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ส่วนท่ี  1  การประกอบธุรกิจและผลการด าเนินงาน 

1. โครงสร้างและการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั 

 

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์สีและสำรเคลือบผิวชัน้น ำในประเทศไทย  และมีฐำนกำรผลิตและ
เครอืขำ่ยกำรจดัจ ำหน่ำยทีค่รอบคลุมเขตประชำคมเศรษฐกจิอำเซยีน  ผูก้่อตัง้บรษิทัฯ มปีระสบกำรณ์มำกกว่ำ 57 ปีใน
อุตสำหกรรมสแีละสำรเคลอืบผวิคุณภำพสงู และบรษิทัฯ มตีรำสนิคำ้ทีไ่ดร้บักำรยอมรบัในตลำด ดว้ยควำมเป็นผูน้ ำใน
ด้ำนเทคโนโลยแีละกำรบรกิำรลูกค้ำ รวมถึงมกีำรค้นคว้ำและพฒันำนวตักรรมผลติภณัฑ์คุณภำพสูงเพื่อตอบสนอง
ควำมต้องกำรของผูบ้รโิภค บรษิทัฯ เชื่อว่ำสถำนะของบรษิทัฯ ในกำรเป็นผูน้ ำตลำดในประเทศไทยเป็นผลมำจำกกำร
ด ำเนินกจิกำรอย่ำงมัน่คงมำยำวนำน มกีำรประหยดัต่อขนำดกำรผลติ (Economies of Scale) จำกกำรทีบ่รษิทัฯ เป็น
ผูผ้ลติรำยใหญ่ และประกำรส ำคญัคอืบรษิทัฯ ไดส้รำ้งตรำสนิคำ้ของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นทีรู่จ้กัและเป็นทีจ่ดจ ำของผูบ้รโิภค
อย่ำงแพร่หลำย ประกอบกับบริษัทฯ ได้มุ่งมัน่พฒันำผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ อย่ำงสร้ำงสรรค์ และใช้เทคโนโลยีชัน้สูง มี
ผลติภณัฑ์หลำกหลำยครบวงจร และมชี่องทำงกำรจ ำหน่ำยผลติภณัฑ์ทีค่รอบคลุมพืน้ทีอ่ย่ำงกวำ้งขวำงเมื่อเทยีบกบั
ผูป้ระกอบกำรรำยอื่นในประเทศ รวมทัง้สำมำรถบรหิำรต้นทุนกำรผลติไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพพรอ้มกบักำรเสนอขำย
ผลติภณัฑท์ีม่คีุณภำพ  

1.1.1 วิสยัทศัน์ เป้าหมาย และกลยุทธใ์นการด าเนินธรุกิจ 

(1) วิสยัทศัน์  

 “กำ้วสู่กำรเป็นผูน้ ำตลำดผูใ้ชส้ปีกป้องพืน้ผวิ ในระดบัภูมภิำคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ดว้ยกำรเป็นผูน้ ำ
ทำงผลติภณัฑแ์ละบรกิำร” 

(2) เป้าหมาย 

  บรษิทัฯ ตัง้เป้ำหมำยที ่“จะเป็นผูน้ ำตลำดในอุตสำหกรรมผลติภณัฑ์สแีละสำรเคลอืบผวิในเขตประชำคม
เศรษฐกจิอำเซยีน และประสบผลส ำเรจ็ในกำรใชป้ระโยชน์จำกตลำดในภูมภิำคทีม่ศีกัยภำพในกำรเตบิโตสงู” 

(3) กลยุทธท์างธรุกิจ 

บริษัทฯ มุ่งมัน่ที่จะเป็นผู้น ำตลำดในอุตสำหกรรมผลิตภัณฑ์สีและสำรเคลือบผิวในเขตประชำคม
เศรษฐกิจอำเซียนด้วยสนิค้ำและบรกิำรที่มคีุณภำพด้วยนวตักรรมทีท่นัสมยัทีจ่ะช่วยเตมิเต็มควำมต้องกำร
ลูกค้ำด้วยแนวคิด Total Solution โดยบริษัทฯ มีควำมตัง้ใจจะบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่ำวด้วยกลยุทธ์
ดงัต่อไปนี้ 

3.1 Enhance brand engagement to be No.1 in customer’s mind:  บรษิทัฯ มุ่งมัน่สรำ้งควำมแขง็แกรง่
ในตรำสนิค้ำ TOA  เพื่อเป็นแบรนด์อนัดบัหนึ่งทีค่รองใจผูบ้รโิภคอย่ำงต่อเนื่องและยำวนำน ผ่ำนกำร
น ำเสนอผลติภณัฑ์ที่มคีุณภำพและนวตักรรมที่ทนัสมยั เพื่อตอบโจทย์ควำมต้องกำรของผู้บรโิภคทุก
กลุ่มเป้ำหมำย ด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลำกหลำยครบครันทัง้ในด้ำนระดับรำคำและฟังก์ชัน่กำรใช้งำน  
นอกจำกนี้บรษิทัฯ ยงัคงมุ่งเน้นกำรผลติผลติภณัฑ์เกรดพรเีมยีมทีใ่ชเ้ทคโนโลยทีีท่นัสมยั จำกกำรวจิยั
และพฒันำผลติภณัฑ์ของทำงบรษิัทฯ ท ำให้สำมำรถส่งมอบผลติภณัฑ์ทีม่มีูลค่ำและคุณภำพสูงขึน้ใน
รำคำที่สำมำรถแข่งขนัได้ ร่วมกบักำรใช้เทคโนโลยเีครื่องผสมสอีตัโนมตั ิ(Auto Tinting Machine) ใน

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ 
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กำรตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงของทศิทำงในกำรออกแบบและควำมพงึพอใจของผู้บรโิภคไดม้ำก
ยิง่ขึน้ และในฐำนะผูน้ ำตลำดสทีำอำคำรและสำรเคลอืบผวิอนัดบัหนึ่งของประเทศ ท ำใหบ้รษิทัฯ มคีวำม
ไดเ้ปรยีบในกำรแข่งขนัและไดป้ระโยชน์จำกประหยดัจำกขนำด (Economy of Scale) ของกจิกำร จำก
ปัจจยัทัง้หมดขำ้งตน้ท ำใหใ้หบ้รษิทัฯ มศีกัยภำพในกำรเตบิโตและมผีลก ำไรทีส่งูขึน้  

3.2 Expand into new potential markets: ขยำยธุรกจิเขำ้สู่ตลำดใหม่ทีม่ศีกัยภำพทัง้ในดำ้นพื้นทีก่ำรจดั
จ ำหน่ำย และประเภทผลติภณัฑข์องสนิคำ้ เพื่อสรำ้งกำรเตบิโตในธุรกจิของบรษิทัฯ อย่ำงยัง่ยนื โดยใช้
ประโยชน์จำกควำมแขง็แกร่งของธุรกจิและตรำสนิคำ้ TOA อำท ิ 

▪ กำรขยำยธุรกจิเขำ้สู่ประเทศในเขตประชำคมเศรษฐกจิอำเซยีน (AEC) ซึง่มศีกัยภำพกำรเตบิโตทำง
เศรษฐกจิจำกกำรลงทุนจำกต่ำงประเทศ กำรลงทุนพฒันำโครงสรำ้งพืน้ฐำนและระบบสำธำรณูปโภค 
และกำรขยำยตัวของเมืองอย่ำงรวดเร็ว ส่งผลต่อควำมต้องกำรในผลิตภัณฑ์สีทำอำคำร และ
ผลิตภัณฑ์สีและสำรเคลือบผิวประเภทอื่น  ปัจจุบนับรษิัทฯ ได้ขยำยธุรกิจโดยตัง้โรงงำนผลติใน
ประเทศเวยีดนำม ประเทศอนิโดนีเซยี ประเทศเมยีนมำร ์ประเทศกมัพชูำ สำธำรณรฐัประชำธปิไตย
ประชำชนลำว และประเทศมำเลเซยี เพื่อรองรบักำรขยำยตลำดในประเทศดงักล่ำว 

▪ กำรขยำยธุรกจิในกลุ่มเคมภีณัฑก์่อสรำ้ง และยปิซัม่บอรด์ ดว้ยทศิทำงกำรเตบิโตทำงธรุกจิของ TOA 
ทีมุ่่งเน้นกำรเตบิโตทีเ่ป็นมำกกว่ำสทีำอำคำร “Growing Beyond Color” ส่งผ่ำนตวัเลอืกผลติภณัฑ์ที่
หลำกหลำยและครอบคลุมมำกยิง่ขึน้ในทุกขัน้ตอนกำรก่อสรำ้ง หรอื “Total Solution” ท ำใหผู้บ้รโิภค
สำมำรถเลอืกใชผ้ลติภณัฑ์ TOA ไดต้ัง้แต่งำนก่อสรำ้งขัน้ต้นดว้ยกลุ่มผลติภณัฑ์เคมกี่อสรำ้ง จนถงึ
กำรตกแต่งสทีำภำยในและภำยนอกอำคำร รวมถงึกำรปรบัปรุงซ่อมแซมบ้ำน ซึ่งกำรใชผ้ลติภณัฑ์
ของ TOA ทัง้ระบบ สำมำรถช่วยเสรมิประสทิธภิำพกำรท ำงำนของผลติภณัฑไ์ดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ
ยิง่ขึน้  

3.3 Develop innovative products and services for target segments: บรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญักบักำร
วจิยัและพฒันำนวตักรรมกำรผลติ และนวตักรรมผลติภณัฑ์ใหม่ๆ โดยกำรใชป้ระโยชน์จำกองค์ควำมรู้
ของบริษัทฯ เกี่ยวกับตลำดผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในปัจจุบนั เพื่อตอบสนองกับกำรเปลี่ยนแปลงในด้ำน
สภำพแวดล้อม เทคโนโลยีและควำมต้องกำรของผู้บริโภคที่ไม่เคยหยุดนิ่ง ท ำให้บริษัทฯ สำมำรถ
น ำเสนอผลติภณัฑ์ที่สร้ำงสรรค์และทนัสมยัออกมำเป็นรำยแรกอยู่เสมอ บรษิัทฯ ด ำเนินกำรวจิยัและ
พฒันำผลติภณัฑ์ใหม่ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมและผู้บรโิภค รวมถึงกำรน ำเสนอผลติภณัฑ์สทีำอำคำร 
และผลติภณัฑส์แีละสำรเคลอืบผวิและผลติภณัฑป์ระเภทอื่นชนิดใหม ่ทีผ่ลติขึน้จำกวตัถุดบิชวีภำพหรอื
วัตถุดิบหมุนเวียน โดยกำรผลิตจำกกระบวนกำรและเทคโนโลยีที่ใส่ใจกับผลกระทบที่จะเกิดกับ
สิง่แวดลอ้ม ท ำใหบ้รษิทัฯ สำมำรถตอบโจทยผ์ูบ้รโิภคในกลุ่มทีม่คีวำมตอ้งกำรทีห่ลำกหลำยมำกยิง่ขึน้ 

3.4 Strengthen distribution channels: กำรเพิ่มควำมสำมำรถในกำรกระจำยสินค้ำโดยเน้นกำรสร้ำง
เครอืข่ำยกำรจดัจ ำหน่ำยผ่ำนผูค้ำ้ปลกี (Retail Dealer) รำ้นคำ้ปลกีสมยัใหม่ (Modern Trade) และลูกคำ้
โครงกำรทีค่รอบคลุมทัว่ถงึ เพื่อเป็นกำรสนับสนุนกลยุทธด์งักล่ำว บรษิทัฯ สรำ้งทมีซึง่ประกอบไปดว้ย  

▪ พนักงำนขำย (Sales Force) เพื่อใหบ้รกิำรกำรขำยแก่ผูค้ำ้ปลกีโดยตรง   

▪ พนักงำนแนะน ำผลติภณัฑ์ เพื่อให้บรกิำรกำรขำยและใหค้ ำแนะน ำในเชงิลกึเกี่ยวกบัผลติภณัฑ์แก่
ลูกคำ้หรอืผูใ้ชผ้ลติภณัฑท์ีร่ำ้นคำ้ปลกีสมยัใหม่  

▪ ทมีขำยโครงกำรและทมี sales spec เพื่อใหบ้รกิำรงำนขำยแก่ลูกคำ้โครงกำร ร่วมกบักำรวำงระบบ 
Logistics  
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พร้อมทัง้กำรสร้ำง synergy จำกกำรใชป้ระโยชน์ของช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยทีค่รอบคลุมของบรษิทัฯ 
เพื่อกระจำยผลติภณัฑใ์นสำยกำรผลติประเภทใหม่ของบรษิทัฯ อำท ิผลติภณัฑเ์คมกี่อสรำ้ง เป็นตน้ ซึง่
สำมำรถสรำ้งควำมไดเ้ปรบีบในกำรแขง่ขนัดำ้นตน้ทุนและสำมำรถรองรบักำรเตบิโตธุรกจิของบรษิทัฯ  

3.5 Embrace digital platform: กำรเพิม่ขดีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั โดยกำรขยำยรูปแบบกำรตลำดและ
กำรจดัจ ำหน่ำย พร้อมทัง้เสนอบรกิำรของบรษิัทฯ เขำ้สู่ Digital platform เพื่อรองรบัต่อกำรเปลี่ยนแปลง
ทำงเทคโนโลยทีีเ่ขำ้มำมบีทบำทส ำคญัต่อกำรตดัสนิใจของผูบ้รโิภค ระบบเศรษฐกจิ และสงัคม อำท ิ 

▪ กำรสร้ำง digital platform ผ่ำนช่องทำงออนไลน์ www.whoservice.com  เพื่อจบัคู่ควำมต้องกำร
ระหว่ำงเจำ้ของบ้ำนทีต่้องกำรซ่อมแซม ต่อเตมิ หรอืสรำ้งบ้ำนใหม่ กบัช่ำงและผูร้บัเหมำมอือำชพีที่
ผ่ำนกำรคดัเลอืกดว้ยมำตรฐำน TOA  เพื่อตอบโจทยโ์ซลูชัน่งำนบำ้น ครบ จบทีเ่ดยีว 

▪ กำรสรำ้งช่องทำงกำรขำยผ่ำนระบบอเิลก็ทรอนิกสแ์ละบรกิำรออกแบบสทีีลู่กคำ้สำมำรถเลอืกเฉดสี
และผลติภณัฑข์อง TOA ไดต้ำมควำมตอ้งกำร และสำมำรถเลอืกรำ้นคำ้สแีละวสัดุก่อสรำ้ง ในบรเิวณ
ใกลเ้คยีงทีส่ำมำรถไปใชบ้รกิำรผ่ำน www.toasamart.com  

▪ กำรใชช้่องทำงกำรประชำสมัพนัธผ์่ำน Social Media ทีช่่วยสรำ้งภำพจ ำของแบรนด์สนิคำ้ TOA ให้
ขยำยทัว่ถึงทุกกลุ่มผู้บริโภค และเข้ำถึงง่ำยมำกยิ่งขึ้นผ่ำนสื่อออนไลน์ อำทิ Facebook และ 
Youtube เป็นตน้  

1.1.2 การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญั 

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

บรษิทัฯ เริม่ขยำยธุรกจิจำกประเทศไทยไปยงัประเทศอื่นๆ ในภูมภิำคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ในปี 2538 โดย
ไดจ้ดัตัง้บรษิทัย่อยแห่งแรกคอื TOA Paint (Vietnam) Co., Ltd. ในประเทศเวยีดนำม ต่อมำในปี 2541 บรษิทัฯ เริม่เปิด
ด ำเนินกำรโรงงำนผลติแห่งแรกในเวยีดนำมซึ่งตัง้อยู่ทีส่วนอุตสำหกรรม Tan Dinh Industrial Park  ซึ่งต่อมำในปี 2549 
ไดย้ำ้ยโรงงำนผลติไปทีเ่ขตอุตสำหกรรม Tan Dong Hiep A Industrial Park นับแต่นัน้มำบรษิทัฯ ไดข้ยำยกำรด ำเนินกำร
และโรงงำนผลติไปยงัสำธำรณรฐัประชำธปิไตยประชำชนลำว ประเทศมำเลเซยี ประเทศอนิโดนีเซยี ประเทศเมยีนมำร์ 
และประเทศกัมพูชำ ในปี 2560 บริษัทฯ ได้แปลงสภำพจำกบริษัทจ ำกดัเป็นบริษัทมหำชนจ ำกัด และหุ้นสำมญัของ 
บรษิทัฯ เขำ้ซื้อขำยในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เป็นครัง้แรกในวนัที ่10 ตุลำคม 2560 

พฒันาการท่ีส าคญั  

ปี  เหตุการณ์ท่ีส าคญั 

2507   ครอบครวัตัง้คำรวคุณเริม่ด ำเนินธุรกจิน ำเขำ้ส ีTOA จำกประเทศญี่ปุ่ น 

2515   ครอบครวัตัง้คำรวคุณได้สรำ้งโรงงำนส ำโรงซึ่งเป็นโรงงำนผลติแห่งแรกที่ส ำโรง เพื่อผลติผลติภณัฑ์ต่ำงๆ ด้วยเทคโนโลยจีำก
ประเทศญี่ปุ่ น 

2517   เริม่เปลี่ยนเป้ำหมำยจำกกำรเป็นผูผ้ลติและจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑ์สทีำอำคำรเกรดปำนกลำงถงึ เกรดอโีคโนมี่เป็นผลติภณัฑ์สทีำ
อำคำรเกรดพรเีมยีม โดยกระบวนกำรเปลีย่นแปลงดงักล่ำวเกดิขึน้ในช่วงกลำงทศวรรษระหว่ำงปี  2513-2523 

2520   บรษิทัฯ ไดถู้กก่อตัง้ขึน้ และเป็นผูผ้ลติสรีำยแรกทีป่ระสบควำมส ำเรจ็ในกำรน ำสอีมิลัชนัสตูรปลอดสำรตะกัว่ ปรอท และโลหะหนกั
มำใชใ้นกระบวนกำรผลติในประเทศไทย 

http://www.whoservice.com/
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2522   บรษิทัฯ เป็นผูผ้ลติสรีำยแรกในประเทศไทยและภูมภิำคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตท้ีน่ ำสอีะครลีกิแท ้100% มำใชแ้ทนสโีพลไีวนิลอะ
ซเิตต (PVAc) ที่มคีวำมทนทำนน้อยกว่ำได้เป็นผลส ำเรจ็ โดยใช้เทคโนโลยจีำกประเทศสหรฐัอเมรกิำ โดยบรษิทัฯ ท ำกำรตลำด
สนิคำ้ดงักล่ำวภำยใตต้รำสนิคำ้ “ซุปเปอรช์ลิด ์(SuperShield)” 

2532   บรษิทัฯ ไดส้รำ้งโรงงำนบำงนำซึง่เป็นโรงงำนผลติแห่งที ่2 บนถนนบำงนำ-ตรำด 

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

2541  โรงงำนผลติแห่งแรกของบรษิทัฯ ในประเทศเวยีดนำม ซึง่ตัง้อยู่ในสวนอุตสำหกรรม Tan Dinh Industrial Park ประเทศเวยีดนำม
ไดเ้ริม่เปิดด ำเนินกำร 

2544  บรษิทัฯ ไดเ้ปิดตวัโครงกำร TOA Color World และเริม่ใหบ้รกิำร TOA Color World Solution Services ดว้ยเครื่องผสมสอีตัโนมตั ิ
(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  ไป
ยงัโรงงำนแห่งใหม่ที่มขีนำดใหญ่กว่ำและมรีะบบกำรผลติกึ่งอตัโนมตั ิซึ่งตัง้อยู่ที่เขตอุตสำหกรรม Tan Dong Hiep A Industrial 
Park   

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

2553  บรษิทัฯ ไดก้่อตัง้บรษิทั กปัตนั โค๊ทติ้ง จ ำกดั ในประเทศไทย (เดมิชื่อว่ำ บรษิทั ทโีอเอ บซิเินส ซพัพอรท์ จ ำกดั) และยงัไดข้ยำย
กำรผลิตโดยเริ่มผลิตสีที่มีตัวท ำละลำยเป็นน ้ำในโรงงำนบำงนำด้วยกระบวนกำรผลิตกึ่งอัตโนมตัิ โดยโรงงำน  บำงนำเป็น
โรงงำนผลติแห่งแรกในภูมภิำคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตท้ีเ่ปลีย่นกระบวนกำรผลติสทีี่มตีวัท ำละลำยเป็นน ้ำเป็นระบบอตัโนมตั ิ

2554  บรษิทัฯ ไดก้่อตัง้บรษิทั โพรเฟสชนันัล พซี ีเซอรว์สิ จ ำกดั ในประเทศไทย และ PT TOA Paint Indonesia ในประเทศอนิโดนีเซยี 
ซึ่งเป็นกำรร่วมทุนกบั Desiree Group Limited (อย่ำงไรก็ด ีในปี 2559 Desiree Group Limited ได้โอนหุน้ทัง้หมดที่ตนถอืใหแ้ก่ 
PT Budilestari Sentosa ซึง่กลำยมำเป็นผูร้่วมทุนใน PT TOA Paint Indonesia)  

2556  ▪ บริษัทฯ ได้พฒันำผลิตภณัฑ์ผสมสีที่มีสำรแต่งสปีลอดสำรพษิ ซึ่งมีระดับสำรประกอบอินทรยี์ระเหยง่ำย (VOCs) ต ่ำกว่ำ
ผลติภณัฑส์ทีีม่อียู่ในทอ้งตลำดในเวลำนัน้ถงึ 10 เท่ำ (“เทคโนโลยี Ultra Low VOCs”) 

  ▪ บริษัทฯ ได้ก่อตัง้ TOA Paint (Myanmar) Company Limited ในประเทศเมียนมำร์ ซึ่งเป็นกำรร่วมทุนกับ  Mantakanok 
Company Limited, MK Company Limited และ Ms. Thet Thet Nu Aung 

2557  บรษิทัฯ ไดก้่อตัง้บรษิทั อมิเมจกิำ จ ำกดั ในประเทศไทย 

2558  ▪ ในเดอืนกนัยำยน บรษิทัฯ ไดเ้ปิดตวัส ีTOA Note & Clean  สเีขยีนไดล้บไดเ้ป็นรำยแรกของโลกทีส่ำมำรถทำไดท้ัง้ภำยในและ
ภำยนอก  ถูกพฒันำขึน้ดว้ยเทคโนโลย ีนำโน ครสิตลั กลำส (Nano Crystal Glass) จำกประเทศเยอรมนี 

▪ ในเดอืนธนัวำคม บรษิทัฯ ไดเ้ริม่โครงกำรสรำ้งโรงงำนในประเทศกมัพชูำ เพื่อขยำยธุรกจิไปยงัประเทศกมัพชูำ 

2559  ▪ บรษิัทฯ ได้ด ำเนินกำรปรบัโครงสร้ำงของบรษิัทฯ เสร็จสิ้น เพื่อเตรยีมน ำบรษิัทฯ เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย 

▪ ในเดือนมนีำคม บรษิัทฯ ประกำศแผนกำรก่อตัง้โรงงำนแห่งใหม่ในประเทศอนิโดนีเซยีจ ำนวน 1 แห่งและประเทศกมัพูชำ
จ ำนวน 2 แห่ง และแผนกำรยำ้ยโรงงำนย่ำงกุง้ไปยงัเขตเศรษฐกจิพเิศษตลิะวำในประเทศเมยีนมำร ์  

▪ บรษิทัฯ ไดก้่อตัง้ TOA Coating (Myanmar) Co., Ltd. เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรยำ้ยโรงงำนย่ำงกุง้ไปยงัโรงงำนผลติแห่งใหม่ที่
ตัง้อยู่ในเขตเศรษฐกจิพเิศษตลิะวำในประเทศเมยีนมำร์ ซึ่งมโีครงสรำ้งพื้นฐำนที่ดกีว่ำ และบรษิทัฯ ได้รบัสทิธปิระโยชน์จำก
มำตรกำรพเิศษจำกรฐับำลประเทศเมยีนมำร์ 

▪ บรษิทัฯ ไดก้่อตัง้ TOA Paint (Cambodia) Co., Ltd. และ PT TOA Coating Indonesia เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรขยำยกำรผลติ 
กำรขำย และกำรตลำดผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ  ในประเทศกมัพชูำและประเทศอนิโดนีเซยีตำมล ำดบั 
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▪ บรษิทัฯ ไดก้่อตัง้ TOA Skim Coat (Cambodia) Co., Ltd. ซึง่เป็นกำรร่วมทุนกบั Mr. Sok Hout เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรผลติ
ผลติภณัฑส์ ำหรบังำนฉำบบำงเพื่อปรบัผวิใหเ้รยีบ และขยำยกำรขำยผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ ในประเทศกมัพชูำ ทัง้นี้ Mr. Sok 
Hout เป็นหนึ่งในลูกคำ้คนส ำคญัของบรษิทัฯ มำระยะเวลำประมำณ 10 ปี  

2560  ▪ บรษิทัฯ เพิม่ทุนจดทะเบนีจำก 900.0 ลำ้นบำท เป็น 2,029.0 ลำ้นบำท 
▪ บรษิทัฯ ไดจ้ดทะเบยีนแปรสภำพจำกบรษิทัจ ำกดัเป็นบรษิทัมหำชนจ ำกดัเมื่อวนัที ่24 มนีำคม 2560 
▪ บรษิทัฯ ขยำยสำยกำรผลติเรซนิซึง่เป็นวตัถุดบิส ำหรบัผลติภณัฑส์นี ้ำมนั แลว้เสรจ็ 
▪ โรงงำนภำยใต้ TOA Skim Coat (Cambodia) Co., Ltd. ซึ่งเป็นโรงงำนแห่งแรกในประเทศกมัพูชำ ก่อสร้ำงแล้วเสรจ็  โดย

โรงงำนดงักล่ำวเป็นโรงงำนผลติผลติภณัฑส์ ำหรบังำนฉำบปรบัผวิ เพื่อซ่อมแซมและปรบัสภำพพืน้ผวิทีเ่สยีหำยใหเ้รยีบเนียน 
▪ บรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ ไดเ้สนอขำยหุน้สำมญัของบรษิทัฯ แก่ประชำชนเป็นครัง้แรก (IPO) แลว้เสรจ็ไปเมื่อวนัที ่

4 ตุลำคม 2560 และได้น ำหุ้นสำมญัของบรษิัทฯ เข้ำซื้อขำยในตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เป็นครัง้แรก (First Day 
Trade) เมื่อวนัที ่10 ตุลำคม 2560 

2561  ▪ บริษัทฯ ได้ก่อตัง้ TOA Coating (Cambodia) Co., Ltd  โดยถือหุ้น 100% เพื่อรองรบักำรสร้ำงโรงงำนสีแห่งใหม่ในเขต
เศรษฐกจิพเิศษพนมเปญ (PPSEZ) ประเทศกมัพชูำ 

▪ หุน้ TOA  ไดร้บัคดัเลอืกเขำ้เป็นหลกัทรพัยใ์นกลุ่มดชันี SET50 ซึง่มผีลตัง้แต่ 1 กรกฎำคม 2561 

2562  โรงงำนสใีนประเทศอนิโดนีเซยีไดก้่อสรำ้งแลว้เสรจ็และเริม่ด ำเนินกำรเชงิพำณิชยใ์นเดอืนเมษำยน 2562  

2563  ▪ โรงงำนสใีนประเทศกมัพชูำ และประเทศเมยีนมำรแ์ห่งใหม่ ไดเ้ริม่ด ำเนินงำนเชงิพำณิชย์ 
▪ ที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที่ 8/2563 เมื่อวนัที่ 15 กนัยำยน 2563 มมีตอินุมตัใิหเ้ลกิกจิกำร บรษิทั อมิเมจกิำ จ ำกดั 

เนื่องจำกในปัจจุบนับรษิทั อมิเมจกิำ จ ำกดัไม่ไดด้ ำเนินธุรกจิ 
▪ บรษิทัฯ เปิดตวัโมเดลธุรกจิใหม่ “MEGA Paint Warehouse” ศูนยร์วมวสัดกุ่อสรำ้งและบรกิำรจำกทโีอเอครบวงจร ในรปูแบบ 

one stop service เพื่อสรำ้ง synergy ใหแ้ก่กลุ่มสนิคำ้ของ TOA อย่ำงมปีระสทิธภิำพ  พรอ้มทัง้ยกระดบักำรบรกิำรงำนช่ำง
มำตรฐำนใหม่ “WHO Service” ดว้ยกำรน ำเสนอโซลชูัน่ส ำหรบักำรก่อสรำ้งและซ่อมแซมบำ้นโดยทมีช่ำงผูร้บัเหมำมอือำชพี 

▪ TOA ไดร้บัคดัเลอืกเป็นหุน้ยัง่ยนื (THSI) ประจ ำปี 2563 และหนึ่งในดชันหีุน้ยัง่ยนื SETTHSI 

2564  ▪ ในเดอืนกุมภำพนัธ ์2564 บรษิทัฯ ได้เขำ้ซื้อหุน้สำมญัของบรษิทั ภชำ เอน็เตอรไ์พรส ์จ ำกดั และบรษิทั ภำวต ีอนิเตอรเ์ทรด 
จ ำกดั ในสดัส่วนรอ้ยละ 52.0 เพื่อขยำยธุรกจิกำรจ ำหน่ำยกระเบือ้ง 

▪ ในเดอืนตุลำคม 2564 มกีำรจดัตัง้ บรษิทั อนิโคซอรส์ จ ำกดั เพื่อด ำเนินธุรกจิจดัหำสนิคำ้กลุ่ม Hardware และเครื่องมอืช่ำง
จำกในประเทศและต่ำงประเทศเพื่อขำย โดยเป็นบรษิทัร่วมทุนระหว่ำงบรษิทัฯ และบรษิทั ฮำรด์แวร ์เอก็ซ์เพริต์ จ ำกดั โดย
บรษิทัฯ ถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 55.0 

▪ เมื่อวนัที ่16 ธนัวำคม 2564 บรษิทัฯ ไดข้ออนุมตัจิำกทีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2564 เพื่อท ำรำยกำรเขำ้ซื้อหุน้สำมญั
ของบรษิทั ยปิมัน่เทค จ ำกดั ในสดัส่วนรอ้ยละ 51.0 โดยจะช่วยเสรมิศกัยภำพกำรเตบิโตและควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัใน
ธุรกจิยปิซัม่บอรด์ และผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วขอ้งยปิซัม่บอรด์ โดยสำมำรถด ำเนินธุรกจิในส่วนดงักล่ำวไดต้ัง้แต่ตน้น ้ำถงึปลำยน ้ำ 

1.1.3 การเปล่ียนแปลงวตัถปุระสงค์การใช้เงินเพ่ิมทุนท่ีได้รบัจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนต่อ
ประชาชนทัว่ไป (IPO) 

ตำมทีบ่รษิทัฯ ไดเ้สนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ แก่ประชำชนเป็นครัง้แรก (“ IPO”) แล้วเสรจ็ไปเมื่อ
วนัที่ 4 ตุลำคม 2560 จ ำนวน 254,000,000 หุ้น ในรำคำหุ้นละ 24 บำท ซึ่งบริษัทฯ ได้รบัเงินจำกกำรเสนอขำยหุ้น
สำมญัเพิม่ทุนต่อประชำชนเป็นครัง้แรก (IPO) (หลงัหกัค่ำใชจ้่ำยในกำรเสนอขำยหลกัทรพัย์) จ ำนวนทัง้สิ้น 5,887.2 
ล้ำนบำท โดยได้ก ำหนดวตัถุประสงค์และระยะเวลำใช้เงนิโดยประมำณไว้ในแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลกำรเสนอขำย
หลกัทรพัย ์(แบบ 69-1) และหนังสอืชีช้วน ดงันี้ 

 



  บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
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วตัถปุระสงคก์ารใช้เงิน จ านวนเงินโดยประมาณ  
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาท่ีใช้เงิน
โดยประมาณ 

1. เงนิทุนส ำหรบักำรขยำยธุรกจิทัง้ในและต่ำงประเทศ รวมทัง้เงนิทุนเพื่อ
กำรพฒันำปรบัปรุงประสทิธภิำพภำยในบรษิทัฯ 

2,000.0 – 2,100.0 ภำยในปี 2562 

2. เงนิทุนหมุนเวยีนในกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ 3,287.6 - 3,887.2 ภำยในปี 2562 

รวมทัง้ส้ิน 5,387.6 - 5,887.2  

ทัง้นี้ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 บรษิทัฯ มเีงนิเพิม่ทุนจำกกำร IPO คงเหลอื (หลงัหกัค่ำใชจ้่ำยในกำรเสนอขำย
หลกัทรพัย)์ จ ำนวน 2,441.4 ลำ้นบำท โดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 

          (หน่วย: ลำ้นบำท) 
วตัถปุระสงคก์ารใช้เงิน แผนการใช้เงิน ใช้ไปส้ินสุด 31 ธ.ค. 2562 จ านวนเงินคงเหลอื 

1. เงนิทุนส ำหรบักำรขยำยธุรกจิทัง้ในและต่ำงประเทศ รวมทัง้เงนิทุน
เพื่อกำรพฒันำปรบัปรุงประสทิธภิำพภำยในบรษิทัฯ  

2,030.0  1,867.0  163.0  

2.เงนิทุนหมุนเวยีนในกำรด ำเนินกจิกำร 3,857.2 1,578.8  2,278.4 

รวมทัง้สิน้ 5,887.2 3,445.8  2,441.4  

เนื่องจำกปัจจุบนับริษัทฯ ยงัมีควำมต้องกำรใช้เงินทุนส ำหรบัขยำยธุรกิจ รวมทัง้เงินทุนเพื่อกำรพฒันำปรบัปรุง
ประสทิธภิำพภำยในบรษิทัฯ ที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที่ 2/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที ่26 กุมภำพนัธ์ 2563 โดยกำร
เสนอของฝ่ำยจดักำร จงึไดอ้นุมตักิำรเปลีย่นแปลงวตัถุประสงค์กำรใชเ้งนิเพิม่ทุนจำกกำร IPO ในส่วนทีค่งเหลอื โดยกำรน ำเงนิ
ตำมข้อ 2. (เงินทุนหมุนเวยีน) ทัง้จ ำนวนมำรวมกับวตัถุประสงค์ตำมขอ้ 1. (กำรขยำยธุรกิจทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ 
รวมทัง้เงนิทุนเพื่อกำรพฒันำปรบัปรุงประสทิธภิำพภำยในบรษิทัฯ) ซึ่งถอืเป็นกำรเปลี่ยนแปลงวตัถุประสงคก์ำรใชเ้งนิอย่ำงไม่
เป็นนัยส ำคญั ในลกัษณะกำรเกลี่ยวงเงนิระหว่ำงรำยกำรทีม่กีำรเปิดเผยขอ้มลูไวแ้ลว้ในแบบแสดงรำยกำรขอ้มลู ตำมขอ้ 2 (1) 
ของประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ที ่สจ. 63/2561 เรื่อง กำรเปลีย่นแปลงวตัถุประสงค์
กำรใชเ้งนิตำมแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูกำรเสนอขำยหลกัทรพัยแ์ละร่ำงหนังสอืชีช้วน โดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 

1) จ านวนเงินท่ีประสงคจ์ะท าการเปล่ียนแปลง 

วตัถปุระสงคก์ารใช้เงิน จ านวนเงินคงเหลือ จ านวนเงินท่ีเปล่ียนแปลง 

จ านวนเงินท่ีคงเหลือ ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

(ล้านบาท) 

ระยะเวลาท่ีใช้เงิน
โดยประมาณ 

จ านวนเงินท่ีคงเหลือ ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

(ล้านบาท) 

ระยะเวลาท่ีใช้เงิน
โดยประมาณ 

1. เงนิทุนส ำหรบักำรขยำยธุรกจิทัง้ในและ
ต่ำงประเทศ รวมทัง้เงนิทุนเพื่อกำรพฒันำ
ปรบัปรุงประสทิธภิำพภำยในบรษิทัฯ 

 163.0  ภำยในปี 2562  
 

2,441.4 

 
 

ภำยในเดอืน
ธนัวำคม 2567 2. เงนิทุนหมุนเวยีนในกำรด ำเนินงำนของ

บรษิทัฯ 
2,278.4 ภำยในปี 2562 

รวมทัง้ส้ิน 2,441.4  N/A 2,441.4 N/A 

2) ความสมเหตุสมผล เหตุผลและความจ าเป็น และประโยชน์และความคุ้มค่าท่ีผู้ถือหุ้นจะได้รบัจาก
การเปล่ียนแปลงวตัถปุระสงคก์ารใช้เงิน: เพื่อเพิม่โอกำสในกำรขยำยธุรกจิ รวมทัง้เพิม่ควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขนัทีจ่ะเกดิขึน้จำกกำรขยำยธุรกจิและกำรพฒันำปรบัปรุงประสทิธภิำพภำยในบรษิทัฯ ซึ่งจะ
ช่วยท ำใหก้ลุ่มธุรกจิสำมำรถเตบิโตอย่ำงแขง็แกร่ง และสรำ้งผลตอบแทนทีด่ใีหก้บัผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกฝ่ำย 



  บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
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3) ข้อมูลโดยสรปุเก่ียวกบัวงเงินลงทุนท่ีเปล่ียนแปลงไป ในปัจจุบนับรษิทัฯ ยงัมคีวำมต้องกำรใชเ้งนิทุน
ส ำหรบัขยำยธุรกจิ รวมทัง้เงนิทุนเพื่อกำรพฒันำปรบัปรุงประสทิธภิำพภำยในบรษิทัฯ ทัง้ในส่วนกำรลงทุน
ในโครงกำรใหม่ และกำรปรบัปรุงพฒันำสนิทรพัยห์รอืระบบเดมิใหม้ปีระสทิธภิำพเพิม่ขึน้ เช่น  
• กำรขยำยธุรกจิทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ 
• กำรพฒันำและปรบัปรุงระบบจดักำรขอ้มลูทำงธุรกจิของบรษิทัฯ  (Enterprise Resource Planning “ERP”) 
• กำรพฒันำและปรบัปรุงอุปกรณ์และระบบฐำนขอ้มลูของบรษิทัฯ 
• กำรพฒันำและปรบัปรุงแพลทฟอรม์ทำงอเิลก็ทรอนิกส ์
• กำรพฒันำและปรบัปรุงเครื่องจกัร เครื่องมอื และอุปกรณ์ส ำหรบักำรผลติและกำรด ำเนินธุรกจิ 
• กำรพฒันำและปรบัปรุงระบบและเครื่องมอืในกำรเพิม่ประสทิธภิำพกำรขำย 

บรษิทัฯ จงึมคีวำมประสงค์ทีจ่ะเปลี่ยนแปลงวตัถุประสงค์กำรใชเ้งนิ โดยกำรน ำเงนิในส่วนเงนิทุนหมุนเวยีน
ตำมขอ้ 2. จ ำนวน  2,278.4 ลำ้นบำท มำใชส้ ำหรบักำรขยำยธุรกจิทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ รวมทัง้เงนิทุนเพื่อกำร
พฒันำปรบัปรุงประสทิธภิำพภำยในบรษิทัตำมขอ้ 1. 

4) แผนการใช้เงินภายหลงัการเปล่ียนแปลงวตัถปุระสงค์การใช้เงิน รวมถึงความเพียงพอของแหล่ง
เงินทุน และมาตรการรองรบัในกรณีท่ีเงินท่ีได้จากการเสนอขายหุ้นไม่เพียงพอส าหรับการ
ด าเนินการตามแผนดงักล่าว:  หลงัจำกกำรเปลีย่นแปลงวตัถุประสงคก์ำรใชเ้งนิแลว้ บรษิทัฯ จะยงัคงมี
เงินทุนเพียงพอส ำหรับกำรขยำยธุรกิจทัง้ในและต่ำงประเทศ รวมทัง้เงินทุนเพื่อกำรพฒันำปรบัปรุง
ประสทิธภิำพภำยในบรษิทัฯ 

5) ผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ หรือต่อประมาณการใดๆ ท่ีได้
เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล (ถ้ามี) อนัเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงวตัถปุระสงค์การใช้
เงินท่ีเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล:    ไม่ม ี

 ทัง้นี้ กำรเปลีย่นแปลงวตัถุประสงคก์ำรใชเ้งนิอย่ำงไม่เป็นนัยส ำคญัขำ้งตน้ไดเ้สนอทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ ประจ ำปี 
2563 เมื่อวนัที ่7 สงิหำคม 2563 รบัทรำบเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้  

1.1.4 การใช้เงินท่ีได้รบัจากการเพ่ิมทุนจ านวนดงักล่าว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ดงัน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 

วตัถปุระสงคก์ารใช้เงิน 
จ านวนเงิน 

IPO 

ภายหลงัการเปล่ียนแปลงวตัถปุระสงคก์ารใช้เงินเม่ือ ก.พ. 2563 
จ านวนเงิน
คงเหลือ ณ   

31 ธ.ค. 2562 

จ านวนเงิน
คงเหลือ ณ     

31 ธ.ค. 2563 

จ านวนเงินใช้ไป
ในช่วง            

ม.ค. – ธ.ค. 2564 

จ านวนเงิน
คงเหลือ ณ     -
31 ธ.ค. 2564 

1. เงนิทุนส ำหรบักำรขยำยธุรกจิทัง้ใน
และต่ำงประเทศ รวมทัง้เงนิทุนเพื่อ
กำรพฒันำปรบัปรุงประสทิธภิำพ
ภำยในบรษิทั 

2,030.00 

2,441.40 1,977.73 580.14 1,397.59 

2.เงนิทุนหมุนเวยีนในกำรด ำเนิน
กจิกำร 

3,857.20 

รวมทัง้ส้ิน 5,887.20 2,441.40 1,977.73 580.14 1,397.59 
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1.2.1  โครงสร้างรายได้ 

 บรษิทัฯ ผลติและจ ำหน่ำยผลติภณัฑ์สทีำอำคำรและผลติภณัฑ์สแีละสำรเคลอืบผวิและผลติภณัฑ์ประเภทอื่น
ครอบคลุมทุกระดบัรำคำและกำรใชง้ำน ใหแ้ก่ลูกคำ้ผูใ้ชผ้ลติภณัฑ์ทีเ่ป็นช่ำงมอือำชพีและลูกคำ้ประเภทซื้อสนิคำ้ดว้ย
ตวัเอง (“Buy It Yourself” หรอื “BIY”) ในภูมภิำคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตแ้ละประเทศอื่นๆ  

โครงสรำ้งรำยไดจ้ำกกำรขำยของบรษิทัฯ แสดงใหเ้หน็ว่ำรำยไดจ้ำกกำรขำยส่วนใหญ่ของบรษิทัฯ มำจำกกำร
ผลติและจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ทีำอำคำร โดยมสีดัส่วนรำยไดด้งันี้ 

โครงสร้างรายได้ 
แบ่งตามประเภทของผลิตภณัฑ์ 

ส าหรบัปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2562 2563 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ผลติภณัฑส์ทีำอำคำร 11,635.0 68.5 10,774.3 66.1 11,078.0 63.0 

ผลติภณัฑส์แีละสำรเคลอืบผวิและ
ผลติภณัฑป์ระเภทอื่น 

4,866.1 28.7 5,185.2 31.8 5,938.3 33.8 

ผลติภณัฑอ์ื่นๆ (1) 477.2 2.8 336.5 2.1 554.2 3.2 

รายได้จากการขาย 16,978.3 100.0 16,296.0 100.0 17,570.5 100.0 

หมำยเหตุ : (1) “ผลิตภณัฑ์อื่น” ประกอบด้วยกำรขำยผลติภณัฑ์บำงประเภทใหแ้ก่บรษิทัที่เกี่ยวขอ้งกนัของบรษิทัฯ เช่น วตัถุดิบ และ 
วตัถุดบิกึง่ส ำเรจ็รปู  

1.2.2 ข้อมูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์

 (1)  ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ และการพฒันานวตักรรมธรุกิจ    

 1.1  ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ  

 1.1.1 ผลิตภณัฑสี์ทาอาคาร (Decorative Paint and Coating Products) 

 บรษิทัฯ แบ่งประเภทผลติภณัฑ์สทีำอำคำรเป็นผลติภณัฑ์เกรดพรเีมยีม ผลติภณัฑ์เกรดปำนกลำง
ถึงเกรดอีโคโนมี ่และผลติภณัฑ์สทีำอำคำรอื่น โดยพจิำรณำจำกลกัษณะ คุณภำพ กำรใช้งำน และ
รำคำประกอบกัน ซึ่งท ำให้บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์สีทำอำคำรครบทุกประเภทให้ลูกค้ำของบรษิัทฯ 
สำมำรถเลอืกใชไ้ด ้รวมถงึสนิคำ้ทีผ่ลติและจดัจ ำหน่ำยโดยบรษิทั กปัตนั โค๊ทติง้ จ ำกดั  

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

• สทีบัหน้ำส ำหรบัทำอำคำรใชเ้ป็นตวัเคลอืบชัน้บนสุดเพื่อเพิม่ควำมสวยงำมของบ้ำนเรอืนและ
อำคำร รวมถึงใช้เพื่อตกแต่งลกัษณะของพื้นผวิ และเพิม่สสีนั ทัง้ยงัสำมำรถเลอืกควำมเงำได้
ตำมต้องกำร และสำมำรถใชง้ำนไดท้ัง้ภำยในและภำยนอก ควำมแตกต่ำงทีส่ ำคญัระหว่ำงสทีำ
อำคำรภำยในและสทีำอำคำรภำยนอกคอืประเภทของสำรยดึเกำะทีใ่ช ้โดยสทีำอำคำรภำยในใช้
สำรยดึเกำะที่สำมำรถเชด็ล้ำงไดง้่ำยขึ้น และท ำใหฟิ้ล์มสสีำมำรถทนต่อกำรท ำควำมสะอำดได้
ดกีว่ำเพรำะพืน้ผวิภำยในมกัไดร้บักำรท ำควำมสะอำดบ่อยครัง้ สทีำอำคำรภำยนอกจะมสีำรยดึ
เกำะทีท่นทำนต่อกำรเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมแิละทนทำนต่อควำมชื้นนอกอำคำรและรงัสยีูวี

1.2 ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 



  บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี/ รำยงำนประจ ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)   
ส่วนที ่1 กำรประกอบธุรกจิและผลกำรด ำเนินงำน / 1. โครงสรำ้งและกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบรษิทั         หน้ำ 13 

 

 

จำกแสงอำทติย์ได้ ทัง้นี้ สำรยดึเกำะที่ใช้เป็นส่วนผสมหลกัมผีลต่อคุณภำพของส ีโดยเฉพำะ
อย่ำงยิง่ควำมคงทนของฟิล์มส ีโดยทัว่ไปสำรยดึเกำะจะถูกใชเ้ป็นตวัชีว้ดัทีส่ ำคญัเพื่อแยกเกรด
ของส ีตวัอย่ำงเช่น สเีกรดพรเีมยีมจะท ำจำกสำรยดึเกำะคุณภำพสูงสุด นอกจำกนี้ ปรมิำณและ
ประเภทของสำรยดึเกำะทีใ่ชใ้นกำรผลติสทีำอำคำรจะ มผีลต่อคุณภำพและควำมเงำของสนีัน้ ทัง้นี้ 
สีทำอำคำรของบริษัทฯ มีให้เลือกทัง้ชนิดส ำหรบัผนังและฝ้ำเพดำน เนื่องจำกสีทำอำคำรของ
บรษิทัฯ มคีุณสมบตัทิีม่กีลิน่อ่อน แหง้เรว็และใชง้ำนไดง้ำ่ยบนพืน้ผวิคอนกรตี ซเีมนต ์และอฐิ  

• ซิลเลอร์และสีรองพื้น (Primer) โดยปกติซิลเลอร์จะถูกใช้เป็นชัน้เคลือบชัน้แรกบนวสัดุหรอื
พื้นผวิฐำน โดยมกัจะถูกน ำมำใช้กบัพื้นผวิที่จ ำเป็นต้องมตีวักัน้ระหว่ำงพื้นผวิชัน้แรกกบัชัน้
เคลือบถัดไป ตัวอย่ำงเช่น ส ำหรับพื้นผิวปูนที่มีส่วนประกอบเป็นอัลคำไลสูง ซิลเลอร์ถูก
น ำมำใช้เพื่อป้องกนัไม่ใหปู้นขำวท ำใหส้ทีบัหน้ำทีท่ำทบัโดยตรงรอยแตก สรีองพื้น (Primer) 
มกัจะถูกน ำมำใชเ้ป็นชัน้เคลอืบแรกเช่นกนั โดยใช้ทำบนพื้นผวิเพื่อช่วยให้สยีดึตดิกบัพืน้ผวิ
ดงักล่ำวไดด้ยีิง่ขึน้ และอำจมตีวัท ำละลำยเป็นสำรประกอบอินทรยี์หรอืเป็นน ้ำ ซลิเลอร์เป็นสี
รองพืน้ประเภทหนึ่งและหำกน ำซลิเลอร์มำใชบ้นพืน้ผวิใด กจ็ะมกีำรน ำสรีองพืน้ (Primer) มำ
ใช้เป็นชัน้เคลือบเพิม่เติม โดยสีรองพื้นจะเป็นตัวผนึกพื้นผิวที่ยงัไม่ได้ทำสีและเพื่อป้องกนั
ไม่ให้สีทบัหน้ำซึมเขำ้ไปในพื้นผิว ตัวอย่ำงเช่น สีรองพื้น (Primer) จะถูกน ำมำใช้เพื่อท ำให้
พืน้ผวิทีม่รีูพรุนเรยีบก่อนกำรทำสทีบัหน้ำบนพืน้ผวิดงักล่ำว ดงันัน้ กำรใชส้รีองพืน้ (Primer) 
ควรใชใ้หเ้หมำะสมกบัประเภทพืน้ผวิทีท่ำสตี่ำงๆ  

เพื่อเพิม่มูลค่ำของผลติภณัฑ์สทีำอำคำรของบริษัทฯ และเพื่อให้ลูกค้ำสำมำรถสร้ำงสรรค์สีต่ำงๆ 
ตำมต้องกำรแม้ว่ำสดีงักล่ำวไม่มอียู่ในแค็ตตำล็อกสนิค้ำของบรษิัทฯ ดงันัน้ บรษิัทฯ จงึให้บรกิำร 
TOA Color World Solution Services ซึ่งเป็นบรกิำรทีส่ำมำรถผลติเฉดสไีดต้ำมควำมต้องกำรของ
ลูกคำ้ โดยเครื่องผสมสอีตัโนมตั ิ(Auto Tinting Machine) ของบรษิทัฯ สำมำรถสรำ้งเฉดสตี่ำงๆ ได้
มำกกว่ำ 10,000 เฉดส ีซึ่งมรีะดบัควำมแม่นย ำในกำรผลติสูงภำยในระยะเวลำผสมสเีพยีง 3 นำท ี
โดยยงัคงรกัษำมำตรฐำนคุณภำพเหมอืนกำรผลติจำกโรงงำน ช่วยใหบ้รษิทัฯ สำมำรถตอบสนองต่อ
กำรเปลี่ยนแปลงของทศิทำงกำรออกแบบและตอบสนองควำมต้องกำรและควำมพงึพอใจของลูกคำ้
ไดอ้ย่ำงรวดเรว็และมปีระสทิธภิำพ  

(ก) ผลิตภณัฑเ์กรดพรีเมียม 

ผลติภณัฑ์สทีำอำคำรเกรดพรเีมยีมของบรษิทัฯ มคีุณสมบตัทิีด่กีว่ำสทีำอำคำรทัว่ไป ท ำให้
สำมำรถก ำหนดรำคำผลติภณัฑ์ใหอ้ยู่ในระดบัสูงได ้คุณสมบตัหิลกัของผลติภณัฑ์ประเภทนี้
ได้แก่กำรใช้งำนได้ง่ำย ปกคลุมพื้นผวิได้ด ีฟิล์มสทีี่มหีลำกหลำยเฉดสแีละมคีวำมทนทำน
ยำวนำน ผลิตภัณฑ์เกรดพรีเมียมดังกล่ำวผลิตโดยใช้เทคโนโลยีที่ท ำให้ผลิตภัณฑ์มี
คุณสมบตัิที่สำมำรถเพิ่มมูลค่ำได้และตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ เช่น เพิ่มควำม
ทนทำนต่อสภำวะอำกำศ เพิม่คุณสมบตัิฟิล์มสทีี่ยดืหยุ่นได้เหมำะส ำหรบัพื้นผวิที่แตกรำ้ว 
เพิม่ควำมสำมำรถในกำรเชด็ลำ้งได ้เพิม่กำรสะทอ้นและกนัควำมรอ้น พฒันำใหม้กีลิน่อ่อน มี
สำรประกอบอนิทรยีร์ะเหยง่ำยในระดบัต ่ำกว่ำสทีัว่ไปในทอ้งตลำด และยงัมนีวตักรรมสทีีท่น
ต่อควำมชื้นสูงอีกด้วย นวตักรรมในกลุ่มสินค้ำเกรดพรีเมียมถูกพฒันำขึ้นภำยใต้แนวคดิ 
Greenovation สนิคำ้คุณภำพสงูมุ่งส่งเสรมิควำมเป็นมติรต่อสุขภำพผูใ้ชแ้ละดตี่อสิง่แวดล้อม
ผลติภณัฑ์เกรดพรเีมยีมจดัว่ำเป็นกลยุทธ์ทำงธุรกจิของบรษิทัฯ ทีส่ ำคญัส ำหรบัผลติภณัฑส์ี
ทำอำคำร  
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ทัง้นี้  บริษัทฯ ก ำหนดต ำแหน่งทำงกำรตลำดของผลิตภัณฑ์ตรำสินค้ำซุปเปอร์ชิลด์ 
(SuperShield) ในฐำนะผลติภณัฑส์ทีำอำคำรทีด่ทีีสุ่ด เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกค้ำที่
มองหำผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีและนวตักรรมล่ำสุด ในขณะที่บริษัทฯ ก ำหนดต ำแหน่ง
ทำงกำรตลำดของผลิตภัณฑ์เกรดพรีเมียมในฐำนะผลิตภัณฑ์สีทำอำคำรประสิทธิภำพสูง
ส ำหรบัผูใ้ชม้อือำชพี  

(ข) ผลิตภณัฑเ์กรดปานกลางถึงเกรดอีโคโนมี่ 

ผลิตภัณฑ์สีทำอำคำรเกรดปำนกลำงถึงเกรดอีโคโนมี่ของบริษัทฯ ผลิตขึ้นโดยใช้วตัถุดบิ
ทัว่ไปทีเ่ป็นมำตรฐำน จงึมรีำคำทีถู่กกว่ำวตัถุดบิทีใ่ชใ้นกำรผลติผลติภณัฑ์สทีำอำคำรเกรด 
พรเีมยีม และมกีำรพฒันำสูตรที่แตกต่ำงจำกผลติภณัฑ์เกรดพรเีมยีม เนื่องจำกมุ่งเน้นกำร
ตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ทีต่อ้งกำรเลอืกผลติภณัฑท์ีคุ่ม้ค่ำในรำคำประหยดั  ซึ่งท ำ
ใหบ้รษิทัฯ เขำ้ถงึตลำดขนำดใหญ่ไดม้ำกกว่ำเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผลติภณัฑเ์กรดพรเีมยีม  

กลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยของผลติภณัฑส์ทีำอำคำรเกรดปำนกลำงถงึเกรดอโีคโนมี ่คอื ลูกคำ้ผูใ้ช้
ผลติภณัฑเ์ป็นครัง้แรกและตอ้งกำรเน้นควำมคุม้ค่ำ บรษิทัฯ ลงทุนสรำ้งกำรรบัรูใ้นตรำสนิคำ้
เพื่อช่วยใหลู้กคำ้กลุ่มนี้เกดิควำมคุน้เคยกบัตรำสนิคำ้ของบรษิทัฯ และสำมำรถตดัสนิใจซื้อได้
ง่ำยขึน้ เช่น คู่แต่งงำนใหม่ทีเ่ป็นเจำ้ของบำ้นหลงัแรก ทีม่กัมงีบประมำณจ ำกดั จงึเลอืกสทีำ
อำคำรที่มคีวำมทนทำนเป็นระยะเวลำห้ำถงึเจ็ดปี เนื่องจำกตรำสนิค้ำของสกีลุ่มนี้เป็นตรำ
สนิคำ้ยอดนิยมและมรีำคำทีป่ระหยดักว่ำผลติภณัฑเ์กรดพรเีมยีม  

นอกจำกนี้ ลูกคำ้เป้ำหมำยของผลติภณัฑ์เกรดปำนกลำงคอืภำครฐั เพรำะผลติภณัฑก์ลุ่มนี้มี
คุณลักษณะเป็นไปตำมมำตรฐำนอุตสำหกรรมไทย ท ำให้สำมำรถใช้ในโครงกำรของ
หน่วยงำนภำครฐั บรษิทัฯ จงึสำมำรถเขำ้เป็นผูจ้ดัหำผลติภณัฑ์ส ำหรบัโครงกำรของภำครฐั
ได้ ผลติภณัฑ์สทีำอำคำรเกรดอโีคโนมีข่องบรษิัทฯ จดัเป็นเครื่องมอืในกำรรกัษำฐำนลูกคำ้
ผูใ้ชผ้ลติภณัฑซ์ึง่รวมถงึช่ำงทำส ีทีอ่ำจมองหำผลติภณัฑท์ีม่คีุณภำพในรำคำทีเ่หมำะสม 

ผลติภณัฑส์ทีำอำคำรเกรดปำนกลำงถงึเกรดอโีคโนมีท่ีบ่รษิทัฯ และบรษิทัย่อยในต่ำงประเทศ
ผลติและจดัจ ำหน่ำย เช่น ผลติภณัฑ์ภำยใต้ตรำสนิค้ำโฟร์ซซีัน่ส์ (4 Seasons) ซุปเปอร์เทค 
(Supertech) ซุปเปอร์เมเทค (Super Matex) โกเบ (KOBE) เป็ดหงส ์(Mandarin Duck) และโฮมโค๊ท 
(Homecote)  

(ค) ผลิตภณัฑสี์ทาอาคารอ่ืน 

รำยไดจ้ำกผลติภณัฑส์ทีำอำคำรอื่น ประกอบดว้ยรำยไดจ้ำกกำรขำยแม่สทีีใ่ชก้บัเครื่องผสมสี
อตัโนมตั ิ(Auto Tinting Machine) รวมทัง้ทนิเนอร์ส ำหรบัสทีำอำคำร ซึ่งเป็นตวัท ำละลำยที่
ใชเ้พื่อใหส้เีจอืจำงลงหรอืงำ่ยต่อกำรใชง้ำนหรอืใชท้ ำควำมสะอำดสแีละอุปกรณ์ใชง้ำน 

1.1.2   ผลิตภณัฑสี์และสารเคลือบผิวและผลิตภณัฑป์ระเภทอ่ืน (Non-Decorative Paint and  
 Coating Products) 

บรษิัทฯ แบ่งกลุ่ม กลุ่มผลติภณัฑ์สแีละสำรเคลอืบผวิและผลติภณัฑ์ประเภทอื่น  เป็นผลติภณัฑ์เคมี
ก่อสรำ้ง ผลติภณัฑส์ทีีม่คีวำมทนทำนสูง (Heavy-Duty Coating)  และผลติภณัฑท์ีน่อกเหนือจำกสทีำ
อำคำรอื่น โดยแบ่งเป็น  
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(ก) ผลิตภณัฑเ์คมีก่อสร้าง  

บรษิัทฯ ผลติและจ ำหน่ำยผลติภณัฑ์เคมกี่อสร้ำง ซึ่งน ำมำใช้กบัวสัดุก่อสร้ำงโดยตรงหรือ
ผสมเขำ้ไปในวสัดุก่อสรำ้งเพื่อกำรใชท้ีห่น้ำงำนก่อสรำ้งเพื่อเพิม่คุณสมบตัพิเิศษบำงประกำร
ใหแ้ก่วสัดุก่อสรำ้ง รวมถงึปรบัปรุงควำมสำมำรถในกำรกระจำยตวั (Workability) และเสรมิ
ประสิทธิภำพของวัสดุก่อสร้ำง เพิ่มลักษณะกำรท ำงำน และปกป้องวัสดุก่อสร้ำงหรือ
โครงสรำ้งส ำเรจ็รปูทีท่ ำจำกวสัดุก่อสรำ้ง  

ผลิตภัณฑ์เคมีก่อสร้ำงของบริษัทฯ ประกอบผลิตภัณฑ์กันซึม ผลิตภัณฑ์ขจดัเชื้อรำและ
ตะไคร่น ้ำ ผลิตภัณฑ์ฉำบเรียบตกแต่งพื้นผิว ผลิตภัณฑ์ประสำนและซ่อมแซมคอนกรีต 
ผลติภณัฑอ์ุดโป๊ว และผลติภณัฑก์ำวซเีมนตส์ ำหรบัปกูระเบือ้ง 

(ข) ผลิตภณัฑสี์ท่ีมีความทนทานสูง (Heavy-Duty Coating)  

ผลติภณัฑส์ทีีม่คีวำมทนทำนสูง (Heavy-Duty Coating) ของบรษิทัฯ ส่วนใหญ่เป็นสทีบัหน้ำ
หรือสีรองพื้นและมักน ำไปใช้กับพื้นผิวที่ต้องทนต่อกำรรับแรงบรรทุกของหนัก กำร
กระทบกระเทอืนสูง กำรถูกกดักร่อน หรือสภำวะรุนแรงต่ำงๆ ผลติภณัฑ์สทีีม่คีวำมทนทำน
สงู (Heavy-Duty Coating) จะช่วยลดกำรแตกรำ้ว กำรเกดิสนิม และกำรเสื่อมของพืน้ผวิ โดย
หำกไม่ใชผ้ลติภณัฑส์ปีระเภทนี้อำจมคี่ำใชจ้่ำยในกำรซ่อมแซมสงู   

ผลติภณัฑส์ทีีม่คีวำมทนทำนสูง (Heavy-Duty Coating) ใชไ้ดบ้นพืน้ผวิหลำยประเภท ไดแ้ก่ 
เหลก็และคอนกรตี อำคำรและพืน้โรงงำน เรอืประมงขนำดเลก็ ถงั และ ท่อ รวมทัง้พืน้ถนน 
ฟุตบำท สนำมจกัรยำน  

(ค) ผลิตภณัฑท่ี์นอกเหนือจากสีทาอาคารอ่ืน 

ผลติภณัฑท์ีน่อกเหนือจำกสทีำอำคำรอื่นประกอบดว้ย ผลติภณัฑส์แีละสำรเคลอืบผวิส ำหรบั
งำนไม ้ผลติภณัฑ์ฮำร์ดแวร์ ผลติภณัฑ์ภำยใต้ตรำสนิคำ้เชลล์ (Shell) ผลติภณัฑ์ภำยใต้ตรำ
สนิคำ้เชนไดรท้์ (Chiandrite) ผลติภณัฑ์สตีกแต่งพเิศษ เครื่องผสมสอีตัโนมตั ิ(Auto Tinting 
Machine) ยปิซมับอรด์ และกระเบือ้ง 

โดยผลิตภัณฑ์สีตกแต่งพิเศษท ำให้พื้นผิวมีลวดลำยหรือลกัษณะพิเศษแตกต่ำงจำกสีทำ
อำคำรทัว่ไป เช่น สีทองค ำ กำรสร้ำงลวดลำยหิน ลวดลำยปูนฉำบขดัมนัส ำเร็จรูป (Loft) 
พืน้ผวิทรำย พืน้ผวิโลหะ พืน้ผวิมนัเงำ สรำ้งลวดลำยแทนวอลลเ์ปเปอร ์เป็นตน้ โดยสำมำรถ
ใชไ้ดท้ัง้ภำยนอกและภำยใน บรษิทัฯ ผลติและจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑ์สตีกแต่งพเิศษภำยใต้
ตรำสินค้ำทีโอเอสีตกแต่งพิเศษและตรำสินค้ำซุปเปอร์ชิลด์ (SuperShield) นอกจำก
ผลติภณัฑ์สตีกแต่งพเิศษที่บรษิทัฯ และบรษิัทย่อยในต่ำงประเทศของบรษิัทฯ ผลติและจดั
จ ำหน่ำยแล้ว บรษิัท กปัตนั โค๊ทติ้ง ยงัได้จดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑ์สตีกแต่งพเิศษภำยใต้ตรำ
สนิคำ้แฟรคทำลสิ (Fractalis) 

บรษิทัฯ จดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑย์ปิซัม่บอร์ด ภำยใต้ตรำสนิคำ้ทโีอเอ ยปิซมั (TOA Gypsum) 
และจดัจ ำหน่ำยกระเบือ้งภำยใตต้รำสนิคำ้ ทโีอเอ ไทล ์(TOA Tile) 

1.2 การพฒันานวตักรรมธรุกิจ   

  บรษิทัฯ ไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมกำรพฒันำผลติภณัฑใ์หม่ เพื่อส่งเสรมิควำมสำมำรถขององคก์รในกำรน ำเสนอ
นวตักรรมและผลติภณัฑ์ซึ่งตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผูบ้รโิภคทัง้ในปัจจุบนัและอนำคต เสรมิสรำ้งภำพลกัษณ์
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ของกำรเป็นผูน้ ำในกลุ่มอุตสำหกรรม รวมถงึพฒันำกระบวนกำรภำยในเพื่อให้เกดิควำมรวดเรว็ มปีระสทิธภิำพในกำร
ด ำเนินกำร ทัง้นี้  รำยละเอียดดังกล่ำวเปิดเผยใน หมวดท่ี 3. “การขบัเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยัง่ยืน” หัวข้อ          
“การพฒันานวตักรรมด้านผลิตภณัฑแ์ละบริการ” 

(2)  การตลาดและการแข่งขนั   

2.1   นโยบายการตลาดของผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีส าคญั 

(1) กิจกรรมด้านการตลาด 

บรษิทัฯ เชื่อว่ำคุณภำพของสนิคำ้และควำมเขม้แขง็ของตรำสนิคำ้ เป็นส่วนส ำคญัอย่ำงยิง่ต่อควำมส ำเรจ็
ของทโีอเอตลอดระยะเวลำกว่ำ 57 ปีทีผ่่ำนมำ นอกเหนือจำกกำรลงทุนในกำรคดิคน้วจิยัและพฒันำเพื่อใหไ้ดส้นิคำ้ทีม่ี
คุณภำพสูงแล้ว บรษิัทฯ จงึได้ด ำเนินกิจกรรมกำรตลำด เพื่อสร้ำงภำพลกัษณ์ สร้ำงควำมเชื่อมัน่ ต่อผลติภณัฑ์และ
บริกำรของบริษัทฯ อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนเครื่องมือกำรสื่อสำรทำงกำรตลำดแบบครบวงจร ( Integrated Marketing 
Communication: IMC) ดงัต่อไปนี้ 

• กำรใชส้ื่อโฆษณำในวงกวำ้ง (Mass Media Advertising) ประกอบดว้ย สื่อโทรทศัน์ สื่อสิง่พมิพ ์สื่อวทิยุ 
สื่อโฆษณำนอกบำ้น ซึง่แมจ้ะไดร้บัควำมนิยมลดลงแต่ยงัคงเป็นช่องทำงทีส่ ำคญัในกำรเขำ้ถงึตลำดและ
ลูกค้ำในวงกว้ำง นอกจำกน้ียงัมกีำรใช้สื่อออนไลน์ (Online media) ที่เพิม่สูงขึ้นตำมกำรปรบัเปลี่ยน
วธิกีำรบรโิภคสื่อของผู้บรโิภค ซึ่งสำมำรถเพิม่ประสทิธภิำพกำรสื่อสำรไปยงักลุ่มเป้ำหมำยไดถู้กต้อง
และชดัเจนมำกยิง่ขึน้  

แคมเปญการตลาดท่ีใช้ส่ือโฆษณา ประจ าปี 2564  

• แคมเปญการตลาดสี  Super Shield “ท าบ้านทัง้ที ใช้สีดีๆไปเลย” 

เป็นแคมเปญกำรตลำดทีอ่อกมำในช่วงไตรมำสแรกของปี 2564 ภำยใต้แนวคดิของผูบ้รโิภครุ่นใหม ่ที่
มกัจะไม่เชื่อค ำบอกเล่ำหรอืค ำโฆษณำที่ไม่สำมำรถพสิูจน์ให้เห็นได้จรงิได้ ด้วยกำรจดัท ำเป็นหนัง
โฆษณำเรื่องยำว เพื่อพสิูจน์ใหเ้หน็คุณภำพดำ้นต่ำงๆของสนิคำ้ Super Shield ซึ่งเป็นแบรนด์สเีกรด
สูงสุดของทโีอเอ เล่ำเรื่องผ่ำนกำรทดสอบคุณสมบตัิที่โดดเด่นอนัเป็นที่สุด 4 ประกำร คอื ที่สุดของ
ควำมสำมำรถในกำรยดึเกำะทีด่เียีย่ม ทีสุ่ดของควำมสำมำรถในกำรท ำควำมสะอำดตวัเองทีง่่ำยดำย 
ทีสุ่ดในกำรป้องกนัและสะทอ้นควำมรอ้นทีเ่หนือกว่ำ และทีสุ่ดในกำรทนทำนต่อสภำวะอำกำศทีรุ่นแรง
ทัง้ด่ำงเกลอืและไอทะเล พรอ้มตอกย ้ำดว้ยสโลแกน “ค่ำแรงแพงกว่ำค่ำส ีท ำบ้ำนทัง้ท ีใชส้ดีีๆ ไปเลย” 
เพื่อตอกย ้ำเหตุผลดำ้นควำมคุม้ค่ำในกำรเลอืกใช ้“ซุปเปอรช์ลิล”์  

• แคมเปญการตลาดสี 4Seasons “อดทนไว้ เราต้องผ่านมนัไปให้ได้”   

เป็นแคมเปญกำรตลำดทีอ่อกมำกระตุน้ตลำดในไตรมำสที ่2 ทีห่ยบิเอำสถำณกำรณ์กำรระบำดของเชือ้
โควดิ-19 อนัเป็นช่วงเวลำทีผู่บ้รโิภคต้องปรบัเปลี่ยนวถิชีวีติมำกขึน้ ต้องอดทนเพื่อก้ำวผ่ำนอุปสรรค
ต่ำงๆ ไปใหไ้ด ้โดยสรำ้งเป็นภำพยนตโ์ฆษณำทัง้ทำงโทรทศัน์และสื่อออนไลน์ น ำเสนอเรื่องรำวหกัมุม
สนุกๆ ทีช่ี้ใหเ้หน็ถงึควำมทนทำนของสโีฟซซีัน่ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกำรมอบก ำลงัใจใหผู้บ้รโิภค
ก้ำวผ่ำนอุปสรรคไปด้วยกนั โดยยงัคงวลเีด็ด “สทีนได้” ไว้ในกำรสื่อสำรเพื่อตอกย ้ำวลเีด็ดอนัเป็น
เอกลกัษณ์ของสโีฟซซีัน่ตลอดนับสบิปี นอกจำกนี้ยงัมุ่งสรำ้งกำรรบัรูว้ล ี“สทีนได”้ ใหค้รอบคลุมไปยงั
ผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ๆมำกขึ้น ด้วยกำรจับมือกับแพล็ตฟอร์มออนไลน์ยอดนิยมอย่ำง 
“TikTok” เพื่อจดัท ำแคมเปญ “สทีนได ้Challenge” ทีเ่ปิดโอกำสใหผู้บ้รโิภคสำมำรถร่วมสนุกดว้ยกำร
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สรำ้งคลปิวดีโีอ สทีนได ้ในรปูแบบของตวัเองเพื่อส่งเขำ้ชงิรำงวลั ซึง่ไดร้บัผลตอบรบัทีด่เียีย่มจำกกลุ่ม
ผูบ้รโิภครุ่นใหม่ๆ ดว้ยยอดวดิโีอเกอืบ 1,000 คลปิ ทีส่ำมำรถสรำ้งยอดววิรวมไดม้ำกกว่ำรอ้ยลำ้นววิ  

• แคมเปญทางการตลาดชุด “ปนูกาวมาตรฐาน ปนูกาวดีท่ีเจ้าของบ้านและช่างเลือก” 

เป็นกำรน ำเสนอผลติภณัฑภ์ำยใตก้ลุ่มเคมภีณัฑก์่อสรำ้งทีม่กีำรเจรญิเตบิโตสงูมำก คอื ปนูกำวทโีอเอ 
ด้วยกำรปล่อยภำพยนต์โฆษณำที่ชูมำตรฐำนกำรใช้งำนสินค้ำปูนกำวทีโอเอ ที่ผ่ำนกำรรับรอง
เครื่องหมำยมำตรฐำนอุตสำหกรรม อนัเป็นเครื่องหมำยทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึคุณภำพของปูนกำวทโีอเอ ที่
ช่ำงและโครงกำรก่อสร้ำงชัน้น ำสำมำรถเลอืกใช้ได้อย่ำงวำงใจ สื่อสำรมุ่งตรงไปยงัช่ำงผู้ใช้งำนเพื่อ
สรำ้งควำมมัน่ใจต่อผลติภณัฑป์นูกำวทโีอเอ ทัง้ 3 รุ่น 

• แคมเปญทางการตลาดชุด “หยุดปัญหาบ้านรัว่ซึมด้วย TOA Roofseal” 

เป็นแคมเปญกำรตลำดทีอ่อกมำในช่วงฤดูฝน อนัเป็นฤดูทีผู่บ้รโิภคมกัประสบปัญหำน ้ำรัว่ซมึบรเิวณ
ดำดฟ้ำและหลงัคำบ้ำนในช่วงทีฝ่นตก แคมเปญนี้เป็นกำรผสมผสำนระหว่ำงกำรท ำสื่อโฆษณำแบบ
ภำพยนต์โฆษณำทัง้ทำงโทรทัศน์ สื่อออนไลน์ ร่วมกับวิธีกำรน ำเสนอผ่ำกำร “รีวิว” สินค้ำผ่ำน
ผู้เชี่ยวชำญและผู้ที่มอีิทธพิลทำงควำมคดิ เพื่อชี้ให้เห็นคุณสมบตัิกำรหยุดปัญหำบ้ำนรัว่ซึมอนัเป็น
ปัญหำทีก่วนใจผูบ้รโิภค รวมถงึค ำแนะน ำกำรแกปั้ญหำทีเ่ป็นประโยชน์  

• แคมเปญทางการตลาด ซีรียย์าวชุด “Home Renovation & Improvement” 

เป็นกำรน ำเสนอเรื่องรำววิธีกำรปรับปรุง ซ่อมแซม แก้ไขปัญหำต่ำงๆ ของบ้ำนอย่ำงถูกวิธีเพื่อ
ยกระดบักำรพกัอำศยัและกำรด ำเนินธุรกจิของผูบ้รโิภค ผ่ำนคลปิวดีโีอเชงิแนะน ำ (How to) ทีท่ยอย
ออกสู่สำยตำผูบ้รโิภคในช่องทำงออนไลน์ ทีม่ตีลอดทัง้ปี อำท ิ“เปลีย่นรำ้นโทรม ใหเ้ป็นรำ้นสวย” เพื่อ
กระตุน้ลูกคำ้กลุ่ม SME ใหห้นัมำปรบัปรุงเปลีย่นแปลงภำพลกัษณ์หน้ำรำ้น ใหส้ะอำด สวยงำม น่ำเขำ้
ใช้บริกำร หรือ “รีโนเวทห้องสุดพงั ให้ปังหลงัน ้ำท่วม” เพื่อแสดงให้เห็นถึงวธิีกำรที่ถูกต้องในกำร
ซ่อมแซมบูรณะบำ้นหลงักำรเกดิน ้ำท่วม ใหก้ลบัมำน่ำอยู่อกีครัง้ หรอื “รโีนเวท ตกึเก่ำ 40 ปีใหส้วยใน 
4 วนั” เพื่อชีใ้หเ้หน็วธิกีำรทีถู่กตอ้งในกำรซ่อมแซมบำ้นหลงัเก่ำทีเ่สื่อมโทรม ทีม่ปัีญหำต่ำงๆ มำกมำย 
ครอบคลุมกำรใชง้ำนผลติภณัฑ์ของทโีอเอทีม่ใีหอ้ย่ำงครบครบครนัทัง้ ระบบซ่อมแซมส ีระบบกนัซมึ 
ฝ้ำเพดำน ฯลฯ  

นอกจำกนี้ยงัมอีกีหลำยคลปิวดีโีอ How to ทีอ่อกมำเพื่อสรำ้งแรงบนัดำลใจในกำรปรบัปรุงบ้ำนใหน่้ำ
อยู่อำศยัมำกยิง่ขึน้ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ในภำวะที่ผูบ้รโิภคมกีำรใชว้วีติในบ้ำนมำกยิง่ขึน้  ในช่วงกำร
ระบำดของโควดิในปีทีผ่่ำนมำ 

• แคมเปญ  “Organic Care, Organic Living” 

ส่งทำ้ยปีดว้ยแคมเปญทีใ่หญ่ทีสุ่ดแห่งปีจำกทโีอเอ ดว้ยกำรน ำเสนอสนิคำ้นวตักรรมใหม่ล่ำสุด “ทโีอเอ 
ออแกนิคแคร”์ สนี ้ำทำอำคำร เทคโนโลย ีBio-Based รำยแรกและรำยเดยีวในประเทศไทย ทีไ่ดร้บักำร
รบัรองมำตรฐำน USDA จำกประเทศสหรฐัอเมรกิำ ดว้ยกำรวจิยัและพฒันำของทโีอเอร่วมกบัพนัธมติร
ทีเ่ป็นบรษิทัเคมภีณัฑ์ระดบัโลก ท ำใหไ้ดส้ทีำอำคำรทีล่ดกำรพึง่พำผลติภณัฑ์จำกปิโตรเคม ีลดภำระ
ใหก้บัโลกและสิง่แวดล้อม ผ่ำนมำตรฐำนส ำคญัๆ หลำยมำตรฐำนทัง้ LEED 4.0 จำกยุโรป Sensitive 
Choice จำกออสเตรเลยี มสีำรระเหย VOCs ทีต่ ่ำมำก ปลอดภยัต่อทุกชวีติในบำ้น  

พรอ้มกนัน้ียงัไดเ้ปิดตวัพรเีซนเตอรค์นใหม่ “หมอโอค๊” สมิทธ์ิ อารยะสกลุ ซึง่เป็นผูท้ีม่คีวำมรูค้วำม
เชีย่วชำญในดำ้นสุขภำพ เป็นตวัแทนของครอบครวัคนรุ่นใหม่ทีใ่ส่ใจต่อคุณภำพชวีติของทุกชวีติและ
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สิง่แวดล้อม ซึ่งเป็นคอนเซป็ต์เดยีวกนักบัสนิค้ำและแบรนด์ TOA หมอโอ๊ค สมทิธิย์งัไดร้่วมถ่ำยทอด
เรื่องรำวควำมปลอดภยัต่อชวีติและกำรอยู่อำศยัภำยในบ้ำน ผ่ำนภำพยนตร์โฆษณำ ชุด “Organic 
Living, Organic Care” เพื่อชี้ใหเ้หน็ว่ำไม่ใช่แค่อำหำรหรอืขำ้วของเครื่องใชร้อบตวัเท่ำนัน้ทีเ่รำเลือก
ไดเ้พื่อประโยชน์สงูสุดต่อสุขภำพ แต่กำรอยู่อำศยัภำยในบำ้น เรำกเ็ลอืกสิง่ทีด่ตี่อสุขภำพไดเ้ช่นกนั 

การประชาสมัพนัธผ์่านส่ือสาธารณะ (Mass Media)  

• กำรใชเ้ครื่องมอืประชำสมัพนัธแ์บบครบวงจร อำท ิกำรจดังำนแถลงขำ่วเปิดตวัผลติภณัฑใ์หม่ (Press 
Conference), ข่ำวประชำสัมพันธ์, สกู๊ปข่ำว , ภำพข่ำวในสื่อหนังสือพิมพ์และนิตยสำร (News 
Release) กำรจดักจิกรรมสื่อมวลชนสมัพนัธ์ (Media Relations) กำรประชำสมัพนัธ์ผ่ำนสื่อโทรทศัน์ 
(TV Scoop) กำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อเว็บไซต์ส ำนักข่ำว และโซเชียลมีเดีย  (Mass and Social 
Media)  

กิจกรรมการตลาดอ่ืนๆ  (Marketing Activities) 

• กำรด ำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR Activity) เช่น กำรออกแบบและบริจำคสีทำอำคำรส ำหรับ
สำธำรณประโยชน์เพื่อสงัคม กำรสนับสนุนด้ำนกำรศกึษำ กิจกรรมเพื่อสงัคมกบัชุมชนรอบโรงงำน 
กำรจดัฝึกอบรมหลกัสูตรช่ำงทำสแีละช่ำงตดิตัง้งำนฝ้ำมอือำชพีใหก้บัผูต้กงำน เป็นต้น (รำยละเอยีด
เพิม่เตมิในหมวดท่ี 3. “การขบัเคลื่อนธรุกิจเพื่อความยัง่ยืน”) 

การบริการออกแบบสีบ้าน (Ideacolor) 

• บริกำรปรึกษำกำรออกแบบสีบ้ำน โดยสถำปนิกและมณัฑนำกร โดยไม่มีค่ำบริกำรออกแบบผ่ำน
หลำกหลำยช่องทำง ไดแ้ก่ โทรศพัท ์02-335-5577 ทำงเวบ็ไซต ์www.toagroup.com 

• บรกิำรออกแบบสบีำ้นในวนัหยุดเสำร์-อำทติย ์ทีร่ำ้นคำ้โมเดริ์นเทรด ไดแ้ก่ โฮมโปร 6 สำขำ และบุญ
ถำวร 2 สำขำ 

• บรกิำรออกแบบสบีำ้นภำยใน 24 ชัว่โมง ผ่ำนช่องทำง LINE 

• บรกิำรออกแบบสบีำ้นภำยในงำน event ต่ำงๆ เช่นงำนสถำปนิกและ งำนบำ้นและสวน 

• กำรพฒันำเครื่องมอืเพื่อช่วยในกำรสรำ้งแรงบนัดำลใจในกำรตกแต่งสสีนั เช่น โปรแกรมออกแบบสี
บำ้น application กำรออกแบบสบีำ้น  

• กำรสรำ้ง content เพื่อใหค้วำมรูค้วำมเขำ้ใจเกี่ยวกบักำรออกแบบสบี้ำนเพื่อสื่อสำรกบัลูกคำ้ผ่ำนทำง 
Social media 

• กำรอบรมควำมรูด้ำ้นสสีนัใหก้บันักศกึษำคณะสถำปัตยกรรม และองค์กรทีส่นใจเรื่องควำมรูเ้รื่องกำร
ตกแต่งส ี  

2.2   ช่องทางการจดัจ าหน่าย 

บริษัทฯ จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ ผ่ำนทำงเครือข่ำยกำรจัดจ ำหน่ำยของบริษัทฯ ที่ทัว่ถึงและ
ครอบคลุม ดงันี้ 
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   (1) ผู้ค้าปลีก    

ผูค้ำ้ปลกีซึ่งรวมถงึรำ้นขำยผลติภณัฑ์สแีละผลติภณัฑ์ฮำร์ดแวร์และรำ้นขำยอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้ำนซึง่
ส่วนใหญ่ตัง้อยู่ในประเทศไทยจะซื้อผลติภณัฑ์จำกบรษิทัฯ และจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑ์ดงักล่ำวใหแ้ก่ผูป้ระกอบวชิำชพี 
(เช่น ช่ำงทำสแีละมณัฑนำกร) หรอืลูกคำ้ประเภทซื้อสนิคำ้ดว้ยตัวเอง (Buy It Yourself หรอื BIY) โดยเครอืข่ำยกำรจดั
จ ำหน่ำยผ่ำนผู้คำ้ปลกีของบรษิัทฯ ในประเทศไทย ซึ่งครอบคลุม 77 จงัหวดัทัว่ประเทศไทย นอกจำกนี้ กำรใหบ้รกิำร 
TOA Color World Solution Services สำมำรถให้บรกิำรผ่ำนผู้ค้ำปลกีบำงรำยที่มเีครื่องผสมสอีตัโนมตัิ (Auto Tinting 
Machine) ทัง้ในประเทศไทยและในประเทศอื่นในเขตประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน โดยบรษิัทฯ ไม่ได้เป็นเจ้ำของหรอื
ใหแ้ฟรนไชสก์บัผูค้ำ้ปลกีใดๆ และผูค้ำ้ปลกีส่วนใหญ่ไม่ไดจ้ ำหน่ำยผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ เพยีงอย่ำงเดยีว แต่จ ำหน่ำย
ผลติภณัฑข์องบรษิทัอื่นดว้ย 

บริษัทฯ เชื่อว่ำกำรที่บริษัทฯ มีเครือข่ำยกำรจดัจ ำหน่ำยที่ครอบคลุมทัว่ประเทศไทยเป็นจุดแขง็ที่
ส ำคญัประกำรหนึ่งทีท่ ำใหบ้รษิทัฯ สำมำรถจ ำหน่ำยผลติภณัฑ์ไดใ้นวงกวำ้งและท ำใหลู้กคำ้ของบรษิทัฯ สำมำรถเขำ้ถงึ
ผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ ได ้

สำยงำนขำยของบรษิทัฯ ดูแลเครอืข่ำยผูค้ำ้ปลกีทัง้ในระดบัภูมภิำคและระดบัประเทศ รวมทัง้บรหิำร
จดักำรควำมสมัพนัธก์บัลูกคำ้โดยตรง บรษิทัฯ ยงัจดัใหม้พีนักงำนแนะน ำผลติภณัฑเ์พื่อใหค้ ำแนะน ำทีร่ำ้นคำ้ของผูค้ำ้
ปลกีเพื่อใหค้ ำแนะน ำแก่ลูกคำ้ผูใ้ชง้ำนโดยตรง  

(2) ธรุกิจค้าปลีกสมยัใหม่ (Modern Trade) 

ช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยของธุรกจิคำ้ปลกีสมยัใหม่ (Modern Trade) ประกอบดว้ยเครอืข่ำยสำขำของ
ร้ำนค้ำปลกีวสัดุก่อสร้ำงครบวงจรและรำ้นคำ้ปลกีอุปกรณ์ตกแต่งบ้ำนครบวงจร เช่น โฮมโปร ไทวสัดุ โกลบอลเฮำ้ส์     
ดูโฮม เมกำโฮม และบุญถำวร ในประเทศไทย ส ำหรบัห้ำงโฮมโปรเปิดบรกิำรในประเทศไทยและประเทศมำเลเซีย     
โกลบอลเฮำ้ส์ เปิดบรกิำรในประเทศไทยและประเทศกมัพชูำ Asia Center และ Pro 1 เปิดบรกิำรในประเทศเมยีนมำร ์
Mitra 10 และ Depo Bagunan เปิดบรกิำรในประเทศอนิโดนีเซยี  

บรษิัทฯ ยงัจดัให้มทีมีงำนที่มคีวำมเชี่ยวชำญท ำหน้ำที่ดูแลบรหิำรจดักำรกำรขำยและกำรตลำดใน
ช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยของธุรกิจค้ำปลกีสมยัใหม่ (Modern Trade) โดยเฉพำะ และมพีนักงำนแนะน ำผลติภณัฑ์ซึ่ง
ใหบ้รกิำรกำรขำยประจ ำอยู่กบัผูจ้ดัจ ำหน่ำยในธุรกจิคำ้ปลกีสมยัใหม่ เพื่อใหค้ ำแนะน ำแก่ผูบ้รโิภคโดยตรง 

 (3) ช่องทางการจดัจ าหน่ายอ่ืนๆ 

 บรษิัทฯ ยงัมกีำรจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑ์ผ่ำนช่องทำงอื่นประกอบดว้ย กำรจดัจ ำหน่ำยผ่ำนโครงกำร 
กำรส่งออก กำรจดัจ ำหน่ำยใหก้บับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัของบรษิทัฯ โดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 

• กำรจดัจ ำหน่ำยงำนโครงกำรโดยทัว่ไป คอืกำรจดัจ ำหน่ำยโดยตรงไปยงัลูกคำ้ส ำหรบักำรใช้
งำนทีห่น้ำงำนโครงกำรหรอืผ่ำนทำงผูร้บัเหมำก่อสรำ้ง บรษิทัฯ ไดจ้ดัหำผลติภณัฑส์ทีำอำคำร
และผลติภณัฑส์แีละสำรเคลอืบผวิและผลติภณัฑป์ระเภทอื่นใหก้บัผูพ้ฒันำอสงัหำรมิทรพัย์และ
บรษิทัอสงัหำรมิทรพัยต์่ำงๆ ตำมทีต่อ้งกำรส ำหรบัโครงกำร เช่น แสนสริ ิแลนดแ์อนดเ์ฮำ้ส ์ควิ
เฮำ้ส ์พรอ็พเพอร์ตี้ เพอร์เฟค พฤกษำ อนันดำ ดเีวลลอปเมน้ท์ ออรจิิ้น พรอ็พเพอร์ตี้ แอล.พ.ี
เอ็น ดเีวลลอปเมน้ท์ และแผ่นดนิทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดเีวลลอปเมน้ท์ ในประเทศไทย Cowell 
Development, Tamara Land SpringHill Group และ AKR Land ในประเทศอินโดนี เซีย 
Hoang Anh Gia Lai, Unicons Group, FLC Land, Nova Land, Hoa Binh ในประเทศเวยีดนำม 
และ Borey Lim Cheang Hak และ Daun Penh Land ในประเทศกมัพชูำ นอกจำกนี้ ผูร้บัเหมำ
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ยังใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ในโครงกำรของภำครัฐ ทัง้ในประเทศไทย สำ ธำรณรัฐ
ประชำธปิไตยประชำชนลำว และประเทศเมยีนมำรอ์กีดว้ย 

• ช่องทำงกำรส่งออกนัน้เป็นกำรส่งออกดว้ยกำรขำยส่งผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ จำกประเทศไทย
ไปยงัผู้ค้ำส่งและผูค้้ำปลกีในประเทศอื่นๆ จ ำนวน 7 ประเทศที่อยู่ในเขตประชำคมเศรษฐกจิ
อำเซยีน ยกเวน้ประเทศไทย ไดแ้ก่ ประเทศมำเลเซยี ประเทศสงิคโปร ์ประเทศบรไูน ประเทศ
ฟิลิปปินส์ ประเทศกัมพูชำ สำธำรณรฐัประชำธปิไตยประชำชนลำว และประเทศเมยีนมำร์ 
รวมถึงประเทศอื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ในเขตประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนด้วย และเพื่อให้ก้ำวทนั
ควำมกำ้วหน้ำทำงเทคโนโลยแีละกำรเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค 

• บรษิทัฯ ไดเ้ริม่ตดิตัง้ระบบกำรจดัจ ำหน่ำยผ่ำนช่องทำงพำณิชยอ์เิลคทรอนิกส ์(E-Commerce) 
เพื่อสร้ำงควำมได้เปรียบทำงธุรกิจจำกเครือข่ำยร้ำนค้ำปลีกของบริษัทฯ ซึ่งลูกค้ำผู้ใช้
ผลติภณัฑ์และช่ำงสสีำมำรถเลอืกซื้อสนิคำ้ทีต่้องกำรและเลอืกรำ้นคำ้ทีอ่ยู่ในพืน้ทีใ่กล้เคยีงได้
ทนัท ีโดยระบบนี้ยงัสำมำรถใหบ้รกิำรลูกคำ้โครงกำรขนำดใหญ่ รวมถงึรำ้นคำ้ปลกีสมยัใหม่ได้
อกีดว้ย นอกจำกนัน้บรษิทัฯ ไดม้กีำรปรบัปรุงระบบกำรตลำดดจิติอล รวมถงึสื่อสงัคมออนไลน์ 
โดยเพิม่เนื้อหำทีเ่ป็นประโยชน์ต่อลูกคำ้และช่ำงทำส ีรวมถงึเพิม่ช่องทำงกำรตดิต่อสื่อสำรกบั
กลุ่มลูกค้ำทัง้ในและต่ำงประเทศ เพิม่ประสทิธภิำพในกำรดูแลลูกค้ำและช่ำงส ีให้ค ำแนะน ำ 
วธิกิำรในเลอืกสนิคำ้ทีเ่หมำะสม และเทคนิคกำรใชง้ำนผลติภณัทข์องบรษิทัฯ 

บรษิทัฯ มกีำรน ำเอำเทคโนโลยทีีใ่ชช้ว่ยเหลอืกำรท ำงำนของพนักงำนขำย หรอืทีเ่รยีกว่ำ sales 
force automation โดยพนักงำนขำยสำมำรถจะใช้โทรศพัท์สมำร์ทโฟนในกำรบรหิำรจัดกำร
และดูแลลูกค้ำไม่ว่ำจะเป็นลูกค้ำในกลุ่มร้ำนผู้ค้ำปลกี กลุ่มโมเดริ์นเทรด และลูกค้ำโครงกำร 
โดยระบบนี้มขีอ้ดใีนควำมง่ำยของกำรใช้งำนและสำมำรถใหข้อ้มูลกบัผู้บรหิำรเพื่อใช้ในกำร
ปรบัปรุงกำรท ำงำนและกำรใหบ้รกิำร เพิม่ช่องทำงในกำรจดัจ ำหน่ำย รวมถึงมขีอ้มูลทีใ่ชใ้น
กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์หรือบริกำรใหม่ๆ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้อย่ำง
ทนัท่วงท ี

2.3 ลูกค้าของบริษทัฯ    

บรษิทัฯ มกีลุ่มลูกคำ้ทีห่ลำกหลำย และ ณ วนัทีข่องเอกสำรฉบบันี้ ไม่มลูีกคำ้รำยใดทีม่ยีอดขำยคดิเป็น
สดัส่วนเกนิกว่ำรอ้ยละ 5.0 ของรำยไดจ้ำกกำรขำยของบรษิทัฯ โดยส ำหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2562 2563 
และ 2564 ลูกค้ำรำยใหญ่สำมอนัดบัแรกของบริษัทฯ มียอดขำยรวมคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 14.4 ร้อยละ 13.2 และ    
รอ้ยละ 14.6 ของรำยไดจ้ำกกำรขำยส ำหรบัรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2562 2563 และ 2564 ตำมล ำดบั  

โดยทัว่ไปแล้ว บรษิัทฯ ก ำหนดระยะเวลำกำรใหส้นิเชื่อ (Credit Term) กบัลูกค้ำประมำณ 30 - 90 วนั 
ขึน้อยู่กบัประเภทของลูกคำ้และประวตักิำรช ำระเงนิในอดตี แต่บรษิทัฯ ไม่มกีำรใหส้นิเชื่อ (Credit Term) ส ำหรบักำร
ส่งออกและบรษิทัฯ จะไม่ขำยผลติภณัฑใ์ดๆ ของบรษิทัฯ ดว้ยวธิีกำรฝำกขำย 

ปรชัญำกำรดแูลควำมสมัพนัธก์บัลูกคำ้ของบรษิทัฯ คอืกำรเป็นพนัธมติรทำงธุรกจิทีซ่ื่อสตัยแ์ละใหค้วำม
เคำรพในกำรท ำงำนร่วมกบัหุ้นส่วนในช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยต่ำงๆ ของบรษิัทฯ เพื่อเพิม่ยอดขำยและสร้ำงควำม
ยัง่ยนื นอกจำกนี้ บรษิทัฯ ยงัมกีำรจดัอบรมใหแ้ก่ลูกคำ้ของบรษิทัฯ เพื่อใหค้วำมรูเ้กีย่วกบัผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ และ
กำรน ำผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ ไปใชง้ำน 
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2.4 ภาวะการตลาดและการแข่งขนั 

จำกขอ้มลูของ Frost & Sullivan ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2559 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมส่ีวนแบ่งกำรตลำด
ที่ใหญ่ที่สุดเมื่อพจิำรณำจำกรำยได้จำกกำรขำยส ำหรบัปีบญัชสีิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2559 ซึ่งคดิเป็นร้อยละ 48.7 
ของอุตสำหกรรมสทีำอำคำรส ำหรบักลุ่มลูกคำ้ทัว่ไปในประเทศไทย ส ำหรบัในเขตประชำคมเศรษฐกจิอำเซยีน บรษิทัฯ 
และบรษิทัย่อยมส่ีวนแบ่งกำรตลำดเมื่อพจิำรณำจำกรำยไดจ้ำกกำรขำย คดิเป็นรอ้ยละ 13.0 ของอุตสำหกรรมสแีละสำร
เคลอืบผวิ ในตลำดประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน โดยมคีู่แข่งของบรษิัทฯ อำทิ Akzo Nobel (ประเทศเนเธอร์แลนด์), 
Jotun (ประเทศนอรเ์วย)์, Nippon Paint (ประเทศญีปุ่่ น) และผูผ้ลติสอีื่นๆ ในพืน้ที ่ 

ส่วนแบ่งกำรตลำดโดยประมำณของผลติภณัฑส์ทีำอำคำรในประเทศไทย ในปี 2559 

 

ทีม่ำ :  จำกกำรสมัภำษณ์ กำรวจิยัและวเิครำะหเ์อกสำร โดย Frost & Sullivan 

ในกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ในภูมภิำคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ มกีำรแขง่ขนักบัทัง้
คู่แข่งในประเทศ (Local Competitors) เช่น สเีบเยอร์ ในประเทศไทย 4 Oranges ในประเทศเวยีดนำม Urai Panich 
ในสำธำรณรฐัประชำธปิไตยประชำชนลำว และ UPG ในประเทศเมยีนมำร ์และยงัมกีำรแขง่ขนักบัผลติภณัฑบ์ำงชนดิที่
ผลิตโดยผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สีทำอำคำรระดับสำกล เช่น Akzo Nobel, Nippon Paint, PPG Industries และ Jotun 
เน่ืองจำกอุตสำหกรรมสแีละสำรเคลอืบผวิมกีำรรวมกจิกำรกนัอย่ำงต่อเน่ือง ท ำใหก้ำรแขง่ขนัในอุตสำหกรรมเพิม่สงูขึน้
ตำมขนำดของคู่แขง่ของบรษิทัฯ ทีม่ขีนำดใหญ่ขึน้  

แม้ว่ำผลติภณัฑ์ของบรษิทัฯ อำจเป็นคู่แข่งโดยตรงกบัผลติภณัฑ์บำงชนิดทีผ่ลติโดยผูผ้ลติผลติภณัฑ์สแีละ
สำรเคลอืบผวิในระดบัสำกล อย่ำงไรกด็ ีบรษิทัฯ มคีวำมไดเ้ปรยีบทำงกำรแขง่ขนัจำกกำรมุ่งเน้นกำรกระจำยผลติภณัฑ์
ไปยงัช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยผ่ำนผูค้ำ้ปลกีทีก่วำ้งขวำง เพื่อสรำ้งควำมสะดวกในกำรซื้อสนิคำ้ของผูบ้รโิภคทีม่อียู่ทัว่
ประเทศ ดงันัน้ สดัส่วนกำรจ ำหน่ำยส่วนใหญ่ของบรษิทัฯ จงึมำจำกช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยผ่ำนผูค้ำ้ปลกีของบรษิทัฯ 
ซึ่งเป็นตลำดขนำดใหญ่ในประเทศไทย ในทำงกลบักัน บริษัทฯ เชื่อว่ำผู้ผลิตสีและสำรเคลือบผิวในระดบัสำกลมี
แนวโน้มทีจ่ะมุ่งเน้นไปทีช่่องทำงกำรคำ้ส่งในประเทศไทย เน่ืองจำกขอ้ก ำจดัในดำ้นเครอืขำ่ยกำรจดัจ ำหน่ำยในประเทศ
ทีย่งัไม่สำมำรถครอบคลุมทัว่ถงึเหมอืนเช่นเครอืขำ่ยของบรษิทัฯ ในปัจจุบนั 

ภำคกำรก่อสรำ้งในภำพรวมตลำดอสงัหำรมิทรพัย ์อนัเป็นกลุ่มทีม่คีวำมเกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิสแีละวสัดุก่อสร้ำง 
มกีำรชะลอตวัลง จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อโคโรน่ำไวรสั (Covid-19) ในปี 2563 - 2564 ส่งผลให้กลุ่ม
ลูกค้ำผู้พฒันำอสงัหำริมทรพัย์หลำยรำยมกีำรชะลอกำรก่อสร้ำง พร้อมทัง้เร่งระบำยสต็อคที่มีอยู่ โดยเฉพำะกลุ่ม
โครงกำรที่อยู่อำศยัแนวสูง (กลุ่มคอนโดมเินียม) ที่มสีต็อครอระบำยค่อนขำ้งสูง กำรเร่งระบำยสต็อคส่งผลให้มกีำร
แข่งขนัทำงดำ้นรำคำทีเ่พิม่สูงขึน้ อย่ำงไรกต็ำม กลุ่มทีอ่ยู่อำศยัแนวรำบยงัคงมคีวำมต้องกำรในตลำดอยู่ในระดบัทีไ่ม่
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ส่งผลกระทบมำกนัก โดยกลุ่มลูกคำ้บ้ำนทัว่ไปยงัคงมกี ำลงัซื้อเขำ้มำอย่ำงต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งเป็นผลจำกกำรปรบัปรุง
ซ่อมแซมบ้ำนในช่วงทีต่้องอยู่บ้ำนท ำงำนทีบ่้ำน (Work from Home) จำกสภำวะกำรแพร่ระบำดของโคโรน่ำไวรสั อกี
ทัง้เหตุผลในเรื่องของควำมจ ำเป็น และเหตุผลดำ้นควำมสวยงำม  

สถำนกำรณ์ของโควดิ-19 ทีท่วคีวำมรุนแรงขึน้ในประเทศไทย ตัง้แต่ช่วงปลำยไตรมำส 2 -3 ปี 2564 ส่งผลใน
วงกว้ำง ท ำให้รฐับำลต้องมมีำตรกำรคุมเขม้ ลดกิจกรรมที่มคีวำมเสี่ยงต่อกำรแพร่ระบำด ปิดแคมป์ก่อสร้ำง งดกำร
เคลื่อนย้ำยแรงงำน งดหรอืชะลอกำรเดินทำงขำ้มจงัหวดั และกำรยกระดบัมำตรกำรที่เขม้ขน้ขึ้นในช่วงกลำงเดือน
กรกฎำคม 2564 ท ำใหร้ำ้นโมเดริ์นเทรดทีจ่ ำหน่ำยสนิคำ้วสัดุก่อสรำ้ง บำงสำขำต้องปิดกำรขำย ส่วนรำ้นคำ้สแีละรำ้น
โมเดริ์นเทรดทีย่งัเปิดด ำเนินกำรอยู่ต้องถูกลดชัว่โมงกำรขำยลง อย่ำงไรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควดิ-19 ใน
ประเทศ มแีนวโน้มทศิทำงลดลงอย่ำงต่อเนื่อง รวมถงึกำรผ่อนคลำยควำมเขม้งวดของมำตรกำรควบคุมโรคต่ำงๆ  และ
กำรเปิดประเทศ ตัง้แต่วนัที ่1 พฤศจกิำยนทีผ่่ำนมำ ช่วยกระตุ้นกจิกรรมทำงเศรษฐกิจ รวมถึงควำมต้องกำรใชว้สัดุ
ก่อสรำ้งใหเ้ร่งตวัขึน้จำกกำรปรบัปรุงซ่อมแซมพีพ่กั รสีอรท์ โรงแรม และสถำนทีต่่ำงๆ เพื่อเตรยีมตอ้นรบันักท่องเทีย่ว
ทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ ตลอดจนกำรซ่อมแซมที่อยู่อำศยัภำยหลงักำรเกิดอุทกภยัในพืน้ที่หลำยจงัหวดั เป็น
ปัจจยัสนับสนุนกำรเตบิโตของยอดขำยในไตรมำส 4  

กำรแข่งขนัของผูเ้ล่นในธุรกจิสเีพิม่สูงขึน้อย่ำงมำก ดงัจะเหน็ไดจ้ำกกำรเพิม่ขึน้ของรำยกำรส่งเสรมิกำรขำย 
กำรใชโ้ปรโมชัน่ ลด แลก แจก แถม ทีเ่พิม่สงูขึน้อย่ำงมำก เพื่อแย่งสดัส่วนทำงกำรตลำด โดยบรษิทัฯมคีวำมไดเ้ปรยีบ
อย่ำงมำกในดำ้นช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย ทีม่ตีวัแทนจ ำหน่ำยมำกทีสุ่ดครอบคลุมพืน้ทีท่ ัว่ประเทศ จงึสำมำรถรองรบั
ควำมต้องกำรที่ยงัคงไหลเขำ้มำ โดยบรษิัทฯ ใช้รำยกำรส่งเสริมกำรขำยปกติ พร้อมทัง้กำรบรกิำรที่แขง็แกร่งของ
พนักงำนขำยหน้ำรำ้น ท ำใหบ้รษิทัสำมำรถสรำ้งยอดขำยไดเ้ป็นอย่ำงด ีโดยไม่ไดร้บัผลกระทบมำกนักในภำพรวมและ
ยงัสำมำรถเพิม่จ ำนวนลูกคำ้ใหม่ไดม้ำกขึน้อกีดว้ย  

แมว้่ำในปัจจุบนั บรษิทัฯ มโีครงขำ่ยรำ้นคำ้ตวัแทนจ ำหน่ำยสนิคำ้ทีม่คีวำมไดเ้ปรยีบในกำรแขง่ขัน้ ทีม่จี ำนวน
มำกกว่ำ 7,400 รำยครอบคลุมพื้นทีท่ ัว่ประเทศ แต่ยงัคงมชี่องว่ำงในพืน้ที่ระดบัอ ำเภอที่ยงัมโีอกำสในกำรขยำยกำร
กระจำยสนิคำ้ใหเ้ขำ้ถงึผูบ้รโิภคและแย่งชงิส่วนแบ่งตลำดเพิม่มำกขึน้ ในปีทีผ่่ำนมำบรษิัทฯ ไดย้งัคงเดนิหน้ำขยำยกำร
กระจำยรำ้นคำ้ตวัแทนจ ำหน่ำยใหม่ๆ  เพิม่มำกขึน้ สำมำรถขยำยจ ำนวนศูนยผ์สมสทีโีอเอครบวงจร (TOA Color World 
Solution Services) ซึ่งสำมำรถสรำ้งสรรค์เฉดสีอย่ำงถูกต้องและแม่นย ำ ครอบคลุมทุกผลติภณัฑ์ทัง้สนี ้ำทำอำคำร, สี
น ้ำมนัทำเหลก็, สทีำไม ้และไมฝ้ำ ผ่ำนเครื่องผสมสอีตัโตมตั ิ(TOA Auto Tinting Machines) ทีม่จี ำนวนมำกกว่ำ 7,500 
เครื่องทัว่ประเทศ รวมทัง้กำรขยำยควำมสำมำรถในกำรเขำ้ถงึลูกคำ้ เพื่อเพิม่ควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนั เช่นเดยีวกบั
ผูเ้ล่นอื่นๆ ในตลำดทีม่กีำรขยำยรำ้นคำ้และเครื่องผสมสเีช่นกนั แต่ยงัคงเป็นสดัส่วนทีต่ ่ำ เนื่องจำกรำ้นคำ้ส่วนใหญ่ได้
เป็นตวัแทนกบัทำงผูเ้ล่นหลกัๆอยู่แลว้ กำรเจำะเขำ้ไปจงึท ำไดย้ำก 

นอกจำกนี้ บรษิทัฯ มกีำรเร่งกำรขยำยกลุ่มธุรกจิสนิคำ้เคมภีณัฑก์่อสรำ้ง เขำ้ไปยงัรำ้นตวัแทนจ ำหน่ำยส ีซึง่ 
อำศยัควำมเขม้แขง็ในกำรเขำ้ถึงกลุ่มลูกคำ้ของร้ำนทีม่อียู่ สร้ำงเป็น “ศูนย์ป้องกนัและแก้ไขปัญหำบ้ำน” (Protect & 
Repair Center) ภำยในรำ้นคำ้ตวัแทนจ ำหน่ำยส ีโดยรำ้นคำ้สำมำรถสรำ้งยอดขำยและผลก ำไรไดม้ำกขึน้จำกกำรขยำย
กลุ่มสนิค้ำนอกเหนือจำกกลุ่มผลติภณัฑ์ส ีโดยในปีที่ผ่ำนมำ บรษิัทฯ สำมำรถเพิม่ศูนย์ป้องกนัและแก้ไขปัญหำบ้ำน 
(Protect & Repair Center) จ ำนวน 48 แห่ง รวมเป็นจ ำนวน 250 แห่งทัว่ประเทศ  

ในกลุ่มธุรกจิแผ่นยปิซัม่ ทโีอเอไดข้ยำยกำรจดัจ ำหน่ำยเขำ้ไปใน 3 กลุ่มรำ้นคำ้หลกั คอื 1. กลุ่มรำ้นคำ้วสัดุ
ก่อสร้ำง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นตวัแทนจ ำหน่ำยสนิค้ำของบรษิทัฯ อยู่แล้ว 2. กลุ่มร้ำนค้ำตวัแทนจ ำหน่ำยส ีเป็นกำรสร้ำง
โอกำสใหม่ๆ ใหก้บัรำ้นคำ้เพื่อสรำ้งยอดขำยและผลก ำไรจำกสนิคำ้กลุ่มใหม่ โดยคดัเลอืกรำ้นคำ้ทีม่คีวำมพรอ้มในดำ้น
พืน้ทีก่ำรเกบ็สตอ็คสนิคำ้และกำรเขำ้ถงึลูกคำ้เขำ้มำเป็นตวัแทนจ ำหน่ำย 3. กลุ่มรำ้นโครงคร่ำวฝ้ำเพดำน ซึ่งเป็นกลุ่ม
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รำ้นคำ้หลกัในกำรจ ำหน่ำยแผ่นฝ้ำยปิชัม่ซึ่งถอืเป็นตลำดใหม่ของบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ ไดส้รำ้งทมีขำยเฉพำะเพื่อเจำะ
กลุ่มรำ้นคำ้ช่องทำงนี้โดยเฉพำะ 

ในส่วนของกลุ่มลูกค้ำผู้พัฒนำอสังหำริมทรพัย์และผู้รบัเหมำก่อสร้ำงขนำดใหญ่ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีสดัส่วน
ยอดขำยสคีดิเป็นประมำณ 10%-15% ของมูลค่ำตลำดส ีเป็นกลุ่มทีม่กีำรแข่งขัน้สูง โดยเฉพำะกำรแข่งขนัดำ้นรำคำ   
ผูเ้ล่นหลำยรำยใชก้ลยุทธ์ทำงรำคำและเกรดสนิคำ้เป็นเครื่องมอืในกำรท ำตลำด กำรแข่งขนัในกลุ่มนี้จงึต้องมองหำสิง่
ใหม่ๆ นอกเหนือจำกรำคำและเกรดสินค้ำ บริษัทฯ ได้ใช้กลยุทธ์กำรพัฒนำสินค้ำร่วมกับกลุ่มลูกค้ำผู้พัฒนำ
อสงัหำรมิทรพัย์ เพื่อออกแบบสนิคำ้ทีเ่ฉพำะเหมำะสมกบัควำมต้องกำรของกลุ่มลูกคำ้รวมถงึกำรบรกิำรหลงักำรขำย
และกำรรบัประกนั เพื่อสรำ้งควำมไดเ้ปรยีบในกำรแขง่ขนัเหนือกว่ำดำ้นรำคำ 

ดำ้นกำรขยำยตวัของสื่อออนไลน์และพฤตกิรรมผูบ้รโิภคทีเ่พิม่กำรใชง้ำนขอ้มลูผ่ำนออนไลน์ทีเ่พิม่สงูขึน้อย่ำง
ต่อเนื่อง ส่งผลใหผู้เ้ล่นหลำยรำยปรบัตวัเขำ้มำท ำสื่อโฆษณำประชำสมัพนัธ์ผ่ำนช่องทำงออนไลน์มำกขึน้ ต่ำงจำกใน
อดตีทีบ่รษิทัขนำดใหญ่ หรอืแบรนด์สนิคำ้ขนำดใหญ่ เท่ำนัน้ จงึจะสำมำรถท ำสื่อโฆษณำได ้จงึเป็นปัจจยัทีส่นับสนุน
ควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัของสนิคำ้แบรนดข์นำดเลก็ ทีจ่ะสำมำรถสรำ้งกำรรบัรูไ้ปยงักลุ่มเป้ำหมำยไดโ้ดยตรง และ
ชดัเจน ภำยใต้งบประมำณที่มจี ำกดั ซึ่งท ำใหบ้รษิทัฯ มกีำรปรบัตวัเพื่อรองรบัเรื่องนี้เช่นกนั ด้วยกำรสร้ำงระบบกำร
สื่อสำรในช่องทำงออนไลน์ใหค้รอบคลุมผูบ้รโิภคกลุ่มเป้ำหมำยใหไ้ดม้ำกและมปีระสทิธภำพทีสุ่ด ทัง้ในดำ้นของเนื้อหำ 
(Content) และด้ำนกำรเขำ้ถึงกลุ่มเป้ำหมำย นอกจำกนี้เรำยงัสร้ำงควำมสะดวกสบำยให้กับผู้บรโิภค ด้วยกำรออก
บริกำรใหม่ “WHO SERVICE” ผ่ำนช่องทำงออนไลน์ เพื่อเป็นตวักลำงระหว่ำงผู้บรโิภคหรอืเจ้ำของบ้ำนที่ต้องกำร
แก้ไขปัญหำบ้ำน หรอืปรบัปรุงซ่อมแซมบ้ำนกบัช่ำงผู้รบัเหมำงำนสแีละงำนซ่อมแซมใหค้วำมต้องกำรมำเจอกนั ซึ่ง
ตอบโจทย์ทัง้ด้ำนผู้รบัเหมำทีจ่ะได้รบังำนผ่ำนระบบนี้ และลูกค้ำที่ต้องกำรซ่อมแซมบ้ำนก็จะได้ช่ำงและระบบงำนที่
ถูกต้องที่ผ่ำนกำรรบัรองโดยบรษิัทฯ อีกทัง้ยังเป็นกำรโฆษณำประชำสมัพนัธ์สินค้ำที่มอียู่ของบรษิัทฯ ซึ่งสำมำรถ
ครอบคลุมทุกกำรแกปั้ญหำทีเ่กดิกบับำ้นผ่ำนระบบดงักล่ำวอกีดว้ย 

 (3)  การจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

3.1  โรงงานผลิต  

 ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2564 บรษิทัฯ มโีรงงำนผลติทัง้สิน้ 10 แห่ง โดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 

ล าดบั เจ้าของ/ผู้เช่า สถานท่ีตัง้ ปีท่ีก่อตัง้ ผลิตภณัฑห์ลกั 

1 บรษิทัฯ โรงงำนบำงนำ  
เลขที ่31/1 และ/หรอื 31/2 หมู่ 3 ถนนบำงนำ-
ตรำด ต ำบลบำงเสำธง จงัหวดัสมุทรปรำกำร 
10570 ประเทศไทย 

2525 ผลติภณัฑส์ทีำอำคำร และผลติภณัฑส์แีละ
สำรเคลอืบผวิและผลติภณัฑป์ระเภทอื่น  

2 บรษิทัฯ โรงงำนส ำโรง 
เลขที ่104 หมู่ที่ 1 ซอยผกูมติร ถนนทำงรถไฟ
สำยเก่ำ ต ำบลส ำโรงใต ้อ ำเภอพระประแดง  
จงัหวดัสมุทรปรำกำร 10130 ประเทศไทย 

2515 ผลติภณัฑส์แีละสำรเคลอืบผวิส ำหรบังำนไม ้
และสทีีม่คีวำมทนทำนสงู (Heavy-Duty 
Coating) ทนิเนอรแ์ละสสีเปรย ์

3 บรษิทั กปัตนั โค๊ทติ้ง 
จ ำกดั 

โรงงำนสมุทรปรำกำร(1)  
เลขที ่906 และเลขที ่917 หมู่ 15 ต ำบลบำง 
เสำธง จงัหวดัสมุทรปรำกำร 10570 ประเทศไทย 

2553 ผลติภณัฑส์ทีำอำคำร ผลติภณัฑส์แีละสำร
เคลอืบผวิส ำหรบังำนไม ้และผลติภณัฑเ์คมี
ก่อสรำ้ง 

2558 ผลติภณัฑส์ทีำอำคำร 
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ล าดบั เจ้าของ/ผู้เช่า 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 ประเทศเวยีดนำม 

2547 สนี ้ำอมิลัชนั สเีคลอืบเงำ ทนิเนอร ์
ผลติภณัฑส์แีละสำรเคลอืบผวิส ำหรบังำนไม ้
ผลติภณัฑเ์คมกี่อสรำ้ง และสสีเปรย ์

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 ำหรบังำนไม ้

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

โรงงำนเวยีงจนัทน์ 
Unit 6, Ban Nahai, Hatxaifong District, 
เวยีงจนัทน์ สำธำรณรฐัประชำธปิไตยประชำชน
ลำว 

2551 สนี ้ำอมิลัชนั สเีคลอืบเงำ ทนิเนอร ์ 
ผลติภณัฑส์แีละสำรเคลอืบผวิส ำหรบังำนไม ้

7 TOA Skim Coat 
(Cambodia) 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 ำหรบังำนฉำบบำงเพื่อปรบัผวิ
ใหเ้รยีบ (Skim Coat) เคมฉีำบผนัง 

8 PT TOA Coating 
(Indonesia)  

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

2562 สนี ้ำอมิลัชนั สเีคลอืบเงำ ทนิเนอร ์ 
ผลติภณัฑส์แีละสำรเคลอืบผวิส ำหรบังำนไม ้
ผลติภณัฑเ์คมกี่อสรำ้ง และสสีเปรย ์

9 TOA Coating 
(Myanmar) Co., Ltd.     

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

2562 สนี ้ำอมิลัชนั สเีคลอืบเงำ ทนิเนอร ์ 
ผลติภณัฑส์แีละสำรเคลอืบผวิส ำหรบังำนไม ้
ผลติภณัฑเ์คมกี่อสรำ้ง และสสีเปรย ์

10 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 ำหรบังำนไม ้
ผลติภณัฑเ์คมกี่อสรำ้ง และสสีเปรย ์

หมำยเหตุ : (1) โรงงำนผลิตที่บรษิัท กปัตนั โค๊ทติ้ง จ ำกดั เป็นเจ้ำของซึ่งมผีลิตภัณฑ์ภำยใต้ตรำสนิค้ำกัปตนั และแยกต่ำงหำกจำก
โรงงำนผลติอกีสองแห่งในประเทศไทย อย่ำงไรกด็ ีเพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรใชแ้นวปฏบิตัทิีด่แีละกำรบรหิำรตน้ทุนร่วมกนั 
เช่น กำรซื้อวัตถุดิบ โรงงำนผลิตที่บริษัท  กัปตัน โค๊ทติ้ง จ ำกัด จึงได้สัง่ซื้อวัตถุดิบรวมกับโรงงำนผลิตอีก  
สองแห่งของบรษิทัฯ ในประเทศไทย 

ก ำลงักำรผลติของบรษิทัฯ ส่วนทีย่งัไม่ไดน้ ำมำใช ้ณ ปัจจุบนั ท ำใหบ้รษิทัฯ สำมำรถปรบัตวัเพื่อรองรบักำร
เติบโตของอุปสงค์ในอนำคต ทัง้นี้ ก ำลงักำรผลติรวม ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2564 และอตัรำกำรใชก้ ำลงักำรผลติของ
โรงงำนผลติของบรษิทัฯ ส ำหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2562  2563  และ 2564 สรุปดงันี้ 
 

โรงงาน 

ก าลงัการผลิตรวม 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2564 
(ล้านแกลลอน/ปี) 

อตัราการใช้ก าลงัการผลิต 
ส าหรบัปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม (ร้อยละ) 

2562 2563 2564 

ประเทศไทย 74.1 54.8 51.7 51.7 
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โรงงาน 

ก าลงัการผลิตรวม 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2564 
(ล้านแกลลอน/ปี) 

อตัราการใช้ก าลงัการผลิต 
ส าหรบัปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม (ร้อยละ) 

2562 2563 2564 

โรงงานบางนา 50.4 62.5 59.3 59.4 

โรงงานอืน่(1) 23.7 38.5 35.7 35.4 

เขตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ไม่รวมประเทศ
ไทย)(2) 

28.4 26.8 22.8 24.8 

รวม    102.5 48.5 43.7 44.3 

หมำยเหตุ : (1) โรงงำนอื่น หมำยถงึ โรงงำนส ำโรง และโรงงำนสมุทรปรำกำร 
 (2) ไม่รวมอตัรำก ำลงักำรผลติของโรงงำนผลติภำยใต ้TOA Skim Coat (Cambodia) Co., Ltd. 
 

3.2 วตัถดิุบ 

ตน้ทุนวตัถุดบิเป็นสดัส่วนทีส่ ำคญัทีสุ่ดของต้นทุนขำยของบรษิทัฯ วตัถุดบิหลกัของบรษิทัฯ ทีใ่ชส้ ำหรบั
กำรผลติผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ ไดแ้ก่ 

▪ ผงสี: ผงสใีหส้ชี่วยใน กำรปิดบงัพืน้ผวิและเคลอืบพืน้ผวิ รวมถงึคุณสมบตัใินกำรปกป้องแก่ส ีเช่น 
กำรป้องกนักำรกดักร่อนและควำมทนทำนต่อสภำพอำกำศ ไทเทเนียมไดออกไซดซ์ึง่เป็นผงสชีนิด
ที่ให้ควำมขำว ควำมสว่ำง กำรปิดบงัพื้นผวิและกำรป้องกนัควำมเสยีหำยจำกแสงอำทติย์ เป็น
วตัถุดบิหลกัส ำหรบัผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ ซึ่งบรษิทัฯ ซื้อจำกตวัแทนจ ำหน่ำยในประเทศไทยและ
น ำเขำ้จำกต่ำงประเทศ เช่น ประเทศสงิคโปร ์ไตห้วนั สหรฐัอเมรกิำ และออสเตรเลยี  

▪ สารยึดเกาะ: สำรยดึเกำะเป็นสำรทีย่ดึส่วนผสมของผลติภณัฑส์หีรอืสำรเคลอืบผวิเขำ้ดว้ยกนัและ
ช่วยให้ผลติภณัฑ์ยึดเกำะกบัพื้นผวิได้  สำรยดึเกำะประเภทกำว (อะครลีคิหรอืสไตรนีอะครลีคิ) 
โดยปกติแล้วจะน ำไปใช้ส ำหรบัผลิตภัณฑ์สีทำอำคำรที่มตีัวท ำละลำยเป็นน ้ำ ในขณะที่สำรยดึ
เกำะเรซินจะน ำไปใชใ้นผลติภณัฑ์ทีม่ตีวัท ำละลำยเป็นสำรประกอบอนิทรยี์  สำรยดึเกำะมหีลำย
ประเภทรวมถึง อะครลีคิโพลเิมอร์ 100% โพลยิูรเีทน อีพอกซี่และอลัคดิ โดยบรษิัทฯ ซื้อสำรยดึ
เกำะในประเทศและน ำเขำ้จำกต่ำงประเทศ รวมทัง้ บรษิทัฯ ยงัผลติสำรยดึเกำะเรซนิเองดว้ย 

▪ สารเพิม่เน้ือสี: ส่วนผสมชนิดหนึ่งทีเ่ป็นสำรเฉื่อยและสำรประกอบอนินทรยี์ซึ่งใชเ้ตมิเป็นวตัถุดบิ
เพื่อเพิม่คุณสมบตัขิองส ีเช่น ท ำใหฟิ้ล์มสแีขง็ขึน้ ฟิล์มสขีดัง่ำย เป็นต้น สำรเพิม่เนื้อสนีัน้รวมถึง 
แคลเซยีมคำร์บอเนต ซลิกิ้ำ ไมก้ำ ทลัคมั ยปิซมัและเคลย์ โดยบรษิทัฯ ซื้อสำรเพิม่เนื้อสทีัง้จำกผู้
จดัจ ำหน่ำยในประเทศและน ำเขำ้จำกผูจ้ดัจ ำหน่ำยในต่ำงประเทศ เช่น สหรฐัอเมรกิำและจนี  

▪ สารท าละลาย: สำรท ำละลำยอำจอยู่ในรูปของน ้ำหรอืสำรท ำละลำยอนิทรยี์ซึ่งถูกน ำไปใชใ้นกำร
ลดควำมหนืดของสเีพื่อท ำใหง้่ำยต่อกำรทำผลติภณัฑ์เคลอืบผวิ สำรท ำละลำยทีใ่ส่ในขัน้ตอนแรก
ของกำรผสมและกวนผลติภณัฑ์เป็นสำรท ำละลำยตัง้ต้นและสำรท ำละลำยร่วมทีใ่ส่ในขัน้ตอนกำร
ผลิตสีช่วงเติมสำรยึดหรือสิ่งน ำสี (Letdown) บริษัทฯ ซื้อสำรท ำละลำยทัง้จำกผู้จดัจ ำหน่ำยใน
ประเทศและน ำเขำ้จำกผูจ้ดัจ ำหน่ำยในต่ำงประเทศ 

▪ สารเติมแต่ง: สำรเตมิแต่งช่วยเพิม่คุณสมบตัใิหก้บัผลติภณัฑเ์คลอืบผวิ เช่น ควำมทนทำนต่อเชือ้
รำ และแบคทเีรยี ควำมสำมำรถในกำรเช็ดล้ำงได้ง่ำยและควำมทนทำนต่อกำรท ำควำมสะอำด 
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ทนทำนต่อแสงอตัรำไวโอเลต เพิม่ควำมยดึเกำะและควำมยดืหยุน่ เป็นตน้ บรษิทัฯ ซื้อสำรเตมิแตง่
ทัง้จำกในประเทศและน ำเขำ้จำกต่ำงประเทศ 

▪ บรรจุภณัฑ์: บรรจุภณัฑ์โดยหลกัๆ จะประกอบดว้ยกระป๋องพลำสตกิและฝำส ำหรบัผลติภัณฑ์สี
และสำรเคลอืบผวิ 

รำคำของวตัถุดบิหลกัดงักล่ำวส่วนใหญ่เป็นไปตำมรำคำน ้ำมนั และอุปสงค์และอุปทำนของวตัถุดบิ
หลกันัน้ๆ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ รำคำของสำรไทเทเนียมไดออกไซด์ทีเ่ป็นวตัถุดบิหลกัส ำหรบัผลติภัณฑข์องบรษิทัฯ ซึ่ง
เป็นรำคำที่ก ำหนดตำมรำคำตลำดโลกและขึ้นอยู่กับรำคำสินค้ำโภคภัณฑ์ซึ่งสอดคล้องกับอุปสงค์และอุปทำนใน
ระดบัประเทศ ระดบัภูมิภำคและระดบัโลก บริษัทฯ น ำเข้ำวตัถุดิบจำกต่ำงประเทศคิดเป็นร้อยละ  12.4 ของมูลค่ำ
วตัถุดบิทัง้หมดทีซ่ื้อเพื่อใชใ้นกำรผลติ ส ำหรบัปีบญัช ีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2564 รำคำของวตัถุดบิดงักล่ำวโดยปกติ
จะผนัผวนตำมอตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศและรำคำของผลติภณัฑปิ์โตรเคม ี

บรษิทัฯ มคีวำมสมัพนัธอ์นัดแีละยำวนำนกบัผูจ้ดัจ ำหน่ำยวตัถุดบิหลกัมำเป็นระยะเวลำนำนและรกัษำ
ควำมสมัพนัธ์กบัผูจ้ดัจ ำหน่ำยวตัถุดบิหลำยรำยส ำหรบัวตัถุดบิขัน้ต้นเพื่อป้องกนักำรขำดแคลนวตัถุดบิทีอ่ำจเกิดขึ้น 
และ/หรอืกำรปรบัขึน้ของรำคำอย่ำงมนีัยส ำคญั บรษิทัฯ ยงัเป็นลูกคำ้รำยส ำคญัของผูจ้ดัจ ำหน่ำยหน่ำยวตัถุดบิรำยใหญ่
ในเขตประชำคมเศรษฐกจิอำเซยีน นอกจำกนี้ บรษิทัฯ ยงัมกีำรจดัประชุมเป็นระยะๆ เพื่อแลกเปลี่ยนขอ้มูลเกี่ยวกบั
เทคโนโลยใีหม่ๆ แนวโน้มในอุตสำหกรรมผลติภณัฑ์สทีำอำคำรระดบัโลก และขอ้มูลทำงกำรตลำด รวมทัง้เพื่อหำรอื
เกีย่วกบัโอกำสควำมเป็นไปไดใ้นกำรร่วมมอืกนั  

บรษิทัฯ ด ำเนินงำนคน้หำผูจ้ดัจ ำหน่ำยวตัถุดบิคุณภำพสงูอย่ำงต่อเนื่องและบรษิทัฯ ยงัพจิำรณำแหล่ง
วตัถุดบิทดแทนและวธิกีำรแกปั้ญหำโดยใชเ้ทคโนโลยเีพื่อลดต้นทุนอย่ำงต่อเน่ือง วธิกีำรลดตน้ทุนอื่นๆ รวมถงึกำรลด
ปรมิำณวตัถุดบิทีต่้องใชใ้นสูตรกำรผลติของบรษิทัฯ ดว้ย เช่น บรษิทัฯ ไดว้เิครำะห์หำวธิกีำรลดปรมิำณไทเทเนียมได
ออกไซดท์ีใ่ชใ้นกำรผลติผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ เพื่อลดปรมิำณกำรใชไ้ทเทเนียมไดออกไซดแ์ละท ำใหต้น้ทุนลดลง 

3.3   ผู้จดัจ าหน่ายวตัถดิุบ   

บรษิัทฯ มผีู้จดัจ ำหน่ำยวตัถุดิบที่บรษิัทฯ ท ำกำรซื้อขำยวตัถุดบิหลกั จ ำนวนหลำยรำย ส ำหรบัปีบญัชี
สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2562 2563 และ 2564 มูลค่ำกำรสัง่ซื้อจำกผูจ้ดัจ ำหน่ำยวตัถุดบิปรมิำณสูงสุดหำ้รำยแรกคดิเป็น
สดัส่วน ร้อยละ 32.1 ร้อยละ 33.8 และร้อยละ 35.8 ของมูลค่ำกำรจัดซื้อวัตถุดิบทัง้หมดของบริษัทฯ ตำมล ำดบั และ    
บรษิทัฯ ไม่มผีูจ้ดัจ ำหน่ำยวตัถุดบิรำยใดทีม่มีลูค่ำกำรซื้อขำยมำกกว่ำรอ้ยละ 10.0 ของต้นทุนขำยทัง้หมด ส ำหรบัปีบญัชี
สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2562 2563 และ 2564 

บรษิัทฯ ช ำระเงนิค่ำซื้อวตัถุดบิ บรรจุภณัฑ์ สนิค้ำซื้อมำขำยไป และค่ำบรกิำรใหแ้ก่ผูจ้ดัจ ำหน่ำยและ
ผูใ้หบ้รกิำรเป็นเงนิบำทและเงนิสกุลต่ำงประเทศ ซึง่ส่วนใหญ่เป็นเงนิสกุลดอลลำรส์หรฐั โดย คดิเป็นอตัรำรอ้ยละดงันี้ 

สกลุเงิน 2562 2563 2564 
เงนิสกุลบำท 90.7 91.8 90.7 
เงนิสกุลดอลลำรส์หรฐั 7.7 6.7 7.6 

บรษิัทฯ อำจเขำ้ท ำสญัญำซื้อวตัถุดบิล่วงหน้ำเพื่อบรหิำรจดักำรควำมเสี่ยงกรณีวตัถุดบิขึ้นรำคำ และ
พิจำรณำบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนอตัรำแลกเปลี่ยนโดยใช้ผลิตภัณฑ์ทำงกำรเงินหรือตรำสำรอนุพนัธ์ ในสดัส่วนที่
เหมำะสม สอดคลอ้งกบัสถำนกำรณ์แนวโน้มค่ำเงนิบำท อย่ำงไรกต็ำมบรษิทัฯ เชื่อว่ำคู่แขง่ส ำคญัรำยอื่นน ำเขำ้จำกผู้
จดัจ ำหน่ำยวตัถุดบิทีค่ลำ้ยคลงึกนัและซื้อขำยโดยใชส้กุลเงนิต่ำงประเทศเช่นเดยีวกนั 
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บริษัทฯ พิจำรณำคดัเลือกผู้จดัจ ำหน่ำยวตัถุดิบจำกปัจจยัด้ำนต่ำงๆ เช่น คุณภำพวตัถุดิบ ควำมมี
ประสทิธภิำพ ควำมน่ำเชื่อถือ ก ำลงักำรผลติ รำคำ และกำรบรกิำร เป็นต้น บรษิัทฯ จะไม่มกีำรพึ่งพงิผู้จดัจ ำหน่ำย
วตัถุดบิรำยใดรำยหนึ่งโดยเฉพำะส ำหรบักำรจดัหำวตัถุดบิเนื่องจำกบรษิทัฯ สำมำรถด ำเนินงำนเขำ้ท ำสญัญำกบัผูจ้ดั
จ ำหน่ำยวตัถุดบิรำยอื่นได ้ยกเวน้สำรไนโตรเซลลูโลส ซึง่ผูจ้ดัจ ำหน่ำยวตัถุดบิสำรไนโตรเซลลูโลสในประเทศไทยมกีำร
ผกูขำดตลำดเน่ืองจำกเป็นผูผ้ลติรำยเดยีวในประเทศไทยทีไ่ดร้บัใบอนุญำตจำกกระทรวงกลำโหมในกำรผลติสำรไนโตร
เซลลูโลส  นอกจำกนี้  บรษิัทฯ ยงัมีควำมสำมำรถในกำรผลติวตัถุดบิบำงประเภทที่จ ำเป็นต้องใชภ้ำยในบรษิทัฯ ได้ 
เช่น สำรยดึเกำะ รวมทัง้บรษิทัฯ ยงัมคีวำมสำมำรถในกำรใชว้ตัถุดบิทำงเลอืกเพื่อทดแทนวตัถุดบิเดมิได ้หำกมคีวำม
จ ำเป็น ตวัอย่ำงเช่นในปี 2564 บรษิทัฯ สำมำรถผลติสำรยดึเกำะอลัคดิเพื่อใชภ้ำยในกระบวนกำรผลติของบรษิทัฯ ไดโ้ดย
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 65.5 ของมูลค่ำสำรอัลคิดที่ใช้ และจัดหำในส่วนที่เหลือจำกภำยนอก บริษัทฯ อยู่ระหว่ำง
กำรศกึษำควำมเป็นไปได้ในกำรเปลี่ยนจำกกำรใชส้ำรไนโตรเซลลูโลสในสูตรผลติภณัฑ์ของบรษิทัฯ เป็นกำรใช้สำร   
อะครลีคิเพื่อลดโอกำสกำรขำดแคลนหรอืกำรไม่สำมำรถจดัหำสำรไนโตรเซลลูโลส 

3.4  รางวลัและการรบัรองมาตรฐาน 

ตรำสนิคำ้ของบรษิทัฯ ไดร้บัรำงวลัมำกมำยตลอดหลำยปีทีผ่่ำนมำ ตำรำงต่อไปนี้แสดงรำงวลัทีบ่รษิทัฯ 
ไดร้บัในช่วงระยะเวลำตำมทีร่ะบุไว ้ 

รางวลัแห่งความภาคภมิูใจ ปี 2564 

➢ ด้านความเช่ือมัน่ของบริษทัและตราสินค้าทีโอเอ 

1 รำงวลั Thailand’s Most Admired Company 2021 ประเภทสทีำอำคำรในหมวดวสัดุก่อสรำ้ง (7 
ปีต่อเนื่อง) โดยนิตยสำรแบรนดเ์อจ (BrandAge)   

2  รำงวลั Thailand’s Most Admired Brand 2021 ในหมวดวสัดุก่อสรำ้ง ประเภทสทีำภำยในและสี
ทำภำยนอก (10 ปีต่อเนื่อง) โดยนิตยสำรแบรนดเ์อจ (BrandAge) 

3 รำงวลั No.1 Brand Thailand 2021 (9 ปีต่อเนื่อง) แบรนดย์อดนิยมอนัดบั 1 หมวดสทีำอำคำรที่
ผู้บริโภคให้กำรยอมรบัและได้รบัควำมนิยมสูงสุดในประเทศไทย โดยนิตยสำรมำร์เก็ตเธียร์ 
(Marketeer) 

4  รำงวลัเกียรติยศ Thailand’s Top Corporate Brands 2021 ในฐำนะสุดยอดองค์กรที่มมีูลค่ำแบ
รนด์สูงสุด 56,048 ล้ำนบำท ในหมวดธุรกิจวสัดุก่อสรำ้ง ในงำน “ASEAN and Thailand’s Top 
Corporate Brands 2021 จำกกำรท ำงำนวจิยัเรื่อง “กำรวดัมูลค่ำแบรนด์องค์กรใน ASEAN และ
ในประเทศไทย ประจ ำปี 2564” ของหลกัสูตรวิทยำศำสตรมหำบณัฑติ สำขำวิชำกำรจดักำร    
แบรนดแ์ละกำรตลำด คณะพำณิชยศำสตรแ์ละกำรบญัช ีจุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

5 รำงวัล The Prime Minister’s Industry Award 2021 อุตสำหกรรมดีเด่น ประเภทกำรจัดกำร    
โลจสิตกิสแ์ละโซ่อุปทำน โดยกระทรวงอุตสำหกรรม 

➢ ด้านแรงงานสมัพนัธแ์ละสวสัดิการแรงงาน (HR) 

1 รำงวลัสถำนประกอบกิจกำรดีเด่น ด้ำนแรงงำนสมัพนัธ์และสวสัดิกำรแรงงำน ประจ ำปี 2564
ระดบัประเทศ โรงงำนบำงนำและส ำโรง (5 ปีต่อเนื่อง) โดยกรมสวสัดกิำรและคุม้ครองแรงงำน 
กระทรวงแรงงำน 
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➢ ด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั ส่ิงแวดล้อม และความรบัผิดชอบต่อสงัคม (SHE) 

1. รำงวลัมำตรฐำนควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR-DIW Continuous Award 2021) (โรงงำนบำง
นำ 8 ปีต่อเนื่อง และโรงงำนส ำโรง 7 ปีต่อเนื่อง) โดยกรมโรงงำนอุตสำหกรรม กระทรวง
อุตสำหกรรม 

2. สถำนประกอบกำรต้นแบบดเีด่น ด้ำนควำมปลอดภยั อำชวีอนำมยั และสภำพแวดล้อมในกำร
ท ำงำน ระดบัประเทศ ประจ ำปี 2564 โรงงำนบำงนำ ระดบัเพชร 8 ปีต่อเนื่อง และโรงงำนส ำโรง 
ระดบัเพชร 6 ปีต่อเนื่อง โดยกรมสวสัดกิำรและคุม้ครองแรงงำน กระทรวงแรงงำน 

3. กำรไดร้บักำรอนุมตัขิึน้ทะเบยีนเป็นหน่วยฝึกอบรมประเภทประกอบธุรกจิจดึฝึกอบรมหลกัสตูร
คณะกรรมกำรควำมปลอดภยั อำชวีอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน ของสถำนประกอบ
กจิกำร โดยสำมำรถอบรมใหก้บัลูกจำ้งตนเอง บรษิทัในเครอื ลูกคำ้ และบุคคลภำยนอก (ปี 2564 
– 2567) โดยกรมสวสัดกิำรและคุม้ครองแรงงำน 

4. รำงวลัสถำนประกอบกำรสรำ้งเสรมิสุขภำพ ระดบัก้ำวหน้ำ ภำยใต้โครงกำร ลดละเลกิ บุหรีแ่ละ
กำรส่งเสรมิสุขภำพของพนักงำน โดยสมำคมพฒันำคุณภำพสิง่แวดล้อม ภำยใต้กำรสนับสนุน
ของส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสรำ้งเสรมิสุขภำพ (สสส.)  

5. รำงวลัระดบั Platinum ทัง้โรงงำนบำงนำและโรงงำนส ำโรง ในโครงกำรพฒันำสถำนประกอบ
กจิกำรตำมมำตรฐำนระบบกำรจดักำรดำ้นควำมปลอดภยัฯ โดยสถำบนัส่งเสรมิควำมปลอดภยั 
อำชวีอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน (องคก์ำรมหำชน)  

6. กำรได้รบัผลกำรประเมนิเป็นระดบัเสี่ยงต ่ำ จำกกำรตรวจบูรณำกำรเชงิรุกเพื่อประเมินสถำน
ประกอบกำรในกำรป้องกนัและควบคุมกำรแพร่ระบำด COVID-19 โดยเจำ้พนักงำนควบคุมโรค
และเจำ้หน้ำทีจ่ำกกรมพฒันำฝีมอืแรงงำน 

7. ใบประกำศสถำนประกอบกำรโรงงำนขนำดใหญ่ สะอำดปลอดภยั ป้องกนัโรค COVID-19 (Thai 
Stop COVID-19) จำกกระทรวงสำธำรณสุข กรมอนำมัย ภำยใต้มำตรกำร Good Factory 
Practice (GFP)  

➢ ด้านการก ากบัดแูลกิจการและความยัง่ยืน 

1  SET Awards 

รำงวลัหุน้ยัง่ยนื ประจ ำปี 2564 (Thailand Sustainability Investment: THSI) ตดิต่อกนัเป็นปีที ่
2  จดัขึน้โดยตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ร่วมกบัวำรสำรกำรเงนิธนำคำร 

2 SETTHSI index 

บรษิทัฯ ได้รบัคดัเลอืกให้อยู่ในดชันีควำมยัง่ยนื (SETTHSI index) ของตลำดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย ตดิต่อกนัเป็นปีที ่2 
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3 โครงการประเมินคณุภาพการจดัการประชุมผู้ถือหุ้น (AGM)  

จำกกำรให้ควำมส ำคญัต่อกำรจดัประชุมสำมญัผู้ถือหุ้น ท ำให้ในปี 2564 บริษัทฯ ได้รบักำร
ประเมนิคุณภำพกำรจดัประชุมผู้ถือหุ้นคะแนนเต็ม 100 คะแนน จำกสมำคมส่งเสรมิผู้ลงทุน
ไทย (TIA) ตดิต่อกนัเป็นปีที ่3 

4 การส ารวจการก ากบัดแูลกิจการบริษทัจดทะเบียน (CGR) 

บริษัทฯ ได้รับผลกำรประเมินกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทจดทะเบียน ประจ ำปี 2564 
(Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2021) ในระดับ 5 ดำว อยู่ ใน
กลุ่ม “ดเีลศิ” (Excellent) ตดิต่อกนัเป็นปีที ่3 ซึ่งจดัท ำโดยสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย (IOD) 
ภำยใตก้ำรสนับสนุนจำกตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ณ วนัทีข่องเอกสำรฉบบันี้ บรษิทัฯ ไดร้บัมำตรฐำนกำรรบัรองจ ำนวนมำก รวมถงึมำตรฐำนกำรรบัรอง
ดงัต่อไปนี้ ในประเทศตำมทีร่ะบุไว:้ 

➢ ประเทศไทย (โรงงำนของบรษิทัฯ) 

- ระบบบรหิำรคุณภำพ ISO 9001:2015  (โรงงำนของบรษิทัฯ และบรษิทั กปัตนั โค๊ทติง้ จ ำกดั) 

- ระบบกำรจดักำรสิง่แวดลอ้ม ISO 14001:2015  

- ระบบกำรจดักำรอำชวีอนำมยัและควำมปลอดภยั ISO 450001:2018  

- ระบบกำรจดักำรอำชวีอนำมยัและควำมปลอดภยั TIS 18001:2011  

- ระบบกำรจดักำรพลงังำน ISO 50001:2018 กำรออกแบบและผลิตสีน ้ำ (EM2) ยกเว้นกระบวนกำร
ขนส่ง 

- กำรรับรองควำมสำมำรถห้องปฏิบัติกำรสอบเทียบ ตำมมำตรฐำนเลขที่ มอก. 17025-2561 
(ISO/IEC 17025:2017) (Testing and Calibration) โ ดยส ำนั ก ง ำนมำต รฐำนผลิตภัณฑ์  
อุตสำหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสำหกรรม 

- กำรรบัรองผลติภณัฑฉ์ลำกเขยีว – กำรรบัรองผลติภณัฑป์ลอดสำรปรอทและตะกัว่ 

- กำรรบัรองมำตรฐำนผลติภณัฑ์สทีำอำคำร ดว้ยฉลำกประหยดัพลงังำนประสทิธภิำพสูงเบอร์ 5 
(Energy Saving Label) จำกกระทรวงพลงังำน 

- กำรรบัรองมำตรฐำนผลติภณัฑอ์ุตสำหกรรมต่ำงๆ (มอก.) 

- กำรรบัรองมำตรฐำน Green Label Singapore จำก Singapore Environment Council ประเภท 
“Environmentally Preferred Paint” (ส่งออกในประเทศอนิโดนีเซยี มำเลเซยี) 

➢ ประเทศเวยีดนำม (โรงงำนของ TOA Paint Vietnam Co., Ltd.) 

- ระบบบรหิำรคุณภำพ ISO 9001:2015  

- ระบบกำรจดักำรสิง่แวดลอ้ม ISO 14001:2015  

- ระบบกำรจดักำรอำชวีอนำมยัและควำมปลอดภยั ISO 45001:2018  
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- ระบบกำรจดักำรพลงังำน ISO 50001:2011 ส ำหรบักำรออกแบบผลติและจ ำหน่ำยผลติภัณฑ์สี
และสำรเคลอืบผวิส ำหรบัตลำดในประเทศและส่งออก  

➢ ประเทศอนิโดนีเซยี (โรงงำนของ PT TOA Coating Indonesia) 

- ระบบบรหิำรคุณภำพ ISO 9001:2015  

- ระบบกำรจดักำรสิง่แวดลอ้ม ISO 14001:2015 

➢ ประเทศมำเลเซยี (โรงงำนของ TOA Paint Products Sdn. Bhd.) 

- ระบบบรหิำรคุณภำพ ISO 9001:2015   
- ระบบกำรจดักำรสิง่แวดลอ้ม ISO 14001:2015  

 

(4)  ทรพัยสิ์นในการประกอบธรุกิจ  

  4.1  เงินลงทุน 

บรษิทัฯ ประกอบธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยผลติภณัฑ์สสี ำหรบักลุ่มลูกคำ้ทัว่ไปในประเทศไทย รวมถงึลงทุนใน
บรษิทัย่อยทีป่ระกอบธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์สี ำหรบักลุ่มลูกคำ้ทัว่ไปทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ ซึ่งตำม
งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2564 บรษิทัฯ มเีงนิลงทุนในบรษิทัย่อย ดงัต่อไปนี้ 

บริษทัย่อย ลกัษณะการประกอบธรุกิจ   สดัส่วนการ 
ถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

มูลค่าเงินลงทุนตามราคาทุน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

(ล้านบาท) ตามท่ีแสดงในงบ
การเงินเฉพาะกิจการ 

บรษิทั กปัตนั โค๊ทติ้ง จ ำกดั ผลติและจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ทีำอำคำร
และเคมภีณัฑ ์

100.0 300.00 

บรษิทั บรติชิ เพน้ทส์ จ ำกดั จดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ทีำอำคำร 100.0 375.0 

บรษิทั เมกำ เพน้ท ์แอนด ์โฮม จ ำกด ด ำเนินกำรลงทุนในบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 100.0 103.8 

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

100.0 876.4 

TOA Paint (Laos) Sole Co., Ltd. ผลติและจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ทีำอำคำร
และผลติภณัฑส์แีละสำรเคลอืบผวิและ
ผลติภณัฑป์ระเภทอื่น 

100.0 80.3 

TOA Paint Products Sdn. Bhd. ผลติและจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ทีำอำคำร
และเคมภีณัฑ ์

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 

99.95 533.8 
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บริษทัย่อย ลกัษณะการประกอบธรุกิจ   สดัส่วนการ 
ถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

มูลค่าเงินลงทุนตามราคาทุน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

(ล้านบาท) ตามท่ีแสดงในงบ
การเงินเฉพาะกิจการ 

PT TOA Coating Indonesia ผลติและจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ทีำอำคำร 
และผลติภณัฑส์แีละสำรเคลอืบผวิและ
ผลติภณัฑป์ระเภทอื่น 

99.49 865.3 

TOA Paint (Myanmar) Co., Ltd. ผลติและจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ทีำอำคำร 
และผลติภณัฑส์แีละสำรเคลอืบผวิและ
ผลติภณัฑป์ระเภทอื่น 

65.0 26.5 

TOA Coating (Myanmar) Co., Ltd ผลติและจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ทีำอำคำร 
และผลติภณัฑส์แีละสำรเคลอืบผวิ และ
ผลติภณัฑป์ระเภทอื่น 

99.29 558.8 

TOA Skim Coat (Cambodia) Co., Ltd. ผลติและจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ ำหรบังำน
ฉำบบำงเพื่อปรบัผวิใหเ้รยีบ (Skim Coat) 

65.0 0.2 

TOA Paint (Cambodia) Co., Ltd. ผลติและจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ทีำอำคำร 
และผลติภณัฑส์แีละสำรเคลอืบผวิและ
ผลติภณัฑป์ระเภทอื่น 

100.0 0.3 

TOA Coating (Cambodia) Co., Ltd. ผลติและจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ทีำอำคำร 
และผลติภณัฑส์แีละสำรเคลอืบผวิและ
ผลติภณัฑป์ระเภทอื่น 

100.0 470.7 

บรษิทั อนิโคซอรส์ จ ำกดั จดัหำ น ำเขำ้ ส่งออก กลุ่มสนิคำ้ดงัต่อไปนี้ สี
และเคมภีณัฑก์่อสรำ้ง กลุ่มวสัดุก่อสรำ้ง กลุ่ม
ไฟฟ้ำ กลุ่มเซรำมคิ สุขภณัฑ ์ประปำ และกลุ่ม
เครื่องมอืช่ำง 

55.0 165.0 

บรษิทั ภชำ เอน็เตอรไ์พรส ์จ ำกดั(1) จ ำหน่ำยปลกีและส่งผลติภณัฑก์ระเบือ้ง
แกรนิตโต ้กระเบือ้งเซรำมคิ สุขภณัฑ ์และ
ผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

52.0 - 

บรษิทั ภำวตร ีอนิเตอรเ์ทรด จ ำกดั(1) 
จ ำหน่ำยปลกี ส่ง และน ำเขำ้ผลติภณัฑ์
กระเบือ้ง 

52.0 - 

รวมเงินลงทุน 4,632.3 

หกั : ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงนิลงทุน (2) (807.9)  

มูลค่าเงินลงทุนสุทธิตามราคาทุน 3,824.4 

หมำยเหตุ: (1)    บรษิทัย่อยทีถ่อืหุน้โดย บรษิทัย่อยทีถ่อืหุน้โดยบรษิทั เมกำ เพน้ท ์แอนด ์โฮม จ ำกดั 

(2)    ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุน 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. และ บรษิทั บรติชิ เพน้ทส์ จ ำกดั  
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ทัง้นี้ รำยละเอยีดของสนิทรพัย์ถำวร สนิทรพัย์ไม่มตีวัตนใชใ้นกำรประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 
รวมถึง เครื่องหมำยกำรค้ำและเครื่องหมำยบรกิำร และนโยบำยกำรลงทุนในบรษิัทย่อยและบรษิัทร่วม เปิดเผยใน  
“เอกสารแนบ 4 ทรพัยสิ์นท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจและรายละเอียดเก่ียวกบัรายการประเมินราคาทรพัยสิ์น” 

(5) งานท่ียงัไมไ่ด้ส่งมอบ 
-ไม่ม-ี  
 
 

 
 

1.3.1  โครงสร้างการถือหุ้นของบริษทัฯ  

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2564  

 
 

หมำยเหตุ: 

(1) ทุนจดทะเบยีนส่วนทีเ่หลอืรอ้ยละ 0.05 ถอืครองโดยนำยจตุภทัร ์ตัง้คำรวคุณ ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้และกรรมกำรของบรษิทัฯ 

(2) ทุนจดทะเบยีนส่วนทีเ่หลอืรอ้ยละ 0.51 ถอืครองโดยนำยจตุภทัร ์ตัง้คำรวคุณ ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้และกรรมกำรของบรษิทัฯ 

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษทัฯ 
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(3) ทุนจดทะเบยีนส่วนทีเ่หลอืรอ้ยละ 35.0 ถอืครองโดย Mantanakanok Company Limited, MK Company Limited และ Ms. Thet Thet Nu 
Aung ซึง่เป็นผูร้่วมทุนของบรษิทัฯ ทัง้นี้ Mantanakanok Company Limited, MK Company Limited และ Ms. Thet Thet Nu Aung มไิดเ้ป็น
นิตบิุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัตำมนิยำมในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนที ่ทจ. 21/2551 เรื่องหลกัเกณฑใ์นกำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั 

(4) ทุนจดทะเบยีนส่วนทีเ่หลอืรอ้ยละ 0.71 ถอืครองโดยนำยจตุภทัร ์ตัง้คำรวคุณ ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้และกรรมกำรของบรษิทัฯ 

(5) ทุนจดทะเบยีนส่วนที่เหลอืรอ้ยละ 35.0 ถอืครองโดย Mr. Sok Hout ซึง่เป็นผูร้่วมทุนของบรษิทัฯ โดย Mr. Sok Hout มไิดเ้ป็นนิตบิุคคลที่
เกีย่วโยงกนัตำมนิยำมในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนที ่ทจ. 21/2551 เรื่องหลกัเกณฑใ์นกำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั 

(6) ทุนจดทะเบียนส่วนที่เหลือร้อยละ 48.0 ถือครองโดย นำยชำตร ีมะหะเลำ, นำงสำววภิำ แก้วโบรำณ, นำยเกรกิศกัดิ ์ลิขติสุภิณ, และ 
นำงสำววำรุณี ลขิติสุภณิ ซึ่งเป็นผูร้่วมทุนของบรษิทัฯ ทัง้นี้ นำยชำตร ีมะหะเลำ, นำงสำววภิำ แก้วโบรำณ, นำยเกรกิศกัดิ ์ลขิติสุภณิ, และ 
นำงสำววำรุณี ลขิติสุภณิ มไิดเ้ป็นนิตบิุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัตำมนิยำมในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนที ่ทจ. 21/2551 เรื่องหลกัเกณฑ์
ในกำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั 

(7) ทุนจดทะเบยีนส่วนที่เหลอืรอ้ยละ 48.0 ถอืครองโดย นำยชำตร ีมะหะเลำ, นำงสำววภิำ แก้วโบรำณ, นำยเกรกิศกัดิ ์ลขิติสุภณิ, นำงสำว
วำรุณี ลขิติสุภณิ และนำยดุสติ ลขิติสุภณิ ซึ่งเป็นผูร้่วมทุนของบรษิทัฯ ทัง้นี้ นำยชำตร ีมะหะเลำ, นำงสำววภิำ แก้วโบรำณ, นำยเกรกิศกัดิ ์
ลขิติสุภณิ, นำงสำววำรุณี ลขิติสุภณิ และนำยดุสติ ลขิติสุภณิ มไิดเ้ป็นนิตบิุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัตำมนิยำมในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำด
ทุนที ่ทจ. 21/2551 เรื่องหลกัเกณฑใ์นกำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั 

(8) ทุนจดทะเบียนส่วนที่เหลือร้อยละ 45.0 ถือครองโดย บรษิัท ฮำร์ดแวร์ เอ็กซ์เพริ์ต จ ำกดั ซึ่งเป็นผู้ร่วมทุนของบรษิัทฯ ทัง้นี้ บรษิัท 
ฮำร์ดแวร์ เอ็กซ์เพิร์ต จ ำกัด มิได้เป็นนิติบุคคลที่เกี่ยวโยงกนัตำมนิยำมในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง
หลกัเกณฑใ์นกำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั 



  บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี/ รำยงำนประจ ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  
ส่วนที ่1 กำรประกอบธุรกจิและผลกำรด ำเนินงำน / 1. โครงสรำ้งและกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบรษิทั         หน้ำ 34 

 

รำยละเอยีดเพิม่เตมิของบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ มดีงันี้ 
 

ช่ือบริษทั ปีท่ีจดัตัง้ 
(พ.ศ.) 

ทุนจดทะเบียน ทุนช าระแลว้ ท่ีตัง้ส านักงานใหญ ่ ลกัษณะการประกอบธรุกิจ สดัส่วนการถอื
ครองหุ้น(1) 
(ร้อยละ) 

บริษทัย่อยท่ีบริษทัถือหุ้นโดยตรง 

1.  บรษิทั กปัตนั โค๊ทติง้ จ ำกดั 2553 300 ลำ้นบำท 300 ลำ้นบำท 906 หมู่ที ่15 ต ำยลบำงเสำธง ถนนเทพำรกัษ์ ต ำบล
บำงเสำธง อ ำเภอบำงเสำธง จงัหวดัสมุทรปรำกำร 
10570 
โทรศพัท ์02-706-1794-7 

ผลติและจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ทีำ
อำคำรและเคมภีณัฑ ์

100 

2.  บรษิทั บรติชิ เพน้ทส์ จ ำกดั   2548(2) 375 ลำ้นบำท 375 ลำ้นบำท 31/2 หมู่ที ่3 ถนนเทพรตัน ต ำบลบำงเสำธง อ ำเภอ
บำงเสำธง จงัหวดัสมุทรปรำกำร 10570 
โทรศพัท ์02-335-5555 

จดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ทีำอำคำร 100 

3.  บรษิทั เมกำ เพน้ท ์แอนด ์โฮม จ ำกดั (3) 2554 103.8  ลำ้นบำท 103.8 ลำ้นบำท 31/2 หมู่ที ่3 ถนนเทพรตัน ต ำบลบำงเสำธง อ ำเภอ
บำงเสำธง จงัหวดัสมุทรปรำกำร 10570 
โทรศพัท ์02-335-5555 

ด ำเนินกำรลงทุนในบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 100 

4.  TOA Paint (Vietnam) Co., Ltd. 2538  459 ลำ้นดอง  459 ลำ้นดอง Lot L2.3, Road No. 2, Tan Dong Hiep A Industrial 
Park, Tan Dong Hiep Ward, Di An Town, บนิห์
เดอืง ประเทศเวยีดนำม 
โทรศพัท ์+848-38131999 

ผลติ น ำเขำ้ และจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ี
ทำอำคำรและเคมภีณัฑ ์

100 

5.  TOA Paint (Laos) Sole Co., Ltd. 2550 20,532 ลำ้นกบี 20,532 ลำ้นกบี Unit 6, Ban Nahai, Hatxaifong District, เวยีงจนัทน์ 
สำธำรณรฐัประชำธปิไตยประชำชนลำว 
โทรศพัท ์(856-21) 812 082 

ผลติและจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ทีำ
อำคำรและผลติภณัฑส์แีละสำรเคลอืบผวิ
และผลติภณัฑป์ระเภทอื่น 

100 

6.  TOA Paint Products Sdn. Bhd. 2547 25 ลำ้นรงิกติ 25 ลำ้นรงิกติ Level 15-2 Bangunan Faber Imperial Court, Jalan 
Sultan Ismail, กวัลำลมัเปอร ์ประเทศมำเลเซยี 
โทรศพัท ์+603 3134 1629 

ผลติและจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ทีำ
อำคำรและเคมภีณัฑ ์

100 

7.  TOA Coating Sdn. Bhd. (4) 2547 5 ลำ้นรงิกติ 5 ลำ้นรงิกติ Level 15-2 Bangunan Faber Imperial Court, Jalan 
Sultan Ismail, กวัลำลมัเปอร ์ประเทศมำเลเซยี
โทรศพัท ์+603 7725 2699 

น ำเขำ้และจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ทีำ
อำคำรและเคมภีณัฑ ์

100 

8.  PT TOA Paint Indonesia 2554 226,933 ลำ้นรูเปีย 226,933 ลำ้นรูเปีย APL Office Tower 17th Floor, Unit T5 Jl. S. 
Parman Kav 28, Kecamatan Grogol Petamburan, 

น ำเขำ้และจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ทีำ
อำคำร  และผลติภณัฑส์แีละสำรเคลอืบ
ผวิและผลติภณัฑป์ระเภทอื่น 

99.95 
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ช่ือบริษทั ปีท่ีจดัตัง้ 

(พ.ศ.) 
ทุนจดทะเบียน ทุนช าระแลว้ ท่ีตัง้ส านักงานใหญ ่ ลกัษณะการประกอบธรุกิจ สดัส่วนการถอื

ครองหุ้น(1) 
(ร้อยละ) 

Kulurahan Tanjung Duren Selatan11470, จำกำรต์ำ 
ประเทศอนิโดนีเซยี 
โทรศพัท ์+62 21 29024458 

9.  PT TOA Coating Indonesia 2559 365,681 ลำ้นรูเปีย 365,681 ลำ้นรูเปีย Kawasan Industri Millenium Blok F1, Desa 
Peusar, Kecamatan Panongan, Kabupaten 
Tangerang, โพรพนิซบินัเตนิ ประเทศอนิโดนเีซยี 
โทรศพัท ์+62 21 29024458 

ผลติและจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ทีำ
อำคำร และผลติภณัฑส์แีละสำรเคลอืบผวิ
และผลติภณัฑป์ระเภทอื่น 

99.49 

10.  TOA Paint (Myanmar) Co., Ltd. 2556 1 ลำ้นเหรยีญ
สหรฐัอเมรกิำ 

1 ลำ้นเหรยีญ
สหรฐัอเมรกิำ 

No. 120, Mahawgani Street, Between Industrial 9th 
Street and 10th Street Shwe Pyi Thar Industrial 
Zone (1), Shwe Pyi Thar Township, ย่ำงกุง้ 
ประเทศเมยีนมำร ์
โทรศพัท ์ 01-554102 

ผลติและจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ทีำ
อำคำร และผลติภณัฑส์แีละสำรเคลอืบผวิ
และผลติภณัฑป์ระเภทอื่น 

65 

11.  TOA Coating (Myanmar) Co., Ltd. 2559 17 ลำ้นเหรยีญ
สหรญัอเมรกิำ  

17 ลำ้นเหรยีญ
สหรญัอเมรกิำ 

No. C-21, Class A Area, Thilawa Special 
Economic Zone ประเทศเมยีนมำร ์
โทรศพัท ์01-614147 

ผลติและจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ทีำ
อำคำร และผลติภณัฑส์แีละสำรเคลอืบผวิ
และผลติภณัฑป์ระเภทอื่น 

99.29 

12.  TOA Skim Coat (Cambodia) Co., Ltd.  2559 40 ลำ้นเรยีล
กมัพชูำ 

40 ลำ้นเรยีล
กมัพชูำ 

No. B36, Street National Road No.3, Phorm Sre 
Chom Rov, Sangkat Chom Chao, Khan Por Sen 
Chey, พนมเปญ ประเทศกมัพชูำ 
โทรศพัท ์(855) 23 636 57 58 

ผลติและจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ ำหรบั
งำนฉำบบำงเพื่อปรบัผวิใหเ้รยีบ (Skim 
Coat) 

65 

13.  TOA Paint (Cambodia) Co., Ltd. (5) 2559 40 ลำ้นเรยีล
กมัพชูำ 

40 ลำ้นเรยีล
กมัพชูำ 

No. 12E, Street National No.3, Sangkat Chom 
Chao, Khan Por Sen Chey, พนมเปญ ประเทศ
กมัพชูำ  
โทรศพัท ์(855) 23 636 58 59 

ผลติและจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ทีำ
อำคำร และผลติภณัฑส์แีละสำรเคลอืบผวิ 
และผลติภณัฑป์ระเภทอื่น 

100 

14.  TOA Coating (Cambodia) Co., Ltd. 2561 15 ลำ้นเหรยีญ
สหรฐัอเมรกิำ 

15 ลำ้นเหรยีญ
สหรฐัอเมรกิำ 

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

ผลติและจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ทีำ
อำคำร และผลติภณัฑส์แีละสำรเคลอืบผวิ 
และผลติภณัฑป์ระเภทอื่น 

100 

15.  บรษิทั อนิโคซอรส์ จ ำกดั 2564 300 ลำ้นบำท 300 ลำ้นบำท 31/2 หมู่ที ่3 ถนนเทพรตัน ต ำบลบำงเสำธง อ ำเภอ
บำงเสำธง จงัหวดัสมุทรปรำกำร 10570 
โทรศพัท ์02-355-5555 

จดัหำ น ำเขำ้ ส่งออก กลุ่มสนิคำ้
ดงัต่อไปนี้ สแีละเคมภีณัฑก์่อสรำ้ง กลุ่ม
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ช่ือบริษทั ปีท่ีจดัตัง้ 

(พ.ศ.) 
ทุนจดทะเบียน ทุนช าระแลว้ ท่ีตัง้ส านักงานใหญ ่ ลกัษณะการประกอบธรุกิจ สดัส่วนการถอื

ครองหุ้น(1) 
(ร้อยละ) 

 วสัดุก่อสรำ้ง กลุ่มไฟฟ้ำ กลุ่มเซรำมคิ 
สุขภณัฑ ์ประปำ และกลุ่มเครื่องมอืช่ำง 
 
 

บริษทัย่อยท่ีถือหุ้นโดยบริษทั เมกา เพ้นท์ แอนด ์โฮม จ ากดั 

16.  บรษิทั ภชำ เอน็เตอรไ์พรส ์จ ำกดั 2553 5 ลำ้นบำท 5 ลำ้นบำท 99/586 หมู่ที ่4 ถนนบำงนำ-ตรำด ต.บำงโฉลง อ.
บำงพล ีจ.สมุทรปรำกำร 
โทรศพัท ์02-336-0393 
โทรสำร  02-336-0394 

จ ำหน่ำยปลกีและส่งผลติภณัฑ์
กระเบือ้งแกรนติโต ้กระเบือ้งเซรำมคิ 
สุขภณัฑ ์และผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

52 

17.  บรษิทั ภำวตร ีอนิเตอรเ์ทรด จ ำกดั 2557 1 ลำ้นบำท 1 ลำ้นบำท 99/578 หมู่ที่ 4 ต ำบลบำงโฉลง อ ำเภอบำงพล ีจงัหวดั
สมุทรปรำกำร 
โทรศพัท ์02-336-0393 
โทรสำร  02-336-0394 

จ ำหน่ำยปลกี ส่ง และน ำเขำ้
ผลติภณัฑก์ระเบือ้ง 

52 

หมำยเหตุ:  (1) สดัส่วนกำรถอืหุน้ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2564 
(2)   ปีทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัโอนหุน้ 
(3)   เมื่อวนัที ่21 มกรำคม 2564 มกีำรจดทะเบยีนเปลีย่นชื่อบรษิทั โพรเฟสชนันัล พซี ีเซอรว์สิ จ ำกดั เป็น บรษิทั เมกำ เพน้ท ์แอนด ์โฮม จ ำกดั   
(4) ปัจจุบนั TOA Coating Sdn. Bhd. มไิดป้ระกอบกจิกำร โดยให ้TOA Paint Products Sdn. Bhd. ประกอบกจิกำรแทน  
(5) ปัจจุบนั TOA Paint (Cambodia) Co., Ltd. มไิดป้ระกอบกจิกำร โดยให ้TOA Coating (Cambodia) Co., Ltd. ประกอบกจิกำรแทน  
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1.3.2  ผู้ถือหุ้น  

(1)  รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 

 (ก)   ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วนัท่ี 14 มีนาคม 2565 

รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

สดัส่วนการถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

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

2. นำยวนรชัต์ ตัง้คำรวคุณ 182,600,000 9.0 

3. นำยจตุภทัร ์ตัง้คำรวคุณ 182,600,000 9.0 

4. นำยณฏัฐวุฒ ิตัง้คำรวคุณ 182,600,000 9.0 

5. นำงบุศทร ีหวัง่หล ี 182,600,000 9.0 

6. นำยประจกัษ์ ตัง้คำรวคุณ 91,300,000 4.5 

7. นำงละออ ตัง้คำรวคุณ 91,300,000 4.5 

8.    MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 75,300,000 3.7 

9.   กองทุนเปิด บวัหลวงหุน้ระยะยำว 53,115,500 2.6 

10.   กองทุนเปิด บวัหลวงทศพล 32,865,500 1.6 

ทีม่ำ : ขอ้มลูจำกบรษิทั ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

รำยละเอยีดเกีย่วกบัผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ทโีอเอ กรุ๊ป โฮลดิง้ จ ำกดั มดีงันี้ 

รายช่ือผู้ถือหุ้น 
จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 
สดัส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

1.  นำยประจกัษ์ ตัง้คำรวคุณ 100,000 20.0 

2.   นำงละออ ตัง้คำรวคุณ 100,000 20.0 

3.  นำยวนรชัต์ ตัง้คำรวคุณ 75,000 15.0 

4.  นำยจตุภทัร ์ตัง้คำรวคุณ 75,000 15.0 

5. นำยณฏัฐวุฒ ิ ตัง้คำรวคุณ 75,000 15.0 

6.  นำงบุศทร ีหวัง่หล ี 75,000 15.0 

รวม 500,000 100.0 

(ข)   กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ท่ีโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบาย การจดัการ หรือการ   
        ด าเนินงานของบริษทัอย่างมีนัยส าคญั ณ วนัท่ี 14 มีนาคม 2565  

รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

สดัส่วนการถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

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

2. นำยวนรชัต์ ตัง้คำรวคุณ 182,600,000 9.0 
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รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

สดัส่วนการถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

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)   ข้อจ ากดัการโอนหุ้นของบริษทัฯ 

หุ้นสำมญัของบริษัทฯ สำมำรถโอนได้โดยไม่มีข้อจ ำกัด เว้นแต่กำรโอนหุ้นนัน้เป็นเหตุให้มีผู้ถือหุ้นที่มี
สญัชำติต่ำงด้ำวถือหุ้นในบรษิัทฯ เกินกว่ำร้อยละ 49.0 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้ทัง้หมด หรอืคดิเป็น 
994,210,000 หุ้น หำกกำรโอนหุ้นรำยใดที่จะท ำให้สดัส่วนกำรถือหุ้นในบรษิัทฯ ของคนต่ำงด้ำวเกินกว่ำ
อตัรำส่วนขำ้งตน้ บรษิทัฯ มสีทิธปิฏเิสธไม่ลงทะเบยีนกำรโอนหุน้ของบรษิทัฯ รำยนัน้ได้ 

 
1.4.1  ทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

 บรษิทัฯ เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย มทีุนจดทะเบยีนจ ำนวน 2,029,000,000 บำท 
แบ่งออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 2,029,000,000 หุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 1.0 บำท ช ำระเตม็จ ำนวน คดิเป็นทุนช ำระแลว้ 
2,029,000,000 บำท 

 ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไม่มกีำรออกหุน้ประเภทอื่น นอกเหนือจำกหุน้สำมญั 

 

 บรษิทัฯ ไม่มกีำรออกหลกัทรพัยอ์ื่น 

 

1.6.1  นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ   

คณะกรรมกำรบรษิทัอำจพจิำรณำจ่ำยเงนิปันผลประจ ำปีของบรษิทัฯ ได้ โดยจะต้องไดร้บัควำมเหน็ชอบจำก  
ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เวน้แต่เป็นกำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลซึ่งคณะกรรมกำรบรษิทัมอี ำนำจอนุมตัใิหจ้่ำยเงนิปันผลได้
เป็นครัง้ครำวเมื่อเหน็ว่ำ บรษิทัฯ มผีลก ำไรสมควรพอจะท ำเช่นนัน้ แลว้รำยงำนใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทรำบในกำรประชมุ
ครำวต่อไป 

 บรษิทัฯ มนีโยบำยจ่ำยเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 40.0 ของก ำไรสุทธติำมงบกำรเงนิเฉพำะหลงั
หักภำษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักส ำรองต่ำงๆ ทุกประเภทที่กฎหมำยและบริษัทฯ ก ำหนดไว้ในแต่ละปี  ทัง้นี้ 
คณะกรรมกำรบรษิทัจะพจิำรณำกำรจ่ำยเงนิปันผลโดยค ำนึงถงึปัจจยัต่ำงๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้เป็นหลกั เช่น 
ผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงนิของบรษิัทฯ กำรส ำรองเงนิไวเ้พื่อลงทุนในอนำคต กำรส ำรองเงนิไวเ้พื่อจ่ำย

1.4 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

1.5 การออกหลกัทรพัยอ่ื์น 

1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ และบริษทัย่อย 



  บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี/ รำยงำนประจ ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  
ส่วนที ่1 กำรประกอบธุรกจิและผลกำรด ำเนินงำน / 1. โครงสรำ้งและกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบรษิทั         หน้ำ 39 

 
 

ช ำระคนืเงนิกู้ยมื หรอืเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนภำยในบรษิทัฯ และกำรจ่ำยเงนิปันผลนัน้ไม่มผีลกระทบต่อกำรด ำเนินงำน
ปกตขิองบรษิทัฯ อย่ำงมนีัยส ำคญั ตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัพจิำรณำเหน็สมควรหรอืเหมำะสม 

1.6.2  นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัย่อย 

คณะกรรมกำรบรษิทัย่อยอำจพจิำรณำจ่ำยเงนิปันผลประจ ำปีของบรษิทัย่อย โดยจะต้องไดร้บัควำมเหน็ชอบ
จำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลซึ่งคณะกรรมกำรบริษัทย่อย  
มีอ ำนำจอนุมตัิให้จ่ำยเงนิปันผลได้เป็นครัง้ครำวเมื่อเห็นว่ำบรษิัทย่อยมผีลก ำไรสมควรพอจะท ำเช่นนัน้ได้ แล้วให้
คณะกรรมกำรบรษิทัย่อยรำยงำนใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัย่อยทรำบในกำรประชุมครำวต่อไป 

ทัง้นี้ คณะกรรมกำรบริษัทย่อยจะพจิำรณำกำรจ่ำยเงินปันผลโดยค ำนึงถึงปัจจยัต่ำงๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อ  
ผูถ้อืหุน้เป็นหลกั เช่น ผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงนิของบรษิทัย่อย กำรส ำรองเงนิไวเ้พื่อลงทุนในอนำคต กำร
ส ำรองเงนิไว้เพื่อจ่ำยช ำระคนืเงินกู้ยมื หรอืเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนภำยในบรษิัทย่อย และกำรจ่ำยเงนิปันผลนัน้ไม่มี
ผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนปกตขิองบรษิทัย่อยอย่ำงมนีัยส ำคญั ตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัย่อยพจิำรณำเหน็สมควร
หรอืเหมำะสม   

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 2/2564 เมื่อวนัที่ 25 กุมภำพนัธ์ 2564 คณะกรรมกำรบรษิัทได้
พจิำรณำแลว้เหน็สมควรใหน้ ำเสนอทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้เพื่อพจิำรณำอนุมตักิำรจ่ำยเงนิปันผลประจ ำปีจำกก ำไรสุทธิ
ตำมงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรจำกผลประกอบกำรงวดครึง่ปีหลงัของปี 2563 ในอตัรำหุน้ละ 0.26 บำท คดิเป็นเงนิปันผล
ทีจ่่ำยจ ำนวนทัง้สิน้ 527.54 ลำ้นบำท โดยไดจ้่ำยเงนิปันผลในวนัที ่21 พฤษภำคม 2564 

ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดจ้่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลจำกก ำไรสุทธติำมงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำน
งวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนำยน 2564 ในอตัรำหุน้ละ 0.31 บำทต่อหุน้ เป็นเงนิทัง้สิ้น 628.99 ล้ำนบำท โดยได้
จ่ำยเงนิปันผลในวนัที ่10 กนัยำยน 2564 โดยมรีำยละเอยีดกำรจ่ำยเงนิปันผลของบรษิทัฯ ดงันี้ 

ปี เงนิปันผล
ระหว่ำงกำล 

เงนิปันผลงวด
สุดทำ้ย 

เงนิปันผลรวม รอ้ยละของเงนิปันผลต่อก ำไรสุทธติำม
งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  หกัดว้ย

ส ำรองตำมกฎหมำย 
2564 0.31 0.191 0.50 51.3 
2563 0.27 0.26 0.53 50.6 
2562 ครึง่ปีแรก: 0.23 

ครึง่ปีหลงั: 0.27  
- 0.50 50.0 

2561 0.21 0.18 0.39 41.5 

 
หมำยเหตุ 1เงนิปันผลประจ ำปี 2564 อยู่ระหว่ำงรออนุมตัจิำกทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2565 
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2. การบริหารจดัการความเส่ียง

 

กำรบรหิำรควำมเสี่ยงเป็นกระบวนกำรกำรบรหิำรจดักำรทีจ่ ำเป็นและมคีวำมส ำคญัในกำรช่วยใหอ้งค์กรสำมำรถ
บรรลุเป้ำหมำยที่ตัง้ไว้ โดยเฉพำะในสภำพแวดล้อมทำงธุรกิจปัจจุบันที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วและแข่งขันสูง 
นอกจำกนัน้ระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่มปีระสิทธผิลยงัคงเป็นองค์ประกอบส ำคญัของกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี (Good 
Corporate Governance) ซึง่จะน ำไปสู่กำรเพิม่มลูค่ำของกจิกำรในทีสุ่ด  

บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่มีต่อกำรด ำเนินงำนขององค์กร จึงได้แต่งตัง้
คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งขึน้ ภำยใตห้ลกัธรรมมำภบิำลทีด่ ีเพื่อท ำหน้ำทีใ่นกำรบรหิำรและควบคุมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
ในแต่ละปีคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งจะก ำหนดนโยบำยกำรบรหิำรควำมเสีย่งขึน้ แล้วมอบใหห้น่วยงำนทีเ่กี่ยวขอ้งน ำไป
ปฏิบตัิเพื่อให้กำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นไปอย่ำงเป็นระบบ และด ำเนินไปในทิศทำงเดียวกนั พร้อมทัง้ก ำหนดกฎ ระเบยีบ 
รวมถึงวธิกีำรในกำรปฏิบตัิงำนบรหิำรควำมเสี่ยงให้ครอบคลุมกิจกรรมทัว่ทัง้องค์กร ก ำหนดให้มกีำรตรวจสอบ วดัผลกำร
ด ำเนินงำน กำรรำยงำนผลกำรปฏบิตังิำนใหค้ณะกรรมกำรบรษิทั และเปิดเผยขอ้มูลทีส่ ำคญัใหแ้ก่ผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งรบัทรำบอย่ำง
สม ่ำเสมอ 

บรษิัทฯ ก ำหนดให้มกีำรด ำเนินกำรบรหิำรองค์กรเป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง และปรบัปรุงกำรด ำเนินกำรบรหิำรควำม
เสีย่งอยู่อย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อใหก้ำรด ำเนินงำนมปีระสทิธภิำพมำกขึน้ โดยค ำนึงถงึปัจจยัเสีย่งทัง้ภำยในและภำยนอกองคก์รซึง่มี
กำรเปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลำ 

กรอบบริหารความเส่ียง  

บรษิทัฯ มกีำรบรหิำรควำมเสีย่งทัว่ทัง้องค์กร ทีเ่ป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล ทีป่ฏบิตัโิดยคณะกรรมกำร ผูบ้รหิำรและ
บุคลำกรทุกคนในองคก์ร โดยกระบวนกำรบรหิำรควำมเสีย่งไดร้บักำรออกแบบเพื่อใหส้ำมำรถบง่ชีเ้หตุกำรณ์ทีอ่ำจเกดิขึน้และมี
ผลกระทบต่อองคก์ร และสำมำรถจดักำรควำมเสีย่งใหอ้ยู่ในระดบัทีอ่งคก์รยอมรบั เพื่อใหไ้ดร้บัควำมมัน่ใจอย่ำงสมเหตุสมผลใน
กำรบรรลุวตัถุประสงคท์ีอ่งคก์รก ำหนดไว ้โดยกรอบบรหิำรควำมเสีย่งประกอบดว้ย 

1. การก าหนดกลยุทธ ์ 
บรษิทัฯ มกีำรก ำหนดวตัถุประสงคแ์ละระดบัควำมเสีย่งทีย่อมรบัได ้(Risk Appetite) ในกำรบรหิำรควำมเสีย่งอย่ำงชดัเจน 
เพื่อใหก้ำรบรหิำรควำมเสีย่งเป็นไปในทศิทำงเดยีวกนั 

 

2. โครงสร้างและความรบัผิดชอบในการบริหารความเส่ียง  

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2564 ผงัโครงสรำ้งบรหิำรควำมเสีย่งของบรษิทัฯ แสดงใหเ้หน็ตำมแผนภำพ ดงันี้  

2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเส่ียง 
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ความรบัผิดชอบในการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริษทั  

มหีน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบโดยรวมในกำรก ำกบัดแูลกำรบรหิำรควำมเสีย่งภำยในองคก์ร  

คณะกรรมการตรวจสอบ  

มหีน้ำที่ควำมรบัผดิชอบในกำรพจิำรณำ สอบทำนประสทิธภิำพของกำรควบคุมภำยใน และติดตำมผลกำรบรหิำร
ควำมเสีย่ง รวมทัง้ประเมนิผลกำรจดักำรควำมเสีย่งจำกคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

คณะกรรมการบริหาร 

มหีน้ำที่ช่วยสนับสนุนคณะกรรมกำรบรษิัทในกำรปฏิบตัหิน้ำที่ด้ำนกำรบรหิำรควำมเสี่ยง โดยสอบทำนใหม้ัน่ใจว่ำ
ระบบกำรบรหิำรควำมเสีย่งมคีวำมเหมำะสมและมปีระสทิธผิล 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

หน้ำที่ท ำให้เชื่อมัน่ได้ว่ำควำมเสี่ยงทำงธุรกิจที่ส ำคญั ได้รบักำรระบุและประเมินอย่ำงสม ่ำเสมอ รวมทัง้ได้มกีำร
ก ำหนดมำตรกำรจดักำรควำมเสีย่งทีม่ปีระสทิธผิลไว ้โดยรบัผดิชอบในเรื่องต่ำง ๆ ดงันี้ 

▪ จดัท ำนโยบำยกำรบรหิำรควำมเสีย่ง กลยุทธแ์ละหลกัเกณฑใ์นกำรบรหิำรควำมเสีย่ง เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมกำร
บรษิทัฯ พจิำรณำและอนุมตั ิ

▪ พจิำรณำสอบทำนควำมเสีย่ง และแนวทำงกำรจดักำรควำมเสีย่งของบรษิทัฯ ตำมทีห่น่วยงำนเจำ้ของควำมเสีย่ง
ไดป้ระเมนิไว ้รวมทัง้ใหข้อ้เสนอแนะ เพื่อปรบัปรุงแกไ้ข 

▪ ก ำกบัดูแลควำมมปีระสทิธผิลของกระบวนกำรบรหิำรควำมเสีย่งของบรษิทัฯ โดยกำรตดิตำมและสอบทำนอย่ำง
ต่อเนื่อง 

▪ รำยงำนควำมเสี่ยงที่มีระดับควำมเสี่ยงสูง และสูงมำกให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร คณะกรรมกำรบริหำร 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบรษิทัรบัทรำบเป็นล ำดบั 

▪ รำยงำนผลกำรบรหิำรควำมเสีย่งต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ สอบทำนนโยบำยฉบบันี้อย่ำงสม ่ำเสมอ 
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คณะท างานบริหารความเส่ียง 

มหีน้ำที่ในกำรด ำเนินกิจกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยงตำมแผนและตำมทีไ่ด้รบัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรหิำร
ควำมเสีย่ง รวมถงึกำรระบุควำมเสีย่ง กำรระบุมำตรกำรควบคุม กำรประเมนิควำมเสีย่งตำมหลกัเกณฑ์ของบรษิทัฯ และกำร
จดัท ำมำตรกำรเพื่อลดควำมเสีย่งใหอ้ยู่ในระดบัทีบ่รษิทัฯ ยอมรบัได ้และกำรตดิตำมกำรด ำเนินมำตรกำรนัน้ เพื่อรำยงำนแก่
คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

3. กระบวนการบริหารความเส่ียงองคก์ร  

บรษิทัฯ ก ำหนดกระบวนกำรบรหิำรควำมเสีย่ง เพื่อใหข้ ัน้ตอนและวธิกีำรในกำรบรหิำรควำมเสีย่งเป็นไปอย่ำงมรีะบบและ
ด ำเนินไปในทศิทำงเดยีวกนัทัว่ทัง้องค์กร โดยมขีัน้ตอนส ำคญัของกระบวนกำรบรหิำรควำมเสีย่งองค์กร 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) ขอ้มลูและกำรตดิต่อสื่อสำร (Information and Communication) 

8) กำรตดิตำม (Monitoring) 

กระบวนกำรบรหิำรควำมเสีย่งทีด่ ำเนินกำรภำยในคณะกรรมกำรมคีวำมจ ำเป็นตอ้งไดร้บักำรสื่อสำรถงึกำรประเมนิควำม
เสี่ยงและกำรควบคุม ควำมคืบหน้ำในกำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรดูแลติดตำมแนวโน้มของควำมเสี่ยงหลกั รวมถึงกำรเกิด
เหตุกำรณ์ผดิปกตอิย่ำงต่อเนื่อง เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำ 

1) เจ้ำของควำมเสี่ยง (Risk Owner) มีกำรติดตำม ประเมินสถำนกำรณ์ วิเครำะห์ และบริหำรควำมเสี่ยงที่อยู่
ภำยใตค้วำมรบัผดิชอบของตนอย่ำงสม ่ำเสมอ และเหมำะสม 

2) ควำมเสี่ยงที่มผีลกระทบส ำคญัต่อกำรบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร ได้รบักำรรำยงำนถงึควำมคบืหน้ำในกำร
บรหิำรควำมเสีย่ง และแนวโน้มของควำมเสีย่งต่อผูบ้รหิำรทีร่บัผดิชอบและคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง ตำม
ระบบควบคุมภำยในทีว่ำงไวม้คีวำมเพยีงพอ เหมำะสม มปีระสทิธผิล และมกีำรน ำมำปฏบิตัใิชจ้รงิเพื่อป้องกนั 
หรือลดควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้น รวมทัง้มกีำรปรบัปรุงแก้ไขกำรควบคุมภำยในอยู่เสมอเพื่ อให้สอดคล้องกบั
สถำนกำรณ์หรอืควำมเสีย่งทีเ่ปลีย่นไป 

3) หน่วยงำนบรหิำรควำมเสีย่ง จะประสำนงำนให้เจำ้ของควำมเสีย่งและผู้บรหิำรทีร่บัผดิชอบควำมเสีย่งรำยงำน
สถำนะควำมเสีย่ง รวมถงึกระบวนกำรบรหิำรควำมเสีย่งใหท้ีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งเพื่อทรำบ/
พจิำรณำต่อไป 

4) คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงต้องวิเครำะห์ /ติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อมทัง้ภำยในและ
ภำยนอก รวมถึงกำรเปลี่ยนแปลงในควำมเสีย่งทีอ่ำจเกิดขึน้ ส่งผลใหต้้องมกีำรทบทวนกำรจดักำรควำมเสีย่ง
และกำรจดัล ำดบัควำมส ำคญั รวมถงึอำจน ำไปใชใ้นกำรทบทวนกรอบกำรบรหิำรควำมเสีย่งโดยรวม 

5) คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง ต้องสรุปรำยงำนควำมคบืหน้ำกำรบรหิำรควำมเสีย่งตำมแผนงำนต่อประธำน
เจำ้หน้ำทีบ่รหิำร คณะกรรรมกำรบรหิำร และคณะกรรมกำรบรษิทั 
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อย่ำงไรกด็ ีบรษิทัฯ มกีำรจดัอบรมกำรประเมนิและจดักำรควำมเสีย่งใหผู้บ้รหิำรระดบัสงูและพนักงำนในแต่ละสำยงำน 
รวมถงึบรษิทัย่อยในต่ำงประเทศใหม้คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจในกำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งมำกยิง่ขึน้ 

 

ในปี 2564 บริษัทฯ ได้ประเมินควำมเสี่ยงที่ส ำคญั ซึ่งครอบคลุมบริษัทย่อยทัง้หมดที่ด ำเนินกำรในประเทศไทย 
ประเทศกมัพชูำ ประเทศลำว ประเทศพม่ำ ประเทศเวยีดนำม ประเทศอนิโดนีเซยี และประเทศมำเลเซยี เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่ำทุก
บรษิทัย่อยตระหนักถงึควำมเสีย่ง และสำมำรถระบุควำมเสีย่งหลกัไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ ทัง้นี้ ปัจจัยเสีย่งต่อกำรด ำเนินธุรกจิ
ของกลุ่มบรษิทั มปีระเดน็ดำ้นควำมเสีย่งดงันี้ 

1) ความเส่ียงด้านกลยุทธ ์

เนื่องจำกในปัจจุบันควำมต้องกำรและควำมคำดหวังต่อสินค้ำและบริกำรของผู้บริโภคเปลี่ยนไปจำกเดิม บริษัทฯ  
จ ำเป็นต้องพจิำรณำคน้หำกลยุทธใ์หม่ๆ ทีส่ำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้และสรำ้งควำมแตกต่ำงทีเ่หนือกว่ำคู่แขง่ 
โดยเพื่อใหบ้รษิทัฯ เป็นผูน้ ำเรื่องสี เพื่อใหบ้รษิทัฯ เตบิโตอย่ำงยัง่ยนื บรษิทัฯ ไดพ้จิำรณำและประเมนิควำมเสีย่งดำ้นกลยุทธ ์
ซึง่สรุปเป็นควำมเสีย่งทีส่ ำคญัไดด้งันี้  

1.1) ความเส่ียงจากการแข่งขนัในตลาด คู่แข่งและแบรนด์ 

บรษิทัฯ จ ำเป็นตอ้งพฒันำนวตักรรมใหม่ออกมำใหต้รงและทนัต่อควำมตอ้งกำรของตลำด เพื่อสรำ้งควำมไดเ้ปรยีบ
ในกำรแขง่ขนั (Competitive Advantages) โดยนวตักรรมและเทคโนโลยใีหม่ๆ  เป็นสิง่ทีบ่รษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญัและพฒันำอยำ่ง
ต่อเนื่อง รวมถงึสรำ้งควำมตระหนักรูใ้นตรำสนิคำ้ (Brand Awareness) ในตลำดต่ำงประเทศใหแ้ขง่แกร่งยิง่ขึน้  

ดชัน้ีวดัความเส่ียง (Key Risk Indicator) 

กำรสรำ้งควำมตระหนักรูใ้นตรำสนิคำ้ในตลำดต่ำงประเทศเป็นสิง่ทีท่้ำทำยต่อบรษิทัฯ อย่ำงไรกด็บีรษิทัฯสำมำรถ
ตดิตำมขอ้มลู กำรรบัรูต้รำสนิคำ้ในต่ำงประเทศไดจ้ำก อตัรำส่วนแบ่งในกำรตลำดของต่ำงประเทศ 

 แนวทางการบริหารความเส่ียง 

• พฒันำแผนผลติภณัฑ์/นวตักรรมใหม่ และหำวธิตี่ำงๆเพื่อใหท้นัต่อควำมต้องกำรของผูบ้รโิภคอยู่ตลอดเวลำ 
สรำ้งควำมแขง็แกร่งของตรำสนิคำ้ TOA ในต่ำงประเทศ โดยเน้นในเรื่อง 

o กำรสรำ้ง Brand Visibility ทีร่ำ้นคำ้ของผูแ้ทนจ ำหน่ำย และช่องทำง Modern Trade  

o กำรสื่อสำรผ่ำน Digital & Social Media ใหถ้งึกลุ่มเป้ำหมำย  

• พจิำรณำกลยุทธด์ำ้นรำคำ และจดัท ำมำตรกำรเพื่อตอบสนองต่อกลยุทธค์ู่แขง่ไดอ้ย่ำงรวดเรว็ พฒันำคุณภำพ
ของกำรด ำเนินกำรและกระบวนกำรท ำงำนภำยในเพื่อใหส้ำมำรถตอบสนองต่อควำมตอ้งกำรของผูบ้รโิภคได้
อย่ำงมปีระสทิธภิำพ 

1.2) ความเส่ียงในการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ไม่ตรงตามความต้องการของลูกค้า เทคโนโลยีการก่อสร้าง และ
ปัจจยัทางการตลาดอ่ืน ๆ ท่ีเปล่ียนแปลงไป 

บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย มแีนวทำงในกำรพฒันำผลติภณัฑ์ใหม่ ๆ เพื่อให้สอดคล้องกบัควำมต้องกำรของตลำด 
เทคโนโลยกีำรก่อสรำ้ง ตลำดแรงงำนทีเ่ปลี่ยนไปและควำมต้องกำรของผูบ้รโิภคกลุ่มต่ำงๆ ทีแ่ตกต่ำง และเปลี่ยนไป เพื่อให้
มัน่ใจไดว้่ำสนิคำ้ใหม่สำมำรถตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงดงักล่ำวได ้อย่ำงไรกต็ำม บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไดต้ระหนักถงึ
ควำมเสีย่งทีผ่ลติภณัฑท์ีพ่ฒันำนัน้อำจจะไม่สำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผูบ้รโิภคหรอืตลำดไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ 

2.2 ปัจจยัเส่ียงต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั 
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และเพื่อใหเ้ป็นกำรบรหิำรควำมเสีย่งและลดโอกำสทีจ่ะท ำใหผ้ลติภณัฑใ์หม่ไม่ไดร้บัควำมสนใจหรอืเป็นทีต่อ้งกำรของตลำด จงึ
มแีนวทำงในกำรด ำเนินอย่ำงเป็นรปูธรรมเพื่อใหท้ัง้กลุ่มธุรกจิมแีนวทำงทีเ่ป็นมำตรฐำน ดงัต่อไปนี้ 

ดชัน้ีวดัความเส่ียง (Key Risk Indicator) 

บรษิทัฯ ไดม้กีำรเกบ็รวบรวมขอ้มูลสนิคำ้จำกช่องทำงต่ำงๆ เช่น จำกกำรรบัคนืสนิคำ้ พรอ้มระบุเหตุผลกำรรบัคนื
อตัรำกำรเคลื่อนไหวของสนิคำ้คงเหลอื รวมถงึกำรส ำรวจตลำดเพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรลูกคำ้ 

 แนวทางการบริหารความเส่ียง 

• แต่งตัง้คณะกรรมกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ /นวัตกรรมใหม่ โดยมีประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรเป็นประธำน
คณะกรรมกำร 

• พฒันำแผนผลติภณัฑ/์นวตักรรมใหม่ เพื่อใชว้ำงแผนกลยุทธ ์3 ปี  

• สร้ำงให้เกิดควำมร่วมมืออย่ำงมีประสิทธิภำพในทุกฝ่ำยภำยในบริษัทฯ และมองหำโอกำสทำงธุรกิจและ
พนัธมติร 

• บรษิัทฯ ได้ด ำเนินโครงกำรที่เกี่ยวขอ้งกบัเทคโนโลยเีพื่อตอบสนองลูกค้ำ อำทเิช่น โครงกำร TOA smart ที่
เป็นกำรท ำ e-commerce website ให้กบัร้ำนผู้แทนจ ำหน่ำย โครงกำร Who Service ที่จะเชื่อมระหว่ำงช่ำง
และผู้รบัเหมำกบัลูกคำ้โดยผ่ำนทำงแพลตฟอร์มดจิติอล รวมถึงกำรน ำเทคโนโลย ีAI Chat Bot มำใช้ในกำร
ตอบค ำถำมผ่ำนทำงสื่อโซเชยีลเช่น Line หรอื Facebook เป็นตน้ 

• จัดให้มีฝ่ำยงำนที่รับผิดชอบในกำรส ำรวจตลำด  ทัง้ในด้ำนควำมต้องกำรตลำด เทคโนโลยีกำรก่อสร้ำง 
ตลำดแรงงำน และศกัยภำพแรงงำน และมุมมองของฝ่ำยขำยทีไ่ดส้มัผสักบัตลำดและอุตสำหกรรม เพื่อพฒันำ 
ผลติภณัฑ ์ระบบงำนส ีทีเ่หมำะสม 

• จดัให้มกีำรส ำรวจตลำด ควำมต้องกำรของตลำด เทคโนโลยกีำรก่อสร้ำง ตลำดแรงงำน ศกัยภำพแรงงำน 
รวมทัง้มุมมองของฝ่ำยขำยทีส่มัผสัใกลช้ดิกบัลูกคำ้ และคู่แขง่ 

2) ความเส่ียงด้านการเงิน 

ในกำรบริหำรกำรด ำเนินกิจกรรมของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงนิที่จะส่งผลกระทบต่อผล
ประกอบกำรของบรษิทัฯ โดยรวม เช่น ควำมผนัผวนของรำคำปัจจยักำรผลติ ควำมผนัผวนอตัรำแลกเปลี่ยน รวมไปถงึควำม
เสีย่งจำกลูกหนี้กำรคำ้ โดยมปีระเดน็ปัจจยัเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้ง ดงัต่อไปนี้ 

2.1)   ความเส่ียงจากราคาวตัถดิุบท่ีปรบัตวัสูงขึ้น 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจ ำเป็นตอ้งจดัหำปัจจยักำรผลติหรอืวตัถุดบิกำรผลติทีส่ ำคญัทีไ่ม่ไดผ้ลติเองจำกคู่คำ้ทีส่ ำคญั 
อย่ำงไรกต็ำม มคีวำมเสีย่งทีร่ำคำของวตัถุดบิส ำคญัดงักล่ำว ดงันัน้เพื่อใหบ้รษิทัฯ และบรษิทัย่อยสำมำรถบรรลุเป้ำหมำย
และวตัถุประสงค์ในกำรด ำเนินธุรกิจ จึงได้ตระหนักถึงควำมเสี่ยงดงักล่ำว เพื่อให้เกิดกำรจดักำรและบริหำรอย่ำงมี
ประสทิธภิำพ ดงัต่อไปนี้  

ดชัน้ีวดัความเส่ียง (Key Risk Indicator) 

ควำมผนัผวนทีส่่งผลต่อตน้ทุนกำรผลติโดยรวม สำมำรถวดัค่ำจำกขอ้มลูกำรซื้อวตัถุดบิในแต่ละปี 
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 แนวทางการบริหารความเส่ียง 

• จดัหำแหล่งวตัถุดบิอย่ำงสม ่ำเสมอเชงิรุก เพื่อใหบ้รษิทัฯ และบรษิทัย่อยสำมำรถเขำ้ถงึแหล่งวตัถุดบิทีม่รีำคำ
ต ่ำลงโดยยงัคงคุณภำพและผ่ำนกำรทดสอบคุณภำพโดยฝ่ำยงำนผู้เชี่ยวชำญของบรษิทัฯ และเครื่องมอืทีม่ี
ประสทิธภิำพในกำรตรวจสอบ 

• บรษิทัย่อยในต่ำงประเทศพจิำรณำเพื่อส่งเสรมิใหเ้กดิกำรผลติภำยในประเทศเพื่อลดโอกำสและจ ำนวนธุรกรรม
ในกำรน ำเข้ำสินค้ำจำกบริษัทฯ และสำมำรถให้บริษัทฯ เข้ำถึงกลยุทธ์ด้ำนรำคำได้มำกยิ่งขึ้นเพื่อให้มี
ควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัในตลำด 

• พจิำรณำและวำงแผนกำรผลติเพื่อให้มัน่ใจได้ว่ำจ ำนวนกำรผลติสำมำรถเขำ้ถึงกำรประหยดัต่อขนำด หรอื 
Economy of Scale ซึง่เป็นตน้ทุนเฉลีย่ในกำรผลติทีต่ ่ำลงและเป็นตน้ทุนทีเ่หมำะสมเพื่อชดเชยควำมผนัผวนที่
เกดิขึน้ 

• บรษิทัฯ มกีำรทบทวนรำคำขำยสนิคำ้ใหส้อดคล้องกบัรำคำวตัถุดบิทีเ่พิม่สูงขึน้ โดยพจิำรณำควบคู่กบัสภำวะ
กำรแขง่ขนัในตลำด  

2.2) ความเส่ียงความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน 

บริษัทฯ มีกำรด ำเนินกำรร่วมกนัระหว่ำงบรษิัทภำยในกลุ่ม เพื่อให้เกิดประสิทธภิำพในกำรบริหำรต้นทุนด้ำน
กำรเงนิ แต่อย่ำงไรก็ตำม กำรด ำเนินธุรกรรมระหว่ำงประเทศจะก่อใหเ้กิดควำมเสี่ยงจำกควำมผนัผวนของตลำดอตัรำ
แลกเปลี่ยนที่อำจส่งผลกระทบต่อฐำนะทำงกำรเงนิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจำกควำม     
ผนัผวน บรษิทัฯ ตระหนักและมแีนวทำงในกำรบรหิำรควำมเสีย่งดำ้นกำรเงนิ ดงัต่อไปนี้ 

ดชัน้ีวดัความเส่ียง (Key Risk Indicator) 

บรษิทัฯ ไดต้ดิตำมอตัรำแลกเปลีย่นทีส่ ำคญั รวมถงึสถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกจิของประเทศคู่คำ้อย่ำงสม ่ำเสมอ 

 แนวทางการบริหารความเส่ียง 

• ฝ่ำยกำรเงนิท ำกำรติดตำมควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปลี่ยนและใชเ้ครื่องมอืทำงกำรเงนิเผื่อลดควำมเสีย่ง
และผลกระทบจำกควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปลีย่น 

• บรษิัทย่อยในต่ำงประเทศพจิำรณำแนวทำงในกำรจดัหำแหล่งวตัถุดบิภำยในประเทศเพื่อลดกำรน ำเขำ้และ
ควบคุมตน้ทุนใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมำะสม 

2.3)      ความเส่ียงท่ีลูกหน้ีการค้าไม่มีความสามารถในการช าระหน้ี หรือหน้ีค้างนาน 

ในกำรด ำเนินธุรกจิ บรษิทัฯ และกลุ่มบรษิทัย่อยไดค้ ำนึงถงึกำรเจรญิเตบิโต และมกีำรอนุมตั ิCredit Term ตำม
ควำมสำมำรถในกำรช ำระของลูกคำ้แต่ละรำยตำมระดบัควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงนิ  โดยเฉพำะในช่วงวกิฤตจำกโรคระบำด  
ท ำใหเ้ศรษฐกจิในไทยและต่ำงประเทศชะลอตวั บรษิทัฯ มคีวำมเสีย่งทีลู่กคำ้หรอืลูกหนี้กำรคำ้ดงักล่ำวจะไม่สำมำรถช ำระ
ค่ำสนิค้ำไดต้ำมก ำหนดระยะเวลำทีไ่ดต้กลงกนัไว ้โดยอำจก่อใหเ้กดิหนี้เสยี และท ำใหบ้รษิทัฯ สูญเสยีโอกำสในกำรได้
รำยได้ตำมขอ้ตกลง ดงันัน้เพื่อลดควำมเสี่ยงและบรหิำรควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงนินี้ บรษิัทฯ มแีนวทำงในกำรด ำเนินกำร
ดงัต่อไปนี้ 

ดชัน้ีวดัความเส่ียง (Key Risk Indicator) 

 บรษิทัฯ วเิครำะหข์อ้มลูจำกรำยงำนอำยุลูกหนี้คำ้งช ำระ หรอือำยุลูกหนี้คำ้งนำน  
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 แนวทางการบริหารความเส่ียง 

• บรษิทัฯ ด ำเนินกำรพจิำรณำควำมสำมำรถในกำรช ำระของลูกคำ้แต่ละรำยและอนุมตัติำมควำมเหมำะสมทำง
ธุรกจิก่อนทีจ่ะมกีำรให ้Credit Term 

• เพื่อเพิม่โอกำสในกำรช ำระเงนิ บรษิัทฯ มแีนวทำงในกำรด ำเนินกระบวนกำรด้ำนเอกสำรให้รวดเร็วเพื่อให้
ลูกหนี้กำรคำ้สำมำรถวำงแผนและช ำระใหแ้ก่บรษิทัฯ ได ้

• ในกรณีทีลู่กคำ้ไม่สำมำรถช ำระไดภ้ำยในระยะเวลำทีก่ ำหนดและตกลง บรษิทัฯ มกีระบวนกำรรองรบัเพื่อลด
ผลกระทบจำกควำมเสีย่งโดยด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรทำงกฎหมำย 

• บรษิทัฯ พจิำรณำแนวทำงในกำรพฒันำแนวทำงกำรสื่อสำรและขัน้ตอนกำรช ำระหนี้เพื่อใหม้ปีระสทิธภิำพมำก
ยิง่ขึน้ เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำกำรด ำเนินกำรจะสำมำรถเพิม่โอกำสและลดขัน้ตอนเพื่อใหก้ำรช ำระหนี้เป็นไปไดอ้ย่ำง
รวดเรว็และส ำเรจ็ตำมเป้ำหมำย 

3) ความเส่ียงด้านปฏิบติัการ 

ควำมเสีย่งดำ้นปฏบิตักิำรเป็นควำมเสีย่งทีส่ำมำรถเกดิขึน้ไดจ้ำกคน กระบวนกำรด ำเนินกำร ระบบ และปัจจยัภำยนอก
อื่น ๆ ทีอ่ำจจะส่งผลกระทบในทำงลบต่อบรษิทัฯ บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไดต้ระหนักและระบุควำมเสีย่งดำ้นปฏบิตักิำรเพื่อให้
สำมำรถบรหิำรและจดักำรควำมเสีย่งไดอ้ย่ำงเหมำะสม โดยมปีระเดน็ควำมเสีย่ง ดงัต่อไปนี้ 

3.1) ความเส่ียงจากเหตุสุดวิสยั เช่น ภยัพิบติัธรรมชาติ โรคระบาด เหตุจราจลทางการเมือง สงคราม อคัคีภยั 
และอ่ืนๆ (ความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นใหม่) 

จำกเหตุกำรณ์ภยัพบิตัิเรื่องโรคระบำดของ COVID-19 ควำมเสี่ยงเรื่องอคัคภียั และเหตุจรำจรทำงกำรเมอืงของ
ประเทศเมยีนมำร์ เป็นควำมเสีย่งทีบ่รษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญัเนื่องดว้ยเป็นภยัทีส่่งผลต่อควำมเสีย่งดำ้นอำชวีอนำมยั ชวีติ 
และทรพัย์สนิของพนักงำนและบรษิทัฯ ดงันัน้ เพื่อตอกย ้ำควำมส ำคญัดำ้นกำรรกัษำควำมปลอดภยั บรษิทัฯ และบรษิทั
ย่อยทีด่ ำเนินกำรในประเทศต่ำง ๆ จงึมแีนวทำงกำรบรหิำรควำมเสีย่งอย่ำงเป็นรูปธรรมเพื่อใหเ้กดิควำมมัน่ใจไดว้่ำควำม
เสีย่งนี้มโีอกำสทีจ่ะเกดิน้อยทีสุ่ดเท่ำทีบ่รษิทัฯ จะสำมำรถลดได ้โดยมแีนวทำงกำรบรหิำรควำมเสีย่ง ดงันี้ 

ดชัน้ีวดัความเส่ียง (Key Risk Indicator) 

มกีำรตดิตำมขอ้มูลข่ำวสำร รำยงำนสถติแิละจดัเกบ็ประวตัขิองผู้ตดิเชื้อในบรษิทัฯ รวบรวมสถิตกิำรเกิดอุบตัิเหตุ
และเหตุเพลงิไหม ้รวมทัง้ขอ้มลูหรอืขำ่วสำรจำกเหตุจลำจลทำงกำรเมอืง 

แนวทางการบริหารความเส่ียง 

• บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจดัหำวคัซนีทีม่ปีระสทิธภิำพและเพยีงพอใหก้บัพนักงำน เพื่อลดควำมเสีย่งทีพ่นักงำน
อำจไดร้บัเชือ้รำ้ยแรงถงึชวีติ  

• มกีำรบงัคบัใชม้ำตรกำรป้องกนักำรตดิต่ออย่ำงต่อเนื่อง รวมถงึสื่อสำรใหพ้นักงำนทุกคนไดร้บัทรำบและปฏบิตัิ
ตำมอย่ำงเคร่งครดั 

• มกีำรจดัเตรยีม Antigen Test Kit ใหพ้นักงำน และมกีำรตรวจหำเชือ้ในเชงิรุกเป็นประจ ำ 

• พนักงำนในประเทศเมยีนมำร์เฝ้ำระวงัสถำนกำรณ์อย่ำงใกล้ชิดจำกเหตุกำรทำงกำรเมอืง และอนุญำตให้
พนักงำนสำมำรถท ำงำนทีบ่ำ้นไดเ้พื่อลดควำมเสีย่ง และเพื่อควำมปลอดภยัในตวัของพนักงำน 

• นอกเหนือจำกกำรจดัให้มหีน่วยงำนที่รบัผดิชอบด้ำนควำมปลอดภยัทัง้ในบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยแล้ว กำร
ตรวจสอบควำมปลอดภยัเป็นประจ ำทุกเดอืน กำรฝึกซ้อมทุกไตรมำส และกำรสื่อสำรให้พนักงำนทุกคนได้
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เขำ้ใจถงึมำตรกำรป้องกนัอคัคภียั รวมถงึกำรเน้นย ้ำมำตรกำรส ำคญัต่ำง ๆ เพื่อใหส้ำมำรถปฏบิตัติำมอย่ำง
สม ่ำเสมอ ยังเป็นแนวทำงเพื่อซักซ้อมควำมเข้ำใจและสร้ำงควำมตระหนักให้กับพนักงำนทุกคนในกำร
ด ำเนินกำรในกรณีทีเ่กดิเหตุ เพื่อลดควำมสญูเสยีทีอ่ำจเกดิขึน้ไดอ้กีดว้ย 

• จดัตัง้คณะกรรมกำรควำมปลอดภยับรษิทัย่อยเพื่อใหม้กีำรทบทวนและส่งเสรมิควำมปลอดภยั 

3.2) ความเส่ียงในการผลิตสินค้าไม่ได้ตามมาตรฐานของบริษทัฯ 

เพื่อให้ลูกค้ำได้รบัผลติภณัฑ์ที่เป็นไปตำมมำตรฐำนของบรษิทัฯ และพงึพอใจกบัผลติภณัฑ์สูงที่สุด บรษิัทฯ จงึมี
แนวทำงในกำรผลติโดยค ำนึงถงึคุณภำพของสนิคำ้ทีผ่ลติ อย่ำงไรกต็ำม บรษิทัฯ ตระหนักถงึควำมเสีย่งนี้และต้องกำรลด
โอกำสทีส่นิคำ้ทีไ่ม่ไดม้ำตรฐำนจะส่งถงึมอืลูกคำ้จงึไดใ้หค้วำมส ำคญัในกำรบรหิำรควำมเสีย่งนี้ เพื่อลดโอกำสทีจ่ะเกดิควำม
ผดิพลำดในขัน้ตอนกำรผลติ ทัง้จำกพนักงำน สตูรกำรผลติส ีและอื่น ๆ โดยมแีนวทำงดงัต่อไปนี้ 

ดชัน้ีวดัความเส่ียง (Key Risk Indicator) 

  บรษิัทฯ มกีำรเก็บบนัทกึ/รำยงำนกำรตรวจสอบสนิค้ำที่ไม่ได้มำตรฐำน พร้อมทัง้ช่องทำงกำรร้องเรยีนจำกลูกคำ้ 
หำกไม่ไดร้บัควำมพงึพอใจในสนิคำ้ของบรษิทัฯ อย่ำงไรกด็ ีส ำหรบักำรตรวจสอบคุณภำพของสนิคำ้นัน้ บรษิทัฯ มกีำรเกบ็
ข้อมูลจ ำนวนสินค้ำที่ถูกตรวจสอบและตรวจพบจำกสำยกำรผลิต รวมถึงข้อมูลสินค้ำที่ได้รบัคืนจำกร้ำนค้ำ และ /หรือ 
ผูบ้รโิภค  

 แนวทางการบริหารความเส่ียง 

• บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยใหค้วำมส ำคญัในกำรพฒันำบุคลำกรเพื่อใหม้คีวำมช ำนำญในกำรด ำเนินกำรผลติมำก
ทีสุ่ด โดยมกีำรใหค้วำมรูต้ัง้แตค่วำมเขำ้ใจในวตัถุดบิ ไปจนถงึกำรพฒันำควำมช ำนำญในกำตรวจสอบคุณภำพ
ก่อนส่งมอบใหก้บัลูกคำ้  

• บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีแนวทำงในกำรติดตำมสินค้ำที่ไม่ได้มำตรฐำนเพื่อเป็นข้อมูลในกำรพัฒนำ
กระบวนกำรผลติและท ำใหส้นิคำ้มคีุณภำพอย่ำงสม ่ำเสมอ 

3.3)   ความเส่ียงการผลิตหยุดชะงกั 

บรษิทัฯ ตระหนักถงึควำมส ำคญัในกำรผลติอย่ำงต่อเน่ืองเพื่อใหเ้กดิกำรเจรญิเตบิโตทำงธุรกจิในระยะยำวและไดร้บั
ผลกระทบน้อยที่สุดจำกเหตุกำรที่ไม่คำดคดิ โดยเฉพำะในด้ำนกำรขำดแคลนปัจจยักำรผลติทีส่ ำคญั เช่น ที่ดนิ โรงงำน 
อุปกรณ์กำรผลติ แรงงำน เป็นต้น และเพื่อใหก้ำรผลติยงัสำมำรถด ำเนินไดอ้ย่ำงต่อเนื่อง บรษิทัฯ จงึมแีนวทำงกำรบรหิำร
ควำมเสีย่ง ดงัต่อไปนี้ 

ดชัน้ีวดัความเส่ียง (Key Risk Indicator) 

บรษิทัฯ มกีำรวำงแผนและก ำหนดจ ำนวนวตัถุดบิและแรงงำนเพื่อใหม้ทีรพัยำกรทีเ่พยีงพอในกำรด ำเนินงำน รวมถงึ
มกีำรเกบ็สถติเิวลำทีเ่ครื่องจกัรหรอือุปกรณ์กำรผลติอื่นหยุดท ำงำน 

แนวทางการบริหารความเส่ียง 

• ติดตำมสญัญำเช่ำพื้นที่ระยะยำวในประเทศต่ำง ๆ เพื่อให้มัน่ใจได้ว่ำมกีำรด ำเนินกำรอย่ำงเหมำะสมในกำร
จดัสรรใหม้ทีีด่นิทีเ่หมำะสม 

• ปรับปรุงกระบวนกำรผลิตเพื่อให้มีประสิทธิภำพ และลดโอกำสกำรหยุดชะงกัรวมไปถึงกำรติดตำมและ
ตรวจสอบควำมพรอ้มของเครื่องจกัร ซ่อมบ ำรุงใหอ้ยู่ในสภำพทีด่เีสมอ 



 
บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี/ รำยงำนประจ ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  
ส่วนที ่1 กำรประกอบธุรกจิและผลกำรด ำเนินงำน / 2. กำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่ง         หน้ำ 48 

 

• ในกรณีของกำรขำดแคลนแรงงำน บรษิัทฯ จะด ำเนินกำรเพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่ำได้มแีรงงำนและพนักงำนเขำ้มำ
ท ำงำนทดแทนไดอ้ย่ำงรวดเรว็ 

4) ความเส่ียงด้านการปฏิบติัตามกฏหมาย ข้อบงัคบัและข้อก าหนดต่างๆ  

4.1) ความเส่ียงด้านการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นใหม่) 

เนื่องจำกคณะรฐัมนตรมีมีตใิหเ้ลื่อนกำรบงัคบัใชพ้ระรำชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ .ศ. 2562 ออกไปอกี 1 
ปี เดมิเริม่บงัคบัใชท้ัง้ฉบบัวนัที ่1 มถิุนำยน 2564 ใหเ้ลื่อนไปเป็นวนัที ่1 มถิุนำยน 2565 เนื่องมำจำกควำมซบัซ้อนทีต่อ้ง
ใช้เทคโนโลยขี ัน้สูงในกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และประเทศไทยอยู่ในช่วงสถำนกำรณ์โรคโควดิ-19 ระบำดต่อเนื่อง
รุนแรง ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดค้ ำนึงถงึและใหค้วำมส ำคญัในพระรำชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลดงักล่ำว จงึไดม้กีำรวำงแผน 
ด ำเนินกำร เตรยีมควำมพรอ้มก่อนเริม่บงัคบัใชจ้รงิ และตดิตำมควำมคบืหน้ำเป็นระยะ 

แนวทางการบริหารความเส่ียง 

• แต่งตัง้เจำ้หน้ำทีคุ่ม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล (DPO) และสื่อสำรหวัหน้ำฝ่ำยใหแ้ต่งตัง้ Data Privacy Champion 
(DPC) 

• อบรมควำมรูเ้รื่อง PDPA ใหก้บัเจำ้หน้ำทีห่ลกัของฝ่ำยทีเ่กีย่วขอ้ง 

• อบรมกำรจัดท ำ Record of Processing Activities (ROPA) หรือทะเบียนบันทึกกิจกรรมกำรประมวลผล 
รวบรวม ใช ้หรอื เปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคล ให ้Data Privacy Champion ของแต่ละฝ่ำยรบัทรำบ 

• สมัภำษณ์และสอบทำน ROPA กับ Data Privacy ของแต่ละฝ่ำยแบบตัวต่อตัว เพื่อจดัท ำ Personal Data 
Flow Diagram, Data Inventory, และฐำนทำงกฎหมำย ส ำหรับกิจกรรมกำรรับ จัดเก็บ และใช้งำนหรือ
ประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคล 

• สื่อสำรควำมรู ้PDPA; PDPA และขอ้มลูส่วนบุคคล หน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบของผูค้วบคุมขอ้มลู เป็นตน้ 

5) ความเส่ียงเร่ืองความปลอดภัยด้านข้อมูลสารสนเทศ (IT Security) และภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber 
Security) 

ในปัจจุบนัควำมเสี่ยงเรื่องควำมปลอดภัยด้ำนข้อมูลสำรสนเทศ (IT Security) และภัยคุกคำมทำงไซเบอร์ (Cyber 
Security) เป็นควำมเสีย่งส ำคญัทีต่้องตระหนักถงึพรอ้มทัง้มแีนวทำงในกำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่ง ควำมเสีย่งดงักล่ำว ไดแ้ก่ 
ขอ้มูลถูกท ำลำย ควำมเสี่ยงจำกผู้บุกรุก กำรโจรกรรมขอ้มูลส ำคญั กำรลกัลอบเขำ้มำแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล หรอืกำรส่ง
จดหมำยอเิลก็ทรอนิกสห์ลอกลวง (Phishing) เป็นตน้  

ดชัน้ีวดัความเส่ียง (Key Risk Indicator) 

ฝ่ำย IT ของบริษัทฯ มีกำรติดตำมและเก็บข้อมูล Phishing Email และสื่อสำรให้ทุกคนในบริษัทฯรับทรำบและ
ระมดัระวงัเป็นระยะ 

 แนวทางการบริหารความเส่ียง 

ควำมเสี่ยงเรื่องควำมปลอดภัยด้ำนข้อมูลสำรสนเทศ (IT Security)  และภัยคุกคำมทำงไซเบอร์ (Cyber Security) 
โดยเฉพำะกำรเจำะเขำ้ระบบของบรษิทัฯ และปลอมแปลงขอ้มูลทำงจดหมำยอเิลก็ทรอนิกส ์เช่น เลขทีบ่ญัช ีหรอืขอ้มูล
ทำงกำรค้ำและกำรเงนิอื่นๆ เพื่อหลอกใหโ้อนเงนิไปยงับญัชีปลำยทำงของคนร้ำยเกดิขึ้นในหลำยองค์กรขนำดใหญ่ใน
ปัจจุบนั ซึง่บรษิทัฯ ตระหนักถงึควำมส ำคญัในเรื่องดงักล่ำว โดยตดิตัง้โปรแกรม Anti-Virus, Anti-Spam และ Firewall ให้
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เป็นรุ่นปัจจุบนัอยู่เสมอ พรอ้มทัง้เน้นพฒันำนโยบำยและคู่มอืเรื่องควำมปลอดภยัดำ้นขอ้มลูสำรสนเทศ (IT Security) และ
ภยัคุกคำมทำงไซเบอร ์(Cyber Security) โดยไดม้กีำรสื่อสำรใหพ้นักงำนเขำ้ใจและระมดัระวงัในกำรใชง้ำนเป็นระยะๆ 

6)      ความเส่ียงด้านส่ิงแวดล้อม 

บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญกับปัญหำสิ่งแวดล้อมโดยค ำนึงถึงมลภำวะจำกกระบวนกำรผลิตซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อ
สภำพแวดล้อมของชุมชน กำรใช้ทรพัยำกรธรรมชำตแิละพลงังำนอย่ำงสิ้นเปลอืง ซึ่งอำจก่อให้เกิดปัญหำขำดแคลนน ้ำและ
พลงังำน รวมถงึกำรเลอืกใชว้ตัถุดบิทีม่ผีลกระทบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม หรอืมคีวำมเสีย่งต่อควำมปลอดภยั  

ดชัน้ีวดัความเส่ียง (Key Risk Indicator) 

บรษิทัฯ มกีำรตรวจวดัและตดิตำมคุณภำพอำกำศ และน ้ำเสยีจำกกระบวนกำรผลติ รวมถงึสอบทำนรำยงำนสถิติ
กำรใชพ้ลงังำนต่ำงๆ อย่ำงสม ่ำเสมอ 

แนวทางการบริหารความเส่ียง 

• บริษัทฯ มีมำตรกำรเฝ้ำระวังด้ำนสิ่งแวดล้อม กำรตรวจวัดและติดตำมคุณภำพอำกำศ และน ้ำเสียจำก
กระบวนกำรผลติ รวมถงึกำรก ำจดัขยะอย่ำงมปีระสทิธภิำพ 

• บรษิัทฯ มมีำตรกำรในกำรควบคุมกำรใช้ทรพัยำกรธรรมชำติและพลงังำนต่ำงๆ แนวคดิในกำรใช้พลงังำน
ทดแทน รวมถงึกำรจดักจิกรรมเพื่อรณรงคแ์ละสรำ้งควำมตระหนักใหก้บัพนักงำน เพื่อใหพ้นักงำนตระหนักถงึ
ผลกระทบ และใชพ้ลงังำนอย่ำงคุม้ค่ำ 

• บรษิทัฯ ตระหนักถงึควำมยัง่ยนืและคุณภำพชวีติและสิง่แวดล้อมทีด่ขี ึน้ จงึมกีำรพฒันำผลติภณัฑ์ซึ่งมคีวำม
ปลอดภยัต่อผูใ้ชง้ำน มส่ีวนผสมจำกธรรมชำต ิทดแทนวตัถุดบิจำกปิโตรเลยีม และปลอดสำรก่อภูมแิพ ้
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3. การขบัเคลื่อนธรุกิจเพ่ือความยัง่ยืน 

รำยงำนกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนืจดัท ำขึน้เป็นประจ ำทุกปีครอบคลุมกำรด ำเนินงำนตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม 2564 
ถึง 31 ธนัวำคม 2564 เพื่อเป็นช่องทำงกำรสื่อสำรใหผู้ม้ส่ีวนไดเ้สยีทรำบถึงนโยบำยและแนวทำงกำรพฒันำทีย่ ัง่ยนื
ของบรษิทัฯ ตลอดจนผลกำรด ำเนินงำนดำ้นควำมยัง่ยนืครอบคลุมมติดิำ้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม 

โดยในปี 2564 รำยงำนฉบับนี้จ ัดท ำขึ้นอ้ำงอิงมำตรฐำนตำมกรอบกำรรำยงำนสำกล Global Reporting 
Initiative Standards ในแบบเฉพำะส่วน (GRI-referenced) ซึ่งในแต่ละประเด็นที่มีสำระส ำคญัด้ำนควำมยัง่ยืนของ
บรษิทัฯ ประกอบดว้ยหวัขอ้ ขอบเขตกำรรำยงำน แนวทำงกำรบรหิำรจดักำร และผลกำรด ำเนินงำน ผนวกกบัมำตรฐำน
ควำมรบัผดิชอบของผูป้ระกอบกำรอุตสำหกรรมตอ่สงัคม (Standard of Corporate Social Responsibility, Department 
of Industrial Works : CSR-DIW) เพื่อควำมยัง่ยนือนัเกีย่วขอ้งกบัประเดน็ดำ้นเศรษฐกจิ สงัคมและสิง่แวดลอ้ม รวมถงึ
แนวทำงควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมตำมมำตรฐำน ISO 26000 นอกจำกนี้ยงัไดเ้ชื่อมโยงกบักำรด ำเนินงำนทีต่อบสนอง
ต่อเป้ำหมำยกำรพฒันำควำมยัง่ยนืของโลกของสหประชำชำต ิ(UN Sustainable Development Goals: UN SDGs)  

นโยบายภาพรวม  

บรษิัทฯ มเีจตนำรมณ์ในกำรด ำเนินงำนด้วยควำมรบัผดิชอบต่อผลกระทบในด้ำนต่ำงๆ ที่เกิดจำกกำรประกอบ
กจิกำรขององค์กร โดยยดึหลกักำรด ำเนินธุรกจิทีโ่ปร่งใส ตรวจสอบได ้มจีรยิธรรม เคำรพต่อหลกัสทิธมินุษยชนและ
ผลประโยชน์ของผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยี มุ่งมัน่ในกำรผลติสทีีม่คีุณภำพ ปลอดภยัต่อผูบ้รโิภค ค ำนึงถงึผลกระทบต่อชุมชน
และสิ่งแวดล้อม โดยปฏิบตัิตำมกฎหมำยและข้อก ำหนดอื่นๆ หรือแนวทำงปฏิบตัิสำกลที่เกี่ยวขอ้ง รวมทัง้พฒันำ 
ปรบัปรุง เพื่อสรำ้งรำกฐำนของควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมอย่ำงต่อเนื่องและยัง่ยนื 

แนวคิด “สร้างไทยให้ยัง่ยืน” ในกำรผลกัดนัควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัฯ สู่กำรปฎบิตัอิย่ำงต่อเนื่องภำยใต้
หลกัปฎบิตั ิ4 ประกำรดงันี ้

1.  การพฒันาคน: ซึ่งมุ่งไปทีก่ลุ่มผูม้ส่ีวนไดเ้สยี พนักงำน เยำวชนในชุมชน ชำวบ้ำน คู่คำ้ ดว้ยกำรใหค้วำมรูใ้นกำร
พฒันำตนเองและเพิม่ประสทิธภิำพในกำรท ำงำน รวมถงึเสรมิสรำ้งอำชพีในอนำคต 

2.  กระบวนการผลิตท่ีมีความรบัผิดชอบต่อสงัคม: ด้วยกำรปรบัเปลี่ยนกระบวนกำรผลติใหเ้ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม 
ปรบัปรุงผลติภณัฑใ์หป้ลอดภยักบัผูบ้รโิภคและสิง่แวดลอ้ม และเพิม่ชนิดของผลติภณัฑท์ีไ่ดร้บักำรรบัรองฉลำกเขยีว 

3. การดูแลและพฒันาพนัธมิตรทางธุรกิจ: เพื่อกำรพฒันำทีย่ ัง่ยนืซึ่งสนับสนุนใหพ้นัธมติรทำงธุรกิจ โดยเฉพำะ   
คู่คำ้ ตวัแทน เขำ้ร่วมกจิกรรมเพื่อสงัคมโดยมกีำรจดัอบรมใหค้วำมรูท้ำงดำ้นหลกักำรของ  CSR และพรอ้มในกำร
สนับสนุนใหคู้่คำ้ ตวัแทน น ำไปด ำเนินกจิกรรมพฒันำองคก์รและชุมชนใกลเ้คยีง  

4.  การพฒันาคุณค่าและเทคโนโลยีผลิตภณัฑ์อย่างต่อเน่ือง และสร้างแรงบนัดาลใจใหม่ๆ จาก ผลิตภณัฑ์
และเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและความตระหนักถึงการรบัผิดชอบต่อสงัคม: บรษิทัฯ ไดเ้ขำ้ร่วมโครงกำร CSR-
DIW ของกรมโรงงำนอุตสำหกรรมอย่ำงต่อเนื่อง และเพื่อก้ำวสู่กำรเป็นผูน้ ำตลำดผูใ้ชส้ปีกป้องผวิในเขตประชำคม
เศรษฐกิจอำเซยีน ด้วยควำมเชีย่วชำญทำงดำ้นผลติภณัฑ์และบรกิำร บรษิัทฯ หวงัเป็นอย่ำงยิง่ว่ำ จำกกำรตัง้ใจ
และควำมมุ่งมัน่ดงักล่ำว จะท ำใหผู้ม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกกลุ่มของเรำมคีวำมสุข และมัน่ใจในสนิคำ้และบรกิำรของเรำ และ
อยู่คู่คนไทยอย่ำงยัง่ยนืต่อไป 
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โครงสร้างการบริหารจดัการ 

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

 
การด าเนินธรุกิจอยา่งยัง่ยืน (Corporate Sustainability)  

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

 

รางวลัแห่งความยัง่ยืน 

ปี 2564 บรษิทัฯ ได้รบัคดัเลอืกเป็นหนึ่งในรำยชื่อหุ้นยัง่ยนื ‘THSI’ (Thailand Sustainability 
Investment) นอกจำกนี้ ยงัได้รบัคดัเลือกให้อยู่ในดชันีควำมยัง่ยืน (SETTHSI index) ของ
ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที ่2 

คณะกรรมการด้านความรบัผิดชอบของบริษทัต่อสงัคม (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
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การก ากบัดแูลองคก์ร 

 บรษิทัฯ มุ่งมัน่ทีจ่ะกำ้วสู่กำรเป็นผูน้ ำตลำดผูใ้ชส้ปีกป้องพืน้ผวิ ในระดบัภูมภิำคอำเซยีน ดว้ยควำมเชีย่วชำญ
ทำงด้ำนผลติภณัฑ์และบรกิำร เป็นผู้น ำด้ำนนวตักรรมสเีขยีว (Green Innovation) ด้วยกำรน ำเสนอผลติภณัฑ์ทีเ่ป็น
มติรต่อสิง่แวดลอ้มออกสู่ตลำด พรอ้มสรำ้งควำมน่ำเชื่อถอื และใหค้วำมส ำคญักบักำรก ำกบัดแูลองคก์รอย่ำงด ีดว้ยกำร
บรหิำรจดักำรองค์กรดว้ยควำมโปร่งใสและตรวจสอบได ้มกีำรสื่อสำรระหว่ำงองค์กร กบัผูม้ส่ีวนไดเ้สยี เพื่อพจิำรณำ
ควำมส ำคญัและตดิตำมประเมนิผลในกำรก ำกบัดแูลองคก์รอย่ำงต่อเนื่อง 

1. การจดัการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คณุค่าของธรุกิจ 

1.1 ห่วงโซ่คณุค่าของ TOA 

บรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญัต่อกำรด ำเนินงำนตลอดจนกระบวนกำรในกำรบรหิำรจดักำรห่วงโซ่อุปทำนทีจ่ะส่งผล
ใหก้ำรด ำเนินธุกจิประสบควำมส ำเรจ็ สรำ้งคุณค่ำใหแ้ก่สนิคำ้และบรกิำร ตอบสนองควำมคำดหวงัของผูม้ส่ีวนได้เสยี 
กำรผลติที่ต้องค ำนึงถงึผลกระทบต่อชุมชนและสิง่แวดล้อม กำรตลำดและกำรบรกิำรทีไ่ด้มำตรฐำน ตอบสนองควำม
ต้องกำรทีห่ลำยหลำก ซึ่งบรษิทัฯ จ ำเป็นต้องบรหิำรจดักำรในแต่ละกระบวนกำรใหส้ำมำรถท ำงำนไดอ้ย่ำงสอดคล้อง
และมปีระสทิธภิำพ ดงัต่อไปนี้ 

 

1.2 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่ธรุกิจ   

➢  แนวทางการปฎิบติัในการมีส่วนร่วมและประเดน็ท่ีผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจ 

บรษิทัฯ ไดด้ ำเนินธุรกจิทีค่ ำนึงถงึ “ผู้มีส่วนได้เสีย” ทีม่ส่ีวนเกี่ยวขอ้งกบักำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ (Value 
Chain) โดยไดค้ ำนึงถงึผลกระทบทัง้ดำ้นบวกและดำ้นลบทีอ่ำจเกดิขึน้ มขี ัน้ตอนดงัต่อไปนี้  

 

การด าเนินงานต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
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➢ ช่องทางการมีส่วนร่วมและประเดน็ท่่ีผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจ 

ผู้มีส่วนได้เสีย ความต้องการและความคาดหวงั แนวทางการมีส่วนร่วม 
พนักงำน • ทศิทำงกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ 

• มกีำรจดักำรดำ้นควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนตำม
มำตรฐำนในระดบัสำกล 

• มกีำรจดักำรดำ้นสิง่แวดลอ้มกำรท ำงำนตำม
มำตรฐำนในระดบัสำกล  

• มกีำรจดัอบรมเพิม่ควำมรูท้กัษะใหก้บัพนักงำน 
• มคี่ำตอบแทน สวสัดกิำรทีเ่หมำะสม และโอกำสกำร

เตบิโตในหน้ำทีก่ำรงำน  

 

• มคีณะกรรมกำรดำ้นควำมปลอดภยัและจดัประชุม
อย่ำงสม ่ำเสมอ 

• ใหค้วำมรูเ้กีย่วกบัควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนและ
กำรใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรำยส่วนบคุคล ผ่ำน
วำรสำร อเีมล เวบ็ไซต์บรษิทัฯ บอรด์ประชำสมัพนัธ ์
อย่ำงสม ่ำเสมอ 

• กำรเปิดโอกำสใหพ้นักงำนมสี่วนร่วมผ่ำนกำรจดัตัง้
คณะกรรมกำรต่ำงๆ อำท ิคณะกรรมกำรสวสัดกิำร 

• มรีะบบกำรประเมนิผลกำรปฎบิตังิำน 
• มกีำรส ำรวจควำมผกูพนัของพนักงำน 
• สมัมนำและกำรอบรมทีส่อดคลอ้งกบักำรท ำงำน 

และเพิม่พนูทกัษะในกำรท ำงำนเฉพำะดำ้นใหแ้ก่
พนักงำน 

• ส ำรวจควำมคดิเหน็ ควำมตอ้งกำรของพนักงำน 
ผ่ำน กำรสำนเสวนำ เป็นประจ ำทุกปี 

• กำรสื่อสำร Corporate Strategy & Objectives โดย 
ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 

• สื่อสำร Townhall & Employee Engagement 
Survey โดยผูบ้รหิำรสงูสุดในแตล่ะสำยงำน 

• กำรส ำรวจควำมสอดคลอ้งของพฤตกิรรมพนักงำน
กบัวฒันธรรมองคก์ร (TOA DNA) 

ชุมชน • มกีำรจดักำรดำ้นสิง่แวดลอ้มตำมมำตรฐำนในระดบั
สำกล 

• ควำมปลอดภยัในชวีติและทีอ่ยูอ่ำศยั 
• กำรสนับสนุนกจิกรรมของชุมชน รวมถงึสนับสนุนสี

เพื่อกำรบูรณะซอ่มแซมสถำนทีข่องชมุชน เช่น

• จดัตัง้คณะท ำงำนดำ้นกำรมสี่วนร่วมและพฒันำ
ชุมชน 

• จดัสำนเสวนำกบัชุมชนทุกปี 
• ทมีงำนลงพืน้ที ่จดักจิกรรมใหค้วำมรู ้ทีเ่ป็น

ประโยชน์กบัโรงเรยีนและชุมชน 

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
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ผู้มีส่วนได้เสีย ความต้องการและความคาดหวงั แนวทางการมีส่วนร่วม 
โรงเรยีน อบต. สถำนีต ำรวจ และโรงพยำบำล
ส่งเสรมิสุขภำพชุมชน เป็นตน้ 

• กำรจดัฝึกอบรมและกำรส่งเสรมิควำมรู ้กำรเขำ้เยีย่ม
ชมโรงงำนของนักเรยีน นักศกึษำ 

• กำรเคำรพสทิธขิ ัน้พืน้ฐำนของชุมชน 
• กำรพฒันำคุณภำพชวีติและส่งเสรมิกำรสรำ้งรำยได้

ใหแ้ก่ชุมชน 

• ออกพบปะ พดูคุยกบัชำวบำ้นในพืน้ทีร่อบโรงงำน 
เดอืนละ 1 ครัง้ 

• ตดิบอรด์ประชำสมัพนัธ ์ผลกำรตรวจวดัสิง่แวดลอ้ม
ประจ ำปี  

• จดั Open House 
• จดัใหม้ชี่องทำงกำรรบัเรื่องรอ้งเรยีน  

ลูกคำ้ • ควำมเชื่อมัน่ในตรำสนิคำ้ 
• คุณค่ำในผลติภณัฑท์ีส่่งมอบใหแ้ก่ลูกคำ้ เช่น กำรได้

รบัรองมำตรฐำนสนิคำ้ ควำมคุม้ค่ำของสนิคำ้ ฯลฯ 
• คุณค่ำของกำรบรกิำรทีส่่งมอบใหแ้ก่ลูกคำ้ เช่น ม ี

Call Center รบัขอ้รอ้งเรยีน มกีำรรบัประกนัสนิคำ้
บรกิำรเจำ้หน้ำทีเ่ทคนิค บรกิำรออกแบบสบีำ้นฟร ี

• กำรพฒันำนวตักรรมในผลติภณัฑซ์ึง่เป็นมติรกบั
สิง่แวดลอ้ม ชว่ยประหยดัพลงังำน 

• กำรสรำ้ง solution ทีต่อบโจทยค์วำมตอ้งกำรและ
ควำมเขำ้ใจ paint point ของลูกคำ้ 

• สื่อสำรขอ้มลูสนิคำ้ผ่ำนแคตตำลอ็กและฉลำกของ
ผลติภณัฑ ์

• สื่อสำรผ่ำนกำรประชำสมัพนัธ ์โฆษณำ เวบ็ไซต์
บรษิทัฯ และผูเ้ชีย่วชำญทีค่อยใหค้ ำปรกึษำ 

• กจิกรรมสนับสนุนต่ำงๆ 
• จดัอบรม กำรแนะน ำกำรใชผ้ลติภณัฑ์ 
• Call Center และศูนยล์ูกคำ้สมัพนัธ ์
• กำรส ำรวจควำมพงึพอใจ 
• กำรบรหิำรประสบกำรณ์ลูกคำ้  
• กำรวจิยัทำงกำรตลำด 
• กำรจดัเกบ็และกำรใชข้อ้มลู และกำรจดักำรดำ้น

ขอ้มลูสว่นบุคคล 
ผูแ้ทนจ ำหน่ำย • กำรเตบิโตทำงธุรกจิร่วมกนั เช่น กำรสนับสนุน 

แบ่งปันองคค์วำมรู ้กำรส่งเสรมิกำรขำย 
• คุณค่ำของผลติภณัฑแ์ละบรกิำร เช่น มกีำร

รบัประกนัสนิคำ้ บรกิำรเจำ้หน้ำทีเ่ทคนิค บรกิำร
ออกแบบสบีำ้นฟร ี

• กำรสรำ้งกำรรบัรู ้ควำมเชื่อมัน่ในตรำสนิคำ้  
• มสีนิคำ้หลำกหลำยใหลู้กคำ้เลอืกใช ้

• กำรสรำ้งควำมพงึพอใจ 
• ช่องทำงกำรรบัเรื่องรอ้งเรยีน 
• จดัอบรมสมัมนำร่วมกนัระหว่ำงผูแ้ทนจ ำหน่ำยและ

ผูบ้รหิำรขององคก์ร 
• Call Center และศูนยล์ูกคำ้สมัพนัธ ์
• กำรจดักจิกรรมสรำ้งควำมสมัพนัธแ์ละกำรสื่อสำร 

ผูจ้ดัจ ำหน่ำย
วตัถุดบิ 

• กำรเตบิโตทำงธุรกจิร่วมกนั 
• กำรคดัเลอืก ประเมนิผูข้ำย/ผูจ้ดัหำ มคีวำมโปร่งใส 

ตรวจสอบได ้ภำยใตเ้งื่อนไขเดยีวกนั  
• กำรแลกเปลีย่นขอ้มลูระหว่ำงกนั กำรเสนอแนะ

แนวทำงปรบัปรุงทัง้ทำงด้ำนคุณภำพ ควำมปลอดภยั 
สิง่แวดลอ้ม และดำ้น CSR 

• มกีำรวำงแผนควำมตอ้งกำรวตัถุดบิลว่งหน้ำ เพื่อให้
ผูจ้ดัหำสำมำรถเตรยีมควำมพรอ้มล่วงหน้ำได้ 

• กำรจดักจิกรรมสรำ้งควำมสมัพนัธแ์ละกำร
ตดิต่อสื่อสำรอย่ำงสม ่ำเสมอ 

• มชี่องทำงกำรรบัเรื่องรอ้งเรยีน 
• จดัใหม้รีะเบยีบและระบบกำรจดัซื้อ กำรคดัเลอืก

และประเมนิผูจ้ดัหำวตัถุดบิ 
• มกีำรตรวจสอบขอ้มลูกำรจดัซือ้ดว้ยควำมโปร่งใส 

และสำมำรถตรวจสอบได ้

ผูถ้อืหุน้ • คุณสมบตัขิองคณะกรรมกำรบรษิทั 
• ก ำไรและกำรเตบิโตของธุรกจิทีเ่หมำะสมและยัง่ยนื 
• สรำ้งควำมสมดุลของผลตอบแทนแกผู่ม้สี่วนไดเ้สยี

ทุกกลุ่ม 
• กำรบรหิำรงำนทีโ่ปร่งใส มธีรรมำภบิำล มคีวำม

รบัผดิชอบต่อสงัคม เช่น กำรรำยงำนงบกำรเงนิ
ประจ ำปี และกำรตรวจสอบทำงบญัช ี

• กำรบรหิำรควำมเสีย่งและตอ่ตำ้นคอรร์ปัชนั 
• กำรวจิยัและพฒันำเพื่อเพิม่ควำมสำมำรถในกำร

แขง่ขนัของบรษิทัฯ  

• กำรจดัประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ กำรจดั Oppday 
• กำรแจง้แผนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน  
• ผูบ้รหิำรพบปะนักลงทุน/ นักวเิครำะห ์
• กำรสื่อสำรผ่ำนวำรสำร อเีมล เวบ็ไซต์บรษิทัฯ 
• แจง้ควำมคบืหน้ำ กำรป้องกนัและแกไ้ขปัญหำต่ำงๆ 

ทีเ่กดิขึน้ในกำรด ำเนินงำน 
• กำรจดัท ำรำยงำนประจ ำปีและรำยงำนเพื่อควำม

ยัง่ยนื 
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ผู้มีส่วนได้เสีย ความต้องการและความคาดหวงั แนวทางการมีส่วนร่วม 
ภำครฐั • กำรปฎบิตัติำมกฎหมำย และกฎระเบยีบอื่นๆ ที่

เกีย่วขอ้ง 
• ใหค้วำมร่วมมอืกบัภำครฐัในกำรด ำเนินกจิกรรม 

ต่ำงๆ  
• กำรส่งเสรมิกำรศกึษำ เช่น ร่วมกบัสถำบนัในกำร

ฝึกอบรมกำรใชง้ำนส ี กำรเปิดโอกำสใหน้ักศกึษำ
สถำบนัของภำครฐัเขำ้ฝึกงำน เป็นตน้ 

• มกีำรตดิต่อประสำนงำนกบัหน่วยงำนภำครฐั เพื่อ
ขอขอ้มลูทีจ่ ำเป็นกบัองคก์ร และแลกเปลีย่นขอ้มลู 

• สนับสนุนกจิกรรมและเขำ้ประชุมตำมค ำเชญิของ
หน่วยงำนภำครฐัอย่ำงสม ่ำเสมอ 

• กำรจดัท ำรำยงำน เอกสำรต่ำงๆ ครบถว้นตำมวนั
และเวลำทีก่ ำหนด 

• ใหค้วำมร่วมมอืกบัหน่วยงำนภำครฐัเขำ้เยีย่มชมกำร
ประกอบกจิกำรขององคก์ร 

• สื่อสำรผ่ำนวำรสำร อเีมล เวบ็ไซต์บรษิทัฯ ตดิต่อ
ทำงโทรศพัท ์อย่ำงสม ่ำเสมอ 

• ช่องทำงกำรรบัเรื่องรอ้งเรยีน 
Subcontractor • กำรคดัเลอืก ประเมนิ ผูร้บัเหมำช่วง ควำมโปร่งใส 

ตรวจสอบได ้ภำยใตเ้งื่อนไขเดยีวกนั ตลอดจนกำร
เสนอแนะแนวทำงปรบัปรุงทัง้ทำงดำ้นคุณภำพ 
ควำมปลอดภยั  

• ปฏบิตัติำมเงื่อนไขและขอ้ตกลงตำมทีร่ะบุไวใ้น
สญัญำ   

• สื่อสำรผ่ำนวำรสำร อเีมล เวบ็ไซต์บรษิทัฯ ตดิต่อ
ทำงโทรศพัท ์อย่ำงสม ่ำเสมอ  

• ช่องทำงกำรรบัเรื่องรอ้งเรยีน 
• จดักำรประเมนิ ผูร้บัเหมำช่วง ตรวจสอบขอ้มลูดว้ย

ควำมโปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได้ 
• กำรจดัอบรมก่อนเขำ้ปฎบิตังิำน 

สถำบนักำรเงนิ • กำรปฎบิตัติำมขอ้ตกลง หรอืเงื่อนไขในสญัญำ 
• ใหค้วำมร่วมมอืรว่มกจิกรรมของทำงสถำบนักำรเงนิ 
• ใชบ้รกิำรของทำงสถำบนักำรเงนิอย่ำงครบวงจร 
• ผลกำรด ำเนินงำนและกำรเตบิโตดำ้นธุรกจิ 

• สื่อสำรแลกเปลีย่นขอ้มลูระหว่ำงองคก์รกบัสถำบนั
ทำงกำรเงนิอย่ำงสม ่ำเสมอ 

NGOs • ใหค้วำมร่วมมอืและตอบสนองต่อประเดน็ต่ำง ๆ ที่
เกีย่วขอ้งทัง้ดำ้นสิง่แวดลอ้ม และผูบ้รโิภค 

 

• ตดิบอรด์ประชำสมัพนัธ ์ผลกำรตรวจวดัสิง่แวดลอ้ม
ประจ ำปี 

• ช่องทำงกำรรบัเรื่องรอ้งเรยีน 
• สื่อสำรผ่ำนวำรสำร อเีมล เวบ็ไซต์บรษิทัฯ ตดิต่อ

ทำงโทรศพัท ์อย่ำงสม ่ำเสมอ  

➢ ผลการประเมินประเดน็ท่ีส าคญั 
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เศรษฐกิจ สงัคม ส่ิงแวดล้อม 
1. กำรสรำ้งมลูค่ำทำงเศรษฐกจิ

แก่ผูม้ส่ีวนไดเ้สยี 
5.  กำรดแูลพนักงำนและแรงงำน 11.  กำรสรำ้งวฒันธรรมองคก์รดำ้น 

สิง่แวดลอ้ม 
2. กำรบรหิำรจดักำรคู่คำ้ 6.  ค่ำนิยมและวฒันธรรมองคก์ร 12.  กำรปฏบิตัติำมกฎหมำย

สิง่แวดลอ้ม 
3. กำรบรหิำรจดักำรลูกคำ้

สมัพนัธ ์
7.  กำรพฒันำทรพัยำกรบคุคล 13.  กำรจดักำรพลงังำน 

4. กำรพฒันำนวตักรรมดำ้น
ผลติภณัฑแ์ละบรกิำร 

8.  อำชวีอนำมยัและควำมปลอดภยั 14.  กำรจดักำรทรพัยำกรน ้ำ 

 9.  กำรมส่ีวนรว่มและพฒันำชุมชน 15.  กำรจดักำรของเสยี 

10. กำรด ำเนินโครงกำรเพื่อสงัคม
อย่ำงยัง่ยนื 

16.  คุณภำพอำกำศ 

17.  กำรจดักำรเพื่อลดปัญหำกำ๊ซ
เรอืนกระจก 

1.3 เป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 

บรษิทัฯ มบีำงประเดน็ทีเ่ป็นสำระส ำคญัของธุรกจิทีส่อดคลอ้งกบัเป้ำหมำย SDGs ดงันี้ 

เป้าหมาย SDGs หวัข้อเปิดเผย แนวการด าเนินงาน 

การก ากบัดแูลกิจการและเศรษฐกิจ 

 
 

• โครงสรำ้งกำรก ำกบัดแูลกจิกำร 
• รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนส ำคญั

ดำ้นกำรก ำกบัดแูลกจิกำร  

- โครงสรำ้งคณะกรรมกำร (Board 
Diversity) 

- กำรเสรมิสรำ้งคณะกรรมกำรทีม่ี
ประสทิธผิล 

 

• กำรสรำ้งมลูค่ำทำงเศรษฐกจิแกผู่้
มส่ีวนไดเ้สยี 

• กำรพฒันำนวตักรรมดำ้น
ผลติภณัฑแ์ละบรกิำร 

• อำชวีอนำมยัและควำมปลอดภยั 

- กำรกระจำยมูลูค่ำทำงเศรษฐกจิ 
- กำรด ำเนินธุกจิอย่ำงซื่อสตัย ์
- กำรสรำ้งควำมร่วมมอืกบัคู่คำ้ 

 
 

 

 

 

• กำรบรหิำรจดักำรลูกคำ้สมัพนัธ ์
• กำรพฒันำนวตักรรมดำ้น

ผลติภณัฑแ์ละบรกิำร 

- กำรใชเ้ทคโนโลยเีป็นเครื่องมอืในกำร
พฒันำกำรบรกิำรลูกคำ้ 

- กำรสรำ้งควำมเชื่อมัน่ใหก้บัลูกคำ้ 
- กำรพฒันำและสรำ้งสรรคส์นิคำ้และ
บรกิำรทีม่คีุณภำพและตอบสนองควำม
ตอ้งกำรของลูกคำ้ 
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สงัคม 

 

 

• กำรดแูลพนักงำนและแรงงำน 
• กำรพฒันำทรพัยำกรบุคคล 
• อำชวีอนำมยัและควำมปลอดภยั 

- ค่ำตอบแทนและสวสัดกิำรทีเ่หมำะสม 
- สทิธมินุษยชน ควำมเท่ำเทยีม และ
ควำมหลำกหลำยของบุคลำกร 
(Workforce Diversity)  

- กำรใหโ้อกำสกำรท ำงำนแก่คนพกิำร 
- กำรส่งเสรมิสุขภำพทีด่แีละควำม
ปลอดภยัในกำรท ำงำน 

- กำรพฒันำพนักงำนและโอกำส
ควำมกำ้วหน้ำ 

 

 

• กำรมส่ีวนร่วมและพฒันำชมุชน 
• กำรด ำเนินโครงกำรเพื่อสงัคม

อย่ำงยัง่ยนื 

- ส่งเสรมิควำมรู ้และอุปกรณ์กำรเรยีน
ใหก้บัโรงเรยีนโดยรอบบรษิทัฯ 

- พฒันำทกัษะกำรทำสกี่อใหเ้กดิช่ำงสี
มอืใหม ่

- โครงกำรควำมร่วมมอืทำงวชิำกำร 
- กำรมอบทุนกำรศกึษำ 
- กำรส่งเสรมิสุขภำพเพื่อยกระดบั
คุณภำพชวีติ 

- กำรสนับสนุนและช่วยเหลอืผูท้ีไ่ดร้บั
ผลกระทบจำก Covid-19 อำท ิ“TOA 
ไม่ทิง้กนั” และ “TOA Take Care”  
เป็นตน้  

ส่ิงแวดล้อม 

 

• กำรจดักำรทรพัยำกรน ้ำ - กระบวนกำรผลติทีล่ดกำรใชน้ ้ำ 
- กำรหมุนเวยีนน ้ำกลบัมำใชใ้หม ่

 

• แนวคดิกำรพฒันำสนิคำ้และ
บรกิำร 

• กำรสรำ้งวฒันธรรมองคก์รดำ้น 
สิง่แวดลอ้ม 

• กำรจดักำรทรพัยำกรน ้ำ 
• กำรจดักำรของเสยี 
• คุณภำพอำกำศ 
• กำรจดักำรเพื่อลดปัญหำก๊ำซ

เรอืนกระจก 

- Greenovation 
- อุตสำหกรรมสเีขยีว 
- ลดของเสยีดว้ย 3Rs 
- ลดกำรใชพ้ลำสตกิ 
- ลดกำรใชก้ระดำษ 
- ลดกำรใชน้ ้ำ 

 

• กำรสรำ้งวฒันธรรมองคก์รดำ้น 
สิง่แวดลอ้ม 

• กำรจดักำรพลงังำน 

- โครงกำรอนุรกัษ์พลงังำน 
- กำรพฒันำผลติภณัฑท์ีล่ดกำรใช้
พลงังำนและเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 
“Greenovation” 
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• กำรจดักำรเพื่อลดปัญหำก๊ำซ
เรอืนกระจก 

• แนวคดิกำรพฒันำสนิคำ้และ
บรกิำร 

- กำรจดัท ำคำรบ์อนฟุตพริน้ทข์ององคก์ร 
(Carbon Footprint for Organization: 
CFO) 

- โครงกำรสนับสนุนกจิกรรมลดก๊ำซเรอืน
กระจก 

 

2. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

บรษิัทฯ ได้ก ำหนดแนวทำงในกำรดูแลผู้มส่ีวนไดส่้วนเสยีไวใ้นคู่มอืหลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรและจรรยำบรรณ
ธุรกิจโดยค ำนึงถงึควำมรบัผดิชอบต่อผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยี ตัง้แต่ผูถ้อืหุน้ พนักงำน ลูกค้ำ คู่ค้ำ คู่สญัญำ ชุมชน สงัคม 
และสิง่แวดล้อม ทัง้ยงัส่งเสรมิกำรแข่งขนัทำงกำรคำ้อย่ำงเสรแีละเป็นธรรม หลกีเลี่ยงกำรด ำเนินกำรทีอ่ำจก่อให้เกิด
ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์และกำรละเมดิทรพัยส์นิทำงปัญญำ รวมถงึกำรต่อตำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชนัทุกรปูแบบ ใน
หวัขอ้ต่ำงๆ ดงันี้ 

(1) การก ากบัดแูลกิจการ 

บรษิัทฯ มคีวำมมุ่งมัน่ที่จะด ำเนินธุรกิจอย่ำงถูกต้อง ด้วยควำมสุจรติ เป็นธรรม โปร่งใส เปิดเผยขอ้มูลทีส่ ำคญั 
และสำมำรถตรวจสอบได ้ซึ่งบรษิทัฯ จะค ำนึงถงึผลประโยชน์ และผลกระทบต่อผูถ้ือหุน้ ลูกคำ้ คู่คำ้ พนักงำน และผูม้ี
ส่วนไดเ้สยีทุกฝ่ำย รวมถงึมกีำรแบ่งปันผลประโยชน์อย่ำงเหมำะสมและเป็นธรรม โดยคณะกรรมกำรไดม้กีำรก ำหนด
แนวทำงกำรก ำกบัดแูลกจิกำร เพื่อเป็นแนวทำงใหแ้ก่กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนไดป้ฏบิตัติำม 

(2) ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

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

(3) การก ากบัดแูลการปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบงัคบั 

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

(4) การก ากบัดแูลการปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยทรพัยสิ์นทางปัญญา 

บริษัทฯ ไม่สนับสนุนกำรด ำเนินกำรที่มลีกัษณะเป็นกำรละเมดิทรพัย์สินทำงปัญญำ โดยก ำหนดให้กรรมกำร 
ผูบ้รหิำร และพนักงำนต้องปฏบิตัตินใหอ้ยู่ในกรอบของกฎหมำยระเบยีบ ขอ้บงัคบั และต้องไม่มส่ีวนรูเ้หน็ ช่วยเหลอื 
หรอืกระท ำกำรใดๆ อนัเป็นกำรละเมดิ ฝ่ำฝืนกฎหมำย กฎระเบยีบอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัทรพัยส์นิทำงปัญญำ 

(5) การส่งเสริมให้มีการใช้ทรพัยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

บริษัทฯ ส่งเสริมให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกระดับในองค์กรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
เหมำะสม เพยีงพอและเกดิประโยชน์สงูสุด รวมถงึสื่อสำร ใหค้วำมรู ้สนับสนุนและสรำ้งจติส ำนึกแก่พนักงำน รวมถงึผูท้ี่
เกีย่วขอ้งทุกฝ่ำย ในกำรบรหิำรกำรใชท้รพัยำกรทีม่อียู่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดแก่องคก์ร 
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การต่อต้านทุจริตคอรร์ปัชนั  

 คณะกรรมกำรบรษิทัไดก้ ำกบัดูแลใหม้กีำรจดัท ำนโยบำยกำรต่อต้ำนคอร์รปัชนั มำตรกำรรอ้งเรยีนและกำร
แจง้เบำะแส กระบวนกำรสอบสวนกำรกระท ำผดิและกำรทุจรติคอร์รปัชนั กำรรำยงำนขอ้มูลทีเ่ป็นเทจ็และบทลงโทษ 
กำรรกัษำขอ้มลูเป็นควำมลบัและกำรคุม้ครองสทิธขิองผูร้อ้งเรยีน หรอืผูแ้จ้งเบำะแส  

กำรต่อต้ำนทุจรติคอร์รปัชนันี้ไดถู้กบรรจุในคู่มอืหลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรและจรรยำบรรณธุรกจิของบรษิทัฯ 
ซึ่งก ำหนดให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคนจะต้องยึดถือและปฏิบตัิตำม  โดยสื่อสำรประชำสมัพนัธ์ผ่ำน
ช่องทำงอเีมล และ Intranet  

ในปี 2564 บรษิทัฯ ไดม้กีำรด ำเนินกำรดำ้นกำรต่อตำ้นทุจรติคอรร์ปัชนั ดงันี้ 

o ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่2/2564 เมื่อวนัที ่25 กุมภำพนัธ์ 2564 ไดอ้นุมตัินโยบำยกำรรบั-ให้
ของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อเป็นกำรส่งสริมกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีจรรยำบรรณ มีควำม
รบัผดิชอบและปฏบิตัติ่อผูม้ส่ีวนไดเ้สยีอย่ำงเท่ำเทยีมกนั ภำยใต้หลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ ีอกีทัง้ยงั
เป็นกำรสรำ้งใหเ้กดิวฒันธรรมองค์กรทีโ่ปร่งใส เพื่อเริม่ก้ำวเขำ้สู่กำรเป็นองค์กรต่อต้ำนคอร์รปัชนัต่อไป 
และเป็นแนวปฏิบตัิของพนักงำนทุกระดบัของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทัง้ในและต่ำงประเทศน ำไปถือ
ปฏิบตัิ ในกำรที่จะไม่เรยีกร้อง ไม่รบั-ให้ของขวญั กำรเลี้ยงรบัรอง รวมถึงผลประโยชน์อื่นใดในอนัทีไ่ม่
เหมำะสมกบัคู่คำ้  

o บรษิทัฯ อยู่ระหว่ำงศกึษำและประเมนิควำมพรอ้มของแบบประเมนิตนเองเกี่ยวกบัมำตรกำรต่อต้ำนกำร
คอรร์ปัชัน่ของแนวร่วมต่อตำ้นคอรร์ปัชัน่ของภำคเอกชนไทย (CAC)  

o บรษิทัฯ ไดบ้รรจุกำรต่อต้ำนทุจรติคอร์รปัชนัเป็นส่วนหนึ่งของหลกัสูตรปฐมนิเทศใหก้บัพนักงำนใหม่ทุก
ระดับ (TOA Orientation) โดยผ่ำนหลักสูตร “Risk Management and Compliance, CSR and Anti-
Corruption, and Code of Conduct” เพื่อส่งเสรมิควำมรู้ ควำมเขำ้ใจใหแ้ก่พนักงำนใหม่ ในกำรยดึถือ
ปฏบิตัไิดอ้ย่ำงถูกตอ้ง 

 
 

มาตรการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส 

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

ขอบเขตการร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสการทุจริต 

เหตุกำรณ์ทีอ่ำจน ำไปสู่กำรใชก้ลไกนี้อำจครอบคลุมกำรประพฤตอินัมชิอบในรูปแบบต่ำงๆ ซึ่งรวมถงึแต่ไม่
จ ำกดัเฉพำะเหตุกำรณ์ดงัต่อไปนี้  

• กำรกระท ำควำมผดิทำงอำญำหรอืกำรยุยงใหก้ระท ำควำมผดิ 

• กำรกระท ำทีสุ่่มเสีย่งใดๆ ซึง่รวมถงึกำรทุจรติ กำรใหส้นิบน และกำรขูก่รรโชก 
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• กำรไม่ปฏบิตัหิน้ำทีห่รอืแนวทำงปฏบิตัใินดำ้นกฎหมำยหรอืหลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำร 

• กำรกระท ำ ควำมประพฤต ิหรอืกำรละเวน้กำรกระท ำในทำงบญัช ีรำยงำน บนัทกึรำยกำร และแนวทำง
ปฏบิตั ิและ/หรอืกำรรำยงำนทำงกำรเงนิหรอืกำรควบคุมภำยในทีม่พีริุธหรอืไม่เป็นไปตำมมำตรฐำนหรอื
แนวทำงกำรปฏบิตัทิัว่ไป  

• เมื่อเกดิเหตุกำรณ์ทีเ่ป็นอนัตรำยต่อสุขภำพหรอืควำมปลอดภยัของบุคคลใด 

• เมื่อเกดิเหตุกำรณ์ทีก่่อใหเ้กดิควำมเสยีหำยต่อสิง่แวดลอ้ม 

• กำรกระท ำทีเ่ป็นกำรกระท ำผดิรำ้ยแรง 

• กำรกระท ำโดยเจตนำใหก้ลุ่มบรษิทั เสยีหำยหรอืเสยีประโยชน์ หรอืกระทบต่อชื่อเสยีงของกลุ่มบรษิทั 

• กรณีทีไ่ม่สำมำรถแกไ้ขหรอืด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนอนัสมเหตุสมผลในกำรรำยงำนเรื่องทีอ่ำจท ำใหเ้กดิ
ค่ำใชจ้่ำยหรอืควำมเสยีหำยรำ้ยแรงต่อกลุ่มบรษิทัโดยไม่อำจหลกีเลีย่งได้ 

• กำรปิดบงักำรกระท ำควำมผดิประเภทต่ำงๆ ขำ้งตน้โดยเจตนำ 

ช่องทางการร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสการทุจริต 

เมื่อพบเหน็หรอืทรำบเบำะแส กำรฝ่ำฝืน หรอืกำรไม่ปฏบิตัติำมกฎหมำย กฎระเบยีบของรฐั หลกักำรก ำกบั
ดูแลกจิกำร จรรยำบรรณธุรกจิ นโยบำยหรอืระเบยีบของบงัคบัของกลุ่มบรษิทั รวมถงึกำรกระท ำทีอ่ำจส่อถงึกำรทุจรติ
ของกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของกลุ่มบรษิทั ผูร้อ้งเรยีนสำมำรถแจง้เรื่องผ่ำนช่องทำงในกำรรอ้งเรยีนและกำร
แจง้กำรเบำะแสกำรทุจรติ ส่วนในกรณีพนักงำนหำกพบเหน็เหตุกำรณ์ดงักล่ำว ควรสอบถำมหรอืปรกึษำผูบ้งัคบับญัชำ
ก่อนเป็นอนัดบัแรก และหำกไม่แน่ใจหรอืไม่สะดวกใจทีจ่ะท ำเช่นนัน้ ใหแ้จง้เรื่องผ่ำนช่องทำงในกำรรอ้งเรยีนและกำร
แจง้เบำะแสกำรทุจรติ ดงันี้ 

➢ ช่องทางท่ี 1: ทำง E-Mail โดยส่งถงึผูร้บัแจง้เบำะแส 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 หมู่ที ่3 ถนนบำงนำ-ตรำด ต ำบลบำงเสำธง อ ำเภอบำงเสำธง จงัหวดัสมุทรปรำกำร 10570 

➢ ช่องทางท่ี 3: หน้ำ Website ของบรษิทั www.toagroup.com หรอื https://investor.toagroup.com/th/whistle-blowing  

กระบวนการรบัเร่ืองร้องเรียนหรือเบาะแสการทุจริต  

ผู้รบัแจ้งเบำะแสตำมทีก่ล่ำวขำ้งต้น ต้องส่งเรื่องร้องเรยีนหรอืเบำะแสกำรทุจรติมำยงัฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 
เพื่อใหฝ่้ำยตรวจสอบภำยในด ำเนินกำรประสำนงำนรวบรวมขอ้มลูเกี่ยวกบัเรื่องรอ้งเรยีนหรอืแจง้เบำะแสเพื่อพจิำรณำ
ควำมเพยีงพอของขอ้มูลเบื้องต้น โดยฝ่ำยตรวจสอบภำยในเมื่อได้รบัเรื่องร้องเรยีนแล้วสำมำรถพจิำรณำด ำเนินกำร
ตำมควำมเหมำะสม หรอืส่งเรื่องใหบุ้คคลที่เกี่ยวขอ้งภำยใน 3 วนัท ำกำรโดยพจิำรณำในกำรด ำเนินกำรตำมประเด็น
กำรรอ้งเรยีนหรอืกำรแจง้เบำะแส เพื่อด ำเนินกำรสบืสวนหำขอ้เทจ็จรงิพรอ้มทัง้ตดิตำมควำมคบืหน้ำเพื่อใหม้ัน่ใจว่ำได้
มกีำรด ำเนินกำรทีเ่หมำะสม โดยมแีนวปฏบิตั ิดงันี้ 

http://www.toagroup.com/
https://investor.toagroup.com/th/whistle-blowing
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1) กำรกระท ำทีฝ่่ำฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติำมกฎหมำยและกฎระเบยีบของรัฐ นโยบำย และระเบยีบวธิปีฏบิตัดิำ้น
บุคคลใหน้ ำส่งผูบ้รหิำรสงูสุดสำยงำนทรพัยำกรบุคคล 

2) กำรกระท ำที่ฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตำมนโยบำยและหลกักำรก ำกับดูแลกิจกำร จรรยำบรรณธุรกิจ และ
ระเบยีบขอ้บงัคบัของกลุ่มบรษิทั ใหน้ ำส่งเลขำนุกำรบรษิทั 

3) กำรกระท ำทีเ่กี่ยวกบักำรละเวน้กำรกระท ำในทำงบญัช ีรำยงำน บนัทกึรำยกำร และแนวทำงปฏบิตั ิและ/
หรอืกำรรำยงำนทำงกำรเงนิหรอืกำรควบคุมภำยในทีม่พีริุธหรอืไม่เป็นไปตำมมำตรฐำนหรอืแนวทำงกำร
ปฏบิตัทิัว่ไป ใหน้ ำส่งผูบ้รหิำรสงูสุดสำยงำนกำรเงนิและบญัช ี

4) กำรกระท ำที่อำจส่อถึงกำรทุจรติ กำรแสวงหำประโยชน์ทีม่คิวรได้โดยชอบด้วยกฎหมำยส ำหรบัตนเอง
หรอืผู้อื่น เช่น กำรยกัยอกทรพัย์สนิ กำรคอร์รปัชนั กำรฉ้อโกง เป็นต้น ให้น ำส่งผูบ้รหิำรสูงสุดของสำย
งำนทีเ่กีย่วขอ้ง 

5) ในกรณีทีข่อ้รอ้งเรยีนเป็นเรื่องทีซ่บัซ้อนหรอืเกี่ยวขอ้งกบัหลำยหน่วยงำน หรอืเรื่องทีอ่ำจมปีระเดน็เรื่อง
ควำมเป็นอิสระ ให้น ำส่งประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร เพื่อแต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนข้อเท็จจริง 
(Investigation Committee) เพื่อด ำเนินกำรตรวจสอบเรื่องดงักล่ำว 

ทัง้นี้ ฝ่ำยตรวจสอบภำยในต้องจดัท ำบันทึกและติดตำมควำมคืบหน้ำของกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ  และ
น ำเสนอต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำรับทรำบและก ำหนดแนวทำงในกำร
ด ำเนินกำรต่อไป 

ระยะเวลาการสอบสวน 

กำรสอบสวนจะเริม่ด ำเนินกำรโดยเรว็ที่สุดเท่ำทีจ่ะสำมำรถท ำได ้โดยค ำนึงถงึลกัษณะควำมรำ้ยแรงของขอ้
กล่ำวหำ/ขอ้รอ้งเรยีน และจะด ำเนินกำรดว้ยควำมระมดัระวงัเพื่อทีจ่ะไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภำพและรำยละเอยีดของ
กำรสอบสวน กำรตรวจสอบขัน้ตน้จะคน้หำขอ้สรุปของกำรไต่สวน และจะด ำเนินกำรภำยใน 14 วนัท ำกำรนับจำกวนัที่
ส่งเรื่องให้ผู้บรหิำรหรอืหวัหน้ำฝ่ำยที่เกี่ยวขอ้งรบัทรำบเรื่องพร้อมลงนำม หรอืมกีำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวน
ขอ้เทจ็จรงิ  

ขัน้ตอนการสอบสวน 

กำรสอบสวนกำรกระท ำผดิและกำรทุจรติ ต้องด ำเนินกำรดว้ยควำมเทีย่งธรรมและปรำศจำกอคตใิดๆ เพื่อให้
ไดท้รำบขอ้เทจ็จรงิ หรอืพสิูจน์เรื่องทีร่อ้งเรยีนว่ำผูท้ีถู่กกล่ำวหำไดก้ระท ำผดิหรอืกำรทุจรติหรอืไม่ และต้องดูแลรกัษำ
ผลประโยชน์และชื่อเสยีงของผูถู้กกล่ำวหำ  

ผูบ้รหิำรหรอืหวัหน้ำฝ่ำยทีเ่กี่ยวขอ้งหรอืกรณีแต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนขอ้เทจ็จรงิ มหีน้ำทีร่บัผดิชอบใน
กำรประเมนิและตรวจสอบขอ้มูลทีไ่ดร้บัในเบื้องต้น สอบสวนหำขอ้เทจ็จรงิร่วมกบัหน่วยงำนทีเ่กี่ยวขอ้ง และสำมำรถ
ด ำเนินกำรตรวจสอบเอกสำร ข้อมูล E-mail ตลอดจนขอ้มูลอื่นใดของบรษิัทฯ หรือที่บรษิัทฯ มีควำมเกี่ยวขอ้งและ
สอบถำมขอ้มลูกบัผูใ้หข้อ้มลูได ้โดยตอ้งจดัท ำรำยงำนสรุปภำยใน 30 วนัท ำกำร 

เมื่อสอบสวนหำขอ้เทจ็จรงิและตรวจสอบขอ้มูล และพบว่ำขอ้มลูทีไ่ดร้บัมมีูลขอ้เทจ็จรงิว่ำอำจมกีำรกระท ำผดิ
หรอืกำรทุจรติ ใหผู้บ้รหิำรหรอืหวัหน้ำฝ่ำยทีเ่กี่ยวขอ้งหรอืคณะกรรมกำรสอบสวนขอ้เทจ็จรงิด ำเนินกำรเสนอผูบ้รหิำร
ระดบัสงูหรอืผูม้อี ำนำจของบรษิทัฯ เพื่อด ำเนินกำรลงโทษทำงวนิัย หรอืลงโทษตำมระเบยีบของกลุ่มบรษิทั และแจง้ผล
กำรตรวจสอบข้อเท็จจริงไปยงัฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 7 วนัท ำกำร เพื่อบนัทึกข้อมูลและแจ้งผลกำรด ำเนินกำรต่ อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบรษิทั 
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การรายงานขอ้มูลท่ีเป็นเทจ็และบทลงโทษ 

ผูใ้ดกระท ำโดยจงใจหรอืประมำทเลนิเล่อ ไม่ปฏบิตัติำมนโยบำยนี้ รวมทัง้มพีฤตกิรรมกลัน่แกลง้ ขม่ขู ่ลงโทษ
ทำงวนิัย หรอืเลอืกปฏบิตัดิว้ยวธิกีำรอนัไม่ชอบธรรมมำจำกกำรรอ้งเรยีนของผูแ้จง้เบำะแส หรอืผูร้อ้งเรยีน หรอืบุคคล
ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเรื่องรอ้งเรยีนตำมนโยบำยนี้ รวมถงึในกรณีทีไ่ดม้กีำรพสิูจน์แล้วว่ำกำรรอ้งเรยีนหรอืกำรแจง้เบำะแสนัน้
เป็นเทจ็ อนัเนื่องมำจำกเจตนำบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิ หรอืเป็นกำรกล่ำวรำ้ยต่อผูอ้ื่นใหถ้อืว่ำผูน้ัน้กระท ำผดิวนิัย และต้อง
รบัผดิชอบชดใช ้ควำมเสยีหำยแก่กลุ่มบรษิทั หรอืผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบจำกกำรกระท ำดงักล่ำว ตลอดจนอำจต้องรบัผดิ
ในทำงกฎหมำยต่อไปดว้ย 

การรกัษาข้อมูลเป็นความลบัและการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแสการทุจริต 

 นโยบำยนี้จดัท ำขึน้เพื่อใหผู้ร้อ้งเรยีน หรอืผูแ้จง้เบำะแสมัน่ใจไดว้่ำขอ้รอ้งเรยีนของตนจะไดร้บักำรตอบสนอง
อย่ำงจรงิจงั และจะไม่ไดร้บัควำมเดอืดรอ้นอนัเนื่องมำจำกกำรรำยงำนขอ้รอ้งเรยีน หรอืแจง้เบำะแสโดยสุจรติ อย่ำงไรก็
ตำม พนักงำน ผู้ร้องเรยีน หรอืผู้แจ้งเบำะแสควรรวบรวมขอ้มูลด้วยควำมระมดัระวงัและค ำนึงถึงควำมถูกต้องของ
ขอ้มลูทีเ่ปิดเผย 

ผู้ร้องเรยีน หรอืผู้แจ้งเบำะแสสำมำรถให้ขอ้มูลโดยไม่ต้องเปิดเผยตวัตนได้ และกลุ่มบรษิัท จะไม่เปิดเผย
ตวัตนของผูแ้จง้เบำะแสรวมถึงพยำนบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งและจะเกบ็ไวเ้ป็นควำมลบัตลอดระยะเวลำกำรสอบสวน อนึ่ง 
บุคคลผู้ได้รบัทรำบขอ้ร้องเรยีน หรอืขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งกบัเรื่องร้องเรยีนนี้ จะต้องปกป้องขอ้มูลเรื่องร้องเรยีน หรอืที่
เกี่ยวขอ้งกบัเรื่องรอ้งเรยีนใหเ้ป็นควำมลบั และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น โดยค ำนึงถงึควำมปลอดภยัและควำมเสยีหำย
แก่ผูร้อ้งเรยีน หรอืผูแ้จง้เบำะแส แหล่งทีม่ำของขอ้มลู หรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง เวน้แต่กรณีทีม่คีวำมจ ำเป็นในขัน้ตอนกำร
ด ำเนินงำนตำมระเบยีบของกลุ่มบรษิทั หรอืตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด หำกมกีำรจงใจฝ่ำฝืนน ำขอ้มลูออกไปเปิดเผย กลุ่ม
บรษิทัจะด ำเนินกำรลงโทษทำงวนิัย และ/หรอืด ำเนินกำรทำงกฎหมำยกบัผูท้ีฝ่่ำฝืน แลว้แต่กรณี 

นอกจำกนี้ กลุ่มบรษิทัจะไม่ยอมใหม้กีำรกระท ำใดๆ อนัเป็นกำรตอบโต้พนักงำนทีร่อ้งเรยีนหรอืผูแ้จง้เบำะแส 
และจะด ำเนินกำรทำงวนิัยต่อบุคคลที่พบว่ำได้กระท ำกำรตอบโต้ดงักล่ำว โดยบรษิัทฯ จะด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนที่
เหมำะสมเพื่อป้องกนัมใิหส้ภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนและ/หรอืควำมสมัพนัธ์ดำ้นกำรท ำงำนของพนักงำนทีแ่สดงตน
และแจง้เบำะแสเพื่อประโยชน์ของกลุ่มบรษิทัโดยรวมไดร้บัผลกระทบ ทัง้นี้ บรษิทัฯจะไม่กระท ำกำรใดอนัไม่เป็นธรรม
ต่อผูแ้จง้เบำะแส หรอืผูร้อ้งเรยีน ไม่ว่ำจะโดยกำรขม่ขู ่เปลีย่นต ำแหน่ง ลกัษณะงำน สถำนทีท่ ำงำน พกังำน เลกิจำ้ง ให้
มผีลต่อกำรประเมนิกำรปฏบิตังิำน หรอืกระท ำกำรอื่นใดทีม่ลีกัษณะเป็นกำรปฏบิตัอิย่ำงไม่เป็นธรรมต่อผูแ้จง้เบำะแส 
หรอืผูร้อ้งเรยีนหรอืผูท้ีใ่หค้วำมร่วมมอืในกำรตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ 

 ทัง้นี้ คู่มอืหลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรและจรรยำบรรณธุรกจิถอืเป็นวนิัยอย่ำงหนึ่งซึ่งกรรมกำร ผูบ้รหิำร และ
พนักงำนทุกคนตอ้งปฏบิตัติำมอย่ำงเคร่งครดั และส่งเสรมิใหผู้อ้ื่นปฏบิตัติำมดว้ย พนักงำนทีฝ่่ำฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติำมจะ
ถูกพจิำรณำโทษทำงวนิัย  
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แนวทางการบริหารจดัการ 

ในกำรสรำ้งมลูค่ำทำงเศรษฐกจิใหก้บัผูม้ส่ีวนไดเ้สยี นอกเหนือจำกกำรจ่ำยเงนิปันผลเพื่อประโยชน์แก่ผูถ้อืหุน้
แลว้ บรษิทัฯ ยงัเน้นกำรตอบสนองต่อควำมตอ้งกำรพืน้ฐำนและแสดงควำมรบัผดิชอบต่อผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทีท่ีบ่รษิทัฯ เขำ้
ไปด ำเนินธุรกิจ อำทิ กำรช ำระค่ำภำษีหรอืค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ให้แก่ภำครฐั หรอื หน่วยงำนท้องถิ่นอย่ำงครบถ้วน        
กำรสนับสนุนและพฒันำชุมชนโดยรอบพืน้ทีป่ฏิบตังิำน โดยมเีป้ำหมำยเพื่อสรำ้งควำมแขง็แกร่งทำงเศรษฐกจิใหก้บั 
ชุมชน และประเทศทีเ่ขำ้ไปด ำเนินธุรกจิ  

กำรสรำ้งมลูค่ำทำงเศรษฐกจิใหแ้ก่ผูม้ส่ีวนไดเ้สยี มแีนวทำงกำรพจิำรณำ ดงันี้ 
ผู้มีส่วนได้เสีย ประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีได้รบั 

การแบ่งปันสู่คู่ค้าธรุกิจ ค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินกำร 
การลงทุนด้านบุคลากร • เงนิเดอืน ค่ำจำ้ง และสวสัดกิำร 

• เงนิสมทบกองทุนส ำรองเลีย้งชพี 
• กำรพฒันำพนักงำน 

การกระจายมูลค่าสู่ผู้ถือหุ้น เงนิปันผล 
สถาบนัการเงิน ดอกเบีย้จ่ำย และค่ำใชจ้่ำยดำ้นกำรเงนิ 
ภาครฐั ภำษเีงนิไดน้ิตบิุคคล 
การลงทุนด้านชุมชนและสงัคม กำรพฒันำชุมชนและกจิกรรมควำมรบัผดิชอบตอ่สงัคม 

ผลการด าเนินงานด้านการก าหนดผลตอบแทนและการเติบโตขององคก์รให้เหมาะสม  
หน่วย: ล้านบาท 

รายการ งบการเงินรวม 
มูลค่าทางเศรษฐกิจท่ีสร้างข้ึน 2564 2563 2562 
ผลติภณัฑส์ทีำอำคำร             11,078.0   10,774.3  11,635.0  
ผลติภณัฑส์แีละสำรเคลอืบผวิและผลติภณัฑป์ระเภทอืน่ 5,938.3   5,185.2  4,866.1  
ผลติภณัฑอ์ื่น (1) 554.2   336.5  477.2  
รวมรำยไดจ้ำกกำรขำย 17,570.5   16,296.0  16,978.3  
ก ำไรก่อนภำษเีงนิได ้ 2,454.3  2,595.2  2,711.2  
ก ำไรส ำหรบัปี 1,926.3   2,024.7  2,141.3 
ก ำไรต่อหุน้ (บำท) 0.96   1.00  1.07 
มูลค่าทางเศรษฐกิจท่ีแจกจ่าย    
ค่ำด ำเนินงำน (2) 12,121.1   10,790.5  11,505.1  
ค่ำจำ้งและสวสัดกิำรพนักงำน 2,602.2   2,448.9  2,514.0  
เงนิปันผลจ่ำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 1,161.2   1,095.7  831.9  
ดอกเบีย้และค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงนิใหแ้ก่ผูใ้หกู้ย้มื 34.8   38.8  18.6  

• กำรขบัเคลื่อนธุรกจิสู่ควำมยัง่ยนืนัน้ไม่ควรมุ่งสรำ้งเฉพำะเพื่อผลก ำไรเท่ำนัน้ แต่ควรต้องแสดง
ควำมรบัผดิชอบต่อผู้มสี่วนได้เสยีผ่ำนกำรมสี่วนร่วมและกำรสร้ำงมูลค่ำทำงเศรษฐกจิให้กบัผู้มี
สว่นไดเ้สยี บนพืน้ฐำนของกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี

การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ผูมี้ส่วนได้เสีย

มิตเิศรษฐกิจ 
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รายการ งบการเงินรวม 
ภำษทีีจ่่ำยใหแ้ก่รฐับำล (3) 528.0   570.5  569.9  
ค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินโครงกำร เพื่อพฒันำและสนับสนุน
ดำ้นสงัคม และชุมชน 

100.6   129.7  106.0  

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

               (2) “ค่ำด ำเนินงำน" ประกอบดว้ย ตน้ทุนขำย ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและจดัจ ำหน่ำย และค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร หกัดว้ย
ค่ำจำ้งและสวสัดกิำรพนักงำน และค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 

               (3)  “ภำษทีีจ่่ำยใหแ้ก่รฐับำล" เฉพำะภำษเีงนิไดน้ิตบิุคคล 

การด าเนินการด้านภาษีอากร 

บรษิทัฯ เชื่อว่ำควำมรบัผดิชอบดำ้นภำษทีีด่ ีจะสำมำรถเป็นส่วนหนึ่งของกำรพฒันำเศรษฐกจิและสงัคมโดยรวม
ของประเทศไดอ้ย่ำงดใีนอนำคต จงึไดม้กีำรก ำหนดแนวทำงปฏบิตัดิำ้นภำษ ีดงันี้ 

• ปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดของประมวลรษัฎำกรและกฎหมำยภำษีทีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกจิของและ
จดัเตรยีมเอกสำรประกอบกำรเสยีภำษอีย่ำงครบถว้นและเพยีงพอ รวมถงึกำรปฏบิตัติำมขอ้บงัคบัใน
กำรเปิดเผยขอ้มลูทำงกำรเงนิและภำษตี่อภำครฐัและผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกฝ่ำย 

• จดัใหม้กีำรอบรมดำ้นกฎหมำยภำษีอำกรอย่ำงต่อเนื่องแก่พนักงำน เพื่อใหน้ ำไปใชใ้นกำรปฏบิตังิำน
ไดถู้กตอ้ง 

• มกีำรก ำหนดใหผู้ร้บัผดิชอบในแต่ละประเทศตดิตำมกำรเปลีย่นแปลงดำ้นกฎระเบยีบและนโยบำยดำ้น
ภำษีของแต่ละประเทศอย่ำงใกล้ชดิทัง้ในระดบัรฐับำลกลำงและในระดบัท้องถิ่น หำกมกีรณีเกิดข้อ
พิพำททำงด้ำนภำษี บริษัทฯ จะจัดให้มีกำรจ้ำงที่ปรึกษำทำงภำษีที่มีควำมเชี่ยวชำญมำแสดง
ควำมเหน็และด ำเนินกำรในขอ้พพิำทดงักล่ำวตำมควำมเหมำะสม 

• ไม่มนีโยบำยในกำรโอนผลก ำไรไปยงับรษิทัในต่ำงประเทศทีม่อีตัรำภำษตี ่ำกว่ำ และก ำหนดรำคำโอน
ในกำรท ำธุรกรรมซื้อขำย หรอืบรกิำรระหว่ำงกนักบับรษิัทในกลุ่มอย่ำงเหมำะสม เป็นไปตำมรำคำ
ตลำดปกตโิดยทัว่ไป 

• ใช้สิทธิประโยชน์ทำงภำษีที่ถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้เกิดประสิทธภิำพสูงสุดภำยใต้ขอ้ก ำหนดของ
กฎหมำย 

ในปี 2564 บรษิทัฯ มกี ำไรก่อนภำษีตำมงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรจ ำนวน 2,463.8 ล้ำนบำท และค่ำใชจ้่ำยภำษี
เงนิได้เท่ำกบั 485.9  ล้ำนบำท คดิเป็นอตัรำภำษีที่แท้จรงิร้อยละ 19.7 ต ่ำกว่ำอตัรำภำษีเงนิได้ตำมที่กฎหมำยไทย
ก ำหนดไวร้อ้ยละ 20.0 เพยีงเลก็น้อย ทัง้นี้ในปี 2564 บรษิทัฯ ไดใ้ชส้ทิธปิระโยชน์ทำงภำษไีดแ้ก่ รำยจ่ำยเพื่อกำรกุศล
สำธำรณะ รำยจ่ำยเพื่อกำรศกึษำและเพื่อกำรกฬีำ รำยจ่ำยในกำรส่งลูกจำ้งเขำ้รบักำรศกึษำและฝึกอบรม รำยจ่ำยใน
กำรจำ้งคนพกิำรและรำยจ่ำยเพื่อกำรลงทุนในทรพัยส์นิ เป็นตน้ โดยไม่ไดร้บัเงนิอุดหนุนใดๆ จำกรฐับำล  

อย่ำงไรก็ตำมก ำไรก่อนหกัภำษีเงนิได้ตำมงบกำรเงินรวม เป็นเงนิ 2,454.3  ล้ำนบำท ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้
เท่ำกบั 528.0 ล้ำนบำท คดิเป็นอตัรำภำษทีีแ่ทจ้รงิรอ้ยละ 21.5 เนื่องจำกบรษิทัย่อยในต่ำงประเทศ ค ำนวณอตัรำภำษี
รอ้ยละ 15 ถงึ 25   
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การบริหารความเส่ียง 

บรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญัในกำรบรหิำรควำมเสีย่งว่ำเป็นเครื่องมอืพืน้ฐำนในกำรด ำเนินงำน เนื่องจำกควำมเสีย่ง
เป็นเรื่องทีม่โีอกำสเกดิขึน้ และจะส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกจิอย่ำงมนีัยส ำคญั โดยเฉพำะในสภำพแวดล้อมทำง
ธุรกจิปัจจุบนัทีม่กีำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเรว็ และแข่งขนัสูง หำกบรษิทัฯ ตระหนักในเรื่องดงักล่ำวและมแีผนจดักำร
อย่ำงเป็นรปูธรรมแลว้ นอกจำกจะช่วยลดผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้ยงัจะช่วยเพิม่ศกัยภำพในกำรแขง่ขนั และน ำพำองคก์ร
ใหบ้รรลุเป้ำหมำย และเพิม่มลูค่ำของกจิกำรไดอ้กีดว้ย 

  คณะกรรมกำรบรษิัทได้ก ำหนดนโยบำยกำรบรหิำรควำมเสี่ยง (Risk Management Policy) ให้ครอบคลุมทัง้
องค์กร มกีำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง และคณะท ำงำนบรหิำรควำมเสีย่ง โดยใหค้ณะกรรมกำรบรหิำร
ควำมเสีย่งเป็นผูป้ฏบิตัติำมนโยบำย ตดิตำมผลกำรบรหิำรควำมเสีย่งเป็นประจ ำ และรำยงำนผลกำรจดักำรควำมเสีย่ง
ต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบพจิำรณำสอบทำน อย่ำงน้อยไตรมำสละ 1 ครัง้   

  ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดอ้ำ้งองิกำรบรหิำรควำมเสีย่งในหมวดท่ี 2. “การบริหารจดัการความเส่ียง”  
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แนวทางการบริหารจดัการ  

ผูจ้ดัจ ำหน่ำยวตัถุดบิ (“คู่คำ้”) ถอืเป็นผูม้ส่ีวนไดเ้สยีในห่วงโซ่อุปทำนของบรษิทัฯ โดยมีควำมหลำกหลำยตำม
ลกัษณะของสนิคำ้และบรกิำรซึ่งจะเขำ้มำสนับสนุนดำ้นกำรจดัหำวตัถุดบิสนิคำ้และบรกิำรทีจ่ ำเป็นต่อกำรด ำเนินธุรกจิ
ให้เพียงพอต่อควำมต้องกำรของบริษัทฯ ดงันัน้ คู่ค้ำดงักล่ำวจงึถือว่ำเป็นกลไกที่ส ำคัญที่จะท ำให้บริษัทฯ ประสบ
ควำมส ำเรจ็และด ำเนินธุรกจิไดอ้ย่ำงมัน่คงและสรำ้งควำมพอใจอย่ำงสงูสุดใหแ้ก่ลูกคำ้ไดเ้ป็นอย่ำงดี  

1) การจดัซ้ือจดัจ้าง 

บรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญักบัคุณภำพของสนิคำ้ บรกิำร รำคำ จงึมหีลกัเกณฑ์กำรบรหิำรจดักำรคู่คำ้ใหเ้ป็นไป
ตำมมำตรฐำนทีก่ ำหนด มกีระบวนกำรคดัเลอืก ประเมนิ และตรวจสอบคู่คำ้อย่ำงยุตธิรรมและโปร่งใส รวมทัง้ปฏบิตัิ
ตำมกฏหมำยทีเ่กี่ยวขอ้ง ควำมมัน่คงทำงธุรกจิและควำมน่ำเชื่อถอืของคู่คำ้ ใชส้นิคำ้และบรกิำรทีม่ลีขิสทิธิ ์สทิธบิตัร 
และเครื่องหมำยกำรค้ำถูกต้อง และไม่สนับสนุนสนิค้ำหรอืกำรกระท ำทีเ่ป็นกำรละเมดิกฎหมำยว่ำด้วยทรพัย์สนิทำง
ปัญญำ รวมถึงสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรสนิค้ำและบรกิำรของบรษิทัฯ ได้เป็นอย่ำงด ีโดยมกีำรจดับญัชคีู่คำ้ 
(Vender List) เพื่อคดัเลอืกคู่ค้ำที่มศีกัยภำพที่จะร่วมท ำธุรกิจกบับรษิัทฯ และมกีำรติดตำม ประเมนิผลงำนทำงด้ำน
ควำมพร้อมของสนิค้ำและบรกิำร กำรขนส่ง มำตรฐำนอุตสำหกรรมรวมถงึด้ำนอำชวีอนำมยั สงัคม และสิง่แวดล้อม 
บรษิทัฯ ไดจ้ดัท ำจรรยำบรรณธุรกจิในกำรจดัซื้อ จดัหำและกำรปฏบิตัติ่อคู่คำ้ ซึ่งคู่คำ้ทีบ่รษิทัฯ จะท ำกำรจดัซื้อ จดัหำ
ดว้ยจะตอ้งมแีนวปฏบิตัขิองผูผ้ลติ/จดัหำสนิคำ้ วตัถุดบิและบรกิำร สรุปไดด้งันี้    

 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• คู่ค้ำถือว่ำมีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งต่อธุรกิจของบริษัทฯ ทัง้ระยะสัน้และระยะยำว บริษัทฯ ให้
ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรจัดกำรคู่ค้ำภำยใต้กำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและด ำเนิ นธุรกิจโดย
ค ำนึงถึงควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม เพรำะนอกจำกช่วยลดควำมเสีย่งที่ธุรกจิจะ
หยุดชะงกัแลว้ยงัช่วยยกระดบัประสทิธภิำพในกำรด ำเนินธุรกจิของทัง้บรษิทัฯ และคู่คำ้เพื่อกำร
เตบิโตร่วมกนัอย่ำงยัง่ยนื

การบริหารจดัการคู่ค้า

- เคารพต่อสิทธิมนษุยชนและมีการปฏบิตัิต่อพนกังานอย่างเป็นธรรมตามมาตรฐานสากลและกฎหมาย 

- ด าเนินธุรกิจโดยปราศจากการใช้แรงงานบงัคบั และจะต้องไม่มีการใช้แรงงานที่ไม่สมคัรใจ 

- ด าเนินธุรกิจโดยปราศจากการใช้แรงงานเด็ก และต้องปฏิบตัิตามกฎหมายแรงงานเด็กหรือเยาวชนที่บงัคบัใช้ 

- ด าเนินธุรกิจโดยปราศจากการเลือกปฏิบตัิในการจ้างงานด้วยเง่ือนไขของเชือ้ชาติ สีผิว เพศ ศาสนา อาย ุความพิการ ฯลฯ 

สิทธิมนุษยชนและแรงงาน 

- มีความรับผิดชอบและมุ่งมัน่ในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

- ปฏิบตัิตามกฎหมายด้วยความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิ่งแวดล้อมที่บงัคบัใช้อย่างเคร่งครัด 

- ต้องมัน่ใจว่ามีการติดตัง้ระบบก าจดัและจดัการของเสีย การปล่อยมลพิษทางอากาศ และการระบายน า้ทิง้ที่เหมาะสมปลอดภยั และมีการ

ตรวจสอบคณุภาพอยู่เสมอ 

- ผู้ผลติ/จดัหาสินค้า/วตัถดุิบ และบริการ จะต้องจดัหาสถานที่ ท างานที่ปลอดภยัและมีสขุอนามยัให้แก่พนกังาน รวมถึงจดัหาอปุกรณ์ป้องกัน

อนัตรายส่วนบคุคลให้แก่พนกังานอย่างเพียงพอและเหมาะสม 

ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดล้อม 
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2) การคดัเลือกคู่ค้า 

ในกำรที่จะคัดเลือกผู้จ ัดจ ำหน่ำยวัตถุดิบ ฝ่ำย R&D และฝ่ำยจัดซื้อจะร่วมกันด ำเนินกำรตำมระเบียบ
ปฎิบตัิงำนกำรคดัเลอืกและประเมนิงำนผู้ส่งมอบ ด้ำนคุณภำพ ควำมปลอดภยัอำชวีอนำมยัและสิง่แวดล้อม ควำม
น่ำเชื่อถอื ระบบมำตรฐำนต่ำงๆ ควำมพรอ้มของกำรบรกิำร กำรขนส่ง บรษิทัฯ ทีถู่กคดัเลอืกจะไดร้บักำรขึน้ทะเบยีน
เป็นคู่คำ้ของบรษิทัฯ 

3) การบริหารจดัการกลุ่มคู่ค้ารายส าคญั 

บรษิทัฯ ไดท้ ำกำรระบุกลุ่มคู่คำ้รำยส ำคญัจะแยกกลุ่มคู่คำ้เป็นกลุ่มทีม่ปีรมิำณกำรสัง่ซื้อเป็นจ ำนวนมำก หรอื
ใชใ้นกำรผลติครำวละมำกๆ กลุ่มคู่คำ้ทีม่นีัยส ำคญัทำงธุรกจิทีเ่ฉพำะเจำะจง เป็นตวัแทนจ ำหน่ำยรำยเดยีวหรอืน้อยรำย 
หรือสินค้ำนัน้ไม่มีสินค้ำทดแทนได้ หำกบริษัทฯ ไม่สำมำรถจัดหำวัตถุดิบที่มีคุณภำพในปริมำณตำมที่บริษัทฯ      
ตอ้งกำรได ้อำจท ำใหป้รมิำณ และ/หรอื คุณภำพในกำรผลติสนิคำ้ลดลง ซึง่อำจส่งผลกระทบในทำงลบอย่ำงมนีัยส ำคญั
ต่อธุรกจิ ฐำนะทำงกำรเงนิ ผลกำรด ำเนินงำน และโอกำสทำงธุรกจิของบรษิทัฯ  เพื่อใหบ้รหิำรจดักำรจดัหำวตัถุดบิได้
อย่ำงเหมำะสมและเพยีงพอ 

4) การตรวจติดตามประเมินผล  

บรษิทัฯ ไดก้ ำหนดแนวทำงในกำรตรวจตดิตำมคู่คำ้ ประกอบดว้ยฝ่ำยจดัซื้อ ฝ่ำยควบคุมคุณภำพ และฝ่ำย
ผลติหรอืฝ่ำยวศิวกรรมกระบวนกำร ซึ่งอำจก ำหนดเพิม่เตมิตำมหวัขอ้ทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น ฝ่ำยควำมปลอดภยัฯ ฝ่ำยซ่อม
บ ำรุง ฝ่ำยบญัช ีฯลฯ ประเมลิผลงำนและรำยงำนผลใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งรบัทรำบพรอ้มทัง้จุดแขง็และจุดทีค่วรปรบัปรุง เพื่อ
วเิครำะหส์ำเหตุ มำตรกำรแกไ้ข และมำตรกำรป้องกนั  

- ด าเนินธุรกิจด้วยคณุธรรม จริยธรรม และปฏิบตัิตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

- ด าเนินธุรกิจโดยปราศจากการให้สนิบนในทกุรูปแบบ 

- ด าเนินธุรกิจด้วยการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม 

- มีการจดัการบนัทึกทางธุรกิจและบญัชทีี่เกี่ยวข้องกบัการท าธุรกิจอย่างถกูต้องและครบถ้วน พร้อมที่จะจดัส่งให้ตรวจสอบเม่ือมีการร้องขอ 

- ต้องปกป้องข้อมลูความลบัของบริษัท 

- ต้องจดัหาสถานที่ ท างานทีป่ลอดภยัและมีสขุอนามยัให้แก่พนกังาน รวมถึงจดัหาอปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายสว่นบคุคลให้แก่พนกังานอย่าง

เพียงพอและเหมาะสม 

จริยธรรมและการปฏิบติัตามกฎหมาย 

- ต้องค านึงถึงความต้องการ ความคุ้มค่า ราคาและคณุภาพ ด าเนินการอย่างโปร่งใสให้ข้อมลูแกคู่่ค้าอย่างเท่าเทียมกนั ถกูต้อง ไม่มีอคติ ไม่เลือก

ปฏิบตัิต่อคูค้่า สร้างการแข่งขนัที่เป็นธรรมระหว่างคู่ค้า 

- ในการติดต่อคูค้่าให้ผู้ติดต่อเก็บเอกสารหลกัฐาน การเจรจา การร่างสญัญา การท าสญัญาและการปฎบิตัิตามสญัญาไว้เป็นหลกัฐานเพ่ือใช้ตาม

ระยะเวลาที่ก าหนด 

- ต้องผ่านขัน้ตอนตามระเบียบวิธีการจดัหา และกระบวนการสรรหาจากหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างเคร่งครัดโดยให้สอดคล้องกบัอ านาจด าเนินการ 

- ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในการจดัซือ้ จดัหากบัคู่สญัญาที่มีความเกี่ยวพนักบัตนเอง เช่น เป็นครอบครัว ญาติสนิท หรือทีต่นเป็นเจ้าของหรือหุ้นส่วน 

- ไม่ใช้ข้อมลูที่ได้ทราบอนัเนื่องจากการจดัหาเพื่อประโยชน์ส่วนตวัหรือผู้ อ่ืนที่ไม่เกี่ยวข้อง 

- การจดัหาให้พิจารณาเลือกนิตบิคุคลเป็นอนัดบัแรก โดยหลีกเลี่ยงการจดัหากบับคุคลธรรมดา เว้นแต่เป็นกรณีที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะ

ด้านเฉพาะบคุคล หรือเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการใดๆ ของบริษัทฯ 

พนักงานของบริษทัฯ ต้องยึดหลกัความรบัผิดชอบต่อจริยธรรมหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ ดงัน้ี 
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5) การทบทวนฐานข้อมูล Vendor List 

มกีำรทบทวนอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครัง้ เพื่อตรวจสอบคู่คำ้ทีไ่มม่กีำรท ำธุรกรรมใดๆ นำนเกนิ 5 ปี หรอืคู่คำ้ทีไ่ม่
มคีุณภำพ ฝ่ำยจดัซื้อพจิำรณำด ำเนินกำรระงบักำรใชง้ำน Vendor Code ในระบบ 

6) การบริหารความสมัพนัธแ์ละการพฒันาร่วมกบัคู่ค้า 

ตลอดระยะเวลำกว่ำ 57 ปี บนเสน้ทำงสู่กำรเป็นผูน้ ำสทีำอำคำรของบรษิทัฯ นัน้ คู่คำ้เป็นพนัธมติรทำงธุรกจิที่
ส ำคัญซึ่งได้แลกเปลี่ยนควำมรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมระหว่ำงกัน ซึ่งช่วยท ำให้บริษัท ฯ ประสบส ำเร็จและ
เจรญิเตบิโตไปพรอ้มกนั ในกำรทีจ่ะด ำเนินธุรกจิตำมแนวทำงกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ยนื กำรบรหิำรควำมสมัพนัธร์ะหว่ำง   
คู่คำ้และบรษิทัฯ เป็นส่วนหนึ่งทีบ่รษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญัอนัดบัตน้ ๆ โดยกำรพฒันำคู่คำ้ใหส้ำมำรถเตบิโตและขยำยผล
กำรด ำเนินงำนทำงธุรกจิ ไปพรอ้มกบักำรเตบิโตของบรษิทัฯ   

บรษิทัฯ มกีำรก ำหนดมำตรกำรป้องกนัควำมเสีย่งจำกคู่คำ้ ทีอ่ำจส่งผลต่อควำมต่อเนื่องในกำรด ำเนินงำนของ
บรษิทัฯ ทัง้ดำ้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม ดงันี้  

ปัจจยัความเส่ียง ผลกระทบ วิธีการจดัการ 
กำรผดินัดส่งมอบสนิคำ้และบรกิำร ดำ้นเศรษฐกจิ • มกีำรท ำสญัญำหรอืขอ้ตกลงระหว่ำงกนัทีช่ดัจน ครอบคลุมประเดน็ที่

ส ำคญั 
• ก ำหนดใหคู้่คำ้เป็นผูร้บัผดิชอบค่ำใชจ้ำ่ยต่ำงๆ ทีเ่กดิจำกกำรท ำผดิสญัญำ 
รวมถงึค่ำใชจ้่ำยหรอืควำมเสยีหำยทีเ่กดิขึน้จำกกำรส่งมอบงำนล่ำชำ้ ไม่
ตรงตำมสญัญำหรอืใบสัง่ซื้อ 

ควำมน่ำเชื่อถอืของคู่คำ้ ดำ้นเศรษฐกจิ 
สงัคม และ
สิง่แวดลอ้ม 

• เอกสำรทะเบยีนกำรคำ้ หนังสอืรบัรองบรษิทั เอกสำรดำ้นภำษ ีเอกสำร
กำรรบัรองสนิคำ้ กำรรบัรองมำตรฐำนและกำรปฏบิตัดิำ้นสิง่แวดลอ้ม 

• เอกสำรแสดงผลงำนของคู่คำ้  
• กำรตรวจสอบประวตักิำรท ำงำนจำกลูกคำ้เดมิของคู่คำ้  
• กำรเขำ้สงัเกตกำรณ์กระบวนกำรผลติหรอืโรงงำนของคู่คำ้ 

ควำมโปร่งใสของกำรก ำหนดรำคำ ดำ้นเศรษฐกจิ 
และธรรมำภบิำล 

• แบบประเมนิคุณสมบตัขิองคู่คำ้ซึง่คู่คำ้ตอ้งเปิดเผยขอ้มลูทีเ่ป็นจรงิ 
• ตรวจสอบรำยชือ่ของผูบ้รหิำรและกรรมกำรบรษิทัของคู่คำ้ทีเ่ขำ้ร่วมเสนอ
รำคำ 

• มกีำรเปรยีบเทยีบรำคำ ดว้ยเสปคสนิคำ้เดยีวกนัเพื่อใหส้ำมำรถ
เปรยีบเทยีบรำคำกนัได ้ในกรณีของงำนก่อสรำ้งจะมกีำรประเมนิคะแนน
ทำงเทคนิคควบคู่ 

ควำมปลอดภยัและอำชวีอนำมยั ดำ้นสงัคม 
และเศรษฐกจิ 

• คดัเลอืกคู่คำ้ทีใ่หค้วำมส ำคญักบัดำ้นควำมปลอดภยัและอำชวีอนำมยัใน
กำรท ำงำนของพนักงำน เช่น ไดร้บัมำตรฐำนกำรรบัรองจำกหน่วยงำน
ต่ำงๆ 

กำรปฏบิตัติำมกฎหมำย 
กฎระเบยีบ 

ดำ้นเศรษฐกจิ 
สงัคม และ
สิง่แวดลอ้ม 

• มกีำรก ำหนดในสญัญำใหคู้่คำ้จะตอ้งปฏบิตัติำมกฎหมำยทีเ่กี่ยวขอ้ง ซึง่
รวมถงึกฎหมำยดำ้นแรงงำน สทิธมินุษยชน ทรพัยส์นิทำงปัญญำ กำร
ทุจรติคอรร์ปัชนั 

ผลการด าเนินงาน 

ในปี 2564 บรษิทัฯ ไดป้ระเมนิตรวจสอบผลงำนและสรุปกำรประเมนิผลคู่คำ้ ด ำเนินกำรตรวจประเมนิไปแลว้
จ ำนวน 228 รำย จำกทัง้หมด 362 รำย คดิเป็นร้อยละ 62.98 ของคู่ค้ำทัง้หมด โดยฝ่ำยจดัซื้อได้ท ำกำรแจ้งผลกำร
ประเมนิใหคู้่คำ้ทุกรำยรบัทรำบเพื่อกำรปรบัปรุงและพฒันำใหผ้ลงำนดขีึน้ต่อไป และมคีู่คำ้รำยใหม่เพิม่ขึน้จำกปี 2563 
จ ำนวนทัง้สิน้ 18 รำย ทัง้นี้ คู่คำ้ใหม่ไดร้บักำรคดักรองและผ่ำนเกณฑด์ำ้นสิง่แวดลอ้ม คดิเป็นรอ้ยละ 100 
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แนวทางการบริหารจดัการ  

การบริหารความสมัพนัธก์บัลูกค้า ประกอบดว้ย 2 มติ ิดงันี้ 

1. การบริหารความสมัพนัธก์บัลกูค้ากลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป (B2C) 
1.1 กำรยดึมัน่ในคุณภำพสนิคำ้และกำรมุ่งมัน่สรำ้งนวตักรรมใหม่ๆ เพื่อตอบสนองควำมพงึพอใจและควำม

ตอ้งกำรของลูกคำ้สงูสุด 

1.2 กำรพฒันำระบบกำรจดัเกบ็ขอ้มลูลูกคำ้ เพื่อเป็นขอ้มลูพืน้ฐำนในกำรพฒันำผลติภณัฑแ์ละบรกิำรของ
บรษิทัฯ 

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

1.4 กำรบรกิำรทมีมณัฑนำกรออกแบบสบีำ้นใหแ้ก่ลูกคำ้ดำ้นสสีนัและควำมสวยงำม (Ide@color Service) 

1.5 กำรบรกิำรช่ำงทำสมีอือำชพี (Home Painting Service) 

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

2.2 กำรส่งเสริมกำรตลำดที่สร้ำงกำรมีส่วนร่วมให้กับลูกค้ำผ่ำนกิจกรรมกำรตลำด ณ จุดขำยร้ำนค้ำและ
กจิกรรมออนไลน์ รวมถงึกำรใหค้วำมรูเ้กีย่วกบักำรใชง้ำนผลติภณัฑท์ีถู่กตอ้งผ่ำนสื่อประชำสมัพนัธต์่ำงๆ 

2.3 กำรปรับปรุงระบบกำรให้บริกำร เพื่อยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนกำรให้บริกำรเพื่ อให้เกิด
ประสทิธภิำพและควำมพงึพอใจสงูสุดแก่ลูกคำ้กลุ่มธุรกจิ (SLA : Service Level Agreement)  

ความรบัผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค 

บรษิทัฯ ค ำนึงถงึควำมพงึพอใจสูงสุดของลูกคำ้และผูบ้รโิภค ซึ่งเป็นผูซ้ื้อสนิคำ้และบรกิำรจำกบรษิทัฯ รวมทัง้
ผูบ้รโิภคซึง่เป็นผูท้ีใ่ชส้นิคำ้และบรกิำรของบรษิทัฯ ดว้ยรำคำทีเ่ป็นธรรม มคีุณภำพและมคีวำมรบัผดิชอบต่อลูกคำ้และ
ผูบ้รโิภค โดยมแีนวปฏบิตั ิดงันี้ 

1) บรษิัทฯ มุ่งมัน่พฒันำสนิคำ้และบรกิำร เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำและผูบ้รโิภคอย่ำงต่อเนื่อง 
บุคลำกรของบรษิทัฯ ต้องทุ่มเทเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกคำ้และผูบ้รโิภคอย่ำงเตม็ทีด่ว้ยรำคำที่
สมเหตุสมผล ทนัต่อสถำนกำรณ์ มีคุณภำพ ไม่จ ำกัดสทิธขิองผู้บริโภคและมเีงื่อนไขที่เป็นธรรมส ำหรบั
ผูบ้รโิภค 

2) บรษิัทฯ จะต้องไม่ท ำกำรอนัใดอนัเป็นกำรหลอกลวงหรอืท ำให้หลงเชื่อในคุณภำพของสนิค้ำและบรกิำรของ
บรษิทัฯ 

• กำรบริหำรควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำนัน้เป็นหน้ำที่หลักอีกประกำรหนึ่งของบริษั ทฯ ในกำร
ตอบสนองและสรำ้งควำมพงึพอใจสงูสุดใหก้บัลูกคำ้ในระยะยำว บรษิทัฯ จงึด ำเนินกำรดว้ยแนว
ทำงกำรบริหำรควำมสมัพนัธ์กบัลูกค้ำตัง้แต่กระบวนกำรต้นน ้ำจนถึงกำรส่งมอบสินค้ำอย่ำงมี
คุณภำพ ปลอดภยัและเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม รวมถงึกำรสง่มอบบรกิำรทีห่ลำกหลำย 

การบริหารจดัการลกูค้าสมัพนัธ์
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3) บรษิทัฯ มุ่งมัน่พฒันำควำมปลอดภยัในกำรใชส้นิคำ้และบรกิำรของบรษิทัฯ ควำมปลอดภยัของผูบ้รโิภคนัน้
มคีวำมส ำคญัยิง่ สนิค้ำของบรษิทัฯ จะต้องมเีอกสำรก ำกบัสนิค้ำ มกีำรตรวจสอบควำมปลอดภยัในสถำน
ประกอบกำร รณรงคแ์ละอบรมพนักงำนในเรื่องควำมปลอดภยัส ำหรบัผูบ้รโิภคอย่ำงเคร่งครดั 

ประเดน็ด้านลูกค้าและผู้บริโภค  

จำกนโยบำยควำมรบัผดิชอบต่อลูกคำ้และผูบ้รโิภค
ข้ำงต้น บริษัทฯ พร้อมรับฟังและจัดกำรข้อร้องเรียนที่
อำจจะเกิดขึ้น รวมทัง้เผยแพร่ขอ้มูลผลติภณัฑ์และบรกิำร
ขององค์กรต่อสำธำรณะ ผ่ำนฉลำกสินค้ำ แคตตำล็อก
ผลติภณัฑ์ พนักงำนแนะน ำสนิคำ้ ณ จุดขำย ฯลฯ เพื่อเป็น
ข้อมูล ในกำร เปรียบ เทียบของ ลูกค้ำและผู้บ ริ โภค 
นอกจำกนัน้ บรษิทัฯ มุ่งมัน่พฒันำควำมปลอดภยัของสนิคำ้ 
โดยค ำนึงถึงกำรออกแบบผลติภัณฑ์สเีขยีว กำรติดฉลำก
สนิคำ้ ปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึกำรเปิดเผย
ขอ้มลูรวมทัง้กำรจดักำรผลกระทบทีม่ตี่อลูกคำ้และสิง่แวดลอ้ม          

กระบวนการรบัข้อร้องเรียน  
 ลูกค้ำสำมำรถร้องเรยีนเรื่องเกี่ยวกบักำรขำย คุณภำพสนิค้ำ กำรส่งมอบสนิค้ำและบรกิำรหลงักำรขำยทำง
โทรศพัท์ อเีมลหรอืเวบ็ไซต ์โดยบรษิทัฯ มรีะบบบนัทกึขอ้รอ้งเรยีนลูกคำ้ก ำหนดระยะเวลำในกำรแก้ไข ระบบตดิตำม
กำรแก้ไขกำรจดัท ำรำยงำนกำรสอบสวนหำสำเหตุและกำรแก้ไขปัญหำ และกำรตอบขอ้ร้องเรยีนไปยงัลูกคำ้ภำยใน
เวลำที่ก ำหนด โดยจดัตัง้หน่วยงำนที่รบัผดิชอบทีช่ดัเจน เพื่อให้มัน่ใจว่ำทุกขอ้รอ้งเรยีนของลูกคำ้จะได้รบักำรแก้ไข
ภำยในเวลำทีก่ ำหนด 

สายตรงบริการลูกค้าสมัพนัธ ์ 

เพื่อเป็นช่องทำงที่ลูกค้ำสำมำรถติดต่อมำยงับรษิัทฯ เพื่อสอบถำมขอ้มูลเกี่ยวกบัผลติภณัฑ์ ตลอดจนกำร
เทคนิควธิกีำรใชง้ำนต่ำงๆ โดยลูกค้ำสำมำรถตดิต่อได้ที ่02-335-5777 โดยบรษิัทฯ ได้จดัทมีงำนทีม่คีวำมรู้เกี่ยวกบั
ผลติภณัฑเ์พื่อใหค้ ำแนะน ำกบัลูกคำ้ไดอ้ย่ำงถูกตอ้ง 

การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเคร่ืองมือในพฒันาการบริการลูกค้า  

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

 บรษิทัฯ พฒันำและลงทุนโครงสรำ้งพืน้ฐำนดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อใชเ้ป็น
เครื่องมอืส ำคญัในกำรช่วยพฒันำกำรท ำงำนใหม้ปีระสทิธภิำพสร้ำงมำตรฐำนเพิม่ขดีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัใน
ระดบัสำกล พรอ้มรบัมอืสู่กำรเปลีย่นแปลงในยุคดจิติลัอย่ำงเตม็รปูแบบ อำท ิ

• โปรแกรมระบบบรหิำร กำรจดักำรและวำงแผนทรพัยำกรทัง้องคก์รแบบบูรณำกำร (SAP ERP) 
• โปรแกรมระบบกำรจดักำรรำยงำนเพื่อกำรตดัสนิใจและวเิครำะหข์อ้มลูเกีย่วกบัธุรกรรมกำรขำย (SAP BI)   
• ระบบกำรสัง่ซื้อสนิคำ้ออนไลน์ ส ำหรบัลูกคำ้รำ้นคำ้ปลกี (E-Ordering) 
• กำรพฒันำระบบกำรสัง่ซื้อสนิคำ้ออนไลน์โดยตรงจำกบรษิทัฯ (E-Commerce)  
• กำรเขำ้ถงึขอ้มลูผลติภณัฑแ์ละขำ่วสำรต่ำงๆ ของบรษิทัฯ ผ่ำนเวบ็ไซต ์www.toagroup.com 
• กำรใชส้ื่อโซเซยีลมเีดยี (Social media) มำช่วยในกำรส่งเสรมิกำรขำยและผูบ้รโิภคสำมำรถเขำ้ถงึไดง้ำ่ยขึน้ 

file:///D:/Users/nomjai_t/Desktop/www.toagroup.com
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ผลการด าเนินงาน 

1. ลูกค้ากลุ่มผู้บริโภคทัว่ไป (B2C) 

TOA Smart  

บรษิทัฯ ไดพ้ฒันำช่องทำงของ www.toasmart.com จำก
ทีส่ำมำรถสัง่ซื้อสนิคำ้เคมภีณัฑ ์หรอืคน้หำรำ้นเคมภีณัฑ์
ใกล้บ้ำน บริษัทฯ ได้ขยำยควำมสำมำรถในกำรสัง่ซื้อ
สนิคำ้อื่นๆ ใหค้รบวงจรมำกขึน้ อำท ิสทีำบ้ำน สตีกแต่ง
พิ เ ศ ษ  ยิ ป ซั ม บ อ ร์ ด  เ ป็ น ต้ น  ใ น ช่ อ ง ท ำ ง 

https://shop.toasmart.com เพื่อเพิม่ศกัยภำพในกำรแขง่ขนัในระบบกำรขำย Online E-Commerce และขยำยฐำนผูซ้ื้อ
ผูใ้ชใ้นสนิคำ้ ตลอด 24 ชัว่โมง บน Online Platform  

Mega Paint Warehouse 

  บริษัทฯ ได้เ ปิดตัวโมเดลธุรกิจใหม่ “MEGA 
PAINT Warehouse” ศูนย์รวมวสัดุก่อสร้ำงและบรกิำรจำก 
ทีโอเอครบวงจร แบบ One stop service สอดคล้องต่อ       
กลยุทธ์หลกัของบรษิทัฯ ทีจ่ะสรำ้งกำรเตบิโตดว้ยกำรใชง้ำน
แบบครบวงจร (Total Solution) ซึ่งโมเดลธุรกิจนี้จะสร้ำง 
Synergy ให้แก่ Product Line อื่นๆ ของบริษัทฯ ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น และเป็นหนึ่ ง ในช่องทำงที่ เ ป็น 
Inspiration ใหลู้กคำ้ไดเ้หน็สนิคำ้แล้วน ำไปใช้ไดจ้ะเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธใ์นกำรเขำ้ถงึกลุ่มลูกคำ้ End User รวมถงึ
ยงัเป็นช่องทำงที่ช่วยลูกค้ำผู้แทนจ ำหน่ำยใหส้ำมำรถขำยสนิค้ำได้ ในปี 2564 Mega Paint Warehouse มจี ำนวน 2 
สำขำ คอื (1) สำขำซติีโ้ฮมมำรท์ บำงบอน กทม. และ (2) สำขำอมรชยัโฮมมำรท์ หว้ยแถลง นครรำชสมีำ 

ความน่าเช่ือถือของตราสินค้า TOA  

Thailand’s Most Admired Company โดยนิตยสารแบรนดเ์อจ (BrandAge)  
ถือเป็นกำรสะท้อนภำพลกัษณ์ควำมแขง็แกร่งของแบรนด์บรษิทัโดยภำพรวม โดยกำรส ำรวจกลุ่มตวัอย่ำง

แบบโควต้ำ (Quota Sampling) จ ำนวน 400 ตัวอย่ำง ในหมวดวสัดุก่อสร้ำง ผลกำรศึกษำจำกกำรวิจยัปรำกฎว่ำ  
บรษิัทฯ ได้อนัดบัที่ 1 ประจ ำปี 2564 คดิเป็นคะแนนเฉลี่ยรวม 7.47% ในกลุ่มวสัดุก่อสร้ำง ประเภทธุรกจิผู้ผลติสทีำ
อำคำร (ไดอ้นัดบัทีห่นึ่ง 7 ปีต่อเนื่อง ตัง้แต่ปี 2558 – 2564) ประกอบดว้ย ตวัชีว้ดัทีส่ ำคญั  6 ประกำร ดงันี้ 

1. ควำมสำมำรถในกำรสรำ้งสรรคน์วตักรรม  (Innovation) 
2. ควำมสำมำรถในกำรด ำเนินธุรกจิ   (Business Performance) 
3. ภำพลกัษณ์แบรนดข์องกจิกำร   (Corporate Image) 
4. กำรบรหิำรกำรจดักำร    (Management) 
5. ควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม    (Corporate CSR) 
6. กำรบรกิำรทีด่ ี      (Excellence Service) 

 
 
 

http://www.toasmart.com/
https://shop.toasmart.com/
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Thailand’s Most Admired Brand โดยนิตยสารแบรนดเ์อจ (BrandAge) 

 ผลงำนวจิยัโครงกำรส ำรวจควำมน่ำเชื่อถอืตรำสนิคำ้ทโีอเอ ประจ ำปี 2564 (2021 Thailand’s Most Admired 
Brand) และรำงวลัพเิศษ Innovation Brand Award 2021 โดยนิตยสำรแบรนด์เอจร่วมกบัอำจำรย์มหำวทิยำลยัชัน้น ำ
ของประเทศ ในกำรส ำรวจแบรนด์ทีม่คีวำมน่ำเชื่อถอืในแต่ละหมวดสนิคำ้ โดยกำรส ำรวจกลุ่มตวัอย่ำง 1,584 คนจำก
ทัว่ประเทศ ผลกำรศกึษำจำกกำรวจิยัปรำกฎว่ำ บรษิทัฯ เป็นผูผ้ลติสทีำอำคำร ภำยใต้ตรำสนิคำ้ “ทโีอเอ”  ทีผู่บ้รโิภค
เชื่อถอืและเลอืกใชม้ำกทีสุ่ดในประเทศไทย ไดอ้นัดบัที ่1 ประจ ำปี 2564 คดิเป็นคะแนนเฉลี่ย 33.27% ในหมวดวสัดุ
ก่อสรำ้ง กลุ่มสทีำภำยในและสทีำภำยนอก (ไดอ้นัดบัทีห่นึ่ง 10 ปีต่อเนื่อง ตัง้แต่ปี 2555-2564) ประกอบดว้ยตวัชี้วดั
หรอืปัจจยัทีม่ผีลต่อกำรซื้อสนิคำ้ทีส่ ำคญั 6 ประกำร ดงันี้ 

1. ภำพลกัษณ์องคก์ร/ภำพพจน์แบรนด ์  2. ช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย 
3. พนักงำนและตวัแทนจ ำหน่ำย   4. รำคำและโปรโมชัน่ 
5. บรรจุภณัฑ ์    6.โฆษณำและกำรสื่อสำร  

 
No.1 Brand Thailand โดยนิตยสารมารเ์กต็เทียร ์(Marketeer) 

ผลงำนวิจยักำรส ำรวจควำมนิยมของกำรบริโภคสินค้ำที่ได้รบัควำมนิยมสูงสุดทัว่ประเทศ ประจ ำปี 2564 
(No.1 Brand Thailand 2020 - 2021) โดยนิตยสำรมำรเ์กต็เทยีร์ ร่วมกบั บรษิทั เคเดนซ์ อนิเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศ
ไทย) จ ำกดั บรษิทัตน้ก ำเนิดจำกประเทศองักฤษ  

ในกำรส ำรวจแบรนดท์ีไ่ดร้บัควำมนิยมจนเป็นแบรนดม์หำชนในแต่ละหมวดสนิคำ้ โดยกำรส ำรวจกลุ่มตวัอยำ่ง 
ทัว่ประเทศ ผลกำรศกึษำจำกกำรวจิยัปรำกฎว่ำ บรษิทัฯ เป็นผูผ้ลติสทีำอำคำร ภำยใตต้รำสนิคำ้ “ทโีอเอ” ทีผู่บ้รโิภคให้
กำรยอมรบัและไดร้บัควำมนิยมสูงสุดในประเทศไทย ไดอ้นัดบัที ่1 ในหมวดสทีำอำคำร (ไดอ้นัดบัทีห่นึ่ง 9 ปีต่อเนื่อง 
ตัง้แต่ปี 2555-2564)                 

ข้อร้องเรียนของลูกค้า 

 ในปี 2564 ขอ้รอ้งเรยีนของลูกคำ้ทัง้หมดไดร้บักำรแก้ไขภำยในเวลำทีก่ ำหนดซึ่งบรรลุเป้ำหมำยรำยปีทีต่ัง้ไว้ 
และไม่พบขอ้ร้องเรยีนที่เกี่ยวขอ้งกบัประเด็นควำมเป็นส่วนตวัของลูกค้ำ  หรอืขอ้ร้องเรยีนด้ำนควำมปลอดภัยหรือ
ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มจำกกำรใชผ้ลติภณัฑข์องบรษิทัฯ แต่อย่ำงใด 

2. ลูกค้ากลุ่มผู้แทนจ าหน่าย 

CRM Online Meeting  

 บรษิทัฯ ไดม้กีำรจดัประชุม online ทุกเดอืนกบั key accounts หลกัๆ ในแต่ละภำคเพื่อประชมุ
แผนงำน ผลกำรด ำเนินงำน รบัฟังควำมคดิเหน็ ตลอดจนปัญหำ และอุปสรรคในกำรขำย เพื่อร่วมกนัหำ
แนวทำงกำรแกไ้ขปัญหำ กำรเขำ้ใจสถำนกำรณ์ตลำด และกระตุน้ยอดขำย    

TOA SME Online by Wood Expert  

เมื่อวนัที ่25 กนัยำยน 2564 บรษิทัฯ ไดจ้ดัสมัมนำรำ้นคำ้นครหลวงใน
หวัขอ้ “จุดประกำยควำมคดิ พชิติธุรกจิยุคใหม่” ผ่ำนระบบ ZOOM โดยมเีนื้อหำ
ประกอบดว้ย ทศิทำงธุรกจิของบรษิทัฯ โมเดลธุรกจิ Total Solution และยงัได้
เชญิวทิยำกร นำยวรีะ เจยีรนัยพำณิชย ์ Head of SME Network Marketing 
Development มำจุดประกำยควำมคดิพชิติธุรกจิยุคใหม่ดว้ย Line OA  
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ความพึงพอใจลูกค้า Retail 

บรษิทัฯ ไดจ้ดัท ำแบบส ำรวจควำมพงึพอใจของลูกคำ้ Retail เพื่อทีจ่ะไดน้ ำขอ้มลูอนัมคี่ำกลบัมำปรบัปรุงเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภำพในด้ำนกำรให้บริกำร และปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับควำมต้องกำรของผู้บริโภคมำกที่สุด              
ในปี 2564 ผลกำรประเมนิควำมพงึพอใจ แบ่งเป็นดงันี้  

(1) ดำ้นบรกิำรโดยรวม คะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 82 
(2) ภำพรวมในมุมมองของลูกคำ้ดำ้นกำรตลำด คะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 85 
(3) ดำ้นกำรบรกิำรของพนักงำน PC คะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 88 

3. ลูกค้าโครงการ 

ความร่วมมือในการส่งเสริม QUALITY LIVING INNOVATION พลิกโฉมคอนโดคุณภาพยุค 
Next Normal รบัเทรนดท่ี์อยู่อาศยัแห่งอนาคต โดย บรษิทั เมเจอร ์ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั (มหำชน) 

บริษัทฯ ได้ร่วมมือในด้ำนสิ่งแวดล้อม โดยผลิตภัณฑ์สีทำอำคำรที่ช่วยประหยดัพลงังำนและเป็นมิตรต่อ
สิง่แวดล้อม ทีม่คีุณสมบตัสิะทอ้นควำมรอ้นจำกรงัสี UV และ Infrared ช่วยลดอุณหภูมใินอำคำรไดม้ำกกว่ำ 12 องศำ
เซลเซยีส และประหยดัพลงังำนมำกกว่ำ 38% และ Ultra Low VOCs ปลอดภยัจำกสำรก่อมะเรง็ ผ่ำนมำตรฐำนอำคำร
เขยีวไทย (TREES) และมำตรฐำน LEED จำกสหรฐัอเมรกิำ เพื่อตอบโจทย ์“Complete Building Solutions” 
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แนวทางการบริหารจดัการ  

บรษิทัฯ มุ่งมัน่ พฒันำนวตักรรมผลติภณัฑส์แีละวสัดุปกป้องพืน้ผวิแบบครบวงจร ครอบคลุมทัง้ผลติภณัฑส์ทีำ
อำคำร ผลิตภัณฑ์สีตกแต่งพิเศษ ผลิตภัณฑ์เคมีก่อสร้ำง ผลิตภัณฑ์งำนไม้ ผลิตภัณฑ์สีอุตสำหกรรม ผลิตภัณฑ์
ฮำร์ดแวร์ และเครื่องผสมสอีตัโนมตั ิที่โดดเด่นทัง้เรื่องคุณสมบตักิำรใชง้ำน ควำมทนทำน ควำมคุม้ค่ำของผลติภณัฑ์ 
(Functional Benefits) ที่ผู้บรโิภคให้กำรยอมรบัไว้วำงใจเลอืกใชส้ทีโีอเอ บรษิัทฯ มแีนวทำงในกำรพฒันำนวตักรรม
ผลติภณัฑแ์ละบรกิำรดงันี้ 

• Greenovation Products: บรษิทัฯ ใหค้วำมสนใจกบักำรผลติและจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑ์นวตักรรมสเีขยีวที่
ปลอดภยัต่อสิง่แวดลอ้มและสุขภำพ และเป็นผลติภณัฑท์ีส่รำ้งสรรคข์ึน้มำใหม่ เพื่อตอบรบักบัควำมตอ้งกำร
ของลูกค้ำ และเพื่อให้สอดคล้องกบักำรเปลี่ยนแปลงทีท่ ำใหก้ฎเกณฑ์ด้ำนควำมปลอดภยัและสิง่แวดล้อม
เขม้งวดขึน้ ภำยใตคุ้ณสมบตั ิ

- No Lead and Heavy Metal Products   
นวตักรรมสีทำบ้ำนปลอดสำรตะกัว่และโลหะหนักเป็นพิษ ทัง้สูตรสีน ้ำอิมลัชัน่และสีเคลือบเงำ 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 ช่วยสะท้อนรงัสแีสงอำทติย์สูงสุด 96.7% จงึช่วยเซฟค่ำไฟ 
ดว้ยมำตรฐำนกำรทดสอบระดบัโลก (ASTM  E424) และมำตรฐำนฉลำกประหยดัพลงังำนประสทิธภิำพ
สงูเบอร ์5 จำกกระทรวงพลงังำน 

• ความสามารถห้องปฏิบติัการ มอก.17025-2561: บรษิทัฯ ไดร้บักำรรบัรองควำมสำมำรถหอ้งปฏบิตักิำร
ทดสอบ (Testing) และหอ้งปฏบิตักิำรสอบเทยีบ (Calibration) มอก.17025 -2561 (ISO/IEC 17025 : 2017) 
จำกส ำนักงำนมำตรฐำนผลติภณัฑอ์ุตสำหกรรม (สมอ.) ถอืเป็นอกีหนึ่งกำ้วส ำคญัของบรษิทัฯ ทีจ่ะสรำ้งและ
รักษำควำมเชื่อมัน่ให้แก่กลุ่มลูกค้ำต่ำงๆ ร้ำนค้ำตัวแทนจ ำหน่ำย ผู้ร ับเหมำก่อสร้ำง และโครงกำร
อสงัหำรมิทรพัย์ชัน้น ำ รวมทัง้ย ้ำถงึควำมพรอ้มในกำรเป็นผูน้ ำนวตักรรมสทีำอำคำร และวสัดุก่อสรำ้งครบ
วงจรอย่ำงแทจ้รงิ 

• Do It Yourself “D.I.Y.” Trend: พฤตกิรรมผูบ้รโิภคมแีนวโน้มกำรทำสผีนังภำยในบำ้นดว้ยตนเองเพิม่มำก
ขึน้ ดงันัน้ ผูผ้ลติสจีงึจ ำเป็นตอ้งปรบัเปลีย่นสนิคำ้เป็นแบบ Customization โดยกำรน ำเครื่องผสมสอีตัโนมตัิ
มำช่วยเป็นทำงเลอืกเรื่องเฉดสแีละควำมสะดวก ทีต่อบสนองไดอ้ย่ำงรวดเรว็ยิง่ขึน้ ท ำใหบ้รษิทัฯ สำมำรถ

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

การพฒันานวตักรรมด้านผลิตภณัฑแ์ละบริการ
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ส่งมอบสนิค้ำที่ตรงตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ ร้ำนค้ำปลกีไม่จ ำเป็นต้องจดัเก็บสต๊อกสนิค้ำเป็นจ ำนวน
มำก ซึง่นอกจำกจะช่วยลดตน้ทุน ยงัช่วยลดผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม 

• Buy It Yourself “B.I.Y.” & E-Commerce: ปัจจุบนัผู้บริโภคนิยมซื้อสินค้ำผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ ด้วยตนเอง 
ผ่ำนช่องทำงออนไลน์มำกขึ้น ดงันัน้ บรษิัทฯ จงึพฒันำช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยออนไลน์ (E-Commerce) 
รวมทัง้กำรพฒันำสินค้ำให้มีจุดเด่นทัง้ด้ำนคุณสมบตัิที่ตอบโจทย์กำรใช้งำน กำรออกแบบรูปลักษณ์ที่
ทนัสมยั และขอ้มลูทีค่รบถว้นเพื่อใหง้ำ่ยต่อกำรตดัสนิใจซื้อ 

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

• การพฒันานวตักรรมส าหรบัสีอุตสาหกรรมคุณภาพสูง ในกลุ่มผลิตภณัฑ์สีท่ีมีความทนทานสูง 
(Heavy-Duty Coating) ซึ่งนับว่ำเป็นอกีหนึ่งกลุ่มผลติภณัฑ์ทีไ่ดร้บักำรตอบรบัอย่ำงด ีทโีอเอจงึมุ่งพฒันำ
ผลติภณัฑ์อย่ำงต่อเนื่อง ไม่ว่ำจะเป็น สเีคลอืบเงำคุณภำพสูง (TOA Heavy Guard Enamel) เสรมิควำม
แขง็แกร่ง ทนทำนกว่ำสนี ้ำมนัทัว่ไป แหง้เรว็ สสีดใส ไม่ผสมสำรตะกัว่และปรอท ช่วยป้องกนัเชื้อรำ เหมำะ
ส ำหรบังำนโครงสรำ้งโลหะ เครื่องจกัรโรงงำน โครงสรำ้งเหลก็ในเรอื รวมทัง้กำรพฒันำนวตักรรมสทีำเรอืกนั
เพรียงคุณภำพสูง ซึ่งเป็นระบบกันเพรียง 2 ชัน้ แข็งแกร่งมำกขึ้นช่วยป้องกันกำรจบัตัวของเพรียงได้
ยำวนำน 24 – 30 เดอืน ปรำศจำกส่วนผสมของดบีุก เป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม เป็นตน้ 

นอกจำกนัน้บรษิทัฯ ยงัมกีำรพฒันำกำรบรกิำรเพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ ดงันี้ 

• การพฒันานวตักรรมเคร่ืองผสมสีอตัโนมติั รุ่นพิเศษ 

บริษัทฯ มุ่งเน้นกำรพัฒนำนวัตกรรมเครื่องผสมสี
อตัโนมตั ิ(TOA Auto Tinting Machine) โดยใชโ้ปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในกำรสร้ำงสรรค์เฉดสีได้อย่ำงถูกต้อง 
แม่นย ำ ตอบสนองเรื่องสีสันที่ต้องกำรได้มำกกว่ำ 
10,000 เฉดส ีและสำมำรถผสมสไีดอ้ย่ำงรวดเรว็ภำยใน
ระยะเวลำเพียง 3 นำที ช่วยลดภำระกำรเก็บสินค้ำคง
คลังที่เป็นสีผสมพร้อมใช้งำนที่ผลิตจำกโรงงำนได้ 
สำมำรถผสมสไีดท้ัง้ผลติภณัฑส์นี ้ำทำอำคำร ผลติภณัฑ์
สตีกแต่งพเิศษ ผลติภณัฑ์สเีคลอืบเงำ ผลติภณัฑ์สงีำน
ไม้ สพี่นอุตสำหกรรม รวมทัง้นวตักรรมเครื่องผสมสอีตัโนมตัสิ ำหรบังำนอุตสำหกรรม (TOA Industrial Auto 
Tinting Machine) ทีไ่ดถู้กพฒันำเพื่อตอบโจทยลู์กคำ้กลุ่มโรงงำน อุตสำหกรรมหนักต่ำงๆ  

• พฒันาการท่ีส าคญัด้านบริการ 

  บรษิทัฯ พฒันำระบบกำรใหบ้รกิำร เพื่อเสนอควำมเชีย่วชำญสทีำอำคำรแบบครบวงจร เพื่อตอบสนองควำม
ตอ้งกำรของผูบ้รโิภคในทุกช่องทำง อำท ิ 

• บรกิำร Call Center สำยตรงส ำหรบับรกิำรใหค้ ำแนะน ำผลติภณัฑแ์ละใหค้ ำปรกึษำดำ้นเทคนิค และ
ปัญหำกำรใชง้ำน โทร. 02-335-5777 
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• บรกิำรเจำ้หน้ำทีเ่ทคนิคสมีอือำชพี ในกำรตรวจสอบ ประเมนิพืน้ทีห่น้ำงำน และใหค้ ำแนะน ำกำรใช้
ผลติภณัฑแ์บบครบระบบ ส ำหรบัลูกคำ้ทัว่ไปและลูกคำ้โครงกำรอสงัหำรมิทรพัยต์่ำงๆ  

• บรกิำรช่ำงทำสมีอือำชพี มำตรฐำนทโีอเอ (TOA Home Painting Service) ส ำหรบัลูกคำ้ทัว่ไป  

• บรกิำรออกแบบสบี้ำน โดยผูเ้ชีย่วชำญจำกทโีอเอ (TOA ide@color) โดยลงทะเบยีนผ่ำนทำง ลงทะเบยีน
ผ่ำนทำงเวบ็ไซต ์ https://www.toagroup.com  หรอื สอบถำมเพิม่เตมิ โทร 02-335-5777 กด 2 

• ศูนย์บรกิำรใหค้ ำปรกึษำป้องกนัและแก้ไขปัญหำรัว่ ซึม ร้ำว ด้วยผลติภณัฑ์เคมกี่อสร้ำงคุณภำพสูง
จำกทโีอเอ (TOA Protect & Repair Center) โทร. 02-335-5777 กด 1 

โมเดลธรุกิจแพลตฟอรม์ใหม่ เพื่อตอบโจทยก์ารเป็น Total Solution  

บริษัทฯ ได้พัฒนำช่องทำงกำรขำย พัฒนำศักยภำพของทีมบริกำร และพัฒนำคุณภำพของสินค้ำอยู่
ตลอดเวลำ ทัง้นี้ก็เพื่อใหลู้กค้ำทุกคนเชื่อมัน่ได้ว่ำจะได้รบักำรบริกำรที่ดี และผลงำนเป็นที่น่ำพงึพอใจ บริษัทฯ จึง
เดินหน้ำขยำยธุรกิจให้ครอบคลุม “โซลูชัน่แบบครบวงจร (Total Solution)” เพื่อสร้ำงควำมง่ำย ควำมสะดวกสบำย
ใหก้บัลูกคำ้ และกำรเพิม่กลยุทธ ์Pull Service คอื กำรมุ่งตอบสนองผูบ้รโิภคดว้ยสนิคำ้และบรกิำรมำกยิง่ขึน้ ตัง้แต่กำร
ขยำยกลุ่มผลติภณัฑเ์คมกี่อสรำ้งและวสัดุก่อสรำ้งซึ่งครอบคลุม พืน้ ฝ้ำ ผนัง งำนสทีำอำคำรทัว่ไป งำนสสีรำ้งลำยเพื่อ
กำรตกแต่ง งำนซ่อมแซมปรบัปรุงบ้ำนเขำ้มำ ท ำให้สำมำรถตอบโจทย์ลูกค้ำผู้ใช้ผลติภณัฑ์ที่เป็นช่ำงมอือำชพีและ
ลูกคำ้ประเภทซื้อสนิคำ้ดว้ยตวัเอง (“Buy It Yourself” หรอื “BIY”) มำกขึน้”   

นอกจำกนี้ กำรเพิม่ช่องทำงบรกิำรทีห่ลำกหลำยแบบ One Stop Service ทัง้บรกิำรงำนช่ำงมำตรฐำนใหม่ 
WHO Service ทีเ่ชื่อมโยงกบัโมเดลธุรกจิใหม่ MEGA PAINT & HOME ทีจ่ะเป็นศูนยร์วมวสัดุก่อสรำ้งและบรกิำรแบบ
ครบวงจร , ศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหำรัว่ ซึม ร้ำว Protect & Repair Center, บริกำรออกแบบสีบ้ำน TOA 
Ide@Color และกำรบรกิำรใหค้ ำปรกึษำกำรใชง้ำนผลติภณัฑ์ 

 

 

 



 บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี/ รำยงำนประจ ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  
ส่วนที ่1 กำรประกอบธุรกจิและผลกำรด ำเนินงำน / 3. กำรขบัเคลื่อนธุรกจิเพื่อควำมอย่ำงยัง่ยนื        หน้ำ 77 

 

ผลการด าเนินงาน 

โดยในปี 2564 ที่ผ่ำนมำ บริษัทฯ ได้พัฒนำผลิตภัณฑ์ด้ำนต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่อง ไม่ว่ำจะเป็นกำรพัฒนำ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภคยุคใหม่ในด้ำนอำรมณ์ ควำมรู้สึกและควำมสวยงำม 
(Emotional Benefits) ผ่ำนนวตักรรมสทีีเ่หนือควำมคำดหมำยของผูบ้รโิภค จนท ำใหปั้จจุบนัมผีลติภณัฑ์ทีต่อบสนอง
ผู้บรโิภคครบทุกประเภทกำรใช้งำน ครอบคลุมทัง้ผลติภณัฑ์สทีำอำคำร (Decorative Paint and Coating Products) 
และผลิตภัณฑ์สีและสำรเคลือบผิวและผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นๆ (Non-Decorative Paint and Coating Products) 
ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์เคมกี่อสร้ำง ผลิตภัณฑ์สีที่มคีวำมทนทำนสูง ผลิตภัณฑ์งำนไม้ ผลิตภัณฑ์สตีกแต่งพเิศษ 
ผลติภณัฑฮ์ำรด์แวร ์และเครื่องผสมสอีตัโนมตั ิอำท ิ 

การพฒันานวตักรรมสีทาอาคาร 

• TOA Organic Care ท่ีสุดแห่งความปลอดภยั รายแรกและรายเดียวในประเทศไทย 

เป็นสทีี่พฒันำขึ้นเป็นพเิศษเพื่อควำมปลอดภยัของทุกคนในบ้ำน โดยเฉพำะเด็ก และ
ผู้สูงอำยุรวมถึงผู้ที่มีปัญหำโรคภูมิแพ้และหอบหืด ด้วยส่วนผสมจำกธรรมชำติ 
เทคโนโลยจีำกสหรฐัอเมรกิำ ทีน่ ำส่วนผสมจำกพชืมำใชแ้ทนวตัถุดบิจำกปิโตรเลยีม โดย
ผ่ำนกำรรบัรองมำตรฐำน BioPreferred® จำก USDA สหรฐัอเมรกิำ โดยบรษิทัฯ เป็นรำยแรกและรำยเดยีวใน
ประเทศไทย โดยมคีุณสมบตั ิดงันี้ 

- ช่วยลดสำรพษิก่อมะเรง็ (ฟอรม์ำลดไีฮด)์ ในอำกำศตลอด 24 ชัว่โมง ตลอดอำยุกำรใชง้ำน 

- รบัรองควำมปลอดภยัสูงสุดจำกอเมรกิำ ปรมิำณ VOCs และกำรระเหยของ VOCs 0% ไดม้ำตรฐำน
ควำมปลอดภยัอำคำรเขยีว LEED V4.1  

- ไรส้ำรก่อภูมแิพ ้ผ่ำนมำตรฐำนควำมปลอดภยัจำก Sensitive Choice จำกออสเตรเลยี 

- เชด็ลำ้งงำ่ยมำกกว่ำ 200,000 รอบ สไีม่หลุดล่อน Ultra Clean 

- รำยเดยีวทีม่ ีMicroban ยบัยัง้เชือ้โรค แบคทเีรยี 99.99% ตลอดอำยุกำรใชง้ำน 

- Virus Guard ยบัยัง้เชื้อไวรสัโคโรน่ำ ไข้หวดัใหญ่สำยพนัธุ์ A, B และโรคมือ เท้ำ ปำก ได้ถึง 99% 
ตลอดอำยุกำรใชง้ำน 

• TOA Expert Series 

สทีำอำคำรอิมลัชัน่ 2in1 ส ำหรบังำนโครงกำร ส ำหรบั
ทำภำยนอกและภำยใน 

การพฒันานวตักรรมเคมีภณัฑก่์อสร้าง (Construction Chemicals) 

• กาวยาแนวร่องเลก็ ทีโอเอ ไทลเ์มท พลสั (TOA Premium Grout Plus) 

กำวยำแนวร่องเลก็ใชไ้ดท้ัง้ภำยนอกและภำยใน เหมำะส ำหรบัแกรนิตโต้ มคีุณสมบตัไิหลตวัดี
เยีย่ม ป้องกนัเชือ้รำ ส ำหรบัร่องเลก็ขนำด 0.2 – 3 มลิลเิมตร  
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• TOA Non-Shrink Grout  ≥ 500 KSC 

ปูนส ำเรจ็รูปทีใ่หคุ้ณสมบตักิำรไหลตวัทีด่ ีสำมำรถไหลเขำ้ไปยงัซอกมุมต่ำงๆ เพื่อช่วยรบัก ำลงั 
โดยไม่มกีำรหดตวัเมื่อแหง้ ใชส้ ำหรบังำนซ่อมแซมคอนกรตีทัว่ไป งำนท ำฐำนรองรบัเสำ งำนเท
เพื่อเตมิเตม็ช่องว่ำง เช่น งำนเทคอนกรตีบรเิวณฐำนรำก หรอื งำนคอนกรตีทีเ่ทไม่เตม็แบบหล่อ 
สำมำรถรบักบัลงัอดัไดต้ัง้แต่ 500 KSC (Kilogram-force per square centimeter) ขึน้ไป 

การพฒันานวตักรรมกระเบือ้ง (TOA TILE) 

 จำกกำรทีบ่รษิทัฯ เพิม่ไลน์ผลติภณัฑก์ระเบื้องเซรำมคิและพอตสเลนตำมกลยุทธ์กำรขยำยธุรกจิวสัดุก่อสรำ้ง
น ้ำหนักเบำ (Lightweight Construction Materials) บรษิัทฯ ได้ออกผลติภณัฑ์ TOA TILE ที่มหีลำกหลำยรูปแบบให้
เลอืกสรรในกำรตกแต่งและสรำ้งบรรยำกำศภำยในบ้ำน เพื่อตอบรบัเทรนกำรตกแต่งบ้ำนและอำคำร และวถิชีวิติใหม่
อย่ำง Work From Home  

 
 

 

 



 บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี/ รำยงำนประจ ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)   
ส่วนที ่1 กำรประกอบธุรกจิและผลกำรด ำเนินงำน / 3. กำรขบัเคลื่อนธุรกจิเพื่อควำมอย่ำงยัง่ยนื        หน้ำ 79 

 

 
 บรษิทัฯ มุ่งด ำเนินธุรกจิอย่ำงมคีุณธรรมและรบัผดิชอบต่อสงัคม พฒันำคุณภำพชวีติทีด่ใีหก้บัพนักงำน ลูกคำ้ 
คู่คำ้ และผูม้ส่ีวนไดเ้สยี ดว้ยโครงกำรต่ำงๆ อย่ำงเป็นรปูธรรม ดงัต่อไปนี้  

 
แนวทางการบริหารจดัการ 

1) การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญักบัสทิธมินุษยชนขัน้พืน้ฐำน โดยก ำหนดไวใ้นจรรยำบรรณธุรกจิ ประกอบดว้ยดงันี้  

• การปฎิบติัต่อกนัภายใต้สิทธิและเสรีภาพ ทัง้ในเรื่องสทิธเิสรภีำพส่วนบุคคล ทีต่้องไดร้บัควำมคุม้ครอง
ไม่ใหถู้กละล่วงละเมดิจำกกำรใช ้กำรเปิดเผยหรอืกำรถ่ำยโอนขอ้มลูส่วนบุคคล เช่น ประวตัส่ิวนตวั ประวตัิ
สุขภำพ ประวตักิำรท ำงำน หรอืขอ้มลูส่วนตวัอื่นๆ ไปยงับุคคลทีไ่ม่เกีย่วขอ้งบรษิทัฯ  

ตระหนักถึงสิทธิในความเป็นมนุษย ์ความเท่าเทียมกนั และความหลากหลายของบุคลากร (Workforce 
Diversity) บริษัทฯ มีแนวปฎิบตัิต่อผู้เกี่ยวข้องด้วยควำมเป็นธรรม ไม่เลือกปฎิบตัิต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด 
เนื่องจำกควำมเหมือนหรือควำมแตกต่ำงไม่ว่ำจะทำงกำยหรือจิตใจ เชื้อชำติ สัญชำติ ศำสนำ เพศ อำยุ 
กำรศกึษำ หรอืเรื่องอื่นใด โดยครอบคลุมทุกกลุ่มผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทีเ่กี่ยวขอ้งกบัองค์กร และมกีำรแจง้ขอ้มูลต่อ
พนักงำนล่วงหน้ำ หำกองคก์รมกีำรเปลีย่นแปลงใดๆ ทีจ่ะส่งผลต่อพนักงำน เช่น กำรเปลีย่นแปลงโครงสรำ้ง
กำรบรหิำรงำน กำรโยกยำ้ยต ำแหน่งงำน กำรเปลีย่นสถำนทีท่ ำงำน ฯลฯ  

บรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญั ส่งเสรมิ และเปิดกวำ้งใหผู้ห้ญงิท ำงำนในต ำแหน่งผูน้ ำ หรอื ผูบ้รหิำรระดบัสูง ไม่มี
ควำมเลื่อมล ้ำทำงเพศในกำรเตบิโตทำงสำยอำชพี ถอืเป็นขอ้ดสี ำหรบัองคก์ร เพรำะกำรมตีวัเลอืกผูส้มคัรหรอื
ผูส้บืทอดต ำแหน่งจ ำนวนมำก ย่อมหมำยถงึโอกำสทีม่ำกขึน้ในกำรจำ้งผูท้ีม่คีวำมสำมำรถ   

นอกจำกนี้ บรษิทัฯ เหน็ควำมส ำคญัและเคำรพสทิธขิองพนักงำนผูม้คีวำมหลำกหลำยทำงเพศ (LGBTQ) ให้
กำรยอมรับควำมแตกต่ำงและอยู่ร่วมกันอย่ำงเท่ำเทียมกัน เพรำะบริษัทฯ เชื่อว่ำพนักงำนเหล่ำนี้มี
ควำมสำมำรถในกำรแสดงศกัยภำพในกำรท ำงำนไดอ้ย่ำงเตม็ที ่มัน่ใจ และภำคภูมใิจในตวัตนของตวัเอง 

ข้อมูลพนักงาน 
(เฉพำะพนักงำนใน บมจ. ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย)) 

2562 2563 2564 

จ ำแนกตำมประเภทสญัญำจำ้ง    

• พนักงำนประจ ำ 2,613 3,069 3,249 

• พนักงำนชัว่ครำว 20 23 8 

จ ำนวนพนักงำนจ ำแนกตำมเพศ    

• บริษัทฯ เชื่อว่ำทรพัยำกรบุคคลเป็นหวัใจหลกัของกำรขบัเคลื่อนกำรด ำเนินงำนและกำรเพิ่ม
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันขององค์กร บริษัทฯ จึงให้ควำมส ำคัญในกำรสร้ำงระบบกำร
บรหิำรงำนบุคคลทีด่ ีตัง้แต่กำรเคำรพสทิธมินุษยชน กำรสรรหำพนกังำน กำรสรำ้งควำมพงึพอใจ
และแรงจงูใจ กำรประเมนิผลกำรปฎบิตังิำน และควำมผูกพนัต่อองคก์รของพนักงำน (Employee 
Engagement) ซึง่เป็นรำกฐำนส ำคญัทีผ่ลกัดนัองคก์รใหด้ ำเนินธุรกจิสู่ควำมส ำเรจ็อย่ำงต่อเนื่อง 
ดงันัน้ กำรดแูลพนกังำนและแรงงำนจงึเป็นประเดน็ส ำคญัทีบ่รษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญั 

การดแูลพนักงานและแรงงาน

มิตสัิงคม 
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ข้อมูลพนักงาน 
(เฉพำะพนักงำนใน บมจ. ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย)) 

2562 2563 2564 

• ชำย 1,739 2,078 2,138 

• หญงิ 894 1,014 1,119 

จ ำนวนพนักงำนจ ำแนกตำมระดบัพนักงำน    

• ระดบัปฏบิตักิำร 1,794 2,189 2,386 

• ระดบับงัคบับญัชำและสำยวชิำชพี 595 632 600 

• ระดบัผูจ้ดักำร 244 271 271 

จ ำนวนพนักงำนทีเ่ป็นผูพ้กิำร    

• ชำย 4 4 4 

• หญงิ 2 2 2 

• การให้โอกาสการท างานแก่คนพิการและการจดัตลาดนัดผู้ดแูลคนพิการ ตำมทีบ่รษิทัฯ ไดด้ ำเนินกำร
เกี่ยวกบักำรปฏบิตัติำมกฎหมำยกำรจำ้งงำนคนพกิำร ตำมพระรำชบญัญตัส่ิงเสรมิและพฒันำคุณภำพชวีติ
คนพิกำร พ.ศ. 2550  และยื่นเรื่องขอใช้สิทธิตำมกฎหมำยจ้ำงงำนคนพิกำร ตำมมำตรำ 35 โดยกำร
สนับสนุนกำรใหส้มัปทำนจดัสถำนทีจ่ ำหน่ำยสนิคำ้หรอืบรกิำร  

•  การจดัตัง้คณะกรรมการสวสัดิการ บรษิทัฯ สนับสนุนใหม้กีำรจดัตัง้คณะกรรมกำรสวสัดกิำรและอนุญำต
ใหพ้นักงำนสำมำรถเขำ้เป็นสมำชกิในคณะกรรมกำรสวสัดกิำรได ้เพื่อดแูลเรื่องสวสัดกิำร สภำพกำรท ำงำน 
กำรร้องเรียน และควบคุมกำรด ำเนินงำนด้ำนแรงงำนที่ไม่เหมำะสม ก ำหนดแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ 
รวมทัง้ตดิตำมควำมกำ้วหน้ำและผลจำกกำรด ำเนินกำรแกไ้ข เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำบรษิทัฯ มกีำรดแูลพนักงำนทุก
คนทัง้ในดำ้นสุขภำพ สวสัดกิำร ค่ำตอบแทน และผลประโยชน์ดว้ยควำมยุตธิรรม และเท่ำเทยีมกนั  

2) การสรรหาพนักงาน  

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

บรษิทัฯ มุ่งเน้นกำรเตรยีมควำมพรอ้มอตัรำก ำลงั ส ำหรบัภำรกจิปัจจุบนัและบรบิทที่เปลี่ยนไปในอนำคตโดย
ก ำหนดแนวทำงและวำงแผนกลยุทธ์ในกำรสรรหำบุคลำกรเชงิรุก ในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบักำรสร้ำงฐำนขอ้มูล เพื่อเพิม่
จ ำนวนของผูส้มคัรทีม่คีุณสมบตัสิูงอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งรองรบัส ำหรบักำรบรรจุต ำแหน่งส ำคญัๆ และต ำแหน่งทีท่ ำกำรสรร
หำทดแทน รวมทัง้ก ำหนดวำงแผนกลยุทธ์และกิจกรรมสื่อสำรประชำสัมพนัธ์เพื่อกำรสรรหำเชิงรุกทัง้ภำยในและ
ต่ำงประเทศ ซึง่มเีป้ำหมำยทีส่ ำคญั คอื กำรดงึดดูควำมสนใจกลุ่มเป้ำหมำยทีเ่ป็นคนรุ่นใหม่ของสงัคมใหเ้ขำ้มำสมคัรงำน 

นอกจำกนั ้น บริษัทฯ ได้จัดท ำกำรติดตำมและประเมินผลกำรสรรหำและเลือกสรร เพื่อเป็นกำรวัด
ประสทิธภิำพของระบบกำรสรรหำและเลอืกสรรว่ำเป็นไปตำมเป้ำหมำยทีก่ ำหนดไวห้รอืไม่ 
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3) การสร้างความพึงพอใจและแรงจงูใจ 

บรษิทัฯ สำมำรถประสบผลส ำเรจ็ไดด้ว้ยพนักงำนทีม่ศีกัยภำพสูง บรษิทัฯ จงึก ำหนดนโยบำยด ำเนินกำรต่ำงๆ 
ทีส่ำมำรถส่งผลถงึกำรเพิม่ควำมพงึพอใจและแรงจงูใจในกำรปฏบิตังิำนของพนักงำน ทัง้ในรปูแบบของกำรใหโ้อกำสใน
กำรแสดงศกัยภำพในกำรท ำงำน กำรใหร้ำงวลัและผลตอบแทนทีส่ำมำรถแข่งขนักบัตลำดภำยนอกได้  รวมถงึกำรให้
ควำมกำ้วหน้ำในกำรท ำงำน โดยมกีำรด ำเนินกำรดงันี้ 

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

• ก ำหนดหลกัเกณฑก์ำรแต่งตัง้และเลื่อนระดบัต ำแหน่งงำน  เพื่อใหเ้กดิมำตรฐำนในกำรพจิำรณำพนักงำนที่
มผีลกำรปฏบิตังิำนดแีละมศีกัยภำพ ใหไ้ดร้บัโอกำสกำ้วหน้ำในกำรท ำงำน 

• ก ำหนดกำรชี้วดัผลงำนรำยบุคคล ทีส่อดคล้องกบัเป้ำหมำยและกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อใหเ้กดิกำรผลกัดนั
ผลงำนรำยบุคคลไดอ้ย่ำงชดัเจน เชื่อมโยงกบัระบบกำรจ่ำยเงนิรำงวลัตำมผลงำน 

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

• จดัใหม้สีวสัดกิำรและสทิธปิระโยชน์หลำกหลำยรปูแบบมำกกว่ำทีก่ฎหมำยก ำหนด ใหเ้หมำะสมและสำมำรถ
แขง่ขนักบัตลำดได ้

ทัง้นี้ ขอ้มูลค่ำตอบแทนพนักงำนและกองทุนส ำรองเลี้ยงชพี ในปี 2564 อ้ำงองิไปยงัหมวดท่ี “6. โครงสร้างการ
ก ากบัดแูลกิจการ และข้อมูลส าคญัเก่ียวกบัคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอ่ืนๆ 
หวัขอ้ย่อย “6.5.2 ค่าตอบแทนของพนักงาน” และ “6.5.3 กองทุนส ารองเล้ียงชีพ” ตำมล ำดบั 

4) การประเมินผลการปฏิบติังาน 

บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรที่มุ่งเน้นผลงำนและผลสัมฤทธิข์องงำนของผู้ปฏิบัติงำนเป็นหลัก   
(Performance based Management) โดยผ่ำนกำรก ำหนดตวัชี้วดัผลงำนรำยบุคคล (Key Performance Indicator) ให้
สอดคล้องกบักลยุทธข์ององค์กร ตลอดจนกำรวดัผลงำนอย่ำงเป็นธรรม เพื่อน ำผลของกำรประเมนิมำบรหิำรจดักำรใน
เรื่องของกำรให้รำงวลัตอบแทน และกำรพจิำรณำควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชพี สำมำรถสร้ำงแรงจูงใจควบคู่กับกำร
พฒันำและเพิม่ศกัยภำพใหก้บัและพนักงำน 

ทัง้นี้กำรก ำหนดตัวชี้วดัผลงำนนัน้เริ่มจำกกำรจดัท ำแผนกลยุทธ์และเป้ำหมำยขององค์กร สู่กำร ก ำหนด
เป้ำหมำยในระดบัสำยงำน ก่อนกำรก ำหนดตวัชี้วดัรำยบุคคล ท ำให้เกิดควำมสอดคล้องของเป้ำหมำยทุกระดบัและ
ก ำหนดระยะเวลำกำรวดัผลงำนทีช่ดัเจน ซึ่งกำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำน พนักงำนสำมำรถประเมนิผลงำนตนเองใน
เบื้องต้น ก่อนพิจำรณำประเมินผลโดยผู้บังคับบัญชำ ผ่ำนกระบวนกำรแจ้งผลกำรปฏิบัติงำน (Performance 
Discussion) เพื่อท ำใหเ้กดิควำมเขำ้ใจ เป็นทีย่อมรบัผลกำรปฏบิตังิำนร่วมกนั พรอ้มกบักำรใหค้ ำปรกึษำและแนะน ำ
แนวทำงพฒันำผลงำนจำกผู้บงัคบับญัชำ (Coaching Process) อย่ำงต่อเนื่อง ท ำให้มัน่ใจได้ว่ำกำรประเมนิผลกำร
ปฏิบตัิงำนสำมำรถเพิ่มประสทิธภิำพผลงำนของพนักงำน หน่วยงำน และองค์กร พร้อมกบักำรพฒันำศกัยภำพของ
พนักงำนอกีดว้ย 
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5) การเสริมสร้างความผกูพนักบัพนักงานในองคก์ร (Employee Engagement) 

บรษิทัฯ ด ำเนินกำรเสรมิสรำ้งควำมผกูพนักบัพนักงำนอย่ำงต่อเนื่อง สอดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์และเป้ำหมำยดำ้นกำร
พฒันำและรกัษำพนักงำนทีท่ ำงำนในองค์กร เป็นส่วนช่วยให้บรษิทัฯ รกัษำควำมเป็นผู้น ำธุรกจิที่มัน่คงและยัง่ยนืใน
ไทยและเตบิโตในอำเซยีน โดยบรษิทัฯ มเีป้ำหมำยว่ำภำยในปี 2565 อตัรำควำมผกูพนัของพนักงำนทีม่ตี่อองคก์ร จะมี
มำกกว่ำร้อยละ 75 ขึ้นไป ทัง้นี้ ในกำรด ำเนินงำนบริษัทฯ ปลูกฝังควำมผูกพันของพนักงำนที่มีต่อองค์กรผ่ำน
กระบวนกำร Say-Stay-Strive พรอ้มจดัท ำแผนพฒันำและกจิกรรมสรำ้งควำมผกูพนัใหด้ขีึน้อย่ำงต่อเนื่องอนัมส่ีวนชว่ย
ใหพ้นักงำนสรำ้งสรรคส์ิง่ดีๆ  ใหก้บัองคก์รอย่ำงสม ่ำเสมอ  

ผลการด าเนินงาน 

 การให้โอกาสการท างานแก่คนพิการ 

บรษิทัฯ ไดจ้ำ้งผูพ้กิำรตำมมำตรำ 33 โดยรบัคนพกิำรเขำ้ท ำงำนตำมลกัษณะงำนทีเ่หมำะสมพรอ้มอ ำนวย
ควำมสะดวกในกำรท ำงำน จ ำนวน 6 ท่ำน เพื่อสร้ำงโอกำสและสนับสนุนอำชีพให้คนพิกำรและผู้ด้อยโอกำสได้มี
คุณภำพชวีติทีด่ขี ึน้ และยงัไดจ้ดัใหม้ตีลำดนัดผูด้แูลคนพกิำร ณ บรเิวณโรงอำหำร 

 
 เลือกตัง้คณะกรรมการสวสัดิการ 

บริษัทฯ สนับสนุนให้มีกำรจัดตัง้คณะกรรมกำรสวัสดิกำรและอนุญำตให้
พนักงำนสำมำรถเขำ้เป็นสมำชกิในคณะกรรมกำรสวสัดกิำรได ้เพื่อดูแลเรื่องสวสัดกิำร 
สภำพกำรท ำงำน กำรร้องเรยีน และควบคุมกำรด ำเนินงำนดำ้นแรงงำนที่ไม่เหมำะสม 
ก ำหนดแนวทำงกำรแกไ้ขปัญหำ รวมทัง้ตดิตำมควำมกำ้วหน้ำและผลจำกกำรด ำเนินกำร
แก้ไข เพื่อให้มัน่ใจว่ำบรษิัทฯ มกีำรดูแลพนักงำนทุกคนทัง้ในด้ำนสุขภำพ สวสัดกิำร 
ค่ำตอบแทน และผลประโยชน์ดว้ยควำมยุตธิรรม และเท่ำเทยีมกนั ในปี 2564 บรษิทัฯ 
ไดจ้ดัใหม้กีำรเลอืกตัง้คณะกรรมกำรสวสัดกิำร เปิดโอกำสใหพ้นักงำนมสีทิธเิลอืกผูแ้ทน
เพื่อเขำ้มำด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรสวสัดกิำร  

 ประเมินผลการปฏิบติังาน 

ในปี 2564 บรษิัทฯ ได้ก ำหนดระบบกำรวดัผลกำรปฎิบตัิงำน Key Performance Indicators หรือ KPIs 
ซึ่งเป็นนวตักรรมทำงสงัคมที่ส่งเสรมิให้พนักงำนคดิค้นและพฒันำระบบกำรท ำงำนของตนเองให้นอกกรอบจำกกำร
ท ำงำนแบบเดมิเพื่อสรำ้งสรรคส์ิง่ใหม่ๆ จนเป็นส่วนหนึ่งของวฒันธรรมองคก์ร ซึ่งเป็นประโยชน์ทัง้ต่อองค์กรและธุรกจิ 
(Operational Excellence & Organizational Efficiency) ประกอบด้วยตัวชี้ ว ัดหลัก 3 ด้ำน ได้แก่  (1) Corporate 

ในปี 2564 นักกฬีำว่ำยน ้ำคนพกิำรทีม
ชำติไทย สังกัดพนักงำนบริษัทฯ 
จ ำนวน 2 คน คือ นำยเอกพนัธ์ ทรง
วเิชยีร ไดร้บัเหรยีญทอง ท่ำผเีสือ้ 100 
คลำส S5 จำกกำรแข่งขนัว่ำยน ้ำ Para 
Swimming World series 2021, IDM 
Berlin และนำยภูชติ องิชยัภูม ิไดผ้่ำน
คุณสมบตัิไปแข่งพำรำลิมปิดเกมส์ที่
ญี่ปุ่ น 3 ท่ำ คือ ฟรีสไตล์ 200, 100 
และ 50 เมตร  
 



 บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี/ รำยงำนประจ ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)   
ส่วนที ่1 กำรประกอบธุรกจิและผลกำรด ำเนินงำน / 3. กำรขบัเคลื่อนธุรกจิเพื่อควำมอย่ำงยัง่ยนื        หน้ำ 83 

 

Performance (2) BU Performance และ (3) Individual Performance โดยสดัส่วนแบ่งไปตำมระดบัของพนักงำนตำม
ควำมเหมำะสม ซึ่งบรษิทัฯ ไดเ้ปิดโอกำสใหพ้นักงำนมส่ีวนร่วมในกำรก ำหนดกำรท ำงำน กำรตัง้วตัถุประสงค์  (Smart 
Objectives) กำรพัฒนำตนเอง (Personal Development) กำรก ำหนดตัวชี้้ว ัดผลกำรปฏิบัติงำนของตนเองร่วมกับ
ทีมงำนในฝ่ำย รวมทัง้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและกลยุทธ์ของบริษัทฯ ทัง้นี้ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรได้สื่อสำร
เป้ำหมำยและกลยุทธ์องค์กร พร้อมกำรชี้แจงระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำน ประจ ำปี 2564 ให้แก่พนักงำน
รบัทรำบและเขำ้ใจเป้ำหมำยของบรษิทัฯ ร่วมกนั และสำมำรถน ำไปสู่กำรปฏบิตัทิีเ่ป็นไปในทศิทำงเดยีวกนั ส่งผลให้
บรรลุเป้ำหมำยอย่ำงมปีระสทิธภิำพและประสทิธผิล 

 การส ารวจความผกูพนัของพนักงานท่ีมีต่อองคก์ร (Employee Engagement Survey 2021) 

บรษิทัฯ ไดด้ ำเนินงำนส ำรวจควำมผูกพนัของพนักงำนทีม่ตี่อองค์กร (Employee Engagement Survey: EES) 
เพื่อรบัฟังขอ้คดิเหน็ของพนักงำนและประเมนิว่ำบรษิทัฯ ท ำสิง่ใดไดด้แีละควรพฒันำสิง่ใด รวมทัง้ก ำหนดในกำรพฒันำ
บรษิัทฯ ให้เป็นสถำนที่ท ำงำนที่ดขี ึน้และพนักงำนมคีวำมผูกพนักบับรษิทัฯ มำกขึ้น ในปี 2564 บรษิัทฯ ได้ท ำ EES 
ครอบคลุม 2 บรษิทั ไดแ้ก่ TOA และ TOA Vietnam มกีำรสื่อสำรประชำสมัพนัธ ์ตลอดทัง้โครงกำร ประกอบดว้ย กำร
เริม่โครงกำร (Kick-Off) กำรเก็บควำมคดิเห็น (Data Collection) และกำรรำยงำนผล (Results Reporting) เพื่อสร้ำง
ควำมมส่ีวนร่วม ควำมตระหนักรู ้และควำมร่วมมอืร่วมใจในกำรปรบัปรุงสภำพแวดล้อมกำรท ำงำนในดำ้นต่ำงๆ อตัรำ
ควำมผกูพนัของพนักงำนทีม่ตี่อองคก์ร คดิเป็นรอ้ยละ 75 และ TOA Vietnam คดิเป็นรอ้ยละ 78    

 โครงการ EES-Execution to Achieve the Targets 

จำกกำรได้ผลสรุปจำกโครงกำร EES เพื่อน ำมำวิเครำะห์ต่อยอดในโครงกำร EES-
Execution to Achieve the Targets ในกำรจดัท ำ Action Plan ในกำรปรบัปรุง แกไ้ข และพฒันำ 
เพื่อช่วยเพิม่คะแนนควำมผูกพนัขององค์กรใหสู้งขึน้ และด ำเนินกำรตำมแผนงำนทีก่ ำหนดไว้ 
(Execution) เพื่อใหบ้รรลุเป้ำหมำยในแต่ละสำยงำน   

 การส่ือสารทิศทางการด าเนินธรุกิจ โดยผ่านกิจกรรม Corporate Town Hall  

บริษัทฯ ได้จดักิจกรรม Corporate Town Hall ทัง้ระดบัองค์และแยกแต่ละสำยงำน เพื่อสื่อสำรกลยุทธ์ ทิศ
ทำงกำรด ำเนินธุรกจิ และควำมเคลื่อนไหวในองค์กร โดยตรงจำกประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรและผูบ้รหิำรสูงสุดของแต่ละสำย
งำน เพื่อให้พนักงำนได้รับทรำบและเข้ำใจของทิศทำงธุรกิจ กำรเปลี่ยนแปลงปัจจัยต่ำงๆ ที่มีผลต่อกำรด ำเนินธุรกิจ         
ทศิทำงกำรเปลี่ยนแปลงและกำรขบัเคลื่อนองค์กร กำรแลกเปลี่ยนควำมรู้และประสบกำรณ์ กำรสร้ำงแรงบนัดำลใจให้กับ
พนักงำนในกำรท ำงำน รวมถงึกำรสรำ้งควำมสมัพนัธท์ีด่รีะหว่ำงผูบ้รหิำรและพนักงำน 

 การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจดัการทรพัยากรบุคคล   

บริษัทฯ มีโครงกำรที่จะใช้โปรแกรมบริหำรจัดกำรด้ำนทรัพยำกรบุคคล (HR Cloud) ประกอบด้วย 7 
Modules คอื 1) Employee Central, 2) Recruiting Management, 3) Recruiting Marketing, 4) Goal & Performance 
Management, 5) Compensation Management, 6) Succession & Career Development Planning, และ 7) Learning 
Management เพื่อช่วยเพิม่ประสทิธภิำพกำรบรหิำรจดักำรทรพัยำกรบุคคล ลดควำมซ ้ำซอ้นในกำรท ำงำนและสำมำรถ 
integrate ขอ้มูลด้ำนทรพัยำกรบุคคลทัง้กลุ่มบรษิัท กำรบรหิำรบุคคลในต ำแหน่งงำนทีส่ ำคญั และดูรำยงำนเพื่อกำร
วเิครำะห์และวำงแผนกำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคลต่ำง ๆ ไดอ้ย่ำงถูกต้องและแม่นย ำมำกขึ้น เพื่อรองรบัควำมทำ้ทำย 
กำรเปลีย่นแปลงและกำรขยำยตวัทำงธุรกจิของบรษิทัฯ จนถงึกำรทีผู่บ้รหิำรทุกคนกำ้วสู่กำรเป็น People Manager อกี
ทัง้ได้แต่งตัง้ Human Capital Management Program Steering Committee เพื่อกำรบริหำรจดักำรในเรื่องดงักล่ำว
เป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพ    
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 การมอบใบประกาศเกียรติคณุพนักงานอายุนาน  

บรษิัทฯ ได้มอบใบประกำศเกียรติคุณพร้อมรำงวลัแก่พนักงำนอำยุนำน (Long Year Service Award) 
ประจ ำปี 2564 จ ำนวน 346 คน เพื่อเป็นกำรแสดงควำมขอบคุณ เป็นขวญัและก ำลงัใจให้กับพนักงำนที่ได้ร่วมแรง   
ร่วมใจ ทุ่มเทปฎิบตัิงำนด้วยควำมตัง้ใจและสร้ำงผลงำนที่ดใีหก้บัองค์กร ท ำให้พนักงำนภูมใิจในตวัเองและในงำนที่
รบัผดิชอบอนัน ำไปสู่ควำมส ำเรจ็และควำมเจรญิเตบิโตอย่ำงต่อเนื่องในภำยภำคหน้ำ   

 การดแูลพนักงานภายใต้สถานการณ์ Covid-19  

• การฉีดวคัซีน Covid-19 ให้พนักงาน เพื่อสร้างภมิูคุ้มกนัหมู่ 

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นควำมส ำคัญด้ำนควำมปลอดภัยและสุขภำพของพนักงำน จึง ได้ส่งเสริมให้
พนักงำนฉีดวคัซนี โดยกำรเพิม่วนัลำเพื่อไปฉีดวคัซนี (Vaccination Leave) กำรด ำเนินกจิกรรมเพื่อ
กระตุ้นใหพ้นักงำนฉีดวคัซนี และด ำเนินกำรจดัสรรวคัซีนซโินฟำร์มและโมเดอร์นำใหพ้นักงำนเขำ้
รบักำรฉีดวคัซนีอย่ำงเรว็ทีสุ่ด เพื่อสรำ้งควำมมัน่ใจแก่ทุกฝ่ำยและร่วมกนัน ำพำประเทศไทยใหก้ำ้ว
ผ่ำนวกิฤตนี้ไปไดโ้ดยเรว็ ทัง้นี้ พนักงำนทุกไดร้บักำรฉีดวคัซนีดงักล่ำวครบ 93% แลว้    

 

• การช่วยเหลือพนักงานด้านปัจจยัการด ารงชีวิต  

กลุ่มบริษัททีโอเอ ได้มอบถุงยงัชพีให้แก่พนักงำนในเครอืที่
ได้รบัผลกระทบจำก Covid-19 และเพื่อลดควำมเสี่ยงในกำร
จบัจ่ำยใชส้อยในชวีติประจ ำวนั โดยถุงยงัชพีประกอบไปดว้ย
เครื่องอุปโภคบรโิภคที่จ ำเป็นในกำรด ำรงชวีติ อำท ิขำ้วสำร 
น ้ ำมันพืช ไข่ไก่ บะหมี่กึ่งส ำเร็จรูป ปลำกระป๋อง น ้ ำพริก      
น ้ำดื่ม และหน้ำกำกอนำมยั เป็นต้น 

 การจดัท ากิจกรรมภายในเพื่อผลลพัธท่ี์ยัง่ยืน  

• Wellness Program  
  โครงกำร Wellness Program เป็นส่วนหนึ่งในกำรปรบัเปลี่ยนกลยุทธ์กำรดูแลสุขภำพของพนักงำนให้
เป็นเชงิรุกหรอืป้องกนัมำกขึน้ เพื่อทีพ่นักงำนจะไดท้รำบถงึวธิกีำรในกำรดแูลและป้องกนัตนเอง ซึง่กระตุน้ใหพ้นักงำน
เหน็ถงึควำมส ำคญัในกำรดแูลรกัษำสุขภำพของตนเอง โดยแบ่งออกเป็นหวัขอ้ Wellness program ดงันี้  
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“ดูแลสุขภาพ” นอกจำกบริษัทฯ ได้จัดสรรวัคซีนเพื่อให้
พนักงำนมภีูมป้ิองกนั Covid-19 และกำรตรวจสุขภำพประจ ำปี
แล้ว ยงัได้จดัให้มี “โครงกำรอุ่นใจ...ใกล้คุณหมอ” โดยแพทย์
จำกสถำบนัรำชประชำสมำสยั มำอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่
พนักงำนมำปรกึษำปัญหำสุขภำพ ณ หอ้งพยำบำลของบรษิทัฯ อกีทัง้ ยงัไดจ้ดัฉีดวคัซนี
ป้องกนัโรคไขห้วดัใหญ่ในรำคำพเิศษใหก้บัพนักงำนทีส่นใจ   

“ใส่ใจสุขภาพ” กำรสื่อสำรสำระน่ำรู้จำกคุณหมอในกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับสุขภำพแก่
พนักงำนผ่ำนทำงอเีมล ์  

“การป้องกนั” เพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำดของไวรัส Covid-19 บริษัทฯ ได้ใส่
ใจควำมปลอดภยั อำท ิกำรท ำควำมสะอำดพืน้ทีต่่ำงๆ ในบรษิทัฯ ทุกๆ 2 ชัว่โมง 
จดัให้มีแอกอฮอล์เจลตำมจุดต่ำงๆ จุดวดัอุณหภูมิ อย่ำงต่อเนื่อง และกำรจัด
ระยะห่ำงทำงสงัคม (Social Distancing) เช่น พืน้ทีโ่รงอำหำร จุดบนัทกึเวลำ และ
ลฟิต์ นอกจำกนี้ทำงบรษิัทฯ ได้มมีำตรกำรให้บรษิัทรถรบัส่งทุกสำย ท ำควำม
สะอำดรถ พรอ้มตดิตัง้แอกอฮอลเ์จลไวบ้นรถทุกคนั  

 รางวลัด้านแรงงานสมัพนัธ ์

เมื่อวนัที่ 28 กันยำยน 2564 บริษัทฯ ได้รบัรำงวลัสถำนประกอบกำร
ดีเด่นด้ำนแรงงำนสมัพันธ์และสวสัดิกำรแรงงำน ประจ ำปี 2564 ระดับประเทศ
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ทัง้โรงงำนบำงนำและโรงงำนส ำโรง จำกกรมสวัสดิกำรและ
คุ้มครองแรงงำน กระทรวงแรงงำน นอกจำกนี้ โรงงำนบำงนำยงัไดร้บัใบประกำศ
เกยีรตคิุณอกีหนึ่งรำงวลั ในโครงกำรมำตรฐำนกำรป้องกนัและแก้ไขปัญหำยำเสพ
ตดิในสถำนประกอบกจิกำร (มยส.) ประจ ำปี 2564 ต่อเนื่องเป็นปีที ่5  

 การท ากิจกรรมเพื่อสงัคม 

บรษิัทฯ ได้เล็งเห็นควำมส ำคญัของกิจกรรมเพื่อสงัคม ในทุกๆ ด้ำน เพื่อสร้ำงควำมสุขและรอยยิ้มให้แก่
สงัคม โดยผ่ำนในรูปแบบของกิจกรรม เพื่อให้พนักงำนได้มส่ีวนร่วมในหลำยโครงกำร เช่น  กิจกรรมบริจำคโลหติ                
กำรช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรือควำมยำกล ำบำก กำรร่วมท ำบุญ ฯลฯ โดยโครงกำรต่ำงๆ ได้ก่อให้เกิดควำมรู้สึก
ภำคภูมใิจของพนักงำนในกำรไดร้่วมเป็นส่วนหนึ่งในองคก์รและสงัคม ในขณะเดยีวกนัยงัเป็นกำรสรำ้งควำมสมัพนัธอ์นั
ดรีะหว่ำงพนักงำนและผูบ้รหิำรในกำรร่วมท ำสิง่ดเีพื่อสงัคม  ซึ่งเป็นผลทีส่บืเนื่องต่อในแง่ของปฏบิตัหิน้ำที่สู่ผลลพัธ์ที่
เป็นเป้ำหมำยเดยีวกนั  

   

 

 

 

  

 

บรจิำคโลหติ ประจ ำปี 2564 จ ำนวน 2 ครัง้ 
เมื่อวนัที่ 3 กุมภำพนัธ์ 2564 บรษิัทฯ ได้บรจิำคปฏิทนิตัง้
โต๊ะเก่ำที่พนักงำนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ร่วม
บรจิำค เป็นจ ำนวนรวมกว่ำ 900 เล่ม โดยน ำไปมอบให้แก่
มูลนิธิช่วยคนตำบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรม
รำชนูิปถมัภ ์
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แนวทางการบริหารจดัการ 

1. นโยบายและสารจากผู้บริหารเก่ียวกบัค่านิยมและวฒันธรรมองคก์ร “ทีโอเอ ดีเอน็เอ” 

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

 

1) Customer ลูกค้าส าคญัเสมอ                         
มุ่งมัน่ที่จะตอบสนองควำมคำดหวงัและควำมต้องกำรของลูกค้ำทัง้ภำยในและภำยนอก รบัขอ้มูลจำก
ลูกค้ำเพื่อพฒันำผลติภณัฑ์และบรกิำรด้วยควำมใส่ใจ รวมถึงกำรสร้ำงและรกัษำควำมสมัพนัธ์ที่ดีกับ
ลูกคำ้โดยไดร้บัควำมเชื่อถอืและไวว้ำงใจ 

 บรกิำรลูกคำ้ดว้ยควำมถูกตอ้ง รวดเรว็ และทนัเวลำ 
 พฒันำผลติภณัฑแ์ละบรกิำรตำมขอ้เสนอแนะของลูกคำ้ 
 รบัมอืกบัลูกคำ้ทีม่คีวำมตอ้งกำรทีห่ลำกหลำยไดอ้ย่ำงรำบรื่น 
 รบัฟังและตอบสนองต่อขอ้คดิเหน็ของลูกคำ้ 
 ปรบัปรุงและพฒันำเพื่อยกระดบัคุณภำพกำรใหบ้รกิำรลูกคำ้ 

2) Change เปล่ียนเพื่อวนัพรุ่งน้ี              
น ำเสนอแนวคดิใหม่หรอืไอเดยีทีไ่ม่เคยมกี่อน และสำมำรถเชื่อมโยงสิง่ที่คดิหรอืระดมสมองร่วมกนักบั
ทมีงำนใหอ้อกมำเป็นรปูธรรมเพื่อใหป้ฎบิตัไิดจ้รงิพรอ้มสรำ้งมลูค่ำเพิม่และวดัผลลพัธไ์ด้ 

 สื่อสำรควำมคดิหรอืไอเดยีออกมำดว้ยค ำพดู ภำพ หรอืเรื่องรำว 
 สรำ้งควำมชดัเจนของสิง่ทีจ่ะท ำและรบัมอืกบัอุปสรรคหรอืควำมคลุมเครอื 
 กลำ้เสีย่งทีจ่ะทดลองท ำควำมคดิหรอืไอเดยีใหม่ใหเ้กดิขึน้จรงิ 
 ใชแ้หล่งขอ้มลูทีห่ลำกหลำยเพื่อเชื่อมโยงควำมคดิหรอืไอเดยี 
 ทดลองท ำ ลองผดิ-ลองถูก และเปรยีบเทยีบผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้ 

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

ค่านิยมและวฒันธรรมองคก์ร (Core Values and Corporate Culture)
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3) Passion รกัในการเรียนรู้ 
มุ่งมัน่เป็นที่จะปรับปรุงและพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่ อง โดยเข้ำใจถึงสถำนกำรณ์และบริบทที่
เปลีย่นแปลง มคีวำมพรอ้มทีจ่ะยกระดบัและเพิม่ทกัษะใหท้ ำงำนไดห้ลำกหลำย รวมทัง้กำรน ำจุดแขง็มำ
ใชใ้นกำรท ำงำนและพฒันำจุดอ่อนดว้ยกำรท ำงำนเช่นกนั 

 ตัง้ใจท ำงำนเพื่อพฒันำตนเองและลดขอ้จ ำกดั 
 ตระหนักรูถ้งึจุดแขง็และจุดอ่อนหรอืขอ้จ ำกดัของตนเอง 
 หำวธิรีบัขอ้เสนอแนะหรอืขอ้คดิเหน็เพื่อกำรพฒันำตนเอง 
 แสดงออกถงึแรงจงูใจในกำรปรบัปรุงและพฒันำตนเอง 
 เปิดรบักำรพฒันำตนเองหรอืกำรเตบิโตในอำชพีดว้ยวธิทีีห่ลำกหลำย 

4) Expertise เสนอความเช่ียวชาญ        
มคีวำมรู ้ทกัษะ และควำมเชีย่วชำญในงำนทีร่บัผดิชอบอย่ำงมอือำชพีรวมทัง้ประสบควำมส ำเรจ็ 

 สรำ้งควำมสมดุลระหว่ำงควำมรูท้ำงเทคนิคและทกัษะอื่น 
 ใส่ใจและพยำยำมเรยีนรูก้ำรท ำงำนอย่ำงมอือำชพี 
 กระตอืรอืรน้ทีจ่ะเรยีนรูง้ำนเพิม่และเสรมิทกัษะใหม่  
 แบ่งเวลำเพื่อศกึษำหำควำมรูใ้หม่มำใชใ้นกำรท ำงำน 
 น ำควำมรูค้วำมเชีย่วชำญในงำนมำสอนหรอืแลกเปลีย่นกบัผูอ้ื่นได้ 

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

 ใชก้ลยทุธแ์ละวธิกีำรทีห่ลำกหลำยเพื่อใหง้ำนส ำเรจ็ 
 สรำ้งผลงำนทีม่มีำตรฐำนสงูภำยใตก้รอบเวลำและทรพัยำกรทีจ่ ำกดั 
 มุ่งมัน่ในกำรขบัเคลื่อนผลงำนใหบ้รรลุเป้ำหมำย 
 มคีวำมพยำยำมและกำ้วผ่ำนอุปสรรคของกำรท ำงำนไดส้ ำเรจ็ 
 ท ำงำนร่วมกบัผูอ้ื่นเพื่อขบัเคลื่อนผลงำนได ้

 

2. ส่งเสริมการเรียนรู้ค่านิยมและวฒันธรรมองคก์ร “ทีโอเอ ดีเอน็เอ” อย่างเป็นรปูธรรม 
เพื่อใหว้ฒันธรรมองค์กร “TOA DNA” ไดร้บักำรปฎิบตัอิย่ำงเป็นรูปธรรม บรษิทัฯ มกีำรวำงแผนด ำเนินกำรอย่ำง

เป็นระบบ ตัง้แต่กระบวนกำรปฐมนิเทศพนักงำนใหม่ (Orientation) กำรรเีฟรชควำมรูส้ ำหรบัพนักงำน (Re-fresh) ไป
จนถงึกระบวนกำรประเมนิระดบัควำมสอดคล้องพฤตกิรรมพนักงำนกับวฒันธรรมองค์กร (Culture Assessment) และ
กำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำน (Behavior Achievement) โดยมคีณะผูบ้รหิำรและฝ่ำยพฒันำองค์กร ร่วมกนัขบัเคลื่อน
กำรด ำเนินงำนผ่ำนกิจกรรมที่หลำกหลำย ตลอดจนกำรแปลเป็นภำษำท้องถิ่นของแต่ละประเทศเพื่อให้มัน่ใจว่ำ
พนักงำนทุกคนจะเขำ้ถงึค่ำนิยมและวฒันธรรมองคก์ร “TOA DNA” อย่ำงแทจ้รงิ 
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ผลการด าเนินงาน 
    ขอ้มลูเฉพำะพนักงำนในไทย 

โปรแกรมและกิจกรรมด าเนินงาน 
ปี 2564 

เป้าหมาย ผลลพัธ ์
1. โปรแกรมอบรมและเวริค์ชอ็ป "ทโีอเอ ดเีอน็เอ" ใหก้บัพนักงำนใหม่    100% 100% 
2. กจิกรรมส่งเสรมิกำรเรยีนรูแ้ละกำรแสดงออกเชงิพฤตกิรรม TOA’s DNA 

Role Model ในช่องทำงออนไลน์ อำท ิกจิกรรมเรยีนรู ้DNA, กจิกรรมปลูกฝัง
ค่ำนิยมกบั DNA 

     >80%  82%  

3. กำรประเมนิระดบัควำมสอดคลอ้งพฤตกิรรมพนักงำนกบัวฒันธรรมองคก์ร  
(Culture Assessment) 

     >90%  88% 
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แนวทางการบริหารจดัการ 

นโยบายในการพฒันาบุคลากร 

บรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญักบักำรเพิม่พนูทกัษะควำมรูแ้ละควำมเชีย่วชำญของพนักงำนโดยจดัใหม้กีำรฝึกอบรม
อย่ำงต่อเนื่อง บริษัทฯ จัดให้พนักงำนเข้ำร่วมประชุมและฝึกอบรมเพื่อให้พนักงำนได้ควำมรู้และพฒันำทกัษะที่
เกี่ยวขอ้ง ใหส้อดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของบรษิทัฯ กำรฝึกอบรมนัน้รวมถงึกำรฝึกอบรมเกี่ยวกบัสุขอนำมยัและควำม
ปลอดภยั ทกัษะดำ้นเทคนิค และดำ้นอื่นๆ 

บรษิัทฯ ยงัมโีครงกำรฝึกอบรมเพื่อพฒันำเกี่ยวกับหน้ำที่กำรท ำงำนและพฒันำควำมสำมำรถพเิศษให้กับ
พนักงำนทีม่ผีลกำรปฏบิตังิำนทีด่แีละมศีกัยภำพสูง โดยบรษิทัฯ ไดก้ ำหนดกรอบกำรท ำงำนเพื่อใหพ้นักงำนสำมำรถ
แสดงศกัยภำพดงักล่ำวและเปิดโอกำสใหพ้นักงำนมหีน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบและกำรพฒันำควำมเป็นผูน้ ำใหม้ำกขึน้  

1) การพฒันาศกัยภาพพนักงาน 

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

ในทุกๆ ปี บรษิทัฯ จะมกีำรส ำรวจควำมจ ำเป็นในกำรฝึกอบรม Training Needs Survey เพื่อน ำมำใชใ้นกำรวำง
แผนกำรฝึกอบรมประจ ำปีของบรษิัทฯ โดยมขีอบเขต คอื เพื่อค้นหำควำมจ ำเป็นในกำรฝึกอบรมและพฒันำบุคลำกร 
วเิครำะห์หำช่องว่ำง (Gap Analysis) ระหว่ำงควำมรู ้ทกัษะ และทศันคตใินกำรท ำงำนทีเ่ป็นอยู่ในปัจจุบนัของพนักงำน 
กบัทีอ่งคก์รคำดหวงัเพื่อใหก้ำรท ำงำนตำมต ำแหน่งงำนนัน้บรรลุวตัถุประสงค์ แบ่งออกเป็น 3 หมวด ดงันี้  

(1) หมวดที่มคีวำมจ ำเป็นในองค์กร (Core Competency Course): หลกัสูตรที่มคีวำมจ ำเป็นในองค์กรทีทุ่ก
คนตอ้งทรำบ เพื่อเป็นพืน้ฐำนทีจ่ะน ำองคก์รไปสู่วสิยัทศัน์ทีก่ ำหนดไว ้  

(2) หมวดที่เกี่ยวกบักำรบรหิำรจดักำร (Leadership Competency Course): หลกัสูตรที่เกี่ยวกบักำรบรหิำร
จดักำรทีจ่ ำเป็นส ำหรบัผูท้ีม่หีน้ำทีใ่นระดบัจดักำร 

(3) หมวดทีเ่กี่ยวขอ้งกบับทบำทหน้ำทีโ่ดยตรง (Functional Competency Course): หลกัสูตรทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
บทบำทหน้ำทีโ่ดยตรง เป็นหลกัสตูรเฉพำะดำ้น ส ำหรบัต ำแหน่งงำนนัน้ๆ 

• 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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ทัง้นี้ ผลสรุปทัง้หมดได้น ำมำวเิครำะห์กำรฝึกอบรมที่จ ำเป็นตำมต ำแหน่งงำน เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำร
พฒันำพนักงำน 

นอกจำกนี้ ทำงบริษัทฯ มีกำรวำงแผนกำรพฒันำรำยบุคคลสำยอำชีพ (Individual Career Development 
Plan: ICDP โดยมแีนวทำงกำรพฒันำบนหลกักำร 70:20:10 คอืกำรเรยีนรูแ้ละพฒันำจำกกำรลงมอืท ำ ไดท้ดลองท ำ 
โดยเรยีนรูผ้่ำนประสบกำรณ์และกำรท ำงำนจรงิ (Experience) รอ้ยละ 70 และกำรเรยีนรูแ้ละพฒันำจำกบุคคลอื่นๆ 
ซึ่งก็คือ กำร Coaching กำรได้รับ Feedback จำกหัวหน้ำของตนเอง หรือจำกบุคคลที่เกี่ยวข้องในกำรท ำงำน 
(Exposure) รอ้ยละ 20 และสุดทำ้ยรอ้ยละ 10 คอืกำรไดร้บัควำมรูแ้ละทกัษะจำกกำรอบรม (Education) 

บรษิทัฯ จดัท ำระบบกำรบรหิำรสำยอำชพี (Career Management) ซึ่งเป็นระบบทีว่ำงแผนพฒันำพนักงำนให้
มศีกัยภำพ ควำมสำมำรถ และควำมกำ้วหน้ำในสำยอำชพี โดยระดบัพนักงำนจะไดร้บักำรดแูลโดยสำยงำนทรพัยำกร
บุคคล ระดบัผูบ้รหิำรจะไดร้บักำรดูแลโดยคณะกรรมกำรบรหิำร ทีป่รกึษำ และสำยงำนทรพัยำกรบุคคล โดยร่วมกนั
จดัท ำแผนกำรพฒันำรำยบุคคล เพื่อเสรมิสรำ้งขดีควำมสำมำรถของพนักงำนใหก้ำ้วหน้ำในสำยอำชพีต่อไป 

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

บรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญักบักำรพฒันำศกัยภำพพนักงำนทุกระดบั โดยส่งเสรมิกำรพฒันำผูน้ ำและกำรเรยีนรูข้อง
พนักงำนผ่ำน Leadership Competency Development Program ซึ่งเน้นกำรสร้ำงผู้น ำทุกระดับ  และกำรพัฒนำ
บุคลำกรให้มีควำมรอบรู้ในเชิงธุรกิจ รวมทัง้พฒันำพนักงำนให้มทีัง้ควำมรู้ในสำยอำชพีและกำรเพิ่มขดีสมรรถนะ
ควำมสำมำรถ โดยผ่ำนหลกัสูตรทัง้ Functional และ Soft Skills Programs เพื่อรองรบัธุรกิจขององค์กรทัง้ในปัจจุบนั
และอนำคต ควบคู่กบักำรวำงแผน ICDP ซึง่เป็นเครื่องมอืสนับสนุนใหเ้กดิกำรเรยีนรูแ้ละพฒันำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง  

โปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะผู้น า บนแนวคิด 70:20:10  
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2) การจดัท าแผนสืบทอดต าแหน่ง (Succession Planning) 

บรษิัทฯ ให้ควำมส ำคญักบักำรสบืทอดต ำแหน่งในระดบัต ำแหน่งประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร และผู้บรหิำรทุก
ระดบัซึ่งเน้นกำรสรรหำจำกบุคลำกรภำยในองค์กร โดยก ำหนดใหม้กีำรประเมนิศกัยภำพและผลงำนตำมหลกัเกณฑท์ี่
ก ำหนด วำงแผนพฒันำรำยบุคคลและกำรเติบโตตำมสำยอำชีพของผู้สืบทอดต ำแหน่งให้มีศกัยภำพได้เติบโตใน
ต ำแหน่งทีส่งูขึน้ตำมล ำดบั ทัง้นี้ ผูส้บืทอดต ำแหน่งตอ้ง
พร้อมด้ว ยคุณสมบัติ  ศักยภำพหรือสมรรถนะ
ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์กำรท ำงำนในสำยงำน
แลว้ยงัตอ้งไดร้บักำรถ่ำยทอดควำมรูป้ระสบกำรณ์ ดว้ย
กำรหมุนเวียนปฎิบัติงำนทัง้ ในประ เทศไทยและ
ต่ำงประเทศ รวมทัง้กำรเขำ้รบัอบรมตำมหลกัสูตรกำร
ฝึกอบรมส ำหรบัพฒันำสมรรถนะผู้บรหิำร เพื่อเตรยีม
ควำมพรอ้มในกำรปฏบิตัหิน้ำทีใ่นต ำแหน่งทีส่งูขึน้ไปใน
อนำคต อีกทัง้กำรส่งมอบงำนเป็นไปอย่ำงรำบรื่นและ
กำรบรหิำรงำนอย่ำงต่อเนื่อง โดยไดก้ ำหนดหลกัเกณฑ์
ในกำรจดัท ำแผนสบืทอดต 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  

ผลการด าเนินงาน 

 E-Learning  

บรษิทัฯ ไดพ้ฒันำต่อยอดกำรเรยีนรูใ้หแ้ก่พนักงำนผ่ำนระบบ E-Learning ภำยใต้กรอบควำมคดิ Learn 
Anywhere โดยร่วมกบั SkillLane สถำบนัออนไลน์ทีมุ่่งเน้นในกำรพฒันำและดงึศกัยภำพของคนท ำงำนออกมำอย่ำง
เตม็ที ่ทีใ่หอ้สิระในกำรเรยีนรู ้อยู่ทีไ่หน เมื่อไหร่ กเ็รยีนได้ ซึ่งแพลฟอร์มนี้จะรวบรวมคอร์สเรยีนจำกผูเ้ชีย่วชำญในแต่
ละสำขำในรปูแบบของวดิโีอ และมกีำรอพัเดทหลกัสตูรเป็นประจ ำทุกเดอืน โดยแบ่งเป็น 3 หมวดหมู่ ดงันี้   

 

หลกัสตูรบงัคบั เป็นหลกัสตูรทีอ่ยู่ใน Leadership 
Competency (LC) ของต ำแหน่งงำนในแต่ละระดบั

หลกัสูตรทีเ่กีย่วขอ้งกบังำน เป็นหลกัสูตรที่เกีย่วขอ้งกบั
งำนทีต่นเองรบัผดิชอบอยู่ในปัจจุบนั

หลกัสตูรทีส่นใจดำ้นอื่นๆ เป็นหลกัสูตรทีส่นใจทัว่ไป ซึ่ง
อำจไมไ่ดเ้กีย่วขอ้งกบั LC หรอืงำนทีต่อ้งรบัผดิชอบ



 บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี/ รำยงำนประจ ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)   
ส่วนที ่1 กำรประกอบธุรกจิและผลกำรด ำเนินงำน / 3. กำรขบัเคลื่อนธุรกจิเพื่อควำมอย่ำงยัง่ยนื        หน้ำ 92 

 

สรปุผลการฝึกอบรมทัง้หมด ในปี 2564  

ในปี 2564 บริษัทฯ ได้จัดหลักสูตรกำรอบรมภำยใน 77 
หลักสูตร 117 รุ่น และส่งพนักงำนไปฝึกอบรมกับสถำบันภำยนอก
จ ำนวน 14 หลักสูตร 14 รุ่น รวมเป็นจ ำนวนทัง้หมด 131 รุ่น ซึ่ง
ครอบคลุมพนักงำนระดับปฏิบัติกำร ระดับบังคับบัญชำ และระดับ
จดักำร โดยมจี ำนวนชัว่โมงอบรมเฉลีย่ต่อคนเท่ำกบั 6.16 ชัว่โมง 

 

การประเมินความพึงพอใจของพนักงานภายหลงัการฝึกอบรม เป้าหมาย 90% 

บรษิทัฯ มกีำรประเมนิควำมพงึพอใจและขอ้เสนอแนะของพนักงำนภำย
หลงัจำกกำรฝึกอบรมหลกัสูตรต่ำงๆ เพื่อน ำขอ้มูลมำใช้ในกำรพจิำรณำคดัเลอืก
หลกัสูตร และปรบัปรุงกำรจดัฝึกอบรมต่อไป โดยในปี 2564 ได้รบัคะแนนความ
พึงพอใจเฉล่ียร้อยละ 91.35   

 
 
 

สรปุการฝึกอบรมของพนักงาน 
เปรยีบเทยีบจ ำนวนชัว่โมงฝึกอบรมของพนักงำนระดบัปฏบิตักิำร ระดบับงัคบับญัชำ และระดบัจดักำร 

ระหว่ำงปี 2562 - 2564 
รายการ 2562 2563 2564 

รวมชัว่โมงการฝึกอบรมของแต่ละปี 19,570 24,331 19,968 

จ านวนชัว่โมงฝึกอบรมของระดบัจดัการ (M1-M9) / คน / ปี 18.55 25.31 12.00 

จ านวนชัว่โมงฝึกอบรมของระดบับงัคบับญัชา (S1-S2) / คน / ปี 15.63 18.12 12.07 

จ านวนชัว่โมงฝึกอบรมของระดบัปฏิบติัการ (O1-O4) / คน / ปี 2.03 2.38 4.00 
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แนวทางการด าเนินงานด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
บรษิทัฯ มกีำรด ำเนินกำรเพื่อสรำ้งควำมปลอดภยัในกำรด ำเนินงำนโดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงันี้  

 

 

▪ มรีัว้กัน้โดยรอบบรเิวณโรงงำนเพื่อป้องกนัผูไ้ม่เกีย่วขอ้งเขำ้มำในเขตโรงงำน 
▪ มป้ีำยสญัลกัษณ์ ป้ำยเตอืนภยั และป้ำยขอ้ควรปฏบิตัติ่ำงๆ โดยป้ำยสญัลกัษณ์มขีนำดพอเหมำะและเหน็ไดอ้ยำ่งชดัเจน รวมทัง้มี
ควำมเป็นสำกลทีทุ่กคนสำมำรถเขำ้ใจไดง้่ำย 

▪ มกีำรก ำหนดเสน้ทำงและตเีสน้ชอ่งทำงเดนิรถโดยรอบโรงงำนและมกีำรตดิตัง้กระจกนูนไวท้ีบ่รเิวณทำงแยก หรอืทำงโคง้ทีม่องไม่
เหน็เสน้ทำงขำ้งหน้ำ 

▪ มกีำรก ำหนดช่องทำงเดนิ (Walkway) ส ำหรบัพืน้ทีท่ีม่กีำรใชง้ำนรถยกร่วมกบัมกีำรเดนิสญัจรในพืน้ที่ 
▪ จดัใหม้กีำรตรวจวดัสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนเกีย่วกบัเสยีงดงั แสงสว่ำง และระดบัควำมเขม้ขน้ของสำรเคมอีนัตรำยในบรรยำกำศ
ของสถำนทีท่ ำงำน 

▪ จดัใหม้รีะบบป้องกนัและระงบัอคัคภียั และดูแลระบบป้องกนัและระงบัอคัคภียัใหอ้ยู่ในสภำพพรอ้มใชง้ำนไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพและ
ปลอดภยั 

▪ ก ำหนดเสน้ทำงอพยพหนีไฟและจุดรวมพลทีช่ดัเจน เพื่อควำมปลอดภยักรณีเกดิเหตุฉุกเฉินเพลงิไฟ 
▪ มกีำรตรวจสอบอำคำรประจ ำปีตำม พรบ.ควบคุมอำคำร 
▪ มกีำรตรวจสอบควำมปลอดภยัระบบไฟฟ้ำประจ ำปีตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด 
 

 

▪ จดัใหม้กีำรตรวจสอบควำมพรอ้มใชง้ำนของเครื่องจกัร อุปกรณ์เครื่องมอื ก่อนเริม่งำน 
▪ มกีำรจดัท ำกำรด์นิรภยัครอบจุดอนัตรำยของเครื่องจกัร 
▪ มกีำรน ำ Robot ในกำรเคลื่อนยำ้ยสนิคำ้หลงัจำกผ่ำนกระบวนกำรบรรจุ 
▪ มกีำรน ำเครื่องช่วยยกระบบสญูญำกำศ (Vacuum lifter) เขำ้มำช่วยยกสนิคำ้ 
▪ มรีะบบกำรซ่อมบ ำรุงเครื่องจกัรเชงิป้องกนั 
▪ มวีธิปีฏบิตังิำนของเครื่องจกัรและอุปกรณ์ต่ำงๆ เพื่อควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน 
▪ มรีะบบกำรตดิตัง้สำยดนิเครือ่งจกัร 
▪ มรีะบบกำรตรวจสอบควำมปลอดภยัเครื่องจกัรประจ ำปีตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด 
 
 

▪ จดัใหม้มีำตรกำรก ำกบัใหพ้นักงำนปฏบิตัติำมวธิกีำรท ำงำนทีถู่กตอ้งและปลอดภยัตำมคู่มอืกำรปฏบิตังิำนทีจ่ดัท ำขึน้  
▪ จดัใหม้กีำรอบรมใหค้วำมรูพ้นักงำนเรื่องควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนกบัสำรเคมี 
▪ มกีำรจดัท ำขอ้มลูควำมปลอดภยัของสำรเคม ี(SDS) ตดิบรเิวณพืน้ทีก่ำรท ำงำนสำรเคม ี
▪ จดัใหม้มีำตรกำรกำรปฏบิตัเิมื่อเกดิเหตุฉุกเฉินเกีย่วกบัสำรเคมอีนัตรำยเกีย่วกบักำรบรรเทำเหตุ และท ำกำรฝึกซอ้มรบัเหตุฉุกเฉิน
กรณีสำรเคมรี ัว่ไหล 

▪ จดัใหม้อีุปกรณ์เพื่อคุม้ครองควำมปลอดภยัในบรเิวณทีท่ ำงำนกบัสำรเคมอีนัตรำย ไดแ้ก่ หน้ำกำกป้องกนัสำรเคมี ถุงมอืกนัสำรเคม ี
รองเทำ้บูท แว่นตำกนัสำรเคม ีเป็นตน้ 

▪ จดัใหม้อีุปกรณ์ฉุกเฉินกรณีเกดิอุบตัเิหตุสำรเคม ีไดแ้ก่ อ่ำงลำ้งตำฉุกเฉิน ฝักบวัช ำระลำ้งร่ำงกำยฉุกเฉิน 

• บรษิทัฯ ตระหนกัถงึควำมเสีย่งทีอ่ำจสง่ผลต่ออำชวีอนำมยัและควำมปลอดภยัของพนกังำน ผูร้บัเหมำ 
ผู้รบัเหมำช่วง ผู้เกี่ยวขอ้งอื่นๆ และทรพัย์สนิ อนัเนื่องมำจำกกำรด ำเนินธุรกจิ ดังนัน้ บรษิัทฯ จึง
ด ำเนินกำรตำมแนวกำรปฏบิตังิำนใหม้สีภำพแวดลอ้มกำรท ำงำนทีถู่กสขุอนำมยัและปลอดภยั

อาชีวอนามัยและความปลอดภยั 

ความปลอดภัยด้านสถานที่ 

ความปลอดภัยในการใช้เคร่ืองจักร 

ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี 
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▪ จดัใหม้ชีุดเกบ็กูส้ำรเคมหีกรัว่ไหล (Spill Control Kit) เชน่ ทรำย แผ่นดูดซบัสำรเคม ีเป็นตน้ 
▪ มเีขือ่นกัน้สำรเคม ีเพื่อกกัมใิหส้ารเคมอีนัตรายทีเ่ป็นของเหลว ไหลออกภายนอกบรเิวณสถานทีเ่กบ็รกัษาสารเคมอีนัตราย และมรีาง

ระบายสารเคมอีนัตรายทีร่ ัว่ไหลไปยงัทีท่ีส่ามารถรวบรวมเพื่อนําไปกําจดัอย่างปลอดภยั 
 

 
▪ จดัใหม้อีุปกรณ์คุม้ครองควำมปลอดภยัส่วนบุคคลทีไ่ดม้ำตรฐำน เหมำะกบัสภำพและลกัษณะของงำนทีป่ฏบิตั ิและควบคุมดูแลให้
ลูกจำ้งสวมใส่ตลอดระยะเวลำท ำงำน  

▪ จดัใหม้กีำรฝึกอบรมใหค้วำมรูก้บัพนกังำนถงึกฎระเบยีบ ขอ้บงัคบัและวธิกีำรปฏบิตั ิเพื่อควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน 
▪ จดัใหม้กีำรฝึกอบรมผูร้บัเหมำชัน้ตน้หรอืผูร้บัเหมำช่วงเขำ้มำปฏบิตังิำนในสถำนประกอบกจิกำร เกีย่วกบัขอ้บงัคบัควำมปลอดภยัใน
กำรท ำงำน ส ำหรบัผูร้บัเหมำ 

▪ จดัใหม้ขีอ้บงัคบัและคู่มอืว่ำดว้ยควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนไวใ้นสถำนประกอบกจิกำร ซึง่มกีำรก ำหนดขัน้ตอนและวธิกีำร
ปฏบิตังิำนทีป่ลอดภยั 

▪ จดัใหม้กีำรตรวจสุขภำพลูกจำ้งทีท่ ำงำนเกีย่วกบัปัจจยัเสีย่ง กรณีแรกรบัเขำ้ท ำงำนตรวจประจ ำปี และกรณีเปลีย่นงำนทีม่ลีกัษณะ
ควำมเสีย่งต่ำงจำกเดมิ 

▪ จดัใหม้กีจิกรรมส่งเสรมิและกระตุน้จติส ำนึกของลูกจำ้งใหต้ระหนักถงึควำมปลอดภยั อำชวีอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน 
เช่น กจิกรรม Safety talk, กจิกรรม SHE DAY 

การส่งเสริมด้านอาชีวอนามยั และความปลอดภยั 

 การด าเนินกิจกรรมลดอบุติัเหตุในท่ีท างาน  

บรษิทัฯ ส่งเสรมิควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนโดยจดัเป็นกจิกรรมเพื่อรณรงค์ส่งเสรมิควำมปลอดภยัแก่พนักงำน
และผู้ที่เกี่ยวขอ้ง มกีำรก ำหนดตวัชี้วดัที่เหมำะสมโดยพจิำรณำจำกลกัษณะกำรด ำเนินงำนและควำมเสี่ยงในแต่ละ
กจิกรรมนัน้ๆ  ขอ้มูลทีเ่กบ็รวบรวมจะจดัท ำเป็นแผนพฒันำควำมปลอดภยั เพื่อป้องกนัและลดกำรเกดิอุบตัิเหตุ กำร
ประสบอนัตรำย หรอืกำรเจบ็ป่วยอนัเนื่องจำกกำรท ำงำน  

 
Safety Training 
บริษัทฯ ได้จดักำรอบรม Safety Training ให้กับพนักงำนทุกระดบัตำมควำมจ ำเป็นของแต่ละลกัษณะงำนและ

สอดคล้องตำมกฎหมำย รวมถงึคู่คำ้ ผูร้บัเหมำ และผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีอย่ำงเป็นระบบ มกีำรประเมนิประสทิธผิลของ
กำรอบรมเพื่อให้มัน่ใจว่ำผู้ปฎิบัติงำนทุกคนได้รับควำมรู้ด้ำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย  มุ่งเน้นที่กำรลด

ความปลอดภัยส่วนบุคคล 
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พฤติกรรมควำมเสี่ยงที่จะท ำใหเ้กิดอุบตัเิหตุ โดยกำร ลด ละ เลกิ พฤติกรรมเสี่ยง ดูแลตนเอง และห่วงใย ใส่ใจดูแล
เพื่อนร่วมงำนดว้ยควำมปลอดภยั  

ในปี 2564 บรษิัทฯ ได้จดัอบรมควำมรู้รวม 20 หลกัสูตร แบ่งเป็น 2 แบบ คอื 1) หลกัสูตรบงัคบัตามกฎหมาย 
ส ำหรบัทุกคนในองคก์รตอ้งเรยีนรู ้เช่น ดบัเพลงิเบื้องต้น หลกัสูตรเจำ้หน้ำทีค่วำมปลอดภยัในกำรท ำงำนระดบับรหิำร
และระดบัหวัหน้ำงำนและหลกัสูตรบงัคบัเฉพำะต ำแหน่ง เช่น ควำมปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้ำและกำรช่วยชวีติจำก
ผู้ประสบภัยจำกไฟฟ้ำ ควำมปลอดภัยในงำนเกี่ยวกับรอกและเครน กำรท ำงำนในที่อับอำกำศ เป็นต้น และ                    
2) หลกัสูตรท่ีไม่ได้บงัคบัตามกฎหมาย เป็นกำรอบรมใหค้วำมรูเ้กีย่วกบักำรเสรมิสรำ้งจติส ำนึกดำ้นควำมปลอดภยั 
และดำ้นสิง่แวดลอ้ม เช่น เทคนิคกำรควบคุมอุบตัเิหตุใหเ้ป็นศูนย ์โดยกจิกรรม CCCF และ KYT กำรวเิครำะหง์ำนเพื่อ
ควำมปลอดภยัและกำรจดัท ำมำตรฐำนควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน (SSOP) เป็นตน้    

การควบคมุสภาพแวดล้อมในการท างาน 
บรษิทัฯ ไดม้กีำรตรวจวดัและประเมนิสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนอย่ำสม ่ำเสมอ ตำมกฎหมำย ปีละ 1 ครัง้ อำท ิ

กำรตรวจวดัควำมเขม้ของแสงสว่ำงในพื้นที่ปฏิบตัิงำน กำรตรวจคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศของกำรท ำงำน  กำร
ตรวจวดัเสยีง ซึ่งผลกำรตรวจวดัล่ำสุดพบว่ำอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด รวมทัง้จดัเตรยีมอุปกรณ์
ป้องกนัอนัตรำยส่วนบุคคล อุปกรณ์ฉุกเฉิน ชุดปฐมพยำบำลเบือ้งต้น ใหแ้ก่ผูป้ฏบิตังิำนอย่ำงเหมำะสมกบัลกัษณะงำน 
เพยีงพอต่อกำรใชง้ำน และสะดวกต่อกำรเขำ้ถงึ  

การป้องกนัความเส่ียงในสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19 
จำกกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ที่

ได้ส่งผลกระทบอย่ำงมำกต่อกำรด ำเนิน
ธุรกิจของภำคธุรกิจและอุตสำหกรรมใน
ปัจจุบันและอนำคต บริษัทฯ ได้รับมือกับ
เหตุกำรณ์ที่ เกิดขึ้นอย่ ำงทันท่ วงที มี
มำตรกำรเฝ้ำระวังและป้องกันกำรแพร่
ระบำดอย่ำงเร่งด่วน เพื่อป้องกันและลด
ควำมเสี่ยงจำกสถำนกำรณ์ให้เกิดควำม
ปลอดภยักบัผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีทุกฝ่ำย  

 

 

โครงการ Bubble & Seal (ระหว่างวนัท่ี 8 สิงหาคม – 6 กนัยายน 2564) 

เป็นโครงกำรทีจ่ดัขึน้ทีโ่รงงำนบำงนำ ภำยใตก้ำรปฎบิตัติำมมำตรกำรควบคุมป้องกนัโรค
อย่ำงเคร่งครดั เพื่อใหพ้นักงำนทีอ่ยู่ในโครงกำรปลอดจำกกำรตดิเชื้อ COVID-19 ทัง้ตนเอง
และครอบครวั เพื่อให้ระบบกำรผลติสำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงรำบรื่น โดยครอบคลุมส่วน
งำนผลติส ีและส่วนงำนผลติเรซนิเท่ำนัน้ นอกจำกนี้ ไดม้กีำรตรวจคดักรอง ดว้ยวธิ ีATK และ 
RT-PCR กำรเตรียมสถำนที่พัก  เตรียมพื้นที่กักตัวเมื่อตรวจพบผู้ติดเชื้อ (Factory 
Accommodation Isolation “FAI”) มกีำรแบ่งแยกโซนท ำงำนระหว่ำงพนักงำนทีอ่ยู่ใน Bubble 
และทีไ่ม่อยู่ใน Bubble ดว้ยกำรจดักำรไม่ใหพ้นักงำนต่ำงกลุ่มพบปะกนั กำรแบ่งแยกโดยใช้
เสือ้ท ำงำนแตกต่ำงกนั ส่วนกำรบรกิำรรถรบั-ส่ง และกำรรบัประทำนอำหำรของพนักงำนจะ
อยู่ในโซน Bubble เท่ำนัน้ 
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การส่ือสาร 
บรษิัทฯ ได้จดัตัง้คณะกรรมกำรควำมปลอดภยั อำชวีอนำมยั และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน เพื่อส ำรวจกำร

ปฎิบตังิำนดำ้นควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน ตรวจสอบสถติกิำรประสบอนัตรำยทีเ่กดิขึน้ในบรษิทัฯ อย่ำงน้อยเดอืนละ  
1 ครัง้ พิจำรณำแผนงำนด้ำนควำมปลอดภัย รวมถึงกำรสื่อสำรเพื่อป้องกันและลดอุบตัิเหตุหรือกำรเจ็บป่วยอนั
เน่ืองมำจำกกำรท ำงำนผ่ำนช่องทำงทีห่ลำกหลำย อำท ิ 

• กำรส่งขอ้มลูขำ่วสำรดำ้นอำชวีอนำมยัและควำมปลอดภยั รวมถงึกำรประกำศกฏหมำยใหม ่เกีย่วกบัระบบ
กำรจดักำรดำ้นสิง่แวดลอ้ม พลงังำน อำชวีอนำมยัและควำมปลอดภยั ผ่ำนทำงอเีมล และ Line Official 

• กจิกรรมดำ้นอำชวีอนำมยัและควำมปลอดภยั อำท ิSHE Activity 
• กำรสื่อสำรผ่ำนทำงบอรด์ประชำสมัพนัธ ์จอ LCD ณ โรงอำหำร และ Morning/Weekly Talk 
• กำรแจกคู่มอืควำมปลอดภยั 

 การส่งเสริมสุขภาพ 
  บรษิัทฯ จดัให้มกีำรตรวจสุขภำพส ำหรบัพนักงำนเขำ้ใหม่ กำรตรวจสุขภำพประจ ำปีใหก้บัพนักงำนทุกคนตำม
ปัจจยัเสีย่งในกำรท ำงำน และเฝ้ำระวงัผลกระทบทีเ่กดิจำกกำรปฎิบตังิำน เช่น กำรตรวจสมรรถภำพปอด สมรรถภำพ
กำรมองเหน็ เป็นต้น นอกจำกนี้ บรษิทัฯ ยงัใส่ใจสุขภำพทีด่แีก่พนักงำน เช่น จดัใหม้หีอ้งออกก ำลงักำย (Fitness) ที่
ทนัสมยั อุปกรณ์ครบครนัพรอ้มเทรนเนอรท์ีม่คีวำมเชีย่วชำญ กำรเผยแพร่ควำมรูด้ำ้นสุขภำพผ่ำนทำงอเีมล และในโรง
อำหำร กำรตรวจวเิครำะหค์ุณภำพทำงจุลชวีวทิยำในอำหำรและภำชนะทีส่มัผสัอำหำร กำรด ำเนินกจิกรรมส่งเสรมิสุุข
ภำพทีห่ลำกหลำย 

ผลการด าเนินงาน 

โครงการด้านการส่งเสริมอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในท่ีท างาน  

 สถำนประกอบกำรตน้แบบดเีด่น ดำ้นควำมปลอดภยั อำชวีอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน ระดบัประเทศ 
ประจ ำปี 2564 โรงงำนบำงนำระดับเพชร 8 ปีต่อเนื่อง และโรงงำนส ำโรง ระดับเพชร 6 ปีต่อเนื่อง โดยกรม
สวสัดกิำรและคุม้ครองแรงงำน กระทรวงแรงงำน 

 กำรไดร้บักำรอนุมตัขิึน้ทะเบยีนเป็นหน่วยฝึกอบรมประเภทประกอบธุรกจิจดัฝึกอบรมหลกัสตูรคณะกรรมกำรควำม
ปลอดภยั อำชวีอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน ของสถำนประกอบกจิกำร โดยสำมำรถอบรมใหก้บัลูกจำ้ง
ตนเอง บรษิทัในเครอื ลูกคำ้ และบุคคลภำยนอก (ปี 2564 – 2567) โดยกรมสวสัดกิำรและคุม้ครองแรงงำน 

 รำงวลัสถำนประกอบกำรสรำ้งเสรมิสุขภำพ ระดบักำ้วหน้ำ ภำยใตโ้ครงกำร ลดละเลกิ บุหรีแ่ละกำรส่งเสรมิสุขภำพ
ของพนักงำน โดยสมำคมพฒันำคุณภำพสิง่แวดล้อม ภำยใตก้ำรสนับสนุนของส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสรำ้ง
เสรมิสุขภำพ (สสส.)  

 รำงวลัระดบั Platinum ทัง้โรงงำนบำงนำและโรงงำนส ำโรง ในโครงกำรพฒันำสถำนประกอบกจิกำรตำมมำตรฐำน
ระบบกำรจดักำรดำ้นควำมปลอดภยัฯ โดยสถำบนัส่งเสรมิควำมปลอดภยั อำชวีอนำมยั และสภำพแวดล้อมในกำร
ท ำงำน (องคก์ำรมหำชน)  

 โครงกำรประเมนิควำมเสีย่งสุขภำพ (HRA) สอดคลอ้งตำมประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม 

 โครงกำร Bubble and Seal โดย สสจ. รพสต. สำธำรณสุขอ ำเภอบำงเสำธง และศูนย์อำชวีเวชศำสตร์โรงพยำบำล
สมุทรปรำกำร 

 กำรได้รบัผลกำรประเมนิเป็นระดบัเสี่ยงต ่ำ จำกกำรตรวจบูรณำกำรเชงิรุกเพื่อประเมนิสถำนประกอบกำรในกำร
ป้องกนัและควบคุมกำรแพร่ระบำด COVID-19 โดยเจำ้พนักงำนควบคุมโรคและเจำ้หน้ำทีจ่ำกกรมพฒันำฝีมอืแรงงำน 
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 ใบประกำศสถำนประกอบกำรโรงงำนขนำดใหญ่ สะอำดปลอดภยั ป้องกนัโรค COVID-19 (Thai Stop COVID-19) 
จำกกระทรวงสำธำรณสุข กรมอนำมยั ภำยใตม้ำตรกำร Good Factory Practice (GFP)  

สถิติการเกิดอบุติัเหตุ 
รายการ 2561 2562 2563 2564 

1.    จ ำนวนรำยทัง้หมดของพนักงำนทีเ่กดิอุบตัเิหตุ (รำย)  
   (ไม่หยุดงำน + หยุดงำน ) 5 

 
5 6 
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2.    จ ำนวนรำยของพนักงำนทีเ่กดิอุบตัเิหตุถงึขัน้หยุดงำน (รำย) 2 4 4 7 
3.    จ ำนวนครัง้ของอุบตัเิหตุจำกเพลงิไหม ้(ครัง้) 0 2 0 1 
4. จ ำนวนครัง้ของอุบตัเิหตุทรพัยส์นิเสยีหำย ( ครัง้ ) 3 4 6 3 
5. จ ำนวนรำยของพนักงำนทีเ่จบ็ป่วยจำกกำรท ำงำน (รำย) 0 1 0 0 
6. จ ำนวนรำยของพนักงำนทีเ่สยีชวีติจำกกำรด ำเนินงำน (Fatality) (รำย)  0 0 0 0 
7. จ ำนวนรำยของผูร้บัเหมำทีเ่จบ็ป่วยจำกกำรท ำงำน (รำย) 0 0 0 0 
8. จ ำนวนรำยของผูร้บัเหมำทีเ่กดิอุบตัเิหตุถงึขัน้หยุดงำน (รำย) 0 0 0 0 

 

อตัราความถ่ีและอตัราความรนุแรงการเกิดอบุติัเหตุ 

รายการ 2561 2562 2563 2564 
1. อตัรำควำมถีข่องกำรเกดิอุบตัเิหตุจำกกำรท ำงำนทัง้หมดต่อ 1 ลำ้น

ชัว่โมงกำรท ำงำน (TIFR) 
1.12 0.9 0.95 0.31 

2. อตัรำควำมถีข่องกำรเกดิอุบตัเิหตุจำกกำรท ำงำนถงึขัน้หยุดงำนต่อ 1 
ลำ้นชัว่โมงกำรท ำงำน (LTIFR) 

0.45 0.72 0.63 0.20 

3. อตัรำควำมถีข่องกำรเจบ็ป่วยจำกกำรท ำงำนทัง้หมดต่อ 1 ลำ้นชัว่โมงกำร
ท ำงำน (ODFR) 

0 0.18 0 0 

อตัรำควำมถีแ่ละอตัรำควำมรุนแรงกำรเกดิอุบตัเิหตุโดยรวมมแีนวโน้มลดลง 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

การประเมินความพึงพอใจต่อฝ่ายความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดล้อม 

ฝ่ำยควำมปลอดภยัฯ ได้จดัท ำแบบส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช้บรกิำรและผู้มำติดต่อกบัฝ่ำยควำมปลอดภัยฯ  ณ 
โรงงำนบำงนำและส ำโรง โดยผลกำรประเมนิและขอ้เสนอแนะจำกกำรส ำรวจนี้ได้น ำไปประมวลผลในภำพรวม และ
น ำไปใชใ้นกำรพฒันำกระบวนกำรท ำงำนและปรบัปรุงกำรใหบ้รกิำรใหม้ปีระสทิธภิำพมำกขึน้ ในปี 2564 คะแนนควำม
พงึพอใจ คดิเป็นรอ้ยละ 61.15 ซึง่เป็นไปตำมเป้ำหมำยทีต่ัง้ไวร้อ้ยละ 59.40 
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กราฟแนวโน้มการเกิดอบุติัเหตขุองปี 2561 - 2564

TIFR LTIFR ODFR
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แนวทางการบริหารจดัการ  

บริษัทฯ ค ำนึงถึงควำมรบัผิดชอบต่อสงัคมด้วยกำรช่วยเหลือ กำรน ำควำมรู้ควำมสำมำรถและควำมเชี่ยวชำญ 
สนับสนุนกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคมส่วนรวม โดยสำมำรถแบ่งกำรด ำเนินกำรได ้2 ประเภท คอื (1) CSR in process 
คอื กำรด ำเนินธุรกจิทีค่ ำนึงถงึผลกระทบทีอ่ำจเกดิขึน้กบัผู้มส่ีวนไดเ้สยี และ (2) CSR after process ทีบ่รษิทัฯ ด ำเนินกำร
มำอย่ำงต่อเนื่อง  

บรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญัในกำรพฒันำชุมชนและสงัคม มุ่งเน้นพฒันำชุมชนในเขตพืน้ทีร่ศัม ี5 กโิลเมตร ใหม้คีวำมรู้
ควำมสำมำรถที่สำมำรถน ำไปใชป้ระกอบอำชพีและชวีติประจ ำวนั พฒันำด้ำนสงัคมและสิง่แวดล้อม โดยพจิำรณำควำม
ตอ้งกำรและควำมจ ำเป็นของคนส่วนรวมในชุมชน ร่วมกจิกรรมทอ้งถิน่ทีเ่ป็นสำธำรณประโยชน์ เพื่อสรำ้งควำมสมัพนัธ์ทีด่ ี
แสดงออกถงึกำรอยู่ร่วมกนัระหว่ำงองค์กรและชุมชน พรอ้มทัง้ สนับสนุน แผนงำน โครงกำรต่ำงๆ ในชุมชน เพื่อพฒันำ
องคค์วำมรูแ้ละศกัยภำพเท่ำทีอ่งคก์รจะท ำได ้

การสานเสวนาร่วมกบัชุมชน  

บรษิทัฯ ไดจ้ดัตัง้คณะท ำงำน CSR ดำ้นกำรมส่ีวนร่วมและพฒันำชุมชน 
เป็นตวัแทนเขำ้ร่วมหำรือกบัชุมชน ตัง้แต่กำรสำนเสวนำ วเิครำะห์ประเด็น
ปัญหำอย่ำงเป็นขัน้ตอน เพื่อใหเ้ขำ้ถงึควำมต้องกำรทีแ่ทจ้รงิของชุมชน และ
รวบรวมขอ้มูลจำกชุมชนอย่ำงเหมำะสม ก่อนด ำเนินกิจกรรมในกำรพัฒนำ
ร่วมกบัชุมชน และในช่วงสถำนกำรณ์ COVID-19 ยงัได้ร่วมกบัรำชกำรส่วน
ท้องถิ่นเขำ้ช่วยเหลอืคนในชุมชนที่ได้รบัผลกระทบ ในกรณีที่มขีอ้ร้องเรียน 
บริษัทฯ มีข ัน้ตอนกำรจัดกำรที่เป็นระบบ โดยผู้ควบคุมระบบจะส่งเรื่อง
ร้องเรยีนไปยงัหน่วยงำนที่เกี่ยวขอ้งเพื่อตรวจสอบสำเหตุและรำยงำนผลต่อ
ผูบ้รหิำรระดบัสูง เพื่อตดิตำมและสนับสนุนกำรแก้ไข มรีะบบกำรจดัเกบ็ขอ้มลูขอ้รอ้งเรยีน เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำทุกขอ้รอ้งเรยีน
จะไดร้บักำรพจิำรณำและไดร้บักำรตอบสนองอย่ำงเหมำะสม  

การสนับสนุนแผนงาน/โครงการ 

บริษัทฯ จะพิจำรณำชุมชนใกล้เคียงที่มีโอกำสได้รับผลกระทบจำกองค์กรโดยตรงก่อน โดยค ำนึงถึงควำม
สอดคลอ้งกบัลกัษณะธุรกจิหรอืขดีควำมสำมำรถขององค์กร เกดิกำรมส่ีวนร่วมของพนักงำนและชุมชนเป็นไปตำมแนว
ทำงกำรด ำเนินงำนที่มีควำมยัง่ยืน นอกจำกนัน้ องค์กรยงัขยำยผลไปยงันอกเขตพื้นที่รศัมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น
ประโยชน์ในภำพรวมมำกขึน้ 

ผลการด าเนินงาน 

โครงการ “TOA ไม่ท้ิงกนั” เป็นโครงกำรต่อเนื่องที่จ ัดขึ้นมำเพื่อช่วยเหลือเยียวยำ และบรรเทำควำม
เดือดร้อนของชุมชนในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ Covid-19 ที่กลับมำรุนแรงอีกครัง้ โดยในปี 2564 ควำม

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

การมีส่วนร่วมและพฒันาชมุชน 



 บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี/ รำยงำนประจ ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)   
ส่วนที ่1 กำรประกอบธุรกจิและผลกำรด ำเนินงำน / 3. กำรขบัเคลื่อนธุรกจิเพื่อควำมอย่ำงยัง่ยนื        หน้ำ 99 

 

ช่วยเหลอืไดเ้น้นไปทีโ่รงพยำบำลชุมชน เนื่องจำกเป็นตวัแทนทีจ่ะช่วยเหลอืชุมชนและเขำ้ถงึไดม้ำกกว่ำ อำท ิกำรส่ง
มอบอุปกรณ์ทำงกำรแพทย ์ซึง่สำมำรถเพิม่ศกัยภำพในกำรรองรบัผูป่้วยโควดิของคนในชุมชน  

            การช่วยเหลือโรงพยาบาลชุมชน 

จำกกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ที่รุนแรงขึ้น ท ำให้โรงพยำบำลต่ำงๆ มีขีดจ ำกัดในทัง้ในด้ำนบุคลำกรทำง
กำรแพทย์ และอุปกรณ์กำรแพทยท์ีไ่ม่เพยีงพอ บรษิทัฯ ไดม้อบควำมช่วยเหลอื เพื่อสนับสนุนงำนสำธำรณสุข จงัหวดั
สมุทรปรำกำร ประกอบดว้ย                

 

 

 

 

 

 

 

 

           การส่ือสารและให้ข้อมูลเพื่อป้องกนัการติดเชื้อ Covid-19 แก่ชุมชน 

 

 

 

 
 เป้าหมาย 

2564 
ผลการด าเนินงาน 

2564 2563 2562 2561 

จ านวนข้อร้องเรียนจากชุมชนท่ีมีนัยส าคญั (ครัง้) 0 0 0 0 0 
การได้รบัการรบัรองการด าเนินงานตามมาตรฐานด้านความ
รบัผิดชอบต่อสงัคม CSR-DIW (%) 

100% 100% 100% 100% 100% 

ผลการส ารวจความพึงพอใจของชุมชนต่อกิจกรรม CSR (%) > 95% 98.9% 98.5% 98.0% 98.01% 

➢ เครื่องช่วยหำยใจ Oxygen High Flow จ ำนวน 5 เครื่อง รวมเป็นเงิน 
1,000,000 บำท ใหแ้ก่ สถำบนักำรแพทยจ์กัรนีฤบดนิทร ์อ. บำงพล ี

➢ เครื่องช่วยหำยใจ Oxygen High Flow จ ำนวน 3 เครื่อง และเงนิสมทบ
ทุนจัดซื้ออุปกรณ์กำรแพทย์ รวมเป็นเงิน 1,000,000 บำท ให้แก่ 
โรงพยำบำลสมุทรปรำกำร 

➢ มอบเงนิสมทบทุนจดัซื้ออุปกรณ์กำรแพทย์ รวมเป็นเงนิ 300,000 บำท 
ใหแ้ก่ โรงพยำบำลบำงบ่อ 

➢ มอบเงนิสมทบทุนจดัซื้ออุปกรณ์กำรแพทย์ รวมเป็นเงนิ 300,000 บำท 
ใหแ้ก่ โรงพยำบำลบำงพล ี

 

กำรส่งมอบอุปกรณ์กำรแพทย์ที่จ ำเป็น ในกำร
ดูแลรกัษำผูป่้วย Covid-19  อำท ิชุด PPE ถุงมอื
ยำงไนไตร และหน้ำกำก N-95 (รุ่น 8210) ใหแ้ก่ 
โรงพยำบำลบำงเสำธง โรงพยำบำลบำงบ่อ และ
โรงพยำบำลบำงพล ี 

กำรใชค้วำมสำมำรถและศกัยภำพขององคก์รและพนักงำนทีม่ใีนกำรเขำ้ช่วยเหลอืชุมชน
และผูไ้ดร้บัผลกระทบในกำรจดัท ำสื่อใหค้วำมรูเ้รื่องวธิป้ีองกนักำรตดิเชื้อ วธิกีำรล้ำงมอื
เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อดังกล่ำว รวมถึงกำรสังเกตอำกำรและอำกำรเบื้องต้นให้กับ
นักเรยีนและคนในชุมชน ผ่ำนกำรจดัท ำโปสเตอร์ สื่อสำรทีผ่่ำนผูต้วัแทนน ำชุมชน หรอื
ช่องทำงออนไลน์  
 



 บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี/ รำยงำนประจ ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)   
ส่วนที ่1 กำรประกอบธุรกจิและผลกำรด ำเนินงำน / 3. กำรขบัเคลื่อนธุรกจิเพื่อควำมอย่ำงยัง่ยนื        หน้ำ 100 

 

 

แนวทางการบริหารจดัการ  

บรษิทัฯ ตระหนักดวี่ำกำรสรำ้งสงัคมทีแ่ขง็แกร่งอย่ำงยัง่ยนืนัน้ ไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำมล ำพงัได ้นอกเหนือจำก
โครงกำรทีบ่รษิทัฯ เป็นผู้รเิริม่เองแล้ว ยงัมุ่งสร้ำงควำมร่วมมอืและสนับสนุนหน่วยงำนและองค์กรทีม่บีทบำทในกำร
ช่วยเหลอืสงัคม เพื่อเพิม่โอกำสในกำรด ำเนินกิจกรรมให้บรรลุตำมเป้ำหมำยและสร้ำงประโยชน์ได้อย่ำงกว้ำงขวำง 
ควบคู่ไปกบักำรปลูกฝังพนักงำนใหม้จีติอำสำ มคีวำมรบัผดิชอบต่อสงัคม โดยเปิดโอกำสใหพ้นักงำนมปีระสบกำรณ์เขำ้
ร่วมกิจกรรมเพื่อสงัคม เพรำะพวกเขำคือก ำลังส ำคญัในกำรขบัเคลื่อนกำรด ำเนินกิจกรรมเพื่อสงัคมของบริษัทฯ          
ใหก้ำ้วหน้ำและต่อเน่ือง โดยแบ่งเป็น 3 ดำ้นส ำคญั ไดแ้ก่ 

 
 จำกกำรแพร่ระบำดของ Covid-19 ตัง้แต่ปี 2563 บริษัทฯ ไม่หยุดยัง้ที่จะระดมควำมช่วยเหลือผ่ำนโครงกำร 
“TOA ไม่ท้ิงกนั สู้ภยัโควิด-19” ทีด่ ำเนินมำอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อเป็นกำรช่วยเหลอืบุคลำกรทำงกำรแพทยแ์ละประชำชน
ทีไ่ดร้บัผลกระทบ และเป็นอกีหนึ่งพลงัขบัเคลื่อนช่วยใหค้นไทยและประเทศไทยผ่ำนพน้วกิฤตนี้ไปไดโ้ดยเรว็ 

ผลการด าเนินงาน 

 ด้านการศึกษา 
➢ โครงการความร่วมมือทางวิชาการของบริษทัฯ ร่วมกบัมูลนิธิพระดาบส 

จดัท าหลกัสูตรวิชาชีพ “ช่างสีทาอาคารและวสัดเุคลือบผิว” เพื่อสร้าง

รายได้ให้กบันักเรียนโรงเรียนพระดาบส 

โครงกำรใหค้วำมช่วยเหลอืทำงวชิำกำรและสื่อกำรเรยีนกำรสอนแก่มลูนิธพิระดำบสเพื่อโดยเสดจ็พระรำชกศุล 
ซึ่งเป็นโรงเรยีนที่จดัตัง้ขึน้ตำมกระแสพระรำชด ำรขิองพระบำทสมเด็จพระเจำ้อยู่หวัรชักำลที่ 9 เพื่อช่วยเหลอื
บุคคลทีด่อ้ยโอกำสทำงกำรศกึษำเน่ืองจำกมคีวำมรูพ้ืน้ฐำนไม่เพยีงพอและขำดทุนทรพัย ์แต่มคีวำมตัง้ใจจรงิและ
ศรทัธำขวนขวำยหำควำมรูเ้ป็นวชิำชพีใส่ตน ใหม้โีอกำสเรยีนวิชำชพีและช่ำงต่ำงๆ เพื่อน ำควำมรูค้วำมสำมำรถ
ไปประกอบอำชพีได ้ 

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

การด าเนินโครงการเพ่ือสงัคมอย่างยัง่ยืน 

ด้านการศึกษา

• สนบัสนุน ส่งเสรมิดำ้นกำรศกึษำและ
กจิกรรมเพื่อกำรศกึษำในทกุระดบัชัน้
เพื่อมอบโอกำสกำรศกึษำอยำ่งต่อเนื่อง 
อำท ิทนุกำรศกึษำนกัเรยีนยำกไรท้ีม่ผีล
กำรเรยีนดแีละปำนกลำง ทนุกำรศกึษำ
นกัศกึษำแพทยส์ตรชีนบท

ด้านสาธารณสุข

• สนบัสนุน และชว่ยเหลอืโรงพยำบำล 
หน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรส่งเสรมิ
สุขภำพ รวมถงึกำรชว่ยเหลอืผูป่้วย
ยำกไร้

ด้านสงัคมและ
สาธารณประโยชน์

• สนบัสนุน ส่งเสรมิกจิกรรมทีม่ ี
วตัถุประสงคใ์นกำรชว่ยเหลอืสงัคมและ
งำนสำธำรณประโยชน์เพื่อส่วนรวม

• โครงกำร TOA ไมท่ิง้กนั สูภ้ยัโควดิ-19
• กำรสนบัสนุนสบีรจิำค เพื่อ
สำธำรณประโยชน์

• กำรชว่ยเหลอืประชำชนจำกเหตุกำรณ์
ภยัธรรมชำติ

• กำรส่งเสรมิดำ้นกำรกฬีำ
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  บรษิัทฯ จงึร่วมกบัมูลนิธพิระดำบส จดัโครงกำรใหค้วำมช่วยเหลอืทำงวชิำกำรและสื่อกำรเรยีนกำรสอนเพื่อโดย
เสดจ็พระรำชกุศลแก่มูลนิธพิระดำบส ในช่วงเริม่ต้น ตัง้แต่เดอืนมกรำคม พ.ศ 2561 โดยร่วมกบัคณะครูโรงเรยีนพระ
ดำบส ร่วมด ำเนินกำรใหค้วำมช่วยเหลอืทำงวชิำกำรและสื่อกำรเรยีนกำรสอน โดยกำรสนับสนุนผลติภณัฑ์สทีำอำคำร 
พร้อมกับหลกัสูตรกำรเรียนกำรสอนที่มุ่งเน้นกำรฝึกปฏิบตัิ เพื่อให้เกิดกำรเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน ซึ่งได้ผล
ออกมำเป็นที่น่ำพอใจ และเห็นควำมเป็นไปได้ที่จะสร้ำงเป็นหลักสูตร วิชำชีพช่ำงสีทำอำคำร และวสัดุเคลือบผิว 
เพิม่เติมจำกที่โรงเรียนมีอยู่ จงึร่วมกบัคณะครูของโรงเรยีนพระดำบส ในกำรจดัท ำหลกัสูตรดงักล่ำวขึ้นมำ เพื่อให้
สำมำรถท ำกำรเรยีนไดภ้ำยในปีกำรศกึษำ 2562 พรอ้มๆ กบักำรจดัท ำกำรลงนำมโครงกำรควำมร่วมมอืนี้ เพื่อแสดงถงึ
เจตจ ำนงในกำรด ำเนินกิจกรรมควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำงหน่วยงำนที่จะเข้ำร่วมกันพฒันำนวตักรรมทำง
กำรศกึษำ และฝึกอบรมเพื่อน ำเอำควำมรู้และควำมช ำนำญทำงด้ำนเทคโนโลยสีมยัใหม่มำใช้ในกำรถ่ำยทอดให้กับ
นักเรยีนของโรงเรยีนพระดำบสใหม้ปีระสทิธภิำพมำกขึน้ เป็นระยะเวลำ 5 ปี นับตัง้แต่วนัทีล่งนำม ตัง้แต่ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2562 ถงึ 2566 เพื่อกำรด ำเนินงำนทีต่่อเนื่องและส่งผลใหด้ ำเนินงำนของโรงเรยีนบรรลุผลมำกขึน้ โดยมโีครงกำร
ควำมร่วมมอื ดงันี้  

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

ระหว่ำงหน่วยงำนทัง้สอง   

 ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

• โรงเรียนพระดำบสจะมีบุคลำกรครู-อำจำรย์ที่มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญในด้ำนกำรสอน กำรออกแบบ
รปูแบบกำรสอน และใชส้ื่อกำรเรยีนกำรสอนไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ 

• โรงเรยีนพระดำบสสำมำรถผลตินักเรยีนทีส่ ำเรจ็กำรศกึษำจำกหลกัสตูรนี้ และสำมำรถน ำไปต่อยอดพฒันำ
ทกัษะดำ้นช่ำงส ีเพื่อน ำไปประกอบวชิำชพีช่ำงทำสมีอือำชพีได ้และด ำรงตนเป็นคนดใีนสงัคมต่อไป 

• ด ำเนินกำรตดิตำมและช่วยพฒันำต่อเน่ืองจำกกจิกรรมทีไ่ดด้ ำเนินกำรมำแลว้ อนัจะท ำใหก้ำรจดักำรเรยีน
กำรสอนเกดิประโยชน์อย่ำงถำวรยัง่ยนื 

ในปี  2564 นัก เรียนได้มีโอกำส
เรียนรู้งำนจริงและได้ฝึกงำนกับ
ผู้รบัเหมำของบริษัทฯ ในโครงกำร
ต่ำงๆ อำทิ กำรปรับปรุงห้องพัก 
อำคำรกุลพิพัฒ น์  โรงพยำบำล
จุฬำลงกรณ์ สภำกำชำดไทย จ ำนวน 
7 ชัน้ (50 ห้อง) กำรเรียนรู้ทักษะ
งำนช่ำงไม้กับ Saiyart Collection 
เป็นต้น เพื่อสร้ำง career part ใน
สำขำอำชีพ  และคุณภำพด้ ำน
แรงงำนฝีมอืช่ำงสใีนตลำด Re-paint  
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➢ การลงนามความร่วมมือกบั วิทยาลยั อี.เทค  
ในโครงการทวิภาคี 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวฒิุการศึกษาเพ่ิม) 

บรษิทัฯ ร่วมกบั วทิยำลยัเทคโนโลยภีำคตะวนัออก (อ.ีเทค) ลงนำมควำมร่วมมอืส่งเสรมิกำรสรำ้งอำชพีใหแ้ก่
นักศึกษำในสำยวิชำชีพ ผ่ำนโครงกำรทวิภำคี 3 ม. จดัโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ (สอศ.)
สถำบนักำรศกึษำ และสถำนประกอบกำรเอกชน ภำยใต้โครงกำร “สถำนศกึษำต้นแบบ ทวภิำค ีสำนพลงัประชำ
รฐั” หรอื “Excellent Model School” ในกำรส่งเสรมิกำรเรยีนรูก้ำรท ำงำนจรงิผ่ำนกำรปฏบิตัใินสถำนประกอบกำร
ควบคู่ไปกบักำรเรยีนภำคทฤษฎใีนสถำนศกึษำ 

เป็นโครงกำรที่เปิดโอกำสให้นักศกึษำได้เขำ้มำเรยีนรู้ ฝึกฝนกำรปฎิบตัิงำนจรงิ ในสถำนประกอบกำรของ 
บรษิทัฯ ท่ำมกลำงบุคลำกรและผูเ้ชีย่วชำญทีจ่ะคอยใหค้วำมรู ้ค ำแนะน ำ ตลอดจนกำรจดัสรรอุปกรณ์ เครื่องมอื 
และเทคโนโลยทีีท่นัสมยั เพื่อเสรมิสรำ้งสมรรถนะและศกัยภำพกำรท ำงำนใหแ้ก่นักศกึษำ เพื่อใหม้คีวำมพรอ้ม
ก่อนเขำ้สู่ตลำดแรงงำน ขบัเคลื่อนระบบเศรษฐกิจประเทศต่อไปในอนำคต โดยบรษิทัฯ พร้อมใหก้ำรสนับสนุน 
และร่วมมือกับหน่วยงำนทุกภำคส่วน ในกำรผลิตบณัฑิตสำยวิชำชีพให้มีทกัษะควำมสำมำรถ ตรงกับควำม
ตอ้งกำรของตลำดแรงงำนปัจจุบนั 

ในปี 2564 มนีักศกึษำไดเ้ขำ้มำเรยีนรู ้ฝึกฝนกำรปฎบิตังิำนจรงิจ ำนวน 10 คน  

 
 

➢ โครงการทุนการศึกษา  

บรษิทัฯ เชื่อว่ำกำรศกึษำเป็นรำกฐำนทีส่ ำคญัยิง่ทีจ่ะช่วยแกปั้ญหำควำมยำกจนในสงัคมไดอ้ย่ำงยัง่ยนื เพรำะ
กำรศึกษำจะช่วยส่งเสริมให้เยำวชนไทยเติบโตมำเป็นคนดี มีวิชำควำมรู้ เป็นก ำลังส ำคัญในกำรพัฒนำ
ประเทศชำติต่อไปในอนำคต โดยในปี 2564 บรษิัทฯ ร่วมกบั มูลนิธคิุณแม่ลี้กิมเกียว ตัง้คำรำคุณ จดัโครงกำร
มอบทุนกำรศกึษำต่ำง ๆ อำท ิ

 

 

 

 

 

ตลอดระยะเวลำ 6 ปีทีผ่่ำนมำ บรษิทัฯ ไดม้อบทุนกำรศกึษำต่อเนื่องแก่
นักศกึษำแพทยท์ีข่ำดแคลนทุนทรพัย ์จนจบหลกัสตูรแพทย ์(6 ปี) และ
ไดส่้งแพทย์คนืถิน่ รุ่นแรก 8 คน จำกโครงกำรทุนกำรศกึษำนักศึกษำ
แพทย์สตรชีนบท ที่เรยีนจบกลบัสู่ภูมลิ ำเนำ เพื่อปฏิบตัิหน้ำที่นักรบ
เสือ้กำวน์ใหชุ้มชนบำ้นเกดิ ทนักำรแพร่ระบำดของเชือ้ไวรสัโควดิ-19 
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 การส่งเสริมงานด้านสาธารณสุข เพื่อยกระดบัคณุภาพชีวิต 

➢ การมอบเงินช่วยเหลือค่ารกัษาพยาบาลผู้ป่วยเดก็โรคฮีโมฟีเลีย 
บริษัทฯ ร่วมกับมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตัง้คำรำคุณ ได้มอบเงิน

ช่วยเหลือค่ำรกัษำพยำบำล จ ำนวน 200,000 บำท ให้แก่ ด.ช.สืบพงษ์ 
ธรรมสุข ผูป่้วยเดก็โรคเลอืดออกงำ่ย หรอืฮโีมฟีเลยีชนิดรุนแรง ทัง้นี้  เพื่อ
ช่วยเหลอืผู้ป่วยเด็กที่ไม่สำมำรถเขำ้ถึงกำรรกัษำเนื่องจำกขำดแคลนทุน
ทรพัย์ ใหไ้ดร้บักำรรกัษำอย่ำงต่อเนื่องและเป็นกำรต่อชวีติใหแ้ก่ผูป่้วยได้
ใชช้วีติเหมอืนเดก็ทัว่ไป 

➢ การมอบเงินสมทบทุนการก่อตัง้โรงพยาบาลพระจอมเกล้า      
เจ้าคณุทหาร 

บรษิทัฯ ร่วมมอบเงนิ 10 ล้ำนบำทสนับสนุนกำรก่อตัง้โรงพยำบำลพระ
จอมเกล้ำเจำ้คุณทหำรสู่กำรเป็นโรงพยำบำลแห่งอนำคต แหล่งวจิยัพฒันำ
นวตักรรมอุปกรณ์ทำงกำรแพทยแ์ห่งแรกของประเทศ 

 การช่วยเหลือสงัคมและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 

ในปี 2564 บรษิทัฯ ไดช้่วยเหลอืสงัคมและสนับสนุนกจิกรรมสำธำรณประโยชน์ต่อสงัคม อำท ิ

➢ การสนับสนุนสีบริจาค  

 
มอบสีทำอำคำร จ ำนวน 
205 ถงั เพื่อน ำมำปรบัปรุง
อำคำร และสภำพภูมทิศัน์ 
กองพลที ่1 รกัษำพระองค ์ 

มอบสีทำอำคำร จ ำนวน 
30 ถัง แก่โรงเรียนปำก
คลองสอง จงัหวดัปทุมธำนี 

มอบสทีำอำคำรแก่โรงเรยีน
บ้ ำ น ท่ ำ น ำ  จั ง ห วั ด
ก ำแพงเพชร  จ ำนวนเงิน 
26,799.50 บำท 

มอบสทีำอำคำรแก่โรงเรยีน
บ้ำนใหม่พัฒนำ จังหวัด
ก ำแพงเพชร 21 ถงั จ ำนวน
เงนิ 26,831.99 บำท 

จำกกำรตระหนักถงึควำมส ำคญัของกำรศกึษำ กำรขำดแคลนบุคลำกรทำงกำรแพทย์ โดยเฉพำะใน
พืน้ทีช่นบทห่ำงไกล ทีจ่ ำนวนบุคลำกรทำงกำรแพทย ์ไม่สอดคลอ้งกบัจ ำนวนประชำกรในพืน้ที ่และ
ผนวกกับค่ำใช้จ่ำยในกำรเรยีนแพทย์ที่ค่อนข้ำงสูง จึงท ำให้หลำยคนที่เรยีนดีแต่ยำกไร้ ต้องทิ้ง
โอกำสกำรเป็นหมอ    

ในปี 2564 บรษิัทฯ จึงได้มอบทุนกำรศึกษำต่อเนื่อง 6 ปี แก่นักศึกษำแพทย์ที่ขำดแคลนทุนทรพัย์ 
จ ำนวน 23 ทุน เป็นเงนิ 1,845,869 บำท  เพื่อมุ่งหวงัใหไ้ด้เรยีนแพทยจ์นส ำเรจ็ และกลบัไปช่วยเหลอื
ชุมชนบำ้นเกดิ  ถอืเป็นกำรแกปั้ญหำสำธำรณสุขของประเทศไปพรอ้มๆ กนั 
 

นอกจำกนี้ จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควดิ-19 และเหตุอุทกภยัหนักในหลำยพื้นที่ ส่งผลกระทบต่อชวีติ
ควำมเป็นอยู่ของประชำชน ระบบเศรษฐกจิ และสงัคมไทย เกดิภำวะคนตกงำน บรษิทัปิดกจิกำร เกดิปัญหำหนี้สนิใน
ครวัเรอืน ทีก่ระทบต่อโอกำสทำงกำรศกึษำของเดก็และเยำวชน หลำยครอบครวัตดัสนิใจน ำบุตรหลำนออกจำกระบบ
กำรศกึษำ บรษิทัฯ จงึไดม้อบทุนกำรศกึษำแก่ผูท้ีข่ำดแคลนทุนทรพัย ์609 ทุน เป็นเงนิ 2,134,000 บำท  
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 TOA Paint Vietnam Co., Ltd. สนับสนุนกิจกรรม CSR โดย The National Fund For Vietnamese Children 

 
➢ การช่วยเหลือเหตุการณ์ภยัธรรมชาติ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำรสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมก่อตัง้โดย The 
National Fund For Vietnamese Children มำตัง้แต่
ปี  2558 อ ำทิ  ซ่ อ มแซมทำสี ใ ห้ แ ก่ โ ร ง เ รียน 
โรงพยำบำล สถำนสงเครำะหเ์ดก็ เป็นตน้ เพื่อสรำ้ง
ควำมสุข ควำมปลอดภยัและน่ำอยู่ให้แก่เด็กๆ ใน
ประเทศเวยีดนำม ในปี 2564 TOA Paint Vietnam 
Co., Ltd. ได้บรจิำค 1 พนัล้ำนดองเวยีดนำม ใหแ้ก่ 
The National Fund for Vietnam Children 

ลงพื้นทีแ่จกถุงยงัชพีเพื่อช่วยเหลือประชาชน
ท่ีได้รับผลกระทบอย่างหนักจากภัยน า้ท่วมท่ี
เกิดจากฝนตกหนักอย่างต่อเน่ืองในพืน้ท่ี
หลายจงัหวดัทัว่ประเทศ  

ร่วมสนับสนุนและสรำ้งสรรคผ์ลงำนศลิปะภำพวำดบนก ำแพงชุมชนตน้แบบสำมยำ่น 
ผ่ำนแนวคดิ “องค์เทพเจ้ำตัว่เหล่ำเอี๊ย” โดยครูอะไหล่ - ชวสั จ ำปำแสน ภำยใต้
โครงกำรวจิยั “กำรใช้ศลิปกรรมและกำรออกแบบเพื่อพฒันำเศรษฐกจิและคุณภำพ
ชีวติชุมชนสำมย่ำนและสวนหลวงอย่ำงยัง่ยนื” ของศิลปกรรมศำตร์ จุฬำลงกรณ์
มหำวทิยำลยั และสภำคณบดศีลิปะกำรออกแบบแห่งประเทศไทย   

TOA จำกใจต้ำนภยัหนำว มอบผ้ำ
ห่ม จ ำนวน 1,000 ผืน ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยหนำว อำทิ ผู้สูงอำยุ 
เด็กนักเรียน บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ ณ อ ำเภอพิมำย จังหวัด
นครรำชสมีำ 
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➢ การสนับสนุน Digital Temple Thailand 

บริษัทฯ เป็นหนึ่ งในผู้สนับสนุน
หลักของโครงกำรควำมร่วมมือ
ระหว่ำงส ำนักงำนพระพุทธศำสนำ
แห่งชำติและบริษัท อิสแวร์  จำก
สงิคโปร์ โดยมเีป้ำหมำยในกำรน ำ
ข้อมู ลจำก  40,000 กว่ ำวัดทั ว่
ประเทศ เปลี่ยนเป็นรูปแบบดิจิทลั 
ท ำใหผู้ท้ีน่ับถอืศำสนำพุทธ ทัง้ชำว
ไทยและชำวต่ำงชำติ สำมำรถเข้ำถึงวัดได้ง่ำยขึ้นทำงออนไลน์ อำทิ ประวัติและข้อมูลวัด กิจกรรมทำง
พระพุทธศำสนำ กำรฟังเทศน์และสวดมนต์ หรอืมำตรำกำรป้องกนัโควดิ-19 ก่อนเดนิทำงไปทีว่ดั เพื่อท ำบุญไหว้
พระ อสิแวรใ์หบ้รกิำรแพลตฟอรม์ออนไลน์บนคลำวดเ์ทคโนโลย ีพรอ้มบรกิำรดำ้นดจิทิลัใหม่ๆ ใหแ้ก่วดัไทย ใชง้ำน
ฟรโีดยไม่มคี่ำใชจ้่ำย เช่น กำรสวดมนต์และบรจิำคออนไลน์ ซึ่งจะเพิม่ควำมสะดวกสบำยใหทุ้กคนและสงัคมไทย 
ท ำบุญไดต้ำมควำมตัง้ใจ มคีวำมปลอดภยัยิง่ขึน้ เป็นรปูแบบใหม่ของวดัไทยในอนำคตยุคดจิทิลั 

 โครงการ “ทีโอเอ ไม่ท้ิงกนั สู้ภยัโควิด-19”  

การให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนด้านการแพทย ์
บรษิทัฯ เดนิหน้ำสนับสนุนกำรปฏบิตังิำนของบุคลำกรทำงกำรแพทย์อย่ำงต่อเน่ือง เพื่อรบัมอืกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ
ไวรสัโควดิ-19 ดว้ยกำรมอบเงนิสมทบกำรจดัซื้อเครื่องมอืทำงกำรแพทย์ อุปกรณ์กำรแพทย์และเวชภณัฑ์ต่ำงๆ ทีจ่ ำเป็นต่อ
กำรดูแลรกัษำผูป่้วยโควดิ-19 อำท ิ 

▪ กำรมอบเงนิสมทบกองทุนชยัพฒันำสูภ้ยัโควดิ-19 (และโรคระบำดต่ำงๆ) ในกำรจดัซื้อเครื่องช่วยหำยใจ Oxygen High 
Flow จ ำนวน 10 เครื่อง เป็นจ ำนวนเงนิ 2,000,000 บำท  

▪ มอบเงนิสมทบทุนจดัซื้ออุปกรณ์ทำงกำรแพทย ์ใหแ้ก่โรงพยำบำลรำมำธบิด ีเป็นจ ำนวนเงนิ 5,000,000 บำท  

▪ มอบเงนิสมทบกำรสรำ้งหอ้งตรวจเชือ้ควำมดนัลบแบบเคลื่อนที ่จ ำนวน 2 หอ้ง ใหแ้ก่โรงพยำบำลต ำรวจ เป็นจ ำนวนเงนิ 
500,000 บำท  

▪ มอบเงนิสมทบเพื่อสรำ้ง ICU สนำม หอ้งแรงดนัลบส่วนต่อขยำย ใหแ้ก่โรงพยำบำลรำชวถิ ีเป็นจ ำนวนเงนิ 1,000,000 บำท 

▪ มอบเจลแอลกอฮอล ์Teepol 3,000 ชุด แก่โรงพยำบำลบุษรำคมั เมอืงทองธำนี เป็นจ ำนวนเงนิ 300,000 บำท 

▪ มอบเงนิบรจิำคแก่โรงพยำบำลจุฬำภรณ์ รำชวทิยำลยัจุฬำภรณ์ จ ำนวน 1,000,000 บำท พรอ้มทัง้มอบผลติภณัฑ์ที
โพล์ อำท ิชุดเครื่องจ่ำยแอลกอฮอล์ เจลแอลกอฮอล์และแอลกอฮอล์สูตรน ้ำ น ้ำยำท ำควำมสะอำดอเนกประสงค์   
เป็นตน้ รวมจ ำนวนเงนิและผลติภณัฑ ์1,450,000 บำท  

▪ มอบเครื่องช่วยหำยใจ มลูค่ำ 200,000 บำท ใหก้บัโรงพยำบำลสมเดจ็พระสงัฆรำชองคท์ี ่19 จงัหวดักำญจนบุร ี

▪ มอบรถตู ้1 คนั มลูค่ำ 1,415,000 บำท ใหแ้ก่ส ำนักงำนบรรเทำทุกขแ์ละประชำนำมยัพทิกัษ์ สภำกำชำดไทย ในกำร
ช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัและบรรเทำทุกขผ์ูด้อ้ยโอกำส เป็นตน้ 
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การมอบยิปซมั สร้างแผงกัน้เตียงผู้ป่วยโควิด-19 
บริษัทฯ มอบแผ่นยิปซัมบอร์ด “แบรนด์ TOA Gypsum” เพื่อมำสร้ำงเป็นแผงกัน้ระหว่ำงเตียงผู้ป่วยโควิด -19 ให้แก่
โรงพยำบำลสนำมทัว่ประเทศ กว่ำ 50 แห่ง อำท ิกรมยุทธศึกษำทหำรบก กรมพลำธิกำร ทหำรบก โรงพยำบำลสนำม ทบ. 
(ปตอ.1 พนั7)  สถำบนัสุขภำพเดก็แห่งชำต ิมหำรำชนิี โรงพยำบำลสมเดจ็พระป่ินเกลำ้ เป็นตน้ 
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การส่งมอบน ้าดื่ม “TOA Take Care” 
กำรส่งทมีพนักงำนจติอำสำ เพื่อส่งมอบน ้ำดื่ม “TOA Take Care” กว่ำ 100,000 ขวด อำท ิ

- ให้แก่ผู้ร ับบริกำรฉีดวัคซีนในหลำยพื้นที่ อำทิ ส ำนักงำนกรุงเทพมหำนคร โครงกำร “ไทยร่วมใจ กรุงเทพ
ปลอดภยั” ศูนยฉ์ีดวคัซนีวดับำงพลใีหญ่ หอชมเมอืง สมุทรปรำกำร เป็นตน้  

- เพื่อส่งควำมห่วงใยและก ำลงัใจใหแ้ก่ผูป่้วยโควดิ-19 ทีพ่กัรกัษำตวัทีโ่รงพยำบำลสนำมต่ำง ๆ  
- ให้แก่กลุ่มผู้ด้อยโอกำสที่อยู่ในสถำนสงเครำะห์ อำทิ ศูนย์พฒันำกำรจดัสวสัดิกำรสงัคมผู้สูงอำยุ  บ้ำนบำงแค 

มลูนิธเิดก็อ่อนในสลมัฯ (เดก็ตำบอดผูพ้กิำรซ ้ำซอ้น) เป็นตน้ 
- ใหแ้ก่บรษิทัคู่คำ้และพนัธมติรทำงธุรกจิ เพื่อส่งก ำลงัใจและควำมรูส้กึดีๆ  แก่กนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การแจกถงุยงัชีพ 
กำรมอบถุงยงัชพี กว่ำ 65,000 ชุด กระจำยไปในแต่ละพื้นที ่กว่ำ 40 แห่ง 
โดยเฉพำะในพืน้ทีส่แีดงเขม้ ซึง่เป็นกลุ่มทีไ่ดร้บัผลกระทบอย่ำงหนัก  เพื่อ
ช่วยเหลือประชำชนที่ได้รับผลกระทบจำก Covid-19 ผ่ำนเครือข่ำย
หน่วยงำนภำครฐั และวดัวำอำรำม ซึ่งเป็นศูนย์กลำงของชุมชน เพื่อไม่ให้
ประชำชนตอ้งออกจำกบำ้น ลดควำมเสีย่งในกำรแพร่ระบำด  
 
การอดุหนุนรบัซื้อผลผลิตจากเกษตรกรท่ีได้รบัผลกระทบ 
อำท ิกำรรบัซื้อล ำไยจำกกลุ่มวสิำหกิจชุมชนแปลงใหญ่  จ.ล ำพูน กำรรบั
ซื้อลองกอง จ.สุโขทยั มะม่วงน ้ำดอกไมส้ทีอง จำกชำวสวนหมู่บ้ำนวงัทบั
ไทร จ.พจิติร มงัคุดจำกกลุ่มเกษตรกร จ. นครศรธีรรมรำช เป็นตน้ เพื่อจดั
ส่งไปมอบแบ่งปันให้แก่ผู้ป่วยที่รกัษำตัวในหลำยแห่ง อำท ิโรงพยำบำล
สนำมธรรมศำสตร ์รงัสติ โรงพยำบำลสนำมบุษรำคมั (เมอืงทอง) เป็นตน้  

 
การมอบอาหารกล่อง กว่า 2,000 กล่อง 
เพื่อส่งก ำลงัใจให้แก่บุคลำกรทำงกำรแพทย์ และเจ้ำหน้ำที่ภำครฐัที่สนับสนุน
งำนดำ้นโควดิ-19  ซึง่บรษิทัฯไดส้ัง่อำหำรกล่องจำกรำ้นอำหำรในชุมชนเพื่อเป็น
แรงสนับสนุนในกำรบรรเทำควำมเดอืดรอ้นใหก้บัเหล่ำผูป้ระกอบกำรรำ้นอำหำร
รำยย่อย และเป็นกำรช่วยกระตุน้เศรษฐกจิทำงออ้มใหแ้ก่คนในชุมชนอกีดว้ย 
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 บริษัทฯ ด ำเนินธุรกิจบนพื้นฐำนของควำมรบัผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และมุ่งมัน่ที่บรรเทำผลกระทบทำง
สิ่งแวดล้อมที่เกิดจำกกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงจดัให้มีกลไกในกำรจดักำรเรื่องด้ำนสิ่งแวดล้อมอย่ำงมี
ประสทิธภิำพ 

 

แนวทางการบริหารจดัการ  

               นโยบายการสร้างวฒันธรรมองคก์รด้านส่ิงแวดล้อม 

บริษัทฯ ด ำเนินธุรกิจด้ำนผลิตภัณฑ์สีและสำรเคลือบผิวและได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรพัฒนำ
เศรษฐกจิควบคู่กบักำรดูแลสิง่แวดล้อมเพื่อกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนื จงึมคีวำมมุ่งมัน่ในกำรส่งเสรมิและสรำ้งวฒันธรรม
องค์กรดำ้นสิง่แวดล้อมใหเ้กดิขึน้กบัพนักงำนทุกระดบัตลอดจนผูม้ส่ีวนไดเ้สียอื่นๆ ขององค์กร เช่น คู่คำ้ธุรกจิ ลูกคำ้ 
และชุมชน โดยมแีนวทำงในกำรด ำเนินกำรดงันี้  

(1) ประเมนิผลกระทบทำงดำ้นสิง่แวดล้อมทีค่รอบคลุมถงึพนักงำน และผูม้ส่ีวนไดเ้สยีขององค์กร และมมีำตรกำร
ควบคุมป้องกนัผลกระทบทีม่นีัยส ำคญั รวมทัง้เปิดเผยขอ้มลูผลกระทบดำ้นสิง่แวดล้อมสู่สำธำรณะ 

(2) ส่งเสรมิและสรำ้งวฒันธรรมองค์กรดำ้นสิง่แวดล้อมใหเ้กดิขึน้กบัพนักงำนภำยในองคก์ร รวมทัง้ผูม้ส่ีวนไดเ้สยี
ครอบคลุมทัง้ห่วงโซ่อุปทำน และมกีำรพฒันำอย่ำงต่อเนื่องและยัง่ยนื 

(3) ส่งเสรมิกจิกรรมดำ้นสิง่แวดล้อม เพื่อเน้นใหค้วำมรูแ้ละกำรมส่ีวนร่วมของพนักงำนภำยในองค์กรรวมทัง้ผู้มี
ส่วนไดเ้สยีใหม้คี่ำนิยม และจรยิธรรมดำ้นสิง่แวดลอ้มจนกลำยเป็นวฒันธรรมองคก์รดำ้นสิง่แวดลอ้ม 

(4) มกีำรปฏบิตัติำมกฎหมำย และขอ้ก ำหนดต่ำงๆ ดำ้นสิง่แวดล้อมอย่ำงเคร่งครดั รวมถงึกำรน ำแนวทำงสำกล
ดำ้นสิง่แวดลอ้มมำประยุกตใ์ชภ้ำยในองคก์ร เพื่อลดผลกระทบดำ้นสิง่แวดลอ้ม 

(5) ให้ควำมส ำคญัและเคำรพต่อสทิธมินุษยชนของพนักงำนภำยในองค์กร รวมทัง้ผู้มส่ีวนได้เสยี โดยจดัให้มี
ช่องทำงกำรรบัขอ้รอ้งเรยีนทีไ่ม่เป็นธรรมทำงดำ้นสิง่แวดลอ้ม 

(6) ตดิตำมและประเมนิกำรคงอยู่ของวฒันธรรมองค์กรดำ้นสิง่แวดล้อมเป็นระยะ เพื่อน ำมำพฒันำและปรบัปรุง
อย่ำงต่อเนื่อง 

บรษิทัฯ มกีระบวนกำรในกำรสรำ้งใหบุ้คลำกรภำยในองคก์รเกดิควำมเชื่อและมพีฤตกิรรมร่วมกนัเกี่ยวกบักำร
ด ำเนินกำรดำ้นสิง่แวดลอ้ม ไดแ้ก่ 

o กำรใหค้วำมรูด้ำ้นกำรจดักำรสิง่แวดลอ้มใหก้บัพนักงำน ทัง้ตำมกฎหมำยและทีจ่ ำเป็นในกำรท ำงำน 

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

การสร้างวฒันธรรมองคก์รด้านส่ิงแวดล้อม

มิตสิิ่งแวดล้อม 
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o แต่งตัง้คณะกรรมกำร/คณะท ำงำนเพื่อเพิม่ประสทิธภิำพกำรด ำเนินงำนด้ำนสิง่แวดล้อมในหลำยๆ ด้ำน 
เช่น ดำ้นสิง่แวดลอ้ม ดำ้น 3Rs ดำ้นพลงังำน ดำ้น CSR ดำ้นคำรบ์อนฟุตพริน้ทข์ององคก์ร เป็นตน้  

o กำรประชุมทบทวนกำรด ำเนินงำน ขอ้เสนอแนะ ปัญหำ และแนวทำงกำรแกไ้ขดำ้นสิง่แวดลอ้ม 

o กำรก ำหนดตวัชีว้ดัดำ้นสิง่แวดลอ้มกบัหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง 

o กำรสื่อสำรดำ้นสิง่แวดลอ้มผ่ำนทำง Morning Talk บอรด์ประชำสมัพนัธ ์กจิกรรม SHE Day 

การมีนวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมซ่ึงได้จากการด าเนินงานท่ีมีความรบัผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม 
บรษิทัฯ ไดน้ ำแนวคดิในกำรรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อมมำปรบัใชแ้ละคดิคน้ใหเ้กดินวตักรรมทำงธุรกจิทีส่รำ้ง

ประโยชน์ควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัต่อธุรกจิและสิง่แวดล้อม โดยมกีำรตรวจสอบกระบวนกำรต่ำงๆ ของธุรกจิที่อำจ
ก่อให้เกิดควำมเสี่ยงหรอืมผีลกระทบในทำงลบต่อสิง่แวดล้อม และศกึษำหำแนวทำงแก้ไขเพื่อลดผลกระทบดงักล่ำว 
โดยพจิำรณำและวเิครำะห์กระบวนกำรท ำงำนอย่ำงละเอยีดครอบคลุมทุกดำ้น เพื่อสรำ้งโอกำสในกำรพฒันำไปสู่กำร
คน้พบนวตักรรมทำงธุรกจิในกำรคดิคน้ผลติภณัฑ์ใหม่ ทีส่ำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรและทนัต่อกำรเปลี่ยนแปลง
ทำงสงัคมและสิง่แวดลอ้ม เพื่อควำมเจรญิเตบิโตของธุรกจิอย่ำงยัง่ยนื 

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

กระบวนการผลิตระบบปิดแบบ Slurry (Closed system) ควบคุมด้วยระบบอตัโนมติั (โปรแกรม 
ABB) วตัถุดบิหลกัทัง้ชนิดผงและเหลวถูกเกบ็ไวใ้น SILO และ Storage tank โดยกำรส่งผ่ำนวตัถุดบิหลกั
เขำ้ไปในกระบวนกำรผลติเป็นระบบปิด (Closed system) ช่วยลดระยะเวลำกำรผลติ ช่วยลดน ้ำเสยี ช่วย
ลดผลกระทบเชงิลบต่อสิง่แวดล้อมถงึรอ้ยละ 50 และใช ้Robot ในกำรเคลื่อนยำ้ยสนิคำ้ระหว่ำงกำรบรรจุ 
เพื่อใหเ้กดิควำมปลอดภยัต่อพนักงำนและลดกำรใชพ้ลงังำน                                                

การพฒันานวตักรรมสินค้าและบริการ 

บรษิทัฯ มนีโยบำยในกำรพฒันำผลติภณัฑส์นิคำ้และบรกิำรของบรษิทัฯ ดว้ยนวตักรรมสปีลอดภยัต่อชวีติ
และเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม (Greenovation) และมส่ีวนช่วยลดกำรใชพ้ลงังำน อกีทัง้ตอบสนองผูบ้รโิภค
ดว้ยควำมรบัผดิชอบ (Consumer Issues) ภำยใตแ้นวคดินวตักรรมสปีลอดภยัและเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม 
(Greenovation Products Development) และมำตรฐำนกำรรบัรองผลติภณัฑ์ต่ำงๆ ทัง้ในระดบัประเทศ
และต่ำงประเทศ  

TOA Greenovation 

  Clean 
ลดสารเคมีท่ีเป็นอนัตราย 

Green 
ดีต่อสุขภาพและส่ิงแวดล้อม 

Save 
คุ้มค่าและประหยดัพลงังาน 

Raw Material -Zero Heavy Metal 
-Non-Isocyanate 
-Transform Solvent base 
 to Water base 

-APEO Free, Ammonia Free 
-Formaldehyde Free 
-Near “0” VOCs 
-Bio base material 
-Low Oder, Low Emission 
-Less Solvent 
-Anti Bacteria/Virus 

-Energy Saving (Heat  
 Insulator, IR Reflective) 
-Super Durable 
-Single Component 
-Reuse/Reduce/Recycle 
-Easy to use 
-Reduce Application Time 
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TOA Greenovation 

  Clean 
ลดสารเคมีท่ีเป็นอนัตราย 

Green 
ดีต่อสุขภาพและส่ิงแวดล้อม 

Save 
คุ้มค่าและประหยดัพลงังาน 

Process -Zero Heavy Metal -Reduce Emission 
-Reduce Dust  
-Waste Management 

-Automation 
-Reuse/Reduce/Recycle 
-Increase efficiency 

โครงการอตุสาหกรรมสีเขียว 

บรษิัทฯ ตระหนักถึงควำมส ำคญัของสิง่แวดล้อม จงึได้พฒันำเขำ้สู่อุตสำหกรรมสีเขยีว ตำมโครงกำรของ
กระทรวงอุตสำหกรรม ซึ่งช่วยส่งเสรมิใหเ้กดิกำรปรบัปรุงอย่ำงต่อเนื่อง รวมทัง้แสดงถงึควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและ
สิง่แวดล้อมทัง้ภำยในและภำยนอกองค์กรตลอดห่วงโซ่อุปทำนเพื่อกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนื จนท ำใหบ้รษิทัฯ ในส่วนของ
โรงงำนบำงนำ ไดอ้ยู่ในระดบัท่ี 4 วฒันธรรมสีเขียว (Green Culture) คอื กำรทีทุ่กคนในองคก์รใหค้วำมร่วมมอืร่วม
ใจด ำเนินงำนอย่ำงเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมในทุกด้ำนของกำรประกอบกิจกำร จนกลำยเป็นส่วนหนึ่งของวฒันธรรม
องคก์ร โดยมรีะยะเวลำกำรรบัรอง 3 ปี (มอีำยุรบัรองถงึปี 2565)  

ผลการด าเนินงาน 

โครงการอตุสาหกรรมสีเขียว 

 
การใช้ E-Form แทนการใช้กระดาษ 

บรษิทัฯ ไดม้กีำรลดกำรใชก้ระดำษ และใชใ้นรปูแบบ E-Form แทน โดยน ำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศมำประยุกตใ์ชใ้น
กำรจดัเก็บเอกสำร กำรส่งไฟล์เอกสำร กำรอ้ำงอิง และกำรอนุมตัิ อำทิ Microsoft SharePoint, HR Cloud, E-Slip,    
E-Catalog, E-Registration, E-Bill Payment เป็นตน้ 

การใช้กระดาษท่ีใช้แล้วทัง้ 2 ด้าน  

กำรขอควำมร่วมมอืจำกพนักงำนในกำรรวบรวมกระดำษทีใ่ชค้รบแลว้ทัง้ 2 ดำ้นใหฝ่้ำยสนับสนุนเทคนิคสทีำอำคำรเพื่อ
น ำมำใชส้ ำหรบัรองลำกเฉดส ีเพื่อส่งเสรมิกำรใชท้รพัยำกรอย่ำงคุม้ค่ำ 

รณรงคก์ารลดใช้ถงุพลาสติก   

บรษิทัฯ ไดร้ณรงค์กำรลดใช้ถุงพลำสตกิและโฟม ม ีLine Official เพื่อรบัขอ้มลูขำ่วสำรดำ้นสิง่แวดล้อม เพื่อส่งเสรมิให้
พนักงำนมส่ีวนร่วมในกำรลดปัญหำสิง่แวดล้อม พรอ้มทัง้สรำ้งควำมตระหนักถงึพษิภยัจำกพลำสตกิและขยะพลำสตกิ 
นอกจำกนี้ ร้ำนค้ำในบรษิัทฯ ได้ร่วมมอืงดแจกถุงพลำสตกิ และขอควำมร่วมมอืจำกพนักงำนในกำรพกถุงผำ้ ไม่รบั
ถุงพลำสตกิ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกำรลดขยะพลำสตกิ  
 

ในปี 2564 บรษิทัฯ ไดร้บัใบรบัรองอุตสำหกรรมสเีขยีว ระดบัที ่
4 เพิ่ม 2 ใบรับรอง ส ำหรับโรงงำนผลิตถังพลำสติก และ
โรงงำนผลติสนี ้ำ ณ โรงงำนบำงนำ 
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แนวทางการบริหารจดัการ  

กำรปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดดำ้นสิง่แวดลอ้มเป็นควำมรบัผดิชอบหลกัและมคีวำมส ำคญัทำงธุรกจิเป็นล ำดบัต้นๆ 
บรษิัทฯ ได้ประกำศนโยบำยด้ำนสิง่แวดล้อมที่มุ่งเน้นกำรปฏิบตัติำมกฎหมำยและขอ้ก ำหนดต่ำงๆ ด้ำนสิง่แวดล้อม
อย่ำงเคร่งครดั รวมถงึกำรน ำแนวทำงสำกลมำประยุกต์ใชภ้ำยในองค์กร เพื่อลดผลกระทบดำ้นสิง่แวดล้อม และมกีำร
ทบทวนติดตำมและประเมนิผลกำรด ำเนินงำนของระบบกำรจดักำรสิง่แวดล้อมอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อน ำมำพฒันำและ
ปรบัปรุงอย่ำงต่อเนื่อง  

บรษิทัฯ ตัง้เป้ำหมำยต่อเนี่องในกำรไม่ใหเ้กดิกำรละเมดิขอ้ปฏิบตัดิำ้นสิง่แวดล้อม และมุ่งหมำยทีจ่ะจดักำร
บรหิำรกำรปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดดำ้นสิง่แวดลอ้มอย่ำงมปีระสทิธภิำพ   

ผลการด าเนินงาน 

บริษทัฯ ได้รบัการรบัรองระบบคณุภาพและมาตรฐานส่ิงแวดล้อม ดงันี้   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

การปฏิบติัตามกฎหมายส่ิงแวดล้อม

o ระบบกำรจดักำรสิง่แวดลอ้มมำตรฐำน ISO 14001: 2015 

o มำตรฐำนระบบบรหิำรงำนคุณภำพ ISO 9001: 2015 

o กำรรบัรองมำตรฐำน Green Label Singapore จำก Singapore Environment Council (ส่งออกในประเทศ
อนิโดนีเซยี มำเลเซยี) 

o กำรรบัรองมำตรฐำน Green Industry Level 4 (Green Culture) จำกกรมโรงงำนอุตสำหกรรม 

o กำรรบัรองผลติภณัฑฉ์ลำกเขยีว กำรรบัรองผลติภณัฑป์ลอดสำรปรอทและตะกัว่ (Green Label Thailand) 

o กำรรบัรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์สีทำอำคำร ด้วยฉลำกประหยดัพลงังำนประสิทธภิำพสูงเบอร์ 5 (Energy 
Saving Label) จำกกระทรวงพลงังำน 

o กำรรบัรองมำตรฐำนผลติภณัฑอ์ุตสำหกรรมต่ำงๆ (มอก.) 

o โครงกำรสนับสนุนกิจกรรมลดก๊ำซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme : LESS) จ ำนวน 3 
โครงกำร: 1) กำรคดัแยกขยะและกำรจดักำรของเสยีในโรงงำน  2) กำรลดกำรใชพ้ลงังำนไฟฟ้ำ และ 3) กำร
เปลีย่นอุปกรณ์ไฟฟ้ำแสงสว่ำงเพื่อเพิม่ประสทิธภิำพ โดยไดร้บักำรประเมนิว่ำสำมำรถลดก๊ำซเรอืนกระจกได ้
451.927 ตนัคำรบ์อนไดออกไซดเ์ทยีบเท่ำ 

ในประเทศ 
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เฉพำะขอ้มลูในประเทศไทย 
 เป้าหมาย 

2564 
ผลการด าเนินงาน 

2564 2563 2562 2561 
จ านวนอบุติัการณ์ด้านส่ิงแวดล้อมท่ีมีนัยส าคญั 0 0 0 0 0 
จ านวนครัง้ของค่าปรบัท่ีมีนัยส าคญั 0 0 0 0 0 

 

 
 

o ระบบกำรจดักำรสิง่แวดล้อมมำตรฐำน ISO 14001: 2015 ของ TOA Paint (Vietnam) Co., Ltd., PT TOA 
Coating Indonesia และ TOA Paint Products Sdn. Bhd. 

o มำตรฐำนระบบบริหำรงำนคุณภำพ ISO 9001: 2015 ของ TOA Paint (Vietnam) Co., Ltd., PT TOA 
Coating Indonesia และ TOA Paint Products Sdn. Bhd. 

o กำรรับรองมำตรฐำน Green Label Singapore จำก Singapore Environment Council ของ TOA Paint 
(Vietnam) Co., Ltd, และ TOA Paint Products Sdn. Bhd. 

o กำรรบัรอง โดย SIRIM QAS International Sdn. Bhd. ของ TOA Paint Products Sdn. Bhd. 

ต่างประเทศ 
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แนวทางการบริหารจดัการ  

นโยบายด้านพลงังาน 
บรษิทัฯ มเีจตนำรมณ์แน่วแน่ทีจ่ะพฒันำผลติภณัฑ ์และองค์กรใหม้คีวำมเจรญิก้ำวหน้ำอย่ำงไม่หยุดยัง้ควบคู่ไป

กบักำรด ำเนินกำรเรื่องกำรจดักำรพลงังำน บรษิทัฯ จงึเลง็เหน็ว่ำกำรจดักำรพลงังำนเป็นสิง่ส ำคญั โดยถอืเป็นหน้ำที่
ของผู้บรหิำรทุกระดบัที่จะต้องสนับสนุนและรบัผดิชอบเรื่องดงักล่ำวโดยตรง รวมทัง้เป็นหน้ำทีข่องพนักงำนทุกคนที่
ต้องร่วมมอืกนัด ำเนินกำรเพื่อจดักำรพลงังำนอย่ำงต่อเนื่อง และให้คงอยู่ตลอดไป บรษิัทฯ มคีณะท ำงำนด้ำนกำรจดั
กำรพลงังำนองค์กร และคณะกรรมกำรทบทวนระบบกำรจดักำรพลงังำน เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำกำรด ำเนินงำนดำ้นพลงังำน
ยงัคงมปีระสทิธภิำพและก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด โดยก ำหนดนโยบำยดำ้นพลงังำน ดงันี้ 

(1) ด ำเนินกำรและพฒันำระบบกำรจดักำรพลงังำนอย่ำงเหมำะสม โดยก ำหนดใหก้ำรจดักำรพลงังำนเป็นส่วนหนึ่ง
ของกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ ซึง่จะตอ้งสอดคลอ้งกบักฎหมำยและขอ้ก ำหนดอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งอย่ำงเคร่งครดั 

(2) ด ำเนินกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรใช้ทรพัยำกรพลงังำนขององค์กรอย่ำงต่อเนื่องและเหมำะสมกับธุรกิจ 
เทคโนโลยทีีใ่ชแ้ละแนวทำงปฏบิตัทิีด่ ี

(3) ก ำหนดแผนงำนและเป้ำหมำยกำรจดักำรพลงังำนในแต่ละปี และสื่อสำรใหพ้นักงำนทุกคนเขำ้ใจและปฏบิตัไิดถู้กตอ้ง 

(4) กำรจดักำรพลงังำนเป็นหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบของผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทัฯ ทุกระดบัทีจ่ะตอ้งใหค้วำม
ร่วมมอืในกำรปฏบิตัติำมมำตรกำรทีก่ ำหนด ตดิตำมตรวจสอบและรำยงำนต่อคณะท ำงำนกำรจดักำรพลงังำน 

(5) ใหก้ำรสนับสนุนทีจ่ ำเป็น รวมถงึทรพัยำกร ดำ้นบุคลำกร ดำ้นสำรสนเทศ ดำ้นงบประมำณ เวลำในกำรท ำงำนกำร
ฝึกอบรมและกำรมส่ีวนร่วมในกำรน ำเสนอขอ้คดิเหน็ เพื่อพฒันำงำนดำ้นพลงังำนอย่ำงมปีระสทิธภิำพ 

(6) ประเมิน ควบคุม ปริมำณกำรใช้พลงังำน เพื่อปรบัปรุงประสิทธิภำพด้ำนพลงังำนอย่ำงต่อเนื่องและมีควำม
เหมำะสมกบัลกัษณะกำรใชพ้ลงังำนของบรษิทัฯ 

(7) ด ำเนินกำรออกแบบและจดัซื้อ จัดหำเครื่องจกัร เครื่องมือ อุปกรณ์กำรผลิต และบริกำรอื่นๆ ที่จ ำเป็นโดย
พจิำรณำถงึกำรใชพ้ลงังำนอย่ำงมปีระสทิธภิำพของผลติภณัฑห์รอืบรกิำรดงักล่ำว 

(8) ผูบ้รหิำรและคณะท ำงำนกำรจดักำรพลงังำนจะทบทวนและปรบัปรุงนโยบำย เป้ำหมำยและแผนกำรด ำเนินงำน
ดำ้นพลงังำนทุกปี 

เป้าหมาย 

 ลดกำรใช้พลงังำนจำกกำรด ำเนินมำตรกำรประหยดัพลงังำนด้วยเทคโนโลย ีคดิเป็น 1.5% ต่อปีหรอื 190,000 
กโิลวตัตช์ัว่โมงต่อปี (kWh/year) จำกปีฐำน 2564 

• พลงังำนมีควำมจ ำเป็นอย่ำงมำกต่อภำคอุตสำหกรรม ควำมต้องกำรพลงังำนที่เพิ่มขึ้นอย่ำง
ต่อเนื่องส่งผลกระทบต่ออุุปสงค์และอุุปทำน อนัน ำมำซึ่งควำมผนัผวนของต้นทุุ นกำรผลติของ
ภำคอุตสำหกรรม บรษิทัฯ จงึเหน็ควำมส ำคญัในกำรส่งเสรมิกำรใชพ้ลงังำนใหเ้กดิประสิทธภิำพ
และประโยชน์สงูสุด กำรอนุรกัษ์พลงังำนเป็นส่วนหนึ่งของกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ ปรบัปรุง
ประสทิธภิำพกำรใชท้รพัยำกรอย่ำงต่อเนื่องและเหมำะสมกบัธุรกจิ โดยกำรอนุรกัษ์พลงังำนเป็น
หน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบของผูบ้รหิำรและพนกังำนทุกระดบั

การจดัการพลงังาน
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 ด ำเนินโครงกำรผลติไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทติย์ โดยภำยในปี 2568 จะต้องมกีำรใชพ้ลงังำนจำกแสงอำทติย์ไม่น้อย
กว่ำ 3,500,000 กโิลวตัตช์ัว่โมงต่อปี (kWh/year) หรอืคดิเป็นประมำณ 17% ของกำรใชพ้ลงังำนทัง้หมด จำกปีฐำน 2564 

 ด ำเนินกจิกรรมลดปรมิำณกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจก ใหไ้ด ้2,700 ตนัCO2e ภำยในปี 2568 จำกปีฐำน 2564 

กลยุทธ ์

 น ำเทคโนโลยมีำใชใ้นกำรจดัเกบ็ขอ้มลูและจดักำรดำ้นพลงังำน เพื่อเพิม่ประสทิธภิำพกำรใชพ้ลงังำน 

 สรำ้งจติส ำนึกร่วมกนัภำยในองคก์รใหต้ระหนักถงึกำรใชพ้ลงังำนอย่ำงมปีระสทิธภิำพโดยใชก้จิกรรมกลุ่มย่อยของ
พนักงำนระดบัปฎบิตักิำร (Small Group Activity: SGA) 

 ด ำเนินกจิกรรมดำ้นพลงังำนและสิง่แวดลอ้มใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำนสำกลเพื่อน ำมำใชป้ระเมนิและปรบัปรุงองค์กร
อย่ำงต่อเนื่อง โดยเพิม่กำรตัง้เป้ำหมำยจำกเดมิทีว่ดัเพยีงปรมิำณกำรใชไ้ฟฟ้ำ (Power Consumption) เป็นกำรวดั
ปรมิำณกำรใชไ้ฟฟ้ำต่อหน่วยกำรผลติ (Specific Energy Consumption) ควบคู่กนั 

การด าเนินงานการจดัการพลงังาน 

ผลมาตรการอนุรกัษ์พลงังานปี 2564 
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการด าเนิน

มาตรการอนุรกัษ์พลงังานอย่างต่อเนื่องทุกปี และมกีจิกรรมให้
พนักงานได้ร่วมประเมินการจดัการพลงังานขององค์กรเพื่อ
สร้างและส่งเสริมจิตส านึกการใช้พลังงานและการอนุรักษ์
พลงังาน นอกจากนี้ บรษิทัฯ อยู่ระหว่างด าเนินการตดิตัง้ Solar Rooftop ขนาด 2.711 MW เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายในการ
ประหยดัพลงังานอย่างยัง่ยนื โดยในปี 2564 ได้ก าหนดเป้าหมายการประหยดัพลงังาน 1.5% (193,065 kWh/ปี) เมื่อ
เทยีบกบัการใชพ้ลงังานรวมในปี 2563 (14,628,028 kWh./ปี) โดยปี 2564 บรษิทัฯ ไดด้ าเนินโครงการอนุรกัษ์พลงังาน 3 
โครงการ ดงันี้ 

1. โครงการเปลีย่น Air Compressor 250 kw ทดแทนตวัเก่า    

หวัข้อ กิโลวตัต์ กิโลวตัต์-ชัว่โมง/ปี บาท/ปี 
ผลประหยดั  50   327,600 1,248,156  
เงินลงทุน 3,300,000 
ระยะเวลาคืนทุน 2.64  ปี 

2. โครงการเปลีย่นโคมไฟ LED HI-Bay (Explosion Proof) ทีห่น่วยผลติสนี ้ามนั 

หวัข้อ กิโลวตัต์ กิโลวตัต์-ชัว่โมง/ปี บาท/ปี 
ผลประหยดั 2.3 10,046 38,276 
เงินลงทุน 345,000 
ระยะเวลาคืนทุน 9 ปี 

3. โครงการเปลีย่นโคมไฟ LED HI-Bay ทีห่น่วยผลติสนี ้า 1  

หวัข้อ กิโลวตัต์ กิโลวตัต์-ชัว่โมง/ปี บาท/ปี 
ผลประหยดั 5.25 11,466 43,685 
เงินลงทุน 228,900 
ระยะเวลาคืนทุน 5.24 ปี 
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จากผลรวมทัง้ 3 มาตรการข้างต้นสามารถ
ประหยดัพลงังานไฟฟ้าได ้349,112 กโิลวตัต-์
ชัว่โมง/ปี ซึง่บรรลุเป้าหมายทีว่างไว ้ 

ส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าทัง้หมดในปี 2564 
เท่ากับ 13,621,994 kWh ซึ่งต ่ากว่าปี 2563 
โดยมกี าลงัการผลติทีใ่กลเ้คยีงกนั  

 

 
แผนมาตรการอนุรกัษ์พลงังานปี 2565-2568 

1. โครงการตดิตัง้ Solar Rooftop แบบ PPA ทีอ่าคาร Warehouse 2 & Store 2 ขนาดตดิตัง้ 2.711 MW  

หวัข้อ กิโลวตัต์ กิโลวตัต์-ชัว่โมง/ปี บาท/ปี 
ผลประหยดั 2,711 3,970,000 6,637,840 
เงินลงทุน 0 บาท 
ระยะเวลาคืนทุน 0 ปี 

2. โครงกำรปรบัปรุงระบบอดัอากาศส่วนกลาง โรงงานบางนา 

หวัข้อ กิโลวตัต์ กิโลวตัต์-ชัว่โมง/ปี บาท/ปี 
ผลประหยดั 19.50       57,000 217,170 
เงินลงทุน 300,000 บาท 
ระยะเวลาคืนทุน 1.38 ปี 

3.  โครงการตดิตัง้ Solar Rooftop แบบ EPC ทีอ่าคาร Store 1 ขนาดตดิตัง้ 900 kW  

หวัข้อ กิโลวตัต์ กิโลวตัต์-ชัว่โมง/ปี บาท/ปี 
ผลประหยดั 900 1,140,000 4,343,400 
เงินลงทุน 21,000,000 บาท 
ระยะเวลาคืนทุน 4.8 ปี 

4.  โครงการเปลีย่น Air compressor อาคารผลติสพีเิศษ 

หวัข้อ กิโลวตัต์ กิโลวตัต์-ชัว่โมง/ปี บาท/ปี 
ผลประหยดั 30 6,000 22,860 
เงินลงทุน 15,000 บาท 
ระยะเวลาคืนทุน 0.60 ปี 

5.  โครงการปรบัปรุงเครื่องจกัรและกระบวนการผลติ 

หวัข้อ กิโลวตัต์ กิโลวตัต์-ชัว่โมง/ปี บาท/ปี 
ผลประหยดั 99 290,000 1,104,900 
เงินลงทุน 3,200,000 บาท 
ระยะเวลาคืนทุน 2.89 ปี 

รายงานปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (2561 - 2564) 

14,050,320 13,934,562
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แนวทางการบริหารจดัการ  

บรษิัทฯ ให้ความส าคญักบัการจดัการทรพัยากรน ้าอย่างมปีระสทิธภิาพ ครอบคลุมในทุกกระบวนการผลติ 
ตัง้แต่การน าน ้ามาใชใ้นกระบวนการผลติ การรกัษาสภาพแวดลอ้มภายหลงัจากกระบวนการผลติ จงึก าหนดมาตการใน
การจดัการน ้า โดยอยู่ภายใต้ขอ้ก าหนดทางกฎหมายอย่างเคร่งครดั และค านึงถงึผลกระทบต่อปรมิาณการใชน้ ้าของ
ชุมชนในพืน้ทีค่วบคู่ไปกบัการตระหนักถงึหน้าทีใ่นการป้องกนัความเสี่ยงทีอ่าจเกดิขึน้กบัการด าเนินงานของบรษิัทฯ 
ในภาวะการขาดแคลนน ้า โดยมกีารจดัการดงันี้ 

 

เป้าหมาย 

➢ ลดกำรใช้น ้ำในกระบวนกำรผลติและระบบ Utility จำกกำรน ำน ้ำหลงัผ่ำนกำรบ ำบดัมำใช้ โดยคดิเป็น 5% หรอื     
4,931 ลูกบำศกเ์มตรต่อปี (m3/year) จำกปีฐำน 2564 

➢ ตัง้เป้ำลดกำรใชน้ ้ำในระบบสุขำภบิำล ดว้ยทมีบรหิำรจดักำรน ้ำในส ำนักงำนควบคู่กบักำรน ำเทคโนโลยมีำใชต้รวจ
ติดตำม (Monitor Instrument) โดยภำยในปี 2568 จะลดกำรใช้น ้ ำลง 10% หรือ 2,629 ลูกบำศก์เมตรต่อปี 
(m3/year) จำกปีฐำน 2564 

กลยุทธ ์

➢ จดัทมีดแูลบรหิำรจดักำรน ้ำอย่ำงเป็นระบบ และตรวจตดิตำมเป็นประจ ำทุกสปัดำห์ 

➢ ปรบัปรุงประสทิธภิำพระบบบ ำบดัน ้ำเสยีเพื่อใหส้ำมำรถน ำน ้ำหลงัผ่ำนกำรบ ำบดัมำใชง้ำนไดม้ำกขึน้ 

➢ ปรบัปรุงสุขภณัฑห์อ้งน ้ำในส ำนักงำนใหเ้ป็นแบบสุขภณัฑป์ระหยดัน ้ำ 

• น ้ำเป็นทรพัยำกรธรรมชำตทิี่ผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกภำคส่วนให้ควำมส ำคญัเนื่องจำกมปีรมิำณจ ำกดั
และส ำคญัต่อกำรด ำรงชวีิตของมนุษย์ กำรบริหำรจดักำรน ้ำที่ไม่มีประสทิธิภำพนอกจำกอำจ
ก่อใหเ้กดิกำรขำดแคลนน ้ำแลว้ ยงัอำจส่งผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มจำกกำรปล่อยน ้ำทีม่คีุณภำพ
ต ่ำกว่ำมำตรฐำนลงสูแ่หล่งน ้ำสำธำรณะ และน ำไปสูค่วำมขดัแยง้กบัชุมชนหรอืผู้ใชป้ระโยชน์จำก
แหล่งน ้ำนัน้ ซึง่สง่ผลกระทบต่อควำมน่ำเชื่อถอืในกำรท ำธุรกจิของบรษิทัฯ

การจดัการทรพัยากรน ้า

 กำรพฒันำนวตักรรมกระบวนกำรผลติทีล่ดกำรใชน้ ้ำ (ระบบ Pigging) 

 

  บ ำรุงรกัษำระบบน ้ำประปำ ใหม้ปีระสทิธภิำพอยู่ในสภำพพรอ้มใชง้ำนไดเ้สมอ 

ตดิตัง้ระบบบ ำบดัน ้ำเสยี เพื่อใหน้ ้ำทีใ่ชใ้นกระบวนกำรผลติไดร้บักำรบ ำบดัก่อนปล่อยลงสู่ระบบระบำยน ้ำ
สำธำรณะ และสำมำรถหมุนเวยีนน ้ำกลบัมำใชใ้หม่ 
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ผลการด าเนินงาน  

   ในปี 2564 ปรมิำณกำรใชน้ ้ำประปำสำมำรถควบคุมไดใ้กล้เคยีงปีทีผ่่ำนมำ โดยก ำลงักำรผลติมำกกว่ำเดมิเลก็น้อย
และมกีำรน ำน ้ำหลงัผ่ำนกำรบ ำบดัมำใชใ้กลเ้คยีงเดมิ ในส่วนกำรบรหิำรจดักำรน ้ำไดม้กีำรจดัตัง้ทมีดแูลและมกีำรตดิตัง้
มเิตอรเ์พิม่เตมิอกี 5 จุด เพื่อตรวจวดั ตดิตำมกำรใชง้ำน และหำมำตรกำรควบคุมซึง่จะเริม่เหน็ผลประหยดัในปีถดัไป 

ปริมาณการใช้น ้าจ าแนกตามแหล่งน ้า  
                                  หน่วย : m3 

แหล่งน ้า 2561 2562 2563 2564 
1. น ้าประปา 121,160 118,989 113,216 113,062 
2. น ้าหลงัผ่านการบ าบดัท่ีน ากลบัมาใช้ใหม่ 6,653 8,741 9,188 8,974 
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แนวทางการบริหารจดัการ  

นโยบายการจดัการของเสีย 

บรษิทัฯ มคีวำมประสงคท์ีจ่ะอยู่ร่วมกบัชุมชนและสงัคมอย่ำงยัง่ยนื ในกำรสรำ้งและสนับสนุนใหเ้กดิธุรกจิรกัษ์
สิง่แวดลอ้ม และมคีวำมรบัผดิชอบต่อสงัคม จงึเป็นทีม่ำของนโยบำยกำรจดักำรของเสยีขององคก์ร เพื่อเป็นแนวปฏบิตัิ
ทีด่ใีนกำรบรหิำรจดักำรของเสยีทีเ่กดิขึน้จำกกระบวนกำรผลติ โดยมรีำยละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

(1) ลดปรมิำณของเสยีทีอ่อกสู่สิง่แวดลอ้ม ซึง่ส่งผลกระทบท ำใหส้ิง่แวดลอ้มเสื่อมโทรม โดยเน้นส่งเสรมิใหม้ี
กำรหมุนเวยีนกำรใชป้ระโยชน์จำกของเสยี 

(2) ลดปรมิำณของเสยีทีต่้องส่งก ำจดั โดยใชแ้นวทำงกำรจดักำรของเสยีตำมหลกั 3Rs (Re-use/ Reduce/ 
Recycle) เพื่อช่วยใหอ้งคก์รสำมำรถด ำเนินกำรจดักำรของเสยีอย่ำงเป็นระบบ 

(3) ก ำหนดมำตรฐำนกำรปฏบิตังิำนและส่งเสรมิใหทุ้กหน่วยงำนมกีำรวเิครำะห์หำแนวทำงกำรลดปรมิำณ
ของเสยี และกำรจดักำรของเสยีทีเ่หมำะสม รวมทัง้มกีำรควบคุมตรวจสอบกำรปฏบิตัติำมมำตรฐำนกำร
จดักำรของเสยีทีก่ ำหนดไวอ้ย่ำงสม ่ำเสมอ 

(4) จดัใหม้กีำรสื่อสำรเรื่องควำมรูค้วำมเขำ้ใจเกีย่วกบักำรจดักำรของเสยี และแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์กำร
จดักำรของเสยีในแต่ละหน่วยงำน เพื่อสรำ้งวฒันธรรมทำงดำ้นสิง่แวดล้อม และพฒันำกำรขยำยควำม
เชื่อมโยงทำงควำมคดิดำ้นกำรจดักำรของเสยีใหเ้กดิขึน้กบับุคลำกรทุกคนในองคก์ร 

(5) จดัใหม้กีำรตรวจประเมนิประสทิธภิำพกำรจดักำรของเสยีตำมดชันีชีว้ดัทีก่ ำหนดขึน้ และพฒันำปรบัปรุง
กจิกรรมดำ้นกำรจดักำรของเสยีอย่ำงสม ่ำเสมอ 

(6) ก ำหนดใหม้ผีูร้บัผดิชอบในกำรท ำหน้ำทีด่แูลดำ้นกำรจดักำรของเสยีภำยในองคก์รอย่ำงชดัเจน 

การลดของเสียด้วยหลกั 3Rs 

               ลดการใช้: เป็นกำรลดใชท้รพัยำกรใหเ้หลอืเท่ำทีจ่ ำเป็นหรอืน ำมำใชใ้หเ้กดิประสทิธภิำพ
สงูสุด โดยเฉพำะกำรลดกำรบรโิภคทรพัยำกรทีใ่ชแ้ลว้หมดไป  

 การใช้ซ า้: เป็นกำรใช้ทรพัยำกรใหคุ้้มค่ำที่สุด กำรน ำผลติภณัฑ์ต่ำงๆ 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
อนัตรำยต่อสขุภำพของพนกังำนและชุมชนใกลเ้คยีง

การจดัการของเสีย

Reduce 

Reuse 

Recycle 
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การจดัการขยะและวสัดท่ีุไม่ใช้แล้ว 

บรษิทัฯ มรีะเบยีบปฎบิตักิำรดำ้นกำรจดักำรและควบคุมของเสยีซึง่เกดิขึน้จำกกระบวนกำรผลติ หรอืกจิกรรม
อื่นๆ ใหเ้ป็นแนวทำงทีเ่หมำะสมและสอดคล้องกบักฏหมำย ใหเ้กดิควำมปลอดภยัในกำรจดัเกบ็ กำรขนส่ง ตลอดจน
กำรท ำลำย เพื่อเป็นแนวทำงป้องกนัไม่ใหข้ยะและวสัดุที่ไม่ใช้แล้วหรอืของเสยีอนัตรำย ส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม 
กำรคดัแยกของเสยีในองค์กรก ำหนดขัน้ตอนกำรปฏิบตัิงำนไว้ในระเบยีบปฏิบตัิงำนเรื่อง กำรจดักำรขยะ โดยแบ่ง
ประเภทของขยะเป็น 3 ประเภท คอื ขยะชุมชน ขยะทัว่ไป ขยะเคม ีและด ำเนินกำรส่งก ำจดัของเสยีผูโ้ดยรบัก ำจดัที่
ไดร้บัอนุญำตถูกตอ้งตำมกฎหมำย ภำยใตก้ำรบรหิำรจดักำร ดงันี้  

 
 

ผลการด าเนินงาน  
บริษัทฯ ให้ควำมส ำคญัต่อกำรใช้ทรพัยำกรที่มีอย่ำงมปีระสิทธิภำพและเกิดประโยชนสูงสุดตำมนโยบำย

สิง่แวดลอ้มและนโยบำยกำรจดักำรของเสยี โดยเลอืกใชว้ตัถุดบิทีม่คีุณภำพทีก่่อใหเ้กดิของเสยีน้อยทีสุ่ด มกีำรตรวจรบั
และจดัเกบ็วสัดุทีม่ปีระสทิธภิำพ กำรควบคุมทีม่คีุณภำพและปลอดภยั   

ผลการด าเนินงาน 

เพ่ิมปริมาณการใช้ประโยชน์ของเสียจากกระบวนการ
ผลิตจากปีฐาน 2564 ให้ได้ 98% ภายในปี 2568 
2564 2563 2562 

สดัส่วนของเสยีอนัตรำยทีด่ ำเนินดว้ยวธิกีำรน ำกลบัมำใชซ้ ้ำหรอืใชใ้หม่ 97.72% 96.06% 97.00% 
สดัส่วนของเสยีไม่อนัตรำยทีด่ ำเนินดว้ยวธิกีำรน ำกลบัมำใชซ้ ้ำหรอืใชใ้หม่ 97.94% 97.89% 96.56% 

         

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

การจดัการของเสียจาก
กระบวนการผลิต 

ประเภทของเสีย 
ปริมาณ 
(ตนั) 

สดัส่วน  
(ร้อยละ) 

วิธีการจดัการ 

1. กำรคดัแยกเพื่อน ำไปใช้
ประโยชน์ตอ่ 

พลำสตกิ กระดำษ 
เหลก็ 

65,959.58 96.4 คดัแยกประเภทส่งต่อผูร้บัซือ้เพื่อเขำ้สู่กระบวนกำร
น ำไปรไีซเคลิ 

2. เขำ้กระบวนกำรน ำตวัท ำ
ละลำยกลบัมำใหม่ 

ตวัท ำละลำย  517.84 0.8 น ำไปผ่ำนกระบวนกำรกลัน่ตวัท ำละลำยทีใ่ชง้ำนแลว้
กลบัมำใชใ้หม่ (Solvents Recovery) 

3. น ำกลบัมำใชป้ระโยชน์ดว้ยวธิี
ลำ้งและน ำกลบัมำใชใ้หม่ 

บรรจุภณัฑป์นเป้ือน 1,152.253 1.7 น ำเขำ้ขบวนกำรลำ้งและหมุนเวยีนน ้ำกลบัมำใชใ้หม่ 

4. ท ำเชือ้เพลงิผสม วสัดุปนเป้ือน และ
ผลติภณัฑเ์สยี 

826.48 1.2 ส่งเขำ้ปรบัสภำพกำกของเสยีทีม่คี่ำควำมรอ้น 
(Calorific content) ใหก้ลำยเป็นพลงังำนทดแทนหรอื
เชือ้เพลงิทดแทน 
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ข้อมูลแสดงสดัส่วนการจดัการของเสียจากกระบวนการผลิตในปี 2564 

 
 

 
 

65,959.58

517.84
1,152.25

826.48

การจดัการของเสียจากกระบวนการผลิต (ตนั) 

1. กำรคดัแยกเพื่อน ำไปใชป้ระโยชน์ต่อ 2. เขำ้กระบวนกำรน ำตวัท ำละลำยกลบัมำใหม่

3. น ำกลบัมำใชป้ระโยชน์ดว้ยวธิลีำ้งและน ำกลบัมำใชใ้หม่ 4. ท ำเชือ้เพลงิผสม

96.4

0.8
1.7 1.2

การจดัการของเสียจากกระบวนการผลิต % 

1. กำรคดัแยกเพื่อน ำไปใชป้ระโยชน์ต่อ 2. เขำ้กระบวนกำรน ำตวัท ำละลำยกลบัมำใหม่

3. น ำกลบัมำใชป้ระโยชน์ดว้ยวธิลีำ้งและน ำกลบัมำใชใ้หม่ 4. ท ำเชือ้เพลงิผสม
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แนวทางการบริหารจดัการ  
บรษิัทฯ ได้ด ำเนินตำมมำตรฐำนกำรจดักำรด้ำนมลภำวะทำงอำกำศ เพื่อป้องกนัผลกระทบด้ำนฝุ่ นละอองและ

มลพษิในอำกำศทีร่ะบำยออกจำกบรษิทัฯ กำรใหค้วำมส ำคญัตัง้แต่กำรสรรหำเครื่่องจกัรอุุปกรณ์ตลอดกระบวนกำรผลติ 
โดยคดัเลอืกเทคโนโลยีที่สะอำดเพื่อป้องกนักำรเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทัง้กำรบ ำรุงรกัษำเครื่องจกัรอุุ
ปกรณ์ใหอ้ยู่ในสภำพสมบูรณ์ และปรบัปรุุงประสทิธภิำพในกำรด ำเนินงำน อกีทัง้ตดิตำมผลและจดัท ำรำยงำนคุณภำพ
อำกำศ เพื่อใหอ้ำกำศทีป่ล่อยมคีุณภำพตำมเกณฑท์ีก่ฎหมำยก ำหนด ปลอดภยัและเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม ดงันี้  

 กำรตดิตัง้เครื่องมอืตรวจวดัคุณภำพอำกำศ
ในบรรยำกำศโดยทั ว่ ไปภำยในพื้ นที่
ประกอบอุุตสำหกรรม เพื่อตรวจวดัปรมิำณ
ฝุ่ นละอองรวม (TSP) ก๊ำซคำร์บอนมอน
นอกไซด์  ซัล เฟอร์ ไ ดออกไซด์  แ ละ
ไนโตรเจนไดออกไซด์  รวมถงึกำรตรวจวดั
ควำมเร็วและทิศทำงลม เพื่อวิเครำะห์
แนวโน้มกำรแพร่กระจำยของมลพิษและ
แหล่งก ำเนิดของมลพษิอำกำศ 

 กำรติดตัง้เครื่องมอืตรวจวดัคุณภำพอำกำศบริเวณปลำยปล่องระบำยอำกำศ (Stack Emission) เพื่อตรวจวดั
ปรมิำณมวลสำรทีร่ะบำยออกสู่อำกำศ พรอ้มน ำผลมำวเิครำะห์ เฝ้ำระวงัปัญหำมลพษิหรอืปัจจยัเสีย่งทีอ่ำจส่งผล
กระทบต่อสุขภำพของพนักงำนและชุมชนใกลเ้คยีง รวมทัง้เพื่อน ำมำปรบัปรุงแกไ้ขไดอ้ย่ำงท่วงท ี   

ผลการด าเนินงาน  
 การจดัการมลพิษอากาศในปี 2564 

กลยุทธ ์ แนวทางด าเนินการ ผลการด าเนินการ 
1.การป้องกนัมลพิษอากาศ
เชิงรกุ 

จดัตัง้ทมีงำนส ำหรบัเฝ้ำระวงัและตรวจสอบ
มลพษิทำงอำกำศทัง้ทำงกำยภำพและใช้
เครื่องมอืตรวจวดั  

ไม่มขีอ้รอ้งเรยีนจำกชุมชนหรอืโรงงำน
ขำ้งเคยีงจำกมลพษิอำกำศ และผลกำร
ตรวจวดัคุณภำพผ่ำนเกณฑต์ำมทีก่ฎหมำย
ก ำหนด 

2.ป้องกนัจากแหล่งก าเนิด ก ำหนดผูร้บัผดิชอบระบบบ ำบดัอำกำศและ
ก ำหนดแผน PM ประจ ำสปัดำห ์เพื่อให้
ระบบท ำงำนไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ 

ระบบสำมำรถด ำเนินกำรบ ำบดัมลพษิ
อำกำศไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ 

 

เป้าหมายการจดัการมลพิษอากาศ ปี 2564 เป้าหมาย 3 ปี (2565 – 2568) 
Xylene (เฉพำะโรงงำนบำงนำ) 2.93 ppm  ลดลง 3% 
Total VOCs (เฉพำะโรงงำนบำงนำ) 16.5 ppm ลดลง 3% 

• คุุณภำพอำกำศเป็นปัจจยัทีส่มัพนัธ์กบัสภำพภููมอิำกำศโลก กำรปล่อยมลภำวะทำงอำกำศ อำจ
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทัง้สุขภำพและควำมเป็นอยู่ของพนักงำนและคนในชุมชน
ใกล้เคยีง ดงันัน้ หำกกำรบรหิำรจดักำรคุณภำพอำกำศที่ไม่มปีระสทิธภิำพอำจส่งผลกระทบต่อ
กำรด ำเนินงำนและควำมเชื่อมัน่ของผูม้สีว่นไดเ้สยี

คณุภาพอากาศ
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เป้าหมายการจดัการมลพิษอากาศ ปี 2564 เป้าหมาย 3 ปี (2565 – 2568) 
กำรรอ้งเรยีนจำกชุมชนโดยรอบ   0 ครัง้ 0 ครัง้ 
จ ำนวนครัง้ทีไ่ม่ผ่ำนเกณฑต์ำมมำตรฐำนทีก่ฎหมำยก ำหนด 0 ครัง้ 0 ครัง้ 

 
 การตรวจวดัคณุภาพอากาศ (โรงงานบางนา) 

การตรวจวดัคุณภาพอากาศ 
จ านวนครัง้ท่ีไม่ผ่านเกณฑต์ามมาตรฐานท่ีกฎหมายก าหนด 

2564 2563 2562 2561 
คุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทัว่ไป 0 0 0 0 
คุณภำพอำกำศจำกปล่องระบำยอำกำศ 0 0 0 0 

 

การตรวจวดัคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศโดยทัว่ไป 

หน่วย ค่าเฉล่ียผลการตรวจวดั มาตรฐาน 
2564 2563 2562 2561 

คำรบ์อนมอนนอกไซด ์ ppm 0.3 0.35 1.65 0.5 30 
ไนโตรเจนไดออกไซด ์ ppm 0.003 0.0125 0.0077 0.0275 0.17 
ซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์ ppm 0.0015 0.003 0.0018 0.0265 0.30 
ฝุ่นละอองรวม (TSP) mg/m3 0.0665 0.1385 0.0735 0.0795 0.33 

 

การตรวจวดัคุณภาพอากาศจากปล่อง
ระบายอากาศ  

หน่วย ค่าเฉล่ียผลการตรวจวดั มาตรฐาน 
2564 2563 2562 2561 

Total VOC as propane  ppm 16.5 31.78 84.6 88.27 - 
ฝุ่นละอองรวม (TSP) mg/m3 0.52 0.93 1.38 1.93 400 
Xylene ppm 2.93 1.2 25.71 32.43 200 

 การตรวจวดัคณุภาพอากาศ (โรงงานส าโรง) 

การตรวจวดัคุณภาพอากาศ 
จ านวนครัง้ท่ีไม่ผ่านเกณฑต์ามมาตรฐานท่ีกฎหมายก าหนด 

2564 2563 2562 2561 
คุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทัว่ไป 0 0 0 0 
คุณภำพอำกำศจำกปล่องระบำยอำกำศ 0 0 0 0 

 

การตรวจวดัคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศโดยทัว่ไป 

หน่วย ค่าเฉล่ียผลการตรวจวดั มาตรฐาน 
2564 2563 2562 2561 

คำรบ์อนมอนนอกไซด ์ ppm 1.6 0.4 1.659 0.3 30 
ไนโตรเจนไดออกไซด ์ ppm 0.002 0.027 0.018 0.019 0.17 
ซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์ ppm 0.011 0.003 0.003 0.003 0.30 
ฝุ่นละอองรวม (TSP) mg/m3 0.215 0.066 0.047 0.054           0.33 

 

การตรวจวดัคุณภาพอากาศจากปล่อง
ระบายอากาศ  

หน่วย ค่าเฉล่ียผลการตรวจวดั มาตรฐาน 
2564 2563 2562 2561 

Total VOC as propane  ppm 212.09 19.88 31.64 49.6 - 
ฝุ่นละอองรวม (TSP) mg/m3 3.45 2.35 6.05 1.69 400 
Xylene ppm 7.94 0.53 1.35 0.3 200 
Copper mg/m3 0.01 0.04 0.005 0.11 30 
Lead mg/m3 0.01  - 0.03 0.10 - 
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แนวทางการบริหารจดัการ  

ภำวะโลกรอ้นและกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมอิำกำศเป็นสิง่ที่บรษิัทฯ ใหค้วำมส ำคญักบักำรป้องกนัและลดผลกระทบ
จำกกำรด ำเนินธุรกจิต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมอิำกำศ ดว้ยกำรใชท้รพัยำกรอย่ำงมปีระสทิธภิำพ กำรอนุรกัษ์และ
ประหยดัพลงังำน บรษิทัฯ ไดแ้ต่งตัง้ทัง้คณะกรรมกำรและคณะท ำงำนจดัท ำคำร์บอนฟุตพริน้ทข์ององค์กร บรษิทัฯ ได้
ทวนสอบปรมิำณกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจก โดยมีศูนย์อนุรกัษ์พลงังำนแห่ง
ประเทศไทย สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นผู้ทวนสอบ ท ำให้ในปี 
2564 บริษัทฯ ได้รับกำรรับรองคำร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon 
Footprint for Organization) จำกองค์กำรบริหำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจก 
(องคก์ำรมหำชน) 

    
การด าเนินธรุกิจของบริษทัฯ ท่ีก่อให้เกิดการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก ประกอบด้วย  

1.  กา๊ซเรือนกระจกท่ีเกิดขึ้นโดยตรง (Scope 1) 

เกดิจำกกำรเผำไหมเ้ชือ้เพลงิต่ำง ๆ ของบรษิทัฯ อำท ิน ้ำมนัเบนซนิ น ้ำมนัดเีซล น ้ำมนัเตำ LPG รวมถงึกำรรัว่ไหล
ของสำรต่ำง ๆ ทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินกจิกรรมขององคก์ร เช่น สำรท ำควำมเยน็ สำรดบัเพลงิ ก๊ำซมเีทนจำกระบบบ ำบดั
น ้ำเสยี บรษิทัฯ ไดใ้ชม้ำตรกำรกำรใชร้ถ Forklift ไฟฟ้ำ แทน รถ Forklift น ้ำมนั เพื่อลดกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจก  

2.  กา๊ซเรือนกระจกทางอ้อม (Scope 2)  

เกดิจำกกำรใชพ้ลงังำนไฟฟ้ำโดยบรษิทัฯ กำรบรหิำรจดักำรดงักล่ำวอธบิำยในหวัขอ้ “กำรจดักำรพลงังำน” 

3.  กา๊ซเรือนกระจกโดยอ้อมอ่ืน ๆ (Scope 3)  

เกดิจำกกำรใชก้ระดำษ และกำรใชน้ ้ำประปำ กำรบรหิำรจดักำรดงักล่ำวอธบิำยในหวัขอ้ “กำรสรำ้งวฒันธรรมองคก์ร
ดำ้นสิง่แวดลอ้ม” “การจดัการทรพัยากรน ้า” และ “การจดัการของเสยี” ตามล าดบั  

• ภำวะโลกรอ้นและกำรเปลีย่นแปลงสภำพภูมอิำกำศเป็นภำวะทีป่ระเทศทัว่โลกใหค้วำมสนใจ และ
เป็นควำมทำ้ทำยทีส่ ำคญัทีน่ ำไปสู่ควำมเสีย่งในกำรเกดิภยัพบิตัแิละส่งผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม 
ระบบนิเวศ เศรษฐกจิ ควำมเป็นอยู่ของสงัคม อนัน ำมำซึง่กำรตัง้เป้ำหมำยร่วมกนัในกำรควบคุม
กำรเพิม่ขึน้ของอุณหภูมเิฉลีย่ของโลก

การจดัการเพ่ือลดปัญหากา๊ซเรือนกระจก
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เป้าหมาย: ด ำเนินกจิกรรมลดปรมิำณกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจก ใหไ้ด ้2,700 tonCo2e ภำยในปี 2568 จำกปีฐำน 2564 

กลยุทธ:์ ก ำหนดแผนมำตรกำรอนุรกัษ์พลงังำนปี 2565-2568 (รำยละเอยีดในหวัขอ้ “กำรจดักำรพลงังำน”) 

ผลการด าเนินงาน  

ข้อมูลการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก  

กำรประเมนิคำรบ์อนฟุตพริ้นทข์ององค์กร บรษิทัฯ ไดค้ ำนวณปรมิำณกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจก ทัง้นี้ ขอ้มลู
กำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกใชว้ธิกีำรค ำนวณปรมิำณกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกจำกแนวทำงกำรประเมนิคำร์บอนฟุต 
พริ้นท์ขององค์กร โดยองค์กำรบริหำรจดักำรก๊ำซเรือนกระจก  (องค์กำรมหำชน) ก๊ำซเรือนกระจกที่พิจำรณำ คือ 
คำร์บอนไดออกไซด์ (CO2) มีเทน (CH4) ไนตรัสออกไซด์ (N2O) ไฮโดรฟลูออโรคำร์บอน (HFCs) เพอร์ฟลูออโร
คำรบ์อน (PFCs) ซลัเฟอรเ์ฮกซะฟลอูอไรด ์(SF6) และไนโตรเจนไตรฟลูออไรด ์(NF3) ดงันี้ 

 หน่วย: ตนั CO2e 
ข้อมูลการปลอ่ยกา๊ซเรือนกระจก 2563 2564* 

ทางตรง (Scope 1) 8,534.24 8,455.54 
ทางอ้อมจากการใช้พลงังาน (Scope 2) 8,283.10 8,651.11 
ทางอ้อมอ่ืนๆ (Scope 3) 158.24 30,443.00 

รวม 16,975.58 47,549.65 
หมำยเหตุ: * ขอ้มลูปี 2564 เป็นกำรคดิรวมโรงงำนบำงนำและโรงงำนส ำโรง (ปี 2563 ค ำนวนเฉพำะโรงงำนบำงนำ) และ
ใชว้ธิกีำรประเมนิใหม่ตำมขอ้บงัคบัขององคก์ำรบรหิำรจดักำรก๊ำซเรอืนกระจก ทีใ่หพ้จิำรณำ Scope 3 เพิม่ขึน้จำกเดมิ 

 
โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดกา๊ซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS)  

บรษิทัฯ ไดร้บัใบประกำศเกยีรตคิุณจำกกำรเขำ้ร่วมโครงกำรสนับสนุนกจิกรรมลดก๊ำซเรอืนกระจก 
จำกกระทรวงทรพัยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม โดย องค์กำรบริหำรจดักำรก๊ำซเรือนกระจก  
(องคก์ำรมหำชน) เป็นปีที ่2 จ ำนวน 3 โครงกำร ดงันี้    

การคดัแยกขยะและการจดัการ
ของเสียในโรงงาน 

การลดการใช้พลงังานไฟฟ้า การเปล่ียนอปุกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 

กำรคดัแยกขยะแต่ละชนิดทีส่ำมำรถ
น ำไปรไีซเคลิได ้อำท ิกระดำษ 
พลำสตกิ อลมูเินียม เหลก็ แกว้ 

กำรจดักจิกรรมลดกำรใชพ้ลงังำนของ
แต่ละหน่วยงำนตำมมำตรกำร

ประหยดัพลงังำนและมำตรฐำน  ISO 
5001 ของบรษิทัฯ  

กำรเปลีย่นอุปกรณ์ไฟฟ้ำแสงสวำ่ง
ของอำคำรส ำนักงำนและพื้นทีโ่รงงำน

ส่วนกำรผลติ 

ปริมาณกา๊ซเรอืนกระจกท่ีลดได ้
250.260 ตนั CO2e 

ปริมาณกา๊ซเรอืนกระจกท่ีลดได้ 
59.629 ตนั CO2e 

ปริมาณกา๊ซเรอืนกระจกท่ีลดได้ 
142.038 ตนั CO2e 

รวม 451.927 ตนั CO2e 

หน่วย: ตนั CO2e 

Low Emission Support Scheme: LESS 
ปริมาณกา๊ซเรอืนกระจกท่ีลดได้ 

จ านวน 2 โครงการ 
2563 

จ านวน 3 โครงการ 
2564 

142.292 451.927 
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102-1 Name of the organization Front cover -

102-2 Activities, brands, products, and services 12-15 -

102-3 Location of headquarters 23 -

102-4 Location of operations 23 -

102-5 Ownership and legal form 23-24 -

102-6 Markets served 12-24 -

102-7 Scale of the organization 63-64, 79-80, 153-154 -

102-8 Information on employees and other workers 79-80, 153-154 -

102-9 Supply chain 52, 66-68 -

102-10 Significant changes to the organization and its supply chain 7-11 -

102-11 Precautionary Principle or approach 40-49 -

102-12 External initiatives 50 -

102-13 Membership of associations 155 -

102-14 Statement from senior decision-maker 1-2 -

102-15 Key impacts, risks, and opportunities 16-23, 40-49 -

102-16 Values, principles, standards, and norms of behavior 5, 86-87, 135-206 -

102-17 Mechanisms for advice and concerns about ethics 59-62 -

102-18 Governance structure 138 -

102-19 Delegating authority 138-150 -

102-20 Executive-level responsibility for economic, environmental, and social topics 51 -

102-21 Consulting stakeholders on economic, environmental, and social topics 52-58 -

102-22 Composition of the highest governance body and its committees 138-150 -

102-23 Chair of the highest governance body 138-139 -

102-24 Nominating and selecting the highest governance body 161-164 -

102-25 Conflicts of interest 190, 203 -

102-26 Role of highest governance body in setting purpose, values, and strategy 135, 140-141, 157-158 -

102-27 Collective knowledge of highest governance body 177-178 -

102-28 Evaluating the highest governance body’s performance 175-176 -

102-29 Identifying and managing economic, environmental, and social impacts 52-58 -

102-30 Effectiveness of risk management processes 40-49 -

102-31 Review of economic, environmental, and social topics 52-58 -

102-32 Highest governance body’s role in sustainability reporting 51 -

102-33 Communicating critical concerns 43-49, 52-55 -

102-34 Nature and total number of critical concerns 53-56 -

102-35 Remuneration policies 167-168 -

102-36 Process for determining remuneration 167-168 -

102-40 List of stakeholder groups 53-55 -

102-41 Collective bargaining agreements 59-60, 80, 82, 155 -
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GRI Content Index

102-42 Identifying and selecting stakeholders 52-53 -

102-43 Approach to stakeholder engagement 53-55 -

102-44 Key topics and concerns raised 53-56 -

102-45 Entities included in the consolidated financial statements 32-36 -

102-46 Defining report content and topic boundaries 50, 52-53 -

102-47 List of material topics 53-55 -

102-48 Restatements of information 50 -

102-49 Changes in reporting 50 -

102-50 Reporting period 50 -

102-51 Date of most recent report 50 -

102-52 Reporting cycle 50 -

102-53 Contact point for questions regarding the report 131 -

102-54 Claims of reporting in accordance with the GRI Standards 50 -

102-55 GRI content index 126-130 -

102-56 External assurance - Not Available -

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 63 -

103-2 The management approach and its components 63 -

103-3 Evaluation of the management approach 63-64 -

201-1 Direct economic value generated and distributed 63 -

201-2 Financial implications and other risks and opportunities due to climate change 49 -

201-3 Defined benefit plan obligations and other retirement plans 153-154, 180 -

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 63 -

103-2 The management approach and its components 63 -

103-3 Evaluation of the management approach 63-64 -

203-1 Infrastructure investments and services supported 63-64 -

203-2 Significant indirect economic impacts 63-64 -

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 66 -

103-2 The management approach and its components 66-68 -

103-3 Evaluation of the management approach 68 -

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 59, 190-192 -

103-2 The management approach and its components 59-62, 190-192 -

103-3 Evaluation of the management approach 192 -

205-2 Communication and training about anti-corruption policies and procedures 59 -

205-3 Confirmed incidents of corruption and actions taken 192 -

206-1 Legal actions for anti-competitive behavior, anti-trust, and monopoly practices 185-186 -

GRI 205: Anti-corruption (2016)

GRI 206: Anti-Competitive Behavior  (2016)

GRI 204: Procurement Practices (2016)

Reporting Practice

Economic

GRI 201: Economic Performance (2016)

GRI 203: Indirect Economic Impacts (2016)
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GRI Content Index

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 114 -

103-2 The management approach and its components 114-115 -

103-3 Evaluation of the management approach 115-116 -

302-1 Energy consumption within the organization 116

302-3 Energy intensity 116

302-4 Reduction of energy consumption 115-116 -

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 117 -

103-2 The management approach and its components 117-118 -

103-3 Evaluation of the management approach 118 -

303-1 Interactions with water as a shared resource 117-118 -

303-2 Management of water discharge-related impacts 117-118 -

303-3 Water withdrawal - Not Available -

303-4 Water discharge - Not Available -

303-5 Water consumption 118 -

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 122, 124 -

103-2 The management approach and its components 122, 124-125 -

103-3 Evaluation of the management approach 122-123, 125 -

305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions 125

305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions 125

305-3 Other indirect (Scope 3) GHG emissions 125

305-4 GHG emissions intensity 125

305-5 Reduction of GHG emissions 122-123, 124-125

305-6 Emissions of ozone-depleting substances (ODS) 125

305-7
Nitrogen oxides (NOX), sulfur oxides (SOX), and other significant air
emissions

123

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 119 -

103-2 The management approach and its components 119-120 -

103-3 Evaluation of the management approach 120-121 -

306-2 Waste by type and disposal method 120-121 -

306-4 Transport of hazardous waste 120-121 -

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 112 -

103-2 The management approach and its components 112 -

103-3 Evaluation of the management approach 112-113 -

307-1 Non-compliance with environmental laws and regulations 113 -

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 66 -

103-2 The management approach and its components 66-68 -

103-3 Evaluation of the management approach 68 -

308-1 New suppliers that were screened using environmental criteria 68

GRI 307: Environmental Compliance (2016)

GRI 308: Supplier Environmental Assessment (2016)

Environment

GRI 302: Energy (2016)

GRI 303: Water and Effluents (2018)

GRI 306: Effluents and Waste (2016)

GRI 305: Emissions 2016
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Disclosure Description Page Detail/Omission External Assurance

GRI Content Index

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 79 -

103-2 The management approach and its components 79-82 -

103-3 Evaluation of the management approach 82-85 -

401-2 Benefits provided to full-time employees that are not provided to temporary or 
part-time employees

154 -

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 93 -

103-2 The management approach and its components 93-96 -

103-3 Evaluation of the management approach 96-97 -

403-1 Occupational health and safety management system 94-96 -

403-2 Hazard identification, risk assessment, and incident investigation 94-96 -

403-3 Occupational health services 94-96 -

403-4 Worker participation, consultation, and communication on occupational health 
and safety

94-96 -

403-5 Worker training on occupational health and safety 94-95 -

403-6 Promotion of worker health 96 -

403-7 Prevention and mitigation of occupational health and safety impacts directly 
linked by business relationships

93-94 -

403-8 Workers covered by an occupational health and safety management system 94-96 -

403-9 Work-related injuries 97 -

403-10 Work-related ill health 97 -

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 89 -

103-2 The management approach and its components 89-91 -

103-3 Evaluation of the management approach 91-92 -

404-1 Average hours of training per year per employee 92 -

404-2 Programs for upgrading employee skills and transition assistance programs 89-91 -

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 79 -

103-2 The management approach and its components 79-80, 182 -

103-3 Evaluation of the management approach 82-85 -

405-1 Diversity of governance bodies and employees 79-80, 139 -

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 98 -

103-2 The management approach and its components 98 -

103-3 Evaluation of the management approach 98-99 -

413-1 Operations with local community engagement, impact assessments, and 
development programs

98-99 -

413-2 Operations with significant actual and potential negative impacts on local 
communities

98-99 -

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 66 -

103-2 The management approach and its components 66-68 -

Social

GRI 401: Employment (2016)

GRI 403: Occupational Health and Safety (2018)

GRI 404: Training and Education (2016)

GRI 413: Local Communities (2016)

GRI 414: Supplier Social Assessment (2016)

GRI 405: Diversity and Equal Opportunity (2016)
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Disclosure Description Page Detail/Omission External Assurance

GRI Content Index

103-3 Evaluation of the management approach 68 -

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 69 -

103-2 The management approach and its components 69-70 -

103-3 Evaluation of the management approach 71-73 -

416-1
Assessment of the health and safety impacts of product and service categories 70 -

416-2 Incidents of non-compliance concerning the health and safety impacts of 
products and services

72 -

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 69 -

103-2 The management approach and its components 183-184 -

103-3 Evaluation of the management approach 72 -

418-1 Substantiated complaints concerning breaches of customer privacy and losses 
of customer data

72, 184 -

GRI 418: Customer Privacy (2016)

GRI 416: Customer Health and Safety (2016)
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4. ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส ำคญัอ่ืน 

 

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

ช่ือย่อ TOA (จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย) 

เลขทะเบียนบริษทั 0107560000133 

ประเภทธรุกิจ ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์สีทำอำคำร และผลิตภณัฑ์สแีละสำรเคลอืบผวิและ
ผลติภณัฑป์ระเภทอื่นส ำหรบัผูใ้ชง้ำนประเภทลูกคำ้ทัว่ไป 

เวบ็ไซด ์ http://www.toagroup.com 

ปีท่ีก่อตัง้ 2520 

วนัแรกท่ีซื้อขำยหุ้นใน
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 

มูลค่ำหุ้นท่ีตรำไว้ หุน้สำมญั หุน้ละ 1 บำท 

หุ้นบุริมสิทธิ ไม่ม ี

รอบระยะเวลำบญัชี 1 มกรำคม – 31 ธนัวำคม 

ติดต่อ ส ำนักงำนใหญ ่
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  

  

 

 

 

 

4.1 ข้อมูลทัว่ไป 

mailto:contact@toagroup.com
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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 
 

ผู้สอบบญัชี บริษทั ไพร้ซวอเตอรเ์ฮำสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ำกดั 

(ส ำหรบัรอบระยะเวลำกำรสอบบญัช ี31 ธนัวำคม 2564) 

โดยนำงสำวนภนุช อภชิำตเสถยีร  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขทะเบยีน 5266  หรอื 

นำยไพบูล ตนักูล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขทะเบยีน 4298 หรอื 

นำงสำวศนิชำ อคัรกติตลิำภ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขทะเบยีน 8470  

ทีต่ัง้ 179/74-80 ชัน้ 15 อำคำรบำงกอกซติีท้ำวเวอร ์ถนนสำทรใต ้

แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120 

โทรศพัท ์ 0-2844-1000 

โทรสำร 0-2286-5050 

เวบ็ไซต ์ https://www.pwc.com/th/en.html 

 

 

รำยละเอยีดต่อไปนี้เป็นกำรสรุปขอ้สญัญำบำงส่วนในสญัญำทีม่คีวำมส ำคญัต่อบรษิทัฯ หรอืทีส่่งผลกระทบต่อ
บรษิทัฯ รำยละเอยีดต่อไปนี้มวีตัถุประสงค์ในกำรใหข้อ้มูลโดยสงัเขปและไม่ควรถอืว่ำเป็นขอ้ควำมแสดงขอ้ตกลงและ
เงือ่นไขทัง้หมดของสญัญำดงักล่ำว  

สญัญำทำงกำรเงิน 

บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยบำงบรษิัทซึ่งรวมถึง บรษิัท กปัตนั โค๊ทติ้ง จ ำกดั บรษิัท เมกำ เพ้นท์ แอนด์ โฮม 
จ ำกดั (เดมิชื่อบรษิทั โพรเฟสชนันัล พซี ีเซอรว์สิ จ ำกดั) TOA Paint (Vietnam) Co., Ltd.  ไดเ้ขำ้ท ำสญัญำทำงกำรเงนิ
ระยะสัน้ทัง้แบบทีม่แีละไม่มหีลกัประกนักบัสถำบนักำรเงนิหลำยแห่งเพื่อใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในกำรประกอบธุรกจิ 
TOA เป็นผูค้ ้ำประกนัสญัญำทำงกำรเงนิของบรษิทัย่อยของ TOA บำงฉบบั สญัญำส่วนใหญ่ไดแ้ก่สญัญำเบกิเงนิเกิน
บญัช ีวงเงนิสนิเชื่อ (เช่น ตัว๋สญัญำใชเ้งนิหมุนเวยีน วงเงนิเงนิทุนหมุนเวยีน วงเงนิน ำเขำ้และส่งออก เลต็เตอร์ออฟ
เครดติ และหนังสอืค ้ำประกนั) และวงเงนิสนิเชื่อชนิดทีผู่ใ้หกู้้มสีทิธจิะใหผู้กู้้เบกิถอนหรอืไม่กไ็ด ้(Uncommitted Line) 
ส ำหรบักำรป้องกนัควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลี่ยน บรษิทัฯ ไดเ้ขำ้ท ำสญัญำดงักล่ำวกบัธนำคำรในประเทศหรอืสำขำ
ของธนำคำรในภูมภิำคซึ่งโดยทัว่ไปจะอยู่ในสกุลเงนิบำท โดยทัว่ไปสญัญำเงนิกู้ระยะสัน้จะมอีตัรำดอกเบี้ยลอยตวัซึ่ง

4.2 บุคคลอ้ำงอิง 

4.3 สญัญำส ำคญั 

https://www.pwc.com/th/en.html
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เปลี่ยนไปตำมอตัรำตลำดบวกดว้ยส่วนต่ำง ณ วนัที ่ 31 ธนัวำคม 2564 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มวีงเงนิกูย้มืระยะสัน้
ทัง้สิน้  4,415.0 ลำ้นบำท และ 0.5 ลำ้นดอลลำรส์หรฐั มเีงนิกูจ้ำกสถำบนักำรเงนิคำ้งช ำระ จ ำนวน 289.1 ลำ้นบำท และ 
ภำยใตส้ญัญำเงนิกู้ระยะสัน้ โดยมอีตัรำดอกเบี้ยระหว่ำงรอ้ยละ 0.8 และรอ้ยละ 3.0 รวมทัง้ตัว๋สญัญำใชเ้งนิของ บรษิทั 
กปัตนั โค๊ทติง้ จ ำกดั ซึง่มหีลกัประกนัเป็นทีด่นิ อำคำรและเครื่องจกัรของ บรษิทั กปัตนั โค๊ทติง้ จ ำกดั  

ทัง้นี้ ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2564 บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยมวีงเงนิกู้ยมืซึ่งรวมถงึวงเงนิกู้ยมืระยะสัน้ และวง
เงนิกูอ้ื่นๆ รวม  8,225.0 ลำ้นบำท และ 3.0 ลำ้นดอลลำรส์หรฐั 

 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2564 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไม่ไดเ้ป็นคู่ควำมหรอืคู่กรณีในคด ีหรอืขอ้พพิำท รวมถงึ
กระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำรใดๆ (1) ทีอ่ำจมผีลกระทบดำ้นลบต่อสนิทรพัยข์องบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย ทีม่จี ำนวนสงู
กว่ำรอ้ยละ 5.0 ของส่วนของผูถ้อืหุน้ (2) ทีก่ระทบต่อกำรด ำเนินธุรกจิ สถำนะทำงกำรเงนิ ผลกำรด ำเนินงำนและโอกำส
ทำงธุรกจิของบรษิทัฯ หรอืบรษิัทย่อย อย่ำงมนีัยส ำคญัแต่ไม่สำมำรถประเมนิผลกระทบเป็นตวัเลขได ้และ (3) ทีม่ไิด้
เกดิจำกกำรประกอบธุรกจิโดยปกตขิองบรษิทัฯ อย่ำงไรกด็ ีบรษิทัฯ อำจมส่ีวนเกี่ยวขอ้งในกระบวนกำรพจิำรณำทำง
กฎหมำยหรอืทำงปกครองในกำรด ำเนินกำรคำ้ตำมปกตเิป็นครัง้ครำว 

 

 

 

4.4 ข้อพิพำททำงกฎหมำย 
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ส่วนท่ี  2  การก ากบัดแูลกิจการ 

5. นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 

 

 คณะกรรมกำรบรษิัทได้ให้ควำมส ำคญัต่อกำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ด ีโดยน ำหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำร  ที่ดสี ำหรบั
บรษิทัจดทะเบยีนปี 2560 ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งไดน้ ำหลกักำร
ก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่สี ำหรบับรษิทัจดทะเบยีนรวมทัง้กฎเกณฑ์ทำงกำรทีเ่กี่ยวขอ้งอื่นๆ มำปรบัปรุงเพิม่เตมิใหค้รอบคลุม
แนวคิดหรือปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงไปและมำตรฐำนสำกลมำเป็นแนวทำงในกำรจัดท ำ เพื่อให้มีกำรบริหำรจัดกำรที่มี
ประสทิธภิำพ ซื่อสตัย ์สุจรติ ปรำศจำกกำรทุจรติคอร์รปัชนั โปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได ้สรำ้งควำมเชื่อมัน่ต่อผูถ้อืหุน้ 
นักลงทุน ผูม้ส่ีวนไดเ้สยี สงัคม ผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งทุกฝ่ำย และเพิม่มูลค่ำใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ รวมทัง้ส่งเสรมิควำมเจรญิก้ำวหน้ำและ
กำรเตบิโตอย่ำงมัน่คงและยัง่ยนื 

ทัง้นี้ นโยบำยก ำกบัดูแลกจิกำรนี้ไดก้ ำหนดหลกัปฏบิตัแิก่คณะกรรมกำรบรษิทัในฐำนะผู้น ำสูงสุดขององค์กรถือ
ปฏบิตัอิย่ำงเหมำะสม โดยม ี8 หลกัปฏบิตั ิซึง่ระบุรำยละเอยีดในหมวดท่ี 7. “รายงานผลการด าเนินงานส าคญัด้านการ
ก ากบัดแูลกิจการ” 

 

สบืเนื่องจำกปัจจุบนั อุตสำหกรรมผลติภณัฑส์แีละสำรเคลอืบผวิมกีำรแข่งขนักนัในตลำดค่อนขำ้งสูง ดงันัน้กำรที่
จะคงควำมเป็นผู้น ำในตลำดผลติภณัฑ์สแีละสำรเคลอืบผวิอย่ำงยัง่ยนื จงึต้องมกีำรพฒันำอย่ำงต่อเนื่องในทุกๆ ด้ำนได้
อย่ำงมปีระสทิธภิำพและเป็นไปในทศิทำงเดยีวกนั ทำงบรษิทัฯ ไดพ้ยำยำมเป็นอย่ำงยิง่ในกำรส่งเสรมิให้กรรมกำร ผูบ้รหิำร 
และพนักงำนทุกระดบั ยดึแนวทำงในกำรปฏบิตัแิละพฤตกิรรมอนัพึงประสงค์ในกำรด ำเนินธุรกจิภำยใตก้รอบของหลกักำร
ก ำกบัดูแลกิจกำรที่ด ีคุณธรรม และจรรยำบรรณธุรกิจ เพื่อสร้ำงผลประกอบกำรที่ดี และกำรเติบโตอย่ำงยัง่ยนืแก่ธุรกจิ 
ควบคู่ไปกบักำรดแูลผูม้ส่ีวนไดเ้สยี สงัคม และสิง่แวดลอ้ม โดยมหีลกักำรพืน้ฐำน ดงันี้  

1)  มุ่งมัน่ด ำเนินธุรกจิโดยยดึหลกัประสทิธภิำพ ประสทิธผิล ดว้ยควำมโปร่งใส่ ซื่อสตัย์สุจรติ รบัผดิชอบต่อผูม้ี
ส่วนไดเ้สยี สงัคม และชุมชน รวมถงึสรำ้งผลตอบแทนทีเ่หมำะสมแก่ผูถ้อืหุน้  

2)  ส่งเสรมิกำรเป็นพลเมอืงด ีมจีติส ำนึกทีด่ ีปฏบิตัติำมกฎหมำย กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั หลกัเกณฑ์ทีเ่กี่ยวขอ้ง
อย่ำงเคร่งครดั  

3)  ใหค้วำมส ำคญัต่อกำรพฒันำบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง โดยเสรมิสรำ้งใหเ้ป็นองค์กรแห่งกำรเรยีนรูแ้ละพฒันำ 
และปลูกจติส ำนึกใหม้คีวำมซื่อสตัย ์สุจรติ มุ่งมัน่ และควำมรบัผดิชอบ  

4)  มุ่งพฒันำสนิคำ้และบรกิำรทีม่คีุณภำพดว้ยนวตักรรมทีท่นัสมยัเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกคำ้ และ
ทนัต่อกำรเปลีย่นแปลงทำงสงัคมและสิง่แวดลอ้ม  

 ทัง้นี้ คู่มือหลกัการก ากบัดแูลกิจการ และจรรยาบรรณธรุกิจ ฉบบัเตม็ ไดเ้ปิดเผยไวใ้นเวป็ไซตข์องบรษิทัฯ ที ่
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5.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฎิบติัการก ากบัดแูลกิจการ 

5.2 จรรยาบรรณธรุกิจ 
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5.3.1  การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญัในรอบปีท่ีผ่านมา 

บรษิัทฯ ได้ยดึถือและปฏบิตัติำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดใีนกำรด ำเนินกจิกำรผ่ำนทำงกรรมกำร  ผู้บรหิำร 
และพนักงำน และถอืว่ำหลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่นีัน้เป็นปัจจยัส ำคญัในกำรส่งเสรมิควำมส ำเรจ็ในภำพรวมของบรษิทัฯ 
ในฐำนะที่เป็นองค์กรหนึ่งที่มคีวำมรบัผิดชอบต่อสงัคม โดยที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัท ครัง้ที่ 10/2564 เมื่อวนัที่ 14 
ธนัวำคม 2564 ได้พิจำรณำทบทวนกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรและกำรสร้ำงควำมยัง่ยืนทำงธุรกิจ  ตำม
แนวทำงที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) ได้มกีำรประกำศหลกักำรก ำกบัดูแล
กจิกำรทีด่สี ำหรบับรษิทัจดทะเบยีน ปี 2560 (CG Code) และแนวทำงกำรรำยงำนแบบ 56-1 One Report ทีย่กระดบักำร
รำยงำนขอ้มูลทำงดำ้น ESG อำท ินโยบำย เป้ำหมำย และผลกำรด ำเนินงำน รวมถงึขอ้มูลกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกและ
กำรเคำรพสทิธมินุษยชน เป็นตน้ เพื่อเป็นหลกัปฏบิตัใิหค้ณะกรรมกำรและบรษิทัจดทะเบยีนน ำมำปรบัใชใ้นกำรก ำกบัดูแล
กจิกำรใหม้ผีลประกอบกำรทีด่ใีนระยะยำว เพื่อสรำ้งคุณค่ำใหก้บักจิกำรอย่ำงยัง่ยนื  

ในปี 2564 บรษิทัฯ ไดม้พีฒันำกำร/กำรปรบัปรุงนโยบำยและกำรก ำกบัดแูลกจิกำร โดยสรุปดงันี้ 

▪ กำรแต่งตัง้เจำ้หน้ำคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลเป็นไปตำมพระรำชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
เกี่ยวกบักำรจดัให้มเีจ้ำหน้ำที่คุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลตำมมำตรำ 41 และมำตรำ 42 ของพระรำชบญัญัติ
ดงักล่ำว และกำรเผยแพร่ควำมรูแ้ละจดัสมัมนำใหก้บัพนักงำนเกีย่วกบัควำมส ำคญัของขอ้มลูส่วนบุคคล 

▪ กำรศึกษำและประเมินควำมพร้อมกำรเขำ้ร่วมประกำศเจตนำรมย์ส ำหรบัโครงกำรต่อต้ำนคอร์รปัชันของ
ภำคเอกชนไทย (CAC) ตำมแบบประเมนิตนเองเกีย่วกบัมำตรกำรต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชนั  

5.3.2  เร่ืองท่ีบริษทัฯ ยงัไม่สามารถปฎิบติัตามได้ และแนวทางปรบัใช้ให้เหมาะสม 

 บรษิทัฯ ไดใ้หค้วำมส ำคญักบักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี โดยเหน็ว่ำหลกักำรดงักล่ำวก่อใหเ้กดิประโยชน์กบับรษิทัฯ 
ในกำรพฒันำองค์กร แต่ยงัมบีางเรือ่งทีบ่รษิัทฯ ยงัไม่ได้ปฏิบตัิได้ครบทุกขอ้ในปี 2564 และมีแนวทำงในกำรปรบัใช้ให้
เหมำะสม ดงันี้  

1. การก าหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการบริษทั แบบ Cumulative Voting 
ตำมขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ที ่16 ไดก้ ำหนดใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เป็นผูเ้ลอืกตัง้กรรมกำรบรษิทั โดยใชเ้สยีง
ข้ำงมำกเป็นมติที่ประชุม และข้อ 16(1) ก ำหนดให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมคีะแนนเสียงเท่ำกับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง 
ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึไม่ไดก้ ำหนดและน ำใชว้ธิกีำรนี้ อย่ำงไรกด็ ีบรษิทัฯ ไดก้ ำหนดและมวีิธกีำรดูแลสทิธขิองผู้
ถอืหุน้รำยย่อย อำท ิสทิธขิองผูถ้อืหุน้ในกำรน ำเสนอวำระกำรประชุมผูถ้อืหุน้ และกำรเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขำ้
รบักำรคดัเลอืกเป็นกรรมกำรบรษิทั เป็นตน้ 

2. ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ 
ประธำนกรรมกำรเป็นคนละบุคคลกบัประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรซึ่งบรษิทัฯ ไดแ้บ่งแยกหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบ
อย่ำงชดัเจน อกีทัง้ ประธำนกรรมกำรไม่ไดเ้ป็นกรรมกำรทีเ่ป็นผูบ้รหิำร ถงึแมว้่ำไม่ไดเ้ป็นกรรมกำรอสิระ แต่
เป็นผูม้คีวำมรู ้ควำมเชีย่วชำญในธุรกจิของบรษิทัฯ และเปิดโอกำสใหก้รรมกำรทุกคนมอีสิระในกำรแสดงควำม
คดิเหน็และเสนอขอ้เสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์ต่อองคก์ร และคณะกรรมกำรบรษิทัแต่งตัง้กรรมกำรอสิระหนึ่งท่ำน 
เพื่อร่วมพจิำรณำก ำหนดวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิัท เพื่อใหเ้ป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ด ี

5.3 ผลการด าเนินงาน การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญัของนโยบาย แนวปฎิบติั และ
ระบบการก ากบัดแูลกิจการในรอบปีท่ีผ่านมา 
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นอกจำกนี้ ในกำรอนุมตัใินวำระทีก่รรมกำรทีไ่ม่ใช่กรรมกำรอสิระมส่ีวนไดเ้สยีจะต้องมกีรรมกำรอสิระอย่ำงน้อย 2 
ท่ำน เขำ้ร่วมประชุมและออกเสยีง 

3.  คณะกรรมการมีการจดัตัง้ Risk Management Committee และ CG Committee (เฉพาะระดบักรรมการ) 
บริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงในระดับจดักำร โดยมีประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรเป็น  
ประธำนฯ และยงัไดแ้ต่งตัง้คณะท ำงำนบรหิำรควำมเสีย่งซึ่งประกอบดว้ยผูบ้รหิำรระดบัสูงจำกสำยงำนต่ำงๆ 
ของบรษิทัฯ ซึง่รบัผดิชอบในกำรจดัท ำนโยบำยบรหิำรควำมเสีย่ง ก ำกบัดแูลกำรจดักำรควำมเสีย่งและรำยงำน
ต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบรษิทั อย่ำงไรก็ตำม คณะกรรมกำรบรษิัทไม่ได้มกีำรจดัตัง้ 
CG Committee เนื่องจำกปัจจุบนัคณะกรรมกำรบรษิทัเป็นผูก้ ำกบัดูแลใหบ้รษิทัฯ ปฏบิตัติำมหลกักำรก ำกบั
ดแูลกจิกำร 

4. คณะกรรมการบริษทัมีกรรมการท่ีเป็นกรรมการอิสระมากกว่า 50% 
คณะกรรมกำรบรษิทัม ี9 คน ประกอบดว้ยกรรมกำรบรษิทัทีเ่ป็นผูบ้รหิำรจ ำนวน 2 คน หรอืรอ้ยละ 22.22 และ
กรรมกำรทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิำร 7 คน หรอืรอ้ยละ 77.77 โดยในจ ำนวนนี้ มกีรรมกำรซึง่ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร
อสิระจ ำนวน 3 คน หรอืรอ้ยละ 33.33 ซึง่เป็นไปตำมองคป์ระกอบของคณะกรรมกำรบรษิทั และกรรมกำรอสิระ 
และมคีุณสมบตัิตำมหลกัเกณฑ์ทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ก ำหนด ซึ่ง
ระบุว่ำตอ้งมกีรรมกำรอสิระอย่ำงน้อย 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรบรษิทัทัง้หมด แต่ตอ้งไม่น้อยกว่ำ 3 คน 

5.3.3  การปฎิบติัในเร่ืองอ่ืนๆ ตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

 กำรรำยงำนดังกล่ำวได้เปิดเผยไว้ในหมวดท่ี 7. “รายงานผลการด าเนินงานส าคญัด้านการก ากบัดูแล
กิจการ” หวัข้อ “7.1 สรปุผลการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการในรอบปีท่ีผ่านมา” 
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6. โครงสร้างการก ากบัดแูลกิจการ และข้อมูลส าคญัเก่ียวกบัคณะกรรมการ 

คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอ่ืน ๆ 

 

 

โครงสรำ้งกำรจดักำรของบรษิทัฯ  ณ วนัที ่1 มนีำคม 2565   

 

 

 

  

 

6.2.1  องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทั 

1) คณะกรรมกำรบรษิทัมจี ำนวนอย่ำงน้อย 5 คนและกรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึง่หนึ่งตอ้งมถีิน่ทีอ่ยู่ในรำชอำณำจกัร โดย
มกีรรมกำรอสิระไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดและมจี ำนวนกรรมกำรอสิระอย่ำงน้อย 3 คน ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑข์องส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ 

2) ประธำนกรรมกำรและประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร มใิช่บุคคลเดยีวกนั และมกีำรก ำหนดหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบอย่ำง
ชดัเจนแยกจำกกนั 

3) ในกรณีที่ผู้ทีด่ ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำรไม่ใช่กรรมกำรอิสระ คณะกรรมกำรบรษิทัจะแต่งตัง้กรรมกำรอสิระ
หนึ่งท่ำน เพื่อร่วมพจิำรณำก ำหนดวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั เพื่อให้เป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดูแล
กจิกำรทีด่ ีนอกจำกนี้ ในกำรอนุมตัใินวำระทีก่รรมกำรทีไ่ม่ใช่กรรมกำรอสิระมส่ีวนไดเ้สยีจะต้องมกีรรมกำรอิสระ
อย่ำงน้อย 2 ท่ำน เขำ้ร่วมประชุมและออกเสยีง 

6.1 โครงสร้างการก ากบัดแูลกิจการ 

6.2 ข้อมูลเก่ียวกบัคณะกรรมการ 
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4) คณะกรรมกำรบรษิัทได้แต่งตัง้เลขำนุกำรบรษิัท เพื่อปฏิบตัิหน้ำที่ในกำรดูแลกิจกรรมของคณะกรรมกำรบรษิทั 
รวมถึงกำรประสำนงำนให้มกีำรปฏิบตัิตำมมติคณะกรรมกำรบริษัท  และส่งเสริมให้เลขำนุกำรบริษัทได้รบักำร
ฝึกอบรมและพฒันำควำมรูอ้ย่ำงต่อเนื่องดำ้นกฎหมำย กำรบญัช ีหรอืกำรปฏบิตัหิน้ำทีเ่ลขำนุกำรบรษิทั 

5) โครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริษัท ต้องมีควำมหลำกหลำยทัง้เพศ อำยุ ประสบกำรณ์ ทักษะวิชำชีพและควำม
เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนซึ่งจ ำเป็นต่อปฏิบตัิหน้ำที่ของกรรมกำรซึ่งจะช่วยให้กำรด ำเนินธุรกิจของบรษิัทฯ ประสบ
ควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำย และสร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยัง่ยนืในระยะยำว ได้แก่  ควำมรู้ทำงบญัชแีละกำรเงนิ กำร
บรหิำรจดักำรองค์กรและทรพัยำกรบุคคล กำรบรหิำรควำมเสีย่ง กำรจดักำรในภำวะวกิฤต ิควำมรูเ้กี่ยวกบัธุรกจิ
ของบรษิทัฯ กำรตลำดระหว่ำงประเทศ กำรก ำหนดวสิยัทศัน์และกลยุทธ์ ควำมรูค้วำมช ำนำญเฉพำะดำ้นอื่นๆ ที่
เป็นต่อบรษิทัในระยะ 3-5 ปีขำ้งหน้ำ ทัง้นี้ ต้องมสีดัส่วนกรรมกำรทีม่คีวำมรูเ้กี่ยวกบัอุตสำหกรรมหรอืธุรกจิของ
บรษิทัฯ อย่ำงน้อย 3 ท่ำน โดย 1 ใน 3 ท่ำนตอ้งเป็นกรรมกำรทีไ่ม่ไดเ้ป็นผูบ้รหิำรอย่ำงน้อย 1 ท่ำน  และกรรมกำร
ทีม่คีวำมรูท้ำงดำ้นบญัชกีำรเงนิอย่ำงน้อย 1 ท่ำน 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2564  คณะกรรมกำรบรษิทัมจี ำนวน 9 คน ประกอบดว้ยกรรมกำรทีเ่ป็นผูบ้รหิำร 2 คน หรอืรอ้ย
ละ 22.22 กรรมกำรทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิำร 7 คน หรอืรอ้ยละ 77.78 และกรรมกำรอสิระ 3 คน หรอืรอ้ยละ 33.33 ซึง่คดิเป็น 1 ใน 3 
ของจ ำนวนกรรมกำรบรษิทัทัง้หมด ตำมหลกัเกณฑท์ีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยก์ ำหนดว่ำ
ตอ้งมกีรรมกำรอสิระอย่ำงน้อย 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรบรษิทัทัง้คณะ แต่ตอ้งไม่น้อยกว่ำ 3 คน รำยละเอยีดดงันี้ 

ช่ือ ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1. นำยประจกัษ์ ตัง้คำรวคุณ(1) ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรบรหิำร กรรมกำรทีไ่ม่ไดเ้ป็นผูบ้รหิำร 

2. นำงละออ ตัง้คำรวคุณ รองประธำนกรรมกำร / กรรมกำรบรหิำร กรรมกำรทีไ่ม่ไดเ้ป็นผูบ้รหิำร 

3. นำยวนรชัต์ ตัง้คำรวคุณ กรรมกำร / กรรมกำรบรหิำร กรรมกำรทีไ่ม่ไดเ้ป็นผูบ้รหิำร 

4. นำยจตุภทัร ์ตัง้คำรวคุณ กรรมกำร / ประธำนกรรมกำรบรหิำร / กรรมกำรสรรหำและ
พจิำรณำค่ำตอบแทน 

กรรมกำรทีเ่ป็นผูบ้รหิำร 

5. นำยณฏัฐวุฒ ิตัง้คำรวคุณ กรรมกำร กรรมกำรทีไ่ม่ไดเ้ป็นผูบ้รหิำร 

6. นำงบุศทร ีหวัง่หล ี กรรมกำร / กรรมกำรบรหิำร กรรมกำรทีเ่ป็นผูบ้รหิำร 

7. นำงปรศินำ ประหำรขำ้ศกึ กรรมกำรอสิระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรสรรหำ
และพจิำรณำค่ำตอบแทน 

กรรมกำรทีไ่ม่ไดเ้ป็นผูบ้รหิำร 

8. นำงชนำทพิย ์วรีะสบืพงศ ์ กรรมกำรอสิระ / กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรทีไ่ม่ไดเ้ป็นผูบ้รหิำร 

9. นำยวรีศกัดิ ์โฆสติไพศำล กรรมกำรอสิระ / กรรมกำรตรวจสอบ / ประธำนกรรมกำรสรรหำ
และพจิำรณำค่ำตอบแทน 

กรรมกำรทีไ่ม่ไดเ้ป็นผูบ้รหิำร 

หมำยเหตุ : (1)   นำยประจกัษ์ ตัง้คำรวคุณ ด ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำรบรษิทัแต่มไิด้เป็นกรรมกำรอสิระ ทัง้นี้ บรษิทัฯ ได้แต่งตัง้กรรมกำร
อสิระ 1 ท่ำน ได้แก่ นำยวรีศกัดิ ์โฆสติไพศำล ร่วมพจิำรณำก ำหนดวำระประชุมคณะกรรมกำร เพื่อใหเ้ป็นไปตำมหลกักำรก ำกบั
ดูแลกิจกำรที่ดีส ำหรบับรษิัทจดทะเบียน ปี 2560 นอกจำกนี้ ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิัทฯ ครัง้ที่ 5/2560 เมื่อวนัที่ 12 
พฤษภำคม 2560 มมีตแิกไ้ขเพิม่เตมิกฎบตัรคณะกรรมกำรบรษิทัโดยก ำหนดใหใ้นกำรอนุมตัใินวำระทีก่รรมกำรทีไ่ม่ใช่กรรมกำร
อสิระมสี่วนไดเ้สยีจะตอ้งมกีรรมกำรอสิระอย่ำงน้อย 2 ท่ำน เขำ้ร่วมประชุมและออกเสยีง  

ทัง้นี้ รำยละเอยีด คุณสมบตั ิและประสบกำรณ์ของคณะกรรมกำรบรษิทัทัง้ 9 ท่ำน ปรำกฏในเอกสารแนบ 1 “รายละเอียด
เก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม ผู้ท่ีได้รบัมอบหมายให้รบัผิดชอบสูงสุดในสายงานบญัชีและการเงิน  
ผู้ท่ีได้รบัมอบหมายให้รบัผิดชอบโดยตรงในการควบคมุดแูลการท าบญัชี และเลขานุการบริษทั” 
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6.2.2  กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือผกูพนั TOA 

กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงลำยมอืชื่อผูกพนั TOA คอื นำยวนรชัต์ ตัง้คำรวคุณ หรอื นำยจตุภทัร์ ตัง้คำรวคุณ หรอื นำย
ณฏัฐวุฒ ิตัง้คำรวคุณ หรอื นำงบุศทร ีหวัง่หล ีกรรมกำรสองในสีค่นน้ีลงลำยมอืชื่อร่วมกนัและประทบัตรำส ำคญัของบรษิทัฯ 

6.2.3   บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมกำรบรษิทัมบีทบำทส ำคญัในกำรก ำกบัดแูลกจิกำรเพื่อประโยชน์สงูสุดของบรษิทัฯ ประกอบดว้ยกรรมกำรที่
มีคุณสมบตัิหลำกหลำยทัง้ในด้ำนทกัษะ ประสบกำรณ์ ควำมสำมำรถเฉพำะด้ำนที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ มีภำวะผู้น ำ 
วสิยัทศัน์ ปฏบิตัหิน้ำทีด่ว้ยควำมซื่อสตัยสุ์จรติ ระมดัระวงั รอบคอบ มคีวำมเป็นอสิระจำกฝ่ำยจดักำร ค ำนึงถงึประโยชน์สงูสุด
ของบรษิทัฯ มคีวำมเป็นธรรมและรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้และผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกฝ่ำย  โดยดูแลใหบ้รษิทัฯ มรีะบบงำนทีใ่หค้วำม
เชื่อมัน่ไดว้่ำกจิกรรมต่ำงๆ ของบรษิทัฯ ไดด้ ำเนินไปในลกัษณะทีถู่กตอ้งตำมกฎหมำยและมจีรยิธรรม 

1. คณุสมบติัของกรรมการ 

1) คณะกรรมกำรบรษิัทมคีุณสมบตัิ และไม่มลีกัษณะต้องห้ำมตำมพระรำชบญัญตัิบรษิัทมหำชนจ ำกัด  พ.ศ. 
2535 (รวมทัง้ทีม่กีำรแก้ไขเพิม่เตมิ) พระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่ ี
กำรแกไ้ขเพิม่เตมิ) รวมถงึ ประกำศ ขอ้บงัคบั และ/หรอืระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

2) เป็นผู้ทรงคุณวุฒ ิซึ่งมคีวำมรู้และประสบกำรณ์จำกหลำกหลำยสำขำอำชพี ทัง้ด้ำนธุรกจิ บญัชแีละกำรเงนิ 
ซึง่เกีย่วขอ้งและสนับสนุนธุรกจิของบรษิทัฯ    

3) สำมำรถใช้ดุลยพินิจอย่ำงตรงไปตรงมำและเป็นอิสระจำกฝ่ำยจดักำรและกลุ่มที่มีผลประโยชน์อื่นใด ทัง้นี้ 
กรรมกำรทุกท่ำนมหีน้ำทีต่้องแจง้ใหป้ระธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรตรวจสอบของ บรษิทัฯ ทรำบเป็น
หนังสอืโดยทนัท ีหำกกรรมกำรมกีำรประกอบธุรกจิหรอืเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรหรอืผูบ้รหิำรในบรษิทัอื่น 

4) สำมำรถอุทศิเวลำใหก้บับรษิทัฯ ไดอ้ย่ำงเพยีงพอและเอำใจใส่ในกำรปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมควำมรบัผดิชอบของตน 

5) กรรมกำรหรอืผูบ้รหิำรระดบัสูงของบรษิทัฯ ไม่เคยเป็นพนักงำนหรอืหุน้ส่วนของบรษิทัสอบบัญชภีำยนอกที่
บรษิทัฯ ใชบ้รกิำรอยู่ในช่วง 2 ปีทีผ่่ำนมำ 

6) กรรมกำรควรด ำรงต ำแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนไดไ้ม่เกนิ 5 บรษิทั เพื่อใหก้รรมกำรสำมำรถปฏบิตัหิน้ำทีใ่น
ฐำนะกรรมกำรบรษิทัอย่ำงมปีระสทิธภิำพ สำมำรถทุ่มเทเวลำในกำรปฏบิตัหิน้ำทีก่รรมกำรไดอ้ย่ำงเพยีงพอ  

2. ขอบเขต อ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบ  
  ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่1/2565 เมื่อวนัที ่25 มกรำคม 2565 ไดม้มีตอินุมตักิำรทบทวนขอบเขต 

อ ำนำจ หน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรบรษิทั ดงัต่อไปนี้ 

1) ปฏิบตัิหน้ำทีใ่ห้เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ มติคณะกรรมกำรบรษิทัและมตทิี่
ประชุมผูถ้อืหุน้ ดว้ยควำมรบัผดิชอบ ควำมระมดัระวงั และควำมซื่อสตัยสุ์จรติ 

2) พจิำรณำก ำหนดรำยละเอียดและให้ควำมเหน็ชอบ วสิยัทศัน์ พนัธกิจ กลยุทธ์ทำงธุรกิจ ทศิทำงของธุรกจิ 
นโยบำยทำงธุรกิจ เป้ำหมำย แนวทำง แผนกำรด ำเนินงำน และงบประมำณของบริษัทฯ และบรษิัทย่อย 
ตำมทีค่ณะกรรมกำรบรหิำร และฝ่ำยจดักำรจดัท ำ 

3) ก ำกบัดูแลกำรบรหิำรงำนและผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรบรหิำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำร ฝ่ำย
จดักำร หรอืบุคคลใดๆ ซึ่งไดร้บัมอบหมำยใหท้ ำหน้ำทีด่งักล่ำว เพื่อใหเ้ป็นไปตำมวสิยัทศัน์ พนัธกจิ กลยุทธ์
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ทำงธุรกจิ ทศิทำงของธุรกจิ นโยบำยทำงธุรกจิ เป้ำหมำย แนวทำง แผนกำรด ำเนินงำน และงบประมำณที่
คณะกรรมกำรบรษิทัก ำหนด 

4) ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ และบรษิัทย่อยอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อใหเ้ป็นไปตำมแผนกำรด ำเนินงำน
และงบประมำณของบรษิทัฯ  

5) ด ำเนินกำรใหบ้รษิทัฯ และบรษิทัย่อยน ำระบบงำนบญัชทีีเ่หมำะสมและมปีระสทิธภิำพมำใช ้รวมทัง้จดัใหม้ี
ระบบควบคุมภำยใน และระบบกำรตรวจสอบภำยในทีเ่พยีงพอและมปีระสทิธผิล รวมทัง้จดัใหม้กีระบวนกำร
ประเมนิควำมเหมำะสมของระบบกำรควบคุมภำยในของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย อย่ำงสม ่ำเสมอ 

6) จดัใหม้กีำรท ำงบดุล และงบก ำไรขำดทุน ณ วนัสิน้สุดรอบปีบญัชขีองบรษิทัฯ และลงลำยมอืชื่อเพื่อรบัรองงบ
กำรเงนิดงักล่ำว เพื่อน ำเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปี เพื่อพจิำรณำอนุมตัิ 

7) พจิำรณำให้ควำมเห็นชอบกำรคดัเลอืกและเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัช ีและพจิำรณำค่ำตอบแทนที่เหมำะสม 
ตำมทีค่ณะกรรมกำรตรวจสอบน ำเสนอ ก่อนน ำเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปี เพื่ อ
พจิำรณำอนุมตั ิ

8) จดัให้มีนโยบำยเกี่ยวกับกำรก ำกับดูแลกิจกำรตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์เป็นลำยลกัษณ์อกัษร และให้
ควำมเหน็ชอบต่อนโยบำยดงักล่ำว ตลอดจนส่งเสรมิกำรปรบัใชน้โยบำยดงักล่ำวอย่ำงมปีระสทิธภิำพ เพื่อรกัษำ
และคงไว้ซึ่งมำตรฐำนระดับสูงของกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีในบริษัทฯ และเชื่อมัน่ได้ว่ำบริษัทฯ มีควำม
รบัผดิชอบต่อผูม้ส่ีวนเกีย่วขอ้งทุกกลุ่มดว้ยควำมเป็นธรรม โดยมกีำรทบทวนนโยบำยอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ 

9) จดัใหม้หีลกัจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกจิตำมหลกัควำมซื่อสตัย์สุจรติ หลกัควำมโปร่งใส หลกักำรก ำกบั
ดูแลกิจกำรที่ดี และจริยธรรมทำงสงัคมที่ดี ซึ่งได้รบักำรอนุมตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัท และก ำหนดให้
กรรมกำร ผูบ้รหิำร พนักงำน ปฏบิตัติำมโดยเคร่งครดั รวมทัง้ไดป้ระชำสมัพนัธ์ทัว่ทัง้องค์กรใหเ้ป็นทีเ่ขำ้ใจ
ผ่ำนระบบจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ รวมทัง้ได้ติดบอร์ดประชำสัมพันธ์  อีกทัง้ยังได้จัดท ำมำตรฐำนกำร
ปฏิบัติงำนและกำรด ำเนินงำน (Standard Operating Procedures) เพื่อใช้ควบคุมกำรปฏิบัติงำน กำร
ด ำเนินกำรภำยในองคก์ร และกำรตดิตำมกำรปฏบิตัติำมหลกัจรรยำบรรณดงักล่ำว 

10) คณะกรรมกำรบรษิทัดแูลใหม้กีำรบรหิำรควำมเสีย่ง ใหค้รอบคลุมทัง้องคก์ร โดยมอบหมำยใหค้ณะกรรมกำร
บรหิำรควำมเสีย่งเป็นผูก้ ำหนดนโยบำยบรหิำรควำมเสีย่ง และน ำเสนอนโยบำยต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ
และคณะกรรมกำรเพื่อรบัทรำบต่อไป โดยคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งเป็นผู้ด ำเนินกำรใหม้กีำรปฏิบตัิ
ตำมนโยบำยและรำยงำนให้คณะกรรมกำรตรวจสอบทรำบเป็นประจ ำ และรำยงำนผลกำรปฎิบตัิงำน ให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบรษิทัทรำบอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ นอกจำกนัน้ควรมกีำรทบทวน
ระบบหรอืประเมนิประสทิธผิลของกำรจดักำรควำมเสี่ยงอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้และให้เปิดเผยไวใ้นรำยงำน
ประจ ำปี และในทุก ๆ ระยะเวลำทีพ่บว่ำระดบัควำมเสีย่งในกำรเปลีย่นแปลง ซึง่รวมถึงกำรใหค้วำมส ำคญักบั
สญัญำณเตอืนภยัล่วงหน้ำและรำยกำรผดิปกตทิัง้หลำย 

11) คณะกรรมกำรบรษิทัจดัใหม้นีโยบำยกำรแจง้เบำะแส ส ำหรบัผู้ที่ประสงค์จะแจง้เบำะแสหรอืผูม้ส่ีวนไดเ้สยี
ผ่ำน website หรอืรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบรษิทั โดยช่องทำงในกำรแจง้
เบำะแสอำจก ำหนดให้ผ่ำนหวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยในและ/หรอืเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบของ
บรษิทัฯ เพื่อใหร้ำยงำนต่อกรรมกำรอสิระหรอืกรรมกำรตรวจสอบของบรษิทัฯ เพื่อใหม้กีำรตรวจสอบขอ้มลู
ตำมกระบวนกำรทีบ่รษิทัฯ ก ำหนดไว ้และมแีนวทำงกำรด ำเนินกำรทีช่ดัเจนเมื่อไดร้บักำรแจง้เบำะแส และ
รำยงำนต่อคณะกรรมกำร 
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12) พจิำรณำอนุมตัแิต่งตัง้บุคคลทีม่คีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องหำ้มตำมทีก่ ำหนดในพระรำชบญัญตับิรษิทั
มหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มกีำรแก้ไขเพิม่เติม) พระรำชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ 
พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีำรแก้ไขเพิม่เตมิ) รวมถงึ ประกำศ ขอ้บงัคบั และ/หรอืระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้งเขำ้ด ำรง
ต ำแหน่ง ในกรณีที่ต ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกออกตำมวำระ และพิจำรณำให้ควำม
เหน็ชอบแต่งตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรทีอ่อกตำมวำระ และกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร เพื่อน ำเสนอ
ต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิำรณำอนุมตั ิ

13) แต่งตัง้คณะกรรมกำรชุดย่อย รวมถงึคณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบรหิำร หรอืคณะกรรมกำรชุด
ย่อยอื่นใด และก ำหนดอ ำนำจหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรชุดย่อยดงักล่ำวเพื่อช่วยเหลอืและสนับสนุนกำรปฏบิตัิ
หน้ำทีข่องคณะกรรมกำรบรษิทั และพจิำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนรวมส ำหรบักรรมกำรชุดย่อยตำมงบประมำณที่
เสนอโดยฝ่ำยบรหิำร (ไม่เกนิกว่ำจ ำนวนรวมทีไ่ดร้บัอนุมตัจิำกผูถ้อืหุน้) 

14) พจิำรณำแต่งตัง้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำร รองกรรมกำรผู้จดักำรส ำนักงำนประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำร และ
เลขำนุกำรบรษิทั รวมทัง้พจิำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนของประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร รองกรรมกำรผูจ้ดักำร
ส ำนักงำนประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร และพจิำรณำก ำหนดวงเงนิรวมส ำหรบัโบนัสประจ ำปีของพนักงำนและ
ผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ  

15) พิจำรณำอนุมตัิกำรใช้จ่ำยเงินเพื่อกำรลงทุน กำรด ำเนินงำนต่ำงๆ กำรกู้ยืมหรือกำรขอสินเชื่อใดๆ จำก
สถำบนักำรเงนิ ตลอดจนกำรเขำ้เป็นผู้ค ้ำประกนั เพื่อกำรประกอบธุรกิจตำมปกตขิองบรษิัทฯ บรษิัทย่อย 
รวมทัง้บรษิทัในเครอื โดยไม่จ ำกดัวงเงนิ ภำยใตข้อ้บงัคบั ระเบยีบของบรษิทัฯ รวมทัง้กฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง
ของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน 

16) พจิำรณำเรื่องควำมขดัแยง้ของผลประโยชน์อย่ำงรอบคอบ โดยพจิำรณำอนุมตักิำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั
ระหว่ำงบรษิทัฯ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม กบับุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนั ตำมทีก่ ำหนดในพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัย์
และตลำดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มกีำรแก้ไขเพิม่เติม) รวมทัง้กฎระเบยีบที่เกี่ยวขอ้งของตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน และพจิำรณำอนุมตัหิลกักำรเกีย่วกบัขอ้ตกลง
ทำงกำรค้ำที่มเีงื่อนไขกำรคำ้โดยทัว่ไปในกำรเขำ้ท ำธุรกรรมระหว่ำงบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย กบักรรมกำร 
ผู้บรหิำร หรอืบุคคลทีม่คีวำมเกี่ยวขอ้ง เพื่อก ำหนดกรอบกำรด ำเนินกำรใหฝ่้ำยจดักำรมอี ำนำจด ำเนินกำร
ธุรกรรมดงักล่ำวภำยใต้กรอบและขอบเขตของกฎหมำยและหลกัเกณฑ์ที่เกี่ยวขอ้ง  โดยรำยกำรดงักล่ำว
จะต้องผ่ำนกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ ก่อนเสนอขออ นุมัติจำกที่ประชุม
คณะกรรมกำรบรษิทั และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัลกัษณะและขนำดของรำยกำรตำมขอ้ก ำหนด
ของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน  ทัง้นี้ กรรมกำร หรอืผู้บรหิำรของบรษิทัฯ ท่ำนใดที่มส่ีวนได้เสยี หรอืมี
ส่วนเกีย่วขอ้งจะไม่เขำ้ร่วมในกระบวนกำรตดัสนิใจรำยกำรดงักล่ำว 

17) จดัให้มีช่องทำงในกำรสื่อสำรกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มอย่ำงเหมำะสม และก ำกับดูแลกำรเปิดเผยขอ้มูลและ
สำรสนเทศ เพื่อให้มัน่ใจว่ำมีควำมถูกต้อง ชดัเจน โปร่งใส มีควำมน่ำเชื่อถือ สอดคล้องกับนโยบำยกำร
เปิดเผยขอ้มลูสำรสนเทศของบรษิทัฯ และกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

18) แต่งตัง้บุคคลใหด้ ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรของบรษิทัย่อย หรอืบรษิทัร่วมในจ ำนวนอย่ำงน้อยตำมสดัส่วน
กำรถือหุ้น และมกีำรก ำหนดขอบเขต อ ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของกรรมกำรและผู้บรหิำรทีไ่ดร้บั
กำรแต่งตัง้ไวอ้ย่ำงชดัเจน ซึ่งรวมถงึกำรก ำหนดกรอบอ ำนำจในกำรใชดุ้ลพนิิจที่ชดัเจนใหก้ำรออกเสยีงใน
กำรประชุมคณะกรรมกำรของบรษิัทย่อย หรอืบรษิัทร่วมในเรื่องส ำคญัซึ่งจะต้องได้รบัควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรบรษิัทก่อน เพื่อให้มกีำรควบคุมกำรบรหิำรให้เป็นไปตำมนโยบำยของบรษิัทฯ และกำรท ำ
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รำยกำรต่ำงๆ ใหถู้กตอ้งตำมกฎหมำย ซึ่งรวมถงึกำรเปิดเผยขอ้มลูฐำนะทำงกำรเงนิ ผลกำรด ำเนินงำน กำร
ท ำรำยกำรระหว่ำงกนั และกำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไปซึง่ทรพัยส์นิทีม่นีัยส ำคญัใหค้รบถว้นถูกตอ้ง 

19) พจิำรณำอนุมตักิำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำล 

20) พจิำรณำก ำหนดและแกไ้ขเปลีย่นแปลงชื่อกรรมกำรซึง่มอี ำนำจลงนำมผกูพนับรษิทัฯ  

21) ขอควำมเหน็ทำงวชิำชพีจำกองคก์รภำยนอก หำกมคีวำมจ ำเป็นเพื่อประกอบกำรตดัสนิใจทีเ่หมำะสม 

22) ดแูลกำรปฏบิตังิำนของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพและปกป้องผลประโยชน์ใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูม้ี
ส่วนไดเ้สยีทุกฝ่ำย 

23) จดัใหม้กีำรประชุมผูถ้อืหุน้เป็นกำรประชุมสำมญัประจ ำปีภำยใน 4 เดอืน นับแต่วนัสิ้นสุดรอบระยะเวลำบญัชี
ของบรษิทัฯ  

24) จดัใหม้กีำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัอย่ำงน้อยทุกๆ สำมเดอืน 

25) จดัท ำรำยงำนประจ ำปีของคณะกรรมกำรบรษิทั และรบัผดิชอบในกำรจดัท ำและกำรเปิดเผยงบกำรเงนิของ
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยเพื่อแสดงถงึฐำนะกำรเงนิ และผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ และบรษิัทย่อยในรอบปี
ทีผ่่ำนมำ และน ำเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิำรณำและอนุมตัิ 

26) ประเมินผลกำรท ำงำนของกรรมกำรทัง้คณะ รวมทัง้ประเมนิผลกำรท ำงำนของกรรมกำรรำยบุคคล เพื่อ
พจิำรณำทบทวนผลงำน ปัญหำและอุปสรรคในแต่ละปี เพื่อสำมำรถน ำผลกำรประเมนิไปใชใ้นกำรพฒันำและ
ปรบัปรุงกำรปฏบิตังิำนในดำ้นต่ำงๆ ได ้  

27) ก ำกบัและดแูลกำรบรหิำรจดักำรและกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ใหเ้ป็นไปตำมนโยบำย
ต่ำงๆ ของบรษิัทฯ กฎหมำยหลกัทรพัย์ ตลอดจนประกำศ ขอ้บงัคบัและหลกัเกณฑ์ต่ำงๆ ที่เกี่ยวขอ้งของ
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ และตลำด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เช่น กำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนั และกำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไปซึ่งทรพัย์สนิที่
ส ำคญั เท่ำทีไ่ม่ขดัหรอืแยง้กบักฎหมำยอื่น รวมทัง้จดัใหม้รีะบบกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยในที่
เพยีงพอและเหมำะสม 

28) สอบทำนกฎบตัรคณะกรรมกำรบรษิทัอย่ำงน้อยปีละหนึ่ง (1) ครัง้ 

 

คณะกรรมกำรบริษัทแต่งตัง้คณะกรรมกำรชุดย่อยจ ำนวน 3 ชุด ได้แก่ (1) คณะกรรมกำรตรวจสอบ (2) 
คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน และ (3) คณะกรรมกำรบรหิำร เพื่อท ำหน้ำที่สนับสนุนกำรปฏิบตัิงำนของ
คณะกรรมกำรบริษัท โดยคณะกรรมกำรชุดย่อยดังกล่ำวจะมีหน้ำที่ร ับผิดชอบในกำรพิจำรณำทบทวนเรื่องต่ำงๆ ที่มี
ควำมส ำคญัเป็นกำรเฉพำะ โดยคณะกรรมกำรบรษิทัจะเป็นผู้ใหค้วำมเหน็ชอบในกำรแต่งตัง้สมำชกิคณะกรรมกำรชุดย่อย 
กำรออกกฎบตัรคณะกรรมกำรชุดย่อย เพื่อก ำหนดระเบยีบต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง องคป์ระกอบของคณะกรรมกำรชุดย่อย หรอืกำร
ก ำหนดขอบเขต อ ำนำจ หน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบ ตลอดจนเรื่องอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัคณะกรรมกำรชุดย่อยดงักล่ำว ตำมที่
คณะกรรมกำรบรษิทัพจิำรณำเหน็สมควร โดยในแต่ละปีคณะกรรมกำรบรษิทัจะพจิำรณำทบทวนกฎบตัรของคณะกรรมกำร
ชุดย่อยแต่ละคณะ   

 

 

6.3 คณะกรรมการชุดย่อย 
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6.3.1  คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งถือเป็นกลไกส ำคญัของระบบกำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดีเพื่อช่วยงำนของคณะกรรมกำร
บรษิทัในกำรปฏบิตัหิน้ำทีร่บัผดิชอบในกำรสอดส่องดูแลคุณภำพและควำมน่ำเชื่อถือของระบบบญัช ีระบบตรวจสอบ ระบบ
กำรควบคุมภำยใน ตลอดจนกระบวนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิของบรษิทัฯ 

1. องคป์ระกอบ 

  คณะกรรมกำรตรวจสอบตอ้งประกอบดว้ยกรรมกำรอย่ำงน้อย 3 ท่ำน กรรมกำรแต่ละท่ำนตอ้งเป็นกรรมกำรอสิระซึ่ง
สำมำรถใชดุ้ลพนิิจของตนอย่ำงเป็นอสิระ มคีุณสมบตัคิรบถ้วนตำมทีก่ ำหนดโดยประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน และ
ตลำดหลกัทรพัย์ฯ และสำมำรถอ่ำนและเขำ้ใจพื้นฐำนของงบกำรเงนิซึ่งจ ำเป็นต้องมีในกำรท ำหน้ำที่กรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อย 1 ท่ำนต้องมคีวำมรู้ควำมช ำนำญทำงกำรบญัชหีรือกำรจดักำรด้ำนกำรเงินที่เกี่ยวขอ้งตำม
ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย มรีำยชื่อดงันี้ 

ช่ือ ต าแหน่ง 

1. นำงปรศินำ ประหำรขำ้ศกึ(1) กรรมกำรอสิระ และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

2. นำงชนำทพิย ์วรีะสบืพงศ(์1) กรรมกำรอสิระ และกรรมกำรตรวจสอบ 

3. นำยวรีศกัดิ ์โฆสติไพศำล กรรมกำรอสิระ และกรรมกำรตรวจสอบ 

หมำยเหตุ : (1) เป็นกรรมกำรตรวจสอบทีม่คีวำมรูแ้ละประสบกำรณ์เพยีงพอทีจ่ะสำมำรถท ำหน้ำทีใ่นกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถอืของ
กำรเงนิของบรษิทัฯ  

โดยม ีนำยอรรถพล วชัระไพโรจน์ เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ  

2. วาระการด ารงต าแหน่ง 

  คณะกรรมกำรตรวจสอบมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี นับจำกวนัที่ได้รบัแต่งตัง้หรือตำมวำระกำรเป็น
กรรมกำรของบรษิทัฯ โดยกรรมกำรตรวจสอบซึ่งพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระอำจไดร้บักำรแต่งตัง้อกีกไ็ดต้ำมทีค่ณะกรรมกำร
บรษิทัหรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เหน็สมควร ในกรณีทีต่ ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นทีน่อกจำกถงึครำวออกตำม
วำระ ให้คณะกรรมกำรบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตัง้บุคคลที่มีคุณสมบตัิครบถ้วนเป็นกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบมจี ำนวนครบตำมที่กฎหมำยหรอืกฎเกณฑ์ทีเ่กี่ยวขอ้งก ำหนดภำยใน 3 เดอืนนับจำกวนัที่จ ำนวน
คณะกรรมกำรตรวจสอบไม่ครบถว้น โดยบุคคลทีเ่ขำ้เป็นกรรมกำรตรวจสอบแทนสำมำรถอยู่ในต ำแหน่งไดเ้พยีงเท่ำทีว่ำระที่
ยงัเหลอือยู่ของกรรมกำรตรวจสอบซึง่ตนทดแทน 

  คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผูพ้จิำรณำแต่งตัง้หวัหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในของบรษิทัฯ เพื่อใหด้ ำรงต ำแหน่ง
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ และท ำหน้ำที่สนับสนุนกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ กำรนัดหมำยกำร
ประชุม และงำนอื่นๆ ตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ  

3. ขอบเขต อ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที่ 1/2565 เมื่อวนัที ่25 มกรำคม 2565 ได้มมีตอินุมตักิำรทบทวนขอบเขต 
อ ำนำจ หน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ดงันี้  
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1.  สอบทำนให้บรษิัทฯ มกีำรรำยงำนทำงกำรเงนิอย่ำงถูกต้องและเพยีงพอตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงนิ โดยกำรประสำนงำนกบัผูส้อบบญัชภีำยนอก และผูบ้ริหำรทีร่บัผดิชอบจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงนิ
ทัง้รำยไตรมำสและประจ ำปี โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบอำจเสนอแนะให้ผู้สอบบญัชีสอบทำนหรือ
ตรวจสอบรำยกำรใด ๆ ทีเ่หน็ว่ำเป็นเรื่องส ำคญัและจ ำเป็นในระหว่ำงกำรตรวจสอบบญัชขีองบรษิทัฯ  

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

3. พจิำรณำควำมเป็นอสิระในกำรปฏบิตัหิน้ำทีเ่ป็นผูร้บัผดิชอบในกำรพฒันำและสอบทำนประสทิธภิำพของ
กำรบรหิำรควำมเสีย่งและกำรควบคุมภำยในของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนใหค้วำมเหน็ชอบใน
กำรพิจำรณำแต่งตัง้ โยกย้ำย เลิกจ้ำง หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรือหน่วยงำนอื่นใดที่
รบัผดิชอบเกีย่วกบักำรตรวจสอบภำยใน  

4. มอี ำนำจเขำ้ถงึขอ้มูลไดทุ้กระดบัของบรษิทัฯ รวมถงึกำรเชญิผูบ้รหิำร ฝ่ำยจดักำร หวัหน้ำงำน พนักงำน 
หรอืบุคคลที่เกี่ยวขอ้งเขำ้ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงขอ้มูล รวมทัง้จดัส่งและให้ขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้ง ภำยใต้กำร
ปฏบิตังิำนตำมขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทั 

5. พจิำรณำและใหค้วำมเหน็ชอบงบประมำณประจ ำปี อตัรำก ำลงั และทรพัยำกรทีจ่ ำเป็นในกำรปฏบิตังิำนของ
ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน อนุมตัแิผนกำรตรวจสอบประจ ำปี รวมถงึกำรพจิำรณำอนุมตักิำรทบทวนปรบัเปลีย่น
แผนงำนตรวจสอบในส่วนที่มีนัยส ำคัญ รวมถึงก ำกับดูแลกำรปฏิบตัิงำนของฝ่ำยตรวจสอบภำยในให้
สอดคล้องตำมแผนกำรตรวจสอบประจ ำปีที่ได้รบัอนุมตั ิและเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกลในกำรปฏิบัตงิำน
วชิำชพีตรวจสอบภำยใน และประเมนิคุณภำพกำรปฏบิตังิำนตรวจสอบภำยในเป็นประจ ำทุกปี  

6. สอบทำนให้บริษัทฯ ปฏิบตัิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ ข้อก ำหนดของตลำด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน หรือกฎหมำยที่เกี่ยวขอ้งกับธุรกิจของ
บรษิทัฯ  

7. พจิำรณำ คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้ รวมถงึเลกิจำ้งบุคคลซึง่มคีวำมเป็นอสิระเพื่อท ำหน้ำทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีอง
บริษัทฯ และเสนอค่ำตอบแทนของบุคคลดังกล่ำว โดยค ำนึงถึงควำมน่ำเชื่อถือ ควำมเพียงพอของ
ทรพัยำกร ปรมิำณงำนตรวจสอบของส ำนักงำนตรวจสอบบญัชนีัน้ และประสบกำรณ์ของบุคลำกรทีไ่ดร้บั
มอบหมำยใหท้ ำกำรตรวจสอบบญัชขีองบรษิทัฯ รวมทัง้เขำ้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีำยจดักำร
เขำ้ร่วมประชุมอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ 

8. พิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน หรือรำยกำรที่อำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ รำยกำรได้มำหรือ
จ ำหน่ำยไปซึ่งทรพัย์สนิใหม้คีวำมถูกต้องและครบถ้วน ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยและขอ้ก ำหนดทีเ่กี่ยวขอ้ง
ของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำรำยกำรดงักล่ำวมี
ควำมสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสุดต่อบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ 

9.  จดัท ำรำยงำนผลกำรก ำกบัดแูลกจิกำรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปีของ
บรษิทัฯ ซึ่งรำยงำนดงักล่ำวตอ้งลงนำมโดยประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และต้องประกอบดว้ยขอ้มลูอย่ำง
น้อยดงัต่อไปนี้ 

(1) ควำมเหน็เกีย่วกบัควำมถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรำยงำนทำงกำรเงนิของบรษิทัฯ 

(2) ควำมเหน็เกีย่วกบัควำมเพยีงพอของระบบควบคุมภำยในและกำรบรหิำรควำมเสีย่งของบรษิทัฯ 
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(3) ควำมเห็นเกี่ยวกบักำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ ขอ้ก ำหนดของ
ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอืกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ 

(4) ควำมเหน็เกีย่วกบัควำมเหมำะสมของผูส้อบบญัช ี

(5) ควำมเหน็เกีย่วกบัรำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 

(6)  จ ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบและกำรเขำ้ร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน 

(7) ควำมเห็นหรอืขอ้สงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รบัจำกกำรปฏิบตัิหน้ำที่ตำมกฎบตัร 
(Charter) และ  

(8) รำยกำรอื่นทีเ่หน็ว่ำผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทรำบ ภำยใตข้อบเขตหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบที่
ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทั 

10.  สอบทำนและติดตำมผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง รวมทัง้ประเมินผลกำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกคณะ
กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง ซึง่จะตอ้งประกอบดว้ยกรรมกำรบรหิำรอย่ำงน้อย 1 คน อย่ำงน้อย ไตรมำสละ 
1 ครัง้ รวมถงึประชุมร่วมกบัคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งอย่ำงน้อยปีละ 2 ครัง้ 

11. พบฝ่ำยบรหิำรอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ 

12. สอบทำนกระบวนกำรเกี่ยวกับกำรรบัแจ้งเบำะแสและกำรรับข้อร้องเรียนของบริษัท  ซึ่งกระบวนกำร
ดงักล่ำวด ำเนินกำรโดยฝ่ำยบรหิำร 

13. สอบทำนควำมถูกต้องของเอกสำรอ้ำงองิและแบบประเมนิตนเองเกี่ยวกบัมำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รปัชนั
ของกจิกำรตำมโครงกำรแนวร่วมปฏบิตัขิองภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นทุจรติ 

14. ทบทวนและเสนอใหแ้กไ้ขเพิม่เตมิกฎบตัรของคณะกรรมกำรตรวจสอบตำมทีเ่หน็สมควรอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ 

15. ทบทวนผลกำรปฏบิตังิำนในปีทีผ่่ำนมำโดยจดัท ำรำยงำนกำรปฏบิตังิำนและเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทั
อย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ 

16. จดัหำควำมเหน็ทีเ่ป็นอสิระจำกทีป่รกึษำทำงวชิำชพีอื่นใด เพื่อใหค้วำมเหน็หรอืค ำแนะน ำตำมขอบเขตงำน
ทีร่บัผดิชอบ ตำมควำมเหมำะสมและจ ำเป็นดว้ยค่ำใชจ้่ำยของบรษิทัฯ 

17. ปฏบิตัหิน้ำทีอ่ื่นๆ ตำมทีไ่ดม้อบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทั ดว้ยควำมเหน็ชอบของจำกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ  

คณะกรรมกำรบรษิัทมอี ำนำจในกำรแก้ไข เปลี่ยนแปลง นิยำมและคุณสมบตัิของกรรมกำรอิสระ และกฎบตัรของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อใหส้อดคล้องกบัควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎเกณฑ์ของ
ส ำนักงำน ก.ล.ต. ตลำดหลกัทรพัยฯ์ คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน และ/หรอืบทบญัญตัขิองกฎหมำยอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

4. การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

(1) รำยงำนผลกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องคณะกรรมกำรตรวจสอบใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัทรำบอย่ำงน้อยทุกไตรมำส 

(2) ในกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องคณะกรรมกำรตรวจสอบ หำกพบหรอืมขีอ้สงสยัว่ำมรีำยกำรหรอืกำรกระท ำดงัต่อไปนี้ 
ซึ่งอำจมผีลกระทบอย่ำงมนีัยส ำคญัต่อฐำนะทำงกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ ใหค้ณะกรรมกำร
ตรวจสอบรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิทัเพื่อด ำเนินกำรปรบัปรุงแก้ไขภำยในเวลำทีค่ณะกรรมกำรตรวจสอบ
เหน็สมควร  
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1. รำยกำรทีเ่กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 

2. กำรทุจรติ หรอืมสีิง่ผดิปกต ิหรอืมคีวำมบกพร่องทีส่ ำคญัในระบบควบคุมภำยใน 

3. กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์ฯ ส ำนักงำน 
ก.ล.ต. หรอืคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน หรอืกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ 

หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบพบว่ำคณะกรรมกำรบรษิัทหรอืผู้บรหิำรไม่ด ำเนินกำรให้มกีำรปรบัปรุงแก้ไขในกำร
กระท ำดงักล่ำวโดยไม่มเีหตุผลอนัสมควร กรรมกำรตรวจสอบรำยใดรำยหนึ่งอำจรำยงำนสิง่ทีพ่บดงักล่ำวต่อส ำนักงำน ก.ล.ต. 
หรอืตลำดหลกัทรพัยฯ์ ได ้

6.3.2  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

1.  องคป์ระกอบ 

1) คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนจะประกอบดว้ยสมำชกิจ ำนวนอย่ำงน้อย 3 คน ซึ่งสมำชกิส่วน
ใหญ่เป็นกรรมกำรอสิระ (มำกกว่ำ 50%) 

2) ประธำนกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนตอ้งเป็นกรรมกำรอสิระ 

คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน จ ำนวน 3 ท่ำน ดงันี้  

ช่ือ ต าแหน่ง 

1. นำยวรีศกัดิ ์โฆสติไพศำล ประธำนกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน (กรรมกำรอสิระ) 

2. นำงปรศินำ ประหำรขำ้ศกึ กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน (กรรมกำรอสิระ) 

3. นำยจตุภทัร ์ตัง้คำรวคุณ กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 

โดยม ีนำงสำวนิภำพร จองจตุพร เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 

2. วาระการด ารงต าแหน่ง 

1) วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของสมำชกิคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนจะมกี ำหนด 3 ปีนับจำกวนัที่
ไดร้บักำรแต่งตัง้ 

2) สมำชกิของคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนอำจไดร้บักำรแต่งตัง้ใหเ้ขำ้ด ำรงต ำแหน่งใหม่อกีได้
ตำมทีค่ณะกรรมกำรของบรษิทัอำจเหน็สมควร 

3. ขอบเขต อ านาจหน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิัท ครัง้ที่ 1/2565 เมื่อวนัที่ 25 มกรำคม 2565 ได้มีมติอนุมตัิกำรทบทวนขอบเขต 
อ ำนำจหน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน ดงันี้   

1) พจิำรณำโครงสร้ำงและองค์ประกอบของคณะกรรมกำร ทัง้ในเรื่องของจ ำนวนและคุณสมบตัิของกรรมกำรที่
เหมำะสมกบัธุรกจิของบรษิทัฯ 

2) พจิำรณำคุณสมบตัขิองบุคคลทีจ่ะมำเป็นกรรมกำรอิสระใหเ้หมำะสมกบัลกัษณะเฉพำะของบรษิทั โดยควำม
เป็นอสิระอย่ำงน้อยตอ้งเป็นไปตำมหลกัเกณฑท์ีส่ ำนักงำน ก.ล.ต. ก ำหนด 

3) พจิำรณำนโยบำยและหลกัเกณฑใ์นกำรสรรหำบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมำะสม เพื่อด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรษิทั 
และผู้บรหิำรตัง้แต่ระดบัรองกรรมกำรผู้จดักำรขึน้ไป รวมทัง้คดัเลอืกบุคคลและเสนอชื่อบุคคลที่มคีุณสมบตัิ
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เหมำะสม รวมถงึกำรเสนอชื่อบุคคลทีเ่กษยีณอำยุงำนเพื่อกลบัเขำ้รบัต ำแหน่งดงักล่ำวขำ้งตน้ เพื่อน ำเสนอต่อ
ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั และ/หรอื ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิำรณำแต่งตัง้  

4) พจิำรณำทบทวนนโยบำยและหลกัเกณฑ์เกีย่วกบักำรก ำหนดค่ำตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมกำรบรษิทั 
และผูบ้รหิำรตัง้แต่ระดบัรองกรรมกำรผูจ้ดักำรขึน้ไป 

5) ใหข้อ้เสนอแนะต่อคณะกรรมกำรบรษิทัเพื่อใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัพจิำรณำอนุมตัเิรื่องดงัต่อไปนี้ 

▪ กำรสรรหำผู้บริหำรตัง้แต่ระดับรองกรรมกำรผู้จ ัดกำรขึ้นไป รวมถึงกำรก ำหนดค่ำตอบแทนและ
ผลประโยชน์ของผูบ้รหิำรดงักล่ำว    

▪ ค่ำตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมกำร เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ
น ำเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิำรณำอนุมตัติ่อไป 

▪ วงเงนิรวมส ำหรบัโบนัสประจ ำปีของพนักงำนและผูบ้รหิำรของบรษิทั 

▪ กำรปรบัเงนิเดอืนประจ ำปีของผูบ้รหิำรตัง้แต่ระดบัรองกรรมกำรผูจ้ดักำรขึน้ไป 

▪ กำรก ำหนดเป้ำหมำย และตวัชีว้ดัประจ ำปีของผูบ้รหิำรตัง้แต่ระดบัรองกรรมกำรผูจ้ดักำรขึน้ไป 

6) พจิำรณำใหค้วำมเหน็ชอบกำรทบทวนนโยบำยแผนกำรสบืทอดต ำแหน่ง (Succession plan) และ กำรตดิตำม
กำรด ำเนินกำรตำมแผนสบืทอดต ำแหน่งเพื่อน ำเสนอคณะกรรมกำรบรษิทั 

7) พจิำรณำแผนกำรพฒันำกรรมกำร เพื่อพฒันำควำมรูก้รรมกำรปัจจุบนัและกรรมกำรเขำ้ใหม่ใหเ้ขำ้ใจธุรกจิของ
บรษิทัฯ และภำวะอุตสำหกรรม ตลอดจนบทบำทหน้ำทีข่องกรรมกำร กฎเกณฑห์รอืกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง 

8) กำรใหค้ ำแนะน ำเกีย่วกบักำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคล 

9) สอบทำนกฎบตัรคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน อย่ำงน้อยปีละหนึ่ง (1) ครัง้ 

6.3.3  คณะกรรมการบริหาร  

คณะกรรมกำรบรหิำรของบรษิทัฯ จ ำนวน 6 ท่ำน ดงันี้ 

ช่ือ ต าแหน่ง 

1. นำยจตภุทัร ์ตัง้คำรวคุณ  ประธำนกรรมกำรบรหิำร 

2. นำยประจกัษ ์ตัง้คำรวคุณ  กรรมกำรบรหิำร 

3. นำงละออ ตัง้คำรวคุณ  กรรมกำรบรหิำร 

4. นำยวนรชัต ์ตัง้คำรวคุณ กรรมกำรบรหิำร 

5. นำงบุศทร ีหวัง่หล ี กรรมกำรบรหิำร 

6.    นำงสำวทวพีร พฒันกจิเรอืง(1) กรรมกำรบรหิำร 
 หมำยเหตุ: (1) ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรบรหิำร อนัเป็นผลมำจำกกำรด ำรงต ำแหน่งผูอ้ ำนวยกำรสำยงำนกำรเงนิและบญัช ี    
   ตำมมตทิีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่2/2560 เมื่อวนัที ่9 มนีำคม 2560   
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ขอบเขต อ านาจหน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่1/2565 เมื่อวนัที ่25 มกรำคม 2565 ไดม้มีตอินุมตักิำรทบทวนขอบเขต 
อ ำนำจหน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรบรหิำร ดงันี้  

(1) พจิำรณำและจดัท ำนโยบำย กลยุทธ์ทำงธุรกจิ เป้ำหมำยและแผนกำรด ำเนินงำน เป้ำหมำยทำงกำรเงนิ และ
งบประมำณของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย โดยพจิำรณำถงึปัจจยัทำงธุรกจิอย่ำงเหมำะสม เพื่อน ำเสนอและขอ
อนุมตัิต่อคณะกรรมกำรบริษัท และในกรณีที่สถำนกำรณ์เปลี่ยนแปลง คณะกรรมกำรบริหำรจะพจิำรณำ
ทบทวนกำรใชง้บประมำณทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหเ้หมำะสมกบัสถำนกำรณ์นัน้ๆ  

(2) ก ำกบัดูแล ตรวจสอบ และติดตำมกำรด ำเนินธุรกิจของบรษิัทฯ ให้เป็นไปตำมนโยบำย กลยุทธ์ทำงธุรกิจ 
เป้ำหมำยและแผนกำรด ำเนินงำน เป้ำหมำยทำงกำรเงนิ และงบประมำณของบริษัทฯ ที่ได้รบัอนุมตัิจำก
คณะกรรมกำรใหเ้ป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพและประสทิธผิลเอื้อต่อสภำพธุรกจิ พรอ้มใหค้ ำปรกึษำ แนะน ำ 
กำรบรหิำรจดักำรแก่ผูบ้รหิำรระดบัสงู 

(3) ศกึษำควำมเป็นไปไดใ้นกำรลงทุนโครงกำรใหม่ และมอี ำนำจในกำรพจิำรณำและอนุมตัิใหบ้รษิทัฯ ลงทุนหรอื
ร่วมลงทุนกบับุคคล นิติบุคคล หรอืองค์กรทำงธุรกิจอื่นใด ในรูปแบบที่คณะกรรมกำรบรหิำรเห็นสมควรเพื่อ
ด ำเนินกิจกำรตำมวตัถุประสงค์ของบรษิัทฯ ตลอดจนถึงกำรพจิำรณำและอนุมตัิกำรใช้จ่ำยเงนิเพื่อกำรลงทุน
ดงักล่ำว กำรเขำ้ท ำนิตกิรรมสญัญำ และ/หรอืกำรด ำเนินกำรใดๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเรื่องดงักล่ำวจนแล้วเสร็จตำม
วงเงนิทีไ่ดก้ ำหนดไว ้และ/หรอืทีก่ฎหมำยและกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง และ/หรอืตำมขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ 

(4) ตดิตำมผลกำรด ำเนินงำนและควำมกำ้วหน้ำของโครงกำรลงทุนของแต่ละธุรกจิ และรำยงำนผลรวมทัง้ปัญหำ
หรอือุปสรรคทีเ่กดิขึน้และแนวทำงในกำรปรบัปรุงแกไ้ขใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัทรำบ 

(5) ตรวจสอบและให้ค ำแนะน ำเกี่ยวกบันโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลของบรษิัทฯ และรำยงำนให้คณะกรรมกำร
บรษิทัทรำบ 

(6) พจิำรณำและใหข้อ้เสนอแนะหรอืควำมเหน็ต่อคณะกรรมกำรบรษิทัเกี่ยวกบัโครงกำรขอ้เสนอหรอืกำรเขำ้ท ำ
ธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจของบรษิัทฯ รวมถึงพจิำรณำทำงเลอืกในกำรระดมทุน เมื่อมี
ควำมจ ำเป็น และเกินกว่ำวงเงนิทีไ่ด้ก ำหนดไว้ และ/หรอืทีก่ฎหมำยและกฎเกณฑ์ทีเ่กี่ยวขอ้งหรอืขอ้บงัคบั
ของบรษิทัฯ ก ำหนดใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ และ/หรอืคณะกรรมกำรบรษิทัเป็นผูพ้จิำรณำอนุมตัิ 

(7) พจิำรณำและอนุมตัิกำรเขำ้ท ำธุรกรรมทำงกำรเงนิกบัสถำบนักำรเงนิในกำรเปิดบญัช ีกู้ยมืขอสนิเชื่อ จ ำน ำ 
จ ำนอง ค ้ำประกนัและกำรอื่น รวมถึงกำรซื้อขำยและจดทะเบยีนกรรมสทิธิท์ี่ดนิใดๆ ตำมวตัถุประสงค์เพื่อ
ประโยชน์ในกำรด ำเนินกจิกำรของบรษิทัฯ ตลอดจนถงึกำรเขำ้ท ำนิตกิรรมสญัญำ ยื่นค ำขอ ค ำเสนอ ตดิต่อ ท ำ
นิตกิรรมกบัส่วนรำชกำร เพื่อใหไ้ดม้ำซึ่งสทิธติ่ำงๆ ของบรษิทัฯ และ/หรอืกำรด ำเนินกำรใดๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
เรื่องดงักล่ำวจนเสรจ็กำรตำมวงเงนิทีไ่ดก้ ำหนดไว ้และ/หรอืทีก่ฎหมำยและกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง หรอืขอ้บงัคบั
ของบริษัทฯ ทัง้นี้ คณะกรรมกำรบริหำรมีอ ำนำจอนุมตัิกำรลงทุนตำมงบประมำณที่ได้รับกำรอนุมตัิจำก
คณะกรรมกำรบรษิทัไม่เกนิ 50,000,000 บำท และกรณีทีไ่ม่มงีบประมำณ และ/หรอื ไม่เป็นไปตำมงบประมำณ
ที่ได้รบัอนุมตัิจำกคณะกรรมกำรบรษิัท คณะกรรมกำรบรหิำรจะมอี ำนำจอนุมตัิภำยใต้วงเงินไม่เกินครัง้ละ 
15,000,000 บำท  

(8) พจิำรณำและอนุมตัริะเบยีบ ขอ้บงัคบั แนวนโยบำยกำรบรหิำรงำน และกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ หรอืกำร
ด ำเนินกำรใดๆ อนัมผีลผกูพนับรษิทัฯ  
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(9) แต่งตัง้ และ/หรอืมอบหมำยใหก้รรมกำรบรหิำร หรอืบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรอืหลำยคน กระท ำกำรใดๆ ทีอ่ยู่
ภำยในขอบอ ำนำจของคณะกรรรมกำรบรหิำรและภำยในระยะเวลำ ตำมทีค่ณะกรรมกำรบรหิำรเหน็สมควร 
โดยทีค่ณะกรรมกำรบรหิำรอำจยกเลกิเพกิถอน หรอืแกไ้ขเปลีย่นแปลงอ ำนำจดงักล่ำวได้ 

(10) ด ำเนินกำรใหผู้บ้รหิำร ฝ่ำยจดักำร หรอืพนักงำนเขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำรบรหิำร หรอืจดัท ำและใหข้อ้มลู
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรื่องทีจ่ะมกีำรหำรอืกนัในทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรหิำร 

(11) มีอ ำนำจหน้ำที่และควำมรบัผิดชอบใดๆ ตำมที่ได้รบัมอบหมำยหรือตำมนโยบำยที่ได้รบัมอบหมำยจำก
คณะกรรมกำรบรษิทัเป็นครำวๆ ไป 

(12) จดัหำทีป่รกึษำ หรอืบุคคลทีม่คีวำมเหน็อสิระเพื่อใหค้วำมเหน็หรอืค ำแนะน ำ ตำมควำมจ ำเป็น 

(13) รำยงำนใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัทรำบถงึกจิกำรทีค่ณะกรรมกำรบรหิำรด ำเนินกำรภำยใตข้อบเขต อ ำนำจและ
หน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำรอย่ำงสม ่ำเสมอ รวมถึงเรื่องอื่นใดที่จ ำเป็นและสมควรที่จะต้องเสนอให้
คณะกรรมกำรบรษิทัรบัทรำบ 

(14) พจิำรณำและอนุมตัคิู่มอืในกำรปฏบิตังิำน และขอบเขตควำมรบัผดิชอบของฝ่ำยจดักำรเพื่อใหก้ำรด ำเนินกำร
ต่ำงๆ เป็นไปตำมขัน้ตอนอย่ำงมรีะบบ 

(15) พจิำรณำอนุมตัิกำรด ำเนินงำนที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบรษิัทฯ ตำมงบลงทุนหรอืงบประมำณที่ได้รบั
อนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทั โดยวงเงนิส ำหรบัแต่ละรำยกำรเป็นไปตำมทีก่ ำหนดไวใ้นตำรำงอ ำนำจอนุมตัิ
ทีผ่่ำนกำรอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทัแลว้ แต่ไม่เกนิงบประมำณประจ ำปีทีไ่ดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำร
บรษิทั รวมถงึกำรเขำ้ท ำสญัญำต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรื่องดงักล่ำว 

 

6.4.1  ผู้บริหาร 

ณ วนัที่ 1 มีนำคม 2565 ผู้บริหำร 4 รำยแรกตำมนิยำมของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัย์และตลำด
หลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ มจี ำนวน 6 ท่ำน ดงัต่อไปนี้  

ช่ือ ต าแหน่ง 

1. นำยจตุภทัร ์ตัง้คำรวคุณ ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร และ Acting Managing Director, Sales Division -Thailand & Laos  

2. นำงบุศทร ีหวัง่หล ี รองกรรมกำรผูจ้ดักำร ส ำนักประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 

3.   นำงสำวทวพีร พฒันกจิเรอืง Chief Financial Officer และผูค้วบคมุดูแลกำรท ำบญัช ี

4. นำยวนิัย ชยับุรำนนท ์ ผูอ้ ำนวยกำรอำวุโสสำยงำนปฏบิตักิำร และ ผูอ้ ำนวยกำรดำ้นเทคนิค สำยงำนนวตักรรม วจิยัและ
พฒันำ 

5. นำยนันทพล บุญเหลอื ผูอ้ ำนวยกำรสำยกำรตลำด 

6.   นำยชชัวฏั รุง้ทอง ผูอ้ ำนวยกำรสำยงำน ดจิทิลั ทรำนฟอรเ์มชัน่ 

 

 

6.4 ผู้บริหาร 
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6.4.2  หลกัเกณฑแ์ละแนวปฎิบติัการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

หลกัเกณฑ์และแนวปฏิบตัิในกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร ปรำกฏในหมวดท่ี 7. รายงานผลการ
ด าเนินงานส าคัญด้านการก ากับดูแลกิจการ “หลกัปฏิบติั 3.4 กำรเสนอค่ำตอบแทนกรรมกำรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ 
คณะกรรมกำรบริษัทควรพิจำรณำให้โครงสร้ำงและอตัรำค่ำตอบแทนมีควำมเหมำะสมกับควำมรบัผิดชอบและจูงใจให้
คณะกรรมกำรน ำพำองคก์รใหด้ ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยทัง้ระยะสัน้และระยะยำว” 

6.4.3  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

(1) ค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั และกรรมการชุดย่อย 

ทัง้นี้ ทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2564 เมื่อวนัที ่23 เมษำยน 2564 ไดม้มีตอินุมตัคิ่ำตอบแทนรำยเดอืน
และเบี้ยประชุมกรรมกำรส ำหรบัปี 2564 ซึ่งเป็นอตัรำเดยีวกบัปี 2563 และอนุมตัโิบนัสส ำหรบักรรมกำรบรษิทั ใน
อตัรำ 0.40% ของก ำไรสุทธติำมงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2563 แต่ไม่เกนิ 10 ล้ำน
บำท โดยประธำนกรรมกำรและรองประธำนกรรมกำรไดร้บัโบนัสมำกกว่ำกรรมกำรบรษิทั 35% และ 25% ตำมล ำดบั 
ซึง่เป็นอตัรำเดยีวกบัปีก่อน เป็นเงนิรวมทัง้สิน้ 8,502,172 บำท โดยรำยละเอยีดดงันี้ 

คณะกรรมการ ค่าตอบแทนรายเดือน 
(บาท/คน) 

เบีย้ประชุม (บาท/ครัง้/คน) 
(เฉพาะกรรมการท่ีเข้าประชุม) 

โบนัสประจ าปี 
(บาท/คน) 

คณะกรรมการบริษทั    

▪ ประธำนกรรมกำร 200,000 40,000 1,195,618 

▪ รองประธำนกรรมกำร 150,000 35,000 1,107,053 

▪ กรรมกำร 50,000 30,000 885,643 

คณะกรรมการชุดย่อย    

1. คณะกรรมการบริหาร    

▪ ประธำนกรรมกำรบรหิำร 100,000 40,000 - 

▪ กรรมกำรบรหิำร 50,000 30,000 - 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ    

▪ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ - 35,000 - 

▪ กรรมกำรตรวจสอบ - 30,000 - 

3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

  
 

▪ ประธำนกรรมกำรสรรหำและ
พจิำรณำค่ำตอบแทน 

- 35,000 
- 

▪ กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำ
ค่ำตอบแทน 

- 30,000 
- 
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(ก) ค่ำตอบแทนส ำหรบัรอบระยะเวลำ 1 มกรำคม – 31 ธนัวำคม 2564  

ระหว่ำงวนัที่ 1 มกรำคม 2564 ถึงวนัที่ 31 ธนัวำคม 2564 บริษัทฯ ได้จ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่กรรมกำรจ ำนวน 9 รำย เป็น
จ ำนวนทัง้สิน้ 26.8 ลำ้นบำท โดยค่ำตอบแทนดงักล่ำวเป็นค่ำตอบแทนในรูปแบบค่ำตอบแทนรำยเดอืนและค่ำเบีย้ประชุมใน
ฐำนะกรรมกำรเท่ำนัน้ โดยมรีำยละเอยีดดงัต่อไปนี้  

รายช่ือคณะกรรมการ ต าแหน่ง คณะกรรม 
การบริษทั 
(บาท) 

คณะกรรม 
การตรวจสอบ 

(บาท) 

คณะกรรม การ
สรรหาและ
พิจารณา

ค่าตอบแทน 
(บาท) 

คณะกรรม 
การบริหาร 
(บาท) 

โบนัส 
(บาท) 

ค่าตอบแทน
รวมในฐานะ
กรรมการ 
(บาท)  

1. นำยประจกัษ์ ตัง้คำรวคุณ ประธำนกรรมกำร/
กรรมกำรบรหิำร 

 2,800,000 - - 960,000 1,195,618 4,955,618 

2. นำงละออ ตัง้คำรวคุณ รองประธำนกรรมกำร/ 
กรรมกำรบรหิำร 

2,150,000 - - 960,000  1,107,053 4,217,053  

3. นำยจตุภทัร ์ตัง้คำรวคุณ กรรมกำร/ ประธำน
กรรมกำรบรหิำร/ 
กรรมกำรสรรหำและ
พจิำรณำค่ำตอบแทน 

900,000 - 120,000 1,680,000 885,643 3,585,643 

4. นำยวนรชัต์ ตัง้คำรวคุณ กรรมกำร/ 
กรรมกำรบรหิำร 

900,000 - - 960,000 885,643 2,745,643  

5. นำยณฏัฐวุฒ ิตัง้คำรวคุณ กรรมกำร 870,000 - - - 885,643 1,755,643  

6. นำงบุศทร ีหวัง่หล ี กรรมกำร/ 
กรรมกำรบรหิำร 

900,000 - - 960,000 885,643 2,745,643  

7. นำงปรศินำ ประหำรขำ้ศกึ 
 

กรรมกำร/ กรรมกำร
อสิระ/ ประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ/ 
กรรมกำรสรรหำและ
พจิำรณำค่ำตอบแทน 

900,000 420,000 120,000 - 885,643 2,325,643 

8. นำงชนำทพิย ์วรีะสบืพงศ ์ กรรมกำร/ กรรมกำร
อสิระ/ กรรมกำร
ตรวจสอบ 

900,000 360,000 - - 885,643 2,145,643  

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

900,000 360,000 140,000 - 885,643 2,285,643 

รวม  11,220,000 1,140,000 380,000 5,520,000 8,502,172 26,762,172  

หมำยเหตุ  ค่ำตอบแทนกรรมกำรดงักล่ำว ยงัไม่รวมกำรตัง้ส ำรองโบนัสกรรมกำรคำ้งจ่ำย ส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนปี 2564 จ ำนวน 7.91 
ลำ้นบำท ซึง่อยู่ระหว่ำงเสนอทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ ประจ ำปี 2565 พจิำรณำอนุมตั ิ
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(ข) สทิธปิระโยชน์อื่นๆ 

ค่ำรกัษำพยำบำลจ่ำยตำมจรงิในวงเงนิรวมไม่เกินปีละ 5 ล้ำนบำท ส ำหรบัคณะกรรมกำรบรหิำรตำม
ระเบยีบของบรษิทัฯ ตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัก ำหนด ซึ่งผ่ำนควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรสรรหำ
และค่ำตอบแทนแลว้   

(2) ค่าใช้จ่ายอืน่ตามจริงเพือ่ใช้ในการปฏิบติังานของประธานกรรมการบริษทั 

ประธำนกรรมกำรบรษิทัไดร้บัวงเงนิค่ำใชจ้่ำยอื่นเพื่อใชจ้่ำยส ำหรบักำรบรหิำรงำนบรษิทัฯ ซึ่งวงเงนิค่ำใชจ้่ำย
อื่นดงักล่ำวไดร้บักำรอนุมตัโิดยคณะกรรมกำรบรษิทั โดยจะต้องด ำเนินกำรตำมระเบยีบที่เกี่ยวขอ้ง และต้อง
ไดร้บักำรลงนำมโดยผูอ้ ำนวยกำรสำยงำนกำรเงนิและบญัช ีซึ่งเป็นบุคคลทีไ่ม่เกี่ยวขอ้งกบัประธำนกรรมกำร
บรษิทั 

(3) ค่าตอบแทนของผู้บริหารของบริษทัฯ 

บรษิทัฯ มนีโยบำยจ่ำยค่ำตอบแทนของผูบ้รหิำรตัง้แต่ระดบัรองกรรมกำรผูจ้ดักำรขึน้ไป ตำมหลกัเกณฑ์และ
นโยบำยที่คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนก ำหนด โดยคณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้พจิำรณำ
ก ำหนดค่ำตอบแทนของผูบ้รหิำรตัง้แต่ระดบัรองกรรมกำรผู้จดักำรขึน้ไป มทีัง้แบบระยะสัน้ และระยะยำวซึ่ง
พจิำรณำจำกหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบ ผลกำรปฏบิตังิำน ผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ ว่ำเป็นไปตำมนโยบำย
และเป้ำหมำยในแต่ละปีหรอืไม่ โดยเทยีบเคยีงกบัผลประกอบกำรในอุตสำหกรรมเดยีวกนั ส ำหรบัภำพรวม
ระยะยำวจะพจิำรณำจำกวสิยัทศัน์ และกลยุทธ์เชื่อมโยงสู่แผนกำรด ำเนินงำนทีช่ดัเจน ควำมสำมำรถในกำร
พฒันำ กำรปรบัปรุงประสิทธิภำพ และกำรแก้ไขปัญหำต่ำงๆ โดยก ำหนดเป็น Corporate KPIs ในรูปแบบ 
Balanced Scorecard ร่วมกบักำรประเมนิผลงำนของคณะกรรมกำรบรษิทั 

บรษิทัฯ ไดจ้่ำยค่ำตอบแทนใหแ้ก่ผูบ้รหิำรตำมนิยำมของส ำนักงำน ก.ล.ต. เป็นจ ำนวนเงนิทัง้สิน้ประมำณ 
53.3  ลำ้นบำท โดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 

ค่าตอบแทน จ านวนเงินประจ าปี 2564 (ล้านบาท) 
ผู้บริหารตามนิยามของส านักงาน ก.ล.ต.  

จ านวน 7(1) ราย 
เงนิเดอืนและโบนัส 43.4 
กองทุนส ำรองเลีย้งชพี 0.5 
ค่ำตอบแทนอื่น(2)  9.4 
รวม 53.3 

      *หมำยเหตุ  (1) ค่ำตอบแทนของผูบ้รหิำรตำมนิยำมส ำนักงำน กลต. รวมถงึผูบ้รหิำรทีล่ำออกระหว่ำงปี 
   (2) ค่ำตอบแทนอื่น ประกอบดว้ย เงนิประกนัสงัคม ค่ำเช่ำรถ คำ่น ้ำมนั ค่ำโทรศพัท ์และเงนิ

ประกนัชวีติ 
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6.5.1  ข้อมูลทัว่ไป 

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

6.5.2  ค่าตอบแทนของพนักงาน 

บริษัทฯ ตระหนักดีถึงควำมจ ำเป็นของกำรมีทีมผู้บริหำรและพนักงำนที่ปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อคงควำม
ไดเ้ปรยีบเหนือคู่แขง่ กรรมกำรของบรษิทัฯ เชื่อว่ำควำมส ำเรจ็อย่ำงต่อเนื่องของบรษิทัฯ ขึน้อยู่กบัปัจจยัหลำยประกำร อำทิ
เช่น กำรสนับสนุนและกำรอุทศิตนของบุคลำกรระดบัผู้บริหำร โดยบริษัทฯ ได้ก ำหนดกลยุทธ์ด้ำนทรพัยำกรบุคคล ซึ่ง
รวมถงึกำรก ำหนดค่ำตอบแทนทีส่ำมำรถแขง่ขนัได ้กำรสรรหำบุคลำกรทีเ่หมำะกบัวตัถุประสงคข์องบรษิทัฯ และแผนกำรสบื
ทอดต ำแหน่ง   

บรษิทัฯ มนีโยบำยในกำรสรำ้งแรงจงูใจแก่บุคลำกร ทัง้ในรูปแบบของค่ำตอบแทน ควำมก้ำวหน้ำในกำรท ำงำน โดย
ก ำหนดวสิยัทศัน์และทศิทำงขององค์กร และถ่ำยทอดทศิทำงดงักล่ำวไปสู่หน่วยงำนภำยในสำยงำนต่ำงๆ มกีำรวดัและ
ติดตำมควำมคืบหน้ำของกำรปฏิบตัิงำนตำมเป้ำหมำยและกลยุทธ์ที่ตัง้ไว้ โดยก ำหนดเป็น KPIs ในรูปแบบ Balanced 
Scorecard ที่เน้น Project Base เพื่อกระตุ้นกำรคิดนอกกรอบอย่ำงสร้ำงสรรค์ ประกอบด้วย กำรวัดผลด้ำนกำรเงิน 
(Financial) และทีไ่ม่ใช่กำรเงนิ (Non-Financial) ไดแ้ก่ ควำมพงึพอใจของผูม้ส่ีวนไดเ้สยี กำรปรบัปรุงกระบวนกำรภำยใน 
( Internal Process) กำรมีส่วนร่วม (People Engagement) ควำมคิดสร้ำงสรรค์ สร้ำงแนวคิดในกำรพัฒนำตนเอง 
(Challenge the status quo) เป็นตน้ 

6.5.3  กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

ในปี 2554 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไดจ้ดัตัง้กองทุนส ำรองเลี้ยงชพีร่วมกบัลูกจำ้งตำมพระรำชบญัญตักิองทุนส ำรองเลี้ยง
ชพี พ.ศ. 2530 และทีม่กีำรแกไ้ขเพิม่เตมิ โดยลูกจำ้งและบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจ่ำยเงนิสมทบเขำ้กองทุนเป็นรำยเดอืนคดิเป็น
รอ้ยละ 3 ถงึรอ้ยละ 5 ของเงนิเดอืนขัน้พืน้ฐำนของลูกจำ้ง ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2562 2563 และ 2564 บรษิทัฯ และ
บรษิทัย่อยจ่ำยเงนิสมทบจ ำนวน 39.5 ล้ำนบำท 42.4 ล้ำนบำท และ 43.9 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั กองทุนส ำรองเลี้ยงชพีจดัเป็น
กองทุนทีแ่ยกต่ำงหำกจำกสนิทรพัยอ์ื่นของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย กองทุนส ำรองเลี้ยงชพีนี้บรหิำรโดยผูจ้ดักำรกองทุนทีไ่ดร้บั
อนุญำต ลูกจำ้งจะไดร้บัเงนิกองทุนส ำรองเลีย้งชพีเมื่อสิน้สุดกำรจำ้งงำนตำมกฎระเบยีบของกองทุน 

อายงุาน อตัราสะสมส่วนของพนักงาน 
(ร้อยละของเงินเดือน) 

อตัราสะสมส่วนของบริษทัฯ 
(ร้อยละของเงินเดือน) 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
จ านวนพนักงาน ค่าตอบแทนรวม*   

(ล้านบาท) การปฏิบติัหน้าท่ี รวม 
ปฏิบติัการ ธรุกิจ สนับสนุน 

2564 2,117 2,626 363 5,106 2,522.2 
2563 2,237 2,520 349 5,106 2,351.7 
2562 2,141 2,563 343 5,047 2,424.6 

หมำยเหตุ *ค่ำตอบแทนรวมไดแ้ก่ เงนิเดอืน เงนิโบนัส ค่ำล่วงเวลำ เงนิสมทบกองทุนส ำรองเลีย้งชพี และค่ำตอบแทนอื่นๆ (ไม่รวมค่ำตอบแทน
กรรมกำรและผูบ้รหิำรตำมนิยำมของส ำนักงำน ก.ล.ต.)    

6.5 พนักงาน 
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6.5.4  ข้อพิพาทด้านแรงงานท่ีส าคญัในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา (ปี 2562 – 2564)   

บรษิทัฯ ไม่มขีอ้พพิำทดำ้นแรงงำนทีส่ ำคญัใดๆ ซึง่ส่งผลกระทบอย่ำงมนีัยส ำคญัต่อธุรกจิ สถำนะทำงกำรเงนิ และผล
กำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ และบรษิทัฯ ไม่ทรำบถงึเหตุกำรณ์ใดทีอ่ำจท ำใหเ้กดิขอ้พพิำทดำ้นแรงงำนซึ่งอำจส่งผลกระทบ
อย่ำงมนีัยส ำคญัต่อสถำนะทำงกำรเงนิและธุรกจิของบรษิทัฯ 

6.5.5  สหภาพแรงงาน  

พนักงำนของบริษัทฯ บำงรำยเป็นสมำชิกสหภำพแรงงำนเคมีภณัฑ์และสีแห่งประเทศไทย โดยในประเทศไทย 
นำยจำ้งทีม่ลูีกจำ้งเกนิ 50 คน ต้องจดัใหม้คีณะกรรมกำรสวสัดกิำรในสถำนประกอบกำร โดยมตีวัแทนลูกจำ้งอย่ำงน้อย 5 
คน ทัง้นี้บรษิทัฯ และบรษิทั กปัตนั โค๊ทติง้ จ ำกดั มคีณะกรรมกำรสวสัดกิำรในสถำนประกอบกำร 

TOA Paint (Vietnam) Co., Ltd. เป็นสมำชกิของ Grassroots Trade Union โดย TOA Paint (Vietnam) Co., Ltd. และ 
Grassroots Trade Union ได้ลงนำมในขอ้ตกลงเกี่ยวกบักำรจ้ำง (Collective Labor Agreement) ในปี 2564 ซึ่งมรีะยะเวลำ
บงัคบัใช ้3 ปี และไดจ้ดทะเบยีนขอ้ตกลงเกีย่วกบักำรจำ้งดงักล่ำวกบั Binh Duong Industrial Zones Authority (BDIZA) 

 

6.6.1  ผู้รบัผิดชอบในการก ากบัดแูลกิจการของบริษทัฯ  

โครงสร้ำงองค์กรยงัจะต้องมีควำมสมดุลกันทัง้กำรควบคุมภำยใน กำรตรวจสอบ กำรปฏิบตัิตำมกฏหมำยและ
กฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง และกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีเพื่อใหเ้กดิกำร Check & Balance ในทุกๆ กจิกรรมกำรด ำเนินงำน และ
เพื่อใหบ้รษิทัฯ บรรลุตำมวตัถุประสงคท์ีต่ัง้ไว ้คณะกรรมกำรบรษิทั/คณะกรรมกำรตรวจสอบ จงึไดม้กีำรแต่งตัง้ผูร้บัผดิชอบ
โดยตรงในกำรก ำกบัดแูลในดำ้นต่ำงๆ ดงันี้  

ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง มติแต่งตัง้ 
1.นำงสำวทวพีร พฒันกจิเรอืง Chief Financial Officer  

และผูค้วบคุมดูแลกำรท ำบญัช ี
มตทิีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั  
ครัง้ที ่2/2560 วนัที ่9 มนีำคม 2560 

2.นำยอรรถพล วชัระไพโรจน์ ผูช้่วยผูอ้ ำนวยกำรสำยงำนตรวจสอบภำยใน
และก ำกบัดูแลกำรปฏบิตังิำนของบรษิทั 
(Compliance) 

มตทิีป่ระชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
ครัง้ที ่7/2562 วนัที ่2 กนัยำยน 2562 

3.นำงสำวศรกีลัยำ เพญ็ศร ี เลขำนุกำรบรษิทั มตทิีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั  
ครัง้ที ่6/2561 วนัที ่23 กรกฎำคม 2561 

ทัง้นี้ รำยละเอยีด คุณสมบตั ิและประสบกำรณ์ของบุคคลล ำดบัที ่1 และ 3 ปรำกฏใน เอกสารแนบ 1 “รายละเอียด
เก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคมุ ผู้ท่ีได้รบัมอบหมายให้รบัผิดชอบสูงสุดในสายงานบญัชีและการเงิน 
ผู้ควบคุมดูแลการท าบญัชี และเลขานุการบริษัท” ส่วนบุคคลล ำดับที่ 2 ปรำกฏใน เอกสารแนบ 3 “รายละเอียด
เก่ียวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน และหวัหน้างานก ากบัดแูลการปฏิบติังานของบริษทั (Compliance)” 

6.6.2  หวัหน้างานนักลงทุนสมัพนัธ์ 

  นางสาวศรีกลัยา เพญ็ศรี  

โทรศพัท์     0-2335-5555 ต่อ 5875, 1520  โทรสาร       0-2312-8923 

อีเมล ์        ir@toagroup.com  

6.6 ข้อมูลส าคญัอ่ืน ๆ 
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โดยสำมำรถดูบทบำทหน้ำที ่และกจิกรรมทีจ่ดัโดยหน่วยงำนนักลงทุนสมัพนัธใ์นปีทีผ่่ำนมำในหมวดท่ี 7. รายงาน
ผลการด าเนินงานส าคญัด้านการก ากบัดูแลกิจการ “หลกัปฎิบติั 7.5 คณะกรรมกำรบรษิทัก ำกบัดูแลใหม้ฝ่ีำยนักลงทุน
สมัพนัธท์ ำหน้ำทีส่ื่อสำรกบัผูถ้อืหุน้และผูม้ส่ีวนไดเ้สยีอื่น ใหเ้ป็นไปอย่ำงเหมำะสม เท่ำเทยีม และทนัเวลำ”  

6.6.3  ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี 

ในรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2564 บรษิทัฯ ไดจ้่ำยค่ำตอบแทนใหแ้ก่ผูส้อบบญัช ีแก่บรษิทั ไพรซ้วอเตอร์
เฮำส์คูเปอร์ส เอบเีอเอส จ ำกดั และส ำนักงำนตรวจสอบบญัชอีื่นๆ โดยมรีำยละเอียดค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบญัช ีและ
ค่ำบรกิำรอื่นรวม (Non-Audit Fee) ดงันี้ 

หน่วย: บำท 

บริษทั ปี 2564 ปี 2563 

1.     บริษทั  ไพร้ซวอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั      
ส ำหรบับรษิทัฯ และบรษิทัย่อย   
(ปี 2564 บรษิทัย่อย จ ำนวน 8 บรษิทั, ปี 2563 บรษิทั
ย่อยจ ำนวน 13 บรษิทั) 

 

  

- ค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบญัช ี(Audit Fee) 7,098,975 8,565,811 

- ค่ำบรกิำรอื่น (Non-Audit Fee) 1,036,722 1,066,652 
2. ส านักงานตรวจสอบบญัชีอ่ืนๆ  

ส ำหรบับรษิทัย่อย (ปี 2564 จ ำนวน 7 บรษิทั, ปี 2563 
จ ำนวน 3 บรษิทั)  

 
  

- ค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบญัช ี(Audit Fee) 643,283 30,500  

-   ค่ำบรกิำรอื่น (Non-Audit Fee) - 30,017 

รวมค่าสอบบญัชี (Audit Fee) 7,742,257 8,596,311 

รวมค่าบริการอ่ืน (Non-Audit Fee) 1,036,722 1,096,669 

ทัง้นี้ บรษิทั ไพรซ้วอเตอร์เฮำสค์ูเปอร์ส เอบเีอเอส จ ำกดั และส ำนักงำนตรวจสอบบญัชีอื่นๆ รวมถงึผูส้อบบญัชี
ไม่เป็นกรรมกำรบรษิทั พนักงำน ลูกจำ้ง หรอืด ำรงต ำแหน่งหน้ำทีใ่ดๆ ของบรษิทัฯ ตำมทีก่ ำหนดไวใ้นมำตรำ 121 แห่ง
พระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 รวมตลอดถงึไม่มคีวำมสมัพนัธแ์ละไม่มส่ีวนไดเ้สยีกบับรษิทั บรษิทัย่อย 
ผู้บรหิำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรอืผู้ที่เกี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่ำว โดยผู้สอบบญัชมีคีวำมเป็นอิสระและเป็นผู้สอบบญัชทีี่
ได้รบัควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ นอกจำกนัน้ บรษิัทฯ ไม่ไดใ้ช้
บรกิำรทำงวชิำชพีดำ้นอื่นๆ จำกบรษิทัสอบบญัช ีและผูต้รวจสอบบญัชดีงักล่ำว  

นอกจำกนัน้ กรรมกำรบรษิทัและผูบ้รหิำรของบรษิทัไม่เคยเป็นพนักงำนหรอืหุน้ส่วนหรอืมคีวำมเกี่ยวขอ้งใดๆ 
ในบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮำสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ำกดั และส ำนักงำนตรวจสอบบญัชอีื่นๆ ในช่วงระยะเวลำ 2 ปีทีผ่่ำนมำ  
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7. รายงานผลการด าเนินงานส าคญัด้านการก ากบัดแูลกิจการ 

 

 คณะกรรมกำรบรษิทัไดใ้หค้วำมส ำคญัต่อกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีโดยน ำหลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่สี ำหรบับรษิทั
จดทะเบยีนปี 2560 (CG Code) ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) ประกอบดว้ย 8 
หลกัปฎิบตัิ ซึ่งได้น ำหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดสี ำหรบับรษิัทจดทะเบยีนรวมทัง้กฎเกณฑ์ทำงกำรที่เกี่ยวขอ้งอื่นๆ มำ
ปรบัปรุงเพิม่เตมิใหค้รอบคลุมแนวคดิหรอืปัจจยัทีเ่ปลี่ยนแปลงไปและมำตรฐำนสำกลมำเป็นแนวทำงในกำรจดัท ำ เพื่อใหม้ี
กำรบรหิำรจดักำรที่มปีระสทิธภิำพ ซื่อสตัย์ สุจรติ ปรำศจำกกำรทุจรติคอร์รปัชนั โปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได้ สร้ำง
ควำมเชื่อมัน่ต่อผูถ้ือหุน้ นักลงทุน ผู้มส่ีวนได้เสยี สงัคม ผู้ที่เกี่ยวขอ้งทุกฝ่ำย และเพิม่มูลค่ำใหแ้ก่ผู้ถอืหุน้ รวมทัง้ส่งเ สรมิ
ควำมเจริญก้ำวหน้ำและกำรเติบโตอย่ำงมัน่คงและยัง่ยืน ทัง้นี้ นโยบำยก ำกับดูแลกิจกำรนี้ได้ก ำหนดหลักปฏิบัติแก่
คณะกรรมกำรบรษิัทในฐำนะผู้น ำสูงสุดขององค์กรถือปฏิบตัิอย่ำงเหมำะสม และถือเป็นภำระหน้ำที่ส ำคญัของกรรมกำร 
ผูบ้รหิำร และพนักงำนทุกคนทีม่หีน้ำทีต่อ้งปฏบิตั ิ 

 นอกจำกเปิดเผยผลกำรปฎบิตัติำม CG Code แลว้ บรษิทัฯ ยงัไดเ้ปิดเผยขอ้มลูกำรปฏบิตัใินเรื่องอื่น ๆ ตำมหลกักำร
ก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ ีเช่น Corporate Governance Report (CGR), ASEAN CG Scorecard และ AGM Checklist พรอ้มทัง้
ยกระดบักำรเปิดเผยขอ้มูลดำ้น ESG ของบรษิทัจดทะเบยีนเพื่อสะท้อนกำรประกอบธุรกจิภำยใต้กำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ด ี
ค ำนึงถงึผลกระทบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม  

ผลการประเมินด้านการก ากบัดแูลกิจการ 

โครงการประเมินคณุภาพการจดัการประชมุผู้ถือหุ้น (AGM)  

จำกกำรใหค้วำมส ำคญัต่อกำรจดัประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ ท ำใหใ้นปี 2564 บรษิทัฯ ไดร้บักำรประเมนิคุณภำพกำรจดั
ประชุมผูถ้อืหุน้คะแนนเตม็ 100 คะแนน จำกสมำคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย (TIA)  

การส ารวจการก ากบัดแูลกิจการบริษทัจดทะเบียน (CGR) 

บรษิทัฯ ไดร้บัผลกำรประเมนิกำรก ำกบัดแูลกจิกำรของบรษิทัจดทะเบยีน ประจ ำปี 2564 (Corporate Governance 
Report of Thai Listed Companies 2021) ในระดบั 5 ดำว อยู่ในกลุ่ม “ดเีลศิ” (Excellent) ซึ่งบรษิทัฯ เป็น 1 ใน 268 บรษิทั
จดทะเบยีนทีไ่ดร้บัคะแนนอยู่ในระดบัดเีลศิ จำกบรษิทัจดทะเบยีนทีไ่ดร้บักำรประเมนิ ทัง้สิน้ 716 บรษิทั ซึง่จดัท ำโดยสถำบนั
กรรมกำรบรษิทัไทย (IOD) ภำยใตก้ำรสนับสนุนจำกตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

➢ หลกัปฏิบติั 1  ตระหนักถึงบทบาทและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัในฐานะผู้น าองคก์รท่ี
สร้างคณุค่าให้แก่กิจการอย่างยัง่ยืน 

คณะกรรมกำรบรษิทัใหค้วำมส ำคญัในกำรตระหนักถงึบทบำทและควำมรบัผดิชอบในฐำนะผูน้ ำองค์กร เพื่อดูแลรกัษำ
ผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้และผูม้ส่ีวนไดเ้สยี โดยก ำหนดยุทธศำสตรแ์ละทศิทำงกำรด ำเนินธุรกจิทัง้ในปัจจุบนัและในระยะยำว 
ก ำหนดกระบวนกำรตรวจสอบ และกำรก ำกบัดูแลใหก้ำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัเป็นไปอย่ำงโปร่งใส เพื่อสรำ้งมูลค่ำเพิม่ให้
องคก์รสู่ควำมยัง่ยนื 

หลกัปฏิบติั 1.1    คณะกรรมการบริษทัมีการก าหนดวิสยัทศัน์และพนัธกิจของบริษทั เพื่อให้กรรมการบริษทั 
ผู้บริหาร และพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกนั โดยจดัให้มีการทบทวนทุกปี และก าหนดแนวปฏิบติัของ
การมีส่วนร่วม     

7.1 สรปุผลการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการในรอบปีท่ีผ่านมา 
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หลกัปฏิบติั 1.2   คณะกรรมการบริษทัมีหน้าท่ีก ากบัดแูลการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยัง่ยืน โดยน าไปสู่
ผล (governance outcome) ดงัต่อไปนี้ 

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

2. ประกอบธุรกจิอย่ำงมจีรยิธรรม เคำรพสทิธแิละมคีวำมรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้ และผูม้ส่ีวนไดเ้สยี (ethical and 
responsible business) รวมถงึมกีำรบรหิำรจดักำรกำรใหบ้รกิำรลูกคำ้อย่ำงเป็นธรรม 

3. เป็นประโยชน์ต่อสงัคม และพฒันำหรอืลดผลกระทบดำ้นลบต่อสิง่แวดลอ้ม (good corporate citizenship) 

4. สำมำรถปรบัตวัไดภ้ำยใตปั้จจยักำรเปลีย่นแปลง (corporate resilience) 

หลกัปฏิบติัท่ี 1.3  คณะกรรมการบริษทัมีหน้าท่ีดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความ
รบัผิดชอบ ระมดัระวงั (duty of care) และซ่ือสตัย์สุจริต (duty of loyalty) และดูแลให้การด าเนินงานเป็นไปตาม
กฎหมาย ข้อบงัคบั และมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

1. ก ำกบัดูแลให้กรรมกำรและผู้บรหิำรปฏิบตัิหน้ำที่ด้วยควำมรบัผิดชอบ ระมดัระวงั และซื่อสตัย์สุจรติตำมที่
กฎหมำย กฎเกณฑ ์และขอ้บงัคบัต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ดงันี้ 

1.1 ปฏิบตัิหน้ำที่ด้วยควำมระมดัระวงั (duty of care) ภำยใต้ต ำแหน่งที่ด ำรงอยู่ ขอบเขตควำมรบัผดิชอบ 
ควำมรู ้ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ ดงันี้ 

1.1.1 ตดัสนิใจดว้ยควำมซื่อสตัยสุ์จรติและสมเหตุสมผลเพื่อประโยชน์สงูสุดของบรษิทัฯ เป็นส ำคญั 

1.1.2 ตดัสนิใจบนพืน้ฐำนขอ้มลูทีเ่ชื่อโดยสุจรติว่ำเพยีงพอ และ 

1.1.3 ตดัสนิใจโดยไม่มส่ีวนไดเ้สยี ไม่ว่ำทำงตรงหรอืโดยออ้มในเรื่องทีต่ดัสนิใจนัน้ 

1.2 ปฏบิตัหิน้ำทีด่ว้ยควำมซื่อสตัยสุ์จรติ (duty of loyalty) 

1.2.1 กระท ำกำรโดยสุจรติ เพื่อประโยชน์สงูสุดของบรษิทัฯ เป็นส ำคญั 

1.2.2 กระท ำกำรทีม่จีุดมุ่งหมำยโดยชอบและเหมำะสม และ 

1.2.3 ไม่กระท ำกำรใดอนัเป็นกำรขดัหรอืแยง้ประโยชน์ของบรษิทัฯ อย่ำงมนีัยส ำคญั 

2. ก ำกบัดแูลใหม้รีะบบหรอืกลไกอย่ำงเพยีงพอเพื่อใหม้ัน่ใจว่ำบรษิทัฯ ด ำเนินงำนเป็นไปตำมกฎหมำย ขอ้บงัคบั 
มตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ตลอดจนนโยบำย และกระบวนกำรอนุมตัทิีส่ ำคญั เช่น กำรลงทุน กำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่ว
โยงกนั กำรไดม้ำ/จ ำหน่ำยไปซึง่ทรพัยส์นิ กำรจ่ำยเงนิปันผล เป็นตน้ 

หลกัปฏิบติัท่ี 1.4  คณะกรรมการบริษทัมีความเข้าใจขอบเขตหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของตน และก าหนด
ขอบเขตการมอบหมายหน้าท่ีและความรบัผิดชอบให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและฝ่ายจดัการอย่างชดัเจน และ
ติดตามดแูลให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและฝ่ายจดัการปฏิบติัหน้าท่ีตามท่ีได้รบัมอบหมาย 

1. คณะกรรมกำรบริษทัไดจ้ดัท ำกฎบตัรของคณะกรรมกำรแต่ละคณะ ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร เพื่อระบุหน้ำที่
ควำมรบัผดิชอบเพื่อใชอ้้ำงองิกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องกรรมกำร โดยมกีำรทบทวนกฎบตัรเป็นประจ ำอย่ำงน้อยปี
ละ 1 ครัง้  

2. คณะกรรมกำรบริษัทมคีวำมเขำ้ใจขอบเขตหน้ำที่ของตน  ทัง้เรื่องที่คณะกรรมกำรบรษิัทควรดูแลให้มกีำร
ด ำเนินกำร เรื่องทีด่ ำเนินกำรร่วมกบัฝ่ำยจดักำร และเรื่องทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัไม่ควรด ำเนินกำร โดยมกีำร
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มอบหมำยอ ำนำจกำรจดักำรให้แก่ฝ่ำยจดักำรอย่ำงเป็นลำยลกัษณ์อกัษร และมกีำรติดตำมดูแลกำรปฏิบตัิ
หน้ำทีข่องฝ่ำยจดักำรตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำย 

ตลอดระยะเวลำทีผ่่ำนมำ คณะกรรมกำรบรษิทัมบีทบำทหน้ำทีส่ ำคญัในกำรชีแ้นะทศิทำงกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ ตดิตำม
ดูแลกำรท ำงำนของฝ่ำยจดักำร จดัใหม้นีโยบำยกำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ ีจรรยำบรรณธุรกจิ และนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจรติ
คอร์รปัชนั รวมถึงกฎหมำยหรอืกฎเกณฑ์ขอ้บงัคบัต่ำง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง มกีำรก ำกบัดูแลกิจกำรเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของ
บรษิทัและผูถ้อืหุน้ พรอ้มดแูลใหบ้รษิทัฯ มกีำรด ำเนินกจิกรรมต่ำง ๆ อย่ำงถูกตอ้งตำมกฎหมำย 

โดยที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25 มกรำคม 2565 ได้พิจำรณำทบทวนกฎบัตร
คณะกรรมกำรบรษิทั คณะกรรมกำรชุดย่อย และขอบเขตอ ำนำจหน้ำที ่ควำมรบัผดิชอบของประธำนกรรมกำร และประธำน
เจำ้หน้ำทีบ่รหิำร เพื่อเป็นแนวทำงในกำรปฏบิตัหิน้ำทีใ่หส้อดคล้องและเหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ในปัจจุบนั และเป็นไปตำม
หลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี

ในปี 2564 บรษิัทฯ ไม่มกีรณีของกำรกระท ำที่ขดัต่อกฎระเบยีบทีร่้ำยแรงตำมกฎระเบยีบของส ำนักงำนก.ล.ต. และ
ตลำดหลกัทรพัย์ฯ ไม่มกีำรกระท ำผดิดำ้นกำรทุจรติหรอืกระท ำผดิจรยิธรรม ไม่มกีรณีทีก่รรมกำรทีไ่ม่เป็นผู้บรหิำรลำออก 
เนื่องจำกประเดน็กำรก ำกบัดูแลกจิกำรของบรษิทัฯ ไม่มกีรณีเกีย่วกบัชื่อเสยีงในทำงลบของบรษิทัฯ เนื่องจำกควำมลม้เหลว
ในกำรท ำหน้ำทีส่อดส่องดแูลของคณะกรรมกำรบรษิทั 

➢ หลกัปฏิบติั 2  ก าหนดวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการท่ีเป็นไปเพื่อความยัง่ยืน 

 หลักปฏิบัติ 2.1 คณะกรรมการบริษัทก าหนดหรือดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ 
(objectives) เป็นไปเพื่อความยัง่ยืน โดยเป็นวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายท่ีสอดคล้องกบัการสร้างคณุค่าให้ทัง้กิจการ 
ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสงัคมโดยรวม 

หลกัปฏิบติั  2.2 คณะกรรมการบริษัทก ากบัดูแลให้มัน่ใจว่า วตัถปุระสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ใน
ระยะเวลาปานกลาง และ/หรือ ประจ าปีของกิจการสอดคล้องกบัการบรรลุวตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลกัของ
กิจการ โดยมีการน านวตักรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ปลอดภยั 

1. ก ำกบัดแูลใหม้กีำรจดัท ำกลยุทธแ์ละแผนงำนประจ ำปี และกลยุทธส์ ำหรบัระยะปำนกลำง 3-5 ปี ทีส่อดคลอ้งกบั
วตัถุประสงค์และเป้ำหมำยหลกัของบรษิทัฯ โดยค ำนึงถงึปัจจยัแวดล้อมของธุรกจิ โอกำสและควำมเสีย่งในกำร
ด ำเนินธุรกจิ และสนับสนุนใหม้กีำรทวบทวนกลยุทธอ์ย่ำงสม ่ำเสมอ 

2. ก ำกบัดแูลใหม้กีำรวเิครำะหปั์จจยัควำมเสีย่งทีอ่ำจกระทบต่อผูม้ส่ีวนไดเ้สยีตลอดสำย value chain โดยมวีธิกีำร 
กระบวนกำรและช่องทำงสื่อสำรกบัผูท้ีม่ส่ีวนไดเ้สยี โดยระบุผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทัง้ภำยในและภำยนอกทีเ่กีย่วขอ้งกบั
กจิกำรและประเดน็หรอืควำมคำดหวงัของผูม้ส่ีวนได้เสยี เพื่อน ำเรื่องหรอืผลกระทบทีส่ ำคญัทีจ่ะเป็นกำรสร้ำง
คุณค่ำร่วมกบัผูม้ส่ีวนไดเ้สยีมำด ำเนินกำรใหเ้กดิผล 

3. ก ำกบัดแูลใหม้กีำรส่งเสรมิกำรสรำ้งนวตักรรมและกำรน ำนวตักรรมและเทคโนโลยมีำใชใ้นกำรสรำ้งควำมสำมำรถ
ในกำรแขง่ขนัและตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูม้ส่ีวนไดเ้สยีผ่ำนกำรก ำหนดกลยุทธข์องบรษิทัฯ 

4. ก ำหนดเป้ำหมำยทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิและไม่เป็นตวัเงนิซึ่งสอดคล้องและเหมำะสมกบัสภำพแวดล้อมทำงธุรกจิและ
ศกัยภำพกจิกำร โดยตระหนักถงึควำมเสีย่งของกำรตัง้เป้ำหมำยทีอ่ำจน ำไปสู่กำรกระท ำผดิกฎหมำยหรอืขำด
จรยิธรรม 

5. ส่งเสรมิใหม้กีำรถ่ำยทอดวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยผ่ำนกลยุทธแ์ละแผนงำนทัว่ทัง้องคก์ร 
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6. ก ำกบัดูแลกำรจดัสรรทรพัยำกร กำรควบคุมกำรด ำเนินงำนที่เหมำะสม และกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรตำม      
กลยุทธแ์ละแผนงำนประจ ำปี 

ตลอดระยะเวลำกว่ำ 57 ปี ของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท มุ่งมัน่พฒันำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่ำงสร้ำงสรรค์ และใช้
เทคโนโลยชีัน้สูง และสนิค้ำคุณภำพสูงเป็นมติรต่อสุขภำพผู้ใช้งำนและดตี่อสิง่แวดล้อม (Greenovation) ทัง้นี้ บรษิัทฯ ได้
ก ำหนดกลยุทธเ์ป้ำหมำยในกำรด ำเนินธุรกจิ เพื่อเป็นไปตำมวสิยัทศัน์ทีว่ำงไว ้พรอ้มทัง้มกีำรทบทวนเพื่อใหม้คีวำมเหมำะสม
และสอดคลอ้งกบักำรด ำเนินธุรกจิ ก ำหนดใหฝ่้ำยจดักำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและควำมคบืหน้ำใหค้ณะกรรมกำรบรหิำร 
และคณะกรรมกำรบรษิทัพจิำรณำรบัทรำบพรอ้มใหค้วำมเหน็ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อฝ่ำยจดักำร โดยเฉพำะในส่วนของเป้ำหมำย
ทำงกำรเงนิและแผนงำนต่ำงๆ เพื่อใหเ้ป็นไปตำมกลยุทธท์ีว่ำงไว ้

➢ หลกัปฏิบติั 3  เสริมสร้างคณะกรรมการบริษทัท่ีมีประสิทธิผล     

 หลกัปฏิบติั 3.1 คณะกรรมการบริษทัรบัผิดชอบในการก าหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ  ทัง้ใน
เร่ืองขนาด องค์ประกอบ สดัส่วนกรรมการท่ีเป็นอิสระ ท่ีเหมาะสมและจ าเป็นต่อการน าพาองค์กรสู่วตัถปุระสงค์
และเป้าหมายหลกัท่ีก าหนดไว้   

1. ก ำกับดูแลให้คณะกรรมกำรบริษัทมีคุณสมบัติหลำกหลำยในด้ำนทักษะ  ประสบกำรณ์ ควำมสำมำรถและ
คุณลกัษณะเฉพำะดำ้นตลอดจนเพศและอำยุ ทีจ่ ำเป็นต่อกำรบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกัของบรษิทัฯ โดย
มีกำรจัดท ำตำรำงองค์ประกอบควำมรู้ควำมช ำนำญของกรรมกำร (Board Skills Matrix) เพื่อให้มัน่ใจได้ว่ำ
คณะกรรมกำรบรษิทัโดยรวมมคีุณสมบตัเิหมำะสม สำมำรถเขำ้ใจและตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูม้ส่ีวนไดเ้สยีได ้

2. ก ำหนดจ ำนวนกรรมกำรอย่ำงน้อย 5 คน และไม่เกิน 12 คน โดยกรรมกำรส่วนใหญ่เป็นกรรมกำรที่ไม่เป็น
ผู้บรหิำรเพื่อให้ควำมเห็นกำรท ำงำนของฝ่ำยจดักำรได้อย่ำงอิสระ และมจี ำนวนกรรมกำรอิสระซึ่งมคีุณสมบตัิ
ครบถ้วนตำมหลกัเกณฑข์องส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ และตลำดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย รวมทัง้ดูแลให้กรรมกำรอิสระสำมำรถท ำงำนร่วมกับคณะกรรมกำรทัง้หมดได้อย่ำงมี
ประสทิธภิำพ และสำมำรถแสดงควำมเหน็ไดอ้ย่ำงอสิระ 

3. เปิดเผยนโยบำยในกำรก ำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมกำรบริษทั และขอ้มูลประวตักิรรมกำร สดัส่วนกำรถอื
หุน้ จ ำนวนปีทีด่ ำรงต ำแหน่ง และกำรด ำรงต ำแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนอื่นในรำยงำนประจ ำปี และ website ของ
บรษิทัฯ 

หลกัปฏิบติั  3.2 คณะกรรมการบริษทัควรเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดูแลให้มัน่ใจ
ว่าองคป์ระกอบและการด าเนินงานของคณะกรรมการบริษทัเอื้อต่อการใช้ดลุพินิจในการตดัสินใจอย่างมีอิสระ 

1. ในกรณีทีป่ระธำนกรรมกำรไม่ใช่กรรมกำรอสิระ จะก ำหนดใหม้กีรรมกำรอสิระ 1 ท่ำนร่วมพจิำรณำก ำหนดวำระ
กำรประชุม 

2. แยกต ำแหน่งประธำนกรรมกำรออกจำกต ำแหน่งประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร และมกีำรแบ่งแยกหน้ำทีอ่ย่ำงชดัเจน 

3. ก ำหนดนโยบำยให้กรรมกำรอิสระควรด ำรงต ำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปีนับจำกวนัที่ได้รบักำรแต่งตัง้ให้ด ำรง
ต ำแหน่งกรรมกำรอสิระครัง้แรก ทัง้นี้เพื่อใหก้รรมกำรอสิระของบรษิทัฯ มคีวำมเป็นอสิระอย่ำงแทจ้รงิ 

4. พจิำรณำแต่งตัง้คณะกรรมกำรชุดย่อยเพื่อพจิำรณำเรื่องส ำคญัหรอืประเดน็เฉพำะเรื่องอย่ำงละเอยีดรอบคอบ และ
เสนอแนวทำงพจิำรณำใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัใหค้วำมเหน็ชอบต่อไป 

5. ก ำกบัดแูลใหม้กีำรเปิดเผยบทบำทและหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรทุกชุด จ ำนวนครัง้ของกำรประชุมและจ ำนวนครัง้
ทีก่รรมกำรแต่ละท่ำนเขำ้ร่วมประชุมในปีทีผ่่ำนมำ และรำยงำนผลกำรปฏบิตังิำนของคณะกรรมกำรชุดย่อยทุกชุด 
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หลกัปฏิบติั 3.3 คณะกรรมการบริษทัควรก ากบัดูแลให้การสรรหาและคดัเลือกกรรมการมีกระบวนการท่ี
โปร่งใสและชดัเจน เพื่อให้ได้คณะกรรมการท่ีมีคณุสมบติัสอดคล้องกบัองคป์ระกอบท่ีก าหนดไว้ 

1. คณะกรรมกำรบรษิทัไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนซึง่สมำชกิส่วนใหญ่และประธำนเป็น
กรรมกำรอสิระ 

2. คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนก ำหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรในกำรสรรหำบุคคลเขำ้เป็นกรรมกำร 
และน ำเสนอบุคคลที่มคีุณสมบตัิเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำรให้ควำมเห็นชอบ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พจิำรณำเลอืกตัง้เขำ้เป็นกรรมกำร ในกรณีทีเ่สนอชื่อกรรมกำรรำยเดมิใหด้ ำรงต ำแหน่งต่อจะต้องมกีำรพจิำรณำ
ผลกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องกรรมกำรรำยดงักล่ำวประกอบดว้ย  

3. หำกคณะกรรมกำรแต่งตัง้ใหบุ้คคลใดเป็นทีป่รกึษำของคณะกรรมกำรสรรหำ จะมกีำรเปิดเผยขอ้มลูทีป่รกึษำไวใ้น
รำยงำนประจ ำปี รวมทัง้ควำมเป็นอสิระ หรอืไม่มคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 

แนวปฏิบติั 

คณะกรรมกำรไดอ้นุมตักิฎบตัร/บทบำทหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรบรษิทั คณะกรรมกำรชุดย่อย 
ประธำนกรรมกำร และประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร ไวเ้ป็นลำยลกัษณ์อกัษร   

ทัง้นี้ กฎบตัร/บทบำทหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรบรษิทั คณะกรรมกำรชุดย่อย ระบุไวใ้นหมวดท่ี 6 
“โครงสร้างการก ากบัดูแลกิจการ และข้อมูลส าคญัเก่ียวกบัคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน
และอ่ืน ๆ”   

การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด 

(1) กรรมการอิสระ  

1) กรรมกำรอสิระของบรษิทัฯ ทุกท่ำนมคีุณสมบตัติำมทีก่ ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนที ่ทจ. 
39/2559 เรื่อง กำรขออนุญำตและกำรอนุญำตใหเ้สนอขำยหุน้ทีอ่อกใหม่ (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีำรแก้ไขเพิม่เตมิ) 
และหลกัเกณฑ์ทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ และตลำดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทยก ำหนด ไดแ้ก่ 

▪ ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 1.0 ของจ ำนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ ทัง้นี้ ให้นับรวมกำรถือหุ้นของผู้ที่
เกีย่วขอ้งของกรรมกำรรำยนัน้ ๆ ดว้ย 

▪ ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมกำรทีม่ส่ีวนร่วมบรหิำรงำน ลูกจำ้ง พนักงำน ทีป่รกึษำทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจ ำ 
หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล ำดบัเดยีวกนั ผูถ้อื
หุน้รำยใหญ่ หรอืของผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแลว้
ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 

▪ ไม่เป็นบุคคลทีม่คีวำมสมัพนัธ์ทำงสำยโลหติ หรอืโดยกำรจดทะเบยีนตำมกฎหมำย ในลกัษณะทีเ่ป็น 
บดิำมำรดำ คู่สมรส พีน้่อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของกรรมกำรรำยอื่น ผูบ้รหิำร ผูถ้อืหุน้รำย
ใหญ่ ผูม้อี ำนำจควบคุม หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บักำรเสนอใหเ้ป็นกรรมกำร ผูบ้รหิำร หรอืผูม้อี ำนำจควบคมุ
ของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 

▪ ไม่มหีรอืเคยมคีวำมสมัพนัธท์ำงธุรกจิกบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ 
หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทัฯ ในลกัษณะทีอ่ำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใชว้จิำรณญำณอย่ำงอสิระของ
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ตน รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของผูท้ีม่คีวำมสมัพนัธ์ทำงธุรกจิ
กบับรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรอืผู้มอี ำนำจควบคุมของบรษิทัฯ 
เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 

 ควำมสมัพนัธท์ำงธุรกจิดงักล่ำว รวมถงึกำรท ำรำยกำรทำงกำรคำ้ทีก่ระท ำเป็นปกตเิพื่อประกอบกจิกำร 
กำรเช่ำหรือให้เช่ำอสงัหำรมิทรพัย์ รำยกำรเกี่ยวกบัสินทรพัย์หรือบรกิำร หรือกำรให้หรือรบัควำม
ช่วยเหลือทำงกำรเงิน ด้วยกำรรบัหรือให้กู้ยืม ค ้ำประกัน กำรให้สินทรพัย์เป็นหลกัประกันหนี้สิน 
รวมถึงพฤตกิำรณ์อื่นท ำนองเดยีวกนั ซึ่งเป็นผลใหบ้รษิทัฯ หรอืคู่สญัญำมภีำระหนี้ที่ต้องช ำระต่ออกี
ฝ่ำยหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละสำมของสินทรพัย์ที่มตีวัตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตัง้แต่ยี่สิบล้ำนบำทขึ้นไป 
แล้วแต่จ ำนวนใดจะต ่ำกว่ำ ทัง้นี้ กำรค ำนวณภำระหนี้ดงักล่ำวใหเ้ป็นไปตำมวธิกีำรค ำนวณมูลค่ำของ
รำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนว่ำดว้ยหลกัเกณฑใ์นกำรท ำรำยกำรที่
เกี่ยวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในกำรพจิำรณำภำระหนี้ดงักล่ำว ใหน้ับรวมภำระหนี้ทีเ่กดิขึน้ในระหว่ำง
หนึ่งปีก่อนวนัทีม่คีวำมสมัพนัธท์ำงธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนั 

▪ ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้ี
อ ำนำจควบคุมของบรษิทัฯ และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย ผูม้อี ำนำจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของส ำนักงำนสอบ
บญัช ีซึ่งมผีูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้อี ำนำจ
ควบคุมของบรษิทัฯ สงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 

▪ ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิำรทำงวชิำชพีใดๆ ซึ่งรวมถงึกำรใหบ้รกิำรเป็นทีป่รกึษำกฎหมำยหรอืที่
ปรกึษำทำงกำรเงนิ ซึ่งได้รบัค่ำบรกิำรเกินกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปีจำกบรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย 
บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทัฯ และไม่เป็นผู้ถอืหุน้ทีม่นีัย ผูม้อี ำนำจ
ควบคุม หรอืหุ้นส่วนของผู้ให้บรกิำรทำงวชิำชพีนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำว
มำแลว้ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 

▪ ไม่เป็นกรรมกำรทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบรษิทัฯ ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอื
ผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ 

▪ ไม่ประกอบกจิกำรทีม่สีภำพอย่ำงเดยีวกนัและเป็นกำรแขง่ขนัทีม่นีัยกบักจิกำรของบรษิทัฯ หรอืบรษิทั
ย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง 
พนักงำน ที่ปรกึษำที่รบัเงนิเดอืนประจ ำ หรอืถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ ำนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีง
ทัง้หมดของบรษิทัอื่น ซึ่งประกอบกจิกำรทีม่สีภำพอย่ำงเดยีวกนัและเป็นกำรแข่งขนัทีม่นีัยกบักจิกำร
ของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 

▪ ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ ำใหไ้ม่สำมำรถใหค้วำมเหน็อย่ำงเป็นอสิระเกีย่วกบักำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ 

▪ ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รบัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทให้ตัดสินใจในกำรด ำเนินกิจกำรของ   
บรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล ำดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้อี ำนำจ
ควบคุมของบรษิทัฯ และ 

▪ ไม่เป็นกรรมกำรของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล ำดบัเดียวกันเฉพำะที่เป็นบริษัทจด
ทะเบยีน 

2) มีควำมเป็นอิสระจำกฝ่ำยบริหำรและผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ และไม่มีกรรมกำรอิสระท่ำนใดด ำรง
ต ำแหน่งเป็นกรรมกำรในบรษิทัจดทะเบยีนในประเทศไทยมำกกว่ำ 5 บรษิทั 
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3) กรรมกำรอิสระควรมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจำกวนัที่ได้รบักำรแต่งตัง้ให้ด ำรง
ต ำแหน่งกรรมกำรอสิระครัง้แรก ทัง้นี้เพื่อใหก้รรมกำรอสิระของบรษิทัฯ มคีวำมเป็นอสิระอย่ำงแทจ้รงิ 

(2) การแต่งตัง้และการพ้นจากต าแหน่งกรรมการบริษทั 

1) การสรรหากรรมการ 

▪ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนจะพิจำรณำกรอบกำรสรรหำโดยพิจำรณำถึงควำม
หลำกหลำยในโครงสรำ้งคณะกรรมกำร (Board Diversity)  โดยจดัท ำ Board Skills Matrix เพื่อก ำหนด
คุณสมบตัิของกรรมกำรที่ต้องสรรหำให้สอดคล้องกบักลยุทธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจของบรษิัทฯ และอื่นๆ 
โดยค ำนึงถงึควำมจ ำเป็นขององค์กร และท ำกำรสรรหำและคดัเลอืกผูท้รงคุณวุฒทิีส่มควรไดร้บักำรเสนอ
เชื่อเพื่อเป็นกรรมกำร โดยพิจำรณำจำกควำมเหมำะสมของคุณสมบตัิ ทกัษะควำมรู้ ประสบกำรณ์ที่
เหมำะสมซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อบรษิทัฯ โดยอำจพจิำรณำใชท้ีป่รกึษำ (Professional Search Firm) หรอื
ฐำนขอ้มลูกรรมกำร (Director Pool) ในกำรสรรหำกรรมกำรตำมควำมจ ำเป็นและสมควร 

ตารางความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ของกรรมการ (Board Skills Matrix) 

กรรมการ 

ความรู ้ทกัษะ ประสบการณ์ 
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นำยประจกัษ์ ตัง้คำรวคุณ / / / /             /       

นำงละออ ตัง้คำรวคุณ / / / /             /       

นำยวนรชัต์ ตัง้คำรวคุณ / / / /       /     /       

นำยจตุภทัร ์ตัง้คำรวคุณ / / / / / / / / /   /     / 

นำยณฏัฐวุฒ ิตัง้คำรวคุณ / / / /       /     /       

นำงบุศทร ีหวัง่หล ี / / / / / / /       /       

นำงปรศินำ ประหำรขำ้ศกึ / / /   /   /   /   /   / / 

นำงชนำทพิย ์วรีะสบืพงศ ์ / / /   / /           /     

นำยวรีศกัดิ ์โฆสติไพศำล / / / / /       / / /   / /  

▪ บรษิัทฯ ได้เปิดโอกำสใหผู้ถ้ือหุน้รำยย่อยมโีอกำสเสนอชื่อและส่งประวตัิผูท้ีเ่หมำะสมเพื่อเขำ้รบักำร
เลอืกตัง้เป็นกรรมกำรผ่ำนทำง website ของบรษิทัฯ www.toagroup.com หรอืทำงอเีมลข์องเลขำนุกำร
บรษิทั companysecretary@toagroup.com พรอ้มกบัเปิดเผยขัน้ตอนและจดัเตรยีมแบบฟอร์มในกำร
เสนอชื่อผูท้ีเ่หมำะสมเพื่อเขำ้รบักำรเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรทำง website ของบรษิทัฯ ทัง้นี้บุคคลทีถู่ก
เสนอชื่อเป็นกรรมกำรจะต้องส่งหนังสือยืนยันกำรเข้ำเป็นกรรมกำรมำยงับริษัทฯ ภำยในวนัที่ 31 
ธนัวำคม ของทุกปี โดยฝ่ำยเลขำนุกำรบรษิทัจะท ำกำรรวบรวมขอ้มูลเสนอต่อคณะกรรมกำรสรรหำและ
พจิำรณำค่ำตอบแทนเพื่อพจิำรณำคดัเลอืกผูท้ีม่คีุณสมบตัเิหมำะสม 
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▪ คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนจะเสนอชื่อและประวตัผิูท้ีม่คีุณสมบตัเิหมำะสม พรอ้ม
ทัง้เสนอขอควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบรษิัทเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพจิำรณำเลอืกตัง้
กรรมกำรในทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ 

2) การแต่งตัง้กรรมการ 

▪ การเลือกต้งักรรมการโดยมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

กำรเลอืกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรทีพ่น้จำกต ำแหน่งตำมวำระและ/หรอืกำรเลอืกตัง้กรรมกำรเพิม่เตมิ 
(กรรมกำรใหม่) จะเป็นไปตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรตำมขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ คอื 

(1) ผูถ้อืหุน้คนหนึ่งมคีะแนนเสยีงเท่ำกบัหนึ่งหุน้ต่อหนึ่งเสยีง 

(2) ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสยีงทีม่อียู่ทัง้หมดตำม (1) เลอืกตัง้บุคคลเดยีวหรอืหลำยคนเป็น
กรรมกำรกไ็ด ้ในกรณีทีเ่ลอืกตัง้บุคคลหลำยคนเป็นกรรมกำร จะแบ่งคะแนนเสยีงให้แก่ผูใ้ดมำก
น้อยเพยีงใดไม่ได ้

(3) บุคคลที่ได้รบัคะแนนเสียงสูงสุดตำมล ำดบัลงมำเป็นผู้ได้รบัเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวน
กรรมกำรทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีทีบุ่คคลซึ่งไดร้บักำรเลอืกตัง้ในล ำดบัถดั
ลงมำมคีะแนนเสยีงเท่ำกนัเกนิจ ำนวนกรรมกำรทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ใหป้ระธำน
ในทีป่ระชุมเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้ำด 

▪ การเลือกตัง้กรรมการท่ีว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ  

ให้กรรมกำรเลือกบุคคลหนึ่งซึ่งมคีุณสมบตัิและไม่มลีกัษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบรษิัท
มหำชนจ ำกดั และกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ เขำ้เป็นกรรมกำรแทนในกำร
ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัทครำวถัดไป เว้นแต่วำระของกรรมกำรผู้นัน้จะเหลือน้อยกว่ำสอง (2) 
เดอืน โดยบุคคลซึง่เขำ้เป็นกรรมกำรแทนดงักล่ำวจะอยู่ในต ำแหน่งไดเ้พยีงเท่ำวำระทีย่งัเหลอือยู่ของ
กรรมกำรที่ตนเข้ำมำแทน โดยมติของคณะกรรมกำรบริษัทในกำรเลือกบุคคลเข้ำเป็นกรรมกำร
ดังกล่ำว จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ (3/4) ของจ ำนวนกรรมกำรที่ยงั
เหลอือยู่ 

3) วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่ง 

กรรมกำรของบรษิทัฯ มวีำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีผูถ้อืหุน้ทุกครัง้ ให้
กรรมกำรจ ำนวนหนึ่งในสำม (1/3) ของกรรมกำรทัง้หมดออกจำกต ำแหน่ง หำกไม่สำมำรถแบ่งจ ำนวน
กรรมกำรทัง้หมดออกเป็นสำม (3) ส่วนเท่ำกนัได้ ให้กรรมกำรที่ออกมจี ำนวนใกล้ที่สุดกบัส่วนหนึ่งในสำม 
(1/3) กรรมกำรทีอ่อกตำมวำระนัน้อำจถูกเลอืกกลบัเขำ้มำด ำรงต ำแหน่งอกีกไ็ด้  

นอกจำกกำรพน้ต ำแหน่งตำมวำระแลว้ กรรมกำรพน้จำกต ำแหน่งเมื่อ 

(1) ตำย 

(2) ลำออก (โดยมผีลตัง้แต่วนัทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัจดหมำยลำออก) 

(3) ขำดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหำ้มตำมกฎหมำย ระเบยีบ และประกำศทีอ่อกตำมควำมของกฎหมำย 
หรอืตำมขอ้บงัคบับรษิทัฯ  



 บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี/ รำยงำนประจ ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  
ส่วนที ่2 กำรก ำกบัดูแลกจิกำร / 7. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนส ำคญัดำ้นกำรก ำกบัดูแลกจิกำร       หน้ำ 165 

 

(4) ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ลงมตใิหอ้อกจำกต ำแหน่งก่อนถงึครำวออกตำมวำระ ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำสำม
ในสี ่(3/4) ของจ ำนวนผูถ้อืหุน้ซึ่งมำประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง และมหีุน้นับรวมกนัไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่ง 
(1/2) ของจ ำนวนหุน้ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ทีม่ำประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

(5) ศำลมคี ำสัง่ใหอ้อก 

การรวมหรือแยกต าแหน่ง 

บรษิัทฯ มนีโยบำยในกำรแบ่งแยกหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบของประธำนกรรมกำรบรษิทั และประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 
โดยต้องเป็นบุคคลทีม่คีวำมรูค้วำมสำมำรถ มปีระสบกำรณ์และคุณสมบตัทิี่ เหมำะสมและต้องไม่เป็นบุคคลเดยีวกนั เพื่อใหม้ี
ขอบเขต หน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบในกำรปฏบิตังิำนทีช่ดัเจน    

1. บทบาท หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของประธานกรรมการ 

1) ประธำนกรรมกำร หรอืผู้ที่ประธำนกรรมกำรมอบหมำย มหีน้ำทีเ่รยีกประชุมคณะกรรมกำรบรษิัท โดยส่ง
หนังสอืนัดประชุมไม่น้อยกว่ำ 7 วนั (5 วนัท ำกำร) ก่อนวนัประชุม 

2) มบีทบำทในกำรก ำหนดระเบยีบวำระกำรประชุมร่วมกบัประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร เพื่อดูแลใหเ้รื่องส ำคญัได้
ถูกบรรจุเป็นวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ในกรณีที่ผู้ที่ด ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำรไม่ใช่
กรรมกำรอสิระ คณะกรรมกำรบรษิทัจะแต่งตัง้กรรมกำรอสิระหนึ่งท่ำน เพื่อร่วมพจิำรณำก ำหนดวำระกำร
ประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั เพื่อใหเ้ป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี 

3) เป็นประธำนในทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั และเป็นเสยีงชีข้ำดในทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั 

4) มีหน้ำที่ควบคุมกำรประชุมให้มีประสิทธิภำพ จัดสรรเวลำให้เพียงพอที่ฝ่ำยจัดกำรจะน ำเสนอข้อมูล 
สนับสนุนและเปิดโอกำสให้กรรมกำรซักถำมและแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงอิสระ ควบคุมประเด็นในกำร
อภปิรำย และสรุปมตใินทีป่ระชุม 

5) ส่งเสริมให้กรรมกำรบริษัทปฏิบตัิหน้ำที่ตำมขอบเขตอ ำนำจ หน้ำที่ ควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำร
บรษิทั และกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึปฏบิตัติำมหลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีเช่น กำรงดออกเสยีงลงมติ
และกำรออกจำกหอ้งประชุม เมื่อมกีำรพจิำรณำระเบยีบวำระทีก่รรมกำรมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 

6) ก ำกบัดูแลเพื่อให้มัน่ใจว่ำกำรปฏิบตัิหน้ำที่ของคณะกรรมกำรเป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพ และบรรลุตำม
วตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกัขององคก์ร 

7) สื่อสำรขอ้มลูส ำคญัต่ำงๆ ใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัไดร้บัทรำบ 

8) สนับสนุนใหก้รรมกำรบรษิทัเขำ้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ และท ำหน้ำทีป่ระธำนในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เพื่อควบคุม
กำรประชุมใหม้ปีระสทิธภิำพ รวมถงึกำรตอบขอ้ซกัถำมของผูถ้อืหุน้ 

9) ดูแลใหม้ัน่ใจว่ำกรรมกำรทุกคนมส่ีวนร่วมในกำรส่งเสรมิใหเ้กดิวฒันธรรมองค์กรทีม่จีรยิธรรมและกำรก ำกบั
ดแูลกจิกำรทีด่ ี

10) เสรมิสร้ำงควำมสมัพนัธ์อนัดรีะหว่ำงกรรมกำรที่เป็นผู้บรหิำรและกรรมกำรทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิำร และระหว่ำง
คณะกรรมกำรบรษิทัและฝ่ำยจดักำร 

2. บทบาท หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

1) ก ำหนดวสิยัทศัน์ ทศิทำงกำรด ำเนินธุรกจิ นโยบำย กลยุทธ์ทำงธุรกจิ เป้ำหมำย แผนกำรด ำเนินงำน และ
แผนงบประมำณประจ ำปีของบรษิทัฯ และบรษิัทย่อย ตำมที่ฝ่ำยจดักำรน ำเสนอ รวมทัง้ก ำหนดโครงสรำ้ง 
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และอ ำนำจบรหิำรงำน แผนกำรด ำเนินงำน และแผนงบประมำณประจ ำปีของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย เพื่อ
น ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรหิำร และ/หรอืคณะกรรมกำรบรษิทัเพื่อพจิำรณำอนุมตัติ่อไป 

2) สื่อสำรวสิยัทศัน์ ทศิทำงกำรด ำเนินธุรกจิ นโยบำย กลยุทธข์องบรษิทัฯ ทีไ่ดร้บักำรอนุมตัจิำกคณะกรรมกำร
บรษิทัใหผู้บ้รหิำรระดบัสูงของบรษิทัฯ ใชเ้ป็นกรอบในกำรจดัท ำแผนงำนและบรหิำรจดักำรธุรกจิของแต่ละ
หน่วยงำน 

3) ควบคุม ก ำกบัดูแล และด ำเนินกำร และ/หรอืบรหิำรงำนทัว่ไปเพื่อให้กำรปฏบิตังิำนของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไป
ตำมนโยบำย แผนงำน และแผนงบประมำณประจ ำปีทีไ่ด้รบัอนุมตัจิำกกรรมกำรบรษิัท  รวมทัง้ใหเ้ป็นไป
ตำมกฎหมำย กฎระเบยีบ และขอ้ก ำหนดของหน่วยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ตลอดจนกฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั
ของบรษิทัฯ และน ำมำซึ่งผลประกอบกำรทีไ่ดต้ัง้เป้ำหมำย ทัง้ในส่วนทีเ่ป็นเป้ำหมำยทำงกำรเงนิ และมใิช่
กำรเงนิ 

4) พจิำรณำอนุมตัิแผนกำรปฏิบตัิกำรของแต่ละสำยงำนของบรษิัทฯ และพจิำรณำอนุมตัิค ำขอจำกสำยงำน   
ต่ำง ๆ ของบรษิทัฯ ทีเ่กนิอ ำนำจสัง่กำรของสำยงำนนัน้ รวมถงึพจิำรณำอนุมตักิำรด ำเนินงำนทีเ่ป็นธุรกรรม
ปกตธิุรกจิของบรษิทัฯ กำรเขำ้ท ำสญัญำต่ำง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเรื่องดงักล่ำว รวมถงึรำยจ่ำยต่ำง ๆ ตำมงบ
ลงทุนหรอืงบประมำณทีไ่ดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทั หรอืตำมทีก่ ำหนดไวใ้นตำรำงอ ำนำจอนุมตัทิี่
ผ่ำนกำรอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทัแลว้ 

5) จดัท ำรำยงำน แผนงำนกำรด ำเนินกจิกำรของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยและเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทัทุก
ไตรมำสมอี ำนำจออกค ำสัง่ ระเบยีบ ประกำศ หลกัเกณฑ์ แนวทำงปฏิบตัิ ขอ้ก ำหนด บนัทกึ เพื่อให้กำร
ปฏบิตังิำนเป็นไปตำมนโยบำย และผลประโยชน์ของบรษิทัฯ และเพื่อรกัษำระเบยีบวนิัยกำรท ำงำนภำยใน
องคก์ร 

6) เป็นผู้รบัมอบอ ำนำจของบรษิัทฯ ในกำรบรหิำรกิจกำรของบรษิัทฯ ให้เป็นไปตำมวตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบั 
นโยบำย ระเบยีบ ขอ้ก ำหนด ค ำสัง่ งบประมำณทีไ่ดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทั มตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
และ/หรือ มติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือ มติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำร รวมถึงกำร
ตรวจสอบและประเมนิผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยทีก่ ำหนดและมหีน้ำทีร่ำยงำนผล
กำรด ำเนินงำนกำรบริหำรจัดกำรรวมถึงควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินงำนต่อคณะกรรมกำรบริหำร 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ หรอืคณะกรรมกำรบรษิทั แลว้แต่กรณี 

7) ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบปฏิบัติกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสมตำมแนวทำงที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ และ/หรอื คณะกรรมกำรบรษิทั  

8) ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบกำรจัดกำรและควบคุมควำมเสี่ยงที่เหมำะสม และเป็นไปตำมแนวทำงที่ได้รบั
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ/หรอืคณะกรรมกำรบรษิทั 

9) แสวงหำโอกำสทำงธุรกจิและกำรลงทุนใหม่ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย เพื่อเพิม่
รำยไดใ้หแ้ก่บรษิทัฯ  

10) ดูแลเกี่ยวกบักำรบรหิำรจดักำรด้ำนทรพัยำกรบุคคลของบรษิัทฯ ในภำพรวม รวมถึงก ำหนดกฎระเบียบ 
หลักเกณฑ์ แนวทำงปฏิบัติ ข้อก ำหนด กำรแต่งตัง้ กำรว่ำจ้ำง กำรโยกย้ำย กำรก ำหนดเงินค่ำจ้ำง 
ค่ำตอบแทน โบนัส และกำรเลกิจำ้งพนักงำน 

11) ก ำหนดโครงสร้ำงองค์กร รวมถึงกำรแต่งตัง้ กำรว่ำจ้ำง กำรโยกย้ำย กำรก ำหนดเงนิค่ำจ้ำง ค่ำตอบแทน 
โบนัส และกำรเลกิจ้ำงพนักงำน รวมทัง้พจิำรณำแต่งตัง้ผูท้ี่จะด ำรงต ำแหน่งในระดบัต ่ำกว่ำรองกรรมกำร
ผูจ้ดักำรลงมำ 
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12) อนุมัติกำรแต่งตัง้ที่ปรึกษำด้ำนต่ำงๆ ที่จ ำเป็นต่อกำรด ำเนินงำนของกิจกำร และเพื่อให้สอดคล้องกับ
ข้อก ำหนดของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ และตลำดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย 

13) เป็นตวัแทนของบรษิทัฯ ในกำรประชำสมัพนัธ์องค์กรต่อสำธำรณะโดยเฉพำะอย่ำงยิง่ในส่วนของกำรสร้ำง
เครอืขำ่ยควำมสมัพนัธแ์ละภำพลกัษณ์ทีด่ขีององคก์รในระดบัประเทศและระดบัสำกล 

14) สนับสนุนคณะกรรมกำรบรษิทัในกำรจดัใหม้ชี่องทำงในกำรสื่อสำรกบัผูถ้อืหุน้อย่ำงเหมำะสม สม ่ำเสมอ และ
จดัใหม้กีำรเปิดเผยขอ้มูลอย่ำงเป็นมำตรฐำนและโปร่งใส และเป็นตวัแทนของบรษิทัฯ ในกำรตดิต่อสื่อสำร
กบัผูถ้อืหุน้ 

15) มอี ำนำจ หน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบในกำรบรหิำรจดักำรบรษิทัย่อย และฝ่ำยงำนต่ำง ๆ ในบรษิทัฯ 

16) มอบอ ำนำจหน้ำที่ใหพ้นักงำนระดบับรหิำรของบรษิทัฯ มอี ำนำจกระท ำกำรในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรอืหลำย
เรื่อง ตำมทีพ่จิำรณำเหน็สมควร ตลอดจนมอี ำนำจในกำรมอบอ ำนำจช่วง และ/หรอื มอบหมำยใหบุ้คคลอื่น
ปฏิบตัิงำนเฉพำะบำงอย่ำงแทนได้ โดยกำรมอบอ ำนำจช่วง และ/หรอืกำรมอบหมำยดงักล่ำวใหอ้ยู่ภำยใต้
ขอบเขตแห่งกำรมอบอ ำนำจตำมหนังสอืมอบอ ำนำจ และ/หรอืใหเ้ป็นไปตำมระเบยีบ ขอ้ก ำหนด หรอืค ำสัง่ที่
คณะกรรมกำรบรษิทั และ/หรอื คณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ และ/หรอืบรษิทัฯ ไดก้ ำหนดไว ้

ทัง้นี้ กำรมอบหมำยอ ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรหรอืผูร้บัมอบอ ำนำจจำก
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรนัน้ จะไม่มีลักษณะเป็นกำรมอบอ ำนำจ หรือมอบอ ำนำจช่วงที่ท ำให้ประธำน
เจำ้หน้ำทีบ่รหิำรหรอืผูร้บัมอบอ ำนำจจำกประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรสำมำรถอนุมตัริำยกำรทีต่นหรอืบุคคลที่
อำจมคีวำมขดัแย้ง (ตำมนิยำมที่ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ และ/หรือ
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน และ/หรอืตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ/หรอืหน่วยงำนที่
เกี่ยวขอ้งก ำหนด) อำจมส่ีวนได้เสยี หรอือำจได้รบัประโยชน์ในลกัษณะใดๆ หรอือำจมคีวำมขดัแย้งทำง
ผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นเป็นกำรอนุมตัิรำยกำรที่เป็นไปตำม
นโยบำย และหลกัเกณฑ์ทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้หรอืคณะกรรมกำรบรษิทัพจิำรณำอนุมตัไิว ้และเป็นกำรอนุมตัิ
รำยกำรที่เป็นไปตำมธุรกิจปกติและเงื่อนไขกำรค้ำปกติ ซึ่งเป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และ/หรือประกำศของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน และ/หรือตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรอืหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งก ำหนด 

17) ด ำเนินกำรอื่นๆ ตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทั และ/หรอืคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ ซึง่อยู่
ภำยใตก้ฎระเบยีบและขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ กฎหมำยหลกัทรพัย ์ตลอดจนประกำศ ขอ้บงัคบัและหลกัเกณฑ์
ต่ำงๆ ที่เกี่ยวขอ้งของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำด
หลกัทรพัย ์และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 หลกัปฏิบติั 3.4  การเสนอค่าตอบแทนกรรมการให้ผู้ถือหุ้นอนุมติั คณะกรรมการบริษัทควรพิจารณาให้
โครงสร้างและอตัราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกบัความรบัผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการน าพาองค์กรให้
ด าเนินงานตามเป้าหมายทัง้ระยะสัน้และระยะยาว 

แนวปฏิบติั 

1. ค่าตอบแทนกรรมการ 

1) บรษิทัฯ มนีโยบำยก ำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำรใหอ้ยู่ในลกัษณะทีเ่ปรยีบเทยีบไดก้บัระดบัทีป่ฏบิตัอิยู่
ในอุตสำหกรรม ประสบกำรณ์ ภำระหน้ำที่ขอบเขตของบทบำทและควำมรบัผดิชอบ (Accountability and 
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Responsibility) รวมถงึประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะไดร้บัจำกกรรมกำรแต่ละคน กรรมกำรทีไ่ดร้บัมอบหมำยหน้ำที่
และควำมรับผิดชอบเพิ่มขึ้น เช่น เป็นสมำชิกของคณะกรรมกำรชุดย่อยควรได้รับค่ำตอบแทนเพิ่มที่
เหมำะสมดว้ย ทัง้นี้คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนเป็นผูพ้จิำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำรและ
น ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทัเพื่อขอควำมเหน็ชอบเพื่อน ำเสนอทีป่ระชุมสำมญัผูถ้ือหุน้อนุมตัใินแต่ละปี 

2) ค่ำตอบแทนของกรรมกำรมีควำมสอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้ำหมำยระยะยำวของบริษัทฯ ประสบกำรณ์ 
ภำระหน้ำที ่ขอบเขตของบทบำทและควำมรบัผดิชอบ โดยกรรมกำรชุดย่อยจะไดร้บัค่ำตอบแทนกรรมกำร
เพิม่ทีเ่หมำะสม  อกีทัง้ค่ำตอบแทนกรรมกำรควรเชื่อมโยงกบัผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ และอยู่ในระดบั
ใกลเ้คยีงกบัระดบัทีป่ฏบิตัอิยู่ในอุตสำหกรรม 

3) คณะกรรมกำรบรษิัทจะมกีำรเปิดเผยนโยบำยและหลกัเกณฑ์กำรก ำหนดค่ำตอบแทน รวมทัง้รูปแบบและ
จ ำนวนเงนิค่ำตอบแทนทีไ่ดร้บัจำกบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 

2. ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
1) จดัให้ค่ำตอบแทนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำร และผู้บรหิำรระดบัสูงเป็นไปตำมหลกักำรและนโยบำยที่

คณะกรรมกำรบรษิัทก ำหนด และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบรษิัทฯ โดยระดบัค่ำตอบแทนที่เป็นเงินเดือน 
โบนัส และผลตอบแทนจูงใจจะสอดคล้องกับผลกำรปฏิบตัิงำนของผู้บริหำรแต่ละคนและต้องค ำนึงถึง
ผลประโยชน์ทีผู่ถ้อืหุน้ไดร้บั 

2) คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนเป็นผู้ประเมนิผลกำรปฏิบตัิงำนของผู้บรหิำรในระดบัรอง
กรรมกำรผูจ้ดักำรขึน้ไป เพื่อน ำไปใชใ้นกำรพจิำรณำก ำหนดค่ำตอบแทน โดยใชบ้รรทดัฐำนทีไ่ดต้กลงกนั
ล่วงหน้ำกับผู้บริหำรในต ำแหน่งดงักล่ำวตำมเกณฑ์ที่เป็นรูปธรรม ซึ่งรวมถึงผลปฏิบตัิงำนทำงกำรเงิน 
ผลงำนเกี่ยวกบักำรปฏิบตัติำมวตัถุประสงค์เชงิกลยุทธ์ในระยะยำว กำรพฒันำผูบ้รหิำร ฯลฯ และเสนอผล
ประเมนิขำ้งต้นใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัพจิำรณำอนุมตั ิและประธำนกรรมกำรหรอื  ประธำนคณะกรรมกำร
สรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนควรเป็นผูส้ื่อสำรผลกำรพจิำรณำใหผู้บ้รหิำรในต ำแหน่งดงักล่ำวทรำบ 

ทัง้นี้ รำยละเอยีดค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้รหิำรในปี 2564 เปิดเผยในหมวดท่ี 6. “ โครงสร้างการก ากบัดูแล
กิจการ และข้อมูลส าคัญเก่ียวกับคณะกรรมการคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอ่ืนๆ” หัวข้อ 
“ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”  

หลกัปฏิบติั  3.5  คณะกรรมการบริษทัก ากบัดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรบัผิดชอบในการปฏิบติัหน้าท่ี
และจดัสรรเวลาอย่างเพียงพอ 

1. คณะกรรมกำรบรษิัทดูแลใหม้มีำตรกำรที่จะป้องกนัไม่ใหก้รรมกำรทีม่ส่ีวนได้เสยีไม่ว่ำทำงตรงหรอืทำงอ้อมใน
กจิกำรอื่นทีม่คีวำมขดัแยง้สำมำรถใชโ้อกำสหรอืขอ้มูลของบรษิทัฯ เพื่อประโยชน์ส่วนตนและมกีำรแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้
รบัทรำบตำมควำมเหมำะสม 

2. คณะกรรมกำรบรษิัทส่งเสรมิใหก้รรมกำรแต่ละคนเขำ้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 75 ของจ ำนวนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบรษิทัทีจ่ดัใหม้ขีึน้ในรอบปี 

แนวปฏิบติั 

คณะกรรมกำรบรษิทัไดก้ ำหนดแนวทำงกำรประชุมของคณะกรรมกำรบรษิทั และคณะกรรมกำรชุดย่อย ดงันี้  

1. คณะกรรมการบริษทั 

1.1 จ ำนวนครัง้กำรประชุม 
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▪ ขอ้บงัคบับรษิทัก ำหนดใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัจะตอ้งจดัใหม้กีำรประชุมอย่ำงน้อย 3 เดอืนต่อครัง้ ณ 
จงัหวดัทีเ่ป็นทีต่ัง้ส ำนักงำนใหญ่ของบรษิทัฯ หรอืจงัหวดัใกล้เคยีง หรอื ณ สถำนที่อื่นใด โดยไดม้ี
กำรก ำหนดวนั เวลำ และสถำนทีเ่ป็นไปตำมดุลยพนิิจของประธำนกรรมกำร และหำกมคีวำมจ ำเป็น 
อำจจดัใหม้กีำรประชุมเป็นกรณีพเิศษได ้อย่ำงไรกต็ำมเพื่อใหก้ำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัเป็นไป
อย่ำงสม ่ำเสมอและมกีรรมกำรเขำ้ร่วมประชุมมำกที่สุด บรษิัทฯ จะส่งหนังสอืเวยีนแจ้งตำรำงกำร
ประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัของปีถดัไปใหก้รรมกำรแต่ละท่ำนทรำบล่วงหน้ำก่อนวนัสิน้ปีของแต่ละปี 
ซึง่จะก ำหนดจ ำนวนครัง้กำรประชุมอย่ำงน้อย 6 ครัง้ต่อปี 

▪ บรษิทัฯ จะจดัใหก้รรมกำรทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิำรมโีอกำสทีจ่ะประชุมระหว่ำงกนัเองตำมควำมจ ำเป็นเพื่อ
อภิปรำยปัญหำต่ำงๆ เกี่ยวกบักำรจดักำรที่อยู่ในควำมสนใจโดยไม่มฝ่ีำยจดักำรร่วมด้วย และควร
แจง้ใหป้ระธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรทรำบถงึผลกำรประชุมดว้ย 

1.2 วำระกำรประชุม 

ในกำรประชุมทุกครัง้ เลขำนุกำรบรษิัท โดยกำรหำรอืร่วมกบัประธำนเจำ้หน้ำที่บรหิำร เพื่อน ำเสนอต่อ
ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรอิสระที่ได้รบักำรแต่งตัง้ให้ร่วมพิจำรณำก ำหนดวำระกำรประชุม เพื่อ
ก ำหนดวำระกำรประชุมเป็นกำรล่วงหน้ำ และจะตอ้งจดัส่งเอกสำรต่ำงๆ ทีใ่ชป้ระกอบกำรประชุมครัง้นัน้ๆ 
ไปยงักรรมกำรแต่ละท่ำนล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำเจด็ (7) วนั (5 วนัท ำกำร) ก่อนวนัประชุม เพื่อใหก้รรมกำรมี
เวลำพิจำรณำเรื่องต่ำงๆ ที่อยู่ในวำระกำรประชุม หรือร้องขอเอกสำรประกอบกำรประชุมเพิ่มเติมได้ 
อย่ำงไรกด็ ีหำกมคีวำมจ ำเป็นเร่งด่วนเพื่อรกัษำสทิธแิละผลประโยชน์ของบรษิทัฯ อำจมกีำรเรยีกประชุม
ดว้ยวธิอีื่นและมกีำรจดัส่งเอกสำรประกอบกำรประชุมไปยงักรรมกำรล่วงหน้ำน้อยกว่ำเจด็ (7) วนัได ้

1.3 กำรเรยีกประชุมคณะกรรมกำร 

ประธำนกรรมกำรเป็นผู้เรยีกประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั หรอืถ้ำกรรมกำรตัง้แต่สอง (2) คนขึ้นไปร้อง
ขอใหเ้รยีกประชุมคณะกรรรมกำรบรษิทัใหป้ระธำนคณะกรรมกำรก ำหนดวนัประชุมภำยในสบิสี ่(14) วนั 
นับแต่วนัทีไ่ดร้บักำรรอ้งขอ  

1.4 กำรเขำ้ประชุม องคป์ระชุม และกำรออกเสยีง 

▪ ขอ้บงัคบับรษิทัก ำหนดใหใ้นกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัไม่ว่ำจะเป็นกำรประชุมในทีป่ระชุมแห่ง
เดยีวกนั หรอืเป็นกำรประชุมผ่ำนสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ตอ้งมกีรรมกำรมำประชุมไม่น้อยกว่ำกึง่หนึ่งของ
จ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดจงึจะครบเป็นองค์ประชุม แต่เพื่อให้กรรมกำรบรษิัทได้มส่ีวนร่วมในกำร
พจิำรณำและลงมตใินทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั บรษิทัฯ จงึก ำหนดให ้ณ ขณะทีค่ณะกรรมกำร
จะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท จะต้องมีกรรมกำรอยู่ไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวน
กรรมกำรทัง้หมด (โดยจ ำนวนกรรมกำรทีอ่ยู่ในทีป่ระชุมใหน้ับรวมกรรมกำรทีม่ำประชุมทัง้หมด แต่
ไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในวำระทีต่นมส่ีวนไดเ้สยี) 

▪ ประธำนกรรมกำรท ำหน้ำทีเ่ป็นประธำนในทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ในกรณีทีป่ระธำนกรรมกำร
ไม่อยู่ในทีป่ระชุมหรอืไม่สำมำรถปฏบิตัหิน้ำทีไ่ด ้ในกรณีที่มรีองประธำนกรรมกำรอยู่ ใหร้องประธำน
กรรมกำรเป็นประธำนในที่ประชุม แต่ถ้ำไม่มรีองประธำนกรรมกำรหรอืมแีต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนัน้
หรอืไม่สำมำรถปฏิบตัิหน้ำที่ได้ ให้กรรมกำรซึ่งมำประชุมเลอืกกรรมกำรคนหนึ่งเป็นประธำนในที่
ประชุม 

▪ กำรออกเสยีงในกำรประชุมคณะกรรมกำรใหถ้อืเสยีงขำ้งมำกของกรรมกำรทีเ่ขำ้ร่วมประชุม หำก
กรรมกำรท่ำนใดมีส่วนได้เสียในวำระกำรประชุมเรื่องใด กรรมกำรท่ำนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียง
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ลงคะแนนในเรื่องนัน้ ถำ้คะแนนเสยีงเท่ำกนั ใหป้ระธำนในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่งเป็น
เสยีงชีข้ำด 

▪ ประธำนกรรมกำรจดัสรรเวลำกำรประชุมอย่ำงเพยีงพอทีฝ่่ำยจดักำรจะเสนอเรื่องและอภปิรำยปัญหำ
ส ำคญัอย่ำงรอบคอบ และส่งเสรมิให้กรรมกำรทุกคนให้ควำมสนใจกบัประเด็นที่น ำเขำ้สู่ที่ประชุม 
รวมทัง้ประเดน็กำรก ำกบัดแูลกจิกำร 

▪ คณะกรรมกำรบริษัทสนับสนุนให้ผู้บริหำรระดบัสูงที่เกี่ยวขอ้งกับปัญหำหรือเรื่องที่ น ำสู่ที่ประชุม
โดยตรงเขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อให้รำยละเอียดเพิ่มเติม  และเพื่อให้มโีอกำสรู้จกั
ผูบ้รหิำรระดบัสงูเพื่อประกอบกำรพจิำรณำแผนสบืทอดงำนในอนำคต 

▪ คณะกรรมกำรบรษิัทสำมำรถเข้ำถึงขอ้มูลและสำรสนเทศที่จ ำเป็นเพิม่เติมได้จำกฝ่ำยจดักำรและ
เลขำนุกำรบรษิทั ภำยในขอบเขตนโยบำยทีก่ ำหนด และในกรณีทีจ่ ำเป็นคณะกรรมกำรบรษิทัจะจดั
ใหม้คีวำมเหน็อสิระจำกทีป่รกึษำภำยนอก โดยบรษิทัฯ จะถอืเป็นค่ำใชจ้่ำยของบรษิทัฯ 

1.5   รำยงำนกำรประชุม 

 ใหเ้ลขำนุกำรบรษิทัหรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทัเป็นผูบ้นัทกึกำรประชุม และน ำส่งต่อ
คณะกรรมกำรบรษิทัภำยใน 14 วนัภำยหลงัจำกวนัประชุม  

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 

2.1 จ ำนวนครัง้ประชุม 

▪ คณะกรรมกำรตรวจสอบตอ้งจดัใหม้กีำรประชมุอย่ำงน้อยปีละ 4 ครัง้ 

▪ ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบอำจเรยีกประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นกรณีพเิศษได ้หำกมกีำร
รอ้งขอจำกกรรมกำรตรวจสอบ ผูต้รวจสอบภำยใน ผูส้อบบญัช ีหรอืประธำนกรรมกำรของบรษิทัฯ ให้
พจิำรณำประเดน็ปัญหำทีจ่ ำเป็นตอ้งหำรอืร่วมกนั 

2.2 วำระกำรประชุม 

เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบหำรอืร่วมกบัประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อก ำหนดวำระกำรประชุม
ล่วงหน้ำ และน ำส่งเอกสำรประกอบกำรประชุมใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบและผูเ้ขำ้ร่วมประชุมเป็นกำรล่วงหน้ำ 
เพื่อให้คณะกรรมกำรตรวจสอบมีเวลำพอสมควรในกำรพจิำรณำเรื่องต่ำงๆ หรอืเรยีกขอขอ้มูลประกอบกำร
พิจำรณำเพิ่มเติม ทัง้นี้  ในกรณีที่กำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบครำวใดเป็นกำรประชุมผ่ำนสื่อ
อเิลก็ทรอนิกส ์กำรจดัส่งเอกสำรประกอบกำรประชุมสำมำรถด ำเนินกำรโดยจดหมำยอเิลก็ทรอนิกสก์ไ็ด ้

 2.3   องคป์ระชุม 

▪ กรรมกำรตรวจสอบทุกท่ำนควรเขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบทุกครัง้ และในกำรประชุม
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ไม่ว่ำจะเป็นกำรประชุมในทีป่ระชุมแห่งเดยีวกนั หรอืเป็นกำรประชุมผ่ำนสื่อ
อเิลก็ทรอนิกส ์ต้องมกีรรมกำรตรวจสอบมำประชุมดว้ยตนเองไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำร
ตรวจสอบทัง้หมดจงึจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบไม่อยู่ในทีป่ระชุม
หรอืไม่สำมำรถปฏบิตัหิน้ำทีไ่ด ้ใหก้รรมกำรตรวจสอบซึ่งมำประชุมเลอืกกรรมกำรตรวจสอบคนหนึ่ง
เป็นประธำนในทีป่ระชุม 
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▪ คณะกรรมกำรตรวจสอบอำจเชญิกรรมกำรหรอืผูบ้รหิำรของกลุ่มบรษิทั ผูต้รวจสอบภำยใน หรอืผูส้อบ
บญัช ีนักกฎหมำยภำยนอก หรอืผูเ้ชีย่วชำญเฉพำะสำขำ เขำ้ร่วมประชุมเพื่อใหข้อ้คดิเหน็ หรอืตอบขอ้
ซกัถำมในเรื่องทีเ่กีย่วกบัวำระกำรประชุม 

2.4   กำรลงคะแนนเสยีง 

▪ ในเอกสำรประกอบกำรประชุมตอ้งระบุชื่อบุคคลทีเ่ขำ้ร่วมประชุมและก ำหนดใหก้รรมกำรตรวจสอบผูท้ี่
มีส่วนได้เสียใดๆ ในเรื่องที่พิจำรณำ ห้ำมมิให้เข้ำร่วมประชุมเพื่อแสดงควำมเห็นและออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่องนัน้ๆ  

▪ ไม่ว่ำจะเป็นกำรประชุมในทีป่ระชุมแห่งเดยีวกนั หรอืเป็นกำรประชุมผ่ำนสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์กำรลงมตขิอง
ทีป่ระชุมใหถ้อืเสยีงขำ้งมำก กรรมกำรตรวจสอบคนหนึ่งมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนคนละหนึ่งเสยีง ใน
กรณีทีก่ำรลงมตมิคีะแนนเสยีงเท่ำกนั ใหป้ระธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบหรอืประธำนในทีป่ระชุมมี
สทิธอิอกเสยีงเพิม่อกี 1 เสยีงเพื่อเป็นกำรชีข้ำด  

▪ เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

2.5 รำยงำนกำรประชุม 

ให้เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบหรอืผู้ทีไ่ด้รบัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผูบ้นัทกึ
รำยงำนกำรประชุม ซึ่งรำยงำนกำรประชุมจะต้องน ำส่งคณะกรรมกำรตรวจสอบภำยใน 14 วนัภำยหลงั
จำกวนัประชุม 

3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

3.1  จ ำนวนครัง้ประชุม 

คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนจะตอ้งจดัใหม้กีำรประชุมตำมทีเ่หน็สมควร อย่ำงน้อยปีละ  2 ครัง้ 

3.2 องคป์ระชุม 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน ไม่ว่ำจะเป็นกำรประชุมในที่ประชุมแห่ง
เดยีวกนั หรอืเป็นกำรประชุมผ่ำนสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ ต้องมสีมำชกิของคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำ
ค่ำตอบแทนมำประชุมไม่น้อยกวำ่กึง่หนึ่งของจ ำนวนคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนจงึจะ
เป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุม 
หรอืไม่สำมำรถปฏบิตัหิน้ำทีไ่ด ้ใหก้รรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนทีม่ำประชุมเลอืกกรรมกำร
สรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนคนหนึ่งเป็นประธำนในทีป่ระชุม  

3.3 กำรลงคะแนนเสยีง 

ไม่ว่ำจะเป็นกำรประชุมในทีป่ระชุมแห่งเดยีวกนั หรอืเป็นกำรประชุมผ่ำนสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์กรรมกำรสรรหำ
และพจิำรณำค่ำตอบแทนคนหนึ่งมหีนึ่งเสยีงในกำรลงคะแนน และกำรวนิิจฉัยชี้ขำดของทีป่ระชุมใหถ้อื
คะแนนเสยีงขำ้งมำก ในกรณีทีก่รรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนคนใดมส่ีวนไดเ้สยีในเรื่องใด จะ
ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกัน ให้ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและ
พจิำรณำค่ำตอบแทนหรอืประธำนในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชีข้ำด 

4. คณะกรรมการบริหาร 

4.1 จ ำนวนครัง้ประชุม 
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บรษิทัฯ จดักำรประชุมคณะกรรมกำรบรหิำรอย่ำงสม ่ำเสมออย่ำงน้อย 4 ครัง้ในแต่ละปี เป็นรำยไตรมำสซึง่
ไดม้กีำรก ำหนดและแจง้ใหท้รำบล่วงหน้ำ ทัง้นี้คณะกรรมกำรบรษิทัมคีวำมเหน็ว่ำกำรอุทศิตนใหแ้ก่บรษิทัฯ 
ของกรรมกำรบรหิำรแต่ละท่ำนนัน้ ไม่ควรมุ่งเน้นเพยีงกำรใชเ้วลำเขำ้ร่วมกำรประชุมเท่ำนัน้ แต่ควรจะรวม
ไปถึงผ่ำนทำงกำรแลกเปลี่ยนควำมคดิเห็น ค ำแนะน ำ ประสบกำรณ์ และเครอืข่ำยควำมสมัพนัธ์ เพื่อยงั
ประโยชน์เพิม่ขึน้แก่ธุรกจิของบรษิทัฯ 

4.2 องคป์ระชุม 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบรหิำร ไม่ว่ำจะเป็นกำรประชุมในทีป่ระชุมแห่งเดยีวกนั หรอืเป็นกำรประชุมผ่ำน
สื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ต้องมสีมำชกิของคณะกรรมกำรบรหิำรมำประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งจงึจะเป็นองค์ประชุม 
ในกรณีทีป่ระธำนคณะกรรมกำรบรหิำรไม่อยู่ในทีป่ระชมุ หรอืไม่สำมำรถปฏบิตัหิน้ำทีไ่ด ้ใหก้รรมกำรบรหิำร
ทีม่ำประชุมเลอืกกรรมกำรบรหิำรคนหนึ่งเป็นประธำนในทีป่ระชุม  

4.3 กำรลงคะแนนเสยีง 

ไม่ว่ำจะเป็นกำรประชุมในทีป่ระชุมแห่งเดยีวกนั หรอืเป็นกำรประชุมผ่ำนสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ กรรมกำรบรหิำรคน
หนึ่งมหีนึ่งเสยีงในกำรลงคะแนน และกำรวนิิจฉัยชี้ขำดของทีป่ระชุมใหถ้อืคะแนนเสยีงขำ้งมำก ในกรณีที่
กรรมกำรบรหิำรคนใดมส่ีวนได้เสยีในเรื่องใด จะไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ถ้ำคะแนนเสยีง
เท่ำกนั ให้ประธำนคณะกรรมกำรบรหิำรหรอืประธำนในที่ประชุมออกเสยีงเพิม่ขึ้นอีกเสยีงหนึ่งเป็นเสียง       
ชีข้ำด 

จ านวนการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ในปี 2564 มีดงัน้ี 

 
 

รายช่ือ 
 

จ านวนครัง้ท่ีเข้าประชุม ปี 2564 

ประชมุ 
สามญั 
ผู้ถือหุ้น 

ประชมุ 
วิสามญั 
ผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการ 
บริษทั 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
สรรหาและ
พิจารณา

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
บริหาร 

ครัง้ % ครัง้ % ครัง้ % ครัง้ % ครัง้ % ครัง้ % 
1. นำยประจกัษ์ ตัง้คำรวคุณ 1/1 100 1/1 100 10/10 100     12/12 100 
2. นำงละออ ตัง้คำรวคุณ 1/1 100 1/1 100 10/10 100     12/12 100 
3. นำยวนรชัต์ ตัง้คำรวคุณ 0/1 0 1/1 100 10/10 100     12/12 100 
4. นำยจตุภทัร์ ตัง้คำรวคุณ 1/1 100 1/1 100 10/10 100   4/4 100 12/12 100 
5. นำยณัฏฐวุฒ ิตัง้คำรวคุณ 1/1 100 1/1 100 9/10 901       
6. นำงบุศทร ีหวัง่หล ี 1/1 100 1/1 100 10/10 100     12/12 100 
7. นำงปรศินำ ประหำรขำ้ศกึ 1/1 100 1/1 100 10/10 100 12/12 100 4/4 100   
8. นำงชนำทพิย์ วรีะสบืพงศ ์ 1/1 100 1/1 100 10/10 100 12/12 100     
9. นำยวรีศกัดิ ์โฆสติไพศำล 1/1 100 1/1 100 10/10 100 12/12 100 4/4 100   
10. นำงสำวทวพีร พฒันกจิเรอืง 1/1 100 1/1 100       12/12 100 

หมำยเหตุ: 1นำยณฏัฐวุฒ ิตัง้คำรวคุณ ตดิภำรกจิไม่สำมำรถเขำ้ประชุมได้ อย่ำงไรกต็ำม กรรมกำรไดอ้่ำนวำระกำรประชุมล่วงหน้ำ หำกมขีอ้สงสยั
หรอืประสงคจ์ะออกเสยีงไม่เหน็ดว้ยจะแจง้ใหเ้ลขำนุกำรบรษิทัทรำบล่วงหน้ำเพื่อบนัทกึในรำยงำนประชุม  

   

ทัง้นี้ คณะกรรมกำรบรษิทัจดัใหม้กีำรประชุมระหว่ำงกรรมกำรบรษิทัทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิำร โดยไม่มฝ่ีำยจดักำรเขำ้ร่วม
ประชุม เพื่อใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัสำมำรถพดูคุย อภปิรำยปัญหำต่ำงๆ ใหค้วำมเหน็และเสนอแนะต่อกำรปฎบิตังิำนส ำหรบั
ปี 2564 ของฝ่ำยจดักำรไดอ้ย่ำงเป็นอสิระ ไดม้กีำรประชุมดงักล่ำว 1 ครัง้ ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่1/2565 
เมื่อวนัที ่25 มกรำคม 2565 
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นอกจำกนี้ บรษิทัฯ ไดก้ ำหนดวนัประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัส ำหรบัปี 2565 เป็นกำรล่วงหน้ำ (ตำรำงกำรประชุมนี้
อำจมกีำรเปลีย่นแปลงได)้ โดยไม่รวมกำรประชุมในวำระพเิศษ ดงันี้ 

ครัง้ท่ี วนัประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ท่ี วนัประชุมคณะกรรมการบริษทั 
1 25 มกรำคม 2565 7 15 สงิหำคม 2565 
2 24 กุมภำพนัธ ์2565 8 13 กนัยำยน 2565 
3 22 มนีำคม 2565 9 11 ตุลำคม 2565 
4 12 พฤษภำคม 2565 10 14 พฤศจกิำยน 2565 
5 14 มถิุนำยน 2565 11 13 ธนัวำคม 2565 
6 12 กรกฎำคม 2565   

หลกัปฏิบติั  3.6  คณะกรรมการบริษัทควรก ากบัดูแลให้มีกรอบและกลไกในการก ากบัดูแลนโยบายและ
การด าเนินงานของบริษทัย่อยและกิจการอ่ืนท่ีบริษทัฯ ไปลงทุนอย่างมีนัยส าคญั ในระดบัท่ีเหมาะสมกบักิจการแต่
ละแห่ง รวมทัง้บริษทัย่อยและกิจการอ่ืนท่ีบริษทัฯ ไปลงทุนมีความเข้าใจถกูต้องตรงกนัด้วย 

แนวปฏิบติั 

1. คณะกรรมกำรบรษิทัไดก้ ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดแูลบรษิทัย่อย ไดแ้ก่ 
▪ กำรแต่งตัง้บุคคลไปเป็นกรรมกำร ผู้บรหิำร หรอืผู้มอี ำนำจควบคุม และก ำหนดขอบเขตหน้ำที่ควำม

รบัผดิชอบของบุคคลดงักล่ำวใหส้อดคล้องกบันโยบำยของบรษิทัฯ รวมถงึขอ้ตกลงของผูร้่วมทุนอื่น (ถำ้ม)ี 

▪ ระบบกำรควบคุมภำยในทีเ่หมำะสมและรดักุมเพยีงพอเพื่อใหม้ัน่ใจว่ำกำรท ำรำยกำรต่ำงๆ ถูกต้องตำม
กฎหมำย และหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง  

▪ กำรเปิดเผยข้อมูลฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน และกำรเปิดเผยข้อมูลอื่นๆ ตำมที่กฎหมำย
ก ำหนดอย่ำงครบถว้น ถูกตอ้ง 

2. กำรเขำ้ร่วมลงทุนในกจิกำรอื่นอย่ำงมนีัยส ำคญั เช่น มสีดัส่วนกำรถอืหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงตัง้แต่ละรอ้ยละ 20 
แต่ไม่เกนิรอ้ยละ 50 และจ ำนวนเงนิลงทุนหรอือำจต้องลงทุนเพิม่เตมิอย่ำงมนีัยส ำคญัต่อ บรษิทัฯ ในกรณี
จ ำเป็น จะต้องมีกำรจดัท ำ shareholders’ agreement หรือข้อตกลงอื่นเพื่อให้เกิดควำมชัดเจนเกี่ยวกับ
อ ำนำจกำรบรหิำรจดักำรและกำรมส่ีวนร่วมในกำรตดัสนิใจในเรื่องที่ส ำคญั กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 
เพื่อสำมำรถใชเ้ป็นมลูในกำรจดัท ำงบกำรเงนิของบรษิทัฯ ไดต้ำมมำตรฐำนและก ำหนดเวลำ 

นโยบายการก ากบัดแูลการด าเนินงานในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

บรษิทัฯ ก ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดูแลและบรหิำรกจิกำรบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อก ำหนด
มำตรกำรและกลไกทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมเพื่อใหบ้รษิทัฯ สำมำรถก ำกบัดูแลและบรหิำรจดักำรกจิกำรของบรษิทัย่อยและ
บรษิัทร่วม รวมถึงกำรติดตำมดูแลให้บรษิัทย่อยและบรษิัทร่วมมกีำรปฏิบัติตำมมำตรกำรและกลไกต่ำงๆ ที่ก ำหนดไว้ได้
เสมอืนเป็นหน่วยงำนของบรษิทัเอง และเป็นไปตำมนโยบำยของบรษิทัฯ รวมถงึกฎหมำยบรษิทัมหำชน ประมวลกฎหมำย
แพ่งและพำณิชย ์กฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งตลอดจนประกำศ ขอ้บงัคบัและหลกัเกณฑต์่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ของคณะกรรมกำรก ำกบั
ตลำดทุน ส ำนักงำน ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรพัย์ฯ ทัง้นี้ เพื่อรกัษำผลประโยชน์ในเงนิลงทุนของบรษิทัในบรษิัทย่อยและ
บรษิทัร่วมดงักล่ำว โดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 

(1) บรษิัทฯ จะส่งบุคคลที่เป็นตวัแทนของบรษิัทฯ เขำ้ไปเป็นกรรมกำรในแต่ละบรษิัทย่อยและ/หรอืบรษิัทร่วม 
ตำมสดัส่วนกำรถอืหุน้ในแต่ละบรษิทั เพื่อท ำหน้ำทีก่ ำกบัดูแลใหบ้รษิทัย่อยและ/หรอืบรษิทัร่วมด ำเนินกำรให้
สอดคลอ้งกบักฎหมำย นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีรวมทัง้นโยบำยอื่นๆ ของ  บรษิทัฯ อย่ำงไรกด็ ีกำร
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ส่งตวัแทนของบรษิทัฯ เขำ้ไปเป็นกรรมกำรในแต่ละบรษิทัย่อยและ/หรอืบรษิทัร่วมจะต้องไดร้บักำรพจิำรณำ
และเหน็ชอบโดยทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั โดยค ำนึงถงึควำมเหมำะสมของแต่ละบรษิทั   

(2) หำกในกำรเขำ้ท ำรำยกำร หรอืกำรด ำเนินกำรใดๆ ของบรษิทัย่อยทีเ่ขำ้ขำ่ยหรอืเป็นกำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไป
ซึ่งทรพัย์สนิตำมประกำศรำยกำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไปซึ่งสนิทรพัย์ หรอืรำยกำรทีเ่กี่ยวโยงกนัตำมประกำศ
รำยกำรที่เกี่ยวโยงกนัที่เกี่ยวขอ้ง ซึ่งจะส่งผลให้บรษิัทฯ มหีน้ำที่ต้องขออนุมตัิที่ประชุมคณะกรรมกำรของ
บริษัทฯ และ/หรือขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือขออนุมตัิจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวขอ้งตำม
กฎหมำยก่อนกำรเขำ้ท ำรำยกำร บรษิทัย่อยจะเขำ้ท ำรำยกำรหรอืด ำเนินกำรนัน้ไดต้่อเมื่อไดร้บัอนุมตัิจำกที่
ประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ/หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวขอ้ง 
(แลว้แต่กรณี) เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

นอกจำกนี้ หำกในกำรเขำ้ท ำรำยกำรเกิดเหตุกำรณ์บำงกรณีของบรษิัทย่อย อนัท ำให้บรษิัทฯ มหีน้ำที่ต้อง
เปิดเผยสำรสนเทศต่อตลำดหลกัทรพัย์ฯ ตำมหลกัเกณฑ์ที่ก ำหนดประกำศทีเ่กี่ยวขอ้งคณะกรรมกำรตลำด
หลกัทรพัย์ฯ กรรมกำรผูแ้ทนของบรษิทัย่อยดงักล่ำวมหีน้ำทีต่้องแจง้มำยังฝ่ำยจดักำรของบรษิทัฯ ในทนัททีี่
ทรำบว่ำบรษิทัย่อยมแีผนจะเขำ้ท ำรำยกำรหรอืเกดิเหตุกำรณ์ดงักล่ำว 

(3) คณะกรรมกำรและผู้บรหิำรของบรษิัทย่อย และ/หรอืบรษิัทร่วมแต่ละบรษิัทจะมขีอบเขตอ ำนำจหน้ำที่และ
ควำมรบัผดิชอบที่ส ำคญัตำมกฎหมำยทีเ่กี่ยวขอ้ง เช่น เปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัฐำนะทำงกำรเงนิและผลกำร
ด ำเนินงำนให้แก่บรษิัทฯ ทรำบ โดยน ำประกำศที่เกี่ยวขอ้งของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนและประกำศ
คณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัยฯ์ มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลมรวมทัง้เปิดเผยและน ำส่งขอ้มลูส่วนไดเ้สยีของตนและ
บุคคลที่มคีวำมเกี่ยวข้องต่อคณะกรรมกำรบริษัทให้ทรำบถึงควำมสมัพนัธ์ และกำรท ำธุรกรรมกบับรษิัทฯ 
บรษิทัย่อย และ/หรอืบรษิทัร่วมในลกัษณะทีอ่ำจก่อใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ และหลกีเลี่ยงกำรท ำ
รำยกำรทีอ่ำจก่อใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 

(4) บรษิทัฯ จะก ำหนดแผนงำนและด ำเนินกำรทีจ่ ำเป็น เพื่อท ำใหม้ัน่ใจไดว้่ำบรษิทัย่อย และ/หรอืบรษิทัร่วมมกีำร
เปิดเผยขอ้มลูเกี่ยวกบัผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงนิ และบรษิทัฯ จะด ำเนินกำรทีจ่ ำเป็นและตดิตำม
ให้บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมมีระบบในกำรเปิดเผยข้อมูลและระบบควบคุมภำยในที่เพียงพอและ
เหมำะสมในกำรด ำเนินธุรกจิ 

นอกจำกนี้ บริษัทฯ จะติดตำมอย่ำงใกล้ชดิถึงผลประกอบกำรและกำรด ำเนินงำนของบรษิัทย่อยและ/หรอื 
บรษิทัร่วมดงักล่ำวและน ำเสนอผลกำรวเิครำะห์รวมถงึแสดงควำมคดิเหน็หรอืขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมกำร
บรษิัท และคณะกรรมกำรบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วมนัน้ๆ เพื่อใช้ประกอบกำรพจิำรณำก ำหนดนโยบำยหรอื
ปรบัปรุงส่งเสรมิใหธุ้รกจิของบรษิทัย่อย และ/หรอืบรษิทัร่วม มกีำรพฒันำและเจรญิเตบิโตอย่ำงต่อเนื่อง 

ทัง้นี้ บรษิัทฯ แต่งตัง้ตวัแทนที่มคีุณสมบตัิและประสบกำรณ์ ไปด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบรษิทัย่อยทัง้ในและ
ต่ำงประเทศตำมสดัส่วนกำรถอืหุน้ของบรษิทัฯ ซึง่เป็นไปตำมนโยบำยกำรก ำกบัดแูลและบรหิำรกจิกำรบรษิทัย่อยและบรษิทั
ร่วมของบรษิทัฯ ทีไ่ดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทัแลว้ และมกีำรส่งตวัแทนของบรษิทัฯ ไปด ำรงต ำแหน่งผูบ้รหิำรสงูสุด
ในบรษิทัย่อย นอกจำกนี้ บรษิทัฯ เป็นผูร้่วมคดัเลอืกและสมัภำษณ์ผูจ้ดัท ำบญัช ีผูจ้ดักำรฝ่ำยบญัชแีละกำรเงนิ หรอืสมุหบ์ญัช ี
ของบรษิทัย่อยเพื่อควบคุมดแูลกำรจดัท ำบญัชขีองบรษิทัย่อย 

บรษิทัฯ มกีำรควบคุมดูแล กำรจดัท ำงบกำรเงนิรวมโดยประสำนงำนกบัฝ่ำยบญัชขีองบรษิทัย่อยและมกีำรตดิตำม
ผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัย่อยอย่ำงสม ่ำเสมอ รวมถงึก ำหนดขัน้ตอนในกำรจดัท ำงบกำรเงนิรวมทีเ่พยีงพอเพื่อใหม้ัน่ใจว่ำ
งบกำรเงนิรวมของบรษิทัฯ มคีวำมถูกตอ้ง และจดัท ำเสรจ็ทนัเวลำ ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดเ้ลง็เหน็ถงึควำมส ำคญัของกำรก ำหนดให้
ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัย่อยเป็นส ำนักงำนสอบบญัชเีดยีวกนักบัผู้สอบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัฯ  จงึมแีผนทีจ่ะปรบัใหผู้ส้อบ
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บญัชขีองบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยทัง้หมดเป็นส ำนักงำนสอบบญัชภีำยใต้เครอืข่ำยเดยีวกนัในอนำคต โดยค ำนึงถงึค่ำใชจ้่ำย
และควำมสมเหตุสมผลประกอบกำรพจิำรณำ 

นอกจำกนี้ บริษัทฯ มีกำรก ำหนดระเบียบอ ำนำจอนุมตัิด ำเนินกำร (Delegation of Authority) ของบริษัทย่อย 
เพื่อใหก้ำรปฏบิตังิำนเป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพ โดยรำยกำรทีม่คีวำมส ำคญั หรอืรำยกำรทีข่นำดของรำยกำรมสีำระส ำคญั 
เช่น กำรลงทุนขนำดใหญ่ กำรขยำยธุรกจิ กำรก่อภำระหนี้สนิหรอืภำระผกูพนั หรอื กำรเขำ้ท ำรำยกำรทีเ่ขำ้ขำ่ยเป็นกำรไดม้ำ
หรอืจ ำหน่ำยไปซึ่งทรพัย์สนิ หรอืรำยกำรทีเ่กี่ยวโยงกนั จะต้องผ่ำนกำรอนุมตัโิดยคณะกรรมกำร กรรมกำร หรอืกรรมกำร
ผูจ้ดักำรใหญ่ ของบรษิทัย่อยนัน้ๆ ซึ่งเป็นตวัแทนจำกบรษิทัฯ หรอืคณะกรรมกำร และ/หรอืผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ และ/หรอื
หน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง (แลว้แต่กรณี) ก่อนด ำเนินกำร 

หลกัปฏิบติั  3.7  คณะกรรมการจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติัหน้าท่ีประจ าปีของคณะกรรมการบริษทั 
คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล โดยผลประเมินควรถกูน าไปใช้ส าหรบัการพฒันาการปฏิบติัหน้าท่ี
ต่อไปด้วย 

แนวปฏิบติั 

1. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

1) คณะกรรมกำรบรษิทั และคณะกรรมกำรชุดย่อยควรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนดว้ยตนเอง อย่ำงน้อยปีละ 1 
ครัง้ เพื่อร่วมกนัพจิำรณำและสรุปผลกำรประเมนิงำนและน ำมำทบทวนกำรปฏบิตังิำน ปัญหำและอุปสรรค
ต่ำงๆ และร่วมกนัหำแนวทำงปรบัปรุง แกไ้ข เพื่อใหก้ำรท ำงำนของคณะกรรมกำรมปีระสทิธภิำพยิง่ขึน้  

2) คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนเป็นผู้เสนอแนะแนวทำงกำรประเมิน เพื่อเสนอ
คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมัติหลักกำรประเมิน ซึ่งได้ก ำหนดให้มีกำรประเมินตนเองของ
คณะกรรมกำรในรูปแบบกำรประเมนิตนเองในแบบทัง้คณะและรำยบุคคล  โดยมกีำรเปิดเผยหลกัเกณฑ์ 
ขัน้ตอน และผลกำรประเมนิในภำพรวมไวใ้นรำยงำนประจ ำปี 

3) คณะกรรมกำรบรษิัทจะน ำผลกำรประเมนิมำร่วมกนัพจิำรณำผลงำนและปัญหำเพื่อปรบัปรุงแก้ไขต่อไป 
และน ำผลกำรประเมนิมำพจิำรณำควำมเหมำะสมขององคป์ระกอบคณะกรรมกำร 

2. หลกัเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบติังานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร รองกรรมการผู้จดัการส านัก
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ซึ่งผ่ำนควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 
ครัง้ที่ 4/2564 เมื่อวนัที่ 10 พฤศจกิำยน 2564 และอนุมตัิโดยคณะกรรมกำรบรษิัท ครัง้ที่ 9/2564 เมื่อวนัที่ 12 
พฤศจกิำยน 2564 โดยมรีำยละเอยีดดงันี้  

1) คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนเป็นผู้ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 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  
(7) กำรบรหิำรงำนและควำมสมัพนัธก์บับุคลำกร  (8) กำรสบืทอดต ำแหน่ง  
(9) ควำมรูด้ำ้นผลติภณัฑแ์ละบรกิำร   (10) คุณลกัษณะส่วนตวั  



 บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
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  โดยทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่9/2564 เมื่อวนัที ่12 พฤศจกิำยน 2564 ไดอ้นุมตัหิลกักำรประเมนิผลกำร
ปฏบิตังิำนของคณะกรรมกำรดว้ยวธิกีำรประเมนิตนเอง โดยม ี3 รปูแบบ ตำมขอ้เสนอแนะของตลำดหลกัทรพัยฯ์ ดงันี้  

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

2. การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ  
(1) โครงสรำ้งและคุณสมบตัขิองคณะกรรมกำรในเรื่องดงัต่อไปนี้มคีวำมเหมำะสม ท ำใหก้ำรท ำงำนของ

คณะกรรมกำรมปีระสทิธภิำพ  
(2) กำรประชุมคณะกรรมกำรชุดย่อยไดด้ ำเนินกำรในเรื่องดงัต่อไปนี้ เพื่อใหค้ณะกรรมกำรปฏบิตัหิน้ำที่

ในกำรประชุมไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ 
(3) บทบำท หน้ำที่ และควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรชุดย่อย ได้ให้ควำมส ำคญั ใช้เวลำในกำร

พจิำรณำ ทบทวนและปฏบิตัติำมในเรื่องต่อไปนี้อย่ำงเพยีงพอ 

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

กระบวนการในการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการ 
(1) คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนเป็นผูพ้จิำรณำและเสนอแนะแนวทำงกำรประเมนิผล

ใหม้คีวำมถูกตอ้ง ครบถว้น และเป็นไปตำมหลกัเกณฑข์องหน่วยงำนก ำกบัดแูลก ำหนด 
(2) คณะกรรมกำรพจิำรณำอนุมตัหิลกัเกณฑก์ำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำน 
(3) เลขำนุกำรบรษิทัจดัส่งแบบประเมนิผลใหค้ณะกรรมกำรด ำเนินกำรประเมนิ และส่งกลบัใหเ้ลขำนุกำร

ภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด 
(4) เลขำนุกำรบรษิทัรวบรวมแบบประเมนิผล  จดัท ำรำยงำนกำรสรุปผลกำรประเมนิ ขอ้เสนอแนะต่ำงๆ 

และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิทั 
(5) คณะกรรมกำรบรษิทัน ำผลกำรประเมนิมำพจิำรณำว่ำกำรปฏิบตังิำนในปีทีผ่่ำนมำมกีำรปฏบิตัิงำน

ครบถ้วนและเหมำะสมตำมขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีห่รอืไม่ เพื่อเสรมิสรำ้งประสทิธภิำพกำรปฏบิตังิำน
ในปีต่อไป 

ทัง้นี้ ผลกำรประเมนิกำรปฏบิตังิำนของคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อยของปี 2564 สรุปไดด้งันี้ 

คณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดยอ่ย 
ผลประเมนิกำรปฎบิตังิำนของ
คณะกรรมกำรทัง้คณะ (รอ้ยละ) 

ผลกำรประเมนิกำรปฏบิตังิำนของ
ตนเอง (รอ้ยละ) 

1. คณะกรรมกำรบรษิทั 95.35 95.83 
2. คณะกรรมกำรตรวจสอบ 98.28 95.14 
3. คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 94.71 96.25 
4. คณะกรรมกำรบรหิำร 94.05 96.88 



 บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
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 ทัง้นี้ ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน ครัง้ที ่1/2565 เมื่อวนัที ่17 มกรำคม 2565 ไดป้ระชุม
พจิำรณำอนุมตัปิระเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร และรองกรรมกำรผูจ้ดักำรส ำนักประธำนเจำ้หน้ำที่
บรหิำร เพื่อน ำเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที่ 1/2565 เมื่อวนัที่ 25 มกรำคม 2565 เพื่อพจิำรณำอนุมตัิผลกำร
ประเมนิ ทัง้นี้ ผลกำรประเมนิดงักล่ำวถอืว่ำเป็นขอ้มลูลบัเฉพำะบุคคลไม่สำมำรถเปิดเผยได ้

หลกัปฏิบติั  3.8  คณะกรรมการบริษทัก ากบัดูแลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกบับทบาทหน้าท่ี ลกัษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการประกอบธรุกิจ ตลอดจน
สนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้รบัการเสริมสร้างทกัษะและความรู้ส าหรบัการปฏิบติัหน้าท่ีอย่างสม า่เสมอ 

แนวปฏิบติั 

1. คณะกรรมกำรบริษัทดูแลให้มีกำรจดัท ำคู่มือกรรมกำรซึ่งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ กฎบตัร 
นโยบำยต่ำงๆ ของบรษิทัฯ เพื่อเป็นคู่มอืกำรปฏบิตังิำนของกรรมกำร 

2. คณะกรรมกำรบรษิัทดูแลให้กรรมกำรใหม่ได้รบัค ำแนะน ำและได้รบัคู่มอืกรรมกำรและขอ้มูลอื่น รวมถึงกำรจดั
ปฐมนิเทศเพื่อบรรยำยแนะน ำลกัษณะธุรกจิ และแนวทำงกำรด ำเนินธุรกจิ ทีจ่ะท ำใหเ้กดิควำมรู ้ควำมเขำ้ใจใน
วตัถุประสงค ์เป้ำหมำย วสิยัทศัน์ และลกัษณะกำรประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ  

3. คณะกรรมกำรบรษิทัสนับสนุนใหก้รรมกำรมกีำรฝึกอบรมและพฒันำควำมรู้อย่ำงต่อเนื่อง และจะเปิดเผยขอ้มูล
กำรเขำ้ฝึกอบรมและกำรพฒันำควำมรูข้องกรรมกำรในรำยงำนประจ ำปี 

ทัง้นี้ ที่ประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน ครัง้ที่ 1/2565 เมื่อวนัที่ 17 มกรำคม 2565 ได้มมีติ
อนุมตัแิผนพฒันำกรรมกำร ซึง่ครอบคลุมกำรเตรยีมควำมพรอ้มในกำรปฏบิตังิำนส ำหรบักรรมกำรทีเ่ขำ้ใหม่ และกำรส่งเสรมิ
ใหม้กีำรพฒันำควำมรูแ้ละทกัษะทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏบิตังิำนของคณะกรรมกำรอย่ำงต่อเนื่อง  

ในปี 2564 บรษิทัฯ ไม่มกีรรมกำรทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้ใหม่ 

การเข้าร่วมอบรมหลกัสูตรของกรรมการบริษทัท่ีจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

             หลกัสูตร 
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 
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 
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การเข้าอบรม/แลกเปล่ียนวิสยัทศัน์ของกรรมการ ประจ าปี 2564 

ล าดบั รายช่ือ หลกัสูตรอบรม/หวัข้อ 

1 นำยจตุภทัร ์ตัง้คำรวคุณ แลกเปลีย่นประสบกำรณ์และวสิยัทศัน์ ในหวัขอ้ “หุน้ 2 ทศวรรษ ฝ่ำ 12 วกิฤตสู่ควำม
ยัง่ยนื TOA” โดย Money Chat Thailand 

2 นำงปรศินำ ประหำรขำ้ศกึ กำรประชุมออนไลน์รว่มกบักรรมกำรตรวจสอบของบรษิทัจดทะเบยีนในหวัขอ้ 
“กำรคดัเลอืกผูส้อบบญัชแีละกำรดูแลคุณภำพกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงนิ” โดย กลต. 

3 นำงชนำทพิย ์วรีะสบืพงศ ์ กำรประชุมออนไลน์รว่มกบักรรมกำรตรวจสอบของบรษิทัจดทะเบยีนในหวัขอ้ 
“กำรคดัเลอืกผูส้อบบญัชแีละกำรดูแลคุณภำพกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงนิ” โดย กลต. 

4 นำยวรีศกัดิ ์โฆสติไพศำล กำรประชุมออนไลน์รว่มกบักรรมกำรตรวจสอบของบรษิทัจดทะเบยีนในหวัขอ้ 
“กำรคดัเลอืกผูส้อบบญัชแีละกำรดูแลคุณภำพกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงนิ” โดย กลต. 

 นอกเหนอืจำกนัน้ ไม่มกีรรมกำรไดเ้ขำ้ร่วมอบรม/แลกเปลีย่นวสิยัทศัน์ ในปี 2564 จ ำนวน 5 คน จำกทัง้หมด 9 คน  

หลกัปฏิบติั  3.9  คณะกรรมการบริษทัดูแลให้มัน่ใจว่าการด าเนินงานของคณะกรรมการบริษทัเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย สามารถเข้าถึงข้อมูลท่ีจ าเป็น และมีเลขานุการบริษัทท่ีมีความรู้และประสบการณ์ท่ีจ าเป็นและ
เหมาะสมต่อการสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการบริษทั 

แนวปฏิบติั 

1. คณะกรรมกำรบริษัทดูแลให้มกีลไกให้กรรมกำรและฝ่ำยจดักำรมอีิสระที่จะเสนอวำระเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อ
บรษิทัฯ เขำ้สู่วำระกำรประชุมผ่ำนเลขำนุกำรบรษิทั  

2. คณะกรรมกำรบรษิทัสนับสนุนใหป้ระธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรหรอืกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่เชญิผูบ้รหิำรทีเ่กีย่วขอ้งกบั
เรื่องทีน่ ำเสนอคณะกรรมกำรบรษิทัเขำ้ร่วมประชุมเพื่อใหข้อ้มลูและสำรสนเทศเพิม่เตมิ 

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

4. เลขำนุกำรบริษัทมคีุณสมบตัิและประสบกำรณ์ที่เหมำะสมกบักำรปฏิบตัิหน้ำที่ และได้รบักำรฝึกอบรมพฒันำ
ควำมรู้อย่ำงต่อเนื่ องที่จะเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่และเข้ำอบรมในหลักสูตรรับรอง ( certified 
programme) โดยมกีำรเปิดเผยคุณสมบตัแิละประสบกำรณ์ของเลขำนุกำรบรษิทัในรำยงำนประจ ำปี และ website 
ของบรษิทัฯ 

➢ หลกัปฏิบติั 4  สรรหาและพฒันาผู้บริหารระดบัสูงและการบริหารบุคลากร 

หลกัปฏิบติั  4.1  คณะกรรมการบริษัทด าเนินการให้มัน่ใจว่ามีการสรรหาและพฒันากรรมการผู้จดัการ
ใหญ่และผู้บริหารระดบัสูงให้มีความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ และคุณลกัษณะท่ีจ าเป็นต่อการขบัเคลื่อนองค์กรไปสู่
เป้าหมาย 

แนวปฏิบติั 

1. หลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการสรรหาผู้บริหารระดบัสูง 

คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนก ำหนดหลกัเกณฑใ์นกำรสรรหำ คดัเลอืก และก ำหนดค่ำตอบแทน
ของประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร รองกรรมกำรผู้จดักำรส ำนักงำนประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร และกรรมกำรผูจ้ดักำร
ใหญ่ เพื่อเสนอคณะกรรมกำรบรษิทัพจิำรณำอนุมตักิำรแต่งตัง้และก ำหนดค่ำตอบแทน 
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2. แผนการสืบทอดต าแหน่ง 

1) คณะกรรมกำรบริษัทต้องด ำเนินกำรเพื่อให้มัน่ใจได้ว่ำ บริษัทฯ มีระบบกำรคดัสรรบุคลำกรที่จะเข้ำมำ
รบัผดิชอบในต ำแหน่งผูบ้รหิำร หรอืหวัหน้ำงำนทีส่ ำคญัในทุกระดบัอย่ำงเหมำะสม และในกำรสรรหำบุคคล
เพื่อด ำรงต ำแหน่งประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร จะตอ้งเป็นไปตำมกระบวนกำร     สรรหำทีเ่หมำะสม โดยมกีำร
พจิำรณำทัง้จำกภำยในและภำยนอกบรษิทั 

2) คณะกรรมกำรบรษิทัก ำกบัดูแลให้มแีผนสบืทอดต ำแหน่งของผูบ้รหิำรระดบัสูง และรำยงำนควำมคบืหน้ำ
อย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ 

กระบวนการในการจดัท าแผนสืบทอดต าแหน่ง 

1. คณะกรรมกำรร่วมกบัสำยงำนทรพัยำกรบุคคลวเิครำะห์สถำนกำรณ์กำรประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ ใน
ดำ้นกลยุทธบ์รษิทัฯ ทัง้ระยะสัน้ ระยะกลำง และระยะยำว นโยบำย แผนกำรลงทุน แผนงำนกำรขยำยตวั 

2. ประเมนิควำมพรอ้มของก ำลงัคนใหส้อดคลอ้งกบักลยุทธข์องบรษิทัฯ ทัง้ในระยะสัน้และระยะยำว 

3. ก ำหนดแผนสร้ำงควำมพร้อมของก ำลังคน โดยจะพัฒนำพนักงำนหรือสรรหำพนักงำนเพื่อเตรียม
ทดแทนคนทีอ่อก 

4. จัดท ำแผนสรรหำพนักงำน (Recruitment) และพัฒนำฝึกอบรมพนักงำน (Employee Training and 
Development) ไวล่้วงหน้ำ ก่อนพนักงำนจะเกษยีณหรอืออกจำกต ำแหน่งก่อนเวลำ 

5. ก ำหนดควำมสำมำรถ (Competencies) ซึง่หมำยถงึ ควำมรู ้ทกัษะ บุคลกิภำพ และทศันคตทิีพ่งึปรำรถนำ
ของพนักงำนในต ำแหน่งนัน้ๆ และจดัท ำแผนพฒันำเป็นรำยบุคคล (Individual Development Plan) 

6. คดัเลอืก ประเมนิผลงำน และประเมนิศกัยภำพของพนักงำนเพื่อพจิำรณำควำมเหมำะสม 

7. ใชเ้ครื่องมอืทดสอบและประเมนิบุคลำกรเพื่อวเิครำะหศ์กัยภำพของพนักงำน 

8. พฒันำและประเมนิพนักงำนทีค่ำดว่ำจะเป็นผูส้บืทอดต ำแหน่ง (Successor) ว่ำจะสำมำรถมพีฒันำกำร
และสรำ้งผลงำนตำมทีค่ำดหวงัไดจ้รงิ หำกไม่เป็นตำมคำดหมำยกำรเปลีย่นตวัย่อมสำมำรถท ำได ้ 

3. การพฒันาผู้บริหารระดบัสูง 

1) ส่งเสรมิและอ ำนวยควำมสะดวกใหผู้้บรหิำรระดบัสูงได้รบักำรฝึกอบรมและพฒันำเพื่อเพิม่พูนควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อกำรปฏบิตังิำน ตลอดจนควำมรูเ้กีย่วกบักำรก ำกบัดแูลกจิกำร กำรฝึกอบรม
และใหค้วำมรูอ้ำจกระท ำเป็นกำรภำยในบรษิทัฯ หรอืใชบ้รกิำรของสถำบนัภำยนอก  

2) บรษิัทฯ มกีำรพฒันำผู้บรหิำรอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อเตรยีมควำมพร้อมส ำหรบักำรหมุนเวยีนต ำแหน่งภำยใน
องค์กร ตัง้แต่ระดบัผูจ้ดักำรฝ่ำยขึน้ไป รวมทัง้กำรประเมนิศกัยภำพผูบ้รหิำรระดบัสูงเพื่อเตรยีมควำมพรอ้ม
ส ำหรบักำรสบืทอดต ำแหน่งกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ และประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 

4. ก ำหนดนโยบำยและวธิกีำรปฏิบตัิในกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรที่บรษิัทอื่นที่ไม่ใช่ในกลุ่มบริษัทของประธำน
เจำ้หน้ำทีบ่รหิำร และผูบ้รหิำรระดบัสงู จะต้องน ำเสนอใหท้ีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัใหค้วำมเหน็ชอบถงึควำม
เหมำะสมของประเภทธุรกจิ ซึ่งต้องไม่เป็นประเภทธุรกจิทีเ่ป็นกำรแขง่ขนักบักลุ่มบรษิทั รวมถงึควำมสำมำรถใน
กำรอุทศิตนและเวลำในกำรท ำงำนใหแ้ก่บรษิทัย่อยอย่ำงเพยีงพอ 

ในปี 2564 คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนไดต้ดิตำม ควำมคบืหน้ำและใหค้ ำแนะน ำต่อฝ่ำยจดักำร
ในกำรจดัท ำแผนพฒันำผูบ้รหิำรระดบัสงูและแผนกำรสบืทอดต ำแหน่ง (Succession plan) ของผูบ้รหิำรและต ำแหน่งงำนทีม่ี
ควำมส ำคญั เพื่อใหบ้รษิทัฯ ไดม้กีระบวนกำรวำงแผนเพื่อใหง้ำนในต ำแหน่งงำนหลกั (Key Positions) ของบรษิทัฯ มคีวำม
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ต่อเนื่อง (Leadership Continuity) โดยเน้นกำรพฒันำบุคลำกรให้มีภำวะผู้น ำและควำมพร้อมที่จะด ำรงต ำแหน่งดงักล่ำว 
รวมถงึกำรจดัท ำแผนกำรพฒันำรำยบุคคลตำมสำยอำชพี (Individual Career Development Plan) ภำยใตก้ำรก ำกบัดแูลโดย
คณะกรรมกำรพิจำรณำบุคคลที่จะเป็น Successor ในระดบัสำยงำนและบริษัท (Staffing and Development Committee) 
และฝ่ำยจดักำรมกีำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรต่อคณะกรรมกำรบรษิทั อย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ 

หลกัปฏิบติั  4.2  คณะกรรมการบริษทัก ากบัดแูลให้มีการก าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผล
ท่ีเหมาะสม 

แนวปฏิบติั 

1. คณะกรรมกำรบรษิทัก ำหนดโครงสรำ้งค่ำตอบแทนทีจ่งูใจใหผู้บ้รหิำรระดบัสงู และบุคลำกรทุกระดบัปฏบิตังิำนให้
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยเพื่อสรำ้งประโยชน์ใหบ้รษิทัฯ ในระยะยำว และอยู่ในระดบัทีเ่ทยีบเคยีงได้
กบัอุตสำหกรรม 

2. คณะกรรมกำรบรษิทัเป็นผูอ้นุมตัหิลกักำรประเมนิผลงำนประจ ำปีของบรษิทัฯ และอนุมตักิ ำหนดวงเงนิรวมโบนัส
ประจ ำปีของผูบ้รหิำรระดบัสงู โดยผ่ำนควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำณำค่ำตอบแทน 

3. คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนเป็นผูป้ระเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร และ
รองกรรมกำรผูจ้ดักำรส ำนักงำนประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทัพจิำรณำอนุมตัทิุก
ปี 

รำยละเอยีดค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้รหิำร ส ำหรบัปี 2564 เปิดเผยในหมวดท่ี 6 "โครงสร้างการก ากบัดูแล
กิจการ และข้อมูลส าคญัเก่ียวกบัคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอ่ืนๆ" หวัขอ้ 6.4.3  
“ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร” 

หลกัปฏิบติั  4.3  คณะกรรมการบริษัทมีความเข้าใจโครงสร้างและความสัมพนัธ์ของผู้ถือหุ้นท่ีอาจมี
ผลกระทบต่อการบริหารและการด าเนินงานของกิจการ 

แนวปฏิบติั 

1. คณะกรรมกำรบรษิัทเขำ้ใจโครงสร้ำงและควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงผู้ถือหุ้น และขอ้ตกลงภำยในกิจกำรครอบครวั 
รวมถงึดูแลไม่ใหข้อ้ตกลงภำยในกจิกำรครอบครวัซึ่งมผีลต่ออ ำนำจในกำรควบคุมบรหิำรจดักำรกจิกำรมำกระทบ
กำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องกรรมกำร 

2. ดแูลใหม้กีำรเปิดเผยขอ้มลูในกรณีทีม่ขีอ้ตกลงภำยในกจิกำรใดๆ ทีอ่ำจมผีลกระทบต่อกำรควบคุมกจิกำร 

กลุ่มครอบครวัตัง้คำรวคุณ และบรษิทั ทโีอเอ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ำกดั ทีก่ลุ่มครอบครวัตัง้คำรวคุณ เป็นผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ ถอื
หุน้คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 75.00 ของทุนจดทะเบยีนทีอ่อกและช ำระแลว้ และกลุ่มครอบครวัตัง้คำรวคุณจ ำนวน 4 ใน 6 คน เป็น
กรรมกำรผู้มอี ำนำจลงนำมของบรษิัทฯ โดยในจ ำนวนนี้ม ี2 คน ด ำรงต ำแหน่งเป็นผู้บรหิำรของบรษิัทฯ แม้ว่ำสมำชกิใน
ครอบครวัจะไม่กระท ำกำรร่วมกนั แต่ครอบครวัตัง้คำรวคุณมอีทิธพิลต่อกำรก ำหนดนโยบำยกำรบรหิำรงำนไปในทศิทำงใด
ทศิทำงหนึ่ง และสำมำรถควบคุมนโยบำยและกำรบรหิำรงำนในบรษิทัฯได ้รวมถงึสำมำรถควบคุมกำรอนุมตัมิตทิีป่ระชุมผูถ้อื
หุน้ทีต่อ้งกำรเสยีงส่วนใหญ่และมตทิีไ่ดร้บัเสยีง 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มำประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนน  

อย่ำงไรกต็ำม บรษิทัฯ ไดก้ ำหนดหลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำร เพื่อใหก้รรมกำรบริษทัและผูบ้รหิำรไดป้ฏบิตัติำม ทัง้
กำรค ำนึงถึงสทิธขิองผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่ำงเท่ำเทยีมกนั และกำรเปิดเผยขอ้มูลและควำมโปร่งใส เป็นต้น ทัง้นี้ เพื่อควำม
โปร่งใสในกำรบรหิำรจดักำรและกำรตรวจสอบและถ่วงดุลอ ำนำจผูบ้รหิำรและกรรมกำร บรษิัทฯ ได้จดัให้มฝ่ีำยตรวจสอบ
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ภำยใน ภำยใต้คณะกรรมกำรตรวจสอบ และหน่วยงำนตรวจสอบจำกภำยนอก เพื่อท ำหน้ำทีต่รวจสอบ ถ่วงดุลกำรตดัสนิใจ 
และกำรเขำ้ท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑข์องพรบ.หลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ โดยจะท ำกำรพจิำรณำ
เปรียบเทียบเงื่อนไขกับบุคคลภำยนอกอื่นก่อน และน ำรำยกำรต่ำงๆ เข้ำสู่กำรพิจำรณำกลัน่กรองของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ ก่อนทีจ่ะน ำเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัพจิำรณำอนุมตัใินขัน้ต่อไป และมคีณะกรรมกำรบรหิำรควำม
เสีย่งดูแลเรื่องควำมเสีย่งในกำรจดัท ำแผนบรหิำรควำมเสีย่งของกจิกำร รำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำร
บรษิทั เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำมกีำรปฏบิตัทิีถู่กตอ้งตำมหลกักำรและนโยบำยทีก่ ำหนดไว ้  

หลกัปฏิบติั  4.4  คณะกรรมการบริษัทติดตามดูแลการบริหารและพฒันาบุคลากรให้มีจ านวน ความรู้ 
ทกัษะ ประสบการณ์และแรงจงูใจท่ีเหมาะสม  

แนวปฏิบติั 

1. คณะกรรมกำรบรษิทัดแูลใหม้กีำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคลทีส่อดคลอ้งกบัทศิทำงและกลยุทธอ์งคก์ร พนักงำนในทกุ
ระดบัมคีวำมรู ้ควำมสำมำรถ ไดร้บักำรปฏบิตัอิย่ำงเป็นธรรมและไดร้บัค่ำตอบแทนและสวสัดกิำรทีจ่งูใจทีจ่ะช่วย
รกัษำบุคลำกรทีม่คีวำมสำมำรถไวไ้ด ้

2. คณะกรรมบรษิทัดูแลใหม้กีำรจดัตัง้กองทุนส ำรองเลี้ยงชพี ตลอดจนกำรใหค้วำมรูค้วำมเขำ้ใจในเรื่องกำรบรหิำรจดั
กำรเงนิ และกำรลงทุนทีส่อดคล้องกบัช่วงอำยุ  

รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรพฒันำบุคลำกรในปี 2564 เปิดเผยในหมวดท่ี 3. “การขบัเคลื่อนธุรกิจเพื่อความ
ยัง่ยืน”  

เมื่อวนัที ่19 ตุลำคม 2564 บรษิทัฯ ไดจ้ดักจิกรรมใหค้วำมรูแ้ก่พนักงำนเขำ้ร่วมฟังกำรบรรยำยพเิศษทำงออนไลน์ 
“เลือกแผนกำรลงทุน อย่ำงไรให้ตรงใจ อย่ำงเข้ำใจ” โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนเอ็มเอฟซี จ ำกัด (มหำชน)             
ซึง่พนักงำนไดใ้หค้วำมสนใจเป็นอย่ำงมำก แสดงถงึกำรใหค้วำมส ำคญัต่อกำรบรหิำรจดักำรเงนิ 

➢ หลกัปฏิบติั 5  ส่งเสริมนวตักรรมและการประกอบธรุกิจอย่างมีความรบัผิดชอบ 

หลกัปฏิบติั  5.1  คณะกรรมการบริษทัให้ความส าคญัและสนับสนุนการสร้างนวตักรรมท่ีก่อให้เกิดมูลค่า
แก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ท่ีเก่ียวข้อง และมีความรบัผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม 

แนวปฏิบติั 

1. คณะกรรมกำรบรษิทัใหค้วำมส ำคญักบักำรสรำ้งวฒันธรรมองค์กรทีส่่งเสรมิใหเ้กดิกำรสรำ้งนวตักรรม โดยน ำไป
เป็นส่วนหนึ่งของกำรทบทวนกลยุทธ์ กำรก ำหนดรูปแบบธุรกจิ วธิคีดิ มุมมองในกำรออกแบบสนิคำ้และบริกำร 
กำรวจิยัและพฒันำผลติภณัฑ ์กำรปรบัปรุงกระบวนกำรผลติ รวมถงึกำรร่วมมอืกบัคู่คำ้โดยกำรแลกเปลีย่นควำมรู้
และเทคโนโลยรีะหว่ำงกนั 

รำยละเอยีดดำ้นนวตักรรมดงักล่ำวเปิดเผยในหมวดท่ี 3. “การขบัเคลื่อนธรุกิจเพื่อความยัง่ยืน” 

หลกัปฏิบติั  5.2  คณะกรรมการบริษทัติดตามดูแลให้ฝ่ายจดัการประกอบธรุกิจอย่างมีความรบัผิดชอบต่อ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สงัคมและส่ิงแวดล้อม และสะท้อนอยู่ในแผนด าเนินการเพื่อให้มัน่ใจได้ว่าทุกฝ่ายของ
องคก์รได้ด าเนินการสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค ์เป้าหมายหลกั และแผนกลยุทธข์องกิจการ 

1. บรษิทัฯ ตระหนักถงึควำมส ำคญัในกำรดูแลและค ำนึงถงึผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกกลุ่ม ไม่ว่ำจะเป็นผูม้ส่ีวนไดเ้สยีภำยใน 
ได้แก่ ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุน และพนักงำนของบริษัทฯ หรือผู้มีส่วนได้เสียภำยนอก เช่น ลูกค้ำ คู่ค้ำ เจ้ำหนี้         
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คู่แขง่ขนัทำงกำรคำ้ สงัคม และชุมชน เป็นตน้ โดยกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ยงัค ำนึงถงึสทิธขิองผูม้ส่ีวนไดเ้สยี
ทุกฝ่ำย และมกีระบวนกำรทีจ่ะส่งเสรมิใหเ้กดิควำมร่วมมอืระหว่ำงบรษิทัฯ และผูม้ส่ีวนไดเ้สยีในกำรสรำ้งควำม
เจรญิเตบิโตใหแ้ก่บรษิทัฯ อย่ำงยัง่ยนื  

2. คณะกรรมกำรบรษิทัจดัใหม้จีรรยำบรรณธุรกจิและนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกจิกำร เพื่อใหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร และ
พนักงำนทุกคนปฏบิตัติำม ซึ่งจะช่วยใหบ้รษิทัฯ สำมำรถบรรลุวตัถุประสงค์ และเป้ำหมำยหลกัอย่ำงยัง่ยนื โดยมี
กำรประกอบธุรกจิอย่ำงมจีรยิธรรม มคีวำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม  ไม่ละเมดิสทิธขิองผูม้ส่ีวนไดเ้สยี 
ครอบคลุมในเรื่องควำมรบัผิดชอบต่อพนักงำนและลูกจ้ำง ควำมรบัผดิชอบต่อลูกค้ำ ควำมรบัผดิชอบต่อคู่ค้ำ 
ควำมรบัผดิชอบต่อชุมชน ควำมรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อม กำรแข่งขนัอย่ำงเป็นธรรม และกำรต่อต้ำนกำรทุจรติ
และคอรร์ปัชนั  

แนวปฏิบติั 

1) การปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

 บรษิทัฯ มนีโยบำยทีจ่ะใหพ้นักงำนทุกคนอยู่ร่วมกนัภำยใต้สภำพแวดล้อมกำรท ำงำนทีม่คีวำมสุข ยอมรบัซึ่งกนั
และกนั และมกีำรปฏบิตัิต่อพนักงำนทุกระดบัเสมอืนพีน้่อง ไม่มกีำรเอำรดัเอำเปรยีบซึ่งกนัและกนั ตลอดจนใน
ดำ้นกำรดูแลพนักงำน บรษิทัฯ มกีำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคลในทุกขัน้ตอน เพื่อใหเ้กดิประสทิธภิำพสูงสุด ตัง้แต่
กำรสรรหำบุคลำกร กำรพฒันำบุคลำกร รวมทัง้มกีำรอบรมใหพ้นักงำนอย่ำงต่อเนื่อง มกีำรก ำหนดผลตอบแทน
อย่ำงเป็นธรรม และกำรจดัสวสัดกิำรอย่ำงเหมำะสม นอกจำกนี้ บรษิทัฯ ยงัส่งเสรมิและสนับสนุนใหพ้นักงำนทุก
คนมโีอกำสทีจ่ะก้ำวหน้ำ มกีำรเรยีนรูใ้นทุกระดบัขององค์กร และพฒันำทกัษะเพื่อยกระดบักำรท ำงำนใหม้คีวำม
เป็นมอือำชพีบนสภำพแวดลอ้มกำรท ำงำนทีเ่หมำะสม โดยก ำหนดแนวทำงปฏบิตัดิงันี้ 

1.1 กำรจ่ำยค่ำตอบแทนและสวสัดกิำรแก่พนักงำน 

บริษัทฯ มีนโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนทัง้ในรูปของเงนิเดอืน โบนัสที่เป็นธรรมเหมำะสมตำมศกัยภำพ 
รวมถงึสรำ้งควำมมัน่คงในสำยอำชพีและมโีอกำสกำ้วหน้ำในอำชพีอย่ำงเป็นธรรม และจดัใหม้สีวสัดกิำรดำ้น
ต่ำงๆ ส ำหรบัพนักงำนของบรษิทัฯ ตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด เช่น ประกนัสงัคม และนอกเหนือจำกทีก่ฎหมำย
ก ำหนดเพื่อให้พนักงำนมคีุณภำพชวีติที่ดี เสริมสร้ำงควำมมัน่คงและกำรดูแลพนักงำนในระยะยำว เช่น 
กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ กำรตรวจสุขภำพประจ ำปี ประกันสุขภำพและอุบตัิเหตุให้แก่พนักงำน รถรบัส่ง
พนักงำน ชุดยูนิฟอร์ม สวสัดกิำรช่วยเหลอืกำรศกึษำบุตร ทุนกำรศกึษำ รวมทัง้เงนิช่วยเหลอืประเภทต่ำงๆ 
เช่น เงนิช่วยเหลอืพนักงำนส ำหรบัค่ำพธิฌีำปนกจิบดิำมำรดำทีเ่สยีชวีติของพนักงำน เป็นตน้  

1.2 กำรพฒันำควำมรู ้ศกัยภำพของพนักงำน และกำรฝึกอบรม 

บรษิทัฯ มนีโยบำยส่งเสรมิกำรพฒันำบุคลำกร โดยสนับสนุนใหพ้นักงำนมกีำรพฒันำควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
ศกัยภำพ มทีศันคตทิีด่ ีมคีุณธรรมและจรยิธรรม และกำรท ำงำนเป็นทมี โดยผ่ำนกระบวนกำรฝึกอบรม กำร
สมัมนำ กำรดงูำน เพื่อใหพ้นักงำนไดร้บักำรพฒันำอย่ำงมปีระสทิธภิำพ  

นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยงัสนับสนุนกำรพฒันำองค์กรและทรพัยำกรบุคคล  โดยเน้นกระบวนกำรท ำงำนที่มี
ประสทิธภิำพ กำรก ำหนดบทบำทหน้ำที่ของพนักงำนใหช้ดัเจน กำรก ำหนดผลตอบแทนที่เหมำะสม กำร
พฒันำระบบกำรประเมนิและเพิม่สมรรถนะกำรท ำงำนของพนักงำน 

1.3 นโยบำยควำมปลอดภยัและอำชวีอนำมยั 

บริษัทฯ ก ำหนดนโยบำยที่สนับสนุนให้พนักงำนปฏิบตัิงำนได้อย่ำงปลอดภัยและมสุีขอนำมยัในสถำนที่
ท ำงำนที่ด ีโดยจดัท ำเป็นระเบยีบกำรและคู่มอืด้ำนควำมปลอดภยัและได้ประกำศให้พนักงำนปฏิบตัิตำม
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อย่ำงเคร่งครดั โดยบรษิัทฯ มุ่งเน้นกำรป้องกนักำรเกิดอุบตัิเหตุที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรท ำงำนได้อย่ำงเต็ม
ควำมสำมำรถ นอกจำกนัน้ยงัเสรมิสรำ้งใหพ้นักงำนมจีติส ำนึกดำ้นควำมปลอดภยั อกีทัง้มกีำรใหค้วำมรูผ้่ำน
กำรฝึกอบรมและส่งเสรมิใหพ้นักงำนมสุีขภำพอนำมยัทีด่ ีและไม่ท ำกำรใดทีเ่ป็นผลรำ้ยต่อสุขภำพอนำมยัแก่
ลูกคำ้หรอืผูร้บับรกิำร รวมถงึดูแลสถำนทีท่ ำงำนใหถู้กสุขลกัษณะและมคีวำมปลอดภยัอยู่เสมอ เพื่อลดสถติิ
กำรเกดิอุบตัเิหตุ อตัรำกำรหยุดงำน และอตัรำเจบ็ป่วยจำกกำรท ำงำน   

รำยละเอยีดดงักล่ำวในปี 2564 เปิดเผยในหมวดท่ี 3. “การขบัเคลื่อนธรุกิจเพื่อความยัง่ยืน” 

2 ความรบัผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น  

1) ปฏบิตัหิน้ำทีด่ว้ยควำมซื่อสตัยสุ์จรติ ตลอดจนตดัสนิใจด ำเนินกำรใดๆ ดว้ยควำมระมดัระวงั รอบคอบ และ
เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรำยทัง้รำยใหญ่และรำยย่อย โดยมุ่งมัน่เพื่อที่จะสร้ำงผลกำรด ำเนินงำนที่ดี กำร
เจรญิเตบิโตทีม่ ัน่คง เพื่อประโยชน์สงูสุดของผูถ้อืหุน้โดยรวม 

2) น ำเสนอรำยงำนสถำนะและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ และรำยงำนอื่นๆ อย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน 
สม ่ำเสมอ และตำมควำมเป็นจรงิต่อคณะกรรมกำรบรษิทัและผูถ้อืหุน้ 

3) บรหิำรกจิกำรของบรษิทัฯ ใหม้คีวำมเจรญิกำ้วหน้ำ มัน่คง และก่อใหเ้กดิผลตอบแทนทีเ่หมำะสมแก่ผูถ้อืหุน้ 

4) ปฏิบตัิหน้ำที่โดยกำรใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทกัษะกำรบริหำรจดักำรอย่ำงเต็มควำมสำมำรถเพื่อ
ประโยชน์ของผูถ้อืหุน้และบรษิทัฯ 

5) ไม่แสวงหำประโยชน์ใหต้นเองหรอืผูอ้ื่นจำกกำรปฏบิตัหิน้ำทีก่ำรงำน 

6) ไม่เปิดเผยควำมลบัของบรษิทัฯ และไม่น ำขอ้มูลควำมลบัของบรษิัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรอื
บุคคลอื่นโดยมไิดร้บัอนุญำตจำกบรษิทัฯ 

7) ไม่ด ำเนินกำรใดๆ ในลกัษณะซึ่งอำจก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์กบับรษิัทฯ โดยมไิด้แจ้งให้
บรษิทัฯ ทรำบ 

ในปี 2564 บรษิทัฯ เคำรพต่อสทิธขิ ัน้พืน้ฐำนของผูถ้อืหุน้ตำมทีก่ ำหนดไวโ้ดยกฎหมำย ขอ้บงัคบับรษิทั มตปิระชุมผูถ้อื
หุน้ และจรรยำบรรณธุรกจิของบรษิทัฯ โดยปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้ทุกรำยอย่ำงเท่ำเทยีมกนั มกีลไกทีท่ ำใหผู้ถ้ือหุน้มคีวำมเชื่อมัน่วำ่
จะไดร้บัขอ้มูลทีถู่กต้อง และผลตอบแทนทีเ่หมำะสมและเป็นธรรม ตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลของบรษิทัฯ มกีำรควบคุม
กำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนั มมีำตรกำรป้องกนักำรขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ ป้องกนักำรใชข้อ้มูลภำยในเกี่ยวกบัข่ำวสำรทีเ่ป็น
ควำมลบั และหำ้มกรรมกำรบรษิทั ผูบ้รหิำร และผูป้ฏบิตังิำนทีร่บัทรำบขอ้มูลภำยในน ำขอ้มูลภำยในของ บรษิทัฯ ไปใชเ้พื่อ
ประโยชน์ส่วนตน เพื่อกำรซื้อขำยหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ และสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำและหลกัทรพัย์แปลงสภำพที่อ้ำงอิงกบั
หลกัทรพัย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนเผยแพร่งบกำรเงินแก่สำธำรณชน นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยงัได้รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนของกิจกำรเป็นประจ ำทุกไตรมำส และเปิดเผยกำรท ำรำยกำรกบับุคคลที่เกี่ยวโยงใหร้บัทรำบผ่ำนระบบข่ำวของ
ตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยตำมที่กฎหมำยก ำหนด และเผยแพร่ทำง website ของบริษัทฯ ด้วย (รายละเอียดการ
ปฏิบติัต่อผู้ถือหุ้นในปี 2564 เปิดเผยในหวัข้อ “หลกัปฏิบติั 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและส่ือสารกบัผู้ถือหุ้น”) 

3 ความรบัผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค 

บรษิทัฯ มคีวำมมุ่งมัน่ในกำรน ำเสนอสนิคำ้ทีม่คีุณภำพสูงสุดใหก้บัลูกคำ้และผูบ้รโิภคเพื่อสรำ้งควำมพึงพอใจอนั
สงูสุดแก่ลูกคำ้และผูบ้รโิภค ดงันี้ 

1) บรษิทัฯ ค ำนึงถงึคุณภำพและมำตรฐำนของสนิคำ้เป็นส ำคญั โดยบรษิทัฯ มุ่งเน้นทีก่ำรใชว้ตัถุดบิทีม่คีณุภำพ 
และกำรผลติทีม่มีำตรฐำน เพื่อใหลู้กคำ้และผูบ้รโิภคไดใ้ชส้นิคำ้ทีม่คีุณภำพ และไดร้บัควำมพงึพอใจสงูสุด  
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2) บรษิัทฯ มกีำรพฒันำคดิค้นสนิค้ำใหม่อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำและผู้บริโภค 
เพื่อใหลู้กคำ้และผูบ้รโิภคไดใ้ชส้นิคำ้ทีห่ลำกหลำย มคีุณภำพและมำตรฐำน และตรงตำมควำมตอ้งกำร 

3) บรษิัทฯ ยดึมัน่ในกำรตลำดทีเ่ป็นธรรม โดยมนีโยบำยในกำรด ำเนินกำรให้ลูกค้ำและผู้บรโิภคได้รบัขอ้มูล
เกีย่วกบัสนิคำ้ของบรษิทัฯ ทีถู่กตอ้ง ไม่บดิเบอืน คลุมเครอื หรอืโฆษณำเกนิจรงิ เพื่อใหลู้กคำ้และผูบ้รโิภคมี
ขอ้มลูทีถู่กตอ้งและเพยีงพอในกำรตดัสนิใจ   

4) บรษิทัฯ ค ำนึงถงึควำมปลอดภยัของลูกค้ำและผูบ้รโิภค และมุ่งมัน่ทีจ่ะใหลู้กคำ้และผูบ้รโิภคไดใ้ชส้นิคำ้ทีม่ี
คุณภำพและมคีวำมปลอดภยัตำมมำตรฐำนอุตสำหกรรมและกฎระเบยีบขอ้บงัคบัด้ำนควำมปลอดภัยใน
ระดบัสำกล และตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด รวมถงึออกแบบ สรำ้งสรรค ์และพฒันำสนิคำ้อยู่เสมอ เพื่อใหลู้กคำ้
และผูบ้รโิภคมคีวำมมัน่ใจในคุณภำพ มำตรฐำน และควำมปลอดภยัของสนิคำ้ของบรษิทัฯ  

5) บรษิัทฯ จดัให้มรีะบบลูกค้ำสมัพนัธ์เพื่อใช้ในกำรสื่อสำรติดต่อกบัลูกค้ำและผู้บรโิภค รวมถึงกำรรบัเรื่อง
รอ้งเรยีนเกีย่วกบัคุณภำพของสนิคำ้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ เพื่อใหส้ำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้
และผูบ้รโิภคไดอ้ย่ำงรวดเรว็ 

6) บรษิทัฯ รกัษำขอ้มลูของลูกคำ้และผูบ้รโิภคไวเ้ป็นควำมลบั และไม่ใชข้อ้มลูดงักล่ำวไปใชใ้นทำงทีม่ชิอบ 

บรษิทัฯ ไดใ้หค้วำมส ำคญัต่อกำรสรำ้งควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงลูกคำ้อย่ำงต่อเนื่อง ม ีCall Center สำยตรงบรกิำรลูกคำ้
สมัพนัธ ์0-2335-5777 เพื่อใหข้อ้มลูและรบัทรำบขอ้บกพร่องเกีย่วกบัผลติภณัฑแ์ละกำรบรกิำรของบรษิทัฯ ซึง่ไม่เพยีงแต่รบั
เรื่องรอ้งเรยีนและบรหิำรจดักำรกบัเรื่องรอ้งเรยีนเท่ำนั ้น แต่จะท ำหน้ำทีใ่นกำรเกบ็รวบรวมวธิกีำรแก้ไขปัญหำไวใ้นรูปแบบ
กำรบรหิำรจดักำรควำมรู ้  

ในปี 2564 ไม่ปรำกฏขอ้ร้องเรียนจำกลูกค้ำที่เป็นนัยส ำคญั ส่วนข้อร้องเรยีนอื่น ๆ บริษัทฯ ได้น ำมำวิเครำะห์หำ
สำเหตุ เพื่อด ำเนินกำรแกไ้ข ป้องกนั ตดิตำม เพื่อมใิหข้อ้บกพร่องนัน้เกิดขึน้อกี ส่วนรำยละเอยีดเพิม่เตมิเปิดเผยในหมวดท่ี 
3. “การขบัเคลื่อนธรุกิจเพื่อความยัง่ยืน”  

4 ความรบัผิดชอบต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหน้ี 

บรษิัทฯ มนีโยบำยใหพ้นักงำนปฏบิตัติ่อคู่คำ้ และ/หรอืเจ้ำหนี้ทุกฝ่ำยอย่ำงเป็นธรรม ซื่อสตัย์ และไม่เอำรดัเอำ
เปรียบคู่ค้ำ โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ บนพื้นฐำนของกำรได้รบัผลตอบแทนที่เป็นธรรมทัง้สองฝ่ำย 
หลีกเลี่ยงสถำนกำรณ์ที่อำจก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ และกำรเจรจำแก้ปัญหำต้องตัง้อยู่บนพื้นฐำนของ
ควำมสมัพนัธท์ำงธุรกจิ โดยมแีนวปฏบิตัดิงันี้ 

1) มกีระบวนกำรในกำรคดัเลอืกคู่คำ้ดว้ยวธิกีำรทีโ่ปร่งใส โดยกำรใหข้อ้มลูทีเ่ท่ำเทยีมกนั และคดัเลอืกคู่คำ้ดว้ย
ควำมยุติธรรมภำยใต้หลกัเกณฑ์ในกำรประเมินและคัดเลือกคู่ค้ำของ บริษัทฯ  ภำยใต้รูปแบบสญัญำที่
เหมำะสม และเป็นธรรมแก่คู่สญัญำทุกฝ่ำย  

2) ไม่เรยีก รบั หรอืจ่ำยผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ม่สุจรติในกำรคำ้กบัคู่คำ้ และ/หรอืเจำ้หนี้ 

3) กรณีทีม่ขีอ้มลูว่ำมกีำรเรยีก กำรรบั หรอืกำรจ่ำยผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ม่สุจรติเกดิขึน้ ตอ้งเปิดเผยรำยละเอยีด
ต่อคู่คำ้ และ/หรอื เจำ้หนี้ และร่วมกนัแกไ้ขปัญหำโดยยุตธิรรมและรวดเรว็ 

4) ปฏบิตัติำมเงือ่นไขต่ำงๆ ทีต่กลงกนัไวอ้ย่ำงเคร่งครดั กรณีทีไ่ม่สำมำรถปฏบิตัติำมเงื่อนไขขอ้ใดได ้ต้องรบี
แจง้ใหเ้จำ้หนี้ทรำบล่วงหน้ำ เพื่อร่วมกนัพจิำรณำหำแนวทำงแกไ้ขปัญหำ 

5) บรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญัต่อเจำ้หนี้เสมอืนคู่คำ้ทีม่คีวำมส ำคญัยิง่ ดงันัน้ จงึมุ่งมัน่ทีจ่ะปฏบิตัใิหส้อดคล้องกับ
ขอ้ผกูพนัทัง้หลำยตำมสญัญำทีม่อียู่กบัเจำ้หนี้ตลอดจนไม่ปกปิดขอ้มลูหรอืขอ้เทจ็จรงิ อนัจะท ำใหเ้จำ้หนี้เกดิ
ควำมเสยีหำยและหำกมเีหตุอนัจะท ำให้ไม่สำมำรถปฏิบตัิตำมขอ้ผูกพนัในสญัญำ บรษิัทฯ จะแจ้งเจ้ำหนี้
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ล่วงหน้ำเพื่อหำแนวทำงแกไ้ขปัญหำดงักล่ำว ซึง่รวมถงึเงือ่นไขค ้ำประกนั กำรบรหิำรเงนิทุน และกำรผดินัด
ช ำระหนี้ร่วมกนั 

6) ในกรณีของกำรกู้เงินจำกสถำบันกำรเงิน บริษัทฯ จะไม่น ำเงินที่ได้จำกกำรกู้ยืมไปใช้ในทำงที่ขดักับ
วตัถุประสงคใ์นขอ้ตกลง/เงือ่นไขของกำรกูย้มื 

กระบวนกำรคดัเลอืกคู่คำ้และกำรปฏบิตัติ่อคู่ค้ำต้องเป็นไปอย่ำงเป็นธรรมและเท่ำเทยีมกนั บรษิทัฯ ไดม้แีนวทำง
หรือเกณฑ์กำรคดัเลือกคู่ค้ำในจรรยำบรรณธุรกิจ ในส่วน “กำรจดัซื้อ จดัหำและกำรปฏิบตัิต่อคู่ค้ำ” ซึ่งประกอบไปด้วย         
(1) สถำนภำพทำงกำรเงนิ ประวตัทิำงกำรเงนิทีเ่ชื่อถอืได ้(2) ควำมเชีย่วชำญและประสบกำรณ์ (3) ควำมสำมำรถทำงเทคนคิ 
(4) Scope งำนครอบคลุมครบตำมทีก่ ำหนด (5) ควำมสำมำรถกำรผลติด้ำนคุณภำพสนิค้ำและบรกิำร และ (6) มจีรยิธรรม
ธุรกจิ ไม่มกีำรละเมดิกฎหมำยดำ้นสิง่แวดลอ้มและแรงงำน 

ในปี 2564 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตำมข้อตกลงเงื่อนไขทำงกำรค้ำและให้ข้อมูลที่ถูกต้อง มีกำรสร้ำง
สมัพนัธภำพและควำมเขำ้ใจทีด่ตี่อกนั รวมถงึแลกเปลีย่นควำมรู ้ร่วมกนัพฒันำสนิคำ้เพื่อเพิม่คุณค่ำใหแ้ก่สนิคำ้ ไม่เรยีก รบั 
หรอืยนิยอมทีจ่ะรบัทรพัย์สนิ หรอืประโยชน์อื่นใดซึ่งอยู่นอกเหนือขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ อกีทัง้  ไม่ปรำกฏว่ำมกีรณีที ่บรษิทัฯ 
ไม่ปฏบิตัติำมสญัญำทีม่ตี่อคู่คำ้  

ส ำหรบัเจำ้หนี้ บรษิทัฯ จ่ำยเงนิใหก้บัเจำ้หนี้ทุกรำยตรงตำมเงือ่นไขกำรช ำระเงนิทีไ่ดต้กลงไวล่้วงหน้ำ โดยไม่มกีำร
ผดินัดช ำระแต่อย่ำงใด นอกจำกนัน้ บรษิัทฯ ได้จ่ำยช ำระเงนิกู้ยมืจำกสถำบนักำรเงนิ และปฏิบตัิตำมขอ้ก ำหนดในสญัญำ
กูย้มือย่ำงครบถว้น    

ทัง้นี้ รำยละเอียดเพิม่เติมเกี่ยวกบักำรปฏิบตัิต่อคู่ค้ำ ได้เปิดเผยในหมวดท่ี 3. “การขบัเคลื่อนธุรกิจเพื่อความ
ยัง่ยืน” 

5 นโยบายและแนวปฏิบติัต่อคู่แข่งขนัทางการค้า  

บรษิทัฯ ด ำเนินธุรกจิโดยปฏบิตัติำมกรอบกตกิำของกำรแข่งขนัทำงกำรคำ้ดว้ยควำมสุจรติและเป็นธรรม  โดยใช้
หลกัคู่แขง่ทำงกำรคำ้เชงิพนัธมติรอนัเป็นกำรส่งเสรมิซึง่กนัและกนัในกรอบทีไ่ม่ก่อใหเ้กดิควำมเสยีหำยทำงธุรกจิ
และควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงกนั โดยมแีนวปฏบิตัดิงัต่อไปนี้ 

1) จะไม่แสวงหำขอ้มลูทีเ่ป็นควำมลบัของคู่แขง่ หรอืท ำกำรใดๆ ทีจ่ะใหไ้ดม้ำซึง่ขอ้มลูของคู่แขง่โดยวธิกีำรทีไ่ม่
สุจรติ ผดิกฎหมำยหรอืผดิจรยิธรรม 

2) บรษิทัฯ จะไม่กระท ำกำรใดๆ ทีจ่ะก่อใหเ้กดิกำรแขง่ขนัทีไ่ม่เป็นธรรม หรอืกำรผกูขำดทำงกำรคำ้ 

3) บรษิทัฯ จะไม่กระท ำกำรใดๆ ทีจ่ะเป็นกำรท ำลำยชื่อเสยีงของคู่แขง่ 

นโยบายเก่ียวกบัการคว า่บาตร (Sanction Policy) 

ประเทศสหรัฐอเมริกำ ตลอดจนประเทศและองค์กรอื่นๆ ซึ่งรวมถึงสหภำพยุโรปและสหประชำชำติได้ก ำหนด
มำตรกำรกำรคว ่ำบำตรทำงเศรษฐกจิทีก่วำ้งขวำงครอบคลุม โดยเพ่งเลง็ประเทศเช่น ประเทศทีถู่กคว ่ำบำตร และบุคคลทีถู่ก
คว ่ำบำตร  

กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 3 พฤษภำคม 2560 ได้อนุมัตินโยบำยเกี่ยวกับกำร 
คว ่ำบำตร เพื่อป้องกันบริษัทฯ จำกกำรด ำเนินกำรหรือเข้ำท ำธุรกรรมใดๆ กับบุคคลที่ประกอบธุรกิจในประเทศที่ถูก  
คว ่ำบำตร หรือกับบุคคลธรรมดำ และ/หรือนิติบุคคลใดๆ ที่มีชื่อปรำกฏตำมบัญชีรำยชื่อบุคคลต้องห้ำม (Specially 
Designated Nationals and Blocked Persons) (“บุคคลต้องหำ้ม”) โดยบรษิทัฯ ไม่มแีผนกำรทีจ่ะลงทุนในประเทศทีถู่กคว ่ำ
บำตรใดๆ ทัง้นี้ นโยบำยเกี่ยวกบักำรคว ่ำบำตรของบรษิทัฯ ครอบคลุมถงึกำรแจง้ขอใหท้ ำธุรกรรมใดๆ ตลอดจนกำรตดิต่อ
ชกัชวนในรูปแบบอื่นใหเ้ขำ้ท ำธุรกรรมใดๆ จำกรฐับำลของประเทศทีถู่กคว ่ำบำตร หรอืบุคคลซึ่งมสีญัชำตขิองประเทศทีถู่ก
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คว ่ำบำตร หรอืบุคคลทีป่ระกอบธุรกจิในประเทศทีถู่กคว ่ำบำตร หรอืกบับุคคลตอ้งหำ้ม ( “กำรตดิต่อชกัชวน”) อนึ่ง ในกรณีที่
บรษิทัฯ พบว่ำมกีำรตดิต่อชกัชวนเกดิขึน้ กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ จะด ำเนินกำรตำมทีก่ ำหนดในนโยบำยของบรษิทัฯ โดยจะ
ปฏเิสธกำรตดิต่อชกัชวนดงักล่ำว ภำยหลงัจำกทีไ่ดป้รกึษำประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร หรอืผูอ้ ำนวยกำรสำยงำนกำรเงนิและ
บญัชแีลว้ 

นโยบายป้องกนัการผกูขาด 

บรษิัทฯ ได้พยำยำมปฏิบตัิตำมกฎหมำยป้องกนักำรผูกขำด โดยส่วนหนึ่งได้ด ำเนินกำรด้วยกำรก ำหนดนโยบำย
ป้องกนักำรผกูขำด ซึง่นโยบำยดงักล่ำวไดร้บักำรอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรของบรษิทัฯ ครัง้ที ่4/2560 เมื่อวนัที ่3 พฤษภำคม 
2560 ทัง้นี้ เพื่อเป็นกำรลดควำมเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรฝ่ำฝืนกฎหมำยป้องกนักำรผกูขำด บรษิทัฯ ไดย้กตวัอย่ำงกำรกระท ำ
ที่อำจฝ่ำฝืนกฎหมำยป้องกันกำรผูกขำด ซึ่งห้ำมพนักงำนของบริษัทฯ ด ำเนินกำรไว้ในนโยบำยป้องกันกำรผูกขำดของ    
บรษิทัฯ ตวัอย่ำงของกำรกระท ำต้องหำ้ม ไดแ้ก่ พฤตกิรรมกำรร่วมมอืกนัเพื่อไม่ใหม้กีำรแข่งขนั (Cartel) กำรตกลงร่วมกนั
ก ำหนดรำคำ กำรก ำหนดส่วนแบ่งลูกคำ้หรอืตลำด และกำรคว ่ำบำตรลูกคำ้ ผูจ้ดัหำวตัถุดบิ หรอืคู่แขง่บำงรำย กำรใชอ้ ำนำจ
ผูกขำดในลกัษณะทีเ่ป็นกำรต่อต้ำนกำรแข่งขนั รวมถงึกำรก ำหนดรำคำต ่ำเกนิควรเพื่อก ำจดัคู่แข่งรำยอื่นออกไปจำกตลำด
และกำรบงัคบัใหคู้่คำ้รบัเงือ่นไขทำงกำรคำ้ทีไ่ม่เป็นธรรม และพฤตกิรรมทีเ่ป็นกำรต่อตำ้นกำรแขง่ขนัในลกัษณะอื่น 

นโยบำยนี้ก ำหนดใหพ้นักงำนทุกคนแจง้ผูบ้งัคบับญัชำโดยตรงของตนอย่ำงเรว็ทีสุ่ดเท่ำทีเ่ป็นไปได ้ในกรณีดงัต่อไปนี้ 
(1) กรณีมกีำรกระท ำทีเ่ป็นกำรฝ่ำฝืนกฎหมำยป้องกนักำรผกูขำด (2) กรณีมกีำรกระท ำทีพ่นักงำนสงสยัว่ำอำจเป็นกำรฝ่ำฝืน
กฎหมำยป้องกนักำรผกูขำด และ (3) กรณีมกีำรกระท ำทีต่อ้งสงสยัซึง่อำจเป็นหลกัฐำนของกำรฝ่ำฝืน โดยผูบ้งัคบับญัชำรำย
ทีไ่ดร้บัแจง้จะตอ้งน ำเรื่องดงักล่ำวไปหำรอืกบัประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรหรอืกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่โดยทนัที 

 ในปี 2564 บรษิทัฯ ไม่มขีอ้พพิำทใดๆ กบัคู่แขง่ทำงกำรคำ้ 

6 การร่วมพฒันาชุมชนหรือสงัคม 

บรษิทัฯ มนีโยบำยทีจ่ะด ำเนินธุรกจิทีเ่ป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกจิ และสงัคม และยดึมัน่กำรปฏบิตัตินเป็นพลเมอืงที่
ด ีและปฏบิตัติำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งอย่ำงครบถว้น โดยบรษิทัฯ จะมุ่งมัน่ในกำรพฒันำส่งเสรมิและ
ยกระดบัคุณภำพชวีติของสงัคม และชุมชนอนัเป็นทีท่ีบ่รษิทัฯ ตัง้อยู่ ใหม้คีุณภำพดขีึน้พรอ้มๆ กบักำรเตบิโตของ
บรษิทัฯ 

บริษัทฯ ยึดถือนโยบำยที่ต้องดูแลและสำนสมัพันธ์กับชุมชนใกล้เคียง จึงสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนอย่ำง
สม ่ำเสมอ โดยด ำเนินโครงกำรต่ำงๆ ทีค่ ำนึงถงึควำมเหมำะสมและประโยชน์ทีชุ่มชนและสงัคมจะพงึไดร้บัเพื่อกำร
พฒันำชุมชนอย่ำงยัง่ยนื รวมถงึส่งพนักงำนของบรษิทัฯ เขำ้ร่วมกจิกรรมชุมชน พรอ้มทัง้ใหก้ำรสนับสนุนกจิกรรม
ในชุมชนอย่ำงเป็นประจ ำและสม ่ำเสมอ 

 ส่วนรำยละเอยีดกำรร่วมพฒันำชุมชนหรอืสงัคม ในปี 2564 เปิดเผยในหมวดท่ี 3. “การขบัเคลื่อนธรุกิจเพื่อความยัง่ยืน” 

7 ส่ิงแวดล้อม 

7.1 การดแูลรกัษาส่ิงแวดล้อม 
บรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญัต่อควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมในกำรดูแลรกัษำสิง่แวดล้อม โดยด ำเนินธุรกจิภำยใต้
มำตรฐำนสิง่แวดล้อม ได้แก่ กำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนสิง่แวดล้อม เช่น มำตรฐำน ISO14001 ทัง้ใน
ประเทศและต่ำงประเทศ และส่งเสรมิโดยบรษิทัฯ จะด ำเนินกำรและควบคุมใหก้ำรผลติสนิค้ำของบรษิทัฯ 
มกีำรปฏบิตัติำมกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรดูแลรกัษำสิง่แวดล้อมอย่ำงเคร่งครดั ภำยใต้แนวคดิกำรใส่ใจ
และรกัษำสิง่แวดลอ้ม โดยมุ่งเน้นดแูลและพฒันำกระบวนกำรผลติ และเลอืกใชว้สัดุทีเ่ป็นมติรกบัธรรมชำติ
และสิง่แวดลอ้ม  



 บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
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7.2 การใช้ทรพัยากรอย่างยัง่ยืน (Sustainable Resource Use) 
บรษิัทฯ ส่งเสรมิกำรใช้ทรพัยำกรอย่ำงมปีระสทิธภิำพและอย่ำงยัง่ยนืในทุกกิจกรรมผลติภณัฑ์และกำร
บรกิำร โดยมกีำรด ำเนินงำนดงันี้ 

1. มกีำรชีบ้่ง ตรวจวดั เกบ็บนัทกึ และรำยงำนผลกำรใชพ้ลงังำน น ้ำ และทรพัยำกรอื่นๆ ทีม่นีัยส ำคญั 
2. ด ำเนินมำตรกำรใชท้รพัยำกรอย่ำงมปีระสทิธภิำพ เพื่อทีล่ดกำรใชพ้ลงังำน น ้ำ และทรพัยำกรอื่นๆ 

อำท ิก ำหนด KPIs ดำ้นพลงังำน แผนปฏบิตักิำรลดใชพ้ลงังำน 
3. โครงกำรส่งเสรมิกำรใชป้ระโยชน์กำกของเสยีตำมหลกั 3Rs  
4. บรหิำรจดักำรแหล่งทรพัยำกรน ้ำ เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำผูใ้ชง้ำนจำกแหล่งน ้ำเดยีวกนัสำมำรถเขำ้ถงึอย่ำง

เท่ำเทยีม 
5. ขยำยขอบเขตวธิกีำรปฏบิตัดิำ้นกำรใชท้รพัยำกรอย่ำงยัง่ยนืไปยงัคู่คำ้ 
6. สรำ้งจติส ำนึกใหบุ้คลำกรใชท้รพัยำกรอย่ำงยัง่ยนื โดยจดัท ำสื่อประชำสมัพนัธ์เพื่อสรำ้งจติส ำนึก 

เช่น บอรด์ประชำสมัพนัธ,์ email, Intranet เป็นตน้ 

 บรษิัทฯ ให้ควำมส ำคญัต่อกำรลดของเสยีจำกกระบวนกำรผลติ โดยยดึหลกักำรใช้ให้น้อยหรอืใชเ้ท่ำที่
จ ำเป็น โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อใหม้กีำรหมุนเวยีนกำรใชท้รพัยำกรร่วมกนัอย่ำงเกิดประสทิธภิำพสูงสุด เพื่อกำร
ดแูลรกัษำและหลกีเลีย่งกำรท ำลำยสิง่แวดล้อม จดัหำระบบรกัษำสิง่แวดลอ้มทัง้ทีก่ ำหนดเป็นแนวทำงปฏบิตั ิและ
เป็นอุปกรณ์ในกำรด ำเนินธุรกจิ รวมทัง้สื่อสำร ใหค้วำมรู ้สนับสนุนและสรำ้งจติส ำนึกแก่องค์กร และรณรงค์ดำ้น
กำรประหยดัพลงังำน กำรใชว้สัดุส ำนักงำนสิน้เปลอืงต่ำงๆ อย่ำงคุม้ค่ำเช่น กำรใชก้ระดำษรยีสู (Re-used) กำรใช้
กระดำษทีใ่ชค้รบแลว้ทัง้ 2 หน้ำโดยรวบรวมไปทีฝ่่ำยสนับสนุนเทคนิคสทีำอำคำรเพื่อน ำมำใชส้ ำหรบัรองลำกเฉด
สี กำรเปิด-ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้ำ เครื่องปรบัอำกำศระหว่ำงช่วงพกั กำรจดัสื่อแจกเป็น Soft files แทนที่จะเป็น
กระดำษ จดัท ำเป็นรปูเล่ม เน้นกำรสื่อสำร ประชุม จดัท ำธุรกรรมต่ำงๆ ทำงอนิเทอรเ์น็ตใหม้ำกขึน้ ลดกำรเดนิทำง
ไป - มำภำยในระหว่ำงส ำนักงำน เป็นตน้  

กจิกรรมรณรงค์/หลกัสูตรกำรอบรมพนักงำนดำ้นสิง่แวดล้อมและกำรใชท้รพัยำกรอย่ำงมปีระสทิธภิำพและอย่ำง
ยัง่ยนื ปี 2564 มดีงันี้  

1) โครงกำรสนับสนุนกจิกรรมลดก๊ำซเรอืนกระจก (LESS) 
2) กำรเปลีย่นมำใช ้"E-Payslips" 
3) รณรงค ์เลกิใชโ้ฟม งดใชพ้ลำสตกิ 
4) กจิกรรมวนัสิง่แวดลอ้มโลก 
5) กจิกรรมวนัสิง่แวดลอ้มไทย 
6) กำรร่วมประเมนิกำรจดักำรพลงังำนขององคก์ร ประจ ำปี 2564 
7) ประชำสมัพนัธ ์“กระดำษใชแ้ลว้ 2 หน้ำ มคี่ำ... อย่ำทิง้” 

 รำยละเอยีดเพิม่เตมิกำรปฏบิตัติำมนโยบำยดงักล่ำวในปี 2564 อยู่ในหมวดท่ี 3. “การขบัเคลื่อนธรุกิจเพื่อความยัง่ยืน”  

8 การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญักบักำรเคำรพสทิธมินุษยชน โดยมคีวำมตอ้งกำรทีจ่ะสรำ้งควำมเสมอภำคและเท่ำเทยีมกนัทัง้
ภำยใน และภำยนอกองค์กร โดยบรษิทัฯ หมัน่ตรวจตรำ และดูแลไม่ใหธุ้รกจิของบรษิทัฯ เขำ้ไปมส่ีวนเกี่ยวขอ้งกบั
กำรละเมดิสทิธเิสรภีำพของบุคคลทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม เช่น ไม่สนับสนุนกำรบงัคบัใช้แรงงำน (Forced Labour) 
ต่อต้ำนกำรใช้แรงงำนเดก็ (Child Labour) ใหค้วำมเคำรพนับถือและปฏบิตัิต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกฝ่ำยดว้ยควำมเป็น
ธรรมบนพืน้ฐำนของศกัดิศ์รคีวำมเป็นมนุษย ์ไม่เลอืกปฏบิตั ิซึง่รวมถงึกำรปฏบิตัติ่อบุคลำกรของบรษิทัฯ ทุกคนโดย
เสมอภำคกนั ไม่แบ่งแยกถิน่ก ำเนิด เชือ้ชำต ิเพศ อำยุ สผีวิ ศำสนำ สภำพร่ำงกำย ฐำนะ ชำตติระกูล หรอืสถำนะอื่น
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ที่มิได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรปฏิบตัิงำน ตลอดจนส่งเสริมให้มกีำรเฝ้ำระวงักำรปฏิบตัิตำมขอ้ก ำหนดด้ำนสทิธิ
มนุษยชนภำยในบรษิทัฯ และมกีำรกระตุ้นใหม้กีำรปฏบิตัติำมหลกักำรสทิธมินุษยชนตำมมำตรฐำนสำกล โดยควำม
รบัผดิชอบของธุรกจิดำ้นสทิธมินุษยชนยงัครอบคลุมไปถงึบรษิทัในเครอื ผูร้่วมทุน และคู่คำ้ 

 ในปี 2564 บริษัทฯ ไม่มีคดีขึ้นศำลเกี่ยวกับกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยรำยละเอียดกำรปฏิบตัิตำมนโยบำย
ดงักล่ำว เปิดเผยในหมวดท่ี 3. “การขบัเคลื่อนธรุกิจเพื่อความยัง่ยืน”  

9 การก ากบัดแูลการปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยทรพัยสิ์นทางปัญญา 

บรษิทัฯ ไม่สนับสนุนกำรด ำเนินกำรทีม่ลีกัษณะเป็นกำรละเมดิทรพัยส์นิทำงปัญญำ โดยก ำหนดใหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร 
และพนักงำน ต้องปฏบิตัตินใหอ้ยู่ในกรอบของกฎหมำย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และต้องไม่มส่ีวนรู้เห็น ช่วยเหลอื หรอื
กระท ำกำรใดๆ อนัเป็นกำรละเมดิ ฝ่ำฝืนกฎหมำย กฎระเบยีบอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัทรพัยส์นิทำงปัญญำ 

ในปี 2564 บรษิทัฯ ไม่เกีย่วขอ้งกบักำรล่วงละเมดิลขิสทิธิ ์และ/หรอืทรพัยส์นิทำงปัญญำแต่อย่ำงใด 

หลกัปฏิบติั  5.3  คณะกรรมการบริษัทติดตามดูแลให้ฝ่ายจดัการจดัสรรและจดัการทรพัยากรให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค านึงถึงผลกระทบและการพฒันาทรพัยากรตลอดสาย value chain 
เพื่อให้สามารถบรรลุวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัได้อย่างยัง่ยืน 

แนวปฏิบติั 

1. คณะกรรมกำรบรษิัทได้พจิำรณำเลือกรูปแบบธุรกิจโดยค ำนึงถึงผลกระทบและควำมคุ้มค่ำของทรพัยำกร บน
พืน้ฐำนกำรมจีรยิธรรม ควำมรบัผดิชอบ และกำรสรำ้งคุณค่ำทีย่ ัง่ยนื 

2. คณะกรรมกำรบรษิทัดแูลกำรใชท้รพัยำกรใหเ้กดิประสทิธภิำพและประสทิธผิล โดยมกีำรค ำนึงถงึกำรเปลีย่นแปลง
ของปัจจยัภำยในและภำยนอกอยู่เสมอ 

บรษิทัฯ ไดป้ระกำศนโยบำยกำรใชพ้ลงังำน และยงัคงพฒันำกำรใชพ้ลงังำนอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อบรหิำรจดักำรดำ้น
พลงังำนไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพคุม้ค่ำทีสุ่ด ภำยใตร้ะบบบรหิำรกำรจดักำรพลงังำนมำตรฐำนสำกล ISO 50001   

รำยละเอยีดกำรปฏบิตัติำมนโยบำยดงักล่ำวเพิม่เตมิในปี 2564 เปิดเผยในหมวดท่ี 3. “การขบัเคลื่อนธรุกิจเพื่อ
ความยัง่ยืน”  

หลกัปฏิบติั  5.4  คณะกรรมการบริษทัจดัให้มีการก ากบัดูแลและการบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดบัองค์กรท่ีสอดคล้องกบัความต้องการของกิจการ รวมทัง้ดูแลให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ิม
โอกาสทางธุรกิจและพฒันาการด าเนินงาน การบริหารความเส่ียง เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวตัถปุระสงค์และ
เป้าหมายหลกัของกิจการ 

แนวปฏิบติั 

1) คณะกรรมกำรบรษิทัดูแลใหม้นีโยบำยกำรจดัสรรและกำรบรหิำรทรพัยำกรดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศ และนโยบำย
กำรรกัษำควำมมัน่คงปลอดภยัของระบบสำรสนเทศ 

2) คณะกรรมกำรบรษิทัดแูลใหม้กีำรบรหิำรควำมเสีย่งดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศ 

บริษัทฯ ได้ให้ควำมส ำคัญต่อควำมปลอดภัยของระบบสำรสนเทศ จึงได้ก ำหนดนโยบำยกำรใช้งำนระบบ
คอมพิวเตอร์ และเผยแพร่ในระบบ Intranet ของบริษัทฯ ใน “TOA Intranet” เพื่อให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนได้
ศกึษำท ำควำมเขำ้ใจ อำท ินโยบำยกำรใชข้อ้มูลส่วนกลำง share drive นโยบำยเก็บส ำรองขอ้มูล นโยบำยกำรควบคุมกำร
เขำ้ถึงห้องดำต้ำเซ็นเตอร์ ฯลฯ รวมถึงพระรำชบญัญตัิว่ำด้วยกำรกระท ำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 (และที่ได้แก้ไข
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เพิม่เตมิ) นอกจำกนี้ ไดม้กีำรส่งเมลแ์จง้และเตอืนพนักงำนใหร้ะวงัและหลกีเลีย่งเมล ์Spam และ Phishing และกำรป้องกนัตวัเอง
จำกกำรโจมตทีำงไซเบอร ์ 

ระบบสำรสนเทศเป็นเครื่องมอืส ำคญัในกำรประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ ซึง่คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งไดท้ ำกำร
ประเมนิและตดิตำมกำรจดักำรควำมเสีย่งอย่ำงสม ่ำเสมอทัง้ปี มกีำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกำรบรหิำรจดักำรด้ำน
เทคโนโลยสีำรสนเทศ (IT Steering Committee) เพื่อให้กำรก ำกบัดูแลเรื่องดงักล่ำว รวมถึงธรรมำภิบำลด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศขององคก์ร (IT Governance) ใหบ้รรลุเป้ำหมำยทีต่ัง้ไว ้สำมำรถดรูำยละเอยีดเพิม่เตมิในหมวดท่ี 2 “การบริหาร
จดัการความเส่ียง” หวัข้อ “ (5) ความเส่ียงเร่ืองความปลอดภยัด้านข้อมูลสารสนเทศ (IT Security) และภยัคุกคาม
ทางไซเบอร ์(Cyber Security)”  

ในปี 2564 บริษัทฯ ได้จัดหลักสูตรให้แก่พนักงำนในหวัข้อ 
“TOA Digital Day – Season II” โดยวิทยำกรจำกบริษัทชัน้น ำด้ำน  
ไ อที ร ะ ดับ โ ลก  อ ำทิ  Google, Bara Advanced InfoTech, Hitachi, 
Microsoft, แ ล ะ  Outsystems ม ำ ใ ห้ ค ว ำ ม รู้ เ กี่ ย ว กั บ  Digital 
Transformation, Hyperautomation (1in9 Technology trends 2021), 
Lumada Solution, New Way of Work and Security และ Application 
เพื่อสรำ้งกำรเรยีนรู ้ปรบัตวั กำ้วทนั กำรท ำงำนในยุคดจิทิลั 

รำยละเอยีดกำรน ำเทคโนโลยสีำรสนเทศมำใชเ้พิม่โอกำสทำงธุรกจิและพฒันำกำรด ำเนินงำนในปี 2564 เปิดเผยใน
หมวดท่ี 3. “การขบัเคลื่อนธรุกิจเพื่อความยัง่ยืน”  

➢ หลกัปฏิบติั 6  ดแูลให้มีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม 

หลกัปฏิบติั  6.1  คณะกรรมการบริษทัก ากบัดแูลให้มัน่ใจว่า บริษทัฯ มีระบบการบริหารความเส่ียงและการ
ควบคุมภายในท่ีจะท าให้บรรลุวตัถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายและ
มาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง 

แนวปฏิบติั 

1. คณะกรรมกำรบรษิทัมคีวำมเขำ้ใจควำมเสีย่งทีส่ ำคญัของบรษิทัฯ และอนุมตัคิวำมเสีย่งทีย่อมรบัได้ 

2. คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งซึ่งมปีระธำนเจำ้หน้ำที่บรหิำรเป็นประธำนฯ และผู้บรหิำรระดบัสูงจำกสำยงำน
ต่ำงๆ ของบรษิัทฯ รบัผดิชอบในกำรจดัท ำนโยบำยบรหิำรควำมเสี่ยง เพื่อน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ
พจิำรณำกลัน่กรองใหค้วำมเหน็ชอบ รวมถงึมกีำรทบทวนนโยบำยบรหิำรควำมเสีย่ง อย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ 

3. คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งไดท้ ำกำรประเมนิปัจจยัทัง้ภำยในและภำยนอกองค์กรซึง่อำจส่งผลใหบ้รษิทัฯ ไม่
สำมำรถบรรลุวตัถุประสงคต์ำมทีก่ ำหนด    

4. คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งดแูลใหม้ัน่ว่ำบรษิทัฯ ไดป้ระเมนิผลกระทบและโอกำสกำรเกดิควำมเสีย่ง โดยได้
ระบุควำมเสีย่งทีส่ ำคญัพรอ้มทัง้แผนกำรบรหิำรควำมเสีย่งไวใ้นแผนบรหิำรควำมเสีย่งของบรษิทัฯ โดยแบ่งเป็น
ควำมเสีย่งดำ้นกลยุทธ ์ควำมเสีย่งดำ้นปฏบิตังิำน ควำมเสีย่งดำ้นกำรเงนิ ควำมเสีย่งดำ้นกำรปฏบิตัติำมกฎหมำย 
ระเบยีบ และมำตรฐำนทีเ่กีย่วขอ้ง 

5. คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งรำยงำนควำมคบืหน้ำกำรด ำเนินงำนตำมแผนบรหิำรควำมเสีย่งต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบเพื่อช่วยประเมนิประสทิธผิลของกำรบรหิำรควำมเสี่ยงและรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำง
สม ่ำเสมอ และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิทัอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ 
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ในปี 2564 รำยละเอียดดงักล่ำวเปิดเผยในหมวดท่ี 2. “การบริหารจดัการความเส่ียง” และ หมวดท่ี 8 “การ
ควบคมุภายในและรายการระหว่างกนั” 

หลกัปฏิบติั  6.2  คณะกรรมการบริษทัได้จดัตัง้คณะกรรมการตรวจสอบท่ีสามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและอิสระ 

แนวปฏิบติั 

1. คณะกรรมกำรบรษิทั ไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมกำรอสิระ 3 ท่ำน ซึ่งมคีุณสมบตัติำม
หลกัเกณฑข์องส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และก ำหนดหน้ำที่
ของคณะกรรมกำรตรวจสอบไวเ้ป็นลำยลกัษณ์อกัษรในกฎบตัรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยก ำหนดวำระกำร
ด ำรงต ำแหน่ง ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที ่เพื่อแบ่งแยกบทบำทหน้ำทีไ่วอ้ย่ำงชดัเจน 

2. คณะกรรมกำรตรวจสอบจะประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีำยจดักำรเขำ้ร่วมประชุมอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ 

ในปี 2564 คณะกรรมกำรตรวจสอบไดป้ระชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีำยจดักำรเขำ้ร่วมประชุมจ ำนวน 1 ครัง้ ใน
กำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ครัง้ที ่2/2565 เมื่อวนัที ่24 กุมภำพนัธ ์2565   

หลกัปฏิบติั  6.3  คณะกรรมการบริษทัติดตามดูแลและจดัการความขดัแย้งของผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึ้นได้
ระหว่างบริษทัฯ กบัฝ่ายจดัการ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกนัการใช้ประโยชน์อนัมิควรในทรพัยสิ์น ข้อมูล และ
โอกาสของบริษทัฯ และการท าธรุกรรมกบัผู้ท่ีมีความสมัพนัธเ์ก่ียวโยงกบับริษทัฯ ในลกัษณะท่ีไม่สมควร 

แนวปฏิบติั 

1. คณะกรรมกำรบรษิทัไดจ้ดัใหม้นีโยบำยกำรใชข้อ้มูลภำยใน นโยบำยกำรเปิดเผยขอ้มูลและสำรสนเทศ นโยบำย
กำรก ำกบัดูแลกิจกำร รวมถึงจรรยำบรรณธุรกิจ เพื่อก ำกบัดูแลกำรรกัษำควำมปลอดภยัของขอ้มูล กำรรกัษำ
ควำมลบั กำรรกัษำควำมน่ำเชื่อถือและควำมพร้อมใชข้องขอ้มูล รวมทัง้กำรจดักำรขอ้มูลที่อำจมผีลกระทบต่อ
รำคำหลกัทรพัย์ และดูแลให้กรรมกำร ผู้บรหิำร พนักงำน ตลอดจนบุคคลภำยนอกที่เกี่ยวขอ้ง เช่น ที่ปรกึษำ  
ปฏบิตัติำมนโยบำยดงักล่ำว ซึง่สำมำรถดรูำยละเอยีดนโยบำยดงักล่ำวใน website บรษิทัฯ  

2. คณะกรรมกำรบรษิทัดูแลใหบ้รษิทัฯ มกีำรท ำรำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ของผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปตำมขัน้ตอน
และมกีำรเปิดเผยขอ้มลูครบถว้นตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด  

3. คณะกรรมกำรบรษิทัไดก้ ำหนดใหก้รรมกำรรำยงำนกำรมส่ีวนไดเ้สยีก่อนกำรพจิำณำวำระกำรประชุม และบนัทกึ
ไวใ้นรำยงำนกำรประชุม โดยกรรมกำรทีม่ส่ีวนไดเ้สียไม่สำมำรถใหค้วำมเหน็และไม่มส่ีวนร่วมในกำรตดัสนิใจใน
วำระนัน้ 

ในปี 2564 กรรมกำรและผูบ้รหิำร 4 รำยแรกตำมนิยำม ก.ล.ต. ไม่มกีำรกระท ำทีเ่ป็นกำรซื้อขำยหลกัทรพัย์โดยใช้
ขอ้มลูภำยใน โดยไดเ้ปิดเผยรำยละเอยีดรำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ของผลประโยชน์ไวใ้นหมวดท่ี 8 “การควบคมุภายใน
และรายการระหว่างกนั” โดยในกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั/ผูถ้อืหุน้ มกีำรพจิำรณำอนุมตัริำยกำรทีเ่กี่ยวโยงกนัตำม
ขอ้ก ำหนดของกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง โดยกรรมกำรทีเ่ขำ้ขำ่ยเป็นบุคคลทีม่ส่ีวนไดเ้สยี ไม่มสีทิธอิอกเสยีงในวำระดงักล่ำว  

หลกัปฏิบติั  6.4  คณะกรรมการบริษัทก ากบัดูแลให้มีการจดัท านโยบายและแนวปฏิบติัด้านการต่อต้าน
คอรร์ปัชนัท่ีชดัเจน และส่ือสารในทุกระดบัขององคก์รและต่อคนนอกเพื่อให้เกิดการน าไปปฏิบติัจริง 

แนวปฏิบติั 
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1. คณะกรรมกำรบรษิทัไดจ้ดัใหม้นีโยบำยกำรต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชนั และเป็นส่วนหนึ่งของจรรยำบรรณทำงธุรกจิ ซึง่
กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนจะต้องปฏบิตัติำมอย่ำงเคร่งครดั และสนับสนุนกจิกำรที่ส่งเสรมิและปลูกฝังให้
พนักงำนทุกคนปฏบิตัติำมกฎหมำย และระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง โดยมรีำยละเอยีด ดงันี้ 

บรษิทัฯ ด ำเนินธุรกจิดว้ยควำมโปร่งใสและตระหนักถงึควำมส ำคญัในเรื่องกำรต่อต้ำนกำรทุจรติคอรร์ปัชนัทุกรูปแบบ 
โดยกำรด ำเนินกจิกำรใหถู้กต้องตำมกฎหมำย และเป็นประโยชน์ต่อสงัคม สนับสนุนใหพ้นักงำนปฏบิตังิำนอย่ำงมคีุณธรรม
และเป็นพลเมอืงทีด่ ี 

บรษิทัฯ จงึไดม้กีำรก ำหนดนโยบำยตอ่ต้ำนกำรทุจรติคอรร์ปัชนั (Anti-Corruption Policy) เพื่อเป็นแนวทำงกำรปฏบิตัิ
เพื่อป้องกนัและต่อต้ำนปัญหำทุจรติคอร์รปัชนัของบรษิทัฯ ใหช้ดัเจนยิง่ขึน้ โดยสรำ้งวฒันธรรมองค์กรใหทุ้กคนตระหนักถงึ
พษิภยัของกำรทุจรติคอรร์ปัชนั สรำ้งค่ำนิยมทีถู่กตอ้ง และเพิม่ควำมเชื่อมัน่ต่อผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีทุกฝ่ำย เพื่อใหก้ำรต่อต้ำน
ทุจรติคอรร์ปัชนั เป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพ โดยมรีำยละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

1. ห้ำมกรรมกำร ผู้บรหิำร พนักงำนทุกระดบั ปฏิบตัิ หรอืละเว้นกำรปฏิบตัิงำนในต ำแหน่งหน้ำที่ หรอืใช้อ ำนำจ
หน้ำทีโ่ดยมชิอบ ฝ่ำฝืนหลกักฎหมำย หลกัจรยิธรรม รวมทัง้ด ำเนินกำรหรอืเขำ้ไปมส่ีวนร่วมกบักำรคอร์รปัชนัทุก
รปูแบบทัง้ทำงตรงและทำงออ้ม และกำรแสวงหำผลประโยชน์อนัมคิวรไดใ้นรปูแบบต่ำงๆ เช่น กำรเรยีก รบั เสนอ 
หรอืใหท้รพัยส์นิ รวมถงึประโยชน์อื่นใดกบัเจำ้หน้ำทีข่องรฐัหรอืบุคคลอื่นใดทีท่ ำธุรกจิกบับรษิทัฯ เป็นตน้ 

2. ก ำหนดหลกักำรส ำหรบักำรให ้หรอืรบัของขวญั หรอืกำรบนัเทงิ ไวเ้ป็นส่วนหนึ่งของจรรยำบรรณในกำรด ำเนิน
ธุรกจิของบรษิทัฯ โดยพนักงำนต้องไม่เสนอ เรยีก รบั หรอืยนิยอมทีจ่ะรบัเงนิ สิง่ของ กำรเลี้ยงอำหำรและควำม
บนัเทงิต่ำงๆ หรอืประโยชน์อื่นใด ทีอ่ำจมผีลใหเ้กดิขอ้สงสยัในพฤตกิรรมกำรใหส้นิบน และกำรทุจรติหำกเป็นกำร
รบัของขวญั ควรเป็นไปอย่ำงสมเหตุสมผล ไม่เกี่ยวข้องกับกำรผูกมัดทำงธุรกิจ และไม่ควรเป็นเงินสดหรือ
เทยีบเท่ำเงนิสด และต้องตระหนักอยู่เสมอืนว่ำกำรกระท ำหรอืไม่กระท ำใดๆ ต้องอยู่ภำยใต้ควำมโปร่งใส และ
สำมำรถตรวจสอบได ้

3. ก ำหนดระเบยีบจดัซื้อจดัจำ้ง วตัถุประสงคใ์นกำรท ำรำยกำร กำรเบกิจ่ำยเงนิ หรอืสญัญำใดๆ โดยในแต่ละขัน้ตอน
จะตอ้งมหีลกัฐำนประกอบอย่ำงชดัเจน และมกีำรก ำหนดอ ำนำจอนุมตัใินแต่ละระดบัอย่ำงเหมำะสม 

4. มกีำรสื่อสำรนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจรติคอร์รปัชนั ไปยงัหน่วยงำนทุกระดบัในบรษิทัฯ ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เช่น 
กำรอบรมพนักงำน ระบบสื่อสำรภำยในของบรษิทัฯ เพื่อใหผู้เ้กีย่วขอ้งทรำบและน ำนโยบำยไปปฏบิตั ิเป็นตน้ 

5. ก ำหนดช่องทำงกำรแจง้เบำะแส โดยส่งเสรมิใหม้กีำรสื่อสำรทีห่ลำกหลำยช่องทำง เพื่อให้พนักงำนและผูม้ส่ีวน
เกี่ยวขอ้งสำมำรถแจง้เบำะแสอนัควรสงสยั ทัง้นี้ จะต้องมมีำตรกำรกำรปกป้องผู้แจง้เบำะแส โดยมกีำรปกป้อง
ตวัตนของผู้แจง้เบำะแสอย่ำงเขม้งวด เพื่อหลกีเลี่ยงกำรถูกลงโทษหรอืถูกโยกยำ้ยที่ไม่เป็นธรรม รวมถึงมกีำร
แต่งตัง้บุคคลเพื่อตรวจสอบตดิตำมทุกเบำะแสทีม่กีำรแจง้เขำ้มำ 

6. มกีำรพฒันำมำตรกำรกำรต่อต้ำนทุจรติและคอรร์ปัชนัใหส้อดคล้องกบักฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งรวมถงึหลกัปฏบิตัิดำ้น
ศลีธรรม โดยจดัใหม้กีำรประเมนิควำมเสีย่งในกจิกรรมทีเ่กี่ยวขอ้งหรอืสุ่มเสีย่งต่อกำรทุจรติและคอร์รปัชนั และมี
กำรจดัท ำมำตรกำรเพื่อป้องกนัอย่ำงเหมำะสม โดยมกีำรสื่อสำรภำยในองคก์รอย่ำงสม ่ำเสมอ 

7. หำกกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนกำรกระท ำใดๆ ทีฝ่่ำฝืนหรอืไม่เป็นไปตำมนโยบำยฉบบันี้ ไม่ว่ำทำงตรงหรอื
ทำงออ้ม จะไดร้บักำรพจิำรณำทำงวนิัยตำมระเบยีบทีบ่รษิทัฯ ก ำหนดไวห้รอืมโีทษทำงกฎหมำย 

ทัง้นี้ บุคลำกรของบรษิทัฯ ตอ้งท ำควำมเขำ้ใจและปฏบิตัติำมนโยบำยกำรต่อต้ำนคอร์รปัชนัในทุกขัน้ตอนของกำร
ปฏบิตังิำน หำกพบเหน็กำรกระท ำทีข่ดัต่อนโยบำยนี้ ใหแ้จง้ผูบ้งัคบับญัชำ หรอืหน่วยงำน/บุคคลทีร่บัผดิชอบให้
ทรำบโดยทนัท ี



 บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี/ รำยงำนประจ ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  
ส่วนที ่2 กำรก ำกบัดูแลกจิกำร / 7. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนส ำคญัดำ้นกำรก ำกบัดูแลกจิกำร       หน้ำ 192 

 

 หลกัปฏิบติั  6.5  คณะกรรมการบริษทัก ากบัดแูลให้มีกลไกในการรบัเร่ืองร้องเรียนและการด าเนินการกรณี
มีการช้ีเบาะแส 

แนวปฏิบติั 

1. คณะกรรมกำรบรษิัทได้จดัให้มนีโยบำยกำรรบัเรื่องร้องเรยีนและแจ้งเบำะแสกำรทุจรติ ซึ่งได้ก ำหนดแนวทำง 
ขัน้ตอนกำรด ำเนินกำร และมำตรกำรคุม้ครองผูแ้จง้เบำะแสทีเ่หมำะสมส ำหรบัผูแ้จง้เบำะแสดว้ยเจตนำสุจรติ โดย
ก ำหนดช่องทำงทีส่ำมำรถตดิต่อ/รอ้งเรยีนกำรกระท ำผดิกฎหมำย หรอื จรรยำบรรณ หรอื พฤตกิรรมทีอ่ำจส่อถงึ
กำรทุจรติหรอืประพฤตมิชิอบ รวมถงึผูม้ส่ีวนไดเ้สยีในกำรแจง้หรอืรอ้งเรยีนกรณีทีถู่กละเมดิสทิธ ิและในเรื่องที่
อำจเป็นปัญหำกบัคณะกรรมกำรไดโ้ดยตรง ดงันี้ 

ช่องทางท่ี 1: ทำงอเีมล โดยส่งถงึผูร้บัแจง้เบำะแส 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 ำเภอ

บำงเสำธง จงัหวดัสมุทรปรำกำร 10570 

2. หวัหน้ำสำยงำนตรวจสอบภำยในจะเป็นผูร้วบรวมขอ้รอ้งเรยีนและกำรแจง้เบำะแส โดยจะด ำเนินกำรตำมขัน้ตอน
ทีร่ะบุไวใ้นนโยบำยกำรรบัเรื่องรอ้งเรยีนและแจง้เบำะแสกำรทุจรติ เพื่อรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ
คณะกรรมกำรบรษิทัใหค้วำมเหน็ชอบต่อไป 

3. บรษิัทฯ เปิดเผยช่องทำงกำรรบัขอ้ร้องเรยีนและกำรแจ้งเบำะแสไว้ใน website ของบรษิัทฯ และ/หรอืรำยงำน
ประจ ำปี 

ในปี 2564 บริษัทฯ ได้มีกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยดงักล่ำวอย่ำงเคร่งครดั ทัง้นี้ บริษัทฯ ได้รบัเรื่องผ่ำนช่องทำง
รอ้งเรยีนหรอืแจง้เบำะแสกำรทุจรติทัง้หมด 7 ครัง้ โดยมหีน่วยงำนตรวจสอบภำยในท ำหน้ำทีร่วบรวมขอ้มูลและประสำนงำน
กบัผูท้ีเ่กีย่วขอ้งเพื่อด ำเนินกำรประเมนิ ตรวจสอบ และสอบสวนขอ้เทจ็จรงิตำมกระบวนกำรและขัน้ตอนกำรรบัเรื่องรอ้งเรยีน
หรอืแจง้เบำะแสกำรทุจรติ ทัง้นี้ ไม่พบว่ำเรื่องดงักล่ำวมคีวำมผดิปกตอิย่ำงมนีัยส ำคญั หรอืเขำ้ข่ำยขอ้รอ้งเรยีนกำรเรยีกรบั 
หรอืกำรใหข้องขวญั รำงวลั ทีอ่ำจท ำใหเ้กดิอทิธพิลในกำรตดัสนิใจต่อธุรกจิ หรอืเขำ้ข่ำยกำรทุจรติและคอร์รปัชนัและกำรไม่
ปฎบิตัติำมจรรยำบรรณธุรกจิแต่อย่ำงใด นอกจำกนี้หน่วยงำนตรวจสอบภำยในยงัประสำนงำนกบัผูบ้รหิำรของสำยงำนต่ำงๆ 
ทีเ่กี่ยวขอ้ง น ำขอ้มูลทีไ่ดร้บัจำกขอ้รอ้งเรยีนและกำรแจง้เบำะแสมำปรบัปรุงกระบวนกำรท ำงำนและกำรควบคุมภำยใน เพื่อ
พฒันำและป้องกนักำรเกดิปัญหำขึน้อกีในอนำคต 

โดยในปี 2564 บรษิทัฯ ไดร้บัเรื่องรอ้งเรยีน/แจง้เบำะแส จ ำนวน 7 เรื่อง สรุปไดด้งันี้  

เรื่องร้องเรียน/เบาะแส การรายงาน การตรวจสอบ ปิดการร้องเรียน 
1.เรื่องทีเ่กีย่วกบัผลติภณัฑ์ 1 1 1 
2.เรื่องทีเ่กีย่วกบักระบวนกำรท ำงำน 4 4 4 
3.เรื่องทีเ่กีย่วเน่ืองกบับุคคลภำยนอก 2 2 2 

รำยละเอยีดกำรด ำเนินกำรต่อตำ้นคอร์รปัชนัเปิดเผยในหมวดท่ี 3 “การขบัเคลื่อนธรุกิจเพื่อความยัง่ยืน” หวัขอ้ 
“การต่อต้านทุจริตคอรร์ปัชนั” 



 บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี/ รำยงำนประจ ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  
ส่วนที ่2 กำรก ำกบัดูแลกจิกำร / 7. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนส ำคญัดำ้นกำรก ำกบัดูแลกจิกำร       หน้ำ 193 

 

➢ หลกัปฏิบติั 7  รกัษาความน่าเช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล 

หลกัปฏิบติั  7.1  คณะกรรมการบริษทัมีความรบัผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจดัท ารายงานทางการเงิน
และการเปิดเผยข้อมูลส าคญัต่างๆ ถกูต้อง เพียงพอ ทนัเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบติัท่ี
เก่ียวข้อง 

แนวปฏิบติั 

1. คณะกรรมกำรบรษิทัก ำกบัดูแลใหบุ้คลำกรทีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรจดัท ำและเปิดเผยขอ้มูล ไดแ้ก่ ผูบ้รหิำรสูงสุดสำย
งำนบัญชีและกำรเงิน ผู้ตรวจสอบภำยใน เลขำนุกำรบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์ มีควำมรู้ ทักษะ และ
ประสบกำรณ์ทีเ่หมำะสมกบัหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบ และมจี ำนวนเพยีงพอ 

2. คณะกรรมกำรบรษิทัใหค้วำมเหน็ชอบในกำรเปิดเผยขอ้มลูทีเ่ป็นรำยงำนทำงกำรเงนิ โดยค ำนึงถงึ 

▪ ควำมเพยีงพอของระบบควบคุมภำยใน 

▪ ควำมเหน็ของผูส้อบบญัชแีละขอ้สงัเกตของผูส้อบบญัช ี

▪ ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

▪ ควำมสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์เป้ำหมำยหลกั กลยุทธแ์ละนโยบำยของบรษิัทฯ 

3. คณะกรรมกำรบรษิทัมกีลไกทีจ่ะดูแลใหม้ัน่ใจได้ว่ำขอ้มูลและสำรสนเทศที่เปิดเผยต่อนักลงทุนถูกต้อง ไม่ท ำให้
ส ำคญัผดิ และเพยีงพอต่อกำรตดัสนิใจของนักลงทุน ไม่ว่ำจะก่อใหเ้กดิผลดหีรอืผลเสยีต่อบรษิทัฯ ทัง้สำรสนเทศ
ทำงกำรเงนิและทีไ่ม่ใช่ทำงกำรเงนิ เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของส ำนักงำน ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย และขอ้มูลอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง อย่ำงเพยีงพอ เชื่อถือได้ และทนัเวลำ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มส่ีวนได้เสยีของ
บรษิทัฯ ไดร้บัสำรสนเทศอย่ำงเท่ำเทยีมกนั 

4. คณะกรรมกำรบรษิทัจะรำยงำนนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกจิกำร จรรยำบรรณธุรกิจ นโยบำยดำ้นกำรบรหิำรควำม
เสีย่ง และนโยบำยเกี่ยวกบักำรดูแลสิง่แวดล้อมและสงัคมทีไ่ดใ้หค้วำมเหน็ชอบไวโ้ดยสรุป และผลกำรปฏบิตัติำม
นโยบำยดงักล่ำว รวมทัง้กรณีที่ไม่สำมำรถปฏิบตัิตำมนโยบำยดงักล่ำวได้พร้อมด้วยเหตุผล โดยรำยงำนผ่ำน
ช่องทำงต่ำงๆ เช่น รำยงำนประจ ำปี และ Website ของบรษิทัฯ เป็นตน้ 

5. คณะกรรมกำรบรษิทัจะจดัใหม้กีำรรำยงำนควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงนิแสดงควบคู่
กบัรำยงำนของผูส้อบบญัชใีนรำยงำนประจ ำปี 

6. สนับสนุนใหบ้รษิทัฯ จดัท ำค ำอธบิำยและกำรวเิครำะหข์องฝ่ำยจดักำร (Management Discussion and Analysis) 
เพื่อประกอบกำรเปิดเผยงบกำรเงนิทุกไตรมำสและประจ ำปี ทัง้นี้ เพื่อใหน้ักลงทุนไดร้บัทรำบขอ้มูลและเขำ้ใจกำร
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ในแต่ละไตรมำสได้ดียิ่งขึ้น 
นอกเหนือจำกขอ้มลูตวัเลขในงบกำรเงนิเพยีงอย่ำงเดยีว 

7. ดแูลใหม้กีำรเปิดเผยค่ำสอบบญัช ีและค่ำบรกิำรอื่นทีผู่ส้อบบญัชใีหบ้รกิำรไวด้ว้ย 

8. ดูแลใหม้กีำรเปิดเผยบทบำท และหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรบรษิทัและคณะกรรมกำรชุดย่อย จ ำนวนครัง้ของกำร
ประชุม และจ ำนวนครัง้ทีก่รรมกำรแต่ละท่ำนเขำ้ร่วมประชุมในปีทีผ่่ำนมำ และควำมเหน็จำกกำรท ำหน้ำที ่รวมถงึ
กำรฝึกอบรมและพฒันำควำมรูด้ำ้นวชิำชพีอย่ำงต่อเนื่องของคณะกรรมกำรไวใ้นรำยงำนประจ ำปี 

9. เปิดเผยนโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนแก่กรรมกำร และผู้บริหำรระดับสูงที่สะท้อนถึงภำระหน้ำที่ และควำม
รบัผดิชอบของแต่ละคน รวมทัง้รูปแบบหรอืลกัษณะของค่ำตอบแทนดว้ย ทัง้นี้ จ ำนวนเงนิค่ำตอบแทนทีเ่ปิดเผย 
ควรรวมถงึค่ำตอบแทนทีก่รรมกำรแต่ละท่ำนไดร้บัจำกกำรเป็นกรรมกำรของบรษิทัย่อยดว้ย 
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10. บรษิทัฯ ไดเ้ผยแพร่ขอ้มลูตำมเกณฑท์ีก่ ำหนดและผ่ำนช่องทำงของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย แบบแสดง
รำยกำรข้อมูลประจ ำปี/ รำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-1 One Report) แล้ว คณะกรรมกำรจะพิจำรณำให้มีกำร
เปิดเผยข้อมูลผ่ำนทำงช่องทำงอื่นด้วย เช่น Website ของบริษัทฯ อย่ำงสม ่ำเสมอ และปรบัปรุงให้เป็นขอ้มูล
ปัจจุบนัอยู่เสมอ 

11. กรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ ทุกท่ำนจะตอ้งรำยงำนใหบ้รษิทัฯ ทรำบถงึกำรมส่ีวนไดเ้สยีของตนหรอืของบุคคล
ที่มีควำมเกี่ยวข้องซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรกิจกำรของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยตำม
หลกัเกณฑ์และวธิีกำรที่คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนประกำศก ำหนด รวมทัง้ได้ปรบัปรุงและรำยงำนให้บริษัทฯ 
ทรำบภำยใน 30 วนั นับจำกวนัทีม่กีำรเปลีย่นแปลงกำรมส่ีวนไดเ้สยีดงักล่ำว และบรษิทัฯ ไดบ้รรจุวำระเรื่องรำยงำน
กำรมส่ีวนไดเ้สยีดงักล่ำวขำ้งตน้ไวใ้นกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัเพื่อใหไ้ดร้บัทรำบเป็นรำยไตรมำส 

12. คณะกรรมกำรบรษิทัก ำหนดใหก้รรมกำรและผูบ้รหิำรต้องแจง้ขอ้มลูกำรซื้อ ขำย โอน และหรอืรบัโอนหลกัทรพัย์
ของบรษิทัฯ รวมถงึสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำ1และหลกัทรพัย์แปลงสภำพ2 ต่อคณะกรรมกำรบรษิทัและเลขำนุกำร
บรษิทัเป็นลำยลกัษณ์อกัษรอย่ำงน้อย 1 วนัล่วงหน้ำก่อนท ำกำรซื้อขำยหลกัทรพัยด์งักล่ำว 

13. กรรมกำรทุกท่ำนจะต้องน ำส่งรำยงำนกำรถือครองหลกัทรพัย์ของบรษิัทฯ รวมถึงสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำและ
หลกัทรพัย์แปลงสภำพ ทัง้ของตนและบุคคลใกล้ชดิตำมมำตรำ 59 และกฏเกณฑ์อื่นทีเ่กี่ยวขอ้งมำยงัเลขำนุกำร
บริษัทก่อนน ำส่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ตำมที่กฎหมำยก ำหนด และ
ก ำหนดให้เลขำนุกำรบริษัทสรุปรำยงำนกำรถือครองหลกัทรพัย์และกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหลกัทรพัย์ต่อที่
ประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัเพื่อรบัทรำบเป็นประจ ำทุก 6 เดอืน โดยบรษิทัฯ จะเปิดเผยกำรเปลี่ยนแปลงกำรถอื
ครองหลกัทรพัย ์สญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำและหลกัทรพัยแ์ปลงสภำพ ของกรรมกำรและผูบ้รหิำรระดบัสูงโดยแสดง
จ ำนวนหุน้ทีถ่อื ณ ตน้ปี สิน้ปี และทีม่กีำรซื้อขำยระหว่ำงปีไวใ้นรำยงำนประจ ำปี 

14. กรรมกำรทุกคนก ำกบัดแูลใหม้กีำรเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัตนอย่ำงครบถว้น ถูกตอ้ง เช่น ขอ้มลูผูถ้อืหุน้กลุ่ม
ตน หรอื shareholders’ agreement (ถำ้ม)ี 

หลักปฏิบติั  7.2  คณะกรรมการบริษัทติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและ
ความสามารถในการช าระหน้ี 

แนวปฏิบติั 

1. คณะกรรมกำรบริษัทดูแลให้ฝ่ำยจัดกำรติดตำมและประเมินฐำนะทำงกำรเงินของบริษัทฯ และรำยงำนต่อ
คณะกรรมกำรบรษิัทอย่ำงสม ่ำเสมอ นอกจำกนัน้คณะกรรมกำรบรษิัทและฝ่ำยจดักำรควรร่วมกนัหำทำงแก้ไข
โดยเรว็หำกบรษิทัฯ มสีญัญำณบ่งชีถ้งึปัญหำสภำพคล่องและควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ 

2. คณะกรรมกำรบรษิทัควรมัน่ใจว่ำกำรอนุมตัริำยกำรใดๆ รวมถงึกำรเสนอควำมเหน็ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตัวิ่ำ
รำยกำรดงักล่ำวจะไม่กระทบต่อควำมต่อเน่ืองในกำรด ำเนินกจิกำร สภำพคล่องทำงกำรเงนิ หรอืควำมสำมำรถใน
กำรช ำระหนี้ 

 
1 “สญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำ”  หมำยควำมว่ำ   สญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงัต่อไปนี้ 
 (1)  มขีอ้ก ำหนดใหคู้ส่ญัญำไดร้บัผลตอบแทนโดยอำ้งองิกบัรำคำหรอืผลตอบแทนของหุน้ทีอ่อกโดยบรษิทัฯ 
 (2)  เป็นสญัญำทีจ่ดัใหม้กีำรซื้อขำยในศูนยซ์ื้อขำยสญัญำซื้อขำยลว่งหน้ำทีไ่ดร้บัใบอนุญำตตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ 
2 “หลกัทรพัยแ์ปลงสภำพ”  หมำยควำมวำ่   หลกัทรพัยท์ีม่ขีอ้ก ำหนดและเงื่อนไขในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงัต่อไปนี้ 
 (1)  ใหแ้ปลงสภำพกำรช ำระหนี้เป็นกำรส่งมอบหุน้ทีอ่อกโดยบรษิทัฯ ได้ 
 (2)  ใหส้ทิธผิูถ้อืหลกัทรพัยท์ีจ่ะซื้อหุน้ทีอ่อกโดยบรษิทัฯ 
 (3)  ใหส้ทิธทิีจ่ะไดร้บัผลตอบแทนโดยอำ้งองิกบัรำคำหรอืผลตอบแทนของหุน้ทีอ่อกโดยบรษิทัฯ 
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หลกัปฏิบติั  7.3  คณะกรรมการบริษทัก ากบัดูแลให้บริษทัฯ มีแผนหรือกลไกแก้ไขปัญหาในภาวะท่ีกิจการ
ประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มท่ีจะประสบปัญหาด้านการเงิน ภายใต้การค านึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย 

แนวปฏิบติั 

1. ในกรณีทีบ่รษิทัฯ มแีนวโน้มทีจ่ะมปัีญหำทำงกำรเงนิ คณะกรรมกำรบรษิทั จะดแูละตดิตำมอย่ำงใกลช้ดิใหบ้รษิทัฯ 
ประกอบธุรกจิดว้ยควำมระมดัระวงั และปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดเกีย่วกบักำรเปิดเผยขอ้มลู 

2. คณะกรรมกำรบรษิัทก ำกบัดูแลให้บรษิัทฯ ก ำหนดแผนกำรแก้ไขปัญหำทำงกำรเงนิ ตลอดจนติดตำมกำรแก้ไข
ปัญหำเพื่อใหม้ัน่ใจว่ำกำรพจิำรณำตดัสนิใจใดๆ ในกำรแก้ไขปัญหำทำงกำรเงนิของบรษิทัฯ จะต้องสมเหตุสมผล 
เป็นธรรมต่อผูม้ส่ีวนไดเ้สยี ซึง่รวมถงึเจำ้หนี้ 

บรษิัทฯ มสีถำนะทำงกำรเงนิทีแ่ขง็แกร่ง และมสีภำพคล่องทำงกำรเงนิสูง ฝ่ำยจดักำรจงึได้มกีำรน ำเงนิไปลงทุน
ตำมนโยบำยกำรลงทุนและกำรขยำยธุรกจิ ตลอดจนนโยบำยกำรบรหิำรเงนิของบรษิทัฯ ซึ่งอนุมตัโิดยคณะกรรมกำรบรษิทั 
เพื่อก ำหนดกลยุทธใ์นกำรบรหิำรเงนิอย่ำงมปีระสทิธภิำพเพื่อควำมมัน่คงและสรำ้งผลตอบแทนจำกกำรลงทุนทีเ่หมำะสม โดย
ค ำนึงถงึสภำพคล่องและะควำมเสีย่งเป็นส ำคญัภำยใตภ้ำวะปกตแิละภำวะวกิฤต ิฝ่ำยจดักำรจะตอ้งรำยงำนผลกำรบรหิำรเงนิ
ต่อคณะกรรมกำรทุกไตรมำส อกีทัง้ยงัมกีำรควบคุมกำรลงทุนขยำยธุรกจิผ่ำนกำรจดัท ำงบประมำณกำรลงทุนในแต่ละปี โดย
ค ำนึงถงึควำมเหมำะสมกบัสภำวะเศรษฐกจิและสภำวะกำรลงทุนในแต่ละช่วงเวลำ 

หลกัปฏิบติั  7.4  คณะกรรมการบริษทัพิจารณาจดัท ารายงานความยัง่ยืนตามความเหมาะสม 

แนวปฏิบติั 

1. คณะกรรมกำรบรษิทัพจิำรณำควำมเหมำะสมในกำรเปิดเผยขอ้มลูกำรปฏบิตัติำมกฎหมำย จรรยำบรรณธุรกจิ 
นโยบำยกำรต่อตำ้นคอรร์ปัชนั กำรปฏบิตัติ่อพนักงำนและผูม้ส่ีวนไดเ้สยี กำรปฏบิตัอิย่ำงเป็นธรรม กำรเคำรพ
สทิธมินุษยชน รวมทัง้ควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมทีส่ ำคญัซึ่งสะทอ้นกำรปฏบิตัทิีจ่ะน ำไปสู่กำร
สรำ้งคุณค่ำแก่กจิกำรอย่ำงยัง่ยนืของบรษิทัฯ โดยค ำนึงถงึกรอบกำรรำยงำนทีไ่ดร้บักำรยอมรบัในประเทศหรอื
ระดบัสำกล 

บรษิทัฯ ไดเ้ปิดเผยกำรรำยงำนดงักล่ำวในหมวดท่ี 3 “การขบัเคลื่อนธรุกิจเพื่อความยัง่ยืน”  

หลกัปฏิบติั  7.5  คณะกรรมการบริษทัก ากบัดแูลให้มีฝ่ายนักลงทุนสมัพนัธท์ าหน้าท่ีส่ือสารกบัผู้ถือหุ้นและ
ผู้มีส่วนได้เสียอ่ืน ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียม และทนัเวลา 

แนวปฏิบติั 

1. คณะกรรมกำรบรษิทัจดัใหม้นีโยบำยกำรเปิดเผยขอ้มูลและสำรสนเทศและนโยบำยกำรใชข้อ้มูลภำยในเพื่อ
ก ำหนดแนวทำงในกำรสื่อสำรและกำรเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภำยนอกเป็นไปอย่ำงเหมำะสม เท่ำเทียม 
ทนัเวลำ ใชช้่องทำงทีเ่หมำะสม ปกป้องขอ้มูลลบัและขอ้มูลทีม่ผีลต่อรำคำหลกัทรพัย์ และก ำหนดบุคคลทีท่ ำ
หน้ำทีโ่ฆษกของบรษิทัฯ ในกำรเปิดเผยขอ้มูลแก่บุคคลภำยนอก ซึ่งไดม้กีำรสื่อสำรเพื่อใหเ้กดิควำมเขำ้ใจที่
ตรงกนัทัง้องคก์รในกำรปฏบิตัติำมนโยบำยดงักล่ำว 

2. จดัใหม้เีจำ้หน้ำทีฝ่่ำยนักลงทุนสมัพนัธ์ (Investor Relations) เพื่อท ำหน้ำทีต่ดิต่อสื่อสำรกบันักลงทุนหรอืผูถ้อื
หุน้ โดยบรษิทัฯ จะเผยแพร่ขอ้มูลของบรษิทัฯ ขอ้มูลทำงกำรเงนิและขอ้มูลทัว่ไปของบรษิทัฯ ใหแ้ก่ ผูถ้อืหุน้ 
นักวเิครำะหห์ลกัทรพัย ์และหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง ดว้ยช่องทำงตดิต่อทีส่ะดวก รวดเรว็ และเขำ้ถงึไดง้ำ่ย โดย
เปิดโอกำสใหส้ำมำรถเขำ้พบผูบ้รหิำรของบรษิัทฯ ได้ตำมควำมเหมำะสมภำยใต้หลกัเกณฑ์ทีว่่ำ ขอ้มูลทีใ่ห้
เป็นขอ้มลูทีไ่ดเ้ปิดเผยต่อสำธำรณะแลว้ โดยไดก้ ำหนดหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบของหน่วยงำนนักลงทุนสมัพนัธ์ 
ไวใ้นจรรยำบรรณหน่วยงำนนักลงทุนสมัพนัธ์ 
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ฝ่ำยนักลงทุนสมัพนัธ์ (Investor Relations) ของบรษิทัฯ เป็นศูนยก์ลำงประชำสมัพนัธแ์ละเปิดเผยขอ้มลูสำรสนเทศ
ของบรษิทัฯ ทีส่ ำคญั และเป็นประโยชน์ในกำรประกอบกำรตดัสนิใจลงทุนของนักลงทุนในตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
และนักวเิครำะหห์ลกัทรพัย ์ในกำรวเิครำะหบ์รษิทัฯ โดยอยู่ภำยใตก้ำรก ำกบักำรด ำเนินงำนของประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร มี
จุดมุ่งหมำยเพื่อสรำ้งควำมเชื่อมัน่และควำมเขำ้ใจทีถู่กตอ้งต่อกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯแก่นักลงทุน เพื่อสะทอ้นมลูค่ำของ
บรษิัทฯ อย่ำงเหมำะสม ทัง้นี้ เพื่อส่งเสรมิใหบ้รษิทัฯ ยดึถือหลกักำรเปิดเผยขอ้มูลตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรทีด่ ีซึ่งมี
ควำมถูกต้อง ครบถ้วน ทนัต่อเหตุกำรณ์ สอดคล้องกบักฎหมำย และเป็นธรรมต่อทุกฝ่ำยอย่ำงเท่ำเทยีมกนั  เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้   
ผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกฝ่ำย และสำธำรณชนมคีวำมเชื่อมัน่ต่อขอ้มลูทีบ่รษิทัฯ ไดเ้ปิดเผย ทำงคณะกรรมกำรบรษิทั จงึไดก้ ำหนด
นโยบำยกำรเปิดเผยขอ้มลูและสำรสนเทศของนักลงทุนสมัพนัธ ์ซึง่มสีำระส ำคญัดงันี้ 

นโยบายการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศ 

มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูล 

1. กำรเปิดเผยขอ้มลูส ำคญัทีย่งัไม่ไดเ้ปิดเผยสู่สำธำรณะ บรษิทัฯ จะท ำกำรเปิดเผยอย่ำงระมดัระวงั ถูกตอ้ง ครบถว้น 
ทนัเวลำ พรอ้มทัง้ด ำเนินกำรใหแ้น่ใจว่ำนักลงทุนไดร้บัขอ้มลูต่ำงๆ อย่ำงเพยีงพอ เท่ำเทยีมกนั และสำมำรถเขำ้ถงึ
ขอ้มูลไดง้่ำย โดยเปิดเผยผ่ำนเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ อกีทัง้ค ำนึงถงึควำมเหมำะสมของช่วงเวลำทีจ่ะเปิดเผยข้อมูล
ดงักล่ำวดว้ย 

2. กำรเปิดเผยขอ้มูลทีเ่ป็นกำรคำดกำรณ์เกี่ยวกบัสภำวะ ทศิทำงกำรด ำเนินธุรกจิ รวมถงึผลประกอบกำรในอนำคต
ของบริษัท บริษัทฯ จะท ำกำรเปิดเผยด้วยควำมระมัดระวัง พร้อมทัง้อธิบำยถึงเงื่อนไข หรือสมมติฐำนที่ใช้
ประกอบกำรคำดกำรณ์นัน้ 

3. กำรเปิดเผยข้อมูลส ำคญัที่ได้เปิดเผยสู่สำธำรณะแล้ว บริษัทฯ จะท ำกำรเปิดเผยอย่ำงถูกต้องครบถ้ว นโดยไม่
ก่อใหเ้กดิควำมสบัสน นอกจำกนี้ บรษิทัฯ ไดใ้หข้อ้มูลเพิม่เตมิดว้ยควำมชดัเจน สอดคล้อง และไม่ท ำใหเ้กดิควำม
เขำ้ใจผดิเกีย่วกบัขอ้มลูดงักล่ำว 

4. กำรเปิดเผยขอ้มลูอื่นใดทีไ่ม่ใช่ขอ้มูลส ำคญั บรษิทัฯ จะท ำกำรเปิดเผยบนพืน้ฐำนของควำมเป็นจรงิ และไม่มเีจตนำ
ใหผู้อ้ื่นส ำคญัผดิในขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัฐำนะกำรเงนิ ผลกำรด ำเนินงำน และกำรชีน้ ำรำคำหลกัทรพัย์ 

5. กำรเปิดเผยขอ้มลูทีอ่ำจท ำใหบ้รษิทัฯ ไดร้บัผลกระทบเชงิธุรกจิหรอืกำรแขง่ขนั หรอือำจท ำใหบ้รษิทัฯ ปฏบิตัผิดิขอ้
สญัญำใดๆ ทีบ่รษิทัฯ เป็นคู่สญัญำอยู่ บรษิทัฯ จะใชค้วำมระมดัระวงัเป็นอย่ำงยิง่ ทัง้ขอ้มูลทีเ่กี่ยวกบัตน้ทุนในกำร
ประกอบธุรกจิ ส่วนแบ่งทำงกำรตลำด และขอ้มลูจ ำเพำะของบรษิทัฯ 

แนวทางการจดัการข้อมูลภายในท่ีส าคญั 

1. ไม่เปิดเผยหรือบอกกล่ำวสำรสนเทศที่เป็นควำมลับหรือข้อมูลภำยในให้แก่บุคคลใดก่อนกำรเปิดเผยข้อมูลสู่
สำธำรณะผ่ำนช่องทำงของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

2. ก ำหนดช่วงเวลำงดรบันัดกำรประชุมหรือตอบค ำถำมเกี่ยวกับผลประกอบกำร (Silent period) เป็นระยะเวลำ 1 
เดอืน ก่อนทีข่อ้มลูดงักล่ำวจะมกีำรเผยแพร่ต่อสำธำรณชน 

3. ก ำหนดห้ำมกรรมกำรและผู้บรหิำร รวมถึงพนักงำนและผู้ปฏิบตัิที่เกี่ยวข้องที่ถูกสนันิษฐำนว่ ำรู้หรือครอบครอง
ขอ้มูลภำยในของบรษิทัฯ ซื้อขำย เสนอซื้อเสนอขำย หรอืชกัชวนใหบุ้คคลอื่นซื้อขำย เสนอซื้อเสนอขำยหลกัทรพัย์
ของบรษิทัฯ ไม่ว่ำทำงตรงหรอืทำงออ้ม เป็นระยะเวลำ 1 เดอืน ก่อนทีข่อ้มลูดงักล่ำวจะมกีำรเผยแพร่ตอ่สำธำรณชน 
และอย่ำงน้อย 24 ชัว่โมง ภำยหลงัเปิดเผยขอ้มลูใหแ้ก่สำธำรณชนแลว้ 

4. ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร กรรมกำรผู้จ ัดกำรใหญ่ Chief Financial Officer ได้รับมอบหมำยให้เป็นโฆษกของ   
บรษิทัฯ เพื่อสื่อสำรขอ้มลู และสำรสนเทศใดๆ ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยแก่สื่อมวลชน นักวเิครำะหแ์ละผูล้งทุน 
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เพื่อให้เกิดควำมเพียงพอและสม ่ำเสมอของกำรรับรู้ข้อมูลต่อนักลงทุน บริษัทฯ ได้จัดให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลที่มี
สำระส ำคญัต่อกำรตดัสนิใจลงทุนเป็นประจ ำทัง้รำยไตรมำสและรำยปี ดงันี้ 

ข้อมูลท่ีเปิดเผยประจ าไตรมาส ข้อมูลท่ีเปิดเผยประจ าปี 
รำยงำนงบกำรเงนิรำยไตรมำส รำยงำนงบกำรเงนิรำยปี 
ค ำอธบิำยและวเิครำะหข์องฝ่ำยจดักำรรำยไตรมำส ค ำอธบิำยและวเิครำะหข์องฝ่ำยจดักำรรำยปี 
เอกสำรน ำเสนอและขอ้มลูส ำคญัทำงกำรเงนิรำยไตรมำส แบบ 56-1 One Report 

ทัง้นี้ เพื่อเป็นกำรเสริมช่องทำงกำรรับรู้ข้อมูลให้สะดวกทัว่ถึง รวมถึงสร้ำงควำมชัดเจนในกำรสื่อสำรข้อมูล 
นอกเหนือจำกช่องทำงกำรเปิดเผยขอ้มูลผ่ำนระบบอเิลก็ทรอนิกสข์องตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ส่วนงำนนักลงทุน
สมัพนัธจ์งึไดจ้ดัสรรใหม้ชี่องทำงในกำรเปิดเผยขอ้มลูทีห่ลำกหลำยเพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรและควำมสะดวกของผูถ้อืหุน้
และนักลงทุนแต่ละกลุ่ม ทัง้นี้ ขอ้มูลที่เปิดเผยผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ จะต้องเป็นขอ้มูลที่เปิดเผยต่อสำธำรณะตำมเกณฑ์ของ
ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแลว้เท่ำนัน้ โดยมชี่องทำงกำรเปิดเผยขอ้มลู ดงันี้ 

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศ 
1. เวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ  (https://investor.toagroup.com/th/home) 
2. กำรเปิดใหน้ักลงทุนและนักวเิครำะหเ์ขำ้พบทีบ่รษิทัฯ (Company visit) กำรจดัประชุมผ่ำนทำงโทรศพัท ์และกำรจดัประชุมผ่ำนสือ่
อเิลก็ทรอนิกส ์(Conference call) และกำรประชุมร่วมกนันักวเิครำะหห์ลกัทรพัย ์(Analyst Meeting) 

3. กำรเดนิทำงไปใหข้อ้มลูแก่นักลงทุนทัง้ในและต่ำงประเทศ (Roadshow)  
4. สื่อสำธำรณะต่ำงๆ ไดแ้ก่ หนังสอืพมิพ ์นิตยสำร โทรทศัน์ วทิยุ และเอกสำรหรอืสื่อสิง่พมิพข์องบรษิทัฯ เป็นตน้ 
5. กจิกรรม Opportunity Day : บรษิทัจดทะเบยีนพบผูล้งทุน  

ในปี 2564 จำกกำรตระหนักถงึควำมเสีย่งกำรแพร่ระบำดของ Covid-19 ฝ่ำยนักลงทุนสมัพนัธจ์งึไดท้ ำหน้ำทีส่ื่อสำร
ขอ้มลูเชงิกลยุทธแ์ละขอ้มลูส ำคญัต่ำงๆ แก่นักลงทุน และนักวเิครำะห ์ผ่ำนทำงกำรจดัประชุมผ่ำนทำงโทรศพัท ์(Conference 
call) และสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ทัง้นี้ กจิกรรมต่ำงๆ ไดร้บักำรสนับสนุนเป็นอย่ำงดจีำกผูบ้รหิำรระดบัสงูของบรษิทัฯ เช่น ประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำร และ Chief Financial Officer โดยผู้บริหำรได้จดัสรรเวลำในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมด้ำนนักลงทุนสมัพนัธ์ 
เพื่อใหข้อ้มลูถงึทศิทำงของบรษิทัฯ รวมถงึสื่อสำรกบันักลงทุนอย่ำงสม ่ำเสมอทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ โดยบรษิทัฯ ไดม้ี
กำรจดักจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรแถลงผลประกอบกำรและกำรพบปะนักลงทุนต่ำงๆ ซึง่สรุปไดด้งันี้ 

กิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการแถลงผลประกอบการ 
กิจกรรม จ านวน วตัถปุระสงค์ กลุ่มนักลงทุนท่ีเข้าร่วม ผู้บริหารท่ีเข้าร่วม 
งานประชุมสามญัผู้ถือหุ้น
ประจ าปี และการประชุม
วิสามญัผู้ถือหุ้น 

2 ครัง้ แถลงผลกำรด ำเนินงำน
ประจ ำปี เสนอผูถ้อืหุน้
รบัทรำบขอ้มลูและอนุมตัิ
รำยกำรตำมขอ้ก ำหนดของ
กฎหมำย 

ผูถ้อืหุน้ คณะกรรมกำรบรษิทั/ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ/ 
ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร/  
Chief Financial Officer/ 
ฝ่ำยนักลงทุนสมัพนัธ ์

การประชุมนักวิเคราะห์ 4 ครัง้ แถลงผลกำรด ำเนินงำน
ประจ ำไตรมำส 

นักวเิครำะห ์ ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร/  
Chief Financial Officer/  
ฝ่ำยนักลงทุนสมัพนัธ ์

Opportunity Day 3 ครัง้ แถลงผลกำรด ำเนินงำน
ประจ ำไตรมำส 

นักวเิครำะห ์นักลงทุน ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร/  
Chief Financial Officer/  
ฝ่ำยนักลงทุนสมัพนัธ ์

การเปิดให้นักลงทุนและ
นักวิเคราะห์เข้าพบท่ีบริษทัฯ 
(Company visit) และการจดั
ประชุมผ่านทางโทรศพัท์ 
(Conference call) 

18 ครัง้ 
 

เปิดโอกำสใหน้ัดหมำยเพื่อ
เขำ้พบและซกัถำมกำร
ด ำเนินงำน ทศิทำงและกล
ยุทธข์องบรษิทัฯ 

นักวเิครำะห ์นักลงทุน
รำยย่อยและสถำบนัทัง้
ในและต่ำงประเทศ 

ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร/  
Chief Financial Officer/  
ฝ่ำยนักลงทุนสมัพนัธ ์
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กิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการแถลงผลประกอบการ 
กิจกรรม จ านวน วตัถปุระสงค์ กลุ่มนักลงทุนท่ีเข้าร่วม ผู้บริหารท่ีเข้าร่วม 
การให้ข้อมูลแก่นักลงทุนผ่าน 
Roadshow/Virtual Roadshow 

4 ครัง้ สื่อสำรในดำ้นภำพรวมกำร
ด ำเนินงำน ทศิทำงและกล
ยุทธข์องบรษิทัฯ 

นักลงทุนสถำบนัทัง้ใน
และต่ำงประเทศ 

ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร/  
Chief Financial Officer/  
ฝ่ำยนักลงทุนสมัพนัธ ์

การแถลงข่าวทิศทางธรุกิจ  

กำรแถลงข่ำวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสุขภำพและสิ่งแวดล้อม 
พร้อมทัง้กำรแถลงข่ำวกับสื่อมวลชนเกี่ยวกับเป้ำหมำยปี 2565       
กำรน ำเสนอผลิตภัณฑ์ กำรบริกำร และโมเดลธุรกิจที่ครบวงจร        
เมื่อวนัที ่2 ธนัวำคม 2564 ณ สำมย่ำนมติรทำวน์ 

ผูถ้อืหุน้และนักลงทุนสำมำรถตดิต่อเจำ้หน้ำทีน่ักลงทุนสมัพนัธไ์ดโ้ดยตรง 
ผ่ำนทำงโทรศพัทห์มำยเลข 0-2335-5555 ต่อ 5875 หรอื 1520 และทำงอเีมล ir@toagroup.com 

หลกัปฏิบติั  7.6  คณะกรรมการบริษทัส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล 

แนวปฏิบติั 

1) คณะกรรมกำรบรษิทัส่งเสรมิกำรเปิดเผยขอ้มูลของบรษิทัฯ ทีเ่ป็นปัจจุบนัทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษผ่ำน
ทำงเว็บไซต์ของบริษัท www.toagroup.com นอกเหนือจำกกำรเปิดเผยข้อมูลผ่ำนช่องทำงของตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่6/2561 เมื่อวนัที ่23 กรกฎำคม 2561 ไดม้กีำรอนุมตักิำรเปิดเผยขอ้มูล
และสำรสนเทศ เพื่อส่งเสรมิให้บรษิทัฯ ยดึถือหลกักำรเปิดเผยขอ้มูลและกำรดูแลรกัษำขอ้มูลภำยในทีอ่ำจมผีลกระทบต่อ
รำคำหลกัทรพัย์ก่อนกำรเผยแพร่สู่สำธำรณชน ให้สอดคล้องกบักฎหมำยและแนวปฏิบตัิของส ำนักงำน ก.ล.ต. และตลท. 
ตลอดจนหลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีเพื่อรกัษำควำมน่ำเชื่อถอืทำงกำรเงนิและขอ้มลูทีเ่ปิดเผยสู่สำธำรณชน ทัง้ในช่องทำง
ของตลท. และเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ   

➢ หลกัปฏิบติั 8  สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกบัผู้ถือหุ้น 

หลกัปฏิบติั  8.1  คณะกรรมการบริษทัดูแลให้มัน่ใจว่า ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเร่ืองส าคญัของ
บริษทัฯ 

หลกัปฏิบติั  8.2  คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มัน่ใจว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน 

หลกัปฏิบติั  8.3  คณะกรรมการบริษัทดูแลให้การเปิดเผยมติท่ีประชุมและการจดัท ารายงานการประชุม    
ผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถกูต้องและครบถ้วน 

แนวปฏิบติั 

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 

บรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญัในสทิธขิองผูถ้อืหุน้ไม่เพยีงแต่เฉพำะสทิธทิีก่ฎหมำยก ำหนดไวเ้ท่ำนัน้ ไม่ว่ำจะเป็นไม่กระท ำกำร
ใดๆ อนัเป็นกำรละเมดิหรอืลดิรอนสทิธขิองผูถ้อืหุน้ และส่งเสรมิใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธขิองตน โดยสทิธขิ ัน้พืน้ฐำนของผูถ้อืหุน้ ไดแ้ก่ 
กำรซื้อขำยหรอืโอนหุน้ กำรมส่ีวนแบ่งก ำไรของบรษิทัฯ กำรไดร้บัข่ำวสำรขอ้มลูของบรษิทัฯ อย่ำงเพยีงพอ กำรเขำ้ร่วมประชุมเพื่อ
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ใชส้ทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อแต่งตัง้หรอืถอดถอนกรรมกำร แต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีกำรอนุมตักิำรเขำ้ท ำธุรกรรมทีส่ ำคญัซึง่
ส่งผลต่อทศิทำงในกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และเรื่องทีม่ผีลกระทบต่อบรษิทัฯ เช่น กำรจดัสรรเงนิปันผล กำรก ำหนดหรอืกำร
แกไ้ขขอ้บงัคบัและหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัฯ กำรลดทุนหรอืเพิม่ทุน และกำรอนุมตัริำยกำรพเิศษ เป็นตน้ 

นอกจำกสทิธขิ ัน้พืน้ฐำนดงักล่ำวขำ้งต้น บรษิทัฯ ยงัไดก้ ำหนดแนวทำงปฏบิตัใินเรื่องต่ำงๆ ทีเ่ป็นกำรส่งเสรมิและ
อ ำนวยควำมสะดวกในกำรใชส้ทิธขิองผูถ้อืหุน้ทุกรำยอย่ำงเท่ำเทยีมกนั ดงันี้ 

1.1  การด าเนินการก่อนวนัประชุมผู้ถือหุ้น 

1) คณะกรรมกำรบรษิทัควรดแูลใหเ้รื่องส ำคญัและประเดน็ทีอ่ำจมผีลกระทบต่อทศิทำงกำรด ำเนินธุรกจิ
ไดถู้กบรรจุเป็นวำระกำรประชุมผูถ้อืหุน้ 

2) บรษิทัฯ จะแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้รบัทรำบขอ้มลู วนั เวลำ สถำนทีแ่ละวำระกำรประชุมผูถ้อืหุน้ รวมถงึกำรระบุ
วตัถุประสงค์ เหตุผล และควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัทในแต่ละวำระที่เสนอ ตลอดจนข้อมูล
ทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรื่องทีต่อ้งตดัสนิใจในหนังสอืเชญิประชุมและเอกสำรประกอบกำรประชุมผูถ้อืหุน้ 

3) บรษิัทฯ มนีโยบำยกำรอ ำนวยควำมสะดวกใหผู้้ถอืหุน้รวมถึงนักลงทุนสถำบนัได้ใชส้ทิธใินกำรเขำ้
ร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงอย่ำงเต็มที่ โดยจดัประชุมในวนัท ำกำร ณ สถำนที่ซึ่งอยู่ในเขต
กรุงเทพฯ หรอืปรมิณฑล หรอืหอ้งประชุมของบรษิทัฯ รวมทัง้มบีรกิำรรถรบั -ส่งตำมควำมเหมำะสม 
เพื่อใหส้ะดวกต่อกำรเดนิทำงของผูถ้อืหุน้ และจดัใหม้อีำกรแสตมป์ส ำหรบัผูถ้อืหุน้ทีร่บัมอบฉนัทะ 

4) บรษิทัฯ เปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้ส่งค ำถำมเป็นกำรล่วงหน้ำก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่ำ 10 วนั 
โดยเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก ำหนด และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบผ่ำนระบบข่ำวของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมกับเผยแพร่รำยละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่  
www.toagroup.com 

5) คณะกรรมกำรบรษิทัสนับสนุนใหผู้ถ้อืหุน้ใชห้นังสอืมอบฉันทะรูปแบบทีผู่ถ้อืหุน้สำมำรถก ำหนดทศิ
ทำงกำรลงคะแนนเสยีงได ้และเสนอชื่อกรรมกำรอสิระอย่ำงน้อย 1 คนเพื่อเป็นทำงเลอืกในกำรมอบ
ฉนัทะของผูถ้อืหุน้ 

1.2 การด าเนินการในวนัประชุมผู้ถือหุ้น 

1) บรษิทัฯ จดัใหม้บีุคลำกรและเทคโนโลยอีย่ำงเพยีงพอตลอดกำรจดังำนประชุม เพื่อใหก้ำรด ำเนินกำร
ประชุมสำมำรถกระท ำไดร้วดเรว็ ถูกตอ้ง และแม่นย ำ 

2) ประธำนกรรมกำรหรือประธำนในที่ประชุมดูแลให้กำรประชุมเป็นไปตำมกฎหมำย กฎเกณฑ์ที่
เกีย่วขอ้ง และขอ้บงัคบับรษิทัฯ จดัสรรเวลำแต่ละวำระกำรประชุมอย่ำงเหมำะสม และเปิดโอกำสใหผู้้
ถอืหุน้แสดงควำมเหน็และตัง้ค ำถำมในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ ได ้  

3) กรรมกำรและผู้บรหิำรระดบัสูง เลขำนุกำรบรษิัท และผู้สอบบญัช ีเขำ้ร่วมกำรประชุมผู้ถือหุน้เพื่อ
พบปะและร่วมตอบขอ้ซกัถำมต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

4) บรษิทัฯ ส่งเสรมิใหม้บีุคคลทีเ่ป็นอสิระเป็นผูต้รวจนับหรอืตรวจสอบคะแนนเสยีงในกำรประชุมสำมญั
และวสิำมญัผูถ้อืหุน้ และเปิดเผยใหท้ีป่ระชุมทรำบพรอ้มบนัทกึไวใ้นรำยงำนกำรประชุม 

5) ก่อนเริม่ประชุมมกีำรแจง้ผูถ้อืหุน้ใหท้รำบจ ำนวนและสดัส่วนของผู้ถอืหุน้ทีเ่ขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง
และผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะ วธิกีำรประชุม กำรลงคะแนนเสยีงและกำรนับคะแนนเสยีง  
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6) บริษัทฯ สนับสนุนให้มกีำรลงมติเป็นรำยกำรส ำหรบัวำระที่มหีลำยรำยกำร เช่น วำระกำรแต่งตัง้
กรรมกำรซึง่บรษิทัฯ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมกำรเป็นรำยคน 

7) บรษิัทฯ ส่งเสรมิกำรใช้บตัรลงคะแนนเสยีงในวำระที่ส ำคญั เช่น กำรท ำรำยกำรเกี่ยวโยง กำรท ำ
รำยกำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไปซึ่งสนิทรพัย์ เป็นต้น เพื่อควำมโปร่งใส และตรวจสอบไดใ้นกรณีมขีอ้
โตแ้ยง้ในภำยหลงั 

8) บริษัทฯ ได้จดัสรรเวลำและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมโีอกำสในกำรแสดงควำมเห็นและตัง้ค ำถำมต่อที่
ประชุมผูถ้อืหุน้ในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ ได้ 

9) คณะกรรมกำรบรษิทัก ำกบัดูแลใหบ้รษิทัฯ เปิดเผยมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พรอ้มผลกำรลงคะแนนเสยีง
ภำยในวนัท ำกำรถดัไป ผ่ำนระบบข่ำวของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและบนเว็บไซต์ของ
บรษิทัฯ   

10) บรษิทัฯ จดัท ำรำยงำนกำรประชุมผูถ้อืหุน้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ ครอบคลุมรำยละเอยีดส ำคญัในเรื่อง
ต่ำงๆ อย่ำงน้อยดงันี้  

▪ รำยชื่อกรรมกำรและผูบ้รหิำรทีเ่ขำ้ประชุม และสดัส่วนกรรมกำรทีเ่ขำ้ร่วมประชุมและไม่เขำ้ร่วม
ประชุม  

▪ กำรแจง้วธิกีำรลงคะแนนและนับคะแนนเสยีงโดยใชบ้ตัรลงคะแนนใหผู้ถ้อืหุน้รบัทรำบก่อนกำร
ประชุม  

▪ บนัทกึประเดน็ค ำถำม - ค ำตอบทีเ่ปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถำมในวำระต่ำงๆ ในทีป่ระชุม  

▪ บนัทกึมตทิีป่ระชุมไวอ้ย่ำงชดัเจนพรอ้มทัง้คะแนนเสยีงทีเ่หน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย และงดออกเสยีง
ในทุกๆ วำระทีต่อ้งมกีำรลงคะแนนเสยีง  

▪ บนัทกึรำยชื่อกรรมกำรบรษิทัและผูบ้รหิำรทีเ่ขำ้ร่วมประชุม  

11) จดัส่งส ำเนำรำยงำนกำรประชุมผูถ้อืหุน้ใหต้ลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย พรอ้มทัง้เผยแพร่ผ่ำน
ทำงเวบ็ไซตข์องบรษิทั www.toagroup.com ภำยใน 14 วนันับจำกวนัประชุมผูถ้อืหุน้ 

2. การปฏิบติัต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

บรษิัทฯ มนีโยบำยให้ผู้ถือหุ้นทุกรำย ทัง้ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บรหิำร ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เป็นผู้บรหิำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่     
ผูถ้อืหุน้รำยย่อย และผูถ้อืหุน้ต่ำงชำตไิดร้บักำรปฏบิตัทิีเ่ท่ำเทยีมกนัและเป็นธรรม 

แนวปฏิบติั 

2.1  การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น 

1) คณะกรรมกำรบรษิัทดูแลใหห้นังสอืนัดประชุมผูถ้ือหุน้มขีอ้มูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพยีงพอต่อ
กำรใชส้ทิธ ิ

2) บรษิัทฯ จะเผยแพร่หนังสอืเชญิประชุมผู้ถือหุ้น โดยมรีะเบยีบวำระและควำมเห็นของคณะกรรมกำร
บริษัทผ่ำนระบบข่ำวของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมกับเผยแพร่ทำง Website ของ    
บรษิทัฯ ทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษอย่ำงน้อย 30 วนัก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้  

3) บรษิทัฯ จะส่งมอบเอกสำรเชญิประชุมดงักล่ำวใหบ้รษิทัศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
ซึ่งเป็นนำยทะเบยีนหุน้ของบรษิทัฯ เป็นผูจ้ดัส่งหนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้และเอกสำรประกอบกำร
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ประชุมใหก้บัผูถ้อืหุน้ทุกรำยเป็นกำรล่วงหน้ำก่อนวนัประชุมอย่ำงน้อย 7 วนั หรอือย่ำงน้อย 14 วนั 
ในกรณีที่มีวำระเสนอผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมตัิรำยกำรส ำคญั เช่น กำรจัดสรรหุ้นให้กับกรรมกำรและ
พนักงำน (ESOP) กำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั กำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไปซึง่สนิทรพัย ์เป็นตน้ 

4) แจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทรำบกฎเกณฑต์่ำงๆ ทีใ่ชใ้นกำรประชุม ขัน้ตอนกำรออกเสยีงลงมต ิรวมทัง้สทิธกิำร
ออกเสยีงลงคะแนนตำมแต่ละประเภทของหุน้  

2.2  การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 

1) บริษัทฯ เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวำระในกำรประชุมผู้ถือหุ้น  ตำม
หลัก เกณฑ์ที่บ ริษัทฯ  ก ำหนด  ซึ่ ง ได้ เผยแพร่ ร ำยละ เอียดใน เว็บ ไซต์ของบริษัทฯ  ที่  
www.toagroup.com โดยใหเ้สนอมำยงับรษิทัฯ ในช่วงเดอืนตุลำคม – ธนัวำคมของทุกปี และชี้แจง
เหตุผลกรณีทีม่กีำรปฏเิสธเรื่องทีผู่ถ้อืหุน้เสนอวำระเพิม่เตมิ 

2) บรษิัทฯ เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพจิำรณำเขำ้รบักำรเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรบรษิทั
ตำมหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ  ก ำหนด  ซึ่งได้เผยแพร่รำยละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัทฯ  ที่ 
www.toagroup.com โดยใหเ้สนอมำยงับรษิทัฯ ในช่วงเดอืนตุลำคม - ธนัวำคมของทุกปี 

3) บรษิทัฯ ไม่มกีำรเพิม่วำระกำรประชุม หรอืเปลี่ยนแปลงขอ้มูลส ำคญัโดยไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถ้ือหุน้ทรำบ
ล่วงหน้ำ 

4) คณะกรรมกำรบริษัทเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในกำรแต่งตัง้กรรมกำรเป็นรำยคน  และ
สนับสนุนใหม้กีำรใชบ้ตัรลงคะแนนเสยีงทัง้เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย และงดออกเสยีง  เพื่อควำมโปร่งใส
และตรวจสอบได ้

5) บรษิทัฯ ก ำหนดใหส้ทิธใินกำรออกเสยีงของผูถ้อืหุน้ ตำมจ ำนวนกำรถอืครองอย่ำงเท่ำเทยีมกนั 

2.3 การป้องกนัการใช้ข้อมูลภายใน 

บรษิทัฯ ไดก้ ำหนดนโยบำยกำรใชข้อ้มลูภำยในและนโยบำยกำรเปิดเผยขอ้มลูและสำรสนเทศ โดยมแีนวทำง
และมำตรกำรใหทุ้กคนในองค์กรยดึถอืปฏบิตัิ และมกีำรตดิตำมผลอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อป้องกนั มใิหก้รรมกำร 
ผู้บริหำร และพนักงำนใช้ข้อมูลภำยใน เพื่อหำผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือผู้อื่นในทำงมิชอบ รวมถึง
ก ำหนดให้กรรมกำรและผู้บริหำรที่มหีน้ำที่รำยงำนกำรถือครองหลกัทรพัย์จะต้องส่งรำยงำนดงักล่ำวให้
เลขำนุกำรบริษัททุกครัง้ที่มกีำรซื้อ ขำย โอน และหรือรบัโอนหลกัทรพัย์  เพื่อรวบรวมขอ้มูลและแจ้งให้
คณะกรรมกำรบรษิทัไดท้รำบทุก 6 เดอืน รวมถงึใหม้กีำรเปิดเผยในรำยงำนประจ ำปี 

นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน 

(1) บริษัทฯ จะให้ควำมรู้แก่กรรมกำรและผู้บริหำร เกี่ยวกับหน้ำที่ที่ต้องจดัท ำและส่งรำยงำนกำรถือ
หลกัทรพัย์ สญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำของตน คู่สมรส หรอืผูท้ีอ่ยู่กนิดว้ยฉันสำมภีรยิำ บุตรทีย่งัไม่บรรลุ
นิตภิำวะ รวมถงึนิตบิุคคลทีก่รรมกำรและผูบ้รหิำร คู่สมรสหรอืผูท้ีอ่ยู่กินฉนัสำมภีรยิำ และบุตรทีย่งัไม่
บรรลุนิตภิำวะของกรรมกำรและผูบ้รหิำรดงักล่ำวเป็นผูถ้อืหุน้เกนิรอ้ยละ 30 ของจ ำนวนสทิธอิอกเสยีง
ทัง้หมดของนิติบุคคลดงักล่ำว ต่อส ำนักงำน ก.ล.ต. ตำมมำตรำ 59 และบทก ำหนดโทษตำมมำตรำ 
275 แห่ง พ.ร.บ. หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์รวมทัง้กำรรำยงำนกำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยหลกัทรพัย์
ของบรษิทัฯ ตำมมำตรำ 246 และบทก ำหนดโทษ ตำมมำตรำ 298 แห่ง พ.ร.บ. หลกัทรพัย์และตลำด
หลกัทรพัย ์
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(2) บรษิทัฯ ก ำหนดใหก้รรมกำรและผู้บรหิำรของบรษิัทฯ จดัท ำและน ำส่งรำยงำนกำรถือครองหลกัทรพัย์ 
และสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำ ตำมมำตรำ 59 ของตน ของคู่สมรส หรอืผูท้ีอ่ยู่กนิดว้ยกนัฉนัสำมภีรยิำ บุตร
ทีย่งัไม่บรรลุนิตภิำวะ รวมถงึนิตบิุคคลทีก่รรมกำรและผูบ้รหิำร คู่สมรสหรอืผูท้ีอ่ยู่กนิฉนัสำมภีรยิำ และ
บุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิำวะของกรรมกำรและผูบ้รหิำรดงักล่ำวเป็นผูถ้อืหุน้เกนิรอ้ยละ 30 ของจ ำนวนสทิธิ
ออกเสียงทัง้หมดของนิติบุคคลดังกล่ำวตำมแบบรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ที่ก ำหนดมำยัง
เลขำนุกำรของบรษิทัฯ ก่อนน ำส่งส ำนักงำน ก.ล.ต. ทุกครัง้ และก ำหนดใหเ้ลขำนุกำรบรษิทัสรุปรำยงำน
กำรถือครองหลกัทรพัย์และกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหลกัทรพัย์ต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อ
รบัทรำบเป็นประจ ำทุก 6 เดอืน 

(3) บรษิัทฯ ก ำหนดให้กรรมกำรและผู้บรหิำร รวมถึงผู้ด ำรงต ำแหน่งระดบับรหิำรในสำยงำนบญัชีหรือ
กำรเงนิทีเ่ป็นระดบัผูจ้ดักำรฝ่ำยขึน้ไปหรอืเทยีบเท่ำ และผูป้ฏบิตังิำนทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่รวมถงึบุคคลทีถู่ก
สนันิษฐำนว่ำรูห้รอืครอบครองขอ้มูลภำยในตำม พ.ร.บ. หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ทีไ่ดร้บัทรำบ
ขอ้มลูภำยใน ทีเ่ป็นสำระส ำคญั ซึง่มผีลต่อกำรเปลีย่นแปลงรำคำหรอืมลูค่ำของหลกัทรพัย ์จะตอ้งระงบั
กำรซื้อขำยเสนอซื้อหรอืเสนอขำยหรอืชกัชวนใหบุ้คคลอื่นซื้อขำย เสนอซื้อหรอืเสนอขำยหลกัทรพัย์
ของบรษิทัฯ รวมถงึสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำ และหลกัทรพัย์แปลงสภำพทีม่หีลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ เป็น
หลกัทรพัย์อ้ำงอิง ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อมในช่วงเวลำก่อนที่จะเผยแพร่งบกำรเงนิหรอืเผยแพร่
ขอ้มูลเกีย่วกบัฐำนะกำรเงนิและสถำนะของบรษิทัฯ จนกว่ำบรษิทัฯ จะไดเ้ปิดเผยขอ้มลูต่อสำธำรณชน
แล้ว ตลอดระยะเวลำปลอดกำรใชข้อ้มลูภำยในทีย่งัมไิดเ้ปิดเผยแก่สำธำรณชน (“Embargo Period”) 
ซึ่งหมำยถึงระยะเวลำ 1 เดอืน ก่อนและจนถึงวนัประกำศผลกำรด ำเนินงำนทำงกำรเงนิของบรษิทัฯ 
รำยไตรมำสและประจ ำปี โดยบรษิัทฯ จะแจ้งใหก้รรมกำรและผูบ้รหิำรงดกำรซื้อขำยหลกัทรพัย์ของ
บรษิทัฯ อย่ำงเป็นลำยลกัษณ์อกัษรเป็นเวลำอย่ำงน้อย 1 เดอืนก่อนกำรเปิดเผยขอ้มูลต่อสำธำรณชน 
และควรรออย่ำงน้อย 24 ชัว่โมง ภำยหลังเปิดเผยข้อมูลให้แก่สำธำรณชนแล้ว รวมทัง้ห้ำมไม่ให้
เปิดเผยขอ้มลูทีเ่ป็นสำระส ำคญันัน้ต่อบุคคลอื่น 

(4) บรษิทัฯ ก ำหนดหำ้มมใิหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำน ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ซึง่รวมถงึบุคคล
ทีถู่กสนันิษฐำนว่ำรูห้รอืครอบครองขอ้มูลภำยในตำม พ.ร.บ. หลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ ใชข้อ้มลู
ภำยในของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ทีม่หีรอือำจมผีลกระทบต่อกำรเปลีย่นแปลงรำคำของหลกัทรพัย์ของ
บรษิทัฯ ซึง่ยงัมไิดเ้ปิดเผยต่อสำธำรณะ ซึง่ตนไดล่้วงรูม้ำ มำใชเ้พื่อกำรซื้อ ขำย เสนอซื้อ เสนอขำย หรอื
ชกัชวนใหบุ้คคลอื่นซื้อ ขำย เสนอซื้อ หรอืเสนอขำย ซึ่งหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ รวมถึงสญัญำซื้อขำย
ล่วงหน้ำ และหลกัทรพัย์แปลงสภำพทีม่หีลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ เป็นหลกัทรพัย์อ้ำงองิ ไม่ว่ำทัง้ทำงตรง
หรอืทำงอ้อม และไม่ว่ำกำรกระท ำดงักล่ำวจะท ำเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรอืผู้อื่น หรอืน ำขอ้เท็จจรงิ
เช่นนัน้ออกเปิดเผยเพื่อใหผู้อ้ื่นกระท ำดงักล่ำว โดยตนไดร้บัผลประโยชน์ตอบแทนหรอืไม่กต็ำม 

(5) บรษิัทฯ ก ำหนดให้กรรมกำร ผู้บรหิำร และพนักงำนของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย หรอือดตีกรรมกำร 
ผูบ้รหิำร และพนักงำนทีล่ำออกแล้ว มหีน้ำทีเ่กบ็รกัษำควำมลบัและ/หรอืขอ้มูลภำยในของบรษิทัฯ และ
บรษิทัย่อย ตลอดจนขอ้มลูควำมลบัของคู่คำ้ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ทีต่นไดร้บัทรำบจำกกำรปฏบิตัิ
หน้ำที ่และหำ้มมใิหน้ ำควำมลบั/หรอืขอ้มลูภำยในของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ตลอดจนขอ้มูลควำมลบั
ของคู่คำ้ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ไปใชป้ระโยชน์แก่บรษิทัอื่น และใหบุ้คคลภำยนอกทรำบ แมว้่ำกำร
เปิดเผยขอ้มลูดงักล่ำวจะไม่ท ำใหเ้กดิผลเสยีหำยแก่บรษิทัฯ บรษิทัย่อย หรอืคู่คำ้กต็ำม 

(6) บรษิทัฯ ก ำหนดใหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย จะไม่เปิดเผยขอ้มูล
ภำยในของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย และจะไม่ใชต้ ำแหน่งหน้ำทีใ่นบรษิทัฯ และ/หรอื บรษิทัย่อย หรอืน ำ
ขอ้มูลภำยใน หรอืสำรสนเทศทีม่สีำระส ำคญัซึ่งได้รบัรู ้หรอืรบัทรำบในระหว่ำงปฏบิตังิำนในบรษิทัฯ 
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และ/หรอืบรษิทัย่อย ซึ่งยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสำธำรณะ ไปแสวงหำประโยชน์ในทำงมชิอบ หรอืเปิดเผย
กบับุคคลภำยนอกเพื่อประโยชน์ของตนเองหรอืบุคคลอื่น ไม่ว่ำโดยตรงหรอืทำงอ้อม โดยไม่ค ำนึงว่ำ
จะไดร้บัผลประโยชน์ตอบแทนหรอืไม่ 

(7) บรษิทัฯ ก ำหนดใหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำน ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มหีน้ำทีป่ฏบิตัติำมแนว
ทำงกำรใชข้อ้มลูภำยในของ พ.ร.บ. หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์รวมถงึกฎเกณฑอ์ื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

(8) บรษิัทฯ ก ำหนดบทลงโทษทำงวนิัยส ำหรบัผูบ้รหิำรและผูป้ฏิบตังิำนทีเ่กี่ยวขอ้ง หำกมกีำรฝ่ำฝืนน ำ
ขอ้มลูภำยในไปใชห้ำประโยชน์ส่วนตนซึง่เริม่ตัง้แตก่ำรตกัเตอืนเป็นหนังสอื ตดัค่ำจำ้ง พกังำนชัว่ครำว
โดยไม่ไดร้บัค่ำจำ้ง หรอืใหอ้อกจำกงำน ซึง่กำรลงโทษจะพจิำรณำจำกเจตนำของกำรกระท ำและควำม
รำ้ยแรงของควำมผดินัน้ๆ  

เลขำนุกำรบริษัทได้มีกำรรำยงำนให้คณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบข้อมูลกำรซื้อขำยหุ้นในระหว่ำงปี 2564 ของ
กรรมกำรและผูบ้รหิำร 2 ครัง้ ใน (1) กำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัครัง้ที ่6/2564 เมื่อวนัที ่13 สงิหำคม 2564 และ (2) กำร
ประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัครัง้ที ่1/2565 เมื่อวนัที ่25 มกรำคม 2565 ซึ่งในปีทีผ่่ำนมำไม่มกีำรเปลี่ยนแปลงในกำรถอืครอง
หุ้นของกรรมกำรบรษิทัและผูบ้รหิำรระดบัสูง (ตำมนิยำมของส ำนักงำนก.ล.ต.) (สำมำรถดูรำยละเอียดเพิม่เตมิในเอกสาร
แนบ 1 “รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม ผู้ท่ีได้รบัมอบหมายให้รบัผิดชอบสูงสุดในสาย
งานบญัชีและการเงิน ผู้ท่ีได้รบัมอบหมายให้รบัผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบญัชี และเลขานุการ
บริษทั” หวัขอ้ย่อย “รายละเอียดการถือครองหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร ปี 2564”  

2.4 การมีส่วนได้เสียของกรรมการ 

1) กรรมกำรและผูบ้รหิำรจะตอ้งเปิดเผยขอ้มลูเกี่ยวกบัส่วนไดเ้สยีและผูเ้กี่ยวขอ้ง เพื่อใหค้ณะกรรมกำร
บริษัทได้พิจำรณำธุรกรรมของบริษัทฯ ที่อำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์  และตัดสินใจเพื่อ
ประโยชน์ของบรษิทัฯ โดยรวม ทัง้นี้กรรมกำรและผูบ้รหิำรทีม่ส่ีวนไดเ้สยีกบัธุรกรรมที่ท ำกบับรษิทัฯ 
ต้องไม่มีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจท ำธุรกรรมดังกล่ำว  โดยให้เป็นไปตำมขัน้ตอนหรือมำตรกำร      
กำรอนุมตักิำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัของบรษิทัฯ เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำรำยกำรระหว่ำงกนัไดก้ระท ำอย่ำง
ยุตธิรรมตำมรำคำตลำดและเป็นไปตำมธุรกจิกำรคำ้ (Fair and at arm’s length) 

2) คณะกรรมกำรบรษิัทได้ก ำหนดแนวปฏิบตัิส ำหรบักำรพจิำรณำวำระที่กรรมกำรมส่ีวนได้เสยี โดย
กรรมกำรทีม่ส่ีวนไดเ้สยีจะต้องออกจำกทีป่ระชุม เวน้แต่ประธำนในทีป่ระชุมจะอนุญำตเพื่อตอบขอ้
ซกัถำมของกรรมกำร และตอ้งงดออกเสยีงลงมตใินวำระนัน้ๆ 

3) คณะกรรมกำรบรษิัทก ำหนดนโยบำยเรื่องกำรซื้อขำยหลกัทรพัย์ของบรษิัทฯ  และวธิกีำรรำยงำน 
เพื่อใหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนทีม่ส่ีวนล่วงรูข้อ้มลูภำยในใชเ้ป็นแนวปฏบิตัิ และก ำหนดให้
กรรมกำรและผู้บริหำรที่มีหน้ำที่รำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ตำมข้อก ำหนดของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยต์่อคณะกรรมกำรบรษิทั  

ทัง้นี้ คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดให้กรรมกำรและผู้บริหำรต้องแจ้งข้อมูลกำรซื้อ ขำย โอน และหรือรับโอน
หลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ รวมถงึสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำ3และหลกัทรพัย์แปลงสภำพ4 ต่อคณะกรรมกำรบรษิทัและเลขำนุกำร
บรษิทัเป็นลำยลกัษณ์อกัษร อย่ำงน้อย 1 วนัล่วงหน้ำก่อนท ำกำรซื้อขำยหลกัทรพัยด์งักล่ำว 

 
3 “สญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำ”  หมำยควำมว่ำ   สญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำตำมกฎหมำยว่ำดว้ยสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำทีม่ลีกัษณะครบถ้วนดงัต่อไปนี้  
 (1)  มขีอ้ก ำหนดใหคู้่สญัญำไดร้บัผลตอบแทนโดยอำ้งองิกบัรำคำหรอืผลตอบแทนของหุน้ทีอ่อกโดยบรษิทัฯ 
 (2)  เป็นสญัญำทีจ่ดัใหม้กีำรซื้อขำยในศูนยซ์ื้อขำยสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำทีไ่ดร้บัใบอนุญำตตำมกฎหมำยว่ำดว้ยสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำ  
4 “หลกัทรพัยแ์ปลงสภำพ”  หมำยควำมว่ำ   หลกัทรพัย์ทีม่ขีอ้ก ำหนดและเงื่อนไขในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงัต่อไปนี้ 
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บรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญัในกำรส่งเสรมิ สนับสนุนกำรมส่ีวนร่วม และกำรสื่อสำรกบัผูถ้อืหุน้เสมอมำ โดยในปี 2564 
ในกำรจดัประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ บรษิทัฯ ไดป้ฏบิตัติำมแนวทำงของโครงกำรประเมนิคุณภำพกำรจดัประชุมผูถ้อืหุน้ (AGM 
Checklist) ที่จดัท ำขึ้นโดยสมำคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย สมำคมบรษิัทจดทะเบยีน ก.ล.ต. และกำรปฏิบตัติำมค ำแนะน ำกำร
ป้องกนัควบคุมโรค COVID-19 ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข ดงันี้  

- บรษิทัฯ ไดจ้ดัประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี เมื่อวนัที ่23 เมษำยน 2564 
เวลำ 09.30 น. ณ โรงแรมเรเนซองส ์กรุงเทพฯ รำชประสงค ์เพื่ออ ำนวย
ควำมสะดวกในกำรเดินทำงมำประชุม บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นใน
หนังสอืเชญิประชุมใหท้รำบถงึเส้นทำงซึ่งมหีลำกหลำยเส้นทำง โดยได้
ท ำแผนที่สถำนทีป่ระชุม กำรเดนิทำงโดยรถยนต์ และกำรเดนิทำงโดย 
BTS ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดป้ฎิบตัติำมพรอ้มทัง้ขอควำมร่วมมอืผูถ้อืหุน้ เพื่อ
ป้องกนัควำมเสีย่งของกำรแพร่เชือ้ COVID-19 ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข ซึ่งบรษิทัฯ ไดแ้จง้
ให้แก่ผู้ถือหุ้นรบัทรำบและปฎิบตัิตำมแนวทำงของกรมควบคุมโรคทำงเว็ปไซต์ตลท. เว็ปไซต์บรษิัทฯ และ
หนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ 

- เปิดโอกำสใหผู้้ถอืหุน้ส่วนน้อยมสีทิธเิสนอวำระกำรประชุมและเสนอบุคคลเพื่อรบักำรพจิำรณำคดัเลอืกเป็น
กรรมกำรบริษัทล่วงหน้ำก่อนวนัประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2564 ได้ตัง้แต่วนัที่ 1 ตุลำคม 2563 - 31 
ธนัวำคม 2563 โดยบรษิทัฯ ไดจ้ดัท ำหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรเผยแพร่บน website ของบรษิทัฯ พรอ้มทัง้ไดแ้จง้
ให้ผู้ถือหุ้นทรำบผ่ำนระบบข่ำวของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ทัง้นี้ในช่วงเวลำดงักล่ำวไม่มผีู้ถอืหุน้
เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวำระกำรประชุมและบุคคลเพื่อรบักำรพจิำรณำคดัเลอืกเป็นกรรมกำรบรษิทัแต่อย่ำงใด 
ซึง่ไดแ้จง้ผลดงักล่ำวใหผู้ถ้อืหุน้ทรำบผ่ำนทำงช่องทำงเดยีวกนัเมื่อวนัที ่4 มกรำคม 2564 

- แจง้มตคิณะกรรมกำรซึ่งก ำหนดวนัจดัประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2564 ใหผู้ถ้อืหุน้ทรำบล่วงหน้ำก่อนวนั
ประชุม 57 วนั เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้สำมำรถวำงแผนและจดัสรรเวลำในกำรเขำ้ร่วมประชุมได ้โดยแจง้ผูถ้อืหุน้ตัง้แต่
วนัที่ 25 กุมภำพนัธ์ 2564 ผ่ำนระบบกำรแจ้งข่ำวของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ website ของ
บรษิทัฯ www.toagroup.com 

- เผยแพร่เอกสำรเชญิประชุมพรอ้มเอกสำรแนบ เช่น รำยงำนประจ ำปี ผ่ำน website ของบรษิทัฯ ซึ่งมขีอ้มูล
เหมือนกับข้อมูลที่บริษัทฯ ส่งให้ผู้ถือหุ้นทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษ ซึ่งเผยแพร่บน website ก่อนวนั
ประชุม 31 วนั โดยเปิดเผยตัง้แต่วนัที่ 23 มนีำคม 2564 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถเขำ้ถึงขอ้มูลได้โดยสะดวก 
รวดเรว็ และมเีวลำศกึษำขอ้มลูล่วงหน้ำมำกยิง่ขึน้ 

- เอกสำรทีจ่ดัส่งใหผู้ถ้อืหุน้ประกอบดว้ยหนังสอืบอกกล่ำวนัดประชุมผูถ้อืหุน้ซึง่มรีำยละเอยีดวำระกำรประชุมที่
มขีอ้เทจ็จรงิและเหตุผล รวมทัง้ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรบรษิัทในทุกวำระ พรอ้มกบัเอกสำรประกอบกำร
ประชุมทีใ่ชป้ระกอบกำรพจิำรณำตดัสนิใจลงคะแนนในวำระต่ำงๆ รำยงำนประจ ำปี ประวตัขิองบุคคลทีไ่ดร้บั
กำรเสนอชื่อให้เขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ครบก ำหนดออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ นิยำม
กรรมกำรอสิระ ขอ้มูลเกี่ยวกบักรรมกำรอสิระที่บริษทัฯ เสนอชื่อใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉันทะจำกผูถ้อืหุ้น เอกสำร
และหลกัฐำนทีผู่เ้ขำ้ร่วมประชุมต้องน ำมำแสดงก่อนเขำ้ร่วมประชุมและระเบยีบปฏบิตัใินกำรประชุม ขัน้ตอน
กำรเข้ำร่วมประชุม ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกับกำรประชุมผู้ถือหุ้น แผนที่สถำนที่จดักำร
ประชุม แบบฟอรม์ลงทะเบยีน หนังสอืมอบฉนัทะแบบ ก. แบบ ข. และ ค.  

 
 (1)  ใหแ้ปลงสภำพกำรช ำระหนี้เป็นกำรส่งมอบหุน้ทีอ่อกโดยบรษิทัฯ ได้ 
 (2)  ใหส้ทิธผิูถ้อืหลกัทรพัย์ทีจ่ะซื้อหุน้ทีอ่อกโดยบรษิทัฯ 
 (3)  ใหส้ทิธทิีจ่ะไดร้บัผลตอบแทนโดยอำ้งองิกบัรำคำหรอืผลตอบแทนของหุน้ทีอ่อกโดยบรษิทัฯ 

http://www.toagroup.com/
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- จดัส่งเอกสำรเชญิประชุมใหก้บัผูถ้อืหุน้ในวนัที ่1 เมษำยน 2564 ก่อนวนัประชุม 22 วนั ซึ่งเกนิกว่ำมำตรฐำน
ทีก่ฎหมำยก ำหนดไว ้

- ประกำศค ำบอกกล่ำวนัดประชุมผูถ้อืหุน้ลงในหนังสอืพมิพต์ดิต่อกนั 3 วนั และเป็นเวลำก่อนวนัประชุม 23 วนั 
คอืในวนัที ่31 มนีำคม – 2 เมษำยน 2564 

- ในกำรลงทะเบียนเพื่อเข้ำร่วมประชุม บริษัทฯ ได้จัดให้มีเจ้ำหน้ำที่และเทคโนโลยีที่เหมำะสม เพียงพอ        
เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรตรวจสอบเอกสำรของผูถ้อืหุน้ล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมมำกกว่ำ 1 ชัว่โมงในกำร
ลงทะเบียน ใช้ระบบ Barcode ที่มีเลขทะเบียนของผู้ถือหุ้นแต่ละรำยที่จดัพิมพ์ไว้บนแบบลงทะเบียนและ
หนังสอืมอบฉนัทะ เพื่อใหข้ ัน้ตอนกำรลงทะเบยีนเป็นไปอย่ำงรวดเรว็ โดยใชโ้ปรแกรมกำรลงทะเบยีนและกำร
นับคะแนนเสยีงของบรษิทั โอเจ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ำกดั 

- ในกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ปี 2564 มกีรรมกำรเขำ้ร่วมประชุม 8 คน คดิอตัรำกำรเขำ้ร่วมประชุมเท่ำกบั 89% 
ซึง่คณะกรรมกำรชุดย่อยทุกคณะเขำ้ร่วมประชุม นอกจำกนี้ผูบ้รหิำรระดบัสงู และผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ จำก
บรษิทั ไพรซ้วอเตอร์เฮำส ์คูเปอร์ส เอบเีอเอส จ ำกดั ไดเ้ขำ้ร่วมประชุมเพื่อใหผู้ถ้อืหุน้สำมำรถซกัถำมในเรื่อง
ที่เกี่ยวขอ้งได้ และบริษัทฯ ได้จดัให้ม ีInspector โดยเชิญตวัแทนจำกบริษัท วีระวงค์, ชินวฒัน์ และพำร์ท
เนอร์ส จ ำกดั เป็นผูต้รวจสอบกำรนับคะแนนเสยีงแต่ละวำระ และไดเ้ชญิตวัแทนผูถ้อืหุน้จ ำนวน 2 ท่ำน เป็น
สกัขพียำนในกำรตรวจนับคะแนนเสยีง แต่ไม่มผีู้ถอืหุน้ท่ำนใดอำสำ ทัง้นี้ นำยสำกล สุขวำณิชวชิยั ตวัแทน
จำกสมำคมผูล้งทุนไทย ไดอ้ำสำเป็นตวัแทนผูถ้ือหุน้เป็นสกัขพียำนในกำรตรวจนับคะแนนเสยีง เพื่อใหก้ำร
ประชุมเป็นไปอย่ำงโปร่งใส ถูกตอ้งตำมกฎหมำย และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ 

- ก่อนเริม่กำรประชุม เลขำนุกำรบรษิทัไดแ้จง้รำยละเอยีดขององค์ประชุม รวมถงึอธบิำยวธิกีำรลงคะแนนและ
วธิกีำรนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีต่อ้งลงมตใินแต่ละวำระตำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ในกรณีผู้
ถอืหุน้รำยใดเขำ้มำภำยหลงัจำกทีไ่ดเ้ริม่กำรประชุมไปแล้ว บรษิทัฯ ยงัใหส้ทิธใินกำรออกเสียงลงคะแนนใน
วำระทีเ่หลอือยู่ทีย่งัไม่ไดม้กีำรพจิำรณำและลงมต ิโดยนับเป็นองคป์ระชุม 

- ในกำรประชุม ประธำนที่ประชุมด ำเนินกำรประชุมเรียงตำมล ำดับวำระที่ก ำหนดในหนังสือเชิญประชุม  
โดยไม่มกีำรเพิม่วำระกำรประชุมหรอืเปลี่ยนแปลงขอ้มลูส ำคญัทีไ่ม่ไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทรำบล่วงหน้ำ พรอ้มทัง้
ได้เปิดโอกำสใหผู้ถ้ือหุน้มสีทิธอิย่ำงเท่ำเทยีมกนัในกำรสอบถำม แสดงควำมคดิเหน็ หรอืเสนอแนะไดอ้ย่ำง
เตม็ทีใ่นทุกวำระ  

- เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลกำรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นทัง้
ภำษำไทยและภำษำองักฤษ ผ่ำนระบบข่ำวของตลำดหลกัทรพัยฯ์ ซึ่งไดเ้ปิดเผยมตใินวนัเดยีวกบัวนัประชุมผู้
ถือหุ้น และจดัท ำรำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้ถอืหุน้ทีม่สีำระส ำคญัครบถ้วน และมกีำรสรุปผลกำรลงคะแนน
เสยีงในแต่ละวำระ ซึง่แบ่งเป็นเหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง และบตัรเสยี (ถำ้ม)ี (โดยในปี 2564 ไม่มบีตัร
เสยีในทุกวำระที่มกีำรลงมติออกเสยีง) พร้อมทัง้น ำส่งให้ตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยภ์ำยใน 14 วนันับจำกวนัประชุมผูถ้อืหุน้ และน ำเผยแพร่
บน website ของบรษิทัฯ ทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษ 

- จัดให้มีกำรบันทึกวิดีทศัน์กำรประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งให้บริกำรเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ  ผ่ำน 
website ของบรษิทัฯ 

ในปี 2564 บรษิทัฯ ไดจ้ดัท ำแบบประเมนิคุณภำพของกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ ในรูปแบบ QR Code เพื่อส ำรวจ
ควำมคดิเหน็และขอ้เสนอแนะของผูถ้อืหุน้ เพื่อเป็นขอ้มลูในกำรพฒันำกำรจดักำรประชุมผูถ้อืหุน้ใหม้ปีระสทิธภิำพ และเป็น
ประโยชน์ต่อกจิกำรของบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ในกำรประชุมครัง้ต่อไป โดยมรีำยละเอยีด ดงันี้  
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หวัข้อ รายละเอียด 
1) หนังสอืเชญิประชุม - หนังสอืเชญิประชุมจดัส่งล่วงหน้ำเพยีงพอในกำรเตรยีมตวัเพื่อเขำ้ร่วมประชุม 

- หนังสอืเชญิประชุมมขีอ้มลูครบถว้น อ่ำนเขำ้ใจง่ำย และเพยีงพอต่อกำรพจิำรณำในแต่ละวำระ 
- รำยงำนประจ ำปีมเีนื้อหำครบถว้น อ่ำนเขำ้ใจง่ำย และเป็นประโยชน์ 

2) สถำนทีป่ระชุม - ควำมสะดวกในกำรเดนิทำง 
- ควำมพงึพอใจในมำตรกำรคดักรอง Covid-19 ส ำหรบัผูเ้ขำ้ร่วมประชุม ผ่ำนกำรสแกนอุณภูมริ่ำงกำย 
- คุณภำพของหอ้งประชุม เช่น ระบบเสยีง จอภำพ แอร ์ทีน่ัง่ ฯลฯ 

3) กำรลงทะเบยีนประชุม - กำรลงทะเบยีนเป็นไปอย่ำงเรยีบรอ้ย และรวดเรว็ 
- เจำ้หน้ำทีไ่ดต้อ้นรบัและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเขำ้ร่วมประชุม 

4) กำรด ำเนินกำรประชุม - กำรด ำเนินกำรประชุมในแต่ละวำระเป็นไปอย่ำงชดัเจน เขำ้ใจ และใหข้อ้มลูประกอบเพยีงพอ 
- กำรลงคะแนนเสยีงเป็นไปอย่ำงโปร่งใส และรวดเรว็ 
- กำรเปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถำมหรอืแสดงควำมเหน็อย่ำงเพยีงพอ 
- กรรมกำรและผูบ้รหิำรไดต้อบค ำถำมของผูถ้อืหุน้อย่ำงชดัเจน เขำ้ใจ และเพยีงพอ 

5) กำรประเมนิผลโดยรวม - ควำมพงึพอใจโดยรวมส ำหรบักำรประชุมฯ ครัง้นี้ 

 

 
 ในปี 2564 คณะกรรมกำรบรษิทัและคณะกรรมกำรชุดย่อย (1.คณะกรรมกำรตรวจสอบ 2.คณะกรรมกำรสรรหำและ
พจิำรณำค่ำตอบแทน และ 3.คณะกรรมกำรบรหิำร) ได้จดัท ำรำยงำนผลกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องตนเอง รวมทัง้รำยงำนควำม
รบัผดิชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงนิ เพื่อสร้ำงควำมมัน่ใจและควำมน่ำเชื่อถือใหแ้ก่ผู้ถือหุน้และนักลงทุน 
ดงัต่อไปนี้ (สำรจำกคณะกรรมกำรบรษิทัปรำกฏในหน้ำที ่1) 

7.2 รายงานผลการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อย 
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

เรยีน ท่านผูถ้อืหุน้  

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประกอบด้วย
กรรมการผูท้รงคุณวุฒมิปีระสบการณ์และมคีวามเป็นอสิระ ตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

ในรอบปี 2564 ทีผ่่านมาคณะกรรมการตรวจสอบไดจ้ดัใหม้กีารประชุมเพื่อหารอืร่วมกบัฝ่ายบรหิาร หน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน และผูส้อบบญัช ีเพื่อปฏบิตัหิน้าทีท่ีร่ะบุไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบและทีไ่ดร้บัมอบหมาย
จากคณะกรรมการบรษิทั จ านวนทัง้สิน้ 12 ครัง้ โดยมรีายละเอยีดการเขา้ร่วมประชุม ดงันี้ 

การเขา้รว่มประชุม/ 
   การประชมุทัง้หมด (ครัง้) 

1. นางปรศินา ประหารขา้ศกึ ประธานกรรมการตรวจสอบ                12/12 
2. นางชนาทพิย ์วรีะสบืพงศ ์ กรรมการตรวจสอบ                12/12 
3. นายวรีศกัดิ ์โฆสติไพศาล กรรมการตรวจสอบ          12/12 

 
คณะกรรมการตรวจสอบปฏบิตังิานครอบคลุมกจิกรรมและได้ท าการพจิารณาเรื่องต่างๆโดยมปีระเดน็และสาระส าคญั 
ดงันี้ 

1. พจิารณาและสอบทานงบการเงนิรายไตรมาส งบการเงนิประจ าปี และรายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง ร่วมกบั
ผูส้อบบญัชแีละผูบ้รหิารสายงานการเงนิและบญัช ีเพื่อใหม้ัน่ใจว่าการจดัท างบการเงนิเป็นไปตามหลกัการบญัชี
ทีร่บัรองโดยทัว่ไป มาตรฐานการบญัช ีและการเปลี่ยนแปลงนโยบายบญัชทีี่ส าคญั มคีวามเชื่อถอืไดแ้ละทนั
ต่อเวลา รวมทัง้มกีารเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพยีงพอ ทัง้นี้ได้ประชุมร่วมกบัผู้สอบบญัชเีป็นการเฉพาะ 1 ครัง้ 
โดยไม่มฝ่ีายบรหิารเขา้ร่วมประชุม ซึ่งผูส้อบบญัชยีนืยนัว่าสามารถปฏบิตัหิน้าทีแ่ละแสดงความเหน็ไดอ้ย่าง
เป็นอสิระตามขอบเขตและมาตรฐานการสอบบญัช ีโดยไดร้บัความร่วมมอืจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเป็นอย่าง
ด ี

2. สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่อาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ รวมทัง้การ เปิดเผย
ข้อมูลอย่างถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย ข้อก าหนด และกฎระเบียบที่เกี่ยวขอ้งของหน่วยงานก ากบัดูแล 
เพื่อให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวมกีารด าเนินการอย่างสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสุดต่อบรษิทัฯ 

3. สอบทานใหบ้รษิทัฯ มรีะบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในทีเ่หมาะสม โปร่งใส มปีระสทิธภิาพ 
โดยตดิตามผลการปฏบิตังิานของฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นระยะใหเ้ป็นไปดว้ยความอสิระและมปีระสิทธภิาพ 
จากผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามมาตรฐานและข ้อก าหนดของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ รวมถึงความเห็นของผู้สอบบญัชี เหน็
ว่าระบบควบคุมภายในของบรษิทัและบรษิทัย่อยมคีวามเพยีงพอและเหมาะสม นอกจากนัน้ ในปีที่ผ่านมา
ได้สนับสนุนให้ฝ่ายตรวจสอบภายในเพิ่มเติมบทบาทในการให้บริการด้านการให้ค าปรึกษาให้ช ัดเจน
มากยิ่งขึ้น 

4. สอบทานความเพยีงพอของกระบวนการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัฯ โดยประชุมร่วมกบัผูบ้รหิารทีเ่กีย่วขอ้ง
และสนับสนุนใหส้ื่อสารนโยบายการบรหิารความเสีย่งใหพ้นักงานทุกระดบัไดต้ระหนักและมส่ีวนร่วมในการ
บรหิารความเสีย่ง รวมถงึไดต้ดิตามผลการบรหิารความเสีย่งของกลุ่มบรษิทัเป็นรายไตรมาส 

5. สอบทานให้บรษิัทฯ ปฏิบตัิตามกฎหมาย ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่
เกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิทัฯ อย่างครบถ้วนถูกต้องเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการทีด่ ีโดยเห็นว่า
บรษิทัไดม้กีารก ากบัดูแลการปฏบิตังิานใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และขอ้ก าหนดต่างๆ อย่างถูกต้องเหมาะสม 
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โดยในปีที่ผ่านมาได้เน้นย ้าเรื่องการเตรียมความพร้อมของกระบวนการและบุคลากรเพื่อให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งจะบังคับใช้ในปี 2565 รวมถึงกฎหมายใหม่ที่
เกีย่วขอ้งอื่นๆ 

6. สอบทานกระบวนการเกี่ยวกับการรบัแจ้งเบาะแสและการรบัขอ้ร้องเรยีนของบริษัท  โดยบริษัทได้จดัให้มี
ช่องทางการแจง้เบาะแสและการรบัขอ้รอ้งเรยีนผ่านเวบ็ไซต์ของบรษิทั จดหมายอเิลก็ทรอนิกส์ และจดหมาย 
ซึ่งเบาะแสและขอ้รอ้งเรยีนดงักล่าวจะถูกส่งต่อไปยงัหน่วยงานอสิระเพื่อด าเนินการสอบสวนขอ้เทจ็จรงิตาม
กระบวนการต่อไป 

7. สอบทานและติดตามการปฏบิตังิานตามแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี  สอบทานผลการตรวจสอบของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยให้ข้อแนะน าและติดตามการด าเนินการแก้ ไขในประเด็นที่มีนัยส าคญั 
พจิารณาการทบทวนกฎบตัรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน สอบทานงบประมาณประจ าปี แผนการพฒันา
และฝึกอบรมบุคลากร การประเมนิความเพยีงพอและเหมาะสมของทรพัยากร ดชันีวดัผลการปฏบิตังิาน และ
พจิารณาแต่งตัง้และประเมนิผลการปฏบิตังิานของหวัหน้าสายงานตรวจสอบภายใน  

8. พจิารณาคดัเลอืก เสนอแต่งตัง้ และเสนอค่าตอบแทนให้กบั บรษิัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบเีอเอส 
จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิัทฯ ประจ าปี 2565 เนื่องจากบรษิัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบเีอเอส 
จ ากดั มมีาตรฐานการท างานทีด่ ีมคีวามเชีย่วชาญในการสอบบญัช ีมทีกัษะ ความรูค้วามสามารถ และมคีวาม
เป็นอสิระ  

 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏบิตังิานดงักล่าวดว้ยความรู ้ความสามารถ และความระมดัระวงัรอบคอบ เพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของบรษิัท โดยปราศจากขอ้จ ากดัในการเขา้ถึงขอ้มูลทางธุรกิจที่จ าเป็น และความร่วมมอืจากฝ่าย
บรหิารของบรษิทั คณะกรรมการตรวจสอบได้มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของตนเอง ณ สิ้นปี เพื่อสอบทานและ
ปรบัปรุงประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการปฏบิตังิานใหด้ยีิง่ขึน้ 

 

 

   ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

 -ปรศินา  ประหารขา้ศกึ- 

     (นางปรศินา  ประหารขา้ศกึ) 
    ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 

เรยีน ท่านผูถ้อืหุน้ 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ได้ปฏิบตัิหน้าทีต่ามที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท ภายใต้หน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยในปี 2564 มีการ
ประชุม 4 ครัง้ โดยมรีายละเอยีดการร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน เป็นดงันี้ 

ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง จ านวนครัง้ท่ีเข้าประชุม / 
จ านวนครัง้ท่ีจดัประชุม 

นายวีรศกัด์ิ โฆสิตไพศาล ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  4 / 4 
นางปริศนา ประหารข้าศึก กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 4 / 4 
นายจตุภทัร ์ตัง้คารวคณุ กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 4 / 4 

ทัง้นี้ การด าเนินงานทีส่ าคญัของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนในปี 2564 สรุปไดด้งันี้ 

1. การพจิารณาสรรหาบุคคลเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบวาระ ซึง่มคีุณสมบตัคิรบถว้น และ
ไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายก าหนด โดยพิจารณาโครงสร้างของคณะกรรมการให้มีคุณสมบัติ
หลากหลายในดา้นทกัษะ ประสบการณ์  ตลอดจนเพศและอายุ ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อบรษิทัฯ โดยพจิารณาจาก 
Board Skills Matrix และยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้เป็น
กรรมการ ในระหว่างวนัที ่1 ตุลาคม - 31 ธนัวาคม 2564 ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ ปรากฏว่าไม่มผีูถ้อื
หุน้เสนอชื่อบุคคลทีเ่หมาะสมเพื่อเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทั 

2. การพจิารณาหลกัเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตัิงาน ก าหนดตวัชีว้ดัผลงานระดบัองคก์ร (Corporate KPI )  
และระดบักลุ่มสายงาน (BU KPI ) ประจ าปี 2564 เพื่อน าเสนอทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั 

3. การพจิารณาทบทวนหลกัเกณฑ์การประเมนิผลการปฏบิตังิานประจ าปีของคณะกรรมการ และผูบ้รหิาร ใน
ต าแหน่งรองกรรมการผู้จดัการส านักงาน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อ
น าเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั 

4. การประเมนิผลการปฏิบตัิงานประจ าปีของผู้บรหิาร ในต าแหน่งรองกรรมการผู้จดัการส านักงาน ประธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิาร และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารเพื่อน าเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั 

5. การให้ขอ้เสนอแนะแนวทางปรบัเงนิเดอืน และการก าหนดวงเงนิรวมโบนัสและการปรบัขึ้นเงนิเดอืนของ
พนักงานและผูบ้รหิารประจ าปี 2564 รวมถงึแนวทางตอบแทนเพื่อสะทอ้นความส าเรจ็ของงานโครงการทีม่ี
ความส าคญัต่อความส าเรจ็ของบรษิทั เพื่อน าเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั 

6. การใหค้ าแนะน าการด าเนินโครงการพฒันาระบบบรหิารทรพัยากรมนุษย์ (Human Capital Management) 

7. การพจิารณาและใหค้วามเหน็ชอบหลกัเกณฑก์ารปรบัระดบัต าแหน่ง ประจ าปี 2564 

8. การใหค้ าแนะน าดา้นแผนธุรกจิและการบรหิารทรพัยากรบุคคลในดา้นต่างๆ อาท ิ 

8.1 ใหค้ าแนะน าในการก าหนด Corp & BU KPI โดยพจิาณาถงึบรบิททางธุรกจิในปัจจุบนั  

8.2 การพฒันาภาวะผูน้ า (Leadership Development) ใหก้บัผูบ้รหิารในองคก์ร เพื่อน าไปสู่การเป็น People 
Manager  
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8.3 พฒันาระบบการประเมนิผลการปฏิบตัิงาน การตัง้เป้าหมายในการท างาน KPIs ให้มคีวามเหมาะสม
และวดัผลไดอ้ย่างแทจ้รงิ 

8.4 พจิารณาใหค้ าแนะน าการจดัท าแผนพฒันา Employee Engagement ของแต่ละสายงาน  

8.5 ติดตามและให้ค าแนะน าการท าแผนสืบทอดต าแหน่งและการพฒันาของผู้บริหารระดบัสูง (Talent 
Management and Succession Planning) 

 

 

  -วรีศกัดิ ์โฆสติไพศาล- 

           (นายวรีศกัดิ ์โฆสติไพศาล) 
ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
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รายงานคณะกรรมการบริหาร 

เรยีน ท่านผูถ้อืหุน้ 

ในปี 2564 เป็นปีแห่งความท้าทายยิง่จากวกิฤตการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ส่งผลกระทบต่อภาพรวม
เศรษฐกิจและสงัคมในวงกวา้ง ซึ่งเป็นปัจจยัทีก่ระตุ้นใหธุ้รกิจต่างๆ ต้องเร่งปรบัตวัอย่างรวดเรว็ ทัง้นี้คณะกรรมการ
บรหิารไดม้กีารประชุมทัง้สิน้ 12 ครัง้ รวมถงึการประชุมย่อยร่วมกบัผูบ้รหิารฝ่ายต่างๆ เพื่อก ากบัดูแล ใหค้วามเหน็ที่
จะเป็นประโยชน์แก่ฝ่ายจัดการ อาทิ การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และแผนงานที่เหมาะสมกับสถานการณ์และการ
เปลีย่นแปลงของปัจจยัแวดลอ้มตลอดวงจรการด าเนินธุรกจิของกลุ่มบรษิทั การปรบัโครงสรา้งองคก์ร และการปรบัปรุุง
ประสทิธภิาพภายในองค์กร  เพื่อเสรมิสรา้งความแขง็แกร่งของธุรกจิและขบัเคลื่อนองคก์รสู่ความส าเรจ็ตามเป้าหมาย 
ทัง้นี้ การด าเนินงานทีส่ าคญัของคณะกรรมการบรหิารในปี 2564 ไดแ้ก่ 

1. ร่วมกบัฝ่ายจดัการในการจดัท าและทบทวนนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการด าเนินงาน 
เป้าหมายทางการเงนิ และงบประมาณประจ าปีของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย เพื่อน าเสนอและขออนุมตัิต่อ
คณะกรรมการบรษิทั รวมถงึการสื่อสารทศิทางการด าเนินธุรกจิ  

2. ก ากบัดูแล การด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและแผนการด าเนินงาน เป้าหมาย
ทางการเงนิ และติดตามการใช้งบประมาณของบรษิัทฯ ที่ได้รบัอนุมตัิจากคณะกรรมการให้เป็นไปอย่างมี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิล เอือ้ต่อการเตบิโตของกลุ่มบรษิทัฯ 

3. พิจารณาและให้ความเห็นต่อฝ่ายจดัการในการจดัโครงสร้างองค์กร และการก าหนดแนวทางและวิธีการ
ก าหนดตวัชีว้ดัผลการปฏบิตังิานประจ าปี  

4. แสวงหาโอกาสและศกึษาความเป็นไปได้ในการขยายธุรกิจที่มศีกัยภาพสอดคล้องกับกลยุทธ์ทิศทางการ
ด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ เพื่อเสนอคณะกรรมการบรษิทัฯ พจิารณาอนุมตักิ่อนเขา้ท ารายการ รวมถงึการหา
พนัธมติรและความร่วมมอืทางธุรกจิ ทีจ่ะช่วยเสรมิความสามารถในการแขง่ขนั เพิม่ความสามารถในท าก าไร 
และการเตบิโตใหก้บัธุรกจิของบรษิทัฯ ในระยะยาว  

5. ให้ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายจดัการในการบริหารกระแสเงินสดเพื่อเพิม่โอกาสสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน 
ภายใต้ความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยการลงทุนดงักล่าวเป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุนทีไ่ดร้บัอนุมตัจิาก
คณะกรรมการบรษิทั รวมถงึการบรหิารความเสีย่งจากความผนัผวนของค่าเงนิบาท 

6. พจิารณาอนุมตัิการด าเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบรษิัทฯ ตามงบลงทุนหรอืงบประมาณที่ได้รบั
อนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั โดยวงเงนิส าหรบัแต่ละรายการเป็นไปตามทีก่ าหนดไวใ้นอ านาจอนุมตัิ และ
งบประมาณทีผ่่านการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัแลว้ รวมถงึการเขา้ท าสญัญาต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรื่อง
ดงักล่าว 

   -จตุภทัร ์ ตัง้คารวคุณ- 

(นายจตุภทัร ์ ตัง้คารวคุณ) 
 ประธานกรรมการบรหิาร 
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รายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 

 

คณะกรรมการบรษิทั ทโีอเอ เพน้ท์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ไดจ้ดัใหม้กีารจดัท างบการเงนิ เพื่อแสดง
ฐานะการเงนิ และผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ประจ าปี 2564 ภายใตพ้ระราชบญัญตับิรษิทัมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิภายใตพ้ระราชบญัญตักิารบญัช ีพ.ศ. 2543 และพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 รวมถงึประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน เรื่อง หลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารรายงานการ
เปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของบรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย์ 

คณะกรรมการบรษิทั เป็นผูร้บัผดิชอบต่องบการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย รวมถงึขอ้มลูสารสนเทศทาง
การเงนิทีป่รากฏในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี/ รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งงบการเงนิ
ดังกล่าวจัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่ร ับรองโดยทัว่ไป โดยใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดย
สม ่าเสมอ ตลอดจนใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบและสมเหตุสมผลในการจดัท างบการเงินของบริษัทฯ รวมทัง้มีการ
เปิดเผยขอ้มลูส าคญัอย่างเพยีงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ เพื่อใหเ้ป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้และนักลงทุนทัว่ไป
อย่างโปร่งใส 

นอกจากนัน้ คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีและด ารงรกัษาไว้ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบ
ควบคุมภายในทีม่ปีระสทิธผิลเพื่อใหม้ัน่ใจไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่าการบนัทกึขอ้มูลทางบญัชมีคีวามถูกต้องครบถ้วน
และเพียงพอที่จะด ารงรกัษาไว้ซึ่งทรพัย์สินของบริษัทฯ และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต หรือก ารด าเนินการที่
ผดิปกตอิย่างมสีาระส าคญั 

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน        
3 ท่าน ท าหน้าทีส่อบทานเกี่ยวกบัคุณภาพของรายงานทางการเงนิ และความเพยีงพอของระบบควบคุมภายใน โดย
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกบัเรื่องนี้ ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไวใ้น
รายงานประจ าปีฉบบันี้แลว้ 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดบัที่น่าพอใจและ
สามารถสร้างความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลได้ว่างบการเงนิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ส าหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 
ธนัวาคม 2564 มคีวามเชื่อถอืไดต้ามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป ถูกตอ้งตามกฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

 

          -ประจกัษ์  ตัง้คารวคุณ-      -จตุภทัร ์ ตัง้คารวคุณ- 

            (นายประจกัษ์  ตัง้คารวคุณ)   (นายจตุภทัร ์ ตัง้คารวคุณ) 
                               ประธานกรรมการ    ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 



  บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
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8. การควบคมุภายในและรายการระหว่างกนั 

 

8.1.1 ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทัต่อการควบคมุภายใน 

 คณะกรรมกำรบรษิทัตระหนักถงึควำมส ำคญัของกำรมรีะบบกำรควบคุมภำยในทีด่ ีเพยีงพอ และเหมำะสมในกำรก ำกบัดูแล
และสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของทีโอเอให้บรรลุวตัถุประสงค์ เป้ำหมำย สอดคล้องกับข้อก ำหนดของกฎหมำยหรือกฎระเบียบ
ขอ้บงัคบัทีเ่กี่ยวขอ้งไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพและประสทิธผิล ป้องกนัทรพัย์สนิเสยีหำยและสูญหำยจำกโจรกรรมและกำรทุจรติ และ
สรำ้งควำมน่ำเชื่อถอืเกี่ยวกบัควำมถูกต้องครบถ้วนของรำยงำนทำงกำรเงนิทีน่ ำเสนอ นอกจำกนี้ยงัเป็นกำรสนับสนุนกำรประกอบ
กจิกำรใหเ้ตบิโตอย่ำงยัง่ยนืในทุกพืน้ที ่และสรำ้งคุณค่ำใหแ้ก่ลูกคำ้ พนักงำน และผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทีเ่กี่ยวขอ้งอื่น 

คณะกรรมกำรบรษิัทพจิำรณำก ำหนดใหม้กีำรสอบทำนระบบกำรควบคุมภำยในประจ ำปี เพื่อทบทวนควำมเพยีงพอและ
ควำมเหมำะสมของระบบกำรควบคุมภำยในขององค์กร และสรำ้งควำมเชื่อมัน่ใหแ้ก่ผูถ้ือหุ้นและผูม้ส่ีวนได้เสยีอื่นเกี่ยวกบัควำมมี
ประสทิธภิำพของระบบกำรควบคุมภำยในดงักล่ำว 

กระบวนกำรสอบทำนระบบกำรควบคุมภำยในขององคก์รถอืปฏบิตัติำมกรอบแนวทำงกำรควบคุมภำยในของ COSO (The 
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) และแนวทำงกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยในของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ (ส ำนักงำน ก.ล.ต.) เพื่อรำยงำนสรุปผลกำรประเมนิระบบกำรควบคุม
ภำยในใหผู้บ้รหิำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบรษิทัรบัทรำบตำมล ำดบัดงันี้ 

การควบคมุภายในองคก์ร (Control Environment) 

แนวทำงกำรควบคุมภำยในองคก์ร ทโีอเอก ำหนดโครงสรำ้งโดยใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัมคีวำมเป็นอสิระจำกฝ่ำยบรหิำรเพื่อ
ควำมมปีระสทิธภิำพในกำรก ำกบัดแูลและควบคุมกำรบรหิำรงำน ก ำหนดโครงสรำ้งกำรบรหิำรงำนตำมควำมเหมำะสมทำงธุรกจิและ
ก ำหนดบทบำทหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบในแต่ละสำยงำนอย่ำงชดัเจน เพื่อประสทิธภิำพในกำรด ำเนินงำนและศกัยภำพในกำรแข่งขนั 
และก ำหนดใหห้วัหน้ำสำยงำนตรวจสอบภำยในรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อควำมเป็นอิสระและประสทิธภิำพในกำร
ปฏบิตังิำนของผูต้รวจสอบภำยใน 

บรษิทัฯ จดัท ำกฎบตัรคณะกรรมกำรบรษิทัและคณะกรรมกำรชุดย่อยเพื่อก ำหนดบทบำทหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของ
คณะกรรมกำร และเพื่อใหเ้กดิควำมเป็นอสิระจำกฝ่ำยบรหิำร ในกำรท ำหน้ำทีก่ ำกบัดูแล (Oversight) และพฒันำกำรด ำเนินกำรดำ้น
กำรควบคุมภำยใน สอบทำนและทบทวนจรรยำบรรณทำงธุรกจิ (Code of Conduct) และนโยบำยส ำคญัๆ ส ำหรบักำรบรหิำรงำนของ
องค์กรเพื่อแสดงถงึควำมยดึมัน่ในคุณค่ำของควำมซื่อตรงและจรยิธรรม และก ำหนดแนวทำงในกำรด ำเนินธุรกจิใหบ้รรลุเป้ำหมำยที่
ก ำหนดอย่ำงเหมำะสมใหแ้ก่พนักงำนและเจำ้หน้ำที่ผูป้ฏิบตังิำน เช่น กำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ด ีควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและกำร
ต่อต้ำนคอร์รปัชนั กำรเขำ้ท ำรำยกำรระหว่ำงกนัหรอืรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน กำรป้องกนัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ กำรด ำเนิน
ธุรกิจและกำรลงทุนทัง้ในและนอกประเทศ กำรบรหิำรควำมเสี่ยง กำรเงนิ กำรบรหิำรงำนบุคคล เทคโนโลยสีำรสนเทศ และกำร
รอ้งเรยีนขอ้บกพร่องหรอืทุจรติของพนักงำนเจำ้หน้ำทีโ่ดยบุคคลภำยในและภำยนอก เป็นต้น นอกจำกนี้ก ำหนดใหม้กีำรสอบทำน
ควำมเหมำะสมและปรบัปรุงนโยบำยและระเบยีบปฏบิตัติ่ำงๆ ทีส่ ำคญัใหเ้ป็นปัจจุบนัอย่ำงน้อยปีละครัง้ 

บรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญัในกำรสรรหำ พฒันำ และรกัษำผูบ้รหิำรและพนักงำนทุกคน เช่น กำรพฒันำและกำรฝึกอบรมต่ำงๆ 
ระบบทุนกำรศกึษำและกำรศกึษำต่อ ระบบพีเ่ลี้ยงพนักงำนใหม่ (Mentoring) กำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนประจ ำปีทีช่ดัเจน กำรให้
แรงจูงใจ ฯลฯ รวมถึง มนีโยบำยแผนกำรสบืทอดต ำแหน่งที่ส ำคญั รวมทัง้ได้สื่อสำรให้บุคลำกรทุกคนมคีวำมรบัผิดชอบต่อกำร
ควบคุมภำยใน และจดัใหม้กีำรปรบัปรุงแกไ้ขกระบวนกำรปฏบิตั ิในกรณีทีจ่ ำเป็น 

8.1 การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 



  บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
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การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 

 โครงสรำ้งดำ้นกำรบรหิำรควำมเสีย่ง บรษิทัฯ จดัตัง้คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งซึ่งประกอบดว้ยผูบ้รหิำรสงูสุดในแต่ละ
สำยงำนขององค์กร เพื่อบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งต่ำงๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรบรรลุวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยทำงธุรกจิขององค์กรทัง้
ภำยในและภำยนอก คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งไดแ้ต่งตัง้คณะท ำงำนบรหิำรควำมเสีย่ง ส ำนักงำนใหญ่ ส ำนักงำนส ำโรง บรษิทั 
กปัตนั โค๊ทติ้ง จ ำกดั และสำยงำนธุรกจิต่ำงประเทศ ซึ่งเป็นผูบ้รหิำรทีร่บัผดิชอบในสำยงำนต่ำง ๆ เพื่อใหม้ส่ีวนร่วมในกำรบรหิำร
ควำมเสี่ยงอย่ำงทัว่ถึง และให้มีบทบำทในกำรระบุควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ ด้ำนกำรเงิน ด้ำนปฏิบตัิกำรและด้ำนกำรปฏิบตัิตำม
กฎหมำยและกฎเกณฑ์ และโอกำสที่จะเกิดกำรทุจริต ครอบคลุมทุกระดบัของกำรบรหิำรจดักำรและกำรปฏิบตังิำน ซึ่งรวมถึงกำร
ก ำหนดแนวทำงในกำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งทีไ่ดจ้ำกกำรประเมนิเพื่อใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัไดข้ององคก์ร 

 เพื่อควำมมปีระสทิธภิำพในกำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่ง คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งจดัใหม้กีำรประชุมในแต่ละเดอืน
เพื่อสอบทำนสถำนะและผลกำรด ำเนินกำรจดักำรควำมเสีย่ง รวมทัง้ไดท้บทวนและสื่อสำรนโยบำยกำรบรหิำรควำมเสีย่งใหผู้บ้รหิำร
และพนักงำนทุกคนรบัทรำบผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรภำยในของบรษิทัฯ พรอ้มทัง้ก ำหนดแนวทำงทีเ่หมำะสมอื่น ๆ เพื่อใหก้ำรบรหิำร
จดักำรควำมเสีย่งมปีระสทิธภิำพและครอบคลุมไปยงัหน่วยงำนต่ำงประเทศยิง่ขึน้ รวมทัง้พฒันำใหก้ำรบรหิำรควำมเสีย่งเป็นส่วน
หนึ่งของวฒันธรรมขององคก์รอย่ำงต่อเนื่อง ในปีนี้ หน่วยงำนบรหิำรควำมเสีย่งไดจ้ดัอบรมกำรประเมนิและจดักำรควำมเสีย่งใหแ้ต่ละ
สำยงำน รวมถงึหน่วยงำนในต่ำงประเทศใหม้คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจในกำรบรหิำรควำมเสีย่งมำกยิง่ขึน้ 

การควบคมุการปฏิบติังาน (Control Activities) 

 บรษิทัฯ ตระหนักถงึควำมส ำคญัของกำรควบคุมกระบวนกำรด ำเนินงำนเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยทำงธุรกจิได้
อย่ำงมปีระสทิธภิำพและประสทิธผิล จดัท ำนโยบำยกำรด ำเนินงำนเพื่อก ำหนดขอบเขตและทศิทำงกำรด ำเนินงำนในแต่ละกจิกรรมให้
สอดคล้องกบัเป้ำหมำยขององค์กรอย่ำงมปีระสทิธภิำพ พฒันำกระบวนกำรด ำเนินงำนและคู่มอืปฏบิตังิำนเพื่อก ำหนดแนวทำงและ
ขัน้ตอนกำรปฏบิตังิำนทีถู่กตอ้งและเหมำะสมใหแ้ก่ผูป้ฏบิตังิำนทีเ่กีย่วขอ้ง ตวัอย่ำงกจิกรรมด ำเนินงำนทีม่กีำรออกแบบกำรควบคุม
ในปัจจุบนั เช่น กำรอนุมตักิำรท ำรำยกำรและค่ำใชจ้่ำย รำยกำรบญัชแีละกำรเงนิ กำรจัดซื้อจดัจำ้ง กำรบรหิำรงำนบุคคล กำรผลติ
และกำรควบคุมคุณภำพผลติภณัฑ ์ กำรบรหิำรคลงัสนิคำ้และกำรขนส่ง และเทคโนโลยสีำรสนเทศ เป็นตน้ 

 พนักงำนที่เกี่ยวข้องแต่ละกิจกรรมด ำเนินงำนมีหน้ำที่ในกำรปฏิบตัิตำมนโยบำย กระบวนกำร และคู่มือปฏิบตัิงำนที่
เกี่ยวขอ้งอย่ำงเคร่งครดั โดยมผีูบ้รหิำรในแต่ละสำยงำนท ำหน้ำทีก่ ำกบัดูแล สอบทำนและปรบัปรุงนโยบำย กระบวนกำร และคู่มอื
ปฏบิตังิำนของกจิกรรมด ำเนินงำนภำยใตค้วำมรบัผดิชอบใหเ้หมำะสม เป็นปัจจุบนั และสำมำรถตอบสนองต่อนโยบำยด ำเนินงำนของ
องคก์รไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ พรอ้มทัง้สื่อสำรและจดัฝึกอบรมใหแ้ก่พนักงำนผูป้ฏบิตังิำนไดร้บัทรำบเพื่อถอืปฏบิตัติำม 

รูปแบบกำรควบคุมกำรปฏบิตังิำนขององคก์รมกีำรออกแบบใหเ้หมำะสมกบัสภำพแวดล้อมและรปูแบบกำรปฏบิตังิำน เช่น 
กำรควบคุมแบบอตัโนมตัเิป็นกำรควบคุมโดยระบบปฏบิตักิำรสำรสนเทศหรอืโปรแกรมกำรปฏบิตังิำน กำรควบคุมแบบกึ่งอัตโนมตัิ
เป็นกำรควบคุมโดยระบบปฏิบตัิกำรสำรสนเทศหรือโปรแกรมกำรปฏิบตัิงำนและบุคคลร่วมกัน และกำรควบคุมโดยบุคคล ทัง้นี้ 
บรษิทัไดพ้ฒันำกจิกรรมกำรควบคุมทัว่ไปดว้ยระบบเทคโนโลย ีเพื่อช่วยสนับสนุนกำรบรรลุวตัถุประสงคแ์ละก ำหนดกำรควบคุมดำ้น
ควำมปลอดภยัของระบบเทคโนโลยใีหม้คีวำมเหมำะสม 

ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information and Communication) 

 ขอ้มูลสนับสนุนกำรตดัสนิใจทำงธุรกจิอย่ำงถูกต้องและเหมำะสมของคณะกรรมกำรบรษิทัและผูบ้รหิำร ไดม้กีำรจดัเตรยีม
อย่ำงเพยีงพอ ครบถ้วน และเป็นปัจจุบนั กำรสื่อสำรขอ้มูล ข่ำวสำร และนโยบำยภำยในองค์กรให้พนักงำนที่เกี่ยวข้องรบัทรำบ
ด ำเนินกำรโดยผ่ำนช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์และปิดประกำศ ณ สถำนที่ที่พนักงำนสำมำรถทรำบได้ ส่วนกรณีภำยนอกองค์กรมี
หน่วยงำนรองรบักำรใหข้อ้มลูแก่บุคคลภำยนอกด ำเนินกำร 
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 กรณีกำรรอ้งเรยีนหรอืแจง้เบำะแสกำรกระท ำผดิในรูปแบบต่ำง ๆ เช่น กำรกระท ำผดิกฎระเบยีบ กำรกระท ำผดิกฎหมำย 
และกำรกระท ำทุจรติ โดยผู้บรหิำรและพนักงำน ซึ่งบุคคลภำยในและบุคคลภำยนอกสำมำรถร้องเรยีนผ่ำนช่องทำงกำรรอ้งเรยีนที่
ก ำหนด เช่น โทรศพัท์ จดหมำย จดหมำยอเิลก็ทรอนิกส ์บตัรสนเท่ห์ และเวบ็ไซต์ของบรษิทั เป็นต้น ซึ่งขอ้รอ้งเรยีนดงักล่ำวจะถูก
ส่งต่อไปยงัหน่วยงำนอสิระ คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบรษิทัเพื่อด ำเนินกำรสอบสวนและลงโทษทำงวนิัยต่อไป 

ระบบการติดตาม (Monitoring) 

 กำรปฏบิตัติำมกฎระเบยีบ นโยบำยและกระบวนกำรด ำเนินงำนในแต่ละกจิกรรมด ำเนินงำนจะถูกตรวจสอบโดยผูต้รวจสอบ
ทัง้ภำยในและภำยนอกอย่ำงต่อเนื่อง สรุปผลกำรตรวจสอบจะรำยงำนใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบรษิทัรบัทรำบ 
เพื่อใหผ้ลกำรปฏบิตังิำนตรวจสอบภำยในและภำยนอกถูกต้อง เหมำะสมและเทีย่งธรรม ทโีอเอก ำหนดใหห้วัหน้ำสำยงำนตรวจสอบ
ภำยในรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและเป็นอสิระจำกโครงสรำ้งกำรบรหิำรขององค์กร โดยมกีำรจดัประชุมคณะกรรมกำร
ตรวจสอบเป็นประจ ำทุกเดือนเพื่อรำยงำนผลกำรตรวจสอบและควำมคบืหน้ำประเด็นต่ำงๆ นอกจำกนัน้ กำรว่ำจ้ำงผู้ตรวจสอบ
ภำยนอกตอ้งไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ   

 กำรปฏิบตัิงำนของสำยงำนตรวจสอบภำยในของทีโอเออ้ำงอิงตำมกฎบตัรฝ่ำยตรวจสอบภำยในโดยยดึถือปฏิบตัิตำม
มำตรฐำนสำกลส ำหรับกำรปฏิบัติงำนวิชำชีพกำรตรวจสอบภำยใน ( International Standards for the Professional Practice of 
Internal Auditing - Standards) ของ The Institute of Internal Auditors ในกำรด ำเนินงำน และมกีำรพฒันำศกัยภำพใหท้ดัเทยีมและ
สอดคล้องกบัมำตรฐำนวชิำชพีสำกลอย่ำงต่อเนื่อง แผนกำรตรวจสอบภำยในถูกก ำหนดให้สอดคล้องกบัควำมเสี่ยงทำงธุรกิจของ
องค์กรเพื่อสนับสนุนใหบ้รรลุเป้ำหมำยและกลยุทธท์ำงธุรกจิทีก่ ำหนดไวอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพและประสทิธผิล โดยสำยงำนตรวจสอบ
ภำยในจะสอบทำน ประเมนิผล และสื่อสำรประเดน็ขอ้บกพร่องของกำรควบคุมภำยในไปยงัฝ่ำยบรหิำรทีเ่กี่ยวขอ้งและตดิตำมผลกำร
แกไ้ขปรบัปรุงเป็นระยะ 

8.1.2  ข้อสงัเกตของผู้สอบบญัชี 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอร์เฮำสค์ูเปอร์ส เอบเีอเอส จ ำกดั (“PwC”) ซึ่งเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ไดต้รวจสอบงบกำรเงนิ
ส ำหรบัปีบญัชสีิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2564 ในกำรตรวจสอบผู้สอบบญัชตี้องประเมนิควำมเสี่ยงจำกกำรแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อ
ขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสำระส ำคญัของงบกำรเงนิไม่ว่ำจะเกดิจำกกำรทุจรติหรอืขอ้ผดิพลำด ทัง้นี้ ในกำรประเมนิควำมเสีย่งดงักล่ำว 
ผู้สอบบญัชไีด้ศกึษำและประเมนิประสทิธภิำพระบบกำรควบคุมภำยในของบรษิัทฯ ที่เกี่ยวขอ้งกบักำรจดัท ำและกำรน ำเสนอ      
งบกำรเงนิโดยถูกตอ้งตำมทีค่วรของกจิกำร เพื่อออกแบบวธิกีำรตรวจสอบทีเ่หมำะสมกบัสถำนกำรณ์รวมถงึทดสอบกำรควบคุม
เพื่อใหไ้ดม้ำซึ่งหลกัฐำนกำรสอบบญัชเีกีย่วกบัควำมมปีระสทิธผิลของกำรปฏบิตัติำมกำรควบคุม โดยวธิกีำรตรวจสอบทีเ่ลอืกใช้
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี กำรประเมินและกำรทดสอบดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีโดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อให้ผู้สอบบญัชีสำมำรถแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงนิ และ ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อ
ประสทิธผิลของกำรควบคุมภำยในของกจิกำร 

จำกกำรประเมนิและกำรทดสอบดงักล่ำวผูส้อบบญัชไีม่พบขอ้บกพร่องทีเ่ป็นสำระส ำคญัของระบบกำรควบคุมภำยใน  

8.1.3 หวัหน้างานสายงานตรวจสอบภายในของบริษทัฯ 

บรษิทัฯ จดัตัง้สำยงำนตรวจสอบภำยในซึง่ขึน้ตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบของบรษิทัฯ เพื่อรองรบักำรก ำกบัดแูลกำร
ปฏบิตังิำนดำ้นกำรตรวจสอบภำยในใหม้คีวำมเป็นอสิระ มปีระสทิธภิำพ และประสทิธผิล โดยทีป่ระชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ครัง้ที่ 7/2562 เมื่อวนัที่ 13 สงิหำคม 2562 ได้มมีติอนุมตัิแต่งตัง้ นำยอรรถพล วชัระไพโรจน์ เป็นหวัหน้ำสำยงำนตรวจสอบ
ภำยในของบริษัทฯ เนื่องจำกมคีุณสมบตัิ วุฒิกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ในกำรปฏิบตัิงำน และได้เข้ำรบักำรอบรมที่เหมำะสม 
เพยีงพอต่อกำรเป็นผูค้วบคุมกำรปฏบิตังิำนดงักล่ำว  
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ทัง้นี้ กำรพจิำรณำแต่งตัง้ โยกย้ำย ถอดถอน ผู้ด ำรงต ำแหน่งหวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยในของบรษิทัฯ จะต้องไดร้บั
อนุมตัิจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยรำยละเอียดเกี่ยวกับผู้ด ำรงต ำแหน่งหวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน (โปรดพิจารณา
รายละเอยีดเพิม่เตมิในเอกสารแนบ 3 “รายละเอยีดเกีย่วกบัหวัหน้าตรวจสอบภายใน และหวัหน้างานก ากบัดูแลการปฏบิตังิาน
ของบรษิทั (Compliance)”) 

 ปัจจุบนั สำยงำนตรวจสอบภำยในของบรษิัทฯ ประกอบด้วยผู้ตรวจสอบภำยในที่มคีวำมรู้ ควำมสำมำรถและควำม
เชีย่วชำญกำรตรวจสอบภำยในประจ ำประเทศไทย โดยรำยงำนตรงทีห่วัหน้ำสำยงำนตรวจสอบภำยในประจ ำประเทศไทย 
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รำยกำรระหว่ำงกนัระหว่ำงบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยกบักจิกำรหรอืบุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ ส ำหรบังวดปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2563 และงวดปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2564  
ดงัรำยละเอยีดต่อไปนี้ (รำยกำรระหว่ำงกนัในปี 2562 สำมำรถดใูนรำยงำนประจ ำปี 2562 หน้ำ 117 – 132 ได ้https://investor.toagroup.com/th/downloads/annual-report-and-form-56-1) 

รายช่ือบริษทัท่ีอาจ
มีความขดัแย้ง 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ ขนาดของรายการ (บาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล
ของการท ารายการ 

ความเหน็ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ งวดปีบญัชีส้ินสุด 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2563 
งวดปีบญัชีส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธ.ค. 2564 

1. บ ริษั ท  ที โ อ เ อ 
เพอฟอร์มมำนซ์
โ ค๊ ท ติ้ ง  ค อ ร์
ปอเรชัน่  จ ำกัด 
(“TOAPC”) 

▪ TOAGH ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้
รำยใหญ่ของบริษัทฯ 
ถื อ หุ้ น ท ำ ง อ้ อ ม ใ น 
TOAPC ร้ อ ย ล ะ 
95.0953 

▪ กรรมกำรของบรษิทัฯ 3 
ท่ำน ได้แก่ (1) นำยวน
รัชต์  ตัง้คำรวคุณ (2) 
นำยจตุภัทร์ ตัง้คำรว
คุณ และ (3) นำยณัฏฐ
วุฒิ ตัง้คำรวคุณ เป็นผู้
ถอืหุน้ของ TOAPC โดย
แต่ ล ะท่ ำนถื อ หุ้ น ใ น
สัดส่วนร้อยละ 1.5606 
รอ้ยละ 1.5605 และรอ้ย
ละ 1.5605 ตำมล ำดบั 

▪ มีกรรมกำรร่วมกัน 1 
ท่ำน ได้แก่ นำยณัฏฐ
วุฒ ิตัง้คำรวคุณ 

1.1 รำยไดจ้ำกกำรขำย 
- ขำยสุทธ ิ
- ลูกหนี้กำรคำ้ 

 
92,347,410.35 
27,450,344.45 

 
103,579,095.22 
26,129,576.31 

บริษัทฯ  ขำยสินค้ำ  OEM ประเภท 
Resin และเคมีภัณฑ์ (เช่น Polyester, 
Alkyd, Latex) และประ เภท General 
Paint ( เ ช่ น  Spray เ ป็ นต้ น ) ใ ห้ แ ก่  
TOAPC โดยก ำหนดรำคำขำยด้วยวิธี
ต้ นทุ นบวกอัต ร ำก ำ ไ ร  (cost plus 
margin) ซึ่ ง ร ำ ค ำซื้ อ ข ำ ย ส ำม ำ รถ
เทยีบเคยีงกบัรำคำตลำดได ้ทัง้นี้ บรษิทั
ฯ ผลิต Resin เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของ
วัตถุดิบในกำรผลิตสินค้ำของบริษัทฯ 
ซึ่งกำรขำยสินค้ำกลุ่ม  Resin ให้แก่  
TOAPC เนื่องจำกบริษัทฯ มีก ำลังกำร
ผลิตส่วนเกิน และกำรใช้ก ำลงักำรผลติ
เพิ่มขึ้น จะช่วยลดต้นทุนเฉลี่ยในกำร
ผลติ Resin โดยรวม 
ปัจจุบนับรษิทัฯ ท ำสญัญำซื้อขำยสนิคำ้
กบั TOAPC อำยุสญัญำ 2 ปี นับตัง้แต่
ว ันที่  1 มกรำคม 2564 ถึงวันที่  31 
ธนัวำคม 2565  

กำรท ำรำยกำรดังกล่ ำว เ ป็น
รำยกำรธุรกจิปกตโิดยมรีำคำและ
เงื่อนไขทัว่ไปเสมือนท ำรำยกำร
กับบุคคลภำยนอก จึงพิจำรณำ
เห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำม
เหมำะสมและสมเหตุสมผล 

8.2 รายการระหว่างกนั 

https://investor.toagroup.com/th/downloads/annual-report-and-form-56-1
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รายช่ือบริษทัท่ีอาจ
มีความขดัแย้ง 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ ขนาดของรายการ (บาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล
ของการท ารายการ 

ความเหน็ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ งวดปีบญัชีส้ินสุด 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2563 
งวดปีบญัชีส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธ.ค. 2564 

  1.2 รำยได้ค่ ำบริกำรด้ำน
ควำมปลอดภยั 

- รำยได้ค่ ำบริกำรควำม
ปลอดภยั 

- ลูกหนี้ค่ำบรกิำร 
 

 
 

2,361,364.32  
 

  210,554.99 
 
 

 
 

2,285,861.16 
 

0.00 

บรษิทัฯ ใหบ้รกิำรด้ำนควำมปลอดภยัแก่ 
TOAPC เนื่องจำกบริษัทฯ ใช้พื้นที่ส่วน
ใหญ่ที่บำงนำเป็นที่ตัง้โรงงำนผลิตและ
คลงัสนิคำ้ บรษิทัฯ จงึใหบ้รกิำรดำ้นควำม
ปลอดภยัแก่บรษิัทที่เกี่ยวข้องที่ตัง้อยู่ใน
บริเวณเดียวกัน เพื่อควำมปลอดภัย
โดยรวมที่อำจส่งผลกับทรัพย์สินของ
บรษิทัฯ  
บริษัทฯ ท ำสญัญำให้บรกิำรด้ำนควำม
ปลอดภยั อำยุสญัญำ 1 ปี นับตัง้แต่วนัที ่
1 มกรำคม 2564 ถงึ 31 ธนัวำคม 2564 
โดยมอีตัรำค่ำบรกิำรเป็นไปตำมต้นทุน
กำรให้บรกิำรที่เกิดขึ้นจรงิปันส่วนตำม
พืน้ทีโ่รงงำน 

กำรท ำรำยกำรดังกล่ ำ ว เ ป็น
รำยกำรสนับสนุนธุรกจิปกต ิทัง้นี้  
ตั ้งแต่ ว ันที่  1 มกรำคม 2564  
บริษัทฯ ได้ท ำสัญญำให้บริกำร
ด้ำนควำมปลอดภัย โดยมีอัตรำ
ค่ำบริกำรเป็นไปตำมต้นทุนกำร
ให้บริกำรที่เกิดขึ้นจริงปันส่วน
ตำมพืน้ทีโ่รงงำน จงึพจิำรณำเหน็
ว่ ำ ร ำ ย ก ำ รดั ง ก ล่ ำ ว มีค ว ำม
เหมำะสมและสมเหตุสมผล 

  1.3 รำยไดค้่ำบรกิำรดำ้น IT 
- รำยไดค้่ำบรกิำร IT 
- ลูกหนี้ค่ำบรกิำร 
- เงนิประกนัค่ำบรกิำร 

 
793,584.00 
120,950.66 
56,519.00 

 
793,584.00 
549,167.72 
247,007.43 

บริษัทฯ ให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยี
ส ำ ร สน เทศแก่  TOAPC เ นื่ อ ง จ ำก
ส ำนักงำนและโรงงำนของ TOAPC 
ตัง้อยู่ในบรเิวณเดยีวกนักบัโรงงำนของ
บรษิทัฯ ที่บำงนำ โดยมอีตัรำค่ำบรกิำร
เป็นไปตำมทีต่กลงกนัระหว่ำงคู่สญัญำ 
บริษัทฯ  ท ำสัญญำให้บริก ำรด้ ำน
เทคโนโลยสีำรสนเทศ มอีำยุสญัญำ 3 ปี 
นับตัง้แต่วนัที่ 1 พฤษภำคม 2562 ถึง

กำรท ำรำยกำรดังกล่ ำว เ ป็น
รำยกำรสนับสนุนธุรกจิปกต ิทัง้นี้  
ตัง้แต่ว ันที่ 1 พฤษภำคม 2562  
บริษัทฯ ได้ท ำสัญญำให้บริกำร
ด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ โดยมี
รำคำและเงื่อนไขทัว่ไปเสมอืนท ำ
รำยกำรกับบุคคลภำยนอก จึง
พจิำรณำเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำว
มี 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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รายช่ือบริษทัท่ีอาจ
มีความขดัแย้ง 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ ขนาดของรายการ (บาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล
ของการท ารายการ 

ความเหน็ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ งวดปีบญัชีส้ินสุด 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2563 
งวดปีบญัชีส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธ.ค. 2564 

วันที่  30 เมษำยน 2565 มีรำคำและ
เงื่อนไขตำมทีร่ะบุในสญัญำ 

  1.4 รำยไดค้่ำเช่ำคลงัสนิคำ้ 
- รำยไดค้่ำเช่ำ  

 
5,000.00 

 

 
5,000.00 

 

บรษิทัฯ ให ้TOAPC เช่ำพื้นที่วำงสนิคำ้
ในบริเวณคลังสินค้ำซึ่ง เป็นบริเวณ
เดียวกันกับโรงงำนของบรษิัทฯ ที่บำง
นำ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เหลือจำกกำรใช้งำน 
โดยคดิอตัรำค่ำเช่ำเป็นรำยปีตำมที่ตก
ลงกนัระหว่ำงคู่สญัญำ 
บรษิัทฯ ได้ท ำสญัญำเช่ำ อำยุสญัญำ 1 
ปี นับตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม 2564 ถึง
วันที่ 31 ธันวำคม 2564 โดยก ำหนด
อตัรำค่ำเช่ำเป็นไปตำมค่ำเช่ำที่ประเมนิ
โดยผู้ประเมินรำคำอิสระที่ได้รบัควำม
เหน็ชอบจำกส ำนักงำน ก.ล.ต. 

กำรท ำรำยกำรดังกล่ ำว เ ป็น
รำยกำรให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ 
ทัง้นี้ ตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม 2564 
บริษัทฯ ได้ท ำสัญญำเช่ำฉบับ
ใหม่โดยมอีตัรำค่ำเช่ำและเงื่อนไข
ทั ว่ ไป เสมือนท ำ ร ำยกำรกับ
บุคคลภำยนอก จึงพจิำรณำเห็น
ว่ ำ ร ำยก ำ รดั ง ก ล่ ำ ว มีค ว ำ ม
เหมำะสมและสมเหตุสมผล 
 

  1.5 ร ำ ย ไ ด้ ค่ ำ เ ช่ ำ พื้ น ที่
โรงงำนและส ำนักงำน 
- รำยไดค้่ำเช่ำส ำนักงำน 
- ลูกหนี้ค่ำบรกิำร  

 
 

6,897,600.00 
1,149,600.00 

 
 

6,897,600.00 
1,149,600.00 

บริษัทฯ ให้ TOAPC เช่ำพื้นที่โรงงำน 
คลังสินค้ำ และส ำนักงำนในบริเวณ
เดียวกันกับโรงงำนของบรษิัทฯ ที่บำง
นำ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เหลือจำกกำรใช้งำน 
โดยมอีตัรำค่ำเช่ำเป็นไปตำมทีต่กลงกนั
ระหว่ำงคู่สญัญำ บรษิัทฯ ได้ท ำสญัญำ
เ ช่ ำ พื้ น ที่ โ ร ง ง ำ น แ ล ะ ส ำ นั ก ง ำน 
ก ำหนดเวลำ 1 ปี ตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม 
2564 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2564 โดย
ก ำหนดอตัรำค่ำเช่ำเป็นไปตำมค่ำเช่ำที่

ก ำรท ำรำยกำรดังกล่ ำว เ ป็น
รำยกำรให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ 
ทั ้งนี้  ตั ้งแต่  ว ันที่  1 มกรำคม 
2564 บริษัทฯ ได้ท ำสัญญำเช่ำ
ฉบับใหม่โดยมีอัตรำค่ำเช่ำและ
เงื่อนไขกำรเช่ำเป็นไปตำมรำคำที่
ประเมนิโดยผูป้ระเมนิรำคำอิสระ
ที่ ไ ด้ ร ับ ค ว ำม เ ห็ น ช อบจ ำ ก
ส ำนักงำน ก.ล .ต .  และอัตรำ
ค่ำบรกิำรที่เกี่ยวกบัพื้นที่ เป็นไป
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รายช่ือบริษทัท่ีอาจ
มีความขดัแย้ง 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ ขนาดของรายการ (บาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล
ของการท ารายการ 

ความเหน็ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ งวดปีบญัชีส้ินสุด 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2563 
งวดปีบญัชีส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธ.ค. 2564 

ประเมนิโดยผูป้ระเมนิรำคำอสิระที่ได้รบั
ควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำน ก.ล.ต มี
อตัรำค่ำบรกิำรที่เกี่ยวกบัพื้นที่ เป็นไป
ตำมกำรใหบ้รกิำรพืน้ทีจ่รงิ 

ตำมกำรให้บริกำรพื้นที่จริง จึง
พจิำรณำเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำว
มี ค ว ำ ม เ ห ม ำ ะ ส ม แ ล ะ
สมเหตุสมผล 

  1.6 รำยไดอ้ื่นๆ 
- รำยไดอ้ื่นๆ 
- ลูกหนี้ค่ำบรกิำร 
- ลูกหนี้อื่นๆ  

 
6,950.00 

2,112,731.70 
965,329.84 

 
25,100.00 

2,118,095.53 
0.00 

 

รำยได้อื่นๆ ส่วนใหญ่ประกอบด้วย ค่ำ
สำธำรณูปโภค และค่ำชุดตรวจโควิด  
(ATK) ซึ่งคดิรำคำเป็นไปตำมค่ำใช้จ่ำย
ที่เกิดขึ้นจริง และรำยได้ค่ำชัง่น ้ำหนัก
รถบรรทุก ซึ่งคดิรำคำเป็นไปตำมที่ตก
ลงกนั 

กำรท ำรำยกำรดังกล่ ำว เ ป็น
รำยกำรสนับสนุนธุรกจิปกต ิโดย
คิดรำคำตำมค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้น
จรงิ  จึงพจิำรณำเห็นว่ำรำยกำร
ดงักล่ำวมสีมเหตุสมผล  

  1.7 รำยกำรซื้อ 
- ซื้อสนิคำ้ส ำเรจ็รปูเพื่อขำย 
- ซื้อเคมภีณัฑ ์
- เจำ้หนี้กำรคำ้ 
 
 

 
208,285,690.00  

0.00 
 38,959,117.30 

 

 
205,177,617.00 
3,012,609.60 

42,902,267.39 
 

เป็นรำยกำรซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในกำร
ผลิตสินค้ำ ทัง้นี้  บริษัทฯ ซื้อวัตถุดิบ
ดังกล่ำวจำก TOAPC ก ำหนดรำคำ
เป็นไปตำมที่ตกลงกนัระหว่ำงคู่สญัญำ
โดยรำคำที่ตกลงเสมอืนกำรท ำรำยกำร
กบับุคคลภำยนอก 
บริษัทฯ  ซื้ อสินค้ำที่ เกี่ ย ว เนื่ อ งกับ
ผลติภณัฑ์สทีำอำคำรจำก TOAPC เช่น 
กระดำษทรำย และอุปกรณ์เตรยีมพืน้ผวิ 
เป็นตน้ เพื่อจ ำหน่ำยต่อใหก้บัลูกค้ำของ
บรษิทัฯ เพื่อกำรบรกิำรที่ครบวงจร โดย
มี ร ำ ค ำ แ ล ะ เ งื่ อ น ไ ข ท ำ ง ก ำ ร ค้ ำ
เทยีบเคยีงกบัตลำด 

กำรท ำรำยกำรดังกล่ ำว เ ป็น
รำยกำรสนับสนุนธุรกจิปกต ิโดย
มีรำคำและเงื่อนไขทำงกำรค้ำ
เทียบเคยีงกบัตลำด จึงพจิำรณำ
เห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำม
เหมำะสมและสมเหตุสมผล 
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รายช่ือบริษทัท่ีอาจ
มีความขดัแย้ง 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ ขนาดของรายการ (บาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล
ของการท ารายการ 

ความเหน็ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ งวดปีบญัชีส้ินสุด 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2563 
งวดปีบญัชีส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธ.ค. 2564 

  1.8 ค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ 
- ค่ำสำรเคมอีื่นๆ 
- ค่ำเคลมสนิคำ้เสยีหำย  
- ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุง 
รกัษำ  

 

 
1,212.50 

192,264.73 
2,610,000.00 

 
1,750.00 

0.00 
0.00 

บริษัทฯ ขำยสินค้ำ OEM ให้ TOAPC 
เกดิปัญหำสนิคำ้ไม่ได้คุณภำพ บรษิทัฯ 
ออกใบลดหนี้ค่ำเคลมสนิคำ้เสยีหำยให ้
TOAPC 
บรษิัทฯซ่อมแซมพื้นถนนคอนกรตีและ
ระบบระบำยน ้ำตำมขอ้ตกลงและสดัส่วน
พื้นที่ร่วมกันกับ TOAPC โดยมีรำคำ
และเงื่อนไขทัว่ไปเสมือนกับกำรท ำ
รำยกำรกบับุคคลภำยนอก 

กำรท ำรำยกำรดงักล่ำวเป็น
รำยกำรธุรกจิปกต ิโดยมรีำคำ
และเงื่อนไขทำงกำรคำ้เทยีบเคยีง
กบัตลำด จงึพจิำรณำเหน็ว่ำ
รำยกำรดงักล่ำวมคีวำมเหมำะสม
และสมเหตุสมผล 
 

2 บริษัท ทีโอเอ -ยู
เ นี่ ย น  เ พ้ น ท์  
( ปร ะ เทศไทย ) 
จ ำกดั (“TUP”) 

▪ TOAGH ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
รำยใหญ่ของบรษิทัฯ ถอื
หุน้ทำงออ้มใน TUP รอ้ย
ละ 54.9958 

▪ กรรมกำรของบริษัทฯ 5 
ท่ำน ได้แก่ (1) นำยจตุ
ภัท ร์  ตั ้ง ค ำรวคุณ  (2) 
นำยณัฏฐวุฒิ ตัง้คำรว
คุณ (3) นำยประจกัษ์ ตัง้
คำรวคุณ (4) นำงละออ 
ตัง้คำรวคุณ และ (5) นำย
วนรชัต์ ตัง้คำรวคุณ เป็น
ผู้ถือหุ้นของ TUP โดย
แ ต่ ล ะ ท่ ำ น ถื อ หุ้ น ใ น
สดัส่วนรอ้ยละ 0.0008  

2.1 รำยไดจ้ำกกำรขำย 
- ขำยสุทธ ิ
- ลูกหนี้กำรคำ้ 

 
50,100,481.75  
18,383,264.20 

 
59,082,842.00 
18,041,683.02 

บรษิัทฯ ขำยสนิค้ำ OEM ประเภทสทีำไม้ 
(Lacquer Clear, PU, PU Clear) และ Union 
(LQ) เป็นส่วนใหญ่ใหแ้ก่ TUP โดยก ำหนด
รำคำขำยด้วยวิธีต้นทุนบวกอัตรำก ำไร 
(cost plus margin) ซึ่ง TUP มีอัตรำก ำไร
ขัน้ต้นจำกกำรขำยสนิคำ้เทยีบเคยีงได้กบั
บรษิทัอื่นในอุตสำหกรรมเดยีวกนั 
ทัง้นี้  กำรขำยสินค้ำดังกล่ำวเป็นไปตำม
เงื่อนไขที่ก ำหนดในสญัญำร่วมทุน (Joint 
Venture Agreement) ระหว่ำงบรษิทัฯ และ 
TUP 
ปัจจุบนับรษิทัฯ ท ำสญัญำซื้อขำยสนิคำ้
กบั TUP อำยุสญัญำ 2 ปี นับตัง้แต่วนัที่ 
1 มกรำคม 2564 ถึงวนัที่ 31 ธันวำคม 
2565 โดยมกีำรก ำหนดรำคำขำยดว้ยวธิี

กำรท ำรำยกำรดังกล่ ำว เ ป็น
รำยกำรธุรกจิปกตโิดยมรีำคำและ
เงื่อนไขทัว่ไปเสมือนท ำรำยกำร
กั บ บุ ค ค ล ภ ำ ย น อ ก  แ ล ะ
เทียบ เคียงได้กับอัต รำก ำไ ร
ขั ้ น ต้ น ข อ ง บ ริ ษั ท อื่ น ใ น
อุ ต ส ำ ห ก ร ร ม เ ดี ย ว กั น  จึ ง
พจิำรณำเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำว
มี ค ว ำ ม เ ห ม ำ ะ ส ม แ ล ะ
สมเหตุสมผล  
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รายช่ือบริษทัท่ีอาจ
มีความขดัแย้ง 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ ขนาดของรายการ (บาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล
ของการท ารายการ 

ความเหน็ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ งวดปีบญัชีส้ินสุด 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2563 
งวดปีบญัชีส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธ.ค. 2564 

▪ มีกรรมกำรร่ วมกัน  1 
ท่ำน ได้แก่ นำยณัฏฐวุฒ ิ
ตัง้คำรวคุณ 

ต้ นทุ นบวกอัต ร ำก ำ ไ ร  (cost plus 
margin) 

  2.2 รำยได้ค่ ำบริกำรด้ ำน
ควำมปลอดภยั 
- รำยได้ค่ ำบริกำ รควำม
ปลอดภยั 

- ลูกหนี้ค่ำบรกิำร 
- เงนิประกนัค่ำบรกิำร 

 
 

 
 

283,486.68  
 

 90,155.19 
0.00 

 
 

266,165.64 
 

23,733.10 
22,180.47 

บริษัทฯ ให้บริกำรด้ำนควำมปลอดภยั 
เนื่องจำกบริษัทฯ ใช้พื้นที่ส่วนใหญ่ที่
โ ร ง ง ำ น ส ำ โ ร ง ส ำ ห รั บ เ ป็ น ที่ ตั ้ง
โรงงำนผลิตและคลงัสนิค้ำ บรษิัทฯ จึง
ให้บริกำรด้ำนควำมปลอดภัยแก่ TUP 
ซึ่งตัง้อยู่ในบริเวณเดียวกนั เพื่อควำม
ปลอดภัย โดยรวมที่ อ ำจส่ งผ ลกับ
ทรพัยส์นิของบรษิทัฯ 
บริษัทฯ ได้ท ำสัญญำให้บริกำรด้ำน
คว ำมปลอดภัย  อ ำยุ สัญญำ  1 ปี  
นับตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม 2564 ถงึวนัที ่
31 ธั น ว ำ ค ม  2564 โ ด ย คิ ด อั ต ร ำ
ค่ ำบ ริก ำ ร เ ป็ น ไปต ำมต้ นทุ น ก ำ ร
ใหบ้รกิำรที่เกดิขึน้จรงิปันส่วนตำมพืน้ที่
โรงงำน 

กำรท ำรำยกำรดังกล่ ำว เ ป็น
รำยกำรสนับสนุนธุรกจิปกต ิทัง้นี้  
ตั ้งแต่ ว ันที่  1 มกรำคม 2564  
บริษัทฯ ได้ท ำสัญญำให้บริกำร
ด้ำนควำมปลอดภัย โดยมีอัตรำ
ค่ำบริกำรเป็นไปตำมต้นทุนกำร
ให้บริกำรที่เกิดขึ้นจริงปันส่วน
ตำมพืน้ทีโ่รงงำน จงึพจิำรณำเหน็
ว่ ำ ร ำยก ำ รดั ง ก ล่ ำ ว มีค ว ำ ม
เหมำะสมและสมเหตุสมผล 
 

  2.3 รำยไดค้่ำเช่ำอำคำร 
- รำยไดค้่ำเช่ำส ำนักงำน 
- ลูกหนี้ค่ำเช่ำ 

 

 
1,080,231.60 

0.00 
 

 
1,080,231.60 

90,019.30 
 

บริษัทฯ ให้ TUP เช่ ำพื้นที่ โ รงงำน 
คลังสินค้ำและส ำนักงำน ในบริเวณ
เดยีวกนักบัโรงงำนของบรษิทัฯ ทีส่ ำโรง 
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เหลอืจำกกำรใช้งำน โดย
มีอัตรำค่ำเช่ำเป็นไปตำมที่ตกลงกัน
ระหว่ำงคู่สญัญำ 

กำรท ำรำยกำรดังกล่ ำว เ ป็น
รำยกำรให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ 
ทัง้นี้ ตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม 2564 
บริษัทฯ ได้ท ำสัญญำเช่ำฉบับ
ใหม่โดยมอีตัรำค่ำเช่ำและเงื่อนไข
กำรเช่ำเป็นไปตำมรำคำตลำด จงึ
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รายช่ือบริษทัท่ีอาจ
มีความขดัแย้ง 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ ขนาดของรายการ (บาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล
ของการท ารายการ 

ความเหน็ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ งวดปีบญัชีส้ินสุด 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2563 
งวดปีบญัชีส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธ.ค. 2564 

บรษิทัฯ ได้ท ำสญัญำเช่ำพื้นที่ในอำคำร 
มีก ำหนดเวลำ 1 ปี นับตัง้แต่ว ันที่ 1 
มกรำคม 2564 ถึงวันที่  31 ธันวำคม 
2564 โดยคิดค่ ำ เช่ ำ เ ป็นรำย เดือน
ค ำนวณจำกพืน้ทีใ่ชง้ำนจรงิ โดยก ำหนด
อัต ร ำค่ ำ เ ช่ ำ เ ป็ น ไปต ำมค่ ำ เ ช่ ำที่
เทยีบเคยีงรำคำตลำด 

พจิำรณำเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำว
มี ค ว ำ ม เ ห ม ำ ะ ส ม แ ล ะ
สมเหตุสมผล 

  2.4 รำยไดอ้ื่นๆ 
- รำยไดอ้ื่นๆ 

 
0.00 

 
236,588.05 

รำยได้อื่นๆ ส่วนใหญ่ประกอบด้วย
รำยได้ค่ำก ำจดัวตัถุดิบเสื่อมสภำพ ซึ่ง
คดิรำคำเป็นไปตำมที่ตกลงกนั และค่ำ
ชุดตรวจโควดิ (ATK) ซึง่คดิรำคำเป็นไป
ตำมค่ำใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

กำรท ำรำยกำรดังกล่ ำว เ ป็น
รำยกำรสนับสนุนธุรกจิปกต ิโดย
มีรำคำและเงื่อนไขทำงกำรค้ำ
เทียบเคยีงกบัตลำด จึงพจิำรณำ
เห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำม
เหมำะสมและสมเหตุสมผล 

  2.5 รำยกำรซื้อ 
- ซื้อสนิคำ้ส ำเรจ็รปูเพื่อขำย 
- ซื้อเคมภีณัฑ ์
- เจำ้หนี้กำรคำ้ 
 

 
625,812.00 

0.00 
141,310.62 

 
937,050.00 
174,150.00 
76,532.82 

บ ริ ษั ท ฯ  ซื้ อ สิ น ค้ ำ  TOA SPRAY 
RUSTPRO จำก TUP เข้ำมำเพื่อขำย 
โดยมีรำคำและเงื่อนไขกำรค้ำทัว่ไป
เ ส มื อ น กั บ ก ำ ร ท ำ ร ำ ย ก ำ ร กั บ
บุคคลภำยนอก 
 

กำรท ำรำยกำรดังกล่ ำว เ ป็น
รำยกำรสนับสนุนธุรกจิปกต ิโดย
มีรำคำและเงื่อนไขทำงกำรค้ำ
เทยีบเคยีงกบัตลำด  จงึพจิำรณำ
เห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำม
เหมำะสมและสมเหตุสมผล 

  2.6 ค่ำจำ้งบรกิำรภำยนอก 
-  ค่ำจำ้งบรกิำรภำยนอก 
- เจำ้หนี้อื่นๆ 

 

 
2,411,340.00 

0.00 

 
2,411,340.00 

215,011.15 

บริษัทฯ จ้ำง TUP ให้จัดหำพนักงำน
เพื่อมำปฏิบัติงำนในโรงงำนผู้ว่ำจ้ำง 
เนื่องจำกแรงงำนมีควำมเชี่ยวชำญใน
กำรผลิตและมีควำมช ำนำญในกำรใช้

กำรท ำรำยกำรดังกล่ ำว เ ป็น
รำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่ง
เป็นรำยกำรที่เกดิขึน้ในอดตี และ
เกิดขึ้นตำมควำมจ ำ เ ป็น  จึง
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รายช่ือบริษทัท่ีอาจ
มีความขดัแย้ง 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ ขนาดของรายการ (บาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล
ของการท ารายการ 

ความเหน็ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ งวดปีบญัชีส้ินสุด 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2563 
งวดปีบญัชีส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธ.ค. 2564 

 
 

เครื่องจกัร โดยบรษิทัฯ ไดท้ ำสญัญำจำ้ง
แรงงำนกบั TUP ระยะเวลำสญัญำ 1 ปี 
นับตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม 2564 ถงึวนัที ่
31 ธนัวำคม 2564 

พจิำรณำเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำว
มคีวำมสมเหตุสมผล 

3 บรษิทั ทโีอเอ - ชู
โกกุ เพน้ท์ จ ำกดั 
(“TCP”)  

▪ TOAGH ซึ่ ง เ ป็นผู้ถือหุ้น
รำยใหญ่ของบริษัทฯ ถือ
หุ้นทำงอ้อมใน TCP ร้อย
ละ 50.9999 

▪ กรรมกำรของบริษัทฯ 1 
ท่ ำ น  ไ ด้ แ ก่  (1) น ำ ย
ประจกัษ์ ตัง้คำรวคุณ เป็น
ผู้ถือหุ้นของ TCP ถือหุ้น
ในสดัส่วนรอ้ยละ 0.0001  

▪ มกีรรมกำรร่วมกนั 2 ท่ำน 
ไดแ้ก่ (1) นำยประจกัษ์  
ตัง้คำรวคุณ และ (2) นำย
ณฏัฐวุฒ ิตัง้คำรวคุณ  

3.1 รำยไดจ้ำกกำรขำย 
- ขำยสุทธ ิ
- ลูกหนี้กำรคำ้ 

 
452,543.63 
255,383.46 

 
309,680.14 
74,143.59 

บรษิทัฯ ขำยสนิคำ้กลุ่มสทีำอำคำร เพื่อ
ใช้งำนโครงกำรให้แก่ TCP ซึ่งน ำไป
ขำยต่อให้กลุ่มลูกค้ำของตนเอง โดยมี
รำคำและเงื่อนไขทัว่ไปเสมอืนกบักำรท ำ
รำยกำรกบับุคคลภำยนอก 

กำรท ำรำยกำรดังกล่ ำว เ ป็น
รำยกำรธุรกจิปกตโิดยมรีำคำและ
เงื่อนไขทัว่ไปเสมือนท ำรำยกำร
กับบุคคลภำยนอก จึงพิจำรณำ
เห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำม
เหมำะสมและสมเหตุสมผล 

 

 

3.2 รำยกำรซื้อ 
- ซื้อวตัถุดบิ 
- เจำ้หนี้กำรคำ้ 

 
534,000.22 

0.00 

 
208,052.40 
73,199.77 

บรษิทัฯ ซื้อเคมภีณัฑบ์ำงส่วนจำก TCP 
เป็นครัง้ครำว เพื่อจ ำหน่ำยต่อให้กับ
ลูกคำ้ประเภทโครงกำรของบรษิทัฯ เพื่อ
กำรบริกำรที่ครบวงจร โดยบริษัทฯ มี
ก ำไรจำกกำรน ำไปจ ำหน่ำยต่อ 
 

กำรท ำรำยกำรดังกล่ ำว เ ป็น
รำยกำรสนับสนุนธุรกจิปกต ิโดย
มีรำคำและเงื่อนไขทัว่ไปเสมอืน
ท ำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก 
และเกดิขึน้ตำมควำมจ ำเป็น เพื่อ
ก ำ ร บ ริก ำ ร ที่ ค ร บ ว ง จ ร  จึ ง
พจิำรณำเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำว
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รายช่ือบริษทัท่ีอาจ
มีความขดัแย้ง 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ ขนาดของรายการ (บาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล
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สมเหตุสมผล 

 

 

3.3 งำนระหว่ำงก่อสรำ้ง 
-  งำนระหว่ำงก่อสรำ้ง 
 

 

 
2,762.00 

 

 
0.00 

บริษัท ฯ  ซื้ อUNY MARINE HS RAL 
จำก TCP เป็นครัง้ครำว เพื่อใช้ส ำหรบั
งำนโครงกำร Tank dike 4 renovation 
ซึ่งเป็นspec เฉพำะเจำะจงงำนส ำหรบั
งำนโครงกำร Tank dike 4 renovation 

กำรท ำรำยกำรดังกล่ ำว เ ป็น
รำยกำรสนับสนุนธุรกจิปกต ิและ
เกิดขึ้นตำมควำมจ ำ เ ป็น  จึง
พจิำรณำเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำว
มคีวำมสมเหตุสมผล 

4 บริษัท เชอร์วู้ด 
ค อ ร์ ป อ เ ร ชั ่น 
(ปร ะ เทศไทย ) 
จ ำกัด (มหำชน) 
(“SWC”) 

▪ TOAGH ซึ่ ง เ ป็นผู้ถือหุ้น
รำยใหญ่ของบริษัทฯ ถือ
หุ้นทำงอ้อมใน SWC ร้อย
ละ 69.4100 

▪ กรรมกำรของบริษัทฯ 1 
ท่ ำน  ได้แก่  (1) นำยจตุ
ภทัร ์ตัง้คำรวคุณ เป็นผูถ้อื
หุ้ น ข อ ง  SWC ร้ อ ย ล ะ 
0.5700  

▪ มกีรรมกำรร่วมกนั 2 ท่ำน 
ไดแ้ก่ (1) นำยประจกัษ์  
ตัง้คำรวคุณ และ  (2) นำย
วนรชัต์ ตัง้คำรวคุณ 

4.1 รำยไดค้่ำบรกิำรออกของ 
- รำยไดค้่ำบรกิำรออกของ 
- รำยไดอ้ื่นๆ 
- ลูกหนี้ค่ำบรกิำร 
- ส่วนลดคำ้งรบั   

 
78,600.00 

1,001,946.75 
53,473.58 

1,722,055.67 
 

 
95,500.00 

560,800.00 
39,935.42 

0.00 
 

บรษิทัฯ มฝ่ีำยงำน shipping ของตนเอง 
และให้บรกิำรที่เกี่ยวข้องกบักำรน ำเขำ้
และส่งออกสินค้ำแก่บรษิัทที่เกี่ยวข้อง
กัน เช่น บริกำรเดินพิธีกำรศุลกำกร 
บริกำรขนส่งสินค้ำ ค่ำวำง สเปค เป็น
ต้น โดยอตัรำค่ำบรกิำรเทยีบเคยีงรำคำ
ตลำดและมกีำรใหส้่วนลด 
โดยมีรำคำและเงื่อนไขกำรค้ำทัว่ไป
เ ส มื อ น กั บ ก ำ ร ท ำ ร ำ ย ก ำ ร กั บ
บุคคลภำยนอก 

กำรท ำรำยกำรดังกล่ ำว เ ป็น
รำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่ง
เ ป็นรำยกำรที่ เกิดขึ้น ในอดีต 
อย่ำงไรกด็ ีตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม 
2560 บ ริ ษั ท ฯ  ไ ด้ ป รั บ ป รุ ง
นโยบำยกำรเก็บค่ำบริกำรให้มี
รำคำและเงื่อนไขทัว่ไปเสมอืนท ำ
รำยกำรกับบุคคลภำยนอก จึง
พจิำรณำเหน็ว่ำ รำยกำรดงักล่ำว
มคีวำมสมเหตุสมผล 
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  4.2 รำยกำรซื้อ 
- ซื้อสนิคำ้ส ำเรจ็รปูเพื่อขำย 
- เจำ้หนี้กำรคำ้ 

 
207,755,602.68  
 67,779,929.87 

 
266,558,928.78 
73,499,839.04 

รำยกำรส่วนใหญ่เป็นกำรซื้อสินค้ำที่
เกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ 
เพื่ อ ก ำ รบริก ำ รที่ ค ร บว งจ ร  เ ช่ น 
ผลิตภัณฑ์กลุ่ ม เชนไดร้ท์  ประ เภท
ป้องกนัและก ำจดัปลวกแมลง โดยบรษิทั
ฯ จ ำหน่ำยสินค้ำดังกล่ำวให้แก่ลูกค้ำ
กลุ่มตวัแทนจ ำหน่ำย ทัง้นี้ บรษิัทฯ ได้
ท ำสัญญำกำร เ ป็นผู้แทนจ ำ ห น่ ำย
ผลิตภณัฑ์ของ SWC โดยก ำหนดรำคำ
และเงื่อนไขกำรค้ำทัว่ไปเสมอืนกบักำร
ท ำรำยกำรกบับุคคลภำยนอก 
อนึ่ง บริษัทฯ ได้รบัส่วนลดทำงกำรค้ำ
เมื่ อจ ำหน่ำยสินค้ำได้ถึงปริม ำณที่
ก ำหนด 

กำรท ำรำยกำรดังกล่ ำว เ ป็น
รำยกำรสนับสนุนธุรกจิปกตโิดยมี
รำคำและเงื่อนไขทัว่ไปเสมอืนท ำ
รำยกำรกับบุคคลภำยนอก จึง
พจิำรณำเหน็ว่ำ รำยกำรดงักล่ำว
มี ค ว ำ ม เ ห ม ำ ะ ส ม แ ล ะ
สมเหตุสมผล 

  4.3 ค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ 
- ค่ำใชจ้่ำยส ำนักงำน 
- ค่ำใชจ้่ำยเงนิสนับสนุน 
- ค่ำบรจิำค 
- ค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ 
- เจำ้หนี้อื่นๆ 

 

 
154,468.00 

13,950,198.96 
0.00 

80,713.84 
104,064.99 

 

 
480,546.70 

2,883,497.30 
2,475,213.17 

888,387.24 
2,120,125.03 

 

บริษัทฯ ซื้อสบู่เหลวล้ำงมือ น ้ำยำล้ำง
จำนทีโพ เพื่อใช้ภำยในส ำนักงำน และ
มอบใหโ้รงพยำบำล วดั ชุมชน สถำนที่
ต่ ำงๆเพื่ อช่วยเหลือCOVID-19 โดย
รำคำที่ซื้อขำยเสมอืนกำรท ำรำยกำรกบั
บุคคลภำยนอก 

กำรท ำรำยกำรดังกล่ ำว เ ป็น
รำยกำรสนับสนุนธุรกจิปกตโิดยมี
รำคำและเงื่อนไขทัว่ไปเสมอืนท ำ
รำยกำรกับบุคคลภำยนอก จึง
พจิำรณำเหน็ว่ำ รำยกำรดงักล่ำว
มี ค ว ำ ม เ ห ม ำ ะ ส ม แ ล ะ
สมเหตุสมผล 

5 บรษิทั ทโีอเอ เค
มคิอล อนิดสัตรสี ์
จ ำกดั (“TOAC”) 

▪ TOAGH ซึ่ ง เ ป็นผู้ถือหุ้น
รำยใหญ่ของบริษัทฯ ถือ

5.1 ค่ำเช่ำ 
- ค่ำเสื่อมรำคำ สทิธิกำรใช้
ทีด่นิตำมสญัญำเช่ำ 

 
11,808,001.38 

 

 
11,808,001.39 

 

บริษัทฯ เช่ำที่ดิน โรงงำน คลังสินค้ำ 
และอำคำรส ำนักงำน ที่บำงนำ จำก 

กำรท ำรำยกำรดังกล่ ำว เ ป็น
รำยกำรที่ เกี่ยวกับสินทรัพย์ /
บ ริ ก ำ ร  แ ล ะ ร ำ ย ก ำ ร เ ช่ ำ
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หุน้โดยตรงใน TOAC รอ้ย
ละ 30.0000 

▪ กรรมกำรของบริษัทฯ  4 
ท่ำน ได้แก่  (1) นำยวน
รชัต์ ตัง้คำรวคุณ (2) นำย 
จตุภัทร์ ตัง้คำรวคุณ (3) 
นำยณัฏฐวุฒ ิตัง้คำรวคุณ 
(4) นำงบุศทร ีหวัง่หล ีเป็น
ผู้ถือหุ้นของ TOAC โดย
แต่ละท่ำนถอืหุน้ในสดัส่วน
รอ้ยละ 17.5000  

▪ มกีรรมกำรร่วมกนั 6 ท่ำน 
ไดแ้ก่ (1) นำยประจกัษ์ ตัง้
คำรวคุณ (2) นำงละออ ตัง้
คำรวคุณ (3) นำยวนรชัต์ 
ตัง้คำรวคุณ (4) นำยจตุ
ภทัร์ ตัง้คำรวคุณ (5) นำย
ณัฏฐวุฒ ิตัง้คำรวคุณ และ 
(6) นำงบุศทร ีหวัง่หล ี

- ดอกเบี้ยจ่ำย สิทธิกำรใช้
ทีด่นิตำมสญัญำเช่ำ 

- ค่ำเสื่อมรำคำ สทิธิกำรใช้
อำคำรตำมสญัญำเช่ำ 

- ดอกเบี้ยจ่ำย สิทธิกำรใช้
อำคำรตำมสญัญำเช่ำ  

2,259,584.25 
 

72,685,377.22 
 

22,883,007.67 
 
 
 
 
 

1,977,973.68 
 

72,685,377.22 
 

21,056,473.25 
 
 
 
 
 

TOAC โดยมีอัตรำค่ำเช่ำเป็นไปตำมที่
ตกลงกนัระหว่ำงคู่สญัญำ 
บริษัทฯ ได้ท ำสญัญำเช่ำที่ดิน อำคำร 
เพื่อใช้เป็นอำคำรโรงงำน คลังสินค้ำ 
ที่ตัง้โรงงำน อำยุสญัญำ 10 ปี นับตัง้แต่
ว ันที่  1 มกรำคม 2561 ถึงวันที่  31 
ธันวำคม 2569 โดยมีอัตรำค่ำเช่ำที่
ประเมนิโดยผูป้ระเมนิรำคำอสิระที่ได้รบั
ควำมเหน็ชอบจำกส ำนักงำน ก.ล.ต. 
บรษิทัฯ ไดท้ ำสญัญำเช่ำทีด่นิและอำคำร
ส ำนักงำน อำยุสัญญำ 3 ปี นับตัง้แต่
ว ันที่  1 มกรำคม 2563 ถึง  วันที่  31 
ธันวำคม 2565 โดยมีอัตรำค่ำเช่ำที่
ประเมนิโดยผูป้ระเมนิรำคำอสิระที่ได้รบั
ควำมเหน็ชอบจำกส ำนักงำน ก.ล.ต. 

อสงัหำรมิทรพัย์ เพื่อกำรด ำเนิน
ธุรกจิของบรษิทัฯ และเกดิขึน้เพื่อ
ควำมจ ำเป็น  
บริษัทฯ ได้ท ำสัญญำเช่ำฉบับ
ใหม่โดยมอีตัรำค่ำเช่ำและเงื่อนไข
ก ำ ร เ ช่ ำ เ ป็ น ไ ปต ำม ร ำค ำที่
ประเมนิโดยผูป้ระเมนิรำคำอิสระ
ที่ ไ ด้ ร ับ ค ว ำม เ ห็ น ช อบจ ำ ก
ส ำนักงำน ก.ล.ต. จึงพิจำรณำ
เห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำม
เหมำะสมและสมเหตุสมผล 

6 บริษัท ทีโอเอ - 
ชิ น โ ต  ( ไ ท ย
แลนด์ )  จ ำ กัด 
(“TST”) 

▪ TOAGH ซึ่ ง เ ป็นผู้ถือหุ้น
รำยใหญ่ของบริษัทฯ ถือ
หุ้นทำงอ้อมใน TST ร้อย
ละ 50.9950 

6.1 รำยไดจ้ำกกำรขำย 
- ขำยสุทธ ิ
- ลูกหนี้กำรคำ้ 

 
165,587,413.30 
52,538,284.26 

 
281,386,364.55 
82,585,982.83 

บรษิทัฯ ขำยสนิคำ้ OEM ประเภทสนิคำ้
กึ่งส ำเร็จรูปเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งทำง TST 
น ำไปใช้ต่อส ำหรับกระบวนกำรผลิต
สินค้ำของตนเอง ทัง้นี้ กำรขำยสินค้ำ
ดงักล่ำวเป็นไปตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดใน

กำรท ำรำยกำรดังกล่ ำว เ ป็น
รำยกำรธุรกจิปกตโิดยมรีำคำและ
เงื่อนไขทัว่ไปเสมือนท ำรำยกำร
กับบุคคลภำยนอก จึงพิจำรณำ
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▪ กรรมกำรของบริษัทฯ 4 
ท่ำน ได้แก่ (1) นำยณัฏฐ
วุฒิ ตัง้คำรวคุณ (2) นำย
ประจักษ์ ตัง้คำรวคุณ (3) 
นำงละออ ตัง้คำรวคุณ และ 
(4) นำยวนรัชต์ ตัง้คำรว
คุณ เป็นผูถ้อืหุน้ของ TST 
โดยแต่ละท่ำนถือหุ้นเป็น
สดัส่วนรอ้ยละ 0.0013 

▪ มีก ร รมกำร ร่ วมกันกับ  
บรษิทัฯ 1 ท่ำน ไดแ้ก่ นำย
ณฏัฐวุฒ ิตัง้คำรวคุณ 

สัญญำจ้ำงผลิต ระหว่ำง (1) บริษัท 
ชินโต เพ้นท์ จ ำกัด (2) บริษัทฯ (3) 
TOAC (4) TOAPC และ (5) TST โดยมี
กำรก ำหนดรำคำขำยสินค้ำด้วยวิธี
ต้ น ทุ นบวกอัต ร ำก ำ ไ ร  (cost plus 
margin) และสญัญำดงักล่ำวมผีลบงัคบั
ใช้ต่อเนื่ องจนกว่ำคู่ส ัญญำจะมีกำร
เจรจำเปลีย่นแปลงเงื่อนไข 

เห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำม
เหมำะสมและสมเหตุสมผล  

  6.2 รำยได้ค่ำบริกำรด้ำน
ควำมปลอดภยั 

- รำยได้ค่ ำบริกำรควำม
ปลอดภยั 

- ลูกหนี้ค่ำบรกิำร 
- เงนิประกนัค่ำบรกิำร 
 

 
 
 

 
 

732,438.36 
 

194,367.27  
0.00 

 

 
 

709,019.16 
 

63,220.88 
59,084.93 

 
 
 

บริษัทฯ ให้บริกำรด้ำนควำมปลอดภยั
แก่ TST เนื่องจำกส ำนักงำนและโรงงำน
ของ TST ตัง้อยู่ในบริเวณเดียวกันกับ
โรงงำนของบรษิัทฯ ที่บำงนำเพื่อควำม
ปลอดภยัโดยรวมที่อำจส่งผลกบัทรพัยส์นิ
ของบรษิทัฯ โดยมอีตัรำค่ำบรกิำรเป็นไป
ตำมทีต่กลงกนัระหว่ำงคู่สญัญำ 
บริษัทฯ ได้ท ำสัญญำให้บริกำรด้ำน
คว ำมปลอดภัย  อ ำยุ สัญญำ  1 ปี  
นับตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม 2564 ถงึวนัที ่
31 ธนัวำคม 2564 โดยมอีตัรำค่ำบรกิำร

กำรท ำรำยกำรดังกล่ ำว เ ป็น
รำยกำรสนับสนุนธุรกจิปกต ิทัง้นี้  
ตั ้ง แต่ ว ันที่  1 มกร ำคม  2564 
บริษัทฯ ได้ท ำสัญญำให้บริกำร
ด้ำนควำมปลอดภัย โดยมีอัตรำ
ค่ำบริกำรเป็นไปตำมต้นทุนกำร
ให้บริกำรที่เกิดขึ้นจริงปันส่วน
ตำมพืน้ทีโ่รงงำน จงึพจิำรณำเหน็
ว่ ำ ร ำยก ำ รดั ง ก ล่ ำ ว มีค ว ำ ม
เหมำะสมและสมเหตุสมผล 
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ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ ขนาดของรายการ (บาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล
ของการท ารายการ 
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เป็นไปตำมตน้ทุนกำรใหบ้รกิำรทีเ่กดิขึน้
จรงิป้นส่วนตำมพืน้ทีโ่รงงำน 

  6.3 รำยไดค้่ำบรกิำรออกของ 
- รำยไดค้่ำบรกิำรออกของ 
- ลูกหนี้ค่ำบรกิำร 

 
46,200.00 

0.00 

 
61,400.00 
24,779.90 

บรษิทัฯ มฝ่ีำยงำน shipping ของตนเอง 
และให้บรกิำรที่เกี่ยวข้องกบักำรน ำเขำ้
และส่งออกสินค้ำแก่บรษิัทที่เกี่ยวข้อง
กัน เช่น บริกำรเดินพิธีกำรศุลกำกร 
บริกำรขนส่งสินค้ำ เป็นต้น โดยอัตรำ
ค่ำบริกำรเทียบเคียงรำคำตลำดและมี
กำรให้ส่วนลด ซึ่งบริษัทฯ ได้ปรบัปรุง
นโยบำยกำรเกบ็ค่ำบรกิำรใหม้รีำคำและ
เงื่อนไขทัว่ไปเสมอืนกบักำรท ำรำยกำร
กับบุ ค คลภำยนอก  ตั ้ง แ ต่ ว ัน ที่  1 
มกรำคม 2560 

กำรท ำรำยกำรดังกล่ ำว เ ป็น
รำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่ง
เป็นรำยกำรที่เกดิขึน้ในอดตี และ
คิดรำคำตำมค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้น
จรงิ  จึงพจิำรณำเห็นว่ำรำยกำร
ดงักล่ำวมคีวำมสมเหตุสมผล 

  6.4 รำยไดอ้ื่นๆ 
- รำยไดอ้ื่นๆ 
- ลูกหนี้อื่นๆ 

 
1,750.00 

168,214.05 

 
7,400.00 

209,576.56 
 
 

เป็นรำยได้จำกกำรให้บรกิำรชัง่น ้ำหนัก
รถบรรทุก ค่ำบรกิำรแกไ้ข paperless 
ลูกหนี้อื่นเป็นลูกหนี้ ค่ำสำธำรณูปโภค 
โดยคิดรำคำเป็นไปตำมค่ำใช้จ่ำยที่
เกดิขึน้จรงิ 

กำรท ำรำยกำรดังกล่ ำว เ ป็น
รำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่ง
เป็นรำยกำรที่เกดิขึน้ในอดตี และ
คิดรำคำตำมค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้น
จรงิ  จึงพจิำรณำเห็นว่ำรำยกำร
ดงักล่ำวมคีวำมสมเหตุสมผล 
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  6.5 รำยกำรซื้อ 
- ซื้อวตัถุดบิ 
- เจำ้หนี้กำรคำ้ 

 
1,126,415.32  
 646,641.85 

 
1,687,679.80 

542,909.87 

รำยกำรซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในกำรผลิต
สนิคำ้ ซึ่งบรษิทัฯ ซื้อเคมภีณัฑ์ดงักล่ำว
จ ำ ก  TST ใ น ร ำ ค ำต้ นทุ นบวกค่ ำ
ด ำเนินกำร ทัง้นี้ รำยกำรดังกล่ำวมไิด้
เกดิขึน้เป็นประจ ำ เนื่องจำกบรษิทัฯ จะ
ซื้อเคมภีณัฑ์จำก TST เฉพำะในกรณีที่
บริษัทฯ มีควำมจ ำเป็นเร่งด่วนและไม่
ส ำม ำ รถจัดซื้ อ จ ำกผู้ จัด จ ำห น่ ำย
ภำยนอกได้ทนัเวลำ รวมทัง้บรษิทัฯ ซื้อ
เคมภีณัฑ์บำงชนิดจำก TST เพื่อใช้ใน
กำรทดสอบผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ ซึ่ง 
TST มกีำรซื้อเคมภีณัฑ์ดงักล่ำวเพื่อใช้
ในกำรผลติของตนเอง 

กำรท ำรำยกำรดังกล่ ำว เ ป็น
รำยกำรสนับสนุนธุรกจิปกต ิโดย
มีรำคำและเงื่อนไขทำงกำรค้ำ
เทียบเคยีงกบัตลำด จึงพจิำรณำ
เห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำม
เหมำะสมและสมเหตุสมผล 

  6.6 ค่ ำวัสดุ / เครื่ อ ง ใช้ ใน
โรงงำน 

- ค่ำวสัดุ/เครื่องใชใ้นโรงงำน 
- เจำ้หนี้อื่นๆ 
 

 
 

38,349.20  
 6,420.00 

 
 

38,688.20 
8,718.79 

เป็นรำยกำรซื้อวัสดุและเครื่องใช้ใน
โรงงำน ประเภท Alumite เพื่อใช้ในกำร
ผลิตสนิคำ้ ซึ่งบรษิัทฯ ซื้อจำก TST ใน
รำคำตน้ทุนบวกค่ำด ำเนินกำร 

กำรท ำรำยกำรดังกล่ ำว เ ป็น
รำยกำรสนับสนุนธุรกจิปกต ิและ
รำคำซื้อขำยเป็นรำคำตน้ทุนบวก
ค่ำด ำเนินกำร จงึพจิำรณำเหน็ว่ำ
ร ำ ย ก ำ ร ดั ง ก ล่ ำ ว มี ค ว ำ ม
สมเหตุสมผล 

7 บริษัท  ที โ อ เอ  
โ ฮ ล ดิ้ ง  จ ำ กั ด 
(“TOAH”) 

▪ กรรมกำรของบริษัทฯ 6 
ท่ำน ได้แก่  (1) นำยวน
รชัต์ ตัง้คำรวคุณ (2) นำย 
จตุภัทร์ ตัง้คำรวคุณ (3) 
นำยณัฏฐวุฒ ิตัง้คำรวคุณ 

7.1 ค่ำเช่ำรถยนต์ 
- ค่ำเช่ำรถยนต์ 
- ค่ำเสื่อมรำคำ สทิธิกำรใช้
ยำนพำหนะ 

 
2,766,301.46  

 5,419,634.47 
 
 

 
513,600.00 

6,224,961.45 
 
 

บริษัทฯ ท ำสัญญำเช่ ำรถยนต์จำก 
TOAH อำยุสญัญำระหว่ำง 1-5 ปี เพื่อ
ใช้ เ ป็นรถยนต์ส ำหรับผู้บริหำรของ
บริษัทฯ โดยคิดอัตรำค่ำเช่ำรถยนต์
เทียบเคยีงได้กบัอตัรำผลตอบแทนรำย

กำรท ำรำยกำรดังกล่ ำว เ ป็ น
รำยกำรสนับสนุนธุรกจิปกต ิและ
อัตรำค่ำเช่ำเทียบเคียงได้กับ
อตัรำผลตอบแทนรำยปีของธุรกจิ
รถยนต์ ให้ เ ช่ ำของบริษัทจด
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(4) นำงบุศทร ีหวัง่หล ีเป็น
ผู้ถือหุ้นของ TOAH โดย
แต่ละท่ำนถือหุ้นสัดส่วน
ร้อยละ20.0000 (5) นำย
ประจกัษ์ ตัง้คำรวคุณ และ
(6) นำงละออ ตัง้คำรวคุณ 
ถื อ หุ้ น สั ด ส่ ว น ร้ อ ย ล ะ
15.0000 แ ล ะ ร้ อ ย ล ะ 
5.0000 ต ำมล ำ ดับ แ ล ะ
ด ำ ร ง ต ำ แ ห น่ ง เ ป็ น
กรรมกำรใน TOAH ทัง้ 6 
ท่ำน 

- ดอกเบี้ยจ่ำย สิทธิกำรใช้
ยำนพำหนะ 

- เจำ้หนี้อื่นๆ 
 

  

431,262.26 
 

0.00 
 

431,359.51 
 

563,890.00 
 
 

ปีของธุรกิจรถยนต์ใหเ้ช่ำของบรษิทัจด
ทะเบยีน 

ทะ เบียน  จึ ง เห็น ว่ ำ ร ำยกำร
ดังกล่ำวมีควำมเหมำะสมและ
สมเหตุสมผล 

8 บรษิทั พ ีท ีเรยีล 
เอสเตท จ ำกดั  

▪ TOAGH ซึ่ ง เ ป็นผู้ถือหุ้น
รำยใหญ่ของบริษัทฯ ถือ
หุน้ทำงอ้อมในบรษิทั พ ีท ี
เรียล เอสเตท จ ำกัด ร้อย
ละ 73.9796 

8.2 ค่ำเช่ำทีด่นิ 
- ค่ำเสื่อมรำคำ สทิธิกำรใช้
ทีด่นิตำมสญัญำเช่ำ 

- ดอกเบี้ยจ่ำย สิทธิกำรใช้
ทีด่นิตำมสญัญำเช่ำ 

- เจำ้หนี้อื่นๆ 
  

 
12,939,047.73  

  
2,476,021.80 

 
0.00 

 

 
15,307,293.39 

 
4,263,415.37 

 
1,795,720.00 

 

บรษิัทฯ เช่ำที่ดินจำกบรษิทั พ ีที เรยีล
เอสเตท จ ำกัด โดยเงื่อนไขสัญญำ 
บรษิทั พ ีท ีเรยีลเอสเตท จ ำกดั ผูใ้หเ้ช่ำ
เป็นผูร้บัภำระค่ำภำษีโรงเรอืนและที่ดิน 
โดยบริษัทฯ ส ำรองจ่ำยค่ำภำษีให้กับ
อบต.และเรยีกเกบ็ค่ำภำษตีำมค่ำใช้จ่ำย
ทีเ่กดิขึน้จรงิ 
บรษิทัฯ เช่ำทีด่นิ 2 แห่งจำกบรษิทั พ ีท ี
เรยีล เอสเตท จ ำกดั ได้แก่ (1) โรงงำน
ที่บำงนำ และ (2) โรงงำนที่ส ำโรง เพื่อใช้
เป็นพื้นที่ตัง้โรงงำน คลังสินค้ำ และ
อำคำรส ำนักงำนของบริษัทฯ โดยมี

กำรท ำรำยกำรดังกล่ ำว เ ป็น
รำยกำรสนับสนุนธุรกจิปกต ิโดย
มีรำคำและเงื่อนไขกำรค้ำทัว่ไป
เ ส มื อ น ท ำ ร ำ ย ก ำ ร กั บ
บุคคลภำยนอก จึงพจิำรณำเห็น
ว่ ำ ร ำยก ำ รดั ง ก ล่ ำ ว มีค ว ำ ม
เหมำะสมและสมเหตุสมผล 
กำรท ำรำยกำรดังกล่ ำว เ ป็น
รำยกำรสนับสนุนธุรกจิปกต ิเพื่อ
กำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และ
เกิดขึ้น เพื่ อควำมจ ำ เ ป็น  จึง
พจิำรณำเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำว
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รายช่ือบริษทัท่ีอาจ
มีความขดัแย้ง 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ ขนาดของรายการ (บาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล
ของการท ารายการ 

ความเหน็ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ งวดปีบญัชีส้ินสุด 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2563 
งวดปีบญัชีส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธ.ค. 2564 

▪ กรรมกำรของบริษัทฯ 6 
ท่ ำ น  ไ ด้ แ ก่  ( 1) น ำ ย 
ประจักษ์ ตัง้คำรวคุณ (2) 
นำงละออ ตัง้คำรวคุณ (3) 
นำยวนรัชต์ ตัง้คำรวคุณ 
และ (4) นำยจตุภัทร์ ตัง้
คำรวคุณ (5) นำยณฎัฐวุฒ ิ
ตัง้คำรวคุณ และ (6) นำงบุ
ศทร ีหวัง่หลี เป็นผู้ถือหุ้น
ขอ งบริษัท  พี  ที  เ รียล 
เอสเตท จ ำกดั โดยถือหุน้
ในสัดส่วนร้อยละ 5.0000 
ร้ อ ย ล ะ  5.0000 ร้ อ ย ล ะ
3.0804  ร้ อ ย ล ะ  3.0804 
ร้อยละ 3.0804และร้อยละ 
3.0804 ตำมล ำดบั 

▪ มกีรรมกำรร่วมกนั 4 ท่ำน 
ไดแ้ก่ (1) นำยประจกัษ์ ตัง้
คำรวคุณ (2) นำงละออ ตัง้
คำรวคุณ (3) นำยวนรชัต์  
ตัง้คำรวคุณ และ (4) นำง 
บุศทร ีหวัง่หล ี 

อัตรำค่ ำเช่ำ เ ป็นไปตำมที่ตกลงกัน
ระหว่ำงคู่สญัญำ 
บริษัทฯ  ได้ท ำสัญญำเช่ ำ  ก ำหนด
ระยะ เวลำ  10 ปี  นั บตั ้ง แต่ ว ันที่  1 
มกรำคม 2560 ถึงวันที่  31 ธันวำคม 
2569 และสญัญำเช่ำ ก ำหนดระยะเวลำ 
25 ปี นับตัง้แต่วนัที่ 15 กนัยำยน 2564 
ถงึวนัที่ 15 กนัยำยน 2589 โดยมอีตัรำ
ค่ำเช่ำที่ประเมินโดยผู้ประเมินรำคำ
อิ ส ร ะที่ ไ ด้ ร ับ ค ว ำม เห็น ชอบจำก
ส ำนักงำน ก.ล.ต. 

มี ค ว ำ ม เ ห ม ำ ะ ส ม แ ล ะ
สมเหตุสมผล 
 
 
 
 

9 บริษัท  เ ฟ้ลปส์  
ดอด์จ  อิน เตอร์

▪ กรรมกำรของบริษัทฯ 1 
ท่ำน ไดแ้ก่ นำยวนรชัต์ ตัง้

9.1 รำยไดจ้ำกกำรขำย 
- ขำยสุทธ ิ

 
2,121,978.57 

 
2,397,235.30 

บรษิัทฯ ขำยสนิค้ำสอีุตสำหกรรม สทีำ
อำคำร และผลติภณัฑ์ Hardware ใหแ้ก่ 

กำรท ำรำยกำรดังกล่ ำว เ ป็น
รำยกำรธุรกจิปกตโิดยมรีำคำและ
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รายช่ือบริษทัท่ีอาจ
มีความขดัแย้ง 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ ขนาดของรายการ (บาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล
ของการท ารายการ 

ความเหน็ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ งวดปีบญัชีส้ินสุด 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2563 
งวดปีบญัชีส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธ.ค. 2564 

เนชัน่แนล (ไทย
แลนด)์ จ ำกดั  

 

คำรวคุณ เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่
ของบริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ 
อินเตอร์เนชัน่แนล (ไทย
แลนด์) จ ำกัด โดยถือหุ้น
ในบรษิัท สตำร์ค คอร์เปอ
เรชัน่  จ ำกัด  (มหำชน ) 
จ ำกัด  ร้อยละ  48.69 ซึ่ ง 
บริษัท สตำร์ค คอร์เปอ
เรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) ถือ
หุน้ในบรษิทั เฟ้ลปส ์ดอดจ์ 
อินเตอร์เนชัน่แนล (ไทย
แลนด์ )  จ ำ กัด  ร้ อ ยละ 
99.2790 

▪ มกีรรมกำร ร่วมกนั 1 ท่ำน 
ได้แก่  นำยวนรัชต์   ตั ้ง
คำรวคุณ 

- ลูกหนี้กำรคำ้ 524,678.82 183,437.52 บรษิทั เฟ้ลปส ์ดอดจ์ อนิเตอรเ์นชัน่แนล 
(ไทยแลนด์) จ ำกัด ซึ่งน ำไปใช้กิจกำร
ของบรษิทั เฟ้ลปส ์ดอดจ์ อนิเตอรเ์นชัน่
แนล (ไทยแลนด)์ จ ำกดั โดยมรีำคำและ
เงื่อนไขทัว่ไปเสมอืนกบักำรท ำรำยกำร
กบับุคคลภำยนอก 

เงื่อนไขกำรค้ำทัว่ไปเสมือนท ำ
รำยกำรกับบุคคลภำยนอก จึง
พจิำรณำเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำว
มี ค ว ำ ม เ ห ม ำ ะ ส ม แ ล ะ
สมเหตุสมผล 

  9.2 รำยไดค้่ำบรกิำรดำ้น IT 
- รำยไดค้่ำบรกิำร IT 
- ลูกหนี้ค่ำบรกิำร 
- เงนิประกนัค่ำบรกิำร 
 

 

 
480,000.00 

0.00 
0.00 

 

 
528,000.00 
47,080.00 
44,000.00 

บริษัทฯ ท ำสัญญำบริกำรกับบริษัท 
เฟ้ลปส์ ดอด์จ อนิเตอร์เนชัน่แนล (ไทย
แลนด์ )  จ ำกัด  เพื่ อ ให้บริกำร  Data 
Center Co-location และบรกิำรอื่นๆ ที่
เกีย่วขอ้ง เช่น บรกิำรดำ้นจดัหำอุปกรณ์
โปรแกรมคอมพวิเตอร ์บรกิำรซ่อมแซม
บ ำรุงร ักษำ โดยคิดค่ำบริกำรเป็นไป
ตำมทีต่กลงกนัระหว่ำงคู่สญัญำ 

กำรท ำรำยกำรดังกล่ ำว เ ป็น
รำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติ  
อย่ำงไรกด็ ีตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม 
2564 บรษิัทฯ ได้ท ำสญัญำฉบับ
ใหม่ โดยมรีำคำและเงื่อนไขทัว่ไป
เ ส มื อ น ท ำ ร ำ ย ก ำ ร กั บ
บุคคลภำยนอก 
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รายช่ือบริษทัท่ีอาจ
มีความขดัแย้ง 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ ขนาดของรายการ (บาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล
ของการท ารายการ 

ความเหน็ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ งวดปีบญัชีส้ินสุด 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2563 
งวดปีบญัชีส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธ.ค. 2564 

บริษัทฯ  ได้ท ำสัญญำบริก ำรด้ ำน
เทคโนโลยสีำรสนเทศ โดยมอีำยุสญัญำ 
1 ปี นับตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม 2564 ถงึ
วนัที่ 31 ธนัวำคม 2564 โดยมรีำคำและ
เงื่อนไขกำรค้ำทัว่ไปเสมือนกับกำรท ำ
รำยกำรกบับุคคลภำยนอก 

10 บรษิทั ยปิมัน่เทค 
จ ำกดั 
 
 
 
 

 

▪ TOAGH ซึ่ ง เ ป็นผู้ถือหุ้น
รำยใหญ่ของบริษัทฯ ถือ
หุ้นโดยตรงในบริษัท ยิป
มัน่ เทค  จ ำกัด  ร้อยละ 
51.0000 

▪ มกีรรมกำรร่วมกนั 2 ท่ำน 
ได้แก่  (1) นำยจตุภัทร์   
ตัง้คำรวคุณ และ (2) นำง 
บุศทร ีหวัง่หล ี

10.1 รำยไดจ้ำกกำรขำย 
- ขำยสุทธ ิ
- ลูกหนี้กำรคำ้ 
 
 
 
 
 

 
2,876,379.28 

98,085.06 

 
345,702.86 
23,041.62 

บริษัทฯ ขำยสินค้ำกลุ่มผลิตภัณฑ์เคมี
ก่อสร้ำง ผลิตภณัฑ์สอีุตสำหกรรม และ
ผลติภณัฑส์ทีำอำคำร ใหแ้ก่ บรษิทั  ยปิ
มัน่เทค จ ำกัด  เพื่อน ำไปใช้ในงำน
รบัเหมำใหก้บัลูกคำ้โครงกำรของบรษิทั 
ยิปมัน่ เทค จ ำกัด  โดยมีร ำคำและ
เงื่อนไขกำรค้ำทัว่ไปเสมือนกับกำรท ำ
รำยกำรกบับุคคลภำยนอก 

กำรท ำรำยกำรดังกล่ ำว เ ป็น
รำยกำรธุรกจิปกตโิดยมรีำคำและ
เงื่อนไขทัว่ไปเสมือนท ำรำยกำร
กับบุคคลภำยนอกจึงพิจำรณำ
เห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำม
เหมำะสมและสมเหตุสมผล 
 
 
 

  10.2 รำยได้ค่ ำ เช่ ำอำคำร
ส ำนักงำน 

 -  รำยไดค้่ำเช่ำส ำนักงำน 
 -  รำยไดค้่ำบรกิำร 
 -  ลูกหนี้ค่ำบรกิำร 
- เงนิประกนัค่ำบรกิำร 
 
  

 

 
 

674,171.94 
1,886,277.91 

444,973.88 
165,353.65 

 
 

698,159.88 
1,402,646.09 

200,692.52 
165,353.65 

บริษัทฯ ให้ บจก.ยิปมัน่เทค เช่ำพื้นที่
อำคำรส ำนักงำน ในบรเิวณเดยีวกนักบั
อำคำรส ำนักงำนของบรษิัทฯ ที่อำคำร
อื้อจือเหลียง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เหลือจำก
กำรใช้งำน โดยมีอัตรำค่ำเช่ำเป็นไป
ตำมทีต่กลงกนัระหว่ำงคู่สญัญำ 
บรษิทัฯ ได้ท ำสญัญำเช่ำพื้นที่ในอำคำร 
มีก ำหนดเวลำ 1 ปี นับตัง้แต่ว ันที่ 1 
มกรำคม 2564 ถึงวันที่  31 ธันวำคม 

กำรท ำรำยกำรดังกล่ ำว เ ป็น
รำยกำรให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ 
ทัง้นี้ ตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม 2564 
บริษัทฯ ได้ท ำสัญญำเช่ำฉบับ
ใหม่โดยมอีตัรำค่ำเช่ำและเงื่อนไข
ก ำ ร เ ช่ ำ เ ป็ น ไ ปต ำม ร ำค ำที่
ประเมนิโดยผูป้ระเมนิรำคำอิสระ
ที่ ไ ด้ ร ับ ค ว ำม เ ห็ น ช อบจ ำ ก
ส ำนักงำน ก.ล .ต .  และอัตรำ
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รายช่ือบริษทัท่ีอาจ
มีความขดัแย้ง 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ ขนาดของรายการ (บาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล
ของการท ารายการ 

ความเหน็ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ งวดปีบญัชีส้ินสุด 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2563 
งวดปีบญัชีส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธ.ค. 2564 

 
 
 

2564 โดยคิดค่ ำ เช่ ำ เ ป็นรำย เดือน
ค ำนวณจำกพืน้ทีใ่ชง้ำนจรงิ โดยก ำหนด
อัต ร ำค่ ำ เ ช่ ำ เ ป็ น ไปต ำมค่ ำ เ ช่ ำที่
เทยีบเคยีงรำคำตลำด  

ค่ ำ บ ริ ก ำ ร ที่ เ กี่ ย ว กั บ พื้ น ที่
ค ลั ง สิน ค้ ำ  เ ป็ น ไปต ำมกำ ร
ให้บรกิำรและค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้น
จริง จึงพิจำรณำเห็นว่ำรำยกำร
ดังกล่ำวมีควำมเหมำะสมและ
สมเหตุสมผล 

  10.3 รำยไดอ้ื่นๆ 
-  รำยไดอ้ื่นๆ 
 

 
5,000,000.00 

 

 
0.00 

 

บริษัทฯ  เข้ ำ ร่ ว มกิจกร รม  Loyalty 
Program  กลุ่มสนิคำ้ยปิซัม่  ของบรษิทั 
ยิปมัน่เทค จ ำกัด โดยมีเงื่อนไขตำมที่
ตกลงกนั   

กำรท ำรำยกำรดังกล่ ำว เ ป็น
รำยกำรสนับสนุนธุรกจิปกตโิดยมี
รำคำและเงื่อนไขทัว่ไปเสมอืนท ำ
รำยกำรกับบุคคลภำยนอกจึง
พจิำรณำเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำว
มี ค ว ำ ม เ ห ม ำ ะ ส ม แ ล ะ
สมเหตุสมผล 

 
 

 10.4 รำยกำรซื้อ 
- ซื้อสนิคำ้ส ำเรจ็รปูเพื่อขำย 
- เจำ้หนี้กำรคำ้ 

 
 

 
598,083,277.86  
 45,895,691.01 

 
680,867,454.97 
54,860,841.94  

บริษัทฯ ซื้อสินค้ำที่บริษัท ยิปมัน่เทค 
จ ำกดั ผลติทัง้หมดมำเพื่อจดัจ ำหน่ำยใน
ทุกช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยของบรษิัทฯ  
กำรก ำหนดรำคำเป็นไปตำมที่ตกลงกนั
ระหว่ำงคู่สญัญำโดยรำคำทีต่กลงเสมอืน
กำรท ำรำยกำรกบับุคคลภำยนอก 

กำรท ำรำยกำรดังกล่ ำว เ ป็น
รำยกำรสนับสนุนธุรกจิปกตโิดยมี
รำคำและเงื่อนไขทัว่ไปเสมอืนท ำ
รำยกำรกับบุคคลภำยนอกจึง
พจิำรณำเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำว
มี ค ว ำ ม เ ห ม ำ ะ ส ม แ ล ะ
สมเหตุสมผล 
 

  10.5 ค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ 
-  ค่ำเช่ำโกดงั 

 
592,000.00  

 
0.00 

บรษิทัฯ เช่ำพื้นที่คลงั 2 แห่งจำกบรษิทั 
ยปิมัน่ เทค จ ำกดั ไดแ้ก่ (1) พืน้ทีค่ลงัที่

ก ำรท ำรำยกำรดังกล่ ำว เ ป็น
รำยกำรสนับสนุนธุรกจิปกตโิดยมี
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รายช่ือบริษทัท่ีอาจ
มีความขดัแย้ง 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ ขนาดของรายการ (บาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล
ของการท ารายการ 

ความเหน็ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ งวดปีบญัชีส้ินสุด 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2563 
งวดปีบญัชีส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธ.ค. 2564 

- ค่ำเสื่อมรำคำ สทิธิกำรใช้
อำคำรตำมสญัญำเช่ำ 

- ดอกเบี้ยจ่ำย สิทธิกำรใช้
อำคำรตำมสญัญำเช่ำ 

- ค่ำขนส่ง 
- ค่ำจำ้งบรกิำร 
- ค่ำใชจ้่ำยเงนิสนับสนุน 
- เจำ้หนี้อื่นๆ 
 

284,973.32  
  

20,348.97 
 

36,792,606.45  
 884,000.00  
809,914.25  

 2,974,217.61 
 

854,919.95 
 

47,256.20 
 

24,107,195.50 
1,068,000.00 

814,676.96 
1,761,302.45 

 

นครสวรรค์ และ (2) พื้นที่คลงัที่บำงพลี 
เพื่อใช้เป็นพื้นที่คลงัสนิคำ้ ซึ่งเป็นพื้นที่
ที่ เหลือจำกกำรใช้งำน อัตรำค่ำเช่ำ
เป็นไปตำมที่ตกลงกนัระหว่ำงคู่สญัญำ 
โดยมีอัตรำค่ ำ เช่ ำตำมรำคำตลำด
ก ำหนดระยะเวลำ 3 ปีนับตัง้แต่วนัที่ 1 
กันยำยน 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหำคม 
2566  
บริษัทฯ ได้ว่ำจ้ำงบริษัท ยิปมัน่ เทค 
จ ำกัด บริหำรคลังสินค้ำที่บริษัทฯเช่ำ 
โดยท ำสญัญำบริกำรคลังสินค้ำ ตัง้แต่
ว ันที่  1 กันยำยน 2563 ถึงวันที่  31 
สงิหำคม 2566  และได้ใหบ้รษิทั ยปิมัน่ 
เทค จ ำกัด ด ำเนินกำรขนส่งสินค้ำให้
ลูกคำ้ของบรษิทัฯ ทนัท ีเพื่อกำรบรกิำร
ที่รวดเรว็ และลดต้นทุนกำรขนส่ง  โดย
มรีำคำและเงื่อนไขเทียบเคยีงกบัขนส่ง
ทัว่ไป 

รำคำและเงื่อนไขทัว่ไปเสมอืนท ำ
รำยกำรกับบุคคลภำยนอก จึง
พจิำรณำเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำว
มี ค ว ำ ม เ ห ม ำ ะ ส ม แ ล ะ
สมเหตุสมผล 
 

11 บรษิทั ฟำสต์- มกิซ์ 
จ ำกดั 

▪ TOAGH ซึ่ ง เ ป็นผู้ถือหุ้น
รำยใหญ่ของบริษัทฯ ถือ
หุ้ น โ ด ย ต ร ง ใ น บ ริษั ท 
ฟำสต์-มกิซ์ จ ำกดั ร้อยละ 
80.0000 

11.1 รำยไดจ้ำกกำรขำย 
- ขำยสุทธ ิ
- รำยไดอ้ื่นๆ 
- ลูกหนี้อื่นๆ 

 
0.00 

15,833.00 
12,840.00 

 
324,358.00 

0.00 
0.00 

บริษัทฯ ขำยสินค้ำกลุ่มผลิตภัณฑ์เคมี
ก่อสร้ำง ให้แก่ บริษัท  ฟำสต์- มิกซ์
จ ำกดั   
ร ำ ย ไ ด้ อื่ น ๆ  เ ป็ น ค่ ำ ด ำ เ นิ น ก ำ ร
ลงทะเบยีนกรมกำรคำ้ต่ำงประเทศ โดย

กำรท ำรำยกำรดังกล่ ำว เ ป็น
รำยกำรสนับสนุนธุรกจิปกต ิโดย
คิดรำคำตำมค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้น
จรงิ  จึงพจิำรณำเห็นว่ำรำยกำร
ดงักล่ำวมสีมเหตุสมผล 
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รายช่ือบริษทัท่ีอาจ
มีความขดัแย้ง 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ ขนาดของรายการ (บาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล
ของการท ารายการ 

ความเหน็ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ งวดปีบญัชีส้ินสุด 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2563 
งวดปีบญัชีส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธ.ค. 2564 

▪ มกีรรมกำรร่วมกนั 2 ท่ำน 
ได้แก่  (1) นำยจตุภัทร์   
ตัง้คำรวคุณ และ (2) นำง 
บุศทร ีหวัง่หล ี

คดิรำคำเป็นไปตำมค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้น
จรงิ 
 
 
 
 
 

 
 
 

  11.2 รำยกำรซื้อ 
- ซื้อวตัถุดบิ 
- ซื้อสนิคำ้ส ำเรจ็รปูเพื่อขำย 
- เจำ้หนี้กำรคำ้ 
- ค่ำ Rebate คำ้งรบั 
 

 
8,564,750.00  

 127,261,059.00  
 13,055,449.85 

0.00 

 
0.00 

190,411,611.60 
38,742,077.13 
5,000,000.00 

เป็นรำยกำรซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในกำร
ผลิตสินค้ำ ทัง้นี้  บริษัทฯ ซื้อวัตถุดิบ
ดงักล่ำวจำก บรษิัท ฟำสต์-มกิซ์ จ ำกดั 
ก ำหนดรำคำเป็นไปตำมที่ตกลงกัน
ระหว่ำงคู่สญัญำโดยรำคำทีต่กลงเสมอืน
กำรท ำรำยกำรกบับุคคลภำยนอก 
บริษัทฯ ซื้อสินค้ำผลิตภัณฑ์ปูนต่ำงๆ  
เพื่อจ ำหน่ำยต่อใหก้บัลูกคำ้ของบรษิทัฯ 
เพื่อกำรบรกิำรที่ครบวงจร โดยมรีำคำ
และเงื่อนไขทำงกำรค้ำเทียบเคียงกับ
ตลำด 

กำรท ำรำยกำรดังกล่ ำว เ ป็น
รำยกำรสนับสนุนธุรกจิปกตโิดยมี
รำคำและเงื่อนไขทัว่ไปเสมอืนท ำ
รำยกำรกับบุคคลภำยนอกจึง
พจิำรณำเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำว
มี ค ว ำ ม เ ห ม ำ ะ ส ม แ ล ะ
สมเหตุสมผล 
 

  11.3 ค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ 
- ค่ำขนส่ง 
- ค่ำเช่ำคลงั 
- ค่ำบรกิำรคลงั 
- Support Material Other 
- เจำ้หนี้อื่นๆ 

 
4,956,360.00  

 26,250.00  
 105,000.00  

4,530.00  
 751,626.50 

 
6,086,644.40 

45,000.00  
180,000.00 
13,044.00 

1,110,097.90 

บริษัทฯ เช่ำพื้นที่คลังนครปฐม จำก
บริษัท ฟำสต์-มิกซ์ จ ำกัด เพื่อใช้เป็น
พืน้ทีเ่กบ็สนิคำ้ของบรษิทัฯ อตัรำค่ำเช่ำ
เป็นไปตำมที่ตกลงกนัระหว่ำงคู่สญัญำ 
โดยมีอัตรำค่ ำ เช่ ำตำมรำคำตลำด 
ก ำหนดระยะเวลำ 3 ปี นับตัง้แต่ วนัที ่1 

กำรท ำรำยกำรดังกล่ ำว เ ป็น
รำยกำรสนับสนุนธุรกจิปกตโิดยมี
รำคำและเงื่อนไขทัว่ไปเสมอืนท ำ
รำยกำรกับบุคคลภำยนอกจึง
พจิำรณำเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำว
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รายช่ือบริษทัท่ีอาจ
มีความขดัแย้ง 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ ขนาดของรายการ (บาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล
ของการท ารายการ 

ความเหน็ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ งวดปีบญัชีส้ินสุด 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2563 
งวดปีบญัชีส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธ.ค. 2564 

 
 
 

มถิุนำยน 2564 ถงึ 31 พฤษภำคม 2567 
บริษัทฯได้ว่ำจ้ำง บริษัท ฟำสต์ -มิกซ์ 
จ ำกัด บริหำรคลังสินค้ำที่บริษัทฯเช่ำ 
โดยท ำสญัญำบริกำรคลังสินค้ำ ตัง้แต่
ว ันที่  1 มิถุนำยน 2564 ถึงวันที่  31 
พฤษภำคม 2567 และได้ให้ทำงบรษิัท 
ฟำสต์-มิกซ์ จ ำกั ด ำเนินกำรขนส่งให้
ลูกค้ำของบรษิทัฯทนัที เพื่อกำรบรกิำร
ที่รวดเรว็ และลดต้นทุนกำรขนส่ง  โดย
มรีำคำและเงื่อนไขเทียบเคยีงกบัขนส่ง
ทัว่ไป 

มี ค ว ำ ม เ ห ม ำ ะ ส ม แ ล ะ
สมเหตุสมผล 

12. บริษัท ฮอกไกโด 
อิน เตอร์ เนชัน่ แนล 
แฟรนไชส ์จ ำกดั 

▪ TOAGH ซึ่ ง เ ป็นผู้ถือหุ้น
รำยใหญ่ของบริษัทฯ ถือ
หุน้ทำงอ้อมในบรษิทั ฮอก
ไกโด อินเตอร์เนชัน่แนล 
แฟรนไชส์ จ ำกดั   รอ้ยละ 
66.6167 

▪ กรรมกำรของบริษัทฯ 2 
ท่ ำ น  ไ ด้ แ ก่  ( 1) น ำ ย
ประจักษ์ ตัง้คำรวคุณ (2) 
นำยวนรัชต์ ตัง้คำรวคุณ 
เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท 
ฮอกไกโด อินเตอร์เนชัน่
แนล แฟรนไชส ์จ ำกดั โดย

12.1 ค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ 
- ค่ำใชจ้่ำยเงนิสนับสนุน 
- ค่ำรบัรอง 
 

 
2,296,000.00 

0.00 

 
0.00 

153,813.80 

บรษิทัฯซื้อนม น ้ำสม้ จำกบรษิทั ฮอกไก
โด อนิเตอร์เนชัน่แนล แฟรนไชส์ จ ำกดั 
เพื่อร ับรองลูกค้ำและจัดเป็นถุงยงัชีพ
มอบให้แก่ชุมชนช่วยเหลือCOVID-19 
โดยมรีำคำและเงื่อนไขทัว่ไปเสมอืนกบั
กำรท ำรำยกำรกบับุคคลภำยนอก เป็น
กำรจดัซื้อผ่ำนกระบวนกำรจดัซื้อปกต ิ

กำรท ำรำยกำรดังกล่ ำว เ ป็น
รำยกำรสนับสนุนธุรกจิปกตโิดยมี
รำคำและเงื่อนไขทัว่ไปเสมอืนท ำ
รำยกำรกับบุคคลภำยนอก จึง
พจิำรณำเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำว
มี 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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รายช่ือบริษทัท่ีอาจ
มีความขดัแย้ง 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ ขนาดของรายการ (บาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล
ของการท ารายการ 

ความเหน็ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ งวดปีบญัชีส้ินสุด 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2563 
งวดปีบญัชีส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธ.ค. 2564 

แต่ละท่ำนถือหุ้นสัดส่วน
รอ้ยละ 0.0001 

▪ มกีรรมกำรร่วมกนั 2 ท่ำน 
ไดแ้ก่ (1) นำยประจกัษ์ ตัง้
คำรวคุณ (2) นำยวนรชัต์ 
ตัง้คำรวคุณ 

13. บริษัท ฮอกไกโด 
ฟู้ด แอนด ์เบฟเวอเรจ 
จ ำกดั 
 
 
 
 
 

 

▪ TOAGH ซึ่ ง เ ป็นผู้ถือหุ้น
รำยใหญ่ของบริษัทฯ ถือ
หุน้ทำงอ้อมในบรษิทั ฮอก
ไกโด ฟู้ ดแอนด์ เบฟเวอ
เรจ จ ำกดั รอ้ยละ 66.6300
กรรมกำรของบริษัทฯ 2 
ท่ ำ น  ไ ด้ แ ก่  ( 1) น ำ ย
ประจักษ์ ตัง้คำรวคุณ (2) 
นำยวนรัชต์ ตัง้คำรวคุณ 
เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท 
ฮอกไกโด ฟู้ด แอนด์ เบฟ
เวอเรจ จ ำกัด โดยแต่ละ
ท่ำนถือหุ้นสดัส่วนร้อยละ 
0.0001 

▪ มกีรรมกำรร่วมกนั 2 ท่ำน 
ไดแ้ก่ (1) นำยประจกัษ์ ตัง้
คำรวคุณ (2) นำยวนรชัต์ 
ตัง้คำรวคุณ 

13.1 ค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ 
- ค่ำใชจ้่ำยเงนิสนับสนุน 
- ค่ำบรจิำค 
- Consumer Promotion 
- ค่ำรบัรอง 
- เจำ้หนี้อื่นๆ 
 
 
 
 
 
 

 
183,248.72 

0.00 
0.00 
0.00  

 101,641.25 
 

 
131,737.20 
102,286.82 
69,812.13 

751,525.60 
640,496.03 

 

บรษิทัฯซื้อเครื่องดื่ม super fight ถัว่มำรู
โจ ้จำกบรษิทั ฮอกไกโด ฟู้ด แอนด ์เบฟ
เวอเรจ จ ำกัด ให้ร้ำนค้ำจัดกิจกรรม
ส่งเสริมกำรขำยให้แก่ลูกค้ำ เป็นค่ำ
รับรอง ค่ำบริจำค และ New year gift 
box โดยมรีำคำและเงื่อนไขกำรคำ้ทัว่ไป
เ ส มื อ น กั บ ก ำ ร ท ำ ร ำ ย ก ำ ร กั บ
บุคคลภำยนอก เป็นกำรจัดซื้อผ่ำน
กระบวนกำรจดัซื้อปกต ิ

กำรท ำรำยกำรดังกล่ ำว เ ป็น
รำยกำรสนับสนุนธุรกจิปกตโิดยมี
รำคำและเงื่อนไขกำรค้ำทัว่ไป
เ ส มื อ น ท ำ ร ำ ย ก ำ ร กั บ
บุคคลภำยนอก จึงพจิำรณำเห็น
ว่ ำ ร ำยก ำ รดั ง ก ล่ ำ ว มีค ว ำ ม
เหมำะสมและสมเหตุสมผล 
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รายช่ือบริษทัท่ีอาจ
มีความขดัแย้ง 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ ขนาดของรายการ (บาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล
ของการท ารายการ 

ความเหน็ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ งวดปีบญัชีส้ินสุด 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2563 
งวดปีบญัชีส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธ.ค. 2564 

14. บรษิัท ปิง สุรวงศ์ 
อิน เตอร์ เนชัน่ แนล 
จ ำกดั 

▪ กรรมกำรของบริษัทฯ 1 
ท่ำน ได้แก่ นำยประจักษ์
ตัง้คำรวคุณ เป็นผู้ถือหุ้น
ใ น บ ริษั ท  ปิ ง  สุ ร ว งศ์  
อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกัด 
รอ้ยละ 25.0000 

▪ มกีรรมกำร ร่วมกนั 1 ท่ำน 
ได้แก่ นำยประจักษ์  ตัง้
คำรวคุณ 

14.1 ค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ 
 - ค่ำรบัรอง 
  

 
21,143.20 

 

 
111,108.08 

บรษิัทฯ เลี้ยงรบัรองลูกค้ำที่รำ้นอำหำร
ของบริษัท ปิง สุรวงศ์ อินเตอร์เนชัน่
แนล จ ำกัด  โดยมีรำคำและเงื่อนไข
กำรค้ำทัว่ไปเสมือนกับกำรท ำรำยกำร
กบับุคคลภำยนอก 

กำรท ำรำยกำรดังกล่ ำว เ ป็น
รำยกำรสนับสนุนธุรกจิปกต ิโดย
มีรำคำและเงื่อนไขกำรค้ำทัว่ไป
เ ส มื อ น ท ำ ร ำ ย ก ำ ร กั บ
บุคคลภำยนอก จึงพจิำรณำเห็น
ว่ ำ ร ำยก ำ รดั ง ก ล่ ำ ว มีค ว ำ ม
เหมำะสมและสมเหตุสมผล 

15. บรษิัท เบส ออโต้
เซลส ์จ ำกดั 

▪ TOAGH ซึ่ ง เ ป็นผู้ถือหุ้น
รำยใหญ่ของบริษัทฯ ถือ
หุน้ทำงอ้อมใน บรษิทั เบส 
ออโต้ เซลล์ จ ำกัด  ร้อย
ละ 99.9999  

▪ กรรมกำรของบรษิทั
ฯ 4 ท่ำน ไดแ้ก่ (1) นำย
วนรชัต์ ตัง้คำรวคุณ 
(2) นำยจตุภทัร ์ตัง้คำรว
คุณ (3) นำยณฏัฐวุฒ ิตัง้
คำรวคุณ และ (4) นำงบุ
ศทร ีหวัง่หล ีเป็นผูถ้อืหุน้
ของใน บรษิทั เบส ออโต ้
เซลล ์จ ำกดั โดยแต่ละ

15.1 ค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ 
- ค่ำใชจ้่ำยเงนิสนับสนุน 
- ค่ำเสื่อมรำคำ-สทิธิกำรใช้-    
ยำนพำหนะ 
- ดอกเบี้ยจ่ำย-สิทธิกำรใช้- 
ยำนยนต์ตำมสญัญำเช่ำ 
- เจำ้หนี้อื่น 
 

 
549,000.00  
19,787.57  

 
 2,670.14 

 
10,593.00 

 

 
0.00 

361,614.26 
 

39,885.06 
 

32,314.00 

บริษัทฯ ได้ท ำสัญญำเช่ำรถยนต์อำยุ
สั ญ ญ ำ  5 ปี  นั บ ตั ้ ง แ ต่ ว ั น ที่  1 
พฤศจิกำยน 2563 ถึงวนัที่ 31 ตุลำคม 
2568 และสัญญำเช่ำรถยนต์อำยุ 5 ปี
นับตัง้แต่ 4 มกรำคม 2564 ถึงวันที่ 3 
มกรำคม 2569 โดยรำคำและเงื่อนไข
ทัว่ไปเสมือนกับกำรท ำรำยกำรกับ
บุคคลภำยนอก  
 

กำรท ำรำยกำรดังกล่ ำว เ ป็น
รำยกำรสนับสนุนธุรกจิปกต ิโดย
มีรำคำและเงื่อนไขทัว่ไปเสมอืน
ท ำรำยกำรกบับุคคลภำยนอก จงึ
พจิำรณำเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำว
มี ค ว ำ ม เ ห ม ำ ะ ส ม แ ล ะ
สมเหตุสมผล 
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รายช่ือบริษทัท่ีอาจ
มีความขดัแย้ง 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ ขนาดของรายการ (บาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล
ของการท ารายการ 

ความเหน็ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ งวดปีบญัชีส้ินสุด 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2563 
งวดปีบญัชีส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธ.ค. 2564 

ท่ำนถอืหุน้รอ้ย
ละ 0.0001  

▪ มกีรรมกำรร่วมกนั 2 ท่ำน 
ได้แก่  (1) นำยวนรัชต์    
ตัง้คำรวคุณ และ (2) นำย  
ณฏัฐวุฒ ิ ตัง้คำรวคุณ  

  15.2 รำยไดอ้ื่นๆ 
- รำยไดอ้ื่นๆ 

0.00 10,000.00 รำยได้อื่นๆ ส่วนใหญ่ประกอบด้วย
รำยได้ค่ำชุดตรวจโควดิ  (ATK) โดยคดิ
รำคำเป็นไปตำมค่ำใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้จรงิ  
 

กำรท ำรำยกำรดังกล่ ำว เ ป็น
รำยกำรสนับสนุนธุรกจิปกต ิโดย
มีรำคำและเงื่อนไขทำงกำรค้ำ
เทียบเคยีงกบัตลำด จึงพจิำรณำ
เห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำม
เหมำะสมและสมเหตุสมผล 

16.บริษัท  ไพรม์มัส 
ออโตเ้ฮำส ์จ ำกดั 

▪ TOAGH ซึ่ ง เ ป็นผู้ถือหุ้น
รำยใหญ่ของบริษัทฯ ถือ
หุ้ น ท ำ งอ้ อ ม ใน  บริษัท 
ไ พ ร ม์ มัส  อ อ โ ต้ เ ฮ ำ ส์  
จ ำกดั รอ้ยละ 99.9999  

▪ กรรมกำรของบรษิทั
ฯ 3 ท่ำน ไดแ้ก่ (1) นำย
ประจกัษ์ ตัง้คำรวคุณ 
(2) นำยวนรชัต์ ตัง้คำรว
คุณ และ (3) นำยณฏัฐวุฒ ิ
ตัง้คำรวคุณ เป็นผูถ้อืหุน้
ของใน บรษิทั ไพรมม์สั 

16.1 รำยไดจ้ำกกำรขำย 
- ขำยสุทธ ิ
 

 
0.00 

 
 

 
1,824.00 

 
บริษัทฯ ขำยสินค้ำกลุ่มสีทำอำคำร 
ให้แก่  บริษัท  ไพรม์มัส ออโต้เฮำส์ 
จ ำกดั 

 
กำรท ำรำยกำรดังกล่ ำว เ ป็น
รำยกำรธุรกจิปกตโิดยมรีำคำและ
เงื่อนไขทัว่ไปเสมือนท ำรำยกำร
กับบุคคลภำยนอก จึงพิจำรณำ
เห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำม
เหมำะสมและสมเหตุสมผล 
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รายช่ือบริษทัท่ีอาจ
มีความขดัแย้ง 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ ขนาดของรายการ (บาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล
ของการท ารายการ 

ความเหน็ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ งวดปีบญัชีส้ินสุด 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2563 
งวดปีบญัชีส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธ.ค. 2564 

ออโตเ้ฮำส ์จ ำกดั โดยแต่
ละท่ำนถอืหุน้รอ้ย
ละ 0.0001  
มกีรรมกำรร่วมกนั 2 ท่ำน 
ได้แก่  (1) นำยวนรัชต์    
ตัง้คำรวคุณ และ (2) นำย  
ณฏัฐวุฒ ิ ตัง้คำรวคุณ  

  16.2 รำยไดอ้ื่นๆ 
- รำยไดอ้ื่นๆ 
 

 
0.00 

 
 

 
30,000.00 

รำยได้อื่นๆ ส่วนใหญ่ประกอบด้วย
รำยได้ค่ำชุดตรวจโควดิ (ATK) โดยคดิ
รำคำเป็นไปตำมค่ำใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้จรงิ  
 

กำรท ำรำยกำรดังกล่ ำว เ ป็น
รำยกำรสนับสนุนธุรกจิปกต ิโดย
มีรำคำและเงื่อนไขทำงกำรค้ำ
เทียบเคยีงกบัตลำด จึงพจิำรณำ
เห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำม
เหมำะสมและสมเหตุสมผล 
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รำยกำรระหว่ำงกันระหว่ำงบริษัทย่อย กับกิจกำรหรือบุคคลที่อำจมคีวำมขดัแย้ง ส ำหรบังวดปีบญัชสีิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 และงวดปีบญัชสีิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2564           
ดงัรำยละเอยีดต่อไปนี้ 

รายช่ือบริษทัท่ี
อาจมีความ
ขดัแย้ง 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ ขนาดของรายการ (บาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล
ของการท ารายการ 

ความเหน็ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

งวดปีบญัชี

ส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธ.ค. 

2563 

งวดปีบญัชี

ส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธ.ค. 

2564 

1. บ ริษัท  ที โ อ เ อ 
เ พ อฟอ ร์ มม ำนซ์
โค๊ทติ้ง คอรป์อเรชัน่ 
จ ำกดั (“TOAPC”) 

▪ TOAGH ซึ่ ง เ ป็นผู้ ถื อหุ้น
รำยใหญ่ของบริษัทฯ ถือ
หุ้นทำงอ้ อม ใน  TOAPC 
รอ้ยละ 95.0953 

▪ กรรมกำรของบริษัทฯ 3 
ท่ำน ได้แก่ (1) นำยวนรชัต์ 
ตั ้งคำรวคุณ (2) นำยจตุ
ภัทร์ ตัง้คำรวคุณ และ (3) 
นำยณัฏฐวุฒิ ตัง้คำรวคุณ 
เป็นผู้ถือหุ้นของ TOAPC 
โดยแต่ละท่ ำนถือหุ้นใน
สดัส่วนรอ้ยละ 1.5606 รอ้ย
ล ะ  1.5605 แ ล ะ ร้ อ ย ล ะ 
1.5605 ตำมล ำดบั 

▪ มีกรรมกำรร่วมกัน 1 ท่ำน 
ได้แก่  นำยณัฏฐวุฒิ ตั ้ง
คำรวคุณ 
 

1.1 รำยกำรซื้อ 
- ซื้อวตัถุดบิ 
- ซื้อสนิคำ้ส ำเรจ็รปู 
- เจำ้หนี้กำรคำ้ 
 

 
3,722,237.99 
1,328,400.00 
1,406,161.28 

 
5,579,483.29 

995,608.40 
1,734,836.17 

บรษิัทย่อย ซื้อวตัถุดบิเพื่อใช้ในกำรผลติ
สินค้ำ จำก TOAPC ก ำหนดรำคำซื้ อ
เป็นไปตำมที่ตกลงกันระหว่ำงคู่ส ัญญำ
โดยรำคำทีต่กลงเสมอืนกำรท ำรำยกำรกบั
บุคคลภำยนอก 
บริษัทย่อย ซื้อสินค้ำที่ เกี่ยวเนื่ องกับ
ผลิตภัณฑ์สีทำอำคำรจำก TOAPC เช่น 
กระดำษทรำย เป็นต้น เพื่อจ ำหน่ำยต่อ
ใหก้บัลูกคำ้ของบรษิทัฯ เพื่อกำรบรกิำรที่
ครบวงจร โดยมรีำคำและเงื่อนไขทำงกำร
คำ้เทยีบเคยีงกบัตลำด 

กำรท ำรำยกำรดังกล่ ำว เ ป็น
รำยกำรธุรกจิปกตโิดยมรีำคำและ
เงื่อนไขกำรค้ำทัว่ไปเสมือนท ำ
รำยกำรกับบุคคลภำยนอก จึง
พจิำรณำเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำว
มี ค ว ำ ม เ ห ม ำ ะ ส ม แ ล ะ
สมเหตุสมผล 
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รายช่ือบริษทัท่ี
อาจมีความ
ขดัแย้ง 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ ขนาดของรายการ (บาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล
ของการท ารายการ 

ความเหน็ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

งวดปีบญัชี

ส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธ.ค. 

2563 

งวดปีบญัชี

ส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธ.ค. 

2564 

2. บ ริษัท  ที โ อ เ อ  
โ ฮ ล ดิ้ ง  จ ำ กั ด 
(“TOAH”) 

กรรมกำรของบริษัทฯ 6 ท่ำน 
ได้แก่ (1) นำยวนรชัต์ ตัง้คำรว
คุณ (2) นำยจตุภทัร ์ตัง้คำรวคณุ 
(3) นำยณัฏฐวุฒิ ตัง้คำรวคุณ 
(4) นำงบุศทร ีหวัง่หล ีเป็นผูถ้อื
หุ้นของ TOAH โดยแต่ละท่ำน
ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ20.0000 
(5) นำยประจักษ์ ตัง้คำรวคุณ 
และ(6) นำงละออ ตัง้คำรวคุณ 
ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ15.0000 
และร้อยละ 5.0000 ตำมล ำดับ
และด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร
ใน TOAH ทัง้ 6 ท่ำน 

2.1 ค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ  
-ค่ำเสื่อมรำคำ-สทิธกิำรใช-้    
ยำนพำหนะ 
- ดอกเบีย้จ่ำย-สทิธกิำรใช้- 
ยำนยนต์ตำมสญัญำเช่ำ 
 
 

 
338,821.65 

 
45,837.33 

 

 
813,171.96 

 
95,270.64 

 
 

  
 

บริษัทย่อย ท ำสัญญำเช่ำรถยนต์จำก 
TOAH อำยุสญัญำ 5 ปี เพื่อใชเ้ป็นรถยนต์
ส ำหรับผู้บริหำร โดยคิดอัตรำค่ำเช่ำ
ร ถ ย น ต์ เ ที ย บ เ คี ย ง ไ ด้ กั บ อั ต ร ำ
ผลตอบแทนรำยปีของธุรกจิรถยนต์ให้เช่ำ
ของบรษิทัจดทะเบยีน 

กำรท ำรำยกำรดังกล่ ำว เ ป็น
รำยกำรสนับสนุนธุรกจิปกต ิและ
อัตรำค่ำเช่ำเทียบเคียงได้กับ
อตัรำผลตอบแทนรำยปีของธุรกจิ
รถยนต์ ให้ เ ช่ ำของบริษัทจด
ทะ เบียน  จึ ง เห็น ว่ ำ ร ำยกำร
ดังกล่ำวมีควำมเหมำะสมและ
สมเหตุสมผล 

3.บรษิทั ยปิมัน่เทค 
จ ำกดั 

▪ TOAGH ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรำย
ใ หญ่ ข อ งบ ริษัท ฯ  ถื อ หุ้ น
โดยตรงในบริษัท ยิปมัน่เทค 
จ ำกดั รอ้ยละ 51.0000 

▪ มีกรรมกำรร่วมกัน 2 ท่ำน 
ไ ด้ แ ก่ (1) น ำ ย จ ตุ ภั ท ร์   
ตั ้งคำรวคุณ และ  (2) นำง 
บุศทร ีหวัง่หล ี

1.1 รำยกำรซื้อ 
- ซื้อวตัถุดบิ 
- เจำ้หนี้กำรคำ้ 

  

 
12,585,277.57 
4,155,304.28 

 
16,518,247.72 
3,130,015.92 

บรษิัทย่อย ซื้อแผ่นยปิซัม่จำกบรษิทั ยปิ
มัน่เทค จ ำกัด เพื่อจัดจ ำหน่ำยในทุก
ช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยของบรษิทัฯ กำร
ก ำหนดรำคำเป็นไปตำมที่ตกลงกัน
ระหว่ำงคู่สญัญำโดยรำคำที่ตกลงเสมอืน
กำรท ำรำยกำรกบับุคคลภำยนอก 

กำรท ำรำยกำรดังกล่ ำว เ ป็น
รำยกำรธุรกจิปกตโิดยมรีำคำและ
เงื่อนไขกำรค้ำทัว่ไปเสมือนท ำ
รำยกำรกับบุคคลภำยนอก จึง
พจิำรณำเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำว
มี ค ว ำ ม เ ห ม ำ ะ ส ม แ ล ะ
สมเหตุสมผล 
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รายช่ือบริษทัท่ี
อาจมีความ
ขดัแย้ง 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ ขนาดของรายการ (บาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล
ของการท ารายการ 

ความเหน็ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

งวดปีบญัชี

ส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธ.ค. 

2563 

งวดปีบญัชี

ส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธ.ค. 

2564 

4. TOA Paint 
(Malaysia) Sdn 
Bhd 

▪ TOAGH ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรำย
ใ หญ่ ข อ งบ ริษั ท ฯ  ถื อ หุ้ น
ทำงออ้มใน บรษิทั TOA Paint 
(Malaysia) Sdn Bhd ร้ อ ยละ 
72.0000 

▪ มีกรรมกำรร่วมกัน 1  ท่ำน 
ได้แก่นำยณัฏฐวุฒิ  ตัง้คำรว
คุณ 

4.1 รำยไดจ้ำกกำรขำย 
- ขำยสุทธ ิ
- ลูกหนี้กำรคำ้ 
 
 
 
 
 

 
3,873,062.99 

858,998.39 

 
4,537,189.60  
1,070,006.66 

 

บริษัทย่อยของบริษัทฯ ขำยสินค้ำกลุ่ม
ผลติภณัฑส์ ีใหแ้ก่ TOA Paint (Malaysia) 
Sdn Bhd โดยมีรำคำและเงื่อนไขกำรค้ำ
ทั ว่ ไป เสมือนกับกำรท ำร ำยก ำรกับ
บุคคลภำยนอก 

กำรท ำรำยกำรดังกล่ ำว เ ป็น
รำยกำรธุรกจิปกตโิดยมรีำคำและ
เงื่อนไขกำรค้ำทัว่ไปเสมือนท ำ
รำยกำรกับบุคคลภำยนอกจึง
พจิำรณำเหน็ว่ำรำยกำรดงักล่ำวมี
ควำมเหมำะสมและสมเหตุสมผล 
 

5. TOA 
Performance 
Coating (Vietnam) 
Co., Ltd. (“TOAPC 
VN”) 

▪ TOAGH ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รำย
ใหญ่ของบรษิทัฯ ถอืหุน้
ทำงออ้มใน TOAPC VN รอ้ย
ละ 100.0000 
 

5.1 รำยกำรซื้อ 
- ซื้อสินค้ำส ำเร็จรูปเพื่อ
ขำย 
- เจำ้หนี้กำรคำ้ 
 

 
3,260,764.00  

 
383,669.00 

 

 
11,055,739.80  

 
5,674,840.05 

บริษัทย่อยของบริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑ์
กระดำษทรำยจำก TOAPC VN โดยมี
รำคำและเงื่อนไขทำงกำรคำ้เทยีบเคยีงกบั
ตลำด เสมือนกับกำรท ำ รำยกำรกับ
บุคคลภำยนอก 

กำรท ำรำยกำรดังกล่ ำว เ ป็น
รำยกำรสนับสนุนธุรกจิปกตโิดยมี
รำคำและเงื่อนไขกำรค้ำทัว่ไป
เ ส มื อ น ท ำ ร ำ ย ก ำ ร กั บ
บุคคลภำยนอกจงึพจิำรณำเหน็ว่ำ
รำยกำรดงักล่ำวมคีวำมเหมำะสม
และสมเหตุสมผล 

  5.2 รำยไดค้่ำเช่ำ 
- รำยไดค้่ำเช่ำ 
- ลูกหนี้อื่น 
 
 
 

 
300,957.59 
155,006.05   

 
188,937.41 

0.00  

บริษัทย่อยของบริษัทฯ ให้ TOAPC VN 
เช่ำพื้นที่คลงัสนิคำ้ ในบรเิวณเดยีวกนักบั
โรงงำนของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่ง
เป็นพืน้ทีท่ีเ่หลอืจำกกำรใชง้ำน โดยคดิค่ำ
เช่ำเป็นรำยเดอืนค ำนวณจำกพื้นที่ใช้งำน
จริง โดยก ำหนดอตัรำค่ำเช่ำเป็นไปตำม
ค่ำเช่ำที่เทยีบเคยีงรำคำตลำด สญัญำเช่ำ

กำรท ำรำยกำรดังกล่ ำว เ ป็น
รำยกำรสนับสนุนธุรกจิปกตโิดยมี
รำคำและเงื่อนไขกำรค้ำทัว่ไป
เ ส มื อ น ท ำ ร ำ ย ก ำ ร กั บ
บุคคลภำยนอกจงึพจิำรณำเหน็ว่ำ
รำยกำรดงักล่ำวมคีวำมเหมำะสม
และสมเหตุสมผล 
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รายช่ือบริษทัท่ี
อาจมีความ
ขดัแย้ง 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ ขนาดของรายการ (บาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล
ของการท ารายการ 

ความเหน็ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

งวดปีบญัชี

ส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธ.ค. 

2563 

งวดปีบญัชี

ส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธ.ค. 

2564 

มีก ำหนดเวลำ 1 ปี  นับตั ้งแต่ว ันที่  1 
มกรำคม 2560 ถงึวนัที ่31 ธนัวำคม 2560 
แล ะมีก ำ ร ต่ อ สัญญำอัต โนมัติทุ ก ปี  
จนกระทัง่ทัง้สองฝ่ำยตกลงจะยกเลิก
สญัญำเช่ำกนัเมื่อวนัที่ 1 มถิุนำยน 2564 
เนื่องจำกบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ต้องกำร
ใชพ้ืน้ทีค่ลงัสนิคำ้ทัง้หมด 

6. TPM Paint 
(Malaysia) Sdn 
Bhd 

▪ TOAGH ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรำย
ใ หญ่ ข อ งบ ริษั ท ฯ  ถื อ หุ้ น
ทำงออ้มใน บรษิทั TPM Paint 
(Malaysia) Sdn Bhd ร้อยละ 
72.0000 
 

6.1 รำยไดจ้ำกกำรขำย 
- ขำยสุทธ ิ
 
 
 
 
 

 
46,985.08  

 
21,457.71   

บริษัทย่อยของบริษัทฯ ขำยสินค้ำกลุ่ม
ผลติภณัฑส์ ีใหแ้ก่ TPM Paint (Malaysia) 
Sdn Bhd  โดยก ำหนดรำคำขำยด้วยวิธี
ตน้ทุนบวกอตัรำก ำไร (cost plus margin) 
ซึ่งรำคำซื้อขำยสำมำรถเทียบเคียงกับ
รำคำตลำดได้ และเงื่อนไขกำรค้ำทัว่ไป
เ ส มื อ น กั บ ก ำ ร ท ำ ร ำ ย ก ำ ร กั บ
บุคคลภำยนอก 

กำรท ำรำยกำรดังกล่ ำว เ ป็น
รำยกำรธุรกจิปกตโิดยมรีำคำและ
เงื่อนไขกำรค้ำทัว่ไปเสมือนท ำ
รำยกำรกับบุคคลภำยนอกจึง
พจิำรณำเหน็ว่ำรำยกำรดงักล่ำวมี
ควำมเหมำะสมและสมเหตุสมผล 

  6.2 รำยกำรซื้อ 
- ซื้อวตัถุดบิ 
- เจำ้หนี้กำรคำ้ 
 
 
 

 
1,518,306.55  
 291,092.78  

 
965,098.24  

 169,329.34 

รำยกำรซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในกำรผลิต
สินค้ำ ซึ่งบริษัทฯ ซื้อเคมีภัณฑ์ดังกล่ำว
จ ำ ก  TPM Paint (Malaysia) Sdn Bhd 
โดยมีรำคำและเงื่อนไขกำรค้ำทัว่ ไป
เ ส มื อ น กั บ ก ำ ร ท ำ ร ำ ย ก ำ ร กั บ
บุคคลภำยนอก 

กำรท ำรำยกำรดังกล่ ำว เ ป็น
รำยกำรสนับสนุนธุรกจิปกตโิดยมี
รำคำและเงื่อนไขกำรค้ำทัว่ไป
เ ส มื อ น ท ำ ร ำ ย ก ำ ร กั บ
บุคคลภำยนอกจงึพจิำรณำเหน็ว่ำ
รำยกำรดงักล่ำวมคีวำมเหมำะสม
และสมเหตุสมผล 
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รายช่ือบริษทัท่ี
อาจมีความ
ขดัแย้ง 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ ขนาดของรายการ (บาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล
ของการท ารายการ 

ความเหน็ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

งวดปีบญัชี

ส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธ.ค. 

2563 

งวดปีบญัชี

ส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธ.ค. 

2564 

7. บริษัท เชอร์วู้ด 
ค อ ร์ ป อ เ ร ชั ่ น 
(ประเทศไทย) จ ำกดั 
(มหำชน) (“SWC”) 

▪ TOAGH ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรำย
ใ หญ่ ข อ งบ ริษั ท ฯ  ถื อ หุ้ น
ทำงอ้ อม ใน  SWC ร้อ ยละ 
69.4100 

▪ กรรมกำรของบรษิัทฯ 1 ท่ำน 
ได้แก่  (1) นำยจตุภัทร์  ตั ้ง
คำรวคุณ  เป็นผู้ถือหุ้นของ 
SWC รอ้ยละ 0.5700  

▪ มีกรรมกำรร่วมกัน  2 ท่ำน 
ไดแ้ก่ (1) นำยประจกัษ์  
ตัง้คำรวคุณ และ  (2) นำยวน
รชัต์ ตัง้คำรวคุณ 

7.1 ค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ 
- ค่ำรบัรอง 
 

 
- 

 
383,952.65 

บริษัทย่อยของบริษัทฯ ซื้อสินค้ำจำก 
บริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศ
ไทย) จ ำกดั (มหำชน) เพื่อให้ลูกค้ำ โดย
รำคำที่ซื้อขำยเสมือนกำรท ำรำยกำรกบั
บุคคลภำยนอก 

กำรท ำรำยกำรดังกล่ ำว เ ป็น
รำยกำรสนับสนุนธุรกจิปกตโิดยมี
รำคำและเงื่อนไขทัว่ไปเสมอืนท ำ
รำยกำรกับบุคคลภำยนอก จึง
พจิำรณำเหน็ว่ำ รำยกำรดงักล่ำว
มี ค ว ำ ม เ ห ม ำ ะ ส ม แ ล ะ
สมเหตุสมผล 
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8.2.1  มาตรการและขัน้ตอนการอนุมติัการท ารายการระหว่างกนัหรือรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัครัง้ที ่26/2559 เมื่อวนัที ่21 ธนัวำคม 2559 ไดพ้จิำรณำอนุมตันิโยบำยกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกัน
หรอืรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนั และหลกักำรในกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันหรือรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนัซึ่งมขีอ้ตกลงทำงกำรค้ำซึ่งมีเงื่อนไข
กำรคำ้โดยทัว่ไป โดยสำมำรถสรุปไดด้งันี้ 

ในกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัหรอืรำยกำรทีเ่กี่ยวโยงกนัของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย บรษิทัฯ จะปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑ์
ของ พ.ร.บ. หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน และ/หรอื คณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ และตลำดหลกัทรพัย์ฯ ตลอดจนกำรปฏิบตัิตำมขอ้ก ำหนดเกี่ยวกบักำรเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกนัใน
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิที่ไดร้บักำรตรวจสอบจำกผู้สอบบญัชขีองบรษิทัฯ และแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี/ รำยงำนประจ ำปี 
(แบบ 56-1 One Report) ดว้ย ในกำรท ำรำยกำรดงักล่ำว บรษิทัฯ จะท ำกำรตรวจสอบและดแูลธุรกรรมทีเ่กดิขึน้ โดยไม่มผีูม้ส่ีวนไดเ้สยีที่
เกีย่วขอ้งกบัผลประโยชน์ดงักล่ำวมส่ีวนในกำรตดัสนิใจเกีย่วกบัรำยกำรระหว่ำงกนัทีเ่กดิขึน้ 

คณะกรรมกำรบรษิทัไดจ้ดัใหม้ขี ัน้ตอนกำรอนุมตัริำยกำรระหว่ำงกนัหรอืรำยกำรทีเ่กี่ยวโยงกนัอยู่ภำยใต้กรอบจรยิธรรมทีด่ ีโดย
ผ่ำนกำรกลัน่กรองจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยค ำนึงถงึประโยชน์ของบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้เป็นหลกั และดูแลให้กำรปฏบิตัิเป็นไป
ตำมเกณฑ์ของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน คณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ และตลำดหลกัทรพัย์ฯ ตลอดจน
พจิำรณำกำรเปิดเผยขอ้มลูกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัหรอืรำยกำรทีเ่กี่ยวโยงกนัต่อสำธำรณชนใหม้คีวำมถูกตอ้งและครบถว้น  

ในกรณีที่เป็นรำยกำรธุรกิจปกติหรอืรำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติของบรษิัทฯ และเป็นรำยกำรที่อำจเกิดขึ้นต่อเนื่องในอนำคต 
บรษิทัฯ มนีโยบำยในกำรก ำหนดกรอบของรำยกำรดงักล่ำวซึ่งจะต้องมขีอ้ตกลงทำงกำรคำ้ในลกัษณะเดยีวกบัทีว่ญิญชูนจะพงึกระท ำกบั
คู่สญัญำทัว่ไปในสถำนกำรณ์เดยีวกนั ดว้ยอ ำนำจต่อรองทำงกำรคำ้ทีป่รำศจำกอทิธพิลในกำรทีต่นมสีถำนะเป็นกรรมกำร ผูบ้รหิำร หรอื
บุคคลที่มคีวำมเกี่ยวขอ้ง และไม่ก่อให้เกิดกำรถ่ำยเทผลประโยชน์ และ/หรอื สำมำรถแสดงให้เห็นได้ว่ำกำรท ำรำยกำรดงักล่ำวมีกำร
ก ำหนดรำคำหรอืเงือ่นไขทีส่มเหตุสมผลหรอืเป็นธรรม และหำกคณะกรรมกำรบรษิทัมมีตอินุมตักิรอบกำรท ำรำยกำรขำ้งต้นเป็นหลกักำร
ทัว่ไป ฝ่ำยบรหิำรของบรษิทัฯ ย่อมสำมำรถด ำเนินกำรท ำรำยกำรทีม่ลีกัษณะเป็นไปตำมกรอบทีก่ ำหนดไว้ไปไดใ้นทนัทโีดยไม่ต้องน ำ
รำยกำรดงักล่ำวเสนอขออนุมตัจิำกคณะกรรมกำรอกีครัง้ และบรษิทัฯ จะจดัท ำรำยงำนสรุปกำรท ำธุรกรรมรำยกำรระหว่ำงกนัหรอืรำยกำร
ทีเ่กี่ยวโยงกนั เพื่อรำยงำนในทีป่ระชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบของบรษิทัฯ และกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัในทุกไตรมำส เพื่อให้
เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ขอ้บงัคบั ประกำศ ค ำสัง่ หรอืขอ้ก ำหนดของส ำนักงำน ก.ล.ต. คณะกรรมกำร
ก ำกบัตลำดทุน และตลำดหลกัทรพัยฯ์  

หำกมกีำรเขำ้ท ำรำยกำรระหว่ำงกนัหรอืรำยกำรทีเ่กี่ยวโยงกนัทีเ่ป็นธุรกรรมอื่น บรษิทัฯ จะต้องเสนอใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบ
ใหค้วำมเหน็เกีย่วกบัควำมเหมำะสมของรำคำ รวมถงึควำมสมเหตุสมผลของรำยกำรนัน้ๆ  

ในกรณีทีค่ณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มคีวำมช ำนำญในกำรพจิำรณำรำยกำรทีเ่กี่ยวโยงกนัทีเ่กดิขึน้ บรษิทัฯ จะจดัใหม้บีุคคลทีม่ี
ควำมรู ้ควำมช ำนำญพเิศษ เช่น ผูส้อบบญัชหีรอืผูป้ระเมนิรำคำทรพัย์สนิทีม่คีวำมเป็นอสิระเป็นผูใ้หค้วำมเหน็เกี่ยวกบัรำยกำรที่เกี่ยว
โยงกันดังกล่ำว เพื่อประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรบริษัทหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี โดยที่ผู้ที่อำจมีควำมขดัแย้งทำง
ผลประโยชน์หรอืมส่ีวนไดส่้วนเสยีในกำรท ำรำยกำรจะไม่มสีทิธอิอกเสยีงในกำรพจิำรณำอนุมตักิำรท ำรำยกำรทีเ่กี่ยวโยง เพื่อใหม้คีวำม
มัน่ใจว่ำกำรเข้ำท ำรำยกำรดงักล่ำวจะไม่เป็นกำรโยกย้ำย หรือถ่ำยเทผลประโยชน์ของบริษัทฯ แต่เป็นกำรท ำรำยกำรที่ได้ค ำนึงถึง
ประโยชน์สงูสุดของบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ทุกรำยเป็นส ำคญั ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกนัไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ
ทีไ่ดร้บักำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ และแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี/ รำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-1 One Report) 
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8.2.2  นโยบายการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต  

ในกรณีที่มีกำรเข้ำท ำรำยกำรระหว่ำงกันหรือรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันในอนำคต บริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตำมพ.ร.บ. 
หลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ ข้อบงัคบั ประกำศ ค ำสัง่ หรือข้อก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน คณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ และตลำดหลกัทรพัย์ฯ ทัง้นี้ กำรเขำ้ท ำรำยกำรดงักล่ำวจะไม่เป็นกำรโยกยำ้ย หรอืถ่ำยเทผลประโยชน์
ของบรษิทัฯ แต่เป็นกำรท ำรำยกำรทีไ่ดค้ ำนึงถงึประโยชน์สงูสุดของบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ทุกรำยเป็นส ำคญั 

ในกรณีที่เป็นรำยกำรธุรกิจปกติหรือรำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติ และเป็นรำยกำรที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในอนำคต บริษัทฯ จะ
ก ำหนดหลกัเกณฑ์ และแนวทำงในกำรปฏิบตัิให้เป็นไปตำมลกัษณะกำรค้ำโดยทัว่ไป โดยอ้ำงอิงกบัรำคำและเงื่อนไขที่เหมำะสมและ
ยุตธิรรม สมเหตุสมผล สำมำรถตรวจสอบได ้และน ำเสนอใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบใหค้วำมเหน็และคณะกรรมกำรบรษิทัเป็นผูพ้จิำรณำ
อนุมตักิรอบกำรท ำรำยกำรดงักล่ำว 

นอกจำกนี้ หำกมกีำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันหรือรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหรือมกีำรเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
ธุรกรรมระหว่ำงกันกับผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมกำร ผู้บรหิำรหรอืบุคคลที่อำจมีควำมขดัแย้งหรือบุคคลที่มีควำมเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ 
กรรมกำรทีม่ส่ีวนไดเ้สยีจะไม่เขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำรในวำระทีเ่กีย่วกบักำรพจิำรณำกำรเขำ้ท ำธุรกรรมดงักล่ำว 
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ส่วนท่ี  3  งบการเงิน 

9. ข้อมูลทางการเงินท่ีส าคญั 

 

 

ประจ างวด ผู้สอบบญัชี สรปุรายงานการตรวจสอบ 

งบกำรเงนิรวมส ำหรบัปี 
สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 
2563 และ 2564 

คุณนภนุช อภชิำต
เสถยีร ผูส้อบบญัชรีบั
อนุญำตเลขทะเบยีน 
5266 จำก บรษิทั ไพร้
ซวอเตอรเ์ฮำสค์เูปอรส์ 
เอบเีอเอส จ ำกดั เป็น
ผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บัควำม
เหน็ชอบจำกส ำนักงำน 
ก.ล.ต. 
 

ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบกำรเงินรวมของบริษัทฯ และงบ
กำรเงนิเฉพำะกจิกำร ซึ่งประกอบดว้ยงบแสดงฐำนะกำรเงนิรวม 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 และ 2564 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
รวม งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผูถ้อืหุน้รวม และงบกระแส
เงนิสดรวม ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั และหมำยเหตุ 
ประกอบงบกำรเงนิรวม รวมถงึหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชทีี่
ส ำคญั และไดต้รวจสอบงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรของบรษิทัฯ ดว้ย
เช่นกนั 
โดยผูส้อบบญัชเีหน็ว่ำ งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
แสดงฐำนะกำรเงนิรวมของ บรษิัท ทโีอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) 
จ ำกดั (มหำชน)  และบรษิทัย่อย (กลุ่มกจิกำร) และฐำนะกำรเงนิ
เฉพำะกิจกำรของบริษัท ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ 
2564 และผลกำรด ำเนินงำนรวมและผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะ
กิจกำร รวมถึงกระแสเงนิสดรวมและกระแสเงนิสดเฉพำะกจิกำร
ส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัเดยีวกัน โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระส ำคญั
ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 

งบกำรเงนิรวมส ำหรบัปี 
สิน้สุดวนัที ่31 
ธนัวำคม 2562 

คุณกรองแกว้ ลมิป์กติติ
กุล 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำต
เลขทะเบยีน 5874 
จำก บรษิทั ส ำนักงำน อี
วำย ซึง่เป็นผูส้อบบญัชทีี่
ไดร้บัควำมเหน็ชอบจำก
ส ำนักงำน ก.ล.ต.  

ผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบงบกำรเงินรวมของบรษิัทฯ และบรษิัท
ย่อย ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐำนะ
กำรเงินรวม  งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม  งบแสดงกำร
เปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม 
ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั และหมำยเหตุ 
ประกอบงบกำรเงนิรวม รวมถงึหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชทีี่
ส ำคญั และไดต้รวจสอบงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรของบรษิทัฯ ดว้ย
เช่นกนั 
โดยผูส้อบบญัชเีหน็ว่ำงบแสดงฐำนะกำรเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 
2562 ผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสด ส ำหรับปีสิ้นสุดวัน
เดียวกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  และเฉพำะกิจกำรของ
บรษิัทฯ โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงนิ 

 
 

9.1 สรปุรายงานการตรวจสอบบญัชี 



 บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
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งบแสดงฐานะการเงินรวม 
งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2562 2563 2564 
ล้านบาท ร้อยละ  ล้านบาท  ร้อยละ ล้านบาท  ร้อยละ  

สินทรพัย ์
 

  
 

  
 

  
สนิทรพัย์หมุนเวยีน          
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด    1,590.9  10.1     2,419.8  14.7       3,011.2       16.3  
เงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์พื่อคำ้/สนิทรพัยท์ำง
กำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำน
ก ำไรหรอืขำดทุน 

    
5,261.9  

 
33.5 

     
4,224.0  

 
25.6 

       
4,610.5  

    
  24.9  

ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น 
    

3,037.4  
 

19.4 
     

2,912.6  
 

17.7 
 

3,237.1  
 

17.5  
ส่วนของลูกหนี้ตำมสญัญำเช่ำซื้อทีค่รบ
ก ำหนดช ำระในหนึ่งปี 

        
53.4  

 
0.3 

        
 51.7  

 
0.3 

 
48.6  

     
  0.3  

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บุคคลอื่น            -    -               -    -    9.9 0.1 
สนิคำ้คงเหลอื 2,212.1  14.1     2,163.0  13.1 2,619.4  14.2  
สนิทรพัย์หมุนเวยีนอื่น 178.6  1.1       215.4  1.3 218.9  1.2  
รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 12,334.3  78.5 11,986.5  72.7 13,755.5  74.4  
สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื่น                              
ลูกหนี้ตำมสญัญำเช่ำซื้อ – สุทธจิำกส่วนที่
ถงึก ำหนดช ำระในหนึ่งปี 

117.2  0.7       128.2  0.8 166.6  0.9  

สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำ
ยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

  -   -           5.7  0.0 - -    

เงนิลงทุนระยะยำวอื่น          5.7  0   -   - -  -    
อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน        13.5  0.1         12.7  0.1 10.1  0.1  
ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ 2,756.6  17.6     2,691.1  16.3 2,704.6  14.6  
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้   -   -     1,258.2  7.6 1,343.8  7.3  
สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน 315.3  2       197.0  1.2 253.9  1.4  
ค่ำควำมนิยม            -    -               -    -    49.6  -    
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี 105.1  0.7       147.1  0.9 147.7  0.8  
สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื่น        59.0  0.4         59.8  0.4 64.9  0.4  

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 
     

3,372.4  
 

21.5 
      

4,499.8  
 

27.3 
 
4,741.1  

 
25.6  

รวมสินทรพัย ์
   

15,706.7  
 

100 
    

16,486.3  
 

100 
 
18,496.6  

 
100.0  

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ       
หนี้สนิหมุนเวยีน       
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 575.0  3.7       200.0  1.2 289.1  1.6  
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 3,752.3  23.9     2,975.2  18.1 3,830.7  20.7  

9.2 ตารางสรปุงบการเงินรวมส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2562 2563 และ 2564 



 บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
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งบแสดงฐานะการเงินรวม 
งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2562 2563 2564 
ล้านบาท ร้อยละ  ล้านบาท  ร้อยละ ล้านบาท  ร้อยละ  

เงนิกูร้ะยะสัน้จำกกจิกำรอื่น            -    -               -    -    7.6  0.0  
ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนั
กำรเงนิทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 

           -    -               -    -    0.1  0.0  

ภำษเีงนิไดค้ำ้งจ่ำย 286.9  1.8       272.8  1.7 205.6  1.1  
หนี้สนิอนุพนัธ์            -    -               -    -     6.4  0.0  
ส่วนของหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำทีค่รบก ำหนด  
ช ำระภำยในหนึ่งปี 

  -   - 
       

152.0  
0.9 151.5  0.8  

หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น         59.9  0.4         90.0  0.5     96.6  0.5  
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน  4,674.1  29.8 3,690.0  22.4 4,587.6  24.8  
หนี้สนิไม่หมุนเวยีน             
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ   -   -       945.5  5.7 1,026.0  5.5  
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน 409.9  2.6       437.6  2.7 417.2   2.3  
หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี            -    -               -    -    7.0  0.0  
หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น          9.2  0.1           7.8  0 7.8  0.0  
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน  419.1  2.7 1,390.9  8.4 1,458.0  7.9  
 รวมหน้ีสิน 5,093.2  32.4 5,080.9  30.8 6,045.5  32.7  
ส่วนของผู้เจ้าของ            
ทุนเรอืนหุน้            
ทุนจดทะเบยีน     2,029.0  12.9      2,029.0  12.3   2,029.0    11.0  
ทุนออกจ ำหน่ำยและช ำระเตม็มลูค่ำแลว้ 2,029.0  12.9     2,029.0  12.3 2,029.0  11.0  
ส่วนเกนิมลูค่ำหุน้สำมญั 5,761.5  36.7     5,761.5  34.9 5,761.5  31.1  
ก ำไรสะสม             
  จดัสรรแล้ว-ส ำรองตำมกฎหมำย 202.9  1.3       202.9  1.2 202.9  1.1  
  ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 3,444.5  22     4,311.5  26.2 5,110.1  27.6  
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจำ้ของ  (748.9) -4.8     (890.8) -5.4  (816.7) -4.4 
รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทั
ใหญ่ 

10,689.0  68.1 11,414.1  69.2 12,286.8  66.4  

ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุม  (75.5) -0.5         (8.7) -0.05 164.3  0.9  
รวมส่วนของเจ้าของ 10,613.5  67.6 11,405.4  69.2 12,451.1  67.3  
รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 15,706.7  100 16,486.3  100 18,496.6  100.0  

 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม 
งบการเงินรวม ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2562 2563 2564 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้            
รำยไดจ้ำกกำรขำย 16,978.3  99.3     16,296.0  99.1  17,570.5  99.2  
เงนิปันผลรบั 12.0  0.1          14.7  0.1  22.7  0.1  
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งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม 
งบการเงินรวม ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2562 2563 2564 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รำยไดอ้ื่น 102.2  0.6         127.5  0.8  114.9  0.6  
 
รวมรายได้ 

 
17,092.5  

 
100.0  

    
16,438.2  

 
100.0  

 
17,708.0  

 
100.0  

ค่าใช้จ่าย                         
ตน้ทุนขำย (11,026.1)  -64.5  (10,286.9)  -62.6  (11,823.3)  -66.8 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย (2,223.4) -13.0   (2,202.8)  -13.4  (2,177.3)  -12.3 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร  (1,138.5)  -6.7  (1,307.2)  -8.0  (1,338.2) -7.6 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกอตัรำแลกเปลี่ยน  (64.8) -0.4 28.0   -0.2 50.8  0.3  
ก ำไร (ขำดทุน) จำกเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์
เพื่อคำ้ / จำกสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำ
ดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน 90.0  0.5   (35.3)  -0.2 69.2  0.4  
 
รวมค่าใช้จ่าย 

 
(14,362.8)  

 
-84.1  

    
13,804.2  

 
-84.4  

 
 (15,218.9) 

 
 -85.9 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษี
เงินได้ 

 
2,729.7  

 
16.0  

      
2,634.0  

 
16.0  

 
2,489.1  

 
14.1  

ค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงนิ 
 

 (18.6) 
 

 (0.1) 
        

(38.8) 
 

 (0.2) 
 

 (34.8) 
 

 (0.2) 
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 2,711.1  15.9       2,595.2  15.8  2,454.3  13.9  
ภำษเีงนิได ้  (569.9)  (3.3)      (570.5)  (3.5)  (528.0)  (3.0) 
 
ก าไรส าหรบัปี/ งวด 

 
2,141.2  

 
12.5  

      
2,024.7  

 
12.3  

 
1,926.3  

 
10.9  

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน:        
รายการทีจ่ะไม่ถกูบนัทึกในส่วนของก าไร
หรือขาดทุนในภายหลงั 

         

กำรวดัมลูค่ำใหม่ของภำระผูกพนัผลประโยชน์
หลงัออกจำกงำน - สุทธจิำกภำษี 

       
   1.3  

 
        

(11.1) 
 

 
 (0.03) 

 

รายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหม่ไปยงั
ก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

         

ผลต่ำงของอตัรำแลกเปลีย่นจำกกำรแปลงค่ำ
งบกำรเงนิ - สุทธจิำกภำษี 

  
(61.2) 

 
        

(28.5) 
 

         
83.3  

 

กำรเปลี่ยนแปลงในมลูค่ำยุตธิรรมของ
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม
ผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น - สุทธจิำกภำษี            -                -             (4.6)  
รวมรายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่
ไปยงัก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั (61.2)  (28.5)  78.7 

 

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี   2,081.4   1,985.1     2,004.9   
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งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม 
งบการเงินรวม ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2562 2563 2564 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)          
ส่วนท่ีเป็นของเจ้าของของบริษทัใหญ่ 2,162.50  2,031.2     1,955.1   
ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุม    (21.2)     (6.5)      (28.8)  
ก าไรขาดทุนส าหรบัปี/งวด 2,141.30  2,024.7   1,926.3  
การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม          
ส่วนท่ีเป็นของเจ้าของของบริษทัใหญ่ 2,101.60  1,990.7     2,029.2   
ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุม    (20.3)     (5.6)      (24.2)  
ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี/ งวด 2,081.30  1,985.1     2,004.9   
ก าไรต่อหุ้น          
ก าไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐาน (บาทต่อหุ้น) 1.07       1.00           0.96   

       
 

งบกระแสเงินสด 
 งบการเงินรวม ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  

2562 2563 2564 
 ล้านบาท   ล้านบาท   ล้านบาท  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน       
ก ำไรก่อนภำษเีงนิได ้ 2,711.2  2,595.2  2,454.3  

รายการปรบักระทบยอดก าไรสุทธิเป็นเงินสดรบั (จ่าย) จาก
กิจกรรมด าเนินงาน 

      

ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 368.9  557.5  615.5  
(กลบัรำยกำร) ผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำ จะเกดิขึน้ของ
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ 

14.6  92.8  14.8  

ค่ำเผื่อกำรลดมลูค่ำสนิคำ้คงเหลอื (โอนกลบั) 37.2   (37.8) 17.5  
(ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยอำคำรและอุปกรณ์  (1.0)  (2.1) 10.1  
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำอำคำรและอุปกรณ์ -    -    6.3  
(ก ำไร) ขำดทุนจำกำรจ ำหน่ำยสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน -    -    22.4  
(ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรยกเลกิและปรบัปรุงสญัญำเช่ำ  -  -     (1.1) 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์พื่อคำ้ / ก ำไรจำก
กำรจ ำหน่ำยสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำน
ก ำไรหรอืขำดทุน 

(42.0)    (75.2)  (22.5) 

ค่ำใชจ้่ำยผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 126.2  41.1  41.0  
(ก ำไร) ขำดทุนจำกมลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดั
มลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน 

 -   110.4   (46.7) 

ก ำไรจำกเงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์พื่อคำ้ทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิ  (48.0)  -   -  
ดอกเบีย้รบั  (26.7)  (27.3)  (28.6) 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ 18.6  38.8  34.8  
เงนิปันผลรบั  (12.1)  (14.7)  (22.7) 
 ขำดทุน (ก ำไร) จำกอตัรำแลกเปลี่ยนทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิ 30.0  20.7   (19.8) 
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งบกระแสเงินสด 
 งบการเงินรวม ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  

2562 2563 2564 
 ล้านบาท   ล้านบาท   ล้านบาท  

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงนิ  (19.9)  (48.3) 53.5  
ก าไรจาการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรพัยแ์ละ
หน้ีสินด าเนินงาน 

                    
3,157.0  

                    
3,251.2  

                    
3,129.0  

สินทรพัยด์ าเนินงาน (เพ่ิมขึ้น) ลดลง       
ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น 20.1   (43.6)  (286.1) 
ลูกหนี้ตำมสญัญำเช่ำซื้อ 18.0  6.6   (22.3) 
สนิคำ้คงเหลอื 134.5  74.5   (450.4) 
สนิทรพัย์หมุนเวยีนอื่น  (18.9)  (16.0)  (1.7) 
สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื่น  (9.5)  (7.6)  (4.9) 

หน้ีสินด าเนินงาน เพ่ิมขึ้น (ลดลง)       
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น  (321.2)  (658.3) 819.1  
หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น  (7.2) 9.5  2.4  
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน  (29.2)  (26.9)  (63.3) 
หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น  (3.2)  (1.4)  (1.0) 

เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 2,940.4  2,587.9  3,120.7  
จ่ำยภำษีเงนิได ้  (530.3)  (618.5)  (591.1) 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 2,410.1  1,969.5  2,529.6  
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน        

เงนิสดจ่ำยเพื่อลงทุนในบรษิทัย่อยเพิม่ขึน้ -    -     (91.6) 
เงนิสดจ่ำยเพื่อซื้อสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน  (6.4)  (117.1)  (118.7) 
เงนิสดจ่ำยเพื่อซื้อทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์  (745.3)  (355.7)  (269.8) 
เงนิสดจ่ำยเพื่อซื้อสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำ
ยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน  -   (14,659.8)  (13,556.9) 
เงนิสดจ่ำยเพื่อซื้อเงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์พื่อคำ้  (13,503.0)  -   -    
เงนิสดจ่ำยเพื่อเงนิใหกู้ร้ะยะสัน้แก่กจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนั -    -     (9.9) 
เงนิสดรบัเพื่อซื้อทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์  -  3.4  28.3  
เงนิสดรบัจำกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์พื่อคำ้ / สนิทรพัย์
ทำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน 12,815.1 15,660.7  13,235.8  
เงนิสดรบัจำกกำรจ ำหน่ำยอำคำรและอุปกรณ์ 6.3   -  -  
ดอกเบีย้รบั 28.6  14.6  16.3  
เงนิปันผลรบั 12.1  14.9  22.6  

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน  (1,392.6) 561.0   (743.9) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน       

เงนิสดจ่ำยเพื่อลงทุนในบรษิทัย่อยเพิม่ขึน้                 -      (27.0) -    
เงนิสดรบัจำกกำรเพิม่ขึน้ของส่วนไดเ้สยีของบรษิทัใหญ่ในบรษิทั

ย่อย                 -                     -     135.0  
เงนิสดจ่ำยหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ                 -      (179.0)  (211.0) 
ช ำระเงนิกูร้ะยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิเพิม่ขึน้  (410.0)  (375.0)  (1,139.5) 
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งบกระแสเงินสด 
 งบการเงินรวม ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  

2562 2563 2564 
 ล้านบาท   ล้านบาท   ล้านบาท  

เงนิสดรบัจำกเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ -    -    1,160.3  
ช ำระคนืเงนิกูร้ะยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ                 -                     -      (4.0) 
ดอกเบีย้จ่ำย  (18.7)  (6.1)  (5.0) 
จ่ำยเงนิปันผล  (831.9)  (1,095.7)  (1,161.2) 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน  (1,260.6)  (1,682.7)  (1,225.4) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สุทธิ  (243.1) 847.8  560.3  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 1,866.6  1,590.9  2,419.8  

ผลกระทบจำกกำรเปลีย่นแปลงอตัรำแลกเปลีย่นส ำหรบัเงนิสดและ
รำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด  (32.6)  (18.9) 31.1  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี/งวด 1,590.9  2,419.8  3,011.2  

 
 

 

  
อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 

 
หน่วย 

งบการเงินรวม ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธนัวาคม 

2562 2563 2564 
อตัราส่วนสภาพคล่อง     
อตัรำส่วนสภำพคล่อง เท่ำ 2.6 3.2  3.0  
อตัรำส่วนสภำพพคล่องหมุนเวยีนเรว็  เท่ำ 2.1 2.6  2.4  
อตัรำส่วนสภำพคล่องกระแสเงนิสด  เท่ำ 0.5 0.5  0.6  
อตัรำส่วนหมุนเวยีนลูกหนี้กำรคำ้  เท่ำ 5.5 5.2  5.3  
ระยะเวลำเกบ็หนี้เฉลีย่ วนั 65 69  67  
อตัรำส่วนหมุนเวยีนสนิคำ้คงเหลอื เท่ำ 10.4 10.7  11.3  
ระยะเวลำขำยสนิคำ้เฉลีย่ วนั 35 34  32  
อตัรำส่วนหมุนเวยีนเจำ้หนี้ เท่ำ 3.9 4.4  4.9  
ระยะเวลำช ำระหนี้เฉลีย่ วนั 93 81  74  
Cash cycle  วนั 7 22  25  
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร     
อตัรำก ำไรขัน้ต้น รอ้ยละ 35.1 36.9  32.7  
อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน รอ้ยละ 15.3 15.3  12.7  
อตัรำก ำไรอื่น รอ้ยละ 0.8 0.8  1.5  
อตัรำส่วนเงนิสดต่อกำรท ำก ำไร รอ้ยละ 93.8 80.7  113.4  
อตัรำก ำไรสุทธ ิ รอ้ยละ 12.7 12.4  11.0  
อตัรำผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ รอ้ยละ 21.4 18.4  16.5  
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน     

9.3 อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 
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อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 

 
หน่วย 

งบการเงินรวม ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธนัวาคม 

2562 2563 2564 
อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรพัย์ รอ้ยละ 14.0 12.6  11.0  
อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรพัย์ถำวร  รอ้ยละ 99.4 94.8  94.2  
อตัรำกำรหมุนของสนิทรพัย ์ เท่ำ 1.1 1.0  1.0  
อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน     
อตัรำส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้  เท่ำ 0.5 0.4  0.5  
อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระดอกเบีย้ เท่ำ 162.6 67.8 88.8  
อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระภำระผกูพนั ( cash basis)  เท่ำ 0.9 2.1  1.4  
อตัรำกำรจ่ำยเงนิปันผล รอ้ยละ 50.0 50.6  51.3  
อตัรำส่วนหนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้ ( interest bearing 
debt) ต่อส่วนของผูถ้อืหุน้  

เท่ำ 0.1 0.1  0.1  
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10. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 

(Management Discussion and Analysis: MD&A) 

 

บรษิทัฯ เป็นผูผ้ลติและจ ำหน่ำยผลติภณัฑ์สแีละสำรเคลอืบผวิชัน้น ำในประเทศไทย และมฐีำนกำรผลติและเครอืขำ่ยกำร
จัดจ ำหน่ำยที่ครอบคลุมทัว่ประเทศและเขตประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน ผู้ก่อตัง้บริษัทฯ มีประสบกำรณ์มำกกว่ำ 57 ปีใน
อุตสำหกรรมสแีละสำรเคลอืบผวิส ำหรบักำรผลติผลติภณัฑ์คุณภำพสูง และบรษิทัฯ มตีรำสนิคำ้ทีไ่ดร้บักำรยอมรบัในตลำด เนื่อง
ด้วยควำมเป็นผู้น ำในด้ำนเทคโนโลยแีละกำรบริกำรลูกค้ำ รวมถึงมกีำรค้นคว้ำและพฒันำนวตักรรมผลติภณัฑ์คุณภำพสูงเพื่อ
ตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูบ้รโิภค โดยบรษิทัฯ เชื่อว่ำ สถำนะของ  บรษิทัฯ ในกำรเป็นผูน้ ำตลำดในประเทศไทยเป็นผลมำจำก
กำรด ำเนินกจิกำรอย่ำงมัน่คงมำยำวนำน มกีำรประหยดัต่อขนำดกำรผลติ (Economies of Scale) จำกกำรทีบ่รษิทัฯ เป็นผูผ้ลติรำย
ใหญ่ และประกำรส ำคญัคอื บรษิทัฯ ไดส้รำ้งตรำสนิคำ้ของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นทีรู่จ้กัและเป็นทีจ่ดจ ำของผูบ้รโิภคอย่ำงแพร่หลำย และมี
ช่องทำงกำรจ ำหน่ำยผลติภณัฑท์ีค่รอบคลุมพืน้ทีอ่ย่ำงกวำ้งขวำงเมื่อเทยีบกบัผูป้ระกอบกำรรำยอื่นในประเทศ   

นอกจำกนี้บรษิทัฯ ยงัเพิม่ประสทิธภิำพกำรแข่งขนัและกำรท ำก ำไรของบรษิทัฯ ดว้ยกลยุทธ์กำรเตบิโตทีเ่ป็นมำกกว่ำส ี
(“Growing Beyond Colors”)  ที่บริษัทฯ เน้นบุกตลำดผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Non-Decorative Paint and Coating Products อำทิ 
ร่วมกบักำรขบัเคลื่อนกลุ่มสนิค้ำของบรษิัทฯ ด้วย “MEGA Paint Warehouse” ศูนย์รวมวสัดุก่อสร้ำงและบรกิำรจำกทโีอเอครบ
วงจร  “Protect & Repair Center” ศูนยจ์ ำหน่ำยเคมภีณัฑก์่อสรำ้งของทโีอเอ และ“WHO Service” กำรน ำเสนอโซลูชัน่ส ำหรบักำร
ก่อสรำ้งและซ่อมแซมบำ้นโดยทมีช่ำงผูร้บัเหมำมอือำชพี 

 

รายได้จากการขาย 

ส ำหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2563 และ 2564 บรษิทัฯ มรีำยไดจ้ำกกำรขำย 16,296.0 ลำ้นบำท และ 17,570.5  
ล้ำนบำท ตำมล ำดบั โดยรำยไดจ้ำกกำรขำยของบรษิทัฯ เพิม่ขึน้ 1,274.5  ล้ำนบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 7.8  โดยมสีำเหตุหลกัมำ
จำกรำยได้จำกกำรขำยผลติภัณฑ์สแีละสำรเคลือบผวิและผลติภัณฑ์ประเภทอื่นที่เพิม่ขึ้น จำกรำคำขำยและปรมิำณกำรขำยที่
เพิม่ขึน้ ประกอบกบัรำยไดจ้ำกกำรขำยผลติภณัฑส์ทีำอำคำรทีเ่พิม่ขึน้โดยมสีำเหตุหลกัจำกกำรปรบัรำคำขำยเพิม่ขึน้ หำกพจิำรณำ
ในด้ำนของช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย รำยได้จำกกำรขำยเพิม่ขึ้นโดยหลกัเกิดจำกรำคำขำยและปรมิำณกำรขำยที่เพิม่ขึน้ทัง้จำก
ช่องทำงผูค้ำ้ปลกีและช่องทำงธุรกจิคำ้ปลกีสมยัใหม่ (Modern Trade) และหำกพจิำรณำลูกคำ้ตำมสถำนทีต่ัง้ของลูกคำ้ รำยไดจ้ำก
กำรขำยสนิคำ้ใหลู้กคำ้ในประเทศเพิม่ขึน้จำกปรมิำณกำรขำยทีเ่พิม่ขึน้ และรำยไดจ้ำกกำรขำยใหลู้กคำ้ในต่ำงประเทศเพิม่ขึน้จำก
รำคำขำยและปรมิำณกำรขำยทีเ่พิม่ขึน้ โดยรำยไดจ้ำกกำรขำยของบรษิทัฯ มรีำยละเอยีดดงันี้ 

โครงสร้างรายได้ 
แบ่งตามประเภทของผลิตภณัฑ์ 

ส าหรบัปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2563 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ผลติภณัฑส์ทีำอำคำร 10,774.3 66.1 11,078.0 63.0 

ผลติภณัฑส์แีละสำรเคลอืบผวิและผลติภณัฑป์ระเภทอืน่ 5,185.2 31.8 5,938.3 33.8 

ผลติภณัฑอ์ื่นๆ (1) 336.5 2.1 554.2 3.2 

รายได้จากการขาย 16,296.0 100.0 17,570.5 100.0 

10.1 ภาพรวมของการด าเนินธรุกิจและการเปล่ียนแปลงท่ีมีนัยส าคญั (Overview)   

10.2  ผลการด าเนินงานและความสามารถในการท าก าไร (Results of Operations) 



 บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
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หมำยเหตุ: (1)  “ผลติภณัฑอ์ืน่ๆ” ประกอบดว้ยกำรขำยผลติภณัฑบ์ำงประเภทใหแ้ก่ บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัของบรษิทัฯ  เช่น วตัถุดบิ และวตัถุดบิกึง่
ส ำเรจ็รปู 

โครงสร้างรายได้ 
แบ่งตามช่องทางการจดัจ าหน่าย 

ส าหรบัปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2563 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ผูค้ำ้ปลกี 11,923.3 73.2 12,577.3 71.6 

ธุรกจิคำ้ปลกีสมยัใหม่ (Modern Trade) 2,861.6 17.6 3,450.0 19.6 

ช่องทำงอื่นๆ(1) 1,511.1 9.2 1,543.2 8.8 

รายได้จากการขาย 16,296.0 100.0 17,570.5 100.0 

หมำยเหตุ:  (1)  “ช่องทำงอื่นๆ” โดยหลักประกอบด้วยรำยได้จำกกำรขำยซึ่งมำจำกกำรจัดจ ำหน่ำยให้แก่โครงกำร กำรส่งออก และบริษัทที่
เกีย่วขอ้งกนัของบรษิทัฯ 

โครงสร้างรายได้ 
แบ่งตามสถานท่ีตัง้ของลูกค้า 

ส าหรบัปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2563 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ประเทศไทย 14,050.4 86.2 14,869.9 84.6 

ต่ำงประเทศ 2,245.6 13.8 2,700.6 15.4 

 ประเทศเวยีดนำม 1,246.5 7.7 1,397.2 8.0 

   ประเทศอื่น (1) 999.1 6.1 1,303.4 7.4 

รายได้จากการขาย 16,296.0 100.0 17,570.5 100.0 

หมำยเหตุ:  (1)  “ประเทศอื่น” โดยหลกัประกอบดว้ยรำยไดจ้ำกกำรขำยใหแ้ก่ลูกคำ้ในสำธำรณรฐัประชำธปิไตยประชำชนลำว ประเทศมำเลเซยี ประเทศ
อนิโดนีเซยี ประเทศเมยีนมำร ์และประเทศกมัพชูำ 

ต้นทุนขาย 

ตน้ทุนขำยของบรษิทัฯ เพิม่ขึน้  1,536.4  ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 14.9  จำก 10,286.9 ลำ้นบำท ส ำหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที่ 
31 ธนัวำคม 2563 เป็น 11,823.3 ล้ำนบำท ส ำหรบัปีบญัชสีิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2564 โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกปรมิำณกำรขำยที่
เพิม่ขึน้ และวตัถุดบิหลกัทีใ่ชใ้นกระบวนกำรผลติมตีน้ทุนเฉลีย่ต่อหน่วยทีเ่พิม่ขึน้ 

ก าไรขัน้ต้น 

ส ำหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2563 และ 2564 บรษิทัฯ มกี ำไรขัน้ต้นเท่ำกบั 6,009.1 ล้ำนบำท และ 5,747.2 ล้ำน
บำท ตำมล ำดบั คดิเป็นอตัรำก ำไรขัน้ต้นเท่ำกบัรอ้ยละ 36.9 และรอ้ยละ 32.7 ตำมล ำดบั โดยอตัรำก ำไรขัน้ต้นของบรษิทัฯ ลดลงโดย
หลกัจำกวตัถุดบิหลกัทีใ่ชใ้นกระบวนกำรผลติมตีน้ทุนเฉลีย่ต่อหน่วยทีเ่พิม่ขึน้ 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 

บรษิัทฯ มคี่ำใชจ้่ำยในกำรขำยรวมลดลง 25.5 ล้ำนบำท หรอืคดิเป็นร้อยละ 1.2  จำก เป็น 2,202.8 ล้ำนบำท ส ำหรบัปี
บญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2563 เป็น 2,177.3 ล้ำนบำท ส ำหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2564 โดยมสีำเหตุหลกัมำจำก
ค่ำโฆษณำ และค่ำใชจ้่ำยในกำรส่งเสรมิกำรขำยทีล่ดลง ซึง่ถูกชดเชยบำงส่วนจำกค่ำขนส่งทีเ่พิม่ขึน้  

 



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

บรษิัทฯ มคี่ำใช้จ่ำยในกำรบรหิำรรวมเพิม่ขึ้น 31.0 ล้ำนบำท หรอืคดิเป็นร้อยละ 2.4 จำก 1,307.2 ล้ำนบำท ส ำหรบัปี
บญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2563 เป็น 1,338.2 ล้ำนบำท ส ำหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2564 โดยมสีำเหตุหลกัมำจำก
ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำยทีเ่พิม่ขึน้ประกอบกบัมคี่ำใชจ้่ำยเพื่อป้องกนัและดูแลพนักงำนในสถำนะกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ
โควดิ-19 

ก าไรส าหรบัปี 

บรษิทัฯ มกี ำไรส ำหรบัปีลดลง 76.1 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 3.7 จำก 2,031.2 ลำ้นบำท ส ำหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 
ธนัวำคม 2563 เป็น 1,955.1 ล้ำนบำท ส ำหรบัปีบญัชีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2564 โดยมีสำเหตุหลกัจำกต้นทุนขำยสินค้ำที่
เพิม่ขึน้จำกรำคำวตัถุดบิทีสู่งขึน้ และค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรทีเ่พิม่ขึน้ ซึ่งบำงส่วนถูกชดเชยดว้ยค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยทีล่ดลง  ส่วน
อตัรำก ำไรสุทธขิองบรษิทัฯ ลดลงจำกรอ้ยละ 12.4 ส ำหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2563 เป็นรอ้ยละ 11.0 ส ำหรบัปีบญัชี
สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2564 

งบก าไรขาดทุน (ล้านบาท) 
ส าหรบัปีบญัชี 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2563 2564 

รำยไดจ้ำกกำรขำย 16,296.0 17,570.5 

รวมรายได ้ 16,438.2 17,707.9 

ตน้ทุนขำย 10,286.9 11,823.3 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำร 3,510.0 3,515.5 

ขำดทุน (ก ำไร) จำกอตัรำแลกเปลีย่น และสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดั
มลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน 7.3 (120.0) 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ 2,634.0 2,489.1 

ก าไรส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษทัฯ 2,031.2 1,955.1 

 

 

1. สินทรพัยห์มุนเวียน 

(1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดของบริษัทฯ ประกอบด้วยเงินสดและเงินฝำกธนำคำร โดย ณ วนัที่ 31 
ธนัวำคม 2563 และ 2564 บรษิทัฯ มเีงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดเท่ำกบั 2,419.8 ลำ้นบำท และ 3,011.2 
ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดไดร้บัผลกระทบจำกกำรเพิม่ขึน้และลดลงของเงนิสดสุทธิ
ของบรษิทัฯ จำกหรอืทีใ่ชใ้นกจิกรรมด ำเนินงำน กจิกรรมลงทุน และกจิกรรมจดัหำเงนิเป็นหลกั 

(2) สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 และ 2564 บรษิทัฯ มกีำรลงทุนในสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม
ผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุนเท่ำกบั 4,224.0 ล้ำนบำท และ 4,610.5  ล้ำนบำท ตำมล ำดบั สนิทรพัย์ทำงกำรเงนิที่วดั

10.3 ความสามารถในการบริหารทรพัยสิ์น 



 บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
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มลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน โดยหลกัเป็นเงนิจำกกำรจ ำหน่ำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนและน ำบรษิทั
เขำ้จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ และเป็นเงนิจำกกำรด ำเนินธุรกจิปกต ิ

(3) ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน 

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่นของบรษิัทฯ ประกอบด้วยลูกหนี้กำรค้ำจำกกิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกันและกิจกำรที่ไม่
เกี่ยวขอ้งกนั และลูกหนี้อื่น ซึ่งรวมถึงรำยได้ค้ำงรบั โดย ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม  2563  และ 2564 บรษิัทฯ มี
ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่นเท่ำกบั 2,912.6 ลำ้นบำท และ 3,237.1 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้
อื่นเพิม่ขึน้โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกยอดขำยทีเ่พิม่ขึน้   

การวิเคราะห์อายุของลูกหน้ี 

 2563 2564 
ลูกหนี้กำรคำ้ - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั   

ไม่เกนิ 3 เดอืน  117.4 128.1 
3 - 6 เดอืน 2.9 - 
6 - 12 เดอืน 32.4 - 
มำกกว่ำ 12 เดอืน 36.4 - 

รวม 189.1 128.1 
หกั: ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู (11.9) - 

รวมลูกหนี้กำรคำ้ - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั, สุทธ ิ 177.2 128.1 
ลูกหนี้กำรคำ้ – กจิกำรอื่น   

ไม่เกนิ 3 เดอืน  2,451.5 2,655.6 
3 - 6 เดอืน 101.4 183.3 
6 - 12 เดอืน 98.6 80.2 
มำกกว่ำ 12 เดอืน 299.3 389.5 

รวม 2,950.9 3,308.6 
หกั: ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู (331.6) (344.6) 

รวมลูกหนี้กำรคำ้ - กจิกำรทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกนั, สุทธ ิ 2,619.3 2,964.0 
รวมลูกหนี้กำรคำ้ - สุทธ ิ 2,796.5 3,092.1 

ลูกหนี้อืน่   
ลูกหนี้อืน่ - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 7.4 6.9 
ลูกหนี้อืน่ – กจิกำรอื่น 49.3 59.1 
รำยไดค้ำ้งรบั - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 5.0 
รำยไดค้ำ้งรบั – กจิกำรอื่น - - 
ค่ำใชจ้่ำยล่วงหน้ำ 50.9 62.8 
อื่นๆ 8.5 11.2 
รวมลูกหนี้อื่น 116.1 145.0 
รวมลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น - สุทธ ิ 2,912.6 3.237.1 

 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 และ 2564 บริษัทฯ มีค่ำเผื่อผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นตำม TFRS 9 จ ำนวน 
343.5 ลำ้นบำท และ 344.7 ตำมล ำดบั 
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กลุ่มกิจกำรได้ปฏิบตัิตำม TFRS 9 ด้วยวิธีอย่ำงง่ำย (Simplified approach) ในกำรวดัมูลค่ำผลขำดทุนด้ำน
เครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ตลอดอำยุของลูกหนี้กำรคำ้ 

ในกำรพจิำรณำผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ ผูบ้รหิำรไดจ้ดักลุ่มลูกหนี้ตำมควำมเสีย่งดำ้นเครดติทีม่ี
ลกัษณะร่วมกนัและตำมกลุ่มระยะเวลำทีเ่กนิก ำหนดช ำระ อตัรำขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้พจิำรณำ
จำกกำรจ่ำยช ำระในอดตี ขอ้มลูผลขำดทุนดำ้นเครดติจำกประสบกำรณ์ในอดตี รวมทัง้ขอ้มลูและปัจจยัในอนำคต
ทีอ่ำจมผีลต่อกำรจ่ำยช ำระลูกหนี้ 

ทัง้นี้ส ำหรบัรอบระยะเวลำรำยงำนสิน้สุดภำยในช่วงระยะเวลำระหว่ำงวนัที ่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่31 
ธันวำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรเลือกเอำข้อยกเว้นจำกมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำก 
COVID-19 ที่ออกโดยสภำวชิำชพีบญัชมีำถอืปฏบิตั ิโดยเลอืกที่จะไม่น ำขอ้มูลทีม่กีำรคำดกำรณ์ไปในอนำคต 
(Forward-looking information) มำใช้ในกำรพจิำรณำรบัรู้ผลขำดทุนด้ำนเครดติที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นของลูกหนี้
กำรค้ำ ซึ่งกลุ่มกิจกำรเลอืใช้วธิอีย่ำงง่ำยในกำรค ำนวณ โดยผลขำดทุนด้ำนเครดติที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นส ำหรบั
ลูกหนี้กำรคำ้ ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563  วดัมูลค่ำโดยใชผ้ลขำดทุนดำ้นเครดติในอดตีประกอบกบัดุลย
พนิิจของผูบ้รหิำรในกำรประมำณกำรผลขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ 

ระยะเวลำเก็บหนี้เฉลี่ยประมำณ   69  วันและ  67 วันในปี 2563 และในปี 2564 ตำมล ำดับ ซึ่งสอดคล้องกับ
ระยะเวลำกำรใหช้ ำระค่ำสนิคำ้ส ำหรบัลูกคำ้ของบรษิทัฯ (Credit Term) คอืระหว่ำง 30-90 วนั  

(4) ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซื้อระยะยาวส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

ลูกหนี้ตำมสญัญำเช่ำซื้อระยะยำวส่วนที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปีประกอบด้วยลูกหนี้ตำมสญัญำเช่ำซื้อ
เครื่องผสมสอีตัโนมตั ิ(Auto Tinting Machine) ทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี โดย ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 
และ 2564 เท่ำกบั 51.7 ลำ้นบำท และ 48.6 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั  

(5) สินค้าคงเหลือ  

สนิค้ำคงเหลอืประกอบด้วยสนิค้ำส ำเร็จรูป งำนระหว่ำงท ำ วตัถุดบิ ภำชนะบรรจุและหบีห่อ อะไหล่และวสัดุ
โรงงำน และสินค้ำระหว่ำงทำง โดย ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 และ 2564 บริษัทฯ มีสินค้ำคงเหลือเท่ำกบั 
2,163.0 ลำ้นบำท และ 2,619.4 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยสนิคำ้คงเหลอืทีเ่พิม่ขึน้ในปี 2564 มสีำเหตุหลกัมำจำก
กำรเพิม่ขึน้ของสนิคำ้ส ำเรจ็รปูและงำนระหว่ำงท ำ 

โดยระยะเวลำขำยสนิคำ้เฉลีย่ในปี 2563 และ 2564 ประมำณ 34 วนั และ 32 วนั ตำมล ำดบั 

บริษัทฯ มีนโยบำยตัง้ส ำรองสินค้ำเสื่อมสภำพ โดยพิจำรณำจำกอำยุกำรเก็บรักษำ (Shelf Life) ตำมกลุ่ม
ประเภทสนิคำ้ 

2. สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 

(1) ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซื้อ-สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

ลูกหนี้ตำมสญัญำเช่ำซื้อ-สุทธจิำกส่วนทีถ่ึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปีประกอบด้วยสญัญำเช่ำซื้อเครื่องผสมสี
อตัโนมตัิ (Auto Tinting Machine) ที่ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี โดย ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 และ 
2564 บรษิทัฯ มลูีกหนี้ตำมสญัญำเช่ำซื้อเท่ำกบั 128.2 ลำ้นบำท และ 166.6ลำ้นบำท ตำมล ำดบั  
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(2) อสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน 

อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนประกอบไปดว้ย อำคำรทีอ่ ำเภอหว้ยกะปิ จงัหวดัชลบุร ีโดย ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 
2563 และ 2564 บรษิทัฯ มอีสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนเท่ำกบั 12.7 ลำ้นบำท และ 10.1 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั  

(3) ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ 

ทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ ประกอบดว้ยทีด่นิ ส่วนปรบัปรุงทีด่นิ อำคำรและส่วนปรบัปรุงอำคำร เครื่องจกัรและ
อุปกรณ์ เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์ส ำนักงำน ยำนพำหนะ และสนิทรพัย์ระหว่ำงกำรติดตัง้ โดย ณ วนัที่ 31 
ธนัวำคม 2563 และ 2564 บรษิัทฯ มทีี่ดนิ อำคำร และอุปกรณ์ เท่ำกบั 2,691.0 ล้ำนบำท และ 2,704.6  ล้ำน
บำท ตำมล ำดบั 

(4) สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

สนิทรพัย์ไม่มตีวัตนประกอบดว้ยซอฟตแ์วร์คอมพวิเตอร์และสทิธกิำรเช่ำ โดย ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 และ 
2564 บริษัทฯ มีสินทรพัย์ไม่มตีวัตนเท่ำกบั 197.0 ล้ำนบำท และ 253.9 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั สินทรพัย์ไม่มี
ตวัตนเพิม่ขึน้เนื่องจำกบรษิทัไดน้ ำซอฟแวรใ์หม่มำใชใ้นกำรประมวลผล 

 (5) สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน  

 สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื่นส่วนใหญ่เป็นภำษีเงนิได้หกั ณ ที่จ่ำยรอขอคนืจำกกรมสรรพำกร โดย ณ วนัที่ 31 
ธนัวำคม 2563 และ 2564 บริษัทฯ มีสินทรพัย์ไม่หมุนเวียนอื่นเท่ำกับ 59.8 ล้ำนบำท และ   64.9 ล้ำนบำท  
ตำมล ำดบั 

3. หน้ีสินหมุนเวียน 

(1) เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิของบรษิทัฯ เป็นตัว๋สญัญำใชเ้งนิ  

โดย ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 และ 2564 บรษิัทฯ มเีงนิกู้ยมืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิเท่ำกบั 200.0 ล้ำน
บำท และ 289.1 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

(2) เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 

เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่นของบรษิทัฯ ประกอบดว้ยเจำ้หนี้กำรคำ้ของผูจ้ดัจ ำหน่ำยวตัถุดบิ  และเจำ้หนี้อื่นแก่
กจิกำรทีเ่กีย่วโยงกนัและไม่เกีย่วโยงกนั รวมทัง้ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย  

โดย ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 และ 2564 บรษิัทฯ มเีจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่นเท่ำกบั 2,975.2  ล้ำนบำท 
และ 3,830.7  ล้ำนบำท ตำมล ำดบั โดยเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจำ้หนี้อื่นเพิม่ขึ้นตำมปรมิำณกำรซื้อทีเ่พิม่ขึ้น โดย
ระยะเวลำช ำระหนี้เฉลีย่ของบรษิทัฯ ประมำณ 81 วนั และ 74 วนั ในปี 2563 และในปี 2564 ตำมล ำดบั 

(3) ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 

ณ  วันที่  31 ธัน ว ำคม  2563 แ ล ะ  2564 บริษัท ฯ  มีภ ำษี เ งิน ไ ด้นิ ติ บุ ค คลค้ ำ ง จ่ ำ ย เท่ ำ กับ  272.8  
ล้ำนบำท และ 205.6 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ภำษีเงนิไดน้ิตบิุคคลคำ้งจ่ำยลดลง เนื่องจำกบรษิทัฯ มกี ำไรก่อนหกั
ภำษใีนปี 2564 ลดลง 
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4. หน้ีสินไม่หมุนเวียน 

(1) ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 และ 2564 บรษิทัฯ มสี ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนเท่ำกบั 437.6 ล้ำน
บำท และ 417.2 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนที่ลดลง ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 
2564 เน่ืองจำกมพีนักงำนเกษยีณอำยุ 

5. ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 และ 2564 บรษิัทฯ มส่ีวนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 11,405.4 ล้ำนบำท และ 12,451.1  
ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2564 ส่วนของผูถ้อืหุน้ประกอบดว้ยทุนช ำระแล้ว 2,029.0 ล้ำนบำท ส่วนเกิน
ทุน 5,761.5 ลำ้นบำท ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 202.9 ลำ้นบำท ก ำไรสะสมทีย่งัไม่ไดจ้ดัสรรเท่ำกบั 5,110.1 ลำ้นบำท หกั
กบัองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 816.7 ล้ำนบำท และส่วนของผู้มส่ีวนได้เสยีที่ไม่มอี ำนำจควบคุมของ
บรษิทัย่อยจ ำนวน 164.3 ลำ้นบำท  

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 และ 2564 บรษิทัฯ มอีตัรำผลตอบแทนผูถ้อืหุน้เท่ำกบั รอ้ยละ 18.4 และรอ้ยละ 16.1 
ตำมล ำดบั โดยอตัรำผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ทีล่ดลง ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2564 มสีำเหตุหลกัมำจำกก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน
ของบรษิทัฯ ทีล่ดลง 
 

 

1. สภาพคล่อง 

แหล่งสภำพคล่องหลกัของบรษิทัฯ ไดแ้ก่ เงนิสดทีเ่กดิขึน้จำกกำรด ำเนินงำน และเงนิกู้ยมืจำกสถำบนักำรเงนิ โดยแหล่ง
เงนิทุนจำกภำยนอกและต้นทุนทำงกำรเงนิดงักล่ำวขึ้นอยู่กบัปัจจยัหลำยอย่ำงที่อยู่นอกเหนือกำรควบคุมของบรษิัทฯ 
รวมถงึสภำวะทำงเศรษฐกจิและตลำดทุนโดยทัว่ไป อตัรำดอกเบีย้ กำรใหส้นิเชื่อจำกธนำคำรและผูใ้หกู้อ้ื่นๆ ควำมเชื่อมัน่
ของผู้ให้กู้และ/หรือผู้ลงทุนในบริษัทฯ กฎหมำยด้ำนหลักทรัพย์และภำษีที่อำจใช้บังคบักับบริษัทฯ และสภำวะทำง
เศรษฐกจิและกำรเมอืงในตลำดทีบ่รษิทัฯ เขำ้ไปด ำเนินงำนและในต่ำงประเทศ 

บริษัทฯ คำดว่ำกระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำน ประกอบกับเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดจะเพยีงพอต่อกำร
สนับสนุนเงนิทุนแก่รำยจ่ำยฝ่ำยทุนทีว่ำงแผนไว ้

2. กระแสเงินสด 

ตำรำงต่อไปนี้แสดงขอ้มลูจำกงบกระแสเงนิสดรวมอย่ำงย่อส ำหรบัช่วงระยะเวลำทีร่ะบไุว ้

 ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2563 2564 

ข้อมูลกระแสเงินสด: ล้านบาท ล้านบาท 

กระแสเงนิสดสุทธจิำกกจิกรรมด ำเนินงำน 1,969.5 2,529.6 

กระแสเงนิสดสุทธไิดม้ำจำก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมลงทุน 561.0 (743.9) 

กระแสเงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหำเงนิ (1,682.7) (1,225.4) 

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้ 847.8 560.3 

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดตน้ปี 1,590.9 2,419.8 

10.4 สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุนของบริษทัฯ 
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 ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2563 2564 

ข้อมูลกระแสเงินสด: ล้านบาท ล้านบาท 

ก ำไร (ขำดทุน )จำกอัตรำแลกเปลี่ยนของเงินสดและ
รำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 

 
(18.9) 

 
31.1 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดส้ินปี 2,419.8 3,011.2 

(1) กิจกรรมด าเนินงาน 

ส ำหรบัปีบญัชสีิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2564 กระแสเงนิสดสุทธจิำกกิจกรรมด ำเนินงำนเท่ำกบั 2,529.6 ล้ำน
บำท ซึ่งโดยหลกัมำจำกก ำไรก่อนหกัภำษีส ำหรบังวดจ ำนวน  2,454.3 ล้ำนบำท ปรบัปรุงด้วยรำยกำรปรับ
กระทบยอดก ำไรสุทธเิป็นเงนิสดรบั (จ่ำย) จำกกำรด ำเนินงำนจ ำนวน  674.7 ล้ำนบำท ซึ่งโดยหลกัได้แก่ ค่ำ
เสื่อมรำคำ และค่ำตัดจ ำหน่ำยจ ำนวน 615.5 ล้ำนบำท และสนิทรพัย์ด ำเนินงำนและหนี้สนิด ำเนินงำนที่เพิม่ขึน้  
8.3 ล้ำนบำท ซึ่งโดยหลกัไดแ้ก่ เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่นที่เพิม่ขึน้ 819.1 ล้ำนบำท บำงส่วนถูกชดเชยดว้ย
ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่นเพิม่ขึน้ 286.1 ลำ้นบำท และสนิคำ้คงเหลอืทีเ่พิม่ขึน้ 450.4 ลำ้นบำท รวมถงึเงนิสดที่
ช ำระภำษเีงนิไดน้ิตบิุคคลจ ำนวน 591.1 ลำ้นบำท เป็นหลกั 

(2) กิจกรรมลงทุน 

ส ำหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2564 กระแสเงนิสดสุทธใิช้ไปในกจิกรรมลงทุนเท่ำกบั 743.9 ล้ำนบำท 
ซึ่งโดยหลกัมำจำกเงนิสดสุทธจิำกกำรลงทุนในสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิทีว่ดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอื
ขำดทุน กำรซื้ออำคำรและอุปกรณ์จ ำนวน 269.8 ลำ้นบำท และซื้อสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนจ ำนวน 118.7 ลำ้นบำท  

(3) กิจกรรมจดัหาเงิน 

ส ำหรบัปีบญัชสีิน้สุด วนัที ่31 ธนัวำคม 2564 กระแสเงนิสดสุทธทิีใ่ชไ้ปในกจิกรรมจดัหำเงนิเท่ำกบั 1,225.4 ลำ้น
บำท ซึ่งโดยหลกัประกอบดว้ยเงนิปันผลจ่ำยจ ำนวน 1,161.2 ล้ำนบำทและกำรจ่ำยหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 211.0 
ลำ้นบำท 

(4) รายจ่ายฝ่ายทุน  

รำยจ่ำยฝ่ำยทุนส ำหรบัปีบญัชสีิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 และ 2564 เท่ำกับ 275.6 ล้ำนบำท และ 288.1  
ล้ำนบำท ตำมล ำดบั โดยรำยจ่ำยฝ่ำยทุนของบรษิทัฯ โดยส่วนใหญ่ประกอบดว้ยเครื่องจกัรอุปกรณ์  ซอฟแวร์
คอมพวิเตอร ์รวมถงึกำรก่อสรำ้งอำคำรและปรบัปรุงอำคำร 

(5) ความสามารถในการช าระหน้ี และการปฏิบติัตามเง่ือนไขการกู้ยืมท่ีส าคญั ความสามารถในการจดัหา
แหล่งเงินทุนเพ่ิมเติม 

บริษัทฯ มีฐำนะกำรเงินที่แข็งแกร่ง มีสภำพคล่องเพียงพอส ำหรบักำรช ำระหนี้ทัง้ในระยะสัน้ และระยะยำว 
อย่ำงไรกต็ำมในกรณีทีบ่รษิทัฯ จ ำเป็นต้องจดัหำเงนิทุนเพิม่เตมิ  บรษิัทฯ สำมำรถจดัหำเงนิทุนเพิม่จำกเงนิกู้
จำกสถำบนักำรเงนิ 

ใน 2563 และ 2564 บรษิทัฯ สำมำรถคงไวซ้ึ่งอตัรำส่วนทำงกำรเงนิตำมทีก่ ำหนดไวใ้นเงื่อนไขของวงเงนิกูห้ลกั
ของบรษิทัฯ บรษิทัฯ จะตอ้งคงไวซ้ึง่อตัรำส่วนหนี้สนิต่อทุนไม่เกนิ 1:1.5  
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(6) ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น 

ตำรำงต่อไปนี้สรุปองค์ประกอบหลักของภำระผูกพันและหนี้สินที่อำจเกิดขึ้นของบริษั ทฯ ณ วันที่ 31  
ธนัวำคม 2563 และ 2564 

            ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2563 2564 

 ล้านบาท ล้านบาท 

หน้ีสินทางการเงิน   

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 200.0 289.1 

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน(1) 2,518.8 3,392.2 

หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ   

จ่ำยช ำระภำยใน   

           1 ปี 181.2 187.7 

เกนิกว่า 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 562.7 287.3 

เกนิกว่า 5 ปี 508.7 948.0 

รวมหน้ีสินตามสญัญาเช่า 1,252.6 1,423.0 

รวมหน้ีสินทางการเงินท่ีมิใช่อนุพนัธ ์ 3,971.3 5,104.3 

อนุพนัธ์   

สญัญำซื้อขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ(2) - 341,344 

รวมอนุพนัธ์ - 341,344 

สญัญาเช่าท่ียกเลิกไม่ได้ (3)   

 จ่ำยช ำระภำยใน   

 1 ปี 13.2 18.3 

 เกนิกว่า 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 4.6 10.0 

 เกนิกว่า 5 ปี - - 

รวมสญัญาเช่าท่ียกเลิกไม่ได้ 17.8 28.3 

ข้อผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน   

 ทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ 15.7 222.8 

            สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 136.5 28.8 

รวมข้อผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 152.2 251.6 

____________________ 
หมำยเหตุ: (1) ไม่รวมรำยกำรทีไ่ม่ใช่หนี้สนิทำงกำรเงนิ 
 (2) แสดงเป็นมลูค่ำตำมสญัญำ 

   (3)  ตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรรบัรูห้นี้สนิตำมสญัญำเช่ำเนื่องจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่มำปฏบิตั ิดงันัน้ภำระผกูพนั 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 จงึแสดงภำระผกูพนัส ำหรบัสญัญำเช่ำระยะสัน้  
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ขอ้มลูต่อไปนี้เป็นกำรอธบิำยอตัรำส่วนทำงกำรเงนิหลกับำงประกำร 

1. อตัราส่วนสภาพคล่อง 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 และ 2564 บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนสภำพคล่องเท่ำกบั 3.2 เท่ำ และ 3.0 เท่ำ ตำมล ำดบั อตัรำส่วน
สภำพคล่องทีล่ดลง ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2564 มสีำเหตุหลกัมำจำกหนี้สนิหมุนเวยีนที่เพิม่ขึน้จำกกำรเพิม่ขึน้ของเจำ้หนี้
กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 

2. อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 และ 2564 บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหนี้สนิรวมต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เท่ำกบั 0.4 เท่ำ และ  0.5 เท่ำ 
ตำมล ำดบั ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2564 อตัรำส่วนหนี้สนิรวมต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้ โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกหนี้สนิที่
เพิม่ขึน้ 

3. อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบีย้ (interest bearing debt) ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 และ 2564 บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบี้ยต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เท่ำกบั 0.11 เท่ำ 
และ 0.12 เท่ำ ตำมล ำดบั 
 

 

บรษิทัฯ ไดเ้ขำ้ท ำสญัญำค ้ำประกนัเพื่อค ้ำประกนัสนิเชื่อธนำคำรของบรษิทัร่วม รวมถงึบรษิทัย่อย ส ำหรบัปีบญัชสีิน้สุด
วนัที่ 31 ธนัวำคม 2564 บริษัทฯ ค ้ำประกันวงเงนิกู้ยมืจำกธนำคำรให้บรษิัทย่อยเป็นจ ำนวน 30 ล้ำนบำท และ 3 ล้ำนเหรยีญ
สหรฐัอเมรกิำ (31 ธนัวำคม 2563: 180 ลำ้นบำท และ 3 ลำ้นเหรยีญสหรฐัฯ) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2564  กลุ่มกิจกำรและบรษิัทฯมหีนังสอืค ้ำประกันจ ำนวน 65.42 ล้ำนบำท และ 64.76 ล้ำนบำท
ตำมล ำดบั (31 ธนัวำคม 2563: 19 ล้ำนบำท และ 18 ล้ำนบำทตำมล ำดบั) ซึ่งออกโดยธนำคำรหลำยธนำคำรในนำมของบรษิทัฯ 
และบรษิทัย่อยเพื่อค ้ำประกนักำรปฎบิตัหิน้ำทีต่ำมสญัญำทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่เป็นไปตำมกำรด ำเนินธุรกจิในทำงกำรคำ้ปกติ 

นอกเหนือจำกขอ้มลูขำ้งตน้ บรษิทัฯ ไม่มธีุรกรรมนอกงบดุลทีส่ ำคญัใดๆ หรอืหนี้สนิทีอ่ำจเกดิขึน้อื่นๆ 

 

กำรด ำเนินธุรกิจในสภำวกำรณ์ปัจจุบนั ซึ่งมกีำรเปลี่ยนแปลงของสงัคมและเศรษฐกิจอย่ำงรวดเร็ว  จงึท ำให้บรษิัทฯ ให้
ควำมส ำคญัต่อกำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งจำกเหตุกำรณ์และปัจจยัทัง้ภำยนอกและภำยในองค์กร ทีอ่ำจจะมผีลต่อฐำนะกำรเงนิและ
ผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต  เช่น ควำมผนัผวนของรำคำวตัถุดบิ กำรเปลีย่นแปลงของกฎหมำยและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง  เป็นตน้   

10.5   การวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 

10.6       การบริหารจดัการภาระนอกงบดลุและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 

10.7  ปัจจยัหรือเหตุการณ์ท่ีจะมีผลกระทบต่อฐานะการเงินหรือการด าเนินงานในอนาคต (Forward looking) 
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บริษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 
วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
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รำยงำนของผูส้อบบญัชีรบัอนุญำต 
 
 
เสนอ ผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 
 
ควำมเหน็ 
 

ขา้พเจา้เหน็ว่า งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการแสดงฐานะการเงนิรวมของ บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) และบรษิทัย่อย (กลุ่มกจิการ) และฐานะการเงนิเฉพาะกิจการของบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และผลการ
ด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ รวมถึงกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรบัปีสิ้นสุด 
วนัเดยีวกนั โดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
 
งบกำรเงินท่ีตรวจสอบ 
 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการประกอบดว้ย 
• งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
• งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั  
• งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกจิการส าหรบัปีสิ้นสุด

วนัเดยีวกนั  
• งบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั และ 
• หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการซึ่งประกอบด้วยนโยบายการบญัชทีีส่ าคญัและหมายเหตุ

เรื่องอื่น ๆ 
 
เกณฑใ์นกำรแสดงควำมเหน็  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ี ความรบัผดิชอบของขา้พเจ้าได้กล่าวไวใ้นส่วนของความรบัผิดชอบ
ของผู้สอบบญัชตี่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามคีวามเป็นอิสระ 
จากกลุ่มกจิการและบรษิทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชทีีก่ าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชีในส่วนทีเ่กี่ยวขอ้ง
กบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิตามความรบัผดิชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ  
ซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีี่ข้าพเจ้าได้รบัเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์  
ในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 
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เรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบ 
 

เรื่องส าคญัในการตรวจสอบคอืเรื่องต่าง ๆ ที่มนีัยส าคญัที่สุดตามดุลยพนิิจเยี่ยงผู้ประกอบวชิาชพีของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ  
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการส าหรบังวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเรื่องเหล่านี้มาพจิารณาในบรบิทของการตรวจสอบ  
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทัง้นี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็น 
แยกต่างหากส าหรบัเรื่องเหล่านี้  
 

เรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบ วิธีกำรตรวจสอบ  
การรบัรู้รายได้จากการขายสินค้า  

 

อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงนิข้อ 4.20 นโยบายการบัญชี
เกี่ยวกับการรบัรู้รายได้ หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7 
ประมาณการทางบญัชทีีส่ าคญั และการใชดุ้ลยพนิิจ หมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิขอ้ 21 เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น  
รายไดจ้ากการขายของกลุ่มกิจการประกอบด้วยรายการขาย
ให้แก่ลูกค้าเป็นจ านวนมาก โดยรายได้รบัรู้ด้วยจ านวนสุทธิ
จากเงนิคนื เงนิจูงใจ และส่วนลด ที่เกิดขึ้นจากแผนส่งเสริม
การขายทีห่ลากหลายทีใ่หแ้ก่ลูกคา้ นอกจากนี้ กลุ่มกจิการยงั
มภีาระในการรบัคนืสนิคา้เมื่อเป็นไปตามขอ้ก าหนดการรบัคนื
สินค้าและอยู่ภายในช่วงเวลาที่ก าหนดไว้กับลูกค้า ดังนัน้ 
รายได้ของกลุ่มกิจการเกี่ยวข้องกับการประมาณจ านวนสิ่ง
ตอบแทนผนัแปร (variable consideration) และ จ านวนทีค่าด
ว่าจะต้องรบัคนื ลกัษณะเหล่านี้อาจท าให้เกิดโอกาสที่รายได้
จะถูกรบัรู้ผดิพลาดอนัเป็นผลจากการค านวณจ านวนสิง่ตอบ
แทนผนัแปร (variable consideration) ด้วยวิธีการที่ซับซ้อน
และหลากหลาย รวมทัง้จากการประมาณการสนิคา้รบัคนื  
รายได้จากการขายสินค้าส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2564 ในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ เป็น
จ านวน 17,570 ล้านบาท และ 14,196 ล้านบาท ตามล าดบั 
ค่าใช้จ่ายส่งเสรมิการขายค้างจ่าย (รวมในเจ้าหนี้การค้าและ
เจา้หนี้อื่น) ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ในงบการเงนิรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นจ านวน 438.48 ล้านบาท 
และ 247.56 ล้านบาท ตามล าดบั จ านวนเหล่านี้เป็นจ านวนที่มี
สาระส าคญัต่องบการเงนิของกลุ่มกจิการและของบรษิทั  
ขา้พเจา้ใหค้วามส าคญัในการตรวจสอบความถูกต้องของการ
รบัรูร้ายไดเ้นื่องจากการก าหนดสิง่ตอบแทนผนัแปร (variable 
consideration) และการประมาณสินค้ารบัคืน เกี่ยวข้องกับ
การใช้ดุลยพินิจที่ส าคัญของผู้บริหาร ซึ่งมีการอ้างอิงจาก
ประสบการณ์และขอ้มูลในอดตีทีเ่กี่ยวขอ้งส าหรบัแต่ละรายการ 
 
 
 

วธิกีารตรวจสอบทีส่ าคญัของขา้พเจา้ประกอบดว้ย  
• ท าความเขา้ใจและประเมนิประสทิธภิาพของระบบการควบคุม

ภายในทีส่ าคญัทีเ่กี่ยวกบัวงจรรายได ้และโปรแกรมส่งเสรมิ
การขาย 

• ทดสอบการควบคุมทีส่ าคญัในวงจรรายได ้ซึง่รวมถงึการอนุมตัิ
โปรแกรมส่งเสรมิการขายและการอนุมตักิารออกใบลดหนี้ 

• ตรวจรายการขายกับใบแจ้งหนี้ ใบส่งสนิค้า ใบตราสินค้า 
(bill of lading) และเอกสารการขนส่งอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง  

• ทดสอบการตัดยอดของรายการขาย (cut-off testing) โดย
การตรวจสอบรายการขายและใบลดหนี้ในช่วงเวลาที่มี
ความเสี่ยงใกล้วนัสิ้นงวดกบัเอกสารประกอบเพื่อพจิารณา
ว่ารายการขายและใบลดหนี้ถูกบันทึกในงวดที่เหมาะสม
หรอืไม่ 

• ส าหรับรายการขายที่ได้ยังไม่ได้รับช าระ ณ วันสิ้นงวด 
ขา้พเจา้ตรวจสอบโดยเลือกตวัอย่างรายการเพื่อส่งหนังสอื
ยนืยนัยอดลูกหนี้การคา้คงเหลอื ณ วนัสิน้ปี 

• ท าความเขา้ใจแผนส่งเสรมิการขายทีส่ าคญัของกลุ่มกิจการ 
เพื่อก าหนดวธิกีารทดสอบความสมเหตุสมผลของค่าใช้จ่าย
ส่งเสรมิการขายคา้งจ่าย 

• ทดสอบรายการค่าใช้จ่ายส่งเสรมิการขายค้างจ่ายด้วยวิธี
สุ่มรายการ โดยเปรียบเทียบกับจ านวนที่ข้าพเจ้าได้
คาดการณ์ไวโ้ดยอสิระจากความเขา้ใจในแผนส่งเสรมิการขาย 

• ประเมนิความสมเหตุสมผลของขอ้สมมตฐิานทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
ประมาณการสนิคา้รบัคนื ซึ่งครอบคลุมถงึ อตัราการรบัคนื
สนิคา้ สาเหตุของการรบัคนืสนิคา้ที่เข้าเกณฑ์ ระยะเวลาที่
ครอบคลุม  

จากผลการตรวจสอบข้างต้น ขา้พเจา้ไม่พบขอ้สงัเกตทีม่สีาระส าคญั
เกี่ ยวกับการรับรู้ รายได้  การก าหนดสิ่ งตอบแทนผันแปร  
(variable consideration) และการประมาณสินค้ารับคืนเป็น
ตามนโยบายการบัญชีและสอดคล้องกับหลักฐานประกอบ
รายการทีม่ ี
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เรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบ วิธีกำรตรวจสอบ 
 
การประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อย  
 
อ้างถงึหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 4.12 นโยบายการบญัชี
เกีย่วกบัการดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์และหมายเหตุประกอบงบ
การเงนิขอ้ 7 ประมาณการทางบญัชทีีส่ าคญั และการใชดุ้ลยพนิิจ 
และหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 14 เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 
 
ภายใตม้าตรฐานการบญัชฉีบบัที ่36 เรื่อง การดอ้ยค่าของสนิทรพัย์ 
บริษัทต้องทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย 
เมื่อมขีอ้บ่งชีข้องการดอ้ยค่า 
 
เนื่องจากมูลค่าตามบญัชขีองเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยของบรษิัท
มมีูลค่าเกนิกว่ามูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์สุทธขิองบรษิทัย่อย 
ผูบ้รหิารพจิารณาว่าเหตุการณ์ดงักล่าวอาจเป็นขอ้บ่งชี้ของการ
ดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย ดงันัน้จงึไดป้ระเมนิมูลค่าที่
คาดว่าจะไดร้บัคนื โดยการคดิลดประมาณการกระแสเงนิสดใน
อนาคตของบรษิัทย่อยตามวธิีมูลค่ายุติธรรมหกัต้นทุนในการ
ขาย และเปรียบเทียบกับมูลค่าตามบัญชีเพื่อพิจารณาว่า
จ าเป็นตอ้งตัง้ค่าเผื่อการดอ้ยค่าหรอืไม่ 
 
ผลจากการประเมินดงักล่าว บริษัทรบัรู้ผลขาดทุนจากการ
ด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยแห่งหนึ่งจ านวน 34.95 
ลา้นบาท เน่ืองจากมลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืต ่ากว่ามลูค่าตาม
บญัชขีองเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 
 
ขา้พเจา้ใหค้วามส าคญักบัเรื่องนี้ เน่ืองจากการประเมนิมลูค่าที่
คาดว่าจะได้รบัคืนของเงินลงทุนในบริษัทย่อยจ าเป็นต้องใช้
ดุลยพินิจของผู้บริหารเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของธุรกิจ 
ในอนาคต และอตัราคดิลดทีใ่ช ้

วธิกีารตรวจสอบทีส่ าคญัของขา้พเจา้ประกอบดว้ย 
 
• ทดสอบเพื่อประเมนิความสมเหตุสมผลขอ้สมมตฐิานของ

ผู้บริหารที่ใช้ในการพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคนื 
ได้แก่ อตัราการเติบโตของรายได้ ต้นทุนขาย ค่าใช้จ่าย
ในการขายและการบริหาร และอัตราคิดลด  โดย
เปรยีบเทยีบกบัข้อมูลในอดตี แผนธุรกิจของบรษิัทย่อย 
และขอ้มลูอุตสาหกรรม 
 

• ให้ผู้ เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าของข้าพเจ้า 
ประเมนิความเหมาะสมของวธิกีารทีใ่ชว่้าเป็นวธิกีารทีถ่อื
ปฏิบตัิทัว่ไปในอุตสาหกรรมที่เปรยีบเทยีบกนัได้หรอืไม่ 
ประเมนิความสมเหตุสมของตรรกะการค านวณ รวมถึง
ช่วงอตัราคดิลดที่เหมาะสม โดยอ้างอิงจากลกัษณะและ
ความเสีย่งทีม่อียู่ของธุรกจิในอุตสาหกรรมเดยีวกนั 

 
• ทดสอบการค านวณตวัเลขส าคญัทีไ่ดจ้ากการประมาณการ

ตามข้อสมมติฐานข้างต้น เพื่อค านวณมูลค่าที่คาดว่าจะ
ไดร้บัคนื และเปรยีบเทยีบกบัมลูค่าตามบญัชสีุทธ ิ

 
จากวธิีการปฏิบตัิงานข้างต้น ข้าพเจ้าไม่พบข้อสงัเกตที่ส าคญั
เกี่ยวกับวิธีการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนและข้อ
สมมตฐิานทีส่ าคญั มูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนือยู่ในขอบเขตที่
สามารถยอมรบัได ้
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เรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบ วิธีกำรตรวจสอบ 
 
การรวมธรุกิจ  
 
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 4.2 นโยบายการบญัชี
เกี่ยวกับการรวมธุรกิจ หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7 
ประมาณการทางบัญชีที่ส าคญั และการใช้ดุลยพินิจ และ       
หมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 33 การซื้อธุรกจิ 
 
วนัที่ 13 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการได้เข้าซื้อหุ้น
ของบรษิทั ภชา เอน็เตอร์ไพรส์ จ ากดั (“PCE”) และบรษิัท 
ภาวตร ีอินเตอร์เทรด จ ากดั (“PWT”) ในสดัส่วนร้อยละ 52 
ในราคา 122.07 ลา้นบาท 
 
ผู้บรหิารประเมินและสรุปว่ารายการซื้อธุรกิจดงักล่าวเป็น
การรวมธุรกจิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่
3 เรื่อง การรวมธุรกจิ  
 
ผู้บริหารได้บันทึกมูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาตามมูลค่า
ยุติธรรมมูลค่ารวม 72.50 ล้านบาท ค่าความนิยมจากการ
ซื้อธุรกิจจ านวน 49.57 ล้านบาท การประเมินมูลค่าของ
สนิทรพัย์สุทธิที่ระบุได้เป็นส่วนหนึ่งของการจดัท าการปัน
ส่วนราคาซื้อ (Purchase Price Allocation) ซึ่งจัดท าโดย
ผูเ้ชีย่วชาญในการประเมนิราคาอสิระ 
 
ขา้พเจา้ใหค้วามส าคญัในเรื่องนี้ เน่ืองจากการประเมนิมูลค่า
สินทรัพย์สุทธิที่ได้มาอาศัยการใช้ดุลยพินิจที่ส าคัญของ
ผูบ้รหิารและผูเ้ชีย่วชาญอสิระ ซึ่งมผีลต่อการรบัรูส้นิทรพัย์
สุทธิที่ได้มาและค่าความนิยมจากการซื้อธุรกิจ นอกจากนี้
มูลค่าของรายการการซื้อธุรกิจข้างต้นเป็นมูลค่ าที่มี
สาระส าคญัต่องบการเงนิรวม 
 

วธิกีารตรวจสอบทีส่ าคญัของขา้พเจา้ประกอบดว้ย 
 
• ท าความเข้าใจและประเมินกระบวนการใช้ดุลยพินิจของ

ผู้บริหารและข้อมูลที่ใช้ในการรับรู้รายการซื้อ ธุรกิจ
ดงักล่าว เพื่อพจิารณาว่ารายการนี้เป็นไปตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่3 เรื่องการรวมธุรกจิ 

 
• ประเมนิคุณสมบตัขิองผูป้ระเมนิราคาอสิระว่าเป็นผูท้ีม่คีวามรู้

ความสามารถ มคีวามเป็นอสิระ และเป็นผูป้ระเมนิทีไ่ด้รบั
ใบอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์
  

• ทดสอบขอ้มูลเกี่ยวกบัการระบุและการวดัมูลค่าสนิทรพัย์
สุทธิที่ได้มากับรายงานการปันส่วนราคาซื้อ (Purchase 
Price Allocation) และยงัได้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
การประเมนิมลูค่าของขา้พเจา้เกีย่วกบัความเหมาะสมของ
วธิีการและสมมติฐานที่ใช้ในการประเมนิมูลค่าสินทรัพย์  
ไม่มีตัวตนที่ร ับรู้จากการรวมธุรกิจและประเมินความ
สมเหตุสมผลของวิธีการที่ใช้ว่าเป็นวิธีการที่ถือปฏิบัติ
ทัว่ไปในอุตสาหกรรมทีเ่ปรยีบเทยีบกนัไดห้รอืไม่ 

 
• ทดสอบการค านวณค่าความนิยมที่เกิดจากการรวมธุรกิจ

ซึ่งเป็นผลต่างระหว่างสิง่ตอบแทนทีโ่อนใหสุ้ทธแิละมูลค่า
ยุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธทิีไ่ดม้า 

 
• ประเมนิความเหมาะสมของวธิกีารบญัชแีละความเพยีงพอ

ของการเปิดเผยขอ้มลูในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
 

จากวธิกีารปฏบิตังิานขา้งต้น ขา้พเจา้ไม่พบขอ้สงัเกตทีส่ าคญั
เกี่ยวกับการจดัท าการปันส่วนราคาซื้อ และข้อสมมติฐานที่
ส าคญัทีผู่บ้รหิารใชใ้นการพจิารณาประเมนิมูลค่าสนิทรพัย์ไม่
มตีวัตนทีร่บัรู ้ 
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ข้อมูลอ่ืน 
 

กรรมการเป็นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้มูลอื่น ขอ้มูลอื่นประกอบดว้ย ขอ้มูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถงึงบการเงนิรวมและ
งบการเงนิเฉพาะกจิการ และรายงานของผูส้อบบญัชทีีอ่ยู่ในรายงานนัน้ ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดร้บัรายงานประจ าปีภายหลงั
วนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชนีี้  
 

ความเหน็ของขา้พเจา้ต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการไม่ครอบคลุมถงึขอ้มลูอื่น และขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเชื่อมัน่ต่อ
ขอ้มลูอื่น 
 

ความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ทีเ่กี่ยวเนื่องกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการคอื การอ่านและพจิารณาว่า
ขอ้มลูอื่นมคีวามขดัแยง้ทีม่สีาระส าคญักบังบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ หรอืกบัความรูท้ีไ่ดร้บัจากการตรวจสอบของ
ขา้พเจา้ หรอืปรากฏว่าขอ้มลูอื่นมกีารแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่  
 

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ าปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคญั ข้าพเจ้า 
ตอ้งสื่อสารเรื่องดงักล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ  
 
ควำมรบัผิดชอบของกรรมกำรต่องบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 

กรรมการมหีน้าที่รบัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควร 
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกี่ยวกบัการควบคุมภายในที่กรรมการพจิารณาว่าจ าเป็น เพื่อใหส้ามารถ
จดัท างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการทีป่ราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกดิจาก
การทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด  
 

ในการจดัท างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ กรรมการรบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกลุ่มกิจการและ
บรษิทัในการด าเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องทีเ่กี่ยวกบัการด าเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์การบญัชี
ส าหรบัการด าเนินงานต่อเนื่อง เวน้แต่กรรมการมคีวามตัง้ใจที่จะเลิกกลุ่มกิจการและบรษิทั หรอืหยุดด าเนินงาน หรอืไม่สามารถ
ด าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได ้ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าทีช่่วยกรรมการในการก ากบัดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงนิของกลุ่มกจิการและบรษิทั 
 
ควำมรบัผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามวีตัถุประสงค์เพื่อให้ไดค้วามเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิ รวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจรติหรอืข้อผดิพลาด และ
เสนอรายงานของผู้สอบบญัชซีึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลคอืความเชื่อมัน่ในระดบัสูง   
แต่ไม่ไดเ้ป็นการรบัประกนัว่าการปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบข้อมูลทีข่ดัต่อข้อเท็จจรงิ 
อันเป็นสาระส าคญัที่มอียู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด  และถือว่ามีสาระส าคญั 
เมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิแต่ละรายการ  หรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสินใจ 
ทางเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหล่านี้  
 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีและการสงัเกต และสงสยั
เยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ 
 
• ระบุและประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏบิตังิานตามวธิกีารตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสีย่งเหล่านัน้ 
และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยง  
ทีไ่ม่พบขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัซึ่งเป็นผลมาจากการทุจรติจะสูงกว่าความเสีย่งทีเ่กิดจากขอ้ผดิพลาด 
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เน่ืองจากการทุจรติอาจเกีย่วกบัการสมรูร้่วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเวน้การแสดงขอ้มลู การแสดง
ขอ้มลูทีไ่ม่ตรงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธิกีารตรวจสอบทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ์ 
แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคุมภายในของกลุ่มกจิการและบรษิทั 

• ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีก่รรมการใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัช ีและการเปิดเผย
ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัท าขึน้โดยกรรมการ  

• สรุปเกี่ยวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชสี าหรบัการด าเนินงานต่อเนื่องของกรรมการจากหลกัฐานการสอบบญัชี
ทีไ่ดร้บั และประเมนิว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส าคญัทีเ่กี่ยวกบัเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีอ่าจเป็นเหตุใหเ้กดิขอ้สงสยั
อย่างมนีัยส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบรษิัทในการด าเนินงานต่อเนื่องหรอืไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามี
ความไม่แน่นอนทีม่สีาระส าคญั ขา้พเจา้ต้องกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้โดยใหข้อ้สงัเกตถงึการเปิดเผย
ข้อมูลในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรอืถ้าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพยีงพอ ความเห็นของ
ขา้พเจา้จะเปลีย่นแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึน้อยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ดร้บัจนถงึวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชี
ของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มกิจการและบริษัทต้องหยุดการ
ด าเนินงานต่อเนื่อง  

• ประเมนิการน าเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผย
ข้อมูลว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท าให้มกีารน าเสนอข้อมูล 
โดยถูกตอ้งตามทีค่วรหรอืไม่ 

• ได้รบัหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรม  
ทางธุรกจิภายในกลุ่มกจิการเพื่อแสดงความเหน็ต่องบการเงนิรวม ขา้พเจา้รบัผดิชอบต่อการก าหนดแนวทาง การควบคุม  
ดูแลและการปฏบิตังิานตรวจสอบกลุ่มกจิการ ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวต่อความเหน็ของขา้พเจา้ 

 
ขา้พเจา้ได้สื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ทีส่ าคญัซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้
วางแผนไว้ ประเด็นที่มนีัยส าคญัที่พบจากการตรวจสอบ และข้อบกพร่องที่มนีัยส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้า 
ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ไดใ้หค้ ารบัรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความเป็นอสิระ
และไดส้ื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกบัความสมัพนัธ์ทัง้หมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจา้เชื่อว่ามเีหตุผลทีบุ่คคลภายนอก
อาจพจิารณาว่ากระทบต่อความเป็นอสิระของขา้พเจา้และมาตรการทีข่า้พเจา้ใช้เพื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอสิระ 
 

จากเรื่องทีส่ื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดพ้จิารณาเรื่องต่าง ๆ ทีม่นีัยส าคญัทีสุ่ดในการตรวจสอบงบการเงนิรวมและ
งบการเงนิเฉพาะกจิการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเรื่องส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธบิายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของ
ผูส้อบบญัช ีเวน้แต่กฎหมายหรอืขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกบัเรื่องดงักล่าว หรอืในสถานการณ์ทีย่ากทีจ่ะเกิดขึ้น 
ขา้พเจา้พจิารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุผลว่า
จะมผีลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สยีสาธารณะจากการสื่อสารดงักล่าว  
 
 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
นภนุช  อภชิาตเสถยีร 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5266 
กรุงเทพมหานคร 
24 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2565 



บริษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 9 3,011,171,933 2,419,777,535 2,001,478,582 1,692,311,452
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ย
   มลูคา่ยตุธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทุน 6,10 4,610,503,790 4,224,011,748 4,354,270,116 3,954,416,802
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น 11 3,237,061,403 2,912,596,308 2,619,445,683 2,773,998,267
สว่นของลกูหนี้ตามสญัญาเชา่ซื้อ
ทีค่รบก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 12 48,574,592 51,710,345 46,166,614 49,703,848

เงนิใหกู้ร้ะยะสัน้แกก่จิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 31 ง) - - 44,536,500 3,472,862
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แกบุ่คคลอื่น 10 9,930,886 - - -
สนิคา้คงเหลอื 13 2,619,369,960 2,162,988,991 1,607,213,686 1,346,386,047
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 218,869,461 215,427,467 71,099,290 95,194,009

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 13,755,482,025 11,986,512,394 10,744,210,471 9,915,483,287

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

ลกูหนี้การคา้สว่นทีไ่มห่มนุเวยีน 11 - - 459,494,128 -
ลกูหนี้ตามสญัญาเชา่ซื้อ 12 166,613,955 128,209,626 162,560,993 125,377,852
เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 14 - - 3,824,356,773 3,595,559,048
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ย
มลูคา่ยตุธิรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 6,10 - 5,710,000 - 5,710,000

อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน 10,073,723 12,723,723 10,073,723 12,723,723
ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 15 2,704,563,785 2,691,052,303 1,147,471,222 1,154,258,126
สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 16 1,343,752,006 1,258,231,010 1,090,392,026 1,029,665,581
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 17 253,949,075 196,949,681 218,348,033 196,076,080
คา่ความนยิม 18 49,573,303 - - -
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 19 147,692,643 147,092,162 98,889,933 110,654,756
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 64,895,754 59,808,825 3,749,275 3,907,976

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 4,741,114,244 4,499,777,330 7,015,336,106 6,233,933,142

รวมสินทรพัย์ 18,496,596,269 16,486,289,724 17,759,546,577 16,149,416,429

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564

 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

หน้ีสินและส่วนของเจำ้ของ

หน้ีสินหมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 20 289,081,892 200,000,000 200,000,000 200,000,000
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 21 3,830,712,715 2,975,251,552 3,053,617,863 2,211,679,577
เงนิกูร้ะยะสัน้จากกจิการอื่น 20 7,565,001 - - -
สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ
ทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 20 120,704 - - -

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 205,619,256 272,760,561 174,950,435 249,061,527
สว่นของหนี้สนิตามสญัญาเชา่ทีค่รบก าหนด
ช าระภายในหนึ่งปี 20 151,514,429 151,977,200 126,773,310 136,325,001

หนี้สนิอนุพนัธ์ 6 6,395,366 - 6,395,366 -
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 96,559,522 89,993,720 56,672,728 56,562,011

รวมหน้ีสินหมนุเวียน 4,587,568,885 3,689,983,033 3,618,409,702 2,853,628,116

หน้ีสินไม่หมนุเวียน

หนี้สนิตามสญัญาเชา่ 20 1,025,973,035 945,541,683 980,867,553 922,400,091
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 22 417,230,458 437,567,480 350,007,904 379,997,127
หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 19 6,956,617 - - -
หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น 7,805,950 7,783,057 - -

รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน 1,457,966,060 1,390,892,220 1,330,875,457 1,302,397,218

รวมหน้ีสิน 6,045,534,945 5,080,875,253 4,949,285,159 4,156,025,334

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564

 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

หน้ีสินและส่วนของเจำ้ของ (ต่อ)

ส่วนของเจำ้ของ

ทุนเรอืนหุน้ 23
ทุนจดทะเบยีน
หุน้สามญั จ านวน 2,029,000,000 หุน้ 

มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 2,029,000,000 2,029,000,000 2,029,000,000 2,029,000,000

ทุนทีอ่อกและช าระแลว้
หุน้สามญั จ านวน 2,029,000,000 หุน้ 
มลูคา่ทีไ่ดร้บัช าระแลว้หุน้ละ 1 บาท 2,029,000,000 2,029,000,000 2,029,000,000 2,029,000,000

สว่นเกนิมลูคา่หุน้ 5,761,532,800 5,761,532,800 5,761,532,800 5,761,532,800
ก าไรสะสม
จดัสรรแลว้ - ทุนส ารองตามกฎหมาย 24 202,900,000 202,900,000 202,900,000 202,900,000
ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 5,110,080,329 4,311,538,205 4,896,174,374 4,074,736,051

องคป์ระกอบอื่นของสว่นของเจา้ของ (816,725,395) (890,856,618) (79,345,756) (74,777,756)

รวมสว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 12,286,787,734 11,414,114,387 12,810,261,418 11,993,391,095
สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ 164,273,590 (8,699,916) - -

รวมส่วนของเจำ้ของ 12,451,061,324 11,405,414,471 12,810,261,418 11,993,391,095

รวมหน้ีสินและส่วนของเจำ้ของ 18,496,596,269 16,486,289,724 17,759,546,577 16,149,416,429

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

รายไดจ้ากการขาย 17,570,465,716 16,295,996,539 14,195,941,013 13,641,803,033

ตน้ทุนขาย (11,823,349,439) (10,286,865,121) (9,616,296,249) (8,680,016,844)

ก ำไรขัน้ต้น 5,747,116,277 6,009,131,418 4,579,644,764 4,961,786,189

เงนิปันผลรบั 22,656,279 14,732,577 22,628,399 14,727,828

รายไดอ้ืน่ 30 114,914,754 127,467,433 112,218,235 123,134,163

คา่ใชจ่้ายในการขาย (2,177,348,613) (2,202,826,467) (1,387,650,420) (1,416,124,119)

คา่ใชจ่้ายในการบรหิาร (1,338,212,834) (1,307,235,992) (1,064,884,496) (960,209,743)

ก าไรสทุธจิากอตัราแลกเปลีย่น 50,791,498 27,952,376 164,584,305 7,957,125

ก าไร(ขาดทุน)จากสนิทรพัยท์างการเงนิ

ทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทุน 69,206,127 (35,244,196) 68,533,790 (37,714,006)
ตน้ทุนทางการเงนิ 25 (34,812,466) (38,763,502) (31,257,201) (36,332,712)

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 2,454,311,022 2,595,213,647 2,463,817,376 2,657,224,725

ภาษเีงนิได้ 27 (528,038,517) (570,503,735) (485,867,467) (531,682,235)

ก ำไรส ำหรบัปี 1,926,272,505 2,024,709,912 1,977,949,909 2,125,542,490

ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน:

รายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงัก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์หลงัออกจากงาน

- สทุธจิากภาษี 27 (32,143) (11,130,211) - (10,646,079)

รวมรายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงัก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั (32,143) (11,130,211) - (10,646,079)

รายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหมไ่ปยงัก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงคา่งบการเงนิ - สทุธจิากภาษี 83,273,386 (28,463,248) - -

การเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัดว้ย

มลูคา่ยตุธิรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่ - สทุธจิากภาษี (4,568,000) - (4,568,000) -

รวมรายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหมไ่ปยงัก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 78,705,386 (28,463,248) (4,568,000) -

ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสรจ็อ่ืนส ำหรบัปี - สทุธิจำกภำษี 78,673,243 (39,593,459) (4,568,000) (10,646,079)

ก ำไรเบด็เสรจ็รวมส ำหรบัปี 2,004,945,748 1,985,116,453 1,973,381,909 2,114,896,411

กำรแบ่งปันก ำไร(ขำดทุน)

สว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 1,955,053,710 2,031,164,633 1,977,949,909 2,125,542,490

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ (28,781,205) (6,454,721) - -

1,926,272,505 2,024,709,912 1,977,949,909 2,125,542,490

กำรแบ่งปันก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสรจ็รวม

สว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 2,029,184,933 1,990,687,868 1,973,381,909 2,114,896,411

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ (24,239,185) (5,571,415) - -

2,004,945,748 1,985,116,453 1,973,381,909 2,114,896,411

ก ำไรต่อหุ้น

ก าไรต่อหุน้ข ัน้พื้นฐาน (บาท) 28 0.96 1.00 0.97 1.05

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของเจำ้ของ

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564

กำรวดัมลูค่ำใหม่ ผลต่ำง กำรเปล่ียนแปลง

จดัสรรแล้ว ของภำระผกูพนั กำรวดัมลูค่ำเงินลงทนุ จำกกำรรวม ส่วนได้เสีย รวมองคป์ระกอบ รวมส่วนของ

ทนุท่ีออก ส่วนเกิน - ทนุส ำรอง กำรแปลง ผลประโยชน์หลงั ในตรำสำรทนุผำ่น ธรุกิจภำยใต้กำร ของบริษทัใหญ่ อ่ืนของส่วน ผู้เป็นเจำ้ของ ส่วนได้เสียท่ีไม่มี รวมส่วนของ

และช ำระแล้ว มลูค่ำหุ้น ตำมกฎหมำย ยงัไม่ได้จดัสรร ค่ำงบกำรเงิน ออกจำกงำน ก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน ควบคมุเดียวกนั ในบริษทัย่อย ของเจำ้ของ ของบริษทัใหญ่ อ ำนำจควบคมุ เจำ้ของ

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563

- ตำมท่ีรำยงำนไว้เดิม 2,029,000,000 5,761,532,800 202,900,000 3,444,467,549 (334,875,931) (67,979,204) - (194,893,523) (151,170,111) (748,918,769) 10,688,981,580 (75,499,187) 10,613,482,393

ผลกระทบของการน ามาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิใหม่มาถอืปฏบิตัคิร ัง้แรก - - - (60,522,874) - - - - - - (60,522,874) (10,045,401) (70,568,275)

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563

- ปรบัปรงุใหม่ 2,029,000,000 5,761,532,800 202,900,000 3,383,944,675 (334,875,931) (67,979,204) - (194,893,523) (151,170,111) (748,918,769) 10,628,458,706 (85,544,588) 10,542,914,118

กำรเปล่ียนแปลงในส่วนของเจำ้ของส ำหรบัปี

การเปลีย่นแปลงสว่นไดเ้สยีของบรษิทัใหญ่

ในบรษิทัยอ่ย - - - - - - - - (109,373,018) (109,373,018) (109,373,018) 82,416,087 (26,956,931)

โอนไปก าไรสะสม - - - (7,911,934) - 7,911,934 - - - 7,911,934 - - -

เงนิปันผล 29 - - - (1,095,659,169) - - - - - - (1,095,659,169) - (1,095,659,169)

ก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็ส าหรบัปี - - - 2,031,164,633 (29,128,395) (11,348,370) - - - (40,476,765) 1,990,687,868 (5,571,415) 1,985,116,453

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 2,029,000,000 5,761,532,800 202,900,000 4,311,538,205 (364,004,326) (71,415,640) - (194,893,523) (260,543,129) (890,856,618) 11,414,114,387 (8,699,916) 11,405,414,471

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2564 2,029,000,000 5,761,532,800 202,900,000 4,311,538,205 (364,004,326) (71,415,640) - (194,893,523) (260,543,129) (890,856,618) 11,414,114,387 (8,699,916) 11,405,414,471

กำรเปล่ียนแปลงในส่วนของเจำ้ของส ำหรบัปี

การรวมธุรกจิ 33 - - - - - - - - - - - 66,920,029 66,920,029

การจดัตัง้บรษิทัยอ่ย - - - - - - - - - - - 135,000,100 135,000,100

เงนิปันผล 29 - - - (1,156,511,586) - - - - - - (1,156,511,586) (4,707,438) (1,161,219,024)

ก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็ส าหรบัปี - - - 1,955,053,710 78,729,915 (30,692) (4,568,000) - - 74,131,223 2,029,184,933 (24,239,185) 2,004,945,748

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 2,029,000,000 5,761,532,800 202,900,000 5,110,080,329 (285,274,411) (71,446,332) (4,568,000) (194,893,523) (260,543,129) (816,725,395) 12,286,787,734 164,273,590 12,451,061,324

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

งบกำรเงินรวม

ส่วนของผู้เป็นเจำ้ของของบริษทัใหญ่

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจำ้ของ 

ก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน

ก ำไรสะสม
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บริษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้ำของ (ต่อ)

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564

กำรวดัมูลค่ำใหม่ กำรวดัมูลค่ำเงินลงทุน
ทุนท่ีออก จดัสรรแล้ว ของภำระผกูพนัผลประโยชน์ ในตรำสำรทุนผ่ำน

และช ำระแล้ว ส่วนเกินมูลค่ำหุ้น - ทุนส ำรองตำมกฎหมำย ยงัไม่ได้จดัสรร หลงัออกจำกงำน ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน รวมส่วนของเจ้ำของ
หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563
- ตำมท่ีรำยงำนไว้เดิม 2,029,000,000 5,761,532,800 202,900,000 3,072,170,982 (64,131,677) - 11,001,472,105

ผลกระทบของการน ามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิใหมม่าถอืปฏบิตัคิร ัง้แรก - - - (27,318,252) - - (27,318,252)

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563
- ปรบัปรงุใหม่ 2,029,000,000 5,761,532,800 202,900,000 3,044,852,730 (64,131,677) - 10,974,153,853

กำรเปล่ียนแปลงในส่วนของเจ้ำของส ำหรบัปี

เงนิปันผล 29 - - - (1,095,659,169) - - (1,095,659,169)
ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็ส าหรบัปี - - - 2,125,542,490 (10,646,079) - 2,114,896,411

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 2,029,000,000 5,761,532,800 202,900,000 4,074,736,051 (74,777,756) - 11,993,391,095

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2564 2,029,000,000 5,761,532,800 202,900,000 4,074,736,051 (74,777,756) - 11,993,391,095
กำรเปล่ียนแปลงในส่วนของเจ้ำของส ำหรบัปี

เงนิปันผล 29 - - - (1,156,511,586) - - (1,156,511,586)
ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็ส าหรบัปี - - - 1,977,949,909 - (4,568,000) 1,973,381,909

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 2,029,000,000 5,761,532,800 202,900,000 4,896,174,374 (74,777,756) (4,568,000) 12,810,261,418

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจ้ำของ

ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน
ก ำไรสะสม
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บริษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)
งบกระแสเงินสด
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564
 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 2,454,311,022 2,595,213,647 2,463,817,376 2,657,224,725
รายการปรบัปรุง
ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย 26 615,477,211 557,480,777 408,228,509 377,747,622
(กลบัรายการ) ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่า
   จะเกดิขึน้ของสนิทรพัยท์างการเงนิ 14,807,734 92,800,826 27,301,156 (184,069,709)
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย - - 34,952,175 233,209,906
(กลบัรายการ) ขาดทุนจากการลดมลูค่าสนิคา้คงเหลอื 17,538,468 (37,756,896) 5,586,454 (27,826,272)
ก าไร(ขาดทุน)จากการจ าหน่ายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 10,070,522 (2,054,053) 11,061,103 (1,513,624)
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าอาคารและอุปกรณ์ 6,311,392 - 6,311,392 -
(ก าไร) ขาดทุนจากการจ าหน่ายสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 22,442,745 (199) 22,442,745 (199)
(ก าไร) ขาดทุนจากการยกเลกิและปรบัปรุงสญัญาเช่า (1,092,321) (3,630) 1,087,707 (4,937)
ก าไรจากการจ าหน่ายสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่า
   ดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน 10 (22,528,397) (75,192,453) (22,388,627) (68,743,161)
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน 22 41,005,897 41,083,285 31,483,464 32,170,692
(ก าไร) ขาดทุนจากมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิ
   ทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน 10 (46,677,730) 110,436,649 (46,145,163) 106,457,166
ดอกเบีย้รบั (28,577,364) (27,273,066) (28,763,385) (28,505,783)
ตน้ทุนทางการเงนิ 25 34,812,466 38,763,502 31,257,200 36,332,712
รายไดเ้งนิปันผล (22,656,279) (14,732,577) (22,628,399) (14,727,828)
(ก าไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิ (19,774,523) 20,732,571 (115,333,286) (30,174,826)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิ 53,533,435 (48,291,827) - -

การเปลีย่นแปลงเงนิทุนหมนุเวยีน
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น (286,127,087) (43,587,097) (230,663,989) (77,559,344)
ลกูหนี้ตามสญัญาเช่าซื้อ (22,324,635) 6,545,057 (20,649,155) 5,748,536
สนิคา้คงเหลอื (450,442,704) 74,474,011 (268,531,054) 199,564,307
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น (1,703,022) (16,026,946) 21,654,162 (10,851,925)
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น (4,930,329) (7,593,197) 158,700 (5,000)
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 819,144,365 (658,277,648) 825,808,246 (629,575,847)
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 2,372,428 9,522,017 2,551,272 2,569,656
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานจ่าย 22 (63,277,772) (26,905,075) (61,472,688) (22,599,849)
หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น (977,049) (1,434,848) - -

เงนิสดไดม้าจากกจิกรรมด าเนินงาน 3,120,738,473 2,587,922,830 3,077,125,915 2,554,867,018
จ่ายภาษเีงนิได้ (591,090,483) (618,474,799) (547,071,736) (584,740,558)

เงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมด าเนินงาน 2,529,647,990 1,969,448,031 2,530,054,179 1,970,126,460

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564
 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน

เงนิสดจ่ายเพือ่ลงทุนในบรษิทัย่อยเพิม่ขึน้ 14 - - (263,749,900) (180,656,931)

เงนิสดจ่ายเพือ่ซื้อบรษิทัย่อย - สุทธจิากเงนิสดในบรษิทัย่อย 33 (91,609,831) - - -

เงนิสดจ่ายเพือ่ซื้อสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (118,725,860) (117,091,546) (103,801,435) (117,074,715)

เงนิสดจ่ายเพือ่ซื้อทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ (269,783,926) (355,686,290) (189,398,388) (170,095,645)

เงนิสดจ่ายเพือ่ซื้อสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ย

มลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน (13,556,890,903) (14,659,833,334) (12,355,693,903) (13,352,851,933)

เงนิสดจ่ายเพือ่เงนิใหกู้ร้ะยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (9,930,886) - (54,862,500) (60,220,000)

เงนิสดรบัคนืจากเงนิใหกู้ร้ะยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - 16,880,769 60,220,000

เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - 200 - 200

เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 28,317,569 3,443,811 1,803,970 2,704,458

เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายสนิทรพัยท์างการเงนิ

ทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน 13,235,799,395 15,660,691,073 12,020,568,786 14,313,017,929

ดอกเบีย้รบั 16,254,986 14,554,735 15,657,267 18,335,101

เงนิปันผลรบั 22,640,824 14,944,577 22,612,944 14,939,828

เงนิสดสุทธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)จากกจิกรรมลงทุน (743,928,632) 561,023,226 (889,982,390) 528,318,292

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน

เงนิสดจ่ายเพือ่ลงทุนในบรษิทัย่อยเพิม่ขึน้ - (26,956,931) - -

เงนิสดรบัจากการเพิม่ขึน้ของส่วนไดเ้สยี

ของบรษิทัใหญ่ในบรษิทัย่อย 135,000,100 - - -

เงนิสดจ่ายหนี้สนิตามสญัญาเช่า (211,034,973) (178,959,382) (192,238,447) (162,067,480)

เงนิสดจ่ายเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (3,970,770) - - -

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ (1,139,513,940) (375,000,000) (900,000,000) (250,000,000)

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 1,160,275,212 - 900,000,000 -

เงนิสดจ่ายดอกเบีย้ (4,970,561) (6,087,666) (773,151) (4,999,159)

เงนิสดจ่ายเงนิปันผล 29 (1,161,219,024) (1,095,659,169) (1,156,511,585) (1,095,659,169)

เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (1,225,433,956) (1,682,663,148) (1,349,523,183) (1,512,725,808)

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมขึน้สทุธิ 560,285,402 847,808,109 290,548,606 985,718,944

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้ปี 2,419,777,535 1,590,850,561 1,692,311,452 717,696,495

ก าไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลีย่นของ

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 31,108,996 (18,881,135) 18,618,524 (11,103,987)

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดส้ินปี 3,011,171,933 2,419,777,535 2,001,478,582 1,692,311,452

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้
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พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

รำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสดท่ีมีสำระส ำคญั

เงนิปันผลคา้งรบั 38,255 - - -

โอนสนิคา้ไปเป็นอุปกรณ์ - สุทธิ 4,399,517 13,142,950 2,116,962 3,621,318

โอนอุปกรณ์เป็นสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สุทธิ 17 99,000 3,657,252 99,000 3,657,252

โอนสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่นเป็นอุปกรณ์ - 6,722,701 - -

เจา้หนี้จากการซื้อทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์

และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 62,871,142 35,940,024 56,871,277 38,367,066

เจา้หนี้จากการซื้อสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ย

มลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน 303,640 3,511,186 303,640 3,511,186

ลกูหนี้จากการขายสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ย

มลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน 5,194,820 4,596,774 5,194,820 4,596,774
การไดม้าซึง่สนิทรพัยส์ทิธกิารใชภ้ายใตส้ญัญาเช่า 16 264,234,456 56,289,979 219,904,930 42,152,515
การแปลงลกูหนี้การคา้เป็นเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย - - - 428,264,000

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้
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1 ข้อมูลทัว่ไป  

 
บรษิัท ทโีอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิัท”) เป็นบรษิัทมหำชนจ ำกดั และเป็นบรษิัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย์ 
แห่งประเทศไทย ซึง่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยและมทีีอ่ยู่ตำมทีจ่ดทะเบยีนดงันี้ 
 
เลขที ่31/2 หมู่ 3 ถนนบำงนำ-ตรำด ต ำบลบำงเสำธง อ ำเภอบำงเสำธง จงัหวดัสมุทรปรำกำร 
 
กำรประกอบกำรธุรกจิหลกัของบรษิทัและบรษิทัย่อย (รวมเรยีกว่ำ “กลุ่มกจิกำร”) คอื กำรผลติและจ ำหน่ำยสแีละเคมภีณัฑ ์
 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรไดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทัเมื่อวนัที ่24 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2565 
 

2 เกณฑก์ำรจดัท ำงบกำรเงิน 
 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรไดจ้ดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิของไทยและขอ้ก ำหนดภำยใต้พระรำชบญัญตัิ
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์  
 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรจดัท ำขึน้โดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดมิในกำรวดัมูลค่ำขององคป์ระกอบของงบกำรเงนิตำมทีไ่ด้
อธบิำยไวใ้นหมำยเหตุ 4 นโยบำยกำรบญัช ี
 
กำรจดัท ำงบกำรเงนิใหส้อดคลอ้งกบัหลกักำรบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปในประเทศไทยก ำหนดใหใ้ชป้ระมำณกำรทำงบญัชทีีส่ ำคญัและกำรใช้
ดุลยพินิจของผู้บริหำรตำมกระบวนกำรในกำรน ำนโยบำยกำรบัญชีของกลุ่มกิจกำรไปถือปฏิบัติ  กลุ่มกิจกำรเปิดเผยเรื่องกำรใช้ 
ดุลยพนิิจของผูบ้รหิำรหรอืรำยกำรทีม่คีวำมซบัซอ้น และรำยกำรเกี่ยวกบัขอ้สมมตฐิำนและประมำณกำรทีม่นีัยส ำคญัต่องบกำรเงนิรวม
และงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ 7 
 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรฉบับภำษำองักฤษจดัท ำขึ้นจำกงบกำรเงินตำมกฎหมำยที่เป็ นภำษำไทย ในกรณีที่มี
เน้ือควำมขดัแยง้กนัหรอืมกีำรตคีวำมในสองภำษำแตกต่ำงกนัใหใ้ชง้บกำรเงนิตำมกฎหมำยฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 
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3 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุ 

 
3.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงมำถือปฏิบติัส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ

หลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2564 ท่ีเก่ียวข้องและไม่มีผลกระทบท่ีมีนัยส ำคญัต่อกลุ่มกิจกำร 
 

ก) กำรปรบัปรงุกำรอ้ำงอิงกรอบแนวคิดในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน เพิม่เตมิหลกักำรใหม่และแนวปฏบิตัิ
ในเรื่องต่อไปนี้ 
- กำรวดัมลูค่ำ ซึง่รวมถงึปัจจยัทีต่อ้งพจิำรณำในกำรเลอืกเกณฑก์ำรวดัมลูค่ำ 
- กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยข้อมูล รวมถึงกำรจดัประเภทรำยกำรรำยได้และค่ำใช้จ่ำ ยในก ำไรขำดทุน

เบด็เสรจ็อื่น 
- เรื่องกิจกำรที่เสนอรำยงำนอำจเป็นกิจกำรเดียวหรือส่วนของกิจกำรหรือประกอบด้วยกิจกำรมำกกว่ำ 1 แห่ง  

ซึง่ไม่จ ำเป็นตอ้งเป็นกจิกำรตำมกฎหมำย และ 
- กำรตดัรำยกำรสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ 
 
กรอบแนวคดิไดป้รบัปรุงค ำนิยำมของสนิทรพัย์และหนี้สนิ และเกณฑ์ในกำรรวมสนิทรพัย์และหนี้สนิในงบกำรเงนิ รวมทัง้
ได้อธิบำยให้ชดัเจนขึ้นถึงบทบำทของควำมสำมำรถของฝ่ำยบรหิำรในกำรดูแลรกัษำทรพัยำกรเชงิเศรษฐกิจของกิจกำร
ควำมระมดัระวงั และควำมไม่แน่นอนของกำรวดัมลูค่ำในกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 
 

ข) กำรปรบัปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 3 เร่ือง กำรรวมธุรกิจ ได้ให้ค ำนิยำมของ “ธุรกิจ” ใหม่  
ซึ่งก ำหนดให้กำรไดม้ำซึ่งธุรกจิต้องรวมถงึข้อมูลปัจจยัน ำเข้ำและกระบวนกำรทีส่ ำคญัเป็นอย่ำงน้อยซึ่งเมื่อน ำมำรวมกัน 
มสี่วนอย่ำงมนีัยส ำคญัท ำใหเ้กดิควำมสำมำรถในกำรสรำ้งผลผลติ รวมทัง้ปรบัปรุงค ำนิยำมของ “ผลผลติ” โดยใหค้วำมสนใจ
ในตวัของสนิคำ้และบรกิำรทีใ่หก้บัลูกคำ้ และตดัเรื่องกำรอำ้งองิควำมสำมำรถในกำรลดตน้ทุนออกไป 

 
ค) กำรปรบัปรงุมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน และมำตรฐำนกำรรำยงำน

ทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง กำรเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ปรบัเปลีย่นขอ้ก ำหนดกำรบญัชป้ีองกนัควำมเสี่ยง
โดยเฉพำะ เพื่อบรรเทำผลกระทบทีอ่ำจเกดิขึน้จำกควำมไม่แน่นอนทีเ่กดิจำกกำรปฏริปูอตัรำดอกเบีย้อำ้งองิ เช่น อตัรำ
ดอกเบีย้อำ้งองิทีก่ ำหนดจำกธุรกรรมกำรกูย้มื (Interbank offer rates - IBORs) นอกจำกนี้ กำรปรบัปรุงไดก้ ำหนดใหก้ิจกำร
ใหข้อ้มลูเพิม่เตมิเกี่ยวกบัควำมสมัพนัธ์ของกำรป้องกนัควำมเสีย่งทีไ่ดร้บัผลกระทบโดยตรงจำกควำมไม่แน่นอนใด ๆ นัน้ 

 
ง) กำรปรบัปรงุมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 1 เร่ือง กำรน ำเสนองบกำรเงิน และมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 8 เรื่อง 

นโยบำยกำรบญัชี กำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรทำงบญัชีและข้อผิดพลำด ปรบัปรุงค ำนิยำมของ “ควำมมี
สำระส ำคญั” โดยใหเ้ป็นไปในแนวทำงเดยีวกนักบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิและกรอบแนวคดิ  และอธบิำยถึง
กำรน ำควำมมสีำระส ำคญัไปประยุกต์ไดช้ดัเจนขึน้ในมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่1 

 
จ) กำรปรบัปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 (TFRS 16) เรื่อง สญัญำเช่ำ เกี่ยวกับกำรผ่อนปรน

ในทำงปฏบิตักิรณีทีผู่เ้ช่ำไดร้บักำรลดค่ำเช่ำเน่ืองจำกสถำนกำรณ์ COVID-19  โดยผูเ้ช่ำสำมำรถเลอืกทีจ่ะไม่ประเมนิว่ำ
กำรลดค่ำเช่ำดงักล่ำวเป็นกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสญัญำเช่ำ  (Lease modification) ส ำหรบักำรลดหรือกำรงดเว้น 
กำรจ่ำยค่ำเช่ำถงึวนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2565  

  



บริษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 

287 

 
3.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุงท่ีมีผลบังคับใช้ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีในหรือหลังวันท่ี  

1 มกรำคม พ.ศ. 2565  
 
กลุ่มกจิกำรไม่ไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีม่กีำรปรบัปรุงใหม่ดงัต่อไปนี้มำถอืปฏบิตัก่ิอนวนับงัคบัใช ้  
 
ก) กำรปฏิรปูอตัรำดอกเบี้ยอ้ำงอิงระยะท่ี 2 (กำรปรบัปรงุระยะท่ี 2) มีกำรปรบัปรงุมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

ฉบบัท่ี 9 (TFRS 9) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 7 (TFRS 7) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 16 (TFRS 16) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 4 (TFRS 4) แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีเร่ือง 
เคร่ืองมือทำงกำรเงินและกำรเปิดเผยข้อมูลส ำหรบัธุรกิจประกนัภยั ก ำหนดมำตรกำรผ่อนปรนส ำหรบัรำยกำร 
ที่อำจได้รบัผลกระทบจำกกำรปฏิรูปอตัรำดอกเบี้ยอ้ำงองิ รวมถึงผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงกระแสเงนิสด หรอื
ผลกระทบต่อควำมสมัพนัธข์องกำรป้องกนัควำมเสีย่งทีอ่ำจจะเกดิขึน้เมื่อมกีำรเปลีย่นอตัรำดอกเบีย้อำ้งองิ  
 
มำตรกำรผ่อนปรนทีส่ ำคญัของกำรปรบัปรุงระยะที ่2  ไดแ้ก่ 
 
• เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ในกำรก ำหนดกระแสเงินสดตำมสัญญำของสินทรัพย์ทำงกำรเงินหรือหนี้สิน  

ทำงกำรเงนิ (รวมถงึหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ) ซึ่งเป็นผลโดยตรงจำกกำรปฏริูปอตัรำดอกเบี้ยอ้ำงองิและ เกณฑ์ใหม่  
ทีใ่ชใ้นกำรก ำหนดกระแสเงนิสดตำมสญัญำเทยีบเท่ำกบัเกณฑ์เดมิในเชงิเศรษฐกจิ กจิกำรจะไม่ต้องรบัรูผ้ลก ำไร
หรอืขำดทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงดงักล่ำวในงบก ำไรขำดทุนทนัที ทัง้นี้ กจิกำรทีเ่ป็นผูเ้ช่ำตำม TFRS 16 ทีม่กีำร
เปลีย่นแปลงเงื่อนไขของสญัญำเช่ำเนื่องจำกกำรเปลีย่นเกณฑ์กำรก ำหนดค่ำเช่ำจ่ำยในอนำคตเนื่องจำกกำรปฏริูป
อตัรำดอกเบีย้อำ้งองิ กใ็หถ้อืปฏบิตัติำมวธิปีฏบิตัขิำ้งตน้ดว้ย 

• ผ่อนปรนใหก้จิกำรยงัสำมำรถใชก้ำรบญัชป้ีองกนัควำมเสีย่งส ำหรบัรำยกำรส่วนใหญ่ต่อไปได ้กรณีทีค่วำมสมัพนัธ์
ของกำรป้องกนัควำมเสีย่งไดร้บัผลกระทบจำกกำรปฏริปูอตัรำดอกเบี้ยอำ้งองิ ทัง้นี้ กจิกำรยงัคงตอ้งรบัรูส้่วนของ
ควำมไม่มปีระสทิธผิล 

 
TFRS 7 ไดก้ ำหนดใหเ้ปิดเผยขอ้มลูเพิม่เตมิเกี่ยวกบั 
 
• ลกัษณะและระดบัของควำมเสีย่งต่อกจิกำรจำกกำรปฏริปูอตัรำดอกเบีย้อำ้งองิ 
• กจิกำรมกีำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งเหล่ำนัน้อย่ำงไร 
• ควำมคืบหน้ำของแผนในกำรเปลี่ยนไปใช้อตัรำดอกเบี้ยอ้ำงอิงอื่น และวิธีกำรบริหำรจดักำรกำรเปลี่ยนแปลง

ดงักล่ำวของกจิกำรในช่วงกำรเปลีย่นแปลง 
 
ทัง้นี้ ผูบ้รหิำรของกลุ่มกจิกำรอยู่ระหว่ำงกำรประเมนิผลกระทบของมำตรฐำนดงักล่ำวต่องบกำรเงนิของกลุ่มกจิกำร 
 

  



บริษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 

288 

 
4 นโยบำยกำรบญัชี 

 
4.1 กำรบญัชีส ำหรบังบกำรเงินรวม 
 

ก) บรษิทัย่อย 
 
บรษิัทย่อยหมำยถึงกิจกำรทัง้หมดที่กลุ่มกิจกำรมอี ำนำจควบคุม กลุ่มกิจกำรมอี ำนำจควบคุมเมื่อกลุ่มกิจกำรรบัหรอื  
มสีทิธใินผลตอบแทนผนัแปรจำกกำรเกีย่วขอ้งกบัผูไ้ดร้บักำรลงทุน และสำมำรถใชอ้ ำนำจเหนือผูไ้ดร้บักำรลงทุนเพื่อให้
ไดผ้ลตอบแทนผนัแปร กลุ่มกจิกำรรวมงบกำรเงนิของบรษิัทย่อยไว้ในงบกำรเงนิรวมตัง้แต่วนัที่กลุ่มกิจกำรมอี ำนำจ  
ในกำรควบคุมบรษิทัย่อยจนถงึวนัทีก่ลุ่มกจิกำรสญูเสยีอ ำนำจควบคุมในบรษิทัย่อยนัน้  
 
ในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยบนัทกึดว้ยวธิรีำคำทุน 
 

ข) กำรเปลีย่นแปลงสดัส่วนกำรถอืครองกจิกำร 
 
ในกรณีทีก่ลุ่มกจิกำรยงัคงมอี ำนำจควบคุมบรษิทัย่อย กลุ่มกจิกำรปฏบิตัติ่อรำยกำรกบัส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุม
เช่นเดยีวกนักบัรำยกำรกบัผูเ้ป็นเจำ้ของของกลุ่มกจิกำร ผลต่ำงระหว่ำงรำคำจ่ำยซื้อหรอืรำคำขำยจำกกำรเปลีย่นแปลง
สัดส่วนในบริษัทย่อยกับรำคำตำมบัญชีของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมที่ลดลงหรือเพิ่มขึ้นตำม สัดส่วน 
ทีเ่ปลีย่นแปลงไปจะถูกรบัรูใ้นส่วนของเจำ้ของ 
 
เมื่อกลุ่มกิจกำรสูญเสยีอ ำนำจควบคุม เงนิลงทุนที่เหลืออยู่จะถูกวดัมูลค่ำใหม่ด้วยมูลค่ำยุติธรรม ส่วนต่ำงที่เกิดขึ้น  
จะถูกรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน มูลค่ำยุตธิรรมของเงนิลงทุนจะกลำยเป็นมูลค่ำเริม่แรกในกำรบนัทกึบัญชเีงนิลงทุนและ
จะจดัประเภทใหม่ตำมสดัส่วนกำรถอืครองทีเ่หลอือยู่เป็นเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม, กำรร่วมคำ้ หรอืสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ 
 

ค) รำยกำรระหว่ำงกนัในงบกำรเงนิรวม 
 
รำยกำร ยอดคงเหลือ และก ำไรที่ยงัไม่เกิดขึ้นจรงิระหว่ำงกนัในกลุ่มกิจกำรจะถูกตดัออก ขำดทุนที่ยงัไม่เกิดขึ้นจรงิ 
ในรำยกำรระหว่ำงกลุ่มกิจกำรจะถูกตัดออกเช่นเดียวกัน ยกเว้นรำยกำรนัน้จะมีหลักฐำนว่ำเกิดจำกกำรด้อยค่ำ  
ของสนิทรพัยท์ีโ่อน 

 
4.2 กำรรวมธรุกิจ 

 
กลุ่มกิจกำรถือปฏิบตัิตำมวธิีซื้อส ำหรบักำรรวมธุรกิจที่ไม่ใช่กำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั สิง่ตอบแทนที่โอนให้
ส ำหรบักำรซื้อธุรกจิประกอบดว้ย 
 
- มลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยท์ีโ่อนไป 
- หนี้สนิทีก่่อขึน้เพื่อจ่ำยช ำระใหแ้ก่เจำ้ของเดมิ 
- ส่วนไดเ้สยีในส่วนของจำ้ของทีอ่อกโดยกลุ่มกจิกำร 
 
สนิทรพัยท์ีร่ะบุไดท้ีไ่ดม้ำ หนี้สนิ และหนี้สนิทีอ่ำจเกดิขึน้จำกกำรรวมธุรกจิจะถูกวดัมลูค่ำเริม่แรกดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม ณ วนัทีซ่ื้อ 
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ในกำรรวมธุรกิจแต่ละครัง้ กลุ่มกจิกำรมทีำงเลอืกที่จะวดัมูลค่ำของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุมในผูถู้กซื้อด้วยมูลค่ำยุติธรรม
หรอืดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธขิองผูถู้กซื้อ 
 
ผลรวมของมูลค่ำสิง่ตอบแทนทีโ่อนให้และมูลค่ำของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุมในผูถู้กซื้อและมูลค่ำยุติธรรมของส่วนได้เสยี 
ในผูไ้ดร้บักำรลงทุนซึ่งถอือยู่ก่อนกำรรวมธุรกจิ (ในกรณีทีเ่ป็นกำรรวมธุรกจิจำกกำรทยอยซื้อ) ในจ ำนวนทีเ่กนิกว่ำมูลค่ำยุตธิรรม
ของสนิทรพัย์สุทธทิีร่ะบุไดท้ีไ่ดม้ำต้องรบัรูเ้ป็นค่ำควำมนิยม แต่หำกน้อยกว่ำมูลค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัย์สุทธทิีร่ะบุไดท้ีไ่ด้มำ 
จะรบัรูส้่วนต่ำงโดยตรงไปยงัก ำไรหรอืขำดทุน 
 
ตน้ทุนทางตรงทีเ่กีย่วกบัการซื้อธุรกจิ 
 
ตน้ทุนทีเ่กีย่วกบักำรซื้อธุรกจิจะถูกรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยในก ำไรหรอืขำดทุนในงบกำรเงนิรวม 
 
การรวมธุรกจิทีด่ าเนินการส าเรจ็จากการทยอยซื้อ 
 
หำกกำรรวมธุรกจิด ำเนินกำรส ำเรจ็จำกกำรทยอยซื้อ มูลค่ำส่วนไดเ้สยีทีผู่ซ้ื้อถอือยู่ในผูไ้ดร้บักำรลงทุนก่อนหน้ำกำรรวมธุรกจิ
จะถกูวดัมลูค่ำใหม่ดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม ณ วนัทีซ่ื้อ ก ำไรหรอืขำดทุนทีเ่กดิขึน้จำกกำรวดัมลูค่ำใหม่จะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน 
 
การเปลีย่นแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของสิง่ตอบแทนทีค่าดว่าจะตอ้งจ่ายและ/หรอืไดร้บั 
 
กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมในภำยหลงัของสิง่ตอบแทนทีค่ำดว่ำจะต้องจ่ำยและ/หรอืได้รบัทีร่บัรู้ไว้เป็นสนิทรพัย์หรอื
หนี้สนิ จะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน สิง่ตอบแทนทีค่ำดว่ำจะตอ้งจ่ำยซึง่จดัประเภทเป็นส่วนของเจำ้ของจะไม่มกีำรวดัมลูค่ำใหม่ 
 
การรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูร้ำยกำรกำรรวมธุรกจิภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั โดยรบัรูส้นิทรพัย์และหนี้สนิของกิจกำรทีถู่กน ำมำรวมด้วย
มูลค่ำตำมบญัชขีองกิจกำรที่ถูกน ำมำรวมตำมมูลค่ำที่แสดงอยู่ในงบกำรเงินรวมของบริษัทใหญ่ในล ำดบัสูงสุดที่ต้องจัดท ำ  
งบกำรเงนิรวม โดยกลุ่มกจิกำรต้องปรับปรุงรำยกำรเสมอืนว่ำกำรรวมธุรกิจได้เกิดขึน้ตัง้แต่วนัต้นงวดในงบกำรเงนิงวดก่อน  
ที่น ำมำแสดงเปรยีบเทยีบหรอืตัง้แต่วนัทีก่ิจกำรดงักล่ำวอยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนักบักลุ่มกิจกำร (หำกเกิดขึ้นหลงัจำก  
วนัตน้งวดของงบกำรเงนิเปรยีบเทยีบ) 
 
ต้นทุนกำรรวมธุรกจิภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนัเป็นผลรวมของมูลค่ำยุติธรรมของสนิทรพัย์ทีใ่หไ้ป หนี้สนิทีเ่กดิขึน้หรอืรบัมำ 
และตรำสำรทุนทีอ่อกโดยผูซ้ื้อ ณ วนัทีม่กีำรแลกเปลีย่นเพื่อใหไ้ดม้ำซึง่กำรควบคุม 
 
ส่วนต่ำงระหว่ำงต้นทุนของกำรรวมธุรกจิภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนักบัส่วนไดเ้สยีของผูซ้ื้อในมลูค่ำตำมบญัชขีองกจิกำรทีถู่ก
น ำมำรวมแสดงเป็นรำยกำร “ผลต่ำงจำกกำรรวมธุรกจิภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั” ในส่วนของเจำ้ของ โดยกลุ่มกจิกำรจะตดั
รำยกำรน้ีออกเมื่อขำยเงนิลงทุนออกไปโดยโอนไปยงัก ำไรสะสม 
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4.3 กำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศ 

 
ก) สกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนและสกุลเงนิทีใ่ชน้ ำเสนองบกำรเงนิ 

 
งบกำรเงินแสดงในสกุลเงินบำท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนของกิจกำรและเป็นสกุลเงินที่ใช้น ำเสนอ  
งบกำรเงนิของกลุ่มกจิกำร 
 

ข) รำยกำรและยอดคงเหลอื 
 
รำยกำรทีเ่ป็นสกุลเงนิตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนโดยใชอ้ตัรำแลกเปลี่ยน ณ วนัทีเ่กดิ
รำยกำร  
 
รำยกำรก ำไรและรำยกำรขำดทุนทีเ่กิดจำกกำรรบัหรอืจ่ำยช ำระทีเ่ป็นเงนิตรำต่ำงประเทศ และทีเ่กดิจำกกำรแปลงค่ำ
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิไดบ้นัทกึไวใ้นก ำไรหรอืขำดทุน 
 
เมื่อมกีำรรบัรูร้ำยกำรก ำไรหรอืขำดทุนของรำยกำรทีไ่ม่เป็นตวัเงนิไวใ้นงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอื่น องค์ประกอบของ
อตัรำแลกเปลีย่นทัง้หมดของก ำไรหรอืขำดทุนนัน้จะรบัรูไ้วใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นดว้ย ในทำงตรงขำ้มกำรรบัรู้ 
 
ก ำไรหรอืขำดทุนของรำยกำรทีไ่ม่เป็นตวัเงนิไวใ้นก ำไรหรอืขำดทุน องคป์ระกอบของอตัรำแลกเปลีย่นทัง้หมดของก ำไร
หรอืขำดทุนนัน้จะรบัรูไ้วใ้นก ำไรหรอืขำดทุนดว้ย 

 
ค) กลุ่มกจิกำร 

 
กำรแปลงค่ำผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงนิของบรษิทัในกลุ่มกจิกำร (ทีม่ใิช่สกุลเงนิของเศรษฐกจิทีม่ภีำวะเงนิเฟ้อ
รุนแรง) ซึ่งมสีกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนแตกต่ำงจำกสกุลเงนิทีใ่ชน้ ำเสนองบกำรเงนิไดถู้กแปลงค่ำเป็นสกุลเงนิทีใ่ช้
น ำเสนองบกำรเงนิดงันี้ 
 
- สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีแ่สดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิแปลงค่ำดว้ยอตัรำปิด ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
- รำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำยในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็แปลงค่ำดว้ยอตัรำถวัเฉลี่ย และ 
- ผลต่ำงของอตัรำแลกเปลีย่นทัง้หมดรบัรูใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
 

4.4 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 
ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดรวมถึงเงินสดในมอื เงินฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม   
เงนิลงทุนระยะสัน้อื่นทีม่สีภำพคล่องสงูซึง่มอีำยุไม่เกนิสำมเดอืนนับจำกวนัทีไ่ดม้ำ และเงนิเบกิเกนิบญัชี 
 
เงนิเบกิเกนิบญัชจีะแสดงไวใ้นส่วนของของหนี้สนิหมุนเวยีนในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
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4.5 ลูกหน้ีกำรค้ำ 

 
ลูกหนี้กำรคำ้แสดงถงึจ ำนวนเงนิทีลู่กคำ้จะต้องช ำระซึ่งเกดิจำกกำรขำยสนิคำ้และ/หรอืใหบ้รกิำรตำมปกตขิองธุรกจิ ซึ่งลูกหนี้
โดยส่วนใหญ่จะมรีะยะเวลำสนิเชื่อไม่เกนิ 90 วนั ดงันัน้ลูกหนี้กำรคำ้จงึแสดงอยู่ในรำยกำรหมุนเวยีน 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูลู้กหนี้กำรคำ้เมื่อเริม่แรกด้วยจ ำนวนเงนิของสิง่ตอบแทนทีป่รำศจำกเงื่อนไขในกำรได้รบัช ำระ ยกเวน้ในกรณี  
ที่เป็นรำยกำรที่มีองค์ประกอบด้ำนกำรจดัหำเงนิที่มนีัยส ำคญั กลุ่มกิจกำรจะรบัรู้ลูกหนี้ด้วยมูลค่ำปัจจุบันของสิง่ตอบแทน  
และจะวดัมลูค่ำในภำยหลงัดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยเน่ืองจำกกลุ่มกจิกำรตัง้ใจทีจ่ะรบัช ำระกระแสเงนิสดตำมสญัญำ  
 
ทัง้นี้ กำรพจิำรณำกำรดอ้ยค่ำของลูกหนี้กำรคำ้ไดเ้ปิดเผยในหมำยเหตุ 4.7(ฉ) 
 

4.6 สินค้ำคงเหลือ 
 
สนิคำ้คงเหลอืแสดงดว้ยรำคำทุนหรอืมลูค่ำสุทธทิีจ่ะไดร้บัแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำ 
 
รำคำทุนของสินค้ำค ำนวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนัก ต้นทุนของวตัถุดิบประกอบด้วยรำคำซื้อและค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกบักำรซื้อ หกัด้วยส่วนลดที่เกี่ยวข้องทัง้หมด ต้นทุนของสนิค้ำส ำเร็จรูปและงำนระหว่ำงท ำประกอบด้วยค่ำวตัถุดบิ 
ค่ำแรงทำงตรง ค่ำใช้จ่ำยอื่นทำงตรง ค่ำโสหุ้ยในกำรผลิต และค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อให้สนิค้ำนัน้อยู่ในสภำพและ
สถำนทีปั่จจุบนั 

 
4.7 สินทรพัยท์ำงกำรเงิน 
 

ก) กำรจดัประเภท 
 
กลุ่มกจิกำรจดัประเภทสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิประเภทตรำสำรหนี้ตำมลกัษณะกำรวดัมูลค่ำ โดยพจิำรณำจำก ก) โมเดลธุรกจิ
ในกำรบรหิำรสนิทรพัย์ดงักล่ำว และ ข) ลกัษณะกระแสเงนิสดตำมสญัญำว่ำเข้ำเงื่อนไขของกำรเป็นเงนิต้นและดอกเบี้ย 
(SPPI) หรอืไม่ ดงันี้ 
 
• รำยกำรทีว่ดัมลูค่ำภำยหลงัดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม (ผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นหรอืผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน) และ 
• รำยกำรทีว่ดัมลูค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
 
กลุ่มกจิกำรจะสำมำรถจดัประเภทเงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ใหม่กต็่อเมื่อมกีำรเปลี่ยนแปลงในโมเดลธุรกิจในกำรบริหำร
สนิทรพัยเ์ท่ำนัน้ 
 
ส ำหรบัเงนิลงทุนในตรำสำรทุน กลุ่มกิจกำรสำมำรถเลือก (ซึ่งไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้) ที่จะวดัมูลค่ำเงนิลงทุนใน  
ตรำสำรทุน ณ วนัทีร่บัรูเ้ริ่มแรกดว้ยมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน (FVPL) หรอืดว้ยมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน
เบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) ยกเวน้เงนิลงทุนในตรำสำรทุนทีถ่อืไวเ้พื่อคำ้จะวดัมลูค่ำดว้ย FVPL เท่ำนัน้  
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ข) กำรรบัรูร้ำยกำรและกำรตดัรำยกำร 

 
ในกำรซื้อหรอืได้มำหรอืขำยสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิโดยปกติ กลุ่มกจิกำรจะรบัรู้รำยกำร ณ วนัทีท่ ำรำยกำรค้ำ ซึ่งเป็น
วนัทีก่ลุ่มกจิกำรเขำ้ท ำรำยกำรซื้อหรอืขำยสนิทรพัยน์ัน้ โดยกลุ่มกจิกำรจะตดัรำยกำรสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิออกเมื่อสทิธิ
ในกำรไดร้บักระแสเงนิสดจำกสนิทรพัย์นัน้สิ้นสุดลงหรอืไดถู้กโอนไปและกลุ่มกจิกำรไดโ้อนควำมเสีย่งและผลประโยชน์
ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรเป็นเจำ้ของสนิทรพัยอ์อกไป 
 

ค) กำรวดัมลูค่ำ 
 
ในกำรรบัรู้รำยกำรเมื่อเริม่แรก กลุ่มกิจกำรวดัมูลค่ำของสินทรพัย์ทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรมบวกต้นทุนกำรท ำ
รำยกำรซึ่งเกีย่วขอ้งโดยตรงกบักำรไดม้ำซึ่งสนิทรพัย์นัน้ ส ำหรบัสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมูลค่ำดว้ย FVPL กลุ่มกจิกำร
จะรบัรูต้น้ทุนกำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วขอ้งเป็นค่ำใชจ้่ำยในก ำไรหรอืขำดทุน 
 
กลุ่มกิจกำรจะพิจำรณำสินทรัพย์ทำงกำรเงินซึ่งมีอนุพันธ์แฝงในภำพรวมว่ำลักษณะกระแสเงินสดตำมสญัญำว่ำ  
เขำ้เงื่อนไขของกำรเป็นเงนิตน้และดอกเบีย้ (SPPI) หรอืไม่ 
 

ง) ตรำสำรหนี้ 
 
กำรวดัมูลค่ำในภำยหลงัของตรำสำรหนี้ขึ้นอยู่กบัโมเดลธุรกจิของกลุ่มกิจกำรในกำรจดักำรสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิ และ
ลกัษณะของกระแสเงนิสดตำมสญัญำของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิ กำรวดัมูลค่ำสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิประเภทตรำสำรหนี้
สำมำรถแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภทดงันี้ 
 
• รำคำทุนตัดจ ำหน่ำย - สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่กลุ่มกิจกำรถือไว้เพื่อรับช ำระกระแสเงินสดตำมสัญญำ  

ซึ่งประกอบด้วยเงินต้นและดอกเบี้ยเท่ำนัน้ จะวดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย และรบัรู้รำยได้ดอกเบี้ยจำก
สินทรพัย์ทำงกำรเงินดงักล่ำวตำมวิธีอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริงและแสดงในรำยกำรรำยได้อื่น ก ำ ไรหรือขำดทุน 
ทีเ่กดิขึน้จำกกำรตดัรำยกำรจะรบัรู้โดยตรงในก ำไรหรอืขำดทุน และแสดงรำยกำรในก ำไร/(ขำดทุน)อื่นพร้อมกบั
ก ำไร/ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนจะรบัรู้ในรำยกำรก ำไรหรอืขำดทุนอื่น ส่วนรำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ  
จะรบัรูใ้นค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 
 

• มูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) - สนิทรพัย์ทำงกำรเงนิทีก่ลุ่มกจิกำรถอืไวเ้พื่อ ก) รบัช ำระ
กระแสเงนิสดตำมสญัญำซึง่ประกอบดว้ยเงนิต้นและดอกเบีย้เท่ำนัน้ และ ข) เพื่อขำย จะวดัมลูค่ำดว้ย FVOCI และ
รบัรูก้ำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ยกเวน้ 1) รำยกำรขำดทุน/
ก ำไรจำกกำรด้อยค่ำ 2) รำยได้ดอกเบี้ยที่ค ำนวณตำมวธิีอตัรำดอกเบี้ยที่แทจ้รงิ และ 3) ก ำไรขำดทุนจำกอตัรำ
แลกเปลีย่น จะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน  เมื่อกลุ่มกจิกำรตดัรำยกำรสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิดงักล่ำว ก ำไรหรอืขำดทุน
ทีร่บัรูส้ะสมไวใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นจะถูกโอนจดัประเภทใหม่เขำ้ก ำไรหรอืขำดทุนและแสดงในรำยกำรก ำไร/
(ขำดทุน)อื่น  รำยได้ดอกเบี้ยจะแสดงในรำยกำรรำยได้อื่น  รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำแสดงเป็นรำยกำร  
แยกต่ำงหำกในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ 
 

• มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน (FVPL) – กลุ่มกิจกำรจะวดัมูลค่ำสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิอื่นที่ไม่เข้ำเงื่อนไข 
กำรวดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำยหรอื FVOCI ข้ำงต้น ด้วย FVPL โดยก ำไรหรอืขำดทุนที่เกิดจำกกำรวดั
มลูค่ำยุตธิรรมจะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนและแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในรอบระยะเวลำทีเ่กดิรำยกำร 
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จ) ตรำสำรทุน 

 
กลุ่มกิจกำรวดัมูลค่ำตรำสำรทุนด้วยมูลค่ำยุติธรรม ในกรณีที่กลุ่มกิจกำรเลือกรบัรู้ก ำไร/ขำดทุนจำกมูลค่ำยุติธรรม 
ในก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) กลุ่มกจิกำรจะไม่โอนจดัประเภทก ำไร/ขำดทุนทีร่บัรูส้ะสมดงักล่ำวไปยงัก ำไรหรอื
ขำดทุนเมื่อมีกำรตัดรำยกำรเงินลงทุนในตรำสำรทุนดงักล่ำวออกไป ทัง้นี้ เงินปันผลจำกเงินลงทุนในตรำสำรทุน
ดงักล่ำวจะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน และแสดงในรำยกำรเงนิปันผลรบั เมื่อกลุ่มกจิกำรมสีทิธิไดร้บัเงนิปันผลนัน้ 
 
กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของเงนิลงทุนในตรำสำรทุนที่วดัมูลค่ำด้วย FVPL จะรบัรูใ้นแสดงเป็นรำยกำรแยก
ต่ำงหำกในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ 
 
ขำดทุน/กลบัรำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำจะแสดงรวมอยู่ในกำรเปลี่ยนแปลงในมลูค่ำยุตธิรรม 

 
กลุ่มกจิกำรแสดงเงนิลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสงัหำรมิทรพัย ์/ หน่วยทรสัตเ์พื่อกำรลงทุนในอสงัหำรมิทรพัย ์/ 
หน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้ำงพื้นฐำน / หน่วยทรสัต์เพื่อกำรลงทุนในโครงสร้ำงพื้นฐำน (Infrastructure Trust)  
ทีจ่ดทะเบยีนและจดัตัง้ในประเทศไทย ซึง่มกีำรจ่ำยปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 90 ของก ำไรสุทธทิี่
ปรบัปรุงแล้วของแต่ละรอบระยะเวลำรำยงำน เป็นเงนิลงทุนในตรำสำรทุน ตำมค ำชีแ้จง ของสภำวชิำชพีบญัช ีณ วนัที ่
25 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 เรื่อง กำรตคีวำมเงนิลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสงัหำรมิทรพัย์ หน่วยทรสัต์เพื่อกำรลงทุน
ในอสงัหำรมิทรพัย์ หน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้ำงพื้นฐำน และหน่วยทรสัต์เพื่อกำรลงทุนในโครงสร้ำงพื้นฐำน  
ทีจ่ดทะเบยีนและจดัตัง้ในประเทศไทย กลุ่มกจิกำรวดัมลูค่ำเงนิลงทุนดงักล่ำวดว้ย FVPL 
 
ทัง้นี้ กลุ่มกิจกำรเลือกน ำข้อยกเว้นจำกมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำก  COVID-19 ที่ออกโดยสภำ
วชิำชพีบญัชมีำถือปฏิบัติส ำหรบัรอบระยะเวลำรำยงำนสิ้นสุดภำยในช่วงเวลำระหว่ำงวนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563  
ถงึวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 โดยกลุ่มกจิกำรเลอืกทีจ่ะแสดงมูลค่ำยุติธรรมของเงนิลงทุนในตรำสำรทุนที่ไม่อยู่ใน
ควำมตอ้งกำรของตลำด ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำบญัช ีดว้ยมลูค่ำเดยีวกบัมูลค่ำยุตธิรรมของเงนิลงทุนดงักล่ำว ณ วนัที ่
1 มกรำคม พ.ศ. 2563 (วนัทีเ่ริม่น ำ TFRS 9 มำปฏบิตั)ิ ดงันัน้ เงนิลงทุนในตรำสำรทุนทีว่ดัมลูค่ำดว้ย FVOCI ณ วนัที ่
31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 จ ำนวน 5.71 ล้ำนบำท แสดงด้วยมูลค่ำยุติธรรมของเงนิลงทุนดงักล่ำว ณ วนัที่ 1 มกรำคม 
พ.ศ. 2563 จงึไม่ไดร้บัรูร้ำยกำรก ำไร/ขำดทุนจำกกำรเปลีย่นแปลงมลูค่ำยุตธิรรมของเงนิลงทุนดงักล่ำว 

 
ฉ) กำรดอ้ยค่ำ 

 
กลุ่มกิจกำรใช้วิธีอย่ำงง่ำย (Simplified approach) ตำม TFRS 9 ในกำรรบัรู้กำรด้อยค่ำของลูกหนี้กำรค้ำ และลูกหนี้ 
ตำมสญัญำเช่ำซื้อ ตำมประมำณกำรผลขำดทุนดำ้นเครดติตลอดอำยุของสนิทรพัย์ดงักล่ำวตัง้แต่วนัทีก่ลุ่มกจิกำรเริม่รบัรู้
ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้ตำมสญัญำเช่ำซื้อ 
 
ในกำรพิจำรณำผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น ผู้บริหำรได้จัดกลุ่มลูกหนี้ตำมควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต  
ทีม่ลีกัษณะร่วมกนัและตำมกลุ่มระยะเวลำทีเ่กนิก ำหนดช ำระ อตัรำขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้พจิำรณำจำก
ลกัษณะกำรจ่ำยช ำระในอดตี ขอ้มูลผลขำดทุนดำ้นเครดติจำกประสบกำรณ์ในอดตี รวมทัง้ขอ้มูลและปัจจยัในอนำคต  
ทีอ่ำจมผีลกระทบต่อกำรจ่ำยช ำระของลูกหนี้  
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ทัง้นี้ กลุ่มกิจกำรเลือกน ำข้อยกเว้นจำกมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำก  COVID-19 ที่ออกโดยสภำ
วชิำชพีบญัชมีำถอืปฏบิตัสิ ำหรบัรอบระยะเวลำรำยงำนสิ้นสุดภำยในช่วงเวลำระหว่ำงวนัที ่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถงึ
วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 โดยกลุ่มกจิกำรเลอืกทีจ่ะไม่น ำขอ้มูลทีม่กีำรคำดกำรณ์ไปในอนำคต (Forward-looking 
information) มำใช้ในกำรวดัมูลค่ำผลขำดทุนด้ำนเครดติที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นตำมวธิีอย่ำงง่ำย (Simplified approach) 
ส ำหรบัลูกหนี้กำรคำ้ และลูกหนี้ตำมสญัญำเช่ำ แต่กลุ่มกจิกำรเลอืกใชข้อ้มูลผลขำดทุนดำ้นเครดติในอดตี มำประกอบ
กับดุลยพินิจของผู้บริหำร ในกำรประมำณกำรผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น กำรด้อยค่ำที่รบัรู้ตำมวิธี
ดงักล่ำวไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุ 5 และหมำยเหตุ 11 
 
ส ำหรบัสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิอื่นทีว่ดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย และ FVOCI กลุ่มกจิกำรใชว้ธิกีำรทัว่ไป (General 
approach) ตำม TFRS 9 ในกำรวดัมูลค่ำผลขำดทุนด้ำนเครดติที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น ซึ่งก ำหนดให้พจิำรณำผลขำดทุน  
ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นภำยใน 12 เดือนหรือตลอดอำยุสินทรัพย์ ขึ้นอยู่กับว่ำมีกำรเพิ่มขึ้นของควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต 
อย่ำงมนีัยส ำคญัหรอืไม่ และรบัรูผ้ลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำตัง้แต่เริม่รบัรูส้นิทรพัยท์ำงกำรเงนิดงักล่ำว 
 
กลุ่มกจิกำรประเมนิควำมเสีย่งดำ้นเครดติของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิดงักล่ำว ณ ทุกสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน ว่ำมกีำร
เพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยส ำคญันับตัง้แต่กำรรบัรู้รำยกำรเมื่อแรกเริ่มหรือไม่ (เปรียบเทียบควำมเสี่ยงของกำรผิดสัญญำ  
ทีจ่ะเกดิขึน้ ณ วนัทีร่ำยงำน กบัควำมเสีย่งของกำรผดิสญัญำทีจ่ะเกดิขึน้ ณ วนัทีร่บัรูร้ำยกำรเริม่แรก)  
 
กลุ่มกิจกำรพจิำรณำและรบัรู้ผลขำดทุนด้ำนเครดติที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น โดยพจิำรณำถึงกำรคำดกำรณ์ในอนำคตมำ
ประกอบกบัประสบกำรณ์ในอดตี  โดยผลขำดทุนดำ้นเครดติทีร่บัรูเ้กดิจำกประมำณกำรควำมน่ำจะเป็นของผลขำดทุน
ดำ้นเครดติถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนัก (เช่น มูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงนิสดทีค่ำดว่ำจะไม่ไดร้บัทัง้หมดถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนัก) 
โดยจ ำนวนเงนิสดที่คำดว่ำจะไม่ไดร้บั หมำยถงึผลต่ำงระหว่ำงกระแสเงนิสดตำมสญัญำทัง้หมดและกระแสเงนิสดซึ่ง
กลุ่มกจิกำรคำดว่ำจะไดร้บั คดิลดดว้ยอตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิเมื่อแรกเริม่ของสญัญำ  
 
กลุ่มกจิกำรวดัมลูค่ำผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้โดยสะทอ้นถึงปัจจยัต่อไปนี้ 
• จ ำนวนเงนิทีค่ำดว่ำจะไม่ไดร้บัถ่วงน ้ำหนักตำมประมำณกำรควำมน่ำจะเป็น 
• มลูค่ำเงนิตำมเวลำ 
• ขอ้มลูสนับสนุนและควำมสมเหตุสมผล ณ วนัทีร่ำยงำน เกีย่วกบัประสบกำรณ์ในอดตี สภำพกำรณ์ในปัจจุบนั และ

กำรคำดกำรณ์ไปในอนำคต 
 
ผลขำดทุนและกำรกลับรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำบันทึกในก ำไรหรือขำดทุน โดยแสดงรวมอยู่ในรำยกำร
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 

 
4.8 อสงัหำริมทรพัยเ์พ่ือกำรลงทุน  

 
อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนของกลุ่มกจิกำรส่วนใหญ่คอือำคำรใหเ้ช่ำ ซึง่กลุ่มกจิกำรถอืไวเ้พื่อหำประโยชน์จำกรำยไดค้่ำเช่ำ
ในระยะยำวหรอืจำกกำรเพิม่ขึน้ของมลูค่ำของสนิทรพัย ์และไม่ไดม้ไีวใ้ชง้ำนโดยกจิกำรในกลุ่มกจิกำร 
 
อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนรบัรูร้ำยกำรเริม่แรกดว้ยรำคำทุน รวมถงึตน้ทุนในกำรท ำรำยกำรและตน้ทุนในกำรกูย้มื 
 
กลุ่มกิจกำรรวมรำยจ่ำยในภำยหลงัเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรพัย์ก็ต่อเมื่อมคีวำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่ 
กลุ่มกจิกำรจะไดร้บัประโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนำคตในรำยจ่ำยนัน้ เมื่อมกีำรเปลีย่นแทนชิ้นส่วนของอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุน 
กลุ่มกจิกำรจะตดัมลูค่ำตำมบญัชขีองส่วนทีถู่กเปลี่ยนแทนออก 
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หลังจำกกำรรบัรู้เมื่อเริ่มแรก อสงัหำริมทรพัย์เพื่อกำรลงทุนจะบันทึกด้วยวิธีรำคำทุนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสม และค่ำเผื่อ  
ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ 
 
ค่ำเสื่อมรำคำของอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนอื่น ๆ จะค ำนวณตำมวธิเีสน้ตรง เพื่อทีปั่นส่วนรำคำทุนตลอดประมำณกำรอำยุ
กำรใหป้ระโยชน์ดงันี้ 
 
อำคำร 20 ปี 

 
4.9 ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ 

 
ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ทัง้หมดวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนหกัด้วยค่ำเสื่อมรำคำสะสมและผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสะสม ต้นทุน
เริม่แรกจะรวมตน้ทุนทำงตรงอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบักำรซื้อสนิทรพัยน์ัน้ 
 
ตน้ทุนทีเ่กดิขึน้ภำยหลงัจะรวมอยู่ในมลูค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย ์เมื่อตน้ทุนนัน้คำดว่ำจะก่อใหเ้กดิประโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนำคต 
มลูค่ำตำมบญัชขีองชิน้ส่วนทีถู่กเปลีย่นแทนจะถูกตดัรำยกำรออกไป 
 
กลุ่มกจิกำรจะรบัรูต้น้ทุนค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรกัษำอื่น ๆ เป็นค่ำใชจ้่ำยในก ำไรหรอืขำดทุนเมื่อเกดิขึน้ 
 
ที่ดินไม่มีกำรคิดค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำเสื่อมรำคำของสินทรพัย์อื่นค ำนวณโดยใช้วิธีเส้นตรงเพื่อลดรำคำทุน ตลอดอำยุกำรให้
ประโยชน์ทีป่ระมำณกำรไวข้องสนิทรพัยด์งัต่อไปนี้ 
 
ส่วนปรบัปรุงทีด่นิ 20 ปี 
อำคำรและส่วนปรบัปรุงอำคำร 5 - 20 ปี 
เครื่องจกัรและอุปกรณ์ 4 - 10 ปี 
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์ส ำนักงำน 3 - 10 ปี 
ยำนพำหนะ 5 - 8 ปี 
 
กลุ่มกจิกำรไดม้กีำรทบทวนและปรบัปรุงมลูค่ำคงเหลอืและอำยุกำรใหป้ระโยชน์ของสนิทรพัย์ใหเ้หมำะสมทุกสิน้รอบระยะเวลำ
รำยงำน 
 
ผลก ำไรหรอืขำดทุนที่เกิดจำกกำรจ ำหน่ำยที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ ค ำนวณโดยเปรียบเทยีบสิง่ตอบแทนสุทธิที่ได้รบัจำก 
กำรจ ำหน่ำยสนิทรพัย์กบัมูลค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์และแสดงในรำยกำรรำยไดอ้ื่นหรอืค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรในก ำไรหรอื
ขำดทุน 
 

4.10 ค่ำควำมนิยม 
 
กลุ่มกิจกำรจะทดสอบกำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยมทุกปี และเมื่อมกีำรเปลี่ยนแปลงในเหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ที่บ่งชี้ว่ำ  
ค่ำควำมนิยมอำจจะดอ้ยค่ำ โดยค่ำควำมนิยมจะแสดงดว้ยรำคำทุนหกักำรดอ้ยค่ำสะสม  เพื่อวตัถุประสงค์ของกำรทดสอบกำร
ด้อยค่ำ ค่ำควำมนิยมจะถูกปันส่วนไปยงัหน่วยสินทรพัย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดหรอืกลุ่มของหน่วยสนิทรพัย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด 
ที่คำดว่ำจะได้รบัประโยชน์จำกกำรรวมธุรกิจที่ก่อให้เกิดค่ำควำมนิยมดงักล่ำวขึ้น โดยหน่วยที่ก่อให้เกิดกระแสเงนิสดหรือ  
กลุ่มของหน่วยที่ก่อให้เกิดกระแสเงนิสดนัน้จะต้องเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดที่กลุ่มกิจกำรที่ใช้ในกำรประเมนิค่ำควำมนิยมเพื่อ
ประโยชน์ในกำรบรหิำรภำยในกจิกำร  
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4.11 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

 
การซื้อสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 
 
สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนทีไ่ดร้บัมำอย่ำงเป็นเอกเทศจะวดัมลูค่ำดว้ยรำคำทุน 
 
สนิทรพัยท์ีม่อีำยุกำรใหป้ระโยชน์ไม่จ ำกดั จะวดัมลูค่ำในเวลำต่อมำดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ 
 
สนิทรพัย์ทีม่อีำยุกำรใหป้ระโยชน์จ ำกดั จะวดัมูลค่ำในเวลำต่อมำดว้ยรำคำทุนหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อผลขำดทุนจำก
กำรดอ้ยค่ำสะสม ค่ำตดัจ ำหน่ำยค ำนวณโดยใชว้ธิเีสน้ตรงตลอดอำยุกำรใหป้ระโยชน์ทีป่ระมำณกำรไวข้องสนิทรพัย์  
 
การซื้อสทิธบิตัรโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
 
สทิธกิำรใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์ทีซ่ื้อมำจะถูกบนัทกึดว้ยรำคำทุน และจะถูกตดัจ ำหน่ำยตลอดอำยุประมำณกำรใหป้ระโยชน์
ภำยในระยะเวลำ 4 - 10 ปี 
 
ตน้ทุนทีเ่กีย่วกบักำรบ ำรุงรกัษำโปรแกรมคอมพวิเตอรบ์นัทกึเป็นค่ำใชจ้่ำยเมื่อเกดิขึน้ 
 
ฐานลูกคา้ 
 
ฐำนลูกคำ้ทีไ่ดร้บัมำจะวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุน และจะวดัมูลค่ำในเวลำต่อมำดว้ยรำคำทุนหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและผลขำดทุน
จำกกำรด้อยค่ำสะสม ค่ำตดัจ ำหน่ำยค ำนวณโดยใช้วิธีเส้นตรง ตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์ที่ประมำณกำรไว้ของสินทรัพย์
ภำยในระยะเวลำ 7 ปี 

 
4.12 กำรด้อยค่ำของสินทรพัย ์

 
กลุ่มกจิกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัย์ทีม่อีำยุกำรใหป้ระโยชน์ทีไ่ม่ทรำบไดแ้น่นอนเป็นประจ ำทุกปี และเมื่อมเีหตุกำรณ์
หรอืสถำนกำรณ์ที่บ่งชี้ว่ำสินทรพัย์ดงักล่ำวอำจมีกำรด้อยค่ำ ส ำหรบัสนิทรพัย์อื่น กลุ่มกิจกำรจะทดสอบกำรด้อยค่ำเมื่อมี
เหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ทีบ่่งชี้ว่ำสนิทรพัย์ดงักล่ำวอำจมกีำรดอ้ยค่ำ รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำจะรบัรูเ้มื่อมูลค่ำตำมบญัชี
ของสนิทรพัยส์งูกว่ำมลูค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนื โดยมลูค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนืหมำยถงึจ ำนวนทีส่งูกว่ำระหว่ำงมลูค่ำยุตธิรรมหกั
ตน้ทุนในกำรจ ำหน่ำยและมลูค่ำจำกกำรใช ้
 
เมื่อมีเหตุให้เชื่อว่ำสำเหตุที่ท ำให้เกิดกำรด้อยค่ำในอดีตได้หมดไป กลุ่มกิจกำรจะกลับรำยกำรขำดทุนจำกด้อยค่ำส ำหรบั
สนิทรพัยอ์ื่น ๆ ทีไ่ม่ใช่ค่ำควำมนิยม 
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4.13 สญัญำเช่ำ  
 

สญัญำเช่ำ - กรณีท่ีกลุ่มกิจกำรเป็นผู้เช่ำ 
 

กลุ่มกิจกำรรบัรู้สญัญำเช่ำเมื่อกลุ่มกิจกำรสำมำรถเข้ำถึงสินทรพัย์ตำมสญัญำเช่ำ เป็นสนิทรพัย์สทิธิกำรใช้และหนี้สินตำม
สญัญำเช่ำ โดยค่ำเช่ำทีช่ ำระจะปันส่วนเป็นกำรจ่ำยช ำระหนี้สนิและต้นทุนทำงกำรเงนิ โดยต้นทุนทำงกำรเงนิจะรบัรู้ในก ำไร
หรือขำดทุนตลอดระยะเวลำสญัญำเช่ำด้วยอัตรำดอกเบี้ยคงที่จำกยอดหนี้สินตำมสญัญำเช่ำที่คงเหลืออยู่ กลุ่มกิจกำรคิด  
ค่ำเสื่อมรำคำสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชต้ำมวธิเีสน้ตรงตำมอำยุทีส่ ัน้กว่ำระหว่ำงอำยุสนิทรพัยแ์ละระยะเวลำกำรเช่ำ 
 

สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำรบัรูเ้ริม่แรกดว้ยมลูค่ำปัจจุบนั หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำประกอบดว้ยมลูค่ำปัจจุบนัของกำรจ่ำย
ช ำระตำมสญัญำเช่ำ ดงันี้ 
 

• ค่ำเช่ำคงที ่(รวมถงึกำรจ่ำยช ำระคงทีโ่ดยเน้ือหำ) สุทธดิว้ยเงนิจูงใจคำ้งรบั 
• ค่ำเช่ำผนัแปรทีอ่ำ้งองิจำกอตัรำหรอืดชันี  
• มลูค่ำทีค่ำดว่ำจะตอ้งจ่ำยจำกกำรรบัประกนัมลูค่ำคงเหลอื 
• รำคำสทิธเิลอืกซื้อหำกมคีวำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลทีก่ลุ่มกจิกำรจะใชส้ทิธ ิและ 
• ค่ำปรบัจำกกำรยกเลกิสญัญำ หำกอำยุของสญัญำเช่ำสะทอ้นถงึกำรทีก่ลุ่มกจิกำรคำดว่ำจะยกเลกิสญัญำนัน้ 
 

กำรจ่ำยช ำระตำมสญัญำเช่ำในช่วงกำรต่ออำยุสญัญำเช่ำไดร้วมอยู่ในกำรค ำนวณหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ หำกกลุ่มกจิกำรมคีวำม
แน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลในกำรใชส้ทิธติ่ออำยุสญัญำเช่ำ  
 

กลุ่มกิจกำรจะคิดลดค่ำเช่ำจ่ำยข้ำงต้นด้วยอัตรำดอกเบี้ยโดยนัยตำมสัญญำ หำกไม่สำมำรถหำอัตรำดอกเบี้ยโดยนัยได้   
กลุ่มกจิกำรจะคดิลดดว้ยอตัรำกำรกู้ยมืส่วนเพิม่ของผูเ้ช่ำ ซึ่งกค็อือตัรำทีส่ะทอ้นถงึกำรกู้ยมื เพื่อใหไ้ดม้ำซึ่งสนิทรพัย์ทีม่มีูลค่ำ
ใกลเ้คยีงกนั ในสภำวะเศรษฐกจิ อำยุสญัญำ และเงื่อนไขทีใ่กลเ้คยีงกนั 
 

สนิทรพัยส์ทิธกิำรใชจ้ะรบัรูด้ว้ยรำคำทุน ซึง่ประกอบดว้ย 
• จ ำนวนทีร่บัรูเ้ริม่แรกของหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ  
• ค่ำเช่ำจ่ำยทีไ่ดช้ ำระก่อนเริม่ หรอื ณ วนัท ำสญัญำ สุทธจิำกเงนิจูงใจทีไ่ดร้บัตำมสญัญำเช่ำ  
• ตน้ทุนทำงตรงเริม่แรก  
• ตน้ทุนกำรปรบัสภำพสนิทรพัย ์ 
 

ค่ำเช่ำทีจ่่ำยตำมสญัญำเช่ำระยะสัน้และสญัญำเช่ำสนิทรพัยท์ีม่มีลูค่ำต ่ำจะรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยตำมวธิเีสน้ตรง สญัญำเช่ำระยะสัน้
คือสัญญำเช่ำที่มีอำยุสัญญำเช่ำน้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 12 เดือน สินทรัพย์ที่มีมูลค่ำต ่ำประกอบด้วย สัญญำเช่ำอุปกรณ์
คอมพวิเตอร ์และอุปกรณ์ส ำนักงำนขนำดเลก็ 
 

ในระหว่ำงรอบระยะเวลำบญัช ีพ.ศ. 2563  กลุ่มกิจกำรได้รบักำรลดค่ำเช่ำตำมสญัญำเช่ำจำกผู้ให้เช่ำเนื่องจำกสถำนกำรณ์ 
COVID-19 กลุ่มกิจกำรเลือกที่จะไม่ปฏิบตัิตำม TFRS 16 เกี่ยวกบักำรเปลี่ยนแปลงสญัญำเช่ำส ำหรบัสญัญำเช่ำทุกสญัญำ 
ที่ได้รบักำรลดค่ำเช่ำ แต่เลือกที่จะน ำข้อยกเว้นจำกมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่ อลดผลกระทบจำก COVID-19 ที่ออกโดย
สภำวชิำชพีบญัช ีมำถอืปฏบิตัสิ ำหรบัรอบระยะเวลำรำยงำนสิ้นสุดภำยในช่วงเวลำระหว่ำงวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่
31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 โดยกำรปรบัลดหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำทีค่รบก ำหนดตำมสดัส่วนทีไ่ดร้บัส่วนลด ตลอดช่วงเวลำทีไ่ดร้บั
กำรลดค่ำเช่ำ และกลบัรำยกำรค่ำเสื่อมรำคำจำกสนิทรพัย์สทิธิกำรใช้และดอกเบี้ยจำกหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำที่รบัรู้ในระหว่ำงงวด
ตำมสดัส่วนของค่ำเช่ำทีล่ดลง จ ำนวน 1,012,454 บำท และ 39,695 บำท ตำมล ำดบั โดยรบัรูผ้ลต่ำงทีเ่กดิขึน้จ ำนวน 15,820 บำท 
เป็นรำยกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรแทนกำรปรบัปรุงมูลค่ำสนิทรพัย์สทิธิกำรใช้และวดัมูลค่ำหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ  
จำกกำรเปลีย่นแปลงสญัญำเช่ำใหม่ 
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สญัญำเช่ำ - กรณีท่ีกลุ่มกิจกำรเป็นผู้ให้เช่ำ 
 
กลุ่มกจิกำรมลีูกหนี้ตำมสญัญำเช่ำซื้อซึ่งแสดงโดยใชย้อดคงคำ้งตำมสญัญำหกัรำยไดด้อกเบี้ยรอตดับญัช ีภำษีมูลค่ำเพิม่ทีย่งั
ไม่ถงึก ำหนดช ำระและหกัค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ  

 
4.14 หน้ีสินทำงกำรเงิน 
 

ก) กำรจดัประเภท 
 
กลุ่มกจิกำรจะพจิำรณำจดัประเภทเครื่องมอืทำงกำรเงนิทีก่ลุ่มกจิกำรเป็นผูอ้อกเป็นหนี้สนิทำงกำรเงนิหรอืตรำสำรทุน
โดยพจิำรณำภำระผกูพนัตำมสญัญำ ดงันี้ 
 
• หำกกลุ่มกจิกำรมภีำระผูกพนัตำมสญัญำทีจ่ะตอ้งส่งมอบเงนิสดหรอืสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิอื่นใหก้บักจิกำรอื่น โดย

ไม่สำมำรถปฏิเสธกำรช ำระหรอืเลื่อนกำรช ำระออกไปอย่ำงไม่มีก ำหนดได้นัน้ เครื่องมอืทำงกำรเงินนัน้จะจัด
ประเภทเป็นหนี้สนิทำงกำรเงนิ เว้นแต่ว่ำกำรช ำระนัน้สำมำรถช ำระโดยกำรออกตรำสำรทุนของกลุ่มกิจกำรเอง
ดว้ยจ ำนวนตรำสำรทุนทีค่งที ่เพื่อแลกเปลีย่นกบัจ ำนวนเงนิทีค่งที ่

• หำกกลุ่มกจิกำรไม่มภีำระผูกพนัตำมสญัญำหรอืสำมำรถเลื่อนกำรช ำระภำระผูกพนัตำมสญัญำไปได ้เครื่องมอืทำง
กำรเงนิดงักล่ำวจะจดัประเภทเป็นตรำสำรทุน 

 
เงินกู้ยืมจดัประเภทเป็นหนี้สินหมุนเวียนเมื่อกลุ่มกิจกำรไม่มีสทิธิอนัปรำศจำกเงื่อนไขให้เลื่อนช ำระหนี้ออกไปอีก  
เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 12 เดอืน นับจำกวนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน 
 

ข) กำรวดัมลูค่ำ 
 
ในกำรรบัรู้รำยกำรเมื่อเริ่มแรกกลุ่มกิจกำรต้องวดัมูลค่ำหนี้สินทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรม และวดัมูลค่ำหนี้สิน  
ทำงกำรเงนิทัง้หมดภำยหลงักำรรบัรูร้ำยกำรดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย  
 

ค) กำรตดัรำยกำรและกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสญัญำ 
 
กลุ่มกจิกำรตดัรำยกำรหนี้สนิทำงกำรเงนิเมื่อภำระผกูพนัทีร่ะบุในสญัญำไดม้กีำรปฏบิตัติำมแล้ว หรอืไดม้กีำรยกเลิกไป 
หรอืสิน้สุดลงแลว้ 
 
หำกกลุ่มกิจกำรมีกำรเจรจำต่อรองหรอืเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของหนี้สินทำงกำรเงิน กลุ่มกิจกำรจะต้องพจิำรณำว่ำ
รำยกำรดงักล่ำวเข้ำเงื่อนไขของกำรตัดรำยกำรหรอืไม่ หำกเข้ำเงื่อนไขของกำรตัดรำยกำร กลุ่มกิจกำรจะต้องรบัรู้
หนี้สนิทำงกำรเงนิใหม่ดว้ยมูลค่ำยุตธิรรมของหนี้สนิใหม่นัน้ และตดัรำยกำรหนี้สนิทำงกำรเงนินัน้ดว้ยมูลค่ำตำมบญัชี 
ทีเ่หลอือยู่ และรบัรูส้่วนต่ำงในรำยกำรก ำไร/ขำดทุนอื่นในก ำไรหรอืขำดทุน  
 
หำกกลุ่มกจิกำรพจิำรณำแล้วว่ำกำรต่อรองเงื่อนไขดงักล่ำวไม่เขำ้เงื่อนไขของกำรตดัรำยกำร กลุ่มกจิกำรจะปรบัปรุง
มูลค่ำของหนี้สินทำงกำรเงินโดยกำรคิดลดกระแสเงนิสดใหม่ตำมสญัญำด้วยอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริงเดิม (Original 
effective interest rate) ของหนี้สนิทำงกำรเงนินัน้ และรบัรูส้่วนต่ำงในรำยกำรก ำไรหรอืขำดทุนอื่นในก ำไรหรอืขำดทุน 
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4.15 ต้นทุนกำรกู้ยืม 

 

ต้นทุนกำรกู้ยืมของเงินกู้ยืมที่กู้มำโดยทัว่ไปและที่กู้มำเป็นกำรเฉพำะที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรได้มำ กำรก่อสร้ำง หรือ  
กำรผลติสนิทรพัย์ทีเ่ขำ้เงื่อนไข ต้องน ำมำรวมเป็นส่วนหนึ่งของรำคำทุนของสนิทรพัย์ หกัดว้ยรำยไดจ้ำกกำรลงทุนทีเ่กดิจำก
กำรน ำเงนิกู้ยมืทีกู่้มำโดยเฉพำะ กำรรวมต้นทุนกำรกู้ยมืเป็นรำคำทุนของสนิทรพัย์สิ้นสุดลงเมื่อกำรด ำเนินกำรทีจ่ ำเป็นในกำร
เตรยีมสนิทรพัยท์ีเ่ขำ้เงื่อนไขใหอ้ยู่ในสภำพพรอ้มทีจ่ะใชไ้ด้ตำมประสงคห์รอืพรอ้มทีจ่ะขำยไดเ้สรจ็สิน้ลง  
 

ตน้ทุนกำรกูย้มือื่น ๆ รบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยในงวดทีเ่กดิขึน้ 
 

4.16 ภำษีเงินได้งวดปัจจบุนัและภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 
 

ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงนิไดส้ ำหรบังวดประกอบด้วยภำษีเงนิไดข้องงวดปัจจุบนัและภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัช ีภำษีเงนิไดจ้ะรบัรู้ใน  
งบก ำไรขำดทุน ยกเวน้ส่วนภำษีเงนิไดท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบัรำยกำรทีร่บัรูใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นหรอืรำยกำรทีร่บัรูโ้ดยตรงไปยงั
ส่วนของเจำ้ของ  

 

ภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนั 
 

ภำษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัค ำนวณจำกอตัรำภำษตีำมกฎหมำยภำษทีีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยู่หรอืทีค่ำดไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะมผีลบงัคบัใช้
ภำยในสิ้นรอบระยะเวลำทีร่ำยงำน ผูบ้รหิำรจะประเมนิสถำนะของกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีเป็นงวด ๆ ในกรณีทีก่ำรน ำ
กฎหมำยภำษีไปปฏิบตัิขึ้นอยู่กบักำรตีควำม กลุ่มกิจกำรจะตัง้ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยภำษีที่เหมำะสมจำกจ ำนวนที่คำดว่ำ
จะตอ้งจ่ำยช ำระแก่หน่วยงำนจดัเกบ็ภำษี 

 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี
 

ภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชรีบัรูเ้มื่อเกดิผลต่ำงชัว่ครำวระหว่ำงฐำนภำษีของสนิทรพัย์และหนี้สนิ และรำคำตำมบญัชทีีแ่สดงอยู่
ในงบกำรเงนิ อย่ำงไรกต็ำมกลุ่มกจิกำรจะไม่รบัรูภ้ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชสี ำหรบัผลต่ำงชัว่ครำวทีเ่กดิจำกเหตุกำรณ์ต่อไปนี้ 
 

- กำรรบัรูเ้ริม่แรกของรำยกำรสนิทรพัย์หรอืรำยกำรหนี้สนิทีเ่กิดจำกรำยกำรที่ไม่ใช่กำรรวมธุรกจิ และไม่มผีลกระทบต่อ
ก ำไรหรอืขำดทุนทัง้ทำงบญัชแีละทำงภำษ ี 

- ผลต่ำงชัว่ครำวของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยทีก่ลุ่มกจิกำรสำมำรถควบคุมจงัหวะเวลำของกำรกลบัรำยกำรผลต่ำงชัว่ครำว
และกำรกลับรำยกำรผลต่ำงชัว่ครำวมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำจะไม่เกิดขึ้นภำยในระยะเวลำที่คำดกำรณ์ได้  
ในอนำคต 

 

ภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชคี ำนวณจำกอตัรำภำษีทีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยู่หรอืทีค่ำดไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะมผีลบงัคบัใชภ้ำยในสิ้นรอบ
ระยะเวลำทีร่ำยงำน และคำดว่ำอตัรำภำษีดงักล่ำวจะน ำไปใชเ้มื่อสนิทรพัยภ์ำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชทีีเ่กี่ยวขอ้งไดใ้ชป้ระโยชน์ 
หรอืหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชไีดม้กีำรจ่ำยช ำระ 
 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะรับรู้หำกมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำกลุ่มกิจกำรจะมีก ำไรทำงภำษีเพียงพอ  
ทีจ่ะน ำจ ำนวนผลต่ำงชัว่ครำวนัน้มำใชป้ระโยชน์  
 

สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชแีละหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชจีะแสดงหกักลบกนักต็่อเมื่อกจิกำรมสีทิธติำมกฎหมำย
ทีจ่ะน ำสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัมำหกักลบกบัหนี้สนิภำษีเงนิไดข้องงวดปัจจุบนั และทัง้สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภำษเีงนิได้
ของงวดปัจจุบันเกี่ยวข้องกับภำษีเงินได้ที่ประเมินโดยหน่วยงำนจัดเก็บภำษีหน่วยงำนเดียวกันซึ่งตัง้ใจจะจ่ำยหนี้สินและ
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธ ิ
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4.17 ผลประโยชน์พนักงำน 

 
4.17.1) ผลประโยชน์พนักงำนระยะสัน้ 

 
ผลประโยชน์พนักงำนระยะสัน้ คือ ผลประโยชน์ที่คำดว่ำจะต้องจ่ำยช ำระภำยใน 12 เดือนหลังจำกวันสิ้นรอบ
ระยะเวลำบญัช ีเช่น ค่ำจำ้ง เงนิเดอืน และโบนัส โดยรบัรูต้ำมช่วงเวลำกำรใหบ้รกิำรของพนักงำนไปจนถงึวนัสิน้สุด
รอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มกจิกำรจะบนัทกึหนี้สนิดว้ยจ ำนวนทีค่ำดว่ำจะตอ้งจ่ำย 
 

4.17.2) โครงกำรสมทบเงนิ 
 
กลุ่มกจิกำรจะจ่ำยสมทบใหก้บักองทุนส ำรองเลีย้งชพีตำมสญัญำ กลุ่มกจิกำรไม่มภีำระผกูพนัทีต่อ้งจ่ำยช ำระเพิม่เตมิ
เมื่อไดจ้่ำยเงนิสมทบแลว้ เงนิสมทบจะถูกรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยผลประโยชน์พนักงำนเมื่อถงึก ำหนดช ำระ 
  

4.17.3) ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุ 
 
โครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ ก ำหนดจ ำนวนเงนิผลประโยชน์ที่พนักงำนจะได้รบัเมื่อเกษียณอำยุ โดยมกั
ขึน้อยู่กบัปัจจยัหลำยประกำร เช่น อำยุ จ ำนวนปีทีใ่หบ้รกิำร และค่ำตอบแทนเมื่อเกษยีณอำยุ 
 
ภำระผูกพนัผลประโยชน์นี้ค ำนวณโดยนักคณิตศำสตร์ประกนัภยัอิสระ ด้วยวธิีคดิลดแต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว้   
ซึ่งมูลค่ำปัจจุบันของโครงกำรผลประโยชน์จะประมำณโดยกำรคิดลดกระแสเงินสดจ่ำยในอนำคต โดยใช้อัตรำ
ผลตอบแทนในตลำดของพนัธบตัรรฐับำลซึ่งเป็นสกุลเงนิเดยีวกบัสกุลเงนิประมำณกำรกระแสเงนิสด และวนัครบ
ก ำหนดของหุน้กูใ้กลเ้คยีงกบัระยะเวลำทีต่อ้งช ำระภำระผูกพนัโครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุ 
 
ก ำไรและขำดทุนจำกกำรวดัมูลค่ำใหม่จะรบัรู้ในส่วนของเจ้ำของผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดทีเ่กิดขึ้น และ
แสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในงบแสดงกำรเปลีย่นแปลงในส่วนของเจำ้ของ 
 
ตน้ทุนบรกิำรในอดตีจะถูกรบัรูท้นัทใีนก ำไรหรอืขำดทุน 
 

4.17.4) ผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของพนักงำน 
 
กลุ่มกจิกำรใหเ้งนิหรอืทอง เป็นรำงวลัแก่พนักงำน เมื่อพนักงำนท ำงำนใหก้ลุ่มกจิกำรเป็นเวลำ 5 ถงึ 40 ปี 
 
หนี้สนิผลประโยชน์พนักงำนจะถูกบนัทกึเช่นเดยีวกบัผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ ยกเวน้กำรรบัรูก้ ำไรและขำดทุน
จำกกำรวดัมลูค่ำใหม่ทีบ่นัทกึในก ำไรหรอืขำดทุน 

 
4.17.5) ผลประโยชน์เมื่อเลกิจำ้ง 

 
กลุ่มกิจกำรจะรับรู้ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้ำงก่อนถึงก ำหนดเมื่อ 1) กลุ่มกิจกำรไม่สำมำรถยกเลิกข้อเสนอ 
ใหผ้ลประโยชน์ และ 2) กจิกำรรบัรูต้้นทุนส ำหรบักำรปรบัโครงสรำ้งทีเ่กี่ยวขอ้ง โดยผลประโยชน์ทีม่กี ำหนดช ำระเกินกว่ำ 
12 เดอืน ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน ตอ้งคดิลดเป็นมลูค่ำปัจจุบนั 
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4.18 ประมำณกำรหน้ีสิน 

 

กลุ่มกิจกำรมภีำระผูกพนัในปัจจุบนัตำมกฎหมำยหรอืตำมข้อตกลงที่จดัท ำไว้ อนัเป็นผลสบืเนื่องมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต  
ซึ่งกำรช ำระภำระผูกพนันัน้มคีวำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำจะส่งผลใหบ้รษิทัต้องสูญเสยีทรพัยำกรออกไป และประมำณกำร
จ ำนวนทีต่อ้งจ่ำยได ้
 

กลุ่มกจิกำรจะวดัมูลค่ำของจ ำนวนประมำณกำรหนี้สนิโดยใชมู้ลค่ำปัจจุบนัของรำยจ่ำยทีค่ำดว่ำจะต้องน ำมำจ่ำยช ำระภำระผูกพัน 
กำรเพิม่ขึน้ของประมำณกำรหนี้สนิเน่ืองจำกมลูค่ำของเงนิตำมเวลำจะรบัรูเ้ป็นดอกเบีย้จ่ำย 
 

4.19 ทุนเรือนหุ้น 
 

หุน้สำมญัจะจดัประเภทไวเ้ป็นส่วนของเจำ้ของ   
 

ตน้ทุนส่วนเพิม่ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรออกหุน้ใหม่ซึง่สุทธจิำกภำษจีะถูกแสดงเป็นยอดหกัในส่วนของเจำ้ของ 
 

4.20 กำรรบัรู้รำยได้ 
 

รำยไดห้ลกัรวมถงึรำยไดท้ีเ่กดิจำกกจิกรรมปกตทิำงธุรกจิทุกประเภท รวมถงึรำยไดอ้ื่น ๆ ทีก่ลุ่มกจิกำรไดร้บัจำกกำรขนส่งสนิค้ำ
และใหบ้รกิำรในกจิกรรมตำมปกตธิุรกจิ 
 

กลุ่มกจิกำรรบัรู้รำยไดสุ้ทธิจำกภำษีมูลค่ำเพิม่ซึ่งกลุ่มกจิกำรจะรบัรูร้ำยได้เมื่อคำดว่ำมคีวำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ที่จะได้รบั
ช ำระเมื่อส่งมอบสนิคำ้หรอืใหบ้รกิำร 
 

ส ำหรบัสญัญำทีม่หีลำยองค์ประกอบทีก่ลุ่มกจิกำรจะต้องส่งมอบสนิคำ้หรอืใหบ้รกิำรหลำยประเภท กลุ่มกจิกำรต้องแยกเป็นแต่ละ
ภำระทีต่อ้งปฏบิตัทิีแ่ยกต่ำงหำกจำกกนั และตอ้งปันส่วนรำคำของรำยกำรของสญัญำดงักล่ำวไปยงัแต่ละภำระทีต่อ้งปฏบิตัิตำม
สดัส่วนของรำคำขำยแบบเอกเทศหรอืประมำณกำรรำคำขำยแบบเอกเทศ กลุ่มกจิกำรจะรบัรู้รำยได้ของแต่ละภำระที่ต้องปฏิบตัิ
แยกต่ำงหำกจำกกนัเมื่อกลุ่มกจิกำรไดป้ฏบิตัติำมภำระนัน้แล้ว 
 

ก) กำรขำยสนิคำ้  
 

กลุ่มกิจกำรจะรบัรู้รำยได้เมื่อโอนกำรควบคุมในสินค้ำนัน้ไปยงัลูกค้ำซึ่งก็คอืเมื่อส่งมอบสินค้ำ และไม่มภีำระผูกพนั  
ที่อำจส่งผลกระทบต่อกำรยอมรบัในสนิค้ำของลูกค้ำ กำรส่งมอบจะเกิดขึ้นเมื่อสนิค้ำได้ถูกส่งไปยงัสถำนที่ที่ก ำหนด 
ควำมเสี่ยงของกำรล้ำสมยัและกำรสูญเสียได้ถูกโอนไปยงัลูกค้ำ และเมื่อลูกค้ำได้ยอมรบัสินค้ำตำมสญัญำขำยแล้ว 
ซึง่ภำระผกูพนัของกลุ่มกจิกำรสิน้สุดลงหรอืกลุ่มกจิกำรมขีอ้บ่งชีว่้ำเกณฑใ์นกำรยอมรบัทัง้หมดเป็นทีน่่ำพอใจ  
 

โดยปกติกลุ่มกิจกำรจะขำยสนิค้ำโดยมโีปรแกรมสทิธิพเิศษแก่ลูกค้ำเพื่อให้เงนิคนื เงนิจูงใจ และส่วนลด โดยรำยได ้
จำกกำรขำยนี้จะรบัรู้ตำมรำคำที่ระบุไว้ในสญัญำหกัด้วยเงนิคนื เงนิจูงใจ และส่วนลด ตำมจ ำนวนที่ประมำณกำรไว้  
ซึ่งค ำนวณโดยใชว้ธิมีูลค่ำทีค่ำดหวงัจำกขอ้มูลในอดตี โดยกลุ่มกจิกำรจะรบัรูร้ำยไดก้ต็่อเมื่อมคีวำมเป็นไปไดค้่อนข้ำงสูง 
ทีจ่ะไม่มกีำรกลบัรำยกำรอย่ำงมนีัยส ำคญั หนี้สนิทีต่้องช ำระคนืจะถูกรบัรูส้ ำหรบัส่วนลดตำมปรมิำณที่คำดว่ำจะต้องจ่ำย
ให้แก่ลูกค้ำที่เกี่ยวข้องกบัยอดขำยจนถึงสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน ส ำหรบัของสมนำคุณทีใ่ห้แก่ลูกค้ำจะถูกรบัรู้เป็น
รำยได้ในงวดที่ลูกค้ำใช้สทิธินัน้ กลุ่มกิจกำรจะปันส่วนรำคำของรำยกำรเป็นหนี้สนิที่เกิดจำกสญัญำ และรอรบัรู้เป็น
รำยไดเ้มื่อลูกคำ้ใชส้ทิธหิรอืเมื่อสทิธนิัน้หมดอำยุ กลุ่มกจิกำรพจิำรณำว่ำกำรขำยสนิคำ้ไม่มอีงคป์ระกอบทำงกำรเงนิทีม่ ี
นัยส ำคญั เน่ืองจำกกำรขำยมรีะยะเวลำกำรช ำระเงนิภำยใน 90 วนั ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวปฏบิตัทิ ัว่ไปในตลำด  
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โดยนโยบำยของกลุ่มกิจกำรจะขำยสินค้ำให้กับลูกค้ำซึ่งมีสิทธิคืนสินค้ำภำยใต้เงื่อนไขที่กลุ่มกิจกำรก ำหนด  
ดงันัน้ควำมรบัผดิในกำรคนืเงนิ และสทิธใินกำรรบัคนืสนิคำ้จะรบัรูเ้พยีงจ ำนวนที่คำดว่ำลูกคำ้จะส่งสนิคำ้คนื กลุ่มกจิกำร
ประมำณกำรโดยใช้วธิมีูลค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัจำกประสบกำรณ์และขอ้มูลในอดตี กลุ่มกจิกำรทบทวนควำมเหมำะสม
ของข้อสมมติฐำนนี้และประมำณกำรจ ำนวนเงนิที่จะต้องช ำระคนืลูกค้ำเมื่อมกีำรคนืสินค้ำทุกรอบระยะเวลำรำยงำน 
ภำระผกูพนัของกลุ่มกจิกำรในกำรรบัเปลีย่นสนิคำ้ภำยใต้เงื่อนไขกำรรบัประกนัจะรบัรูเ้ป็นประมำณกำรหนี้สนิพรอ้มกบั
กำรบนัทกึสนิทรพัยส์ ำหรบัสทิธใินกำรรบัคนืสนิคำ้  
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูลู้กหนี้เมื่อมกีำรส่งมอบสนิคำ้ เนื่องจำกเป็นจุดทีก่ลุ่มกจิกำรมสีทิธไิดร้บัสิง่ตอบแทนโดยไม่มเีงื่อนไขอื่นใด 
เวน้แต่ก ำหนดเวลำในกำรช ำระเงนิ  

 
4.21 กำรจ่ำยเงินปันผล 

 
เงนิปันผลทีจ่่ำยไปยงัผูถ้อืหุน้ของกจิกำรจะรบัรูเ้ป็นหนี้สนิในงบกำรเงนิเมื่อกำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลไดร้บักำรอนุมตัจิำก  
ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั และกำรจ่ำยเงนิปันผลประจ ำปีไดร้บัอนุมตัจิำกทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 
 

4.22 อนุพนัธ ์
 
อนุพนัธแ์ฝงและอนุพนัธท์ีไ่ม่เขำ้เงื่อนไขของกำรบญัชป้ีองกนัควำมเสีย่ง 
 
อนุพนัธ์แฝงที่กลุ่มกิจกำรแยกรบัรู้รำยกำร และอนุพนัธ์ที่ไม่เข้ำเงื่อนไขของกำรบญัชป้ีองกนัควำมเสี่ยงจะรบัรู้เริม่แรกด้วย
มลูค่ำยุตธิรรม และจะรบัรูก้ำรเปลีย่นแปลงในมลูค่ำยุตธิรรมในก ำไรหรอืขำดทุน 
 
กลุ่มกจิกำรแสดงมลูค่ำยุตธิรรมของอนุพนัธเ์ป็นรำยกำรหมุนเวยีนหรอืไม่หมุนเวยีนตำมวนัครบก ำหนดของอนุพนัธ์นัน้ 
 

4.23 สญัญำค ำ้ประกนัทำงกำรเงิน 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรู้หนี้สนิทำงกำรเงนิจำกสญัญำค ้ำประกนัเมื่อกลุ่มกิจกำรให้กำรค ้ำประกนัทำงกำรเงนิทีมู่ลค่ำยุติธรรม ณ วนัทีร่บัรู้
เริม่แรก และรบัรูม้ลูค่ำในภำยหลงัดว้ยจ ำนวนทีส่งูกว่ำระหว่ำง 

 
• จ ำนวนผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ทีค่ ำนวณตำมขอ้ก ำหนดของ TFRS 9 และ 
• จ ำนวนทีร่บัรูเ้ริม่แรกหกัดว้ยรำยไดท้ีร่บัรูต้ำมกำรรบัรูร้ำยไดภ้ำยใต ้TFRS 15 
 
มูลค่ำยุติธรรมของสญัญำค ้ำประกนัทำงกำรเงนิก ำหนดจำกมูลค่ำปัจจุบนัของผลต่ำงในกระแสเงินสดระหว่ำง ก) กระแสเงินสด 
ตำมสญัญำของหนี้สินที่เกี่ยวข้อง และ ข) กระแสเงินสดที่จะต้องจ่ำยช ำระในกรณีที่ไม่มีกำรค ้ำประกันดงักล่ำว หรือกำร
ประมำณจ ำนวนเงนิทีต่อ้งจ่ำยใหแ้ก่บุคคลภำยนอกส ำหรบัเพื่อโอนภำระผูกพนัดงักล่ำวออกไป 
 
สญัญำค ้ำประกนัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเงนิกูย้มืหรอืค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำยอื่นๆทีไ่ม่ไดร้บัผลตอบแทน มลูค่ำยุตธิรรมจะแสดงรวมเป็นส่วนหนึ่ง
ของตน้ทุนของเงนิลงทุน 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 มลูค่ำยุตธิรรมของสญัญำค ้ำประกนัทำงกำรเงนิของกลุ่มกจิกำรมจี ำนวนทีไ่ม่เป็นสำระส ำคญั 
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5 กำรจดักำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 

 
5.1 ปัจจยัควำมเส่ียงด้ำนกำรเงิน 

 
กจิกรรมของกลุ่มกจิกำรมคีวำมเสีย่งทำงกำรเงนิ ซึง่ไดแ้ก่ ควำมเสีย่งจำกตลำด (รวมถงึควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่น ควำมเสีย่ง
จำกอตัรำดอกเบี้ย และควำมเสีย่งด้ำนรำคำ) ควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สนิเชื่อ และควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง แผนกำรจดักำร
ควำมเสี่ยงของกลุ่มกิจกำรจึงมุ่งเน้นไปยงัควำมผนัผวนของตลำดกำรเงินและบริหำรจดักำรเพื่อลดผลกระทบต่อผลกำร
ด ำเนินงำนใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้กลุ่มกจิกำรจงึใชอ้นุพนัธเ์พื่อป้องกนัควำมเสีย่งบำงประกำรทีจ่ะเกดิขึน้ 
 
กลุ่มกจิกำรมสี่วนงำนบรหิำรกำรเงนิในกำรจดักำรควำมเสี่ยง โดยนโยบำยของกลุ่มกิจกำรรวมถึงนโยบำยควำมเสี่ยงทำงกำรเงิน 
ในด้ำนต่ำงๆ ทัง้นี้ หลกักำรในกำรป้องกนัควำมเสี่ยงจะเป็นไปตำมนโยบำยที่คณะกรรมกำรบรษิัทอนุมตัิ เพื่อสื่อสำรและใช้เป็น
เครื่องมอืในกำรควบคุมส่วนงำนบรหิำรกำรเงนิในทุกกจิกำรของกลุ่มกจิกำร 
 
5.1.1 ควำมเส่ียงจำกตลำด 

 
ก) ควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่น 

 
เนื่องจำกกลุ่มกจิกำรด ำเนินงำนระหว่ำงประเทศจงึมคีวำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ อนัเกีย่วเนื่องมำจำก
รำยกำรซื้อขำยสนิคำ้ ซื้อเครื่องจกัร และลูกหนี้ในสกุลเงนิต่ำงประเทศ รวมถงึกำรแปลงค่ำงบกำรเงนิของบรษิัทย่อย 
ในต่ำงประเทศ กลุ่มกจิกำรมแีนวทำงบรหิำรควำมเสีย่งโดยพจิำรณำกำรเขำ้ท ำสญัญำแลกเปลี่ยนเงนิตรำต่ำงประเทศ
ล่วงหน้ำตำมควำมเหมำะสม กลุ่มกิจกำรเข้ำท ำสญัญำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำกับสถำบนักำรเงนิ  
เพื่อป้องกนัควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่นทีเ่กีย่วเน่ืองกบัสกุลเงนิทีใ่ชว้ดัมลูค่ำ 

 
ความเสีย่ง 
 
กลุ่มกจิกำรมคีวำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่น ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน ซึง่สรุปเป็นสกุลเงนิบำท ดงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม 
 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 

 

ดอลลำร์
สหรฐัฯ 
พนับำท 

เวียดนำม
ดอง 

พนับำท 

 
ยูโร 

พนับำท 

 
เยน 

พนับำท 

 
ปอนด์

พนับำท 

ดอลลำร์
สิงคโปร ์
พนับำท 

เรียล
กมัพชูำ 
พนับำท 

 
วอน 

พนับำท 

ริงกิต
มำเลเซีย 
พนับำท 

 
หยวน 

พนับำท 

ดอลลำร์
ฮ่องกง 
พนับำท 

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำ 
   เงนิสด 

 
410,260 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
33 

 
- 

 
- 

  
- 

ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น  114,923 - - - - - - - -  - 
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 264,278 - 21,896 8,048 38 - - - -  - 
สญัญำซื้อขำยเงนิตรำ
ต่ำงประเทศล่วงหน้ำ  

 
341,344 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

  
- 
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 งบกำรเงินรวม 
 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

 

ดอลลำร์
สหรฐัฯ 
พนับำท 

เวียดนำม
ดอง 

พนับำท 

 
ยูโร 

พนับำท 

 
เยน 

พนับำท 

 
ปอนด์

พนับำท 

ดอลลำร์
สิงคโปร ์
พนับำท 

เรียล
กมัพชูำ 
พนับำท 

 
วอน 

พนับำท 

ริงกิต
มำเลเซีย 
พนับำท 

 
หยวน 

พนับำท 

ดอลลำร์
ฮ่องกง 
พนับำท 

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำ 
   เงนิสด 

 
593,430 

 
- 

 
1 

 
49 

 
- 

 
9 

 
30 

 
52 

 
119 

 
88 

 
3 

ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น  170,799 - - - - - - - - - - 
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 135,290 - 19,834 3,355 23 1,332 - - - - - 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 

 

ดอลลำร์
สหรฐัฯ 
พนับำท 

เวียดนำม
ดอง 

พนับำท 

 
ยูโร 

พนับำท 

 
เยน 

พนับำท 

 
ปอนด์

พนับำท 

ดอลลำร์
สิงคโปร ์
พนับำท 

เรียล
กมัพชูำ 
พนับำท 

 
วอน 

พนับำท 

ริงกิต
มำเลเซีย 
พนับำท 

 
หยวน 

พนับำท 

ดอลลำร์
ฮ่องกง 
พนับำท 

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำ 
   เงนิสด 

 
341,313 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น  1,156,761 - - - - - - - - - - 
เงนิใหกู้ร้ะยะสัน้แก่กจิกำรที่ 
   เกีย่วขอ้งกนั  

 
65,104   

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
2,706 

 
- 

 
- 

เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 114,590 - 21,896 8,048 38 - - - - - - 
สญัญำซื้อขำยเงนิตรำ
ต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 

 
338,523 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

 

ดอลลำร์
สหรฐัฯ 
พนับำท 

เวียดนำม
ดอง 

พนับำท 

 
ยูโร 

พนับำท 

 
เยน 

พนับำท 

 
ปอนด์

พนับำท 

ดอลลำร์
สิงคโปร ์
พนับำท 

เรียล
กมัพชูำ 
พนับำท 

 
วอน 

พนับำท 

ริงกิต
มำเลเซีย 
พนับำท 

 
หยวน 

พนับำท 

ดอลลำร์
ฮ่องกง 
พนับำท 

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำ 
   เงนิสด 

 
528,281 

 
- 

 
1 

 
49 

 
- 

 
- 

 
- 

 
52 

 
49 

 
88 

 
3 

ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น  907,126 2,601 - - - - - - - - - 
เงนิใหกู้ร้ะยะสัน้แก่กจิกำรที่ 
   เกีย่วขอ้งกนั 

 
21,674 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
2,706 

 
- 

 
- 

เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 101,704 - 19,834 3,355 23 - - - - - - 

 
ข) ควำมเสีย่งจำกกระแสเงนิสดและอตัรำดอกเบีย้ 

 
กลุ่มกิจกำรมคีวำมเสีย่งจำกอตัรำดอกเบี้ยจำกเงนิฝำกสถำบนักำรเงนิ เงนิให้กู้แก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันและเงนิกู้ยมื
ระยะสัน้ สนิทรพัย์และหนี้สนิทำงกำรเงนิส่วนใหญ่ของกลุ่มกจิกำรมอีตัรำดอกเบี้ยคงทีห่รอือตัรำดอกเบี้ยซึ่งใกล้เคยีง
กบัอตัรำตลำดในปัจจุบนั กลุ่มกิจกำรจงึพจิำรณำว่ำควำมเสี่ยงจำกอตัรำดอกเบี้ยไม่เป็นนัยส ำคญั ทัง้นี้กลุ่มกิจกำร 
จะเขำ้ท ำสญัญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบีย้เพื่อบรหิำรควำมเสีย่งเมื่อจ ำเป็น 
 
กลุ่มกจิกำรไม่ไดน้ ำกำรบญัชป้ีองกนัควำมเสีย่งมำถอืปฏบิตัิ 
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ค) ควำมเสีย่งดำ้นรำคำ 

 
ความเสีย่ง 
 
กลุ่มกิจกำรมีควำมเสี่ยงจำกรำคำของหลักทรพัย์ของเงินลงทุนในตรำสำรทุนและตรำสำรหนี้ที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำ
ยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) หรอืมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน (FVPL) 
 
กลุ่มกจิกำรไดก้ระจำยพอรต์กำรลงทุน เพื่อจดักำรกบัควำมเสีย่งดำ้นรำคำทีเ่กดิจำกกำรลงทุนในตรำสำรทุนและตรำสำรหนี้ 
ซึง่กำรกระจำยพอรต์กำรลงทุนนี้จะเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของกลุ่มกจิกำร 

 
5.1.2 ควำมเส่ียงด้ำนเครดิต 

 
ควำมเสีย่งดำ้นเครดติโดยส่วนใหญ่เกดิจำกรำยกำรเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด ลูกหนี้กำรคำ้ เงนิใหกู้้ระยะสัน้
แก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกนั และเงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน (FVPL) รวมถึง
ควำมเสีย่งดำ้นสนิเชื่อแก่ลูกคำ้และลูกหนี้คงคำ้ง 
 

ก) กำรบริหำรควำมเส่ียง 
 
กลุ่มกิจกำรบรหิำรควำมเสี่ยงด้ำนเครดติโดยกำรจดักลุ่มของควำมเสี่ยง ส ำหรบัเงนิฝำกธนำคำรและสถำบนักำรเงนิ 
กลุ่มกจิกำรจะเลอืกท ำรำยกำรกบัสถำบนักำรเงนิทีไ่ดร้บักำรจดัอนัดบัจำกสถำบนัจดัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืทีเ่ป็นอสิระ
ในระดบัสงู 
 
ส ำหรบักำรท ำธุรกรรมกบัลูกคำ้ กลุ่มกจิกำรจะยดึกำรจดัอนัดบัจำกสถำบนัจดัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืทีเ่ป็นอสิระ ในกรณี
ที่ไม่มีกำรจัดอันดับไว้ กลุ่มกิจกำรจะประเมินควำมเสี่ยงจำกคุณภำพเครดิตของลูกค้ำ โดยพิจำรณำจำกฐำนะ  
ทำงกำรเงิน ประสบกำรณ์ที่ผ่ำนมำ และปัจจยัอื่นๆ และก ำหนดกำรให้วงเงินสินเชื่อจำกผลกำรประเมินดงักล่ำว  
ซึ่งเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของคณะกรรมกำรบรษิทั ทัง้นี้ ผูบ้รหิำรในสำยงำนทีเ่กี่ยวขอ้งจะท ำกำรตรวจสอบกำรปฏบิตัิ
ตำมขอ้ก ำหนดดำ้นวงเงนิเครดติของลูกคำ้อย่ำงสม ่ำเสมอ 
 
กำรขำยใหก้บัลูกคำ้รำยย่อยจะช ำระดว้ยกำรโอนเงนิผ่ำนบญัชธีนำคำรหรอืช ำระโดยเชค็เพื่อลดควำมเสีย่งดำ้นเครดติ 
กลุ่มกจิกำรไม่มกีำรกระจุกตวัของควำมเสีย่งดำ้นเครดติทีเ่ป็นสำระส ำคญั ไม่ว่ำจะเป็นกำรกระจุกตวัจำกลูกคำ้แต่ละรำย 
หรอืกำรกระจุกตวัในอุตสำหกรรมใดอุตสำหกรรมหนึ่ง  
 
เงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ของกลุ่มกิจกำรเป็นกำรลงทุนทีม่คีวำมเสีย่งต ่ำ กลุ่มกิจกำรมกีำรพจิำรณำกำรจดัอนัดบัดำ้น
เครดติของเงนิลงทุนเหล่ำนัน้อย่ำงสม ่ำเสมอว่ำมคีวำมเสีย่งทีเ่พิม่ขึน้หรอืไม่  
 

ข) หลกัประกนั 
 
ส ำหรบัลูกหนี้กำรคำ้บำงรำยกลุ่มกจิกำรมกีำรขอหลกัประกนัในรูปแบบกำรค ้ำประกนั หรอืเลตเตอร์ออฟเครดติ ซึ่งให้
สทิธกิลุ่มกจิกำรในกำรเรยีกช ำระไดห้ำกคู่สญัญำผดินัดตำมเงื่อนไขของสญัญำ 
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ค) กำรด้อยค่ำของสินทรพัยท์ำงกำรเงิน 

 
กลุ่มกจิกำรมสีนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีต่อ้งมกีำรพจิำรณำตำมโมเดลกำรวดัมูลค่ำผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ 
ทีป่ระเมนิว่ำมจี ำนวนทีม่สีำระส ำคญั คอื ลูกหนี้กำรคำ้ 
 
แมว่้ำกลุ่มกจิกำรจะมรีำยกำรเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดซึง่เขำ้เงื่อนไขกำรพจิำรณำกำรดอ้ยค่ำภำยใต ้TFRS 9 
แต่กลุ่มกจิกำรพจิำรณำว่ำกำรดอ้ยค่ำของรำยกำรดงักล่ำวเป็นจ ำนวนเงนิทีไ่ม่มนีัยส ำคญั 
 
ลูกหนี้การคา้ 
 
กลุ่มกจิกำรใช้วธิีอย่ำงง่ำย (Simplified approach) ตำม TFRS 9 ในกำรวดัมูลค่ำผลขำดทุนด้ำนเครดติที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น 
ซึง่ค ำนวณค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ตลอดอำยุลูกหนี้กำรคำ้ทัง้หมด 
 
ในกำรพิจำรณำผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น ผู้บริหำรได้จัดกลุ่มลูกหนี้ตำมควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต  
ทีม่ลีกัษณะร่วมกนัและตำมกลุ่มระยะเวลำทีเ่กนิก ำหนดช ำระ  
 
บนหลกักำรดงักล่ำวค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดติ ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 ส ำหรบัลูกหนี้กำรคำ้เป็นดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 

ไม่เกิน 
 3 เดือน 
พนับำท 

3 - 6 เดือน 
พนับำท 

6 - 12 เดือน 
พนับำท 

เกินกว่ำ  
12 เดือน 
พนับำท 

รวม 
พนับำท 

      
มลูค่ำตำมบญัชขี ัน้ตน้      
   - ลูกหนี้กำรคำ้ 2,783,700 183,307 80,238 389,519 3,436,764 
ค่ำเผื่อผลขำดทุน 12,160 11,130 17,331 304,045 344,666 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 

ไม่เกิน 
 3 เดือน 
พนับำท 

3 - 6 เดือน 
พนับำท 

6 - 12 เดือน 
พนับำท 

เกินกว่ำ  
12 เดือน 
พนับำท 

รวม 
พนับำท 

      
มลูค่ำตำมบญัชขี ัน้ตน้      
   - ลูกหนี้กำรคำ้ 2,071,501 134,673 154,257 856,699 3,217,130 
ค่ำเผื่อผลขำดทุน 8,201 2,520 9,172 200,439 220,332 
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รำยกำรกระทบยอดค่ำเผื่อผลขำดทุนส ำหรบัลูกหนี้กำรคำ้ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564   พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564   พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ค่ำเผื่อผลขำดทุน ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 343,518 277,061 205,393 405,985 
กำรไดม้ำซึง่บรษิทัย่อย 1,206 - - - 
รบัรูค้่ำเผื่อผลขำดทุนในก ำไรหรอืขำดทุน 
   ในระหว่ำงปี 

 
16,793 97,133 

 
25,101 

 
52,203 

ตดัจ ำหน่ำยลูกหนี้ทีไ่ม่สำมำรถ 
   เรยีกช ำระไดใ้นระหว่ำงปี 

 
(19,451) 

 
(29,260) 

 
(10,162) 

 
(19,585) 

กลบัรำยกำรค่ำเผื่อผลขำดทุน - - - (233,210) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงนิ 2,600 (1,416) - - 
ค่ำเผื่อผลขำดทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 344,666 343,518 220,332 205,393 
 
ในปี พ.ศ. 2563 บรษิทักลบัรำยกำรค่ำเผื่อผลขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกิดขึน้กบัลูกหนี้กำรคำ้กจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนัจ ำนวน 
233.21 ลำ้นบำท เน่ืองจำกกำรแปลงหน้ีเป็นทุนของบรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศอนิโดนีเซยี) จ ำกดั 
 
กลุ่มกิจกำรจะตัดจ ำหน่ำยลูกหนี้กำรค้ำเมื่อคำดว่ำจะไม่ได้รบัช ำระคืน ข้อบ่งชี้ที่คำดว่ำจะไม่ได้รับช ำระคืน เช่น  
กำรไม่ยอมปฏิบัติตำมแผนกำรช ำระหนี้หรือทยอยช ำระหนี้ ไม่มีกำรช ำระเงินตำมสญัญำหรือไม่สำมำรถติดต่อได ้
เป็นระยะเวลำมำกกว่ำ 120 วนั 
 
ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของลูกหนี้กำรค้ำจะแสดงเป็นผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสุทธิในก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน  
กำรได้รับช ำระหนี้คืนจำกจ ำนวนที่ได้ตัดจ ำหน่ำยไปจะถูกบันทึกกลับรำยกำรในรำยกำรเดียวกันกับที่ได้บันทึก  
ผลขำดทุนไป 
 

5.1.3 ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง 
 
กำรจดักำรควำมเสีย่งดำ้นสภำพคล่องอย่ำงรอบคอบคอืกำรมจี ำนวนเงนิสดและหลกัทรพัย์ทีอ่ยู่ในควำมต้องกำรของตลำด
อย่ำงเพยีงพอ และกำรมแีหล่งเงนิทุนที่สำมำรถเบิกใช้ได้จำกวงเงินด้ำนสินเชื่อที่เพยีงพอต่อกำรช ำระภำระผูกพนั  
เมื่อถึงก ำหนด ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลำบญัช ีกลุ่มกิจกำรมเีงินสดและเงินฝำกธนำคำรที่สำมำรถเบิกใช้ได้ทนัทจี ำนวน  
3,011 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2563: 2,420 ลำ้นบำท) เพื่อวตัถุประสงค์ในกำรบรหิำรสภำพคล่องของกลุ่มกจิกำร จำกลกัษณะของ
กำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มกิจกำรซึ่งเป็นธุรกจิทีม่คีวำมยดืหยุ่นและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ ส่วนงำนบรหิำรกำรเงนิ
ของกลุ่มกจิกำรไดค้งไวซ้ึง่ควำมยดืหยุ่นในแหล่งเงนิทุนโดยกำรคงไวซ้ึง่วงเงนิสนิเชื่อทีเ่พยีงพอ 
 
ผู้บริหำรได้พิจำรณำประมำณกำรกระแสเงินสดของกลุ่มกิจกำรอย่ำงสม ่ำเสมอโดยพิจำรณำจำก ก) เงินส ำรอง
หมุนเวียน (จำกวงเงินสินเชื่อที่ยังไม่ได้เบิกใช้) และ ข) เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด นอกเหนือจำกนี้   
กลุ่มกิจกำรยงัได้ท ำกำรประมำณกำรกระแสเงินสดในสกุลเงินหลักต่ำงๆ พจิำรณำสนิทรพัย์ที่มีสภำพคล่องสูงและ
อตัรำส่วนสภำพคล่องตำมขอ้ก ำหนดต่ำง ๆ และคงไวซ้ึง่แผนกำรจดัหำเงนิ 
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ก) กำรจดักำรด้ำนกำรจดัหำเงิน 

 
กลุ่มกจิกำรมวีงเงนิกูท้ีย่งัไม่ไดเ้บกิใช ้ณ วนัที ่31 ธนัวำคม มดีงัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
วงเงนิเบกิเกนิบญัช ี 95,000 95,000 75,000 75,000 
วงเงนิกูย้มื 4,358,418 4,781,837 3,950,000 4,350,000 
 4,453,418 4,876,837 4,025,000 4,425,000 
 

ข) วนัครบก ำหนดของหน้ีสินทำงกำรเงิน 
 
ตำรำงต่อไปนี้แสดงให้เห็นถงึหนี้สนิทำงกำรเงนิทีจ่ดัประเภทตำมระยะเวลำกำรครบก ำหนดตำมสญัญำ ซึ่งแสดงด้วย
จ ำนวนเงนิตำมสญัญำและดอกเบี้ยที่ต้องจ่ำยที่ไม่ได้มกีำรคดิลด ทัง้นี้ ยอดคงเหลือที่ครบก ำหนดภำยในระยะเวลำ  
12 เดอืนจะเท่ำกบัมลูค่ำตำมบญัชขีองหนี้สนิทีเ่กีย่วขอ้งเนื่องกำรกำรคดิลดไม่มนีัยส ำคญั  
 

 งบกำรเงินรวม 

วนัครบก ำหนดของหน้ีสินทำงกำรเงิน 
ภำยใน 1 ปี 

พนับำท 
1 - 5 ปี 

พนับำท 
มำกกว่ำ 5 ปี 

พนับำท 
รวม 

พนับำท 

มูลค่ำตำมบญัชี 
หน้ีสิน 
พนับำท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564      
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 289,082 - - 289,082 289,082 
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น* 3,392,231 - - 3,392,231 3,392,231 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 187,716 287,321 947,940 1,422,977 1,177,487 
รวมหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมิใช่อนุพนัธ์ 3,869,029 287,321 947,940 5,104,290 4,858,800 
อนุพนัธ์      
สญัญำซื้อขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ** 341,344 - - 341,344 341,344 
รวมอนุพนัธ์ 341,344 - - 341,344 341,344 
 

  



บริษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 

309 

 
 งบกำรเงินรวม 

วนัครบก ำหนดของหน้ีสินทำงกำรเงิน 
ภำยใน 1 ปี 

พนับำท 
1 - 5 ปี 
พนับำท 

มำกกว่ำ 5 ปี 
พนับำท 

รวม 
พนับำท 

มูลค่ำตำมบญัชี 
หน้ีสิน 
พนับำท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563      
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 200,000 - - 200,000 200,000 
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น* 2,518,737 - - 2,518,737 2,518,737 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 181,188 562,749 508,664 1,252,601 1,097,519 
รวมหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมิใช่อนุพนัธ์ 2,899,925 562,749 508,664 3,971,338 3,816,256 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

วนัครบก ำหนดของหน้ีสินทำงกำรเงิน 
ภำยใน 1 ปี 

พนับำท 
1 - 5 ปี 

พนับำท 
มำกกว่ำ 5 ปี 

พนับำท 
รวม 

พนับำท 

มูลค่ำตำมบญัชี 
หน้ีสิน 
พนับำท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564      
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 200,000 - - 200,000 200,000 
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น* 2,806,056 - - 2,806,056 2,806,056 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 158,858 244,293 935,957 1,339,108 1,107,641 
รวมหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมิใช่อนุพนัธ์ 3,164,914 244,293 935,957 4,345,164 4,113,697 
อนุพนัธ์      
สญัญำซื้อขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ** 329,465 - - 329,465 329,465 
รวมอนุพนัธ์ 329,465 - - 329,465 329,465 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

วนัครบก ำหนดของหน้ีสินทำงกำรเงิน 
ภำยใน 1 ปี 

พนับำท 
1 - 5 ปี 

พนับำท 
มำกกว่ำ 5 ปี 

พนับำท 
รวม 

พนับำท 

มูลค่ำตำมบญัชี 
หน้ีสิน 
พนับำท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563      
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 200,000 - - 200,000 200,000 
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น* 1,968,123 - - 1,968,123 1,968,123 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 164,523 539,192 507,943 1,211,658 1,058,725 
รวมหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมิใช่อนุพนัธ์ 2,332,646 539,192 507,943 3,379,781 3,226,848 
 
*  ไม่รวมรำยกำรทีไ่ม่ใช่หน้ีสนิทำงกำรเงนิ 
** แสดงเป็นมลูค่ำตำมสญัญำ 
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5.2 กำรบริหำรส่วนของเงินทุน 

 
5.2.1 กำรบริหำรควำมเส่ียง 

 
วต้ถุประสงคข์องกำรบรหิำรส่วนของทุน คอื 
 
• รกัษำไวซ้ึง่กำรด ำเนินงำนต่อเนื่องและเพื่อทีจ่ะสำมำรถก่อใหเ้กดิผลตอบแทนแก่ผูถ้อืหุน้และยงัประโยชน์ใหแ้ก่ผูม้ ี

ส่วนไดเ้สยีอื่นๆ และ 
• รกัษำโครงสรำ้งเงนิทุนไวใ้หอ้ยู่ในระดบัทีก่่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดและลดตน้ทุนเงนิทุน 
 
ในกำรทีจ่ะรกัษำหรอืปรบัระดบัโครงสรำ้งของเงนิทุนนัน้ กลุ่มกจิกำรอำจตอ้งปรบัจ ำนวนเงนิปันผลจ่ำย ปรบักำรคนืทุน
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ กำรออกหุน้ใหม่ หรอืกำรขำยสนิทรพัยเ์พื่อลดภำระหนี้สนิ 
 
เช่นเดยีวกบักจิกำรอื่นในอุตสำหกรรมเดยีวกนั กลุ่มกจิกำรพจิำรณำระดบัเงนิทุนอย่ำงสม ่ำเสมอจำกอตัรำส่วนหนี้สนิ
ต่อทุน ซึง่ค ำนวณจำกหนี้สนิหำรส่วนของเจำ้ของ 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิกำรมอีตัรำส่วนหนี้สนิต่อทุนเท่ำกบั 0.49:1 (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 : 0.45:1) 
และบรษิทัมอีตัรำส่วนหนี้สนิต่อทุนเท่ำกบั 0.39:1 (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 : 0.35:1) 

 
กำรคงไว้ซ่ึงอตัรำส่วนตำมสญัญำเงินกู้ (Loan covenants) 
 
ภำยใตเ้งื่อนไขของวงเงนิกูห้ลกัของกลุ่มกจิกำร กลุ่มกจิกำรจะตอ้งคงไวซ้ึง่อตัรำส่วนหนี้สนิต่อทุนทีไ่ม่เกนิ 1:1.5 
 
กลุ่มกจิกำรสำมำรถคงไวซ้ึง่อตัรำส่วนทำงกำรเงนิตลอดรอบระยะเวลำรำยงำน  
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6 มูลค่ำยุติธรรม 

 

ตำรำงต่อไปนี้แสดงสนิทรพัย์และหนี้สนิทำงกำรเงนิทีว่ดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุตธิรรมในแต่ละระดบั แต่ไม่รวมถงึรำยกำรทีมู่ลค่ำยุตธิรรม
ใกลเ้คยีงกบัรำคำตำมบญัช ี
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 รวม 
 พ.ศ. 2564 

พนับำท 
พ.ศ. 2563 
พนับำท 

พ.ศ. 2564 
พนับำท 

พ.ศ. 2563 
พนับำท 

พ.ศ. 2564 
พนับำท 

พ.ศ. 2563 
พนับำท 

พ.ศ. 2564 
พนับำท 

พ.ศ. 2563 
พนับำท 

สินทรพัยท์ำงกำรเงิน         
         

สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วย 
   มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทนุ      

 
  

เงนิลงทุนในตรำสำรหนี้และตรำสำรทุน 471,729 236,313 4,138,775 3,987,699 - - 4,610,504 4,224,012 
         
สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วย 
   มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทนุ 
   เบด็เสรจ็อ่ืน         
เงนิลงทุนในตรำสำรทุน - - - - - 5,710 - 5,710 
รวมสินทรพัยท์ำงกำรเงิน 471,729 236,313 4,138,775 3,987,699 - 5,710 4,610,504 4,229,722 
         
หน้ีสินทำงกำรเงิน         
         

หน้ีสินอนุพนัธ์         
สญัญำซื้อขำยเงนิตรำต่ำงประเทศ
ล่วงหน้ำ - - 6,395 - - - 6,395 - 

รวมหน้ีสินทำงกำรเงิน - - 6,395 - - - 6,395 - 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 รวม 
 พ.ศ. 2564 

พนับำท 
พ.ศ. 2563 
พนับำท 

พ.ศ. 2564 
พนับำท 

พ.ศ. 2563 
พนับำท 

พ.ศ. 2564 
พนับำท 

พ.ศ. 2563 
พนับำท 

พ.ศ. 2564 
พนับำท 

พ.ศ. 2563 
พนับำท 

สินทรพัยท์ำงกำรเงิน         
         

สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วย 
   มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทนุ      

 
  

เงนิลงทุนในตรำสำรหนี้และตรำสำรทุน 469,499 234,169 3,884,771 3,720,248 - - 4,354,270 3,954,417 
         
สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วย 
   มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทนุ 
   เบด็เสรจ็อ่ืน         
เงนิลงทุนในตรำสำรทุน - - - - - 5,710 - 5,710 
รวมสินทรพัยท์ำงกำรเงิน 469,499 234,169 3,884,771 3,720,248 - 5,710 4,354,270 3,960,127 

         
หน้ีสินทำงกำรเงิน         
         

หน้ีสินอนุพนัธ์          
สญัญำซื้อขำยเงนิตรำต่ำงประเทศ 
   ล่วงหน้ำ - - 6,395 - - - 6,395 - 
รวมหน้ีสินทำงกำรเงิน - - 6,395 - - - 6,395 - 

 
ไม่มรีำยกำรโอนระหว่ำงล ำดบัชัน้มลูค่ำยุตธิรรมในระหว่ำงงวด 
 
มลูค่ำยุตธิรรมของเครื่องมอืทำงกำรเงนิในระดบัที ่1 อำ้งองิจำกรำคำเสนอซื้อล่ำสุดจำกตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและต่ำงประเทศ  
 
มูลค่ำยุตธิรรมของเครื่องมอืทำงกำรเงนิในระดบัที ่2 มูลค่ำยุตธิรรมของสญัญำซื้อขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำอ้ำงอิงมูลค่ำสุทธิ 
ทำงบญัช ี(NAV) ทีเ่ผยแพร่โดยบรษิทัจดักำร 
 
มูลค่ำยุตธิรรมของเครื่องมอืทำงกำรเงนิในระดบัที ่3 มูลค่ำยุตธิรรมของเครื่องมอืทำงกำรเงนิวดัมูลค่ำโดยใชเ้ทคนิคกำรประเมนิมูลค่ำ
ซึง่ไม่ไดม้ำจำกขอ้มลูทีส่งัเกตไดใ้นตลำด โดยผูบ้รหิำรใชว้ธิปีระมำณกำรกระแสเงนิสดคดิลด 
 
กำรแพร่ระบำดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรน่ำ 2019 (“กำรระบำดของ COVID-19”) อำจส่งผลต่อควำมผนัผวนของรำคำของหลกัทรพัย์ 
ทีก่ลุ่มกจิกำรถอือยู่ภำยหลงัวนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน ซึง่กลุ่มกจิกำรมแีผนกำรจดักำรควำมเสีย่งและนโยบำยทีเ่กีย่วขอ้ง โดยจะพจิำรณำ
จำกสถำนกำรณ์และประเมนิผลกระทบต่อกลุ่มกจิกำร รวมทัง้กำรจดักำรอย่ำงมปีระสทิธผิลเพื่อลดผลกระทบดงักล่ำว 
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7 ประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญั และกำรใช้ดลุยพินิจ 

 
กำรประมำณกำรขอ้สมมตฐิำนและกำรใชดุ้ลยพนิิจไดม้กีำรประเมนิทบทวนอย่ำงต่อเนื่อง และอยู่บนพื้นฐำนของประสบกำรณ์ในอดตี
และปัจจยัอื่น ๆ ซึง่รวมถงึกำรคำดกำรณ์ถงึเหตุกำรณ์ในอนำคตทีเ่ชื่อว่ำมสีมเหตุสมผลในสถำนกำรณ์ขณะนัน้ 
 
ก) กำรก ำหนดรำคำของรำยกำรสญัญำท่ีท ำกบัลูกค้ำ 

 
กำรขำยสนิคำ้ใหก้บัลูกคำ้ในระหว่ำงปีลูกค้ำมสีทิธทิีจ่ะส่งคนืสนิค้ำภำยใต้เงื่อนไขทีก่ลุ่มกจิกำรก ำหนด ทัง้นี้ผูบ้รหิำรมัน่ใจว่ำ
อตัรำกำรคนืสนิคำ้มกีำรประเมนิไวอ้ย่ำงเหมำะสม จงึคำดว่ำจะไม่มกีำรกลบัรำยกำรจำกกำรรบัรูร้ำยไดใ้นอนำคต 
 

ข) กำรปันส่วนรำคำของรำยกำร 
 
โปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลูกคำ้ไดใ้หส้ทิธใินกำรไดร้บัของสมนำคุณแก่ลูกคำ้ ทองหรอืโปรแกรมท่องเทีย่วทีใ่หแ้ก่ลูกคำ้นัน้ถอืเป็น
ภำระทีต่้องปฏบิตัติำมสญัญำแยกต่ำงหำก รำคำของรำยกำรจงึถูกปันส่วนไปยงัสนิคำ้ทีข่ำยและทองหรอืโปรแกรมท่องเที่ยว  
ทีใ่หต้ำมรำคำขำยแบบเอกเทศ ผูบ้รหิำรประมำณกำรรำคำขำยแบบเอกเทศจำกประสบกำรณ์ในอดตี โดยพจิำรณำมูลค่ำของ
ทองหรอืโปรแกรมท่องเทีย่ว และควำมเป็นไปไดข้องกำรน ำในกำรไดร้บัสทิธนิัน้ของลูกคำ้ 
 

ค) ภำระผกูพนัผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำยุ 
 
มูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุขึ้นอยู่กบัข้อสมมติฐำนหลำยขอ้ ขอ้สมมตฐิำนทีใ่ช้และผลกระทบ
จำกกำรเปลีย่นแปลงทีเ่ป็นไปไดข้องขอ้สมมตฐิำนไดเ้ปิดเผยขอ้มลูอยู่ในหมำยเหตุขอ้ 22 
 

ง) กำรก ำหนดอำยุสญัญำเช่ำ 
 
กลุ่มกจิกำรพจิำรณำขอ้เทจ็จรงิและสภำพแวดล้อมทีเ่กี่ยวขอ้งทัง้หมดทีท่ ำใหเ้กดิสิง่จูงใจทำงเศรษฐกจิส ำหรบัผูเ้ช่ำ ในกำรใช้
สทิธขิยำยอำยุสญัญำเช่ำหรอืไม่ใชส้ทิธใินกำรยกเลกิสญัญำเช่ำเพื่อก ำหนดอำยุสญัญำเช่ำ กลุ่มกจิกำรพจิำรณำกำรก ำหนดอำยุ
สญัญำเช่ำกต็่อเมื่อสญัญำเช่ำนัน้มคีวำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลที่ระยะเวลำกำรเช่ำจะถูกขยำยหรอืถูกยกเลกิ  
 
ส ำหรบักำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัย ์ปัจจยัหลกัทีเ่กีย่วขอ้งมำกทีสุ่ดคอืระยะสญัญำเช่ำในอดตี ค่ำใชจ้่ำย และสภำพของสนิทรพัยท์ีเ่ช่ำ 
 
สิทธิขยำยอำยุสญัญำเช่ำส่วนใหญ่ในสญัญำเช่ำยำนพำหนะไม่ได้ถูกรวมอยู่ในหนี้สินตำมสญัญำเช่ำ เนื่องจำกกลุ่มกิจกำร
พจิำรณำ ก) สภำพของสนิทรพัยท์ีเ่ช่ำ และ/หรอื ข) กำรเปลีย่นแทนสนิทรพัยจ์ะไม่ก่อใหเ้กดิต้นทุนอย่ำงมสีำระส ำคญั 
 
อำยุสญัญำเช่ำจะถูกประเมินใหม่เมื่อกลุ่มกิจกำรใช้ (หรือไม่ใช้) สิทธิหรือกลุ่มกิจกำรมีภำระผูกพันในกำรใช้ (หรือไม่ใช้สิทธิ)  
กำรประเมนิควำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลจะเกดิขึน้เมื่อเกดิเหตุกำรณ์ทีม่นีัยส ำคญัหรอืกำรเปลีย่นแปลงของสภำพแวดล้อม
ทีม่นีัยส ำคญั ซึง่มผีลกระทบต่อกำรประเมนิอำยุสญัญำเช่ำและอยู่ภำยใตก้ำรควบคุมของกลุ่มกจิกำร  
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จ) กำรก ำหนดอตัรำกำรคิดลดของหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 

 
กลุ่มกจิกำรประเมนิอตัรำดอกเบีย้กำรกูย้มืส่วนเพิม่ของผูเ้ช่ำดงันี้ 
 
• ใช้ข้อมูลกำรจัดหำเงินทุนจำกบุคคลที่สำมของแต่ละกิจกำรที่เป็นผู้เช่ำและปรบัปรุงข้อมูลที่ได้รับให้สะท้อนกับกำร

เปลีย่นแปลงในปัจจยัทำงดำ้นกำรเงนิของผูเ้ช่ำหำกเป็นไปได้ 
• ปรบัปรุงสญัญำเช่ำโดยเฉพำะเจำะจง เช่น อำยุสญัญำเช่ำ ประเทศ สกุลเงนิ และหลกัประกนั 
 

ฉ) กำรด้อยค่ำของสินทรพัยท์ำงกำรเงิน 
 
ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิอ้ำงองิจำกสมมตฐิำนทีเ่กี่ยวกบัควำมเสีย่งในกำรผดินัดช ำระหนี้และอตัรำ
กำรขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิด กลุ่มกิจกำรใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินข้อสมมติฐำนเหล่ำนี้ และพิจำรณำเลือกปัจจยัที่ส่งผล  
ต่อกำรค ำนวณกำรด้อยค่ำบนพื้นฐำนของข้อมูลในอดตีของกลุ่มกิจกำรและสภำวะแวดล้อมทำงตลำดที่เกิดขึ้น รวมทัง้กำร
คำดกำรณ์เหตุกำรณ์ในอนำคต ณ ทุกสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน 
 

ช) กำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในบริษทัย่อย 
 
กลุ่มกจิกำรประเมนิกำรดอ้ยค่ำของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย มลูค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนืถูกประมำณโดยผูบ้รหิำร โดยอำ้งองิจำก
ขอ้มลูแผนกำรด ำเนินงำนในอนำคตของบรษิทัย่อย และอตัรำคดิลดทีเ่หมำะสม 
 

ซ) คดีควำม 
 
กลุ่มกิจกำรมหีนี้สนิที่อำจจะเกิดขึ้นจำกกำรถูกฟ้องร้องเรยีกค่ำเสยีหำย ซึ่งฝ่ำยบรหิำรได้ใช้ดุลยพนิิจในกำรประเมนิผลของ  
คดีที่ถูกฟ้องร้องแล้วและเชื่อมัน่ว่ำจะไม่มีควำมเสียหำยเกิดขึ้นจึงไม่ได้บันทึกประมำณกำรหนี้สินดงักล่ำว ณ วนัสิ้นรอบ
ระยะเวลำรำยงำน  
 

ฌ) กำรประมำณกำรมูลค่ำยุติธรรมในกำรรวมธรุกิจ 
 
กลุ่มกิจกำรประมำณมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิจำกกำรรวมกิจกำรโดยแต่งตัง้ผู้ประเมินอิสระซึ่งมีคุณสมบัติของ
ผูเ้ชีย่วชำญในวชิำชพี โดยใชว้ธิกีำรกำรประเมนิมูลค่ำที่เหมำะสมบนพื้นฐำนของสมมตฐิำนทำงกำรเงนิในกำรไดม้ำซึ่งมู ลค่ำ
ยุตธิรรมของกำรซื้อกจิกำร กำรค ำนวณดงักล่ำวขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูบ้รหิำรในกำรก ำหนดขอ้มลูและขอ้สมมตฐิำนในวธิกีำร
ประเมนิ 
 

ญ) กำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยม 
 

มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รบัคนืของหน่วยสนิทรพัย์ที่ก่อให้เกิดเงนิสดพจิำรณำจำกกำรค ำนวณมูลค่ำจำกกำรใช้ กำรค ำนวณนี้ใช้
ประมำณกำรกระแสเงนิสดซึง่อำ้งองิจำกงบประมำณทำงกำรเงนิครอบคลุมระยะเวลำ 5 ปี ซึง่ไดร้บัอนุมตัจิำกผูบ้รหิำร 
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8 ข้อมูลตำมส่วนงำน 

 
ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนทีน่ ำเสนอนี้สอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในของบรษิทัฯทีผู่ม้อี ำนำจตดัสนิใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนไดร้บัและ
สอบทำนอย่ำงสม ่ำเสมอเพื่อใชใ้นกำรตดัสนิใจในกำรจดัสรรทรพัยำกรใหก้บัส่วนงำนและประเมนิผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน ทัง้นี้  
ผูม้อี ำนำจตดัสนิใจสงูสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนของบรษิทั คอื ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 
 
กลุ่มกิจกำรด ำเนินธุรกิจหลักในส่วนงำนด ำเนินงำนเดียว คือ กำรผลิตและจ ำหน่ำยสีทำอำคำร ผลิตภัณฑ์สีและสำรเคลือบผิว และ
ผลิตภณัฑ์ประเภทอื่น และด ำเนินธุรกิจทัง้ในประเทศไทยและภูมภิำคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ บรษิัทประเมนิผลกำรปฏิบตัิงำนของ 
ส่วนงำนโดยพจิำรณำจำกก ำไรหรอืขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำน ซึ่งวดัมูลค่ำโดยใชเ้กณฑ์เดยีวกบัที่ใช้ในกำรวดัก ำไรหรอืขำดทุนจำกกำร
ด ำเนินงำนและสนิทรพัย์รวม ในงบกำรเงนิ ดงันัน้ รำยได ้ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน และสนิทรพัย์ทีแ่สดงอยู่ในงบกำรเงนิ จงึถอืเป็นกำร
รำยงำนตำมส่วนงำนด ำเนินงำนแลว้ 
 
 งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท 
 รำยได้จำกลูกค้ำภำยนอก (ก ำหนดขึ้นตำมสถำนท่ีตัง้ของลูกค้ำ)   
  ประเทศไทย 14,869,896 14,050,422 
  ต่ำงประเทศ 2,700,570 2,245,575 
 รวม 17,570,466 16,295,997 
 
 งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท 
 สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน (ไม่รวมสินทรพัยท์ำงกำรเงินและ  
    สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอตดักำรบญัชี) 

  

  ประเทศไทย 2,785,389 2,534,038 
  ต่ำงประเทศ 1,591,634 1,637,848 
 รวม 4,377,023 4,171,886 
 สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ 216,398 180,799 
 สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี 147,693 147,092 
 4,741,114 4,499,777 
 
ในปีพ.ศ. 2564 และพ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรไม่มรีำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยใดทีม่มีลูค่ำเท่ำกบัหรอืมำกกว่ำรอ้ยละ 10 ของรำยไดข้องกจิกำร 
 
รำยไดจ้ำกกำรขำยทัง้หมดของกลุ่มกจิกำรรบัรูเ้มื่อปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิ้น (Point in time) 
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9 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
เงนิสดในมอื 4,851 6,585 1,055 1,256 
เงนิฝำกธนำคำรระยะสัน้ 3,006,321 2,413,193 2,000,424 1,691,055 
รวม 3,011,172 2,419,778 2,001,479 1,692,311 
 

10 สินทรพัยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงิน 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิกำรมสีนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยวธิรีำคำทุนตดัจ ำหน่ำย วดัมลูค่ำดว้ยวธิมีลูค่ำยุตธิรรม
ผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และวดัมูลค่ำด้วยวธิีมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน และหนี้สนิทำงกำรเงนิทำงกำรเงนิที่วดัมูลค่ำด้วย
รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย และหนี้สนิอนุพนัธท์ำงกำรเงนิ 
 
10.1 สินทรพัยท์ำงกำรเงินอ่ืนท่ีวดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
 

ก) กำรจดัประเภทรำยกำรสินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย  
 
สนิทรพัย์ทำงกำรเงนิทีว่ดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยนอกจำกเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดและลูกหนี้กำรคำ้ 
ประกอบไปดว้ยเงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ ซึง่มรีำคำตำมบญัชดีงัต่อไปนี้  
 

 งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 หมุนเวียน 

พนับำท 
ไม่หมุนเวียน 

พนับำท 
รวม 

พนับำท 
หมุนเวียน 
พนับำท 

ไม่หมุนเวียน 
พนับำท 

รวม 
พนับำท 

       
ลูกหนี้อื่น 65,991 - 65,991 56,679 - 56,679 
ลูกหนี้ตำมสญัญำเช่ำซื้อ 52,264 167,629 219,893 55,098 129,628 184,726 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บุคคลอื่น 9,931 - 9,931 - - - 
 128,186 167,629 295,815 111,777 129,628 241,405 
หกั  ค่ำเผื่อผลขำดทุนทีค่ำดว่ำ 
    จะเกดิขึน้  
    - ลูกหนี้ตำมสญัญำเช่ำซื้อ 

 
 

(3,689) 

 
 

(1,015) 

 
 

(4,704) 

 
 

(3,388) 

 
 

(1,419) 

 
 

(4,807) 
รวม 124,497 166,614 291,111 108,389 128,209 236,598 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 หมุนเวียน 

พนับำท 
ไม่หมุนเวียน 

พนับำท 
รวม 

พนับำท 
หมุนเวียน 
พนับำท 

ไม่หมุนเวียน 
พนับำท 

รวม 
พนับำท 

       
ลูกหนื้อื่น 53,990 - 53,990 47,548 - 47,548 
ลูกหนี้ตำมสญัญำเช่ำซื้อ 49,856 162,844 212,700 53,091 126,118 179,209 
เงนิใหกู้ร้ะยะสัน้แก่กจิกำร 
   ทีเ่กีย่วขอ้งกนั 67,809 - 67,809 24,380 - 24,380 
 171,655 162,844 334,499 125,019 126,118 251,137 
หกั  ค่ำเผื่อผลขำดทุนทีค่ำดว่ำ 
    จะเกดิขึน้   (26,962) (283) (27,245) (24,295) (740) (25,035) 
รวม 144,693 162,561 307,254 100,724 125,378 226,102 
 
10.2 สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วย FVPL 

 
ก) กำรจดัประเภทรำยกำรสินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วย FVPL  

 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนประกอบดว้ยรำยกำรต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 มูลค่ำยุติธรรม มูลค่ำยุติธรรม มูลค่ำยุติธรรม มูลค่ำยุติธรรม 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
สินทรพัยห์มุนเวียน     
ตรำสำรหนี้ 4,073,188 3,936,568 3,819,185 3,669,117 
ตรำสำรทุนของบรษิทัจดทะเบยีน 537,316 287,444 535,085 285,300 
 4,610,504 4,224,012 4,354,270 3,954,417 
 

  



บริษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 

318 

 
ข) รำยกำรท่ีรบัรู้ในก ำไรหรือขำดทุน 

 

รำยกำรก ำไร (ขำดทุน) รบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนส ำหรบัปีมดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ก ำไร(ขำดทุน)จำกมลูค่ำยุตธิรรมของ 
   เงนิลงทุนในตรำสำรทุนทีว่ดัมลูค่ำ 
   ดว้ย FVPL 

 
 

36,383 

 
 

(15,837) 

 
 

36,295 

 
 

(14,553) 
ก ำไร(ขำดทุน)จำกมลูค่ำยุตธิรรมของ 
   เงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ทีว่ดัมลูค่ำ 
   ดว้ย FVPL 

 
 

10,295 

 
 

(94,600) 

 
 

9,850 

 
 

(91,904) 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุน 
   ในตรำสำรทุนและตรำสำรหนี้ 

 
22,528 

 
75,193 

 
22,389 

 
68,743 

 69,206 (35,244) 68,534 (37,714) 
 

10.3 สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วย FVOCI 
 

ก) กำรจดัประเภทรำยกำรสินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วย FVOCI  
 

สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นประกอบดว้ยรำยกำรต่อไปนี้ 
 

 งบกำรเงินรวมและ 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2564 
พนับำท 

พ.ศ. 2563 
พนับำท 

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน   
เงนิลงทุนในตรำสำรทุนทีไ่ม่อยู่ในควำมตอ้งกำรของตลำด - 5,710 
รวม - 5,710 

 

ข) รำยกำรท่ีรบัรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน 
 

รำยกำรขำดทุนทีร่บัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นส ำหรบัปีมดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวมและ 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2564 
พนับำท 

พ.ศ. 2563 
พนับำท 

   

ขำดทุนทีร่บัรูใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 5,710 - 
รวม 5,710 - 
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11 ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

รำยกำรหมุนเวียน     
ลูกหนี้กำรคำ้ - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั  
   (หมำยเหตุ 31 ค) 128,108 100,109 766,858 970,524 
ลูกหนี้กำรคำ้ - กจิกำรอื่น 2,963,990 2,696,360 1,770,446 1,737,226 
รวมลูกหน้ีกำรค้ำหมุนเวียน - สุทธิ 3,092,098 2,796,469 2,537,304 2,707,750 
     
ลูกหนี้อื่น - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
   (หมำยเหตุ 31 ค) 6,911 7,408 9,234 11,334 
ลูกหนี้อื่น - กจิกำรอื่น 59,080 49,271 44,756 36,214 
รำยไดค้ำ้งรบั - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
   (หมำยเหตุ 31 ค) 5,000 - 5,000 2,601 
ค่ำใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ 62,839 50,922 19,669 12,285 
อื่นๆ 11,133 8,526 3,483 3,814 
รวมลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 144,963 116,127 82,142 66,248 
รวมลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืนหมุนเวียน 
   - สุทธิ 

 
3,237,061 

 
2,912,596 

 
2,619,446 2,773,998 

     

รำยกำรไม่หมุนเวียน     
    ลูกหน้ีกำรค้ำส่วนท่ีไม่หมุนเวียน     
ลูกหนี้กำรคำ้ - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั  
   (หมำยเหตุ 31 ค) 

 
- 

 
- 

 
459,494 - 

รวมลูกหน้ีกำรค้ำไม่หมุนเวียน - สุทธิ - - 459,494 - 
     

รวม 3,237,061 2,912,596 3,078,940 2,773,998 
 
มลูค่ำยุตธิรรมของลูกหนี้กำรคำ้  
 
มลูค่ำยุตธิรรมของลูกหนี้กำรคำ้ซึง่เป็นสนิทรพัย์หมุนเวยีนจะใกลเ้คยีงกบัมลูค่ำตำมบญัช ี 
 
มลูค่ำยุตธิรรมของลูกหนี้กำรคำ้ไม่หมุนเวยีนค ำนวณจำกกระแสเงนิสดในอนำคตซึง่คดิลดดว้ยอตัรำดอกเบีย้ตลำดทีร่อ้ยละ 4.39 ถงึ 9.49 
 
กำรดอ้ยค่ำของลูกหนี้กำรคำ้ 
 
ขอ้มลูเกีย่วกบัค่ำเผื่อผลขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ของลูกหนี้กำรคำ้ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุ 5.1.2 
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ลูกหนี้กำรคำ้สำมำรถวเิครำะห์ตำมอำยุหนี้ไดด้งันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ลูกหนี้กำรคำ้ - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั     
ไม่เกนิ 3 เดอืน 128,108 100,018 390,192 362,992 
3 - 6 เดอืน - 91 115,807 92,916 
6 - 12 เดอืน - - 142,739 82,505 
มำกกว่ำ 12 เดอืน - - 645,424 483,389 
รวม 128,108 100,109 1,294,162 1,021,802 
หกั: ค่ำเผื่อผลขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ - - (67,810) (51,278) 
รวมลูกหนี้กำรคำ้ - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั, สุทธ ิ 128,108 100,109 1,226,352 970,524 
     
ลูกหนี้กำรคำ้ - กจิกำรอื่น     
ไม่เกนิ 3 เดอืน 2,655,592 2,468,936 1,681,309 1,608,802 
3 - 6 เดอืน 183,307 104,209 18,866 25,328 
6 - 12 เดอืน 80,238 131,068 11,518 103,089 
มำกกว่ำ 12 เดอืน 389,519 335,664 211,275 154,122 
รวม 3,308,656 3,039,877 1,922,968 1,891,341 
หกั: ค่ำเผื่อผลขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ (344,666) (343,517) (152,522) (154,115) 
รวมลูกหนี้กำรคำ้ - กจิกำรอื่น, สุทธ ิ 2,963,990 2,696,360 1,770,446 1,737,226 
     
รวมลูกหนี้กำรคำ้ - สุทธ ิ 3,092,098 2,796,469 2,996,798 2,707,750 
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12 ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำซ้ือ 

 
ลูกหนี้ตำมสญัญำเช่ำซื้อ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
จ ำนวนเงินขัน้ต ำ่ท่ีต้องได้รบัซ่ึงบนัทึกเป็น 
   ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำซ้ือ 

    

ภำยในไม่เกนิ 1 ปี 69,818 69,560 67,270 67,435 
เกนิ 1 ปีแต่ไม่เกนิ 5 ปี 171,530 136,153 167,193 133,123 
หลงัจำก 5 ปี 36,374 25,553 36,347 25,528 
 277,722 231,266 270,810 226,086 
หกั  ดอกเบี้ยทีย่งัไม่ถอืเป็นรำยได้ (41,114) (32,910) (41,108) (32,904) 
หกั  ภำษมีลูค่ำเพิม่ทีย่งัไม่ถงึก ำหนดช ำระ (17,419) (14,283) (17,001) (13,972) 
หกั  ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู (4,000) (4,153) (3,973) (4,128) 
มลูค่ำปัจจุบนัของลูกหนี้ตำมสญัญำเช่ำซื้อ 215,189 179,920 208,728 175,082 
     
ลูกหนี้ตำมสญัญำเช่ำซื้อ     
   - ส่วนทีห่มุนเวยีน 48,575 51,710 46,167 49,704 
   - ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน 166,614 128,210 162,561 125,378 
 

13 สินค้ำคงเหลือ 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
วตัถุดบิ 1,021,034 944,078 671,509 643,096 
งำนระหว่ำงท ำ 235,931 153,451 213,637 136,396 
สนิคำ้ส ำเรจ็รปู 1,261,416 948,815 638,696 494,085 
ภำชนะบรรจุและหบีห่อ 91,437 86,625 32,667 34,403 
อะไหล่และวสัดุโรงงำน 33,988 40,363 33,988 34,702 
สนิคำ้ระหว่ำงทำง 65,550 58,534 56,727 38,128 
 2,709,356 2,231,866 1,647,224 1,380,810 
หกั ค่ำเผื่อส ำหรบัมลูค่ำสุทธทิีจ่ะไดร้บั (89,986) (68,877) (40,010) (34,424) 
รวม 2,619,370 2,162,989 1,607,214 1,346,386 
 
ต้นทุนขำยที่รบัรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จระหว่ำงปี พ.ศ. 2564 มจี ำนวน 9,616.30 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2563: 8,680.02 ล้ำนบำท) และ 
11,823.35 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2563: 10,286.87 ลำ้นบำท) ในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรและงบกำรเงนิรวมตำมล ำดบั 
  



บริษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
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รำยกำรเปลีย่นแปลงของบญัชคี่ำเผื่อส ำหรบัมลูค่ำสุทธทิีจ่ะไดร้บั สรุปไดด้งันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ยอดคงเหลอืตน้ปี 68,877 107,408 34,424 62,250 
บวก เพิม่ขึน้ระหว่ำงปี 63,727 25,856 40,010 17,483 
หกั โอนกลบัระหว่ำงปี (46,188) (63,613) (34,424) (45,309) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงนิ 3,570 (774) - - 
ยอดคงเหลอืสิน้ปี 89,986 68,877 40,010 34,424 
 
กลุ่มกิจกำรได้ขำยสนิค้ำคงเหลือที่เคยปรบัลดมูลค่ำในรำคำทุนเดมิ ดงันัน้ กลุ่มกิจกำรจงึกลบัรำยกำรค่ำเผื่อสนิค้ำคงเหลือที่เคยรบัรู้ 
ในปีปัจจุบนั 
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14 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิกำรมบีรษิทัย่อยซึง่รวมอยู่ในงบกำรเงนิรวมของกลุ่มกจิกำรดงัต่อไปนี้ บรษิทัย่อยดงักล่ำวมหุีน้ทุนเป็นหุน้สำมญัเท่ำนัน้ โดยกลุ่มกจิกำรถอืหุน้ทำงตรง ซึง่สดัส่วนของ
ส่วนไดเ้สยีในควำมเป็นเจำ้ของทีก่ลุ่มกจิกำรถอือยู่เท่ำกบัสทิธใินกำรออกเสยีงในบรษิทัย่อยทีถ่ือโดยกลุ่มกจิกำร 

ช่ือ 

สถำนท่ีหลกัในกำร
ประกอบธรุกิจ/

ประเทศ 
ท่ีจดทะเบียนจดัตัง้ ลกัษณะของธรุกิจ 

ส่วนได้เสียในควำมเป็น
เจ้ำของท่ีถือโดยบริษัท 

และกลุ่มกิจกำร 

ส่วนได้เสียในควำมเป็น
เจ้ำของท่ีถือโดยส่วนได้
เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคมุ 

งบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

เงินลงทุนตำมวิธีรำคำทุน 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ พนับำท พนับำท 

         
บริษทัย่อยท่ีบริษทัถือหุ้นโดยตรง         
บรษิทั กปัตนั โค๊ทติ้ง จ ำกดั ไทย ผลติและจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ทีำอำคำรและเคมภีณัฑ์ 100 100 - - 300,000 300,000 
บรษิทั บรติิช เพน้ทส์ จ ำกดั ไทย จดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ทีำอำคำร 100 100 - - 374,998 374,998 
บรษิทั เมกำ เพน้ท ์แอนด ์โฮม จ ำกดั (เดมิ : บรษิทั  
   โพรเฟสชนันัล พซี ีเซอรว์สิ จ ำกดั) 

ไทย ด ำเนินกำรลงทุนในบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั  
100 

 
100 

 
- 

 
- 

 
103,750 

 
5,000 

บรษิทั อมิเมจกิำ จ ำกดั ไทย จ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ตีกแต่งพเิศษ (หยุดด ำเนินกำร ในปี พ.ศ. 2563) - 100 - - - 5,000 
บรษิทั อนิโคซอรส์ จ ำกดั ไทย ด ำเนินธุรกจิจดัจ ำหน่ำยอุปกรณ์ฮำรด์แวร ์และเครื่องมอืช่ำง 55 - 45 - 165,000 - 
บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท์ (ประเทศเวยีดนำม) จ ำกดั เวยีดนำม ผลติ น ำเขำ้ และจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ทีำอำคำรและเคมภีณัฑ์ 100 100 - - 876,383 876,383 
บรษิทั ทโีอเอ โค๊ทติ้ง จ ำกดั มำเลเซยี น ำเขำ้และจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ทีำอำคำรและเคมภีณัฑ์ 100 100 - - 57,592 57,592 
บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท์ โปรดกัส์ จ ำกดั มำเลเซยี ผลติและจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ทีำอำคำรและเคมภีณัฑ์ 100 100 - - 218,582 218,582 
บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท์ (ประเทศอนิโดนีเซยี) จ ำกดั อนิโดนีเซยี น ำเขำ้และจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ทีำอำคำรอื่นๆ  99.95 99.95 0.05 0.05 533,842 533,842 
บรษิทั ทโีอเอ โค๊ทติ้ง (ประเทศอนิโดนีเซยี) จ ำกดั อนิโดนีเซยี ผลติและจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ทีำอำคำรและอื่นๆ 99.49 99.49 0.51 0.51 865,268 865,268 
บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท์ (ประเทศลำว) จ ำกดั ลำว ผลติและจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ทีำอำคำรและอื่นๆ 100 100 - - 80,302 80,302 
บรษิทั ทโีอเอ สกมิโค๊ท (ประเทศกมัพูชำ) จ ำกดั กมัพชูำ ผลติและจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ ำหรบังำนฉำบบำงเพื่อปรบัผวิใหเ้รยีบ 65 65 35 35 234 234 
บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท์ (ประเทศกมัพูชำ) จ ำกดั กมัพชูำ ผลติและจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ทีำอำคำรและอื่นๆ 100 100 - - 349 349 
บรษิทั ทโีอเอ โค๊ทติ้ง (ประเทศกมัพูชำ) จ ำกดั กมัพชูำ ผลติและจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ทีำอำคำรและอื่นๆ 100 100 - - 470,724 470,724 
บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท์ (ประเทศเมยีนมำร)์ จ ำกดั เมยีนมำร ์ ผลติและจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ทีำอำคำรและอื่นๆ 65 65 35 35 26,473 26,473 
บรษิทั ทโีอเอ โค๊ทติ้ง (ประเทศเมยีนมำร)์ จ ำกดั เมยีนมำร ์ ผลติและจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ทีำอำคำรและอื่นๆ 99.29 99.29 0.71 0.71 558,753 558,753 
บริษทัย่อยท่ีถือหุ้นโดยบริษัท เมกำ เพ้นท์ แอนด ์โฮม จ ำกดั       
บรษิทั ภชำ เอน็เตอร์ไพรส์ จ ำกดั ไทย น ำเขำ้และจ ำหน่ำยผลติภณัฑก์ระเบื้อง 52 - 48 - - - 
บรษิทั ภำวตร ีอนิเตอรเ์ทรด จ ำกดั ไทย น ำเขำ้และจ ำหน่ำยผลติภณัฑก์ระเบื้อง 52 - 48 - - - 
หกั: ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงนิลงทุน       (807,893) (777,941) 
รวม       3,824,357 3,595,559 
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รำยกำรเคลื่อนไหวของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 มดีงัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พนับำท 
  
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 3,595,559 
กำรลงทุนเพิม่ 263,750 
กำรดอ้ยค่ำเพิม่ (34,952) 
รำคำตำมบญัชีส้ินปี - สุทธิ 3,824,357 
 
รำยกำรเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในบริษทัย่อยท่ีส ำคญั มีดงัต่อไปน้ี 
 
บริษทั เมกำ เพ้นท์ แอนด ์โฮม จ ำกดั 
 
เมื่อวนัที่ 15 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 10/2563 มมีติอนุมตัิกำรเปลี่ยนชื่อ บรษิัท โพรเฟสชนันัล  
พซี ีเซอร์วสิ จ ำกดั เป็น บรษิทั เมกำ เพน้ท์ แอนด์ โฮม จ ำกดั ซึ่งไดด้ ำเนินกำรจดเปลี่ยนชื่อบรษิทักบักระทรวงพำณิชย์แล้วในวนัที่ 
21 มกรำคม พ.ศ. 2564 
 
เมื่อวนัที ่28 มกรำคม พ.ศ. 2564 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่1/2564 มมีตอินุมตักิำรเพิม่ทุนในบรษิทั เมกำ เพน้ท ์แอนด ์โฮม จ ำกดั 
จ ำนวน 395 ลำ้นบำท ภำยหลงักำรเพิม่ทุนจะท ำใหทุ้นจดทะเบยีนเพิม่จำก 5 ลำ้นบำท เป็น 400 ลำ้นบำท  
 
เมื่อวนัที่ 10 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2564 บรษิัทได้ลงทุนเพิม่ในหุ้นสำมญัที่ออกใหม่ของบริษัท เมกำ เพ้นท์ แอนด์ โฮม จ ำกดั จ ำนวน 
3,950,000 หุ้น ที่มูลค่ำหุ้นละ 25 บำท เป็นจ ำนวน 98.75 ล้ำนบำท สัดส่วนกำรลงทุนในบริษัท เมกำ เพ้นท์ แอนด์ โฮม จ ำกัด  
ไม่มกีำรเปลีย่นแปลง 
 
เมื่อวนัที ่13 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2564 บรษิทั เมกำ เพน้ท์ แอนด์ โฮม จ ำกดั ไดล้งนำมในสญัญำซื้อขำยหุน้ของ บรษิทั ภชำ เอน็เตอร์ไพรส์ 
จ ำกัด ส ำหรับหุ้นสำมัญจ ำนวน 26,000 หุ้น และบริษัท ภำวตรี อินเตอร์เทรด จ ำกัด ส ำหรับหุ้นสำมัญจ ำนวน 5,200 หุ้น  
คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 52 ของหุ้นที่ออกจ ำหน่ำยแล้วทัง้หมดของบริษัททัง้สอง มูลค่ำเงนิลงทุนรวมเป็นจ ำนวน 122.07 ล้ำนบำท 
(หมำยเหตุ 33) 
 
บริษทั อิมเมจิกำ จ ำกดั 
 
เมื่อวนัที ่18 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2563 บรษิทั อมิเมจกิำ จ ำกดั จดทะเบยีนเลกิบรษิทักบักรมพฒันำธุรกจิกำรคำ้ และจดทะเบยีนเสร็จ
กำรช ำระบญัชเีมื่อวนัที ่26 ตุลำคม พ.ศ. 2564 บรษิทัไดร้บัเงนิลงทุนคนืจ ำนวน 137,724 บำท เมื่อวนัที ่26 ตุลำคม พ.ศ. 2564 
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บริษทั อินโคซอรส์ จ ำกดั 
 
เมื่อวนัที ่25 ตุลำคม พ.ศ. 2564 บรษิทัไดจ้ดทะเบียนจดัตัง้บรษิัท อนิโคซอร์ส จ ำกดั โดยมทีุนจดทะเบียนเป็นหุ้นสำมญั 3,000,000 หุน้ 
มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท มูลค่ำหุ้นที่เรียกช ำระ แบ่งออกเป็น 3,000,000 หุ้น หุ้นละ 25 บำท บริษัทถือหุ้นสำมญัของบรษิัท
ดงักล่ำวจ ำนวน 1,649,999 หุน้ ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 55 ของทุนจดทะเบยีน และมสีถำนะเป็นบรษิทัย่อยของกลุ่มกจิกำร เพื่อด ำเนินธุรกิจจดั
จ ำหน่ำยอุปกรณ์ฮำรด์แวร ์และเครื่องมอืช่ำง 
 
เมื่อวนัที่ 26 ตุลำคม พ.ศ. 2564 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัท อินโคซอร์ส จ ำกดั ครัง้ที่ 1/2564 มมีติให้ผู้ถือหุ้นช ำระค่ำหุ้นสำมญั
เพิม่เตมิจ ำนวน 3,000,000 หุน้ หุน้ละ 75 บำท จำกมลูค่ำหุน้ทีช่ ำระแลว้หุน้ละ 25 บำท รวมเป็นหุน้ละ 100 บำท ตำมมลูค่ำทีต่รำไว ้
 
บริษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศอินโดนีเซีย) จ ำกดั 
  
ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2564 บรษิทัรบัรูผ้ลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของเงนิลงทุนในบรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศอนิโดนีเซยี) จ ำกดั จ ำนวน 
34.95 ล้ำนบำท โดยค ำนวณมูลค่ำทีค่ำดว่ำจะได้รบัคนืดว้ยวธิมีูลค่ำยุติธรรมหกัต้นทุนในกำรจ ำหน่ำย กำรค ำนวณดงักล่ำวพจิำรณำ
จำกกำรคดิลดประมำณกำรผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงนิสดในอนำคต ซึ่งกำรประมำณกำรรำยไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรน ำเข้ำ
และจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑ์สทีำอำคำร และอตัรำกำรเตบิโตของผลกำรด ำเนินงำนอ้ำงองิจำกผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัย่อยในอดตี
และแผนกำรด ำเนินงำนในอนำคตร่วมกับกำรคำดกำรณ์กำรเติบโตของอุตสำหกรรม คิดลดด้วยอัตรำต้นทุน ทำงกำรเงินตำม
อุตสำหกรรมของบรษิทัย่อย อตัรำคดิลดทีใ่ชใ้นกำรประมำณกำรคอื รอ้ยละ 13.5 
 
ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรปุของบริษทัย่อยท่ีมีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคมุท่ีมีสำระส ำคญั 
 

รำยละเอยีดดำ้นล่ำงแสดงขอ้มลูทำงกำรเงนิโดยสรุปของบรษิทัย่อยแต่ละรำยทีม่สี่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุมทีม่สีำระส ำคญัต่อกลุ่ม
กจิกำร จ ำนวนทีเ่ปิดเผยส ำหรบับรษิทัย่อยแต่ละรำยแสดงดว้ยจ ำนวนก่อนกำรตดัรำยกำรระหว่ำงกนั 
 
ก) งบแสดงฐำนะกำรเงนิโดยสรุป 
 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
 บริษทั อินโคซอรส์ จ ำกดั 
 พนับำท 
  
สนิทรพัย์หมุนเวยีน 299,283 
หนี้สนิหมุนเวยีน 959 
รวมสนิทรพัย์หมุนเวยีนสุทธิ 298,324 
  
สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีน 187 
หนี้สนิไม่หมุนเวยีน - 
รวมสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนสุทธ ิ 187 
  

สนิทรพัยส์ุทธ ิ 298,511 
  

ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุม 134,330 
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ข) งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็โดยสรุป 
 

 ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 

 บริษทั อินโคซอรส์ จ ำกดั 
 พนับำท 
รำยได ้ 887 
ขำดทุนส ำหรบัปี (1,489) 
ขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (1,489) 
ขำดทุนเบด็เสรจ็รวม (1,489) 
  
ขำดทุนส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุม (670) 

 
ค) งบกระแสเงนิสดโดยสรุป 
 

 ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 

 บริษทั อินโคซอรส์ จ ำกดั 
 พนับำท 
เงนิสดสุทธไิดม้ำกจิกรรมด ำเนินงำน (1,415) 
เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน (154) 
เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหำเงนิ - 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดลดลง สุทธิ (1,569) 
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15 ท่ีดิน อำคำร และอปุกรณ์  

 

 งบกำรเงินรวม 
 

 
ท่ีดิน 

ส่วนปรบัปรงุ
ท่ีดิน 

อำคำรและ 
ส่วนปรบัปรงุ

อำคำร 
เครื่องจกัร 

และอปุกรณ์ 

เครื่องตกแต่ง
และอปุกรณ์
ส ำนักงำน ยำนพำหนะ 

สินทรพัย์
ระหว่ำงติดตัง้
และก่อสร้ำง  

 
รวม 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563         
รำคำทุน 190,290 7,286 1,857,207 3,160,158 357,326 204,258 616,406 6,392,931 
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม - (2,015) (759,248) (2,458,287) (265,860) (150,921) -  (3,636,331) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 190,290 5,271 1,097,959 701,871 91,466 53,337 616,406 2,756,600 
         

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563         
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 190,290 5,271 1,097,959 701,871 91,466 53,337 616,406 2,756,600 
ผลต่ำงจำกอตัรำแลกเปลีย่น (6,147) - (16,311) (8,681) (697) (63) 43,630 11,731 
กำรซื้อเพิม่ขึน้  - - 1,704 32,325 19,583 13,310 208,661 275,583 
กำรโอนเขำ้ (ออก) - - 554,206 236,705 12,545 (4,088) (799,368) - 
กำรโอนจำกสนิคำ้คงเหลอื สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน          
   และสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น - - - 13,143 4,270 - 6,110 23,523 
กำรจ ำหน่ำยไป - - (14) (211) (106) (2) (1,057) (1,390) 
ค่ำเสื่อมรำคำ - (364) (98,773) (228,029) (33,764) (14,065) - (374,995) 
รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 184,143 4,907 1,538,771 747,123 93,297 48,429 74,382 2,691,052 

         

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563         
รำคำทุน 184,143 7,286 2,387,932 3,374,518 369,568 163,470 74,382 6,561,299 
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม - (2,379) (849,161) (2,627,395) (276,271) (115,041) - (3,870,247) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 184,143 4,907 1,538,771 747,123 93,297 48,429 74,382 2,691,052 
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 งบกำรเงินรวม 
 

 
ท่ีดิน 

ส่วนปรบัปรงุ
ท่ีดิน 

อำคำรและ 
ส่วนปรบัปรงุ

อำคำร 
เครื่องจกัร 

และอปุกรณ์ 

เครื่องตกแต่ง
และอปุกรณ์
ส ำนักงำน ยำนพำหนะ 

สินทรพัย์
ระหว่ำงติดตัง้
และก่อสร้ำง  

 
รวม 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
         
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564         
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 184,143 4,907 1,538,771 747,123 93,297 48,429 74,382 2,691,052 
ผลต่ำงจำกอตัรำแลกเปลีย่น 12,295 - 2,354 14,055 (101) 127 1,052 29,782 
กำรไดม้ำซึง่บรษิทัย่อย (หมำยเหตุ 33) 24,435 2,206 69,281 1,667 1,768 3,117 1,097 103,571 
กำรซื้อเพิม่ขึน้  - - 4,924 64,830 13,454 7,135 197,709 288,052 
กำรโอนเขำ้ (ออก) - - 5,229 102,805 16,705 (14) (124,725) - 
กำรโอนจำกสนิคำ้คงเหลอืและสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน - - - 7,770 - - (99) 7,671 
กำรจ ำหน่ำยไป - - (13,789) (22,912) (935) (302) (451) (38,389) 
ค่ำเสื่อมรำคำ - (364) (128,048) (189,751) (37,254) (15,447) - (370,864) 
กำรดอ้ยค่ำ - - (1,269) (4,524) (479) - (39) (6,311) 
รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 220,873 6,749 1,477,453 721,063 86,455 43,045 148,926 2,704,564 
         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564         
รำคำทุน 220,873 9,493 2,464,451 3,512,788 398,986 167,853 148,965 6,923,409 
หกั ค่ำเสื่อมรำคำสะสม - (2,744) (985,729) (2,787,201) (312,052) (124,808) - (4,212,534) 
หกั ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำสะสม - - (1,269) (4,524) (479) - (39) (6,311) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 220,873 6,749 1,477,453 721,063 86,455 43,045 148,926 2,704,564 
  



บริษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

ส่วนปรบัปรงุ
ท่ีดิน 

อำคำรและ 
ส่วนปรบัปรงุ

อำคำร 
เครื่องจกัร 

และอปุกรณ์ 

เครื่องตกแต่ง
และอปุกรณ์
ส ำนักงำน ยำนพำหนะ 

สินทรพัย์
ระหว่ำงติดตัง้
และก่อสร้ำง  

 
รวม 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563        
รำคำทุน 7,286 1,101,335 2,281,535 299,685 175,360 175,269 4,040,470 
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม (2,015) (632,470) (1,850,510) (229,614) (127,246) - (2,841,855) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 5,271 468,865 431,025 70,071 48,114 175,269 1,198,615 
        
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563        
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 5,271 468,865 431,025 70,071 48,114 175,269 1,198,615 
กำรซื้อเพิม่ขึน้  - 54 7,593 7,524 12,803 139,761 167,735 
กำรโอนเขำ้ (ออก) - 203,252 51,336 8,671 (4,088) (259,171) - 
กำรโอนจำกสนิคำ้คงเหลอืและสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน - - 3,621 4,270 - (612) 7,279 
กำรจ ำหน่ำยไป - (14) (210) (6) (1) (960) (1,191) 
ค่ำเสื่อมรำคำ (365) (45,819) (133,486) (25,939) (12,571) - (218,180) 
รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 4,906 626,338 359,879 64,591 44,257 54,287 1,154,258 
        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563        
รำคำทุน 7,286 1,299,147 2,289,074 303,098 135,538 54,287 4,088,430 
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม (2,380) (672,809) (1,929,195) (238,507) (91,281) - (2,934,172) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 4,906 626,338 359,879 64,591 44,257 54,287 1,154,258 
  



บริษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

ส่วนปรบัปรงุ
ท่ีดิน 

อำคำรและ 
ส่วนปรบัปรงุ

อำคำร 
เครื่องจกัร 

และอปุกรณ์ 

เครื่องตกแต่ง
และอปุกรณ์
ส ำนักงำน ยำนพำหนะ 

สินทรพัย์
ระหว่ำงติดตัง้
และก่อสร้ำง  

 
รวม 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
        
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564        
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 4,906 626,338 359,879 64,591 44,257 54,287 1,154,258 
กำรซื้อเพิม่ขึน้  - - 11,777 3,580 4,648 185,980 205,985 
กำรโอนเขำ้ (ออก) - 19,977 65,207 16,602 - (101,787) - 
กำรโอนจำกสนิคำ้คงเหลอืและสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน - - 2,117 - - (99) 2,018 
กำรจ ำหน่ำยไป - (12,517) (29) (25) - (296) (12,867) 
ค่ำเสื่อมรำคำ (364) (71,178) (83,374) (27,600) (13,096) - (195,612) 
กำรดอ้ยค่ำ - (1,269) (4,524) (479) - (39) (6,311) 
รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 4,542 561,352 351,053 56,669 35,809 138,046 1,147,471 
        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564        
รำคำทุน 7,286 1,303,828 2,328,392 321,755 139,515 138,085 4,238,861 
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม (2,744) (741,207) (1,972,815) (264,607) (103,706) - (3,085,079) 
หกั  ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำสะสม - (1,269) (4,524) (479) - (39) (6,311) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 4,542 561,352 351,053 56,669 35,809 138,046 1,147,471 
 
กลุ่มกจิกำรไดน้ ำทีด่นิ อำคำร และเครื่องจกัรและอุปกรณ์ของบรษิทัย่อย จ ำนวน 162 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2563 : 94 ลำ้นบำท) ไปวำงเป็นหลกัประกนัเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ (หมำยเหตุ 20) 
 



บริษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
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16 สินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้ 

 
วนัที ่31 ธนัวำคม มลูค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชป้ระกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ทีด่นิ 550,429 379,661 356,642 187,901 
อสงัหำรมิทรพัย์ 701,553 772,325 661,943 757,862 
ยำนพำหนะ 91,770 106,245  71,807 83,903 
รวม 1,343,752 1,258,231 1,090,392 1,029,666 
 
ส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวำคม รำยกำรทีร่บัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนและกระแสเงนิสดทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสญัญำเช่ำประกอบด้วยรำยกำร
ดงัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ค่ำเสื่อมรำคำส ำหรบัสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช้     
ทีด่นิ 33,373 31,780 29,300 27,134 
อสงัหำรมิทรพัย์ 102,391 101,809 87,858 91,309 
ยำนพำหนะ 41,512 35,175 31,705 28,129 
รวม 177,276 168,764 148,863 146,572 
     
กำรเพิม่ขึน้ของสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชร้ะหว่ำงปี 264,234 56,290 219,905 42,153 
กระแสเงนิสดจ่ำยทัง้หมดของสญัญำเช่ำ 250,006 237,216 216,378 194,863 
     
ค่ำใชจ้่ำยทีเ่กีย่วกบัสญัญำเช่ำระยะสัน้ 27,252 43,625 13,847 19,899 
ค่ำใชจ้่ำยทีเ่กีย่วกบัสญัญำเช่ำซึง่สนิทรพัยม์มีลูค่ำต ่ำ 11,720 14,632 10,293 12,897 
 
  



บริษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
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17 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

 

 งบกำรเงินรวม 
 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร ์

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ระหว่ำงติดตัง้ สิทธิกำรเช่ำ ฐำนลูกค้ำ รวม 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563      
รำคำทุน  197,128   80,707   225,611  -  503,446  
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (162,561)   -    (25,551)  - (188,112)  
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ  34,567   80,707   200,060  -  315,334  
      

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563      
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 34,567 80,707 200,060 - 315,334 
รำยกำรปรบัปรุงจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำน 
   ทำงกำรเงนิฉบบัใหม่มำถอืปฏบิตั ิ 

 
- 

 
- 

 
(200,060) 

 
- 

 
(200,060) 

ผลต่ำงจำกอตัรำแลกเปลีย่น (20) - - - (20) 
กำรซื้อเพิม่ขึน้ 192 98,074 - - 98,266 
กำรโอนเขำ้ (ออก) 2,363 (2,363) - - - 
กำรโอนออกไปยงัอุปกรณ์ - (3,657) - - (3,657) 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (12,913) - - - (12,913) 
รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 24,189 172,761 - - 196,950 
      

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563      
รำคำทุน 199,234 172,761 - - 371,995 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (175,045) - - - (175,045) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 24,189 172,761 - - 196,950 
      

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564      
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 24,189 172,761 - - 196,950 
ผลต่ำงจำกอตัรำแลกเปลีย่น 88 - - - 88 
กำรไดม้ำซึง่บรษิทัย่อย (หมำยเหตุ 33) 22 - - 23,252 23,274 
กำรซื้อเพิม่ขึน้ 622 120,044 - - 120,666 
กำรโอนเขำ้ (ออก) 243,796 (243,796) - - - 
กำรโอนเขำ้จำกอุปกรณ์ 99 - - - 99 
กำรตดัจ ำหน่ำยไป - (22,443) - - (22,443) 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (61,755) - - (2,930) (64,685) 
รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 207,061 26,566 - 20,322 253,949 
      

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564      
รำคำทุน 444,509 26,566 - 23,252 494,327 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (237,448) - - (2,930) (240,378) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 207,061 26,566 - 20,322 253,949 

  



บริษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร ์

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ระหว่ำงติดตัง้ สิทธิกำรเช่ำ 

 
รวม 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563     
รำคำทุน 192,052 80,707 10,548 283,307 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (159,086) - (1,353) (160,439) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 32,966 80,707 9,195 122,868 
     
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563     
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 32,966 80,707 9,195 122,868 
รำยกำรปรบัปรุงจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำน 
   ทำงกำรเงนิฉบบัใหม่มำถอืปฏบิตั ิ 

 
- 

 
- 

 
(9,195) 

 
(9,195) 

กำรซื้อเพิม่ขึน้ 175 98,074 - 98,249 
กำรโอนเขำ้ (ออก) 2,363 (2,363) - - 
กำรโอนออกไปยงัอุปกรณ์ - (3,657) - (3,657) 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (12,189) - - (12,189) 
รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 23,315 172,761 - 196,076 
     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563     
รำคำทุน 194,231 172,761 - 366,992 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (170,916) - - (170,916) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 23,315 172,761 - 196,076 
     
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564     
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 23,315 172,761 - 196,076 
กำรซื้อเพิม่ขึน้ 285 105,435 - 105,720 
กำรโอนเขำ้ (ออก) 243,796 (243,796) - - 
กำรโอนเขำ้จำกอุปกรณ์ 99 - - 99 
กำรตดัจ ำหน่ำยไป 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย 

- 
(61,104) 

(22,443) 
- 

- 
- 

(22,443) 
(61,104) 

รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 206,391 11,957 - 218,348 
     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564     
รำคำทุน 438,411 11,957 - 450,368 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (232,020) - - (232,020) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 206,391 11,957 - 218,348 
  



บริษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
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ค่ำตดัจ ำหน่ำยทีร่บัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนซึง่เกีย่วขอ้งกบัสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน แสดงดงัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ตน้ทุนขำย 2,168 2,186 2,157 2,175 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย 1,278 1,814 1,173 1,455 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 61,239 8,913 57,774 8,558 
 

18 ค่ำควำมนิยม 
 

 งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม    
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ - - 
กำรไดม้ำซึง่บรษิทัย่อย (หมำยเหตุ 33) 49,573 - 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี - สุทธ ิ 49,573 - 
 

19 ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 
 
สนิทรพัย์และหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชสีำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี 393,684 384,912 342,782 345,890 
หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี 252,948 237,820 243,892 235,235 
ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี - สุทธิ 140,736 147,092 98,890 110,655 
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รำยกำรเคลื่อนไหวของสนิทรพัย์และหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชมีดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม 
 ค่ำเผื่อผล 

ขำดทุนลูกหน้ี 
กำรค้ำ 

ภำระผกูพนั 
ผลประโยชน์ 

พนักงำน 

 
หน้ีสินตำม 
สญัญำเช่ำ 

 
 

อ่ืนๆ 

 
 

รวม 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
      

สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี      
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 28,871 75,595 - 37,785 142,251 
รำยกำรปรบัปรุงจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำน 
   ทำงกำรเงนิฉบบัใหม่มำถอืปฏบิตั ิ

 
5,743 

 
- 

 
232,321 

 
- 

 
238,064 

เพิม่(ลด)ในก ำไรหรอืขำดทุน 6,600 2,939 (17,954) 10,455 2,040 
เพิม่ในก ำไรหรอืขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น - 2,521 - - 2,521 
ผลต่ำงจำกอตัรำแลกเปลีย่น - 33 - 3 36 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 41,214 81,088 214,367 48,243 384,912 
      

ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2564 41,214 81,088 214,367 48,243 384,912 
กำรไดม้ำซึง่บรษิทัย่อย (หมำยเหตุ 33) 242 90 - - 332 
เพิม่(ลด)ในก ำไรหรอืขำดทุน (1,584) (5,050) 9,314 949 3,629 
เพิม่ในก ำไรหรอืขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น - 7 - 1,144 1,151 
ผลต่ำงจำกอตัรำแลกเปลีย่น 1,156 106 - 2,398 3,660 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 41,028 76,241 223,681 52,734 393,684 
 

 งบกำรเงินรวม 
 สินทรพัย ์

สิทธิกำรใช้ 
พนับำท 

 
ค่ำเส่ือมรำคำ 

พนับำท 

 
รวม 

พนับำท 
หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี    
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 - 37,198 37,198 
รำยกำรปรบัปรุงจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำน 
   ทำงกำรเงนิฉบบัใหม่มำถอืปฏบิตั ิ 

 
227,841 

 
- 

 
227,841 

เพิม่(ลด)ในก ำไรหรอืขำดทุน (21,081) (6,138) (27,219) 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 206,760 31,060 237,820 
    

ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2564 206,760 31,060 237,820 
กำรไดม้ำซึง่บรษิทัย่อย (หมำยเหตุ 33) - 7,960 7,960 
เพิม่ในก ำไรหรอืขำดทุน 6,566 602 7,168 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 213,326 39,622 252,948 
 
  



บริษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ค่ำเผื่อ 

ผลขำดทุน 
ลูกหน้ีกำรค้ำ 

ภำระผกูพนั
ผลประโยชน์

พนักงำน 

 
หน้ีสินตำม 
สญัญำเช่ำ อ่ืนๆ รวม 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
      
สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี      
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 16,145 67,697 - 23,030 106,872 
รำยกำรปรบัปรุงจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำน

ทำงกำรเงนิฉบบัใหม่มำถอืปฏบิตัิ 
 

5,068 
 

- 
 

230,534 
 

- 235,602 
เพิม่(ลด)ในก ำไรหรอืขำดทุน 7,231 1,914 (18,789) 10,398 754 
เพิม่ในก ำไรหรอืขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น - 2,662 - - 2,662 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 28,444 72,273 211,745 33,428 345,890 
      
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2564 28,444 72,273 211,745 33,428 345,890 
เพิม่(ลด)ในก ำไรหรอืขำดทุน (2,500) (5,998) 9,783 (5,535) (4,250) 
เพิม่ในก ำไรหรอืขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น - - - 1,142 1,142 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 24,944 66,275 221,528 29,035 342,782 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 สินทรพัย ์

สิทธิกำรใช้ ค่ำเส่ือมรำคำ รวม 
 พนับำท พนับำท พนับำท 
หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี    
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 - 37,198 37,198 
รำยกำรปรบัปรุงจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำน 
   ทำงกำรเงนิฉบบัใหม่มำถอืปฏบิตั ิ

 
226,054 

 
- 

 
226,054 

เพิม่(ลด)ในก ำไรหรอืขำดทุน (21,879) (6,138) (28,017) 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 204,175 31,060 235,235 
    
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2564 204,175 31,060 235,235 
เพิม่ในก ำไรหรอืขำดทุน 7,053 1,604 8,657 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 211,210 32,664 243,892 
 
สนิทรพัย์ภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชสี ำหรบัรำยกำรขำดทุนทำงภำษีทีย่งัไม่ไดใ้ชย้กไปจะรบัรูไ้ม่เกนิจ ำนวนทีเ่ป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำ  
จะมกี ำไรทำงภำษีในอนำคตเพยีงพอทีจ่ะใชป้ระโยชน์ทำงภำษีนัน้ กลุ่มกจิกำรไม่ไดร้บัรูส้นิทรพัยภ์ำษีเงนิไดจ้ ำนวน 110.56 ลำ้นบำท 
(พ.ศ. 2563 : 111.55 ลำ้นบำท) (ทีเ่กดิจำกรำยกำรขำดทุนจ ำนวน 473.86 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2563 : 436.09 ลำ้นบำท) ทีส่ำมำรถยกไป
เพื่อหักกลบกับก ำไรทำงภำษีในอนำคต โดยรำยกำรขำดทุนจ ำนวนเงิน 473.86 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2563 : 436.09 ล้ำนบำท)  
จะหมดอำยุใน พ.ศ. 2569 ถงึ พ.ศ. 2571 
 
  



บริษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 

337 

 
20 เงินกู้ยืม 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
รำยกำรหมุนเวียน     
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 289,082 200,000 200,000 200,000 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกกจิกำรอื่น 7,565 - - - 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิทีถ่งึก ำหนด

ช ำระภำยในหนึ่งปี 
 

121 
 

- 
 

- 
 

- 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 151,514 151,977 126,773 136,325 
เงนิกูย้มืหมุนเวยีนรวม 448,282 351,977 326,773 336,325 
     
รำยกำรไม่หมุนเวียน     
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 1,025,973 945,542 980,868 922,400 
เงนิกูย้มืไม่หมุนเวยีนรวม 1,025,973 945,542 980,868 922,400 
     
เงินกู้ยืมรวม 1,474,255 1,297,519 1,307,641 1,258,725 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 บรษิทัมเีงนิกู้ยมืระยะสัน้ในรูปของตัว๋สญัญำใช้เงนิจำกสถำบนักำรเงนิ ซึ่งมอีตัรำดอกเบี้ยอยู่ระหว่ำง
รอ้ยละ 0.80 - 3.00 ต่อปี (พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 1.10 - 1.30 ต่อปี) 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 เงนิกู้ยมืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิของบรษิทัย่อยค ้ำประกนัโดยกำรจ ำนองทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์
บำงส่วนของบรษิทัย่อย (หมำยเหตุขอ้ 15) เงนิกูย้มืดงักล่ำวครบก ำหนดช ำระใน พ.ศ. 2565 
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 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
จ ำนวนเงินขัน้ต ำ่ท่ีต้องจ่ำยซ่ึงบนัทึกเป็น

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 
    

ภำยในไม่เกนิ 1 ปี 187,716 181,188 158,858 164,523 
เกนิ 1 ปีแต่ไม่เกนิ 5 ปี 287,321 562,749 244,293 539,192 
หลงัจำก 5 ปี 947,940 508,664 935,957 507,943 
 1,422,977 1,252,601 1,339,108 1,211,658 
หกั  ค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงนิในอนำคตของ    
    สญัญำเช่ำทำงกำรเงนิ 

 
(245,490) 

 
(155,082) 

 
(231,467) 

 
(152,933) 

มลูค่ำปัจจุบนัของหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 1,177,487 1,097,519 1,107,641 1,058,725 
     

หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงนิ     
   - ส่วนทีห่มุนเวยีน 151,514 151,977 126,773 136,325 
   - ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน 1,025,973 945,542 980,868 922,400 
     

มูลค่ำปัจจบุนัของหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ     
ภำยในไม่เกนิ 1 ปี 151,514 151,977 126,773 136,325 
เกนิ 1 ปีแต่ไม่เกนิ 5 ปี 269,909 481,630 231,775 459,202 
หลงัจำก 5 ปี 756,064 463,912 749,093 463,198 
 1,177,487 1,097,519 1,107,641 1,058,725 
 

21 เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอ่ืน 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
เจำ้หนี้กำรคำ้ 2,606,393 1,848,910 2,186,499 1,492,380 
เจำ้หนี้บุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
   (หมำยเหตุ 31 ค) 221,623 172,715 231,586 168,301 
เจำ้หนี้อื่น - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
   (หมำยเหตุ 31 ค) 

 
9,169 

 
5,498 

 
8,828 

 
4,170 

เจำ้หนี้อื่น - กจิกำรทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกนั 254,334 158,783 192,464 128,431 
ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
   (หมำยเหตุ 31 ค) 

 
- 

 
285 

 
- 

 
- 

ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย - กจิกำรทีไ่ม่เกี่ยวขอ้งกนั 739,194 789,061 434,241 418,398 
รวม 3,830,713 2,975,252 3,053,618 2,211,680 
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22  ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน 

 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ:     
ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุ 409,222 429,371 343,448 373,149 
ผลประโยชน์ระยะยำวอื่น 8,008 8,196 6,560 6,848 
หนี้สนิในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 417,230 437,567 350,008 379,997 
     

ก ำไรหรอืขำดทุนทีร่วมอยู่ในก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน:     
ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุ 39,958 39,916 30,663 31,245 
ผลประโยชน์ระยะยำวอื่น 1,047 1,167 820 925 
ก ำไรหรอืขำดทุน 41,005 41,083 31,483 32,170 
     

กำรวดัมลูค่ำใหม่ 40 13,651 - 13,308 
 

รำยกำรเคลื่อนไหวของภำระผูกพนัผลประโยชน์ซึง่ประกอบดว้ยผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุและผลประโยชน์ระยะยำวอื่นทีก่ ำหนดไว้
ระหว่ำงปีมดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ณ วนัที ่1 มกรำคม 437,567 409,945 379,997 357,119 
ตน้ทุนบรกิำรปัจจุบนั 34,307 34,638 26,217 26,973 
ค่ำใชจ้่ำยดอกเบีย้ 6,699 6,445 5,267 5,197 
 478,573 451,028 411,481 389,289 
     

กำรวดัมลูค่ำใหม่     
ผลก ำไรทีเ่กดิจำกกำรเปลี่ยนแปลง 
   ขอ้สมมตดิำ้นประชำกรศำสตร์ - (23,376) - (21,131) 
ขำดทุนทีเ่กดิขึน้จำกกำรเปลีย่นแปลง 
   ขอ้สมมตทิำงกำรเงนิ - 35,171 - 32,900 
ขำดทุนทีเ่กดิจำกประสบกำรณ์ 40 1,856 - 1,539 
 40 13,651 - 13,308 
     

กำรไดม้ำซึง่บรษิทัย่อย (หมำยเหตุ 33) 453 - - - 
ผลต่ำงจำกอตัรำแลกเปลีย่น 1,442 (207) - - 
กำรจ่ำยช ำระเงนิจำกโครงกำร:     
   กำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ (63,278) (26,905) (61,473) (22,600) 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 417,230 437,567 350,008 379,997 
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ขอ้สมมตหิลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยัทีใ่ช้ของผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุเป็นดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
     
อตัรำคดิลด 1.69 - 10.37 1.69 - 10.37 1.69 1.69 
อตัรำกำรเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน 4.00 - 12.00 4.00 - 12.00 6.00 6.00 
 
กำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหวของขอ้สมมตหิลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัของผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุเป็น
ดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 
 กำรเปล่ียนแปลง 

ในข้อสมมติ 
ผลกระทบต่อภำระผกูพนัโครงกำรผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไว้ 

 กำรเพ่ิมขึ้นของข้อสมมติ กำรลดลงของข้อสมมติ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
       

อตัรำคดิลด  รอ้ยละ 1 รอ้ยละ 1  

ลดลงรอ้ยละ 
0.88 

ลดลงรอ้ยละ 
1.11 

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 
1.04 

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 
1.29 

อตัรำกำรเพิม่ขึน้ 
   ของเงนิเดอืน รอ้ยละ 1 รอ้ยละ 1  

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 
1.05 

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 
1.29 

ลดลงรอ้ยละ 
0.87 

ลดลงรอ้ยละ  
1.11 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 กำรเปล่ียนแปลง 

ในข้อสมมติ 
ผลกระทบต่อภำระผกูพนัโครงกำรผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไว้ 

 กำรเพ่ิมขึ้นของข้อสมมติ กำรลดลงของข้อสมมติ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
       

อตัรำคดิลด  รอ้ยละ 1 รอ้ยละ 1  

ลดลงรอ้ยละ 
0.88 

ลดลงรอ้ยละ 
1.15 

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 
1.03 

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 
1.31 

อตัรำกำรเพิม่ขึน้ 
   ของเงนิเดอืน รอ้ยละ 1 รอ้ยละ 1  

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 
1.04 

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 
1.32 

ลดลงรอ้ยละ 
0.87 

ลดลงรอ้ยละ 
1.14 

 
กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวข้ำงต้นน้ีอ้ำงอิงจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติใดข้อสมมติหนึ่ง ขณะที่ให้ข้อสมมติอื่นคงที่  ในทำงปฏิบัติ
สถำนกำรณ์ดงักล่ำวยำกที่จะเกิดขึ้น และกำรเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติบำงเรื่องอำจมีควำมสมัพนัธ์กัน  ในกำรค ำนวณกำรวเิครำะห์ 
ควำมอ่อนไหวของภำระผูกพนัผลประโยชน์ทีก่ ำหนดไวท้ีม่ตี่อกำรเปลี่ยนแปลงในขอ้สมมตหิลกัไดใ้ชว้ธิเีดยีวกนักบักำรค ำนวณหนี้สนิ
ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุทีร่บัรูใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
 
วธิกีำรและประเภทของขอ้สมมตทิีใ่ชใ้นกำรจดัท ำกำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหวไม่ไดเ้ปลีย่นแปลงจำกปีก่อน 
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ระยะเวลำถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนักของภำระผูกพนัตำมโครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ คอื 12 - 23 ปี (พ.ศ. 2563 : 12 - 23 ปี) 
 
กำรวเิครำะห์กำรครบก ำหนดของกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุทีไ่ม่มกีำรคดิลดมดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 
 น้อยกว่ำ 1 ปี ระหว่ำง 1-2 ปี ระหว่ำง 2-5 ปี เกินกว่ำ 5 ปี รวม 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
      
ณ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564      
ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุ 31,295 70,778 112,146 758,126 972,345 
ณ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563      
ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุ 26,925 69,635 114,021 792,143 1,002,724 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 น้อยกว่ำ 1 ปี ระหว่ำง 1-2 ปี ระหว่ำง 2-5 ปี เกินกว่ำ 5 ปี รวม 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
      
ณ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564      
ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุ 28,385 62,415 82,970 582,175 755,945 
ณ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563      
ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุ 25,823 58,974 93,001 603,969 781,767 
 

23 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่ำหุ้น 
 

  
จ ำนวนหุ้น 

 
หุ้นสำมญั 

ส่วนเกิน 
มูลค่ำหุ้น 

 
รวม 

 หุ้น บำท บำท บำท 
     
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563  
   และ พ.ศ. 2564 2,029,000,000 2,029,000,000 5,761,532,800 7,790,532,800 
 
หุน้สำมญัจดทะเบยีนทัง้หมดซึง่มรีำคำมลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 1 บำท (พ.ศ. 2563 : 1 บำท) มจี ำนวน 2,029,000,000 หุน้ (พ.ศ. 2563 : 
2,029,000,000 หุน้) หุน้ทัง้หมดไดอ้อกและช ำระเตม็มลูค่ำแลว้ 
 

24 ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 
 
ตำมพระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บรษิทัตอ้งกนัเงนิส ำรองตำมกฎหมำยอย่ำงน้อยรอ้ยละ 5 ของก ำไรสุทธ ิหลงัจำก
หกัส่วนของขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำม)ี จนกว่ำทุนส ำรองนี้จะมมีลูค่ำไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน ทุนส ำรองนี้ไม่สำมำรถ
น ำไปจ่ำยเงนิปันผลได ้ทัง้นี้บรษิทักนัเงนิส ำรองครบถว้นในจ ำนวนขัน้ต ่ำทีก่ฎหมำยก ำหนดแล้ว 
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25 ต้นทุนทำงกำรเงิน 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
เงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิ 5,175 5,927 3,441 4,882 
เงนิกูย้มืจำกกจิกำรอื่น 54 - - - 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 29,583 32,837 27,816 31,451 
รวมตน้ทุนทำงกำรเงนิ 34,812 38,764 31,257 36,333 
 

26 ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
วตัถุดบิและวสัดุหบีห่อใชไ้ป 8,425,687 7,113,319 6,938,666 5,891,049 
กำรเปลี่ยนแปลงในสนิคำ้ส ำเรจ็รปูและ 
   งำนระหว่ำงท ำ 

 
(317,769) 

 
198,339 

 
(221,851) 

 
245,576 

ค่ำโฆษณำและส่งเสรมิกำรขำย 497,624 590,011 313,472 394,899 
เงนิเดอืน ค่ำแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงำน 2,602,230 2,448,916 1,804,296 1,733,371 
ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 615,477 557,481 408,229 377,748 
ค่ำจำ้งผลติ 31,261 55,120 15,770 42,653 
ค่ำเช่ำ 51,442 58,257 26,752 32,796 
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย - - 34,952 - 
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27 ภำษีเงินได้ 

 

ภำษเีงนิไดส้ ำหรบัปีประกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปนี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ภำษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั:     
ภำษเีงนิไดง้วดปัจจุบนัส ำหรบัก ำไร 
   ทำงภำษสี ำหรบัปี 

 
524,500 

 
604,243 

 
472,961 

 
564,933 

รวมภำษีเงินได้งวดปัจจบุนั 524,500 604,243 472,961 564,933 
     

ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช:ี     
(เพิม่)ลดในสนิทรพัยภ์ำษเีงนิได้ 
   รอกำรตดับญัช ี(หมำยเหตุ 19) 

 
(3,629) 

 
(234,361) 

 
4,250 

 
(231,288) 

เพิม่ในหนี้สนิภำษีเงนิได้ 
   รอกำรตดับญัช ี(หมำยเหตุ 19) 

 
7,168 

 
200,622 

 
8,657 

 
198,037 

รวมภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 3,539 (33,739) 12,907 (33,251) 
     

รวมค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 528,039 570,504 485,868 531,682 
 

ภำษเีงนิไดส้ ำหรบัก ำไรก่อนหกัภำษีของกลุ่มกจิกำรและบรษิทัมจี ำนวนทีแ่ตกต่ำงจำกกำรค ำนวณก ำไรทำงบญัชคีูณกบัอตัรำภำษีของ
กลุ่มกจิกำรและบรษิทั โดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ก ำไรก่อนภำษี 2,454,311 2,595,214 2,463,817 2,657,225 
อตัรำภำษี รอ้ยละ 15 - 25 รอ้ยละ 15 - 25 รอ้ยละ 20 รอ้ยละ 20 
ภำษคี ำนวณจำกอตัรำภำษ ี 476,463 506,803 492,763 531,445 
ผลกระทบ:     
รำยกำรปรบัปรุงสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดส้ ำหรบั 
   ผลขำดทุนทำงภำษขีองปีก่อน 

 
(12,198) 

 
- 

 
(12,198) 

 
- 

   รำยไดท้ีไ่ม่ตอ้งเสยีภำษี (23,648) (2,952) (22,628) (2,945) 
   ค่ำใชจ้่ำยทีไ่ม่สำมำรถหกัภำษี 39,607 38,698 36,415 31,510 
   ค่ำใชจ้่ำยทีส่ำมำรถหกัเพิม่ (9,560) (30,208) (8,484) (28,328) 
   ขำดทุนทำงภำษทีีไ่ม่ไดบ้นัทกึเป็นสนิทรพัย์ 
      ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี

 
57,749 

 
58,163 

 
- 

 
- 

อื่นๆ (374) - - - 
ภำษเีงนิได ้ 528,039 570,504 485,868 531,682 
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ภำษเีงนิไดท้ี(่ลด) / เพิม่ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัองคป์ระกอบในก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นมดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ก่อนภำษี ภำษีเพ่ิม หลงัภำษี ก่อนภำษี ภำษีเพ่ิม หลงัภำษี 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
       
กำรวดัมลูค่ำใหม่ของ    
   ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน (40) 8 (32) (13,651) 2,521 (11,130) 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน (40) 8 (32) (13,651) 2,521 (11,130) 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ก่อนภำษี ภำษีเพ่ิม หลงัภำษี ก่อนภำษี ภำษีเพ่ิม หลงัภำษี 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
       
กำรวดัมลูค่ำใหม่ของ    
   ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน  - - - (13,308) 2,662 (10,646) 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน - - - (13,308) 2,662 (10,646) 
 

28 ก ำไรต่อหุ้น 
 
ก ำไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไร(ขำดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นสำมญัของบริษัทใหญ่ด้วยจ ำนวนหุ้นสำมญัถัวเฉลี่ย  
ถ่วงน ้ำหนักทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
     
ก ำไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐำน     
ก ำไรส ำหรบัปีทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้สำมญัของ 
   บรษิทัใหญ่ (พนับำท) 1,955,054 2,031,165 1,977,950 2,125,542 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนักทีถ่อืโดย 
   ผูถ้อืหุน้ (พนัหุน้) 

 
2,029,000 

 
2,029,000 

 
2,029,000 

 
2,029,000 

ก ำไรต่อหุน้ขัน้พื้นฐำนส่วนทีเ่ป็นของ 
   ผูถ้อืหุน้สำมญัของบรษิทั (บำทต่อหุน้) 

 
0.96 

 
1.00 

 
0.97 

 
1.05 

 
บรษิทัไม่มกีำรออกหุน้สำมญัเทยีบเท่ำปรบัลดในระหว่ำงปี พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 
  



บริษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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29 เงินปันผล 

 
บริษทั 
 
เมื่อวนัที ่13 สงิหำคม พ.ศ. 2564 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัครัง้ที ่6/2564 มมีตอินุมตักิำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลจำกผลกำร
ด ำเนินงำนส ำหรบัเดือนมกรำคม ถึงเดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2564 จ ำนวน 0.31 บำทต่อหุ้น ส ำหรบัหุ้นจ ำนวน 2,029,000,000 หุ้น  
รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 628.97 ลำ้นบำท โดยบรษิทัจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลดงักล่ำวในวนัที ่10 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
 
เมื่อวนัที่ 23 เมษำยน พ.ศ. 2564 ที่ประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี พ.ศ. 2564 มมีติอนุมตัิกำรจ่ำยเงนิปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำน
เดอืนกรกฎำคม ถงึเดอืนธนัวำคม พ.ศ. 2563 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ ในอตัรำหุน้ละ 0.26 บำทต่อหุน้ ส ำหรบัหุน้จ ำนวน 2,029,000,000 หุน้ 
รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 527.54 ลำ้นบำท โดยบรษิทัจ่ำยเงนิปันผลดงักล่ำวในวนัที ่21 พฤษภำคม พ.ศ. 2564 
 
เมื่อวนัที่ 13 สงิหำคม พ.ศ. 2563 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัทครัง้ที่ 7/2563 มมีติอนุมตัิให้จ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลจำกผลกำร
ด ำเนินงำนเดอืนมกรำคม ถึงเดอืนกนัยำยน พ.ศ. 2563 จ ำนวน 0.27 บำทต่อหุ้น ส ำหรบัหุ้นจ ำนวน 2,029,000,000 หุ้น รวมเป็น 
เงนิทัง้สิน้ 547.83 ลำ้นบำท โดยบรษิทัจ่ำยเงนิปันผลดงักล่ำวในวนัที ่11 กนัยำยน พ.ศ. 2563 
 
เมื่อวนัที ่24 มนีำคม พ.ศ. 2563 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัครัง้ที ่3/2563 มมีตอินุมตักิำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลจำกก ำไรสุทธิ
ส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 จ ำนวน 0.27 บำทต่อหุ้น ส ำหรบัหุ้นจ ำนวน 2,029,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทัง้สิ้น 
547.83 ลำ้นบำท โดยบรษิทัจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลดงักล่ำวในวนัที ่23 เมษำยน พ.ศ. 2563 
 
บริษทั ภำวตรี อินเตอรเ์ทรด จ ำกดั 
 
เมื่อวันที่ 23 กรกฎำคม พ.ศ. 2564 ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 3/2564 ของบริษัท ภำวตรี อินเตอร์เทรด จ ำกัด มีมติอนุมตั ิ
กำรจ่ำยเงนิปันผลจำกผลด ำเนินงำนส ำหรบัปี พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 จ ำนวน 980.72 บำทต่อหุน้ ส ำหรบัหุน้จ ำนวน 10,000 หุน้ 
รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 9.81 ลำ้นบำท โดยบรษิทัจ่ำยเงนิปันผลดงักล่ำวในวนัที ่9 สงิหำคม พ.ศ. 2564 
 

30 รำยได้อ่ืน 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ดอกเบีย้รบั 28,577 27,273 28,763 28,506 
รำยไดค้่ำบรกิำร 36,946 36,757 51,270 50,694 
รำยไดค้่ำเช่ำ 9,517 9,114 12,007 13,894 
อื่นๆ 39,875 54,323 20,178 30,040 
รวม 114,915 127,467 112,218 123,134 

 
  



บริษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
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31 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
ก) รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำรและรำยได้อ่ืน 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 

นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
 พ.ศ. 2564 

พนับำท 
พ.ศ. 2563 
พนับำท 

พ.ศ. 2564 
พนับำท 

พ.ศ. 2563 
พนับำท 

      
รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ      
บรษิทัย่อย - - 809,752 760,192 รำคำเทยีบเคยีงกบัรำคำตลำด 
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 451,986 400,321 447,427 363,075 รำคำเทยีบเคยีงกบัรำคำตลำด 
      
รำยได้จำกกำรบริกำร      
บรษิทัย่อย - - 14,323 13,856 รำคำตำมสญัญำ 
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 6,155 8,790 6,155 8,790 รำคำตำมสญัญำ 
      
รำยได้ค่ำเช่ำ      
บรษิทัย่อย - - 3,130 5,097 รำคำตำมสญัญำ 
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 8,870 8,958 8,681 8,657 รำคำตำมสญัญำ 
      
รำยได้อ่ืน      
บรษิทัย่อย - - 3,852 5,127 รำคำตำมสญัญำ 
กจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนัอื่น 857 6,666 857 6,666 รำคำตำมสญัญำ 
      
ดอกเบีย้รบั      
บรษิทัย่อย - - 1,332 2,346 รอ้ยละ 3.00 - 3.50 ต่อปี 

 
  



บริษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
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ข) กำรซ้ือสินค้ำและบริกำร 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  

 
นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

 พ.ศ. 2564 
พนับำท 

พ.ศ. 2563 
พนับำท 

พ.ศ. 2564 
พนับำท 

พ.ศ. 2563 
พนับำท 

      

กำรซ้ือสินค้ำ      
บรษิทัย่อย - - 54,775 2,524 รำคำเทยีบเคยีงกบัรำคำตลำด 
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น  1,384,149 1,229,838 1,349,035 1,207,420  รำคำเทยีบเคยีงกบัรำคำตลำด 
      

ค่ำจ้ำงผลิตสินค้ำ      
กจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนัอื่น 2,411 2,411 2,411 2,411 รำคำตำมสญัญำ 
      

ค่ำเช่ำจ่ำย      
บรษิทัย่อย - - 63 - รำคำตำมสญัญำ 
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 559 3,385 559 3,385 รำคำตำมสญัญำ 
      

กำรจ่ำยหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ      
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 120,827 89,461 120,049 89,202 รำคำตำมสญัญำ 
      

ดอกเบีย้จ่ำย      
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 27,912 28,119 27,816 28,073 รำคำเทยีบเคยีงกบัรำคำตลำด 

 
ค) ยอดค้ำงช ำระท่ีเกิดจำกกำรขำยและซ้ือสินค้ำและบริกำร 

 
ยอดคงคำ้ง ณ วนัสิน้งวดทีเ่กีย่วขอ้งกบัรำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนั มดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
ลูกหน้ี     
บรษิทัย่อย - - 1,101,643 877,964 
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 140,019 107,517 138,943 106,495 
     

เจ้ำหน้ี     
บรษิทัย่อย - - 20,931 1,823 
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 230,792 178,498 219,483 170,648 
     

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ     
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 1,024,064 939,497 1,021,036 935,691 

 
  



บริษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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ง) เงินให้กู้ระยะสัน้แก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

กำรเปลีย่นแปลงของเงนิใหกู้ร้ะยะสัน้แก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัสำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี้: 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท 
   

มลูค่ำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 3,473 6,021 
เงนิใหกู้แ้ละดอกเบีย้รบัระหว่ำงปี 53,830 62,566 
เงนิรบัช ำระคนืเงนิต้นและดอกเบีย้ระหว่ำงปี (17,429) (65,114) 
ผลต่ำงจำกอตัรำแลกเปลีย่น 4,663 - 
มูลค่ำตำมบญัชีส้ินปี - สุทธิ 44,537 3,473 
 

เงนิใหกู้้ระยะสัน้แก่กจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนัเป็นเงนิให้กู้ทีไ่ม่มหีลกัประกนัในสกุลดอลลำร์สหรฐัฯ  และรงิกติมำเลเซยี เงนิใหกู้้ยมื
ดงักล่ำวมกี ำหนดจ่ำยช ำระคนืเมื่อทวงถำม และมอีตัรำดอกเบี้ยระหว่ำงรอ้ยละ 3.00 ถงึ 3.50 ต่อปี (พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 3.00 
ถงึ 3.50 ต่อปี) 
 

จ) ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคญัของกิจกำร 
 

ผูบ้รหิำรส ำคญัรวมถงึกรรมกำรและคณะผูบ้รหิำรระดบัสงู ค่ำตอบแทนทีจ่่ำยหรอืคำ้งจ่ำยส ำหรบัผูบ้รหิำรส ำคญัมดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสัน้อื่น 78,798 95,867 78,798 95,867 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 1,229 1,312 1,229 1,312 
รวม 80,027 97,179 80,027 97,179 

 

32 ภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้น 
 

ก) ภำระผกูพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 
 

ภำระผกูพนัทีเ่ป็นขอ้ผูกมดั ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุนซึง่ยงัไม่ไดร้บัรูใ้นงบกำรเงนิ มดีงันี้  
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ 222,773 15,752 222,773 15,752 
สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน 28,819 136,465 20,506 136,465 
รวม 251,592 152,217 243,279 152,217 

  



บริษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
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ข) สญัญำเช่ำท่ียกเลิกไม่ได้  

 
กลุ่มกจิกำรไดท้ ำสญัญำเช่ำทีย่กเลกิไม่ไดเ้กี่ยวกบักำรเช่ำทีด่นิ อำคำร รถยนตแ์ละอุปกรณ์  
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ภำระผูกพนัส ำหรบัจ ำนวนเงนิขัน้ต ่ำที่ต้องจ่ำยภำยใต้สญัญำเช่ำที่ยกเลิกไม่ได้  
มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ภำยใน 1 ปี 18,301 13,156 9,778 5,348 
เกนิกว่ำ 1 ปีแต่ไม่เกนิ 5 ปี 10,021 4,594 7,713 3,104 
เกนิกว่ำ 5 ปี - - - - 
รวม 28,322 17,750 17,491 8,452 
 

ค) กำรค ำ้ประกนั 
 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2564 บริษัทค ้ำประกันวงเงินกู้ยืมจำกธนำคำรให้บริษัทย่อยเป็นจ ำนวน 30 ล้ำนบำท และ  
3 ลำ้นเหรยีญสหรฐัฯ (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 : 180 ลำ้นบำท และ 3 ลำ้นเหรยีญสหรฐัฯ) 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิกำรและบรษิทัมหีนังสอืค ้ำประกนัซึ่งออกโดยธนำคำรในนำมบรษิัทเหลืออยู่เป็นจ ำนวน 
65.42 ลำ้นบำท และ 64.76 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 : 19 ลำ้นบำท และ 18 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) ซึง่เกีย่วเนื่อง
กบัภำระผกูพนัทำงปฏบิตับิำงประกำรตำมปกตธิุรกจิ 
 

ง) คดีควำม 
 
บริษัทถูกฟ้องร้องด ำเนินคดีที่เกี่ยวเนื่องกับกำรถูกกล่ำวหำว่ำประพฤติผิดสญัญำจ้ำงท ำของ เรียกทรพัย์คืนและเรียกร้อง
ค่ำเสยีหำยจ ำนวน 2 คด ีโดยมมีลูหนี้จำกกำรฟ้องรอ้งเป็นจ ำนวนรวมประมำณ 108.23 ลำ้นบำท  
• คดทีี่หนึ่งมมีูลหนี้จ ำนวน 77.87 ล้ำนบำท ในขณะนี้คดีนี้ยงัอยู่ในระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลชัน้ต้น โดยศำลชัน้ต้น 

ไดก้ ำหนดวนันัดสบืพยำนจ ำเลยในวนัที ่5 - 7 กรกฎำคม พ.ศ. 2565 ซึง่ฝ่ำยบรหิำรและทีป่รกึษำทำงกฎหมำยของบรษิทั
พจิำรณำแล้วว่ำเรื่องดงักล่ำวจะไม่ก่อให้เกิดผลเสยีหำยอย่ำงมสีำระส ำคญัต่อบรษิัท ดงันัน้จงึไม่มกีำรตัง้ส ำรองส ำหรบั
หนี้สนิไวใ้นบญัช ี

• คดทีีส่องมมีูลหนี้จ ำนวน 30.36 ล้ำนบำท ศำลชัน้ต้นมคี ำพพิำกษำในเดอืนตุลำคม พ.ศ. 2563 ใหบ้รษิทัชดใชค้่ำเสยีหำย
พรอ้มดอกเบีย้เตม็จ ำนวน และเมื่อวนัที ่8 กรกฏำคม พ.ศ. 2564 บรษิทัไดน้ ำหนังสอืค ้ำประกนัซึง่ออกโดยธนำคำรในนำม
บรษิทัจ ำนวน 43.89 ลำ้นบำท ไปวำงเป็นหลกัประกนัต่อศำล อย่ำงไรกต็ำม ค่ำเสยีหำยทีบ่รษิทัตอ้งช ำระถอืเป็นจ ำนวนที่
ไม่มผีลกระทบอย่ำงมีสำระส ำคญัต่อบรษิัท บรษิทัไดย้ื่นอุทธรณ์คดัค้ำนค ำพพิำกษำต่อศำล และเมื่อวนัที ่ 2 กุมภำพนัธ์ 
พ.ศ. 2565 ศำลอุทธรณ์มคี ำพพิำกษำใหบ้รษิทัเป็นผูแ้พค้ด ีทัง้นี้บรษิทัจะยื่นค ำรอ้งคดัคำ้นค ำพพิำกษำต่อศำลฎกีำต่อไป 
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33 กำรซ้ือธรุกิจ 

 
เมื่อวนัที ่13 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิกำรไดซ้ื้อหุน้ของบรษิทั ภชำ เอน็เตอร์ไพรส์ จ ำกดั (“PCE”) และบรษิทั ภำวตร ีอนิเตอร์เทรด 
จ ำกัด (“PWT”) ในสดัส่วนร้อยละ 52 เป็นมูลค่ำรวม 122.07 ล้ำนบำท ท ำให้ PCE และ PWT มีสถำนะเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มกิจกำร  
โดยคำดว่ำกำรซื้อธุรกิจนี้จะช่วยให้กลุ่มกิจกำรสำมำรถขยำยไปยงัธุรกิจกำรจ ำหน่ำยผลติภณัฑ์กระเบื้องเพื่อช่วยส่งเสรมิกำรเติบโต
ของกลุ่มกจิกำร  
 
ตำรำงต่อไปนี้สรุปในกำรซื้อสนิทรพัยส์ุทธทิีไ่ดม้ำและค่ำควำมนิยม ณ วนัทีซ่ื้อธุรกจิ วนัที ่13 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2564 
 

 PCE 
พนับำท 

PWT 
พนับำท 

รวม 
พนับำท 

    
สิง่ตอบแทนทีจ่่ำยซื้อสุทธ ิ- เงนิสด 89,884 32,186 122,070 
 
มลูค่ำของสนิทรพัยท์ีไ่ดม้ำและหนี้สนิทีร่บัมำ ณ วนัทีซ่ื้อธุรกจิ มดีงันี้ 
 

 PCE 
พนับำท 

PWT 
พนับำท 

รวม 
พนับำท 

    
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 19,940 10,520 30,460 
ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น 23,588 21,297 44,885 
สนิคำ้คงเหลอื 29,462 1,986 31,448 
สนิทรพัย์หมุนเวยีนอื่น 1,195 621 1,816 
ทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ 101,393 2,178 103,571 
สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน 2,764 20,510 23,274 
สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื่น 156 - 156 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 43,425 24,325 67,750 
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 2,454 2,499 4,953 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 7,600 - 7,600 
ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 4,091 - 4,091 
ภำษเีงนิไดค้ำ้งจ่ำย 1,505 969 2,474 
หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 1,016 228 1,244 
หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี 3,492 4,136 7,628 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน 445 8 453 
สนิทรพัยส์ุทธทิีไ่ดร้บั (รอ้ยละ 100) 114,470 24,947 139,417 
หกั  ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุม (รอ้ยละ 48) (54,946) (11,974) (66,920) 
สนิทรพัยส์ุทธทิีไ่ดม้ำ 59,524 12,973 72,497 
บวก  ค่ำควำมนิยม 30,360 19,213 49,573 
 89,884 32,186 122,070 
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สิง่ตอบแทนทีจ่่ำย - กระแสเงนิสดจ่ำย 
 

 PCE 
พนับำท 

PWT 
พนับำท 

รวม 
พนับำท 

    
เงนิสดจ่ำยเพื่อซื้อบรษิทัย่อยสุทธจิำกเงนิสดทีไ่ดม้ำ    
สิง่ตอบแทนจ่ำยเป็นเงนิสด 89,884 32,186 122,070 
หกั  ยอดคงเหลอืทีไ่ดม้ำในบรษิทัย่อย - เงนิสด (19,940) (10,520) (30,460) 
เงนิสดจ่ำยสุทธ ิ- กจิกรรมลงทุน 69,944 21,666 91,610 
 
สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนทีไ่ดม้ำระบุได ้- ฐำนลูกคำ้ 
 
มูลค่ำยุติธรรมของฐำนลูกค้ำของ PCE และ PWT จ ำนวน 2.75 ล้ำนบำท และ 20.50 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ประมำณโดยวิธีมูลค่ำ 
กระแสเงนิสดคดิลด  
 
มูลค่ำยุตธิรรมถูกประมำณโดยอ้ำงองิจำกอตัรำคดิลดรอ้ยละ 9.75 ถงึ 11.45 อตัรำก ำไรขัน้ต้นรอ้ยละ 17 ถงึ 19 และอตัรำกำรเตบิโต
รอ้ยละ 1 ถงึ 5 กลุ่มกจิกำรเลอืกทีจ่ะวดัมูลค่ำส่วนได้เสยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุมด้วยวธิมีูลค่ำของสนิทรพัย์สุทธทิีร่ะบุไดข้องบรษิัทย่อย  
ทีซ่ื้อมำตำมสดัส่วนควำมเป็นเจำ้ของ 
 
หำกกำรซื้อกจิกำร PCE และ PWT เกดิขึน้ ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2564 รำยไดข้องกลุ่มกจิกำรส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2564 จะเพิม่ขึน้ไม่เกนิรอ้ยละ 5 และก ำไรส ำหรบังวดจะไม่มคีวำมแตกต่ำงกนัอย่ำงมสีำระส ำคญั 
 

34 สญัญำท่ีส ำคญั 
 
เมื่อวนัที่ 19 ตุลำคม พ.ศ. 2564 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัท ครัง้ที่ 8/2564 มมีติอนุมตัิและให้น ำเสนอที่ประชุมวสิำมญัผู้ถือหุ้น  
ครัง้ที ่1/2564 ในวนัที ่16 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 พจิำรณำอนุมตักิำรเขำ้ท ำรำยกำรซื้อหุ้นสำมญัใน บรษิทั ยปิมัน่เทค จ ำกดั (“GMT”) 
จำกบรษิทั ทโีอเอ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ำกดั (“TOAGH”)  จ ำนวน 2,626,500 หุน้ คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 51 ของจ ำนวนหุน้ทีอ่อกจ ำหน่ำย
และรบัช ำระแลว้ โดยมมีลูค่ำหุน้ทีต่รำไวหุ้น้ละ 100  บำท ในรำคำหุน้ละ 304.59 บำท รวมเป็นเงนิ 800 ลำ้นบำท ทัง้นี้ GMT ประกอบ
ธุรกจิหลกั ผลติ น ำเขำ้ ส่งออก แบ่งบรรจุ จ ำหน่ำยผงยปิซัม่ แผ่นยปิซัม่บอร์ด และซื้อมำขำยไปอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นกำรตดิตัง้ยปิซัม่บอร์ด
ทุกชนิดทุกประเภท อย่ำงไรก็ตำม สญัญำซื้อขำยหุ้นนี้ยงัไม่มผีลบงัคบัใช้สมบูรณ์จนกว่ำคู่สญัญำทัง้สองฝ่ำยจะปฏิบตัิตำมเงื่อนไข
เบือ้งตน้ของสญัญำซื้อขำยหุน้ครบถว้น โดยเงื่อนไขทีส่ ำคญัไดแ้ก่  
 
ก) ณ วนัทีก่ำรซื้อขำยเสรจ็สมบูรณ์ ไม่มเีหตุหรอืกำรกระท ำใด ๆ เกดิขึน้ หรอืถูกท ำใหเ้กดิขึน้หรอืมเีหตุอนัควรจะคำดไดว่้ำเกิดขึ้น

ซึง่อำจก่อใหเ้กดิผลกระทบในทำงลบอย่ำงมนีัยส ำคญัต่อสถำนะทำงกำรเงนิ 
ข) ผูซ้ื้อพอใจในผลกำรตรวจสอบสถำนะของบรษิทั ยปิมัน่เทค จ ำกดัทีไ่ดม้กีำรด ำเนินถูกต้องตำมกฎหมำย รวมทัง้ดำ้นภำษีและ

บญัชทีีไ่ดช้ ำระภำษคีรบถว้นตำมหลกัมำตรฐำนกำรบญัช ี
ค) ไม่มกีฎหมำยทีใ่ชบ้งัคบัของหน่วยงำนรำชกำรทีป่ระกำศหรอือยู่ระหว่ำงกำรประกำศใช ้และจะมผีลภำยหลงัจำกวนัทีก่ำรซื้อขำย

เสรจ็สมบูรณ์ ซึ่งหำ้มมใิหม้กีำรซื้อขำยหุน้ทีซ่ื้อขำย หรอืหำ้มผูซ้ื้อซื้อหุ้นทีซ่ื้อขำย หรอืหำ้มผูข้ำยขำยหรอืโอนกรรมสทิธิใ์นหุ้น 
ทีซ่ื้อขำย 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 ยงัมบีำงเงื่อนไขเบือ้งตน้ของสญัญำซื้อขำยหุน้ทีย่งัไม่เสรจ็สมบูรณ์ 
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35 เหตุกำรณ์ภำยหลงัวนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

 
1) เมื่อวนัที ่24 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2565 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่2/2565 ไดม้มีตอินุมตักิำรจ่ำยเงนิปันผลจำกผลกำร

ด ำเนินงำนเดอืนกรกฎำคม ถึงเดอืนธนัวำคม พ.ศ. 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอตัรำหุ้นละ 0.19 บำทต่อหุ้น ส ำหรบัหุ้นจ ำนวน 
2,029,000,000 หุน้ รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 385.51 ลำ้นบำท 

 
2) เมื่อวนัที ่24 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2565 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่2/2565 ไดม้มีตอินุมตักิำรเลกิกจิกำร บรษิทั ทโีอเอ 

เพน้ท์ (ประเทศกมัพูชำ) จ ำกดั ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยที่บรษิัทฯ ถอืหุน้ทำงตรงในสดัส่วนรอ้ยละ 100 ซึ่งกำรเลกิกิจกำรดงักล่ำว
ไม่ไดส้่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงนิของบรษิทัฯ แต่อย่ำงใด และบรษิทัฯ จะด ำเนินกำรในส่วนทีเ่กีย่วขอ้ง
กบักำรจดทะเบยีนเลกิบรษิทัย่อยดงักล่ำวและช ำระบญัชใีหเ้ป็นไปตำมขัน้ตอนทีก่ฎหมำยก ำหนดต่อไป 





แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี/ รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 
เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อี านาจควบคุม ผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบสงูสดุในสายงานบญัชแีละการเงนิ                            หน้า ก-1 
ผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบญัช ีและเลขานุการบรษิทั                

1. นายประจกัษ์ ตัง้คารวคณุ 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคมุ ผู้ท่ีได้รบัมอบหมายให้รบัผิดชอบสูงสุดในสายงานบญัชีและการเงิน ผู้ท่ีได้รบัมอบหมายให้รบัผิดชอบโดยตรงในการควบคมุ 
ดแูลการท าบญัชี และเลขานุการบริษทั 

1. รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคมุ และเลขานุการบริษทั 

 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
สดัส่วนการถือหุ้นใน

บริษทัฯ(1)  

(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวั
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน  (5 ปีย้อนหลงั ณ วนัท่ี วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั ประเภทธรุกิจ 

-ปรญิญาวทิยาศาสตรด์ษุฎบีณัฑติ 
กติตมิศกัดิ ์สาขาวชิาเคม ีมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 

- Mini MBA มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

- ปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยักรงุเทพ
ธนบุร ี

- หลกัสตูรประกาศนียบตัร Director 
Accreditation Program (DAP) รุ่น 
21/2004 ปี 2547 สมาคมส่งเสรมิ
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

21.0 
- ถอืหุน้ทางตรงรอ้ยละ 
4.5 และถอืหุน้
ทางออ้มผ่าน TOAGH 
รอ้ยละ 6.0 
- คู่สมรสถอืหุน้
ทางตรงรอ้ยละ 4.5 
และถอืหุน้ทางออ้ม
ผ่าน TOAGH รอ้ยละ 
6.0 

- คู่สมรสของนางละออ ตัง้คารวคณุ 
- บดิาของ  
1) นายวนรชัต์ ตัง้คารวคุณ  
2) นายจตุภทัร์ ตัง้คารวคณุ  
3) นายณฏัฐวฒุ ิตัง้คารวคุณ และ  
4) นางบุศทร ีหวัง่หล ี

ต าแหน่งในบริษทัและบริษทัย่อย:  
2559 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ/ กรรมการบรหิาร บมจ. ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) ผลติและจ าหน่ายส ีและผลติภณัฑอ์ื่นที่

เกีย่วขอ้ง 
ปัจจุบนั กรรมการ TOA Paint (Vietnam) Co., Ltd. ผลติ น าเขา้ และจดัจ าหน่ายผลติภณัฑส์ทีา

อาคารและเคมภีณัฑ ์
ปัจจุบนั President of Commissioners PT TOA Paint Indonesia น าเขา้และจดัจ าหน่ายผลติภณัฑส์ทีาอาคาร 

และผลติภณัฑส์แีละสารเคลอืบผวิและ
ผลติภณัฑป์ระเภทอื่น 

ปัจจุบนั President of Commissioners PT TOA Coating Indonesia ผลติและจดัจ าหน่ายผลติภณัฑส์ทีาอาคาร 
และผลติภณัฑส์แีละสารเคลอืบผวิและ
ผลติภณัฑป์ระเภทอื่น 

ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน:  
2539 – ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. เชอรว์ูด้ คอรป์อเรชัน่ 

(ประเทศไทย)  
ผลติและจ าหน่ายเคมเีคหะภณัฑ ์

ต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน: 15 แห่ง 
ต าแหน่งในกิจการท่ีแขง่ขนั/ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของบริษทั:  ไม่ม ี
ประสบการณ์ท างานในอดีต: 

2520 – 2559 ประธานทีป่รกึษา บมจ. ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) ผลติและจ าหน่ายส ีและผลติภณัฑอ์ื่นที่
เกีย่วขอ้ง 

หมายเหตุ:  (1)  นับรวมการถอืหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้มตามสดัสว่น โดยนบัรวมหุน้ของคู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะของบคุคลดงักล่าว ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

ต าแหน่ง:  ประธานกรรมการ/ กรรมการบริหาร 
วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้:  6 ธนัวาคม 2559 
อายุ:   77 ปี 



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี/ รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 
เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อี านาจควบคุม ผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบสงูสดุในสายงานบญัชแีละการเงนิ                            หน้า ก-2 
ผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบญัช ีและเลขานุการบรษิทั                

2. นางละออ ตัง้คารวคณุ 

 

 

 

 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
สดัส่วนการถือหุ้นใน

บริษทัฯ(1)  

(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน  (5 ปีย้อนหลงั ณ วนัท่ี วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั ประเภทธรุกิจ 

- ปรญิญาตร ีรฐัศาสตร ์มหาวทิยาลยั
รามค าแหง 

21.0 
- ถอืหุน้ทางตรงรอ้ยละ 
4.5และถอืหุน้ทางออ้ม
ผ่าน TOAGH รอ้ยละ 
6.0 
- คู่สมรสถอืหุน้
ทางตรงรอ้ยละ 4.5 
และถอืหุน้ทางออ้ม
ผ่าน TOAGH รอ้ยละ 
6.0 

- คู่สมรสของนายประจกัษ์ ตัง้คารวคณุ 
- มารดาของ  
1) นายวนรชัต์ ตัง้คารวคุณ  
2) นายจตุภทัร์ ตัง้คารวคณุ  
3) นายณฏัฐวฒุ ิตัง้คารวคุณ และ  
4) นางบุศทร ีหวัง่หล ี

ต าแหน่งในบริษทัและบริษทัย่อย:  
2559 – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ/ 

กรรมการบรหิาร 
บมจ. ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) ผลติและจ าหน่ายส ีและผลติภณัฑอ์ื่นที่

เกีย่วขอ้ง 

ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน: ไมม่ ี
ต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน: 5 แห่ง 
ต าแหน่งในกิจการท่ีแขง่ขนั/ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของบริษทั:  ไม่ม ี
ประสบการณ์ท างานในอดีต: 

2554 – 2559 รองประธานทีป่รกึษา บมจ. ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) ผลติและจ าหน่ายส ีและผลติภณัฑอ์ื่นที่
เกีย่วขอ้ง 

หมายเหตุ:  (1)  นับรวมการถอืหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้มตามสดัสว่น โดยนบัรวมหุน้ของคู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะของบคุคลดงักล่าว ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

 

  

 

 

  

 

 

 

ต าแหน่ง:  รองประธานกรรมการ /กรรมการบริหาร 
วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้:  6 ธนัวาคม 2559 
อายุ:   74 ปี 



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี/ รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 
เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อี านาจควบคุม ผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบสงูสดุในสายงานบญัชแีละการเงนิ                            หน้า ก-3 
ผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบญัช ีและเลขานุการบรษิทั                

3. นายวนรชัต์ ตัง้คารวคณุ 

 

   

 

 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
สดัส่วนการถือหุ้นใน

บริษทัฯ(1)  

(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวั
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน  (5 ปีย้อนหลงั ณ วนัท่ี วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั ประเภทธรุกิจ 

- ปรญิญาตร ีบญัชบีรหิาร จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

- หลกัสตูรประกาศนียบตัร Director 
Accreditation Program (DAP) รุ่น
ทีS่EC/2013 สมาคมส่งเสรมิสถาบนั
กรรมการบรษิทัไทย 

13.5 
 
(ถอืหุน้ทางตรงรอ้ยละ 
9.0 และถอืหุน้
ทางออ้มผ่าน TOAGH 
รอ้ยละ 4.5) 

- บุตรของนายประจกัษ์ และนาง
ละออ ตัง้คารวคุณ 
- พีน้่องกบั  
1) นายจตุภทัร์ ตัง้คารวคณุ  
2) นายณฏัฐวฒุ ิตัง้คารวคุณ และ  
3) นางบุศทร ีหวัง่หล ี

ต าแหน่งในบริษทัและบริษทัย่อย:  
2541 – ปัจจุบนั กรรมการ/ กรรมการบรหิาร บมจ. ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) ผลติและจ าหน่ายส ีและผลติภณัฑอ์ื่นที่

เกีย่วขอ้ง 
ปัจจุบนั กรรมการ บจ. บรติชิ เพน้ทส์ จดัจ าหน่ายผลติภณัฑส์ทีาอาคาร 

ปัจจุบนั กรรมการ TOA Paint (Vietnam) Co., Ltd. ผลติ น าเขา้ และจดัจ าหน่ายผลติภณัฑส์ทีา
อาคารและเคมภีณัฑ ์

ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน:  
2554 – ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. เชอรว์ูด้ คอรป์อเรชัน่ 

(ประเทศไทย)  
ผลติและจ าหน่ายเคมเีคหะภณัฑ ์

2562 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. สตารค์ คอรเ์ปอเรชัน่ ประกอบธุรกจิโดยการถอืหุน้ในบรษิทัอื่น 

ต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน: 57 แห่ง 
ต าแหน่งในกิจการท่ีแขง่ขนั/ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของบริษทั:  ไม่ม ี

หมายเหตุ:  (1)  นับรวมการถอืหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้มตามสดัสว่น โดยนบัรวมหุน้ของคู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะของบคุคลดงักล่าว ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

 

 

 

 

 

ต าแหน่ง:  กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้:  1 กมุภาพนัธ ์2541 
อายุ:   50 ปี 



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี/ รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 
เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อี านาจควบคุม ผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบสงูสดุในสายงานบญัชแีละการเงนิ                            หน้า ก-4 
ผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบญัช ีและเลขานุการบรษิทั                

4. นายจตุภทัร ์ตัง้คารวคณุ 

 

 

  คณุวฒิุทางการศึกษา 
สดัส่วนการถือหุ้นใน

บริษทัฯ(1)  

(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครวัระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน  (5 ปีย้อนหลงั ณ วนัท่ี วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั ประเภทธรุกิจ 

- ปรญิญาโท Master of 
Management Purdue 
University ประเทศ
สหรฐัอเมรกิา 

- ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- หลกัสตูรประกาศนียบตัร 
Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่นที ่14/2014
สมาคมส่งเสรมิสถาบนั
กรรมการบรษิทัไทย 

13.5 
 
(ถอืหุน้ทางตรงรอ้ยละ 
9.0 และถอืหุน้ทางออ้ม
ผ่าน TOAGH รอ้ยละ 
4.5) 

- บุตรของนายประจกัษ์ และ
นางละออ ตัง้คารวคณุ 
- พีน้่องกบั  
1) นายวนรชัต์ ตัง้คารวคุณ  
2) นายณฏัฐวฒุ ิตัง้คารวคุณ 
และ  
3) นางบุศทร ีหวัง่หล ี

ต าแหน่งในบริษทัและบริษทัย่อย:  
2544 – ปัจจุบนั กรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร 

กรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทน ประธานเจา้หน้าที่
บรหิาร รกัษาการ Managing 
Director Thailand & Laos 

บมจ. ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) ผลติและจ าหน่ายส ีและผลติภณัฑอ์ื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

ปัจจุบนั กรรมการ บจ. กปัตนั โค๊ทติ้ง ผลติและจดัจ าหน่ายผลติภณัฑส์ทีาอาคารและเคมภีณัฑ ์

ปัจจุบนั กรรมการ บจ. บรติชิ เพน้ทส์ จดัจ าหน่ายผลติภณัฑส์ทีาอาคาร 
ปัจจุบนั กรรมการ บจ. เมกา เพน้ท ์แอนด ์โฮม ด าเนินการลงทุนในบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
ปัจจุบนั กรรมการ บจ. ภชา เอน็เตอรไ์พรส ์ จ าหน่ายปลกีและสง่ผลติภณัฑก์ระเบือ้งแกรนิตโต ้

กระเบือ้งเซรามคิ สุขภณัฑ ์และผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 
ปัจจุบนั กรรมการ บจ. ภาวตร ีอนิเตอรเ์ทรด จ าหน่ายปลกี ส่ง และน าเขา้ผลติภณัฑก์ระเบือ้ง 
ปัจจุบนั กรรมการ บจ. อนิโคซอรส์ จดัหา น าเขา้ ส่งออก กลุ่มสนิคา้ดงัต่อไปนี้ สแีละ

เคมภีณัฑก์่อสรา้ง กลุม่วสัดกุ่อสรา้ง กลุม่ไฟฟ้า กลุม่
เซรามคิ สุขภณัฑ ์ประปา และกลุ่มเครื่องมอืช่าง 

ปัจจุบนั กรรมการ TOA Paint (Vietnam) Co., Ltd. ผลติ น าเขา้ และจดัจ าหน่ายผลติภณัฑส์ทีาอาคารและ
เคมภีณัฑ ์

ปัจจุบนั กรรมการ TOA Paint Products Sdn. Bhd. ผลติและจดัจ าหน่ายผลติภณัฑส์ทีาอาคารและเคมภีณัฑ ์

ปัจจุบนั กรรมการ TOA Coating Sdn. Bhd. น าเขา้และจดัจ าหน่ายผลติภณัฑส์ทีาอาคารและ
เคมภีณัฑ ์

ปัจจุบนั ประธานกรรมการ TOA Paint (Myanmar) Co., Ltd. ผลติและจดัจ าหน่ายผลติภณัฑส์ทีาอาคารและ
ผลติภณัฑส์แีละสารเคลอืบผวิและผลติภณัฑป์ระเภทอื่น 

ปัจจุบนั ประธานกรรมการ TOA Coating (Myanmar) Co., Ltd. ผลติและจดัจ าหน่ายผลติภณัฑส์ทีาอาคาร และ

ต าแหน่ง:  กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร/ 
  กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม/ รกัษาการ Managing Director Thailand & Laos 
วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้:  1 กมุภาพนัธ ์2544 
อายุ:   48 ปี 



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี/ รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 
เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อี านาจควบคุม ผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบสงูสดุในสายงานบญัชแีละการเงนิ                            หน้า ก-5 
ผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบญัช ีและเลขานุการบรษิทั                

  คณุวฒิุทางการศึกษา 
สดัส่วนการถือหุ้นใน

บริษทัฯ(1)  

(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครวัระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน  (5 ปีย้อนหลงั ณ วนัท่ี วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั ประเภทธรุกิจ 

ผลติภณัฑส์แีละสารเคลอืบผวิและผลติภณัฑป์ระเภทอื่น 

ปัจจุบนั ประธานกรรมการ TOA Paint (Cambodia) Co., Ltd. ผลติและจดัจ าหน่ายผลติภณัฑส์ทีาอาคารและ
ผลติภณัฑส์แีละสารเคลอืบผวิและผลติภณัฑป์ระเภทอื่น 

ปัจจุบนั ประธานกรรมการ TOA Skim Coat (Cambodia) Co., Ltd. ผลติและจดัจ าหน่ายผลติภณัฑส์ าหรบังานฉาบบางเพื่อ
ปรบัผวิใหเ้รยีบ (Skim Coat) 

ปัจจุบนั ประธานกรรมการ TOA Paint (Laos) Sole Co., Ltd. ผลติและจดัจ าหน่ายผลติภณัฑส์ทีาอาคารและ
ผลติภณัฑส์แีละสารเคลอืบผวิและผลติภณัฑป์ระเภทอื่น 

ปัจจุบนั กรรมการ TOA Coating (Cambodia) Co., Ltd. ผลติและจดัจ าหน่ายผลติภณัฑส์ทีาอาคาร และ
ผลติภณัฑส์แีละสารเคลอืบผวิและผลติภณัฑป์ระเภทอื่น 

ปัจจุบนั ประธานกรรมการ PT TOA Paint Indonesia น าเขา้และจดัจ าหน่ายผลติภณัฑส์ทีาอาคาร และ
ผลติภณัฑส์แีละสารเคลอืบผวิและผลติภณัฑป์ระเภทอื่น 

ปัจจุบนั ประธานกรรมการ PT TOA Coating Indonesia ผลติและจดัจ าหน่ายผลติภณัฑส์ทีาอาคาร และ
ผลติภณัฑส์แีละสารเคลอืบผวิและผลติภณัฑป์ระเภทอื่น 

ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน: ไมม่ ี
ต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน: 25 แห่ง 
ต าแหน่งในกิจการท่ีแขง่ขนั/ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของบริษทั:  ไม่ม ี

หมายเหตุ:  (1)  นับรวมการถอืหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้มตามสดัสว่น โดยนบัรวมหุน้ของคู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะของบคุคลดงักล่าว ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

 

 

 

 

 

 



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี/ รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 
เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อี านาจควบคุม ผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบสงูสดุในสายงานบญัชแีละการเงนิ                            หน้า ก-6 
ผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบญัช ีและเลขานุการบรษิทั                

5. นายณัฏฐวฒิุ ตัง้คารวคณุ 

     

คณุวฒิุทางการศึกษา 
สดัส่วนการถือหุ้นใน

บริษทัฯ(1)  

(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวั
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน  (5 ปีย้อนหลงั ณ วนัท่ี วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั ประเภทธรุกิจ 

- ปรญิญาโท Science in Engineering 
Management University of Southern 
California ประเทศสหรฐัอเมรกิา  

- ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

- หลกัสตูรประกาศนียบตัร Director 
Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 
19/2004 สมาคมส่งเสรมิสถาบนั
กรรมการบรษิทัไทย 

13.5 
 
(ถอืหุน้ทางตรงรอ้ยละ 
9.0 และถอืหุน้
ทางออ้มผ่าน TOAGH 
รอ้ยละ 4.5) 

- บุตรของนายประจกัษ์ และนาง
ละออ ตัง้คารวคุณ 
 
- พีน้่องกบั  
1) นายวนรชัต์ ตัง้คารวคุณ  
2) นายจตุภทัร์ ตัง้คารวคณุ และ  
3) นางบุศทร ีหวัง่หล ี

ต าแหน่งในบริษทัและบริษทัย่อย:  
2545 – ปัจจุบนั   กรรมการ บมจ. ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) ผลติและจ าหน่ายส ีและผลติภณัฑอ์ื่นที่

เกีย่วขอ้ง 
ปัจจุบนั กรรมการ บจ. บรติชิ เพน้ทส์ จดัจ าหน่ายผลติภณัฑส์ทีาอาคาร 

ปัจจุบนั กรรมการ TOA Paint (Vietnam) Co., Ltd. ผลติ น าเขา้ และจดัจ าหน่ายผลติภณัฑส์ทีา
อาคารและเคมภีณัฑ ์

ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน: ไมม่ ี
ต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน: 21 แห่ง 
ต าแหน่งในกิจการท่ีแขง่ขนั/ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของบริษทั:  ไม่ม ี

หมายเหตุ:  (1)  นับรวมการถอืหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้มตามสดัสว่น โดยนบัรวมหุน้ของคู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะของบคุคลดงักล่าว ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต าแหน่ง:  กรรมการ/ กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้:  1 สิงหาคม 2545 
อายุ:   47 ปี 



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี/ รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 
เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อี านาจควบคุม ผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบสงูสดุในสายงานบญัชแีละการเงนิ                            หน้า ก-7 
ผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบญัช ีและเลขานุการบรษิทั                

6. นางบุศทรี หวัง่หลี 

     

คณุวฒิุทางการศึกษา 
สดัส่วนการถือหุ้นใน

บริษทัฯ(1)  

(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวั
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน  (5 ปีย้อนหลงั ณ วนัท่ี วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั ประเภทธรุกิจ 

- ปรญิญาโท MBA University of 
Virginia ประเทศสหรฐัอเมรกิา  

- ปรญิญาตร ีบญัช ีจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

- หลกัสตูรประกาศนียบตัร Director 
Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 
67/2007 สมาคมส่งเสรมิสถาบนั
กรรมการบรษิทัไทย 

13.5 
 
(ถอืหุน้ทางตรงรอ้ยละ 
9.0 และถอืหุน้
ทางออ้มผ่าน TOAGH 
รอ้ยละ 4.5) 

- บุตรของนายประจกัษ์ และนาง
ละออ ตัง้คารวคุณ 
- พีน้่องกบั  
1) นายวนรชัต์ ตัง้คารวคุณ  
2) นายจตุภทัร์ ตัง้คารวคณุ และ  
3) นายณฏัฐวฒุ ิตัง้คารวคุณ 

ต าแหน่งในบริษทัและบริษทัย่อย:  
2544 – ปัจจุบนั กรรมการ/ กรรมการบรหิาร/ รอง

กรรมการผูจ้ดัการส านกัประธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิาร 

บมจ. ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) ผลติและจ าหน่ายส ีและผลติภณัฑอ์ื่นที่
เกีย่วขอ้ง 

ปัจจุบนั กรรมการ บจ. กปัตนั โค๊ทติ้ง ผลติและจดัจ าหน่ายผลติภณัฑส์ทีาอาคารและ
เคมภีณัฑ ์

ปัจจุบนั กรรมการ บจ. บรติชิ เพน้ทส์ จดัจ าหน่ายผลติภณัฑส์ทีาอาคาร 

ปัจจุบนั กรรมการ บจ. เมกา เพน้ท ์แอนด ์โฮม ด าเนินการลงทุนในบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

ปัจจุบนั กรรมการ TOA Paint (Vietnam) Co., Ltd. ผลติ น าเขา้ และจดัจ าหน่ายผลติภณัฑส์ทีา
อาคารและเคมภีณัฑ ์

ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน: ไมม่ ี
ต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน: 29 แห่ง 
ต าแหน่งในกิจการท่ีแขง่ขนั/ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของบริษทั:  ไม่ม ี

หมายเหตุ:  (1)  นับรวมการถอืหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้มตามสดัสว่น โดยนบัรวมหุน้ของคู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะของบคุคลดงักล่าว ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 
 
 
 

 

ต าแหน่ง:  กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ รองกรรมการผู้จดัการส านักประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร/ กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้:  1 มิถนุายน 2544 
อายุ:   43 ปี 



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี/ รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 
เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อี านาจควบคุม ผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบสงูสดุในสายงานบญัชแีละการเงนิ                            หน้า ก-8 
ผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบญัช ีและเลขานุการบรษิทั                

7. นางปริศนา ประหารข้าศึก 

 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
สดัส่วนการถือหุ้น

ในบริษทัฯ(1)  

(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครวัระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน  (5 ปีย้อนหลงั ณ วนัท่ี วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั ประเภทธรุกิจ 

- ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ (MBA) 
Tarleton State University ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

- ปรญิญาตร ีพาณิชยศาสตรบณัฑติ คณะพาณิชย
ศาตรแ์ละการบญัช ีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

- ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ (การบญัช)ี คณะ
บรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัเกรกิ  

- หลกัสตูรประกาศนียบตัร Advance Audit 
Committee Program (AACP) รุ่น 25/2017 

- หลกัสตูรประกาศนียบตัร The Board's Role in 
Mergers and Acquisitions (M&A 1/2011) ปี 2554 
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

- หลกัสตูรประกาศนียบตัร Director Certification 
Program (DCP 119/2009) ปี 2552 สมาคมส่งเสรมิ
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

- หลกัสตูรประกาศนียบตัร หลกัสตูรนักบรหิารการเงนิ
การคลงัภาครฐัระดบัสงู (บงส.) รุ่นที ่1 ปี 2557 
สถาบนัพฒันาบคุลากรดา้นการคลงัและบญัชภีาครฐั 
กรมบญัชกีลาง 

- หลกัสตูรประกาศนียบตัร PTT Executive 

ไม่ม ี ไม่ม ี ต าแหน่งในบริษทัและบริษทัย่อย:  
2559 – ปัจจุบนั กรรมการอสิระ/ ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทน 

บมจ. ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) ผลติและจ าหน่ายส ีและผลติภณัฑอ์ื่นที่
เกีย่วขอ้ง 

ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน:  
2559 – ปัจจุบนั กรรมการอสิระ บมจ. บางจาก คอรป์อเรชัน่ ธุรกจิโรงกลัน่น ้ามนั และจ าหน่ายน ้ามนั

ส าเรจ็รูปทัง้คา้ปลกีและคา้ส่ง 
2560 – ปัจจุบนั กรรมการอสิระ และ ประธาน

กรรมการตรวจสอบ 
บมจ. ไซมสิ แอสเสท ธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์

ต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน: ไม่ม ี
ต าแหน่งในกิจการท่ีแขง่ขนั/ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของบริษทั:  ไม่ม ี
ประสบการณ์ท างานในอดีต: 
2562 – 2564  กรรมการ OKEA ASA [จดทะเบยีนใน Oslo 

Stock Exchange (OSE)] 
ธุรกจิส ารวจและผลติปิโตรเลยีม 

2559 – 2563  กรรมการและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

บรรษทัประกนัสนิเชื่ออุตสาห 
กรรมขนาดย่อม 

สถาบนัการเงนิเฉพาะกจิของรฐั 

2561 – 2563  กรรมการและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

การนคิมอุตสาหกรรมแหง่ประเทศ
ไทย 

รฐัวสิาหกจิสงักดักระทรวง 
อุตสาหกรรม 

2552 – 2563 ทีป่รกึษาประธานกรรมการ และ
กรรมการดา้นการลงทุน 

บมจ. ทพิยประกนัภยั ธุรกจิประกนัภยั 

2557 – 2558 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ดา้น
การเงนิและบญัช ี

บมจ. ไทยออยล ์ ธุรกจิการกลัน่ และจ าหน่ายน ้ามนัปิโตรเลยีม 
และธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้ง 

ต าแหน่ง:  กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้:  29 ธนัวาคม 2559 
อายุ:   67 ปี 



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี/ รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 
เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อี านาจควบคุม ผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบสงูสดุในสายงานบญัชแีละการเงนิ                            หน้า ก-9 
ผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบญัช ีและเลขานุการบรษิทั                

คณุวฒิุทางการศึกษา 
สดัส่วนการถือหุ้น

ในบริษทัฯ(1)  

(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครวัระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน  (5 ปีย้อนหลงั ณ วนัท่ี วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั ประเภทธรุกิจ 

Leadership Development GE Crotonville ประเทศ
สหรฐัอเมรกิา 

- หลกัสตูรประกาศนียบตัร หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู 
(วตท.) รุ่นที ่14 สถาบนัวทิยาการตลาดทุน 

- หลกัสตูรประกาศนียบตัร Certificate of NIDA-
Wharton Executive Leadership Program Wharton 
University of Pennsylvania ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

- หลกัสตูรประกาศนียบตัร Certificate of Completion 
CFO Certification Program (รุ่นที่ 2)  สภาวชิาชพี
บญัชใีนพระบรมราชูปถมัภ ์

- หลกัสตูรประกาศนียบตัร Sasin Senior Executive 
Program (SEP13) สถาบนับณัฑติบรหิารธุรกจิ      
ศศนิทรแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- หลกัสตูรประกาศนียบตัร Certificate of Insurance, 
College of Insurance ประเทศองักฤษ 

2549 – 2556 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่บญัชี
องคก์ร 

บมจ. ปตท.  ธุรกจิปิโตรเลยีมและปิโตรเคมแีบบครบวงจร 

หมายเหตุ:  (1)  นับรวมการถอืหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้มตามสดัสว่น โดยนบัรวมหุน้ของคู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะของบคุคลดงักล่าว ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี/ รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 
เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อี านาจควบคุม ผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบสงูสดุในสายงานบญัชแีละการเงนิ                            หน้า ก-10 
ผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบญัช ีและเลขานุการบรษิทั                

8. นางชนาทิพย ์วีระสืบพงศ์ 

 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
สดัส่วนการถือหุ้น

ในบริษทัฯ(1)  

(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครวัระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน  (5 ปีย้อนหลงั ณ วนัท่ี วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั ประเภทธรุกิจ 

- ปรญิญาโท รฐัศาสตร ์(การบรหิารรฐักจิส าหรบั
ผูบ้รหิาร) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

- ปรญิญาโท การบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 

- ปรญิญาตร ีนิตศิาสตร ์มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

- ปรญิญาตร ีการบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

- ปรญิญาบตัร การป้องกนัราชอาณาจกัรภาครฐัร่วม
เอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 20 วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

- หลกัสตูรประกาศนียบตัร Risk Management Program 
for Corporate Leaders (RCL 13/2018)  ปี 2561 
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

- หลกัสตูรประกาศนียบตัร Board Nomination and 
Compensation Program (BNCP 5/2018)  ปี 2561 
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

-หลกัสตูรประกาศนียบตัร Anti-Corruption for 
Executive Program (ACEP 14/2015) ปี 2558 สมาคม
ส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

- หลกัสตูรประกาศนียบตัร Corporate Governance for 

ไม่ม ี ไม่ม ี ต าแหน่งในบริษทัและบริษทัย่อย:  
2559 – ปัจจุบนั กรรมการอสิระ/ กรรมการ

ตรวจสอบ 
บมจ. ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) ผลติและจ าหน่ายส ีและผลติภณัฑอ์ื่นที่

เกีย่วขอ้ง 

ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน:  
2561 – ปัจจุบนั กรรมการอสิระ กรรมการ

ตรวจสอบ และประธานกรรมการ
สรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

บมจ. นอรท์อสี รบัเบอร ์ ผลติและจ าหน่ายยางแผ่นรมควนั ยางแทง่ 
และยางผสม เพื่อจ าหน่ายไปยงัผูผ้ลติใน
อุตสาหกรรมยางยนต์และกลุ่มพ่อคา้คนกลาง 

ต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน: ไม่ม ี
ต าแหน่งในกิจการท่ีแขง่ขนั/ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของบริษทั:  ไม่ม ี
ประสบการณ์ท างานในอดีต: 
2559 – 2562  กรรมการอสิระและกรรมการ

ตรวจสอบ 
บมจ. เอเจ  แอดวานซ์ เทคโนโลย ี ธุรกจิน าเขา้และจ าหน่ายเครื่องใชไ้ฟฟ้า

ภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ "AJ" 
2557 – 2558 ทีป่รกึษาดา้นพฒันาฐานภาษ ี

(ผูท้รงคุณวุฒ ิระดบั 10) 
กรมสรรพากร หน่วยงานราชการ 

2555 – 2557 รองอธบิด ี กรมสรรพากร หน่วยงานราชการ 

2551 – 2554 ผูอ้ านวยการส านกับรหิารกลาง กรมสรรพากร หน่วยงานราชการ 

2547 – 2551 รองผูอ้ านวยการส านักบรหิารภาษี
ธุรกจิขนาดใหญ ่

กรมสรรพากร หน่วยงานราชการ 

ต าแหน่ง:  กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 
วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้:  6 ธนัวาคม 2559 
อายุ:   66 ปี 



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี/ รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 
เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อี านาจควบคุม ผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบสงูสดุในสายงานบญัชแีละการเงนิ                            หน้า ก-11 
ผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบญัช ีและเลขานุการบรษิทั                

คณุวฒิุทางการศึกษา 
สดัส่วนการถือหุ้น

ในบริษทัฯ(1)  

(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครวัระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน  (5 ปีย้อนหลงั ณ วนัท่ี วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั ประเภทธรุกิจ 

Capital Market Intermediaries (CGI 6/2015) ปี 2558 
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

- หลกัสตูรประกาศนียบตัร Advanced Audit Committee 
Program (AACP 14/2014) ปี 2557 สมาคมส่งเสรมิ
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

- หลกัสตูรประกาศนียบตัร Director Certification 
Program (DCP 176/2013) ปี 2556 สมาคมส่งเสรมิ
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

- หลกัสตูรประกาศนียบตัร ผูบ้รหิารระดบัสงูดา้น
วทิยาการพลงังาน รุ่นที ่6 สถาบนัวทิยาการพลงังาน 

- หลกัสตูรประกาศนียบตัร ผูบ้รหิารระดบัสงูสถาบนั
วทิยาการตลาดทุน รุ่นที ่19 สถาบนัวทิยาการตลาดทุน 

- หลกัสตูรประกาศนียบตัร ผูบ้รหิารกระบวนการ
ยุตธิรรมระดบัสงู รุ่นที ่18 สถาบนัพฒันาขา้ราชการฝ่าย
ตุลาการศาลยุตธิรรม 

- หลกัสตูรประกาศนียบตัร การก ากบัดแูลกจิการส าหรบั
กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูของรฐัวสิาหกจิและ
องคก์ารมหาชน รุ่นที ่12 สถาบนัพระปกเกลา้ 

- หลกัสตูรประกาศนียบตัร นักบรหิารการคลงั (นบค.) 
มลูนิธสิถาบนัวจิยันโยบายเศรษฐกจิการคลงั 

- หลกัสตูรประกาศนียบตัร HR Management University 
of California, Berkeley ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

- หลกัสตูรประกาศนียบตัร Strategic Advisor ส าหรบั
ผูบ้รหิาร Kellogg School of Management ประเทศ
สหรฐัอเมรกิา 

    

หมายเหตุ:  (1)  นับรวมการถอืหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้มตามสดัสว่น โดยนบัรวมหุน้ของคู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะของบคุคลดงักล่าว ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

 



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี/ รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 
เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อี านาจควบคุม ผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบสงูสดุในสายงานบญัชแีละการเงนิ                            หน้า ก-12 
ผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบญัช ีและเลขานุการบรษิทั                

9. นายวีรศกัด์ิ โฆสิตไพศาล 

 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
สดัส่วนการถือ
หุ้นในบริษทัฯ(1)  

(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครวัระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน  (5 ปีย้อนหลงั ณ วนัท่ี วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั ประเภทธรุกิจ 

- ปรญิญาโท Mechanical Engineering Texas A&I 
University ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

- ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์(เครื่องกล) จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั  

- หลกัสตูรประกาศนียบตัร Director Certification 
Program (DCP 82/2006) ปี 2549 สมาคมส่งเสรมิ
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

- หลกัสตูรประกาศนียบตัร Finance for Non-Finance 
Directors (FND 30/2006) ปี 2549 สมาคมส่งเสรมิ
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

- หลกัสตูรประกาศนียบตัร Top Executive Program in 
Commerce and Trade (TEPCoT 2/2009) ปี 2552 
สถาบนัวทิยาการการคา้ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

- หลกัสตูรประกาศนียบตัร ผูบ้รหิารระดบัสงูดา้น
วทิยาการพลงังาน รุ่นที ่5 สถาบนัวทิยาการพลงังาน 

- หลกัสตูรประกาศนียบตัร Leadership Development 
Program “Enhancing Competitiveness” สถาบนั 
International Institute for Management Development 
(IMD) 

- หลกัสตูรประกาศนียบตัร ผูบ้รหิารระดบัสงูสถาบนั
วทิยาการตลาดทุน รุ่นที ่11 สถาบนัวทิยาการตลาดทุน 

ไม่ม ี ไม่ม ี ต าแหน่งในบริษทัและบริษทัย่อย:  
2559 – ปัจจุบนั กรรมการอสิระ/ กรรมการตรวจสอบ/ 

ประธานกรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทน 

บมจ. ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศ
ไทย) 

ผลติและจ าหน่ายส ีและผลติภณัฑอ์ื่นที่
เกีย่วขอ้ง 

ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน: ไมม่ ี
ต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน: 10 แห่ง 
ต าแหน่งในกิจการท่ีแขง่ขนั/ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของบริษทั:  ไม่ม ี
ประสบการณ์ท างานในอดีต: 
2564 – ปัจจุบนั   กรรมการ สมาคมส่งเสรมิสถาบนั

กรรมการบรษิทัไทย 
องคก์รในการพฒันาความเป็นมอือาชพีของ
กรรมการ และสง่เสรมิใหเ้กดิการก ากบัดแูล
กจิการทีด่ใีนประเทศไทย 

2559 – ปัจจุบนั  ผูเ้ชีย่วชาญพเิศษดา้นบรรษทัภบิาล
และความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย 

ตลาดหลกัทรพัยข์องประเทศไทย 
 

2561 – 2564 กรรมการอสิระ และประธาน
กรรมการบรษิทั 

บมจ. จดัการและพฒันา
ทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก 

พฒันาและบรหิารจดัการระบบท่อสง่น ้าสาย
หลกั ในพืน้ทีช่ายฝัง่ทะเลภาคตะวนัออก โดย
จ าหน่ายน ้าดบิใหแ้ก่นิคมอุตสาหกรรม 
โรงงานทัว่ไป และกจิการประปา 

2558 – 2562 กรรมการอสิระ ประธานกรรมการ
ก ากบัดแูลกจิการ และ
กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

บมจ. อสมท ธุรกจิดา้นสื่อสารมวลชน ไดแ้ก่ กจิการวทิยุ
โทรทศัน์ กจิการวทิยุกระจายเสยีง หน่วยงาน
ทีใ่หบ้รกิารดา้นขา่ว และสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์

2561 – 2562  กรรมการ การยาสบูแหง่ประเทศไทย ผลติและจ าหน่ายยาสบู 
2553 – 2561 ประธานคณะกรรมการบรหิาร สถาบนัพลงังานเพื่อ

อุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย 

องคก์รไม่แสวงหาก าไร 

2557 – 2561 ประธานคณะกรรมการ บจ. เอช็ เอม็ ซ ีโปลเีมอส ์ ผูผ้ลติเมด็พลาสตกิโพลโิพรพลินี (พพี)ี 

ต าแหน่ง:  กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้:  29 ธนัวาคม 2559 
อายุ:   67 ปี 



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี/ รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 
เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อี านาจควบคุม ผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบสงูสดุในสายงานบญัชแีละการเงนิ                            หน้า ก-13 
ผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบญัช ีและเลขานุการบรษิทั                

คณุวฒิุทางการศึกษา 
สดัส่วนการถือ
หุ้นในบริษทัฯ(1)  

(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครวัระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน  (5 ปีย้อนหลงั ณ วนัท่ี วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั ประเภทธรุกิจ 

2555 – 2557 ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร บมจ. ไทยออยล ์ ธุรกจิการกลัน่ และจ าหน่ายน ้ามนัปิโตรเลยีม 
และธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้ง 

2554 – 2555 ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร บมจ. พทีที ีโกลบอล เคมคิอล ธุรกจิเคมภีณัฑ ์(Chemical Flagship) ของ
กลุ่มบรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

หมายเหตุ:  (1)  นับรวมการถอืหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้มตามสดัสว่น โดยนบัรวมหุน้ของคู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะของบคุคลดงักล่าว ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

 



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี/ รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 
เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อี านาจควบคุม ผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบสงูสดุในสายงานบญัชแีละการเงนิ                            หน้า ก-14 
ผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบญัช ีและเลขานุการบรษิทั                

10.  นางสาวทวีพร พฒันกิจเรือง 

 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
สดัส่วนการถือหุ้น

ในบริษทัฯ(1)  

(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครวัระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน  (5 ปีย้อนหลงั ณ วนัท่ี วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั ประเภทธรุกิจ 

- ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยั
รามค าแหง  

- ปรญิญาตร ีการบญัช ีมหาวทิยาลยั 
เกษตรศาสตร ์

-CFO Refresher Course รุ่นที ่1 
“เตรยีมพรอ้มรบัมอืภาวะเศรษฐกจิ กล
ยุทธก์ารใชเ้ครื่องมอืทางการเงนิเพื่อ
จดัหาเงนิทุนและสรา้งการเตบิโต” ปี 
2563 

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนั
วทิยาการตลาดทุน (หลกัสตูร วตท.) ปี 
2562 รุ่นที ่28 

- Strategic CFO in Capital Markets 
Program รุ่นที่ 6 ปี 2561 

ไม่ม ี ไม่ม ี ต าแหน่งในบริษทัและบริษทัย่อย:  
2560 – ปัจจุบนั กรรมการบรหิาร/ Chief Financial 

Officer/ ผูค้วบคุมดูแลการท าบญัช ี    
บมจ. ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) ผลติและจ าหน่ายส ีและผลติภณัฑอ์ื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

ปัจจุบนั กรรมการ บจ. ภชา เอน็เตอรไ์พรส ์ จ าหน่ายปลกีและสง่ผลติภณัฑก์ระเบือ้งแกรนิตโต ้กระเบือ้ง
เซรามคิ สุขภณัฑ ์และผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

ปัจจุบนั กรรมการ บจ. ภาวตร ีอนิเตอรเ์ทรด จ าหน่ายปลกี ส่ง และน าเขา้ผลติภณัฑก์ระเบือ้ง 
ปัจจุบนั กรรมการ บจ. อนิโคซอรส์ จดัหา น าเขา้ ส่งออก กลุ่มสนิคา้ดงัต่อไปนี้ สแีละเคมภีณัฑ์

ก่อสรา้ง กลุม่วสัดกุ่อสรา้ง กลุ่มไฟฟ้า กลุม่เซรามคิ สุขภณัฑ ์
ประปา และกลุ่มเครื่องมอืช่าง 

ปัจจุบนั กรรมการ TOA Paint (Myanmar) Co., Ltd. ผลติและจดัจ าหน่ายผลติภณัฑส์ทีาอาคารและผลติภณัฑส์ี
และสารเคลอืบผวิและผลติภณัฑป์ระเภทอื่น 

ปัจจุบนั กรรมการ TOA Coating (Myanmar) Co., Ltd. ผลติและจดัจ าหน่ายผลติภณัฑส์ทีาอาคาร และผลติภณัฑส์ี
และสารเคลอืบผวิและผลติภณัฑป์ระเภทอื่น 

ปัจจุบนั Vice President of Commissioners PT TOA Paint Indonesia น าเขา้และจดัจ าหน่ายผลติภณัฑส์ทีาอาคาร และผลติภณัฑส์ี
และสารเคลอืบผวิและผลติภณัฑป์ระเภทอื่น 

ปัจจุบนั Vice President of Commissioners PT TOA Coating Indonesia ผลติและจดัจ าหน่ายผลติภณัฑส์ทีาอาคาร และผลติภณัฑส์ี
และสารเคลอืบผวิและผลติภณัฑป์ระเภทอื่น 

ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน:  ไมม่ ี
ต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน:  ไม่ม ี
ต าแหน่งในกิจการท่ีแขง่ขนั/ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของบริษทั:  ไม่ม ี
ประสบการณ์ท างานในอดีต: 

2554 – 2559 ผูช้่วยผูอ้ านวยการสายงาน
การเงนิและบญัช ี

บมจ. ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) ผลติและจ าหน่ายส ีและผลติภณัฑอ์ื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

2551 – 2554 
 
 

ผูจ้ดัการอาวุโส ฝ่ายงบประมาณ
และวเิคราะหง์บสายงานการเงนิ
และบญัช ี

ต าแหน่ง:  กรรมการบริหาร/ Chief Financial Officer/ ผู้ควบคมุดูแลการท าบญัชี 
วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้:  1 มิถนุายน 2536 
อายุ:   55 ปี 



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี/ รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 
เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อี านาจควบคุม ผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบสงูสดุในสายงานบญัชแีละการเงนิ                            หน้า ก-15 
ผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบญัช ีและเลขานุการบรษิทั                

คณุวฒิุทางการศึกษา 
สดัส่วนการถือหุ้น

ในบริษทัฯ(1)  

(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครวัระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน  (5 ปีย้อนหลงั ณ วนัท่ี วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั ประเภทธรุกิจ 

2544 – 2551 ผูจ้ดัการฝ่ายงบประมาณ และการ
วเิคราะหง์บ สายงานการเงนิและ
บญัช ี

2542 – 2544 ผูจ้ดัการฝ่ายบรหิารการเงนิ 
2538 – 2542 ผูช้่วยผูจ้ดัการ ฝ่ายบรหิารการเงนิ 

2536 – 2538 ผูค้วบคุมงานบญัชตีน้ทุน 

หมายเหตุ:  (1)  นับรวมการถอืหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้มตามสดัสว่น โดยนบัรวมหุน้ของคู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะของบคุคลดงักล่าว ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี/ รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 
เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อี านาจควบคุม ผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบสงูสดุในสายงานบญัชแีละการเงนิ                            หน้า ก-16 
ผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบญัช ีและเลขานุการบรษิทั                

11. นายนันทพล บุญเหลือ 

 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
สดัส่วนการถือหุ้นใน

บริษทัฯ(1)  

(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน  (5 ปีย้อนหลงั ณ วนัท่ี วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั ประเภทธรุกิจ 

- บรหิารธุรกจิบณัฑติ คณะ
พาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีสาขา
การตลาด มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ไม่ม ี ไม่ม ี ต าแหน่งในบริษทัและบริษทัย่อย:  
2563 - ปัจจุบนั ผูอ้ านวยการสายงานการตลาด บมจ. ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) ผลติและจ าหน่ายส ีและผลติภณัฑอ์ื่นที่

เกีย่วขอ้ง 

ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน: ไมม่ ี
ต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน: ไม่ม ี
ต าแหน่งในกิจการท่ีแขง่ขนั/ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของบริษทั:  ไม่ม ี
ประสบการณ์ท างานในอดีต: 

2562 - 2563 ผูช้่วยผูอ้ านวยการสายงาน Modern 
Trade 

บมจ. ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) ผลติและจ าหน่ายส ีและผลติภณัฑอ์ื่นที่
เกีย่วขอ้ง 

2556 - 2561 มอนเดลซี อนิเตอรเ์นชัน่แนล 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

National Sales Manager - TT Fast-moving consumer goods - Food 
(FMCG) 

หมายเหตุ:  (1)  นับรวมการถอืหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้มตามสดัสว่น โดยนบัรวมหุน้ของคู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะของบคุคลดงักล่าว ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

 

  

 

 

  

 

 

ต าแหน่ง:  ผู้อ านวยการสายงานการตลาด 
วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้:  16 กมุภาพนัธ ์2564 
อายุ:   40 ปี 



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี/ รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 
เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อี านาจควบคุม ผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบสงูสดุในสายงานบญัชแีละการเงนิ                            หน้า ก-17 
ผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบญัช ีและเลขานุการบรษิทั                

12. นายวินัย ชยับุรานนท์ 

 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
สดัส่วนการถือหุ้นใน

บริษทัฯ(1)  

(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน  (5 ปีย้อนหลงั ณ วนัท่ี วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั ประเภทธรุกิจ 

- บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ 
บรหิารธุรกจิส าหรบัผูบ้รหิาร 
วทิยาลยัพาณิชยศาสตร ์
มหาวทิยาลยับูรพา 

- วศิวกรรมศาสตรม์หาบณัฑติ 
วศิวกรรมเคม ีคณะวศิวกรรมศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- วศิวกรรมศาสตรบ์ณัฑติ วศิวกรรม
เคม ีคณะวศิวกรรมศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ไม่ม ี ไม่ม ี ต าแหน่งในบริษทัและบริษทัย่อย:  
2564 – ปัจจุบนั ผูอ้ านวยการอาวโุส สายงาน

ปฏบิตักิาร และผูอ้ านวยการดา้น
เทคนิค สายงานนวตักรรมวจิยัและ
พฒันา 

บมจ. ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) ผลติและจ าหน่ายส ีและผลติภณัฑอ์ื่นที่
เกีย่วขอ้ง 

ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน: ไมม่ ี
ต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน: ไม่ม ี
ต าแหน่งในกิจการท่ีแขง่ขนั/ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของบริษทั:  ไม่ม ี
ประสบการณ์ท างานในอดีต: 

2556 - 2561 รองกรรมการผูจ้ดัการ บมจ. น ้ามนัพชืไทย  ผลติน ้ามนัถัว่เหลอืง 

2552 - 2556 ผูอ้ านวยการ บจ. โนเบลเอน็ซ ี ผลติไนโตรเซลลโูลส 

2543 - 2551 ผูจ้ดัการผลติ บจ. อดติยา เบอรล์่า (Epoxy) ผลติอพีอ็คซีเ่รซนิ 

หมายเหตุ:  (1)  นับรวมการถอืหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้มตามสดัสว่น โดยนบัรวมหุน้ของคู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะของบคุคลดงักล่าว ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

 

 

 

 

 

ต าแหน่ง:  ผู้อ านวยการอาวุโส สายงานปฏิบติัการ / ผู้อ านวยการด้านเทคนิค สายงานนวตักรรมวิจยัและพฒันา 
วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้:  19 กรกฎาคม 2564 
อายุ:   51 ปี 



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี/ รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 
เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อี านาจควบคุม ผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบสงูสดุในสายงานบญัชแีละการเงนิ                            หน้า ก-18 
ผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบญัช ีและเลขานุการบรษิทั                

13. นายชชัวฏั รุ้งทอง 

 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
สดัส่วนการถือหุ้นใน

บริษทัฯ(1)  

(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน  (5 ปีย้อนหลงั ณ วนัท่ี วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั ประเภทธรุกิจ 

- MBA, International Business, 
Eastern Asia University 

- ปรญิญาตร ีComputer Science 
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

ไม่ม ี ไม่ม ี ต าแหน่งในบริษทัและบริษทัย่อย:  
2564 – ปัจจุบนั ผูอ้ านวยการสายงาน ดจิทิลั ทราน

ฟอรเ์มชัน่ 
บมจ. ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) ผลติและจ าหน่ายส ีและผลติภณัฑอ์ื่นที่

เกีย่วขอ้ง 

ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน: ไมม่ ี
ต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน: ไม่ม ี
ต าแหน่งในกิจการท่ีแขง่ขนั/ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของบริษทั:  ไม่ม ี
ประสบการณ์ท างานในอดีต: 

2562 – 2564 Client Partner Tata Consultancy Services IT/ Business Consults 

2556 – 2562 Account General Manager Hewlett Packard Enterprise 
Services 

IT & System Services Integrator 

หมายเหตุ:  (1)  นับรวมการถอืหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้มตามสดัสว่น โดยนบัรวมหุน้ของคู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะของบคุคลดงักล่าว ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

 

 

 

 

 

 

 

ต าแหน่ง:  ผู้อ านวยการสายงาน ดิจิทลั ทรานฟอรเ์มชัน่ 
วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้:  1 สิงหาคม 2564 
อายุ:   54 ปี 



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี/ รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 
เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อี านาจควบคุม ผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบสงูสดุในสายงานบญัชแีละการเงนิ                            หน้า ก-19 
ผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบญัช ีและเลขานุการบรษิทั                

14. นางสาวศรีกลัยา เพญ็ศรี 

 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
สดัส่วนการถือหุ้น

ในบริษทัฯ(1)  

(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครวัระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน  (5 ปีย้อนหลงั ณ วนัท่ี วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั ประเภทธรุกิจ 

- ปรญิญาโทบรหิารธุรกจิ (การบญัช)ี มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

- ปรญิญาตรบีรหิารธุรกจิ (การบญัช)ี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลธญับุร ี

- หลกัสตูร Fundamentals for Corporate Secretaries ปี 2561 
สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย 

- หลกัสตูร Company Secretary Program (CSP) ปี 2560 สมาคม
ส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

- หลกัสตูร Effective Minutes Taking (EMT) ปี 2557 สมาคม
ส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

- หลกัสตูร Board Reporting Program (BRP) ปี 2557 สมาคม
ส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

- 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 

- ผูส้อบบญัชภีาษอีากร No. TA000832 (ปี 2547 – ปัจจุบนั) 

- หลกัสตูรอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ในปี 2564 

  1. “ตวิเขม้ เตม็ 100” AGM Checklist  2564 

ไม่ม ี ไม่ม ี ต าแหน่งในบริษทัและบริษทัย่อย:  
2561 – ปัจจุบนั ผูจ้ดัการอาวุโส ฝ่ายเลขานุการ

บรษิทัและนักลงทุนสมัพนัธ ์
บมจ. ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศ
ไทย) 

ผลติและจ าหน่ายส ีและผลติภณัฑอ์ื่นที่
เกีย่วขอ้ง 

ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน: ไมม่ ี
ต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน: ไม่ม ี
ต าแหน่งในกิจการท่ีแขง่ขนั/ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของบริษทั:  ไม่ม ี
ประสบการณ์ท างานในอดีต: 

2560 - 2561 เลขานุการคณะกรรมการบรษิทั บมจ. ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศ
ไทย) 

ผลติและจ าหน่ายส ีและผลติภณัฑอ์ื่นที่
เกีย่วขอ้ง 

2555 - 2559 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชกีารเงนิ
เชงิกลยุทธแ์ละการวเิคราะห ์

บจ. น ้าตาล เอราวณั จ ากดั ผลติน ้าตาลทรายขาว น ้าตาลทรายแดง 
น ้าตาลทรายดบิ น ้าเชื่อมและผลติภณัฑจ์าก
การผลติน ้าตาลทุกชนิด 

2550 – 2555 ผูช้่วยผูจ้ดัการฝ่ายบญัช ีผูช้่วย
ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน
และนักลงทุนสมัพนัธ ์

บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่ รา้นขายหนงัสอื ผลติและรบัจดัจ าหน่ายสือ่
และสิง่พมิพ ์

ต าแหน่ง:  เลขานุการบริษทั/ ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายเลขานุการบริษทัและนักลงทุนสมัพนัธ์ 
วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้:  23 กรกฎาคม 2561 
อายุ:   44 ปี 



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี/ รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 
เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อี านาจควบคุม ผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบสงูสดุในสายงานบญัชแีละการเงนิ                            หน้า ก-20 
ผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบญัช ีและเลขานุการบรษิทั                

คณุวฒิุทางการศึกษา 
สดัส่วนการถือหุ้น

ในบริษทัฯ(1)  

(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครวัระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน  (5 ปีย้อนหลงั ณ วนัท่ี วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั ประเภทธรุกิจ 

  2. แนวทางการจดัประชุมผูถ้อืหุน้ผ่านสือ่อเิลคทรอนิคส ์(e-AGM) 

  3. SD Professional Sharing 2/2021: ท าอย่างไรใหค้วามยัง่ยนื
เป็นเนื้อเดยีวกบัธุรกจิ 

  4. กจิกรรมเสวนาเตรยีมตวัให ้Prompt One Report 

  5. “เตรยีมความพรอ้มปรบัเปลีย่นเพื่อความยัง่ยนืกบั One Report” 

  6. อบรมการใชง้านระบบ FSCOMP 

  7. การประเมนิคณุภาพการจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 

 8. แนวโน้ม ทศิทางการท า M&A ประเดน็ส าคญัทีต่อ้งพจิารณา 
และกลยุทธก์ารท า M&A ใหป้ระสบความส าเรจ็ 

9. บทบาทเลขานุการบรษิทัในการยกระดบั CG ดา้น Anti-
Corruption 

10. CGR Workshop 1/2021 

11. งานประชุมออนไลน์ "การประชุมร่วมกบัคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบรษิทัจดทะเบยีน" ผ่านทาง Microsoft Teams โดย 
กลต. 

หมายเหตุ:  (1)  นับรวมการถอืหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้มตามสดัสว่น โดยนบัรวมหุน้ของคู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะของบคุคลดงักล่าว ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

 



รายละเอียดการถือครองหุ้นของกรรมการและผูบ้ริหาร ปี 2564

ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง
จ านวนหุ้นท่ีถอื ณ
 วนัท่ี 31 ธนัวาคม

 2563

จ านวนหุ้นท่ีถอื ณ
 วนัท่ี 31 ธนัวาคม

 2564

จ านวนหุ้นท่ี
เปล่ียนแปลง

เพ่ิมขึน้/ (ลดลง)

สดัส่วนการถอื
หุ้นในบริษทั (%)

นายประจกัษ์ ตัง้คารวคณุ ประธานกรรมการ/ กรรมการบรหิาร 91,300,000 91,300,000 0 4.5
คู่สมรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนติภิาวะ 91,300,000 91,300,000 0 4.5

นางละออ ตัง้คารวคณุ รองประธานกรรมการ/ กรรมการบรหิาร 91,300,000 91,300,000 0 4.5

คู่สมรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนติภิาวะ 91,300,000 91,300,000 0 4.5

นายวนรชัต ์ตัง้คารวคณุ กรรมการ/ กรรมการบรหิาร/ กรรมการผูม้อี านาจลงนาม 182,600,000 182,600,000 0 9.0

คู่สมรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนติภิาวะ - - - -

นายจตภุทัร ์ตัง้คารวคณุ กรรมการ/ ประธานกรรมการบรหิาร/ กรรมการสรรหา
และพจิารณาค่าตอบแทน/ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร/ 
Acting Managing Director, Sales Division -Thailand &
 Laos/ กรรมการผูม้อี านาจลงนาม

182,600,000 182,600,000 0 9.0

คู่สมรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนติภิาวะ - - - -

นายณัฏฐวฒิุ ตัง้คารวคณุ กรรมการ/ กรรมการผูม้อี านาจลงนาม 182,600,000 182,600,000 0 9.0

คู่สมรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนติภิาวะ - - - -

นางบศุทรี หวัง่หลี กรรมการ/ กรรมการบรหิาร/ รองกรรมการผูจ้ดัการส านกั
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร/ กรรมการผูม้อี านาจลงนาม

182,600,000 182,600,000 0 9.0

คู่สมรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนติภิาวะ - - - -

นางปริศนา ประหารข้าศึก กรรมการอสิระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการ
สรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน

- - - -

คู่สมรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนติภิาวะ - - - -

นางชนาทิพย ์วีระสืบพงศ์ กรรมการอสิระ/ กรรมการตรวสอบ - - - -

คู่สมรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนติภิาวะ - - - -

นายวีรศกัด์ิ โฆสิตไพศาล กรรมการอสิระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการ
สรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน

- - - -

คู่สมรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนติภิาวะ - - - -

นางสาวทวีพร พฒันกิจเรือง กรรมการบรหิาร/ Chief Financial Officer/ 
ผูค้วบคุมดแูลการท าบญัชี

                      -                         -                      -                     -   

คู่สมรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนติภิาวะ - - - -
นายนันทพล บญุเหลือ ผูอ้ านวยการสายการตลาด - - - -

คู่สมรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนติภิาวะ - - - -
นายวินัย ชยับรุานนท์ ผูอ้ านวยการอาวโุส สายงานปฏบิตักิาร/ ผูอ้ านวยการดา้น

เทคนคิ สายงานนวตักรรม วจิยัและพฒันา
N/A - - -

คู่สมรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนติภิาวะ N/A - - -

นายชชัวฏั รุ้งทอง ผูอ้ านวยการสายงาน ดจิทิลั ทรานฟอรเ์มชัน่ N/A - - -

คู่สมรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนติภิาวะ N/A - - -

หมายเหตุ

ผูบ้รหิารล าดับที ่12 - 13 เขา้ด ารงต าแหน่งผูบ้รหิารตามนยิามส านักงาน กลต. เมือ่ปี 2564 จงึไมแ่สดงจ านวนหุน้ทีถ่อื ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 
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แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี/ รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 

เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อี านาจควบคุม ผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย ใหร้บัผดิชอบสงูสุดในสายงานบญัชแีละการเงนิ     หน้า ก-21
ผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบโดยตรงในการควบคุมดแูลการท าบญัช ีและเลขานุการบรษิทั



 บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี/ รำยงำนประจ ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  
เอกสำรแนบ 1 รำยละเอยีดเกีย่วกบักรรมกำร ผูบ้รหิำร ผูม้อี ำนำจควบคุม ผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมำยใหร้บัผดิชอบสงูสดุในสำยงำน
บญัชแีละกำรเงนิ ผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมำยใหร้บัผดิชอบโดยตรงในกำรควบคุมดูแลกำรท ำบญัช ีและเลขำนุกำรบรษิทั  

หน้ำ ก-22 

 

ขอบเขต อ ำนำจ หน้ำท่ี และควำมรบัผิดชอบของเลขำนุกำรบริษทั 

เลขำนุกำรบรษิทั ไดร้บักำรแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบรษิทั เพื่อท ำหน้ำทีร่บัผดิชอบด ำเนินกำร ดงัต่อไปนี้ 

1. ใหค้ ำแนะน ำเบื้องต้นแก่กรรมกำรและผูบ้รหิำรเกี่ยวกบักำรปฏบิตัติำมกฎหมำย ขอ้ก ำหนด กฎระเบยีบ และ
ข้อบังคับของบริษัทฯ และติดตำมดูแลให้มีกำรปฏิบัติอย่ำงถูกต้อง รวมถึงรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงใน
ขอ้ก ำหนดกฎหมำยทีม่นีัยส ำคญัแก่กรรมกำรและผูบ้รหิำร 

2. ตดิตำมและดแูลใหม้กีำรเปิดเผยขอ้มลูและรำยงำนสำรสนเทศทีเ่กีย่วขอ้งตำมระเบยีบ ประกำศ และขอ้ก ำหนด
ของตลำดหลกัทรพัยฯ์ ส ำนักงำน ก.ล.ต. และคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน 

3. จดัท ำและเกบ็รกัษำเอกสำรส ำคญั ดงัต่อไปนี้ 

(ก) ทะเบยีนกรรมกำร 

(ข) หนังสอืนัดประชุมคณะกรรมกำรและรำยงำนกำรประชุมกรรมกำร 

(ค) หนังสอืนัดประชุมผูถ้อืหุน้และรำยงำนกำรประชุมผูถ้อืหุน้ 

(ง) รำยงำนประจ ำปีของบรษิทัฯ 

4. เก็บรกัษำรำยงำนกำรมส่ีวนไดเ้สยีที่รำยงำนโดยกรรมกำรหรอืผูบ้รหิำร พร้อมทัง้จดัส่งส ำเนำใหแ้ก่ประธำน
กรรมกำรและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ภำยใน 7 วนัท ำกำรนับแต่วนัทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัรำยงำนนัน้ 

5.  ตดิตำมและดูแลใหก้ำรประชุมผูถ้อืหุน้และกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย ขอ้บงัคบั
ของบรษิัทฯ และขอ้พงึปฏิบตัิที่เกี่ยวขอ้ง รวมทัง้ติดตำมให้มกีำรปฏิบตัิตำมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมติที่
ประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั 

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

 



 
  บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี/ รำยงำนประจ ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 
เอกสำรแนบ 2  รำยละเอยีดเกีย่วกบักรรมกำรของบรษิทัย่อย และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง       หน้ำ ข-1 

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษทัย่อย และบริษทัท่ีเก่ียวข้อง 

2.1 การด ารงต าแหน่งของกรรมการในบริษทัย่อย 
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1 บจก. กปัตนั โค๊ทติ้ง   I  I               
2 บจก. บรติชิ เพน้ทส์  I I I I               
3 บจก. เมกำ เพน้ท ์แอนด์ โฮม*   I  I               
4 TOA Paint (Vietnam) Co., Ltd. I I I I I               
5 TOA Paint (Laos) Sole Co., Ltd.   X                 
6 TOA Paint Products Sdn. Bhd.   I         |        
7 TOA Coating Sdn. Bhd.   I         |        
8 PT TOA Paint Indonesia P  X        C       V | 
9 PT TOA Coating Indonesia P  X        C       V | 
10 TOA Paint (Myanmar) Co., Ltd.   X    I I   I  I I I     
11 TOA Coating (Myanmar) Co., Ltd.   X      I I I     I    
12 TOA Skim Coat (Cambodia) Co., Ltd.   X   I           I   
13 TOA Paint (Cambodia) Co., Ltd.   X   I              
14 TOA Coating (Cambodia) Co., Ltd.   I                 
15 บรษิทั ภชำ เอน็เตอรไพรส์ จ ำกดั   I        I         
16 บรษิทั ภำวตร ีอนิเตอรเ์ทรด จ ำกดั   I        I         
17 บรษิทั อนิโคซอรส์ จ ำกดั   I        I         

หมำยเหต ุ    X = ประธำนกรรมกำร   V = รองประธำนกรรมกำร   I = กรรมกำร      P = President of Commissioners    C = Vice President of Commissioners   

    *เมื่อวนัที ่21 มกรำคม 2564 มกีำรจดทะเบยีนเปลีย่นชื่อบรษิทั โพรเฟสชนันัล พซี ีเซอรว์สิ จ ำกดั เป็น บรษิทั เมกำ เพน้ท ์แอนด ์โฮม จ ำกดั   

 

 

 



 
  บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี/ รำยงำนประจ ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 
เอกสำรแนบ 2  รำยละเอยีดเกีย่วกบักรรมกำรของบรษิทัย่อย และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง       หน้ำ ข-2 

2.2 การด ารงต าแหน่งของกรรมการในบริษทัท่ีเก่ียวข้อง  

บรษิทั/ กรรมกำร 
นำยประจกัษ์  
ตัง้คำรวคุณ 

นำงละออ  
ตัง้คำรวคุณ 

นำยวนรชัต์ 
ตัง้คำรวคุณ 

นำยจตุภทัร์  
ตัง้คำรวคุณ 

นำยณฏัฐวุฒ ิ 
ตัง้คำรวคุณ 

นำงบุศทร ี
หวัง่หล ี

นำงปรศินำ 
ประหำรขำ้ศกึ 

นำงชนำทพิย์ 
วรีะสบืพงศ์ 

นำยวรีศกัดิ ์ 
โฆสติไพศำล 

 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 I I       

 บรษิทั ไทยแสงเจรญิ (ปลำฉลำม) จ ำกดั     I I I I       

 บรษิทั เอน็.อ.ีไบโอ เอน็เนอย ีจ ำกดั     I I  I       

 บรษิทั เอรำวณั โฮลดิง้ จ ำกดั     I I I I       

 บรษิทั ทรพัย์สนิธุรกจิ โฮลดิง้ จ ำกดั     I I I         
 บรษิทั น ้ำตำล เอรำวณั จ ำกดั   

    

I I, III 
(รกัษำกำร
กรรมกำร
ผูจ้ดักำร   

I 

      

 บรษิทั บำงใหญ่ดนิทอง จ ำกดั     I I          

 บรษิทั ไพรมม์สั ออโตเ้ฮำส ์จ ำกดั I   I  I         

 บรษิทั ไร่เอรำวณั จ ำกดั     I I   I       

 บรษิทั ลำดสวำยกำรเกษตร จ ำกดั     I I          

 บรษิทั สนิทรพัย ์เรยีลเอสเตท จ ำกดั     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 เชอรวู์้ด คอรป์อเรชัน่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) I   I             

 บรษิทั ทวทีรพัย์ เรยีล เอสเตท จ ำกดั     I     I       



 
  บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี/ รำยงำนประจ ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 
เอกสำรแนบ 2  รำยละเอยีดเกีย่วกบักรรมกำรของบรษิทัย่อย และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง       หน้ำ ข-3 

บรษิทั/ กรรมกำร 
นำยประจกัษ์  
ตัง้คำรวคุณ 

นำงละออ  
ตัง้คำรวคุณ 

นำยวนรชัต์ 
ตัง้คำรวคุณ 

นำยจตุภทัร์  
ตัง้คำรวคุณ 

นำยณฏัฐวุฒ ิ 
ตัง้คำรวคุณ 

นำงบุศทร ี
หวัง่หล ี

นำงปรศินำ 
ประหำรขำ้ศกึ 

นำงชนำทพิย์ 
วรีะสบืพงศ์ 

นำยวรีศกัดิ ์ 
โฆสติไพศำล 

 บรษิทั ท.ีเอส.โอ. เทรดเซน็เตอร์ จ ำกดั     I     I       

 บรษิทั ทโีอเอ - ชูโกกุ เพน้ท ์จ ำกดั   I     I         

 บรษิทั ทโีอเอ เวนเจอร ์โฮลดิง้ จ ำกดั     I   I         

 บรษิทั ทโีอเอ ออโต ้เซลส ์จ ำกดั     I            

 บรษิทั เนเจอรลัปำรค์พรอพเพอตี้ส์ จ ำกดั     I     I       

 บรษิทั เบส ออโตเ้ซลส์ จ ำกดั     I   I         

 บรษิทั พ ีท ีเรยีล เอสเตท จ ำกดั  I   I I     I       

 บรษิทั พลูผลทรพัย์ จ ำกดั  I   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 มัง่คัง่ปรอ็พเพอตี้ จ ำกดั  I   I   I     I       

 บรษิทั มัง่คัง่ เรยีล เอสเตท จ ำกดั     I     I       

 บรษิทั ยปิมัน่เทค จ ำกดั       I   I       

 บรษิทั ระยอง โพลเิมอรส์ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั     I     I       

 บรษิทั ว.ภทัรวุฒ ิ(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 ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี/ รำยงำนประจ ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 
เอกสำรแนบ 2  รำยละเอยีดเกีย่วกบักรรมกำรของบรษิทัย่อย และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง       หน้ำ ข-4 

บรษิทั/ กรรมกำร 
นำยประจกัษ์  
ตัง้คำรวคุณ 

นำงละออ  
ตัง้คำรวคุณ 

นำยวนรชัต์ 
ตัง้คำรวคุณ 

นำยจตุภทัร์  
ตัง้คำรวคุณ 

นำยณฏัฐวุฒ ิ 
ตัง้คำรวคุณ 

นำงบุศทร ี
หวัง่หล ี

นำงปรศินำ 
ประหำรขำ้ศกึ 

นำงชนำทพิย์ 
วรีะสบืพงศ์ 

นำยวรีศกัดิ ์ 
โฆสติไพศำล 

 บรษิทั ไซมสิ แอสเสท จ ำกดั (มหำชน)              I     

 บรษิทั ดไีซน์ซงิค ์จ ำกดั       I           

 บรษิทั เดค็คอร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั       I           

 บรษิทั ทรพัย์ทพิย์ จ ำกดั                 I 

 บรษิทั ทมีเอ โฮลดิง้ 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 เพอฟอรม์มำนซ์ โค๊ทติ้ง คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั         X         

 บรษิทั ทโีอเอ-ยูเนี่ยน เพ้นท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั         I, III         

 บรษิทั ไทยชูกำรม์ลิเลอร ์จ ำกดั       I           

 บรษิทั ธวลั จ ำกดั       I           

 บรษิทั นอรท์อสี รบัเบอร ์จ ำกดั (มหำชน)               I   

 บรษิทั นำวงักำรเกษตร จ ำกดั     I             

 บรษิทั บำงจำก คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)             I     

 บรษิทั บำงทองสมนักำรเกษตร จ ำกดั     I             

 บรษิทั บำงปะกงกำรเกษตร จ ำกดั     I             

 บรษิทั ปิง สุรวงศ์ 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 ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี/ รำยงำนประจ ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 
เอกสำรแนบ 2  รำยละเอยีดเกีย่วกบักรรมกำรของบรษิทัย่อย และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง       หน้ำ ข-5 

บรษิทั/ กรรมกำร 
นำยประจกัษ์  
ตัง้คำรวคุณ 

นำงละออ  
ตัง้คำรวคุณ 

นำยวนรชัต์ 
ตัง้คำรวคุณ 

นำยจตุภทัร์  
ตัง้คำรวคุณ 

นำยณฏัฐวุฒ ิ 
ตัง้คำรวคุณ 

นำงบุศทร ี
หวัง่หล ี

นำงปรศินำ 
ประหำรขำ้ศกึ 

นำงชนำทพิย์ 
วรีะสบืพงศ์ 

นำยวรีศกัดิ ์ 
โฆสติไพศำล 

 บรษิทั สุรศกัดิก์ำรเกษตร จ ำกดั     I             

 บรษิทั อำร ์เอช อำร ์จ ำกดั     I             

 บรษิทั เอดเีอส โลจสิตคิส ์จ ำกดั     I             

บรษิทั จอยสนั-ทโีอเอ เซฟตี้ ซสิเตม็ส ์จ ำกดั     I     

บรษิทั ทโีพล์ โปรเฟสชัน่แนล อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ำกดั I  I       

บรษิทั ทโีอเอ อนิเตอรเ์นชัน่แนล เบฟเวอเรจส ์กรุ๊ป จ ำกดั  I  I       

บรษิทั ฮอกไกโด โมรโิมโตะ จ ำกดั I  I       

บรษิทั ฮอกไกโด อนิเตอรเ์นชัน่แนล แฟรนไชส ์จ ำกดั I  I       

บรษิทั ททีดี ีโฮลดิง้ จ ำกดั I  I       

บรษิทั เอน็ เอม็ เอน็ โฮลดิง้ 2 จ ำกดั    I       

บรษิทั สตำรค์ คอรเ์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)    I       

บรษิทั ไทย เคเบิ้ล อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ำกดั    I       

บรษิทั ฟำสต์-มกิซ์ จ ำกดั     I  I    

บรษิทั สงัคมปันสุข จ ำกดั     I      

บรษิทั ดองก ิ(ประเทศไทย) จ ำกดั     I     

บรษิทั บรติิช ออโตเ้ซลส์ จ ำกดั      I     

บรษิทั โกลว์ พลงังำน จ ำกดั (มหำชน)         I 

บรษิทั ซีวลิเอนจเีนียรงิ จ ำกดั (มหำชน)         I 

บรษิทั โกลว์ จ ำกดั         I 

บรษิทั โกลว์ เอสพพี ี11 จ ำกดั         I 

บรษิทั โกลว์ เอสพพี ี2 จ ำกดั         I 

บรษิทั โกลว์ เอสพพี ี3 จ ำกดั         I 

บรษิทั โกลว์ ไอพพี ีจ ำกดั         I 



 
  บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี/ รำยงำนประจ ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 
เอกสำรแนบ 2  รำยละเอยีดเกีย่วกบักรรมกำรของบรษิทัย่อย และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง       หน้ำ ข-6 

บรษิทั/ กรรมกำร 
นำยประจกัษ์  
ตัง้คำรวคุณ 

นำงละออ  
ตัง้คำรวคุณ 

นำยวนรชัต์ 
ตัง้คำรวคุณ 

นำยจตุภทัร์  
ตัง้คำรวคุณ 

นำยณฏัฐวุฒ ิ 
ตัง้คำรวคุณ 

นำงบุศทร ี
หวัง่หล ี

นำงปรศินำ 
ประหำรขำ้ศกึ 

นำงชนำทพิย์ 
วรีะสบืพงศ์ 

นำยวรีศกัดิ ์ 
โฆสติไพศำล 

บรษิทั โกลว์ ไอพพี ี2 โฮลดิง้ จ ำกดั         I 
หมำยเหตุ : X = ประธำนกรรมกำร V = รองประธำนกรรมกำร I = กรรมกำร II = กรรมกำรบรหิำร III = ผูบ้รหิำร 

 

2.3 การด ารงต าแหน่งของกรรมการบริหาร และผูบ้ริหารในบริษทัฯ บริษทัย่อย และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 

บริษทั / กรรมการ นางสาวทวีพร  
พฒันกิจเรือง 

นายวินัย  
ชยับุรานนท์ 

นายนันทพล 
บุญเหลือ 

นายชชัวฏั  
รุ้งทอง 

บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) II, III III III III 

บริษทัย่อย     

TOA Coating (Myanmar) Co., Ltd. I    

TOA Paint (Myanmar) Co., Ltd.  I    

PT TOA Paint Indonesia C    

PT TOA Coating Indonesia C    

บรษิทั ภชำ เอน็เตอรไพรส์ จ ำกดั I    

บรษิทั ภำวตร ีอนิเตอรเ์ทรด จ ำกดั I    

บรษิทั อนิโคซอรส์ จ ำกดั I    

หมำยเหตุ : X = ประธำนกรรมกำร    V = รองประธำนกรรมกำร        I = กรรมกำร         II = กรรมกำรบรหิำร            III = ผูบ้รหิำร           C = Vice President of Commissioners   

 
 
 
 
 

 



 บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี/ รำยงำนประจ ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 
เอกสำรแนบ 3  รำยละเอยีดเกีย่วกบัหวัหน้ำตรวจสอบภำยใน และหวัหน้ำงำนก ำกบัดูแลกำรปฏบิตังิำนของบรษิทั (Compliance)               หน้ำ ค-1 

เอกสารแนบ 3    รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้าตรวจสอบภายใน และหวัหน้างานก ากบัดแูลการปฏิบติังานของบริษทั (Compliance) 

ช่ือ-นามสกลุ / ต าแหน่ง อาย ุ(ปี) คณุวฒิุทางการศึกษา 
สดัส่วนการถือ
หุ้นในบริษทัฯ(1) 

(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครวัระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน  (5 ปีย้อนหลงั ณ วนัท่ี วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั 

นำยอรรถพล วชัระไพโรจน์ 

หวัหน้ำผูต้รวจสอบภำยใน 

 

วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ 

2 กนัยำยน 2562  

52 - เศรษฐศำสตรม์หำบญัฑติ 
มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์

- บญัชบีญัฑติ มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์

- โครงกำรอบรมเพื่อรบัวุฒบิตัรดำ้นกำร
ตรวจสอบภำยใน โดยสภำวชิำชพีบญัช ี
มำตรฐำนกำรสอบบญัช ีมำตรฐำนกำร
บญัช ีประมวลรษัฎำกร และกำรประเมนิ
ระบบกำรควบคุมภำยใน COSO 

ไม่ม ี

 

ไม่ม ี

 

ต าแหน่งในบริษทัและบริษทัย่อย: 
2 ก.ย. 62 – 
ปัจจุบนั 

ผูช้่วยผูอ้ ำนวยกำรสำยงำน
ตรวจสอบภำยใน และเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

บมจ. ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศ
ไทย)  

ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน: ไม่ม ี

ต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: ไม่ม ี
ต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั/ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของบริษทั: ไม่ม ี
ประสบการณ์ท างานในอดีต: 
2559 – สงิหำคม 
2562 

ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน บมจ. ดุสติธำนี  

2552 – 2558 ผูจ้ดักำรอำวุโสฝ่ำยตรวจสอบ
ภำยใน และผูช้ว่ยผูอ้ ำนวยกำร
ฝ่ำยบญัชแีละกำรเงนิ 

บมจ. เบอรล์ี ่ยุคเกอร ์ 

หมำยเหตุ:  (1)  นับรวมกำรถอืหุน้ทัง้ทำงตรงและทำงออ้มตำมสดัส่วน โดยนับรวมหุน้ของคู่สมรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิำวะของบุคคลดงักล่ำว ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2564 

 

 

 

 

   



 บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
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เอกสารแนบ 4    ทรพัยสิ์นท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจและรายละเอียดเก่ียวกบัรายการประเมินราคาทรพัยสิ์น 

1. ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2564 ทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นกำรประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มี
มลูค่ำสุทธติำมบญัชหีลงัหกัค่ำเสื่อมรำคำสะสมและส ำรองกำรดอ้ยค่ำต่ำงๆ ตำมงบกำรเงนิรวม ดงัต่อไปนี้ 

ล าดบั รายการ มูลค่าตามบญัชีสุทธิ  
2564 

(ล้านบาท) 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผกูพนั 

1 ทีด่นิ 220.9 สทิธกิำรเช่ำและเป็น
เจำ้ของ 

ทีด่นิและสว่นปรบัปรุงทีด่นิของบรษิทั กปัตนั 
โค๊ทติ้ง จ ำกดั จ ำนองกบัธนำคำรโดยมวีงเงนิ

ค ้ำประกนั 265,000,000 บำท 

2 ส่วนปรบัปรุงทีด่นิ 6.7 เป็นเจำ้ของ ไม่ม ี

3 อำคำรและสว่นปรบัปรุง
อำคำร 

1,477.5 สทิธกิำรเช่ำและเป็น
เจำ้ของ 

อำคำรและสว่นปรบัปรุงอำคำรของบรษิทั 
กปัตนั โค๊ทติ้ง จ ำกดั จ ำนองกบัธนำคำรโดยมี

วงเงนิค ้ำประกนั 265,000,000 บำท 

4 เครื่องจกัรและอุปกรณ์ 721.1 เป็นเจำ้ของ เครื่องจกัรและอุปกรณ์ของบรษิทั กปัตนั 
โค๊ทติ้ง จ ำกดั จ ำนองกบัธนำคำรโดยมวีงเงนิ

ค ้ำประกนั 4,800,000 บำท  

5 เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์
ส ำนักงำน 

86.5 เป็นเจำ้ของ ไม่ม ี

6 ยำนพำหนะ 43.0 เป็นเจำ้ของ ไม่ม ี

7 สนิทรพัยร์ะหว่ำงตดิตัง้และ
ก่อสรำ้ง 

148.9 เป็นเจำ้ของ ไม่ม ี

รวมมูลค่าตามบญัชีสุทธิ 2,704.6  

 

2. สินทรพัยสิ์ทธิการใช้ 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2564  สินทรพัย์สิทธิกำรใช้มีมูลค่ำสุทธิตำมบญัชีหลงัหกัค่ำเสื่อมรำคำสะสมในงบ
กำรเงนิรวมเท่ำกบั 1,343.8 ลำ้นบำท โดยมรีำยละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

ล าดบั รายการ มูลค่าตามบญัชีสุทธิ  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม

2564 
(ล้านบาท) 

รายละเอียด 

1 ทีด่นิ 550.4 สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช้จำกกำรเช่ำทีด่นิ และสทิธกิำรเช่ำทีด่นิ** 
(สทิธกิำรเช่ำทีด่นิส ำหรบัเป็นทีต่ ัง้โรงงำนในประเทศเมยีนมำร ์เวยีดนำม 
ลำว มำเลเซยี กมัพชูำ และสทิธกิำรเช่ำทีด่นิทีต่ ำบลหว้ยกะปิ จงัหวดั
ชลบุร)ี 

2 อำคำร 701.6 สนิทรพัยส์ทิธกิำรใชจ้ำกกำรเช่ำอำคำรส ำนักงำนและคลงัสนิคำ้ 
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ล าดบั รายการ มูลค่าตามบญัชีสุทธิ  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม

2564 
(ล้านบาท) 

รายละเอียด 

3 ยำนพำหนะ 91.8 สนิทรพัยส์ทิธกิำรใชจ้ำกกำรเช่ำรถยนต์และรถโฟลค์ลฟิท์ 

รวมมูลค่าตามบญัชีสุทธิ 1,343.8  

3. สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2564  สินทรพัย์ไม่มีตัวตนมีมูลค่ำสุทธิตำมบญัชีหลงัหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมในงบ
กำรเงนิรวมเท่ำกบั 253.9 ลำ้นบำท โดยมรีำยละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

ล าดบั รายการ มูลค่าตามบญัชีสุทธิ  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2564 (ล้านบาท) 

รายละเอียด 

1 ซอฟทแ์วรค์อมพวิเตอร ์ 207.0 สทิธใินกำรใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร ์เช่น SAP, MS Windows เป็น
ตน้  

2 ซอฟทแ์วรค์อมพวิเตอร์
ระหว่ำงตดิตัง้ 

26.6 สทิธใินกำรใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร ์เช่น SAP roll out และ SAP 
HANA เป็นตน้ 

3 ฐำนลูกคำ้ 20.3 มลูค่ำฐำนลูกคำ้จำกที่บรษิทัฯ เขำ้ซื้อหุน้ของบรษิทั ภชำ เอน็เตอร์
ไพรส ์จ ำกดัและบรษิทั ภำวตร ีอนิเตอรเ์ทรด จ ำกดั ประมำณมลูค่ำ
ยุตธิรรมประมำณโดยวธิมีลูค่ำกระแสเงนิสดคดิลด 

 รวม 253.9  

 

4. เคร่ืองหมายการค้าและเคร่ืองหมายบริการ 

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

อนุสิทธิบตัร 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2564 บรษิทัมอีนุสทิธบิตัรทีส่ำมำรถบงัคบัใชส้ทิธไิดจ้ ำนวนทัง้สิน้  2 ฉบบั 
ล าดบั เลขท่ี

สิทธิบตัร 
วนัท่ีออก
สิทธิบตัร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขท่ีค าขอ วนัท่ียื่นค า
ขอ 

สิทธิบตัรการประดิษฐ ์ วนัส้ินอาย ุ

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

20 ก.ย. 66 

2 13221 31 ต.ค. 60 บรษิทัฯ 1503001533 21 ก.ย. 58 สำรเคลอืบป้องกนักำรเกำะตดิถำวร 20 ก.ย. 66 

 

นอกจำกกำรคุม้ครองเทคโนโลยแีละตรำสนิคำ้ดว้ยสทิธบิตัรและคุม้ครองตรำสนิคำ้ดว้ยเครื่องหมำยกำรคำ้ที่
จดทะเบยีนแล้ว บรษิัทฯ ยงัได้สัง่สมควำมรู้ทำงเทคนิคตลอดหลำยปีทีผ่่ำนมำ ท ำให้บรษิัทฯ มขีอ้ได้เปรยีบดำ้นกำร
แขง่ขนัในอุตสำหกรรมผลติภณัฑส์ทีำอำคำรในประเทศไทยและเขตประชำคมเศรษฐกจิอำเซยีน  

5. นโยบายการลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

บรษิัทฯ มนีโยบำยที่จะลงทุนในบรษิัทที่สอดคล้องกบัเป้ำหมำย วสิยัทศัน์และแผนกลยุทธ์ในกำรเติบโตของ
บรษิัทฯ ซึ่งจะท ำให้บรษิัทฯ มผีลประกอบกำรหรอืผลก ำไรเพิม่ขึ้น หรอืลงทุนในธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ (Synergy) ให้กบั
บรษิทัฯ เพื่อเพิม่ขดีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของบรษิทัฯ และเพื่อใหบ้รษิทัฯ บรรลุเป้ำหมำยในกำรเป็นผูป้ระกอบกำร
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ชัน้น ำในธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ ทัง้นี้ บรษิทัฯ บรษิทัย่อย และ/หรอื บรษิทัร่วมอำจพจิำรณำลงทุนในธุรกจิอื่นเพิม่เตมิหำก
เป็นธุรกจิทีม่ศีกัยภำพกำรเตบิโตหรอืสำมำรถต่อยอดทำงธุรกจิ หรอืเป็นประโยชน์ต่อธุรกจิของบรษิทัฯ ซึ่งสำมำรถสร้ำง
ผลตอบแทนทีด่ใีนกำรลงทุน โดยกำรพจิำรณำกำรลงทุนของบรษิทัฯ บรษิทัย่อย และ/หรอื บรษิทัร่วมนัน้ บรษิทัฯ จะท ำ
กำรวเิครำะห์ควำมเป็นไปได้ของกำรลงทุนและพจิำรณำศกัยภำพและปัจจยัควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุน โดยมขีัน้ตอนกำร
วเิครำะห์กำรลงทุนอย่ำงเหมำะสม ซึ่งจะต้องไดร้บัควำมเหน็ชอบ และ/หรอื กำรอนุมตัจิำกทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิัท
หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ (แล้วแต่กรณี) ทัง้นี้ ในกำรขออนุมตักิำรลงทุนบรษิทัย่อย และ/หรอื บรษิทัร่วมดงักล่ำว
จะต้องสอดคล้องเป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรพัย์แห่ง
ประเทศไทยทีเ่กีย่วขอ้ง 

6. รายละเอียดเก่ียวกบัรายการประเมินราคาทรพัยสิ์น 

-ไม่ม-ี 
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แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 
เอกสำรแนบ 5  นโยบำยและแนวปฏบิตักิำรก ำกบัดูแลกจิกำร ฉบบัเตม็ และจรรยำบรรณธุรกจิฉบบัเตม็ (อำ้งองิในเวป็ไซต์บรษิทัฯ)     หน้ำ จ-1 

เอกสารแนบ 5    นโยบายและแนวปฏิบติัการก ากบัดแูลกิจการ ฉบบัเตม็ และจรรยาบรรณธรุกิจฉบบัเตม็  

(อ้างอิงในเวป็ไซต์บริษทัฯ) 

   

บรษิทัฯ ไดเ้ปิดเผยคู่มอืฉบบัเตม็ดงักล่ำวในเวป็ไซตบ์รษิทัฯ สำมำรถดไูดท้ี ่

1. www.toagroup.com เมนู “นักลงทุนสมัพนัธ”์ >> “กำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่”ี >> “กำรก ำกบัดแูลกจิกำร” หรอื 

2. https://investor.toagroup.com/th/corporate-governance/corporate-governance-policy  

 

 

http://www.toagroup.com/
https://investor.toagroup.com/th/corporate-governance/corporate-governance-policy
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