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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 และบริษัทย่อย มีส่วนแบ่ง
กำรตลำดในประเทศไทยคิดเป็นประมำณร้อยละ 48.7 นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยงัมีฐำนกำรผลิตและเครือข่ำยกำรจดั
จ ำหน่ำยที่ครอบคลุมเขตประชำคมเศรษฐกจิอำเซยีน โดยจำกขอ้มูลของ Frost & Sullivan ในปี 2559 บรษิัทฯ และ
บรษิทัย่อย มสี่วนแบ่งกำรตลำดส ำหรบัตลำดผลติภณัฑส์แีละสำรเคลอืบผวิในเขตประชำคมเศรษฐกจิอำเซยีนคดิเป็น
ประมำณรอ้ยละ 13.0 โดยผูก้่อตัง้บรษิทัฯ มปีระสบกำรณ์มำกกว่ำ 55 ปีในอุตสำหกรรมสแีละสำรเคลอืบผวิคุณภำพสงู 
และบรษิทัฯ มตีรำสนิคำ้ทีไ่ดร้บักำรยอมรบัในตลำด ดว้ยควำมเป็นผูน้ ำในดำ้นเทคโนโลยแีละกำรบรกิำรลกูคำ้ รวมถงึมี
กำรคน้ควำ้และพฒันำนวตักรรมผลติภณัฑค์ุณภำพสงูเพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูบ้รโิภค บรษิทัฯ เชื่อว่ำสถำนะ
ของบรษิทัฯ ในกำรเป็นผูน้ ำตลำดในประเทศไทยเป็นผลมำจำกกำรด ำเนินกจิกำรอย่ำงมัน่คงมำยำวนำน มกีำรประหยดั
ต่อขนำดกำรผลติ (Economies of Scale) จำกกำรทีบ่รษิทัฯ เป็นผูผ้ลติรำยใหญ่ และประกำรส ำคญัคอืบรษิทัฯ ไดส้รำ้ง
ตรำสนิคำ้ของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นทีรู่จ้กัและเป็นทีจ่ดจ ำของผูบ้รโิภคอย่ำงแพร่หลำย ประกอบกบับรษิทัฯ ไดมุ้่งมัน่พฒันำ
ผลติภณัฑใ์หม่ๆ อย่ำงสรำ้งสรรค ์และใชเ้ทคโนโลยชีัน้สงู มผีลติภณัฑห์ลำกหลำยครบวงจร และมชี่องทำงกำรจ ำหน่ำย
ผลติภณัฑท์ีค่รอบคลุมพืน้ทีอ่ย่ำงกวำ้งขวำงเมื่อเทยีบกบัผูป้ระกอบกำรรำยอื่นในประเทศ รวมทัง้สำมำรถบรหิำรตน้ทุน
กำรผลติไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพพรอ้มกบักำรเสนอขำยผลติภณัฑท์ีม่คีุณภำพ  

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) 

ได้แก่ ผลติภณัฑ์สแีละสำรเคลอืบผวิอกีประเภทหนึ่งนอกเหนือจำกสทีำอำคำร รวมทัง้ผลติภณัฑอ์ื่นๆ ที่ใช้
งำนควบคู่กนั อำท ิ
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2.1. ผลติภณัฑเ์คมกี่อสรำ้ง   
เป็นผลติภณัฑท์ีใ่ชส้ ำหรบังำนก่อสรำ้งและคอนกรตี  ตัง้แต่ขัน้ตอนกำรเตรยีม กำรปรบัพืน้ผวิฉำบ
บำงใหเ้รยีบ วสัดุอุดรอยต่อ งำนซ่อมแซมคอนกรตี งำนกนัรัว่ซมึคอนกรตี (กำรเตรยีมก่อนกำรทำส)ี 
และกำวซเีมนต ์

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

2.3 ผลิตภัณฑ์ที่นอกเหนือจำกสทีำอำคำรอื่น  ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ สแีละสำรเคลือบผิวส ำหรบังำนไม้ 
ผลิตภัณฑ์ฮำร์ดแวร์ เครื่องมือไฟฟ้ำ ผลิตภัณฑ์ภำยใต้ตรำสนิค้ำเชลล์ (Shell) ผลิตภัณฑ์ภำยใต้ตรำ
สนิค้ำเชนไดร้ท์ (Chaindrite) ผลติภณัฑ์สตีกแต่งพเิศษเครื่องผสมสอีตัโนมตัิ (Auto Tinting Machine) 
และยปิซัม่บอรด์  

1.1 วิสยัทศัน์และเป้าหมายในการด าเนินธรุกิจ 

(1) วิสยัทศัน์ (Vision) 

“กำ้วสู่กำรเป็นผูน้ ำตลำดผูใ้ชส้ปีกป้องพืน้ผวิ ในระดบัภูมภิำคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ ดว้ยกำรเป็นผูน้ ำทำง
ผลติภณัฑแ์ละบรกิำร” 

(2) เป้าหมาย 

 บริษัทฯ ตัง้เป้ำหมำยที่ “จะเป็นผู้น ำตลำดในอุตสำหกรรมผลิตภณัฑ์สแีละสำรเคลือบผิวในเขตประชำคม
เศรษฐกจิอำเซยีน และประสบผลส ำเรจ็ในกำรใชป้ระโยชน์จำกตลำดในภูมภิำคทีม่ศีกัยภำพในกำรเตบิโตสงู” 

1.2 กลยุทธท์างธรุกิจ 

บรษิัทฯ มุ่งมัน่ที่จะเป็นผู้น ำตลำดในอุตสำหกรรมผลติภณัฑ์สแีละสำรเคลอืบผวิในเขตประชำคมเศรษฐกจิ
อำเซียนทัง้ในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำ โดยบริษัทฯ มีควำมตัง้ใจจะบรรลุวตัถุประสงค์
ดงักล่ำวดว้ยกลยุทธด์งัต่อไปนี้ 

(1) สรา้งความแขง็แกรง่ในฐานะผูน้ าตลาดผลิตภณัฑสี์ทาอาคารในประเทศไทย 

บรษิัทฯ มุ่งมัน่ที่จะเสรมิสร้ำงควำมแขง็แกร่งในฐำนะผู้น ำตลำดผลติภัณฑ์สทีำอำคำรในประเทศไทย จำก
ขอ้มูลของ Frost & Sullivan บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยมสี่วนแบ่งกำรตลำดคดิเป็นประมำณร้อยละ 48.7 เมื่อ
พิจำรณำจำกยอดขำยส ำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 ควำมส ำเร็จดังกล่ำวเป็นผลมำจำก
เครอืขำ่ยกำรจดัจ ำหน่ำยแบบคำ้ปลกีทีค่รอบคลุม กำรน ำเสนอผลติภณัฑท์ีห่ลำกหลำย กำรมตีรำสนิคำ้ทีเ่ป็น
ทีย่อมรบัและควำมภกัดขีองลกูคำ้ทีม่ต่ีอผลติภณัฑอ์ยำ่งเหนียวแน่น กลยุทธห์ลกัส ำหรบัผลติภณัฑส์ทีำอำคำร
ในอนำคต คือ กำรมุ่งเน้นปรับสดัส่วนของผลิตภัณฑ์ (Product Mix) กำรท ำกำรตลำดและกำรจ ำหน่ำย
ผลติภณัฑ์เกรดพรเีมยีม ซึ่งบรษิัทฯ คำดว่ำจะมกีำรเติบโตของอุปสงคอ์ย่ำงมำกและจะท ำใหม้อีตัรำก ำไรที่
สงูขึน้ โดยบรษิทัฯ จะยงัคงมุ่งเน้นกำรผลติผลติภณัฑเ์กรดพรเีมยีมดว้ยกำรใชเ้ทคโนโลยล่ีำสุดจำกนวตักรรม
และกำรพฒันำผลติภณัฑ ์ บรษิทัฯ เชื่อว่ำกำรน ำเสนอผลติภณัฑค์ุณภำพสงูดงักล่ำวพร้อมกำรเสนอคุณค่ำ
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และกำรท ำงำนทีด่ขี ึน้ของผลติภณัฑใ์นรำคำทีส่ำมำรถแข่งขนัไดจ้ะท ำใหบ้รษิทัฯ สำมำรถดงึดูดกลุ่มลูกคำ้ได้
เพิม่ขึน้ ซึง่จะส่งผลใหบ้รษิทัฯ มศีกัยภำพในกำรเตบิโตและมผีลก ำไรทีส่งูขึน้ บรษิทัฯ วำงแผนทีจ่ะใชเ้ครื่อง
ผสมสอีตัโนมตั ิ(Auto Tinting Machine) อย่ำงต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อกำรเปลีย่นแปลงของทศิทำงในกำร
ออกแบบและควำมพงึพอใจของลกูคำ้ไดอ้ย่ำงรวดเรว็และมปีระสทิธภิำพ และยงัท ำใหท้ ำงำนใกลช้ดิกบัลูกคำ้
ผูใ้ชผ้ลติภณัฑเ์พื่อจดัหำสทีำอำคำรทีเ่ป็นไปตำมควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ 

บรษิทัฯ มคีวำมตัง้ใจทีจ่ะเป็นผูผ้ลติและผูจ้ดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ทีำอำคำรและผลติภณัฑส์แีละสำรเคลอืบผวิและ
ผลติภณัฑป์ระเภทอื่นทีเ่ป็นนวตักรรมสเีขยีวและมปีระสทิธภิำพสงู เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกคำ้ และ
เพื่อขยำยขอบเขตกำรเขำ้ถึงลูกค้ำใหม้ำกขึน้ บรษิทัฯ วำงแผนทีจ่ะด ำเนินกำรวจิยัและพฒันำผลติภณัฑใ์หม่ที่
เป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมและเป็นมติรกบัผู้คนมำกขึน้โดยใช้เทคโนโลยทีี่เป็นนวตักรรมใหม่ ซึ่งอำจรวมถึงกำร
น ำเสนอผลติภณัฑส์ทีำอำคำร และผลติภณัฑ์สแีละสำรเคลอืบผวิและผลติภณัฑป์ระเภทอื่นชนิดใหม่ที่ผลิตขึน้
จำกวัตถุดิบชีวภำพหรือวตัถุดิบหมุนเวียน เพื่อตอบสนองต่อแนวโน้มควำมต้องกำรของผู้บริโภคและกำร
คำดกำรณ์ถงึควำมตอ้งกำรของผูบ้รโิภคจำกองคค์วำมรูข้องบรษิทัฯ เกีย่วกบัตลำดทีม่อียู่ในปัจจุบนั 

(2) การใช้ประโยชน์จากคุณค่าของตราสินค้าท่ีแข็งแกร่งและประสบการณ์จากความส าเร็จใน
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สีและสารเคลือบผิวในประเทศไทยเพื่อขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในเขต
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

บรษิทัฯ มคีวำมตัง้ใจทีจ่ะใชป้ระโยชน์อย่ำงเตม็ทีจ่ำกตรำสนิคำ้ทีแ่ขง็แกร่งและประสบกำรณ์จำกควำมส ำเรจ็
ของบริษัทฯ ในอุตสำหกรรมผลิตภัณฑ์สแีละสำรเคลือบผิวในประเทศไทย เพื่อขยำยไปสู่เขตประชำคม
เศรษฐกิจอำเซียน และเป็นผู้น ำตลำดในตลำดสีและสำรเคลือบผิวในเขตประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน  
นอกเหนือจำกกำรประกอบธุรกิจในประเทศไทย ปัจจุบนับริษัทฯ ได้ประกอบธุรกิจในประเทศเวียดนำม 
ประเทศมำเลเซีย ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศเมียนมำร์ ประเทศกมัพูชำ และสำธำรณรฐัประชำธปิไตย
ประชำชนลำว โดยจำกขอ้มูลของ Frost & Sullivan ตลำดค้ำปลกีส ำหรบัผลติภัณฑ์สทีำอำคำรในประเทศ
เวยีดนำมคำดว่ำมอีตัรำกำรเตบิโตโดยเฉลีย่ต่อปี (CAGR) ทีป่ระมำณรอ้ยละ 9.9 ระหว่ำงปี 2559 ถงึปี 2564 
ซึง่คำดว่ำจะเตบิโตขึน้จำกประมำณ 6.5 ลำ้นลำ้นดองเวยีดนำม ในปี 2559 เป็นประมำณ 10.4 ลำ้นลำ้นดอง
เวียดนำม ในปี 2564 และขนำดของตลำดผลิตภัณฑ์สทีำอำคำรในประเทศมำเลเซยี ประเทศอินโดนีเซยี 
ประเทศเมยีนมำร ์ประเทศกมัพชูำ และสำธำรณรฐัประชำธปิไตยประชำชนลำว จะมอีตัรำกำรเตบิโตโดยเฉลีย่
ต่อปี (CAGR) รวมที่ประมำณร้อยละ 7.7 ระหว่ำงปี 2559 ถึงปี 2564 ซึ่งคำดว่ำจะเติบโตขึน้จำกประมำณ 
1,224.0 ลำ้นดอลลำรส์หรฐัในปี 2559 เป็นประมำณ 1,772.3 ลำ้นดอลลำรส์หรฐัในปี 2564  

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

 ประเทศเวียดนาม บรษิัทฯ เขำ้ไปท ำตลำดในประเทศเวยีดนำมเป็นประเทศแรกต่อจำกประเทศ
ไทย บรษิทัฯ ใชก้ลยุทธท์ีแ่ตกต่ำงกนัส ำหรบัผลติภณัฑส์ทีำอำคำร และผลติภณัฑส์แีละสำรเคลอืบ
ผิวและผลิตภัณฑ์ประเภทอื่น ส ำหรบัผลิตภัณฑ์สทีำอำคำร บริษัทฯ มีเครือข่ำยร้ำนค้ำปลีกทัว่
ประเทศเช่นเดยีวกบัที่ด ำเนินกำรในประเทศไทย โดยผู้ค้ำปลกีส่วนใหญ่จะอยู่ในเมอืงส ำคญั เช่น 
ฮำนอย โฮจมินิห ์ดำนัง และนำตรงั ส ำหรบัผลติภณัฑส์แีละสำรเคลอืบผวิและผลติภณัฑป์ระเภทอื่น 
บรษิทัฯ วำงแผนทีจ่ะใชก้ำรจดัจ ำหน่ำยแบบคำ้สง่เป็นขัน้ตอนแรกในกำรสรำ้งกำรรบัรูต้รำสนิคำ้ของ
ผลิตภัณฑ์สแีละสำรเคลือบผิวและผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นให้ประสบผลส ำเร็จ ปัจจุบนัมีเครือข่ำย



  บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1)  
ส่วนที ่1 กำรประกอบธุรกจิ / 1. นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกจิ         หน้ำ 4 

 

รำ้นค้ำครบทุกจงัหวดัประเทศเวยีดนำม เช่น ฮำนอย โฮจมินิห์ และดำนัง นอกจำกนี้ บรษิัทฯ ยงั
วำงแผนทีจ่ะขยำยกำรจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์แีละสำรเคลอืบผวิและผลติภณัฑป์ระเภทอื่นผ่ำนผูจ้ดั
จ ำหน่ำยขนำดกลำงไปยงัทุกจงัหวดัในประเทศเวยีดนำมดว้ย 

 สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศเมียนมาร ์และประเทศกมัพูชา บริษัทฯ 
มุ่งเน้นกำรใชก้ำรจดัจ ำหน่ำยแบบคำ้ส่งและคำ้ปลกีซึง่เป็นจุดเริม่ตน้ในกำรสรำ้งและจดัตัง้เครอืขำ่ย
กำรจดัจ ำหน่ำยในสำธำรณรฐัประชำธปิไตยประชำชนลำว  ประเทศเมยีนมำร์และประเทศกมัพูชำ 
บรษิทัฯ ยงัมุ่งเน้นกำรขำยสนิคำ้เกรดพรเีมยีมเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกคำ้งำนโครงกำร
ขนำดกลำงขึน้ไป ซึง่บรษิทัฯ เชื่อว่ำจะมศีกัยภำพในกำรขยำยตวัอย่ำงรวดเรว็ และมคีวำมต้องกำร
ในผลติภณัฑส์ทีำอำคำร และผลติภณัฑส์แีละสำรเคลอืบผวิและผลติภณัฑป์ระเภทอื่น นอกจำกนัน้
ทำงบริษัทฯ เชื่อว่ำกำรขยำยตัวของร้ำนค้ำปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ในสำธำรณรัฐ
ประชำธิปไตยประชำชนลำว ประเทศเมียนมำร์ และประเทศกมัพูชำ จะกระตุ้นท ำให้ธุรกิจวสัดุ
ก่อสรำ้ง วสัดุตกแต่ง และสทีำอำคำรเตบิโต และจะกลำยเป็นช่องทำงทีส่ ำคญัในอนำคตต่อไป 

 ประเทศมาเลเซีย กลยุทธ์เบื้องต้นของบริษัทฯ มุ่งเน้นกำรจดัจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์แบบค้ำส่งให้
ร้ำนค้ำอุปกรณ์ฮำร์ดแวร์ทัว่ประเทศ โดยบรษิัทฯ วำงแผนจะใช้กลยุทธ์นี้ต่อไปพร้อมกบักำรสรำ้ง
ทมีงำนขำยในประเทศมำเลเซยีเพื่อสนับสนุนกำรขำยตรงผลติภณัฑส์ทีำอำคำรของบรษิทัฯ ใหแ้ก่
ผูค้ำ้ปลกี 

 ประเทศอินโดนีเซีย บรษิัทฯ มุ่งเน้นกำรจดัจ ำหน่ำยแบบค้ำส่งและกำรจดัจ ำหน่ำยผ่ำนธุรกจิค้ำ
ปลกีสมยัใหม่ (Modern Trade) เป็นขัน้ตอนแรกในกำรสร้ำงกำรรบัรู้ตรำสนิค้ำให้ประสบผลส ำเรจ็ 
นอกจำกนี้ บรษิทัฯ เชื่อว่ำปัจจุบนัมผีูพ้ฒันำอสงัหำรมิทรพัยแ์ละบรษิทัอสงัหำรมิทรพัยใ์นประเทศ
อินโดนีเซียที่ให้ควำมไว้ใจในตรำสินค้ำและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และบริษัทฯ ยังมีแผนที่จะ
สนับสนุนกำรจัดจ ำหน่ำยแบบค้ำปลีกและกำรจัดจ ำหน่ำยผ่ำนธุรกิจค้ำปลีกสมัยใหม่ (Modern 
Trade) ดว้ยกำรขำยผลติภณัฑเ์กรดพรเีมยีมใหแ้ก่กลุ่มลกูคำ้เหล่ำน้ี  

(3) การเพ่ิมส่วนแบ่งการตลาดของผลิตภณัฑสี์และสารเคลือบผิวและผลิตภณัฑป์ระเภทอ่ืน 

เพื่อเพิม่ส่วนแบ่งกำรตลำดในผลติภณัฑส์แีละสำรเคลอืบผวิและผลติภณัฑป์ระเภทอื่น ซึง่บรษิทัฯ คำดว่ำจะ
เตบิโตอย่ำงมำก โดยใชป้ระโยชน์จำกควำมเป็นผูน้ ำตลำดผลติภณัฑส์ทีำอำคำรในประเทศไทย  จำกขอ้มูล
ของ Frost & Sullivan ตลำดค้ำปลีกส ำหรับผลิตภัณฑ์สีและสำรเคลือบผิวและผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นใน
ประเทศไทยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ประกอบดว้ย 1) ผลติภณัฑส์แีละสำรเคลอืบผวิส ำหรบังำนไม ้2) ผลติภณัฑก์นั
ซมึ และ 3) ผลติภณัฑ์สทีี่มคีวำมทนทำนสูง (Protective Coatings) (ประกอบด้วยสแีละสำรเคลอืบป้องกนั
พื้นผวิคอนกรตีและสแีละสำรเคลอืบป้องกนัพื้นผวิโลหะ) ทัง้นี้ 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
หลำกหลำย สะท้อนใหเ้หน็ว่ำบรษิทัฯ มคีวำมพรอ้มด้ำนก ำลงักำรผลติและควำมหลำกหลำยของผลติภณัฑ์
เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรที่คำดว่ำจะเติบโตขึ้นได้ บริษัทฯ เชื่อมัน่ว่ำจะสำมำรถใช้ประโยชน์จำก
ควำมสมัพนัธ์ของบรษิัทฯ กบัผู้จดัจ ำหน่ำยสนิค้ำในปัจจุบนั และจำกเครอืข่ำยกำรจดัจ ำหน่ำยทีค่รอบคลุม 
เพื่อเพิม่กำรจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์แีละสำรเคลอืบผวิและผลติภณัฑป์ระเภทอื่นใหม้ำกขึน้ บรษิทัฯ วำงแผนที่
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จะขำยผลติภณัฑท์ีน่อกเหนือจำกสทีำอำคำรผ่ำนช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยทีม่อียู่เดมิ โดยมุ่งเน้นกำรเจำะเขำ้
ตลำดที่มีคู่แข่งจ ำนวนน้อยรำยและช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยในตลำดใหม่ๆ โดยเฉพำะในเขตประชำคม
เศรษฐกิจอำเซียน  ในกำรเพิ่มส่วนแบ่งกำรตลำดในตลำดผลิตภัณฑ์สีและสำรเคลือบผิวและผลิตภัณฑ์
ประเภทอื่น บรษิทัฯ วำงแผนทีจ่ะใชก้ำรตลำดในเชงิรุก โดยเน้นกำรส่งเสรมิเทคโนโลยทีีเ่ป็นนวตักรรมและ
ผลติภณัฑท์ีม่คีุณภำพสงูของบรษิทัฯ รวมทัง้กำรสรำ้งกำรรบัรูต้รำสนิคำ้ผ่ำนกจิกรรมดำ้นกำรตลำดต่ำงๆ  

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

บริษัทฯ มุ่งมัน่ที่จะเพิ่มส่วนแบ่งกำรตลำดผลิตภัณฑ์สีทำอำคำรและผลิตภัณฑ์สีและสำรเคลือบผิวและ
ผลติภณัฑป์ระเภทอื่นของบรษิทัฯ ในช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยแบบธุรกจิคำ้ปลกีสมยัใหม่ (Modern Trade) ให้
เตบิโตขึน้อย่ำงรวดเรว็โดยมุ่งเน้นกำรจ ำหน่ำยผลติภณัฑเ์กรดพรเีมยีมส ำหรบัตลำดผลติภณัฑส์ทีำอำคำร กล
ยุทธห์ลกัของบรษิทัฯ คอืกำรใชก้จิกรรมดำ้นกำรตลำดเพื่อสง่เสรมิตรำสนิคำ้ของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นผูน้ ำในตลำด
ผ่ำนช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยแบบธุรกจิค้ำปลกีสมยัใหม่ (Modern Trade) ซึง่บรษิทัฯ เชื่อมัน่ว่ำจะท ำใหเ้กดิ
ควำมต้องกำรผลติภณัฑ์ของบรษิัทฯ จำกผู้จดัจ ำหน่ำยดงักล่ำวมำกขึน้ และเพื่อเป็นกำรสนับสนุนกลยุทธ์
ดังกล่ำว บริษัทฯ สร้ำงทีมซึ่งประกอบไปด้วยพนักงำนแนะน ำผลิตภัณฑ์  เพื่อให้บริกำรกำรขำยและให้
ค ำแนะน ำในเชงิลกึเกีย่วกบัผลติภณัฑแ์ก่ลูกคำ้หรอืผูใ้ชผ้ลติภณัฑโ์ดยตรง ส ำหรบัตลำดผลติภณัฑส์แีละสำร
เคลอืบผวิและผลติภณัฑป์ระเภทอื่น บรษิัทฯ วำงแผนทีจ่ะด ำเนินกจิกรรมด้ำนกำรตลำดในเชงิรุกเพื่อสรำ้ง
กำรรบัรูต้รำสนิคำ้และเน้นกำรสำธติคุณสมบตัิสนิคำ้ใหเ้หน็จรงิ เพื่อผลกัดนัใหล้กูคำ้มคีวำมเชื่อมัน่ในตรำสนิคำ้ 
และหนัมำซือ้สนิคำ้ทีม่ตีรำสนิคำ้ของบรษิทัฯ   ซึง่สอดคลอ้งกบักลยุทธใ์นกำรเพิม่สว่นแบ่งกำรตลำดในธุรกจินี้
ของบรษิทัฯ 

(5) การมุ่งเน้นพฒันาความเป็นผูน้ าด้านต้นทุน (Cost Leadership) 

บรษิทัฯ มแีผนบรหิำรจดักำรเพื่อควบคุมต้นทุนและเพิม่ประสทิธภิำพดำ้นตน้ทุนอย่ำงต่อเนื่องซึง่ประกอบดว้ย 
1) แผนกำรบรหิำรจดักำรต้นทุนวตัถุดบิ 2) แผนกำรปรบัปรุงกระบวนกำรผลติของบรษิทัฯ ใหม้ปีระสทิธภิำพ
และประสทิธผิลสงูสุด 3) มุ่งเน้นกำรโฆษณำและกำรส่งเสรมิกำรขำยทีใ่หป้ระสทิธผิลสงูสุดเมื่อเทยีบกบัตน้ทุน 
และ 4) มุ่งเน้นกำรขำยสนิค้ำใหก้บัผู้คำ้โดยตรงโดยไม่ผ่ำนตวักลำง ในกำรบรหิำรต้นทุนวตัถุดบินัน้ บรษิทัฯ 
วำงแผนทีจ่ะรกัษำควำมสมัพนัธก์บัผูจ้ดัจ ำหน่ำยวตัถุดบิที่เป็นพนัธมติรทำงธุรกจิจ ำนวนหลำยรำยต่อไปและ
รวบรวมค ำสัง่ซือ้เพื่อใหส้ำมำรถต่อรองรำคำวตัถุดบิไดด้ยีิง่ขึน้และไดร้บัประโยชน์จำกส่วนลดตำมปรมิำณกำร
สัง่ซือ้ บรษิทัฯ ยงัวำงแผนทีจ่ะท ำกำรวจิยัและพฒันำเพื่อหำทำงเลอืกในกำรประหยดัต้นทุนจำกวตัถุดบิหลกั
โดยยงัสำมำรถรกัษำคุณภำพของผลติภณัฑต่์อไป นอกจำกนี้ แมว้่ำในปัจจุบนับรษิทัฯ มกีำรซือ้เรซนิส ำหรบั
ผลติภณัฑส์นี ้ำมนัซึง่เป็นวตัถุดบิทีใ่ชใ้นกำรผลติบำงส่วนจำกผูจ้ดัจ ำหน่ำยภำยนอก อย่ำงไรก็ดบีรษิทัฯ ยงัได้
ขยำยสำยกำรผลติเรซนิส ำหรบัผลติภณัฑ์สนี ้ำมนัของตนเอง ในปี 2560 เพื่อให้บรษิทัฯ มแีหล่งในกำรจดัหำ    
เรซนิเพิม่เตมิ และเป็นกำรลดกำรพึง่พำจำกผูจ้ดัจ ำหน่ำยวตัถุดบิ รวมถงึบรหิำรจดักำรตน้ทุนวตัถุดบิใหด้ยีิง่ขึน้ 
บรษิัทฯ ยงัมุ่งมัน่ที่จะเพิม่ปรมิำณสำรยดึเกำะที่บรษิัทฯ ผลติเอง และอำจศกึษำควำมเป็นไปได้ในกำรผลิต
วตัถุดบิอื่นเองเพื่อรกัษำควำมมัน่คงของอุปทำนกำรจดัหำวตัถุดบิและบรหิำรต้นทุนใหม้ปีระสทิธภิำพดยีิง่ขึน้ 
ส ำหรบัแผนกำรปรบัปรุงกระบวนกำรผลติใหม้ปีระสทิธภิำพสงูสุดนัน้ บรษิัทฯ ใชก้ระบวนกำรผสมวตัถุดบิกึ่ง
ส ำเรจ็รูป (Slurry) โดยอตัโนมตัิในกำรผลติผลติภณัฑท์ีม่ตีวัท ำละลำยเป็นน ้ำ เพื่อลดระยะเวลำในกำรผลติลง 
บรษิทัฯ มแีผนทีจ่ะมุ่งเน้นกำรใชก้ำรผลติแบบอตัโนมตัใินแต่ละขัน้ตอนใหม้ำกขึน้ รวมถงึเน้นกำรควบคุมดแูล
สนิคำ้คงคลงัต่อไปเพื่อเพิม่ปรมิำณกำรผลติ รวมทัง้รกัษำและพฒันำอตัรำกำรหมุนเวยีนสนิคำ้คงคลงั 
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บรษิทัฯ มกีำรปรบัปรุงและพฒันำรปูแบบกำรโฆษณำและกำรสง่เสรมิกำรขำยอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อใหท้นัสมยัและ
สำมำรถเข้ำถึงลูกค้ำผู้ใช้ผลิตภณัฑ์ และมีประสทิธิผลสูงสุดเมื่อเทียบกบัต้นทุน เช่น กำรปรบัช่องทำงกำร
โฆษณำโดยลดกำรโฆษณำจำกสื่อดัง้เดมิ เช่น โทรทศัน์ และเพิม่สดัส่วนกำรโฆษณำผ่ำนสื่อออนไลน์ (Online) 
ซึง่มคี่ำใชจ้่ำยน้อยลงแต่สำมำรถเขำ้ถงึลกูคำ้ผูใ้ชผ้ลติภณัฑไ์ดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ 

(6) การเพ่ิมความสามารถในการกระจายสินค้า (Product Distribution Capability)  

บรษิัทฯ มุ่งเน้นกำรเพิม่ควำมสำมำรถในกำรกระจำยสนิค้ำ และส ำนักงำนขำยในประเทศอื่นในเขตประชำคม
เศรษฐกจิอำเซยีน  (AEC) นอกเหนือจำกประเทศไทย  ซึง่บรษิทัฯ ไดเ้ขำ้ไปท ำกำรตลำดเพื่อสร้ำงกำรรบัรู้ใน
ตรำสนิค้ำของบรษิัทฯ โดยเน้นกำรสร้ำงเครอืข่ำยกำรจดัจ ำหน่ำยผ่ำนผู้ค้ำปลกี (Retail Dealer) ร้ำนค้ำปลกี
สมยัใหม่ (Modern Trade) และลูกค้ำโครงกำร เพื่อให้สำมำรถจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑใ์ห้กบัลูกค้ำของบรษิทัฯ 
โดยเฉพำะผูค้ำ้ปลกีและลูกคำ้โครงกำรโดยตรงโดยไม่ผ่ำนคนกลำงจะช่วยเพิม่อตัรำก ำไรใหก้บัทัง้บรษิทัฯ และ
ลกูคำ้ของบรษิทัฯ ดว้ย และกำรจดัจ ำหน่ำยผ่ำนโครงกำรก่อสรำ้งขนำดเลก็และขนำดใหญ่ เพื่อใหบ้รษิทัฯ ไดร้บั
ประโยชน์จำกกำรเตบิโตของเศรษฐกจิของเขตประชำคมเศรษฐกจิอำเซยีนกำรลงทุนจำกต่ำงประเทศ และกำร
ลงทุนพฒันำโครงสรำ้งพืน้ฐำนและระบบสำธำรณูปโภค  

(7) การเพ่ิมความสามารถในการผลิตสินค้า (Increase Supply Capacities)  

บรษิัทฯ ได้มองเหน็โอกำสกำรขยำยตวัทำงเศรษฐกจิกลุ่มประเทศในเขตประชำเศรษฐกจิอำเซยีน จำกกำรคำดกำรณ์
อตัรำเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (Gross Domestic Product  “GDP”) ที่อยู่ในระดบัสูง โดยเฉพำะ
ประเทศอนิโดนีเซยี ประเทศเมยีนมำร ์และประเทศกมัพูชำ ประกอบกบัมำตรกำรส่งเสรมิกำรลงทุนและสทิธปิระโยชน์
ทำงภำษขีองรฐับำลของแต่ละประเทศ  บรษิทัฯ จงึเริม่โครงกำรขยำยโรงงำนสใีน 3 ประเทศ ประเทศอนิโดนีเซยี ประเทศ
เมยีนมำร ์และประเทศกมัพชูำ ในปี 2561 เพื่อเพิม่ก ำลงักำรผลติรองรบักำรขยำยตวัของตลำดผลติภณัฑส์แีละสำรเคลอืบ
ผวิในประเทศดงักล่ำว ซึ่งจะท ำใหบ้รษิทัฯ สำมำรถเพิม่ก ำลงักำรผลติสขีองบรษิทัฯ เป็น 102 ล้ำนแกลลอนต่อปี  โดย
โรงงำนสแีห่งใหม่ในประเทศอนิโดนีเซยี ไดเ้ริม่ด ำเนินกำรเชงิพำณิชยแ์ลว้ ในไตรมำส 2 ปี 2562  และคำดว่ำโรงงำนสี
แห่งใหม่ในประเทศเมยีนมำร ์และกมัพชูำจะเริม่ด ำเนินกำรเชงิพำณิชยภ์ำยในปี 2563 

1.3 ประวติัความเป็นมาและพฒันาการท่ีส าคญั 

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

บรษิทัฯ เริม่ขยำยธุรกจิจำกประเทศไทยไปยงัประเทศอื่นๆ ในภูมภิำคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ในปี 2538 โดย
ไดจ้ดัตัง้บรษิทัย่อยแห่งแรกคอื TOA Paint (Vietnam) Co., Ltd. ในประเทศเวยีดนำม ต่อมำในปี 2541 บรษิทัฯ เริม่เปิด
ด ำเนินกำรโรงงำนผลติแห่งแรกในเวยีดนำมซึง่ตัง้อยู่ทีส่วนอุตสำหกรรม Tan Dinh Industrial Park  ซึง่ต่อมำในปี 2549 
ไดย้ำ้ยโรงงำนผลติไปทีเ่ขตอุตสำหกรรม Tan Dong Hiep A Industrial Park นบัแต่นัน้มำบรษิทัฯ ไดข้ยำยกำรด ำเนินกำร
และโรงงำนผลติไปยงัสำธำรณรฐัประชำธปิไตยประชำชนลำว ประเทศมำเลเซยี ประเทศอนิโดนีเซยี ประเทศเมยีนมำร์ 
และประเทศกัมพูชำ โดยโรงงำนผลิตในประเทศกัมพูชำภำยใต้ TOA Skim Coat (Cambodia) Co., Ltd. ได้เริ่มเปิด
ด ำเนินงำนเชงิพำณิชยใ์นเดอืนมถุินำยน 2560  
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พฒันาการท่ีส าคญั  

ปี  เหตกุารณ์ท่ีส าคญั 

2507   ครอบครวัตัง้คำรวคุณเริม่ด ำเนินธุรกจิน ำเขำ้ส ีTOA จำกประเทศญีปุ่่ น 

2515   ครอบครวัตัง้คำรวคุณไดส้รำ้งโรงงำนส ำโรงซึง่เป็นโรงงำนผลติแห่งแรกทีส่ ำโรง เพือ่ผลติผลติภณัฑต่์ำงๆ ดว้ยเทคโนโลยี
จำกประเทศญีปุ่่ น 

2517   เริ่มเปลี่ยนเป้ำหมำยจำกกำรเป็นผู้ผลิตและจดัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์สีทำอำคำรเกรดปำนกลำงถึง เกรดอีโคโนมี่เป็น
ผลติภณัฑส์ทีำอำคำรเกรดพรเีมยีม โดยกระบวนกำรเปลีย่นแปลงดงักล่ำวเกดิขึน้ในช่วงกลำงทศวรรษระหว่ำงปี  2513-
2523 

2520   บรษิทัฯ ไดถู้กก่อตัง้ขึน้ และเป็นผูผ้ลติสรีำยแรกทีป่ระสบควำมส ำเรจ็ในกำรน ำสอีมิลัชนัสตูรปลอดสำรตะกัว่ ปรอท และ
โลหะหนกัมำใชใ้นกระบวนกำรผลติในประเทศไทย 

2522   บรษิทัฯ เป็นผูผ้ลติสรีำยแรกในประเทศไทยและภมูภิำคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตท้ีน่ ำสอีะครลีกิแท ้100% มำใชแ้ทนสโีพ
ลไีวนิลอะซิเตต (PVAc) ที่มคีวำมทนทำนน้อยกว่ำได้เป็นผลส ำเร็จ โดยใช้เทคโนโลยจีำกประเทศสหรฐัอเมรกิำ โดย
บรษิทัฯ ท ำกำรตลำดสนิคำ้ดงักล่ำวภำยใตต้รำสนิคำ้ “ซุปเปอรช์ลิด ์(SuperShield)” 

2532   บรษิทัฯ ไดส้รำ้งโรงงำนบำงนำซึง่เป็นโรงงำนผลติแห่งที ่2 บนถนนบำงนำ-ตรำด 

2538   บริษัทฯ ได้ก่อตัง้ TOA Paint (Vietnam) Co., Ltd. และก่อสร้ำงโรงงำนผลิตเพื่อขยำยฐำนกำรผลิตไปยังประเทศ
เวยีดนำม  

2541  โรงงำนผลติแห่งแรกของบรษิทัฯ ในประเทศเวยีดนำม ซึ่งตัง้อยู่ในสวนอุตสำหกรรม Tan Dinh Industrial Park ประเทศ
เวยีดนำมไดเ้ริม่เปิดด ำเนินกำร 

2544  บรษิทัฯ ไดเ้ปิดตวัโครงกำร TOA Color World และเริม่ใหบ้รกิำร TOA Color World Solution Services ดว้ยเครือ่งผสม
สอีตัโนมตั ิ(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  บรษิทัฯ ไดย้ำ้ยฐำนกำรผลติในประเทศเวยีดนำม จำกโรงงำนผลติเดมิซึง่ตัง้อยู่ทีส่วนอุตสำหกรรม Tan Dinh Industrial 
Park  ไปยงัโรงงำนแห่งใหม่ทีม่ขีนำดใหญ่กว่ำและมรีะบบกำรผลติกึ่งอตัโนมตั ิ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 (เดมิชือ่ว่ำ บรษิทั ทโีอเอ บซิเินส ซพัพอรท์ จ ำกดั) และยงั
ไดข้ยำยกำรผลติโดยเริม่ผลติสทีี่มตีวัท ำละลำยเป็นน ้ำในโรงงำนบำงนำดว้ยกระบวนกำรผลติกึ่งอตัโนมตั ิโดยโรงงำน  
บำงนำเป็นโรงงำนผลติแห่งแรกในภูมภิำคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต้ทีเ่ปลีย่นกระบวนกำรผลติสทีี่มตีวัท ำละลำยเป็นน ้ำ
เป็นระบบอตัโนมตั ิ

2554  บรษิทัฯ ไดก้่อตัง้บรษิทั โพรเฟสชนันัล พซี ีเซอร์วสิ จ ำกดั ในประเทศไทย และ PT TOA Paint Indonesia ในประเทศ
อนิโดนีเซยี ซึ่งเป็นกำรร่วมทุนกบั Desiree Group Limited (อย่ำงไรกด็ ีในปี 2559 Desiree Group Limited ไดโ้อนหุน้
ทัง้หมดทีต่นถอืใหแ้ก่ PT Budilestari Sentosa ซึง่กลำยมำเป็นผูร้่วมทุนใน PT TOA Paint Indonesia)  

2556  บรษิทัฯ ไดพ้ฒันำผลติภณัฑผ์สมสทีีม่สีำรแต่งสปีลอดสำรพษิ ซึ่งมรีะดบัสำรประกอบอนิทรยีร์ะเหยง่ำย (VOCs) ต ่ำกว่ำ
ผลติภณัฑส์ทีีม่อียู่ในทอ้งตลำดในเวลำนัน้ถงึ 10 เท่ำ (“เทคโนโลยี Ultra Low VOCs”) 

2556  บรษิทัฯ ไดก้่อตัง้ TOA Paint (Myanmar) Company Limited ในประเทศเมยีนมำร์ ซึ่งเป็นกำรร่วมทุนกบั Mantakanok 
Company Limited, MK Company Limited และ Ms. Thet Thet Nu Aung 
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ปี  เหตกุารณ์ท่ีส าคญั 

2557  บรษิทัฯ ไดก้่อตัง้บรษิทั อมิเมจกิำ จ ำกดั ในประเทศไทย 

2558   ในเดอืนกนัยำยน บรษิทัฯ ไดเ้ปิดตวัส ีTOA Note & Clean  สเีขยีนไดล้บไดเ้ป็นรำยแรกของโลกทีส่ำมำรถทำไดท้ัง้
ภำยในและภำยนอก  ถูกพฒันำขึน้ดว้ยเทคโนโลย ีนำโน ครสิตลั กลำส (Nano Crystal Glass) จำกประเทศเยอรมนี 

 ในเดอืนธนัวำคม บรษิทัฯ ไดเ้ริม่โครงกำรสรำ้งโรงงำนในประเทศกมัพชูำ เพือ่ขยำยธุรกจิไปยงัประเทศกมัพชูำ 

2559   บรษิทัฯ ไดด้ ำเนินกำรปรบัโครงสรำ้งของบรษิทัฯ เสรจ็สิ้น เพื่อเตรยีมน ำบรษิทัฯ เขำ้จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย 

 ในเดอืนมนีำคม บรษิทัฯ ประกำศแผนกำรก่อตัง้โรงงำนแห่งใหม่ในประเทศอนิโดนีเซยีจ ำนวน 1 แห่งและประเทศ
กมัพชูำจ ำนวน 2 แห่ง และแผนกำรยำ้ยโรงงำนย่ำงกุง้ไปยงัเขตเศรษฐกจิพเิศษตลิะวำในประเทศเมยีนมำร ์  

 บรษิทัฯ ไดก้่อตัง้ TOA Coating (Myanmar) Co., Ltd. เพื่อวตัถุประสงค์ในกำรยำ้ยโรงงำนย่ำงกุง้ไปยงัโรงงำนผลติ
แห่งใหม่ทีต่ ัง้อยู่ในเขตเศรษฐกจิพเิศษตลิะวำในประเทศเมยีนมำร ์ซึ่งมโีครงสรำ้งพื้นฐำนทีด่กีว่ำ และบรษิทัฯ ไดร้บั
สทิธปิระโยชน์จำกมำตรกำรพเิศษจำกรฐับำลประเทศเมยีนมำร์ 

 บริษัทฯ ได้ก่อตัง้ TOA Paint (Cambodia) Co., Ltd. และ PT TOA Coating Indonesia เพื่อวัตถุประสงค์ในกำร
ขยำยกำรผลติ กำรขำย และกำรตลำดผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ  ในประเทศกมัพชูำและประเทศอนิโดนีเซยีตำมล ำดบั 

 บรษิทัฯ ไดก้่อตัง้ TOA Skim Coat (Cambodia) Co., Ltd. ซึง่เป็นกำรร่วมทุนกบั Mr. Sok Hout เพือ่วตัถุประสงคใ์น
กำรผลติผลติภณัฑ์ส ำหรบังำนฉำบบำงเพื่อปรบัผวิให้เรยีบ และขยำยกำรขำยผลติภณัฑ์ของบรษิัทฯ ในประเทศ
กมัพชูำ ทัง้นี้ Mr. Sok Hout เป็นหนึ่งในลกูคำ้คนส ำคญัของบรษิทัฯ มำระยะเวลำประมำณ 10 ปี  

2560   บรษิทัฯ เพิม่ทุนจดทะเบนีจำก 900.0 ลำ้นบำท เป็น 2,029.0 ลำ้นบำท 
 บรษิทัฯ ไดจ้ดทะเบยีนแปรสภำพจำกบรษิทัจ ำกดัเป็นบรษิทัมหำชนจ ำกดัเมือ่วนัที ่24 มนีำคม 2560 
 บรษิทัฯ ขยำยสำยกำรผลติเรซนิซึง่เป็นวตัถุดบิส ำหรบัผลติภณัฑส์นี ้ำมนั แลว้เสรจ็ 
 โรงงำนภำยใต ้TOA Skim Coat (Cambodia) Co., Ltd. ซึง่เป็นโรงงำนแห่งแรกในประเทศกมัพชูำ ก่อสรำ้งแลว้เสรจ็  

โดยโรงงำนดงักล่ำวเป็นโรงงำนผลติผลติภณัฑส์ ำหรบังำนฉำบปรบัผวิ เพือ่ซ่อมแซมและปรบัสภำพพืน้ผวิทีเ่สยีหำย
ใหเ้รยีบเนียน 

 บรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ ไดเ้สนอขำยหุน้สำมญัของบรษิทัฯ แก่ประชำชนเป็นครัง้แรก (IPO) แลว้เสรจ็ไป
เมือ่วนัที ่4 ตุลำคม 2560 และไดน้ ำหุน้สำมญัของบรษิทัฯ เขำ้ซื้อขำยในตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เป็นครัง้
แรก (First Day Trade) เมือ่วนัที ่10 ตุลำคม 2560 

2561   บรษิทัฯ ไดก้่อตัง้ TOA Coating (Cambodia) Co., Ltd  โดยถอืหุน้ 100% เพื่อรองรบักำรสรำ้งโรงงำนสแีห่งใหม่ใน
เขตเศรษฐกจิพเิศษพนมเปญ (PPSEZ) ประเทศกมัพชูำ 

 หุน้ TOA  ไดร้บัคดัเลอืกเขำ้เป็นหลกัทรพัยใ์นกลุ่มดชันี SET50 ซึง่มผีลตัง้แต่ 1 กรกฎำคม 2561 

2562  โรงงำนสใีนประเทศอินโดนีเซียได้ก่อสร้ำงแล้วเสร็จและเริม่ด ำเนินกำรเชงิพำณิชย์ในเดอืนเมษำยน  2562 ในขณะที่
โรงงำนสใีนประเทศกมัพชูำ และประเทศเมยีนมำรไ์ดก้่อสรำ้งแลว้เสรจ็ และจะเริม่ด ำเนินงำนเชงิพำณชิย์ในปี 2563 
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ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 บรษิทัฯ มบีรษิทัย่อยในกลุ่มจ ำนวน 15 บรษิทั และมโีครงสรำ้งกำรถอืหุน้ของบรษิทัฯ ดงันี้ 

  
 
หมำยเหตุ : (1) ทุนจดทะเบียนส่วนที่เหลอืร้อยละ 25.0 ถือครองโดย PT Budilestari Sentosa ซึ่งเป็นผู้ร่วมทุนของบรษิัทฯ ทัง้นี้ PT Budilestari 

Sentosa มไิดเ้ป็นนิตบิุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัตำมนิยำมในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุที ่ทจ. 21/2551 เรื่องหลกัเกณฑใ์นกำร
ท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั 

(2) ทนุจดทะเบยีนส่วนทีเ่หลอืรอ้ยละ 1.0 ถอืครองโดยนำยจตุภทัร ์ตัง้คำรวคุณ ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้และกรรมกำรของบรษิทัฯ  
(3) ทุนจดทะเบียนส่วนที่เหลือร้อยละ 35.0 ถือครองโดย Mantakanok Company Limited, MK Company Limited และ Ms. Thet Thet Nu 

Aung ซึง่เป็นผูร้ว่มทนุของบรษิทัฯ ทัง้นี้ Mantakanok Company Limited, MK Company Limited และ Ms. Thet Thet Nu Aung มไิดเ้ป็น
นิตบิุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัตำมนิยำมในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุที ่ทจ. 21/2551 เรื่องหลกัเกณฑใ์นกำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่ว
โยงกนั 

(4) ทนุจดทะเบยีนส่วนทีเ่หลอืรอ้ยละ 1.0 ถอืครองโดยนำยจตุภทัร ์ตัง้คำรวคุณ ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้และกรรมกำรของบรษิทัฯ  
(5) ทนุจดทะเบยีนส่วนทีเ่หลอืรอ้ยละ 35.0 ถอืครองโดย Mr. Sok Hout ซึง่เป็นผูร้ว่มทนุของบรษิทัฯ โดย Mr. Sok Hout มไิดเ้ป็นนิตบิุคคล

ทีเ่กีย่วโยงกนัตำมนิยำมในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุที ่ทจ. 21/2551 เรื่องหลกัเกณฑใ์นกำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั 

 

 

 

1.4 โครงสรา้งการถือหุ้นของบริษทัฯ  
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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 

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) Co., 
Ltd.  

 

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

 ประเทศกมัพชูำ  2559  100.0 



  บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1)  
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ช่ือบริษทั  ลกัษณะการประกอบธรุกิจ  ประเทศท่ีจดัตัง้  ปีท่ีจดัตัง้  สดัส่วนการถือ
ครองหุ้น(1) 
(ร้อยละ) 

ผวิ และผลติภณัฑป์ระเภทอื่น 

15. TOA Coating (Cambodia) 
Co., Ltd. 

 

ผลติและจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ทีำ
อำคำร และผลติภณัฑส์แีละสำรเคลอืบ
ผวิและผลติภณัฑป์ระเภทอืน่ 

 ประเทศกมัพชูำ  2561  100.0 

 
 
หมำยเหตุ:  (1) สดัส่วนกำรถอืหุน้ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 

(2) ปีทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัโอนหุน้ 
(3) ปัจจุบนั บรษิทั อมิเมจกิำ จ ำกดั มไิดป้ระกอบกจิกำร 
(4) ปัจจุบนั TOA Coating Sdn. Bhd. มไิดป้ระกอบกจิกำร โดยให ้TOA Paint Products Sdn. Bhd. ประกอบกจิกำรแทน  

 
 
 
 
 
 
 
 
  



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

 

ส าหรบัปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2560 2561 2562 

ล้านบาท รอ้ยละ ล้านบาท รอ้ยละ ล้านบาท รอ้ยละ 

ผลติภณัฑส์ทีำอำคำร 10,809.8 68.8 11,110.4 68.3 11,635.0 68.5 

ผลติภณัฑส์แีละสำรเคลือบผวิ
และผลติภณัฑป์ระเภทอื่น 

4,358.3 27.7 
4,563.2 28.1 4,866.1 28.7 

ผลติภณัฑอ์ื่น (1) 549.6 3.5 583.2 3.6 477.2 2.8 

รายได้จากการขาย 15,717.7 100.0 16,256.8 100.0 16,978.3 100.0 

หมำยเหตุ : (1) “ผลติภณัฑ์อื่น” ประกอบดว้ยกำรขำยผลติภณัฑ์บำงประเภทใหแ้ก่บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัของบรษิทัฯ เช่น วตัถุดบิ และ 
วตัถุดบิกึง่ส ำเรจ็รปู  

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 ้รวมถงึสนิคำ้ทีผ่ลติและจดัจ ำหน่ำยโดยบรษิทั กปัตนั โค๊ทติง้ จ ำกดั  

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



  บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
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 สทีบัหน้ำส ำหรบัทำอำคำรใชเ้ป็นตวัเคลอืบชัน้บนสดุเพื่อเพิม่ควำมสวยงำมของบำ้นเรอืน
และอำคำร รวมถึงใช้เพื่อตกแต่งลกัษณะของพื้นผวิ และเพิม่สสีนั ทัง้ยงัสำมำรถเลอืก
ควำมเงำไดต้ำมต้องกำร และสำมำรถใชง้ำนไดท้ัง้ภำยในและภำยนอก ควำมแตกต่ำงที่
ส ำคญัระหว่ำงสทีำอำคำรภำยในและสทีำอำคำรภำยนอกคอืประเภทของสำรยดึเกำะทีใ่ช ้
โดยสีทำอำคำรภำยในใช้สำรยึดเกำะที่สำมำรถเช็ดล้ำงได้ง่ำยขึ้น และท ำให้ฟิล์มสี
สำมำรถทนต่อกำรท ำควำมสะอำดได้ดีกว่ำเพรำะพื้นผิวภำยในมกัได้รบักำรท ำควำม
สะอำดบ่อยครัง้ สทีำอำคำรภำยนอกจะมสีำรยดึเกำะที่ทนทำนต่อกำรเปลี่ยนแปลงของ
อุณหภูมแิละทนทำนต่อควำมชืน้นอกอำคำรและรงัสยีูวจีำกแสงอำทติยไ์ด ้ทัง้นี้ สำรยดึ
เกำะที่ใช้เป็นส่วนผสมหลกัมผีลต่อคุณภำพของส ีโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งควำมคงทนของ
ฟิลม์ส ีโดยทัว่ไปสำรยดึเกำะจะถูกใชเ้ป็นตวัชีว้ดัทีส่ ำคญัเพื่อแยกเกรดของส ีตวัอย่ำงเชน่ 
สเีกรดพรเีมยีมจะท ำจำกสำรยดึเกำะคุณภำพสงูสุด นอกจำกนี้ ปรมิำณและประเภทของ
สำรยดึเกำะทีใ่ชใ้นกำรผลติสทีำอำคำรจะ มผีลต่อคุณภำพและควำมเงำของสนีัน้ ทัง้นี้ สี
ทำอำคำรของบรษิทัฯ มใีหเ้ลอืกทัง้ชนิดส ำหรบัผนังและฝ้ำเพดำน เนื่องจำกสทีำอำคำร
ของบริษัทฯ มีคุณสมบัติที่มีกลิ่นอ่อน แห้งเร็วและใช้งำนได้ง่ำยบนพื้นผิวคอนกรีต 
ซเีมนต ์และอฐิ  

 ซลิเลอร์และสรีองพื้น (Primer) โดยปกติซลิเลอร์จะถูกใชเ้ป็นชัน้เคลอืบชัน้แรกบนวสัดุ
หรอืพืน้ผวิฐำน โดยมกัจะถูกน ำมำใชก้บัพืน้ผวิทีจ่ ำเป็นตอ้งมตีวักัน้ระหว่ำงพืน้ผวิชัน้แรก
กับชัน้เคลือบถัดไป ตัวอย่ำงเช่น ส ำหรับพื้นผิวปูนที่มีส่วนประกอบเป็นอัลคำไลสูง       
ซลิเลอร์ถูกน ำมำใช้เพื่อป้องกนัไม่ให้ปูนขำวท ำใหส้ทีบัหน้ำทีท่ำทบัโดยตรงรอยแตก สี
รองพืน้ (Primer) มกัจะถูกน ำมำใชเ้ป็นชัน้เคลอืบแรกเชน่กนั โดยใชท้ำบนพืน้ผวิเพือ่ชว่ย
ให้สยีดึติดกบัพื้นผวิดงักล่ำวได้ดยีิง่ขึน้ และอำจมตีวัท ำละลำยเป็นสำรประกอบอนิทรยี์
หรอืเป็นน ้ำ ซลิเลอรเ์ป็นสรีองพืน้ประเภทหนึ่งและหำกน ำซลิเลอรม์ำใชบ้นพืน้ผวิใด กจ็ะ
มีกำรน ำสรีองพื้น (Primer) มำใช้เป็นชัน้เคลือบเพิ่มเติม โดยสรีองพื้นจะเป็นตัวผนึก
พืน้ผวิทีย่งัไม่ไดท้ำสแีละเพื่อป้องกนัไมใ่หส้ทีบัหน้ำซมึเขำ้ไปในพืน้ผวิ ตวัอย่ำงเช่น สรีอง
พืน้ (Primer) จะถูกน ำมำใชเ้พื่อท ำใหพ้ืน้ผวิทีม่รีพูรุนเรยีบก่อนกำรทำสทีบัหน้ำบนพืน้ผวิ
ดงักล่ำว ดงันัน้ กำรใช้สรีองพื้น (Primer) ควรใช้ให้เหมำะสมกบัประเภทพื้นผวิที่ทำสี
ต่ำงๆ  

เพื่อเพิม่มูลค่ำของผลติภณัฑส์ทีำอำคำรของบรษิัทฯ และเพื่อให้ลูกค้ำสำมำรถสรำ้งสรรคส์ต่ีำงๆ 
ตำมต้องกำรแมว้่ำสดีงักล่ำวไม่มอียู่ในแคต็ตำลอ็กสนิคำ้ของบรษิทัฯ ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึใหบ้รกิำร 
TOA Color World Solution Services ซึง่เป็นบรกิำรทีส่ำมำรถผลติเฉดสไีดต้ำมควำมต้องกำรของ
ลกูคำ้ โดยเครื่องผสมสอีตัโนมตั ิ(Auto Tinting Machine) ของบรษิทัฯ สำมำรถสรำ้งเฉดสต่ีำงๆ ได้
มำกกว่ำ 10,000 เฉดส ีซึง่มรีะดบัควำมแม่นย ำในกำรผลติสงูภำยในระยะเวลำผสมสเีพยีง 3 นำท ี
โดยยงัคงรกัษำมำตรฐำนคุณภำพเหมอืนกำรผลติจำกโรงงำน ช่วยใหบ้รษิทัฯ สำมำรถตอบสนอง
ต่อกำรเปลี่ยนแปลงของทิศทำงกำรออกแบบและตอบสนองควำมต้องกำรและควำม 
พงึพอใจของลกูคำ้ไดอ้ย่ำงรวดเรว็และมปีระสทิธภิำพ  
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(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 
Greenovation สินค้ำคุณภำพสูงมุ่งส่งเสริมควำมเป็นมิตรต่อสุขภำพผู้ใช้และดีต่อ
สิง่แวดลอ้มผลติภณัฑเ์กรดพรเีมยีมจดัว่ำเป็นกลยุทธท์ำงธุรกจิของบรษิทัฯ ทีส่ ำคญัส ำหรบั
ผลติภณัฑส์ทีำอำคำร  

ทัง้นี้  บริษัทฯ ก ำหนดต ำแหน่งทำงกำรตลำดของผลิตภัณฑ์ตรำสินค้ำซุปเปอร์ชิลด์ 
(SuperShield) ในฐำนะผลติภณัฑส์ทีำอำคำรทีด่ทีีสุ่ด เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้
ที่มองหำผลติภณัฑท์ีใ่ชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมล่ำสุด ในขณะที่บรษิทัฯ ก ำหนดต ำแหน่ง
ทำงกำรตลำดของผลิตภณัฑ์เกรดพรเีมยีมในฐำนะผลติภณัฑ์สทีำอำคำรประสทิธภิำพสูง
ส ำหรบัผูใ้ชม้อือำชพี  

(ข) ผลิตภณัฑเ์กรดปานกลางถึงเกรดอีโคโนม่ี 

ผลติภณัฑ์สทีำอำคำรเกรดปำนกลำงถึงเกรดอโีคโนมี่ของบรษิัทฯ ผลติขึน้โดยใช้วตัถุดบิ
ทัว่ไปที่เป็นมำตรฐำน จึงมีรำคำที่ถูกกว่ำวตัถุดิบที่ใช้ในกำรผลิตผลิตภัณฑ์สทีำอำคำร
เกรดพรเีมยีม และมกีำรพฒันำสตูรทีแ่ตกต่ำงจำกผลติภณัฑเ์กรดพรเีมยีม เน่ืองจำกมุ่งเน้น
กำรตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำที่ต้องกำรเลอืกผลติภณัฑท์ี่คุม้ค่ำในรำคำประหยดั  
ซึ่งท ำให้บรษิัทฯ เข้ำถึงตลำดขนำดใหญ่ได้มำกกว่ำเมื่อเปรียบเทยีบกบัผลิตภณัฑ์เกรด 
พรเีมยีม  

กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยของผลติภณัฑ์สทีำอำคำรเกรดปำนกลำงถึงเกรดอโีคโนมี่ คอื ลูกค้ำ
ผูใ้ชผ้ลติภณัฑเ์ป็นครัง้แรกและต้องกำรเน้นควำมคุม้ค่ำ บรษิทัฯ ลงทุนสรำ้งกำรรบัรูใ้นตรำ
สินค้ำเพื่อช่วยให้ลูกค้ำกลุ่มนี้เกิดควำมคุ้นเคยกับตรำสินค้ำของบริษัทฯ  และสำมำรถ
ตดัสนิใจซื้อได้ง่ำยขึน้ เช่น คู่แต่งงำนใหม่ที่เป็นเจ้ำของบ้ำนหลงัแรก ที่มกัมงีบประมำณ
จ ำกดั จงึเลอืกสทีำอำคำรทีม่คีวำมทนทำนเป็นระยะเวลำห้ำถึงเจด็ปี เนื่องจำกตรำสนิคำ้
ของสกีลุ่มนี้เป็นตรำสนิคำ้ยอดนิยมและมรีำคำทีป่ระหยดักว่ำผลติภณัฑเ์กรดพรเีมยีม  

นอกจำกนี้ ลกูคำ้เป้ำหมำยของผลติภณัฑเ์กรดปำนกลำงคอืภำครฐั เพรำะผลติภณัฑก์ลุ่มนี้
มีคุณลกัษณะเป็นไปตำมมำตรฐำนอุตสำหกรรมไทย ท ำให้สำมำรถใช้ในโครงกำรของ
หน่วยงำนภำครฐั บรษิทัฯ จงึสำมำรถเขำ้เป็นผูจ้ดัหำผลติภณัฑส์ ำหรบัโครงกำรของภำครฐั
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ได ้ผลติภณัฑส์ทีำอำคำรเกรดอโีคโนมีข่องบรษิทัฯ จดัเป็นเครื่องมอืในกำรรกัษำฐำนลกูคำ้
ผูใ้ชผ้ลติภณัฑซ์ึง่รวมถงึช่ำงทำส ีทีอ่ำจมองหำผลติภณัฑท์ีม่คีุณภำพในรำคำทีเ่หมำะสม 

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

(ค) ผลิตภณัฑสี์ทาอาคารอ่ืน 

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

(2) ผลิตภัณฑ์สีและสารเคลือบผิวและผลิตภัณฑ์ประเภทอืน่ (Non-Decorative Paint and 
Coating Products) 
บรษิทัฯ แบ่งกลุ่ม กลุ่มผลติภณัฑส์แีละสำรเคลอืบผวิและผลติภณัฑป์ระเภทอื่น เป็นผลติภณัฑเ์คมี
ก่อสรำ้ง ผลติภณัฑส์ทีีม่คีวำมทนทำนสงู (Heavy-Duty Coating)  และผลติภณัฑท์ีน่อกเหนือจำกสี
ทำอำคำรอื่น โดยแบ่งเป็น  
 
(ก) ผลิตภณัฑเ์คมีก่อสรา้ง  

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

ผลติภณัฑ์เคมกี่อสร้ำงของบรษิัทฯ ประกอบผลติภณัฑ์กนัซมึ ผลติภณัฑ์ขจดัเชื้อรำและ
ตะไคร่น ้ำ ผลิตภัณฑ์ฉำบเรียบตกแต่งพื้นผวิ ผลิตภัณฑ์ประสำนและซ่อมแซมคอนกรตี 
ผลติภณัฑอ์ุดโป๊ว และผลติภณัฑก์ำวซเีมนตส์ ำหรบัปกูระเบือ้ง 

(ข) ผลิตภณัฑสี์ท่ีมีความทนทานสูง (Heavy-Duty Coating)  

ผลิตภัณฑ์สทีี่มคีวำมทนทำนสูง (Heavy-Duty Coating) ของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นสทีบั
หน้ำหรอืสรีองพื้นและมกัน ำไปใช้กบัพื้นผวิที่ต้องทนต่อกำรรบัแรงบรรทุกของหนัก กำร
กระทบกระเทอืนสงู กำรถูกกดักร่อน หรอืสภำวะรุนแรงต่ำงๆ ผลติภณัฑส์ทีีม่คีวำมทนทำน
สูง (Heavy-Duty Coating) จะช่วยลดกำรแตกร้ำว กำรเกดิสนิม และกำรเสื่อมของพื้นผวิ 
โดยหำกไม่ใชผ้ลติภณัฑส์ปีระเภทนี้อำจมคี่ำใชจ้่ำยในกำรซ่อมแซมสงู   
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ผลิตภัณฑ์สีที่มีควำมทนทำนสูง (Heavy-Duty Coating) ใช้ได้บนพื้นผิวหลำยประเภท 
ไดแ้ก่ เหลก็และคอนกรตี อำคำรและพืน้โรงงำน เรอืประมงขนำดเลก็ ถงั และ ท่อ รวมทัง้
พืน้ถนน ฟุตบำท สนำมจกัรยำน  

(ค) ผลิตภณัฑท่ี์นอกเหนือจากสีทาอาคารอ่ืน 

ผลิตภัณฑ์ที่นอกเหนือจำกสีทำอำคำรอื่นประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์สีและสำรเคลือบผิว
ส ำหรับงำนไม้ ผลิตภัณฑ์ฮำร์ดแวร์ เครื่องมือไฟฟ้ำ ผลิตภัณฑ์ภำยใต้ตรำสินค้ำเชลล์ 
(Shell) ผลิตภัณฑ์ภำยใต้ตรำสินค้ำเชนไดร้ท์ (Chiandrite) ผลิตภัณฑ์สีตกแต่งพิเศษ   
เครื่องผสมสอีตัโนมตั ิ(Auto Tinting Machine) และยปิซัม่บอรด์ 

โดยผลติภณัฑ์สตีกแต่งพเิศษท ำให้พื้นผวิมลีวดลำยหรอืลกัษณะพิเศษแตกต่ำงจำกสทีำ
อำคำรทัว่ไป เช่น สทีองค ำ กำรสร้ำงลวดลำยหนิ ลวดลำยปูนฉำบขดัมนัส ำเรจ็รูป (Loft) 
พื้นผิวทรำย พื้นผิวโลหะ พื้นผิวมันเงำ สร้ำงลวดลำยแทนวอลล์เปเปอร์  เป็นต้น โดย
สำมำรถใชไ้ดท้ัง้ภำยนอกและภำยใน 

บริษัทฯ ผลิตและจดัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์สตีกแต่งพิเศษภำยใต้ตรำสนิค้ำทโีอเอสตีกแต่ง
พิเศษและตรำสินค้ำซุปเปอร์ชิลด์ (SuperShield) นอกจำกผลิตภัณฑ์สีตกแต่งพิเศษที่
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยในต่ำงประเทศของบรษิทัฯ ผลติและจดัจ ำหน่ำยแลว้ บรษิทั กปัตนั 
โค๊ทติง้ ยงัไดจ้ดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ตีกแต่งพเิศษภำยใตต้รำสนิคำ้แฟรคทำลสิ (Fractalis)  

2.2.2 การตลาดและการแข่งขนั 

2.2.2.1 ช่องทางการจดัจ าหน่าย 

บรษิทัฯ จ ำหน่ำยผลติภณัฑต่์ำงๆ ผ่ำนทำงเครอืขำ่ยกำรจดัจ ำหน่ำยของบรษิทัฯ ทีท่ ัว่ถงึและครอบคลุม ดงันี้
(1) ผูค้้าปลีก    

ผูค้ำ้ปลกีซึง่รวมถงึรำ้นขำยผลติภณัฑส์แีละผลติภณัฑฮ์ำรด์แวรแ์ละรำ้นขำยอุปกรณ์ซ่อมแซมบำ้น
ซึง่ส่วนใหญ่ตัง้อยู่ในประเทศไทยจะซือ้ผลติภณัฑจ์ำกบรษิทัฯ และจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑด์งักล่ำว
ให้แก่ผู้ประกอบวชิำชพี (เช่น ช่ำงทำสแีละมณัฑนำกร) หรอืลูกค้ำประเภทซื้อสนิค้ำด้วยตัวเอง 
(Buy It Yourself หรอื BIY) โดยเครอืขำ่ยกำรจดัจ ำหน่ำยผ่ำนผูค้ำ้ปลกีของบรษิทัฯ ในประเทศไทย 
ซึ่งครอบคลุม 77 จงัหวดัทัว่ประเทศไทย นอกจำกนี้ กำรให้บรกิำร TOA Color World Solution 
Services สำมำรถให้บริกำรผ่ำนผู้ค้ำปลีกบำงรำยที่มีเครื่องผสมสีอัตโนมัติ (Auto Tinting 
Machine) ทัง้ในประเทศไทยและในประเทศอื่นในเขตประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน โดยบรษิัทฯ 
ไม่ไดเ้ป็นเจำ้ของหรอืใหแ้ฟรนไชสก์บัผูค้ำ้ปลกีใดๆ และผูค้ำ้ปลกีสว่นใหญ่ไม่ไดจ้ ำหน่ำยผลติภณัฑ์
ของบรษิทัฯ เพยีงอย่ำงเดยีว แต่จ ำหน่ำยผลติภณัฑข์องบรษิทัอื่นดว้ย 

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



  บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
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สำยงำนขำยของบริษัทฯ ดูแลเครือข่ำยผู้ค้ำปลีกทัง้ในระดบัภูมิภำคและระดบัประเทศ รวมทัง้
บรหิำรจดักำรควำมสมัพนัธก์บัลูกคำ้โดยตรง บรษิทัฯ ยงัจดัใหม้พีนักงำนแนะน ำผลติภณัฑเ์พื่อให้
ค ำแนะน ำทีร่ำ้นคำ้ของผูค้ำ้ปลกีเพื่อใหค้ ำแนะน ำแก่ลกูคำ้ผูใ้ชง้ำนโดยตรง  

(2) ธรุกิจค้าปลีกสมยัใหม่ (Modern Trade) 

ช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยของธุรกจิค้ำปลกีสมยัใหม่ (Modern Trade) ประกอบดว้ยเครอืข่ำยสำขำ
ของรำ้นคำ้ปลกีวสัดุก่อสรำ้งครบวงจรและรำ้นคำ้ปลกีอุปกรณ์ตกแต่งบำ้นครบวงจร เช่น โฮมโปร 
ไทวสัดุ โกลบอลเฮ้ำส์ ดูโฮม เมกำโฮม และบุญถำวร ในประเทศไทย ส ำหรบัห้ำงโฮมโปรเปิด
บรกิำรในประเทศไทยและประเทศมำเลเซยี โกลบอลเฮำ้สเ์ปิดบรกิำรในประเทศไทยและประเทศ
กมัพูชำ Asia Center และ Pro 1 เปิดบรกิำรในประเทศเมยีนมำร ์Mitra 10 และ Depo Bagunan 
เปิดบรกิำรในประเทศอนิโดนีเซยี  

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

 (3) ช่องทางการจดัจ าหน่ายอืน่ๆ 

บรษิทัฯ ยงัมกีำรจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑผ์่ำนช่องทำงอื่นประกอบดว้ย กำรจดัจ ำหน่ำยผ่ำนโครงกำร 
กำรสง่ออก กำรจดัจ ำหน่ำยใหก้บับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัของบรษิทัฯ โดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 

 กำรจดัจ ำหน่ำยงำนโครงกำรโดยทัว่ไป คอืกำรจดัจ ำหน่ำยโดยตรงไปยงัลูกคำ้ส ำหรบักำรใชง้ำนที่
หน้ำงำนโครงกำรหรือผ่ำนทำงผู้รบัเหมำก่อสร้ำง บริษัทฯ ได้จดัหำผลิตภัณฑ์สทีำอำคำรและ
ผลติภณัฑส์แีละสำรเคลอืบผวิและผลติภณัฑป์ระเภทอื่นใหก้บัผูพ้ฒันำอสงัหำรมิทรพัยแ์ละบรษิทั
อสงัหำริมทรพัย์ต่ำงๆ ตำมที่ต้องกำรส ำหรบัโครงกำร เช่น แสนสริิ แลนด์แอนด์เฮ้ำส์ คิวเฮ้ำส์ 
พรอ็พเพอรต์ี ้เพอรเ์ฟค พฤกษำ อนนัดำ ดเีวลลอปเมน้ท ์ออรจิิน้ พรอ็พเพอรต์ี ้แอล.พ.ีเอน็ ดเีวลล
อปเม้นท์ และแผ่นดนิทอง พรอ็พเพอร์ตี้ ดเีวลลอปเม้นท ์ในประเทศไทย Cowell Development, 
Tamara Land SpringHill Group และ AKR Land ในประเทศอินโดนีเซีย Hoang Anh Gia Lai, 
Unicons Group, FLC Land, Nova Land, Hoa Binh ในประ เทศ เวียดนำม  และ  Borey Lim 
Cheang Hak และ Daun Penh Land ในประเทศกมัพชูำ นอกจำกนี้ ผูร้บัเหมำยงัใชผ้ลติภณัฑข์อง
บรษิัทฯ ในโครงกำรของภำครฐั ทัง้ในประเทศไทย สำธำรณรฐัประชำธปิไตยประชำชนลำว และ
ประเทศเมยีนมำรอ์กีดว้ย 

 ช่องทำงกำรสง่ออกนัน้เป็นกำรสง่ออกดว้ยกำรขำยสง่ผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ จำกประเทศไทยไปยงั
ผู้ค้ำส่งและผู้ค้ำปลกีในประเทศอื่นๆ จ ำนวน 7 ประเทศที่อยู่ในเขตประชำคมเศรษฐกจิอำเซียน 
ยกเว้นประเทศไทย ได้แก่ ประเทศมำเลเซยี ประเทศสงิคโปร์ ประเทศบรูไน ประเทศฟิลปิปินส ์
ประเทศกมัพูชำ สำธำรณรฐัประชำธปิไตยประชำชนลำว และประเทศเมยีนมำร์ รวมถึงประเทศ
อื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ในเขตประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนด้วย และเพื่อให้ก้ำวทนัควำมก้ำวหน้ำทำง
เทคโนโลยแีละกำรเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค 
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 บริษัทฯ ได้เริ่มติดตัง้ระบบกำรจดัจ ำหน่ำยผ่ำนช่องทำงพำณิชย์อิเลคทรอนิกส์ (E-Commerce) 
เพื่อสร้ำงควำมได้เปรยีบทำงธุรกจิจำกเครอืข่ำยร้ำนค้ำปลกีของบรษิทัฯ ซึ่งลูกค้ำผู้ใชผ้ลติภณัฑ์
และช่ำงสสีำมำรถเลอืกซือ้สนิคำ้ทีต่อ้งกำรและเลอืกรำ้นคำ้ทีอ่ยู่ในพืน้ทีใ่กลเ้คยีงไดท้นัท ีโดยระบบ
นี้ยงัสำมำรถใหบ้รกิำรลกูคำ้โครงกำรขนำดใหญ่ รวมถงึรำ้นคำ้ปลกีสมยัใหม่ไดอ้กีดว้ย นอกจำกนัน้
บรษิัทฯ ได้มกีำรปรบัปรุงระบบกำรตลำดดจิติอล รวมถึงสื่อสงัคมออนไลน์ โดยเพิ่มเนื้อหำทีเ่ป็น
ประโยชน์ต่อลูกค้ำและช่ำงทำสี รวมถึงเพิ่มช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำรกับกลุ่มลูกค้ำทัง้ในและ
ต่ำงประเทศ เพิ่มประสทิธภิำพในกำรดูแลลูกค้ำและช่ำงส ีให้ค ำแนะน ำ วิธิกำรในเลือกสนิค้ำที่
เหมำะสม และเทคนิคกำรใชง้ำนผลติภณัทข์องบรษิทัฯ 

บรษิัทฯ มกีำรน ำเอำเทคโนโลยทีี่ใช้ช่วยเหลอืกำรท ำงำนของพนักงำนขำย หรอืที่เรยีกว่ำ sales 
force automation โดยพนักงำนขำยสำมำรถจะใช้โทรศพัท์สมำร์ทโฟนในกำรบรหิำรจดักำรและ
ดแูลลกูคำ้ไม่ว่ำจะเป็นลกูคำ้ในกลุ่มรำ้นผูค้ำ้ปลกี กลุ่มโมเดริน์เทรด และลกูคำ้โครงกำร โดยระบบนี้
มขีอ้ดใีนควำมง่ำยของกำรใชง้ำนและสำมำรถใหข้อ้มลูกบัผูบ้รหิำรเพื่อใชใ้นกำรปรบัปรุงกำรท ำงำน
และกำรใหบ้รกิำร เพิม่ช่องทำงในกำรจดัจ ำหน่ำย รวมถงึมขีอ้มลูทีใ่ชใ้นกำรพฒันำผลติภณัฑห์รอื
บรกิำรใหม่ๆ เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ไดอ้ย่ำงทนัท่วงท ี

2.2.2.2 การขายและการตลาด 

(1) กิจกรรมด้านการตลาด 

  บริษัทฯ เชื่อว่ำตรำสินค้ำและคุณภำพของผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับและมีชื่อเสียงมำอย่ำง
ยำวนำน จนกลำยเป็น No.1 Brand Thailand ในใจผูบ้รโิภคมำนำนกว่ำ 55 ปี นบัว่ำมสีว่นส ำคญัต่อควำมส ำเรจ็
ของธุรกจิบรษิทัฯ เป็นอย่ำงมำก บรษิทัฯ จงึด ำเนินงำนดำ้นกจิกรรมกำรตลำดผลติภณัฑแ์ละบรกิำรของบรษิทัฯ 
อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนเครื่องมอืกำรสื่อสำรทำงกำรตลำดแบบครบวงจร ( Integrated Marketing Communication: 
IMC) ดงัต่อไปนี้ 

 กำรใช้สื่อโฆษณำในวงกว้ำง (Advertising Media) ซึ่งประกอบด้วย สื่อโทรทัศน์ ช่องฟรีทีวี และ
ดิจิตอลทีวี (ช่องทำงกำรตลำดที่ส ำคญัที่สุดของบริษัทฯ ในกำรเข้ำถึงตลำดและลูกค้ำในวงกว้ำง)      
สื่อสิง่พมิพ์ (หนังสอืพมิพ์รำยวนัและนิตยสำรกำรตลำด) สื่อวทิยุ (เจำะกลุ่มเป้ำหมำย) สื่อโฆษณำ  
นอกบำ้น (Out of Home) และมุ่งเจำะกลุ่มเป้ำหมำยในสือ่ออนไลน์มำกยิง่ขึน้ (Online Media) เป็นตน้  

แคมเปญการตลาดท่ีใช้ส่ือโฆษณา ประจ าปี 2562  

 แคมเปญการตลาด ชุด No.1 Can do  

ผลติภณัฑส์ทีำอำคำร ภำยใตต้รำสนิคำ้ SuperShield โดย น ำเสนอใหเ้หน็ถงึควำมเชื่อมัน่
ทีโ่ครงกำรชัน้น ำในเมอืงไทยส่วนใหญ่  โดยเฉพำะโครงกำรศรพีนัวำ โรงแรมตดิทะเลที่
จงัหวดัภูเกต็ ทีฟิ่ลม์สตีอ้งเผชญิกบัสภำวะอำกำศทีรุ่นแรง ทัง้ควำมรอ้น ควำมชืน้ และไอ
ทะเล เจำะจงเลอืกใชส้นิคำ้ เพรำะเชื่อมัน่ในคุณภำพ   

 แคมเปญทางการตลาดชุด ปูนกาวดี ของฮีโร ่

ผลติภณัฑ์ในกลุ่มเคมภีณัฑ์ก่อสร้ำง ปูนกำวส ำหรบัปูกระเบื้อง ภำยใต้ตรำสนิค้ำ TOA 
PROTILE (ถุงเขยีว) เหมำะส ำหรบักระเบื้องขนำดปกติ  TOA SUPERTILE (ถุงแดง) 
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แรงยึดเกำะสูงเหมำะส ำหรบักระเบื้องแผ่นใหญ่ TOA PREMIUMTILE (ถุงทอง) เกรด  
พรเีมยีมเหมำะส ำหรบัแกรนิตโต ้และสำมำรถปทูบักระเบือ้งเดมิ  

 กำรโฆษณำผ่ำนช่องทำงออนไลน์ (Online Media) ซึ่งประกอบด้วย  กำรโฆษณำ
ประชำสัมพันธ์กิจกรรมทำงกำรตลำดผ่ำนสื่อโซเชียลมีเดียที่ส ำคัญ อำทิ Website, 
Facebook, Youtube, Line Official, กำรโฆษณำโดยใช้พื้นที่บน Search engine ให้เกดิ
ผลประโยชน์สูงสุด  (Search Engine Optimization หรือ “SEO”), KOL (Key Opinion 
Leader หรอื “KOL”) หรอื Influencer Marketing เป็นตน้ 

 กำรโฆษณำ ณ จุดขำย (Point of Sale Advertising) ซึ่งประกอบด้วย ป้ำยโฆษณำหน้ำ
รำ้นคำ้ทัว่ประเทศ กำรตกแต่งกลุ่มผลติภณัฑใ์นรำ้นคำ้ปลกีและธุรกจิคำ้ปลกีสมยัใหม่  

 พนักงำนผู้ให้ค ำแนะน ำผลติภณัฑ์ (Product Consultant: PC) ซึ่งท ำหน้ำที่เป็นตวัแทน
ของตรำสนิคำ้ประจ ำรำ้นคำ้ 

การประชาสมัพนัธผ์า่นส่ือสาธารณะ (Mass Media)  

 กำรใชเ้ครื่องมอืประชำสมัพนัธแ์บบครบวงจร อำท ิกำรจดังำนแถลงขำ่วเปิดตวัผลติภณัฑ์
ใหม่ (Press Conference), ขำ่วประชำสมัพนัธ,์ สกู๊ปขำ่ว, ภำพขำ่วในสือ่หนงัสอืพมิพแ์ละ
นิตยสำร (News Release) กำรจดักิจกรรมสื่อมวลชนสมัพนัธ์ (Media Relations) กำร
ประชำสมัพนัธผ์่ำนสือ่โทรทศัน์ (TV Scoop) กำรประชำสมัพนัธผ์่ำนสือ่เวบ็ไซตส์ ำนกัขำ่ว 
และโซเชยีลมเีดยี(Mass and Social Media)  

กิจกรรมการตลาด (Marketing Activities) 

 กำรจดักจิกรรมนอกรำ้นคำ้ (Marketing Activity) ซึง่ประกอบดว้ย กำรเปิดตวัสนิคำ้ใหม่ๆ 
กำรฝึกอบรมเกีย่วกบัผลติภณัฑใ์หแ้ก่ลกูคำ้เฉพำะกลุ่ม และกำรจดันิทรรศกำรแสดงสนิคำ้ 
เป็นตน้ 

 งำนสถำปนิก : Architect Expo 2019 “Living Green” 

 งำนบำ้นและสวนแฟร ์2019 : LIVING TRANSFORMED 

 กำรรกัษำและพฒันำควำมสมัพนัธ์กบัผู้ค้ำปลีกในระยะยำว โดยกำรด ำเนินกิจกรรมที่
เหมำะสมกบัขนำดของร้ำนค้ำ ร่วมกบักำรให้รำงวลัตอบแทนแก่ผู้ค้ำปลกีที่สำมำรถท ำ
ยอดขำยได้ถึงระดับที่ก ำหนด นอกจำกนี้ ลูกค้ำของบริษัทฯ อำจได้รับเชิญมำงำนที่  
บริษัทฯ จัดขึ้นเพื่อเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึงงำนฉลองครบรอบผลิตภัณฑ์และ
ครบรอบของบรษิทัฯ  

 กำรด ำเนินกจิกรรมเพื่อสงัคม (CSR Activity) เช่น กำรออกแบบและบรจิำคสทีำอำคำร
ส ำหรบัสำธำรณประโยชน์เพื่อสงัคม กำรสนับสนุนดำ้นกำรศกึษำ กจิกรรมเพื่อสงัคมกบั
ชุมชนรอบโรงงำน เป็นต้น (รำยละเอียดเพิ่มเติมในหมวด “รำยงำนกำรพฒันำอย่ำง
ยัง่ยนื”) 
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การบริการออกแบบสีบ้าน (Ideacolor) 

 บริกำรปรึกษำกำรออกแบบสีบ้ำน โดยสถำปนิกและมัณฑนำกร โดยไม่มีค่ำบริกำร
ออกแบบผ่ำนหลำกหลำยช่องทำง ได้แก่โทรศัพท์ 02 -335-5577 ทำงเว็บไซต์ 
www.toagroup.com 

 บรกิำรออกแบบสบี้ำนในวนัหยุดเสำร์-อำทติย์ ที่ร้ำนค้ำโมเดริ์นเทรด ได้แก่ โฮมโปร 6 
สำขำ และบุญถำวร 2 สำขำ 

 บรกิำรออกแบบสบีำ้นภำยใน 24 ชัว่โมง ผ่ำนช่องทำง LINE 

 บรกิำรออกแบบสบีำ้นภำยในงำน event ต่ำงๆ เช่นงำนสถำปนิกและ งำนบำ้นและสวน 

 กำรพฒันำเครื่องมอืเพื่อช่วยในกำรสรำ้งแรงบนัดำลใจในกำรตกแต่งสสีนั เช่น โปรแกรม
ออกแบบสบีำ้น application กำรออกแบบสบีำ้น  

 กำรสร้ำงcontent เพื่อให้ควำมรู้ควำมเขำ้ใจเกี่ยวกบักำรออกแบบสบี้ำนเพื่อสื่อสำรกบั
ลกูคำ้ผ่ำนทำง Social media 

 กำรอบรมควำมรู้ด้ำนสสีนัให้กบันักศึกษำคณะสถำปัตยกรรม และองค์กรที่สนใจเรื่อง
ควำมรูเ้รื่องกำรตกแต่งส ี  

(2) ลูกค้าของบริษทัฯ    

บรษิทัฯ มกีลุ่มลกูคำ้ทีห่ลำกหลำย และ ณ วนัทีข่องเอกสำรฉบบันี้ ไม่มลีกูคำ้รำยใดทีม่ยีอดขำยคดิ
เป็นสดัส่วนเกนิกว่ำรอ้ยละ 5.0 ของรำยไดจ้ำกกำรขำยของบรษิทัฯ โดยส ำหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่
31 ธนัวำคม  2559 2560 และ 2561 ลูกคำ้รำยใหญ่สำมอนัดบัแรกของบรษิทัฯ มยีอดขำยรวมคดิ
เป็นสดัสว่น รอ้ยละ 12.3 รอ้ยละ 12.9 และรอ้ยละ 14.4  ของรำยไดจ้ำกกำรขำยส ำหรบัรอบปีบญัชี
สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม  2560  2561 และ 2562 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 

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
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อำเซยีน บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยมสี่วนแบ่งกำรตลำดเมื่อพจิำรณำจำกรำยได้จำกกำรขำย คดิเป็นร้อยละ 
13.0 ของอุตสำหกรรมสแีละสำรเคลอืบผวิ คู่แข่งของบรษิทัฯ ในตลำดประชำคมเศรษฐกจิอำเซยีน รวมถงึ  
Akzo Nobel (ประเทศเนเธอรแ์ลนด)์, Jotun (ประเทศนอรเ์วย)์, Nippon Paint (ประเทศญี่ปุ่ น) และผูผ้ลติสี
อื่นๆ ในพืน้ที ่ 
สว่นแบ่งกำรตลำดโดยประมำณของผลติภณัฑส์ทีำอำคำรในประเทศไทย ในปี 2559 

 

ทีม่ำ :  จำกกำรสมัภำษณ์ กำรวจิยัและวเิครำะหเ์อกสำร โดย Frost & Sullivan 

ในกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ในภูมภิำคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ มกีำรแข่งขนักบั
ทัง้คู่แข่งในประเทศ (Local Competitors) เช่น สเีบเยอร์ ในประเทศไทย 4 Oranges ในประเทศเวยีดนำม 
Urai Panich ในสำธำรณรฐัประชำธปิไตยประชำชนลำว และ UPG ในประเทศเมยีนมำร์แล้ว และยงัมกีำร
แข่งขนักบัผลติภณัฑบ์ำงชนิดทีผ่ลติโดยผูผ้ลติผลติภณัฑส์ทีำอำคำรระดบัสำกล เช่น Akzo Nobel, Nippon 
Paint PPG Industries และ Jotun เนื่องจำกอุตสำหกรรมสีและสำรเคลือบผิวมีกำรรวมกิจกำรกันอย่ำง
ต่อเนื่อง ท ำใหก้ำรแขง่ขนัในอุตสำหกรรมเพิม่สงูขึน้ตำมขนำดของคู่แขง่ของบรษิทัฯ ทีม่ีขนำดใหญ่ขึน้  

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

2.2.3 ภาพรวมอตุสาหกรรม1  

                                                           
1 รำยงำนวจิยัทำงกำรตลำดของ Frost & Sullivan ไดป้ระเมนิขนำดของตลำดคำ้ปลกีผลติภณัฑส์ทีำอำคำรในประเทศไทยที ่19.2 พนัลำ้นบำทโดยรวมเฉพำะกำรขำยผลติภัณฑ์

สทีำอำคำรผำ่นชอ่งทำงผูค้ำ้ปลกีและธุรกจิคำ้ปลกีสมยัใหม ่(Modern Trade) เทำ่นัน้ ในกำรค ำนวณส่วนแบ่งกำรตลำดส ำหรบัผลติภณัฑส์ทีำอำคำรส ำหรบักลุม่ลูกคำ้ทัว่ไปใน
ประเทศไทยคดิเป็นประมำณรอ้ยละ 48.7 นัน้จะพจิำรณำเฉพำะยอดขำยของ บรษิทัฯ บรษิทั กปัตนั โค๊ทติ้ง จ ำกดั และบรษิทั บรติชิ เพน้ท์ส จ ำกดั ซึง่เกดิจำกกำรจ ำหน่ำย
ผำ่นผูค้ำ้ปลกีและธุรกจิคำ้ปลกีสมยัใหม ่(Modern Trade) โดยแหลง่ขอ้มลูในกำรประมำณกำรสว่นแบ่งกำรตลำดของบรษิทัเหลำ่นัน้มำจำก (ก) กำรสมัภำษณ์กบัผูเ้ชีย่วชำญ ซึง่
รวมถงึพนกังำนปัจจุบนัและพนกังำนอดตีของบรษิทัสแีละสำรเคลอืบผวิชัน้น ำ (ข) แนวโน้มกำรเตบิโตปีต่อปี รำยงำนรำยบรษิทั และสือ่น ำเสนออืน่ๆ ซึง่รวมถงึแต่ไมจ่ ำกดัเพยีง
บทควำมในข่ำวและข่ำวประชำสมัพนัธ์ และ (ค) งำนวจิยั (Desktop Research) โดย Frost & Sullivan ในแหล่งขอ้มูลต่ำงๆ ซึง่รวมถงึแต่ไม่จ ำกดัเพยีงฐำนขอ้มูลของสมำคม
อุตสำหกรรม สมำคมกำรคำ้ และหน่วยงำนของรฐั  
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2.2.3.1 ภาพรวมและแนวโน้มตลาดสีและสารเคลือบผิวในประเทศไทย 

 ตลำดค้ำปลกีผลติภัณฑ์สทีำอำคำรในประเทศไทยเติบโตขึ้นจำกมูลค่ำประมำณ 13,727.2 ล้ำนบำทในปี 
2554 เป็นมูลค่ำประมำณ 19,201.3 ลำ้นบำทในปี 2559 ซึง่เป็นผลมำจำกกจิกรรมกำรก่อสรำ้ง กำรทำสใีหม่ กำรซือ้
สินค้ำหรือบริกำรกับร้ำนค้ำปลีก และกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค โดย Frost & Sullivan คำดว่ำ 
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 ำหรับเฟอร์นิเจอร์ และกำรเปลี่ยนแปลงเป็นสังคมอุตสำหกรรม
(Industrialization) 

อุตสำหกรรมสแีละสำรเคลอืบผวิเป็นผูไ้ดร้บัประโยชน์โดยตรงจำกกำรเตบิโตของกำรก่อสรำ้งและกำรเพิม่ขึน้
ของดชันีชีว้ดัเศรษฐกจิมหภำคต่ำงๆ ในประเทศ ทัง้นี้ อุตสำหกรรมคำ้ปลกีผลติภัณฑส์แีละสำรเคลอืบผวิซึง่เป็นช่อง
ทำงกำรจ ำหน่ำยส ำคญัของผูผ้ลติ มแีนวโน้มทีจ่ะขยำยตวัขึน้โดยมสีำเหตุมำจำกกำรทีผู่บ้รโิภครบัรูถ้งึสนิคำ้ตวัเลอืก
ต่ำงๆ ในตลำดที่มใีหก้บัผูบ้รโิภคมำกขึน้ ภำคธุรกจินี้คำดว่ำจะเตบิโตไดใ้นระดบัปำนกลำงถึงสูงตัง้แต่ปี 2560 ถงึปี 
2564 โดยมปัีจจยัสง่เสรมิมำจำกควำมตอ้งกำรทีอ่ยู่อำศยัใหมแ่ละกำรทำสใีหมท่ีเ่พิม่มำกขึน้ 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 ำหรบัธุรกจิคำ้ปลกีผลติภณัฑส์แีละสำรเคลอืบผวิและผลติภณัฑป์ระเภทอื่นมแีนวโน้ม
จะได้รบัประโยชน์จำกกำรท่องเที่ยวที่เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้เกดิอุปสงค์ใหม่และกำรบ ำรุงรกัษำภำยใน
อำคำรอย่ำงต่อเนื่องจำกธุรกจิบรกิำรในประเทศ กจิกรรมกำรทำสใีหม่เป็นตวัขบัเคลื่อนทีส่ ำคญัของยอดขำยสแีละสำร
เคลอืบผวิซึ่งมแีนวโน้มว่ำจะมสีดัส่วนมำกกว่ำร้อยละ 75.0 ของอุตสำหกรรมสแีละสำรเคลอืบผวิตัง้แต่ปี 2560 ถงึปี 
2564 กำรปรับปรุงอำคำรทัง้ประเภทที่อยู่อำศัยและเพื่อกำรพำณิชย์ กำรทำสียำนพำหนะใหม่โดยใช้สี เกรด 
พรเีมยีมเพื่อแสดงสถำนะ กจิกรรมกำรบ ำรุงรกัษำในอุตสำหกรรมกำรป้องกนัและโรงงำนขนำดเลก็และขนำดใหญ่ 
คำดว่ำจะมสี่วนส ำคญัในกำรเพิม่อุปสงค์ของกำรทำสใีหม่ในระยะเวลำระหว่ำงปี 2560 ถึงปี 2564 ซึ่งจะผลกัดนัให้
อุตสำหกรรมคำ้ปลกีสแีละสำรเคลอืบผวิในประเทศไทยกลบัมำเตบิโตอกีครัง้ 
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2.2.3.2  ภาพรวมตลาดผลิตภณัฑสี์และสารเคลือบผิวในภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

ยอดขำยปลีกส ำหรบัสทีำอำคำร คิดเป็นประมำณร้อยละ 50.0 ถึงร้อยละ 60.0 ของยอดขำยสทีำอำคำร
ทัง้หมดในประเทศเวยีดนำมและไดร้บัปัจจยัสนับสนุนโดยหลกัมำจำกอุตสำหกรรมกำรก่อสรำ้งและเฟอรน์ิเจอร ์และ
กำรพฒันำระบบโครงสรำ้งพืน้ฐำนสำธำรณะ โดยอุตสำหกรรมกำรก่อสรำ้งเป็นหนึ่งในผูบ้รโิภคหลกัของสทีำอำคำร
โดยซือ้ผ่ำนช่องทำงคำ้ปลกี คำดกำรณ์ว่ำตลำดคำ้ปลกีสทีำอำคำรในประเทศเวยีดนำมจะมอีตัรำกำรเตบิโตโดยเฉลีย่ต่อปี 
(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 ำหรบังำนไมข้องภูมภิำคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตไ้ดร้บัปัจจยัสนับสนุนจำก
กำรส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่ผลิตในประเทศ รวมทัง้ต้นทุนกำรผลิตและต้นทุนแรงงำนที่ต ่ำเมื่อเทยีบกบัประเทศทำง
ตะวนัตก ประเทศเวยีดนำมและประเทศอนิโดนีเซยีเป็นหนึ่งในตลำดชัน้น ำส ำหรบัผลติภณัฑส์แีละสำรเคลอืบผวิส ำหรบั
งำนไมใ้นเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ โดยประเทศอนิโดนีเซยีเป็นตลำดผลติภณัฑส์แีละสำรเคลอืบผวิส ำหรบังำนไมท้ีใ่หญ่
เป็นอนัดบัสองในภูมภิำคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ซึง่ไดร้บัปัจจยัสนบัสนุนมำจำกกำรสง่ออกเฟอรน์ิเจอรเ์ช่นกนั ดว้ยเหตุ
ทีป่ระเทศอนิโดนีเซยีมทีรพัยำกรธรรมชำตจิ ำนวนมำก รฐับำลประเทศนี้จงึมแีผนสนับสนุนกำรส่งเสรมิธุรกจิเฟอรน์ิเจอร์
ไมต้ำมงำนออกรำ้นและงำนแสดงสนิคำ้นำนำชำตต่ิำงๆ ทัง้นี้ ตลำดเฟอรน์ิเจอรไ์มเ้พื่อกำรสง่ออกคำดว่ำจะกระตุน้อุปสงค์
ของผลติภณัฑส์แีละสำรเคลอืบผวิส ำหรบังำนไมเ้นื่องจำกอุตสำหกรรมเฟอรน์ิเจอรไ์มม้เีป้ำหมำยทีจ่ะเพิม่กำรสง่ออกจำก
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 ำหรบัคอนกรตีของประเทศมำเลเซยีไดร้บัปัจจยัสนบัสนุนมำจำกกำรลงทุนในกำรพฒันำโครงสรำ้งพืน้ฐำนดำ้นคมนำคม 
เช่น ถนนและทำงรถไฟ และโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนพลงังำนและสำธำรณูปโภค โดยเฉพำะอย่ำงยิง่โรงกลัน่น ้ำมนัและ
โรงงำนปิโตรเคมี กำรลงทุนในกำรพฒันำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนคมนำคม พลงังำน และสำธำรณูปโภคของประเทศ

                                                           
2  http://kusnandarlaw.blogspot.in/2015/12/the-furniture-industry-still-fells.html 
3  ส ำนกังำนสถติกิลำง (Central Bureau of Statistics) ประเทศอนิโดนีเซยี 



  บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 

 
แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1)  
ส่วนที ่1 กำรประกอบธุรกจิ / 2. ลกัษณะกำรประกอบธุรกจิ        หน้ำ 24 

 

มำเลเซยีภำยในปี 2561 ซึ่งมมีูลค่ำรวมกนัประมำณ 8.0 พนัล้ำนดอลลำร์สหรฐั4 คำดว่ำจะขบัเคลื่อนตลำดสทีี่มคีวำม
ทนทำนสงู (Protective Coating) ส ำหรบัพืน้ผวิคอนกรตีของประเทศมำเลเซยีได ้

ตลำดผลติภณัฑ์กนัซมึในภูมภิำคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ได้รบัปัจจยัสนับสนุนมำจำกกำรเตบิโตของกำร
ก่อสร้ำงอำคำรแนวสูง ซึ่งเป็นกำรเพิ่มกำรลงทุนจำกทัง้ภำครฐัและเอกชน ตลำดผลิตภัณฑ์กันซึมของประเทศ
อนิโดนีเซยีไดร้บักำรสนับสนุนมำจำกกจิกรรมกำรก่อสรำ้งทีก่ ำลงัเตบิโตทัง้ในภำคทีอ่ยู่อำศยัและนอกเหนือจำกภำค 
ทีอ่ยู่อำศยั ผลติภณัฑก์นัซมึในประเทศอนิโดนีเซยีมผีลติภณัฑเ์กรดพรเีมยีมเป็นสดัส่วนมำกทีสุ่ดและกำรทีผู่บ้รโิภค
ยนิยอมจ่ำยในรำคำสงูท ำใหม้ัน่ใจไดว้่ำตลำดผลติภณัฑก์นัซมึจะมคีวำมแขง็แกร่ง ผลติภณัฑก์นัซมึทีม่ตีวัท ำละลำย
เป็นน ้ำเป็นสดัสว่นเป็นสว่นใหญ่ของตลำดทัง้หมด โดยเกำะชวำเป็นศนูยก์ลำงทีส่ ำคญัของตลำดผลติภณัฑก์นัซมึ กำร
ขำยใหแ้ก่โครงกำรเป็นช่องทำงกำรจ ำหน่ำยทีไ่ดร้บัควำมนิยมและเป็นกำรขำยทีอ่ยู่นอกภำคทีอ่ยู่อำศยั ซึง่ไดผ้ลกัดนั
อุปสงคข์องผลติภณัฑก์นัซมึในประเทศอนิโดนีเซยี และส ำหรบัแนวโน้มของผลติภณัฑก์นัซมึในประเทศมำเลเซยีคำด
ว่ำจะอยู่ในเกณฑด์จีำกกำรพฒันำอย่ำงรวดเรว็ของอำคำรพำณิชยแ์ละอำคำรทีอ่ยู่อำศยัซึง่ไดร้บักำรสนับสนุนมำจำก
แผนของรฐับำลในกำรเพิม่กำรใชจ้่ำยส ำหรบัระบบโครงสรำ้งพืน้ฐำน 

ตลำดผลติภณัฑ์สแีละสำรเคลอืบผวิและผลติภณัฑป์ระเภทอื่นของประเทศเมยีนมำร ์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 2562 บรษิทัฯ มโีรงงำนผลติทัง้สิน้ 11 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  กำรคำดกำรณ์เศรษฐกจิประเทศมำเลเซยี (Malaysia Economic Prospect) BMI 



  บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
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ล าดบั เจ้าของ/ผูเ้ช่า สถานท่ีตัง้ ปีท่ีก่อตัง้ ผลิตภณัฑห์ลกั 

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 ้

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. (2)     

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. 

โรงงำน Skim Coat กมัพชูำ  
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 

9 PT TOA Coating 
(Indonesia)  

โรงงำนอนิโดนีเซยี 
Kawasan Industri Millenium Blok F1, 
Desa Peusar, Kecamatan Panongan, 
Kabupaten Tangerang,  
โพรพนิซ ิบนัเตนิ ประเทศอนิโดนีเซยี 

2562 สนี ้ำอมิลัชนั สเีคลอืบเงำ ทนิเนอร ์ 
ผลติภณัฑส์แีละสำรเคลอืบผวิส ำหรบั
งำนไม ้ผลติภณัฑเ์คมกี่อสรำ้ง และสี
สเปรย ์

10 TOA Coating 
(Myanmar) Co., Ltd.     

โรงงำนตลิะวำ 
No. C-21, Class A Area, Thilawa 
Special Economic Zone  
ประเทศเมยีนมำร ์

2562 สนี ้ำอมิลัชนั สเีคลอืบเงำ ทนิเนอร ์ 
ผลติภณัฑส์แีละสำรเคลอืบผวิส ำหรบั
งำนไม ้ผลติภณัฑเ์คมกี่อสรำ้ง และสี
สเปรย ์

11 TOA Coating 
(Cambodia) Co., Ltd. 

โรงงำนกมัพชูำ 
Lot No. P2-088, in Bueng Thom 3 
Village, Sangkat Beung Thom, Khan 
Por Senchey, พนมเปญ ประเทศกมัพชูำ 

2562 สนี ้ำอมิลัชนั สเีคลอืบเงำ ทนิเนอร ์ 
ผลติภณัฑส์แีละสำรเคลอืบผวิส ำหรบั
งำนไม ้ผลติภณัฑเ์คมกี่อสรำ้ง และสี
สเปรย ์

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

: (2) โรงงำนย่ำงกุง้จะปิดด ำเนินกำรภำยหลงัจำกทีโ่รงงำนสทีีต่ลิะวำเริม่ด ำเนินกำรเชงิพำณชิย ์ในปี 2563 



  บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
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ก ำลงักำรผลติของบรษิทัฯ ส่วนทีย่งัไม่ไดน้ ำมำใช ้ณ ปัจจุบนั ท ำใหบ้รษิทัฯ สำมำรถปรบัตวัเพื่อรองรบักำร
เตบิโตของอุปสงคใ์นอนำคต ทัง้นี้ ก ำลงักำรผลติรวม ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 และอตัรำกำรใชก้ ำลงักำรผลติของ
โรงงำนผลติของบรษิทัฯ ส ำหรบัปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2560  2561 และ 2562 สรุปดงันี้ 
 

โรงงาน 

ก าลงัการผลิตรวม 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 
(ล้านแกลลอน/ปี) 

อตัราการใช้ก าลงัการผลิต 
ส าหรบัปีบญัชีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม (ร้อยละ) 

2560 2561 2562 

ประเทศไทย 74.1 54.5 53.2 54.8 

โรงงานบางนา 50.4 62.8 60.4 62.5 

โรงงานอืน่(1) 23.7 36.7 37.9 38.5 

เขตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ไม่รวมประเทศ
ไทย)(2) 

28.3 34.7 38.8 26.8 

รวม    102.0(3) (4) 51.3 50.9 48.5 

 
หมำยเหตุ : (1) โรงงำนอื่น หมำยถงึ โรงงำนส ำโรง และโรงงำนสมทุรปรำกำร 
 (2) ไมร่วมอตัรำก ำลงักำรผลติของโรงงำนผลติภำยใต ้TOA Skim Coat (Cambodia) Co., Ltd. 
 (3) ก ำลงักำรผลติรวมดงักล่ำวไดร้วมก ำลงักำรผลติของโรงงำนสแีห่งใหม่ทีโ่รงงำนตลิำวำในประเทศเมยีนมำร์ จ ำนวน 3.4 

แกลลอน/ปี และโรงงำนสใีนประเทศกมัพูชำ 3.3 แกลลอน/ปี ซึ่งก่อสรำ้งแลว้เสรจ็ในปี 2562 และจ ำเริม่ด ำเนินกำรเชงิ
พำณชิยใ์นปี 2563 

 (4) ก ำลงักำรผลติดงักล่ำวไม่ไดร้วมก ำลงักำรผลติทีจ่ะลดลงจำกกำรปิดโรงงำนย่ำงกุง้เมือ่โรงงำนตลิำวำ ประเทศเมยีนมำร์
เริม่ด ำเนินงำน 

(2) วตัถดิุบ 

ต้นทุนวตัถุดบิเป็นสดัส่วนที่ส ำคญัที่สุดของต้นทุนขำยของบรษิทัฯ วตัถุดบิหลกัของบรษิทัฯ ทีใ่ช้
ส ำหรบักำรผลติผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ ไดแ้ก่ 

 ผงส:ี ผงสใีหส้ชี่วยใน กำรปิดบงัพืน้ผวิและเคลอืบพืน้ผวิ รวมถงึคุณสมบตัใินกำรปกป้องแก่
ส ีเช่น กำรป้องกนักำรกดักร่อนและควำมทนทำนต่อสภำพอำกำศ ไทเทเนียมไดออกไซด์
ซึง่เป็นผงสชีนิดทีใ่หค้วำมขำว ควำมสว่ำง กำรปิดบงัพืน้ผวิและกำรป้องกนัควำมเสยีหำย
จำกแสงอำทติย ์เป็นวตัถุดบิหลกัส ำหรบัผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ ซึง่บรษิทัฯ ซือ้จำกตวัแทน
จ ำหน่ำยในประเทศไทยและน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ เช่น ประเทศสิงคโปร์ ไต้ หวัน 
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 
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 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: สำรเตมิแต่งช่วยเพิม่คุณสมบตัใิหก้บัผลติภณัฑเ์คลอืบผวิ เช่น ควำมทนทำน
ต่อเชื้อรำ และแบคทเีรยี ควำมสำมำรถในกำรเชด็ล้ำงได้ง่ำยและควำมทนทำนต่อกำรท ำ
ควำมสะอำด ทนทำนต่อแสงอตัรำไวโอเลต เพิม่ควำมยดึเกำะและควำมยดืหยุ่น เป็นต้น 
บรษิทัฯ ซือ้สำรเตมิแต่งทัง้จำกในประเทศและน ำเขำ้จำกต่ำงประเทศ 

 บรรจุภัณฑ์: บรรจุภัณฑ์โดยหลักๆ จะประกอบด้วยกระป๋องพลำสติกและฝำส ำหรับ
ผลติภณัฑส์แีละสำรเคลอืบผวิ 

รำคำของวตัถุดบิหลกัดงักล่ำวสว่นใหญ่เป็นไปตำมรำคำน ้ำมนั และอุปสงคแ์ละอุปทำนของวตัถุดบิ
หลักนัน้ๆ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง รำคำของสำรไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เป็นวัตถุดิบหลักส ำหรบั
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นรำคำที่ก ำหนดตำมรำคำตลำดโลกและขึน้อยู่กบัรำคำสนิค้ำโภค
ภณัฑ์ซึ่งสอดคล้องกบัอุปสงค์และอุปทำนในระดบัประเทศ ระดบัภูมภิำคและระดบัโลก บรษิัทฯ 
น ำเขำ้วตัถุดบิจำกต่ำงประเทศคดิเป็นร้อยละ 12.6 ของมูลค่ำวตัถุดบิทัง้หมดที่ซื้อเพื่อใช้ในกำร
ผลติ ส ำหรบัปีบญัช ีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2562 รำคำของวตัถุดบิดงักล่ำวโดยปกตจิะผนัผวน
ตำมอตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศและรำคำของผลติภณัฑปิ์โตรเคม ี

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
แหล่งวตัถุดบิทดแทนและวธิกีำรแกปั้ญหำโดยใชเ้ทคโนโลยเีพื่อลดต้นทุนอย่ำงต่อเนื่อง วธิกีำรลด
ต้นทุนอื่นๆ รวมถงึกำรลดปรมิำณวตัถุดบิทีต่้องใชใ้นสตูรกำรผลติของบรษิทัฯ ดว้ย เช่น บรษิทัฯ 
ไดว้เิครำะหห์ำวธิกีำรลดปรมิำณไทเทเนียมไดออกไซดท์ีใ่ชใ้นกำรผลติผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ เพื่อ
ลดปรมิำณกำรใชไ้ทเทเนียมไดออกไซดแ์ละท ำใหต้น้ทุนลดลง 
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 (3) ผูจ้ดัจ าหน่ายวตัถดิุบ   

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 บริษัทฯ มีผู้จดัจ ำหน่ำยวตัถุดิบที่บรษิัทฯ ท ำกำรซื้อขำยวตัถุดิบหลกั 
จ ำนวนหลำยรำย ส ำหรบัปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม  2560  2561 และ 2562 มลูค่ำกำรสัง่ซือ้จำก
ผูจ้ดัจ ำหน่ำยวตัถุดบิปรมิำณสงูสุดห้ำรำยแรกคดิเป็นสดัส่วน รอ้ยละ 37.1 รอ้ยละ 34.0  และรอ้ยละ    
32.1 ของมูลค่ำกำรจดัซื้อวตัถุดิบทัง้หมดของบริษัทฯ ตำมล ำดบั และบริษัทฯ ไม่มีผู้จดัจ ำหน่ำย
วตัถุดบิรำยใดทีม่มีลูค่ำกำรซือ้ขำยมำกกว่ำรอ้ยละ 10.0 ของต้นทุนขำยทัง้หมด ส ำหรบัปีบญัชสีิน้สดุ
วนัที ่31 ธนัวำคม 2560  2561 และ 2562   

บรษิทัฯ ช ำระเงนิค่ำซือ้วตัถุดบิ บรรจุภณัฑ ์สนิคำ้ซือ้มำขำยไป และค่ำบรกิำรใหแ้ก่ผูจ้ดัจ ำหน่ำย
และผูใ้หบ้รกิำรเป็นเงนิบำทและเงนิสกุลต่ำงประเทศ ซึง่ส่วนใหญ่เป็นเงนิสกุลดอลลำร์สหรฐั โดย 
คดิเป็นอตัรำรอ้ยละดงันี้ 

สกลุเงิน 2560 2561 2562 
เงนิสกุลบำท 91.4 92.5 90.7 
เงนิสกุลดอลลำรส์หรฐั 7.2 6.1 7.7 

บรษิัทฯ อำจเขำ้ท ำสญัญำซื้อวตัถุดบิล่วงหน้ำเพื่อบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งกรณีวตัถุดบิขึน้รำคำ  
และพิจำรณำบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนอตัรำแลกเปลี่ยนโดยใช้ผลิตภณัฑ์ทำงกำรเงนิหรือตรำสำร
อนุพนัธ ์ในสดัสว่นทีเ่หมำะสม สอดคลอ้งกบัสถำนกำรณ์แนวโน้มค่ำเงนิบำท อย่ำงไรกต็ำมบรษิทัฯ 
เชื่อว่ำคู่แขง่ส ำคญัรำยอื่นน ำเขำ้จำกผูจ้ดัจ ำหน่ำยวตัถุดบิทีค่ลำ้ยคลงึกนัและซือ้ขำยโดยใชส้กุลเงนิ
ต่ำงประเทศเช่นเดยีวกนั 

บรษิทัฯ พจิำรณำคดัเลอืกผูจ้ดัจ ำหน่ำยวตัถุดบิจำกปัจจยัดำ้นต่ำงๆ 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 2562 บริษัทฯ สำมำรถผลิตสำรยึด
เกำะอลัคดิเพื่อใชภ้ำยในกระบวนกำรผลติของบรษิทัฯ ไดโ้ดยคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 70.7 ของมลูคำ่
สำรอลัคดิทีใ่ช ้และจดัหำในสว่นทีเ่หลอืจำกภำยนอก บรษิทัฯ อยู่ระหว่ำงกำรศกึษำควำมเป็นไปได้
ในกำรเปลีย่นจำกกำรใชส้ำรไนโตรเซลลูโลสในสตูรผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ เป็นกำรใชส้ำรอะครลีคิ
เพื่อลดโอกำสกำรขำดแคลนหรอืกำรไม่สำมำรถจดัหำสำรไนโตรเซลลโูลส 

(4)     หนังสืออนุญาตและใบอนุญาตท่ีส าคญัท่ีเก่ียวข้องกบัการประกอบกิจการของบริษทัฯ 
ในกำรประกอบกจิกำรของบรษิทัฯ นัน้ บรษิทัฯ จ ำเป็นตอ้งมใีบอนุญำตประกอบกจิกำรโรงงำนและ
ใบอนุญำตในกำรครอบครองวตัถุดบิต่ำงๆ โดยมใีบอนุญำตทีส่ ำคญั ดงัต่อไปนี้   
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บริษทัฯ และบริษทัย่อย ขอบเขต อายใุบอนุญาต 

TOA: 

ใบอนุญำตประกอบกจิกำรโรงงำน
ประเภท 45(1) (ส ำหรบัโรงงำนบำงนำ) 

เพือ่ผลติสนี ้ำพลำสตกิ สนี ้ำมนั สสี ำหรบั
พ่นรถยนต์และเคลยีรแ์ลคเกอร์ 

 กฎหมำยใหมก่ ำหนดใหไ้ดร้บั
กำรยกเวน้กำรต่ออำยุ 

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 2563 
 
 

ใบอนุญำตประกอบกจิกำรทีเ่ป็นอนัตรำย
ต่อสขุภำพ (ส ำหรบัโรงงำนบำงนำ) 

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

จนถงึ 13 เมษำยน 2563 
 
 

ใบอนุญำตประกอบกจิกำรทีเ่ป็นอนัตรำย
ต่อสขุภำพ (ส ำหรบัโรงงำนส ำโรง) 

เพือ่ประกอบกจิกำรทีเ่ป็นอนัตรำยต่อ
สุขภำพประเภทกำรผลติส ี

จนถงึ 13 กุมภำพนัธ ์2562  
(อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรต่อ

อำยุ) 

ใบอนุญำตผลติหรอืใชพ้ลงังำนปรมำณูจำก
เครือ่งก ำเนิดรงัส ี(ส ำหรบัโรงงำนบำงนำ) 

เพือ่ผลติและใชพ้ลงังำนปรมำณูจำก
เครือ่งก ำเนิดรงัสเีพือ่ใชป้ระโยชน์
ทำงดำ้นอุตสำหกรรม 

จนถงึ 12 พฤศจกิำยน 2565 

ใบอนุญำตใหผ้ลติพลงังำนควบคุม  
(ส ำหรบัโรงงำนบำงนำ) 

เพือ่ผลติพลงังำนควบคุมส ำหรบัใชใ้น
ธุรกจิสแีละผลติภณัฑป์กคลุมพืน้ผวิ 

จนถงึ 19 เมษำยน 2565  

ใบอนุญำตมซีึง่ยุทธภณัฑ ์ 
(ส ำหรบัโรงงำนส ำโรง) 

เพือ่ครอบครองสำรไนโตรเซลลโูลส   จนถงึ 19 กรกฎำคม  2563 
 

ใบอนุญำตประกอบกจิกำร สถำนทีบ่รรจุ
ก๊ำซปิโตรเลยีมเหลว ประเภทหอ้งบรรจุ 
(โรงงำนส ำโรง) 

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

จนถงึ 31 ธนัวำคม 2563 
 

 

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 2563 
 

บริษทั กปัตนั โคท๊ต้ิง จ ากดั 

ใบอนุญำตประกอบกจิกำรโรงงำนประเภท 
45(1) 

เพือ่ผลติสนี ้ำพลำสตกิ จนถงึ 1 มกรำคม 2566 

ใบอนุญำตประกอบกจิกำรโรงงำนประเภท 
45(1) 

เพือ่ผสมสบีรรจุใส่ในกระป๋องสเปรยแ์ละ
สนี ้ำมนั 

จนถงึ 1 มกรำคม 2566 



  บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 

 
แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1)  
ส่วนที ่1 กำรประกอบธุรกจิ / 2. ลกัษณะกำรประกอบธุรกจิ        หน้ำ 30 

 

บริษทัฯ และบริษทัย่อย ขอบเขต อายใุบอนุญาต 

ใบอนุญำตประกอบกจิกำรทีเ่ป็นอนัตรำย
ต่อสขุภำพ 

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

จนถงึ 25 เมษำยน 2563 
 
 

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 ุ

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 

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 
 



  บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 

 
แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1)  
ส่วนที ่1 กำรประกอบธุรกจิ / 2. ลกัษณะกำรประกอบธุรกจิ        หน้ำ 31 

 

บริษทัฯ และบริษทัย่อย ขอบเขต อายใุบอนุญาต 

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

จนถงึ 14 กุมภำพนัธ ์2564 
 

TOA Paint (Myanmar) Co., Ltd.: 

บตัรลงทุน (Investment Commission 
Permit) 

เพือ่ผลติและท ำกำรตลำดสทีุกชนิด จนถงึ 19 กนัยำยน 2606 

แบบใบอนุญำต (Form of Permit) เพือ่ผลติและท ำกำรตลำดสทีุกชนิด จนถงึ 28 พฤษภำคม 2566 

ใบอนุญำตประกอบกจิกำรอุตสำหกรรม  เพือ่ผลติและจดัจ ำหน่ำยสทีุกชนิด จนถงึ 31 มนีำคม 2563 
 

ใบอนุญำตส่งออกและน ำเขำ้ 
 

เพ่ือน ำเข้ำสนิค้ำภำยใต้กฎระเบียบของ 
Myanmar Investment Commission (MIC) 

 

จนถงึ 28 พฤษภำคม 2566 

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 

ใบอนุญำตใหเ้ริม่ด ำเนินกำรโรงงำนผลติ
Commencement Operation Certificate 
(COC) 

เพือ่ผลติผลติภณัฑส์ทีำอำคำร และสี
อุตสำหกรรม 

ไมก่ ำหนด 

ใบอนุญำตใชท้ีด่นิ เพือ่เป็นทีต่ ัง้โรงงำนสใีนเขตเศรษฐกจิ
พเิศษตลิำวำ (Thilawa Special Econocic 

Zone) 

จนถงึ 4 มถุินำยน 2607 

ใบอนุญำตส่งออกและน ำเขำ้ เพ่ือน ำเข้ำสนิค้ำภำยใต้กฎระเบียบของ 
Thilawa Special Econocic Zone 

Management Committee (TSEZ) 

จนถงึ 12 มถุินำยน 2565 

TOA Paint Product Sdn. Bhd. 

ใบอนุญำตประกอบธุรกจิ เพือ่ผลติสแีละโฆษณำ  จนถงึ 31 ธนัวำคม 2563 
(อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรต่อ

อำยุ) 

ใบอนุญำตผลติ เพือ่ผลติสเีคลอืบเงำและสนี ้ำอมิลัชนั ไมม่วีนัหมดอำย ุ



  บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 

 
แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1)  
ส่วนที ่1 กำรประกอบธุรกจิ / 2. ลกัษณะกำรประกอบธุรกจิ        หน้ำ 32 

 

บริษทัฯ และบริษทัย่อย ขอบเขต อายใุบอนุญาต 

PT TOA Paint Indonesia: 

บตัรลงทุน เพือ่ประกอบกจิกำรในประเทศ
อนิโดนีเซยี 

ไมม่วีนัหมดอำยุจนกว่ำจะมกีำร
เปลีย่นแปลงประเภทธุรกจิ 

ใบอนุญำตประกอบกจิกำร เพือ่ประกอบกจิกำรอุตสำหกรรมสแีละ
หมกึพมิพ ์

ไมม่วีนัหมดอำยุจนกว่ำจะมกีำร
เปลีย่นแปลงชือ่และขอ้มลูใน

เอกสำร 

ใบอนุญำตน ำเขำ้ น ำเขำ้สนิคำ้เพือ่ขำย ไมม่วีนัหมดอำย ุ

PT TOA Coating Indonesia: 

ใบอนุญำตลงทุน  เพือ่ประกอบธุรกจิในประเทศอนิโดนีเซยี ไมม่วีนัหมดอำยุจนกว่ำจะมกีำร
เปลีย่นแปลงประเภทธุรกจิ 

ใบอนุญำตในกำรประกอบธุรกจิ เพือ่ด ำเนินธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบั
อุตสำหกรรมกำรสแีละกำรหมกึพมิพ ์
 

ไมม่วีนัหมดอำยุจนกว่ำจะมกีำร
เปลีย่นแปลงชือ่และขอ้มลูใน
เอกสำร 

ใบอนุญำตน ำเขำ้ น ำเขำ้วตัถุดบิเพือ่กำรผลติ ไมม่วีนัหมดอำยุจนกว่ำจะมกีำร
เปลีย่นแปลงประเภทธุรกจิ 

TOA Coating (Cambodia) Co., Ltd.: 

ใบรบัรองกำรเช่ำระยะยำว เพือ่เป็นทีต่ ัง้ส ำนกังำนและโรงงำนในเขต
เศรษฐกจิพเิศษ Phnom Penh SEZ 

50 ปี นบัจำก 12 สงิหำคม 2561 

ใบรบัรองโครงกำรลงทุน (Qualified 
Investment Project) 

เพือ่รบัรองโครงกำรลงทุน และสทิธไิดร้บั
ยกเวน้ภำษ ีเช่น ยกเวน้ภำษสี ำหรบั
อุปกรณ์ก่อสรำ้งและภำษนี ำเขำ้
เครือ่งจกัร และภำษจีำกรำยไดเ้ป็น
ระยะเวลำ 3 ปี 

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 



  บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 

 
แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1)  
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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
บรษิัทฯ มกีำรเตรยีมกำรที่จะรบัมอืกบักำรหยุดชะงกัของกำรด ำเนินงำนทีเ่กดิจำกสภำพอำกำศ  
ภยัธรรมชำต ิและเหตุกำรณ์ทีเ่กดิขึน้จำกมนุษย ์

บริษัทฯ ต้องปฏิบตัิตำมกฎหมำยและกฎระเบียบหลำยฉบบัที่ใช้บงัคับอยู่ในประเทศที่บรษิัทฯ 
ประกอบกจิกำรอยู่ซึง่มกีำรก ำกบัดแูลเกีย่วกบักำรคุม้ครองสิง่แวดลอ้ม สขุภำพ และควำมปลอดภยั 
รวมถึงกำรปล่อยมลพิษออกสู่อำกำศและน ้ ำและกำรบริหำรจัดกำรและก ำจัดวัตถุอันตรำย 
นอกจำกนี้ โรงงำนผลติของบรษิทัฯ และเวยีดนำมมกีำรวดัผลกำรด ำเนินงำนดำ้นควำมปลอดภยั
โดยใช้มำตรฐำนกำรบนัทกึอุบตัิเหตุตำมมำตรฐำน OHSAS 18001 ซึ่งจะรวมถึงกำรวดัจ ำนวน
อุบตัิเหตุ อตัรำกำรบำดเจบ็และจ ำนวนเหตุอคัคภียั เป็นต้น โรงงำนผลติของบรษิทัฯ ในประเทศ
ไทยและเวยีดนำม ยงัปฏบิตัติำมมำตรฐำน ISO 14001 ส ำหรบัระบบบรหิำรจดักำรสิง่แวดลอ้มดว้ย  

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

(6) รางวลัและการรบัรองมาตรฐาน 

ตรำสนิค้ำของบรษิัทฯ ได้รบัรำงวลัมำกมำยตลอดหลำยปีที่ผ่ำนมำ ตำรำงต่อไปนี้แสดงรำงวลัที่
บรษิทัฯ ไดร้บัในช่วงระยะเวลำตำมทีร่ะบุไว ้ 

2560 2561 2562 

 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 ประเภทสทีำ
อำคำร ในหมวดวสัดุกอ่สรำ้ง  (3 ปี
ตดิต่อกนั) 

 ฉลำกประหยดัพลงังำนประสทิธภิำพสงู 
ผลติภณัฑส์ทีำอำคำร โดยกรมพฒันำ
พลงังำนทดแทนและอนุรกัษ์พลงังำน 

 รำงวลั Thailand’s Most Admired 
Brand 2018 จำกนิตยสำร BrandAge  
(7 ปีตดิต่อกนั) 

 รำงวลั No. 1 Brand Thailand 2018 
จำกนิตยสำร Marketeer  
(6 ปีตดิต่อกนั) 

 รำงวลั Thailand’s Most Admired 
Company 2018  
จำกนิตยสำร BrandAge ประเภทสทีำ
อำคำร ในหมวดวสัดุกอ่สรำ้ง  (4 ปี
ตดิต่อกนั) 

 รำงวลัสถำนประกอบกำรดเีด่นดำ้น
แรงงำนสมัพนัธแ์ละสวสัดกิำรแรงงำน 
ประจ ำปี 2561 ระดบัประเทศ (โรงงำน

 รำงวลั Thailand’s Most 
Admired Brand 2019 (8 ปี
ต่อเนื่อง) โดยนิตยสำรแบรนด์
เอจ (BrandAge) 

 รำงวลั No.1 Brand Thailand 
2019 (7 ปีต่อเนื่อง) โดย
นิตยสำรมำรเ์กต็เธยีร์ 
(Marketeer) 

 รำงวลั Thailand’s Most 
Admired Company 2019 (5 ปี
ต่อเนื่อง) โดยนิตยสำรแบรนด์
เอจ (BrandAge)   

 รำงวลัสถำนประกอบกจิกำร
ดเีด่น ดำ้นแรงงำนสมัพนัธแ์ละ



  บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
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2560 2561 2562 

กระทรวงพลงังำน ประจ ำปี 2559 - 
2560 (2 ปีตดิต่อกนั) 

 รำงวลัสถำนประกอบกำรดเีด่นดำ้น
แรงงำนสมัพนัธแ์ละสวสัดกิำรแรงงำน 
ประจ ำปี 2560 ระดบัประเทศ (โรงงำน
บำงนำและโรงงำนส ำโรง) จำกกรม
สวสัดกิำรและคุม้ครองแรงงำน  

 รำงวลัโครงกำรส่งเสรมิอุตสำหกรรมใหม้ี
กำรพฒันำดำ้นควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม 
(CSR-DIW Continuous) ประจ ำปี 2560 
(โรงงำนบำงนำ) จำกกระทรวง
อุตสำหกรรม (4 ปีตดิต่อกนั) 

 รำงวลัโครงกำรส่งเสรมิอุตสำหกรรมใหม้ี
กำรพฒันำดำ้นควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม 
(CSR-DIW Continuous ) ประจ ำปี 
2560 (โรงงำนส ำโรง) จำกกระทรวง
อุตสำหกรรม (3 ปีตดิต่อกนั) 

 รำงวลัสถำนประกอบกจิกำรตน้แบบ
ดเีด่นดำ้นควำมปลอดภยั อำชวีอนำมยั
และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน 
ประจ ำปี 2560 ระดบัประเทศ ปีที ่4 
ตดิต่อกนั ระดบัทอง (โรงงำนบำงนำ)  
จำกกระทรวงแรงงำน 

 รำงวลัสถำนประกอบกจิกำรตน้แบบ
ดเีด่นดำ้นควำมปลอดภยั อำชวีอนำมยั
และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน 
ประจ ำปี 2560 ระดบัประเทศ ปีที ่2 
ตดิต่อกนั ระดบัทอง (โรงงำนส ำโรง)  
จำกกระทรวงแรงงำน 

 รำงวลัมำตรฐำนกำรป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหำยำเสพตดิในสถำนประกอบ
กจิกำร (มยส.) ประจ ำปี 2560 (2 ปี
ต่อเนื่อง) โดยกองสวสัดกิำรแรงงำน 
กรมสวสัดกิำรและคุม้ครองแรงงำน 
กระทรวงแรงงำน 

บำงนำและโรงงำนส ำโรง) จำกกรม
สวสัดกิำรและคุม้ครองแรงงำน (2 ปี
ตดิต่อกนั) 

 รำงวลัมำตรฐำนควำมรบัผดิชอบต่อ
สงัคม (CSR-DIW Continuous) (5 ปี
ต่อเนื่อง โรงงำนบำงนำ) โดยกรม
โรงงำนอุตสำหกรรม กระทรวง
อุตสำหกรรม 

 รำงวลัมำตรฐำนควำมรบัผดิชอบต่อ
สงัคม (CSR-DIW Continuous) (4 ปี
ต่อเนื่อง โรงงำนส ำโรง) โดยกรม
โรงงำนอุตสำหกรรม กระทรวง
อุตสำหกรรม 

 รำงวลัสถำนประกอบกำรตน้แบบดเีด่น 
ดำ้นควำมปลอดภยั อำชวีอนำมยัและ
สภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน ประจ ำปี 
2561 ระดบัประเทศ ระดบัเพชร (5 ปี
ต่อเนื่อง โรงงำนบำงนำ) โดยกรม
สวสัดกิำรและคุม้ครองแรงงำน 
กระทรวงแรงงำน 

 รำงวลัสถำนประกอบกำรตน้แบบดเีด่น 
ดำ้นควำมปลอดภยั อำชวีอนำมยัและ
สภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน ประจ ำปี 
2561 ระดบัประเทศ ระดบัทอง (3 ปี
ต่อเนื่อง โรงงำนส ำโรง) โดยกรม
สวสัดกิำรและคุม้ครองแรงงำน 
กระทรวงแรงงำน 

 รำงวลัลดสถติจิำกกำรท ำงำนใหเ้ป็น
ศนูย ์ประจ ำปี 2561 ระดบัเงนิ โรงงำน
บำงนำ โดยสถำบนัส่งเสรมิควำม
ปลอดภยั อำชวีอนำมยัและ
สภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน  

 รำงวลัลดสถติจิำกกำรท ำงำนใหเ้ป็น
ศนูย ์ประจ ำปี 2561 ระดบัทองแดง 
โรงงำนส ำโรง โดยสถำบนัส่งเสรมิ
ควำมปลอดภยั อำชวีอนำมยัและ
สภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน  

 รำงวลัมำตรฐำนกำรป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหำยำเสพตดิในสถำนประกอบ
กจิกำร (มยส.) ประจ ำปี 2561 (3 ปี
ต่อเนื่อง) โดยกองสวสัดกิำรแรงงำน 
กรมสวสัดกิำรและคุม้ครองแรงงำน 
กระทรวงแรงงำน 

สวสัดกิำรแรงงำน ประจ ำปี 
2562 ระดบัประเทศ โรงงำนบำง
นำและส ำโรง (3 ปีต่อเนื่อง) โดย
กรมสวสัดกิำรและคุม้ครอง
แรงงำน กระทรวงแรงงำน 

 รำงวลัมำตรฐำนกำรป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหำยำเสพตดิในสถำน
ประกอบกจิกำร (มยส.) ประจ ำปี 
2562 (4 ปีต่อเนื่อง) โดยกอง
สวสัดกิำรแรงงำน กรมสวสัดกิำร
และคุม้ครองแรงงำน กระทรวง
แรงงำน 

 รำงวลัสถำนประกอบกำร
ตน้แบบดเีด่น ดำ้นควำม
ปลอดภยั อำชวีอนำมยัและ
สภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน 
ประจ ำปี 2562 (Thailand 
Labour Management 
Excellence Award 2019)
ระดบัประเทศ ระดบัเพชร (6 ปี
ต่อเนื่อง โรงงำนบำงนำ) โดย
กระทรวงแรงงำน 

 รำงวลัสถำนประกอบกำร
ตน้แบบดเีด่น ในกำรด ำเนินกำร
บรหิำรจดักำร ดำ้นควำม
ปลอดภยั อำชวีอนำมยัและ
สภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนใน
สถำนประกอบกจิกำร ประจ ำปี 
2562 ระดบัทอง (4 ปีต่อเนื่อง 
โรงงำนส ำโรง) โดยกรม
สวสัดกิำรและคุม้ครองแรงงำน 
กระทรวงแรงงำน 

 รำงวลัมำตรฐำนควำมรบัผดิชอบ
ต่อสงัคม (CSR-DIW 
Continuous 2019) (6 ปีต่อเนื่อง 
โรงงำนบำงนำ) โดยกรมโรงงำน
อุตสำหกรรม กระทรวง
อุตสำหกรรม 

 รำงวลัมำตรฐำนควำมรบัผดิชอบ
ต่อสงัคม (CSR-DIW 
Continuous 2019) (5 ปีต่อเนื่อง 
โรงงำนส ำโรง) โดยกรมโรงงำน
อุตสำหกรรม กระทรวง
อุตสำหกรรม 



  บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
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 รำงวลัสถำนประกอบกำรทีผ่่ำนเกณฑ์
ธรรมำภบิำลสิง่แวดลอ้ม ประจ ำปี 
2561 โดยกระทรวงอุตสำหกรรม 

 Thailand Capital Markets Deal of 
The Year จำกงำน IFR 

 รำงวลัอุตสำหกรรมสเีขยีว ระดบั 
4 เครอืขำ่ยสเีขยีว (Green 
Culture) โรงงำนบำงนำ โดย
กระทรวงอุตสำหกรรม 

 รำงวลัเชดิชเูกยีรตโิครงกำร
โรงเรยีนรว่มพฒันำ Partnership 
School Project 100% โดย
กระทรวงศกึษำธกิำร 

ณ วนัที่ของเอกสำรฉบบันี้ บรษิัทฯ ได้รบัมำตรฐำนกำรรบัรองจ ำนวนมำก รวมถึงมำตรฐำนกำร
รบัรองดงัต่อไปนี้ ในประเทศตำมทีร่ะบุไว:้ 

 ระบบบรหิำรคุณภำพ ISO 9001:2015 (ประเทศไทย) 

 ระบบกำรจดักำรสิง่แวดลอ้ม ISO 14001:2015 (ประเทศไทย) 

 ระบบกำรจดักำรอำชวีอนำมยัและควำมปลอดภยั ISO 450001:2018 (ประเทศไทย) 

 ระบบกำรจดักำรอำชวีอนำมยัและควำมปลอดภยั TIS 18001:2011 (ประเทศไทย)  

 ระบบกำรจัดกำรพลังงำน ISO 50001:2011 กำรออกแบบและผลิตสีน ้ำ (EM2) ยกเว้น
กระบวนกำรขนสง่ 

 กำรรับรองผลิตภัณฑ์ฉลำกเขียว – กำรรับรองผลิตภัณฑ์ปลอดสำรปรอทและตะกัว่ 
(ประเทศไทย) 

 ระบบบรหิำรคุณภำพ ISO 9001:2015 (ประเทศเวยีดนำม) 

 ระบบกำรจดักำรสิง่แวดลอ้ม ISO 14001:2015 (ประเทศเวยีดนำม) 

 ระบบกำรจดักำรอำชวีอนำมยัและควำมปลอดภยั ISO 45001:2018 (ประเทศเวยีดนำม) 

 ระบบกำรจัดกำรพลังงำน ISO 50001:2011 ส ำหรับกำรออกแบบผลิตและจ ำหน่ำย
ผลติภณัฑส์แีละสำรเคลอืบผวิส ำหรบัตลำดในประเทศและสง่ออก (ประเทศเวยีดนำม) 

 Achieved typical advanced of preventing and fighting fire activities in Year 2017. 

 Product conformity regulatory Certification (CR) for Emulsion paint (Primer, Interior, 
Exterior) 

 

2.2.5 งานท่ียงัไมไ่ด้ส่งมอบ 
ไม่ม ี 



 
 บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1)  
ส่วนที ่1กำรประกอบธุรกจิ   / 3. ปัจจยัควำมเสีย่ง         หน้ำ 36 

 

3. ปัจจยัความเส่ียง 

3.1 การบริหารความเส่ียง 

กำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นกระบวนกำรกำรบริหำรจดักำรที่จ ำเป็นและมคีวำมส ำคญัในกำรช่วยให้องค์กร
สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยทีต่ัง้ไว้ โดยเฉพำะในสภำพแวดล้อมทำงธุรกจิปัจจุบนัทีม่กีำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเรว็และ
แข่งขนัสูง นอกจำกนัน้ระบบกำรบรหิำรควำมเสี่ยงที่มปีระสทิธผิลยงัคงเป็นองค์ประกอบส ำคญัของกำรก ำกบัดูแล
กจิกำรทีด่ ี(Good Corporate Governance) ซึง่จะน ำไปสูก่ำรเพิม่มลูค่ำของกจิกำรในทีส่ดุ  

บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมส ำคญัของกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่มต่ีอกำรด ำเนินงำนขององค์กร จึงได้แต่งตัง้
คณะท ำงำนบรหิำรควำมเสีย่งและควำมต่อเน่ืองทำงธุรกจิขึน้ ภำยใตห้ลกัธรรมมำภบิำลทีด่ ีเพื่อท ำหน้ำทีใ่นกำรบรหิำร
และควบคุมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ในแต่ละปีคณะท ำงำนบริหำรควำมเสี่ยงและควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจจะก ำหนด
นโยบำยกำรบรหิำรควำมเสีย่งขึน้ แล้วมอบใหห้น่วยงำนทีเ่กี่ยวขอ้งน ำไปปฏบิตัิเพื่อใหก้ำรบรหิำรควำมเสีย่งเป็นไป
อย่ำงเป็นระบบ และด ำเนินไปในทศิทำงเดยีวกนั พรอ้มทัง้ก ำหนดกฎ ระเบยีบ รวมถงึวธิกีำรในกำรปฏบิตังิำนบรหิำร
ควำมเสีย่งให้ครอบคลุมกจิกรรมทัว่ทัง้องค์กร ก ำหนดให้มกีำรตรวจสอบ วดัผลกำรด ำเนินงำน กำรรำยงำนผลกำร
ปฏบิตังิำนใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัฯ และเปิดเผยขอ้มลูทีส่ ำคญัใหแ้ก่ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งรบัทรำบอย่ำงสม ่ำเสมอ 

บรษิัทฯ ก ำหนดให้มกีำรด ำเนินกำรบรหิำรองค์กรเป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง และปรบัปรุงกำรด ำเนินกำรบรหิำร
ควำมเสี่ยงอยู่อย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อให้กำรด ำเนินงำนมปีระสทิธิภำพมำกขึน้ โดยค ำนึงถึงปัจจยัเสี่ยงทัง้ภำยในและ
ภำยนอกองคก์รซึง่มกีำรเปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลำ 

กรอบบริหารความเส่ียง  

บริษัทฯ มีกำรบริหำรควำมเสี่ยงทัว่ทัง้องค์กร ที่เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล ที่ปฏิบตัิโดยคณะกรรมกำร 
ผู้บริหำรและบุคลำกรทุกคนในองค์กร โดยกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงได้รบักำรออกแบบเพื่อให้สำมำรถบ่งชี้
เหตุกำรณ์ทีอ่ำจเกดิขึน้และมผีลกระทบต่อองคก์ร และสำมำรถจดักำรควำมเสีย่งใหอ้ยู่ในระดบัทีอ่งคก์รยอมรบั เพื่อให้
ได้รับควำมมัน่ใจอย่ำงสมเหตุสมผลในกำรบรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์กรก ำหนดไว้  โดยกรอบบริหำรควำมเสี่ยง
ประกอบดว้ย 

1. การก าหนดกลยุทธ ์ 
บรษิทัฯ มกีำรก ำหนดวตัถุประสงคแ์ละระดบัควำมเสีย่งทีย่อมรบัได ้(Risk Appetite) ในกำรบรหิำรควำมเสีย่ง
อย่ำงชดัเจน เพื่อใหก้ำรบรหิำรควำมเสีย่งเป็นไปในทศิทำงเดยีวกนั 
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โครงสรา้งและความรบัผิดชอบในการบริหารความเส่ียง  

ผงัโครงสรำ้งบรหิำรควำมเสีย่งของบรษิทัฯ แสดงใหเ้หน็ตำมแผนภำพ ดงันี้  

 

ความรบัผิดชอบในการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริษทั  

มหีน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบโดยรวมในกำรก ำกบัดแูลกำรบรหิำรควำมเสีย่งภำยในองคก์ร  

คณะกรรมการตรวจสอบ  

มหีน้ำที่ควำมรบัผดิชอบในกำรพจิำรณำ สอบทำนประสทิธภิำพของกำรควบคุมภำยใน และติดตำมผลกำร
บรหิำรควำมเสีย่ง รวมทัง้ประเมนิผลกำรจดักำรควำมเสีย่งจำกคณะท ำงำนบรหิำรควำมเสีย่งและควำมต่อเนื่องทำง
ธุรกจิ 

คณะท างานบริหารความเส่ียงและความต่อเน่ืองทางธรุกิจ 

เพื่อให้กำรก ำกบัดูแลกำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งขององค์กรบรรลุเป้ำหมำยทำงธุรกจิที่ตัง้ไว้ สร้ำงควำม
มัน่ใจและควำมน่ำเชื่อถือในกำรด ำเนินธุรกจิขององค์กร บรษิัทฯ จงึแต่งตัง้คณะท ำงำนบรหิำรควำมเสีย่งและควำม
ต่อเนื่องทำงธุรกจิ ซึง่ประกอบดว้ยผูบ้รหิำรระดบัสงูของแต่ละสำยงำน และมกีรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่เป็นประธำนของ
คณะท ำงำน โดยกำรก ำหนดนโยบำยบรหิำรควำมเสีย่งต้องผ่ำนควำมเหน็ชอบจำกประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรและคณะ
กรรมกำรบรหิำร 
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3.2 กระบวนการบริหารความเส่ียงองคก์ร  

บรษิทัฯ ก ำหนดกระบวนกำรบรหิำรควำมเสีย่ง เพื่อใหข้ ัน้ตอนและวธิกีำรในกำรบรหิำรควำมเสีย่งเป็นไปอยำ่ง
มรีะบบและด ำเนินไปในทศิทำงเดยีวกนัทัว่ทัง้องคก์ร โดยมขีัน้ตอนส ำคญัของกระบวนกำรบรหิำรควำมเสี่ยง
องคก์ร ประกอบดว้ย 8 ขัน้ตอน ดงันี้ 

1) สภำพแวดลอ้มภำยในองคก์ร (Internal Environment) 

2) กำรก ำหนดวตัถุประสงค ์(Objective Setting) 

3) กำรบ่งชีเ้หตุกำรณ์ (Event Identification) 

4) กำรประเมนิควำมเสีย่ง (Risk Assessment) 

5) กำรตอบสนองควำมเสีย่ง (Risk Response) 

6) กจิกรรมกำรควบคุม (Control Activities) 

7) ขอ้มลูและกำรตดิต่อสือ่สำร (Information and Communication) 

8) กำรตดิตำม (Monitoring) 

กระบวนกำรบรหิำรควำมเสีย่งทีด่ ำเนินกำรภำยในคณะกรรมกำรมคีวำมจ ำเป็นต้องได้รบักำรสื่อสำรถงึกำร
ประเมนิควำมเสีย่งและกำรควบคุม ควำมคบืหน้ำในกำรบรหิำรควำมเสีย่ง กำรดแูลตดิตำมแนวโน้มของควำม
เสีย่งหลกั รวมถงึกำรเกดิเหตุกำรณ์ผดิปกตอิย่ำงต่อเนื่อง เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำ 

1) เจ้ำของควำมเสีย่ง (Risk Owner) มกีำรติดตำม ประเมนิสถำนกำรณ์ วเิครำะห์ และบรหิำรควำม
เสีย่งทีอ่ยู่ภำยใตค้วำมรบัผดิชอบของตนอย่ำงสม ่ำเสมอ และเหมำะสม 

2) ควำมเสี่ยงที่มีผลกระทบส ำคญัต่อกำรบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร ได้รบักำรรำยงำนถึงควำม
คืบหน้ำในกำรบริหำรควำมเสี่ยง และแนวโน้มของควำมเสี่ยงต่อผู้บริหำรที่ร ับผิดชอบและ
คณะท ำงำนบรหิำรควำมเสีย่งและควำมต่อเนื่องทำงธุรกจิ ตำมระบบควบคุมภำยในทีว่ำงไวม้คีวำม
เพยีงพอ เหมำะสม มปีระสทิธผิล และมกีำรน ำมำปฏบิตัใิชจ้รงิเพื่อป้องกนั หรอืลดควำมเสีย่งทีอ่ำจ
เกดิขึน้ รวมทัง้มกีำรปรบัปรุงแกไ้ขกำรควบคุมภำยในอยู่เสมอเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถำนกำรณ์หรอื
ควำมเสีย่งทีเ่ปลีย่นไป 

3) คณะท ำงำนบรหิำรควำมเสีย่งและควำมต่อเนื่องทำงธุรกจิ จะประสำนงำนใหผู้บ้รหิำรทีร่บัผดิชอบ
ควำมเสีย่งรำยงำนสถำนะควำมเสีย่ง รวมถงึกระบวนกำรบรหิำรควำมเสีย่งใหท้ีป่ระชุมคณะท ำงำน
บรหิำรควำมเสีย่งและควำมต่อเนื่องทำงธุรกจิเพื่อทรำบ/พจิำรณำต่อไป 

4) คณะท ำงำนบรหิำรควำมเสีย่งและควำมต่อเนื่องทำงธุรกจิตอ้งวเิครำะห์/ตดิตำมกำรเปลีย่นแปลงของ
สภำพแวดลอ้มทัง้ภำยในและภำยนอก รวมถงึกำรเปลีย่นแปลงในควำมเสีย่งทีอ่ำจเกดิขึน้ ส่งผลให้
ต้องมีกำรทบทวนกำรจดักำรควำมเสี่ยงและกำรจดัล ำดบัควำมส ำคญั รวมถึงอำจน ำไปใช้ในกำร
ทบทวนกรอบกำรบรหิำรควำมเสีย่งโดยรวม 

5) คณะท ำงำนบรหิำรควำมเสีย่งและควำมต่อเน่ืองทำงธุรกจิ ต้องสรุปรำยงำนควำมคบืหน้ำกำรบรหิำร
ควำมเสี่ยงตำมแผนงำนต่อประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร คณะกรรรมกำรบริหำร และคณะกรรมกำร
บรษิทั 
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3.3 ความเส่ียงหลกัและกลยุทธใ์นการจดัการความเส่ียง  

ในปี 2562 บรษิทัฯ ไดป้ระเมนิควำมเสีย่งทีส่ ำคญัโดยมคีวำมสอดคลอ้งกบัประเดน็ดำ้นควำมเสีย่งดงันี้ 

1) ความเส่ียงด้านกลยุทธ ์
เนื่องจำกในปัจจุบนัควำมตอ้งกำรและควำมคำดหวงัต่อสนิคำ้และบรกิำรของผูบ้รโิภคเปลีย่นไปจำกเดมิ 

บรษิทัฯ จ ำเป็นตอ้งพจิำรณำคน้หำกลยุทธใ์หม่ๆ ทีส่ำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรของลกูคำ้และสรำ้งควำมแตกต่ำงที่
เหนือกว่ำคู่แข่ง เพื่อใหบ้รษิทัฯ เตบิโตอย่ำงยัง่ยนื บรษิทัฯ ไดพ้จิำรณำและประเมนิควำมเสีย่งดำ้นกลยุทธ ์ซึง่สรุปเป็น
ควำมเสีย่งทีส่ ำคญัไดด้งันี้  

(1) ด้านสภาวะการแข่งขนั 

บรษิทัฯ จ ำเป็นตอ้งพฒันำนวตักรรมใหม่ออกมำใหต้รงและทนัต่อควำมตอ้งกำรของตลำด เพื่อสรำ้งควำม
ได้เปรียบในกำรแข่งขัน (Competitive Advantages) โดยนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ เป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้
ควำมส ำคัญและพัฒนำอย่ำงต่อเนื่ อง รวมถึงสร้ำงควำมตระหนักรู้ในตรำสินค้ำ (Brand Awareness) ในตลำด
ต่ำงประเทศใหแ้ขง่แกร่งยิง่ขึน้ 

แนวทางการบริหารความเส่ียง 

 แต่งตัง้คณะกรรมกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ /นวัตกรรมใหม่ โดยมีประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรเป็นประธำน
คณะกรรมกำร 

 พฒันำแผนผลติภณัฑ/์นวตักรรมใหม่ เพื่อใชว้ำงแผนกลยุทธ ์3 ปี  
 สรำ้งควำมแขง่แกร่งของตรำสนิคำ้ TOA ในต่ำงประเทศ โดยเน้นในเรื่อง 

o กำรสรำ้ง Brand Visibility ทีร่ำ้นคำ้ของผูแ้ทนจ ำหน่ำย และช่องทำง Modern Trade  
o กำรสือ่สำรผ่ำน Digital & Social Media ใหถ้งึกลุ่มเป้ำหมำย  
o กำรเข้ำถึงงำนโครงกำร (Project Segment) เพื่อสร้ำงยอดขำย และใช้เป็นโครงกำรอ้ำงอิง 

(reference projects) เป็นผลดกีบักำรสรำ้ง brand awareness ส ำหรบัตลำดโดยรวม  
 

(2) ด้านการเติบโตของธรุกิจ 

เนื่องจำกปัจจยัด้ำนเศรษฐกจิของประเทศ กำรเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บรโิภค  ที่ต้องกำรควำม
สะดวกสบำยและใชง้ำนผลติภณัฑง์่ำยยิง่ขึน้ รวมถงึบทบำทของธุรกจิ E-commerce ทีม่กีำรแขง่ขนัเขม้ขน้ขึน้ มผีลให้
กำรเตบิโตของธุรกจิมแีนวโน้มเตบิโตขึน้ในอตัรำทีช่ำ้ลง 

แนวทางการบริหารความเส่ียง 

 พฒันำแผนงำนดำ้นกำรขำยและกำรตลำดทีไ่ดม้กีำรรเิริม่ท ำแลว้ในปี 2562 และไดร้บักำรตอบรบัดจีำกคู่คำ้
และกลุ่มเป้ำหมำย จะด ำเนินกำรต่อไปในปี 2563 และปรบัปรุงใหด้ยีิง่ขีน้ เพื่อช่วงชงิสว่นแบ่งทำงกำรตลำด
จำกคู่แขง่ขนั 

 ท ำแผนกำรเขำ้ถงึตลำดกำร Repaint และ Renovation  
 เน้นสร้ำงยอดขำยให้เติบโตในตลำดงำนโครงกำร โดยสร้ำงระบบกำรท ำงำนที่ส่งเสริมควำมร่วมมอืที่ดี

ระหว่ำงหน่วยงำนขำยโครงกำร และรำ้นคำ้ทีม่คีวำมพรอ้มในกำรขำยงำนโครงกำร  
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 พฒันำช่องทำงขำยผ่ำนระบบ E-commerce  เช่น TOASmart.com ในกำรเขำ้ถงึกลุ่มลกูคำ้ทีพ่ฤตกิรรมกำร
ซือ้เปลีย่นแปลงไป ผ่ำน mobile และตอ้งกำรควำมสะดวกสบำย โดยท ำงำนร่วมกบัรำ้นคำ้และใชจ้ดุแขง็ของ
ระบบจดัจ ำหน่ำยของ TOA เป็นช่องทำง Online-to-Offline (O2O) เพื่อให้ผู้บรโิภคได้เขำ้ถึงกำรบรกิำรที่
ครบวงจรเกีย่วกบักำรปรบัปรุงทีอ่ยู่อำศยั (repaint & renovate) ไดง้่ำยและสะดวกยิง่ขึน้  

(3) ด้านบุคลากร 

บรษิัทฯ ตระหนักถึงคุณค่ำของทรพัยำกรบุคคล จงึได้ด ำเนินกำรต่ำงๆ ทัง้ในด้ำนกำรพฒันำบุคลำกร 
กำรสรรหำพนักงำน รวมทัง้กำรดูแลรกัษำบุคลำกร เพื่อบรหิำรควำมเสีย่งในกำรสรรหำและรกัษำบุคลำกรทีม่คีวำมรู้ 
ควำมสำมำรถ 

แนวทางการบริหารความเส่ียง 

 ระบุและศกึษำวเิครำะหข์อ้มลูอตัรำกำรลำออกของพนกังำนในระดบัองคก์รและรำยแผนก 
 วำงแผนเรื่องกำรสรรหำบุคลำกรใหท้นัเวลำในแต่ละแผนก มุ่งเน้นกำรดูแลบุคลำกร ในทุกขัน้ตอน เริม่ตัง้แต่

กำรสรรหำผูท้ีส่นใจสมคัรงำนกบับรษิทัฯ ทีม่คีวำมรูค้วำมสำมำรถ ผ่ำนกำรจดัท ำนโยบำยกำรจำ้งงำนและกำร
คดัเลอืกพนกังำนทีเ่หมำะสม โดยเลง็เหน็ควำมส ำคญัของควำมกำ้วหน้ำในสำยอำชพี 

 เขำ้ร่วมกำรส ำรวจค่ำตอบแทน ในกำรเปรยีบเทยีบค่ำตอบแทนและสวสัดกิำรของบรษิทัฯ กบัตลำดภำยนอก 
(Benchmarking) โดยบริษัทฯ ได้น ำข้อมูลจำกกำรเข้ำร่วมกำรส ำรวจค่ำตอบแทนมำพิจำรณำปรับปรุง
นโยบำยโครงสรำ้งเงนิเดอืน และกำรจ่ำยผลตอบแทนตำมผลงำน รวมทัง้กำรจดัสวสัดกิำรใหส้ำมำรถแขง่ขนั
กบัตลำดภำยนอกได ้

 พฒันำและฝึกอบรมบุคลำกรเพื่อสร้ำงควำมพร้อมให้กบัผู้น ำรุ่นใหม่ๆ ผ่ำนกระบวนกำรสบืทอดต ำแหน่ง 
(Succession Management) 

 น ำระบบกำรส ำรวจควำมผูกพันธ์ของพนักงำนกับองค์กร (Employee Engagement Survey) มำใช้ เพื่อ
ก ำหนดแนวทำงในกำรพฒันำส่งเสรมิให้พนักงำนมคีวำมผูกพนักบัองคก์ร ทุ่มเทแรงกำยแรงใจในกำรท ำงำน
และให ้TOA เป็นสถำนทีท่ ำงำนทีด่แีละน่ำท ำงำน 

2) ความเส่ียงด้านการปฏิบติัตามกฏหมาย ข้อบงัคบัและข้อก าหนดต่างๆ  

บรษิทัฯ ไดก้ ำหนดกรอบกำรด ำเนินกำร (Rules & Regulation Compliance Framework) เพื่อลดควำม
เสี่ยงจำกผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงข้อก ำหนด กฎหมำยและระเบียบวิธิปฏิบัติ  กำรรวบรวมกฎหมำยและ
ขอ้ก ำหนดอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อน ำมำประเมนิว่ำบรษิทัฯ ไดป้ฏบิตัติำมกฎหมำย ระเบยีบขอ้ปฏบิตัอิย่ำงถูกตอ้งหรอืไม่ 
แบ่งเป็น 8 หวัขอ้หลกั ไดแ้ก่  

(1) ดำ้นกำรก ำกบัดแูลองคก์ร 

(2) ดำ้นสทิธมินุษยชน 

(3) กำรปฏบิตัดิำ้นแรงงำน 

(4) ดำ้นสิง่แวดลอ้ม 

(5) ดำ้นกำรด ำเนินงำนอย่ำงเป็นธรรม 

(6) ดำ้นผูบ้รโิภค 
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(7) ดำ้นกำรมสีว่นร่วม 

(8) ขอ้ก ำหนดอื่นๆ  

แนวทางการบริหารความเส่ียง 

 จดัท ำเป็นคู่มอืสรุปขอ้กฎหมำยที่เกี่ยวขอ้ง และมอบหมำยใหผู้้ทีม่หีน้ำที่รบัผดิชอบควำมเสีย่งในแต่ละดำ้น 
(Risk Owner) ติดตำมดูแลให้บรษิัทฯ สำมำรถปฏบิตัิตำมขอ้กฎหมำยที่เกี่ยวขอ้งทัง้หมดได้อย่ำงครบถ้วน
และถูกตอ้ง นอกจำกนี้คณะท ำงำนบรหิำรควำมเสีย่งและควำมต่อเนื่องทำงธุรกจิจะมกีำรตดิตำมควำมคบืหน้ำ
อย่ำงสม ่ำเสมอ 

 เน้นพฒันำเรื่องกำรรกัษำควำมลบัและควำมปลอดภยัของขอ้มลู ทัง้ขอ้มลูขององคก์รและขอ้มลูสว่นบุคคลโดย
บรษิทัฯ มกีำรจดัเกบ็ส ำรองขอ้มลูอย่ำงเป็นระบบ มกีำรแยกส ำรองขอ้มลูในทีต่่ำงๆ รวมถงึก ำหนดสทิธใินกำร
เขำ้ถงึขอ้มลูต่ำงๆ 

3) ความเส่ียงเรื่องความปลอดภยัด้านข้อมูลสารสนเทศ (IT Security) และภยัคุกคามทางไซเบอร ์
(Cyber Security) 

ในปัจจุบนัควำมเสีย่งเรื่องควำมปลอดภยัดำ้นขอ้มลูสำรสนเทศ (IT Security) และภยัคุกคำมทำงไซเบอร ์
(Cyber Security) เป็นควำมเสีย่งส ำคญัทีต่อ้งตระหนกัถงึพรอ้มทัง้มแีนวทำงในกำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่ง ควำมเสีย่ง
ดงักล่ำว ไดแ้ก่ ขอ้มลูถูกท ำลำย ควำมเสีย่งจำกผูบุ้กรุก กำรโจรกรรมขอ้มลูส ำคญั กำรลกัลอบเขำ้มำแกไ้ขเปลีย่นแปลง
ขอ้มลู หรอืกำรสง่จดหมำยอเิลก็ทรอนิกสห์ลอกลวง (Phishing) เป็นตน้  

แนวทางการบริหารความเส่ียง 

ควำมเสีย่งเรื่องควำมปลอดภยัดำ้นขอ้มลูสำรสนเทศ (IT Security)  และภยัคุกคำมทำงไซเบอร ์(Cyber 
Security) โดยเฉพำะกำรเจำะเขำ้ระบบของบรษิทัฯ และปลอมแปลงขอ้มลูทำงจดหมำยอเิลก็ทรอนิกส ์เช่น เลขทีบ่ญัช ี
หรอืขอ้มูลทำงกำรค้ำและกำรเงนิอื่นๆ เพื่อหลอกให้โอนเงนิไปยงับญัชปีลำยทำงของคนร้ำยเกดิขึน้ในหลำยองคก์ร
ขนำดใหญ่ในปัจจุบนั ซึง่บรษิทัฯตระหนักถงึควำมส ำคญัในเรื่องดงักล่ำว โดยติดตัง้โปรแกรม Anti-Virus, Anti-Spam 
และ Firewall ใหเ้ป็นรุ่นปัจจุบนัอยู่เสมอ พรอ้มทัง้เน้นพฒันำนโยบำยและคู่มอืเรื่องควำมปลอดภยัดำ้นขอ้มลูสำรสนเทศ 
(IT Security) และภยัคุกคำมทำงไซเบอร ์(Cyber Security) เพื่อสือ่สำรใหพ้นกังำนเขำ้ใจและระมดัระวงัในกำรใชง้ำน 
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4.  ทรพัยสิ์นท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ 

 

4.1 เงินลงทุน 

บรษิทัฯ ประกอบธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์สี ำหรบักลุ่มลูกคำ้ทัว่ไปในประเทศไทย รวมถงึลงทุนใน
บรษิทัย่อยทีป่ระกอบธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์สี ำหรบักลุ่มลูกคำ้ทัว่ไปทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ ซึง่ตำม
งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 บรษิทัฯ มเีงนิลงทุนในบรษิทัย่อย ดงัต่อไปนี้ 

บริษทัย่อย ลกัษณะการประกอบธรุกิจ  
 

สดัส่วนการถือ
หุ้น 

(ร้อยละ) 

มลูค่าเงินลงทุน
ตามราคาทุน 

ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2562 
(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 ์

100.0 218.6 

TOA Coating Sdn. Bhd. น ำเขำ้และจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ทีำอำคำร
และเคมภีณัฑ ์

100.0 57.6 

PT TOA Paint Indonesia น ำเขำ้และจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ทีำอำคำร  
และผลติภณัฑส์แีละสำรเคลอืบผวิและ
ผลติภณัฑป์ระเภทอื่น 

75.0 78.6 

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

65.0 26.5 



 
 บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1)  
ส่วนที ่1 กำรประกอบธุรกจิ / 4. ทรพัยส์นิทีใ่ชใ้นกำรประกอบธุรกจิ         หน้ำ 43 

 

บริษทัย่อย ลกัษณะการประกอบธรุกิจ  
 

สดัส่วนการถือ
หุ้น 

(ร้อยละ) 

มลูค่าเงินลงทุน
ตามราคาทุน 

ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2562 
(ล้านบาท) ตามท่ี

แสดงในงบ
การเงินเฉพาะ

กิจการ 

PT TOA Coating Indonesia ผลติและจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ทีำอำคำร และ
ผลติภณัฑส์แีละสำรเคลอืบผวิและผลติภณัฑ์
ประเภทอื่น 

99.0 865.3 

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. ผลติและจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ทีำอำคำร และ
ผลติภณัฑส์แีละสำรเคลอืบผวิ และผลติภณัฑ์
ประเภทอื่น 

99.0 405.1 

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

100.0 470.7 

รวมเงินลงทุน 3,764.6 

หกั : ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของเงนิลงทุน (1) (544.7) 

มลูค่าเงินลงทุนสทุธิตามราคาทุน 3,219.8 

หมำยเหตุ: (1)    ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงนิลงทุน ประกอบด้วย TOA Paint (Vietnam) Co., Ltd., TOA Coating Sdn. Bhd., PT  TOA 
Paint Indonesia,TOA Paint Products Sdn. Bhd., TOA Paint (Myanmar) Co., Ltd., TOA Paint (Cambodia) Co., 
Ltd., TOA Skim Coat (Cambodia) Co., Ltd., บรษิทั บรติชิ เพน้ทส์ จ ำกดั และ บรษิทั อมิเมจกิำ จ ำกดั 
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4.2 สินทรพัยถ์าวร 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 สนิทรพัยถ์ำวรทีใ่ชใ้นกำรประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มมีูลค่ำสทุธิ
ตำมบญัชหีลงัหกัค่ำเสือ่มรำคำสะสมและส ำรองกำรดอ้ยค่ำต่ำงๆ ตำมงบกำรเงนิรวม ดงัต่อไปนี้ 

ล าดบั รายการ มลูค่าตามบญัชีสทุธิ  
2562 

(ล้านบาท) 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผกูพนั 

1 ทีด่นิ 190.3 สทิธกิำรเช่ำและเป็น
เจำ้ของ 

ทีด่นิและสว่นปรบัปรุงทีด่นิของบรษิทั กปัตนั 
โค๊ทติ้ง จ ำกดั จ ำนองกบัธนำคำรโดยมวีงเงนิ

ค ้ำประกนั 265,000,000 บำท 

2 ส่วนปรบัปรุงทีด่นิ 5.3 เป็นเจำ้ของ ไมม่ ี

3 อำคำรและสว่นปรบัปรุง
อำคำร 

1,098.0 สทิธกิำรเช่ำและเป็น
เจำ้ของ 

อำคำรและสว่นปรบัปรุงอำคำรของบรษิทั 
กปัตนั โค๊ทติ้ง จ ำกดั จ ำนองกบัธนำคำรโดย

มวีงเงนิค ้ำประกนั 265,000,000 บำท 

4 เครือ่งจกัรและอุปกรณ์ 701.9 เป็นเจำ้ของ เครือ่งจกัรและอุปกรณ์ของบรษิทั กปัตนั 
โค๊ทติ้ง จ ำกดั จ ำนองกบัธนำคำรโดยมวีงเงนิ

ค ้ำประกนั 4,800,000 บำท  

5 เครือ่งตกแต่งและอุปกรณ์
ส ำนกังำน 

91.4 เป็นเจำ้ของ ไมม่ ี

6 ยำนพำหนะ 53.3 เป็นเจำ้ของ ไมม่ ี

7 สนิทรพัยร์ะหว่ำงตดิตัง้และ
ก่อสรำ้ง 

616.4 เป็นเจำ้ของ ไมม่ ี

รวมมลูค่าตามบญัชีสทุธิ 2,756.6  
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4.3       สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562  สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนมมีลูค่ำสทุธติำมบญัชหีลงัหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยในงบกำรเงนิรวม

เท่ำกบั 315.3 ลำ้นบำท โดยมรีำยละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

ล าดบั รายการ มลูค่าตามบญัชีสทุธิ  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2562 (ล้านบาท) 

รายละเอียด 

1 ซอฟทแ์วรค์อมพวิเตอร ์ 34.6 สทิธใินกำรใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร ์เช่น SAP, MS Windows 
เป็นตน้ 

2 ซอฟทแ์วรค์อมพวิเตอร์
ระหว่ำงตดิตัง้ 

80.7 สทิธใินกำรใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร ์เช่น SAP roll out และ SAP 
HANA เป็นตน้ 

3 สทิธกิำรเช่ำ 200.0 สทิธกิำรเช่ำทีด่นิส ำหรบัเป็นทีต่ ัง้โรงงำนในประเทศเมยีนมำร ์
เวยีดนำม ลำว มำเลเซยี กมัพชูำ และสทิธกิำรเช่ำทีด่นิทีต่ ำบลหว้ย
กะปิ จงัหวดัชลบุร ี

 รวม 315.3  
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4.4 เครือ่งหมายการค้าและเครือ่งหมายบริการ 

บรษิทัฯ มเีครื่องหมำยกำรคำ้ ชื่อกำรคำ้ และเครื่องหมำยบรกิำรจ ำนวนมำกทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิ เช่น ทโีอเอ 
(TOA)  ซุปเปอร์ชิลด์ (SuperShield) ซุปเปอร์ชิลด์ ดูรำคลีน (SuperShield DURACLEAN)  เอ็กซ์ตร้ำชิลด์  
(ExtraShield) ทโีอเอ เอก็ซต์รำ้ เวท (TOA ExtraWet) โฟรซ์ซีนัส ์(4 Seasons) ซุปเปอรเ์ทค พลสั (Supertech Plus) 
ซุปเปอรเ์มเทค (Super Matex) โกเบ (KOBE) เป็ดหงส ์(Mandarin Duck) และ โฮมโคท้ (Homecote) และบรษิทัฯ ได้
จดทะเบยีนเครื่องหมำยกำรคำ้ในประเทศทีบ่รษิทัฯ ประกอบกจิกำร ซึ่งจดทะเบยีนเครื่องหมำยกำรค้ำทัง้ในประเทศ
ไทยและต่ำงประเทศ ไดแ้ก่ 
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นอกจำกนี้ บริษัทฯ ได้รับอนุญำตให้ใช้เทคโนโลยีบำงอย่ำงในกระบวนกำรผลิตของบริษัทฯ และเพื่อ
วตัถุประสงคใ์นกำรพฒันำตรำสนิค้ำร่วมกบับุคคลอื่น ตวัอย่ำงเช่น ณ วนัทีข่องเอกสำรฉบบันี้ บรษิทัฯ มสีทิธโิดยไม่
จ ำกดัแต่เพยีงผูเ้ดยีวและไดร้บัใบอนุญำตจำกไมโครแบน (Microban) ใหใ้ชเ้ทคโนโลยขีองไมโครแบน (Microban) และ
สำรเตมิแต่งเพื่อยบัยัง้เชือ้จุลนิทรยีซ์ึง่เป็นกรรมสทิธิข์องไมโครแบน (Microban) ในกำรผลติสทีำอำคำรเพื่อจ ำหน่ำยใน
ประเทศไทย 

อนุสิทธิบตัร 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 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
จดทะเบยีนแล้ว บรษิัทฯ ยงัได้สัง่สมควำมรู้ทำงเทคนิคตลอดหลำยปีทีผ่่ำนมำ ท ำให้บรษิัทฯ มขีอ้ได้เปรยีบดำ้นกำร
แขง่ขนัในอุตสำหกรรมผลติภณัฑส์ทีำอำคำรในประเทศไทยและเขตประชำคมเศรษฐกจิอำเซยีน  

4.5 นโยบายการลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัรว่ม 

บริษัทฯ มีนโยบำยที่จะลงทุนในบริษัทที่สอดคล้องกบัเป้ำหมำย วิสยัทศัน์และแผนกลยุทธ์ในกำรเติบโตของ
บรษิัทฯ ซึ่งจะท ำให้บรษิัทฯ มผีลประกอบกำรหรอืผลก ำไรเพิม่ขึน้ หรอืลงทุนในธุรกจิที่เอื้อประโยชน์ (Synergy) ให้กบั
บรษิทัฯ เพื่อเพิม่ขดีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของบรษิทัฯ และเพื่อใหบ้รษิทัฯ บรรลุเป้ำหมำยในกำรเป็นผูป้ระกอบกำร
ชัน้น ำในธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ ทัง้นี้ บรษิทัฯ บรษิทัย่อย และ/หรอื บรษิทัร่วมอำจพจิำรณำลงทุนในธุรกจิอื่นเพิม่เตมิหำก
เป็นธุรกจิทีม่ศีกัยภำพกำรเตบิโตหรอืสำมำรถต่อยอดทำงธุรกจิ หรอืเป็นประโยชน์ต่อธุรกจิของบรษิทัฯ ซึง่สำมำรถสร้ำง
ผลตอบแทนทีด่ใีนกำรลงทุน โดยกำรพจิำรณำกำรลงทุนของบรษิทัฯ บรษิทัย่อย และ/หรอื บรษิทัร่วมนัน้ บรษิทัฯ จะท ำ
กำรวเิครำะห์ควำมเป็นไปได้ของกำรลงทุนและพจิำรณำศกัยภำพและปัจจยัควำมเสีย่งจำกกำรลงทุน โดยมขีัน้ตอนกำร
วเิครำะหก์ำรลงทุนอย่ำงเหมำะสม ซึง่จะต้องไดร้บัควำมเหน็ชอบ และ/หรอื กำรอนุมตัจิำกทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิัท
หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ (แลว้แต่กรณี) ทัง้นี้ ในกำรขออนุมตักิำรลงทุนบรษิทัย่อย และ/หรอื บรษิทัร่วมดงักล่ำว
จะต้องสอดคล้องเป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรพัย์แห่ง
ประเทศไทยทีเ่กีย่วขอ้ง 
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5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 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
เกดิจำกกำรประกอบธุรกจิโดยปกตขิองบรษิทัฯ อย่ำงไรกด็ ีบรษิทัฯ 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 ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์สทีำอำคำร และผลิตภณัฑ์สแีละสำรเคลอืบผวิและ
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 ล้ำนบำท ประกอบด้วยหุน้สำมญั 2,029 ล้ำนหุ้น ซึ่งออกจ 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  

 ฝ่ำยเลขำนุกำรบริษทัและนักลงทุนสมัพนัธ ์
โทรศพัท ์    0-2335-5555 ต่อ 5875, 1581, 1520 
โทรสำร       0-2312-8923 
อเีมล ์        companysecretary@toagroup.com, ir@toagroup.com  

  

 

 

 

 

mailto:contact@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 ำหน่ำยผลติภณัฑส์ทีำ
อำคำรและเคมภีณัฑ ์

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 ำหน่ำยผลติภณัฑส์ทีำ
อำคำรและผลติภณัฑส์แีละสำรเคลอืบผวิ
และผลติภณัฑป์ระเภทอืน่ 

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

ผลติและจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ทีำ
อำคำรและเคมภีณัฑ ์

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, จำกำรต์ำ ประเทศอนิโดนีเซยี 

น ำเขำ้และจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ทีำ
อำคำร  และผลติภณัฑส์แีละสำรเคลอืบ
ผวิและผลติภณัฑป์ระเภทอืน่ 

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

ผลติและจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ทีำ
อำคำร และผลติภณัฑส์แีละสำรเคลอืบ
ผวิและผลติภณัฑป์ระเภทอืน่ 

11.  TOA Paint (Myanmar) Co., Ltd. No. 120, Mahawgani Street, Shwepyitha 
Industrial Zone (1), ย่ำงกุง้ ประเทศเมยีนมำร ์

ผลติและจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ทีำ
อำคำร และผลติภณัฑส์แีละสำรเคลอืบ
ผวิและผลติภณัฑป์ระเภทอืน่ 

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

ผลติและจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ทีำ
อำคำร และผลติภณัฑส์แีละสำรเคลอืบ
ผวิและผลติภณัฑป์ระเภทอืน่ 

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) 
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ล ำดบั ช่ือบริษทั สถำนท่ีตัง้ ลกัษณะกำรประกอบธรุกิจ 

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

ผลติและจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ทีำ
อำคำร และผลติภณัฑส์แีละสำรเคลอืบ
ผวิ และผลติภณัฑป์ระเภทอื่น 
 
 

15.  TOA Coating (Cambodia) Co., 
Ltd. 

PPSEZ (Lot No. P2-087, P2-088, in Bueng 
Thom 3 village, Sangkat Beung Thom, Khan 
Por Senchey, พนมเปญ ประเทศกมัพชูำ 

ผลติและจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ทีำ
อำคำร และผลติภณัฑส์แีละสำรเคลอืบ
ผวิ และผลติภณัฑป์ระเภทอื่น 

 
 

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 (ส ำหรบัรอบระยะเวลำกำรสอบบญัช ี31 ธนัวำคม 2562) 

โดยนำยศุภชยั ปัญญำวฒัโน  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขทะเบยีน 3930  หรอื 

นำยณฐัวุฒ ิสนัตเิพช็ร ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขทะเบยีน 5730 หรอื 

นำงสำวกรองแกว้ ลมิป์กติตกิุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขทะเบยีน 5874  

ทีต่ัง้ ชัน้ 33 อำคำรเลครัชดำ 193/136-137 ถนนรัชดำภิเษก 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 หรอืทีส่ง่ผลกระทบต่อ
บรษิทัฯ รำยละเอยีดต่อไปนี้มวีตัถุประสงคใ์นกำรใหข้อ้มูลโดยสงัเขปและไม่ควรถอืว่ำเป็นขอ้ควำมแสดงขอ้ตกลงและ
เงื่อนไขทัง้หมดของสญัญำดงักล่ำว  
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สญัญำทำงกำรเงิน 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยบำงบรษิทัซึง่รวมถงึ บรษิทั กปัตนั โค๊ทติง้ จ ำกดั บรษิทั โพรเฟสชนันลั พซี ี
เซอร์วิส จ ำกดั บริษัท บริติช เพ้นท์ส จ ำกดั TOA Paint (Vietnam) Co., Ltd. ได้เข้ำท ำสญัญำทำงกำรเงนิ
ระยะสัน้ทัง้แบบที่มีและไม่มหีลกัประกนักบัสถำบนักำรเงินหลำยแห่งเพื่อใช้เป็นเงนิทุนหมุนเวียนในกำร
ประกอบธุรกจิ TOA เป็นผูค้ ้ำประกนัสญัญำทำงกำรเงนิของบรษิทัย่อยของ TOA บำงฉบบั สญัญำส่วนใหญ่
ไดแ้ก่สญัญำเบกิเงนิเกนิบญัช ีวงเงนิสนิเชื่อ (เช่น ตัว๋สญัญำใชเ้งนิหมุนเวยีน วงเงนิเงนิทุนหมุนเวยีน วงเงนิ
น ำเขำ้และส่งออก เลต็เตอรอ์อฟเครดติ และหนังสอืค ้ำประกนั) และวงเงนิสนิเชื่อชนิดทีผู่ใ้หกู้ม้สีทิธจิะใหผู้กู้้
เบกิถอนหรอืไม่กไ็ด ้(Uncommitted Line) ส ำหรบักำรป้องกนัควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่น บรษิทัฯ ไดเ้ขำ้
ท ำสญัญำดงักล่ำวกบัธนำคำรในประเทศหรอืสำขำของธนำคำรในภูมภิำคซึง่โดยทัว่ไปจะอยู่ในสกุลเงนิบำท 
โดยทัว่ไปสญัญำเงนิกู้ระยะสัน้จะมอีตัรำดอกเบี้ยลอยตวัซึ่งเปลี่ยนไปตำมอตัรำตลำดบวกด้วยส่วนต่ำง  ณ 
วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มวีงเงนิกูย้มืระยะสัน้ทัง้สิน้ 5,735.0 ลำ้นบำท และ 0.5 ลำ้น
ดอลลำร์สหรฐั มเีงนิกู้ค้ำงช ำระ จ ำนวน 575.0 ล้ำนบำท ภำยใต้สญัญำเงนิกู้ระยะสัน้ โดยมอีตัรำดอกเบี้ย
ระหว่ำงร้อยละ 1.63 และร้อยละ 2.24 รวมทัง้ตัว๋สญัญำใช้เงินของ บริษัท กัปตัน โค๊ทติ้ง จ ำกัด ซึ่งมี
หลกัประกนัเป็นทีด่นิ อำคำรและเครื่องจกัรของ บรษิทั กปัตนั โค๊ทติง้ จ ำกดั  

ทัง้นี้ ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยมวีงเงนิกู้ยมืซึ่งรวมถึงวงเงนิกู้ยมืระยะสัน้ และวง
เงนิกูอ้ื่นๆ รวม 9,765 ลำ้นบำท และ 3 ลำ้นดอลลำรส์หรฐั 
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ข้อมูลหลกัทรพัยแ์ละผูถ้ือหุ้น 

 

1.        จ ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแล้วของบริษทัฯ 

บรษิทัฯ เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย มทีุนจดทะเบยีนจ ำนวน 2,029,000,000 
บำท แบ่งออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 2,029,000,000 หุน้ มูลค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 1.0 บำท ช ำระเตม็จ ำนวน คดิเป็นทุน
ช ำระแลว้ 2,029,000,000 บำท 

ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไม่มกีำรออกหุน้ประเภทอื่น นอกเหนือจำกหุน้สำมญั 

2.        ผูถ้ือหุ้น 

(ก) ผูถ้อืหุน้ 10 รำยแรก ณ วนัที ่30 ธนัวำคม 2562  

รำยช่ือผูถ้ือหุ้น จ ำนวนหุ้น 
(หุ้น) 

สดัส่วนกำรถือหุ้น 
(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 75,300,000 3.7 

9.   กองทุนเปิด บวัหลวงหุน้ระยะยำว 47,689,700 2.4 

 10.   กองทุนเปิด บวัหลวงทศพล 28,071,900 1.4 

ทีม่ำ : ขอ้มลูจำกบรษิทั ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 

รำยละเอยีดเกีย่วกบัผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ทโีอเอ กรุ๊ป โฮลดิง้ จ ำกดั มดีงันี้ 

รำยช่ือผูถ้ือหุ้น 
จ ำนวนหุ้น 

(หุ้น) 
สดัส่วนกำรถือหุ้น 

(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 
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รำยช่ือผูถ้ือหุ้น 
จ ำนวนหุ้น 

(หุ้น) 
สดัส่วนกำรถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

รวม 500,000 100.0 

(ข)   กลุ่มผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ที่โดยพฤติกำรณ์มีอิทธิพลต่อกำรก ำหนดนโยบำย กำรจัดกำร หรือกำร
ด ำเนินงำนของบรษิทัอย่ำงมนียัส ำคญั ณ 30 ธนัวำคม 2562  

รำยช่ือผูถ้ือหุ้น จ ำนวนหุ้น 
(หุ้น) 

สดัส่วนกำรถือหุ้น 
(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 ี
สญัชำติต่ำงด้ำวถือหุน้ในบรษิทัฯ เกนิกว่ำร้อยละ 49.0 ของจ ำนวนหุ้นทีจ่ ำหน่ำยได้ทัง้หมด หรอืคดิ
เป็น 994,210,000 หุน้ หำกกำรโอนหุน้รำยใดทีจ่ะท ำใหส้ดัส่วนกำรถอืหุน้ในบรษิทัฯ ของคนต่ำงดำ้ว
เกนิกว่ำอตัรำสว่นขำ้งตน้ บรษิทัฯ มสีทิธปิฏเิสธไม่ลงทะเบยีนกำรโอนหุน้ของบรษิทัฯ รำยนัน้ได้ 

3. กำรออกหลกัทรพัยอ่ื์น 

บรษิทัฯ ไม่มกีำรออกหลกัทรพัยอ์ื่น 

4.        นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษทัฯ และบริษทัย่อย 

1. นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษทัฯ   

คณะกรรมกำรบรษิทัอำจพจิำรณำจ่ำยเงนิปันผลประจ ำปีของบรษิทัฯ ได ้โดยจะต้องไดร้บัควำมเหน็ชอบจำก 
ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เวน้แต่เป็นกำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลซึง่คณะกรรมกำรบรษิทัมอี ำนำจอนุมตัใิหจ้่ำยเงนิ
ปันผลไดเ้ป็นครัง้ครำวเมื่อเหน็ว่ำ บรษิทัฯ มผีลก ำไรสมควรพอจะท ำเช่นนัน้ แลว้รำยงำนใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้
ทรำบในกำรประชุมครำวต่อไป 

บรษิทัฯ มนีโยบำยจ่ำยเงนิปันผลใหแ้ก่ผู้ถอืหุ้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 40.0 ของก ำไรสุทธติำมงบกำรเงนิเฉพำะ
หลงัหกัภำษีเงนิไดน้ิตบิุคคลและหลงัหกัส ำรองต่ำงๆ ทุกประเภททีก่ฎหมำยและบรษิทัฯ ก ำหนดไวใ้นแต่ละปี 
ทัง้นี้ คณะกรรมกำรบรษิทัจะพจิำรณำกำรจ่ำยเงนิปันผลโดยค ำนึงถงึปัจจยัต่ำงๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้
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เป็นหลกั เช่น ผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงนิของบรษิทัฯ กำรส ำรองเงนิไวเ้พื่อลงทุนในอนำคต กำร
ส ำรองเงนิไวเ้พื่อจ่ำยช ำระคนืเงนิกูย้มื หรอืเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนภำยในบรษิทัฯ และกำรจ่ำยเงนิปันผลนัน้ไมม่ี
ผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนปกติของบริษัทฯ อย่ำงมีนัยส ำคัญ ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ
เหน็สมควรหรอืเหมำะสม 

2. นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษทัย่อย 

คณะกรรมกำรบรษิทัย่อยอำจพจิำรณำจ่ำยเงนิปันผลประจ ำปีของบรษิทัย่อย โดยจะต้องไดร้บัควำมเหน็ชอบ
จำกที่ประชุมผู้ถอืหุน้ของบรษิัทย่อย เว้นแต่เป็นกำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลซึ่งคณะกรรมกำรบรษิทัย่อย  
มอี ำนำจอนุมตัิให้จ่ำยเงนิปันผลได้เป็นครัง้ครำวเมื่อเหน็ว่ำบรษิัทย่อยมผีลก ำไรสมควรพอจะท ำเช่นนัน้ได้ 
แลว้ใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัย่อยรำยงำนใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัย่อยทรำบในกำรประชุมครำวต่อไป 

ทัง้นี้ คณะกรรมกำรบรษิัทย่อยจะพจิำรณำกำรจ่ำยเงนิปันผลโดยค ำนึงถึงปัจจยัต่ำงๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อ  
ผูถ้อืหุน้เป็นหลกั เช่น ผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงนิของบรษิทัย่อย กำรส ำรองเงนิไวเ้พื่อลงทุนใน
อนำคต กำรส ำรองเงินไว้เพื่อจ่ำยช ำระคืนเงนิกู้ยมื หรือเป็นเงินทุนหมุนเวยีนภำยในบรษิัทย่อย และกำร
จ่ำยเงนิปันผลนัน้ไม่มผีลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนปกตขิองบรษิทัย่อยอย่ำงมนีัยส ำคญั ตำมทีค่ณะกรรมกำร
บรษิทัย่อยพจิำรณำเหน็สมควรหรอืเหมำะสม   

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 2/2563 เมื่อวนัที่ 26 กุมภำพนัธ์ 2563 คณะกรรมกำรบรษิัทได้
พจิำรณำแลว้เหน็สมควรใหน้ ำเสนอทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้เพื่อพจิำรณำอนุมตักิำรจ่ำยเงนิปันผลประจ ำปีจำกก ำไรสุทธิ
ตำมงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรจำกผลประกอบกำรงวดครึง่ปีหลงัของปี 2562 ในอตัรำหุน้ละ 0.27 บำท เป็นจ ำนวนเงนิ 
547.83 ลำ้นบำท โดยไดจ้่ำยเงนิปันผลในวนัที ่18 พฤษภำคม 2563 

ทัง้นี้  บริษัทฯ ได้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลจำกก ำไรสุทธิตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรส ำหรับผลกำร
ด ำเนินงำนงวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินำยน 2562 ในอตัรำหุน้ละ 0.23 บำทต่อหุน้ เป็นเงนิทัง้สิน้ 466.67 ลำ้นบำท 
โดยไดจ้่ำยเงนิปันผลในวนัที ่12 กนัยำยน 2562 โดยมรีำยละเอยีดกำรจ่ำยเงนิปันผลของบรษิทัฯ ดงันี้ 

ปี เงนิปันผล
ระหว่ำงกำล 

เงนิปันผลงวด
สดุทำ้ย 

เงนิปันผลรวม รอ้ยละของเงนิปันผลต่อก ำไรสทุธติำม
งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  หกัดว้ย

ส ำรองตำมกฎหมำย 
2562 0.23 0.272 0.50 50.0 
2561 0.21 0.18 0.39 41.5 

25601 - 0.14 0.14 40.4 
หมำยเหตุ  

1. ปี 2560 เป็นขอ้มลูเฉพาะการจ่ายเงนิปันผล ภายหลงัจากทีหุ่น้สามญัของบรษิทัฯ ไดเ้ขา้ซื้อขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย เมือ่วนัที ่10 ตุลาคม 2560 โดยจ่ายจากก าไรสุทธติามงบการเงนิเฉพาะกจิการจากผลการด าเนินงานครึง่ปีหลงัของปี 2560 

2. เงนิปันผลประจ าปี 2562 อยูร่ะหว่างรออนุมตัจิากทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 
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โครงสรา้งการจดัการ 

โครงสรำ้งกำรจดักำรของบรษิทัฯ  ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562   
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1. คณะกรรมการบริษทั 

1.1 คณะกรรมการบริษทั 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562  คณะกรรมกำรบรษิทัมจี ำนวน 9 คน ประกอบดว้ยกรรมกำรทีเ่ป็นผูบ้รหิำร 2 คน 
หรอืรอ้ยละ 22.22 กรรมกำรทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิำร 7 คน หรอืรอ้ยละ 77.78 และกรรมกำรอสิระ 3 คน หรอืรอ้ยละ 33.33 ซึง่
คดิเป็น 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรบรษิัททัง้หมด ตำมหลกัเกณฑ์ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลำดหลกัทรพัยก์ ำหนดว่ำต้องมกีรรมกำรอสิระอย่ำงน้อย 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรบรษิทัทัง้คณะ แต่ต้องไม่น้อย
กว่ำ 3 คน รำยละเอยีดดงันี้ 

ช่ือ ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1. นำยประจกัษ์ ตัง้คำรวคุณ(1) ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรบรหิำร กรรมกำรทีไ่มไ่ดเ้ป็นผูบ้รหิำร 

2. นำงละออ ตัง้คำรวคุณ รองประธำนกรรมกำร / กรรมกำรบรหิำร กรรมกำรทีไ่มไ่ดเ้ป็นผูบ้รหิำร 

3. นำยวนรชัต์ ตัง้คำรวคุณ กรรมกำร / กรรมกำรบรหิำร กรรมกำรทีไ่มไ่ดเ้ป็นผูบ้รหิำร 

4. นำยจตุภทัร ์ตัง้คำรวคุณ กรรมกำร / ประธำนกรรมกำรบรหิำร / 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 

หมำยเหตุ : (1)   นำยประจกัษ์ ตัง้คำรวคุณด ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำรบรษิัทแต่มไิด้เป็นกรรมกำรอิสระ ทัง้นี้ บรษิัทฯ ได้แต่งตัง้
กรรมกำรอสิระ1 ท่ำน ไดแ้ก่ นำยวรีศกัดิ ์โฆสติไพศำล ร่วมพจิำรณำก ำหนดวำระประชุมคณะกรรมกำร เพื่อใหเ้ป็นไป
ตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่สี ำหรบับรษิทัจดทะเบยีน ปี 2560 นอกจำกนี้ ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ครัง้
ที ่5/2560 เมือ่วนัที ่12 พฤษภำคม 2560 มมีตแิกไ้ขเพิม่เตมิกฎบตัรคณะกรรมกำรบรษิทัโดยก ำหนดใหใ้นกำรอนุมัตใิน
วำระทีก่รรมกำรทีไ่มใ่ช่กรรมกำรอสิระมสี่วนไดเ้สยีจะตอ้งมกีรรมกำรอสิระอย่ำงน้อย 2 ท่ำน เขำ้ร่วมประชุมและออกเสยีง  

 ทัง้นี้ รำยละเอยีด คุณสมบตัิ และประสบกำรณ์ของคณะกรรมกำรบรษิทัทัง้ 9 ท่ำน ปรำกฏใน “รำยละเอยีด
เกีย่วกบักรรมกำร ผูบ้รหิำร ผูม้อี ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบรษิทั” 

1.2 กรรมการผูมี้อ านาจลงลายมอืช่ือผกูพนั TOA 

กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงลำยมอืชื่อผกูพนั TOA คอื นำยวนรชัต ์ตัง้คำรวคุณ หรอื นำยจตุภทัร ์ตัง้คำรวคุณ หรอื 
นำยณฏัฐวุฒ ิตัง้คำรวคุณ หรอื นำงบุศทร ีหวัง่หล ีกรรมกำรสองในสีค่นน้ีลงลำยมอืชื่อร่วมกนัและประทบัตรำ
ส ำคญัของบรษิทัฯ 
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2. คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบของบรษิทัฯ ประกอบด้วยกรรมกำรอสิระจ ำนวน 3 ท่ำน และมคีุณสมบตัคิรบถ้วน
ตำมทีก่ ำหนดโดยประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน และตลำดหลกัทรพัยฯ์ คณะกรรมกำรตรวจสอบของบรษิทัฯ  
มรีำยชื่อดงันี้ 

ช่ือ ต าแหน่ง 

1. นำงปรศินำ ประหำรขำ้ศกึ(1) กรรมกำรอสิระ และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

2. นำงชนำทพิย ์วรีะสบืพงศ(์1) กรรมกำรอสิระ และกรรมกำรตรวจสอบ 

3. นำยวรีศกัดิ ์โฆสติไพศำล กรรมกำรอสิระ และกรรมกำรตรวจสอบ 

หมำยเหตุ : (1) เป็นกรรมกำรตรวจสอบทีม่คีวำมรูแ้ละประสบกำรณ์เพยีงพอทีจ่ะสำมำรถท ำหน้ำทีใ่นกำรสอบทำนควำมน่ำเชือ่ถอืของ
กำรเงนิของบรษิทัฯ  

โดยม ีนำยอรรถพล วชัระไพโรจน์ ได้รบักำรแต่งตัง้เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ ในกำรประชุม
คณะกรรมกำรตรวจสอบ  ครัง้ที ่7/2562 โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่2 กนัยำยน 2562  

3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน ประกอบดว้ยกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 
จ ำนวน 3 ท่ำน ดงันี้  

ช่ือ ต าแหน่ง 

1. นำยวรีศกัดิ ์โฆสติไพศำล ประธำนกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน (กรรมกำรอสิระ) 

2. นำงปรศินำ ประหำรขำ้ศกึ กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน (กรรมกำรอสิระ) 

3. นำยจตุภทัร ์ตัง้คำรวคุณ กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 

โดยม ีนำงพริุณ เลศิสริสิถำพร ไดร้บักำรแต่งตัง้เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน ครัง้ที ่3/2562 โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่31 ตุลำคม 2562 

4. คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมกำรบรหิำรของบรษิทัฯ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562  ประกอบดว้ยกรรมกำรบรหิำรจ ำนวน 7 ท่ำนดงันี้ 

ช่ือ ต าแหน่ง 

1. นำยจตุภทัร ์ตัง้คำรวคุณ  ประธำนกรรมกำรบรหิำร 

2. นำยประจกัษ์ ตัง้คำรวคุณ  กรรมกำรบรหิำร 

3. นำงละออ ตัง้คำรวคุณ  กรรมกำรบรหิำร 

4. นำยวนรชัต์ ตัง้คำรวคุณ กรรมกำรบรหิำร 

5. นำงบุศทร ีหวัง่หล ี กรรมกำรบรหิำร 

6. นำยประกรณ์ เมฆจ ำเรญิ(1) กรรมกำรบรหิำร 
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ช่ือ ต าแหน่ง 

7. นำงสำวทวพีร พฒันกจิเรอืง(2) กรรมกำรบรหิำร 

 หมำยเหตุ:  (1) ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรหิำร อนัเป็นผลมำจำกกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ โดยไดร้บักำรแต่งตัง้ตำมมตทิี่
ประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่1/2562 เมือ่วนัที ่22 มกรำคม 2562 

(2) ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรบรหิำร อนัเป็นผลมำจำกกำรด ำรงต ำแหน่งผูอ้ ำนวยกำรสำยงำนกำรเงนิและบญัช ีตำมมตทิี่
ประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่2/2560 เมือ่วนัที ่9 มนีำคม 2560     

5. ผูบ้ริหาร 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562  ผูบ้รหิำร 4 รำยแรกตำมนิยำมของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลำดหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ มจี ำนวน 7 ท่ำน ดงัต่อไปนี้  

ช่ือ ต าแหน่ง 

1. นำยจตุภทัร ์ตัง้คำรวคุณ ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 

2. นำงบุศทร ีหวัง่หล ี รองกรรมกำรผูจ้ดักำร ส ำนกัประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 

3. นำยประกรณ์ เมฆจ ำเรญิ กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ / Acting Managing Director Thailand & Laos  

4. นำงสำวสุพร ลลีะทศันำธร รองกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำนกำรผลติเรซนิ 

5. นำงสำวทวพีร พฒันกจิเรอืง Chief Financial Officer และผูค้วบคมุดแูลกำรท ำบญัช ี

6.   นำยชำลส ์กรนีเวลล ์ Chief Operations Officer 

7.   นำงสำวจณญัญำ เมฆวฒันำ Chief Marketing Officer 

ทัง้นี้ นำงสำวทวพีร พฒันกจิเรอืง ผูอ้ ำนวยกำรสำยงำนกำรเงนิและบญัช ี เป็นผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมำยใหร้บัผดิชอบ
โดยตรงในกำรควบคุมดูแลกำรท ำบญัชีของบริษัทฯ รำยละเอียด คุณสมบตัิ และประสบกำรณ์ของนำงสำวทวีพร     
พฒันกจิเรอืง ปรำกฏใน “รำยละเอยีดเกีย่วกบั กรรมกำร ผูบ้รหิำร ผูม้อี ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบรษิทั” 

6. เลขานุการบริษทั 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 23 กรกฎำคม 2561 ได้แต่งตัง้ นำงสำวศรีกลัยำ     
เพญ็ศร ีเพื่อท ำหน้ำทีเ่ป็นเลขำนุกำรบรษิทั โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่1 สงิหำคม 2561  

ขอบเขต อ านาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของเลขานุการบริษทั 

เลขำนุกำรบรษิทั ไดร้บักำรแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบรษิทั เพื่อท ำหน้ำทีร่บัผดิชอบด ำเนินกำร ดงัต่อไปนี้ 

1. ให้ค ำแนะน ำเบือ้งต้นแก่กรรมกำรและผูบ้รหิำรเกี่ยวกบักำรปฏบิตัิตำมกฎหมำย ขอ้ก ำหนด กฎระเบยีบ 
และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ และตดิตำมดูแลใหม้กีำรปฏบิตัอิย่ำงถูกตอ้ง รวมถงึรำยงำนกำรเปลีย่นแปลงใน
ขอ้ก ำหนดกฎหมำยทีม่นียัส ำคญัแก่กรรมกำรและผูบ้รหิำร 

2. ติดตำมและดูแลให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลและรำยงำนสำรสนเทศที่เกี่ยวขอ้งตำมระเบียบ ประกำศ และ
ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยฯ์ ส ำนกังำน ก.ล.ต. และคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน 

3. จดัท ำและเกบ็รกัษำเอกสำรส ำคญั ดงัต่อไปนี้ 
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(ก) ทะเบยีนกรรมกำร 

(ข) หนงัสอืนดัประชุมคณะกรรมกำรและรำยงำนกำรประชุมกรรมกำร 

(ค) หนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้และรำยงำนกำรประชุมผูถ้อืหุน้ 

(ง) รำยงำนประจ ำปีของบรษิทัฯ 

4. เกบ็รกัษำรำยงำนกำรมสี่วนไดเ้สยีที่รำยงำนโดยกรรมกำรหรอืผูบ้รหิำร พรอ้มทัง้จดัส่งส ำเนำใหแ้ก่ประธำน
กรรมกำรและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัแต่วนัทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัรำยงำนนัน้ 

5. ตดิตำมและดแูลใหก้ำรประชุมผูถ้อืหุน้และกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย ขอ้บงัคบั
ของบริษัทฯ  และข้อพึงปฏิบัติที่ เ กี่ ย วข้อ ง  ร วมทั ้ง ติดต ำม ให้มีก ำ รปฏิบัติต ำมมติที่ ป ระชุ ม  
ผูถ้อืหุน้ และมตทิีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั 

6. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมกำรบริษัท และด ำเนินกำรอื่นใดให้เป็นไปตำมกฎหมำย และ/หรือ ตำมที่
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนประกำศก ำหนด และ/หรอืตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทั 

7. ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

7.1 ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

(ก) ค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั และกรรมการชุดย่อย 

ทัง้นี้ ทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2562 เมื่อวนัที ่24 เมษำยน 2562 ไดม้มีตอินุมตัคิ่ำตอบแทนรำย
เดอืนและเบี้ยประชุมกรรมกำรส ำหรบัปี 2562 ซึ่งเป็นอตัรำเดยีวกบัปี 2561 และอนุมตัิโบนัสส ำหรบั
กรรมกำรบรษิัท ในอตัรำ 0.40% ของก ำไรสุทธติำมงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 
ธนัวำคม 2561 แต่ไม่เกนิ 10 ล้ำนบำท โดยประธำนกรรมกำรและรองประธำนกรรมกำรได้รบัโบนัส
มำกกว่ำกรรมกำรบรษิทั 35% และ 25% ตำมล ำดบั เป็นเงนิรวมทัง้สิน้ 7,764,892 บำท ซึง่เป็นปีแรกที่
มกีำรจ่ำยโบนสัส ำหรบัคณะกรรมกำรบรษิทั โดยรำยละเอยีดดงันี้ 

คณะกรรมการ ค่าตอบแทนรายเดือน 
(บาท/คน) 

เบีย้ประชมุ (บาท/ครัง้/คน) 
(เฉพาะกรรมการท่ีเข้าประชุม) 

โบนัสประจ าปี 
(บาท/คน) 

คณะกรรมการบริษทั    

 ประธำนกรรมกำร 200,000 40,000 1,091,938 

 รองประธำนกรรมกำร 150,000 35,000 1,011,053 

 กรรมกำร 50,000 30,000 808,843 

คณะกรรมการชดุย่อย    

1. คณะกรรมการบริหาร    

 ประธำนกรรมกำรบรหิำร 100,000 40,000 - 

 กรรมกำรบรหิำร 50,000 30,000 - 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ    

 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ - 35,000 - 

 กรรมกำรตรวจสอบ - 30,000 - 

3.  คณะก ร รมก า ร ส ร รห าแ ล ะ
พิจารณาค่าตอบแทน 
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คณะกรรมการ ค่าตอบแทนรายเดือน 
(บาท/คน) 

เบีย้ประชมุ (บาท/ครัง้/คน) 
(เฉพาะกรรมการท่ีเข้าประชุม) 

โบนัสประจ าปี 
(บาท/คน) 

 ประธำนกรรมกำรสรรหำและ
พจิำรณำค่ำตอบแทน 

- 35,000 
- 

 ก ร ร ม ก ำ ร ส ร ร ห ำ แ ล ะ
พจิำรณำค่ำตอบแทน 

- 30,000 
- 

(1) ค่ำตอบแทนส ำหรบัรอบระยะเวลำ 1 มกรำคม – 31 ธนัวำคม 2562  

ระหว่ำงวนัที ่1 มกรำคม 2562 ถงึวนัที ่31 ธนัวำคม 2562 บรษิทัฯ ไดจ้่ำยค่ำตอบแทนใหแ้ก่กรรมกำร
จ ำนวน 9 รำย เป็นจ ำนวนทัง้สิ้น 25.27 ล้ำนบำท โดยค่ำตอบแทนดังกล่ำวเป็นค่ำตอบแทนใน
รูปแบบค่ำตอบแทนรำยเดือนและค่ำเบี้ยประชุมในฐำนะกรรมกำรเท่ำนัน้  โดยมีรำยละเอียด
ดงัต่อไปนี้  

รายช่ือคณะกรรมการ ต าแหน่ง คณะกรรมการ
บริษทั 
(บาท) 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
(บาท) 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา

ค่าตอบแทน 
(บาท) 

คณะกรรม 
การบริหาร 
(บาท) 

โบนัส 
(บาท) 

ค่าตอบแทน
รวมในฐานะ
กรรมการ 
(บาท)  

1. นำยประจกัษ์ ตัง้คำรวคณุ ประธำนกรรมกำร /
กรรมกำรบรหิำร 

2,800,000 - - 930,000 1,091,938 4,821,938 

2. นำงละออ ตัง้คำรวคณุ รองประธำนกรรมกำร / 
กรรมกำรบรหิำร 

2,080,000 - - 930,000 1,011,053 4,021,053 

3. นำยจตุภทัร ์ตัง้คำรวคณุ กรรมกำร / ประธำน
กรรมกำรบรหิำร / 
กรรมกำรสรรหำและ
พจิำรณำค่ำตอบแทน 

900,000 - 120,000 1,640,000 808,843 3,468,843 

4. นำยวนรชัต ์ตัง้คำรวคณุ กรรมกำร / 
กรรมกำรบรหิำร 

750,000 - - 930,000 808,843 2,488,843 

5. นำยณฏัฐวฒุ ิตัง้คำรวคุณ กรรมกำร 840,000 - - - 808,843 1,648,843 

6. นำงบุศทร ีหวัง่หล ี กรรมกำร / 
กรรมกำรบรหิำร 

870,000 - - 930,000 808,843 2,608,843 

7. นำงปรศินำ ประหำรขำ้ศกึ 
 

กรรมกำร / กรรมกำร
อสิระ / ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ  / กรรมกำร
สรรหำและพจิำรณำ
ค่ำตอบแทน 

900,000 350,000 120,000 - 808,843 2,178,843 

8. นำงชนำทพิย ์วรีะสบืพงศ ์ กรรมกำร / กรรมกำร
อสิระ  / กรรมกำร
ตรวจสอบ 

870,000 270,000 - - 808,843 1,948,843 

9. นำยวรีศกัดิ ์โฆสติไพศำล  กรรมกำร / กรรมกำร
อสิระ / กรรมกำร
ตรวจสอบ / ประธำน

870,000 270,000 140,000 - 808,843 2,088,843 
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รายช่ือคณะกรรมการ ต าแหน่ง คณะกรรมการ
บริษทั 
(บาท) 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
(บาท) 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา

ค่าตอบแทน 
(บาท) 

คณะกรรม 
การบริหาร 
(บาท) 

โบนัส 
(บาท) 

ค่าตอบแทน
รวมในฐานะ
กรรมการ 
(บาท)  

กรรมกำรสรรหำและ
พจิำรณำค่ำตอบแทน 

รวม 10,088,000 890,000 380,000 5,360,000 7,764,892 25,274,892 

(2) สทิธปิระโยชน์อื่นๆ 

ไม่มสีทิธปิระโยชน์อื่น ๆ นอกจำกค่ำตอบแทนประจ ำทีจ่่ำยเป็นรำยเดอืน ค่ำเบีย้ประชมุ และ
ค่ำตอบแทนประจ ำปี 

(ข) ค่าใช้จ่ายอืน่ตามจริงเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริษัท 

ประธำนกรรมกำรบรษิัทได้รบัวงเงนิค่ำใช้จ่ำยอื่นเพื่อใช้จ่ำยส ำหรบักำรบรหิำรงำนบรษิัทฯ ซึ่งวงเงนิ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นดงักล่ำวได้รบักำรอนุมตัิโดยคณะกรรมกำรบริษัท โดยจะต้องด ำเนินกำรตำมระเบยีบที่
เกี่ยวขอ้ง และต้องได้รบักำรลงนำมโดยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ หรอืผู้อ ำนวยกำรสำยงำนกำรเงนิและ
บญัช ีซึง่เป็นบุคคลทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบัประธำนกรรมกำรบรษิทั 

(ค) ค่าตอบแทนของผู้บริหารของบริษัทฯ 

บรษิทัฯ มนีโยบำยจ่ำยค่ำตอบแทนของประธำนเจำ้หน้ำที่บรหิำร กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ และผูบ้รหิำร
ตำมหลกัเกณฑแ์ละนโยบำยทีค่ณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนก ำหนด โดยคณะกรรมกำร
บรษิทัเป็นผูพ้จิำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนของประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร และกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ มทีัง้
แบบระยะสัน้ และระยะยำวซึง่พจิำรณำจำกผลกำรปฏบิตังิำน ผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ ว่ำเป็นไป
ตำมนโยบำยและเป้ำหมำยในแต่ละปีหรอืไม่ โดยเทยีบเคยีงกบัผลประกอบกำรในอุตสำหกรรมเดยีวกนั  
ส ำหรบัภำพรวมระยะยำวจะพจิำรณำจำกวสิยัทศัน์ และกลยุทธเ์ชื่อมโยงสู่แผนกำรด ำเนินงำนทีช่ดัเจน 
ควำมสำมำรถในกำรพฒันำ กำรปรบัปรุงประสทิธิภำพ และกำรแก้ไขปัญหำต่ำงๆ โดยก ำหนดเป็น 
Corporate KPIs ในรปูแบบ Balanced Scorecard ร่วมกบักำรประเมนิผลงำนของคณะกรรมกำรบรษิทั 

7.2 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

บรษิัทฯ ได้จ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่ผู้บรหิำรตำมนิยำมของส ำนักงำน ก.ล.ต. เป็นจ ำนวนเงนิทัง้สิน้ประมำณ 
64.19  ลำ้นบำท โดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 

ค่าตอบแทน จ านวนเงินประจ าปี 2562 (ล้านบาท) 

ผูบ้ริหารตามนิยามของส านักงาน ก.ล.ต. จ านวน 7 ราย 
เงนิเดอืนและโบนสั 62.34 
กองทุนส ำรองเลีย้งชพี 0.27 
ค่ำตอบแทนอืน่* 1.58 
รวม 64.19 

 *หมำยเหตุ ค่ำตอบแทนอื่น ประกอบดว้ย เงนิประกนัสงัคม ค่ำเชำ่รถ ค่ำน ้ำมนั คำ่โทรศพัท ์และเงนิประกนัชวีติ 
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8.  บุคลากรและการฝึกอบรม 

8.1 ข้อมูลทัว่ไป 

 บรษิทัฯ แบ่งสำยงำนกำรปฏบิตัหิน้ำทีอ่อกเป็น 3 สำยงำน คอื (1) ปฏบิตักิำร (2) ธุรกจิ และ (3) สนบัสนุน 

8.2  ค่าตอบแทนของบุคลากร 

บรษิทัฯ ตระหนกัดถีงึควำมจ ำเป็นของกำรมทีมีผูบ้รหิำรและพนักงำนทีป่ฏบิตังิำนอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อคงควำม
ได้เปรยีบเหนือคู่แข่ง กรรมกำรของบรษิัทฯ เชื่อว่ำควำมส ำเรจ็อย่ำงต่อเนื่องของบริษัทฯ ขึน้อยู่กบัปัจจยั
หลำยประกำร อำทิเช่น กำรสนับสนุนและกำรอุทศิตนของบุคลำกรระดบัผู้บรหิำร โดยบรษิัทฯ ได้ก ำหนด    
กลยุทธ์ด้ำนทรพัยำกรบุคคล ซึ่งรวมถึงกำรก ำหนดค่ำตอบแทนที่สำมำรถแข่งขนัได้ กำรสรรหำบุคลำกรที่
เหมำะกบัวตัถุประสงคข์องบรษิทัฯ และแผนกำรสบืทอดต ำแหน่ง   

บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรสร้ำงแรงจูงใจแก่บุคลำกร ทัง้ในรูปแบบของค่ำตอบแทน ควำมก้ำวหน้ำในกำร
ท ำงำน โดยก ำหนดวิสยัทศัน์และทิศทำงขององค์กร และถ่ำยทอดทิศทำงดงักล่ำวไปสู่หน่วยงำนภำยใน     
สำยงำนต่ำงๆ มกีำรวดัและติดตำมควำมคบืหน้ำของกำรปฏบิตังิำนตำมเป้ำหมำยและกลยุทธ์ทีต่ัง้ไว้ โดย
ก ำหนดเป็น Corporate KPIs ในรูปแบบ Balanced Scorecard ที่ประกอบด้วย กำรวัดผลด้ำนกำรเงิน 
(Financial) และที่ไม่ใช่กำรเงิน (Non-Financial) ได้แก่ ควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย  กำรปรับปรุง
กระบวนกำรภำยใน (Internal Process) กำรมสีว่นร่วม (People Engagement) เป็นตน้ 

8.3 กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

ในปี 2554 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไดจ้ดัตัง้กองทุนส ำรองเลีย้งชพีร่วมกบัลูกจำ้งตำมพระรำชบญัญตักิองทุน
ส ำรองเลีย้งชพี พ.ศ. 2530 และทีม่กีำรแกไ้ขเพิม่เตมิ โดยลูกจำ้งและบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจ่ำยเงนิสมทบ
เขำ้กองทุนเป็นรำยเดอืนคดิเป็นรอ้ยละ 3 ถึงร้อยละ 5 ของเงนิเดอืนขัน้พื้นฐำนของลูกจำ้ง ส ำหรบัปีสิน้สุด
วันที่ 31 ธันวำคม 2560 2561 และ 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ำยเงินสมทบจ ำนวน 34.7 ล้ำนบำท      
39.7 ล้ำนบำท และ 39.5 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพจดัเป็นกองทุนที่แยกต่ำงหำกจำก
สนิทรพัยอ์ื่นของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย กองทุนส ำรองเลีย้งชพีนี้บรหิำรโดยผูจ้ดักำรกองทุนทีไ่ดร้บัอนุญำต 
ลกูจำ้งจะไดร้บัเงนิกองทุนส ำรองเลีย้งชพีเมื่อสิน้สดุกำรจำ้งงำนตำมกฎระเบยีบของกองทุน 

อายงุาน อตัราสะสมส่วนของพนักงาน 
(ร้อยละของเงินเดือน) 

อตัราสะสมส่วนของบริษทัฯ 
(ร้อยละของเงินเดือน) 

น้อยกว่าหรือเท่ากบั 3 ปี 3 3 
มากกว่า 3  ปี แต่ไม่เกิน 6 ปี 4 4 
มากกว่า 6 ปีขึน้ไป 5 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 

จ านวนพนักงาน ค่าตอบแทนรวม*   
(ล้านบาท) 

การปฏิบติัหน้าท่ี รวม 
ปฏิบติัการ ธรุกิจ สนับสนุน 

2562 2,141 2,563 343 5,047 2,424.6 
2561 2,121 2,472 347 4,940 2,139.2 
2560 2,211 2,266 361 4,838 2,052.9 

หมำยเหตุ *ค่ำตอบแทนรวมได้แก่ เงนิเดอืน เงนิโบนัส ค่ำล่วงเวลำ เงนิสมทบกองทุนส ำรองเลี้ยงชพี และค่ำตอบแทนอื่นๆ     
(ไมร่วมผูบ้รหิำรตำมนิยำมของส ำนกังำน ก.ล.ต.)  
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8.4 ข้อพิพาทด้านแรงงานท่ีส าคญัในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา (ปี 2560- 2562) 

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

8.5 สหภาพแรงงาน  

พนกังำนของบรษิทัฯ บำงรำยเป็นสมำชกิสหภำพแรงงำนเคมภีณัฑแ์ละสแีห่งประเทศไทย โดยในประเทศไทย 
นำยจำ้งทีม่ลีกูจำ้งเกนิ 50 คน ตอ้งจดัใหม้คีณะกรรมกำรสวสัดกิำรในสถำนประกอบกำร โดยมตีวัแทนลกูจำ้ง
อย่ำงน้อย 5 คน ทัง้นี้บริษัทฯ และบริษัท กัปตัน โค๊ทติ้ง จ ำกัด  มีคณะกรรมกำรสวัสดิกำรในสถำน
ประกอบกำร 

พนักงำนบำงรำยของ TOA Paint (Vietnam) Co., Ltd. ได้มีกำรจดทะเบียนข้อตกลง Collective Labour 
Agreement กบั Binh Duong Industrial Zones Authority เมื่อวนัที ่15 กุมภำพนัธ ์2560  

8.6 นโยบายในการพฒันาบุคลากร 

บรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญักบักำรเพิม่พนูทกัษะควำมรูแ้ละควำมเชีย่วชำญของพนกังำนโดยจดัใหม้กีำรฝึกอบรม
อย่ำงต่อเนื่อง บรษิทัฯ จดัใหพ้นกังำนเขำ้ร่วมประชุมและฝึกอบรมเพื่อให้พนกังำนไดค้วำมรูแ้ละพฒันำทกัษะ
ทีเ่กีย่วขอ้ง ใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องบรษิทัฯ กำรฝึกอบรมนัน้รวมถงึกำรฝึกอบรมเกีย่วกบัสขุอนำมยั
และควำมปลอดภยั ทกัษะดำ้นเทคนิค และดำ้นอื่นๆ 

บรษิัทฯ ยงัมโีครงกำรฝึกอบรมเพื่อพฒันำเกี่ยวกบัหน้ำที่กำรท ำงำนและพฒันำควำมสำมำรถพเิศษให้กบั
พนักงำนทีม่ผีลกำรปฏบิตังิำนทีด่แีละมศีกัยภำพสงู โดยบรษิทัฯ ไดก้ ำหนดกรอบกำรท ำงำนเพื่อใหพ้นักงำน
สำมำรถแสดงศกัยภำพดงักล่ำวและเปิดโอกำสให้พนักงำนมหีน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบและกำรพฒันำควำมเป็น
ผูน้ ำใหม้ำกขึน้  

รำยละเอยีดเพิม่เติมเกี่ยวกบักำรปฎิบตัิตำมนโยบำยดงักล่ำว เปิดเผยในหมวดที่ “10. รำยงำนกำรพฒันำ
อย่ำงยัง่ยนื”  
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การก ากบัดแูลกิจการ 
 

นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ (Corporate Governance) 

บริษัทฯ ได้ยึดถือและปฏิบัติตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีในกำรด ำเนินกิจกำรผ่ำนทำงกรรมกำร  
ผู้บริหำร และพนักงำน และถือว่ำหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดีนัน้เป็นปัจจยัส ำคญัในกำรส่งเสริมควำมส ำเร็จใน
ภำพรวมของบรษิทัฯ ในฐำนะทีเ่ป็นองคก์รหนึ่งทีม่คีวำมรบัผดิชอบต่อสงัคม โดยทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่
10/2562 เมื่อวนัที่ 12 พฤศจกิำยน 2562 ได้พจิำรณำทบทวนและกำรปฏบิตัิตำมนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกจิกำรของ
บริษัทฯ ตำมแนวทำงที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) ได้มีกำรประกำศ
หลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ดสี ำหรบับรษิัทจดทะเบยีน ปี 2560 เพื่อเป็นหลกัปฏบิตัิให้คณะกรรมกำรและบรษิัทจด
ทะเบยีนน ำมำปรบัใชใ้นกำรก ำกบัดูแลกจิกำรใหม้ผีลประกอบกำรที่ดใีนระยะยำว เพื่อสร้ำงคุณค่ำใหก้บักจิกำรอย่ำง
ยัง่ยนื  

ทัง้นี้ นโยบำยก ำกบัดูแลกจิกำรนี้ไดก้ ำหนดหลกัปฏบิตัแิก่คณะกรรมกำรบรษิทัในฐำนะผูน้ ำสงูสุดขององคก์รถอืปฏบิตัิ
อย่ำงเหมำะสม โดยม ี8 หลกัปฏบิตั ิซึง่ระบุรำยละเอยีดในหวัขอ้ “กำรน ำหลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ ีส ำหรบับรษิทั
จดทะเบยีน ปี 2560 (CG Code) ไปปรบัใช”้  

คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อย 

โครงสรำ้งกรรมกำรของบรษิทัฯ ประกอบดว้ย คณะกรรมกำรบรษิทั และคณะกรรมกำรชุดย่อยจ ำนวน 3 ชุด 
คอื (1) คณะกรรมกำรตรวจสอบ (2) คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน และ (3) คณะกรรมกำรบรหิำร  

ทัง้นี้ รำยชื่อคณะกรรมกำรบรษิัท และ กรรมกำรผู้มอี ำนำจลงลำยมือชื่อผูกพนั  TOA ได้อ้ำงองิในหมวดที่    
“8. โครงสรำ้งกำรจดักำร”  

1. คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมกำรบรษิทัมบีทบำทส ำคญัในกำรก ำกบัดูแลกจิกำรเพื่อประโยชน์สูงสุดของบรษิทัฯ ประกอบดว้ย
กรรมกำรทีม่คีุณสมบตัหิลำกหลำยทัง้ในดำ้นทกัษะ ประสบกำรณ์ ควำมสำมำรถเฉพำะดำ้นทีเ่ป็นประโยชน์ต่อบรษิทัฯ 
มภีำวะผู้น ำ วสิยัทศัน์ ปฏบิตัิหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจรติ ระมดัระวงั รอบคอบ มคีวำมเป็นอสิระจำกฝ่ำยจดักำร 
ค ำนึงถงึประโยชน์สงูสุดของบรษิทัฯ มคีวำมเป็นธรรมและรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้และผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกฝ่ำย  โดยดูแลให้
บรษิทัฯ มรีะบบงำนทีใ่หค้วำมเชื่อมัน่ไดว้่ำกจิกรรมต่ำงๆ ของบรษิทัฯ ไดด้ ำเนินไปในลกัษณะทีถู่ กต้องตำมกฎหมำย
และมจีรยิธรรม 

1. องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทั 

1) คณะกรรมกำรบริษัทมีจ ำนวนอย่ำงน้อย 5 คนและกรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งต้องมีถิ่นที่อยู่ใน
รำชอำณำจกัร โดยมกีรรมกำรอสิระไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดและมจี ำนวน
กรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 3 คน ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์

2) ประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร มิใช่บุคคลเดียวกนั และมีกำรก ำหนดหน้ำที่ควำม
รบัผดิชอบอย่ำงชดัเจนแยกจำกกนั 
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3) ในกรณีที่ผู้ที่ด ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำรไม่ใช่กรรมกำรอิสระ คณะกรรมกำรบริษัทจะแต่งตัง้
กรรมกำรอสิระหนึ่งท่ำน เพื่อร่วมพจิำรณำก ำหนดวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั เพื่อใหเ้ป็นไป
ตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ ีนอกจำกนี้ ในกำรอนุมตัใินวำระทีก่รรมกำรทีไ่ม่ใช่กรรมกำรอสิระมี
สว่นไดเ้สยีจะตอ้งมกีรรมกำรอสิระอย่ำงน้อย 2 ท่ำน เขำ้ร่วมประชุมและออกเสยีง 

4) คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตัง้ เลขำนุกำรบริษัท เพื่อปฏิบัติหน้ำที่ในกำรดูแลกิจกรรมของ
คณะกรรมกำรบรษิทั รวมถงึกำรประสำนงำนใหม้กีำรปฏบิตัติำมมตคิณะกรรมกำรบรษิทั และส่งเสรมิ
ให้เลขำนุกำรบรษิัทไดร้บักำรฝึกอบรมและพฒันำควำมรูอ้ย่ำงต่อเนื่องด้ำนกฎหมำย กำรบญัช ีหรอื
กำรปฏบิตัหิน้ำทีเ่ลขำนุกำรบรษิทั 

5) โครงสรำ้งคณะกรรมกำรบรษิทั ต้องมคีวำมหลำกหลำยทัง้เพศ อำยุ ประสบกำรณ์ ทกัษะวชิำชพีและ
ควำมเชีย่วชำญเฉพำะดำ้นซึง่จ ำเป็นต่อปฏบิตัิหน้ำทีข่องกรรมกำรซึง่จะช่วยใหก้ำรด ำเนินธุรกจิของ
บรษิทัฯ ประสบควำมส ำเรจ็ตำมเป้ำหมำย และสรำ้งกำรเตบิโตอย่ำงยัง่ยนืในระยะยำว ไดแ้ก่  ควำมรู้
ทำงบญัชแีละกำรเงนิ กำรบรหิำรจดักำรองคก์รและทรพัยำกรบุคคล กำรบรหิำรควำมเสีย่ง กำรจดักำร
ในภำวะวกิฤต ิควำมรูเ้กีย่วกบัธุรกิจของบรษิทัฯ กำรตลำดระหว่ำงประเทศ กำรก ำหนดวสิยัทศัน์และ
กลยุทธ์ ควำมรู้ควำมช ำนำญเฉพำะด้ำนอื่นๆ ที่เป็นต่อบริษัทในระยะ 3-5 ปีข้ำงหน้ำ ทัง้นี้ ต้องมี
สดัสว่นกรรมกำรทีม่คีวำมรูเ้กีย่วกบัอุตสำหกรรมหรอืธุรกจิของบรษิทัฯ อย่ำงน้อย 3 ท่ำน โดย 1 ใน 3 
ท่ำนต้องเป็นกรรมกำรทีไ่ม่ไดเ้ป็นผูบ้รหิำรอย่ำงน้อย 1 ท่ำน  และกรรมกำรทีม่คีวำมรูท้ำงด้ำนบญัชี
กำรเงนิอย่ำงน้อย 1 ท่ำน 

2. คณุสมบติัของกรรมการ 

1) คณะกรรมกำรบรษิัทมคีุณสมบตั ิและไม่มลีกัษณะต้องห้ำมตำมพระรำชบญัญตัิบรษิทัมหำชนจ ำกดั  
พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีำรแกไ้ขเพิม่เตมิ) พระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ทีม่กีำรแกไ้ขเพิม่เตมิ) รวมถงึ ประกำศ ขอ้บงัคบั และ/หรอืระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

2) เป็นผู้ทรงคุณวุฒ ิซึ่งมคีวำมรู้และประสบกำรณ์จำกหลำกหลำยสำขำอำชพี ทัง้ด้ำนธุรกจิ บญัชแีละ
กำรเงนิ ซึง่เกีย่วขอ้งและสนบัสนุนธุรกจิของบรษิทัฯ    

3) สำมำรถใชดุ้ลยพนิิจอย่ำงตรงไปตรงมำและเป็นอสิระจำกฝ่ำยจดักำรและกลุ่มทีม่ผีลประโยชน์อื่นใด 
ทัง้นี้ กรรมกำรทุกท่ำนมีหน้ำที่ต้องแจ้งให้ประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรตรวจสอบของ 
บรษิทัฯ ทรำบเป็นหนงัสอืโดยทนัท ีหำกกรรมกำรมกีำรประกอบธุรกจิหรอืเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
หรอืผูบ้รหิำรในบรษิทัอื่น 

4) สำมำรถอุทศิเวลำใหก้บับรษิทัฯ ไดอ้ย่ำงเพยีงพอและเอำใจใสใ่นกำรปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมควำมรบัผดิชอบ
ของตน 

5) กรรมกำรหรือผู้บริหำรระดบัสูงของบริษัทฯ ไม่เคยเป็นพนักงำนหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชี
ภำยนอกทีบ่รษิทัฯ ใชบ้รกิำรอยู่ในช่วง 2 ปีทีผ่่ำนมำ 

6) กรรมกำรควรด ำรงต ำแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนไดไ้ม่เกนิ 5 บรษิัท เพื่อให้กรรมกำรสำมำรถปฏบิตัิ
หน้ำทีใ่นฐำนะกรรมกำรบรษิทัอย่ำงมปีระสทิธภิำพ สำมำรถทุ่มเทเวลำในกำรปฏบิตัหิน้ำทีก่รรมกำรได้
อย่ำงเพยีงพอ  
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3. ขอบเขต อ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบ  
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่1/2563 เมื่อวนัที ่28 มกรำคม 2563 ไดม้มีตอินุมตักิำรทบทวน

ขอบเขต อ ำนำจ หน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรบรษิทั ดงัต่อไปนี้ 

1) ปฏบิตัหิน้ำทีใ่หเ้ป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ มตคิณะกรรมกำรบรษิทัและ
มตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ดว้ยควำมรบัผดิชอบ ควำมระมดัระวงั และควำมซื่อสตัยส์จุรติ 

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

3) ก ำกบัดูแลกำรบรหิำรงำนและผลกำรปฏบิตังิำนของคณะกรรมกำรบรหิำร ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 
กรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ ฝ่ำยจดักำร หรอืบุคคลใดๆ ซึ่งได้รบัมอบหมำยใหท้ ำหน้ำที่ดงักล่ำว เพื่อให้
เป็นไปตำมวิสยัทศัน์ พันธกิจ กลยุทธ์ทำงธุรกิจ ทิศทำงของธุรกิจ นโยบำยทำงธุรกิจ เป้ำหมำย 
แนวทำง แผนกำรด ำเนินงำน และงบประมำณทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัก ำหนด 

4) ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตำมแผนกำร
ด ำเนินงำนและงบประมำณของบรษิทัฯ  

5) ด ำเนินกำรใหบ้รษิทัฯ และบรษิทัย่อยน ำระบบงำนบญัชทีีเ่หมำะสมและมปีระสทิธภิำพมำใช ้รวมทัง้จดั
ใหม้รีะบบควบคุมภำยใน และระบบกำรตรวจสอบภำยในทีเ่พยีงพอและมปีระสทิธผิล รวมทัง้จดัใหม้ี
กระบวนกำรประเมนิควำมเหมำะสมของระบบกำรควบคุมภำยในของบรษิทัฯ และบรษิัทย่อย อย่ำง
สม ่ำเสมอ 

6) จดัให้มกีำรท ำงบดุล และงบก ำไรขำดทุน ณ วนัสิน้สุดรอบปีบญัชขีองบรษิัทฯ และลงลำยมอืชื่อเพื่อ
รบัรองงบกำรเงนิดงักล่ำว เพื่อน ำเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปี เพื่อพจิำรณำ
อนุมตั ิ

7) พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบกำรคดัเลือกและเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และพิจำรณำค่ำตอบแทนที่
เหมำะสม ตำมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบน ำเสนอ ก่อนน ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกำรประชุม
สำมญัประจ ำปี เพื่อพจิำรณำอนุมตั ิ

8) จดัใหม้นีโยบำยเกีย่วกบักำรก ำกบัดูแลกจิกำรตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ขีองตลำดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย และส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์เป็นลำยลกัษณ์
อกัษร และใหค้วำมเหน็ชอบต่อนโยบำยดงักล่ำว ตลอดจนส่งเสรมิกำรปรบัใชน้โยบำยดงักล่ำวอย่ำงมี
ประสทิธภิำพ เพื่อรกัษำและคงไวซ้ึ่งมำตรฐำนระดบัสูงของกำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ใีนบรษิทัฯ และ
เชื่อมัน่ได้ว่ำบริษัทฯ มีควำมรบัผิดชอบต่อผู้มสี่วนเกี่ยวขอ้งทุกกลุ่มด้วยควำมเป็นธรรม  โดยมกีำร
ทบทวนนโยบำยอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ 

9) จดัใหม้หีลกัจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกจิตำมหลกัควำมซื่อสตัยส์ุจรติ หลกัควำมโปร่งใส หลกักำร
ก ำกบัดูแลกจิกำรที่ด ีและจรยิธรรมทำงสงัคมที่ดี ซึ่งได้รบักำรอนุมตัิจำกคณะกรรมกำรบรษิัท และ
ก ำหนดใหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร พนกังำน ปฏบิตัติำมโดยเคร่งครดั รวมทัง้ไดป้ระชำสมัพนัธท์ัว่ทัง้องคก์ร
ใหเ้ป็นทีเ่ขำ้ใจผ่ำนระบบจดหมำยอเิลก็ทรอนิกส ์รวมทัง้ไดต้ดิบอรด์ประชำสมัพนัธ ์ อกีทัง้ยงัไดจ้ดัท ำ
มำตรฐำนกำรปฏบิตัิงำนและกำรด ำเนินงำน (Standard Operating Procedures) เพื่อใช้ควบคุมกำร
ปฏบิตังิำน กำรด ำเนินกำรภำยในองคก์ร และกำรตดิตำมกำรปฏบิตัติำมหลกัจรรยำบรรณดงักล่ำว 
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10) คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดนโยบำยด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Management Policy) ให้
ครอบคลุมทัง้องคก์ร โดยใหค้ณะท ำงำนบรหิำรควำมเสีย่งและควำมต่อเนื่องทำงธุรกจิเป็นผูป้ฏบิตัติำม
นโยบำยและรำยงำนให้คณะกรรมกำรตรวจสอบทรำบเป็นประจ ำ และควรมกีำรทบทวนระบบหรือ
ประเมินประสทิธิผลของกำรจดักำรควำมเสี่ยงอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้และให้เปิดเผยไว้ในรำยงำน
ประจ ำปี และในทุกๆ ระยะเวลำที่พบว่ำระดับควำมเสี่ยงในกำรเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงกำรให้
ควำมส ำคญักบัสญัญำณเตอืนภยัล่วงหน้ำและรำยกำรผดิปกตทิัง้หลำย 

11) คณะกรรมกำรบรษิทัจดัใหม้แีนวทำงกำรด ำเนินกำรทีช่ดัเจนกบัผูท้ีป่ระสงคจ์ะแจง้เบำะแสหรอืผูม้สี่วน
ได้เสยีผ่ำน website หรอืรำยงำนตรงต่อบรษิัทฯ โดยช่องทำงในกำรแจง้เบำะแสอำจก ำหนดใหผ้่ำน
หวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยในและ/หรอืเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบของบรษิทัฯ เพื่อใหร้ำยงำน
ต่อกรรมกำรอสิระหรอืกรรมกำรตรวจสอบของบรษิทัฯ เพื่อใหม้กีำรตรวจสอบขอ้มลูตำมกระบวนกำรที่
บรษิทัฯ ก ำหนดไวแ้ละรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิทั 

12) พจิำรณำอนุมตัแิต่งตัง้บุคคลทีม่คีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องหำ้มตำมทีก่ ำหนดในพระรำชบญัญตัิ
บรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีำรแกไ้ขเพิม่เตมิ) พระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีำรแกไ้ขเพิม่เตมิ) รวมถงึ ประกำศ ขอ้บงัคบั และ/หรอืระเบยีบที่
เกี่ยวขอ้งเขำ้ด ำรงต ำแหน่ง ในกรณีที่ต ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกออกตำมวำระ 
และพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบแต่งตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ และกำรก ำหนด
ค่ำตอบแทนกรรมกำร เพื่อน ำเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิำรณำอนุมตัิ 

13) แต่งตัง้คณะกรรมกำรชุดย่อย รวมถึงคณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำร หรือ
คณะกรรมกำรชุดย่อยอื่นใด และก ำหนดอ ำนำจหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรชุดย่อยดงักล่ำวเพื่อช่วยเหลอื
และสนับสนุนกำรปฏิบตัิหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท และพิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนรวมส ำหรบั
กรรมกำรชุดย่อยตำมงบประมำณทีเ่สนอโดยฝ่ำยบรหิำร (ไม่เกนิกว่ำจ ำนวนรวมทีไ่ดร้บัอนุมตัจิำกผูถ้อืหุน้) 

14) พจิำรณำแต่งตัง้ประธำนเจำ้หน้ำที่บรหิำร รองกรรมกำรผูจ้ดักำรส ำนักงำนประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร  
กรรมกำรผู้จ ัดกำรใหญ่ และเลขำนุกำรบริษัท รวมทัง้พิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนของประธำน
เจ้ำหน้ำที่บรหิำร รองกรรมกำรผู้จดักำรส ำนักงำนประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร กรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ 
และพจิำรณำก ำหนดวงเงนิรวมส ำหรบัโบนสัประจ ำปีของพนกังำนและผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ  

15) พจิำรณำอนุมตักิำรใชจ้่ำยเงนิเพื่อกำรลงทุน กำรด ำเนินงำนต่ำงๆ กำรกูย้มืหรอืกำรขอสนิเชื่อใดๆ จำก
สถำบนักำรเงนิ ตลอดจนกำรเขำ้เป็นผูค้ ้ำประกนั เพื่อกำรประกอบธุรกจิตำมปกตขิองบรษิทัฯ บรษิทั
ย่อย รวมทัง้บริษัทในเครือ โดยไม่จ ำกัดวงเงิน ภำยใต้ข้อบังคับ ระเบียบของบริษัทฯ รวมทัง้
กฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน 

16) พจิำรณำเรื่องควำมขดัแยง้ของผลประโยชน์อย่ำงรอบคอบ โดยพจิำรณำอนุมตักิำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่ว
โยงกนัระหว่ำงบรษิทัฯ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม กบับุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั ตำมทีก่ ำหนดในพระรำชบญัญตัิ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทัง้กฎระเบียบที่
เกีย่วขอ้งของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน และพจิำรณำอนุมตัิ
หลกักำรเกีย่วกบัขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ทีม่เีงื่อนไขกำรคำ้โดยทัว่ไปในกำรเขำ้ท ำธุรกรรมระหว่ำงบรษิทัฯ 
และบรษิทัย่อย กบักรรมกำร ผูบ้รหิำร หรอืบุคคลทีม่คีวำมเกีย่วขอ้ง เพื่อก ำหนดกรอบกำรด ำเนินกำร
ให้ฝ่ำยจัดกำรมีอ ำนำจด ำเนินกำรธุรกรรมดังกล่ำวภำยใต้กรอบและขอบเขตของกฎหมำยและ
หลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง โดยรำยกำรดงักล่ำวจะต้องผ่ำนกำรพจิำรณำใหค้วำมเหน็จำกคณะกรรมกำร
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ตรวจสอบ ก่อนเสนอขออนุมตัิจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น  ทัง้นี้
ขึ้นอยู่กับลักษณะและขนำดของรำยกำรตำมข้อก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน  ทัง้นี้ 
กรรมกำร หรือผู้บริหำรของบริษัทฯ ท่ำนใดที่มีส่วนได้เสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องจะไม่เข้ำร่วมใน
กระบวนกำรตดัสนิใจรำยกำรดงักล่ำว 

17) จดัให้มชี่องทำงในกำรสื่อสำรกบัผูถ้ือหุน้แต่ละกลุ่มอย่ำงเหมำะสม และก ำกบัดูแลกำรเปิดเผยขอ้มูล
และสำรสนเทศ เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำมคีวำมถกูตอ้ง ชดัเจน โปร่งใส มคีวำมน่ำเชื่อถอื สอดคลอ้งกบันโยบำย
กำรเปิดเผยขอ้มลูสำรสนเทศของบรษิทัฯ และกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

18) แต่งตัง้บุคคลใหด้ ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรของบรษิัทย่อย หรอืบรษิัทร่วมในจ ำนวนอย่ ำงน้อยตำม
สดัส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทย่อย และมีกำรก ำหนดขอบเขต อ ำนำจหน้ำที่และควำมรบัผิดชอบของ
กรรมกำรและผูบ้รหิำรทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้ไวอ้ย่ำงชดัเจน ซึง่รวมถงึกำรก ำหนดกรอบอ ำนำจในกำรใช้
ดุลพนิิจที่ชดัเจนใหก้ำรออกเสยีงในกำรประชุมคณะกรรมกำรของบรษิัทย่อย หรอืบรษิทัร่ วมในเรื่อง
ส ำคญัซึง่จะต้องไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรบรษิทัก่อน เพื่อใหม้กีำรควบคุมกำรบรหิำรให้
เป็นไปตำมนโยบำยของบรษิัทฯ และกำรท ำรำยกำรต่ำงๆ ให้ถูกต้องตำมกฎหมำย  ซึ่งรวมถึงกำร
เปิดเผยข้อมูลฐำนะทำงกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน กำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนั และกำรได้มำหรื อ
จ ำหน่ำยไปซึง่ทรพัยส์นิทีม่นียัส ำคญัใหค้รบถว้นถูกตอ้ง 

19) พจิำรณำอนุมตักิำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำล 

20) พจิำรณำก ำหนดและแกไ้ขเปลีย่นแปลงชื่อกรรมกำรซึง่มอี ำนำจลงนำมผกูพนับรษิทัฯ  

21) ขอควำมเหน็ทำงวชิำชพีจำกองคก์รภำยนอก หำกมคีวำมจ ำเป็นเพื่อประกอบกำรตดัสนิใจทีเ่หมำะสม 

22) ดูแลกำรปฏิบัติงำนของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและปกป้องผลประโยชน์ใดๆ ที่
เกีย่วขอ้งกบัผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่ำย 

23) จัดให้มีกำรประชุมผู้ถือหุ้นเป็นกำรประชุมสำมัญประจ ำปีภำยใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบ
ระยะเวลำบญัชขีองบรษิทัฯ  

24) จดัใหม้กีำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัอย่ำงน้อยทุกๆ สำมเดอืน 

25) จดัท ำรำยงำนประจ ำปีของคณะกรรมกำรบรษิทั และรบัผดิชอบในกำรจดัท ำและกำรเปิดเผยงบกำรเงนิ
ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยเพื่อแสดงถงึฐำนะกำรเงนิ และผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ และบรษิทั
ย่อยในรอบปีทีผ่่ำนมำ และน ำเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิำรณำและอนุมตั ิ

26) ประเมนิผลกำรท ำงำนของกรรมกำรทัง้คณะ รวมทัง้ประเมนิผลกำรท ำงำนของกรรมกำรรำยบุคคล 
เพื่อพจิำรณำทบทวนผลงำน ปัญหำและอุปสรรคในแต่ละปี เพื่อสำมำรถน ำผลกำรประเมนิไปใชใ้นกำร
พฒันำและปรบัปรุงกำรปฏบิตังิำนในดำ้นต่ำงๆ ได ้  

27) ก ำกบัและดูแลกำรบรหิำรจดักำรและกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ใหเ้ป็นไปตำม
นโยบำยต่ำงๆ ของบรษิทัฯ กฎหมำยหลกัทรพัย ์ตลอดจนประกำศ ขอ้บงัคบัและหลกัเกณฑต่์ำงๆ ที่
เกี่ยวข้องของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลักทรพัย์และตลำด
หลกัทรพัย์ และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เช่น กำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนั และกำรไดม้ำ
หรอืจ ำหน่ำยไปซึ่งทรพัย์สนิที่ส ำคญั เท่ำที่ไม่ขดัหรอืแย้งกบักฎหมำยอื่น รวมทัง้จดัให้มรีะบบกำร
ควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยในทีเ่พยีงพอและเหมำะสม 
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28) สอบทำนกฎบตัรคณะกรรมกำรบรษิทัอย่ำงน้อยปีละหนึ่ง (1) ครัง้ 

2. คณะกรรมการชุดย่อย 

 คณะกรรมกำรบริษัทแต่งตัง้คณะกรรมกำรชุดย่อยจ ำนวน 3 ชุด ได้แก่ (1) คณะกรรมกำรตรวจสอบ             
(2) คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน และ (3) คณะกรรมกำรบริหำร เพื่อท ำหน้ำที่สนับสนุนกำร
ปฏบิตังิำนของคณะกรรมกำรบรษิทั โดยคณะกรรมกำรชุดย่อยดงักล่ำวจะมหีน้ำที่รบัผดิชอบในกำรพจิำรณำทบทวน
เรื่องต่ำงๆ ที่มคีวำมส ำคญัเป็นกำรเฉพำะ โดยคณะกรรมกำรบรษิัทจะเป็นผู้ให้ควำมเหน็ชอบในกำรแต่งตัง้สมำชกิ
คณะกรรมกำรชุดย่อย กำรออกกฎบตัรคณะกรรมกำรชุดย่อย เพื่อก ำหนดระเบยีบต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง องคป์ระกอบของ
คณะกรรมกำรชุดย่อย หรอืกำรก ำหนดขอบเขต อ ำนำจ หน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบ ตลอดจนเรื่องอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
คณะกรรมกำรชุดย่อยดงักล่ำว ตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัพจิำรณำเหน็สมควร โดยในแต่ละปีคณะกรรมกำรบรษิทัจะ
พจิำรณำทบทวนกฎบตัรของคณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละคณะ   

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งถือเป็นกลไกส ำคัญของระบบกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีเพื่อช่วยงำนของ
คณะกรรมกำรบรษิัทในกำรปฏบิตัิหน้ำที่รบัผดิชอบในกำรสอดส่องดูแลคุณภำพและควำมน่ำเชื่อถือของระบบบญัชี 
ระบบตรวจสอบ ระบบกำรควบคุมภำยใน ตลอดจนกระบวนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิของบรษิทัฯ 

1. องคป์ระกอบ 

  คณะกรรมกำรตรวจสอบตอ้งประกอบดว้ยกรรมกำรอย่ำงน้อย 3 ท่ำน กรรมกำรแต่ละท่ำนตอ้งเป็นกรรมกำร
อสิระซึง่สำมำรถใชดุ้ลพนิิจของตนอย่ำงเป็นอสิระ และสำมำรถอ่ำนและเขำ้ใจพืน้ฐำนของงบกำรเงนิซึง่จ ำเป็นตอ้งมใีน
กำรท ำหน้ำทีก่รรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อย 1 ท่ำนตอ้งมคีวำมรูค้วำมช ำนำญทำงกำรบญัชหีรอืกำร
จดักำรดำ้นกำรเงนิทีเ่กีย่วขอ้งตำมขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ทัง้นี้ รำยชื่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ ไดอ้ำ้งองิในหมวดที ่“8. โครงสรำ้งกำรจดักำร” 

2. วาระการด ารงต าแหน่ง 

  คณะกรรมกำรตรวจสอบมวีำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี นับจำกวนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้หรอืตำมวำระกำร
เป็นกรรมกำรของบรษิัทฯ โดยกรรมกำรตรวจสอบซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระอำจได้รบักำรแต่งตัง้อกีกไ็ด้ตำมที่
คณะกรรมกำรบรษิัทหรอืที่ประชุมผู้ถือหุ้นเหน็สมควร ในกรณีที่ต ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นที่
นอกจำกถงึครำวออกตำมวำระ ใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัหรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้แต่งตัง้บุคคลทีม่คีุณสมบตัคิรบถ้วนเป็น
กรรมกำรตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมกำรตรวจสอบมจี ำนวนครบตำมที่กฎหมำยหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวขอ้งก ำหนด
ภำยใน 3 เดอืนนับจำกวนัทีจ่ ำนวนคณะกรรมกำรตรวจสอบไม่ครบถ้วน โดยบุคคลทีเ่ขำ้เป็นกรรมกำรตรวจสอบแทน
สำมำรถอยู่ในต ำแหน่งไดเ้พยีงเท่ำทีว่ำระทีย่งัเหลอือยู่ของกรรมกำรตรวจสอบซึง่ตนทดแทน 

  คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผูพ้จิำรณำแต่งตัง้หวัหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในของบรษิทัฯ เพื่อใหด้ ำรง
ต ำแหน่งเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ และท ำหน้ำที่สนับสนุนกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ     
กำรนดัหมำยกำรประชุม และงำนอื่นๆ ตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
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3. ขอบเขต อ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัที่ 28 มกรำคม 2563 ได้มีมติอนุมตัิกำรทบทวน

ขอบเขต อ ำนำจ หน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ดงันี้  

1) สอบทำนใหบ้รษิทัฯ มกีำรรำยงำนทำงกำรเงนิอย่ำงถูกตอ้งและเพยีงพอตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงนิ โดยกำรประสำนงำนกบัผูส้อบบญัชภีำยนอก และผูบ้รหิำรทีร่บัผดิชอบจดัท ำรำยงำน
ทำงกำรเงนิทัง้รำยไตรมำสและประจ ำปี โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบอำจเสนอแนะใหผู้ส้อบบญัชี
สอบทำนหรอืตรวจสอบรำยกำรใดๆ ทีเ่หน็ว่ำเป็นเรื่องส ำคญัและจ ำเป็นในระหว่ำงกำรตรวจสอบ
บญัชขีองบรษิทัฯ  

2) สอบทำนใหบ้รษิทัฯ มรีะบบควบคุมภำยใน (internal control) และระบบตรวจสอบภำยใน (internal 
audit) ทีเ่หมำะสม เพยีงพอ และมปีระสทิธภิำพ  

3) พิจำรณำควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบัติหน้ำที่เป็นผู้ร ับผิดชอบในกำรพัฒนำและสอบทำน
ประสทิธภิำพของกำรบรหิำรควำมเสีย่งและกำรควบคุมภำยในของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 
ตลอดจนให้ควำมเหน็ชอบในกำรพจิำรณำแต่งตัง้ โยกย้ำย เลกิจ้ำงหวัหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยใน หรอืหน่วยงำนอื่นใดทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบักำรตรวจสอบภำยใน 

4) มอี ำนำจเขำ้ถึงขอ้มูลได้ทุกระดบัของบรษิัทฯ รวมถึงกำรเชญิผู้บรหิำร ฝ่ำยจดักำร หวัหน้ำงำน 
พนักงำน หรอืบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งเขำ้ร่วมประชุมเพื่อชีแ้จงขอ้มูล รวมทัง้จดัส่งและใหข้อ้มูลที่เกี่ยวข้อง 
ภำยใตก้ำรปฏบิตังิำนตำมขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทั 

5) พิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบงบประมำณประจ ำปี อตัรำก ำลงั และทรพัยำกรที่จ ำเป็นในกำร
ปฏบิตังิำนของฝ่ำยตรวจสอบภำยใน อนุมตัแิผนกำรตรวจสอบประจ ำปี รวมถงึกำรพจิำรณำอนุมตัิ
กำรทบทวนปรบัเปลี่ยนแผนงำนตรวจสอบในส่วนทีม่นีัยส ำคญั รวมถึงก ำกบัดูแลกำรปฏบิตังิำน
ของฝ่ำยตรวจสอบภำยในใหส้อดคล้องตำมแผนกำรตรวจสอบประจ ำปีที่ได้รบัอนุมตั ิและเป็นไป
ตำมมำตรฐำนสำกลในกำรปฏบิตังิำนวชิำชพีตรวจสอบภำยใน และประเมนิคุณภำพกำรปฏบิตังิำน
ตรวจสอบภำยในเป็นประจ ำทุกปี รวมทัง้เขำ้ร่วมประชุมกบัหวัหน้ำหรอืผู้บรหิำรฝ่ำยตรวจสอบ
ภำยใน เพื่อหำรอืประเดน็ทีม่คีวำมส ำคญัอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ 

6) สอบทำนให้บรษิทัฯ ปฏบิตัิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ ขอ้ก ำหนดของ
ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนหรอืกฎหมำยที่เกีย่วขอ้งกบั
ธุรกจิของบรษิทัฯ  

7) พจิำรณำ คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้ รวมถงึเลกิจำ้งบุคคลซึง่มคีวำมเป็นอสิระเพื่อท ำหน้ำทีเ่ป็นผูส้อบ
บญัชขีองบรษิัทฯ และเสนอค่ำตอบแทนของบุคคลดงักล่ำว โดยค ำนึงถึงควำมน่ำเชื่อถือ ควำม
เพยีงพอของทรพัยำกร ปรมิำณงำนตรวจสอบของส ำนักงำนตรวจสอบบญัชนีัน้ และประสบกำรณ์
ของบุคลำกรที่ได้รบัมอบหมำยให้ท ำกำรตรวจสอบบญัชขีองบรษิัทฯ รวมทัง้เขำ้ร่วมประชุมกบั
ผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีำยจดักำรเขำ้ร่วมประชุมอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ 

8) พิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนั หรือรำยกำรที่อำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ ให้มีควำม
ถูกต้องและครบถ้วน ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยและขอ้ก ำหนดทีเ่กีย่วขอ้งของตลำดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย และคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน เพื่อให้มัน่ใจว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำม
สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ 
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9) สอบทำนควำมถูกต้องของเอกสำรอ้ำงองิและแบบประเมนิตนเองเกี่ยวกบัมำตรกำรต่อต้ำนกำร  
คอรร์ปัชนัของกจิกำรตำมโครงกำรแนวร่วมปฏบิตัขิองภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นทุจรติ 

10) จดัท ำรำยงำนผลกำรก ำกบัดูแลกิจกำรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรำยงำน
ประจ ำปีของบริษัทฯ ซึ่งรำยงำนดงักล่ำวต้องลงนำมโดยประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และต้อง
ประกอบดว้ยขอ้มลูอย่ำงน้อยดงัต่อไปนี้ 

 ควำมเหน็เกีย่วกบัควำมถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรำยงำนทำงกำรเงนิของบรษิทัฯ 

 ควำมเหน็เกีย่วกบัควำมเพยีงพอของระบบควบคุมภำยในของบรษิทัฯ 

 ควำมเหน็เกีย่วกบักำรปฏบิตัติำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ขอ้ก ำหนด
ของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอืกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ 

 ควำมเหน็เกีย่วกบัควำมเหมำะสมของผูส้อบบญัช ี

 ควำมเหน็เกีย่วกบัรำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 

 ควำมเหน็ถงึควำมเพยีงพอของระบบกำรบรหิำรควำมเสีย่งและกำรควบคุมภำยใน 

 จ ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบและกำรเขำ้ร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน 

 ควำมเห็นหรอืข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รบัจำกกำรปฏบิตัิหน้ำที่ตำม   
กฎบตัร (Charter) และ  

 รำยกำรอื่นที่เห็นว่ำผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไปควรทรำบ ภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และควำม
รบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทั 

11) สอบทำนและติดตำมผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง รวมทัง้ประเมินผลกำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำก
คณะท ำงำนในกำรบรหิำรควำมเสีย่ง ซึง่จะตอ้งประกอบดว้ยกรรมกำรบรหิำรอย่ำงน้อย 1 คน 

12) ทบทวนและเสนอใหแ้กไ้ขเพิม่เตมิกฎบตัรของคณะกรรมกำรตรวจสอบตำมทีเ่หน็สมควรอย่ำงน้อย   
ปีละ 1 ครัง้ 

13) ทบทวนผลกำรปฏิบัติงำนในปีที่ผ่ำนมำโดยจัดท ำรำยงำนกำรปฏิบัติงำนและเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบรษิทัอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ 

14) จดัหำควำมเหน็ที่เป็นอสิระจำกที่ปรึกษำทำงวชิำชพีอื่นใด เพื่อให้ควำมเหน็หรอืค ำแนะน ำตำม
ขอบเขตงำนทีร่บัผดิชอบ ตำมควำมเหมำะสมและจ ำเป็นดว้ยค่ำใชจ้่ำยของบรษิทัฯ 

15) ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท ด้วยควำมเห็นชอบของจำก
คณะกรรมกำรตรวจสอบ  

คณะกรรมกำรบรษิทัมอี ำนำจในกำรแกไ้ข เปลีย่นแปลง นิยำมและคุณสมบตัขิองกรรมกำรอสิระ และกฎบตัร
ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อใหส้อดคล้องกบัควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และเพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
กฎเกณฑข์องส ำนกังำน ก.ล.ต. ตลำดหลกัทรพัยฯ์ คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน และ/หรอืบทบญัญตัขิองกฎหมำยอื่น
ทีเ่กีย่วขอ้ง 
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4. การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

(1) รำยงำนผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบอย่ำงน้อย  
ทุกไตรมำส 

(2) ในกำรปฏบิตัิหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ หำกพบหรอืมขีอ้สงสยัว่ำมรีำยกำรหรอืกำรกระท ำ
ดงัต่อไปนี้ ซึง่อำจมผีลกระทบอย่ำงมนียัส ำคญัต่อฐำนะทำงกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ ให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิัทเพื่อด ำเนินกำรปรบัปรุงแก้ไขภำยในเวลำที่
คณะกรรมกำรตรวจสอบเหน็สมควร  

1. รำยกำรทีเ่กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 

2. กำรทุจรติ หรอืมสีิง่ผดิปกต ิหรอืมคีวำมบกพร่องทีส่ ำคญัในระบบควบคุมภำยใน 

3. กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำดหลัก 
ทรพัย์ฯ ส ำนักงำน ก.ล.ต. หรอืคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน หรอืกฎหมำยทีเ่กี่ยวขอ้งกบัธุรกจิ
ของบรษิทัฯ 

หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบพบว่ำคณะกรรมกำรบรษิัทหรอืผู้บรหิำรไม่ด ำเนินกำรให้มกีำรปรบัปรุง
แกไ้ขในกำรกระท ำดงักล่ำวโดยไม่มเีหตุผลอนัสมควร กรรมกำรตรวจสอบรำยใดรำยหนึ่งอำจรำยงำนสิง่
ทีพ่บดงักล่ำวต่อส ำนกังำน ก.ล.ต. หรอืตลำดหลกัทรพัยฯ์ ได ้

2.2  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

  1.  องคป์ระกอบ 

1) คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนจะประกอบด้วยสมำชิกจ ำนวนอย่ำงน้อย 3 คน ซึ่ง
สมำชกิสว่นใหญ่เป็นกรรมกำรอสิระ (มำกกว่ำ 50%) 

2) ประธำนกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนตอ้งเป็นกรรมกำรอสิระ 

ทัง้นี้ รำยชื่อคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน ไดอ้ำ้งองิในหมวดที ่“8. โครงสรำ้งกำรจดักำร” 

2. วาระการด ารงต าแหน่ง 

1) วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของสมำชกิคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนจะมกี ำหนด 3 ปีนับ
จำกวนัทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้ 

2) สมำชกิของคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนอำจไดร้บักำรแต่งตัง้ใหเ้ขำ้ด ำรงต ำแหน่งใหม่
อกีไดต้ำมทีค่ณะกรรมกำรของบรษิทัอำจเหน็สมควร 

3. ขอบเขต อ านาจหน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิัท ครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัที่ 28 มกรำคม 2563 ได้มีมติอนุมตัิกำรทบทวน
ขอบเขต อ ำนำจหน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน ดงันี้   

1) พิจำรณำโครงสร้ำงและองค์ประกอบของคณะกรรมกำร ทัง้ในเรื่องของจ ำนวนและคุณสมบัติของ
กรรมกำรทีเ่หมำะสมกบัธุรกจิของบรษิทัฯ 
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2) พจิำรณำคุณสมบตัขิองบุคคลทีจ่ะมำเป็นกรรมกำรอสิระใหเ้หมำะสมกบัลกัษณะเฉพำะของบรษิทั โดย
ควำมเป็นอสิระอย่ำงน้อยตอ้งเป็นไปตำมหลกัเกณฑท์ีส่ ำนกังำน ก.ล.ต. ก ำหนด 

3) พิจำรณำนโยบำยและหลักเกณฑ์ในกำรสรรหำบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสม เพื่อด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรบรษิัท ประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำร รองกรรมกำรผู้จดักำรส ำนักงำนประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร 
และกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ รวมทัง้คดัเลอืกบุคคลและเสนอชื่อบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมำะสม รวมถงึกำร
เสนอชื่อบุคคลที่เกษียณอำยุงำนเพื่อกลบัเข้ำรบัต ำแหน่งดงักล่ำวข้ำงต้น เพื่อน ำเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมกำรบรษิทั และ/หรอื ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิำรณำแต่งตัง้  

4) พิจำรณำทบทวนนโยบำยและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรก ำหนดค่ำตอบแทนและผลประโยชน์ของ
กรรมกำรบรษิทั ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 

5) ใหข้อ้เสนอแนะต่อคณะกรรมกำรบรษิทัเพื่อใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัพจิำรณำอนุมตัเิรื่องดงัต่อไปนี้ 

 กำรสรรหำประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร รองกรรมกำรผูจ้ดักำรส ำนักงำนประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 
และ กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ รวมถงึกำรก ำหนดค่ำตอบแทนและผลประโยชน์ของผูบ้รหิำรดงักล่ำว    

 ค่ำตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมกำร เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำให้ควำม
เหน็ชอบน ำเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิำรณำอนุมตัต่ิอไป 

 วงเงนิรวมส ำหรบัโบนสัประจ ำปีของพนกังำนและผูบ้รหิำรของบรษิทั 

 กำรปรบัเงนิเดอืนประจ ำปีของประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร รองกรรมกำรผูจ้ดักำรส ำนกังำนประธำน
เจำ้หน้ำทีบ่รหิำร และกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 

 กำรก ำหนดเป้ำหมำย และตวัชีว้ดัประจ ำปีของพนกังำนและผูบ้รหิำรของบรษิทั 

6) พจิำรณำใหค้วำมเหน็ชอบกำรทบทวนนโยบำยแผนกำรสบืทอดต ำแหน่ง (Succession plan) และ กำร
ตดิตำมกำรด ำเนินกำรตำมแผนสบืทอดต ำแหน่งเพื่อน ำเสนอคณะกรรมกำรบรษิทั 

7) พจิำรณำแผนกำรพฒันำกรรมกำร เพื่อพฒันำควำมรู้กรรมกำรปัจจุบนัและกรรมกำรเขำ้ใหม่ให้เขำ้ใจ
ธุรกจิของบรษิทัฯ และภำวะอุตสำหกรรม ตลอดจนบทบำทหน้ำทีข่องกรรมกำร กฎเกณฑห์รอืกฎหมำยที่
เกีย่วขอ้ง 

8) กำรใหค้ ำแนะน ำเกีย่วกบักำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคล 

9) สอบทำนกฎบตัรคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน อย่ำงน้อยปีละหนึ่ง (1) ครัง้ 

2.3 คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมกำรบรหิำรของบรษิทัฯ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 ประกอบดว้ยกรรมกำรบรหิำรจ ำนวน 7 ท่ำนโดยมี
รำยชื่อคณะกรรมกำรบรหิำรอำ้งองิในหมวดที ่“8. โครงสรำ้งกำรจดักำร” 

ขอบเขต อ านาจหน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัที่ 28 มกรำคม 2563 ได้มีมติอนุมตัิกำรทบทวน
ขอบเขต อ ำนำจหน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรบรหิำร ดงันี้  

(1) พจิำรณำและจดัท ำนโยบำย กลยุทธท์ำงธุรกจิ เป้ำหมำยและแผนกำรด ำเนินงำน เป้ำหมำยทำงกำรเงนิ 
และงบประมำณของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย โดยพจิำรณำถงึปัจจยัทำงธรุกจิอย่ำงเหมำะสม เพื่อน ำเสนอ
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และขออนุมตัต่ิอคณะกรรมกำรบรษิทั และในกรณีทีส่ถำนกำรณ์เปลีย่นแปลง คณะกรรมกำรบรหิำรจะ
พจิำรณำทบทวนกำรใชง้บประมำณทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหเ้หมำะสมกบัสถำนกำรณ์นัน้ๆ  

(2) ก ำกบัดแูล ตรวจสอบ และตดิตำมกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปตำมนโยบำย กลยุทธท์ำงธุรกจิ 
เป้ำหมำยและแผนกำรด ำเนินงำน เป้ำหมำยทำงกำรเงนิ และงบประมำณของบรษิทัฯ ทีไ่ดร้บัอนุมตัจิำก
คณะกรรมกำรให้เป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพและประสทิธผิลเอื้อต่อสภำพธุรกิจ พร้อมให้ค ำปรกึษำ 
แนะน ำ กำรบรหิำรจดักำรแก่ผูบ้รหิำรระดบัสงู 

(3) ศกึษำควำมเป็นไปไดใ้นกำรลงทุนโครงกำรใหม่ และมอี ำนำจในกำรพจิำรณำและอนุมตัใิหบ้รษิัทฯ ลงทุน
หรือร่วมลงทุนกับบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรทำงธุรกิจอื่นใด ในรูปแบบที่คณะกรรมกำรบริหำร
เหน็สมควรเพื่อด ำเนินกจิกำรตำมวตัถุประสงคข์องบรษิทัฯ ตลอดจนถงึกำรพจิำรณำและอนุมตัิกำรใช้
จ่ำยเงนิเพื่อกำรลงทุนดงักล่ำว กำรเข้ำท ำนิตกิรรมสญัญำ และ/หรอืกำรด ำเนินกำรใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
เรื่องดงักล่ำวจนแลว้เสรจ็ตำมวงเงนิทีไ่ดก้ ำหนดไว ้และ/หรอืทีก่ฎหมำยและกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง และ/
หรอืตำมขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ 

(4) ตดิตำมผลกำรด ำเนินงำนและควำมกำ้วหน้ำของโครงกำรลงทุนของแต่ละธุรกจิ และรำยงำนผลรวมทัง้
ปัญหำหรอือุปสรรคทีเ่กดิขึน้และแนวทำงในกำรปรบัปรุงแกไ้ขใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัทรำบ 

(5) ตรวจสอบและใหค้ ำแนะน ำเกีย่วกบันโยบำยกำรจำ่ยเงนิปันผลของบรษิทัฯ และรำยงำนใหค้ณะกรรมกำร
บรษิทัทรำบ 

(6) พจิำรณำและใหข้อ้เสนอแนะหรอืควำมเหน็ต่อคณะกรรมกำรบรษิัทเกีย่วกบัโครงกำรขอ้เสนอหรอืกำร
เขำ้ท ำธุรกรรมใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ รวมถงึพจิำรณำทำงเลอืกในกำรระดมทนุ 
เมื่อมคีวำมจ ำเป็น และเกนิกว่ำวงเงนิทีไ่ดก้ ำหนดไว้ และ/หรอืทีก่ฎหมำยและกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งหรอื
ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ก ำหนดใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ และ/หรอืคณะกรรมกำรบรษิทัเป็นผูพ้จิำรณำอนุมตั ิ

(7) พิจำรณำและอนุมัติกำรเข้ำท ำธุรกรรมทำงกำรเงินกับสถำบันกำรเงินในกำรเปิดบัญชี กู้ยืม  
ขอสินเชื่อ จ ำน ำ จ ำนอง ค ้ำประกันและกำรอื่น รวมถึงกำรซื้อขำยและจดทะเบียนกรรมสิทธิท์ี่ดิน 
ใดๆ ตำมวตัถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในกำรด ำเนินกจิกำรของบรษิัทฯ ตลอดจนถึงกำรเขำ้ท ำนิติกรรม
สัญญำ ยื่นค ำขอ ค ำเสนอ ติดต่อ ท ำนิติกรรมกับส่วนรำชกำร เพื่อให้ได้มำซึ่งสิทธิต่ำงๆ ของ 
บรษิัทฯ และ/หรอืกำรด ำเนินกำรใดๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัเรื่องดงักล่ำวจนเสรจ็กำรตำมวงเงนิทีไ่ดก้ ำหนดไว ้
และ/หรอืที่กฎหมำยและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวขอ้ง หรอืขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ทัง้นี้ คณะกรรมกำรบริหำรมี
อ ำนำจอนุมตัิกำรลงทุนตำมงบประมำณที่ได้รบักำรอนุมตัิจำกคณะกรรมกำรบรษิัทไม่เกนิ 50,000,000 
บำท และกรณีที่ไม่มงีบประมำณ และ/หรอื ไม่เป็นไปตำมงบประมำณที่ได้รบัอนุมตัิจำกคณะกรรมกำร
บรษิทั คณะกรรมกำรบรหิำรจะมอี ำนำจอนุมตัภิำยใตว้งเงนิไม่เกนิครัง้ละ 15,000,000 บำท  

(8) พจิำรณำและอนุมตัิระเบยีบ ขอ้บงัคบั แนวนโยบำยกำรบรหิำรงำน และกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิัทฯ 
หรอืกำรด ำเนินกำรใดๆ อนัมผีลผกูพนับรษิทัฯ  

(9) แต่งตัง้ และ/หรอืมอบหมำยใหก้รรมกำรบรหิำร หรอืบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรอืหลำยคน กระท ำกำรใดๆ ที่
อยู่ภำยในขอบอ ำนำจของคณะกรรรมกำรบริหำรและภำยในระยะเวลำ ตำมที่คณะกรรมกำรบรหิำร
เหน็สมควร โดยทีค่ณะกรรมกำรบรหิำรอำจยกเลกิเพกิถอน หรอืแกไ้ขเปลีย่นแปลงอ ำนำจดงักล่ำวได้ 

(10) ด ำเนินกำรใหผู้บ้รหิำร ฝ่ำยจดักำร หรอืพนักงำนเขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำรบรหิำร หรอืจดัท ำและให้
ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรื่องทีจ่ะมกีำรหำรอืกนัในทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรหิำร 
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(11) มอี ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบใดๆ ตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำยหรอืตำมนโยบำยทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำก
คณะกรรมกำรบรษิทัเป็นครำวๆ ไป 

(12) จดัหำทีป่รกึษำ หรอืบุคคลทีม่คีวำมเหน็อสิระเพื่อใหค้วำมเหน็หรอืค ำแนะน ำ ตำมควำมจ ำเป็น 

(13) รำยงำนให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบถึงกิจกำรที่คณะกรรมกำรบริหำรด ำเนินกำรภำยใต้ขอบเขต 
อ ำนำจและหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำรอย่ำงสม ่ำเสมอ รวมถึงเรื่องอื่นใดที่จ ำ เป็นและสมควรที่
จะตอ้งเสนอใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัรบัทรำบ 

(14) พิจำรณำและอนุมตัิคู่มือในกำรปฏิบตัิงำน และขอบเขตควำมรบัผิดชอบของฝ่ำยจดักำรเพื่อให้กำร
ด ำเนินกำรต่ำงๆ เป็นไปตำมขัน้ตอนอย่ำงมรีะบบ 

(15) พิจำรณำอนุมตัิกำรด ำเนินงำนที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัทฯ ตำมงบลงทุนหรืองบประมำณที่
ไดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทั โดยวงเงนิส ำหรบัแต่ละรำยกำรเป็นไปตำมทีก่ ำหนดไวใ้นตำรำง
อ ำนำจอนุมตัทิีผ่่ำนกำรอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทัแลว้ แต่ไม่เกนิงบประมำณประจ ำปีทีไ่ดร้บัอนุมตัิ
จำกคณะกรรมกำรบรษิทั รวมถงึกำรเขำ้ท ำสญัญำต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรื่องดงักล่ำว 

2.4  คณะผูบ้ริหาร 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 คณะผู้บริหำร 4 รำยแรกตำมนิยำมที่ ก.ล.ต. ก ำหนดของบริษัทฯ ประกอบด้วย
ผูบ้รหิำรจ ำนวน 7 ท่ำน โดยมรีำยชื่อผูบ้รหิำรอำ้งองิในหมวดที ่“8. โครงสรำ้งกำรจดักำร” 

การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดบัสงูสดุ 

 หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏบิตัใินกำรสรรหำและแต่งตัง้กรรมกำรปรำกฏใน “กำรน ำหลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี
ส ำหรบับรษิัทจดทะเบยีน ปี 2560 (CG Code) ไปปรบัใช้” หวัขอ้ “หลกัปฏบิตัิ 3 เสรมิสร้ำงคณะกรรมกำรบรษิัททีม่ี
ประสทิธผิล” หวัขอ้ย่อย 3.1 – 3.3 ส่วนหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏบิตัใินกำรสรรหำและแต่งตัง้ผูบ้รหิำรระดบัสงูสุด อยู่ใน 
“หลกัปฏบิตั ิ4 สรรหำและพฒันำผูบ้รหิำรระดบัสงูและกำรบรหิำรบุคลำกร” หวัขอ้ย่อย 4.1    

การก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

บริษัทฯ ได้ก ำหนดแนวปฏบิตัิและนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำนในบรษิัทย่อยแลบรษิัทร่วม โดย
ปรำกฏในหวัขอ้ “กำรน ำหลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีส ำหรบับรษิทัจดทะเบยีน ปี 2560 (CG Code) ไปปรบัใช”้ หวัขอ้
ย่อย “หลกัปฏบิตั ิ3 เสรมิสรำ้งคณะกรรมกำรบรษิทัทีม่ปีระสทิธผิล” หลกัปฏบิตัยิ่อย 3.6 

การดแูลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายใน 

บรษิทัฯ มนีโยบำยและวธิกีำรดูแลมใิหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนในกำรน ำขอ้มูลภำยในของบรษิทัฯ ซึง่
ยงัไม่เปิดเผยต่อสำธำรณชนไปใช ้เพื่อแสวงหำประโยชน์สว่นตน รวมทัง้กำรซือ้ขำยหลกัทรพัย ์ดงันี้ 

(1) บริษัทฯ จะให้ควำมรู้แก่กรรมกำรและผู้บริหำร เกี่ยวกับหน้ำที่ที่ต้องจัดท ำและส่งรำยงำนกำรถือ
หลกัทรพัย ์สญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำของตน คู่สมรส หรอืผูท้ีอ่ยู่กนิดว้ยฉนัสำมภีรยิำ บุตรทีย่งัไม่บรรลุนิติ
ภำวะ รวมถงึนิตบิุคคลทีก่รรมกำรและผูบ้รหิำร คู่สมรสหรอืผูท้ีอ่ยู่กนิฉนัสำมภีรยิำ และบุตรทีย่งัไม่บรรลุ
นิตภิำวะของกรรมกำรและผูบ้รหิำรดงักล่ำวเป็นผูถ้อืหุน้เกนิรอ้ยละ 30 ของจ ำนวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมด
ของนิติบุคคลดงักล่ำว ต่อส ำนักงำน ก.ล.ต. ตำมมำตรำ 59 และบทก ำหนดโทษตำมมำตรำ 275 แห่ง 
พ.ร.บ. หลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ รวมทัง้กำรรำยงำนกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยหลักทรัพย์ของ   
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บริษัทฯ ตำมมำตรำ 246 และบทก ำหนดโทษ ตำมมำตรำ 298 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลำด
หลกัทรพัย ์

(2) บรษิทัฯ ก ำหนดใหก้รรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ จดัท ำและน ำสง่รำยงำนกำรถอืครองหลกัทรพัย์ และ
สญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ ตำมมำตรำ 59 ของตน ของคู่สมรส หรอืผูท้ีอ่ยู่กนิดว้ยกนัฉันสำมภีรยิำ บุตรทีย่งั
ไม่บรรลุนิตภิำวะ รวมถงึนิตบิุคคลทีก่รรมกำรและผูบ้รหิำร คู่สมรสหรอืผูท้ีอ่ยู่กนิฉันสำมภีรยิำ และบุตรที่
ยงัไม่บรรลุนิตภิำวะของกรรมกำรและผูบ้รหิำรดงักล่ำวเป็นผู้ถอืหุน้เกนิร้อยละ 30 ของจ ำนวนสทิธอิอก
เสยีงทัง้หมดของนิตบิุคคลดงักล่ำวตำมแบบรำยงำนกำรถอืครองหลกัทรพัยท์ีก่ ำหนดมำยงัเลขำนุกำรของ
บรษิัทฯ ก่อนน ำส่งส ำนักงำน ก.ล.ต. ทุกครัง้ และก ำหนดให้เลขำนุกำรบรษิทัสรุปรำยงำนกำรถือครอง
หลกัทรพัยแ์ละกำรเปลีย่นแปลงกำรถอืหลกัทรพัยต่์อทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัเพื่อรบัทรำบเป็นประจ ำ
ทุก 6 เดอืน 

(3) บริษัทฯ ก ำหนดให้กรรมกำรและผู้บริหำร รวมถึงผู้ด ำรงต ำแหน่งระดบับริหำรในสำยงำนบญัชหีรอื
กำรเงนิทีเ่ป็นระดบัผูจ้ดักำรฝ่ำยขึน้ไปหรอืเทยีบเท่ำ และผูป้ฏบิตังิำนทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่รวมถงึบุคคลทีถู่ก
สนันิษฐำนว่ำรูห้รอืครอบครองขอ้มูลภำยในตำม พ.ร.บ. หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ทีไ่ดร้บัทรำบ
ขอ้มูลภำยใน ทีเ่ป็นสำระส ำคญั ซึง่มผีลต่อกำรเปลีย่นแปลงรำคำหรอืมลูค่ำของหลกัทรพัย ์จะต้องระงบั
กำรซือ้ขำยเสนอซือ้หรอืเสนอขำยหรอืชกัชวนใหบุ้คคลอื่นซือ้ขำย เสนอซือ้หรอืเสนอขำยหลกัทรพัยข์อง
บริษัทฯ รวมถึงสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำ และหลกัทรพัย์แปลงสภำพที่มีหลกัทรพัย์ของบริษัทฯ เป็น
หลกัทรพัยอ์ำ้งองิ ไม่ว่ำทำงตรงหรอืทำงออ้มในช่วงเวลำก่อนทีจ่ะเผยแพร่งบกำรเงนิหรอืเผยแพร่ขอ้มลู
เกี่ยวกบัฐำนะกำรเงนิและสถำนะของบรษิัทฯ จนกว่ำบรษิัทฯ จะได้เปิดเผยขอ้มูลต่อสำธำรณชนแลว้ 
ตลอดระยะเวลำปลอดกำรใช้ข้อมูลภำยในที่ยงัมไิด้เปิดเผยแก่สำธำรณชน ( “Embargo Period”) ซึ่ง
หมำยถงึระยะเวลำ 1 เดอืน ก่อนและจนถงึวนัประกำศผลกำรด ำเนินงำนทำงกำรเงนิของบรษิทัฯ รำย
ไตรมำสและประจ ำปี โดยบรษิทัฯ จะแจง้ใหก้รรมกำรและผูบ้รหิำรงดกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ 
อย่ำงเป็นลำยลกัษณ์อกัษรเป็นเวลำอย่ำงน้อย 1 เดอืนก่อนกำรเปิดเผยขอ้มลูต่อสำธำรณชน และควรรอ
อย่ำงน้อย 24 ชัว่โมง ภำยหลงัเปิดเผยขอ้มลูใหแ้ก่สำธำรณชนแลว้ รวมทัง้หำ้มไม่ใหเ้ปิดเผยขอ้มลูทีเ่ป็น
สำระส ำคญันัน้ต่อบุคคลอื่น 

(4) บรษิทัฯ ก ำหนดหำ้มมใิหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำน ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ซึง่รวมถงึบุคคล
ทีถู่กสนันิษฐำนว่ำรูห้รอืครอบครองขอ้มูลภำยในตำม พ.ร.บ. หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ใชข้อ้มูล
ภำยในของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ทีม่หีรอือำจมผีลกระทบต่อกำรเปลีย่นแปลงรำคำของหลกัทรพัยข์อง
บรษิทัฯ ซึง่ยงัมไิดเ้ปิดเผยต่อสำธำรณะ ซึง่ตนไดล่้วงรูม้ำ มำใชเ้พื่อกำรซือ้ ขำย เสนอซือ้ เสนอขำย หรอื
ชกัชวนใหบุ้คคลอื่นซือ้ ขำย เสนอซื้อ หรอืเสนอขำย ซึ่งหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ รวมถึงสญัญำซือ้ขำย
ล่วงหน้ำ และหลกัทรพัยแ์ปลงสภำพทีม่หีลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ เป็นหลกัทรพัยอ์ำ้งองิ  ไม่ว่ำทัง้ทำงตรง
หรอืทำงอ้อม และไม่ว่ำกำรกระท ำดงักล่ำวจะท ำเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรอืผู้อื่น หรอืน ำขอ้เทจ็จริง
เช่นนัน้ออกเปิดเผยเพื่อใหผู้อ้ื่นกระท ำดงักล่ำว โดยตนไดร้บัผลประโยชน์ตอบแทนหรอืไม่กต็ำม 

(5) บรษิัทฯ ก ำหนดให้กรรมกำร ผู้บรหิำร และพนักงำนของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย หรอือดตีกรรมกำร 
ผูบ้รหิำร และพนักงำนทีล่ำออกแลว้ มหีน้ำทีเ่กบ็รกัษำควำมลบัและ/หรอืขอ้มลูภำยในของบรษิทัฯ และ
บรษิทัย่อย ตลอดจนขอ้มลูควำมลบัของคู่คำ้ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ทีต่นไดร้บัทรำบจำกกำรปฏบิตัิ
หน้ำที ่และหำ้มมใิหน้ ำควำมลบั/หรอืขอ้มลูภำยในของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ตลอดจนขอ้มูลควำมลบั
ของคู่คำ้ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ไปใชป้ระโยชน์แก่บรษิทัอื่น และใหบุ้คคลภำยนอกทรำบ แมว้่ำกำร
เปิดเผยขอ้มลูดงักล่ำวจะไม่ท ำใหเ้กดิผลเสยีหำยแก่บรษิทัฯ บรษิทัย่อย หรอืคู่คำ้กต็ำม 
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(6) บรษิัทฯ ก ำหนดให้กรรมกำร ผู้บรหิำร และพนักงำนของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย จะไม่เปิดเผยขอ้มูล
ภำยในของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย และจะไม่ใช้ต ำแหน่งหน้ำทีใ่นบรษิทัฯ และ/หรอื บรษิทัย่อย หรอืน ำ
ขอ้มูลภำยใน หรอืสำรสนเทศที่มสีำระส ำคญัซึ่งได้รบัรู้ หรอืรบัทรำบในระหว่ำงปฏบิตัิงำนในบรษิัทฯ 
และ/หรอืบรษิทัย่อย ซึง่ยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสำธำรณะ ไปแสวงหำประโยชน์ในทำงมชิอบ หรอืเปิดเผยกบั
บุคคลภำยนอกเพื่อประโยชน์ของตนเองหรอืบุคคลอื่น ไม่ว่ำโดยตรงหรอืทำงอ้อม โดยไม่ค ำนึงว่ำจะ
ไดร้บัผลประโยชน์ตอบแทนหรอืไม่ 

(7) บรษิัทฯ ก ำหนดให้กรรมกำร ผู้บรหิำร และพนักงำน ของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย มหีน้ำที่ปฏบิตัติำม
แนวทำงกำรใชข้อ้มลูภำยในของ พ.ร.บ. หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์รวมถงึกฎเกณฑอ์ื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

(8) บริษัทฯ ก ำหนดบทลงโทษทำงวนิัยส ำหรบัผู้บริหำรและผู้ปฏบิตัิงำนที่เกี่ยวขอ้ง หำกมีกำรฝ่ำฝืนน ำ
ขอ้มูลภำยในไปใชห้ำประโยชน์ส่วนตนซึง่เริม่ตัง้แต่กำรตกัเตอืนเป็นหนงัสอื ตดัค่ำจำ้ง พกังำนชัว่ครำว
โดยไม่ไดร้บัค่ำจำ้ง หรอืใหอ้อกจำกงำน ซึง่กำรลงโทษจะพจิำรณำจำกเจตนำของกำรกระท ำและควำม
รำ้ยแรงของควำมผดินัน้ๆ  

ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 

ในรอบปีบญัชีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 และ 2562 บริษัทฯ ได้จ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่ผู้สอบบญัช ี(Audit 
Fee) คือ บริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกดั ในประเทศไทย ส ำนักงำน อีวำย จ ำกดั ในประเทศเวียดนำม และส ำนักงำน
ตรวจสอบบญัชปีระเทศอื่นๆ โดยมรีำยละเอยีดค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบญัช ีและค่ำบรกิำรอื่นรวม (Non-Audit Fee) ดงันี้ 

 2561 2562 
1. บรษิทั ส ำนกังำน อวีำย จ ำกดั ในประเทศไทย 

ส ำนกังำน อวีำย จ ำกดั ในประเทศเวยีดนำม 
- ค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบญัช ี
- ค่ำบรกิำรอื่น (Non-Audit Fee) 

 
 

5,270,616.0 
303,108.6 

 
 

5,504,909.03  
227,022.00 

2. ส ำนกังำนตรวจสอบบญัชอีื่นๆ 
- ค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบญัช ี
- ค่ำบรกิำรอื่น (Non-Audit Fee) 

 
1,158,096.0 

- 

 
1,371,850.32 

74,701.84 
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี 6,428,712.0 6,876,759.35 
รวมค่าบริการอ่ืน (Non-Audit Fee) 303,108.6   301,723.84 

ทัง้นี้ บริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด ในประเทศไทย ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด ในประเทศเวียดนำม และ
ส ำนักงำนตรวจสอบบญัชปีระเทศอื่นๆ รวมถงึผูส้อบบญัชไีม่เป็นกรรมกำรบรษิทั พนักงำน ลูกจำ้ง หรอืด ำรงต ำแหน่ง
หน้ำทีใ่ดๆ ของบรษิทัฯ ตำมทีก่ ำหนดไวใ้นมำตรำ 121 แห่งพระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 รวมตลอด
ถงึไม่มคีวำมสมัพนัธแ์ละไม่มสี่วนไดเ้สยีกบับรษิทั บรษิทัย่อย ผูบ้รหิำร ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคล
ดงักล่ำว โดยผูส้อบบญัชมีคีวำมเป็นอสิระและเป็นผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บัควำมเหน็ชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์นอกจำกนัน้ บรษิทัฯ ไม่ไดใ้ชบ้รกิำรทำงวชิำชพีดำ้นอื่นๆ จำกบรษิทัสอบบญัช ีและ
ผูต้รวจสอบบญัชดีงักล่ำว  

นอกจำกนัน้ กรรมกำรบรษิทัและผูบ้รหิำรของบรษิทัไม่เคยเป็นพนกังำนหรอืหุน้สว่นหรอืมคีวำมเกีย่วขอ้งใดๆ 
ในบรษิทั ส ำนกังำน อวีำย จ ำกดั ในประเทศไทย ส ำนกังำน อวีำย จ ำกดั ในประเทศเวยีดนำม และส ำนกังำนตรวจสอบ
บญัชปีระเทศอื่นๆ ในช่วงระยะเวลำ 2 ปีทีผ่่ำนมำ  
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การน าหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ส าหรบับริษทัจดทะเบยีน ปี 2560 (CG Code) ไปปรบัใช้ 

 คณะกรรมกำรบรษิทัไดใ้หค้วำมส ำคญัต่อกำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ ีโดยน ำหลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่สี ำหรบั
บริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลักทรพัย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งได้น ำ
หลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่สี ำหรบับรษิทัจดทะเบยีนรวมทัง้กฎเกณฑท์ำงกำรทีเ่กีย่วขอ้งอื่นๆ มำปรบัปรุงเพิม่เตมิให้
ครอบคลุมแนวคดิหรอืปัจจยัที่เปลี่ยนแปลงไปและมำตรฐำนสำกลมำเป็นแนวทำงในกำรจดัท ำ เพื่อให้มกีำรบรหิำร
จดักำรที่มปีระสทิธภิำพ ซื่อสตัย์ สุจรติ ปรำศจำกกำรทุจรติคอร์รปัชนั โปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได้ สร้ำงควำม
เชื่อมัน่ต่อผู้ถอืหุน้ นักลงทุน ผู้มสี่วนไดเ้สยี สงัคม ผู้ที่เกี่ยวขอ้งทุกฝ่ำย และเพิม่มูลค่ำให้แก่ผู้ถอืหุน้ รวมทัง้ส่งเสรมิ
ควำมเจรญิกำ้วหน้ำและกำรเตบิโตอย่ำงมัน่คงและยัง่ยนื 

 ทัง้นี้ นโยบำยก ำกบัดแูลกจิกำรนี้ไดก้ ำหนดหลกัปฏบิตัแิก่คณะกรรมกำรบรษิทัในฐำนะผูน้ ำสงูสุดขององคก์รถอื
ปฏบิตัอิย่ำงเหมำะสม และถอืเป็นภำระหน้ำทีส่ ำคญัของกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนทุกคน ทีม่ีหน้ำทีต่้องปฏบิตั ิ
โดยมหีลกัปฏบิตั ิ8 ขอ้ ดงันี้ 

 หลกัปฏิบติั 1  ตระหนักถึงบทบาทและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้น า
องคก์รท่ีสร้างคณุค่าให้แก่กิจการอย่างยัง่ยืน 

คณะกรรมกำรบรษิทัใหค้วำมส ำคญัในกำรตระหนักถงึบทบำทและควำมรบัผดิชอบในฐำนะผูน้ ำองคก์ร  เพื่อดูแล
รกัษำผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดเ้สยี โดยก ำหนดยุทธศำสตรแ์ละทศิทำงกำรด ำเนินธุรกจิทัง้ในปัจจุบนัและ
ในระยะยำว ก ำหนดกระบวนกำรตรวจสอบ และกำรก ำกบัดูแลใหก้ำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัเป็นไปอย่ำงโปร่งใส เพื่อ
สรำ้งมลูค่ำเพิม่ใหอ้งคก์รสูค่วำมยัง่ยนื 

หลกัปฏิบติั 1.1    คณะกรรมการบริษัทมีการก าหนดวิสยัทศัน์และพนัธกิจของบริษัท เพื่อให้กรรมการ
บริษทั ผู้บริหาร และพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกนั โดยจดัให้มีการทบทวนทุกปี และก าหนดแนว
ปฏิบติัของการมีส่วนรว่ม     

หลกัปฏิบติั 1.2   คณะกรรมการบริษทัมีหน้าท่ีก ากบัดแูลการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยัง่ยืน โดย
น าไปสู่ผล (governance outcome) ดงัต่อไปนี้ 

1. สำมำรถแข่งขนัได้ และมีผลประกอบกำรที่ดีโดยค ำนึงถึงผลกระทบในระยะยำว competitiveness and 
performance with long-term perspective) 

2. ประกอบธุรกจิอย่ำงมจีรยิธรรม เคำรพสทิธแิละมคีวำมรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้ และผูม้สีว่นไดเ้สยี (ethical 
and responsible business) รวมถงึมกีำรบรหิำรจดักำรกำรใหบ้รกิำรลกูคำ้อย่ำงเป็นธรรม 

3. เป็นประโยชน์ต่อสงัคม และพฒันำหรอืลดผลกระทบดำ้นลบต่อสิง่แวดลอ้ม (good corporate citizenship) 

4. สำมำรถปรบัตวัไดภ้ำยใตปั้จจยักำรเปลีย่นแปลง (corporate resilience) 

หลกัปฏิบติัท่ี 1.3  คณะกรรมการบริษทัมีหน้าท่ีดแูลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบติัหน้าท่ีด้วย
ความรบัผิดชอบ ระมดัระวงั (duty of care) และซ่ือสตัย์สุจริต (duty of loyalty) และดูแลให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

1. ก ำกบัดูแลให้กรรมกำรและผู้บรหิำรปฏิบตัิหน้ำที่ด้วยควำมรบัผดิชอบ ระมดัระวงั และซื่อสตัย์สุจรติ
ตำมทีก่ฎหมำย กฎเกณฑ ์และขอ้บงัคบัต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ดงันี้ 
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1.1 ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมระมัดระวัง (duty of care) ภำยใต้ต ำแหน่งที่ด ำรงอยู่ ขอบเขตควำม
รบัผดิชอบ ควำมรู ้ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ ดงันี้ 

1.1.1 ตัดสนิใจด้วยควำมซื่อสตัย์สุจริตและสมเหตุสมผลเพื่อประโยชน์สูงสุดของบรษิัทฯ เป็น
ส ำคญั 

1.1.2 ตดัสนิใจบนพืน้ฐำนขอ้มลูทีเ่ชื่อโดยสจุรติว่ำเพยีงพอ และ 

1.1.3 ตดัสนิใจโดยไม่มสีว่นไดเ้สยี ไม่ว่ำทำงตรงหรอืโดยออ้มในเรื่องทีต่ดัสนิใจนัน้ 

1.2 ปฏบิตัหิน้ำทีด่ว้ยควำมซื่อสตัยส์จุรติ (duty of loyalty) 

1.2.1 กระท ำกำรโดยสจุรติ เพื่อประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ เป็นส ำคญั 

1.2.2 กระท ำกำรทีม่จีุดมุ่งหมำยโดยชอบและเหมำะสม และ 

1.2.3 ไม่กระท ำกำรใดอนัเป็นกำรขดัหรอืแยง้ประโยชน์ของบรษิทัฯ อย่ำงมนียัส ำคญั 

2. ก ำกบัดูแลให้มรีะบบหรอืกลไกอย่ำงเพยีงพอเพื่อใหม้ัน่ใจว่ำบรษิัทฯ ด ำเนินงำนเป็นไปตำมกฎหมำย 
ขอ้บงัคบั มตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ตลอดจนนโยบำย และกระบวนกำรอนุมตัทิีส่ ำคญั เช่น กำรลงทุน กำรท ำ
รำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั กำรไดม้ำ/จ ำหน่ำยไปซึง่ทรพัยส์นิ กำรจ่ำยเงนิปันผล เป็นตน้ 

หลกัปฏิบติัท่ี 1.4  คณะกรรมการบริษทัมีความเข้าใจขอบเขตหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของตน และ
ก าหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าท่ีและความรบัผิดชอบให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและฝ่ายจดัการอย่าง
ชดัเจน และติดตามดแูลให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและฝ่ายจดัการปฏิบติัหน้าท่ีตามท่ีได้รบัมอบหมาย 

1. คณะกรรมกำรบริษัทได้จดัท ำกฎบตัรของคณะกรรมกำรแต่ละคณะ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และ
กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ เพื่อระบุหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบเพื่อใชอ้ำ้งองิกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องกรรมกำร โดย
มกีำรทบทวนกฎบตัรเป็นประจ ำอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้  

2. คณะกรรมกำรบรษิทัมคีวำมเขำ้ใจขอบเขตหน้ำทีข่องตน ทัง้เรื่องทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัควรดแูลใหม้กีำร
ด ำเนินกำร เรื่องทีด่ ำเนินกำรร่วมกบัฝ่ำยจดักำร และเรื่องทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัไม่ควรด ำเนินกำร โดยมี
กำรมอบหมำยอ ำนำจกำรจดักำรใหแ้ก่ฝ่ำยจดักำรอย่ำงเป็นลำยลกัษณ์อกัษร และมกีำรตดิตำมดูแลกำร
ปฏบิตัหิน้ำทีข่องฝ่ำยจดักำรตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำย 

ตลอดระยะเวลำทีผ่่ำนมำ คณะกรรมกำรบรษิทัมบีทบำทหน้ำทีส่ ำคญัในกำรชีแ้นะทศิทำงกำรด ำเนินงำนของบรษิัทฯ 
ติดตำมดูแลกำรท ำงำนของฝ่ำยจดักำร จดัให้มนีโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดี จรรยำบรรณธุรกิจ และ นโยบำย
ต่อต้ำนกำรทุจรติคอร์รปัชนั รวมถึงกฎหมำยหรอืกฎเกณฑ์ขอ้บงัคบัต่ำง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง มกีำรก ำกบัดูแลกจิกำรเพื่อ
ผลประโยชน์สงูสดุของบรษิทัและผูถ้อืหุน้ พรอ้มดแูลใหบ้รษิทัฯ มกีำรด ำเนินกจิกรรมต่ำง ๆ อย่ำงถูกตอ้งตำมกฎหมำย 

โดยที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัท ครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัที่ 28 มกรำคม 2563 ได้พจิำรณำทบทวนกฎบตัร
คณะกรรมกำรบรษิทั คณะกรรมกำรชุดย่อย และขอบเขตอ ำนำจหน้ำที ่ควำมรบัผดิชอบของประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 
และกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ เพื่อเป็นแนวทำงในกำรปฏบิตัหิน้ำทีใ่หส้อดคลอ้งและเหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ในปัจจุบนั 
และเป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี

ในปี 2562 บรษิัทฯ ไม่มกีรณีของกำรกระท ำทีข่ดัต่อกฎระเบยีบทีร่้ำยแรงตำมกฎระเบยีบของส ำนักงำนก.ล.ต. 
และตลำดหลกัทรพัยฯ์ ไม่มกีำรกระท ำผดิดำ้นกำรทุจรติหรอืกระท ำผดิจรยิธรรม ไม่มกีรณีทีก่รรมกำรทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิำร
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ลำออก เนื่องจำกประเดน็กำรก ำกบัดูแลกจิกำรของบรษิทัฯ ไม่มกีรณีเกีย่วกบัชื่อเสยีงในทำงลบของบรษิทัฯ เนื่องจำก
ควำมลม้เหลวในกำรท ำหน้ำทีส่อดสอ่งดแูลของคณะกรรมกำรบรษิทั 

 หลกัปฏิบติั 2  ก าหนดวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการท่ีเป็นไปเพ่ือความยัง่ยืน 

 หลกัปฏิบติั 2.1 คณะกรรมการบริษัทก าหนดหรือดูแลให้วตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลกัของกิจการ 
(objectives) เป็นไปเพื่อความยัง่ยืน โดยเป็นวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายท่ีสอดคล้องกบัการสร้างคณุค่าให้ทัง้
กิจการ ลูกค้า ผูมี้ส่วนได้เสีย และสงัคมโดยรวม 

หลกัปฏิบติั  2.2 คณะกรรมการบริษทัก ากบัดแูลให้มัน่ใจว่า วตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์
ในระยะเวลาปานกลาง และ/หรือ ประจ าปีของกิจการสอดคล้องกบัการบรรลุวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกั
ของกิจการ โดยมีการน านวตักรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ปลอดภยั 

1. ก ำกับดูแลให้มีกำรจัดท ำกลยุทธ์และแผนงำนประจ ำปี และกลยุทธ์ส ำหรับระยะปำนกลำง 3-5 ปี ที่
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกัของบรษิทัฯ โดยค ำนึงถงึปัจจยัแวดลอ้มของธรุกจิ โอกำสและ
ควำมเสีย่งในกำรด ำเนินธุรกจิ และสนบัสนุนใหม้กีำรทวบทวนกลยุทธอ์ย่ำงสม ่ำเสมอ 

2. ก ำกบัดูแลใหม้กีำรวเิครำะหปั์จจยัควำมเสีย่งทีอ่ำจกระทบต่อผูม้สี่วนไดเ้สยีตลอดสำย value chain โดยมี
วธิกีำร กระบวนกำรและช่องทำงสื่อสำรกบัผูท้ีม่สี่วนไดเ้สยี โดยระบุผูม้สี่วนไดเ้สยีทัง้ภำยในและภำยนอก
ทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกำรและประเดน็หรอืควำมคำดหวงัของผูม้สีว่นไดเ้สยี เพื่อน ำเรื่องหรอืผลกระทบทีส่ ำคญั
ทีจ่ะเป็นกำรสรำ้งคุณค่ำร่วมกบัผูม้สีว่นไดเ้สยีมำด ำเนินกำรใหเ้กดิผล 

3. ก ำกบัดูแลให้มีกำรส่งเสริมกำรสร้ำงนวตักรรมและกำรน ำนวตักรรมและเทคโนโลยีมำใช้ในกำรสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัและตอบสนองควำมต้องกำรของผูม้สี่วนได้เสยีผ่ำนกำรก ำหนดกลยุทธข์อง
บรษิทัฯ 

4. ก ำหนดเป้ำหมำยทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิและไม่เป็นตวัเงนิซึง่สอดคลอ้งและเหมำะสมกบัสภำพแวดลอ้มทำงธุรกจิ
และศกัยภำพกจิกำร โดยตระหนกัถงึควำมเสีย่งของกำรตัง้เป้ำหมำยทีอ่ำจน ำไปสู่กำรกระท ำผดิกฎหมำย
หรอืขำดจรยิธรรม 

5. สง่เสรมิใหม้กีำรถ่ำยทอดวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยผ่ำนกลยุทธแ์ละแผนงำนทัว่ทัง้องคก์ร 

6. ก ำกบัดแูลกำรจดัสรรทรพัยำกร กำรควบคุมกำรด ำเนินงำนทีเ่หมำะสม และกำรตดิตำมกำรด ำเนินกำรตำม
กลยุทธแ์ละแผนงำนประจ ำปี 

ตลอดระยะเวลำกว่ำ 55 ปี ของบรษิทัฯ และกลุ่มบรษิทั มุ่งมัน่พฒันำผลติภณัฑใ์หม่ๆ อย่ำงสรำ้งสรรค ์และใช้
เทคโนโลยชีัน้สงู และสนิคำ้คุณภำพสงูเป็นมติรต่อสุขภำพผูใ้ชง้ำนและดต่ีอสิง่แวดลอ้ม (Greenovation) ทัง้นี้ บรษิทัฯ 
ไดก้ ำหนดกลยุทธเ์ป้ำหมำยในกำรด ำเนินธุรกจิ เพื่อเป็นไปตำมวสิยัทศัน์ที่วำงไว ้พรอ้มทัง้มกีำรทบทวนเพื่อใหม้คีวำม
เหมำะสมและสอดคล้องกบักำรด ำเนินธุรกจิ ก ำหนดให้ฝ่ำยจดักำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและควำมคืบหน้ำให้
คณะกรรมกำรบรหิำร และคณะกรรมกำรบรษิัทพจิำรณำรบัทรำบพร้อมให้ควำมเหน็ที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ำยจดักำร 
โดยเฉพำะในสว่นของเป้ำหมำยทำงกำรเงนิและแผนงำนต่ำงๆ เพื่อใหเ้ป็นไปตำมกลยุทธท์ีว่ำงไว ้

 หลกัปฏิบติั 3  เสริมสร้างคณะกรรมการบริษทัท่ีมีประสิทธิผล     
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 หลกัปฏิบติั 3.1 คณะกรรมการบริษทัรบัผิดชอบในการก าหนดและทบทวนโครงสรา้งคณะกรรมการ  ทัง้
ในเรื่องขนาด องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการท่ีเป็นอิสระ ท่ีเหมาะสมและจ าเป็นต่อการน าพาองค์กรสู่
วตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัท่ีก าหนดไว้   

1. ก ำกบัดแูลใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัมคีุณสมบตัหิลำกหลำยในดำ้นทกัษะ ประสบกำรณ์ ควำมสำมำรถและคุณ
ลกัษณะเฉพำะดำ้นตลอดจนเพศและอำยุ ทีจ่ ำเป็นต่อกำรบรรลุวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยหลกัของบรษิทัฯ 
โดยมกีำรจดัท ำตำรำงองคป์ระกอบควำมรูค้วำมช ำนำญของกรรมกำร (Board Skills Matrix) เพื่อใหม้ัน่ใจได้
ว่ำคณะกรรมกำรบรษิทัโดยรวมมคีุณสมบตัเิหมำะสม สำมำรถเขำ้ใจและตอบสนองควำมต้องกำรของผูม้ี
สว่นไดเ้สยีได ้

2. ก ำหนดจ ำนวนกรรมกำรอย่ำงน้อย 5 คน และไม่เกนิ 12 คน โดยกรรมกำรส่วนใหญ่เป็นกรรมกำรทีไ่ม่เป็น
ผู้บริหำรเพื่อให้ควำมเห็นกำรท ำงำนของฝ่ำยจัดกำรได้อย่ำงอิสระ และมีจ ำนวนกรรมกำรอิสระซึ่งมี
คุณสมบตัคิรบถ้วนตำมหลกัเกณฑข์องส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ และ
ตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้ดูแลให้กรรมกำรอิสระสำมำรถท ำงำนร่วมกบัคณะกรรมกำร
ทัง้หมดไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ และสำมำรถแสดงควำมเหน็ไดอ้ย่ำงอสิระ 

3. เปิดเผยนโยบำยในกำรก ำหนดองคป์ระกอบของคณะกรรมกำรบรษิทั และขอ้มูลประวตักิรรมกำร สดัส่วน
กำรถอืหุน้ จ ำนวนปีทีด่ ำรงต ำแหน่ง และกำรด ำรงต ำแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนอื่นในรำยงำนประจ ำปี และ 
website ของบรษิทัฯ 

หลกัปฏิบติั  3.2 คณะกรรมการบริษทัควรเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดแูลให้
มัน่ใจว่าองคป์ระกอบและการด าเนินงานของคณะกรรมการบริษทัเอื้อต่อการใช้ดลุพินิจในการตดัสินใจอย่าง
มีอิสระ 

1. ในกรณีทีป่ระธำนกรรมกำรไม่ใช่กรรมกำรอสิระ จะก ำหนดใหม้กีรรมกำรอสิระ 1 ท่ำนร่วมพจิำรณำก ำหนด
วำระกำรประชุม 

2. แยกต ำแหน่งประธำนกรรมกำรออกจำกต ำแหน่งประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร และมกีำรแบ่งแยกหน้ำทีอ่ย่ำง
ชดัเจน 

3. ก ำหนดนโยบำยให้กรรมกำรอสิระควรด ำรงต ำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปีนับจำกวนัที่ได้รบักำรแต่งตัง้ให้
ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอสิระครัง้แรก ทัง้นี้เพื่อใหก้รรมกำรอสิระของบรษิทัฯ มคีวำมเป็นอสิระอย่ำงแทจ้รงิ 

4. พิจำรณำแต่งตัง้คณะกรรมกำรชุดย่อยเพื่อพิจำรณำเรื่องส ำคัญหรือประเด็นเฉพำะเรื่องอย่ำงละเอียด
รอบคอบ และเสนอแนวทำงพจิำรณำใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัใหค้วำมเหน็ชอบต่อไป 

5. ก ำกบัดูแลให้มีกำรเปิดเผยบทบำทและหน้ำที่ของคณะกรรมกำรทุกชุด จ ำนวนครัง้ของกำรประชุมและ
จ ำนวนครัง้ที่กรรมกำรแต่ละท่ำนเข้ำร่วมประชุมในปีที่ผ่ำนมำ และรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของ
คณะกรรมกำรชุดย่อยทุกชุด 

หลักปฏิบัติ  3.3 คณะกรรมการบริษัทควรก ากับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมี
กระบวนการท่ีโปรง่ใสและชดัเจน เพื่อให้ได้คณะกรรมการท่ีมีคณุสมบติัสอดคล้องกบัองคป์ระกอบท่ีก าหนดไว้ 

1. คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนซึ่งสมำชิกส่วนใหญ่และ
ประธำนเป็นกรรมกำรอสิระ 
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2. คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนก ำหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรในกำรสรรหำบุคคลเขำ้เป็น
กรรมกำร และน ำเสนอบุคคลที่มคีุณสมบตัิเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำรให้ควำมเหน็ชอบ เพื่อเสนอต่อที่
ประชุมผูถ้อืหุน้พจิำรณำเลอืกตัง้เขำ้เป็นกรรมกำร ในกรณีทีเ่สนอชื่อกรรมกำรรำยเดมิใหด้ ำรงต ำแหน่งต่อ
จะตอ้งมกีำรพจิำรณำผลกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องกรรมกำรรำยดงักล่ำวประกอบดว้ย  

3. หำกคณะกรรมกำรแต่งตัง้ให้บุคคลใดเป็นที่ปรึกษำของคณะกรรมกำรสรรหำ จะมีกำรเปิดเผยข้อมูลที่
ปรกึษำไวใ้นรำยงำนประจ ำปี รวมทัง้ควำมเป็นอสิระ หรอืไม่มคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 

แนวปฏิบติั 

คณะกรรมกำรไดอ้นุมตักิฎบตัร/บทบำทหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรบรษิทั คณะกรรมกำรชุด
ย่อย ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร และกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ไวเ้ป็นลำยลกัษณ์อกัษร   

ทัง้นี้ กฎบตัร/บทบำทหน้ำที่และควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรบรษิัท คณะกรรมกำรชุดย่อย ระบุไว้ใน
หวัขอ้ “คณะกรรมกำรบรษิทัและคณะกรรมกำรชุดย่อย”  

การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดบัสงูสดุ 

(1) กรรมการอิสระ  

1) กรรมกำรอสิระของบรษิทัฯ ทุกท่ำนมคีุณสมบตัติำมทีก่ ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน
ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง กำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้เสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่ (รวมทัง้ที่ได้มกีำร
แกไ้ขเพิม่เตมิ) และหลกัเกณฑท์ีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และ
ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก ำหนด ไดแ้ก่ 

 ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 1.0 ของจ ำนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทั
ย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทัฯ ทัง้นี้ ใหน้ับรวมกำรถอืหุน้
ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมกำรรำยนัน้ ๆ ดว้ย 

 ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมกำรที่มสี่วนร่วมบรหิำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรกึษำที่ได้เงนิเดอืน
ประจ ำ หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล ำดบั
เดียวกนั ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือของผู้มอี ำนำจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมี
ลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 

 ไม่เป็นบุคคลทีม่คีวำมสมัพนัธท์ำงสำยโลหติ หรอืโดยกำรจดทะเบยีนตำมกฎหมำย ในลกัษณะที่
เป็น บดิำมำรดำ คู่สมรส พีน้่อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของกรรมกำรรำยอื่น ผูบ้รหิำร 
ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มอี ำนำจควบคุม หรอืบุคคลที่จะได้รบักำรเสนอให้เป็นกรรมกำร ผู้บรหิำร 
หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 

 ไม่มหีรอืเคยมคีวำมสมัพนัธท์ำงธุรกจิกบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รำย
ใหญ่ หรอืผู้มอี ำนำจควบคุมของบรษิัทฯ ในลกัษณะที่อำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใชว้จิำรณญำณ
อย่ำงอสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มนีัย หรอืผู้มอี ำนำจควบคุมของผู้ที่มี
ควำมสมัพนัธท์ำงธุรกจิกบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้ี
อ ำนำจควบคุมของบรษิทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 

 ควำมสมัพนัธท์ำงธุรกจิดงักล่ำว รวมถงึกำรท ำรำยกำรทำงกำรคำ้ทีก่ระท ำเป็นปกตเิพื่อประกอบ
กจิกำร กำรเช่ำหรอืใหเ้ช่ำอสงัหำรมิทรพัย ์รำยกำรเกีย่วกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิำร หรอืกำรใหห้รอื
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รับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน ด้วยกำรรับหรือให้กู้ยืม ค ้ำประกัน กำรให้สินทรัพย์เป็น
หลกัประกนัหนี้สนิ รวมถึงพฤติกำรณ์อื่นท ำนองเดยีวกนั ซึ่งเป็นผลให้บรษิัทฯ หรอืคู่สญัญำมี
ภำระหนี้ที่ต้องช ำระต่ออกีฝ่ำยหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละสำมของสนิทรพัย์ที่มตีวัตนสุทธขิองบริษัทฯ 
หรอืตัง้แต่ยีส่บิลำ้นบำทขึน้ไป แลว้แต่จ ำนวนใดจะต ่ำกว่ำ ทัง้นี้ กำรค ำนวณภำระหนี้ดงักล่ำวให้
เป็นไปตำมวธิีกำรค ำนวณมูลค่ำของรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนัตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบั
ตลำดทุนว่ำดว้ยหลกัเกณฑใ์นกำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในกำรพจิำรณำภำระ
หนี้ดงักล่ำว ใหน้ับรวมภำระหนี้ทีเ่กดิขึน้ในระหว่ำงหนึ่งปีก่อนวนัทีม่คีวำมสมัพนัธท์ำงธุรกจิกบั
บุคคลเดยีวกนั 

 ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ 
หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทัฯ และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั ผูม้อี ำนำจควบคุม หรอืหุน้สว่นของ
ส ำนกังำนสอบบญัช ีซึง่มผีูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รำย
ใหญ่ หรอืผู้มอี ำนำจควบคุมของบรษิัทฯ สงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำว
มำแลว้ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 

 ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ใหบ้รกิำรทำงวชิำชพีใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บรกิำรเป็นที่ปรกึษำกฎหมำย
หรอืที่ปรกึษำทำงกำรเงนิ ซึ่งได้รับค่ำบรกิำรเกนิกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปีจำกบรษิัทฯ บรษิทัใหญ่ 
บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทัฯ และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ที่
มนีัย ผูม้อี ำนำจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิำรทำงวชิำชพีนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำร
มลีกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 

 ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รบักำรแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบรษิัทฯ ผู้ถือหุ้นรำย
ใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ 

 ไม่ประกอบกจิกำรทีม่สีภำพอย่ำงเดยีวกนัและเป็นกำรแขง่ขนัทีม่นียักบักจิกำรของบรษิทัฯ หรอื
บรษิัทย่อย หรอืไม่เป็นหุน้ส่วนทีม่นีัยในหำ้งหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมกำรที่มสี่วนร่วมบรหิำรงำน 
ลกูจำ้ง พนกังำน ทีป่รกึษำทีร่บัเงนิเดอืนประจ ำ หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละหนึ่งของจ ำนวนหุน้ทีม่สีทิธิ
ออกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอื่น ซึง่ประกอบกจิกำรทีม่สีภำพอย่ำงเดยีวกนัและเป็นกำรแขง่ขนัทีม่ี
นยักบักจิกำรของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 

 ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเหน็อย่ำงเป็นอิสระเกี่ยวกบักำรด ำเนินงำนของ
บรษิทัฯ 

 ไม่เป็นกรรมกำรทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทัใหต้ดัสนิใจในกำรด ำเนินกจิกำรของ
บรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล ำดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้ี
อ ำนำจควบคุมของบรษิทัฯ และ 

 ไม่เป็นกรรมกำรของบรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย หรอืบรษิทัย่อยล ำดบัเดยีวกนัเฉพำะทีเ่ป็นบรษิทัจด
ทะเบยีน 

2) มคีวำมเป็นอสิระจำกฝ่ำยบรหิำรและผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของบรษิทัฯ และไม่มกีรรมกำรอสิระท่ำนใดด ำรง
ต ำแหน่งเป็นกรรมกำรในบรษิทัจดทะเบยีนในประเทศไทยมำกกว่ำ 5 บรษิทั 
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3) กรรมกำรอสิระควรมวีำระกำรด ำรงต ำแหน่งต่อเนื่องไม่เกนิ 9 ปี นับจำกวนัทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้ใหด้ ำรง
ต ำแหน่งกรรมกำรอสิระครัง้แรก ทัง้นี้เพื่อใหก้รรมกำรอสิระของบรษิทัฯ มคีวำมเป็นอสิระอย่ำงแทจ้รงิ 

(2) การแต่งตัง้และการพ้นจากต าแหน่งกรรมการบริษทั 

1) การสรรหากรรมการ 

 คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนจะพิจำรณำกรอบกำรสรรหำโดยพิจำรณำถึง
ควำมหลำกหลำยในโครงสรำ้งคณะกรรมกำร (Board Diversity)  โดยจดัท ำ Board Skills Matrix 
เพื่อก ำหนดคุณสมบตัขิองกรรมกำรทีต่้องสรรหำใหส้อดคลอ้งกบักลยุทธใ์นกำรด ำเนินธุรกจิของ
บริษัทฯ และท ำกำรสรรหำและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่สมควรได้รับกำรเสนอเชื่อเพื่อเป็น
กรรมกำร โดยพจิำรณำจำกควำมเหมำะสมของคุณสมบตั ิทกัษะควำมรู ้ประสบกำรณ์ที่เหมำะสม
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยอำจพิจำรณำใช้ที่ปรึกษำ (Professional Search Firm) หรือ
ฐำนขอ้มลูกรรมกำร (Director Pool) ในกำรสรรหำกรรมกำรตำมควำมจ ำเป็นและสมควร 

 บรษิทัฯ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้รำยย่อยมโีอกำสเสนอชื่อและส่งประวตัผิูท้ีเ่หมำะสมเพื่อเขำ้รบั
กำรเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรผ่ำนทำง website ของบรษิทัฯ www.toagroup.com หรอืทำงอเีมลข์อง
เลขำนุกำรบรษิัท companysecretary@toagroup.com พร้อมกบัเปิดเผยขัน้ตอนและจดัเตรยีม
แบบฟอร์มในกำรเสนอชื่อผู้ที่เหมำะสมเพื่อเขำ้รบักำรเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรทำง website ของ
บรษิทัฯ ทัง้นี้บุคคลทีถู่กเสนอชื่อเป็นกรรมกำรจะตอ้งสง่หนงัสอืยนืยนักำรเขำ้เป็นกรรมกำรมำยงั
บรษิทัฯ ภำยในวนัที ่31 ธนัวำคม ของทุกปี โดยฝ่ำยเลขำนุกำรบรษิทัจะท ำกำรรวบรวมขอ้มลูเสนอ
ต่อคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนเพื่อพจิำรณำคดัเลอืกผูท้ีม่คีุณสมบตัเิหมำะสม 

 คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนจะเสนอชื่อและประวตัผิู้ทีม่คีุณสมบตัเิหมำะสม 
พรอ้มทัง้เสนอขอควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรบรษิทัเพื่อเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิำรณำ
เลอืกตัง้กรรมกำรในทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ 

2) การแต่งตัง้กรรมการ 

 การเลือกต้งักรรมการโดยมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

กำรเลอืกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรทีพ่น้จำกต ำแหน่งตำมวำระและ/หรอืกำรเลอืกตัง้กรรมกำร
เพิม่เตมิ (กรรมกำรใหม่) จะเป็นไปตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรตำมขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ คอื 

(1) ผูถ้อืหุน้คนหนึ่งมคีะแนนเสยีงเท่ำกบัหนึ่งหุน้ต่อหนึ่งเสยีง 

(2) ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสยีงทีม่อียู่ทัง้หมดตำม (1) เลอืกตัง้บุคคลเดยีวหรอืหลำยคน
เป็นกรรมกำรกไ็ด ้ในกรณีทีเ่ลอืกตัง้บุคคลหลำยคนเป็นกรรมกำร จะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่
ผูใ้ดมำกน้อยเพยีงใดไม่ได ้

(3) บุคคลทีไ่ดร้บัคะแนนเสยีงสงูสุดตำมล ำดบัลงมำเป็นผูไ้ดร้บัเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวน
กรรมกำรทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีทีบุ่คคลซึง่ไดร้บักำรเลอืกตัง้ในล ำดบั
ถดัลงมำมคีะแนนเสยีงเท่ำกนัเกนิจ ำนวนกรรมกำรทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ให้
ประธำนในทีป่ระชุมเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้ำด 
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 การเลือกตัง้กรรมการท่ีว่างลงเพราะเหตอ่ืุนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ  

ให้กรรมกำรเลือกบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วย
บรษิัทมหำชนจ ำกดั และกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ เขำ้เป็นกรรมกำร
แทนในกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัครำวถดัไป เวน้แต่วำระของกรรมกำรผูน้ัน้จะเหลอืน้อย
กว่ำสอง (2) เดอืน โดยบุคคลซึง่เขำ้เป็นกรรมกำรแทนดงักล่ำวจะอยู่ในต ำแหน่งได้เพยีงเท่ำ
วำระทีย่งัเหลอือยู่ของกรรมกำรทีต่นเขำ้มำแทน โดยมตขิองคณะกรรมกำรบรษิทัในกำรเลอืก
บุคคลเขำ้เป็นกรรมกำรดงักล่ำว จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำสำมในสี ่(3/4) 
ของจ ำนวนกรรมกำรทีย่งัเหลอือยู่ 

3) วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่ง 

กรรมกำรของบรษิทัฯ มวีำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีผูถ้อืหุน้ทุกครัง้ 
ใหก้รรมกำรจ ำนวนหนึ่งในสำม (1/3) ของกรรมกำรทัง้หมดออกจำกต ำแหน่ง หำกไม่สำมำรถแบ่งจ ำนวน
กรรมกำรทัง้หมดออกเป็นสำม (3) ส่วนเท่ำกนัได้ ให้กรรมกำรทีอ่อกมจี ำนวนใกล้ทีสุ่ดกบัส่วนหนึ่งใน
สำม (1/3) กรรมกำรทีอ่อกตำมวำระนัน้อำจถูกเลอืกกลบัเขำ้มำด ำรงต ำแหน่งอกีกไ็ด ้ 

นอกจำกกำรพน้ต ำแหน่งตำมวำระแลว้ กรรมกำรพน้จำกต ำแหน่งเมื่อ 

(1) ตำย 

(2) ลำออก (โดยมผีลตัง้แต่วนัทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัจดหมำยลำออก) 

(3) ขำดคุณสมบตัิหรอืมลีกัษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำย ระเบยีบ และประกำศที่ออกตำมควำมของ
กฎหมำย หรอืตำมขอ้บงัคบับรษิทัฯ  

(4) ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ลงมตใิหอ้อกจำกต ำแหน่งก่อนถงึครำวออกตำมวำระ ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกวำ่
สำมในสี ่(3/4) ของจ ำนวนผู้ถือหุน้ซึ่งมำประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง และมหีุ้นนับรวมกนัไม่น้อย
กว่ำกึง่หนึ่ง (1/2) ของจ ำนวนหุน้ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ทีม่ำประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

(5) ศำลมคี ำสัง่ใหอ้อก 

การรวมหรือแยกต าแหน่ง 

บรษิทัฯ มนีโยบำยในกำรแบ่งแยกหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบของประธำนกรรมกำรบรษิทั ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 
และกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ โดยต้องเป็นบุคคลทีม่คีวำมรู้ควำมสำมำรถ มปีระสบกำรณ์และคุณสมบตัทิี่ เหมำะสมและ
ตอ้งไม่เป็นบุคคลเดยีวกนั เพื่อใหม้ขีอบเขต หน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบในกำรปฏบิตังิำนทีช่ดัเจน    

1. บทบาท หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของประธานกรรมการ 

1) ประธำนกรรมกำร หรอืผูท้ีป่ระธำนกรรมกำรมอบหมำย มหีน้ำทีเ่รยีกประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั โดย
สง่หนงัสอืนดัประชุมไม่น้อยกว่ำ 7 วนั (5 วนัท ำกำร) ก่อนวนัประชุม 

2) มีบทบำทในกำรก ำหนดระเบียบวำระกำรประชุมร่วมกับประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำร
ผูจ้ดักำรใหญ่ เพื่อดแูลใหเ้รื่องส ำคญัไดถู้กบรรจุเป็นวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ในกรณีทีผู่ท้ ี่
ด ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำรไม่ใช่กรรมกำรอสิระ คณะกรรมกำรบรษิัทจะแต่งตัง้กรรมกำรอสิระ
หนึ่งท่ำน เพื่อร่วมพจิำรณำก ำหนดวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั เพื่อใหเ้ป็นไปตำมหลกักำร
ก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี 
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3) เป็นประธำนในทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั และเป็นเสยีงชีข้ำดในทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั 

4) มหีน้ำที่ควบคุมกำรประชุมใหม้ปีระสทิธภิำพ จดัสรรเวลำให้เพยีงพอที่ฝ่ำยจดักำรจะน ำเสนอขอ้มูล 
สนับสนุนและเปิดโอกำสใหก้รรมกำรซกัถำมและแสดงควำมคดิเหน็อย่ำงอสิระ ควบคุมประเดน็ในกำร
อภปิรำย และสรุปมตใินทีป่ระชุม 

5) สง่เสรมิใหก้รรมกำรบรษิทัปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมขอบเขตอ ำนำจ หน้ำที ่ควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำร
บรษิทั และกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึปฏบิตัติำมหลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีเช่น กำรงดออกเสยีง
ลงมติและกำรออกจำกห้องประชุม เมื่อมีกำรพิจำรณำระเบยีบวำระที่กรรมกำรมคีวำมขดัแย้งทำง
ผลประโยชน์ 

6) ก ำกบัดูแลเพื่อใหม้ัน่ใจว่ำกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องคณะกรรมกำรเป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพ และบรรลุ
ตำมวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกัขององคก์ร 

7) สือ่สำรขอ้มลูส ำคญัต่ำงๆ ใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัไดร้บัทรำบ 

8) สนับสนุนให้กรรมกำรบรษิัทเขำ้ร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และท ำหน้ำที่ประธำนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อ
ควบคุมกำรประชุมใหม้ปีระสทิธภิำพ รวมถงึกำรตอบขอ้ซกัถำมของผูถ้อืหุน้ 

9) ดูแลใหม้ัน่ใจว่ำกรรมกำรทุกคนมสี่วนร่วมในกำรส่งเสรมิใหเ้กดิวฒันธรรมองคก์รทีม่จีรยิธรรมและกำร
ก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี

10) เสริมสร้ำงควำมสมัพนัธ์อนัดีระหว่ำงกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำรและกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร และ
ระหว่ำงคณะกรรมกำรบรษิทัและฝ่ำยจดักำร 

2. บทบาท หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

1) ร่วมกบัคณะกรรมกำรบรหิำรในกำรดูแลใหม้กีำรก ำหนดวสิยัทศัน์ ทศิทำงกำรด ำเนินธุรกจิ นโยบำย 
กลยุทธท์ำงธุรกจิ เป้ำหมำย แผนกำรด ำเนินงำน และแผนงบประมำณประจ ำปีของบรษิทัฯ และบรษิทั
ย่อย เพื่อน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรหิำร และ/หรอืคณะกรรมกำรบรษิทัเพื่อพจิำรณำอนุมตัต่ิอไป 

2) สื่อสำรวิสัยทัศน์ ทิศทำงกำรด ำเนินธุรกิจ นโยบำย กลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่ได้รับกำรอนุมัติจำก
คณะกรรมกำรบรษิัทให้ผู้บรหิำรระดบัสูงของบรษิทัฯ ใช้เป็นกรอบในกำรจดัท ำแผนงำนและบรหิำร
จดักำรธุรกจิของแต่ละหน่วยงำน 

3) ดูแลกำรปฏบิตังิำนของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปตำมแผนงำนต่ำงๆ ทีว่ำงไว ้รวมทัง้ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย 
กฎระเบยีบ และขอ้ก ำหนดของหน่วยงำนต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนกฎระเบยีบ ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ 
และน ำมำซึง่ผลประกอบกำรทีไ่ดต้ัง้เป้ำหมำย ทัง้ในสว่นทีเ่ป็นเป้ำหมำยทำงกำรเงนิ และมใิช่กำรเงนิ 

4) สอบทำนรำยงำน แผนงำนกำรด ำเนินกจิกำรของบรษิทัฯ 

5) อนุมตัริำยจ่ำยต่ำงๆ รวมทัง้ค่ำตอบแทนใดๆ ภำยใตง้บประมำณ แผนงำน หรอืกรอบกำรด ำเนินงำนที่
ได้รบักำรอนุมตัิโดยคณะกรรมกำรบริหำร และ/หรือคณะกรรมกำรบริษัท และตำมอ ำนำจที่ได้รบั
มอบหมำย  

6) ดูแลใหบ้รษิทัฯ มรีะบบปฏบิตักิำรควบคุมภำยในทีเ่หมำะสมตำมแนวทำงทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ และ/หรอื คณะกรรมกำรบรษิทั  
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7) ดูแลใหบ้รษิทัฯ มรีะบบกำรจดักำรและควบคุมควำมเสีย่งทีเ่หมำะสม และเป็นไปตำมแนวทำงทีไ่ดร้บั
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ/หรอืคณะกรรมกำรบรษิทั 

8) แสวงหำโอกำสทำงธุรกจิและกำรลงทุนใหม่ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกจิหลกัของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย 
เพื่อเพิม่รำยไดใ้หแ้ก่บรษิทัฯ  

9) ดแูลเกีย่วกบักำรบรหิำรจดักำรดำ้นทรพัยำกรบุคคลของบรษิทัฯ ในภำพรวม 

10) อนุมตักิำรแต่งตัง้ทีป่รกึษำดำ้นต่ำงๆ ทีจ่ ำเป็นต่อกำรด ำเนินงำนของกจิกำร และเพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
ขอ้ก ำหนดของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ และตลำดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย 

11) เป็นตวัแทนของบรษิทัฯ ในกำรประชำสมัพนัธอ์งคก์รต่อสำธำรณะโดยเฉพำะอย่ำงยิง่ในส่วนของกำร
สรำ้งเครอืขำ่ยควำมสมัพนัธแ์ละภำพลกัษณ์ทีด่ขีององคก์รในระดบัประเทศและระดบัสำกล 

12) เป็นตวัแทนของบรษิทัฯ ในกำรตดิต่อสือ่สำรกบัผูถ้อืหุน้ 

13) สนับสนุนคณะกรรมกำรบริษัทในกำรจัดให้มีช่องทำงในกำรสื่อสำรกับผู้ถือหุ้นอย่ำงเหมำะสม 
สม ่ำเสมอ และจดัใหม้กีำรเปิดเผยขอ้มลูอย่ำงเป็นมำตรฐำนและโปร่งใส 

14) มอี ำนำจในกำรมอบอ ำนำจช่วง และ/หรอื มอบหมำยใหบุ้คคลอื่นปฏบิตังิำนเฉพำะบำงอย่ำงแทนได้ 
โดยกำรมอบอ ำนำจช่วง และ/หรอืกำรมอบหมำยดงักล่ำวให้อยู่ภำยใต้ขอบเขตแห่งกำรมอบอ ำนำจ
ตำมหนังสอืมอบอ ำนำจ และ/หรอืใหเ้ป็นไปตำมระเบยีบ ขอ้ก ำหนด หรอืค ำสัง่ทีค่ณะกรรมกำรบรษิทั 
และ/หรอื คณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ และ/หรอืบรษิทัฯ ไดก้ ำหนดไว ้

ทัง้นี้ กำรมอบหมำยอ ำนำจหน้ำที่และควำมรบัผิดชอบของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรหรือผู้รบัมอบ
อ ำนำจจำกประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรนัน้ จะไม่มลีกัษณะเป็นกำรมอบอ ำนำจ หรอืมอบอ ำนำจช่วงทีท่ ำ
ใหป้ระธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรหรอืผูร้บัมอบอ ำนำจจำกประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรสำมำรถอนุมตัริำยกำรที่
ตนหรอืบุคคลที่อำจมคีวำมขดัแย้ง (ตำมนิยำมที่ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำด
หลกัทรพัย์ และ/หรอืประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน และ/หรอืตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศ
ไทย และ/หรอืหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งก ำหนด) อำจมสีว่นไดเ้สยี หรอือำจไดร้บัประโยชน์ในลกัษณะใดๆ 
หรอือำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์อื่นใดกบับรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ยกเวน้เป็นกำร
อนุมตัิรำยกำรที่เป็นไปตำมนโยบำย และหลกัเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมกำรบริษัท
พิจำรณำอนุมตัิไว้ และเป็นกำรอนุมตัิรำยกำรที่เป็นไปตำมธุรกิจปกติและเงื่อนไขกำรค้ำปกติ ซึ่ง
เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และ/หรือประกำศของ
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน และ/หรือตลำดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงำนที่
เกีย่วขอ้งก ำหนด 

15) ด ำเนินกำรอื่นๆ ตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทั และ/หรอืคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ 
ซึ่งอยู่ภำยใต้กฎระเบยีบและขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ กฎหมำยหลกัทรพัย์ ตลอดจนประกำศ ขอ้บงัคบั
และหลกัเกณฑ์ต่ำงๆ ที่เกี่ยวขอ้งของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

3. บทบาท หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

1) ก ำหนดวสิยัทศัน์ ทศิทำงกำรด ำเนินธุรกจิ นโยบำย กลยุทธท์ำงธุรกจิ เป้ำหมำย แผนกำรด ำเนินงำน 
และแผนงบประมำณประจ ำปีของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย ตำมที่ฝ่ำยจดักำรน ำเสนอ รวมทัง้ก ำหนด
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โครงสร้ำง และอ ำนำจบริหำรงำน เพื่อเสนอต่อประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และ/หรือคณะกรรมกำร
บรหิำร และ/หรอืคณะกรรมกำรบรษิทัเพื่อพจิำรณำอนุมตัต่ิอไป 

2) ควบคุม ก ำกบัดูแล และด ำเนินกำร และ/หรอืบรหิำรงำนทัว่ไปใหเ้ป็นไปตำมนโยบำย แผนงำน และ
แผนงบประมำณประจ ำปีทีไ่ดอ้นุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทั 

3) เป็นผู้ร ับมอบอ ำนำจของบริษัทฯ ในกำรบริหำรกิจกำรของบริษัทฯ ให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ 
ขอ้บงัคบั นโยบำย ระเบยีบ ขอ้ก ำหนด ค ำสัง่ งบประมำณทีไ่ดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทั มตทิี่
ประชุมผูถ้อืหุน้ และ/หรอืมตทิีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั และ/หรอืมตทิีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรหิำร 
รวมถงึกำรตรวจสอบและประเมนิผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยทีก่ ำหนดและมี
หน้ำทีร่ำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรบรหิำรจดักำรรวมถงึควำมคบืหน้ำในกำรด ำเนินงำนต่อประธำน
เจำ้หน้ำทีบ่รหิำร คณะกรรมกำรบรหิำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ หรอืคณะกรรมกำรบรษิทั แลว้แต่กรณี 

4) พิจำรณำแต่งตัง้ผู้ที่จะด ำรงต ำแหน่งรกัษำกำรผู้อ ำนวยกำรสำยงำนต่ำงๆ ของบริษัทฯ  ในกรณีที่
ต ำแหน่งดงักล่ำวว่ำงลงจนกว่ำจะมกีำรแต่งตัง้ผูอ้ ำนวยกำร 

5) มอี ำนำจกระท ำกำรและแสดงตนเป็นตวัแทนของบรษิทัฯ ต่อบุคคลภำยนอกในกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้ง และ
เป็นประโยชน์ต่อบรษิทัฯ  

6) พจิำรณำอนุมตัแิผนกำรปฏบิตักิำรของแต่ละสำยงำนของบรษิทัฯ และพจิำรณำอนุมตัคิ ำขอจำกสำย
งำนต่ำงๆ ของบรษิัทฯ ที่เกนิอ ำนำจสัง่กำรของสำยงำนนัน้ รวมถึงพจิำรณำอนุมตัิกำรด ำเนินงำนที่
เป็นธุรกรรมปกติธุรกจิของบรษิัทฯ ตำมงบลงทุนหรอืงบประมำณที่ได้รบัอนุมตัิจำกคณะกรรมกำร
บรษิทั โดยวงเงนิส ำหรบัแต่ละรำยกำรเป็นไปตำมทีก่ ำหนดไวใ้นตำรำงอ ำนำจอนุมตัทิีผ่่ำนกำรอนุมตัิ
จำกคณะกรรมกำรบรษิทัแล้ว แต่ไม่เกนิงบประมำณประจ ำปีที่ได้รบัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทั 
รวมถงึกำรเขำ้ท ำสญัญำต่ำง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรื่องดงักล่ำว 

7) จดัท ำรำยงำน แผนงำนกำรด ำเนินกจิกำรของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยและเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทั
ทุกไตรมำส 

8) มีอ ำนำจออกค ำสัง่ ระเบียบ ประกำศ บันทึก เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมนโยบำย และ
ผลประโยชน์ของบรษิทัฯ และเพื่อรกัษำระเบยีบวนิยักำรท ำงำนภำยในองคก์ร 

9) มอบอ ำนำจหน้ำที่ใหพ้นักงำนระดบับรหิำรของบรษิัทฯ มอี ำนำจกระท ำกำรในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรอื
หลำยเรื่อง ตำมทีพ่จิำรณำเหน็สมควร  

10) อนุมตักิำรแต่งตัง้ทีป่รกึษำดำ้นต่ำงๆ ทีจ่ ำเป็นต่อกำรด ำเนินงำนของกจิกำร และเพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
ขอ้ก ำหนดของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ และตลำดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย 

11) มอี ำนำจ หน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบในกำรบรหิำรจดักำรบรษิทัย่อย และฝ่ำยงำนต่ำงๆ ในบรษิทัฯ 

12) ก ำหนดกฎระเบยีบ หลกัเกณฑ ์แนวทำงปฏบิตั ิขอ้ก ำหนด ส ำหรบัโครงสรำ้งองคก์รส ำหรบัต ำแหน่งใน
ระดับฝ่ำยและต ่ ำกว่ำฝ่ำย รวมถึงกำรแต่งตัง้ กำรว่ำจ้ำง กำรโยกย้ำย กำรก ำหนดเงินค่ำจ้ำง 
ค่ำตอบแทน โบนสั และกำรเลกิจำ้งพนกังำนตัง้แต่ต ำแหน่งถดัลงไปจำกกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 

13) มอี ำนำจในกำรมอบอ ำนำจช่วง และ/หรอื มอบหมำยใหบุ้คคลอื่นปฏบิตังิำนเฉพำะบำงอย่ำงแทนได้ 
โดยกำรมอบอ ำนำจช่วง และ/หรอื กำรมอบหมำยดงักล่ำวใหอ้ยู่ภำยใต้ขอบเขตแห่งกำรมอบอ ำนำจ
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ตำมหนงัสอืมอบอ ำนำจ และ/หรอื ใหเ้ป็นไปตำมระเบยีบ ขอ้ก ำหนด หรอืค ำสัง่ทีค่ณะกรรมกำรบรษิทั 
และ/หรอื คณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ และ/หรอืประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร และ/หรอื บรษิทัฯ ไดก้ ำหนด
ไว ้

ทัง้นี้ กำรมอบหมำยอ ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่หรอืผูร้บัมอบอ ำนำจ
จำกกรรมกำรผู้จ ัดกำรใหญ่นัน้ จะไม่มีลักษณะเป็นกำรมอบอ ำนำจ หรือมอบอ ำนำจช่วงที่ท ำให้
กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่หรอืผูร้บัมอบอ ำนำจจำกกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่สำมำรถอนุมตัริำยกำรทีต่นหรอื
บุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ (ตำมนิยำมทีป่ระกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์
และ/หรอืประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน และ/หรอืตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรอื
หน่วยงำนที่เกี่ยวขอ้งก ำหนด) อำจมสี่วนได้เสยี หรอือำจได้รบัประโยชน์ในลกัษณะใดๆ หรอือำจมี
ควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใดกบับริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นเป็นกำรอนุมตัิ
รำยกำรที่เป็นไปตำมนโยบำย และหลกัเกณฑ์ทีท่ีป่ระชุมผู้ถอืหุน้หรอืคณะกรรมกำรบรษิัทพจิำรณำ
อนุมตัิไว้ และเป็นกำรอนุมตัิรำยกำรที่เป็นไปตำมธุรกจิปกติและเงื่อนไขกำรค้ำปกติ ซึ่งเป็นไปตำม
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ และ/หรอืประกำศของคณะกรรมกำร
ก ำกบัตลำดทุน และ/หรอืตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรอืหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งก ำหนด 

14) ด ำเนินกำรอื่นๆ ตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทั และ/หรอืคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ 
และ/หรือประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ซึ่งอยู่ภำยใต้กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ กฎหมำย
หลกัทรพัย์ ตลอดจนประกำศ ข้อบงัคบัและหลกัเกณฑ์ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมกำรก ำกบั
ตลำดทุน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย ์และตลำดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย 

 หลกัปฏิบติั 3.4  การเสนอค่าตอบแทนกรรมการให้ผูถื้อหุ้นอนุมติั คณะกรรมการบริษทัควรพิจารณาให้
โครงสรา้งและอตัราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกบัความรบัผิดชอบและจงูใจให้คณะกรรมการน าพาองคก์ร
ให้ด าเนินงานตามเป้าหมายทัง้ระยะสัน้และระยะยาว 

แนวปฏิบติั 

1. ค่าตอบแทนกรรมการ 

1) บริษัทฯ มีนโยบำยก ำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำรให้อยู่ในลกัษณะที่เปรียบเทียบได้กบัระดบัที่
ปฏิบัติอยู่ในอุตสำหกรรม ประสบกำรณ์ ภำระหน้ำที่ขอบเขตของบทบำทและควำมรับผิดชอบ 
(Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกรรมกำรแต่ละคน 
กรรมกำรทีไ่ดร้บัมอบหมำยหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบเพิม่ขึน้ เช่น เป็นสมำชกิของคณะกรรมกำรชุด
ย่อยควรได้รบัค่ำตอบแทนเพิม่ทีเ่หมำะสมดว้ย ทัง้นี้คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน
เป็นผู้พจิำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำรและน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิัทเพื่อขอควำมเหน็ชอบเพื่อ
น ำเสนอทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้อนุมตัใินแต่ละปี 

2) ค่ำตอบแทนของกรรมกำรมคีวำมสอดคลอ้งกบักลยุทธ ์เป้ำหมำยระยะยำวของบรษิทัฯ ประสบกำรณ์ 
ภำระหน้ำที่ ขอบเขตของบทบำทและควำมรบัผิดชอบ โดยกรรมกำรชุดย่อยจะได้รบัค่ำตอบแทน
กรรมกำรเพิม่ทีเ่หมำะสม  อกีทัง้ค่ำตอบแทนกรรมกำรควรเชื่อมโยงกบัผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ 
และอยู่ในระดบัใกลเ้คยีงกบัระดบัทีป่ฏบิตัอิยู่ในอุตสำหกรรม 
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3) คณะกรรมกำรบรษิทัจะมกีำรเปิดเผยนโยบำยและหลกัเกณฑก์ำรก ำหนดค่ำตอบแทน รวมทัง้รูปแบบ
และจ ำนวนเงนิค่ำตอบแทนทีไ่ดร้บัจำกบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 

2. ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

1) จดัให้ค่ำตอบแทนของประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร กรรมกำรผู้จดักำรใหญ่และผูบ้รหิำรระดบัสูงเป็นไป
ตำมหลกักำรและนโยบำยที่คณะกรรมกำรบรษิัทก ำหนด และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบรษิัทฯ โดย
ระดบัค่ำตอบแทนทีเ่ป็นเงนิเดอืน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจจะสอดคลอ้งกบัผลกำรปฏบิตังิำนของ
ผูบ้รหิำรแต่ละคนและตอ้งค ำนึงถงึผลประโยชน์ทีผู่ถ้อืหุน้ไดร้บั 

2) คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนเป็นผูป้ระเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของประธำนเจำ้หน้ำที่
บริหำร และกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ เพื่อน ำไปใช้ในกำรพิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนของประธำน
เจ้ำหน้ำที่บรหิำร และกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ โดยใช้บรรทดัฐำนที่ได้ตกลงกนัล่วงหน้ำกบัประธำน
เจ้ำหน้ำที่บรหิำร และกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ตำมเกณฑ์ที่เป็นรูปธรรม ซึ่งรวมถึงผลปฏบิตัิงำนทำง
กำรเงนิ ผลงำนเกีย่วกบักำรปฏบิตัติำมวตัถุประสงคเ์ชงิกลยุทธใ์นระยะยำว กำรพฒันำผูบ้รหิำร ฯลฯ 
และเสนอผลประเมินข้ำงต้นให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมัติ และประธำนกรรมกำรหรือ  
ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนควรเป็นผู้สื่อสำรผลกำรพจิำรณำใหป้ระธำน
เจำ้หน้ำทีบ่รหิำร และกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ทรำบ 

ทัง้นี้ รำยละเอยีดค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้รหิำรในปี 2562 เปิดเผยในหมวดที ่“8. โครงสรำ้งกำรจดักำร” 
หวัขอ้ “ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้รหิำร” 

หลกัปฏิบติั  3.5  คณะกรรมการบริษทัก ากบัดแูลให้กรรมการทุกคนมีความรบัผิดชอบในการปฏิบติั
หน้าท่ีและจดัสรรเวลาอย่างเพียงพอ 

1. คณะกรรมกำรบรษิทัดแูลใหม้มีำตรกำรทีจ่ะป้องกนัไม่ใหก้รรมกำรทีม่สี่วนไดเ้สยีไม่ว่ำทำงตรงหรอืทำงออ้ม
ในกจิกำรอื่นทีม่คีวำมขดัแยง้สำมำรถใชโ้อกำสหรอืขอ้มลูของบรษิทัฯ เพื่อประโยชน์สว่นตนและมกีำรแจง้ให้
ผูถ้อืหุน้รบัทรำบตำมควำมเหมำะสม 

2. คณะกรรมกำรบรษิัทส่งเสรมิให้กรรมกำรแต่ละคนเขำ้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75 ของจ ำนวนกำร
ประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัทีจ่ดัใหม้ขีึน้ในรอบปี 

แนวปฏิบติั 

คณะกรรมกำรบรษิทัไดก้ ำหนดแนวทำงกำรประชุมของคณะกรรมกำรบรษิทั และคณะกรรมกำรชุดย่อย ดงันี้  

1. คณะกรรมการบริษทั 

1.1 จ ำนวนครัง้กำรประชุม 

 ขอ้บงัคบับรษิทัก ำหนดใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัจะตอ้งจดัใหม้กีำรประชุมอย่ำงน้อย 3 เดอืนต่อ
ครัง้ ณ จงัหวดัทีเ่ป็นทีต่ัง้ส ำนักงำนใหญ่ของบรษิทัฯ หรอืจงัหวดัใกลเ้คยีง หรอื ณ สถำนทีอ่ื่น
ใด โดยไดม้กีำรก ำหนดวนั เวลำ และสถำนทีเ่ป็นไปตำมดุลยพนิิจของประธำนกรรมกำร และ
หำกมคีวำมจ ำเป็น อำจจดัใหม้กีำรประชุมเป็นกรณีพเิศษได้ อย่ำงไรกต็ำมเพื่อใหก้ำรประชุม
คณะกรรมกำรบรษิทัเป็นไปอย่ำงสม ่ำเสมอและมกีรรมกำรเขำ้ร่วมประชุมมำกทีส่ดุ บรษิทัฯ จะ
ส่งหนังสอืเวยีนแจง้ตำรำงกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัของปีถดัไปใหก้รรมกำรแต่ละท่ำน
ทรำบล่วงหน้ำก่อนวนัสิน้ปีของแต่ละปี ซึง่จะก ำหนดจ ำนวนครัง้กำรประชุมอย่ำงน้อย 6 ครัง้ต่อปี 
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 บรษิทัฯ จะจดัใหก้รรมกำรทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิำรมโีอกำสทีจ่ะประชุมระหวำ่งกนัเองตำมควำมจ ำเป็น
เพื่ออภปิรำยปัญหำต่ำงๆ เกีย่วกบักำรจดักำรทีอ่ยู่ในควำมสนใจโดยไม่มฝ่ีำยจดักำรร่วมด้วย 
และควรแจง้ใหป้ระธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรทรำบถงึผลกำรประชุมดว้ย 

1.2 วำระกำรประชุม 

ในกำรประชุมทุกครัง้ เลขำนุกำรบรษิทั โดยกำรหำรอืร่วมกบัประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร และกรรมกำร
ผูจ้ดักำรใหญ่เพื่อน ำเสนอต่อประธำนกรรมกำรและกรรมกำรอสิระทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้ใหร้่วมพจิำรณำ
ก ำหนดวำระกำรประชุม เพื่อก ำหนดวำระกำรประชุมเป็นกำรล่วงหน้ำ และจะตอ้งจดัสง่เอกสำรต่ำงๆ 
ทีใ่ชป้ระกอบกำรประชุมครัง้นัน้ๆ ไปยงักรรมกำรแต่ละท่ำนล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำเจด็ (7) วนั (5 วนัท ำ
กำร) ก่อนวนัประชุม เพื่อใหก้รรมกำรมเีวลำพจิำรณำเรื่องต่ำงๆ ทีอ่ยู่ในวำระกำรประชุม หรอืรอ้งขอ
เอกสำรประกอบกำรประชุมเพิม่เติมได้ อย่ำงไรกด็ ีหำกมคีวำมจ ำเป็นเร่งด่วนเพื่อรกัษำสทิธแิละ
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ อำจมีกำรเรียกประชุมด้วยวิธีอื่นและมีกำรจดัส่งเอกสำรประกอบกำร
ประชุมไปยงักรรมกำรล่วงหน้ำน้อยกว่ำเจด็ (7) วนัได ้

1.3 กำรเรยีกประชุมคณะกรรมกำร 

ประธำนกรรมกำรเป็นผู้เรยีกประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั หรอืถ้ำกรรมกำรตัง้แต่สอง (2) คนขึน้ไป
รอ้งขอใหเ้รยีกประชุมคณะกรรรมกำรบรษิทัใหป้ระธำนคณะกรรมกำรก ำหนดวนัประชุมภำยในสบิสี ่
(14) วนั นบัแต่วนัทีไ่ดร้บักำรรอ้งขอ  

1.4 กำรเขำ้ประชุม องคป์ระชุม และกำรออกเสยีง 

 ขอ้บงัคบับรษิทัก ำหนดใหใ้นกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัต้องมกีรรมกำรมำประชุมไม่น้อย
กว่ำกึง่หนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดจงึจะครบเป็นองคป์ระชุม แต่เพื่อใหก้รรมกำรบรษิทัได้
มสี่วนร่วมในกำรพจิำรณำและลงมตใินทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั บรษิทัฯ จงึก ำหนดให ้ณ 
ขณะที่คณะกรรมกำรจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัท จะต้องมกีรรมกำรอยู่ไม่น้อย
กว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด (โดยจ ำนวนกรรมกำรที่อยู่ในที่ประชุมให้นับรวม
กรรมกำรทีม่ำประชุมทัง้หมด แต่ไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในวำระทีต่นมสีว่นไดเ้สยี) 

 ประธำนกรรมกำรท ำหน้ำที่เป็นประธำนในที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัท ในกรณีที่ประธำน
กรรมกำรไม่อยู่ในทีป่ระชุมหรอืไม่สำมำรถปฏบิตัหิน้ำทีไ่ด ้ในกรณีทีม่รีองประธำนกรรมกำรอยู่ 
ใหร้องประธำนกรรมกำรเป็นประธำนในทีป่ระชุม แต่ถ้ำไม่มรีองประธำนกรรมกำรหรอืมแีต่ไม่
อยู่ในทีป่ระชุมนัน้หรอืไม่สำมำรถปฏบิตัหิน้ำทีไ่ด ้ใหก้รรมกำรซึง่มำประชุมเลอืกกรรมกำรคน
หนึ่งเป็นประธำนในทีป่ระชุม 

 กำรออกเสยีงในกำรประชุมคณะกรรมกำรใหถ้ือเสยีงขำ้งมำกของกรรมกำรทีเ่ขำ้ร่วมประชุม 
หำกกรรมกำรท่ำนใดมสี่วนไดเ้สยีในวำระกำรประชุมเรื่องใด กรรมกำรท่ำนนัน้ไม่มสีทิธอิอก
เสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ถ้ำคะแนนเสยีงเท่ำกนั ใหป้ระธำนในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกี
เสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชีข้ำด 

 ประธำนกรรมกำรจดัสรรเวลำกำรประชุมอย่ำงเพยีงพอทีฝ่่ำยจดักำรจะเสนอเรื่องและอภปิรำย
ปัญหำส ำคญัอย่ำงรอบคอบ และส่งเสรมิใหก้รรมกำรทุกคนใหค้วำมสนใจกบัประเดน็ทีน่ ำเขำ้สู่
ทีป่ระชุม รวมทัง้ประเดน็กำรก ำกบัดแูลกจิกำร 
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 คณะกรรมกำรบริษัทสนับสนุนให้ผู้บริหำรระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับปัญหำหรือเรื่องที่น ำสู่ที่
ประชุมโดยตรงเขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัเพื่อใหร้ำยละเอยีดเพิม่เตมิ  และเพื่อใหม้ี
โอกำสรูจ้กัผูบ้รหิำรระดบัสงูเพื่อประกอบกำรพจิำรณำแผนสบืทอดงำนในอนำคต 

 คณะกรรมกำรบรษิทัสำมำรถเขำ้ถึงขอ้มูลและสำรสนเทศทีจ่ ำเป็นเพิม่เตมิได้จำกฝ่ำยจดักำร
และเลขำนุกำรบรษิัท ภำยในขอบเขตนโยบำยทีก่ ำหนด และในกรณีที่จ ำเป็นคณะกรรมกำร
บรษิัทจะจดัให้มคีวำมเหน็อสิระจำกที่ปรกึษำภำยนอก โดยบรษิัทฯ จะถือเป็นค่ำใช้จ่ำยของ
บรษิทัฯ 

1.5   รำยงำนกำรประชุม 

 ให้เลขำนุกำรบรษิทัหรอืผูท้ี่ได้รบัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทัเป็นผูบ้นัทกึกำรประชุม และ
น ำสง่ต่อคณะกรรมกำรบรษิทัภำยใน 14 วนัภำยหลงัจำกวนัประชุม  

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 

2.1 จ ำนวนครัง้ประชุม 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบตอ้งจดัใหม้กีำรประชมุอย่ำงน้อยปีละ 4 ครัง้ 

 ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบอำจเรียกประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นกรณีพเิศษได้ 
หำกมกีำรรอ้งขอจำกกรรมกำรตรวจสอบ ผูต้รวจสอบภำยใน ผูส้อบบญัช ีหรอืประธำนกรรมกำร
ของบรษิทัฯ ใหพ้จิำรณำประเดน็ปัญหำทีจ่ ำเป็นตอ้งหำรอืร่วมกนั 

2.2 วำระกำรประชุม 

เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบหำรอืร่วมกบัประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อก ำหนดวำระกำร
ประชุมล่วงหน้ำ และน ำสง่เอกสำรประกอบกำรประชุมใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบและผูเ้ขำ้ร่วมประชุม
เป็นกำรล่วงหน้ำ เพื่อใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบมเีวลำพอสมควรในกำรพจิำรณำเรื่องต่ำงๆ หรอืเรยีก
ขอขอ้มลูประกอบกำรพจิำรณำเพิม่เตมิ 

 2.3   องคป์ระชุม 

 กรรมกำรตรวจสอบทุกท่ำนควรเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบทุกครัง้ และในกำร
ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบต้องมกีรรมกำรตรวจสอบมำประชุมด้วยตนเองไม่น้อยกว่ำกึง่
หนึ่ งของจ ำนวนกรรมกำรตรวจสอบทัง้หมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธำน
คณะกรรมกำรตรวจสอบไม่อยู่ในทีป่ระชุมหรอืไม่สำมำรถปฏบิตัหิน้ำทีไ่ด ้ใหก้รรมกำรตรวจสอบ
ซึง่มำประชุมเลอืกกรรมกำรตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธำนในทีป่ระชุม 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบอำจเชญิกรรมกำรหรอืผูบ้รหิำรของกลุ่มบรษิทั ผูต้รวจสอบภำยใน หรอื
ผูส้อบบญัช ีนักกฎหมำยภำยนอก หรอืผู้เชีย่วชำญเฉพำะสำขำ เขำ้ร่วมประชุมเพื่อใหข้อ้คดิเหน็ 
หรอืตอบขอ้ซกัถำมในเรื่องทีเ่กีย่วกบัวำระกำรประชุม 

2.4   กำรลงคะแนนเสยีง 

 ในเอกสำรประกอบกำรประชุมต้องระบุชื่อบุคคลที่เข้ำร่วมประชุมและก ำหนดให้กรรมกำร
ตรวจสอบผู้ทีม่สี่วนได้เสยีใดๆ ในเรื่องทีพ่จิำรณำ ห้ำมมใิห้เขำ้ร่วมประชุมเพื่อแสดงควำมเหน็
และออกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ๆ  
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 กำรลงมตขิองทีป่ระชุมใหถ้อืเสยีงขำ้งมำก กรรมกำรตรวจสอบคนหนึ่งมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน
คนละหนึ่งเสยีง ในกรณีที่กำรลงมติมคีะแนนเสยีงเท่ำกนั ให้ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
หรอืประธำนในทีป่ระชุมมสีทิธอิอกเสยีงเพิม่อกี 1 เสยีงเพื่อเป็นกำรชีข้ำด  

 เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

2.5 รำยงำนกำรประชุม 

ให้เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบหรอืผู้ที่ได้รบัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้
บนัทกึรำยงำนกำรประชุม ซึง่รำยงำนกำรประชุมจะตอ้งน ำสง่คณะกรรมกำรตรวจสอบภำยใน 14 วนั
ภำยหลงัจำกวนัประชุม 

3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

3.1  จ ำนวนครัง้ประชุม 

คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนจะต้องจดัใหม้กีำรประชุมตำมทีเ่หน็สมควร อย่ำงน้อยปีละ  
2 ครัง้ 

3.2 องคป์ระชุม 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนต้องมีสมำชิกของคณะกรรมกำร    
สรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนมำประชุมไม่น้อยกว่ำกึง่หนึ่งของจ ำนวนคณะกรรมกำรสรรหำและ
พจิำรณำค่ำตอบแทนจงึจะเป็นองคป์ระชุม ในกรณีที่ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำ
ค่ำตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุม หรอืไม่สำมำรถปฏบิตัิหน้ำที่ได้ ให้กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำ
ค่ำตอบแทนทีม่ำประชุมเลอืกกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนคนหนึ่งเป็นประธำนในที่
ประชุม  

3.3 กำรลงคะแนนเสยีง 

กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนคนหนึ่งมหีนึ่งเสยีงในกำรลงคะแนน และกำรวนิิจฉยัชีข้ำด
ของทีป่ระชุมใหถ้อืคะแนนเสยีงขำ้งมำก ในกรณีทีก่รรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนคนใดมี
ส่วนไดเ้สยีในเรื่องใด จะไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ถ้ำคะแนนเสยีงเท่ำกนั ใหป้ระธำน
คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนหรอืประธำนในที่ประชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีง
หนึ่งเป็นเสยีงชีข้ำด 

4. คณะกรรมการบริหาร 

4.1 จ ำนวนครัง้ประชุม 

บริษัทฯ จดักำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรอย่ำงสม ่ำเสมออย่ำงน้อย 4 ครัง้ในแต่ละปี เป็นรำย      
ไตรมำสซึง่ไดม้กีำรก ำหนดและแจง้ใหท้รำบล่วงหน้ำ ทัง้นี้คณะกรรมกำรบรษิทัมคีวำมเหน็ว่ำกำรอุทศิ
ตนใหแ้ก่บรษิทัฯ ของกรรมกำรบรหิำรแต่ละท่ำนนัน้ ไม่ควรมุ่งเน้นเพยีงกำรใชเ้วลำเขำ้ร่วมกำรประชุม
เท่ำนัน้ แต่ควรจะรวมไปถึงผ่ำนทำงกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น ค ำแนะน ำ ประสบกำรณ์ และ
เครอืขำ่ยควำมสมัพนัธ ์เพื่อยงัประโยชน์เพิม่ขึน้แก่ธุรกจิของบรษิทัฯ 

4.2 องคป์ระชุม 
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ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบรหิำรต้องมสีมำชกิของคณะกรรมกำรบรหิำรมำประชุมไม่น้อยกว่ำกึง่
หนึ่งจงึจะเป็นองคป์ระชุม ในกรณีที่ประธำนคณะกรรมกำรบรหิำรไม่อยู่ในทีป่ระชุม หรอืไม่สำมำรถ
ปฏบิตัหิน้ำทีไ่ด ้ใหก้รรมกำรบรหิำรทีม่ำประชุมเลอืกกรรมกำรบรหิำรคนหนึ่งเป็นประธำนในทีป่ระชุม  

4.3 กำรลงคะแนนเสยีง 

กรรมกำรบรหิำรคนหนึ่งมหีนึ่งเสยีงในกำรลงคะแนน และกำรวนิิจฉยัชีข้ำดของทีป่ระชุมใหถ้อืคะแนน
เสยีงขำ้งมำก ในกรณีทีก่รรมกำรบรหิำรคนใดมสี่วนไดเ้สยีในเรื่องใด จะไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน
ในเรื่องนัน้ ถ้ำคะแนนเสยีงเท่ำกนั ใหป้ระธำนคณะกรรมกำรบรหิำรหรอืประธำนในทีป่ระชุมออกเสยีง
เพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชีข้ำด 

จ านวนการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ในปี 2562 มีดงัน้ี 

 
 

รายช่ือ 
 

จ านวนครัง้ท่ีเข้าประชุม ปี 2562 

ประชุม 
ผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการ 
บริษทั 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
สรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
บริหาร 

จ ำนวนครัง้ รอ้ยละ จ ำนวนครัง้ รอ้ยละ จ ำนวนครัง้ รอ้ยละ จ ำนวนครัง้ รอ้ยละ จ ำนวนครัง้ รอ้ยละ 

1. นำยประจกัษ ์ตัง้คำรวคุณ 1/1 100 10/10 100     11/11 100 

2. นำงละออ ตัง้คำรวคณุ 1/1 100 8/10 80     11/11 100 

3. นำยวนรชัต ์ตัง้คำรวคณุ 1/1 100 5/10 50     11/11 100 

4. นำยจตุภทัร ์ตัง้คำรวคุณ 1/1 100 10/10 100   3/3 100 11/11 100 

5. นำยณฏัฐวฒุ ิตัง้คำรวคุณ 1/1 100 8/10 80       

6. นำงบุศทร ีหวัง่หล ี 1/1 100 9/10 90     11/11 100 

7. นำงปรศินำ ประหำรขำ้ศกึ 1/1 100 10/10 100 11/11 100 3/3 100   

8. นำงชนำทพิย ์วรีะสบืพงศ์ 1/1 100 9/10 90 10/11 91     

9. นำยวรีศกัดิ ์โฆสติไพศำล 1/1 100 9/10 90 10/11 91 3/3 100   

10. นำยประกรณ์ เมฆจ ำเรญิ  1/1 100       10/11* 91 

11. นำงสำวทวพีร พฒันกจิเรอืง 1/1 100       11/11 100 

*หมำยเหตุ: นำยประกรณ์ เมฆจ ำเรญิ เขำ้ด ำรงต ำแหน่งในระหว่ำงปี จงึไมไ่ดเ้ขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำรบรหิำร ครัง้ที ่1/2562 

ทัง้นี้ คณะกรรมกำรบรษิทัจดัใหม้กีำรประชมุระหว่ำงกรรมกำรบรษิทัทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิำร โดยไม่มฝ่ีำยจดักำรเขำ้
ร่วมประชุม เพื่อให้คณะกรรมกำรบรษิัทสำมำรถพูดคุย ให้ควำมเหน็และเสนอแนะต่อกำรปฎิบตังิำนส ำหรบัปี 2562 
ของฝ่ำยจดักำรได้อย่ำงเป็นอสิระ ได้มกีำรประชุมดงักล่ำว 1 ครัง้ ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิัท ครัง้ที่ 1/2563 
เมื่อวนัที ่28 มกรำคม 2563 

นอกจำกนี้ บรษิัทฯ ได้ก ำหนดวนัประชุมคณะกรรมกำรบรษิัทส ำหรบัปี 2563 เป็นกำรล่วงหน้ำ (ตำรำงกำร
ประชุมนี้อำจมกีำรเปลีย่นแปลงได)้ โดยไม่รวมกำรประชุมในวำระพเิศษ ดงันี้ 

ครัง้ท่ี วนัประชมุคณะกรรมการบริษทั ครัง้ท่ี วนัประชมุคณะกรรมการบริษทั 
1 28 มกรำคม 2563 7 13 สงิหำคม 2563 
2 26 กุมภำพนัธ ์2563 8 15 กนัยำยน 2563 
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ครัง้ท่ี วนัประชมุคณะกรรมการบริษทั ครัง้ท่ี วนัประชมุคณะกรรมการบริษทั 
3 24 มนีำคม 2563 9 20 ตุลำคม 2563 
4 12 พฤษภำคม 2563 10 12 พฤศจกิำยน 2563 
5 16 มถุินำยน 2563 11 15 ธนัวำคม 2563 
6 14 กรกฎำคม 2563   

หลกัปฏิบติั  3.6  คณะกรรมการบริษทัควรก ากบัดแูลให้มีกรอบและกลไกในการก ากบัดแูลนโยบาย
และการด าเนินงานของบริษทัย่อยและกิจการอ่ืนท่ีบริษทัฯ ไปลงทุนอย่างมีนัยส าคญั ในระดบัท่ีเหมาะสมกบั
กิจการแต่ละแห่ง รวมทัง้บริษทัย่อยและกิจการอ่ืนท่ีบริษทัฯ ไปลงทุนมีความเข้าใจถกูต้องตรงกนัด้วย 

แนวปฏิบติั 

1. คณะกรรมกำรบรษิทัไดก้ ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดแูลบรษิทัย่อย ไดแ้ก่ 

 กำรแต่งตัง้บุคคลไปเป็นกรรมกำร ผูบ้รหิำร หรอืผูม้อี ำนำจควบคุม และก ำหนดขอบเขตหน้ำทีค่วำม
รบัผดิชอบของบุคคลดงักล่ำวใหส้อดคลอ้งกบันโยบำยของบรษิทัฯ รวมถงึขอ้ตกลงของผูร้่วมทุนอื่น (ถำ้ม)ี 

 ระบบกำรควบคุมภำยในทีเ่หมำะสมและรดักุมเพยีงพอเพื่อให้มัน่ใจว่ำกำรท ำรำยกำรต่ำงๆ ถูกต้อง
ตำมกฎหมำย และหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง  

 กำรเปิดเผยขอ้มูลฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน และกำรเปิดเผยขอ้มูลอื่นๆ ตำมที่กฎหมำย
ก ำหนดอย่ำงครบถว้น ถูกตอ้ง 

2. กำรเขำ้ร่วมลงทุนในกจิกำรอื่นอย่ำงมนีัยส ำคญั เช่น มสีดัส่วนกำรถือหุ้นที่มสีทิธอิอกเสยีงตัง้แต่ละ  
รอ้ยละ 20 แต่ไม่เกนิรอ้ยละ 50 และจ ำนวนเงนิลงทุนหรอือำจต้องลงทุนเพิม่เตมิอย่ำงมนีัยส ำคญัต่อ 
บริษัทฯ ในกรณีจ ำเป็น จะต้องมีกำรจดัท ำ shareholders’ agreement หรือข้อตกลงอื่นเพื่อให้เกิด
ควำมชดัเจนเกีย่วกบัอ ำนำจกำรบรหิำรจดักำรและกำรมสี่วนร่วมในกำรตดัสนิใจในเรื่องทีส่ ำคญั กำร
ตดิตำมผลกำรด ำเนินงำน เพื่อสำมำรถใชเ้ป็นมลูในกำรจดัท ำงบกำรเงนิของบรษิทัฯ ไดต้ำมมำตรฐำน
และก ำหนดเวลำ 

นโยบายการก ากบัดแูลการด าเนินงานในบริษทัย่อยและบริษทัรว่ม 

บรษิัทฯ ก ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดูแลและบรหิำรกจิกำรบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อ
ก ำหนดมำตรกำรและกลไกทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมเพื่อใหบ้รษิัทฯ สำมำรถก ำกบัดูแลและบรหิำรจดักำรกจิกำรของ
บรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม รวมถงึกำรตดิตำมดแูลใหบ้รษิทัย่อยและบรษิัทร่วมมกีำรปฏบิตัติำมมำตรกำรและกลไกต่ำงๆ 
ทีก่ ำหนดไวไ้ดเ้สมอืนเป็นหน่วยงำนของบรษิทัเอง และเป็นไปตำมนโยบำยของบรษิทัฯ รวมถงึกฎหมำยบรษิทัมหำชน 
ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย ์กฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งตลอดจนประกำศ ขอ้บงัคบัและหลกัเกณฑต่์ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
ของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ส ำนักงำน ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรพัยฯ์ ทัง้นี้ เพื่อรกัษำผลประโยชน์ในเงนิลงทุน
ของบรษิทัในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมดงักล่ำว โดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 

(1) บรษิทัฯ จะส่งบุคคลทีเ่ป็นตวัแทนของบรษิทัฯ เขำ้ไปเป็นกรรมกำรในแต่ละบรษิทัย่อยและ/หรอืบรษิัท
ร่วม ตำมสดัส่วนกำรถือหุ้นในแต่ละบรษิัท เพื่อท ำหน้ำที่ก ำกบัดูแลให้บรษิัทย่อยและ/หรอืบรษิัทร่วม
ด ำเนินกำรให้สอดคล้องกับกฎหมำย นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดี รวมทัง้นโยบำยอื่นๆ ของ  
บรษิทัฯ อย่ำงไรกด็ ีกำรส่งตวัแทนของบรษิทัฯ เขำ้ไปเป็นกรรมกำรในแต่ละบรษิทัย่อยและ/หรอืบรษิทั
ร่วมจะต้องได้รับกำรพิจำรณำและเห็นชอบโดยที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท โดยค ำนึงถึงควำม
เหมำะสมของแต่ละบรษิทั   
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(2) หำกในกำรเข้ำท ำรำยกำร หรือกำรด ำเนินกำรใดๆ ของบริษัทย่อยที่เข้ำข่ำยหรือเป็นกำรได้มำหรอื
จ ำหน่ำยไปซึง่ทรพัยส์นิตำมประกำศรำยกำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไปซึง่สนิทรพัย ์หรอืรำยกำรทีเ่กีย่วโยง
กนัตำมประกำศรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่จะส่งผลใหบ้รษิทัฯ มหีน้ำทีต่อ้งขออนุมตัทิีป่ระชุม
คณะกรรมกำรของบริษัทฯ และ/หรือขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือขออนุมตัิจำก
หน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งตำมกฎหมำยก่อนกำรเขำ้ท ำรำยกำร บรษิทัย่อยจะเขำ้ท ำรำยกำรหรอืด ำเนินกำร
นัน้ไดต่้อเมื่อไดร้บัอนุมตัจิำกทีป่ระชุมคณะกรรมกำรของบรษิทัฯ และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 
และ/หรอืหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง (แลว้แต่กรณี) เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

นอกจำกนี้ หำกในกำรเขำ้ท ำรำยกำรเกดิเหตุกำรณ์บำงกรณีของบรษิทัย่อย อนัท ำใหบ้รษิทัฯ มหีน้ำที่
ต้องเปิดเผยสำรสนเทศต่อตลำดหลักทรัพย์ฯ ตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดประกำศที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัย์ฯ กรรมกำรผู้แทนของบรษิัทย่อยดงักล่ำวมหีน้ำที่ต้องแจ้งมำยงัฝ่ำย
จดักำรของบรษิทัฯ ในทนัททีีท่รำบว่ำบรษิทัย่อยมแีผนจะเขำ้ท ำรำยกำรหรอืเกดิเหตุกำรณ์ดงักล่ำว 

(3) คณะกรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิทัย่อย และ/หรอืบรษิทัร่วมแต่ละบรษิทัจะมขีอบเขตอ ำนำจหน้ำที่
และควำมรบัผดิชอบทีส่ ำคญัตำมกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น เปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัฐำนะทำงกำรเงนิและ
ผลกำรด ำเนินงำนใหแ้ก่บรษิทัฯ ทรำบ โดยน ำประกำศที่เกีย่วขอ้งของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนและ
ประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัยฯ์ มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลมรวมทัง้เปิดเผยและน ำส่งขอ้มูลส่วนได้
เสยีของตนและบุคคลทีม่คีวำมเกีย่วขอ้งต่อคณะกรรมกำรบรษิทัใหท้รำบถงึควำมสมัพนัธ ์และกำรท ำ
ธุรกรรมกับบริษัทฯ บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมในลักษณะที่อำจก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำง
ผลประโยชน์ และหลกีเลีย่งกำรท ำรำยกำรทีอ่ำจก่อใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 

(4) บรษิทัฯ จะก ำหนดแผนงำนและด ำเนินกำรทีจ่ ำเป็น เพื่อท ำใหม้ัน่ใจไดว้่ำบรษิทัย่อย และ/หรอืบรษิทัร่วม
มกีำรเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงนิ และบรษิทัฯ จะด ำเนินกำรทีจ่ ำเป็น
และติดตำมให้บรษิัทย่อย และ/หรอืบรษิัทร่วมมรีะบบในกำรเปิดเผยขอ้มูลและระบบควบคุมภำยในที่
เพยีงพอและเหมำะสมในกำรด ำเนินธุรกจิ 

นอกจำกนี้ บรษิทัฯ จะตดิตำมอย่ำงใกลช้ดิถงึผลประกอบกำรและกำรด ำเนินงำนของบรษิทัย่อยและ/หรอื 
บริษัทร่วมดังกล่ำวและน ำเสนอผลกำรวิเครำะห์รวมถึงแสดงควำมคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อ
คณะกรรมกำรบรษิทั และคณะกรรมกำรบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วมนัน้ๆ เพื่อใช้ประกอบกำรพจิำรณำ
ก ำหนดนโยบำยหรือปรบัปรุงส่งเสริมให้ธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม มีกำรพฒันำและ
เจรญิเตบิโตอย่ำงต่อเนื่อง 

ทัง้นี้ บรษิทัฯ แต่งตัง้ตวัแทนทีม่คีุณสมบตัแิละประสบกำรณ์ ไปด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบรษิทัย่อยทัง้ใน
และต่ำงประเทศตำมสดัส่วนกำรถอืหุน้ของบรษิทัฯ ซึง่เป็นไปตำมนโยบำยกำรก ำกบัดูแลและบรหิำรกจิกำรบรษิทัย่อย
และบริษัทร่วมของบริษัทฯ ที่ได้รบัอนุมตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัทแล้ว และมีกำรส่งตัวแทนของบริษัทฯ ไปด ำรง
ต ำแหน่งผูบ้รหิำรสงูสุดในบรษิทัย่อย นอกจำกนี้ บรษิทัฯ เป็นผูร้่วมคดัเลอืกและสมัภำษณ์ผูจ้ดัท 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 ำหนดใหผู้ส้อบบญัชขีองบรษิทัย่อยเป็นส ำนักงำนสอบบญัชเีดยีวกนักบัผู้สอบบญัชขีองบรษิัทฯ 
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บรษิทัฯ จงึมแีผนทีจ่ะปรบัใหผู้ส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยทัง้หมดเป็นส ำนักงำนสอบบญัชภีำยใต้เครอืข่ำย
เดยีวกนัในอนำคต โดยค ำนึงถงึค่ำใชจ้่ำยและควำมสมเหตุสมผลประกอบกำรพจิำรณำ 

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

หลกัปฏิบติั  3.7  คณะกรรมการจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติัหน้าท่ีประจ าปีของคณะกรรมการ
บริษทั คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล โดยผลประเมินควรถกูน าไปใช้ส าหรบัการพฒันาการ
ปฏิบติัหน้าท่ีต่อไปด้วย 

แนวปฏิบติั 

1. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

1) คณะกรรมกำรบรษิทั และคณะกรรมกำรชุดย่อยควรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนดว้ยตนเอง อย่ำงน้อย
ปีละ 1 ครัง้ เพื่อร่วมกนัพจิำรณำและสรุปผลกำรประเมนิงำนและน ำมำทบทวนกำรปฏบิตังิำน ปัญหำ
และอุปสรรคต่ำงๆ และร่วมกนัหำแนวทำงปรบัปรุง แก้ไข เพื่อให้กำรท ำงำนของคณะกรรมกำรมี
ประสทิธภิำพยิง่ขึน้  

2) คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนเป็นผู้เสนอแนะแนวทำงกำรประเมิน เพื่อเสนอ
คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมตัิหลกักำรประเมิน ซึ่งได้ก ำหนดให้มีกำรประเมินตนเองของ
คณะกรรมกำรในรูปแบบกำรประเมินตนเองในแบบทัง้คณะและรำยบุคคล  โดยมีกำรเปิดเผย
หลกัเกณฑ ์ขัน้ตอน และผลกำรประเมนิในภำพรวมไวใ้นรำยงำนประจ ำปี 

3) คณะกรรมกำรบรษิัทจะน ำผลกำรประเมนิมำร่วมกนัพจิำรณำผลงำนและปัญหำเพื่อปรบัปรุงแกไ้ข
ต่อไป และน ำผลกำรประเมนิมำพจิำรณำควำมเหมำะสมขององคป์ระกอบคณะกรรมกำร 

2. หลกัเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบติังานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร รองกรรมการผู้จดัการ
ส านักประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และกรรมการผู้จดัการใหญ่ ซึ่งผ่ำนควำมเห็นชอบจำกที่ประชุม
คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน ครัง้ที่ 3/2562 เมื่อวนัที่ 31 ตุลำคม 2562 และอนุมตัิโดย
คณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่10/2562 เมื่อวนัที ่12 พฤศจกิำยน 2562 โดยมรีำยละเอยีดดงันี้  

1) คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนเป็นผู้ประเมนิผลกำรปฏิบตัิงำน และน ำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบรษิทัพจิำรณำอนุมตัทิุกปี  

2) เกณฑก์ำรประเมนิจะพจิำรณำจำก 

 ประเมนิผลงำนจำกตวัชีว้ดัผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทั (Corporate KPIs) 

 กำรประเมนิคุณลกัษณะกำรเป็นผูน้ ำองคก์ร ไดแ้ก่  
(1) ควำมเป็นผูน้ ำ     (2) กำรก ำหนดกลยุทธ ์
(3) กำรปฏบิตัติำมกลยุทธ ์   (4) กำรวำงแผนและผลปฎบิตัทิำงกำรเงนิ 
(5)   ควำมสมัพนัธก์บัคณะกรรมกำร   (6) ควำมสมัพนัธก์บัภำยนอก  
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(7) กำรบรหิำรงำนและควำมสมัพนัธก์บับุคลำกร  (8) กำรสบืทอดต ำแหน่ง  
(9) ควำมรูด้ำ้นผลติภณัฑแ์ละบรกิำร   (10) คุณลกัษณะสว่นตวั  

  โดยที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกำยน 2562 ได้อนุมัติหลักกำร
ประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของคณะกรรมกำรดว้ยวธิกีำรประเมนิตนเอง โดยม ี3 รูปแบบ ตำมขอ้เสนอแนะของตลำด
หลกัทรพัยฯ์ ดงันี้  

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

2. การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ  
(1) โครงสรำ้งและคุณสมบตัขิองคณะกรรมกำรในเรื่องดงัต่อไปนี้มคีวำมเหมำะสม ท ำใหก้ำรท ำงำน

ของคณะกรรมกำรมปีระสทิธภิำพ  
(2) กำรประชุมคณะกรรมกำรชุดย่อยไดด้ ำเนินกำรในเรื่องดงัต่อไปนี้ เพื่อใหค้ณะกรรมกำรปฏบิตัิ

หน้ำทีใ่นกำรประชุมไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ 
(3) บทบำท หน้ำที่ และควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรชุดย่อย ได้ให้ควำมส ำคญั ใช้เวลำใน

กำรพจิำรณำ ทบทวนและปฏบิตัติำมในเรื่องต่อไปนี้อย่ำงเพยีงพอ 

3. การประเมินผลการปฏิบติังานเป็นรายบุคคล 
(1) โครงสรำ้งและคุณสมบตัขิองคณะกรรมกำร 
(2) กำรประชุมของคณะกรรมกำร 
(3) บทบำท หน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำร 

กระบวนการในการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการ 
(1) คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนเป็นผู้พิจำรณำและเสนอแนะแนวทำงกำร

ประเมนิผลให้มคีวำมถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ของหน่วยงำนก ำกบัดูแล
ก ำหนด 

(2) คณะกรรมกำรพจิำรณำอนุมตัหิลกัเกณฑก์ำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำน 
(3) เลขำนุกำรบริษัทจดัส่งแบบประเมนิผลให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรประเมนิ และส่งกลบัให้

เลขำนุกำรภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด 
(4) เลขำนุกำรบรษิทัรวบรวมแบบประเมนิผล  จดัท ำรำยงำนกำรสรุปผลกำรประเมนิ ขอ้เสนอแนะ

ต่ำงๆ และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิทั 
(5) คณะกรรมกำรบริษัทน ำผลกำรประเมินมำพิจำรณำว่ำกำรปฏิบัติงำนในปีที่ผ่ำนมำมีกำร

ปฏิบัติงำนครบถ้วนและเหมำะสมตำมขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่หรือไม่ เพื่อเสริมสร้ำง
ประสทิธภิำพกำรปฏบิตังิำนในปีต่อไป 

ทัง้นี้ ผลกำรประเมนิกำรปฏบิตังิำนของคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อยของปี 2562 สรุปไดด้งันี้ 
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คณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดยอ่ย 
ผลประเมนิกำรปฎบิตังิำน
ของคณะกรรมกำรทัง้คณะ  

(รอ้ยละ) 

ผลกำรประเมนิกำร
ปฏบิตังิำนของตนเอง  

(รอ้ยละ) 
1. คณะกรรมกำรบรษิทั 96 99 
2. คณะกรรมกำรตรวจสอบ 97 99 
3. คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 94 98 
4. คณะกรรมกำรบรหิำร 97 99 

 ทัง้นี้ ที่ประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน ครัง้ที่ 2/2563 เมื่อวนัที ่26 กุมภำพนัธ์ 2563 
ไดป้ระชุมพจิำรณำอนุมตัปิระเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของประธำนเจำ้หน้ำที่บรหิำร รองกรรมกำรผูจ้ดักำรส ำนักประธำน
เจ้ำหน้ำที่บรหิำร และกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ เพื่อน ำเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัท ครัง้ที่ 3/2563 ในวนัที่ 24 
มีนำคม 2563 เพื่อพิจำรณำอนุมตัิต่อไป ทัง้นี้ ผลกำรประเมินดงักล่ำวถือว่ำเป็นข้อมูลลบัเฉพำะบุคคลไม่สำมำรถ
เปิดเผยได ้

หลกัปฏิบติั  3.8  คณะกรรมการบริษัทก ากบัดูแลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกบับทบาทหน้าท่ี ลกัษณะการประกอบธรุกิจ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการประกอบธรุกิจ 
ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้รบัการเสริมสร้างทกัษะและความรู้ส าหรบัการปฏิบติัหน้าท่ีอย่าง
สม า่เสมอ 

แนวปฏิบติั 

1. คณะกรรมกำรบรษิทัดูแลใหม้กีำรจดัท ำคู่มอืกรรมกำรซึง่รวบรวมขอ้มูลเกีย่วกบัธุรกจิของบรษิทัฯ กฎบตัร 
นโยบำยต่ำงๆ ของบรษิทัฯ เพื่อเป็นคู่มอืกำรปฏบิตังิำนของกรรมกำร 

2. คณะกรรมกำรบรษิทัดูแลใหก้รรมกำรใหม่ไดร้บัค ำแนะน ำและไดร้บัคู่มอืกรรมกำรและขอ้มลูอื่น รวมถงึกำร
จดัปฐมนิเทศเพื่อบรรยำยแนะน ำลกัษณะธุรกจิ และแนวทำงกำรด ำเนินธุรกจิ  ทีจ่ะท ำใหเ้กดิควำมรู ้ควำม
เขำ้ใจในวตัถุประสงค ์เป้ำหมำย วสิยัทศัน์ และลกัษณะกำรประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ  

3. คณะกรรมกำรบรษิทัสนับสนุนใหก้รรมกำรมกีำรฝึกอบรมและพฒันำควำมรูอ้ย่ำงต่อเนื่อง และจะเปิดเผย
ขอ้มลูกำรเขำ้ฝึกอบรมและกำรพฒันำควำมรูข้องกรรมกำรในรำยงำนประจ ำปี 

ทัง้นี้ ในปี 2562 บรษิทัฯ ไม่มกีรรมกำรทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้ใหม่ 

การเข้ารว่มอบรมหลกัสูตรของกรรมการบริษทัท่ีจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

             หลกัสตูร 
รายช่ือ 

DAP DCP M&A ACEP CGI AACP FND RCL BNCP 

1. นำยประจกัษ์ ตัง้คำรวคุณ 21/2004 - - - - - - - - 

2 .นำงละออ ตัง้คำรวคุณ - - - - - - - - - 

3. นำยวนรชัต์ ตัง้คำรวคุณ SEC/2013 - - - - - - - - 

4. นำยจตุภทัร ์ตัง้คำรวคุณ 14/2014 - - - - - - - - 

5. นำยณฏัฐวุฒ ิตัง้คำรวคุณ 19/2004 - - - - - - - - 

6. นำงบุศทร ีหวัง่หล ี 67/2007 - - - - - - - - 

7, นำงปรศินำ ประหำรขำ้ศกึ - 119/2009 1/2011 - - 25/2017 - - - 

8. นำงชนำทพิย ์วรีะสบืพงศ์ - 176/2013 - 14/2015 6/2015 14/2014 - 13/2018 5/2018 
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             หลกัสตูร 
รายช่ือ 

DAP DCP M&A ACEP CGI AACP FND RCL BNCP 

9. นำยวรีศกัดิ ์โฆสติไพศำล - 82/2006 - - - - 30/2006 - - 

หมำยเหตุ: DAP =  Director Accreditation Program   DCP = Director Certification Program 
  M&A = Board’s Role in Mergers & Acquisitions  ACEP = Anti-Corruption for Executive Program 
  AACP = Advanced Audit Committee Program  FND = Finance for Non-Finance Directors 
  RCL = Risk Management Program for Corporate Leaders BNCP = Board Nomination and Compensation Program 
  CGI  = Corporate Governance for Capital Market Intermediaries 

การเข้าอบรม/แลกเปล่ียนวิสยัทศัน์ของกรรมการ ประจ าปี 2562 

ล าดบั รายช่ือ หลกัสตูรอบรม 

1 นำยประจกัษ์ ตัง้คำรวคุณ กำรพฒันำนกับรหิำรหอกำรคำ้ ไทย-จนี (Da Lao Ban Academy) รุ่นที ่7  
(หอกำรคำ้ไทย-จนี และสถำบนักำรจดักำรปัญญำภวิฒัน์) 

2 นำยวรีศกัดิ ์โฆสติไพศำล Current Issue Talk 1/2019: Can Boardroom Save Bangkok? (IOD) 

3 นำยจตุภทัร ์ตัง้คำรวคุณ Future Construction 2019: Built to Last (สมำคมอุตสำหกรรมก่อสรำ้งไทย 
ในพระบรมรำชปูถมัภ)์ 

 นอกเหนอืจำกนัน้ ไมม่กีรรมกำรไดเ้ขำ้ร่วมอบรม/แลกเปลีย่นวสิยัทศัน์ ในปี 2562 จ ำนวน 6 คน จำกทัง้หมด 9 คน  

หลกัปฏิบติั  3.9  คณะกรรมการบริษทัดแูลให้มัน่ใจว่าการด าเนินงานของคณะกรรมการบริษทัเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย สามารถเข้าถึงข้อมูลท่ีจ าเป็น และมีเลขานุการบริษัทท่ีมีความรู้และประสบการณ์ท่ี
จ าเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการบริษทั 

แนวปฏิบติั 

1. คณะกรรมกำรบรษิทัดแูลใหม้กีลไกใหก้รรมกำรและฝ่ำยจดักำรมอีสิระทีจ่ะเสนอวำระเรื่องทีเ่ป็นประโยชน์ต่อ
บรษิทัฯ เขำ้สูว่ำระกำรประชุมผ่ำนเลขำนุกำรบรษิทั  

2. คณะกรรมกำรบริษัทสนับสนุนให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรหรือกรรมกำรผู้จดักำร ใหญ่เชิญผู้บริหำรที่
เกีย่วขอ้งกบัเรื่องทีน่ ำเสนอคณะกรรมกำรบรษิทัเขำ้ร่วมประชุมเพื่อใหข้อ้มลูและสำรสนเทศเพิม่เตมิ 

3. เอกสำรประกอบกำรประชุมควรส่งใหก้รรมกำรล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วนั (5 วนัท ำกำร) ก่อนวนัประชุม และ
คณะกรรมกำรบรษิทัสำมำรถเขำ้ถงึสำรสนเทศอื่นทีจ่ ำเป็นจำกประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร กรรมกำรผูจ้ดักำร
ใหญ่ เลขำนุกำรบรษิทั หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมำยภำยใตข้อบเขตทีก่ ำหนด  

4. เลขำนุกำรบรษิทัมคีุณสมบตัแิละประสบกำรณ์ทีเ่หมำะสมกบักำรปฏบิตัหิน้ำที ่และไดร้บักำรฝึกอบรมพฒันำ
ควำมรู้อย่ำงต่อเนื่องที่จะเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่และเข้ำอบรมในหลกัสูตรรับรอง ( certified 
programme) โดยมกีำรเปิดเผยคุณสมบตัิและประสบกำรณ์ของเลขำนุกำรบรษิัทในรำยงำนประจ ำปี และ 
website ของบรษิทัฯ 

 หลกัปฏิบติั 4  สรรหาและพฒันาผู้บริหารระดบัสงูและการบริหารบคุลากร 

หลกัปฏิบติั  4.1  คณะกรรมการบริษัทด าเนินการให้มัน่ใจว่ามีการสรรหาและพฒันากรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่และผูบ้ริหารระดบัสูงให้มีความรู ้ทกัษะ ประสบการณ์ และคณุลกัษณะท่ีจ าเป็นต่อการขบัเคลื่อน
องคก์รไปสู่เป้าหมาย 
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แนวปฏิบติั 

1. หลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการสรรหาผูบ้ริหารระดบัสูง 

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนก ำหนดหลกัเกณฑ์ในกำรสรรหำ คดัเลือก และก ำหนด
ค่ำตอบแทนของประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร รองกรรมกำรผู้จดักำรส ำนักงำนประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร และ
กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ เพื่อเสนอคณะกรรมกำรบรษิทัพจิำรณำอนุมตักิำรแต่งตัง้และก ำหนดค่ำตอบแทน 

2. แผนการสืบทอดต าแหน่ง 

1) คณะกรรมกำรบรษิทัต้องด ำเนินกำรเพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่ำ บรษิทัฯ มรีะบบกำรคดัสรรบุคลำกรทีจ่ะเขำ้มำ
รบัผดิชอบในต ำแหน่งผูบ้รหิำร หรอืหวัหน้ำงำนทีส่ ำคญัในทุกระดบัอย่ำงเหมำะสม และในกำรสรรหำ
บุคคลเพื่อด ำรงต ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และกรรมกำรผู้จดักำร ใหญ่จะต้องเป็นไปตำม
กระบวนกำรสรรหำทีเ่หมำะสม โดยมกีำรพจิำรณำทัง้จำกภำยในและภำยนอกบรษิทั 

2) คณะกรรมกำรบรษิัทก ำกบัดูแลให้มแีผนสบืทอดต ำแหน่งของผู้บริหำรระดบัสูง และรำยงำนควำม
คบืหน้ำอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ 

กระบวนการในการจดัท าแผนสืบทอดต าแหน่ง 

1. คณะกรรมกำรร่วมกบัสำยงำนทรพัยำกรบุคคลวเิครำะหส์ถำนกำรณ์กำรประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ 
ในดำ้นกลยุทธบ์รษิทัฯ ทัง้ระยะสัน้ ระยะกลำง และระยะยำว นโยบำย แผนกำรลงทุน แผนงำนกำร
ขยำยตวั 

2. ประเมนิควำมพรอ้มของก ำลงัคนใหส้อดคลอ้งกบักลยุทธข์องบรษิทัฯ ทัง้ในระยะสัน้และระยะยำว 

3. ก ำหนดแผนสรำ้งควำมพรอ้มของก ำลงัคน โดยจะพฒันำพนักงำนหรอืสรรหำพนักงำนเพื่อเตรยีม
ทดแทนคนทีอ่อก 

4. จดัท ำแผนสรรหำพนกังำน (Recruitment) และพฒันำฝึกอบรมพนกังำน (Employee Training and 
Development) ไวล่้วงหน้ำ ก่อนพนกังำนจะเกษยีณหรอืออกจำกต ำแหน่งก่อนเวลำ 

5. ก ำหนดควำมสำมำรถ (Competencies) ซึง่หมำยถงึ ควำมรู ้ทกัษะ บุคลกิภำพ และทศันคตทิีพ่งึ
ปรำรถนำของพนักงำนในต ำแหน่งนัน้ๆ และจัดท ำแผนพัฒนำเป็นรำยบุคคล (Individual 
Development Plan) 

6. คดัเลอืก ประเมนิผลงำน และประเมนิศกัยภำพของพนกังำนเพื่อพจิำรณำควำมเหมำะสม 

7. ใชเ้ครื่องมอืทดสอบและประเมนิบุคลำกรเพื่อวเิครำะหศ์กัยภำพของพนกังำน 

8. พัฒนำและประเมินพนักงำนที่คำดว่ำจะเป็นผู้สืบทอดต ำแหน่ง (Successor) ว่ำจะสำมำรถมี
พฒันำกำรและสร้ำงผลงำนตำมที่คำดหวงัได้จรงิ หำกไม่เป็นตำมคำดหมำยกำรเปลี่ยนตวัย่อม
สำมำรถท ำได ้ 

3. การพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูง 

1) ส่งเสรมิและอ ำนวยควำมสะดวกใหผู้บ้รหิำรระดบัสงูไดร้บักำรฝึกอบรมและพฒันำเพื่อเพิม่พูนควำมรู้
และประสบกำรณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรปฏบิตัิงำน ตลอดจนควำมรู้เกี่ยวกบักำรก ำกบัดูแลกิจกำร  
กำรฝึกอบรมและใหค้วำมรูอ้ำจกระท ำเป็นกำรภำยในบรษิทัฯ หรอืใชบ้รกิำรของสถำบนัภำยนอก  
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2) บริษัทฯ มีกำรพฒันำผู้บริหำรอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อเตรียมควำมพร้อมส ำหรบักำรหมุนเวยีนต ำแหน่ง
ภำยในองคก์ร ตัง้แต่ระดบัผูจ้ดักำรฝ่ำยขึน้ไป รวมทัง้กำรประเมนิศกัยภำพผูบ้รหิำรระดบัสงูเพื่อเตรยีม
ควำมพรอ้มส ำหรบักำรสบืทอดต ำแหน่งกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ และประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 

4. ก ำหนดนโยบำยและวิธีกำรปฏิบัติในกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรที่บริษัทอื่นที่ไม่ใช่ในกลุ่มบริษัทของ
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร กรรมกำรผู้จ ัดกำรใหญ่ และผู้บริหำรระดับสูง จะต้องน ำเสนอให้ที่ประชุม
คณะกรรมกำรบรษิทัใหค้วำมเหน็ชอบถึงควำมเหมำะสมของประเภทธุรกจิ ซึง่ต้องไม่เป็นประเภทธุรกจิที่
เป็นกำรแข่งขนักบักลุ่มบรษิทั รวมถงึควำมสำมำรถในกำรอุทศิตนและเวลำในกำรท ำงำนใหแ้ก่บรษิทัย่อย
อย่ำงเพยีงพอ 

ในปี 2562 คณะกรรมกำรบริษัทได้รับทรำบควำมคืบหน้ำที่น ำเสนอโดยฝ่ำยจัดกำรในเรื่องกำรจดัท ำ
แผนกำรสืบทอดต ำแหน่ง (Succession plan) ของผู้บริหำรและต ำแหน่งงำนที่มีควำมส ำคญั  เพื่อให้บริษัทฯ ได้มี
กระบวนกำรวำงแผนเพื่อให้งำนในต ำแหน่งงำนหลัก (Key Positions) ของบริษัทฯ มีควำมต่อเนื่อง (Leadership 
Continuity) โดยเน้นกำรพฒันำบุคลำกรให้มภีำวะผู้น ำและควำมพร้อมที่จะด ำรงต ำแหน่งดงักล่ำว รวมถึงกำรจดัท ำ
แผนกำรพัฒนำรำยบุคคลตำมสำยอำชีพ ( Individual Career Development Plan) ภำยใต้กำรก ำกับดูแลโดย
คณะกรรมกำรพิจำรณำบุคคลที่จะเป็น Successor ในระดับสำยงำนและบริษัท (Staffing and Development 
Committee) 

หลกัปฏิบติั  4.2  คณะกรรมการบริษัทก ากบัดูแลให้มีการก าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการ
ประเมินผลท่ีเหมาะสม 

แนวปฏิบติั 

1. คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดโครงสร้ำงค่ำตอบแทนที่จูงใจให้ผู้บริหำรระดับสูง และบุคลำกรทุกระดบั
ปฏบิตังิำนใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยเพื่อสรำ้งประโยชน์ใหบ้รษิทัฯ ในระยะยำว และอยู่ใน
ระดบัทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บัอุตสำหกรรม 

2. คณะกรรมกำรบรษิทัเป็นผูอ้นุมตัหิลกักำรประเมนิผลงำนประจ ำปีของบรษิทัฯ และอนุมตักิ ำหนดวงเงนิรวม
โบนัสประจ ำปีของผู้บริหำรระดับสูง โดยผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำณำ
ค่ำตอบแทน 

3. คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนเป็นผูป้ระเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 
รองกรรมกำรผู้จดักำรส ำนักงำนประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ และน ำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบรษิทัพจิำรณำอนุมตัทิุกปี 

รำยละเอยีดค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้รหิำร ส ำหรบัปี 2562 เปิดเผยในหมวด “โครงสรำ้งกำรจดักำร”  

หลกัปฏิบติั  4.3  คณะกรรมการบริษทัมีความเข้าใจโครงสรา้งและความสมัพนัธข์องผูถื้อหุ้นท่ีอาจมี
ผลกระทบต่อการบริหารและการด าเนินงานของกิจการ 

แนวปฏิบติั 

1. คณะกรรมกำรบริษัทเข้ำใจโครงสร้ำงและควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้ถือหุ้น และข้อตกลงภำยในกิจกำร
ครอบครวั รวมถงึดูแลไม่ใหข้อ้ตกลงภำยในกจิกำรครอบครวัซึง่มผีลต่ออ ำนำจในกำรควบคุมบรหิำรจดักำร
กจิกำรมำกระทบกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องกรรมกำร 
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2. ดแูลใหม้กีำรเปิดเผยขอ้มลูในกรณีทีม่ขีอ้ตกลงภำยในกจิกำรใดๆ ทีอ่ำจมผีลกระทบต่อกำรควบคุมกจิกำร 

กลุ่มครอบครวัตัง้คำรวคุณ และบริษัท ทีโอเอ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ำกดั ที่กลุ่มครอบครวัตัง้คำรวคุณ เป็นผู้ถือหุ้น       
รำยใหญ่ ถือหุ้นคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 75.00 ของทุนจดทะเบยีนที่ออกและช ำระแล้ว และกลุ่มครอบครวัตัง้คำรวคุณ
จ ำนวน 4 ใน 6 คน เป็นกรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมของบรษิทัฯ โดยในจ ำนวนนี้ม ี2 คน ด ำรงต ำแหน่งเป็นผูบ้รหิำรของ
บรษิัทฯ แม้ว่ำสมำชกิในครอบครวัจะไม่กระท ำกำรร่วมกนั แต่ครอบครวัตัง้คำรวคุณมอีทิธพิลต่อกำรก ำหนดนโยบำย
กำรบริหำรงำนไปในทิศทำงใดทิศทำงหนึ่ง และสำมำรถควบคุมนโยบำยและกำรบริหำรงำนในบริษัทฯได้ รวมถึง
สำมำรถควบคุมกำรอนุมตัมิติทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้ทีต่้องกำรเสยีงส่วนใหญ่และมตทิี่ได้รบัเสยีง 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสยีง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มำประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  

อย่ำงไรกต็ำม บรษิทัฯ ไดก้ ำหนดหลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำร เพื่อใหก้รรมกำรบรษิทัและผูบ้รหิำรไดป้ฏบิตัติำม 
ทัง้กำรค ำนึงถงึสทิธขิองผูถ้อืหุน้ทุกกลุ่มอย่ำงเท่ำเทยีมกนั และกำรเปิดเผยขอ้มูลและควำมโปร่งใส เป็นต้น ทัง้นี้ เพื่อ
ควำมโปร่งใสในกำรบรหิำรจดักำรและกำรตรวจสอบและถ่วงดุลอ ำนำจผูบ้รหิำรและกรรมกำร บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้ฝ่ีำย
ตรวจสอบภำยใน ภำยใต้คณะกรรมกำรตรวจสอบ และหน่วยงำนตรวจสอบจำกภำยนอก เพื่อท ำหน้ำที่ตรวจสอบ 
ถ่วงดุลกำรตัดสินใจ และกำรเข้ำท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของพรบ.หลักทรัพย์และตลำด
หลกัทรพัย์ โดยจะท ำกำรพิจำรณำเปรียบเทยีบเงื่อนไขกบับุคคลภำยนอกอื่นก่อน และน ำรำยกำรต่ำงๆ เข้ำสู่กำร
พจิำรณำกลัน่กรองของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ก่อนทีจ่ะน ำเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัพจิำรณำอนุมตัใิน
ขัน้ต่อไป และมคีณะท ำงำนบรหิำรควำมเสีย่งและควำมต่อเนื่องทำงธุรกจิ ดูแลเรื่องควำมเสีย่งในกำรจดัท ำแผนบรหิำร
ควำมเสีย่งของกจิกำร รำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบรษิทั เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำมกีำรปฏบิตัทิีถู่กต้อง
ตำมหลกักำรและนโยบำยทีก่ ำหนดไว ้  

หลกัปฏิบติั  4.4  คณะกรรมการบริษทัติดตามดแูลการบริหารและพฒันาบุคลากรให้มีจ านวน ความรู ้
ทกัษะ ประสบการณ์และแรงจงูใจท่ีเหมาะสม  

แนวปฏิบติั 

1. คณะกรรมกำรบรษิทัดแูลใหม้กีำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคลทีส่อดคลอ้งกบัทศิทำงและกลยุทธอ์งคก์ร พนกังำน
ในทุกระดบัมคีวำมรู ้ควำมสำมำรถ ไดร้บักำรปฏบิตัอิย่ำงเป็นธรรมและไดร้บัค่ำตอบแทนและสวสัดกิำรทีจู่ง
ใจทีจ่ะช่วยรกัษำบุคลำกรทีม่คีวำมสำมำรถไวไ้ด ้

2. คณะกรรมบริษัทดูแลให้มีกำรจดัตัง้กองทุนส ำรองเลี้ยงชพี  ตลอดจนกำรให้ควำมรู้ควำมเขำ้ใจในเรื่องกำร
บรหิำรจดักำรเงนิ และกำรลงทุนทีส่อดคลอ้งกบัช่วงอำยุ  

รำยละเอยีดเกีย่วกบักำรพฒันำบุคลำกรในปี 2562 เปิดเผยในหมวดที ่“8. โครงสรำ้งกำรจดักำร” หวัขอ้ย่อย 
“นโยบำยในกำรพฒันำบุคลำกร” และหมวดที ่“10. รำยงำนกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนื”  

ในปี 2562 สำยงำนทรพัยำกรบุคคล ฝ่ำยสื่อสำรภำยในองค์กร “TOA Communication” ได้จดักจิกรรมให้
พนักงำนมสี่วนร่วมในกำรแชร์เทคนิคกำรออมส ำหรบัเกษียณ ซึ่งพนักงำนได้ให้ควำมสนใจและใหค้วำมคดิเหน็เป็น
อย่ำงด ีแสดงถงึกำรใหค้วำมส ำคญัต่อกำรออมส ำหรบัเกษยีณ 

เมื่อวนัที่ 25 เมษำยน 2562 บริษัทฯ ได้จดัอบรมบรรยำยพิเศษเกี่ยวกบักำรวำงแผนเงิน เป้ำหมำยทำง
กำรเงนิและเป้ำหมำยเกษยีณ ในหวัขอ้ “เกษียณสบำยเงนิเดอืนตอ้งวำงแผน” โดยวทิยำกร อำจำรยก์ติตพิฒัน์ แสนทวี
สุข อำจำรย์ภำควชิำเศรษฐศำตร์ มหำวทิยำลยันเรศวร ผู้แต่งหนังสอื “เงนิทองต้องใส่ใจ” และคุณชรนิทร์ทพิย์ กำญ
จนพฒัน์ ที่ปรกึษำกำรเงนิสมำคมนักวำงแผนกำรเงนิไทย และวนัที่ 18 ตุลำคม 2562 บรษิัทฯ ได้เชญิวทิยำกรจำก 

บลจ. เอม็เอฟซ ีมำใหค้วำมรูเ้รื่องกองทุนและกำรลงทุน อำท ิแนวทำงในกำรเลอืกแผนกำรลงทุน สทิธปิระโยชน์ทำง
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ภำษี แนวทำงกำรจดักำรเงนิกองทุนหลงัเกษียณอำยุ โดยพนักงำนบรษิทัฯ ใหค้วำมสนใจเขำ้ร่วมฟังกำรบรรยำยเป็น
จ ำนวนมำก    

 

 หลกัปฏิบติั 5  ส่งเสริมนวตักรรมและการประกอบธรุกิจอย่างมีความรบัผิดชอบ 

หลกัปฏิบติั  5.1  คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคญัและสนับสนุนการสร้างนวตักรรมท่ีก่อให้เกิด
มูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกบัการสร้างคณุประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ท่ีเก่ียวข้อง และมีความรบัผิดชอบต่อสงัคม
และส่ิงแวดล้อม 

แนวปฏิบติั 

1. คณะกรรมกำรบรษิทัใหค้วำมส ำคญักบักำรสรำ้งวฒันธรรมองคก์รทีส่่งเสรมิใหเ้กดิกำรสรำ้งนวตักรรม โดย
น ำไปเป็นส่วนหนึ่งของกำรทบทวนกลยุทธ ์กำรก ำหนดรูปแบบธุรกจิ วธิคีดิ มุมมองในกำรออกแบบสนิค้ำ
และบรกิำร กำรวจิยัและพฒันำผลติภณัฑ ์กำรปรบัปรุงกระบวนกำรผลติ รวมถงึกำรร่วมมอืกบัคู่คำ้โดยกำร
แลกเปลีย่นควำมรูแ้ละเทคโนโลยรีะหว่ำงกนั 

รำยละเอยีดดำ้นนวตักรรมดงักล่ำวเปิดเผยในหมวดที ่“10. รำยงำนกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนื”  

หลักปฏิบัติ  5.2  คณะกรรมการบริษัทติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความ
รบัผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สงัคมและส่ิงแวดล้อม และสะท้อนอยู่ในแผนด าเนินการเพื่อให้มัน่ใจได้
ว่าทุกฝ่ายขององคก์รได้ด าเนินการสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค ์เป้าหมายหลกั และแผนกลยุทธข์องกิจการ 

1. บรษิทัฯ ตระหนักถงึควำมส ำคญัในกำรดูแลและค ำนึงถงึผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่ม ไม่ว่ำจะเป็นผูม้สี่วนไดเ้สยี
ภำยใน ไดแ้ก่ ผูถ้อืหุน้หรอืนกัลงทุน และพนกังำนของบรษิทัฯ หรอืผูม้สีว่นไดเ้สยีภำยนอก เช่น ลกูคำ้ คู่คำ้ 
เจำ้หนี้ คู่แขง่ขนัทำงกำรคำ้ สงัคม และชุมชน เป็นตน้ โดยกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ยงัค ำนึงถงึสทิธขิอง
ผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่ำย และมกีระบวนกำรทีจ่ะสง่เสรมิใหเ้กดิควำมร่วมมอืระหว่ำงบรษิทัฯ และผูม้สีว่นไดเ้สยี
ในกำรสรำ้งควำมเจรญิเตบิโตใหแ้ก่บรษิทัฯ อย่ำงยัง่ยนื  

2. คณะกรรมกำรบรษิทัจดัใหม้จีรรยำบรรณธุรกจิและนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกจิกำร เพื่อใหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร 
และพนักงำนทุกคนปฏบิตัิตำม ซึ่งจะช่วยใหบ้รษิัทฯ สำมำรถบรรลุวตัถุประสงค์ และเป้ำหมำยหลกัอย่ำง
ยัง่ยนื โดยมกีำรประกอบธุรกจิอย่ำงมจีรยิธรรม มคีวำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม  ไม่ละเมดิสทิธิ
ของผู้มสี่วนได้เสยี ครอบคลุมในเรื่องควำมรบัผิดชอบต่อพนักงำนและลูกจ้ำง ควำมรบัผดิชอบต่อลูกค้ำ 
ควำมรบัผดิชอบต่อคู่ค้ำ ควำมรบัผดิชอบต่อชุมชน ควำมรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อม กำรแข่งขนัอย่ำงเป็น
ธรรม และกำรต่อตำ้นกำรทุจรติและคอรร์ปัชนั  

แนวปฏิบติั 

1) การปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
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 บรษิทัฯ มนีโยบำยทีจ่ะใหพ้นกังำนทุกคนอยู่ร่วมกนัภำยใตส้ภำพแวดลอ้มกำรท ำงำนทีม่คีวำมสขุ ยอมรบัซึง่
กนัและกนั และมีกำรปฏิบตัิต่อพนักงำนทุกระดบัเสมือนพี่น้อง ไม่มีกำรเอำรดัเอำเปรียบซึ่งกนัและกัน 
ตลอดจนในด้ำนกำรดูแลพนักงำน บริษัทฯ มีกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลในทุกขัน้ตอน เพื่ อให้เกิด
ประสทิธิภำพสูงสุด ตัง้แต่กำรสรรหำบุคลำกร กำรพฒันำบุคลำกร รวมทัง้มีกำรอบรมให้พนักงำนอย่ำง
ต่อเนื่อง มกีำรก ำหนดผลตอบแทนอย่ำงเป็นธรรม และกำรจดัสวสัดกิำรอย่ำงเหมำะสม นอกจำกนี้ บรษิทัฯ 
ยงัส่งเสรมิและสนับสนุนใหพ้นักงำนทุกคนมโีอกำสทีจ่ะก้ำวหน้ำ มกีำรเรยีนรูใ้นทุกระดบัขององคก์ร และ
พฒันำทกัษะเพื่อยกระดบักำรท ำงำนใหม้คีวำมเป็นมอือำชพีบนสภำพแวดลอ้มกำรท ำงำนทีเ่หมำะสม  โดย
ก ำหนดแนวทำงปฏบิตัดิงันี้ 

1.1 กำรจ่ำยค่ำตอบแทนและสวสัดกิำรแก่พนกังำน 

บรษิทัฯ มนีโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนทัง้ในรปูของเงนิเดอืน โบนสัทีเ่ป็นธรรมเหมำะสมตำมศกัยภำพ 
รวมถึงสร้ำงควำมมัน่คงในสำยอำชีพและมีโอกำสก้ำวหน้ำในอำชีพอย่ำงเป็นธรรม และจัดให้มี
สวสัดิกำรด้ำนต่ำงๆ ส ำหรบัพนักงำนของบรษิัทฯ ตำมที่กฎหมำยก ำหนด เช่น ประกนัสงัคม และ
นอกเหนือจำกทีก่ฎหมำยก ำหนดเพื่อใหพ้นกังำนมคีุณภำพชวีติทีด่ ีเสรมิสรำ้งควำมมัน่คงและกำรดูแล
พนักงำนในระยะยำว เช่น กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ กำรตรวจสุขภำพประจ ำปี ประกนัสุขภำพและ
อุบตัเิหตุใหแ้ก่พนักงำน รวมทัง้เงนิช่วยเหลอืประเภทต่ำงๆ เช่น เงนิช่วยเหลอืพนักงำนส ำหรบัค่ำพธิี
ฌำปนกจิบดิำมำรดำทีเ่สยีชวีติของพนกังำน เป็นตน้  

1.2 กำรพฒันำควำมรู ้ศกัยภำพของพนกังำน และกำรฝึกอบรม 

บริษัทฯ มีนโยบำยส่งเสริมกำรพัฒนำบุคลำกร โดยสนับสนุนให้พนักงำนมีกำรพัฒนำควำมรู้  
ควำมสำมำรถ ศกัยภำพ มีทศันคติที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม และกำรท ำงำนเป็นทีม โดยผ่ำน
กระบวนกำรฝึกอบรม กำรสมัมนำ กำรดงูำน เพื่อใหพ้นกังำนไดร้บักำรพฒันำอย่ำงมปีระสทิธภิำพ  

นอกจำกนี้ บรษิทัฯ ยงัสนับสนุนกำรพฒันำองคก์รและทรพัยำกรบุคคล โดยเน้นกระบวนกำรท ำงำนที่
มปีระสทิธภิำพ กำรก ำหนดบทบำทหน้ำทีข่องพนกังำนใหช้ดัเจน กำรก ำหนดผลตอบแทนทีเ่หมำะสม 
กำรพฒันำระบบกำรประเมนิและเพิม่สมรรถนะกำรท ำงำนของพนกังำน 

1.3 นโยบำยควำมปลอดภยัและอำชวีอนำมยั 

บริษัทฯ ก ำหนดนโยบำยที่สนับสนุนให้พนักงำนปฏิบัติงำนได้อย่ำงปลอดภัยและมีสุขอนำมยัใน
สถำนทีท่ ำงำนทีด่ ีโดยจดัท ำเป็นระเบยีบกำรและคู่มอืดำ้นควำมปลอดภยัและไดป้ระกำศใหพ้นักงำน
ปฏบิตัติำมอย่ำงเคร่งครดั โดยบรษิทัฯ มุ่งเน้นกำรป้องกนักำรเกดิอุบตัเิหตุทีอ่ำจเกดิขึน้จำกกำรท ำงำน
ไดอ้ย่ำงเตม็ควำมสำมำรถ นอกจำกนัน้ยงัเสรมิสรำ้งใหพ้นกังำนมจีติส ำนึกดำ้นควำมปลอดภยั อกีทัง้มี
กำรให้ควำมรู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมและส่งเสรมิให้พนักงำนมสีุขภำพอนำมยัที่ด ีและไม่ท ำกำรใดที่เป็น
ผลร้ำยต่อสุขภำพอนำมยัแก่ลูกคำ้หรอืผูร้บับรกิำร รวมถึงดูแลสถำนที่ท ำงำนใหถู้กสุขลกัษณะและมี
ควำมปลอดภยัอยู่เสมอ เพื่อลดสถิตกิำรเกดิอุบตัิเหตุ อตัรำกำรหยุดงำน และอตัรำเจบ็ป่วยจำกกำร
ท ำงำน   

รำยละเอยีดดงักล่ำวในปี 2562 เปิดเผยในหมวดที ่“10. รำยงำนกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนื”  
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2 ความรบัผิดชอบต่อผูถื้อหุ้น  

1) ปฏบิตัหิน้ำทีด่ว้ยควำมซื่อสตัยส์จุรติ ตลอดจนตดัสนิใจด ำเนินกำรใดๆ ดว้ยควำมระมดัระวงั รอบคอบ 
และเป็นธรรมต่อผูถ้อืหุน้ทุกรำยทัง้รำยใหญ่และรำยย่อย โดยมุ่งมัน่เพื่อทีจ่ะสรำ้งผลกำรด ำเนินงำนที่ด ี
กำรเจรญิเตบิโตทีม่ ัน่คง เพื่อประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหุน้โดยรวม 

2) น ำเสนอรำยงำนสถำนะและผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ และรำยงำนอื่นๆ อย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน 
สม ่ำเสมอ และตำมควำมเป็นจรงิต่อคณะกรรมกำรบรษิทัและผูถ้อืหุน้ 

3) บรหิำรกจิกำรของบรษิทัฯ ใหม้คีวำมเจรญิกำ้วหน้ำ มัน่คง และก่อใหเ้กดิผลตอบแทนทีเ่หมำะสมแก่ผู้
ถอืหุน้ 

4) ปฏบิตัหิน้ำทีโ่ดยกำรใชค้วำมรู ้ควำมสำมำรถ และทกัษะกำรบรหิำรจดักำรอย่ำงเตม็ควำมสำมำรถเพื่อ
ประโยชน์ของผูถ้อืหุน้และบรษิทัฯ 

5) ไม่แสวงหำประโยชน์ใหต้นเองหรอืผูอ้ื่นจำกกำรปฏบิตัหิน้ำทีก่ำรงำน 

6) ไม่เปิดเผยควำมลบัของบรษิทัฯ และไม่น ำขอ้มูลควำมลบัของบรษิทัฯ ไปใชเ้พื่อประโยชน์ของตนเอง
หรอืบุคคลอื่นโดยมไิดร้บัอนุญำตจำกบรษิทัฯ 

7) ไม่ด ำเนินกำรใดๆ ในลกัษณะซึง่อำจก่อใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบับรษิทัฯ โดยมไิดแ้จง้
ใหบ้รษิทัฯ ทรำบ 

ในปี 2562 บรษิัทฯ เคำรพต่อสทิธขิ ัน้พื้นฐำนของผู้ถือหุ้นตำมที่ก ำหนดไว้โดยกฎหมำย ขอ้บงัคบับรษิัท มติ
ประชุมผูถ้ือหุน้ และจรรยำบรรณธุรกจิของบรษิทัฯ โดยปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ทุกรำยอย่ำงเท่ำเทยีมกนั มกีลไกทีท่ ำใหผู้ถ้อืหุน้มี
ควำมเชื่อมัน่ว่ำจะได้รบัขอ้มูลที่ถูกต้อง และผลตอบแทนที่เหมำะสมและเป็นธรรม ตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผล
ของบรษิทัฯ มกีำรควบคุมกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนั มมีำตรกำรป้องกนักำรขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ ป้องกนักำรใช้
ข้อมูลภำยในเกี่ยวกบัข่ำวสำรที่เป็นควำมลบั และห้ำมกรรมกำรบรษิัท ผู้บริหำร และผู้ปฏิบตัิงำนที่รบัทรำบขอ้มูล
ภำยในน ำขอ้มลูภำยในของบรษิทัฯ ไปใชเ้พื่อประโยชน์สว่นตน เพื่อกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ และสญัญำซื้อ
ขำยล่วงหน้ำและหลกัทรัพย์แปลงสภำพที่อ้ำงอิงกบัหลักทรพัย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนเผยแพร่งบ
กำรเงินแก่สำธำรณชน นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยงัได้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของกจิกำรเป็นประจ ำทุกไตรมำส และ
เปิดเผยกำรท ำรำยกำรกบับุคคลที่เกี่ยวโยงให้รบัทรำบผ่ำนระบบข่ำวของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยตำมที่
กฎหมำยก ำหนด และเผยแพร่ทำง website ของบรษิทัฯ ดว้ย (รำยละเอยีดกำรปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ในปี 2562 เปิดเผยใน
หวัขอ้ “หลกัปฏบิตั ิ8 สนบัสนุนกำรมสีว่นร่วมและสือ่สำรกบัผูถ้อืหุน้”) 

3 ความรบัผิดชอบต่อลูกค้าและผูบ้ริโภค 

บรษิัทฯ มคีวำมมุ่งมัน่ในกำรน ำเสนอสนิค้ำที่มคีุณภำพสูงสุดให้กบัลูกค้ำและผู้บรโิภคเพื่อสร้ำงควำมพึง
พอใจอนัสงูสดุแก่ลกูคำ้และผูบ้รโิภค ดงันี้ 

1) บรษิทัฯ ค ำนึงถงึคุณภำพและมำตรฐำนของสนิคำ้เป็นส ำคญั โดยบรษิทัฯ มุ่งเน้นทีก่ำรใชว้ตัถุดบิทีม่ี
คุณภำพ และกำรผลติทีม่มีำตรฐำน เพื่อใหลู้กคำ้และผูบ้รโิภคไดใ้ชส้นิคำ้ทีม่คีุณภำพ และไดร้บัควำม
พงึพอใจสงูสดุ  

2) บริษัทฯ มีกำรพัฒนำคิดค้นสินค้ำใหม่อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ และ
ผู้บรโิภค เพื่อให้ลูกค้ำและผู้บรโิภคได้ใช้สนิค้ำที่หลำกหลำย มคีุณภำพและมำตรฐำน และตรงตำม
ควำมตอ้งกำร 
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3) บรษิัทฯ ยดึมัน่ในกำรตลำดที่เป็นธรรม โดยมนีโยบำยในกำรด ำเนินกำรใหลู้กค้ำและผู้บรโิภคไดร้บั
ขอ้มูลเกีย่วกบัสนิคำ้ของบรษิทัฯ ทีถู่กต้อง ไม่บดิเบอืน คลุมเครอื หรอืโฆษณำเกนิจรงิ เพื่อใหลู้กคำ้
และผูบ้รโิภคมขีอ้มลูทีถู่กตอ้งและเพยีงพอในกำรตดัสนิใจ   

4) บริษัทฯ ค ำนึงถึงควำมปลอดภยัของลูกค้ำและผู้บริโภค และมุ่งมัน่ที่จะให้ลูกค้ำและผู้บรโิภคได้ใช้
สนิคำ้ทีม่คีุณภำพและมคีวำมปลอดภยัตำมมำตรฐำนอุตสำหกรรมและกฎระเบยีบขอ้บงัคบัดำ้นควำม
ปลอดภยัในระดบัสำกล และตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด รวมถงึออกแบบ สรำ้งสรรค ์และพฒันำสนิคำ้อยู่
เสมอ เพื่อให้ลูกคำ้และผูบ้รโิภคมคีวำมมัน่ใจในคุณภำพ มำตรฐำน และควำมปลอดภยัของสนิคำ้ของ
บรษิทัฯ  

5) บรษิัทฯ จดัให้มรีะบบลูกค้ำสมัพนัธ์เพื่อใชใ้นกำรสื่อสำรติดต่อกบัลูกค้ำและผู้บรโิภค รวมถึงกำรรบั
เรื่องรอ้งเรยีนเกีย่วกบัคุณภำพของสนิคำ้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ เพื่อใหส้ำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำร
ของลกูคำ้และผูบ้รโิภคไดอ้ย่ำงรวดเรว็ 

6) บรษิทัฯ รกัษำขอ้มลูของลกูคำ้และผูบ้รโิภคไวเ้ป็นควำมลบั และไม่ใชข้อ้มลูดงักล่ำวไปใชใ้นทำงทีม่ชิอบ 

บรษิทัฯ ไดใ้หค้วำมส ำคญัต่อกำรสรำ้งควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงลูกคำ้อย่ำงต่อเนื่อง ม ีCall Center สำยตรงบรกิำร
ลกูคำ้สมัพนัธ ์0-2335-5777 เพื่อใหข้อ้มลูและรบัทรำบขอ้บกพร่องเกีย่วกบัผลติภณัฑแ์ละกำรบรกิำรของบรษิทัฯ ซึง่ไม่
เพยีงแต่รบัเรื่องร้องเรยีนและบรหิำรจดักำรกบัเรื่องร้องเรยีนเท่ำนัน้ แต่จะท ำหน้ำที่ในกำรเกบ็รวบรวมวธิกีำรแกไ้ข
ปัญหำไวใ้นรปูแบบกำรบรหิำรจดักำรควำมรู ้  

ในปี 2562 ไม่ปรำกฏขอ้รอ้งเรยีนจำกลกูคำ้ทีเ่ป็นนยัส ำคญั สว่นขอ้รอ้งเรยีนอื่น ๆ บรษิทัฯ ไดน้ ำมำวเิครำะหห์ำ
สำเหตุ เพื่อด ำเนินกำรแกไ้ข ป้องกนั ตดิตำม เพื่อมใิหข้อ้บกพร่องนัน้เกดิขึน้อกี ส่วนรำยละเอยีดเพิม่เตมิเปิดเผยใน
หมวดที ่“10. รำยงำนกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนื”   

4 ความรบัผิดชอบต่อคู่ค้าและ/หรอืเจ้าหน้ี 

บรษิทัฯ มนีโยบำยใหพ้นักงำนปฏบิตัต่ิอคู่คำ้ และ/หรอืเจำ้หนี้ทุกฝ่ำยอย่ำงเป็นธรรม ซื่อสตัย ์และไม่เอำรดั
เอำเปรยีบคู่คำ้ โดยค ำนึงถงึผลประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ บนพืน้ฐำนของกำรไดร้บัผลตอบแทนทีเ่ป็นธรรมทัง้สองฝ่ำย 
หลกีเลีย่งสถำนกำรณ์ทีอ่ำจก่อใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ และกำรเจรจำแกปั้ญหำต้องตัง้อยู่บนพื้นฐำนของ
ควำมสมัพนัธท์ำงธุรกจิ โดยมแีนวปฏบิตัดิงันี้ 

1) มกีระบวนกำรในกำรคดัเลอืกคู่คำ้ดว้ยวธิกีำรทีโ่ปร่งใส โดยกำรใหข้อ้มลูทีเ่ท่ำเทยีมกนั และคดัเลอืกคู่
คำ้ดว้ยควำมยุตธิรรมภำยใต้หลกัเกณฑใ์นกำรประเมนิและคดัเลอืกคู่ค้ำของ บรษิทัฯ ภำยใต้รูปแบบ
สญัญำทีเ่หมำะสม และเป็นธรรมแก่คู่สญัญำทุกฝ่ำย  

2) ไม่เรยีก รบั หรอืจ่ำยผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ม่สจุรติในกำรคำ้กบัคู่คำ้ และ/หรอืเจำ้หนี้ 

3) กรณีที่มีข้อมูลว่ำมกีำรเรียก กำรรบั หรือกำรจ่ำยผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกดิขึน้ ต้องเปิดเผย
รำยละเอยีดต่อคู่คำ้ และ/หรอื เจำ้หนี้ และร่วมกนัแกไ้ขปัญหำโดยยุตธิรรมและรวดเรว็ 

4) ปฏบิตัิตำมเงื่อนไขต่ำงๆ ที่ตกลงกนัไว้อย่ำงเคร่งครดั กรณีที่ไม่สำมำรถปฏบิตัิตำมเงื่อนไขขอ้ใดได้ 
ตอ้งรบีแจง้ใหเ้จำ้หนี้ทรำบล่วงหน้ำ เพื่อร่วมกนัพจิำรณำหำแนวทำงแกไ้ขปัญหำ 

5) บรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญัต่อเจำ้หนี้เสมอืนคู่คำ้ทีม่คีวำมส ำคญัยิง่ ดงันัน้ จงึมุ่งมัน่ทีจ่ะปฏบิตัใิหส้อดคลอ้ง
กบัขอ้ผูกพนัทัง้หลำยตำมสญัญำทีม่อียู่กบัเจำ้หนี้ตลอดจนไม่ปกปิดขอ้มลูหรอืขอ้เทจ็จรงิ อนัจะท ำให้
เจำ้หนี้เกดิควำมเสยีหำยและหำกมเีหตุอนัจะท ำใหไ้ม่สำมำรถปฏบิตัติำมขอ้ผูกพนัในสญัญำ บรษิัทฯ 
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จะแจ้งเจำ้หนี้ล่วงหน้ำเพื่อหำแนวทำงแกไ้ขปัญหำดงักล่ำว ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขค ้ำประกนั กำรบรหิำร
เงนิทุน และกำรผดินดัช ำระหนี้ร่วมกนั 

6) ในกรณีของกำรกูเ้งนิจำกสถำบนักำรเงนิ บรษิัทฯ จะไม่น ำเงนิทีไ่ด้จำกกำรกูย้มืไปใชใ้นทำงทีข่ดักบั
วตัถุประสงคใ์นขอ้ตกลง/เงื่อนไขของกำรกูย้มื 

กระบวนกำรคดัเลือกคู่ค้ำและกำรปฏบิตัิต่อคู่ค้ำต้องเป็นไปอย่ำง เป็นธรรมและเท่ำเทยีมกนั บรษิัทฯ ได้มี
แนวทำงหรอืเกณฑก์ำรคดัเลอืกคู่คำ้ในจรรยำบรรณธุรกจิ ในสว่น “กำรจดัซือ้ จดัหำและกำรปฏบิตัต่ิอคู่คำ้” ซึง่ประกอบ
ไปด้วย (1) สถำนภำพทำงกำรเงิน ประวัติทำงกำรเงินที่เชื่อถือได้ (2) ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์  (3) 
ควำมสำมำรถทำงเทคนิค (4) Scope งำนครอบคลุมครบตำมทีก่ ำหนด (5) ควำมสำมำรถกำรผลติดำ้นคุณภำพสนิค้ำ
และบรกิำร และ (6) มจีรยิธรรมธุรกจิ ไม่มกีำรละเมดิกฎหมำยดำ้นสิง่แวดลอ้มและแรงงำน 

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ปฏิบตัิให้เป็นไปตำมขอ้ตกลงเงื่อนไขทำงกำรค้ำและให้ขอ้มูลที่ถูกต้อง มีกำรสร้ำง
สมัพนัธภำพและควำมเข้ำใจที่ดีต่อกนั รวมถึงแลกเปลี่ยนควำมรู้ ร่วมกนัพฒันำสนิค้ำเพื่อเพิ่มคุณค่ำให้แก่สนิค้ำ        
ไม่เรยีก รบั หรอืยนิยอมทีจ่ะรบัทรพัยส์นิ หรอืประโยชน์อื่นใดซึง่อยู่นอกเหนือขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ อกีทัง้ ไม่ปรำกฏว่ำมี
กรณีทีบ่รษิทัฯ ไม่ปฏบิตัติำมสญัญำทีม่ต่ีอคู่คำ้ ส ำหรบัเจำ้หนี้ บรษิทัฯ จ่ำยเงนิใหก้บัเจำ้หนี้ทุกรำยตรงตำมเงื่อนไขกำร
ช ำระเงินที่ได้ตกลงไว้ล่วงหน้ำ โดยไม่มกีำรผดินัดช ำระแต่อย่ำงใด นอกจำกนัน้ บริษัทฯ ได้จ่ำยช ำระเงนิกู้ยมืจำก
สถำบนักำรเงนิ และปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดในสญัญำกูย้มือย่ำงครบถว้น    

ทัง้นี้ รำยละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบักำรปฏบิตัต่ิอคู่คำ้ ไดเ้ปิดเผยในหมวดที ่“10. รำยงำนกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนื”  

5 นโยบายและแนวปฏิบติัต่อคู่แข่งขนัทางการค้า  

บรษิัทฯ ด ำเนินธุรกจิโดยปฏบิตัติำมกรอบกตกิำของกำรแข่งขนัทำงกำรคำ้ด้วยควำมสุจรติและเป็นธรรม  
โดยใช้หลกัคู่แข่งทำงกำรค้ำเชงิพนัธมิตรอนัเป็นกำรส่งเสริมซึ่งกนัและกนัในกรอบที่ไม่ก่อให้เกิดควำม
เสยีหำยทำงธุรกจิและควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงกนั โดยมแีนวปฏบิตัดิงัต่อไปนี้ 

1) จะไม่แสวงหำขอ้มูลที่เป็นควำมลบัของคู่แข่ง หรือท ำกำรใดๆ ที่จะให้ได้มำซึ่งขอ้มูลของคู่แข่งโดย
วธิกีำรทีไ่ม่สจุรติ ผดิกฎหมำยหรอืผดิจรยิธรรม 

2) บรษิทัฯ จะไม่กระท ำกำรใดๆ ทีจ่ะก่อใหเ้กดิกำรแขง่ขนัทีไ่ม่เป็นธรรม หรอืกำรผกูขำดทำงกำรคำ้ 

3) บรษิทัฯ จะไม่กระท ำกำรใดๆ ทีจ่ะเป็นกำรท ำลำยชื่อเสยีงของคู่แขง่ 

นโยบายเก่ียวกบัการคว า่บาตร (Sanction Policy) 

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

กำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิัท ครัง้ที่ 4/2560 เมื่อวนัที่ 3 พฤษภำคม 2560 ได้อนุมตัินโยบำยเกี่ยวกบักำร 
คว ่ำบำตร เพื่อป้องกนับรษิทัฯ จำกกำรด ำเนินกำรหรอืเขำ้ท ำธุรกรรมใดๆ กบับุคคลทีป่ระกอบธุรกจิในประเทศทีถู่ก  
คว ่ำบำตร หรอืกบับุคคลธรรมดำ และ/หรอืนิติบุคคลใดๆ ที่มชีื่อปรำกฏตำมบญัชรีำยชื่อบุคคลต้องห้ำม (Specially 
Designated Nationals and Blocked Persons) (“บุคคลตอ้งหำ้ม”) โดยบรษิทัฯ ไม่มแีผนกำรทีจ่ะลงทุนในประเทศทีถ่กู
คว ่ำบำตรใดๆ ทัง้นี้ นโยบำยเกีย่วกบักำรคว ่ำบำตรของบรษิทัฯ ครอบคลุมถงึกำรแจง้ขอใหท้ ำธุรกรรมใดๆ ตลอดจน
กำรติดต่อชกัชวนในรูปแบบอื่นใหเ้ขำ้ท ำธุรกรรมใดๆ จำกรฐับำลของประเทศทีถู่กคว ่ำบำตร หรอืบุคคลซึง่มสีญัชำติ
ของประเทศทีถู่กคว ่ำบำตร หรอืบุคคลทีป่ระกอบธุรกจิในประเทศทีถู่กคว ่ำบำตร หรอืกบับุคคลต้องหำ้ม ( “กำรตดิต่อ
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ชกัชวน”) อนึ่ง ในกรณีทีบ่รษิทัฯ พบว่ำมกีำรตดิต่อชกัชวนเกดิขึน้ กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ จะด ำเนินกำรตำมทีก่ ำหนด
ในนโยบำยของบรษิัทฯ โดยจะปฏเิสธกำรติดต่อชกัชวนดงักล่ำว ภำยหลงัจำกทีไ่ด้ปรกึษำประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 
หรอืผูอ้ ำนวยกำรสำยงำนกำรเงนิและบญัชแีลว้ 

นโยบายป้องกนัการผกูขาด 

บรษิทัฯ ไดพ้ยำยำมปฏบิตัติำมกฎหมำยป้องกนักำรผกูขำด โดยสว่นหนึ่งไดด้ ำเนินกำรดว้ยกำรก ำหนดนโยบำย
ป้องกนักำรผูกขำด ซึ่งนโยบำยดงักล่ำวได้รบักำรอนุมตัิจำกคณะกรรมกำรของบริษัทฯ ครัง้ที่ 4/2560 เมื่อวนัที่ 3 
พฤษภำคม 2560 ทัง้นี้ เพื่อเป็นกำรลดควำมเสีย่งที่เกี่ยวขอ้งกบักำรฝ่ำฝืนกฎหมำยป้องกนักำรผูกขำด บรษิัทฯ ได้
ยกตวัอย่ำงกำรกระท ำทีอ่ำจฝ่ำฝืนกฎหมำยป้องกนักำรผูกขำด ซึง่หำ้มพนักงำนของบรษิทัฯ ด ำเนินกำรไวใ้นนโยบำย
ป้องกนักำรผกูขำดของบรษิทัฯ ตวัอย่ำงของกำรกระท ำตอ้งหำ้ม ไดแ้ก่ พฤตกิรรมกำรร่วมมอืกนัเพื่อไม่ใหม้กีำรแขง่ขนั 
(Cartel) กำรตกลงร่วมกนัก ำหนดรำคำ กำรก ำหนดส่วนแบ่งลูกคำ้หรอืตลำด และกำรคว ่ำบำตรลูกคำ้ ผูจ้ดัหำวตัถุดบิ 
หรอืคู่แขง่บำงรำย กำรใชอ้ ำนำจผกูขำดในลกัษณะทีเ่ป็นกำรต่อตำ้นกำรแขง่ขนั รวมถงึกำรก ำหนดรำคำต ่ำเกนิควรเพื่อ
ก ำจดัคู่แขง่รำยอื่นออกไปจำกตลำดและกำรบงัคบัใหคู้่คำ้รบัเงื่อนไขทำงกำรคำ้ทีไ่ม่เป็นธรรม และพฤตกิรรมทีเ่ป็นกำร
ต่อตำ้นกำรแขง่ขนัในลกัษณะอื่น 

นโยบำยนี้ก ำหนดให้พนักงำนทุกคนแจ้งผู้บงัคบับญัชำโดยตรงของตนอย่ำงเรว็ที่สุดเท่ำที่เป็นไปได้ ในกรณี
ดงัต่อไปนี้ (1) กรณีมกีำรกระท ำทีเ่ป็นกำรฝ่ำฝืนกฎหมำยป้องกนักำรผกูขำด (2) กรณีมกีำรกระท ำทีพ่นักงำนสงสยัว่ำ
อำจเป็นกำรฝ่ำฝืนกฎหมำยป้องกนักำรผกูขำด และ (3) กรณีมกีำรกระท ำทีต่อ้งสงสยัซึง่อำจเป็นหลกัฐำนของกำรฝ่ำฝืน 
โดยผูบ้งัคบับญัชำรำยทีไ่ดร้บัแจง้จะต้องน ำเรื่องดงักล่ำวไปหำรอืกบัประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำรหรอืกรรมกำรผูจ้ดักำร
ใหญ่โดยทนัท ี

 ในปี 2562 บรษิทัฯ ไม่มขีอ้พพิำทใดๆ กบัคู่แขง่ทำงกำรคำ้ 

6 การรว่มพฒันาชุมชนหรอืสงัคม 

บรษิัทฯ มนีโยบำยทีจ่ะด ำเนินธุรกจิที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกจิ และสงัคม และยดึมัน่กำรปฏบิตัิตนเป็น
พลเมอืงที่ด ีและปฏบิตัติำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัที่เกี่ยวขอ้งอย่ำงครบถ้วน โดยบรษิัทฯ จะมุ่งมัน่ในกำร
พฒันำส่งเสรมิและยกระดบัคุณภำพชวีติของสงัคม และชุมชนอนัเป็นทีท่ีบ่รษิทัฯ ตัง้อยู่ ใหม้คีุณภำพดขีึน้
พรอ้มๆ กบักำรเตบิโตของบรษิทัฯ 

บรษิทัฯ ยดึถอืนโยบำยทีต่้องดูแลและสำนสมัพนัธก์บัชุมชนใกลเ้คยีง จงึสนับสนุนกจิกรรมของชุมชนอย่ำง
สม ่ำเสมอ โดยด ำเนินโครงกำรต่ำงๆ ทีค่ ำนึงถงึควำมเหมำะสมและประโยชน์ทีชุ่มชนและสงัคมจะพงึไดร้บั
เพื่อกำรพฒันำชุมชนอย่ำงยัง่ยนื รวมถึงส่งพนักงำนของบรษิัทฯ เขำ้ร่วมกจิกรรมชุมชน พร้อมทัง้ใหก้ำร
สนบัสนุนกจิกรรมในชุมชนอย่ำงเป็นประจ ำและสม ่ำเสมอ 

 สว่นรำยละเอยีดกำรร่วมพฒันำชุมชนหรอืสงัคม ในปี 2562 เปิดเผยในหมวดที ่“10. รำยงำนกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนื”  

7 ส่ิงแวดล้อม 

7.1 การดแูลรกัษาส่ิงแวดล้อม 

บรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญัต่อควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมในกำรดูแลรกัษำสิง่แวดลอ้ม โดยด ำเนินธุรกจิ
ภำยใต้มำตรฐำนสิ่งแวดล้อม ได้แก่ กำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนสิ่งแวดล้อม เช่น มำตรฐำน 
ISO14001 ทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ และส่งเสรมิโดยบรษิทัฯ จะด ำเนินกำรและควบคุมใหก้ำร
ผลิตสนิค้ำของบริษัทฯ มีกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกบักำรดูแลรกัษำสิง่แวดล้อมอย่ำง
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เคร่งครดั ภำยใต้แนวคดิกำรใส่ใจและรกัษำสิง่แวดลอ้ม โดยมุ่งเน้นดแูลและพฒันำกระบวนกำรผลติ 
และเลอืกใชว้สัดุทีเ่ป็นมติรกบัธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม  

7.2 การใช้ทรพัยากรอย่างยัง่ยืน (Sustainable Resource Use) 

บรษิทัฯ ส่งเสรมิกำรใชท้รพัยำกรอย่ำงมปีระสทิธภิำพและอย่ำงยัง่ยนืในทุกกจิกรรมผลติภณัฑ์และ
กำรบรกิำร โดยมกีำรด ำเนินงำนดงันี้ 

1. มกีำรชี้บ่ง ตรวจวดั เกบ็บนัทกึ และรำยงำนผลกำรใชพ้ลงังำน น ้ำ และทรพัยำกรอื่นๆ ที่มี
นยัส ำคญั 

2. ด ำเนินมำตรกำรใชท้รพัยำกรอย่ำงมปีระสทิธภิำพ เพื่อทีล่ดกำรใชพ้ลงังำน น ้ำ และทรพัยำกร
อื่นๆ อำท ิก ำหนด KPIs ดำ้นพลงังำน แผนปฏบิตักิำรลดใชพ้ลงังำน 

3. โครงกำรสง่เสรมิกำรใชป้ระโยชน์กำกของเสยีตำมหลกั 3Rs  
4. บรหิำรจดักำรแหล่งทรพัยำกรน ้ำ เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำผูใ้ชง้ำนจำกแหล่งน ้ำเดยีวกนัสำมำรถเขำ้ถงึ

อย่ำงเท่ำเทยีม 
5. ขยำยขอบเขตวธิกีำรปฏบิตัดิำ้นกำรใชท้รพัยำกรอย่ำงยัง่ยนืไปยงัคู่คำ้ 
6. สร้ำงจิตส ำนึกให้บุคลำกรใช้ทรพัยำกรอย่ำงยัง่ยืน โดยจดัท ำสื่อประชำสมัพนัธ์เพื่อสร้ำง

จติส ำนึก เช่น บอรด์, email, Intranet เป็นตน้ 

 บรษิัทฯ ให้ควำมส ำคญัต่อกำรลดของเสยีจำกกระบวนกำรผลติ โดยยดึหลกักำรใช้ใหน้้อยหรอืใช้
เท่ำทีจ่ ำเป็น โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อใหม้กีำรหมุนเวยีนกำรใชท้รพัยำกรร่วมกนัอย่ำงเกดิประสทิธภิำพสงูสดุ 
เพื่อกำรดูแลรกัษำและหลีกเลี่ยงกำรท ำลำยสิง่แวดล้อม จดัหำระบบรกัษำสิง่แวดล้อมทัง้ที่ก ำหนดเป็น
แนวทำงปฏบิตั ิและเป็นอุปกรณ์ในกำรด ำเนินธุรกจิ รวมทัง้สือ่สำร ใหค้วำมรู ้สนบัสนุนและสรำ้งจติส ำนึกแก่
องคก์ร และรณรงคด์ำ้นกำรประหยดัพลงังำน กำรใชว้สัดุส ำนักงำนสิน้เปลอืงต่ำงๆ อย่ำงคุม้ค่ำเช่น กำรใช้
กระดำษรยีูส (Re-used) กำรใชก้ระดำษทีใ่ชค้รบแลว้ทัง้ 2 หน้ำโดยรวบรวมไปทีฝ่่ำยสนับสนุนเทคนิคสทีำ
อำคำรเพื่อน ำมำใชส้ ำหรบัรองลำกเฉดสี กำรเปิด-ปิดเครื่องใชไ้ฟฟ้ำ เครื่องปรบัอำกำศระหว่ำงช่วงพกั กำร
จดัสื่อแจกเป็น Soft files แทนที่จะเป็นกระดำษ จดัท ำเป็นรูปเล่ม เน้นกำรสื่อสำร ประชุม จดัท ำธุรกรรม
ต่ำงๆ ทำงอนิเทอรเ์น็ตใหม้ำกขึน้ ลดกำรเดนิทำงไป - มำภำยในระหว่ำงส ำนกังำน เป็นตน้  

กจิกรรมรณรงค์/หลกัสตูรกำรอบรมพนักงำนดำ้นสิง่แวดลอ้มและกำรใชท้รพัยำกรอย่ำงมปีระสทิธภิำพและ
อย่ำงยัง่ยนื ปี 2562 มดีงันี้  

1) Safety System (ISO 14001 & ISO 45001) 
2) Requirment & Integrated Internal Audit ISO 9001:2015, ISO14001:2015, ISO45001:2018 
3) รณรงค ์เลกิใชโ้ฟม งดใชพ้ลำสตกิ 
4) กำรร่วมประเมนิกำรจดักำรพลงังำนขององคก์ร ประจ ำปี 2562 
5) กำรอบรมเจำ้หน้ำทีค่วำมปลอดภยัในกำรท ำงำนระดบับรหิำร 

 รำยละเอยีดเพิม่เตมิกำรปฏบิตัติำมนโยบำยดงักล่ำวในปี 2562 อยู่ในหมวดที ่“10. รำยงำนกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนื” 

8 การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญักบักำรเคำรพสทิธมินุษยชน โดยมคีวำมต้องกำรทีจ่ะสรำ้งควำมเสมอภำคและเท่ำ
เทยีมกนัทัง้ภำยใน และภำยนอกองคก์ร โดยบรษิทัฯ หมัน่ตรวจตรำ และดแูลไม่ใหธุ้รกจิของบรษิทัฯ เขำ้ไป
มสีว่นเกีย่วขอ้งกบักำรละเมดิสทิธเิสรภีำพของบุคคลทัง้ทำงตรงและทำงออ้ม เช่น ไม่สนบัสนุนกำรบงัคบัใช้
แรงงำน (Forced Labour) ต่อต้ำนกำรใชแ้รงงำนเดก็ (Child Labour) ใหค้วำมเคำรพนับถอืและปฏบิตัต่ิอผู้



 บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1)  
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มสี่วนไดเ้สยีทุกฝ่ำยดว้ยควำมเป็นธรรมบนพืน้ฐำนของศกัดิศ์รคีวำมเป็นมนุษย ์ไม่เลอืกปฏบิตั ิซึง่รวมถงึ
กำรปฏบิตัต่ิอบุคลำกรของบรษิทัฯ ทุกคนโดยเสมอภำคกนั ไม่แบ่งแยกถิน่ก ำเนิด เชือ้ชำต ิเพศ อำยุ สผีวิ 
ศำสนำ สภำพร่ำงกำย ฐำนะ ชำตติระกลู หรอืสถำนะอื่นทีม่ไิดเ้กีย่วขอ้งโดยตรงกบักำรปฏบิตังิำน ตลอดจน
ส่งเสรมิใหม้กีำรเฝ้ำระวงักำรปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดดำ้นสทิธมินุษยชนภำยในบรษิทัฯ และมกีำรกระตุน้ใหม้ี
กำรปฏบิตัติำมหลกักำรสทิธมินุษยชนตำมมำตรฐำนสำกล โดยควำมรบัผดิชอบของธุรกจิดำ้นสทิธมินุษยชน
ยงัครอบคลุมไปถงึบรษิทัในเครอื ผูร้่วมทุน และคู่คำ้ 

 ในปี 2562 บรษิทัฯ ไม่มคีดขีึน้ศำลเกีย่วกบักำรละเมดิสทิธมินุษยชน โดยรำยละเอยีดกำรปฏบิตัติำมนโยบำย
ดงักล่ำว เปิดเผยในหมวดที ่“10. รำยงำนกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนื” 

9 การก ากบัดแูลการปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยทรพัยสิ์นทางปัญญา 

บรษิทัฯ ไม่สนบัสนุนกำรด ำเนินกำรทีม่ลีกัษณะเป็นกำรละเมดิทรพัยส์นิทำงปัญญำ โดยก ำหนดใหก้รรมกำร 
ผูบ้รหิำร และพนกังำน ตอ้งปฏบิตัตินใหอ้ยู่ในกรอบของกฎหมำย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และตอ้งไม่มสีว่นรูเ้หน็ 
ช่วยเหลอื หรอืกระท ำกำรใดๆ อนัเป็นกำรละเมดิ ฝ่ำฝืนกฎหมำย กฎระเบยีบอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัทรพัยส์นิ
ทำงปัญญำ 

ในปี 2562 บรษิทัฯ ไม่เกีย่วขอ้งกบักำรล่วงละเมดิลขิสทิธิ ์และ/หรอืทรพัยส์นิทำงปัญญำแต่อย่ำงใด 

หลกัปฏิบติั  5.3  คณะกรรมการบริษัทติดตามดูแลให้ฝ่ายจดัการจดัสรรและจดัการทรพัยากรให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค านึงถึงผลกระทบและการพฒันาทรพัยากรตลอดสาย value 
chain เพื่อให้สามารถบรรลุวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัได้อย่างยัง่ยืน 

แนวปฏิบติั 

1. คณะกรรมกำรบรษิทัได้พจิำรณำเลอืกรูปแบบธุรกจิโดยค ำนึงถงึผลกระทบและควำมคุม้ค่ำของทรพัยำกร 
บนพืน้ฐำนกำรมจีรยิธรรม ควำมรบัผดิชอบ และกำรสรำ้งคุณค่ำทีย่ ัง่ยนื 

2. คณะกรรมกำรบริษัทดูแลกำรใช้ทรพัยำกรให้เกิดประสทิธิภำพและประสทิธิผล โดยมีกำรค ำนึงถึงกำร
เปลีย่นแปลงของปัจจยัภำยในและภำยนอกอยู่เสมอ 

บรษิทัฯ ไดป้ระกำศนโยบำยกำรใชพ้ลงังำน และยงัคงพฒันำกำรใชพ้ลงังำนอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อบรหิำรจดักำร
ด้ำนพลงังำนได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพคุ้มค่ำทีสุ่ด ภำยใต้ระบบบรหิำรกำรจดักำรพลงังำนมำตรฐำนสำกล ISO 50001 
โดย Bureau Veritas Certification   

รำยละเอยีดกำรปฏบิตัติำมนโยบำยดงักล่ำวเพิม่เตมิในปี 2562 เปิดเผยในหมวดที ่“10. รำยงำนกำรพฒันำ
อย่ำงยัง่ยนื”  

หลักปฏิบัติ  5.4  คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีการก ากับดูแลและการบริหารจดัการเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับองค์กรท่ีสอดคล้องกับความต้องการของกิจการ รวมทัง้ดูแลให้มีการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้เพ่ิมโอกาสทางธรุกิจและพฒันาการด าเนินงาน การบริหารความเส่ียง เพื่อให้กิจการสามารถ
บรรลุวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการ 

แนวปฏิบติั 

1) คณะกรรมกำรบรษิัทดูแลใหม้นีโยบำยกำรจดัสรรและกำรบรหิำรทรพัยำกรด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ และ
นโยบำยกำรรกัษำควำมมัน่คงปลอดภยัของระบบสำรสนเทศ 



 บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
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2) คณะกรรมกำรบรษิทัดแูลใหม้กีำรบรหิำรควำมเสีย่งดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศ 

บริษัทฯ ได้ให้ควำมส ำคญัต่อควำมปลอดภยัของระบบสำรสนเทศ จึงได้ก ำหนดนโยบำยกำรใช้งำนระบบ
คอมพวิเตอร ์และเผยแพร่ในระบบ Intranet ของบรษิทัฯ ใน “TOA Intranet” เพื่อใหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำน
ได้ศึกษำท ำควำมเข้ำใจ อำทิ นโยบำยกำรใช้ขอ้มูลส่วนกลำง share drive นโยบำยเก็บส ำรองขอ้มูล นโยบำยกำร
ควบคุมกำรเขำ้ถงึหอ้งดำตำ้เซน็เตอร ์ฯลฯ รวมถงึพระรำชบญัญตัวิ่ำดว้ยกำรกระท ำผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร ์พ.ศ. 2560  

ระบบสำรสนเทศเป็นเครื่องมอืส ำคญัในกำรประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ ซึง่คณะท ำงำนบรหิำรควำมเสีย่งและ
ควำมต่อเนื่องทำงธุรกจิ ไดท้ ำกำรประเมนิและตดิตำมกำรจดักำรควำมเสีย่งอย่ำงสม ่ำเสมอทัง้ปี สำมำรถดูรำยละเอยีด
เพิม่เติมในหมวดที่ “3. ปัจจยัควำมเสีย่ง” หวัขอ้ “ควำมเสีย่งเรื่องควำมปลอดภยัด้ำนขอ้มูลสำรสนเทศ ( IT Security) 
และภยัคุกคำมทำงไซเบอร ์(Cyber Security)”  

เมื่อวนัที่ 5 กรกฎำคม 2562 บริษัทฯ ได้จดักำรบรรยำย ในหวัข้อ "Digital Disruption" โดย ดร.รฐัศำสตร์      
กรสตู รองผูอ้ ำนวยกำร ส ำนกังำนสง่เสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั (depa) มำใหค้วำมรูท้ ัง้กำรเตรยีมพรอ้มรบักำรเปลีย่นแปลง
จำกนวตักรรม เทคโนโลยดีจีทิลั และเปิดมุมมองในกำรสรำ้งสิง่ทีแ่ตกต่ำงเหนือคู่แข่งดว้ยเทคโนโลยี ซึ่งผลควำมพงึ
พอใจของหลกัสตูรนี้คดิเป็นรอ้ยละ 94.78 

 

 หลกัปฏิบติั 6  ดแูลให้มีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม 

หลกัปฏิบติั  6.1  คณะกรรมการบริษัทก ากบัดูแลให้มัน่ใจว่า บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเส่ียง
และการควบคุมภายในท่ีจะท าให้บรรลุวตัถปุระสงค์อย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบติัให้เป็นไปตาม
กฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง 

แนวปฏิบติั 

1. คณะกรรมกำรบรษิทัมคีวำมเขำ้ใจควำมเสีย่งทีส่ ำคญัของบรษิทัฯ และอนุมตัคิวำมเสีย่งทีย่อมรบัได้ 

2. คณะท ำงำนบรหิำรควำมเสีย่งและควำมต่อเนื่องทำงธุรกจิซึ่งประกอบด้วยผู้บรหิำรระดบัสูงจำกสำยงำน
ต่ำงๆ ของบริษัทฯ รับผิดชอบในกำรจดัท ำนโยบำยบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อน ำเสนอต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบพจิำรณำกลัน่กรองและน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทัเพื่อพจิำรณำอนุมตั ิรวมถงึมกีำรทบทวน
นโยบำยบรหิำรควำมเสีย่ง อย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ 

3. คณะท ำงำนบรหิำรควำมเสีย่งและควำมต่อเนื่องทำงธุรกจิ ไดท้ ำกำรประเมนิปัจจยัทัง้ภำยในและภำยนอก
องคก์รซึง่อำจสง่ผลใหบ้รษิทัฯ ไม่สำมำรถบรรลุวตัถุประสงคต์ำมทีก่ ำหนด    
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4. คณะท ำงำนบรหิำรควำมเสีย่งและควำมต่อเนื่องทำงธุรกจิดูแลใหม้ัน่ว่ำบรษิทัฯ ได้ประเมนิผลกระทบและ
โอกำสกำรเกิดควำมเสี่ยง โดยได้ระบุควำมเสี่ยงที่ส ำคญัพร้อมทัง้แผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงไว้ในแผน
บรหิำรควำมเสีย่งของบรษิทัฯ โดยแบ่งเป็นควำมเสีย่งด้ำนกลยุทธ ์ควำมเสีย่งด้ำนปฏบิตังิำน ควำมเสีย่ง
ดำ้นกำรเงนิ ควำมเสีย่งดำ้นกำรปฏบิตัติำมกฎหมำย ระเบยีบ และมำตรฐำนทีเ่กีย่วขอ้ง 

5. คณะท ำงำนบรหิำรควำมเสีย่งและควำมต่อเนื่องทำงธุรกจิรำยงำนควำมคบืหน้ำกำรด ำเนินงำนตำมแผน
บรหิำรควำมเสีย่งต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อช่วยประเมนิประสทิธผิลของกำรบรหิำรควำมเสีย่งและ
รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิทัอย่ำงสม ่ำเสมอ 

ในปี 2562 รำยละเอยีดดงักล่ำวเปิดเผยในหมวดที ่“3. ปัจจยัควำมเสีย่ง” และ “11. กำรควบคุมภำยในและกำร
บรหิำรจดักำรควำมเสีย่ง” 

หลกัปฏิบติั  6.2  คณะกรรมการบริษัทได้จดัตัง้คณะกรรมการตรวจสอบท่ีสามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้
อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ 

แนวปฏิบติั 

1. คณะกรรมกำรบรษิทั ไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมกำรอสิระ 3 ท่ำน ซึง่มคีุณสมบตัิ
ตำมหลกัเกณฑ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย และ
ก ำหนดหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรตรวจสอบไวเ้ป็นลำยลกัษณ์อกัษรในกฎบตัรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ   
โดยก ำหนดวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที ่เพื่อแบ่งแยกบทบำทหน้ำทีไ่วอ้ย่ำงชดัเจน 

2. คณะกรรมกำรตรวจสอบจะประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีำยจดักำรเขำ้ร่วมประชุมอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ 

ในปี 2562 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ประชุมร่วมกบัผู้สอบบญัชโีดยไม่มฝ่ีำยจดักำรเข้ำร่วมประชุมจ ำนวน      
1 ครัง้ ในกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ครัง้ที ่10/2562 เมื่อวนัที ่12 พฤศจกิำยน 2562   

หลกัปฏิบติั  6.3  คณะกรรมการบริษัทติดตามดูแลและจดัการความขดัแย้งของผลประโยชน์ท่ีอาจ
เกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัทฯ กบัฝ่ายจดัการ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกนัการใช้ประโยชน์อนัมิควรใน
ทรพัยสิ์น ข้อมูล และโอกาสของบริษัทฯ และการท าธุรกรรมกบัผู้ท่ีมีความสมัพนัธ์เก่ียวโยงกบับริษัทฯ ใน
ลกัษณะท่ีไม่สมควร 

แนวปฏิบติั 

1. คณะกรรมกำรบริษัทได้จดัให้มีนโยบำยกำรใช้ข้อมูลภำยใน นโยบำยกำรเปิดเผยข้อมูลและสำรสนเทศ 
นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกจิกำร รวมถงึจรรยำบรรณธุรกจิ เพื่อก ำกบัดูแลกำรรกัษำควำมปลอดภยัของขอ้มลู 
กำรรกัษำควำมลบั กำรรกัษำควำมน่ำเชื่อถอืและควำมพรอ้มใชข้องขอ้มูล รวมทัง้กำรจดักำรขอ้มูลทีอ่ำจมี
ผลกระทบต่อรำคำหลกัทรพัย ์และดูแลใหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร พนักงำน ตลอดจนบุคคลภำยนอกทีเ่กีย่วขอ้ง 
เช่น ทีป่รกึษำ ปฏบิตัติำมนโยบำยดงักล่ำว ซึง่สำมำรถดรูำยละเอยีดนโยบำยดงักล่ำวใน website บรษิทัฯ  

2. คณะกรรมกำรบรษิทัดูแลใหบ้รษิทัฯ มกีำรท ำรำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ของผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปตำม
ขัน้ตอนและมกีำรเปิดเผยขอ้มลูครบถว้นตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด  

3. คณะกรรมกำรบรษิทัไดก้ ำหนดใหก้รรมกำรรำยงำนกำรมสี่วนไดเ้สยีก่อนกำรพจิำณำวำระกำรประชุม  และ
บนัทกึไวใ้นรำยงำนกำรประชุม โดยกรรมกำรทีม่สีว่นไดเ้สยีไม่สำมำรถใหค้วำมเหน็และไม่มสีว่นร่วมในกำร
ตดัสนิใจในวำระนัน้ 
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ในปี 2562 กรรมกำรและผูบ้รหิำร 4 รำยแรกตำมนิยำม ก.ล.ต. ไม่มกีำรกระท ำทีเ่ป็นกำรซือ้ขำยหลกัทรพัย์
โดยใชข้อ้มลูภำยใน และบรษิทัฯ ไม่มกีำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัทีเ่ขำ้ขำ่ยต้องขออนุมตัจิำกผูถ้อืหุน้ โดยไดเ้ปิดเผย
รำยละเอยีดรำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ของผลประโยชน์ไวใ้นหมวดที ่“12. รำยกำรระหว่ำงกนั”  โดยในกำรประชุม
คณะกรรมกำรบรษิทั มกีำรพจิำรณำอนุมตัริำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั กรรมกำรทีเ่ขำ้ขำ่ยเป็นบุคคลทีม่สีว่นไดเ้สยี ไม่มสีทิธิ
ออกเสยีงในวำระดงักล่ำว  

หลกัปฏิบติั  6.4  คณะกรรมการบริษัทก ากบัดูแลให้มีการจดัท านโยบายและแนวปฏิบติัด้านการ
ต่อต้านคอรร์ปัชนัท่ีชดัเจน และส่ือสารในทุกระดบัขององคก์รและต่อคนนอกเพื่อให้เกิดการน าไปปฏิบติัจริง 

แนวปฏิบติั 

1. คณะกรรมกำรบรษิทัไดจ้ดัใหม้นีโยบำยกำรต่อต้ำนกำรคอรร์ปัชนั และเป็นส่วนหนึ่งของจรรยำบรรณทำง
ธุรกจิ ซึง่กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนจะต้องปฏบิตัติำมอย่ำงเคร่งครดั  และสนับสนุนกจิกำรทีส่่งเสรมิ
และปลกูฝังใหพ้นกังำนทุกคนปฏบิตัติำมกฎหมำย และระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง โดยมรีำยละเอยีด ดงันี้ 

บรษิทัฯ ด ำเนินธุรกจิดว้ยควำมโปร่งใสและตระหนักถงึควำมส ำคญัในเรื่องกำรต่อต้ำนกำรทุจรติคอรร์ปั ชนัทุก
รูปแบบ โดยกำรด ำเนินกจิกำรใหถู้กต้องตำมกฎหมำย และเป็นประโยชน์ต่อสงัคม สนับสนุนให้พนักงำนปฏบิตังิำน
อย่ำงมคีุณธรรมและเป็นพลเมอืงทีด่ ี 

บรษิทัฯ จงึไดม้กีำรก ำหนดนโยบำยต่อตำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชนั (Anti-Corruption Policy) เพื่อเป็นแนวทำงกำร
ปฏบิตัเิพื่อป้องกนัและต่อต้ำนปัญหำทุจรติคอรร์ปัชนัของบรษิัทฯ ใหช้ดัเจนยิง่ขึน้ โดยสรำ้งวฒันธรรมองคก์รใหทุ้กคน
ตระหนักถงึพษิภยัของกำรทุจรติคอรร์ปัชนั สรำ้งค่ำนิยมทีถู่กต้อง และเพิม่ควำมเชื่อมัน่ต่อผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีทุกฝ่ำย 
เพื่อใหก้ำรต่อตำ้นทุจรติคอรร์ปัชนั เป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพ โดยมรีำยละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

1. ห้ำมกรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำนทุกระดบั ปฏิบตัิ หรือละเว้นกำรปฏิบตัิงำนในต ำแหน่งหน้ำที่ หรือใช้
อ ำนำจหน้ำทีโ่ดยมชิอบ ฝ่ำฝืนหลกักฎหมำย หลกัจรยิธรรม รวมทัง้ด ำเนินกำรหรอืเขำ้ไปมสี่วนร่วมกบักำร
คอรร์ปัชนัทุกรปูแบบทัง้ทำงตรงและทำงออ้ม และกำรแสวงหำผลประโยชน์อนัมคิวรได้ในรปูแบบต่ำงๆ เช่น 
กำรเรยีก รบั เสนอ หรอืใหท้รพัยส์นิ รวมถงึประโยชน์อื่นใดกบัเจำ้หน้ำทีข่องรฐัหรอืบุคคลอื่นใดทีท่ ำธุรกจิ
กบับรษิทัฯ เป็นตน้ 

2. ก ำหนดหลกักำรส ำหรบักำรให ้หรอืรบัของขวญั หรอืกำรบนัเทงิ ไว้เป็นส่วนหนึ่งของจรรยำบรรณในกำร
ด ำเนินธุรกิจของบรษิัทฯ โดยพนักงำนต้องไม่เสนอ เรียก รบั หรือยินยอมที่จะรบัเงิน สิง่ของ กำรเลี้ยง
อำหำรและควำมบนัเทงิต่ำงๆ หรอืประโยชน์อื่นใด ทีอ่ำจมผีลใหเ้กดิขอ้สงสยัในพฤตกิรรมกำรใหส้นิบน และ
กำรทุจรติหำกเป็นกำรรบัของขวญั ควรเป็นไปอย่ำงสมเหตุสมผล ไม่เกีย่วขอ้งกบักำรผกูมดัทำงธุรกจิ และ
ไม่ควรเป็นเงนิสดหรอืเทยีบเท่ำเงนิสด และต้องตระหนักอยู่เสมอืนว่ำกำรกระท ำหรอืไม่กระท ำใดๆ ต้องอยู่
ภำยใตค้วำมโปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได ้

3. ก ำหนดระเบยีบจดัซือ้จดัจำ้ง วตัถุประสงคใ์นกำรท ำรำยกำร กำรเบกิจ่ำยเงนิ หรอืสญัญำใดๆ โดยในแต่ละ
ขัน้ตอนจะตอ้งมหีลกัฐำนประกอบอย่ำงชดัเจน และมกีำรก ำหนดอ ำนำจอนุมตัใินแต่ละระดบัอย่ำงเหมำะสม 

4. มกีำรสือ่สำรนโยบำยกำรต่อตำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชนั ไปยงัหน่วยงำนทุกระดบัในบรษิทัฯ ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ 
เช่น กำรอบรมพนักงำน ระบบสื่อสำรภำยในของบรษิทัฯ เพื่อใหผู้เ้กีย่วขอ้งทรำบและน ำนโยบำยไปปฏบิตั ิ
เป็นตน้ 

5. ก ำหนดช่องทำงกำรแจง้เบำะแส โดยส่งเสรมิใหม้กีำรสื่อสำรทีห่ลำกหลำยช่องทำง เพื่อใหพ้นักงำนและผูม้ี
ส่วนเกีย่วขอ้งสำมำรถแจง้เบำะแสอนัควรสงสยั ทัง้นี้ จะต้องมมีำตรกำรกำรปกป้องผูแ้จง้เบำะแส โดยมกีำร



 บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1)  
ส่วนที ่2 กำรจดักำรและกำรก ำกบัดแูลกจิกำร / 9. กำรก ำกบัดแูลกจิกำร        หน้ำ 116 

 

ปกป้องตวัตนของผู้แจง้เบำะแสอย่ำงเขม้งวด เพื่อหลกีเลี่ยงกำรถูกลงโทษหรอืถูกโยกยำ้ยที่ไม่เป็นธรรม 
รวมถงึมกีำรแต่งตัง้บุคคลเพื่อตรวจสอบตดิตำมทุกเบำะแสทีม่กีำรแจง้เขำ้มำ 

6. มีกำรพฒันำมำตรกำรกำรต่อต้ำนทุจริตและคอร์รปัชันให้สอดคล้องกบักฎหมำยที่เกี่ยวข้องรวมถึงหลกั
ปฏบิตัดิำ้นศลีธรรม โดยจดัใหม้กีำรประเมนิควำมเสีย่งในกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งหรอืสุ่มเสีย่งต่อกำรทุจรติและ
คอร์รัปชัน และมีกำรจัดท ำมำตรกำรเพื่อป้องกนัอย่ำงเหมำะสม โดยมีกำรสื่อสำรภำยในองค์กรอย่ำง
สม ่ำเสมอ 

7. หำกกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนกำรกระท ำใดๆ ที่ฝ่ำฝืนหรือไม่เป็นไปตำมนโยบำยฉบบันี้ ไม่ว่ำ
ทำงตรงหรือทำงอ้อม จะได้รับกำรพิจำรณำทำงวินัยตำมระเบียบที่บริษัทฯ ก ำหนดไว้หรือมีโทษทำง
กฎหมำย 

ทัง้นี้ บุคลำกรของบรษิทัฯ ต้องท ำควำมเขำ้ใจและปฏบิตัติำมนโยบำยกำรต่อต้ำนคอรร์ปัชนัในทุกขัน้ตอน
ของกำรปฏบิตังิำน หำกพบเหน็กำรกระท ำทีข่ดัต่อนโยบำยนี้ ใหแ้จง้ผูบ้งัคบับญัชำ หรอืหน่วยงำน/บุคคลที่
รบัผดิชอบใหท้รำบโดยทนัท ี

 หลักปฏิบัติ  6.5  คณะกรรมการบริษัทก ากับดูแลให้มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการ
ด าเนินการกรณีมีการช้ีเบาะแส 

แนวปฏิบติั 

1. คณะกรรมกำรบรษิทัไดจ้ดัใหม้นีโยบำยกำรแจง้เบำะแส ซึง่ได้ก ำหนดแนวทำง ขัน้ตอนกำรด ำเนินกำร และ
มำตรกำรคุ้มครองผู้แจ้งเบำะแสที่เหมำะสมส ำหรบัผู้แจ้งเบำะแสด้วยเจตนำสุจรติ โดยก ำหนดช่องทำงที่
สำมำรถตดิต่อ/ร้องเรยีนกำรกระท ำผดิกฎหมำย หรอื จรรยำบรรณ หรอื พฤติกรรมทีอ่ำจส่อถึงกำรทุจรติ
หรอืประพฤตมิชิอบ รวมถงึผูม้สี่วนไดเ้สยีในกำรแจง้หรอืร้องเรยีนกรณีทีถู่กละเมดิสทิธ ิและในเรื่องทีอ่ำจ
เป็นปัญหำกบัคณะกรรมกำรไดโ้ดยตรง ดงันี้ 

ช่องทางท่ี 1: ทำงอเีมล โดยสง่ถงึผูร้บัแจง้เบำะแส คณะใดคณะหนึ่ง ดงันี้  

คณะกรรมการ E-Mail 
คณะกรรมกำรบรษิทั directors@toagroup.com 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ auditcommittee@toagroup.com 

ช่องทางท่ี 2: ทำงไปรษณีย ์โดยระบุหน้ำซองถงึผูร้บัแจง้เบำะแส คณะใดคณะหนึ่ง และตำมดว้ยทีอ่ยู่ ดงันี้ 
 บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน): 31/2 หมูท่ี ่3 ถนนบำงนำ-ตรำด ต ำบลบำงเสำธง 

อ ำเภอบำงเสำธง จงัหวดัสมุทรปรำกำร 10570 

2. หวัหน้ำฝ่ำยตรวจสอบภำยในจะเป็นผูร้วบรวมขอ้รอ้งเรยีนและกำรชีเ้บำะแส โดยจะด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนที่
ระบุไว้ในนโยบำยกำรแจ้งเบำะแส เพื่อรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบรษิัทให้
ควำมเหน็ชอบต่อไป 

3. บริษัทฯ เปิดเผยช่องทำงกำรรบัข้อร้องเรียนและกำรแจ้งเบำะแสไว้ใน website ของบริษัทฯ และ/หรือ
รำยงำนประจ ำปี 



 บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
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ในปี 2562 บรษิัทฯ ได้ปฏบิตัิตำมนโยบำยดงักล่ำวอย่ำงเคร่งครดั และไม่พบควำมผดิปกติอย่ำงมนีัยส ำคญั 
หรอืขอ้รอ้งเรยีนกำรเรยีกรบั หรอืกำรใหข้องขวญั รำงวลั ทีอ่ำจท ำใหเ้กดิอทิธพิลในกำรตดัสนิใจต่อธุรกจิ หรอืเขำ้ขำ่ย
กำรทุจรติและคอรร์ปัชนัแต่อย่ำงใด  

 หลกัปฏิบติั 7  รกัษาความน่าเช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมลู 

หลกัปฏิบติั  7.1  คณะกรรมการบริษัทมีความรบัผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจดัท ารายงาน
ทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลส าคญัต่างๆ ถกูต้อง เพียงพอ ทนัเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ ์มาตรฐาน และ
แนวปฏิบติัท่ีเก่ียวข้อง 

แนวปฏิบติั 

1. คณะกรรมกำรบรษิทัก ำกบัดูแลใหบุ้คลำกรทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรจดัท ำและเปิดเผยขอ้มลู ไดแ้ก่ ผูบ้รหิำรสงูสดุ
สำยงำนบญัชแีละกำรเงนิ ผูต้รวจสอบภำยใน เลขำนุกำรบรษิทั และนักลงทุนสมัพนัธ ์มคีวำมรู ้ทกัษะ และ
ประสบกำรณ์ทีเ่หมำะสมกบัหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบ และมจี ำนวนเพยีงพอ 

2. คณะกรรมกำรบรษิทัใหค้วำมเหน็ชอบในกำรเปิดเผยขอ้มลูทีเ่ป็นรำยงำนทำงกำรเงนิ โดยค ำนึงถงึ 

 ควำมเพยีงพอของระบบควบคุมภำยใน 

 ควำมเหน็ของผูส้อบบญัชแีละขอ้สงัเกตของผูส้อบบญัช ี

 ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 ควำมสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์เป้ำหมำยหลกั กลยุทธแ์ละนโยบำยของบรษิทัฯ 

3. คณะกรรมกำรบรษิทัมกีลไกทีจ่ะดแูลใหม้ัน่ใจไดว้่ำขอ้มลูและสำรสนเทศทีเ่ปิดเผยต่อนกัลงทุนถูกตอ้ง ไม่ท ำ
ให้ส ำคญัผดิ และเพยีงพอต่อกำรตดัสนิใจของนักลงทุน ไม่ว่ำจะก่อให้เกดิผลดหีรอืผลเสยีต่อบรษิัทฯ ทัง้
สำรสนเทศทำงกำรเงินและที่ไม่ใช่ทำงกำรเงิน เป็นไปตำมข้อก ำหนดของส ำนักงำน ก.ล.ต. และตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และขอ้มูลอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง อย่ำงเพยีงพอ เชื่อถอืได ้และทนัเวลำ เพื่อใหผู้ถ้อื
หุน้และผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทัฯ ไดร้บัสำรสนเทศอย่ำงเท่ำเทยีมกนั 

4. คณะกรรมกำรบรษิทัจะรำยงำนนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกจิกำร จรรยำบรรณธุรกจิ นโยบำยดำ้นกำรบรหิำร
ควำมเสีย่ง และนโยบำยเกีย่วกบักำรดแูลสิง่แวดลอ้มและสงัคมทีไ่ดใ้หค้วำมเหน็ชอบไวโ้ดยสรุป และผลกำร



 บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
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ปฏบิตัติำมนโยบำยดงักล่ำว รวมทัง้กรณีทีไ่ม่สำมำรถปฏบิตัติำมนโยบำยดงักล่ำวไดพ้รอ้มดว้ยเหตุผล โดย
รำยงำนผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เช่น รำยงำนประจ ำปี และ Website ของบรษิทัฯ เป็นตน้ 

5. คณะกรรมกำรบรษิทัจะจดัใหม้กีำรรำยงำนควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงนิแสดง
ควบคู่กบัรำยงำนของผูส้อบบญัชใีนรำยงำนประจ ำปี 

6. สนับสนุนให้บริษัทฯ จัดท ำค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจดักำร (Management Discussion and 
Analysis) เพื่อประกอบกำรเปิดเผยงบกำรเงนิทุกไตรมำสและประจ ำปี ทัง้นี้  เพื่อให้นักลงทุนได้รบัทรำบ
ข้อมูลและเข้ำใจกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกบัฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ในแต่ละ     
ไตรมำสไดด้ยีิง่ขึน้ นอกเหนือจำกขอ้มลูตวัเลขในงบกำรเงนิเพยีงอย่ำงเดยีว 

7. ดแูลใหม้กีำรเปิดเผยค่ำสอบบญัช ีและค่ำบรกิำรอื่นทีผู่ส้อบบญัชใีหบ้รกิำรไวด้ว้ย 

8. ดแูลใหม้กีำรเปิดเผยบทบำท และหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรบรษิทัและคณะกรรมกำรชุดย่อย จ ำนวนครัง้ของ
กำรประชุม และจ ำนวนครัง้ที่กรรมกำรแต่ละท่ำนเขำ้ร่วมประชุมในปีที่ผ่ำนมำ และควำมเหน็จำกกำรท ำ
หน้ำที่ รวมถึงกำรฝึกอบรมและพฒันำควำมรู้ด้ำนวชิำชพีอย่ำงต่อเนื่องของคณะกรรมกำรไว้ในรำยงำน
ประจ ำปี 

9. เปิดเผยนโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนแก่กรรมกำร และผูบ้รหิำรระดบัสงูทีส่ะทอ้นถงึภำระหน้ำที ่และควำม
รบัผดิชอบของแต่ละคน รวมทัง้รูปแบบหรอืลกัษณะของค่ำตอบแทนด้วย ทัง้นี้ จ ำนวนเงนิค่ำตอบแทนที่
เปิดเผย ควรรวมถงึค่ำตอบแทนทีก่รรมกำรแต่ละท่ำนไดร้บัจำกกำรเป็นกรรมกำรของบรษิทัย่อยดว้ย 

10. บริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดและผ่ำนช่องทำงของตลำดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย    
แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ ำปีแลว้ คณะกรรมกำรจะพจิำรณำใหม้กีำร
เปิดเผยขอ้มลูผ่ำนทำงช่องทำงอื่นดว้ย เช่น Website ของบรษิทัฯ อย่ำงสม ่ำเสมอ และปรบัปรุงใหเ้ป็นขอ้มลู
ปัจจุบนัอยู่เสมอ 

11. กรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ ทุกท่ำนจะต้องรำยงำนใหบ้รษิทัฯ ทรำบถงึกำรมสี่วนไดเ้สยีของตนหรอื
ของบุคคลที่มคีวำมเกี่ยวข้องซึ่งเป็นส่วนได้เสยีที่เกี่ยวขอ้งกบักำรบรหิำรจดักำรกจิกำรของบรษิัทฯ หรอื
บรษิัทย่อยตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีค่ณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนประกำศก ำหนด  รวมทัง้ได้ปรบัปรุง
และรำยงำนใหบ้รษิทัฯ ทรำบภำยใน 30 วนั นับจำกวนัทีม่กีำรเปลีย่นแปลงกำรมสี่วนได้เสยีดงักล่ำว และ
บรษิัทฯ ได้บรรจุวำระเรื่องรำยงำนกำรมสี่วนได้เสยีดงักล่ำวขำ้งต้นไวใ้นกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั
เพื่อใหไ้ดร้บัทรำบเป็นรำยไตรมำส 

12. คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดให้กรรมกำรและผู้บริหำรต้องแจ้งขอ้มูลกำรซื้อ ขำย โอน และหรือรบัโอน
หลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ รวมถงึสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ1และหลกัทรพัยแ์ปลงสภำพ2 ต่อคณะกรรมกำรบรษิทั
และเลขำนุกำรบรษิทัเป็นลำยลกัษณ์อกัษรอย่ำงน้อย 1 วนัล่วงหน้ำก่อนท ำกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยด์งักล่ำว 

                                                           
1 “สญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ”  หมำยควำมว่ำ   สญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงัต่อไปนี้ 
 (1)  มขีอ้ก ำหนดใหคู้ส่ญัญำไดร้บัผลตอบแทนโดยอำ้งองิกบัรำคำหรอืผลตอบแทนของหุน้ทีอ่อกโดยบรษิทัฯ 
 (2)  เป็นสญัญำทีจ่ดัใหม้กีำรซือ้ขำยในศนูยซ์ือ้ขำยสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำทีไ่ดร้บัใบอนุญำตตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ 
2 “หลกัทรพัยแ์ปลงสภำพ”  หมำยควำมวำ่   หลกัทรพัยท์ีม่ขีอ้ก ำหนดและเงื่อนไขในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงัต่อไปนี้ 
 (1)  ใหแ้ปลงสภำพกำรช ำระหนี้เป็นกำรส่งมอบหุน้ทีอ่อกโดยบรษิทัฯ ได้ 
 (2)  ใหส้ทิธผิูถ้อืหลกัทรพัยท์ีจ่ะซือ้หุน้ทีอ่อกโดยบรษิทัฯ 
 (3)  ใหส้ทิธทิีจ่ะไดร้บัผลตอบแทนโดยอำ้งองิกบัรำคำหรอืผลตอบแทนของหุน้ทีอ่อกโดยบรษิทัฯ 
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13. กรรมกำรทุกท่ำนจะตอ้งน ำสง่รำยงำนกำรถอืครองหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ รวมถงึสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำและ
หลักทรัพย์แปลงสภำพ ทัง้ของตนและบุคคลใกล้ชิดตำมมำตรำ 59 และกฏเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องมำยงั
เลขำนุกำรบรษิทัก่อนน ำส่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยต์ำมที่กฎหมำย
ก ำหนด และก ำหนดให้เลขำนุกำรบรษิทัสรุปรำยงำนกำรถือครองหลกัทรพัย์และกำรเปลี่ยนแปลงกำรถอื
หลกัทรพัยต่์อทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัเพื่อรบัทรำบเป็นประจ ำทุก 6 เดอืน โดยบรษิทัฯ จะเปิดเผยกำร
เปลีย่นแปลงกำรถอืครองหลกัทรพัย์ สญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำและหลกัทรพัยแ์ปลงสภำพ ของกรรมกำรและ
ผูบ้รหิำรระดบัสงูโดยแสดงจ ำนวนหุน้ทีถ่อื ณ ตน้ปี สิน้ปี และทีม่กีำรซือ้ขำยระหว่ำงปีไวใ้นรำยงำนประจ ำปี 

14. กรรมกำรทุกคนก ำกบัดูแลใหม้กีำรเปิดเผยขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งกบัตนอย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง เช่น ขอ้มูลผูถ้อื
หุน้กลุ่มตน หรอื shareholders’ agreement (ถำ้ม)ี 

หลกัปฏิบติั  7.2  คณะกรรมการบริษัทติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและ
ความสามารถในการช าระหน้ี 

แนวปฏิบติั 

1. คณะกรรมกำรบรษิัทดูแลใหฝ่้ำยจดักำรตดิตำมและประเมนิฐำนะทำงกำรเงนิของบรษิทัฯ และรำยงำนต่อ
คณะกรรมกำรบรษิัทอย่ำงสม ่ำเสมอ นอกจำกนัน้คณะกรรมกำรบรษิัทและฝ่ำยจดักำรควรร่วมกนัหำทำง
แกไ้ขโดยเรว็หำกบรษิทัฯ มสีญัญำณบ่งชีถ้งึปัญหำสภำพคล่องและควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ 

2. คณะกรรมกำรบริษัทควรมัน่ใจว่ำกำรอนุมตัิรำยกำรใดๆ รวมถึงกำรเสนอควำมเหน็ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อนุมตั ิว่ำรำยกำรดงักล่ำวจะไม่กระทบต่อควำมต่อเนื่องในกำรด ำเนินกจิกำร สภำพคล่องทำงกำรเงนิ หรอื
ควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ 

หลกัปฏิบติั  7.3  คณะกรรมการบริษัทก ากบัดูแลให้บริษัทฯ มีแผนหรือกลไกแก้ไขปัญหาในภาวะท่ี
กิจการประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มท่ีจะประสบปัญหาด้านการเงิน ภายใต้การค านึงถึงสิทธิของผู้
มีส่วนได้เสีย 

แนวปฏิบติั 

1. ในกรณีทีบ่รษิทัฯ มแีนวโน้มทีจ่ะมปัีญหำทำงกำรเงนิ คณะกรรมกำรบรษิทั จะดูและตดิตำมอย่ำงใกลช้ดิให้
บรษิทัฯ ประกอบธุรกจิดว้ยควำมระมดัระวงั และปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดเกีย่วกบักำรเปิดเผยขอ้มลู 

2. คณะกรรมกำรบรษิทัก ำกบัดูแลใหบ้รษิทัฯ ก ำหนดแผนกำรแกไ้ขปัญหำทำงกำรเงนิ ตลอดจนตดิตำมกำร
แก้ไขปัญหำเพื่อใหม้ัน่ใจว่ำกำรพจิำรณำตดัสนิใจใดๆ ในกำรแก้ไขปัญหำทำงกำรเงนิของบรษิทัฯ จะต้อง
สมเหตุสมผล เป็นธรรมต่อผูม้สีว่นไดเ้สยี ซึง่รวมถงึเจำ้หนี้ 

บรษิทัฯ มสีถำนะทำงกำรเงนิทีแ่ขง็แกร่ง และมสีภำพคล่องทำงกำรเงนิสงู จงึไดม้กีำรน ำเงนิไปลงทุนตำม
นโยบำยกำรลงทุนและกำรขยำยธุรกจิ ตลอดจนนโยบำยกำรบรหิำรเงนิของบรษิทัฯ เพื่อใหเ้กดิกำรบรหิำรเงนิอย่ำงมี
ประสทิธภิำพ โดยค ำนึงถึงสภำพคล่อง กำรบรหิำรควำมเสีย่งและผลตอบแทนที่เหมำะสม และมกีำรรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนต่อคณะกรรมกำรทุกไตรมำส  

หลกัปฏิบติั  7.4  คณะกรรมการบริษทัพิจารณาจดัท ารายงานความยัง่ยืนตามความเหมาะสม 

แนวปฏิบติั 

1. คณะกรรมกำรบรษิทัพจิำรณำควำมเหมำะสมในกำรเปิดเผยขอ้มลูกำรปฏบิตัติำมกฎหมำย จรรยำบรรณ
ธุรกจิ นโยบำยกำรต่อต้ำนคอร์รปัชนั กำรปฏบิตัิต่อพนักงำนและผู้มสี่วนได้เสยี  กำรปฏบิตัิอย่ำงเป็น
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ธรรม กำรเคำรพสทิธมินุษยชน รวมทัง้ควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้มทีส่ ำคญัซึง่สะทอ้นกำร
ปฏบิตัิที่จะน ำไปสู่กำรสร้ำงคุณค่ำแก่กจิกำรอย่ำงยัง่ยนืของบรษิัทฯ โดยค ำนึงถึงกรอบกำรรำยงำนที่
ไดร้บักำรยอมรบัในประเทศหรอืระดบัสำกล 

บรษิทัฯ ไดเ้ปิดเผยกำรรำยงำนดงักล่ำวในหมวดที ่“10. รำยงำนกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนื”  

หลกัปฏิบติั  7.5  คณะกรรมการบริษัทก ากับดูแลให้มีฝ่ายนักลงทุนสัมพนัธ์ท าหน้าท่ีส่ือสารกับ           
ผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนได้เสียอ่ืน ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียม และทนัเวลา 

แนวปฏิบติั 

1. คณะกรรมกำรบรษิทัจดัใหม้นีโยบำยกำรเปิดเผยขอ้มูลและสำรสนเทศและนโยบำยกำรใชข้อ้มูลภำยใน
เพื่อก ำหนดแนวทำงในกำรสื่อสำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลต่อบุคคลภำยนอกเป็นไปอย่ำงเหมำะสม เท่ำ
เทยีม ทนัเวลำ ใชช้่องทำงทีเ่หมำะสม ปกป้องขอ้มลูลบัและขอ้มูลทีม่ผีลต่อรำคำหลกัทรพัย ์และก ำหนด
บุคคลที่ท ำหน้ำทีโ่ฆษกของบรษิทัฯ ในกำรเปิดเผยขอ้มูลแก่บุคคลภำยนอก ซึ่งได้มกีำรสื่อสำรเพื่อให้
เกดิควำมเขำ้ใจทีต่รงกนัทัง้องคก์รในกำรปฏบิตัติำมนโยบำยดงักล่ำว 

2. จดัใหม้เีจำ้หน้ำทีฝ่่ำยนกัลงทุนสมัพนัธ ์(Investor Relations) เพื่อท ำหน้ำทีต่ดิต่อสือ่สำรกบันกัลงทุนหรอื
ผูถ้อืหุน้ โดยบรษิทัฯ จะเผยแพร่ขอ้มลูของบรษิทัฯ ขอ้มลูทำงกำรเงนิและขอ้มลูทัว่ไปของบรษิทัฯ ใหแ้ก่ 
ผู้ถือหุ้น นักวเิครำะห์หลกัทรพัย ์และหน่วยงำนทีเ่กี่ยวข้อง ด้วยช่องทำงติดต่อที่สะดวก รวดเรว็ และ
เข้ำถึงได้ง่ำย โดยเปิดโอกำสให้สำมำรถเข้ำพบผู้บริหำรของบริษัทฯ ได้ตำมควำมเหมำะสมภำยใต้
หลักเกณฑ์ที่ว่ำ ข้อมูลที่ให้เป็นข้อมูลที่ได้เปิดเผยต่อสำธำรณะแล้ว  โดยได้ก ำหนดหน้ำที่ควำม
รบัผดิชอบของหน่วยงำนนกัลงทุนสมัพนัธ ์ไวใ้นจรรยำบรรณหน่วยงำนนกัลงทุนสมัพนัธ ์

ฝ่ำยนักลงทุนสมัพนัธ์ (Investor Relations) ของบริษัทฯ เป็นศูนย์กลำงประชำสมัพนัธ์และเปิดเผยข้อมูล
สำรสนเทศของบรษิทัฯ ทีส่ ำคญั และเป็นประโยชน์ในกำรประกอบกำรตดัสนิใจลงทุนของนกัลงทุนในตลำดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย และนักวเิครำะห์หลกัทรพัย์ ในกำรวเิครำะห์บรษิัทฯ โดยอยู่ภำยใต้กำรก ำกบักำรด ำเนินงำนของ
ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร มจีุดมุ่งหมำยเพื่อสรำ้งควำมเชื่อมัน่และควำมเขำ้ใจทีถู่กต้องต่อกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ
แก่นักลงทุน เพื่อสะทอ้นมูลค่ำของบรษิทัฯ อย่ำงเหมำะสม ทัง้นี้ เพื่อส่งเสรมิใหบ้รษิทัฯ ยดึถอืหลกักำรเปิดเผยขอ้มูล
ตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ ีซึง่มคีวำมถูกตอ้ง ครบถ้วน ทนัต่อเหตุกำรณ์ สอดคลอ้งกบักฎหมำย และเป็นธรรม
ต่อทุกฝ่ำยอย่ำงเท่ำเทยีมกนั เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ ผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกฝ่ำย และสำธำรณชนมคีวำมเชื่อมัน่ต่อขอ้มูลทีบ่รษิทัฯ 
ไดเ้ปิดเผย ทำงคณะกรรมกำรบรษิทั จงึไดก้ ำหนดนโยบำยกำรเปิดเผยขอ้มลูและสำรสนเทศของนกัลงทุนสมัพนัธ ์ซึง่มี
สำระส ำคญัดงันี้ 

นโยบายการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศ 

มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูล 

1. กำรเปิดเผยขอ้มูลส ำคญัที่ยงัไม่ได้เปิดเผยสู่สำธำรณะ บรษิัทฯ จะท ำกำรเปิดเผยอย่ำงระมดัระวงั ถูกต้อง 
ครบถว้น ทนัเวลำ พรอ้มทัง้ด ำเนินกำรใหแ้น่ใจว่ำนกัลงทุนไดร้บัขอ้มลูต่ำงๆ อย่ำงเพยีงพอ เท่ำเทยีมกนั และ
สำมำรถเขำ้ถงึขอ้มลูไดง้่ำย โดยเปิดเผยผ่ำนเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ อกีทัง้ค ำนึงถงึควำมเหมำะสมของช่วงเวลำ
ทีจ่ะเปิดเผยขอ้มลูดงักล่ำวดว้ย 

2. กำรเปิดเผยขอ้มูลที่เป็นกำรคำดกำรณ์เกี่ยวกบัสภำวะ ทศิทำงกำรด ำเนินธุรกจิ รวมถึงผลประกอบกำรใน
อนำคตของบรษิทั บรษิทัฯ จะท ำกำรเปิดเผยดว้ยควำมระมดัระวงั พรอ้มทัง้อธบิำยถงึเงื่อนไข หรอืสมมตฐิำน
ทีใ่ชป้ระกอบกำรคำดกำรณ์นัน้ 
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3. กำรเปิดเผยขอ้มลูส ำคญัทีไ่ดเ้ปิดเผยสู่สำธำรณะแลว้ บรษิทัฯ จะท ำกำรเปิดเผยอย่ำงถูกต้องครบถว้นโดยไม่
ก่อใหเ้กดิควำมสบัสน นอกจำกนี้ บรษิทัฯ ไดใ้หข้อ้มูลเพิม่เตมิดว้ยควำมชดัเจน สอดคลอ้ง และไม่ท ำใหเ้กดิ
ควำมเขำ้ใจผดิเกีย่วกบัขอ้มลูดงักล่ำว 

4. กำรเปิดเผยขอ้มลูอื่นใดทีไ่ม่ใช่ขอ้มูลส ำคญั บรษิทัฯ จะท ำกำรเปิดเผยบนพืน้ฐำนของควำมเป็นจรงิ และไม่มี
เจตนำใหผู้อ้ื่นส ำคญัผดิในขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัฐำนะกำรเงนิ ผลกำรด ำเนินงำน และกำรชีน้ ำรำคำหลกัทรพัย์ 

5. กำรเปิดเผยขอ้มลูทีอ่ำจท ำใหบ้รษิทัฯ ไดร้บัผลกระทบเชงิธุรกจิหรอืกำรแขง่ขนั หรอือำจท ำใหบ้รษิทัฯ ปฏบิตัิ
ผดิขอ้สญัญำใดๆ ทีบ่รษิทัฯ เป็นคู่สญัญำอยู่ บรษิทัฯ จะใชค้วำมระมดัระวงัเป็นอย่ำงยิง่ ทัง้ขอ้มูลทีเ่กีย่วกบั
ตน้ทุนในกำรประกอบธุรกจิ สว่นแบ่งทำงกำรตลำด และขอ้มลูจ ำเพำะของบรษิทัฯ 

แนวทางการจดัการข้อมูลภายในท่ีส าคญั 

1. ไม่เปิดเผยหรอืบอกกล่ำวสำรสนเทศทีเ่ป็นควำมลบัหรอืขอ้มูลภำยในใหแ้ก่บุคคลใดก่อนกำรเปิดเผยขอ้มูลสู่
สำธำรณะผ่ำนช่องทำงของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

2. ก ำหนดช่วงเวลำงดรบันัดกำรประชุมหรอืตอบค ำถำมเกีย่วกบัผลประกอบกำร (Silent period) เป็นระยะเวลำ 
1 เดอืน ก่อนทีข่อ้มลูดงักล่ำวจะมกีำรเผยแพร่ต่อสำธำรณชน 

3. ก ำหนดหำ้มกรรมกำรและผูบ้รหิำร รวมถงึพนกังำนและผูป้ฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้งทีถู่กสนันิษฐำนว่ำรูห้รอืครอบครอง
ข้อมูลภำยในของบริษัทฯ ซื้อขำย เสนอซื้อเสนอขำย หรือชกัชวนให้บุคคลอื่นซื้อขำย เสนอซื้อเสนอขำย
หลกัทรพัย์ของบริษัทฯ ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม เป็นระยะเวลำ 1 เดือน ก่อนที่ข้อมูลดงักล่ำวจะมกีำร
เผยแพร่ต่อสำธำรณชน และอย่ำงน้อย 24 ชัว่โมง ภำยหลงัเปิดเผยขอ้มลูใหแ้ก่สำธำรณชนแลว้ 

4. ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่  Chief Financial Officer ไดร้บัมอบหมำยใหเ้ป็นโฆษกของ
บรษิทัฯ เพื่อสื่อสำรขอ้มูล และสำรสนเทศใดๆ ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยแก่สื่อมวลชน นักวเิครำะหแ์ละผู้
ลงทุน 

เพื่อให้เกดิควำมเพยีงพอและสม ่ำเสมอของกำรรบัรู้ขอ้มูลต่อนักลงทุน บรษิัทฯ ได้จดัให้มกีำรเปิดเผยขอ้มูลทีม่ี
สำระส ำคญัต่อกำรตดัสนิใจลงทุนเป็นประจ ำ ทัง้รำยไตรมำสและรำยปี ดงันี้ 

ข้อมลูท่ีเปิดเผยประจ าไตรมาส ข้อมลูท่ีเปิดเผยประจ าปี 
รำยงำนงบกำรเงนิรำยไตรมำส รำยงำนงบกำรเงนิรำยปี 
ค ำอธบิำยและวเิครำะหข์องฝ่ำยจดักำรรำยไตรมำส ค ำอธบิำยและวเิครำะหข์องฝ่ำยจดักำรรำยปี 
เอกสำรน ำเสนอรำยไตรมำส แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) 
ขอ้มลูส ำคญัทำงกำรเงนิรำยไตรมำส รำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-2) 

ทัง้นี้ เพื่อเป็นกำรเสรมิช่องทำงกำรรบัรู้ขอ้มูลใหส้ะดวกทัว่ถงึ รวมถึงสรำ้งควำมชดัเจนในกำรสื่อสำรขอ้มูล 
นอกเหนือจำกช่องทำงกำรเปิดเผยขอ้มูลผ่ำนระบบอเิล็กทรอนิกส์ของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ส่วนงำน       
นักลงทุนสมัพนัธ์จงึได้จดัสรรให้มชี่องทำงในกำรเปิดเผยขอ้มูลที่หลำกหลำยเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรและควำม
สะดวกของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนแต่ละกลุ่ม ทัง้นี้ ขอ้มูลที่เปิดเผยผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ จะต้องเป็นขอ้มูลที่เปิดเผยต่อ
สำธำรณะตำมเกณฑข์องตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแลว้เท่ำนัน้ โดยมชี่องทำงกำรเปิดเผยขอ้มลู ดงันี้ 

ช่องทางการเปิดเผยข้อมลูและสารสนเทศ 
1. เวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ  (http://investor-th.toagroup.com) 
2. กำรเปิดใหน้กัลงทุนและนกัวเิครำะหเ์ขำ้พบทีบ่รษิทัฯ (Company visit) หรอืกำรจดัประชุมผ่ำนทำงโทรศพัท ์(Conference call) 
3. กำรเดนิทำงไปใหข้อ้มลูแก่นกัลงทุนทัง้ในและต่ำงประเทศ (Roadshow) 
4. สือ่สำธำรณะต่ำงๆ ไดแ้ก่ หนงัสอืพมิพ ์นิตยสำร โทรทศัน์ วทิยุ และเอกสำรหรอืสือ่สิง่พมิพข์องบรษิทัฯ เป็นตน้ 



 บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
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ในปีทีผ่่ำนมำ ดว้ยกำรตระหนกัถงึควำมส ำคญัในกำรท ำหน้ำทีส่ื่อสำรขอ้มลูเชงิกลยุทธแ์ละขอ้มลูส ำคญัต่ำงๆ 
แก่นกัลงทุน ฝ่ำยนกัลงทุนสมัพนัธจ์งึไดม้กีำรเปิดใหน้กัลงทุน นกัวเิครำะหเ์ขำ้พบทีบ่รษิทัฯ หรอืกำรจดัประชุมผ่ำนทำง
โทรศพัท ์(Conference call) รวมถึงกำรออกไปพบปะกับนักลงทุนทัง้ในและต่ำงประเทศมำกขึน้ ทัง้นี้ กจิกรรมต่ำงๆ 
ไดร้บักำรสนับสนุนเป็นอย่ำงดจีำกผูบ้รหิำรระดบัสงูของบรษิทัฯ เช่น ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 
และ Chief Financial Officer โดยผูบ้รหิำรไดจ้ดัสรรเวลำในกำรเขำ้ร่วมกจิกรรมดำ้นนักลงทุนสมัพันธ ์เพื่อใหข้อ้มลูถงึ
ทิศทำงของบริษัทฯ รวมถึงพบปะนักลงทุนอย่ำงสม ่ำเสมอทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ โดยบริษัทฯ ได้มีกำรจดั
กจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรแถลงผลประกอบกำรและกำรพบปะนกัลงทุนต่ำงๆ ซึง่สรุปไดด้งันี้ 

กิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการแถลงผลประกอบการ 
กิจกรรม 2562 วตัถปุระสงค ์ กลุ่มนักลงทุนท่ีเข้าร่วม ผูบ้ริหารท่ีเข้าร่วม 
งานประชมุสามญัผูถ้ือหุ้น
ประจ าปี 

1 ครัง้ แถลงผลกำรด ำเนินงำน
ประจ ำปี  

นกัลงทุนรำยบุคคล ที่
ปรกึษำกำรลงทุน และ
นกัวเิครำะห ์

คณะกรรมกำรบรษิทั / 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ / 
ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร / 
กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ / 
Chief Financial Officer 

การประชุมนักวิเคราะห ์ 4 ครัง้ แถลงผลกำรด ำเนินงำน
ประจ ำไตรมำส 

นกัวเิครำะห ์ ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร / 
กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ / 
Chief Financial Officer /  
ฝ่ำยนกัลงทุนสมัพนัธ ์

งานบริษทัจดทะเบียนพบ
นักลงทุน (Opportunity 
Day) จดัโดยตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย 

1 ครัง้  
 

แถลงผลกำรด ำเนินงำน
ประจ ำไตรมำสและตอบขอ้
ซกัถำม 

นกัลงทุนรำยบุคคล ที่
ปรกึษำกำรลงทุน และ
นกัวเิครำะห ์

ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร / 
กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ / 
Chief Financial Officer /  
ฝ่ำยนกัลงทุนสมัพนัธ ์

การเปิดให้นักลงทุนและ
นักวิเคราะหเ์ข้าพบท่ี
บริษทัฯ (Company visit) 
และการจดัประชุมผ่าน
ทางโทรศพัท์ 
(Conference call) 

29 ครัง้ 
 

เปิดโอกำสใหน้ดัหมำยเพือ่
เขำ้พบและซกัถำมกำร
ด ำเนินงำน ทศิทำงและกล
ยุทธข์องบรษิทัฯ 

นกัวเิครำะห ์นกัลงทุน
รำยย่อยและสถำบนัทัง้
ในและต่ำงประเทศ 

ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร / 
กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ / 
Chief Financial Officer /  
ฝ่ำยนกัลงทุนสมัพนัธ ์

การเดินทางไปให้ข้อมูล
แก่นักลงทุนทัง้ในและ
ต่างประเทศ (Roadshow) 

6 ครัง้ สือ่สำรในดำ้นภำพรวมกำร
ด ำเนินงำน ทศิทำงและกล
ยุทธข์องบรษิทัฯ 

นกัลงทุนสถำบนัทัง้ใน
และต่ำงประเทศ 

ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร / 
กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ / 
Chief Financial Officer /  

การพบปะผู้ถือหุ้น นักลงทุน และส่ือมวลชน 

 การแถลงข่าวทิศทางธุรกิจ ประจ าปี 2562 ในหวัขอ้ “ทโีอเอรุก
หน้ำ..เตบิโตใน AEC อย่ำงยัง่ยนื” พรอ้มแนะน ำ “กรรมกำรผูจ้ดักำร
ใหญ่” กบัผู้สื่อข่ำวสำยหุ้นและธุรกจิ วนัที่ 12 มนีำคม 2562 ณ ณ 
โรงแรมแกรนด ์ไฮแอท เอรำวณั กรุงเทพฯ 
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 งานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสท่ี 1/2562 
(Opportunity Day of Q1/2019) วันที่ 7 มิถุนำยน 2562  
ณ ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

 

 

ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสำมำรถติดต่อเจ้ำหน้ำที่นักลงทุนสมัพันธ์ได้โดยตรง ผ่ำนทำงโทรศัพท์หมำยเลข        
0-2335-5555 ต่อ 1520 หรอื 1528 และทำงอเีมล ir@toagroup.com 

หลกัปฏิบติั  7.6  คณะกรรมการบริษทัส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพรข่้อมูล 

แนวปฏิบติั 

1) คณะกรรมกำรบรษิทัสง่เสรมิกำรเปิดเผยขอ้มูลของบรษิทัฯ ทีเ่ป็นปัจจุบนัทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษ
ผ่ำนทำงเวบ็ไซตข์องบรษิทั www.toagroup.com นอกเหนือจำกกำรเปิดเผยขอ้มลูผ่ำนช่องทำงของตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่6/2561 เมื่อวนัที ่23 กรกฎำคม 2561 ไดม้กีำรอนุมตักิำรเปิดเผย
ข้อมูลและสำรสนเทศ เพื่อส่งเสริมให้บรษิัทฯ ยึดถือหลกักำรเปิดเผยขอ้มูลและกำรดูแลรกัษำขอ้มูลภำยในที่อำจมี
ผลกระทบต่อรำคำหลกัทรพัยก์่อนกำรเผยแพร่สู่สำธำรณชน ให้สอดคล้องกบักฎหมำยและแนวปฏบิตัขิองส ำนักงำน 
ก.ล.ต. และตลท. ตลอดจนหลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ด ีเพื่อรกัษำควำมน่ำเชื่อถอืทำงกำรเงนิและขอ้มูลทีเ่ปิดเผยสู่
สำธำรณชน ทัง้ในช่องทำงของตลท. และเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ   

 หลกัปฏิบติั 8  สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกบัผูถื้อหุ้น 

หลกัปฏิบติั  8.1  คณะกรรมการบริษทัดแูลให้มัน่ใจว่า ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเรื่องส าคญั
ของบริษทัฯ 

หลกัปฏิบติั  8.2  คณะกรรมการบริษทัดแูลให้มัน่ใจว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบรอ้ย 
โปรง่ใส มีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผูถื้อหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน 

หลกัปฏิบติั  8.3  คณะกรรมการบริษัทดูแลให้การเปิดเผยมติท่ีประชุมและการจดัท ารายงานการ

ประชุมผูถื้อหุ้นเป็นไปอย่างถกูต้องและครบถ้วน 

แนวปฏิบติั 

1. สิทธิของผูถื้อหุ้น 

บรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญัในสทิธขิองผูถ้อืหุน้ไม่เพยีงแต่เฉพำะสทิธทิีก่ฎหมำยก ำหนดไวเ้ท่ำนัน้ ไม่ว่ำจะเป็นไม่
กระท ำกำรใดๆ อันเป็นกำรละเมิดหรือลิดรอนสทิธิของผู้ถือหุ้น และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สทิธิของตน โดยสทิธิข ัน้
พืน้ฐำนของผูถ้อืหุ้น ไดแ้ก่ กำรซือ้ขำยหรอืโอนหุ้น กำรมสี่วนแบ่งก ำไรของบรษิทัฯ กำรไดร้บัข่ำวสำรขอ้มูลของบรษิัทฯ 
อย่ำงเพยีงพอ กำรเขำ้ร่วมประชุมเพื่อใชส้ทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อแต่งตัง้หรอืถอดถอนกรรมกำร แต่งตัง้ผูส้อบ
บญัช ีกำรอนุมตักิำรเขำ้ท ำธุรกรรมทีส่ ำคญัซึง่ส่งผลต่อทศิทำงในกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และเรื่องทีม่ผีลกระทบต่อ
บรษิทัฯ เช่น กำรจดัสรรเงนิปันผล กำรก ำหนดหรอืกำรแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนังสอืบรคิณห์สนธขิองบรษิทัฯ กำรลดทุนหรอื
เพิม่ทุน และกำรอนุมตัริำยกำรพเิศษ เป็นตน้ 
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นอกจำกสทิธขิ ัน้พืน้ฐำนดงักล่ำวขำ้งตน้ บรษิทัฯ ยงัไดก้ ำหนดแนวทำงปฏบิตัใินเรื่องต่ำงๆ ทีเ่ป็นกำรสง่เสรมิ
และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรใชส้ทิธขิองผูถ้อืหุน้ทุกรำยอย่ำงเท่ำเทยีมกนั ดงันี้ 

1.1  การด าเนินการก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้น 

1) คณะกรรมกำรบรษิทัควรดแูลใหเ้รื่องส ำคญัและประเดน็ทีอ่ำจมผีลกระทบต่อทศิทำงกำรด ำเนิน
ธุรกจิไดถู้กบรรจุเป็นวำระกำรประชุมผูถ้อืหุน้ 

2) บรษิทัฯ จะแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้รบัทรำบขอ้มลู วนั เวลำ สถำนทีแ่ละวำระกำรประชุมผูถ้อืหุน้ รวมถงึ
กำรระบุวตัถุประสงค์ เหตุผล และควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัทในแต่ละวำระที่เสนอ 
ตลอดจนขอ้มูลทัง้หมดที่เกี่ยวขอ้งกบัเรื่องที่ต้องตดัสนิใจในหนังสอืเชญิประชุมและเอกสำร
ประกอบกำรประชุมผูถ้อืหุน้ 

3) บรษิทัฯ มนีโยบำยกำรอ ำนวยควำมสะดวกใหผู้ถ้อืหุน้รวมถงึนักลงทุนสถำบนัไดใ้ชส้ทิธใินกำร
เขำ้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้และออกเสยีงอย่ำงเตม็ที ่โดยจดัประชุมในวนัท ำกำร ณ สถำนทีซ่ึง่อยู่
ในเขตกรุงเทพฯ หรอืปรมิณฑล หรอืห้องประชุมของบรษิัทฯ รวมทัง้มบีรกิำรรถรบั -ส่งตำม
ควำมเหมำะสม เพื่อใหส้ะดวกต่อกำรเดนิทำงของผูถ้อืหุน้ และจดัใหม้อีำกรแสตมป์ส ำหรบัผูถ้อื
หุน้ทีร่บัมอบฉนัทะ 

4) บรษิทัฯ เปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้สง่ค ำถำมเป็นกำรล่วงหน้ำก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่ำ 10 
วนั โดยเป็นไปตำมหลกัเกณฑท์ีบ่รษิทัฯ ก ำหนด และแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทรำบผ่ำนระบบข่ำวของ
ตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย พร้อมกบัเผยแพร่รำยละเอยีดในเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ ที่ 
www.toagroup.com 

5) คณะกรรมกำรบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสำมำรถ
ก ำหนดทิศทำงกำรลงคะแนนเสยีงได้ และเสนอชื่อกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 คนเพื่อเป็น
ทำงเลอืกในกำรมอบฉนัทะของผูถ้อืหุน้ 

1.2 การด าเนินการในวนัประชุมผูถื้อหุ้น 

1) บริษัทฯ จดัให้มีบุคลำกรและเทคโนโลยอีย่ำงเพียงพอตลอดกำรจดังำนประชุม เพื่อให้กำร
ด ำเนินกำรประชุมสำมำรถกระท ำไดร้วดเรว็ ถูกตอ้ง และแม่นย ำ 

2) ประธำนกรรมกำรหรอืประธำนในทีป่ระชุมดูแลใหก้ำรประชุมเป็นไปตำมกฎหมำย กฎเกณฑท์ี่
เกี่ยวข้อง และข้อบงัคบับรษิัทฯ จดัสรรเวลำแต่ละวำระกำรประชุมอย่ำงเหมำะสม และเปิด
โอกำสใหผู้ถ้อืหุน้แสดงควำมเหน็และตัง้ค ำถำมในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ ได ้  

3) กรรมกำรและผูบ้รหิำรระดบัสงู เลขำนุกำรบรษิทั และผูส้อบบญัช ีเขำ้ร่วมกำรประชุมผูถ้อืหุน้
เพื่อพบปะและร่วมตอบขอ้ซกัถำมต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

4) บรษิทัฯ ส่งเสรมิใหม้บีุคคลทีเ่ป็นอสิระเป็นผูต้รวจนับหรอืตรวจสอบคะแนนเสยีงในกำรประชุม
สำมญัและวสิำมญัผูถ้อืหุน้ และเปิดเผยใหท้ีป่ระชุมทรำบพรอ้มบนัทกึไวใ้นรำยงำนกำรประชุม 

5) ก่อนเริม่ประชุมมกีำรแจง้ผูถ้อืหุน้ใหท้รำบจ ำนวนและสดัส่วนของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขำ้ร่วมประชุมดว้ย
ตนเองและผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะ วธิกีำรประชุม กำรลงคะแนนเสยีงและกำรนบัคะแนนเสยีง  

6) บริษัทฯ สนับสนุนให้มีกำรลงมติเป็นรำยกำรส ำหรบัวำระที่มีหลำยรำยกำร เช่น วำระกำร
แต่งตัง้กรรมกำรซึง่บรษิทัฯ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมกำรเป็นรำยคน 
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7) บรษิทัฯ ส่งเสรมิกำรใชบ้ตัรลงคะแนนเสยีงในวำระทีส่ ำคญั เช่น กำรท ำรำยกำรเกีย่วโยง กำร
ท ำรำยกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสนิทรพัย์ เป็นต้น เพื่อควำมโปร่งใส และตรวจสอบไดใ้น
กรณีมขีอ้โตแ้ยง้ในภำยหลงั 

8) บรษิทัฯ ไดจ้ดัสรรเวลำและสง่เสรมิใหผู้ถ้อืหุน้มโีอกำสในกำรแสดงควำมเหน็และตัง้ค ำถำมต่อที่
ประชุมผูถ้อืหุน้ในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ ได้ 

9) คณะกรรมกำรบรษิทัก ำกบัดแูลใหบ้รษิทัฯ เปิดเผยมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พรอ้มผลกำรลงคะแนน
เสยีงภำยในวนัท ำกำรถัดไป ผ่ำนระบบข่ำวของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบน
เวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ   

10) บรษิทัฯ จดัท ำรำยงำนกำรประชุมผูถ้อืหุน้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ ครอบคลุมรำยละเอยีดส ำคญัใน
เรื่องต่ำงๆ อย่ำงน้อยดงันี้  

 รำยชื่อกรรมกำรและผูบ้รหิำรทีเ่ขำ้ประชุม และสดัส่วนกรรมกำรทีเ่ขำ้ร่วมประชุมและไม่
เขำ้ร่วมประชุม  

 กำรแจ้งวธิกีำรลงคะแนนและนับคะแนนเสยีงโดยใช้บตัรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นรบัทรำบ
ก่อนกำรประชุม  

 บนัทกึประเดน็ค ำถำม - ค ำตอบทีเ่ปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถำมในวำระต่ำงๆ ในทีป่ระชุม  

 บนัทกึมติที่ประชุมไว้อย่ำงชดัเจนพร้อมทัง้คะแนนเสยีงที่เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย และงด
ออกเสยีงในทุกๆ วำระทีต่อ้งมกีำรลงคะแนนเสยีง  

 บนัทกึรำยชื่อกรรมกำรบรษิทัและผูบ้รหิำรทีเ่ขำ้ร่วมประชุม  

11) จดัส่งส ำเนำรำยงำนกำรประชุมผูถ้อืหุน้ใหต้ลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย พรอ้มทัง้เผยแพร่
ผ่ำนทำงเวบ็ไซตข์องบรษิทั www.toagroup.com ภำยใน 14 วนันบัจำกวนัประชุมผูถ้อืหุน้ 

2. การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

บรษิัทฯ มนีโยบำยใหผู้ถ้ือหุน้ทุกรำย ทัง้ผู้ถือหุน้ที่เป็นผู้บรหิำร ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เป็นผู้บรหิำร ผู้ถือหุ้นรำย
ใหญ่ ผูถ้อืหุน้รำยย่อย และผูถ้อืหุน้ต่ำงชำตไิดร้บักำรปฏบิตัทิีเ่ท่ำเทยีมกนัและเป็นธรรม 

แนวปฏิบติั 

2.1  การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผูถื้อหุ้น 

1) คณะกรรมกำรบรษิทัดแูลใหห้นงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้มขีอ้มลูทีถู่กตอ้ง ครบถว้น และเพยีงพอ
ต่อกำรใชส้ทิธ ิ

2) บริษัทฯ จะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีระเบียบวำระและควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรบรษิทัผ่ำนระบบข่ำวของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย พรอ้มกบัเผยแพร่ทำง 
Website ของบรษิทัฯ ทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษอย่ำงน้อย 30 วนัก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้  

3) บรษิทัฯ จะส่งมอบเอกสำรเชญิประชุมดงักล่ำวใหบ้รษิทัศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) 
จ ำกดั ซึง่เป็นนำยทะเบยีนหุน้ของบรษิทัฯ เป็นผูจ้ดัส่งหนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้และเอกสำร
ประกอบกำรประชุมใหก้บัผูถ้อืหุน้ทุกรำยเป็นกำรล่วงหน้ำก่อนวนัประชุมอย่ำงน้อย 7 วนั หรอื
อย่ำงน้อย 14 วนั ในกรณีทีม่วีำระเสนอผูถ้ือหุน้เพื่ออนุมตัิรำยกำรส ำคญั เช่น กำรจดัสรรหุ้น
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ใหก้บักรรมกำรและพนักงำน (ESOP) กำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั กำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไป
ซึง่สนิทรพัย ์เป็นตน้ 

4) แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบกฎเกณฑ์ต่ำงๆ ที่ใช้ในกำรประชุม ขัน้ตอนกำรออกเสยีงลงมติ รวมทัง้
สทิธกิำรออกเสยีงลงคะแนนตำมแต่ละประเภทของหุน้  

2.2  การคุ้มครองสิทธิของผูถื้อหุ้นส่วนน้อย 

1) บรษิทัฯ เปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้มสีทิธเิสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวำระในกำรประชุมผูถ้อืหุ้น ตำม
หลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ  ก ำหนด  ซึ่งได้เผยแพร่รำยละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัทฯ  ที่ 
www.toagroup.com โดยใหเ้สนอมำยงับรษิทัฯ ในช่วงเดอืนตุลำคม – ธนัวำคมของทุกปี และ
ชีแ้จงเหตุผลกรณีทีม่กีำรปฏเิสธเรื่องทีผู่ถ้อืหุน้เสนอวำระเพิม่เตมิ 

2) บรษิัทฯ เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพจิำรณำเขำ้รบักำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำร
บรษิทัตำมหลกัเกณฑท์ีบ่รษิทัฯ ก ำหนด ซึง่ไดเ้ผยแพร่รำยละเอยีดในเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ ที ่
www.toagroup.com โดยใหเ้สนอมำยงับรษิทัฯ ในช่วงเดอืนตุลำคม - ธนัวำคมของทุกปี 

3) บรษิทัฯ ไม่มกีำรเพิม่วำระกำรประชุม หรอืเปลีย่นแปลงขอ้มูลส ำคญัโดยไม่ไดแ้จง้ให้ผู้ถือหุ้น
ทรำบล่วงหน้ำ 

4) คณะกรรมกำรบรษิัทเปิดโอกำสใหผู้้ถอืหุน้ได้ใชส้ทิธใินกำรแต่งตัง้กรรมกำรเป็นรำยคน  และ
สนับสนุนให้มกีำรใชบ้ตัรลงคะแนนเสยีงทัง้เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย และงดออกเสยีง  เพื่อควำม
โปร่งใสและตรวจสอบได ้

5) บรษิทัฯ ก ำหนดใหส้ทิธใินกำรออกเสยีงของผูถ้อืหุน้ ตำมจ ำนวนกำรถอืครองอย่ำงเท่ำเทยีมกนั 

2.3 การป้องกนัการใช้ข้อมูลภายใน 

บรษิทัฯ ไดก้ ำหนดนโยบำยกำรใชข้อ้มูลภำยในและนโยบำยกำรเปิดเผยขอ้มูลและสำรสนเทศ โดยมี
แนวทำงและมำตรกำรใหทุ้กคนในองคก์รยดึถอืปฏบิตัิ และมกีำรตดิตำมผลอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อป้องกนั 
มใิหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนใชข้อ้มูลภำยใน เพื่อหำผลประโยชน์แก่ตนเอง หรอืผูอ้ื่นในทำง  
มิชอบ รวมถึงก ำหนดให้กรรมกำรและผู้บริหำรที่มหีน้ำที่รำยงำนกำรถือครองหลกัทรพัย์จะต้องส่ง
รำยงำนดงักล่ำวให้เลขำนุกำรบริษัททุกครัง้ที่มีกำรซื้อ ขำย โอน และหรือรบัโอนหลกัทรพัย์  เพื่อ
รวบรวมขอ้มูลและแจง้ใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัได้ทรำบทุก 6 เดอืน รวมถงึใหม้กีำรเปิดเผยในรำยงำน
ประจ ำปี 

เลขำนุกำรบรษิัทได้มกีำรรำยงำนใหค้ณะกรรมกำรบรษิัทรบัทรำบขอ้มูลกำรซื้อขำยหุน้ในระหว่ำงปี
2562 ของกรรมกำรและผู้บรหิำร 2 ครัง้ ใน (1) กำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิัทครัง้ที่ 6/2562 เมื่อ
วันที่ 23 กรกฎำคม 2562 และ (2) กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 
มกรำคม 2563 ซึ่งในปีที่ผ่ำนมำไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงในกำรถือครองหุ้นของกรรมกำรบริษัทและ
ผู้บริหำรระดับสูง (ตำมนิยำมของส ำนักงำนก.ล .ต.) (สำมำรถดูรำยละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 
“รำยละเอียดเกี่ยวกบักรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษัทฯ” หัวข้อย่อย 
“รำยละเอยีดกำรถอืครองหุน้ของกรรมกำรและผูบ้รหิำร ปี 2562”  
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2.4 การมีส่วนได้เสียของกรรมการ 

1) กรรมกำรและผู้บริหำรจะต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้อง  เพื่อให้
คณะกรรมกำรบรษิัทได้พจิำรณำธุรกรรมของบรษิัทฯ ที่อำจมคีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 
และตดัสนิใจเพื่อประโยชน์ของบรษิทัฯ โดยรวม ทัง้นี้กรรมกำรและผูบ้รหิำรทีม่สี่วนไดเ้สยีกบั
ธุรกรรมที่ท ำกบับรษิัทฯ ต้องไม่มสี่วนร่วมในกำรตดัสนิใจท ำธุรกรรมดงักล่ำว โดยให้เป็นไป
ตำมขัน้ตอนหรอืมำตรกำรกำรอนุมตัิกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัของบรษิัทฯ เพื่อให้มัน่ใจว่ำ
รำยกำรระหว่ำงกนัไดก้ระท ำอย่ำงยุตธิรรมตำมรำคำตลำดและเป็นไปตำมธุรกจิกำรค้ำ (Fair 
and at arm’s length) 

2) คณะกรรมกำรบรษิัทไดก้ ำหนดแนวปฏบิตัสิ ำหรบักำรพจิำรณำวำระทีก่รรมกำรมสี่วนไดเ้สยี 
โดยกรรมกำรทีม่สีว่นไดเ้สยีจะตอ้งออกจำกทีป่ระชุม เว้นแต่ประธำนในทีป่ระชุมจะอนุญำตเพื่อ
ตอบขอ้ซกัถำมของกรรมกำร และตอ้งงดออกเสยีงลงมตใินวำระนัน้ๆ 

3) คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดนโยบำยเรื่องกำรซื้อขำยหลักทรพัย์ของบริษัทฯ  และวิธีกำร
รำยงำน เพื่อใหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนทีม่สี่วนล่วงรูข้อ้มูลภำยในใชเ้ป็นแนวปฏบิตัิ 
และก ำหนดใหก้รรมกำรและผูบ้รหิำรทีม่หีน้ำทีร่ำยงำนกำรถอืครองหลกัทรพัยต์ำมขอ้ก ำหนด
ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยต่์อคณะกรรมกำรบรษิทั 

 ทัง้นี้ คณะกรรมกำรบรษิัทก ำหนดให้กรรมกำรและผู้บรหิำรต้องแจ้งขอ้มูลกำรซื้อ ขำย โอน 
และหรอืรบัโอนหลกัทรพัย์ของบรษิัทฯ รวมถึงสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำ3และหลกัทรพัย์แปลง
สภำพ4 ต่อคณะกรรมกำรบรษิัทและเลขำนุกำรบรษิทัเป็นลำยลกัษณ์อกัษร อย่ำงน้อย 1 วนั
ล่วงหน้ำก่อนท ำกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยด์งักล่ำว 

ทัง้นี้ ในกำรจดัประชุมสำมญัผู้ถือหุ้น บรษิัทฯ ได้ปฏบิตัิตำมแนวทำงของโครงกำรประเมนิคุณภำพกำรจดั
ประชุมผูถ้อืหุน้ (AGM Checklist) ทีจ่ดัท ำขึน้โดยสมำคมสง่เสรมิผูล้งทุนไทยสมำคมบรษิทัจดทะเบยีน และ ก.ล.ต. ในปี 
2562 บรษิทัฯ ไดป้ฏบิตัเิพื่อสนบัสนุนกำรมสีว่นร่วม และกำรสือ่สำรกบัผูถ้อืหุน้ ดงันี้  

 

                                                           
3 “สญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำ”  หมำยควำมว่ำ   สญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำตำมกฎหมำยว่ำดว้ยสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำทีม่ลีกัษณะครบถว้น
ดงัต่อไปนี้ 
 (1)  มขีอ้ก ำหนดใหคู้่สญัญำไดร้บัผลตอบแทนโดยอำ้งองิกบัรำคำหรอืผลตอบแทนของหุน้ทีอ่อกโดยบรษิทัฯ 
 (2)  เป็นสญัญำทีจ่ดัใหม้กีำรซื้อขำยในศนูยซ์ือ้ขำยสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำทีไ่ดร้บัใบอนุญำตตำมกฎหมำยว่ำดว้ยสญัญำซื้อขำย
ล่วงหน้ำ 
4 “หลกัทรพัยแ์ปลงสภำพ”  หมำยควำมว่ำ   หลกัทรพัยท์ีม่ขีอ้ก ำหนดและเงือ่นไขในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงัต่อไปนี้ 
 (1)  ใหแ้ปลงสภำพกำรช ำระหนี้เป็นกำรส่งมอบหุน้ทีอ่อกโดยบรษิทัฯ ได ้
 (2)  ใหส้ทิธผิูถ้อืหลกัทรพัยท์ีจ่ะซือ้หุน้ทีอ่อกโดยบรษิทัฯ 
 (3)  ใหส้ทิธทิีจ่ะไดร้บัผลตอบแทนโดยอำ้งองิกบัรำคำหรอืผลตอบแทนของหุน้ทีอ่อกโดยบรษิทัฯ 
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- จดัประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี เมื่อวนัที่ 24 เมษำยน 2562 เวลำ 09.30 น. ณ โรงแรมแลนด์มำรค์ 
กรุงเทพมหำนคร ทัง้นี้ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรเดนิทำงมำประชุม บรษิทัฯ ไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้ใน
หนังสอืเชญิประชุมให้ทรำบถึงเสน้ทำงซึ่งมหีลำกหลำยเสน้ทำง โดยได้ท ำแผนที่สถำนที่ประชุม  กำร
เดนิทำงโดยรถยนต ์และกำรเดนิทำงโดย BTS 

- เปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้ส่วนน้อยมสีทิธเิสนอวำระกำรประชุมและเสนอบุคคลเพื่อรบักำรพจิำรณำคดัเลอืก
เป็นกรรมกำรบรษิทัล่วงหน้ำก่อนวนัประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2562 ไดต้ัง้แต่วนัที ่1 ตุลำคม 2561 
- 31 ธนัวำคม 2561  โดยบริษัทฯ ได้จดัท ำหลกัเกณฑ์และวิธีกำรเผยแพร่บน website ของบริษัทฯ 
พรอ้มทัง้ไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทรำบผ่ำนระบบข่ำวของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทัง้นี้ในช่วงเวลำ
ดงักล่ำวไม่มผีูถ้อืหุน้เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวำระกำรประชุมและบุคคลเพื่อรบักำรพจิำรณำคดัเลอืกเป็น
กรรมกำรบรษิัทแต่อย่ำงใด ซึ่งได้แจ้งผลดงักล่ำวให้ผู้ถือหุ้นทรำบผ่ำนทำงช่องทำงเดยีวกนัเมื่อวันที่       
2 มกรำคม 2562 

- แจ้งมติคณะกรรมกำรซึ่งก ำหนดวนัจดัประชุมสำมญัผู้ถือหุน้ประจ ำปี 2562 ให้ผู้ถือหุ้นทรำบล่วงหน้ำ
ก่อนวนัประชุม 55 วนั เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้สำมำรถวำงแผนและจดัสรรเวลำในกำรเขำ้ร่วมประชุมได ้โดยแจง้
ผู้ถือหุ้นตัง้แต่วนัที ่27 กุมภำพนัธ ์2562 ผ่ำนระบบกำรแจ้งข่ำวของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
และ website ของบรษิทัฯ www.toagroup.com 

- เผยแพร่เอกสำรเชญิประชุมพร้อมเอกสำรแนบ เช่น รำยงำนประจ ำปี ผ่ำน website ของบรษิัทฯ ซึ่งมี
ขอ้มลูเหมอืนกบัขอ้มลูทีบ่รษิทัฯ สง่ใหผู้ถ้อืหุน้ทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษก่อนวนัประชมุ 36 วนั โดย
เปิดเผยตัง้แต่วนัที ่18 มนีำคม 2562 เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้สำมำรถเขำ้ถงึขอ้มูลไดโ้ดยสะดวก รวดเรว็ และมี
เวลำศกึษำขอ้มลูล่วงหน้ำมำกยิง่ขึน้ 

- เอกสำรที่จดัส่งใหผู้ถ้ือหุน้ประกอบด้วยหนังสอืบอกกล่ำวนัดประชุมผูถ้ือหุน้ซึ่งมรีำยละเอยีดวำระกำร
ประชุมทีม่ขีอ้เทจ็จรงิและเหตุผล รวมทัง้ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรบรษิทัในทุกวำระ พรอ้มกบัเอกสำร
ประกอบกำรประชุมทีใ่ชป้ระกอบกำรพจิำรณำตดัสนิใจลงคะแนนในวำระต่ำงๆ รำยงำนประจ ำปี ประวตัิ
ของบุคคลที่ได้รบักำรเสนอชื่อให้เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ครบก ำหนดออกจำก
ต ำแหน่งตำมวำระ นิยำมกรรมกำรอสิระ ขอ้มูลเกี่ยวกบักรรมกำรอสิระทีบ่รษิทัฯ เสนอชื่อให้เป็นผูร้บั
มอบฉันทะจำกผูถ้อืหุน้ เอกสำรและหลกัฐำนทีผู่เ้ขำ้ร่วมประชุมตอ้งน ำมำแสดงก่อนเขำ้ร่วมประชุมและ
ระเบยีบปฏบิตัใินกำรประชุม ขัน้ตอนกำรเขำ้ร่วมประชุม ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบักำร
ประชุมผูถ้อืหุน้ แผนทีส่ถำนทีจ่ดักำรประชุม แบบฟอรม์ลงทะเบยีน หนังสอืมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. 
และ ค.  

- จดัส่งเอกสำรเชญิประชุมให้กบัผู้ถือหุ้นในวนัที่ 29 มีนำคม 2562 ก่อนวนัประชุม 25 วนั ซึ่งเกินกว่ำ
มำตรฐำนทีก่ฎหมำยก ำหนดไว ้

- ประกำศค ำบอกกล่ำวนัดประชุมผูถ้อืหุน้ลงในหนังสอืพมิพต์ดิต่อกนั 3 วนั และเป็นเวลำก่อนวนัประชุม  
14 วนั คอืในวนัที ่9 - 11 เมษำยน 2562 

- ในกำรลงทะเบยีนเพื่อเขำ้ร่วมประชุม บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้เีจำ้หน้ำทีแ่ละเทคโนโลยทีีเ่หมำะสม เพยีงพอ        
เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรตรวจสอบเอกสำรของผูถ้อืหุน้ล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมมำกกว่ำ 1 ชัว่โมง
ในกำรลงทะเบียน ใช้ระบบ Barcode ที่มีเลขทะเบียนของผู้ถือหุ้นแต่ละรำยที่จ ัดพิมพ์ไว้บนแบบ
ลงทะเบยีนและหนังสอืมอบฉันทะ เพื่อใหข้ ัน้ตอนกำรลงทะเบยีนเป็นไปอย่ำงรวดเรว็ โดยใชโ้ปรแกรม
กำรลงทะเบยีนและกำรนบัคะแนนเสยีงของบรษิทั อนิเวนทเ์ทค ซสิเทม็ส ์(ประเทศไทย) จ ำกดั  

http://www.toagroup.com/
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- ในกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ปี 2562 มกีรรมกำรเขำ้ร่วมประชุม 9 คน คดิอตัรำกำรเขำ้ร่วมประชุมเทำ่กบั 
100% ซึง่คณะกรรมกำรชุดย่อยทุกคณะเขำ้ร่วมประชุม นอกจำกนี้ผูบ้รหิำรระดบัสงู และผูส้อบบญัชขีอง
บรษิทัฯ จำกบรษิทั ส ำนักงำน อวีำย จ ำกดั ไดเ้ขำ้ร่วมประชุมเพื่อใหผู้ถ้อืหุน้สำมำรถซกัถำมในเรื่องที่
เกีย่วขอ้งได ้และบรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้ ีInspector โดยเชญิตวัแทนจำกบรษิทั วรีะวงค์, ชนิวฒัน์ และพำรท์
เนอรส์ จ ำกดั เป็นผูต้รวจสอบกำรนับคะแนนเสยีงแต่ละวำระ และไดเ้ชญิตวัแทนผูถ้อืหุน้จ ำนวน 2 ท่ำน 
เป็นสกัขพียำนในกำรตรวจนับคะแนนเสยีง แต่ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่ำนใดอำสำ ทัง้นี้ นำงสำวปัทมร์วยี ์โฆสติงั
กูร ตวัแทนจำกสมำคมผูล้งทุนไทย ไดอ้ำสำเป็นตวัแทนผูถ้อืหุน้เป็นสกัขพียำนในกำรตรวจนับคะแนน
เสยีง เพื่อใหก้ำรประชุมเป็นไปอย่ำงโปร่งใส ถูกตอ้งตำมกฎหมำย และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ 

- ก่อนเริม่กำรประชุม เลขำนุกำรบรษิทัไดแ้จง้รำยละเอยีดขององคป์ระชุม รวมถงึอธบิำยวธิกีำรลงคะแนน
และวธิกีำรนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีต่้องลงมตใินแต่ละวำระตำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ 
ในกรณีผูถ้อืหุน้รำยใดเขำ้มำภำยหลงัจำกทีไ่ดเ้ริม่กำรประชุมไปแลว้ บรษิทัฯ ยงัใหส้ทิธใินกำรออกเสยีง
ลงคะแนนในวำระทีเ่หลอือยู่ทีย่งัไม่ไดม้กีำรพจิำรณำและลงมต ิโดยนบัเป็นองคป์ระชุม 

- ในกำรประชุม ประธำนทีป่ระชุมด ำเนินกำรประชุมเรยีงตำมล ำดบัวำระทีก่ ำหนดในหนังสอืเชญิประชุม  
โดยไม่มกีำรเพิ่มวำระกำรประชุมหรอืเปลี่ยนแปลงขอ้มูลส ำคญัที่ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบล่วงหน้ำ 
พร้อมทัง้ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นมีสทิธิอย่ำงเท่ำเทียมกนัในกำรสอบถำม แสดงควำมคิดเห็น หรือ
เสนอแนะไดอ้ย่ำงเตม็ทีใ่นทุกวำระ  

- เปิดเผยมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ พรอ้มผลกำรลงคะแนนเสยีงในแต่ละวำระในกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุ้นทัง้
ภำษำไทยและภำษำองักฤษ ผ่ำนระบบข่ำวของตลำดหลกัทรพัย์ฯ ซึ่งได้เปิดเผยมติในวนัเดยีวกบัวนั
ประชุมผูถ้อืหุน้ และจดัท ำรำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้ถอืหุน้ทีม่สีำระส ำคญัครบถ้วน และมกีำรสรุปผล
กำรลงคะแนนเสยีงในแต่ละวำระ ซึง่แบ่งเป็นเหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง และบตัรเสยี (ถำ้ม)ี (โดย
ในปี 2562 ไม่มีบตัรเสยีในทุกวำระที่มีกำรลงมติออกเสยีง ) พร้อมทัง้น ำส่งให้ตลำดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย และส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยภ์ำยใน 14 วนันับจำก
วนัประชุมผูถ้อืหุน้ และน ำเผยแพร่บน website ของบรษิทัฯ ทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษ 

- จดัใหม้กีำรบนัทกึวดิทีศัน์กำรประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ซึง่ใหบ้รกิำรเผยแพร่แก่ผูถ้อืหุน้ทีส่นใจ ผ่ำน 
website ของบรษิทัฯ 

ในปี 2562 บรษิทัฯ ไดจ้ดัท ำแบบประเมนิคุณภำพของกำรประชุมสำมญัผูถ้ือหุน้ ในรูปแบบ QR Code เพื่อ
ส ำรวจควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นข้อมูลในกำรพัฒนำกำรจัดกำรประชุมผู้ถือหุ้นให้มี
ประสทิธภิำพ และเป็นประโยชน์ต่อกจิกำรของบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ในกำรประชุมครัง้ต่อไป โดยมรีำยละเอยีด ดงันี้  

หวัข้อ รายละเอียด 
1) หนงัสอืเชญิประชุม - หนงัสอืเชญิประชุมจดัส่งล่วงหน้ำเพยีงพอในกำรเตรยีมตวัเพือ่เขำ้ร่วมประชุม 

- หนงัสอืเชญิประชุมมขีอ้มลูครบถว้น อ่ำนเขำ้ใจงำ่ย และเพยีงพอต่อกำรพจิำรณำในแต่ละวำระ 
- รำยงำนประจ ำปีมเีนื้อหำครบถว้น อ่ำนเขำ้ใจงำ่ย และเป็นประโยชน์ 

2) สถำนทีป่ระชุม - ควำมสะดวกในกำรเดนิทำง 
- คุณภำพของหอ้งประชุม เช่น ระบบเสยีง จอภำพ แอร ์ทีน่ัง่ ฯลฯ 
- อำหำรและเครือ่งดืม่บรกิำรอย่ำงเพยีงพอ 

3) กำรลงทะเบยีนประชุม - กำรลงทะเบยีนเป็นไปอย่ำงเรยีบรอ้ย และรวดเรว็ 
- เจำ้หน้ำทีไ่ดต้อ้นรบัและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเขำ้ร่วมประชุม 

4) กำรด ำเนินกำรประชุม - กำรด ำเนินกำรประชุมในแต่ละวำระเป็นไปอย่ำงชดัเจน เขำ้ใจ และใหข้อ้มลูประกอบเพยีงพอ 
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หวัข้อ รายละเอียด 

- กำรลงคะแนนเสยีงเป็นไปอย่ำงโปร่งใส และรวดเรว็ 
- กำรเปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถำมหรอืแสดงควำมเหน็อย่ำงเพยีงพอ 
- กรรมกำรและผูบ้รหิำรไดต้อบค ำถำมของผูถ้อืหุน้อย่ำงชดัเจน เขำ้ใจ และเพยีงพอ 

5) กำรประเมนิผลโดยรวม - ควำมพงึพอใจโดยรวมส ำหรบักำรประชุมฯ ครัง้นี้ 

สรุปผลประเมนิคุณภำพของกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ ประจ ำปี 2562 คดิเป็นรอ้ยละ 96.15 อยู่ในระดบั “ดมีำก” 

จำกกำรใหค้วำมส ำคญัต่อกำรจดัประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ ท ำใหใ้นปี 2562 บรษิทัฯ ไดร้บักำรประเมนิคุณภำพ
กำรจดัประชุมผูถ้อืหุน้จ ำนวนรอ้ยละ 100 จำกสมำคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย (TIA) ซึง่สงูกว่ำคะแนนเฉลีย่รวมของบรษิทั
จดทะเบยีน ซึง่เท่ำกบัรอ้ยละ 93.70 

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับผลกำรประเมินกำรก ำกับดูแลกิจกำร  ของบริษัทจดทะเบียน ประจ ำปี 2562 
(Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2019) ในระดับ 5 ดำว อยู่ในกลุ่ม “ดีเลิศ” (Excellent) 
ซึง่บรษิทัฯ เป็น 1 ใน 193 บรษิทัจดทะเบยีนทีไ่ดร้บัคะแนนอยู่ในระดบัดเีลศิ จำกบรษิทัจดทะเบยีนทีไ่ดร้บักำรประเมนิ 
ทัง้สิ้น 677 บริษัท ซึ่งจดัท ำโดยสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย ( IOD) ภำยใต้กำรสนับสนุนจำกตลำดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย 

บรษิัทฯ ได้ให้ควำมส ำคญักบักำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ ีโดยเหน็ว่ำหลกักำรดงักล่ำวก่อให้เกดิประโยชน์กบั   
บรษิทัฯ ในกำรพฒันำองคก์ร แต่ยงัมบีำงเรื่องทีบ่รษิทัฯ ยงัไม่ไดป้ฏบิตัไิดค้รบทุกขอ้ในปี 2562 และมแีนวทำงในกำร
ปรบัใชใ้หเ้หมำะสม ดงันี้ 

1. การก าหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการบริษทั แบบ Cumulative Voting 
ตำมขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ที่ 16 ได้ก ำหนดใหท้ี่ประชุมผู้ถอืหุน้เป็นผู้เลอืกตัง้กรรมกำรบรษิทั โดยใช้
เสยีงขำ้งมำกเป็นมตทิีป่ระชุม และขอ้ 16(1) ก ำหนดใหผู้ถ้อืหุน้คนหนึ่งมคีะแนนเสยีงเท่ำกบั 1 หุน้ต่อ 1 
เสยีง ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึไม่ไดก้ ำหนดและน ำใชว้ธิกีำรนี้ อย่ำงไรกด็ ีบรษิทัฯ ไดก้ ำหนดและมวีธิกีำรดูแล
สทิธขิองผูถ้อืหุน้รำยย่อย อำท ิสทิธขิองผูถ้อืหุน้ในกำรน ำเสนอวำระกำรประชุมผูถ้อืหุน้ และกำรเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อเขำ้รบักำรคดัเลอืกเป็นกรรมกำรบรษิทั เป็นตน้ 

2. ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ 
ประธำนกรรมกำรเป็นคนละบุคคลกับประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรซึ่งบริษัทฯ ได้แบ่งแยกหน้ำที่ควำม
รบัผดิชอบอย่ำงชดัเจน อกีทัง้ ประธำนกรรมกำรไม่ได้เป็นกรรมกำรที่เป็นผู้บรหิำร ถึงแม้ว่ำไม่ได้เป็น
กรรมกำรอสิระ แต่เป็นผูม้คีวำมรู ้ควำมเชีย่วชำญในธุรกจิของบรษิทัฯ และเปิดโอกำสใหก้รรมกำรทุกคนมี
อสิระในกำรแสดงควำมคดิเหน็และเสนอขอ้เสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์ต่อองคก์ร และคณะกรรมกำรบรษิัท
แต่งตัง้กรรมกำรอสิระหนึ่งท่ำน เพื่อร่วมพจิำรณำก ำหนดวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั เพื่อใหเ้ป็นไป
ตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีนอกจำกนี้ ในกำรอนุมตัใินวำระทีก่รรมกำรทีไ่ม่ใช่กรรมกำรอสิระมสี่วนได้
เสยีจะตอ้งมกีรรมกำรอสิระอย่ำงน้อย 2 ท่ำน เขำ้ร่วมประชุมและออกเสยีง 

3.  คณะกรรมการมีการจดัตัง้ Risk Management Committee และ CG Committee (เฉพาะระดบักรรมการ) 
บริษัทฯ ได้จดัให้มคีณะท ำงำนบริหำรควำมเสี่ยงและควำมต่อเนื่องทำงธุรกจิซึ่งประกอบด้วยผู้บรหิำร
ระดบัสงูจำกสำยงำนต่ำงๆ ของบรษิทัฯ ซึง่รบัผดิชอบในกำรจดัท ำนโยบำยบรหิำรควำมเสีย่ง เพื่อน ำเสนอ
ต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบพจิำรณำกลัน่กรองและน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทัเพื่อพจิำรณำอนุมตั ิ
อย่ำงไรก็ตำม คณะกรรมกำรบรษิัทไม่ได้มกีำรจดัตัง้ CG Committee เนื่องจำกปัจจุบนัคณะกรรมกำร
บรษิทัเป็นผูก้ ำกบัดแูลใหบ้รษิทัฯ ปฏบิตัติำมหลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำร 
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4. คณะกรรมการบริษทัมีกรรมการท่ีเป็นกรรมการอิสระมากกว่า 50% 
คณะกรรมกำรบรษิทัม ี9 คน ประกอบดว้ยกรรมกำรบรษิทัทีเ่ป็นผูบ้รหิำรจ ำนวน 2 คน หรอืรอ้ยละ 22.22 
และกรรมกำรทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิำร 7 คน หรอืรอ้ยละ 77.77 โดยในจ ำนวนนี้ มกีรรมกำรซึง่ด ำรงต ำแหน่งเป็น
กรรมกำรอสิระจ ำนวน 3 คน หรอืรอ้ยละ 33.33 ซึง่เป็นไปตำมองคป์ระกอบของคณะกรรมกำรบรษิทั และ
กรรมกำรอิสระ และมีคุณสมบตัิตำมหลกัเกณฑ์ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำด
หลกัทรพัยก์ ำหนด ซึง่ระบุว่ำต้องมกีรรมกำรอสิระอย่ำงน้อย 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรบรษิัททัง้หมด แต่
ตอ้งไม่น้อยกว่ำ 3 คน 
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10. รายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืน  

รำยงำนกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนืจดัท ำขึน้เป็นประจ ำทุกปีครอบคลุมกำรด ำเนินงำนตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม 2562 
ถึง 31 ธนัวำคม 2562 เพื่อเป็นช่องทำงกำรสื่อสำรใหผู้ม้สี่วนไดเ้สยีทรำบถึงนโยบำยและแนวทำงกำรพฒันำทีย่ ัง่ยนื
ของบรษิทัฯ ตลอดจนผลกำรด ำเนินงำนดำ้นควำมยัง่ยนืครอบคลุมมติดิำ้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม 

โดยในปี 2562 รำยงำนฉบับนี้จ ัดท ำขึ้นอ้ำงอิงมำตรฐำนตำมกรอบกำรรำยงำนสำกล Global Reporting 
Initiative Standards ในแบบเฉพำะส่วน (GRI-referenced) ซึ่งในแต่ละประเด็นที่มีสำระส ำคญัด้ำนควำมยัง่ยืนของ
บรษิทัฯ ประกอบดว้ยหวัขอ้ ขอบเขตกำรรำยงำน แนวทำงกำรบรหิำรจดักำร และผลกำรด ำเนินงำน ผนวกกบัมำตรฐำน
ควำมรบัผดิชอบของผูป้ระกอบกำรอุตสำหกรรมต่อสงัคม (Standard of Corporate Social Responsibility, Department 
of Industrial Works : CSR-DIW) เพื่อควำมยัง่ยนือนัเกีย่วขอ้งกบัประเดน็ดำ้นเศรษฐกจิ สงัคมและสิง่แวดลอ้ม รวมถงึ
แนวทำงควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมตำมมำตรฐำน ISO 26000   

นโยบายภาพรวม 

บรษิัทฯ มเีจตนำรมณ์ในกำรด ำเนินงำนด้วยควำมรบัผดิชอบต่อผลกระทบในด้ำนต่ำงๆ ที่เกดิจำกกำรประกอบ
กจิกำรขององคก์ร โดยยดึหลกักำรด ำเนินธุรกจิทีโ่ปร่งใส ตรวจสอบได ้มจีรยิธรรม เคำรพต่อหลกัสทิธมินุษยชนและ
ผลประโยชน์ของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี มุ่งมัน่ในกำรผลติสทีีม่คีุณภำพ ปลอดภยัต่อผูบ้รโิภค ค ำนึงถงึผลกระทบต่อชุมชน
และสิง่แวดล้อม โดยปฏิบตัิตำมกฎหมำยและข้อก ำหนดอื่นๆ หรือแนวทำงปฏิบตัิสำกลที่เกี่ยวขอ้ง รวมทัง้พฒันำ 
ปรบัปรุง เพื่อสรำ้งรำกฐำนของควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมอย่ำงต่อเนื่องและยัง่ยนื 

บริษัทฯ เห็นว่ำควำมรับผิดชอบต่อสงัคมเป็นส่วนส ำคัญในธุรกิจและมีกำรส่งเสริมให้พนักงำนท ำกิจกรรม
อำสำสมคัร โดยบรษิทัฯ ไดม้สีว่นร่วมในโครงกำรและกจิกรรมต่ำงๆ ซึง่เป็นสว่นหนึ่งของกำรปฏบิตัหิน้ำทีร่บัผดิชอบต่อ
สงัคม บริษัทฯ เข้ำร่วมโครงกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวกบักำรปลูกป่ำและกำรฝึกอบรมอำชีพ และบริษัทฯ ยงัเป็นสมำชิก
เครอืข่ำย CSR-DIW โดยโรงงำนบำงนำไดร้บัรำงวลั CSR-DIW เกีย่วกบัมำตรฐำนควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมทีก่ ำหนด
โดยกรมโรงงำนอุตสำหกรรมเป็นประจ ำทุกปีตัง้แต่ปี 2557 ในขณะที่โรงงำนส ำโรงได้รบัรำงวลั CSR-DIW ตัง้แต่ปี 
2558 ส ำหรบัโครงกำรควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมในประเทศเวยีดนำมนัน้ TOA Paint (Vietnam) Co., Ltd. ซึง่เป็นบรษิทั
ย่อย ได้บริจำคเพื่อกำรกุศลจัดโดย Ministry of Labour, War Invalids and Social Affairs และ National Fund for 
Vietnamese Children ทีช่ื่อว่ำ Spring for Children เพื่อเดก็ยำกไรใ้นประเทศเวยีดนำม  

แนวคิด “สร้างไทยให้ยัง่ยืน” ในกำรผลกัดนัควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัฯ สูก่ำรปฎบิตัอิย่ำงต่อเนื่องภำยใต้
หลกัปฎบิตั ิ4 ประกำรดงันี้ 

1.  การพฒันาคน: ซึง่มุ่งไปทีก่ลุ่มผูม้สี่วนไดเ้สยี พนักงำน เยำวชนในชุมชน ชำวบำ้น คู่คำ้ ดว้ยกำรใหค้วำมรูใ้นกำร
พฒันำตนเองและเพิม่ประสทิธภิำพในกำรท ำงำน รวมถงึเสรมิสรำ้งอำชพีในอนำคต 

2.  กระบวนการผลิตท่ีมีความรบัผิดชอบต่อสงัคม: ด้วยกำรปรบัเปลี่ยนกระบวนกำรผลติใหเ้ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 
ปรบัปรุงผลติภณัฑใ์หป้ลอดภยักบัผูบ้รโิภคและสิง่แวดลอ้ม และเพิม่ชนิดของผลติภณัฑท์ีไ่ดร้บักำรรบัรองฉลำกเขยีว 

3. การดแูลและพฒันาพนัธมิตรทางธุรกิจ: เพื่อกำรพฒันำทีย่ ัง่ยนืซึ่งสนับสนุนใหพ้นัธมติรทำงธุรกจิ โดยเฉพำะ   
คู่คำ้ ตวัแทน เขำ้ร่วมกจิกรรมเพื่อสงัคมโดยมกีำรจดัอบรมใหค้วำมรูท้ำงดำ้นหลกักำรของ  CSR และพรอ้มในกำร
สนบัสนุนใหคู้่คำ้ ตวัแทน น ำไปด ำเนินกจิกรรมพฒันำองคก์รและชุมชนใกลเ้คยีง  



 บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 
แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1)  
ส่วนที ่2 กำรจดักำรและกำรก ำกบัดแูลกจิกำร / 10. รำยงำนกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนื        หน้ำ 133 

 

4.  การพฒันาคุณค่าและเทคโนโลยีผลิตภณัฑ์อย่างต่อเน่ือง และสร้างแรงบนัดาลใจใหม่ๆ จาก ผลิตภณัฑ์
และเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและความตระหนักถึงการรบัผิดชอบต่อสงัคม: บรษิทัฯ ไดเ้ขำ้ร่วมโครงกำร CSR-
DIW ของกรมโรงงำนอุตสำหกรรมอย่ำงต่อเนื่อง และเพื่อกำ้วสู่กำรเป็นผูน้ ำตลำดผูใ้ชส้ปีกป้องผวิในเขตประชำคม
เศรษฐกจิอำเซยีน ด้วยควำมเชีย่วชำญทำงดำ้นผลติภณัฑแ์ละบรกิำร บรษิัทฯ หวงัเป็นอย่ำงยิง่ว่ำ จำกกำรตัง้ใจ
และควำมมุ่งมัน่ดงักล่ำว จะท ำใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่มของเรำมคีวำมสขุ และมัน่ใจในสนิคำ้และบรกิำรของเรำ และ
อยู่คู่คนไทยอย่ำงยัง่ยนืต่อไป 

โครงสร้างการบริหารจดัการ 

ในกำรด ำเนินกำรบริษัทฯ ได้จัดตัง้คณะกรรมกำรด้ำนควำมรับผิดชอบของบริษัทต่อสังคม (CSR) ซึ่ง
ประกอบดว้ยผูบ้รหิำรระดบัสงูขององคก์ร และผูบ้รหิำรแต่ละหน่วยธุรกจิ โดยมกีรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ซึง่เป็นประธำน
คณะกรรมกำรดงักล่ำว พรอ้มทัง้แต่งตัง้คณะท ำงำนในแต่ละดำ้น ดงันี้  

 
 

การด าเนินธรุกิจอย่างยัง่ยืน (Corporate Sustainable Development) 

 บริษัทฯ มีเจตนำรมณ์ในกำรด ำเนินงำนด้วยควำมรับผิดชอบต่อผลกระทบในด้ำนต่ำงๆ ที่เกิดจำกกำร
ประกอบกจิกำรขององคก์รตลอดห่วงโซ่อุปทำน โดยยดึหลกักำรด ำเนินธุรกจิทีโ่ปร่งใส ตรวจสอบได ้มจีรยิธรรม เคำรพ
ต่อหลกัสทิธมินุษยชนและผลประโยชน์ของผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี มุ่งมัน่ในกำรผลติสทีี่มคีุณภำพ ปลอดภยัต่อผูบ้รโิภค 
ค ำนึงถงึผลกระทบต่อชุมชนและสิง่แวดล้อม โดยปฏบิตัติำมกฎหมำยและขอ้ก ำหนดอื่นๆ หรอืแนวทำงปฏบิตัสิำกลที่
เกีย่วขอ้ง รวมทัง้พฒันำ ปรบัปรุง เพื่อสรำ้งรำกฐำนของควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมอย่ำงต่อเนื่องและยัง่ยนื ตำมกรอบ
กำรด ำเนินงำนครอบคลุมทัง้สำมมติ ิประกอบดว้ย มติเิศรษฐกจิ (Economic Dimension) มติสิงัคม (Social Dimension) 
และมติสิิง่แวดลอ้ม (Environmental Dimension) เพื่อใหบ้รรลุเป้ำหมำยสูก่ำรเป็นองคก์รทีท่ ัง้เก่งและดคีวบคู่กนั (Good 
Corporate Governance) 

 

 

 

 

คณะกรรมการด้านความรบัผิดชอบของบริษทั
ต่อสงัคม (CSR) 

คณะท ำงำน
ดำ้นก ำกบัดแูล

องคก์ร

คณะท ำงำน
ดำ้นสทิธิ
มนุษยชน

คณะท ำงำน
ดำ้นแรงงำน

คณะท ำงำน
ดำ้นสิง่แวดลอ้ม

คณะท ำงำน
ดำ้นกำร

ด ำเนินงำนอย่ำง
เป็นธรรม

คณะท ำงำน
ดำ้นประเดน็
ผูบ้รโิภค

คณะท ำงำน
ดำ้นกำรมสีว่น
ร่วมและพฒันำ

ชุมชน

Economic 
(เศรษฐกิจ) 

 
Social 

(สงัคม) 

Environmental   

(ส่ิงแวดลอ้ม) 

Corporate Governance (CG) 

 (การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี) 

Risk Management 
(การบริหารความเส่ียง) 

   Compliance 
(การปฏิบติัตามฎเกณฑ)์ 
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การก ากบัดแูลองคก์ร 

 บรษิทัฯ มุ่งมัน่ทีจ่ะกำ้วสูก่ำรเป็นผูน้ ำตลำดผูใ้ชส้ปีกป้องพืน้ผวิ ในระดบัภูมภิำคอำเซยีน ดว้ยควำมเชีย่วชำญ
ทำงด้ำนผลติภณัฑแ์ละบรกิำร เป็นผู้น ำด้ำนนวตักรรมสเีขยีว (Green Innovation) ด้วยกำรน ำเสนอผลติภณัฑท์ีเ่ป็น
มติรต่อสิง่แวดลอ้ม ออกสู่ตลำด พรอ้มสรำ้งควำมน่ำเชื่อถือ และใหค้วำมส ำคญักบักำรก ำกบัดูแลองค์กรอย่ำงด ีดว้ย
กำรบริหำรจดักำรองค์กรด้วยควำมโปร่งใสและตรวจสอบได้ มีกำรสื่อสำรระหว่ำงองค์กร กบัผู้มีส่วนได้เสยี เพื่อ
พจิำรณำควำมส ำคญัและตดิตำมประเมนิผลในกำรก ำกบัดแูลองคก์รอย่ำงต่อเนื่อง 

แนวทางการปฎิบติัในการมีส่วนร่วมและประเดน็ท่ีผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจ 

บรษิทัฯ ไดด้ ำเนินธุรกจิทีค่ ำนึงถงึ “ผูมี้ส่วนได้เสีย” ทีม่สี่วนเกีย่วขอ้งกบักำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ (Value 
Chain) โดยไดค้ ำนึงถงึผลกระทบทัง้ดำ้นบวกและดำ้นลบทีอ่ำจเกดิขึน้ มขี ัน้ตอนดงัต่อไปนี้  

 
ช่องทางการมีส่วนรว่มและแนวทางเพื่อตอบสนองความคาดหวงัของผูมี้ส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่ม  

ผูมี้ส่วนได้เสีย ความต้องการและความคาดหวงั แนวทางการมีส่วนร่วม 
พนกังำน  มกีำรจดักำรดำ้นควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนตำม

มำตรฐำนในระดบัสำกล 
 มกีำรจดักำรดำ้นสิง่แวดลอ้มกำรท ำงำนตำม

มำตรฐำนในระดบัสำกล  
 มกีำรจดัอบรมเพิม่ควำมรูท้กัษะใหก้บัพนกังำน 
 มคี่ำตอบแทน สวสัดกิำรทีเ่หมำะสม และโอกำสกำร

เตบิโตในหน้ำทีก่ำรงำน  

 

 มคีณะกรรมกำรดำ้นควำมปลอดภยัและจดัประชุม
อย่ำงสม ่ำเสมอ 

 ใหค้วำมรูเ้กีย่วกบัควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนและ
กำรใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรำยส่วนบคุคล ผ่ำน
วำรสำร อเีมล เวบ็ไซต์บรษิทัฯ บอรด์ประชำสมัพนัธ ์
อย่ำงสม ่ำเสมอ 

 กำรเปิดโอกำสใหพ้นกังำนมสี่วนร่วมผ่ำนกำรจดัตัง้
คณะกรรมกำรต่ำงๆ อำท ิคณะกรรมกำรสวสัดกิำร 

 มรีะบบกำรประเมนิผลกำรปฎบิตังิำน 

1

• แตล่ะหน่วยธุรกิจมีหน้าที่วิเคราะห์ผู้ มีสว่นได้เสียที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินงานของตนเอง โดยระบผุู้ มีสว่นได้เสียจาก
พิจารณาจากปัจจยัตา่งๆ อาทิ ภาวะพึง่พาความรับผิดชอบ อิทธิพล รวมถึงปัจจยัอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม   

2
• พิจารณาถึงผลกระทบของบริษัทฯ ที่อาจเกิดขึน้ตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียทัง้ด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อม 

3

• พิจารณาถึงผลกระทบทัง้ด้านบวกและด้านลบของผู้ มีสว่นได้เสยีที่อาจเกิดขึน้ตอ่บริษัทฯ อาทิ ด้านการเงิน ความน่าเชื่อถือ 
กฎหมาย และกฎระเบียบข้อบงัคบั 

4
• แบง่ผู้ มีสว่นได้เสียตามระดบัผลกระทบทีบ่ริษัทฯ มีตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียและระดบัอิทธิพลที่ผู้ มีสว่นได้เสียมีตอ่บริษัทฯ

5

• ระบแุนวทางการมีสว่นร่วมที่เหมาะสมเพ่ือสร้างความผกูพนัและตอบสนองความคาดหวงัของผู้ มีสว่นได้เสียแตล่ะกลุม่ อาทิ 
การส ารวจความคิดเห็น การสานเสวนา การลงพืน้ที่ เป็นต้น

การด าเนินงานต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
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ผูมี้ส่วนได้เสีย ความต้องการและความคาดหวงั แนวทางการมีส่วนร่วม 
 มกีำรส ำรวจควำมผกูพนัของพนกังำน 
 สมัมนำและกำรอบรมทีส่อดคลอ้งกบักำรท ำงำน 

และเพิม่พนูทกัษะในกำรท ำงำนเฉพำะดำ้นใหแ้ก่
พนกังำน 

 ส ำรวจควำมคดิเหน็ ควำมตอ้งกำรของพนกังำน 
ผ่ำน กำรสำนเสวนำ เป็นประจ ำทุกปี 

ชุมชน  มกีำรจดักำรดำ้นสิง่แวดลอ้มตำมมำตรฐำนในระดบั
สำกล 

 กำรสนบัสนุนกจิกรรมของชุมชน รวมถงึสนบัสนุนสี
เพือ่กำรบรูณะซ่อมแซมสถำนทีข่องชมุชน เช่น
โรงเรยีน อบต. สถำนีต ำรวจ และโรงพยำบำล
ส่งเสรมิสุขภำพชุมชน เป็นตน้ 

 กำรจดัฝึกอบรมและกำรส่งเสรมิควำมรู ้กำรเขำ้เยีย่ม
ชมโรงงำนของนกัเรยีน นกัศกึษำ 

 กำรเคำรพสทิธขิ ัน้พืน้ฐำนของชุมชน 
 กำรพฒันำคุณภำพชวีติและส่งเสรมิกำรสรำ้งรำยได้

ใหแ้ก่ชุมชน 

 จดัตัง้คณะท ำงำนดำ้นกำรมสี่วนร่วมและพฒันำ
ชุมชน 

 จดัสำนเสวนำกบัชุมชนทุกปี 
 ทมีงำนลงพืน้ที ่จดักจิกรรมใหค้วำมรู ้ทีเ่ป็น

ประโยชน์กบัโรงเรยีนและชุมชน 
 ออกพบปะ พดูคุยกบัชำวบำ้นในพืน้ทีร่อบโรงงำน 

เดอืนละ 1 ครัง้ 
 ตดิบอรด์ประชำสมัพนัธ ์ผลกำรตรวจวดัสิง่แวดลอ้ม

ประจ ำปี  
 จดั Open House 
 จดัใหม้ชี่องทำงกำรรบัเรือ่งรอ้งเรยีน  

ลกูคำ้  ควำมเชือ่ม ัน่ในตรำสนิคำ้ 
 คุณค่ำในผลติภณัฑท์ีส่่งมอบใหแ้ก่ลกูคำ้ เช่น กำรได้

รบัรองมำตรฐำนสนิคำ้ ควำมคุม้ค่ำของสนิคำ้ ฯลฯ 
 คุณค่ำของกำรบรกิำรทีส่่งมอบใหแ้ก่ลกูคำ้ เช่น ม ี

Call Center รบัขอ้รอ้งเรยีน มกีำรรบัประกนัสนิคำ้
บรกิำรเจำ้หน้ำทีเ่ทคนิค บรกิำรออกแบบสบีำ้นฟร ี

 กำรพฒันำนวตักรรมในผลติภณัฑซ์ึง่เป็นมติรกบั
สิง่แวดลอ้ม ชว่ยประหยดัพลงังำน 

 สือ่สำรขอ้มลูสนิคำ้ผ่ำนแคตตำลอ็กและฉลำกของ
ผลติภณัฑ ์

 สือ่สำรผ่ำนกำรประชำสมัพนัธ ์โฆษณำ เวบ็ไซต์
บรษิทัฯ และผูเ้ชีย่วชำญทีค่อยใหค้ ำปรกึษำ 

 กจิกรรมสนบัสนุนต่ำงๆ 
 จดัอบรม กำรแนะน ำกำรใชผ้ลติภณัฑ์ 
 Call Center และศนูยล์กูคำ้สมัพนัธ ์
 กำรส ำรวจควำมพงึพอใจ 
 กำรบรหิำรประสบกำรณ์ลกูคำ้  
 กำรวจิยัทำงกำรตลำด 

ผูแ้ทนจ ำหน่ำย  กำรเตบิโตทำงธุรกจิร่วมกนั เช่น กำรสนบัสนุน 
แบ่งปันองคค์วำมรู ้กำรส่งเสรมิกำรขำย 

 คุณค่ำของผลติภณัฑแ์ละบรกิำร เช่น มกีำร
รบัประกนัสนิคำ้ บรกิำรเจำ้หน้ำทีเ่ทคนิค บรกิำร
ออกแบบสบีำ้นฟร ี

 กำรสรำ้งกำรรบัรู ้ควำมเชือ่ม ัน่ในตรำสนิคำ้  
 มสีนิคำ้หลำกหลำยใหล้กูคำ้เลอืกใช ้

 กำรสรำ้งควำมพงึพอใจ 
 ช่องทำงกำรรบัเรือ่งรอ้งเรยีน 
 จดัอบรมสมัมนำร่วมกนัระหว่ำงผูแ้ทนจ ำหน่ำยและ

ผูบ้รหิำรขององคก์ร 
 Call Center และศนูยล์กูคำ้สมัพนัธ ์
 กำรจดักจิกรรมสรำ้งควำมสมัพนัธแ์ละกำรสือ่สำร 

ผูจ้ดัจ ำหน่ำย
วตัถุดบิ 

 กำรเตบิโตทำงธุรกจิร่วมกนั 
 กำรคดัเลอืก ประเมนิผูข้ำย/ผูจ้ดัหำ มคีวำมโปร่งใส 

ตรวจสอบได ้ภำยใตเ้งือ่นไขเดยีวกนั  
 กำรแลกเปลีย่นขอ้มลูระหว่ำงกนั กำรเสนอแนะ

แนวทำงปรบัปรุงทัง้ทำงดำ้นคุณภำพ ควำมปลอดภยั 
สิง่แวดลอ้ม และดำ้น CSR 

 กำรจดักจิกรรมสรำ้งควำมสมัพนัธแ์ละกำร
ตดิต่อสือ่สำรอย่ำงสม ่ำเสมอ 

 มชี่องทำงกำรรบัเรือ่งรอ้งเรยีน 
 จดัใหม้รีะเบยีบและระบบกำรจดัซื้อ กำรคดัเลอืก

และประเมนิผูจ้ดัหำวตัถุดบิ 
 มกีำรตรวจสอบขอ้มลูกำรจดัซือ้ดว้ยควำมโปร่งใส 

และสำมำรถตรวจสอบได ้
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ผูมี้ส่วนได้เสีย ความต้องการและความคาดหวงั แนวทางการมีส่วนร่วม 
 มกีำรวำงแผนควำมตอ้งกำรวตัถุดบิลว่งหน้ำ เพือ่ให้

ผูจ้ดัหำสำมำรถเตรยีมควำมพรอ้มล่วงหน้ำได ้
ผูถ้อืหุน้  คุณสมบตัขิองคณะกรรมกำรบรษิทั 

 ก ำไรและกำรเตบิโตของธุรกจิทีเ่หมำะสมและยัง่ยนื 
 สรำ้งควำมสมดุลของผลตอบแทนแกผู่ม้สี่วนไดเ้สยี

ทุกกลุ่ม 
 กำรบรหิำรงำนทีโ่ปร่งใส มธีรรมำภบิำล มคีวำม

รบัผดิชอบต่อสงัคม เช่น กำรรำยงำนงบกำรเงนิ
ประจ ำปี และกำรตรวจสอบทำงบญัช ี

 กำรบรหิำรควำมเสีย่งและต่อตำ้นคอรร์ปัชนั 
 กำรวจิยัและพฒันำเพือ่เพิม่ควำมสำมำรถในกำร

แขง่ขนัของบรษิทัฯ  

 กำรจดัประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ 
 กำรแจง้แผนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน  
 ผูบ้รหิำรพบปะนกัลงทุน/ นกัวเิครำะห ์
 กำรสือ่สำรผ่ำนวำรสำร อเีมล เวบ็ไซต์บรษิทัฯ 
 แจง้ควำมคบืหน้ำ กำรป้องกนัและแกไ้ขปัญหำต่ำงๆ 

ทีเ่กดิขึน้ในกำรด ำเนินงำน 
 กำรจดัท ำรำยงำนประจ ำปีและรำยงำนเพือ่ควำม

ยัง่ยนื 

ภำครฐั  กำรปฎบิตัติำมกฎหมำย และกฎระเบยีบอื่นๆ ที่
เกีย่วขอ้ง 

 ใหค้วำมร่วมมอืกบัภำครฐัในกำรด ำเนินกจิกรรม 
ต่ำงๆ  

 กำรส่งเสรมิกำรศกึษำ เช่น ร่วมกบัสถำบนั
อำชวีศกึษำในกำรฝึกอบรมกำรใชง้ำนส ี กำรเปิด
โอกำสใหน้กัศกึษำสถำบนัของภำครฐัเขำ้ฝึกงำน 
เป็นตน้ 

 มกีำรตดิต่อประสำนงำนกบัหน่วยงำนภำครฐั เพือ่
ขอขอ้มลูทีจ่ ำเป็นกบัองคก์ร และแลกเปลีย่นขอ้มลู 

 สนบัสนุนกจิกรรมและเขำ้ประชุมตำมค ำเชญิของ
หน่วยงำนภำครฐัอย่ำงสม ่ำเสมอ 

 กำรจดัท ำรำยงำน เอกสำรต่ำงๆ ครบถว้นตำมวนั
และเวลำทีก่ ำหนด 

 ใหค้วำมร่วมมอืกบัหน่วยงำนภำครฐัเขำ้เยีย่มชมกำร
ประกอบกจิกำรขององคก์ร 

 สือ่สำรผ่ำนวำรสำร อเีมล เวบ็ไซต์บรษิทัฯ ตดิต่อ
ทำงโทรศพัท ์อย่ำงสม ่ำเสมอ 

 ช่องทำงกำรรบัเรือ่งรอ้งเรยีน 
Subcontractor  กำรคดัเลอืก ประเมนิ ผูร้บัเหมำช่วง ควำมโปร่งใส 

ตรวจสอบได ้ภำยใตเ้งือ่นไขเดยีวกนั ตลอดจนกำร
เสนอแนะแนวทำงปรบัปรุงทัง้ทำงดำ้นคุณภำพ 
ควำมปลอดภยั  

 ปฏบิตัติำมเงือ่นไขและขอ้ตกลงตำมทีร่ะบุไวใ้น
สญัญำ   

 สือ่สำรผ่ำนวำรสำร อเีมล เวบ็ไซต์บรษิทัฯ ตดิต่อ
ทำงโทรศพัท ์อย่ำงสม ่ำเสมอ  

 ช่องทำงกำรรบัเรือ่งรอ้งเรยีน 
 จดักำรประเมนิ ผูร้บัเหมำช่วง ตรวจสอบขอ้มลูดว้ย

ควำมโปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได ้

สถำบนักำรเงนิ  กำรปฎบิตัติำมขอ้ตกลง หรอืเงือ่นไขในสญัญำ 
 ใหค้วำมร่วมมอืรว่มกจิกรรมของทำงสถำบนักำรเงนิ 
 ใชบ้รกิำรของทำงสถำบนักำรเงนิอย่ำงครบวงจร 
 ผลกำรด ำเนินงำนและกำรเตบิโตดำ้นธุรกจิ 

 สือ่สำรแลกเปลีย่นขอ้มลูระหว่ำงองคก์รกบัสถำบนั
ทำงกำรเงนิอย่ำงสม ่ำเสมอ 

NGOs  ใหค้วำมร่วมมอืและตอบสนองต่อประเดน็ต่ำง ๆ ที่
เกีย่วขอ้งทัง้ดำ้นสิง่แวดลอ้ม และผูบ้รโิภค 

 

 ตดิบอรด์ประชำสมัพนัธ ์ผลกำรตรวจวดัสิง่แวดลอ้ม
ประจ ำปี 

 ช่องทำงกำรรบัเรือ่งรอ้งเรยีน 
 สือ่สำรผ่ำนวำรสำร อเีมล เวบ็ไซต์บรษิทัฯ ตดิต่อ

ทำงโทรศพัท ์อย่ำงสม ่ำเสมอ  
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การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

บรษิทัฯ ไดก้ ำหนดแนวทำงในกำรดแูลผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีไวใ้นจรรยำบรรณธุรกจิ โดยค ำนึงถงึควำมรบัผดิชอบต่อ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี ตัง้แต่ผู้ถือหุ้น พนักงำน ลูกค้ำ คู่ค้ำ คู่สญัญำ ชุมชน สงัคม และสิง่แวดล้อม ทัง้ยงัส่งเสรมิกำร
แข่งขนัทำงกำรคำ้อย่ำงเสรแีละเป็นธรรม หลกีเลีย่งกำรด ำเนินกำรที่อำจก่อใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์และ
กำรละเมดิทรพัยส์นิทำงปัญญำ รวมถงึกำรต่อตำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชนัทุกรปูแบบ ในหวัขอ้ต่ำงๆ ดงันี้ 

(1) การก ากบัดแูลกิจการ 

บรษิัทฯ มคีวำมมุ่งมัน่ที่จะด ำเนินธุรกจิอย่ำงถูกต้อง ด้วยควำมสุจรติ เป็นธรรม โปร่งใส เปิดเผยขอ้มูลทีส่ ำคญั 
และสำมำรถตรวจสอบได ้ซึง่บรษิทัฯ จะค ำนึงถงึผลประโยชน์ และผลกระทบต่อผูถ้ือหุน้ ลูกคำ้ คู่คำ้ พนักงำน และผูม้ี
ส่วนไดเ้สยีทุกฝ่ำย รวมถงึมกีำรแบ่งปันผลประโยชน์อย่ำงเหมำะสมและเป็นธรรม โดยคณะกรรมกำรไดม้กีำรก ำหนด
แนวทำงกำรก ำกบัดแูลกจิกำร เพื่อเป็นแนวทำงใหแ้ก่กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนไดป้ฏบิตัติำม 

(2) ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

บรษิทัฯ มนีโยบำยด ำเนินธุรกจิดำ้นควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ภำยใต้
หลกัพื้นฐำนทำงจรยิธรรม เพื่อให้เกดิควำมเป็นธรรมต่อผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีทุกฝ่ำยที่เกี่ยวขอ้ง พร้อมทัง้น ำหลกักำร
ก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่มีำเป็นแนวทำง เพื่อรกัษำดุลยภำพของกำรด ำเนินงำนทัง้ทำงด้ำนเศรษฐกจิ ชุมชน สงัคม และ
สิง่แวดลอ้ม อนัจะน ำไปสูก่ำรพฒันำธุรกจิทีป่ระสบควำมส ำเรจ็อย่ำงยัง่ยนื 

(3) การก ากบัดแูลการปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบงัคบั 

บรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญักบักำรปฏบิตัติำมกฎหมำย กฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่แวดลอ้ม อำชวีอนำมยั และควำม
ปลอดภยัในระดบัทอ้งถิน่ ระดบัภูมภิำค และระดบัประเทศ รวมถงึกำรปฏบิตัติำมจรรยำบรรณธุรกจิทีเ่ป็นสำกล โดย
ก ำหนดใหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนตอ้งปฏบิตัตินใหอ้ยู่ในกรอบกฎหมำย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และต้องไม่มสีว่น 
รูเ้หน็ ช่วยเหลอื หรอืกระท ำกำรใดๆ อนัเป็นกำรละเมดิ ฝ่ำฝืนกฎหมำย กฎระเบยีบอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

(4) การก ากบัดแูลการปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยทรพัยสิ์นทางปัญญา 

บริษัทฯ ไม่สนับสนุนกำรด ำเนินกำรที่มลีกัษณะเป็นกำรละเมดิทรพัย์สนิทำงปัญญำ โดยก ำหนดให้กรรมกำร 
ผูบ้รหิำร และพนักงำนต้องปฏบิตัตินใหอ้ยู่ในกรอบของกฎหมำยระเบยีบ ขอ้บงัคบั และต้องไม่มสี่วนรูเ้หน็ ช่วยเหลอื 
หรอืกระท ำกำรใดๆ อนัเป็นกำรละเมดิ ฝ่ำฝืนกฎหมำย กฎระเบยีบอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัทรพัยส์นิทำงปัญญำ 

(5) การส่งเสริมให้มีการใช้ทรพัยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

บริษัทฯ ส่งเสริมให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกระดับในองค์กรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
เหมำะสม เพยีงพอและเกดิประโยชน์สงูสดุ รวมถงึสือ่สำร ใหค้วำมรู ้สนบัสนุนและสรำ้งจติส ำนึกแก่พนกังำน รวมถงึผูท้ี่
เกีย่วขอ้งทุกฝ่ำย ในกำรบรหิำรกำรใชท้รพัยำกรทีม่อียู่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุแก่องคก์ร 

การต่อต้านทุจริตคอรร์ปัชนั  

 คณะกรรมกำรบรษิทัไดก้ ำกบัดูแลใหม้กีำรจดัท ำนโยบำยกำรต่อต้ำนคอร์รปัชนั มำตรกำรรอ้งเรยีนและกำร
แจง้เบำะแส กระบวนกำรสอบสวนกำรกระท ำผดิและกำรทุจรติคอรร์ปัชนั กำรรำยงำนขอ้มูลทีเ่ป็นเทจ็และบทลงโทษ 
กำรรกัษำขอ้มลูเป็นควำมลบัและกำรคุม้ครองสทิธขิองผูร้อ้งเรยีน หรอืผูแ้จ้งเบำะแส  
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กำรต่อต้ำนทุจรติคอรร์ปัชนันี้ไดถู้กบรรจุในจรรยำบรรณธุรกจิของบรษิทัฯ ซึง่ก ำหนดให้กรรมกำร ผูบ้รหิำร 
และพนักงำนทุกคนจะตอ้งยดึถอืและปฏบิตัติำม โดยสื่อสำรประชำสมัพนัธผ์่ำนช่องทำงอเีมล และ Intranet นอกจำกน้ี 
บริษัทฯ ยงัได้บรรจุเป็นส่วนหนึ่งของหลกัสูตรปฐมนิเทศให้กบัพนักงำนใหม่ทุกระดบั (TOA Orientation) โดยผ่ำน
หลกัสตูร “CSR & CoC (Code of Conduct)” เพื่อสง่เสรมิควำมรู ้ควำมเขำ้ใจใหแ้ก่พนกังำนใหม ่ในกำรยดึถอืปฏบิตัไิด้
อย่ำงถูกตอ้ง 

มาตรการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส 

บรษิทัฯ ไดก้ ำหนดวธิกีำรในกำรแจง้เบำะแสทีเ่ป็นควำมลบั เพื่อใหพ้นกังำนและบุคคลภำยนอกทีพ่บเหน็หรอื
มคีวำมกงัวลเกีย่วกบัพฤตกิรรมกำรกระท ำควำมผดิ พฤตกิรรมผดิปกต ิหรอืกำรละเมดิสทิธทิีเ่กดิขึน้ภำยในกลุ่มบรษิทั 
หรอืประสงคท์ีจ่ะเสนอแนวควำมคดิต่ำงๆ ต่อกลุ่มบรษิทั สำมำรถด ำเนินกำรไดส้ะดวกยิง่ขึน้  

ขอบเขตการรอ้งเรียนหรอืแจ้งเบาะแส 

เหตุกำรณ์ทีอ่ำจน ำไปสู่กำรใชก้ลไกนี้อำจครอบคลุมกำรประพฤตอินัมชิอบในรูปแบบต่ำงๆ ซึง่รวมถงึแต่ไม่
จ ำกดัเฉพำะเหตุกำรณ์ดงัต่อไปนี้  

 กำรกระท ำควำมผดิทำงอำญำหรอืกำรยุยงใหก้ระท ำควำมผดิ 

 กำรกระท ำทีสุ่ม่เสีย่งใดๆ ซึง่รวมถงึกำรทุจรติ กำรใหส้นิบน และกำรขูก่รรโชก 

 กำรไม่ปฏบิตัหิน้ำทีห่รอืแนวทำงปฏบิตัใินดำ้นกฎหมำยหรอืหลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำร 

 กำรกระท ำ ควำมประพฤต ิหรอืกำรละเวน้กำรกระท ำในทำงบญัช ีรำยงำน บนัทกึรำยกำร และแนวทำง
ปฏบิตั ิและ/หรอืกำรรำยงำนทำงกำรเงนิหรอืกำรควบคุมภำยในทีม่พีริุธหรอืไม่เป็นไปตำมมำตรฐำน
หรอืแนวทำงกำรปฏบิตัทิัว่ไป  

 เมื่อเกดิเหตุกำรณ์ทีเ่ป็นอนัตรำยต่อสขุภำพหรอืควำมปลอดภยัของบุคคลใด 

 เมื่อเกดิเหตุกำรณ์ทีก่่อใหเ้กดิควำมเสยีหำยต่อสิง่แวดลอ้ม 

 กำรกระท ำทีเ่ป็นกำรกระท ำผดิรำ้ยแรง 

 กำรกระท ำโดยเจตนำใหบ้รษิทัฯ เสยีหำยหรอืเสยีประโยชน์ 

 กรณีทีไ่ม่สำมำรถแกไ้ขหรอืด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนอนัสมเหตุสมผลในกำรรำยงำนเรื่องทีอ่ำจท ำใหเ้กดิ
ค่ำใชจ้่ำยหรอืควำมเสยีหำยรำ้ยแรงต่อกลุ่มบรษิทัโดยไม่อำจหลกีเลีย่งได้ 

 กำรปิดบงักำรกระท ำควำมผดิประเภทต่ำงๆ ขำ้งตน้โดยเจตนำ 

ช่องทางการรอ้งเรียนหรอืการแจ้งเบาะแส 

เมื่อพบเหน็หรอืทรำบเบำะแส กำรฝ่ำฝืน หรอืกำรไม่ปฏบิตัติำมกฎหมำย กฎระเบยีบของรฐั หลกักำรก ำกบั
ดแูลกจิกำร จรรยำบรรณธุรกจิ นโยบำยหรอืระเบยีบของบงัคบัของบรษิทัฯ รวมถงึกำรกระท ำทีอ่ำจสอ่ถงึกำรทุจรติของ
กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนของบรษิทัฯ ผูร้อ้งเรยีนสำมำรถแจง้เรื่องผ่ำนช่องทำงในกำรรอ้งเรยีนและกำรแจง้กำร
เบำะแส ส่วนในกรณีพนักงำนหำกพบเหน็เหตุกำรณ์ดงักล่ำว ควรสอบถำมหรอืปรกึษำผูบ้งัคบับญัชำก่อนเป็นอนัดบั
แรก และหำกไม่แน่ใจหรอืไม่สะดวกใจทีจ่ะท ำเช่นนัน้ ใหแ้จง้เรื่องผ่ำนช่องทำงในกำรรอ้งเรยีนและกำรแจง้เบำะแส ดงันี้ 

 ช่องทางท่ี 1: ทำง E-Mail โดยสง่ถงึผูร้บัแจง้เบำะแส คณะใดคณะหนึ่ง ดงันี้ 
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คณะกรรมการ E-Mail 
คณะกรรมกำรบรษิทั directors@toagroup.com 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ auditcommittee@toagroup.com 

 ช่องทางท่ี 2: ทำงไปรษณีย ์โดยระบุหน้ำซองถงึผูร้บัแจง้เบำะแส คณะใดคณะหนึ่ง และตำมดว้ยทีอ่ยู่ ดงันี้ 

 บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
 31/2 หมู่ที ่3 ถนนบำงนำ-ตรำด ต ำบลบำงเสำธง อ ำเภอบำงเสำธง จงัหวดัสมุทรปรำกำร 10570 

 ทัง้นี้ เรื่องร้องเรยีนและกำรแจ้งเบำะแสดงักล่ำว ฝ่ำยตรวจสอบภำยในเป็นผู้รบัผดิชอบในกำรรวบรวมและ
บนัทกึ เพื่อรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบรษิัทใหค้วำมเหน็ชอบแนวทำงกำรแกไ้ขปัญหำ
หรอืปรบัปรุงตำมขอ้เสนอแนะ   

ระยะเวลาการสอบสวน 

กำรสอบสวนจะเริม่ด ำเนินกำรโดยเรว็ที่สุดเท่ำทีจ่ะสำมำรถท ำได ้โดยค ำนึงถงึลกัษณะควำมรำ้ยแรงของขอ้
กล่ำวหำ/ขอ้รอ้งเรยีน และจะด ำเนินกำรดว้ยควำมระมดัระวงัเพื่อทีจ่ะไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภำพและรำยละเอยีดของ
กำรสอบสวน กำรตรวจสอบขัน้ตน้จะคน้หำขอ้สรุปของกำรไต่สวน และจะด ำเนินกำรภำยใน 2 สปัดำห์  

ขัน้ตอนการสอบสวน 

กำรสอบสวนกำรกระท ำผดิและกำรทุจรติ ต้องด ำเนินกำรดว้ยควำมเทีย่งธรรมและปรำศจำกอคตใิดๆ เพื่อให้
ไดท้รำบขอ้เทจ็จรงิ หรอืพสิจูน์เรื่องทีร่อ้งเรยีนว่ำผูท้ีถู่กกล่ำวหำไดก้ระท ำผดิหรอืกำรทุจรติหรอืไม่ และต้องดูแลรกัษำ
ผลประโยชน์และชื่อเสยีงของผูถู้กกล่ำวหำ  

เมื่อผูร้บัเรื่องรอ้งเรยีนรบัเรื่องรอ้งเรยีนแลว้ สำมำรถพจิำรณำด ำเนินกำรตำมควำมหมำะสม หรอืส่งเรื่องให้
บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งโดยพจิำรณำในกำรด ำเนินกำรตำมประเดน็กำรรอ้งเรยีนหรอืกำรแจง้เบำะแส เพื่อด ำเนินกำรสบืสวน
หำขอ้เทจ็จรงิพรอ้มทัง้ตดิตำมควำมคบืหน้ำเพื่อใหม้ัน่ใจว่ำไดม้กีำรด ำเนินกำรทีเ่หมำะสม โดยมแีนวปฏบิตัิ ดงันี้ 

1) กำรกระท ำทีฝ่่ำฝืนหรอืไม่ปฏบิตัิตำมกฎหมำยและกฎระเบยีบของรฐั นโยบำย และระเบยีบวธิปีฏบิตัดิำ้น
บุคคลใหน้ ำสง่ผูบ้รหิำรสงูสดุสำยงำนทรพัยำกรบุคคล 

2) กำรกระท ำที่ฝ่ำผืนหรือไม่ปฏิบตัิตำมนโยบำยและหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำร จรรยำบรรณธุรกิจ และ
ระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ใหน้ ำสง่เลขำนุกำรบรษิทั 

3) กำรกระท ำที่อำจส่อถึงกำรทุจรติ กำรแสวงหำประโยชน์ที่มคิวรได้โดยชอบด้วยกฎหมำยส ำหรบัตนเอง
หรอืผูอ้ื่น เช่น กำรยกัยอกทรพัยส์นิ กำรคอรร์ปัชนั กำรฉ้อโกง เป็นต้น ใหน้ ำส่งคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
(Audit Committee) หรอืผูบ้รหิำรสงูสดุฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 

4) ในกรณีที่ข้อร้องเรียนเป็นเรื่องที่ซบัซ้อนหรอืเกี่ยวขอ้งกบัหลำยหน่วยงำน ให้น ำส่งประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำรและกรรมกำรผู้จ ัดกำรใหญ่ เพื่อแต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง (Investigation 
Committee) เพื่อด ำเนินกำรตรวจสอบเรื่องดงักล่ำว 

5) ผูร้บัเรื่องรอ้งเรยีนหรอืกำรแจง้เบำะแส ต้องลงทะเบยีนกำรรบัเรื่องร้องเรยีนหรอืกำรแจง้เบำะแส บนัทกึ
และตดิตำมควำมคบืหน้ำของกำรด ำเนินกำร 
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ผูม้หีน้ำทีร่บัผดิชอบในกำรตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ/คณะกรรมกำรตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิตำมทีร่ะบุขำ้งตน้ มหีน้ำที่
รบัผดิชอบในกำรสอบสวนหำขอ้เทจ็จรงิ ประเมนิและตรวจสอบขอ้มลูทีไ่ดร้บัในเบือ้งตน้ร่วมกบัหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งใน
กำรตรวจสอบขอ้มูลดงักล่ำว สำมำรถด ำเนินกำรตรวจสอบเอกสำร ขอ้มูล E-mail ตลอดจนขอ้มูลอื่นใดของบรษิทัฯ 
หรอืทีบ่รษิทัฯ มคีวำมเกีย่วขอ้งและสอบถำมขอ้มลูกบัผูใ้หข้อ้มลูได้ 

เมื่อสอบสวนหำขอ้เทจ็จรงิและตรวจสอบขอ้มูล และพบว่ำขอ้มลูทีไ่ดร้บัมมีูลขอ้เทจ็จรงิว่ำอำจมกีำรกระท ำผดิ
หรือกำรทุจริต ให้ผู้มีหน้ำที่รบัผิดชอบในกำรตรวจสอบขอ้เทจ็จริงหรอืคณะกรรมกำรตรวจสอบขอ้เท็จจริงร่วมกบั
หน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง ด ำเนินกำรเสนอผูบ้รหิำรระดบัสงูหรอืผูม้อี ำนำจของบรษิทัฯ เพื่อด ำเนินกำรลงโทษทำงวนิยั หรอื
ลงโทษตำมระเบยีบของบรษิทัฯ และแจง้ผลกำรตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิไปยงัฝ่ำยตรวจสอบภำยใน เพื่อบนัทกึขอ้มูลและ
แจง้ผลกำรด ำเนินกำรต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

การรายงานขอ้มูลท่ีเป็นเทจ็และบทลงโทษ 

ผูใ้ดกระท ำโดยจงใจหรอืประมำทเลนิเล่อ ไม่ปฏบิตัติำมนโยบำยนี้ รวมทัง้มพีฤตกิรรมกลัน่แกลง้ ขม่ขู ่ลงโทษ
ทำงวนิัย หรอืเลอืกปฏบิตัดิว้ยวธิกีำรอนัไม่ชอบธรรมมำจำกกำรรอ้งเรยีนของผูแ้จง้เบำะแส หรอืผูร้อ้งเรยีน หรอืบุคคล
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรื่องรอ้งเรยีนตำมนโยบำยนี้ รวมถงึในกรณีทีไ่ดม้กีำรพสิจูน์แลว้ว่ำกำรรอ้งเรยีนหรอืกำรแจง้เบำะแสนัน้
เป็นเทจ็ อนัเนื่องมำจำกเจตนำบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิ หรอืเป็นกำรกล่ำวรำ้ยต่อผูอ้ื่นใหถ้อืว่ำผูน้ัน้กระท ำผดิวนิยั และตอ้ง
รบัผดิชอบชดใช้ ควำมเสยีหำยแก่บรษิัทฯ หรอืผู้ที่ได้รบัผลกระทบจำกกำรกระท ำดงักล่ำว ตลอดจนอำจต้องรบัผดิ
ในทำงกฎหมำยต่อไปดว้ย 

การรกัษาข้อมูลเป็นความลบัและการคุ้มครองสิทธิของผูร้อ้งเรียน หรอืผูแ้จ้งเบาะแส 

 เพื่อใหผู้ร้อ้งเรยีน หรอืผูแ้จง้เบำะแสมัน่ใจไดว้่ำขอ้รอ้งเรยีนของตนจะไดร้บักำรตอบสนองอย่ำงจรงิจงั และจะ
ไม่ไดร้บัควำมเดอืดรอ้นอนัเนื่องมำจำกกำรรำยงำนขอ้รอ้งเรยีน หรอืแจง้เบำะแสโดยสุจรติ อย่ำงไรกต็ำม พนักงำน ผู้
รอ้งเรยีน หรอืผูแ้จง้เบำะแสควรรวบรวมขอ้มลูดว้ยควำมระมดัระวงัและค ำนึงถงึควำมถูกตอ้งของขอ้มลูทีเ่ปิดเผย 

ผูร้อ้งเรยีน หรอืผูแ้จง้เบำะแสสำมำรถใหข้อ้มูลโดยไม่ต้องเปิดเผยตวัตนได ้และบรษิทัฯ จะไม่เปิดเผยตวัตน
ของผู้แจง้เบำะแสและจะเกบ็ไวเ้ป็นควำมลบัตลอดระยะเวลำกำรสอบสวน อนึ่ง บุคคลผู้ไดร้บัทรำบขอ้ร้องเรยีน หรอื
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบัเรื่องร้องเรียนนี้ จะต้องปกป้องข้อมูลเรื่องร้องเรียน หรือที่เกี่ยวข้องกบัเรื่องร้องเรียนให้เป็น
ควำมลบั และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น โดยค ำนึงถึงควำมปลอดภยัและควำมเสยีหำยแก่ผู้รอ้งเรยีน หรอืผูแ้จง้เบำะแส 
แหล่งที่มำของขอ้มูล หรอืบุคคลที่เกี่ยวขอ้ง เว้นแต่กรณีที่มคีวำมจ ำเป็นในขัน้ตอนกำรด ำเนินงำนตำมระเบยีบของ
บรษิทัฯ หรอืตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด หำกมกีำรจงใจฝ่ำฝืนน ำขอ้มูลออกไปเปิดเผย บรษิทัฯ จะด ำเนินกำรลงโทษทำง
วนิยั และ/หรอืด ำเนินกำรทำงกฎหมำยกบัผูท้ีฝ่่ำฝืน แลว้แต่กรณี 

นอกจำกนี้ กลุ่มบรษิทัจะไม่ยอมใหม้กีำรกระท ำใดๆ อนัเป็นกำรตอบโตพ้นักงำนทีร่อ้งเรยีนหรอืผูแ้จง้เบำะแส 
และจะด ำเนินกำรทำงวนิัยต่อบุคคลที่พบว่ำได้กระท ำกำรตอบโต้ดงักล่ำว โดยบรษิัทฯ จะด ำเนินกำรตำมขัน้ต อนที่
เหมำะสมเพื่อป้องกนัมใิหส้ภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนและ/หรอืควำมสมัพนัธด์ำ้นกำรท ำงำนของพนักงำนทีแ่สดงตน
และแจง้เบำะแสเพื่อประโยชน์ของกลุ่มบรษิทัโดยรวมไดร้บัผลกระทบ 

 ทัง้นี้ คู่มอืหลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรและจรรยำบรรณธุรกจิถอืเป็นวนิัยอย่ำงหนึ่งซึง่กรรมกำร ผูบ้ริหำร และ
พนกังำนทุกคนตอ้งปฏบิตัติำมอย่ำงเคร่งครดั และสง่เสรมิใหผู้อ้ื่นปฏบิตัติำมดว้ย พนกังำนทีฝ่่ำฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติำมจะ
ถูกพจิำรณำโทษทำงวนิยั  
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แนวทางการบริหารจดัการ  

ในกำรสรำ้งมลูค่ำทำงเศรษฐกจิใหก้บัผูม้สีว่นไดเ้สยี นอกเหนือจำกกำรจ่ำยเงนิปันผลเพื่อประโยชน์แก่ผูถ้อืหุน้
แลว้ บรษิทัฯ ยงัเน้นกำรตอบสนองต่อควำมตอ้งกำรพืน้ฐำนและแสดงควำมรบัผดิชอบต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีทีท่ีบ่รษิทัฯ เขำ้
ไปด ำเนินุุรกจิ อำทิ กำรช ำระค่ำภำษีหรอืค่ำุรรมเนียมต่ำงๆ ให้แก่ภำครฐั หรอื หน่วยงำนท้องถิ่นอย่ำงครบถ้วน        
กำรสนับสนุนและพฒันำชุมชนโดยรอบพืน้ทีป่ฏบิตังิำน โดยมเีป้ำหมำยเพื่อสรำ้งควำมแขง็แกร่งทำงเศรษฐกจิใหก้บั 
ชุมชน และประเทศทีเ่ขำ้ไปด ำเนินุุรกจิ  

กำรสรำ้งมลูค่ำทำงเศรษฐกจิใหแ้ก่ผูม้สีว่นไดเ้สยี มแีนวทำงกำรพจิำรณำ ดงันี้ 
ผู้มีส่วนได้เสีย ประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีได้รบั 

การแบง่ปันสู่คู่ค้าธรุกิจ ค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินกำร 
การลงทุนด้านบคุลากร • เงนิเดอืน ค่ำจำ้ง และสวสัดกิำร 

• เงนิสมทบกองทุนส ำรองเลีย้งชพี 
• ค่ำใชจ้่ำยในกำรพฒันำพนกังำน 

การกระจายมูลค่าสู่ผูถ้ือหุ้น เงนิปันผล 
สถาบนัการเงิน ดอกเบีย้จ่ำย และค่ำใชจ้่ำยดำ้นกำรเงนิ 
ภาครฐั ภำษเีงนิไดน้ิตบิุคคล 
การลงทุนด้านชมุชนและสงัคม กำรพฒันำชุมชนและกจิกรรมควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม 

ผลการด าเนินงานด้านการก าหนดผลตอบแทนและการเติบโตขององคก์รให้เหมาะสม  
หน่วย: ล้านบาท 

รายการ งบการเงินรวม 
มลูค่าทางเศรษฐกิจท่ีสร้างขึน้ 2562 2561  2560 

ผลติภณัฑส์ทีำอำคำร             11,635.00  11,110.40  10,809.8 
ผลติภณัฑส์แีละสำรเคลอืบผวิและผลติภณัฑป์ระเภทอืน่              4,866.10  4,563.20  4,358.3 
ผลติภณัฑอ์ื่น (1)                 477.20  583.20  549.6 
รวมรำยไดจ้ำกกำรขำย             16,978.30  16,256.80  15,717.7 
ก ำไรก่อนภำษเีงนิได ้              2,711.20  2,269.90  2,104.7 
ก ำไรส ำหรบัปี              2,141.30            1,789.40  1,703.4 
ก ำไรต่อหุน้ (บำท)                    1.07                  0.90  1.03 
มลูค่าทางเศรษฐกิจท่ีแจกจ่าย    
ค่ำด ำเนินงำน (2)              11,505.1  11,452.0  11,162.3 
ค่ำจำ้งและสวสัดกิำรพนกังำน                2,514.0  2,231.0  2,143.0 
เงนิปันผลจ่ำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้                  831.9  710.1  1,497.9 

• กำรขบัเคลื่อนุุรกจิสู่ควำมยัง่ยนืนัน้ไม่ควรมุ่งสรำ้งเฉพำะเพื่อผลก ำไรเท่ำนัน้ แต่ควรต้องแสดง
ควำมรบัผดิชอบต่อผู้มสี่วนได้เสยีผ่ำนกำรมสี่วนร่วมและกำรสร้ำงมูลค่ำทำงเศรษฐกจิให้กบัผู้มี
สว่นไดเ้สยี บนพืน้ฐำนของกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี

การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ผูมี้ส่วนได้เสีย

มิตเิศรษฐกจิ 
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รายการ งบการเงินรวม 
ดอกเบีย้และค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงนิใหแ้ก่ผูใ้หกู้ย้มื                    18.6  25.5  75.3 
ภำษทีีจ่่ำยใหแ้ก่รฐับำล (3)                  569.9  480.4  401.3 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินโครงกำร เพือ่พฒันำและสนบัสนุน
ดำ้นสงัคม และชุมชน 

                 106.0  108.3  108.5 

หมำยเหตุ : (1)   “ผลติภณัฑ์อื่น” ประกอบดว้ยกำรขำยผลติภณัฑ์บำงประเภทใหแ้ก่บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัของบรษิทัฯ เช่น วตัถุดบิ 
และ วตัถุดบิกึง่ส ำเรจ็รปู 

               (2) “ค่ำด ำเนินงำน" ประกอบดว้ย ตน้ทุนขำย ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและจดัจ ำหน่ำย และค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร หกัดว้ย
ค่ำจำ้งและสวสัดกิำรพนกังำน และค่ำเสือ่มรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 

               (3)  “ภำษทีีจ่่ำยใหแ้ก่รฐับำล" เฉพำะภำษเีงนิไดน้ิตบิุคคล 

การด าเนินการด้านภาษีอากร 

บรษิทัฯ ไดม้กีำรก ำหนดแนวทำงปฏบิตัิดำ้นภำษี และก ำกบัดูแลใหม้กีำรปฏบิตังิำนและใช้สทิุปิระโยชน์ทำง
ภำษทีีถู่กตอ้งครบถว้น เพื่อใหเ้กดิประสทิุภิำพสงูสดุภำยใตข้อ้ก ำหนดของกฎหมำย รวมถงึกำรปฏบิตัติำมขอ้บงัคบัใน
กำรเปิดเผยขอ้มูลทำงกำรเงนิและภำษีต่อภำครฐัและผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกฝ่ำย กำรด ำเนินกำรเสยีภำษีอย่ำงถูกต้องและ
ภำยในระยะเวลำตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด อกีทัง้บรษิทัฯ มกีำรจดัเตรยีมเอกสำรประกอบกำรเสยีภำษอีย่ำงครบถว้นและ
เพยีงพอ มกีำรพจิำรณำรำยกำรุุรกรรมทีม่คีวำมซบัซอ้นก่อนเขำ้ท ำุุรกรรม มกีำรพจิำรณำโครงสรำ้งกำรลงทุนอย่ำง
สม ่ำเสมอ บรษิทัฯ มกีำรก ำหนดใหผู้ร้บัผดิชอบในแต่ละประเทศตดิตำมกำรเปลีย่นแปลงดำ้นกฎระเบยีบและนโยบำย
ดำ้นภำษีของแต่ละประเทศอย่ำงใกลช้ดิทัง้ในระดบัรฐับำลกลำงและในระดบัทอ้งถิน่ หำกมกีรณีเกดิขอ้พพิำททำงดำ้น
ภำษี บรษิทัฯ จะใหข้อ้มูลทำงภำษีทีถู่กต้องตำมขอ้เทจ็จรงิในกำรด ำเนินุุรกจิให้แก่หน่วยงำนทีเ่กดิขอ้พพิำท หรอืจดั
ให้มกีำรจ้ำงที่ปรกึษำทำงภำษีที่มคีวำมเชีย่วชำญมำแสดงควำมเหน็และด ำเนินกำรในขอ้พพิำทดงักล่ำว นอกจำกนี้ 
บรษิทัฯ ยงัมุ่งเน้นใหม้กีำรเตบิโตทำงเศรษฐกจิควบคู่ไปกบักำรพฒันำและมสีว่นรบัผดิชอบดำ้นสงัคมอยำ่งเตม็ที ่เพรำะ
บรษิทัฯ เชื่อว่ำควำมรบัผดิชอบดำ้นภำษีทีด่ ีจะสำมำรถเป็นส่วนหนึ่งของกำรพฒันำเศรษฐกจิและสงัคมโดยรวมของ
ประเทศไดอ้ย่ำงดใีนอนำคต 

ทัง้นี้ ในปี 2562 ค่ำใช้จ่ำยทำงด้ำนภำษีของบรษิทัฯ เป็นเงนิ 569.9  ล้ำนบำท เพิม่ขึน้ 89.5 ล้ำนบำท จำกปี 
2561 ทีม่คี่ำใชจ้่ำยจ ำนวน 480.4 ลำ้นบำท 

การบริหารความเส่ียง 

บรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญัในกำรบรหิำรควำมเสีย่งว่ำเป็นเครื่องมอืพืน้ฐำนในกำรด ำเนินงำน เนื่องจำกควำมเสีย่ง
เป็นเรื่องทีม่โีอกำสเกดิขึน้ และจะส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินุุรกจิอย่ำงมนีัยส ำคญั โดยเฉพำะในสภำพแวดลอ้มทำง
ุุรกจิปัจุจบนัทีม่กีำรเปลีย่นแปลงอย่ำงรวดเรว็ และแข่งขนัสงู หำกบรษิทัฯ ตระหนักในเรื่องดงักล่ำวและมแีผนจดักำร
อย่ำงเป็นรปูุรรมแลว้ นอกจำกจะช่วยลดผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้ยงัจะช่วยเพิม่ศกัยภำพในกำรแขง่ขนั และน ำพำองคก์ร
ใหบ้รรลุเป้ำหมำย และเพิม่มลูค่ำของกจิกำรไดอ้กีดว้ย 

  คณะกรรมกำรบรษิัทได้ก ำหนดนโยบำยกำรบรหิำรควำมเสีย่ง (Risk Management Policy) ให้ครอบคลุมทัง้
องค์กร โดยให้คณะท ำงำนบริหำรควำมเสี่ยงและควำมต่อเนื่องทำงุุรกิจเป็นผู้ปฏบิตัิตำมนโยบำยและรำยงำนให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบพจิำรณำ สอบทำน และตดิตำมผลกำรบรหิำรควำมเสีย่งเป็นประจ ำ และมกีำรทบทวนระบบ
หรอืประเมนิประสทิุผิลของกำรบรหิำรควำมเสีย่งอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ และใหเ้ปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปี  

  ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดอ้ำ้งองิกำรบรหิำรควำมเสีย่งในหมวดที ่“3. ปัจจยัควำมเสีย่ง”  
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แนวทางการบริหารจดัการ  

ผู้จดัจ ำหน่ำยวตัถุดบิถือเป็นผูม้สี่วนได้เสยีในห่วงโซ่อุปทำนของบรษิัทฯ โดยมีควำมหลำกหลำยตำมลกัษณะ
ของสนิค้ำและบริกำรซึ่งจะเข้ำมำสนับสนุนด้ำนกำรจดัหำวตัถุดิบสนิค้ำและบริกำรที่จ ำเป็นต่อกำรด ำเนินุุรกจิให้
เพยีงพอต่อควำมตอ้งกำรของบรษิทัฯ ดงันัน้ ผูจ้ดัจ ำหน่ำยวตัถุดบิจงึถอืว่ำเป็นกลไกทีส่ ำคญัทีจ่ะท ำใหบ้รษิทัฯ ประสบ
ควำมส ำเรจ็และด ำเนินุุรกจิไดอ้ย่ำงมัน่คงและสรำ้งควำมพอใจอย่ำงสงูสดุใหแ้ก่ลกูคำ้ไดเ้ป็นอย่ำงดี  

1) การจดัซ้ือจดัจ้าง 
บรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญักบัคุณภำพของสนิค้ำ บรกิำร รำคำ จงึมหีลกัเกณฑก์ำรบรหิำรจดักำรผูจ้ดัจ ำหน่ำย

วตัถุดบิใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำนทีก่ ำหนด มกีระบวนกำรคดัเลอืก ประเมนิ และตรวจสอบผูจ้ดัจ ำหน่ำยวตัถุดบิอย่ำง
ยุติุ รรมและโปร่งใส รวมทัง้ปฏบิตัติำมกฏหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง ควำมมัน่คงทำงุุรกจิและควำมน่ำเชื่อถอืของผูจ้ดัจ ำหน่ำย
วตัถุดบิ ใชส้นิคำ้และบรกิำรทีม่ลีขิสทิุิ ์สทิุบิตัร และเครื่องหมำยกำรคำ้ถูกต้อง และไม่สนบัสนุนสนิคำ้หรอืกำรกระท ำ
ที่เป็นกำรละเมดิกฎหมำยว่ำด้วยทรพัยส์นิทำงปัญญำ รวมถึงสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรสนิค้ำและบรกิำรของ
บรษิทัฯ ไดเ้ป็นอย่ำงด ีโดยมกีำรจดับญัชคีู่คำ้ (Vender List) เพื่อคดัเลอืกผูจ้ดัจ ำหน่ำยวตัถุดบิทีม่ศีกัยภำพทีจ่ะร่วมท ำ
ุุรกจิกบับรษิัทฯ และมีกำรติดตำม ประเมนิผลงำนทำงด้ำนควำมพร้อมของสนิค้ำและบริกำร กำรขนส่ง มำตรฐำน
อุตสำหกรรมรวมถงึดำ้นอำชวีอนำมยั สงัคม และสิง่แวดลอ้ม บรษิทัฯ ได้จดัท ำจรรยำบรรณุุรกจิในกำรจดัซือ้ จดัหำ
และกำรปฏบิตัต่ิอคู่คำ้/ผูจ้ดัจ ำหน่ำยวตัถุดบิ ซึง่คู่คำ้/ผูจ้ดัจ ำหน่ำยวตัถุดบิทีบ่รษิทัฯ จะท ำกำรจดัซือ้ จดัหำดว้ยจะตอ้งมี
แนวปฏบิตัขิองผูผ้ลติ/จดัหำสนิคำ้ วตัถุดบิและบรกิำร สรุปไดด้งันี้   

 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• กำรบรหิำรจดักำรห่วงโซ่อุปทำนมคีวำมส ำคญัยิง่ต่อุุรกจิของบรษิทัฯ ทัง้ระยะสัน้และระยะยำว 
บรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญักบักำรบรหิำรจดักำรผูจ้ดัจ ำหน่ำยวตัถุดบิภำยใตก้ำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ี
และด ำเนินุุรกจิโดยค ำนึงถึงควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม เพรำะนอกจำกช่วยลด
ควำมเสี่ยงทีุุ่รกิจจะหยุดชะงักแล้วยังช่วยยกระดบัประสทิุิภำพในกำรด ำเนินุุ รกิจของทัง้
บรษิทัฯ และผูจ้ดัจ ำหน่ำยวตัถุดบิเพื่อกำรเตบิโตร่วมกนัอย่ำงยัง่ยนื

การบริหารความสัมพันธ์ห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain)

- เคารพตอ่สิทธิมนษุยชนและมีการปฏบิตัิตอ่พนกังานอยา่งเป็นธรรมตามมาตรฐานสากลและกฎหมาย 

- ด าเนินธุรกิจโดยปราศจากการใช้แรงงานบงัคบั และจะต้องไมมี่การใช้แรงงานที่ไมส่มคัรใจ 

- ด าเนินธุรกิจโดยปราศจากการใช้แรงงานเด็ก และต้องปฏิบตัิตามกฎหมายแรงงานเด็กหรือเยาวชนที่บงัคบัใช้ 

- ด าเนินธุรกิจโดยปราศจากการเลือกปฏิบตัิในการจ้างงานด้วยเง่ือนไขของเชือ้ชาติ สีผิว เพศ ศาสนา อาย ุความพิการ ฯลฯ 

สิทธิมนุษยชนและแรงงาน 

- มีความรับผิดชอบและมุง่มัน่ในการใช้ทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ 

- ปฏิบตัิตามกฎหมายด้วยความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิ่งแวดล้อมที่บงัคบัใช้อยา่งเคร่งครัด 

- ต้องมัน่ใจวา่มีการติดตัง้ระบบก าจดัและจดัการของเสีย การปลอ่ยมลพิษทางอากาศ และการระบายน า้ทิง้ที่เหมาะสมปลอดภยั และมีการ

ตรวจสอบคณุภาพอยูเ่สมอ 

- ผู้ผลติ/จดัหาสินค้า/วตัถดุิบ และบริการ จะต้องจดัหาสถานที่ ท างานที่ปลอดภยัและมีสขุอนามยัให้แก่พนกังาน รวมถึงจดัหาอปุกรณ์ป้องกนั

อนัตรายสว่นบคุคลให้แก่พนกังานอยา่งเพียงพอและเหมาะสม 

ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดล้อม 
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2) การบริหารความสมัพนัธแ์ละการพฒันาร่วมกบัคู่ค้าและผู้จดัจ าหน่ายวตัถดิุบ 
ตลอดระยะเวลำกว่ำ 55 ปี บนเสน้ทำงสูก่ำรเป็นผูน้ ำสทีำอำคำรของบรษิทัฯ นัน้ คู่คำ้และผูจ้ดัจ ำหน่ำยวตัถุดบิ

เป็นพนัุมติรทำงุุรกิจที่ส ำคญัซึ่งได้แลกเปลี่ยนควำมรู้ เทคโนโลยี และนวตักรรมระหว่ำงกนั ซึ่งช่วยท ำให้บรษิัท
ประสบส ำเร็จและเจรญิเติบโตไปพร้อมกนั ในกำรที่จะด ำเนินุุรกิจตำมแนวทำงกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ยนื กำรบรหิำร
ควำมสมัพนัุร์ะหว่ำงคู่คำ้และผูจ้ดัจ ำหน่ำยวตัถุดบิและบรษิทัฯ เป็นสว่นหนึ่งทีบ่รษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญัอนัดบัตน้ ๆ โดย
กำรพฒันำคู่คำ้และผูจ้ดัจ ำหน่ำยวตัถุดบิใหส้ำมำรถเตบิโตและขยำยผลกำรด ำเนินงำนทำงุุรกจิ ไปพรอ้มกบักำรเตบิโต
ของบรษิทัฯ   

บริษัทฯ มีกำรก ำหนดมำตรกำรป้องกนัควำมเสี่ยงจำกคู่ค้ำและผู้จดัจ ำหน่ำยวตัถุดิบ ที่อำจส่งผลต่อควำม
ต่อเนื่องในกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ ทัง้ดำ้นเศรษฐกจิ สงัคม แ ละสิง่แวดลอ้ม ดงันี้  

ปัจจยัความเส่ียง ผลกระทบ วิธีการจดัการ 
กำรผดินดัส่งมอบสนิคำ้และบรกิำร ดำ้นเศรษฐกจิ  มกีำรท ำสญัญำหรอืขอ้ตกลงระหว่ำงกนัทีช่ดัจน ครอบคลุมประเดน็ที่

ส ำคญั 
 ก ำหนดใหคู้่คำ้เป็นผูร้บัผดิชอบค่ำใชจ้ำ่ยต่ำงๆ ทีเ่กดิจำกกำรท ำผดิสญัญำ 
รวมถงึค่ำใชจ้่ำยหรอืควำมเสยีหำยทีเ่กดิขึน้จำกกำรส่งมอบงำนล่ำชำ้ ไม่
ตรงตำมสญัญำหรอืใบสัง่ซื้อ 

- ด าเนินธุรกิจด้วยคณุธรรม จริยธรรม และปฏิบตัิตามกฎหมายอยา่งเคร่งครัด 

- ด าเนินธุรกิจโดยปราศจากการให้สนิบนในทกุรูปแบบ 

- ด าเนินธุรกิจด้วยการแข่งขนัอยา่งเป็นธรรม 

- มีการจดัการบนัทกึทางธุรกิจและบญัชทีี่เก่ียวข้องกบัการท าธุรกิจอยา่งถกูต้องและครบถ้วน พร้อมที่จะจดัสง่ให้ตรวจสอบเม่ือมีการร้องขอ 

- ต้องปกป้องข้อมลูความลบัของบริษัท 

- ต้องจดัหาสถานที่ ท างานทีป่ลอดภยัและมีสขุอนามยัให้แก่พนกังาน รวมถึงจดัหาอปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายสว่นบคุคลให้แก่พนกังานอยา่ง

เพียงพอและเหมาะสม 

จริยธรรมและการปฏิบติัตามกฎหมาย 

- ต้องค านึงถึงความต้องการ ความคุ้มคา่ ราคาและคณุภาพ ด าเนินการอยา่งโปร่งใสให้ข้อมลูแกคู่ค้่าอยา่งเทา่เทียมกนั ถกูต้อง ไม่มีอคติ ไมเ่ลือก

ปฏิบตัิตอ่คูค้่า สร้างการแข่งขนัที่เป็นธรรมระหวา่งคูค้่า 

- ในการติดตอ่คูค้่าให้ผู้ติดตอ่เก็บเอกสารหลกัฐาน การเจรจา การร่างสญัญา การท าสญัญาและการปฎบิตัิตามสญัญาไว้เป็นหลกัฐานเพ่ือใช้ตาม

ระยะเวลาที่ก าหนด 

- ต้องผ่านขัน้ตอนตามระเบียบวิธีการจดัหา และกระบวนการสรรหาจากหนว่ยงานที่รับผิดชอบอยา่งเคร่งครัดโดยให้สอดคล้องกบัอ านาจ

ด าเนินการ 

- ไมเ่ข้าไปเก่ียวข้องในการจดัซือ้ จดัหากบัคูส่ญัญาที่มีความเก่ียวพนักบัตนเอง เชน่ เป็นครอบครัว ญาติสนิท หรือทีต่นเป็นเจ้าของหรือหุ้นสว่น 

- ไมใ่ช้ข้อมลูที่ได้ทราบอนัเน่ืองจากการจดัหาเพื่อประโยชน์สว่นตวัหรือผู้ อ่ืนที่ไมเ่ก่ียวข้อง 

- การจดัหาให้พิจารณาเลือกนิตบิคุคลเป็นอนัดบัแรก โดยหลีกเลี่ยงการจดัหากบับคุคลธรรมดา เว้นแตเ่ป็นกรณีที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะ

ด้านเฉพาะบคุคล หรือเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการใดๆ ของบริษัทฯ 

-  

พนักงานของบริษทัฯ ต้องยึดหลกัความรบัผิดชอบต่อจริยธรรมหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ ดงัน้ี 
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ปัจจยัความเส่ียง ผลกระทบ วิธีการจดัการ 
ควำมน่ำเชือ่ถอืของคู่คำ้และผูจ้ดั
จ ำหน่ำยวตัถุดบิ 

ดำ้นเศรษฐกจิ 
สงัคม และ
สิง่แวดลอ้ม 

 เอกสำรทะเบยีนกำรคำ้ หนงัสอืรบัรองบรษิทัฯ เอกสำรดำ้นภำษ ีเอกสำร
กำรรบัรองสนิคำ้ กำรรบัรองมำตรฐำนและกำรปฏบิตัดิำ้นสิง่แวดลอ้ม 

 เอกสำรแสดงผลงำนของคู่คำ้  
 กำรตรวจสอบประวตักิำรท ำงำนจำกลกูคำ้เดมิของคู่คำ้และผูจ้ดัจ ำหน่ำย
วตัถุดบิ  

 กำรเขำ้สงัเกตกำรณ์กระบวนกำรผลติหรอืโรงงำนของคู่คำ้และผูจ้ดั
จ ำหน่ำยวตัถุดบิ 

ควำมโปร่งใสของกำรก ำหนดรำคำ ดำ้นเศรษฐกจิ 
และุรรมำภบิำล 

 แบบประเมนิคุณสมบตัขิองคู่คำ้ซึง่คู่คำ้ตอ้งเปิดเผยขอ้มลูทีเ่ป็นจรงิ 
 ตรวจสอบรำยชือ่ของผูบ้รหิำรและกรรมกำรบรษิทัของคู่คำ้ทีเ่ขำ้ร่วมเสนอ
รำคำ 

 มกีำรเปรยีบเทยีบรำคำ ดว้ยเสปคสนิคำ้เดยีวกนัเพือ่ใหส้ำมำรถ
เปรยีบเทยีบรำคำกนัได ้ในกรณขีองงำนก่อสรำ้งจะมกีำรประเมนิคะแนน
ทำงเทคนิคควบคู่ 

ควำมปลอดภยัและอำชวีอนำมยั ดำ้นสงัคม 
และเศรษฐกจิ 

 คดัเลอืกคู่คำ้ทีใ่หค้วำมส ำคญักบัดำ้นควำมปลอดภยัและอำชวีอนำมยัใน
กำรท ำงำนของพนกังำน เช่น ไดร้บัมำตรฐำนกำรรบัรองจำกหน่วยงำน
ต่ำงๆ 

กำรปฏบิตัติำมกฎหมำย 
กฎระเบยีบ 

ดำ้นเศรษฐกจิ 
สงัคม และ
สิง่แวดลอ้ม 

 มกีำรก ำหนดในสญัญำใหคู้่คำ้จะตอ้งปฏบิตัติำมกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่
รวมถงึกฎหมำยดำ้นแรงงำน สทิุมินุษยชน ทรพัส์นิทำงปัญญำ กำร
ทุจรติคอรร์ปัชนั 
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แนวทางการบริหารจดัการ  

การบริหารความสมัพนัธก์บัลูกค้า ประกอบดว้ย 2 มติ ิดงันี้ 

1. การบริหารความสมัพนัธก์บัลกูค้ากลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป (B2C) 
1.1 กำรยดึมัน่ในคุณภำพสนิคำ้และกำรมุ่งมัน่สรำ้งนวตักรรมใหม่ๆ เพื่อตอบสนองควำมพงึพอใจและควำม

ตอ้งกำรของลกูคำ้สงูสดุ 

1.2 กำรพฒันำระบบกำรจดัเกบ็ขอ้มลูลูกคำ้ เพื่อเป็นขอ้มลูพืน้ฐำนในกำรพฒันำผลติภณัฑแ์ละบรกิำรของ
บรษิทัฯ 

1.3 กำรบรกิำรใหค้ ำปรกึษำดำ้นกำรใชง้ำนผลติภณัฑก์่อนและหลงักำรขำย ผ่ำนระบบ TOA Call Center 
Service หมำยเลขโทรศพัท ์02-335-5777  

1.4 กำรบรกิำรทมีมณัฑนำกรออกแบบสบีำ้นใหแ้ก่ลกูคำ้ดำ้นสสีนัและควำมสวยงำม (Ide@color Service) 

1.5 กำรบรกิำรช่ำงทำสมีอือำชพี (Home Painting Service) 

2. การบริหารความสมัพนัธก์บัลูกค้ากลุ่มธรุกิจ (B2B) 
2.1 กำรบรกิำรทมีช่ำงเทคนิคใหค้ ำแนะน ำและตรวจสอบหน้ำงำน (Specialist Service)  

2.2 กำรส่งเสรมิกำรตลำดที่สรำ้งกำรมสี่วนร่วมใหก้บัลูกคำ้ผ่ำนกจิกรรมกำรตลำด ณ จุดขำยรำ้นคำ้และ
กจิกรรมออนไลน์ รวมถงึกำรใหค้วำมรูเ้กีย่วกบักำรใชง้ำนผลติภณัฑท์ีถู่กต้องผ่ำนสื่อประชำสมัพนัุ์
ต่ำงๆ 

2.3 กำรปรับปรุงระบบกำรให้บริกำร เพื่อยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนกำรให้บริกำรเพื่อให้เกิด
ประสทิุภิำพและควำมพงึพอใจสงูสดุแก่ลกูคำ้กลุ่มุุรกจิ (SLA : Service Level Agreement)  

ความรบัผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค 

บรษิทัฯ ค ำนึงถงึควำมพงึพอใจสงูสุดของลูกคำ้และผูบ้รโิภค ซึง่เป็นผูซ้ือ้สนิคำ้และบรกิำรจำกบรษิทัฯ รวมทัง้
ผูบ้รโิภคซึง่เป็นผูท้ีใ่ชส้นิคำ้และบรกิำรของบรษิทัฯ ดว้ยรำคำทีเ่ป็นุรรม มคีุณภำพและมคีวำมรบัผดิชอบต่อลกูคำ้และ
ผูบ้รโิภค โดยมแีนวปฏบิตั ิดงันี้ 

1) บรษิัทฯ มุ่งมัน่พฒันำสนิคำ้และบรกิำร เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำและผูบ้รโิภคอย่ำงต่อเนื่อง 
บุคลำกรของบรษิทัฯ ต้องทุ่มเทเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกคำ้และผูบ้ริโภคอย่ำงเตม็ทีด่ว้ยรำคำที่
สมเหตุสมผล ทนัต่อสถำนกำรณ์ มีคุณภำพ ไม่จ ำกดัสทิุขิองผู้บริโภคและมเีงื่อนไขที่เป็นุรรมส ำหรบั
ผูบ้รโิภค 

• กำรบริหำรควำมสัมพันุ์กับลูกค้ำนัน้เป็นหน้ำที่หลักอีกประกำรหนึ่งของบริษั ทฯ ในกำร
ตอบสนองและสรำ้งควำมพงึพอใจสงูสุดใหก้บัลูกคำ้ในระยะยำว บรษิทัฯ จงึด ำเนินกำรดว้ยแนว
ทำงกำรบริหำรควำมสมัพนัุ์กบัลูกค้ำตัง้แต่กระบวนกำรต้นน ้ำจนถึงกำรส่งมอบสินค้ำอย่ำงมี
คุณภำพ ปลอดภยัและเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม รวมถงึกำรสง่มอบบรกิำรทีห่ลำกหลำย 

การบริหารจดัการลูกค้าสัมพันธ์
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2) บรษิทัฯ จะต้องไม่ท ำกำรอนัใดอนัเป็นกำรหลอกลวงหรอืท ำใหห้ลงเชื่อในคุณภำพของสนิคำ้และบรกิำรของ
บรษิทัฯ 

3) บรษิทัฯ มุ่งมัน่พฒันำควำมปลอดภัยในกำรใชส้นิคำ้และบรกิำรของบรษิทัฯ ควำมปลอดภยัของผูบ้รโิภคนัน้
มคีวำมส ำคญัยิง่ สนิค้ำของบรษิทัฯ จะต้องมเีอกสำรก ำกบัสนิค้ำ มกีำรตรวจสอบควำมปลอดภยัในสถำน
ประกอบกำร รณรงคแ์ละอบรมพนกังำนในเรื่องควำมปลอดภยัส ำหรบัผูบ้รโิภคอย่ำงเคร่งครดั 

ประเดน็ด้านลูกค้าและผู้บริโภค  

จำกนโยบำยควำมรบัผดิชอบต่อลกูคำ้และผูบ้รโิภคขำ้งตน้ บรษิทัฯ พรอ้มรบัฟังและจดักำรขอ้รอ้งเรยีนทีอ่ำจจะ
เกดิขึน้ รวมทัง้เผยแพร่ขอ้มูลผลติภณัฑแ์ละบรกิำรขององคก์รต่อสำุำรณะ ผ่ำนฉลำกสนิคำ้ แคตตำลอ็กผลติภณัฑ ์
พนักงำนแนะน ำสนิคำ้ ณ จุดขำย ฯลฯ เพื่อเป็นขอ้มูลในกำรเปรยีบเทยีบของลูกคำ้และผูบ้รโิภค นอกจำกนัน้ บรษิทัฯ 
มุ่งมัน่พฒันำควำมปลอดภยัของสนิค้ำ โดยค ำนึงถึงกำรออกแบบผลติภัณฑ์สเีขยีว กำรติดฉลำกสนิค้ำ ปฏบิตัิตำม
ขอ้ก ำหนดทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึกำรเปิดเผยขอ้มลูรวมทัง้กำรจดักำรผลกระทบทีม่ต่ีอลกูคำ้และสิง่แวดลอ้ม 

                                       

 กระบวนการรบัข้อร้องเรียน  
 ลูกค้ำสำมำรถร้องเรยีนเรื่องเกีย่วกบักำรขำย คุณภำพสนิค้ำ กำรส่งมอบสนิค้ำและบรกิำรหลงักำรขำยทำง
โทรศพัท ์อเีมลหรอืเวบ็ไซต ์โดยบรษิทัฯ มรีะบบบนัทกึขอ้รอ้งเรยีนลูกคำ้ก ำหนดระยะเวลำในกำรแกไ้ข ระบบตดิตำม
กำรแก้ไขกำรจดัท ำรำยงำนกำรสอบสวนหำสำเหตุและกำรแก้ไขปัญหำ และกำรตอบขอ้ร้องเรยีนไปยงัลูกคำ้ภำยใน
เวลำที่ก ำหนด โดยจดัตัง้หน่วยงำนที่รบัผดิชอบทีช่ดัเจน เพื่อให้มัน่ใจว่ำทุกขอ้รอ้งเรยีนของลูกคำ้จะได้รบักำรแกไ้ข
ภำยในเวลำทีก่ ำหนด 

สายตรงบริการลูกค้าสมัพนัธ ์ 

เพื่อเป็นช่องทำงที่ลูกค้ำสำมำรถติดต่อมำยงับรษิัทฯ เพื่อสอบถำมขอ้มูลเกี่ยวกบัผลติภณัฑ์ ตลอดจนกำร
เทคนิควิุ กีำรใชง้ำนต่ำงๆ โดยลูกค้ำสำมำรถตดิต่อได้ที ่02-335-5777 โดยบรษิัทฯ ได้จดัทมีงำนทีม่คีวำมรู้เกีย่วกบั
ผลติภณัฑเ์พื่อใหค้ ำแนะน ำกบัลกูคำ้ไดอ้ย่ำงถูกตอ้ง 

การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเคร่ืองมือในพฒันาการบริการลูกค้า  

เพื่อใหเ้กดิประสทิุภิำพสู่ระดบัสำกล กำรพฒันำช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยออนไลน์ และสื่อโซเซยีลมเีดยี ( IT 
Development  / E-Commerce / Website & Social Media) 

 บรษิทัฯ พฒันำและลงทุนโครงสรำ้งพืน้ฐำนดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อใชเ้ป็น
เครื่องมอืส ำคญัในกำรช่วยพฒันำกำรท ำงำนใหม้ปีระสทิุภิำพสร้ำงมำตรฐำนเพิม่ขดีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัใน
ระดบัสำกล พรอ้มรบัมอืสูก่ำรเปลีย่นแปลงในยุคดจิติลัอย่ำงเตม็รปูแบบ อำท ิ

 โปรแกรมระบบบรหิำร กำรจดักำรและวำงแผนทรพัยำกรทัง้องคก์รแบบบรูณำกำร (SAP ERP) 
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 โปรแกรมระบบกำรจดักำรรำยงำนเพื่อกำรตดัสนิใจและวเิครำะหข์อ้มลูเกีย่วกบัุุรกรรมกำรขำย (SAP BI)   

 ระบบกำรสัง่ซือ้สนิคำ้ออนไลน์ ส ำหรบัลกูคำ้รำ้นคำ้ปลกี (E-Ordering) 

 กำรพฒันำระบบกำรสัง่ซือ้สนิคำ้ออนไลน์โดยตรงจำกบรษิทัฯ (E-Commerce)  

 กำรเขำ้ถงึขอ้มลูผลติภณัฑแ์ละขำ่วสำรต่ำงๆ ของบรษิทัฯ ผ่ำนเวบ็ไซต ์www.toagroup.com 

 กำรใชส้ือ่โซเซยีลมเีดยี (Social media) มำช่วยในกำรสง่เสรมิกำรขำยและผูบ้รโิภคสำมำรถเขำ้ถงึไดง้่ำยขึน้ 

ผลการด าเนินงาน 

1. การร่วมกิจกรรมกบัหน่วยงานภายนอก 

การแลกเปล่ียนวิสยัทศัน์เก่ียวกบัอนาคตของวงการก่อสรา้งไทย  

 เมื่อวันที่ 26 กันยำยน 2562 นำยจตุภัทร์ ตัง้คำรวคุณ ประุำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรของบริษัทฯ เป็นหนึ่งใน
วทิยำกรผูท้รงคุณวุฒใินงำน “ครบรอบ 90 ปี การก่อตัง้สมาคมอตุสาหกรรมก่อสรา้งไทย ในพระบรมราชูปถมัภ”์ 
เป็นกำรรวมก ำลงัของบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัอุตสำหกรรมก่อสร้ำง เพื่อท ำใหเ้กดิควำมเปลีย่นแปลงและเป็นพลงัในกำร
ขบัเคลื่อนอุตสำหกรรมก่อสรำ้งใหพ้ฒันำอย่ำงต่อเนื่องและยัง่ยนื ณ โรงแรม ด ิแอทุนิี โฮเทล แบงคอ็ก 

  

 

 

 

 

 

 

2. ลูกค้ากลุ่มผู้บริโภคทัว่ไป (B2C) 

TOA Smart  

บริษัทฯ ได้เพิ่มช่องทำงไป
ยั ง  www.toasmart.com 
เพื่อให้สำมำรถสัง่ซื้อสนิค้ำ
เคมีภัณฑ์ หรือค้นหำร้ำน
เคมภีณัฑ์ใกล้บำ้น เป็นกำร
เพิ่มควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันในระบบกำรขำย 
Online E-Commerce แ ล ะ
ขยำยฐำนผูซ้ือ้ผูใ้ชใ้นสนิคำ้ ตลอด 24 ชัว่โมง บน Online Platform 

file:///D:/Users/nomjai_t/Desktop/www.toagroup.com
http://www.toasmart.com/
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ความน่าเช่ือถือของตราสินค้า TOA  

Thailand’s Most Admired Company โดยนิตยสารแบรนดเ์อจ (BrandAge) 

ถอืเป็นกำรสะทอ้นภำพลกัษณ์ควำมแขง็แกร่งของ แบรนดบ์รษิทัโดยภำพรวม โดย
กำรส ำรวจกลุ่มตวัอย่ำงแบบโควต้ำ (Quota Sampling) จ ำนวน 400 ตวัอย่ำง ในหมวดวสัดุ
ก่อสร้ำง ผลกำรศกึษำจำกกำรวจิยัปรำกฎว่ำ บรษิัทฯ ได้อนัดบัที่ 1 ประจ ำปี 2562 คดิเป็น
คะแนนเฉลี่ยรวม 5.66% ในกลุ่มวสัดุก่อสร้ำง ประเภทุุรกจิผู้ผลติสทีำอำคำร (ได้อนัดบัที่
หนึ่ง 5 ปีต่อเนื่อง ตัง้แต่ปี 2558 – 2562)    

โดยมีคะแนนตัวชี้ว ัดมำเป็นอันดับ 1 ในด้ำนภำพลักษณ์องค์กรและควำมรับผิดชอบต่อสงัคม และกำร
บรหิำรงำนและทมีงำน ของกลุ่มวสัดุก่อสรำ้งนี้ดว้ย ประกอบดว้ย ตวัชีว้ดัทีส่ ำคญั  5 ประกำร ดงันี้ 

1. ควำมสำมำรถในกำรสรำ้งสรรคน์วตักรรม  (Innovation) 

2. ภำพลกัษณ์องคก์รและควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม  (Corporate CSR Image) 

3. กำรประกอบุุรกจิ และควำมส ำเรจ็   (Business Achievement & Practice)  

4. ภำพลกัษณ์แบรนดข์องกจิกำร    (Image of  Brand Owned) 

5. กำรบรหิำรงำนและทมีงำน   (Management) 

Thailand’s Most Admired Brand โดยนิตยสารแบรนดเ์อจ (BrandAge) 

 ผลงำนวิจัยโครงกำรส ำรวจควำมน่ำเชื่อถือตรำสินค้ำทีโอ  ประจ ำปี 2562 
(Thailand’s Most Admired Brand 2019)   โดยนิตยสำรแบรนด์ เอจร่ วมกับอำจำรย์
มหำวทิยำลยัชัน้น ำของประเทศ ในกำรส ำรวจแบรนดท์ีม่คีวำมน่ำเชื่อถอืในแต่ละหมวดสนิคำ้ 
โดยกำรส ำรวจกลุ่มตวัอย่ำง 1,278 คนจำกทัว่ประเทศ ผลกำรศกึษำจำกกำรวจิยัปรำกฎว่ำ 
บรษิทัฯ เป็นผูผ้ลติสทีำอำคำร ภำยใต้ตรำสนิคำ้ “ทโีอเอ”  ทีผู่บ้รโิภคเชื่อถอืและเลอืกใชม้ำก
ทีส่ดุในประเทศไทย ไดอ้นัดบัที ่1 ประจ ำปี 2562 คดิเป็นคะแนนเฉลีย่ 36% ในหมวดวสัดุก่อสรำ้ง ประเภทสทีำภำยใน
และสทีำภำยนอก (ได้อนัดบัทีห่นึ่ง 8 ปีต่อเนื่อง ตัง้แต่ปี 2555-2562) ประกอบดว้ยตวัชีว้ดัหรอืปัจจยัทีม่ผีลต่อกำรซือ้
สนิคำ้ทีส่ ำคญั 6 ประกำร ดงันี้ 

1. ภำพลกัษณ์องคก์ร/ภำพพจน์แบรนด ์  2. ช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย 
3. พนกังำนและตวัแทนจ ำหน่ำย   4. รำคำและโปรโมชัน่ 
5. บรรจุภณัฑ ์    6.โฆษณำและกำรสือ่สำร 

No.1 Brand Thailand โดยนิตยสารมารเ์กต็เทียร ์(Marketeer) 

ผลงำนวิจยักำรส ำรวจควำมนิยมของกำรบริโภคสนิค้ำที่ได้รบัควำมนิยมสูงสุดทัว่
ประเทศ ประจ ำปี 2562 (No.1 Brand Thailand 2019) โดยนิตยสำรมำร์เก็ตเทียร์ ร่วมกับ 
บรษิทั เคเดนซ ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล (ประเทศไทย) จ ำกดั บรษิทัต้นก ำเนิดจำกประเทศองักฤษ 
มำกกว่ำ 25 ปี   

ในกำรส ำรวจแบรนด์ที่ได้รบัควำมนิยมจนเป็นแบรนด์มหำชนในแต่ละหมวดสนิค้ำ 
โดยกำรส ำรวจกลุ่มตวัอย่ำง 4,000 คน  จำกทัว่ประเทศ  ผลกำรศกึษำจำกกำรวจิยัปรำกฎว่ำ บรษิทัฯ เป็นผูผ้ลติสทีำ
อำคำร ภำยใต้ตรำสนิค้ำ “ทโีอเอ”  ที่ผู้บรโิภคให้กำรยอมรบัและได้รบัควำมนิยมสูงสุดในประเทศไทย ได้อนัดบัที่ 1 
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ประจ ำปี 2562 คดิเป็นคะแนนเฉลีย่ 78.5% ในหมวดสทีำอำคำร (ไดอ้นัดบัทีห่นึ่ง 7 ปีต่อเนื่อง ตัง้แต่ปี 2555-2562) ทัง้ 
5 ภูมภิำคทัว่ประเทศทีไ่ดท้ ำกำรส ำรวจ 

 

 

 

 

 

 

 

การแข่งขนั TOA INVITATIONAL CUP 2019  

เมื่อวนัที่ 22 มถุินำยน 2562 บรษิัทฯ ได้เป็นเจ้ำภำพในกำรจดักำรแข่งขนัฟุตบอล TOA Cup 2019 เพื่อให้
พนักงำนของบริษัทฯ และของลูกค้ำได้พบปะและเสริมสร้ำงควำมสมัพันุ์อันดีต่อกัน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่บริษัทฯ 
ด ำเนินกำรมำอย่ำงต่อเนื่อง และไดร้บักำรตอบรบัดจีำกลกูคำ้   

   

ข้อรอ้งเรียนของลูกค้า 

 ในปี 2562 ขอ้รอ้งเรยีนของลูกคำ้ทัง้หมดไดร้บักำรแกไ้ขภำยในเวลำทีก่ ำหนดซึง่บรรลุเป้ำหมำยรำยปีทีต่ัง้ไว้ 
และไม่พบขอ้ร้องเรยีนที่เกี่ยวขอ้งกบัประเด็นควำมเป็นส่วนตวัของลูกค้ำ  หรอืขอ้ร้องเรยีนด้ำนควำมปลอดภัยหรือ
ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มจำกกำรใชผ้ลติภณัฑข์องบรษิทัฯ แต่อย่ำงใด 

3. ลูกค้ากลุ่มผู้แทนจ าหน่าย 

TOA Digital Story Telling เพรำะทุกเรื่อง..มเีรื่องเล่ำ    

บรษิทัฯ ไดจ้ดักำรบรรยำยน ำโดยนำยประกรณ์ เมฆจ ำเรญิ กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ มำใหค้วำมรูค้วำมเขำ้ใจ
กบัผูแ้ทนจ ำหน่ำยผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ ทีเ่ขำ้ร่วมเครอืขำ่ยเวบ็ไซต ์กำรขำยออนไลน์ TOASmart บรรยำกำศอดัแน่น
ไปด้วยควำมรู้ เทคนิคและกิจกรรมกำรเล่ำเรื่องผ่ำนโลกออนไลน์ จำกนำยพงศ์สุข หิรญัพฤกษ์ ผู้เชี่ยวชำญด้ำน
เทคโนโลย ีและผูผ้ลติสื่อออนไลน์รำยกำร “แบไต๋” ทีไ่ดร้บัควำมนิยม เพื่อพฒันำผูแ้ทนจ ำหน่ำยผลติภณัฑใ์หม้คีวำม
พรอ้มเขำ้สูร่ะบบกำรขำย Online หรอื E-Commerce 
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4. ลูกค้าโครงการ 

การพฒันานวตักรรมร่วมกบัลูกค้าท่ีส าคญั (Product Collaboration) 

นวตักรรมสผีสมสรีองพืน้ โฟรซ์ซีัน่ส ์เอก็ซเ์ปิรต์ เพน้ท ์แอนด ์ไพรเมอร ์อนิ วนั (4SEASONS Expert Paint 
& Primer in 1) เป็นกำรน ำเสนอนวตักรรมผลติภณัฑใ์หม่ทีค่ดิคน้ร่วมกบัโครงกำรในกลุ่มของพฤกษำ เพื่อลดปัญหำขอ้
รอ้งเรยีน ลดระยะเวลำกำรท ำงำน ทนทำนนำน 8 ปี 

 เป็นสทีีม่กีำรพฒันำร่วมกนัระหว่ำงบรษิทัฯ และลกูคำ้ 
 ช่วยลดขัน้ตอนกำรทำสใีหส้ะดวกและรวดเรว็ขึน้ 
 ลดระยะเวลำกำรท ำงำนส ีจบงำนไวขึน้ 
 ลดค่ำใชจ้่ำยตน้ทุนรวมของผูร้บัเหมำ 
 ฟิลม์สเีรยีบเนียน สสีวยสด ปกปิด กลบมดิ ยดึเกำะดเียีย่ม 
 สตูรใหม่ไม่ตอ้งผสมน ้ำ ทำไดเ้ลยเพยีง 2 เทีย่ว 
 เริม่มกีำรใชง้ำนจรงิแลว้ 19 โครงกำร แนวรำบ  
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แนวทางการบริหารจดัการ  

บรษิทัฯ มุ่งมัน่ พฒันำนวตักรรมผลติภณัฑส์แีละวสัดุปกป้องพืน้ผวิแบบครบวงจร ครอบคลุมทัง้ผลติภณัฑส์ทีำ
อำคำร ผลิตภัณฑ์สตีกแต่งพิเศษ ผลิตภัณฑ์เคมีก่อสร้ำง ผลิตภัณฑ์งำนไม้ ผลิตภัณฑ์สอีุตสำหกรรม ผลิตภัณฑ์
ฮำรด์แวร ์และเครื่องผสมสอีตัโนมตั ิทีโ่ดดเด่นทัง้เรื่องคุณสมบตักิำรใชง้ำน ควำมทนทำน ควำมคุม้ค่ำของผลติภณัฑ ์
(Functional Benefits) ที่ผู้บริโภคให้กำรยอมรับไว้วำงใจเลือกใช้สีทีโอเอ จนสำมำรถครองส่วนแบ่งกำรตลำดที่มี
ยอดขำยสงูสดุในประเทศไทยถงึ 48.7%1 บรษิทัฯ มแีนวทำงในกำรพฒันำนวตักรรมผลติภณัฑแ์ละบรกิำรดงันี้ 

 Greenovation Products : บรษิทัฯ ใหค้วำมสนใจกบักำรผลติและจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑน์วตักรรมสเีขยีวที่
ปลอดภยัต่อสิง่แวดลอ้มและสขุภำพ และเป็นผลติภณัฑท์ีส่รำ้งสรรคข์ึน้มำใหม่ เพื่อตอบรบักบัควำมตอ้งกำร
ของลูกค้ำ และเพื่อให้สอดคล้องกบักำรเปลี่ยนแปลงทีท่ ำใหก้ฎเกณฑด์้ำนควำมปลอดภยัและสิง่แวดลอ้ม
เขม้งวดขึน้ ภำยใตคุ้ณสมบตั ิ

- No Lead and Heavy Metal Products   
นวตักรรมสทีำบ้ำนปลอดสำรตะกัว่และโลหะหนักเป็นพิษ ทัง้สูตรสนี ้ำอิมลัชัน่และสเีคลือบเงำ ด้วย
มำตรฐำน มอก. และฉลำกเขยีว ครอบคลุมผลติภณัฑ์สคีรบทุกระดบั ตัง้แต่เกรดพรเีมยีม เกรดปำน
กลำงถงึเกรดอโีคโนมี ่

- Low VOCs and Extra Low Odor Products  
นวตักรรมสทีำภำยในกลิน่อ่อนพเิศษ ปลอดภยั ไรส้ำรระเหยพษิ (หนึ่งในสำรก่อมะเรง็) ดว้ยมำตรฐำน
ระดบัสำกล Sensitive Choice และ French Emission 

- Energy Saving Products 
นวตักรรมสทีำภำยนอกประหยดัพลงังำน ช่วยสะท้อนรงัสแีสงอำทติยส์ูงสุด 96.7% จงึช่วยเซฟค่ำไฟ 
ดว้ยมำตรฐำนกำรทดสอบระดบัโลก (ASTM  E424) และมำตรฐำนฉลำกประหยดัพลงังำนประสทิุภิำพ
สงูเบอร ์5 จำกกระทรวงพลงังำน 

 Do It Yourself “D.I.Y.” Trend: พฤตกิรรมผูบ้รโิภคมแีนวโน้มกำรทำสผีนงัภำยในบำ้นดว้ยตนเองเพิม่มำก
ขึน้ ดงันัน้ ผูผ้ลติสจีงึจ ำเป็นตอ้งปรบัเปลีย่นสนิคำ้เป็นแบบ Customization โดยกำรน ำเครื่องผสมสอีตัโนมตัิ
มำช่วยเป็นทำงเลอืกเรื่องเฉดสแีละควำมสะดวก ทีต่อบสนองไดอ้ย่ำงรวดเรว็ยิง่ขึน้ ท ำใหบ้รษิทัฯ สำมำรถ
ส่งมอบสนิค้ำที่ตรงตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ ร้ำนค้ำปลกีไม่จ ำเป็นต้องจดัเก็บสต๊อกสนิค้ำเป็นจ ำนวน
มำก ซึง่นอกจำกจะช่วยลดตน้ทุน ยงัช่วยลดผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม 

 Buy It Yourself “B.I.Y.” & E-Commerce: ปัจจุบนัผู้บริโภคนิยมซื้อสนิค้ำผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ ด้วยตนเอง 
ผ่ำนช่องทำงออนไลน์มำกขึน้ ดงันัน้ บรษิัทฯ จงึพฒันำช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยออนไลน์ (E-Commerce) 

                                                           
1

 ข้อมลูในปี 2559 จากบทวิจยัการตลาดของ Frost & Sullivan 

• กำรพฒันำนวตักรรมดำ้นผลติภณัฑแ์ละบรกิำรเป็นส่วนส ำคญัทีส่่งเสรมิใหบ้รษิัทฯ สำมำรถสรำ้ง
มลูค่ำเพิม่ของสนิคำ้และเตมิเตม็ควำมต้องกำรของตลำด นอกจำกนี้ ควำมต้องกำรของผู้บรโิภค
ยุคใหม่ทีใ่ส่ใจต่อควำมยัง่ยนืของผลติภณัฑท์ี่ใชใ้นชวีติประจ ำวนั จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มุ่งมัน่พฒันำ
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และกำรบริกำรที่ทันสมัย สะดวก และตอบโจทย์ควำม
ตอ้งกำรของลกูคำ้

การพัฒนานวัตกรรมด้านผลิตภณัฑ์และบริการ
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รวมทัง้กำรพฒันำสนิค้ำให้มีจุดเด่นทัง้ด้ำนคุณสมบตัิที่ตอบโจทย์กำรใช้งำน กำรออกแบบรูปลักษณ์ที่
ทนัสมยั และขอ้มลูทีค่รบถว้นเพื่อใหง้่ำยต่อกำรตดัสนิใจซือ้ 

 More Renovation: ส ำหรบัผูบ้รโิภคทีไ่ม่เคยมปีระสบกำรณ์กบักำรทำสบีำ้นมำก่อน มกัมองว่ำกำรทำสเีป็น
เรื่องทียุ่่งยำก ไกลตวั และไม่ค่อยค ำนึงถงึเรื่องควำมคุม้ค่ำในระยะยำว ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึมุ่งเน้นด ำเนินงำน
ดำ้นกำรสื่อสำรกบัผูบ้รโิภคใหต้ระหนักถงึควำมส ำคญัของเรื่องสทีำบำ้นผ่ำนเรื่องบทพสิจูน์จำกผูใ้ชง้ำนจรงิ 
(Consumer Insight) รวมทัง้กำรสรำ้งแนวคดิใหม่ใหผู้้บรโิภคหนัมำตกแต่งบำ้นดว้ยกำรทำสบีำ้นเก่ำใหใ้หม่ 
ด้วยเฉดสี (Home Color Inspiration) และคุณสมบัติที่ตอบโจทย์ (More Benefits) เพื่อช่วยกระตุ้นกำร
บรโิภคสใีหม้ำกและบ่อยขึน้ 

 การพฒันานวตักรรมส าหรบัสีอุตสาหกรรมคุณภาพสูง ในกลุ่มผลิตภณัฑ์สีท่ีมีความทนทานสูง 
(Heavy-Duty Coating) ซึง่นับว่ำเป็นอกีหนึ่งกลุ่มผลติภณัฑท์ีไ่ดร้บักำรตอบรบัอย่ำงด ีทโีอเอจงึมุ่งพฒันำ
ผลติภณัฑ์อย่ำงต่อเนื่อง ไม่ว่ำจะเป็น สเีคลอืบเงำคุณภำพสูง (TOA Heavy Guard Enamel) เสรมิควำม
แขง็แกร่ง ทนทำนกว่ำสนี ้ำมนัทัว่ไป แหง้เรว็ สสีดใส ไม่ผสมสำรตะกัว่และปรอท ช่วยป้องกนัเชือ้รำ เหมำะ
ส ำหรบังำนโครงสรำ้งโลหะ เครื่องจกัรโรงงำน โครงสรำ้งเหลก็ในเรอื รวมทัง้กำรพฒันำนวตักรรมสทีำเรอืกนั
เพรียงคุณภำพสูง ซึ่งเป็นระบบกนัเพรียง 2 ชัน้ แขง็แกร่งมำกขึ้นช่วยป้องกนักำรจบัตัวของเพรียงได้
ยำวนำน 24 – 30 เดอืน ปรำศจำกสว่นผสมของดบีุก เป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม เป็นตน้ 

นอกจำกนัน้บรษิทัฯ ยงัมกีำรพฒันำกำรบรกิำรเพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ ดงันี้ 

 การพฒันานวตักรรมเครือ่งผสมสีอตัโนมติั รุน่พิเศษ 

บรษิทัฯ มุ่งเน้นกำรพฒันำนวตักรรมเครื่องผสมสอีตัโนมตั ิ(TOA Auto Tinting Machine) โดยใชโ้ปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในกำรสร้ำงสรรค์เฉดสไีด้อย่ำงถูกต้อง แม่นย ำ ตอบสนองเรื่องสสีนัที่ต้องกำรได้มำกกว่ำ 
10,000 เฉดส ีและสำมำรถผสมสไีดอ้ย่ำงรวดเรว็ภำยในระยะเวลำเพยีง 3 นำท ีช่วยลดภำระกำรเกบ็สนิคำ้
คงคลังที่เป็นสีผสมพร้อมใช้งำนที่ผลิตจำกโรงงำนได้ สำมำรถผสมสีได้ทัง้ผลิตภัณฑ์สีน ้ ำทำอำคำร 
ผลติภณัฑส์ตีกแต่งพเิศษ ผลติภณัฑส์เีคลอืบเงำ ผลติภณัฑส์งีำนไม ้สพี่นอุตสำหกรรม รวมทัง้นวตักรรม
เครื่องผสมสอีตัโนมตัสิ ำหรบังำนอุตสำหกรรม (TOA Industrial Auto Tinting Machine) ทีไ่ดถู้กพฒันำเพื่อ
ตอบโจทยล์กูคำ้กลุ่มโรงงำน อุตสำหกรรมหนกัต่ำงๆ  

 พฒันาการท่ีส าคญัด้านบริการ 

  บรษิทัฯ พฒันำระบบกำรใหบ้รกิำร เพื่อเสนอควำมเชีย่วชำญสทีำอำคำรแบบครบวงจร เพื่อตอบสนองควำม
ตอ้งกำรของผูบ้รโิภคในทุกช่องทำง อำท ิ 

 บรกิำร Call Center สำยตรงส ำหรบับรกิำรใหค้ ำแนะน ำผลติภณัฑแ์ละใหค้ ำปรกึษำดำ้นเทคนิค และ
ปัญหำกำรใชง้ำน โทร. 02-335-5777 

 บรกิำรเจำ้หน้ำทีเ่ทคนิคสมีอือำชพี ในกำรตรวจสอบ ประเมนิพืน้ทีห่น้ำงำน และใหค้ ำแนะน ำกำรใช้
ผลติภณัฑแ์บบครบระบบ ส ำหรบัลกูคำ้ทัว่ไปและลกูคำ้โครงกำรอสงัหำรมิทรพัยต่์ำงๆ  

 บรกิำรช่ำงทำสมีอือำชพี มำตรฐำนทโีอเอ (TOA Home Painting Service) ส ำหรบัลกูคำ้ทัว่ไป  

 บริกำรออกแบบสีบ้ำน โดยผู้เชี่ยวชำญจำกทีโอเอ (TOA ide@color) โดยลงทะเบียนผ่ำนทำง 
ลงทะเบียนผ่ำนทำงเว็บไซต์  https://www.toagroup.com  หรือ สอบถำมเพิ่มเติม โทร 02-335-5777 
กด 2 
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 ศูนย์บรกิำรใหค้ ำปรกึษำป้องกนัและแก้ไขปัญหำรัว่ ซมึ ร้ำว ด้วยผลติภณัฑเ์คมกี่อสร้ำงคุณภำพสงู
จำกทโีอเอ (TOA Protect & Repair Center) โทร. 02-335-5777 กด 1 

 
 

 
 
 

 
 

ผลการด าเนินงาน 

โดยในปี 2562 ที่ผ่ำนมำ บริษัทฯ ได้พัฒนำผลิตภัณฑ์ด้ำนต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่อง ไม่ว่ำจะเป็นกำรพัฒนำ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภคยุคใหม่ในด้ำนอำรมณ์ ควำมรู้สึกและควำมสวยงำม 
(Emotional Benefits) ผ่ำนนวตักรรมสทีีเ่หนือควำมคำดหมำยของผูบ้รโิภค จนท ำใหปั้จจุบนัมผีลติภณัฑท์ีต่อบสนอง
ผู้บรโิภคครบทุกประเภทกำรใช้งำน ครอบคลุมทัง้ผลติภณัฑ์สทีำอำคำร (Decorative Paint and Coating Products) 
และผลิตภัณฑ์สีและสำรเคลือบผิวและผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นๆ (Non-Decorative Paint and Coating Products) 
ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์เคมกี่อสร้ำง ผลิตภัณฑ์สทีี่มคีวำมทนทำนสูง ผลิตภัณฑ์งำนไม้ ผลิตภัณฑ์สตีกแต่งพเิศษ 
ผลติภณัฑฮ์ำรด์แวร ์และเครื่องผสมสอีตัโนมตั ิ อำท ิ 

การพฒันานวตักรรมสีตกแต่งพิเศษ (Special Paint) 

 ทีโอเอ มารเ์บิล อารต์ (TOA Marble Art)  สีตกแต่งสไตลหิ์นอ่อน 
- โดดเดน่จำกสสีนัจำกุรรมชำต ิผสำนกบัลวดลำยของหนิอ่อน 
- สวยกวำ่ กบัผนงัทีไ่รร้อยต่อ 
- สตูรน ้ำ ปลอดภยั ไรก้ลิน่ฉุน 
- ท ำงำ่ย พรอ้มใชท้นัท ี
- ทนทำน ไรฝุ้่ น ท ำควำมสะอำดงำ่ย 

การพฒันานวตักรรมเคมีภณัฑก่์อสรา้ง (Construction Chemicals) 

 ทีโอเอ พียู วอเตอรพ์รฟู (TOA PU WATERPROOF) 
- มคีวำมยดืหยุน่ตวัสงู 800% 
- ระบบกนัซมึชนิดไรร้อยต่อ กนัน ้ำเขำ้ได ้100 % 
- ทนต่อแสงแดดและรงัสยีวู ีและกำรเปลีย่นแปลงของอุณหภูม ิสภำพอำกำศทีร่นุแรง 
- แทรกซมึเขำ้สูร่อยแตกรำ้วไดด้ ี
- ปรำศจำกสำรพษิ ไมผ่สมสำรปรอทและตะกัว่ ไมเ่ป็นอนัตรำยต่อรำ่งกำย 
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 ทีโอเอ กาวซีเมนตป์ูกระเบือ้ง (TOA Tile Adhesive) 
- กำวซเีมนตท์ีผ่สมส ำเรจ็รปูจำกโรงงำน ท ำใหไ้ดค้ณุภำพสม ่ำเสมอ 
- ใชง้ำนงำ่ย สะดวก เพยีงผสมน ้ำเท่ำนัน้  
- เหนียวตดิทน เพิม่แรงยดึเกำะสงู 
- ปกูระเบือ้งทัว่ไป ขนำดใหญ่สดุ 60 x 60 ซม. 
- ใชไ้ดท้ัง้พืน้ ผนงั ภำยนอกและภำยใน 
- ปพูืน้หนิอ่อน แกรนิต แกรนิตโตท้ัง้ภำยนอกและภำยในอำคำร 
- สำมำรถจดัหรอืปรบัแต่งกระเบือ้งไดภ้ำยในเวลำ 15 นำท ีหลงัจำกกำรปู 

 

 ทีโอเอ อีพอ็กซ่ี จอยส ์(TOA EPOXY JOINT) นวตักรรมยาแนวอดุรอยต่อผนัง ประเภท 2 ส่วนผสม 
- ใชส้ ำหรบัยำแนวอุดรอยต่อผนงั พืน้ คอนกรตี และเชื่อมรอยต่ำงๆ (ประเภท 2 สว่นผสม) 
- ใชง้ำนงำ่ย สะดวก เพยีงผสม 2 สว่นเขำ้ดว้ยกนั 
- ยดึเกำะดเียีย่มกบัคอนกรตี ไมม่สีว่นผสมของตวัท ำละลำย 
- ช่วยลดขัน้ตอนกำรท ำงำนจำกแบบเดมิถงึ 4 ขัน้ตอน ใหเ้หลอืเพยีงขัน้ตอนเดยีว 
- ช่วยประหยดัเวลำ จบงำนไวภำยใน 12 ชัว่โมง จำกระบบเดมิใชเ้วลำนำนถงึ 6-7 วนั 
- ช่วยลดปัญหำขอ้รอ้งเรยีนจำกลูกคำ้ เรื่องรอยต่อของผนงั ช่วยซ่อมและปกปิดรอย

แตกรำ้วของผนงั 
- ทนต่อแรงสัน่สะเทือน ไม่หดตวั ไม่ดูดซมึน ้ำ ทนต่อรงัสยีูว ีใช้ไดท้ัง้ภำยนอกและ

ภำยใน 

การพฒันานวตักรรมยิปซัม่บอรด์ (TOA Gypsum Board) 

เพื่อเพิม่โอกำสสรำ้งรำยได ้โดยใชป้ระโยชน์จำกช่องทำงจดัจ ำหน่ำยทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ ท ำให ้TOA 
เล็งเห็นถึงกำรขยำยุุรกิจที่เกี่ยวข้อง จึงได้ขยำยุุรกิจไปในตลำดฝำ ฝ้ำ ด้วยยิปซัม่บอร์ด และอุปกรณ์คุณภำพ
มำตรฐำนเยอรมนั ภำยใต้แบรนด์ “TOA GYPSUM” ด้วยเครื่องจกัรที่ทนัสมยั เทคโนโลยกีำรผลติจำกเยอรมนั กำร
เลอืกใชว้ตัถุดบิทีม่คีุณภำพ และกำร สรำ้งนวตักรรมใหม่ดว้ยส่วนผสมของแร่เพอรไ์ลต์ (Perlite) ทีม่คีุณสมบตัเิด่นใน
เรื่องของกำรดูดซบัควำมชืน้ มคีวำมยืดหยุ่นไดด้ ีเป็นวสัดุทนไฟ และยงัเป็นฉนวนป้องกนัควำมรอ้นอกีดว้ย จงึท ำให้
แผ่นยปิซัม่ TOA GYPSUM มมีำตรฐำน คุณสมบตั ิและคุณภำพเหนือทีก่ว่ำแผ่นยปิซัม่ทัว่ไป  

• มคีวำมแขง็แกร่งและควำมหนำแน่นของเนื้อปนูทีคุ่ณภำพสงู ง่ำยต่อกำรยงิสกร ูไม่เกดิกำรยุบของหวั 
สกรงู่ำย ไม่ตกทอ้งชำ้งเมื่อเจอควำมชืน้ 

• แผ่นยปิซัม่มนี ้ำหนักเบำ อยู่ที ่17.5 กโิลกรมัต่อแผ่น ท ำให้
ประหยดัค่ำขนสง่ และสำมำรถใชโ้ครงคร่ำวทีบ่ำงลงได ้

• มคีวำมยดืหยุ่นในตวัแผ่น ไม่แตกรำ้วง่ำย 
• แผ่นยิปซัม่  TOA GYPSUM ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำน

อุตสำหกรรมฉบบัล่ำสดุ (มอก. 219-2552) 
• ประเภทของสนิคำ้ม ี3 ประเภท ไดแ้ก ่

• แผ่นยปิซัม่มำตรฐำน (PROBOARD) 
• แผ่นยปิซัม่ทนชืน้ (WATERPROOF) 
• แผ่นยปิซัม่กนัรอ้น (HEATPROOF) 
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 บรษิทัฯ มุ่งด ำเนินธุรกจิอย่ำงมคีุณธรรมและรบัผดิชอบต่อสงัคม พฒันำคุณภำพชวีติทีด่ใีหก้บัพนกังำน ลกูคำ้ 
คู่คำ้ และผูม้สีว่นไดเ้สยี ดว้ยโครงกำรต่ำงๆ อย่ำงเป็นรปูธรรม ดงัต่อไปนี้  

 
แนวทางการบริหารจดัการ 

1) การเคารพสิทธิมนุษยชนการปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญักบัสทิธมินุษยชนขัน้พืน้ฐำน โดยก ำหนดไวใ้นจรรยำบรรณธุรกจิ ประกอบดว้ยดงันี้  

 การปฎิบติัต่อกนัภายใต้สิทธิและเสรีภาพ ทัง้ในเรื่องสทิธเิสรภีำพส่วนบุคคล ทีต่้องไดร้บัควำมคุม้ครอง
ไม่ใหถู้กละล่วงละเมดิจำกกำรใช ้กำรเปิดเผยหรอืกำรถ่ำยโอนขอ้มลูส่วนบุคคล เช่น ประวตัสิ่วนตวั ประวตัิ
สขุภำพ ประวตักิำรท ำงำน หรอืขอ้มลูสว่นตวัอื่นๆ ไปยงับุคคลทีไ่ม่เกีย่วขอ้งบรษิทัฯ  

 ตระหนักถึงสิทธิในความเป็นมนุษย ์ความเท่าเทียมกนั และความหลากหลายของบุคลากร (Workforce 
Diversity) บริษัทฯ มีแนวปฎิบตัิต่อผู้เกี่ยวข้องด้วยควำมเป็นธรรม ไม่เลือกปฎิบตัิต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด 
เนื่องจำกควำมเหมือนหรือควำมแตกต่ำงไม่ว่ำจะทำงกำยหรือจิตใจ เชื้อชำติ สญัชำติ ศำสนำ เพศ อำยุ 
กำรศกึษำ หรอืเรื่องอื่นใด โดยครอบคลุมทุกกลุ่มผูม้สี่วนไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้งกบัองคก์ร นอกจำกนี้ บรษิทัฯ เหน็
ควำมส ำคญั ส่งเสรมิ และเปิดกวำ้งใหผู้ห้ญงิท ำงำนในต ำแหน่งผูน้ ำ หรอื ผูบ้รหิำรระดบัสงู ไม่มคีวำมเลื่อมล ้ำ
ทำงเพศในกำรเติบโตทำงสำยอำชพี ถือเป็นข้อดีส ำหรบัองค์กร เพรำะกำรมีตัวเลือกผู้สมคัรหรือผู้สบืทอด
ต ำแหน่งจ ำนวนมำก ย่อมหมำยถึงโอกำสที่มำกขึน้ในกำรจำ้งผู้ทีม่คีวำมสำมำรถ โดยในปี 2562 บรษิัทฯ มี
สดัสว่นบุคลำกรผูห้ญงิทีด่ ำรงต ำแหน่งผูบ้รหิำรระดบัสงูในระดบัผูอ้ ำนวยกำรขึน้ไป รอ้ยละ 50 

นอกจำกนี้ บรษิทัฯ มกีำรวำงแผนอตัรำก ำลงัเพื่อหลกีเลีย่งกำรจำ้งงำนบำงเวลำ เป็นบำงครัง้ครำว รวมทัง้มี
กำรแจ้งข้อมูลต่อพนักงำนล่วงหน้ำ หำกองค์กรมีกำรเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่จะส่งผลต่อพนักงำน เช่น           
กำรโยกยำ้ยต ำแหน่งงำน กำรเปลีย่นสถำนทีท่ ำงำน ฯลฯ ผ่ำนกำรประกำศทำงสือ่อเิลก็ทอนิกส ์ 

 การให้โอกาสการท างานแก่คนพิการและการจดัตลาดนัดผูด้แูลคนพิการ ตำมทีบ่รษิทัฯ ไดด้ ำเนินกำร
เกีย่วกบักำรปฏบิตัติำมกฎหมำยกำรจำ้งงำนคนพกิำร ตำมพระรำชบญัญตัสิ่งเสรมิและพฒันำคุณภำพชวีติ
คนพิกำร พ.ศ. 2550  และยื่นเรื่องขอใช้สิทธิตำมกฎหมำยจ้ำงงำนคนพิกำร ตำมมำตรำ 35 โดยกำร
สนับสนุนกำรให้สมัปทำนจดัสถำนที่จ ำหน่ำยสนิค้ำหรอืบรกิำรและนอกจำกนี้ บริษัทได้จ้ำงผู้พิกำรตำม
มำตรำ 33 โดยรบัคนพกิำรเขำ้ท ำงำนตำมลกัษณะงำนทีเ่หมำะสมพรอ้มอ ำนวยควำมสะดวกในกำรท ำงำน 
จ ำนวน 4 ท่ำนเพื่อสรำ้งโอกำสและสนบัสนุนอำชพีใหค้นพกิำรและผูด้อ้ยโอกำสไดม้คีุณภำพชวีติทีด่ขี ึน้   

 

• บรษิทัฯ เชื่อว่ำทรพัยำกรบุคคลเป็นหวัใจหลกัของกำรเพิม่ควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัขององคก์ร 
และระดบัควำมผูกพนัต่อองคก์รของพนักงำน (Employee Engagement) เป็นรำกฐำนส ำคญัที่
ผลกัดนัองคก์รใหด้ ำเนินธุรกจิสูค่วำมส ำเรจ็อย่ำงต่อเนื่อง ดงันัน้ กำรดูแลพนักงำนและแรงงำนจงึ
เป็นประเดน็ส ำคญัทีบ่รษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญั 

การดแูลพนักงานและแรงงาน

มิตสัิงคม 
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ปี 2562 นักกีฬำว่ำยน ้ ำคนพิกำรทีมชำติไทย สังกัด
พนักงำนบริษัทฯ จ ำนวน 1 คน  คุณภูชิต อิงชัยภูมิ ได้ผ่ำน 
Minimum Qualification Standard (MQS) ห รื อ  ม ำ ต ร ฐ ำ น
หลกัเกณฑเ์ขำ้แขง่ขนั พำรำลมิปิกเกมส ์ปี 2020 ประเทศญีปุ่่ น 

 

 

 

  

2) การสรรหาพนักงาน  

นโยบำยกำรจำ้งงำนและกำรคดัเลอืกบุคลำกร บรษิทัฯ มุ่งเน้นกำรดูแลบุคลำกร ในทุกขัน้ตอน เริม่ตัง้แต่กำร
สรรหำผู้ที่สนใจสมคัรงำนกบับรษิัทฯ ที่มคีวำมรู้ควำมสำมำรถ ผ่ำนกำรจดัท ำนโยบำยกำรจ้ำงงำนและกำรคดัเลือก
พนักงำนที่เหมำะสม และเล็งเห็นควำมส ำคญัของควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชพี มุ่งส่งเสริมกำรพฒันำศกัยภำพของ
พนักงำนให้เติบโตเคยีงคู่องค์กรอย่ำงยัง่ยนื รวมทัง้ได้น ำเครื่องมอืและเทคโนโลยทีี่ทนัสมยัและน่ำเชื่อถือ มำใช้ใน
ยุทธศำสตรก์ำรเพิม่ประสทิธภิำพกำรบรหิำรจดักำรขอ้มลูผูส้มคัร เพื่อตอบสนองต่อกำรสรรหำบุคลำกรจำกทัง้ภำยใน
และภำยนอกในระยะเวลำทีเ่หมำะสม และมกีระบวนกำรคดัเลอืกบุคคลำกรซึง่สำมำรถทดสอบ/วดัได ้ทัง้นี้ผูท้ีไ่ดร้บักำร
เลอืกสรรจะสำมำรถปฏบิตัิงำนได้ดกีว่ำผู้ทีไ่ม่ได้รบักำรเลอืกสรร ซึ่งน ำมำสู่กำรได้บุคลำกรที่มคีุณภำพ คุณสมบตัทิี่
เหมำะสมและตรงกบัสำยงำน ตอบสนองและรองรบักำรขยำยตวัทำงธุรกจิของบรษิทัฯ 

บรษิทัฯ มุ่งเน้นกำรเตรยีมควำมพรอ้มอตัรำก ำลงั ส ำหรบัภำรกจิปัจจุบนัและบรบิทที่เปลีย่นไปในอนำคตโดย
ก ำหนดแนวทำงและวำงแผนกลยุทธ์ในกำรสรรหำบุคลำกรเชงิรุก ในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบักำรสร้ำงฐำนขอ้มูล เพื่อเพิม่
จ ำนวนของผูส้มคัรทีม่คีุณสมบตัสิงูอย่ำงต่อเนื่อง ซึง่รองรบัส ำหรบักำรบรรจุต ำแหน่งส ำคญัๆและต ำแหน่งทีท่ ำกำรสรรหำ
ทดแทน  รวมทัง้ก ำหนดวำงแผนกลยุทธ์และกิจกรรมสื่อสำรประชำสมัพันธ์เพื่อกำรสรรหำเชิงรุกทัง้ภำยในและ
ต่ำงประเทศ ซึง่มเีป้ำหมำยทีส่ ำคญั คอื กำรดงึดดูควำมสนใจกลุ่มเป้ำหมำยทีเ่ป็นคนรุ่นใหม่ของสงัคมใหเ้ขำ้มำสมคัรงำน 

นอกจำกนัน้ บริษัทฯ ได้จัดท ำกำรติดตำมและประเมินผลกำรสรรหำและเลือกสรร เพื่อเป็นกำรวัด
ประสทิธภิำพของระบบกำรสรรหำและเลอืกสรรว่ำเป็นไปตำมเป้ำหมำยทีก่ ำหนดไวห้รอืไม่ 

3) การสร้างความพึงพอใจและแรงจงูใจ 

บรษิทัฯ สำมำรถประสบผลส ำเรจ็ไดด้้วยพนักงำนทีม่ศีกัยภำพสงู บรษิทัฯ จงึก ำหนดนโยบำยด ำเนินกำรต่ำงๆ 
ทีส่ำมำรถสง่ผลถงึกำรเพิม่ควำมพงึพอใจและแรงจงูใจในกำรปฏบิตังิำนของพนกังำน ทัง้ในรปูแบบของกำรใหโ้อกำสใน
กำรแสดงศกัยภำพในกำรท ำงำน, กำรใหร้ำงวลัและผลตอบแทนทีส่ำมำรถแข่งขนักบัตลำดภำยนอกได้ รวมถงึกำรให้
ควำมกำ้วหน้ำในกำรท ำงำน โดยมกีำรด ำเนินกำรดงันี้ 

• เขำ้ร่วมกำรส ำรวจค่ำตอบแทน ในกำรเปรยีบเทยีบค่ำตอบแทนและสวสัดกิำรของบรษิทัฯกบัตลำดภำยนอก 
(Benchmarking) โดยบริษัทฯ ได้น ำข้อมูลจำกกำรเข้ำร่วมกำรส ำรวจค่ำตอบแทนมำพิจำรณำปรบัปรุง
นโยบำยโครงสรำ้งเงนิเดอืน และกำรจ่ำยผลตอบแทนตำมผลงำน ใหส้ำมำรถแขง่ขนักบัตลำดภำยนอกได ้ 

• ก ำหนดหลกัเกณฑก์ำรแต่งตัง้และเลื่อนระดบัต ำแหน่งงำน  เพื่อใหเ้กดิมำตรฐำนในกำรพจิำรณำพนกังำนที่
มผีลกำรปฏบิตังิำนดแีละมศีกัยภำพ ใหไ้ดร้บัโอกำสกำ้วหน้ำในกำรท ำงำน 
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• ก ำหนดกำรชีว้ดัผลงำนรำยบุคคล ทีส่อดคลอ้งกบัเป้ำหมำยและกลยุทธข์ององคก์ร เพื่อใหเ้กดิกำรผลกัดนั
ผลงำนรำยบุคคลไดอ้ย่ำงชดัเจน เชื่อมโยงกบัระบบกำรจ่ำยเงนิรำงวลัตำมผลงำน 

• กำรจดัท ำแผนพฒันำสำยอำชพีพนักงำน เพื่อเตรยีมควำมพร้อมใหพ้นักงำนในกำรด ำรงต ำแหน่งทีส่งูขึน้ 
โดยจดัท ำเป็นแผนพฒันำรำยบุคคล ส ำหรบัพนักงำนทีม่ผีลงำนดแีละสำมำรถพฒันำศกัยภำพไดต้รงตำม
ต ำแหน่งงำน 

• จดัใหม้สีวสัดกิำรและสทิธปิระโยชน์หลำกหลำยรปูแบบมำกกว่ำทีก่ฎหมำยก ำหนด ใหเ้หมำะสมและสำมำรถ
แขง่ขนักบัตลำดได ้

ทัง้นี้ ขอ้มลูค่ำตอบแทนพนกังำนและกองทุนส ำรองเลีย้งชพี ในปี 2562 อำ้งองิไปยงัหมวดที ่ “8. โครงสรำ้งกำร
จดักำร” หวัขอ้ย่อย “ค่ำตอบแทนของบุคลำกร” และ “กองทุนส ำรองเลีย้งชพี” ตำมล ำดบั 

4) การประเมินผลการปฏิบติังาน 

บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรที่มุ่งเน้นผลงำนและผลสัมฤทธิข์องงำนของผู้ปฏิบัติงำนเป็นหลัก   
(Performance based Management)  โดยผ่ำนกำรก ำหนดตวัชีว้ดัผลงำนรำยบุคคล (Key Performance Indicator) ให้
สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร ตลอดจนกำรวัดผลงำนอย่ำงเป็นธรรม  ผ่ำนระบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
(Performance Management System: PMS) เพื่อน ำผลของกำรประเมนิมำบรหิำรจดักำรในเรื่องของกำรใหร้ำงวลัตอบ
แทน  และกำรพจิำรณำควำมกำ้วหน้ำในสำยอำชพี สำมำรถสรำ้งแรงจงูใจควบคู่กบักำรพฒันำและเพิม่ศกัยภำพใหก้บั
และพนกังำน 

ทัง้นี้กำรก ำหนดตัวชี้วดัผลงำนนัน้เริ่มจำกกำรจดัท ำแผนกลยุทธ์และเป้ำหมำยขององค์กร สู่กำรก ำหนด
เป้ำหมำยในระดบัสำยงำน ก่อนกำรก ำหนดตวัชี้วดัรำยบุคคล ท ำให้เกดิควำมสอดคล้องของเป้ำหมำยทุกระดบัและ
ก ำหนดระยะเวลำกำรวดัผลงำนทีช่ดัเจน  ซึง่กำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำน พนักงำนสำมำรถประเมนิผลงำนตนเองใน
เบื้องต้น ก่อนพิจำรณำประเมินผลโดยผู้บังคับบัญชำ ผ่ำนกระบวนกำรแจ้ง ผลกำรปฏิบัติงำน (Performance 
Discussion) เพื่อท ำใหเ้กดิควำมเขำ้ใจ เป็นทีย่อมรบัผลกำรปฏบิตังิำนร่วมกนั พรอ้มกบักำรใหค้ ำปรกึษำและแนะน ำ
แนวทำงพฒันำผลงำน จำกผู้บงัคบับญัชำ (Coaching Process) อย่ำงต่อเนื่อง ท ำใหม้ัน่ใจได้ว่ำกำรประเมนิผลกำร
ปฏบิตัิงำนสำมำรถเพิม่ประสทิธภิำพผลงำน ของพนักงำน หน่วยงำน และองค์กร พร้อมกบักำรพฒันำศกัยภำพของ
พนกังำนอกีดว้ย 

5) การเสริมสร้างความผกูพนักบัพนักงานในองคก์ร (Employee Engagement) 

บรษิทัฯ ด ำเนินกำรเสรมิสรำ้งควำมผกูพนักบัพนกังำนอย่ำงต่อเนื่อง สอดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์และเป้ำหมำยดำ้นกำร
พฒันำและรกัษำพนักงำนทีท่ ำงำนในองคก์ร เป็นส่วนช่วยให้บรษิทัฯ รกัษำควำมเป็นผู้น ำธุรกจิที่มัน่คงและยัง่ยนืใน
ไทยและเตบิโตในอำเซยีน โดยบรษิทัฯ มเีป้ำหมำยว่ำภำยในปี 2565 อตัรำควำมผกูพนัของพนกังำนทีม่ต่ีอองคก์ร จะมี
มำกกว่ำร้อยละ 75 ขึ้นไป ทัง้นี้  ในกำรด ำเนินงำนบริษัทฯ ปลูกฝังควำมผูกพันของพนักงำนที่มีต่อองค์กรผ่ำน
กระบวนกำร Say-Stay-Strive พรอ้มจดัท ำแผนพฒันำและกจิกรรมสรำ้งควำมผกูพนัใหด้ขีึน้อย่ำงต่อเนื่องอนัมสีว่นชว่ย
ใหพ้นกังำนสรำ้งสรรคส์ิง่ดีๆ  ใหก้บัองคก์รอย่ำงสม ่ำเสมอ  
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ผลการด าเนินงาน 

 การจดัท ากิจกรรมภายในเพ่ือผลลพัธท่ี์ยัง่ยืน  
 Wellness Program  

  โครงกำร Wellness Program เป็นส่วนหนึ่งในกำรปรบัเปลีย่นกลยุทธก์ำรดูแลสุขภำพของพนักงำนให้
เป็นเชงิรุกหรอืป้องกนัมำกขึน้ เพื่อทีพ่นกังำนจะไดท้รำบถงึวธิกีำรในกำรดแูลและป้องกนัตนเอง ซึง่กระตุน้ใหพ้นกังำน
เหน็ถงึควำมส ำคญัในกำรดแูลรกัษำสขุภำพของตนเอง โดยแบ่งออกเป็นหวัขอ้ Wellness program ดงันี้  

“ดแูลสุขภาพ” โดยทโีอเอไดจ้ดักำรฉีดวคัซนีรำคำพเิศษที่
จ ำเป็น เช่นวคัซนีป้องกนัโรคไขห้วดัใหญ่ วคัซนีป้องกนั
โรคไวรสัตบัอกัเสบบ ีกำรจดักจิกรรมตรวจไขมนัในเลือด 
โดยไม่มคี่ำใชจ้่ำย และจดักจิกรรมบรรยำยพเิศษโดยแพทย์
ผู้เชี่ยวชำญมำให้ควำมรู้แก่พนักงำนถึงสำเหตุควำม
เจ็บป่วย กำรดูแลตนเองเบื้องต้น และกำรปรับเปลี่ยน
รปูแบบกำรด ำเนินชวีติใหม้สีขุภำพกำยและใจทีด่ขี ึน้  

“ใส่ใจสุขภาพ” โดยกำรเชญิชวนใหพ้นักงำนเขำ้ร่วมอบรม ฟัง
กำรบรรยำยหลกัสูตรกำรบรรยำยพเิศษโดยแพทยผ์ู้เชีย่วชำญ
เพื่อดูแลสุขภำพ เฉพำะกลุ่มแบบ Executive (ถำมตอบแบบ
ใกล้ชดิ) ซึ่งเป็นกจิกรรมที่ส่งเสรมิให้พนักงำนมีควำมรู้ ควำม
เข้ำใจ ดูแลสุขภำพ และสนุกไปกบักำรดูแลสุขภำพ (Healthy 
Day) พร้อมได้รบัรำงวลัส ำหรบักำรเขำ้ร่วมกจิกรรม โดยในปี 
2562 ส่วนงำนสวสัดิกำรของบริษัทฯ ได้จดักำรบรรยำยพิเศษ หวัข้อ “โรคที่เกิดจำกกำรท ำงำน” โดยเชิญ
วทิยำกรจำก รพ. บำงประกอก 9 มำใหค้วำมรูเ้กีย่วกบักบักำรเฝ้ำระวงัและป้องกนัโรคทีเ่กดิจำกกำรท ำงำน ซึง่
กำรบรรยำยเตม็ไปดว้ยควำมสนุกสนำนและพนกังำนไดร้บัควำมรูอ้ย่ำงมำก 

 เลือกตัง้คณะกรรมการสวสัดิการ 

บรษิัทฯ สนับสนุนให้มกีำรจดัตัง้คณะกรรมกำรสวสัดกิำรและอนุญำต
ให้พนักงำนสำมำรถเข้ำเป็นสมำชิกในคณะกรรมกำรสวัสดิกำรได้ เพื่อดูแลเรื่อง
สวสัดกิำร สภำพกำรท ำงำน กำรรอ้งเรยีน และควบคุมกำรด ำเนินงำนดำ้นแรงงำนที่
ไม่เหมำะสม  ก ำหนดแนวทำงกำรแกไ้ขปัญหำ รวมทัง้ตดิตำมควำมกำ้วหน้ำและผลจำก
กำรด ำเนินกำรแก้ไข เพื่อให้มัน่ใจว่ำบริษัทฯ มีกำรดูแลพนักงำนทุกคนทัง้ในด้ำน
สุขภำพ สวสัดกิำร ค่ำตอบแทน และผลประโยชน์ดว้ยควำมยุตธิรรม และเท่ำเทยีมกนั 
ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดให้มีกำรเลือกตัง้คณะกรรมกำรสวัสดิกำร เปิดโอกำสให้
พนกังำนมสีทิธเิลอืกผูแ้ทนเพื่อเขำ้มำด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรสวสัดกิำร  

 

  โครงการเกษียณสุข Happy Money Happy Retirement 

       บรษิทัฯ เขำ้ร่วมโครงกำร “บรษิทัเกษียณสุข” ซึง่เป็นโครงกำรทีมุ่่งสนับสนุนนำยจำ้งช่วยใหลู้กจำ้งมชีวีติ
ควำมเป็นอยู่ที่ดหีลงัเกษียณผ่ำนกลไกกำรออมในกองทุนส ำรองเลี้ยงชพี โดยนำยจ้ำงมบีทบำทให้ควำมรู้แก่ลูกจำ้ง 
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กระตุ้นใหเ้กดิกำรออม ซึง่ทำงบรษิทัฯ ไดเ้ลง็เหน็ถงึควำมส ำคญันี้ และไดเ้ขำ้ร่วมโครงกำรเพื่อรณรงคใ์นเรื่องกำรออม
เงนิในกองทุนใหเ้พยีงพอหลงัเกษยีณ 

เมื่อวนัที่ 16 ตุลำคม 2562 บรษิัทฯ ได้รบัรำงวลั “โครงกำรบรษิัทเกษียณสุข” (Happy PVD Company) 
“ระดบัเงนิ” จำกเลขำธกิำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และองคก์รพนัธมติร ประกอบดว้ย 
ตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย สมำคมกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ และสมำคมบริษัทจดักำรลงทุน ฯลฯ ณ สโมสร
กองทพับก 

  

 แรงงานสมัพนัธแ์ละสวสัดิการ 

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกำยน 2562 บริษัทฯ ได้รับเกียรติบัตรสถำน
ประกอบกำรดเีด่น ด้ำนแรงงำนสมัพนัธ์และสวสัดกิำรแรงงำน ประจ ำปี 2562 
ระดบัประเทศต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ณ ส ำนักงำนสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำน 
สมุทรปรำกำร 

 

 การท ากิจกรรมเพื่อสงัคม 

บรษิทัฯ ไดเ้ลง็เหน็ควำมส ำคญัของกจิกรรมเพื่อสงัคม ในทุกๆดำ้น เพื่อสรำ้งควำมสขุและรอยยิม้ใหแ้ก่สงัคม 
โดยผ่ำนในรูปแบบของกิจกรรม เพื่อให้พนักงำนได้มีส่วนร่วมในหลำยโครงกำร เช่น กำรช่วยเหลือผู้ประสบภัย         
กำรรณรงคส์รำ้งจติส ำนึก กำรปลูกป่ำ กำรบรจิำคเงนิช่วยเหลอืผูพ้กิำรซ ้ำซอ้น ฯลฯ โดยโครงกำรต่ำงๆ ไดก้่อใหเ้กดิ
ควำมรู้สกึภำคภูมิใจของพนักงำนในกำรได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในองค์กรและสงัคม  ในขณะเดียวกนัยงัเป็นกำรสร้ำง
ควำมสมัพนัธอ์นัดรีะหว่ำงพนักงำนและผูบ้รหิำรในกำรร่วมท ำสิง่ดเีพื่อสงัคม  ซึง่เป็นผลทีส่บืเนื่องต่อในแง่ของปฏบิตัิ
หน้ำทีสู่ผ่ลลพัธท์ีเ่ป็นเป้ำหมำยเดยีวกนั  

            

บรจิำคโลหติ ประจ ำปี 2562 จ ำนวน 4 ครัง้ 
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 TOA หวัใจผกูกนั 2019  
บรษิัทฯ ได้จดังำน “Long Service Award” งำนมอบรำงวลัพนักงำนอำยุนำน เพื่อเป็นกำรแสดงควำม

ขอบคุณ และเป็นขวญัและก ำลงัใจใหก้บัพนกังำนทีไ่ดร้่วมแรงร่วมใจ ทุ่มเทปฎบิตังิำนดว้ยควำมตัง้ใจและสรำ้งผลงำนที่
ดใีหก้บัองคก์ร ท ำใหพ้นกังำนภูมใิจในตวัเองและในงำนทีร่บัผดิชอบ อนัน ำไปสูค่วำมส ำเรจ็และควำมเจรญิเตบิโตอย่ำง
ต่อเนื่องในภำยภำคหน้ำ   
 

 

  

 

 

 

 

 

การจดัจ าหน่ายต้นไมม้งคลเพื่อแม ่

รำยไดม้อบใหก้บัมลูนิธศินูยม์ะเรง็เตำ้นมเฉลมิพระเกยีรต ิ
เพื่อช่วยเหลอืผูป่้วยมะเรง็เตำ้นมระยะสดุทำ้ย  

ยอดเงนิบรจิำคทัง้สิน้ 8,024 บำท 

กำรจดักจิกรรมจ ำหน่ำยกระทงจำกวสัดุธรรมชำต ิคอื เปลอืก
ขำ้วโพด กำบมะพรำ้วและหญำ้มุง้ โดยรำยไดน้ ำไปบรจิำคใหแ้ก่

พระสงฆอ์ำพำธ ทีโ่รงพยำบำลสงฆ ์ 
ยอดเงนิบรจิำคทัง้สิน้ 13,300 บำท 
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แนวทางการบริหารจดัการ 

1. นโยบายและสารจากผูบ้ริหารเก่ียวกบัค่านิยมและวฒันธรรมองคก์ร “ทีโอเอ ดีเอน็เอ” 

ทโีอเอมุ่งปลูกฝังใหพ้นักงำนตระหนักถงึกำรแสดงออกพฤตกิรรมตำมค่ำนิยมและวฒันธรรมองคก์ร หรอื ทโีอเอ     
ดีเอ็นเอ (TOA DNA) ในกำรท ำงำนเพื่อสนับสนุนให้บรรลุวิสยัทัศน์และเป้ำหมำยขององค์กร โดย นำยจตุภัทร์              
ตัง้คำรวคุณ ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร ไดก้ล่ำวไวว้่ำ “TOA DNA คอื พฤตกิรรมทีบ่รษิทัฯ ต้องกำรใหพ้นักงำนทุกคนมี
ซึง่เปรยีบเสมอืนเป็นเบำ้หลอมรวมใหค้นทีม่ำจำกหลำกหลำยหน่วยงำน แต่มพีฤตกิรรมกำรท ำงำนเป็นไปในทิศทำง
เดยีวกนั” ทัง้นี้ ทโีอเอ ดเีอน็เอ ประกอบดว้ยพฤตกิรรม 5 เรื่องหลกัคอื 

 

1) Customer ลูกค้าส าคญัเสมอ                         
มุ่งมัน่ที่จะตอบสนองควำมคำดหวงัและควำมต้องกำรของลูกค้ำทัง้ภำยในและภำยนอก รบัขอ้มูลจำก
ลูกค้ำเพื่อพฒันำผลติภณัฑ์และบรกิำรด้วยควำมใส่ใจ รวมถึงกำรสร้ำงและรกัษำควำมสมัพนัธ์ที่ดีกบั
ลกูคำ้โดยไดร้บัควำมเชื่อถอืและไวว้ำงใจ 

 บรกิำรลกูคำ้ดว้ยควำมถูกตอ้ง รวดเรว็ และทนัเวลำ 
 พฒันำผลติภณัฑแ์ละบรกิำรตำมขอ้เสนอแนะของลกูคำ้ 
 รบัมอืกบัลกูคำ้ทีม่คีวำมตอ้งกำรทีห่ลำกหลำยไดอ้ย่ำงรำบรื่น 
 รบัฟังและตอบสนองต่อขอ้คดิเหน็ของลกูคำ้ 
 ปรบัปรุงและพฒันำเพื่อยกระดบัคุณภำพกำรใหบ้รกิำรลกูคำ้ 

2) Change เปล่ียนเพื่อวนัพรุง่น้ี              
น ำเสนอแนวคดิใหม่หรอืไอเดยีทีไ่ม่เคยมกี่อน และสำมำรถเชื่อมโยงสิง่ที่คดิหรอืระดมสมองร่วมกนักบั
ทมีงำนใหอ้อกมำเป็นรปูธรรมเพื่อใหป้ฎบิตัไิดจ้รงิพรอ้มสรำ้งมลูค่ำเพิม่และวดัผลลพัธไ์ด้ 

 สือ่สำรควำมคดิหรอืไอเดยีออกมำดว้ยค ำพดู ภำพ หรอืเรื่องรำว 
 สรำ้งควำมชดัเจนของสิง่ทีจ่ะท ำและรบัมอืกบัอุปสรรคหรอืควำมคลุมเครอื 
 กลำ้เสีย่งทีจ่ะทดลองท ำควำมคดิหรอืไอเดยีใหม่ใหเ้กดิขึน้จรงิ 

• สร้ำงควำมรู้ ควำมเขำ้ใจ ควำมผูกพนั และควำมรู้สกึเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร เสรมิสร้ำงควำม
เป็นหนึ่งเดยีวกนัผ่ำนค่ำนิยม "ทโีอเอ ดเีอน็เอ" รวมถงึกระตุ้นกำรมสี่วนร่วมของพนักงำนอย่ำง
ต่อเนื่องใหเ้กดิพฤตกิรรมทีเ่หมำะสมตำมค่ำนิยมองคก์รซึง่ถอืเป็นมำตรฐำนในกำรบรรลุวสิยัทศัน์
และเป้ำหมำยขององคก์ร

ค่านิยมและวฒันธรรมองคก์ร (Core Values and Corporate Culture)
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 ใชแ้หล่งขอ้มลูทีห่ลำกหลำยเพื่อเชื่อมโยงควำมคดิหรอืไอเดยี 
 ทดลองท ำ ลองผดิ-ลองถูก และเปรยีบเทยีบผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้ 

3) Passion รกัในการเรียนรู้ 
มุ่งมัน่เป็นที่จะปรับปรุงและพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่ อง โดยเข้ำใจถึงสถำนกำรณ์และบริบทที่
เปลีย่นแปลง มคีวำมพรอ้มทีจ่ะยกระดบัและเพิม่ทกัษะใหท้ ำงำนไดห้ลำกหลำย รวมทัง้กำรน ำจุดแขง็มำ
ใชใ้นกำรท ำงำนและพฒันำจุดอ่อนดว้ยกำรท ำงำนเช่นกนั 

 ตัง้ใจท ำงำนเพื่อพฒันำตนเองและลดขอ้จ ำกดั 
 ตระหนกัรูถ้งึจุดแขง็และจุดอ่อนหรอืขอ้จ ำกดัของตนเอง 
 หำวธิรีบัขอ้เสนอแนะหรอืขอ้คดิเหน็เพื่อกำรพฒันำตนเอง 
 แสดงออกถงึแรงจงูใจในกำรปรบัปรุงและพฒันำตนเอง 
 เปิดรบักำรพฒันำตนเองหรอืกำรเตบิโตในอำชพีดว้ยวธิทีีห่ลำกหลำย 

4) Expertise เสนอความเช่ียวชาญ        
มคีวำมรู ้ทกัษะ และควำมเชีย่วชำญในงำนทีร่บัผดิชอบอย่ำงมอือำชพีรวมทัง้ประสบควำมส ำเรจ็ 

 สรำ้งควำมสมดุลระหว่ำงควำมรูท้ำงเทคนิคและทกัษะอื่น 
 ใสใ่จและพยำยำมเรยีนรูก้ำรท ำงำนอย่ำงมอือำชพี 
 กระตอืรอืรน้ทีจ่ะเรยีนรูง้ำนเพิม่และเสรมิทกัษะใหม่  
 แบ่งเวลำเพื่อศกึษำหำควำมรูใ้หม่มำใชใ้นกำรท ำงำน 
 น ำควำมรูค้วำมเชีย่วชำญในงำนมำสอนหรอืแลกเปลีย่นกบัผูอ้ื่นได้ 

5)   Execution to Excellence คิดและท าเป็นเลิศ 
ท ำงำนไดส้ ำเรจ็ตำมเป้ำหมำยหรอืเกนิควำมหวงั มคีวำมพยำยำมผลกัดนัตนเองใหข้บัเคลื่อนผลงำนได้
อย่ำงผูม้ศีกัยภำพสงู รวมทัง้กำรสรำ้งควำมร่วมมอืกบัผูอ้ื่นเพื่อไปยงัผลลพัธท์ีต่ ัง้ไว ้

 ใชก้ลยทุธแ์ละวธิกีำรทีห่ลำกหลำยเพื่อใหง้ำนส ำเรจ็ 
 สรำ้งผลงำนทีม่มีำตรฐำนสงูภำยใตก้รอบเวลำและทรพัยำกรทีจ่ ำกดั 
 มุ่งมัน่ในกำรขบัเคลื่อนผลงำนใหบ้รรลุเป้ำหมำย 
 มคีวำมพยำยำมและกำ้วผ่ำนอุปสรรคของกำรท ำงำนไดส้ ำเรจ็ 
 ท ำงำนร่วมกบัผูอ้ื่นเพื่อขบัเคลื่อนผลงำนได ้

 
2. ส่งเสริมการเรียนรู้ค่านิยมและวฒันธรรมองคก์ร “ทีโอเอ ดีเอน็เอ” อย่างเป็นรปูธรรม 
 เพื่อใหว้ฒันธรรมองคก์ร “TOA DNA” ไดร้บักำรปฎบิตัอิย่ำงเป็นรูปธรรม บรษิทัฯ มกีำรวำงแผนด ำเนินกำรอย่ำง
เป็นระบบ ตัง้แต่กระบวนกำรปฐมนิเทศพนักงำนใหม่ (Orientation) กำรรเีฟรชควำมรูส้ ำหรบัพนักงำน (Re-fresh) ไป
จนถงึกระบวนกำรประเมนิระดบัควำมสอดคลอ้งพฤตกิรรมพนกังำนกบัวฒันธรรมองคก์ร (Culture Assessment) โดยมี
คณะผูบ้รหิำรและฝ่ำยพฒันำองคก์ร ร่วมกนัขบัเคลื่อนกำรด ำเนินงำนผ่ำนกจิกรรมทีห่ลำกหลำย ตลอดจนกำรแปลเป็น
ภำษำท้องถิ่นของแต่ละประเทศเพื่อให้มัน่ใจว่ำพนักงำนทุกคนจะเขำ้ถึงค่ำนิยมและวฒันธรรมองค์กร “TOA DNA” 
อย่ำงแทจ้รงิ 
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ผลการด าเนินงาน 
    ขอ้มลูเฉพำะพนกังำนในไทย 

โปรแกรมและกิจกรรมด าเนินงาน 
ปี 2562 

เป้าหมาย ผลลพัธ ์
1. โปรแกรมอบรมและเวริค์ชอ็ป "ทโีอเอ ดเีอน็เอ" ใหก้บัพนกังำนใหม่ 100% 100% 
2. วนัวฒันธรรมองคก์ร “TOA DNA Corporate Culture Day & Town Hall 

2019” 
      100%   82% 

3. กจิกรรมสง่เสรมิกำรเรยีนรูแ้ละกำรแสดงออกเชงิพฤตกิรรม TOA’s DNA 
Role Model ในช่องทำงออนไลน์ อำท ิDNA Friend Zone, 5 DNA 
Candidates, DNA Reward, DNA 3 Clicks, DNA Lotto, DNA Special  

       >80%  78%  

4. กำรประเมนิระดบัควำมสอดคลอ้งพฤตกิรรมพนกังำนกบัวฒันธรรมองคก์ร  
(Culture Assessment) 

       >90%  85% 
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แนวทางการบริหารจดัการ 

1) การพฒันาศกัยภาพพนักงาน 

บรษิทัฯ ตระหนักเป็นอย่ำงดวี่ำพนักงำนคอืทรพัยำกรส ำคญัทีจ่ะท ำใหอ้งค์กรประสบควำมส ำเรจ็และเติบโต
ก้ำวหน้ำทำงธุรกจิอย่ำงยัง่ยนื บรษิัทฯ จงึมคีวำมมุ่งมัน่ในกำรพฒันำศกัยภำพของพนักงำนอย่ำงชดัเจนและเป็น
ระบบต่อเนื่องให้สอดคล้องกบัทศิทำงที่บรษิัทฯ ตัง้ไว้ รวมถึงเร่งเสรมิสร้ำงและพฒันำศกัยภำพของพนักงำนเพื่อ
รองรบักำรขยำยตวัทำงธุรกจิ โดยมุ่งเน้นพฒันำใหพ้นักงำนมคีวำมรู้และทกัษะทีจ่ ำเป็นตำมทศิทำงของธุรกจิ เพื่อ
เพิ่มขดีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัให้แก่องค์กรทัง้ในปัจจุบนัและอนำคต ผ่ำนกำรบรหิำรสำยอำชพีและส่งเสรมิ
ควำมรู้ควบคู่กัน โดยกำรบริหำรสำยอำชีพนับเป็นกลไกในกำรพัฒนำควำมก้ำวหน้ำของต ำแหน่งงำน ได้แก่ 
สมรรถนะ องค์ควำมรู้ ประสบกำรณ์ และคุณลกัษณะ ส่งผลให้พนักงำนมทีศิทำงกำรด ำเนินงำนที่ชดัเจนและเกิด
แรงจงูใจทีจ่ะพฒันำตนเอง  

ทำงบริษัทฯ มีกำรวำงแผนกำรพฒันำรำยบุคคล โดยมีแนวทำงกำรพฒันำบนหลกักำร 70:20:10 คือกำร
เรียนรู้และพฒันำจำกกำรลงมือท ำ ได้ทดลองท ำ โดยเรียนรู้ผ่ำนประสบกำรณ์และกำรท ำงำนจริง (Experience)     
รอ้ยละ 70 และกำรเรยีนรูแ้ละพฒันำจำกบุคคลอื่นๆ ซึง่กค็อื กำร Coaching กำรได้รบั Feedback จำกหวัหน้ำของ
ตนเอง หรอืจำกบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งในกำรท ำงำน (Exposure) ร้อยละ 20 และสุดท้ำยร้อยละ 10 คอืกำรได้รบัควำมรู้
และทกัษะจำกกำรอบรม (Education) 

บรษิทัฯ จดัท ำระบบกำรบรหิำรสำยอำชพี (Career Management) ซึง่เป็นระบบทีว่ำงแผนพฒันำพนักงำนให้
มศีกัยภำพ ควำมสำมำรถ และควำมกำ้วหน้ำในสำยอำชพี โดยระดบัพนกังำนจะไดร้บักำรดแูลโดยสำยงำนทรพัยำกร
บุคคล ระดบัผูบ้รหิำรจะไดร้บักำรดูแลโดยคณะกรรมกำรบริหำร ทีป่รกึษำ และสำยงำนทรพัยำกรบุคคล โดยร่วมกนั
จดัท ำแผนกำรพฒันำรำยบุคคล เพื่อเสรมิสรำ้งขดีควำมสำมำรถของพนกังำนใหก้ำ้วหน้ำในสำยอำชพีต่อไป 

บริษัทฯ ด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรขององค์กรในกรอบระยะเวลำ 5 ปี และคดัเลือกพนักงำนที่มี
ศกัยภำพสูง โดยจดัท ำแผนพฒันำรำยบุคคล และก ำหนดต ำแหน่งเป้ำหมำย เพื่อสร้ำงควำมพร้อมก่อนขึน้ด ำรง
ต ำแหน่งทีส่ ำคญั นอกจำกนี้ยงัไดม้อบทุนกำรศกึษำแก่พนกังำนทีม่คีวำมสนใจศกึษำต่อในสำขำวชิำทีต่รงตำมทศิทำง
ขององคก์ร 

บรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญักบักำรพฒันำศกัยภำพพนกังำนทุกระดบั โดยสง่เสรมิกำรพฒันำผูน้ ำและกำรเรยีนรูข้อง
พนักงำนผ่ำนหลกัสตูรหลกั ประกอบดว้ย Leadership Development Program ซึง่เน้นกำรสรำ้งผูน้ ำทุกระดบั และกำร
พัฒนำบุคคลำกรให้มีควำมรอบรู้ในเชิงธุรกิจ รวมทัง้พฒันำพนักงำนให้มีทัง้ควำมรู้ในสำยอำชีพและกำรเพิ่มขดี
สมรรถนะควำมสำมำรถ โดยผ่ำนหลกัสตูรทัง้ Functional และ Soft Skills Programs เพื่อรองรบัธุรกจิขององคก์รทัง้ใน
ปัจจุบันและอนำคต  นอกจำกนี้บริษัทฯ ได้จัดท ำโครงกำร TOA Academy ซึ่งได้แก่ Sales Academy/ Marketing 

• บรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญัอย่ำงยิง่ในกำรสรำ้งบุคลำกร เพื่อใหม้คีวำมรูค้วำมสำมำรถและศกัยภำพสงู 
เพรำะบรษิัทฯ ตระหนักดวี่ำบุคลำกรนัน้ เป็นปัจจยัควำมส ำเรจ็ทีช่่วยผลกัดนักำรด ำเนินธุรกจิ จงึ
พยำมสนบัสนุนสง่เสรมิใหเ้กดิกำรสรำ้งสงัคมแห่งกำรเรยีนรู ้ กำรสรำ้งภำวะควำมเป็นผู้น ำ และกำร
พฒันำพนกังำนทุกระดบั ใหม้พีฤตกิรรมในกำรท ำงำนอย่ำงมอือำชพีและมคีวำมพรอ้มในกำรเรยีนรู้
อย่ำงต่อเนื่อง พรอ้มกบักำรขบัเคลื่อนองคก์รสูค่วำมยัง่ยนื โดยมแีนวทำงในกำรด ำเนินกำรดงันี้

การพฒันาทรพัยากรบคุคล
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Academy เพื่อพฒันำศกัยภำพทมีงำนทเีกีย่วขอ้งกบักำรขำยใหเ้ป็นทมีงำนที่แขง็แกร่งยิง่ขึน้ทัง้ในระยะสัน้และระยะ
ยำว ดว้ยกำรพฒันำศกัยภำพของทมีงำนทัง้ในดำ้นของงำนขำย กำรสรำ้งแรงจงูใจ และควำมเป็นมอือำชพี 

โครงสรา้งหลกัสูตรการพฒันาผูน้ าและการเรียนรูข้องบริษทั 

 

2) การจดัท าแผนสืบทอดต าแหน่ง (Succession Planning) 

บรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญักบักำรสบืทอดต ำแหน่งในระดบัต ำแหน่งประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร กรรมกำรผูจ้ดักำร
ใหญ่ และผู้บรหิำรทุกระดบัซึ่งเน้นกำรสรรหำจำกบุคลำกรภำยในองค์กร โดยก ำหนดให้มกีำรประเมนิศกัยภำพและ
ผลงำนตำมหลกัเกณฑ์ที่ก ำหนด วำงแผนพฒันำรำยบุคคลและกำรเติบโตตำมสำยอำชพีของผู้สบืทอดต ำแหน่งใหม้ี
ศักยภำพได้เติบโตในต ำแหน่งที่สูงขึ้นตำมล ำดับ ทัง้นี้ผู้สืบทอดต ำแหน่งต้องพร้อมด้วยคุณสมบตัิ ศักยภำพหรือ
สมรรถนะควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์กำรท ำงำนในสำยงำนแล้วยงัต้องได้รบักำรถ่ำยทอดควำมรู้ประสบกำรณ์    
ด้วยกำรหมุนเวยีนปฎบิตัิงำนทัง้ในประเทศไทยและต่ำงประเทศ รวมทัง้กำรเขำ้รบัอบรมตำมหลกัสูตรกำรฝึกอบรม
ส ำหรบัพฒันำสมรรถนะผูบ้รหิำร เพื่อเตรยีมควำมพรอ้มในกำรปฏบิตัหิน้ำทีใ่นต ำแหน่งทีส่งูขึน้ไปในอนำคต อกีทัง้กำร
ส่งมอบงำนเป็นไปอย่ำงรำบรื่นและกำรบรหิำรงำนอย่ำงต่อเนื่อง โดยได้ก ำหนดหลกัเกณฑ์ในกำรจดัท ำแผนสบืทอด
ต ำแหน่ง ดงันี้ 

1. คณะกรรมกำรบรษิทั คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน และสำยงำนทรพัยำกรบุคคลร่วมกนั
ก ำหนดแนวทำงกำรจดัท ำแผนสบืทอดต ำแหน่งใหส้อดคลอ้งกบัทศิทำงและกลยุทธก์ำรด ำเนินธุรกจิ 

2. ก ำหนดโมเดลสมรรถนะของผูบ้รหิำรทุกระดบั (Leadership Competencies) หมำยถงึ ควำมรู ้ทกัษะ และ
ควำมสำมำรถทีจ่ ำเป็นต้องมี พรอ้มกำรจดัท ำแผนพฒันำเป็นรำยบุคคล (Individual Development Plan) 
เพื่อเตบิโตในสำยอำชพีของผูส้บืทอดต ำแหน่ง 

3. ใช้เครื่องมือทดสอบและประเมินบุคลำกรเพื่อวิเครำะห์ศักยภำพของผู้สืบทอดต ำแหน่งในสำยงำน 
(Development Center) 

4. กำรพฒันำกลุ่มผูบ้รหิำรทีค่ำดว่ำจะเป็นผูส้บืทอดต ำแหน่ง (Successor) รวมถงึกำรตดิตำมและประเมนิผล  
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ผลการด าเนินงาน 

 
 TOA Coaching Culture น ารอ่งโดยโค้ช 5 ท่าน จาก 5 สายงาน ดงันี้  

 

   จำกกำรเริม่จดั 5 โปรแกรมดงักล่ำวในเดอืนสงิหำคม ปี 2562 พนักงำนได้ใหค้วำมสนใจเป็นจ ำนวนมำก 
บรษิทัฯ จงึด ำเนินกำรมำต่อเนื่อง ดว้ยวตัถุประสงคท์ีจ่ะเพิม่ระดบัควำมผกูพนัของพนกังำนต่อองคก์ร ภำยใตแ้นวคดิวำ่
หวัหน้ำสำยงำนดงักล่ำวเป็นผู้ที่ท ำงำนใกล้ชดิและเป็นแบบอย่ำงให้กบัพนักงำนในสำยงำนทุกระดบัในกำรเป็นแรง
บนัดำลใจใหพ้นักงำนมคีวำมมุ่งมัน่ในกำรยดึปฎบิตัทิุกสำยงำนทัว่ทัง้องคก์ร เน้นกำรพฒันำควำมสำมำรถในกำรสอน
งำน (Coaching) กำรสรำ้งแรงจงูใจและกำรเป็นบุคคลตน้แบบ (Role Model) เพื่อน ำไปสูก่ำรปฏบิตัทิีเ่ป็นรปูธรรมอย่ำง
แทจ้รงิ 

ผลของการจดั TOA Coaching Culture ตัง้แต่เดอืนสงิหำคม – ธนัวำคม ปี 2562 โครงกำร TOA Coaching 
Culture จ ำนวน 21 หลักสูตร มีพนักงำนกลุ่มเป้ำหมำยเข้ำร่วมโปรแกรมสอนงำน จ ำนวน 550 คน เป็นไปตำม
เป้ำหมำย  

สรปุผลการฝึกอบรมทัง้หมด ในปี 2562 

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จดัหลกัสูตรกำรอบรมภำยใน 40 หลกัสูตร 71 รุ่น และส่งพนักงำนไปฝึกอบรมกบั
สถำบนัภำยนอกจ ำนวน 72 หลกัสตูร 72 รุ่น รวมเป็นจ ำนวนทัง้หมด 143 รุ่น ซึง่ครอบคลุมพนักงำนระดบัปฏบิตักิำร 
ระดบับงัคบับญัชำ และระดบัจดักำร โดยมจี ำนวนชัว่โมงอบรมเฉลีย่ต่อคนเท่ำกบั 6.08 ชัว่โมง 

 

 

 

ในปี 2562 ฝ่ำยพฒันำองค์กร ได้จดัโครงกำร “TOA Coaching Culture” เป็น
โครงกำรน ำรอ่งสรำ้ง “โคช้” บุคคลตน้แบบ (Role Model) เพือ่สง่เสรมิวฒันธรรมกำรสอน
งำนให้กับทีมทุกระดับ โดยถือเป็นหน่ึงในวิธีกำรพฒันำสมรรถนะผู้น ำ (Leadership 
Competency) ตำมแผนพัฒนำรำยบุคคล หรือ ติดตำมผลหลังเข้ำรับฝึกอบรมใน
ภำคปฏบิตั ิทัง้น้ี คุณพริุณ เลศิสริสิถำพร ผูอ้ ำนวยกำรสำยงำนทรพัยำกรบุคคล ไดก้ล่ำว
ไวว้่ำ “กำรโคช้ เป็นหน่ึงในบทบำททีส่ ำคญัมำกของหวัหน้ำและผูน้ ำทุกระดบั ทีจ่ะพฒันำ
ศกัยภำพทมีทัง้ในสว่น Hard Skills และ Soft Skills ซึง่จะสง่ผลต่อกำรขบัเคลื่อนผลงำน
โดยรวมของหน่วยงำนและองคก์ร”   
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 การประเมินความพึงพอใจของพนักงานภายหลงัการฝึกอบรม  

บรษิทัฯ มกีำรประเมนิควำมพงึพอใจและขอ้เสนอแนะของพนักงำนภำยหลงัจำกกำรฝึกอบรมหลกัสตูรต่ำงๆ 
เพื่อน ำขอ้มลูมำใชใ้นกำรพจิำรณำคดัเลอืกหลกัสตูร และปรบัปรุงกำรจดัฝึกอบรมต่อไป  โดยในปี 2562 ได้รบัคะแนน
ความพึงพอใจเฉล่ียรอ้ยละ 91.23  

สรปุการฝึกอบรมของพนักงาน 
เปรยีบเทยีบจ ำนวนชัว่โมงฝึกอบรมของพนกังำนระดบัปฏบิตักิำร ระดบับงัคบับญัชำ และระดบัจดักำร 

ระหว่ำงปี 2560 - 2562 

รายการ 2560 2561 2562 
รวมชัว่โมงกำรฝึกอบรมของแต่ละปี 10,352 15,474 19,570 
จ ำนวนชัว่โมงฝึกอบรมของระดบัจดักำร (M1-M9) / คน / ปี 10.15 14.57 18.55 
จ ำนวนชัว่โมงฝึกอบรมของระดบับงัคบับญัชำ (S1-S2) / คน / ปี 6.99 12.43 15.63 
จ ำนวนชัว่โมงฝึกอบรมของระดบัปฏบิตักิำร (O1-O4) / คน / ปี 2.42 3.40 2.03 
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แนวทางการด าเนินงานด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
บรษิทัฯ มกีำรด ำเนินกำรเพื่อสรำ้งควำมปลอดภยัในกำรด ำเนินงำนโดยแบ่งออกเป็น 4 สว่น ดงันี้  

ความปลอดภยัด้านสถานท่ี ความปลอดภยัในการใช้
เครื่องจกัร 

ความปลอดภยัในการใช้สารเคมี ความปลอดภยัส่วนบุคคล 

 มรีัว้กัน้โดยรอบบรเิวณโรงงำนเพือ่
ป้องกนัผูไ้มเ่กีย่วขอ้งเขำ้มำในเขต
โรงงำน 

 มป้ีำยสญัลกัษณ์ ป้ำยเตอืนภยั 
และป้ำยขอ้ควรปฏบิตัต่ิำงๆ โดย
ป้ำยสญัลกัษณ์มขีนำดพอเหมำะ
และเหน็ไดอ้ย่ำงชดัเจน รวมทัง้มี
ควำมเป็นสำกลทีทุ่กคนสำมำรถ
เขำ้ใจไดง้ำ่ย 

 มกีำรก ำหนดเสน้ทำงและตเีสน้
ช่องทำงเดนิรถโดยรอบโรงงำน
และมกีำรตดิตัง้กระจกนูนไวท้ี่
บรเิวณทำงแยก หรอืทำงโคง้ทีม่อง
ไมเ่หน็เสน้ทำงขำ้งหน้ำ 

 จดัใหม้กีำรตรวจวดัสภำพแวดลอ้ม
ในกำรท ำงำนเกีย่วกบัเสยีงดงั แสง
สว่ำง และระดบัควำมเขม้ขน้ของ
สำรเคมอีนัตรำยในบรรยำกำศของ
สถำนทีท่ ำงำน 

 จดัใหม้รีะบบป้องกนัและระงบั
อคัคภียั และดแูลระบบป้องกนัและ
ระงบัอคัคภียัใหอ้ยู่ในสภำพพรอ้ม
ใชง้ำนไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพและ
ปลอดภยั 

 ก ำหนดเสน้ทำงอพยพหนีไฟและ
จุดรวมพลทีช่ดัเจน เพือ่ควำม
ปลอดภยักรณเีกดิเหตุฉุกเฉนิเพลงิ
ไฟ 

 มกีำรตรวจสอบอำคำรประจ ำปี
ตำม พรบ.ควบคุมอำคำร 

 จดัใหม้กีำรตรวจสอบควำมพรอ้ม
ใชง้ำนของเครือ่งจกัร อุปกรณ์
เครือ่งมอื ก่อนเริม่งำน 

 มกีำรจดัท ำกำรด์นิรภยัครอบจุด
อนัตรำยของเครือ่งจกัร 

 มกีำรน ำ Robot ในกำรเคลือ่นยำ้ย
สนิคำ้หลงัจำกผ่ำนกระบวนกำร
บรรจุ 

 มกีำรน ำเครือ่งช่วยยกระบบ
สญูญำกำศ (Vacuum lifter) เขำ้มำ
ช่วยยกสนิคำ้ 

 มรีะบบกำรซ่อมบ ำรุงเครือ่งจกัรเชงิ
ป้องกนั 

 มวีธิปีฏบิตังิำนของเครือ่งจกัรและ
อุปกรณ์ต่ำงๆ เพือ่ควำมปลอดภยั
ในกำรท ำงำน 

 มรีะบบกำรตดิตัง้สำยดนิเครือ่งจกัร 
 มรีะบบกำรตรวจสอบควำม
ปลอดภยัเครือ่งจกัรประจ ำปีตำมที่
กฎหมำยก ำหนด 
 

 จดัใหม้มีำตรกำรก ำกบัใหพ้นกังำน
ปฏบิตัติำมวธิกีำรท ำงำนทีถู่กตอ้ง
และปลอดภยัตำมคู่มอืกำร
ปฏบิตังิำนทีจ่ดัท ำขึน้  

 จดัใหม้กีำรอบรมใหค้วำมรู้
พนกังำนเรือ่งควำมปลอดภยัใน
กำรท ำงำนกบัสำรเคม ี

 มกีำรจดัท ำขอ้มลูควำมปลอดภยั
ของสำรเคม ี(SDS) ตดิบรเิวณ
พืน้ทีก่ำรท ำงำนสำรเคม ี

 จดัใหม้มีำตรกำรกำรปฏบิตัเิมือ่เกดิ
เหตุฉุกเฉนิเกีย่วกบัสำรเคมี
อนัตรำยเกีย่วกบักำรบรรเทำเหตุ 
และท ำกำรฝึกซอ้มรบัเหตุฉุกเฉนิ
กรณสีำรเคมรี ัว่ไหล 

 จดัใหม้อุีปกรณ์เพือ่คุม้ครองควำม
ปลอดภยัในบรเิวณทีท่ ำงำนกบั
สำรเคมอีนัตรำย ไดแ้ก่ หน้ำกำก
ป้องกนัสำรเคม,ีถุงมอืกนัสำรเคม,ี 
รองเทำ้บทู, แว่นตำกนัสำรเคม ี
เป็นตน้ 

 จดัใหม้อุีปกรณ์ฉุกเฉนิกรณเีกดิ
อุบตัเิหตุสำรเคม ีไดแ้ก่ อ่ำงลำ้งตำ
ฉุกเฉนิ ฝักบวัช ำระลำ้งร่ำงกำย
ฉุกเฉนิ 

 จดัใหม้ชีุดเกบ็กูส้ำรเคมหีกรัว่ไหล 
(Spill Control Kit) เช่น ทรำย, 
แผ่นดดูซบัสำรเคม ีเป็นตน้ 

 มเีขือ่นกัน้สำรเคม ีเพือ่กกัมใิห้
สารเคมอีนัตรายทีเ่ป็นของเหลว 
ไหลออกภายนอกบรเิวณสถานที่

 จดัใหม้อุีปกรณ์คุม้ครองควำม
ปลอดภยัส่วนบุคคลทีไ่ด้
มำตรฐำน เหมำะกบัสภำพและ
ลกัษณะของงำนทีป่ฏบิตั ิและ
ควบคุมดแูลใหล้กูจำ้งสวมใส่ 
ตลอดระยะเวลำท ำงำน  

 จดัใหม้กีำรฝึกอบรมใหค้วำมรู้
กบัพนกังำนถงึกฎระเบยีบ 
ขอ้บงัคบัและวธิกีำรปฏบิตั ิเพือ่
ควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน 

 จดัใหม้กีำรฝึกอบรมผูร้บัเหมำ
ชัน้ตน้หรอืผูร้บัเหมำช่วงเขำ้มำ
ปฏบิตังิำนในสถำนประกอบ
กจิกำร เกีย่วกบัขอ้บงัคบัควำม
ปลอดภยัในกำรท ำงำน ส ำหรบั
ผูร้บัเหมำ 

 จดัใหม้ขีอ้บงัคบัและคู่มอืว่ำดว้ย
ควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนไว้
ในสถำนประกอบกจิกำร ซึง่มี
กำรก ำหนดขัน้ตอนและวธิกีำร
ปฏบิตังิำนทีป่ลอดภยั 

 จดัใหม้กีำรตรวจสุขภำพลกูจำ้ง
ทีท่ ำงำนเกีย่วกบัปัจจยัเสีย่ง 
กรณแีรกรบัเขำ้ท ำงำนตรวจ
ประจ ำปี และกรณเีปลีย่นงำนที่
มลีกัษณะควำมเสีย่งต่ำงจำก
เดมิ 

 จดัใหม้กีจิกรรมส่งเสรมิและ
กระตุน้จติส ำนึกของลกูจำ้งให้
ตระหนกัถงึควำมปลอดภยั    
อำชวีอนำมยั และ
สภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน 

• บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมเสี่ยงที่อำจส่งผลต่ออำชวีอนำมยัและควำมปลอดภยัของพนักงำน 
ผูร้บัเหมำ ผูร้บัเหมำช่วง ผูเ้กีย่วขอ้งอื่นๆ และทรพัยส์นิ อนัเนื่องมำจำกกำรด ำเนินธุรกจิ ดงันัน้ 
บรษิทัฯ จงึด ำเนินกำรตำมแนวกำรปฏบิตังิำนใหม้สีภำพแวดลอ้มกำรท ำงำนทีถู่กสุขอนำมยัและ
ปลอดภยั

อาชีวอนามัยและความปลอดภยั 
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ความปลอดภยัด้านสถานท่ี ความปลอดภยัในการใช้
เครื่องจกัร 

ความปลอดภยัในการใช้สารเคมี ความปลอดภยัส่วนบุคคล 

 มกีำรตรวจสอบควำมปลอดภยั
ระบบไฟฟ้ำประจ ำปีตำมที่
กฎหมำยก ำหนด 

เกบ็รกัษาสารเคมอีนัตราย และมี
รางระบายสารเคมอีนัตรายที่
ร ัว่ไหลไปยงัทีท่ีส่ามารถรวบรวม
เพือ่นําไปกาํจดัอย่างปลอดภยั 

เช่น กจิกรรม Safety talk, 
กจิกรรม SHE DAY 

 

การส่งเสริมด้านอาชีวอนามยั และความปลอดภยั 

 Behavior Based Safety (“BBS”) การสร้างพฤติกรรมความปลอดภยั 

เป็นกำรน ำแนวคดิทำงจติวทิยำมำพฒันำพฤติกรรมควำมปลอดภยัในสถำนที่ท ำงำน  เริม่ด้วยกำรบ่งชีพ้ฤติกรรมทีม่ี
ควำมเสีย่งต่อกำรได้รบักำรบำดเจบ็ น ำมำรวบรวมเป็นแบบส ำรวจ ขอ้มูลที่เกบ็รวบรวมได้นี้จะจดัท ำเป็นแผนปฏบิตัิ
กำรเพื่อกำรพฒันำควำมปลอดภยัต่อไป 

แนวปฏิบติัของ BBS 

 
   

 

 
Safety Training 

บริษัทฯ ได้จดักำรอบรม Safety Training ให้กบัพนักงำนทุกระดบัตำมควำมจ ำเป็นของแต่ละลกัษณะงำนและ
สอดคลอ้งตำมกฎหมำย รวมถงึคู่คำ้ ผูร้บัเหมำ และผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีอย่ำงเป็นระบบ มกีำรประเมนิประสทิธผิลของ
กำรอบรมเพื่อให้มัน่ใจว่ำผู้ปฎิบัติงำนทุกคนได้รับควำมรู้ด้ำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย  มุ่งเน้นที่กำรลด

ประชมุชีแ้จงการด าเนินงาน
กิจกรรม BBS

อบรมเพ่ิมเติมให้กบั
คณะอนกุรรมการความ

ปลอดภยัฯ และหวัหน้างาน

การสื่อสารให้ความรู้กบั
พนกังานเก่ียวกบั BBS

ฝึกปฏิบตัิกิจกรรม BBS ใน
พืน้ที่ท างาน

ด าเนินกิจกรรม BBS
สรุปผลการสงัเกตและ

เปรียบเทียบ

อบรม: การก าจัดพฤตกิรรมเส่ียง เพื่อสร้างวัฒนธรรมปลอดภัย Behavior Based Safety 
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พฤติกรรมควำมเสีย่งที่จะท ำใหเ้กดิอุบตัเิหตุ โดยกำร ลด ละ เลกิ พฤติกรรมเสีย่ง ดูแลตนเอง และห่วงใย ใส่ใจดูแล
เพื่อนร่วมงำนด้วยควำมปลอดภยั หวัขอ้กำรอบรม อำทิ เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน “ระดบัหวัหน้ำงำน” 
เจำ้หน้ำทีค่วำมปลอดภยัในกำรท ำงำน “ระดบับรหิำร” ควำมปลอดภยัในงำนเกีย่วกบัรอกและเครน ควำมปลอดภยัใน
กำรท ำงำนในทีอ่บัอำกำศ กำรอบรมผูร้บัเหมำตำมระเบยีบปฏบิตัดิำ้นควำมปลอดภยั อำชวีอนำมยั และสิง่แวดลอ้มใน
กำรท ำงำน ส ำหรบัผูร้บัเหมำ หรอืบุคคลภำยนอกทีจ่ะเขำ้มำปฏบิตังิำนในเขตกลุ่มบรษิทัทโีอเอ เป็นตน้  

 การควบคมุสภาพแวดล้อมในการท างาน 

บรษิทัฯ ไดม้กีำรตรวจวดัและประเมนิสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนอย่ำสม ่ำเสมอ อำท ิกำรตรวจวดัควำมเขม้ของ
แสงสว่ำงในพืน้ทีป่ฏบิตังิำน กำรตรวจคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศของกำรท ำงำน ซึง่ผลกำรตรวจวดัล่ำสดุพบว่ำอยู่ใน
เกณฑม์ำตรฐำนตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด รวมถงึกำรฉีดสเปรยฆ์ำ่เชือ้ไวรสัป้องกนักำรแพร่กระจำยของเชือ้แบคทเีรยีและ
เชือ้ไวรสัทีเ่ป็นอตัรำยเพื่อป้องกนัพนักงำนจำกกำรเจบ็ป่วยจำกโรคไขห้วดัใหญ่ 2019 นอกจำกนี้ ในสถำนกำรณ์กำร
แพร่ระบำดของเชือ้ไวรสั COVID-19 บรษิทัฯ ไดม้กีำรตรวจเชค็อุณหภูมริ่ำงกำยของพนักงำนและผูต้ดิต่อทุกท่ำน และ
ด ำเนินกำรต่ำงๆ ตำมมำตรกำรทีก่รมควบคุมโรคก ำหนด เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำผูป้ฏบิตังิำนทุกคนท ำงำนในสภำพแวดลอ้มที่
เหมำะสมและไม่เป็นอนัตรำยต่อสุขภำพ รวมทัง้จดัเตรยีมอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรำยส่วนบุคคล อุปกรณ์ฉุกเฉิน ชุดปฐม
พยำบำลเบือ้งตน้ ใหแ้ก่ผูป้ฏบิตังิำนอย่ำงเหมำะสมกบัลกัษณะงำน เพยีงพอต่อกำรใชง้ำน และสะดวกต่อกำรเขำ้ถงึ  

การส่ือสาร 

บรษิัทฯ ได้จดัตัง้คณะกรรมกำรควำมปลอดภยั อำชวีอนำมยั และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน เพื่อส ำรวจกำร
ปฎบิตังิำนดำ้นควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน ตรวจสอบสถติกิำรประสบอนัตรำยทีเ่กดิขึน้ในบรษิทัฯ อย่ำงน้อยเดอืนละ  
1 ครัง้ พิจำรณำแผนงำนด้ำนควำมปลอดภัย รวมถึงกำรสื่อสำรเพื่อป้องกันและลดอุบตัิเหตุหรือกำรเจ็บป่วยอนั
เน่ืองมำจำกกำรท ำงำนผ่ำนช่องทำงทีห่ลำกหลำย อำท ิ 

 กำรสง่ขอ้มลูขำ่วสำรดำ้นอำชวีอนำมยัและควำมปลอดภยั รวมถงึกำรประกำศกฏหมำยใหม ่เกีย่วกบัระบบ
กำรจดักำรดำ้นสิง่แวดลอ้ม พลงังำน อำชวีอนำมยัและควำมปลอดภยั ผ่ำนทำงอเีมล 

 กจิกรรมดำ้นอำชวีอนำมยัและควำมปลอดภยั อำท ิSHE With D Safety 4.0 
 กำรสือ่สำรผ่ำนทำงบอรด์ประชำสมัพนัธ ์จอ LCD ณ โรงอำหำร และ Morning/Weekly Talk 
 กำรแจกคู่มอืควำมปลอดภยั 

 
 การส่งเสริมสขุภาพ 

  บรษิัทฯ จดัให้มกีำรตรวจสุขภำพส ำหรบัพนักงำนเขำ้ใหม่ กำรตรวจสุขภำพประจ ำปีใหก้บัพนักงำนทุกคนตำม
ปัจจยัเสีย่งในกำรท ำงำน และเฝ้ำระวงัผลกระทบทีเ่กดิจำกกำรปฎบิตังิำน เช่น กำรตรวจสมรรถภำพปอด สมรรถภำพ
กำรมองเหน็ เป็นต้น นอกจำกนี้ บรษิทัฯ ยงัใส่ใจสุขภำพทีด่แีก่พนักงำน เช่น จดัใหม้หีอ้งออกก ำลงักำย (Fitness) ที่
ทนัสมยั อุปกรณ์ครบครนัพรอ้มเทรนเนอรท์ีม่คีวำมเชีย่วชำญ กำรเรยีนโยคะฟร ีกำรเผยแพร่ควำมรูด้ำ้นสุขภำพผ่ำน
ทำงอเีมล และในโรงอำหำร กำรตรวจวเิครำะหค์ุณภำพทำงจุลชวีวทิยำในอำหำรและภำชนะที่สมัผสัอำหำร กจิกรรม
สขุภำพด.ี..มรีำงวลั 2019 และ Healthy Day 2019 เป็นตน้ 
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ผลการด าเนินงาน 

สถิติการเกิดอบุติัเหต ุ
รายการ 2562 2561 2560 2559 

1.    จ ำนวนรำยทัง้หมดของพนกังำนทีเ่กดิอุบตัเิหตุ (รำย)  
   (ไมห่ยุดงำน + หยุดงำน ) 

 
5 5 7  12  

2.    จ ำนวนรำยของพนกังำนทีเ่กดิอุบตัเิหตุถงึขัน้หยุดงำน (รำย) 4 2 1  4 
3.    จ ำนวนครัง้ของอุบตัเิหตุจำกเพลงิไหม ้(ครัง้) 2 0 0 0 
4. จ ำนวนครัง้ของอุบตัเิหตุทรพัยส์นิเสยีหำย ( ครัง้ ) 4 3 5  14  
5. จ ำนวนรำยของพนกังำนทีเ่จบ็ป่วยจำกกำรท ำงำน (รำย) 1 0 2  6 

 
อตัราความถ่ีและอตัราความรนุแรงการเกิดอบุติัเหต ุ

รายการ 2562 2561 2560 2559 
1. อตัรำควำมถีข่องกำรเกดิอุบตัเิหตุจำกกำรท ำงำนทัง้หมดต่อ 1 ลำ้นชัว่โมง

กำรท ำงำน (TIFR) 
0.9 1.12 1.51 2.54 

2. อตัรำควำมถีข่องกำรเกดิอุบตัเิหตุจำกกำรท ำงำนถงึขัน้หยุดงำนต่อ 1 
ลำ้นชัว่โมงกำรท ำงำน (LTIFR) 

0.72 0.45 0.22 0.85 

3. อตัรำควำมถีข่องกำรเจบ็ป่วยจำกกำรท ำงำนทัง้หมดต่อ 1 ลำ้นชัว่โมงกำร
ท ำงำน (ODFR) 

0.18 0 0.43 1.27 

จากปี 2559 – 2562 อตัราความถี่ของการเกดิอุบตัเิหตุจากการทํางานทัง้หมดและอตัราความถี่ของการเจบ็ป่วยจากการทํางานทัง้หมดมี
แนวโน้มลดลง แต่อตัราความถีข่องการเกดิอุบตัเิหตุจากการทาํงานถงึขัน้หยุดงานต่อ 1 ลา้นชัว่โมงการทาํงานเพิม่ขึน้ 
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แนวทางการบริหารจดัการ  

บรษิัทฯ ค ำนึงถึงควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมด้วยกำรช่วยเหลอื กำรน ำควำมรู้ควำมสำมำรถและควำมเชีย่วชำญ 
สนับสนุนกจิกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสงัคมส่วนรวม โดยสำมำรถแบ่งกำรด ำเนินกำรได้ 2 ประเภท คอื (1) CSR in 
process คอื กำรด ำเนินธุรกจิทีค่ ำนึงถงึผลกระทบทีอ่ำจเกดิขึน้กบัผูม้สีว่นไดเ้สยี พนกังำน ชุมชน และสิง่แวดลอ้ม และ 
(2) CSR after process ทีบ่รษิทัฯ ด ำเนินกำรมำอย่ำงต่อเนื่อง  

การสานเสวนาร่วมกบัชุมชน  

บรษิทัฯ ไดจ้ดัตัง้คณะท ำงำน CSR ดำ้นกำรมสีว่นร่วมและพฒันำชุมชน เป็นตวัแทนเขำ้ร่วมหำรอืกบัชุมชน ตัง้แต่
กำรสำนเสวนำ วเิครำะหป์ระเดน็ปัญหำอย่ำงเป็นขัน้ตอน เพื่อใหเ้ขำ้ถงึควำมตอ้งกำรทีแ่ทจ้รงิของชุมชน และรวบรวม
ขอ้มูลจำกชุมชนอย่ำงเหมำะสม ก่อนด ำเนินกจิกรรมในกำรพฒันำร่วมกบัชุมชน ในกรณีที่มขีอ้ร้องเรยีน บรษิัทฯ มี
ข ัน้ตอนกำรจดักำรทีเ่ป็นระบบ โดยผูค้วบคุมระบบจะส่งเรื่องรอ้งเรยีนไปยงัหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อตรวจสอบสำเหตุ
และรำยงำนผลต่อผูบ้รหิำรระดบัสงู เพื่อตดิตำมและสนับสนุนกำรแก้ไข มรีะบบกำรจดัเกบ็ขอ้มูลขอ้รอ้งเรยีน เพื่อให้
มัน่ใจว่ำทุกขอ้รอ้งเรยีนจะไดร้บักำรพจิำรณำและไดร้บักำรตอบสนองอย่ำงเหมำะสม  

การสนับสนุนแผนงาน/โครงการ 

บริษัทฯ จะพิจำรณำชุมชนใกล้เคียงที่มีโอกำสได้รับผลกระทบจำกองค์กรโดยตรงก่อน โดยค ำนึงถึงควำม
สอดคลอ้งกบัลกัษณะธุรกจิหรอืขดีควำมสำมำรถขององคก์ร เกดิกำรมสีว่นร่วมของพนักงำนและชุมชนเป็นไปตำมแนว
ทำงกำรด ำเนินงำนทีม่คีวำมยัง่ยนื 

ผลการด าเนินงาน 

การสนับสนุนด้านการศึกษา  

ปี 2562 บรษิทัฯ ไดม้กีำรสง่เสรมิทุนกำรศกึษำใหก้บัเดก็นกัเรยีนและอุปกรณ์กำรเรยีนใหก้บัโรงเรยีนโดยรอบ
บรษิทัฯ รวมถงึส่งเสรมิควำมรูท้กัษะกำรใชแ้ละทำสทีีถู่กตอ้งไปยงัโรงเรยีน อำชวีศกึษำ และนักเรยีนในชุมชนเพื่อเป็น
ประโยชน์ในกำรศึกษำและน ำไปประกอบอำชีพในอนำคต พร้อมทัง้น ำควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกรในด้ำน
สิง่แวดลอ้มและควำมปลอดภยั เขำ้เสรมิสรำ้งควำมรูค้วำมเขำ้ใจและน ำไปประยุกต์ใชใ้นชวีติประจ ำวนัได ้เช่น กำรคดั
แยกขยะ กำรจดักำรกบัขยะในชุมชน ฝุ่ น PM 2.5 เป็นตน้ 

 

 

 

• เพื่อสร้ำงและรักษำคุณค่ำอย่ำงยัง่ยืนและควำมไว้วำงใจให้กับผู้มีส่วนได้เสีย นัน้ กำรมี
ควำมสมัพนัธอ์นัดกีบัชุมชนรอบขำ้งนบัเป็นตน้ทุนทำงสงัคมทีส่ ำคญั เน่ืองจำกชุมชนเป็นหนึ่งใน
ผูม้สีว่นไดเ้สยีหลกัของหน่วยธุรกจิ ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึใหค้วำมส ำคญักบักำรพฒันำคุณภำพชวีติ 
กำรศกึษำ กำรส่งเสรมิสุขภำพอนำมยั และกำรอนุรกัษ์สิง่แวดล้อม เพื่อกำรเติบโตทำงธุรกิจ
ควบคู่ไปกบักำรพฒันำควำมเป็นอยู่ของชุมชน

การมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน 
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การสนับสนุนด้านศิลปวฒันธรรม  

ปี 2562 บริษัทฯ ได้เข้ำร่วมกิจกรรมเพื่อสืบสำน
ประเพณีทีด่งีำมกบัชุมชนในวนัเขำ้พรรษำ พรอ้มทัง้ร่วมบรจิำค
สมทบทุนเพื่อถวำยเทียนพรรษำแด่พระสงฆ ์ให้กบัวดัในเขต
ชุมชน และร่วมท ำกิจกรรมรดน ้ ำด ำหัว สืบสำนประเพณี
สงกรำนตเ์ป็นประจ ำอย่ำงต่อเนื่อง  

 

TOA อาสาพฒันาช่างสี 

เป็นโครงกำรที่ส่งเสรมิด้ำนกำรมสี่วนร่วมและกำรพฒันำชุมชน ที่ให้พนักงำนกบัชุมชนได้มสี่วนร่วมในกำร
เพื่อพฒันำทกัษะ ควำมรูใ้นกำรทำสใีหก้บัคนในชุมชน โดยบรษิทัฯ มเีป้ำหมำยใหค้นในชุมชนมคีวำมรู ้เรื่องเทคนิคกำร
ทำสแีละกำรเลอืกใชส้ทีีถู่กต้องใหก้บัชุมชน เป็นกจิกรรมทีก่่อใหเ้กดิช่ำงสมีอืใหม่ ทีส่ำมำรถน ำควำมรูค้วำมสำมำรถไป
ประกอบอำชพีได้ ซึ่งบำงครอบครวัมีอำชพีเกษตรกร หรือรบัจ้ำงนัน้ ไม่ได้สำมำรถด ำเนินกำรได้ตลอด จึงเป็นอกี
ทกัษะนึงทีค่นในชุมชนน ำเอำไปประกอบอำชพีเสรมิได้ นอกจำกนัน้ยงัเสรมิสรำ้งควำมสมัพนัธท์ีด่รีะหว่ำงชุมชนและ
โรงงำน อยู่ร่วมกนัไดอ้ย่ำงยัง่ยนื 
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กิจกรรมทาสีรัว้โรงเรียนและโรงอาหารโรงเรียนวดับางด้วน 

 บรษิทัฯ ไดส้ง่เสรมิดำ้นกำรมสีว่นร่วมและกำรพฒันำชุมชน ทีใ่หพ้นกังำนกบัชุมชนไดม้สีว่นร่วมในกำรพฒันำ
ปรบัปรุงภูมทิศัน์ของโรงเรยีนในชุมชน โดยกำรน ำผลติภณัฑส์ทีีม่คีุณภำพ เขำ้ปรบัปรุงรัว้โรงเรยีนและโรงอำหำรเพื่อ
เพิม่สสีนัและยดือำยุกำรใชง้ำนใหก้บัรัว้และโรงอำหำรของโรงเรยีน 

 
ธนาคารขยะรีไรเคิล 

บรษิทัฯ ไดจ้ดัอบรมถ่ำยทอดควำมรูเ้รื่องกำรคดัแยกขยะและกำรจดัท ำโครงกำรธนำคำรขยะรไีซเคลิสูชุ่มชน 
และเพื่อใหเ้ดก็นักเรยีนเขำ้ร่วมโครงกำรธนำคำรขยะและน ำขยะมำฝำกธนำคำร เพื่อฝึกวนิัยกำรออม มคีวำมรูค้วำม
เขำ้ใจเรื่องกำรคดัแยกขยะ และกำรลดขยะในชุมชน พรอ้มทัง้แนะน ำเทคนิค 3 Rs มำประยุกต์ใชใ้หเ้กดิประสทิธภิำพ 
สำมำรถน ำควำมรู้ที่มไีปประยุกต์ใชใ้นชวีติประจ ำวนั ทัง้ที่บ้ำน ที่ท ำงำน ที่โรงเรยีน รู้จกัน ำขยะที่คดัแยกได้มำขำย 
สอดคลอ้งกบัเศรษฐกจิพอเพยีง ลดปรมิำณขยะทีอ่อกสูส่ิง่แวดลอ้มในชุมชน ท ำใหส้ภำพแวดลอ้มด ี  

   
 เป้าหมาย 

2562 
ผลการด าเนินงาน 

2562 2561 2560 2559 

จ านวนข้อร้องเรียนจากชมุชนท่ีมีนัยส าคญั (ครัง้) 0 0 0 0 0 
การได้รบัการรบัรองการด าเนินงานตามมาตรฐานด้าน
ความรบัผิดชอบต่อสงัคม CSR-DIW (%) 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
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แนวทางการบริหารจดัการ  

บรษิทัฯ ตระหนกัดวี่ำกำรสรำ้งสงัคมทีแ่ขง็แกร่งอย่ำงยัง่ยนืนัน้ ไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำมล ำพงัได ้นอกเหนือจำก
โครงกำรทีบ่รษิทัฯ เป็นผู้รเิริม่เองแล้ว ยงัมุ่งสร้ำงควำมร่วมมอืและสนับสนุนหน่วยงำนและองคก์รทีม่บีทบำทในกำร
ช่วยเหลอืสงัคม เพื่อเพิม่โอกำสในกำรด ำเนินกจิกรรมให้บรรลุตำมเป้ำหมำยและสร้ำงประโยชน์ได้อย่ำงกว้ำงขวำง 
ควบคู่ไปกบักำรปลกูฝังพนกังำนใหม้จีติอำสำ มคีวำมรบัผดิชอบต่อสงัคม โดยเปิดโอกำสใหพ้นกังำนมปีระสบกำรณ์เขำ้
ร่วมกจิกรรมเพื่อสงัคม เพรำะพวกเขำคอืก ำลงัส ำคญัในกำรขบัเคลื่อนกำรด ำเนินกจิกรรมเพื่อสงัคมของบรษิัทฯ ให้
กำ้วหน้ำและต่อเนื่อง 

 

ผลการด าเนินงาน 

 การสนับสนุนการศึกษา 
 โครงการความรว่มมือทางวิชาการของบริษทัฯ รว่มกบัมูลนิธิพระดาบส จดัท าหลกัสูตรวิชาชีพ “ช่างสี

ทาอาคารและวสัดเุคลือบผิว” เพื่อสรา้งรายได้ให้กบันักเรียนโรงเรียนพระดาบส 

          

 

 

 

 

โครงกำรใหค้วำมช่วยเหลอืทำงวชิำกำรและสือ่กำรเรยีนกำรสอนแก่มลูนิธพิระดำบสเพื่อโดยเสดจ็พระรำชกศุล 
ซึ่งเป็นโรงเรยีนที่จดัตัง้ขึน้ตำมกระแสพระรำชด ำรขิองพระบำทสมเดจ็พระเจำ้อยู่หวัรชักำลที่ 9 เพื่อช่วยเหลอื
บุคคลทีด่อ้ยโอกำสทำงกำรศกึษำเน่ืองจำกมคีวำมรูพ้ืน้ฐำนไม่เพยีงพอและขำดทุนทรพัย ์แต่มคีวำมตัง้ใจจรงิและ

• บรษิทัฯ มุ่งมัน่พฒันำให้ธุรกจิเจรญิเตบิโตอย่ำงยัง่ยนื ควบคู่กบักำรพฒันำสงัคมในทุกมติขิอง
ควำมยัง่ยนื ทัง้ทีเ่กีย่วขอ้งและไม่เกีย่วขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกจิ โดยใหค้วำมส ำคญักบักำรพฒันำ
ที่ตอบสนองต่อควำมต้องกำรที่แท้จริงของผู้มีส่วนได้เสยี และช่วยผลักดันต่อยอดไปสู่กำร
ยกระดบัคุณภำพชวีติของสงัคมและชุมชน

การด าเนินโครงการเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน

การศึกษา

• ส นั บ ส นุ น โ ร ง เ รี ย น 
มหำวิทยำลัย หน่วยงำน 
หรอืโครงกำรส่งเสรมิทกัษะ
ก ำ ร เ รี ย น รู้ แ ล ะ ค ว ำ ม
เชีย่วชำญเฉพำะดำ้น

สุขภาพ

• สนบัสนุนและชว่ยเหลอื
โรงพยำบำล หรอื
หน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งกบั
กำรส่งเสรมิสุขภำพ เพื่อ
ป้องกนัหรอืบรรเทำควำม
เจบ็ป่วย รวมถงึกำร
ส่งเสรมิสุขภำพ

สงัคม

• สนบัสนุนหน่วยงำน หรอื
กจิกรรมทีม่วีตัถุประสงคใ์น
กำรชว่ยเหลอืและสนบัสนุน
สำธำรณประโยชน์

ภยัธรรมชาติ

• ชว่ยเหลอืเหตุกำรณ์ภยั
พบิตัทิำงธรรมชำตติ่ำงๆ ที่
เกดิขึน้
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ศรทัธำขวนขวำยหำควำมรูเ้ป็นวชิำชพีใส่ตน ใหม้โีอกำสเรยีนวชิำชพีและช่ำงต่ำงๆ เพื่อน ำควำมรูค้วำมสำมำรถ
ไปประกอบอำชพีได ้ 

  บรษิัทฯ จงึร่วมกบัมูลนิธพิระดำบส จดัโครงกำรใหค้วำมช่วยเหลอืทำงวชิำกำรและสื่อกำรเรยีนกำรสอนเพื่อโดย
เสดจ็พระรำชกุศลแก่มูลนิธพิระดำบส ในช่วงเริม่ต้น ตัง้แต่เดอืนมกรำคม พ.ศ 2561 โดยร่วมกบัคณะครูโรงเรยีนพระ
ดำบส ร่วมด ำเนินกำรใหค้วำมช่วยเหลอืทำงวชิำกำรและสื่อกำรเรยีนกำรสอน โดยกำรสนับสนุนผลติภณัฑส์ทีำอำคำร 
พร้อมกบัหลกัสูตรกำรเรียนกำรสอนที่มุ่งเน้นกำรฝึกปฏิบตัิ เพื่อให้เกิดกำรเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน ซึ่งได้ผล
ออกมำเป็นที่น่ำพอใจ และเห็นควำมเป็นไปได้ที่จะสร้ำงเป็นหลักสูตร วิชำชีพช่ำงสทีำอำคำร และวสัดุเคลือบผิว 
เพิม่เติมจำกที่โรงเรียนมีอยู่ จงึร่วมกบัคณะครูของโรงเรยีนพระดำบส ในกำรจดัท ำหลกัสูตรดงักล่ำวขึ้นมำ เพื่อให้
สำมำรถท ำกำรเรยีนไดภ้ำยในปีกำรศกึษำ 2562 พรอ้มๆ กบักำรจดัท ำกำรลงนำมโครงกำรควำมร่วมมอืนี้ เพื่อแสดงถงึ
เจตจ ำนงในกำรด ำเนินกิจกรรมควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำงหน่วยงำนที่จะเข้ำร่วมกันพฒันำนวตักรรมทำง
กำรศกึษำ และฝึกอบรมเพื่อน ำเอำควำมรู้และควำมช ำนำญทำงด้ำนเทคโนโลยสีมยัใหม่มำใช้ในกำรถ่ำยทอดให้กบั
นกัเรยีนของโรงเรยีนพระดำบสใหม้ปีระสทิธภิำพมำกขึน้ เป็นระยะเวลำ 5 ปี นบัตัง้แต่วนัทีล่งนำม ตัง้แต่ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2562 ถงึ 2566 เพื่อกำรด ำเนินงำนทีต่่อเนื่องและส่งผลใหด้ ำเนินงำนของโรงเรยีนบรรลุผลมำกขึน้ โดยมโีครงกำร
ควำมร่วมมอื ดงันี้  

 งำนดำ้นหลกัสตูรวชิำชพี “ช่ำงทำส ีและวสัดุเคลอืบผวิ” โดยออกแบบหลกัสตูรร่วมกนั 
 งำนดำ้นพฒันำและสรำ้งสือ่กำรสอนในรปูแบบต่ำงๆ โดยออกแบบร่วมกนั 
 งำนดำ้นกำรฝึกอบรม และพฒันำครผููส้อนของโรงเรยีนพระดำบสใหต้รงตำมหลกัสตูรกำรเรยีนกำรสอน 
 งำนดำ้นกำรใหค้ ำแนะน ำปรกึษำทำงดำ้นเทคนิคศกึษำ 
 กำรแลกเปลีย่นบุคลำกรในกำรท ำงำนเชงิวชิำกำร กำรวจิยัและงำนดำ้นประชำสมัพนัธใ์นรปูแบบต่ำงๆ 

ระหว่ำงหน่วยงำนทัง้สอง   

 ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

 โรงเรียนพระดำบสจะมีบุคลำกรครู-อำจำรย์ที่มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญในด้ำนกำรสอน กำรออกแบบ
รปูแบบกำรสอน และใชส้ือ่กำรเรยีนกำรสอนไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ 

 โรงเรยีนพระดำบสสำมำรถผลตินกัเรยีนทีส่ ำเรจ็กำรศกึษำจำกหลกัสตูรนี้ และสำมำรถน ำไปต่อยอดพฒันำ
ทกัษะดำ้นช่ำงส ีเพื่อน ำไปประกอบวชิำชพีช่ำงทำสมีอือำชพีได ้และด ำรงตนเป็นคนดใีนสงัคมต่อไป 

 ด ำเนินกำรตดิตำมและช่วยพฒันำต่อเน่ืองจำกกจิกรรมทีไ่ดด้ ำเนินกำรมำแลว้ อนัจะท ำใหก้ำรจดักำรเรยีน
กำรสอนเกดิประโยชน์อย่ำงถำวรยัง่ยนื 

 จดัอบรมหลกัสูตรเพื่อให้ความรูแ้ละพฒันาทกัษะการทาสีอย่างถกูวิธี 

บรษิัทฯ ได้จดัอบรมให้แก่คณะครูและนักศึกษำ เพื่อให้ควำมรู้และพฒันำทกัษะกำรทำสอีำคำรอย่ำงถูกวธิ ี
โดยเฉพำะเทคนิคกำรทำสภีำยนอกและภำยในอำคำร และกำรเลอืกใชผ้ลติภณัฑส์ใีหต้รงตำมวตัถุประสงค ์เพื่อ
ควำมสวยงำม และควำมแขง็แรงทนทำน จำกวทิยำกรทีม่คีวำมเชีย่วชำญจำก TOA ทีม่ำใหค้วำมรูพ้รอ้มแนะน ำ
เทคนิคต่ำงๆ หลกัสูตรดงักล่ำวเป็นกำรอบรมใหค้วำมรู้ในทกัษะด้ำนกำรทำสรีะยะสัน้ เป็นภำคทฤษฎีและภำค
ปฎบิตั ินอกจำกจะไดค้วำมรูแ้ลว้ ยงัถอืเป็นกำรปรบัปรุงภูมทิศัน์และทศันียภำพรอบวทิยำลยัอกีดว้ย 

โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดหลักสูตรดังกล่ำวที่วิทยำลัยเทคนิคพิจิตร สำขำวิชำช่ำงก่อสร้ำง และ
วทิยำลยัเทคนิคภูเกต็ สำขำวชิำช่ำงก่อสรำ้ง 
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 โครงการทุนการศึกษา  

บรษิัทฯ เชื่อว่ำกำรศกึษำเป็นรำกฐำนที่ส ำคญัยิง่ที่จะช่วยส่งเสรมิให้เยำวชนไทยเติบโตมำเป็นคนด ีมวีชิำ
ควำมรู ้เป็นก ำลงัส ำคญัในกำรพฒันำประเทศชำตต่ิอไปในอนำคต โดยในปี 2562 บรษิทัฯ ร่วมกบั มลูนิธคิุณแม่ลี้
กิมเกียว ตัง้คำรำคุณ (มูลนิธิภำยใต้กำรด ำเนินงำนของครอบครวัตระกูล “ตัง้คำรวคุณ” ที่มุ่งมัน่สำนต่อด้วย
ปณิธำนอนัแน่วแน่ ในกำรเป็นสะพำนบุญช่วยเหลอืเพื่อนมนุษยท์ีเ่ป็นประโยชน์สงูสุดต่อสงัคมไทยอย่ำงแทจ้รงิ) 
จดัโครงกำรมอบทุนกำรศกึษำ อำท ิ

 
  

 
 

 

กำรสร้ำงโรงเรียนทีโอเอวิทยำในจังหวัดบุรีร ัมย์และ
จงัหวดัมุกดำหำร และมอบเงนิทุนกำรศกึษำต่อเนื่องเป็น
ประจ ำทุกปี ซึ่งเป็นโรงเรยีนขนำดใหญ่ในสงักดัเทศบำล
เมือง มีนักเรียนประมำณ 1 ,600 คน เปิดสอนตัง้แต่
ระดบัชัน้อนุบำล ระดบัชัน้ประถมศกึษำ (ป.1-ป.6) จนถงึ
ระดบัชัน้มธัยมศกึษำ (ม.1-ม.6) 

โครงกำรมอบทุนกำรศกึษำต่อเนื่อง 6 ปี สมำคมแพทยส์ตรี
แห่งประเทศไทยฯ เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษำเมื่อส ำเร็จ
กำรศกึษำแลว้ กลบัไปเป็นแพทย์ประจ ำภูมลิ ำเนำบำ้นเกดิ 
จ ำนวน 8 ทุน ตัง้แต่ปี 2557 -2562 
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 การส่งเสริมสุขภาพเพ่ือยกระดบัคณุภาพชีวิต 

 โครงการ “ดวงตาสดใส ไร้โรคต้อ” ร่วมกบัภาควิชาจกัษุวิทยา คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลยัมหิดล และโรงพยาบาลโพธาราม เฉลิมพระเกียรติ 100 ดวงตา เพื่อถวายเป็นพระราช
กศุลแด่สมเดจ็พระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง 

บรษิัทฯ  ร่วมกบั มูลนิธคิุณแม่ลี้กมิเกยีว ตัง้คำรำคุณ จดัโครงกำรผ่ำตดัต้อกระจกใหก้บัผูป่้วยผู้ยำกไร้ 
และสนับสนุนกำรซือ้เครื่องมอืผ่ำตดัต้อกระจก ในพืน้ทีจ่งัหวดัรำชบุรี และจงัหวดัใกลเ้คยีง โดยโครงกำรนี้ได้
ด ำเนินกำรมำ 4 ปีต่อเนื่อง ตัง้แต่ปี 2559 – 2562 ถอืเป็นโครงกำรทีเ่ปิดโอกำสใหผู้ป่้วยทีม่ฐีำนะยำกจนได้รบั
กำรรกัษำอย่ำงถูกวธิจีำกแพทยผ์ูเ้ชีย่วชำญ โดยไม่เสยีค่ำใชจ้่ำยใดๆ และสำมำรถกลบัมำมองเหน็และใชช้วีติ
ไดต้ำมปกตอิกีครัง้    

 

 

 

โครงกำรมอบทุนกำรศกึษำใหก้บันักเรยีนทีม่ผีลกำรเรยีนดแีละ
ปำนกลำง มีควำมกตัญญู แต่ขำดแคลนทุนทรัพย์ทัง้ 437 
โรงเรียน ร่วมกับส ำนักกำรศึกษำ กรุงเทพมหำนคร  (5 ปี
ต่อเนื่อง) ปีละ 4 ครัง้ มนีกัเรยีนทีไ่ดร้บัทุนไปแลว้จ ำนวน 5,845 
คน 

โ ค ร ง ก ำ ร มอบทุ น ก ำ ร ศึก ษ ำ ต่ อ เ นื่ อ ง  6  ปี  คณะ
แพทยศำสตร์ศริริำชพยำบำลมหำวทิยำลยัมหดิล จ ำนวน 
10 ทุน  ตัง้แต่ปี 2557 – 2562 
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 การช่วยเหลือสงัคมและสนับสนุนสาธารณประโยชน์ 

ในปี 2562 บรษิทัฯ ไดใ้หก้ำรสนบัสนุนสบีรจิำค เพื่อกจิกรรมสำธำรณประโยชน์ต่อสงัคม อำท ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนบัสนุนสทีำอำคำรเพื่อปรบัปรุงศำลหลกัเมอืง องคก์ำร
สงเครำะหท์หำรผ่ำนศกึในพระบรมรำชปูถมัภ ์จ ำนวน 37 ถงั 

โครงกำรจติอำสำพระรำชทำน “เรำท ำควำม ด ีดว้ยหวัใจ” 
ปรบัปรุงภมูทิศัน์คลองคเูมอืงเดมิ ถนนอษัฎำงค ์และถนนบ ำรงุ
เมอืง โดยกระทรวงกลำโหม 

สนบัสนุนสทีำอำคำร “โครงกำรแตม้ส ีกรุงเทพฯ 62” จ ำนวน 210 
ถงั บรเิวณอำคำรรมิถนนพระสเุมรุ ระยะทำง 430 เมตร จ ำนวน 
80 อำคำร พืน้ทีป่ระมำณ 4,400 ตำรำงเมตร  และอำคำรรมิถนน
บ ำรุงเมอืง ถนนเฟ่ืองนครและถนนเจรญิกรุง ระยะทำง 430 เมตร  
จ ำนวน 33 อำคำร พืน้ทีป่ระมำณ 2,700 ตำรำงเมตร โดยส ำนกั
กำรวำงผงัและพฒันำเมอืง กรุงเทพมหำนคร 

สนบัสนุนสทีำอำคำรเพื่อปรบัปรุงอำคำรกองพลที ่1 รกัษำ
พระองค ์จ ำนวน 100 ถงั 
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 การช่วยเหลือเหตกุารณ์ภยัธรรมชาติ 

บรษิทัฯ ไดบ้รจิำคสทีำอำคำรจ ำนวน 70 ถงั เพื่อน ำไปใชส้ ำหรบัซ่อมแซม ฟ้ืนฟู บำ้นเรอืนประชำชนทีป่ระสบ
อุทกภยัในพืน้ทีจ่งัหวดัอุบลรำชธำนี ขอนแก่น และรอ้ยเอด็ ผ่ำนแคมเปญ “แบ่งปันเพื่อการเปล่ียนแปลง” ทีจ่ดั
ขึน้โดยมลูนิธกิระจกเงำ  

 

 

กำรบรจิำคสเีพื่อสนบัสนุนกำรน้อมน ำค ำสอนและพระรำช     
กรณียกจิผ่ำนผลงำนศลิปะในโครงกำร Street Art King 
Bhumibol 6th บนอำคำรสถำนีขนสง่ผูโ้ดยสำรจงัหวดัเชยีงรำย 1 
เทดิพระเกยีรตใินวนัพ่อแห่งชำต ิ

บรษิทัฯ ไดร้บัควำมไวว้ำงใจจำก กำรกฬีำแห่งประเทศไทย 
(กกท.) เลอืกใชผ้ลติภณัฑ ์ทโีอเอในกำรปรบัปรุงพืน้ผวิทุกระบบ
ของรำชมงัคลำกฬีำสถำน 
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 บริษัทฯ ด ำเนินธุรกิจบนพื้นฐำนของควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และมุ่งมัน่ที่บรรเทำผลกระทบทำง
สิง่แวดล้อมที่เกิดจำกกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงจดัให้มีกลไกในกำรจดักำรเรื่องด้ำนสิง่แวดล้อมอย่ำงมี
ประสทิธภิำพ 

 

แนวทางการบริหารจดัการ  

               นโยบายการสร้างวฒันธรรมองคก์รด้านส่ิงแวดล้อม 

บริษัทฯ ด ำเนินธุรกิจด้ำนผลิตภัณฑ์สีและสำรเคลือบผิวและได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรพัฒนำ
เศรษฐกจิควบคู่กบักำรดูแลสิง่แวดลอ้มเพื่อกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนื จงึมคีวำมมุ่งมัน่ในกำรส่งเสรมิและสรำ้งวฒันธรรม
องคก์รดำ้นสิง่แวดลอ้มใหเ้กดิขึน้กบัพนักงำนทุกระดบัตลอดจนผูม้สี่วนไดเ้สียอื่นๆ ขององคก์ร เช่น คู่คำ้ธุรกจิ ลูกคำ้ 
และชุมชน โดยมแีนวทำงในกำรด ำเนินกำรดงันี้  

(1) ประเมนิผลกระทบทำงดำ้นสิง่แวดลอ้มทีค่รอบคลุมถงึพนกังำน และผูม้สีว่นไดเ้สยีขององคก์ร และมมีำตรกำร
ควบคุมป้องกนัผลกระทบทีม่นียัส ำคญั รวมทัง้เปิดเผยขอ้มลูผลกระทบดำ้นสิง่แวดลอ้มสูส่ำธำรณะ 

(2) ส่งเสรมิและสรำ้งวฒันธรรมองคก์รดำ้นสิง่แวดลอ้มใหเ้กดิขึน้กบัพนักงำนภำยในองคก์ร รวมทัง้ผูม้สี่วนไดเ้สยี
ครอบคลุมทัง้ห่วงโซ่อุปทำน และมกีำรพฒันำอย่ำงต่อเนื่องและยัง่ยนื 

(3) ส่งเสรมิกจิกรรมดำ้นสิง่แวดลอ้ม เพื่อเน้นใหค้วำมรูแ้ละกำรมสี่วนร่วมของพนักงำนภำยในองค์กรรวมทัง้ผู้มี
สว่นไดเ้สยีใหม้คี่ำนิยม และจรยิธรรมดำ้นสิง่แวดลอ้มจนกลำยเป็นวฒันธรรมองคก์รดำ้นสิง่แวดลอ้ม 

(4) มกีำรปฏบิตัติำมกฎหมำย และขอ้ก ำหนดต่ำงๆ ดำ้นสิง่แวดลอ้มอย่ำงเคร่งครดั รวมถงึกำรน ำแนวทำงสำกล
ดำ้นสิง่แวดลอ้มมำประยุกตใ์ชภ้ำยในองคก์ร เพื่อลดผลกระทบดำ้นสิง่แวดลอ้ม 

(5) ให้ควำมส ำคญัและเคำรพต่อสทิธมินุษยชนของพนักงำนภำยในองค์กร รวมทัง้ผู้มสี่วนได้เสยี โดยจดัให้มี
ช่องทำงกำรรบัขอ้รอ้งเรยีนทีไ่ม่เป็นธรรมทำงดำ้นสิง่แวดลอ้ม 

(6) ตดิตำมและประเมนิกำรคงอยู่ของวฒันธรรมองค์กรดำ้นสิง่แวดล้อมเป็นระยะ เพื่อน ำมำพฒันำและปรบัปรุง
อย่ำงต่อเนื่อง 

 

 

• บรษิทัฯ มุ่งมัน่ในกำรขบัเคลื่อนองค์กรที่มกีำรสรำ้งวฒันธรรมองค์กรด้ำนสิง่แวดล้อมและน ำมำ
ปฎิบตัิอย่ำงมปีระสทิธผิล โดยครอบคลุมตำมหลกัมำตรฐำนควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม (Green 
Industry) พรอ้มทัง้พฒันำเพื่อยกระดบัควำมคดิและกำรกระท ำของพนกังำนในกำรสรำ้งผลลพัธท์ี่
สำมำรถลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมให้ได้มำกที่สุด สร้ำงกำรมีส่วนร่วมและควำมตระหนักใน
ควำมรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้มระดบับุคคลเพื่อไปสูว่ฒันธรรมสเีขยีว (Green Culture)

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านสิ่งแวดล้อม

มิตสิิ่งแวดล้อม 
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            การมีนวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมซ่ึงได้จากการด าเนินงานท่ีมีความรบัผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม 

บรษิทัฯ ไดน้ ำแนวคดิในกำรรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้มมำปรบัใชแ้ละคดิคน้ใหเ้กดินวตักรรมทำงธุรกจิทีส่รำ้ง
ประโยชน์ควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัต่อธุรกจิและสิง่แวดลอ้ม โดยมกีำรตรวจสอบกระบวนกำรต่ำงๆ ของธุรกจิที่อำจ
ก่อให้เกดิควำมเสีย่งหรอืมผีลกระทบในทำงลบต่อสิง่แวดล้อม และศกึษำหำแนวทำงแกไ้ขเพื่อลดผลกระทบดงักล่ำว 
โดยพจิำรณำและวเิครำะหก์ระบวนกำรท ำงำนอย่ำงละเอยีดครอบคลุมทุกดำ้น เพื่อสรำ้งโอกำสในกำรพฒันำไปสู่กำร
คน้พบนวตักรรมทำงธุรกจิ ในกำรคดิคน้ผลติภณัฑใ์หม่ ทีส่ำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรและทนัต่อกำรเปลีย่นแปลง
ทำงสงัคมและสิง่แวดลอ้ม เพื่อควำมเจรญิเตบิโตของธุรกจิอย่ำงยัง่ยนื 

กระบวนการผลิตระบบอตัโนมติั (โปรแกรม ABB) ในระบบปิดแบบ Slurry (Closed system) 
ช่วยลดผลกระทบเชิงลบต่อส่ิงแวดล้อมถึงร้อยละ 50 

กระบวนการผลิตระบบปิดแบบ Slurry (Closed system) ควบคุมด้วยระบบอตัโนมติั (โปรแกรม 
ABB) วตัถุดบิหลกัทัง้ชนิดผงและเหลวถูกเกบ็ไวใ้น SILO และ Storage tank โดยกำรสง่ผ่ำนวตัถุดบิหลกั
เขำ้ไปในกระบวนกำรผลติเป็นระบบปิด (Closed system) ช่วยลดระยะเวลำกำรผลติ ช่วยลดน ้ำเสยี ช่วย
ลดผลกระทบเชงิลบต่อสิง่แวดลอ้มถงึรอ้ยละ 50 และใช ้Robot ในกำรเคลื่อนยำ้ยสนิคำ้ระหว่ำงกำรบรรจุ 
เพื่อใหเ้กดิควำมปลอดภยัต่อพนกังำนและลดกำรใชพ้ลงังำน                                                

การพฒันานวตักรรมสินค้าและบริการ 

บรษิทัฯ มนีโยบำยในกำรพฒันำผลติภณัฑส์นิคำ้และบรกิำรของบรษิทัฯ ดว้ยนวตักรรมสปีลอดภยัต่อชวีติ
และเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม (Greenovation) และมสี่วนช่วยลดกำรใชพ้ลงังำน อกีทัง้ตอบสนองผูบ้รโิภค
ดว้ยควำมรบัผดิชอบ (Consumer Issues) ภำยใตแ้นวคดินวตักรรมสปีลอดภยัและเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 
(Greenovation Products Development) และมำตรฐำนกำรรบัรองผลติภณัฑ์ต่ำงๆ ทัง้ในระดบัประเทศ
และต่ำงประเทศ  

ผลการด าเนินงาน 

กิจกรรมลดถงุพลาสติก โฟม “Say No to Plastic” by  

บริษัทฯ ได้จดักิจกรรมไม่รบัถุงพลำสติก โฟม อีกทัง้สร้ำง Line 
Official เพื่อรับข้อมูลข่ำวสำรด้ำนสิ่งแวดล้อม  และสะสมแต้มผ่ำนบัตร
อเิลก็ทรอนิกส ์เมื่อปฎิเสธกำรรบัถุงพลำสติก โฟม หรอืแก้วกระดำษจำก
ร้ำนค้ำภำยในบรษิทัฯ มวีตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสรมิใหพ้นักงำนมสี่วนร่วมใน
กำรลดปัญหำสิ่งแวดล้อม พร้อมทัง้สร้ำงควำมตระหนักถึงพิษภัยจำก
พลำสตกิและขยะพลำสตกิผ่ำน Envi TOA เพื่อปลกูจติส ำนึกลดใชพ้ลำสตกิ
อย่ำงจรงิจงั นอกจำกนี้ ยงัไดส้รำ้งกำรรบัรูแ้ละกำรมสี่วนร่วมจำกผู้บรหิำร
และพนักงำนโดยแลกแต้มรบัถุงผ้ำหรอืกระบอกน ้ำ (ท ำจำกฟำงขำ้ว) เพื่อ
น ำมำใชใ้นกจิกรรมเป็นจ ำนวนมำก 
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โครงการอตุสาหกรรมสีเขียว 

บรษิัทฯ ตระหนักถึงควำมส ำคญัของสิง่แวดล้อม จงึได้พฒันำเขำ้สู่อุตสำหกรรมสเีขยีว ตำมโครงกำรของ
กระทรวงอุตสำหกรรม ซึง่ช่วยส่งเสรมิใหเ้กดิกำรปรบัปรุงอย่ำงต่อเนื่อง รวมทัง้แสดงถงึควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและ
สิง่แวดลอ้มทัง้ภำยในและภำยนอกองคก์รตลอดห่วงโซ่อุปทำนเพื่อกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนื จนท ำใหบ้รษิทัฯ ไดย้กระดบั
จำกอุตสำหกรรมสเีขยีวระดบัที่ 3 ระบบสเีขยีว (Green System) เป็น ระดบัที่ 4 วฒันธรรมสเีขยีว (Green Culture)   
เมื่อวนัที ่5 กนัยำยน 2562  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดบัท่ี 4 วฒันธรรมสีเขียว (Green Culture)    

กำรทีทุ่กคนในองคก์รใหค้วำมร่วมมอืร่วมใจด ำเนินงำนอย่ำงเป็นมติรกบั
สิง่แวดลอ้มในทุกดำ้นของกำรประกอบกจิกำร จนกลำยเป็นส่วนหนึ่งของ

วฒันธรรมองคก์ร 
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แนวทางการบริหารจดัการ  

กำรปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดดำ้นสิง่แวดลอ้มเป็นควำมรบัผดิชอบหลกัและมคีวำมส ำคญัทำงธุรกจิเป็นล ำดบัต้นๆ 
บรษิัทฯ ได้ประกำศนโยบำยด้ำนสิง่แวดล้อมที่มุ่งเน้นกำรปฏบิตัติำมกฎหมำยและขอ้ก ำหนดต่ำงๆ ด้ำนสิง่แวดล้อม
อย่ำงเคร่งครดั รวมถงึกำรน ำแนวทำงสำกลมำประยุกต์ใชภ้ำยในองคก์ร เพื่อลดผลกระทบดำ้นสิง่แวดลอ้ม และมกีำร
ทบทวนติดตำมและประเมนิผลกำรด ำเนินงำนของระบบกำรจดักำรสิง่แวดล้อมอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อน ำมำพฒันำและ
ปรบัปรุงอย่ำงต่อเนื่อง  

บรษิทัฯ ตัง้เป้ำหมำยต่อเนี่องในกำรไม่ใหเ้กดิกำรละเมดิขอ้ปฏบิตัดิำ้นสิง่แวดลอ้ม และมุ่งหมำยทีจ่ะจดักำร
บรหิำรกำรปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดดำ้นสิง่แวดลอ้มอย่ำงมปีระสทิธภิำพ   

ผลการด าเนินงาน 

บริษทัฯ ได้รบัการรบัรองระบบคณุภาพและมาตรฐานส่ิงแวดล้อม ดงันี้   

• ระบบกำรจดักำรสิง่แวดล้อมมำตรฐำน ISO 14001: 2015 ในประเทศของโรงงำนทัง้สองแห่ง (บำงนำและ
ส ำโรง) และโรงงำนในประเทศเวยีดนำม  

• ก ำ ร รับ ร อ ง ม ำ ต ร ฐ ำน  Green Label Singapore จ ำ ก  Singapore Environment Council ป ร ะ เ ภท 
“Environmentally Preferred Paint” อำท ิSupershield, NanoShield, NanoClean, 4 Seansons  

• กำรรบัรองผลติภณัฑฉ์ลำกเขยีว กำรรบัรองผลติภณัฑป์ลอดสำรปรอทและตะกัว่ (Green Label Thailand) 

• กำรรบัรองมำตรฐำนผลิตภณัฑ์สทีำอำคำร ด้วยฉลำกประหยดัพลงังำนประสทิธิภำพสูงเบอร์ 5 (Energy Saving 
Label) จำกกระทรวงพลงังำน 

• กำรรบัรองมำตรฐำนผลติภณัฑอ์ุตสำหกรรมต่ำงๆ (มอก.) 

• กำรจดัท ำคำรบ์อนฟุตพริน้ทข์องผลติภณัฑ ์หรอืฉลำกลดโลกรอ้น ซุปเปอรช์ลิด์ (Supershield) ซุปเปอรช์ลิด ์
ดูรำคลนี เอ พลสั (Supershied DURACLEAN A+) ทโีอเอ ชลิด ์วนั นำโน (TOA Shield-1 Nano) ทโีอเอ รูฟ
เพ้นท์ ซันบล็อค (TOA Roof Paint Sunblock) โฟร์ซีซันส์ (4 seasons) และเอ็กซ์ตร้ำปำม  (Extrapam) 
(ประเทศไทย) 

• รำงวลัอุตสำหกรรมสเีขยีว ระดบั 4 เครอืขำ่ยสเีขยีว (Green Culture) ปี 2562  

 เป้าหมาย 
2562 

ผลการด าเนินงาน 
2562 2561 2560 2559 

จ านวนอบุติัการณ์ด้านส่ิงแวดล้อมท่ีมีนัยส าคญั 0 0 0 0 0 
จ านวนครัง้ของค่าปรบัท่ีมีนัยส าคญั 0 0 0 0 0 

• บรษิทัฯ เขำ้ใจถงึควำมจ ำเป็นในกำรปรบัปรุงกำรด ำเนินงำนดำ้นสิง่แวดลอ้มอย่ำงต่อเนื่อง ดว้ย
กำรพฒันำประสทิธภิำพกำรด ำเนินงำนใหส้อดคล้องกบักฎหมำย ขอ้บงัคบั และมำตรฐำนด้ำน
สิง่แวดล้อม เพื่อไม่ให้เกดิปัญหำกำรละเมดิกฎระเบยีบขอ้บงัคบัต่ำงๆ นอกจำกนี้  บริษัทฯ ยงั
ตระหนกัดวี่ำขอ้ก ำหนดและกฎหมำยใหมท่ีเ่กดิขึน้สำมำรถสง่ผลกระทบเชงิลบต่อธุรกจิ หำกไม่ให้
ควำมส ำคญักบักำรปกป้องสิง่แวดลอ้มเป็นอนัดบัแรก

การปฏิบติัตามกฎหมายส่ิงแวดล้อม
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แนวทางการบริหารจดัการ  

นโยบายพลงังาน 

บรษิัทฯ ได้ด ำเนินธุรกจิในกำรผลติและจ ำหน่ำยสแีละสำรเคลอืบผวิโดยบรษิัทฯ มเีจตนำรมณ์แน่วแน่ทีจ่ะ
พัฒนำผลิตภัณฑ์ และองค์กรให้มีควำมเจริญก้ำวหน้ำอย่ำงไม่หยุดยัง้ควบคู่ไปกับกำรด ำเนินกำรเรื่องกำรจัด
กำรพลงังำน บรษิทัฯ จงึเลง็เหน็ว่ำกำรจดักำรพลงังำนเป็นสิง่ส ำคญั โดยถอืเป็นหน้ำทีข่องผูบ้รหิำรทุกระดบัทีจ่ะต้อง
สนับสนุนและรบัผดิชอบเรื่องดงักล่ำวโดยตรง รวมทัง้เป็นหน้ำทีข่องพนักงำนทุกคนทีต่อ้งร่วมมอืกนัด ำเนินกำรเพื่อจดั
กำรพลงังำนอย่ำงต่อเนื่อง และใหค้งอยู่ตลอดไป 

ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึไดก้ ำหนดนโยบำยพลงังำนเพื่อใชเ้ป็นแนวทำงกำรด ำเนินงำนดำ้นพลงังำนและเพื่อสง่เสรมิ
กำรใชพ้ลงังำนใหเ้กดิประสทิธภิำพและประโยชน์สงูสดุ ดงันี้ 

(1) ด ำเนินกำรและพฒันำระบบกำรจดักำรพลงังำนอย่ำงเหมำะสม โดยก ำหนดใหก้ำรจดักำรพลงังำนเป็น
ส่วนหนึ่งของกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับกฎหมำยและข้อก ำหนดอื่นๆ ที่
เกีย่วขอ้งอย่ำงเคร่งครดั 

(2) ด ำเนินกำรปรบัปรุงประสทิธภิำพกำรใชท้รพัยำกรพลงังำนขององค์กรอย่ำงต่อเนื่องและเหมำะสมกบั
ธุรกจิ เทคโนโลยทีีใ่ชแ้ละแนวทำงปฏบิตัทิีด่ ี

(3) ก ำหนดแผนงำนและเป้ำหมำยกำรจดักำรพลงังำนในแต่ละปี และสื่อสำรให้พนักงำนทุกคนเขำ้ใจและ
ปฏบิตัไิดถู้กตอ้ง 

(4) กำรจดักำรพลงังำนเป็นหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบของผูบ้รหิำร และพนกังำนของบรษิทัฯ ทุกระดบัที่จะต้อง
ใหค้วำมร่วมมอืในกำรปฏบิตัติำมมำตรกำรทีก่ ำหนด ตดิตำมตรวจสอบและรำยงำนต่อคณะท ำงำนกำร
จดักำรพลงังำน 

(5) ใหก้ำรสนับสนุนทีจ่ ำเป็น รวมถงึทรพัยำกร ดำ้นบุคลำกร ดำ้นสำรสนเทศ ดำ้นงบประมำณ เวลำในกำร
ท ำงำนกำรฝึกอบรมและกำรมสี่วนร่วมในกำรน ำเสนอขอ้คดิเหน็ เพื่อพฒันำงำนด้ำนพลงังำนอย่ำงมี
ประสทิธภิำพ 

(6) ประเมนิ ควบคุม ปรมิำณกำรใช้พลงังำน เพื่อปรบัปรุงประสทิธภิำพด้ำนพลงังำนอย่ำงต่อเนื่องและมี
ควำมเหมำะสมกบัลกัษณะกำรใชพ้ลงังำนของบรษิทัฯ 

(7) ด ำเนินกำรออกแบบและจดัซื้อ จดัหำเครื่องจกัร เครื่องมอื อุปกรณ์กำรผลติ และบรกิำรอื่นๆ ทีจ่ ำเป็น
โดยพจิำรณำถงึกำรใชพ้ลงังำนอย่ำงมปีระสทิธภิำพของผลติภณัฑห์รอืบรกิำรดงักล่ำว 

(8) ผู้บรหิำรและคณะท ำงำนกำรจดักำรพลงังำนจะทบทวนและปรบัปรุงนโยบำย เป้ำหมำยและแผนกำร
ด ำเนินงำนดำ้นพลงังำนทุกปี 

• พลงังำนมคีวำมจ ำเป็นอย่ำงมำกต่อภำคอุตสำหกรรม แต่ในขณะเดยีวกนักจิกรรมทีใ่ช้พลงังำนก็
เป็นหนึ่งในแหล่งปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกซึง่เป็นสำเหตุของกำรเปลีย่นแปลงของสภำพภูมอิำกำศ 
บรษิทัฯ ตระหนกัถงึควำมส ำคญัและควำมรบัผดิชอบต่อกำรใชพ้ลงังำนอย่ำงมปีระสทิธภิำพและ
ผลกระทบทีเ่กดิขึน้ต่อสภำพภูมอิำกำศของโลก 

การจดัการพลงังาน
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ผลการด าเนินงาน 

การจดัการการใช้พลงังานไฟฟ้า  

ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมา บรษิทัฯ ไดม้กีารด าเนินมาตรการ การอนุรกัษ์พลงังานอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยมกีาร
ด าเนินมาตรการดงันี้  

1. งานโครงการเปลี่ยนโคม LED  แทนโคม Hi-Bay จ านวน 130 โคม ที่ Warehouse คดิเป็นผลประหยดั 
42,261.8 กโิลวตัต-์ชัว่โมง/ปี เงนิลงทุน 618,239 บาท ระยะเวลาคนืทุน 3.83 ปี   

หวัข้อ กิโลวตัต์ กิโลวตัต-์ชัว่โมง/ปี บาท/ปี 
ผลประหยดั 7.94 42,261.8 161,440 
เงินลงทุน 618,239 
ระยะเวลาคืนทุน 3.83 ปี 

2. โครงการการเปลี่ยนใช้ LED T8 18W มาทดแทนหลอด Fluorescent T8 36W คิดเป็นผลประหยัด 
36,299.5 กโิลวตัต-์ชัว่โมง/ปี เงนิลงทุน 118,220  บาท ระยะเวลาคนืทุน 0.85 ปี    

หวัข้อ กิโลวตัต์ กิโลวตัต-์ชัว่โมง/ปี บาท/ปี 
ผลประหยดั 0.018 36,299.5 138,664 
เงินลงทุน 118,220 
ระยะเวลาคืนทุน 0.85 ปี 

3. งานโครงการเปลี่ยน Air Conditioner #5  แทนเครื่องเก่า (36,000 + 40 ,000. Btu.) จ านวน 8 ตัว 
(4+4Ea.) ที่ EM-II Plant คิดเป็นผลประหยัด 39,447 กิโลวัตต์-ชัว่โมง/ปี เงินลงทุน 400,000 บาท 
ระยะเวลาคนืทุน 2.65 ปี   

หวัข้อ กิโลวตัต์ กิโลวตัต-์ชัว่โมง/ปี บาท/ปี 
ผลประหยดั 3,287.25 39,447 150,688 
เงินลงทุน 400,000 
ระยะเวลาคืนทุน 2.65 ปี 

จากผลรวมมาตรการทัง้หมดสามารถประหยดัพลงังานไฟฟ้าได ้118,008.3 กโิลวตัต-์ชัว่โมง/ปี ปรมิาณการใช้
ไฟในปี 2562 ลดลงจากปี 2561 เท่ากบั 115,758 (KWh) และการใชไ้ฟฟ้าในปี 2562 คดิเป็นผลประหยดัรอ้ยละ 1.02  
ของปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าปี 2562  
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รายงานปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี ข้อมลู ปี 2559 - 2562 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

15,065,302

14,188,342

14,050,320
13,934,562

13,200,000

13,400,000

13,600,000

13,800,000

14,000,000

14,200,000

14,400,000

14,600,000

14,800,000

15,000,000

15,200,000

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของ TOA (kWh)

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562



 บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1)  
ส่วนที ่2 กำรจดักำรและกำรก ำกบัดแูลกจิกำร / 10. รำยงำนกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนื        หน้ำ 189 

 

 
แนวทางการบริหารจดัการ  

บรษิัทฯ ให้ความส าคญักบัการจดัการทรพัยากรน ้าอย่างมปีระสทิธภิาพ ครอบคลุมในทุกกระบวนการผลติ 
ตัง้แต่การน าน ้ามาใชใ้นกระบวนการผลติ การรกัษาสภาพแวดลอ้มภายหลงัจากกระบวนการผลติ จงึก าหนดมาตการใน
การจดัการน ้า โดยอยู่ภายใต้ขอ้ก าหนดทางกฎหมายอย่างเคร่งครดั และค านึงถงึผลกระทบต่อปรมิาณการใชน้ ้าของ
ชุมชนในพืน้ทีค่วบคู่ไปกบัการตระหนักถงึหน้าทีใ่นการป้องกนัความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้กบัการด าเนินงานของบรษิัทฯ 
ในภาวะการขาดแคลนน ้า โดยมกีารจดัการดงันี้ 

ผลการด าเนินงาน  

ปริมาณการใช้น ้าจ าแนกตามแหล่งน ้า  

                                  หน่วย : m3 
แหล่งน ้า 2559 2560 2561 2562 

1. น ้าประปา 143,520 143,897 121,160 118,989 
2. น ้าหลงัผา่นการบ าบดัท่ีน ากลบัมาใช้ใหม่ 7,106 4,929 6,653 8,741 

                       

 
          

• น ้ำเป็นทรพัยำกรธรรมชำตทิี่ผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกภำคส่วนให้ควำมส ำคญัเนื่องจำกมปีรมิำณจ ำกดั
และส ำคญัต่อกำรด ำรงชวีิตของมนุษย์ กำรบริหำรจดักำรน ้ำที่ไม่มีประสทิธิภำพนอกจำกอำจ
ก่อใหเ้กดิกำรขำดแคลนน ้ำแลว้ ยงัอำจส่งผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มจำกกำรปล่อยน ้ำทีม่คีุณภำพ
ต ่ำกว่ำมำตรฐำนลงสูแ่หล่งน ้ำสำธำรณะ และน ำไปสูค่วำมขดัแยง้กบัชุมชนหรอืผู้ใชป้ระโยชน์จำก
แหล่งน ้ำนัน้ ซึง่สง่ผลกระทบต่อควำมน่ำเชื่อถอืในกำรท ำธุรกจิของบรษิทัฯ

การจดัการทรพัยากรน ้า
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121,160 118,989
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น ้ำ (ระบบ Pigging) 

 

บ ำรุงรกัษำระบบน ้ำประปำ ใหม้ี
ประสทิธภิำพอยู่ในสภำพพรอ้ม
ใชง้ำนไดเ้สมอ 

ติดตัง้ระบบบ ำบดัน ้ำเสยี เพื่อให้
น ้ำที่ใช้ในกระบวนกำรผลติไดร้บั
กำรบ ำบัดก่อนปล่อยลงสู่ระบบ
ระบำยน ้ำสำธำรณะ และสำมำรถ
หมนุเวยีนน ้ำกลบัมำใชใ้หม่ 

 



 บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1)  
ส่วนที ่2 กำรจดักำรและกำรก ำกบัดแูลกจิกำร / 10. รำยงำนกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนื        หน้ำ 190 

 

 
แนวทางการบริหารจดัการ  

นโยบายการจดัการของเสีย 

บรษิทัฯ มคีวำมประสงคท์ีจ่ะอยู่ร่วมกบัชุมชนและสงัคมอย่ำงยัง่ยนื ในกำรสรำ้งและสนบัสนุนใหเ้กดิธุรกจิรกัษ์
สิง่แวดลอ้ม และมคีวำมรบัผดิชอบต่อสงัคม จงึเป็นทีม่ำของนโยบำยกำรจดักำรของเสยีขององคก์ร เพื่อเป็นแนวปฏบิตัิ
ทีด่ใีนกำรบรหิำรจดักำรของเสยีทีเ่กดิขึน้จำกกระบวนกำรผลติ โดยมรีำยละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

(1) ลดปรมิำณของเสยีทีอ่อกสูส่ิง่แวดลอ้ม ซึง่สง่ผลกระทบท ำใหส้ิง่แวดลอ้มเสือ่มโทรม โดยเน้นสง่เสรมิใหม้ี
กำรหมุนเวยีนกำรใชป้ระโยชน์จำกของเสยี 

(2) ลดปรมิำณของเสยีทีต่อ้งส่งก ำจดั โดยใชแ้นวทำงกำรจดักำรของเสยี ตำมหลกั 3Rs (Re-use/ Reduce/ 
Recycle) เพื่อช่วยใหอ้งคก์รสำมำรถด ำเนินกำรจดักำรของเสยีอย่ำงเป็นระบบ 

(3) ก ำหนดมำตรฐำนกำรปฏบิตังิำนและส่งเสรมิใหทุ้กหน่วยงำนมกีำรวเิครำะหห์ำแนวทำงกำรลดปรมิำณ
ของเสยี และกำรจดักำรของเสยีทีเ่หมำะสม รวมทัง้มกีำรควบคุมตรวจสอบกำรปฏบิตัติำมมำตรฐำนกำร
จดักำรของเสยี ทีก่ ำหนดไวอ้ย่ำงสม ่ำเสมอ 

(4) จดัใหม้กีำรสื่อสำรเรื่องควำมรูค้วำมเขำ้ใจเกีย่วกบักำรจดักำรของเสยี และแลกเปลีย่นประสบกำรณ์กำร
จดักำรของเสยีในแต่ละหน่วยงำน เพื่อสรำ้งวฒันธรรมทำงดำ้นสิง่แวดลอ้ม และพฒันำกำรขยำยควำม
เชื่อมโยงทำงควำมคดิดำ้นกำรจดักำรของเสยีใหเ้กดิขึน้กบับุคลำกรทุกคนในองคก์ร 

(5) จดัใหม้กีำรตรวจประเมนิประสทิธภิำพกำรจดักำรของเสยีตำมดชันีชีว้ดัทีก่ ำหนดขึน้ และพฒันำปรบัปรุง
กจิกรรมดำ้นกำรจดักำรของเสยีอย่ำงสม ่ำเสมอ 

(6) ก ำหนดใหม้ผีูร้บัผดิชอบในกำรท ำหน้ำทีด่แูลดำ้นกำรจดักำรของเสยีภำยในองคก์รอย่ำงชดัเจน 

การลดของเสียด้วยหลกั 3Rs 

               ลดการใช้: เป็นกำรลดใชท้รพัยำกรใหเ้หลอืเท่ำทีจ่ ำเป็นหรอืน ำมำใชใ้หเ้กดิประสทิธภิำพ
สงูสดุ โดยเฉพำะกำรลดกำรบรโิภคทรพัยำกรทีใ่ชแ้ลว้หมดไป  

 การใช้ซ า้: เป็นกำรใช้ทรพัยำกรใหคุ้้มค่ำที่สุด กำรน ำผลติภณัฑต่์ำงๆ ที่สำมำรถใชซ้ ้ำ
ไดม้ำใชก้่อนน ำไป Recycle รวมถงึกำร Repair หรอืซ่อมแซมของทีย่งัใชไ้ดอ้ยู่  

 การน ากลบัมาใช้ใหม่: เป็นกำรน ำวสัดุที่หมดสภำพแล้วหรอืใช้แล้วมำแปรสภำพดว้ย
กระบวนกำรต่ำงๆ ทำงอุตสำหกรรมเพื่อน ำกลบัมำใช ้หรอืแปรรปูเป็นผลติภณัฑช์นิดใหม่ 

 

• ของเสยีจำกกระบวนกำรผลติเป็นหนึ่งในประเดน็ที่บรษิัทฯ ให้ควำมส ำคญั โดยเฉพำะอย่ำงยิง่
ของเสยีอนัตรำยทีห่ำกเกดิกำรรัว่ไหลอนัเนื่องมำจำกกำรบรหิำรจดักำรทีไ่ม่เหมำะสมอำจส่งผล
กระทบโดยตรงต่อบริษัทฯ ทัง้ด้ำนค่ำใช้จ่ำยในกำรก ำจดัและชื่อเสียง รวมถึงอำจก่ อให้เกิด
อนัตรำยต่อสขุ ภำพของพนกังำนและชุมชนใกลเ้คยีง

การจดัการของเสีย

Reduce 

Reuse 

Recycle 
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การจดัการขยะและวสัดท่ีุไม่ใช้แล้ว 

บรษิทัฯ มรีะเบยีบปฎบิตักิำรดำ้นกำรจดักำรและควบคุมของเสยีซึง่เกดิขึน้จำกกระบวนกำรผลติ หรอืกจิกรรม
อื่นๆ ใหเ้ป็นแนวทำงทีเ่หมำะสมและสอดคล้องกบักฏหมำย ใหเ้กดิควำมปลอดภยัในกำรจดัเกบ็ กำรขนส่ง ตลอดจน
กำรท ำลำย เพื่อเป็นแนวทำงป้องกนัไม่ใหข้ยะและวสัดุที่ไม่ใช้แล้วหรอืของเสยีอนัตรำย ส่งผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม  
กำรคดัแยกของเสยีในองค์กรก ำหนดขัน้ตอนกำรปฏบิตัิงำนไว้ในระเบยีบปฏบิตัิงำนเรื่อง กำรจดักำรขยะ โดยแบ่ง
ประเภทของขยะเป็น 3 ประเภท คอื ขยะชุมชน ขยะทัว่ไป ขยะเคม ีและด ำเนินกำรส่งก ำจดัของเสยีผูโ้ดยรบัก ำจดัที่
ไดร้บัอนุญำตถูกตอ้งตำมกฎหมำย ภำยใตก้ำรบรหิำรจดักำร ดงันี้  

 
 

ผลการด าเนินงาน  
บริษัทฯ ให้ควำมส ำคญัต่อกำรใช้ทรพัยำกรที่มีอย่ำงมปีระสทิธิภำพและเกดิประโยชนสูงสุดตำมนโยบำย

สิง่แวดลอ้มและนโยบำยกำรจดักำรของเสยี โดยเลอืกใชว้ตัถุดบิทีม่คีุณภำพทีก่่อใหเ้กดิของเสยีน้อยทีส่ดุ มกีำรตรวจรบั
และจดัเกบ็วสัดุทีม่ปีระสทิธภิำพ กำรควบคุมทีม่คีุณภำพและปลอดภยั   

 เป้าหมาย 
2562 

 
2559 

 
2560 

 
2561 

 
2562 

สดัส่วนของเสียอนัตรายท่ีก าจดัด้วยการน ากลบัมาใช้ซ า้หรือใช้ใหม่  50% 66.66% 63.15% 67.1% 59.06% 
สดัส่วนของเสียไม่อนัตรายท่ีก าจดัด้วยการน ากลบัมาใช้ซ า้หรือใช้ใหม่  20% 30.49% 39.17% 37.02% 28.51% 

         
 

ต้นสงักดัที่ต้องการเคลื่อนย้ายขยะ 
น าขยะไปใสภ่าชนะ และจดัวางให้
เรียบร้อยในพืน้ที่ที่ก าหนดเทา่นัน้

ติดฉลากประเภทของเสียบน ภาชนะ 
ได้แก่ ฉลากขยะเคมี หรือ ฉลากขยะ

ทัว่ไปให้ถกูต้อง

ระบปุระเภทและปริมาณขยะลงในใบ
เคลื่อนย้ายขยะ แล้วแจ้งจดัเก็บของ

เสียเพ่ือน าไปก าจดั

ตรวจสอบการติดฉลากและใบ
เคลื่อนย้ายขยะ จากหน่วยงานต้น

สงักดั

ชัง่น า้หนกัของเสีย และบนัทึก
น า้หนกั

น าเข้าพืน้ที่ Waste Yard โดย
แยกของเสียเข้าเก็บในพืน้ที่ตาม

ประเภทที่ก าหนด
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ข้อมลูแสดงสดัส่วนวิธีการก าจดัของเสียอนัตรายและไม่อนัตรายในปี 2562 

 

 



Disclosure Description Page Detail/Omission External Assurance

102-1 Name of the organization Front cover -

102-2 Activities, brands, products, and services 12-24 -

102-3 Location of headquarters 24 -

102-4 Location of operations 24 -

102-5 Ownership and legal form 24-25 -

102-6 Markets served 12-25 -

102-7 Scale of the organization 24-24, 63, 141-142 -

102-8 Information on employees and other workers 63 -

102-9 Supply chain 143-145 -

102-10 Significant changes to the organization and its supply chain 6-9 -

102-11 Precautionary Principle or approach 36-41 -

102-12 External initiatives 132 -

102-13 Membership of associations 64 -

102-14 Statement from senior decision-maker เอกสารแนบ 5 ขอ้มลูอืน่ๆ -

102-15 Key impacts, risks, and opportunities 16-21, 36-41 -

102-16 Values, principles, standards, and norms of behavior 2, 65-131, 162-163 -

102-17 Mechanisms for advice and concerns about ethics 138-139 -

102-18 Governance structure 56 -

102-19 Delegating authority 56-59 -

102-20 Executive-level responsibility for economic, environmental, and social topics 133 -

102-21 Consulting stakeholders on economic, environmental, and social topics 134-136 -

102-22 Composition of the highest governance body and its committees 56-59 -

102-23 Chair of the highest governance body 56-57 -

102-24 Nominating and selecting the highest governance body 82-86 -

102-25 Conflicts of interest 114-115, 127 -

102-26 Role of highest governance body in setting purpose, values, and strategy 65, 79 -

102-27 Collective knowledge of highest governance body 100-101 -

102-28 Evaluating the highest governance body’s performance เอกสารแนบ 1     -

102-29 Identifying and managing economic, environmental, and social impacts 132-136 -

102-30 Effectiveness of risk management processes 36-41 -

102-31 Review of economic, environmental, and social topics 133-134 -

102-32 Highest governance body’s role in sustainability reporting 133 -

102-33 Communicating critical concerns 36-41, 133 -

102-34 Nature and total number of critical concerns 134-136 -

102-35 Remuneration policies 90-91 -

102-36 Process for determining remuneration 90-91 -

102-40 List of stakeholder groups 134-136 -

102-41 Collective bargaining agreements 64, 138-139, 159 -

GRI 102: General Disclosures (2016)

GRI Content Index

Organizational Profile

Strategy

Ethics and Integrity

Governance

Stakeholder Engagement
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Disclosure Description Page Detail/Omission External Assurance

GRI Content Index

102-42 Identifying and selecting stakeholders 134 -

102-43 Approach to stakeholder engagement 134-136 -

102-44 Key topics and concerns raised 134-136 -

102-45 Entities included in the consolidated financial statements 24-25 -

102-46 Defining report content and topic Boundaries 132, 134 -

102-47 List of material topics 134-136 -

102-48 Restatements of information 132 -

102-49 Changes in reporting 132 -

102-50 Reporting period 132 -

102-51 Date of most recent report 132 -

102-52 Reporting cycle 132 -

102-53 Contact point for questions regarding the report 49 -

102-54 Claims of reporting in accordance with the GRI Standards 132 -

102-55 GRI content index 193-196 -

102-56 External assurance - Not Available -

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 141 -

103-2 The management approach and its components 141 -

103-3 Evaluation of the management approach 141-142 -

201-1 Direct economic value generated and distributed 141 -

201-2 Financial implications and other risks and opportunities due to climate change 39-41 -

201-3 Defined benefit plan obligations and other retirement plans 63-64, 104-105 -

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 141 -

103-2 The management approach and its components 141 -

103-3 Evaluation of the management approach 141-142 -

203-1 Infrastructure investments and services supported 141-142 -

203-2 Significant indirect economic impacts 141-142 -

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 143 -

103-2 The management approach and its components 143-145 -

103-3 Evaluation of the management approach 143-145 -

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 115-116, 137 -

103-2 The management approach and its components 115-116, 137-140 -

103-3 Evaluation of the management approach 117 -

205-2 Communication and training about anti-corruption policies and procedures 138 -

205-3 Confirmed incidents of corruption and actions taken 117 -

206-1 Legal actions for anti-competitive behavior, anti-trust, and monopoly practices 109-110 -

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 186 -

GRI 205: Anti-corruption (2016)

GRI 206: Anti-Competitive Behavior  (2016)

Environment

GRI 302: Energy (2016)

GRI 204: Procurement Practices (2016)

Reporting Practice

Economic

GRI 201: Economic Performance (2016)

GRI 203: Indirect Economic Impacts (2016)
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Disclosure Description Page Detail/Omission External Assurance

GRI Content Index

103-2 The management approach and its components 186 -

103-3 Evaluation of the management approach 187-188 -

302-4 Reduction of energy consumption 187-188 -

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 189 -

103-2 The management approach and its components 189 -

103-3 Evaluation of the management approach 189 -

303-1 Interactions with water as a shared resource 189 -

303-2 Management of water discharge-related impacts 189 -

303-3 Water withdrawal - Not Available -

303-4 Water discharge - Not Available -

303-5 Water consumption 189 -

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 190 -

103-2 The management approach and its components 190-191 -

103-3 Evaluation of the management approach 191-192 -

306-2 Waste by type and disposal method 191-192 -

306-4 Transport of hazardous waste 191-192 -

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 185 -

103-2 The management approach and its components 185 -

103-3 Evaluation of the management approach 185 -

307-1 Non-compliance with environmental laws and regulations 185 -

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 143 -

103-2 The management approach and its components 143-145 -

103-3 Evaluation of the management approach 143-145 -

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 155 -

103-2 The management approach and its components 156-158 -

103-3 Evaluation of the management approach 158-161 -

401-2 Benefits provided to full-time employees that are not provided to temporary or part-
time employees

63 -

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 169 -

103-2 The management approach and its components 169-171 -

103-3 Evaluation of the management approach 172 -

403-1 Occupational health and safety management system 170-171 -

403-2 Hazard identification, risk assessment, and incident investigation 170-171 -

403-3 Occupational health services 170-171 -

403-4 Worker participation, consultation, and communication on occupational health and 
safety

170-171 -

403-5 Worker training on occupational health and safety 170-171 -

403-6 Promotion of worker health 171 -

GRI 307: Environmental Compliance (2016)

GRI 308: Supplier Environmental Assessment (2016)

Social

GRI 401: Employment (2016)

GRI 303: Water and Effluents (2018)

GRI 306: Effluents and Waste (2016)

GRI 403: Occupational Health and Safety (2018)
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Disclosure Description Page Detail/Omission External Assurance

GRI Content Index

403-7 Prevention and mitigation of occupational health and safety impacts directly linked by 
business relationships

171 -

403-8 Workers covered by an occupational health and safety management system 170-171 -

403-9 Work-related injuries 172 -

403-10 Work-related ill health 172 -

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 165 -

103-2 The management approach and its components 165-166 -

103-3 Evaluation of the management approach 167 -

404-1 Average hours of training per year per employee 167-168 -

404-2 Programs for upgrading employee skills and transition assistance programs 165-167 -

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 173 -

103-2 The management approach and its components 173 -

103-3 Evaluation of the management approach 173-175 -

413-1 Operations with local community engagement, impact assessments, and 
development programs

173-175 -

413-2
Operations with significant actual and potential negative impacts on local communities 173-175 -

p Explanation of the material topic and its Boundary 143 -

103-2 The management approach and its components 143-145 -

103-3 Evaluation of the management approach 143-145 -

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 146 -

103-2 The management approach and its components 146-148 -

103-3 Evaluation of the management approach 148-151 -

416-1
Assessment of the health and safety impacts of product and service categories 146-147 -

416-2 Incidents of non-compliance concerning the health and safety impacts of products 
and services

150 -

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 146 -

103-2 The management approach and its components 107-108, 146-148 -

103-3 Evaluation of the management approach 150 -

418-1 Substantiated complaints concerning breaches of customer privacy and losses of 
customer data

108, 150 -

GRI 418: Customer Privacy (2016)

GRI 404: Training and Education (2016)

GRI 413: Local Communities (2016)

GRI 414: Supplier Social Assessment (2016)

GRI 416: Customer Health and Safety (2016)
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การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 

 

ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทัต่อการควบคมุภายใน 

 คณะกรรมกำรบรษิทัตระหนักถงึควำมส ำคญัของกำรมรีะบบกำรควบคุมภำยในทีด่ ีเพยีงพอ และเหมำะสมในกำร
ก ำกบัดูแลและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของทโีอเอใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์เป้ำหมำย สอดคลอ้งกบัขอ้ก ำหนดของกฎหมำย
หรอืกฎระเบยีบขอ้บงัคบัที่เกี่ยวขอ้งได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพและประสทิธผิล ป้องกนัทรพัย์สนิเสยีหำยและสูญหำยจำก 
โจรกรรมและกำรทุจริต และสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือเกี่ยวกับควำมถูกต้องครบถ้วนของรำยงำนทำงกำรเงินที่น ำเสนอ 
นอกจำกนี้ยงัเป็นกำรสนับสนุนกำรประกอบกจิกำรใหเ้ตบิโตอย่ำงยัง่ยนืในทุกพืน้ที ่และสรำ้งคุณค่ำใหแ้ก่ลูกคำ้ พนักงำน 
และผูม้สีว่นไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้งอื่น 

คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำก ำหนดให้มีกำรสอบทำนระบบกำรควบคุมภำยในประจ ำปี เพื่อทบทวนควำม
เพยีงพอและควำมเหมำะสมของระบบกำรควบคุมภำยในขององคก์ร และสรำ้งควำมเชื่อมัน่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดเ้สยี
อื่นเกีย่วกบัควำมมปีระสทิธภิำพของระบบกำรควบคุมภำยในดงักล่ำว 

กระบวนกำรสอบทำนระบบกำรควบคุมภำยในขององค์กรถือปฏบิตัิตำมกรอบแนวทำงกำรควบคุมภำยในของ 
COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) และแนวทำงกำรประเมินระบบ
กำรควบคุมภำยในของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ (ส ำนักงำน ก.ล.ต.) เพื่อรำยงำน
สรุปผลกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยในให้ผู้บริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริษัทรบัทรำบ
ตำมล ำดบัดงันี้ 

การควบคมุภายในองคก์ร (Control Environment) 

แนวทำงกำรควบคุมภำยในองคก์ร ทโีอเอก ำหนดโครงสรำ้งโดยใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัมคีวำมเป็นอสิระจำกฝ่ำย
บรหิำรเพื่อมคีวำมประสทิธภิำพในกำรก ำกบัดูแลและควบคุมกำรบรหิำรงำน ก ำหนดโครงสร้ำงกำรบรหิำรงำนตำมควำม
เหมำะสมทำงธุรกิจและก ำหนดบทบำทหน้ำที่ควำมรบัผิดชอบในแต่ละสำยงำนอย่ำงชดัเจน เพื่อประสทิธิภำพในกำร
ด ำเนินงำนและศกัยภำพในกำรแข่งขนั และก ำหนดให้หวัหน้ำสำยงำนตรวจสอบภำยในรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบเพื่อควำมเป็นอสิระและประสทิธภิำพในกำรปฏบิตังิำนของผูต้รวจสอบภำยใน 

 บริษัทฯ จดัท ำกฎบตัรคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อยเพื่อก ำหนดบทบำทหน้ำที่และควำม
รบัผดิชอบของคณะกรรมกำร จรรยำบรรณทำงธุรกจิ (Code of Conduct) และนโยบำยส ำคญัๆ ส ำหรบักำรบรหิำรงำนของ
องค์กรเพื่อแสดงถงึควำมยดึมัน่ในคุณค่ำของควำมซื่อตรงและจรยิธรรมและก ำหนดแนวทำงในกำรด ำเนินธุรกจิใหบ้รรลุ
เป้ำหมำยทีก่ ำหนดอย่ำงเหมำะสมใหแ้ก่พนกังำนและเจำ้หน้ำทีผู่ป้ฏบิตังิำน เช่น กำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีควำมรบัผดิชอบ
ต่อสงัคมและกำรต่อต้ำนคอรร์ปัชนั กำรเขำ้ท ำรำยกำรระหว่ำงกนัหรอืรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั กำรป้องกนัควำมขดัแยง้ทำง
ผลประโยชน์ กำรด ำเนินธุรกจิและกำรลงทุนทัง้ในและนอกประเทศ กำรบรหิำรควำมเสีย่ง กำรเงนิ กำรบรหิำรงำนบุคคล 
เทคโนโลยสีำรสนเทศ และกำรรอ้งเรยีนขอ้บกพร่องหรอืทุจรติของพนักงำนเจำ้หน้ำทีโ่ดยบุคคลภำยในและภำยนอก เป็น
ต้น นอกจำกนี้ก ำหนดให้มกีำรสอบทำนควำมเหมำะสมและปรบัปรุงนโยบำยและระเบยีบปฏบิตัิต่ำงๆ ที่ส ำคญัให้เป็น
ปัจจุบนัอย่ำงน้อยปีละครัง้ 
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การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 

 บรษิทัฯ จดัตัง้คณะท ำงำนบรหิำรควำมเสีย่งและควำมต่อเนื่องทำงธุรกจิซึง่ประกอบดว้ยผูบ้รหิำรในแต่ละสำยงำน
ขององคก์ร เพื่อบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยทำงธุรกจิขององคก์รทัง้
ภำยในและภำยนอก กำรประเมนิควำมเสีย่งขององค์กรครอบคลุมควำมเสีย่งด้ำนกลยุทธ์ กำรด ำเนินงำน กำรรำยงำน     
กำรปฏบิตัติำมกฎเกณฑ ์เทคโนโลยสีำรสนเทศ และโอกำสทีจ่ะเกดิกำรทุจรติ ซึง่รวมถงึกำรก ำหนดแนวทำงในกำรบรหิำร
จดักำรควำมเสีย่งทีไ่ดจ้ำกกำรประเมนิเพื่อใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัไดข้ององคก์ร 

 เพื่อควำมมปีระสทิธภิำพในกำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่ง คณะท ำงำนบรหิำรควำมเสีย่งและควำมต่อเนื่องทำง
ธุรกิจจดัให้มีกำรประชุมในแต่ละเดือนเพื่อสอบทำนสถำนะและผลกำรด ำเนินกำรจดักำรควำมเสี่ยง  รวมทัง้ได้สื่อสำร
นโยบำยกำรบรหิำรควำมเสีย่งใหผู้บ้รหิำรและพนักงำนทุกคนรบัทรำบผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรภำยในของบรษิทั  พรอ้มทัง้
ก ำหนดแนวทำงที่เหมำะสมอื่น ๆ เพื่อให้กำรบริหำรจดักำรควำมเสี่ยงมีประสทิธิภำพและครอบคลุมไปยงัหน่วยงำน
ต่ำงประเทศยิง่ขึน้  

การควบคมุการปฏิบติังาน (Control Activities) 

 บรษิทัฯ ตระหนักถงึควำมส ำคญัของกำรควบคุมกระบวนกำรด ำเนินงำนเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำย
ทำงธุรกิจได้อย่ำงมีประสทิธิภำพและประสทิธิผล จดัท ำนโยบำยกำรด ำเนินงำนเพื่อก ำหนดขอบเขตและทิศทำงกำร
ด ำเนินงำนในแต่ละกจิกรรมใหส้อดคลอ้งกบัเป้ำหมำยขององคก์รอย่ำงมปีระสทิธภิำพ พฒันำกระบวนกำรด ำเนินงำนและ
คู่มือปฏิบตัิงำนเพื่อก ำหนดแนวทำงและขัน้ตอนกำรปฏิบตัิงำนที่ถูกต้องและเหมำะสมให้แก่ผู้ปฏิบตัิงำนที่เกี่ยวข้อง  
ตวัอย่ำงกจิกรรมด ำเนินงำนทีม่กีำรออกแบบกำรควบคุมในปัจจุบนั เช่น กำรอนุมตักิำรท ำรำยกำรและค่ำใชจ้่ำย รำยกำร
บัญชีและกำรเงิน กำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรบริหำรงำนบุคคล กำรผลิตและกำรควบคุมคุณภำพผลิตภัณฑ์  กำรบริหำร
คลงัสนิคำ้และกำรขนสง่ และเทคโนโลยสีำรสนเทศ เป็นตน้ 

 พนักงำนที่เกี่ยวข้องแต่ละกิจกรรมด ำเนินงำนมีหน้ำที่ในกำรปฏิบัติตำมนโยบำย กระบวนกำร และคู่มือ
ปฏบิตังิำนทีเ่กีย่วขอ้งอย่ำงเคร่งครดั โดยมผีูบ้รหิำรในแต่ละสำยงำนท ำหน้ำทีก่ ำกบัดูแล สอบทำนและปรบัปรุงนโยบำย 
กระบวนกำร และคู่มอืปฏบิตัิงำนของกจิกรรมด ำเนินงำนภำยใต้ควำมรบัผดิชอบใหเ้หมำะสม เป็นปัจจุบนั และสำมำรถ
ตอบสนองต่อนโยบำยด ำเนินงำนขององค์กรได้อย่ำงมีประสทิธิภำพ พร้อมทัง้สื่อสำรและจดัฝึกอบรมให้แก่พนักงำน
ผูป้ฏบิตังิำนไดร้บัทรำบเพื่อถอืปฏบิตัติำม 

รูปแบบกำรควบคุมกำรปฏิบตัิงำนขององค์กรมีกำรออกแบบให้เหมำะสมกบัสภำพแวดล้อมและรูปแบบกำร
ปฏบิตังิำน เช่น กำรควบคุมแบบอตัโนมตัเิป็นกำรควบคุมโดยระบบปฏบิตักิำรสำรสนเทศหรอืโปรแกรมกำรปฏบิตังิำน กำร
ควบคุมแบบกึ่งอตัโนมตัิเป็นกำรควบคุมโดยระบบปฏบิตักิำรสำรสนเทศหรอืโปรแกรมกำรปฏบิตัิงำนและบุคคลร่วมกนั 
และกำรควบคุมโดยบุคคล 

ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information and Communication) 

 ขอ้มูลสนับสนุนกำรตดัสนิใจทำงธุรกจิอย่ำงถูกต้องและเหมำะสมของคณะกรรมกำรบรษิทัและผูบ้รหิำร ไดม้กีำร
จดัเตรยีมอย่ำงเพยีงพอ ครบถ้วน และเป็นปัจจุบนั กำรสื่อสำรขอ้มูล ข่ำวสำร และนโยบำยภำยในองค์กรให้พนักงำนที่
เกี่ยวขอ้งรบัทรำบด ำเนินกำรโดยผ่ำนช่องทำงอเิลคโทรนิคและปิดประกำศ ณ สถำนที่ที่พนักงำนสำมำรถทรำบได้ ส่วน
กรณีภำยนอกองคก์รมหีน่วยงำนรองรบักำรใหข้อ้มลูแก่บุคคลภำยนอกด ำเนินกำร 
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 กรณีกำรรอ้งเรยีนหรอืแจง้เบำะแสกำรกระท ำผดิในรูปแบบต่ำง ๆ เช่น กำรกระท ำผดิกฎระเบยีบ กำรกระท ำผดิ
กฎหมำย และกำรกระท ำทุจรติ โดยผูบ้รหิำรและพนักงำน ซึ่งบุคคลภำยในและบุคคลภำยนอกสำมำรถรอ้งเรยีนผ่ำนช่อง
ทำงกำรรอ้งเรยีนทีก่ ำหนด เช่น โทรศพัท ์จดหมำย จดหมำยอเิลคโทรนิค บตัรสนเท่ห ์และเวบ็ไซต์ของบรษิทั เป็นต้น ซึง่
ขอ้รอ้งเรยีนดงักล่ำวจะถูกส่งต่อไปยงัหน่วยงำนอสิระ คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบรษิัทเพื่อด ำเนินกำร
สอบสวนและลงโทษทำงวนิยัต่อไป 

ระบบการติดตาม (Monitoring) 

 กำรปฏบิตัติำมกฎระเบยีบ นโยบำยและกระบวนกำรด ำเนินงำนในแต่ละกจิกรรมด ำเนินงำนจะถูกตรวจสอบโดยผู้
ตรวจสอบทัง้ภำยในและภำยนอกอย่ำงต่อเนื่อง สรุปผลกำรตรวจสอบจะรำยงำนให้คณะกรรมกำรตรวจสอบและ
คณะกรรมกำรบรษิัทรบัทรำบ เพื่อให้ผลกำรปฏบิตัิงำนตรวจสอบภำยในและภำยนอกถูกต้อง เหมำะสมและเที่ยงธรรม     
ทโีอเอก ำหนดใหห้วัหน้ำสำยงำนตรวจสอบภำยในรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและเป็นอสิระจำกโครงสรำ้งกำร
บรหิำรขององคก์ร และกำรว่ำจำ้งผูต้รวจสอบภำยนอกตอ้งไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ    

 กำรปฏบิตังิำนของสำยงำนตรวจสอบภำยในของทโีอเออำ้งองิตำมกฎบตัรฝ่ำยตรวจสอบภำยในโดยยดึถอืปฏบิตัิ
ตำมมำตรฐำนสำกลส ำหรบักำรปฏิบตัิงำนวิชำชีพกำรตรวจสอบภำยใน ( International Standards for the Professional 
Practice of Internal Auditing - Standards) ของ The Institute of Internal Auditors ในกำรด ำเนินงำน และมีกำรพัฒนำ
ศกัยภำพให้ทดัเทียมและสอดคล้องกบัมำตรฐำนวิชำชีพสำกลอย่ำงต่อเนื่อง  แผนกำรตรวจสอบภำยในถูกก ำหนดให้
สอดคล้องกบัควำมเสีย่งทำงธุรกจิขององค์กรเพื่อสนับสนุนให้บรรลุเป้ำหมำยและกลยุทธ์ทำงธุรกจิที่ก ำหนดไว้อย่ำงมี
ประสทิธภิำพและประสทิธผิล 

ข้อสงัเกตของผูส้อบบญัชี 

บรษิทั ส ำนักงำน อวีำย จ ำกดั (“EY”) ซึง่เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ไดต้รวจสอบงบกำรเงนิส ำหรบัปีบญัชี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 ในกำรตรวจสอบผู้สอบบัญชีต้องประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ข ัดต่อ
ขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสำระส ำคญัของงบกำรเงนิไม่ว่ำจะเกดิจำกกำรทุจรติหรอืขอ้ผดิพลำด ทัง้นี้ ในกำรประเมนิควำมเสีย่ง
ดงักล่ำว ผูส้อบบญัชไีดศ้กึษำและประเมนิประสทิธภิำพระบบกำรควบคุมภำยในของบรษิทัฯ ที่ เกีย่วขอ้งกบักำรจดัท ำ
และกำรน ำเสนองบกำรเงนิโดยถูกตอ้งตำมทีค่วรของกจิกำร เพื่อออกแบบวธิกีำรตรวจสอบทีเ่หมำะสมกบัสถำนกำรณ์
รวมถึงทดสอบกำรควบคุมเพื่อใหไ้ดม้ำซึ่งหลกัฐำนกำรสอบบญัชเีกีย่วกบัควำมมปีระสทิธผิลของกำรปฏบิตัติำมกำร
ควบคุม โดยวธิกีำรตรวจสอบทีเ่ลอืกใชข้ึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูส้อบบญัช ีกำรประเมนิและกำรทดสอบดงักล่ำวขำ้งตน้
เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชโีดยมวีตัถุประสงค์เพื่อใหผู้้สอบบญัชสีำมำรถแสดงควำมเหน็ต่องบกำรเงนิ และ  
ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเหน็ต่อประสทิธผิลของกำรควบคุมภำยในของกจิกำร 

จำกกำรประเมนิและกำรทดสอบดงักล่ำวผูส้อบบญัชไีม่พบขอ้บกพร่องทีเ่ป็นสำระส ำคญัของระบบกำรควบคุม 
ภำยใน และไม่ไดอ้อกรำยงำนขอ้สงัเกตเกีย่วกบัระบบกำรควบคุมภำยในส ำหรบัปี 2562 ใหก้บับรษิทัฯ 

หวัหน้างานสายงานตรวจสอบภายในของบริษทัฯ 

บรษิัทฯ จดัตัง้สำยงำนตรวจสอบภำยในซึ่งขึน้ตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบของบรษิทัฯ เพื่อรองรบักำร
ก ำกบัดูแลกำรปฏบิตังิำนดำ้นกำรตรวจสอบภำยในใหม้คีวำมเป็นอสิระ มปีระสทิธภิำพ และประสทิธผิล โดยทีป่ระชุม
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คณะกรรมกำรตรวจสอบ ครัง้ที ่7/2562  เมื่อวนัที ่ 13 สงิหำคม 2562 ไดม้มีตอินุมตัแิต่งตัง้ นำยอรรถพล วชัระไพโรจน์ 
เป็นหวัหน้ำสำยงำนตรวจสอบภำยในของบรษิัทฯ โดยมผีลตัง้แต่วนัที่ 2 กนัยำยน 2562 เนื่องจำกมคีุณสมบตัิ วุฒิ
กำรศึกษำ ประสบกำรณ์ในกำรปฏิบตัิงำน และได้เข้ำรบักำรอบรมที่เหมำะสม เพียงพอต่อกำรเป็นผู้ควบคุมกำร
ปฏบิตังิำนดงักล่ำว  

ทัง้นี้ กำรพจิำรณำแต่งตัง้ โยกยำ้ย ถอดถอน ผูด้ ำรงต ำแหน่งหวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยในของบรษิทัฯ จะตอ้ง
ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยรำยละเอียดเกี่ยวกับผู้ด ำรงต ำแหน่งหวัหน้ำงำนตรวจสอบ (โปรด
พจิารณารายละเอยีดเพิม่เติมในหมวด “รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บรหิาร ผู้มอี านาจควบคุม และเลขานุการ
บรษิทั”) 

 ปัจจุบนั สำยงำนตรวจสอบภำยในของบรษิทัฯ ประกอบดว้ยผูต้รวจสอบภำยในทีม่คีวำมรู ้ควำมสำมำรถและ
ควำมเชี่ยวชำญกำรตรวจสอบภำยในประจ ำประเทศไทยและประเทศเวยีดนำม โดยรำยงำนตรงที่หวัหน้ำสำยงำน
ตรวจสอบภำยในประจ ำประเทศไทย 

 



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

รำยกำรระหว่ำงกนัระหว่ำงบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยกบักจิกำรหรอืบุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ ส ำหรบังวดปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2561 และงวดปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 
2562 ดงัรำยละเอยีดต่อไปนี้ 

รายช่ือบริษทัท่ี

อาจมีความขดัแย้ง 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ ขนาดของรายการ (บาท) ความจ าเป็นและความ

สมเหตสุมผลของการท ารายการ 

ความเหน็ของ

คณะกรรมการตรวจสอบ งวดปีบญัชีส้ินสดุ

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2561 

งวดปีบญัชีส้ินสดุ 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2562 

1. บริษัท ทีโอ เอ 

เพอฟอรม์มำนซ์

โ ค๊ ท ติ้ ง  ค อ ร์

ปอเรชัน่ จ ำกัด 

(“TOAPC”) 

 TOAGH ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

รำยใหญ่ของบรษิัทฯ ถือ

หุ้นทำงอ้อมใน TOAPC 

รอ้ยละ 95.0953 

 กรรมกำรของบริษัทฯ 3 

ท่ำน ได้แก่ (1) นำยวน

รชัต์ ตัง้คำรวคุณ (2) นำย

จตุภทัร์ ตัง้คำรวคุณ และ 

(3) นำยณฏัฐวุฒ ิตัง้คำรว

คุณ  เ ป็นผู้ ถื อหุ้น ของ 

TOAPC โดยแต่ละท่ำน

ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 

1.5606 ร้อยละ  1.5605 

1.1 รำยไดจ้ำกกำรขำย 

- ขำยสุทธ ิ

- ลกูหนี้กำรคำ้ 

 

189,409,977.35 

51,602,861.67 

 

125,104,516.58 

38,917,413.89 

บรษิัทฯ ขำยสนิค้ำ OEM ประเภท 

Resin แ ล ะ เ ค มี ภั ณ ฑ์  ( เ ช่ น 

Polyester, Alkyd, Latex) แ ล ะ

ป ร ะ เ ภ ท  General Paint ( เ ช่ น 

Dimond Roof Tile Paint, Gypsum   

Ceiling Paint) ให้แก่ TOAPC โดย

ก ำหนดรำคำขำยดว้ยวธิตีน้ทุนบวก

อัตรำก ำไร (cost plus margin) ซึ่ง

รำคำซื้อขำยสำมำรถเทยีบเคยีงกบั

รำคำตลำดได้ ทัง้นี้  บริษัทฯ ผลติ 

Resin เพื่อ ใช้ เ ป็นส่ วนหนึ่ งของ

วตัถุดบิในกำรผลติสนิคำ้ของบรษิทั

ฯ ซึ่ งกำรขำยสินค้ำกลุ่ ม  Resin 

ใหแ้ก่ TOAPC เนื่องจำกบรษิทัฯ มี

กำรท ำรำยกำรดังกล่ำวเป็น

รำยกำรธุรกจิปกตโิดยมรีำคำ

และเงื่อนไขทัว่ไปเสมอืนท ำ

กั บ บุ ค ค ล ภ ำ ย น อ ก  จึ ง

พิจ ำ รณำ เห็น ว่ ำ ร ำยก ำร

ดงักล่ำวมคีวำมเหมำะสมและ

สมเหตุสมผล 



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

อาจมีความขดัแย้ง 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ ขนาดของรายการ (บาท) ความจ าเป็นและความ

สมเหตสุมผลของการท ารายการ 

ความเหน็ของ

คณะกรรมการตรวจสอบ งวดปีบญัชีส้ินสดุ

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2561 

งวดปีบญัชีส้ินสดุ 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2562 

แ ล ะ ร้ อ ย ล ะ  1.5605 

ตำมล ำดบั 

 มีก ร รมกำรร่ วมกัน  1 

ท่ำน ไดแ้ก่ นำยณฏัฐวุฒ ิ

ตัง้คำรวคุณ 

ก ำลงักำรผลติส่วนเกนิ และกำรใช้

ก ำลังกำรผลิตเพิ่มขึ้น จะช่วยลด

ต้นทุน เฉลี่ย ในกำรผลิต  Resin 

โดยรวม 

ปัจจุบนับริษัทฯ ท ำสญัญำซื้อขำย

สินค้ำกับ TOAPC สิ้นสุดวันที่ 31 

ธันวำคม 2562 โดยมีกำรก ำหนด

รำคำขำยด้วยวิธีต้นทุนบวกอัตรำ

ก ำไร (cost plus margin) 

  1.2 ร ำยได้ค่ ำบริกำร

ดำ้นควำมปลอดภยั 

- รำยไดค้่ำบรกิำรควำม

ปลอดภยั 

- ลกูหนี้ค่ำบรกิำร 

- เงนิประกนัค่ำบรกิำร 

 

 

2,202,420.00 

 

196,382.45 

0.00 

 

 

 

2,301,648.00 

 

205,230.28 

0.00 

บ ริษั ท ฯ  ใ ห้ บริกำรด้ ำนคว ำม

ปลอดภัยแก่  TOAPC เนื่ องจำก

บริษัทฯ ใช้พื้นที่ส่วนใหญ่ที่บำงนำ

เป็นที่ตัง้โรงงำนผลติและคลงัสินค้ำ 

บริษัทฯ จึงให้บริกำรด้ำนควำม

ปลอดภัยแก่บริษัทที่ เกี่ยวข้องที่

ตัง้อยู่ในบริเวณเดียวกนั เพื่อควำม

ปลอดภัยโดยรวมที่อำจส่งผลกับ

ทรพัยส์นิของบรษิทัฯ  

กำรท ำรำยกำรดังกล่ำวเป็น

รำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติ 

ทัง้นี้   ตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม 

2562  บริษัทฯ ได้ท ำสัญญำ

ให้บรกิำรด้ำนควำมปลอดภยั 

โดยมีอัตรำค่ำบริกำรเป็นไป

ตำมต้นทุนกำรให้บริกำรที่

เกิดขึ้นจริงปันส่วนตำมพื้นที่

โรงงำน จึงพิจำรณำเห็นว่ำ



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

อาจมีความขดัแย้ง 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ ขนาดของรายการ (บาท) ความจ าเป็นและความ

สมเหตสุมผลของการท ารายการ 

ความเหน็ของ

คณะกรรมการตรวจสอบ งวดปีบญัชีส้ินสดุ

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2561 

งวดปีบญัชีส้ินสดุ 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2562 

บริษัทฯ ท ำสัญญำให้บริกำรด้ำน

ควำมปลอดภัย อำยุสัญญำ 1 ปี 

นับตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม 2562 ถงึ 

31 ธัน ว ำคม  2562 โ ดยมีอัต รำ

ค่ำบริกำรเป็นไปตำมต้นทุนกำร

ให้บรกิำรที่เกดิขึ้นจรงิปันส่วนตำม

พืน้ทีโ่รงงำน 

ร ำ ย ก ำ ร ดั ง ก ล่ ำ ว มีค ว ำม

เหมำะสมและสมเหตุสมผล 

  1.3 รำยได้ค่ ำบริกำร

ดำ้น IT 

- รำยไดค้่ำบรกิำร IT 

- ลกูหนี้ค่ำบรกิำร 

- เงนิประกนัค่ำบรกิำร 

 

 

1,155,084.00 

205,989.98 

96,257.00 

 

 

 

 

 

 

952,536.00 

120,950.66 

56,519.00 

บริษัทฯ ให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยี

สำรสนเทศแก่ TOAPC เนื่องจำก

ส ำนักงำนและโรงงำนของ TOAPC 

ตัง้อยู่ในบรเิวณเดยีวกนักบัโรงงำน

ของบริษัทฯ ที่บำงนำ โดยมอีัตรำ

ค่ำบริกำรเป็นไปตำมที่ตกลงกัน

ระหว่ำงคู่สญัญำ 

บริษัทฯ ท ำสัญญำให้บริกำรด้ำน

เทคโนโลยสีำรสนเทศ มอีำยุสญัญำ 

3 ปี นบัตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม 2560 

ถึงวนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 และได้

มีก ำ ร ยก เ ลิก สัญญำฉบับ เ ดิม 

กำรท ำรำยกำรดังกล่ำวเป็น

รำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติ 

ทัง้นี้   ตัง้แต่วันที่ 1 มกรำคม 

2560  บริษัทฯ ได้ท ำสัญญำ

ให้บริกำรด้ำน เทคโนโลยี

สำรสนเทศ โดยมีรำคำและ

เงื่อนไขทัว่ไปเสมอืนกับกำร

ท ำรำยกำรกบับุคคลภำยนอก 

จึงพิจำรณำเห็นว่ำรำยกำร

ดงักล่ำวมคีวำมเหมำะสมและ

สมเหตุสมผล 



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

อาจมีความขดัแย้ง 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ ขนาดของรายการ (บาท) ความจ าเป็นและความ

สมเหตสุมผลของการท ารายการ 

ความเหน็ของ

คณะกรรมการตรวจสอบ งวดปีบญัชีส้ินสดุ

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2561 

งวดปีบญัชีส้ินสดุ 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2562 

เปลี่ยนแปลงสัญญำฉบับใหม่ ลด

ขอบเขตกำรให้บริกำร ระยะเวลำ

อำยุสัญญำ3 ปี นับตัง้แต่วันที่1 

พฤษภำคม  2562 ถึ ง วัน ที่  30 

เมษำยน 2565 มรีำคำและเงื่อนไข

ตำมทีร่ะบุในสญัญำ 

  1.4  รำยไดค้่ำเช่ำ

คลงัสนิคำ้ 

- รำยไดค้่ำเช่ำ 

- ลกูหนี้ค่ำบรกิำร 

 

 

5,000.00 

0.00 

 

 

 

5,000.00 

582,304.00 

บริษัทฯ ให้ TOAPC เช่ำพื้นที่วำง

สินค้ำในบริเวณคลงัสินค้ำซึ่งเป็น

บริเวณเดียวกันกับโรงงำนของ

บริษัทฯ ที่บำงนำ โดยคิดอตัรำค่ำ

เช่ ำ เ ป็ น ร ำย ปีตำมที่ต กล งกัน

ระหว่ำงคู่สญัญำ 

บริษัทฯ ได้ท ำสัญญำเช่ ำ  อำยุ

สัญญำ  1 ปี  นั บตั ้ง แ ต่ วันที่  1 

มกรำคม 2562 ถงึวนัที ่31 ธนัวำคม 

2562 โดยก ำหนดอัตรำค่ ำ เช่ ำ

เป็นไปตำมค่ำเช่ำที่ประเมนิโดยผู้

ประเมินรำคำอิสระที่ได้ร ับควำม

เหน็ชอบจำกส ำนกังำน ก.ล.ต. 

กำรท ำรำยกำรดังกล่ำวเป็น

ร ำ ย ก ำ ร ใ ห้ เ ช่ ำ

อสงัหำริมทรพัย์ ทัง้นี้  ตัง้แต่

วนัที ่1 มกรำคม 2562 บรษิทั

ฯ ได้ท ำสัญญำเช่ำฉบับใหม่

โดยมอีตัรำค่ำเช่ำและเงือ่นไข

กำรเช่ำเป็นไปตำมรำคำที่

ประเมินโดยผู้ประเมินรำคำ

อิสระที่ได้ร ับควำมเห็นชอบ

จำกส ำนักงำน ก.ล.ต. และ

อัตรำค่ ำบริกำรที่ เกี่ยวกับ

พื้นที่คลังสินค้ำ เป็นไปตำม

กำรให้บรกิำรและค่ำใช้จ่ำยที่



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

ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ ขนาดของรายการ (บาท) ความจ าเป็นและความ

สมเหตสุมผลของการท ารายการ 

ความเหน็ของ

คณะกรรมการตรวจสอบ งวดปีบญัชีส้ินสดุ

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2561 

งวดปีบญัชีส้ินสดุ 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2562 

เกดิขึน้จรงิ จงึพจิำรณำเหน็ว่ำ

ร ำยก ำ รดัง ก ล่ ำ ว มีค ว ำ ม

เหมำะสมและสมเหตุสมผล 

  1.5  รำยได้ค่ำเช่ำพื้นที่

โรงงำนและส ำนกังำน 

- ร ำ ย ไ ด้ ค่ ำ เ ช่ ำ

ส ำนกังำน 

- ลกูหนี้ค่ำบรกิำร 

 

 

4,578,240.00 

 

763,040.00 

 

 

 

 

6,380,064.00 

 

481,040.00 

บริษัท ฯ  ให้  TOAPC เ ช่ ำพื้ น ที่

โรงงำน คลงัสินค้ำ และส ำนักงำน

ในบริเวณเดียวกนักบัโรงงำนของ

บรษิทัฯ ทีบ่ำงนำ โดยมอีตัรำค่ำเช่ำ

เ ป็นไปตำมที่ตกลงกันระหว่ำง

คู่สญัญำ  

บริษัทฯ ได้ท ำสัญญำเช่ ำพื้นที่

โรงงำนและส ำนักงำน ก ำหนดเวลำ 

1 ปี ตัง้แต่วันที่ 1 มกรำคม 2562 

ถึงวันที่  31 ธันวำคม 2562 โดย

ก ำหนดอตัรำค่ำเช่ำเป็นไปตำมค่ำ

เช่ำที่ประเมินโดยผู้ประเมินรำคำ

อิสระที่ได้ร ับควำมเห็นชอบจำก

ส ำนักงำน ก.ล.ต มอีตัรำค่ำบรกิำร

ที่เกี่ยวกบัพื้นที่คลงัสินค้ำ เป็นไป

กำรท ำรำยกำรดังกล่ำวเป็น

ร ำ ย ก ำ ร ใ ห้ เ ช่ ำ

อสงัหำริมทรพัย์ ทัง้นี้  ตัง้แต่

วนัที ่1 มกรำคม 2562 บรษิทั

ฯ ได้ท ำสัญญำเช่ำฉบับใหม่

โดยมอีตัรำค่ำเช่ำและเงือ่นไข

กำรเช่ำเป็นไปตำมรำคำที่

ประเมินโดยผู้ประเมินรำคำ

อิสระที่ได้ร ับควำมเห็นชอบ

จำกส ำนักงำน ก.ล.ต. และ

อัตรำค่ ำบริกำรที่ เกี่ยวกับ

พื้นที่คลังสินค้ำ เป็นไปตำม

กำรให้บรกิำรและค่ำใช้จ่ำยที่

เกดิขึน้จรงิ จงึพจิำรณำเหน็ว่ำ

ร ำยก ำ รดัง ก ล่ ำ ว มีค ว ำ ม

เหมำะสมและสมเหตุสมผล 
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อาจมีความขดัแย้ง 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ ขนาดของรายการ (บาท) ความจ าเป็นและความ

สมเหตสุมผลของการท ารายการ 

ความเหน็ของ

คณะกรรมการตรวจสอบ งวดปีบญัชีส้ินสดุ

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2561 

งวดปีบญัชีส้ินสดุ 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2562 

ตำมกำรให้บริกำรและค่ำใช้จ่ำยที่

เกดิขึน้จรงิ  

  1.6  รำยไดอ้ื่นๆ 

- รำยไดอ้ื่นๆ 

- ลกูหนี้ค่ำบรกิำร 

- ลกูหนี้อื่นๆ 

 

 

6,180.00 

1,996,834.73 

934,884.41 

 

 

 

29,739.52 

2,042,835.56 

             806,944.44 

 

 

รำยไดอ้ื่นๆ ส่วนใหญ่ประกอบดว้ย

รำยได้ค่ ำชัง่น ้ ำหนักรถบรรทุก 

รำยได้ค่ำบรกิำรซ่อมบ ำรุง รำยได้

จ ำกกำรขำย เศษวัสดุ  ค่ ำ เบิก

อุปกรณ์เซฟตี้ ค่ำสำธำรณูปโภค 

โดยคดิรำคำเป็นไปตำมค่ำใชจ้่ำยที่

เกดิขึน้จรงิ  

กำรท ำรำยกำรดังกล่ำวเป็น

รำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติ 

ซึ่งเป็นรำยกำรที่เกิดขึ้นใน

อ ดี ต  แ ล ะ คิ ด ร ำ ค ำ ต ำ ม

ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริง  จึง

พิจ ำ รณำ เห็น ว่ ำ ร ำยก ำร

ดงักล่ำวมคีวำมสมเหตุสมผล  

  1.7  รำยกำรซื้อ 

- ซื้อเคมภีณัฑ ์

- เจำ้หนี้กำรคำ้ 

 

 

 

- ซื้อสนิคำ้ส ำเรจ็รปูเพือ่

ขำย 

- เจำ้หนี้กำรคำ้ 

 

0.00 

0.00 

 

 

 

217,386,824.40 

 

60,297,082.98 

 

                2,484.50 

          531.26 

 

 

 

214,507,241.00 

 

           63,442,596.22 

บริษัทฯ ซื้อเคมีภัณฑ์ Neostann 

U-12 เป็นRM Alternative ทดแทน

ก ำ ร ใ ช้ Dibutyltin Dilaurate 

(DBTDL) เพื่ อ ม ำTrial ครั ้ง แ ร ก

เนื่องจำก source เดมิเลกิผลติ 

 

บริษัทฯ ซื้อสินค้ำที่เกี่ยวเนื่องกับ

ผลติภณัฑ์สทีำอำคำรจำก TOAPC 

เช่น กระดำษทรำย และอุปกรณ์

กำรท ำรำยกำรดังกล่ำวเป็น

รำยกำรธุรกจิปกต ิโดยมรีำคำ

แ ล ะ เ งื่ อ น ไ ข ท ำ ง ก ำ ร ค้ ำ

เ ที ย บ เ คี ย ง กับ ต ล ำด  จึ ง

พิจ ำ รณำ เห็น ว่ ำ ร ำยก ำร

ดงักล่ำวมคีวำมเหมำะสมและ

สมเหตุสมผล 
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อาจมีความขดัแย้ง 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ ขนาดของรายการ (บาท) ความจ าเป็นและความ

สมเหตสุมผลของการท ารายการ 

ความเหน็ของ

คณะกรรมการตรวจสอบ งวดปีบญัชีส้ินสดุ

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2561 

งวดปีบญัชีส้ินสดุ 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2562 

 

 

 

 

 

- ทรพัยส์นิ 

 

 

 

 

 

 

0.00 

 

 

 

 

 

80,000.00 

 

เตรยีมพื้นผวิ เป็นต้น เพื่อจ ำหน่ำย

ต่อใหก้บัลกูคำ้ของบรษิทัฯ เพือ่กำร

บรกิำรที่ครบวงจร โดยมรีำคำและ

เงื่อนไขทำงกำรค้ำเทียบเคียงกบั

ตลำด 

บริษัทฯซื้อเครื่องทดสอบกำรเดิน

ม่ ำน เค รื่ อ งCURTAIN COATER 

LEIF & LORENTZ จ ำก  TOAPC

โดยมรีำคำและเงือ่นไขทัว่ไปเสมอืน

กั บ ก ำ ร ท ำ ร ำ ย ก ำ ร กั บ

บุคคลภำยนอก 

   

 

 

 

 

 

กำรท ำรำยกำรดังกล่ำวเป็น

รำยกำรธุรกจิปกต ิโดยมรีำคำ

แ ล ะ เ งื่ อ น ไ ข ท ำ ง ก ำ ร ค้ ำ

เ ที ย บ เ คี ย ง กับ ต ล ำด  จึ ง

พิจ ำ รณำ เห็น ว่ ำ ร ำยก ำร

ดงักล่ำวมคีวำมเหมำะสมและ

สมเหตุสมผล 

  

 

1.8  ค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ 

- ค่ำวัสดุ /เครื่องใช้ใน

โรงงำน 

- ค่ำสำรเคมอีื่นๆ 

- ค่ ำ เ ค ล ม สิ น ค้ ำ

เสยีหำย  

 

283.20 

 

1,325.00 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

1,212.50 

192,264.73 

 

2,610,000.00 

บริษัท ฯ  ข ำยสิน ค้ ำ  OEM ใ ห้  

TOAPC เกิด ปัญหำสินค้ำ ไม่ ได้

คุณภำพ บริษัทฯ ออกใบลดหนี้

ค่ำเคลมสนิคำ้เสยีหำยให ้TOAPC 

 

 

กำรท ำรำยกำรดังกล่ำวเป็น

รำยกำรธุรกจิปกต ิโดยมรีำคำ

แ ล ะ เ งื่ อ น ไ ข ท ำ ง ก ำ ร ค้ ำ

เ ที ย บ เ คี ย ง กับ ต ล ำด  จึ ง

พิจ ำ รณำ เห็น ว่ ำ ร ำยก ำร

ดงักล่ำวมคีวำมเหมำะสมและ

สมเหตุสมผล 
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ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ ขนาดของรายการ (บาท) ความจ าเป็นและความ

สมเหตสุมผลของการท ารายการ 

ความเหน็ของ

คณะกรรมการตรวจสอบ งวดปีบญัชีส้ินสดุ

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2561 

งวดปีบญัชีส้ินสดุ 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2562 

- ค่ ำ ซ่ อ ม แ ซ ม แ ล ะ

บ ำรุงรกัษำ  

 

 

 

บรษิัทฯซ่อมแซมพื้นถนนคอนกรตี

และระบบระบำยน ้ำตำมข้อตกลง

แ ล ะ สัด ส่ ว น พื้ น ที่ ร่ ว ม กัน กั บ 

TOAPC โดยมีรำคำและเงื่อนไข

ทัว่ไปเสมอืนกบักำรท ำรำยกำรกบั

บุคคลภำยนอก 

 

2 บรษิทั ทโีอเอ-ยู

เ นี่ ย น  เ พ้ น ท์  

(ประเทศไทย) 

จ ำกดั (“TUP”) 

 TOAGH ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

รำยใหญ่ของบริษัทฯ ถือ

หุ้นทำงอ้อมใน TUP ร้อย

ละ 54.9958 

 กรรมกำรของบริษัทฯ 5 

ท่ำน ได้แก่  (1) นำยจตุ

ภทัร์ ตัง้คำรวคุณ (2) นำย

ณัฏฐวุฒ ิตัง้คำรวคุณ (3) 

นำยประจกัษ์ ตัง้คำรวคุณ 

(4) นำงละออ ตัง้คำรวคุณ 

และ  (5) นำยวนรัชต์ ตัง้

คำรวคุณ เป็นผูถ้อืหุน้ของ 

2.1 รำยไดจ้ำกกำรขำย 

- ขำยสุทธ ิ

- ลกูหนี้กำรคำ้ 

 

67,958,582.50 

25,598,256.28 

 

59,968,079.25 

19,785,916.79 

บริษัทฯ ขำยสินค้ำ OEM ประเภทสี

ทำไม ้(Lacquer Clear, PU, PU Clear) 

และ Union (LQ) เป็นส่วนใหญ่ให้แก่ 

TUP โดยก ำหนดรำคำขำยด้วยวิธี

ต้นทุนบวกอัตรำก ำไร (cost plus 

margin) ซึ่ง TUP มอีัตรำก ำไรขัน้ต้น

จำกกำรขำยสินค้ำเทียบเคียงได้กับ

บรษิทัอื่นในอุตสำหกรรมเดยีวกนั 

ทัง้นี้  กำรขำยสินค้ำดังกล่ำวเป็นไป

ตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดในสญัญำร่วม

ทุ น  ( Joint Venture Agreement) 

ระหว่ำงบรษิทัฯ และ TUP 

กำรท ำรำยกำรดังกล่ำวเป็น

รำยกำรธุรกจิปกตโิดยมรีำคำ

และเงื่อนไขทัว่ไปเสมอืนท ำ

กับ บุ ค ค ลภ ำยน อก  แ ล ะ

เทยีบบเคยีงได้กบัอตัรำก ำไร

ขั ้น ต้ น ข อ ง บ ริ ษั ท อื่ น ใ น

อุตสำหกรรมเดียวกัน  จึง

พิจ ำ รณำ เห็น ว่ ำ ร ำยก ำร

ดงักล่ำวมคีวำมเหมำะสมและ

สมเหตุสมผล  
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ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ ขนาดของรายการ (บาท) ความจ าเป็นและความ

สมเหตสุมผลของการท ารายการ 

ความเหน็ของ

คณะกรรมการตรวจสอบ งวดปีบญัชีส้ินสดุ

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2561 

งวดปีบญัชีส้ินสดุ 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2562 

TUP โดยแต่ละท่ำนถอืหุน้

ในสดัส่วนรอ้ยละ 0.0008  

 มกีรรมกำรร่วมกนั 1 ท่ำน 

ได้แก่ นำยณัฏฐวุฒิ ตัง้

คำรวคุณ 

ปัจจุบนับริษัทฯ ท ำสญัญำซื้อขำย

สินค้ำกับ TUP สิ้นสุด  วันที่  31 

ธนัวำคม 2562  โดยก ำหนดรำคำ

ขำยด้วยวิธีต้นทุนบวกอัตรำก ำไร 

(cost plus margin) 

  2.2  รำยได้ค่ ำบริกำร

ดำ้นควำมปลอดภยั 

- รำยไดค้่ำบรกิำรควำม

ปลอดภยั 

 

 

 

 

247,704.00 

 

 

 

 

 

260,100.00 

 

 

บริษัท ฯ  ให้ บ ริก ำ รด้ ำนควำม

ปลอดภยั เนื่องจำกบรษิทัฯ ใชพ้ืน้ที่

ส่วนใหญ่ที่โรงงำนส ำโรงส ำหรับ

เป็นทีต่ ัง้โรงงำนผลติและคลงัสนิคำ้ 

บริษัทฯ จึงให้บริกำรด้ำนควำม

ปลอดภัยแก่  TUP ซึ่ งตั ้ง อยู่ ใน

บรเิวณเดยีวกนั เพือ่ควำมปลอดภยั

โดยรวมที่อำจส่งผลกับทรัพย์สิน

ของบรษิทัฯ 

บรษิทัฯ ไดท้ ำสญัญำใหบ้รกิำรดำ้น

ควำมปลอดภัย อำยุสัญญำ 1 ปี 

นับตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม 2562 ถงึ

วันที่ 31 ธันวำคม 2562 โดยคิด

อัตรำค่ำบริกำรเป็นไปตำมต้นทุน

กำรท ำรำยกำรดังกล่ำวเป็น

รำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติ 

ทัง้นี้   ตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม 

2562  บริษัทฯ ได้ท ำสัญญำ

ให้บรกิำรด้ำนควำมปลอดภยั 

โดยมอีัตรำค่ำบริกำรเป็นไป

ตำมต้นทุนกำรให้บริกำรที่

เกิดขึ้นจริงปันส่วนตำมพื้นที่

โรงงำน จึงพิจำรณำเห็นว่ำ

ร ำยก ำ รดัง ก ล่ ำ ว มีค ว ำ ม

เหมำะสมและสมเหตุสมผล 
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ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ ขนาดของรายการ (บาท) ความจ าเป็นและความ

สมเหตสุมผลของการท ารายการ 

ความเหน็ของ

คณะกรรมการตรวจสอบ งวดปีบญัชีส้ินสดุ

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2561 

งวดปีบญัชีส้ินสดุ 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2562 

กำรให้บรกิำรที่เกดิขึ้นจรงิปันส่วน

ตำมพืน้ทีโ่รงงำน 

  2.3  รำยไดค้่ำเช่ำอำคำร 

- ร ำ ย ไ ด้ ค่ ำ เ ช่ ำ

ส ำนกังำน 

- ลกูหนี้ค่ำเช่ำ 

- ลกูหนี้อื่นๆ 

 

848,316.00 

 

70,918.77 

0.00 

 

1,080,231.60 

 

90,019.30 

190.46 

บรษิัทฯ ให้ TUP เช่ำพื้นที่โรงงำน 

คลงัสนิคำ้และส ำนักงำน ในบรเิวณ

เดยีวกนักบัโรงงำนของบรษิัทฯ ที่

ส ำโรง โดยมีอัตรำค่ำเช่ำเป็นไป

ตำมทีต่กลงกนัระหว่ำงคู่สญัญำ 

บริษัทฯ ได้ท ำสัญญำเช่ำพื้นที่ใน

อำคำร มกี ำหนดเวลำ 1 ปี นบัตัง้แต่

วนัที่ 1 มกรำคม 2562 ถึงวนัที่ 31 

ธนัวำคม 2562 โดยคิดค่ำเช่ำเป็น

รำยเดือนค ำนวณจำกพื้นที่ใช้งำน

จรงิ โดยก ำหนดอตัรำค่ำเช่ำเป็นไป

ตำมค่ำเช่ำทีเ่ทยีบเคยีงรำคำตลำด  

กำรท ำรำยกำรดังกล่ำวเป็น

ร ำ ย ก ำ ร ใ ห้ เ ช่ ำ

อสงัหำริมทรพัย์ ทัง้นี้  ตัง้แต่

วนัที ่1 มกรำคม 2562 บรษิทั

ฯ ได้ท ำสัญญำเช่ำฉบับใหม่

โดยมอีตัรำค่ำเช่ำและเงือ่นไข

กำรเช่ำเป็นไปตำมรำคำตลำด 

จึงพิจำรณำเห็นว่ำรำยกำร

ดงักล่ำวมคีวำมเหมำะสมและ

สมเหตุสมผล 

  2.4 รำยกำรซื้อ 

- ซื้อสนิคำ้ส ำเรจ็รปูเพือ่

ขำย 

- เจำ้หนี้กำรคำ้ 

 

474,774.00 

 

44,480.97 

 

572,121.00 

 

79,543.80 

บริษัทฯ ซื้อสินค้ำ TOA SPRAY 

RUSTPRO เข้ำมำ เพื่ อขำยจำก 

TUP โดยมรีำคำและเงื่อนไขทัว่ไป

กำรท ำรำยกำรดังกล่ำวเป็น

รำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติ 

ซึ่งเป็นรำยกำรที่เกิดขึ้นใน

อดีต และเกิดขึ้นตำมควำม



   
 บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 

 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1) 

ส่วนที ่2 กำรจดักำรและกำรก ำกบัดแูลกจิกำร / 12. รำยกำรระหว่ำงกนั                    หน้ำ 211 
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อาจมีความขดัแย้ง 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ ขนาดของรายการ (บาท) ความจ าเป็นและความ

สมเหตสุมผลของการท ารายการ 

ความเหน็ของ

คณะกรรมการตรวจสอบ งวดปีบญัชีส้ินสดุ

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2561 

งวดปีบญัชีส้ินสดุ 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2562 

เ ส มือ นกับกำ รท ำ ร ำยก ำรกับ

บุคคลภำยนอก 

 

จ ำเป็น จึงพิจำรณำเห็นว่ำ

ร ำยก ำ รดัง ก ล่ ำ ว มีค ว ำ ม

สมเหตุสมผล 

  2.5  ค่ำจำ้งบรกิำร

ภำยนอก 

-  ค่ำจำ้งบรกิำร

ภำยนอก 

- เจำ้หนี้อื่นๆ 

 

 

 

 

 

2,411,340.00 

 

215,011.15 

 

 

 

 

 

2,411,340.00 

 

215,011.15 

บ ริ ษั ท ฯ  จ้ ำ ง  TUP ใ ห้ จั ด ห ำ

พนักงำน เพื่ อมำปฏิบัติง ำนใน

โรงงำนผูว้่ำจำ้ง เนื่องจำกแรงงำนมี

ควำมเชี่ยวชำญในกำรผลิตและมี

ควำมช ำนำญในกำรใช้เครื่องจักร 

โ ดยบริษัท ฯ ได้ท ำ สัญญำ จ้ ำ ง

แรงงำนกบั TUP ระยะเวลำสญัญำ 

1 ปี นบัตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม 2562 

ถงึวนัที ่31 ธนัวำคม 2562  

กำรท ำรำยกำรดังกล่ำวเป็น

รำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติ 

ซึ่งเป็นรำยกำรที่เกิดขึ้นใน

อดีต และเกิดขึ้นตำมควำม

จ ำเป็น จึงพิจำรณำเห็นว่ำ

ร ำยก ำ รดัง ก ล่ ำ ว มีค ว ำ ม

สมเหตุสมผล 

3 บริษัท ทีโอเอ - 

ชู โ ก กุ  เ พ้นท์  

จ ำกดั (“TCP”) 

 

 TOAGH ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รำย

ใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุ้น

ทำงอ้อมใน TCP ร้อยละ 

50.9999 

 กรรมกำรของบริษัทฯ 1 

ท่ำน ไดแ้ก่ (1) นำยประจกัษ์ 

3.1 รำยไดจ้ำกกำรขำย 

- ขำยสุทธ ิ

- ลกูหนี้กำรคำ้ 

 

1,050,336.96 

279,694.79 

 

534,361.24 

91,535.29 

บรษิทัฯ ขำยสนิคำ้กลุ่มสทีำอำคำร 

เพื่อใชง้ำนโครงกำรให้แก่ TCP ซึ่ง

น ำไปขำยต่อให้กลุ่มลูกค้ำของ

ตนเอง โดยมีรำคำและเงื่อนไข

ทัว่ไปเสมอืนกบักำรท ำรำยกำรกบั

บุคคลภำยนอก 

กำรท ำรำยกำรดังกล่ำวเป็น

รำยกำรธุรกจิปกตโิดยมรีำคำ

และเงื่อนไขทัว่ไปเสมอืนกับ

ก ำ ร ท ำ ร ำ ย ก ำ ร กั บ

บุคคลภำยนอก จึงพิจำรณำ

เห็นว่ ำรำยกำรดังกล่ ำวมี
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ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ ขนาดของรายการ (บาท) ความจ าเป็นและความ
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วนัท่ี 31 ธ.ค. 2561 

งวดปีบญัชีส้ินสดุ 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2562 

ตัง้คำรวคุณ เป็นผู้ถือหุ้น

ของ TCP ถือหุ้นในสดัส่วน

รอ้ยละ 0.0001  

 มีกรรมกำรร่วมกัน 2 ท่ำน 

ไดแ้ก่ (1) นำยประจกัษ์  

ตัง้คำรวคุณ และ  (2) นำย

ณฏัฐวุฒ ิตัง้คำรวคุณ  

ค ว ำ ม เ ห ม ำ ะ ส ม แ ล ะ

สมเหตุสมผล 

  3.2 รำยไดอ้ื่นๆ 

- รำยไดอ้ื่นๆ 

 

11,030.60 

 

 

 

0.00 

บรษิทัฯ ขำยสนิคำ้กลุ่มสทีำอำคำร

อะไหล่เครื่องผสมสี และ Sticker 

ใหแ้ก่ TCP ซึ่งน ำไปขำยต่อใหก้ลุ่ม

ลูกค้ำของตนเอง โดยมีรำคำและ

เงื่อนไขทัว่ไปเสมือนกับกำรท ำ

รำยกำรกบับุคคลภำยนอก 

กำรท ำรำยกำรดังกล่ำวเป็น

รำยกำรธุรกจิปกตโิดยมรีำคำ

และเงื่อนไขทัว่ไปเสมอืนกับ

ก ำ ร ท ำ ร ำ ย ก ำ ร กั บ

บุคคลภำยนอก จึงพิจำรณำ

เห็นว่ ำรำยกำรดังกล่ ำวมี

ค ว ำ ม เ ห ม ำ ะ ส ม แ ล ะ

สมเหตุสมผล 

 

 

3.3  รำยกำรซื้อ 

- ซื้อวตัถุดบิ 

- เจำ้หนี้กำรคำ้ 

 

498,600.00 

0.00 

 

91,166.89 

47,625.32 

บรษิัทฯ ซื้อเคมภีณัฑ์บำงส่วนจำก 

TCP เป็นครัง้ครำว เพือ่จ ำหน่ำยต่อ

ให้กบัลูกค้ำประเภทโครงกำรของ

กำรท ำรำยกำรดังกล่ำวเป็น

รำยกำรธุรกจิปกต ิโดยมรีำคำ

และเงื่อนไขทัว่ไปเสมอืนท ำ
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ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ ขนาดของรายการ (บาท) ความจ าเป็นและความ
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วนัท่ี 31 ธ.ค. 2561 

งวดปีบญัชีส้ินสดุ 
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บรษิทัฯ เพื่อกำรบรกิำรทีค่รบวงจร 

โดยบริษัทฯ มกี ำไรจำกกำรน ำไป

จ ำหน่ำยต่อ 

 

กับบุ ค ค ลภ ำยน อก  แ ล ะ

เกดิขึ้นตำมควำมจ ำเป็น เพื่อ

กำรบริกำรที่ครบวงจร จึง

พิจ ำ รณำ เห็น ว่ ำ ร ำยก ำร

ดงักล่ำวมคีวำมเหมำะสมและ

สมเหตุสมผล 

 

 

3.4 งำนระหว่ำง

ก่อสรำ้ง 

- งำนระหว่ำงก่อสรำ้ง 

- เจำ้หนี้อื่นๆ 

 

 

55,665.00 

59,561.55 

 

 

13,404.00 

0.00 

 

บ ริษั ท ฯ  ซื้ อUNY MARINE HS 

RAL จำก TCP เป็นครัง้ครำว เพื่อ

ใช้ส ำหรบังำนโครงกำร Tank dike 

4 renovation ซึ่ ง เ ป็ น spec 

เฉพำะเจำะจงงำนส ำหรับงำน

โครงกำร Tank dike 4 renovation 

กำรท ำรำยกำรดังกล่ำวเป็น

รำยกำรธุรกจิปกต ิโดยมรีำคำ

และเงื่อนไขทัว่ไปเสมอืนท ำ

กับ บุ ค ค ลภ ำยน อก  แ ล ะ

เกิดขึ้นตำมควำมจ ำเป็นจึง

พิจ ำ รณำ เห็น ว่ ำ ร ำยก ำร

ดงักล่ำวมคีวำมเหมำะสมและ

สมเหตุสมผล 

4 บรษิทั ไอทโีอ

เอ ออโต ้เซลส ์

จ ำกดั (“iTOA”) 

 TOAGH ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รำย

ใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุ้น

ทำงอ้อมใน  iTOA ร้อยละ 

99.9970 

4.1  รำยไดอ้ื่นๆ 

- รำยไดอ้ื่นๆ 

 

138,000.00 

 

0.00 

บริษัทฯ ขำยเครื่องใช้ส ำนักงำนที่

ไ ม่ ไ ด้ ใ ช้ ง ำน ให้ แ ก่  iTOA โ ดย

ก ำหนดรำคำขำยตำมที่ตกลงกัน

กำรท ำรำยกำรดังกล่ำวเป็น

รำยกำรธุรกจิปกตโิดยมรีำคำ

และเงื่อนไขทัว่ไปเสมอืนกับ

ก ำ ร ท ำ ร ำ ย ก ำ ร กั บ
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รายช่ือบริษทัท่ี

อาจมีความขดัแย้ง 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ ขนาดของรายการ (บาท) ความจ าเป็นและความ

สมเหตสุมผลของการท ารายการ 

ความเหน็ของ

คณะกรรมการตรวจสอบ งวดปีบญัชีส้ินสดุ

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2561 

งวดปีบญัชีส้ินสดุ 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2562 

 กรรมกำรของบริษัทฯ 2 

ท่ำน ได้แก่ (1) นำยวนรชัต์ 

ตัง้คำรวคุณ และ (2) นำย

จตุภทัร์ ตัง้คำรวคุณ เป็นผู้

ถอืหุน้ของ iTOA โดยถอืหุน้

ในสัดส่วนร้อยละ 0.0020 

และ 0.0010 ตำมล ำดบั 

 มีกรรมกำรร่วมกัน 2 ท่ำน 

ได้แก่ (1) นำยวนรัชต์ ตัง้

คำรวคุณ และ (2) นำยณฏัฐ

วุฒ ิตัง้คำรวคุณ  

 

โดยเทียบเคียงกบัอัตรำตำมรำคำ

ตลำด 

บุคคลภำยนอก จึงพิจำรณำ

เห็นว่ ำรำยกำรดังกล่ ำวมี

ค ว ำ ม เ ห ม ำ ะ ส ม แ ล ะ

สมเหตุสมผล 



   
 บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 

 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1) 
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รายช่ือบริษทัท่ี

อาจมีความขดัแย้ง 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ ขนาดของรายการ (บาท) ความจ าเป็นและความ

สมเหตสุมผลของการท ารายการ 

ความเหน็ของ

คณะกรรมการตรวจสอบ งวดปีบญัชีส้ินสดุ

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2561 

งวดปีบญัชีส้ินสดุ 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2562 

5 บริษัท เชอร์วู้ด 

ค อ ร์ ป อ เ ร ชั น่ 

(ประเทศไทย ) 

จ ำกดั (มหำชน) 

(“SWC”) 

 TOAGH ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รำย

ใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุ้น

ทำงอ้อมใน SWC ร้อยละ 

69.4100 

 กรรมกำรของบริษัทฯ 1 

ท่ำน ไดแ้ก่ (1) นำยจตุภทัร์ 

ตัง้คำรวคุณ เป็นผู้ถือหุ้น

ของ SWC รอ้ยละ 0.5700  

 มีกรรมกำรร่วมกัน 2 ท่ำน 

ไดแ้ก่ (1) นำยประจกัษ์  

ตัง้คำรวคุณ และ  (2) นำย

วนรชัต์ ตัง้คำรวคุณ 

5.1  รำยได้ค่ำบริกำร

ออกของ 

- รำยได้ค่ำบริกำรออก

ของ 

- รำยไดอ้ื่นๆ 

- ลกูหนี้ค่ำบรกิำร 

- ส่วนลดคำ้งรบั 

- รำยไดค้ำ้งรบั 

 

 

134,600.00 

 

33,298.34 

91,295.99 

13,939,007.10 

0.00 

 

 

59,300.00 

 

482,016.00 

13,938.25 

12,054,592.89 

290,016.00 

บริษัทฯ มีฝ่ำยงำน shipping ของ

ตนเอง และใหบ้รกิำรทีเ่กีย่วขอ้งกบั

กำรน ำเข้ำและส่งออกสินค้ำแก่

บริษัทที่เกี่ยวข้องกนั เช่น บริกำร

เดินพิธีกำรศุลกำกร บริกำรขนส่ง

สนิค้ำ เป็นต้น โดยอตัรำค่ำบรกิำร

เทยีบเคยีงรำคำตลำดและมกีำรให้

ส่วนลด 

อย่ำงไรก็ด ีตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม 

2560 บรษิทัฯ ไดป้รบัปรุงนโยบำย

กำรเก็บค่ำบริกำรให้มีรำคำและ

เงื่อนไขทัว่ไปเสมือนกับกำรท ำ

รำยกำรกบับุคคลภำยนอก 

กำรท ำรำยกำรดังกล่ำวเป็น

รำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติ 

ซึ่งเป็นรำยกำรที่เกิดขึ้นใน

อดตี อย่ำงไรกด็ ีตัง้แต่วนัที ่1 

มกรำคม 2560 บริษัทฯ ได้

ปรับปรุ งนโยบำยกำรเก็บ

ค่ ำ บ ริ ก ำ ร ใ ห้ มี ร ำ ค ำ แล ะ

เงื่อนไขทัว่ไปเสมอืนกับกำร

ท ำรำยกำรกบับุคคลภำยนอก 

จึงพิจำรณำเห็นว่ำ รำยกำร

ดงักล่ำวมคีวำมสมเหตุสมผล 



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

อาจมีความขดัแย้ง 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ ขนาดของรายการ (บาท) ความจ าเป็นและความ

สมเหตสุมผลของการท ารายการ 

ความเหน็ของ

คณะกรรมการตรวจสอบ งวดปีบญัชีส้ินสดุ

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2561 

งวดปีบญัชีส้ินสดุ 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2562 

  5.2 รำยกำรซื้อ 

- ซื้อสนิคำ้ส ำเรจ็รปูเพือ่

ขำย 

- เจำ้หนี้กำรคำ้ 

 

396,418,512.39 

 

72,500,915.08 

 

249,761,169.60 

 

105,338,583.62 

รำยกำรส่วนใหญ่เป็นกำรซื้อสนิคำ้

ที่ เกี่ยว เนื่ องกับผลิตภัณฑ์ของ

บรษิทัฯ เพื่อกำรบรกิำรทีค่รบวงจร 

เช่น  ผลิตภัณฑ์กลุ่ ม เชนไดร้ท์  

ประเภทป้องกันและก ำจัดปลวก

แมลง โดยบรษิัทฯ จ ำหน่ำยสนิค้ำ

ดังกล่ำวให้แก่ลูกค้ำกลุ่มตัวแทน

จ ำหน่ำย ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดท้ ำสญัญำ

กำรเป็นผู้แทนจ ำหน่ำยผลติภณัฑ์

ของ SWC โดยก ำหนดรำคำและ

เงื่อนไขทัว่ไปเสมือนกับกำรท ำ

รำยกำรกบับุคคลภำยนอก 

อนึ่ ง บริษัทฯ ได้ร ับส่วนลดทำง

กำรค้ำเมื่อจ ำหน่ำยสินค้ำได้ถึง

ปรมิำณทีก่ ำหนด 

กำรท ำรำยกำรดังกล่ำวเป็น

รำยกำรธุรกจิปกตโิดยมรีำคำ

และเงื่อนไขทัว่ไปเสมอืนกับ

ก ำ ร ท ำ ร ำ ย ก ำ ร กั บ

บุคคลภำยนอก จึงพิจำรณำ

เห็นว่ำ รำยกำรดังกล่ำวมี

ค ว ำ ม เ ห ม ำ ะ ส ม แ ล ะ

สมเหตุสมผล 



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

อาจมีความขดัแย้ง 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ ขนาดของรายการ (บาท) ความจ าเป็นและความ

สมเหตสุมผลของการท ารายการ 

ความเหน็ของ

คณะกรรมการตรวจสอบ งวดปีบญัชีส้ินสดุ

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2561 

งวดปีบญัชีส้ินสดุ 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2562 

  5.3 ค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ 

- ค่ำใชจ้่ำยส ำนกังำน 

- ค่ำรบัรอง 

- เจำ้หนี้อื่นๆ 

 

26,832.00 

426,155.00 

296,415.68 

 

60,695.99 

339,964.79 

300,682.84 

บริษัทฯ ซื้อสบู่เหลวล้ำงมอืทีโพล์ 

และกระเช้ำของขวญัส ำหรบัลูกค้ำ 

โดยรำคำที่ซื้อขำยเสมือนกำรท ำ

รำยกำรกบับุคคลภำยนอก 

กำรท ำรำยกำรดังกล่ำวเป็น

รำยกำรธุรกจิปกตโิดยมรีำคำ

และเงื่อนไขทัว่ไปเสมอืนกับ

ก ำ ร ท ำ ร ำ ย ก ำ ร กั บ

บุคคลภำยนอก จึงพิจำรณำ

เห็นว่ำ รำยกำรดังกล่ำวมี

ค ว ำ ม เ ห ม ำ ะ ส ม แ ล ะ

สมเหตุสมผล 

6 บริษัท ทีโอเอ 

เคมคิอล อนิดสั

ต รี ส์  จ ำ กั ด 

(“TOAC”) 

 TOAGH ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รำย

ใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุ้น

โดยตรงใน TOAC ร้อยละ 

30.0000 

 กรรมกำรของบริษัทฯ  4 

ท่ำน ไดแ้ก่ (1) นำยวนรชัต์ 

ตั ้ ง ค ำ ร ว คุ ณ  ( 2) น ำ ย 

จตุภัทร์  ตัง้คำรวคุณ (3) 

นำยณัฏฐวุฒิ ตัง้คำรวคุณ 

(4) นำงบุศทร ีหวัง่หลี เป็น

ผูถ้อืหุน้ของ TOAC โดยถอื

6.1 ค่ำเช่ำ 

- ค่ำเช่ำทีด่นิ 

- ค่ำเช่ำโกดงั 

- ค่ำเช่ำส ำนกังำน 

- เจำ้หนี้อื่นๆ 

- ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย 

 

13,120,788.72 

15,846,351.00 

60,456,000.00 

14,119,981.38 

9,406,502.88 

 

13,120,788.72 

15,846,351.00 

60,456,000.00 

14,119,981.38 

14,109,754.32 

บ ริ ษั ท ฯ  เ ช่ ำ ที่ ดิ น  โ ร ง ง ำ น 

คลงัสนิค้ำ และอำคำรส ำนักงำน ที่

บำงนำ จำก TOAC โดยมอีตัรำค่ำ

เช่ำเป็นไปตำมที่ตกลงกนัระหว่ำง

คู่สญัญำ 

บริษัทฯ  ได้ท ำ สัญญำเช่ ำที่ดิน 

อำคำร เพื่อใช้เป็นอำคำรโรงงำน 

คลงัสนิค้ำ ส ำนักงำน ที่ตัง้โรงงำน 

อำยุสญัญำ 10 ปี นับตัง้แต่วนัที่ 1 

มกรำคม 2561 ถงึวนัที ่31 ธนัวำคม 

2569 โดยมอีัตรำค่ำเช่ำที่ประเมนิ

กำรท ำรำยกำรดังกล่ำวเป็น

รำยกำรที่เกี่ยวกบัสินทรพัย์/

บ ริก ำ ร  แ ล ะ ร ำยกำ ร เ ช่ ำ

อสังหำริมทรัพย์  เพื่อกำร

ด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และ

เกดิขึน้เพือ่ควำมจ ำเป็น  

ทัง้นี้  ตัง้แต่วันที่ 1 มกรำคม 

2561  บริษัทฯ ได้ท ำสัญญำ

เช่ำฉบับใหม่โดยมีอัตรำค่ำ

เช่ำและเงือ่นไขกำรเช่ำเป็นไป

ตำมรำคำที่ประ เมินโดยผู้



   
 บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 

 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1) 
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รายช่ือบริษทัท่ี

อาจมีความขดัแย้ง 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ ขนาดของรายการ (บาท) ความจ าเป็นและความ

สมเหตสุมผลของการท ารายการ 

ความเหน็ของ

คณะกรรมการตรวจสอบ งวดปีบญัชีส้ินสดุ

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2561 

งวดปีบญัชีส้ินสดุ 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2562 

หุ้นร้อยละ 20.9687 ร้อยละ 

19.0312 ร้ อ ย ล ะ  15.0000 

แ ล ะ ร้ อ ย ล ะ  15.0000 

ตำมล ำดบั 

 มีกรรมกำรร่วมกัน 6 ท่ำน 

ได้แก่ (1) นำยประจกัษ์ ตัง้

คำรวคุณ (2) นำงละออ ตัง้

คำรวคุณ (3) นำยวนวัชต์ 

ตัง้คำรวคุณ (4) นำยจตุภทัร ์

ตั ้ ง ค ำ ร ว คุ ณ  (5) น ำ ย

ณัฏฐวุณิ ตัง้คำรวคุณ และ 

(6) นำงบุศทร ีหวัง่หล ี

 

โดยผู้ประเมินรำคำอิสระที่ได้ร ับ

คว ำม เห็นชอบจำกส ำนัก งำน 

ก.ล.ต. 

ประเมินรำคำอิสระที่ได้ร ับ

ควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำน 

ก.ล.ต. จึงพิจำรณำเห็นว่ำ

ร ำยก ำ รดัง ก ล่ ำ ว มีค ว ำ ม

เหมำะสมและสมเหตุสมผล 



   
 บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 

 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1) 
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รายช่ือบริษทัท่ี

อาจมีความขดัแย้ง 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ ขนาดของรายการ (บาท) ความจ าเป็นและความ

สมเหตสุมผลของการท ารายการ 

ความเหน็ของ

คณะกรรมการตรวจสอบ งวดปีบญัชีส้ินสดุ

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2561 

งวดปีบญัชีส้ินสดุ 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2562 

7 บริษัท ทีโอเอ- 

ชิ น โ ต  ( ไ ท ย

แลนด์)  จ ำกัด 

(“TST”) 

 TOAGH ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รำย

ใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุ้น

ทำงอ้อมใน  TST ร้อยละ 

50.9950 

 กรรมกำรของบริษัทฯ 4 

ท่ำน ได้แก่ (1) นำยณัฏฐ

วุฒิ ตัง้คำรวคุณ  (2) นำย

ประจักษ์ ตัง้คำรวคุณ (3) 

นำงละออ ตัง้คำรวคุณ และ 

(4) นำยวนรชัต์ ตัง้คำรวคุณ 

เป็นผู้ถือหุ้นของ TST โดย

แต่ละท่ำนถอืหุน้เป็นสดัสว่น

รอ้ยละ 0.0013 

 มีก ร ร ม ก ำ ร ร่ ว ม กัน กับ  

บรษิัทฯ 1 ท่ำน ได้แก่ นำย

ณฏัฐวุฒ ิตัง้คำรวคุณ  

7.1  รำยไดจ้ำกกำรขำย 

- ขำยสุทธ ิ

- ลกูหนี้กำรคำ้ 

 

295,116,984.95 

64,798,204.36 

 

258,204,723.45 

48,727,369.71 

บรษิัทฯ ขำยสนิค้ำ OEM ประเภท

สนิคำ้กึง่ส ำเรจ็รูปเป็นส่วนใหญ่ ซึ่ง

ท ำ ง  TST น ำ ไ ป ใช้ ต่ อ ส ำห รับ

กระบวนกำรผลติสนิค้ำของตนเอง 

ทัง้นี้ กำรขำยสนิคำ้ดงักล่ำวเป็นไป

ตำมเงือ่นไขทีก่ ำหนดในสญัญำจำ้ง

ผลิต ระหว่ำง (1) บริษัท ชินโต 

เพน้ท ์จ ำกดั (2) บรษิทัฯ (3) TOAC 

(4)  TOAPC และ  (5) TST โดยมี

กำรก ำหนดรำคำขำยสนิค้ำด้วยวธิี

ต้นทุนบวกอัตรำก ำไร (cost plus 

margin) และสัญญำดังกล่ำวมีผล

บงัคบัใชต่้อเนื่องจนกว่ำคู่สญัญำจะ

มกีำรเจรจำเปลีย่นแปลงเงือ่นไข 

กำรท ำรำยกำรดังกล่ำวเป็น

รำยกำรธุรกจิปกตโิดยมรีำคำ

และเงื่อนไขทัว่ไปเสมอืนท ำ

กั บ บุ ค ค ล ภ ำ ย น อ ก  จึ ง

พิจ ำ รณำ เห็น ว่ ำ ร ำยก ำร

ดงักล่ำวมคีวำมเหมำะสมและ

สมเหตุสมผล  



   
 บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 

 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1) 

ส่วนที ่2 กำรจดักำรและกำรก ำกบัดแูลกจิกำร / 12. รำยกำรระหว่ำงกนั                    หน้ำ 220 

รายช่ือบริษทัท่ี

อาจมีความขดัแย้ง 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ ขนาดของรายการ (บาท) ความจ าเป็นและความ

สมเหตสุมผลของการท ารายการ 

ความเหน็ของ

คณะกรรมการตรวจสอบ งวดปีบญัชีส้ินสดุ

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2561 

งวดปีบญัชีส้ินสดุ 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2562 

  7.2 รำยได้ค่ำบริกำร

ด้ ำ น ค ว ำ ม

ปลอดภยั 

- รำยไดค้่ำบรกิำรควำม

ปลอดภยั 

 

 

 

 

 

683,136.00 

 

 

 

 

 

713,916.00 

 

 

บริษัท ฯ  ให้บ ริก ำ รด้ ำนควำม

ป ล อ ดภัย แ ก่  TST เ นื่ อ ง จ ำ ก

ส ำนักงำนและโรงงำนของ TST 

ตัง้อยู่ในบรเิวณเดยีวกนักบัโรงงำน

ของบริษัทฯ ที่บำงนำเพื่อควำม

ปลอดภัยโดยรวมที่อำจส่งผลกับ

ทรัพย์สินของบริษัทฯ โดยมีอัตรำ

ค่ำบริกำรเป็นไปตำมที่ตกลงกัน

ระหว่ำงคู่สญัญำ 

บรษิทัฯ ไดท้ ำสญัญำใหบ้รกิำรดำ้น

ควำมปลอดภัย อำยุสัญญำ 1 ปี 

นับตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม 2562 ถงึ

วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 โดยมอีตัรำ

ค่ำบริกำรเป็นไปตำมต้นทุนกำร

ให้บรกิำรที่เกดิขึน้จรงิป้นส่วนตำม

พืน้ทีโ่รงงำน 

กำรท ำรำยกำรดังกล่ำวเป็น

รำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติ 

ทัง้นี้  ตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม 

2562  บริษัทฯ ได้ท ำสัญญำ

ให้บรกิำรด้ำนควำมปลอดภยั 

โดยมอีัตรำค่ำบริกำรเป็นไป

ตำมต้นทุนกำรให้บริกำรที่

เกิดขึ้นจริงปันส่วนตำมพื้นที่

โรงงำน จึงพิจำรณำเห็นว่ำ

ร ำยก ำ รดัง ก ล่ ำ ว มีค ว ำ ม

เหมำะสมและสมเหตุสมผล 



   
 บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 

 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1) 

ส่วนที ่2 กำรจดักำรและกำรก ำกบัดแูลกจิกำร / 12. รำยกำรระหว่ำงกนั                    หน้ำ 221 

รายช่ือบริษทัท่ี

อาจมีความขดัแย้ง 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ ขนาดของรายการ (บาท) ความจ าเป็นและความ

สมเหตสุมผลของการท ารายการ 

ความเหน็ของ

คณะกรรมการตรวจสอบ งวดปีบญัชีส้ินสดุ

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2561 

งวดปีบญัชีส้ินสดุ 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2562 

  7.3  รำยได้ค่ ำบริกำร

ออกของ 

- รำยได้ค่ำบริกำรออก

ของ 

- ลกูหนี้ค่ำบรกิำร 

 

 

64,000.00 

 

28,799.00 

 

 

61,400.00 

 

38,073.34 

บริษัทฯ มีฝ่ำยงำน shipping ของ

ตนเอง และใหบ้รกิำรทีเ่กีย่วขอ้งกบั

กำรน ำเข้ำและส่งออกสินค้ำแก่

บริษัทที่เกี่ยวข้องกนั เช่น บริกำร

เดินพิธีกำรศุลกำกร บริกำรขนส่ง

สนิค้ำ เป็นต้น โดยอตัรำค่ำบรกิำร

เทยีบเคยีงรำคำตลำดและมกีำรให้

ส่วนลด ซึ่งบริษัทฯ ได้ปรับปรุง

นโยบำยกำรเก็บค่ำบริกำรให้มี

รำคำและเงื่อนไขทัว่ไปเสมอืนกบั

กำรท ำรำยกำรกบับุคคลภำยนอก 

ตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม 2560 

กำรท ำรำยกำรดังกล่ำวเป็น

รำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติ 

ซึ่งเป็นรำยกำรที่เกิดขึ้นใน

อ ดี ต  แ ล ะ คิ ด ร ำ ค ำ ต ำ ม

ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริง  จึง

พิจ ำ รณำ เห็น ว่ ำ ร ำยก ำร

ดงักล่ำวมคีวำมสมเหตุสมผล 

  7.4  รำยไดอ้ื่นๆ 

- รำยไดอ้ื่นๆ 

- ลกูหนี้ค่ำบรกิำร 

- ลกูหนี้อื่นๆ 

 

1,320.00 

212,687.96 

167,173.22 

 

2,050.00 

183,619.26 

130,861.69 

เป็นรำยได้จำกกำรให้บริกำรชัง่

น ้ ำหนักรถบรรทุก โดยคิดรำคำ

เป็นไปตำมค่ำใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

กำรท ำรำยกำรดังกล่ำวเป็น

รำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติ 

ซึ่งเป็นรำยกำรที่เกิดขึ้นใน

อ ดี ต  แ ล ะ คิ ด ร ำ ค ำ ต ำ ม

ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริง  จึง

พิจ ำ รณำ เห็น ว่ ำ ร ำยก ำร

ดงักล่ำวมคีวำมสมเหตุสมผล 



   
 บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 

 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1) 

ส่วนที ่2 กำรจดักำรและกำรก ำกบัดแูลกจิกำร / 12. รำยกำรระหว่ำงกนั                    หน้ำ 222 

รายช่ือบริษทัท่ี

อาจมีความขดัแย้ง 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ ขนาดของรายการ (บาท) ความจ าเป็นและความ

สมเหตสุมผลของการท ารายการ 

ความเหน็ของ

คณะกรรมการตรวจสอบ งวดปีบญัชีส้ินสดุ

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2561 

งวดปีบญัชีส้ินสดุ 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2562 

  7.5 รำยกำรซื้อ 

- ซื้อวตัถุดบิ 

- เจำ้หนี้กำรคำ้ 

 

6,411,947.69 

-413,714.77 

 

1,731,748.00 

260,196.18 

รำยกำรซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในกำร

ผลติสนิคำ้ ซึง่บรษิทัฯ ซื้อเคมภีณัฑ์

ดังกล่ำวจำก TST ในรำคำต้นทุน

บวกค่ำด ำเนินกำรเลก็น้อย 

ทัง้นี้  รำยกำรดงักล่ำวมไิด้เกิดขึ้น

เป็นประจ ำ เนื่องจำกบรษิทัฯ จะซื้อ

เคมภีณัฑ์จำก TST เฉพำะในกรณี

ที่บริษัทฯ มีควำมจ ำเป็นเร่งด่วน

และไม่สำมำรถจัดซื้ อจำกผู้จ ัด

จ ำห น่ ำยภำยนอกได้ทัน เ วลำ 

รวมทัง้บริษัทฯ ซื้อเคมีภัณฑ์บำง

ช นิ ด จ ำ ก  TST เ พื่ อ ใ ช้ ใ น ก ำ ร

ทดสอบผลติภณัฑ์ของบรษิัทฯ ซึ่ง 

TST มีกำรซื้อเคมีภัณฑ์ดังกล่ำว

เพือ่ใชใ้นกำรผลติของตนเอง 

กำรท ำรำยกำรดังกล่ำวเป็น

รำยกำรธุรกิจปกติ ซึ่งเป็น

รำยกำรที่เกดิขึ้นในอดตี และ

รำคำซื้อขำยเป็นรำคำต้นทุน

บวกค่ำด ำเนินกำรเลก็น้อย จงึ

พิจ ำ รณำ เห็น ว่ ำ ร ำยก ำร

ดงักล่ำวมคีวำมสมเหตุสมผล 



   
 บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 

 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1) 

ส่วนที ่2 กำรจดักำรและกำรก ำกบัดแูลกจิกำร / 12. รำยกำรระหว่ำงกนั                    หน้ำ 223 

รายช่ือบริษทัท่ี

อาจมีความขดัแย้ง 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ ขนาดของรายการ (บาท) ความจ าเป็นและความ

สมเหตสุมผลของการท ารายการ 

ความเหน็ของ

คณะกรรมการตรวจสอบ งวดปีบญัชีส้ินสดุ

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2561 

งวดปีบญัชีส้ินสดุ 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2562 

  7.6 ค่ำวสัดุ/เครือ่งใชใ้น

โรงงำน 

- ค่ำวัสดุ /เครื่องใช้ใน

โรงงำน 

 

 

 

60,680.00 

 

 

 

 

 

 

20,570.00 

 

 

เป็นรำยกำรซื้อวสัดุและเครื่องใชใ้น

โรงงำน ประเภท Alumite เพือ่ใชใ้น

กำรผลติสนิค้ำ ซึ่งบรษิัทฯ ซื้อจำก 

TST ใ น ร ำ ค ำ ต้ น ทุ น บ ว ก ค่ ำ

ด ำเนินกำรเลก็น้อย 

กำรท ำรำยกำรดังกล่ำวเป็น

รำยกำรธุรกิจปกติ ซึ่งเป็น

รำยกำรที่เกดิขึ้นในอดตี และ

รำคำซื้อขำยเป็นรำคำต้นทุน

บวกค่ำด ำเนินกำรเลก็น้อย จงึ

พิจ ำ รณำ เห็น ว่ ำ ร ำยก ำร

ดงักล่ำวมคีวำมสมเหตุสมผล 

8 บรษิทั ทโีอเอ - 

โดฟเคม อนิดสั

ต รี ส์  จ ำ กั ด 

(“TDIC”) 

 นำยประวิทย์ ตัง้คำรวคุณ 

ซึ่ ง เ ป็ น พี่ น้ อ ง ข อ งน ำย

ป ร ะ จัก ษ์  ตั ้ง ค ำ ร ว คุ ณ 

(ประธำนกรรมกำรของ

บริษัท ฯ ) ถื อ หุ้ น ร้ อ ยละ 

5.5321 และด ำรงต ำแหน่ง

เป็นกรรมกำรของ TDIC 

8.1 รำยไดจ้ำกกำรขำย 

- ขำยสุทธ ิ

- ลกูหนี้กำรคำ้ 

 

308,239.90 

43,272.94 

 

70,258.00 

19,118.76 

บริษัทฯ ขำยผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่

ประเภทสทีำอำคำร และสทีีม่คีวำม

ทนทำนสงู (Heavy Duty Coatings) 

ใหแ้ก่ TDIC โดยมรีำคำและเงือ่นไข

ทัว่ไปเสมอืนกบักำรท ำรำยกำรกบั

บุคคลภำยนอก 

กำรท ำรำยกำรดังกล่ำวเป็น

รำยกำรธุรกจิปกตโิดยมรีำคำ

และเงื่อนไขทัว่ไปเสมอืนกับ

ก ำ ร ท ำ ร ำ ย ก ำ ร กั บ

บุคคลภำยนอก จึงพิจำรณำ

เห็นว่ ำรำยกำรดังกล่ ำวมี

ค ว ำ ม เ ห ม ำ ะ ส ม แ ล ะ

สมเหตุสมผล 

  8.2  รำยได้ค่ ำบริกำร

ดำ้นควำมปลอดภยั 

 

 

2,101,200.00 

 

 

2,195,880.00 

บริษัท ฯ  ให้บ ริก ำ รด้ ำนควำม

ปลอดภัย  แก่  TDIC เ นื่ อ ง จ ำก

ส ำนักงำนและโรงงำนของ TDIC 

กำรท ำรำยกำรดังกล่ำวเป็น

รำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติ 

ทัง้นี้   ตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม 



   
 บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 

 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1) 

ส่วนที ่2 กำรจดักำรและกำรก ำกบัดแูลกจิกำร / 12. รำยกำรระหว่ำงกนั                    หน้ำ 224 

รายช่ือบริษทัท่ี

อาจมีความขดัแย้ง 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ ขนาดของรายการ (บาท) ความจ าเป็นและความ

สมเหตสุมผลของการท ารายการ 

ความเหน็ของ

คณะกรรมการตรวจสอบ งวดปีบญัชีส้ินสดุ

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2561 

งวดปีบญัชีส้ินสดุ 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2562 

- รำยไดค้่ำบรกิำรควำม

ปลอดภยั 

 

 

  

 

 

 

ตัง้อยู่ในบรเิวณเดยีวกนักบัโรงงำน

ของบรษิัทฯ ที่บำงนำ และบรษิัทฯ 

ใช้พื้นที่ส่วนใหญ่ที่บำงนำส ำหรับ

เป็นที่ตัง้โรงงำนผลติและคลงัสินค้ำ 

บริษัทฯ จึงให้บริกำรด้ำนควำม

ปลอดภัยแก่บริษัทที่ เกี่ยวข้องที่

ตัง้อยู่ในบรเิวณเดยีวกนั เพื่อควำม

ปลอดภัยโดยรวมที่อำจส่งผลกับ

ทรัพย์สินของบริษัทฯ โดยมีอัตรำ

ค่ำบริกำรเป็นไปตำมที่ตกลงกัน

ระหว่ำงคู่สญัญำ 

บรษิทัฯ ไดท้ ำสญัญำใหบ้รกิำรดำ้น

ควำมปลอดภัย อำยุสัญญำ 1 ปี 

ตัง้แต่วันที่ 1 มกรำคม 2562 ถึง

วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 โดยมอีตัรำ

ค่ำบริกำรเป็นไปตำมต้นทุนกำร

ให้บรกิำรที่เกดิขึน้จรงิปันส่วนตำม

พืน้ทีโ่รงงำน 

2562  บริษัทฯ ได้ท ำสัญญำ

ให้บรกิำรด้ำนควำมปลอดภยั 

โดยมอีัตรำค่ำบริกำรเป็นไป

ตำมต้นทุนกำรให้บริกำรที่

เกิดขึ้นจริงปันส่วนตำมพื้นที่

โรงงำน จึงพิจำรณำเห็นว่ำ

ร ำยก ำ รดัง ก ล่ ำ ว มีค ว ำ ม

เหมำะสมและสมเหตุสมผล 



   
 บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 

 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1) 
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รายช่ือบริษทัท่ี

อาจมีความขดัแย้ง 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ ขนาดของรายการ (บาท) ความจ าเป็นและความ

สมเหตสุมผลของการท ารายการ 

ความเหน็ของ

คณะกรรมการตรวจสอบ งวดปีบญัชีส้ินสดุ

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2561 

งวดปีบญัชีส้ินสดุ 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2562 

  8.3  รำยไดอ้ื่นๆ 

- รำยไดอ้ื่นๆ 

- ลกูหนี้ค่ำบรกิำร 

 

364,710.00 

63,525.90 

 

569,400.00 

89,398.50 

รำยไดอ้ื่นๆ ส่วนใหญ่ประกอบดว้ย 

รำยได้ค่ำชัง่น ้ำหนักรถบรรทุก ซึ่ง

คดิตำมจ ำนวนครัง้ทีใ่หบ้รกิำรจรงิ 

 

กำรท ำรำยกำรดังกล่ำวเป็น

รำยกำรธุรกจิปกต ิโดยมรีำคำ

และเงื่อนไขทัว่ไปเสมอืนกับ

ก ำ ร ท ำ ร ำ ย ก ำ ร กั บ

บุคคลภำยนอก จึงพิจำรณำ

เห็นว่ ำรำยกำรดังกล่ ำวมี

ค ว ำ ม เ ห ม ำ ะ ส ม แ ล ะ

สมเหตุสมผล 

  8.4 รำยกำรซื้อ 

- ซื้อวตัถุดบิ 

- เจำ้หนี้กำรคำ้ 

 

1,960,976.00 

746,795.80 

 

1,246,432.00 

403,039.04 

 

เป็นรำยกำรซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ใน

กำรผลิตสินค้ำ ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่

สำมำรถใชร้่วมกนัได ้ทัง้นี้ บรษิทัฯ 

ซื้อวตัถุดบิดงักล่ำวจำก TDIC โดย

มรีำคำและเงือ่นไขทัว่ไปเสมอืนกบั

กำรท ำรำยกำรกบับุคคลภำยนอก 

กำรท ำรำยกำรดังกล่ำวเป็น

รำยกำรธุรกจิปกต ิโดยมรีำคำ

และเงื่อนไขทัว่ไปเสมือนกับ

ก ำ ร ท ำ ร ำ ย ก ำ ร กั บ

บุคคลภำยนอก จึงพิจำรณำ

เห็นว่ ำรำยกำรดังกล่ ำวมี

ค ว ำ ม เ ห ม ำ ะ ส ม แ ล ะ

สมเหตุสมผล 

  8.5 ค่ำน ้ำมน้เตำ 

- ค่ำน ้ำมนัเตำ 

 

1,784,755.97 

 

3,310,865.13 

เป็นรำยกำรซื้อน ้ำมนัเตำเพื่อเป็น

วตัถุดบิเพื่อใชใ้นกำรผลติสนิคำ้ ซึ่ง

กำรท ำรำยกำรดังกล่ำวเป็น

รำยกำรธุรกจิปกต ิโดยมรีำคำ



   
 บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 

 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1) 
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รายช่ือบริษทัท่ี

อาจมีความขดัแย้ง 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ ขนาดของรายการ (บาท) ความจ าเป็นและความ

สมเหตสุมผลของการท ารายการ 

ความเหน็ของ

คณะกรรมการตรวจสอบ งวดปีบญัชีส้ินสดุ

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2561 

งวดปีบญัชีส้ินสดุ 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2562 

- เจำ้หนี้อื่นๆ 

- ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย 

403,373.38 

230,908.98 

228,814.87 

214,180.88 

เป็นวตัถุดบิทีส่ำมำรถใชร้่วมกนัได้ 

ทัง้นี้ บรษิทัฯ ซื้อน ้ำมนัเตำดงักล่ำว

จำก TDIC โดยมรีำคำและเงื่อนไข

ทัว่ไปเสมอืนกบักำรท ำรำยกำรกบั

บุคคลภำยนอก 

และเงื่อนไขทัว่ไปเสมอืนกับ

ก ำ ร ท ำ ร ำ ย ก ำ ร กั บ

บุคคลภำยนอก จึงพิจำรณำ

เห็นว่ ำรำยกำรดังกล่ ำวมี

ค ว ำ ม เ ห ม ำ ะ ส ม แ ล ะ

สมเหตุสมผล 

9 บริษัท ทีโอเอ  

โฮลดิ้ง  จ ำกัด 

(“TOAH”) 

 กรรมกำรของบริษัทฯ 4 

ท่ำน ไดแ้ก่ (1) นำยวนรชัต์ 

ตั ้ ง ค ำ ร ว คุ ณ  ( 2) น ำ ย 

จตุภัทร์  ตัง้คำรวคุณ (3) 

นำยณัฏฐวุฒิ ตัง้คำรวคุณ 

และ (4) นำงบุศทร ีหวัง่หล ี

เ ป็ น ผู้ ถื อ หุ้ น ใ ห ญ่ ข อ ง 

TOAH โดยถือหุ้นร้อยละ 

35.0000 ร้ อ ย ล ะ  25.0000 

รอ้ยละ 20.0000 และรอ้ยละ 

20.0000 ตำมล ำดับ  และ

ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร

ใน TOAH ทัง้ 4 ท่ำน 

9.1  ค่ำเช่ำรถยนต์ 

- ค่ำเช่ำรถยนต์ 

- เจำ้หนี้อื่นๆ 

 

 

11,028,384.47 

821,974.00 

 

9,339,074.49 

617,668.20 

 

บรษิัทฯ ท ำสญัญำเช่ำรถยนต์จำก 

TOAH อำยุสัญญำระหว่ำง 1-5 ปี 

เพื่อใช้เป็นรถยนต์ส ำหรบัผู้บรหิำร

ของบริษัทฯ โดยคิดอัตรำค่ำเช่ำ

รถยนต์ เทียบเคียงได้กับอัตรำ

ผลตอบแทนรำยปีของธุรกจิรถยนต์

ใหเ้ช่ำของบรษิทัจดทะเบยีน 

กำรท ำรำยกำรดังกล่ำวเป็น

รำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติ 

และอตัรำค่ำเช่ำเทยีบเคยีงได้

กับอัตรำผลตอบแทนรำยปี

ของธุรกิจรถยนต์ให้เช่ำของ

บริษัทจดทะเบียน จึงเห็นว่ำ

ร ำยก ำ รดัง ก ล่ ำ ว มีค ว ำ ม

เหมำะสมและสมเหตุสมผล 



   
 บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 

 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1) 
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รายช่ือบริษทัท่ี

อาจมีความขดัแย้ง 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ ขนาดของรายการ (บาท) ความจ าเป็นและความ

สมเหตสุมผลของการท ารายการ 

ความเหน็ของ

คณะกรรมการตรวจสอบ งวดปีบญัชีส้ินสดุ

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2561 

งวดปีบญัชีส้ินสดุ 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2562 

10 บ ริ ษั ท  พี  ที  

เรียล  เอสเตท 

จ ำกดั  

 TOAGH ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รำย

ใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุ้น

ทำงออ้มในบรษิทั พ ีท ีเรยีล 

เ อ ส เตท  จ ำ กัด  ร้ อ ย ละ 

73.9796 

 กรรมกำรของบริษัทฯ 4 

ท่ ำ น  ไ ด้ แ ก่  ( 1) น ำ ย 

จตุภัทร์  ตั ้งคำรวคุณ  (2) 

นำยณัฏฐวุฒิ ตัง้คำรวคุณ 

(3) นำงบุศทร ีหวัง่หล ีและ 

(4) นำยวนรชัต์ ตัง้คำรวคุณ 

เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั พ ีท ี

เรยีล เอสเตท จ ำกดั โดยแต่

ล ะ ท่ ำ น ถื อ หุ้ น ร้ อ ย ล ะ 

5.5804 

 มีกรรมกำรร่วมกนั 2 ท่ำน 

ไ ด้ แ ก่  (1) น ำ ย ว น รัช ต์   

ตัง้คำรวคุณ และ (2) นำง 

บุศทร ีหวัง่หล ี

10.1  ค่ำเช่ำทีด่นิ 

- ค่ำเช่ำทีด่นิ 

- เจำ้หนี้อื่นๆ 

- ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย 

 

14,377,582.32 

1,003,597.10 

4,668,834.24 

 

14,377,582.32 

1,003,597.10 

7,003,251.36 

บรษิทัฯ เช่ำทีด่นิ 2 แห่งจำกบรษิทั 

พ ีท ีเรยีล เอสเตท จ ำกดั ไดแ้ก่ (1) 

โรงงำนที่บำงนำ และ (2) โรงงำนที่

ส ำโรง เพื่อใช้เป็นพื้นที่ตัง้โรงงำน 

คลงัสนิคำ้ และอำคำรส ำนกังำนของ

บริษัทฯ โดยมอีัตรำค่ำเช่ำเป็นไป

ตำมทีต่กลงกนัระหว่ำงคู่สญัญำ 

บริษัทฯ ได้ท ำสญัญำเช่ำ ก ำหนด

ระยะเวลำ 10 ปี นับตัง้แต่วันที่ 1 

มกรำคม 2560 ถงึวนัที ่31 ธนัวำคม 

2569 โดยมอีัตรำค่ำเช่ำที่ประเมนิ

โดยผู้ประเมินรำคำอิสระที่ได้ร ับ

คว ำม เห็นชอบจำกส ำนัก งำน 

ก.ล.ต. 

กำรท ำรำยกำรดังกล่ำวเป็น

รำยกำรเกี่ยวกับสินทรัพย์/

บ ริก ำ ร  แ ล ะ ร ำยกำ ร เ ช่ ำ

อสังหำริมทรัพย์  เพื่อกำร

ด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และ

เกิดขึ้นเพื่อควำมจ ำเป็น จึง

พิจ ำ รณำ เห็น ว่ ำ ร ำยก ำร

ดงักล่ำวมคีวำมสมเหตุสมผล 



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

อาจมีความขดัแย้ง 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ ขนาดของรายการ (บาท) ความจ าเป็นและความ

สมเหตสุมผลของการท ารายการ 

ความเหน็ของ

คณะกรรมการตรวจสอบ งวดปีบญัชีส้ินสดุ

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2561 

งวดปีบญัชีส้ินสดุ 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2562 

11 บรษิทั ซุปเปอร์

เ ซ ฟ  ค อ ร์

ปอเรชัน่ จ ำกดั 

 กรรมกำรของบริษัทฯ 4 

ท่ำน ไดแ้ก่ (1) นำยวนรชัต์ 

ตั ้ ง ค ำ ร ว คุ ณ  ( 2) น ำ ย 

จตุภัทร์  ตัง้คำรวคุณ (3) 

นำยณัฏฐวุฒิ ตัง้คำรวคุณ 

และ (4) นำงบุศทร ีหวัง่หล ี

เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิัท 

ซุปเปอร์เซฟ คอร์ปอเรชัน่ 

จ ำกดั โดยแต่ละท่ำนถอืหุน้

รอ้ยละ 25.00 

ทัง้นี้  ณ วันที่ 30 เมษำยน 

2561 บริษัท ซุปเปอร์เซฟ 

คอร์ปอ เ รชัน่  จ ำกัด  ได้

เปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น ซึ่ง

กรรมกำรบริษัททัง้ 4 ท่ำน

ไมไ่ดถ้อืหุน้ดงักล่ำวแลว้ 

11.1 รำยไดจ้ำกกำรขำย 

- ขำยสุทธ ิ

 

16,224.63 

 

0.00 

บริษัทฯ ขำยผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่

ประเภทกลุ่มผลติภณัฑ์สทีำอำคำร

และกำวลำเท็กซ์อเนกประสงค์ 

ให้แก่บริษัท ซุปเปอร์เซฟ คอร์

ปอเรชัน่ จ ำกดั ซึง่น ำไปจ ำหน่ำยใน

ร้ำนสะดวกซื้อของตนเอง โดยมี

รำคำและเงื่อนไขทัว่ไปเสมอืนกบั

กำรท ำรำยกำรกบับุคคลภำยนอก 

กำรท ำรำยกำรดังกล่ำวเป็น

รำยกำรธุรกจิปกตโิดยมรีำคำ

และเงื่อนไขทัว่ไปเสมอืนกับ

ก ำ ร ท ำ ร ำ ย ก ำ ร กั บ

บุคคลภำยนอก จึงพิจำรณำ

เห็นว่ ำรำยกำรดังกล่ ำวมี

ค ว ำ ม เ ห ม ำ ะ ส ม แ ล ะ

สมเหตุสมผล 

  11.2  รำยไดค้่ำบรกิำร

ดำ้นอำคำร 

 

 

180,000.00 

 

 

0.00 

บรษิัทฯ ให้เช่ำพื้นที่และให้บริกำร

ด้ำน IT แก่บริษัท ซุปเปอร์เซฟ 

คอร์ปอเรชัน่ จ ำกัด  ส ำหรับกำร

กำรท ำรำยกำรดังกล่ำวเป็น

กำรให้บรกิำรด้ำนเทคโนโลยี

สำรสนเทศ โดยคดิค่ำบรกิำร



   
 บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 

 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1) 

ส่วนที ่2 กำรจดักำรและกำรก ำกบัดแูลกจิกำร / 12. รำยกำรระหว่ำงกนั                    หน้ำ 229 

รายช่ือบริษทัท่ี

อาจมีความขดัแย้ง 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ ขนาดของรายการ (บาท) ความจ าเป็นและความ

สมเหตสุมผลของการท ารายการ 

ความเหน็ของ

คณะกรรมการตรวจสอบ งวดปีบญัชีส้ินสดุ

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2561 

งวดปีบญัชีส้ินสดุ 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2562 

- รำยไดค้่ำบรกิำร

สำธำรณูปโภค  

 

 

 

 

 

ด ำ เนิ น ธุ ร กิจ ร้ ำนสะดวกซื้ อ ที่

โรงงำนบำงนำ อำยุสญัญำเช่ำ 3 ปี 

มผีลตัง้แต่วนัที ่1 กุมภำพนัธ์ 2559 

ถงึวนัที ่31 มกรำคม 2562 

เสมอืนกบักำรท ำรำยกำรกบั

บุคคลภำยนอก จึงพิจำรณำ

เห็นว่ ำรำยกำรดังกล่ ำวมี

ค ว ำ ม เ ห ม ำ ะ ส ม แ ล ะ

สมเหตุสมผล 

  11.3 รำยไดค้่ำเช่ำ 

- รำยไดค้่ำเช่ำอำคำร 

 

 

180,000.00 

 

 

0.00 

 

บริษัทฯ  ให้ เช่ ำพื้นที่แก่บริษัท 

ซุปเปอร์เซฟ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกัด 

ส ำหรบักำรด ำเนินธุรกจิรำ้นสะดวก

ซื้อทีโ่รงงำนบำงนำ อำยุสญัญำเช่ำ 

3 ปี นับตัง้แต่วันที่ 1 กุมภำพันธ์ 

2559 ถึงวันที่ 31 มกรำคม 2562  

โดยคดิอตัรำค่ำเช่ำและเงือ่นไขกำร

เช่ำทัว่ไปเสมอืนกบักำรท ำรำยกำร

กบับุคคลภำยนอก 

กำรท ำรำยกำรดังกล่ำวเป็น

ร ำ ย ก ำ ร ใ ห้ เ ช่ ำ

อสงัหำริมทรพัย์ โดยมอีัตรำ

ค่ำเช่ำและเงื่อนไขกำรเช่ำ

ทั ว่ ไ ป เ ส มื อ น กับ ก ำ ร ท ำ

รำยกำรกบับุคคลภำยนอก จงึ

พิจ ำ รณำ เห็น ว่ ำ ร ำยก ำร

ดงักล่ำวมคีวำมเหมำะสมและ

สมเหตุสมผล 

  11.4 ค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ 

- ค่ำPremium 

 

 

438,376.50 

 

 

0.00 

 

ค่ ำ ใ ช้ จ่ ำ ย อื่ น ๆ  ส่ ว น ใ ห ญ่

ประกอบด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรซื้อ

สิน ค้ ำ อุ ป โ ภคบ ริ โ ภ ค เพื่ อ จั ด

กิจกรรมโปรโมชัน่กับลูกค้ำ เช่น 

กำรท ำรำยกำรดังกล่ำวเป็น

รำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติ

โดยมรีำคำและเงื่อนไขทัว่ไป

เสมอืนกบักำรท ำรำยกำรกบั



   
 บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 

 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1) 

ส่วนที ่2 กำรจดักำรและกำรก ำกบัดแูลกจิกำร / 12. รำยกำรระหว่ำงกนั                    หน้ำ 230 

รายช่ือบริษทัท่ี

อาจมีความขดัแย้ง 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ ขนาดของรายการ (บาท) ความจ าเป็นและความ

สมเหตสุมผลของการท ารายการ 

ความเหน็ของ

คณะกรรมการตรวจสอบ งวดปีบญัชีส้ินสดุ

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2561 

งวดปีบญัชีส้ินสดุ 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2562 

บะหมีก่ึง่ส ำเรจ็รูป เครื่องดื่มชูก ำลงั 

เป็นต้น โดยมีรำคำและเงื่อนไข

ทัว่ไปเสมอืนกบักำรท ำรำยกำรกบั

บุคคลภำยนอก 

บุคคลภำยนอก จึงพิจำรณำ

เห็นว่ ำรำยกำรดังกล่ ำวมี

ค ว ำ ม เ ห ม ำ ะ ส ม แ ล ะ

สมเหตุสมผล 

12 บริษัท เฟ้ลปส์ 

ดอด์จ อินเตอร์

เนชัน่แนล (ไทย

แลนด)์ จ ำกดั  

 

 กรรมกำรของบริษัทฯ 1 

ท่ำน ได้แก่ นำยวนรชัต์ ตัง้

คำรวคุณ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

ของบริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ 

อินเตอร์เนชัน่แนล (ไทย

แลนด์) จ ำกดั โดยถอืหุน้ใน

บรษิทั สตำรค์ คอรเ์ปอเรชัน่ 

จ ำกดั (มหำชน) จ ำกดั รอ้ย

ละ 69.29 ซึง่ บรษิทั สตำรค์ 

ค อ ร์ เ ป อ เ ร ชั ่น  จ ำ กั ด 

(มหำชน) ถือหุ้นในบริษัท 

เ ฟ้ลปส์  ดอด์จ  อิน เตอร์

เนชัน่ แนล  ( ไทยแลนด์ ) 

จ ำกดั รอ้ยละ 99.2790 

12.1 รำยไดจ้ำกกำรขำย 

- ขำยสุทธ ิ

- ลกูหนี้กำรคำ้ 

 

2,461,102.78 

215,450.76 

 

596,623.32 

96,032.71 

บรษิทัฯ ขำยสนิคำ้สทีำอำคำร และ

ผลติภณัฑ์ Hardware ให้แก่ บจก. 

เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชัน่แนล 

(ไทยแลนด์) ซึ่งน ำไปใชก้จิกำรของ 

บจก. เฟ้ลปส์ ดอด์จ อนิเตอร์เนชัน่

แนล (ไทยแลนด์) โดยมรีำคำและ

เงื่อนไขทัว่ไปเสมือนกับกำรท ำ

รำยกำรกบับุคคลภำยนอก 

กำรท ำรำยกำรดังกล่ำวเป็น

รำยกำรธุรกจิปกตโิดยมรีำคำ

และเงื่อนไขทัว่ไปเสมอืนกับ

ก ำ ร ท ำ ร ำ ย ก ำ ร กั บ

บุคคลภำยนอก จึงพิจำรณำ

เห็นว่ ำรำยกำรดังกล่ ำวมี

ค ว ำ ม เ ห ม ำ ะ ส ม แ ล ะ

สมเหตุสมผล 



   
 บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 

 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1) 
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รายช่ือบริษทัท่ี

อาจมีความขดัแย้ง 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ ขนาดของรายการ (บาท) ความจ าเป็นและความ

สมเหตสุมผลของการท ารายการ 

ความเหน็ของ

คณะกรรมการตรวจสอบ งวดปีบญัชีส้ินสดุ

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2561 

งวดปีบญัชีส้ินสดุ 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2562 

 มกีรรมกำร ร่วมกนั 1 ท่ำน 

ไดแ้ก่ นำยวนรชัต์  ตัง้คำรว

คุณ 

  12.2 รำยได้ค่ำบริกำร

ดำ้น IT 

- รำยไดค้่ำบรกิำร IT 

 

 

 

480,000.00 

 

 

 

480,000.00 

 

บรษิทัฯ ท ำสญัญำบรกิำรกบั บจก. 

เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชัน่แนล 

(ไทยแลนด์) เพื่อให้บริกำร Data 

Center Co-location แล ะบริก ำ ร

อื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง เช่น บรกิำรด้ำน

จั ด ห ำ อุ ป ก ร ณ์ โ ป ร แ ก ร ม

คอมพิว เตอร์ บริกำร ซ่อมแซม

บ ำรุงรกัษำ โดยคดิค่ำบรกิำรเป็นไป

ตำมทีต่กลงกนัระหว่ำงคู่สญัญำ 

บริษัทฯ ได้ท ำสัญญำบริกำรด้ำน

เทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยมีอำยุ

สัญญำ  1 ปี  นั บตั ้ง แ ต่ วันที่  1 

มกรำคม 2562 ถงึวนัที ่31 ธนัวำคม 

2562 โดยมรีำคำและเงือ่นไขทัว่ไป

เ สมือ นกับกำ รท ำ ร ำยก ำรกับ

บุคคลภำยนอก 

กำรท ำรำยกำรดังกล่ำวเป็น

รำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติ 

อย่ ำงไรก็ดี  ตั ้งแ ต่ วันที่  1 

มกรำคม 2562 บรษิทัฯ ไดท้ ำ

สัญญำฉบับใหม่ โดยมีรำคำ

และเงื่อนไขทัว่ไปเสมอืนกับ

ก ำ ร ท ำ ร ำ ย ก ำ ร กั บ

บุคคลภำยนอก 



   
 บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 

 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1) 
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รายช่ือบริษทัท่ี

อาจมีความขดัแย้ง 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ ขนาดของรายการ (บาท) ความจ าเป็นและความ

สมเหตสุมผลของการท ารายการ 

ความเหน็ของ

คณะกรรมการตรวจสอบ งวดปีบญัชีส้ินสดุ

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2561 

งวดปีบญัชีส้ินสดุ 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2562 

13 บริษัท ส ำ เพ็ง 

ซุปเปอร์สโตร์  

จ ำกดั 

 TOAGH ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รำย

ใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุ้น

โดยตรงในบริษัท ส ำเพ็ง 

ซุปเปอรส์โตร ์จ ำกดั รอ้ยละ 

100.00 

ทัง้นี้  ในวันที่ 30 เมษำยน 

2561 บ ริ ษั ท  ส ำ เ พ็ ง 

ซุปเปอร์สโตร์  จ ำกัด ได้

เปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น ซึ่ง 

TOAGH ไ ม่ ไ ด้ ถื อ หุ้ น

ดงักล่ำวแลว้ 

13.1 รำยไดค้่ำเช่ำ

อำคำร 

- รำยไดค้่ำเช่ำอำคำร 

 

 

 

1,116,635.00 

 

 

 

0.00 

บ ริ ษั ท ฯ  ใ ห้ เ ช่ ำ ส ำ นั ก ง ำ น / 

คลงัสนิคำ้เป็นรำยเดอืน โดยสญัญำ

มีระยะเวลำ 1 ปี นับตัง้แต่วนัที่ 1 

มิ ถุ น ำ ย น  2560 ถึ ง วั น ที่  31 

พฤษภำคม 2561 คดิค่ำเช่ำเป็นไป

ตำมทีต่กลงกนัระหว่ำงคู่สญัญำโดย

ค ำนวณรำคำจำกพืน้ทีใ่ชง้ำนจรงิ   

กำรท ำรำยกำรดังกล่ำวเป็น

รำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติ

โดยมรีำคำและเงือ่นไขเสมอืน

ท ำกับบุคคลภำยนอก จึง

พิจ ำ รณำ เห็น ว่ ำ ร ำยก ำร

ดงักล่ำวมคีวำมเหมำะสมและ

สมเหตุสมผล 

  13.2 ค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ 

- ค่ำใชจ้่ำยส่งเสรมิ

กจิกรรม 

 

204,001.00 

 

0.00 

 

บรษิทัฯ ซื้อเครือ่งเขยีนและอุปกรณ์

ส ำหรบักิจกรรม CSR โดยรำคำที่

ตกลงเสมือนกำรท ำรำยกำรกับ

บุคคลภำยนอก 

กำรท ำรำยกำรดังกล่ำวเป็น

รำยกำรธุรกจิปกตโิดยมรีำคำ

และเงื่อนไขทัว่ไปเสมอืนกับ

ก ำ ร ท ำ ร ำ ย ก ำ ร กั บ

บุคคลภำยนอก จึงพิจำรณำ

เห็นว่ ำรำยกำรดังกล่ ำวมี

ค ว ำ ม เ ห ม ำ ะ ส ม แ ล ะ

สมเหตุสมผล 



   
 บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
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ส่วนที ่2 กำรจดักำรและกำรก ำกบัดแูลกจิกำร / 12. รำยกำรระหว่ำงกนั                    หน้ำ 233 

รายช่ือบริษทัท่ี

อาจมีความขดัแย้ง 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ ขนาดของรายการ (บาท) ความจ าเป็นและความ

สมเหตสุมผลของการท ารายการ 

ความเหน็ของ

คณะกรรมการตรวจสอบ งวดปีบญัชีส้ินสดุ

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2561 

งวดปีบญัชีส้ินสดุ 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2562 

14 บริษัท  ยิปมัน่

เทค จ ำกดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TOAGH ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รำย

ใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุ้น

โดยตรงในบรษิทั ยปิมัน่เทค 

จ ำกดั รอ้ยละ 51.0000 

 มีกรรมกำรร่วมกนั 2 ท่ำน 

ไ ด้ แ ก่  (1) น ำ ย จ ตุภัท ร์   

ตัง้คำรวคุณ และ (2) นำง 

บุศทร ีหวัง่หล ี

14.1 รำยไดจ้ำกกำรขำย 

- ขำยสุทธ ิ

- ลกูหนี้กำรคำ้ 

 

 

 

 

 

 

0.00 

0.00 

 

 

 

 

 

5,854,485.40 

474,973.00 

 

 

บรษิัทฯ ขำยสนิค้ำกลุ่มผลิตภัณฑ์

เ ค มี ก่ ส อ ร้ ำ ง  ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ สี

อุตสำหกรรม และผลิตภัณฑ์สีทำ

อำคำร ให้แก่ บริษัท  ยิปมัน่เทค 

จ ำกดั  เพื่อน ำไปใชใ้นงำนรบัเหมำ

ใหก้บัลูกคำ้โครงกำรของบรษิทั ยปิ

มัน่ เทค จ ำกัด  โดยมีรำคำและ

เงื่อนไขทัว่ไปเสมือนกับกำรท ำ

รำยกำรกบับุคคลภำยนอก 

กำรท ำรำยกำรดังกล่ำวเป็น

รำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติ

โดยมรีำคำและเงื่อนไขทัว่ไป

เสมอืนท ำกบับุคคลภำยนอก

จึงพิจำรณำเห็นว่ำรำยกำร

ดงักล่ำวมคีวำมเหมำะสมและ

สมเหตุสมผล 

 

 

 

 

 

 

 

  14.2 รำยกำรซื้อ 

- ซื้อสนิคำ้ส ำเรจ็รปูเพือ่

ขำย 

- เจำ้หนี้กำรคำ้ 

 

 

3,668,955.34 

 

7,786,825.16 

 

 

227,243,951.97 

 

29,361,675.90 

 

บริษัทฯ ซื้อสินค้ำที่บริษัท ยิปมัน่

เทค จ ำกดั ผลติทัง้หมดมำเพื่อจดั

จ ำหน่ำยในทุกช่องทำงกำรจัด

จ ำหน่ำยของบรษิทัฯ  ตำมมต ิBOD 

ครัง้ที่5/2562 วันที่ 18 มิถุนำยน 

กำรท ำรำยกำรดังกล่ำวเป็น

รำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติ

โดยมรีำคำและเงื่อนไขทัว่ไป

เสมอืนท ำกบับุคคลภำยนอก

จึงพิจำรณำเห็นว่ำรำยกำร



   
 บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 

 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1) 

ส่วนที ่2 กำรจดักำรและกำรก ำกบัดแูลกจิกำร / 12. รำยกำรระหว่ำงกนั                    หน้ำ 234 

รายช่ือบริษทัท่ี

อาจมีความขดัแย้ง 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ ขนาดของรายการ (บาท) ความจ าเป็นและความ

สมเหตสุมผลของการท ารายการ 

ความเหน็ของ

คณะกรรมการตรวจสอบ งวดปีบญัชีส้ินสดุ

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2561 

งวดปีบญัชีส้ินสดุ 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2562 

 

 

 

 

14.3 ค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ 

- ค่ำเช่ำโกดงั 

- ค่ำขนส่ง 

- เจำ้หนี้อื่นๆ 

 

 

 

 

 

 

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

 

 

 

296,000.00 

2,345,893.48 

2,240,658.71 

2562 ก ำหนดรำคำเป็นไปตำมทีต่ก

ลงกนัระหว่ำงคุ่สญัญำโดยรำคำที่

ตกลงเสมือนกำรท ำรำยกำรกับ

บุคคลภำยนอก 

บริษัทฯ เช่ำพื้นที่คลงั 2 แห่งจำก

บรษิทั ยปิมัน่ เทค จ ำกดั ไดแ้ก่ (1) 

พื้นที่คลังที่นครสวรรค์  และ (2) 

พื้นทีค่ลงัทีบ่ำงพล ีเพื่อใชเ้ป็นพืน้ที่

คลังสินค้ำและส ำนักงำน โดยมี

อตัรำค่ำเช่ำเป็นไปตำมที่ตกลงกนั

ระหว่ำงคู่สญัญำ 

บริษัทฯ ได้ท ำสญัญำเช่ำ ก ำหนด

ระยะเวลำ 1 ปี นับตัง้แต่วันที่ 1 

กั น ย ำ ย น  2562 ถึ ง วั น ที่  31 

สิงหำคม 2563 โดยมอีัตรำค่ำเช่ำ

ตำมรำคำตลำด   

บริษัทฯได้ให้บริษัท ยิปมัน่ เทค 

จ ำกัด ด ำเนินกำรขนส่งสินค้ำให้

ลูกค้ำของบริษัทฯทันที เพื่อกำร

ดงักล่ำวมคีวำมเหมำะสมและ

สมเหตุสมผล 

 

 

กำรท ำรำยกำรดังกล่ำวเป็น

รำยกำรธุรกจิปกตโิดยมรีำคำ

และเงื่อนไขทัว่ไปเสมอืนกับ

ก ำ ร ท ำ ร ำ ย ก ำ ร กั บ

บุคคลภำยนอก จึงพิจำรณำ

เห็นว่ ำรำยกำรดังกล่ ำวมี

ค ว ำ ม เ ห ม ำ ะ ส ม แ ล ะ

สมเหตุสมผล 

 

 



   
 บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 

 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1) 

ส่วนที ่2 กำรจดักำรและกำรก ำกบัดแูลกจิกำร / 12. รำยกำรระหว่ำงกนั                    หน้ำ 235 

รายช่ือบริษทัท่ี

อาจมีความขดัแย้ง 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ ขนาดของรายการ (บาท) ความจ าเป็นและความ

สมเหตสุมผลของการท ารายการ 

ความเหน็ของ

คณะกรรมการตรวจสอบ งวดปีบญัชีส้ินสดุ

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2561 

งวดปีบญัชีส้ินสดุ 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2562 

บรกิำรทีร่วดเรว็ และลดต้นทุนกำร

ขนส่ง  โดยมีรำคำและเงื่อนไข

เทยีบเคยีงกบัขนส่งทัว่ไป 

15 บริษัท ฟำสต์ - 

มกิซ์ จ ำกดั 

 TOAGH ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รำย

ใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุ้น

โดยตรงในบริษัท ฟำสต์-

มกิซ์ จ ำกดั รอ้ยละ 80.0000 

 มีกรรมกำรร่วมกนั 2 ท่ำน 

ไ ด้ แ ก่  (1) น ำ ย จ ตุภัท ร์   

ตัง้คำรวคุณ และ (2) นำง 

บุศทร ีหวัง่หล ี

 

15.1 รำยไดจ้ำกกำรขำย 

- ขำยสุทธ ิ

- ขำยทรพัยส์นิ 

- ลกูหนี้กำรคำ้ 

 

 

 

 

15.1 รำยกำรซื้อ 

- ซื้อวตัถุดบิ 

- เจำ้หนี้กำรคำ้ 

 

 

 

 

 

 

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

 

 

 

0.00 

0.00 

 

 

 

 

 

 

4,005.00 

99,999.00 

0.00 

 

 

 

 

 

21,105,400.00 

7,009,570.00 

 

 

 

 

 

บรษิัทฯ ขำยสนิค้ำกลุ่มผลิตภณัฑ์

เคมกี่อสรำ้ง และขำยรถโฟล์คลฟิท์

เก่ำ โดยมรีำคำและเงื่อนไขทัว่ไป

เ สมือ นกับกำ รท ำ ร ำยก ำรกับ

บุคคลภำยนอก 

 

 

 

 

เป็นรำยกำรซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ใน

กำรผลิตสินค้ำ ทัง้นี้  บริษัทฯ ซื้อ

วตัถุดบิดงักล่ำวจำก บรษิทั ฟำสต์-

มิกซ์ จ ำกัด ก ำหนดรำคำเป็นไป

ตำมทีต่กลงกนัระหว่ำงคู่สญัญำโดย

รำคำทีต่กลงเสมอืนกำรท ำรำยกำร

กบับุคคลภำยนอก 

กำรท ำรำยกำรดังกล่ำวเป็น

รำยกำรธุรกจิปกตโิดยมรีำคำ

และเงื่อนไขทัว่ไปเสมอืนกับ

ก ำ ร ท ำ ร ำ ย ก ำ ร กั บ

บุคคลภำยนอก จึงพิจำรณำ

เห็นว่ ำรำยกำรดังกล่ ำวมี

ค ว ำ ม เ ห ม ำ ะ ส ม แ ล ะ

สมเหตุสมผล 

 

กำรท ำรำยกำรดังกล่ำวเป็น

รำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติ

โดยมรีำคำและเงื่อนไขทัว่ไป

เสมอืนท ำกบับุคคลภำยนอก

จึงพิจำรณำเห็นว่ำรำยกำร

ดงักล่ำวมคีวำมเหมำะสมและ

สมเหตุสมผล 



   
 บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 

 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1) 

ส่วนที ่2 กำรจดักำรและกำรก ำกบัดแูลกจิกำร / 12. รำยกำรระหว่ำงกนั                    หน้ำ 236 

รายช่ือบริษทัท่ี

อาจมีความขดัแย้ง 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ ขนาดของรายการ (บาท) ความจ าเป็นและความ

สมเหตสุมผลของการท ารายการ 

ความเหน็ของ

คณะกรรมการตรวจสอบ งวดปีบญัชีส้ินสดุ

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2561 

งวดปีบญัชีส้ินสดุ 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2562 

- ซื้อสนิค้ำส ำเร็จรูปเพื่อ

ขำย 

- เจำ้หนี้กำรคำ้ 

 

0.00 

 

0.00 

 

34,417,312.00 

 

9,416,276.06 

 

 

 

บริษัทฯ ซื้อสินค้ำผลิตภัณฑ์ปูน

ต่ำงๆ  เพื่อจ ำหน่ำยต่อใหก้บัลูกคำ้

ของบรษิัทฯ เพื่อกำรบรกิำรที่ครบ

วงจร  โดยมีร ำคำและ เงื่อนไข

ทำงกำรคำ้เทยีบเคยีงกบัตลำด 

 

  15.2 ค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ 

- ค่ำขนส่ง 

- Support Material 

other 

- เจำ้หนี้อื่นๆ 

 

 

0.00 

0.00 

 

           0.00 

 

2,999,200.00 

9,450.00 

 

841,127.00 

เป็นค่ำขนส่งสนิค้ำผลติภณัฑ์ปูนที่

บริษัทฯซื้อมำจำกบริษัท ฟำสต์ -

มกิซ์ จ ำกดั เพื่อขำยให้ลูกค้ำของ

บรษิัทฯ โดยให้ทำงบรษิัท ฟำสต์-

มิกซ์ จ ำกัด ด ำเนินกำรขนส่งให้

ลูกค้ำของบริษัทฯทันที เพื่อกำร

บรกิำรทีร่วดเรว็ และลดต้นทุนกำร

ขนส่ง  โดยมีรำคำและเงื่อนไข

เทยีบเคยีงกบัขนส่งทัว่ไป 

กำรท ำรำยกำรดังกล่ำวเป็น

รำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติ

โดยมรีำคำและเงื่อนไขทัว่ไป

เสมอืนท ำกบับุคคลภำยนอก

จึงพิจำรณำเห็นว่ำรำยกำร

ดงักล่ำวมคีวำมเหมำะสมและ

สมเหตุสมผล 



   
 บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 

 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1) 

ส่วนที ่2 กำรจดักำรและกำรก ำกบัดแูลกจิกำร / 12. รำยกำรระหว่ำงกนั                    หน้ำ 237 

รายช่ือบริษทัท่ี

อาจมีความขดัแย้ง 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ ขนาดของรายการ (บาท) ความจ าเป็นและความ

สมเหตสุมผลของการท ารายการ 

ความเหน็ของ

คณะกรรมการตรวจสอบ งวดปีบญัชีส้ินสดุ

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2561 

งวดปีบญัชีส้ินสดุ 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2562 

16 บรษิัท ฟู้ดฮบั รี

เทล จ ำกดั 

 นำยประจักษ์ ตัง้คำรวคุณ 

(ประธำนกรรมกำรของ

บรษิทัฯ) ถอืหุน้ใหญ่รอ้ยละ 

99.9996  นำยจตุภัทร์ ตัง้

ค ำร วคุณ  ถือหุ้น ร้อยละ 

0.0002  

16.1 รำยไดค้่ำเช่ำ

อำคำร 

- รำยไดค้่ำเช่ำอำคำร 

- รำยไดค้่ำบรกิำร 

 

 

 

 

0.00 

0.00 

 

 

 

200,000.00 

200,000.00 

 

บริษัทฯ ให้เช่ำพื้นที่แก่บรษิัท ฟู้ด

ฮบั รเีทล จ ำกดั ส ำหรบักำรด ำเนิน

ธุรกิจร้ำนสะดวกซื้อที่โรงงำนบำง

นำ อำยุสัญญำเช่ำ 3 ปี นับตัง้แต่

วนัที่ 1 มกรำคม 2562 ถึงวนัที่ 31 

ธนัวำคม 2564  โดยคดิอตัรำค่ำเช่ำ

และเงือ่นไขกำรเช่ำทัว่ไปเสมอืนกบั

กำรท ำรำยกำรกบับุคคลภำยนอก 

แต่ได้มหีนังสอืสญัญำบอกเลกิกำร

เช่ำตัง้แต่วันที่ 1 กันยำยน 2562 

เป็นตน้ไป 

กำรท ำรำยกำรดังกล่ำวเป็น

ร ำ ย ก ำ ร ใ ห้ เ ช่ ำ

อสงัหำริมทรพัย์ โดยมอีัตรำ

ค่ำเช่ำและเงื่อนไขกำรเช่ำ

ทั ว่ ไ ป เ ส มื อ น กับ ก ำ ร ท ำ

รำยกำรกบับุคคลภำยนอก จงึ

พิจ ำ รณำ เห็น ว่ ำ ร ำยก ำร

ดงักล่ำวมคีวำมเหมำะสมและ

สมเหตุสมผล 

17 บริษัท ธนำกร

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์

น ้ำมนัพชื จ ำกดั 

 นำยเขม หวัง่หลี ซึ่งเป็นคู่

สมรสของนำงบุศทร ีหวัง่หลี

(กรรมกำร) ถือหุ้นร้อยละ 

0.8333 และด ำรงต ำแหน่ง

เป็นกรรมกำรของบริษัท 

ธนำกรผลติภณัฑ์น ้ำมนัพชื 

จ ำกดั 

17.1 รำยกำรซื้อ 

- ซื้อวตัถุดบิ 

- เจำ้หนี้กำรคำ้ 

 

 

0.00 

0.00 

 

30,189,910.00 

0.00 

 

บริษัทฯซื้ อ วัต ถุ ดิบจำกบริษัท 

ธนำกรผลิตภณัฑ์น ้ำมนัพชื จ ำกดั 

เพื่อใช้ในกำรผลิตสนิค้ำประเภทสี

น ้ ำมัน  โดยมีรำคำและเงื่อนไข

ทัว่ไปเสมอืนกบักำรท ำรำยกำรกบั

บุคคคลภำยนอก เป็นกำรจัดซื้อ

ผ่ำนกระบวนกำรจดัซื้อปกต ิ

กำรท ำรำยกำรดังกล่ำวเป็น

รำยกำรธุรกจิปกตโิดยมรีำคำ

และเงื่อนไขทัว่ไปเสมอืนท ำ

กั บ บุ ค ค ล ภ ำ ย น อ ก  จึ ง

พิจ ำ รณำ เห็น ว่ ำ ร ำยก ำร

ดงักล่ำวมคีวำมเหมำะสมและ

สมเหตุสมผล 



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

อาจมีความขดัแย้ง 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ ขนาดของรายการ (บาท) ความจ าเป็นและความ

สมเหตสุมผลของการท ารายการ 

ความเหน็ของ

คณะกรรมการตรวจสอบ งวดปีบญัชีส้ินสดุ

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2561 

งวดปีบญัชีส้ินสดุ 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2562 

18 บริษัท  ดอ งกิ  

ทองหล่อ จ ำกดั 

 TOAGH ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

รำยใหญ่ของบรษิัทฯ ถือ

หุน้ทำงอ้อมใน บจก.ดอง

ก ิทองหล่อ รอ้ยละ 18.00 

 

18. ค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ 

 - ค่ำรบัรอง 

 

 

 

0.00 

 

846,025.42 

บรษิทัฯ ซื้อกระเชำ้ของขวญัส ำหรบั

ลูกค้ำ โดยรำคำที่ซื้อขำยเสมือน

กำรท ำรำยกำรกบับุคคลภำยนอก 

กำรท ำรำยกำรดังกล่ำวเป็น

รำยกำรธุรกจิปกตโิดยมรีำคำ

และเงื่อนไขทัว่ไปเสมอืนกับ

ก ำ ร ท ำ ร ำ ย ก ำ ร กั บ

บุคคลภำยนอก จึงพิจำรณำ

เห็นว่ำ รำยกำรดังกล่ำวมี

ค ว ำ ม เ ห ม ำ ะ ส ม แ ล ะ

สมเหตุสมผล 

 

 
 

 



  
  

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1) 
ส่วนที ่2 กำรจดักำรและกำรก ำกบัดแูลกจิกำร / 12. รำยกำรระหว่ำงกนั       หน้ำ 239 

 

 

มาตรการและขัน้ตอนการอนุมติัการท ารายการระหวา่งกนัหรอืรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัครัง้ที ่26/2559 เมื่อวนัที ่21 ธนัวำคม 2559 ไดพ้จิำรณำอนุมตันิโยบำยกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนั
หรอืรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั และหลกักำรในกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัหรอืรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัซึง่มขีอ้ตกลงทำงกำรคำ้ซึง่มเีงื่อนไขกำรคำ้
โดยทัว่ไป โดยสำมำรถสรุปไดด้งันี้ 

ในกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัหรอืรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย บรษิทัฯ จะปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑ์
ของ พ.ร.บ. หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน และ/หรอื คณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ และตลำดหลกัทรพัย์ฯ ตลอดจนกำรปฏบิตัิตำมขอ้ก ำหนดเกี่ยวกบักำรเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกนัใน
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิทีไ่ดร้บักำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ และแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี (56-1) ดว้ย ในกำร
ท ำรำยกำรดงักล่ำว บรษิทัฯ จะท ำกำรตรวจสอบและดูแลธุรกรรมที่เกดิขึน้ โดยไม่มผีูม้สี่วนไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลประโยชน์ดงักล่ำวมี
สว่นในกำรตดัสนิใจเกีย่วกบัรำยกำรระหว่ำงกนัทีเ่กดิขึน้ 

คณะกรรมกำรบรษิัทได้จดัให้มขี ัน้ตอนกำรอนุมตัิรำยกำรระหว่ำงกนัหรอืรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนัอยู่ภำยใต้กรอบจรยิธรรมที่ด ี 
โดยผ่ำนกำรกลัน่กรองจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยค ำนึงถงึประโยชน์ของบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้เป็นหลกั และดแูลใหก้ำรปฏบิตัเิป็นไป
ตำมเกณฑ์ของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ และตลำดหลกัทรพัย์ฯ ตลอดจน
พจิำรณำกำรเปิดเผยขอ้มลูกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัหรอืรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัต่อสำธำรณชนใหม้คีวำมถูกตอ้งและครบถว้น  

ในกรณีทีเ่ป็นรำยกำรธุรกจิปกตหิรอืรำยกำรสนับสนุนธุรกจิปกตขิองบรษิัทฯ และเป็นรำยกำรที่อำจเกดิขึน้ต่อเนื่องในอนำคต 
บรษิทัฯ มนีโยบำยในกำรก ำหนดกรอบของรำยกำรดงักล่ำวซึง่จะต้องมขีอ้ตกลงทำงกำรคำ้ในลกัษณะเดยีวกบัทีว่ญิญูชนจะพงึกระท ำกบั
คู่สญัญำทัว่ไปในสถำนกำรณ์เดยีวกนั ดว้ยอ ำนำจต่อรองทำงกำรคำ้ทีป่รำศจำกอทิธพิลในกำรทีต่นมสีถำนะเป็นกรรมกำร ผู้บรหิำร หรอื
บุคคลที่มคีวำมเกี่ยวขอ้ง และไม่ก่อให้เกดิกำรถ่ำยเทผลประโยชน์ และ/หรอื สำมำรถแสดงให้เหน็ได้ว่ำกำรท ำรำยกำรดงักล่ำวมีกำร
ก ำหนดรำคำหรอืเงื่อนไขทีส่มเหตุสมผลหรอืเป็นธรรม และหำกคณะกรรมกำรบรษิทัมมีตอินุมตักิรอบกำรท ำรำยกำรขำ้งตน้เป็นหลกักำร
ทัว่ไป ฝ่ำยบรหิำรของบรษิัทฯ ย่อมสำมำรถด ำเนินกำรท ำรำยกำรทีม่ลีกัษณะเป็นไปตำมกรอบที่ก ำหนดไว้ไปไดใ้นทนัทโีดยไม่ต้องน ำ
รำยกำรดงักล่ำวเสนอขออนุมตัจิำกคณะกรรมกำรอกีครัง้ และบรษิทัฯ จะจดัท ำรำยงำนสรุปกำรท ำธุรกรรมรำยกำรระหว่ำงกนัหรอืรำยกำร
ที่เกี่ยวโยงกนั เพื่อรำยงำนในที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบของบรษิทัฯ และกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัในทุกไตรมำส เพื่อให้
เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ขอ้บงัคบั ประกำศ ค ำสัง่ หรอืขอ้ก ำหนดของส ำนักงำน ก.ล.ต. คณะกรรมกำร
ก ำกบัตลำดทุน และตลำดหลกัทรพัยฯ์  

หำกมกีำรเขำ้ท ำรำยกำรระหว่ำงกนัหรอืรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัทีเ่ป็นธุรกรรมอื่น บรษิทัฯ จะตอ้งเสนอใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบ
ใหค้วำมเหน็เกีย่วกบัควำมเหมำะสมของรำคำ รวมถงึควำมสมเหตุสมผลของรำยกำรนัน้ๆ  

ในกรณีทีค่ณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มคีวำมช ำนำญในกำรพจิำรณำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัทีเ่กดิขึน้ บรษิทัฯ จะจดัใหม้บีุคคลทีม่ี
ควำมรู ้ควำมช ำนำญพเิศษ เช่น ผูส้อบบญัชหีรอืผูป้ระเมนิรำคำทรพัยส์นิทีม่คีวำมเป็นอสิระเป็นผูใ้หค้วำมเหน็เกีย่วกบัรำยกำรทีเ่กีย่วโยง
กนัดงักล่ำว เพื่อประกอบกำรพจิำรณำของคณะกรรมกำรบรษิทัหรอืผูถ้ือหุน้ แลว้แต่กรณี โดยที่ผูท้ีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์
หรอืมสี่วนไดส้่วนเสยีในกำรท ำรำยกำรจะไม่มสีทิธอิอกเสยีงในกำรพจิำรณำอนุมตักิำรท ำรำยกำรที่เกีย่วโยง เพื่อใหม้คีวำมมัน่ใจว่ำกำร
เขำ้ท ำรำยกำรดงักล่ำวจะไม่เป็นกำรโยกยำ้ย หรอืถ่ำยเทผลประโยชน์ของบรษิทัฯ แต่เป็นกำรท ำรำยกำรทีไ่ดค้ ำนึงถงึประโยชน์สงูสุดของ
บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกรำยเป็นส ำคญั ทัง้นี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกันไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินที่ได้รับกำร
ตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ รำยงำนประจ ำปี และแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปีของบรษิทัฯ (แบบ 56-1) 
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นโยบายการท ารายการระหวา่งกนัในอนาคต 

ในกรณีทีม่กีำรเขำ้ท ำรำยกำรระหว่ำงกนัหรอืรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัในอนำคต บรษิทัฯ จะปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตำมพ.ร.บ. หลกัทรพัย์
และตลำดหลกัทรพัย ์ขอ้บงัคบั ประกำศ ค ำสัง่ หรอืขอ้ก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัย ์และตลำดหลกัทรพัยฯ์ ทัง้นี้ กำรเขำ้ท ำรำยกำรดงักล่ำวจะไม่เป็นกำรโยกยำ้ย หรอืถ่ำยเทผลประโยชน์ของบรษิทัฯ แต่เป็นกำร
ท ำรำยกำรทีไ่ดค้ ำนึงถงึประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ทุกรำยเป็นส ำคญั 

ในกรณีทีเ่ป็นรำยกำรธุรกจิปกตหิรอืรำยกำรสนบัสนุนธุรกจิปกต ิและเป็นรำยกำรทีเ่กดิขึน้ต่อเนื่องในอนำคต บรษิทัฯ จะก ำหนด
หลกัเกณฑ์ และแนวทำงในกำรปฏบิตัิให้เป็นไปตำมลกัษณะกำรค้ำโดยทัว่ไป โดยอ้ำงองิกบัรำคำและเงื่อนไขที่เหมำะสมและยุติธรรม 
สมเหตุสมผล สำมำรถตรวจสอบได ้และน ำเสนอให้คณะกรรมกำรตรวจสอบให้ควำมเหน็และคณะกรรมกำรบรษิทัเป็นผู้พจิำรณำอนุมตัิ
กรอบกำรท ำรำยกำรดงักล่ำว 

นอกจำกนี้ หำกมกีำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัหรือรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนัหรือมีกำรเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขเกี่ยวกบั
ธุรกรรมระหว่ำงกนักบัผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมกำร ผู้บริหำรหรือบุคคลที่อำจมคีวำมขดัแย้งหรือบุคคลที่มคีวำมเกี่ยวโยงกนัของบรษิัทฯ 
กรรมกำรทีม่สีว่นไดเ้สยีจะไม่เขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำรในวำระทีเ่กีย่วกบักำรพจิำรณำกำรเขำ้ท ำธุรกรรมดงักล่ำว 
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ส่วนท่ี 3 
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

13. ข้อมูลทางการเงินท่ีส าคญั 

 

13.1 สรปุรายงานการตรวจสอบบญัชี 

 
ประจ างวด ผูส้อบบญัชี สรปุรายงานการตรวจสอบ 

งบกำรเงนิรวมส ำหรบัปี 
สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 
2562 

คุณกรองแกว้ ลมิป์กติตกิุล 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลข
ทะเบยีน 5874 
จำก บรษิทั ส ำนกังำน อวีำย 
จ ำกดั ซึง่เป็นผูส้อบบญัชทีี่
ไดร้บัควำมเหน็ชอบจำก
ส ำนกังำน ก.ล.ต.  

ผูส้อบบญัชไีดต้รวจสอบงบกำรเงนิรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ณ 
วันที่ 31 ธันวำคม 2560 2561 และ 2562 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดง
ฐำนะกำรเงินรวม งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม  งบแสดงกำร
เปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงนิสดรวม ส ำหรบัปี
สิน้สุดวนัเดยีวกนั และหมำยเหตุ 
ประกอบงบกำรเงินรวม รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชีที่
ส ำคัญ และได้ตรวจสอบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัทฯ ด้วย
เช่นกนั 
โดยผูส้อบบญัชเีหน็ว่ำงบแสดงฐำนะกำรเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2560 
2561 และ 2562 ผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงนิสด ส ำหรบัปีสิ้นสุด
วนัเดยีวกนัของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย  และเฉพำะกจิกำรของบรษิทัฯ 
โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงนิ 

งบกำรเงนิรวมส ำหรบัปี 
สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม  
2560 และ 2561 

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

 

งบแสดงฐานะการเงินรวม 

งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2560 2561 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรพัย ์
  

    

สนิทรพัยห์มนุเวยีน       

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 1,816.2 12.9  1,866.6  12.5 1,590.9   10.1  

เงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์พือ่คำ้  4,468.0 31.7  4,483.3  30.0 5,261.9   33.5  

ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อืน่ 2,936.3 20.8  3,068.6  20.6 3,037.4   19.3  

ส่วนของลกูหนี้ตำมสญัญำเช่ำซื้อทีค่รบก ำหนด
ช ำระในหนึ่งปี 

 
77.3 

 
0.5 

 
 62.3     

 
0.4 

 
53.4  

  
0.3  

สนิคำ้คงเหลอื 2,231.7 15.8   2,395.6  16.0     2,212.1   14.1  

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 168.7 1.2      156.4  1.1  178.6   1.1  

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 11,698.2 83.0  12,032.8  80.6  12,334.3   78.5  

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน       

13.2 ตารางสรปุงบการเงินรวมส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2560 2561 และ 2562 
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งบแสดงฐานะการเงินรวม 

งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2560 2561 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

 ลกูหนี้ตำมสญัญำเช่ำซื้อ - สุทธจิำกส่วนทีถ่งึ
ก ำหนดช ำระในหนึ่งปี 

 
137.5 1.0    125.9  0.8 117.2  0.7  

เงนิลงทุนระยะยำวอื่น 0.01 0.0 5.7  0.04 5.7  0.0  

อสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุน 17.0 0.1 14.3                                   0.1 13.5  0.1  

ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ 1,945.0 13.8 2,295.2  15.4 2,756.6  17.6  

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 153.6 1.1      329.1  2.2 315.3  2.0  

สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี 57.4 0.4       75.3  0.5 105.1  0.7  

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 86.4 0.6 57.6 0.4 58.9  0.4  

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 2396.9 17.0    2,903.1  19.4 3,372.4  21.5  

รวมสินทรพัย ์ 14,095.1 100.0 14,935.9  100.0 15,706.7  100.00  

หน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น       

หนี้สนิหมนุเวยีน       

เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 1,205.0 8.5  985.0  6.6  575.0   3.7  

เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 3,825.8 27.1  3,987.0  26.7  3,752.3   23.9  

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิทีถ่งึ
ก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 

166.4 1.2 - -   

ภำษเีงนิไดค้ำ้งจ่ำย 175.3 1.2  206.0  1.4  286.9   1.8  

หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 49.8  0.4  67.0  0.4  59.9   0.4  

รวมหน้ีสินหมนุเวียน 5,422.3  38.5  5,245.0  35.1  4,674.1   29.8  

หนี้สนิไมห่มนุเวยีน       

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 245.7  1.7  314.5  2.1  409.9   2.6  

หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น 14.1  0.1  12.4  0.1  9.2   0.1  

รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน 259.8  1.8  326.9  2.2  419.1   2.7  

รวมหน้ีสิน 5,682.1  40.3  5,571.9  37.3  5,093.2   32.4  

ส่วนของผูถ้ือหุ้น       

ทุนเรอืนหุน้       

ทุนจดทะเบยีน 2,029.0  14.4  2,029.0  13.6 2,029.0  12.9  

ทุนออกจ ำหน่ำยและช ำระเตม็มลูค่ำแลว้ 2,029.0  14.4 2,029.0 13.6 2,029.0  12.9  

ส่วนเกนิมลูค่ำหุน้สำมญั 5,761.5 40.9  5,761.5  38.6 5,761.5  36.7  

ก ำไรสะสม       

จดัสรรแลว้-ส ำรองตำมกฎหมำย 168.3  1.2  202.9  1.4 202.9  1.3  

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 1,033.8  7.3  2,113.9  14.2 3,444.5  21.9  

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้อืหุน้  (554.6) (3.9)  (687.7) (4.6)  (748.9)  (4.8) 

ส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ 8,438.0  59.9  9,419.6  63.1 10,689.0  68.1  
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งบแสดงฐานะการเงินรวม 

งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2560 2561 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ส่วนของผูม้สี่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคุมของบรษิทั
ย่อย 

(24.9) (0.2)  (55.5) (0.4)  (75.5)  (0.5) 

รวมส่วนของผูถ้ือหุ้น 8,413.0  59.7  9,364.1  62.7 10,613.5  67.6  

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น 14,095.1  100.0  14,935.9  100.0 15,706.7  100.0  

 

 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม 
งบการเงินรวม ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2560 2561 2562 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้   
  

  
รำยไดจ้ำกกำรขำย 15,717.7 99.3  16,256.8         99.3  16,978.3            99.3  
เงนิปันผลรบั 0.04  0.0  14.8           0.1  12.1              0.1  
รำยไดอ้ื่น 107.2  0.7  91.6            0.6  102.2              0.6  
รวมรายได้ 15,824.9 100.0  16,363.2       100.0  17,092.6          100.0  
ค่าใช้จ่าย                         
ตน้ทุนขำย 10,351.1 65.4  10,871.8          66.4   11,026.1            64.5  
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย 2,101.1 13.3  2,151.0          13.1   2,223.4            13.0  
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 1,192.6 7.5  1,001.9            6.1   1,138.5              6.7  
ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลีย่น - -  35.2            0.2   64.8              0.4  
ขำดทุน (ก ำไร) จำกเงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์พือ่คำ้ - -  8.0            0.0  (90.0)            (0.5) 
รวมค่าใช้จ่าย 13,644.8 86.2  14,067.8          86.0   14,362.8            84.0  
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ 2,180.1 13.8  2,295.4          14.0   2,729.7            16.0  
ค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงนิ (75.4) (0.5)  (25.5)         (0.2) (18.6)            (0.1) 
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 2,104.7 13.3  2,269.9          13.9   2,711.2            15.9  
ภำษเีงนิได ้ (401.3) (2.5)  (480.4)         (2.9) (569.9)            (3.3) 
ก าไรส าหรบัปี/ งวด 1,703.4 10.8  1,789.4         10.9   2,141.3            12.5  
ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน:    
รายการทีจ่ะถกูบนัทึกในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุนในภายหลงั 

   

ผลต่ำงของอตัรำแลกเปลีย่นจำกกำรแปลงค่ำงบ
กำรเงนิทีเ่ป็นเงนิตรำต่ำงประเทศ - สุทธจิำกภำษเีงนิ
ได ้

 
 

(152.7) 

 
 

(94.8) 

 
 

(61.2) 
รายการท่ีจะถกูบนัทึกในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุนในภายหลงั - สทุธิจากภาษีเงินได้ 

 
(152.7) 

 
(94.8) 

 
(61.2) 

รายการทีจ่ะไม่ถกูบนัทึกในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุนในภายหลงั 

  
 

 

ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรประมำณกำรตำมหลกั
คณติศำสตรป์ระกนัภยั - สุทธจิำกภำษเีงนิได ้

 
(0.2) 

 
(34.8) 

 
1.3 
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งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม 
งบการเงินรวม ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2560 2561 2562 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายการท่ีจะไม่ถกูบนัทึกในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุนในภายหลงั - สทุธิจากภาษีเงินได้ 

(0.2) (34.8) 1.3 

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืนส าหรบัปี - สทุธิจากภาษี (152.9) (129.6) (60.0) 
ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี/ งวด 1,550.5 1,659.9 (2,081.3) 
การแบง่ปันก าไร    
ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 1,709.9  1,824.9  2,162.5 
ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคุมของ
บรษิทัย่อย 

 
(6.5) 

 
 (35.4) 

 
(21.2) 

ก าไรขาดทุนส าหรบัปี/งวด 1,703.4  1,789.4  2,141.3 
การแบง่ปันก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม    
ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 1,553.9  1,691.8  2,101.6  
ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคุมของ
บรษิทัย่อย 

 
(3.4) 

 
 (31.9) 

 
 (20.3)  

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี/ งวด 1,550.5 1,659.9 2,081.3 
ก าไรต่อหุ้น    
ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน (1)     
ก ำไรส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ  1,709.9  1,824.9  2,162.5 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกั (ลำ้นหุน้) 1,660.5 2,029.0 2,029.0 
ก ำไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐำน (บำทต่อหุน้) 1.03 0.90 1.07 

หมำยเหตุ :  (1)  จ ำนวนต่อหุน้ส ำหรบัปี 2560 ค ำนวณจำกจ ำนวนถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกัของหุน้สำมญัทีอ่อกอยู่ในระหว่ำงปี 

 

งบกระแสเงินสด 

งบการเงินรวม ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2560 2561 2562 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน    

ก ำไรก่อนภำษเีงนิได ้ 2,104.7 2,269.9  2,711.2  

รายการปรบักระทบยอดก าไรสทุธิเป็นเงินสดรบั (จ่าย) จาก
กิจกรรมด าเนินงาน 

  
 

ค่ำเสือ่มรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 339.5  341.7   368.9  

ค่ำเผือ่หนี้สงสยัจะสญู (โอนกลบั) 9.9  (13.9)  14.6  

ค่ำเผือ่กำรลดมลูค่ำสนิคำ้คงเหลอื (โอนกลบั) 7.0  (10.0)  37.2  

ขำดทุน (ก ำไร) จำกกำรจ ำหน่ำยอำคำรและอุปกรณ์ 0.7 (0.08)     (1.0) 

ก ำไรจำกำรจ ำหน่ำยสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - - (0.003) 

ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์พือ่คำ้ (10.1) (18.4)  (42.0) 

ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 0.5 - -  

ก ำไรจำกกำรขำยเงนิลงทุนระยะยำวอื่น - (0.3) - 

ค่ำใชจ้่ำยผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 28.9  30.2  126.2 

 ขำดทุน (ก ำไร) จำกอตัรำแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิ 19.4  (45.6) 30.0 
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งบกระแสเงินสด 

งบการเงินรวม ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2560 2561 2562 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

ก ำไรจำกเงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์พือ่คำ้ทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิ (10.8)  26.4  (48.0) 

เงนิปันผลรบั (0.04)  (14.8) (12.1) 

ดอกเบีย้รบั (7.9)  (24.1) (26.7) 

ค่ำใชจ้่ำยดอกเบีย้ 75.3  25.5   18.6    

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรพัย ์ 2,557.1 2,566.7  3,176.9    

สินทรพัยด์ าเนินงาน (เพ่ิมขึน้) ลดลง    

ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อืน่ (103.7) (112.5)  20.1  

ลกูหนี้ตำมสญัญำเช่ำซื้อ 52.7 27.1  18.0  

สนิคำ้คงเหลอื (235.3) (165.8)  134.5  

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ (7.9) 12.1  (18.9) 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ (44.3) (8.9)     (9.5) 

หน้ีสินด าเนินงาน เพ่ิมขึน้ (ลดลง)    

เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 213.3 136.8   (321.2) 

หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น (43.7) 17.2   (7.2) 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน (24.8) (4.0)  (29.2) 

หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น (3.0) (1.7)  (3.2) 

เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 2,360.4 2,467.1  2,960.2  

จ่ำยภำษเีงนิได ้ (556.8) (469.2)  (530.3) 

เงินสดสทุธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 1,803.6 1,997.9  2,429.9  
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน     

เงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์พือ่คำ้ (เพิม่ขึน้) ลดลง (4,004.6) (22.9)          (687.9) 

เงนิลงทุนระยะยำวอื่นเพิม่ขึน้ - (5.7)    - 

เงนิสดรบัจำกกำรขำยเงนิลงทุนระยะยำวอื่น 5.0  0.3  - 

ซื้ออำคำรและอุปกรณ์ (370.3)  (673.0)          (745.3) 

ซื้อสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (15.2)  (165.5)               (6.4) 

เงนิสดรบัจำกกำรจ ำหน่ำยอำคำรและอุปกรณ์ 3.4  2.8                  6.3  

เงนิสดรบัจำกกำรจ ำหน่ำยสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - - 0.0004 

ดอกเบีย้รบั 7.8  19.8                28.6 

เงนิปันผลรบั 0.04  14.8   12.1  

เงินสดสทุธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (4,373.9)  (829.4)  (1,392.7) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน    

ช ำระเงนิกูร้ะยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิเพิม่ขึน้ (2,355.0)  (220.0)          (410.0) 

ช ำระคนืเงนิกูร้ะยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ (166.8)  (166.4)                   -    

เงนิสดรบัจำกกำรเพิม่ทุนของบรษิทัยอ่ย 3.4 1.3 - 

เงนิสดรบัจำกกำรเพิม่ทุน 6,870.5 - - 
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งบกระแสเงินสด 

งบการเงินรวม ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2560 2561 2562 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

ดอกเบีย้จ่ำย (77.3) (25.5)             (18.7) 

จ่ำยเงนิปันผล (1,497.9) (710.1)          (831.9) 

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน 2,776.8 (1,120.7)       (1,260.6) 

ผลกระทบจำกกำรเปลีย่นแปลงอตัรำแลกเปลีย่นส ำหรบัเงนิสด
และรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด (17.7) 45.9 (32.6) 

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงนิเพิม่ขึน้ (ลดลง) (86.0) (43.3)  (19.9) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ 102.8 50.5 (275.8) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 1,713.4 1,816.2 1,866.6 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี/งวด 1,816.2 1,866.6 1,590.9 

 

13.3 อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 

 

อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 
หน่วย 
รอบปี
บญัชี 

งบการเงินรวม ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2560 2561 2562 

อตัรำสว่นสภำพคล่อง    
 

 

อตัรำสว่นสภำพคล่อง เท่ำ           2.2  2.3 2.6 
อตัรำสว่นสภำพคล่องหมนุเรว็ เท่ำ           1.7  1.8 2.1 
อตัรำสว่นสภำพคล่องกระแสเงนิสด เท่ำ           0.3  0.4 0.5 
อตัรำสว่นหมนุเวยีนลกูหนี้กำรคำ้ เท่ำ           5.3  5.3 5.5 
ระยะเวลำเกบ็หนี้เฉลีย่ วนั            67             67  65 
อตัรำสว่นหมนุเวยีนสนิคำ้คงเหลอื เท่ำ         10.9  10.6 10.4 
ระยะเวลำขำยสนิคำ้เฉลีย่ วนั            33             34  35 
อตัรำสว่นหมนุเวยีนเจำ้หนี้ เท่ำ           3.5  3.6 3.9 
ระยะเวลำช ำระหนี้เฉลีย่ วนั          102           101  93 
Cash cycle วนั (2)  0 7 

อตัรำสว่นแสดงควำมสำมำรถในกำรหำก ำไร      

อตัรำก ำไรขัน้ตน้ รอ้ยละ         34.1          33.1         35.1  
อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน รอ้ยละ         13.2          13.7         15.3  
อตัรำก ำไรอื่น รอ้ยละ           0.7            0.7           0.8  
อตัรำสว่นเงนิสดต่อกำรท ำก ำไร รอ้ยละ         87.0          89.5         93.8  
อตัรำก ำไรสุทธ ิ รอ้ยละ         10.8          11.2         12.7  
อตัรำผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ รอ้ยละ         37.1          20.1         21.4  

อตัรำสว่นแสดงประสทิธภิำพในกำรด ำเนินงำน 
    

อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรพัย ์ รอ้ยละ         14.4          12.3         14.0  
อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรพัยถ์ำวร รอ้ยละ        105.3         100.5         99.4  
อตัรำกำรหมนุของสนิทรพัย ์ เท่ำ           1.3            1.1           1.1  
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อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 
หน่วย 
รอบปี
บญัชี 

งบการเงินรวม ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2560 2561 2562 

อตัรำสว่นวเิครำะหน์โยบำยทำงกำรเงนิ  
    

อตัรำสว่นหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ เท่ำ 0.7           0.6           0.5  
อตัรำสว่นควำมสำมำรถช ำระดอกเบีย้ เท่ำ 30.3         98.0       162.6  
อตัรำสว่นควำมสำมำรถช ำระภำระผกูพนั (cash basis) เท่ำ           0.2            1.0           0.9  
อตัรำกำรจ่ำยเงนิปันผล  รอ้ยละ 87.9(1)         39.7         50.0  
อตัรำสว่นหนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้ (interest bearing 
debt) ต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ 

เท่ำ 
0.2           0.1           0.1  

หมำยเหตุ :  (1) อตัรำกำรจ่ำยเงนิปันผลของ ปี 2560 (บำงส่วน) เป็นกำรจ่ำยเงนิปันผลก่อนบรษิัทฯ จะเขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย์และ
จ ำหน่ำยหุน้ใหก้บัประชำชนทัว่ไป  
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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 55 ปีในอุตสำหกรรมสแีละสำรเคลือบผิวส ำหรับกำรผลิตผลิตภัณฑ์
คุณภำพสูง และบรษิัทฯ มตีรำสนิค้ำที่ได้รบักำรยอมรบัในตลำด เนื่องด้วยควำมเป็นผู้น ำในด้ำนเทคโนโลยแีละกำร
บรกิำรลูกคำ้ รวมถงึมกีำรคน้ควำ้และพฒันำนวตักรรมผลติภณัฑค์ุณภำพสงูเพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูบ้รโิภค 
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 ำหน่ำยผลติภณัฑท์ีค่รอบคลุมพืน้ทีอ่ย่ำงกวำ้งขวำงเมื่อเทยีบกบัผูป้ระกอบกำรรำยอื่นใน
ประเทศ รวมทัง้สำมำรถบรหิำรตน้ทุนกำรผลติไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพพรอ้มกบักำรเสนอขำยผลติภณัฑท์ีม่คีุณภำพ   

14.2 ผลการด าเนินงาน และความสามารถในการท าก าไร (Results of Operations) 

ผลการด าเนินงาน 

รายได้จากการขาย 

ส ำหรบัปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2561 และ 2562 บรษิทัฯ มรีำยไดจ้ำกกำรขำย 16,256.8 ลำ้นบำทและ 
16,978.3 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยรำยไดจ้ำกกำรขำยของบรษิทัฯ เพิม่ขึน้ 721.5 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 4.4 โดย
มีสำเหตุหลกัจำกรำยได้จำกกำรขำยผลิตภณัฑ์สทีำอำคำรที่ เพิ่มขึ้น จำกปริมำณกำรขำยที่เพิ่มขึ้นของผลิตภณัฑ์ 
เกรดพรเีมีย่ม เกรดปำนกลำงถงึอโีคโนมี ่อนัเป็นผลจำกภำวะเศรษฐกจิที่เริม่ฟ้ืนตวัขึน้ ประกอบกบัรำยไดจ้ำกกำรขำย
ผลิตภัณฑ์สแีละสำรเคลือบผิวและผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นที่ เพิ่มขึ้น โดยหลกัมำจำกปริมำณกำรขำย ที่เพิ่มขึ้นของ
ผลิตภัณฑ์เคมีก่อสร้ำง หำกพิจำรณำในด้ำนของช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย รำยได้จำกกำรขำยที่ เพิ่มขึ้นมำจำกทุก
ช่องทำง โดยหลกัจำกรำยไดจ้ำกกำรขำยผ่ำนชอ่งทำงธรุกจิคำ้ปลกีสมยัใหม ่(Modern Trade) ทีเ่พิม่ขึน้ และรำยไดจ้ำก
กำรขำยในช่องทำงอื่นๆ ที่เพิม่ขึน้ โดยหลกัเป็นผลจำกลูกค้ำโครงกำรที่ใชผ้ลติภัณฑข์องบรษิทัฯ ที่มจี ำนวนมำกขึน้ 
และหำกพจิำรณำจำกลูกคำ้ตำมสถำนทีต่ัง้ของลูกคำ้ รำยไดจ้ำกกำรขำยทีเ่พิม่ขึน้โดยหลกัมำจำกรำยไดจ้ำกกำรขำย
สนิคำ้ใหล้กูคำ้ในประเทศเพิม่ขึน้ โดยรำยไดจ้ำกกำรขำยของบรษิทัฯ มรีำยละเอยีดดงันี้ 

โครงสร้างรายได้ 
แบง่ตามประเภทของผลิตภณัฑ์ 

ส าหรบัปีบญัชีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2561 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ผลติภณัฑส์ทีำอำคำร 11,110.4 68.3 11,635.0 68.5 
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โครงสร้างรายได้ 
แบง่ตามประเภทของผลิตภณัฑ์ 

ส าหรบัปีบญัชีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2561 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ผลติภณัฑส์แีละสำรเคลอืบผวิและผลติภณัฑป์ระเภทอืน่ 4,563.2 28.1 4,866.1 28.7 

ผลติภณัฑอ์ื่นๆ (1) 583.2 3.6 477.2 2.8 

รายได้จากการขาย 16,256.8 100.0 16,978.3 100.0 

หมำยเหตุ: (1)  “ผลติภณัฑอ์ืน่ๆ” ประกอบดว้ยกำรขำยผลติภณัฑบ์ำงประเภทใหแ้ก่ บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัของบรษิทัฯ  เช่น วตัถุดบิ และ
วตัถุดบิกึง่ส ำเรจ็รปู 

โครงสร้างรายได้ 
แบง่ตามช่องทางการจดัจ าหน่าย 

ส าหรบัปีบญัชีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2561 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ผูค้ำ้ปลกี 11,648.4 71.6 11,863.7 69.9 

ธุรกจิคำ้ปลกีสมยัใหม ่(Modern Trade) 2,729.1 16.8 3,220.3 19.0 

ช่องทำงอื่นๆ(1) 1,879.3 11.6 1.894.3 11.1 

รายได้จากการขาย 16,256.8 100.0 16,978.3 100.0 

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

โครงสร้างรายได้ 
แบง่ตามสถานท่ีตัง้ของลกูค้า 

ส าหรบัปีบญัชีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2561 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ประเทศไทย 13,926.8 85.7 14,650.6 86.3 

ต่ำงประเทศ 2,330.0 14.3 2,327.7 13.7 

 ประเทศเวยีดนำม 1,338.7 8.2 1,409.6 8.3 

   ประเทศอื่น (1) 991.3 6.1 918.1 5.4 

รายได้จากการขาย 16,256.8 100.0 16,978.3 100.0 

หมำยเหตุ:  (1)  “ประเทศอื่น” โดยหลกัประกอบดว้ยรำยได้จำกกำรขำยใหแ้ก่ลูกคำ้ในสำธำรณรฐัประชำธปิไตยประชำชนลำว ประเทศ
มำเลเซยี ประเทศอนิโดนีเซยี ประเทศเมยีนมำร ์และประเทศกมัพชูำ 

ต้นทุนขาย 

ต้นทุนขำยของบรษิัทฯ เพิม่ขึน้ 154.3 ล้ำนบำท หรอืคดิเป็นร้อยละ 1.4 จำก 10,871.8 ล้ำนบำท ส ำหรบัปี
บญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2561 เป็น 11,026.1 ลำ้นบำท ส ำหรบัปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2562 โดยมสีำเหตุ
หลกัมำจำกปรมิำณกำรขำยทีเ่พิม่ขึน้ ในขณะทีว่ตัถุดบิบำงส่วนทีใ่ชใ้นกระบวนกำรผลติมตี้นทุนเฉลีย่ต่อหน่วยทีล่ดลง 
นอกจำกนี้บรษิทัฯ มคี่ำใชจ้่ำยบำงสว่นเพิม่ขึน้จำกกำรตัง้ส ำรองผลประโยชน์พนกังำนเพิม่ขึน้จ ำนวน 32.9 ลำ้นบำท*  

หำกไม่รวมค่ำใชจ้่ำยจำกกำรตัง้ส ำรองผลประโยชน์พนักงำนดงักล่ำวขำ้งต้น ต้นทุนขำยของบรษิทัฯ จะเพิม่ขึน้ 121.4 
ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 1.1 จำก 10,871.8 ลำ้นบำทส ำหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2561 เป็น 10,993.2 
ลำ้นบำท ส ำหรบัปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2562 
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ก าไรขัน้ต้น 

ส ำหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2561 และ 2562 บรษิทัฯ มกี ำไรขัน้ตัน้เท่ำกบั 5,385.0 ลำ้นบำท และ 5,952.2 
ลำ้นบำท ตำมล ำดบั คดิเป็นอตัรำก ำไรขัน้ตน้เท่ำกบัรอ้ยละ 33.1 และรอ้ยละ 35.1 ตำมล ำดบั โดยอตัรำก ำไรขัน้ตน้ของ
บรษิทัฯ เพิม่ขึน้โดยหลกัจำกสดัส่วนกำรขำยสนิคำ้สทีำอำคำรทีเ่พิม่ขึน้ และวตัถุดบิบำงส่วนทีใ่ชใ้นกระบวนกำรผลติมี
ตน้ทุนเฉลีย่ต่อหน่วยทีล่ดลง ดงัทีก่ล่ำวขำ้งตน้ ถงึแมค้่ำใชจ้่ำยบำงสว่นเพิม่ขึน้จำกกำรตัง้ส ำรองผลประโยชน์พนักงำน
เพิม่ขึน้จ ำนวน 32.9 ลำ้นบำท* 

หำกไม่รวมค่ำใชจ้่ำยจำกกำรตัง้ส ำรองผลประโยชน์พนักงำนดงักล่ำวขำ้งต้น ก ำไรขัน้ต้นของบรษิัทฯ ส ำหรบัปีบญัชี
สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2562 จะเท่ำกบั 5,985.1 ลำ้นบำท คดิเป็นอตัรำก ำไรขัน้ตน้เท่ำกบัรอ้ยละ 35.3 

*พระรำชบญัญตัคิุม้ครองแรงงำน ( ฉบบัที ่7 ) พ.ศ. 2562 มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่ 5 พฤษภำคม 2562 เป็นตน้ไป 

ค่าใช้จ่ายในการขายและจดัจ าหน่าย 

บริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและจัดจ ำหน่ำยรวมเพิ่มขึ้น 72.5 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.4 จำก 
2,150.9 ล้ำนบำท ส ำหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2561 เป็น 2,223.4 ล้ำนบำท ส ำหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที่ 31 
ธนัวำคม 2562 โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสรมิกำรขำย ค่ำคอมมชิชัน่และเงนิจูงใจที่เพิม่ขึน้ เพื่อ
ผลกัดนัยอดขำยใหส้งูขึน้ รวมถงึมคี่ำใชจ้่ำยจำกกำรตัง้ส ำรองผลประโยชน์พนักงำนเพิม่ขึน้จ ำนวน 21.5 ลำ้นบำท* ซึง่
ถูกชดเชยบำงสว่นจำกค่ำใชจ้่ำยดำ้นโฆษณำทีล่ดลง 

หำกไม่รวมค่ำใช้จ่ำยจำกกำรตัง้ส ำรองผลประโยชน์พนักงำนดงักล่ำวขำ้งต้น ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและจดั
จ ำหน่ำยของบรษิทัฯ จะเพิม่ขึน้ 51.0 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 2.4 จำก 2,150.9 ลำ้นบำทส ำหรบัปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่
31 ธนัวำคม 2561 เป็น 2,201.9 ลำ้นบำท ส ำหรบัปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2562 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

บรษิทัฯ มคี่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรรวมเพิม่ขึน้ 136.6 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 13.6 จำก 1,001.9 ลำ้นบำท 
ส ำหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2561 เป็น 1,138.5 ลำ้นบำท ส ำหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2562 โดย
มสีำเหตุหลกัจำกค่ำใชจ้ำ่ยพนกังำนทีเ่พิม่ขึน้ โดยสว่นหนึ่งเป็นค่ำใชจ้ำ่ยจำกกำรตัง้ส ำรองผลประโยชน์พนกังำนเพิม่ขึน้
จ ำนวน 31.1 ลำ้นบำท* 

หำกไม่รวมค่ำใช้จ่ำยจำกกำรตัง้ส ำรองผลประโยชน์พนักงำนดงักล่ำวขำ้งต้น ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรของ
บริษัทฯ จะเพิ่มขึ้น 105.5 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.5 จำก 1,001.9 ล้ำนบำทส ำหรับปีบญัชีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธนัวำคม 2561 เป็น 1,107.4 ลำ้นบำท ส ำหรบัปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2562 

ก าไรสุทธิส าหรบัปี 

บรษิัทฯ มกี ำไรส ำหรบัปีเพิม่ขึน้ 337.6 ล้ำนบำท หรอืคดิเป็นร้อยละ 18.5 จำก 1,824.9 ล้ำนบำท ส ำหรบัปี
บญัชสีิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 เป็น 2,162.5 ล้ำนบำท ส ำหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 ส่วนอตัรำ
ก ำไรสทุธขิองบรษิทัฯ เพิม่ขึน้จำกรอ้ยละ 11.2 ส ำหรบัปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2561 เป็นรอ้ยละ 12.7 ส ำหรบัปี
บญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2562 โดยอตัรำก ำไรสทุธทิีเ่พิม่ขึน้มสีำเหตุหลกัมำจำกยอดขำยทีเ่พิม่ขึน้และตน้ทุนขำยที่
ลดลง 
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เนื่องจำกกำรตัง้ส ำรองผลประโยชน์พนักงำนตำมพระรำชบญัญตัิคุม้ครองแรงงำน (ฉบบัที่ 7) พ.ศ. 2562 มผีลท ำให้
ต้นทุนขำย ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและจดัจ ำหน่ำย และค่ำใช้จ่ำยในกำรบรหิำรส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 
เพิม่ขึน้รวมเท่ำกบั 85.5 ลำ้นบำท 

*พระรำชบญัญตัคิุม้ครองแรงงำน ( ฉบบัที ่7 ) พ.ศ. 2562 มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่ 5 พฤษภำคม 2562 เป็นตน้ไป 

งบก าไรขาดทุน (ล้านบาท) 

ส าหรบัปีบญัชี 
ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2561 2562 

รำยไดจ้ำกกำรขำย 16,256.8 16,978.3 

รวมรายได ้ 16,363.2 17,092.5 

ตน้ทุนขำย 10,871.8 11,026.1 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและจดัจ ำหน่ำยและบรหิำร 3,152.8 3,361.9 

ขำดทุน (ก ำไร) จำกอัตรำแลกเปลี่ยนและเงินลงทุนใน
หลกัทรพัยเ์พือ่คำ้ 

 
43.2 

 
(25.2) 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ 2,295.4 2,729.7 

ก าไรส าหรบังวด 1,824.9 2,162.5 
 

14.3 ความสามารถในการบริหารทรพัยสิ์น 

1. สินทรพัยห์มุนเวียน 

(1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดของบรษิัทฯ ประกอบด้วยเงนิสดและเงนิฝำกธนำคำร โดย ณ 
วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 และ 2562 บรษิัทฯ มเีงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดเท่ำกบั 1,866.6 
ลำ้นบำท และ 1,590.9 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดไดร้บัผลกระทบจำก
กำรเพิม่ขึน้และลดลงเงนิสดสทุธขิองบรษิทัฯ จำกหรอืทีใ่ชใ้นกจิกรรมด ำเนินงำน กจิกรรมลงทุน และ
กจิกรรมจดัหำเงนิเป็นหลกั  

(2) เงินลงทุนในหลกัทรพัยเ์พื่อค้า 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 และ 2562 บรษิทัฯ มกีำรลงทุนในหลกัทรพัยเ์พื่อคำ้เท่ำกบั 4,483.3 ลำ้น
บำท และ 5,261.9 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั เงนิลงทุนในหลกัทรพัย์เพื่อค้ำ โดยหลกัเป็นเงนิจำกกำร
จ ำหน่ำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนและน ำบรษิทัเขำ้จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยฯ์  และบำงส่วนเป็นเงนิ
จำกกำรด ำเนินธุรกจิปกต ิ

(3) ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน 

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่นของบรษิัทฯ ประกอบด้วยลูกหนี้กำรค้ำจำกกจิกำรที่เกี่ยวขอ้งกนัและ
กจิกำรที่ไม่เกี่ยวขอ้งกนั และลูกหนี้อื่น ซึ่งรวมถึงรำยได้ค้ำงรบั โดย ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม  2561  
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และ 2562 บรษิัทฯ มลีูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่นเท่ำกบั 3,068.6 ล้ำนบำท และ 3,037.4 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั  

 2561 2562 
ลูกหนี้กำรคำ้ - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั   
อำยุหนี้คงคำ้งนบัจำกวนัทีถ่งึก ำหนดช ำระ   
ยงัไมถ่งึก ำหนดช ำระ 142.23 114.44 
คำ้งช ำระ   

ไมเ่กนิ 3 เดอืน  54.31 43.28 
3 - 6 เดอืน 20.90 14.99 
6 - 12 เดอืน 1.04 24.07 
มำกกวำ่ 12 เดอืน 18.77 19.31 

รวม 237.25 216.09 
หกั: คำ่เผื่อหนี้สงสยัจะสูญ (15.29) (15.32) 

รวมลกูหนี้กำรคำ้ - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั, สุทธ ิ 221.96 200.77 
ลูกหนี้กำรคำ้ - กจิกำรทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกนั   
อำยุหนี้คงคำ้งนบัจำกวนัทีถ่งึก ำหนดช ำระ   
ยงัไมถ่งึก ำหนดช ำระ 2,136.62 2,099.11 
คำ้งช ำระ   

ไมเ่กนิ 3 เดอืน  415.80 393.79 
3 - 6 เดอืน 66.19 92.09 
6 - 12 เดอืน 59.57 68.66 
มำกกวำ่ 12 เดอืน 201.56 220.49 

รวม  2,879.74   2,874.13  
หกั: คำ่เผื่อหนี้สงสยัจะสูญ (185.53) (184.23) 

รวมลกูหนี้กำรคำ้ - กจิกำรทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกนั, สุทธ ิ  2,694.22   2,689.90  
รวมลกูหนี้กำรคำ้ - สุทธ ิ  2,916.18   2,890.67  

ลูกหนี้อื่น   
ลูกหนี้อื่น - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั        4.78         4.83  

ลูกหนี้อื่น - กจิกำรทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกนั       75.07        87.81  
รำยไดค้ำ้งรบั - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั       13.94        12.35  
รำยไดค้ำ้งรบั - กจิกำรทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกนั       58.65        41.72  
รวมลกูหนี้อื่น     152.44      146.71  
รวมลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น - สุทธ ิ  3,068.61   3,037.38  

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม  2561 และ 2562  บรษิทัฯ มลีูกหนี้กำรคำ้ทีค่ำ้งช ำระเกนิวนัครบก ำหนดช ำระ 
จ ำนวน 838.13 ล้ำนบำท และ 876.67 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั โดยมีค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสูญจ ำนวน 
200.8 ลำ้นบำท และ 199.6 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั  

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 นอกจำกปัจจยัขำ้งตน้ บรษิทัฯ ยงัพจิำรณำควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ของลูกหนี้แต่ละ
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รำย หำกในเวลำใดกต็ำมพจิำรณำแลว้เหน็ว่ำบรษิทัฯ ไม่สำมำรถเรยีกเกบ็หนี้ได ้บรษิทัฯ จะตัง้ค่ำ
เผื่อหนี้สงสยัจะสญูทัง้จ ำนวน  

ลูกหนี้กำรค้ำที่คำ้งเกนิ 1 ปี ซึ่งยงัไม่ตัง้ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสูญทัง้จ ำนวน โดยหลกัเกดิจำกรำยกำร
สนิคำ้ส่งคนืทีอ่ยู่ระหว่ำงกำรตรวจสอบเอกสำรเพื่อรบัสนิคำ้ ซึง่ทีผ่่ำนมำจะสำมำรถตกลงกนัไดแ้ละ
ลกูคำ้กช็ ำระเงนิใหบ้รษิทัฯ ทัง้นี้ ลกูหนี้กำรคำ้บำงรำยใชเ้วลำจดักำรเรื่องเอกสำรหลำยเดอืน อย่ำงไร
กด็ ีระยะเวลำกำรจดักำรเอกสำรดงักล่ำวไม่เกนิ 2 ปี โดยสำเหตุทีย่อดดงักล่ำวคงคำ้งเป็นเวลำนำน 
เนื่องจำกต้องมกีำรประสำนงำนระหว่ำงบรษิทัฯ กบัผูท้ีเ่กีย่วขอ้งภำยนอกหลำยฝ่ำย ซึง่บรษิทัฯ มี
กำรประสำนงำนและตดิตำมกำรจดักำรเรื่องดงักล่ำวอย่ำงใกลช้ดิ  

ระยะเวลำเกบ็หนี้เฉลีย่ ประมำณ 67 และ 65 วนัในปี 2561 และในปี 2562 ซึง่สอดคลอ้งกบัระยะเวลำ
กำรใหช้ 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 2561 และ 2562 เท่ำกบั 62.3 ล้ำนบำท และ 53.4 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั โดยมีสำเหตุ
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 2561 และ 2562 บรษิทัฯ มสีนิคำ้
คงเหลอืเท่ำกบั 2,395.6 ลำ้นบำท และ 2,212.1 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยสนิคำ้คงเหลอืที่ลดลงในปี 
2562 มสีำเหตุหลกัมำจำกกำรลดลงของสนิคำ้ส ำเรจ็รปูและงำนระหว่ำงท ำ 

โดยระยะเวลำขำยสนิคำ้เฉลีย่ในปี 2561 และ 2562 ประมำณ 34 วนั และ 35 วนั ตำมล ำดบั 

บรษิทัฯ มนีโยบำยตัง้ส ำรองสนิคำ้เสื่อมสภำพ โดยพจิำรณำจำกอำยุกำรเกบ็รกัษำ (Shelf Life) ตำม
กลุ่มประเภทสนิคำ้ 

 

2. สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 

(1) ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ-สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

ลูกหนี้ตำมสญัญำเช่ำซื้อ-สุทธจิำกส่วนที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปีประกอบด้วยสญัญำเช่ำซื้อ
เครื่องผสมสอีตัโนมตัิ (Auto Tinting Machine) ที่ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี โดย ณ วนัที่ 
31 ธนัวำคม 2561 และ 2562 บรษิทัฯ มลีกูหนี้ตำมสญัญำเช่ำซือ้เท่ำกบั 125.9 ลำ้นบำท และ 117.2 
ลำ้นบำท ตำมล ำดบั  
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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 1 - 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 2561 และ 2562 บรษิทัฯ มอีสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนเท่ำกบั 14.3 ลำ้นบำท และ 
13.5 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั  

(3) ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ 

ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ ประกอบด้วยที่ดนิ ส่วนปรบัปรุงที่ดิน อำคำรและส่วนปรบัปรุงอำคำร 
เครื่องจกัรและอุปกรณ์ เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์ส ำนักงำน ยำนพำหนะ และสนิทรพัยร์ะหว่ำงกำร
ติดตัง้ โดย ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 และ 2562 บริษัทฯ มีที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ เท่ำกับ 
2,295.2 ลำ้นบำท และ 2,756.6 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

ที่ดนิ อำคำร และอุปกรณ์ ที่เพิม่ขึน้ ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 มสีำเหตุหลกัมำจำกกำรก่อสร้ำง
โรงงำนในต่ำงประเทศ 

(4) สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนประกอบดว้ยซอฟตแ์วรค์อมพวิเตอรแ์ละสทิธกิำรเช่ำ โดย ณ วนัที ่31 ธนัวำคม    
2561 และ 2562 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเท่ำกับ 329.1 ล้ำนบำท และ 315.3 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั  
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 (5) สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน  

 สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่นส่วนใหญ่เป็นภำษีเงนิไดห้กั ณ ทีจ่่ำยรอขอคนืจำกกรมสรรพำกร โดย ณ 
วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 และ 2562 บรษิทัฯ มสีนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่นเท่ำกบั 57.6 ลำ้นบำทและ 
59.0 ลำ้นบำท  ตำมล ำดบั  

3. หน้ีสินหมุนเวียน 

(1) เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิของบรษิทัฯ เป็นตัว๋สญัญำใชเ้งนิ  

โดย ณ วนัที ่31 ธนัวำคม  2561 และ 2562 บรษิทัฯ มเีงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิเท่ำกบั 
985.0 ล้ำนบำท และ 575.0 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิที่ลดลง มี
สำเหตุมำจำกกำรช ำระคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้บำงสว่นทีค่รบก ำหนด   

(2) เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 

เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่นของบรษิัทฯ ประกอบดว้ยเจำ้หนี้กำรค้ำของผูจ้ดัจ ำหน่ำยวตัถุดบิ  และ
เจำ้หนี้อื่นแก่กจิกำรทีเ่กีย่วโยงกนัและไม่เกีย่วโยงกนั รวมทัง้ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย  

โดย ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 และ 2562 บรษิัทฯ มเีจ้ำหนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่นเท่ำกับ 3,987.0 
ลำ้นบำท และ 3,752.3 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยเจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น ลดลงตำมปรมิำณกำร
ซือ้ทีล่ดลง โดยระยะเวลำช ำระหนี้เฉลีย่ของบรษิทัฯ ประมำณ 102 วนัและ 93 วนัในปี 2561 และใน
ปี 2562 ตำมล ำดับ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทำงปฏิบตัิโดยทัว่ไป ที่บริษัทฯ มุ่งที่จะตกลงก ำหนด
เงื่อนไขกำรช ำระเงนิกบัผูจ้ดัจ ำหน่ำยภำยใน 90 ถงึ 120 วนันบัจำกวนัสิน้เดอืน   

(3) ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม  2561 และ 2562 บริษัทฯ มีภำษีเงินได้นิติบุคคลค้ำงจ่ำยเท่ำกับ 206.0   
ลำ้นบำท และ 286.8 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ภำษีเงนิไดน้ิตบิุคคลคำ้งจ่ำยเพิม่ขึน้เนื่องจำกก ำไรก่อน
หกัภำษขีองบรษิทัฯในปี 2562 เพิม่ขึน้ 

4. หน้ีสินไม่หมุนเวียน 

(1) ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 และ 2562 บรษิทัฯ มสี ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนเท่ำกบั 
314.5 ลำ้นบำท และ 410.0 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนทีเ่พิม่ขึน้ 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 มสีำเหตุหลกัจำกกำรตัง้ส ำรองผลประโยชน์พนกังำนตำมพระรำชบญัญตัิ
คุม้ครองแรงงำน (ฉบบัที ่7) พ.ศ. 2562 มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่ 5 พฤษภำคม 2562 เป็นตน้ไป 
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5. ส่วนของผูถื้อหุ้น 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 และ 2562 บรษิัทฯ มสี่วนของผู้ถือหุน้เท่ำกบั 9,364.1 ล้ำนบำท และ 10,613.5 
ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 สว่นของผูถ้อืหุน้ประกอบดว้ยทุนช ำระแลว้ 2,029.0 ลำ้นบำท สว่นเกนิ
ทุน 5,761.5 ลำ้นบำท ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 202.9 ลำ้นบำท ก ำไรสะสมทีย่งัไม่ไดจ้ดัสรรเท่ำกบั 3,444.5 ลำ้นบำท 
หกักบัองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถอืหุน้จ ำนวน 748.9 ล้ำนบำท และส่วนของผูม้สี่วนได้เสยีที่ไม่มอี ำนำจควบคุม
ของบรษิทัย่อยจ ำนวน 75.5 ลำ้นบำท  

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม และ 2561 และ 2562 บรษิทัฯ มอีตัรำผลตอบแทนผูถ้อืหุน้เท่ำกบั รอ้ยละ 20.1 และ รอ้ย
ละ 21.4 ตำมล ำดบั โดยอตัรำผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ที่เพิม่ขึน้ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 มสีำเหตุหลกัมำจำกก ำไรจำก
กำรด ำเนินงำนทีเ่พิม่ขึน้  

 

14.4 สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุนของบริษทัฯ 

1. สภาพคล่อง 

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

บรษิทัฯ คำดว่ำกระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำน ประกอบกบัเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดจะเพยีงพอ
ต่อกำรสนบัสนุนเงนิทุนแก่รำยจ่ำยฝ่ำยทุนทีว่ำงแผนไวใ้นปี 2563 

2. กระแสเงินสด 

ตำรำงต่อไปนี้แสดงขอ้มลูจำกงบกระแสเงนิสดรวมอย่ำงย่อส ำหรบัช่วงระยะเวลำทีร่ะบไุว ้

  ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2561 2562 

ข้อมลูกระแสเงินสด: ล้านบาท ล้านบาท 

กระแสเงนิสดสุทธจิำกกจิกรรมด ำเนินงำน 1,997.9 2,429.9 

กระแสเงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน (829.4) (1,392.6) 

กระแสเงนิสดสุทธจิำก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมจดัหำเงนิ (1,120.7) (1,260.6) 

ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำ
ต่ำงประเทศ 

 
45.9 

 
(32.6) 

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงนิลดลง (43.3) (19.9) 

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง) 50.4 (275.8) 

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดในช่วงตน้ปี 1,816.2 1,866.6 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในช่วงส้ินปี 1,866.6 1,590.8 
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(1) กิจกรรมด าเนินงาน 

ส ำหรบัปีบญัชีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 กระแสเงินสดสุทธิจำกกิจกรรมด ำเนินงำนเท่ำกับ 
2,429.9 ล้ำนบำท ซึ่งโดยหลักมำจำกก ำไรก่อนหักภำษีส ำหรับงวดจ ำนวน  2,711.1 ล้ำนบำท  
ปรบัปรุงด้วยรำยกำรปรบักระทบยอดก ำไรสุทธเิป็นเงินสดรบั (จ่ำย) จำกกำรด ำเนินงำนจ ำนวน   
465.8  ล้ำนบำท ซึ่งโดยหลักได้แก่ ค่ำเสื่อมรำคำ และค่ำตัดจ ำหน่ำยจ ำนวน 368.9 ล้ำนบำท 
ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์ระยะยำวพนักงำน 126.2 ล้ำนบำท และสินทรัพย์ด ำเนินงำนและหนี้สนิ
ด ำเนินงำนทีเ่พิม่ขึน้   216.7 ลำ้นบำท ซึง่โดยหลกัไดแ้ก่ เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่นที่ลดลง 321.2 
ลำ้นบำท บำงส่วนถูกชดเชยดว้ยสนิคำ้คงเหลอืที่ลดลง 134.5 ลำ้นบำท  รวมถงึเงนิสดทีช่ ำระภำษี
เงนิไดน้ิตบิุคคลจ ำนวน 530.3 ลำ้นบำท เป็นหลกั 

(2) กิจกรรมลงทุน 

ส ำหรบัรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 กระแสเงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุนเท่ำกบั  
1,392.6 ลำ้นบำท ซึง่โดยหลกัประกอบดว้ยกำรซือ้อำคำรและอุปกรณ์รวมเป็นจ ำนวน 745.3 ลำ้นบำท 
และเงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์พื่อคำ้เพิม่ขึน้จ ำนวน 687.9 ลำ้นบำท  

(3) กิจกรรมจดัหาเงิน 

ส ำหรบัรอบปีบญัชสีิน้สุด วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 กระแสเงนิสดสุทธทิี่ใช้ไปในกจิกรรมจดัหำเงนิ
เท่ำกบั 1,260.6 ลำ้นบำท ซึง่โดยหลกัประกอบดว้ยกำรจ่ำยช ำระคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้ที่ถงึก ำหนดช ำระ
จ ำนวน 410.0 ลำ้นบำท และเงนิปันผลจ่ำยจ ำนวน 831.9 ลำ้นบำท 

4.  รายจ่ายฝ่ายทุน  

รำยจ่ำยฝ่ำยทุนส ำหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 และ 2562 เท่ำกบั 512.0  ล้ำนบำท และ 237.0 ลำ้น
บำท ตำมล ำดบั โดยรำยจ่ำยฝ่ำยทุนของบริษัทฯ โดยส่วนใหญ่ประกอบด้วยเครื่องจกัรอุปกรณ์  ซอฟแวร์
คอมพวิเตอร ์รวมถงึกำรก่อสรำ้งอำคำรและปรบัปรุงอำคำร 

5. ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึน้ 

ตำรำงต่อไปนี้สรุปองค์ประกอบหลักของภำระผูกพันและหนี้สินที่อำจเกิดขึ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31  
ธนัวำคม 2561 และ 2562 
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 2561 2562 

 ล้านบาท ล้านบาท 

ภาระผกูพนัตามสญัญาจากสญัญาจดัหาเงินและสญัญาเช่า
ด าเนินงาน  

 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 985.0 575.0 

เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ    

      จ่ำยช ำระภำยใน   

           1 ปี - - 

            มำกกว่ำ 1 ปี - - 

สญัญำเช่ำด ำเนินงำน(1)   

 จ่ำยช ำระภำยใน   

 1 ปี 148.0 129.0 

 มำกกว่ำ 1 ปี แต่ไมเ่กนิ 5 ปี 238.0 305.0 

 เกนิกว่ำ 5 ปี 190.0 142.0 

ข้อผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน   

 กำรก่อสรำ้งอำคำร กำรปรบัปรุงอำคำร และกำรซือ้เครือ่งจกัร
และซอฟแวรค์อมพวิเตอร ์

 
512.0 

 
237.0 

รวม 2,073.0 1,388.0 

____________________ 
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 2561 และ 2562 บริษัทฯ มีอัตรำส่วนสภำพคล่องเท่ำกับ 2.3 เท่ำ และ 2.6 เท่ำ 
ตำมล ำดับ อัตรำส่วนสภำพคล่องที่เพิ่มขึ้น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 มีสำเหตุหลักมำจำกสินทรัพย์
หมุนเวยีนที่เพิม่จำกเงนิทุนในหลกัทรพัย์เพื่อคำ้เพิม่ขึน้ และหนี้สนิหมุนเวยีนทีล่ดลงจำกกำรลดลงของเงนิ
กูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 

2. อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผกูพนั (cash basis) 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม  2561 และ 2562 บรษิทัฯ มอีตัรำสว่นควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้เท่ำกบั 1.0 เท่ำและ 
0.9 เท่ำตำมล ำดบั 
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3. อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 และ 2562 บรษิทัฯ มอีตัรำสว่นหนี้สนิรวมต่อสว่นของผูถ้อืหุน้เท่ำกบั 0.6 เท่ำ และ 
0.5 เท่ำ ตำมล ำดบั ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 อตัรำส่วนหนี้สนิรวมต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ลดลง โดยมสีำเหตุ
หลกัมำจำกสว่นของผูถ้อืหุน้ทีเ่พิม่ขึน้และหนี้สนิลดลง 

4. อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบี้ย (interest bearing debt) ต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 และ 2562 บรษิทัฯ มอีตัรำสว่นหนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้ต่อสว่นของผูถ้อืหุน้เท่ำกบั 
0.1 เท่ำ และ 0.05 เท่ำ ตำมล ำดบั ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 อตัรำสว่นหนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้ต่อสว่นของผู้
ถอืหุน้ลดลง โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกส่วนของผูถ้อืหุน้ทีเ่พิม่ขึน้จำกกำรเพิม่ทุน และหนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบี้ย
ลดลง 

14.7 การบริหารจดัการภาระนอกงบดลุและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึน้ 

บรษิทัฯ ไดเ้ขำ้ท ำสญัญำค ้ำประกนัเพื่อค ้ำประกนัสนิเชื่อธนำคำรของบรษิทัร่วม รวมถงึบรษิทัย่อย ส ำหรบัปี
บญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2561 และ 2562 บรษิทัฯ ค ้ำประกนัวงเงนิกูย้มืจำกธนำคำรใหบ้รษิทัย่อยเป็นจ ำนวน 340 
ลำ้นบำท และ 3 ลำ้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิำ 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 และ 2562 บรษิทัฯ มหีนงัสอืค ้ำประกนัจำกธนำคำรจ ำนวน 17.0 ลำ้นบำท ซึง่ออก
โดยธนำคำรหลำยธนำคำรในนำมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยเพื่อค ้ำประกนักำรปฎบิตัหิน้ำทีต่ำมสญัญำทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่
เป็นไปตำมกำรด ำเนินธุรกจิในทำงกำรคำ้ปกต ิ

นอกเหนือจำกขอ้มลูขำ้งตน้ บรษิทัฯ ไม่มธีุรกรรมนอกงบดุลทีส่ ำคญัใดๆ หรอืหนี้สนิทีอ่ำจเกดิขึน้อื่นๆ 

14.8 ปัจจยัหรอืเหตกุารณ์ท่ีจะมีผลกระทบต่อฐานะการเงินหรอืการด าเนินงานในอนาคต (Forward 
looking) 

 กำรด ำเนินธุรกจิในสภำวกำรณ์ปัจจุบนั ซึ่งมกีำรเปลี่ยนแปลงของสงัคมและเศรษฐกจิอย่ำงรวดเร็ว  จงึท ำให้
บรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญัต่อกำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งจำกเหตุกำรณ์และปัจจยัทัง้ภำยนอกและภำยในองคก์ร ทีอ่ำจจะมี
ผลต่อฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต  เช่น ควำมผนัผวนของรำคำวตัถุดบิ กำรเปลีย่นแปลงของกฎหมำย
และกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง  เป็นตน้   

คณะท ำงำนบรหิำรควำมเสีย่งและควำมต่อเนื่องทำงธุรกจิ ซึง่ประกอบไปดว้ยผูบ้รหิำรระดบัสงูของแต่ละสำยงำน  
ท ำหน้ำที่ช่วยก ำกบัดูแลกำรบริหำรจดักำรควำมเสี่ยงขององค์กร โดยกำรก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง และ
ตดิตำมใหทุ้กหน่วยงำน ด ำเนินกำรไปในทศิทำงเดยีวกนั รวมถงึกำรรำยงำนผลต่อฝ่ำยจดักำร และคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 
อย่ำงสม ่ำเสมอ (โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิในสว่นที ่1 ขอ้ 3 ปัจจยัความเสีย่ง) 
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ส่วนท่ี 4 
การรบัรองความถกูต้องของข้อมลู 

บริษัทฯ ได้สอบทำนขอ้มูลในแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปีฉบบันี้แล้ว ด้วยควำมระมดัระวงั  บรษิัทฯ    
ขอรบัรองว่ำขอ้มูลดงักล่ำวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเทจ็ ไม่ท ำให้ผู้อื่นส ำคญัผดิ หรือไม่ขำดขอ้มูลที่ควรต้องแจ้งใน
สำระส ำคญั นอกจำกนี้ บรษิทัฯ ขอรบัรองว่ำ  

1. งบกำรเงนิและขอ้มลูทำงกำรเงนิทีส่รุปมำในแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี ไดแ้สดงขอ้มลูอย่ำงถูกตอ้ง 
ครบถ้วนในสำระส ำคญัเกี่ยวกบัฐำนะกำรเงนิ ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงนิสดของบริษัทฯ และ
บรษิทัย่อยแลว้ 

2. บรษิัทฯ ได้จดัให้มรีะบบกำรเปิดเผยขอ้มูลที่ด ีเพื่อให้แน่ใจว่ำบรษิัทฯ ได้เปิดเผยขอ้มูลในส่วนที่เป็น
สำระส ำคญัทัง้ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยอย่ำงถูกตอ้งครบถ้วนแลว้ รวมทัง้ควบคุมดูแลใหม้กีำรปฏบิตัิ
ตำมระบบดงักล่ำว 

3. บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้รีะบบกำรควบคุมภำยในทีด่ ีและควบคุมดูแลใหม้กีำรปฏบิตัติำมระบบดงักล่ำว และ
บรษิทัฯ ไดแ้จง้ขอ้มลูกำรประเมนิระบบกำรควบคุมภำยใน ณ วนัที ่26 กุมภำพนัธ ์2563 ต่อผูส้อบบญัชี
และกรรมกำรตรวจสอบของบรษิทัฯ แลว้ ซึง่ครอบคลุมถงึขอ้บกพร่องและกำรเปลีย่นแปลงทีส่ ำคญัของ
ระบบกำรควบคุมภำยใน รวมทัง้กำรกระท ำทีม่ชิอบทีอ่ำจมผีลกระทบต่อกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงนิ
ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 

ในกำรนี้ เพื่อเป็นหลกัฐำนว่ำเอกสำรทัง้หมดเป็นเอกสำรชุดเดยีวกนักบัที่บรษิทัฯ ไดร้บัรองควำมถูกตอ้งแลว้ 
บรษิทัฯ ไดม้อบหมำยให ้นำงสำวทวพีร พฒันกจิเรอืง หรอื นำงสำวศรกีลัยำ เพญ็ศรี คนใดคนหนึ่ง เป็นผูล้งลำยมอื
ชื่อก ำกบัเอกสำรนี้ไว้ทุกหน้ำด้วย หำกเอกสำรใดไม่มีลำยมอืชื่อของ นำงสำวทวีพร พฒันกิจเรือง หรือ นำงสำว       
ศรกีลัยำ เพญ็ศร ีคนใดคนหนึ่งก ำกบัไว ้บรษิทัฯ จะถอืว่ำไม่ใช่ขอ้มลูที่บรษิทัฯ ไดร้บัรองควำมถูกตอ้งของขอ้มลูแลว้
ดงักล่ำวขำ้งตน้ 

ช่ือ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

1. นำยจตุภทัร ์ตัง้คำรวคุณ กรรมกำร -จตุภทัร ์ตัง้คารวคุณ- 

2. นำงบุศทร ีหวัง่หล ี กรรมกำร -บุศทร ีหวัง่หล-ี 

ผูร้บัมอบอ ำนำจ   

ช่ือ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

1. นำงสำวทวพีร พฒันกจิเรอืง กรรมกำรบรหิำร ผูอ้ ำนวยกำรสำยงำนกำรเงนิ
และบญัช ีและผูค้วบคุมดแูลกำรท ำบญัช ี

 
-ทวพีร พฒันกจิเรอืง- 

2. นำงสำวศรกีลัยำ เพญ็ศร ี เลขำนุกำรบรษิทั -ศรกีลัยา เพญ็ศร-ี 

 



เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ านาจควบคมุ และเลขานุการบริษทั

1. รายละเอียดของกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ านาจควบคมุ และเลขานุการบริษทั 

ชว่งเวลา ต าแหนง่ ชือ่หนว่ยงาน /บรษิทั ประเภทธุรกจิ

2559 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการและ

กรรมการบรหิาร

บรษัิท ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากัด 

(มหาชน)

ผลติและจ าหน่ายส ีและผลติภัณฑอ์ืน่ที่

เกีย่วขอ้ง

ปัจจบุนั กรรมการ TOA Paint (Vietnam) Co., Ltd. ผลติ น าเขา้ และจัดจ าหน่ายผลติภัณฑส์ี

ทาอาคารและเคมภัีณฑ์

2539 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท เชอรว์ูด้ คอรป์อเรชัน่ (ประเทศไทย) 

จ ากัด (มหาชน)

ผลติและจ าหน่ายเคมเีคหะภัณฑ์

2520 – 2559 ประธานทีป่รกึษา บรษัิท ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากัด 

(มหาชน)

ผลติและจ าหน่ายส ีและผลติภัณฑอ์ืน่ที่

เกีย่วขอ้ง

หมายเหต:ุ  (1)  นับรวมการถอืหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้มตามสดัสว่น โดยนับรวมหุน้ของคูส่มรสและบตุรทีย่ังไมบ่รรลนุติภิาวะของบคุคลดังกลา่ว  ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562

-ปรญิญาวทิยาศาสตรด์ษุฎบีณัฑติกติตมิศักดิ ์

สาขาวชิาเคม ีมหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาช

มงคลกรุงเทพ

- Mini MBA มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์

- ปรญิญาตร ีมหาวทิยาลัยกรุงเทพธนบรุี

- หลักสตูรประกาศนยีบตัร

Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 

21/2004 ปี 2547 สมาคมสง่เสรมิสถาบนั

กรรมการบรษัิทไทย

1. นาย ประจักษ์ ตัง้คารวคณุ

ประธานกรรมการ และ

กรรมการบรหิาร

วันทีไ่ดรั้บแตง่ตัง้

6 ธันวาคม 2559

75

ต าแหนง่ในกจิการอืน่ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน: 8 แหง่

ต าแหนง่ในบรษิทัและบรษิทัยอ่ย:- คูส่มรสของนางละออ ตัง้คารวคณุ

- บดิาของ 

1) นายวนรัชต ์ตัง้คารวคณุ 

2) นายจตภัุทร ์ตัง้คารวคณุ 

3) นายณัฏฐวฒุ ิตัง้คารวคณุ และ 

4) นางบศุทร ีหวั่งหลี

                  21.0

- ถอืหุน้ทางตรงรอ้ยละ 4.5 

และถอืหุน้ทางออ้มผา่น 

TOAGH รอ้ยละ 6.0

- คูส่มรสถอืหุน้ทางตรง

รอ้ยละ 4.5 และถอืหุน้

ทางออ้มผา่น TOAGH รอ้ย

ละ 6.0

ต าแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่:

ต าแหนง่ในกจิการทีแ่ขง่ขนั/ทีเ่ก ีย่วเนือ่งกบัธุรกจิของบรษิทั: ไมม่ี

ประสบการณท์ างานในอดตี:

ชือ่ – สกลุ / ต าแหนง่ อาย ุ(ปี)

สดัสว่นการถอืหุน้ใน

บรษิทัฯ
(1) 

(รอ้ยละ)

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่ง

กรรมการและผูบ้รหิาร

ประสบการณท์ างาน 5 ปียอ้นหลงั (ขอ้มลู ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562)
คณุวฒุทิางการศกึษา/

ประวตัอิบรม

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1)

เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกีย่วกับกรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อี านาจควบคมุ และเลขานุการบรษัิท  หนา้ ก-1

NOMJAI_T
Textbox
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ชว่งเวลา ต าแหนง่ ชือ่หนว่ยงาน /บรษิทั ประเภทธุรกจิ

2559 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการและ

กรรมการบรหิาร

บรษัิท ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากัด

 (มหาชน)

ผลติและจ าหน่ายส ีและ

ผลติภัณฑอ์ืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง

2554 – 2559 รองประธานทีป่รกึษา บรษัิท ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากัด

 (มหาชน)

ผลติและจ าหน่ายส ีและ

ผลติภัณฑอ์ืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง

หมายเหต:ุ  (1)  นับรวมการถอืหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้มตามสดัสว่น โดยนับรวมหุน้ของคูส่มรสและบตุรทีย่ังไมบ่รรลนุติภิาวะของบคุคลดงักลา่ว ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562

ชือ่ – สกลุ / ต าแหนง่ อาย ุ(ปี)
คณุวุฒทิางการศกึษา/

ประวตัอิบรม

สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทัฯ
(1) 

(รอ้ยละ)

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่ง

กรรมการและผูบ้รหิาร

2. นางละออ ตัง้คารวคณุ

รองประธานกรรมการ และ

กรรมการบรหิาร

วนัทีไ่ดรั้บแตง่ตัง้

6 ธันวาคม 2559

72 - ปรญิญาตร ีรัฐศาสตร ์

มหาวทิยาลยัรามค าแหง

              21.0

- ถอืหุน้ทางตรงรอ้ยละ 4.5และถอื

หุน้ทางออ้มผา่น TOAGH รอ้ยละ 6.0

- คูส่มรสถอืหุน้ทางตรงรอ้ยละ 4.5 

และถอืหุน้ทางออ้มผา่น TOAGH 

รอ้ยละ 6.0

- คูส่มรสของนายประจักษ์ ตัง้คารวคณุ

- มารดาของ 

1) นายวนรัชต ์ตัง้คารวคณุ 

2) นายจตภัุทร ์ตัง้คารวคณุ 

3) นายณัฏฐวฒุ ิตัง้คารวคณุ และ 

4) นางบศุทร ีหวั่งหลี

ประสบการณ์ท างานในอดตี:

ต าแหนง่ในบรษิทัและบรษิทัยอ่ย:

ต าแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่: ไมม่ี

ประสบการณ์ท างาน 5 ปียอ้นหลงั (ขอ้มลู ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562)

ต าแหนง่ในกจิการอืน่ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน: 3 แหง่

ต าแหนง่ในกจิการทีแ่ขง่ขนั/ทีเ่ก ีย่วเนือ่งกบัธุรกจิของบรษิทั: ไมม่ี

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1)

เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกีย่วกับกรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อี านาจควบคมุ และเลขานุการบรษัิท  หนา้ ก-1

NOMJAI_T
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ชว่งเวลา ต าแหนง่ ชือ่หนว่ยงาน /บรษิทั ประเภทธุรกจิ

2541 – ปัจจบุนั กรรมการและ

กรรมการบรหิาร

บรษัิท ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) 

จ ากัด (มหาชน)

ผลติและจ าหน่ายส ีและผลติภัณฑ์

อืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง

ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท บรติชิ เพน้ทส์ จ ากัด จัดจ าหน่ายผลติภัณฑส์ทีาอาคาร

ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท อมิเมจกิา จ ากัด จ าหน่ายผลติภัณฑส์ตีกแตง่พเิศษ

ปัจจบุนั กรรมการ TOA Paint (Vietnam) Co., Ltd. ผลติ น าเขา้ และจัดจ าหน่าย

ผลติภัณฑส์ทีาอาคารและเคมภัีณฑ์

ปัจจบุนั กรรมการ TOA Paint Products Sdn. Bhd. ผลติและจัดจ าหน่ายผลติภัณฑส์ทีา

อาคารและเคมภัีณฑ์

ปัจจบุนั กรรมการ TOA Coating Sdn. Bhd. น าเขา้และจัดจ าหน่ายผลติภัณฑส์ี

ทาอาคารและเคมภัีณฑ์

2554 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท เชอรว์ูด้ คอรป์อเรชัน่ (ประเทศ

ไทย) จ ากัด (มหาชน)

ผลติและจ าหน่ายเคมเีคหะภัณฑ์

2562 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท สตารค์ คอรเ์ปอเรชัน่ จ ากัด 

(มหาชน)

ประกอบธรุกจิโดยการถอืหุน้ใน

บรษัิทอืน่

หมายเหต:ุ  (1)  นับรวมการถอืหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้มตามสดัสว่น โดยนับรวมหุน้ของคูส่มรสและบตุรทีย่ังไมบ่รรลนุติภิาวะของบคุคลดงักลา่ว ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562

3. นายวนรัชต ์ตัง้คารวคณุ

กรรมการ 

กรรมการบรหิาร และ

กรรมการผูม้อี านาจลงนาม

วนัทีไ่ดรั้บแตง่ตัง้

1 กมุภาพันธ ์2541

48 - ปรญิญาตร ีบญัชบีรหิาร 

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

'- หลกัสตูรประกาศนยีบตัร Director

 Accreditation Program (DAP) รุน่ที่

SEC/2013 สมาคมสง่เสรมิสถาบนั

กรรมการบรษัิทไทย

        13.5

(ถอืหุน้ทางตรงรอ้ยละ 

9.0 และถอืหุน้ทางออ้ม

ผา่น TOAGH รอ้ยละ 4.5)

- บตุรของนายประจักษ์ และนางละออ 

ตัง้คารวคณุ

- พีน่อ้งกับ 

1) นายจตภัุทร ์ตัง้คารวคณุ 

2) นายณัฏฐวฒุ ิตัง้คารวคณุ และ 

3) นางบศุทร ีหวั่งหลี

ต าแหนง่ในบรษิทัและบรษิทัยอ่ย:

ต าแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่:

ต าแหนง่ในกจิการอืน่ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน: 53 แหง่

ต าแหนง่ในกจิการทีแ่ขง่ขนั/ทีเ่ก ีย่วเนือ่งกบัธุรกจิของบรษิทั: ไมม่ี

ประสบการณ์ท างาน 5 ปียอ้นหลงั (ขอ้มลู ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562)

ชือ่ – สกลุ / ต าแหนง่ อาย ุ(ปี)
คณุวุฒทิางการศกึษา/

ประวตัอิบรม

สดัสว่นการถอืหุน้ใน

บรษิทัฯ
(1) 

(รอ้ยละ)

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่ง

กรรมการและผูบ้รหิาร

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1)

เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกีย่วกับกรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อี านาจควบคมุ และเลขานุการบรษัิท  หนา้ ก-1

NOMJAI_T
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ชว่งเวลา ต าแหนง่ ชือ่หนว่ยงาน /บรษิทั ประเภทธุรกจิ

2544 – ปัจจบุนั กรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร 

กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน

 และประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร

บรษัิท ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากัด 

(มหาชน)

ผลติและจ าหน่ายส ีและผลติภัณฑ์

อืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง

ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท กัปตัน โคท๊ติง้ จ ากัด ผลติและจัดจ าหน่ายผลติภัณฑส์ทีา

อาคารและเคมภัีณฑ์

ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท บรติชิ เพน้ทส์ จ ากัด จัดจ าหน่ายผลติภัณฑส์ทีาอาคาร

ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท อมิเมจกิา จ ากัด จ าหน่ายผลติภัณฑส์ตีกแตง่พเิศษ

ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท โพรเฟสชนันัล พซี ีเซอรว์สิ จ ากัด ใหบ้รกิารดา้นการจา้งงานชัว่คราว

ปัจจบุนั กรรมการ TOA Paint (Vietnam) Co., Ltd. ผลติ น าเขา้ และจัดจ าหน่าย

ผลติภัณฑส์ทีาอาคารและเคมภัีณฑ์

ปัจจบุนั กรรมการ TOA Paint Products Sdn. Bhd. ผลติและจัดจ าหน่ายผลติภัณฑส์ทีา

อาคารและเคมภัีณฑ์

ปัจจบุนั กรรมการ TOA Coating Sdn. Bhd. น าเขา้และจัดจ าหน่ายผลติภัณฑส์ี

ทาอาคารและเคมภัีณฑ์

ปัจจบุนั ประธานกรรมการ TOA Paint (Myanmar) Co., Ltd. ผลติและจัดจ าหน่ายผลติภัณฑส์ทีา

อาคารและผลติภัณฑส์แีละสาร

เคลอืบผวิและผลติภัณฑป์ระเภทอืน่ปัจจบุนั ประธานกรรมการ TOA Coating (Myanmar) Co., Ltd. ผลติและจัดจ าหน่ายผลติภัณฑส์ทีา

อาคาร และผลติภัณฑส์แีละสาร

ปัจจบุนั ประธานกรรมการ TOA Paint (Cambodia) Co., Ltd. ผลติและจัดจ าหน่ายผลติภัณฑส์ทีา

อาคารและผลติภัณฑส์แีละสาร

เคลอืบผวิและผลติภัณฑป์ระเภทอืน่ปัจจบุนั ประธานกรรมการ TOA Skim Coat (Cambodia) Co., Ltd. ผลติและจัดจ าหน่ายผลติภัณฑ์

ส าหรับงานฉาบบางเพือ่ปรับผวิให ้

เรยีบ (Skim Coat)ปัจจบุนั ประธานกรรมการ TOA Paint (Laos) Co., Ltd. ผลติและจัดจ าหน่ายผลติภัณฑส์ทีา

อาคารและผลติภัณฑส์แีละสาร

เคลอืบผวิและผลติภัณฑป์ระเภทอืน่

ปี 2561 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท ยปิมั่นเทค จ ากัด ผลติและจ าหน่ายแผน่ยปิซัม่บอรด์

หมายเหต:ุ  (1)  นับรวมการถอืหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้มตามสดัสว่น โดยนับรวมหุน้ของคูส่มรสและบตุรทีย่ังไมบ่รรลนุติภิาวะของบคุคลดังกลา่ว ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562

ต าแหนง่ในกจิการทีแ่ขง่ขนั/ทีเ่ก ีย่วเนือ่งกบัธุรกจิของบรษิทั:

4. นายจตภัุทร ์ตัง้คารวคณุ

กรรมการ 

ประธานกรรมการบรหิาร 

กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน

ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร และ

กรรมการผูม้อี านาจลงนาม

วนัทีไ่ดรั้บแตง่ตัง้

1 กมุภาพันธ ์2544

46 - ปรญิญาโท Master of Management 

Purdue University ประเทศสหรัฐอเมรกิา

 

- ปรญิญาตร ีบรหิารธรุกจิ จฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลัย

- หลักสตูรประกาศนยีบตัร Director 

Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่

14/2014สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ

บรษัิทไทย

        13.5

(ถอืหุน้ทางตรงรอ้ยละ

 9.0 และถอืหุน้

ทางออ้มผา่น TOAGH 

รอ้ยละ 4.5)

- บตุรของนายประจักษ์ และนางละออ ตัง้

คารวคณุ

-  พีน่อ้งกับ 

1) นายวนรัชต ์ตัง้คารวคณุ 

2) นายณัฏฐวฒุ ิตัง้คารวคณุ และ 

3) นางบศุทร ีหวั่งหลี

ต าแหนง่ในบรษิทัและบรษิทัยอ่ย:

ต าแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่: ไมม่ี

ต าแหนง่ในกจิการอืน่ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน: 23 แหง่

ประสบการณท์ างาน 5 ปียอ้นหลงั (ขอ้มลู ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562)

ชือ่ – สกลุ / ต าแหนง่ อาย ุ(ปี)
คณุวฒุทิางการศกึษา/

ประวตัอิบรม

สดัสว่นการถอืหุน้

ในบรษิทัฯ
(1) 

(รอ้ยละ)

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่ง

กรรมการและผูบ้รหิาร

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1)

เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกีย่วกับกรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อี านาจควบคมุ และเลขานุการบรษัิท  หนา้ ก-1

NOMJAI_T
Textbox
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562 (แบบ 56-1)____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท                                                                                                                                                                     หน้า ก-4



ชว่งเวลา ต าแหนง่ ชือ่หนว่ยงาน /บรษิทั ประเภทธุรกจิ

2545 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากัด 

(มหาชน)

ผลติและจ าหน่ายส ีและผลติภัณฑ์

อืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง

ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท บรติชิ เพน้ทส์ จ ากัด จัดจ าหน่ายผลติภัณฑส์ทีาอาคาร

ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท อมิเมจกิา จ ากัด จ าหน่ายผลติภัณฑส์ตีกแตง่พเิศษ

ปัจจบุนั กรรมการ TOA Paint (Vietnam) Co., Ltd. ผลติ น าเขา้ และจัดจ าหน่าย

ผลติภัณฑส์ทีาอาคารและเคมภัีณฑ์

ปัจจบุนั กรรมการ TOA Paint Products Sdn. Bhd. ผลติและจัดจ าหน่ายผลติภัณฑส์ทีา

อาคารและเคมภัีณฑ์

ปัจจบุนั กรรมการ TOA Coating Sdn. Bhd. น าเขา้และจัดจ าหน่ายผลติภัณฑส์ี

ทาอาคารและเคมภัีณฑ์

หมายเหต:ุ  (1)  นับรวมการถอืหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้มตามสดัสว่น โดยนับรวมหุน้ของคูส่มรสและบตุรทีย่ังไมบ่รรลนุติภิาวะของบคุคลดงักลา่ว ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562

ต าแหนง่ในบรษิทัและบรษิทัยอ่ย:

ต าแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่: ไมม่ี

ต าแหนง่ในกจิการอืน่ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน: 26 แหง่

ต าแหนง่ในกจิการทีแ่ขง่ขนั/ทีเ่ก ีย่วเนือ่งกบัธุรกจิของบรษิทั: ไมม่ี

ชือ่ – สกลุ / ต าแหนง่ อาย ุ(ปี)
คณุวุฒทิางการศกึษา/

ประวตัอิบรม

สดัสว่นการถอืหุน้ใน

บรษิทัฯ
(1) 

(รอ้ยละ)

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่ง

กรรมการและผูบ้รหิาร

ประสบการณ์ท างาน 5 ปียอ้นหลงั (ขอ้มลู ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562)

5. นายณัฏฐวฒุ ิตัง้คารวคณุ

กรรมการ และ

กรรมการผูม้อี านาจลงนาม

วนัทีไ่ดรั้บแตง่ตัง้

1 สงิหาคม 2545

45 - ปรญิญาโท Science in Engineering 

Management University of Southern 

California ประเทศสหรัฐอเมรกิา 

- ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- หลกัสตูรประกาศนยีบตัร Director 

Accreditation Program (DAP) รุน่ที ่

19/2004 สมาคมสง่เสรมิสถาบนั

กรรมการบรษัิทไทย

        13.5

(ถอืหุน้ทางตรงรอ้ยละ 

9.0 และถอืหุน้

ทางออ้มผา่น TOAGH 

รอ้ยละ 4.5)

- บตุรของนายประจักษ์ และนางละออ 

ตัง้คารวคณุ

- พีน่อ้งกับ 

1) นายวนรัชต ์ตัง้คารวคณุ 

2) นายจตภัุทร ์ตัง้คารวคณุ และ 

3) นางบศุทร ีหวั่งหลี

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1)

เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกีย่วกับกรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อี านาจควบคมุ และเลขานุการบรษัิท  หนา้ ก-1

NOMJAI_T
Textbox
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562 (แบบ 56-1)____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท                                                                                                                                                                     หน้า ก-5



ชว่งเวลา ต าแหนง่ ชือ่หนว่ยงาน /บรษิทั ประเภทธุรกจิ

2544 – ปัจจบุัน กรรมการกรรมการบรหิาร และรองกรรมการ

ผูจั้ดการส านักประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร

บรษัิท ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากัด 

(มหาชน)

ผลติและจ าหน่ายส ีและผลติภัณฑอ์ืน่ที่

เกีย่วขอ้ง

ปัจจบุัน กรรมการ บรษัิท กัปตัน โคท๊ติง้ จ ากัด ผลติและจัดจ าหน่ายผลติภัณฑส์ทีา

อาคารและเคมภัีณฑ์

ปัจจบุัน กรรมการ บรษัิท บรติชิ เพน้ทส์ จ ากัด จัดจ าหน่ายผลติภัณฑส์ทีาอาคาร

ปัจจบุัน กรรมการ บรษัิท อมิเมจกิา จ ากัด จ าหน่ายผลติภัณฑส์ตีกแตง่พเิศษ

ปัจจบุัน กรรมการ บรษัิท โพรเฟสชันนัล พซี ีเซอรว์สิ จ ากัด ใหบ้รกิารดา้นการใหค้ าปรกึษาเกีย่วกับ

ผลติภัณฑส์ทีาอาคารและเคมภัีณฑ์

ปัจจบุัน กรรมการ TOA Paint (Vietnam) Co., Ltd. ผลติ น าเขา้ และจัดจ าหน่ายผลติภัณฑ์

สทีาอาคารและเคมภัีณฑ์

ปี 2561-ปัจจบุัน กรรมการ บรษัิท ยปิมัน่เทค จ ากัด ผลติและจ าหน่ายแผน่ยปิซัม่บอรด์

หมายเหต:ุ  (1)  นับรวมการถอืหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้มตามสัดสว่น โดยนับรวมหุน้ของคูส่มรสและบตุรทีย่ังไมบ่รรลนุติภิาวะของบคุคลดังกลา่ว ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562

ต าแหนง่ในบรษิทัและบรษิทัยอ่ย:

ต าแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่: ไมม่ี

ต าแหนง่ในกจิการอืน่ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน: 28 แหง่

ต าแหนง่ในกจิการทีแ่ขง่ขนั/ทีเ่ก ีย่วเนือ่งกบัธุรกจิของบรษิทั:

ชือ่ – สกลุ / ต าแหนง่ อาย ุ(ปี)
คณุวุฒทิางการศกึษา/

ประวตัอิบรม

สดัสว่นการถอื

หุน้ในบรษิทัฯ
(1) 

(รอ้ยละ)

ความสมัพนัธท์างครอบครวั

ระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร

ประสบการณท์ างาน 5 ปียอ้นหลงั (ขอ้มลู ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562)

6. นางบศุทร ีหวัง่หลี

กรรมการ 

กรรมการบรหิาร 

รองกรรมการผูจั้ดการส านักประธาน

เจา้หนา้ทีบ่รหิาร และ

กรรมการผูม้อี านาจลงนาม 

วนัทีไ่ดรั้บแตง่ตัง้

1 มถิุนายน 2544

41 - ปรญิญาโท MBA University of 

Virginia ประเทศสหรัฐอเมรกิา 

- ปรญิญาตร ีบัญช ีจฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลัย

- หลักสตูรประกาศนียบัตร Director 

Accreditation Program (DAP) รุน่ที ่

67/2007 สมาคมสง่เสรมิสถาบัน

กรรมการบรษัิทไทย

         13.5

(ถอืหุน้ทางตรง

รอ้ยละ 9.0 และ

ถอืหุน้ทางออ้ม

ผา่น TOAGH รอ้ย

ละ 4.5)

- บตุรของนายประจักษ์ และนางละออ

 ตัง้คารวคณุ

- พีน่อ้งกับ 

1) นายวนรัชต ์ตัง้คารวคณุ 

2) นายจตภัุทร ์ตัง้คารวคณุ และ 

3) นายณัฏฐวฒุ ิตัง้คารวคณุ

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1)

เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกีย่วกับกรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อี านาจควบคมุ และเลขานุการบรษัิท  หนา้ ก-1

NOMJAI_T
Textbox
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562 (แบบ 56-1)____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท                                                                                                                                                                     หน้า ก-6



ช่วงเวลา ต าแหนง่ ชือ่หนว่ยงาน /บรษิทั ประเภทธุรกจิ

2559 – ปัจจบุัน กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน

บรษัิท ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากัด 

(มหาชน)

ผลติและจ าหน่ายส ีและผลติภัณฑอ์ืน่ที่

เกีย่วขอ้ง

2559 – ปัจจบุัน กรรมการอสิระ บรษัิท บางจาก คอรป์อเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) ธรุกจิโรงกลั่นน ้ามัน และจ าหน่ายน ้ามัน

ส าเร็จรปูทัง้คา้ปลกีและคา้สง่

2560 - ปัจจบุัน  กรรมการอสิระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ บรษัิท ไซมสิ แอสเสท จ ากัด (มหาชน) ธรุกจิพัฒนาอสงัหารมิทรัพย์

2562 - ปัจจบุัน กรรมการ OKEA AS ธรุกจิส ารวจและขดุเจาะน ้ามัน ประเทศ

นอรเ์วย์

2552 – 2560 กรรมการและประธานคณะกรรมการลงทุน บรษัิท ทพิยประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ธรุกจิประกันภัย

2557 – 2558 รองกรรมการผูจั้ดการใหญด่า้นการเงนิและบัญชี บรษัิท ไทยออยล ์จ ากัด (มหาชน) ธรุกจิการกลั่น และจ าหน่ายน ้ามัน

ปิโตรเลยีม และธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้ง

2549 – 2556 ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการใหญบ่ัญชอีงคก์ร บรษัิท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ธรุกจิปิโตรเลยีมและปิโตรเคมแีบบครบ

วงจร

หมายเหต:ุ  (1)  นับรวมการถอืหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้มตามสดัสว่น โดยนับรวมหุน้ของคูส่มรสและบตุรทีย่งัไมบ่รรลนุติภิาวะของบคุคลดังกลา่ว ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562

- ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิมหาบัณฑติ (MBA) Tarleton State University ประเทศสหรัฐอเมรกิา

- ปรญิญาตร ีพาณชิยศาสตรบัณฑติ คณะพาณชิยศาตรแ์ละการบัญช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

- ปรญิญาตร ีบรหิารธรุกจิ (การบัญช)ี คณะบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลัยเกรกิ 

- หลักสตูรประกาศนยีบัตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุน่ 25/2017

- หลักสตูรประกาศนยีบัตร The Board's Role in Mergers and Acquisitions (M&A 1/2011) ปี 2554 สมาคมสง่เสรมิ

สถาบันกรรมการบรษัิทไทย

- หลักสตูรประกาศนยีบัตร Director Certification Program (DCP 119/2009) ปี 2552 สมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการ

บรษัิทไทย

- หลักสตูรประกาศนยีบัตร หลักสตูรนักบรหิารการเงนิการคลังภาครัฐระดับสงู (บงส.) รุน่ที ่1 ปี 2557 สถาบันพัฒนา

บคุลากรดา้นการคลังและบัญชภีาครัฐ กรมบัญชกีลาง

- หลักสตูรประกาศนยีบัตร PTT Executive Leadership Development GE Crotonville ประเทศสหรัฐอเมรกิา

- หลักสตูรประกาศนยีบัตร หลักสตูรผูบ้รหิารระดับสงู (วตท.) รุน่ที ่14 สถาบันวทิยาการตลาดทุน

- หลักสตูรประกาศนยีบัตร Certificate of NIDA-Wharton Executive Leadership Program Wharton University of 

Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมรกิา

- หลักสตูรประกาศนยีบัตร Certificate of Completion CFO Certification Program (รุน่ที ่2)  สภาวชิาชพีบัญชใีนพระบรม

ราชปูถัมภ์

- หลักสตูรประกาศนยีบัตร Sasin Senior Executive Program (SEP13) สถาบันบัณฑติบรหิารธรุกจิศศนิทรแ์หง่

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

- หลักสตูรประกาศนยีบัตร Certificate of Insurance College of Insurance ประเทศอังกฤษ

7. นางปรศินา ประหารขา้ศกึ

กรรมการอสิระ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ  และ

กรรมการสรรหาและพจิารณา

คา่ตอบแทน

วนัทีไ่ดรั้บแตง่ตัง้

29 ธันวาคม 2559

65 - ไมม่ี ต าแหนง่ในบรษิทัและบรษิทัยอ่ย:

ต าแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่:

ต าแหนง่ในกจิการอืน่ทีไ่มใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน:

ต าแหนง่ในกจิการทีแ่ขง่ขนั/ทีเ่ก ีย่วเนือ่งกบัธุรกจิของบรษิทั: ไมม่ี

ประสบการณ์ท างานในอดตี:

ประสบการณ์ท างาน 5 ปียอ้นหลงั (ขอ้มลู ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562)

ชือ่ – สกลุ / ต าแหนง่ อาย ุ(ปี)
คณุวฒุทิางการศกึษา/

ประวตัอิบรม

สดัสว่นการถอืหุน้

ในบรษิทัฯ
(1)

 

(รอ้ยละ)

ความสมัพนัธท์าง

ครอบครวัระหวา่ง

กรรมการและ

ผูบ้รหิาร

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1)

เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกีย่วกับกรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อี านาจควบคมุ และเลขานุการบรษัิท  หนา้ ก-1

NOMJAI_T
Textbox
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562 (แบบ 56-1)____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท                                                                                                                                                                     หน้า ก-7



ช่วงเวลา ต าแหนง่ ชือ่หนว่ยงาน /บรษิทั ประเภทธรุกจิ

2559 – ปัจจบุัน กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ บรษัิท ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั

 (มหาชน)

ผลติและจ าหน่ายส ีและผลติภัณฑ์

อืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง

2561 – ปัจจบุัน กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ บรษัิท นอรท์อสี รับเบอร ์จ ากดั (มหาชน) ผลติและจ าหน่ายยางแผน่รมควนั 

ยางแทง่ และยางผสม เพือ่

จ าหน่ายไปยังผูผ้ลติใน

อตุสาหกรรมยางยนตแ์ละกลุม่

พอ่คา้คนกลาง

2559 - 2562 กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ บรษัิท เอเจ  แอดวานซ ์เทคโนโลย ีจ ากดั

 (มหาชน)

ธรุกจิน าเขา้และจ าหน่าย

เครือ่งใชไ้ฟฟ้าภายใตเ้ครือ่งหมาย

การคา้ "AJ"

2557 – 2558 ทีป่รกึษาดา้นพัฒนาฐานภาษี 

(ผูท้รงคณุวฒุ ิระดบั 10)

กรมสรรพากร หน่วยงานราชการ

2555 – 2557 รองอธบิดี กรมสรรพากร หน่วยงานราชการ

2551 – 2554 ผูอ้ านวยการส านักบรหิารกลาง กรมสรรพากร หน่วยงานราชการ

2547 – 2551 รองผูอ้ านวยการส านักบรหิารภาษีธรุกจิ

ขนาดใหญ่

กรมสรรพากร หน่วยงานราชการ

หมายเหต:ุ  (1)  นับรวมการถอืหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้มตามสดัสว่น โดยนับรวมหุน้ของคูส่มรสและบตุรทีย่ังไมบ่รรลนุติภิาวะของบคุคลดงักลา่ว ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562

ประสบการณท์ างานในอดตี:

ชือ่ – สกลุ / ต าแหนง่ อาย ุ(ปี)
คณุวุฒทิางการศกึษา/

ประวตัอิบรม

สดัสว่นการถอืหุน้

ในบรษิทัฯ
(1) 

(รอ้ยละ)

ความสมัพนัธท์าง

ครอบครวัระหวา่ง

กรรมการและ

ผูบ้รหิาร

ต าแหนง่ในบรษิทัและบรษิทัยอ่ย:

ต าแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่:

ต าแหนง่ในกจิการอืน่ทีไ่มใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน:  ไมม่ี

ประสบการณท์ างาน 5 ปียอ้นหลงั (ขอ้มลู ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562)

ต าแหนง่ในกจิการทีแ่ขง่ขนั/ทีเ่ก ีย่วเนือ่งกบัธรุกจิของบรษิทั: ไมม่ี

- ปรญิญาโท รัฐศาสตร ์(การบรหิารรัฐกจิส าหรับผูบ้รหิาร) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

- ปรญิญาโท การบัญช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

- ปรญิญาตร ีนติศิาสตร ์มหาวทิยาลยัรามค าแหง

- ปรญิญาตร ีการบัญช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

- ปรญิญาบัตร การป้องกนัราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที ่20 วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจักร 

- หลกัสตูรประกาศนยีบัตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 13/2018)  ปี 2561 สมาคมสง่เสรมิ

สถาบันกรรมการบรษัิทไทย

- หลกัสตูรประกาศนยีบัตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP 5/2018)  ปี 2561 สมาคมสง่เสรมิสถาบัน

กรรมการบรษัิทไทย

-หลกัสตูรประกาศนยีบัตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP 14/2015) ปี 2558 สมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการ

บรษัิทไทย

- หลกัสตูรประกาศนยีบัตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI 6/2015) ปี 2558 สมาคมสง่เสรมิ

สถาบันกรรมการบรษัิทไทย

- หลกัสตูรประกาศนยีบัตร Advanced Audit Committee Program (AACP 14/2014) ปี 2557 สมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการ

บรษัิทไทย

- หลกัสตูรประกาศนยีบัตร Director Certification Program (DCP 176/2013) ปี 2556 สมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิท

ไทย

- หลกัสตูรประกาศนยีบัตร ผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นวทิยาการพลงังาน รุ่นที ่6 สถาบันวทิยาการพลงังาน

- หลกัสตูรประกาศนยีบัตร ผูบ้รหิารระดบัสงูสถาบันวทิยาการตลาดทนุ รุ่นที ่19 สถาบันวทิยาการตลาดทนุ

- หลกัสตูรประกาศนยีบัตร ผูบ้รหิารกระบวนการยตุธิรรมระดบัสงู รุ่นที ่18 สถาบันพัฒนาขา้ราชการฝ่ายตลุาการศาลยตุธิรรม

- หลกัสตูรประกาศนยีบัตร การก ากบัดแูลกจิการส าหรับกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูของรัฐวสิาหกจิและองคก์ารมหาชน รุ่น

ที ่12 สถาบันพระปกเกลา้

- หลกัสตูรประกาศนยีบัตร นักบรหิารการคลงั (นบค.) มลูนธิสิถาบันวจัิยนโยบายเศรษฐกจิการคลงั

- หลกัสตูรประกาศนยีบัตร HR Management University of California, Berkeley ประเทศสหรัฐอเมรกิา

- หลกัสตูรประกาศนยีบัตร Strategic Advisor ส าหรับผูบ้รหิาร Kellogg School of Management ประเทศสหรัฐอเมรกิา

8. นางชนาทพิย ์วรีะสบืพงศ์

กรรมการอสิระ และ

กรรมการตรวจสอบ

วนัทีไ่ดรั้บแตง่ตัง้

6 ธันวาคม 2559

64 - ไมม่ี

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1)

เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกีย่วกับกรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อี านาจควบคมุ และเลขานุการบรษัิท  หนา้ ก-1

NOMJAI_T
Textbox
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562 (แบบ 56-1)____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท                                                                                                                                                                     หน้า ก-8



ช่วงเวลา ต าแหนง่ ชือ่หนว่ยงาน /บรษิทั ประเภทธรุกจิ

2559 – ปัจจบุัน กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และประธาน

กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน

บรษัิท ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ผลติและจ าหน่ายส ีและผลติภัณฑอ์ืน่ที่

เกีย่วขอ้ง

2561 - ปัจจบุัน กรรมการอสิระ และประธานกรรมการบรษัิท บรษัิท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน ้าภาค

ตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)

ธรุกจิดา้นสือ่สารมวลชน ไดแ้ก ่กจิการวทิยุ

โทรทัศน ์กจิการวทิยกุระจายเสยีง 

หน่วยงานทีใ่หบ้รกิารดา้นขา่ว และสือ่

อเิล็กทรอนกิส์

2562 - ปัจจบุัน รองประธานกรรมการ บรษัิท โกลว ์พลงังาน จ ากดั (มหาชน) ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้าและผูใ้หบ้รกิารดา้น

สาธารณูปโภค

2551 – ปัจจบุัน รองประธาน สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย องคก์รไมแ่สวงหาก าไร

2560 - ปัจจบุัน กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ บรษัิท ทรัพยท์พิย ์จ ากดั ผลติและจ าหน่ายเอทานอล

2558 – 2562 กรรมการอสิระ ประธานกรรมการก ากบัดแูลกจิการ 

และกรรมการบรหิารความเสีย่ง

บรษัิท อสมท จ ากดั (มหาชน) ธรุกจิดา้นสือ่สารมวลชน ไดแ้ก ่กจิการวทิยุ

โทรทัศน ์กจิการวทิยกุระจายเสยีง 

หน่วยงานทีใ่หบ้รกิารดา้นขา่ว และสือ่

อเิล็กทรอนกิส์

2561 - 2562 กรรมการ การยาสบูแหง่ประเทศไทย ผลติและจ าหน่ายยาสบู

2553 – 2561 ประธานคณะกรรมการบรหิาร สถาบันพลงังานเพือ่อตุสาหกรรม สภา

อตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย

องคก์รไมแ่สวงหาก าไร

2557 – 2561 ประธานคณะกรรมการ บรษัิท เอ็ช เอ็ม ซ ีโปลเีมอส ์จ ากดั ผูผ้ลติเม็ดพลาสตกิโพลโิพรพลินี (พพี)ี

2555 – 2557 ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร บรษัิท ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) ธรุกจิการกลั่น และจ าหน่ายน ้ามันปิโตรเลยีม 

และธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้ง

2554 – 2555 ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร บรษัิท พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) ธรุกจิเคมภัีณฑ ์(Chemical Flagship) ของกลุม่

บรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน)

หมายเหต:ุ  (1)  นับรวมการถอืหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้มตามสดัสว่น โดยนับรวมหุน้ของคูส่มรสและบตุรทีย่ังไมบ่รรลนุติภิาวะของบคุคลดงักลา่ว ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562

ประสบการณท์ างานในอดตี:

9. นายวรีศกัดิ ์โฆสติไพศาล

กรรมการอสิระ 

กรรมการตรวจสอบ และ

ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณา

คา่ตอบแทน

วนัทีไ่ดรั้บแตง่ตัง้

29 ธันวาคม 2559

65 - ไมม่ี

ตลาดหลกัทรัพย์2559 – ปัจจบุัน ผูเ้ชีย่วชาญพเิศษดา้นบรรษัทภบิาลและความ

รับผดิชอบตอ่สงัคม

ตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย และบรษัิทยอ่ย

- ปรญิญาโท Mechanical Engineering Texas A&I University ประเทศสหรัฐอเมรกิา

- ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์(เครือ่งกล) จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- หลกัสตูรประกาศนยีบัตร Director Certification Program (DCP 82/2006) ปี 2549 สมาคม

สง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย

- หลกัสตูรประกาศนยีบัตร Finance for Non-Finance Directors (FND 30/2006) ปี 2549 สมาคม

สง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย

- หลกัสตูรประกาศนยีบัตร Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCoT 2/2009) ปี 

2552 สถาบันวทิยาการการคา้ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย

- หลกัสตูรประกาศนยีบัตร ผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นวทิยาการพลงังาน รุ่นที ่5 สถาบันวทิยาการ

พลงังาน

- หลกัสตูรประกาศนยีบัตร Leadership Development Program “Enhancing Competitiveness” 

สถาบัน International Institute for Management Development (IMD)

- หลกัสตูรประกาศนยีบัตร ผูบ้รหิารระดบัสงูสถาบันวทิยาการตลาดทนุ รุ่นที ่11 สถาบัน

วทิยาการตลาดทนุ

ต าแหนง่ในกจิการทีแ่ขง่ขนั/ทีเ่ก ีย่วเนือ่งกบัธรุกจิของบรษิทั: ไมม่ ี

ต าแหนง่ในบรษิทัและบรษิทัยอ่ย:

ต าแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่:

ต าแหนง่ในกจิการอืน่ทีไ่มใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน:

คณุวุฒทิางการศกึษา/

ประวตัอิบรม

สดัสว่นการถอื

หุน้ในบรษิทัฯ
(1) 

(รอ้ยละ)

ความสมัพนัธท์าง

ครอบครวัระหวา่ง

กรรมการและผูบ้รหิาร

ประสบการณท์ างาน 5 ปียอ้นหลงั (ขอ้มลู ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562)

ชือ่ – สกลุ / ต าแหนง่ อาย ุ(ปี)

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1)

เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกีย่วกับกรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อี านาจควบคมุ และเลขานุการบรษัิท  หนา้ ก-1
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ชว่งเวลา ต าแหนง่ ชือ่หนว่ยงาน /บรษิทั ประเภทธุรกจิ

2 มกราคม 2562 – ปัจจบุัน กรรมการบรหิาร กรรมการผูจั้ดการใหญ ่Acting 

Managing Director Thailand & Laos

บรษัิท ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากัด 

(มหาชน)

ผลติและจ าหน่ายส ีและ

ผลติภัณฑอ์ืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง

1 พฤศจกิายน 2561 – 

1 มกราคม 2562

กรรมการผูจั้ดการ บรษัิท ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากัด 

(มหาชน)

ผลติและจ าหน่ายส ีและ

ผลติภัณฑอ์ืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง

2559 – 2561 กรรมการผูจั้ดการ บรษัิท มหพันธไ์ฟเบอรซ์เีมนต ์จ ากัด 

(มหาชน)

ผลติภัณฑไ์ฟเบอรซ์เีมนต์

2554 - 2559 Vice President บรษัิท ไทยน ้าทพิย ์จ ากัด ผลติและจ าหน่ายเครือ่งดืม่

2549 - 2554 ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร บรษัิท ฟิลปิส ์อเิล็กทรอนกิส ์(ประเทศไทย) 

จ ากัด

ธรุกจิไฟฟ้า อปุกรณ์แสงสวา่ง

และการแพทย์

หมายเหต:ุ  (1)  นับรวมการถอืหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้มตามสดัสว่น โดยนับรวมหุน้ของคูส่มรสและบตุรทีย่ังไมบ่รรลนุติภิาวะของบคุคลดังกลา่ว ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562

ประสบการณ์ท างานในอดตี:

ต าแหนง่ในบรษิทัและบรษิทัยอ่ย:

ต าแหนง่ในกจิการอืน่ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน: ไมม่ี

ต าแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่: ไมม่ี

ชือ่ – สกลุ / ต าแหนง่ อาย ุ(ปี)
คณุวฒุทิางการศกึษา/

ประวตัอิบรม

สดัสว่นการถอืหุน้

ในบรษิทัฯ
(1) 

(รอ้ยละ)

ความสมัพนัธท์าง

ครอบครวัระหวา่ง

กรรมการและ

ผูบ้รหิาร

ประสบการณ์ท างาน 5 ปียอ้นหลงั (ขอ้มลู ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562)

10. นายประกรณ์ เมฆจ าเรญิ

กรรมการบรหิาร 

กรรมการผูจั้ดการใหญ่

Acting Managing Director Thailand

 & Laos

วันทีไ่ดรั้บแตง่ตัง้

1 พฤศจกิายน 2561

55 - Mini MBA  บรหิารธรุกจิ 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์

- วศิวกรรมศาสตรม์หาบัณฑติ วศิวกรรมไฟฟ้า

 จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

- Director Accreditation Program รุ่น 

147/2018 สมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการ

บรษัิทไทย

0.00 ไมม่ี

ต าแหนง่ในกจิการทีแ่ขง่ขนั/ทีเ่ก ีย่วเนือ่งกบัธุรกจิของบรษิทั: ไมม่ี

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1)

เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกีย่วกับกรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อี านาจควบคมุ และเลขานุการบรษัิท ก-10
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ชว่งเวลา ต าแหนง่ ชือ่หนว่ยงาน /บรษิทั ประเภทธุรกจิ

2559 – ปัจจบุัน รองกรรมการผูจั้ดการสายงานการ

ผลติเรซนิ

บรษัิท ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากัด 

(มหาชน)

ผลติและจ าหน่ายส ีและผลติภัณฑอ์ืน่ที่

เกีย่วขอ้ง

2526 – 2558 ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการใหญ่ บรษัิท ทโีอเอ เคมคิอล อนิดัสตรสี ์จ ากัด ผลติและจ าหน่ายกาวอัลคดิ และลาเทกซ์

หมายเหต:ุ  (1)  นับรวมการถอืหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้มตามสดัสว่น โดยนับรวมหุน้ของคูส่มรสและบตุรทีย่ังไมบ่รรลนุติภิาวะของบคุคลดังกลา่ว ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562

ประสบการณ์ท างาน 5 ปียอ้นหลงั (ขอ้มลู ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562)

ชือ่ – สกลุ / ต าแหนง่ อาย ุ(ปี)
คณุวุฒทิางการศกึษา/

ประวตัอิบรม

สดัสว่นการถอื

หุน้ในบรษิทัฯ
(1) 

(รอ้ยละ)

ความสมัพนัธ์

ทางครอบครวั

ระหวา่งกรรมการ

และผูบ้รหิาร

ต าแหนง่ในบรษิทัและบรษิทัยอ่ย:

ต าแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่: ไมม่ี

ต าแหนง่ในกจิการอืน่ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน: ไมม่ี

ต าแหนง่ในกจิการทีแ่ขง่ขนั/ทีเ่ก ีย่วเนือ่งกบัธุรกจิของบรษิทั: ไมม่ี

ประสบการณ์ท างานในอดตี:

11. นางสาวสพุร ลลีะทัศนาธร

รองกรรมการผูจั้ดการสายงานการ

ผลติเรซนิ

วนัทีไ่ดรั้บแตง่ตัง้

1 กรกฎาคม 2526

64 - ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ 

(Executive) สถาบันบัณฑติ

บรหิารธรุกจิศศนิทรแ์หง่

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

-ปรญิญาตร ีวทิยาศาสตร ์(เคม)ี 

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

- ไมม่ี

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1)

เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อี านาจควบคมุ และเลขานุการบรษัิท ก-10
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ชว่งเวลา ต าแหนง่ ชือ่หนว่ยงาน /บรษิทั ประเภทธรุกจิ

18 กมุภาพันธ ์2562 - 

ปัจจบุนั

Chief Operations Officer TOA Paint (Thailand) Public Company 

Limited

ผลติและจ าหน่ายส ีและผลติภัณฑ์

อืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง

2553 - 2561 Vice President of Operations Coca-Cola ThaiNamthip Thailand ผลติและจ าหน่ายเครือ่งดืม่

2547 - 2553 Vice President of Operations Coca-Cola Enterprises International, Ireland ผลติและจ าหน่ายเครือ่งดืม่

2543 - 2547 Vice President of Operations Coca-Cola Enterprises International, Great 

Britain

ผลติและจ าหน่ายเครือ่งดืม่

2537 - 2543 Vice President of Operations Coca-Cola Enterprises International, 

Cincinnati, Ohio, USA

ผลติและจ าหน่ายเครือ่งดืม่

2528 - 2538 Director of Operations Houston Coca-Cola Bottling Company, 

Houston, Taxas, USA

ผลติและจ าหน่ายเครือ่งดืม่

หมายเหต:ุ  (1)  นับรวมการถอืหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้มตามสดัสว่น โดยนับรวมหุน้ของคูส่มรสและบตุรทีย่ังไมบ่รรลนุติภิาวะของบคุคลดงักลา่ว ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562

ประสบการณ์ท างาน 5 ปียอ้นหลงั (ขอ้มลู ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562)

ชือ่ – สกลุ / ต าแหนง่ อาย ุ(ปี)
คณุวุฒทิางการศกึษา/

ประวตัอิบรม

สดัสว่นการถอื

หุน้ในบรษิทัฯ
(1) 

(รอ้ยละ)

ความสมัพนัธท์างครอบครวั

ระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร

12. นายชาลส ์กรนีเวลล์

Chief Operations Officer

วนัทีไ่ดรั้บแตง่ตัง้

18 กมุภาพันธ ์2562

69 - BACHELOR SCIENCE IN APPLIED 

BIOLOGY, GEORGIA INSTITUTE OF 

TECHNOLOGY

- ไมม่ี ต าแหนง่ในบรษิทัและบรษิทัยอ่ย:

ต าแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่: ไมม่ี

ต าแหนง่ในกจิการอืน่ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน: ไมม่ี

ต าแหนง่ในกจิการทีแ่ขง่ขนั/ทีเ่ก ีย่วเนือ่งกบัธรุกจิของบรษิทั: ไมม่ี

ประสบการณ์ท างานในอดตี:

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1)

เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกีย่วกับกรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อี านาจควบคมุ และเลขานุการบรษัิท ก-10
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ชว่งเวลา ต าแหนง่ ชือ่หนว่ยงาน /บรษิทั ประเภทธุรกจิ

1 กรกฏาคม 2562 - ปัจจบุัน Chief Marketing Officer บรษัิท ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย)

 จ ากัด (มหาชน)

ผลติและจ าหน่ายส ีและผลติภัณฑ์

อืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง

กรกฏาคม 2561 - มถินุายน 2562 Corporate Strategy and 

Sustainability Director

Unilever Thai Trading ผลติและจ าหน่ายสนิคา้อปุโภคบรโิภค

ตลุาคม 2559 - มถินุายน 2562 Board of Directors Unilever Thai Trading ผลติและจ าหน่ายสนิคา้อปุโภคบรโิภค

มกราคม 2556 - มถินุายน 2561 Marketing Director-Home Care Unilever Thai Trading ผลติและจ าหน่ายสนิคา้อปุโภคบรโิภค

หมายเหต:ุ  (1)  นับรวมการถอืหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้มตามสดัสว่น โดยนับรวมหุน้ของคูส่มรสและบตุรทีย่ังไมบ่รรลนุติภิาวะของบคุคลดังกลา่ว ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562

ต าแหนง่ในกจิการทีแ่ขง่ขนั/ทีเ่ก ีย่วเนือ่งกบัธุรกจิของบรษิทั: ไมม่ี

13. นางสาวจณัญญา เมฆวัฒนา

Chief Marketing Officer

วันทีไ่ดรั้บแตง่ตัง้

1 กรกฏาคม 2562

44 - MBA Marketing and Corporate Strategy 

School Of Business Administration, University

 of Michigan, Ann Arbor

-ปรญิญาตร ีบรหิารธรุกจิ เอกการเงนิและการ

ธนาคาร คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบัญช ี

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

- ไมม่ี ต าแหนง่ในบรษิทัและบรษิทัยอ่ย:

ต าแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่: ไมม่ี

ต าแหนง่ในกจิการอืน่ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน: ไมม่ี

ประสบการณ์ท างานในอดตี:

ประสบการณ์ท างาน 5 ปียอ้นหลงั (ขอ้มลู ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562)

ชือ่ – สกลุ / ต าแหนง่ อาย ุ(ปี)
คณุวฒุทิางการศกึษา/

ประวตัอิบรม

สดัสว่นการถอื

หุน้ในบรษิทัฯ
(1) 

(รอ้ยละ)

ความสมัพนัธท์าง

ครอบครวัระหวา่ง

กรรมการและ

ผูบ้รหิาร

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1)

เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกีย่วกับกรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อี านาจควบคมุ และเลขานุการบรษัิท ก-10
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ชว่งเวลา ต าแหนง่ ชือ่หนว่ยงาน /บรษิทั ประเภทธุรกจิ

2560 – ปัจจบุัน กรรมการบรหิาร ผูอ้ านวยการสายงานการเงนิและ

บัญช ีและผูค้วบคมุดแูลการท าบัญชี

บรษัิท ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) 

จ ากัด (มหาชน)

ผลติและจ าหน่ายส ีและผลติภัณฑอ์ืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง

ปัจจบุัน กรรมการ TOA Paint (Myanmar) Co., Ltd. ผลติและจัดจ าหน่ายผลติภัณฑส์ทีาอาคารและ

ผลติภัณฑส์แีละสารเคลอืบผวิและผลติภัณฑ์

ประเภทอืน่
ปัจจบุัน กรรมการ TOA Coating (Myanmar) Co., Ltd. ผลติและจัดจ าหน่ายผลติภัณฑส์ทีาอาคาร และ

ผลติภัณฑส์แีละสารเคลอืบผวิและผลติภัณฑ์

ประเภทอืน่

2554 – 2559 ผูช้ว่ยผูอ้ านวยการสายงานการเงนิและบัญชี บรษัิท ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) 

จ ากัด

ผลติและจ าหน่ายส ีและผลติภัณฑอ์ืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง

2551 – 2554 ผูจั้ดการอาวโุส ฝ่ายงบประมาณและวเิคราะหง์บ

สายงานการเงนิและบัญชี

บรษัิท ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) 

จ ากัด

ผลติและจ าหน่ายส ีและผลติภัณฑอ์ืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง

2544 – 2551 ผูจั้ดการฝ่ายงบประมาณ และการวเิคราะหง์บ สาย

งานการเงนิและบัญชี

บรษัิท ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) 

จ ากัด

ผลติและจ าหน่ายส ีและผลติภัณฑอ์ืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง

2542 – 2544 ผูจั้ดการฝ่ายบรหิารการเงนิ บรษัิท ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) 

จ ากัด

ผลติและจ าหน่ายส ีและผลติภัณฑอ์ืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง

2538 – 2542 ผูช้ว่ยผูจั้ดการ ฝ่ายบรหิารการเงนิ บรษัิท ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) 

จ ากัด

ผลติและจ าหน่ายส ีและผลติภัณฑอ์ืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง

2536 – 2538 ผูค้วบคมุงานบัญชตีน้ทนุ บรษัิท ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) 

จ ากัด

ผลติและจ าหน่ายส ีและผลติภัณฑอ์ืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง

หมายเหต:ุ  (1)  นับรวมการถอืหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้มตามสัดสว่น โดยนับรวมหุน้ของคูส่มรสและบตุรทีย่ังไมบ่รรลนุติภิาวะของบคุคลดังกลา่ว ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562

ประสบการณท์ างาน 5 ปียอ้นหลงั (ขอ้มลู ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562)

ชือ่ – สกลุ / ต าแหนง่ อาย ุ(ปี)
คณุวุฒทิางการศกึษา/

ประวตัอิบรม

สดัสว่นการถอื

หุน้ในบรษิทัฯ
(1) 

(รอ้ยละ)

ความสมัพนัธท์าง

ครอบครวัระหวา่ง

กรรมการและผูบ้รหิาร

ต าแหนง่ในบรษิทัและบรษิทัยอ่ย:

ต าแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่: ไมม่ี

ต าแหนง่ในกจิการอืน่ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน: ไมม่ี

14. นางสาวทวพีร พัฒนกจิเรอืง

กรรมการบรหิาร 

Chief Financial Officer

ผูค้วบคมุดแูลการท าบัญช ี

วนัทีไ่ดรั้บแตง่ตัง้

1 มถินุายน 2536

53 - ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลัยรามค าแหง 

- ปรญิญาตร ีการบัญช ีมหาวทิยาลัย เกษตรศาสตร์

- หลักสตูรผูบ้รหิารระดับสงู สถาบันวทิยาการตลาดทนุ 

(หลักสตูร วตท.) ปี 2562 รุน่ที ่28

- Strategic CFO in Capital Markets Program รุน่ที ่6 ปี 

2561

- ไมม่ี

ต าแหนง่ในกจิการทีแ่ขง่ขนั/ทีเ่ก ีย่วเนือ่งกบัธุรกจิของบรษิทั: ไมม่ี

ประสบการณท์ างานในอดตี:

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1)

เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกีย่วกับกรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อี านาจควบคมุ และเลขานุการบรษัิท ก-10
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ชว่งเวลา ต าแหนง่ ชือ่หนว่ยงาน /บรษิทั ประเภทธุรกจิ

2561 – ปัจจบุนั เลขานุการบรษัิท บรษัิท ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากัด

 (มหาชน)

ผลติและจ าหน่ายส ีและผลติภัณฑ์

อืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง

2560 - 2561 เลขานุการคณะกรรมการบรษัิท บรษัิท ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากัด

 (มหาชน)

ผลติและจ าหน่ายส ีและผลติภัณฑ์

อืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง

2555 - 2559 ผูจั้ดการฝ่ายบญัชกีารเงนิเชงิกลยทุธ์

และการวเิคราะห์

บรษัิท น ้าตาล เอราวัณ จ ากัด ผลติน ้าตาลทรายขาว น ้าตาลทราย

แดง น ้าตาลทรายดบิ น ้าเชือ่มและ

ผลติภัณฑจ์ากการผลติน ้าตาลทกุ

ชนดิ
2550 – 2555 ผูช้ว่ยผูจั้ดการฝ่ายบญัชี

2544 - 2550 ผูช้ว่ยผูจั้ดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

และนักลงทนุสมัพันธ์

หมายเหต:ุ  (1)  นับรวมการถอืหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้มตามสดัสว่น โดยนับรวมหุน้ของคูส่มรสและบตุรทีย่ังไมบ่รรลนุติภิาวะของบคุคลดังกลา่ว  ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562

ประสบการณท์ างาน 5 ปียอ้นหลงั (ขอ้มลู ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562)

ต าแหนง่ในกจิการทีแ่ขง่ขนั/ทีเ่ก ีย่วเนือ่งกบัธุรกจิของบรษิทั: ไมม่ี

ต าแหนง่ในบรษิทัและบรษิทัยอ่ย:

ต าแหนง่ในกจิการอืน่ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน: ไมม่ี

ประสบการณท์ างานในอดตี:

ชือ่ – สกลุ / ต าแหนง่ อาย ุ(ปี)
คณุวฒุทิางการศกึษา/

ประวตัอิบรม

สดัสว่นการถอืหุน้

ในบรษิทัฯ
(1) 

(รอ้ยละ)

ความสมัพนัธท์าง

ครอบครวัระหวา่ง

กรรมการและผูบ้รหิาร

บรษัิท ซเีอ็ดยเูคชัน่ จ ากัด (มหาชน)

15.นางสาวศรกีัลยา เพ็ญศรี

เลขานุการบรษัิท

วันทีไ่ดรั้บแตง่ตัง้

 23 กรกฎาคม 2561 

42 - ปรญิญาโทบรหิารธรุกจิ (การบญัช)ี มหาวทิยาลัยรามค าแหง

- ปรญิญาตรบีรหิารธรุกจิ (การบญัช)ี มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบรุี

- หลักสตูร Fundamentals for Corporate Secretaries ปี 2561 สมาคมบรษัิท

จดทะเบยีนไทย

- หลักสตูร Company Secretary Program (CSP) ปี 2560 สมาคมสง่เสรมิสถาบนั

กรรมการบรษัิทไทย

- หลักสตูร Effective Minutes Taking (EMT) ปี 2557 สมาคมสง่เสรมิสถาบนั

กรรมการบรษัิทไทย

- หลักสตูร Board Reporting Program (BRP) ปี 2557 สมาคมสง่เสรมิสถาบนั

กรรมการบรษัิทไทย

- Business Analysis Program, 2016, 

   Academic Service and Continuing Education Center, The Faculty of 

Economics Chulalongkorn University

- Management of Foreign Exchange Risk, 2016, Dharmniti Seminar & 

Training Services Co., Ltd.

- Feasibility Study, 2016 Thammasat Consulting Networking and Coaching 

Center – CONC

- ผูส้อบบญัชภีาษีอากร No. TA000832 (ปี 2547 – ปัจจบุนั)

- ไมม่ี

ต าแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่: ไมม่ี

รา้นขายหนังสอื ผลติและรับจัด

จ าหน่ายสือ่และสิง่พมิพ์

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1)

เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกีย่วกับกรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อี านาจควบคมุ และเลขานุการบรษัิท ก-10
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รายละเอียดการถือครองหุ้นของกรรมการและผูบ้ริหาร ปี 2562

ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง
จ านวนหุ้นท่ีถือ ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2561

จ านวนหุ้นท่ีถือ ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2562

จ านวนหุ้นท่ี
เปล่ียนแปลงเพ่ิมขึน้/ 

(ลดลง)

สดัส่วนการถือหุ้นใน
บริษทั (%)

ดร. ประจกัษ์ ตัง้คารวคณุ ประธานกรรมการ และกรรมการบรหิาร 91,300,000 91,300,000 0 4.5
คู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลนุิตภิาวะ 91,300,000 91,300,000 0 4.5
นางละออ ตัง้คารวคณุ รองประธานกรรมการ และกรรมการบรหิาร 91,300,000 91,300,000 0 4.5
คู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลนุิตภิาวะ 91,300,000 91,300,000 0 4.5
นายวนรชัต ์ตัง้คารวคณุ กรรมการ กรรมการบรหิาร และกรรมการผูม้อี านาจลงนาม 182,600,000 182,600,000 0 9.0
คู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลนุิตภิาวะ - - - -
นายจตภุทัร ์ตัง้คารวคณุ กรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร กรรมการสรรหาและ

พจิารณาค่าตอบแทน ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และกรรมการ
ผูม้อี านาจลงนาม

182,600,000 182,600,000 0 9.0

คู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลนุิตภิาวะ - - - -
นายณัฏฐวฒิุ ตัง้คารวคณุ กรรมการ และกรรมการผูม้อี านาจลงนาม 182,600,000 182,600,000 0 9.0
คู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลนุิตภิาวะ - - - -
นางบศุทรี หวัง่หลี กรรมการ กรรมการบรหิาร รองกรรมการผูจ้ดัการส านกั

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และกรรมการผูม้อี านาจลงนาม
182,600,000 182,600,000 0 9.0

คู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลนุิตภิาวะ - - - -
นางปริศนา ประหารข้าศึก กรรมการอสิระ กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน และ

ประธานกรรมการตรวจสอบ
- - - -

คู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลนุิตภิาวะ - - - -
นางชนาทิพย ์วีระสืบพงศ์ กรรมการอสิระ และกรรมการตรวสอบ - - - -

คู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลนุิตภิาวะ - - - -

นายวีรศกัด์ิ โฆสิตไพศาล กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรร
หาและพจิารณาค่าตอบแทน

- - - -

คู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลนุิตภิาวะ - - - -
นายประกรณ์ เมฆจ าเริญ กรรมการบรหิาร/ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ /Acting Managing 

Director Thailand & Laos
100 100 0 0.0

คู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลนุิตภิาวะ - - - -
นางสาวสพุร ลีละทศันาธร รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานการผลติเรซนิ - - - -
คู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลนุิตภิาวะ - - - -
นางสาวทวีพร พฒันกิจเรือง กรรมการบรหิาร ผูอ้ านวยการสายงานการเงนิและบญัช ี และ

ผูค้วบคุมดูแลการท าบญัชี
- - - -

คู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลนุิตภิาวะ - - - -
Mr. Charles Greenwell Chief Operations Officer N/A - - -

คู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลนุิตภิาวะ N/A - - -
นางสาวจณัญญา เมฆวฒันา Chief Marketing Officer N/A - - -

คู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลนุิตภิาวะ N/A - - -

หมายเหตุ
-Mr. Charles Greenwell เขา้ด ารงต าแหน่งผูบ้รหิารของบรษิทัฯ เมือ่วนัที ่18 กุมภาพนัธ ์2562  จงึไม่แสดงจ านวนหุน้ทีถ่อื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 
-นางสาวจณญัญา เมฆวฒันา เขา้ด ารงต าแหน่งผูบ้รหิารของบรษิทัฯ เมือ่วนัที ่1 กรกฏาคม 2562  จงึไม่แสดงจ านวนหุน้ทีถ่อื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561
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แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1)

เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกีย่วกับกรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อี านาจควบคมุ และเลขานุการบรษัิท ก-16
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  บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1) 
เอกสำรแนบ 2  รำยละเอยีดเกีย่วกบักรรมกำรของบรษิทัย่อย และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง       หน้ำ ข-1 

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษทัย่อย และบริษทัท่ีเก่ียวข้อง 

2.1 การด ารงต าแหน่งของกรรมการในบริษทัฯ บริษทัย่อย และบริษทัท่ีเก่ียวข้อง 

บรษิทั / กรรมกำร 
นำยประจกัษ์  
ตัง้คำรวคุณ 

นำงละออ  
ตัง้คำรวคุณ 

นำยวนรชัต์ 
ตัง้คำรวคุณ 

นำยจตุภทัร์  
ตัง้คำรวคุณ 

นำยณฏัฐวฒุ ิ 
ตัง้คำรวคุณ 

นำงบุศทร ี
หวัง่หล ี

นำงปรศินำ 
ประหำรขำ้ศกึ 

นำงชนำทพิย์ 
วรีะสบืพงศ์ 

นำยวรีศกัดิ ์ 
โฆสติไพศำล 

บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) X, II V, II I, II I, II, III I I, II, III I I I 

บริษทัย่อย          

บจก. กปัตนั โค๊ทติง้    I  I    

บจก. บรติชิ เพน้ทส์   I I I I    

บจก. โพรเฟสชนันลั พซี ีเซอรว์สิ    I  I    

บจก. อมิเมจกิำ   I I I I    

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

TOA Paint (Laos) Co., Ltd.    X      

TOA Paint Products Sdn. Bhd.   I I I     

TOA Coating Sdn. Bhd.   I I I     

TOA Paint (Myanmar) Co., Ltd.    X      

TOA Coating (Myanmar) Co., Ltd.    X      

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

TOA Paint (Cambodia) Co., Ltd.    X      
TOA Coating (Cambodia) Co., Ltd.    I      
บริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั          

 บรษิทั ทโีอเอ กรุ๊ป โฮลดิง้ จ ำกดั I I I I I I       

 บรษิทั ทโีอเอ เคมคิอล อนิดสัตรสี ์จ ำกดั I I I I I I       

 บรษิทั ทโีอเอ จ ำกดั     I I I I       

 บรษิทั ทโีอเอ โฮลดิง้ จ ำกดั     I I I I       

 บรษิทั ไทยแสงเจรญิ (ปลำฉลำม) จ ำกดั     I I I I       

 บรษิทั เอน็.อ.ีไบโอ เอน็เนอย ีจ ำกดั     I I I I       

 บรษิทั เอรำวณั โฮลดิง้ จ ำกดั     I I I I       

 บรษิทั ทรพัยส์นิธุรกจิ โฮลดิง้ จ ำกดั     I I I         



 
  บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1) 
เอกสำรแนบ 2  รำยละเอยีดเกีย่วกบักรรมกำรของบรษิทัย่อย และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง       หน้ำ ข-2 

บรษิทั / กรรมกำร 
นำยประจกัษ์  
ตัง้คำรวคุณ 

นำงละออ  
ตัง้คำรวคุณ 

นำยวนรชัต์ 
ตัง้คำรวคุณ 

นำยจตุภทัร์  
ตัง้คำรวคุณ 

นำยณฏัฐวฒุ ิ 
ตัง้คำรวคุณ 

นำงบุศทร ี
หวัง่หล ี

นำงปรศินำ 
ประหำรขำ้ศกึ 

นำงชนำทพิย์ 
วรีะสบืพงศ์ 

นำยวรีศกัดิ ์ 
โฆสติไพศำล 

 บรษิทั น ้ำตำล เอรำวณั จ ำกดั 

    I 

I, III 
(รกัษำกำร
กรรมกำร
ผูจ้ดักำร   I       

 บรษิทั บำงใหญ่ดนิทอง จ ำกดั     I I I         

 บรษิทั ไพรมม์สั ออโตเ้ฮำส ์จ ำกดั I   I  I         

 บรษิทั ไร่เอรำวณั จ ำกดั     I I   I       

 บรษิทั ลำดสวำยกำรเกษตร จ ำกดั     I I I         

 บรษิทั สนิทรพัย ์เรยีลเอสเตท จ ำกดั     I I I         

 บรษิทั เอน็.อ.ีโลจสิตกิส ์จ ำกดั     I I   I       

 บรษิทั เอรำวณั เพำเวอร ์จ ำกดั     I I   I       

 บรษิทั แอลท ีแอนด์ ซนั จ ำกดั     I I   I       

 บรษิทั เขมบุศ จ ำกดั       I   I       

 บรษิทั เชอรว์ูด้ คอรป์อเรชัน่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) I   I             

 บรษิทั ทวทีรพัย์ เรยีล เอสเตท จ ำกดั     I     I       

 บรษิทั ท.ีเอส.โอ. เทรดเซน็เตอร์ จ ำกดั     I     I       

 บรษิทั ทโีอเอ - ชโูกกุ เพน้ท ์จ ำกดั I       I         

 บรษิทั ทโีอเอ เวนเจอร ์โฮลดิง้ จ ำกดั     I   I         

 บรษิทั ทโีอเอ ออโต ้เซลส ์จ ำกดั     I   I         

 บรษิทั เนเจอรลัปำรค์พรอพเพอตีส้ ์จ ำกดั     I     I       

 บรษิทั เบส ออโตเ้ซลส ์จ ำกดั     I   I         

 บรษิทั พ ีท ีเรยีล เอสเตท จ ำกดั     I     I       

 บรษิทั พลูผลทรพัย์ จ ำกดั     I     I       

 บรษิทั พลูสนิทรพัยธ์ุรกจิ จ ำกดั     I     I       

 บรษิทั พลูสนิทรพัยเ์รยีลเอสเตท จ ำกดั     I     I       

 บรษิทั มหำเศรษฐ ีจ ำกดั     I   I         

 บรษิทั มัง่คัง่เทรดดิง้ จ ำกดั     I     I       

 บรษิทั มัง่คัง่ธุรกจิ จ ำกดั     I     I       

 บรษิทั มัง่คัง่ปรอ็พเพอตี ้จ ำกดั     I     I       



 
  บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1) 
เอกสำรแนบ 2  รำยละเอยีดเกีย่วกบักรรมกำรของบรษิทัย่อย และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง       หน้ำ ข-3 

บรษิทั / กรรมกำร 
นำยประจกัษ์  
ตัง้คำรวคุณ 

นำงละออ  
ตัง้คำรวคุณ 

นำยวนรชัต์ 
ตัง้คำรวคุณ 

นำยจตุภทัร์  
ตัง้คำรวคุณ 

นำยณฏัฐวฒุ ิ 
ตัง้คำรวคุณ 

นำงบุศทร ี
หวัง่หล ี

นำงปรศินำ 
ประหำรขำ้ศกึ 

นำงชนำทพิย์ 
วรีะสบืพงศ์ 

นำยวรีศกัดิ ์ 
โฆสติไพศำล 

 บรษิทั มัง่คัง่ เรยีล เอสเตท จ ำกดั     I     I       

 บรษิทั ยปิมัน่เทค จ ำกดั       I   I       

 บรษิทั ระยอง โพลเิมอรส์ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั     I     I       

 บรษิทั ว.ภทัรวฒุ ิ(1987) จ ำกดั     I     I       

 บรษิทั สนิทรพัยท์ว ี(1987) จ ำกดั I I               

 บรษิทั เอกมยัเจรญิสุข โฮลดิง้ จ ำกดั     I     I       

 บรษิทั ไอทโีอเอ ออโต้ เซลส์ จ ำกดั     I   I, III         

 บรษิทั ฮอกไกโด ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ จ ำกดั I   I             

 บรษิทั คอนเนคชัน่เลทดเ์ซอรว์สิ จ ำกดั     I             

 บรษิทั คำ้ผลผลติน ้ำตำล จ ำกดั       I           

 บรษิทั จดักำรและพฒันำทรพัยำกรน ้ำภำคตะวนัออก จ ำกดั (มหำชน)                 X 

 บรษิทั เจซอี-ีทโีอเอ จ ำกดั         I         

 บรษิทั ไซมสิ แอสเสท จ ำกดั             I     

 บรษิทั ดไีซน์ซงิค ์จ ำกดั       I           

 บรษิทั เดค็คอร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั       I           

 บรษิทั ทรพัยท์พิย์ จ ำกดั                 I 

 บรษิทั ทมีเอ โฮลดิง้ จ ำกดั     I             

 บรษิทั ทมี เอ โฮลดิง้ 2 จ ำกดั     I             

 บรษิทั ทมีเอ โฮลดิง้ 3 จ ำกดั     I             

 บรษิทั ทโีอเอ-ชนิโต (ไทยแลนด)์ จ ำกดั         X         

 บรษิทั ทโีอเอ-พพีไีอเอช จ ำกดั         I         

 บรษิทั ทโีอเอ เพอฟอรม์มำนซ ์โค๊ทติง้ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั         X         

 บรษิทั ทโีอเอ-ยเูนี่ยน เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั         I, III         

 บรษิทั ทโีอเอ-ไอเอสเอม็ ออโตร้ฟิีนนิช เพน้ท ์จ ำกดั         I         

 บรษิทั ไทยชกูำรม์ลิเลอร ์จ ำกดั       I           

 บรษิทั ธวลั จ ำกดั       I           

 บรษิทั นอรท์อสี รบัเบอร ์จ ำกดั (มหำชน)               I   

 บรษิทั นำวงักำรเกษตร จ ำกดั     I             



 
  บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1) 
เอกสำรแนบ 2  รำยละเอยีดเกีย่วกบักรรมกำรของบรษิทัย่อย และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง       หน้ำ ข-4 

บรษิทั / กรรมกำร 
นำยประจกัษ์  
ตัง้คำรวคุณ 

นำงละออ  
ตัง้คำรวคุณ 

นำยวนรชัต์ 
ตัง้คำรวคุณ 

นำยจตุภทัร์  
ตัง้คำรวคุณ 

นำยณฏัฐวฒุ ิ 
ตัง้คำรวคุณ 

นำงบุศทร ี
หวัง่หล ี

นำงปรศินำ 
ประหำรขำ้ศกึ 

นำงชนำทพิย์ 
วรีะสบืพงศ์ 

นำยวรีศกัดิ ์ 
โฆสติไพศำล 

 บรษิทั บำงจำก คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)             I     

 บรษิทั บำงทองสมนักำรเกษตร จ ำกดั     I             

 บรษิทั บำงปะกงกำรเกษตร จ ำกดั     I             

 บรษิทั ปิง สุรวงศ ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ำกดั I                 

 บรษิทั พรอ้มพชิำพำณิชย ์จ ำกดั         I         

 บรษิทั พดีทีแีอล เทรดดิง้ จ ำกดั     I             

 บรษิทั เฟ้ลปส ์ดอดจ์ อนิเตอรเ์นชัน่แนล (ไทยแลนด์) จ ำกดั     I             

 บรษิทั รอแยล รสีอรท์กอลฟ์แอนดค์นัทรคีลบั จ ำกดั     I             

 บรษิทั รอแยล อนิเตอรเ์นชัน่แนลรสีอรท์ แอนด ์คนัทรคีลบั จ ำกดั     I             

 บรษิทั สุรศกัดิก์ำรเกษตร จ ำกดั     I             

 บรษิทั อำร ์เอช อำร ์จ ำกดั     I             

 บรษิทั เอดเีอส โลจสิตคิส ์จ ำกดั     I             

 บรษิทั เอม็เอม็ เวนเจอร ์คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั     I             

 บรษิทั เอม็ เอม็ แอล ทรำนสปอรต์ จ ำกดั     I             

 OKEA ASA       I   

 บรษิทั โกลว ์พลงังำน จ ำกดั (มหำชน)         I 

 บรษิทั จอยสนั-ทโีอเอ เซฟตี้ ซสิเตม็ส์ จ ำกดั I    I     

 บรษิทั สตำรค์ คอรเ์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)   I       

           
หมำยเหตุ : X = ประธำนกรรมกำร V = รองประธำนกรรมกำร I = กรรมกำร II = กรรมกำรบรหิำร III = ผูบ้รหิำร 

 

 



 
  บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1) 
เอกสำรแนบ 2  รำยละเอยีดเกีย่วกบักรรมกำรของบรษิทัย่อย และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง       หน้ำ ข-5 

2.2 การด ารงต าแหน่งของกรรมการบริหาร และผูบ้ริหารในบริษทัฯ บริษทัย่อย และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 

บริษทั / กรรมการ นายประกรณ์ เมฆ
จ าเริญ 

นางสาวทวีพร  
พฒันกิจเรือง 

นายชาลส ์กรีน
เวลล์ 

นางสาวจณัญญา 
เมฆวฒันา 

นางสาวสุพร  
สีละทศันาธร 

บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) II, III II, III III III III 

บริษทัย่อย      

TOA Coating (Myanmar) Co., Ltd.  I    

TOA Paint (Myanmar) Co., Ltd.   I    

      

บริษทัท่ีเก่ียวข้อง      

บรษิทั ปอ มำรเ์กต็ติ้ง จ ำกดั    I  

     

หมำยเหตุ : X = ประธำนกรรมกำร V = รองประธำนกรรมกำร I = กรรมกำร III = ผูบ้รหิำร 

 

 

 

 



 บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1) 
เอกสำรแนบ 3  รำยละเอยีดเกีย่วกบัหวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน                หน้ำ ค-1 

เอกสารแนบ 3    รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 

ช่ือ-นามสกลุ / ต าแหน่ง อายุ (ปี) คณุวฒิุทางการศึกษา 

สดัส่วนการถือ
หุ้นในบริษทัฯ(1)  

(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครวัระหว่าง
กรรมการและ

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างาน  (5 ปีย้อนหลงั ณ วนัท่ี วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั 

นำยอรรถพล วชัระไพโรจน์ 

หวัหน้ำผูต้รวจสอบภำยใน 

 

วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ 

2 กนัยำยน 2562  

50 - เศรษฐศำสตรม์หำบญัฑติ 
มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์
- บญัชบีญัฑติ มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์
- โครงกำรอบรมเพือ่รบัวุฒบิตัรดำ้นกำร
ตรวจสอบภำยใน โดยสภำวชิำชพีบญัช ี
มำตรฐำนกำรสอบบญัช ีมำตรฐำนกำร
บญัช ีประมวลรษัฎำกร และกำรประเมนิ
ระบบกำรควบคุมภำยใน COSO 

ไมม่ ี

 

ไมม่ ี

 

ต าแหน่งในบริษทัและบริษทัย่อย: 
2 ก.ย. 62 – 
ปัจจุบนั 

ผูช้่วยผูอ้ ำนวยกำรสำยงำน
ตรวจสอบภำยใน และเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศ
ไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน: ไมม่ ี

ต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน: ไมม่ ี
ต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั/ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของบริษทั: ไมม่ ี
ประสบการณ์ท างานในอดีต: 
2559 – สงิหำคม 
2562 

ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน บรษิทั ดุสติธำนี จ ำกดั 
(มหำชน) 

2552 – 2558 ผูจ้ดักำรอำวุโสฝ่ำยตรวจสอบ
ภำยใน และผูช้ว่ยผูอ้ ำนวยกำร
ฝ่ำยบญัชแีละกำรเงนิ 

บรษิทั เบอรล์ี ่ยุคเกอร ์จ ำกดั 
(มหำชน) 

หมำยเหตุ:  (1)  นบัรวมกำรถอืหุน้ทัง้ทำงตรงและทำงออ้มตำมสดัส่วน โดยนบัรวมหุน้ของคู่สมรสและบตุรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิำวะของบุคคลดงักล่ำว ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 

 

 

 

 

  



 บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1) 
เอกสำรแนบ 4  รำยละเอยีดเกีย่วกบักำรประเมนิรำคำทรพัยส์นิ  หน้ำ ง-1 

เอกสารแนบ 4    รายละเอียดเก่ียวกบัรายการประเมินราคาทรพัยสิ์น 

-ไม่ม-ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1) 
เอกสำรแนบ 5 ขอ้มลูอื่นๆ  หน้ำ จ-1 

เอกสารแนบ 5 

 

 สำรจำกคณะกรรมกำรบรษิทั 

 รำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 รำยงำนของคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 

 รำยงำนของคณะกรรมกำรบรหิำร 

 รำยงำนควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงนิ 

 ขอ้มลูกำรด ำเนินงำนทีส่ ำคญั 

 ขอ้มลูทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั 
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แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2562 (แบบ 56-1) 
เอกสารแนบ 5 ขอ้มลูอื่นๆ  หน้า จ-1 

สารจากคณะกรรมการบริษทั 

เรยีน ท่านผูถ้อืหุน้ 

ในปี 2562 ผลการด าเนินงานของ TOA เป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง โดยก าไรเติบโตเฉลี่ย  18.5% แม้ว่าภาค
อสงัหารมิทรพัยแ์ละเศรษฐกจิโดยรวมของประเทศไทยจะยงัอยู่ในสภาวะถดถอย  ความส าเรจ็ขา้งตน้เป็นผลจากการบรหิาร
จดัการอย่างมปีระสทิธภิาพ ไม่ว่าเป็นการบรหิารจดัการดา้นต้นทุนและค่าใชจ้่าย การใชเ้ทคโนโลย ีรวมถงึการพฒันาการ
ท างานร่วมกบัพนัธมติรทางธุรกจิ  ทัง้นี้เพื่อสรา้งความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัและเพิม่ความสามารถในการท าก าไรในธุรกจิ 
TOA จงึไดข้ยายโอกาสการเตบิโตในกลุ่ม Non-Decorative Paint and Coating Products ท าใหว้นันี้ TOA เป็นมากกว่าส ี
(“Growing Beyond Colors”)   รวมทัง้การขยายโรงงานสแีห่งใหมท่ัง้ 3 แห่งในประเทศอนิโดนีเซยี เมยีนมาร ์และกมัพชูา 
ซึง่ก่อสรา้งแลว้เสรจ็ในปีนี้ ท าใหปั้จจุบนั TOA มฐีานการผลติครอบคลุมเขตประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) สามารถ
ยกระดบัการให้บริการแก่ลูกค้าได้สูงสุด ซึ่งล้วนเป็นองค์ประกอบส าคญัที่ท าให้บริษัทฯ ประสบความส าเร็จและสร้าง
ผลตอบแทนทีด่แีก่ผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่ายอย่างยัง่ยนื 

คณะกรรมการบรษิทัได้ร่วมกบัฝ่ายจดัการในการทบทวนวสิยัทศัน์ พนัธกจิ กลยุทธ์ทางธุรกจิ นโยบายต่างๆ ที่
ส าคญั ตลอดจนการติดตามความคบืหน้าพร้อมให้ความเหน็ที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายจดัการ พร้อมดูแลให้บรษิัทฯ มกีาร
ด าเนินกจิกรรมต่างๆ อย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย หรอืกฎเกณฑข์อ้บงัคบัต่างๆ โดยค านึงถงึผลประโยชน์สงูสุดของบรษิทัฯ 
และผูถ้อืหุน้ ดว้ยความมุ่งมัน่ให ้TOA เป็นบรษิทัที่มศีกัยภาพ สามารถสรา้ง “มูลค่า” คอืผลประกอบการ และ”คุณค่า” คอื
การดูแลสิง่แวดลอ้มและสงัคมไดอ้ย่างสมดุล ท าใหใ้นปี 2562 TOA ไดร้บัคะแนนประเมนิในระดบั 5 ดาว หรอืระดบัดีเลศิ 
จากการส ารวจการก ากบัดูแลกจิการส าหรบับรษิทัจดทะเบยีนไทย ซึง่ประเมนิโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัท
ไทย (IOD) และไดค้ะแนนประเมนิคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2562 จากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทุนไทย 100 
คะแนนเตม็ 

ในนามของคณะกรรมการบรษิทัและผูบ้รหิาร ขอขอบคุณลูกคา้ คู่คา้ พนัธมติรทางธุรกจิ และพนักงานทุกท่าน ที่
ร่วมกนัขบัเคลื่อนธุรกจิของ TOA ให้เติบโตอย่างแขง็แกร่งตลอดมา และเราจะไม่หยุดที่จะพฒันาบรษิทัฯ ใหเ้ติบโตอย่าง
มัน่คงในทุกๆ มติ ิเพื่อมุ่งมัน่ให ้TOA บรษิทัสขีองคนไทยกา้วสู ่“สอีนัดบัหนึ่งใน AEC” 

 

 

    -ประจกัษ์ ตัง้คารวคุณ-                -จตุภทัร ์ ตัง้คารวคุณ- 

(นายประจกัษ์ ตัง้คารวคุณ)    (นายจตุภทัร ์ ตัง้คารวคุณ) 
  ประธานกรรมการ     ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  
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แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2562 (แบบ 56-1) 
เอกสารแนบ 5 ขอ้มลูอื่นๆ  หน้า จ-2 

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้  

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั ทีโอเอ เพน้ท์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ประกอบดว้ยกรรมการ
ผูท้รงคุณวฒิุมีประสบการณ์และมีความเป็นอิสระ ตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

ในรอบปี 2562 ท่ีผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมเพ่ือหารือร่วมกับฝ่ายบริหาร หน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน และผูส้อบบญัชี เพื่อปฏิบติัหน้าท่ีท่ีระบุไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบและท่ีไดรั้บมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั จ านวนทั้งส้ิน 11 คร้ัง โดยมีรายละเอียดการเขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี 

การเขา้ร่วมประชุม /  
   การประชุมทั้งหมด (คร้ัง) 

1. นางปริศนา ประหารขา้ศึก ประธานกรรมการตรวจสอบ                11/11 
2. นางชนาทิพย ์วรีะสืบพงศ ์ กรรมการตรวจสอบ                10/11 
3. นายวรีศกัด์ิ โฆสิตไพศาล กรรมการตรวจสอบ       10/11 

 
คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบติังานครอบคลุมกิจกรรมและไดท้ าการพิจารณาเร่ืองต่างๆโดยมีประเด็นและสาระส าคญั ดงัน้ี 

1. พิจารณาและสอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจ าปี และรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง ร่วมกบัผูส้อบ
บญัชีและผูบ้ริหารสายงานการเงินและบญัชี เพ่ือให้มัน่ใจว่าการจดัท างบการเงินเป็นไปตามหลกัการบญัชีท่ีรับรอง
โดยทัว่ไป มาตรฐานการบญัชี และการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชีท่ีส าคญั มีความเช่ือถือไดแ้ละทนัต่อเวลา รวมทั้งมี
การเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ ทั้งน้ีไดป้ระชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีเป็นการเฉพาะ 1 คร้ัง โดยไม่มีฝ่ายบริหารเขา้ร่วม
ประชุม ซ่ึงผูส้อบบญัชียนืยนัวา่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีและแสดงความเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระตามขอบเขตและมาตรฐาน
การสอบบญัชี โดยไดรั้บความร่วมมือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเป็นอยา่งดี 

2.  สอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และรายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รวมทั้งการเปิดเผยขอ้มูลอยา่ง
ถูกตอ้งเป็นไปตามกฎหมาย ขอ้ก าหนด และกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งของหน่วยงานก ากบัดูแล เพ่ือให้มัน่ใจว่ารายการ
ดังกล่าวมีการด าเนินการอยา่งสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ 

3. สอบทานให้บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม โปร่งใส มีประสิทธิภาพ โดย
ติดตามผลการปฏิบติังานของฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นระยะใหเ้ป็นไปดว้ยความอิสระและมีประสิทธิภาพ จากผลการ
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามมาตรฐานและขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์รวมถึงความเห็นของผูส้อบบัญชี เห็นวา่ระบบควบคุมภายในของบริษทั
และบริษทัยอ่ยมีความเพียงพอและเหมาะสม 

4. สอบทานความเพียงพอของกระบวนการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ โดยประชุมร่วมกบัผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งและได้
เสนอแนะใหจ้ดัท าแผนการด าเนินงานล่วงหนา้อยา่งเป็นระบบรวมถึงคู่มือบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมกบัธุรกิจของ
บริษทัฯ เพื่อใหก้ารบริหารความเส่ียงเป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินงานทุกภาคส่วนจนเกิดเป็นวฒันธรรมองคก์ร 
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แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2562 (แบบ 56-1) 
เอกสารแนบ 5 ขอ้มลูอื่นๆ  หน้า จ-3 

5. สอบทานใหบ้ริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ธุรกิจของบริษทัฯ อยา่งครบถว้นถูกตอ้งเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยเห็นวา่บริษทัไดมี้การก ากบัดูแล
การปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และขอ้ก าหนดต่างๆ อยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

6. สอบทานและติดตามการปฏิบติังานตามแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี สอบทานผลการตรวจสอบของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน โดยให้ขอ้แนะน าและติดตามการด าเนินการแกไ้ขในประเด็นท่ีมีนยัส าคญั พิจารณาการทบทวนกฎ
บตัรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน สอบทานงบประมาณประจ าปี แผนการพฒันาและฝึกอบรมบุคลากร การประเมิน
ความเพียงพอและเหมาะสมของทรัพยากร ดัชนีวดัผลการปฏิบัติงาน  และพิจารณาแต่งตั้ งและประเมินผลการ
ปฏิบติังานของหวัหนา้สายงานตรวจสอบภายใน  

7. พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนใหก้บั บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั เป็น
ผูส้อบบญัชี ของบริษทัฯ ประจ าปี 2563 เน่ืองจาก บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั  มีมาตรฐานการ
ท างานท่ีดี มีความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี มีทกัษะ ความรู้ความสามารถ และมีความเป็นอิสระ  

 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติังานดงักล่าวดว้ยความรู้ ความสามารถ และความระมดัระวงัรอบคอบ เพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริษทั โดยปราศจากขอ้จ ากัดในการเขา้ถึงขอ้มูลทางธุรกิจท่ีจ าเป็น และความร่วมมือจากฝ่ายบริหารของบริษทั 
คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การประเมินผลการปฏิบติังานของตนเอง ณ ส้ินปี เพ่ือสอบทานและปรับปรุงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบติังานใหดี้ยิง่ข้ึน 

 

   ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

       -ปริศนา  ประหารข้าศึก- 

     (นางปริศนา  ประหารขา้ศึก) 
    ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

เรยีน ท่านผูถ้อืหุน้ 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ได้ปฏบิตัิหน้าทีต่ามที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท ภายใต้หน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยในปี 2562 มีการ
ประชุม 3 ครัง้ โดยมรีายละเอยีดการร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน เป็นดงันี้ 

ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง จ านวนครัง้ท่ีเข้าประชมุ / 
จ านวนครัง้ท่ีจดัประชมุ 

นายวรีศกัดิ ์โฆสติไพศาล ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 3 / 3 
นางปรศินา ประหารขา้ศกึ กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 3 / 3 
นายจตุภทัร ์ตัง้คารวคุณ กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 3 / 3 

ทัง้นี้ การด าเนินงานทีส่ าคญัของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนในปี 2562 สรุปไดด้งันี้ 

1. การพจิารณาสรรหาบุคคลเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบวาระ ซึง่มคีุณสมบตัคิรบถว้น และ
ไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายก าหนด และมีทกัษะ ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบรษิัทฯ  โดย
พจิารณาจาก Board Skills Matrix และยงัได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการ
เลอืกตัง้เป็นกรรมการ ในระหว่างวนัที ่1 ตุลาคม - 31 ธนัวาคม 2562 ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ ปรากฏ
ว่าไม่มผีูถ้อืหุน้เสนอชื่อบุคคลทีเ่หมาะสมเพื่อเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทัฯ  

2. การพจิารณาก าหนดตวัชีว้ดัผลงานระดบัองคก์ร ประจ าปี 2562 ซึง่ครอบคลุมถงึ Corporate KPI และผลงาน
ของกลุ่มบรษิทัต่างประเทศ (Consolidation) เพื่อน าเสนอทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั 

3. การพจิารณาทบทวนหลกัเกณฑก์ารประเมนิผลการปฏบิตังิานประจ าปีของคณะกรรมการ และผูบ้รหิารใน
ระดบักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ขึน้ไปเพื่อน าเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั 

4. การประเมนิผลการปฏบิตัิงานประจ าปีของผูบ้รหิารในระดบักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ขึน้ไปเพื่อน าเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบรษิทั 

5. การให้ขอ้เสนอแนะแนวทางปรบัเงนิเดอืน และการก าหนดวงเงนิรวมโบนัสและการปรบัขึน้เงนิเดอืนของ
พนักงานและผูบ้รหิารประจ าปี 2562 รวมถงึแนวทางตอบแทนเพื่อสะทอ้นความส าเรจ็ของงานโครงการทีม่ี
ความส าคญัต่อความส าเรจ็ของบรษิทั เพื่อน าเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั 

6. การใหค้ าแนะน าดา้นแผนธุรกจิและการบรหิารทรพัยากรบุคคลในดา้นต่างๆ อาท ิ 

6.1 ให้ค าแนะน าในการก าหนด Vision และ Mission โดยพจิาณาถึงบรบิททางธุรกจิในปัจจุบนั เช่น การ
เปลีย่นผ่านสู่ระบบดจิติอล (Digital Transformation) เพื่อการเตรยีมความพรอ้มสู่การเปลีย่นแปลงทาง
เทคโนโลย ี(Disruptive Technologies) 

6.2 การพฒันาภาวะผูน้ า (Leadership Development) เพื่อน าไปสูก่ารเป็น HR Manager-Line Manager 

6.3 พฒันาระบบการประเมนิผลการปฏบิตังิาน การตัง้เป้าหมายในการท างาน KPIs (หรอื OKR) ใหม้คีวาม
เหมาะสมและวดัผลไดอ้ย่างแทจ้รงิ 
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6.4 พจิารณาให้ค าแนะน าการจดัท าโครงสร้างค่าจ้างของบรษิัทฯ และบรษิัทในต่างประเทศ ได้แก่ TOA 
Paint (Vietnam) Co., Ltd, PT TOA Paint Indonesia, PT TOA Coating Indonesia และ TOA Paint 
(Myanmar) Co., Ltd.   

6.5 ติดตามและให้ค าแนะน าในการด าเนินการแผนงาน TOA Leadership Competency Model เพื่อการ
พฒันาพนักงานที่มคีวามโดดเด่น (Talent) และกลุ่มพนักงานที่มศีกัยภาพสูง (High Potentials) เพื่อ
สนับสนุนการด าเนินการตามแผนการสบืทอดต าแหน่งและการพฒันาของผู้บรหิารระดบัสูง (Talent 
Management and Succession Planning) 

 

 

   -วรีศกัดิ ์โฆสติไพศาล- 

           (นายวรีศกัดิ ์โฆสติไพศาล) 
ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
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รายงานคณะกรรมการบริหาร 

เรยีน ท่านผูถ้อืหุน้ 

ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารได้มีการประชุมทัง้สิ้น 11 ครัง้ เพื่อปฏิบตัิหน้าที่ตามที่ได้รบัมอบหมายจาก
คณะกรรมการบรษิทั ตามทีก่ าหนดไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการบรหิาร นอกจากนัน้กรรมการบรหิารไดเ้ขา้ร่วมการประชุม
ย่อยและใหค้ าปรกึษากบัผูบ้รหิารอย่างสม ่าเสมอ เพื่อช่วยสนับสนุนและส่งเสรมิการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ใหบ้รรลุตาม
เป้าหมายทีไ่ดว้างไว ้ ทัง้นี้การด าเนินงานทีส่ าคญัของคณะกรรมการบรหิารในปี 2562 ไดแ้ก่ 

1. ร่วมกบัฝ่ายจดัการในการจดัท านโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการด าเนินงาน เป้าหมายทาง
การเงนิ และงบประมาณของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย โดยพจิารณาถงึสภาวการณ์ของอุตสาหกรรมและเศรษฐกจิ 
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางสงัคมและเทคโนโลยีที่อาจเขา้มากระทบต่อธุรกจิของบรษิัทฯ เพื่อน าเสนอและขอ
อนุมตัต่ิอคณะกรรมการบรษิทั  

2. ก ากบัดูแล การด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและแผนการด าเนินงาน เป้าหมายทาง
การเงนิ และตดิตามการใชง้บประมาณของบรษิทัฯ ทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ
และประสทิธผิล เอือ้ต่อการเตบิโตของกลุ่มบรษิทัฯ 

3. พจิารณาและใหค้วามเหน็ต่อฝ่ายจดัการในการปรบัเปลีย่นโครงสรา้งองคก์ร และการวดัผลการปฏบิตังิานประจ าปี 
เพื่อสง่เสรมิและผลกัดนัความส าเรจ็ตามเป้าหมายของกลุ่มบรษิทัฯ  

4. ศกึษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนโครงการใหม่ และตดิตามผลการด าเนินงานและความก้าวหน้าของการก่อสรา้ง
โรงงานแห่งใหม่ทัง้ 3 แห่งในประเทศอนิโดนีเซยี กมัพูชา และเมยีร์มาร์  ตลอดจนการขยายธุรกจิในกลุ่ม Non-
Decorative Paint and Coating Products เพื่อเพิม่โอกาสสร้างรายได้ โดยใช้ประโยชน์จากช่องทางจดัจ าหน่าย
ของบรษิทัฯ ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ  

5. พจิารณาและใหข้อ้เสนอแนะแก่ฝ่ายจดัการในการบรหิารกระแสเงนิสด เพื่อเพิม่โอกาสสรา้งผลตอบแทน ภายใต้
ความเสีย่งทีเ่หมาะสม โดยการลงทุนดงักล่าวเป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุนทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการ
บรษิทั รวมถงึการบรหิารความเสีย่งจากความผนัผวนของค่าเงนิบาทพจิารณาอนุมตักิารด าเนินงานทีเ่ป็นธุรกรรม
ปกตธิุรกจิของบรษิทัฯ ตามงบลงทุนหรอืงบประมาณทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั โดยวงเงนิส าหรบัแต่
ละรายการเป็นไปตามทีก่ าหนดไวใ้นอ านาจอนุมตัิและงบประมาณทีผ่่านการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัแลว้ 
รวมถงึการเขา้ท าสญัญาต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรื่องดงักล่าว 

 

   -จตุภทัร ์ ตัง้คารวคุณ- 

(นายจตุภทัร ์ ตัง้คารวคุณ) 
 ประธานกรรมการบรหิาร 
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รายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการบรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ไดจ้ดัใหม้กีารจดัท างบการเงนิ เพื่อแสดง
ฐานะการเงนิ และผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ประจ าปี 2562 ภายใตพ้ระราชบญัญตับิรษิทัมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิภายใตพ้ระราชบญัญตักิารบญัช ีพ.ศ. 2543 และพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 รวมถงึประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน เรื่อง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารรายงานการ
เปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของบรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย ์

คณะกรรมการบรษิทั เป็นผูร้บัผดิชอบต่องบการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย รวมถงึขอ้มลูสารสนเทศทาง
การเงนิที่ปรากฏในรายงานประจ าปี 2562 ซึ่งงบการเงนิดงักล่าวจดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองโดยทัว่ไป 
โดยใชน้โยบายบญัชทีีเ่หมาะสมและถอืปฏบิตัโิดยสม ่าเสมอ ตลอดจนใชดุ้ลยพนิิจอย่างรอบคอบและสมเหตุสมผลใน
การจดัท างบการเงนิของบริษัทฯ รวมทัง้มีการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัอย่างเพยีงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
เพื่อใหเ้ป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้และนกัลงทุนทัว่ไปอย่างโปร่งใส 

นอกจากนัน้ คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีและด ารงรกัษาไว้ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบ
ควบคุมภายในทีม่ปีระสทิธผิลเพื่อใหม้ัน่ใจไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่าการบนัทกึขอ้มูลทางบญัชมีคีวามถูกต้องครบถ้วน
และเพียงพอที่จะด ารงรกัษาไว้ซึ่งทรพัย์สนิของบริษัทฯ และเพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดการทุจริต หรือการด าเนินการที่
ผดิปกตอิย่างมสีาระส าคญั 

ในการนี้ คณะกรรมการบรษิัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอสิระจ านวน 3 
ท่าน ท าหน้าที่สอบทานเกี่ยวกบัคุณภาพของรายงานทางการเงนิ และความเพยีงพอของระบบควบคุมภายใน โดย
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่วกบัเรื่องนี้ ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึง่แสดงไวใ้น
รายงานประจ าปีฉบบันี้แลว้ 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดบัที่น่าพอใจและ
สามารถสร้างความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลได้ว่างบการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิัทย่อย ส าหรบัปี  สิน้สุด วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2562 มคีวามเชื่อถอืไดต้ามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป ถูกตอ้งตามกฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

 

 -ประจกัษ์  ตัง้คารวคุณ-       -จตุภทัร ์ ตัง้คารวคุณ- 

           (นายประจกัษ์  ตัง้คารวคุณ)   (นายจตุภทัร ์ ตัง้คารวคุณ) 
                          ประธานกรรมการ    ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
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