่
ละท่ำนนัน้ ไม่ควรมุ่งเน้นเพยีงกำรใชเ้วลำเขำ้ร่วมกำรประชุมเท่ำนัน้ แต่ควรจะรวมไปถงึผ่ำน
ทำงกำรแลกเปลีย่นควำมคดิเหน็ ค ำแนะน ำ ประสบกำรณ์ และเครอืข่ำยควำมสมัพนัธ ์เพื่อยงั
ประโยชน์เพิม่ขึน้แก่ธุรกจิของบรษิทัฯ 
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(3) คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

บรษิัทฯ จดักำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงสม ่ำเสมออย่ำงน้อย 4 ครัง้ในแต่ละปี 
เป็นรำยไตรมำสซึง่ไดม้กีำรก ำหนดและแจง้ใหท้รำบล่วงหน้ำ 

(4) คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 

บรษิัทฯ จดักำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน  เพื่อสนับสนุนกำร
ปฏบิตัขิองคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน โดยไดม้กีำรก ำหนดมและแจง้ให้
ทรำบล่วงหน้ำ 

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

บรษิทัฯ ไดก้ ำหนดใหม้กีำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของคณะกรรมกำรบรษิทัเป็นประจ ำทุกปี เพื่อ
ร่วมกนัพจิำรณำและสรุปผลกำรประเมนิงำนและน ำมำทบทวนกำรปฏบิตังิำน ปญัหำและอุปสรรคต่ำงๆ และ
ร่วมกนัหำแนวทำงปรบัปรุง แกไ้ข เพื่อใหก้ำรท ำงำนของคณะกรรมกำรมปีระสทิธภิำพยิง่ขึน้ โดยบรษิทัฯ ได้
ก ำหนดใหม้กีำรประเมนิตนเองของคณะกรรมกำรใน 2 รูปแบบ คอื กำรประเมนิผลกำรกำรปฏบิตังิำนของ
กรรมกำรทัง้คณะ  และกำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของตนเอง   

โดยทีป่ระชุมคณะกรรมกำร ครัง้ที ่8/2560 เมื่อวนัที ่13 พฤศจกิำยน 2560 ไดอ้นุมตัหิลกัเกณฑก์ำร
ประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรชุดย่อย ตำมขอ้เสนอแนะของตลำดหลกัทรพัย์ฯ  
ซึง่ประกอบดว้ย 6 เรื่อง ไดแ้ก่ 

(1) โครงสรำ้งและคุณสมบตัขิองคณะกรรมกำร 
(2) บทบำท หน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำร 
(3) กำรประชุมคณะกรรมกำร 
(4) กำรท ำหน้ำทีข่องกรรมกำร 
(5) ควำมสมัพนัธก์บัฝำ่ยจดักำร 
(6) กำรพฒันำตนเองของกรรมกำรและกำรพฒันำผูบ้รหิำร 

กระบวนกำรในกำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของคณะกรรมกำร 

(1) คณะกรรมกำรบริษัททบทวนแบบประเมินผลให้มคีวำมถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตำม

หลกัเกณฑข์องหน่วยงำนก ำกบัดแูลก ำหนด 

(2) เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบรษิทั จดัสง่แบบประเมนิผลใหค้ณะกรรมกำรด ำเนินกำรประเมนิ 

(3) เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัท รวบรวมแบบประเมินผล จดัท ำรำยงำนกำรสรุปผลกำร

ประเมนิและรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิทั 

(4) คณะกรรมกำรบรษิทัน ำผลกำรประเมนิมำก ำหนดแนวทำงกำรปฏบิตังิำน 
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ทัง้นี้ในปี 2560 ผลกำรประเมนิกำรปฏบิตังิำนของคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อยนัน้ สรุปไดด้งันี้ 

คณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดยอ่ย ผลประเมนิกำรปฎบิตังิำนของ
คณะกรรมกำรทัง้คณะ  (รอ้ยละ) 

ผลกำรประเมนิกำรปฏบิตังิำนของ
ตนเอง (รอ้ยละ) 

1. คณะกรรมกำรบรษิทั 93 94 

2. คณะกรรมกำรตรวจสอบ 98 99 

3. คณะกรรมกำรบรหิำร 92 92 

การประเมินผลการปฏิบติังานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

 คณะกรรมกำรบรษิัทร่วมกบัคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนเป็นผู้ประเมนิผลกำร
ปฏบิตังิำนของประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร และกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ โดยพจิำรณำจำกผลกำรด ำเนินงำนของ
บริษัทฯ กำรปฏิบตัิงำนตำมกลยุทธ์ แผนงำนที่ได้รบัจำกคณะกรรมกำรบริษัท ประกอบกับสภำวกำรณ์
เศรษฐกจิ และอตุสำหกรรมโดยรวม ตลอดจนควำมสำมำรถในกำรพฒันำธุรกจิและกำรปรบัปรุงประสทิธภิำพ
กำรด ำเนินงำนของบรษิัท และบรษิทัย่อย โดยเปรยีบเทยีบขอ้มูลยอ้นหลงั และผลประกอบกำรของธุรกจิใน
อุตสำหกรรมเดยีวกนั ทัง้ในประเทศและระดบัสำกล 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

(1) จัดให้ค่ำตอบแทนของกรรมกำรให้อยู่ ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ ใน
อุตสำหกรรม ประสบกำรณ์ ภำระหน้ำที่ขอบเขตของบทบำทและควำมรบัผดิชอบ (Accountability 
and Responsibility) รวมถงึประโยชน์ที่คำดว่ำจะไดร้บัจำกกรรมกำรแต่ละคน กรรมกำรที่ได้รบั
มอบหมำยหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบเพิม่ขึน้ เช่น เป็นสมำชกิของคณะกรรมกำรชุดย่อยควรไดร้บั
ค่ำตอบแทนเพิม่ทีเ่หมำะสมดว้ย 

(2) จดัใหค้่ำตอบแทนของประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่และผูบ้รหิำรระดบัสงูเป็นไป
ตำมหลกักำรและนโยบำยที่คณะกรรมกำรก ำหนด และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบรษิัทฯ โดยระดบั
ค่ำตอบแทนที่เป็นเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจจะสอดคล้องกบัผลกำรปฏิบตัิงำนของ
ผูบ้รหิำรแต่ละคนและตอ้งค ำนึงถงึผลประโยชน์ทีผู่ถ้อืหุน้ไดร้บั 

(3) คณะกรรมกำรบริษัทร่วมกับคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนของกรรมกำรและผู้บริหำรเป็นประจ ำทุกปี เพื่อน ำไปใช้ในกำรพิจำรณำก ำหนด
ค่ำตอบแทนของกรรมกำรและผู้บรหิำร โดยใช้บรรทดัฐำนที่ไดต้กลงกนัล่วงหน้ำกบักรรมกำรและ
ผูบ้รหิำรตำมเกณฑท์ีเ่ป็นรปูธรรม ซึง่รวมถงึผลปฏบิตังิำนทำงกำรเงนิผลงำนเกีย่วกบักำรปฏบิตัติำม
วตัถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในระยะยำว กำรพัฒนำผู้บริหำร ฯลฯ และเสนอผลประเมินข้ำงต้นให้
คณะกรรมกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ และประธำนกรรมกำรหรือกรรมกำรอำวุโสควรเป็น  
ผูส้ือ่สำรผลกำรพจิำรณำใหก้รรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ทรำบ 

การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 

(1) สง่เสรมิและอ ำนวยควำมสะดวกใหม้กีำรฝึกอบรมและกำรใหค้วำมรูแ้ก่ผูเ้กีย่วขอ้งในระบบกำรก ำกบั
ดูแลกิจกำรของบริษัทฯ เช่น กรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ ผู้บริหำร เลขำนุกำรบริษัท เป็นต้น 
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เพื่อให้มกีำรปรบัปรุงกำรปฏบิตัิงำนอย่ำงต่อเนื่อง กำรฝึกอบรมและให้ควำมรู้อำจกระท ำเป็นกำร
ภำยในบรษิทัฯ หรอืใชบ้รกิำรของสถำบนัภำยนอก 

(2) ทุกครัง้ทีม่กีำรแต่งตัง้กรรมกำรใหม่ ฝ่ำยจดักำรจะจดัใหม้เีอกสำรและขอ้มูลทีเ่ป็นประโยชน์ต่อกำร
ปฏบิตัหิน้ำทีข่องกรรมกำรใหม ่รวมถงึกำรจดัแนะน ำลกัษณะธุรกจิ และแนวทำงกำรด ำเนินธุรกจิของ
บรษิทัฯ ใหแ้ก่กรรมกำรใหม่ 

แผนการสืบทอดต าแหน่ง 

คณะกรรมกำรบริษัท ต้องด ำเนินกำรเพื่อให้มัน่ใจได้ว่ำ บริษัทฯ มีระบบกำรคดัสรรบุคลำกรที่จะเข้ำมำ
รบัผดิชอบในต ำแหน่งผูบ้รหิำร หรอืหวัหน้ำงำนที่ส ำคญัในทุกระดบัอย่ำงเหมำะสม และในกำรสรรหำบุคคล
เพื่อด ำรงต ำแหน่งประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่จะตอ้งเป็นไปตำมกระบวนกำรสรรหำที่
เหมำะสม โดยมกีำรพจิำรณำทัง้จำกภำยในและภำยนอกบรษิทั 

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

โครงสรำ้งกรรมกำรของบรษิทัฯ ประกอบดว้ย คณะกรรมกำรบรษิทั และคณะกรรมกำรชุดย่อยจ ำนวน 3 ชุด 
คอื คณะกรรมกำรบรหิำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน โดยมี
รำยละเอยีด ดงันี้ 

9.2.1 คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมกำรบรษิทั ประกอบดว้ย กรรมกำรจ ำนวน 9 ท่ำน ดงันี้ 

ช่ือ ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1. นำยประจกัษ์ ตัง้คำรวคุณ ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรบรหิำร กรรมกำรทีไ่มไ่ดเ้ป็นผูบ้รหิำร 

2. นำงละออ ตัง้คำรวคุณ รองประธำนกรรมกำร / กรรมกำรบรหิำร กรรมกำรทีไ่มไ่ดเ้ป็นผูบ้รหิำร 

3. นำยวนรชัต์ ตัง้คำรวคุณ กรรมกำร / กรรมกำรบรหิำร กรรมกำรทีไ่มไ่ดเ้ป็นผูบ้รหิำร 

4. นำยจตุภทัร ์ตัง้คำรวคุณ กรรมกำรและประธำนกรรมกำรบรหิำร / กรรมกำรสรรหำ
และพจิำรณำค่ำตอบแทน 

กรรมกำรทีเ่ป็นผูบ้รหิำร 

5. นำยณฏัฐวุฒ ิตัง้คำรวคุณ กรรมกำร กรรมกำรทีไ่มไ่ดเ้ป็นผูบ้รหิำร 

6. นำงบุศทร ีหวัง่หล ี กรรมกำร / กรรมกำรบรหิำร กรรมกำรทีเ่ป็นผูบ้รหิำร 

7. นำงปรศินำ ประหำรขำ้ศกึ กรรมกำรอสิระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำร
สรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 

กรรมกำรทีไ่มไ่ดเ้ป็นผูบ้รหิำร 

8. นำงชนำทพิย ์วรีะสบืพงศ ์ กรรมกำรอสิระ / กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรทีไ่มไ่ดเ้ป็นผูบ้รหิำร 

9. นำยวรีศกัดิ ์โฆสติไพศำล กรรมกำรอสิระ / กรรมกำรตรวจสอบ / ประธำนกรรมกำร
สรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 

กรรมกำรทีไ่มไ่ดเ้ป็นผูบ้รหิำร 
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กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงลำยมอืชื่อผูกพนั TOA คอื นำยวนรชัต์ ตัง้คำรวคุณ หรอื นำยจตุภทัร ์ตัง้คำรวคุณ หรอื 
นำยณฏัฐวุฒ ิตัง้คำรวคุณ หรอื นำงบุศทร ีหวัง่หล ีกรรมกำรสองในสีค่นน้ีลงลำยมอืชื่อร่วมกนัและประทบัตรำ
ส ำคญัของบรษิทั  

ขอบเขต อ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบ  

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่2/2560 เมื่อวนัที ่9 มนีำคม 2560 และครัง้ที ่3/2560 เมื่อวนัที ่19 
เมษำยน 2560 ไดก้ ำหนดขอบเขต อ ำนำจ หน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรบรษิทั ดงัต่อไปนี้ 

(1) ปฏบิตัหิน้ำที่ให้เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ มตคิณะกรรมกำรบรษิัท
และมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ดว้ยควำมรบัผดิชอบ ควำมระมดัระวงั และควำมซื่อสตัยส์จุรติ 

(2) พจิำรณำก ำหนดรำยละเอยีดและใหค้วำมเหน็ชอบ วสิยัทศัน์ พนัธกจิ กลยุทธท์ำงธุรกจิ ทศิทำงของ
ธุรกจิ นโยบำยทำงธุรกจิ เป้ำหมำย แนวทำง แผนกำรด ำเนินงำน และงบประมำณของบรษิทัฯ และ
บรษิทัย่อย ตำมทีค่ณะกรรมกำรบรหิำร และฝำ่ยจดักำรจดัท ำ 

(3) ก ำกบัดูแลกำรบรหิำรงำนและผลกำรปฏบิตัิงำนของคณะกรรมกำรบรหิำร ประธำนคณะกรรมกำร 
กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ ฝ่ำยจดักำร หรอืบุคคลใดๆ ซึง่ไดร้บัมอบหมำยใหท้ ำหน้ำทีด่งักล่ำว เพื่อให้
เป็นไปตำมวิสยัทศัน์ พนัธกจิ กลยุทธ์ทำงธุรกจิ ทิศทำงของธุรกจิ นโยบำยทำงธุรกิจ เป้ำหมำย 
แนวทำง แผนกำรด ำเนินงำน และงบประมำณทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัก ำหนด 

(4) ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของบรษิัทฯ และบริษัทย่อยอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตำมแผนกำร
ด ำเนินงำนและงบประมำณของบรษิทัฯ  

(5) ด ำเนินกำรใหบ้รษิทัฯ และบรษิทัย่อยน ำระบบงำนบญัชทีีเ่หมำะสมและมปีระสทิธภิำพมำใช ้รวมทัง้
จดัใหม้รีะบบควบคุมภำยใน และระบบกำรตรวจสอบภำยในทีเ่พยีงพอและมปีระสทิธผิล รวมทัง้จดั
ให้มกีระบวนกำรประเมนิควำมเหมำะสมของระบบกำรควบคุมภำยในของบรษิทัฯ และบรษิัทย่อย 
อย่ำงสม ่ำเสมอ 

(6) จดัใหม้กีำรท ำงบดุล และงบก ำไรขำดทุน ณ วนัสิน้สุดรอบปีบญัชขีองบรษิทัฯ และลงลำยมอืชื่อเพื่อ
รบัรองงบกำรเงินดังกล่ำว เพื่อน ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกำรประชุมสำมัญประจ ำปี เพื่อ
พจิำรณำอนุมตั ิ

(7) พจิำรณำให้ควำมเห็นชอบกำรคดัเลือกและเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และพิจำรณำค่ำตอบแทนที่
เหมำะสม ตำมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบน ำเสนอ ก่อนน ำเสนอต่อทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้ในกำรประชุม
สำมญัประจ ำปี เพื่อพจิำรณำอนุมตั ิ

(8) จดัใหม้นีโยบำยเกีย่วกบักำรก ำกบัดแูลกจิกำรตำมหลกัธรรมำภบิำลทีเ่ป็นลำยลกัษณ์อกัษร และกำร
ปรบัใช้นโยบำยดงักล่ำวอย่ำงมีประสทิธิภำพ เพื่อให้เชื่อมัน่ได้ว่ำบริษัทฯ มคีวำมรบัผิดชอบต่อ 
ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งทุกกลุ่มดว้ยควำมเป็นธรรม 
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(9) พจิำรณำอนุมตัแิต่งตัง้บุคคลทีม่คีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องหำ้มตำมทีก่ ำหนดใน พ.ร.บ. บรษิทั
มหำชนจ ำกดั พ.ร.บ. หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์รวมถงึ ประกำศ ขอ้บงัคบั และ/หรอืระเบยีบที่
เกีย่วขอ้ง เขำ้ด ำรงต ำแหน่ง ในกรณีทีต่ ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกออกตำมวำระ 
และพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบแต่งตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ และกำรก ำหนด
ค่ำตอบแทนกรรมกำร เพื่อน ำเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิำรณำอนุมตัิ 

(10) แต่งตัง้คณะกรรมกำรชุดย่อย รวมถึงคณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำร หรือ
คณะกรรมกำรชุดย่อยอื่นใด และก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรชุดย่อยดังกล่ำวเพื่อ
ช่วยเหลอืและสนบัสนุนกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องคณะกรรมกำร และพจิำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนส ำหรบั
กรรมกำรชุดย่อย (ไม่เกนิกว่ำจ ำนวนรวมทีไ่ดร้บัอนุมตัจิำกผูถ้อืหุน้) 

(11) พิจำรณำแต่งตัง้ผู้บริหำรตำมค ำนิยำมที่ก ำหนดโดยคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์หรือคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน และเลขำนุกำรบริษัท รวมทัง้พิจำรณำก ำหนด
ค่ำตอบแทนของผูบ้รหิำรดงักล่ำวตำมงบประมำณทีเ่สนอโดยฝำ่ยบรหิำร  

ทัง้นี้ ผู้บริหำรที่จะได้รบักำรแต่งตัง้โดยคณะกรรมกำรจะต้องไม่ประกอบธุรกิจหรอืด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรหรือผู้บริหำรในบริษัทอื่น (นอกเหนือจำกบริษัทฯ บริษัทในเครือ และบริษัท เชอร์วู้ด  
เคมคิอล จ ำกดั (มหำชน)) ซึง่ประกอบธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์สี ำหรบักลุ่มลกูคำ้ทัว่ไปทีม่ี
ลกัษณะเป็นกำรแข่งขนักบับรษิทัฯ (ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรอืโดยทำงออ้ม) โดยผูบ้รหิำรมหีน้ำทีต่้อง
แจ้งใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัทรำบถึงเหตุดงักล่ำวก่อนกำรแต่งตัง้ (หำกม)ี โดยหำกภำยหลงัจำกที่
ได้รบักำรแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรแล้ว ผู้บริหำรรำยดงักล่ำวมกีำรประกอบธุรกิจหรอืเข้ำด ำร ง
ต ำแหน่งกรรมกำรหรอืผูบ้รหิำรในบรษิทัอื่น (นอกเหนือจำกบรษิทัฯ บรษิทัในเครอื และบรษิทั เชอร์
วูด้ เคมคิอล จ ำกดั (มหำชน)) ซึง่ประกอบธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์สี ำหรบักลุ่มลกูคำ้ทัว่ไป
ในลักษณะที่เป็นกำรแข่งขนักับบริษัท (ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือโดยทำงอ้อม) คณะกรรมกำรจะ
ด ำเนินกำรตำมทีเ่หน็สมควรเพื่อขจดักำรมสีว่นไดเ้สยีดงักล่ำว 

(12) พจิำรณำอนุมตักิำรใช้จ่ำยเงนิเพื่อกำรลงทุน กำรด ำเนินงำนต่ำงๆ กำรกู้ยมืหรอืกำรขอสนิเชื่อใดๆ 
จำกสถำบนักำรเงนิ ตลอดจนกำรเขำ้เป็นผูค้ ้ำประกนั เพื่อกำรประกอบธุรกจิตำมปกตขิองบรษิทัฯ 
บรษิทัย่อย รวมทัง้บรษิทัในเครอื โดยไม่จ ำกดัวงเงนิ ภำยใต้ขอ้บงัคบั ระเบยีบของบรษิทัฯ รวมทัง้
กฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งของตลำดหลกัทรพัยฯ์ และคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน 

(13) พจิำรณำอนุมตักิำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัระหว่ำงบรษิทัฯ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม กบับุคคลทีเ่กีย่ว
โยงกนั ตำมทีก่ ำหนดใน พ.ร.บ. หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์รวมทัง้กฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งของ
ตลำดหลกัทรพัยฯ์ และคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน และพจิำรณำอนุมตัหิลกักำรเกีย่วกบัขอ้ตกลง
ทำงกำรค้ำที่มเีงื่อนไขกำรค้ำโดยทัว่ไปในกำรเขำ้ท ำธุรกรรมระหว่ำงบริษัทฯ และบรษิัทย่อยกบั
กรรมกำร ผูบ้รหิำร หรือบุคคลที่มคีวำมเกีย่วขอ้ง เพื่อก ำหนดกรอบกำรด ำเนินกำรใหฝ้่ำยจดักำรมี
อ ำนำจด ำเนินกำรธุรกรรมดงักล่ำวภำยใตก้รอบและขอบเขตของกฎหมำยและหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

(14) จดัใหม้ชี่องทำงในกำรสือ่สำรกบัผูถ้อืหุน้แต่ละกลุ่มอย่ำงเหมำะสม และก ำกบัดูแลกำรเปิดเผยขอ้มูล 
เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำมคีวำมถูกตอ้ง ชดัเจน โปร่งใส มคีวำมน่ำเชื่อถอืและมมีำตรฐำนสงูสดุ 
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(15) แต่งตัง้บุคคลใหด้ ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร หรอืผูบ้รหิำรของ บรษิทัย่อย หรอืบรษิทัร่วมในจ ำนวน
อย่ำงน้อยตำมสดัส่วนกำรถือหุ้นในบรษิัทย่อย และมกีำรก ำหนดขอบเขต อ ำนำจหน้ำที่และควำม
รบัผดิชอบของกรรมกำรและผูบ้รหิำรทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้ไวอ้ย่ำงชดัเจน ซึง่รวมถงึกำรก ำหนดกรอบ
อ ำนำจในกำรใชดุ้ลพนิิจทีช่ดัเจนให้กำรออกเสยีงในกำรประชุมคณะกรรมกำรของบรษิทัย่อย หรอื
บรษิทัร่วมในเรื่องส ำคญัซึง่จะต้องได้รบัควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรบรษิทัก่อน เพื่อให้มกีำร
ควบคุมกำรบริหำรให้เป็นไปตำมนโยบำยของบรษิัทฯ และกำรท ำรำยกำรต่ำงๆ ให้ถูกต้องตำม
กฎหมำย  ซึง่รวมถงึกำรเปิดเผยขอ้มูลฐำนะทำงกำรเงนิ ผลกำรด ำเนินงำน กำรท ำรำยกำรระหว่ำง
กนั และกำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไปซึง่ทรพัยส์นิทีม่นียัส ำคญัใหค้รบถว้นถูกตอ้ง 

(16) พจิำรณำอนุมตักิำรจ่ำยเงนิปนัผลระหว่ำงกำล 

(17) พจิำรณำก ำหนดและแกไ้ขเปลีย่นแปลงชื่อกรรมกำรซึง่มอี ำนำจลงนำมผกูพนับรษิทัฯ  

(18) ขอควำมเห็นทำงวิชำชีพจำกองค์กรภำยนอก หำกมีควำมจ ำเป็นเพื่อประกอบกำรตัดสินใจที่
เหมำะสม 

(19) ดูแลกำรปฏิบตัิงำนของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและปกป้องผลประโยชน์ใดๆ ที่
เกีย่วขอ้งกบัผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกฝำ่ย 

(20) จดัให้มีกำรประชุมผู้ถือหุ้นเป็นกำรประชุมสำมญัประจ ำปีภำยใน 4 เดือน นับแต่วนัสิ้นสุดรอบ
ระยะเวลำบญัชขีองบรษิทัฯ  

(21) จดัใหม้กีำรประชุมคณะกรรมกำรอย่ำงน้อยทุกๆ สำมเดอืน 

(22) จดัท ำรำยงำนประจ ำปีของคณะกรรมกำร และรบัผดิชอบในกำรจดัท ำและกำรเปิดเผยงบกำรเงนิของ
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยเพื่อแสดงถงึฐำนะกำรเงนิ และผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย
ในรอบปีทีผ่่ำนมำ และน ำเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิำรณำและอนุมตัิ 

(23) ประเมนิผลกำรท ำงำนของกรรมกำรทัง้คณะ รวมทัง้ประเมนิผลกำรท ำงำนของกรรมกำรรำยบุคคล 
เพื่อพจิำรณำทบทวนผลงำน ปญัหำและอุปสรรคในแต่ละปี เพื่อสำมำรถน ำผลกำรประเมนิไปใชใ้น
กำรพฒันำและปรบัปรุงกำรปฏบิตังิำนในดำ้นต่ำงๆ ได ้  

(24) ก ำกบัและดูแลกำรบรหิำรจดักำรและกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ของบรษิัทฯ และบรษิทัย่อย ให้เป็นไป
ตำมนโยบำยต่ำงๆ ของบรษิัทฯ กฎหมำยหลกัทรพัย์ ตลอดจนประกำศ ขอ้บงัคับและหลกัเกณฑ์
ต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้งของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ส ำนักงำน ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรพัยฯ์ อำทิ
เช่น กำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนั และกำรได้มำหรอืจ ำหน่ำยไปซึ่งทรพัย์สนิทีส่ ำคญั เท่ำที่ไม่ขดั
หรอืแยง้กบักฎหมำยอื่น รวมทัง้จดัใหม้รีะบบกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยในทีเ่พยีงพอ
และเหมำะสม  

คณะกรรมกำรบรษิทัสำมำรถมอบอ ำนำจ และ/หรอืมอบหมำยให้บุคคลอื่นปฏบิตังิำนเฉพำะอย่ำง
แทนได้ โดยกำรมอบอ ำนำจ หรอืกำรมอบอ ำนำจช่วงดงักล่ำวให้อยู่ภำยในขอบเขตแห่งกำรมอบ
อ ำนำจตำมหนังสอืมอบอ ำนำจที่ให้ไว้ และ/หรือให้เป็นไปตำมระเบียบ ข้อก ำหนด หรือค ำสัง่ที่
คณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือบริษัทฯ ก ำหนดไว้ ทัง้นี้ กำรมอบหมำยอ ำนำจหน้ำที่และควำม



 บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2560 (แบบ 56-1)  
ส่วนที ่2 กำรจดักำรและกำรก ำกบัดแูลกจิกำร / 9. กำรก ำกบัดแูลกจิกำร        หน้ำ 89 
 

รบัผดิชอบของคณะกรรมกำรบรษิทันัน้ จะไม่มลีกัษณะเป็นกำรมอบอ ำนำจ หรอืมอบอ ำนำจช่วงทีท่ ำ
ให้คณะกรรมกำรบรษิัทหรอืผู้รบัมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรบรษิัทสำมำรถอนุมตัริำยกำรที่ตน
หรือบุคคลที่อำจมีควำมขดัแย้ง (ตำมนิยำมที่ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำด
หลกัทรพัย ์และ/หรอืประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน และ/หรอืตลำดหลกัทรพัยฯ์ และ/หรอื
หน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งก ำหนด) อำจมสี่วนไดเ้สยี หรอือำจไดร้บัประโยชน์ในลกัษณะใดๆ หรอือำจมี
ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์อื่นใดกบับรษิัทฯ หรอืบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ยกเวน้เป็นกำรอนุมตัิ
รำยกำรทีเ่ป็นไปตำมนโยบำย และหลกัเกณฑท์ีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้หรอืคณะกรรมกำรบรษิทัพจิำรณำ
อนุมตัไิว ้และเป็นกำรอนุมตัริำยกำรทีเ่ป็นไปตำมธุรกจิปกตแิละเงื่อนไขกำรคำ้ปกต ิซึง่เป็นไปตำม
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ และ/หรอืประกำศของคณะกรรมกำร
ก ำกบัตลำดทุน และ/หรอืตลำดหลกัทรพัยฯ์ และ/หรอืหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งก ำหนด 

(25) สอบทำนกฎบตัรคณะกรรมกำรบรษิทัอย่ำงน้อยปีละหนึ่ง (1) ครัง้ 

9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบของบรษิทัฯ ประกอบดว้ยกรรมกำรอสิระจ ำนวน 3 ท่ำน และมคีุณสมบตัคิรบถ้วน
ตำมทีก่ ำหนดโดยประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน และตลำดหลกัทรพัยฯ์ คณะกรรมกำรตรวจสอบของ
บรษิทัฯ มรีำยชื่อดงันี้ 

ช่ือ ต าแหน่ง 

1. นำงปรศินำ ประหำรขำ้ศกึ กรรมกำรอสิระ และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

2. นำงชนำทพิย ์วรีะสบืพงศ ์ กรรมกำรอสิระ และกรรมกำรตรวจสอบ 

3. นำยวรีศกัดิ ์โฆสติไพศำล กรรมกำรอสิระ และกรรมกำรตรวจสอบ 

นำงปรศินำ ประหำรขำ้ศกึ และนำงชนำทพิย์ วรีะสบืพงศ ์เป็นกรรมกำรตรวจสอบที่มคีวำมรู้และประสบกำรณ์
เพียงพอในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงินของบริษัทฯ ทัง้นี้ รำยละเอียด คุณสมบัติ และ
ประสบกำรณ์ของคณะกรรมกำรตรวจสอบทัง้ 3 ท่ำน ปรำกฏในเอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับ 
กรรมกำร ผูบ้รหิำร ผูม้อี ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบรษิทั 

โดยม ีนำยอ ำพล ทรงจรนิทร ์ เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ขอบเขต อ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 22/2559 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกำยน 2559 ได้ก ำหนดให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบมขีอบเขต อ ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบ ดงันี้ 

(1) สอบทำนใหบ้รษิทัฯ มกีำรรำยงำนทำงกำรเงนิอย่ำงถูกต้องและเพยีงพอตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงนิ โดยกำรประสำนงำนกบัผูส้อบบญัชภีำยนอก และผูบ้รหิำรที่รบัผดิชอบจดัท ำรำยงำน
ทำงกำรเงนิทัง้รำยไตรมำสและประจ ำปี โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบอำจเสนอแนะให้ผูส้อบบญัชี
สอบทำนหรอืตรวจสอบรำยกำรใดๆ ที่เหน็ว่ำเป็นเรื่องส ำคญัและจ ำเป็นในระหว่ำงกำรตรวจสอบ
บญัชขีองบรษิทัฯ  
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(2) สอบทำนใหบ้รษิทัฯ มรีะบบควบคุมภำยใน (internal control) และระบบตรวจสอบภำยใน (internal 
audit) ทีเ่หมำะสม เพยีงพอ และมปีระสทิธภิำพ  

(3) พจิำรณำควำมเป็นอสิระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนใหค้วำมเหน็ชอบในกำรพจิำรณำ
แต่งตัง้ โยกย้ำย เลิกจ้ำง หวัหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรือหน่วยงำนอื่นใดที่รบัผิดชอบ
เกีย่วกบักำรตรวจสอบภำยใน 

(4) มีอ ำนำจเข้ำถึงข้อมูลได้ทุกระดบัของบริษัทฯ รวมถึงกำรเชิญผู้บริหำร ฝ่ำยจดักำร หวัหน้ำงำน 
พนกังำน หรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งเขำ้ร่วมประชุมเพื่อชีแ้จงขอ้มลู รวมทัง้จดัสง่และใหข้อ้มูลทีเ่กีย่วขอ้ง 
ภำยใตก้ำรปฏบิตังิำนตำมขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทั 

(5) พิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบงบประมำณประจ ำปี อตัรำก ำลงั และทรัพยำกรที่จ ำเป็นในกำร
ปฏบิตังิำนของฝ่ำยตรวจสอบภำยใน อนุมตัิแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี รวมถงึกำรพจิำรณำอนุมตัิ
กำรทบทวนปรบัเปลีย่นแผนงำนตรวจสอบในสว่นทีม่นียัส ำคญั รวมถงึก ำกบัดูแลกำรปฏบิตังิำนของ
ฝ่ำยตรวจสอบภำยในให้สอดคล้องตำมแผนกำรตรวจสอบประจ ำปีที่ได้รบัอนุมตัิ และเป็นไปตำม
มำตรฐำนสำกลในกำรปฏิบตัิงำนวิชำชีพตรวจสอบภำยใน และประเมินคุณภำพกำรปฏิบตัิงำน
ตรวจสอบภำยในเป็นประจ ำทุกปี รวมทัง้ เขำ้ร่วมประชุมกบัหวัหน้ำผูบ้รหิำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 
เพื่อหำรอืประเดน็ทีม่คีวำมส ำคญั อย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ 

(6) สอบทำนให้บรษิัทฯ ปฏบิตัิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ ข้อก ำหนดของ
ตลำดหลกัทรพัยฯ์ และคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน หรอืกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ  

(7) พจิำรณำ คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึง่มคีวำมเป็นอสิระเพื่อท ำหน้ำทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ 
และเสนอค่ำตอบแทนของบุคคลดงักล่ำว โดยค ำนึงถงึควำมน่ำเชื่อถอื ควำมเพยีงพอของทรพัยำกร 
ปริมำณงำนตรวจสอบของส ำนักงำนตรวจสอบบญัชีนัน้ และประสบกำรณ์ของบุคลำกรที่ได้รับ
มอบหมำยให้ท ำกำรตรวจสอบบญัชีของบริษัทฯ รวมทัง้เข้ำร่วมประชุมกบัผู้สอบบญัชีโดยไม่มี 
ฝำ่ยจดักำรเขำ้ร่วมประชุมอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ 

(8) พจิำรณำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั หรอืรำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ รำยกำรไดม้ำหรอื
จ ำหน่ำยไปซึ่งทรพัย์สนิให้มคีวำมถูกต้องและครบถ้วน ให้เป็นไปตำมกฎหมำยและข้อก ำหนดที่
เกีย่วขอ้งของตลำดหลกัทรพัยฯ์ ส ำนกังำน ก.ล.ต. และคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำ
รำยกำรดงักล่ำวมคีวำมสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ 

(9) จดัท ำรำยงำนผลกำรก ำกบัดูแลกิจกำรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรำยงำน
ประจ ำปีของบริษัทฯ ซึ่งรำยงำนดงักล่ำวต้องลงนำมโดยประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และต้อง
ประกอบดว้ยขอ้มลูอย่ำงน้อยดงัต่อไปนี้ 

1. ควำมเหน็เกีย่วกบัควำมถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรำยงำนทำงกำรเงนิของบรษิทัฯ 

2. ควำมเหน็เกีย่วกบัควำมเพยีงพอของระบบควบคุมภำยในของบรษิทัฯ 

3. ควำมเหน็เกีย่วกบักำรปฏบิตัติำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ขอ้ก ำหนด
ของตลำดหลกัทรพัยฯ์ หรอืกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ 

4. ควำมเหน็เกีย่วกบัควำมเหมำะสมของผูส้อบบญัช ี
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5. ควำมเหน็เกีย่วกบัรำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 

6. จ ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบและกำรเขำ้ร่วมประชมุของกรรมกำรตรวจสอบแต่
ละท่ำน 

7. ควำมเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมกำรตรวจสอบไดร้บัจำกกำรปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมกฎ
บตัร (Charter)   

8. รำยกำรอื่นที่เห็นว่ำผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไปควรทรำบ ภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และควำม
รบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทั 

(10) สอบทำนและติดตำมผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง รวมทัง้ประเมินผลกำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำก
คณะท ำงำนในกำรบรหิำรควำมเสีย่ง ซึง่จะตอ้งประกอบดว้ยกรรมกำรบรหิำรอย่ำงน้อย 1 คน 

(11) ทบทวนและเสนอใหแ้กไ้ขเพิม่เตมิกฎบตัรของคณะกรรมกำรตรวจสอบตำมทีเ่หน็สมควรอย่ำงน้อยปี
ละ 1 ครัง้ 

(12) ทบทวนผลกำรปฏบิตังิำนในปีทีผ่่ำนมำโดยจดัท ำรำยงำนกำรปฏบิตังิำนและเสนอต่อคณะกรรมกำร
บรษิทัอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ 

(13) จดัหำควำมเห็นที่เป็นอิสระจำกที่ปรึกษำทำงวิชำชีพอื่นใด เพื่อให้ควำมเห็นหรือค ำแนะน ำตำม
ขอบเขตงำนทีร่บัผดิชอบ ตำมควำมเหมำะสมและจ ำเป็นดว้ยค่ำใชจ้่ำยของบรษิทัฯ 

(14) ปฏิบตัิหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้รบัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท ด้วยควำมเห็นชอบของจำก
คณะกรรมกำรตรวจสอบ  

ในกำรปฏบิตัิหน้ำที่ดงักล่ำวขำ้งต้น คณะกรรมกำรตรวจสอบมคีวำมรบัผดิชอบต่อคณะกรรมกำร
บรษิัทโดยตรง และคณะกรรมกำรบรษิัทยงัคงมคีวำมรบัผดิชอบในกำรด ำเนินงำนของบรษิัทฯ ต่อ
บุคคลภำยนอก 

คณะกรรมกำรบรษิทัมอี ำนำจในกำรแกไ้ข เปลีย่นแปลง นิยำมและคุณสมบตัขิองกรรมกำรอสิระ และ
กฎบตัรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
และเพื่อให้สอดคลอ้งกบักฎเกณฑ์ของส ำนักงำน ก.ล.ต. ตลำดหลกัทรพัย์ฯ คณะกรรมกำรก ำกบั
ตลำดทุน และ/หรอืบทบญัญตัขิองกฎหมำยอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

(1) จัดท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งรำยงำนดังกล่ำวลงนำมโดยประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ และเปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปีของบรษิทัฯ 

(2) รำยงำนผลกำรปฏบิตัิหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบให้คณะกรรมกำรบรษิัททรำบอย่ำงน้อย  
ทุกไตรมำส 

(3) ในกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องคณะกรรมกำรตรวจสอบ หำกพบหรอืมขีอ้สงสยัว่ำมรีำยกำรหรอืกำรกระท ำ
ดงัต่อไปนี้ ซึ่งอำจมีผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของ   
บรษิัทฯ ใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิทัเพื่อด ำเนินกำรปรบัปรุงแกไ้ข
ภำยในเวลำทีค่ณะกรรมกำรตรวจสอบเหน็สมควร  
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1. รำยกำรทีเ่กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 

2. กำรทุจรติ หรอืมสีิง่ผดิปกต ิหรอืมคีวำมบกพร่องทีส่ ำคญัในระบบควบคุมภำยใน 

3. กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำดหลัก 
ทรพัยฯ์ ส ำนักงำน ก.ล.ต. หรอืคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน หรอืกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ธุรกจิของบรษิทัฯ 

หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบพบว่ำคณะกรรมกำรบรษิทัหรอืผูบ้รหิำรไม่ด ำเนินกำรใหม้กีำร
ปรบัปรุงแกไ้ขในกำรกระท ำดงักล่ำวโดยไมม่เีหตุผลอนัสมควร กรรมกำรตรวจสอบรำยใดรำย
หนึ่งอำจรำยงำนสิง่ทีพ่บดงักล่ำวต่อส ำนกังำน ก.ล.ต. หรอืตลำดหลกัทรพัยฯ์ ได้ 

(4) คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกบักิจกำรที่ท ำระหว่ำงปีตำมหน้ำที่และควำม
รบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทัลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
และเปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปีของบรษิทัฯ 

9.2.3 คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมกำรบรหิำรของบรษิทัฯ ประกอบดว้ยกรรมกำรบรหิำรจ ำนวน 7 ท่ำนและบรษิทัฯ ไม่ได้ก ำหนด
ระยะเวลำด ำรงต ำแหน่งคณะกรรมกำรบรหิำรของบรษิทัฯ รำยชื่อคณะกรรมกำรบรหิำรมดีงันี้ 

ช่ือ ต าแหน่ง 

1. นำยจตุภทัร ์ตัง้คำรวคุณ ประธำนกรรมกำรบรหิำร 

2. นำยประจกัษ์ ตัง้คำรวคุณ กรรมกำรบรหิำร 

3. นำงละออ ตัง้คำรวคุณ กรรมกำรบรหิำร 

4. นำยวนรชัต์ ตัง้คำรวคุณ กรรมกำรบรหิำร 

5. นำงบุศทร ีหวัง่หล ี กรรมกำรบรหิำร 

6. นำยพงษ์เชดิ จำมกีรกุล กรรมกำรบรหิำร 

7. นำงสำวทวพีร พฒันกจิเรอืง กรรมกำรบรหิำร 

ขอบเขต อ านาจหน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรของบรษิทั ครัง้ที ่22/2559 เมื่อวนัที ่28 พฤศจกิำยน 2559 และ 9 มนีำคม 2560 
ไดก้ ำหนดใหค้ณะกรรมกำรบรหิำรมขีอบเขต อ ำนำจหน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบดงัต่อไปนี้  

(1) พจิำรณำและจดัท ำนโยบำย กลยุทธ์ทำงธุรกจิ เป้ำหมำยและแผนกำรด ำเนินงำน เป้ำหมำยทำง
กำรเงนิ และงบประมำณของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย โดยพจิำรณำถงึปจัจยัทำงธุรกจิอย่ำงเหมำะสม 
เพื่อน ำเสนอและขออนุมัติต่อคณะกรรมกำรบริษัท และในกรณีที่สถำนกำรณ์เปลี่ยนแปลง 
คณะกรรมกำรบริหำรจะพิจำรณำทบทวนกำรใช้งบประมำณที่ได้รับอนุมัติให้เหมำะสมกับ
สถำนกำรณ์นัน้ๆ  
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(2) ก ำกบัดแูล ตรวจสอบ และตดิตำมกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปตำมนโยบำย กลยุทธท์ำง
ธุรกจิ เป้ำหมำยและแผนกำรด ำเนินงำน เป้ำหมำยทำงกำรเงนิ และงบประมำณของบรษิทัฯ ทีไ่ดร้บั
อนุมตัจิำกคณะกรรมกำรใหเ้ป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพและประสทิธผิลเอือ้ต่อสภำพธุรกจิ พรอ้มให้
ค ำปรกึษำ แนะน ำ กำรบรหิำรจดักำรแก่ผูบ้รหิำรระดบัสงู 

(3) ศกึษำควำมเป็นไปได้ในกำรลงทุนโครงกำรใหม่ และมีอ ำนำจในกำรพิจำรณำและอนุมตัิให้บริษัทฯ 
ลงทุนหรือร่วมลงทุนกับบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรทำงธุรกิจอื่นใด ในรูปแบบที่คณ ะ
กรรมกำรบริหำรเห็นสมควรเพื่อด ำเนินกิจกำรตำมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ตลอดจนถึงกำร
พจิำรณำและอนุมตัิกำรใชจ้่ำยเงนิเพื่อกำรลงทุนดงักล่ำว กำรเขำ้ท ำนิตกิรรมสญัญำ และ /หรอืกำร
ด ำเนินกำรใดๆ ที่เกี่ยวข้องกบัเรื่องดงักล่ำวจนแล้วเสร็จตำมวงเงินที่ได้ก ำหนดไว้ และ/หรือที่
กฎหมำยและกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง และ/หรอืตำมขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ 

(4) ตดิตำมผลกำรด ำเนินงำนและควำมกำ้วหน้ำของโครงกำรลงทุนของแต่ละธุรกจิ และรำยงำนผลรวม
ทัง้ปญัหำหรอือุปสรรคทีเ่กดิขึน้และแนวทำงในกำรปรบัปรุงแกไ้ขใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัทรำบ 

(5) ตรวจสอบและให้ค ำแนะน ำเกี่ยวกับนโยบำยกำรจ่ำยเงินปนัผลของบริษัทฯ และรำยงำนให้
คณะกรรมกำรบรษิทัทรำบ 

(6) พจิำรณำและให้ขอ้เสนอแนะหรอืควำมเหน็ต่อคณะกรรมกำรบรษิทัเกีย่วกบัโครงกำรขอ้เสนอหรอื
กำรเขำ้ท ำธุรกรรมใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ รวมถงึพจิำรณำทำงเลอืกในกำร
ระดมทุน เมื่อมคีวำมจ ำเป็น และเกนิกว่ำวงเงนิทีไ่ดก้ ำหนดไว้ และ/หรอืทีก่ฎหมำยและกฎเกณฑท์ี่
เกีย่วขอ้งหรอืขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ก ำหนดใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ และ/หรอืคณะกรรมกำรบรษิทัเป็นผู้
พจิำรณำอนุมตั ิ

(7) พิจำรณำและอนุมัติกำรเข้ำท ำธุรกรรมทำงกำรเงินกับสถำบันกำรเงินในกำรเปิดบัญชี กู้ยืม  
ขอสนิเชื่อ จ ำน ำ จ ำนอง ค ้ำประกนัและกำรอื่น รวมถึงกำรซื้อขำยและจดทะเบียนกรรมสทิธิท์ี่ดิน 
ใดๆ ตำมวตัถุประสงคเ์พื่อประโยชน์ในกำรด ำเนินกจิกำรของบรษิทัฯ ตลอดจนถงึกำรเขำ้ท ำนิตกิรรม
สญัญำ ยื่นค ำขอ ค ำเสนอ ติดต่อ ท ำนิติกรรมกบัส่วนรำชกำร เพื่อให้ได้มำซึ่งสิทธิต่ำงๆ ของ 
บรษิทัฯ และ/หรอืกำรด ำเนินกำรใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรื่องดงักล่ำวจนเสรจ็กำรตำมวงเงนิทีไ่ดก้ ำหนด
ไว้ และ/หรือที่กฎหมำยและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือข้อบงัคบัของบริษัทฯ ทัง้นี้ คณะกรรมกำร
บรหิำรมอี ำนำจอนุมตัิกำรลงทุนตำมงบประมำณที่ได้รบักำรอนุมตัิจำกคณะกรรมกำรบรษิัทไม่เกิน 
50,000,000 บำท และกรณีที่ไม่เป็นไปตำมงบประมำณที่ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
คณะกรรมกำรบรหิำรจะมอี ำนำจอนุมตัภิำยใตว้งเงนิไม่เกนิครัง้ละ 15,000,000 บำท  

(8) พจิำรณำและอนุมตัริะเบยีบ ขอ้บงัคบั แนวนโยบำยกำรบรหิำรงำน และกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ 
หรอืกำรด ำเนินกำรใดๆ อนัมผีลผกูพนับรษิทัฯ  

(9) แต่งตัง้ และ/หรอืมอบหมำยให้กรรมกำรบรหิำร หรอืบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรอืหลำยคน กระท ำกำร
ใดๆ ทีอ่ยู่ภำยในขอบอ ำนำจของคณะกรรรมกำรบรหิำรและภำยในระยะเวลำ ตำมทีค่ณะกรรมกำร
บรหิำรเหน็สมควร โดยทีค่ณะกรรมกำรบรหิำรอำจยกเลกิเพกิถอน หรอืแก้ไขเปลี่ยนแปลงอ ำนำจ
ดงักล่ำวได ้
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(10) ด ำเนินกำรใหผู้บ้รหิำร ฝำ่ยจดักำร หรอืพนกังำนเขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำรบรหิำร หรอืจดัท ำและ
ใหข้อ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรื่องทีจ่ะมกีำรหำรอืกนัในทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรหิำร 

(11) มอี ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบใดๆ ตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำยหรอืตำมนโยบำยทีไ่ดร้บัมอบหมำย
จำกคณะกรรมกำรบรษิทัเป็นครำวๆ ไป 

(12) จดัหำทีป่รกึษำ หรอืบุคคลทีม่คีวำมเหน็อสิระเพื่อใหค้วำมเหน็หรอืค ำแนะน ำ ตำมควำมจ ำเป็น 

(13) รำยงำนใหค้ณะกรรมกำรบรษิัททรำบถงึกจิกำรที่คณะกรรมกำรบรหิำรด ำเนินกำรภำยใต้ขอบเขต 
อ ำนำจและหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบรหิำรอย่ำงสม ่ำเสมอ รวมถึงเรื่องอื่นใดทีจ่ ำเป็นและสมควรที่
จะตอ้งเสนอใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัรบัทรำบ 

(14) พจิำรณำและอนุมตัคิู่มอืในกำรปฏบิตังิำน และขอบเขตควำมรบัผดิชอบของฝ่ำยจดักำรเพื่อใหก้ำร
ด ำเนินกำรต่ำงๆ เป็นไปตำมขัน้ตอนอย่ำงมรีะบบ 

(15) พจิำรณำอนุมตักิำรด ำเนินงำนทีเ่ป็นธุรกรรมปกติธุรกจิของบรษิทัฯ ตำมงบลงทุนหรอืงบประมำณที่
ได้รบัอนุมตัิจำกคณะกรรมกำรบรษิัท โดยวงเงินส ำหรบัแต่ละรำยกำรเป็นไปตำมที่ก ำหนดไว้ใน
ตำรำงอ ำนำจอนุมตัทิีผ่่ำนกำรอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทัแลว้ แต่ไม่เกนิงบประมำณประจ ำปีที่
ไดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทั รวมถงึกำรเขำ้ท ำสญัญำต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรื่องดงักล่ำว 

(16) ประเมนิผลกำรท ำงำนของประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ กรรมกำรบรหิำรทัง้
คณะ รวมทัง้ประเมนิผลกำรท ำงำนของกรรมกำรบรหิำรรำยบุคคล เพื่อพจิำรณำทบทวนผลงำน 
ปญัหำและอุปสรรคในแต่ละปี เพื่อสำมำรถน ำผลกำรประเมนิไปใช้ในกำรพฒันำและปรบัปรุงกำร
ปฏบิตังิำนในดำ้นต่ำงๆ ได ้  

9.2.4   คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน ได้รบักำรแต่งตัง้จำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัท ครัง้ที ่
9/2560 เมื่อวนัที ่4 ธนัวำคม 2560 ประกอบดว้ยกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน จ ำนวน 3 ท่ำน 
ดงันี้ 

ช่ือ ต าแหน่ง 

1. นำยวรีศกัดิ ์โฆสติไพศำล ประธำนกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 

2. นำงปรศินำ ประหำรขำ้ศกึ กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 

3. นำยจตุภทัร ์ตัง้คำรวคุณ กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 

โดยม ีนำยสมติ สมัปตัตะวนิช เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 
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ขอบเขต อ านาจหน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

(1) พจิำรณำนโยบำยและหลกัเกณฑ์ในกำรสรรหำบุคคลที่มีคุณสมบตัิเหมำะสม เพื่อด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรบรษิทั กรรมกำรผูจ้ดักำร และผูบ้รหิำรระดบัสงูของบรษิทัรวมทัง้คดัเลอืกบุคคลและเสนอ
ชื่อบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมำะสม รวมถงึกำรเสนอชื่อบุคคลทีเ่กษยีณอำยุงำนเพื่อกลบัเขำ้รบัต ำแหน่ง 
เพื่อน ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัท และ/หรอืที่ประชุมผู้ถือหุน้เพื่อพจิำรณำแต่งตัง้เป็น
กรรมกำรบรษิทั  

(2) พจิำรณำทบทวนนโยบำยและหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบักำรก ำหนดค่ำตอบแทนและผลประโยชน์ของ
กรรมกำรบรษิทั กรรมกำรผูจ้ดักำร และผูบ้รหิำรระดบัสงูของบรษิทั 

(3) ใหข้อ้เสนอแนะต่อคณะกรรมกำรบรษิัทเพื่อน ำเสนอค่ำตอบแทนกรรมกำร กรรมกำรผูจ้ดักำร และ
ผูบ้รหิำรระดบัสงูของบรษิทัต่อทีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษิทั และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิำรณำ
อนุมตั ิโดยคณะกรรมกำรบรษิทัจะเป็นผูอ้นุมตัคิ่ำตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมกำรผูจ้ดักำร 
และผู้บรหิำรระดบัสูง ส ำหรบัค่ำตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมกำรบรษิัท ให้คณะกรรมกำร
บรษิทัน ำเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิำรณำอนุมตัิ 

9.2.5  คณะผูบ้ริหาร 

ณ วนัที ่1 มนีำคม 2561 คณะผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ ประกอบดว้ยผูบ้รหิำรจ ำนวน 11 ท่ำน ดงันี้ 

ช่ือ ต าแหน่ง 

1. นำยจตุภทัร ์ตัง้คำรวคุณ ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 

2. นำยพงษ์เชดิ จำมกีรกุล กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ และรกัษำกำรผูอ้ ำนวยกำรสำยงำนธุรกจิต่ำงประเทศ 2 

3. นำงบุศทร ีหวัง่หล ี รองกรรมกำรผูจ้ดักำร ส ำนกัประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 

4. นำงสำวสุพร ลลีะทศันำธร รองกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำนกำรผลติเรซนิ 

5. นำยสมคดิ เงนิส่งแสง รกัษำกำรผูอ้ ำนวยกำรสำยงำนกำรผลติ 

6. นำงสำวเฟ่ืองลดำ จริวบิลูย์ ผูอ้ ำนวยกำรสำยงำนสำยงำนธุรกจิต่ำงประเทศ 3 

7. นำงสำวบญัชร ีมณดีษิฐ์ ผูอ้ ำนวยกำรสำยงำนวจิยัและพฒันำ ควบคุมคุณภำพและสนบัสนุนเทคนิค 

8. นำยวรพจน์ สุภมิำรส ผูอ้ ำนวยกำรสำยงำนขำย Retail   

9. นำงสำวพวงเพญ็ แสงเพชร ผูอ้ ำนวยกำรสำยงำนกลยุทธธ์ุรกจิและสือ่สำรกำรตลำด และรกัษำกำรผูจ้ดักำร
อำวุโสกลุ่มผลติภณัฑ ์Decorative 

10. นำงสำวทวพีร พฒันกจิเรอืง ผูอ้ ำนวยกำรสำยงำนกำรเงนิและบญัช ีและรกัษำกำรผูช้ว่ยผูอ้ ำนวยกำรสำยงำน
กำรเงนิและบญัช ี

11. นำยสมติ สมัปตัตะวนชิ ผูอ้ ำนวยกำรสำยงำนทรพัยำกรบุคคล 

ทัง้นี้ นำงเสำวคนธ ์โสมะบถ ผูจ้ดักำรอำวุโสฝำ่ยบญัชทีัว่ไป สำยงำนกำรเงนิและบญัชเีป็นผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมำย
ใหร้บัผดิชอบโดยตรงในกำรควบคุมดูแลกำรท ำบญัชขีองบรษิทัฯ  รำยละเอยีด คุณสมบตั ิและประสบกำรณ์
ของนำงเสำวคนธ์ โสมะบถ ปรำกฏในเอกสำรแนบ 1 รำยละเอยีดเกี่ยวกบั กรรมกำร ผู้บรหิำร ผู้มอี ำนำจ
ควบคุม และเลขำนุกำรบรษิทั 
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ขอบเขต อ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่2/2560 เมื่อวนัที ่9 มนีำคม 2560 ไดก้ ำหนดขอบเขต อ ำนำจหน้ำที ่
และควำมรบัผดิชอบของประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร ดงันี้ 

(1) ร่วมกบัคณะกรรมกำรบรหิำรในกำรดแูลใหม้กีำรก ำหนดวสิยัทศัน์ ทศิทำงกำรด ำเนินธุรกจิ นโยบำย 

กลยุทธ์ทำงธุรกิจ เป้ำหมำย แผนกำรด ำเนินงำน และแผนงบประมำณประจ ำปีของบรษิัทฯ และ
บรษิทัย่อย เพื่อน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรหิำร และ/หรอืคณะกรรมกำรบรษิทั เพื่อพจิำรณำอนุมตัิ
ต่อไป 

(2) สื่อสำรวสิยัทศัน์ ทศิทำงกำรด ำเนินธุรกจิ นโยบำย กลยุทธข์องบรษิทัฯ ที่ไดร้บักำรอนุมตัิจำก
คณะกรรมกำรบรษิทัใหผู้บ้รหิำรระดบัสงูของบรษิทัฯ ใชเ้ป็นกรอบในกำรจดัท ำแผนงำนและบรหิำร
จดักำรธุรกจิของแต่ละหน่วยงำน 

(3) ดแูลกำรปฏบิตังิำนของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปตำมแผนงำนต่ำงๆ ทีว่ำงไว ้รวมทัง้ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย 
กฎระเบยีบ และขอ้ก ำหนดของหน่วยงำนต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนกฎระเบยีบ ขอ้บงัคบัของ
บรษิทัฯ และน ำมำซึง่ผลประกอบกำรทีไ่ดต้ัง้เป้ำหมำย ทัง้ในส่วนทีเ่ป็นเป้ำหมำยทำงกำรเงนิ และ
มใิช่กำรเงนิ 

(4) สอบทำนรำยงำน แผนงำนกำรด ำเนินกจิกำรของบรษิทัฯ 

(5) อนุมตัริำยจ่ำยต่ำงๆ รวมทัง้ค่ำตอบแทนใดๆ ภำยใตง้บประมำณ แผนงำน หรอืกรอบกำรด ำเนินงำน
ทีไ่ดร้บักำรอนุมตัิโดยคณะกรรมกำรบรหิำร และ/หรอืคณะกรรมกำรบรษิทั และตำมอ ำนำจที่ไดร้บั
มอบหมำย ทัง้นี้ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำรมอี ำนำจอนุมตัิกำรลงทุนตำมงบประมำณที่ได้รบักำร
อนุมตัิจำกคณะกรรมกำรบรษิัทไม่เกนิ 20,000,000 บำท และกรณีที่ไม่เป็นไปตำมงบประมำณที่
ไดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทั ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรจะมอี ำนำจอนุมตัภิำยใตว้งเงนิไม่เกนิ
ครัง้ละ 10,000,000 บำท 

(6) ดูแลใหบ้รษิัทฯ มรีะบบปฏบิตักิำรควบคุมภำยในที่เหมำะสมตำมแนวทำงทีไ่ด้รบัมอบหมำยจำก
คณะกรรมกำรตรวจสอบ และ/หรอืคณะกรรมกำรบรษิทั  

(7) ดแูลใหบ้รษิทัฯ มรีะบบกำรจดักำรและควบคุมควำมเสีย่งทีเ่หมำะสม และเป็นไปตำมแนวทำงทีไ่ดร้บั
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ/หรอืคณะกรรมกำรบรษิทั 

(8) แสวงโอกำสทำงธุรกจิและกำรลงทุนใหม่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย เพื่อ
เพิม่รำยได ้ใหแ้ก่บรษิทัฯ  

(9) ดแูลเกีย่วกบักำรบรหิำรจดักำรดำ้นทรพัยำกรบุคคลของบรษิทัฯ ในภำพรวม 

(10) อนุมตักิำรแต่งตัง้ทีป่รกึษำดำ้นต่ำงๆ ทีจ่ ำเป็นต่อกำรด ำเนินงำนของกจิกำร และเพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
ขอ้ก ำหนดของส ำนกังำน ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรพัยฯ์ 
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(11) เป็นตวัแทนของบรษิทัฯ ในกำรประชำสมัพนัธอ์งคก์รต่อสำธำรณะโดยเฉพำะอย่ำงยิง่ในสว่นของกำร
สรำ้งเครอืขำ่ยควำมสมัพนัธแ์ละภำพลกัษณ์ทีด่ขีององคก์รในระดบัประเทศและระดบัสำกล 

(12) เป็นตวัแทนของบรษิทัฯ ในกำรตดิต่อสือ่สำรกบัผูถ้อืหุน้ 

(13) สนับสนุนคณะกรรมกำรบริษัทในกำรจัดให้มีช่องทำงในกำรสื่อสำรกับผู้ถือหุ้นอย่ำงเหมำะสม 
สม ่ำเสมอ และจดัใหม้กีำรเปิดเผยขอ้มลูอย่ำงเป็นมำตรฐำนและโปร่งใส  

(14) มอี ำนำจในกำรมอบอ ำนำจช่วง และ/หรอื มอบหมำยใหบุ้คคลอื่นปฏบิตังิำนเฉพำะบำงอย่ำงแทนได ้
โดยกำรมอบอ ำนำจช่วง และ/หรอืกำรมอบหมำยดงักล่ำวใหอ้ยู่ภำยใต้ขอบเขตแห่งกำรมอบอ ำนำจ
ตำมหนงัสอืมอบอ ำนำจ และ/หรอืใหเ้ป็นไปตำมระเบยีบ ขอ้ก ำหนด หรอืค ำสัง่ทีค่ณะกรรมกำรบรษิทั 
และ/หรอื คณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ และ/หรอืบรษิทัฯ ไดก้ ำหนดไว ้ทัง้นี้ กำรมอบหมำยอ ำนำจ
หน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรหรอืผูร้บัมอบอ ำนำจจำกประธำนเจำ้หน้ำที่
บรหิำรนัน้ จะไม่มลีกัษณะเป็นกำรมอบอ ำนำจ หรอืมอบอ ำนำจช่วงทีท่ ำให้ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร
หรอืผู้รบัมอบอ ำนำจจำกประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำรสำมำรถอนุมตัิรำยกำรที่ตนหรือบุคคลที่อำจมี
ควำมขดัแยง้ (ตำมนิยำมที่ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย ์และ/หรอื
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน และ/หรอืตลำดหลกัทรพัยฯ์ และ/หรอืหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง
ก ำหนด) อำจมีส่วนได้เสยี หรืออำจได้รบัประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออำจมีควำมขดัแย้งทำง
ผลประโยชน์อื่นใดกบับรษิัทฯ หรอืบรษิัทย่อยของบรษิทัฯ ยกเว้นเป็นกำรอนุมตัิรำยกำรทีเ่ป็นไป
ตำมนโยบำย และหลกัเกณฑท์ีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้หรอืคณะกรรมกำรบรษิทัพจิำรณำอนุมตัไิว ้และเป็น
กำรอนุมัติรำยกำรที่เป็นไปตำมธุรกิจปกติและเงื่อนไขกำรค้ำปกติ ซึ่งเป็นไปตำมประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ และ/หรือประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบั
ตลำดทุน และ/หรอืตลำดหลกัทรพัยฯ์ และ/หรอืหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งก ำหนด 

(15) ด ำเนินกำรอื่นๆ ตำมที่ได้รบัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิัท และ/หรอืคณะกรรมกำรชุดย่อย
ต่ำงๆ ซึ่งอยู่ภำยใต้กฎระเบยีบและข้อบงัคบัของบรษิัทฯ กฎหมำยหลกัทรพัย์ ตลอดจนประกำศ 
ขอ้บงัคบัและหลกัเกณฑต่์ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้งของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ส ำนกังำน ก.ล.ต. 
 

9.3 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงสุด 

9.3.1 กรรมการอิสระ 

คุณสมบตัิของกรรมกำรอิสระ เป็นไปตำมนิยำมที่ก ำหนดไว้ในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนที่
เกีย่วขอ้งซึง่สำมำรถสรุปไดด้งัต่อไปนี้ 

(1) ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละหนึ่งของจ ำนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย 
บรษิัทร่วม หรอืนิติบุคคลที่อำจมคีวำมขดัแย้งของบรษิัทฯ ทัง้นี้ ให้นับรวมกำรถือหุ้นของผู้ที่
เกีย่วขอ้งของกรรมกำรอสิระรำยนัน้ๆ ดว้ย (ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง หมำยถงึ บุคคลตำมมำตรำ 258 แห่ง 
พ.ร.บ. หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย)์ 
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(2) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมกำรทีม่สีว่นร่วมบรหิำรงำน ลกูจำ้ง พนกังำน ทีป่รกึษำทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจ ำ 
หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล ำดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รำย
ใหญ่ หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่น้อย
กว่ำสองปี ทัง้นี้ ลกัษณะต้องหำ้มดงักล่ำวไม่รวมถงึกรณีทีก่รรมกำรอสิระเคยเป็นขำ้รำชกำร หรอืที่
ปรกึษำของสว่นรำชกำรซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทัฯ 

(3) ไม่เป็นบุคคลทีม่คีวำมสมัพนัธท์ำงสำยโลหติ หรอืโดยกำรจดทะเบยีนตำมกฎหมำยในลกัษณะทีเ่ป็น
บดิำมำรดำ คู่สมรส พีน้่อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของ ผูบ้รหิำร ผู้ถอืหุน้รำยใหญ่  
ผูม้อี ำนำจควบคุม หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บักำรเสนอใหเ้ป็น ผูบ้รหิำรหรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทัฯ 
หรอืบรษิทัย่อย 

(4) ไม่มหีรอืเคยมคีวำมสมัพนัธท์ำงธุรกจิกบับรษิทัฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิทัร่วม ผู้ถอืหุ้น 
รำยใหญ่ หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทัฯ ในลกัษณะทีอ่ำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใชว้จิำรณญำณ
อย่ำงอสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของผู้ที่มี
ควำมสมัพนัธท์ำงธุรกจิกบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้ี
อ ำนำจควบคุมของบรษิทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่น้อยกว่ำสองปี 

(5) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอื
ผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทัฯ และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย ผูม้อี ำนำจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของส ำนัก
งำนสอบบญัช ีซึง่มผีูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอื
ผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทัฯ สงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่น้อย
กว่ำสองปี 

(6) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ใหบ้รกิำรทำงวชิำชพีใดๆ ซึง่ไดร้บัค่ำบรกิำรเกนิกว่ำสองล้ำนบำทต่อปีจำก
บรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทัฯ และ
ไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย ผูม้อี ำนำจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิำรทำงวชิำชพีนัน้ดว้ย เวน้แต่จะ
ไดพ้น้จำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่น้อยกว่ำสองปี 

(7) ไม่เป็นกรรมกำรทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบรษิทัฯ  ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ 
หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ 

(8) ไม่ประกอบกจิกำรที่มสีภำพอย่ำงเดยีวกนัและเป็นกำรแข่งขนัที่มนีัยกบักจิกำรของบรษิัทฯ  หรอื
บรษิทัย่อยหรอืไม่เป็นหุน้ส่วน หรอืกรรมกำร ลูกจำ้ง พนักงำน ทีป่รกึษำทีร่บัเงนิเดอืนประจ ำ หรอื
ถอืหุน้เกนิรอ้ยละหนึ่งของจ ำนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอื่น  ซึง่ประกอบกจิกำรทีม่ี
สภำพอย่ำงเดยีวกนัและเป็นกำรแขง่ขนัทีม่นียักบักจิกำรของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 

(9) ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ ำใหไ้ม่สำมำรถใหค้วำมเหน็อย่ำงเป็นอสิระเกีย่วกบักำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ 

คณะกรรมกำรบรษิทัจะคดัเลอืกบุคคลทีม่คีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องหำ้มตำมทีก่ ำหนดไว ้และน ำเสนอที่
ประชุม 
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9.3.2 กรรมการบริษทั  

คณะกรรมกำรบรษิทัจะคดัเลอืกบุคคลที่มคีุณสมบตัิและไม่มลีกัษณะต้องห้ำมตำมทีก่ ำหนดไว้ ตลอดจนไม่
น ำเสนอทีป่ระชุมคณะกรรมกำร และ/หรอื ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ (แลว้แต่กรณี) เพื่อพจิำรณำแต่งตัง้บุคคลดงักล่ำว
เขำ้ด ำรงต ำแหน่งคณะกรรมกำรเพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทัฯ และเป็นไปตำมแนวทำงกำรก ำกบัดูแล
กจิกำรทีด่ ี 

องคป์ระกอบ 

(1) คณะกรรมกำรบรษิัทประกอบด้วยกรรมกำรอย่ำงน้อย 5 คนและกรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของ
จ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดตอ้งมถีิน่ทีอ่ยู่ในรำชอำณำจกัร 

(2) คณะกรรมกำรบรษิัทต้องประกอบด้วยกรรมกำรอสิระอย่ำงน้อยหนึ่งในสำมของจ ำนวนกรรมกำร
ทัง้หมด แต่ตอ้งไม่น้อยกว่ำ 3 คน  

คณุสมบติัของกรรมการ  

(1) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรือตำม
หลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ก ำหนด รวมทัง้ไม่มีลกัษณะที่
แสดงถึงกำรขำดควำมเหมำะสมที่จะได้รบัควำมไว้วำงใจให้บรหิำรจดักำรกจิกำรที่มีมหำชนเป็น  
ผูถ้อืหุน้ตำมทีส่ ำนกังำน ก.ล.ต. ก ำหนด 

(2) มคีวำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกจิ มคีวำมตัง้ใจและมี
จรยิธรรมในกำรด ำเนินธุรกจิ 

(3) สำมำรถใชดุ้ลยพนิิจอย่ำงตรงไปตรงมำอย่ำงเป็นอสิระจำกฝำ่ยจดักำรและกลุ่มทีม่ผีลประโยชน์อื่นใด 
ทัง้นี้ กรรมกำรบรษิทัทุกท่ำนมหีน้ำทีต่อ้งแจง้ใหป้ระธำนกรรมกำร และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
ของบรษิัทฯ ทรำบเป็นหนังสอืโดยทนัท ีหำกกรรมกำรมกีำรประกอบธุรกจิหรอืเขำ้ด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรหรือผู้บรหิำรในบริษัทอื่น (นอกเหนือจำกบรษิัทฯ บรษิัทในเครอื  และบริษัท เชอร์วู้ด  
เคมคิอล จ ำกดั (มหำชน)) ซึง่ประกอบธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ทีำอำคำรและผลติภณัฑส์ี
และสำรเคลอืบผวิและผลติภณัฑป์ระเภทอื่นส ำหรบัผูใ้ชง้ำนประเภทกลุ่มลกูคำ้ทัว่ไป ทีม่ลีกัษณะเป็น
กำรแขง่ขนักบับรษิทัฯ (“ธรุกิจผลิตภณัฑ์สีส าหรบักลุ่มลูกค้าทัว่ไป”) (ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรอืโดย
ทำงออ้ม) และหำกกรณีเป็นเช่นนัน้ คณะกรรมกำรบรษิทัจะด ำเนินกำรตำมทีเ่หน็สมควรเพื่อขจดักำร
มสีว่นไดเ้สยีดงักล่ำว นอกจำกนี้ ในกรณีทีก่รรมกำรรำยดงักล่ำวถงึครำวต้องออกจำกต ำแหน่งตำม
วำระ คณะกรรมกำรบรษิทั จะไม่เสนอใหแ้ต่งตัง้กรรมกำรท่ำนนัน้กลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ของบรษิทัฯ อกี เวน้แต่จะมเีหตุผลสมควรเป็นประกำรอื่น ซึง่กำรแต่งตัง้บุคคลดงักล่ำวกลบัเขำ้ด ำรง
ต ำแหน่งกรรมกำรของบรษิทัฯ นัน้จะต้องไดร้บักำรอนุมตัโิดยทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้ตำมหลกัเกณฑข์อง
กฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง (โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิในส่วนที ่1 ขอ้ 1.4 หวัขอ้ “การประกอบ
ธุรกจิ-การปรบัโครงสรา้งของบรษิทัฯ”) 

(4) สำมำรถอุทศิเวลำใหก้บับรษิทัทีต่นเป็นกรรมกำรไดอ้ย่ำงเพยีงพอและเอำใจใส่ในกำรปฏบิตัิหน้ำที่
ตำมควำมรบัผดิชอบของตน 
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(5) หำกกรรมกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอสิระ กรรมกำรรำยดงักล่ำวต้องมคีุณสมบตัติำมทีก่ ำหนดใน
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนที ่ทจ. 39/2559 เรื่อง กำรขออนุญำตและกำรอนุญำตใหเ้สนอ
ขำยหุ้นทีอ่อกใหม่ ฉบบัลงวนัที ่30 กนัยำยน 2559 (รวมทัง้ที่ไดม้กีำรแก้ไขเพิม่เติม) และประกำศ
แกไ้ขเพิม่เตมิซึง่อำจมใีนอนำคต 

วาระการด ารงต าแหน่ง 

ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีผู้ถือหุ้นทุกครัง้ ให้กรรมกำรจ ำนวนหนึ่งในสำมของกรรมกำรทัง้หมดออกจำก
ต ำแหน่ง หำกไม่สำมำรถแบ่งจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดออกเป็นสำมส่วนเท่ำกนัได้ ใหก้รรมกำรทีอ่อกมจี ำนวน
ใกลท้ีส่ดุกบัสว่นหนึ่งในสำมกรรมกำรทีอ่อกตำมวำระนัน้อำจถูกเลอืกกลบัเขำ้มำด ำรงต ำแหน่งอกีกไ็ด้  

นอกจำกกำรพน้ต ำแหน่งตำมวำระแลว้ กรรมกำรพน้จำกต ำแหน่งเมื่อ 

(1) ตำย 

(2) ลำออก (โดยมผีลตัง้แต่วนัทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัจดหมำยลำออก) 

(3) ขำดคุณสมบตัิหรือมีลกัษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำย ระเบียบ และประกำศที่ออกตำมควำมของ
กฎหมำย หรอืตำมขอ้บงัคบับรษิทัฯ  

(4) ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ลงมตใิหอ้อก 

(5) ศำลมคี ำสัง่ใหอ้อก 

คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมกำรบรษิัทอำจแต่งตัง้คณะกรรมกำรชุดย่อยคณะหนึ่งหรอืหลำยคณะเพื่อท ำหน้ำที่สนับสนุนกำร
ปฏบิตังิำนของคณะกรรมกำรบรษิทั โดยคณะกรรมกำรชุดย่อยดงักล่ำวจะมหีน้ำทีร่บัผดิชอบในกำรพจิำรณำ
ทบทวนเรื่องต่ำงๆ ทีม่คีวำมส ำคญัเป็นกำรเฉพำะ  โดยคณะกรรมกำรบรษิทัจะเป็นผูใ้หค้วำมเหน็ชอบในกำร
แต่งตัง้สมำชกิคณะกรรมกำรชุดย่อย กำรออกกฎบตัรคณะกรรมกำรชุดย่อย เพื่อก ำหนดระเบยีบต่ำงๆ ที่
เกี่ยวข้ององค์ประกอบของคณะกรรมกำรชุดย่อย หรือกำรก ำหนดขอบเขต อ ำนำจ หน้ำที่ และควำม
รบัผดิชอบ ตลอดจนเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกบัคณะกรรมกำรชุดย่อยดงักล่ำว ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัท
พจิำรณำเหน็สมควร โดยในแต่ละปี คณะกรรมกำรบรษิทัจะพจิำรณำทบทวนกฎบตัรของคณะกรรมกำรชุด
ย่อยแต่ละคณะ   

9.3.3 กรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้แต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งถือเป็นกลไกส ำคญัของระบบกำรก ำกบัดูแล
กจิกำรทีด่เีพื่อช่วยงำนของคณะกรรมกำรบรษิัทในกำรปฏบิตัหิน้ำทีร่บัผดิชอบในกำรสอดส่องดูแลคุณภำพ
และควำมน่ำเชื่อถอืของระบบบญัช ีระบบตรวจสอบ ระบบกำรควบคุมภำยใน ตลอดจนกระบวนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงนิของบรษิทัฯ 
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คณุสมบติั 

(1) มคีุณสมบตัติำมทีก่ฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งก ำหนด โดยเฉพำะกฎหมำยว่ำดว้ยบรษิทัมหำชนจ ำกดั และ
กฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์

(2) ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรและกรรมกำรอสิระของบรษิทัฯ 

(3) ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละหนึ่งของจ ำนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย 
บรษิัทร่วม ผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทัฯ ทัง้นี้ ให้นับรวมกำรถอืหุ้นของผู้ที่
เกีย่วขอ้งของกรรมกำรรำยนัน้ๆ ดว้ย 

(4) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมกำรทีม่สี่วนร่วมบรหิำรงำน ลูกจำ้ง พนักงำนทีป่รกึษำทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจ ำ 
หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล ำดบัเดยีวกนั ผู้
ถอืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแลว้
ไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนวนัทีย่ื่นค ำขออนุญำตต่อส ำนักงำน ก.ล.ต. ทัง้นี้ ลกัษณะต้องหำ้มดงักล่ำวไม่
รวมถงึกรณีทีก่รรมกำรอสิระเคยเป็นขำ้รำชกำร หรอืทีป่รกึษำ ของส่วนรำชกำรซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รำย
ใหญ่ หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทัฯ 

(5) ไม่เป็นบุคคลทีม่คีวำมสมัพนัธท์ำงสำยโลหติ หรอืโดยกำรจดทะเบยีนตำมกฎหมำย ในลกัษณะทีเ่ป็น 
บดิำมำรดำ คู่สมรส พีน้่อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของกรรมกำรรำยอื่น ผูบ้รหิำร ผูถ้อืหุน้
รำยใหญ่ ผูม้อี ำนำจควบคุม หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บักำรเสนอใหเ้ป็นกรรมกำร ผูบ้รหิำร หรอืผูม้อี ำนำจ
ควบคุมของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 

(6) ไม่มหีรอืเคยมคีวำมสมัพนัธ์ทำงธุรกจิกบับรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถอืหุ้นรำย
ใหญ่ หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทัฯ ในลกัษณะทีอ่ำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใชว้จิำรณญำณอย่ำง
อสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของผูท้ีม่ ีควำมสมัพนัธ์
ทำงธุรกจิกบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของ
บริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนวันที่ยื่นค ำขอ
อนุญำตต่อส ำนกังำน ก.ล.ต. 

ควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกจิดงักล่ำว รวมถึงกำรท ำรำยกำรทำงกำรค้ำที่กระท ำเป็นปกติเพื่อประกอบ
กจิกำร กำรเช่ำหรอืใหเ้ช่ำอสงัหำรมิทรพัย ์รำยกำรเกีย่วกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิำร หรอืกำรใหห้รอืรบั
ควำมช่วยเหลอืทำงกำรเงนิ ด้วยกำรรบัหรอืให้กู้ยืม ค ้ำประกนั กำรให้สนิทรพัย์เป็นหลกัประกนั
หนี้สนิ รวมถึงพฤติกำรณ์อื่นท ำนองเดียวกนั ซึ่งเป็นผลให้บรษิัทฯ หรอืคู่สญัญำมภีำระหนี้ที่ต้อง
ช ำระต่ออกีฝ่ำยหน่ึง ตัง้แต่ร้อยละสำมของสนิทรพัย์ทีม่ตีวัตนสุทธขิองบรษิทัฯ หรอืตัง้แต่ยีส่บิลำ้น
บำทขึ้นไป แล้วแต่จ ำนวนใดจะต ่ำกว่ำ ทัง้นี้ กำรค ำนวณภำระหนี้ดงักล่ำวให้เป็นไปตำมวิธีกำร
ค ำนวณมูลค่ำของรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนว่ำด้วย
หลกัเกณฑใ์นกำรท ำรำยกำรทีเ่กี่ยวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในกำรพจิำรณำภำระหนี้ดงักล่ำวใหน้ับ
รวมภำระหนี้ทีเ่กดิขึน้ในระหว่ำงหนึ่งปีก่อนวนัทีม่คีวำมสมัพนัธท์ำงธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนั 
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(7) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอื
ผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทัฯ และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย ผูม้อี ำนำจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของส ำนัก
งำนสอบบญัช ีซึง่มผีูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอื
ผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิัทฯ สงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแล้วไม่น้อย
กว่ำสองปีก่อนวนัทีย่ื่นค ำขออนุญำตต่อส ำนกังำน ก.ล.ต. 

(8) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิำรทำงวชิำชพีใดๆ ซึง่รวมถงึกำรใหบ้รกิำรเป็นทีป่รกึษำกฎหมำยหรอืที่
ปรกึษำทำงกำรเงนิ ซึง่ไดร้บัค่ำบรกิำรเกนิกว่ำสองลำ้นบำทต่อปีจำกบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย 
บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทัฯ และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั ผูม้อี ำนำจ
ควบคุม หรอืหุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิำรทำงวชิำชพีนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำว
มำแลว้ไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนวนัทีย่ื่นค ำขออนุญำตต่อส ำนกังำน ก.ล.ต. 

(9) ไม่เป็นกรรมกำรที่ไดร้บักำรแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบรษิทัฯ ผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ 
หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ 

(10) ไม่ประกอบกจิกำรที่มสีภำพอย่ำงเดยีวกนัและเป็นกำรแข่งขนัที่มีนัยกบักจิกำรของบริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน 
ลูกจำ้ง พนักงำน ทีป่รกึษำทีร่บัเงนิเดอืนประจ ำ หรอืถือหุ้นเกนิร้อยละหนึ่งของจ ำนวนหุน้ที่มสีทิธิ
ออกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอื่น ซึง่ประกอบกจิกำรทีม่สีภำพอย่ำงเดยีวกนัและเป็นกำรแข่งขนัทีม่นีัย
กบักจิกำรของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 

(11) ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ ำใหไ้ม่สำมำรถใหค้วำมเหน็อย่ำงเป็นอสิระเกีย่วกบักำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ  

(12) ไม่เป็นกรรมกำรที่ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร ใหต้ดัสินใจในกำรด ำเนินกจิกำรของบรษิทัฯ 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดับเดียวกนั ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจ
ควบคุมของบรษิทัฯ และ 

(13) ไม่เป็นกรรมกำรของบริษัทใหญ่ บรษิัทย่อย หรือบรษิัทย่อยล ำดบัเดยีวกนัเฉพำะที่เป็นบรษิัทจด
ทะเบยีน 

นอกจำกนี้ กรรมกำรอสิระทีด่ ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อย 1 คน จะต้องเป็นบุคคลทีม่ี
ควำมรู้และประสบกำรณ์ด้ำนกำรบญัชหีรอืกำรเงนิเพยีงพอที่จะสำมำรถท ำหน้ำทีใ่นกำรสอบทำน
ควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงินได้ นอกจำกนี้  บริษัทฯ จะพิจำรณำคุณสมบัติในด้ำนอื่นๆ 
ประกอบดว้ย เช่น ประสบกำรณ์ในธุรกจิ ควำมเชีย่วชำญเฉพำะทำงทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิ และควำมมี
จรยิธรรม เป็นตน้ 

องคป์ระกอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบตอ้งประกอบดว้ยกรรมกำรอย่ำงน้อย 3 ท่ำน กรรมกำรแต่ละท่ำนต้องเป็นกรรมกำร
อิสระซึ่งสำมำรถใช้ดุลพินิจของตนอย่ำงเป็นอิสระ และสำมำรถอ่ำนและเข้ำใจพื้นฐำนของงบกำรเงินซึ่ง
จ ำเป็นต้องมใีนกำรท ำหน้ำที่กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อย 1 ท่ำนต้องมคีวำมรู้ควำม
ช ำนำญทำงกำรบัญชีหรือกำรจัดกำรด้ำนกำรเงินที่เกี่ยวข้องตำมข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ 
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คณะกรรมกำรตรวจสอบสำมำรถตดิต่อสื่อสำรโดยตรงกบัผูส้อบบญัชภีำยนอก ผูต้รวจสอบภำยใน และฝ่ำย
จดักำรของบรษิทัฯ ทัง้นี้ ใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบ หรอืคณะกรรมกำรบรษิทัแต่งตัง้กรรมกำรคนหนึ่งเป็น
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

วาระการด ารงต าแหน่ง 

คณะกรรมกำรตรวจสอบมวีำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี นบัจำกวนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้หรอืตำมวำระกำรเป็น
กรรมกำรของบรษิทัฯ โดยกรรมกำรตรวจสอบซึง่พน้จำกต ำแหน่งตำมวำระอำจไดร้บักำรแต่งตัง้อกีกไ็ดต้ำมที่
คณะกรรมกำรบรษิทัหรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เหน็สมควร ในกรณีทีต่ ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบว่ำงลงเพรำะเหตุ
อื่นทีน่อกจำกถงึครำวออกตำมวำระ ใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัหรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้แต่งตัง้บุคคลทีม่คีุณสมบตัิ
ครบถว้นเป็นกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบมจี ำนวนครบตำมทีก่ฎหมำยหรอืกฎเกณฑท์ี่
เกีย่วขอ้งก ำหนดภำยใน 3 เดอืนนบัจำกวนัทีจ่ ำนวนคณะกรรมกำรตรวจสอบไม่ครบถว้น โดยบุคคลทีเ่ขำ้เป็น
กรรมกำรตรวจสอบแทนสำมำรถอยู่ในต ำแหน่งไดเ้พยีงเท่ำทีว่ำระทีย่งัเหลอือยู่ของกรรมกำรตรวจสอบซึง่ตน
ทดแทน 

กรรมกำรตรวจสอบอำจพน้จำกต ำแหน่งดว้ยเหตุดงัต่อไปนี้ 

(1) พน้สภำพจำกกำรเป็นกรรมกำรของบรษิทัฯ 

(2) ครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 

(3) ตำย 

(4) ลำออก 

(5) ถูกถอดถอน 

ทัง้นี้ ในกรณีที่กรรมกำรตรวจสอบลำออกก่อนครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง กรรมกำรตรวจสอบต้องแจ้งให้
บรษิทัฯ ทรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 1 เดอืนพรอ้มเหตุผล เพื่อคณะกรรมกำรบรษิทัหรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะได้
พจิำรณำแต่งตัง้กรรมกำรอื่นทีม่คีุณสมบตัคิรบถว้นทดแทนบุคคลทีล่ำออก 

คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผูพ้จิำรณำแต่งตัง้หวัหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในของบรษิทัฯ เพื่อให้ด ำรง
ต ำแหน่งเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ และท ำหน้ำที่สนับสนุนกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบกำรนดัหมำยกำรประชุม และงำนอื่นๆ ตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

9.3.4   คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมกำรบรษิทัเป็นผู้แต่งตัง้คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนซึง่ถือเป็นกลไกส ำคญัของ
ระบบกำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ดเีพื่อช่วยงำนของคณะกรรมกำรบรษิัทในกำรสรรหำบุคคลที่เหมำะสมมำเป็น
กรรมกำร และผูบ้รหิำรระดบัสงู ตลอดกำรพจิำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้รหิำรทีเ่หมำะสม  
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คณุสมบติัของสมาชิกคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

สมำชกิของคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนตอ้งมคีุณสมบตัคิรบถว้นตำมหลกัเกณฑต่์อไปนี้ 

(1) ในกรณีทีก่รรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนเป็นกรรมกำรอสิระ จะต้องมคีุณสมบตัคิรบถ้วน
ตำมค ำนิยำมของกรรมกำรอสิระทีก่ ำหนดโดยประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน 

(2) ไม่เป็นกรรมกำรที่ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร ให้ตดัสนิใจในกำรด ำเนินกจิกำรของบริษัท
บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล ำดบัเดยีวกนั1 ผูถ้อืหุน้ใหญ่รำยใหญ่ หรอืผูม้อี ำนำจ
ควบคุมของบรษิทั 

(3) ไม่เป็นกรรมกำรของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล ำดบัเดียวกนั เฉพำะที่เป็นบริษัท  
จดทะเบยีน  

(4) มีควำมรู้และประสบกำรณ์เพียงพอที่จะสำมำรถท ำหน้ำที่ในฐำนะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน 

องคป์ระกอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

(1) คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนจะประกอบดว้ยสมำชกิจ ำนวน 3 คน ซึง่สมำชกิส่วน
ใหญ่เป็นกรรมกำรอสิระ (มำกกว่ำ 50%) 

(2) ประธำนกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน ตอ้งเป็นกรรมกำรอสิระ 

วาระการด ารงต าแหน่ง  

(1) วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของสมำชกิคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนจะมกี ำหนดสำม 3 
ปี นบัจำกวนัทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้ 

(2) สมำชกิของคณะกรรมกำรอำจไดร้บักำรแต่งตัง้ใหเ้ขำ้ด ำรงต ำแหน่งใหม่อกีไดต้ำมทีค่ณะกรรมกำร
บรษิทัอำจเหน็สมควร 

กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนจะพน้จำกต ำแหน่ง ดว้ยเหตุดงันี้ 

(1) กำรพ้นจำกต ำแหน่งหมำยถึงกำรสิน้สุดสภำพกำรเป็นกรรมกำร หรอืกำรสิน้สุดของวำระกำรด ำรง
ต ำแหน่งทีก่ ำหนดไว ้หรอืกำรลำออก หรอืกำรถูกถอดถอนจำกต ำแหน่ง 

(2) ในกรณีทีส่มำชกิของคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนคนใดประสงคท์ีจ่ะลำออกก่อน
สิน้สดุวำระกำรด ำรงต ำแหน่งของตน สมำชกิผูน้ัน้ควรแจง้กำรลำออกนัน้ต่อบรษิทัล่วงหน้ำ 1 เดอืน 
พรอ้มทัง้เหตุผลส ำหรบักำรลำออกนัน้ เพื่อใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัสำมำรถพจิำรณำแต่งตัง้กรรมกำร
สรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนมำด ำรงต ำแหน่งแทนสมำชิกของ

                                                           
1  “บริษัทยอ่ยล ำดบัเดียวกนั” หมำยควำมวำ่ บริษัทยอ่ยตัง้แตส่องบริษัทขึน้ไปที่มีบริษัทใหญ่เป็นบริษัทเดียวกนั ไมว่ำ่บริษัทยอ่ยนัน้จะอยูใ่น

ล ำดบัใดๆ 
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คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนซึง่จะลำออกได ้ทัง้นี้ บรษิทัฯ ยงัจะต้องรำยงำนกำร
ลำออกดงักล่ำวต่อตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยดว้ย 

(3) ในกรณีที่สมำชิกของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนคนใดถูกถอดถอนออกจำก
ต ำแหน่งก่อนหมดวำระกำรด ำรงต ำแหน่งของตน บริษัทฯ จะต้องรำยงำนกำรถอดจำกต ำแหน่ง
ดงักล่ำวรวมทัง้มูลเหตุของกำรถอดถอนดงักล่ำวต่อตลำดหลกัทรพัย์ฯ สมำชกิของคณะกรรมกำรผู้
ถูกถอดถอนอำจชีแ้จงมลูเหตุของกำรถอดถอนนัน้ต่อตลำดหลกัทรพัยด์ว้ยกไ็ด้ 
 

คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนเป็นผู้พจิำรณำแต่งตัง้หวัหน้ำหน่วยงำนทรพัยำกรบุคคลของ
บรษิัทฯ เพื่อให้ด ำรงต ำแหน่งเลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน และท ำหน้ำที่สนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน กำรนัดหมำยกำรประชุม และงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รบั
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 
 

9.4 นโยบายการก ากบัดแูลการด าเนินงานในบริษทัย่อยและบริษทัรว่ม 

บรษิัทฯ ก ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดูแลและบรหิำรกจิกำรบรษิทัย่อยและบรษิัทร่วม โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อ
ก ำหนดมำตรกำรและกลไกทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมเพื่อให้บรษิัทฯ สำมำรถก ำกบัดูแลและบรหิำรจดักำรกจิกำรของ
บรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม รวมถงึกำรตดิตำมดแูลใหบ้รษิทัย่อยและบรษิทัร่วมมกีำรปฏบิตัติำมมำตรกำรและกลไกต่ำงๆ 
ทีก่ ำหนดไวไ้ดเ้สมอืนเป็นหน่วยงำนของบรษิทัเอง และเป็นไปตำมนโยบำยของบรษิทั รวมถงึกฎหมำยบรษิทัมหำชน 
ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย ์กฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งตลอดจนประกำศ ขอ้บงัคบัและหลกัเกณฑต่์ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
ของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ส ำนักงำน ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรพัยฯ์ ทัง้นี้ เพื่อรกัษำผลประโยชน์ในเงนิลงทุน
ของบรษิทัในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมดงักล่ำว โดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 

(1) บริษัทฯ จะส่งบุคคลที่เป็นตวัแทนของบรษิัทฯ เข้ำไปเป็นกรรมกำรในแต่ละบรษิัทย่อยและ/หรือ
บรษิัทร่วม ตำมสดัส่วนกำรถือหุ้นในแต่ละบริษัท เพื่อท ำหน้ำที่ก ำกบัดูแลให้บริษัทย่อยและ/หรือ
บรษิัทร่วมด ำเนินกำรให้สอดคลอ้งกบักฎหมำย นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ ีรวมทัง้นโยบำย
อื่นๆ ของบรษิทั อย่ำงไรกด็ ีกำรสง่ตวัแทนของบรษิทัฯ เขำ้ไปเป็นกรรมกำรในแต่ละบรษิทัย่อยและ/
หรอืบรษิทัร่วมจะตอ้งไดร้บักำรพจิำรณำและเหน็ชอบโดยทีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษิทั โดยค ำนึงถงึ
ควำมเหมำะสมของแต่ละบรษิทั   

(2) หำกในกำรเขำ้ท ำรำยกำร หรอืกำรด ำเนินกำรใดๆ ของบรษิทัย่อยทีเ่ข้ำข่ำยหรอืเป็นกำรไดม้ำหรอื
จ ำหน่ำยไปซึง่ทรพัยส์นิตำมประกำศรำยกำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไปซึง่สนิทรพัย ์หรอืรำยกำรทีเ่กีย่ว
โยงกนัตำมประกำศรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่จะส่งผลใหบ้รษิทัฯ มหีน้ำทีต่้องขออนุมตัทิี่
ประชุมคณะกรรมกำรของบรษิทัฯ และ/หรอืขออนุมตัจิำกทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ หรอืขออนุมตัิ
จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวขอ้งตำมกฎหมำยก่อนกำรเขำ้ท ำรำยกำร บรษิัทย่อยจะเขำ้ท ำรำยกำรหรือ
ด ำเนินกำรนัน้ได้ต่อเมื่อได้รบัอนุมตัิจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุม  
ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ และ/หรอืหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง (แลว้แต่กรณี) เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 
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นอกจำกนี้ หำกในกำรเข้ำท ำรำยกำรเกดิเหตุกำรณ์บำงกรณีของบรษิัทย่อย อนัท ำให้บรษิัทฯ มี
หน้ำที่ต้องเปิดเผยสำรสนเทศต่อตลำดหลกัทรพัย์ฯ ตำมหลกัเกณฑ์ที่ก ำหนดประกำศที่เกี่ยวขอ้ง
คณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัยฯ์ กรรมกำรผูแ้ทนของบรษิทัย่อยดงักล่ำวมหีน้ำทีต่้องแจง้มำยงัฝ่ำย
จดักำรของบรษิทัฯ ในทนัททีีท่รำบว่ำบรษิทัย่อยมแีผนจะเขำ้ท ำรำยกำรหรอืเกดิเหตุกำรณ์ดงักล่ำว 

(3) คณะกรรมกำรและผู้บรหิำรของบริษัทย่อย และ/หรอืบริษัทร่วมแต่ละบริษัทจะมีขอบเขตอ ำนำจ
หน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบทีส่ ำคญัตำมกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น เปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัฐำนะทำง
กำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำนให้แก่บรษิัทฯ ทรำบ โดยน ำประกำศที่เกี่ยวขอ้งของคณะกรรมกำร
ก ำกบัตลำดทุนและประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัยฯ์ มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลมรวมทัง้เปิดเผย
และน ำส่งขอ้มูลส่วนไดเ้สยีของตนและบุคคลทีม่คีวำมเกีย่วขอ้งต่อคณะกรรมกำรบรษิทัใหท้รำบถึง
ควำมสมัพันธ์ และกำรท ำธุรกรรมกับบริษัทฯ บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมในลกัษณะที่อำจ
ก่อให้เกดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ และหลกีเลี่ยงกำรท ำรำยกำรทีอ่ำจก่อใหเ้กดิควำมขดัแย้ง
ทำงผลประโยชน์ 

(4) บรษิทัฯ จะก ำหนดแผนงำนและด ำเนินกำรทีจ่ ำเป็น เพื่อท ำใหม้ัน่ใจไดว้่ำบรษิทัย่อย และ/หรอืบรษิทั
ร่วมมกีำรเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงนิ และบรษิทัฯ จะด ำเนินกำรที่
จ ำเป็นและตดิตำมใหบ้รษิทัย่อย และ/หรอืบรษิทัร่วมมรีะบบในกำรเปิดเผยขอ้มูลและระบบควบคุม
ภำยในทีเ่พยีงพอและเหมำะสมในกำรด ำเนินธุรกจิ 

นอกจำกนี้ บรษิทัฯ จะตดิตำมอย่ำงใกลช้ดิถงึผลประกอบกำรและกำรด ำเนินงำนของบรษิทัย่อยและ/
หรอื บรษิทัร่วมดงักล่ำวและน ำเสนอผลกำรวเิครำะหร์วมถงึแสดงควำมคดิเหน็หรอืขอ้เสนอแนะต่อ
คณะกรรมกำรบรษิทั และคณะกรรมกำรบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วมนัน้ๆ เพื่อใชป้ระกอบกำรพจิำรณำ
ก ำหนดนโยบำยหรอืปรบัปรุงส่งเสรมิใหธุ้รกจิของบรษิทัย่อย และ/หรอืบรษิทัร่วม มกีำรพฒันำและ
เจรญิเตบิโตอย่ำงต่อเนื่อง 

ทัง้นี้ บรษิทัฯ แต่งตัง้ตวัแทนทีม่คีุณสมบตัแิละประสบกำรณ์ ไปด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบรษิทัย่อยทัง้ใน
และต่ำงประเทศตำมสดัสว่นกำรถอืหุน้ของบรษิทัฯ ซึง่เป็นไปตำมนโยบำยกำรก ำกบัดูแลและบรหิำรกจิกำรบรษิทัย่อย
และบริษัทร่วมของบริษัทฯ ที่ได้รบัอนุมตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัทแล้ว และมีกำรส่งตัวแทนของบริษัทฯ ไปด ำรง
ต ำแหน่งผูบ้รหิำรสงูสุดในบรษิทัย่อย นอกจำกนี้ บรษิทัฯ เป็นผู้ร่วมคดัเลอืกและสมัภำษณ์ผูจ้ดัท ำบญัช ีผูจ้ดักำรฝ่ำย
บญัชแีละกำรเงนิ หรอืสมุหบ์ญัช ีของบรษิทัย่อยเพื่อควบคุมดแูลกำรจดัท ำบญัชขีองบรษิทัย่อย 

บรษิัทฯ มกีำรควบคุมดูแล กำรจดัท ำงบกำรเงนิรวมโดยประสำนงำนกบัฝ่ำยบญัชขีองบรษิัทย่อยและมกีำร
ตดิตำมผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัย่อยอย่ำงสม ่ำเสมอ รวมถงึก ำหนดขัน้ตอนในกำรจดัท ำงบกำรเงนิรวมทีเ่พยีงพอ
เพื่อให้มัน่ใจว่ำงบกำรเงินรวมของบริษัทฯ มีควำมถูกต้อง และจัดท ำเสร็จทันเวลำ ทัง้นี้ บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึง
ควำมส ำคญัของกำรก ำหนดใหผู้้สอบบญัชขีองบรษิทัย่อยเป็นส ำนักงำนสอบบญัชเีดยีวกนักบัผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ 
บรษิทัฯ จงึมแีผนทีจ่ะปรบัใหผู้ส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยทัง้หมดเป็นส ำนักงำนสอบบญัชภีำยใต้เครอืข่ำย
เดยีวกนัในอนำคต  โดยค ำนึงถงึค่ำใชจ้่ำยและควำมสมเหตุสมผลประกอบกำรพจิำรณำ 

นอกจำกนี้ บรษิทัฯ มกีำรก ำหนดระเบยีบอ ำนำจอนุมตัดิ ำเนินกำร (Delegation of Authority) ของบรษิทัย่อย 
เพื่อให้กำรปฏบิตัิงำนเป็นไปอย่ำงมปีระสทิธิภำพ โดยรำยกำรที่มคีวำมส ำคญั หรือรำยกำรที่ขนำดของรำยกำรมี
สำระส ำคญั เช่น กำรลงทุนขนำดใหญ่ กำรขยำยธุรกจิ กำรก่อภำระหนี้สนิหรอืภำระผูกพนั  หรอื กำรเขำ้ท ำรำยกำรที่
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เขำ้ขำ่ยเป็นกำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไปซึง่ทรพัยส์นิ หรอืรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั จะต้องผ่ำนกำรอนุมตัโิดยคณะกรรมกำร 
กรรมกำร หรอืกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ ของบรษิทัย่อยนัน้ๆ ซึง่เป็นตวัแทนจำกบรษิทัฯ หรอืคณะกรรมกำร และ/หรอืผู้
ถอืหุน้ของบรษิทัฯ และ/หรอืหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง (แลว้แต่กรณี) ก่อนด ำเนินกำร 

9.5 นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน 

บรษิทัฯ มนีโยบำยและวธิกีำรดแูลมใิหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนในกำรน ำขอ้มูลภำยในของบรษิทัฯ ซึง่
ยงัไม่เปิดเผยต่อสำธำรณชนไปใช ้เพื่อแสวงหำประโยชน์สว่นตน รวมทัง้กำรซือ้ขำยหลกัทรพัย ์ดงันี้ 

(1) บรษิัทฯ จะให้ควำมรู้แก่กรรมกำรและผู้บรหิำร เกี่ยวกบัหน้ำที่ที่ต้องจดัท ำและส่งรำยงำนกำรถือ
หลกัทรพัย์ของตน คู่สมรส หรอืผู้ที่อยู่กนิด้วยฉันสำมภีรยิำ บุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภำวะ รวมถึงนิติ
บุคคลทีก่รรมกำรและผูบ้รหิำร คู่สมรสหรอืผูท้ีอ่ยู่กนิฉนัสำมภีรยิำ และบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิำวะของ
กรรมกำรและผูบ้รหิำรดงักล่ำวเป็นผูถ้อืหุน้เกนิรอ้ยละ 30 ของจ ำนวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของนิติ
บุคคลดงักล่ำว ต่อส ำนักงำน ก.ล.ต. ตำมมำตรำ 59 และบทก ำหนดโทษตำมมำตรำ 275 แห่ง 
พ.ร.บ. หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ รวมทัง้กำรรำยงำนกำรได้มำหรอืจ ำหน่ำยหลกัทรพัยข์อง
บรษิัท ตำมมำตรำ 246 และบทก ำหนดโทษ ตำมมำตรำ 298 แห่ง พ.ร.บ. หลกัทรพัย์และตลำด
หลกัทรพัย ์

(2) บรษิทัฯ ก ำหนดใหก้รรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ จดัท ำและน ำส่งรำยงำนกำรถอืครองหลกัทรพัย์
ของตน ของคู่สมรส หรอืผูท้ีอ่ยู่กนิดว้ยกนัฉนัสำมภีรยิำ บุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิำวะ รวมถงึนิตบิุคคลที่
กรรมกำรและผูบ้รหิำร คู่สมรสหรอืผูท้ีอ่ยู่กนิฉนัสำมภีรยิำ และบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิำวะของกรรมกำร
และผู้บริหำรดงักล่ำวเป็นผู้ถือหุ้นเกินร้อยละ 30 ของจ ำนวนสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของนิติบุคคล
ดงักล่ำวตำมแบบรำยงำนกำรถือครองหลกัทรพัย์ที่ก ำหนดมำยงัเลขำนุกำรของบรษิัทฯ ก่อนน ำส่ง
ส ำนักงำน ก.ล.ต. ทุกครัง้ โดยใหจ้ดัท ำและน ำส่งภำยใน 30 วนันับแต่วนัที่ได้รบักำรแต่งตัง้ใหด้ ำรง
ต ำแหน่งเป็นกรรมกำร และ/หรือผู้บริหำรและทุกครัง้ที่มีกำรเปลี่ยนแปลง หรือรำยงำนกำร
เปลีย่นแปลงกำรถอืครองหลกัทรพัยต์ำมกำรเปลี่ยนแปลงกำรถอืครองหลกัทรพัยท์ีก่ ำหนด ภำยใน 3 
วนัท ำกำรนับแต่วนัทีม่กีำรซือ้ ขำย โอน หรอืรบัโอนหลกัทรพัยน์ัน้ และก ำหนดใหเ้ลขำนุกำรบรษิัท
สรุปรำยงำนกำรถอืครองหลกัทรพัยแ์ละกำรเปลีย่นแปลงกำรถอืหลกัทรพัยต่์อทีป่ระชุมคณะกรรมกำร
บรษิทัเพื่อรบัทรำบเป็นประจ ำทุก 6 เดอืน 

(3) บรษิทัฯ ก ำหนดใหก้รรมกำรและผูบ้รหิำร รวมถงึผูด้ ำรงต ำแหน่งระดบับรหิำรในสำยงำนบญัชหีรอื
กำรเงนิทีเ่ป็นระดบัผูจ้ดักำรฝ่ำยขึน้ไปหรอืเทยีบเท่ำ และผูป้ฏบิตังิำนทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่รวมถงึบุคคลที่
ถูกสนันิษฐำนว่ำรู้หรอืครอบครองขอ้มูลภำยในตำม พ.ร.บ. หลกัทรพัย์และตลำดหลักทรพัย์ ที่ได้
รบัทรำบขอ้มลูภำยใน ทีเ่ป็นสำระส ำคญั ซึง่มผีลต่อกำรเปลีย่นแปลงรำคำหรอืมูลค่ำของหลกัทรพัย ์
จะต้องระงบักำรซือ้ขำยเสนอซื้อหรอืเสนอขำยหรอืชกัชวนใหบุ้คคลอื่นซื้อขำย เสนอซื้อหรอืเสนอ
ขำยหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ไม่ว่ำทำงตรงหรอืทำงออ้มในช่วงเวลำก่อนทีจ่ะเผยแพร่งบกำรเงนิหรอื
เผยแพร่ขอ้มูลเกีย่วกบัฐำนะกำรเงนิและสถำนะของบรษิทัฯ จนกว่ำบรษิทัฯ จะไดเ้ปิดเผยขอ้มูลต่อ
สำธำรณชนแล้ว ตลอดระยะเวลำปลอดกำรใช้ข้อมูลภำยในที่ยังมิได้เปิดเผยแก่สำธำรณชน 
(“Embargo Period”) ซึง่หมำยถงึระยะเวลำ 1 เดอืน ก่อนและจนถงึวนัประกำศผลกำรด ำเนินงำน
ทำงกำรเงนิของบรษิทัฯ รำยไตรมำสและประจ ำปี โดยบรษิทัฯ จะแจ้งใหก้รรมกำรและผูบ้รหิำรงด
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กำรซือ้ขำยหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ อย่ำงเป็นลำยลกัษณ์อกัษรเป็นเวลำอย่ำงน้อย 1 เดอืนก่อนกำร
เปิดเผยข้อมูลต่อสำธำรณชน และควรรออย่ำงน้อย 24 ชัว่โมง ภำยหลังเปิดเผยข้อมูลให้แก่
สำธำรณชนแลว้ รวมทัง้หำ้มไม่ใหเ้ปิดเผยขอ้มลูทีเ่ป็นสำระส ำคญันัน้ต่อบุคคลอื่น 

(4) บรษิทัฯ ก ำหนดห้ำมมใิห้กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำน ของบรษิทัฯ และบรษิัทย่อย ซึ่งรวมถึง
บุคคลทีถู่กสนันิษฐำนว่ำรูห้รอืครอบครองขอ้มลูภำยในตำม พ.ร.บ. หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์
ใชข้อ้มูลภำยในของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ที่มหีรอือำจมผีลกระทบต่อกำรเปลีย่นแปลงรำคำของ
หลกัทรพัย์ของบริษัทฯ ซึ่งยงัมไิด้เปิดเผยต่อสำธำรณะ ซึ่งตนได้ล่วงรู้มำ มำใช้เพื่อกำรซื้อ ขำย 
เสนอซื้อ เสนอขำย หรอืชกัชวนให้บุคคลอื่นซื้อ ขำย เสนอซื้อ หรอืเสนอขำย ซึ่งหลกัทรพัย์ของ
บรษิัทฯ ไม่ว่ำทัง้ทำงตรงหรอืทำงออ้ม และไม่ว่ำกำรกระท ำดงักล่ำวจะท ำเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง
หรือผู้อื่น หรือน ำข้อเท็จจริงเช่นนั ้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระท ำดังกล่ำว โดยตนได้รับ
ผลประโยชน์ตอบแทนหรอืไม่กต็ำม 

(5) บรษิทัฯ ก ำหนดใหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย หรอือดตีกรรมกำร 
ผูบ้รหิำร และพนกังำน ทีล่ำออกแลว้ มหีน้ำทีเ่กบ็รกัษำควำมลบัและ/หรอืขอ้มูลภำยในของบรษิทัฯ 
และบรษิทัย่อย ตลอดจนขอ้มูลควำมลบัของคู่คำ้ของบรษิทัฯ และบรษิัทย่อย ทีต่นไดร้บัทรำบจำก
กำรปฏบิตัหิน้ำที ่และหำ้มมใิหน้ ำควำมลบั/หรอืขอ้มูลภำยในของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ตลอดจน
ข้อมูลควำมลับของคู่ค้ำของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ไปใช้ประโยชน์แก่บริษัทอื่น และให้
บุคคลภำยนอกทรำบ แมว้่ำกำรเปิดเผยขอ้มูลดงักล่ำวจะไม่ท ำใหเ้กดิผลเสยีหำยแก่บรษิทัฯ บรษิทั
ย่อย หรอืคู่คำ้ กต็ำม 

(6) บรษิทัฯ ก ำหนดใหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย จะไม่เปิดเผยขอ้มลู
ภำยในของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย และจะไม่ใชต้ ำแหน่งหน้ำทีใ่นบรษิทัฯ และ/หรอืบรษิทัย่อย หรอื
น ำข้อมูลภำยใน หรอืสำรสนเทศที่มีสำระส ำคญัซึ่งได้รบัรู้ หรอืรบัทรำบในระหว่ำงปฏบิตัิ งำนใน
บรษิัทฯ และ/หรอืบรษิัทย่อย ซึ่งยงัไม่ได้เปิดเผยต่อสำธำรณะ ไปแสวงหำประโยชน์ในทำงมชิอบ 
หรอืเปิดเผยกบับุคคลภำยนอกเพื่อประโยชน์ของตนเองหรอืบุคคลอื่น ไม่ว่ำโดยตรงหรอืทำงอ้อม 
โดยไม่ค ำนึงว่ำจะไดร้บัผลประโยชน์ตอบแทนหรอืไม่ 

(7) บรษิัทฯ ก ำหนดให้กรรมกำร ผู้บรหิำร และพนักงำน ของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย มหีน้ำที่ปฏบิตัิ
ตำมแนวทำงกำรใชข้อ้มลูภำยในของ พ.ร.บ. หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์รวมถงึกฎเกณฑอ์ื่นที่
เกีย่วขอ้ง 

(8) บรษิทัฯ ก ำหนดบทลงโทษทำงวนิยัส ำหรบัผูบ้รหิำรและผูป้ฏบิตังิำนทีเ่กีย่วขอ้ง หำกมกีำรฝ่ำฝืนน ำ
ขอ้มูลภำยในไปใช้หำประโยชน์ส่วนตนซึ่งเริ่มตัง้แต่กำรตักเตือนเป็นหนังสอื ตัดค่ำจ้ำง พกังำน
ชัว่ครำวโดยไม่ไดร้บัค่ำจำ้ง หรอืใหอ้อกจำกงำน ซึง่กำรลงโทษจะพจิำรณำจำกเจตนำของกำรกระท ำ
และควำมรำ้ยแรงของควำมผดินัน้ๆ  
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9.6 นโยบายเก่ียวกบัการคว า่บาตร (Sanction Policy) 

ประเทศสหรฐัอเมรกิำ ตลอดจนประเทศและองคก์รอื่นๆ ซึง่รวมถงึสหภำพยุโรปและสหประชำชำตไิดก้ ำหนด
มำตรกำรกำรคว ่ำบำตรทำงเศรษฐกจิทีก่วำ้งขวำงครอบคลุม โดยเพ่งเลง็ประเทศเช่น ประเทศทีถู่กคว ่ำบำตร และบุคคล
ทีถู่กคว ่ำบำตร  

กำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่4/2560 เมื่อวนัที ่3 พฤษภำคม 2560 ไดอ้นุมตันิโยบำยเกีย่วกบักำร
คว ่ำบำตร เพื่อป้องกนับรษิทัฯ จำกกำรด ำเนินกำรหรอืเขำ้ท ำธุรกรรมใดๆ กบับุคคลทีป่ระกอบธุรกจิในประเทศทีถู่ก
คว ่ำบำตร หรอืกบับุคคลธรรมดำ และ/หรอืนิติบุคคลใดๆ ที่มชีื่อปรำกฏตำมบญัชรีำยชื่อบุคคลต้องห้ำม (Specially 
Designated Nationals and Blocked Persons) (“บุคคลต้องห้าม”) โดยบรษิทัฯ ไม่มแีผนกำรทีจ่ะลงทุนในประเทศที่
ถูกคว ่ำบำตรใดๆ ทัง้นี้ นโยบำยเกีย่วกบักำรคว ่ำบำตรของบรษิทัฯ ครอบคลุมถงึกำรแจง้ขอใหท้ ำธุรกรรมใดๆ ตลอดจน
กำรตดิต่อชกัชวนในรูปแบบอื่นใหเ้ขำ้ท ำธุรกรรมใดๆ จำกรฐับำลของประเทศทีถู่กคว ่ำบำตร หรอืบุคคลซึง่มสีญัชำติ
ของประเทศทีถู่กคว ่ำบำตร หรอืบุคคลทีป่ระกอบธุรกจิในประเทศทีถู่กคว ่ำบำตร หรอืกบับุคคลต้องหำ้ม ( “การติดต่อ
ชกัชวน”) อน่ึง ในกรณีทีบ่รษิทัฯ พบว่ำมกีำรตดิต่อชกัชวนเกดิขึน้ กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ จะด ำเนินกำรตำมทีก่ ำหนด
ในนโยบำยของบรษิัทฯ โดยจะปฏเิสธกำรติดต่อชกัชวนดงักล่ำว ภำยหลงัจำกที่ได้ปรกึษำประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำร 
หรอืผูอ้ ำนวยกำรสำยงำนกำรเงนิและบญัชแีลว้ 

9.7 นโยบายป้องกนัการผกูขาด 

บริษัทฯ ได้พยำยำมปฏิบตัิตำมกฎหมำยป้องกนักำรผูกขำด โดยส่วนหนึ่งได้ด ำเนินกำรด้วยกำรก ำหนด
นโยบำยป้องกนักำรผกูขำด ซึง่นโยบำยดงักล่ำวไดร้บัอนุมตจิำกคณะกรรมกำรของบรษิทัฯ ครัง้ที ่4/2560 เมื่อวนัที ่3 
พฤษภำคม 2560 ทัง้น้ี เพื่อเป็นกำรลดควำมเสีย่งที่เกีย่วขอ้งกบักำรฝ่ำฝืนกฎหมำยป้องกนักำรผูกขำด บรษิัทฯ ได้
ยกตวัอย่ำงกำรกระท ำทีอ่ำจฝำ่ฝืนกฎหมำยป้องกนักำรผูกขำด ซึง่หำ้มพนักงำนของบรษิทัฯ ด ำเนินกำรไวใ้นนโยบำย
ป้องกนักำรผกูขำดของบรษิทัฯ ตวัอย่ำงของกำรกระท ำตอ้งหำ้ม ไดแ้ก่ พฤตกิรรมกำรร่วมมอืกนัเพื่อไม่ใหม้กีำรแข่งขนั 
(Cartel) กำรตกลงร่วมกนัก ำหนดรำคำ กำรก ำหนดส่วนแบ่งลูกคำ้หรอืตลำด และกำรคว ่ำบำตรลูกคำ้ ผูจ้ดัหำวตัถุดบิ 
หรอืคู่แขง่บำงรำย กำรใชอ้ ำนำจผกูขำดในลกัษณะทีเ่ป็นกำรต่อตำ้นกำรแขง่ขนั รวมถงึกำรก ำหนดรำคำต ่ำเกนิควรเพื่อ
ก ำจดัคู่แขง่รำยอื่นออกไปจำกตลำดและกำรบงัคบัใหคู้่คำ้รบัเงื่อนไขทำงกำรคำ้ที่ไม่เป็นธรรม และพฤตกิรรมทีเ่ป็นกำร
ต่อตำ้นกำรแขง่ขนัในลกัษณะอื่น 

นโยบำยนี้ก ำหนดใหพ้นักงำนทุกคนแจง้ผูบ้งัคบับญัชำโดยตรงของตนอย่ำงเรว็ทีสุ่ดเท่ำทีเ่ป็นไปได ้ในกรณี
ดงัต่อไปน้ี (1) กรณีมกีำรกระท ำทีเ่ป็นกำรฝำ่ฝืนกฎหมำยป้องกนักำรผูกขำด (2) กรณีมกีำรกระท ำทีพ่นักงำนสงสยัว่ำ
อำจเป็นกำรฝำ่ฝืนกฎหมำยป้องกนักำรผกูขำด และ (3) กรณีมกีำรกระท ำทีต่อ้งสงสยัซึง่อำจเป็นหลกัฐำนของกำรฝำ่ฝืน 
โดยผูบ้งัคบับญัชำรำยทีไ่ด้รบัแจง้จะต้องน ำเรื่องดงักล่ำวไปหำรอืกบัประธำนเจำ้หน้ำที่บรหิำรหรอืกรรมกำรผูจ้ดักำร
ใหญ่โดยทนัท ี
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9.8 ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 

ในรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2559 บรษิทัฯ ได้จ่ำยค่ำตอบแทนใหแ้ก่ผู้สอบบญัช ีคอื บรษิัท 
ส ำนักงำน อวีำย จ ำกดั ในประเทศไทย ส ำนักงำน อวีำย จ ำกดั ในประเทศเวยีดนำม และส ำนักงำนตรวจสอบบญัชี
ประเทศอื่นๆ โดยมคี่ำตอบแทนจำกกำรสอบบญัชรีวม 7,929,509.0 บำท และค่ำบรกิำรอื่นรวม 140,401.3 บำท 

ในรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 บรษิทัฯ ได้จ่ำยค่ำตอบแทนใหแ้ก่ผู้สอบบญัช ีคอื บรษิัท 
ส ำนักงำน อวีำย จ ำกดั ในประเทศไทย ส ำนักงำน อวีำย จ ำกดั ในประเทศเวยีดนำม และส ำนักงำนตรวจสอบบญัชี
ประเทศอื่นๆ โดยมคี่ำตอบแทนจำกกำรสอบบญัชรีวม 6,668,932.2 บำท และค่ำบรกิำรอื่นรวม 217,965.0 บำท 
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10. ความรบัผิดชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibilities: CSR) 

 

10.1       นโยบายภาพรวม 

บริษัทฯ มีเจตนำรมณ์ในกำรด ำเนินงำนด้วยควำมรับผิดชอบต่อผลกระทบในด้ำนต่ำงๆ ที่เกิดจำกกำร
ประกอบกิจกำรขององค์กร โดยยึดหลกักำรด ำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคำรพต่อหลกัสทิธิ
มนุษยชนและผลประโยชน์ของผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี มุ่งมัน่ในกำรผลติสทีี่มคีุณภำพ ปลอดภัยต่อผู้บรโิภค ค ำนึงถึง
ผลกระทบต่อชุมชนและสิง่แวดลอ้มโดยปฏบิตัติำมกฎหมำยและขอ้ก ำหนดอื่นๆ หรอืแนวทำงปฏบิตัสิำกลทีเ่กีย่วขอ้ง 
รวมทัง้พฒันำ ปรบัปรุง เพื่อสรำ้งรำกฐำนของควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมอย่ำงต่อเนื่องและยัง่ยนื 

บรษิัทฯ เหน็ว่ำควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมเป็นส่วนส ำคญัในธุรกจิและมกีำรส่งเสริมให้พนักงำนท ำกจิกรรม
อำสำสมคัร โดยบรษิทัฯ ไดม้สีว่นร่วมในโครงกำรและกจิกรรมต่ำงๆ ซึง่เป็นสว่นหนึ่งของกำรปฏบิตัหิน้ำทีร่บัผดิชอบต่อ
สงัคม บริษัทฯ เข้ำร่วมโครงกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวกบักำรปลูกป่ำและกำรฝึกอบรมอำชีพและบริษัทฯ ยงัเป็นสมำชิก
เครอืขำ่ย CSR-DIW โดยโรงงำนบำงนำไดร้บัรำงวลั CSR-DIW เกีย่วกบัมำตรฐำนควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมทีก่ ำหนด
โดยกรมโรงงำนอุตสำหกรรมเป็นประจ ำทุกปีตัง้แต่ปี 2557 ในขณะที่โรงงำนส ำโรงได้รบัรำงวลั CSR-DIW ตัง้แต่ปี 
2558 ส ำหรบัโครงกำรรบัผดิชอบต่อสงัคมในประเทศเวยีดนำมนัน้ TOA Paint (Vietnam) Co., Ltd. ซึง่เป็นบรษิทัย่อย 
ไดร้่วมมอืกบัศูนยส์วสัดกิำรสงัคมเพื่อเยำวชนแห่งนครโฮจมินิหจ์ดักจิกรรมทีช่ื่อว่ำ The Colors of Love เพื่อทำสทีบั
ผนังปูนขำวทีส่กปรกและสหีลุดร่อนในหอ้งเรยีนของโรงเรยีนทอ้งถิน่ นอกจำกนี้ บรษิทัฯ ยงัเขำ้ร่วมโครงกำรส่งเสรมิ
โรงงำนอุตสำหกรรมใหม้คีวำมรบัผดิชอบต่อสงัคม และชุมชนอย่ำงยัง่ยนื ของกรมโรงงำนอุตสำหกรรมอกีดว้ย 

10.2       นโยบายการสรา้งวฒันธรรมองคก์รด้านส่ิงแวดล้อม 

บริษัทฯ ด ำเนินธุรกิจด้ำนผลิตภัณฑ์สีและสำรเคลือบผิวและได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรพัฒนำ
เศรษฐกจิควบคู่กบักำรดูแลสิง่แวดลอ้มเพื่อกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนื จงึมคีวำมมุ่งมัน่ในกำรส่งเสรมิและสรำ้งวฒันธรรม
องคก์รดำ้นสิง่แวดลอ้มใหเ้กดิขึน้กบัพนักงำนทุกระดบัตลอดจนผูม้สี่วนไดเ้สยีอื่นๆ ขององค์กร เช่น คู่คำ้ธุรกจิ ลูกคำ้ 
และชุมชน โดยมแีนวทำงในกำรด ำเนินกำรดงันี้ 

1. ประเมนิผลกระทบทำงดำ้นสิง่แวดลอ้มทีค่รอบคลุมถงึพนกังำน และผูม้สีว่นไดเ้สยีขององคก์ร และมี
มำตรกำรควบคุมป้องกนัผลกระทบที่มนีัยส ำคญั รวมทัง้เปิดเผยขอ้มูลผลกระทบด้ำนสิง่แวดล้อม 
สูส่ำธำรณะ 

2. ส่งเสริมและสร้ำงวฒันธรรมองค์กรด้ำนสิง่แวดล้อมให้เกิดขึ้นกบัพนักงำนภำยในองค์กร รวมทัง้ 
ผูม้สีว่นไดเ้สยีครอบคลุมทัง้ห่วงโซ่อุปทำน และมกีำรพฒันำอย่ำงต่อเนื่องและยัง่ยนื 

3. ส่งเสรมิกจิกรรมดำ้นสิง่แวดล้อม เพื่อเน้นใหค้วำมรูแ้ละกำรมสี่วนร่วมของพนักงำนภำยในองค์กร
รวมทัง้ผูม้สีว่นไดเ้สยีใหม้คี่ำนิยม และจรยิธรรมดำ้นสิง่แวดลอ้มจนกลำยเป็นวฒันธรรมองคก์รดำ้น
สิง่แวดลอ้ม 

4. มีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย และข้อก ำหนดต่ำงๆ ด้ำนสิง่แวดล้อมอย่ำงเคร่งครดั รวมถึงกำรน ำ
แนวทำงสำกลดำ้นสิง่แวดลอ้มมำประยุกตใ์ชภ้ำยในองคก์ร เพื่อลดผลกระทบดำ้นสิง่แวดลอ้ม 
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5. ใหค้วำมส ำคญัและเคำรพต่อสทิธมินุษยชนของพนกังำนภำยในองคก์ร รวมทัง้ผูม้สีว่นไดเ้สยี โดยจดั
ใหม้ชี่องทำงกำรรบัขอ้รอ้งเรยีนทีไ่ม่เป็นธรรมทำงดำ้นสิง่แวดลอ้ม 

6. ตดิตำมและประเมนิกำรคงอยู่ของวฒันธรรมองคก์รดำ้นสิง่แวดลอ้มเป็นระยะ เพื่อน ำมำพฒันำและ
ปรบัปรุงอย่ำงต่อเนื่อง 

10.3         นโยบายการจดัการของเสีย 

บรษิทัฯ มคีวำมประสงคท์ีจ่ะอยู่ร่วมกบัชุมชนและสงัคมอย่ำงยัง่ยนื ในกำรสรำ้งและสนบัสนุนใหเ้กดิธุรกจิรกัษ์
สิง่แวดลอ้ม และมคีวำมรบัผดิชอบต่อสงัคม จงึเป็นทีม่ำของนโยบำยกำรจดักำรของเสยีขององคก์ร เพื่อเป็นแนวปฏบิตัิ
ทีด่ใีนกำรบรหิำรจดักำรของเสยีทีเ่กดิขึน้จำกกระบวนกำรผลติ โดยมรีำยละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

1. ลดปรมิำณของเสยีทีอ่อกสูส่ิง่แวดลอ้ม ซึง่สง่ผลกระทบท ำใหส้ิง่แวดลอ้มเสือ่มโทรม โดยเน้นส่งเสรมิ
ใหม้กีำรหมุนเวยีนกำรใชป้ระโยชน์จำกของเสยี 

2. ลดปรมิำณของเสยีทีต่้องส่งก ำจดั โดยใช้แนวทำงกำรจดักำรของเสยี ตำมหลกั 3Rs (Re-use / 
Reduce / Recycle) เพื่อช่วยใหอ้งคก์รสำมำรถด ำเนินกำรจดักำรของเสยีอย่ำงเป็นระบบ 

3. ก ำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบตัิงำนและส่งเสริมให้ทุกหน่วยงำนมีกำรวิเครำะห์หำแนวทำงกำรลด
ปรมิำณของเสยี และกำรจดักำรของเสยีทีเ่หมำะสม รวมทัง้มกีำรควบคุมตรวจสอบกำรปฏบิตัติำม
มำตรฐำนกำรจดักำรของเสยี ทีก่ ำหนดไวอ้ย่ำงสม ่ำเสมอ 

4. จดัใหม้กีำรสือ่สำรเรื่องควำมรูค้วำมเขำ้ใจเกีย่วกบักำรจดักำรของเสยี และแลกเปลีย่นประสบกำรณ์
กำรจดักำรของเสยีในแต่ละหน่วยงำน เพื่อสรำ้งวฒันธรรมทำงดำ้นสิง่แวดลอ้ม และพฒันำกำรขยำย
ควำมเชื่อมโยงทำงควำมคดิดำ้นกำรจดักำรของเสยีใหเ้กดิขึน้กบับุคลำกรทุกคนในองคก์ร 

5. จดัให้มกีำรตรวจประเมินประสทิธภิำพกำรจดักำรของเสยีตำมดชันีชี้วดัที่ก ำหนดขึ้น และพฒันำ
ปรบัปรุงกจิกรรมดำ้นกำรจดักำรของเสยีอย่ำงสม ่ำเสมอ 

6. ก ำหนดใหม้ผีูร้บัผดิชอบในกำรท ำหน้ำทีด่แูลดำ้นกำรจดักำรของเสยีภำยในองคก์รอย่ำงชดัเจน 

10.4     นโยบายพลงังาน 

บรษิัทฯ ได้ด ำเนินธุรกจิในกำรผลติและจ ำหน่ำยสีและสำรเคลอืบผวิโดยบรษิัทฯ มเีจตนำรมณ์แน่วแน่ที่จะ
พัฒนำผลิตภัณฑ์ และองค์กรให้มีควำมเจริญก้ำวหน้ำอย่ำงไม่หยุดยัง้ควบคู่ไปกับกำรด ำเนินกำรเรื่องกำรจัด
กำรพลงังำน บรษิทัฯ จงึเลง็เหน็ว่ำกำรจดักำรพลงังำนเป็นสิง่ส ำคญั โดยถอืเป็นหน้ำทีข่องผูบ้รหิำรทุกระดบัทีจ่ะต้อง
สนบัสนุนและรบัผดิชอบเรื่องดงักล่ำวโดยตรง รวมทัง้เป็นหน้ำทีข่องพนักงำนทุกคนทีต่้องร่วมมอืกนัด ำเนินกำรเพื่อจดั
กำรพลงังำนอย่ำงต่อเนื่อง และใหค้งอยู่ตลอดไป 
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ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึไดก้ ำหนดนโยบำยพลงังำนเพื่อใชเ้ป็นแนวทำงกำรด ำเนินงำนดำ้นพลงังำนและเพื่อส่งเสรมิ
กำรใชพ้ลงังำนใหเ้กดิประสทิธภิำพและประโยชน์สงูสดุ ดงันี้ 

1. ด ำเนินกำรและพฒันำระบบกำรจดักำรพลงังำนอย่ำงเหมำะสม โดยก ำหนดใหก้ำรจดักำรพลงังำน
เป็นสว่นหนึ่งของกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ ซึง่จะตอ้งสอดคลอ้งกบักฎหมำยและขอ้ก ำหนดอื่นๆ ที่
เกีย่วขอ้งอย่ำงเคร่งครดั 

2. ด ำเนินกำรปรบัปรุงประสทิธภิำพกำรใชท้รพัยำกรพลงังำนขององคก์รอย่ำงต่อเนื่องและเหมำะสมกบั
ธุรกจิ เทคโนโลยทีีใ่ชแ้ละแนวทำงปฏบิตัทิีด่ ี

3. ก ำหนดแผนงำนและเป้ำหมำยกำรจดักำรพลงังำนในแต่ละปี และสือ่สำรใหพ้นกังำนทุกคนเขำ้ใจและ
ปฏบิตัไิดถู้กตอ้ง 

4. กำรจดักำรพลงังำนเป็นหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบของเจำ้ของ ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทัฯ ทุก
ระดบัทีจ่ะตอ้งใหค้วำมร่วมมอืในกำรปฏบิตัติำมมำตรกำรทีก่ ำหนด ตดิตำมตรวจสอบและรำยงำนต่อ
คณะท ำงำนกำรจดักำรพลงังำน 

5. ใหก้ำรสนบัสนุนทีจ่ ำเป็น รวมถงึทรพัยำกร ดำ้นบุคลำกร ดำ้นสำรสนเทศ ดำ้นงบประมำณ เวลำใน
กำรท ำงำนกำรฝึกอบรมและกำรมสี่วนร่วมในกำรน ำเสนอขอ้คดิเหน็ เพื่อพฒันำงำนด้ำนพลงังำน
อย่ำงมปีระสทิธภิำพ 

6. ประเมนิ ควบคุม ปรมิำณกำรใชพ้ลงังำน เพื่อปรบัปรุงประสทิธภิำพดำ้นพลงังำนอย่ำงต่อเนื่องและมี
ควำมเหมำะสมกบัลกัษณะกำรใชพ้ลงังำนของบรษิทัฯ 

7. ด ำเนินกำรออกแบบและจัดซื้อ จัดหำเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์กำรผลิต  และบริกำรอื่นๆ  
ทีจ่ ำเป็นโดยพจิำรณำถงึกำรใชพ้ลงังำนอย่ำงมปีระสทิธภิำพของผลติภณัฑห์รอืบรกิำรดงักล่ำว 

8. ผูบ้รหิำรและคณะท ำงำนกำรจดักำรพลงังำนจะทบทวนและปรบัปรุงนโยบำย เป้ำหมำยและแผนกำร
ด ำเนินงำนดำ้นพลงังำนทุกปี 

10.5   นโยบายความรบัผิดชอบต่อสงัคมและการต่อต้านคอรร์ปัชัน่ 

บรษิัทฯ ด ำเนินธุรกจิอยู่ภำยใต้กรอบของธรรมำภิบำลที่ด ีมคีวำมโปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได้ โดยมี
ควำมมุ่งมัน่ทีจ่ะพฒันำธุรกจิควบคู่ไปกบักำรสรำ้งสมดุลทำงเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม ทัง้นี้ บรษิทัฯ ตัง้มัน่ทีจ่ะ
ด ำรงตนใหเ้ป็นบรษิทัทีเ่ป็นแบบอย่ำงทีด่ขีองสงัคม (Good Corporate Citizen) ในกำรด ำเนินธุรกจิอย่ำงยัง่ยนื และ
สำมำรถบรหิำรกจิกำรใหเ้ตบิโตอย่ำงมัน่คงและเป็นทีย่อมรบัในสงัคม บนพืน้ฐำนของจรยิธรรมและหลกักำรก ำกบัดูแล
กจิกำรทีด่ ีรวมทัง้สำมำรถสรำ้งผลตอบแทนใหก้บัผูถ้อืหุน้ไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพโดยค ำนึงถงึผลกระทบในกำรด ำเนิน
ธุรกจิทีม่ต่ีอผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ ในทุกดำ้น 
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จำกกำรทีบ่รษิทัฯ ไดต้ระหนกัถงึควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม จงึไดก้ ำหนดนโยบำยเกีย่วกบัควำมรบัผดิชอบต่อ
สงัคมในดำ้นต่ำงๆ ดงันี้ 

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

บรษิทัฯ ไดก้ ำหนดแนวทำงในกำรดแูลผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีไวใ้นจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกจิ โดย
ค ำนึงถงึควำมรบัผดิชอบต่อผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ตัง้แต่ผูถ้อืหุน้ พนักงำน ลูกคำ้ คู่คำ้ คู่สญัญำ ชุมชน 
สงัคม และสิง่แวดล้อม ทัง้ยงัส่งเสรมิกำรแข่งขนัทำงกำรค้ำอย่ำงเสรแีละเป็นธรรม หลกีเลี่ยงกำร
ด ำเนินกำรทีอ่ำจก่อใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์และกำรละเมดิทรพัยส์นิทำงปญัญำรวมถงึ
กำรต่อตำ้นกำรทุจรติทุกรปูแบบในหวัขอ้ต่ำงๆ ดงันี้ 

(1) กำรก ำกบัดแูลกจิกำร 

บรษิัทฯ มคีวำมมุ่งมัน่ที่จะด ำเนินธุรกจิอย่ำงถูกต้อง ด้วยควำมสุจรติ เป็นธรรม โปร่งใส 
เปิดเผยขอ้มลูทีส่ ำคญั และสำมำรถตรวจสอบได ้ซึง่บรษิทัฯ จะค ำนึงถงึผลประโยชน์  และ
ผลกระทบต่อผูถ้อืหุน้ ลกูคำ้ คู่คำ้ พนกังำน และผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝำ่ย รวมถงึมกีำรแบ่งปนั
ผลประโยชน์อย่ำงเหมำะสมและเป็นธรรม 

(2) ควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม 

บริษัทฯ มีนโยบำยด ำเนินธุรกิจด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social 
Responsibility: CSR) ภำยใตห้ลกัพืน้ฐำนทำงจรยิธรรม เพื่อใหเ้กดิควำมเป็นธรรมต่อผูม้ี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องพร้อมทัง้น ำหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีมำเป็น
แนวทำง   เพื่อ รกัษำดุลยภำพของกำรด ำเนินงำนทัง้ทำงด้ำนเศรษฐกจิ ชุมชน สงัคม และ
สิง่แวดลอ้ม อนัจะน ำไปสูก่ำรพฒันำธุรกจิทีป่ระสบควำมส ำเรจ็อย่ำงยัง่ยนื 

(3) กำรก ำกบัดแูลกำรปฏบิตัติำมกฎหมำย ระเบยีบ และขอ้บงัคบั 

บรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญักบักำรปฏบิตัติำมกฎหมำย กฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่แวดลอ้ม
อำชวีอนำมยั และควำมปลอดภยัในระดบัทอ้งถิน่ ระดบัประเทศ และระดบัภูมภิำค รวมถงึ
กำรปฏิบตัิตำมจรรยำบรรณธุรกิจที่เป็นสำกล โดยก ำหนดให้กรรมกำร ผู้บริหำร และ
พนกังำนตอ้งปฏบิตัตินใหอ้ยู่ในกรอบกฎหมำย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และต้องไม่มสี่วนรูเ้หน็ 
ช่วยเหลอื หรือกระท ำกำรใดๆ อนัเป็น กำรละเมิด ฝ่ำฝืนกฎหมำย กฎระเบียบอื่นๆ ที่
เกีย่วขอ้ง 

(4) กำรก ำกบัดแูลกำรปฏบิตัติำมกฎหมำยว่ำดว้ยทรพัยส์นิทำงปญัญำ 

บรษิทัฯ ไม่สนับสนุนกำรด ำเนินกำรทีม่ลีกัษณะเป็นกำรละเมดิทรพัย์สนิทำงปญัญำ โดย
ก ำหนดให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนต้องปฏิบตัิตนให้อยู่ ในกรอบของกฎหมำย
ระเบียบ ข้อบงัคบั และต้องไม่มีส่วนรู้เห็น ช่วยเหลือ หรือกระท ำกำรใดๆ อันเป็นกำร
ละเมดิ ฝำ่ฝืนกฎหมำย กฎระเบยีบอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัทรพัยส์นิทำงปญัญำ 
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(5) กำรสง่เสรมิใหม้กีำรใชท้รพัยำกรอย่ำงมปีระสทิธภิำพ 

บรษิทัฯ สง่เสรมิให ้กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนทุกระดบัในองคก์รใชท้รพัยำกรอย่ำง
มปีระสทิธภิำพเหมำะสมและเพยีงพอ และเกดิประโยชน์สูงสุด รวมถึงสื่อสำร ให้ควำมรู ้
สนบัสนุนและสรำ้งจติส ำนึกแก่พนักงำน รวมถงึผูท้ีเ่กีย่วข้องทุกฝ่ำย ในกำรบรหิำรกำรใช้
ทรพัยำกรทีม่อียู่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุแก่องคก์ร 

2. การต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 

บรษิัทฯ ด ำเนินธุรกจิด้วยควำมโปร่งใสและตระหนักถึงควำมส ำคญัในเรื่องกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
คอร์รปัชัน่ทุกรูปแบบ โดยกำรด ำเนินกจิกำรให้ถูกต้องตำมกฎหมำย และเป็นประโยชน์ต่อสงัคม 
สนบัสนุนใหพ้นกังำนปฏบิตังิำนอย่ำงมคีุณธรรมและเป็นพลเมอืงทีด่ ี

ในกำรนี้ บรษิทัฯ จงึไดม้กีำรก ำหนดนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ (Anti-Corruption Policy) 
เพื่อเป็นแนวทำงปฏบิตัใินกำรป้องกนัและต่อตำ้นปญัหำคอรร์ปัชัน่ของบรษิทัฯ ใหช้ดัเจนยิง่ขึน้ โดย
สรำ้งวฒันธรรมองค์กรใหทุ้กคนตระหนักถงึพษิภยัของกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ สรำ้งค่ำนิยมทีถู่กต้อง 
และเพิม่ควำมเชื่อมัน่ต่อผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทุกฝำ่ย เพื่อใหก้ำรต่อตำ้นทุจรติคอรร์ปัชัน่เป็นไปอย่ำงมี
ประสทิธภิำพ โดยมรีำยละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

(1) หำ้มกรรมกำร ผู้บรหิำร พนักงำนทุกระดบั ปฏบิตัิ หรอืละเวน้กำรปฏบิตังิำนในต ำแหน่ง
หน้ำที่ หรือใช้อ ำนำจหน้ำที่โดยมิชอบ ฝ่ำฝืนหลักกฎหมำย หลักจริยธรรม รวมทัง้
ด ำเนินกำรหรอืเขำ้ไปมสี่วนร่วมกบักำรคอรร์ปัชัน่ทุกรูปแบบทัง้ทำงตรงทำงออ้ม และกำร
แสวงหำผลประโยชน์ อันมิควรได้ในรูปแบบต่ำงๆ เช่น กำรเรียก รับ เสนอ หรือให้
ทรพัยส์นิ รวมถงึประโยชน์อื่นใดกบัเจำ้หน้ำทีข่องรฐัหรอืบุคคลอื่นใดทีท่ ำธุรกจิกบับรษิทัฯ 
เป็นตน้ 

(2) ก ำหนดหลกักำรส ำหรับกำรให้ หรือรับของขวญั หรือกำรบันเทิง ไว้เป็นส่วนหนึ่งของ
จรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยพนักงำนต้องไม่ เสนอ เรียก รบั หรือ
ยนิยอมทีจ่ะรบัเงนิ สิง่ของ กำรเลีย้งอำหำรและควำมบนัเทงิต่ำงๆ หรอืประโยชน์อื่นใด ที่
อำจมผีลใหเ้กดิขอ้สงสยัในพฤตกิรรมกำรใหส้นิบนและกำรทุจรติหำกเป็นกำรรบัของขวญั
ควรเป็นไปอย่ำงสมเหตุสมผล ไม่เกี่ยวขอ้งกบักำรผูกมดัทำงธุรกจิและไม่ควรเป็นเงนิสด
หรอืเทยีบเท่ำเงนิสด และต้องตระหนักอยู่เสมอืนว่ำกำรกระท ำหรอืไม่กระท ำใดๆ ต้องอยู่
ภำยใตค้วำมโปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได ้

(3) ก ำหนดระเบยีบจดัซือ้จดัจำ้ง วตัถุประสงคใ์นกำรท ำรำยกำร กำรเบกิจ่ำยเงนิ หรอืสญัญำ
ใดๆ โดยในแต่ละขัน้ตอนจะต้องมหีลกัฐำนประกอบอย่ำงชดัเจน และมกีำรก ำหนดอ ำนำจ
อนุมตัใินแต่ละระดบัอย่ำงเหมำะสม 

(4) มกีำรสือ่สำรนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ ไปยงัหน่วยงำนทุกระดบัในบรษิทัฯ 
ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เช่น กำรอบรมพนักงำน ระบบสื่อสำรภำยในของบริษัทฯ เพื่อให้
ผูเ้กีย่วขอ้งทรำบและน ำนโยบำยไปปฏบิตั ิเป็นตน้ 
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(5) ก ำหนดช่องทำงกำรแจง้เบำะแส โดยส่งเสรมิใหม้กีำรสื่อสำรทีห่ลำกหลำยช่องทำง เพื่อให้
พนักงำนและผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งสำมำรถแจ้งเบำะแสอนัควรสงสยั ทัง้นี้ จะต้องมมีำตรกำร
กำรปกป้องผูแ้จง้เบำะแส โดยมกีำรปกป้องตวัตนของผูแ้จง้เบำะแสอย่ำงเขม้งวด เพื่อหลกี
เสีย่งกำรถูกลงโทษหรอืถูกโยกยำ้ยทีไ่ม่เป็นธรรม รวมถงึมกีำรแต่งตัง้บุคคลเพื่อตรวจสอบ
ตดิตำมทุกเบำะแสทีม่กีำรแจง้เขำ้มำ 

(6) มกีำรพฒันำมำตรกำรกำรต่อตำ้นทุจรติและคอรร์ปัชัน่ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง
รวมถงึหลกัปฏบิตัดิำ้นศลีธรรม โดยจดัใหม้กีำรประเมนิควำมเสีย่งในกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง
หรือสุ่มเสี่ยงต่อกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ และมีกำรจัดท ำมำตรกำรเพื่อป้องกันอย่ำง
เหมำะสม โดยมกีำรสือ่สำรภำยในองคก์รอย่ำงสม ่ำเสมอ 

(7) หำกกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนกำรกระท ำใดๆ ทีฝ่่ำฝืนหรอืไม่เป็นไปตำมนโยบำย
ฉบบันี้ ไม่ว่ำทำงตรงและทำงอ้อม จะได้รบักำรพจิำรณำทำงวนิัยตำมระเบียบที่บรษิัทฯ 
ก ำหนดไวห้รอืมโีทษทำงกฎหมำย 

ทัง้นี้ บุคลำกรของบรษิทัฯ ต้องท ำควำมเขำ้ใจและปฏบิตัติำมนโยบำยกำรต่อต้ำนคอรร์ปัชัน่ในทุก
ขัน้ตอนของกำรปฏบิตัิงำน หำกพบเหน็กำรกระท ำที่ขดัต่อนโยบำยนี้ ให้แจ้งผู้บงัคบับญัชำ หรือ
หน่วยงำนบุคคลทีร่บัผดิชอบใหท้รำบโดยทนัท ี

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญักบักำรเคำรพสทิธมินุษยชน โดยมคีวำมต้องกำรทีจ่ะสร้ำงควำมเสมอภำค
และเท่ำเทยีมกนัทัง้ภำยในและภำยนอกองคก์ร โดยบรษิทัฯ หมัน่ตรวจตรำ และดูแลไม่ใหธุ้รกจิของ
บรษิทัฯ เขำ้ไปมสีว่นเกีย่วขอ้งกบักำรละเมดิสทิธเิสรภีำพของบุคคลทัง้ทำงตรงและทำงออ้ม เช่น ไม่
สนับสนุนกำรบงัคบัใชแ้รงงำน (Forced Labour) ต่อต้ำนกำรใชแ้รงงำนเดก็ (Child Labour) ให้
ควำมเคำรพนับถือและปฏบิตัต่ิอผูม้สี่วนได้เสยีทุกฝ่ำยด้วยควำมเป็นธรรมบนพื้นฐำนของศกัดิศ์รี
ควำมเป็นมนุษย ์ไม่เลอืกปฏบิตั ิซึง่รวมถงึกำรปฏบิตัต่ิอบุคลำกรของบรษิทัฯ ทุกคนโดยเสมอภำค
กนั ไม่แบ่งแยกถิ่นก ำเนิด เชื้อชำติ เพศ อำยุ สผีวิ ศำสนำ สภำพร่ำงกำย ฐำนะ ชำติตระกูลหรอื
สถำนะอื่นที่มไิดเ้กีย่วขอ้งโดยตรงกบักำรปฏบิตังิำน ตลอดจนส่งเสรมิใหม้กีำรเฝ้ำระวงักำรปฏบิตัิ
ตำมขอ้ก ำหนดดำ้นสทิธมินุษยชนภำยในบรษิทัฯ และมกีำรกระตุ้นใหม้กีำรปฏบิตัติำมหลกักำรสทิธิ
มนุษยชนตำมมำตรฐำนสำกล โดยควำมรบัผดิชอบของธุรกจิดำ้นสทิธมินุษยชนยงัครอบคลุมไปถงึ
บรษิทัในเครอื ผูร้่วมทุน และคู่คำ้ของบรษิทัฯ 

4. การปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บรษิัทฯ มนีโยบำยที่จะใหพ้นักงำนทุกคนอยู่ร่วมกนัภำยใต้สภำพแวดลอ้มกำรท ำงำนที่มคีวำมสุข
และยอมรบัซึ่งกนัและกนั และมกีำรปฏบิตัิต่อพนักงำนทุกระดบัเสมือนพี่น้อง ไม่มกีำรเอำรดัเอำ
เปรยีบซึง่กนัและกนั ตลอดจนในดำ้นกำรดแูลพนกังำน บรษิทัฯ มกีำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคลในทุก
ขัน้ตอน เพื่อใหเ้กดิประสทิธภิำพสงูสุด ตัง้แต่กำรสรรหำบุคลำกร กำรพฒันำบุคลำกร รวมทัง้มกีำร
อบรมใหพ้นกังำนอย่ำงต่อเนื่อง มกีำรก ำหนดผลตอบแทนอย่ำงเป็นธรรม และกำรจดัสวสัดกิำรอย่ำง
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เหมำะสม นอกจำกนี้ บรษิทัฯ ยงัส่งเสรมิและสนับสนุนให้พนักงำนทุกคนมโีอกำสที่จะก้ำวหน้ำ มี
กำรเรยีนรูใ้นทุกระดบัขององคก์ร และพฒันำทกัษะเพื่อยกระดบักำรท ำงำนใหม้คีวำมเป็นมอือำชพี
บนสภำพแวดลอ้มกำรท ำงำนทีเ่หมำะสม โดยนโยบำยต่ำงๆ ของบรษิทัฯ มดีงัต่อไปนี้ 

(1) กำรจ่ำยค่ำตอบแทนและสวสัดกิำรแก่พนกังำน 

บรษิทัฯ มนีโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนทัง้ในรูปของเงนิเดอืน โบนัสทีเ่ป็นธรรมเหมำะสม
ตำมศกัยภำพรวมถงึสรำ้งควำมมัน่คงในสำยอำชพีและมโีอกำสกำ้วหน้ำในอำชพีอย่ำงเป็น
ธรรม และจดัใหม้สีวสัดกิำรดำ้นต่ำงๆ ส ำหรบัพนกังำนของบรษิทัฯ ตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด 
เช่น ประกันสงัคม และนอกเหนือจำกที่กฎหมำยก ำหนด เช่น มีประกันสุขภำพ และ
อุบตัเิหตุให้แก่พนักงำน รวมทัง้เงนิช่วยเหลอืประเภทต่ำงๆ เช่น เงนิช่วยเหลอืพนักงำน
ส ำหรบัค่ำพธิฌีำปนกจิบดิำมำรดำทีเ่สยีชวีติของพนกังำน เป็นตน้ 

(2) กำรพฒันำควำมรูศ้กัยภำพของพนกังำน และกำรฝึกอบรม 

บริษัทฯ มีนโยบำยส่งเสริมกำรพัฒนำบุคลำกรโดยสนับสนุนให้พนักงำนมีกำรพัฒนำ
ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ศกัยภำพ มทีศันคติที่ด ีมคีุณธรรมและจรยิธรรม และกำรท ำงำน
เป็นทมี โดยผ่ำนกระบวนกำรฝึกอบรมกำรสมัมนำกำรดูงำน เพื่อให้พนักงำนได้รบักำร
พฒันำอย่ำงมปีระสทิธภิำพ 

นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังได้สนับสนุนกำรพัฒนำองค์กรและทรัพยำกรบุคคล โดยเน้น
กระบวนกำรท ำงำนที่มีประสทิธิภำพ กำรก ำหนดบทบำทหน้ำที่ของพนักงำนให้ชดัเจน 
กำรก ำหนดผลตอบแทนที่เหมำะสม กำรพฒันำระบบกำรประเมนิและเพิม่ประสทิธภิำพ
กำรท ำงำนของพนกังำน 

(3) นโยบำยควำมปลอดภยัและชวีอนำมยั 

บริษัทฯก ำหนดนโยบำยที่สนับสนุนให้พนักงำนปฏิบัติงำนได้อย่ำงปลอดภัยและมี
สุขอนำมยัในสถำนทีท่ ำงำนทีด่ ีโดยบรษิทัฯ มุ่งเน้นกำรป้องกนัอุบตัเิหตุที่อำจเกดิขึน้ได้
อย่ำงเตม็ควำมสำมำรถ และจะเสรมิสรำ้งใหพ้นักงำนมจีติใต้ส ำนึกดำ้นควำมปลอดภยั อกี
ทัง้มกีำรใหค้วำมรูผ้่ำนกำรฝึกอบรมและสง่เสรมิใหพ้นกังำนมสีขุภำพอนำมยัทีด่ ีและไม่ท ำ
กำรใดทีเ่ป็นผลร้ำยต่อสุขภำพอนำมยัแก่ลูกคำ้หรอืผูร้บับรกิำรรวมถงึดูแลสถำนทีท่ ำงำน
ใหถู้กสขุลกัษณะและมคีวำมปลอดภยัอยู่เสมอ 

5. ความรบัผิดชอบต่อลูกค้าและผูบ้ริโภค 

บรษิทัฯ มคีวำมมุ่งมัน่ในกำรน ำเสนอสนิคำ้ทีม่คีุณภำพสงูสุดใหก้บัลูกคำ้เพื่อสรำ้งควำมพงึพอใจอนั
สงูสดุแก่ลกูคำ้ ดงันี้ 
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(1) บรษิทัฯ ค ำนึงถงึคุณภำพและมำตรฐำนของสนิคำ้เป็นส ำคญั โดยบรษิทัฯ มุ่งเน้นทีก่ำรใช้
วตัถุดิบที่มีคุณภำพและกำรผลติที่มมีำตรฐำน เพื่อให้ลูกค้ำได้ใช้สนิค้ำที่มคีุณภำพและ
ไดร้บัควำมพงึพอใจสงูสดุ 

(2) บรษิทัฯ มโีครงกำรทีจ่ะพฒันำคดิคน้สนิคำ้ใหม่อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองควำมต้องกำร
ของลกูคำ้เพื่อใหล้กูคำ้ไดใ้ชส้นิคำ้ทีห่ลำกหลำย มคีุณภำพและมำตรฐำน  

(3) บริษัทฯ ยึดมัน่ในกำรตลำดที่เป็นธรรม โดยมนีโยบำยในกำรด ำเนินกำรให้ลูกค้ำได้รบั
ขอ้มูลเกี่ยวกบัสนิค้ำของบรษิัทฯ ที่ถูกต้อง ไม่บดิเบอืน คลุมเครอื หรอืโฆษณำเกนิจริง 
เพื่อใหล้กูคำ้มขีอ้มลูทีถู่กตอ้งและเพยีงพอในกำรตดัสนิใจ 

(4) บรษิทัฯ ค ำนึงถงึควำมปลอดภยัของลูกคำ้ และมุ่งมัน่ทีจ่ะใหลู้กคำ้ไดใ้ชส้นิคำ้ทีม่คีุณภำพ
และมคีวำมปลอดภยัตำมมำตรฐำนและกฎระเบยีบขอ้บงัคบัด้ำนควำมปลอดภยัในระดบั
สำกล และตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด รวมถงึออกแบบ สรำ้งสรรค ์และพฒันำสนิค้ำอยู่เสมอ 
เพื่อใหล้กูคำ้มคีวำมมัน่ใจในคุณภำพมำตรฐำน และควำมปลอดภยัของสนิคำ้ของบรษิทัฯ 

(5) บรษิทัฯ จดัใหม้รีะบบลกูคำ้สมัพนัธเ์พื่อใชใ้นกำรตดิต่อสือ่สำรกบัลูกคำ้ รวมถงึกำรรบัเรื่อง
รอ้งเรยีนเกีย่วกบัคุณภำพของสนิคำ้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ เพื่อใหส้ำมำรถตอบสนองควำม
ตอ้งกำรของลกูคำ้ไดอ้ย่ำงรวดเรว็ 

(6) บรษิทัฯ จะรกัษำขอ้มลูของลกูคำ้ไวเ้ป็นควำมลบั และจะไม่ใชข้อ้มลูดงักล่ำวไปใชใ้นกำรทีม่ชิอบ 

6. การดแูลรกัษาส่ิงแวดล้อม 

บรษิัทฯ ให้ควำมส ำคญัต่อควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมในกำรดูแลรกัษำสิง่แวดล้อม โดยบรษิทัฯ จะ
ด ำเนินกำรและควบคุมใหก้ำรผลติสนิคำ้ของบรษิทัฯ มกีำรปฏบิตัิตำมกฎหมำยที่เกี่ยวขอ้งกบักำร
ดแูลรกัษำสิง่แวดลอ้มอย่ำงเคร่งครดั ภำยใต้แนวคดิกำรใส่ใจและรกัษำสิง่แวดลอ้ม โดยมุ่งเน้นดูแล
และพฒันำกระบวนกำรผลติ และเลอืกใช้วสัดุที่เป็นมิตรกบัธรรมชำติและสิง่แวดล้อม นอกจำกนี้ 
บรษิทัฯ ยงัใหค้วำมส ำคญัต่อกำรลดของเสยีจำกกระบวนกำรผลติ โดยยดึหลกักำรใชใ้หน้้อยหรอืใช้
เท่ำที่จ ำเป็น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีกำรหมุนเวียนกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกันอย่ำงเกิด
ประสทิธิภำพสูงสุด เพื่อกำรดูแลรักษำและหลีกเลี่ยงกำรท ำลำยสิง่แวดล้อม จัดหำระบบรักษำ
สิง่แวดล้อมทัง้ที่ก ำหนดเป็นแนวทำงปฏิบัติ และเป็นอุปกรณ์ในกำรด ำเนินธุรกิจ และบริษัทฯ 
รณรงค์ด้ำนกำรประหยดัพลงังำน กำรใช้วสัดุส ำนักงำนสิ้นเปลืองต่ำงๆ อย่ำงคุ้มค่ำ เช่น กำรใช้
กระดำษรยีสู (Re-used) กำรเปิด-ปิดเครื่องไฟฟ้ำ เครื่องปรบัอำกำศระหว่ำงช่วงพกั กำรจดัสื่อแจก
เป็นซดีี หรือ Soft files แทนที่จะเป็นกระดำษจดัท ำเป็นรูปเล่ม เน้นกำรสื่อสำร ประชุม จดัท ำ
ธุรกรรมต่ำงๆ ทำงอนิเตอรเ์น็ตใหม้ำกขึน้ ลดกำรเดนิทำงไป-มำภำยในระหว่ำงส ำนกังำน เป็นตน้ 



 บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2560 (แบบ 56-1)  
ส่วนที ่2 กำรจดักำรและกำรก ำกบัดแูลกจิกำร / 10. ควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม        หน้ำ 119 
 

7. การรว่มพฒันาชุมชนหรอืสงัคม  

บรษิทัฯ มนีโยบำยทีจ่ะด ำเนินธุรกจิทีเ่ป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกจิและสงัคม และยดึมัน่กำรปฏบิตัติน
เป็นพลเมอืงที่ด ีและปฏบิตัิตำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัที่เกี่ยวขอ้งอย่ำงครบถ้วน โดยบรษิัทฯ จะ
มุ่งมัน่ในกำรพฒันำสง่เสรมิและยกระดบัคุณภำพชวีติของสงัคม และชุมชนอนัเป็นทีท่ีบ่ริษทัฯ ตัง้อยู่
ใหม้คีุณภำพดขีึน้พรอ้มๆ กบักำรเตบิโตของบรษิทัฯ  

บริษัทฯ ยึดถือนโยบำยที่ต้องดูแลและสำนสมัพนัธ์กบัชุมชนใกล้เคียง จึงสนับสนุนกิจกรรมของ
ชุมชนอย่ำงสม ่ำเสมอโดยด ำเนินโครงกำรต่ำงๆ ทีค่ ำนึงถงึควำมเหมำะสมและประโยชน์ทีชุ่มชนและ
สงัคมจะพงึไดร้บัเพื่อกำรพฒันำชุมชนอย่ำงยัง่ยนื รวมถงึส่งพนักงำนของบรษิทัฯ เขำ้ร่วมกจิกรรม
ชุมชน พรอ้มทัง้ใหก้ำรสนบัสนุนกจิกรรมในชุมชนอย่ำงเป็นประจ ำและสม ่ำเสมอ 

 

 

“TOA อำสำพฒันำช่ำงส”ี  เป็นโครงกำรของบรษิทัฯ ในกำรพฒันำควำมรูค้วำมสำมำรถของชมุชน 
เพื่อพฒันำทกัษะ ควำมรูใ้นกำรทำส ีใหน้ ำไปสูก่ำรประกอบอำชพี สรำ้งรำยได ้
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“โครงกำรแตม้สสีดใส น้องปลอดภยัไรค้วำมเสีย่ง” เป็นโครงกำรของบรษิทัฯ ทีเ่ขำ้ปรบัปรุงควำมไม่
ปลอดภัยในกิจกรรมที่มีควำมเสี่ยงที่อำจจะส่งผลให้เกิดอันตรำยต่อเด็กเล็กในระยะเวลำที่มำ
โรงเรยีนรวมถงึกำรเขำ้ใหค้วำมรูก้บักำรจดักำรดำ้นควำมไม่ปลอดภยัเบื้องต้น เช่นกำรใชอุ้ปกรณ์
ดบัเพลงิเบือ้งตน้ กำรปฎบิตัตินในกรณีเกดิเหตุฉุกเฉิน เป็นตน้ ทัง้นี้เพื่อใหค้รอบคลุมทัง้นกัเรยีน คร ู
และผูป้กครอง ไดส้ำมำรถน ำควำมรูไ้ปใชป้ระโยชน์ในชวีติประจ ำวนั ทัง้ทีโ่รงเรยีนและทีบ่ำ้น 

 

 

“โครงกำรทีส่่งเสรมิดำ้นวฒันธรรม และสงัคม” ที่ใหเ้ดก็และผูป้กครอง ที่อยู่ในชุมชนไดท้ ำกจิกรรม
ร่วมกนั โดยจดักจิกรรมร่วมกบัศนูยพ์ฒันำเดก็เลก็วดัเสำธงกลำง ใหเ้ดก็ไดแ้สดงควำมสำมำรถและ
แสดงควำมเคำรพต่อผูม้พีระคุณ และมอบทุนกำรศกึษำแก่เดก็ทีม่ผีลกำรเรยีนด ีเนื่องในโอกำสวนั
แม่แห่งชำต ิพรอ้มทัง้ร่วมจดัซุม้กจิกรรมต่ำงๆ ใหเ้ดก็และผูป้กครองท ำกจิกรรมร่วมกนั   
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“โครงกำรฝึกซอ้มอพยพหนีไฟ และเรยีนรูก้ำรดบัเพลงิขัน้ต้น” จดักจิกรรมส่งเสรมิ และสนับสนุนให้
คร ูนกัเรยีน และชุมชนเหน็ควำมส ำคญัเรื่องอคัคภียั เรยีนรูก้ำรเตรยีมควำมเพื่อพรอ้มตอบสนองต่อ
เหตุฉุกเฉินต่ำงๆ ที่อำจเกดิขึ้นในสถำนที่ที่ตนต้องด ำรงชวีิตอยู่ในสถำนกำรณ์ประจ ำวนัได้อย่ำง
ท่วงท ีซึ่งกจิกรรมดงักล่ำวทำงบรษิทัได้มกีำรเขำ้ไปฝึกอบรมใหค้วำมรู ้รวมถงึจ ำลองสถำนกำรณ์
ฉุกเฉินเกดิเหตุเพลงิไหมภ้ำยในโรงเรยีนวดัมหำวงษ์ และใหค้รู นักเรยีน นักกำร ฯลฯ เขำ้ร่วมกำร
ฝึกซ้อมแผนในสถำนกำรณ์ดังกล่ำว เพื่อให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ และถ้ำเกิดจริงจะได้รองรับ
สถำนกำรณ์ได ้

 

“ทโีอเอ ร่วมจดังำนวนัเดก็ ณ ชุมชนผูกมติรพฒันำก้ำวหน้ำ หมู่ 2” เขำ้ร่วมจดักจิกรรมวนัเดก็กบั
ชุมชนใกลเ้คยีง เพื่อร่วมเป็นสว่นหนึ่งในกำรสนบัสนุนใหน้้องๆ มคีวำมสุข และสนุกสนำนในงำนวนั
เดก็ และร่วมรณรงค์ปลูกฝงัให้เดก็เหน็ควำมส ำคญัดำ้นสิง่แวดลอ้มรูจ้กักำรคดัแยกขยะ ทิง้ขยะให้
ถูกวิธี รวมถึงเห็นควำมส ำคัญเรื่องควำมปลอดภัยในสถำนศึกษำ /โรงเรียน โดยให้ช่วยกันคิด
วเิครำะห์ค้นหำวธิีกำรแก้ไขป้องกนัอนัตรำยในสถำนศกึษำ ซึ่งทมีงำนได้น ำตัวอย่ำงจุดเสีย่ง/จุด
อนัตรำยต่ำงๆ ไปใหเ้ดก็ๆ ในงำนช่วยกนัคน้หำและร่วมกนัแกไ้ขป้องกนั 
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8. การมีนวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมซ่ึงได้จากการด าเนินงานท่ีมีความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

บรษิัทฯ ได้น ำแนวคดิในกำรรบัผดิชอบต่อสงัคมมำปรบัใช้และคดิคน้ใหเ้กดินวตักรรมทำงธุรกจิที่
สร้ำงประโยชน์ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัต่อธุรกจิและสงัคม โดยมีกำรตรวจสอบกระบวนกำร
ต่ำงๆ ของธุรกจิทีด่ ำเนินกำรอยู่ในปจัจุบนัก่อใหเ้กดิควำมเสีย่งหรอืมผีลกระทบในทำงลบต่อสงัคม
และสิง่แวดลอ้มหรอืไม่ อย่ำงไร และศกึษำหำแนวทำงแกไ้ขเพื่อลดผลกระทบดงักล่ำว โดยพจิำรณำ 
และวเิครำะหก์ระบวนกำรท ำงำนอย่ำงละเอยีดครอบคลุมทุกดำ้น เพื่อสรำ้งโอกำสในกำรพฒันำไปสู่
กำรค้นพบนวัตกรรมทำงธุรกิจ เพื่อสร้ำงโอกำสในกำรคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ และเพื่อควำม
เจรญิเตบิโตควบคู่กบักำรสรำ้งผลก ำไรของธุรกจิอย่ำงยัง่ยนื 

9. การจดัท ารายงานด้านสงัคมและส่ิงแวดล้อม  

บริษัทฯ จะด ำเนินกำรเปิดเผยข้อมูลในกำรปฏิบตัิตำมแนวทำงกำรรบัผิดชอบต่อสงัคม ให้เป็น
ประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย โดยมีจัดท ำรำยงำนเปิดเผยกำรด ำเนินงำนด้ำนสงัคมและ
สิง่แวดล้อม ที่ครอบคลุมกำรด ำเนินกำรด้ำนธุรกิจ ด้ำนสิง่แวดล้อมและควำมปลอดภัย และด้ำน
สงัคม รวมถงึจดัท ำขอ้มลูอย่ำงถูกตอ้ง และจดัใหม้ชี่องทำงเผยแพร่ขอ้มลูทีห่ลำกหลำยใหผู้ม้สี่วนได้
เสยีสำมำรถเขำ้ถงึขอ้มลูโดยสะดวก 
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11. การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 

 

11.1 ความเหน็ของคณะกรรมการต่อการควบคมุภายใน 

 คณะกรรมกำรบริษัท ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรมีระบบกำรควบคุมภำยในที่ดี เหมำะสม และ  
เพียงพอที่จะดูแลและสนับสนุนให้กำรด ำเนินงำนของบริษัท เป็นไปตำมเป้ำหมำย วัตถุประสงค์ กฎหมำย และ
ขอ้ก ำหนดที่เกี่ยวขอ้งได้อย่ำงมปีระสทิธผิลและประสทิธภิำพ เพื่อให้กำรด ำเนินธุรกจิมกีำรเตบิโตอย่ำงยัง่ยนื ในทุก
ภูมภิำคและชุมชนทีบ่รษิทัเขำ้ไปด ำเนินธุรกจิ เพื่อสรำ้งคุณค่ำให้แก่ลกูคำ้ พนกังำน และผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งทุกฝำ่ย  

ทัง้นี้ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่3/2560 เมื่อวนัที ่19 เมษำยน 2560 โดยมกีรรมกำรอสิระและ
กรรมกำรตรวจสอบเข้ำร่วมประชุมด้วย คณะกรรมกำรบรษิัทได้พิจำรณำและประเมนิควำมเพยีงพอของระบบกำร
ควบคุมภำยในของบรษิัฯ ตำมแนวทำง COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission “COSO”)  ซึง่ประกอบดว้ย 

- กำรควบคุมภำยในองคก์ร (Control Environment) 
- กำรประเมนิควำมเสีย่ง (Risk Assessment) 
- กำรควบคุมกำรปฏบิตังิำน (Control Activities) 
- ระบบสำรสนเทศและกำรสือ่สำรขอ้มลู (Information and Communication) 
- ระบบกำรตดิตำม (Monitoring) 

ทัง้น้ีคณะกรรมกำรบรษิัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ และฝ่ำยจดักำร ได้ก ำหนดให้กำรควบคุมภำยในของ
บรษิทัฯ เป็นไปตำมกรอบกำรควบคุมภำยในตำมมำตรฐำน COSO ขำ้งต้น โดยมสีำยงำนตรวจสอบภำยใน ท ำหน้ำที่
ประเมนิควำมเพยีงพอของระบบควบคุมภำยในของบรษิทัฯ 

บรษิัท มนีโยบำยปลูกฝงัใหฝ้่ำยบรหิำร และพนักงำนตระหนักถึงกำรบรหิำรควำมเสีย่ง กำรก ำกบัดูแล กำร
ปฏบิตังิำนและกำรควบคุมภำยใน รวมถงึกำรจดัโครงสรำ้ง กำรแบ่งแยกหน้ำที ่และกำรก ำหนดอ ำนำจอนุมตัิภำยใน
บรษิัทฯ ซึ่งรวมถงึกำรท ำธุรกรรมกบับุคคลที่อำจมคีวำมขดัแยง้ และกำรจดัท ำรำยงำนทำงธุรกจิ กบับุคคลที่มคีวำม
เกีย่วโยงกนัอย่ำงเพยีงพอและเหมำะสมตำมกฎเกณฑท์ีก่ ำหนดโดยตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

นอกจำกนี้บรษิัท ได้เหน็ถึงควำมส ำคญัของกำรพฒันำงำนของสำยงำนตรวจสอบภำยใน โดยเน้นกำรจดั
โครงสร้ำงของสำยงำนตรวจสอบภำยในให้มคีวำมเป็นอสิระในกำรท ำงำนจำกฝ่ำยจดักำรและกำรอบรมและพฒันำ
ควำมรูข้องบุคลำกรในสำยงำนตรวจสอบภำยใน เพื่อให้มคีวำมรูค้วำมสำมำรถในกำรปฏบิตังิำนอย่ำงมปีระสทิธภิำพ
และประสทิธผิล และทนัต่อควำมเสีย่ง กำรด ำเนินธุรกจิ กฎเกณฑ ์และเทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นแปลงไป  

นอกจำกนี้ ทำงสำยงำนตรวจสอบภำยในของบรษิัท ได้ประสำนงำนกบัคณะท ำงำนบรหิำรควำมเสีย่ง และ
ควำมต่อเนื่องทำงธุรกจิ เพื่อถ่ำยทอดนโยบำยและแนวทำงในกำรบรหิำรควำมเสีย่งและกำรควบคุมภำยในทีเ่กีย่วขอ้ง
แก่บรษิทัฯ และบรษิัทย่อยทัง้ในและต่ำงประเทศ เพื่อให้ฝ่ำยจดักำรและพนักงำนเป็นส่วนหน่ึงในกำรจดักำรควบคุม
ภำยใน โดยสำยงำนตรวจสอบภำยในจดัท ำแผนกำรตรวจสอบ โดยอำ้งองิจำกควำมเสีย่งทีเ่กดิขึน้ (Risk-Based Audit)  
นอกจำกนี้ สำยงำนตรวจสอบภำยในได้ประสำนงำนกบัผู้ตรวจสอบบญัชีของบรษิัทฯ จำกบริษัท ส ำนักงำน อีวำย 
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จ ำกัด เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนด้ำนตรวจสอบภำยในและกำรจัดกำรควบคุมภำยในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มี
ประสทิธภิำพและประสทิธผิลมำกขึน้ 

11.2       รายงานของผูต้รวจสอบระบบควบคมุภายในต่อระบบควบคมุภายใน 

บรษิทัฯ ไดว้่ำจำ้ง บรษิทั ดลีอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ ทีป่รกึษำ จ ำกดั (“Deloitte”) เพื่อท ำกำรตรวจสอบและ
ตรวจติดตำมระบบควบคุมภำยในภำพรวมของบริษัทฯ (โดยไม่รวมบริษัทย่อย) โดยกำรตรวจสอบครัง้ที่ 1 นัน้ 
กระบวนกำรเกดิขึน้ ในช่วงเดอืนพฤษภำคมถงึเดอืนมถุินำยน 2559 โดยมขีอบเขตกำรตรวจสอบกำรควบคุมภำยใน
ภำพรวมทัง้ในระดบัองค์กรและระดบักิจกรรม ทัง้หมด 8 กระบวนกำรหลกั ได้แก่ (1) กระบวนกำรด้ำนรำยได้ (2) 
กระบวนกำรจดัซือ้จดัจำ้ง-กำรช ำระเงนิ (3) กระบวนกำรผลติและต้นทุน (4) กระบวนกำรซ่อมบ ำรุงและกำรปฏบิตัติำม
มำตรฐำนกำรอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม (5) กำรบรหิำรจดักำรสนิทรพัยถ์ำวร (6)กระบวนกำรดำ้นบญัชแีละกำรเงนิ (7) กำร
บรหิำรจดักำรสนิคำ้คงคลงั (8) กระบวนกำรดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศ และสุ่มตรวจสอบรำยกำรครอบคลุมระยะเวลำ
ยอ้นหลงั 1 ปี (1 พฤษภำคม 2558 ถงึ 30 เมษำยน 2559) 

โดยภำยหลงักำรตรวจสอบครัง้ที่ 1 บรษิัทฯ รบัทรำบประเดน็ดงักล่ำวขำ้งต้น และได้ทยอยกำรด ำเนินกำร
แกไ้ขตำมประเดน็ต่ำงๆ ที ่Deloitte ตรวจพบและต่อมำ Deloitte ไดเ้ขำ้ตรวจตดิตำมในช่วงกุมภำพนัธ ์– มนีำคม 2560 
และรำยงำนว่ำ บรษิัทฯ ได้มกีำรด ำเนินกำรแก้ไขประเดน็ที ่Deloitte ตรวจพบครัง้ที ่1 ไปแล้ว โดยยงัมปีระเดน็ทีอ่ยู่
ระหว่ำงกำรแกไ้ข 1 เรื่อง ซึง่สำมำรถสรุปรำยละเอยีดไดด้งันี้ 

หวัข้อการ
ตรวจสอบ 

ส่ิงท่ีตรวจพบ ความเหน็ของฝ่ายบริหาร ผลการติดตาม 

ภำพรวมกำร
ปฏบิตั ิ
งำน 

บ ริ ษั ท ฯ  ค ว ร ก ำ ห น ด
นโยบำยและขัน้ตอนกำร
ป ฏิ บั ติ ง ำ น ที่ เ กี่ ย ว 
ข้ อ ง กั บ ค่ ำ ใ ช้ จ่ ำ ย ข อ ง
ผู้ บ ริ ห ำ ร  แ ล ะ (ห รื อ )ที่
ด ำ เนินกำรโดยผู้บริหำร 
อย่ำงเป็นทำงกำรและเป็น
ลำยลกัษณ์อกัษร 

 คณะกรรมกำรบริษัท  จะก ำหนด
นโยบำยและขั ้นตอนกำรปฏิบัติ 
ง ำนที่ เ กี่ ย ว ข้ อ งกับ ค่ ำ ใ ช้ จ่ ำ ย ที่
ด ำเนินกำรโดยผู้บริหำร และ/หรือ
กรรมกำร ซึ่งจะครอบคลุมค่ำใชจ้่ำยที่
เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินธุรกิจของ
บรษิทัฯ เช่น ค่ำใชจ้่ำยในกำรสมัมนำ 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรดงูำน ค่ำเดนิทำง เงนิ
บรจิำคกำรกุศล รวมทัง้ระเบยีบในกำร
เบิกค่ำใช้จ่ำยและเงนิทดรองจ่ำยทุก
ประเภท 

 บริษัทฯ อยู่ ร ะหว่ำงกำรปรับปรุ ง
ระเบียบอ ำนำจอนุมตัิด ำเนินกำร ให้
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ อ ำ น ำ จ ที่ ไ ด้ ร ั บ
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
ทัง้นี้ บรษิัทฯ ได้มกีำรจดักำรเคลียร์
ยอดคงเหลือของเงนิทดรองจ่ำย 11 
รำยกำรที ่Deloitte ตรวจพบเรยีบรอ้ย
แลว้ในเดอืนกนัยำยน 2559 

 

 บริษัทฯ ได้พิจำรณำก ำหนดตำรำง
อ ำน ำจอ นุมัติที่ ร อ ง รับค่ ำ ใช้จ่ ำยที่
ด ำ เนินกำร โดยผู้บริหำร  และ /หรือ
กรรมกำร เพื่อให้มผีู้ที่เหมำะสม เป็นผู้
พจิำรณำควำมเหมำะสมของค่ำใช้จ่ำย
ดงักล่ำว ก่อนอนุมตัใิหด้ ำเนินกำรต่อไป  

 บรษิทัฯ ไดพ้จิำรณำงบประมำณประจ ำปี 
เพื่อก ำหนดค่ำใช้จ่ำยที่ส ำคัญต่ำงๆ 
รวมทั ้งค่ ำ ใช้จ่ ำยที่ด ำ เนินกำร โดย
ผูบ้รหิำร และ/หรอืกรรมกำรไว ้ 

 อย่ำงไรกต็ำม บรษิัทฯ ยงัอยู่ในระหว่ำง
กำรจัดท ำนโยบำยและขัน้ตอนกำร
ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องกับค่ำใช้จ่ำยที่
ด ำ เนินกำร โดยผู้บริหำร  และ /หรือ
กรรมกำร ซึ่งจะครอบคลุมค่ำใช้จ่ำยที่
เกี่ย วข้อ งกับกำรด ำ เนินธุ รกิจของ  
บริษัทฯ เช่น ค่ำใช้จ่ำยในกำรสัมมนำ 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรดูงำน ค่ำเดินทำง เงิน
บริจำคกำรกุศล รวมทัง้ระเบียบในกำร
เบิกค่ำใช้จ่ำยและเงินทดรองจ่ำย ทุก
ประเภท ซึง่ผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ คำดว่ำ
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หวัข้อการ
ตรวจสอบ 

ส่ิงท่ีตรวจพบ ความเหน็ของฝ่ายบริหาร ผลการติดตาม 

จ ะ แ ล้ ว เ ส ร็ จ  แ ล ะ น ำ เ ส น อ ต่ อ
คณะกรรมกำรบรษิัท ภำยในไตรมำสที ่
2 ของปี 2560 

ทัง้น้ี บริษทัฯ ได้มีการปรบัปรงุและจดัท าเพ่ิมเติมระเบียบและขัน้ตอนการปฏิบติังานท่ีเก่ียวข้องกบั
ค่าใช้จ่ายบางประเภท เช่น ค่าใช้จ่ายในการสมัมนา ค่าใช้จ่ายในการดงูาน ค่าเดินทาง เงินบริจาคการกศุล ซ่ึง
ได้รบัอนุมติัในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 3/2560 เมื่อวนัท่ี 19 เมษายน 2560 และบริษัทฯ ได้
ด าเนินการให้สายงานตรวจสอบภายในของบริษทัฯ ตรวจสอบติดตามประเดน็ดงักล่าวครบถ้วนแล้ว และได้
รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัรบัทราบเมื่อวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2560 

11.3       ข้อสงัเกตของผูส้อบบญัชี 

บรษิทั ส ำนักงำน อวีำย จ ำกดั (“EY”) ซึง่เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ได้ตรวจสอบงบกำรเงนิส ำหรบัปีบญัชี
สิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 ในกำรตรวจสอบผู้สอบบญัชตี้องประเมินควำมเสีย่งจำกกำรแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อ
ขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสำระส ำคญัของงบกำรเงนิไม่ว่ำจะเกดิจำกกำรทุจรติหรอืขอ้ผดิพลำด ทัง้นี้ ในกำรประเมนิควำมเสีย่ง
ดงักล่ำว ผูส้อบบญัชไีดศ้กึษำและประเมนิประสทิธภิำพระบบกำรควบคุมภำยในของบรษิทัฯ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรจดัท ำ
และกำรน ำเสนองบกำรเงนิโดยถูกตอ้งตำมทีค่วรของกจิกำร เพื่อออกแบบวธิกีำรตรวจสอบทีเ่หมำะสมกบัสถำนกำรณ์
รวมถึงทดสอบกำรควบคุมเพื่อใหไ้ดม้ำซึ่งหลกัฐำนกำรสอบบญัชเีกี่ยวกบัควำมมปีระสทิธผิลของกำรปฏบิตัิตำมกำร
ควบคุม โดยวธิกีำรตรวจสอบทีเ่ลอืกใชข้ึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูส้อบบญัช ีกำรประเมนิและกำรทดสอบดงักล่ำวขำ้งต้น
เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชโีดยมวีตัถุประสงค์เพื่อให้ผู้สอบบัญชสีำมำรถแสดงควำมเหน็ต่องบกำรเงนิ และ 
ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเหน็ต่อประสทิธผิลของกำรควบคุมภำยในของกจิกำร 

จำกกำรประเมนิและกำรทดสอบดงักล่ำวผูส้อบบญัชไีม่พบขอ้บกพร่องทีเ่ป็นสำระส ำคญัของระบบกำรควบคุม 
ภำยใน และไม่ไดอ้อกรำยงำนขอ้สงัเกตเกีย่วกบัระบบกำรควบคุมภำยในส ำหรบัปี 2560 ใหก้บับรษิทัฯ 

11.4       หวัหน้างานสายงานตรวจสอบภายในของบริษทัฯ 

บรษิัทฯ จดัตัง้สำยงำนตรวจสอบภำยในซึ่งขึน้ตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบของบรษิัทฯ เพื่อรองรบักำร
ก ำกบัดแูลกำรปฏบิตังิำนดำ้นกำรตรวจสอบภำยในใหม้คีวำมเป็นอสิระ มปีระสทิธภิำพ และประสทิธผิล โดยทีป่ระชุม
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ครัง้ที ่1/2560 เมื่อวนัที ่20 มกรำคม 2560 ไดม้มีตอินุมตัแิต่งตัง้ นำยอ ำพล ทรงจรนิทร ์เป็น
หวัหน้ำสำยงำนตรวจสอบภำยในของบรษิทัฯ เน่ืองจำกมคีุณสมบตั ิวุฒกิำรศกึษำ ประสบกำรณ์ในกำรปฏบิตังิำน และ
ไดเ้ขำ้รบักำรอบรมทีเ่หมำะสม เพยีงพอต่อกำรเป็นผูค้วบคุมกำรปฏบิตังิำนดงักล่ำว  

ทัง้นี้ กำรพจิำรณำแต่งตัง้ โยกยำ้ย ถอดถอน ผูด้ ำรงต ำแหน่งหวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยในของบรษิทัฯ จะตอ้ง
ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยรำยละเอียดเกี่ยวกบัผู้ด ำรงต ำแหน่งหวัหน้ำงำนตรวจสอบ (โปรด
พจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิในเอกสารแนบ 3) 
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 ปจัจุบนั สำยงำนตรวจสอบภำยในของบริษัทฯ ประกอบด้วยทีมงำนที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถอย่ำงเพียง
พอที่จะด ำเนินกำรตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยใน โดยมทีมีงำนประจ ำในประเทศไทยและประเทศเวยีดนำม ซึ่ง
ทีมงำนประเทศเวียดนำมจะรำยงำนตรงต่อหัวหน้ำสำยงำนตรวจสอบภำยในที่ประเทศไทย ทัง้นี้  ที่ประชุม
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ครัง้ที ่1/2560 เมื่อวนัที ่20 มกรำคม 2560 ไดม้มีตอินุมตัแิผนกำรตรวจสอบระบบกำรควบคุม
ภำยในของบรษิทัฯ ประจ ำปี 2560 และทีป่ระชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ครัง้ที ่8/2560 เมื่อวนัที ่8 สงิหำคม 2560 ได้
มมีตอินุมตัแิผนกำรตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยในของ บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และ
บริษัทย่อยในต่ำงประเทศ ระหว่ำงปี 2560 – 2562 ซึ่งแผนกำรตรวจสอบระบบควบคุมภำยในดงักล่ำวครอบคลุม
กระบวนกำรด้ำนรำยได้และกำรรบัช ำระเงิน กระบวนกำรบริหำรจดักำรสนิค้ำคงคลงั กระบวนกำรบริหำรจดักำร
สนิทรพัยถ์ำวร กระบวนกำรดำ้นค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและกำรตลำด และกระบวนกำรจดัซือ้จดัจำ้ง  กำรช ำระเงนิ โดย
กำรเขำ้ตรวจสอบบรษิัทย่อยจะเริม่ที่ประเทศเวยีดนำม ในปี 2560 ประเทศอนิโดนีเซยี และประเทศเมยีนมำร์ ในปี 
2561 และประเทศกมัพชูำ สำธำรณรฐัประชำธปิไตยประชำชนลำว และประเทศมำเลเซยี ในปี 2562 นอกจำกนี้ บรษิทัฯ 
อำจพิจำรณำให้มีกำรตรวจสอบเพิ่มเติมส ำหรับบริษัทฯ และบริษัทย่อยทัง้ในและต่ำงประเทศตำมค ำแนะน ำของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นกรณีไป (ถำ้ม)ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2560 (แบบ 56-1)  
ส่วนที ่2 กำรจดักำรและกำรก ำกบัดแูลกจิกำร / 11. กำรควบคุมภำยในและกำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่ง  หน้ำ 127 

 

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

เรียน ท่านผูถื้อหุ้น 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ บรษิัท ทโีอเอ เพ้นท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) ประกอบด้วย กรรมกำรอสิระของบรษิัท  
จ ำนวน 3 ท่ำน ซึง่เป็นผูท้รงคุณวุฒ ิในหลำยดำ้น และมคีวำมรูแ้ละประสบกำรณ์เพยีงพอ ในกำรท ำหน้ำทีแ่ละปฏบิตัิ
ภำระกจิตำมขอบเขต ซึง่เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และมำตรฐำนทำงวชิำชพีต่ำงๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้ง  

ในระหว่ำงปี 2560 คณะกรรมกำรตรวจสอบไดม้กีำรประชุมรวมทัง้สิน้ 9 ครัง้ โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบไดเ้ขำ้ร่วม
ประชุมดงันี้ 

คณะกรรมการตรวจสอบ จ านวนครัง้ท่ีเข้ารว่มประชุมฯ 

นำงปรศินำ     ประหำรขำ้ศกึ 8 

นำงชนำทพิย ์  วรีะสบืพงศ ์ 8 

นำยวรีศกัดิ ์    โฆสติไพศำล 9 

ทัง้นี้คณะกรรมกำรตรวจสอบไดป้ฏบิตัหิน้ำทีต่ำมขอบเขตควำมรบัผดิชอบทีร่ะบุในกฎบตัรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ที่ได้รบัอนุมตัิจำกคณะกรรมกำรบรษิัท ซึ่งสอดคล้องกบัข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยสรุป
สำระส ำคญั ดงันี้ 

การสอบทานรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ ไดส้อบทำนรำยงำนทำงกำรเงนิ และขอ้มูลทีส่ ำคญัของงบกำรเงนิรำยไตรมำส และประจ ำปี 
2560 รวมทัง้กำรเปิดเผยขอ้มลูประกอบงบกำรเงนิ นโยบำยกำรบญัชแีละประมำณกำรประจ ำปี และขอ้มูลอื่นๆ ซึง่ได้
จดัท ำตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิของไทย (Thai Financial Reporting Standards – TFRS) รวมทัง้
ขอ้สงัเกตจำกกำรตรวจสอบและสอบทำนงบกำรเงนิของผูส้อบบญัช ีทัง้นี้ไดม้กีำรจดัใหม้กีำรประชุมเป็นกำรเฉพำะกบั
ผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝี่ำยจดักำรเขำ้ร่วมประชุม เพื่อปรกึษำหำรอืเกีย่วกบัควำมเป็นอสิระในกำรปฏบิตัหิน้ำที่และกำร
แสดงควำมเหน็ของผูส้อบบญัช ีซึง่ผูส้อบบญัชยีนืยนัว่ำสำมำรถด ำเนินกำรไดต้ำมแผนและแนวทำงทีก่ ำหนดโดยไม่มี
อุปสรรค หรอืขอ้จ ำกดัในกำรปฏบิตังิำน และสำมำรถแสดงควำมคดิเหน็ไดอ้ย่ำงเป็นอสิระตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี
สำกล 

การสอบทานรายการเกีย่วโยง 

คณะกรรมกำรตรวจสอบไดส้อบทำนรำยกำรเกีย่วโยง และรำยกำรทีอ่ำจจะมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ รวมทัง้กำร
เปิดเผยขอ้มลูรำยกำรทีเ่กีย่วโยงใหต้ลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทรำบอย่ำงถูกตอ้งและตำมก ำหนด 
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การสอบทานการก ากบัดแูลกิจการทีดี่ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบไดส้อบทำนประสทิธภิำพและประสทิธผิลดำ้นกำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ ีพบว่ำกรรมกำรบรษิทั 
ฝ่ำยจดักำรและพนักงำน ไดป้ฏบิตัติำมนโยบำยดำ้นกำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่อีย่ำงเคร่งครดั และขยำยผลไปสู่คู่ธุรกจิ
โดยกำรจดัท ำและปรบัใชจ้รรยำบรรณและนโยบำยทีเ่กีย่วขอ้ง 

การสอบทานการประเมินการบริหารความเสีย่ง 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนควำมมีประสทิธิภำพและประสทิธิผลของกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง ซึ่ง
ด ำเนินกำรโดยคณะท ำงำนบรหิำรควำมเสีย่งและควำมต่อเนื่องทำงธุรกจิของบรษิทัทุกไตรมำส ทัง้น้ีฝ่ำยบรหิำรของ
บริษัทฯ ได้จดัตัง้คณะท ำงำนบรหิำรควำมเสี่ยงและควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ ประกอบด้วย กรรมกำรผู้จดักำรใหญ่
ประธำน และฝ่ำยบรหิำรเป็นคณะท ำงำน ท ำหน้ำที่พจิำรณำนโยบำย แนวทำง ทบทวนและตดิตำมกำรบรหิำรควำม
เสีย่งของบรษิทัฯ เป็นรำยเดอืนและรำยไตรมำส และจดัท ำแผนและมำตรกำรรองรบัควำมเสีย่ง โดยพจิำรณำควำมเสีย่ง
ทีม่นียัส ำคญัและมโีอกำสทีจ่ะเกดิขึน้ในอนำคต 

การสอบทานการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมกำรตรวจสอบไดส้อบทำนกำรควบคุมภำยใน โดยสำยงำนตรวจสอบภำยใน ไดน้ ำเสนอรำยงำนเป็นรำยไตร
มำส พบว่ำกำรควบคุมภำยในมีควำมเพียงพอและเหมำะสมกับกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท ฯ และสอดคล้องกับ
ควำมเห็นของผู้สอบบัญชีที่รำยงำนว่ำ จำกกำรตรวจสอบและสอบทำนรำยงำนทำงกำร เงินของบริษัทฯ ไม่พบ
ข้อบกพร่องที่เป็นสำระส ำคญั ซึ่งมีผลกระทบต่อรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท ในส่วนของกำรตรวจสอบภำยใน 
คณะกรรมกำรบรษิทัไดพ้จิำรณำทบทวนกฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกฎบตัรฝ่ำยตรวจสอบภำยในเป็นประจ ำ
ทุกปี ทัง้นี้สำยงำนตรวจสอบภำยในไดจ้ดัท ำแผนกำรตรวจสอบรำยปี และรำยสำมปี จำกผลกำรประเมนิควำมเสีย่งและ
ประสำนงำนกับผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท เพื่อให้กำรวำงแผนกำรตรวจสอบของบริษัทและบริษัทย่อย ให้มี
ประสทิธภิำพและประสทิธผิล นอกจำกนี้บรษิทัฯ ไดใ้หค้วำมส ำคญัในกำรพฒันำกำรด ำเนินกำรของสำยงำนตรวจสอบ
ภำยในโดยพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกร และเครื่องมือในกำรตรวจสอบภำยใน ให้เป็นไปตำมหลัก
มำตรฐำนสำกล และกำรปฏบิตัวิชิำชพีกำรตรวจสอบภำยใน  

การสอบทานการตรวจสอบการทุจริต 

บริษัทฯ ได้จดัท ำนโยบำยต่อต้ำนคอร์รปัชัน่ และพฒันำระบบรบัขอ้ร้องเรยีน และแจ้งเบำะแสของบุคคลภำยนอก 
นอกเหนือจำกกำรรบัข้อร้องเรียนภำยในบริษัทโดยพนักงำน โดยบุคคลภำยนอกสำมำรถร้องเรียนผ่ำน เว็บไซด์ 
http://investor-th.toagroup.com/whistle_blowing.html นอกจำกนี้กำรรบัขอ้ร้องเรยีน สำมำรถรบัผ่ำนทำงโทรศพัท ์
จดหมำย Email ถงึกรรมกำรบรษิทั ผูช้่วยผูอ้ ำนวยกำรสำยงำนตรวจสอบภำยใน และเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบรษิทั   
ทัง้นี้กำรแจง้เบำะแสของผูก้ระท ำควำมผดิอนัเกดิจำกกำรไม่ปฏบิตัติำมกฎหมำย นโยบำยบรรษทัภบิำล จรรยำบรรณ
ของพนกังำน นโยบำยต่อตำ้นกำรทุจรติ หรอืแนวทำงปฏบิตัอิื่นๆ ที่เกีย่วขอ้ง 

การพิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและค่าสอบบญัชีประจ าปี 2560 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำกำรแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละค่ำสอบบญัชปีระจ ำปี 2560 ตำมทีก่ ำหนดในกฎบตัร
ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยให้ขยำยขอบเขตกำรเสนองำนสอบบญัชใีห้ครอบคลุมบรษิัทย่อยในต่ำงประเทศ 
เพื่อให้งบกำรเงนิของบรษิัทย่อยในประเทศและต่ำงประเทศ ได้รบักำรตรวจสอบบญัชตีำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี

http://investor-th.toagroup.com/whistle_blowing.html
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เดยีวกนั ทัง้นี้บรษิัท ส ำนักงำน อวีำย จ ำกดั ได้รบักำรคดัเลอืกและแต่งตัง้เป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิัทฯ ส ำหรบัรอบ
ระยะเวลำบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2560 โดยก ำหนดค่ำสอบบญัชเีป็นจ ำนวนเงนิ 3.55 ลำ้นบำท เนื่องจำกบรษิทั 
ส ำนกังำน อวีำย จ ำกดั มมีำตรฐำนกำรท ำงำนทีด่ ีมคีวำมเชีย่วชำญในกำรสอบบญัชธีุรกจิของบรษิทั และผูส้อบบญัชมีี
ควำมเป็นอสิระ มทีกัษะ ควำมรูค้วำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ในกำรตรวจสอบธุรกจิของบรษิทัฯ โดยได้ใหค้วำมรู้
และขอ้เสนอแนะทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ นอกเหนือจำกกำรสอบบญัช ีและไดร้บักำรประเมนิผลเป็นทีน่่ำพอใจ
ในปีทีผ่่ำนมำ ดงันัน้ คณะกรรมกำรตรวจสอบจงึเสนอใหค้ณะกรรมกำรบรษิทั พจิำรณำและมมีตจิำกทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้
ของบรษิทัฯ แต่งตัง้ผูส้อบบญัชบีรษิทั ส ำนกังำน อวีำย จ ำกดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ประจ ำปี 2560 รำยละเอยีด
ดงันี้ 

ผูส้อบบญัชี เลขทะเบียน  
ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

 นำยศุภชยั   ปญัญำวฒัโน 3930 
 นำยณรงค ์  พนัตำวงษ ์ 3315 

นำงสำวกรองแกว้   ลมิป์กติตกุิล 5874 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้ปฏบิตัิหน้ำที่ตำมขอบเขตที่ได้รบัมอบหมำยตำมกฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำง
ครบถว้น ดว้ยควำมรูค้วำมสำมำรถ ดว้ยควำมระมดัระวงั รอบคอบและเป็นอสิระ เพื่อประโยชน์สงูสุดของบรษิทั โดยไม่
มขีอ้จ ำกดัในกำรไดร้บัขอ้มลู และควำมร่วมมอืต่ำงๆ จำกบรษิทั โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบ ไดม้กีำรประเมนิผลกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ของตนเอง เพื่อให้เกิดควำมมัน่ใจว่ำ กำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบในปี 2560 มี
ประสทิธภิำพ และประสทิธผิล ตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทั 

 

นางปริศนา     ประหารข้าศกึ 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 
 

 



   
 บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2560 (แบบ 56-1)  
ส่วนที ่2 กำรจดักำรและกำรก ำกบัดแูลกจิกำร / 12. รำยกำรระหว่ำงกนั       หน้ำ 130 

 

12. รายการระหวา่งกนั 
 

12.1       รายการระหว่างกนัของบริษทัฯ และบริษทัย่อยกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

 
 รำยกำรระหว่ำงกนัของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยกบับุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ ส ำหรบังวดปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2560 สำมำรถสรุปไดด้งันี้ 

บคุคลท่ีอาจมีความ
ขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ จ านวนเงิน 
(ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 

1. TOA Paint 
(Malaysia) Sdn. 
Bhd. (“TPM”) 

 บรษิทั ทโีอเอ กรุ๊ป โฮลดิง้ จ ำกดั (“TOAGH”)  
ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของบรษิทัฯ ถอืหุน้
ทำงออ้มใน TPM รอ้ยละ 72.00 

 มกีรรมกำรร่วมกนั 1 ท่ำน ไดแ้ก่  
นำยณฏัฐวุฒ ิตัง้คำรวคุณ 

1.1 รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้  บรษิัทฯ ขำยผลติภณัฑ์ประเภทสสีเปรย์เป็นส่วนใหญ่ ให้แก่ TPM โดยมรีำคำและ
เงื่อนไขทัว่ไปเสมอืนกบักำรท ำรำยกำรกบับุคคลภำยนอก ทัง้นี้ TPM เป็นผู้เริม่ท ำ
กำรตลำดและจ ำหน่ำยกลุ่มผลติภณัฑ์ดงักล่ำวในประเทศมำเลเซยี จงึมคีวำมช ำนำญ
ในกำรท ำกำรตลำดมำกกว่ำบรษิทัฯ ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึมกีำรขำยผลติภณัฑ์ดงักล่ำว
ผ่ำน TPM ในประเทศมำเลเซยี 

- รำยไดจ้ำกกำรขำย 5.67 

- ลกูหนี้ 1.80 

1.2 รำยกำรซื้อสนิคำ้  บรษิทัย่อยซื้อสนิค้ำส ำเร็จรูป เช่น สนี ้ำมนั (Enamel) เป็นต้น จำก TPM เพื่อน ำไป
จ ำหน่ำยต่อใหก้บัลกูคำ้  เพือ่กำรบรกิำรทีค่รบวงจร โดยรำคำขำยทีน่ ำไปจ ำหน่ำยต่อ
มกีำรบวกก ำไรจำกตน้ทุนซื้อ เนื่องจำก TPM มคีวำมเชีย่วชำญในกำรผลติผลติภณัฑ์
ดงักล่ำว ซึง่มคีุณภำพตรงตำมควำมตอ้งกำรของบรษิทัฯ 

- ตน้ทุนขำย 1.20 

- เจำ้หนี้ 0.27 

2. บรษิทั ทโีอเอ      
เพอฟอรม์มำนซ์ 
โค๊ทติ้ง คอรป์อเรชัน่ 
จ ำกดั (“TOAPC”) 

 TOAGH ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบรษิัทฯ 
ถอืหุน้ทำงออ้มใน TOAPC รอ้ยละ 95.10 

 กรรมกำรของบรษิทัฯ 3 ท่ำน ไดแ้ก่  
(1) นำยวนรชัต์ ตัง้คำรวคุณ (2) นำยจตุภทัร ์ 
ตัง้คำรวคุณ (3) นำยณฏัฐวุฒ ิตัง้คำรวคุณ  
เป็นผูถ้อืหุน้ของ TOAPC โดยแต่ละทำ่นถอืหุน้
ในสดัส่วนรอ้ยละ 1.56 

 มกีรรมกำรร่วมกนั 1 ท่ำน ได้แก่ นำยณฏัฐวุฒ ิ
ตัง้คำรวคุณ 

2.1 รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้  บรษิทัฯ ขำยสนิคำ้ OEM ประเภทเรซนิเป็นส่วนใหญ่ใหแ้ก่ TOAPC โดยก ำหนดรำคำ
ขำยด้วยวิธตี้นทุนบวกอัตรำก ำไร (Cost plus margin) ซึ่งรำคำซื้อขำยสำมำรถ
เทยีบเคยีงกบัรำคำตลำดได ้กำรขำยสนิคำ้กลุ่มเรซนิใหแ้ก่ TOAPC เนื่องจำกบรษิทัฯ 
มกี ำลงักำรผลติส่วนเกนิ และกำรใช้ก ำลงักำรผลติเพิม่ขึ้น จะช่วยลดต้นทุนเฉลีย่ใน
กำรผลติเรซนิโดยรวม 
 
 
 
 

- รำยไดจ้ำกกำรขำย 196.05 

- ลกูหนี้ 66.55 
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 2.2 รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร 
- รำยไดอ้ื่น 
- ลกูหนี้ 

 
2.53 
0.29 

เนื่องจำกส ำนกังำนและโรงงำนของ TOAPC  ตัง้อยู่ในบรเิวณเดยีวกนักบัโรงงำนของ
บรษิทัฯ ทีบ่ำงนำ บรษิทัฯ ไดท้ ำ 1) สญัญำใหบ้รกิำรดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศ และมี
รำคำและเงือ่นไขทัว่ไปเสมอืนกบักำรท ำรำยกำรกบับุคคลภำยนอก และ 2) สญัญำ
ให้บรกิำรด้ำนควำมปลอดภยั และอตัรำค่ำบรกิำรเป็นไปตำมต้นทุนกำรให้บรกิำรที่
เกดิขึน้จรงิปนัส่วนตำมพืน้ทีโ่รงงำน 

2.3 รำยไดค้่ำเช่ำพืน้ที ่  บรษิทัก ำหนดอตัรำค่ำเช่ำเป็นไปตำมค่ำเช่ำทีป่ระเมนิโดยผูป้ระเมนิรำคำอสิระทีไ่ดร้บั
ควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำน ก.ล.ต. และอตัรำค่ำบรกิำรที่เกี่ยวกบัพื้นที่คลงัสนิค้ำ 
เป็นไปตำมกำรใหบ้รกิำรและค่ำใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

- รำยไดอ้ื่น 5.49 

- ลกูหนี้ 0.76 

2.4 รำยไดอ้ื่นๆ  รำยไดอ้ื่นๆ ส่วนใหญ่ประกอบดว้ย รำยไดค้่ำบรกิำรหน่วยงำนซ่อมบ ำรุง และค่ำเบกิ
อุปกรณ์เซฟตี้ โดยคดิรำคำเป็นไปตำมค่ำใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้จรงิ 
ทัง้นี้ บรษิทัฯ ยงัคงมเีงนิประกนัค่ำบรกิำรซ่อมบ ำรุงและค่ำเบกิอุปกรณ์เซฟตี้คงอยู่ 

- รำยไดอ้ื่น 0.35 

- ลกูหนี้ 
เงนิประกนัค่ำบรกิำร 
- เจำ้หนี้ 

1.95 
 

0.10 

2.5 กำรซื้อสนิคำ้  บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ซื้อสนิคำ้ทีเ่กีย่วเนื่องกบัผลติภณัฑ์สทีำอำคำรจำก TOAPC 
เช่น กระดำษทรำย และอุปกรณ์เตรยีมพืน้ผวิ เป็นตน้ เพือ่จ ำหน่ำยต่อใหก้บัลกูคำ้ของ
บรษิทัฯ เพื่อกำรบรกิำรทีค่รบวงจร โดยมรีำคำและเงือ่นไขทำงกำรคำ้เทยีบเคยีงกบั
ตลำด 

- ตน้ทุนขำย 212.27 

- เจำ้หนี้ 59.17 

3. บรษิทั ทโีอเอ-ยูเนี่ยน 
เพ้นท์ (ประเทศไทย) 
จ ำกดั (“TUP”) 

 TOAGH ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบรษิัทฯ 
ถอืหุน้ทำงออ้มใน TUP รอ้ยละ 55.00  

 มกีรรมกำรร่วมกนั 1 ท่ำน ได้แก่ นำยณฏัฐวุฒ ิ
ตัง้คำรวคุณ 

3.1 รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้  บรษิทัฯ ขำยสนิคำ้ OEM ประเภทสยีอ้มไมเ้ป็นส่วนใหญ่ใหแ้ก่ TUP โดยก ำหนดรำคำขำย
ดว้ยวธิตีน้ทุนบวกอตัรำก ำไร (Cost plus margin) ซึ่ง TUP มอีตัรำก ำไรขัน้ต้นจำกกำรขำย
สนิค้ำเทยีบเคียงได้กบับรษิัทอื่นในอุตสำหกรรมเดียวกนั ทัง้นี้  กำรขำยสินค้ำดงักล่ำว
เป็นไปตำมเงือ่นไขทีก่ ำหนดในสญัญำร่วมทุน (Joint Venture Agreement) ระหว่ำงบรษิทัฯ 
และ Union Paint Co., Ltd.  
 

- รำยไดจ้ำกกำรขำย 62.05 

- ลกูหนี้ 21.30 
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3.2 รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร  เนื่องจำกส ำนักงำนและโรงงำนของ TUP ตัง้อยู่ในบรเิวณเดยีวกนักบัโรงงำนของ
บริษัทฯ ที่ส ำโรง บริษัทฯ ได้ท ำสัญญำให้บริกำรด้ำนควำมปลอดภัย โดยอัตรำ
ค่ำบรกิำรเป็นไปตำมตน้ทุนกำรใหบ้รกิำรทีเ่กดิขึน้จรงิปนัส่วนตำมพืน้ทีโ่รงงำน 

- รำยไดอ้ื่น 0.34 

3.3 รำยไดค้่ำเช่ำพืน้ที ่  บรษิทัฯ ให ้TUP เช่ำพื้นที่โรงงำน คลงัสนิค้ำและส ำนักงำน ในบรเิวณเดยีวกนักบั
โรงงำนของบรษิัทฯ ทีส่ ำโรง โดยก ำหนดอตัรำค่ำเช่ำเป็นไปตำมค่ำเช่ำที่เทยีบเคยีง
รำคำตลำด 
 

- รำยไดอ้ื่น 0.85 

- ลกูหนี้ 0.07 

3.4 รำยจ่ำยค่ำจำ้งกำรผลติ   บรษิทัฯ ว่ำจำ้ง TUP ให้ผลติสนิค้ำ OEM ประเภทสอุีตสำหกรรมกลุ่มงำนไม ้โดย
บรษิัทฯ จ่ำยค่ำบรกิำรเป็นไปตำมที่ตกลงกนัระหว่ำงคู่สญัญำ ทัง้นี้ โครงสร้ำงเดิม 
TUP เป็นเจำ้ของเครื่องจกัร และบรหิำรจดักำรดำ้นแรงงำนผลติ บรษิทัฯ จงึต้องจ่ำย
ค่ำจำ้งกำรผลติใหแ้ก่ TUP 
อย่ำงไรกด็ ีบรษิทัฯ ไดย้กเลกิสญัญำว่ำจำ้งผลิตสนิคำ้ดงักล่ำว เมือ่วนัที่ 1 เมษำยน 
2560 เนื่องจำกบรษิทัฯ ได้ซื้อเครื่องจกัรทีใ่ชใ้นกำรผลติสนิค้ำจำก TUP ตำมรำคำ
ประเมนิของผูป้ระเมนิรำคำอสิระทีไ่ดร้บัควำมเหน็ชอบจำกส ำนักงำน ก.ล.ต. และท ำ
สญัญำจำ้งแรงงำนกบั TUP เนื่องจำกแรงงำนมคีวำมเชีย่วชำญในกำรผลติและมคีวำม
ช ำนำญในกำรใชเ้ครือ่งจกัร โดยมอีตัรำค่ำบรกิำรตำมค่ำใชจ้่ำยแรงงำนทีเ่กดิขึน้จรงิ  
 

- ตน้ทุนขำย 0.59 

รำยจ่ำยค่ำบรกิำรภำยนอก 
- ตน้ทุนขำย 

- เจำ้หนี้ 

 
1.81 
0.22 

  3.5 รำยกำรซื้อสนิคำ้ 

 - ตน้ทุนขำย 

 - เจำ้หนี้ 

 

0.03 

0.05 

บรษิทัฯ ซื้อสนิคำ้ TOA SPRAY RUST PRO เขำ้มำเพื่อขำยจำก TOAPC โดยมี
รำคำและเงือ่นไขทัว่ไปเสมอืนกบักำรท ำรำยกำรกบับุคคลภำยนอก 

  3.6 รำยกำรซื้อทรพัยส์นิ 
 - เครือ่งจกัรและอุปกรณ์ 
 

 
1.72 

 

เมื่อวนัที ่1 เมษำยน 2560 เนื่องจำกบรษิัทฯ ได้ซื้อเครื่องจกัรทีใ่ช้ในกำรผลติสนิค้ำ
จำก TUP  ตำมรำคำประเมนิของผู้ประเมนิรำคำอิสระที่ได้รบัควำมเห็นชอบจำก
ส ำนกังำน ก.ล.ต. 
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4. บรษิทั ทโีอเอ ชโูกกุ 
เพน้ท ์จ ำกดั (“TCP”) 

 TOAGH ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบรษิัทฯ 
ถอืหุน้ทำงออ้มใน TCP รอ้ยละ 51.00 

 มกีรรมกำรร่วมกนั 2 ท่ำน ไดแ้ก่  
(1) นำยประจกัษ์ ตัง้คำรวคุณ และ  
(2) นำยณฏัฐวุฒ ิตัง้คำรวคุณ  

4.1 รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้
และรำยไดอ้ืน่ 

 บริษัทฯ ขำยสินค้ำกลุ่มสีทำอำคำรให้แก่ TCP ซึ่งน ำไปขำยต่อให้กลุ่มลูกค้ำของ
ตนเอง โดยมรีำคำและเงือ่นไขทัว่ไปเสมอืนกบักำรท ำรำยกำรกบับุคคลภำยนอก 

- รำยไดจ้ำกกำรขำยและ 
  รำยไดอ้ื่น 

1.16 

- ลกูหนี้ 0.11 

4.2 รำยกำรซื้อเคมภีณัฑ ์  บรษิทัฯ ซื้อเคมภีณัฑ์บำงส่วนจำก TCP เป็นครัง้ครำว เพื่อจ ำหน่ำยต่อให้กบัลูกค้ำ
ประเภทโครงกำรของบรษิทัฯ เพือ่กำรบรกิำรทีค่รบวงจร โดยบรษิทัฯ มกี ำไรจำกกำร
น ำไปจ ำหน่ำยต่อ 

- ตน้ทุนขำย 0.13 

- เจำ้หนี้ 0.04 

4.3 รำยไดค้่ำบรกิำร  TOA Paint (Myanmar) Co., Ltd. ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ ให้เช่ำพื้นที่
ส ำนกังำนและใหบ้รกิำรทีเ่กีย่วขอ้งแก่ TCP (สำขำพมำ่) ในประเทศพม่ำ ซึ่งเป็นพื้นที่
ส่วนที่บริษัทย่อยดงักล่ำวมไิด้ใช้ประโยชน์ และคิดอัตรำค่ำบรกิำรตำมค่ำใช้จ่ำยที่
เกดิขึน้จรงิและค่ำด ำเนินกำรทีเ่กีย่วขอ้ง 

- รำยไดค้่ำบรกิำร 1.17 

- รำยไดร้บัล่วงหน้ำ 0.47 

5. บรษิทั เชอรว์ูด้  
เคมคิอล จ ำกดั 
(มหำชน) (“SWC”) 
 

 TOAGH ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบรษิัทฯ 
ถอืหุน้ทำงออ้มใน SWC รอ้ยละ 69.41  

 มกีรรมกำรร่วมกนั 2 ท่ำน ไดแ้ก่  
(1) นำยประจกัษ์ ตัง้คำรวคุณ และ   
(2) นำยวนรชัต์ ตัง้คำรวคุณ 

5.1 รำยไดค้่ำบรกิำรออก
ของ 

- รำยไดอ้ื่น 
- ลกูหนี้ 

 
 

0.16 
0.15 

 
 
บรษิทัฯ มฝี่ำยงำน shipping ของตนเอง และใหบ้รกิำรทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรน ำเขำ้และ
ส่งออกสนิค้ำแก่บรษิัททีเ่กีย่วขอ้งกนั เช่น บรกิำรเดนิพธิกีำรศุลกำกร บรกิำรขนส่ง
สนิคำ้ เป็นตน้ โดยเกบ็ค่ำบรกิำรใหม้รีำคำและเงือ่นไขทัว่ไปเสมอืนกบักำรท ำรำยกำร
กบับุคคลภำยนอก 
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 5.2 รำยกำรซื้อสนิคำ้
ส ำเรจ็รปูและค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ 

 รำยกำรซื้อสนิค้ำส ำเรจ็รูปและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ส่วนใหญ่ประกอบดว้ย กำรซื้อสนิคำ้ที่
เกีย่วเนื่องกบัผลติภณัฑ์ของบรษิทัฯ เพื่อกำรบรกิำรทีค่รบวงจร เช่น ผลติภณัฑ์กลุ่ม
เชนไดรท้ ์ประเภทป้องกนัและก ำจดัปลวกแมลง เป็นต้น โดยบรษิทัฯ จ ำหน่ำยสนิคำ้
ดงักล่ำวใหแ้ก่ลูกคำ้กลุ่มตวัแทนจ ำหน่ำย dealer ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดท้ ำสญัญำกำรเป็น
ผูแ้ทนจ ำหน่ำยผลติภณัฑ์ของ SWC โดยมกีำรก ำหนดรำคำและเงือ่นไขทัว่ไปเสมอืน
กบักำรท ำรำยกำรกบับุคคลภำยนอก  
อนึ่ง บรษิทัฯ ไดร้บัส่วนลดทำงกำรคำ้เมือ่จ ำหน่ำยสนิคำ้ไดถ้งึปรมิำณทีก่ ำหนดโดย 
SWC ซึง่บรษิทัฯ ไดบ้นัทกึรำยไดค้ำ้งรบั ณ 31 ธนัวำคม 2560 8.19 ลำ้นบำท  

 - ตน้ทุนขำยและค่ำใชจ้่ำย 445.63 

 - เจำ้หนี้ 105.55 

 - รำยไดค้ำ้งรบั 8.19 

6. บรษิทั ทโีอเอ  
เคมคิอล อนิดสัตรสี ์
จ ำกดั (“TOAC”) 

 TOAGH ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบรษิัทฯ 
ถอืหุน้โดยตรงใน TOAC รอ้ยละ 30.00  

 กรรมกำรของบรษิทัฯ 4 ท่ำน ไดแ้ก่  
(1) นำยวนรชัต์ ตัง้คำรวคุณ (2) นำยจตุภทัร ์ 
ตัง้คำรวคุณ (3) นำยณฏัฐวุฒ ิตัง้คำรวคุณ และ 
(4) นำงบุศทร ีหวัง่หล ีเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของ 
TOAC โดยถอืหุน้รอ้ยละ 20.97 รอ้ยละ 19.03 
รอ้ยละ 15.00 และรอ้ยละ 15.00 ตำมล ำดบั และ
ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรใน TOAC ทัง้ 4 
ท่ำน 

6.1 ค่ำเช่ำทีด่นิและอำคำร  บรษิทัฯ ไดท้ ำสญัญำเช่ำ โดยมอีตัรำค่ำเช่ำทีป่ระเมนิโดยผูป้ระเมนิรำคำอสิระทีไ่ดร้บั
ควำมเหน็ชอบจำกส ำนักงำน ก.ล.ต. และมอีำยุสญัญำเช่ำ 10 ปี และสำมำรถขยำย
ระยะเวลำกำรเช่ำได้อกี 10 ปี ส ำหรบัทีด่นิและอำคำรในส่วนโรงงำนและคลงัสนิค้ำ 
และอำยุสญัญำเช่ำ 3 ปี และสำมำรถขยำยระยะเวลำกำรเช่ำไดอ้กี 3 ปี ส ำหรบัทีด่นิ
และอำคำรในส่วนส ำนกังำน 
 
 
 

- ตน้ทุนและค่ำใชจ้่ำย 89.42 

- เจำ้หนี้ 18.82 

7. บรษิทั ทโีอเอ ชนิโต 
(ไทยแลนด)์ จ ำกดั 
(“TST”) 

 TOAGH ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของบรษิทัฯ 
ถอืหุน้ทำงออ้มใน TST รอ้ยละ 51.00 

 มกีรรมกำรร่วมกนักบั บรษิทัฯ 1 ท่ำน ไดแ้ก่ 
นำยณฏัฐวุฒ ิตัง้คำรวคุณ  

7.1 รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้  บรษิัทฯ ขำยสนิค้ำ OEM ประเภทสนิค้ำกึ่งส ำเร็จรูปเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งทำง TST 
น ำไปใช้ต่อส ำหรบักระบวนกำรผลติสินค้ำของตนเอง ทัง้นี้ กำรขำยสนิค้ำดงักล่ำว
เป็นไปตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดในสญัญำจ้ำงผลิต ระหว่ำง (1) บรษิัท ชนิโต เพ้นท ์
จ ำกดั (2) บรษิทัฯ (3) TOAC (4) TOAPC และ (5) TST โดยมกีำรก ำหนดรำคำขำย
สนิคำ้ดว้ยวธิตีน้ทุนบวกอตัรำก ำไร (Cost plus margin)  
 
 

- รำยไดจ้ำกกำรขำย 278.37 

- ลกูหนี้ 76.48 
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7.2 รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร  เนื่องจำกบรษิัทฯ ใช้พื้นที่ส่วนใหญ่ที่บำงนำส ำหรบัเป็นที่ตัง้โรงงำนผลติและคลงัสนิค้ำ 
บรษิัทฯ จงึใหบ้รกิำรด้ำนควำมปลอดภยัแก่บรษิัทที่เกีย่วขอ้งที่ตัง้อยู่ในบรเิวณเดยีวกนั 
เพื่อควำมปลอดภัยโดยรวมที่อำจส่งผลกับทรัพย์สินของบริษัทฯ  โดยก ำหนดอัตรำ
ค่ำบรกิำรเป็นไปตำมตน้ทุนกำรใหบ้รกิำรทีเ่กดิขึน้จรงิปนัส่วนตำมพืน้ทีโ่รงงำน 

- รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร 0.70 

- ลกูหนี้ 0.02 

7.3 รำยไดอ้ื่นๆ  รำยได้อื่นๆ ส่วนใหญ่ประกอบด้วยรำยได้ค่ำบริกำรหน่วยงำนซ่อมบ ำรุง โดยมี
ค่ำบรกิำรเป็นไปตำมค่ำใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้จรงิ 
 
 
 

- รำยไดอ้ื่น 0.05 

- ลกูหนี้ 0.20 

7.4 รำยกำรซื้อเคมภีณัฑ ์  รำยกำรซื้อเคมภีณัฑ ์ส่วนใหญ่ประกอบดว้ย ค่ำซื้อวตัถุดบิเพือ่ใชใ้นกำรผลติสนิคำ้ ซึง่
บรษิทัฯ ซื้อเคมภีณัฑด์งักล่ำวจำก TST ในรำคำตน้ทุนบวกค่ำด ำเนินกำรเลก็น้อย  
ทัง้นี้ รำยกำรดงักล่ำวมไิด้เกดิขึน้เป็นประจ ำ เนื่องจำกบรษิัทฯ จะซื้อเคมภีณัฑ์จำก 
TST เฉพำะในกรณีที่บรษิทัฯ มคีวำมจ ำเป็นเร่งด่วนและไม่สำมำรถจดัซื้อจำกผู้จดั
จ ำหน่ำยภำยนอกไดท้นัเวลำ รวมทัง้บรษิทัฯ ซื้อเคมภีณัฑ์บำงชนิดจำก TST เพื่อใช้
ในกำรทดสอบผลติภณัฑ์ของบรษิทัฯ ซึ่ง TST มกีำรซื้อเคมภีณัฑ์ดงักล่ำวเพื่อใชใ้น
กำรผลติของตนเอง 

- ตน้ทุนขำย 
- เจำ้หนี้ 

0.59 
0.01 

8. บรษิทั ทโีอเอ-โดฟ
เคม อนิดสัตรสี ์
จ ำกดั (“TDIC”) 

 นำยประวทิย ์ตัง้คำรวคุณ ซึง่เป็นพีน้่องของ 
นำยประจกัษ์ ตัง้คำรวคุณ (ประธำนกรรมกำร
ของบรษิทัฯ) ถอืหุน้รอ้ยละ 5.53 และด ำรง
ต ำแหน่งเป็นกรรมกำรของ TDIC 

8.1 รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้  บริษัทฯ ขำยผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ประเภทสีทำอำคำร และสีที่มีควำมทนทำนสูง 
(Heavy Duty Coatings) ใหแ้ก่ TDIC โดยมรีำคำและเงือ่นไขทัว่ไปเสมอืนกบักำรท ำ
รำยกำรกบับุคคลภำยนอก 

- รำยไดจ้ำกกำรขำย 0.41 

- ลกูหนี้ 0.04 

8.2 รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร   เนื่องจำกบรษิัทฯ ใชพ้ื้นที่ส่วนใหญ่ทีบ่ำงนำส ำหรบัเป็นทีต่ ัง้โรงงำนผลติและคลงัสนิค้ำ 
บรษิทัฯ จงึใหบ้รกิำรดำ้นควำมปลอดภยัแก่บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งทีต่ ัง้อยู่ในบรเิวณเดยีวกนั 
เพื่อควำมปลอดภยัโดยรวมที่อำจส่งผลกบัทรพัย์สนิของบรษิัทฯ  โดยอตัรำค่ำบรกิำร
เป็นไปตำมตน้ทุนกำรใหบ้รกิำรทีเ่กดิขึน้จรงิปนัส่วนตำมพืน้ทีโ่รงงำน 
 

- รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร 2.06 
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8.3 รำยไดอ้ื่นๆ  รำยได้อื่นๆ ส่วนใหญ่ประกอบด้วย รำยได้ค่ำชัง่น ้ำหนักรถบรรทุก และรำยได้ค่ำ
ฝึกอบรม ซึง่คดิตำมจ ำนวนครัง้ทีใ่หบ้รกิำรจรงิ 
 

- รำยไดอ้ื่น 0.27 

- ลกูหนี้ 0.05 

8.4 รำยกำรซื้อเคมภีณัฑ ์  รำยกำรซื้อเคมภีณัฑ์ ส่วนใหญ่ประกอบด้วยรำยกำรซื้อวตัถุดิบเพื่อใช้ในกำรผลิต
สนิค้ำ ซึ่งเป็นวตัถุดบิทีส่ำมำรถใช้ร่วมกนัได ้ทัง้นี้ บรษิทัฯ ซื้อวตัถุดบิดงักล่ำวจำก 
TDIC โดยมรีำคำและเงือ่นไขทัว่ไปเสมอืนกบักำรท ำรำยกำรกบับุคคลภำยนอก 
 
 
 

- ตน้ทุนขำย 2.26 

- เจำ้หนี้ 0.62 

9. บรษิทั ทโีอเอ โฮลดิง้ 
จ ำกดั (“TOAH”) 

 กรรมกำรของบรษิทัฯ 4 ท่ำน ไดแ้ก่  
(1) นำยวนรชัต์ ตัง้คำรวคุณ (2) นำยจตุภทัร ์ 
ตัง้คำรวคุณ (3) นำยณฏัฐวุฒ ิตัง้คำรวคุณ และ 
(4) นำงบุศทร ีหวัง่หล ีเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของ 
TOAH โดยถอืหุน้รอ้ยละ 35.00 รอ้ยละ 25.00 
รอ้ยละ 20.00 และรอ้ยละ 20.00 ตำมล ำดบั และ
ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรใน TOAH ทัง้ 4 
ท่ำน 

9.1 ค่ำเช่ำรถยนต์   บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยท ำสญัญำเช่ำรถยนต์จำก TOAH อำยุสญัญำระหว่ำง 1-5 ปี 
เพือ่ใชเ้ป็นรถยนต์ส ำหรบัผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย โดยสญัญำเช่ำรถยนต์
มกีำรคดิอตัรำค่ำเช่ำเทยีบเคยีงไดก้บัอตัรำผลตอบแทนรำยปีของธุรกจิรถยนต์ใหเ้ช่ำ
ของบรษิทัจดทะเบยีน  
ทัง้นี้ TOAH ด ำเนินธุรกจิใหบ้รกิำรเช่ำรถยนต์แก่บรษิทัในกลุ่มผูถ้อืหุน้ จงึมกีำรใหเ้ช่ำ
รถยนต์แก่บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยบำงส่วน 

- ตน้ทุนขำยและค่ำใชจ้่ำย 13.57 

  

10. บรษิทั ธนำกร
ผลติภณัฑน์ ้ำมนัพชื 
จ ำกดั 

 นำยเขม หวัง่หลี ซึ่งเป็นคู่สมรสของนำงบุศทร ี
หวัง่หลี (กรรมกำร) ถือหุ้นร้อยละ 0.86 และ
ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรของบรษิัท ธนำกร
ผลติภณัฑน์ ้ำมนัพชื จ ำกดั 

10.1 รำยกำรซื้อเคมภีณัฑ ์  บรษิทัฯ ซื้อวตัถุดบิจำกบรษิทั ธนำกรผลติภณัฑน์ ้ำมนัพชื จ ำกดั เพือ่ใชใ้นกำรผลติ
สนิคำ้ประเภทสนี ้ำมนั และสพี่นอุตสำหกรรม โดยมรีำคำและเงือ่นไขทัว่ไปเสมอืนกบั
กำรท ำรำยกำรกบับุคคลภำยนอก 
 
 
 

- ตน้ทุนขำย 22.36 

  



   
 บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2560 (แบบ 56-1)  
ส่วนที ่2 กำรจดักำรและกำรก ำกบัดแูลกจิกำร / 12. รำยกำรระหว่ำงกนั       หน้ำ 137 

 

บคุคลท่ีอาจมีความ
ขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ จ านวนเงิน 
(ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 

11. บรษิทั พ ีท ีเรยีล
เอสเตท จ ำกดั  

 กรรมกำรของบรษิทัฯ 4 ท่ำน ไดแ้ก่  
(1) นำยวนรชัต์ ตัง้คำรวคุณ (2) นำยจตุภทัร ์
ตัง้คำรวคุณ (3) นำยณฏัฐวุฒ ิตัง้คำรวคุณ และ 
(4) นำงบุศทร ีหวัง่หล ีเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของ
บรษิทั พ ีท ีเรยีลเอสเตท จ ำกดั โดยแต่ละท่ำน
ถอืหุน้รอ้ยละ 25.00  

 มกีรรมกำรร่วมกนั 2 ท่ำน ไดแ้ก่ (1) นำยวนรชัต์ 
ตัง้คำรวคุณ และ (2) นำงบุศทร ีหวัง่หล ี

11.1 ค่ำเช่ำทีด่นิ  บรษิทัฯ เช่ำทีด่นิ 2 แห่งจำกบรษิทั พ ีท ีเรยีลเอสเตท จ ำกดั ไดแ้ก่ (1) โรงงำนทีบ่ำง
นำ จ ำนวน 10 แปลง และ (2) โรงงำนทีส่ ำโรง จ ำนวน 2 แปลง เพื่อใชเ้ป็นพื้นทีโ่รงงำน
และคลงัสนิคำ้ของบรษิทัฯ โดยมอีตัรำค่ำเช่ำเป็นไปตำมทีต่กลงกนัระหว่ำงคู่สญัญำ 
โดยมีอัตรำค่ำเช่ำที่ประเมนิโดยผู้ประเมินรำคำอิสระที่ได้ร ับควำมเห็นชอบจำก
ส ำนกังำน ก.ล.ต. และมอีำยุสญัญำเช่ำ 10 ปี ซึง่สำมำรถขยำยระยะเวลำกำรเช่ำไดอ้กี 
10 ปี 
 

- ตน้ทุนและค่ำใชจ้่ำย 14.38 

- เจำ้หนี้ 4.17 

- ลกูหนี้ 1.80 

  

12. บริษัท ซุปเปอร์เซฟ 
คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั 

 กรรมกำรของบรษิทัฯ 4 ท่ำน ไดแ้ก่  
(1) นำยวนรชัต์ ตัง้คำรวคุณ (2) นำยจตุภทัร ์ 
ตัง้คำรวคุณ (3) นำยณฏัฐวุฒ ิตัง้คำรวคุณ และ 
(4) นำงบุศทร ีหวัง่หล ีเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของ
บรษิทั ซุปเปอรเ์ซฟ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั โดยแต่
ละท่ำนถอืหุน้รอ้ยละ 25.00  
 

12.1 รำยไดค้่ำเช่ำและ
ค่ำบรกิำรพืน้ที ่

 บรษิทัฯ ใหเ้ช่ำพืน้ทีแ่ละใหบ้รกิำรแก่บรษิทั ซุปเปอร์เซฟ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั ส ำหรบั
กำรด ำเนินธุรกจิรำ้นสะดวกซื้อทีโ่รงงำนบำงนำ อำยุสญัญำเช่ำ 3 ปี โดยมอีตัรำค่ำเช่ำ
และเงือ่นไขกำรเช่ำทัว่ไปเสมอืนกบักำรท ำรำยกำรกบับุคคลภำยนอก  
 
 

- รำยไดอ้ื่น 0.48 

- ลกูหนี้ 0.04 

12.2 ค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ  ค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ ส่วนใหญ่ประกอบดว้ยค่ำใชจ้่ำยในกำรซื้อสนิคำ้อุปโภคบรโิภคเพื่อจดั
กจิกรรมโปรโมชัน่กบัลูกคำ้ เช่น บะหมีก่ึ่งส ำเร็จรูป เครื่องดื่มชูก ำลงั เป็นต้น โดยมี
รำคำและเงือ่นไขทัว่ไปเสมอืนกบักำรท ำรำยกำรกบับุคคลภำยนอก 

- ค่ำใชจ้่ำย 0.33 

- เจำ้หนี้ 0.13 

12.3 รำยไดจ้ำกกำรขำย
ทรพัยส์นิ 
 - รำยไดจ้ำกกำรขำย 

 
 

0.03 

บรษิทัฯ ขำยเครือ่งใชส้ ำนกังำนทีไ่มไ่ดใ้ชแ้ลว้ใหก้บับรษิทั ซุปเปอร์เซฟ คอร์ปอเรชัน่ 
จ ำกดั  โดยรำคำขำยคดิตำมนโยบำยกำรขำยสนิทรพัยถ์ำวรของบรษิทัฯ 

13. บรษิทั เฟ้ลปส ์
ดอดจ์ อนิเตอร์
เนชัน่แนล (ไทย
แลนด)์ จ ำกดั 

 กรรมกำรของบรษิทัฯ 1 ท่ำน ไดแ้ก่ นำยวนรชัต์ 
ตัง้คำรวคุณ เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทั เฟ้ลปส ์
ดอดจ์ อนิเตอรเ์นชัน่แนล (ไทยแลนด)์ จ ำกดั 
โดยถอืหุน้ในบรษิทั ทมี เอ โฮลดิง้ 2 จ ำกดั รอ้ยละ 

13.1 รำยไดจ้ำกกำรขำย
สนิคำ้ 
 - รำยไดจ้ำกกำรขำย 

 
 

0.05 

บรษิทัฯ ขำยสนิคำ้สทีำอำคำร และทนิเนอร ์ใหแ้ก่บรษิทั เฟ้ลปส ์ดอดจ์ อนิเตอรเ์นชัน่
แนล (ไทยแลนด์) จ ำกดั ซึ่งน ำไปใชก้จิกำรของบรษิทั เฟ้ลปส์ ดอด์จ อนิเตอร์เนชัน่
แนล (ไทยแลนด์) จ ำกดั โดยมรีำคำและเงื่อนไขทัว่ไปเสมอืนกบักำรท ำรำยกำรกบั
บุคคลภำยนอก 
 



   
 บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2560 (แบบ 56-1)  
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บคุคลท่ีอาจมีความ
ขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ จ านวนเงิน 
(ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 

99.98 ซึง่ บรษิทั ทมี เอ โฮลดิง้ 2 จ ำกดั ถอืหุน้
ในบรษิทั เฟ้ลปส ์ดอดจ์ อนิเตอรเ์นชัน่แนล 
(ไทยแลนด)์ จ ำกดั รอ้ยละ 89.45 

 มกีรรมกำร ร่วมกนั 1 ท่ำน ไดแ้ก่ นำยวนรชัต์  
ตัง้คำรวคุณ 

13.2 รำยไดจ้ำกกำร
ใหบ้รกิำร 

 บรษิัทฯ ท ำสญัญำบรกิำรกบับรษิัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชัน่แนล (ไทยแลนด์) 
จ ำกัด เพื่อให้บริกำรเช่ำพื้นที่วำงเครื่องเซิร์ฟเวอร์และให้บริกำรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
เนื่องจำก บรษิัทฯ มพีื้นที่ว่ำงส ำหรบักำรให้บรกิำรดงักล่ำว โดยมรีำคำและเงื่อนไข
ทัว่ไปเสมอืนกบักำรท ำรำยกำรกบับุคคลภำยนอก 

- รำยไดอ้ื่น 0.48 

14. บรษิทั ส ำเพง็ 
ซุปเปอรส์โตร ์
จ ำกดั 

 TOAGH ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบรษิัทฯ 
ถือหุ้นโดยตรงในบรษิัท ส ำเพ็ง ซุปเปอร์สโตร ์
จ ำกดั รอ้ยละ 100.00 
 

14.1 รำยไดจ้ำกกำรขำย
สนิคำ้ 

 บริษัทฯ ขำยผลิตภณัฑ์ส่วนใหญ่ประเภทกำวลำเท็กซ์อเนกประสงค์ ให้แก่บริษัท    
ส ำเพง็ ซุปเปอร์สโตร์ จ ำกดั ซึ่งน ำไปจ ำหน่ำยในรำ้นคำ้ของตนเอง โดยมรีำคำและ
เงือ่นไขทัว่ไปเสมอืนกบักำรท ำรำยกำรกบับุคคลภำยนอก - รำยไดจ้ำกกำรขำย 0.04 

14.2 รำยกำรขำยสนิทรพัย ์
- รำยไดอ้ื่น 

 
0.03 

บริษัทฯ ขำยเครื่องใช้ส ำนักงำนที่ไม่ได้ใช้แล้วให้กบับริษัท ส ำเพ็ง ซุปเปอร์สโตร ์
จ ำกดั โดยรำคำขำยคดิตำมนโยบำยกำรขำยสนิทรพัยถ์ำวรของบรษิทัฯ  

14.3 รำยไดค้่ำเช่ำพืน้ที ่
 - รำยไดอ้ื่น 
 - ลกูหนี้ 

 
1.56 
0.45 

บรษิัทฯให้เช่ำส ำนักงำน/ คลงัสนิค้ำ โดยสญัญำมรีะยะเวลำ 3 ปี โดยคดิค่ำเช่ำ / 
บรกิำร เป็นไปตำมทีต่กลงกนัระหว่ำงคู่สญัญำ   
 

15.  บรษิทั เอช็เอม็ซ ีโป
ลเีมอส ์จ ำกดั 

 กรรมกำรอสิระของบรษิทัฯ 1 ท่ำน ไดแ้ก่ นำย
วรีศกัดิ ์โฆสติไพศำล ด ำรงต ำแหน่งเป็นประธำน
กรรมกำรและกรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมใน
บรษิทั เอช็เอม็ซ ีโปลเีมอส ์จ ำกดั 

15.1 รำยกำรซื้อเคมภีณัฑ ์  บริษัทฯ และบริษัทย่อย ซื้อวตัถุดิบ เช่นเม็ดพลำสติกชนิดโพลีโพรพิลีน 
(Polypropylene) เป็นตน้ จำกบรษิทั เอช็เอม็ซ ีโปลเีมอส ์จ ำกดั เพือ่ใชใ้นกำรผลติ 
ถงับรรจุภณัฑพ์ลำสตกิโดยมรีำคำและเงือ่นไขทัว่ไปเสมอืนกบักำรท ำรำยกำรกบั
บุคคลภำยนอก 

- ตน้ทุนขำย 
 

4.20 
 

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

 TOAGH ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบรษิัทฯ 
ถอืหุน้ทำงอ้อมใน TOA Performance Coating 
(Vietnam) Co., Ltd. รอ้ยละ 100.00  

16.1 กำรซื้อสนิคำ้  บรษิทัย่อยของบรษิัทฯ ซื้อสนิค้ำส ำเร็จรูปประเภทกระดำษทรำยเป็นส่วนใหญ่ จำก 
TOA Performance Coating (Vietnam)   Co., Ltd. เพื่อจ ำหน่ำยต่อใหก้บัลูกคำ้ของ
บรษิทัย่อยดงักล่ำว เพือ่กำรบรกิำรทีค่รบวงจร โดยบรษิทัย่อยท ำสญัญำซื้อขำยสนิคำ้
กบั TOA Performance Coating (Vietnam) Co., Ltd. โดยรำคำขำยทีน่ ำไปจ ำหน่ำย
ต่อ  มกีำรบวกก ำไรจำกตน้ทุนซื้อ 
 
 

- ตน้ทุนขำย 0.63 

  



   
 บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
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บคุคลท่ีอาจมีความ
ขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ จ านวนเงิน 
(ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 

16.2 รำยไดค้่ำเช่ำพืน้ทีแ่ละ
บรกิำรอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

 บริษัทย่อยของบริษัทฯ ให้เช่ำพื้นที่คลงัสินค้ำแก่ TOA Performance Coating 
(Vietnam) Co., Ltd. ในประเทศเวยีดนำม ซึง่เป็นพืน้ทีส่่วนทีบ่รษิทัย่อยดงักล่ำวมไิดใ้ช้
ประโยชน์ รวมทัง้กำรใหบ้รกิำรอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น กำรจดัหำประกนัภยัสนิคำ้ เป็นต้น
โดยคดิค่ำเช่ำตำมทีต่กลงกนั และคดิค่ำบรกิำรอื่นทีเ่กีย่วขอ้งตำมตน้ทุนทีเ่กดิขึน้จรงิ 

- รำยไดอ้ื่น 0.09 

- ลกูหนี้ 0.01 



   
 บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2560 (แบบ 56-1)  
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12.2 มาตรการและขัน้ตอนการอนุมติัการท ารายการระหวา่งกนัหรอืรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัทครัง้ที่ 26/2559 เมื่อวนัที่ 21 ธนัวำคม 2559 ได้พจิำรณำอนุมตัินโยบำยกำรท ำ
รำยกำรระหว่ำงกนัหรือรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนั และหลกักำรในกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัหรือรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนัซึ่งมี
ขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ซึง่มเีงื่อนไขกำรคำ้โดยทัว่ไป โดยสำมำรถสรุปไดด้งันี้ 

ในกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัหรอืรำยกำรทีเ่กี่ยวโยงกนัของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย บรษิัทฯ จะปฏบิตัิใหเ้ป็นไป
ตำมหลกัเกณฑข์อง พ.ร.บ. หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ และหลกัเกณฑ์ทีเ่กี่ยวขอ้งของ คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน 
และ/หรอืคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ และตลำดหลกัทรพัย์ฯ ตลอดจนกำรปฏบิตัิตำมขอ้ก ำหนด
เกี่ยวกบักำรเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกนัในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิที่ได้รบักำรตรวจสอบจำกผู้สอบบญัชขีองบรษิัทฯ 
และแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี (56-1) ดว้ย ในกำรท ำรำยกำรดงักล่ำวบรษิทัฯ จะท ำกำรตรวจสอบและดูแลธุรกรรมที่
เกดิขึน้ โดยไม่มผีูม้สีว่นไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลประโยชน์ดงักล่ำวมสีว่นในกำรตดัสนิใจเกีย่วกบัรำยกำรระหว่ำงกนัทีเ่กดิขึน้ 

คณะกรรมกำรบรษิัท ได้จดัใหม้ขี ัน้ตอนกำรอนุมตัิรำยกำรระหว่ำงกนัหรอืรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนัอยู่ภำยใต้กรอบ
จรยิธรรมที่ด ีโดยผ่ำนกำรกลัน่กรองจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยค ำนึงถึงประโยชน์ของบรษิัทฯ และผูถ้ือหุน้เป็นหลกั 
และดูแลให้กำรปฏิบัติเป็นไปตำมเกณฑ์ของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน คณะกรรมกำรก ำกบัหลักทรัพย์และตลำด
หลกัทรพัย ์และตลำดหลกัทรพัยฯ์ ตลอดจนพจิำรณำกำรเปิดเผยขอ้มูลกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัหรอืรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั
ต่อสำธำรณชนใหม้คีวำมถูกตอ้งและครบถว้น  

ในกรณีทีเ่ป็นรำยกำรธุรกจิปกตหิรอืรำยกำรสนบัสนุนธุรกจิปกตขิองบรษิทัฯ และเป็นรำยกำรทีอ่ำจเกดิขึน้ต่อเนื่อง
ในอนำคต บรษิทัฯ มนีโยบำยในกำรก ำหนดกรอบของรำยกำรดงักล่ำวซึง่จะต้องมขีอ้ตกลงทำงกำรคำ้ในลกัษณะเดยีวกบัที่
วญิญชูนจะพงึกระท ำกบัคู่สญัญำทัว่ไปในสถำนกำรณ์เดยีวกนั ดว้ยอ ำนำจต่อรองทำงกำรคำ้ทีป่รำศจำกอทิธพิลในกำรทีต่นมี
สถำนะเป็นกรรมกำร ผูบ้รหิำร หรอืบุคคลทีม่คีวำมเกีย่วขอ้ง และไม่ก่อใหเ้กดิกำรถ่ำยเทผลประโยชน์ และ/หรอืสำมำรถแสดง
ให้เห็นได้ว่ำกำรท ำรำยกำรดงักล่ำวมกีำรก ำหนดรำคำหรอืเงื่อนไขที่สมเหตุสมผลหรือเป็นธรรม และหำกคณะกรรมกำร
บรษิทัมมีตอินุมตักิรอบกำรท ำรำยกำรขำ้งตน้เป็นหลกักำรทัว่ไป ฝ่ำยบรหิำรของบรษิทัฯ ย่อมสำมำรถด ำเนินกำรท ำรำยกำร
ทีม่ลีกัษณะเป็นไปตำมกรอบทีก่ ำหนดไวไ้ปไดใ้นทนัทโีดยไม่ตอ้งน ำรำยกำรดงักล่ำวเสนอขออนุมตัจิำกคณะกรรมกำรอกีครัง้ 
และบริษัทฯ จะจดัท ำรำยงำนสรุปกำรท ำธุรกรรมรำยกำรระหว่ำงกนัหรือรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนั เพื่อรำยงำนในที่ประชุม
คณะกรรมกำรตรวจสอบของบรษิทัฯ และกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัในทุกไตรมำส เพื่อให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำดว้ย
หลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ ขอ้บงัคบั ประกำศ ค ำสัง่ หรอืขอ้ก ำหนดของส ำนักงำน ก.ล.ต. คณะกรรมกำรก ำกบัตลำด
ทุน และตลำดหลกัทรพัยฯ์  

หำกมีกำรเข้ำท ำรำยกำรระหว่ำงกันหรือรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันที่เป็นธุรกรรมอื่น บริษัทฯ จะต้องเสนอให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบใหค้วำมเหน็เกีย่วกบัควำมเหมำะสมของรำคำ รวมถงึควำมสมเหตุสมผลของรำยกำรนัน้ๆ ในกรณีที่
คณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มคีวำมช ำนำญในกำรพจิำรณำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัทีเ่กดิขึน้ บรษิทัฯ จะจดัใหม้บีุคคลทีม่คีวำมรู ้
ควำมช ำนำญพเิศษ เช่น ผูส้อบบญัชหีรอืผู้ประเมนิรำคำทรพัย์สนิที่มคีวำมเป็นอสิระเป็นผูใ้ห้ควำมเหน็เกี่ยวกบัรำยกำรที่
เกี่ยวโยงกนัดงักล่ำว เพื่อประกอบกำรพจิำรณำของคณะกรรมกำรบรษิัทหรอืผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี โดยที่ผู้ที่อำจมีควำม
ขดัแยง้ทำงผลประโยชน์หรอืมสี่วนไดส้่วนเสยีในกำรท ำรำยกำรจะไม่มสีทิธอิอกเสยีงในกำรพจิำรณำอนุมตักิำรท ำรำยกำรที่
เกีย่วโยง เพื่อใหม้คีวำมมัน่ใจว่ำกำรเขำ้ท ำรำยกำรดงักล่ำวจะไม่เป็นกำรโยกย้ำย หรอืถ่ำยเทผลประโยชน์ของบรษิัทฯ แต่
เป็นกำรท ำรำยกำรทีไ่ดค้ ำนึงถงึประโยชน์สงูสุดของบรษิทัฯ และผู้ถอืหุน้ทุกรำยเป็นส ำคญั ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะเปิดเผยรำยกำร
ระหว่ำงกนัไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิที่ได้รบักำรตรวจสอบจำกผู้สอบบญัชขีองบรษิัท รำยงำนประจ ำปี และแบบ
แสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปีของบรษิทั (แบบ 56-1) 
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12.3 นโยบายการท ารายการระหวา่งกนัในอนาคต 

ในกรณีที่มกีำรเขำ้ท ำรำยกำรระหว่ำงกนัหรือรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนัในอนำคต บรษิัทฯ จะปฏบิตัิให้เป็นไปตำม
พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสัง่ หรือข้อก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน 
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ และตลำดหลกัทรพัย์ฯ ทัง้นี้ กำรเขำ้ท ำรำยกำรดงักล่ำวจะไม่เป็นกำร
โยกยำ้ย หรอืถ่ำยเทผลประโยชน์ของบรษิทัฯ แต่เป็นกำรท ำรำยกำรที่ไดค้ ำนึงถงึประโยชน์สูงสุดของบรษิัทฯ และผูถ้ือหุ้น
ทุกรำยเป็นส ำคญั 

ในกรณีที่เป็นรำยกำรธุรกิจปกติหรือรำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติ และเป็นรำยกำรที่เกิดขึ้นต่อเนื่ องในอนำคต 
บรษิัทฯ จะก ำหนดหลกัเกณฑ์ และแนวทำงในกำรปฏบิตัิให้เป็นไปตำมลกัษณะกำรค้ำโดยทัว่ไป โดยอ้ำงองิกบัรำคำและ
เงื่อนไขทีเ่หมำะสมและยุตธิรรม สมเหตุสมผล สำมำรถตรวจสอบได ้และน ำเสนอใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบใหค้วำมเหน็และ
คณะกรรมกำรบรษิทัเป็นผูพ้จิำรณำอนุมตักิรอบกำรท ำรำยกำรดงักล่ำว 

นอกจำกนี้ หำกมกีำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัหรอืรำยกำรทีเ่กี่ยวโยงกนัหรอืมกีำรเปลีย่นแปลงขอ้ตกลงและเงื่อนไข
เกีย่วกบัธุรกรรมระหว่ำงกนักบัผูถ้อืหุน้ใหญ่ กรรมกำร ผูบ้รหิำรหรอืบุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้หรอืบุคคลทีม่คีวำมเกีย่วโยง
กนัของบรษิทัฯ กรรมกำรทีม่สีว่นไดเ้สยีจะไม่เขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำรในวำระทีเ่กีย่วกบักำรพจิำรณำกำรเขำ้ท ำธุรกรรม
ดงักล่ำว 
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ส่วนท่ี 3 
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

13. ข้อมูลทางการเงินท่ีส าคญั 

บรษิัทฯ มีกำรปรบัโครงสร้ำงกิจกำรในช่วงไตรมำสที่ 1 ของปี 2559 ด้วยกำรขำยเงนิลงทุนในบรษิัทย่อย 
บรษิัทร่วม และเงนิลงทุนระยะยำวอื่นรวม 12 บรษิัท ซึ่งเป็นบรษิัทที่ไม่ได้ด ำเนินธุรกจิประเภทเดยีวกนักบับรษิัทฯ  
และ/หรอื ก ำลงัจะปิดกจิกำร ให้แก่บรษิัท ทโีอเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จ ำกดั และ บรษิัท ทโีอเอ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ำกดั  ใน
รำคำทุนและรำคำตำมมลูค่ำสุทธทิำงบญัช ีซึง่บรษิทัฯ ไดม้กีำรด ำเนินกำรปรบัโครงสรำ้งแลว้เสรจ็ เมื่อวนัที ่29 มนีำคม 
2559 ซึง่เป็นกำรเปลีย่นแปลงโครงสรำ้งกำรถอืหุน้หรอืโครงสรำ้งกำรด ำเนินงำนหรอืขนำดของธุรกจิของบรษิทัฯ อย่ำง
มนีัยส ำคญั ท ำให้งบกำรเงนิที่ผ่ำนกำรตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีที่จดัท ำเพื่อให้เป็นไปตำมกฎหมำยอำจไม่สำมำรถ
สะท้อนฐำนะทำงกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงสร้ำงใหม่ และอำจไม่สำมำรถเปรยีบเทียบได้กบัขอ้มูลทำง
กำรเงนิทีจ่ะเกดิขึน้ในอนำคต ดงันัน้ บรษิัทฯ จงึจดัท ำงบกำรเงนิรวมเพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพำะ ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 
ธนัวำคม 2557 2558 และ 2559 เพื่อใหส้ำมำรถเปรยีบเทยีบไดก้บังบกำรเงนิปี 2560 

13.1 สรปุรายงานการตรวจสอบบญัชี 

 
ประจ างวด ผูส้อบบญัชี สรปุรายงานการตรวจสอบ 

งบกำรเงนิรวมส ำหรบัปี 
สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 
2560 

คุณศุภชยั ปญัญำวฒัโน 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลข
ทะเบยีน 3930   
จำก บรษิทั ส ำนกังำน อวีำย 
จ ำกดั ซึง่เป็นผูส้อบบญัชทีี่
ไดร้บัควำมเหน็ชอบจำก
ส ำนกังำน ก.ล.ต. 

ผู้สอบบญัชไีด้ตรวจสอบงบกำรเงนิรวมของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย ณ 
วนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงนิรวม งบ
ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวม งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผูถ้อืหุน้รวม
และงบกระแสเงนิสดรวม ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั และหมำยเหตุ 
ประกอบงบกำรเงนิรวม รวมถงึหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชทีี่ส ำคญั 
และไดต้รวจสอบงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรของบรษิทัฯ ดว้ยเช่นกนั 
โดยผูส้อบบญัชเีหน็ว่ำงบแสดงฐำนะกำรเงนิ ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 
ผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงนิสด  ส ำหรบัปีสิ้นสุดวันเดียวกันของ
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย  และเฉพำะกจิกำรของบรษิทัฯ โดยถูกตอ้งตำมที่
ควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 

งบกำรเงนิรวมเพือ่
วตัถุประสงคเ์ฉพำะส ำหรบัปี
สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม  
2557 2558 และ 2559 

ผูต้รวจสอบบญัชไีดต้รวจสอบงบกำรเงนิรวมเพือ่วตัถุประสงค์เฉพำะของ
บรษิทัฯ ซึ่งประกอบดว้ยงบแสดงฐำนะกำรเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 
2557 2558 และ 2559 งบก ำไรขำดทุน เบ็ดเสร็จรวม งบแสดงกำร
เปลีย่นแปลงส่วนของผูถ้อืหุน้รวมและงบกระแสเงนิสดรวมส ำหรบัปีสิน้สุด
วันเดียวกันในแต่ละปี และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมเพื่อ
วตัถุประสงคเ์ฉพำะ รวมถงึหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชทีีส่ ำคญั  
โดยผูส้อบบญัชเีหน็ว่ำงบกำรเงนิรวมเพือ่วตัถุประสงคเ์ฉพำะนี้แสดงฐำนะ
กำรเงนิ ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2557 2558 และ 2559 ผลกำรด ำเนินงำน
และกระแสเงนิสดส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัเดยีวกนัของแต่ละปีของบรษิทัฯ โดย
ถูกต้องตำมที่ควรในสำระส ำคญัตำมเกณฑ์ในกำรจดัท ำงบกำรเงนิรวม
เพื่อวตัถุประสงค์เฉพำะตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ
รวมเพือ่วตัถุประสงคเ์ฉพำะขอ้ 2  
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13.2 ตารางสรปุงบการเงินรวมเพื่อวตัถปุระสงคเ์ฉพาะส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2558 และ 2559 
งบการเงินรวมส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2560  

 

งบแสดงฐานะการเงินรวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

งบการเงินรวมเพ่ือวตัถปุระสงคเ์ฉพาะ งบการเงินรวม 

2558 2559 2560 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรพัย ์       

สนิทรพัยห์มนุเวยีน       

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 2,241.0 17.3 1,713.4 17.8 1,816.2 12.9 

เงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์พือ่คำ้ - กองทุนรวม 595.5 4.6 442.4 4.6 4,468.0 31.7 

ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อืน่ 2,974.0 22.9 2,839.6 29.4 2,936.3 20.8 

ส่วนของลกูหนี้ตำมสญัญำเช่ำซื้อทีค่รบก ำหนด
ช ำระในหนึ่งปี 

126.1 1.0 122.1 1.3 77.3 0.5 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้และดอกเบีย้คำ้งรบัจำกกจิกำร
ทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

2,775.2 21.4 - - - - 

สนิคำ้คงเหลอื 1,983.5 15.3 2,018.6 20.9 2,231.7 15.8 

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 144.0 1.1 160.9 1.7 168.7 1.2 

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 10,839.3 83.5 7,296.9 75.7 11,698.2 83.0 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน       

 ลกูหนี้ตำมสญัญำเช่ำซื้อ - สุทธจิำกส่วนทีถ่งึ
ก ำหนดช ำระในหนึ่งปี 

152.4 1.2 146.3 1.5 137.5 1.0 

เงนิลงทุนระยะยำวอื่น 5.0 0.0 5.0 0.1 0.01 0.0 

อสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุน - - 19.6 0.2 17.0 0.1 

ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ 1,838.0 14.2 1,935.4 20.1 1,945.0 13.8 

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 97.4 0.7 158.1 1.6 153.6 1.1 

สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี 26.8 0.2 50.7 0.5 57.4 0.4 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 27.6 0.2 32.3 0.3 86.4 0.6 

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 2,147.2 16.5 2,347.5 24.3 2396.9 17.0 

รวมสินทรพัย ์ 12,986.4 100.0 9,644.4 100.0 14,095.1 100.0 

หน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น       

หนี้สนิหมนุเวยีน       

เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 3,623.0 27.9 3,560.0 36.9 1,205.0 8.5 

เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 3,712.1 28.6 3,602.2 37.4 3,825.8 27.1 

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิทีถ่งึ
ก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 

166.8 1.3 166.8 1.7 166.4 1.2 

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยำวและดอกเบีย้คำ้งจ่ำยแก่
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 

3.8 0.0 - - - - 



 บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
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งบแสดงฐานะการเงินรวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

งบการเงินรวมเพ่ือวตัถปุระสงคเ์ฉพาะ งบการเงินรวม 

2558 2559 2560 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

เงนิปนัผลคำ้งจ่ำย - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - 688.5 7.1 - - 

ภำษเีงนิไดค้ำ้งจ่ำย 364.3 2.8 329.6 3.4 175.3 1.2 

หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 92.2 0.7 93.5 1.0 49.8  0.4 

รวมหน้ีสินหมนุเวียน 7,962.2 61.3 8,440.7 87.5 5,422.3  38.5 

หนี้สนิไมห่มนุเวยีน       

เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนัเงนิ - สุทธจิำกส่วนที่
ถงึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 

184.4 1.4 166.4 1.7 - - 

เงนิกูย้มืระยะยำวและดอกเบีย้คำ้งจ่ำยแก่กจิกำรที่
เกีย่วขอ้งกนั - สุทธจิำกส่วนทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยใน
หนึ่งปี 

14.0 0.1 - - - - 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 217.5 1.7 242.2 2.5 245.7  1.7 

หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น 19.2 0.1 17.1 0.2 14.1  0.1 

รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน 435.1 3.4 425.7 4.4 259.8  1.8 

รวมหน้ีสิน 8,397.3 64.7 8,866.4 91.9 5,682.1  40.3 

ส่วนของผูถ้ือหุ้น 
  

    

ทุนเรอืนหุน้       

ทุนจดทะเบยีน 900.0 6.9 900.0 9.3 2,029.0  14.4 

ทุนออกจ ำหน่ำยและช ำระเตม็มลูค่ำแลว้ 900.0 6.9 900.0 9.3 2,029.0  14.4 

ส่วนเกนิมลูค่ำหุน้สำมญั - - - - 5,761.5 40.9 

ก ำไรสะสม       

จดัสรรแลว้-ส ำรองตำมกฎหมำย 90.0 0.7 90.0 0.9 168.3  1.2 

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 4,404.5 33.9 211.5 2.2 1,033.8  7.3 

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้อืหุน้  (419.8) (3.2) (398.7) (4.1) (554.6) (3.9) 

ส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ 4,974.7 38.3 802.9 8.3 8,438.0  59.9 

ส่วนของผูม้สี่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคุมของบรษิทั
ย่อย 

(16.3) (0.1) (24.9) (0.3) (24.9) (0.2) 

รวมส่วนของผูถ้ือหุ้น - ก่อนกลุ่มกิจการภายใต้
การปรบัโครงสร้าง 

4,958.4 38.2 778.0 8.1 - - 

กลุ่มกจิกำรภำยใตก้ำรปรบัโครงสรำ้ง (369.3) (2.8) - - - - 

รวมส่วนของผูถ้ือหุ้น 4,589.1 35.3 778.0 8.1 8,413.0  59.7 

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น 12,986.4 100.0 9,644.4 100.0 14,095.1  100.0 
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งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม 

งวดปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
งบการเงินรวมเพ่ือวตัถปุระสงคเ์ฉพาะ งบการเงินรวม 

2558 2559 2560 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้       
รำยไดจ้ำกกำรขำย 16,752.6 98.3 16,297.3 98.6 15,717.7 99.3 
เงนิปนัผลรบั 0.1 0.0 0.1 0.0 0.04  0.0 
รำยไดอ้ื่น 282.9 1.7 231.4 1.4 107.2  0.7 
รวมรายได้ 17,035.5 100.0 16,528.8 100.0 15,824.9 100.0 
ค่าใช้จ่าย       
ตน้ทุนขำย 10,773.9 63.2 10,094.6 61.1 10,351.1 65.4 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย 2,071.2 12.2 1,944.6 11.8 2,101.1 13.3 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 1,402.2 8.2 1,282.4 7.8 1,192.6 7.5 
รวมค่าใช้จ่าย 14,247.3 83.6 13,321.7 80.6 13,644.8 86.2 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ 2,788.2 16.4 3,207.1 19.4 2,180.1 13.8 
ค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงนิ (109.2) (0.6) (86.9) (0.5) (75.4) (0.5) 
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 2,679.0 15.7 3,120.2 18.9 2,104.7 13.3 
ภำษเีงนิได ้ (562.3) (3.3) (612.9) (3.7) (401.3) (2.5) 
ก าไรส าหรบัปี/ งวด 2,116.7 12.4 2,507.4 15.2 1,703.4 10.8 
ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน:    
รายการทีจ่ะถูกบนัทกึในส่วนของก าไรหรอืขาดทุนใน
ภายหลงั 

   

ผลต่ำงของอตัรำแลกเปลีย่นจำกกำรแปลงค่ำงบ
กำรเงนิทีเ่ป็นเงนิตรำต่ำงประเทศ - สทุธจิำกภำษเีงนิ
ได ้

12.5 20.5 (152.7) 

รายการท่ีจะถกูบนัทึกในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุนในภายหลงั - สทุธิจากภาษีเงินได้ 

12.5 20.5 (152.7) 

รายการทีจ่ะไมถู่กบนัทกึในส่วนของก าไรหรอืขาดทุน
ในภายหลงั 

   

ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรประมำณกำรตำมหลกั
คณติศำสตรป์ระกนัภยั - สุทธจิำกภำษเีงนิได ้

(27.1) - (0.2) 

รายการท่ีจะไม่ถกูบนัทึกในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุนในภายหลงั - สทุธิจากภาษีเงินได้ 

(27.1) - (0.2) 

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืนส าหรบัปี - สทุธิจากภาษี (14.6) 20.5 (152.9) 
ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี/ งวด  2,102.1      2,527.8  1,550.5 
การแบง่ปันก าไร    
ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 2,131.3 2,525.9 1709.9 
ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคุมของ
บรษิทัย่อย 

(14.6) (18.5) (6.5) 

ก าไรขาดทุนส าหรบัปี/งวด 2,116.7 2,507.4 1,703.4 
การแบง่ปันก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม    
ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ                  2,118.9                   2,547.0  1,553.9 
ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคุมของ
บรษิทัย่อย 

                    (16.9)                     (19.2) (3.4) 
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งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม 

งวดปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
งบการเงินรวมเพ่ือวตัถปุระสงคเ์ฉพาะ งบการเงินรวม 

2558 2559 2560 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี/ งวด                  2,102.1                   2,527.8  1,550.5 
ก าไรต่อหุ้น    
ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน (1) (2)    
ก ำไรส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ  2,131.3 2,525.9 1,709.9 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกั (ลำ้นหุน้) 900.0 900.0 1,660.5 
ก ำไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐำน (บำทต่อหุน้)                2.368               2.807  1.03 

หมำยเหตุ :  (1)  ก ำไรต่อหุ้นข ัน้พื้นฐำนและปนัผลต่อหุ้นระหว่ำงปี 2558 – 2559 ค ำนวณโดยได้ปรบัจ ำนวนหุ้นสำมญัเพื่อสะท้อน
ผลกระทบของกำรเปลีย่นแปลงมลูค่ำทีต่รำไวข้องหุน้สำมญัจำกเดมิ 900,000 หุน้ทีมู่ลค่ำตรำไวหุ้น้ละ 1,000 บำท เป็น 
900,000,000 หุน้ มลูค่ำตรำไวหุ้้นละ 1.0 บำท โดยเสมอืนกำรเปลีย่นแปลงมลูค่ำทีต่รำไวไ้ดเ้กดิขึน้ตัง้แต่วนัเริม่ต้นของปี 
2558 

(2)  จ ำนวนต่อหุน้ส ำหรบัปี 2560 ค ำนวณจำกจ ำนวนถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกัของหุน้สำมญัทีอ่อกอยู่ในระหว่ำงปี 

งบกระแสเงินสด 

งวดปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

งบการเงินรวมเพ่ือวตัถปุระสงคเ์ฉพาะ งบการเงินรวม 

2558 2559 2560 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 
  

 

ก ำไรก่อนภำษเีงนิได ้ 2,679.0 3,120.2 2,104.7 

รายการปรบักระทบยอดก าไรสทุธิเป็นเงินสดรบั (จ่าย) จาก
กิจกรรมด าเนินงาน   

 

ค่ำเสือ่มรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 402.0 351.7 339.5 

ค่ำเผือ่หนี้สงสยัจะสญูเพิม่ขึน้ 126.7 28.0 9.9 

ค่ำเผือ่กำรลดมลูค่ำสนิคำ้คงเหลอืลดลง (14.8) (62.5) 7.0 

ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของเงนิลงทุนเพิม่ขึน้ 0.2 - - 

ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของอสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุนเพิม่ขึน้ - 32.7 - 

ก ำไรจำกกำรขำยเงนิลงทุนระยะยำวอื่น - (0.0) - 

ขำดทุน (ก ำไร) จำกกำรจ ำหน่ำยอำคำรและอุปกรณ์ และ
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 

ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 

0.7 
 
- 

1.6 
 
- 

0.7 
 

0.5 

ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุน (6.6) (8.6) (10.1) 

ค่ำใชจ้่ำยผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 30.7 28.7 28.9 

 ขำดทุน (ก ำไร) จำกอตัรำแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิ (19.3) 9.0 19.4 

ก ำไรจำกเงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์พือ่คำ้ทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิ (0.3) (0.0) (10.8) 

เงนิปนัผลรบั (0.1) (0.1) (0.04) 

ดอกเบีย้รบั (98.4) (123.4) (7.9) 

ค่ำใชจ้่ำยดอกเบีย้ 109.2 86.9 75.3 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรพัย ์ 3,208.8 3,464.3 2,557.1 
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งบกระแสเงินสด 

งวดปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

งบการเงินรวมเพ่ือวตัถปุระสงคเ์ฉพาะ งบการเงินรวม 

2558 2559 2560 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

สินทรพัยด์ าเนินงาน (เพ่ิมขึน้) ลดลง 
  

 

ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อืน่ (15.9) 42.2 (103.7) 

ลกูหนี้ตำมสญัญำเช่ำซื้อ 24.2 10.1 52.7 

สนิคำ้คงเหลอื 277.9 33.2 (235.3) 

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ (4.8) (18.3) (7.9) 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ (1.5) (4.6) (44.3) 

หน้ีสินด าเนินงาน เพ่ิมขึน้ (ลดลง) 
  

 

เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น (67.4) (107.9) 213.3 

หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 48.3 2.0 (43.7) 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน (8.3) (2.8) (24.8) 

หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น 0.5 (1.2) (3.0) 

เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 3,461.8 3,417.0 2,360.4 

จ่ำยภำษเีงนิได ้ (360.8) (670.0) (556.8) 

เงินสดสทุธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 3,101.0 2,747.0 1,803.6 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน  
  

 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (เพิม่ขึน้) ลดลง 423.9 2,605.4 - 

เงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์พือ่คำ้ (เพิม่ขึน้) ลดลง (309.4) 161.7 (4,004.6) 

เงนิลงทุนระยะยำวอื่นเพิม่ขึน้ (0.2) (0.0) - 

เงนิสดรบัจำกกำรขำยเงนิลงทุนระยะยำวอื่น 5.0 0.0 5.0 

ซื้ออำคำรและอุปกรณ์ (216.1) (451.5) (370.3) 

ซื้อสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (3.3) (80.1) (15.2) 

เงนิสดรบัจำกกำรจ ำหน่ำยอำคำรและอุปกรณ์ 15.6 2.2 3.4 

ดอกเบีย้รบั 101.1 293.1 7.8 

เงนิปนัผลรบั 0.1 0.1 0.04 

เงินสดสทุธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 16.7 2,531.0 (4,373.9) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 
  

 

เงนิกูร้ะยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิเพิม่ขึน้ (ลดลง) (617.0) (63.0) (2,355.0) 

ช ำระคนืเงนิกูร้ะยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ (500.0) (166.8) (166.8) 

เงนิสดรบัจำกเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 351.2 148.8 - 

ช ำระคนืเงนิกูย้มืระยะยำวจำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (5.1) (18.6) - 

เงนิสดรบัจำกกำรเพิม่ทุนของบรษิทัยอ่ย - 10.7 3.4 

เงนิสดรบัจำกกำรเพิม่ทุน - - 6,870.5 

ดอกเบีย้จ่ำย (109.2) (85.8) (77.3) 
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งบกระแสเงินสด 

งวดปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

งบการเงินรวมเพ่ือวตัถปุระสงคเ์ฉพาะ งบการเงินรวม 

2558 2559 2560 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

จ่ำยเงนิปนัผล (1,512.0) (6,525.0) (1,497.9) 

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (2,392.1) (6,699.7) 2,776.8 

ผลกระทบจำกกำรเปลีย่นแปลงอตัรำแลกเปลีย่นส ำหรบัเงนิสด
และรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 

15.6 5.2 (17.7) 

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงนิเพิม่ขึน้ (ลดลง) 5.6 24.9 (86.0) 

เงนิสดสุทธจิำกกลุ่มกจิกำรภำยใตก้ำรปรบัโครงสรำ้ง 270.0 863.9  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ 1,016.8 (527.6) 102.8 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 1,224.2 2,241.0 1,713.4 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี/งวด 2,241.0 1,713.4 1,816.2 

 

13.3 อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 

 

อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 
หน่วย 
รอบปี
บญัชี 

งวดปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
งบการเงินรวมเพ่ือ
วตัถปุระสงคเ์ฉพาะ 

งบการเงินรวม 

2558 2559 2560 

อตัรำสว่นสภำพคล่อง       

อตัรำสว่นสภำพคล่อง เท่ำ 1.4 0.9 2.2 
อตัรำสว่นสภำพคล่องหมนุเรว็ เท่ำ 0.7 0.6 1.7 
อตัรำสว่นสภำพคล่องกระแสเงนิสด เท่ำ 0.4 0.3 0.3 
อตัรำสว่นหมนุเวยีนลกูหนี้กำรคำ้ เท่ำ 5.1 5.3 5.3 
ระยะเวลำเกบ็หนี้เฉลีย่ วนั 71 68 67 
อตัรำสว่นหมนุเวยีนสนิคำ้คงเหลอื เท่ำ 11.8 10.9 10.9 
ระยะเวลำขำยสนิคำ้เฉลีย่ วนั 30 33 33 
อตัรำสว่นหมนุเวยีนเจำ้หนี้ เท่ำ 3.6 3.5 3.5 
ระยะเวลำช ำระหนี้เฉลีย่ วนั 99 104 102 
Cash cycle วนั 2 (3) (1) 

อตัรำสว่นแสดงควำมสำมำรถในกำรหำก ำไร        

อตัรำก ำไรขัน้ตน้ รอ้ยละ 35.7 38.1 34.1 
อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน รอ้ยละ 15.0 18.3 13.2 
อตัรำก ำไรอื่น รอ้ยละ 1.7 1.4 0.7 
อตัรำสว่นเงนิสดต่อกำรท ำก ำไร รอ้ยละ 123.8 92.3 87.0 
อตัรำก ำไรสุทธ ิ รอ้ยละ 12.4 15.2 10.8 
อตัรำผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ รอ้ยละ 50.9 93.4 37.1 
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อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 
หน่วย 
รอบปี
บญัชี 

งวดปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
งบการเงินรวมเพ่ือ
วตัถปุระสงคเ์ฉพาะ 

งบการเงินรวม 

2558 2559 2560 

อตัรำสว่นแสดงประสทิธภิำพในกำรด ำเนินงำน 
      

อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรพัย ์ รอ้ยละ 16.5 22.2 14.4 
อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรพัยถ์ำวร รอ้ยละ 132.2 151.5 105.3 
อตัรำกำรหมนุของสนิทรพัย ์ เท่ำ 1.3 1.5 1.3 

อตัรำสว่นวเิครำะหน์โยบำยทำงกำรเงนิ  
      

อตัรำสว่นหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ เท่ำ 1.8 11.4 0.7 
อตัรำสว่นควำมสำมำรถช ำระดอกเบีย้ เท่ำ 34.6 39.7 30.3 
อตัรำสว่นควำมสำมำรถช ำระภำระผกูพนั (cash basis) เท่ำ 1.0 0.4 0.4 
อตัรำกำรจ่ำยเงนิปนัผล (1) รอ้ยละ 71.4 260.2 87.9 
อตัรำสว่นหนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้ (interest bearing debt) ต่อ
ส่วนของผูถ้อืหุน้ 

เท่ำ 
0.9 5.0 0.2 

หมำยเหต ุ:  (1) อตัรำกำรจำ่ยเงนิปนัผลค ำนวณจำกเงนิปนัผลทีจ่ำ่ยตำมทีร่ะบใุนงบกระแสเงนิสดของปีหรอืรอบระยะเวลำทีเ่กีย่วขอ้งหำรดว้ยก ำไร
สุทธ ิ
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14. การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 

 

14.1        ภาพรวมการด าเนินงาน 

บรษิทัฯ เป็นผูผ้ลติและจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์แีละสำรเคลอืบผวิชัน้น ำในประเทศไทย โดยจำกขอ้มลูของ Frost 
& Sullivan บรษิทัฯ เป็นผูผ้ลติผลติภณัฑส์ทีำอำคำรส ำหรบัลูกคำ้กลุ่มทัว่ไปรำยใหญ่ทีสุ่ดในประเทศไทยโดยพจิำรณำ
จำกรำยได้จำกกำรขำย โดยในปี 2559 บรษิัทฯ และบรษิทัย่อย มสี่วนแบ่งกำรตลำดในประเทศไทยคดิเป็นประมำณ
ร้อยละ 48.7 นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังมีฐำนกำรผลิตและเครือข่ำยกำรจดัจ ำหน่ำยที่ครอบคลุมทัว่ประเทศและเขต
ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน โดยจำกข้อมูลของ Frost & Sullivan ในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีส่วนแบ่ง
กำรตลำดส ำหรบัตลำดผลติภณัฑส์แีละสำรเคลอืบผวิในเขตประชำคมเศรษฐกจิอำเซยีนคดิเป็นประมำณรอ้ยละ 13.0  
โดยผู้ก่อตัง้บริษัทฯ มีประสบกำรณ์มำกกว่ำ 50 ปีในอุตสำหกรรมสแีละสำรเคลือบผิวส ำหรับกำรผลิตผลิตภัณฑ์
คุณภำพสูง และบรษิัทฯ มตีรำสนิค้ำที่ได้รบักำรยอมรบัในตลำด เนื่องด้วยควำมเป็นผู้น ำในด้ำนเทคโนโลยแีละกำร
บรกิำรลูกคำ้ รวมถงึมกีำรคน้ควำ้และพฒันำนวตักรรมผลติภัณฑค์ุณภำพสงูเพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูบ้รโิภค 
โดยบรษิัทฯ เชื่อว่ำ สถำนะของบรษิัทฯ ในกำรเป็นผู้น ำตลำดในประเทศไทยเป็นผลมำจำกกำรด ำเนินกจิกำรอย่ำง
มัน่คงมำยำวนำน มกีำรประหยดัต่อขนำดกำรผลติ (Economies of Scale) จำกกำรทีบ่รษิทัฯ เป็นผูผ้ลติรำยใหญ่ และ
ประกำรส ำคญัคอื บรษิัทฯ ได้สร้ำงตรำสนิค้ำของบรษิัทฯ ให้เป็นที่รู้จกัและเป็นที่จดจ ำของผู้บรโิภคอย่ำงแพร่หลำย 
ประกอบกบับรษิทัฯ ไดมุ้่งมัน่พฒันำผลติภณัฑใ์หม่ๆ อย่ำงสรำ้งสรรค ์และใชเ้ทคโนโลยชีัน้สงู มผีลติภณัฑห์ลำกหลำย
ครบวงจร และมชี่องทำงกำรจ ำหน่ำยผลติภณัฑท์ีค่รอบคลุมพื้นทีอ่ย่ำงกวำ้งขวำงเมื่อเทยีบกบัผูป้ระกอบกำรรำยอื่นใน
ประเทศ รวมทัง้สำมำรถบรหิำรตน้ทุนกำรผลติไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพพรอ้มกบักำรเสนอขำยผลติภณัฑท์ีม่คีุณภำพ   

14.2    การปรบัโครงสรา้งของบริษทัฯ 

บรษิัทฯ ได้ด ำเนินกำรปรบัโครงสร้ำงของบรษิทัฯ เพื่อเตรยีมกำรส ำหรบักำรเสนอขำยหุ้นแก่ประชำชนเป็น
ครัง้แรก  และขำยบรษิทัย่อย 6 บรษิทัทีเ่ดมิรวมอยู่ภำยใต ้TOA เงนิลงทุนในกำรร่วมคำ้ 3 บรษิทั บรษิทัร่วม 1 บรษิทั 
และเงนิลงทุนระยะยำวอกี 2 บรษิทั ใหแ้ก่บรษิทั ทโีอเอ เวนเจอร ์โฮลดิง้ จ ำกดั และ บรษิทั ทโีอเอ กรุ๊ป โฮลดิง้ จ ำกดั 

บรษิทัฯ ไดข้ำยบรษิทัต่ำงๆ ต่อไปนี้เมื่อวนัที ่19 กุมภำพนัธ ์2559 โดยกำรโอนเงนิลงทุนใหแ้ก่บรษิทั ทโีอเอ 
อนิทเิกรชัน่ จ ำกดั และเมื่อวนัที ่29 กุมภำพนัธ ์2559 บรษิทั ทโีอเอ อนิทเิกรชัน่ จ ำกดั ไดข้ำยบรษิทัเหล่ำนี้ใหแ้กบ่รษิทั 
ทโีอเอ เวนเจอร ์โฮลดิง้ จ ำกดั ซึง่เป็นบรษิทัทีบ่รษิทั ทโีอเอ กรุ๊ป โฮลดิง้ จ ำกดั ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่อี ำนำจควบคุมของ
บรษิทัฯ ถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 100.0 ในรำคำทุนดงันี้ 

ช่ือบริษทั  ลกัษณะของธรุกิจ 
 

 ประเทศท่ีจด
ทะเบียนจดัตัง้ 

 สดัส่วนการถือ
หุ้น(1) 

(ร้อยละ) 

 ต้นทุน/ราคา
ขาย 

(ล้านบาท) 

 

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

 น ำเขำ้และจดัจ ำหน่ำยกระดำษทรำย 
สพี่นซ่อมรถยนต ์และสสี ำหรบัใชใ้น
อุตสำหกรรม 

 ประเทศ
เวยีดนำม 

 100.0  15  

2. บรษิทั ทโีอเอ เพอฟอรม์มำนซ์ 
โค๊ทติ้ง คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั 

 ผลติและจดัจ ำหน่ำยกระดำษทรำย
และสพีน่ซ่อมรถยนต์ และสสี ำหรบัใช้
ในอุตสำหกรรม 

 ประเทศไทย  95.3  513  



 บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
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ช่ือบริษทั  ลกัษณะของธรุกิจ 
 

 ประเทศท่ีจด
ทะเบียนจดัตัง้ 

 สดัส่วนการถือ
หุ้น(1) 

(ร้อยละ) 

 ต้นทุน/ราคา
ขาย 

(ล้านบาท) 

 

3. TOA Paint (Malaysia) Sdn. Bhd.  น ำเขำ้และจดัจ ำหน่ำยกระดำษทรำย
และสพีน่ซ่อมรถยนต ์

 ประเทศ
มำเลเซยี 

 72.0  10  

4. บรษิทั ทโีอเอ-ยเูนี่ยน เพน้ท ์
(ประเทศไทย) จ ำกดั (2) 

 จดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์แีละสำร
เคลอืบผวิส ำหรบังำนไมเ้กรดพรเีมยีม 
ส ำหรบัอุตสำหกรรมเฟอรน์ิเจอร ์

 ประเทศไทย  55.0  7  

5. บรษิทั ทโีอเอ-ชโูกกุ เพน้ท ์จ ำกดั (2)  ผลติและจดัจ ำหน่ำยสทีำเรอืขนส่ง
สนิคำ้และตูค้อนเทนเนอร ์ 

 ประเทศไทย  51.0  36  

6. บรษิทั ไอทโีอเอ ออโตเ้ซลส ์จ ำกดั (2)  จดัจ ำหน่ำยรถยนต์ภำยใต ้
ตรำสนิคำ้ “ซูซูก”ิ  

 ประเทศไทย  51.0  13  

7. บรษิทั เชอรว์ูด้ เคมคิอล จ ำกดั 
(มหำชน) (3) 

 ผลติและท ำกำรตลำดเคมภีณัฑ ์  ประเทศไทย  36.0  65  

8. บรษิทั ทำคำตะ-ทโีอเอ จ ำกดั (4)  ผลติและจดัจ ำหน่ำยอุปกรณ์นิรภยัใน
รถยนต ์

 ประเทศไทย  10.0  20  

9. บรษิทั วำยเอม็พ ีเพรส แอนด ์ดำยส ์
(ไทยแลนด)์ จ ำกดั (4) 

 ผลติและจดัจ ำหน่ำยชิน้สว่นโลหะป ัม๊

ขึน้รปู  แมพ่มิพ/์เบำ้หล่อแมพ่มิพแ์ละ

อุปกรณ์จบัยดึ 

 ประเทศไทย  6.3  121  

____________________ 
หมำยเหตุ: (1) สดัส่วนกำรถอืหุน้ ณ เวลำทีข่ำยบรษิทั 

(2) เงนิลงทุนในกำรร่วมคำ้   
(3) บรษิทัร่วม 
(4) เงนิลงทุนระยะยำวอื่น 

เมื่อวนัที ่29 มนีำคม 2559 บรษิทัฯ ไดข้ำยบรษิทัย่อยดงัต่อไปนี้ใหแ้ก่ บรษิทั ทโีอเอ กรุ๊ป โฮลดิง้ จ ำกดั ใน
รำคำขำยตำมมลูค่ำตำมบญัชสีทุธ ิดงันี้ 

ช่ือบริษทั  ลกัษณะของธรุกิจ  ประเทศท่ีจด
ทะเบียนจดัตัง้ 

 สดัส่วนการถือ
หุ้น(1) 

(ร้อยละ) 

 มลูค่าตาม
บญัชีสทุธิ 
(บาท) (2) 

 ราคาขาย(บาท) 

 

1. TOA Paint (India) 
Private Limited 

 ผลติและจดัจ ำหน่ำยสทีำอำคำร 
และผลติภณัฑส์แีละสำร 
เคลอืบผวิและ 
ผลติภณัฑป์ระเภทอื่น 

 ประเทศอนิเดยี  100.0  0  1  

2. บรษิทั ทโีอเอ-ไอเอสเอม็ 
ออโตร้ฟิีนนชิ เพน้ท ์จ ำกดั 

 ผลติและจดัจ ำหน่ำยสพี่นซ่อม
รถยนต ์

 ประเทศไทย  99.7  0  61,824,914 

 

 

3. Conchubar Energy 
Private Limited 

 ประกอบธุรกจิถอืหุน้ในบรษิทั
อื่น 

 ประเทศสงิคโปร ์  100.0  0  1  

____________________ 
หมำยเหตุ:  (1) สดัส่วนกำรถอืหุน้ ณ เวลำทีข่ำย 
 (2) มลูค่ำตำมบญัชสีุทธ ิณ เวลำทีข่ำย 



 บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
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จำกผลของกำรปรบัโครงสร้ำงของบรษิัทฯ ตำมที่กล่ำวขำ้งต้น ท ำให้งบกำรเงนิที่จดัท ำเพื่อให้เป็นไปตำม
กฎหมำย ณ วนัที่ และ ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2558 และ 2559 มไิด้แสดงถึงโครงสร้ำงของกลุ่มบรษิทัใน
ปจัจุบนัภำยหลงักำรปรบัโครงสรำ้ง  ซงึบรษิทัฯ ปรบัโครงสรำ้งแลว้เสรจ็ในไตรมำสที ่1 ปี 2559 ดงันัน้เพื่อใหข้อ้มูลงบ
กำรเงินขอปี 2559 และ 2560 สำมำรถเปรียบเทยีบกนัได้  บริษัทฯ จึงน ำงบกำรเงนิรวมเพื่อวตัถุประสงค์เฉพำะที่
ตรวจสอบแลว้ มำใชป้ระกอบกำรวเิครำะหแ์ละค ำอธบิำยของฝ่ำยจดักำร โดยงบกำรเงนิรวมเพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพำะได้
จดัท ำขึน้โดยบรษิทัฯ เพื่อแสดงใหเ้หน็ฐำนะทำงกำรเงนิ ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงนิสดของของกลุ่มบรษิทั ใน
โครงสรำ้งปจัจุบนั โดยบรษิทัฯ ไม่ไดน้ ำงบกำรเงนิของบรษิทัย่อยในกลุ่มกจิกำรภำยใตก้ำรปรบัโครงสรำ้งมำรวมในกำร
จดัท ำงบกำรเงนิรวมเพื่อวตัถุประสงค์เฉพำะนี้ (โปรดพจิารณารายละเอยีดในหมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมเพือ่
วตัถุประสงคเ์ฉพาะ ขอ้ 2 ของจากงบการเงนิรวมเพือ่วตัถุประสงคเ์ฉพาะทีต่รวจสอบแลว้ ส าหรบัรายละเอยีดเกีย่วกบั
เกณฑใ์นการจดัท างบการเงนิ ในเอกสารแนบ 7 ของหนงัสอืชี้ชวนเสนอขายหุน้สามญัของบรษิทัฯ) 

14.3  ผลการด าเนินงาน และความสามารถในการท าก าไร (Results of Operations) 

ผลการด าเนินงาน 

รายได้จากการขาย 

ส ำหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2559 และ 2560 บรษิัทฯ มรีำยได้จำกกำรขำย 16,297.3 ล้ำนบำท 
และ 15,717.7 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยรำยไดจ้ำกกำรขำยของบรษิทัฯ ลดลง 579.6 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 3.6 
โดยมสีำเหตุหลกัจำกรำยไดจ้ำกกำรขำยผลติภณัฑส์ทีำอำคำรทีล่ดลง เนื่องจำกปรมิำณกำรขำยทีล่ดลงของผลติภณัฑ์
เกรดปำนกลำงถงึเกรดอโีคโนมี ่อนัเป็นผลจำกภำวะเศรษฐกจิทีช่ะลอตวัต่อเนื่องจำกปี 2559 ประกอบกบัรำยได้จำก
กำรขำยผลติภณัฑส์แีละสำรเคลอืบผวิและผลติภณัฑป์ระเภทอื่นที่ลดลง โดยหลกัมำจำกปรมิำณกำรขำย และรำคำขำย
เฉลีย่ทีล่ดลงของผลติภณัฑส์แีละสำรเคลอืบผวิส ำหรบังำนไม ้เนื่องจำกกำรแขง่ขนัในตลำด ทัง้นี้ หำกพจิำรณำในดำ้น
ของช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย รำยไดจ้ำกกำรขำยทีล่ดลงมสีำเหตุหลกัมำจำกรำยไดจ้ำกกำรขำยในช่องทำงผูค้ำ้ปลกีที่
ลดลง ในขณะทีร่ำยไดจ้ำกกำรขำยจำกช่องทำงธุรกจิคำ้ปลกีสมยัใหม่ (Modern Trade) เพิม่ขึน้ ประกอบกบัรำยไดจ้ำก
กำรขำยในช่องทำงอื่นๆ ที่เพิม่ขึน้ โดยหลกัเป็นผลจำกลูกค้ำโครงกำรที่ใชผ้ลติภณัฑข์องบรษิทัฯ ที่มจี ำนวนมำกขึน้ 
และหำกพจิำรณำจำกลูกคำ้ตำมสถำนทีต่ัง้ของลูกคำ้ รำยไดจ้ำกกำรขำยลดลงโดยมสีำเหตุหลกัมำจำกรำยไดจ้ำกกำร
ขำยสนิค้ำให้ลูกค้ำในประเทศลดลง ประกอบกบัรำยได้จำกกำรขำยในต่ำงประเทศที่ลดลง โดยมสีำเหตุหลกัมำจำก
รำยไดจ้ำกกำรขำยในประเทศเวยีดนำมทีล่ดลง โดยรำยไดจ้ำกกำรขำยของบรษิทัฯ มรีำยละเอยีดดงันี้ 

โครงสร้างรายได้ 
แบง่ตามประเภทของผลิตภณัฑ์ 

ส าหรบัปีบญัชีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

งบการเงินรวมเพ่ือวตัถปุระสงคเ์ฉพาะ งบการเงินรวม 

2559 2560 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ผลิตภณัฑสี์ทาอาคาร 11,330.5 69.5   10,809.8   68.8  

ผลติภณัฑเ์กรดพรเีมยีม 4,723.2 29.0   4,638.6   29.5  

ผลติภณัฑเ์กรดปำนกลำงถงึเกรดอโีคโนมี ่ 5,853.0 35.9   5,467.6   34.8  

ผลติภณัฑส์ทีำอำคำรอื่น (1) 754.3 4.6   703.6   4.5  

ผลิตภณัฑสี์และสารเคลือบผิวและผลิตภณัฑ์ประเภทอ่ืน 4,459.6 27.4  4,358.3  27.7  

ผลติภณัฑเ์คมกี่อสรำ้ง 626.6  3.9  668.2   4.2  

ผลติภณัฑส์ทีีม่คีวำมทนทำนสงู (Heavy-Duty Coating) 476.3  2.9   485.5   3.1  



 บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
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โครงสร้างรายได้ 
แบง่ตามประเภทของผลิตภณัฑ์ 

ส าหรบัปีบญัชีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

งบการเงินรวมเพ่ือวตัถปุระสงคเ์ฉพาะ งบการเงินรวม 

2559 2560 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

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

ผลิตภณัฑอ่ื์นๆ (3) 507.2 3.1  549.6   3.5  

รายได้จากการขาย 16,297.3 100.0 15,717.7 100.0 

หมำยเหตุ: (1)  “ผลติภณัฑส์ทีำอำคำรอืน่” ประกอบดว้ยรำยไดจ้ำกกำรขำยแมส่ทีีใ่ชก้บัเครือ่งผสมสอีตัโนมตั ิ(Auto Tinting Machine) 
รวมทัง้ทนิเนอรส์ ำหรบัใชก้บัสทีำอำคำรซึง่เป็นตวัท ำละลำยทีใ่ชเ้พือ่ใหส้เีจอืจำงลงหรอืงำ่ยต่อกำรใชง้ำนหรอืใชท้ ำควำม
สะอำดสแีละอุปกรณ์ใชง้ำน 

(2)  “ผลติภณัฑท์ีน่อกเหนอืจำกสทีำอำคำรอื่น” ประกอบดว้ยรำยไดจ้ำกกำรขำยผลติภณัฑส์แีละสำรเคลอืบผวิส ำหรบังำนไม ้
ผลติภณัฑฮ์ำรด์แวร ์เครือ่งมอืไฟฟ้ำ ผลติภณัฑภ์ำยใตต้รำสนิคำ้เชลล ์(Shell) ผลติภณัฑภ์ำยใตต้รำสนิคำ้เชนไดรท้ ์
(Chaindrite) ผลติภณัฑส์ตีกแต่งพเิศษ และเครือ่งผสมสอีตัโนมตั ิ(Auto Tinting Machine) 

(3)  “ผลติภณัฑอ์ืน่ๆ” ประกอบดว้ยกำรขำยผลติภณัฑบ์ำงประเภทใหแ้ก่ บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัของบรษิทัฯ  เช่น วตัถุดบิ และ
วตัถุดบิกึง่  ส ำเรจ็รปู 

โครงสร้างรายได้ 
แบง่ตามช่องทางการจดัจ าหน่าย 

ส าหรบัปีบญัชีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

งบการเงินรวมเพ่ือวตัถปุระสงคเ์ฉพาะ งบการเงินรวม 

2559 2560 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ผูค้ำ้ปลกี 12,474.5 76.5  11,519.3   73.3  

ธุรกจิคำ้ปลกีสมยัใหม ่(Modern Trade) 2,176.8 13.4  2,401.5   15.3  

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

รายได้จากการขาย 16,297.3 100.0 15,717.7 100.0 

หมำยเหตุ:  (1)  “ช่องทำงอื่นๆ” โดยหลกัประกอบด้วยรำยได้จำกกำรขำยซึ่งมำจำกกำรจดัจ ำหน่ำยใหแ้ก่โครงกำร กำรส่งออก กำรจดั
จ ำหน่ำยใหก้บักลุ่มกจิกำรภำยใตก้ำรปรบัโครงสรำ้ง และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัของบรษิทัฯ 

โครงสร้างรายได้ 
แบง่ตามสถานท่ีตัง้ของลกูค้า 

ส าหรบัปีบญัชีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

งบการเงินรวมเพ่ือวตัถปุระสงคเ์ฉพาะ งบการเงินรวม 

2559 2560 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ประเทศไทย 14,176.3 87.0  13,645.8   86.8  

ต่ำงประเทศ 2,121.0 13.0  2,071.9   13.2  

 ประเทศเวยีดนำม 1,332.4 8.2  1,220.3   7.8  

   ประเทศอื่น (1) 788.6 4.8  851.6   5.4  

รายได้จากการขาย 16,297.3 100.0 15,717.7 100.0 

หมำยเหตุ:  (1)  “ประเทศอื่น” โดยหลกัประกอบด้วยโดยหลกัประกอบด้วยรำยได้จำกกำรขำยใหแ้ก่ลูกค้ำในสำธำรณรฐัประชำธปิไตย
ประชำชนลำว ประเทศมำเลเซยี ประเทศอนิโดนีเซยี ประเทศเมยีนมำร ์และประเทศกมัพชูำ 
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ต้นทุนขาย 

ต้นทุนขำยของบรษิัทฯ เพิม่ขึน้ 256.5 ล้ำนบำท หรอืคดิเป็นร้อยละ 2.5 จำก 10,094.6 ล้ำนบำท ส ำหรบัปี
บญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2559 เป็น 10,351.1 ลำ้นบำท ส ำหรบัปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2560 โดยมสีำเหตุ
หลกัมำจำกกำรเพิม่ขึน้ของรำคำวตัถุดบิหลกัทีใ่ชใ้นกระบวนกำรผลติ เช่น ไทเทเนียมไดออกไซด ์สำรท ำละลำย เรซนิ
และลำเทก็ซ ์โดยตน้ทุนขำยของบรษิทัฯ มรีำยละเอยีดดงันี้ 

ต้นทุนขาย 

ส าหรบัปีบญัชีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

งบการเงินรวมเพ่ือวตัถปุระสงคเ์ฉพาะ งบการเงินรวม 

2559 2560 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ตน้ทุนวตัถุดบิ 6,700.5 66.4  6,937.0  67.0 

ตน้ทุนบรรจุภณัฑ ์ 1,118.7 11.1  1,068.3  10.3 

ตน้ทุนแรงงำน 559.1 5.5  566.6  5.5 

ค่ำโสหุย้กำรผลติ (1) 370.8 3.7  344.0  3.3 

ค่ำเสือ่มรำคำและตดัจ ำหน่ำย 189.3 1.9  201.4  2.0 

ตน้ทุนสนิคำ้ซื้อมำขำยไป 1,156.2 11.4  1,233.8  11.9 

รวมตน้ทนุขำย 10,094.6 100.0 10,351.1 100.0 

หมำยเหตุ:  (1) ค่ำโสหุย้กำรผลติ โดยหลกัประกอบดว้ย ค่ำสำธำรณูปโภค ค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรกัษำ ค่ำเช่ำ ค่ำจำ้งผลติ เช่น ค่ำจำ้งกำรใช้
เครือ่งผสมสอีตัโนมตั ิ(Auto Tinting Machine) ซึง่จ่ำยใหร้ำ้นคำ้ปลกีเพือ่ผสมสใีหก้บัลกูคำ้โครงกำร และค่ำจำ้งบรกิำรกบั
บุคคลภำยนอก เช่น ค่ำบรกิำรกำรรกัษำควำมปลอดภยัโรงงำน เป็นตน้ 

ก าไรขัน้ต้น 

ส ำหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2559 และ 31 ธนัวำคม 2560 บรษิัทฯ มกี ำไรขัน้ตัน้เท่ำกบั 6,202.7 
ลำ้นบำท และ 5,366.6 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั คดิเป็นอตัรำก ำไรขัน้ต้นเท่ำกบัรอ้ยละ 38.1 และ รอ้ยละ 34.1 ตำมล ำดบั 
โดยอตัรำก ำไรขัน้ตน้ของบรษิทัฯ ลดลง โดยหลกัจำกกำรเพิม่ขึน้ของตน้ทุนวตัถุดบิดงัทีก่ล่ำวขำ้งตน้  

ค่าใช้จ่ายในการขาย 

บรษิัทฯ มคี่ำใช้จ่ำยในกำรขำยรวมเพิม่ขึน้ 156.5 ล้ำนบำท หรอืคดิเป็นร้อยละ 8.0 จำก 1,944.6 ล้ำนบำท 
ส ำหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2559 เป็น 2,101.1 ลำ้นบำท ส ำหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2560 โดย
มสีำเหตุหลกัมำจำกค่ำใชจ้่ำยพนักงำนขำยทีเ่พิม่ขึน้จำกกำรจดักลุ่มพนักงำนบรหิำรบำงส่วนมำยงัส่วนงำนสนับสนุน
กำรขำย และค่ำโฆษณำที่เพิม่ขึน้จำกกำรมุ่งเน้นกำรขยำยตลำดในเขตประชำคมเศรษฐกจิอำเซยีน ซึ่ งบำงส่วนถูก
ชดเชยดว้ยค่ำใชจ้่ำยในกำรสง่เสรมิกำรขำยทีล่ดลงจำกควำมพยำยำมของบรษิทัฯ ในกำรบรหิำรกำรสง่เสรมิกำรขำยให้
มปีระสทิธภิำพมำกขึน้ โดยเน้นกำรสง่เสรมิกำรขำยทีม่คี่ำใชจ้่ำยน้อยลง รวมถงึกำรเปลีย่นไปใชว้ธิกีำรสง่เสรมิกำรขำย
ในรปูแบบอื่นแทน โดยค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยของบรษิทัฯ มรีำยละเอยีดดงันี้ 
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ค่าใช้จ่ายในการขาย 

ส าหรบัปีบญัชีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

งบการเงินรวมเพ่ือวตัถปุระสงคเ์ฉพาะ งบการเงินรวม 

2559 (5) 2560 (5) 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ค่ำใชจ้่ำยพนกังำนขำย 696.8 35.8   733.8   34.9  

ค่ำส่งเสรมิกำรขำย (1) 375.3 19.3   233.6   11.1  

ค่ำโฆษณำ (2) 364.7 18.8   421.7   20.1  

ค่ำขนส่ง 226.7 11.7   242.7   11.6  

ค่ำคอมมชิชัน่และเงนิจงูใจ (3) 62.6   3.2   282.4   13.4  

ค่ำเสือ่มรำคำและตดัจ ำหน่ำย 70.3   3.6   66.8   3.2  

ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยอื่นๆ (4) 148.2 7.6   120.1   5.7  

รวมค่าใช้จ่ายในการขาย 1,944.6 100.0 2,101.1 100.0 

หมายเหต:ุ   (1)  “คา่สง่เสริมการขาย” โดยหลกัประกอบด้วยการสง่เสริมการขาย เชน่ ของสมนาคณุ หรือการจดักิจกรรมเพื่อสง่เสริมการขาย 
 (2)  “คา่โฆษณา” คือ คา่ใช้จา่ยเก่ียวกบัการโฆษณาที่ใช้สนบัสนนุและเพ่ิมยอดขาย 
 (3)  “คา่คอมมิชชัน่และเงินจงูใจ” คือ คา่คอมมิชชัน่ที่จา่ยให้พนกังานขายของบริษัทฯ เม่ือสามารถท ายอดขายได้ตามเป้าหมาย 
 (4)  “คา่ใช้จา่ยในการขายอ่ืนๆ” โดยหลกัประกอบด้วย คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยเบ็ดเตล็ด และคา่เชา่ 

(5)   ค่าใช้จ่ายในการขายส าหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 มีวิธีการจดัหมวดหมู่ที่แตกตา่งไปจากวิธีการจดัหมวดหมู่
ของค่าใช้จ่ายในการขายส าหรับปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งโดยหลักได้แก่ (1) ค่าคอมมิชชั่นและเงินจูงใจ
บางส่วนที่เดิมถูกจัดหมวดหมู่อยู่ในค่าใช้จ่ายพนักงานขาย และค่าส่งเสริมการขาย ได้ถูกน ามาจัดหมวดหมู่ใหม่เป็นค่า
คอมมิชชั่นและเงินจงูใจ และ (2) สวัสดิการต่างๆ ของพนักงานขายที่เดิมถกูจัดหมวดหมู่ไว้ที่ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
เบ็ดเตล็ด (ภายใต้คา่ใช้จา่ยในการขายอ่ืนๆ) ได้ถกูน ามาจดัหมวดหมูใ่หมเ่ป็นคา่ใช้จา่ยพนกังานขาย 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

บรษิัทฯ มคี่ำใช้จ่ำยในกำรบรหิำรรวมลดลง 89.8 ล้ำนบำท หรอืคดิเป็นร้อยละ 7.0 จำก 1,282.4 ล้ำนบำท 
ส ำหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2559 เป็น 1,192.6 ลำ้นบำท ส ำหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2560 โดย
มสีำเหตุหลกัมำจำกหนี้สญูและค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญูทีล่ดลง เน่ืองจำกในปี 2559 บรษิทัฯ ไดเ้ปลีย่นแปลงนโยบำยกำร
ตัง้ส ำรองหนี้สูญซึ่งส่งผลให้มูลค่ำกำรตัง้ส ำรองหนี้สูญและค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสูญมำกกว่ำปกตใินรอบระยะเวลำบญัช ี
2559 และค่ำใชจ้่ำยพนักงำนบรหิำรทีล่ดลงจำกกำรจดักลุ่มพนักงำนบรหิำรบำงส่วนไปยงัส่วนงำนสนับสนุนกำรขำย  
นอกจำกนี้ในส่วนของค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยเบ็ดเตล็ดที่ลดลง เนื่องจำกในปี 2559 มีผลขำดทุนจำกอัตรำ
แลกเปลีย่น โดยค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรของบรษิทัฯ มรีำยละเอยีดดงันี้ 
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ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ส าหรบัปีบญัชีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

งบการเงินรวมเพ่ือวตัถปุระสงคเ์ฉพาะ งบการเงินรวม 

2559 (3) 2560 (3) 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ค่ำใชจ้่ำยพนกังำนบรหิำร 599.2 46.7  561.1   47.0  

ค่ำเช่ำ 113.2 8.8  115.4   9.7  

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยเบด็เตลด็ (1) 240.1 18.7  153.1   12.8  

ค่ำเสือ่มรำคำและตดัจ ำหน่ำย 94.8 7.4  72.1   6.1  

หนี้สญู และค่ำเผือ่หนี้สงสยัจะสญู 29.0 2.3  9.9   0.8  

ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรอื่นๆ (2) 206.1 16.1  281.0   23.6  

ค่าใช้จ่ายในการบริหารรวม 1,282.4 100.0 1,192.6 100.0 

หมายเหต:ุ (1)  “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด” ประกอบด้วยผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ
คา่ธรรมเนียมตา่งๆ 

 (2)  “คา่ใช้จา่ยในการบริหารอ่ืนๆ” โดยหลกัประกอบด้วย เงินบริจาค คา่ใช้จา่ยในการบริการ คา่ซ่อมแซมและบ ารุงรักษา และคา่
สาธารณปูโภค 

(3)     คา่ใช้จา่ยในการบริหารส าหรับปีบญัชสีิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 มีวิธีการจดัหมวดหมูท่ี่แตกตา่งไปจากวิธีการจดั
หมวดหมูข่องคา่ใช้จา่ยในการบริหารส าหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึง่โดยหลกัได้แก่ สวสัดิการตา่งๆ ของ
พนกังานบริหาร ที่เดิมถกูจดัหมวดหมูไ่ว้ที่คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยเบ็ดเตลด็ ได้ถกูน ามาจดัหมวดหมูใ่หมเ่ป็นคา่ใช้จา่ย
พนกังานบริหาร 

ก าไรสุทธิส าหรบัปี 

บรษิทัฯ มกี ำไรส ำหรบัปีลดลง 804.0 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 32.1 จำก 2,507.4 ลำ้นบำท ส ำหรบัปีบญัชี
สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2559 เป็น 1,703.4 ลำ้นบำท ส ำหรบัปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2560 สว่นอตัรำก ำไรสทุธิ
ของบรษิทัฯ ลดลงจำกรอ้ยละ 15.2 ส ำหรบัปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2559 เป็นรอ้ยละ 10.8 ส ำหรบัปีบญัชสีิน้สุด
วนัที ่31 ธนัวำคม 2560 โดยอตัรำก ำไรสทุธทิีล่ดลงมสีำเหตุหลกัมำจำกรำคำเฉลีย่ของวตัถุดบิหลกัทีเ่พิม่ขึน้ 

14.4 ความสามารถในการบริหารทรพัยสิ์น 

1. สินทรพัยห์มุนเวียน 

(1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดของบรษิัทฯ ประกอบด้วยเงนิสดและเงนิฝำกธนำคำร โดย ณ 
วนัที่ 31 ธนัวำคม 2559 และ 2560 บรษิัทฯ มเีงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดเท่ำกบั 1,713.4 
ลำ้นบำท และ 1,816.2 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดไดร้บัผลกระทบจำก
กำรเพิม่ขึน้และลดลงเงนิสดสทุธขิองบรษิทัฯ จำกหรอืทีใ่ชใ้นกจิกรรมด ำเนินงำน กจิกรรมลงทุน และ
กจิกรรมจดัหำเงนิเป็นหลกั  



 บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2560 (แบบ 56-1)  
ส่วนที ่3 ฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำน / 14. กำรวเิครำะหแ์ละค ำอธบิำยของฝำ่ยจดักำร       หน้ำ 157 

 

(2) เงินลงทุนในหลกัทรพัยเ์พื่อค้า – กองทุนรวม 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2559 และ 2560 บรษิัทฯ มกีำรลงทุนในกองทุนรวมเท่ำกบั 442.4 ล้ำนบำท 
และ 4,468.0 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยกำรลงทุนในกองทุนรวมทีเ่พิม่ขึน้ โดยมสีำเหตุหลกัจำกกำร
จ ำหน่ำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนและน ำบรษิทัเขำ้จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์ฯ  

(3) ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน 

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่นของบริษัทฯ ประกอบด้วยลูกหนี้กำรค้ำจำกกิจกำรที่เกี่ยวโยงกนัและ
กจิกำรที่ไม่เกี่ยวโยงกนั และลูกหนี้อื่น ซึ่งรวมถึงรำยได้ค้ำงรบั โดย ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม  2559  
และ 2560 บรษิัทฯ มลีูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่นเท่ำกบั 2,839.6 ล้ำนบำท และ 2,936.3 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่นของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น โดยมีสำเหตุหลกัมำจำกยอดขำยที่
เพิม่ขึน้ในไตรมำสสดุทำ้ยของปี 2560 

 
ส าหรบัปีบญัชีส้ินสดุวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 
 2559 2560 
   
 ล้านบาท ล้านบาท 
กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั   
ยงัไมถ่งึก ำหนดช ำระ 116.6 150.8 
คำ้งช ำระ – ไมเ่กนิ 3 เดอืน 32.7 58.2 
คำ้งช ำระ – 3-6 เดอืน - 14.7 
คำ้งช ำระ – 6-12 เดอืน - 4.5 
คำ้งช ำระ – มำกกว่ำ 12 เดอืน 15.1 18.5 
รวมลกูหนี้กำรคำ้ กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 164.4 246.7 
ค่ำเผือ่หนี้สงสยัจะสญู (15.1) (15.2) 
รวมลกูหนี้กำรคำ้ กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั – สุทธ ิ 149.3 231.5 
   
กิจการท่ีไม่เก่ียวข้องกนั   
ยงัไมถ่งึก ำหนดช ำระ 2,003.6 2,109.2 
คำ้งช ำระ – ไมเ่กนิ 3 เดอืน 395.9 348.9 
คำ้งช ำระ – 3-6 เดอืน 58.7 62.3 
คำ้งช ำระ – 6-12 เดอืน 66.4 33.7 
คำ้งช ำระ – มำกกว่ำ 12 เดอืน 197.8 197.7 
รวมลกูหนี้กำรคำ้ กจิกำรทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกนั 2,722.5 2,751.8 
ค่ำเผือ่หนี้สงสยัจะสญู (171.3) (170.5) 
รวมลกูหนี้กำรคำ้ กจิกำรทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกนั – สุทธ ิ 2,551.2 2,581.3 
รวมลกูหน้ีการค้า – สทุธิ 2,700.5 2,812.8 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม  2559 และ 2560  รษิัทฯ มลีูกหนี้กำรค้ำทีค่้ำงช ำระเกนิวนัครบก ำหนดช ำระ 
จ ำนวน 766.7 ลำ้นบำท และ 738.6 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยมคี่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญูจ ำนวน 186.4 
ลำ้นบำท และ 185.7 ลำ้นบำท  
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บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มนีโยบำยตัง้ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญูโดยพจิำรณำจำกควำมสำมำรถทีจ่ะเกบ็
หนี้ไดใ้นอนำคต ประสบกำรณ์กำรเกบ็หนี้ในอดตี อำยุของหนี้คงคำ้ง ประเภทของลูกหนี้และสภำวะ
เศรษฐกจิทีเ่ป็นอยู่ในขณะนัน้ กล่ำวคอื กำรตัง้ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญูขัน้ต ่ำเป็นรอ้ยละของลูกหนี้เมื่อ
ลูกหนี้ไม่ช ำระหนี้เกนิก ำหนดระยะเวลำต่ำงๆ อย่ำงไรกด็ ีรอ้ยละกำรตัง้ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญูขัน้ต ่ำ
ตำมอำยุลูกหนี้ของประเทศเวยีดนำมนัน้แตกต่ำงจำกบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยอื่น เนื่องจำกเป็นไป
ตำมแนวทำงกำรตัง้ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสูญส ำหรบักำรค ำนวณภำษีของกระทรวงกำรคลงั ประเทศ
เวยีดนำม นอกจำกปจัจยัขำ้งตน้ บรษิทัฯ ยงัพจิำรณำควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ของลูกหนี้แต่ละ
รำย หำกในเวลำใดกต็ำมพจิำรณำแลว้เหน็ว่ำบรษิทัฯ ไม่สำมำรถเรยีกเกบ็หนี้ได ้บรษิทัฯ จะตัง้ค่ำ
เผื่อหนี้สงสยัจะสญูทัง้จ ำนวน  

ลูกหนี้กำรค้ำที่คำ้งเกนิ 1 ปี ซึ่งยงัไม่ตัง้ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสูญทัง้จ ำนวน โดยหลกัเกดิจำกรำยกำร
สนิคำ้ส่งคนืทีอ่ยู่ระหว่ำงกำรตรวจสอบเอกสำรเพื่อรบัสนิคำ้ ซึง่ทีผ่่ำนมำจะสำมำรถตกลงกนัไดแ้ละ
ลูกค้ำก็ช ำระเงินให้บริษัทฯ ทัง้นี้ ลูกหนี้กำรค้ำบำงรำยใช้เวลำจัดกำรเรื่องเอกสำรหลำยเดือน 
อย่ำงไรกด็ ีระยะเวลำกำรจดักำรเอกสำรดงักล่ำวไม่เกนิ 2 ปี โดยสำเหตุทีย่อดดงักล่ำวคงค้ำงเป็น
เวลำนำน เนื่องจำกต้องมกีำรประสำนงำนระหว่ำงบรษิทัฯ กบัผูท้ีเ่กีย่วขอ้งภำยนอกหลำยฝ่ำย ซึง่
บรษิทัฯ มกีำรประสำนงำนและตดิตำมกำรจดักำรเรื่องดงักล่ำวอย่ำงใกลช้ดิ  

ระยะเวลำเกบ็หนี้เฉลีย่ ประมำณ 68 วนัในปี 2559 และในปี 2560 ซึง่สอดคลอ้งกบัระยะเวลำกำรให้
ช ำระค่ำสนิคำ้ส ำหรบัลกูคำ้ของบรษิทัฯ (Credit Term) คอืระหว่ำง 30-90 วนั   

(4) ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือระยะยาวส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

ลกูหนี้ตำมสญัญำเช่ำซือ้ระยะยำวสว่นทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปีประกอบดว้ยลกูหนี้ตำมสญัญำ
เช่ำซือ้เครื่องผสมสอีตัโนมตั ิ(Auto Tinting Machine) ทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี โดย ณ วนัที ่
31 ธนัวำคม 2559 และ 2560 เท่ำกบั 122.1 ลำ้นบำท และ 77.3 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยมสีำเหตุ
หลกัมำจำกจ ำนวนเครื่องผสมสอีตัโนมตั ิ(Auto Tinting Machine) ทีม่กีำรเช่ำซือ้ลดลง ประกอบกบั
มกีำรปรบัเงื่อนไขกำรช ำระค่ำเช่ำซือ้ 

(5) สินค้าคงเหลือ  

สนิคำ้คงเหลอืประกอบดว้ยสนิคำ้ส ำเรจ็รูป งำนระหว่ำงท ำ วตัถุดบิ ภำชนะบรรจุและหบีห่อ อะไหล่
และวสัดุโรงงำน และสนิคำ้ระหว่ำงทำง โดย ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2559 และ 2560 บรษิทัฯ มสีนิคำ้
คงเหลอืเท่ำกบั 2,018.6 ลำ้นบำท และ 2,231.7 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยสนิคำ้คงเหลอืทีเ่พิม่ขึน้ใน
ปี2560 มสีำเหตุหลกัมำจำกกำรเพิม่ขึน้ของวตัถุดบิจ ำนวน 210.7 ลำ้นบำทจำกปีก่อนเนื่องจำกกำร
ขึน้รำคำของวตัถุดบิ 

โดยระยะเวลำขำยสนิคำ้เฉลีย่ในปี 2559 และ 2560 ประมำณ 33 วนั  

บรษิทัฯ มนีโยบำยตัง้ส ำรองสนิคำ้เสื่อมสภำพ โดยพจิำรณำจำกอำยุกำรเกบ็รกัษำ (Shelf Life) ตำม
กลุ่มประเภทสนิคำ้ 
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2. สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 

(1) ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ-สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

ลูกหนี้ตำมสญัญำเช่ำซื้อ-สุทธจิำกส่วนที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปีประกอบด้วยสญัญำเช่ำซื้อ
เครื่องผสมสอีตัโนมตัิ (Auto Tinting Machine) ที่ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี โดย ณ วนัที่ 
31 ธนัวำคม 2559 และ 2560 บรษิทัฯ มลีกูหนี้ตำมสญัญำเช่ำซือ้เท่ำกบั 146.3 ลำ้นบำท และ 137.5 
ลำ้นบำท ตำมล ำดบั  

ลูกหนี้ตำมสญัญำเช่ำซื้อ-สุทธจิำกส่วนที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปีลดลง ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม  
2559 และ 2560 โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกจ ำนวนเครื่องผสมสอีตัโนมตั ิ(Auto Tinting Machine) ทีม่ ี
กำรเช่ำซือ้ลดลง ประกอบกบัมกีำรปรบัเงื่อนไขกำรช ำระค่ำเช่ำซือ้ โดย ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2560 
บรษิทัฯ มลีกูหนี้ทีค่ำ้งช ำระค่ำเช่ำซือ้มำกกว่ำ  3 เดอืน จ ำนวน 17.0 ลำ้นบำทและมคี่ำเผื่อหนี้สงสยั
จะสญู 9.0 ลำ้นบำท  

อนึ่ง บรษิทัฯ ไม่ไดมุ้่งเน้นกำรประกอบธุรกจิเช่ำซือ้ กำรทีบ่รษิทัฯ มกีำรขำยเครื่องผสมสอีตัโนมตัิ 
(Auto Tinting Machine) แบบเช่ำซือ้ เพื่อช่วยใหร้ำ้นคำ้ปลกีขำยสนิคำ้ของบรษิทัฯ ไดม้ำกขึน้  ซึง่
ลูกหนี้ที่ค้ำงช ำระค่ำเช่ำซื้อโดยหลกัจะเป็นลูกหนี้ตำมสญัญำเช่ำซื้อที่ยงัมกีำรซื้อสนิค้ำกบับรษิทัฯ 
อยู่ อย่ำงไรกด็ ีบรษิทัฯ ไดต้ัง้ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญูขัน้ต ่ำส ำหรบัลกูหนี้ตำมสญัญำเช่ำซือ้เป็นรอ้ยละ
ของลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำซื้อเมื่อเกินก ำหนดระยะเวลำต่ำงๆ นอกจำกนี้  บริษัทฯ พิจำรณำ
ควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ของลูกหนี้แต่ละรำย หำกบริษัทฯ พิจำรณำแล้วเหน็ว่ำบริษัทฯ ไม่
สำมำรถเรียกเก็บหนี้ได้ บริษัทฯ จะตัง้ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสูญส ำหรบัลูกค้ำตำมสญัญำเช่ำซื้อทัง้
จ ำนวน ทัง้นี้ หำกลูกหนี้เช่ำซื้อคำ้งช ำระเป็นระยะเวลำนำนแต่ลูกหนี้ดงักล่ำวยงัมกีำรซือ้สนิคำ้กบั
บรษิทัฯ อยู่และบรษิทัฯ มกีำรเจรจำเงื่อนไขในกำรขำยสนิคำ้ เพื่อใหล้กูคำ้สำมำรถน ำมำหกัช ำระกบั
ค่ำเช่ำซือ้ บรษิทัฯ จะไม่จดัประเภทลูกหนี้ดงักล่ำวเป็นลูกหนี้ทีด่ ำเนินคด ีและไม่ไดต้ัง้ส ำรองค่ำเผื่อ
ลูกหนี้เช่ำซือ้สงสยัจะสญูทัง้จ ำนวน แต่จะตัง้ส ำรองขัน้ต ่ำตำมนโยบำยกำรตัง้ส ำรองหนี้สญูส ำหรบั
ลกูหนี้เช่ำซือ้ 

ทัง้นี้ ในกำรขำยเครื่องผสมสอีตัโนมตัิแบบเช่ำซื้อนัน้ มกีำรก ำหนดระยะเวลำผ่อนช ำระโดยหลกั
ตัง้แต่ 4 - 12 ปี โดยเป็นกำรตกลงระหว่ำงบรษิทัฯ และลูกค้ำ ซึ่งเป็นไปตำมควำมสำมำรถในกำร
ผ่อนช ำระของลูกคำ้และมูลค่ำของเครื่องผสมสอีตัโนมตั ิเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักลยุทธข์องบรษิทัฯ ที่
ต้องกำรใหร้้ำนค้ำปลกีมเีครื่องผสมสอีตัโนมตัไิว้รองรบัควำมต้องกำรของลูกคำ้ได้ดยีิง่ขึน้และเพื่อ
กำรขำยผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ  โดยเครื่องผสมสอีตัโนมตัมิอีำยุกำรใชง้ำนมำกกว่ำ 12 ปี หำกมกีำร
ซ่อมแซมบ ำรุงรกัษำอย่ำงสม ่ำเสมอตำมระยะเวลำโดยทมีช่ำงเทคนิคของบรษิทัฯ 

(2) อสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน 

อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนประกอบไปดว้ย อำคำรทีอ่ ำเภอหว้ยกะปิ จงัหวดัชลบุรี โดย ณ วนัที ่
31 ธนัวำคม 2559 และ ณ วนัที ่30 มถุินำยน 2560 บรษิทัฯ มอีสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนเท่ำกบั 
19.6 ล้ำนบำท และ 17.0 ล้ำนบำท ตำมล ำดบัโดยปจัจุบนับรษิัทฯ ได้ให้กจิกำรที่เกี่ยวขอ้งกนัเช่ำ
อำคำรดงักล่ำวบำงส่วน (โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิในส่วนที ่1 ขอ้ 4 หวัขอ้ “ทรพัยส์นิทีใ่ช้
ในการประกอบธุรกจิ” และ สว่นที ่2 ขอ้ 14  “รายการระหว่างกนั”) 
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(3) ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ 

ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ ประกอบด้วยที่ดนิ ส่วนปรบัปรุงที่ดิน อำคำรและส่วนปรบัปรุงอำคำร 
เครื่องจกัรและอุปกรณ์ เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์ส ำนักงำน ยำนพำหนะ และสนิทรพัยร์ะหว่ำงกำร
ติดตัง้ โดย ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2559 และ 2560 บริษัทฯ มีที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ เท่ำกับ 
1,935.4 ลำ้นบำท และ 1,945.0 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

ทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ ที่เพิม่ขึน้ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2560 มสีำเหตุหลกัมำจำกเงนิลงทุนในปี 
2560 สงูกว่ำค่ำเสือ่มรำคำในปี 2560   

(4) สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนประกอบดว้ยซอฟตแ์วรค์อมพวิเตอรแ์ละสทิธกิำรเช่ำ โดย ณ วนัที ่31 ธนัวำคม    
2559 และ 2560 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเท่ำกับ 158.1 ล้ำนบำท และ 153.6 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั สว่นสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนลดลง ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2560 มสีำเหตุหลกัมำจำกเงนิลงทุน
ในสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนในปี 2560 ต ่ำกว่ำค่ำตดัจ ำหน่ำยประจ ำปีในปี 2560  

 (5) สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน  

 สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่นประกอบดว้ยค่ำเช่ำทีด่นิจ่ำยล่วงหน้ำ และขอคนืภำษีเงนิไดห้กั ณ ทีจ่่ำย
จำกกรมสรรพำกร โดย ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2559 และ 2560 บรษิัทมสีนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื่น
เท่ำกบั 32.3 ลำ้นบำทและ 86.4 ลำ้นบำท  ตำมล ำดบั สว่นสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่นเพิม่ขึน้ ณ วนัที ่
31 ธนัวำคม 2560 มสีำเหตุหลกัมำจำกค่ำเช่ำทีด่นิจ่ำยล่วงหน้ำทีน่ิคมอุตสำหกรรม Phnom Penh 
SEZ Plc ระยะเวลำ 50 ปี เพื่อเตรยีมก่อสรำ้งโรงงำนผลติสทีีป่ระเทศกมัพชูำ 

3. หน้ีสินหมุนเวียน 

(1) เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิของบรษิทัฯ เป็นตัว๋สญัญำใชเ้งนิ  

โดย ณ วนัที ่31 ธนัวำคม  2559 และ 2560 บรษิทัฯ มเีงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิเท่ำกบั 
3,560.0 ลำ้นบำท และ 1,205.0 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิทีล่ดลง ณ 
วนัที ่31 ธนัวำคม 2560 มสีำเหตุมำจำกกำรช ำระคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้บำงสว่นทีค่รบก ำหนด   

(2) เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 

เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่นของบรษิัทฯ ประกอบดว้ยเจำ้หนี้กำรค้ำของผูจ้ดัจ ำหน่ำยวตัถุดบิ และ
เจำ้หนี้อื่นแก่กจิกำรทีเ่กีย่วโยงกนัและไม่เกีย่วโยงกนั รวมทัง้ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย  

โดย ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2559 และ 2560 บรษิัทฯ มเีจ้ำหนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่นเท่ำกบั 3,602.2 
ลำ้นบำท และ 3,825.8 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยเจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่นเพิม่ขึน้จำก ณ วนัที ่31 
ธนัวำคม 2560 โดยเจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น เพิม่ขึน้ตำมปรมิำณกำรซือ้ทีเ่พิม่ขึน้ โดยระยะเวลำ
ช ำระหนี้เฉลี่ยของบรษิัทฯ ลดลงจำกประมำณ 104 วนัในปี 2559 และเป็นประมำณ 102 วนั ในปี 
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2560 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงอ ำนำจกำรต่อรองกับผู้จ ัดจ ำหน่ำยวัตถุดิบที่สูงขึ้นของบริษัทฯ  และ
สอดคลอ้งกบัแนวทำงปฏบิตัทิีโ่ดยทัว่ไป ทีบ่รษิทัฯ มุ่งทีจ่ะตกลงก ำหนดเงื่อนไขกำรช ำระเงินกบัผู้
จดัจ ำหน่ำยภำยใน 90 ถงึ 120 วนันบัจำกวนัสิน้เดอืน   

(3) ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม  2559 และ 2560 บริษัทฯ มีภำษีเงินได้นิติบุคคลค้ำงจ่ำยเท่ำกับ 329.6  
ล้ำนบำท และ 175.3 ล้ำนบำท ภำษีเงนิได้นิติบุคคลค้ำงจ่ำยลดลงเนื่องจำกก ำไรก่อนหกัภำษีของ
บรษิทัลดลง 

4. หน้ีสินไม่หมุนเวียน 

(1) เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2559 และ 2560 บรษิทัฯ มเีงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิเท่ำกบั 333.2 
ลำ้นบำท และ166.4 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั แบ่งเป็นสว่นทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปีของบรษิทัฯ ณ 
วนัที ่31 ธนัวำคม 2559 และ 2560 เท่ำกบั 166.8 ลำ้นบำท และ 166.4 ลำ้นบำทตำมล ำดบั ซึง่โดย
หลกัใชใ้นกำรสนับสนุนกำรลงทุนทัว่ไปของบรษิทัฯ โดยเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิลดลง 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2560 เน่ืองจำกมกีำรจ่ำยช ำระหนี้ตำมทีค่รบก ำหนดช ำระ 

(2) ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม  2559 และ 2560 บรษิทัฯ มสี ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนเท่ำกบั 
242.2 ลำ้นบำท และ 245.7 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนทีเ่พิม่ขึน้ 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2560 มสีำเหตุหลกัจำกต้นทุนค่ำบรกิำร และต้นทุนดอกเบีย้เพิม่ขึน้ส ำหรบัปี
ดงักล่ำว 

5. ส่วนของผูถื้อหุ้น 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2559 และ 2560 บรษิทัฯ มสี่วนของผูถ้อืหุน้เท่ำกบั 778.0 ลำ้นบำท และ 8,413.0 ลำ้น
บำท ตำมล ำดบั ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2560 สว่นของผูถ้อืหุน้ประกอบดว้ยทุนช ำระแลว้ 2,029.0 ลำ้นบำท สว่นเกนิทุน 
5,761.5 ลำ้นบำท ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 168.3 ลำ้นบำท ก ำไรสะสมทีย่งัไม่ไดจ้ดัสรรเท่ำกบั 1,033.7 ลำ้นบำท หกั
กบัองคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 554.6 ลำ้นบำท และส่วนของผูม้สี่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุมของ
บรษิทัย่อยจ ำนวน 24.9 ลำ้นบำท  

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม และ 2559 และ 2560 บรษิทัฯ มอีตัรำผลตอบแทนผูถ้อืหุน้เท่ำกบั รอ้ยละ 93.4 และ รอ้ย
ละ 37.1 ตำมล ำดบั โดยอตัรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้นที่ลดง ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 มีสำเหตุหลกัมำจำกส่วนของ 
ผูถ้อืหุน้ทีเ่พิม่ขึน้  
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14.5 สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุนของบริษทัฯ 

1. สภาพคล่อง 

แหล่งสภำพคล่องหลกัของบรษิทัฯ ไดแ้ก่ เงนิสดทีเ่กดิขึน้จำกกำรด ำเนินงำน และเงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิ 
โดยแหล่งเงนิทุนจำกภำยนอกและต้นทุนทำงกำรเงนิดงักล่ำวขึน้อยู่กบัปจัจยัหลำยอย่ำงทีอ่ยู่นอกเหนือกำร
ควบคุมของบรษิัทฯ รวมถึงสภำวะทำงเศรษฐกจิและตลำดทุนโดยทัว่ไป อตัรำดอกเบี้ย กำรให้สนิเชื่อจำก
ธนำคำรและผูใ้หกู้อ้ื่นๆ ควำมเชื่อมัน่ของผูใ้หกู้แ้ละ/หรอืผูล้งทุนในบรษิทัฯ กฎหมำยดำ้นหลกัทรพัยแ์ละภำษทีี่
อำจใช้บงัคบักบับรษิทัฯ และสภำวะทำงเศรษฐกจิและกำรเมอืงในตลำดที่บรษิัทฯ เขำ้ไปด ำเนินงำนและใน
ต่ำงประเทศ 

บรษิทัฯ คำดว่ำกระแสเงนิสดจำกกำรด ำเนินงำน ประกอบกบัเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดและเงนิได้
จำกกำรเสนอขำยในครัง้น้ีจะเพียงพอต่อกำรสนับสนุนเงินทุนแก่รำยจ่ำยฝ่ำยทุนที่วำงแผนไว้ และกำร
สนับสนุนเงนิทุนแก่ควำมต้องกำรเงนิทุนเวยีนที่คำดกำรณ์ไว้ส ำหรบัช่วงเวลำที่เหลอืของปี 2560 และในปี 
2561 

2. กระแสเงินสด 

ตำรำงต่อไปนี้แสดงขอ้มลูจำกงบกระแสเงนิสดรวมอย่ำงย่อส ำหรบัช่วงระยะเวลำทีร่ะบไุว ้

 ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2559 2560 

ข้อมลูกระแสเงินสด: ล้านบาท ล้านบาท 

กระแสเงนิสดสุทธจิำกกจิกรรมด ำเนินงำน 2,747.0 1,803.6 

กระแสเงนิสดสุทธจิำก (ทีใ่ชใ้น) กจิกรรมลงทุน 2,531.0 (4,373.9) 

กระแสเงนิสดสุทธทิีใ่ชใ้นกจิกรรมจดัหำเงนิ (6,699.7) 2,776.8 

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดในช่วงตน้ปี/งวด 2,241.0 1,713.3 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในช่วงส้ินปี/งวด 1,713.3 1,816.2 

(1) กิจกรรมด าเนินงาน 

ส ำหรบัปีบญัชีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 กระแสเงินสดสุทธิจำกกิจกรรมด ำเนินงำนเท่ำกับ 
1,803.6 ล้ำนบำท ซึ่งโดยหลักมำจำกก ำไรก่อนหักภำษีส ำหรับงวดจ ำนวน  2,104.7 ล้ำนบำท  
ปรบัปรุงด้วยรำยกำรปรบักระทบยอดก ำไรสุทธเิป็นเงินสดรบั (จ่ำย) จำกกำรด ำเนินงำนจ ำนวน   
452.4  ล้ำนบำท ซึ่งโดยหลกัได้แก่ ค่ำเสื่อมรำคำ และค่ำตดัจ ำหน่ำยจ ำนวน 339.5 ล้ำนบำท และ
ค่ำใช้จ่ำยดอกเบีย้จ ำนวน 75.3 ล้ำนบำท และสนิทรพัย์ด ำเนินงำนและหนี้สนิด ำเนินงำนที่เพิม่ขึน้   
196.7 ลำ้นบำท ซึง่โดยหลกัไดแ้ก่ สนิคำ้คงเหลอืทีเ่พิม่ขึน้ 235.3 ลำ้นบำท ลูกหนี้กำรคำ้และลกูหนี้
อื่นที่เพิ่มขึ้น 103.7 ล้ำนบำท ชดเชยบำงส่วนด้วยเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่นที่เพิ่มขึ้น 213.3      
ลำ้นบำท รวมถงึเงนิสดทีช่ ำระภำษเีงนิไดน้ิตบิุคคลจ ำนวน 524.5 ลำ้นบำท เป็นหลกั 
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(2) กิจกรรมลงทุน 

ส ำหรบัรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 กระแสเงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุนเท่ำกบั  
4,373.9 ลำ้นบำท ซึง่โดยหลกัประกอบดว้ยกำรซือ้อำคำรและอุปกรณ์รวมเป็นจ ำนวน 370.3 ลำ้นบำท 
และเงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์พื่อคำ้-กองทุนรวมทีเ่พิม่ขึน้จ ำนวน 4,004.7 ลำ้นบำท  

(3) กิจกรรมจดัหาเงิน 

ส ำหรบัปีรอบปีบญัชสีิน้สุด วนัที ่31 ธนัวำคม 2560 กระแสเงนิสดสุทธทิีใ่ชไ้ปในกจิกรรมจดัหำเงนิ
เท่ำกบั 2,776.8  ลำ้นบำท ซึง่โดยหลกัประกอบดว้ยเงนิกูย้มืระยะสัน้ทีล่ดลงจ ำนวน 2,355.0 ลำ้นบำท 
และเงนิปนัผลจ่ำยจ ำนวน 1,497.9 ล้ำนบำท ซึ่งถูกหกักลบบำงส่วนด้วยเงนิสดรบัจำกกำรเพิม่ทุน
จ ำนวน 6,870.4 ลำ้นบำท  

3.  หน้ีสิน 

ตำรำงต่อไปนี้แสดงเงนิกูย้มืคำ้งช ำระรวมของบรษิทัฯ ซึง่ทัง้หมดมภีำระดอกเบีย้ ณ วนัทีร่ะบุไว้ 

 
ส าหรบัปีบญัชีส้ินสดุวนัท่ี  

31 ธนัวาคม 

 2559 2560 

 ล้านบาท ล้านบาท 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 3,560.0 1,205.0 

เงนิกู้ยมืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิส่วนที่ถึงก ำหนด
ช ำระภำยในหนึ่งปี 

166.8 166.4 

เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ สุทธจิำกส่วนทีถ่งึ
ก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 

166.4 - 

รวมเงินกู้ยืม 3,893.2 1,371.4 

4.  รายจ่ายฝ่ายทุน  

ที่ดนิ อำคำร และ อุปกรณ์ ที่เพิม่ขึน้ ส ำหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2559 และ 2560 เท่ำกบั 435.3 
ลำ้นบำท และ 363.6 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยรำยจ่ำยฝ่ำยทุนของบรษิทัฯ โดยส่วนใหญ่ ประกอบดว้ยเครื่องจกัรและ
อุปกรณ์ รวมถงึ อำคำรและสว่นปรบัปรุงอำคำรส ำหรบักำรขยำยกำรผลติ  เรซนิของบรษิทัฯ โดย ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 
2560 บริษัทฯ มีภำระผูกพันเกี่ยวกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุนซึ่งเกี่ยวข้องกบักำรก่อสร้ำงและปรบัปรุงอำคำรและกำรซื้อ
เครื่องจกัรและอุปกรณ์เท่ำกบั 346.0 ลำ้นบำท  

5. ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึน้ 

ตำรำงต่อไปนี้สรุปองค์ประกอบหลักของภำระผูกพันและหนี้สินที่อำจเกิดขึ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31  
ธนัวำคม 2560 
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 ล้านบาท 
ภาระผกูพนัตามสญัญาจากสญัญาจดัหาเงินและสญัญาเช่าด าเนินงาน  
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 1,205.0 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ   
      จ่ำยช ำระภำยใน  
           1 ปี 166.4 
            มำกกว่ำ 1 ปี - 
สญัญำเช่ำด ำเนินงำน(1)  
 จ่ำยช ำระภำยใน  
 1 ปี 162.8 
 มำกกว่ำ 1 ปี แต่ไมเ่กนิ 5 ปี 284.5 
 เกนิกว่ำ 5 ปี 240.4 
ข้อผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน  
 กำรก่อสรำ้งอำคำร กำรปรบัปรุงอำคำร และกำรซือ้เครือ่งจกัร 346.0 
รวม  

____________________ 
หมำยเหตุ: (1) บรษิทัฯ ไดเ้ขำ้ท ำสญัญำเช่ำด ำเนินงำนทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรเช่ำทีด่นิ อำคำร รถยนต์และอุปกรณ์ จ ำนวนทีแ่สดงไวเ้ป็นจ ำนวน

เงนิข ัน้ต ่ำทีต่อ้งจ่ำยในอนำคตทัง้สิน้ภำยใตส้ญัญำเช่ำด ำเนินงำนดงักล่ำว 

14.6       การวิเคราะหอ์ตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 

ขอ้มลูต่อไปนี้เป็นกำรอธบิำยอตัรำสว่นทำงกำรเงนิหลกับำงประกำร 

1. อตัราส่วนสภาพคล่อง 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2560 บริษัทฯ มีอัตรำส่วนสภำพคล่องเท่ำกับ 0.9 เท่ำ และ 2.2 เท่ำ 
ตำมล ำดบั อตัรำสว่นสภำพคล่องทีเ่พิม่ขึน้ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2560 มสีำเหตุหลกัมำจำกหนี้สนิหมุนเวยีนทีล่ดลงจำก
กำรลดลงของเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ และกำรลดลงเงนิปนัผลค้ำงจ่ำยและกำรลดลงของภำษีเงนิได้ค้ำง
จ่ำย 

2. อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผกูพนั (cash basis) 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม  2559 และ 2560 บรษิทัฯ มอีตัรำสว่นควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้เท่ำกบั 0.4 เท่ำ 

3. อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2559 และ 2560 บรษิัทฯ มอีตัรำส่วนหนี้สนิรวมต่อส่วนของผู้ถอืหุน้เท่ำกบั 11.4 เท่ำ 
และ 0.7 เท่ำ ตำมล ำดบั ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2560 อตัรำสว่นหนี้สนิรวมต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลง โดยมสีำเหตุหลกัมำ
จำกสว่นของผูถ้อืหุน้ทีเ่พิม่ขึน้และหนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้ลดลง 

4. อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบี้ย (interest bearing debt) ต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2559 และ 2560 บรษิทัฯ มอีตัรำสว่นหนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้ต่อสว่นของผูถ้อืหุน้เท่ำกบั 
5.0 เท่ำ และ 0.2 เท่ำ ตำมล ำดบั ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 อตัรำส่วนหนี้สนิที่มภีำระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
ลดลง โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกสว่นของผูถ้อืหุน้ทีเ่พิม่ขึน้จำกกำรเพิม่ทุน และหนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้ลดลง 
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14.7 การบริหารจดัการภาระนอกงบดลุและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึน้ 

บรษิทัฯ ไดเ้ขำ้ท ำสญัญำค ้ำประกนัเพื่อค ้ำประกนัสนิเชื่อธนำคำรของบรษิทัร่วม รวมถงึบรษิทัย่อย ส ำหรบัปี
บญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2559 และ 2560 บรษิทัฯ ค ้ำประกนัเงนิกูย้มืเป็นจ ำนวนเงนิ 448.0 ลำ้นบำท และ 439.0 
ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ส ำหรบับรษิัทย่อย 4,536 ล้ำนบำท และ 0.3 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ส ำหรบับรษิัทที่เกี่ยวขอ้งกนั 
จ ำนวนดงักล่ำวไดร้วมกำรค ้ำประกนัทีบ่รษิทัฯ ค ้ำประกนัใหก้บับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีม่ผีูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนักบับรษิทัฯ 
ในวงเงนิรวมเท่ำกบั 200.0 ลำ้นบำท ในปี 2559 บรษิทัฯ ช ำระเงนิกูย้มืเป็นจ ำนวนเงนิ 240 ลำ้นบำท ในนำมของบรษิทั
ทีเ่กีย่วขอ้งกนัดงักล่ำวในฐำนะผูค้ ้ำประกนั และบนัทกึจ ำนวนดงักล่ำวไวเ้ป็นลูกหนี้อื่นและบนัทกึค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู
เตม็จ ำนวนแลว้ บรษิทัฯ และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัดงักล่ำวไดท้ ำสญัญำประนีประนอมยอมควำม โดยบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง
กนัดงักล่ำวตกลงทีจ่ะช ำระหนี้เพยีงบำงส่วน โดยกำรโอนสนิทรพัยใ์หก้บับรษิทัฯ ในมูลค่ำรวมประมำณ 153 ลำ้นบำท 
ซึง่บรษิทัฯ ไดร้บัโอนสนิทรพัยด์งักล่ำวแลว้ทัง้จ ำนวน ทัง้นี้ ในปจัจุบนัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ไม่ไดม้กีำรถอืหุน้ในบรษิทัที่
เกีย่วขอ้งกนัดงักล่ำวแลว้นอกจำกนี้ หำกบรษิทัฯ จะเขำ้ท ำสญัญำค ้ำประกนัไม่ว่ำในกรณีใดๆ ในอนำคต จะต้องไดร้บั
อนุมตัจิำกคณะกรรมกำร  

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริษัทฯ มีหนังสือค ้ำประกนัจำกธนำคำรจ ำนวน 17.0 ล้ำนบำท ซึ่งออกโดย
ธนำคำรหลำยธนำคำรในนำมของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยเพื่อค ้ำประกนักำรปฎิบตัิหน้ำที่ตำมสญัญำที่ เกี่ยวขอ้ง ซึ่ง
เป็นไปตำมกำรด ำเนินธุรกจิในทำงกำรคำ้ปกต ิ

นอกเหนือจำกขอ้มลูขำ้งตน้ บรษิทัฯ ไม่มธีุรกรรมนอกงบดุลทีส่ ำคญัใดๆ หรอืหนี้สนิทีอ่ำจเกดิขึน้อื่นๆ 

14.8 ปัจจยัหรอืเหตกุารณ์ท่ีจะมีผลกระทบต่อฐานะการเงินหรอืการด าเนินงานในอนาคต (Forward 
looking) 

 กำรด ำเนินธุรกจิในสภำวกำรณ์ปจัจุบนั ซึ่งมกีำรเปลี่ยนแปลงของสงัคมและเศรษฐกจิอย่ำงรวดเร็ว  จงึท ำให้
บรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญัต่อกำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งจำกเหตุกำรณ์และปจัจยัทัง้ภำยนอกและภำยในองคก์ร ทีอ่ำจจะมี
ผลต่อฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต  เช่น ควำมผนัผวนของรำคำวตัถุดบิ กำรเปลีย่นแปลงของกฎหมำย
และกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง  เป็นตน้   

คณะท ำงำนบรหิำรควำมเสีย่ง และควำมต่อเนื่องทำงธุรกจิ ซึง่ประกอบไปดว้ยผูบ้รหิำรระดบัสงูของแต่ละสำยงำน  
ท ำหน้ำที่ช่วยก ำกบัดูแลกำรบริหำรจดักำรควำมเสี่ยงขององค์กร โดยกำรก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง และ
ตดิตำมใหทุ้กหน่วยงำน ด ำเนินกำรไปในทศิทำงเดยีวกนั รวมถงึกำรรำยงำนผลต่อฝ่ำยจดักำร และคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 
อย่ำงสม ่ำเสมอ (โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิในสว่นที ่1 ขอ้ 3 ปจัจยัความเสีย่ง) 



 บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2560 (แบบ 56-1)  

กำรรบัรองควำมถูกตอ้งของขอ้มลู       หน้ำ 166 

 

ส่วนท่ี 4 
การรบัรองความถกูต้องของข้อมลู 

บรษิทัฯ ไดส้อบทำนขอ้มลูในแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปีฉบบันี้แลว้ ดว้ยควำมระมดัระวงั  บรษิทัฯ ขอ
รบัรองว่ำข้อมูลดงักล่ำวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท ำให้ผู้อื่นส ำคญัผิด หรือไม่ขำดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งใน
สำระส ำคญั นอกจำกนี้ บรษิทัฯ ขอรบัรองว่ำ  

1. งบกำรเงนิและขอ้มลูทำงกำรเงนิทีส่รุปมำในแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี ไดแ้สดงขอ้มลูอย่ำงถูกตอ้ง 
ครบถว้นในสำระส ำคญัเกีย่วกบัฐำนะกำรเงนิ ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงนิสดของบรษิทัและบรษิทั
ย่อยแลว้ 

2. บริษัทได้จัดให้มีระบบกำรเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่ำบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็น
สำระส ำคญัทัง้ของบรษิทัและบรษิัทย่อยอย่ำงถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ ควบคุมดูแลใหม้กีำรปฏบิตัิ
ตำมระบบดงักล่ำว 

3. บรษิัทได้จดัให้มรีะบบกำรควบคุมภำยในที่ด ีและควบคุมดูแลให้มกีำรปฏบิตัิตำมระบบดงักล่ำว และ
บรษิทัไดแ้จง้ขอ้มูลกำรประเมนิระบบกำรควบคุมภำยใน ณ วนัที่ 26 กุมภำพนัธ ์2561 ต่อผูส้อบบญัชี
และกรรมกำรตรวจสอบของบรษิัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและกำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคญัของ
ระบบกำรควบคุมภำยใน รวมทัง้กำรกระท ำที่มชิอบทีอ่ำจมผีลกระทบต่อกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงนิ
ของบรษิทัและบรษิทัย่อย 

ในกำรนี้ เพื่อเป็นหลกัฐำนว่ำเอกสำรทัง้หมดเป็นเอกสำรชุดเดยีวกนักบัทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัรองควำมถูกตอ้งแลว้ 
บรษิทัฯ ไดม้อบหมำยให ้นำงสำวทวพีร พฒันกจิเรอืง หรอืนำงสำวศรกีลัยำ เพญ็ศร ีคนใดคนหนึ่ง เป็นผูล้งลำยมอืชื่อ
ก ำกบัเอกสำรน้ีไวทุ้กหน้ำดว้ย หำกเอกสำรใดไมม่ลีำยมอืชื่อของ นำงสำวทวพีร พฒันกจิเรอืง หรอืนำงสำวศรกีลัยำ 
เพญ็ศร ีคนใดคนหนึ่งก ำกบัไว ้บรษิทัฯ จะถอืว่ำไมใ่ชข่อ้มลูทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัรองควำมถูกตอ้งของขอ้มลูแลว้ดงักล่ำว
ขำ้งตน้ 

ช่ือ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

1. นำยจตุภทัร ์ตัง้คำรวคุณ กรรมกำร -นายจตุภทัร ์ตัง้คารวคุณ- 

2. นำงบุศทร ีหวัง่หล ี กรรมกำร -นางบุศทร ีหวัง่หล-ี 

ผูร้บัมอบอ ำนำจ   

ช่ือ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

1. นำงสำวทวพีร พฒันกจิเรอืง กรรมกำรบรหิำร และผูอ้ ำนวยกำรสำยงำน
กำรเงนิและบญัช ี 

-นางสาวทวพีร พฒันกจิเรอืง- 

2. นำงสำวศรกีลัยำ เพญ็ศร ี เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบรษิทั -นางสาวศรกีลัยา เพญ็ศร-ี 

 



 บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2560 (แบบ 56-1) 
เอกสำรแนบ 1  รำยละเอยีดเกีย่วกบักรรมกำร ผูบ้รหิำร ผูม้อี ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบรษิทั       หน้ำ ก-1 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ านาจควบคมุ และเลขานุการบริษทั 

1. รายละเอียดของกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ านาจควบคมุ และเลขานุการบริษทั  

ช่ือ – สกลุ / ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
/ประวติัอบรม 

สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทัฯ(1) 
(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครวัระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน /บริษทั ประเภทธรุกิจ 

1. นำยประจกัษ์ ตัง้คำรวคุณ 
ประธานกรรมการและ
กรรมการบรหิาร 

74  Mini MBA มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ 
 ปรญิญำตร ีมหำวทิยำลยักรุงเทพธนบุรี 
 หลกัสตูรประกำศนียบตัร Director 

Accreditation Program (DAP) รุ่น 
21/2004 ปี 2547 สมำคมส่งเสรมิสถำบนั
กรรมกำรบรษิทัไทย 

21.0 
 ถอืหุน้
ทำงตรง
รอ้ยละ 4.5 
และถอืหุน้
ทำงออ้ม
ผำ่น 
TOAGH 
รอ้ยละ 6.0 

 คู่สมรสถอื
หุน้
ทำงตรง
รอ้ยละ 4.5 
และถอืหุน้
ทำงออ้ม
ผำ่น 
TOAGH 
รอ้ยละ 6.0 
 

 คู่สมรสของนำงละออ 
ตัง้คำรวคุณ 

 บดิำของ 1) นำย 
วนรชัต ์ตัง้คำรวคุณ 
2) นำยจตุภทัร์  
ตัง้คำรวคุณ 3) นำย
ณฏัฐวฒุ ิตัง้คำรวคุณ 
และ 4) นำงบุศทร ี
หวัง่หล ี

2559 – ปจัจุบนั ประธำนกรรมกำรและ
กรรมกำรบรหิำร 

บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท์ (ประเทศไทย) 
จ ำกดั (มหำชน) 

ผลติและจ ำหน่ำยส ีและ
ผลติภณัฑอ์ื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

2520 – 2559 ประธำนทีป่รกึษำ 

ปจัจุบนั กรรมกำร TOA Paint (Vietnam) Co., Ltd. ผลติ น ำเขำ้ และจดัจ ำหน่ำย
ผลติภณัฑส์ทีำอำคำรและ
เคมภีณัฑ ์

2539 – ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั เชอรว์ูด้ เคมคิอล จ ำกดั 
(มหำชน) 

ผลติและจ ำหน่ำยเคมเีคหะภณัฑ ์

2537 – ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั ทำคำตะ-ทโีอเอ จ ำกดั ผลติชิน้ส่วนรถยนตเ์กีย่วกบัควำม
ปลอดภยั เชน่ เขม็ขดันิรภยั ถุง
ลมนิรภยั และพวงมำลยั เป็นตน้ 

ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั ทโีอเอ-ชโูกกุ เพน้ท์ จ ำกดั ผลติและจ ำหน่ำยสทีำเรอื  
สสี ำหรบัอุตสำหกรรมหนกั และสี
ทำตูค้อนเทนเนอร์ 

ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั ทโีอเอ กรุ๊ป โฮลดิง้ จ ำกดั ลงทุนในบรษิทัอื่น 

ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั ปิง สุรวงศ ์อนิเตอรเ์นชัน่
แนล จ ำกดั 

รำ้นอำหำร 

ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั ทโีอเอ เคมคิอล อนิดสัตรสี์ 
จ ำกดั 

ใหเ้ชำ่ทรพัยส์นิ 

ปจัจุบนั กรรมกำร  บรษิทั สนิทรพัยท์ว ี(1987) จ ำกดั คำ้ขำยเสือ้ผำ้ส ำเรจ็รปู 

2537 – 2559 กรรมกำร บรษิทั ทโีอเอ-ยเูนี่ยน เพน้ท์ 
(ประเทศไทย) จ ำกดั 

จ ำหน่ำยสงีำนไมเ้ฟอนิเจอร์ 

2532 – 2559 ประธำนบรหิำร บรษิทั ทโีอเอ-ชนิโต (ไทยแลนด์) 
จ ำกดั 

ผลติและจ ำหน่ำยสชีบุกนัสนิม
รถยนต์ โลหะ ชิน้ส่วนรถยนต์ 
อลมูเินียม และสอีุตสำหกรรม 



 บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2560 (แบบ 56-1) 
เอกสำรแนบ 1  รำยละเอยีดเกีย่วกบักรรมกำร ผูบ้รหิำร ผูม้อี ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบรษิทั       หน้ำ ก-2 

ช่ือ – สกลุ / ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
/ประวติัอบรม 

สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทัฯ(1) 
(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครวัระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน /บริษทั ประเภทธรุกิจ 

2531 – 2559 กรรมกำร บรษิทั ทโีอเอ เพอฟอรม์มำนซ์ 
โค๊ทติง้ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั  

ผลติและจ ำหน่ำยกระดำษทรำย สี
พ่นซ่อมรถยนต ์และสี
อุตสำหกรรม 

2. นำงละออ ตัง้คำรวคุณ 
รองประธานกรรมการและ
กรรมการบรหิาร 

71  ปรญิญำตร ีรฐัศำสตร ์มหำวทิยำลยั
รำมค ำแหง  

21.0 
 ถอืหุน้
ทำงตรง
รอ้ยละ 4.5 
และถอืหุน้
ทำงออ้ม
ผำ่น 
TOAGH 
รอ้ยละ 6.0 

 คู่สมรสถอื
หุน้
ทำงตรง
รอ้ยละ 4.5 
และถอืหุน้
ทำงออ้ม
ผำ่น 
TOAGH 
รอ้ยละ 6.0 

 คู่สมรสของนำย
ประจกัษ์ ตัง้คำรวคุณ 

 มำรดำของ 1) นำย
วนรชัต ์ 
ตัง้คำรวคุณ 2) นำย
จตุภทัร์ ตัง้คำรวคุณ 
3) นำยณฏัฐวฒุ ิ 
ตัง้คำรวคุณ และ 4) 
นำงบุศทร ีหวัง่หล ี

2559 – ปจัจุบนั รองประธำนกรรมกำรและ
กรรมกำรบรหิำร 

บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท์ (ประเทศไทย) 
จ ำกดั (มหำชน) 

ผลติและจ ำหน่ำยส ีและ
ผลติภณัฑอ์ื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

2554 – 2559 รองประธำนทีป่รกึษำ 

ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั ทโีอเอ กรุ๊ป โฮลดิง้  จ ำกดั ลงทุนในบรษิทัอื่น 

ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั ทโีอเอ เคมคิอล อนิดสัตรสี์ 
จ ำกดั 

ใหเ้ชำ่ทรพัยส์นิ 

3. นำยวนรชัต ์ตัง้คำรวคุณ 
กรรมการ กรรมการบรหิาร 
และกรรมการผูม้อี านาจ 
ลงนาม 

46  ปรญิญำตร ีบญัชบีรหิำร จุฬำลงกรณ์
มหำวทิยำลยั  

13.5 
(ถอืหุน้

ทำงตรงรอ้ย
ละ 9.0 และ
ถอืหุน้

ทำงออ้มผำ่น 
TOAGH รอ้ย

ละ 4.5) 
 

 บุตรของนำยประจกัษ์ 
และนำงละออ ตัง้
คำรวคุณ 

 พีน้่องกบั 1) นำย 
จตุภทัร์ ตัง้คำรวคุณ 
2) นำยณฏัฐวฒุ ิ 
ตัง้คำรวคุณ และ 3) 
นำงบุศทร ีหวัง่หล ี

2541 – ปจัจุบนั กรรมกำรและ
กรรมกำรบรหิำร 

บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท์ (ประเทศไทย) 
จ ำกดั (มหำชน) 

ผลติและจ ำหน่ำยส ีและ
ผลติภณัฑอ์ื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั บรติชิ เพน้ทส์ จ ำกดั จดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ทีำอำคำร 

ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั อมิเมจกิำ จ ำกดั จ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ตีกแต่งพเิศษ 

ปจัจุบนั กรรมกำร TOA Paint (Vietnam) Co., Ltd. ผลติ น ำเขำ้ และจดัจ ำหน่ำย
ผลติภณัฑส์ทีำอำคำรและ
เคมภีณัฑ ์

ปจัจุบนั กรรมกำร TOA Paint Products Sdn. Bhd. ผลติและจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ี
ทำอำคำรและเคมภีณัฑ ์



 บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2560 (แบบ 56-1) 
เอกสำรแนบ 1  รำยละเอยีดเกีย่วกบักรรมกำร ผูบ้รหิำร ผูม้อี ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบรษิทั       หน้ำ ก-3 

ช่ือ – สกลุ / ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
/ประวติัอบรม 

สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทัฯ(1) 
(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครวัระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน /บริษทั ประเภทธรุกิจ 

ปจัจุบนั กรรมกำร TOA Coating Sdn. Bhd. น ำเขำ้และจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑ์
สทีำอำคำรและเคมภีณัฑ ์

2560 – ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั ทโีอเอ กรุ๊ป โฮลดิง้ จ ำกดั ลงทุนในบรษิทัอื่น 

2557 – ปจัจุบนั  ประธำนบรษิทัและ
ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 

บรษิทั เอม็ เอม็ ลอจสิตคิส์ จ ำกดั ใหบ้รกิำรดำ้นกำรขนส่ง  

2558 – ปจัจุบนั  ประธำนบรษิทัและ
ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 

บรษิทั เฟ้ลปส์ ดอดจ์ อนิเตอรเ์นชัน่
แนล (ไทยแลนด)์ จ ำกดั 

ผลติและจ ำหน่ำยสำยไฟฟ้ำทีท่ ำ
จำกลวดทองแดงและอลมูเินียม 

2554 – ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั เชอรว์ูด้ เคมคิอล จ ำกดั 
(มหำชน) 

ผลติและจ ำหน่ำยเคมเีคหะภณัฑ ์

ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั ทมี เอ โฮลดิง้ 2 จ ำกดั ซือ้ขำยอสงัหำรมิทรพัย์ 

ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั ทโีอเอ จ ำกดั เชำ่และกำรด ำเนินกำรเกีย่วกบั
อสงัหำรมิทรพัย์ 

ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั ทโีอเอ ออโต้ เซลส์  จ ำกดั ผูแ้ทนจ ำหน่ำยรถยนต์ 

ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั ทโีอเอ เคมคิอล อนิดสัตรสี์ 
จ ำกดั 

ใหเ้ชำ่ทรพัยส์นิ 

ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั ทโีอเอ เวนเจอร ์โฮลดิง้ 
จ ำกดั 

ลงทุนในบรษิทัอื่น 

ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั ทโีอเอ โฮลดิง้ จ ำกดั เชำ่และกำรด ำเนินกำรเกีย่วกบั
อสงัหำรมิทรพัย์ 

ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั น ้ำตำล เอรำวณั จ ำกดั ผลติน ้ำตำลทรำยขำว น ้ำตำล
ทรำยแดง น ้ำตำลทรำยดบิ 
น ้ำเชือ่มและผลติภณัฑจ์ำกกำร
ผลติน ้ำตำลทุกชนิด 

ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั พ ีท ีเรยีล เอสเตท จ ำกดั ซือ้ขำยอสงัหำรมิทรพัย์ 

ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั พลูผลทรพัย ์จ ำกดั พฒันำอสงัหำรมิทรพัย์ บรหิำรใน
ส่วนโครงกำรบ้ำนจดัสรร 

ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั มัง่คัง่ธุรกจิ จ ำกดั ซือ้ขำยอสงัหำรมิทรพัย์ 

ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั มัง่คัง่ปรอ็พเพอตี ้จ ำกดั ซือ้ขำยอสงัหำรมิทรพัย์ 



 บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2560 (แบบ 56-1) 
เอกสำรแนบ 1  รำยละเอยีดเกีย่วกบักรรมกำร ผูบ้รหิำร ผูม้อี ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบรษิทั       หน้ำ ก-4 

ช่ือ – สกลุ / ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
/ประวติัอบรม 

สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทัฯ(1) 
(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครวัระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน /บริษทั ประเภทธรุกิจ 

ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั ว.ภทัรวฒุ ิ(1987) จ ำกดั ใหค้ ำปรกึษำดำ้นกำรบรหิำร
จดักำร 

ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั ไอทโีอเอ ออโต ้เซลส ์จ ำกดั ผูแ้ทนจ ำหน่ำยขำยรถยนต์ 

ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั เบส ออโตเ้ซลส์  จ ำกดั ผูแ้ทนจ ำหน่ำยรถยนต์ 

ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั เอกมยัเจรญิสุข โฮลดิง้ 
จ ำกดั 

ซือ้ขำยอสงัหำรมิทรพัย์ 

ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั เอรำวณั เพำเวอร์ จ ำกดั ผลติและจ ำหน่ำยกระแส ไฟฟ้ำ 
และไอน ้ำ 

     ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั เอน็.อ.ีไบโอ เอน็เนอย ีจ ำกดั ประกอบกจิกำรโรงงำนผลติ ไม้
แปรรปูทุกชนิด 

4. นำยจตุภทัร ์ตัง้คำรวคุณ 
กรรมการ ประธาน
กรรมการบรหิาร กรรมการ
สรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทน  ประธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิาร และ
กรรมการผูม้อี านาจลงนาม 

44  ปรญิญำโท Master of Management 
Purdue University ประเทศสหรฐัอเมรกิำ  

 ปรญิญำตร ีบรหิำรธุรกจิ จุฬำลงกรณ์
มหำวทิยำลยั 

 หลกัสตูรประกำศนียบตัร Director 
Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 
14/2014 ปี 2557 สมำคมส่งเสรมิสถำบนั
กรรมกำรบรษิทัไทย 

13.5 
(ถอืหุน้

ทำงตรงรอ้ย
ละ 9.0 และ
ถอืหุน้

ทำงออ้มผำ่น 
TOAGH รอ้ย

ละ 4.5) 
 

 บุตรของนำยประจกัษ์ 
และนำงละออ ตัง้
คำรวคุณ 

 พีน้่องกบั 1) นำย 
วนรชัต ์ตัง้คำรวคุณ 
2) นำยณฏัฐวฒุ ิ 
ตัง้คำรวคุณ และ 3) 
นำงบุศทร ีหวัง่หล ี

2544 – ปจัจุบนั   กรรมกำร ประธำน
กรรมกำรบรหิำร 
กรรมกำรสรรหำและ
พจิำรณำค่ำตอบแทน และ
ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 

บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท์ (ประเทศไทย) 
จ ำกดั (มหำชน) 

ผลติและจ ำหน่ำยส ีและ
ผลติภณัฑอ์ื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั กปัตนั โค๊ทติง้ จ ำกดั ผลติและจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ี
ทำอำคำรและเคมภีณัฑ ์

ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั บรติชิ เพน้ทส์ จ ำกดั จดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ทีำอำคำร 

ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั อมิเมจกิำ จ ำกดั จ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ตีกแต่งพเิศษ 

ปจัจุบนั กรรมกำร  บรษิทั โพรเฟสชนันลั พซี ีเซอรว์สิ 
จ ำกดั 

ใหบ้รกิำรดำ้นกำรจำ้งงำนชัว่ครำว 

ปจัจุบนั กรรมกำร TOA Paint (Vietnam) Co., Ltd. ผลติ น ำเขำ้ และจดัจ ำหน่ำย
ผลติภณัฑส์ทีำอำคำรและ
เคมภีณัฑ ์

ปจัจุบนั กรรมกำร TOA Paint Products Sdn. Bhd. ผลติและจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ี
ทำอำคำรและเคมภีณัฑ ์

ปจัจุบนั กรรมกำร TOA Coating Sdn. Bhd. น ำเขำ้และจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑ์
สทีำอำคำรและเคมภีณัฑ ์

ปจัจุบนั President TOA Paint (Myanmar) Co., Ltd. ผลติและจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ี



 บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2560 (แบบ 56-1) 
เอกสำรแนบ 1  รำยละเอยีดเกีย่วกบักรรมกำร ผูบ้รหิำร ผูม้อี ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบรษิทั       หน้ำ ก-5 

ช่ือ – สกลุ / ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
/ประวติัอบรม 

สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทัฯ(1) 
(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครวัระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน /บริษทั ประเภทธรุกิจ 

ทำอำคำรและผลติภณัฑส์แีละสำร
เคลอืบผวิและผลติภณัฑป์ระเภท
อื่น 

ปจัจุบนั President TOA Coating (Myanmar) Co., 
Ltd. 

ผลติและจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ี
ทำอำคำร และผลติภณัฑส์แีละ
สำรเคลอืบผวิและผลติภณัฑ์
ประเภทอื่น 

ปจัจุบนั Chairman of Board of 
Director 

TOA Paint (Cambodia) Co., Ltd. ผลติและจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ี
ทำอำคำรและผลติภณัฑส์แีละสำร
เคลอืบผวิและผลติภณัฑป์ระเภท
อื่น 

ปจัจุบนั Chairman of Board of 
Director 

TOA Skim Coat (Cambodia) Co., 
Ltd. 

ผลติและจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑ์
ส ำหรบังำนฉำบบำงเพื่อปรบัผวิ
ใหเ้รยีบ (Skim Coat) 

ปจัจุบนั President TOA Paint (Laos) Co., Ltd. ผลติและจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ี
ทำอำคำรและผลติภณัฑส์แีละสำร
เคลอืบผวิและผลติภณัฑป์ระเภท
อื่น 

ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั ทโีอเอ กรุ๊ป โฮลดิง้ จ ำกดั ลงทุนในบรษิทัอื่น 

2551 – ปจัจุบนั กรรมกำรผูจ้ดักำร 
(รกัษำกำร) 

บรษิทั น ้ำตำล เอรำวณั  จ ำกดั ผลติน ้ำตำลทรำยขำว น ้ำตำล
ทรำยแดง น ้ำตำลทรำยดบิ 
น ้ำเชือ่มและผลติภณัฑจ์ำกกำร
ผลติน ้ำตำลทุกชนิด 

ปจัจุบนั กรรมกำร  บรษิทั ทโีอเอ จ ำกดั เชำ่และกำรด ำเนินกำรเกีย่วกบั
อสงัหำรมิทรพัย์ 

ปจัจุบนั กรรมกำร  บรษิทั ทโีอเอ เคมคิอล อนิดสัตรสี์ 
จ ำกดั 

ใหเ้ชำ่ทรพัยส์นิ 

ปจัจุบนั กรรมกำร  บรษิทั ทโีอเอ โฮลดิง้ จ ำกดั เชำ่และกำรด ำเนินกำรเกีย่วกบั
อสงัหำรมิทรพัย์ 

ปจัจุบนั กรรมกำร  บรษิทั ธวลั จ ำกดั ใหค้ ำปรกึษำดำ้นกำรบรหิำร



 บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2560 (แบบ 56-1) 
เอกสำรแนบ 1  รำยละเอยีดเกีย่วกบักรรมกำร ผูบ้รหิำร ผูม้อี ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบรษิทั       หน้ำ ก-6 

ช่ือ – สกลุ / ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
/ประวติัอบรม 

สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทัฯ(1) 
(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครวัระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน /บริษทั ประเภทธรุกิจ 

จดักำร 

ปจัจุบนั กรรมกำร  บรษิทั เขมบุศ จ ำกดั ใหค้ ำปรกึษำดำ้นกำรบรหิำร
จดักำร 

ปจัจุบนั กรรมกำร  บรษิทั เอรำวณั เพำเวอร์ จ ำกดั ผลติและจ ำหน่ำยกระแส ไฟฟ้ำ 
และไอน ้ำ 

ปจัจุบนั กรรมกำร  บรษิทั  ลำดสวำยกำรเกษตร จ ำกดั คำ้พชืผลทำงกำรเกษตรทุกชนิด 

ปจัจุบนั กรรมกำร  บรษิทั คำ้ผลผลติน ้ำตำล จ ำกดั ตวัแทนส่งออกน ้ำตำล 

ปจัจุบนั กรรมกำร  บรษิทั ทรพัยส์นิธุรกจิ โฮลดิง้ 
จ ำกดั 

ซือ้และกำรขำยอสงัหำรมิทรพัยท์ี่
เป็นของตนเองทีไ่ม่ใชเ่พื่อเป็นที่
พกัอำศยั 

ปจัจุบนั กรรมกำร  บรษิทั บำงใหญ่ดนิทอง จ ำกดั ซือ้และกำรขำยอสงัหำรมิทรพัยท์ี่
เป็นของตนเองทีไ่ม่ใช ่เพื่อเป็นที่
พกัอำศยั 

ปจัจุบนั กรรมกำร  บรษิทั สนิทรพัย์ เรยีลเอสเตท 
จ ำกดั 

ซือ้และกำรขำยอสงัหำรมิทรพัยท์ี่
เป็นของตนเองทีไ่ม่ใชเ่พื่อเป็นที่
พกัอำศยั 

ปจัจุบนั กรรมกำร  บรษิทั เอรำวณั ซพัพลำย กรุ๊ป 
จ ำกดั 

ขนส่งและขนถ่ำยสนิคำ้ 
ภำยในประเทศ รวมถงึกำร
จ ำหน่ำยน ้ำมนัเชือ้เพลงิและสถำนี
บรกิำรน ้ำมนัเชือ้เพลงิรวมทัง้
ใหบ้รกิำรซ่อมแซม บ ำรุงรกัษำ 
ตรวจสอบยำนพำหนะทุกประเภท 

ปจัจุบนั กรรมกำร  บรษิทั เอรำวณั เอทำนอล จ ำกดั โรงงำนผลติเอทลิแอลกอฮอล์ 

ปจัจุบนั กรรมกำร  บรษิทั เอรำวณั โฮลดิง้ จ ำกดั ลงทุนในบรษิทัอื่น 

ปจัจุบนั กรรมกำร  บรษิทั แอลท ีแอนด ์ซนั จ ำกดั โรงงำนผลติน ้ำตำล 

ปจัจุบนั กรรมกำร  บรษิทั ไทยชกูำรม์ลิเลอร์ จ ำกดั ใหค้ ำแนะน ำดำ้นกำรบรหิำรงำน
พำณิชยกรรม อุตสำหกรรมและ
กำรตลำด 

ปจัจุบนั กรรมกำร  บรษิทั ไทยแสงเจรญิ (ปลำฉลำม) 
จ ำกดั 

ขำยส่งสทีำน ้ำมนัชกัเงำและแลก
เกอร ์



 บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2560 (แบบ 56-1) 
เอกสำรแนบ 1  รำยละเอยีดเกีย่วกบักรรมกำร ผูบ้รหิำร ผูม้อี ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบรษิทั       หน้ำ ก-7 

ช่ือ – สกลุ / ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
/ประวติัอบรม 

สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทัฯ(1) 
(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครวัระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน /บริษทั ประเภทธรุกิจ 

     ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั เอน็.อ.ีไบโอ เอน็เนอย ีจ ำกดั ประกอบกจิกำรโรงงำนผลติ ไม้
แปรรปูทุกชนิด 

5. นำยณฏัฐวฒุ ิตัง้คำรวคุณ 
กรรมการ และกรรมการผู้มี
อ านาจลงนาม 

43  ปรญิญำโท Science in Engineering 
Management University of Southern 
California ประเทศสหรฐัอเมรกิำ  

 ปรญิญำตร ีวศิวกรรมศำสตร์ จุฬำลงกรณ์
มหำวทิยำลยั  

13.5 
(ถอืหุน้

ทำงตรงรอ้ย
ละ 9.0 และ
ถอืหุน้

ทำงออ้มผำ่น 
TOAGH รอ้ย

ละ 4.5) 
 

 บุตรของนำยประจกัษ์ 
และนำงละออ ตัง้
คำรวคุณ 

 พีน้่องกบั 1) นำย 
วนรชัต ์ตัง้คำรวคุณ 
2) นำยจตุภทัร์  
ตัง้คำรวคุณ และ 3) 
นำงบุศทร ีหวัง่หล ี

2545 – ปจัจุบนั   กรรมกำร บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท์ (ประเทศไทย) 
จ ำกดั (มหำชน) 

ผลติและจ ำหน่ำยส ีและ
ผลติภณัฑอ์ื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

ปจัจุบนั กรรมกำร  บรษิทั บรติชิ เพน้ทส์ จ ำกดั จดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ทีำอำคำร 

ปจัจุบนั กรรมกำร  บรษิทั อมิเมจกิำ จ ำกดั จ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ตีกแต่งพเิศษ 

ปจัจุบนั กรรมกำร  TOA Paint (Vietnam) Co., Ltd. ผลติ น ำเขำ้ และจดัจ ำหน่ำย
ผลติภณัฑส์ทีำอำคำรและ
เคมภีณัฑ ์

ปจัจุบนั กรรมกำร  TOA Paint Products Sdn. Bhd. ผลติและจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ี
ทำอำคำรและเคมภีณัฑ ์

ปจัจุบนั กรรมกำร  TOA Coating Sdn. Bhd. น ำเขำ้และจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑ์
สทีำอำคำรและเคมภีณัฑ ์

ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั ทโีอเอ กรุ๊ป โฮลดิง้ จ ำกดั ลงทุนในบรษิทัอื่น 

2559 – ปจัจุบนั Managing Director บรษิทั ไอทโีอเอ ออโต ้เซลส ์จ ำกดั ผูแ้ทนจ ำหน่ำยรถยนต์ 

2559 – ปจัจุบนั กรรมกำร Shinto TOA Vietnam Co., Ltd. ผลติและจ ำหน่ำยสชีบุกนัสนิม
รถยนต์ โลหะ ชิน้ส่วนรถยนต์ 
อลมูเินียมและสอีุตสำหกรรม 

2554 – ปจัจุบนั กรรมกำร TOA Performance Coating 
(Vietnam) Co.,Ltd 

ตวัแทนจ ำหน่ำยกระดำษทรำย สี
พ่นซ่อมรถยนต ์และสี
อุตสำหกรรม 

2553 – ปจัจุบนั กรรมกำร TOA Paint (Malaysia) Sdn. Bhd. ผลติและจ ำหน่ำยสพี่นซ่อม
รถยนต์ สอีุตสำหกรรม 

2552 – ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั ทโีอเอ-ชโูกกุ เพน้ท์ จ ำกดั ผลติและจ ำหน่ำยสทีำเรอื  
สสี ำหรบัอุตสำหกรรมหนกั และสี
ทำตูค้อนเทนเนอร์ 

2552 – ปจัจุบนั President บรษิทั ทโีอเอ เพอฟอรม์มำนซ์ 
โค๊ทติง้ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั 

ผลติและจ ำหน่ำยกระดำษทรำย สี
พ่นซ่อมรถยนต ์และสี
อุตสำหกรรม 



 บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2560 (แบบ 56-1) 
เอกสำรแนบ 1  รำยละเอยีดเกีย่วกบักรรมกำร ผูบ้รหิำร ผูม้อี ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบรษิทั       หน้ำ ก-8 

ช่ือ – สกลุ / ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
/ประวติัอบรม 

สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทัฯ(1) 
(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครวัระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน /บริษทั ประเภทธรุกิจ 

2548 – ปจัจุบนั President บรษิทั ทโีอเอ-ชนิโต (ไทยแลนด์) 
จ ำกดั 

ผลติและจ ำหน่ำยสชีบุกนัสนิม
รถยนต์ โลหะ ชิน้ส่วนรถยนต์ 
อลมูเินียม และสอีุตสำหกรรม 

2548 – ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั ทำคำตะ-ทโีอเอ จ ำกดั ผลติชิน้ส่วนรถยนตเ์กีย่วกบัควำม
ปลอดภยั เชน่ เขม็ขดันิรภยั ถุง
ลมนิรภยั และพวงมำลยั เป็นตน้ 

2547 – ปจัจุบนั Managing Director บรษิทั ทโีอเอ-ยเูนี่ยน เพน้ท์ 
(ประเทศไทย) จ ำกดั 

จ ำหน่ำยสงีำนไมเ้ฟอนิเจอร์ 

ปจัจุบนั กรรมกำร  บรษิทั ทโีอเอ ออโต้ เซลส์  จ ำกดั ผูแ้ทนจ ำหน่ำยรถยนต์ 

ปจัจุบนั กรรมกำร  บรษิทั ทโีอเอ จ ำกดั เชำ่และกำรด ำเนินกำรเกีย่วกบั
อสงัหำรมิทรพัย์ 

ปจัจุบนั กรรมกำร  บรษิทั ทโีอเอ เคมคิอล อนิดสัตรสี์ 
จ ำกดั 

ผลติและจ ำหน่ำยกำวอลัคดิ และ
ลำเทกซ ์

ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั ทโีอเอ เวนเจอร ์โฮลดิง้ 
จ ำกดั 

ลงทุนในบรษิทัอื่น 

ปจัจุบนั กรรมกำร  บรษิทั ทโีอเอ โฮลดิง้ จ ำกดั เชำ่และกำรด ำเนินกำรเกีย่วกบั
อสงัหำรมิทรพัย์ 

ปจัจุบนั กรรมกำร  บรษิทั ทรพัยส์นิธุรกจิ โฮลดิง้ 
จ ำกดั 

ซือ้และกำรขำยอสงัหำรมิทรพัยท์ี่
เป็นของตนเองทีไ่ม่ใชเ่พื่อเป็นที่
พกัอำศยั 

ปจัจุบนั กรรมกำร  บรษิทั ทโีอเอ-พพีไีอเอช จ ำกดั เชำ่และกำรด ำเนินกำรเกีย่วกบั
อสงัหำรมิทรพัย์ 

ปจัจุบนั กรรมกำร  บรษิทั ทโีอเอ-ไอเอสเอม็ ออโตร้ฟิีน
นิช เพน้ท ์จ ำกดั 

คำ้ส่งสพ่ีนเคลอืบรถยนต์ สโีป้ว 
ทนิเนอร์ 

ปจัจุบนั กรรมกำร  บรษิทั พรอ้มพชิำพำณิชย์ จ ำกดั ทีป่รกึษำดำ้นบรหิำรงำน 
พำณิชยกรรม อุตสำหกรรม กำร
ผลติ กำรตลำด 

ปจัจุบนั กรรมกำร  บรษิทั มหำเศรษฐ ีจ ำกดั ซือ้และกำรขำยอสงัหำรมิทรพัยท์ี่
เป็นของตนเองทีไ่ม่ใช ่เพื่อเป็นที่
พกัอำศยั 



 บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2560 (แบบ 56-1) 
เอกสำรแนบ 1  รำยละเอยีดเกีย่วกบักรรมกำร ผูบ้รหิำร ผูม้อี ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบรษิทั       หน้ำ ก-9 

ช่ือ – สกลุ / ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
/ประวติัอบรม 

สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทัฯ(1) 
(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครวัระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน /บริษทั ประเภทธรุกิจ 

ปจัจุบนั กรรมกำร  บรษิทั เจซอี-ีทโีอเอ จ ำกดั เชำ่และกำรด ำเนินกำรเกีย่วกบั
อสงัหำรมิทรพัย์ 

ปจัจุบนั กรรมกำร  บรษิทั เอรำวณั โฮลดิง้ จ ำกดั ลงทุนในบรษิทัอื่น 

ปจัจุบนั กรรมกำร  บรษิทั ไทยแสงเจรญิ (ปลำฉลำม) 
จ ำกดั 

ขำยส่งสทีำน ้ำมนัชกัเงำและแลก
เกอร ์

     ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั เอน็.อ.ีไบโอ เอน็เนอย ีจ ำกดั ประกอบกจิกำรโรงงำนผลติ ไม้
แปรรปูทุกชนิด 

6. นำงบุศทร ีหวัง่หล ี
กรรมการ กรรมการบรหิาร
รองกรรมการผูจ้ดัการส านกั
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
และกรรมการผูม้อี านาจลง
นาม  

40  ปรญิญำโท MBA University of Virginia 
ประเทศสหรฐัอเมรกิำ  

 ปรญิญำตร ีบญัช ีจุฬำลงกรณ์
มหำวทิยำลยั 

 หลกัสตูรประกำศนียบตัร Director 
Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 
67/2007 ปี 2550 สมำคมส่งเสรมิสถำบนั
กรรมกำรบรษิทัไทย 

13.5 
(ถอืหุน้

ทำงตรงรอ้ย
ละ 9.0 และ
ถอืหุน้

ทำงออ้มผำ่น 
TOAGH รอ้ย

ละ 4.5) 
 

 บุตรของนำยประจกัษ์ 
และนำงละออ ตัง้
คำรวคุณ 

 พีน้่องกบั 1) นำย 
วนรชัต ์ตัง้คำรวคุณ 
2) นำยจตุภทัร์  
ตัง้คำรวคุณ และ 3) 
นำยณฏัฐวฒุ ิ 
ตัง้คำรวคุณ 

2544 – ปจัจุบนั กรรมกำรกรรมกำรบรหิำร 
และรองกรรมกำรผูจ้ดักำร
ส ำนกัประธำนเจำ้หน้ำที่
บรหิำร 

บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท์ (ประเทศไทย) 
จ ำกดั (มหำชน) 

ผลติและจ ำหน่ำยส ีและ
ผลติภณัฑอ์ื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

ปจัจุบนั กรรมกำร  บรษิทั กปัตนั โค๊ทติง้ จ ำกดั ผลติและจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ี
ทำอำคำรและเคมภีณัฑ ์

ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั บรติชิ เพน้ทส์ จ ำกดั จดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ทีำอำคำร 

ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั อมิเมจกิำ จ ำกดั จ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ตีกแต่งพเิศษ 

ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั โพรเฟสชนันลั พซี ีเซอรว์สิ 
จ ำกดั 

ใหบ้รกิำรดำ้นกำรใหค้ ำปรกึษำ
เกีย่วกบัผลติภณัฑส์ทีำอำคำร
และเคมภีณัฑ ์

ปจัจุบนั กรรมกำร TOA Paint (Vietnam) Co., Ltd. ผลติ น ำเขำ้ และจดัจ ำหน่ำย
ผลติภณัฑส์ทีำอำคำรและ
เคมภีณัฑ ์

ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั ทโีอเอ กรุ๊ป โฮลดิง้ จ ำกดั ลงทุนในบรษิทัอื่น 

ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั ทโีอเอ จ ำกดั เชำ่และกำรด ำเนินกำรเกีย่วกบั
อสงัหำรมิทรพัย์ 

ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั ทโีอเอ เคมคิอล อนิดสัตรสี์ 
จ ำกดั 

ใหเ้ชำ่ทรพัยส์นิ 

ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั ทโีอเอ โฮลดิง้ จ ำกดั เชำ่และกำรด ำเนินกำรเกีย่วกบั
อสงัหำรมิทรพัย์ 

ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั น ้ำตำล เอรำวณั  จ ำกดั ผลติน ้ำตำลทรำยขำว น ้ำตำล



 บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2560 (แบบ 56-1) 
เอกสำรแนบ 1  รำยละเอยีดเกีย่วกบักรรมกำร ผูบ้รหิำร ผูม้อี ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบรษิทั       หน้ำ ก-10 

ช่ือ – สกลุ / ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
/ประวติัอบรม 

สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทัฯ(1) 
(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครวัระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน /บริษทั ประเภทธรุกิจ 

ทรำยแดง น ้ำตำลทรำยดบิ 
น ้ำเชือ่มและผลติภณัฑจ์ำกกำร
ผลติน ้ำตำลทุกชนิด 

ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั พ ีท ีเรยีล เอสเตท จ ำกดั ซือ้และกำรขำยอสงัหำรมิทรพัย์ 

ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั พูลผลทรพัย ์จ ำกดั พฒันำอสงัหำรมิทรพัย์ บรหิำรใน
ส่วนโครงกำรบ้ำนจดัสรร 

ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั มัง่คัง่ธุรกจิ จ ำกดั ซือ้ขำยอสงัหำรมิทรพัย์ 

ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั มัง่คัง่ปรอ็พเพอตี้ จ ำกดั ซือ้ขำยอสงัหำรมิทรพัย์ 

ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั ว.ภทัรวฒุ ิ(1987) จ ำกดั ใหค้ ำปรกึษำดำ้นกำรบรหิำร
จดักำร 

ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั เขมบุศ จ ำกดั ใหค้ ำปรกึษำดำ้นกำรบรหิำร
จดักำร 

ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั เบส ออโตเ้ซลส ์ จ ำกดั ผูแ้ทนจ ำหน่ำยรถยนต์ 

ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั เอกมยัเจรญิสุข โฮลดิง้ 
จ ำกดั 

ซือ้ขำยอสงัหำรมิทรพัย์ 

ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั เอรำวณั เพำเวอร์ จ ำกดั ผลติและจ ำหน่ำยกระแส ไฟฟ้ำ 
และไอน ้ำ 

2550 – 2554 กรรมกำร บรษิทั เชอรว์ูด้ เคมคิอล จ ำกดั ผลติและจ ำหน่ำยเคมเีคหะภณัฑ ์

ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั ทวทีรพัย ์เรยีล เอสเตท 
จ ำกดั 

ซือ้และกำรขำยอสงัหำรมิทรพัยท์ี่
เป็นของตนเองทีไ่ม่ใชเ่พื่อเป็นที่
พกัอำศยั 

ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั ทวทีรพัย ์โฮลดิง้ จ ำกดั ซือ้และกำรขำยอสงัหำรมิทรพัยท์ี่
เป็นของตนเองทีไ่ม่ใชเ่พื่อเป็นที่
พกัอำศยั 

ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั ท.ีเอส.โอ. เทรดเซน็เตอร ์
จ ำกดั 

ขำยส่งเครื่องจกัรและอุปกรณ์ 

ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั ป่ินเกลำ้กำรเ์ดน้ซติี ้จ ำกดั ซือ้และกำรขำยอสงัหำรมิทรพัยท์ี่
เป็นของตนเองทีไ่ม่ใช ่เพื่อเป็นที่
พกัอำศยั 



 บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2560 (แบบ 56-1) 
เอกสำรแนบ 1  รำยละเอยีดเกีย่วกบักรรมกำร ผูบ้รหิำร ผูม้อี ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบรษิทั       หน้ำ ก-11 

ช่ือ – สกลุ / ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
/ประวติัอบรม 

สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทัฯ(1) 
(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครวัระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน /บริษทั ประเภทธรุกิจ 

ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั พ ีท ีเรยีล เอสเตท จ ำกดั ซือ้และกำรขำยอสงัหำรมิทรพัยท์ี่
เป็นของตนเองทีไ่ม่ใช ่เพื่อเป็นที่
พกัอำศยั 

ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั พูลสนิทรพัยธ์ุรกจิ จ ำกดั ซือ้และกำรขำยอสงัหำรมิทรพัยท์ี่
เป็นของตนเองทีไ่ม่ใช ่เพื่อเป็นที่
พกัอำศยั 

ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั พูลสนิทรพัยเ์รยีลเอสเตท 
จ ำกดั 

ซือ้และกำรขำยอสงัหำรมิทรพัยท์ี่
เป็นของตนเองทีไ่ม่ใช ่เพื่อเป็นที่
พกัอำศยั 

ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั มัง่คัง่ เรยีล เอสเตท จ ำกดั ซือ้และกำรขำยอสงัหำรมิทรพัยท์ี่
เป็นของตนเองทีไ่ม่ใช ่เพื่อเป็นที่
พกัอำศยั 

ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั มัง่คัง่สนิทรพัยโ์ฮลดิง้ จ ำกดั ซือ้และกำรขำยอสงัหำรมิทรพัยท์ี่
เป็นของตนเองทีไ่ม่ใช ่เพื่อเป็นที่
พกัอำศยั 

ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั มัง่คัง่เทรดดิง้ จ ำกดั รำ้นขำยปลกีเครื่องโลหะ 

ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั ระยอง โพลเิมอรส์ คอร์
ปอเรชัน่ จ ำกดั 

ธุรกจิขำยทีด่นิ 

ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั เนเจอรลัปำรค์พรอพเพอตีส้ ์
จ ำกดั 

ซือ้และกำรขำยอสงัหำรมิทรพัยท์ี่
เป็นของตนเองทีไ่ม่ใช ่เพื่อเป็นที่
พกัอำศยั 

ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั เนเจอรลัปำรค์โฮม จ ำกดั ซือ้และกำรขำยอสงัหำรมิทรพัยท์ี่
เป็นของตนเองทีไ่ม่ใชเ่พื่อเป็นที่
พกัอำศยั 

ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั เอรำวณั เอทำนอล จ ำกดั โรงงำนผลติเอทลิแอลกอฮอล์ 

ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั เอรำวณั โฮลดิง้ จ ำกดั ลงทุนในบรษิทัอื่น 

ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั แอลท ีแอนด ์ซนั จ ำกดั โรงงำนผลติน ้ำตำล 

ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั ไทยแสงเจรญิ (ปลำฉลำม) 
จ ำกดั 

ขำยส่งสทีำน ้ำมนัชกัเงำและแลก
เกอร ์
 



 บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2560 (แบบ 56-1) 
เอกสำรแนบ 1  รำยละเอยีดเกีย่วกบักรรมกำร ผูบ้รหิำร ผูม้อี ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบรษิทั       หน้ำ ก-12 

ช่ือ – สกลุ / ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
/ประวติัอบรม 

สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทัฯ(1) 
(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครวัระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน /บริษทั ประเภทธรุกิจ 

     ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั เอน็.อ.ีไบโอ เอน็เนอย ีจ ำกดั ประกอบกจิกำรโรงงำนผลติ ไม้
แปรรปูทุกชนิด 

7. นำงปรศินำ ประหำรขำ้ศกึ 
กรรมการอสิระ ประธาน
กรรมการตรวจสอบ  และ
กรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทน 

63  ปรญิญำโท บรหิำรธุรกจิ Tarleton State 
University ประเทศสหรฐัอเมรกิำ  

 ปรญิญำตร ีพำณิชยศำสตร์และกำรบญัช ี
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั  

 ปรญิญำตร ีบรหิำรธุรกจิ กำรบญัช ี
มหำวทิยำลยัเกรกิ  

 หลกัสตูรประกำศนียบตัร The Board's 
Role in Mergers and Acquisitions 
(M&A 1/2011) ปี 2554 สมำคมส่งเสรมิ
สถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย 

 หลกัสตูรประกำศนียบตัร Director 
Certification Program (DCP 119/2009) 
ปี 2552 สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำร
บรษิทัไทย 

 หลกัสตูรประกำศนียบตัร หลกัสตูรนกั
บรหิำรกำรเงนิกำรคลงัภำครฐัระดบัสงู 
(บงส.) รุ่นที่ 1 ปี 2557 สถำบนัพฒันำ
บุคลำกรดำ้นกำรคลงัและบญัชภีำครฐั 
กรมบญัชกีลำง 

 หลกัสตูรประกำศนียบตัร PTT Executive 
Leadership Development GE 
Crotonville ประเทศสหรฐัอเมรกิำ 

 หลกัสตูรประกำศนียบตัร หลกัสตูร
ผูบ้รหิำรระดบัสงู (วตท.) รุ่นที่ 14 สถำบนั
วทิยำกำรตลำดทุน 

 หลกัสตูรประกำศนียบตัร Certificate of 
NIDA-Wharton Executive Leadership 
Program Wharton University of 
Pennsylvania ประเทศสหรฐัอเมรกิำ 

- ไม่ม ี 2559 – ปจัจุบนั กรรมกำรอสิระ  ประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทน 

บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท์ (ประเทศไทย) 
จ ำกดั (มหำชน) 

ผลติและจ ำหน่ำยส ีและ
ผลติภณัฑอ์ื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

2559 – ปจัจุบนั กรรมก 
ำรอสิระและกรรมกำร
ตรวจสอบ 

บรษิทั บำงจำกปิโตรเลยีม จ ำกดั 
(มหำชน) 

ธุรกจิโรงกลัน่น ้ำมนั และจ ำหน่ำย
น ้ำมนัส ำเรจ็รปูทัง้คำ้ปลกีและคำ้
ส่ง 

2559 – ปจัจุบนั กรรมกำรอสิระและ
ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ 

บรรษทัประกนัสนิเชือ่อุตสำหกรรม
ขนำดย่อม 

สถำบนักำรเงนิเฉพำะกจิของรฐั 
ภำยใตก้ำรก ำกบัดแูลของ
กระทรวงกำรคลงั  

2559 – ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั สยำม โซล่ำ เพำเวอร ์จ ำกดั 
(มหำชน) 

โรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย ์ 

2559 – ปจัจุบนั กรรมกำร คณะกรรมกำรกองทุนเงนิทดแทน 
(ชดุที่ 10) 

กองทุนของส ำนกังำน
ประกนัสงัคม 

ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั ไซมสิ แอสเสท จ ำกดั ธุรกจิอสงัหำรมิทรพัย์ 

2554 – 2560 กรรมกำรและประธำน
คณะกรรมกำรวชิำชพี
บญัช ีดำ้นบญัชบีรหิำร 

สภำวชิำชพีบญัช ีในพระบรม
รำชปูถมัภ์ 

องคก์รตำมพระรำชบญัญตั ิ
วชิำชพีบญัช ีพ.ศ.2547 

2552 – 2560 กรรมกำรและประธำน
คณะกรรมกำรลงทุน 

บรษิทั ทพิยประกนัภยั จ ำกดั 
(มหำชน) 

ธุรกจิประกนัภยั 

2558 – 2559 ประธำนกรรมกำร บรษิทั ท๊อป มำรไีทม ์เซอร์วสิ 
จ ำกดั 

บรกิำรเดนิเรอืรบัส่งลกูเรอืและ
สมัภำระทำงทะเลในอ่ำวไทย 

2558 – 2559 กรรมกำร บรษิทั ไทยออยลม์ำรนี จ ำกดั บรกิำรขนส่งน ้ำมนัปิโตรเลยีม 
และผลติภณัฑ ์ปิโตรเคมทีำงเรอื 

2557 – 2558 รองกรรมกำรผูจ้ดักำร
ใหญ่ดำ้นกำรเงนิและบญัช ี

บรษิทั ไทยออยล์ จ ำกดั (มหำชน) ธุรกจิกำรกลัน่ และจ ำหน่ำยน ้ำมนั
ปิโตรเลยีม และธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้ง 

2557 – 2558 กรรมกำร บรษิทั ไทยพำรำไซลนี จ ำกดั 
(มหำชน) 

ผลติและจ ำหน่ำ ผลติภณัฑ ์ปิโตร
เคม ีอะโรเมตกิสข์ ัน้ต้น 



 บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2560 (แบบ 56-1) 
เอกสำรแนบ 1  รำยละเอยีดเกีย่วกบักรรมกำร ผูบ้รหิำร ผูม้อี ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบรษิทั       หน้ำ ก-13 

ช่ือ – สกลุ / ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
/ประวติัอบรม 

สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทัฯ(1) 
(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครวัระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน /บริษทั ประเภทธรุกิจ 

 หลกัสตูรประกำศนียบตัร Certificate of 
Completion CFO Certification Program 
สภำวชิำชพีบญัชใีนพระบรมรำชปูถมัภ์ 

 หลกัสตูรประกำศนียบตัร Sasin Senior 
Executive Program (SEP13) สถำบนั
บณัฑติบรหิำรธุรกจิศศนิทรแ์ห่ง
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

 หลกัสตูรประกำศนียบตัร Certificate of 
Insurance College of Insurance 
ประเทศองักฤษ 

 หลกัสตูร Advance Audit Committee 
Program (AACP 25/2017) 

 

2557 – 2558 กรรมกำร บรษิทั ศกัดิไ์ชยสทิธิ ์จ ำกดั ผลติสำรท ำละลำยไฮโดรคำรบ์อน 
(Hydrocarbon Solvent) 

2557 – 2558 กรรมกำร บรษิทั ไทยลูบ้เบส จ ำกดั ผลติและจ ำหน่ำยน ้ำมนั  หล่อลื่น
พืน้ฐำน 

2557 – 2558 กรรมกำร บรษิทั ไทยออยลเ์อทำนอล จ ำกดั ลงทุนในธุรกจิเอทำนอล 

2557 – 2558 กรรมกำร บรษิทั ทอ้ปเอสพพี ีจ ำกดั ผลติไฟฟ้ำ 

2557 – 2558 กรรมกำร บรษิทั ทรพัยท์พิย ์จ ำกดั ผลติแอลกอฮอลจ์ำกมนัส ำปะหลงั 
เพื่อใชผ้สมกบัน ้ำมนัเชือ้เพลงิ 

2557 – 2558 กรรมกำร บรษิทั แม่สอดพลงังำนสะอำด 
จ ำกดั 

ผลติเอทำนอล 

2549 – 2556 ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำร
ใหญ่บญัชอีงคก์ร 

บรษิทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) ธุรกจิปิโตรเลยีมและปิโตรเคมี
แบบครบวงจร 

     2560 – ปจัจุบนั กรรมกำรอสิระ และ 
ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ 

กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศ
ไทย 

หน่วยงำนของรฐั บรหิำรจดักำร
นิคมเพื่อกำรอุตสำหกรรม 

8. นำงชนำทพิย ์วรีะสบืพงศ ์
กรรมการอสิระและ
กรรมการตรวจสอบ 

62  ปรญิญำโท รฐัศำสตร ์(กำรบรหิำรรฐักจิ
ส ำหรบัผูบ้รหิำร) 
มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ 

 ปรญิญำโท กำรบญัช ี
มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์ 

 ปรญิญำตร ีนิตศิำสตร ์มหำวทิยำลยั
รำมค ำแหง 

 ปรญิญำตร ีกำรบญัช ี
มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ 

 ปรญิญำบตัร กำรป้องกนัรำชอำณำจกัร
ภำครฐัร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 20 
วทิยำลยัป้องกนัรำชอำณำจกัร  

 หลกัสตูรประกำศนียบตัร Anti-Corruption 
for Executive Program (ACEP 
14/2015) ปี 2558 สมำคมส่งเสรมิสถำบนั

- ไม่ม ี 2559 – ปจัจุบนั กรรมกำรอสิระและ
กรรมกำรตรวจสอบ 

บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท์ (ประเทศไทย) 
จ ำกดั (มหำชน) 

ผลติและจ ำหน่ำยส ีและ
ผลติภณัฑอ์ื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

2559 – ปจัจุบนั กรรมกำรอสิระและ
กรรมกำรตรวจสอบ 

บรษิทั เอเจ  แอดวำนซ ์เทคโนโลย ี
จ ำกดั (มหำชน) 

ธุรกจิน ำเขำ้และจ ำหน่ำย
เครื่องใชไ้ฟฟ้ำภำยใตเ้ครื่องหมำย
กำรคำ้ "AJ" 

2557 – 2558 ทีป่รกึษำดำ้นพฒันำฐำน
ภำษี (ผูท้รงคุณวฒุ ิระดบั 
10) 

กรมสรรพำกร หน่วยงำนรำชกำร 

2555 – 2557 รองอธบิด ี กรมสรรพำกร หน่วยงำนรำชกำร 

2547 – 2551 รองผูอ้ ำนวยกำรส ำนกั
บรหิำรภำษีธุรกจิขนำด
ใหญ่ 

กรมสรรพำกร หน่วยงำนรำชกำร 



 บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2560 (แบบ 56-1) 
เอกสำรแนบ 1  รำยละเอยีดเกีย่วกบักรรมกำร ผูบ้รหิำร ผูม้อี ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบรษิทั       หน้ำ ก-14 

ช่ือ – สกลุ / ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
/ประวติัอบรม 

สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทัฯ(1) 
(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครวัระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน /บริษทั ประเภทธรุกิจ 

กรรมกำรบรษิทัไทย 
 หลกัสตูรประกำศนียบตัร Corporate 

Governance for Capital Market 
Intermediaries (CGI 6/2015) ปี 2558 
สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทั
ไทย 

 หลกัสตูรประกำศนียบตัร Advanced 
Audit Committee Program (AACP 
14/2014) ปี 2557 สมำคมส่งเสรมิสถำบนั
กรรมกำรบรษิทัไทย 

 หลกัสตูรประกำศนียบตัร Director 
Certification Program (DCP 176/2013) 
ปี 2556 สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำร
บรษิทัไทย 

 หลกัสตูรประกำศนียบตัร ผูบ้รหิำร
ระดบัสงูดำ้นวทิยำกำรพลงังำน รุ่นที ่6 
สถำบนัวทิยำกำรพลงังำน 

 หลกัสตูรประกำศนียบตัร ผูบ้รหิำร
ระดบัสงูสถำบนัวทิยำกำรตลำดทุน รุ่นที่ 
19 สถำบนัวทิยำกำรตลำดทุน 

 หลกัสตูรประกำศนียบตัร ผูบ้รหิำร
กระบวนกำรยุตธิรรมระดบัสงู รุ่นที ่18 
สถำบนัพฒันำขำ้รำชกำรฝำ่ยตุลำกำรศำล
ยุตธิรรม 

 หลกัสตูรประกำศนียบตัร กำรก ำกบัดแูล
กจิกำรส ำหรบักรรมกำรและผูบ้รหิำร
ระดบัสงูของรฐัวสิำหกจิและองคก์ำร
มหำชน รุ่นที่ 12 สถำบนัพระปกเกลำ้ 

 หลกัสตูรประกำศนียบตัร นกับรหิำรกำร
คลงั (นบค.) มูลนิธสิถำบนัวจิยันโยบำย
เศรษฐกจิกำรคลงั 



 บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2560 (แบบ 56-1) 
เอกสำรแนบ 1  รำยละเอยีดเกีย่วกบักรรมกำร ผูบ้รหิำร ผูม้อี ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบรษิทั       หน้ำ ก-15 

ช่ือ – สกลุ / ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
/ประวติัอบรม 

สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทัฯ(1) 
(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครวัระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน /บริษทั ประเภทธรุกิจ 

 หลกัสตูรประกำศนียบตัร HR 
Management University of California, 
Berkeley ประเทศสหรฐัอเมรกิำ 

 หลกัสตูรประกำศนียบตัร Strategic 
Advisor ส ำหรบัผูบ้รหิำร Kellogg School 
of Management ประเทศสหรฐัอเมรกิำ 

9. นำยวรีศกัดิ ์โฆสติไพศำล 
กรรมการอสิระ กรรมการ
ตรวจสอบ และประธำน
กรรมกำรสรรหำและ
พจิำรณำค่ำตอบแทน 

63  ปรญิญำโท Mechanical Engineering 
Texas A&I University ประเทศ
สหรฐัอเมรกิำ  

 ปรญิญำตร ีวศิวกรรมศำสตร์ (เครื่องกล) 
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั  

 หลกัสตูรประกำศนียบตัร Director 
Certification Program (DCP 82/2006) 
ปี 2549 สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำร
บรษิทัไทย 

 หลกัสตูรประกำศนียบตัร Finance for 
Non-Finance Directors (FND 30/2006) 
ปี 2549 สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำร
บรษิทัไทย 

 หลกัสตูรประกำศนียบตัร Top Executive 
Program in Commerce and Trade 
(TEPCoT 2/2009) ปี 2552 สถำบนั
วทิยำกำรกำรคำ้ มหำวทิยำลยัหอกำรคำ้
ไทย 

 หลกัสตูรประกำศนียบตัร ผูบ้รหิำร
ระดบัสงูดำ้นวทิยำกำรพลงังำน รุ่นที ่5 
สถำบนัวทิยำกำรพลงังำน 

 หลกัสตูรประกำศนียบตัร Leadership 
Development Program “Enhancing 
Competitiveness” สถำบนั International 
Institute for Management Development 

- ไม่ม ี 2559 – ปจัจุบนั กรรมกำรอสิระ   
กรรมการตรวจสอบ และ
ประธำนกรรมกำรสรรหำ
และพจิำรณำค่ำตอบแทน 

บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท์ (ประเทศไทย) 
จ ำกดั (มหำชน) 

ผลติและจ ำหน่ำยส ีและ
ผลติภณัฑอ์ื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

2559 – ปจัจุบนั ผูเ้ชีย่วชำญพเิศษดำ้น
บรรษทัภบิำลและควำม
รบัผดิชอบต่อสงัคม 

ตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
และบรษิทัย่อย 

ตลำดหลกัทรพัย์ 
 

2558 – ปจัจุบนั กรรมกำรอสิระ ประธำน
กรรมกำรก ำกบัดแูล
กจิกำร และ
กรรมกำรบรหิำรควำม
เสีย่ง 

บรษิทั อสมท จ ำกดั (มหำชน) ธุรกจิดำ้นสื่อสำรมวลชน ได้แก่ 
กจิกำรวทิยุโทรทศัน์ กจิกำร
วทิยุกระจำยเสยีง หน่วยงำนที่
ใหบ้รกิำรดำ้นขำ่ว และสื่อ
อเิลก็ทรอนิกส ์ 

2557 – ปจัจุบนั ประธำนคณะกรรมกำร บรษิทั เอช็ เอม็ ซ ีโปลเีมอส ์จ ำกดั ผูผ้ลติเมด็พลำสตกิโพลโิพรพลินี 
(พพี)ี  

2553 – ปจัจุบนั ประธำนคณะกรรมกำร
บรหิำร 

สถำบนัพลงังำนเพื่ออุตสำหกรรม  
สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 

องคก์รไม่แสวงหำก ำไร 

2551 – ปจัจุบนั รองประธำน สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย องคก์รไม่แสวงหำก ำไร 

ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั ทรพัยท์พิย ์จ ำกดั ผลติและจ ำหน่ำยเอทำนอล 

2555 – 2557 ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร บรษิทั ไทยออยล์ จ ำกดั (มหำชน) ธุรกจิกำรกลัน่ และจ ำหน่ำยน ้ำมนั
ปิโตรเลยีม และธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้ง 

2554 – 2555 ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล 
จ ำกดั (มหำชน) 

ธุรกจิเคมภีณัฑ ์(Chemical 
Flagship) ของกลุ่มบรษิทั ปตท. 
จ ำกดั (มหำชน) 



 บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2560 (แบบ 56-1) 
เอกสำรแนบ 1  รำยละเอยีดเกีย่วกบักรรมกำร ผูบ้รหิำร ผูม้อี ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบรษิทั       หน้ำ ก-16 

ช่ือ – สกลุ / ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
/ประวติัอบรม 

สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทัฯ(1) 
(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครวัระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน /บริษทั ประเภทธรุกิจ 

(IMD) 
 หลกัสตูรประกำศนียบตัร ผูบ้รหิำร

ระดบัสงูสถำบนัวทิยำกำรตลำดทุน รุ่นที่ 
11 สถำบนัวทิยำกำรตลำดทุน 

10. นำยพงษ์เชดิ จำมกีรกุล 
กรรมการบรหิาร 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
และรกัษาการ
ผูอ้ านวยการสายงาน
ธุรกจิต่างประเทศ 2 

55  ปรญิญำโท กำรจดักำร (กำรตลำด) 
สถำบนับณัฑติบรหิำรธุรกจิศศนิทร์แห่ง
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั  

 ปรญิญำโท บรหิำรธุรกจิ มหำวทิยำลยั 
ธรรมศำสตร ์ 

 ปรญิญำตร ีวศิวกรรมศำสตร์ (โยธำ) 
สถำบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้ธนบุรี 

 หลกัสตูรประกำศนียบตัร ไทยกบั
ประชำคมอำเซยีนในเศรษฐกจิกำรเมอืง
โลก สถำบนัพระปกเกลำ้ 

 หลกัสตูรประกำศนียบตัรชัน้สงู กำร
บรหิำรเศรษฐกจิสำธำรณะส ำหรบันกั
บรหิำรระดบัสงู สถำบนัพระปกเกลำ้ 

 หลกัสตูรประกำศนียบตัร ผูบ้รหิำร
ระดบัสงู วตท. รุ่น 25 สถำบนัวทิยำกำร
ตลำดทุน 

- ไม่ม ี 2556 – ปจัจุบนั กรรมกำรบรหิำร 
กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 
และรกัษำกำร
ผูอ้ ำนวยกำรสำยงำน
ธุรกจิต่ำงประเทศ 2 

บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท์ (ประเทศไทย) 
จ ำกดั (มหำชน) 

ผลติและจ ำหน่ำยส ีและ
ผลติภณัฑอ์ื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

2551 – 2555 รองกรรมกำรผูจ้ดักำร
ใหญ่ 

  

2543 – 2550 ผูอ้ ำนวยกำรฝำ่ย
กำรตลำดและกำรขำย 

2540 – 2542 ผูอ้ ำนวยกำรฝำ่ยขำย 

2558 – ปจัจุบนั กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ บรษิทั กปัตนั โค๊ทติง้ จ ำกดั ผลติและจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ี
ทำอำคำรและเคมภีณัฑ ์

2558 – ปจัจุบนั กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ บรษิทั บรติชิ เพน้ทส์ จ ำกดั จดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ทีำอำคำร 

2556 – ปจัจุบนั กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ บรษิทั โพรเฟสชนันลั พซี ีเซอรว์สิ 
จ ำกดั 

ใหบ้รกิำรดำ้นกำรใหค้ ำปรกึษำ
เกีย่วกบัผลติภณัฑส์ทีำอำคำร
และเคมภีณัฑ ์

ปจัจุบนั กรรมกำร TOA Paint (Vietnam) Co., Ltd. ผลติ น ำเขำ้ และจดัจ ำหน่ำย
ผลติภณัฑส์ทีำอำคำรและ
เคมภีณัฑ ์

ปจัจุบนั กรรมกำร TOA Paint Products Sdn. Bhd. ผลติและจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ี
ทำอำคำรและเคมภีณัฑ ์

ปจัจุบนั กรรมกำร TOA Coating Sdn. Bhd. น ำเขำ้และจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑ์
สทีำอำคำรและเคมภีณัฑ ์

ปจัจุบนั กรรมกำร TOA Paint (Myanmar) Co., Ltd. ผลติและจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ี
ทำอำคำรและผลติภณัฑส์แีละสำร
เคลอืบผวิและผลติภณัฑป์ระเภท



 บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2560 (แบบ 56-1) 
เอกสำรแนบ 1  รำยละเอยีดเกีย่วกบักรรมกำร ผูบ้รหิำร ผูม้อี ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบรษิทั       หน้ำ ก-17 

ช่ือ – สกลุ / ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
/ประวติัอบรม 

สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทัฯ(1) 
(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครวัระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน /บริษทั ประเภทธรุกิจ 

อื่น 

ปจัจุบนั กรรมกำร TOA Coating (Myanmar) Co., 
Ltd. 

ผลติและจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ี
ทำอำคำร และผลติภณัฑส์แีละ
สำรเคลอืบผวิและผลติภณัฑ์
ประเภทอื่น 

ปจัจุบนั President PT TOA Coating Indonesia ผลติและจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ี
ทำอำคำรและผลติภณัฑส์แีละสำร
เคลอืบผวิและผลติภณัฑป์ระเภท
อื่น 

ปจัจุบนั President PT TOA Paint Indonesia น ำเขำ้และจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑ์
สทีำอำคำรและผลติภณัฑส์แีละ
สำรเคลอืบผวิและผลติภณัฑ์
ประเภทอื่น 

ปจัจุบนั กรรมกำร TOA Paint (Cambodia) Co., Ltd. ผลติและจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ี
ทำอำคำรและผลติภณัฑส์แีละสำร
เคลอืบผวิและผลติภณัฑป์ระเภท
อื่น 

ปจัจุบนั กรรมกำร TOA Skim Coat (Cambodia) Co., 
Ltd. 

ผลติและจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑ์
ส ำหรบังำนฉำบบำงเพื่อปรบัผวิ
ใหเ้รยีบ (Skim Coat) 

ปจัจุบนั กรรมกำร TOA Paint (Laos) Co., Ltd. ผลติและจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ี
ทำอำคำรและผลติภณัฑส์แีละสำร
เคลอืบผวิและผลติภณัฑป์ระเภท
อื่น 



 บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2560 (แบบ 56-1) 
เอกสำรแนบ 1  รำยละเอยีดเกีย่วกบักรรมกำร ผูบ้รหิำร ผูม้อี ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบรษิทั       หน้ำ ก-18 

ช่ือ – สกลุ / ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
/ประวติัอบรม 

สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทัฯ(1) 
(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครวัระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน /บริษทั ประเภทธรุกิจ 

11. นำงสำวเฟ่ืองลดำ จริวบิูลย ์
ผูอ้ านวยการสายงานสาย
งานธุรกจิต่างประเทศ 3  

54  ปรญิญำโท บรหิำรธุรกจิ (กำรตลำด) 
สถำบนับณัฑติพฒันบรหิำรศำสตร์  

 ปรญิญำตร ีวทิยำศำสตร ์(เคม)ี 
มหำวทิยำลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้
ธนบุร ี 

 หลกัสตูรประกำศนียบตัร ไทยกบั
ประชำคมอำเซยีนในเศรษฐกจิกำรเมอืง
โลก สถำบนัพระปกเกลำ้ 

- ไม่ม ี ปจัจุบนั ผูอ้ ำนวยกำรสำยงำนธุรกจิ
ต่ำงประเทศ 3  

บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท์ (ประเทศไทย) 
จ ำกดั (มหำชน) 

ผลติและจ ำหน่ำยส ีและ
ผลติภณัฑอ์ื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

2554 – 2560 ผูอ้ ำนวยกำรสำยงำน
ผลติภณัฑ ์Non-Decorative 
และสำยงำนธุรกจิ
ต่ำงประเทศ 3  

2549 – 2552 ผูจ้ดักำรอำวโุส สำยงำน
พฒันำธุรกจิ 

2545 – 2549 ผูจ้ดักำรอำวโุส สำยงำน
พฒันำผลติภณัฑใ์หม่ 

2540 – 2545 ผูจ้ดักำร สำยงำน
กำรตลำด 

2538 – 2540 ผูจ้ดักำรกำรขำย งำน
โครงกำร 

2536 – 2538 ผูช้่วยผูจ้ดักำรงำนขำย
โครงกำร 

ปจัจุบนั กรรมกำร TOA Paint (Myanmar) Co., Ltd. ผลติและจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ี
ทำอำคำรและผลติภณัฑส์แีละสำร
เคลอืบผวิและผลติภณัฑป์ระเภท
อื่น 

ปจัจุบนั กรรมกำร PT TOA Coating Indonesia ผลติและจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ี
ทำอำคำรและผลติภณัฑส์แีละสำร
เคลอืบผวิและผลติภณัฑป์ระเภท
อื่น 

ปจัจุบนั กรรมกำร PT TOA Paint Indonesia น ำเขำ้และจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑ์
สทีำอำคำรและผลติภณัฑส์แีละ
สำรเคลอืบผวิและผลติภณัฑ์
ประเภทอื่น 

2552 – 2554 Country Manager TOA Paint (Vietnam) Co., Ltd. ผลติ น ำเขำ้ และจดัจ ำหน่ำย
ผลติภณัฑส์ทีำอำคำรและ



 บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2560 (แบบ 56-1) 
เอกสำรแนบ 1  รำยละเอยีดเกีย่วกบักรรมกำร ผูบ้รหิำร ผูม้อี ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบรษิทั       หน้ำ ก-19 

ช่ือ – สกลุ / ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
/ประวติัอบรม 

สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทัฯ(1) 
(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครวัระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน /บริษทั ประเภทธรุกิจ 

เคมภีณัฑ ์

12. นำงสำวบญัชร ีมณีดษิฐ ์
ผูอ้ านวยการสายงานวจิยั
และพฒันา ควบคุมคุณภาพ
และสนบัสนุนเทคนิค 

56  ปรญิญำตร ีวทิยำศำสตร ์สำขำเคมี
อนิทรยี ์มหำวทิยำลยัศลิปำกร  

 หลกัสตูรวฒุบิตัร กำรเป็นนกัวเิครำะหท์ำง
ธุรกจิและเศรษฐกจิ คณะเศรษฐศำสตร ์
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

 หลกัสตูรประกำศนียบตัร Paint 
Technology course The Paint 
Research Association (PRA) ประเทศ
องักฤษ 

 หลกัสตูรประกำศนียบตัร ISO 9001 
ส ำนกังำนมำตรฐำนอุตสำหกรรม 

 หลกัสตูรประกำศนียบตัร ISO/IEC Guide 
25 (ISO 17025) Nation Measurement 
Accreditation Service (NAMAS) 

 หลกัสตูรวฒุบิตัร หลกัสูตรกำรพฒันำ
ผูบ้รหิำร ศนูยก์ำรศกึษำระหวำ่งประเทศ 
มหำวทิยำลยั ธรรมศำสตร์ 

 หลกัสตูรวฒุบิตัร โครงกำรพฒันำนกั
บรหิำรหลกัสตูร กำรบรหิำรงำนทีม่ี
ประสทิธภิำพ สถำบนับณัฑติพฒันบรหิำร
ศำสตร ์

 หลกัสตูรวฒุบิตัร โครงกำรพฒันำกำร
จดักำรหลกัสตูรกำรจดักำรยุคใหม่ 
สถำบนับณัฑติ 
พฒันบรหิำรศำสตร์ 

- ไม่ม ี 2557 – ปจัจุบนั ผูอ้ ำนวยกำรสำยงำนวจิยั
และพฒันำ ควบคุม
คุณภำพและสนบัสนุน
เทคนิค 

บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท์ (ประเทศไทย) 
จ ำกดั (มหำชน) 

ผลติและจ ำหน่ำยส ีและ
ผลติภณัฑอ์ื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

2553 – 2557 ผูช้่วยผูอ้ ำนวยกำรสำย
งำนวจิยัและพฒันำกลุ่ม
ผลติภณัฑส์ทีำอำคำร 
(Decorative Paint) และ
สนบัสนุนดำ้นเทคนิค 

2548 – 2553 ผูจ้ดักำรอำวโุสดำ้น
เทคนิค 

2538 – 2548 ผูจ้ดักำรดำ้นเทคนิค
ส ำหรบัผลติภณัฑส์ผีงเพื่อ
ปกป้องพืน้ผวิ 

2533 – 2538 ผูช้่วยผูจ้ดักำรสำย
งำนวจิยัและพฒันำกลุ่ม
ผลติภณัฑส์ทีำอำคำร 
(Decorative Paint) 

2528 – 2533 นกัเคมอีำวโุสกลุ่ม
ผลติภณัฑส์ทีำอำคำร 
(Decorative Paint)  

2527 – 2528 นกัเคมสี ำหรบัวตัถุดบิ 

13. นำยวรพจน์ สุภมิำรส 
ผูอ้ านวยการสายงานขาย 
Retail  

49  ปรญิญำโท บรหิำรธุรกจิ มหำวทิยำลยั 
เกษตรศำสตร์  

 ปรญิญำตร ีวศิวกรรมศำสตร์ สถำบนั
เทคโนโลยพีระจอมเกลำ้เจำ้คุณทหำร
ลำดกระบงั  

- ไม่ม ี 2554 – ปจัจุบนั ผูอ้ ำนวยกำรสำยงำนขำย 
Retail  

บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท์ (ประเทศไทย) 
จ ำกดั (มหำชน) 

ผลติและจ ำหน่ำยส ีและ
ผลติภณัฑอ์ื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

2552 – 2553 ผูช้่วยผูอ้ ำนวยกำรสำย
งำนขำยปลกี 

2550 – 2551 ผูจ้ดักำรอำวโุสฝำ่ยขำย 



 บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2560 (แบบ 56-1) 
เอกสำรแนบ 1  รำยละเอยีดเกีย่วกบักรรมกำร ผูบ้รหิำร ผูม้อี ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบรษิทั       หน้ำ ก-20 

ช่ือ – สกลุ / ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
/ประวติัอบรม 

สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทัฯ(1) 
(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครวัระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน /บริษทั ประเภทธรุกิจ 

2549 – 2550 ผูจ้ดักำรฝำ่ยพฒันำกำร
คำ้ 

2548 – 2549 ผูจ้ดักำรฝำ่ยกำรขำย 

2545 – 2548 ผูช้่วยผูจ้ดักำรฝำ่ยกำร
ขำย 

ปจัจุบนั กรรมกำร TOA Coating (Myanmar) Co., 
Ltd. 

ผลติและจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ี
ทำอำคำร และผลติภณัฑส์แีละ
สำรเคลอืบผวิและผลติภณัฑ์
ประเภทอื่น 

2553 – 2554 ผูจ้ดักำรทัว่ไป ฝำ่ยขำย
และกำรตลำด 

บรษิทั กปัตนั โค๊ทติง้ จ ำกดั ผลติและจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ี
ทำอำคำรและเคมภีณัฑ ์

2551 – 2553 ผูจ้ดักำรทัว่ไป TOA Paint (Laos) Co., Ltd. ผลติและจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ี
ทำอำคำรและผลติภณัฑส์แีละสำร
เคลอืบผวิและผลติภณัฑป์ระเภท
อื่น 

14. นำงสำวพวงเพญ็  
แสงเพชร 
ผูอ้ านวยการสายงานกล
ยุทธธ์ุรกจิและสือ่สาร
การตลาด 

49  ปรญิญำโท กำรตลำด Webster 
University ประเทศสหรฐัอเมรกิำ  

 ปรญิญำตร ีศลิปศำสตร ์มหำวทิยำลยั 
ธรรมศำสตร ์ 

- ไม่ม ี ปจัจุบนั ผูอ้ ำนวยกำรสำยงำนกล
ยุทธก์ลยุทธธ์ุรกจิและ
สือ่สารกำรตลำด 

บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท์ (ประเทศไทย) 
จ ำกดั (มหำชน) 

ผลติและจ ำหน่ำยส ีและ
ผลติภณัฑอ์ื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

2554 – 2560 ผูอ้ ำนวยกำรสำยงำน
ผลติภณัฑ ์Decorative 
และสื่อสำรกำรตลำด 

2552 – 2553 ผูช้่วยผูอ้ ำนวยกำรสำย
งำนกำรตลำดผลติภณัฑ ์
Decorative 

2550 – 2551 ผูจ้ดักำรอำวโุสสำยงำน
กำรตลำดผลติภณัฑ ์
Decorative 

2549 – 2550 ผูจ้ดักำรสำยงำน
กำรตลำดผลติภณัฑ ์
Decorative :Medium 



 บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2560 (แบบ 56-1) 
เอกสำรแนบ 1  รำยละเอยีดเกีย่วกบักรรมกำร ผูบ้รหิำร ผูม้อี ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบรษิทั       หน้ำ ก-21 

ช่ือ – สกลุ / ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
/ประวติัอบรม 

สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทัฯ(1) 
(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครวัระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน /บริษทั ประเภทธรุกิจ 

15. นำงสำวสุพร ลลีะทศันำธร 
รองกรรมการผูจ้ดัการสาย
งานการผลติเรซนิ 

62                                                                                    ปรญิญำโท บรหิำรธุรกจิ (Executive) 
สถำบนับณัฑติบรหิำรธุรกจิศศนิทร์แห่ง
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั  

 ปรญิญำตร ีวทิยำศำสตร ์(เคม)ี 
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

- ไม่ม ี 2559 – ปจัจุบนั รองกรรมกำรผูจ้ดักำรสำย
งำนกำรผลติเรซนิ 

บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท์ (ประเทศไทย) 
จ ำกดั (มหำชน) 

ผลติและจ ำหน่ำยส ีและ
ผลติภณัฑอ์ื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั ทโีอเอ-ชนิโต (ไทยแลนด์) 
จ ำกดั 

ผลติและจ ำหน่ำยระบบสชีปุดว้ย
ไฟฟ้ำ ส ำหรบัใชใ้นอุตสำหกรรม
รถยนต,์โครงสรำ้งอลมูเินียมต่ำงๆ 

2526 – 2558 ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำร
ใหญ่ 

บรษิทั ทโีอเอ เคมคิอล อนิดสัตรสี์ 
จ ำกดั 

ผลติและจ ำหน่ำยกำวอลัคดิ และ
ลำเทกซ ์

16. นำงสำวทวพีร  
พฒันกจิเรอืง 
กรรมการบรหิาร 
ผูอ้ านวยการสายงาน
การเงนิและบญัช ี และ
รกัษาการรองผูอ้ านวยการ
สายงานการเงนิและบญัช ี

52  ปรญิญำโท บรหิำรธุรกจิ มหำวทิยำลยั
รำมค ำแหง  

 ปรญิญำตร ีกำรบญัช ีมหำวทิยำลยั 
เกษตรศำสตร์  

- ไม่ม ี 2560 – ปจัจุบนั กรรมกำรบรหิำร
ผูอ้ ำนวยกำรสำยงำน
กำรเงนิและบญัช ี  และ
รกัษำกำรรอง
ผูอ้ ำนวยกำรสำยงำน
กำรเงนิและบญัช ี

บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท์ (ประเทศไทย) 
จ ำกดั (มหำชน) 

ผลติและจ ำหน่ำยส ีและ
ผลติภณัฑอ์ื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

2554 – 2559 ผูช้่วยผูอ้ ำนวยกำรสำย
งำนกำรเงนิและบญัช ี

2551 – 2554 ผูจ้ดักำรอำวโุส ฝำ่ย
งบประมำณและวเิครำะห์
งบ สำยงำนกำรเงนิและ
บญัช ี

2544 – 2551 ผูจ้ดักำรฝำ่ยงบประมำณ 
และกำรวเิครำะหง์บ สำย
งำนกำรเงนิและบญัช ี

2542 – 2544 ผูจ้ดักำรฝำ่ยบรหิำร
กำรเงนิ 

2538 – 2542 ผูช้่วยผูจ้ดักำร ฝำ่ย
บรหิำรกำรเงนิ 

2536 – 2538 ผูค้วบคุมงำนบญัชตีน้ทุน
  

ปจัจุบนั กรรมกำร TOA Paint (Myanmar) Co., Ltd. ผลติและจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ี
ทำอำคำรและผลติภณัฑส์แีละสำร



 บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2560 (แบบ 56-1) 
เอกสำรแนบ 1  รำยละเอยีดเกีย่วกบักรรมกำร ผูบ้รหิำร ผูม้อี ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบรษิทั       หน้ำ ก-22 

ช่ือ – สกลุ / ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
/ประวติัอบรม 

สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทัฯ(1) 
(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครวัระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน /บริษทั ประเภทธรุกิจ 

เคลอืบผวิและผลติภณัฑป์ระเภท
อื่น 

ปจัจุบนั กรรมกำร TOA Coating (Myanmar) Co., 
Ltd. 

ผลติและจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ี
ทำอำคำร และผลติภณัฑส์แีละ
สำรเคลอืบผวิและผลติภณัฑ์
ประเภทอื่น 

17. นำยสมติ สมัปตัตะวนิช 
ผูอ้ านวยการสายงาน
ทรพัยากรบุคคล 

53  ปรญิญำโท Public Administration 
Kentucky State University ประเทศ
สหรฐัอเมรกิำ  

 ปรญิญำตร ีรฐัศำสตร ์มหำวทิยำลยั
รำมค ำแหง  

 หลกัสตูรประกำศนียบตัร National 
Qualification of Advance Professional 
Competence, Thailand Professional 
Qualification Institute 

 หลกัสตูรประกำศนียบตัร กฎหมำย
แรงงำนเพื่อกำรบรหิำรจดักำรองคก์ร เนติ
บณัฑติยสภำ  

 หลกัสตูรประกำศนียบตัร Advance 
Personal Management (APM 33), 
Personal Management Association of 
Thailand 

- ไม่ม ี 2559 – ปจัจุบนั ผูอ้ ำนวยกำรสำยงำน
ทรพัยำกรบุคคล 

บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท์ (ประเทศไทย) 
จ ำกดั (มหำชน) 

ผลติและจ ำหน่ำยส ีและ
ผลติภณัฑอ์ื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

2556 – 2558 ผูช้่วยผูอ้ ำนวยกำร สำย
งำนทรพัยำกรบุคคล 

2550 – 2556 ผูจ้ดักำรฝำ่ยทรพัยำกร
บุคคล 

บรษิทั แมก็ซมิ อนิทรเิกรดเตด็ โปร
ดกัส ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

บรกิำรทดสอบชิน้ส่วน
อเิลค็ทรอนิกส์ 

18. นำยสมคดิ เงนิส่งแสง 
รกัษาการผูอ้ านวยการ
สายงานการผลติ 

55  ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัย
รำมค ำแหง  

 ปริญญำตรี วิทยำศำสตร์  ( เคมี) 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ
ธนบุร ี

- ไม่ม ี 2560 – ปจัจุบนั รกัษำกำรผูอ้ ำนวยกำร
สำยงำนกำรผลติ 

บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท์ (ประเทศไทย) 
จ ำกดั (มหำชน) 

ผลติและจ ำหน่ำยส ีและ
ผลติภณัฑอ์ื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

2554 – 2560 ผูช้่วยผูอ้ ำนวยกำรสำย
งำนกำรผลติ 

2554 – 2554 
 

ผูจ้ดักำรอำวโุส ดแูล  
โรงงำนส ำโรง 

2552 – 2554 
 

ผูจ้ดักำรอำวโุส ดแูล  
TOA Paint (Vietnam) 



 บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2560 (แบบ 56-1) 
เอกสำรแนบ 1  รำยละเอยีดเกีย่วกบักรรมกำร ผูบ้รหิำร ผูม้อี ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบรษิทั       หน้ำ ก-23 

ช่ือ – สกลุ / ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
/ประวติัอบรม 

สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทัฯ(1) 
(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครวัระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน /บริษทั ประเภทธรุกิจ 

Co., Ltd. 

2551 – 2552 ผูจ้ดักำรอำวโุสฝำ่ย
อมีลัชัน่ 

2544 – 2551 ผูจ้ดักำรฝำ่ยอมีลัชัน่ 

2535 – 2544 
 

ผูช้่วยผูจ้ดักำรฝำ่ยวำง
แผนกำรผลติ 

2531 – 2535 ผูค้วบคุมงำนฝำ่ยอมีลัชัน่ 

19. บรษิทั วรีะวงค,์ ชนิวฒัน์ 
และพำร์ทเนอรส์ จ ำกดั 
เลขานุการบรษิทั โดยม ี
นายบรรพต กติตกิิง่เลศิ 
ทนายความอาวโุส เป็นผู้
ตดิต่อประสานงาน 

- บริษัท วรีะวงค์, ชนิวฒัน์ และพำร์ทเนอร์ส 
จ ำกัด ก่อตัง้ขึ้นในปี 2552 ก่อนหน้ำนี้เคย
เป็นส ำนักงำนของบริษัท White & Case 
LLP กรุ ง เทพฯ ซึ่ง เ ริ่มด ำ เนินธุรกิจใน
ประเทศไทยในปี 2536  
บริษัท วรีะวงค์, ชนิวฒัน์ และพำร์ทเนอร์ส 
จ ำกดั ได้ให้ควำมช่วยเหลอืลูกค้ำด้ำนตลำด
ทุนและหลกัทรพัย์ กำรเงนิและกำรธนำคำร 
กำรปรับโครงสร้ำงหนี้และกำรล้มละลำย 
กำรก ำกบัดูแลกิจกำร กำรควบรวมกิจกำร 
อสงัหำริมทรพัย์ และด้ำนคดีควำมและกำร
ระงบัขอ้พพิำท 

- - - - - ส ำนกังำนกฎหมำย ใหบ้รกิำรให้
ค ำปรกึษำทำงดำ้นกฎหมำยใน
ดำ้นต่ำงๆ 

20. นำงเสำวคนธ ์โสมะบถ 
ผูจ้ดัการอาวโุสฝา่ยบญัชี
ทัว่ไป สายงานการเงนิ
และบญัช ี

50  ปรญิญำโท กำรบญัช ีมหำวทิยำลยั
รำมค ำแหง 

 ปรญิญำตร ีบญัช ีมหำวทิยำลยักรุงเทพ 
 ประกำศนียบตัรวชิำชพี บญัช ีวทิยำลยั

เทคโนโลยพีณิชยกำรเจำ้พระยำ 

4,100 หุน้ ไม่ม ี 2555 – ปจัจุบนั ผูจ้ดักำรอำวโุส ฝำ่ยบญัชี
ทัว่ไป สำยงำนกำรเงนิ

และบญัช ี

บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท์ (ประเทศไทย) 
จ ำกดั (มหำชน) 

ผลติและจ ำหน่ำยส ีและ
ผลติภณัฑอ์ื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

หมำยเหตุ: (1)  นบัรวมกำรถอืหุน้ทัง้ทำงตรงและทำงออ้มตำมสดัส่วน โดยนบัรวมหุน้ของคู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิำวะของบุคคลดงักล่ำว ณ วนัที ่29 ธนัวำคม 2560 



 บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2560 (แบบ 56-1) 
เอกสำรแนบ 1  รำยละเอยีดเกีย่วกบักรรมกำร ผูบ้รหิำร ผูม้อี ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบรษิทั       หน้ำ ก-24 

2. การด ารงต าแหน่งของกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ านาจควบคมุในบริษทัฯ บริษทัย่อย และบริษทัท่ีเก่ียวข้อง  

2.1 การด ารงต าแหน่งของกรรมการในบริษทัฯ บริษทัย่อย และบริษทัท่ีเก่ียวข้อง 

บริษทั / กรรมการ นายประจกัษ์  
ตัง้คารวคณุ 

นางละออ  
ตัง้คารวคณุ 

นายวนรชัต์  
ตัง้คารวคณุ 

นายจตุภทัร์  
ตัง้คารวคณุ 

นายณัฏฐวฒิุ  
ตัง้คารวคณุ 

นางบุศทรี  
หวัง่หลี 

นางปริศนา 
ประหารข้าศึก 

นางชนาทิพย์  
วีระสืบพงศ ์

นายวีรศกัด์ิ  
โฆสิตไพศาล 

บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) X, II V, II I, II I, II, III I I, II, III I I I 

บริษทัย่อย          

บรษิทั กปัตนั โค๊ทติ้ง  จ ำกดั    I  I    

บรษิทั บรติชิ เพน้ทส์ จ ำกดั   I I I I    

บรษิทั โพรเฟสชนันลั พซี ีเซอรว์สิ จ ำกดั    I  I    

บรษิทั อมิเมจกิำ จ ำกดั   I I I I    

PT TOA Coating Indonesia          

PT TOA Paint Indonesia          

TOA Coating (Myanmar) Co., Ltd.    X      

TOA Coating Sdn. Bhd.   I I I     

TOA Paint (Cambodia) Co., Ltd.    X      

TOA Paint (Laos) Co., Ltd.    X      

TOA Paint (Myanmar) Co., Ltd.    X      

TOA Paint (Vietnam) Co., Ltd. I  I I I I    

TOA Paint Products Sdn. Bhd.   I I I     

TOA Skim Coat (Cambodia) Co., Ltd.    X      

บริษทัท่ีเก่ียวข้อง          

Shinto TOA Vietnam Co., Ltd.     I     

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

TOA Paint (Malaysia) Sdn. Bhd.     I     

บรรษทัประกนัสนิเชือ่อุตสำหกรรมขนำดย่อม       I   

บรษิทั ลำดสวำยกำรเกษตร จ ำกดั   I I I     

บรษิทั เขมบุศ จ ำกดั    I  I    

บรษิทั เจซอี-ีทโีอเอ จ ำกดั     I     

บรษิทั เชอรว์ูด้ เคมคิอล จ ำกดั (มหำชน) I  I       

บรษิทั เนเจอรลัปำรค์โฮม จ ำกดั   I   I    

บรษิทั เนเจอรลัปำรค์พรอพเพอตี้ส ์จ ำกดั   I   I    

บรษิทั เบส ออโตเ้ซลส ์ จ ำกดั   I   I    



 บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2560 (แบบ 56-1) 
เอกสำรแนบ 1  รำยละเอยีดเกีย่วกบักรรมกำร ผูบ้รหิำร ผูม้อี ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบรษิทั       หน้ำ ก-25 

บริษทั / กรรมการ นายประจกัษ์  
ตัง้คารวคณุ 

นางละออ  
ตัง้คารวคณุ 

นายวนรชัต์  
ตัง้คารวคณุ 

นายจตุภทัร์  
ตัง้คารวคณุ 

นายณัฏฐวฒิุ  
ตัง้คารวคณุ 

นางบุศทรี  
หวัง่หลี 

นางปริศนา 
ประหารข้าศึก 

นางชนาทิพย์  
วีระสืบพงศ ์

นายวีรศกัด์ิ  
โฆสิตไพศาล 

บรษิทั เฟ้ลปส ์ดอด์จ อนิเตอรเ์นชัน่แนล (ไทยแลนด์)  จ ำกดั   I       

บรษิทั เอกมยัเจรญิสขุ โฮลดิ้ง จ ำกดั   I   I    

บรษิทั เอช็เอม็ซ ีโปลเีมอส ์จ ำกดั         X 

บรษิทั เอดเีอส โลจสิตคิส ์จ ำกดั   I       

บรษิทั เอม็ เอม็ แอล ทรำนสปอรต์ จ ำกดั   I       

บรษิทั เอม็ เอม็ ลอจสิตคิส ์จ ำกดั   I       

บรษิทั เอรำวณั เพำเวอร ์จ ำกดั   I I  I    

บรษิทั เอรำวณั เอทำนอล จ ำกดั   I I  I    

บรษิทั เอรำวณั โฮลดิ้ง จ ำกดั   I I I I    

บรษิทั เอรำวณั ซพัพลำย กรุ๊ป จ ำกดั   I I  I    

บรษิทั เอสว ีฟอรเ์วริด์ดิ้ง แอนด์ ทรำนสปอรต์ จ ำกดั   I       

บรษิทั แอลท ีแอนด์ ซนั จ ำกดั   I I  I    

บรษิทั ไทยแสงเจรญิ (ปลำฉลำม) จ ำกดั   I I I I    

บรษิทั ไทยชูกำร์มลิเลอร์ จ ำกดั    I      

บรษิทั ไอทโีอเอ ออโต ้เซลส ์จ ำกดั   I  I,III     

บรษิทั เอเจ  แอดวำนซ ์ เทคโนโลย ีจ ำกดั (มหำชน)        I  

บรษิทั คลองถม คอรเ์นอร์  จ ำกดั          

บรษิทั คอนเนคชัน่เลทด์เซอร์วสิ จ ำกดั   I       

บรษิทั คำ้ผลผลติน ้ำตำล จ ำกดั    I      

บรษิทั ทรพัย์สนิธุรกจิ โฮลดิ้ง จ ำกดั   I I I     

บรษิทั ทวทีรพัย์ เรยีล เอสเตท จ ำกดั   I   I    

บรษิทั ทวทีรพัย์ โฮลดิ้ง จ ำกดั   I   I    

บรษิทั ทำคำตะ-ทโีอเอ จ ำกดั I    I     

บรษิทั ทพิยประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน)       I   

บรษิทั ท.ีเอส.โอ. เทรดเซน็เตอร ์จ ำกดั   I   I    

บรษิทั ทโีอเอ-ชโูกก ุเพน้ท์ จ ำกดั I    I     

บรษิทั ทโีอเอ เคมคิอล อนิดสัตรสี ์จ ำกดั I I I I I I    

บรษิทั ทโีอเอ เพอฟอรม์มำนซ์ โค๊ทติ้ง คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั     X     

บรษิทั ทโีอเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จ ำกดั   I  I     

บรษิทั ทโีอเอ โฮลดิ้ง จ ำกดั   I I I I    

บรษิทั ทโีอเอ กรุ๊ป โฮลดิ้ง  จ ำกดั I I I I I I    

บรษิทั ทโีอเอ จ ำกดั   I I I I    



 บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2560 (แบบ 56-1) 
เอกสำรแนบ 1  รำยละเอยีดเกีย่วกบักรรมกำร ผูบ้รหิำร ผูม้อี ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบรษิทั       หน้ำ ก-26 

บริษทั / กรรมการ นายประจกัษ์  
ตัง้คารวคณุ 

นางละออ  
ตัง้คารวคณุ 

นายวนรชัต์  
ตัง้คารวคณุ 

นายจตุภทัร์  
ตัง้คารวคณุ 

นายณัฏฐวฒิุ  
ตัง้คารวคณุ 

นางบุศทรี  
หวัง่หลี 

นางปริศนา 
ประหารข้าศึก 

นางชนาทิพย์  
วีระสืบพงศ ์

นายวีรศกัด์ิ  
โฆสิตไพศาล 

บรษิทั ทโีอเอ ออโต ้เซลส ์ จ ำกดั   I  I     

บรษิทั ทโีอเอ-ไอเอสเอม็ ออโตร้ฟิีนนชิ เพน้ท ์จ ำกดั     I     

บรษิทั ทโีอเอ-ชนิโต (ไทยแลนด์) จ ำกดั     X     

บรษิทั ทโีอเอ-พพีไีอเอช จ ำกดั     I     

บรษิทั ทโีอเอ-ยูเนีย่น เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั     I,III     

บรษิทั ทมี เอ โฮลดิ้ง 2 จ ำกดั   I       

บรษิทั ทมีเอ โฮลดิ้ง จ ำกดั   I       

บรษิทั ธวลั จ ำกดั    I      

บรษิทั นำวงักำรเกษตร จ ำกดั   I       

บรษิทั น ้ำตำล เอรำวณั  จ ำกดั   I I,III (รกัษำกำร
กรรมกำรผูจ้ดักำร) 

 I    

บรษิทั บำงใหญ่ดนิทอง จ ำกดั   I I I     

บรษิทั บำงจำกปิโตรเลยีม จ ำกดั (มหำชน)       I   

บรษิทั บำงทองสมนักำรเกษตร จ ำกดั   I       

บรษิทั บำงปะกงกำรเกษตร จ ำกดั   I       

บรษิทั ปิง สรุวงศ์ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ำกดั I         

บรษิทั ป่ินเกลำ้กำรเ์ดน้ซติี้ จ ำกดั   I   I    

บรษิทั พรอ้มพชิำพำณชิย์ จ ำกดั     I     

บรษิทั พ ีท ีเรยีล เอสเตท จ ำกดั   I   I    

บรษิทั พดีทีแีอล เทรดดิ้ง จ ำกดั   I       

บรษิทั พลูผลทรพัย์ จ ำกดั   I   I    

บรษิทั พลูสนิทรพัย์เรยีลเอสเตท จ ำกดั   I   I    

บรษิทั พลูสนิทรพัย์ธุรกจิ จ ำกดั   I   I    

บรษิทั มหำเศรษฐ ีจ ำกดั   I  I     

บรษิทั มัง่คัง่ เรยีล เอสเตท จ ำกดั   I   I    

บรษิทั มัง่คัง่เทรดดิ้ง จ ำกดั   I   I    

บรษิทั มัง่คัง่ธุรกจิ จ ำกดั   I   I    

บรษิทั มัง่คัง่ปรอ็พเพอตี้ จ ำกดั   I   I    

บรษิทั มัง่คัง่สนิทรพัย์โฮลดิ้ง จ ำกดั   I   I    

บรษิทั ยูนคิ ทรำนสล์งิค์ จ ำกดั          

บรษิทั รอแยล รสีอรท์กอลฟ์แอนด์คนัทรคีลบั จ ำกดั   I       

บรษิทั รอแยล อนิเตอรเ์นชัน่แนลรสีอรท์ แอนด์ คนัทรคีลบั จ ำกดั   I       



 บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2560 (แบบ 56-1) 
เอกสำรแนบ 1  รำยละเอยีดเกีย่วกบักรรมกำร ผูบ้รหิำร ผูม้อี ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบรษิทั       หน้ำ ก-27 

บริษทั / กรรมการ นายประจกัษ์  
ตัง้คารวคณุ 

นางละออ  
ตัง้คารวคณุ 

นายวนรชัต์  
ตัง้คารวคณุ 

นายจตุภทัร์  
ตัง้คารวคณุ 

นายณัฏฐวฒิุ  
ตัง้คารวคณุ 

นางบุศทรี  
หวัง่หลี 

นางปริศนา 
ประหารข้าศึก 

นางชนาทิพย์  
วีระสืบพงศ ์

นายวีรศกัด์ิ  
โฆสิตไพศาล 

บรษิทั ระยอง โพลเิมอรส์ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั   I   I    

บรษิทั ว.ภทัรวุฒ ิ(1987) จ ำกดั   I   I    

บรษิทั สยำม โซลำ่ เพำเวอร์ จ ำกดั (มหำชน)       I   

บรษิทั สำลีอุ่ตสำหกรรม จ ำกดั (มหำชน)          

บรษิทั สนิทรพัย์ เรยีลเอสเตท จ ำกดั   I I I     

บรษิทั สรุศกัดิก์ำรเกษตร จ ำกดั   I       

บรษิทั อดสิรสงขลำ จ ำกดั   I       

บรษิทั อสมท จ ำกดั (มหำชน)         I 

บรษิทั อำร ์เอช อำร ์จ ำกดั   I       

บรษิทั สนิทรพัย์ทว ี(1987) จ ำกดั I I        

บรษิทั ไซมสิ แอสเสท จ ำกดั       I   

บรษิทั ทรพัย์ทพิย์ จ ำกดั         I 

บรษิทั บำงจำก คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)       I   

กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย       I   

บรษิทั เอน็.อ.ีไบโอ เอน็เนอยี ่จ ำกดั   I I I I    

หมำยเหตุ : X = ประธำนกรรมกำร V = รองประธำนกรรมกำร I = กรรมกำร II = กรรมกำรบรหิำร III = ผูบ้รหิำร  

 

  



 บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2560 (แบบ 56-1) 
เอกสำรแนบ 1  รำยละเอยีดเกีย่วกบักรรมกำร ผูบ้รหิำร ผูม้อี ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบรษิทั       หน้ำ ก-28 

2.2 การด ารงต าแหน่งของกรรมการบริหาร และผูบ้ริหารในบริษทัฯ บริษทัย่อย และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 

บริษทั / กรรมการ นายพงษ์เชิด 
จามีกรกลุ 

นางสาวทวีพร  
พฒันกิจเรือง 

นางสาวเฟ่ืองลดา  
จิรวิบูลย ์

นางสาวบญัชรี  
มณีดิษฐ์ 

นางสาวพวงเพญ็  
แสงเพชร 

นางสาวสุพร  
สีละทศันาธร 

นายวรพจน์  
สุภิมารส 

นายสมิต  
สมัปัตตะวนิช 

นายสมคิด  
เงินส่งแสง 

บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) II, III II, III III III III III III III III 

บริษทัย่อย          

บรษิทั กปัตนั โค๊ทติ้ง  จ ำกดั III         

บรษิทั บรติชิ เพน้ทส์ จ ำกดั III         

บรษิทั โพรเฟสชนันลั พซี ีเซอรว์สิ จ ำกดั III         

บรษิทั อมิเมจกิำ จ ำกดั          

PT TOA Coating Indonesia X  I       

PT TOA Paint Indonesia X  I       

TOA Coating (Myanmar) Co., Ltd. I I     I   

TOA Coating Sdn. Bhd. I         

TOA Paint (Cambodia) Co., Ltd. I         

TOA Paint (Laos) Co., Ltd. I         

TOA Paint (Myanmar) Co., Ltd.  I I I       

TOA Paint (Vietnam) Co., Ltd. I         

TOA Paint Products Sdn. Bhd. I         

TOA Skim Coat (Cambodia) Co., Ltd. I         

บริษทัท่ีเก่ียวข้อง          

บรษิทั ทโีอเอ-ชนิโต (ไทยแลนด์) จ ำกดั      I    

หมำยเหตุ : X = ประธำนกรรมกำร V = รองประธำนกรรมกำร I = กรรมกำร II = กรรมกำรบรหิำร III = ผูบ้รหิำร  

 
 



 
  บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2560 (แบบ 56-1) 
เอกสำรแนบ 2  รำยละเอยีดเกีย่วกบักรรมกำรของบรษิทัย่อย        หน้ำ ข-1 

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษทัย่อย
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บจก. กปัตนั โค๊ทติง้   I  I III                
บจก. บรติชิ เพน้ทส์  I I I I III                
บจก. โพรเฟสชนันลั พซี ีเซอรว์สิ   I  I III                
บจก. อมิเมจกิำ  I I I I                 
TOA Paint (Vietnam) Co., Ltd. I I I I I I                
TOA Paint (Laos) Co., Ltd.   X   I                
TOA Paint Products Sdn. Bhd.  I I I  I      I I         
TOA Coating Sdn. Bhd.  I I I  I      I I         
PT TOA Paint Indonesia      X  I         I I    
PT TOA Coating Indonesia      X I I I            I 
TOA Paint (Myanmar) Co., Ltd.   X   I I I   I   I I I I     
TOA Coating (Myanmar) Co., Ltd.   X   I   I I I        I   
TOA Skim Coat (Cambodia) Co., Ltd.   X   I              I  
TOA Paint (Cambodia) Co., Ltd.   X   I                

หมำยเหตุ : X = ประธำนกรรมกำร I = กรรมกำร III = ผูบ้รหิำร       

 

 

 
 
 
 



 บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2560 (แบบ 56-1) 
เอกสำรแนบ 3  รำยละเอยีดเกีย่วกบัหวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน                หน้ำ ค-1 

เอกสารแนบ 3    รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 

ช่ือ-นามสกลุ / ต าแหน่ง อายุ (ปี) คณุวฒิุทางการศึกษา 
ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั 

1. นำย อ ำพล ทรงจรนิทร ์

หวัหน้ำผูต้รวจสอบภำยใน 

 

50 - ปรญิญำตร ีนิตศิำสตร ์จุฬำลงกรณ์
มหำวทิยำลยั (เกยีรตนิิยมด)ี 

- ปรญิญำตร ีวศิวกรรมศำสตร ์(วศิวกรรมโยธำ) 
มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร ์

- ปรญิญำโท วทิยำศำสตรเ์ทคโนโลยสีำรสนเทศ 
สถำบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้เจำ้คุณทหำร
ลำดกระบงั 

- ปรญิญำโท บรหิำรธุรกจิ 
มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร ์

- ประกำศนียบตัรชัน้สงูทำงกำรสอบบญัช ี
มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์

- ปรญิญำตร ีพำณชิยศำสตรแ์ละกำรบญัช ี
มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์

- ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำต (Certified Public 
Accountant) 

- ผูส้อบบญัชภีำษอีำกร (Tax Auditor) 
- ผูต้รวจสอบบญัชกีองทุนหมูบ่ำ้น ( Village 

Fund Auditor ) 

2559 – ปจัจุบนั หวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
2548 – 2558 หุน้ส่วน ฝำ่ยสอบบญัช ี บรษิทั วลินักร บญัช ีจ ำกดั 
2542 – 2548 ผูจ้ดักำรแผนกตรวจสอบภำยใน บรษิทั โตโยตำ้ มอเตอร ์ประเทศไทย จ ำกดั 
2539 – 2541 ผูจ้ดักำรงำนพฒันำระบบ บรษิทัในเครอืเจรญิโภคภณัฑ์ 
2535 – 2538 
2531 – 2534 

ผูจ้ดักำรฝำ่ยบญัชแีละกำรเงนิ 
ผูจ้ดักำรตรวจสอบบญัช ี

บรษิทั เงนิทุนหลกัทรพัย ์ซทิกำ้ จ ำกดั (มหำชน) 
บรษิทั ส ำนกังำน เอนิสท์ แอนด ์ยงั จ ำกดั 

   

 



 บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2560 (แบบ 56-1) 
เอกสำรแนบ 4  รำยละเอยีดเกีย่วกบักบักำรประเมนิรำคำทรพัยส์นิ  หน้ำ ง-1 

เอกสารแนบ 4    รายละเอียดเก่ียวกบัรายการประเมินราคาทรพัยสิ์น 

 

บรษิทัฯ ไมม่รีำยงำนกำรประเมนิทรพัยส์นิ ซึง่จดัท ำขึน้ไม่เกนิ 6 เดอืน นบัจำกวนัทีใ่นเอกสำรชุดน้ี 



 บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2560 (แบบ 56-1) 
เอกสำรแนบ 5 ขอ้มลูอื่นๆ  หน้ำ จ-1 

เอกสารแนบ 5    ข้อมูลอ่ืนๆ 

 

- ไม่ม ี- 


