


 



 

 

 

 

 

สารบัญ 

 

     

สารจากประธานกรรมการ 4  รายงานความรบัผิดชอบตอสงัคมและสิง่แวดลอม 66 

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 5  ความรบัผิดชอบตอสงัคมและสิง่แวดลอม 67 

คณะกรรมการบรษิัท   6  ขอมูลทัว่ไปและลักษณะการประกอบธุรกิจ 73 

ขอมูลสําคัญทางการเงนิ 8  รายงานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 78 

ผลการดําเนนิงาน 9  ปจจัยความเสี่ยง 79 

ขอมูลหลักทรพัยและผูถือหุน 12  การตอตานการทุจรติและการควบคมุภายใน 83 

รายงานคณะกรรมการสรรหาฯ 14  รายการระหวางกัน 90 

โครงสรางการจัดการ 15  คําอธบิายและวิเคราะหฐานะการเงิน 97 

การกํากับดูแลกจิการ 27  รายงานของผูสอบบัญช ี 106

การปฏบิตัิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 48  งบการเงนิ 108

     

 



 

  
 

    

             สารจากประธานกรรมการ 
 

ในปี 2558 ท่ีผ่านมา  สภาวะเศรษฐกิจโลกยงัคงอยู่ในช่วงซบเซา
ประกอบกบัการฟืน้ตวัอย่างช้าๆ  ทําให้ระบบเศรษฐกิจในภมิูภาคเอเซียและ
ประเทศไทยของเราได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไมไ่ด้  แม้รัฐบาลจะมี
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาเป็นระยะๆ แตกํ่าลงัการซือ้โดยเฉพาะใน
ภาคครัวเรือนก็ยงัคงอยู่ในภาวะหดตวั  อตัราการบริโภคสินค้าและบริการ 
รวมถึงสินค้ากลุม่ยานยนต์และเคร่ืองด่ืมในประเทศเกิดการชะลอตวัอย่างเหน็
ได้ชดัเจน  ซึง่เป็นปัจจยัท่ีสง่ผลกระทบตอ่รายได้ของบริษัทโดยตรง 

 
อย่างไรก็ตามการขยายธรุกิจไปยงัตลาดอาเซียนท่ีบริษัทได้ดําเนิน

มาในระยะ 2 – 3 ปีท่ีผ่านมานี ้  ได้สง่ผลในด้านบวกให้กบัผลประกอบการ
ของบริษัทในปี 2558 ซึง่ช่วยให้บริษัทสามารถพยงุผลการดําเนินงานให้ดีกวา่
ปีท่ีผ่านมาได้  และคาดหวงัวา่การเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะเอือ้
ประโยชน์ตอ่การดําเนินงานในปี 2559  ควบคูไ่ปกบัการสร้างความร่วมมือกบั
พนัธมิตรทัง้ในด้านการผลิตและการขยายตลาดในกลุม่ประเทศอาเซยีนแทน
การพ่ีงพาตลาดในประเทศเพียงด้านเดียว 

 
บริษัท อีซึน่ เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) ขอให้กําลงัใจและขอขอบคณุผู้

ถือหุ้นทกุทา่นท่ีให้การสนบัสนนุบริษัทเสมอมา  ตลอดจนกรรมการ  ผู้บริหาร 
และพนกังานทกุคนท่ีร่วมแรงร่วมใจกบับริษัทอย่างดี  

 
สดุท้ายนีข้ออาราธนาคณุพระศรีรัตนตรัยจงคุ้มครองทา่นผู้ ถือหุ้น

ให้มีสขุภาพแข็งแรง ปลอดภยั และประสบผลสําเร็จในการลงทนุทกุประการ
และหวงัเป็นอย่างย่ิงวา่อปุสรรคตา่งๆ จะผ่านพ้นลลุว่งไปด้วยดีเพ่ือประโยชน์
สขุของทกุทา่น 

 

นายสนั่น  เอกแสงกลุ 
ประธานกรรมการ 

นายสนั่น  เอกแสงกลุ 
ประธานกรรมการ 
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   รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 4 ทา่น ซึง่เป็น
ผู้ทรงคณุวฒิุและมีประสบการณ์ด้านการเงิน การบญัชี การบริหารองค์กรและธรุกิจสี
อตุสาหกรรม  โดยได้ปฏิบติัหน้าท่ีตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย วา่ด้วย
หลกัเกณฑ์ท่ีสอดคล้องกบัข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 4/2558 ได้มีมติแตง่ตัง้คณะกรรมการ
ตรวจสอบกลบัเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึง่ และในปี 2558 ได้มีการประชมุรวม 4 
ครัง้ มีการหารือร่วมกบัฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบบญัชีในเร่ืองท่ี
เก่ียวข้อง ซึง่สามารถสรุปสาระสําคญัได้ ดงันี ้

 
 การสอบทานงบการเงิน  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินร่วมกบัฝ่ายบริหารและผู้ตรวจสอบภายในโดยเชิญ

ผู้สอบบญัชีร่วมประชมุทกุครัง้ เพ่ือให้มัน่ใจวา่งบการเงินจดัทําตามข้อกําหนดของกฎหมายและมาตรฐานบญัชี มีความถกู

ต้องเช่ือถือได้ และมีการเปิดเผยข้อมลูในงบการเงินอย่างเพียงพอเพ่ือประโยชน์แก่ผู้ ถือหุ้น ในปีนีค้ณะกรรมการตรวจสอบได้

ประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชีโดยไมมี่ฝ่ายบริหารจํานวน 1 ครัง้ เพ่ือรับทราบแนวทางการสอบบญัชีของผู้สอบบญัชี  พร้อม

พิจารณาเหน็ชอบให้ บริษัทสอบบญัชีธรรมนิติ จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจําปี 2559  โดยเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษัทเพ่ือพิจารณาและขออนมุติัท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2559 ตอ่ไป 
 

 การสอบทานการบริหารความเสีย่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้กํากบัดแูละการบริหารความเส่ียงของบริษัทร่วมกบัผู้ตรวจ

สอบภายใน  โดยสอบทานแผนการบริหารความเส่ียงประจําปี 2558 และประเมินการบริหารความเส่ียงอย่างตอ่เน่ือง เพ่ือให้

มีความมัน่ใจวา่บริษัทได้บริหารจดัการความเส่ียงขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 การสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคมุภายใน คณะกรรมการการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคมุภายใน

ร่วมกบัผู้สอบบญัชีและผู้ตรวจสอบภายในทกุไตรมาส  โดยพิจารณาเร่ืองการดําเนินงาน  การใช้ทรัพยากร การดแูลทรัพย์สิน 

การป้องกนัหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย หรือการทจุริต ความเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินและการดําเนินงาน  

ซึง่ผู้สอบบญัชีของบริษัทได้ให้ความเหน็สอดคล้องกนัวา่ไมพ่บประเดน็ปัญหาหรือข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระสําคญั 
 

 การสอบทานรายการระหว่างกนั คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการระหวา่งกนัของบริษัทกบับริษัทในกลุม่  

รายการระหวา่งกลุม่ผู้ ถือหุ้นใหญ่ และฝ่ายบริหาร  เพ่ือให้มัน่ใจวา่บริษัทได้ดําเนินการตามเง่ือนไขทางธรุกิจปกติ และมีการ

เปิดเผยข้อมลูอยา่งครบถ้วนและเพียงพอ 
 

 การกํากบัดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแผนการตรวจสอบประจําปี โดยให้ข้อแนะนําและ

ติดตามการดําเนินการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบในประเดน็ท่ีมีนยัสําคญัเพ่ือก่อให้เกิดการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีและ

มีการควบคมุภายในท่ีเพียงพอ  นอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบประมาณประจําปีเพ่ือให้เป็นไปด้วยความ

เหมาะสมและบรรลเุป้าหมายท่ีกําหนด 

 

 
นางพิสมัย  บุณยเกยีรติ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ
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ผลการดําเนินงาน  
 

                                             หน่วย : บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผลการดําเนินงาน 
 

ปี 2558 บริษัทมีรายได้รวม 484.33 ล้านบาทเพ่ิมขึน้จากปี 2557 ซึง่มีรายได้รวม 472.96 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้
คิดเป็นร้อยละ 2.40  และมีคา่ใช้จา่ยรวมในปี 2558 จํานวน 442.99 ล้านบาทเพ่ิมขึน้จากปี 2557 ซึง่มีคา่ใช้จ่ายรวมจํานวน 
429.11 ล้านบาทหรือเพ่ิมขึน้คิดเป็นร้อยละ 3.20  ในขณะท่ีสว่นแบง่กําไรจากบริษัทร่วมลดลงเลก็น้อยจาก 30.69 ล้านบาท
ในปี 2557 เป็น 29.37 ล้านบาทในปี 2558 หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 4.30  อย่างไรก็ตามบริษัทมีผลกําไรเพ่ิมขึน้จาก 65.66 
ล้านบาทในปี 2557 เป็น 71.25 ล้านบาทในปี 2558 หรือเพ่ิมขึน้คิดเป็นร้อยละ 8.50 ซึง่เกิดจากการเปล่ียนแปลงอย่างมี
นยัสําคญัของคา่ใช้จ่ายด้านภาษีจาก 11.34 ล้านบาทในปี 2557 ลดลงเหลือ 2.26 ล้านบาทในปี 2558  ทัง้นีเ้ป็นผลจาก
การลดสดัสว่นการลงทนุในบริษัท ไบรท์ บล ูวอเตอร์ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั และทําให้พ้นสภาพจากการเป็นบริษัทย่อย 

 
เดือนพฤษภาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนมุติัการเลิกกิจการบริษัท นอฟ (ประเทศไทย) จํากดั 

เน่ืองจากไมมี่การดําเนินธรุกรรมมาเป็นระยะเวลาหนึง่แล้ว  และการเลิกกิจการไมมี่ผลกระทบตอ่การดําเนินงานของบริษัท
แตป่ระการใด  ปัจจบุนัได้จดทะเบยีนเสร็จสิน้การชําระบญัชีแล้วเม่ือวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2558 
  
 เดือนกรกฎาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนมุติัการเพ่ิมทนุ บริษัท อีซึน่ ฟาร์อีส จํากดั (“EFE”) ซึง่เป็น
บริษัทยอ่ยในประเทศมาเลเซีย จํานวน 6 แสนมาเลเซียริงกิต  ทําให้ EFE มีทนุจดทะเบยีนรวม 1 ล้านมาเลเซียริงกิต  ปัจจบุนั 
EFE ได้เรียกชําระทนุแล้วรวม 7 แสนมาเลเซยีริงกิต  และมีกําหนดเรียกชําระทนุครบจํานวน 1 ล้านมาเลเซียริงกิตในปี 2559 
 

เดือนกรกฎาคมและสิงหาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนมุติัการจําหน่ายหุ้นท่ีบริษัทถือใน บริษัท 
ไบรท์ บล ูวอเตอร์ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (“BBW”) รวมจํานวน 4,959,250 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 94.73 ของจํานวนหุ้นทัง้หมด  
และคงเหลอืสดัสว่นการถือหุ้นใน BBW จํานวน 261,750 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5  ซึง่การจําหน่ายหุ้นดงักลา่วเป็นการลด
สดัสว่นการลงทนุและเป็นผลให้ BBW พ้นสภาพจากการเป็นบริษัทยอ่ย   
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       หน่วย : ตนั 

 
 

 ปริมาณการผลิตสีกลุม่ยานยนต์เพ่ิมสงูขึน้จาก 2,584 ตนัในปี 2557 เป็น 2,702 ตนัในปี 2558 หรือเพ่ิมขึน้คิด
เป็นร้อยละ 4.60%  ในขณะที่ผลิตภณัฑ์กลุม่หมกึพิมพ์และสีเคลือบบรรจภุณัฑ์โลหะมีปริมาณเพ่ิมขึน้เช่นเดียวกนัจาก 
1,164 ตนั เป็น 1,227 ตนั หรือเพ่ิมขึน้คิดเป็นร้อยละ 5.40%  สําหรับสดัสว่นการผลิตยงัคงใกล้เคียงกบัปีก่อนหน้า  โดยมี
สดัสว่นการผลิตสีกลุม่ยานยนต์ตอ่กลุม่หมกึพิมพ์และสีเคลือบบรรจภุณัฑ์ร้อยละ69 ตอ่ ร้อยละ 31 
 

 หน่วย : ตนั 

 
 

ปริมาณการจําหน่ายหมกึพิมพ์และสีเคลือบบรรจภุณัฑ์โลหะมีแนวโน้มเติบโตขึน้อย่างตอ่เน่ืองตัง้แตใ่นปี 2554 
จนถึงปัจจบุนั  ในขณะที่สีกลุม่ยานยนต์มีปริมาณจําหน่ายสงูสดุในปี 2555 ซึง่เป็นผลจากปริมาณการบริโภค
ภายในประเทศที่เพ่ิมสงูขึน้  ก่อนท่ีอตุสาหกรรมยานยนต์ของประเทศจะหดตวัลงในปี 2556 และ 2557 ตามลําดบั 

 
   หน่วย : ตนั 
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บริษัทดําเนินธรุกิจผลิตสีพน่รถจกัรยานยนต์คณุภาพสงูภายใต้เคร่ืองหมายการค้า BASF ประเทศเยอรมนี  ซึง่

ลกูค้าสามารถเลอืกใช้สีท่ีบริษัทเป็นผู้ผลิตทดแทนการนําเข้าจากตา่งประเทศได้  โดยในปี 2558 บริษัทคงมีปริมาณการ
ผลิตสีกลุม่ยานยนต์ในประเทศท่ีใกล้เคียงกนักบัปี 2557  โดยมีระดบัการผลิตจํานวน 1,995 ตนั และ 2,025 ตนั ตามลําดบั  
สําหรับปริมาณการผลิตในตา่งประเทศซึง่ประกอบด้วยเวียดนามและอินโดนีเซยีนัน้  บริษัท อีซึน่ อไุร เพ้นท์ จํากดั ใน
ประเทศเวียดนามมีปริมาณการผลิตเพ่ิมขึน้จาก 559 ตนัในปี 2557 เป็น 704 ตนัในปี 2558 หรือเพ่ิมขึน้คิดเป็นร้อยละ 5  
สง่ผลให้สดัสว่นการผลิตในตา่งประเทศเพ่ิมขึน้จากร้อยละ 21 ในปี 2557 เป็น ร้อยละ 26 ในปี 2558 
 
 
ธุรกิจหมึกพิมพและสีเคลือบบรรจุภณัฑโลหะ 

    หน่วย : ตนั 

 
    
 ในปี 2558 บริษัทมีปริมาณจําหน่ายหมกึพิมพ์และสเีคลือบบรรจภุณัฑ์โลหะในประเทศจํานวน 1,071 ตนั เพ่ิมขึน้
จากปี 2557 ซึง่มีปริมาณจําหน่าย 990 ตนั หรือเพ่ิมขึน้คิดเป็นร้อยละ 8  สําหรับสดัสว่นการจําหน่ายในตา่งประเทศลดลง
จาก 174 ตนัในปี 2557 เป็น 156 ตนัในปี 2558 หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 10  สง่ผลให้สดัสว่นการจําหน่ายในประเทศและ
ตา่งประเทศเพ่ิมขึน้จากเดิมร้อยละ 85 :15 ในปี 2557 เปลี่ยนเป็นร้อยละ 87 : 13 ในปี 2558 
 

ผลิตภัณฑของบริษัท 
  

ผลิตภณัฑ์  ลิขสิทธ์ิ ตราสินค้า 
สีเคลือบบรรจภุณัฑ์   Know-how ท่ีบริษัทพฒันาขึน้ Eason 
หมกึพิมพ์งานโลหะ  Know-How ท่ีบริษัทพฒันาขึน้ Eason 
หมกึพิมพ์งานโลหะพิเศษ  ผลิตและจดัจําหน่ายหมกึพิมพ์ UV 

ของ INX ในประเทศไทยเพียงผู้ เดียว 
INX 

 
ธุรกิจอื่น 
  

การลดสดัสว่นการลงทนุในบริษัท ไบรท์ บล ูวอเตอร์ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (“BBW”) จากร้อยละ 99.73 เป็นร้อยละ 
5 ทําให้ BBW พ้นสภาพจากการเป็นบริษัทยอ่ย  อย่างไรก็ตามกลุม่ผู้ ถือหุ้นใหญ่ได้เลง็เหน็วา่ผู้บริโภคในปัจจบุนัมีแนวโน้ม
ให้ความสําคญัต่อการดแูลรักษาสขุภาพด้วยการด่ืมนํา้ท่ีสะอาดและถือเป็นโอกาสทางธรุกิจ  ดงันัน้ BBW จงึเพ่ิมทนุจด
ทะเบียนจาก 26.175 ล้านบาท เป็น 300 ล้านบาท การเพ่ิมทนุครัง้นีเ้ป็นการเพ่ิมทนุตามสดัสว่นของผู้ ถือหุ้นเดิม  โดยบริษัท
เป็นผู้ ถือหุ้น BBW ในสดัสว่นร้อยละ 5  คิดเป็นเงินลงทนุเพ่ิมจํานวน 13.69 ล้านบาท 
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ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน 

 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทมีทนุจดทะเบียนจํานวน 286,817,400 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญัจํานวน 
286,817,400 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท  โดยมีทนุจดทะเบียนชําระแล้วจํานวน 285,894,029 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญั
ท่ีเรียกชําระแล้วจํานวน 285,894,029 หุ้น และ หุ้นคงเหลือจากการจดัไว้เพ่ือรองรับการแปลงสภาพตามใบสําคญัแสดงสิทธิ
ท่ีจะซือ้หุ้นบริษัทจํานวน 923,371 หุ้น  และ บริษัทไมมี่การออกหลกัทรัพย์อ่ืนท่ีมิใช่หุ้นสามญั 
 

รายช่ือผูถอืหุนสงูสุด 10 ลําดับแรก  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
 

ลําดบัท่ี ช่ือ-สกลุ จํานวนหุ้น ร้อยละ 
1 บจก. เอกแสง โฮลดิง้ส์ และกลุม่เอกแสงกลุ 147,887,279 51.73 

2 Maybank Kim Eng Securities PTE. Ltd. 19,038,500 6.66 
3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั 18,313,300 6.41 
4 กลุม่เดชอมรธญั 14,464,900 5.06 
5 บริษัท มิกิ แอนด์ โค จํากดั (ประเทศญ่ีปุ่ น) 7,500,000 2.62 
6 กลุม่เหลอืงวฒันากิจ 5,820,000 2.04 
7 กลุม่โลป่ระคอง 5,742,000 2.01 
8 นายคณพศ  นิจสริิภชั 3,586,800 1.25 
9 นางสาวอญัชนา  พินิจกศุลจิต 2,820,000 0.99 

10 นางจงกลรัตน์  พฤกษานานนท์ 2,363,800 0.83 

 รวมจํานวนหุ้นของผู้ ถือหุ้นสงูสดุ 10 ลําดบัแรก 227,536,579 79.60 

 รวมผู้ ถือหุ้นทัง้หมด 285,894,029 100.00 

 
  
สัดสวนการถือหุน  
  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทมีสดัสว่นการถือหุ้นของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและผู้ เก่ียวข้อง  นกัลงทนุ
สถาบนั  ผู้ ถือหุ้นท่ีถือหุ้นเกินกวา่ร้อยละ 5  ผู้ ถือหุ้นรายย่อย ตามเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ในหลกัการกํากบัดแูลกิจการของบริษัท
จดทะเบียนไทย 
 

ลําดบัท่ี ประเภทผู้ ถือหุ้น จํานวนผู้ ถือหุ้น จํานวนหุ้น ร้อยละ 
1 กรรมการบริษัท  ผู้บริหาร และ ผู้ เก่ียวข้อง 13 148,157,312 51.82 

2 นกัลงทนุสถาบนั 4 37,379,800 13.07 
3 ผู้ ถือหุ้นท่ีถือหุ้นเกินกวา่ร้อยละ 5 - - - 
4 ผู้ ถือหุ้นรายย่อย 1,050 100,356,917 35.11 

 รวมผู้ ถือหุ้นทัง้หมด 1,067 285,894,029 100.00 
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นโยบายการจายเงินปนผล   
 

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไมน้่อยกวา่ร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคลและ
การจดัสรรทนุสํารองตามกฎหมายแล้ว หากไมมี่เหตจํุาเป็นอ่ืนใดและการจ่ายเงินปันผลนัน้ไมมี่ผลกระทบตอ่การดําเนินงาน
ปกติของกลุม่บริษัทอย่างมีนยัสําคญั  
 

อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกําหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอตัราน้อยกวา่อตัราท่ีกําหนดข้างต้นได้  โดยขึน้อยู่กบัผล
การดําเนินงานของบริษัท สภาพคลอ่งของบริษัท การขยายธรุกิจและปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องในการบริหารงาน  ซึง่จะต้อง
ได้รับความเหน็ชอบจากผู้ ถือหุ้นและ/หรือความเหน็ชอบของคณะกรรมการบริษัทตามความเหมาะสม 
 

การจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงาน ป 2555 - 2557 
 

บริษัท อีซึน่ เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 
กําไรสทุธิ 64.67 ล้านบาท 87.57 ล้านบาท 82.71 ล้านบาท 
จํานวนหุ้นมีสิทธิรับเงินปันผล 285.89 ล้านหุ้น 285.89 ล้านหุ้น 285.89 ล้านหุ้น 
เงินปันผลจ่ายตอ่หุ้น 0.12 บาท 0.16 บาท 0.22 บาท 
รวมเงินปันผลจ่าย 34.31 ล้านบาท 45.74 ล้านบาท 62.89 ล้านบาท 
อตัราการจ่ายเงินปันผลตอ่กําไรสทุธิ ร้อยละ 53.05 ร้อยละ 52.25 ร้อยละ 76.04 

 
หมายเหตุ  ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้จ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดําเนินงานสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม
2558 โดยแบง่ออกเป็น 2 สว่น ดงันี ้

1. จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษัทในอตัรา 30 หุ้นสามญัเดิม ตอ่ 1 หุ้นปันผล  กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้น
เดิมหลงัจากการจดัสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอตัราหุ้นละ 0.03333 บาท 

2. จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.04 บาท 
และให้นําเสนอต่อท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2559 ซึง่กําหนดให้มีขึน้ในวนัท่ี 22 เมษายน 2559 
 
 
การออกหลกัทรพัยอื่น 

- ไมมี่ - 
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รายงานของคณะกรรมการสรรหา 
และกําหนดคาตอบแทน 

 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน ประกอบด้วยสมาชิก

จํานวน 4 ทา่น โดยกรรมการทกุทา่นเป็นกรรมการอิสระ  ประกอบด้วย 1) นาง
พิสมยั  บณุยเกียรติ เป็นประธานกรรมการ  2) นายวิเทียน  นิลดํา  3) นายเจน  
วองอิสริยะกลุ และ 4) นางสาวทิพวรรณ  อทุยัสาง มีวาระดํารงตําแหน่งคราว
ละ 3 ปี   มีกําหนดพ้นการดํารงตําแหน่งตามวาระในปี 2559  ซึง่คณะกรรมการ
บริษัทจะพิจารณาแตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนตอ่ไป   

 
ในช่วงเวลาท่ีผ่านมาคณะกรรมการได้ปฏิบติัหน้าท่ีตามที่คณะกรรมการ

บริษัทมอบหมาย  โดยเข้ารับการอบรมหลกัสตูร “Role of Nomination and 
Governance Committee” และ หลกัสตูร “Role of The Compensation 
Committee”  และในปี 2558 คณะกรรมการได้ร่วมสมัมนา “IT Governance : 
The Time is Now” และสมัมนา “Thailand CG Forum : Governance as a 
driving force for business sustainability” มีการประชมุร่วมกบัฝ่ายบริหาร 
ซึง่ได้นําองค์ความรู้ท่ีได้รับมาประยกุต์ใช้เพ่ือสร้างแนวปฏิบติัท่ีดี  ทัง้นีส้ามารถ
สรุปสาระสําคญัของงานท่ีปฏิบติัได้ดงันี ้

       
 ทบทวนหลกัการและข้อกําหนดการสรรหาบคุคลท่ีเหมาะสมเพ่ือดํารง

ตําแหน่งกรรมการในกรณีท่ีตําแหน่งกรรมการวา่งลง 
 ทบทวนคณุสมบติัของบคุคลท่ีจะเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท 
 ทบทวนศกึษาโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 
 ทบทวนโครงสร้างคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ  

เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา 
 ทบทวนแนวทางการพิจารณาโบนสัของกรรมการบริษัท 
 หารือถึงแนวทางการประเมินผลการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร  ตลอดจน

การพิจารณาผลตอบแทนของฝ่ายบริหาร 
 
ในปี 2558 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนได้ปฏิบติั

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  ด้วยความรู้ ความสามารถ 
ความเป็นอิสระตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี  ซึง่ได้นําองค์ความรู้มา
ประยกุต์ใช้เพ่ือสร้างแนวปฏิบติัของคณะกรรมการ เพ่ือประโยชน์โดยรวมตอ่
บริษัทและผู้ ถือหุ้น 

 

 
 
 นางพิสมัย  บุณยเกยีรติ 
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
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โครงสรางการจดัการ 

 
โครงสรางองคกร  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

 

 
 

หมายเหตุ บริษัทได้วา่จ้างบริษัท เวล แพลนน่ิง โซลชูัน่ จํากดั (บคุคลภายนอก) ทําหน้าท่ีตรวจสอบภายในให้แก่บริษัท 
 
คณะกรรมการและกรรมการชุดยอย 

บริษัทมีคณะกรรมการและกรรมการชดุย่อยรวมจํานวน 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ คณะกรรมการบริหาร ดงันี ้ 
 

ลําดบัท่ี              ช่ือ-สกลุ กรรมการบริษัท กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการสรรหา
และกําหนด
คา่ตอบแทน 

กรรมการบริหาร
ความเส่ียง 

กรรมการบริหาร 

1. นายสนัน่  เอกแสงกลุ ประธาน - - - ประธาน 
2. นางสาวเพชรรัตน์  เอกแสงกลุ กรรมการ - - ประธาน กรรมการ 
3. นายสนิท  เอกแสงกลุ กรรมการ - - - กรรมการ 
4. นายวิชยั  เอกแสงกลุ กรรมการ - - กรรมการ กรรมการ 
5. นางสาวสิรินนัท์  เอกแสงกลุ กรรมการ - - - กรรมการ 
6. นางพิสมยั  บณุยเกียรติ กรรมการอิสระ ประธาน ประธาน - - 
7. นายวิเทียน  นิลดํา กรรมการอิสระ กรรมการ กรรมการ - - 
8. นายเจน  วองอิสริยะกลุ กรรมการอิสระ กรรมการ กรรมการ - - 
9. นางสาวทิพวรรณ  อทุยัสาง กรรมการอิสระ กรรมการ กรรมการ - - 

 
หมายเหต ุ คณุสมบติัของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามประกาศท่ีเก่ียวข้องกําหนด 
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คณะกรรมการบรษิัท   
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 9 ทา่น มีวาระดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปีประกอบด้วย 
กรรมการที่เป็นผู้บริหารจํานวน  5  ทา่น และ กรรมการที่ไมเ่ป็นผู้บริหารจํานวน  4  ทา่น  (กรรมการอิสระ 4 ทา่น) 
 
ลําดบัท่ี              ช่ือ-สกลุ กรรมการบริษัท วาระท่ี ปี ระยะเวลารวม (ปี) 

1. นายสนัน่  เอกแสงกลุ ประธาน 4 ปี 2557 – 2559 11 
2. นางสาวเพชรรัตน์  เอกแสงกลุ กรรมการ 4 ปี 2558 – 2560 11 
3. นายสนิท  เอกแสงกลุ กรรมการ 4 ปี 2556 - 2558 11 
4. นายวิชยั  เอกแสงกลุ กรรมการ 4 ปี 2558 – 2560 11 
5. นางสาวสิรินนัท์  เอกแสงกลุ กรรมการ 4 ปี 2556 - 2558 11 
6. นางพิสมยั  บณุยเกียรติ กรรมการอิสระ 4 ปี 2557 – 2559 11 
7. นายวิเทียน  นิลดํา กรรมการอิสระ 4 ปี 2556 - 2558 11 
8. นายเจน  วองอิสริยะกลุ กรรมการอิสระ 4 ปี 2558 – 2560 11 
9. นางสาวทิพวรรณ  อทุยัสาง กรรมการอิสระ 4 ปี 2557 – 2559 11 

 
 

สถานะการถือครองหลกัทรัพย ป 2558 
 

ลําดบัท่ี ช่ือ-สกลุ จํานวนหุ้น (หุ้น) 

  ณ 31 ธ.ค. 57 เปลี่ยนแปลง ณ 31 ธ.ค. 58 ร้อยละ 

1. นายสนัน่  เอกแสงกลุ 10,000 - 10,000 0.01 
2. นางสาวเพชรรัตน์  เอกแสงกลุ 6,044,000 (1,000,000) 5,044,000 1.76 
3. นายสนิท  เอกแสงกลุ 1,670,000 - 1,670,000 0.58 
4. 
 

นายวิชยั  เอกแสงกลุ 
คูส่มรส 

5,620,000 
54,678 

(1,000,000) 
- 

4,620,000 
54,678 

1.62 
0.02 

5. นางสาวสิรินนัท์  เอกแสงกลุ 5,395,000 (1,000,000) 4,395,000 1.54 
6. นางพิสมยั  บณุยเกียรติ - - - - 
7. นายวิเทียน  นิลดํา 200,000 - 200,000 0.07 
8. นายเจน  วองอิสริยะกลุ - - - - 
9. นางสาวทิพวรรณ  อทุยัสาง 70,000 - 70,000 0.02 

 รวม 19,063,678  16,063,678 5.62 

 
กรรมการผูมอีํานาจลงนาม 
นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกลุ  หรือ  นายสนิท เอกแสงกลุ  หรือ  นายสนัน่ เอกแสงกลุ  หรือ  นายวิชยั เอกแสงกลุ  หรือ 
นางสาวสิรินนัท์ เอกแสงกลุ กรรมการสองในห้าคนนีล้งลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราสําคญัของบริษัท 
 
ผูมีอํานาจควบคุม 

บริษัทไมมี่ผู้ มีอํานาจควบคมุท่ีมีอิทธิพลตอ่การกําหนดนโยบายการจดัการหรือการบริหารอย่างมีนยัสําคญั 
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 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัท   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
 

ชื่อ-สกลุ / ตําแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

การศกึษา/การอบรม 
การถือหุ้น 

(หุ้น)  
ประสบการณ์ 

ระยะเวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 
1. นายสนัน่  เอกแสงกลุ 

ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการบริหาร 
ประธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหาร 

60  ปริญญาตรีสาขาวรรณกรรม 
Fujen University, Taiwan 

 Mini MBA บริหารธรุกิจมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 Director Accreditation Program รุ่นที่ 31 

10,000 
 

 

2558-ปัจจบุนั 
2552-ปัจจบุนั 
2550-ปัจจบุนั 
2545-2548 

กรรมการ 
กรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ที่ปรึกษาประธานสภาฯ 
 

บจก. เอกแสง โฮลดิง้ส์ 
บจก. ไบรท์ บล ูวอเตอร์ คอร์ปอเรชัน่ 
บจก. อีซึน่ อไุร เพ้นท์ 
สภาผู้แทนราษฎร 
 

2. นางสาวเพชรรัตน์  เอกแสงกลุ 
กรรมการบริษัท 
กรรมการบริหาร 
กรรมการผูจ้ดัการ 
 
 

58  ปริญญาโท บริหารธรุกิจ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

 วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ. รุ่นที่ 49) 
 ประกาศนียบตัร 

Director Accreditation Program รุ่นที่ 31 
Director Certificate Program รุ่นที่ 154 

 หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านการค้าและการ
พาณิชย์ (TEPCoT รุ่นที่ 6) 

 หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู  สถาบนัวิทยาการ
ตลาดทนุ (วตท. รุ่นที่ 18) 

 

5,044,000 
 

 
 
 
 
 
 

 

2557-ปัจจบุนั 
2550-ปัจจบุนั 
2547-ปัจจบุนั
2539-2558 

2551-ปัจจบุนั 
 

2557-ปัจจบุนั 
 

2549-ปัจจบุนั 
 

2551-2554 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
ประธานกิตติมศกัดิ์ 
 
นายกสมาคม 
 
ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ 
 
นายกสมาคม 

บจก. อีซึน่ ฟาร์อีส 
บจก. อีซึน่ อไุร เพ้นท์ 
บจก. เอกแสง โฮลดิง้ส์ 
บจก. นอฟ (ประเทศไทย) 
กลุม่อตุสาหกรรมเคมี 
สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
สมาคมนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
คณะวิทยาศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
สมาคมผู้ผลิตสีไทย 

3. นายสนิท  เอกแสงกลุ 
กรรมการบริษัท 
กรรมการบริหาร 
รองกรรมการผูจ้ดัการ 

57  ปริญญาตรี บริหารธรุกิจมหาวิทยาลยัรามคําแหง 
 Mini MBA บริหารธรุกิจ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 Director Accreditation Program รุ่นที่ 31 
 

1,670,000 
 

 

2551-ปัจจบุนั
2550-ปัจจบุนั 
2547-ปัจจบุนั 
2552-2558 
2539-2558 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

บจก. อีซึน่ อไุร เพ้นท์ 
บจก. ออริจิน อีซึน่ เพ้นท์ 
บจก. เอกแสง โฮลดิง้ส์ 
บจก. ไบรท์ บล ูวอเตอร์ คอร์ปอเรชัน่ 
บจก. นอฟ (ประเทศไทย) 
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ชื่อ-สกลุ / ตําแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

การศกึษา/การอบรม 
การถือหุ้น 

(หุ้น)  
ประสบการณ์ 

ระยะเวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 
4. นายวิชยั  เอกแสงกลุ 

กรรมการบริษัท 
กรรมการบริหาร 
รองกรรมการผูจ้ดัการ 
 
การถือหุ้นของคูส่มรส 

52  ปริญญาโท  วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 Director Accreditation Program รุ่นที่ 31  

4,620,000 
 
 
 

 
54,678 

2556-ปัจจบุนั 
2547-ปัจจบุนั
2552-2558 
2539-2558 

 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

บจก. อีซึน่ อินโดนีเซีย 
บจก. เอกแสง โฮลดิง้ส์ 
บจก. ไบรท์ บล ูวอเตอร์ คอร์ปอเรชัน่ 
บจก. นอฟ (ประเทศไทย) 
 

5. นางสาวสิรินนัท์  เอกแสงกลุ 
กรรมการบริษัท 
กรรมการบริหาร 
ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 

51  ปริญญาตรี บริหารธรุกิจ มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
 Mini MBA บริหารธรุกิจ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 Director Accreditation Program รุ่นที่ 31 
 

4,395,000 2547-ปัจจบุนั
2539-2558 

 

กรรมการ 
กรรมการ 

บจก. เอกแสง โฮลดิง้ส์ 
บจก. นอฟ (ประเทศไทย) 
 
 

6. นางพิสมยั  บณุยเกียรติ 
กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน 

70  ปริญญาโท พาณิชย์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

 Director Accreditation Program รุ่นที่ 31 
 Director Certificate Program รุ่น 58 

- 2548 - ปัจจบุนั 
 
2543-ปัจจบุนั 
2543-ปัจจบุนั 
2542-2543 

 
 

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
ผู้ พิพากษาสมทบ 
ประธาน 
ผู้ อํานวยการสํานกั
ตรวจสอบภายใน 

บมจ. ดีคอนโปรดกัส์ 
 
ศาลเยาวชนและครอบครัว จ.นนทบรุี 
สถาบนัคลื่นลกูใหม่ คอนซลัแตนท์ 
บจก. ไบโอ ไฟล์ 

7. นายวิเทียน  นิลดํา 
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน 
 

73  ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

 Mini MBA บริหารธรุกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 ประกาศนียบตัรเคมีปฏิบตัิ 
 ประกาศนียบตัรวิศวกรรมอตุสาหการ  วิศวกรรม
สถานแห่งประเทศไทย 

 Director Accreditation Program รุ่นที่ 31 

200,000 2552-ปัจจบุนั 
 

2553-ปัจจบุนั 
 

2553-ปัจจบุนั 

กรรมการ 
 
ที่ปรึกษา สภามนตรี 
 
ที่ปรึกษา 

สภา วิ ช า ชีพ วิทยาศาสต ร์  และ
เทคโนโลยี 
สภาสม าคม วิ ท ย าศ าสต ร์ แ ล ะ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
สมาคมการบรรจภุณัฑ์ไทย 
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ชื่อ-สกลุ / ตําแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

การศกึษา/การอบรม 
การถือหุ้น 

(หุ้น)  
ประสบการณ์ 

ระยะเวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 
 Role of Nomination and Governance 

Committee (RNG 5/2013) 
8. นายเจน  วองอิสริยะกลุ 

กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน 
 

62  ปริญญาโท บริหารธรุกิจ
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั  

 ปริญญาตรี สาขาธุรกิจ มหาวิทยาลยัภาษาและ
วฒันธรรมปักกิ่ง 

 วิทยาลยัการเมืองการปกครองสถาบนั
พระปกเกล้า รุ่นที่ 8   

 Director Accreditation Program รุ่นที่ 31 
 Role of Nomination and Governance 

Committee (RNG 5/2013) 

- 2526-ปัจจบุนั 
 
2555-ปัจจบุนั 
2554-ปัจจบุนั 
2551-ปัจจบุนั 
2547-2557 
2553-2556 

 

กรรมการ/กรรมการ
ผู้จดัการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
นายกสมาคม 
 
 

บมจ. วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ 
 
บจก. นวตักรรมจามจรุี 
บจก. จามจรุี เทสติง้ แลบอราทอรี่ 
บจก.ผลิตภณัฑ์นวตักรรมจามจรุี 
บจก. สปา โอเวชัน่ (ประเทศไทย) 
สมาคมนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ จฬุาฯ 

9. น.ส. ทิพวรรณ  อทุยัสาง 
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน 
 

57  ปริญญาโท บริหารธรุกิจ
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ปริญญาตรี การบญัชี คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 Directors Certification Program รุ่นที่ 29 
 วิทยาลยัการเมืองการปกครองสถาบนั
พระปกเกล้า รุ่นที่ 9   

 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุ่นที่ 8 
 วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่น 53 
 Roll of the Compensation Committee (RCC 

17/2013)  

70,000 2558-ปัจจบุนั 
 

2556-ปัจจบุนั 
 

2556-ปัจจบุนั 
 
 

2552-ปัจจบุนั 
2552-2558 

2551-ปัจจบุนั 
 

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบ/ 
ประธานกรรมการ
พิจารณาคา่ตอบแทน 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการผู้จดัการ 
 

บมจ. ไอร่า แอนด์ ไอฟลุ 
 
บมจ. พรอดดิจิ 
 
บมจ. วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ 
 
 
บมจ. โรงพยาบาลลาดพร้าว 
บมจ. ไพลินบุ๊คเน็ต 
บจก. เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) 
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การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษทัตางๆ 
 
ลําดบัท่ี              ช่ือ-สกลุ ประเภทบริษัท/จํานวน ช่ือบริษัท 

1. นายสนัน่  เอกแสงกลุ บริษัทจดทะเบียน 1 แหง่ 1. บริษัท อีซึน่ เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) 

  บริษัทอ่ืน 3 แหง่ 1. บริษัท อีซึน่ อไุร เพ้นท์ จํากดั 
2. บริษัท ไบรท์ บลวูอเตอร์ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั 
3. บริษัท เอกแสง โฮลดิง้ส์ จํากดั 

2. นางสาวเพชรรัตน์  เอกแสงกลุ บริษัทจดทะเบียน 1 แหง่ 1. บริษัท อีซึน่ เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) 

  บริษัทอ่ืน 3 แหง่ 1. บริษัท อีซึน่ ฟาร์อีส จํากดั 
2. บริษัท อีซึน่ อไุร เพ้นท์ จํากดั 
3. บริษัท เอกแสง โฮลดิง้ส์ จํากดั 

3. นายสนิท  เอกแสงกลุ  บริษัทจดทะเบียน 1 แหง่ 1. บริษัท อีซึน่ เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) 

  บริษัทอ่ืน 3 แหง่ 1. บริษัท อีซึน่ อไุร เพ้นท์ จํากดั 
2. บริษัท ออริจิน อีซึน่ เพ้นท์ จํากดั 
3. บริษัท เอกแสง โฮลดิง้ส์ จํากดั 

4. นายวิชยั  เอกแสงกลุ บริษัทจดทะเบียน 1 แหง่ 1. บริษัท อีซึน่ เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) 

  บริษัทอ่ืน 2 แหง่ 1. บริษัท อีซึน่ อินโดนีเซีย จํากดั 
2. บริษัท เอกแสง โฮลดิง้ส์ จํากดั 

5. นางสาวสิรินนัท์  เอกแสงกลุ  บริษัทจดทะเบียน 1 แหง่ 1. บริษัท อีซึน่ เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) 

  บริษัทอ่ืน 1 แหง่ 1. บริษัทเอกแสง โฮลดิง้ส์ จํากดั 

6. นางพิสมยั  บณุยเกียรติ บริษัทจดทะเบียน 2 แหง่ 1. บริษัท อีซึน่ เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) 
2. บริษัท ดีคอน โปรดกัส์ จํากดั (มหาชน) 

  บริษัทอ่ืน -ไมมี่- 

7. นายวิเทียน  นิลดํา บริษัทจดทะเบียน 1 แหง่ 1. บริษัท อีซึน่ เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) 

  บริษัทอ่ืน -ไมมี่- 

8. นายเจน  วองอิสริยะกลุ บริษัทจดทะเบียน 2 แหง่ 1. บริษัท อีซึน่ เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) 
2. บริษัท วินเนอร์ กรุ๊ป เอน็เตอร์ไพรซ์ จํากดั (มหาชน) 

  บริษัทอ่ืน 3 แหง่ 1. บริษัท นวตักรรมจามจรีุ จํากดั 
2. บริษัท จามจรีุ เทสติง้ แลบอราทอร่ี จํากดั 
3. บริษัท ผลิตภณัฑ์นวตักรรมจามจรีุ จํากดั 

9. นางสาวทิพวรรณ  อทุยัสาง บริษัทจดทะเบียน 5 แหง่ 1. บริษัท อีซึน่ เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) 
2. บริษัท วินเนอร์ กรุ๊ป เอน็เตอร์ไพรซ์ จํากดั (มหาชน) 
3. บริษัท พอรดดิจิ จํากดั (มหาชน) 
4. บริษัท โรงพยาบาลลาดพร้าว จํากดั (มหาชน) 
5. บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟลุ จํากดั (มหาชน) 

  บริษัทอ่ืน 1 แหง่ 1. บริษัท เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จํากดั 

ทัง้นีไ้มมี่กรรมการบริษัททา่นใดดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกินกวา่ 5 แหง่  และไมมี่กรรมการบริษัทท่ีเป็น
ผู้บริหารไปดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนแตอ่ย่างใด 



 
 

รายงานประจําป 2558  21 

 
การเขารวมประชุมของคณะกรรมการ 
 
 ในปี 2558 คณะกรรมการแตล่ะชดุได้จดัให้มีการประชมุตามวาระปกติ  โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชมุของ
กรรมการแตล่ะทา่น ดงันี ้
 

ลําดบัท่ี              ช่ือ-สกลุ กรรมการ
บริษัท 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการสรร
หาและกําหนด
คา่ตอบแทน 

กรรมการบริหาร
ความเส่ียง 

กรรมการบริหาร 

1. นายสนัน่  เอกแสงกลุ 6/6 - - - 7/7 
2. นางสาวเพชรรัตน์  เอกแสงกลุ 6/6 - - 1/1 7/7 
3. นายสนิท  เอกแสงกลุ ** 6/6 - - - 6/7 
4. นายวิชยั  เอกแสงกลุ 6/6 - - 1/1 7/7 
5. นางสาวสิรินนัท์  เอกแสงกลุ * 6/6 - - - 6/7 
6. นางพิสมยั  บณุยเกียรติ 6/6 4/4 1/1 - - 
7. นายวิเทียน  นิลดํา ** 5/6 3/4 1/1 - - 
8. นายเจน  วองอิสริยะกลุ * 5/6 4/4 1/1 - - 
9. นางสาวทิพวรรณ  อทุยัสาง 6/6 4/4 1/1 - - 

 
หมายเหต ุ *   ลาประชมุเน่ืองจากปฏิบติัภารกิจในตา่งประเทศ 
  **  ลาประชมุเน่ืองจากป่วย 
 
นอกจากนีใ้นปี 2558  กรรมการอิสระทัง้ 4 ทา่นได้มีการประชมุร่วมกนัโดยไมมี่ผู้บริหารเข้าร่วมประชมุด้วยจํานวน 1 ครัง้ 
 
 
หลักเกณฑการกําหนดคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 
 
 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนจะเป็นผู้ กําหนดวงเงินคา่ตอบแทนแก่กรรมการ  โดยพิจารณาจาก
การเปรียบเทียบบริษัทท่ีอยู่ในกลุม่ธรุกิจเดียวกนั  ทัง้ในด้านโอกาสทางธรุกิจและผลการดําเนินงาน  ตลอดจนอํานาจหน้าท่ี
และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการ  โดยกําหนดคา่เบีย้ประชมุและคา่ตอบแทนประจําปีแล้วจงึนําเสนอตอ่ท่ีประชมุ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณา  ก่อนท่ีจะเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัคา่ตอบแทนนัน้ 
 
 สําหรับการจ่ายคา่ตอบแทนแก่ผู้บริหารระดบัสงูจะเป็นไปตามหลกัการท่ีบริษัทกําหนด  โดยคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดคา่ตอบแทนจะพิจารณาโดยการเปรียบเทียบบริษัทอ่ืนท่ีอยู่ในธรุกิจเดียวกนั  รวมถึงผลการดําเนินงานและระดบั
ความรับผิดชอบเช่นเดียวกนักบัการพิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการ 
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โครงสรางคาตอบแทนกรรมการ 
 
 โครงสร้างคา่ตอบแทนกรรมการที่เป็นผู้บริหารและไมเ่ป็นผู้บริหาร  มีโครงสร้างคา่ตอบแทนรูปแบบเดียวกนั ดงันี ้

 คา่เบีย้ประชมุ :  จ่ายให้แก่กรรมการที่เข้าร่วมประชมุ 
 คา่ตอบแทนประจําปี :  จ่ายให้แก่กรรมการทกุทา่นโดยมีคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนพิจารณา 

 
หน่วย : บาท ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

1. คา่เบีย้ประชมุ 
 กรรมการบริษัท (ประธาน/กรรมการ) 
 กรรมการตรวจสอบ (ประธาน/กรรมการ) 

 
15,000/10,000 
15,000/10,000 

 
15,000/10,000 
15,000/10,000 

 
10,000/5,000 

15,000/10,000 

2. คา่ตอบแทนประจําปี 
 กรรมการบริษัท (ประธาน/กรรมการ) 
 กรรมการตรวจสอบ 

 
120,000/100,000 

ไมมี่ 

 
170,000/150,000 

ไมมี่ 

 
170,000/150,000 

ไมมี่ 

 
หมายเหต ุ กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน กรรมการบริหารความเส่ียง และ กรรมการบริหาร ไมมี่คา่ตอบแทนใดๆ 
 

คาตอบแทนกรรมการบริษัท ประจําป 2558 
       หน่วย : บาท 

ลําดบัท่ี ช่ือ-สกลุ ตําแหน่ง จํานวนเงิน 
1 นายสนัน่  เอกแสงกลุ ประธานกรรมการ 210,000 
2 นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกลุ กรรมการ 160,000 
3 นายสนิท เอกแสงกลุ กรรมการ 160,000 
4 นายวิชยั เอกแสงกลุ กรรมการ 160,000 
5 นางสาวสิรินนัท์ เอกแสงกลุ กรรมการ 160,000 

6 นางพิสมยั บณุยเกียรติ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 220,000 
7 นายวิเทียน นิลดํา กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 180,000 
8 นายเจน วองอิสริยะกลุ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 190,000 
9 นางสาวทิพวรรณ อทุยัสาง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 200,000 

  รวม 1,640,000 

 
หมายเหตุ ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558  เม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2558  มีมติอนมุติัคา่ตอบแทนกรรมการ
บริษัทในปี 2558 ไมเ่กิน 2.2 ล้านบาท 
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คาตอบแทนกรรมการบริษัท (ระยะเวลา 3 ปท่ีผานมา) 

หน่วย : บาท 

กรรมการบริษัท 2558 2557 2556 
คา่เบีย้ประชมุ 
คา่ตอบแทนประจําปี 

720,000 
920,000 

560,000 
1,370,000 

565,000 
1,370,000 

รวม 1,640,000 1,930,000 1,935,000 

 
คาตอบแทนอื่นสําหรับกรรมการ 
 
 บริษัทไมมี่นโยบายให้คา่ตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากคา่เบีย้ประชมุและคา่ตอบแทนประจําปี 
 
 
โครงสรางคาตอบแทนผูบริหาร 
 
 คา่ตอบแทนผู้บริหารท่ีดํารงตําแหน่งกรรมการจํานวน 5 ทา่น และ ผู้บริหารตัง้แตร่ะดบัฝ่ายขึน้ไปจํานวน 8 ทา่น  
รวมจํานวน 13 ทา่น ได้รับคา่ตอบแทนในรูปเงินเดือนและเงินโบนสั (ซึง่จ่ายตามผลประกอบการ) 
 
ผูบริหารของบริษัท  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ประกอบด้วยผู้บริหารจํานวน 13 ทา่น ดงันี ้
 

 ลําดบัท่ี  ช่ือ-สกลุ ตําแหน่ง 
1 นายสนัน่  เอกแสงกลุ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
2 นางสาวเพชรรัตน์  เอกแสงกลุ กรรมการผู้จดัการ 
3 นายสนิท  เอกแสงกลุ รองกรรมการผู้จดัการ 
4 นายวิชยั  เอกแสงกลุ รองกรรมการผู้จดัการ 
5 นายม่ํา  อรรณพพงศ์ รองกรรมการผู้จดัการ 
6 นายณฐัพล  เอกแสงกลุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 

ผู้จดัการฝ่ายการตลาด 
รักษาการผู้จดัการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนษุย์ 

7 นางสาวสิรินนัท์  เอกแสงกลุ ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จดัการ 
8 นายปิติ  เอกแสงกลุ ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จดัการ 
9 นางสาวศิริภรณ์  ชเูชิด ผู้จดัการฝ่ายวิจยัและพฒันา 

10 นางวิไลวรรณ  มิตรภานนท์ ผู้จดัการฝ่ายซพัพลายเชน 
11 นายชยตุ  เสรีรักษ์ ผู้จดัการฝ่ายบญัชี 
12 นางสาวพรรณพิมล  บญุญภิญโญ ผู้จดัการฝ่ายการเงิน 
13 นายจิตติ  เอกแสงกลุ ผู้จดัการฝ่ายผลิต 
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คาตอบแทนผูบริหารของบริษัท (ระยะเวลา 3 ปท่ีผานมา) 

   หน่วย : บาท 

คา่ตอบแทน ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 
เงินเดือน โบนสั และเงินสมทบ
กองทนุสํารองเลีย้งชีพ 

(13 ทา่น) 
31,513,215 

(13 ทา่น) 
25,895,876 

(12 ทา่น) 
25,348,832 

 
 
คาตอบแทนอื่นสําหรับผูบริหาร 
 
 ผู้บริหารได้รับคา่ตอบแทนอ่ืนในรูปเงินสมทบกองทนุสํารองเลีย้งชีพ 
 
 
เลขานุการบริษทั 
 
 คณะกรรมการบริษัทได้แตง่ตัง้ นายสาโรช  จนัทะดี  ผู้จดัการสํานกักรรมการผู้จดัการ ให้ดํารงตําแหน่ง 
เลขานกุารบริษัท ตัง้แตว่นัท่ี 8 สิงหาคม 2551 และผ่านการอบรมหลกัสตูรเลขานกุารบริษัท จากสถาบนัสง่เสริมกรรมการ
บริษัทไทย เม่ือวนัท่ี 16 – 17 ตลุาคม 2555 โดยให้มีบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามที่พระราชบญัญติัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2551 กําหนด  ตลอดจนหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
 
บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 
 

1. ให้คําแนะนําเบือ้งต้นแก่กรรมการบริษัทเก่ียวกบัข้อกฎหมาย ระเบยีบข้อบงัคบัตา่งๆ ของบริษัท  และติดตามให้มี
การปฏิบติัอย่างถกูต้องตอ่เน่ือง  ตลอดจนรายงานการเปล่ียนแปลงท่ีมีนยัสําคญั 

2. ประสานงานระหวา่งกรรมการบริษัท  ผู้บริหาร และ ฝ่ายจดัการ  ดแูลและประสานงานด้านกฎหมาย  กฎเกณฑ์
ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

3. จดัการประชมุคณะกรรมการบริษัท  การประชมุผู้ ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบงัคบับริษัท 
4. บนัทกึรายงานการประชมุคณะกรรมการบริษัท  การประชมุผู้ ถือหุ้น  รวมทัง้ติดตามให้มีการปฏิบติัตามมติท่ี

ประชมุคณะกรรมการบริษัทและมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
5. ดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูและรายงานสารสนเทศท่ีเก่ียวข้องตามระเบียบและข้อกําหนดของสํานกังาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
6. จดัทําและเก็บรักษาเอกสาร ดงันี ้

 ทะเบียนกรรมการบริษัท 
 หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมการบริษัทและรายงานการประชมุคณะกรรมการบริษัท 
 หนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้นและรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 
 แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) และ รายงานประจําปี (แบบ 56-2) 

7. เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสียตามท่ีคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารรายงาน 
8. ดําเนินการตามท่ีคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุกําหนด 
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บุคลากร 
 
 จํานวนพนักงานและคาตอบแทนรวมของพนักงาน 
 

 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

จํานวนพนกังาน ณ 31 ธนัวาคม 
 สว่นผลิต (คน) 
 สว่นสํานกังานและสนบัสนนุ (คน) 

ผลตอบแทนรวมของพนกังาน (ล้านบาท) 

 
103 
105 

83,434,579 

 
114 
97 

75,872,916 

 
108 
108 

78,995,925 

 
 
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
 
 บริษัทได้ให้ความสําคญักบัการยกระดบัความรู้ความเช่ียวชาญของพนกังาน โดยเฉพาะการฝึกอบรมความรู้ใน
งานท่ีรับผิดชอบทัง้ในด้านการจดัการ การบริหารการผลิตและควบคมุคณุภาพ  การเพ่ิมพนูทกัษะด้านการจดัซือ้  การขนสง่  
การซอ่มบํารุง การบญัชี-การเงิน  การจดัการอาชีวอนามยัและสิ่งแวดล้อม โดยจดัให้มีการอบรมทัง้ภายในและภายนอก
บริษัทให้ครอบคลมุบคุลากรทกุระดบั  เพ่ือให้สอดคล้องกบันโยบายการบริหารงานและทิศทางการดําเนินธรุกิจ  และเป็น
การเตรียมความพร้อมในการเข้าสูก่ารค้าเสรีใกลุม่เศรษฐกิจอาเซยีน 
 

ระดบับริหาร ระดบัจดัการ ระดบัปฏิบติัการ 

เสริมสร้างวิสยัทศัน์ กลยทุธ์การ
ดําเนินธรุกิจให้สอดคล้องกบั
นโยบายการบริหารและทิศทาง
ขององค์กร 

พฒันาความรู้และทกัษะการจดัการ  
การสร้างความสมัพนัธ์อนัดีใน
ทีมงาน  เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายของ
องค์กร 

เสริมสร้างความรู้ ความเช่ียวชาญ
ตามหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ  เพ่ือให้
สนองตอบความต้องการของลกูค้า
และทีมงาน 

 
 

ในปี 2558 บริษัทได้จดัให้มีการฝึกอบรมตามแผนงานประจําปี ประกอบด้วยหลกัสตูรท่ีครอบคลมุการพฒันา
ความรู้และทกัษะตา่งๆ ดงันี ้

1. การบริหารจดัการ ได้แก่ หลกัสตูร “The Manager”  หลกัสตูร “การพฒันาความคิดเชิงระบบและความคิด
สร้างสรรค์สําหรับองค์กรสมยัใหม”่  หลกัสตูร “การบริหารความขดัแย้งอย่างสร้างสรรค์” เป็นต้น   

2. การบริหารการผลติและควบคุมคุณภาพ  ได้แก่  หลกัสตูร “เคลด็ลบัความสําเร็จสูผู่้จดัการคณุภาพ”  
หลกัสตูร “ระบบคํานวณสตูรสีสําหรับอตุสาหกรรม Pigment”  หลกัสตูร “การบริหารการผลิตสําหรับหวัหน้า
งาน”  เป็นต้น 

3. การบริหารการจดัซือ้ คลังสนิค้า และ การขนส่ง  ได้แก่ หลกัสตูร “การกํากบัดแูลวตัถดิุบและสินค้าอนัตราย
ตามมาตรฐานสากล” หลกัสตูร “Maritime Transport of Dangerous Goods” หลกัสตูร “Implementation of 
Thailand Green Freight” และ การศกึษาดงูาน “Port Sight Seeing Cruise”   หลกัสตูร “การเจรจาตอ่รอง” 
เป็นต้น 
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4. การบริหารและพฒันาทรัพยากรมนุษย์  ได้แก่  หลกัสตูร “กฎหมายแรงงานท่ีฝ่ายบคุคลควรรู้”  หลกัสตูร 
“พรบ.ประกนัสงัคมฉบบัใหม ่ กฎหมายลกู 17 ฉบบั”  หลกัสตูร “Mini HR Manager” เป็นต้น 

5. การจดัการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม  ได้แก่  หลกัสตูร “เจ้าหน้าท่ีความปลอดภยัในการทํางานระดบั
เทคนิคขัน้สงู”  หลกัสตูร “ฝ่าวิกฤตอตุสาหกรรมด้วยการผลิตท่ีเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม”  หลกัสตูร “การจดัการ
สารเคมีในภาคอตุสาหกรรม”  หลกัสตูร “การดบัเพลิงขัน้ต้น”  หลกัสตูร “การปฐมพยาบาลและการช่วยฟืน้คืน
ชีพ”  หลกัสตูร “ทบทวนการขบัข่ีและการใช้รถยก”  เป็นต้น 

6. การจดัการสาํหรับหน่วยงานสนับสนุน  ได้แก่  หลกัสตูร “Financial Reporting Update”  หลกัสตูร “การ
บนัทกึรายรับ-รายจ่ายพร้อมเจาะประเดน็ภาษี”  หลกัสตูร “การบริหารความเส่ียงเร่ืองการทจุริต”  หลกัสตูร 
“Centos Linux for System Administrator”  หลกัสตูร “QAD Enterprise Application Overview”  หลกัสตูร 
“การบํารุงรักษาเคร่ืองจกัรกลเพ่ือเพ่ิมคา่ความน่าเช่ือถือ” เป็นต้น 

 
ในปี 2558 มีบคุลากรที่ได้รับการอบรมจํานวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 63% ของจํานวนพนกังานทัง้หมด  

จํานวนชัว่โมงอบรมเฉลี่ย 8.63 ชัว่โมง/คน/ปี  โดยมีจํานวนเฉลี่ยตอ่บคุคลตอ่ปีในแตล่ะระดบั ดงันี ้
 

           สัดสวนการฝกอบรม 

 
 

การบริหารจัดการความรูภายในองคกร 
 

บริษัทให้ความสําคญัการแบง่ปันความรู้อย่างเป็นระบบและนําเสนอต่อพนกังานทัง้องค์กรอย่างทัว่ถงึ  ตัง้แตก่าร
ได้มาซึง่ความรู้  การจดัเก็บในระบบฐานข้อมลู  การเข้าถึงข้อมลูและการใช้ประโยชน์จากความรู้  เพ่ือเพ่ิมองค์ความรู้และ
เพ่ิมพนูทกัษะการปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพมากขึน้  โดยจดัทําคลงัข้อมลู Knowledge Sharing ขึน้เป็นศนูย์กลางในการ
รวบรวมความรู้จากทกุหน่วยงาน  รวมถึงข่าวสารความรู้เก่ียวกบัธรุกิจ  นวตักรรม และความรู้ทัว่ไปเพ่ือเป็นประโยชน์แก่
พนกังานทัง้ในด้านการปฏิบติังานและการดําเนินชีวิต 
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  รายงานประจําป 2558  27 

การกํากบัดูแลกจิการ 

 
บริษัทได้กําหนดนโยบายปฏิบติัตามหลกัการและข้อพงึปฏิบติัท่ีดีสําหรับกรรมการบริษัท ซึง่สอดคล้องกบัข้อพงึ

ปฏิบติัท่ีดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  โดยนําหลกัการกํากบัดแูล
กิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) มาใช้เป็นแนวทางในการพฒันานโยบาย  เพ่ือให้การบริหารงานและการดําเนิน
ธรุกิจของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส อนัจะเป็นการให้ความคุ้มครองและเพ่ิมความเช่ือมัน่แก่ผู้ ถือหุ้น นกั
ลงทนุ พนกังาน และผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่าย โดยบริษัทได้กําหนดหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีตามแนวปฏิบติัดงันี ้

 
1. นโยบายเกีย่วกบัการกํากบัดูแลกิจการ  บริษัทกําหนดให้คณะกรรมการบริษัทถือปฏิบติัดงันี ้

 บริหารงานด้วยความระมดัระวงัและรับผิดชอบตอ่การปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความสามารถและประสิทธิภาพท่ี
เพียงพอ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหุ้น 

 ดําเนินงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เปิดเผยข้อมลูอย่างสม่ําเสมอและเพียงพอแก่สาธารณะ 
ผู้ ถือหุ้น และผู้ ท่ีเก่ียวข้องทกุฝ่าย 

 ให้ความสําคญัต่อระบบการควบคมุและการตรวจสอบภายใน รวมทัง้ดําเนินธรุกิจโดยคํานงึถึงความเส่ียงอยู่
เสมอ โดยมีการควบคมุและบริหารความเส่ียงอย่างใกล้ชิด 

 ดแูลมิให้เกิดปัญหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์ รับผิดชอบตอ่การตดัสินใจและการกระทําของตนเอง 
 การปฏิบติัตอ่ผู้ ถือหุ้น และผู้ มีสว่นได้สว่นเสียอย่างเทา่เทียมกนั และต้องดํารงไว้ซึง่ความเป็นธรรมตอ่คูค้่า ผู้

ถือหุ้นและผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ 
 

2. สิทธิของผูถื้อหุน้  บริษัทจะให้ความสําคญัเก่ียวกบัสทิธิของผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนัดงันี ้

 สิทธิในการได้รับข้อมลูของบริษัท  
 สิทธิในการออกเสียง 
 สิทธิท่ีจะได้รับการดแูลอย่างเป็นธรรม  โดยผู้ ถือหุ้นจะได้รับการดแูลอย่างเทา่เทียมกนัในสิทธิตา่งๆ ท่ีผู้ ถือหุ้น

พงึมีและพงึได้ 
 

3. สิทธิของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย บริษัทได้ให้ความสําคญัตอ่สิทธิของผู้ มีสว่นได้สว่นเสียทกุกลุม่โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 ผูถื้อหุน้ :  บริษัทมีความมุง่มัน่ท่ีจะเป็นตวัแทนท่ีดีของผู้ ถือหุ้นในการดําเนินธรุกิจอย่างโปร่งใส โดยคํานงึถึง
การเจริญเติบโตของมลูคา่บริษัทในระยะยาว และผลตอบแทนท่ีดี 

 พนกังาน : บริษัทถือวา่พนกังานเป็นปัจจยัสําคญั ในความสําเร็จของบริษัท มีจดัอบรมพฒันา
ความสามารถในการทํางานให้เป็นระดบัมืออาชีพ ให้ความมัน่ใจในคณุภาพของชีวิตการทํางานอย่างเทา่
เทียม เสมอภาพ และสอดคล้องกบัข้อกําหนดของกฎหมาย และได้รับผลตอบแทนและสวสัดิการที่เหมาะสม 

 คูค้่า : บริษัทมีการซือ้สินค้าและบริการจากคูค้่าโดยเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้า รวมถึงการปฏิบติัตาม
สญัญาตอ่คูค้่า และจะปฏิบติัตามเง่ือนไขข้อตกลงเก่ียวกบัการกู้ ยืมอยา่งเคร่งครัด 

 เจ้าหนี:้ บริษัท จะรักษา และปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีมีตอ่เจ้าหนีโ้ดยเคร่งครัด 
 ลกูค้า: บริษัทมีความมุง่มัน่ในการสร้างพงึพอใจ และรับผิดชอบตอ่ลกูค้า โดยรักษาคณุภาพและมาตรฐานใน

ผลิตภณัฑ์ และบริการที่ดี รวมทัง้มีมาตรการในการเก็บรักษาความลบัของลกูค้า และมีบคุลากรท่ีทําหน้าท่ี
รับคําร้องเรียนของลกูค้า 
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 คูแ่ข่ง: บริษัทจะประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขนัท่ีดี รักษาบรรทดัฐานของข้อพงึปฏิบติัในการแข่งขนั 
หลีกเลีย่งวิธีการท่ีไมส่จุริตเพ่ือก่อให้เกิดความได้เปรียบในการแขง่ขนัท่ีไมเ่ป็นธรรม หรือทําลายคูแ่ขง่ขนั 

 ชมุชน และสงัคม: บริษัทมีความรับผิดชอบตอ่สภาพแวดล้อมของชมุชน และสงัคม โดยมีมาตรการในการ
ดแูลรักษาเคร่ืองใช้อปุกรณ์ในการดําเนินงานของบริษัทเพ่ือป้องกนัสภาพแวดล้อมจากมลภาวะท่ีอาจเกิดขึน้ 

 
4. การประชมุผูถื้อหุน้  ในการประชมุแตล่ะครัง้  ผู้ ถือหุ้นสามารถสอบถามและแสดงความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ

แก่บริษัทได้  โดยบริษัทจดัให้มีประธานคณะกรรมการ ตวัแทนจากคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบญัชี และท่ี
ปรึกษาทางกฎหมายเข้าร่วมประชมุเพ่ือตอบข้อซกัถามตา่งๆ  ทําให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบการดําเนินงานของ
บริษัทได้อย่างถกูต้องเหมาะสม 
 

5. ภาวะผูนํ้าและวิสยัทศัน์  คณะกรรมการได้มีสว่นร่วมในการกําหนด (หรือให้ความเหน็ชอบ) วิสยัทศัน์ ภารกิจ กล
ยทุธ์ เป้าหมาย แผนธรุกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนการกํากบัดแูลให้ฝ่ายบริหารดําเนินการตาม
บทบาทหน้าท่ี ให้เป็นไปตามแผนธรุกิจและงบประมาณท่ีกําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือเพ่ิม
มลูคา่ทางเศรษฐกิจสงูสดุให้แก่กิจการ และความมัน่คงสงูสดุให้แก่ผู้ ถือหุ้น มีการจดัตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ
เพ่ือช่วยดแูลรายงานทางการเงิน และระบบควบคมุภายใน และเปิดเผยข้อมลูของบริษัทในกรณีท่ีเกิดรายการท่ี
เก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจจะมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถกูต้อง และครบถ้วน 
 

6. ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  ในการทํารายการที่อาจจะมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการและ
ผู้บริหารของบริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ โดยคํานงึถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นหลกั ซึง่
มาตรการในการอนมุติัรายการระหวา่งกนั ตลอดจนกําหนดนโยบายและแนวโน้มในการทํารายการระหวา่งกนัใน
อนาคตให้เป็นไปตามท่ีได้รับอนมุติัจากท่ีประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ท่ี 1/2549  เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 
2549 และท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2549  เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2549  
 

7. จริยธรรมธุรกิจ  บริษัทได้ออกข้อพงึปฏิบติัเก่ียวกบัจรรยาบรรณ (Code of Ethics) ของคณะกรรมการ ฝ่ายจดัการ
และพนกังานเพ่ือให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องยดึถือเป็นแนวทางในการปฏิบติัหน้าท่ี  พร้อมทัง้ส่ือสารให้ให้กรรมการบริษัท  
ผู้บริหารและพนกังานรับทราบ  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบติัของผู้บริหาร  ผู้บงัคบับญัชา และพนกังานทกุ
ระดบัขององค์กร 
 

8. การถ่วงดลุกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้ริหาร  บริษัทได้แตง่ตัง้กรรมการบริษัท โดยไมใ่ห้บคุคลหรือกลุม่บคุคลใดมีอํานาจ
ในการตดัสินใจแตเ่พียงบคุคลเดียว หรือกลุม่เดียว โดยกําหนดให้มีกรรมการอิสระจํานวน 4 ทา่น ซึง่มากกวา่ 1 ใน 
3 ของคณะกรรมการทัง้คณะ ทัง้นีเ้พ่ือให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและสร้างกลไกการตรวจสอบและถ่วงดลุ 
 

9. การรวมหรือแยกตําแหน่ง  บริษัทแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบของประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการออกจาก
กนั โดยมิให้บคุคลคนเดียวดํารงตําแหน่งทัง้สองควบคูก่นั ทัง้นี ้ ก็เพ่ือเป็นการแบง่แยกหน้าท่ีในการกําหนด
นโยบายการกํากบัดแูลและการบริหารงานประจํา นอกจากนีบ้ริษัทได้กําหนดขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของ
คณะกรรมการและกรรมการผู้จดัการไว้อย่างชดัเจน ทําให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการไมมี่อํานาจ
เบด็เสร็จ และมีการถ่วงดลุในกิจการท่ีสําคญัซึง่จะต้องได้รับการอนมุติัจากคณะกรรมการของบริษัทหรือท่ีประชมุผู้ 
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ถือหุ้น รวมทัง้อํานาจท่ีมอบให้กรรมการผู้จดัการ หรือคณะกรรมการบริษัทจะไมส่ามารถอนมุติัรายการใดๆ ท่ี
ตนเองหรือบคุคลท่ีมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ มีสว่นได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ใน
ลกัษณะอ่ืนใดกบับริษัท 
 

10.  ค่าตอบแทนกรรมการและเจ้าหนา้ทีร่ะดบับริหาร  คา่ตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
มีความเหมาะสมกบัหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย  สว่นคา่ตอบแทนของเจ้าหน้าท่ีระดบับริหาร
เป็นไปตามหลกัการและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนดซึง่สอดคล้องกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบ รวมทัง้ผล
การดําเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ีระดบับริหารแตล่ะทา่น 
 

 

คณะกรรมการบริษัท 
 

 คณะกรรมการบรษิัท 
 

คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 9 ทา่น มีวาระดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปีประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
จํานวน  5  ทา่น และ กรรมการที่ไมเ่ป็นผู้บริหารจํานวน  4  ทา่น  (กรรมการอิสระ 4 ทา่น) 
 

ลําดบัท่ี              ช่ือ-สกลุ ตําแหน่ง 
1 นายสนัน่  เอกแสงกลุ ประธานกรรมการ 
2 นางสาวเพชรรัตน์  เอกแสงกลุ กรรมการ 
3 นายสนิท  เอกแสงกลุ กรรมการ 
4 นายวิชยั  เอกแสงกลุ กรรมการ 
5 นางสาวสิรินนัท์  เอกแสงกลุ กรรมการ 
6 นางพิสมยั  บณุยเกียรติ * กรรมการอิสระ 
7 นายวิเทียน  นิลดํา ** กรรมการอิสระ 
8 นายเจน  วองอิสริยะกลุ กรรมการอิสระ 
9 นางสาวทิพวรรณ  อทุยัสาง * กรรมการอิสระ 

 
หมายเหต ุ: *  นางพิสมยั  บณุยเกียรติ และ นางสาวทิพวรรณ  อทุยัสาง  กรรมการที่ไมเ่ป็นผู้บริหาร  เป็น 

    ผู้ มีความรู้และประสบการณ์ด้านการเงินและการบญัชี 
  **  นายวิเทียน  นิลดํา  กรรมการที่ไมเ่ป็นผู้บริหารเป็นผู้ มีความรู้และประสบการณ์ในธรุกิจส ี

     อตุสาหกรรม   
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วาระการดํารงตําแหนงกรรมการบรษิัท 

 
 กรรมการบริษัทแตล่ะทา่นมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี  ซึง่เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัท ดงันี ้

1. ในการประชมุสามญัประจําปีทกุครัง้  กรรมการจะต้องออกจากตําแหน่งอย่างน้อยจํานวนหนึง่ในสามโดยอตัรา  
ถ้าจํานวนกรรมการแบง่ออกให้เป็นสามสว่นไมไ่ด้ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคียงท่ีสดุกบัสว่นหนึง่ในสาม  โดยท่ี
กรรมการบริษัทซึง่พ้นจากตําแหน่งแล้วอาจได้รับเลอืกตัง้ใหมไ่ด้  ปัจจบุนัมีกรรมการจํานวน 9 ทา่น  ดงันัน้
กรรมการแตล่ะทา่นจะดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี 

2. นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระแล้ว  กรรมการบริษัทจะพ้นตําแหน่งเม่ือลาออก หรือ ถึงแก่กรรม หรือ ขาด
คณุสมบติั หรือมีลกัษณะต้องห้ามตามท่ีกฎหมายกําหนด  หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติถอดถอนให้พ้นจากตําแหน่ง 
หรือ ศาลมีคําสัง่ให้ออก 

3. ในกรณีท่ีตําแหน่งกรรมการบริษัทวา่งลงเพราะสาเหตอ่ืุนนอกจากถงึคราวออกตามวาระ  และยงัคงเหลือวาระไม่
น้อยกวา่ 2 เดือน  ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกตัง้บคุคลท่ีมีคณุสมบติัครบถ้วนเข้าเป็นกรรมการบริษัทแทน
ตําแหน่งท่ีวา่งลง  บคุคลซึง่เข้าเป็นกรรมการบริษัทดงักลา่วจะอยู่ในตําแหน่งได้เพียงเทา่วาระท่ีเหลืออยู่ของ
กรรมการบริษัทท่ีตนแทน 

4. กรรมการบริษัทท่ีลาออกก่อนครบวาระการดํารงตําแหน่ง  ให้ย่ืนหนงัสือลาออกตอ่บริษัท  การลาออกมีผลนบัแต่
วนัท่ีหนงัสือลาออกไปถึงบริษัท 

5. ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการบริษัทคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถงึคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนน
เสียงท่ีไมน้่อยกวา่สามในสี่ของจํานวนผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง  และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อย
กวา่กึ่งหนึง่ของจํานวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

 
ขอบเขตอํานาจของคณะกรรมการบริษัท 
 

1. แตง่ตัง้ ถอดถอน และมอบอํานาจหน้าท่ีให้แก่คณะกรรมการชดุย่อยตา่งๆ และกรรมการผู้จดัการ 
2. ปรึกษาผู้ เช่ียวชาญหรือท่ีปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างท่ีปรึกษาหรือผู้ เช่ียวชาญภายนอกในกรณีจําเป็น  ด้วย

คา่ใช้จ่ายของบริษัทฯ  
3. อนมุติัการกู้ ยืมเงินเพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัทในวงเงินสว่นท่ีเกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร 
4. อนมุติัการให้กู้ ยืมแก่บริษัทท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธรุกิจ  หรือบริษัทท่ีมีการประกอบธรุกิจทางการค้าตอ่กนั  
5. อนมุติัการเข้าคํา้ประกนัวงเงินสินเช่ือแก่บริษัทท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธรุกิจหรือบริษัทท่ีประกอบธรุกิจการค้าตอ่กนั 
6. อนมุติัการก่อตัง้ ควบรวม หรือเลิกบริษัทย่อย   
7. อนมุติัการลงทนุ ขายเงินลงทนุในหุ้นสามญัและ/หรือหลกัทรัพย์ในวงเงินสว่นท่ีเกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร 
8. อนมุติัการจดัหาและลงทนุในสินทรัพย์ถาวรในวงเงินสว่นท่ีเกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร 
9. อนมุติัการจําหน่ายจ่ายโอนในสินทรัพย์ถาวรในวงเงินสว่นท่ีเกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร 
10. อนมุติัการปรับสภาพ การทําลาย การตดับญัชีซึง่สนิทรัพย์ถาวรและ/หรือสินทรัพย์ท่ีไมมี่ตวัตนท่ีเลิกใช้ ชํารุด สญู

หาย ถกูทําลาย เสื่อมสภาพ ล้าสมยัหรือไมส่ามารถใช้งานได้ มีมลูคา่ทางบญัชี (ราคาทนุ) ในวงเงินสว่นท่ีเกิน
อํานาจคณะกรรมการบริหาร 

11. อนมุติัการประนีประนอม การระงบัข้อพิพาทโดยอนญุาโตตลุาการ การร้องทกุข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือ การ
ดําเนินการตามกระบวนพิจารณาคดีใดๆ  สําหรับเร่ืองท่ีมิใช่ปกติวิสยัทางการค้าและ/หรือท่ีเป็นปกติวิสยัทาง
การค้าท่ีมีทนุทรัพย์ในวงเงินสว่นท่ีเกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร 
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12. อนมุติัการเข้าทําธรุกรรมท่ีมิใช่ปกติวิสยัของธรุกิจในวงเงินสว่นท่ีเกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร 
13. เสนอการเพ่ิมทนุหรือลดทนุหรือการเปลี่ยนแปลงมลูคา่หุ้น การแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิ ข้อบงัคบั และ/หรือ

วตัถปุระสงค์ของบริษัทตอ่ผู้ ถือหุ้น 
14. มอบอํานาจให้แก่ฝ่ายจดัการ ผู้บริหาร หรือพนกังานระดบับริหารของบริษัท หรือบคุคลอ่ืนใดทําการแทนได้ 
15. มีอํานาจเชิญฝ่ายจดัการ ผู้บริหาร หรือพนกังานท่ีเก่ียวข้องของบริษัทมาชีแ้จงให้ความเหน็ ร่วมประชมุ  ตลอดจน

ให้สง่เอกสารตามท่ีเหน็วา่เก่ียวข้องจําเป็น 
16. แตง่ตัง้และถอดถอนเลขานกุารบริษัท 
17. บรรดาอํานาจดําเนินการของคณะกรรมการบริษัทดงักลา่วข้างต้นท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองการได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่

สินทรัพย์และการทํารายการที่เก่ียวโยงกนั  ให้ปฏิบติัตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ 
 
 
หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรษิัท 
 

คณะกรรมการมีอํานาจและหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการจดัการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์
และข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสตัย์สจุริตและระมดัระวงัรักษา
ผลประโยชน์ของบริษัท โดยสรุปอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีสําคญัได้ดงันี ้
 

1. จดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจําปี ภายใน 4 เดือนนบัแตว่นัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชี 
2. จดัให้มีการประชมุคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนตอ่ครัง้ 
3. จดัให้มีการทํางบดลุและงบกําไรขาดทนุของบริษัท ณ วนัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชีของบริษัทซึง่ผู้สอบบญัชี

ตรวจสอบแล้ว และนําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาและอนมุติั 
4. คณะกรรมการอาจมอบอํานาจให้กรรมการคนหนึง่หรือหลายคนหรือบคุคลอ่ืนใดปฏิบติัการอย่างหนึง่อยา่งใดแทน

คณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคมุของคณะกรรมการหรืออาจมอบอํานาจ เพ่ือให้บคุคลดงักลา่วมี
อํานาจตามท่ีคณะกรรมการเหน็สมควรและภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการเหน็สมควร ซึง่คณะกรรมการอาจ
ยกเลกิเพิกถอนเปลี่ยนแปลงบคุคลท่ีได้รับมอบอํานาจหรืออํานาจนัน้ได้เม่ือเหน็สมควร  ทัง้นีค้ณะกรรมการอาจ
มอบอํานาจให้คณะกรรมการบริหารมีอํานาจหน้าท่ีในการปฏิบติังานตา่งๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอํานาจตาม
ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร  ซึง่การมอบอํานาจนัน้จะต้องไมมี่ลกัษณะเป็นการมอบอํานาจ
หรือมอบอํานาจชว่งท่ีทําให้คณะกรรมการบริหารหรือผู้ รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนมุติั
รายการท่ีตนหรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง  มีสว่นได้เสียหรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษัท 
หรือบริษัทยอ่ย (ตามท่ีนิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์) ยกเว้นเป็นการ
อนมุติัรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุติัไว้
หรือเป็นการอนมุติัรายการท่ีเป็นไปตามปกติธรุกิจท่ีมีการกําหนดขอบเขตชดัเจน 

5. กําหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท ควบคมุกํากบัดแูลการบริหารและการ
จดัการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายท่ีได้รับมอบหมาย เว้นแตใ่นเร่ืองท่ีคณะกรรมการต้องได้รับ
มติอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นก่อนการดําเนินการ อนัได้แก่ เร่ืองท่ีกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติอนมุติัจากท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้น เช่น การเพ่ิมทนุ  การลดทนุ การออกหุ้นกู้  หรือ การแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั เป็นต้น 
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นอกจากนี ้คณะกรรมการยงัมีขอบเขตหน้าท่ี ดงันี ้

1. กํากบัดแูลให้บริษัทปฏิบติัตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ 
อาทิ การทํารายการที่เก่ียวโยงกนั และการซือ้หรือขายทรัพย์สินท่ีสาํคญัตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทยหรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธรุกิจของบริษัท 

2. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แตง่ตัง้คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร และคณะกรรมการอ่ืน
ตามความเหมาะสม 

3. ติดตามผลการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างตอ่เน่ือง 
4. กรรมการจะต้องไมป่ระกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัท หรือเข้าเป็น

หุ้นสว่นในห้างหุ้นสว่นสามญั หรือเป็นหุ้นสว่นไมจํ่ากดัความรับผิดในห้างหุ้นสว่นจํากดั หรือเป็นกรรมการของ
บริษัทเอกชน หรือบริษัทอ่ืนท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัทไม่
วา่จะทําเพ่ือประโยชน์ตนหรือเพ่ือประโยชน์ผู้ อ่ืน เว้นแตจ่ะได้แจ้งให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบก่อนท่ีจะมีมติแตง่ตัง้ 

5. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไมช่กัช้า หากมีสว่นได้เสียไมว่า่โดยตรงหรือโดยอ้อมในสญัญาท่ีบริษัททําขึน้ 
หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้ เพ่ิมขึน้หรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ 

ทัง้นี ้การมอบหมายอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนัน้ จะไมมี่ลกัษณะเป็น
การมอบอํานาจหรือมอบอํานาจช่วงท่ีทําให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัท
สามารถอนมุติัรายการท่ีตนหรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง  มีสว่นได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์
อ่ืนใดกบับริษัท หรือบริษัทยอ่ย (ตามท่ีนิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์) 
ยกเว้นเป็นการอนมุติัรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนมุติัไว้หรือเป็นการอนมุติัรายการท่ีเป็นไปตามปกติธรุกิจท่ีมีการกําหนดขอบเขตอํานาจการอนมุติัไว้
อย่างชดัเจน เชน่ ลกัษณะของรายการ วงเงินการอนมุติั 

  ในปี 2558 กรรมการบริษัทไม่มีประวติัการกระทําผิดกฎระเบียบของสํานกังานคณะกรรมการกํากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยแต่อย่างใด 
 
การประชุมคณะกรรมการบริษทั 
 

คณะกรรมการต้องมีการประชมุอยา่งน้อยหนึง่ครัง้ทกุสามเดือน และอาจมีการประชมุเพ่ิมเติมได้ตามความจําเป็น 
และกรรมการสามารถเสนอเร่ืองเพ่ิมเติมให้ท่ีประชมุพิจารณาได้  รวมทัง้สามารถแสดงความคิดเหน็ตอ่ท่ีประชมุได้อย่าง
เปิดเผย และตรงไปตรงมา โดยบริษัทมีการจดัทํารายงานการประชมุคณะกรรมการทกุครัง้ 
 
รายงานของคณะกรรมการบริษัท 
 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบการดําเนินธรุกิจของบริษัท การกํากบัดแูลกิจการ รวมทัง้งบการเงินและ
สารสนเทศทางการเงิน  ซึง่จะจดัทํารายงานท่ีปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี และรายงานประจําปีของบริษัท 
 
 
 
 
 



 

  รายงานประจําป 2558  33 

คณะกรรมการชุดยอย 
 
 คณะกรรมการบริษัทได้แตง่ตัง้คณะกรรมการชดุย่อยตา่งๆ ท่ีมีความรู้ความชํานาญท่ีเหมาะสม  เพ่ือดแูล
รับผิดชอบงานในแตล่ะด้าน  เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นมัน่ใจได้วา่บริษัทมีการดําเนินงานอย่างรอบคอบ  ซึง่ประกอบด้วย 
คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และ 
คณะกรรมการบริหาร 
 
 คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดขอบเขต  อํานาจดําเนินการและหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการแตล่ะชดุ
ไว้อย่างชดัเจนในกฎบตัรคณะกรรมการชดุตา่งๆ  โดยมีประธานของคณะกรรมการชดุย่อยของแตล่ะคณะทําหน้าท่ีดแูลการ
ปฏิบติังานให้สอดคล้องกบันโยบายของคณะกรรมการบริษัทและมีการรายงานผลการปฏิบติัตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการ
บริษัท 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบ       
ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 4/2558 เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2558 ได้มีมติแตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ

ประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 4 ทา่น  ซึง่มีคณุสมบติัตามท่ีกฎหมายหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด  กลบัเข้า
ดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึง่  และมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 2 ปี   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
ประกอบด้วยกรรมการ ดงันี ้
 

ลําดบัท่ี                   ช่ือ-สกลุ ตําแหน่ง 
1 นางพิสมยั  บณุยเกียรติ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
2 นายวิเทียน  นิลดํา กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
3 นายเจน  วองอิสริยะกลุ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
4 นางสาวทิพวรรณ  อทุยัสาง กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

 
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบช่วยทําหน้าท่ีกํากบัดแูลกิจการของบริษัท โดย

กําหนดอํานาจและหน้าท่ีตามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  คณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชมุ
ร่วมกนัอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ หรือจดัให้มีการประชมุพิเศษในกรณีท่ีมีวาระเร่งดว่น และรายงานตรงตอ่คณะกรรมการ
บริษัท 
 
ขอบเขตอํานาจของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. กําหนดให้มีการประสานความเข้าใจให้อยู่ในแนวทางเดียวกนัระหวา่งผู้สอบบญัชี  คณะกรรมการบริษัท และ 
หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

2. ปรึกษาผู้ เช่ียวชาญหรือท่ีปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างท่ีปรึกษาหรือผู้ เช่ียวชาญภายนอก ในกรณีจําเป็น  ด้วย
คา่ใช้จ่ายของบริษัท 

3. มีอํานาจเชิญฝ่ายจดัการ ผู้บริหารหรือพนกังานท่ีเก่ียวข้องของบริษัท  มาชีแ้จงให้ความเหน็  ร่วมประชมุหรือให้สง่
เอกสารตามท่ีเหน็วา่เก่ียวข้องจําเป็น  ตลอดจนเข้าถึงข้อมลูได้ทกุระดบัขององค์กร 

4. มีอํานาจในการตรวจสอบผู้ ท่ีเก่ียวข้องและเร่ืองท่ีเก่ียวข้องภายในขอบเขตของอํานาจและหน้าท่ีของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
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หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ รวมถึงการรายงาน
ตอ่คณะกรรมการในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้
 

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถกูต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยประสานงานกบัผู้สอบ
บญัชีภายนอกและผู้บริหารท่ีรับผิดชอบการจดัทํารายงานทางการเงินทัง้รายไตรมาสและประจําปี 
ทัง้นีค้ณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบญัชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ท่ีเหน็วา่จําเป็น
และเป็นเร่ืองสําคญัในระหวา่งการตรวจสอบบญัชีของบริษัทได้ 

2. สอบทานการปฏิบติัของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด
หลกัทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธรุกิจของบริษัท 

3. พิจารณารายการเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจจะมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์  และเปิดเผยข้อมลูให้เป็นไป
ตามกฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เพ่ือให้มัน่ใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผล
และเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท 

4. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดย
สอบทานร่วมกบัผู้สอบบญัชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน 

5. พิจารณาคดัเลือก เสนอแตง่ตัง้และเลิกจ้างผู้สอบบญัชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบ
บญัชี โดยคํานําถึงความน่าเช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสํานกังาน
ตรวจสอบบญัชีนัน้ รวมถึงประสบการณ์ของบคุคลากรท่ีได้รับมอบหมายให้ทําการตรวจสอบบญัชีของบริษัท  
รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไมมี่ฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

6. พิจารณาคดัเลือก เสนอแตง่ตัง้และเลิกจ้างผู้ตรวจสอบภายใน  รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบ
ภายใน  โดยคํานําถึงความน่าเช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสํานกังาน
ตรวจสอบภายในนัน้ รวมถึงประสบการณ์ของบคุคลากรท่ีได้รับมอบหมายให้ทําการตรวจสอบและเข้าร่วมประชมุ
กบัคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ 

7. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเหน็ชอบด้วย เช่น ทบทวน
นโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเส่ียง ทบทวนการปฏิบติัตามจรรยาบรรณทางธรุกิจของ
ผู้บริหาร ทบทวนร่วมกบัผู้บริหารของบริษัทในรายงานสําคญั ๆ ท่ีต้องเสนอตอ่สาธารณชนตามท่ีกฎหมายกําหนด 
ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น 

8. จดัทํารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท ซึง่รายงาน
ดงักลา่วลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายการดงักลา่วควรประกอบด้วยข้อมลูดงัตอ่ไปนี ้

 ความเหน็เก่ียวกบักระบวนการจดัทําและการเปิดเผยข้อมลูในรายงานทางการเงินของบริษัทถึงความ
ถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ 

 ความเหน็เก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัท 
 เหตผุลท่ีเช่ือวา่ผู้สอบบญัชีของบริษัทเหมาะสมท่ีจะได้รับการแตง่ตัง้ตอ่ไปอีกวาระหนึง่ 
 ความเหน็เก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธรุกิจของบริษัท 
 รายงานอ่ืนใดที่เหน็วา่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ี

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
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9. รายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยปีละหนึง่ครัง้ 
10. มีอํานาจในการดําเนินการตรวจสอบและสอบสวนตามท่ีจําเป็นในเร่ืองตา่ง ๆ รวมถึงการแสวงหาความเหน็ท่ีเป็น

อิสระจากท่ีปรึกษาทางวิชาชีพอ่ืนใด เม่ือเหน็วา่จําเป็นด้วยคา่ใช้จ่ายของบริษัท เพ่ือให้การปฏิบติังานภายใต้หน้าท่ี
ความรับผิดชอบสําเร็จลลุว่งด้วยดี 
ในการปฏิบติัหน้าท่ีข้างต้น  คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบตอ่คณะกรรมการบริษัทโดยตรง  ซึง่

คณะกรรมการบริษัทคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทตอ่บคุคลภายนอก 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชมุอย่างสม่ําเสมออย่างน้อยไตรมาสละหนึง่ครัง้  โดยได้กําหนดวนั เวลาการ

ประชมุไว้เป็นการลว่งหน้าตลอดทัง้ปี  และมีการรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท  รวมทัง้มีการประชมุร่วมกบัผู้ตรวจสอบ
บญัชีของบริษัท และผู้บริหารสงูสดุด้านบญัชีและการเงินในการสอบทานงบการเงินทกุไตรมาส 
 
 
คุณสมบตัิของกรรมการตรวจสอบ 
 
1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1 ของทนุชําระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นีใ้ห้นบัรวม

หุ้นท่ีถือโดยผู้ ท่ีเก่ียวข้องด้วย 
2. เป็นกรรมการท่ีไมมี่สว่นร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม และบริษัทท่ีเก่ียวข้อง หรือ

ร่วมกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
3. เป็นกรรมการท่ีไมเ่ป็นลกูจ้าง พนกังาน หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจําจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เช่น กรรมการผู้จดัการของบริษัท ไมส่ามารถเป็นกรรมการ
ตรวจสอบได้ เน่ืองจากกรรมการผู้จดัการเป็นผู้ รับผิดชอบโดยตรงตอ่การบริหาร เป็นต้น 

4. เป็นกรรมการท่ีไมมี่ผลประโยชน์หรือสว่นได้เสียไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อม ทัง้ในด้านการเงินและการบริหารงาน
ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

5. เป็นกรรมการท่ีไมมี่ผลประโยชน์หรือสว่นได้เสียในลกัษณะข้างต้นมาก่อนในระยะเวลา 1 ปี ก่อนได้รับการแตง่ตัง้
เป็นกรรมการตรวจสอบ เว้นแตค่ณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเหน็วา่ การเคยมีผลประโยชน์
หรือสว่นได้เสียนัน้จะไมมี่ผลกระทบตอ่การปฏิบติัหน้าท่ีและการให้ความเหน็ท่ีเป็นอิสระ 

6. เป็นกรรมการท่ีไมใ่ช่เป็นผู้ เก่ียวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
7. เป็นกรรมการท่ีไมไ่ด้รับการแตง่ตัง้ขึน้เป็นตวัแทนเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ

ผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
8. สามารถปฏิบติัหน้าท่ี แสดงความเหน็ หรือรายงานผลการปฏิบติังานตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท โดยไมอ่ยูภ่ายใต้การควบคมุของผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทัง้ผู้ ท่ี
เก่ียวข้อง หรือญาติสนิทของบคุคลดงักลา่ว 

 
 
 
 
 



 

36  รายงานประจําป 2558 

 
 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน       

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทได้แตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน  เพ่ือให้สอดคล้องกบั
หลกัการกํากบักิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน  มีวาระดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี   โดยคณะกรรมการชดุปัจจบุนัมีกําหนด
พ้นการดํารงตําแหน่งตามวาระในปี 2559  ซึง่คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาแตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คา่ตอบแทนตอ่ไป   

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ 4 ทา่น ดงันี ้
 

ลําดบัท่ี                   ช่ือ-สกลุ ตําแหน่ง 
1 นางพิสมยั  บณุยเกียรติ ประธานกรรมการฯ 
2 นายวิเทียน  นิลดํา กรรมการ 
3 นายเจน  วองอิสริยะกลุ กรรมการ 
4 นางสาวทิพวรรณ  อทุยัสาง กรรมการ 

 

 
ขอบเขตอํานาจของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
 

1. ปรึกษาผู้ เช่ียวชาญหรือท่ีปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างท่ีปรึกษาหรือผู้ เช่ียวชาญภายนอกในกรณีจําเป็น   ด้วย
คา่ใช้จ่ายของบริษัท 

2. มีอํานาจเชิญฝ่ายจดัการ ผู้บริหาร หรือพนกังานท่ีเก่ียวข้องของบริษัทมาชีแ้จง ให้ความเหน็ ร่วมประชมุ    
ตลอดจนให้สง่เอกสารตามท่ีเหน็วา่เก่ียวข้องจําเป็น 

 
หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
 

กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนแตง่ตัง้ขึน้โดยคณะกรรมการบริษัท  มีวาระดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี มี
ขอบเขต หน้าท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  ดงัตอ่ไปนี ้

1. กําหนดหลกัเกณฑ์และนโยบายการสรรหากรรมการบริษัท โดยพิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้าง  ขนาด 
และองค์ประกอบของคณะกรรมการตามท่ีกําหนดคณุสมบติัไว้ เพ่ือเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือเสนอ
ขออนมุติัตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

2. กําหนดหลกัเกณฑ์และนโยบายการกําหนดคา่ตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนกุรรมการ  เพ่ือเสนอ
ตอ่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือนําเสนอขออนมุติัตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

3. พิจารณาสรรหาและเสนอบคุคลท่ีเหมาะสมท่ีจะมาดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท  ทดแทนกรรมการบริษัทท่ีครบ
วาระ และ/หรือมีตําแหน่งวา่งลง และ/หรือ แตง่ตัง้เพ่ิมเติม 

4. กําหนดคา่ตอบแทนท่ีจําเป็นและเหมาะสมทัง้ท่ีเป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงินของคณะกรรมการบริษัทในแตล่ะปี  โดย
พิจารณาความเหมาะสมกบัภาระหน้าท่ี ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกบับริษัทในธรุกิจท่ีคล้ายคลงึ
กนั และประโยชน์ท่ีคาดวา่จะได้รับจากกรรมการ เสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทและนําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

5. จดัให้มีการประชมุคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนอย่างน้อยปีละหนึง่ครัง้ 
6. รายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อย

ปีละหนึง่ครัง้ 
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คุณสมบตัิของกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
 

1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1 ของทนุชําระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นีใ้ห้นบัรวม
หุ้นท่ีถือโดยผู้ ท่ีเก่ียวข้องด้วย 

2. ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ  เพ่ือความโปร่งใสและเป็นอิสระในการ
ปฏิบติัหน้าท่ีอย่างแท้จริง 

3. เป็นกรรมการท่ีไมมี่สว่นร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม และบริษัทท่ีเก่ียวข้อง หรือ
ร่วมกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท   หากจําเป็นต้องมีกรรมการที่เป็นผู้บริหารอยู่ในคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคา่ตอบแทนก็ควรเป็นสว่นน้อยของกรรมการทัง้คณะ  และประธานกรรมการบริษัทต้องไมเ่ข้าร่วมเป็น
กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

4. เป็นกรรมการท่ีไมมี่ผลประโยชน์หรือสว่นได้เสียไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อม ทัง้ในด้านการเงินและการบริหารงาน
ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

5. เป็นกรรมการท่ีไมมี่ผลประโยชน์หรือสว่นได้เสียในลกัษณะข้างต้นมาก่อนในระยะเวลา  1 ปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้
เป็นกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน เว้นแตค่ณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเหน็วา่ 
การเคยมีผลประโยชน์หรือสว่นได้เสียนัน้จะไมมี่ผลกระทบตอ่การปฏิบติัหน้าท่ีและการให้ความเหน็ท่ีเป็นอิสระ 

6. สามารถปฏิบติัหน้าท่ี แสดงความเหน็ หรือรายงานผลการปฏิบติังานตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท โดยไมอ่ยู่ภายใต้การควบคมุของผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทัง้ผู้ ท่ี
เก่ียวข้อง หรือญาติสนิทของบคุคลดงักลา่ว 

 
 

 คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง 
 

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 6/2558 เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2558  มีมติแตง่ตัง้คณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง  เพ่ือให้สอดคล้องกบัหลกัการกํากบักิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียน  ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 3 ทา่น ดงันี ้
 

ลําดบัท่ี                   ช่ือ-สกลุ ตําแหน่ง 
1 นางสาวเพชรรัตน์  เอกแสงกลุ ประธานกรรมการฯ 
2 นายวิชยั  เอกแสงกลุ กรรมการ 
3 นายณฐัพล  เอกแสงกลุ กรรมการ 

 

 
ขอบเขตอํานาจคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
 

1. อํานาจในการจ้างท่ีปรึกษาหรือผู้ เช่ียวชาญให้ข้อมลูและคําแนะนําตา่งๆ อนัเป็นประโยชน์ตอ่บริษัท 
2. อํานาจในการขอความร่วมมือจากหน่วยงานตา่งๆ ภายในองค์กรเข้าร่วมประชมุกบัคณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยงเพ่ือชีแ้จ้งข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารความเสี่ยงตามท่ีเหน็สมควร 
3. อํานาจแตง่ตัง้คณะทํางานประเมินและติดตามความเสี่ยงทัง้องค์กร 
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หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง 
 

กรรมการบริหารความเส่ียงแตง่ตัง้ขึน้โดยคณะกรรมการบริษัท โดยมีสมาชิกเป็นผู้บริหารจากสายงานตา่งๆ ท่ี
เก่ียวข้อง  มีวาระดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี  มีขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท  ดงัตอ่ไปนี ้

1. กําหนดนโยบาย เป้าหมายและแนวทางการบริหารความเส่ียงโดยรวมของบริษัท  ครอบคลมุความเส่ียงท่ีสําคญั 
เช่น ความเส่ียงด้านการเงิน  ความเส่ียงด้านการลงทนุ และความเส่ียงท่ีมีผลกระทบตอ่ช่ือเสยีงของกิจการ เป็นต้น 
เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเหน็ชอบ 

2. กําหนดกลยทุธ์ โครงสร้างองค์กร  ทรัพยากรท่ีใช้ในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ตลอดจนวิธีปฏิบติัให้มีความ
สอดคล้องกบันโยบายการบริหารความเส่ียงและอยู่ในระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได้  ภายใต้นโยบายท่ีได้รับอนมุติั
จากคณะกรรมการบริษัท 

3. สนบัสนนุ ผลกัดนัให้เกิดความร่วมมือในการบริหารจดัการความเส่ียงทกุระดบัในองค์กร 
4. ทบทวนนโยบาย กลยทุธ์ และ วิธีปฏิบติั  เพ่ือให้มัน่ใจได้วา่กลยทุธ์การบริหารความเส่ียงได้นําไปปฏิบติัอย่าง

เหมาะสม 
5. รายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ําเสมอทกุไตรมาสเก่ียวกบัการบริหาร การดําเนินงาน และสถานะความ

เสี่ยงของบริษัทตลอดจนการเปลี่ยนแปลงตา่งๆ และสิง่ท่ีต้องดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้สอดคล้องกบั
นโยบายและกลยทุธ์ท่ีกําหนด 

6. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
 
 
นโยบายการบริหารความเสี่ยง 
 

1. สง่เสริมให้พนกังานทกุระดบัมีความเข้าใจ มีจิตสํานกึ และมีความรับผิดชอบร่วมกนัในเร่ืองความเส่ียงและ
ผลกระทบของความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้ตอ่กระบวนการบริหารและการปฏิบติังาน 

2. สนบัสนนุให้มีกระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีมีคณุภาพ เหมาะสมและเพียงพอ รวมถึงการจดัการ การควบคมุ 
การติดตาม การรายงานผล และสือ่สารให้ข้อมลูเก่ียวกบัความเส่ียงอย่างตอ่เน่ือง 

3. จดัให้มีการประเมินความเส่ียงทัง้ในด้านคณุภาพ เช่น ช่ือเสยีง ภาพลกัษณ์ของบริษัท และเชิงปริมาณ เช่น รายได้ 
รายจ่าย และผลประกอบการของบริษัท  โดยพิจารณาจากโอกาสท่ีอาจเกิดขึน้ 

4. กําหนดระดบัความเสี่ยงเพ่ือจํากดัความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้ให้อยู่ในระดบัท่ีบริษัทสามารถยอมรับได้  รวมทัง้
กําหนดระดบัความเสี่ยงท่ีเป็นสญัญาณเตือนภยัเพ่ือให้ผู้ปฏิบติังานดําเนินการอย่างใดอย่างหนึง่เพ่ือไมใ่ห้ความ
เสี่ยงเกินกวา่ระดบัความเส่ียงท่ีกําหนด 

5. จดัให้มีระเบียบการปฏิบติังานเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบติังานถือปฏิบติั อนัเป็นการควบคมุ
ความเส่ียงจากการดําเนินงาน 
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 คณะกรรมการบรหิาร       
 
คณะกรรมการบริหารมีฐานะเป็นฝ่ายจดัการ  จดัตัง้ขึน้เพ่ือทําหน้าท่ีบริหารจดัการกิจการของบริษัทตามท่ีได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท  ซึง่ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 5 ทา่น  โดยในปี 2558 มีการประชมุรวมทัง้สิน้ 7 ครัง้  ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2558 คณะกรรมการบริหารของบริษัทมีจํานวน 5 ทา่น ดงันี ้
 

ลําดบัท่ี                 ช่ือ-สกลุ ตําแหน่ง 

1 นายสนัน่  เอกแสงกลุ ประธาน 

2 นางสาวเพชรรัตน์  เอกแสงกลุ กรรมการบริหาร 
3 นายสนิท  เอกแสงกลุ กรรมการบริหาร 
4 นายวิชยั  เอกแสงกลุ กรรมการบริหาร 
5 นางสาวสิรินนัท์  เอกแสงกลุ กรรมการบริหาร 

 
 
ขอบเขตอํานาจของคณะกรรมการบริหาร 
 

1. แตง่ตัง้ ถอดถอน โอนย้าย พิจารณาความดีความชอบ  ตลอดจนกําหนดคา่ตอบแทนและสวสัดิการแก่พนกังาน
ระดบัตา่งๆ  

2. แตง่ตัง้ ถอดถอน คณะทํางานอ่ืนใดเพ่ือดําเนินกิจการตา่งๆ ในการบริหารงานของบริษัท 
3. ปรึกษาผู้ เช่ียวชาญหรือท่ีปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างท่ีปรึกษาหรือผู้ เช่ียวชาญภายนอกในกรณีจําเป็น  ด้วย

คา่ใช้จ่ายของบริษัท 
4. ออกระเบยีบวา่ด้วยการปฏิบติังานและสามารถมอบอํานาจให้แก่กรรมการบริหาร และ/หรือพนกังานผู้ ดํารง

ตําแหน่งบริหารเป็นผู้ลงนามอนมุติัเบิกจ่ายสินทรัพย์ของบริษัทได้   
5. อนมุติัการกู้ ยืมเงินเพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัท  ในวงเงินแตล่ะครัง้ไมเ่กินจํานวน 50 ล้านบาท   
6. อนมุติัการจดัหาและลงทนุในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินแตล่ะครัง้ไมเ่กินจํานวน 30 ล้านบาท    
7. อนมุติัการปรับสภาพราคา การทําลาย ซึง่วตัถดิุบ และ/หรือสินค้าคงเหลือท่ีเสื่อมสภาพหรือล้าสมยั ซึง่จะทําให้   

มีมลูคา่ทางบญัชีลดลงได้ตามมลูค่าท่ีเกิดขึน้จริง    
8. มอบอํานาจให้แก่ผู้บริหาร หรือพนกังานระดบับริหารของบริษัท หรือบคุคลอ่ืนใดกระทําการแทนได้    
9. มีอํานาจเชิญผู้บริหาร หรือพนกังานท่ีเก่ียวข้องของบริษัท  เพ่ือชีแ้จง ให้ความเหน็ ร่วมประชมุตามท่ีเหน็วา่

เก่ียวข้องจําเป็น   
10. ออกระเบยีบปฏิบติังานอ่ืนใดตามท่ีเหน็สมควร    

 
หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรหิาร 
 

คณะกรรมการบริหารมีอํานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเร่ืองเก่ียวกบัการดําเนินงาน
ตามปกติธรุะและงานบริหารของบริษัท กําหนดนโยบาย แผนธรุกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอํานาจการ
บริหารตา่ง ๆ ของบริษัท หลกัเกณฑ์ในการดําเนินธรุกิจให้สอดคล้องกบัสภาพเศรษฐกิจ เพ่ือเสนอให้ท่ีประชมุคณะกรรมการ
ของบริษัทพิจารณาและอนมุติัและ/หรือให้ความเหน็ชอบตลอดจนติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทตามนโยบายท่ีกําหนด 
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สรุปอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีสําคญัได้ ดงันี ้

 
1. ดําเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทตามวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั นโยบาย ระเบยีบ ข้อกําหนด คําสัง่ และมติ

ของทีป่ระชมุคณะกรรมการ และ/หรือมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัททกุประการ 
2. พิจารณากําหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยทุธ์ การดําเนินธรุกิจของบริษัท กําหนดแผนการเงินงบประมาณ การ

บริหารทรัพยากรบคุคล การลงทนุด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การขยายงาน การประชาสมัพนัธ์ และควบคมุกํากบั
ดแูลให้การดําเนินงานของคณะทํางานท่ีแตง่ตัง้บรรลตุามเป้าหมาย 

3. พิจารณาเร่ืองการจดัสรรงบประมาณประจําปีตามท่ีฝ่ายจดัการเสนอก่อนท่ีจะนําเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาและอนมุติั  รวมถึงการพิจารณาและอนมุติัการเปล่ียนแปลง เพ่ิมเติมงบประมาณรายจ่ายประจําปีใน
ระหวา่งท่ีไมมี่การประชมุคณะกรรมการบริษัทและให้นําเสนอคณะกรรมการบริษัททราบในท่ีประชมุคราวตอ่ไป 

4. มีอํานาจพิจารณาอนมุติั การใช้จ่ายเงินในการดําเนินการตามปกติธรุกิจของบริษัท เช่น การจดัซือ้ทรัพย์สิน 
วตัถดิุบ เคร่ืองจกัร ยานพาหนะ ฯลฯ ในวงเงินสําหรับแตล่ะรายการไมเ่กิน 30 ล้านบาท 

5. อนมุติัการใช้จ่ายเงินลงทนุท่ีสําคญัๆ ท่ีได้กําหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามท่ีจะได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท หรือตามท่ีคณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนมุติัในหลกัการไว้แล้ว 

6. มีอํานาจพิจารณาอนมุติัการกู้ ยืมเงิน การจดัหาวงเงินสินเช่ือ หรือการออกตราสารหนี ้ รวมถึงการให้หลกัประกนั 
การคํา้ประกนัเงินกู้หรือสินเช่ือ หรือการขอสินเช่ือใด ๆ ของบริษัท ในวงเงินไมเ่กิน 50 ล้านบาท 

7. เป็นท่ีปรึกษาฝ่ายจดัการในเร่ืองนโยบายด้านการเงิน การตลาด การบริหารบคุคล และด้านการปฏิบติัการอ่ืนๆ 
8. กําหนดโครงสร้างองค์กร อํานาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแตง่ตัง้ การวา่จ้าง การโยกย้าย การกําหนดเงิน

คา่จ้าง คา่ตอบแทน โบนสัพนกังานระดบัผู้บริหาร และการเลิกจ้าง 
9. ให้มีอํานาจในการมอบอํานาจให้กรรมการคนหนึง่ หรือหลายคน หรือบคุคลอ่ืนใดปฏิบติัการอย่างหนึง่อย่างใด 

โดยอยู่ภายใต้การควบคมุของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอํานาจเพ่ือให้บคุคลดงักลา่ว มีอํานาจตามที่
คณะกรมการบริหารเหน็สมควร และภายในระยะเวลาที่เหน็สมควร  ซึง่คณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน 
เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข บคุคลท่ีได้รับมอบอํานาจ หรืออํานาจนัน้ๆ ได้เหน็สมควร 

10. ดําเนินการอ่ืนใด ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราว ๆ ไป 
 

ทัง้นี ้ การมอบหมายอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนัน้ จะไมมี่ลกัษณะเป็นการมอบ
อํานาจหรือมอบอํานาจช่วงท่ีทําให้ผู้ รับมอบอํานาจสามารถอนมุติัรายการท่ีตนหรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง มีสว่นได้เสีย 
หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษัทหรือบริษัทยอ่ย (ตามท่ีนิยามไว้ในประกาศ กลต.) ซึง่การอนมุติั
รายการในลกัษณะดงักลา่วจะต้องเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรรมการบริษัท และ/หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น (แล้วแตก่รณี) เพ่ือ
พิจารณาและอนมุติัรายการตามท่ีข้อบงัคบัของบริษัทหรือบริษัทยอ่ยหรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกําหนด (แล้วแตก่รณี) ยกเว้น
เป็นการอนมุติัรายการท่ีเป็นไปตามปกติธรุกิจท่ีมีการกําหนดขอบเขตอํานาจการอนมุติัไว้อย่างชดัเจน เช่น ลกัษณะของ
รายการ วงเงินการอนมุติั 
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 ลําดบัท่ี  ช่ือ-สกลุ ตําแหน่ง 

1 นายสนัน่  เอกแสงกลุ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
2 นางสาวเพชรรัตน์  เอกแสงกลุ กรรมการผู้จดัการ 
3 นายสนิท  เอกแสงกลุ รองกรรมการผู้จดัการ 
4 นายวิชยั  เอกแสงกลุ รองกรรมการผู้จดัการ 
5 นายม่ํา  อรรณพพงศ์ รองกรรมการผู้จดัการ 
6 นางสาวสิรินนัท์  เอกแสงกลุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 
7 นายณฐัพล  เอกแสงกลุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 

ผู้จดัการฝ่ายการตลาด 
รักษาการผู้จดัการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนษุย์ 

8 นายปิติ  เอกแสงกลุ ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จดัการ 
9 นางสาวศิริภรณ์  ชเูชิด ผู้จดัการฝ่ายวิจยัและพฒันา 

10 นางวิไลวรรณ  มิตรภานนท์ ผู้จดัการฝ่ายซพัพลายเชน 
11 นายชยตุ  เสรีรักษ์ ผู้จดัการฝ่ายบญัชี 
12 นางสาวพรรณพิมล  บญุญภิญโญ ผู้จดัการฝ่ายการเงิน 
13 นายจิตติ  เอกแสงกลุ ผู้จดัการฝ่ายผลิต 

 
 

ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผูจดัการ 
 

คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จดัการไว้
ชดัเจน  เพ่ือให้เป็นแนวทางในการปฏิบติัหน้าท่ีของแตล่ะทา่น  โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 
หนาที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษทั 
 

1. รับผิดชอบในฐานะผู้ นําของคณะกรรมการบริษัทในการกํากบั ติดตาม ดแูลการปฏิบติังานของคณะกรรมการ
บริษัทและคณะกรรมการชดุย่อย 

2. เป็นประธานในท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท  ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเทา่กนัให้ประธานกรรมการบริษัทออกเสียง
เพ่ิมอีกหนึง่เสียงเป็นเสียงชีข้าด 

3. เรียกประชมุคณะกรรมการบริษัทหรืออาจมอบหมายให้บคุคลอ่ืนดําเนินการแทน 
4. เป็นประธานในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น  ควบคมุการประชมุให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทวา่ด้วยการประชมุผู้ ถือหุ้น  

ดําเนินการประชมุตามลําดบัระเบียบวาระท่ีกําหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุ  เว้นแตท่ี่ประชมุจะมีมติให้เปลี่ยน
ลําดบัระเบียบวาระด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของจํานวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

5. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
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หนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการผูจัดการ 
 
กรรมการผู้จดัการมีอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการบริหารงานในเร่ืองเก่ียวกบัการดําเนินงานตามปกติธรุะและงาน
บริหารของบริษัท โดยสรุปอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีสําคญัได้ดงันี ้
 

1. ควบคมุดแูลการดําเนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจําวนัของบริษัท 
2. ดําเนินการหรือปฏิบติังานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณท่ีได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการและ/

หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท 
3. เป็นผู้ รับมอบอํานาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นตามวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั นโยบาย ระเบียบ 

ข้อกําหนด คําสัง่ มติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นและ/หรือมติท่ีประชมุคณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการบริหารของ
บริษัททกุประการ 

4. มีอํานาจในการมอบอํานาจช่วงและ/หรือมอบหมายให้บคุคลอ่ืนปฏิบติังานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบ
อํานาจช่วงและ/หรือการมอบหมายดงักลา่วให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแหง่การมอบอํานาจตามหนงัสือมอบอํานาจ 
และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกําหนด หรือคําสัง่ท่ีคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบริษัทได้กําหนดไว้ 

5. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทอยา่งสม่ําเสมอ เพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากปัจจยัตา่งๆ ไมว่า่
ภายในและภายนอกบริษัท 

6. พิจารณาการเข้าทําสญัญาเก่ียวกบัธรุกิจของบริษัท และสญัญาตา่ง ๆ ซึง่เป็นผลประโยชน์ตอ่กิจการของบริษัท 
รวมทัง้กําหนดขัน้ตอนและวิธีการจดัทําสญัญาดงักลา่ว เพ่ือนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริหารและ/หรือ
คณะกรรมการบริษัท  

7. มีอํานาจพิจารณาอนมุติัการใช้จ่ายเงินในการดําเนินการ ตามปกติธรุกิจของบริษัท เช่น การติดตอ่เร่ืองบญัชีเงิน
ฝากกบัธนาคาร การจดัซือ้วตัถดิุบในการผลิตในวงเงินสําหรับแตล่ะรายการไมเ่กิน 10 ล้านบาท 

8. พิจารณาจดัสรร เงินบําเหน็จ เงินรางวลั หรือผลตอบแทนตา่งๆ ซึง่ได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัทแล้วแก่
พนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท หรือบคุคลใดๆ ท่ีกระทํากิจการให้บริษัท 

9. มีอํานาจพิจารณาวา่จ้างพนกังาน และบรรจแุตง่ตัง้ ตลอดจนการโอน โยกย้ายข้ามสายงาน/ฝ่าย/แผนก หรือการ
พ้นจากการเป็นพนกังาน กําหนดอตัราคา่จ้าง คา่ตอบแทน เงินโบนสั รวมถึงสวสัดิการ เก่ียวกบัพนกังานทัง้หมด
ของบริษัทยกเว้นพนกังานระดบัผู้บริหาร 

10. มีอํานาจ ออกคําสัง่ ระเบียบ ประกาศ บนัทกึ เพ่ือให้การปฏิบติังานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของ
บริษัท และเพ่ือรักษาระเบียบ วินยั การทํางานภายในองค์กร 

11. ปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราว ๆ ไป 
 

ทัง้นี ้ การมอบหมายอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดัการนัน้ จะไมมี่ลกัษณะเป็นการมอบ
อํานาจหรือมอบอํานาจช่วงท่ีทําให้กรรมการผู้จดัการหรือผู้ รับมอบอํานาจจากกรรมการผู้จดัการสามารถอนมุติัรายการท่ีตน
หรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง มีสว่นได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษัท หรือบริษัทยอ่ย (ตามท่ี
นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์) ซึง่การอนมุติัรายการในลกัษณะดงักลา่วจะต้อง
เสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรรมการบริษัท และ/หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น (แล้วแตก่รณี) เพ่ือพิจารณาและอนมุติัรายการดงักลา่ว
ตามท่ีข้อบงัคบัของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกําหนด (แล้วแตก่รณี) ยกเว้นเป็นการอนมุติัรายการท่ี
เป็นไปตามปกติธรุกิจท่ีมีการกําหนดขอบเขตอํานาจการอนมุติัไว้อย่างชดัเจน เช่น ลกัษณะของรายการ หรือ วงเงินการ
อนมุติั 
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การสรรหาและแตงตัง้กรรมการและผูบริหารระดับสูง 
 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน จะดําเนินการคดัเลือกบคุคลท่ีมีความเหมาะสมเพ่ือเข้ารับการแตง่ตัง้เป็น
กรรมการ  โดยจะพิจารณาจากคณุสมบติั ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และเวลาท่ีจะเข้าร่วมประชมุได้โดยสม่ําเสมอ  
ทัง้นีท่ี้ประชมุผู้ ถือหุ้นจะเป็นผู้แตง่ตัง้กรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลกัเกณฑ์และวิธีการตอ่ไปนี ้ 
 

 วิธีการสรรหาคัดเลือกบุคคลท่ีจะแตงตั้งเปนกรรมการบริษทัและกรรมการอิสระ 
 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนมีหน้าท่ีสรรหาบคุคลผู้ทรงคณุวฒิุท่ีมีคณุสมบติัเหมาะสมเข้าดํารง

ตําแหน่งกรรมการบริษัท  โดยนําเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา  จากนัน้จงึเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น
เลือกตัง้ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  เว้นแตใ่นกรณีท่ีมิใช่เป็นการออกตาม
วาระและยงัคงเหลือวาระไมน้่อยกวา่ 2 เดือน  ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทจะคดัเลือกบคุคลท่ีคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคา่ตอบแทนเสนอเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในสี่ของจํานวนกรรมการที่
เหลืออยู ่  โดยบคุคลท่ีเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทดงักลา่วจะมีวาระการดํารงตําแหน่งเทา่กบัวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการ
บริษัทท่ีตนแทน 
 
 

นโยบายความหลากหลายในโครงสรางขอองคณะกรรมการ 
 

ในการพิจารณาคดัเลือกบคุคลท่ีจะเสนอให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ  บริษัทได้กําหนดคณุสมบติัของกรรมการ
ให้มีความหลากหลายทัง้ด้านวิชาชีพ  ความเช่ียวชาญเฉพาะด้านท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ธรุกิจของบริษัท เชน่ ความรู้และประสบ
การด้านการเงินและการบญัชี หรือธรุกิจสีอตุสาหกรรม เป็นต้น  และสามารถตอบสนองความต้องการของตําแหน่งท่ีวา่งลง
ได้โดยไมมี่การกีดกนัทางเพศ  รวมทัง้มีภาวะผู้ นํา วิสยัทศัน์ มีคณุธรรมและจริยธรรม  ตลอดจนมีประวติัการทํางานท่ีโปร่งใส
และไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตามข้อบงัคบัของบริษัท  พร้อมกบัเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายย่อยมีสว่นร่วมในการเสนอช่ือ
กรรมการที่มีคณุสมบติัเหมาะสม  พร้อมกบัสามารถเสนอวาระประชมุท่ีเหน็วา่มีความสําคญัตอ่การดําเนินธรุกิจของบริษัท
เป็นการลว่งหน้าเป็นระยะเวลา 3 เดือนเป็นประจําทกุปีก่อนการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นสามญั  ทัง้นีใ้นปี 2558 บริษัทไมมี่การสรร
หาหรือแตง่ตัง้กรรมการเพ่ิมเติมแตอ่ย่างใด 

 
สําหรับการพิจารณาคดัเลือกบคุคลท่ีจะดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ  คณะกรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทนจะพิจารณาจากคณุสมบติัของกรรมการอิสระท่ีบริษัทกําหนดไว้  ซึง่เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมกากํากบั
ตลาดทนุ  นอกเหนือจากเกณฑ์พืน้ฐานดงักลา่วข้างต้น 

 
คุณสมบตัิของกรรมการอิสระ 

 
 คณะกรรมการบริษัทเหน็ชอบให้กําหนดนิยาม “กรรมการอิสระ” ให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกํากบั
ตลาดทนุ ดงันี ้

1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท  บริษัทใหญ่  บริษัทยอ่ย  บริษัทร่วม  ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท  ทัง้นีใ้ห้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระ
รายนัน้ๆ ด้วย 
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2. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน  ลกูจ้าง  พนกังาน  ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจํา หรือผู้

มีอํานาจควบคมุของบริษัท  บริษัทใหญ่  บริษัทยอ่ย  บริษัทร่วม  บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้
มีอํานาจควบคมุ  เว้นแตจ่ะพ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัได้รับแตง่ตัง้ให้เป็น
กรรมการอิสระ 

3. ไมเ่ป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดา มารดา คู่
สมรส พีน้้องและบตุร  รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของผู้บริหาร  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือ บคุคลท่ีจะ
ได้รับการเสนอช่ือให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

4. ไมมี่หรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธรุกิจกบับริษัท  บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ มี
อํานาจควบคมุบริษัท ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน  เว้นแตจ่ะได้พ้น
จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ระยะเวลา 2 ปี ก่อนวนัท่ีได้รับแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระ 

5. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท  บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ มีอํานาจ
ควบคมุ และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือหุ้นสว่นของสํานกังานสอบบญัชี  ซึง่มีผู้สอบบญัชีของบริษัท  บริษัทใหญ่  
บริษัทย่อย  บริษัทร่วม  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุมีสว่นเก่ียวข้อง  เว้นแตจ่ะพ้นลกัษณะดงักลา่ว
มาแล้วไมน้่อยกวา่ระยะเวลา 2 ปี ก่อนวนัท่ีได้รับแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระ 

6. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย หรือท่ีปรึกษาทางการ
เงิน  ซึง่ได้รับคา่ตอบแทนจากบริษัท  บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุ
บริษัท  และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั  หรือหุ้นสว่นของผู้ให้บริการวิชาชีพนัน้ด้วย  เว้นแตจ่ะพ้นลกัษณะดงักลา่ว
มาแล้วไมน้่อยกวา่ระยะเวลา 2 ปี ก่อนวนัท่ีได้รับแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระ 

7. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้ ถือหุ้นซึง่
เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัท หรือ บริษัทย่อย หรือไมเ่ป็น
หุ้นสว่นท่ีมีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน  ลกูจ้าง  พนกังาน  ท่ีปรึกษาที่รับเงินเดือน
ประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงของบริษัทอ่ืน  ซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพ
เดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัท 

9. ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไมส่ามารถให้ความเหน็อย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัท 
 

หากคณะกรรมการตลาดทนุมีประกาศเปลี่ยนแปลงคณุสมบติัของกรรมการอิสระ  บริษัทจะกําหนดคณุสมบติั
กรรมการอิสระให้เป็นไปตามท่ีมีประกาศเปลี่ยนแปลงทกุประการ 

 
ภายหลงัได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระแล้ว  คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายให้กรรมการอิสระ

ตดัสินใจเร่ืองการดําเนินงานของบริษัท  บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม  ผู้ ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุบริษัท  โดย
เป็นการตดัสินใจในรูปแบบองค์คณะ  ทัง้นี ้ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา  กรรมการอิสระของบริษัทไมมี่หรือเคยมีความสมัพนัธ์
ทางธรุกิจหรือให้บริการทางวิชาชีพท่ีขดัตอ่เกณฑ์ท่ีกําหนด 

 
 จํานวนกรรมการของบริษทัที่มาจากผูถือหุนรายใหญ 

 
คณะกรรมการจากผู้ ถือหุ้นใหญ่ จํานวน  5  ทา่น 
กรรมการอิสระ  จํานวน  4  ทา่น 
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 สิทธิของผูถือหุนรายยอยในการแตงตั้งกรรมการ 
 

การเสนอรายชื่อกรรมการ 
บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอช่ือบคุคลท่ีเหน็วา่มีความเหมาะสมเพ่ือรับการพิจารณาแตง่ตัง้เป็น

กรรมการบริษัทเป็นการลว่งหน้าก่อนการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเป็นระยะเวลา 3 เดือน  ซึง่สามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเติมได้
จากเวบ็ไซต์ของบริษัทภายใต้หวัข้อ  ข้อมลูนกัลงทนุ > การประชมุผู้ ถือหุ้น > การให้สิทธิแก่ผู้ ถือหุ้น 

 
วิธีการลงคะแนนเสียงเลอืกตั้งกรรมการ 
ตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อท่ี 17 กําหนดให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้กรรมการบริษัทตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงันี ้

1. ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเทา่จํานวนหุ้นท่ีตนถือ  โดยถือวา่หนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง 
2. ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่เลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการได้  ในกรณีท่ีเลือกตัง้

บคุคลหลายคนเป็นกรรมการ  จะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
3. บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามลําดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเทา่จํานวนกรรมการที่พงึจะ

มีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้  ในกรณีท่ีบคุคลซึง่ได้รับการเลือกตัง้ในลําดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเทา่กนัเกิน
จํานวนกรรมการที่จะพงึมีหรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้  ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

 
 วิธีการสรรหาคัดเลือกบุคคลท่ีจะแตงตั้งเปนผูบริหาร 

 
การสรรหาผูบรหิาร 
บริษัทสรรหาบคุคลท่ีจะได้รับการแตง่ตัง้เป็นผู้บริหารจากการคดัเลือกผู้ ท่ีมีความรู้ความสามารถ  มีคณุธรรมและ

จริยธรรมเข้ามาร่วมงาน  และมีการพฒันาความพร้อมให้พนกังานมีโอกาสก้าวขึน้เป็นผู้บริหารในอนาคตได้  โดยมี
กระบวนการประเมินศกัยภาพของพนกังาน  ซึง่เม่ือผ่านเกณฑ์แล้วพนกังานจะได้รับมอบหมายงานท่ีท้าทายและมีหน้าท่ี
ความรับผิดชอบท่ีสงูขึน้  ทัง้นี ้ บริษัทได้มีการเตรียมความพร้อมในการพฒันาพนกังานทกุระดบัเพ่ือทดแทนในกรณีท่ีมี
ตําแหน่งงานวา่งลง 

 
การสรรหาผูบรหิารระดับสูงสุด 
สําหรับการสรรหาผู้บริหารระดบัสงูสดุของบริษัท  คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนจะพิจารณา

คดัเลือกจากผู้บริหารปัจจบุนัหรือบคุคลอ่ืนท่ีมีความรู้ความสามารถ  มีคณุสมบติัท่ีเหมาะสม  เข้าใจในธรุกิจของบริษัทเป็น
อย่างดี  และสามารถบริหารงานให้บรรลวุตัถปุระสงค์ท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนดไว้  ตลอดจนไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตาม
กฎหมายแล้ว  หลงัจากนัน้จงึนําเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมาการบริษัทเพ่ือพิจารณาแตง่ตัง้ตอ่ไป 

 
 

การกํากับดูแลบริษัทยอยและบริษัทรวม 
 
 คณะกรรมการบริษัทจะประชมุร่วมกนัเพ่ือพิจารณาคดัเลือกบคุคลและแตง่ตัง้กรรมการในบริษัทย่อยและบริษัท
ร่วม  ซึง่จํานวนบคุคลท่ีคณะกรรมการบริษัทแตง่ตัง้จะเป็นไปตามสดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
นัน้ๆ  โดยบคุคลท่ีได้รับการแตง่ตัง้มีหน้าท่ีดําเนินการเพ่ือประโยชน์ท่ีดีท่ีสดุของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมท่ีตนดํารงตําแหน่ง
กรรมการ  ยกเว้นเร่ืองสําคญัท่ีมีผลตอ่การดําเนินธรุกิจ  บริษัทกําหนดให้บคุคลท่ีได้รับการแตง่ตัง้นัน้ต้องเสนอตอ่ท่ีประชมุ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุติัก่อนท่ีจะไปลงมติออกเสียงลงคะแนน 
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 บริษัทมีนโยบายให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีระบบการควบคมุภายในท่ีเหมาะสมและเพียงพอ  โดยหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในของบริษัท (บริษัท เวล แพลนน่ิง โซลชูัน่ส์ จํากดั) จะเป็นผู้ ติดตามดแูลระบบการควบคมุภายในดงักลา่ว
อย่างสม่ําเสมอ 
 
 นอกจากนีบ้ริษัทได้กําหนดให้บคุคลท่ีได้รับการแตง่ตัง้  ต้องดแูลให้บริษัทย่อยมีการปฏิบติัและเปิดเผยข้อมลูท่ี
สําคญัตามหลกัเกณฑ์ตา่งๆ ในลกัษณะเดียวกบัหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทปฏิบติั อาทิ การได้มา-จําหน่ายไปซึง่สินทรัพย์  การทํา
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการสําคญัอ่ืนๆ  รวมถึงต้องกํากบัดแูลให้มีการจดัเก็บข้อมลูและการบนัทกึบญัชีของบริษัท
ย่อย  ให้บริษัทสามารถตรวจสอบและรวบรวมข้อมลูเพ่ือจดัทํางบการเงินได้เสร็จเรียบร้อยตามกําหนด 
 
 บริษัทไมมี่ข้อตกลงพิเศษใดๆ ระหวา่งบริษัทกบัผู้ ถือหุ้นอ่ืนในการบริหารบริษัทย่อย  นอกจากนีบ้ริษัทไมมี่ข้อตกลง
ระหวา่งบริษัทกบัผู้ ถือหุ้นอ่ืนในการแบง่ผลตอบแทนนอกเหนือจากผลตอบแทนตามสดัสว่นการถือหุ้นปกติในบริษัท 
 

การปองกันการนําขอมูลภายในไปใชประโยชนของผูบริหาร 
 
1. บริษัทกําหนดให้มีการป้องกนัการนําข้อมลูของบริษัทไปใช้ โดยกําหนดให้หน่วยงานท่ีรู้ข้อมลูห้ามนําข้อมลูไป

เปิดเผยยงัหน่วยงานหรือบคุคลท่ีไมเ่ก่ียวข้อง 
2. ผู้บริหารของบริษัทท่ีได้รับข้อมลูทางการเงินของบริษัท ต้องไมใ่ช้ประโยชน์จากข้อมลูดงักลา่วก่อนท่ีจะเปิดเผยสู่

สาธารณชน โดยการกําหนดห้ามผู้บริหารทําการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลา 1 เดือน ก่อนท่ีงบ
การเงินจะเปิดเผยสูส่าธารณชน 

3. บริษัทกําหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าท่ีรายงานการถือหลกัทรัพย์ในบริษัทตามมาตรา 59 เพ่ือให้เป็นไป
ตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สจ. 14/2540 เร่ืองการจดัทําและเปิดเผยรายการถือหลกัทรัพย์ ลง
วนัท่ี 12 พฤษภาคม 2540 และได้กําหนดโทษตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
และตามกฎเกณฑ์ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย รวมถึงได้กําหนดโทษทางวินยัสําหรับผู้
แสวงหาผลประโยชน์จากการนําข้อมลูภายในบริษัทไปใช้หรือนําไปเปิดเผยจนอาจทําให้บริษัทได้รับความเสียหาย 
โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตกัเตือนด้วยวาจา การตกัเตือนเป็นอกัษร การภาคทณัฑ์ 
ตลอดจนการเลิกจ้างพนัสภาพการเป็นพนกังานด้วยเหตไุลอ่อก ปลดออก หรือให้ออกแล้วแตก่รณี เป็นต้น 

 
นอกจากนี ้บริษัทได้พฒันาระบบการควบคมุการใช้ข้อมลูภายใน  โดยนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้กําหนด

ระดบัการเข้าถึงข้อมลูภายในให้เหมาะสมกบัหน้าท่ีและความรับผิดชอบของพนกังานแตล่ะระดบั  ซึง่จะมีรหสัผ่านเฉพาะ
บคุคลในการเข้าใช้งานระบบ 
 
 
ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน 
 

บริษัทจดัให้มีระบบการควบคมุและการตรวจสอบภายในทัง้ในระดบับริหารและระดบัปฏิบติังานเพ่ือให้มี
ประสิทธิภาพ โดยได้กําหนดภาระหน้าท่ี อํานาจการดําเนินการของผู้ปฏิบติังาน ผู้บริหาร ไว้อย่างชดัเจน มีการควบคมุดแูล
การใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบง่แยกหน้าท่ีผู้ปฏิบติังาน ผู้ ติดตามควบคมุและประเมินผลออกจาก
กนั เพ่ือให้เกิดการถ่วงดลุและตรวจสอบระหวา่งกนัอย่างเหมาะสม  
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คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้แตง่ตัง้หรือเลิกจ้างหน่วยงานตรวจสอบภายใน  โดยบริษัทมีการวา่จ้างบริษัท 

เวล แพลนน่ิง โซลชูัน่ส์ จํากดั ทําหน้าท่ีผู้ตรวจสอบระบบภายในซึง่จะรายงานโดยตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้คดัเลือกหรือเลิกจ้างผู้สอบบญัชีชองบริษัท  และจะนําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณา
แตง่ตัง้ตอ่ไป  นอกจากนีบ้ริษัทได้จดัให้มีคูมื่อการตรวจสอบภายในของบริษัทเพ่ือใช้ในการปฏิบติังาน 
 
 

คาตอบแทนผูสอบบัญช ี
 
 ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ พิจารณาอนมุติัการจ่ายคา่ตอบแทนให้แก่ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จํากดั 
ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

หน่วย : บาท 

คา่ตอบแทน ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

บมจ. อีซึน่ เพ้นท์ 745,000.00 680,000.00 610,000.00 

 
ในปี 2558 บริษัทไมมี่การจ่ายคา่ตอบแทนอ่ืนให้แก่ผู้สอบบญัชี  สํานกังานบญัชี  บคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัผู้สอบบญัชี

และสํานกังานบญัชีแตอ่ย่างใด  และทัง้นีไ้มมี่กรรมการหรือผู้บริหารขอบบริษัทเคยเป็นพนกังานหรือหุ้นสว่นของบริษัทสอบ
บญัชีท่ีบริษัทใช้บริการในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

 
 

ความสัมพันธกับผูลงทุน 
 
บริษัทมีนโยบายให้ฝ่ายบริหารเปิดเผยข้อมลูท่ีจะมีผลกระทบตอ่การตดัสินใจของผู้ลงทนุท่ีตรงตอ่ความเป็นจริงและเช่ือถือได้ 
โดยเฉพาะข้อมลูท่ีสําคญัท่ีมีผลกระทบกบับริษัทตามกฎระเบียบของคณะกรรมการ กลต. และตลาดหลกัทรัพย์ หรือผู้ลงทนุ
สามารถติดตามข้อมลูของบริษัทได้โดยตรงท่ี นายณฐัพล เอกแสงกลุ  หมายเลขโทรศพัท์ 02-941-6931 หรือรับข่าวสารจาก 
www.easonpaint.co.th 
 
 
ขอพิพาทดานแรงงาน บริษัทไมมี่ข้อพิพาทด้านแรงงานใดๆ 
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การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ด ี
 
 คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคญัตอ่การปฏิบติัตามหลกัการกํากบักิจการท่ีดี  เพ่ือให้การดําเนินธรุกิจเป็นไป
ด้วยความโปร่งใส  มัน่คงและเติบโตอย่างยัง่ยืน  ประกอบด้วย นโยบายการกํากบัดแูลกิจการ  กฎบตัรของคณะกรรมการ
ตา่งๆ  ความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อม  การตอ่ต้านการทจุริตและการควบคมุภายใน  การควบคมุการใช้ข้อมลู
ภายใน  และ การสื่อสารกบัคณะกรรมการและการแจ้งเบาะแส  ซึง่สามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเติมได้จากเวบ็ไซต์ของบริษัท  
ภายใต้หวัข้อ “ข้อมลูนกัลงทนุ” 
 

หมวดที่ 1  สิทธิของผูถือหุน 
 
 คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถึงความสําคญัของผู้ ถือหุ้นและเคารพสิทธิความเป็นเจ้าของ  จงึดําเนินการในเร่ือง
ตา่งๆ โดยไมล่ะเมิดหรือลิดรอนสทิธิของผู้ ถือหุ้น  สง่เสริมและอํานวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ ถือหุ้นทกุประเภท  ทัง้ผู้
ถือหุ้นรายยอ่ยและนกัลงทนุสถาบนั ดงันี ้
 
1.1 สิทธิขั้นพ้ืนฐาน 

สิทธิขัน้พืน้ฐาน ได้แก่ สิทธิในการซือ้ขายหรือโอนหุ้น  สิทธิในการมีสว่นแบง่กําไรในรูปของเงินปันผลตามสดัสว่น
จํานวนหุ้น  สิทธิในการรับทราบข้อมลูข่าวสารของบริษัทท่ีเพียงพอ ทนัเวลาและสม่ําเสมอ  สิทธิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือ
หุ้นและออกเสยีงลงคะแนน  สิทธิในการแตง่ตัง้กรรมการบริษัทเป็นรายบคุคลและกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท  สิทธิ
ในการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี  สิทธิในการมอบฉนัทะให้บคุคลอ่ืนเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นและ
ออกเสียงลงคะแนน 

 
1.2 สิทธิในการรับทราบขอมูลท่ีสําคัญ 

ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิรับทราบข้อมลูอย่างเทา่เทียมกนั  โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ
ผ่านช่องทางเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและเวบ็ไซต์ของบริษัท  เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นทราบถึงผล
การดําเนินงาน  ข้อมลูการทํารายการที่เก่ียวโยงกนั  การทํารายการได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ท่ีสาํคญัของบริษัท  การ
เปลี่ยนแปลงอํานาจการควบคมุ  ตลอดจนข้อมลูอ่ืนท่ีจําเป็นตอ่การตดัสินใจของผู้ ถือหุ้น 

 
1.3 สิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน 

บริษัทจดัให้มีการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเป็นประจําทกุปีภายในระยะเวลา 4 เดือนหลงัจากวนัสิน้รอบปีบญัชีของ
บริษัท  ในกรณีท่ีมีความจําเป็นเร่งดว่นท่ีต้องเสนอวาระพิเศษซึง่อาจเป็นเร่ืองท่ีกระทบกบัผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น  บริษัทจะ
จดัให้มีการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นเป็นกรณีไป  ซึง่บริษัทจะกําหนดวนั เวลาและสถานท่ีจดัประชมุท่ีไมเ่ป็นอปุสรรคตอ่การ
เข้าร่วมประชมุ  เพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุรายสามารถเข้าร่วมประชมุได้  โดยในปี 2558 บริษัทจดัให้มีการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นจํานวน 1 ครัง้  และไมมี่การจดัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น 

 

 กอนวันประชุมผูถือหุน 
1) บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชมุและเสนอช่ือผู้ ท่ีเหมาะสมเพ่ือเข้ารับการเลอืกตัง้เป็น

กรรมการเป็นการลว่งหน้าก่อนวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 ระหวา่งวนัท่ี 24 ตลุาคม 2557 – 27 
มกราคม 2558  รวมระยะเวลา 3 เดือน  โดยแจ้งเกณฑ์และวิธีการเผยแพร่ในเวบ็ไซต์บริษัท  พร้อมทัง้ได้แจ้ง
ให้ผู้ ถือหุ้นทราบผา่นระบบเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  ทัง้นีใ้นช่วงเวลาดงักลา่วไมมี่ 
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ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจเุป็นวาระการประชมุหรือเสนอช่ือผู้ ท่ีเหมาะสมเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็น
กรรมการแตอ่ย่างใด 

2) บริษัทแจ้งมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทถึงกําหนดการประชมุลว่งหน้าก่อนวนัประชมุเป็นระยะเวลา 42 
วนั  โดยแจ้งในวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2558 และมีการประชมุวนัท่ี 8 เมษายน 2558  เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถจดั
เวลาในการเข้าร่วมประชมุได้ 

3) บริษัทเผยแพร่เอกสารเชิญประชมุผ่านเวบ็ไซต์บริษัท  ซึง่มีข้อมลูเช่นเดียวกบัข้อมลูท่ีบริษัทสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น
พร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุก่อนวนัประชมุเป็นระยะเวลา 30 วนั  เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมลูได้
รวดเร็วและมีเวลาศกึษาข้อมลูลว่งหน้ามากย่ิงขึน้  โดยเผยแพร่เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2558 

4) บริษัทจดัสง่เอกสารเชิญประชมุให้แก่ผู้ ถือหุ้นก่อนวนัประชมุระยะเวลา 16 วนั ซึง่เกินกวา่ระยะเวลาท่ี
กฎหมายกําหนดไว้  โดยสง่เอกสารเชิญประชมุในวนัท่ี 23 มีนาคม 2558 

5) บริษัทประกาศหนงัสือเชิญประชมุลงในหนงัสือพิมพ์ติดตอ่กนัเป็นระยะเวลา 3 วนั  และก่อนวนัประชมุเป็น
ระยะเวลา 16 วนั  โดยลงประกาศระหวา่งวนัท่ี 23 – 25 มีนาคม 2558 

6) เอกสารเชิญประชมุท่ีจดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นประกอบด้วยหนงัสือเชิญประชมุซึง่มีรายละเอียดวาระการประชมุท่ี
มีข้อเทจ็จริงและเหตผุล  รวมถึงความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทในทกุวาระ  พร้อมกบัเอกสารประกอบการ
ประชมุท่ีใช้ประกอบการพิจารณาตดัสินใจลงคะแนนในวาระตา่งๆ  รายงานประจําปี  ประวติัของบคุคลท่ี
ได้รับการเสนอช่ือให้ดํารงตําแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตําแหน่งตามวาระ  นิยามกรรมการอิสระ  
ข้อมลูของกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้าประชมุด้วยตนเอง
ได้  ข้อบงัคบับริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น  เอกสารที่ผู้ เข้าร่วมประชมุต้องนํามาแสดงก่อนเข้าร่วม
ประชมุและระเบียบปฏิบติัในการประชมุ  ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชมุ  แผนทีส่ถานท่ีจดัประชมุ  แบบ
ลงทะเบยีน  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ซึง่เป็นแบบท่ีผู้ ถือหุ้นกําหนดการลงคะแนนได้  และผู้ ถือหุ้นสามารถ 
Download จากเวบ็ไซต์ของบริษัทได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 วันประชุมผูถือหุน 
1) บริษัทกําหนดวนั เวลา และสถานท่ีจดัประชมุท่ีสะดวก  ไมเ่ป็นอปุสรรคตอ่การเข้าร่วมประชมุ  โดยในปี 

2558 บริษัทจดัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในวนัพธุท่ี 8 เมษายน 2558  เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยา
ปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก  ผู้ เข้าร่วมประชมุสามารถเดินทางด้วยรถยนต์สว่นตวั  รถสาธารณะ หรือรถไฟฟ้าได้
โดยสะดวก 
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2) บริษัทใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุลว่งหน้าก่อนการประชมุ 1 ชัว่โมง  และสามารถ
ลงทะเบยีนได้จนกวา่การประชมุจะแล้วเสร็จ  โดยบริษัทจดับคุลากรอย่างเพียงพอสําหรับการลงทะเบียน  
พร้อมจดัอากรแสตมป์บริการแก่ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนหรือกรรมการอิสระเข้าร่วมประชมุแทน  พร้อม
กบัมอบบตัรลงคะแนนเสยีงสําหรับผู้ ถือหุ้นทกุทา่น 

3) คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคญัตอ่การประชมุผู้ ถือหุ้น  โดยถือเป็นหน้าท่ีท่ีต้องเข้าร่วมประชมุทกุครัง้
หากไมมี่ภารกิจอ่ืนเร่งดว่นหรือเจ็บป่วย  ซึง่ในปี 2558 มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชมุจํานวน 8 ทา่น และมี
กรรมการลาป่วยจํานวน 1 ทา่น  และนอกจากฝ่ายบริหารของบริษัทเข้าร่วมประชมุแล้วยงัมีผู้สอบบญัชีจาก 
บริษัทสอบบญัชี ธรรมนิติ จํากดั และ ท่ีปรึกษากฎหมายเข้าร่วมประชมุในครัง้นีด้้วย 

4) ก่อนเร่ิมการประชมุ  เลขานกุารได้แจ้งรายละเอียดขององค์ประชมุ  วิธีการลงคะแนนและวิธีการนบัคะแนน
เสียงของผู้ ถือหุ้นท่ีลงมติในแตล่ะวาระการประชมุ  สําหรับผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุภายหลงัท่ีได้เร่ิมประชมุ
ไปแล้ว  คงมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ีท่ีประชมุยงัไมมี่การพิจารณาและลงมติได้ 

5) ในการประชมุ  ประธานท่ีประชมุดําเนินการประชมุเรียงตามลําดบัวาระท่ีกําหนดในหนงัสือเชิญประชมุโดย
ไมมี่การเพ่ิมเติมวาระการประชมุหรือเปลีย่นแปลงข้อมลูใดๆ  พร้อมทัง้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเทา่
เทียมกนัในการสอบถาม  แสดงความคิดเหน็หรือข้อเสนอแนะตา่งๆ ได้ในทกุวาระการประชมุ  โดยในการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 มีผู้ ถือหุ้นสอบถามและมีข้อเสนอแนะตอ่ท่ีประชมุจํานวน 7 ทา่น  ซึง่
คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ตอบข้อซกัถามอย่างชดัเจน 

6) บริษัทนําระบบ Barcode มาใช้ในการสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ  พร้อมทัง้แสดงผลการลงมติ
ดงักลา่วบนหน้าจอในห้องประชมุเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบพร้อมกนั 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 หลังวันประชุมผูถือหุน 
1) บริษัทเปิดเผยมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ  

ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยภายในวนัเดียวกบัท่ีจดัการประชมุสามญัผู้ ถือ
หุ้น  และบนเวบ็ไซต์ของบริษัทในวนัถดัไป 

2) บริษัทจดัทํารายงานประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นท่ีมีสาระสําคญัครบถ้วน  และมีการสรุปผลการลงคะแนนเสียง
อย่างชดัเจน  พร้อมทัง้บนัทกึประเดน็และคําชีแ้จงไว้โดยสรุป  และนําสง่ให้ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ภายใน 14 วนันบัจากวนัประชมุผู้ ถือหุ้น  และ
นําเผยแพร่ในเวบ็ไซต์บริษัท  เพ่ือเป็นช่องทางให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสออบได้โดยไมจํ่าเป็นต้องรอให้ถึงการ
ประชมุในครัง้ตอ่ไป 
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3) จดัให้มีการบนัทกึวิดีทศัน์การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  สําหรับการเผยแพร่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีสนใจ 
 

ในปี 2558 บริษัทได้รับผลประเมินคณุภาพการจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในระดบั 100 คะแนนเตม็  จากสมาคม
สง่เสริมผู้ลงทนุไทย  
 
 

หมวดที่ 2  การปฏิบตัิตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 
 
 คณะกรรมการบริษัทดแูลให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายได้รับการปฏิบติัอย่างเทา่เทียมกนั ดงันี ้
 
2.1 การประชุมผูถือหุน 

1) บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับการพิจารณาแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัทเป็นการ
ลว่งหน้าก่อนวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 ระหวา่งวนัท่ี 24 ตลุาคม 2557 – 27 มกราคม 2558  
รวมระยะเวลา 3 เดือน  โดยจดัทําหลกัเกณฑ์และวิธีการเผยแพร่ในเวบ็ไซต์บริษัท  พร้อมทัง้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้น
ทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  ทัง้นีใ้นชว่งเวลาดงักลา่วไมมี่ผู้ ถือหุ้น
เสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับการพิจารณาแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัทแตอ่ย่างใด 

2) การกําหนดสิทธิออกเสยีงในท่ีประชมุเป็นไปตามจํานวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นถือ  โดยหนึง่หุ้นมีสิทธิเทา่กบัหนึง่เสียง  
และไมมี่หุ้นใดมีสิทธิพิเศษท่ีจะจํากดัสิทธิของผู้ ถือหุ้นรายอ่ืน 

3) ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไมส่ะดวกเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง  ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของ
บริษัทหรือบคุคลอ่ืนเข้าร่วมประชมุแทนเพ่ือเป็นการรักษาสิทธิของตนได้  บริษัทได้แจ้งรายละเอียดเก่ียวกบั
เอกสารท่ีต้องใช้ในการมอบฉนัทะไว้อย่างชดัเจน  และจดัสง่ไปพร้อมกบัหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ซึง่เป็น
แบบท่ีผู้ ถือหุ้นสามารถกําหนดการลงคะแนนในแตล่ะวาระได้ 

4) การลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระจะกระทําโดยเปิดเผย  มีการเตรียมบตัรลงคะแนนให้ผู้ ถือหุ้นทกุวาระ  โดย
บริษัทจะเก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะผู้ ถือหุ้นท่ีงดออกเสียงและผู้ ถือหุ้นท่ีไมเ่หน็ชอบ  และใช้ระบบ Barcode 
ในการนบัคะแนนเสียงในทกุวาระการประชมุและแสดงผลการลงมติดงักลา่วบนหน้าจอในห้องประชมุเพ่ือให้
ผู้ ถือหุ้นรับทราบพร้อมกนั 
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2.2 การปองกันการใชขอมูลภายใน 

บริษัทมีนโยบายป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในโดยกําหนดให้กรรมการบริษัท  ผู้บริหาร และพนกังานไมนํ่าข้อมลู
รวมถึงไมใ่ช้ตําแหน่งหน้าท่ีไปแสวงหาผลประโยชน์เพ่ือตนเองหรือผู้ อ่ืนโดยมิชอบ  ซึง่บริษัทได้สื่อสารให้แก่กรรมการบริษัท  
ผู้บริหาร และพนกังานรับทราบเพ่ือเป็นแนวปฏิบติัในการดําเนินธรุกิจเสมอมา  โดยในปี 2558 ท่ีผ่านมา กรรมการบริษัท  
ผู้บริหาร และพนกังานได้ปฏิบติัตามนโยบายเป็นอยา่งดี 

 
2.3 การกําหนดการซ้ือขายหลักทรัพย 

บริษัทกําหนดแนวปฏิบติัด้านการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท  โดยห้ามมิให้กรรมการบริษัท  ผู้บริหาร และ
พนกังานท่ีรับทราบข้อมลูภายในทําการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน  
ซึง่บริษัทได้สื่อสารให้กรรมการบริษัท  ผู้บริหาร และพนกังานรับทราบ  ซึง่ในปี 2558 ไมป่รากฏวา่มีการซือ้ขายหลกัทรัพย์ใน
ช่วงเวลาท่ีบริษัทกําหนด  นอกจากนีบ้ริษัทกําหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารมีหน้าท่ีรายงานการถือหลกัทรัพย์ครัง้แรก
และรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพย์ของบริษัทตอ่สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
ตามมาตรา 59 แหง่พระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

 
2.4 การดําเนินการกับความขัดแยงทางผลประโยชน 

บริษัทดําเนินการกบัความขดัแย้งทางผลประโยชน์โดยยดึถือผลประโยชน์ของบริษัทเป็นท่ีตัง้  โดยกําหนดเป็น
นโยบายในการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี  ได้แก่ การทํารายการที่เก่ียวโยงกนัให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกํากบั
ตลาดทนุ  ในการทํารายการดงักลา่วท่ีเข้าข่ายต้องขออนมุติัจากคณะกรรมการบริษัท  จะมีการนําเสนอตอ่คณะกรรมการ
ตรวจสอบเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นก่อนนําเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท  โดยกรรมการที่มีสว่นได้เสียจะไมมี่สว่น
ร่วมในการตดัสินใจ  จากนัน้บริษัทจะแจ้งมติท่ีประชมุผ่านระบบเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเพ่ือให้ผู้
ถือหุ้นรับทราบ  โดยเปิดเผยช่ือและความสมัพนัธ์ของบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั  นโยบายการกําหนดราคา  มลูคา่รายการและ
รายละเอียดอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง  รวมทัง้ความเหน็ของคณะกรรมการในการทํารายการดงักลา่ว 

นอกจากนีบ้ริษัทได้กําหนดให้มีการอนมุติัหลกัการเก่ียวกบัข้อตกลงทางการค้าท่ีมีเง่ือนไขการค้าทัว่ไปในการทํา
รายการระหวา่งบริษัทกบักรรมการ  ผู้บริหาร  ผู้ ถือหุ้นใหญ่ หรือบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้องตามประกาศของคณะกรรมการ
กํากบัตลาดทนุ 

 
2.5 การดูแลเรื่องการซ้ือขายสินทรัพย 

บริษัทดแูลการซือ้ขายสินทรัพย์ให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ โดยเฉพาะเร่ืองการได้มา
หรือจําหน่ายไปซึง่สินทรัพย์  ซึง่ในการทํารายการดงักลา่วกรรมการผู้ มีสว่นได้เสียจะไมมี่สว่นร่วมในการตดัสินใจ  เพ่ือให้เกิด
ความโปร่งใสและเป็นธรรม 
 
 

หมวดที่ 3  การคํานึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสีย 
 
 บริษัทให้ความสําคญัตอ่สิทธิของผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่  โดยกําหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบติัไว้ในคูมื่อ
จริยธรรมในการดําเนินธรุกิจและเผยแพร่ให้กรรมการ  ผู้บริหาร และพนกังานถือเป็นแนวทางในการปฏิบติัตอ่ผู้ มีสว่นได้เสีย  
เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจวา่ผู้ มีสว่นได้เสียจะได้รับความเป็นธรรมทกุฝ่าย 
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3.1 ผูถือหุน 

บริษัทเคารพตอ่สิทธิขัน้พืน้ฐานของผู้ ถือหุ้นตามท่ีกําหนดไว้โดยกฏหมาย  ข้อบงัคบัและจริยธรรมของบริษัท  มีการ
ควบคมุการทํารายการระหวา่งกนั  มีมาตรการป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และการป้องกนัการนําข้อมลูภายในไป
ใช้เพ่ือประโยชน์สว่นตน  นอกจากนีบ้ริษัทยงัมุง่สร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ผู้ ถือหุ้นโดยกําหนดนโยบายการจ่ายเงิน
ปันผลอย่างสม่ําเสมอ 

ในปี 2558 บริษัทจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2557 ในอตัรา 0.12 บาทตอ่หุ้น  คิดเป็นอตัราการจ่ายเงิน
ปันผลร้อยละ 53.05 ของกําไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ  ซึง่เป็นการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นติดตอ่กนัเป็นปีท่ี 10 

 
3.2 พนักงาน 

บริษัทตระหนกัถึงความสําคญัของพนกังานโดยถือเป็นทรัพยากรสําคญัท่ีจะนําพาองค์กรไปสูค่วามสําเร็จ  จงึ
กําหนดนโยบายให้มีการสง่เสริมการอบรม  การพฒันาความรู้ความสามารถของพนกังานอย่างตอ่เน่ืองและให้โอกาส
ความก้าวหน้าตามศกัยภาพของแตล่ะบคุคล  รวมถงึให้พนกังานมีสว่นร่วมในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานควบคูก่บั
การกําหนดนโยบายคา่ตอบแทนท่ีเป็นธรรม  เหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ  ความรับผิดชอบและผลการปฏิบติังาน 
(รายละเอียดอยู่ในหวัข้อ โครงสร้างการจดัการ เร่ือง การพฒันาศกัยภาพบคุลากร) 

บริษัทจดัให้มีสวสัดิการแก่พนกังานเพ่ือสง่เสริมคณุภาพชีวิตและความเป็นอยู่ท่ีดี เช่น กองทนุสํารองเลีย้งชีพ  เบีย้
ขยนั  ห้องพยาบาล  การตรวจสขุภาพประจําปี  ประกนัอบุติัเหตแุละประกนัสขุภาพ  เคร่ืองแบบพนกังาน  โครงการกู้ ยืมเงิน
ท่ีมีความจําเป็น  ทนุการศกึษาบตุร  รถรับสง่พนกังาน เป็นต้น  รวมถงึมีการสง่เสริมการจดักิจกรรมตา่งๆ เช่น การจดัแขง่ขนั
กีฬาระหวา่งสํานกังานกรุงเทพฯและโรงงาน  การจดักิจกรรมของชมรมภายในบริษัทเพ่ือประโยชน์ตอ่ชมุชน สงัคมและ
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
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นอกจากนี ้ บริษัทคํานงึถึงความปลอดภยัตอ่ชีวิตและสขุภาพของพนกังาน  โดยกําหนดนโยบายด้านความ

ปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการทํางาน  พร้อมจดัตัง้คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยัและ
สภาพแวดล้อมในการทํางานเพ่ือดแูลอย่างใกล้ชิด  ตลอดจนมีการติดตัง้ป้ายแสดงสถิติการเกิดอบุติัเหตจุากการทํางาน  โดย
ในปี 2558 บริษัทได้จดัให้มีการฝึกอบรมหลกัสตูรด้านความปลอดภยั เช่น หลกัสตูร “การปฐมพยาบาลและการช่วยฟืน้คืน
ชีพ”  หลกัสตูร “การดบัเพลิงขัน้ต้นและการอพยพหนีไฟ” และ หลกัสตูร “เจ้าหน้าท่ีความปลอดภยัในการทํางานระดบั
เทคนิคขัน้สงู” เป็นต้น  ในขณะเดียวกนับริษัทได้เตรียมแผนป้องกนัและระงบัอคัคีภยั  เส้นทางหนีไฟ  การตรวจสอบอปุกรณ์
ดบัเพลิงและสญัญาณแจ้งเหต ุ  เพ่ือให้พนกังานมีสภาพแวดล้อมในการทํางานท่ีปลอดภยั (รายละเอียดอยู่ในหวัข้อ ความ
รับผิดชอบตอ่สงัคมและส่ิงแวดล้อม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ในปี 2558 ไมมี่พนกังานท่ีได้รับอบุติัเหตจุากการทํางานถึงขัน้หยดุงาน  มีอตัราความถ่ีของการเกิดอบุติัเหต ุ(IFR : 
Injury Frequency Rate) เทา่กบั 22.4 ครัง้ ตอ่ 1,000,000 ชัว่โมงการทํางาน  และสามารถลดอตัราการเกิดอบุตัเหตไุด้ร้อย
ละ 57.16 เม่ือเปรียบเทียบกบัปีท่ีผ่านมา 
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3.3 ลูกคา 

บริษัทกําหนดนโยบายดําเนินธรุกิจโดยยดึถือความซื่อสตัย์ สจุริต และไมก่ระทําการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดสิทธิของ
ลกูค้า  มีการพฒันาคณุภาพสินค้าและการบริการท่ีตอบสนองลกูค้าอย่างรวดเร็วภายใต้นโยบาย “คณุภาพสม่ําเสมอ  สง่
ของตรงเวลา  พฒันาตอ่เน่ือง”  รวมถึงรักษาความลบัของลกูค้าโดยไมนํ่าไปใช้ประโยชน์ตอ่ตนเองหรือผู้ เก่ียวข้องโดยมิชอบ 

บริษัทได้จดัให้มีบริการ “ลกูค้าสมัพนัธ์” เพ่ือให้ลกูค้าสามารถแสดงความคิดเหน็ ข้อร้องเรียนตา่งๆ ทางโทรศพัท์
หมายเลข 02-941-6931 ตอ่ 5102 หรือ Email : sales@easonpaint.co.th  และสามารถเข้าเย่ียมชมกระบวนการปฏิบติังาน  
หรือสอบทานกระบวนการผลิตตามมาตรฐานระบบการบริหารคณุภาพท่ีกําหนดได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทัง้นีใ้นปี 2558 ไมป่รากฏข้อร้องเรียนจากลกูค้าท่ีเป็นนยัสําคญั  สว่นข้อร้องเรียนอ่ืนๆ บริษัทได้นํามาวิเคราะห์หา
สาเหตเุพ่ือดําเนินการแก้ไข ป้องกนั และติดตามผลมิให้มีข้อบกพร่องขึน้อีก 

 
3.4 คูคา 

บริษัทมีนโยบายปฏิบติัตอ่คูค้่าด้วยความเป็นธรรม เสมอภาคและเคารพข้อคิดเหน็ระหวา่งกนัตามข้อตกลงและ 
เง่ือนไขทางการค้าภายใต้ข้อมลูท่ีถกูต้อง  มีการแลกเปลี่ยนความรู้และให้ความช่วยเหลือในด้านเทคนิคการใช้สีตลอดจนการ
ร่วมมือกนัเพ่ือพฒันาสินค้าและบริการ  มีการจดัแขง่ขนัฟตุบอลเช่ือมความสมัพนัธ์ระหวา่งบริษัทกบัคูค้่าเป็นประจําทกุปี   

นอกจากนีบ้ริษัทได้จดัทําระเบียบการจดัซือ้จดัจ้างให้มีความสอดคล้องกบัระบบคณุภาพ ISO 9001 และคดัเลือก
คูค้่าท่ีดําเนินธรุกิจไมข่ดัตอ่ข้อกฎหมายและมีแนวปฏิบติัตามมาตรฐานความปลอดภยัและอาชีวอนามยั  ตลอดจนคูค้่าท่ี
ตระหนกัถึงการดําเนินธรุกิจด้วยความเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม  ทัง้นีใ้นปี 2558 บริษัทไมมี่กรณีขดัแย้งหรือไมป่ฏิบติัตาม
สญัญาท่ีมีตอ่คูค้่าแตอ่ย่างใด 
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3.5 คูแขง 

บริษัทให้ความสําคญัตอ่การแข่งขนัทางการค้าโดยสจุริต  ภายใต้กรอบของกฏหมายอย่างเคร่งครัด  จงึกําหนด
นโยบายดําเนินธรุกิจภายใต้กรอบการแข่งขนัทางการค้าท่ีเป็นธรรม  โดยตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาบริษัทไมเ่คยมีข้อพิพาท
ใดๆ กบัคูแ่ข่ง 
 
3.6 เจาหน้ี 

บริษัทมีนโยบายปฏิบติัตอ่เจ้าหนีท้กุรายอย่างซื่อตรงด้วยความเสมอภาค  โดยปฏิบติัตามสญัญาหรือเง่ือนไขท่ีมี
ตอ่เจ้าหนีอ้ย่างเคร่งครัด  บริษัทดําเนินการเปิดเผยฐานะทางการเงินตอ่สาธารณชนอย่างถกูต้อง ตรงเวลามาโดยตลอด 

เจ้าหนีก้ารค้าสามารถสง่ใบแจ้งหนีใ้ห้แก่บริษัทได้ในทกุวนัพฤหสับดีท่ี 1 และ 3 ของเดือน  ซึง่บริษัทกําหนดให้เป็น
วนัจ่ายเช็คให้แก่เจ้าหนีด้้วยเช่นกนั  ทัง้นีใ้นปี 2558 บริษัทชําระเงินให้แก่เจ้าหนีท้กุรายตรงตามเง่ือนไขการชําระเงินท่ีได้ตก
ลงไว้โดยไมมี่การผิดนดัชําระแตอ่ยา่งใด 

 
3.7 การสงเสริมใหมีการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 

บริษัทตระหนกัถึงคณุคา่ของการใช้ทรัพยากรเพ่ือให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพควบคูก่บัการดําเนิน
ธรุกิจ  โดยบริษัทได้ดําเนินโครงการประหยดัพลงังานขึน้ในปี 2556 และแตง่ตัง้คณะกรรมการด้านการจดัการพลงังานขึน้เพ่ือ
กําหนดนโยบาย มาตรการและวิธีปฏิบติัเพ่ือสร้างความมีสว่นร่วมในการใช้พลงังานให้เกิดประโยชน์สงูสดุอย่างตอ่เน่ืองในปี 
2557 เช่น การเปิด-ปิดเคร่ืองปรับอากาศก่อนเวลาพกักลางวนัและก่อนเลิกงานเป็นเวลา 15 นาที  การติดโคมสะท้อนแสง  
การเปล่ียนหลอดไฟฟ้าเป็นหลอดประหยดัไฟชนิด T5 เป็นต้น ควบคูก่บัการรณรงค์เพ่ือสร้างจิตสํานกึด้านการประหยดั
พลงังานและแนวทางการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มคา่ในทกุกิจกรรมขององค์กรแก่พนกังานทกุระดบั  โดยมีเป้าหมายการลดการ
ใช้พลงังานไมต่ํ่ากวา่ร้อยละ 15 จากปีก่อนหน้า ทัง้นีค้รอบคลมุถึงการใช้นํา้ กระดาษและอปุกรณ์สิน้เปลืองอ่ืนนอกเหนือจาก
การใช้พลงังานไฟฟ้า 

ในปี 2558 บริษัทได้รับการคดัเลือกให้เป็นองค์กรดีเดน่ด้านการอนรัุกษ์พลงังาน “Thailand Energy Awards 
2015” ซึง่จดัขึน้โดยกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน กระทรวงพลงังาน  เพ่ือเป็นการสง่เสริมให้เกิดความ
ต่ืนตวัด้านการอนรัุกษ์พลงังาน  และผลกัดนัให้กิดการพฒันาพลงังานทดแทน  โดยได้รับมอบรางวลัจาก พลเอกอนนัตพร  
กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงพลงังาน เม่ือวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2558 
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3.8 การสนับสนุนกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาชุมชน 
บริษัทให้ความสําคญัตอ่การพฒันาชมุชนโดยสนบัสนนุกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาชมุชนอย่างสม่ําเสมอ  

โดยในปี 2558 บริษัทมอบสีทาโต๊ะ เก้าอี ้  กําแพงโรงเรียน และ ยางรถยนต์เพ่ือทําเคร่ืองเลน่ให้แก่นกัเรียนโรงเรียนวดัเกาะ
ลอย อ.พานทอง จ.ชลบรีุ จดักิจกรรม  ตลอดจนการจดักิจกรรมสานสมัพนัธ์กบัชมุชนเป็นประจําทกุปี เช่น กิจกรรมสืบสาน
ประเพณีหลอ่เทียนพรรษา ณ วดัเขาดิน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เป็นต้น 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.9 แนวปฏิบัติการไมเก่ียวของกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

บริษัทเคารพในสิทธิพืน้ฐานของมนษุยชนโดยดําเนินธรุกิจตามกฎหมายและหลกัสิทธิมนษุยชน  ไมมี่การเลือก
ปฏิบติัทัง้การแบง่เพศ  เชือ้ชาติ  ศาสนา  สิทธิทางการเมือง  รวมทัง้ไมส่นบัสนนุกิจกรรมท่ีละเมิดสทิธิมนษุยนชน เช่น การ
ตอ่ต้านการใช้แรงงานเดก็ด้วยการไมรั่บบคุคลอายต่ํุากวา่ 18 ปีเข้าเป็นพนกังาน  ไมมี่การเลิกจ้างอย่างไมเ่ป็นธรรม  มีการ
ปฏิบติัตอ่พนกังานภายใต้กฎหมายแรงงานซึง่คุ้มครองสิทธิมนษุยชนของพนกังานอยา่งเคร่งครัด  ซึง่ตลอดระยะเวลาในการ
ดําเนินธรุกิจ  บริษัทไมเ่คยมีประวติัหรือคดีเก่ียวกบัการละเมิดสิทธิมนษุยชน (รายละเอียดนโยบายอยู่ในหวัข้อ ความ
รับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อม) 

 

3.10 แนวปฏิบัติการไมลวงละเมิดทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธิ์ 
บริษัทดําเนินธรุกิจท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบัการลว่งละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาด้วยการลอกเลียนแบบ  หรือนําทรัพย์สิน

ทางปัญญาของผู้ อ่ืนมาใช้ในธรุกิจโดยไมไ่ด้รับอนญุาต  บริษัทคิดค้น พฒันาสินค้าและบริการใหมอ่ย่างตอ่เน่ือง  โดยจดัให้มี
การประกวด Best Performance Team  ซึง่กําหนดให้พนกังานคิดค้นวิธีการปฏิบติังานใหม่ๆ  ท่ีสะดวก รวดเร็ว และเพ่ิม
ประสิทธิภาพในงานท่ีพนกังานรับผิดชอบเป็นประจําทกุปี  ทัง้นีใ้นปี 2558 บริษัทไมมี่การเก่ียวข้องกบัการลว่งละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิแตอ่ย่างใด 
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3.11 ชองทางการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย 

บริษัทกําหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระทําผิด (Whistle Blowing) เพ่ือให้ผู้แจ้งเร่ืองร้องเรียนกบับริษัทได้รับ
ความคุ้มครองอยา่งเหมาะสมและเป็นธรรม  ตลอดจนได้รับการป้องกนัการถกูกลัน่แกล้งอนัเน่ืองมาจากการร้องเรียน
ดงักลา่ว  ผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่สามารถรายงานหรือร้องเรียนเร่ืองท่ีอาจทําให้เกิดความเสียหายตอ่บริษัท  เช่น ความถกูต้อง
ของรายงานทางการเงิน  ระบบการควบคมุภายใน หรือการกระทําผิดกฎหมายและจรรยาบรรณ  หรือเร่ืองท่ีผู้ มีสว่นได้เสยีถกู
ละเมิดสิทธิ  รวมถึงการทจุริตคอร์รัปชัน่  โดยสามารถแจ้งผ่านช่องทางดงันี ้
 

หน่วยงาน หมายเลขโทรศพัท์ Email address 

งานลกูค้าสมัพนัธ์ 02-941-6931 ตอ่ 5112 sales@easonpaint.co.th 

งานนกัลงทนุสมัพนัธ์ 02-941-6931 ตอ่ 1221 saroch@easonpaint.co.th 

งานตรวจสอบภายใน 02-941-6931 ตอ่ 1204 info@easonpaint.co.th 

 
ผู้ มีสว่นได้เสียสามารถสง่ไปรษณีย์ถึง งานลกูค้าสมัพนัธ์  งานนกัลงทนุสมัพนัธ์ หรือ งานตรวจสอบภายใน ได้ท่ี 

บริษัท อีซึน่ เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) 
312, 402/3-6  ซอยพหลโยธิน 32 แขวงจนัทรเกษม 
เขตจตจุกัร  กรุงเทพฯ  10900 

   ทัง้นีใ้นปี 2558 บริษัทไมไ่ด้รับข้อร้องเรียนจากผู้ มีสว่นได้เสียแตอ่ย่างใด 
 
 

หมวดที่ 4  การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 
 
 บริษัทตระหนกัถึงการเปิดเผยสารสนเทศท่ีมีความสําคญัของบริษัท  ทัง้ข้อมลูการเงินและข้อมสูําคญัอ่ืนซึง่ถือเป็น
นโยบายในการกํากบัดแูลกิจการของบริษัท  เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบข้อมลูอย่างถกูต้องเทา่เทียมกนัผ่านช่องทางตา่งๆ เช่น 
รายงานประจําปี  แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1)  ระบบเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
รวมทัง้เผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบริษัท (www.easonpaint.co.th) ซึง่ปรับปรุงข้อมลูให้เป็นปัจจบุนัอยู่เสมอ 
 ในปี 2558 บริษัทได้เปิดเผยข้อมลูเป็นไปตามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและสํานกังาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  เพ่ือแสดงถึงความโปร่งใสในการดําเนินธรุกิจ ดงันี ้
 
4.1 การกํากับดูแลกิจการ 

บริษัทเปิดเผยนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ  หลกัการกํากบัดแูลกิจการ  จริยธรรมในการดําเนินธรุกิจ  กฎบตัร
ของคณะกรรมการตา่งๆ  ในเวบ็ไซต์ของบริษัท 

 
4.2 นโยบายการดูแลสังคมและส่ิงแวดลอม 

บริษัทกําหนดนโยบายการกํากบัดแูลกิจการและจริยธรรมในการดําเนินธรุกิจท่ีบริษัทต้องปฏิบติัตอ่สงัคมและ
รับผิดชอบตอ่สิ่งแวดล้อม (รายละเอียดนโยบายอยู่ในหวัข้อ ความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อม) 
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4.3 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

บริษัทได้แตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  เพ่ือทําหน้าท่ีกํากบัดแูลและประเมินความเส่ียงขององค์กรอย่าง
เป็นระบบ  ครอบคลมุทกุด้านอย่างเหมาะสม  พร้อมทัง้กําหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง (รายละเอียดอยู่ในหวัข้อ การ
กํากบัดแูลกิจการ  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง) 

 

4.4 โครงสรางการถือหุน 
บริษัทเปิดเผยรายช่ือผู้ ถือหุ้น 10 ลําดบัแรก ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นเพ่ือประชมุสามญัประจําปี และ ณ วนั

สิน้สดุประจําไตรมาสไว้ในเวบ็ไซต์ของบริษัท 
 

4.5 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน 
คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถึงความสําคญัของการจดัทํารายงานทางการเงินท่ีถกูต้อง  มีความน่าเช่ือถือ  

เพ่ือให้นกัลงทนุใช้ประกอบการตดัสินใจ  จงึจดัทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบตอ่การจดัทํารายงาน
ทางการเงินไว้ในรายงานประจําปี  โดยในปี 2558  งบการเงินของบริษัทได้รับการรับรองโดยไมมี่เง่ือนไขจากผู้สอบบญัชี  
และนําสง่ให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ตรงเวลา
ท่ีกําหนด  และไมมี่คําสัง่ให้แก้ไขงบการเงินของบริษัทแตอ่ย่างใด 

 

4.6 การทําหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย 
บริษัทมีการเปิดเผยบทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุยอ่ย  จํานวนครัง้ท่ีจดัการ

ประชมุ  จํานวนครัง้ท่ีกรรมการแตล่ะทา่นเข้าร่วมประชมุตลอดปี 2558  (รายละเอียดอยู่ในหวัข้อ โครงสร้างการจดัการ) 
 

4.7 การถือครองหลักทรัพยของกรรมการและผูบริหาร 
บริษัทเปิดเผยสถานะการถือครองหลกัทรัพย์และการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ท่ีเกิดขึน้ระหวา่งปี 2558 

ของกรรมการไว้ในรายงานประจําปี (รายละเอียดอยู่ในหวัข้อ โครงสร้างการจดัการ) 
 

4.8 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 
บริษัทเปิดเผยนโยบายการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  และจํานวนคา่ตอบแทนท่ีได้รับจากการเป็น

กรรมการบริษัทและกรรมการชดุยอ่ยไว้ในรายงานประจําปี (รายละเอียดอยู่ในหวัข้อ โครงสร้างการจดัการ) 
 

4.9 นโยบายรายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทกําหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัทรับทราบถึงการมีสว่นได้เสีย

ของตนเองและบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้องนบัแตว่นัท่ีได้รับการแตง่ตัง้  ซึง่เลขานกุารบริษัทเป็นผู้จดัทําเอกสารการมีสว่นได้เสีย
รายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ  โดยในปี 2558 กรรมการบริษัทและผู้บริหารไมมี่สว่นได้เสียแตอ่ย่างใด  และหากมี
กรรมการบริษัทหรือผู้บริหารมีสว่นได้เสียในเร่ืองใด  กรรมการที่มีสว่นได้เสียจะไมมี่สว่นร่วมในการตดัสินใจในวาระนัน้ๆ โดย
บริษัทจะแจ้งมติท่ีประชมุผ่านระบบเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบทัว่กนั 

 

4.10 การทํารายการระหวางกัน 
คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้บริษัทปฏิบติัตามประกาศของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุในกรณีท่ีเกิดรายการ

ระหวา่งกนัขึน้  โดยบริษัทจะนําเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเหน็ชอบก่อนท่ีจะเสนอตอ่ท่ีประชมุ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุติัตามลําดบั  ซึง่ทําให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบรายละเอียดการทํารายการก่อนท่ี
จะมีการแจ้งข้อมลูตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
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4.11 การรายงานผลการดําเนินงานรายไตรมาส 

ในกรณีท่ีบริษัทมีผลการดําเนินงานตามงบการเงินเปล่ียนแปลงไปจากงบการเงินงวดเดียวกนัของปีก่อนหน้าเกิน
กวา่ร้อยละ 20 บริษัทจะเปิดเผยคําอธิบายผลการดําเนินงานตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยตามระเบียบท่ีกําหนดเสมอ 

 

4.12 นโยบายการแจงเบาะแสการกระทําผิด 
บริษัทกําหนดนโยบายการคุ้มครองพนกังานหรือผู้แจ้งเบาะแสไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท  ผู้บริหาร และ

พนกังาน  ตามรายละเอียดในหวัข้อ การกํากบัดแูลกิจการ เร่ือง การปฏิบติัตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี (หมวดท่ี 3 การ
คํานงึถึงบทบาทของผู้ มีสว่นได้เสยี ข้อ 3.11 

 

4.13 ความสัมพันธกับผูลงทุน 
บริษัทได้จดัให้มีงานนกัลงทนุสมัพนัธ์เพ่ือเป็นศนูย์กลางการติดตอ่สื่อสารและเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารสําคญัท่ีเป็น

ประโยชน์ตอ่นกัลงทนุหรือผู้ เก่ียวข้อง  และกําหนดแนวปฏิบติันกัลงทนุสมัพนัธ์ไว้เพ่ือให้บคุลากรในงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ได้
ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบติังาน  โดยนกัลงทนุสามารถติดตามข้อมลูข่าวสารของบริษัทได้ในเวบ็ไซต์บริษัท หวัข้อ ข้อมลูนกั
ลงทนุ และจากระบบเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  หรือสามารถติดตอ่หน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ได้ท่ี  
นายสาโรช  จนัทะดี  เลขานกุารบริษัท  โทรศพัท์ 02-941-6931 ตอ่ 1221  Email : saroch@easonpaint.co.th 
 ในปี 2558 บริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรม Opportunity Day บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทนุ ประจําไตรมาสท่ี 2/2558 
เม่ือวนัท่ี 5 มิถนุายน 2558  ณ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  โดยคณุเพชรรัตน์  เอกแสงกลุ กรรมการผู้จดัการ และ คณุ
พรรณพิมล  บญุญภิญโญ ผู้จดัการฝ่ายการเงิน ได้ร่วมให้ข้อมลูเก่ียวกบับริษัท  ผลประกอบการ และทิศทางธรุกิจ ให้แก่
นกัวิเคราะห์  นกัลงทนุ  สื่อมวลชน และผู้สนใจทัว่ไปท่ีมาร่วมงาน  นอกจากนีย้งัเปิดโอกาสให้นกัลงทนุเข้าเย่ียมชมกิจการ
ของบริษัทเพ่ือรับทราบข้อมลูการบริหารงานจากผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท  รวมถึงการตอบข้อซกัถามตอ่ผู้ ถือหุ้นและนกั
ลงทนุท่ีติดตอ่เข้ามายงับริษัททัง้ทางโทรศพัท์และ Email 
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หมวดที่ 5  ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าท่ีสําคญัในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานของบริษัท  การติดตามดแูลการ
ทํางานของฝ่ายบริหารและความรับผิดชอบอ่ืนในบทบาทของกรรมการบริษัท  เพ่ือประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหุ้น 
  
5.1 โครงสรางคณะกรรมการ 

1) องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 9 ทา่น  ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหารจํานวน 5 ทา่น และ กรรมการที่ไม่
เป็นผู้บริหารจํานวน 4 ทา่น (ซึง่เป็นกรรมการอิสระ 4 ทา่น) 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการท่ีมีคณุสมบติั ความรู้ ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ท่ี
หลากหลายทัง้ด้านบญัชี การเงิน การบริหารจดัการ การตลาด และ ธรุกิจสอีตุสาหกรรม  ซึง่ให้คําปรึกษาและ
คําแนะนําท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การดําเนินธรุกิจของบริษัทอย่างสม่ําเสมอ  โดยบริษัทมีจํานวนกรรมการอิสระ
เกินกวา่หนึง่ในสามซึง่เกินกวา่จํานวนตามข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ 

2) คณุสมบติัของกรรมการอิสระ 
กรรมการอิสระของบริษัททกุทา่นมีคณุสมบติัครบถ้วนในการดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการอิสระตามหลกัเกณฑ์
ท่ีกําหนด  และไมมี่กรรมการอิสระคนใดท่ีดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกินกวา่ 5 แหง่ 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดนิยามกรรมการอิสระให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกํากบัตลาด
ทนุ  และมีแนวทางการปฏิบติัหน้าท่ีท่ีเป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายบริหารและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท  
โดยกรรมการอิสระและผู้ เก่ียวข้องกบักรรมการอิสระไมมี่การถือหุ้นในบริษัทเกินกวา่ร้อยละ 1 ซึง่เป็นไปตาม
ข้อกําหนด 

3) กระบวนการสรรหากรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทได้แตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  เพ่ือทําหน้าท่ีดแูลกระบวนการ
สรรหาผู้ ท่ีจะดํารงตําแหน่งกรรมการให้มีความเหมาะสมและโปร่งใส (รายละเอียดอยู่ในหวัข้อ การสรรหา 
แตง่ตัง้กรรมการและผู้บริหารระดบัสงู) 

4) วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการอิสระ 
คณะกรรมการบริษัทได้รับการแตง่ตัง้จากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น  มีวาระการดํารงตําแหน่งเป็นไปตามข้อบงัคบัของ
บริษัท  และเม่ือกรรมการอิสระครบวาระดํารงตําแหน่งแล้วอาจได้รับการแตง่ตัง้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งได้  โดย
ปัจจบุนัไมมี่กรรมการอิสระดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกินกวา่ 5 แหง่ 

5) จํานวนบริษัทท่ีกรรมการดํารงตําแหน่ง 
บริษัทเปิดเผยข้อมลูการดํารงตําแหน่งของกรรมการแตล่ะทา่นในบริษัทอ่ืนไว้ในหวัข้อ “โครงสร้างการจดัการ”  
โดยกรรมการทกุทา่นรับทราบและเข้าใจแนวทางปฏิบติัตามหลกัการกํากบักิจการที่ดีเก่ียวกบัจํานวนบริษัทจด
ทะเบียนท่ีสามารถไปดํารงตําแหน่งกรรมการได้  ซึง่ปัจจบุนัไมมี่กรรมการบริษัททา่นใดดํารงตําแหน่งกรรมการ
ในบริษัทจดทะเบยีนเกินกวา่ 5 แหง่  และไมมี่กรรมการบริษัทท่ีเป็นผู้บริหารไปดํารงตําแหน่งกรรมการใน
บริษัทจดทะเบียนอ่ืนแตอ่ย่างใด 

อย่างไรก็ตาม บริษัทไมไ่ด้กําหนดจํานวนบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยท่ีกรรมการแตล่ะคนสามารถ
ไปดํารงตําแหน่งกรรมการได้ไมเ่กินกวา่ 5 แหง่    เน่ืองจากบริษัทมีความจําเป็นต้องให้กรรมการเข้าไปทํา
หน้าท่ีกํากบัดแูลการบริหารงานของบริษัทหรือบริษัทร่วมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
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6) การแยกตําแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการ 

บทบาทและหน้าท่ีของประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการมีความแตกตา่งกนัและมิใช่บคุคลเดียวกนั
บริษัทจงึแบง่แยกหน้าท่ีการกํากบัดแูลกิจการและการบริหารงานออกจากกนัอย่างชดัเจน  ซึง่ทําให้เกิดความ
สมดลุในอํานาจการบริหาร 

อย่างไรก็ตาม แม้ประธานกรรมการจะไมไ่ด้เป็นกรรมการอิสระแตส่ามารถปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความเป็น
อิสระและเปิดโอกาสให้กรรมการทกุคนมีอิสระในการแสดงความคิดเหน็ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่องค์กรเตม็ท่ี 

7) เลขานกุารบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทได้แตง่ตัง้ นายสาโรช  จนัทะดี ผู้จดัการสํานกักรรมการผู้จดัการ ทําหน้าท่ีเลขานกุาร
บริษัท ซึง่ผ่านการอบรมหลกัสตูรเลขานกุารบริษัท จากสถาบนัสง่เสริมกรรมการบริษัทไทย เม่ือวนัท่ี 16 – 17 
ตลุาคม 2555 โดยให้มีบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบตามที่บริษัทกําหนดไว้ (รายละเอียดอยู่ในหวัข้อ 
โครงสร้างการจดัการ เร่ืองเลขานกุารบริษัท) 
 

5.2 คณะกรรมการชุดยอย 
คณะกรรมการบริษัทได้แตง่ตัง้คณะกรรมการชดุย่อยตา่งๆ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการสรรหา

และกําหนดคา่ตอบแทน  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ คณะกรรมการบริหาร  ซึง่เป็นบคุคลท่ีมีความรู้ความชํานาญ
ท่ีเหมาะสมเพ่ือดแูลรับผิดชอบงานในแตล่ะด้าน  และมีการกําหนดขอบเขตอํานาจดําเนินการและหน้าท่ีความรับผิดชอบของ
กรรมการแตล่ะชดุไว้อย่างชดัเจน (รายละเอียดอยู่ในหวัข้อ การกํากบัดแูลกิจการ เร่ือง คณะกรรมการชดุย่อย) 

คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ล้วนเป็นกรรมการอิสระ 
 

5.3 บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 
1) ภาวะผู้ นําและวิสยัทศัน์ 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบคุคลท่ีมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่บริษัท  
มีภาวะผู้ นําและมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจ  ทําหน้าท่ีกํากบัดแูลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตาม
วตัถปุระสงค์และเป้าหมายท่ีกําหนดไว้เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทและผู้ ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทจะกําหนดวิสยัทศัน์  พนัธกิจของบริษัท  มีการทบทวนแนวทางปฏิบติัเป็นระยะ
เพ่ือให้มีความเหมาะสมกบัการดําเนินธรุกิจอยู่เสมอ  นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ให้ความเหน็ชอบ
ในกลยทุธ์  เป้าหมาย  แผนงาน และงบประมาณประจําปีของบริษัทท่ีฝ่ายบริหารนําเสนอ  รวมถงึการจดัให้มี
กลไกการกํากบัดแูล การติดตามฝ่ายบริหารให้ดําเนินการให้บรรลเุป้าหมายเพ่ือสร้างความยัง่ยืนของบริษัท  
ตลอดจนคํานงึถึงผลประโยชน์ของผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ 

2) ด้านการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 
คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถึงความสําคญัของการกํากบัดแูลกิจการที่ดี  จงึกําหนดหลกัการกํากบัดแูล
กิจการท่ีดีไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรและเผยแพร่ไว้ในเวบ็ไซต์ของบริษัท  พร้อมทัง้สือ่สารให้กรรมการ  ผู้บริหาร
และพนกังานรับทราบเพ่ือให้ปฏิบติัตามแนวทางดงักลา่ว 

3) การจดัทํานโยบายความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสําคญัในการดแูลรายการที่อาจเกิดความขดัแย้งของผลประโยชน์ให้เป็นไป
ด้วยความรอบคอบและซื่อสตัย์สจุริต  จงึกําหนดนโยบายเก่ียวกบัความขดัแย้งของผลประโยชน์ไว้เป็นสว่น
หนึง่ในนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ (รายละเอียดอยู่ใน หมวดท่ี 2 การปฏิบติัตอ่ผู้ ถือหุ้นอย่างเทา่เทียมกนั)  
บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งของผลประโยชน์ไว้ในหวัข้อ รายการระหวา่งกนั 
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4) การกํากบัดแูลระบบการควบคมุและการตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสําคญัตอ่ระบบการควบคมุด้านการเงิน  การดําเนินงาน และการกํากบัดแูล
การปฏิบติังาน  โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทําหน้าท่ีตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบติังาน  ตลอดจน
ให้คําแนะนําเพ่ือให้เกิดความมัน่ใจได้วา่มีการดําเนินงานตามแนวทางท่ีกําหนดอย่างมีประสิทธิผล มีความ
เป็นอิสระ สามารถทําหน้าท่ีตรวจสอบและถ่วงดลุได้อย่างเหมาะสม 

คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าท่ีรายงานผลการตรวจสอบโดยตรง
ตอ่คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจําอย่างน้อยไตรมาสละหนึง่ครัง้  เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจสอบทํา
หน้าท่ีสอบทานวา่บริษัทได้มีการปฏิบติัตามระบบควบคมุภายในอย่างเพียงพอ  โดยในการประชมุ
คณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2558  ได้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัท  
โดยพบวา่บริษัทมีระบบการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม เพียงพอ (รายละเอียดอยู่ในหวัข้อ การตอ่ต้านการ
ทจุริตและการควบคมุภายใน เร่ือง ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัระบบการควบคมุภายใน)  ทัง้นี ้
คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทหน้าท่ีในการพิจารณาให้ความเหน็ชอบในการประเมิน แตง่ตัง้หรือเลกิจ้าง
หน่วยงานตรวจสอบภายใน  โดยในปี 2558 บริษัทได้วา่จ้างบริษัท เวล แพลนน่ิง โซลชูัน่ จํากดั ซึง่เป็น
หน่วยงานภายนอกท่ีมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ทําหน้าท่ีผู้ตรวจสอบภายในซึง่จะรายงาน
โดยตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้คดัเลือกหรือเลกิจ้างผู้สอบบญัชี
ชองบริษัทเพ่ือนําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้ตอ่ไป  นอกจากนีบ้ริษัทได้จดัให้มีคู่มือการ
ตรวจสอบภายในของบริษัทเพ่ือใช้ในการปฏิบติังาน 

5) การบริหารความเสี่ยง 
ในระยะเวลาท่ีผ่านมาคณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีการประเมินความเส่ียงเป็นประจําอย่างน้อยปีละหนึง่ครัง้
และกําหนดมาตรการควบคมุเพ่ือป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้  อยา่งไรก็ตามท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท 
ครัง้ท่ี 6/2558 ได้แตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและได้กําหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง  เพ่ือ
ดแูลการบริหารความเส่ียงในภาพรวมขององค์กร  และเพ่ือให้สามารถจดัการความเส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ี
สามารถยอมรับได้  รวมทัง้จดัทําการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้พร้อมจดัทํารายงานการ
ประเมินความเส่ียงเพ่ือนําเสนอโดยตรงตอ่คณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดอยู่ในหวัข้อ ปัจจยัความเส่ียง) 

 
5.4 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีการประชมุอย่างน้อยเป็นประจําทกุไตรมาส และอาจจดัให้มีการประชมุเพ่ิมเติม
ตามท่ีเหน็สมควร  โดยจะกําหนดวนั เวลาประชมุลว่งหน้าตลอดทัง้ปี  และได้มีการแจ้งกําหนดการประชมุให้กรรมการทกุ
ทา่นรับทราบ  สาํหรับวาระการประชมุคณะกรรมการบริษัท  กรรมการแตล่ะทา่นสามารถท่ีจะเสนอวาระการประชมุได้  โดย
เลขานกุารบริษัทจะจดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุและวาระการประชมุพร้อมเอกสารประกอบการประชมุเป็นการลว่งหน้าไมน้่อย
กวา่ 7 วนั  เพ่ือให้กรรมการแตล่ะทา่นมีเวลาพิจารณาและศกึษาข้อมลูอย่างเพียงพอก่อนการประชมุ 

กรรมการทกุทา่นมีหน้าท่ีท่ีต้องเข้าประชมุคณะกรรมการบริษัททกุครัง้  เว้นแตมี่ภารกิจสําคญัเร่งดว่นหรือเจ็บป่วย  
โดยประธานกรรมการจะเปิดโอกาสให้กรรมการทกุทา่นให้ความคิดเหน็ได้อย่างเป็นอิสระตอ่ท่ีประชมุ  และกรรมการที่เป็นผู้
มีสว่นได้เสียในวาระท่ีพิจารณาจะไมมี่สิทธิออกเสียงในวาระนัน้ๆ  ทัง้นีใ้นขณะท่ีคณะกรรมการลงมติจะต้องมีกรรมการอยู่ไม่
น้อยกวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้หมด  ซึง่เลขานกุารบริษัทจะเป็นผู้จดบนัทกึการประชมุและจดัเก็บรายงานการ
ประชมุท่ีผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้วอย่างเป็นระบบ  เพ่ือความสะดวกในการสืบค้นข้อมลู  และ
คณะกรรมการบริษัทสนบัสนนุให้มีการประชมุร่วมกนัระหวา่งกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหารโดยไมมี่กรรมการบริษัทท่ี
เป็นผู้บริหารเข้าร่วมประชมุอย่างน้อยปีละหนึง่ครัง้ 
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ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทมีการประชมุรวมทัง้สิน้ 6 ครัง้ และกรรมการอิสระของบริษัทได้มีการประชมุโดยท่ี

ไมมี่กรรมการบริษัทท่ีเป็นผู้บริหารเข้าร่วมประชมุจํานวนหนึง่ครัง้ (รายละเอียดการเข้าประชมุอยู่ในหวัข้อ โครงสร้างการ
จดัการ) 

 
5.5 คาตอบแทน 

คณะกรรมการบริษัทได้แตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนเพ่ือทําหน้าท่ีดแูลให้กระบวนการ
พิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูเป็นไปอย่างโปร่งใส (รายละเอียดหลกัเกณฑ์การกําหนดคา่ตอบแทนอยู่
ในหวัข้อ โครงสร้างการจดัการ เร่ืองคา่ตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร) 

 
5.6 การพัฒนากรรมการ 

1) การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 
ในกรณีท่ีมีกรรมการเข้ารับตําแหน่งใหม ่  บริษัทกําหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการทา่นนัน้เพ่ือเป็นการเตรียม
ความพร้อมในการปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการ  มีการนําเย่ียมชมสํานกังานและโรงงาน  นําเสนอประวติับริษัทและ
สรุปภาพรวมและนโยบายธรุกิจให้กรรมการใหมไ่ด้รับทราบ  พร้อมสง่มอบคูมื่อกรรมการบริษัทจดทะเบียน  
ข้อบงัคบับริษัท  พระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  พระราชบญัญติับริษัทมหาชน และหลกัการ
กํากบัดแูลกิจการที่ดี  ตลอดจนกฎบตัรคณะกรรมการชดุตา่งๆและจริยธรรมในการดําเนินธรุกิจ  เพ่ือเป็น
แนวทางปฏิบติัหน้าท่ี  ทัง้นีใ้นช่วงเวลาท่ีผ่านมาบริษัทยงัไมมี่กรรมการเข้ารับตําแหน่งใหมแ่ตอ่ย่างใด 
 

2) การเข้ารับการอบรมของกรรมการ 
คณะกรรมการสนบัสนนุให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการอย่างตอ่เน่ืองเพ่ือเสริมสร้างทกัษะ ความรู้
อนัเป็นประโยชน์ตอ่การปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการและงานท่ีเก่ียวข้องให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพย่ิงขึน้ เช่น 
การเข้าอบรมหลกัสตูรท่ีจดัขึน้โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทยหรือหน่วยงานอ่ืน (รายละเอียด
อยู่ในหวัข้อ โครงสร้างการจดัการ เร่ืองรายละเอียดเก่ียวกบักรรมการบริษัท) 
กรรมการได้เข้าร่วมกิจกรรมสมัมนาที่เป็นการเพ่ิมพนูความรู้ในการปฏิบติังานอย่างตอ่เน่ืองและได้นําความรู้
มาประยกุต์ใช้กบัการปฏิบติัหน้าท่ี  โดยในปี 2558 มีกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมสมัมนาในหวัข้อตา่งๆ ได้แก่ 
หวัข้อ “Thailand CG Forum : Governance as a driving force for business sustainability”  และ 
Director Forum หวัข้อ “IT Governance : The time is now” 
 

การเขารวมสัมมนาของกรรมการบริษทั ป 2558 

กรรมการบริษัท วนัท่ี หวัข้อสมัมนา 

1. นางพิสมยั  บณุยเกียรติ 28 ตลุาคม 2558  Thailand CG Forum : Governance as a driving 
force for business sustainability 

2. นางสาวทิพวรรณ  อทุยัสาง 10 กนัยายน 2558 
28 ตลุาคม 2558 
 

 Director Forum IT Governance : The time is now 
  Thailand CG Forum : Governance as a driving 

force for business sustainability 
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5.7 แผนการสืบทอดงาน 

บริษัทมีแผนการสืบทอดงานในตําแหน่งงานบริษัทท่ีสําคญัทกุระดบั  โดยเร่ิมจากกระบวนการสรรหาบคุลากรท่ีจะ
เข้ามารับผิดชอบให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส  และมีการเตรียมความพร้อมในด้านตา่งๆ ตลอดจนจดัให้มีการอบรม
และพฒันาอย่างสม่ําเสมอ  เพ่ือสร้างผู้บริหารท่ีมีความรู้ ความสามารถ  มีความเป็นผู้ นําและมีความซือ่สตัย์สจุริต  ซึง่จะทํา
ให้การดําเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างตอ่เน่ืองและมีประสิทธิภาพ 

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนกัถึงความสําคญัในการสร้างผู้บริหารเพ่ือสืบทอดตําแหน่งผู้บริหารสงูสดุตาม
หลกัการดงันี ้

1) กําหนดคําอธิบายตําแหน่งผู้บริหารสงูสดุ  ความเก่ียวข้องกบัเป้าหมายและกลยทุธ์องค์กร  รวมทัง้ระบุ
คณุสมบติั ความรู้และทกัษะท่ีสอดคล้องกบัธรุกิจ 

2) คดัเลือกผู้บริหารระดบัรองท่ีมีศกัยภาพและความสามารถเหมาะสม 
3) วิเคราะห์คณุสมบติัเป็นรายบคุคลเพ่ือหาความโดดเดน่และทกัษะที่ต้องพฒันาเพ่ิมเติม 
4) จดัทําแผนพฒันาบคุลากรเพ่ือสง่เสริมการพฒันาศกัยภาพและความสามารถ   
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รายงานความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม 
 

ปี 2558 เป็นปีท่ีบริษัท อีซึน่ เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) ได้ยกระดบัการ
พฒันางานด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม เพ่ือนําไปสูค่วามยัง่ยืนทางธรุกิจในระยะ
ยาวมากขึน้  โดยภายหลงัจากการท่ีบริษัทได้รับรางวลั CSR-DIW มาตรฐานความ
รับผิดชอบตอ่สงัคมจากกรมโรงงานอตุสาหกรรมติดตอ่กนัทัง้ในระดบั Beginner 
Award, Flagship Project และ Continuous Project แล้ว  ในปีนีบ้ริษัทได้รับการ
รับรองจากกระทรวงอตุสาหกรรมให้เป็นผู้ประกอบการอตุสาหกรรมสีเขียว (Green 
Industry) ด้วยระบบปฏิบติัการสเีขียว (Green Activity) ท่ีช่วยลดผลกระทบตอ่
สิ่งแวดล้อมได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

บริษัทตระหนกัถึงคณุคา่ของการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่
กบัการดําเนินธรุกิจ  จงึดําเนินโครงการประหยดัพลงังานโดยแตง่ตัง้คณะกรรมการ
ด้านการจดัการพลงังานขึน้เพ่ือกําหนดนโยบาย และวิธีปฏิบติัเพ่ือสร้างความมี
สว่นร่วมของพนกังานในการใช้พลงังานให้เกิดประโยชน์สงูสดุอย่างตอ่เน่ือง ควบคู่
กบัการรณรงค์เพ่ือสร้างจิตสํานกึด้านการประหยดัพลงังาน และแนวทางการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มคา่ในทกุกิจกรรมขององค์กรให้แก่พนกังานทกุระดบั  ซึง่ทําให้
บริษัทได้รับรางวลั Thailand Energy Awards 2015 จากกรมพลงังานทดแทน
และอนรัุกษ์พลงังาน  กระทรวงพลงังาน  ในฐานะท่ีมีผลงานดีเดน่ด้านการอนรัุกษ์
พลงังานและการพฒันาพลงังานทดแทน ในปี 2558 
 

บริษัทเช่ือวา่การดําเนินธรุกิจท่ีมีสว่นร่วมรับผิดชอบตอ่สงัคม  และ
รับผิดชอบตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียอย่างอย่างจริงจงั  ตลอดจนการปลกูฝังให้พนกังาน
เป็นผู้ มีจิตอาสาและสร้างจิตสํานกึในการทําประโยชน์เพ่ือสงัคมสว่นรวม จะเป็น
แนวปฏิบติัสําคญัตอ่การนําองค์กรไปสูก่ารพฒันาอยา่งยัง่ยืนตอ่ไป 

 
 

 

 
 

นางสาวเพชรรัตน  เอกแสงกุล 
ประธานคณะกรรมการความปลอดภัย

และอาชีวอนามัยในการทํางาน 
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ความรบัผิดชอบตอสงัคมและสิง่แวดลอม 

 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายดานความรบัผิดชอบตอสังคม 
 

บริษัท มีความมุง่มัน่ในการดําเนินงานด้วยความรับผิดชอบตอ่ผลกระทบด้านตา่งๆ ท่ีอาจเกิดขึน้จากการ
ดําเนินงานขององค์กร โดยยดึหลกัการดําเนินธรุกิจตามแนวทางดงันี ้

1. โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

2. มีจริยธรรม เคารพตอ่หลกัสิทธิมนษุยชน 

3. ผลประโยชน์ของผู้ มีสว่นได้เสีย 

4. มุง่มัน่ในการผลิตสินค้าท่ีมีคณุภาพ ปลอดภยัตอ่ผู้บริโภค 

 
ทัง้นีบ้ริษัทปฏิบติัตามกฎหมายและข้อกําหนดอ่ืนๆหรือแนวปฏิบติัสากลท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้มุง่มัน่พฒันา ปรับปรุง 

เพ่ือสร้างรากฐานของความรับผิดชอบตอ่สงัคม อย่างตอ่เน่ืองและยัง่ยืน 
 
1. ดําเนินกิจการดวยความโปรงใส ตรวจสอบได 
 

บริษัทมีนโยบายการกํากบัดแูลกิจการและจริยธรรมในการดําเนินธรุกิจของกรรมการ  ผู้บริหาร และ พนกังาน
ของบริษัท ท่ีสอดคล้องกบัหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
พร้อมทัง้สื่อสารให้ให้กรรมการบริษัท  ผู้บริหารและพนกังานรับทราบ  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบติัของผู้บริหาร  
ผู้บงัคบับญัชา และพนกังานทกุระดบัขององค์กร 
 
 แนวทางดําเนินธรุกิจ 

1. บริษัทจะกําหนดกลยทุธ์และเพ่ิมขีดความสามารถเพ่ือสร้างมลูคา่ให้กบับริษัทในระยะยาวอย่างยัง่ยืน 
2. บริษัทจะกําหนดวิสยัทศัน์ท่ีมีความเหมาะสมเพ่ือให้การสร้างมลูคา่ประสบผลสําเร็จ  รวมถึงเพ่ิมประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลในการปฏิบติังานให้เป็นท่ีพอใจของผู้ ถือหุ้น ลกูค้า คูค้่า และ นกัลงทนุโดยเทา่เทียมกนั 

 



 

68  รายงานประจําป 2558  

 
 

3. บริษัทจะมุง่เน้นความโปร่งใสในการดําเนินงาน สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ เชน่ มีกระบวนการตดัสินใจ
และขัน้ตอนการทาํงานท่ีชดัเจน เปิดเผยได้  โดยการแสดงรายงาน และการวิเคราะห์ผลประกอบการ และทิศทาง
ในการดําเนินงานตอ่ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า นกัลงทนุและผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่ายโดยเทา่เทียมกนัอยา่งเพียงพอและทนัเวลา 

4. บริษัทจะจดัให้มีการนําเสนอข้อมลูและการสื่อสารที่ดีในระดบัคณะกรรมการบริษัท ในขณะท่ีคณะกรรมการชดุ
ย่อยตา่งๆ มีหน้าท่ีให้ความเหน็และช่วยติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน  ให้ข้อเสนอแนะและควบคมุด้วยความ
ระมดัระวงัเพ่ือให้ธรุกิจสามารถดําเนินไปได้ในอนาคตอย่างมัน่คงยัง่ยืน 

 
 การตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ 
 การตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่เป็นนโยบายสําคญัประการหนึง่ของบริษัท  ซึง่นอกจากจะสร้างจิตสํานกึเพ่ือเป็น
บรรทดัฐานในการปฏิบติัหน้าท่ีความรับผิดชอบให้แก่ผู้บริหาร  ผู้บงัคบับญัชาและพนกังานทกุระดบัแล้ว  บริษัทได้จดัให้มี
กระบวนการตรวจสอบและระบบการควบคมุภายใน  โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าท่ีสอบทาน  เพ่ือป้องกนัการ
ทจุริตคอร์รัปชัน่ 
 นอกจากนีบ้ริษัทได้ดําเนินการเพ่ือให้เกิดความเช่ือมัน่ตามนโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ ดงันี ้

1. กําหนดจรรยาบรรณพนกังานเพ่ือเป็นคูมื่อมาตรฐานสําหรับพนกังานในการประพฤติตน  โดยมุง่เน้นเร่ืองความ
ซื่อสตัย์  คณุธรรม  ความเช่ือถือได้และปณิธาณสูค่วามเป็นเลิศ 

2. ทบทวนระเบียบปฏิบติัการจดัซือ้ จดัจ้าง และระเบียบการลงนามในเอกสารการเบิกจ่ายและสัง่ซือ้ 
3. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหารหรือพนกังานกระทําการใดอนัเป็นการเรียกร้องหรือยอมรับทรัพย์สินผลประโยชน์

เพ่ือจงูใจให้ปฏิบติัหรือละเว้นการปฏิบติัหน้าท่ีในทางท่ีมิชอบ 
4. จดัอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหารและพนกังานในเร่ืองกรอบการบริหารความเส่ียงและการควบคมุภายในเพ่ือการ

บริหารความเส่ียง 
5. กําหนดช่องทางการส่ือสาร  รับข้อร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเก่ียวกบัการทจุริตคอร์รัปชัน่  โดยผู้แจ้งจะได้รับการ

คุ้มครองรักษาความลบั  และเร่ืองท่ีได้รับแจ้งเบาะแสจะถกูนําเข้าสูก่ระบวนการตรวจสอบโดยคณะกรรมการซึง่
จะพิจารณาอย่างเป็นธรรม 

 
ในปี 2558 ไมพ่บประเดน็ปัญหาหรือข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระสําคญัเก่ียวกบัการทจุริตคอร์รัปชัน่  และการ

ดําเนินงานท่ีไมส่อดคล้องกบักฎหมายหรือข้อกําหนด  ตลอดจนการละเมิดจรรยาบรรณในการดําเนินธรุกิจแตอ่ย่างใด 
 
 
2. มีจริยธรรมและเคารพสิทธมินุษยชน 

บริษัทเน้นการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีและการอยู่ร่วมกนัอย่างมีความสขุของผู้ มีสว่นเก่ียวข้องทกุกลุม่  ทัง้
พนกังาน  คูค้่า  ชมุชนและสงัคมด้วยความเคารพสิทธิมนษุยชนของทกุคนโดยไมเ่ลอืกปฏิบติั  ถือเป็นหลกัปฏิบติัในการ
ดําเนินธรุกิจ 

 
 การเคารพสิทธิของผู้ มีสว่นร่วม 

1. เคารพในสิทธิแหง่ความเป็นเจ้าของของผู้ ถือหุ้น  ดแูลผลประโยชน์และสง่เสริมเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นทกุกลุม่
อย่างเทา่เทียมกนั เชน่ การเข้าถงึข้อมลูสารสนเทศ  การเข้าร่วมประชมุเพ่ือกําหนดทิศทางการดําเนินงานและ
ตดัสินใจในเร่ืองท่ีอาจสง่ผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัตอ่บริษัท 
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2. ผลิตและจําหน่ายสินค้าตลอดจนการบริการที่เช่ือถือได้  ด้วยการกําหนดราคาสินค้าท่ีเป็นไปตามต้นทนุสินค้า
และสามารถแข่งขนัได้  รักษาสญัญาและข้อตกลงในการขายสินค้า  แก้ไขสินค้าให้ตรงตอ่ความต้องการของ
ลกูค้า ตลอดจนการรับข้อร้องเรียนจากลกูค้า ซึง่บริษัทมีนโยบายติดตามความพงึพอใจของลกูค้าอย่างสม่ําเสมอ 

3. บริหารงานเพ่ือให้เจ้าหนีม้ัน่ใจในฐานะทางการเงินและความสามารถในการชําระหนี ้  ตลอดจนปฏิบติัตาม
สญัญาหรือเง่ือนไขตา่งๆ อย่างเคร่งครัด 

4. ปฏิบติัตอ่พนกังานด้วยความเคารพในสิทธิมนษุยชนขัน้พืน้ฐานของการทํางาน  สง่เสริมความเทา่เทียมกนัในการ
จ้างงาน  โอกาสความก้าวหน้า  รวมทัง้สง่เสริมการมีสว่นร่วมในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานและการ
พฒันาของบริษัท 

 
 การเคารพสิทธิมนษุยชน 

1. เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ไปยงัผู้บริหาร  ผู้บงัคบับญัชาและพนกังานทกุระดบัให้ตระหนกัถึงการปฏิบติังานภายใต้
การเคารพตอ่หลกัสิทธิมนษุยชน 

2. จดัให้มีการประชมุเพ่ือทบทวนปรับปรุงกระบวนการให้สอดคล้องกบัหลกัสิทธิมนษุยชน  โดยคณะกรรมการ
ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการทํางาน  นําเสนอผลการประชมุตอ่คณะกรรมการบริหาร
เพ่ือดําเนินการให้เป็นไปตามหลกัสทิธิมนษุยชน 

3. ให้โอกาสพนกังานอย่างเทา่เทียมกนัในการจ้างงาน  ความก้าวหน้าในอาชีพ  การดแูลความปลอดภยั  
สภาพแวดล้อมและคณุภาพชีวิตในการทํางานอย่างเพียงพอและเหมาะสม 

4. เคารพสิทธิเสรีภาพของพนกังานและสนบัสนนุให้พนกังานไปใช้สิทธิเลอืกตัง้ผู้แทนหรือผู้ นําตา่งๆ ตามกําหนด 
5. สง่เสริมและเปิดโอกาสให้พนกังานและชมุชนในสงัคมมีสว่นร่วมในการแสดงความคิดเหน็  โดยจดัให้มีการสาน

เสวนากบัหน่วยงานปกครองท้องถ่ินเพ่ือหาแนวทางดําเนินกิจกรรมร่วมกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ผลประโยชนของผูมีสวนไดเสยี 
 

บริษัทให้ความสําคญัตอ่การสร้างความเข้าใจอนัดีระหวา่งพนกังานกบัพนกังาน  พนกังานกบัองค์กร  เพ่ือให้เป็น
พืน้ฐานของแรงงานสมัพนัธ์ท่ีดี  สง่เสริมความรับผิดชอบตอ่สงัคมภายใต้การบริหารจดัการให้เกิดความสมดลุระหวา่งการ
ทํางานและการดําเนินชีวิต 
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 การสง่เสริมความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

1. สร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งชมุชนกบับริษัทและรับผิดชอบตอ่ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้จากการดําเนินธรุกิจ 
2. รับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อม  โดยการวิจยัและพฒันาเพ่ือปรับปรุงสายการผลิตตามมาตรฐานของการ

จดัการสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้  รวมทัง้คดัเลือกคูค้่าท่ีประกอบธรุกิจด้วยความรับผิดชอบตอ่
สงัคมและสิง่แวดล้อม 

3. ให้ความร่วมมือกบัหน่วยงานภาครัฐในการปฏิบติัตามกฎหมาย  ปรับเปลี่ยนระเบียบ หลกัเกณฑ์ตา่งๆ ให้มี
ความสอดคล้องกบัข้อกฎหมาย  ตลอดจนแจ้งข้อมลูตา่งๆ ท่ีมีความถกูต้องทัง้ในด้านแรงงาน  การดําเนินงาน 
และผลประกอบการตอ่หน่วยงานภาครัฐ 

 

 การจ้างแรงงาน  อาชีวอนามยั และ ความปลอดภยัในการทํางาน 
1. บริษัทจ้างงานพนกังานด้วยคา่ตอบแทนอย่างถกูต้องตามกฎหมาย  กําหนดวนัเวลาทํางาน วนัหยดุ สิทธิการลา 

การดแูลสขุภาพ ความปลอดภยัตามท่ีกฎหมายกําหนด  มุง่ให้เกิดความสมดลุระหวา่งการทํางาน 
2. จดัให้พนกังานทกุระดบัได้รับการฝึกอบรม  พฒันาทกัษะ  การฝึกงานท่ีเพียงพอตอ่การปฏิบติังานตามหน้าท่ี  

รวมทัง้เปิดโอกาสให้มีความก้าวหน้าในอาชีพตามความสามารถ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. กําหนดนโยบายด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการทํางาน  โดยจดัตัง้คณะกรรมการ
ความปลอดภยัฯ รับผิดชอบการจดัทําแผนฝึกอบรม จดัหาอปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายจาการทํางาน  พร้อมทัง้
รณรงค์ให้พนกังานมีสว่นร่วมสง่เสริมความปลอดภยัในการทํางาน ในปี 2558 บริษัทไมมี่อบุติัเหตถุึงขัน้หยดุงาน 

4. ดแูลสขุภาพพนกังานทัง้ในเชิงการป้องกนัและรักษาโดยจดัให้มีการตรวจสขุภาพเป็นประจําทกุปี  พร้อมจดัให้มี
สวสัดิการคา่รักษาพยาบาลกรณีเจบ็ป่วย  จดัให้มีการอบรมให้ความรู้ให้พนกังานได้รู้เทา่ทนัและป้องกนัตนเอง
จากโรคภยัตา่งๆ  ตลอดจนสนบัสนนุให้จดัทําแปลงเกษตรปลอดสารพิษสอดคล้องกบัหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
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 โอกาสความเทา่เทียมกนั 

1. เปิดโอกาสให้พนกังานมีสว่นร่วมในการแสดงความคิดเหน็เพ่ือพฒันาองค์กรและนํามาปรับปรุงแก้ไข 
2. เปิดโอกาสให้มีการจ้างงานหลงัเกษียณอายสุําหรับพนกังานท่ีมีความรู้ ทกัษะ ความสามารถและมีสขุภาพ

แข็งแรงได้ปฏิบติังานกบับริษัทตอ่ไปตามความเหมาะสม 
3. ให้ความเป็นธรรมแก่พนกังานทกุระดบัเม่ือพบการกระทําผิดข้อบงัคบัการทํางาน  โดยแตง่ตัง้คณะกรรมการ

สอบสวนเพ่ือพิจารณา และเปิดโอกาสให้พนกังานได้ชีแ้จงปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้สามารถเป็นสมาชิกท่ีดีของ
องค์กรได้ตอ่ไป  อย่างไรก็ตามหากเป็นการกระทําผิดข้อบงัคบัการทํางานท่ีนําไปสูก่ารใช้มาตรการทางวินยั  
คณะกรรมการจะพิจารณาลงโทษไปตามลําดบัขัน้ท่ีกําหนด 

 
 การมีสว่นร่วมพฒันาชมุชนและสงัคม 

บริษัทดําเนินธรุกิจภายใต้พนัธะสญัญา “ดแูลด้วยความรับผิดชอบ” ตัง้แตภ่ายในองค์กรออกไปสูส่งัคมภายนอก
องค์กรอย่างตอ่เน่ือง  ซึง่ครอบคลมุด้านความปลอดภยัในการปฏิบติังาน ความปลอดภยัภายในโรงงาน การปกป้อง
สิ่งแวดล้อม  ความปลอดภยัในการขนสง่ ตลอดจนการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกบัชมุชน  ซึง่ถือเป็นสว่นสําคญัในการ
สร้างความเช่ือมัน่และความสมัพนัธ์อนัดี  รวมถึงการสนบัสนนุด้านการศกึษาและสขุอนามยัท่ีดีให้กบัเยาวชนในชมุชน  
ร่วมสนบัสนนุการศกึษาของเยาวชนในพืน้ท่ี อ.พานทอง จ.ชลบรีุ และนกัเรียนในพืน้ท่ีหา่งไกลด้วยการมอบทนุการศกึษาแก่
นกัเรียนในโอกาสวนัเดก็แหง่ชาติ ปี 2558  ร่วมกบัสภากาชาดไทย จดักิจกรรมบริจาคโลหิตเน่ืองในวนัแมแ่ละวนัพอ่
แหง่ชาติโดยมีพนกังานบริษัทและพนกังานจากบริษัทข้างเคียงเข้าร่วมกิจกรรมนีด้้วย  และร่วมมอบอปุกรณ์การศกึษาและ
สิ่งของให้แก่เดก็ในมลูนิธิเดก็ออ่นในสลมั ในพระอปุถมัป์สมเดจ็พระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากลัยานิวฒันา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร์ 
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4. มุงมั่นในการผลิตสินคาคุณภาพปลอดภัยแกผูบริโภค 
  

บริษัทตระหนกัถึงความรับผิดชอบตอ่ผู้ ใช้ผลิตภณัฑ์ของบริษัทโดยให้ความสําคญักบัการผลิตสินค้าท่ีมีคณุภาพ  
ความปลอดภยั  ใสใ่จสิ่งแวดล้อม  เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่และความไว้วางใจ  ซึง่บริษัทได้รับการรับรองระบบการบริหาร
จดัการคณุภาพ ISO9001:2008, ISO14001:2004 และ TS16949:2009  นอกจากนีใ้นปี 2558 บริษัทได้รับการรับรองจาก
กระทรวงอตุสาหกรรมให้เป็นผู้ประกอบการอตุสาหกรรมสีเขียวซึง่ช่วยลดผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 
 
 
 
 ความรับผิดชอบตอ่ลกูค้าและคูค้่า 
 บริษัทได้ให้ความสําคญัและรับผิดชอบตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียในกลุม่ธรุกิจ  โดยมีแนวทางปฏิบติัความรับผิดชอบตอ่
ลกูค้าเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานของบริษัท 

1. ให้ข้อมลูข่าวสารท่ีถกูต้อง เพียงพอและทนัตอ่เหตกุารณ์แก่ลกูค้า  เพ่ือให้ทราบข้อมลูสินค้าและบริการโดยไม่
กลา่วอ้างเกินจริงอนัเป็นเหตใุห้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน 

2. มีการติดตอ่ประสานงานกบัลกูค้าด้วยความสภุาพและเป็นท่ีไว้วางใจ  ตลอดจนมีกระบวนการวดัความพงึพอใจ
ของลกูค้าทัง้ในสนิค้าและการบริการ 

3. เก็บรักษาความลบัของลกูค้าและไมนํ่าไปใช้เพ่ือประโยชน์ของตนหรือผู้ อ่ืนโดยมิชอบ 
4. ให้คําแนะนําเก่ียวกบัวิธีใช้งานผลติภณัฑ์ของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือประโยชน์สงูสดุของลกูค้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การแข่งขนัท่ีเป็นธรรม 
1. มุง่สร้างพนัธมิตรทางธรุกิจกบัคูค้่าเพ่ือเติบโตและพฒันาร่วมกนัในระยะยาว  ด้วยการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม ไมเ่อา

รัดเอาเปรียบ  ไมเ่รียกรับผลประโยชน์ท่ีอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า 
2. เคารพกติกาการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม  ไมทํ่าลายช่ือเสียงของคูแ่ข่งขนั  ไมล่อกเลียนแบบ  รวมทัง้มีนโยบายใช้สินค้า

และบริการที่มีลิขสิทธ์ิ 
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โทรศพัท์ +60-03-612-83255  โทรสาร +60-03-612-03458 
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บริษัทรวม 
 
บริษัท ออริจนิ อีซึ่น เพ้นท์ จาํกัด 
ประเภทธรุกิจ : ผู้ผลิตและจดัจําหน่ายสีพน่พลาสติกและวตัถดิุบ 

ท่ีตัง้ :  เลขท่ี 312 ซอยพหลโยธิน 32  ถนนพหลโยธิน   

แขวงจนัทรเกษม  เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

โทรศพัท์ 0-2941-7567 – 8  โทรสาร 0-2579-8043 
 
 
 

บุคคลอางอิง 
 
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จาํกัด  -  นายทะเบียน 

เลขท่ี 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศพัท์ 0-2229-2800, 0-2654-5599  โทรสาร 0-2359-1262-3 
 
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิต ิจาํกดั  -  ผูส้อบบญัชี 
เลขท่ี 267/1 ถนนประชาราษฎร์สาย 1 เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 
โทรศพัท์ 0-2587-8080  โทรสาร 0-2586-0301 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 
บริษัท อีซึน่ เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) ก่อตัง้ขึน้ในปี 2508 ภายใต้ช่ือ บริษัท ผลิตภณัฑ์สอิีสาณ จํากดั โดย นายข้อ เอกแสงกลุ 
ซึง่เป็นผู้ ท่ีมีประสบการณ์และวิสยัทศัน์ด้านผลิตภณัฑ์สีอตุสาหกรรมมาเป็นเวลานาน 
 

 ปี 2525 ได้จดทะเบียนเพ่ิมทนุเป็น 7.5 ล้านบาท เพ่ือขยายสายการผลิตในการประกอบธรุกิจเป็นผู้ผลิตและ
จําหน่ายสีอตุสาหกรรม รวมถึงการรับจ้างผลิตงานเฉพาะอ่ืนๆ เพ่ิมเติมจาก Know-How การผลิตท่ีมีอยู่ เช่น สี
เคลือบบรรจภุณัฑ์ หมกึพิมพ์ออฟเซท เป็นต้น 

 ปี 2532 ได้เปลี่ยนช่ือจาก บริษัท ผลิตภณัฑ์สีอิสาณ จํากดั มาเป็น บริษัท อีซึน่ เพ้นท์ โปรดกัส์ จํากดั  และ ได้
เปลี่ยนช่ืออีกครัง้ในปี 2548 เป็น บริษัท อีซึน่ เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) ด้วยทนุจดทะเบยีน 200 ล้านบาท และเข้า
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยในเดือนตลุาคมปีเดียวกนั 

 ปี 2549 เพ่ิมทนุจดทะเบียนโดยออกใบสําคญัแสดงสิทธิซือ้หุ้นสามญัจํานวน 107 ล้านหุ้น ปัจจบุนัใบสําคญั
แสดงสิทธิทัง้หมดได้สิน้สภาพแล้ว และมีหุ้นท่ีจดัไว้เพ่ือรองรับการแปลงสภาพคงเหลอืจํานวน 923,371 หุ้น  
ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียนชําระแล้วจํานวน 285.89 ล้านบาท 

 ปี 2550 ก่อตัง้บริษัท อีซึน่ อไุร เพ้นท์ จํากดั ในประเทศเวียดนาม  เพ่ือเป็นผู้ผลิตและจดัจําหน่ายสีพน่
รถจกัรยานยนต์และสีอตุสาหกรรมอ่ืนๆ 

 ปี 2551 เพ่ิมสดัสว่นการลงทนุในบริษัท ออริจิน มิกิ (ประเทศไทย) จํากดั จากถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 10 เป็น
ร้อยละ 40 และเปลี่ยนช่ือเป็นบริษัท ออริจิน อีซึน่ เพ้นท์ จํากดั 

 ปี 2552 ก่อตัง้บริษัท ไบรท์ บล ูวอเตอร์ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั เพ่ือดําเนินธรุกิจจําหน่ายและให้บริการเคร่ืองกรอง
นํา้และเคร่ืองกรองอากาศ 

 ปี 2556 ก่อตัง้บริษัท อีซึน่ อินโดนีเซีย จํากดั ในประเทศอินโดนีเซีย เพ่ือเป็นผู้ผลิตและจดัจําหน่ายสีพน่
รถจกัรยานยนต์และสีอตุสาหกรรมอ่ืนๆ 

 ปี 2557 ก่อตัง้บริษัท อีซึน่ ฟาร์อีส จํากดั ในประเทศมาเลเซียเพ่ือเป็นตวัแทนจําหน่ายสีเคลือบบรรจภุณัฑ์และ
หมกึพิมพ์  ตลอดจนสีอตุสาหกรรมอ่ืนๆ และเป็นการขยายฐานลกูค้าของบริษัทในอนาคต 

  ปี 2558 บริษัท ไบรท์ บล ู วอเตอร์ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั พ้นสภาพจากการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทและบริษัท 
นอฟ (ประเทศไทย) ได้จดทะเบียนเลิกกิจการและชําระบญัชีเสร็จสิน้แล้ว  

 
 
บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง 
  

 บริษัท อีซึ่น อุไร เพ้นท์ จาํกัด (“EUP”) 
 

EUP จดัตัง้ขึน้เม่ือปี 2550 ด้วยทนุจดทะเบียนจํานวน 4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และเพ่ิมทนุจดทะเบียนเป็น 4.5 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ ในปี 2555  ทําหน้าท่ีผลิตและจดัจําหน่ายสีพน่รถจกัรยานยนต์และสอีตุสาหกรรมอ่ืนในประเทศเวียดนาม 
ตัง้อยู่ภายในนิคมอตุสาหกรรมนอยไบ เมืองฮานอย บริษัทถือหุ้นอยู่ในสดัสว่นร้อยละ 62 ร่วมด้วยบริษัท อไุรพาณิชย์ จํากดั 
ถือหุ้นอยู่ในสดัสว่นร้อยละ 30   และผู้ ถือหุ้นชาวไทยอีกร้อยละ 8 

ในไตรมาสท่ี 3 ปี 2553 EUP ได้เข้าทําสญัญาความร่วมมือทางธรุกิจกบับริษัท บีเอเอสเอฟ (เวียดนาม) จํากดั 
(“BVL”)  เพ่ือรับจ้างผลิตสีพน่รถจกัรยานยนต์ให้แก่ BVL ซึง่ทําหน้าท่ีผู้จดัจําหน่ายไปยงัลกูค้าในประเทศเวียดนาม   
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 บริษัท อีซึ่น อนิโดนีเซีย จาํกัด (“EI”) 
PT. Eason Indonesia (EI) จดัตัง้ขึน้เม่ือเดือนเมษายน 2556 ในประเทศอินโดนีเซยี ด้วยทนุจดทะเบียนจํานวน 

3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  เพ่ือเป็นฐานการผลิตสียานยนต์และสอีตุสาหกรรมอ่ืนในภมิูภาคอาเซียน  โดยในเดือนพฤศจิกายน 
2557 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนมุติัการเพ่ิมทนุ EI จํานวน 2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ทําให้ EI มีทนุจดทะเบียนรวม 5 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ  โดยบริษัทจะลงทนุเพ่ิมเป็นเงินจํานวน 0.75 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และ PT. Mitra Anugerah Surya พนัธมิตร
ในประเทศอินโดนีเซียจะลงทนุเป็นเงินจํานวน 1.25 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  แบง่การเพ่ิมทนุออกเป็น 2 ระยะๆ ละ 1 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ  ระยะท่ี 1 ดําเนินการแล้วในปี 2557 และ ระยะท่ี 2 มีกําหนดดําเนินการในปี 2558  ซึง่ภายหลงัการเพ่ิมทนุ
แล้วเสร็จจะทําให้บริษัทเป็นผู้ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 74.98 และ PT. Mitra Anugerah Surya จะเป็นผู้ ถือหุ้นในสดัสว่น
ร้อยละ 25 

ปัจจบุนัการก่อสร้างอาคารและการติดตัง้เคร่ืองจกัรได้แล้วเสร็จ  คงอยู่ระหวา่งการทดลองผลิตและนําเสนอ
ตวัอย่างสินค้าตอ่กลุม่ลกูค้าเป้าหมาย  สําหรับการเพ่ิมทนุระยะท่ี 2 ซึง่มีกําหนดภายในปี 2558 นัน้  EI ได้ชะลอการลงทนุ
ออกไปอีกระยะหนึง่ 
   
 

 บริษัท อีซึ่น ฟาร์อีส จาํกัด (“EFE”) 
 EFE ก่อตัง้ขึน้เม่ือเดือนมกราคม 2557 ในประเทศมาเลเซียด้วยทนุจดทะเบียน 4 แสนมาเลเซยีริงกิต (ประมาณ 4 
ล้านบาท)  เพ่ือดําเนินธรุกิจจดัจําหน่ายสเีคลอืบบรรจภุณัฑ์และหมกึพิมพ์บรรจภุณัฑ์ตลอดจนสอีตุสาหกรรมอ่ืนๆ  บริษัทถือ
หุ้นอยู่ในสดัสว่นร้อยละ 60  ร่วมกบัผู้ ถือหุ้นชาวสิงคโปร์อีกร้อยละ 40  ปัจจบุนั EFE ได้เร่ิมให้บริการแก่ลกูค้าในประเทศ
มาเลเซียตัง้แตเ่ดือนกนัยายน 2557 เป็นต้นมา 
 เดือนกรกฎาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนมุติัการเพ่ิมทนุ EFE จํานวน 6 แสนมาเลเซยีริงกิต  ทําให้ EFE 
มีทนุจดทะเบยีนเพ่ิมขึน้จาก 4 แสนมาเลเซียริงกิต เป็น 1 ล้านมาเลเซียริงกิต  ปัจจบุนั EFE ได้เรียกชําระทนุแล้วรวม 7 แสน
มาเลเซียริงกิต  และมีกําหนดเรียกชําระทนุครบจํานวน 1 ล้านมาเลเซียริงกิตในปี 2559 
 
 

 บริษัท ไบรท์ บลู วอเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน จาํกัด (“BBW”) 
 

  BBW ก่อตัง้ขึน้เม่ือปี 2552 เพ่ือดําเนินธรุกิจจําหน่ายและให้บริการเคร่ืองกรองนํา้และเคร่ืองกรองอากาศ  และ
เน่ืองจากในช่วงเวลาท่ีผ่านมาผลการดําเนินงานของ BBW ยงัคงไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย  ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัท
จงึมีมติจําหน่ายหุ้นท่ีบริษัทถือใน BBW รวมจํานวน 4,959,250 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 94.73 และคงเหลือสดัสว่นการถือหุ้น
จํานวน 261,750 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5 ซึง่การจําหน่ายหุ้นดงักลา่วเป็นการลดการลงทนุและเป็นผลให้ BBW พ้นสภาพจาก
การเป็นบริษัทยอ่ย 
  ในเดือนตลุาคม 2558 กลุม่ผู้ ถือหุ้นใหญ่ได้เลง็เหน็วา่ผู้บริโภคในปัจจบุนัมีแนวโน้มให้ความสําคญัตอ่การดแูล
รักษาสขุภาพด้วยการด่ืมนํา้ท่ีสะอาดและถือเป็นโอกาสทางธรุกิจ  ดงันัน้ BBW จงึเพ่ิมทนุจดทะเบียนจาก 26.175 ล้านบาท 
เป็น 300 ล้านบาท การเพ่ิมทนุครัง้นีเ้ป็นการเพ่ิมทนุตามสดัสว่นของผู้ ถือหุ้นเดิม  โดยบริษัทเป็นผู้ ถือหุ้น BBW ในสดัสว่น
ร้อยละ 5  คิดเป็นเงินลงทนุเพ่ิมจํานวน 13.69 ล้านบาท 
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 บริษัท นอฟ (ประเทศไทย) จาํกัด (“NTL”) 
 

NTL ก่อตัง้ขึน้เม่ือเดือนมีนาคม 2529  เพ่ือหน้าท่ีจดัจําหน่ายสีพน่รถจกัรยานยนต์ท่ีบริษัทเป็นผู้ผลิตทัง้หมด
ให้แก่ลกูค้าผู้ ใช้สอีตุสาหกรรม  โดยบริษัทมีสดัสว่นการถือหุ้นใน NTL ร้อยละ 99.98  ภายหลงัการเข้าทําสญัญาความ
ร่วมมือกบับริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย) จํากดั (“BTL”) ในปี 2552  NTL ได้จําหน่ายทรัพย์สิน ได้แก่ ฐานข้อมลูลกูค้าและ
การตลาดให้แก่ BTL เพ่ือสทิธิการผลิตสีพน่รถจกัรยานยนต์ (Toll Manufacturing) และโอกาสในการผลิตสีอตุสาหกรรมอ่ืน
ให้แก่ BTL เพ่ือจําหน่ายให้ลกูค้าในภมิูภาคอาเซียน  NTL จงึเจรจาร่วมกบัพนัธมิตรอ่ืนเพ่ือหาโอกาสในธรุกิจใหมต่อ่ไป 

เดือนพฤษภาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนมุติัการเลิกกิจการ NTL เน่ืองจากไมมี่การดําเนินธรุกรรม
มาเป็นระยะเวลาหนึง่แล้วและการเลิกกิจการไมมี่ผลกระทบตอ่การดําเนินงานของบริษัทแตป่ระการใด  ปัจจบุนั NTL ได้จด
ทะเบียนเสร็จสิน้การชําระบญัชีแล้วเม่ือวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2558 และได้ดําเนินการคืนทนุแก่ผู้ ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว 
 
 

 บริษัท ออริจนิ อีซึ่น เพ้นท์ จาํกดั (“OEP”) 
 

บริษัทถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 40 ของจํานวนหุ้นทัง้หมด โดยมี Origin (Japan) Co. Ltd. (“Origin”) ถือหุ้นใน
สดัสว่นร้อยละ 45 ซึง่มีจดุแข็งด้านการคิดค้นและพฒันาสตูรการผลิตสีพน่พลาสติกสําหรับชิน้สว่นยานยนต์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
และอปุกรณ์สื่อสารท่ีมีช่ือเสียงในประเทศญ่ีปุ่ น และ Miki (Thailand) Ltd. (“Miki”) ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 15 ซึง่เป็นผู้จดั
จําหน่ายเคมีภณัฑ์ท่ีมีเครือข่ายลกูค้าทัง้ในประเทศไทยและประเทศญ่ีปุ่ น โดย OEP จะผลิตสีภายใต้ Know-How ของ 
Origin ตามคําสัง่ซือ้ของ Miki ซึง่ทําหน้าท่ีเป็นผู้จดัจําหน่ายวตัถดิุบในการผลิตตามสตูรให้แก่ OEP  จากนัน้ Miki จะ
จําหน่ายสีไปยงัฐานลกูค้าผู้ ใช้สีอีกทอดหนึง่ 
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
 

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนกัถึงความสําคญัของการบริหารความ
เสี่ยงท่ีอาจสง่ผลกระทบตอ่การดําเนินธรุกิจ  จงึกําหนดนโยบายการบริหารความ
เสี่ยงขึน้  โดยที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 6/2558  เม่ือวนัท่ี 13 
พฤศจิกายน 2558 ได้มีมติแตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงประกอบด้วย
กรรมการจํานวน 3 ทา่น ได้แก่ นางสาวเพชรรัตน์  เอกแสงกลุ (ประธาน)  นายวิชยั  
เอกแสงกลุ และ นายณฐัพล  เอกแสงกลุ  พร้อมมอบหมายหน้าท่ีให้มีการประเมิน
ความเส่ียงเพ่ือให้สามารถควบคมุความเส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได้  และทํา
หน้าท่ีรายงานผลการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ  เพ่ือให้
มัน่ใจได้วา่ความเส่ียงด้านตา่งๆ ได้ถกูจดัการแล้วอยา่งเหมาะสม 
 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงได้จดัให้มีการประชมุแล้วจํานวน 1 ครัง้
ในปี 2558 โดยเชิญผู้จดัการระดบัฝ่ายทกุทา่นเข้าร่วมประชมุและแตง่ตัง้เข้าเป็น
คณะทํางานบริหารความเส่ียงเพ่ือให้ครอบคลมุความเสี่ยงทกุด้าน ซึง่สามารถสรุป
ได้ดงันี ้

 
 แผนการบริหารความเส่ียงประจาํปี 2559 

คณะกรรมการได้นําเสนอนโยบาย แผนการบริหารความเส่ียงตอ่ทกุหน่วยงานภายในองค์กร  และกําหนดคณะทํางาน
บริหารความเส่ียงขึน้ 
 

 การประเมนิความเส่ียง 
จดัให้มีการประเมินความเส่ียงท่ีครอบคลมุด้านตา่งๆ ทัง้ความเส่ียงด้านกลยทุธ์  ด้านการปฏิบติัการ  ด้านการเงิน และ
ความเส่ียงด้านสภาพแวดล้อมหรือภยัธรรมชาติ  ท่ีมีผลกระทบตอ่การดําเนินธรุกิจ  และพิจารณาแผนบริหารจดัการความ
เสี่ยงให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได้  เพ่ือให้การดําเนินงานบรรลวุตัถปุระสงค์ท่ีกําหนดไว้ 
 

 การตดิตาม กาํกับดแูล และ การบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะติดตามการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะทํางานบริหารจดัการความเส่ียงอย่างใกล้ชิด พร้อม
กบัจดัการประชมุเพ่ือรับทราบผลการบริหารจดัการ  ตลอดจนให้คําแนะนําอนัเป็นประโยชน์แก่คณะทํางานเพ่ือให้ได้รับ
ประสิทธิผลจากการบริหารความเส่ียงอย่างแท้จริง  และจะนําเสนอผลการบริหารจดัการตอ่คณะกรรมการบริษัทตอ่ไป 
 
 

 

 

 
 นางสาวเพชรรัตน  เอกแสงกุล 
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
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ปจจัยความเส่ียง 

 
ความเส่ียงจากการดําเนินธุรกิจภายใต Toll Manufacturing Agreement 
 

บริษัทดําเนินธรุกิจสีพน่รถจกัรยานยนต์ภายใต้ Toll Manufacturing Agreement โดยเป็นผู้ผลิตสินค้าสีพน่
รถจกัรยานยนต์ตามคําสัง่ผลิตของบริษัท บเีอเอสเอฟ (ไทย) จํากดั (“BTL”) ซึง่เป็นผู้วา่จ้าง  จากนัน้ BTL จะจดัจําหน่าย
สินค้าไปยงักลุม่ผู้ผลิตชิน้สว่น OEM ในอตุสาหกรรมรถจกัรยานยนต์ทัง้ในประเทศและประเทศในภมิูภาคอาเซียน  ภายใต้
สญัญาความร่วมมือ Toll Manufacturing Agreement  บริษัทจะได้รับผลตอบแทนในรูปของคา่จ้างผลิตซึง่จะผนัแปรไป
ตามปริมาณสินค้าท่ีผลิต  บริษัทจงึอาจมีความเส่ียงด้านการขยายตวัของรายได้  หาก BTL ซึง่เป็นผู้ ดําเนินแผนการตลาด
ไมส่ามารถขยายฐานลกูค้าในภมิูภาคเพ่ิมขึน้ได้  รวมถึงอาจมีความเส่ียงจากการท่ี BTL จะวา่จ้างผู้ผลติรายอ่ืนทดแทน   
 

เน่ืองจาก BASF เป็นตราสินค้าท่ีมีช่ือเสยีงระดบัโลกและได้รับการยอมรับในระดบัสากล  อีกทัง้มีเป้าหมายให้
ประเทศไทยเป็นศนูย์กลางด้านการผลิตเพ่ือรองรับการขยายตวัของธรุกิจสารเคลือบ (Coatings) ในอตุสาหกรรม
รถจกัรยานยนต์และอตุสาหกรรมอ่ืนในภมิูภาคอาเซียน  จงึทําให้มัน่ใจได้วา่ BTL จะสามารถดําเนินแผนการตลาดและ
ขยายฐานลกูค้าให้บรรลตุามเป้าหมายท่ีวางไว้เป็นอย่างดี  ประกอบกบับริษัทมีประสบการณ์ ความเช่ียวชาญในการดําเนิน
ธรุกิจผลิตสอีตุสาหกรรมมาอย่างยาวนาน  จงึมัน่ใจได้วา่บริษัทจะสามารถผลิตสินค้าท่ีมีคณุภาพสม่ําเสมอตรงตาม
ข้อตกลงกบัคูค้่าและได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ผลติสินค้าตอ่ไป 
 
 
 
ความเส่ียงจากการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 

การเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน (ASEAN Economic Community : AEC) ในปี 2559 ถือเป็นความท้าทาย
ของวงการอตุสาหกรรมไทย  เน่ืองจากการเปิดเสรีทางการค้าจะทําให้เกิดการแข่งขนัระหวา่งประเทศสมาชิกกนัมากขึน้   
ดงันัน้ผู้ผลิตชิน้สว่นยานยนต์หรือผู้ผลิตบรรจภุณัฑ์ในประเทศท่ีสามารถผลิตสินค้าท่ีมีคณุภาพได้มาตรฐาน  และมีความ
ได้เปรียบด้านต้นทนุการผลิตจากอตัราคา่แรงท่ีต่ํากวา่ประเทศอ่ืน  ก็จะมีโอกาสเป็น Supplier ท่ีสําคญัของ AEC ได้   
 

ในกรณีนีอ้าจทําให้ผู้ผลิตรถจกัรยานยนต์หรือผู้ผลิตอาหารและเคร่ืองด่ืมในประเทศไทยหนัไปเลอืกใช้ Supplier 
ตา่งประเทศทดแทนการเลือกใช้ Supplier ในประเทศไทยเน่ืองจากมีต้นทนุราคาสินค้าท่ีต่ํากวา่  ซึง่อาจสง่ผลให้ผู้ผลิต
ชิน้สว่นยานยนต์หรือผู้ผลิตบรรจภุณัฑ์โลหะในประเทศไทยมีปริมาณการใช้สีลดลง  และจะสง่ผลกระทบตอ่ปริมาณการ
จําหน่ายผลิตภณัฑ์ของบริษัทในท่ีสดุ 
 

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือการเข้าสูเ่สรีทางการค้าโดยขยายการลงทนุไปยงัตา่งประเทศ 
ได้แก่ เวียดนาม  อินโดนีเซีย และ มาเลเซีย  ซึง่นอกเหนือจากเป็นการเพ่ิมฐานการผลิตและตวัแทนจําหน่ายสินค้าใน
ภมิูภาคอาเซียนแล้ว  บริษัทจะสามารถให้คําแนะนําด้านเทคนิคการใช้สี  การปรับแตง่สีให้มีคณุสมบติัเหมาะสมกบัสภาพ
การใช้งานของลกูค้าในแตล่ะพืน้ท่ีได้อย่างรวดเร็วย่ิงขึน้  อีกทัง้บริษัทมีความร่วมมือกบัพนัธมิตรท่ีมีประสบการณ์และความ
เช่ียวชาญในธรุกิจสีของแตล่ะพืน้ท่ี  จงึทําให้มัน่ใจได้วา่สินค้าและบริการของบริษัทจะได้รับความไว้วางใจจากลกูค้าท่ีเป็น
ผู้ผลิตรถหรือผู้ผลติบรรจภุณัฑ์โลหะอย่างตอ่เน่ือง 
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ความเส่ียงจากการพ่ึงพิง Know-How จากคูคา 
 

บริษัทเป็นผู้ผลิตสีพน่รถจกัรยานยนต์ตามคําสัง่ซือ้ของบริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย) จํากดั (“BTL”) ด้วย Know-How 
ของ BASF ซึง่จําเป็นต้องใช้วตัถดิุบเฉพาะท่ีเป็นความลบัทางการค้าในการผลิต โดยซือ้จากผู้จดัจําหน่ายท่ีได้รับการยอมรับ
จากเจ้าของ Know-How เทา่นัน้  ดงันัน้หาก BASF มีความสนใจลงทนุในอตุสาหกรรมผลิตสี จงึอาจสง่ผลกระทบตอ่ผล
การดําเนินงานของบริษัทอย่างมีนยัสําคญัได้ 
 

บริษัทเป็นผู้ผลิตสีโดยใช้ Know-How จากตา่งประเทศท่ีมีช่ือเสียงและได้รับการยอมรับในระดบัสากล  การใช้ 
Know-How จากตา่งประเทศจะต้องมีการปรับการใช้งานให้เข้ากบัสภาพแวดล้อมในประเทศไทยซึง่มีความแตกตา่งจาก
สภาพแวดล้อมในประเทศของเจ้าของ Know-How  ต้องอาศยัการวิจยั พฒันาและความชํานาญทางธรุกิจในประเทศ และ
ขัน้ตอนการให้บริการหลงัการขายโดยบคุลากรคนไทยท่ีมีความชํานาญและสามารถประสานงานกบัลกูค้าคนไทยได้ดีกว่า
บคุลากรชาวตา่งประเทศ  ซึง่บริษัทมีทัง้ความเข้าใจและความชํานาญในธรุกิจและสามารถตอบสนองตอ่ความต้องการใช้สี
ของลกูค้าในประเทศได้ดีกวา่ 
 

BASF เป็นบริษัทท่ีให้ความสําคญัด้านการวิจยัและพฒันาซึง่ถือวา่เป็นต้นทนุคา่ใช้จ่ายท่ีสงูสําหรับการผลิต
สินค้า  จงึทําให้สามารถผลิตสีอตุสาหกรรมใหม่ๆ  ท่ีทนัตอ่ความต้องการของลกูค้าท่ีเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้  ซึง่จะ
สง่ผลให้บริษัทมีโอกาสได้รับคา่แรงจากการผลิตสินค้าเพ่ิมมากขึน้  นอกจากนี ้ บริษัทยงัให้ความสําคญัในการขยายฐาน
ลกูค้าของบริษัทเองในกลุม่สเีคลือบบรรจภุณัฑ์และหมกึพิมพ์มากขึน้  ซึง่จะทําให้สดัสว่นรายได้ท่ีมาจากการจําหน่าย
ผลิตภณัฑ์หลกัอ่ืนๆ เพ่ิมสงูขึน้ในสดัสว่นท่ีใกล้เคียงกนัในปัจจบุนั  
 
 
ความเส่ียงดานความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราและราคาวัตถุดิบ 
 

บริษัทใช้เคมีภณัฑ์เป็นวตัถดิุบหลกัในการผลิตสี ได้แก่ ผงสี เรซิ่น ตวัทําละลาย (Solvent) ซึง่ผงสี และเรซ่ินท่ีเป็น
วตัถดิุบเฉพาะ มีบางสว่นต้องนําเข้าจากตา่งประเทศ และซือ้ผ่านผู้จดัจําหน่ายวตัถดิุบ จงึทําให้บริษัทมีการซือ้วตัถดิุบทัง้ใน
รูปสกลุเงินบาท และสกลุเงินตา่งประเทศ ในปี 2557 และปี 2558 บริษัทมีสดัสว่นการสัง่ซือ้วตัถดิุบจากผู้จดัจําหน่ายหรือผู้
นําเข้า คิดเป็น  ร้อยละ 82.70 และร้อยละ 78.95 ของยอดซือ้วตัถดิุบ ตามลําดบั และบริษัทนําเข้าวตัถดิุบเองคิดเป็นร้อยละ 
17.30 และร้อยละ 21.05 ของยอดซือ้วตัถดิุบตามลําดบั จงึอาจทําให้บริษัทมีความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ  

 

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีวงเงินสําหรับทําสญัญาซือ้เงินตราตา่งประเทศลว่งหน้า (Forward Contract) กบัสถาบนั
การเงินซึง่เป็นวงเงินท่ีเพียงพอตอ่มลูคา่การสัง่ซือ้วตัถดิุบจากตา่งประเทศในแต่ละครัง้  นอกจากนี ้บริษัทมีการวางแผนการ
ผลิตตามแผนการผลิตสินค้าของลกูค้าก่อนการซือ้วตัถดิุบหลกัๆ จากผู้ จําหน่ายวตัถดิุบ เพ่ือให้มีวตัถดิุบให้พอเพียงสําหรับ
การผลิตสีในแตล่ะคําสัง่ซือ้จากลกูค้า โดยจะมีการสัง่ซือ้วตัถดิุบลว่งหน้าประมาณ 1 - 3 เดือน และมีการสํารองวตัถดิุบ
นานประมาณ 3 เดือน นอกจากนีบ้ริษัทยงัมีนโยบายในการปรับราคาขายตามความผนัผวนของต้นทนุแม้จะไมส่ามารถ
ปรับราคาได้ทนัที แตส่ินค้าสว่นใหญ่ของบริษัทจะมีวงจรชีวิตคอ่นข้างสัน้ทําให้บริษัทมีโอกาสที่จะตัง้ราคาสินค้าใหม่ให้
สะท้อนต้นทนุท่ีแท้จริงเพ่ือรักษาระดบัอตัรากําไรสว่นเพ่ิม และบริษัทยงัติดตามความเคลื่อนไหวของราคาอปุสงค์และ
อปุทานของเคมีภณัฑ์ในตลาดโลกอย่างใกล้ชิด เพ่ือเป็นข้อมลูในการบริหารต้นทนุการผลิต ลดความเส่ียงจากผลกระทบ
ของความผนัผวนของราคาวตัถดิุบ และทําให้บริษัทบริหารอตัรากําไรขัน้ต้นได้ 
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ความเส่ียงจากการส่ังซื้อวัตถุดิบเฉพาะจากผูจัดจาํหนายนอยราย 
 

บริษัทมีการสัง่ซือ้วตัถดิุบท่ีใช้ในการผลิตสีพน่รถจกัรยานยนต์ สีเคลือบบรรจภุณัฑ์ และหมกึพิมพ์จากผู้จดั
จําหน่ายวตัถดิุบหลกัจํานวน 20 ราย ซึง่สว่นใหญ่เป็นวตัถดิุบสําคญัซึง่มีสตูรเป็นความลบัทางการค้าตาม Know-How ท่ี
บริษัทใช้ในการผลิต  จงึอาจทําให้บริษัทมีความเส่ียงจากหากผู้จดัจําหน่ายรายใหญ่ดงักลา่วยกเลิกการจดัสง่วตัถดิุบให้แก่
บริษัท หรือไมส่ามารถจดัสง่วตัถดิุบได้ตรงตามเวลาท่ีกําหนด 
 

อย่างไรก็ตามในการสัง่ซือ้วตัถดิุบท่ีใช้ในการผลิตสินค้า  บริษัทได้ทําการค้ากบัผู้จดัจําหน่ายวตัถดิุบในประเทศ
รายดงักลา่วมาเป็นเวลานาน โดยมีการทําสญัญาระหวา่งบริษัทและผู้จดัจําหน่าย เพ่ือให้ผู้จดัจําหน่ายสามารถจดัหา
วตัถดิุบตามสญัญาตรงตาม Know-How ทัง้นี ้ หากผู้จดัจําหน่ายวตัถดิุบตามสญัญารายดงักลา่วไมส่ามารถจดัสง่วตัถดิุบ
ให้แก่บริษัทได้ หรือไมส่ามารถจดัสง่ได้ตรงตามเวลาท่ีกําหนด  บริษัทสามารถสัง่ซือ้วตัถดิุบดงักลา่วจากบริษัทคูค้่า กลุม่
บริษัทเจ้าของ Know-How เพ่ือใช้ในการผลิตและสามารถสง่สีให้ลกูค้าตามคําสัง่ซือ้ในเวลาที่ตกลงได้  ซึง่การนําเข้า
วตัถดิุบจากตา่งประเทศจะมีต้นทนุสงูกวา่วตัถดิุบในประเทศและอาจสง่ผลให้ต้นทนุการผลิตสินค้าของบริษัทสงูขึน้ 
 
 
 
ความเส่ียงจากการพ่ึงพิงอุตสาหกรรมยานยนต  
 

รายได้จากการรับจ้างผลิตสีกลุม่ยานยนต์จะเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัภาวะอตุสาหกรรมยานยนต์  ซึง่ในปี 
2558 ยงัคงเป็นชว่งภาวะเศรษฐกิจซบเซาทัว่โลกตอ่เน่ืองจากปี 2557 สง่ผลให้การใช้จ่ายในภาคครัวเรือนหดตวัลง 
 

อย่างไรก็ตามอตุสาหกรรมยานยนต์เป็นอตุสาหกรรมท่ีได้รับการสง่เสริมจากภาครัฐอยู่อย่างตอ่เน่ือง  โดยสว่น
ใหญ่มีฐานการผลิตชิน้สว่นและประกอบในประเทศไทย  ในขณะท่ีผู้บริโภคก็เลอืกท่ีจะลดภาระคา่ใช้จ่ายโดยการใช้
รถจกัรยานยนต์เป็นพาหนะในการเดินทางและการขนสง่ทดแทนการใช้รถยนต์ซึง่มีต้นทนุท่ีสงูกวา่  ซึง่ถือเป็นปัจจยัท่ี
สนบัสนนุการดําเนินธรุกิจของบริษัท  ในขณะเดียวกนัการผลิตเพ่ือการสง่ออกยงัคงมีแนวโน้มท่ีดี  อีกทัง้อตุสาหกรรมยาน
ยนต์เป็นอตุสาหกรรมท่ีพฤติกรรมการใช้สีของผู้ผลิตยานยนต์ยงัคงไมเ่ปลี่ยนย่ีห้อสีจากเดิมท่ีตนเคยใช้อยู่  เน่ืองจากมี
ต้นทนุในการเปลี่ยนแปลงสงู (Switching Cost)  ซึง่เม่ือเปรียบเทียบต้นทนุสีท่ีใช้ในการผลิตกบัต้นทนุสนิค้าคิดเป็นสดัสว่น
ท่ีน้อยมาก เช่น ต้นทนุสีเปรียบเทียบกบัต้นทนุรถยนต์ทัง้คนั  ผู้ใช้สีจงึเลอืกท่ีจะใช้สท่ีีตนให้การยอมรับและไมเ่สีย่งท่ีจะ
เปลี่ยนไปใช้สีท่ีไมเ่ป็นท่ีรู้จกัหรือไมเ่ป็นท่ียอมรับ  แม้สีดงักลา่วจะมีราคาขายท่ีต่ํากวา่ ดงันัน้จงึมัน่ใจได้วา่ฐานลกูค้าผู้ ใช้สี
ของ BASF จะยงัคงใช้สีของ BASF ตอ่ไป 
 

นอกจากนีบ้ริษัทยงัให้ความสําคญัในการผลิตและจําหน่ายสีอตุสาหกรรมอ่ืน นอกเหนือจากอตุสาหกรรมยาน
ยนต์มากขึน้ เชน่ สีเคลือบบรรจภุณัฑ์และหมกึพิมพ์ รวมถึงการมุง่เน้นพฒันาสีท่ีผลติโดยใช้ Know-How และตราสินค้าของ
บริษัทพร้อมทัง้ขยายฐานลกูค้าของบริษัทเองมากขึน้ 
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ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี 
 

เน่ืองจากลกูค้าของบริษัทสว่นใหญ่เป็นผู้ผลิตสินค้าสําหรับอตุสาหกรรมตอ่เน่ือง  บริษัทจงึต้องมีการควบคมุ
กระบวนการผลิตสีให้เป็นไปตามมาตรฐานของกลุม่อตุสาหกรรมหรือตามข้อกําหนดของลกูค้าเป็นหลกั เช่น หากลกูค้าให้
ความสําคญัเร่ืองการรักษาสิ่งแวดล้อม บริษัทต้องใช้เทคโนโลยีการผลิตท่ีตระหนกัถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย  เพราะสี
เป็นสว่นหนึง่ของผลิตภณัฑ์ของลกูค้าด้วย ด้วยเหตผุลดงักลา่วมานีทํ้าให้บริษัทต้องพยายามพฒันาเทคโนโลยี และ
กระบวนการผลิตให้ตรงกบัความต้องการของลกูค้า หากลกูค้าผู้ ใช้สีเปลีย่นแปลงสายการผลิตหรือเทคโนโลยีขนาดใหญ่ 
เช่น การเปล่ียนแปลงวสัดท่ีุใช้ในการผลิตของลกูค้าจากโลหะ มาเป็นกระดาษ หรือการลดการใช้ทินเนอร์ในผลิตภณัฑ์ของ
ลกูค้า ตลอดจนการเปล่ียนสตูรการผลิตเป็นสตูรนํา้ (Water Borne) การใช้หุน่ยนต์ในขัน้ตอนการพน่สี ทําให้ลดการสญูเสยี
ของสีระหวา่งการพน่ และการใช้สารเคมีชนิดใหม่ๆ  เพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อม การเปล่ียนแปลงขนาดใหญ่ดงักลา่วอาจทําให้
บริษัทมีความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีได้  
 

อย่างไรก็ตาม โดยปกติแล้วลกูค้าผู้ ใช้สีจะเป็นผู้ผลิตท่ีมีการวางแผนในสายการผลิตระยะยาว และมกัไมมี่การ
เปลี่ยนแปลงสายการผลิตหรือเทคโนโลยีขนาดใหญ่บอ่ยครัง้ เน่ืองจากในการเปลีย่นแปลงสายการผลิตหรือเทคโนโลยี
ขนาดใหญ่แตล่ะครัง้จะต้องใช้เงินลงทนุสงู  รวมถงึบริษัทมีการวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกบัแผนการผลิตในระยะยาว
ของลกูค้าด้วย  จงึทําให้บริษัทสามารถประเมินแนวโน้มการเปลีย่นแปลงของเทคนิคการผลิต และสามารถปรับแผนการ
ลงทนุของบริษัทเพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกบัแผนของลกูค้า  ซึง่จะช่วยให้บริษัทสามารถลดความเส่ียงจากการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีได้  
 
 
 
ความเส่ียงจากการท่ีบริษัทมีผูถือหุนรายใหญมากกวารอยละ 50 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  กลุม่เอกแสงกลุซึง่เป็นกลุม่ผู้บริหารมีอํานาจควบคมุในบริษัท ยงัคงมีสดัสว่นการถือ
หุ้นสงูกวา่กึ่งหนึง่ของจํานวนหุ้นสามญัท่ีเรียกชําระแล้วทัง้หมดหรือร้อยละ 51.73 ซึง่ทําให้กลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ดงักลา่ว
สามารถควบคมุมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้เกือบทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นเร่ืองการแตง่ตัง้กรรมการหรือการขอมติท่ีต้องใช้เสียงสว่น
ใหญ่ของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ยกเว้นเร่ืองท่ีกฎหมายหรือข้อบงัคบัของบริษัทท่ีกําหนดให้ต้องได้รับมติ 3 ใน 4 ของท่ีประชมุผู้ ถือ
หุ้น  ดงันัน้ผู้ ถือหุ้นรายอ่ืนจงึอาจไมส่ามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือตรวจสอบและถ่วงดลุเร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นใหญ่เสนอได้ 
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การตอตานการทุจริตและการควบคุมภายใน 
 

การตอตานการทุจริต 
 
การตอ่ต้านการทจุริตเป็นนโยบายสําคญัประการหนึง่ของบริษัท  ซึง่นอกจากจะสร้างจิตสํานกึเพ่ือเป็นบรรทดั

ฐานในการปฏิบติัหน้าท่ีความรับผิดชอบให้แก่ผู้บริหารและพนกังานทกุระดบัแล้ว  บริษัทได้จดัให้มีกระบวนการตรวจสอบ
และระบบการควบคมุภายใน  โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าท่ีสอบทาน  เพ่ือป้องกนัการทจุริตคอร์รัปชัน่  โดย
บริษัทได้ดําเนินการเพ่ือให้เกิดความเช่ือมัน่ตามนโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ ดงันี ้

1. กําหนดจรรยาบรรณพนกังานเพ่ือเป็นคูมื่อมาตรฐานสําหรับพนกังานในการประพฤติตน  โดยมุง่เน้นเร่ืองความ
ซื่อสตัย์  คณุธรรม  ความเช่ือถือได้และปณิธาณสูค่วามเป็นเลิศ 

2. ทบทวนระเบียบปฏิบติัการจดัซือ้ จดัจ้าง และระเบียบการลงนามในเอกสารการเบิกจ่ายและสัง่ซือ้ 
3. กรรมการบริษัท ผู้บริหารหรือพนกังานต้องไมก่ระทําการใดอนัเป็นการเรียกร้องหรือยอมรับทรัพย์สินผลประโยชน์

เพ่ือจงูใจให้ปฏิบติัหรือละเว้นการปฏิบติัหน้าท่ีในทางท่ีมิชอบ 
4. จดัอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหารและพนกังานในเร่ืองกรอบการบริหารความเส่ียงและการควบคมุภายในเพ่ือการ

บริหารความเส่ียง 
5. กําหนดช่องทางการส่ือสารหรือแจ้งเบาะแสเก่ียวกบัการทจุริตคอร์รัปชัน่ โดยผู้แจ้งจะได้รับการคุ้มครองและเร่ือง

ท่ีได้รับแจ้งจะถกูนําเข้าสูก่ระบวนการตรวจสอบโดยคณะกรรมการซึง่จะพิจารณาอย่างเป็นธรรม 
 

ในปี 2558 ไมพ่บประเดน็หรือข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระสําคญัเก่ียวกบัการทจุริตคอร์รัปชัน่และการดําเนินงานท่ีไม่
สอดคล้องกบักฎหมายหรือข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้อง  ตลอดจนการละเมิดจรรยาบรรณในการดําเนินธรุกิจแตอ่ย่างใด 
 
 

นโยบายการควบคุมภายใน 
 

บริษัทมีความมุ่งหมายท่ีจะสร้างและคงไว้ซึ่งความเช่ือมั่นของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย  และยึดมั่นท่ีจะ
ดําเนินการในฐานะพลเมืองท่ีดีของสงัคม  โดยพนกังานทกุคนมีฐานะเป็นผู้ปกป้องช่ือเสียงและรักษาเกียรติภมิูของบริษัท  
ด้วยการดํารงไว้ซึง่มาตรฐานสงูสดุของวิชาชีพและการประพฤติปฏิบติัอย่างมีจรรยาบรรณดงันี ้

 
1. นโยบายความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

 พนกังานพึงหลีกเลี่ยงการกระทําใดๆ อนัเป็นการขดัต่อผลประโยชน์ของบริษัท  ไม่ว่าจะเกิดจากการ
ติดต่อกับผู้ ท่ีเก่ียวข้องทางการค้าของบริษัท  เช่น ลกูค้า คู่ค้า คู่แข่งขนั  หรือใช้โอกาสหรือข้อมลูท่ีได้
จากการเป็นพนกังานในการหาประโยชน์สว่นตนและในเร่ืองการทําธรุกิจท่ีแข่งขนักบับริษัท 

 พนกังานพงึละเว้นการถือหุ้นในกิจการคูแ่ข่งขนัของบริษัท  ในกรณีท่ีพนกังานได้หุ้นนัน้มาก่อนการเป็น
พนักงานหรือก่อนท่ีบริษัทจะเข้าไปในทําธุรกิจนัน้หรือได้โดยทางมรดก  พนักงานต้องรายงานให้
ผู้บงัคบับญัชาทราบ 

 บริษัทจะดําเนินการตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาหรือกฎหมายอ่ืนใดที่คุ้มครองหากมีการละเมิด
การรักษาความลบัทางธรุกิจ 
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2. นโยบายการรักษาและการใช้ทรัพย์สินของบริษัท  
 พนกังานมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการดูแลทรัพย์สินของบริษัทมิให้เสื่อมเสีย  สญูหายและใช้

ทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทอย่างเต็มท่ี  และไม่นําทรัพย์สินของบริษัทไป
ใช้เพ่ือประโยชน์สว่นตวั 

 ทรัพย์สินดงักล่าว  หมายถึง  ทรัพย์สินท่ีมีตวัตนและไม่มีตวัตน  เช่น  สงัหาริมทรัพย์  อสงัหาริมทรัพย์  
เทคโนโลยี ความรู้ทางวิชาการ  เอกสารสิทธ์ิ  สิทธิบตัร ลิขสิทธ์ิ  ตลอดจนข้อมลูท่ีเป็นความลบัท่ีไม่ได้
เปิดเผยตอ่สาธารณชน  เช่น แผนธรุกิจ  ประมาณการทางการเงิน  ข้อมลูด้านทรัพยากรบคุคล เป็นต้น 

 พนกังานทกุคนพงึหลีกเลี่ยงการเปิดเผยหรือการใช้ประโยชน์จากข้อมลูท่ีเป็นความลบัอย่างเดด็ขาด 
 

3. นโยบายการให้หรือรับของขวญัหรือการบนัเทิง 
 พนกังานย่อมไมเ่รียก  รับ หรือยินยอมท่ีจะรับเงิน  สิ่งของหรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ เก่ียวข้องทางธุรกิจ

กบับริษัท 
 พนกังานอาจรับหรือให้ของขวญัได้ตามประเพณีนิยม  โดยการรับของขวญันัน้จะต้องไม่ส่งผลต่อการ

ตดัสินใจเชิงธรุกิจใดๆ ของผู้ รับ 
 ของขวญัท่ีได้รับควรเป็นสิ่งท่ีมีคา่ไมม่ากนกั  และไมค่วรเป็นเงินสดหรือเทียบเทา่เงินสด 
 หากพนักงานได้รับของขวัญในโอกาสตามประเพณีนิยมท่ีมีมลูค่าเกินปกติวิสยัจากผู้ เก่ียวข้องทาง

ธรุกิจกบับริษัท  ให้รายงานผู้บงัคบับญัชาตามลําดบัขัน้ทราบ 
 การให้หรือรับของขวญัอาจกระทําได้หากทําด้วยความโปร่งใสหรือทําในท่ีเปิดเผย 

 
4. นโยบายในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทและการใช้ข้อมลูภายใน  

 พนกังานพึงหลีกเลี่ยงการใช้ข้อมลูภายในหรือให้ข้อมลูภายในแก่บุคคลอ่ืน  เพ่ือประโยชน์ในการซือ้
ขายหุ้นของบริษัท 

 บคุคลภายในควรละเว้นการซือ้หรือขายหุ้นของบริษัทในช่วงก่อนท่ีจะเผยแพร่งบการเงิน  หรือเผยแพร่
สถานะของบริษัท  รวมถึงข้อมลูสําคญัอ่ืนๆ  และควรรอคอยอย่างน้อย 24-48 ชัว่โมง  ภายหลงัการ
เปิดเผยข้อมลูให้แก่สาธารณชนก่อนท่ีจะซือ้หรือขายหุ้นของบริษัท 

 
5. นโยบายควบคมุและตรวจสอบภายในและการรายงานทางการเงิน 

 ฝ่ายจดัการของบริษัท  มีความรับผิดชอบต่อการจดัทํารายงานทางการเงินอย่างถกูต้อง ครบถ้วน ทนั
ต่อเวลา  ทัง้งบการเงินสําหรับปีและสําหรับไตรมาสซึ่งจดัทําและนําเสนอตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน 

 จดัให้มีระบบการควบคมุและตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพ  เพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษัทได้ปฏิบติัตาม
มาตรฐานและกฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง  ภายใต้การตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในและการสอบ
ทานของกรรมการตรวจสอบ 

 ปฏิบติัตามหน้าท่ีด้วยความซื่อสตัย์สจุริตอย่างสดุความสามารถ  และดําเนินการใดๆ ด้วยความเป็น
ธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุราย 
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6. นโยบายความรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้น  
 รายงานให้ผู้ ถือหุ้นทราบถึงสถานภาพขององค์กรสม่ําเสมอ  และครบถ้วนตามความเป็นจริง 
 รายงานให้ผู้ ถือหุ้นทราบถึงแนวโน้มในอนาคตขององค์กรทัง้ในด้านบวกและลบ  ด้วยเหตผุลสนบัสนนุ

อย่างเพียงพอ 
 

7. นโยบายในการปฏิบติัตอ่ลกูค้า และคณุภาพผลิตภณัฑ์ 
 สง่มอบผลิตภณัฑ์ท่ีมีคณุภาพตรงตามหรือสงูกวา่ความคาดหมายของลกูค้าภายใต้เง่ือนไขท่ีเป็นธรรม 
 ให้ข้อมลูเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และบริการที่ถกูต้องเพียงพอและทนัตอ่เหตกุารณ์แก่ลกูค้า  เพ่ือให้ลกูค้ามี

ข้อมลูเพียงพอในการตดัสินใจ    โดยไมมี่การกลา่วเกินความจริงในโฆษณาหรือในการสื่อสารช่องทาง 
อ่ืนกบัลกูค้า  อนัเป็นเหตใุห้ลกูค้าเกิดความเข้าใจผิดเก่ียวกบัคณุภาพ  ปริมาณ  หรือเง่ือนไขใดๆ ของ
สินค้าและบริการ 

 รักษาความลบัของลกูค้าและไมนํ่าไปใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องโดยมิชอบ 
 ตอบสนองความต้องการของลกูค้าด้วยความรวดเร็วและจดัให้มีระบบและช่องทางให้ลกูค้าร้องเรียน

เก่ียวกบัคณุภาพของสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

8. นโยบายและการปฏิบติัตอ่ลกูค้า  และ/หรือเจ้าหนี ้ 
 ปฏิบัติต่อลูกค้าและเจ้าหนีอ้ย่างเสมอภาคและเป็นธรรมและตัง้อยู่บนพืน้ฐานของการได้รับ

ผลตอบแทนที่เป็นธรรมทัง้สองฝ่าย 
 ปฏิบติัตามสญัญาหรือเง่ือนไขท่ีตกลงกนัไว้อย่างเคร่งครัด  กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขข้อใด

ข้อหนึง่ได้ต้องรีบแจ้งตอ่คูค้่าและ/หรือเจ้าหนีท้ราบลว่งหน้า  เพ่ือร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแก้ไข 
 ในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจพึงละเว้นการเรียก  รับ  หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ  ท่ีไม่สจุริตในการค้า

กบัคูค้่าและ/หรือเจ้าหนี ้
 หากมีข้อมลูว่ามีการเรียกรับหรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สจุริตเกิดขึน้  พงึเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่

ค้าและ/หรือเจ้าหนีแ้ละร่วมกนัแก้ไขปัญหาโดยความยติุธรรมและรวดเร็ว 
 รายงานข้อมลูทางการเงินท่ีถกูต้อง  ครบถ้วนและตรงเวลาให้แก่เจ้าหนีอ้ย่างสม่ําเสมอ 

 
9. นโยบายและการปฏิบติัตอ่พนกังาน 

 ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมตอ่พนกังาน 
 ดแูลรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางาน  ให้มีความปลอดภยัตอ่ชีวิตและทรัพย์สินของพนกังาน 
 การแต่งตัง้และโยกย้ายพนกังาน  รวมถึงการให้รางวลัและการลงโทษต้องกระทําด้วยความสจุริตและ

ตัง้อยู่บนพืน้ฐานความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของพนกังาน 
 ให้ความสําคญัต่อการพฒันาเรียนรู้  ความสามารถและทกัษะของพนกังานโดยให้โอกาสอย่างทัว่ถึง

และสม่ําเสมอ 
 ปฏิบติัตามกฎหมายและข้อกําหนดตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัพนกังานอย่างเคร่งครัด 
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10. นโยบายและการปฏิบติัตอ่คูแ่ข่งขนัทางการค้า  
 ประพฤติปฏิบติัภายใต้กติกาของการแข่งขนัท่ีดี 
 ไม่แสวงหาข้อมลูท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งขนัทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สจุริตหรือไม่เหมาะสม   เช่น  

การจ่ายสินจ้างให้แก่พนกังานของคูแ่ข่งขนั  เป็นต้น 
 ไมทํ่าลายช่ือเสียงของคูแ่ข่งขนัทางการค้าด้วยการกลา่วหาในทางร้าย 

 
11. นโยบายในการปฏิบติัตนของพนกังาน  และการปฏิบติัตอ่พนกังานอ่ืน  

 พึงปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความมุ่งมัน่  ซื่อสตัย์  โปร่งใส  และพึงงดเว้นการให้ของขวญัแก่ผู้บงัคบับญัชา
หรือรับของขวญัจากผู้ใต้บงัคบับญัชา 

 เคารพในสิทธิของพนกังานอ่ืนรวมทัง้ฝ่ายจดัการ 
 ผู้บงัคบับญัชาพงึปฏิบติัตนให้เป็นท่ีเคารพนบัถือของพนกังาน  และพนกังานไม่พงึกระทําใดๆ  อนัเป็น

การไมเ่คารพนบัถือผู้บงัคบับญัชา 
 พงึเป็นผู้ มีวินยัและประพฤติตามกฎหมายตามกฎระเบียบขององค์กร  และประเพณีอนัดีงามไม่ว่าจะ

ระบไุว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือไมก็่ตาม 
 ร่วมสร้างและรักษาบรรยากาศแห่งความสามัคคี  และความเป็นนํา้ใจเดียวกันในหมู่พนักงาน  พึง

หลีกเลี่ยงการทําการใดๆ  อันอาจกระทบต่อช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ของบริษัท  หรือเป็นปัญหาแก่
บริษัทในภายหลงั 
 

12. นโยบายความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสว่นรวม  
 รับผิดชอบและยึดมั่นในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  ตลอดจนขนบธรรมเนียม  ประเพณีท้องถ่ินท่ี

องค์กรตัง้อยู่ 
 ดําเนินกิจกรรม  เพ่ือร่วมสร้างสรรค์สงัคม  ชมุชนและสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ําเสมอเพ่ือให้ชมุชนท่ีบริษัท

ตัง้อยู่มีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้  ทัง้ท่ีดําเนินการเองและร่วมมือกบัภาครัฐและชมุชน 
 ป้องกนัอบุติัเหตแุละควบคมุการปลอ่ยของเสียให้อยู่ในระดบัต่ํากวา่มาตรฐานท่ียอมรับได้ 
 ตอบสนองอย่างรวดเร็ว  และอย่างมีประสิทธิภาพตอ่เหตกุารณ์ท่ีมีผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมและชมุชน  

อนัเน่ืองมาจากการดําเนินงานของบริษัท  โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มท่ีกับเจ้าหน้าท่ีภาครัฐและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับระบบการควบคุมภายใน 
 

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนกัถึงความสําคญัของระบบการควบคมุภายใน  โดยมอบหมายให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบทําหน้าท่ีสอบทานการประเมินระบบการควบคมุภายในของบริษัท  เพ่ือให้ระบบการควบคมุภายในมีความ
เพียงพอและเหมาะสม  รวมถึงการมีระบบบญัชีและรายงานทางการเงินท่ีมีความถกูต้องเช่ือถือได้  และมีการป้องกนัดแูล
รักษาทรัพย์สิน  หรือลดความเสียหายท่ีเกิดจากความผิดพลาดหรือจากการทจุริต  ตลอดจนได้มีการปฏิบติัตามข้อกําหนดท่ี
เก่ียวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

บริษัทวา่จ้าง บริษัท เวล แพลนน่ิง โซลชูัน่ จํากดั ซึง่เป็นนิติบคุคลภายนอก ทําหน้าท่ีผู้ตรวจสอบภายใน  เพ่ือให้ส
ปฏิบติัหน้าท่ีได้อย่างเตม็ท่ีและเป็นอิสระ  ซึง่ทําให้บริษัทมีการปรับปรุงตนเองให้ทนัตอ่สภาพแวดล้อมทัง้ภายในและ
ภายนอกท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยประสานงานผู้จดัการสว่นพฒันาระบบของบริษัทและรายงานตรงตอ่คณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นประจําทกุไตรมาส  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลในงานตรวจสอบให้ดีย่ิงขึน้ในกระบวนการตรวจสอบภายใน 

ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2558  คณะกรรมการบริษัทรวมถึง
กรรมการตรวจสอบได้ประเมินระบบการควบคมุภายในของบริษัทประจําปี 2558  จากการตรวจสอบภายใน  การประเมิน
ความเส่ียงและการสอบถามจากฝ่ายบริหาร  คณะกรรมการบริษัทไมพ่บข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระสําคญัเก่ียวกบัระบบการ
ควบคมุภายใน  จงึมีความเหน็วา่บริษัทมีระบบการควบคมุภายในที่เพียงพอ เหมาะสมกบัสภาพการดําเนินงานปัจจบุนั  
โดยมีสาระสําคญัดงันี ้
 

1. การควบคมุภายในองคกร 
บริษัทมีการกําหนดนโยบายและเป้าหมายการดําเนินธรุกิจท่ีชดัเจนและวดัผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  โดยคํานงึถึง
ความเป็นธรรมต่อพนกังาน ลกูค้า คูค้่า  ความรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้น สงัคม ชมุชน และส่ิงแวดล้อม  และได้มีการ
ทบทวนการปฏิบติัตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้อยู่เป็นประจํา  เพ่ือให้สอดคล้องกบัสภาพการณ์ขณะนัน้ 
 

บริษัทได้มีการจดัโครงสร้างองค์กรเพ่ือแบง่แยกหน้าท่ีและความรับผิดชอบของฝ่ายจดัการออกจากกนั  ให้
สามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีการกําหนดนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ  จริยธรรมในการดําเนิน
ธรุกิจ  พร้อมทัง้สื่อสารให้ฝ่ายบริหารและพนกังานรับทราบเพ่ือเป็นแนวทางให้ทกุคนปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความ
ซื่อตรง  ไมก่่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัท   ซึง่รวมถึงการไมค่อร์รัปชัน่อนัก่อให้เกิดความ
เสียหายตอ่องค์กรด้วย 

 
2. การประเมินความเสี่ยง 

บริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารทําหน้าท่ีดแูลและบริหารความเส่ียงอย่าเป็นระบบและมีประสทิธิภาพ  
มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้จากทัง้ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่การดําเนิน
ธรุกิจ  มีการกําหนดแผนงานและขัน้ตอนการดําเนินงานท่ีชดัเจน  ตลอดจนมีการติดตามผลการจดัการความ 
เสี่ยงอย่างตอ่เน่ืองให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได้  รวมทัง้ผู้บริหารทกุระดบัมีสว่นร่วมในการบริหารความเส่ียงและได้
มีการสื่อสารให้พนกังานรับทราบ  และถือปฏิบติัเป็นสว่นหนึง่ของวฒันธรรมองค์กร 
 

บริษัทได้สื่อสารให้พนกังานทกุคนเข้าใจและปฏิบติัตามนโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการตอ่ต้านการทจุริต 
และห้ามจ่ายสินบนเพ่ือผลประโยชน์ทางธรุกิจตามท่ีบริษัทได้กําหนดไว้  นอกจากนีบ้ริษัทได้ปฏิบติัตามหลกัการ
บญัชีท่ีรับรองทัว่ไปและเหมาะสมกบัธรุกิจ  โดยได้เปิดเผยรายงานทางการเงินท่ีมีข้อมลูถกูต้อง ครบถ้วนและ
สะท้อนถึงการดําเนินงานของบริษัท 
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3. การควบคมุการปฏิบัติงาน 

บริษัทได้มีการกําหนดขอบเขต อํานาจหน้าท่ี และ วงเงินอนมุติัของฝ่ายบริหารในแตล่ะระดบัไว้อย่างชดัเจนเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร  รวมถึงมีการแบง่แยกหน้าท่ีความรับผิดชอบของแตล่ะหน่วยงานออกจากกนั  เพ่ือเป็นการ
ตรวจสอบซึง่กนัและกนั  รวมทัง้ได้จดัให้มีระเบีบบวิธีการปฏิบติัทเก่ียวกบัการทําธรุกรรมด้านการเงิน  การจดัซือ้ 
และการบริหารทัว่ไปท่ีรัดกมุไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร  เพ่ือป้องกนัการใช้อํานาจหน้าท่ีในการนําทรัพย์สินของ
บริษัทไปใช้โดยมิชอบ  หรือเกินกวา่อํานาจอนมุติัท่ีได้รับมอบหมายจากบริษัท  ตลอดจนมีมาตรการที่จะติดตาม
ให้การดําเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  ในกรณีท่ีมีการทําธรุกรรมกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  
กรรมการบริษัทและผู้บริหาร  หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว  บริษัทได้ปฏิบติัตามขัน้ตอนและกฎเกณฑ์ท่ี
เก่ียวข้องโดยคํานงึถึงประโยชน์สงูสดุขอบบริษัทเป็นสําคญั 

 
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล 

บริษัทได้นําเสนอข้อมลูและเอกสารประกอบการตดัสินใจอย่างเพียงพอแก่กรรมการเป็นการลว่งหน้า  เพ่ือให้
คณะกรรมการบริษัทใช้พิจารณาประกอบการตดัสินใจ  รวมถึงมีการจดัเก็บเอกสารประกอบการบนัทกึบญัชีและ
บญัชีตา่งๆ ไว้อยา่งครบถ้วน  เป็นหมวดหมูใ่นสถานท่ีท่ีมีความปลอดภยัตามระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด 
 
บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมลูทัง้ภายในและภายนอกองค์กร  และมีชอ่งทางการสื่อสารท่ีเหมาะสมเพ่ือ
สนบัสนนุให้การควบคมุภายในสามารถดําเนินไปได้ตามที่กําหนดไว้ 
 

5. ระบบการติดตาม 
บริษัทได้มีการกําหนดเป้าหมายการดําเนินธรุกิจและเปรียบเทียบผลการดําเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย  
กรณีท่ีมีความแตกตา่งจะพิจารณาทบทวนและปรับการดําเนินธรุกิจให้สอดคล้องกบัสถานการณ์  รวมทัง้จดัให้มี
ระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานตามหลกักํากบัดแูลกิจการท่ีดี  เพ่ือให้มัน่ใจได้วา่การควบคมุ
ภายในได้ดําเนินการอย่างครบถ้วน  ในการนี ้บริษัท เวล แพลน่ิง โซลชูัน่ จํากดั ในฐานะผู้ตรวจสอบภายในได้
ดําเนินการตรวจสอบวิเคราะห์และประเมินผลการควบคมุของระบบตา่งๆ และตรวจติดตามผลการปฏิบติังาน
อย่างตอ่เน่ือง  และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบซึง่มีการประชมุร่วมกนัเป็น
ประจําทกุไตรมาส  กรณีท่ีตรวจพบข้อบกพร่องท่ีมีสาระสําคญั  คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตอ่
คณะกรรมการบริษัทเพ่ือเสนอให้พิจารณาดําเนินการปรับปรุง  และมีการตรวจติดตามความคืบหน้าในการ
ปรับปรุงข้อบกพร่องอย่างสม่ําเสมอ 

 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 คณะกรรมการตรวจสอบไมมี่ความเหน็แตกตา่งจากความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท  และผู้สอบบญัชีไมมี่
ข้อสงัเกตเก่ียวกบัการควบคมุภายในแตป่ระการใด 
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ผูตรวจสอบภายในของบริษัท 
 

ช่ือบริษัทตรวจสอบภายใน   บริษัท เวล แพลนน่ิง  โซลชูัน่ จํากดั 
 
ช่ือหวัหน้างานตรวจสอบภายใน  นางสาววรลกัษณ์  ลิม้สขุประเสริฐ 

กรรมการผู้จดัการ 
 

คุณวุฒทิางการศกึษา / วุฒบิัตร  ปริญญาตรีบญัชี เกียรตินิยมอนัดบัสอง 
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
ปริญญาโทบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ประเทศไทย 

ประสบการณ์ทาํงาน 
2538 – 2545   บริษัท เอสจีวี ณ ถลาง จํากดั 
2546 – 2547   บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั 
2548 – ปัจจบุนั   บริษัท เวล แพลนน่ิง  โซลชูัน่ จํากดั 

 
การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง 

 สมัมนาเชิงปฏิบติัการ TSQC1 แบบเจาะลกึ ด้าน Monitoring และ EQCR สําหรับสํานกังานสอบ

บญัชีตลาดทนุ 

 การปฏิบติัตามมาตรฐานการควบคมุคณุภาพฉบบั ท่ี 1(TSQC1) 

 แนวปฏิบติัตามมาตรฐานการควบคมุคณุภาพฉบบั ท่ี 1(TSQC1) สําหรับสํานกังานสอบบญัชี 

 COSO - 2013 กรอบแนวทางระบบการควบคมุภายใน 
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 รายการระหวางกัน 

บริษัท อีซึน่ เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) มีรายการระหวา่งกนักบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง ตามหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ณ 31 ธนัวาคม ปี 2558 และปี 2557 ดงันี ้

 
บริษัท/ บริษัทย่อยกับ
บุคคลที่อาจมีความ

ขัดแย้ง 
ลักษณะความสัมพนัธ์ ประเภทรายการ 

ลักษณะและ 
เงื่อนไขของรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 
ความจาํเป็นผลและ 

สมเหตุสมผลของรายการ ปี 2558 ปี 2557 

บจก. เอกแสง โฮลดิง้ส์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ถือหุ้ น
ในบริษัท  อีซึ่น  เพ้นท์  จํากัด 

(มหาชน) ร้อยละ 44.88 ของ
จํานวนที่มีสิทธิออกเสียง) 

 ถือหุ้ นโดยผู้ ถือหุ้ นของบริษัท 
ได้แก่ กลุ่มเอกแสงกุล ร้อยละ 
100.00 ของทุนที่ชําระแล้ว
ทัง้หมด  

 มีกรรมการกลุม่เดียวกนั 

รายการเช่าอสงัหริมทรัพย์
ระยะสัน้ 
 คา่เช่าจ่าย 

 เช่าที่ดินและอาคารสํานักงาน
สาขาที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็น
ที่ตัง้ของสํานักงานและห้องวิจัย 

สญัญาเช่าลงวนัที่ 1 มีนาคม 

2554 สิน้สุดสัญญาวันที่ 28 
กุมภาพันธ์ 2557 สัญญาเช่ามี

อายุ 3 ปี ค่าเช่าเดือนละ 

298,760 บาท ได้ต่อสญัญาเช่า
ลงวันที่ 1 มีนาคม 2557 สิน้สุด
สญัญาวนัที่ 28 กมุภาพนัธ์ 2560 
มีอายุ 3 ปี ค่าเช่าเดือนละ 

313,698 บาท บริษัทได้ทําแนบ
ท้ายสัญญาเช่า ได้เปลี่ยนแปลง
พืน้ที่เช่าลดลงและได้ปรับอัตรา
ค่าเช่าเริ่ม 1สิงหาคม 2558 อตัรา
คา่เช่าเดือนละ 282,828 บาท 

 เช่าที่ดินและอาคารสํานักงาน
สาขาเพิ่มเติมที่กรุงเทพมหานคร 
ซึง่เป็นที่ตัง้ของสํานกังาน สญัญา

 
 

5.75 

 
 

5.88 

 บริษัทเช่าที่ดินและอาคารสํานกังานสาขาที่
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นที่ตัง้ของสํานกังาน
และห้องวิจยั  

 ความเห็นกรรมการตรวจสอบ: บริษัทมี
ความจําเป็นต้องเช่าพืน้ที่ดังกล่าว เพื่อใช้
ประ โยช น์ ใน ปัจจุบัน  เ พื่ อการ ใ ช้ เ ป็น
สํานักงานในกรุงเทพมหานคร และใช้เป็น
ห้องวิจยั 

 โดยสัญญาที่ 1 มีระยะเวลาการเช่า 3 ปี 
บริษัทได้ดําเนินการให้ผู้ ประเมินอิสระ 

บริษัท จี.พี.วี. โกลบอล พร็อพเพอร์ตีแ้วลู

เอชั่น จํากัด ประเมินค่าเช่าเมื่อวันที่ 22 

มีนาคม 2553  
 โดยสัญญาที่ 2 มีระยะเวลาการเช่า 3 ปี 
บริษัทได้ดําเนินการให้ผู้ ประเมินอิสระ คือ 

บริษัท จี.พี.วี. โกลบอล พร็อพเพอร์ตีแ้วลู

เอชั่น จํากัด ประเมินค่าเช่าเมื่อวันที่ 22 

มีนาคม 2553  
ในการต่ออายกุารเช่าทัง้สองสญัญาอีก 3 ปี 
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บริษัท/ บริษัทย่อยกับ
บุคคลที่อาจมีความ

ขัดแย้ง 
ลักษณะความสัมพนัธ์ ประเภทรายการ 

ลักษณะและ 
เงื่อนไขของรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 
ความจาํเป็นผลและ 

สมเหตุสมผลของรายการ ปี 2558 ปี 2557 

 
 
 
 

เช่าลงวนัที่ 1 พฤษภาคม 2553 
สิน้สดุวนัที่ 30 เมษายน 2556 

สญัญาเช่ามีอาย ุ3 ปี อตัราค่า
เช่าเดือนละ 107,000 บาทและได้

ต่ อ สั ญ ญ า เ ช่ า ล ง วั น ที่  1 
พฤษภาคม 2556 สิน้สดุวนัที่ 30 
เมษายน 2559 สญัญาเช่ามีอาย ุ

3 ปี อัตราค่าเช่าเดือนละ 
111,600 บาท 

 เช่าที่ดินและส่วนปรับปรุง ใช้เป็น
พิน้ที่เก็บสินค้าและลานจอดรถ 

โดยเริ่มวนัที่ 1 ธนัวาคม 2555 
สิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2556  
ใ น อั ต ร า ค่ า เ ช่ า เ ดื อ น ล ะ 
67,410 บาท บริษัทได้ต่อ
สญัญาและปรับ ค่าเช่าโดยเริ่ม
วนัที่ 1 มกราคม 2557 สิน้สดุ
วนัที่ 31 ธันวาคม 2559  ใน
อัตราค่าเช่าเดือนละ 66,990 
บาท เนื่องจากการเช่าพืน้ที่ลดลง 

บริษัทต้องแสดงความจํานงเป็นลายลกัษณ์
อกัษรภายใน 1 เดือนก่อนครบระยะเวลาเช่า 
โดยสามารถตกลงราคาคา่เช่าใหม่ได้ 

 โดยสัญญาที่ 3 มีระยะเวลาการเช่า 1 ปี 
บริษัทได้ดําเนินการให้ผู้ ประเมินอิสระ คือ 

บริษัท จี.พี.วี. โกลบอล พร็อพเพอร์ตีแ้วลู

เอชั่น จํากัดประเมินค่าเช่า เมื่อวันที่ 22 

มีนาคม 2553  
และประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ คือ บริษัท 

จี.พี.วี. โกลบอล พร็อพเพอร์ตีแ้วลูเอชั่น 

จํ า กั ด  ป ร ะ เ มิ น ค่ า เ ช่ า เ มื่ อ วั น ที่  11 

พฤศจิกายน 2556 
 

 ซึ่งค่าเช่าเป็นอตัราใกล้เคียงกับอัตราตลาด 
ที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ ซึง่เป็นไปตาม
รายการค้าปกติทัว่ไป 

บริษัท ออริจิน อีซึน่ 

เพ้นท์ จํากดั (“OEP”) 
 ถือหุ้ นร้อยละ 40 และมีผู้ ถือ

หุ้น / กรรมการร่วมกนั 
 เป็นบริษัทร่วม 

 รายได้จากการขาย
วตัถดุิบ 
 

 สูตรการผลิตสีพ่นพลาสติกบาง
รายการใช้วัตถุดิบร่วมกับของ
บริษัทเป็นการรวมอํานาจการ

0.14 
 
 

0.04 
 
 

 บริษัท ออริจิน อีซึ่น เพ้นท์ จํากดั เป็นบริษัท
ร่วมทนุ ทําหน้าที่เป็นผู้ผลิตและจดัจําหน่าย
สีพ่นพลาสติก มีเครดิตขายเช่นเดียวกับ
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บริษัท/ บริษัทย่อยกับ
บุคคลที่อาจมีความ

ขัดแย้ง 
ลักษณะความสัมพนัธ์ ประเภทรายการ 

ลักษณะและ 
เงื่อนไขของรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 
ความจาํเป็นผลและ 

สมเหตุสมผลของรายการ ปี 2558 ปี 2557 

 
 
 
 
 
 
 

สั่งซือ้ ราคาเป็นราคาตลาดบวก
กําไรที่ตกลงร่วมกนั 
 

 

 
 
 

 

 ลกูค้ารายอื่น ๆ  
ความเห็นกรรมการตรวจสอบ: บริษัทร่วมทนุ
กบับริษัท ออริจิน อีซึ่น เพ้นท์ จํากดั เพื่อความ
คลอ่งตวัในการขยายตลาดสีพ่นพลาสติก 

  ลกูหนีก้ารค้า 
- ยอดต้นปี 
- ยอดสิน้ปี 

 รายการปกติทางธรุกิจเกี่ยวเนื่อง
จากการขายสินค้า 

 
0.003 
0.001 

 
0.000 
0.003 

 ความเห็นกรรมการตรวจสอบ: เป็นรายการ
ค้าปกติ 

 

   ซือ้สินค้า 
 

 

 ปัจจุบันบริษัทยังคงซือ้วัตถุดิบ
บางรายการเพื่อใช้ในการผลิตสี
พ่นรถจักรยานยนต์ในราคาที่
เทียบเคียงกับราคาตลาดได้เดิม
บริษัทซือ้วตัถดุิบที่ใช้ในการผลิตที่
พ่นพลาสติก  เป็นรายการปกติ
ทางธุรกิจไม่มีราคาตลาดอ้างอิง 
เพราะเป็นวัตถุดิบเฉพาะ  เป็น
ราคาที่ตกลงร่วมกนั 

0.02 0.05  หากบริษัทต้องสั่ง ซื อ้วัตถุดิบนําเข้าเอง 
จะ ต้อง ซื อ้ ใน จํานวนขั น้ ตํ่ าตาม ที่ผู้ จัด
จําหน่ายกําหนด การซือ้ผ่านบริษัท ออริจิน 
อีซึน่ เพ้นท์ จํากดั ที่สัง่ซือ้วตัถดุิบผ่านบริษัท
ที่ เ กี่ยว ข้องกัน ที่ มีการสั่ง ซื อ้วัตถุ ดิบใน
ป ริ ม าณมากอยู่ แ ล้ ว  ทํ า ใ ห้ บ ริ ษั ท ไ ม่
จําเป็นต้องซือ้ในปริมาณที่เกินความจําเป็น 

   เจ้าหนีก้ารค้า 
- ยอดต้นปี 
- ยอดสิน้ปี 

 รายการปกติทางธรุกิจเกี่ยวเนื่อง
จากการซือ้สินค้า 

 
0.000 
0.000 

 
0.004 
0.000 

 ความเห็นกรรมการตรวจสอบ: เป็นรายการ
ค้าปกติ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

การให้เช่าอสงัหริมทรัพย์
ระยะสัน้ 
 คา่เช่ารับ 
 คา่บริการรับ 

 บริ ษัท ทําสัญญาใ ห้ เ ช่ า พื น้ ที่
อาคารโรงงานและคลงัสินค้า เมื่อ
วันที่  1 มกราคม 2554 สิน้สุด
สัญญาวันที่ 31 ธันวาคม 2557 
สญัญาเช่าอาย ุ3 ปี  อตัราค่าเช่า

 
 

8.12 
2.75 

 
 

7.60 
2.55 

 บริ ษัทใ ห้ เ ช่ า พื น้ ที่ อาคาร โ รงงานและ
คลั ง สิ น ค้ า เ พื่ อ เ ป็ น โ ร ง ง านผลิ ต แล ะ
คลังสินค้าเก็บสีพ่นพลาสติก บนพืน้ที่ใช้

สอย 2,704 ตรม และ  
 บริษัทได้ให้เช่าช่วงพืน้ที่สํานักงานสาขาที่
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บริษัท/ บริษัทย่อยกับ
บุคคลที่อาจมีความ

ขัดแย้ง 
ลักษณะความสัมพนัธ์ ประเภทรายการ 

ลักษณะและ 
เงื่อนไขของรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 
ความจาํเป็นผลและ 

สมเหตุสมผลของรายการ ปี 2558 ปี 2557 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เดือนละ 432,640 บาทและ

ค่าบริการเดือนละ 97,344 บาท 
บริษัทได้ต่อสัญญาและปรับ 
คา่เช่าโดยเริ่ม 1มกราคม 2558 
สิ ้น สุ ด สั ญ ญ า วั น ที่  3 1 
ธันวาคม 2560 สัญญาเช่ามี
อายุ 3 ปี อัตราค่าเช่าเดือนละ 
449,946 บาทและคา่บริการเดือน
ละ 101,238 บาท 

 ตัง้แต่วนัที่ 1 มีนาคม 2554 
บ ริ ษั ท ไ ด้ ใ ห้ เ ช่ า ช่ ว ง พื ้น ที่
สํ า นั ก ง า น ส า ข า ที่
กรุง เทพมหานคร  เ พื่อใ ช้ เ ป็น
อาคารสํานักงานและห้องวิจัย
แ ล ะ พัฒ น า  สัญญ า วั น ที่  1 
มีนาคม 2554 สิน้สดุสญัญาวนัที่ 
28 กุมภาพันธ์ 2557สัญญาเช่า
อายุ 3 ปี อัตราค่าเช่าเดือนละ 

114,750 บาทและค่าบริการ

เดือนละ 31,050 บาท และบริษัท
ได้ทําสญัญาแนบท้ายสญัญาเช่า
ขึน้เมื่อวนัที่ 23 พฤษภาคม 2555 
ปรับอัตรา   ค่าเช่าเป็นเดือนละ 

130,390 บาทและค่าบริการ

ก รุ ง เ ทพมห านค ร เพื่ อ ใ ช้ เ ป็ น อ าคา ร
สํานกังานและห้องวิจยัและพฒันา บนพืน้ที่ 

939 ตร.ม. 
 ความเห็นกรรมการตรวจสอบ:  
 โดยสัญญาที่ 1 มีระยะเวลาการเช่า 3 ปี 
บริษัทได้ดําเนินการให้ผู้ประเมินอิสระ คือ  
คือ บริษัท จี.พี.วี. โกลบอล พร็อพเพอร์ตี ้
แวลเูอชัน่ จํากดัประเมินค่าเช่า เมื่อวนัที่ 26 
สิงหาคม 2553 บริษัทได้ทําสญัญาค่าเช่าใน

อตัรา 160 บาทและค่าบริการ 36 บาท ต่อ 

ตรม. ปรับค่าเช่าในอตัรา 166.40 บาทและ
คา่บริการ 37.44 บาท ตอ่ ตรม. 

 โดยสัญญาที่ 2 มีระยะเวลาการเช่า 3 ปี 
บริษัทได้ดําเนินการให้ผู้ ประเมินอิสระ คือ 

บริษัท จี.พี.วี. โกลบอล พร็อพเพอร์ตีแ้วลู

เอชั่น จํากัดประเมินค่าเช่า เมื่อวันที่ 22 

มีนาคม 2553 บริษัทได้ทําสญัญาค่าเช่าใน
อัตรา 170 บาทและค่าบริการ 46 บาทต่อ
ตรม.และบริษัทได้ทําแนบท้ายสญัญาปรับ
ราคาคา่บริการจาก 46 บาทเป็น 100 บาท 
และปรับค่าเ ช่าในอัตรา  170 บาทเป็น 
178.50 บาทและค่าบริการ 100 บาทเป็น 
105  บาทต่อตรม .  และประ เ มินโดยผู้

ประเมินอิสระ คือ บริษัท จี.พี.วี. โกลบอล 
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บริษัท/ บริษัทย่อยกับ
บุคคลที่อาจมีความ

ขัดแย้ง 
ลักษณะความสัมพนัธ์ ประเภทรายการ 

ลักษณะและ 
เงื่อนไขของรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 
ความจาํเป็นผลและ 

สมเหตุสมผลของรายการ ปี 2558 ปี 2557 

เดือนละ 35,282 บาทเนื่องจาก
เช่าพืน้ที่เพิ่มขึน้อีก 92 ตารางวา 

และบริษัทได้ทําสัญญาแนบท้าย
สญัญาเช่าขึน้เมื่อวนัที่ 30 กนัยายน 
2556 ปรับอัตรา   ค่าเช่าเป็นเดือน

ละ 159,630 บาทและค่าบริการ

เดือนละ 93,900 บาทเนื่องจากเช่า
พืน้ที่เพิ่มขึน้อีก 172 ตารางวา ได้
ต่อสัญญาเช่าลงวันที่  1 มีนาคม 
2 5 5 7  สิ ้น สุ ด สัญญา วั น ที่  2 8 
กมุภาพนัธ์ 2560 สญัญาเช่าอายุ 3 
ปี อตัราค่าเช่าเดือนละ 167,611.50 
บาทและค่าบริการเดือนละ 98,595 
บาท  

พร็อพเพอร์ตีแ้วลเูอชัน่ จํากดั ประเมินค่าเช่า

เมื่อวนัที่ 19 พฤศจิกายน 2556 
 

 ซึ่งค่าเช่าเป็นอตัราใกล้เคียงกับอัตราตลาด 
ที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ ซึง่เป็นไปตาม
รายการค้าปกติทัว่ไป 
 
 

   คา่บริการอื่น  บริษัทให้บริการอื่นๆได้แก่  ค่า
ภาษีโรงเรือน ค่าบริการไฟฟ้า ค่า
เช่าเต็นท์  และค่าบริการระบบ
สารสนเทศ   เ ป็นต้น  ในราคา
ต้นทนุบวกกําไรส่วนเพิ่ม เพื่อเป็น
การบ ริหารท รัพยากรใ ห้ เ กิด
ประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท 

3.01 2.80  ความเห็นกรรมการตรวจสอบ: เป็นรายการ
ค้าปกติ 
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บริษัท/ บริษัทย่อยกับ
บุคคลที่อาจมีความ

ขัดแย้ง 
ลักษณะความสัมพนัธ์ ประเภทรายการ 

ลักษณะและ 
เงื่อนไขของรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 
ความจาํเป็นผลและ 

สมเหตุสมผลของรายการ ปี 2558 ปี 2557 

บริษัท มิกิ (ประเทศ
ไทย) จํากดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เป็นผู้ ถือหุ้ นในบริษัทร่วม คือ 
บริ ษัท  ออ ริ จิน  อี ซึ่ น เ พ้น ท์ 
จํากดั ร้อยละ 15 

 เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การให้เช่าอสงัหริมทรัพย์
ระยะสัน้ 
 คา่เช่ารับ 
 คา่บริการรับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 บริษัทได้ทําสัญญาให้เช่าช่วง
พืน้ที่อาคารสํานกังาน สญัญาเช่า
อายุ  1  ปี  เ ริ่ มสัญญาวัน ที่  1 
มีนาคม 2555 สิน้สดุสญัญาวนัที่ 
28 กมุภาพนัธ์ 2556 อตัราค่าเช่า

เดือนละ 12,240 บาทและ

คา่บริการเดือนละ 3,312 บาท 
และบริษัทได้ทําสัญญาเช่าแนบ
ท้ายเริ่มสญัญาตัง้แต ่          
16 กรกฏาคม 2556 เป็นต้นไป 
ปรับอัตราค่าเ ช่าเป็นเดือนละ 

24,990 บาทและค่าบริการเป็น

เดือนละ 6,762 บาทเนื่องจากเช่า
พืน้ที่เพิ่มขึน้อีก 75 ตารางวา 
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 เ ป็ นกา ร เ ช่ า พื น้ ที่ อ าคา ร  เ พื่ อ ใ ช้ เ ป็ น
สํานกังาน 

 ความเห็นกรรมการตรวจสอบ: 
 เ มื่อวันที่  22 มีนาคม  2553และวันที่11 

พฤศจิกายน 2556 บริษัทได้ดําเนินการให้ผู้
ประเมินอิสระประเมินค่าเช่าสํานกังาน โดย 

บริษัท จี.พี.วี. โกลบอล พร็อพเพอร์ตีแ้วลู
เอชัน่ จํากัด โดยบริษัทได้ทําสญัญา ค่าเช่า
ในอตัรา 170 บาทและคา่บริการ 46 บาทต่อ
ตรม.  

 ซึ่งค่าเช่าเป็นอัตราใกล้เคียงกับอัตราตลาด 
ที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ ซึง่เป็นไปตาม
รายการค้าปกติทัว่ไป 

 คา่บริการอื่น 
 
 

 บริษัทให้บริการอื่นๆได้แก่  ค่า
ภาษีโรงเรือน  ค่าบริการไฟฟ้า 
และ  ค่าอบรมสัมนา   ในราคา
ต้นทนุบวกกําไรสว่นเพิ่ม  

0.10       0.09  ความเห็นกรรมการตรวจสอบ: เป็นรายการ
ค้าปกติ 
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นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต 
 

 นโยบายการทํารายการระหวา่งกนัในอนาคตทัง้ในสว่นท่ีเกิดขึน้ตอ่เน่ือง ประกอบด้วย รายการธุรกิจปกติของบริษัท 
ได้แก่ การขายวตัถดิุบและสินค้า การซือ้วตัถดิุบและสินค้า การให้บริการ และรายการเช่าและให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ระยะสัน้ 
เป็นต้น คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ พิจารณาความสมเหตสุมผลของการเข้าทํารายการ
และพิจารณาวา่เง่ือนไขการกําหนดราคาและเง่ือนไขการทํารายการว่าเป็นไปตามลกัษณะธุรกิจปกติ ทัง้นี ้ผู้ ท่ีมีส่วนได้เสียจะ
ไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนมุติัการทํารายการ คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อบงัคบั ประกาศ หรือข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบติัตาม
ข้อกําหนดในการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกับรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ท่ีสําคญัของบริษัท
หรือบริษัทย่อย และตามมาตรฐานการบัญชีท่ีกําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
  
 
หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทท่ีเกิดขึน้กับบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตบริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกับความจําเป็นและความ
เหมาะสมของรายการนัน้ว่า เป็นไปตามลกัษณะธุรกิจปกติ และพิจารณาเปรียบเทียบการกําหนดราคากบับคุคลภายนอก ใน
กรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันท่ีอาจเกิดขึน้ บริษัทจะจัดให้มี
ผู้ เช่ียวชาญอิสระหรือผู้สอบบญัชีของบริษัท เป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกบัรายการระหว่างกนัดงักล่าว เพ่ือนําไปใช้ประกอบการ
ตดัสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ ถือหุ้นตามแต่กรณี  ทัง้นี ้บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่าง
กันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) รายงานประจําปี (แบบ 56-2) และหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ี
ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัท 
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คําอธิบายและวิเคราะหฐานะการเงนิ 

 
ภาพรวมของผลการดําเนินงาน 
 

บริษัท อีซึน่ เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย (“บริษัท”) ดําเนินกิจการใน 3 สว่นงานหลกั คือ 1) สว่นงาน
กลุม่สียานยนต์ 2) สว่นงานกลุม่สอีตุสาหกรรมอ่ืน ได้แก่ หมกึพิมพ์ สีเคลือบบรรจภุณัฑ์ และ 3) สว่นงานอ่ืน ได้แก่ ธรุกิจ
จําหน่ายและให้บริการเคร่ืองกรองนํา้ เคร่ืองกรองอากาศ  คา่บริการอ่ืนๆ เป็นต้น   
 
 
รายได 
 

ในปี 2558 และปี 2557 รายได้รวมของบริษัทเทา่กบั 484.33 ล้านบาท และ 472.96 ล้านบาท ตามลําดบั รายได้
หลกัมาจากขายและบริการกลุม่สอีตุสาหกรรม ได้แก่ กลุม่สียานยนต์ และสอีตุสาหกรรมอ่ืน บริษัทมีสดัสว่นรายได้จากการ
ขายสีกลุม่อตุสาหกรรมตอ่รายได้รวม เทา่กบั ร้อยละ 96.05 และร้อยละ 95.60 ตามลําดบั 

หน่วย : ล้านบาท และ ร้อยละ (%) 

จาํแนกรายได้ ปี 2558 ปี 2557 % ปี 2558 % ปี 2557 
รายได้จากการขายและบริการ 465.18 452.11 96.05% 95.60% 

 
กลุม่ยานยนต์ 129.32 136.96 26.70% 28.75% 

 
กลุม่สีอตุสาหกรรมอ่ืน 308.66 282.42 63.73% 59.93% 

 
สว่นงานอ่ืน 27.20 32.71 5.61% 6.92% 

รายได้อ่ืน 19.15 20.85 3.00% 4.40% 
รวมรายได้ 484.33 472.96 100.00% 100.00% 

 
รายได้รวมของบริษัทประกอบด้วย 

1. รายได้จากการขายและบริการ จําแนกได้เป็น 3 สว่นงานหลกั ตามรายละเอียดดงันี ้
 กลุม่ยานยนต์ เชน่ สีท่ีใช้พน่สีตวัถงั ชิน้สว่นรถจกัรยานยนต์ ซึง่จะผนัแปรตามยอดผลติยานยนต์ 
 กลุม่สีอตุสาหกรรมอ่ืน เป็นสีท่ีใช้กบักลุม่อตุสาหกรรมสิ่งพิมพ์ และอตุสาหกรรมเคลือบบรรจภุณัฑ์ การ

รับจ้างผลิตกาวอตุสาหกรรม ซึง่รายได้จะผนัแปรตามภาวะอตุสาหกรรมอาหารและบรรจภุณัฑ์ 
 สว่นงานอ่ืน ได้แก่ รายได้จําหน่ายและให้เช่าเคร่ืองกรองนํา้ คา่เช่าและคา่บริการสว่นกลาง 

2. รายได้อ่ืน ได้แก่ กําไรจากการขายสินทรัพย์ กําไรจากอตัราแลกเปล่ียน คา่บริการอ่ืน ๆ ดอกเบีย้รับ และเงินปัน
ผลรับ 

 
สําหรับรายได้จากการขายและบริการกลุม่ยานยนต์มลูคา่ 129.32 ล้านบาท ลดลง 7.64 ล้านบาท จากปีก่อนหน้าเป็นผล
จากสญัญารับจ้างผลิตโดยคูค้่าเป็นผู้ซือ้วตัถดิุบในการผลิตเอง  ซึง่ในปีก่อนหน้าบริษัทเป็นผู้ซือ้วตัถดิุบให้บางสว่น    ดงันัน้
รายได้จากการขายและบริการในปีก่อนหน้า จงึรวมมลูคา่วตัถดิุบด้วยบางสว่น แตใ่นปี 2558 คูค้่าเป็นผู้ซือ้วตัถดิุบเองสว่น
ใหญ่ อย่างไรก็ตามคําสัง่ผลิตจํานวนตนัเพ่ิมขึน้จากปีก่อนหน้า 

รายได้กลุม่สีอตุสาหกรรมอ่ืน และสว่นงานอ่ืนเพ่ิมขึน้ ตามคําสัง่ซึอ้จากลกูค้าทัง้ในและตา่งประเทศ  เป็นผลมา
จากจํานวนขายเป็นตนัเพ่ิมขึน้จากปีก่อนหน้า 
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รายได้อ่ืนในปี 2558 มลูคา่ 19.15 ล้านบาท ลดลง 1.70 ล้านบาท เน่ืองจากปีก่อนหน้ามีกําไรจากการขายเงิน

ลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย  
 

 
 

คาใชจาย 
 

ต้นทนุขายและบริการเม่ือเทียบกบัรายได้จากการขายและบริการ ในปี 2558 และปี 2557 มีอตัราสว่นคิดเป็นร้อย
ละ 56.29 และร้อยละ 56.57 ตามลําดบั อตัราต้นทนุขายและบริการในปี 2558 ลดลงเน่ืองจากคูค้่าเป็นผู้ซือ้วตัถดิุบ
เคมีภณัฑ์หลกัสําหรับสีอตุสาหกรรมกลุม่ยานยนต์เองเป็นสว่นใหญ่  
 

อย่างไรก็ตาม ราคาวตัถดิุบเคมีภณัฑ์สว่นหนึง่ผนัผวนตามราคานํา้มนั แม้วา่โดยปกติบริษัทจะเก็บสํารองวตัถดิุบ
ประมาณ 1-3 เดือน เพ่ือรักษาความตอ่เน่ืองของกระบวนการผลิตแล้วก็ตาม  ซึง่บริษัทยงัมีการติดตามความเคลื่อนไหว
ของราคาอปุสงค์และอปุทานของเคมีภณัฑ์ในตลาดโลกอย่างใกล้ชิด เพ่ือเป็นข้อมลูในการบริหารต้นทนุการผลิต และลด
ความเส่ียงจากผลกระทบจากความผนัผวนของราคาวตัถดิุบ ทําให้บริษัทสามารถควบคมุต้นทนุการผลิตได้  
 

คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารในงบการเงินรวม ในปี 2558 และปี 2557 มีจํานวนเทา่กบั 176.43 ล้านบาท 
และ 168.57 ล้านบาท ตามลําดบั คิดเป็นอตัราสว่นคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร ตอ่รายได้รวมในปี 2558 และปี 2557 
เทา่กบัร้อยละ 36.43 และร้อยละ 35.63 ตามลําดบั ในปี 2558 บริษัทมีคา่ใช้จ่ายหลกัเพ่ิมขึน้จากด้านบคุลากร โดยบริษัทมี
นโยบายพฒันาบคุลากรให้มีความรู้ ความสามารถมากขึน้ซึง่ถือเป็นปัจจยัสําคญัในการดําเนินธรุกิจอยา่งยัง่ยืน คา่ใช้จา่ย
ปรับปรุงอาคารโรงงาน และคา่ใช้จ่ายเดินทางตา่งประเทศ เพ่ือสนบัสนนุการสง่ออกและโครงการขยายการลงทนุใน
ตา่งประเทศ 
 
ตนทุนทางการเงินและภาษ ี
 

ในปี 2558 และปี 2557 บริษัทมีต้นทนุทางการเงินเทา่กบั 4.69 ล้านบาท และ 4.77 ล้านบาท ตามลําดบั คิดเป็น
อตัราสว่นคา่ใช้จ่ายทางการเงินตอ่รายได้รวม เทา่กบั  ร้อยละ 0.97 และ ร้อยละ 1.00 ตามลําดบั เป็นดอกเบีย้จ่ายเงินกู้
จากสถาบนัการเงิน และสญัญาเช่าซือ้  ณ สิน้ปี 2558 บริษัทมีภาระหนีส้ินเงินกู้จากสถาบนัการเงิน 77.79 ล้านบาท เพ่ือ
เงินลงทนุสําหรับโครงการขยายการลงทนุในอินโดนีเซีย  สําหรับภาษีเงินได้นิติบคุคลในปี 2558 และปี 2557 มีมลูคา่เทา่กบั 
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2.26 ล้านบาท และ 11.34 ล้านบาท ตามลําดบั ภาษีเงินได้นิติบคุคลลดลงเป็นผลมาจากขายเงินลงทนุในบริษัท ไบรท์ บล ู
วอเตอร์ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั ซึง่ทําให้สดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทในบริษัท ไบรท์ บล ูวอเตอร์ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (สดัสว่น
การลงทนุในบริษัท ไบรท์ บล ูวอเตอร์ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั ลดลงจากร้อยละ 99.57 เป็นร้อยละ 5 ของจํานวนหุ้นทัง้หมดใน
บริษัท ไบรท์ บล ูวอเตอร์ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั)  
 
ผลประกอบการ 
 

ในปี 2558 และปี 2557 บริษัทมีอตัรากําไรขัน้ต้น  คิดเป็นร้อยละ 43.70 และร้อยละ 43.43 ของรายได้จากการ
ขายและบริการ บริษัทมีอตัรากําไรจากการดําเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 14.60 และร้อยละ 15.76 ของรายได้รวม   และบริษัท
มีอตัรากําไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นใหญ่คิดเป็นร้อยละ 13.87 และร้อยละ 13.04 ของรายได้รวมสว่นแบง่กําไรจากเงิน
ลงทนุในบริษัทร่วม 
 

กําไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นใหญ่ในปี 2558 และ ปี 2557 เทา่กบั 71.25 ล้านบาท และ 65.66 ล้านบาท 
ตามลําดบั กําไรสทุธิเพ่ิมขึน้ เน่ืองจากรายได้จากการขายและบริการเพ่ิมขึน้จากปริมาณขายตนัเพ่ิมขึน้ และภาษีเงินได้จา่ย
ลดลงจากการขายเงินลงทนุในบริษัท ไบรท์ บล ูวอเตอร์ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั 
 
ความสามารถในการบริหารทรัพยสิน  
 

ณ 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทมีสินทรัพย์รวม จํานวน 848.70 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปี 2557 จํานวน 2.97 ล้าน
บาท เพ่ิมขึน้จากสินทรัพย์หมนุเวียน จํานวน 4.86 ล้านบาท สินทรัพย์หมนุเวียนหลกั คือ เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน 
ลกูหนีก้ารค้า สินค้าคงคลงั และขณะท่ีบริษัทมีสินทรัพย์ไมห่มนุเวียนลดลง จํานวน 1.89 ล้านบาท สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน
หลกั ได้แก่ อาคาร เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ เพ่ือใช้ผลิตสีอตุสาหกรรม   
 
ลูกหน้ีการคา  
 

ในปี 2558 บริษัทมีลกูหนีก้ารค้าและตัว๋เงินรับสทุธิจากคา่เผ่ือหนีส้ญูจํานวน 148.57 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
17.51 ของสินทรัพย์รวม เพ่ิมขึน้จากสิน้ปี 2557 จํานวน 14.77 ล้านบาท สว่นใหญ่เป็นลกูหนีก้ารค้าท่ียงัไมถ่ึงกําหนดชําระ 
รายละเอียดอายขุองลกูหนีจ้ะสามารถแยกได้ดงันี ้
 

ลูกหนีก้ารค้า  (หน่วย: ล้านบาท, %) ปี 2558 ปี 2557 %2558 %2557 
ยงัไมถ่ึงกําหนดชําระ       121.46         92.34  81.75% 69.01% 
เกินกําหนดชําระ 0 - 90 วนั       14.59         26.66  9.81% 19.93% 
เกินกําหนดชําระตัง้แต ่91 วนั ขึน้ไป        0.26           1.73  0.17% 1.29% 
รวม     136.31       120.74  91.74% 90.23% 
หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู       (0.26)        (0.29)  -0.17% -0.22% 

ลกูหนีส้ทุธิ  136.05 120.44  91.58% 90.01% 
ลกูหนีอ่ื้น 12.52          13.36   8.42% 9.99% 

รวม     148.57       133.80  100.00% 100.00% 
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สินคาคงเหลือ 
 

บริษัทประกอบธรุกิจผลิตสอีตุสาหกรรมตามคําสัง่ซือ้ของลกูค้า  ซึง่จะมีความแตกตา่งกนัในแตล่ะราย อีกทัง้
ลกัษณะของสินค้าจะแตกตา่งกนัตามสิทธิท่ีบริษัทได้รับอนญุาตใช้ในการผลิตสี  ดงันัน้ ก่อนการผลิตสินค้าบริษัทจะมีการ
วางแผนโดยให้สอดคล้องกบัแผนการผลิตสินค้าประจําปีของลกูค้า บริษัทจงึผลิตสีในปริมาณท่ีเทา่กบัความต้องการของ
ลกูค้าในการสัง่ซือ้แตล่ะคราว และอาจมีการผลิตสสีํารองเพียงบางสว่นเทา่นัน้ ทัง้นี ้ หากบริษัทมีสินค้าคงค้าง บริษัทมี
นโยบายในการจดัการสินค้าคงค้าง และ ไมมี่การตัง้คา่เผ่ือการลดมลูคา่สินค้า 
 
สภาพคลอง 
 

ณ 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทมีกระแสเงินสดสทุธิลดลง 36.46 ล้านบาท    และเม่ือรวมเงินสดต้นงวดแล้ว บริษัท
มีเงินสด ณ สิน้ปี 2558 เทา่กบั 105.67 ล้านบาท  บริษัทมีกระแสเงินสดการดําเนินงานเพ่ิมขึน้จากปีก่อนหน้าเน่ืองจากคูค้่า
เป็นผู้ซือ้วตัถดิุบเองสว่นใหญ่ จงึทําให้บริษัทมีวตัถดิุบ และเจ้าหนีก้ารค้าลดลง  

 
กระแสเงินสดในกิจกรรมลงทนุใช้ไปลดลงจากปีก่อนหน้า เน่ืองจากปีก่อนหน้าได้มีการลงทนุเพ่ือรองรับการขยาย

ตลาดแล้ว และมีเงินสดรับจากการคืนทนุของบริษัทย่อย ซึง่บริษัทได้รับเงินปันผลระหวา่งกาลจาก บริษัท นอฟ (ประเทศ
ไทย) จํากดั จํานวน 2.40 ล้านบาท ตอ่มา บริษัท นอฟ (ประเทศไทย) จํากดั ได้ดําเนินการชําระบญัชีเสร็จสิน้ และได้จด
ทะเบียนเสร็จสิน้การชําระบญัชีกบักรมพฒันาธรุกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์แล้วเม่ือวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2558 

 
สําหรับกระแสเงินสดในกิจกรรมจดัหาเงินใช้ไปเพ่ิมขึน้จากปีก่อนหน้า สว่นใหญ่ใช้ในการจ่ายเงินปันผล ชําระคืน

เงินกู้ ยืมระยะยาวและดอกเบีย้จ่ายจากสถาบนัการเงิน  
 
แหลงท่ีมาของเงินทุน 
 
 ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทนุ ในช่วงปี 2558 และปี 2557 บริษัทมีอตัราสว่นหนีส้ินรวมตอ่สว่นของผู้ ถือ
หุ้นของบริษัทใหญ่ เทา่กบั 0.23 เทา่ และ 0.30 เทา่ ตามลําดบั จะเหน็วา่ บริษัทมีอตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทใหญ่ลดลงจากปีก่อนหน้า เน่ืองจากในปี 2558 บริษัทมีการชําระเงินกู้ ระยะยาว อย่างไรก็ตาม บริษัทมีวงเงินกู้ ยืม
ระยะสัน้จากสถาบนัการเงินซึง่ยงัไมมี่การเบิกใช้ ซึง่เป็นวงเงินท่ีเพียงพอตอ่การดําเนินธรุกิจปกติ ได้แก่ วงเงินเบกิเกินบญัชี 
วงเงินตัว๋สญัญาใช้เงิน วงเงินคํา้ประกนัสญัญา วงเงิน L/C, T/R และวงเงิน Forward contract  
  
หน้ีสิน 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 บริษัทมีหนีส้ินรวมทัง้สิน้ 153.71 ล้านบาท และ 186.81 ล้านบาท 
ตามลําดบั โดยแบง่เป็นหนีส้ินระยะสัน้ 80.28 ล้านบาท และ 90.49 ล้านบาท ตามลาํดบั สว่นใหญ่เป็นเจ้าหนีก้ารค้า 
รองลงมาคือเงินกู้ ยืมระยะยาวท่ีครบกําหนดใน 1 ปี เจ้าหนีก้ารค้าลดลงเป็นผลมาจาก การที่คูค้่า เป็นผู้ซือ้วตัถดิุบการผลติ
เอง ทําให้ยอดเจ้าหนีก้ารค้าลดลงตามด้วย  
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สําหรับหนีส้ินระยะยาวมีจํานวนทัง้สิน้ 73.43 ล้านบาท และ 96.32 ล้านบาท ตามลําดบั ในจํานวนนีส้ว่นใหญ่

เป็นเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน เพ่ือโครงการขยายการลงทนุในอินโดนีเซีย รองลงมาคือภาระผกูพนัตามโครงการ
ผลประโยชน์พนกังาน 
  
 
ปจจัยท่ีอาจมีผลกระทบตอฐานะการเงินหรือผลการดําเนินงานในอนาคต 
 
1. บริษัท อีซึน่ อินโดนีเซีย จํากดั บริษัทย่อยซึง่เป็นผู้ผลิตและจําหน่ายสอีตุสาหกรรมในประเทศอินโดนีเซยี  โครงการนี ้

จะใช้เงินลงทนุสว่นใหญ่ในการสร้างโรงงาน อาคารสํานกังาน-คลงัสนิค้า ซือ้เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ อปุกรณ์ และสินค้า
คงคลงั เป็นต้น ทําให้สินทรัพย์ของบริษัทในภาพรวมเพ่ิมขึน้ คา่เสือ่มราคาจากส่ิงปลกูสร้างและอปุกรณ์เพ่ิมขึน้ และ
จะสง่ผลกระทบตอ่งบการเงินรวมของบริษัทได้ 

 

2. บริษัท ไบรท์ บล ูวอเตอร์ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (“BBW”) บริษัทย่อยซึง่ดําเนินธรุกิจจําหน่ายและให้บริการเคร่ืองกรองนํา้
และเคร่ืองกรองอากาศ ในเดือนสิงหาคม 2558 บริษัทได้ขายเงินลงทนุในบริษัท ไบรท์ บล ูวอเตอร์ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั 
(ซึ่งเป็นบริษัทย่อย) จํานวนทัง้สิน้ 4,959,250 หุ้น ทําให้สดัส่วนการลงทนุในบริษัทดงักล่าวลดลงจากร้อยละ 99.57 
เป็นร้อยละ 5 และทําให้บริษัทสญูเสียการควบคมุในบริษัทดงักล่าว บริษัทจึงได้จดัประเภทเงินลงทนุในบริษัทไบรท์ 
บล ูวอเตอร์ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั เป็นเงินลงทนุระยะยาวอ่ืน  

 
3. บริษัท อีซึน่ ฟาร์อีส จํากดั จดัตัง้ในปี 2557 บริษัทย่อยซึง่ดําเนินธรุกิจจดัจําหน่ายสีเคลือบบรรจภุณัฑ์และหมกึพิมพ์ใน

ประเทศมาเลเซีย  บริษัทถือหุ้นอยู่ในสดัสว่นร้อยละ 60  ร่วมกบัผู้ ถือหุ้นชาวสิงคโปร์อีกร้อยละ 40  ผลประกอบการของ
บริษัท อีซึน่ ฟาร์อีส จํากดั จะสง่ผลกระทบตอ่งบการเงินรวมของบริษัท 

 

ทัง้นี ้เม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2558 บริษัทย่อยมีมติอนมุติัเพ่ิมทนุจากจํานวน 400,000 ริงกิตมาเลเซียเป็นจํานวน 
1,000,000 ริงกิตมาเลเซีย ประกอบด้วย หุ้นสามญั 1,000,000 ริงกิตมาเลเซีย มลูค่าหุ้นละ 1 ริงกิตมาเลเซีย โดยการ
ออกหุ้นสามญัใหม่ 600,000 หุ้นมลูค่าหุ้นละ 1 ริงกิตมาเลเซีย โดยการเพ่ิมทนุนีเ้ป็นการเพ่ิมทนุตามสดัส่วนของผู้ ถือ
หุ้นเดิม และเม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2558 บริษัทย่อยได้ออกและเรียกชําระค่าหุ้นจากจํานวน 400,000 ริงกิตมาเลเซีย
เป็นจํานวน 700,000 ริงกิตมาเลเซีย โดยแบง่เป็นการเพ่ิมทนุหุ้นสามญั 300,000 หุ้นมลูค่าหุ้นละ 1 ริงกิตมาเลเซีย ซึง่
บริษัทได้ชําระคา่หุ้นตามสดัส่วนการถือหุ้นแล้วจํานวน 180,000 ริงกิตมาเลเซีย (คิดเป็นเงิน 1.53 ล้านบาท) เม่ือวนัท่ี 
14 กนัยายน 2558  
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สรุปงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 – 2558 

 

งบแสดงฐานะการเงนิ (หน่วย: ล้านบาท) 2558 2557 2556 2558% 2557% 2556% 

สินทรัพย์หมุนเวียน     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 105.67 142.13 104.19 12.45% 16.80% 12.93% 
เงินลงทนุชัว่คราว 34.66 19.15 15.74 4.08% 2.26% 1.95% 
ลกูหนีแ้ละตัว๋เงินรับการค้า - สทุธิ 148.57 133.80 135.06 17.51% 15.83% 16.76% 
สนิค้าคงเหลือ - สทุธิ 75.28 66.05 75.06 8.87% 7.80% 9.31% 
เงินทดรองจ่าย – ค่าซือ้อาคารโรงงาน - - - 0.00% 0.00% 0.00% 
สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 11.92 10.09 8.05 1.40% 1.20% 1.00% 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 376.09 371.23 338.11 44.31% 43.89% 41.95% 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     
เงินลงทนุในบริษัทร่วม 83.60 78.24 72.41 9.85% 9.26% 8.99% 
เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 16.04 - - 1.89% 0.00% 0.00% 
ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์ - สทุธิ 339.18 364.43 349.06 39.96% 43.09% 43.31% 
สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน - สทุธิ 4.49 4.53 4.69 0.53% 0.53% 0.58% 
สทิธิการเช่า-สทุธิ 16.60 17.20 17.81 1.96% 2.03% 2.21% 
สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี 8.88 4.95 11.75 1.05% 0.59% 1.59% 
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน ๆ 3.82 5.16 11.06 0.45% 0.61% 1.37% 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 472.62 474.51 466.79 55.69% 56.11% 58.05% 
รวมสินทรัพย์ 848.70 845.73 804.90 100.00% 100.00% 100.0% 

หนีสิ้นหมุนเวียน     
เจ้าหนีก้ารค้า และตัว๋เงินจ่าย 52.33 59.29 62.87 6.17% 7.01% 7.80% 
เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากกรรมการ - - 0.70 - - 0.09% 
เงินกู้ ยืมระยะยาวสว่นท่ีถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี 22.08 21.08 7.95 2.60% 2.49% 0.99% 
หนีส้นิสว่นท่ีถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี 1.04 0.30 2.40 0.12% 0.03% 0.30% 
ภาษีเงินได้นิติบคุคลค้างจ่าย 0 5.54 4.23 0.00% 0.65% 0.53% 
หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน 4.83 4.29 3.79 0.57% 0.50% 0.47% 

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 80.28 90.49 81.94 9.46% 10.68% 10.17% 

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน     
เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สทุธิ 55.71 77.79 61.90 6.56% 9.19% 7.68% 
หนีส้นิตามสญัญาเช่าซือ้ - สทุธิ 0.62 - 0.30 0.07% 0.00% 0.04% 
หนีส้นิภาษีเงินได้รอการตดับญัชี - - 1.04 0.00% 0.00% 0.13% 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 17.10 18.53 14.19 2.01% 2.19% 1.76% 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 73.43 96.32 76.38 8.65% 11.38% 9.61% 
รวมหนีสิ้น 153.71 186.81 158.32 18.11% 22.06% 19.77% 

ส่วนของผู้ถือหุ้น     
ทนุท่ีออกและชําระแล้ว:หุ้นสามญั 285.89 285.89 285.89 33.80% 33.80% 35.47% 
สว่นเกินมลูค่าหุ้น 92.02 92.02 92.02 10.88% 10.88% 11.42% 
กําไรสะสมจดัสรรแล้วสํารองตามกฎหมาย 28.68 28.68 28.68 3.39% 3.39% 3.56% 
สํารองหุ้นทนุซือ้คืน - - - 0.00% 0.00% 0.00% 
กําไรสะสมยงัไมไ่ด้จดัสรร 293.46 256.51 238.60 34.58% 30.33% 29.61% 
องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือหุ้น (40.22) (38.12) (33.14) -4.74% -4.5% -4.11% 
หกั หุ้นทนุซือ้คืน - - - 0.00% 0.00% 0.00% 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 659.83 624.99 612.05 77.74% 73.89% 75.94% 
สว่นได้เสยีท่ีไมมี่อํานาจควบคมุ 35.17 33.93 34.52 4.14% 4.01% 4.28% 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 694.99 658.92 646.58 81.89% 77.91% 80.23% 
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 848.70 845.73 804.90 100.00% 100.00% 100.00% 
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สรุปงบกําไรขาดทุนรวม สําหรับปส้ินสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 – 2558 

 

งบกาํไรขาดทุนรวม (หน่วย: ล้านบาท) 2558 2557 2556 2558% 2557% 2556% 

รายได้    
รายได้จากการขาย และ บริการ 465.19 452.11 528.82 96.05% 95.59% 95.32% 
เงินปันผลรับ 1.02 0.69 0.44 0.21% 0.14% 0.08% 
รายได้อ่ืน 18.12 20.16 25.50 3.74% 4.27% 4.60% 

รวมรายได้ 484.33 472.96 554.76 100.00% 100.00% 100.00% 

ค่าใช้จ่าย    
ต้นทนุขาย และ บริการ 261.88 255.78 310.73 54.07% 54.08% 56.01% 

กาํไรขัน้ต้น 222.45 217.18 244.03 45.93% 45.92% 43.99% 

คา่ใช้จ่ายในการขาย และบริหาร 176.43 168.57 162.52 36.43% 35.63% 29.30% 

คา่ใช้จ่ายในการขาย 9.38 9.17 9.42 1.94% 1.94% 1.70% 
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 167.05 159.38 153.10 34.49% 33.69% 27.60% 

ต้นทนุทางการเงิน 4.69 4.77 3.56 0.97% 1.00% 0.64% 

รวมค่าใช้จ่าย 443.00 429.11 476.80 91.47% 90.72% 85.95% 
สว่นแบ่งกําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 29.37 30.69 33.11 6.06% 6.48% 5.97% 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางภาษีเงนิได้ 70.70 74.54 111.06 14.60% 15.76% 20.02% 
ภาษีเงินได้ 2.26 11.34 14.97 0.47% 2.39% 2.70% 

กาํไรสาํหรับงวด 68.44 63.20 96.10 14.13% 13.36% 17.32% 

   
การแบ่งปันกําไร (ขาดทนุ)    
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 71.25 65.66 96.52 14.71% 13.88% 17.40% 
สว่นท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไมมี่อํานาจควบคมุ (2.81) (2.46) (0.43) -0.58% -0.52% -0.08% 

 
กําไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท/หุ้น)    
กําไรส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 0.25 0.23 0.34   

 
 
 

สรุปงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปส้ินสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 – 2558 
 

งบกระแสเงนิสด (หน่วย: ล้านบาท) 2558 2557 2556 

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 39.95 70.18 34.58 

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (7.76) (21.76) (20.05) 

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (59.04) (14.10) 1.58 

ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงินใน 
ตา่งประเทศเพ่ิมขึน้(ลดลง)สทุธิ 

(9.62) 3.61 (10.61) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้(ลดลง)สทุธิ (36.46) 37.93 16.11 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัต้นปี 142.13 104.19 98.70 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสิน้ปี 105.67 142.13 104.19 

 



 

104  รายงานประจําป 2558 

 
สรุปอัตราสวนทางการเงิน สําหรับปส้ินสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 – 2558 

 

อัตราส่วนทางการเงนิ หน่วย 2558 2557 2556 

อัตราส่วนสภาพคล่อง 
 

 
  

อตัราสว่นสภาพคล่อง (เท่า) 4.68 4.10 4.13 

อตัราสว่นสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.49 0.78 0.42 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย (วนั) 110.78 108.53 99.20 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย (วนั) 98.48 100.68 77.81 

ระยะเวลาชําระหนี ้ (วนั) 77.79 87.16 91.57 

Cash Cycle (วนั) 131.47 122.05 85.44 

อัตราส่วนแสดงการทาํกาํไร 
 

 
  

อตัราสว่นกําไรขัน้ต้น (%) 43.70% 43.43% 41.24% 

อตัรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 14.60% 15.76% 20.02% 

อตัรากําไรสทุธิ* (%) 13.87% 13.04% 16.42% 

อตัราสว่นเงินสดต่อการทํากําไรสทุธิ เท่า 0.56 1.07 0.36 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) 11.09% 10.62% 15.98% 

อัตราส่วนประสทิธิภาพดาํเนินงาน 
 

 
  

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%) 8.90% 9.60% 14.73% 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 15.07% 13.83% 20.63% 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายการเงนิ 
 

 
  

อตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น (เท่า) 0.23 0.30 0.26 

อตัราสว่นความสามารถชําระดอกเบีย้ (เท่า) 24.10 23.78 41.32 

อตัราการจ่ายเงินปันผล** (%) 26.18% 53.05% 76.04% 

 
หมายเหตุ 

*อตัรากําไรสทุธิ = กําไรสทุธิ (สว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นใหญ่) / รายได้รวมสว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 

**อตัราการจ่ายเงินปันผล = (หุ้นปันผลจ่าย+เงินสดปันผลจ่าย)/กําไรสทุธิหลงัสํารองตามกฎหมาย (งบการเงินเฉพาะ
กิจการ) 
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บริษัท อีซึ่น เพ้นท์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 
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รายงานของผูสอบบัญชี 
 

เสนอ  ผู้ ถือหุ้นและคณะกรรมการ 
  บริษัท อีซึน่ เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) 
 
                ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท อีซึ่น เพ้นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย              ซึ่ง
ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 งบกําไรขาดทนุรวม งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวม งบแสดง
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนั และงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษัท อีซึน่ เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) ซึง่ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 งบกําไรขาดทนุ งบกําไร
ขาดทนุเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดสําหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุ
สรุปนโยบายการบญัชีท่ีสําคญัและหมายเหตเุร่ืองอ่ืนๆ  

 
 
ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงนิ 
 ผู้บริหารเป็นผู้ รับผิดชอบในการจดัทําและการนําเสนองบการเงินเหลา่นีโ้ดยถกูต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคมุภายในท่ีผู้บริหารพิจารณาวา่จําเป็นเพ่ือให้สามารถจดัทํางบการเงิน
ท่ีปราศจากการแสดงข้อมลูท่ีขดัตอ่ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญัไมว่า่จะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด 
 
 
ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชี 
 ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า
ได้ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซึง่กําหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบติัตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึง
วางแผนและปฏิบติังานตรวจสอบเพ่ือให้ได้ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตสุมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมลูท่ีขดัต่อ
ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม ่
                 การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพ่ือให้ได้มาซึง่หลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกบัจํานวนเงินและการ
เปิดเผยข้อมลูในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใช้ขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของผู้สอบบญัชี ซึง่รวมถึงการประเมินความเส่ียง
จากการแสดงข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด ในการ
ประเมินความเส่ียงดงักลา่ว ผู้สอบบญัชีพิจารณาการควบคมุภายในท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัทําและการนําเสนองบการเงินโดย
ถูกต้องตามท่ีควรของกิจการ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงค์ในการ
แสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคมุภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของ
นโยบายการบัญชีท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีท่ีจัดทําขึน้โดยผู้บริหาร รวมทัง้การ
ประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม 
                 ข้าพเจ้าเช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเหน็ของข้าพเจ้า 
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ความเหน็ 

ข้าพเจ้าเหน็วา่ งบการเงินข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงินรวมของบริษัท อีซึน่ เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ผลการดําเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวมสําหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนั และแสดงฐานะการเงิน
ของบริษัท อีซึน่ เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปีสิน้สดุวนั
เดียวกนั โดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

 

 

 

 (นางสาวสลุลิต   อาดสวา่ง) 

  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 7517 

 

 

 

 

บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จํากดั 

กรุงเทพมหานคร 

วนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2559 

2016/0155/0284 

 
 

 



 2558 2557  2558 2557

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 105,665,705.87   142,128,973.20   60,467,027.42    76,413,468.03    

เงินลงทุนชัว่คราว 6 34,656,087.81    19,153,967.45    34,656,087.81    15,404,423.21    

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 4, 7 148,570,303.07   133,799,691.54   144,509,737.16   132,017,452.08   

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 4, 8 -                -                58,008,493.63    58,008,493.63    

สินคา้คงเหลือ 9 75,272,918.90    66,050,296.00    70,720,106.00    59,042,726.43    

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 11,921,177.04    10,093,094.63    2,158,720.21      385,525.93         

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 376,086,192.69   371,226,022.82   370,520,172.23   341,272,089.31   

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 10 83,602,440.85    78,235,017.65    35,784,300.00    35,784,300.00    

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 -                -                212,008,677.80   226,188,738.79   

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 12 16,047,551.47    -                16,047,551.47    -                

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  13 339,183,632.30   364,432,271.34   178,596,051.15   193,886,249.19   

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 14 4,483,931.45      4,526,036.49      4,483,931.45      4,438,776.22      

สิทธิการเช่า 15 16,595,547.59    17,202,701.76    -                -                

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 16 8,879,705.40      4,945,525.48      3,424,283.25      3,375,593.38      

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 3,829,120.30      5,164,999.49      2,380,635.92      2,375,963.02      

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 472,621,929.36   474,506,552.21   452,725,431.04   466,049,620.60   

รวมสินทรัพย์ 848,708,122.05   845,732,575.03   823,245,603.27   807,321,709.91   

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท อซ่ึีน เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558

สินทรัพย์
บาท

งบการเงินรวม

หมายเหตุ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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2558 2557 2558 2557

หน้ีสินหมุนเวียน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 4, 17 52,339,772.88    59,291,111.40    49,805,725.56    53,218,557.74    

หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหน่ึงปี 19 1,035,672.56      296,281.50         1,035,672.56      296,281.50         

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินส่วนท่ีถึง

กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 20 22,080,000.00    21,080,000.00    22,080,000.00    21,080,000.00    

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย -                5,538,694.49      -                5,526,689.91      

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 4,826,958.72      4,288,810.36      4,401,471.11      2,816,627.15      

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 80,282,404.16    90,494,897.75    77,322,869.23    82,938,156.30    

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือ 19 626,754.01         -                626,754.01         -                

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 20 55,710,000.00    77,790,000.00    55,710,000.00    77,790,000.00    

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 21 17,091,046.00    18,526,252.98    16,982,409.00    18,026,845.00    

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 73,427,800.01    96,316,252.98    73,319,163.01    95,816,845.00    

รวมหน้ีสิน 153,710,204.17   186,811,150.73   150,642,032.24   178,755,001.30   

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท อซ่ึีน เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

SAROCH
Typewritten Text

SAROCH
Typewritten Text
รายงานประจำปี 2558 * 109

SAROCH
Typewritten Text

SAROCH
Typewritten Text

SAROCH
Typewritten Text

SAROCH
Typewritten Text



2558 2557 2558 2557

ส่วนของผูถื้อหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามญั 286,817,400 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท 286,817,400.00   286,817,400.00   286,817,400.00   286,817,400.00   

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้

หุ้นสามญั 285,894,029 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท 285,894,029.00   285,894,029.00   285,894,029.00   285,894,029.00   

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 92,020,440.57    92,020,440.57    92,020,440.57    92,020,440.57    

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

- สาํรองตามกฎหมาย 28,681,740.00    28,681,740.00    28,681,740.00    28,681,740.00    

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 293,457,154.49   256,511,534.16   276,117,743.03   230,345,487.58   

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (40,227,205.60) (38,121,272.38) (10,110,381.57) (8,374,988.54)

รวมส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ 659,826,158.46   624,986,471.35   672,603,571.03   628,566,708.61   

รวมส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 35,171,759.42    33,934,952.95    -                -                

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 694,997,917.88   658,921,424.30   672,603,571.03   628,566,708.61   

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 848,708,122.05   845,732,575.03   823,245,603.27   807,321,709.91   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท อซ่ึีน เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุ

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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รายได้

รายไดจ้ากการขายและบริการ 4 465,191,941.53   452,110,776.35   434,542,879.75   419,846,203.52   

เงินปันผลรับ 1,016,540.00      693,791.00         27,384,520.00    24,660,000.00    

กาํไรจากการจาํหน่ายทรัพยสิ์น -                5,371,118.82      -                5,156,843.87      

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน 4,112,527.37      5,568,842.38      2,064,602.62      757,768.62         

กาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 4,583,704.67      -                -                -                

รายไดอ่ื้น 4 9,425,234.12      9,215,934.98      11,129,870.44    11,089,502.46    

รวมรายได้ 484,329,947.69   472,960,463.53   475,121,872.81   461,510,318.47   

ค่าใชจ่้าย

ตน้ทุนขายและบริการ 4 261,883,065.00 255,779,252.80 242,531,311.48 235,436,887.04 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 9,376,780.41 9,177,653.02 6,597,029.12 5,786,137.74 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4 167,049,976.49 159,388,385.57 135,061,019.97 138,010,910.67 

ตน้ทุนทางการเงิน 4,686,112.88 4,768,029.50 4,670,615.52 4,752,481.47 

รวมค่าใชจ่้าย 442,995,934.78 429,113,320.89 388,859,976.09 383,986,416.92 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 10 29,367,423.20 30,694,352.80 -                -                

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 70,701,436.11 74,541,495.44 86,261,896.72 77,523,901.55 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 25 2,259,751.18 11,337,141.62 6,182,357.79 12,855,649.22 

กาํไรสาํหรับปี 68,441,684.93 63,204,353.82 80,079,538.93 64,668,252.33 

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 71,252,903.81 65,664,189.57 80,079,538.93 64,668,252.33 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (2,811,218.88) (2,459,835.75) -                -                

กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 26

กาํไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 0.2492 0.2297 0.2801 0.2262

บริษัท อซ่ึีน เพ้นท์ จํากดั (มหาชน)  และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทุน

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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กาํไรสาํหรับปี 68,441,684.93 63,204,353.82    80,079,538.93    64,668,252.33    

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน :

รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั-สุทธิจากภาษีเงินได้ -                (926,411.44) -                (1,455,805.18)

-                (926,411.44) -                (1,455,805.18)

รายการท่ีอาจถูกจดัประเภทรายการใหม่ในภายหลงัเขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน

กาํไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย 

- สุทธิจากภาษีเงินได้ (1,735,393.03) 1,016,572.00 (1,735,393.03) 1,016,572.00 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินในต่างประเทศ (1,335,696.40) (8,883,466.87) -                -                

(3,071,089.43) (7,866,894.87) (1,735,393.03) 1,016,572.00 

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับปี (3,071,089.43) (8,793,306.31) (1,735,393.03) (439,233.18)

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 65,370,595.50 54,411,047.51    78,344,145.90    64,229,019.15    

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 69,146,970.59 58,675,025.65 78,344,145.90 64,229,019.15 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (3,776,375.09) (4,263,978.14) -                -                

หมายเหตุ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท อซ่ึีน เพ้นท์ จํากดั (มหาชน)  และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท
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ส่วนไดเ้สียที่ไม่มี รวมส่วนของ

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน รวมส่วนของ อาํนาจควบคุม ผูถ้ือหุน้

ที่ออกและ มูลค่าหุน้ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผลต่างจากการ กาํไร (ขาดทุน) รวม ผูถ้ือหุน้

ชาํระแลว้ -  สาํรองตามกฎหมาย แปลงค่างบการเงิน ที่ยงัไม่เกิดขึ้นจาก บริษทัใหญ่

ในต่างประเทศ การเปลี่ยนแปลง

มูลค่าเงินลงทุน

ยอดคงเหลือปลายปี 2556 285,894,029.00   92,020,440.57     28,681,740.00          238,599,569.83   (23,749,728.52) (9,391,560.54) (33,141,289.06) 612,054,490.34   34,521,181.09 646,575,671.43 

ลงทุนเพิ่มระหวา่งปี -                -                -                      -                -                  -                  -                -                3,677,750.00 3,677,750.00 

เงินปันผลจ่าย 24 -                -                -                      (45,743,044.64) -                  -                  -                (45,743,044.64) -                (45,743,044.64)

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                -                -                      63,655,008.97     (5,996,555.32) 1,016,572.00        (4,979,983.32) 58,675,025.65     (4,263,978.14) 54,411,047.51 

ยอดคงเหลือปลายปี 2557 285,894,029.00   92,020,440.57     28,681,740.00          256,511,534.16   (29,746,283.84) (8,374,988.54) (38,121,272.38) 624,986,471.35   33,934,952.95     658,921,424.30   

ลงทุนเพิ่มระหวา่งปี -                -                -                      -                -                  -                  -                -                981,768.00          981,768.00          

เงินปันผลจ่าย 24 -                -                -                      (34,307,283.48) -                  -                  -                (34,307,283.48) (480.00) (34,307,763.48)

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                -                -                      71,252,903.81     (370,540.19) (1,735,393.03) (2,105,933.22) 69,146,970.59     (3,776,375.09) 65,370,595.50 

ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                -                -                      -                -                  -                  -                -                4,031,893.56 4,031,893.56 

ยอดคงเหลือปลายปี 2558 285,894,029.00   92,020,440.57     28,681,740.00          293,457,154.49   (30,116,824.03) (10,110,381.57) (40,227,205.60) 659,826,158.46   35,171,759.42 694,997,917.88 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อซีึ่น เพ้นท์ จํากดั (มหาชน)  และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558

บาท

หมายเหตุ

งบการเงินรวม

ส่วนของผูถ้ือหุน้บริษทัใหญ่

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้
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ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน องคป์ระกอบอื่นของ รวมส่วนของผูถ้ือหุน้
ที่ออกและ มูลค่าหุน้ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ส่วนของผูถ้ือหุน้
ชาํระแลว้  - สาํรองตามกฎหมาย กาํไร (ขาดทุน) ที่ยงัไม่เกิด

ขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
หมายเหตุ มูลค่าเงินลงทุน

ยอดคงเหลือปลายปี 2556 285,894,029.00     92,020,440.57     28,681,740.00          212,876,085.07   (9,391,560.54) 610,080,734.10          
เงินปันผลจ่าย 24 -                   -                -                      (45,743,044.64) -                               (45,743,044.64)
กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                   -                -                      63,212,447.15      1,016,572.00                     64,229,019.15            
ยอดคงเหลือปลายปี 2557 285,894,029.00     92,020,440.57     28,681,740.00          230,345,487.58   (8,374,988.54) 628,566,708.61          
เงินปันผลจ่าย 24 -                   -                -                      (34,307,283.48) -                               (34,307,283.48)
กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                   -                -                      80,079,538.93      (1,735,393.03) 78,344,145.90            
ยอดคงเหลือปลายปี 2558 285,894,029.00     92,020,440.57     28,681,740.00          276,117,743.03   (10,110,381.57) 672,603,571.03          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กาํไรสะสม

บริษัท อซีึ่น เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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2558 2557 2558 2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรสาํหรับปี 68,441,684.93 63,204,353.82 80,079,538.93 64,668,252.33 
รายการปรับปรุงกระทบกาํไรสาํหรับปีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

จากกิจกรรมดาํเนินงาน
(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย (313,439.20) 160,947.47 (313,439.20) 160,947.47 
ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบัรายการ) (30,000.00) (30,000.00) (30,000.00) (30,000.00)
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 37,642,670.55 34,154,016.42 24,674,493.78 24,311,016.58 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (โอนกลบัรายการ) -              -             (30,445,341.45) 5,010,904.06   
(กาํไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (4,583,704.67) -             31,323,195.43 -             
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -              1,349,789.96 -              1,430,216.00   
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 2,124,194.72 2,004,110.98 2,010,564.00 1,866,324.00   
(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายทรัพยสิ์น 47,802.68 (5,371,118.83) 177,839.66 (5,156,843.87)
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (29,367,423.20) (30,694,352.80) -              -             
เงินปันผลรับ (985,000.00) (693,791.00) (27,384,520.00) (24,660,000.00)
ดอกเบ้ียรับ (347,591.89) (396,038.87) (2,423,663.84) (2,217,408.96)
ดอกเบ้ียจ่าย 3,906,083.52 4,058,197.47 3,906,083.52    4,058,197.47   
ภาษีเงินได้ 2,259,751.18 11,337,141.62 6,182,357.79    12,855,649.22 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
และหน้ีสินดาํเนินงาน 78,795,028.62 79,083,256.24  87,757,108.62  82,297,254.30 

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ 3,749,544.24 (1,962,948.30) -              -             
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (14,740,611.53) 1,858,348.46 (12,462,285.11) (5,458,840.04)
สินคา้คงเหลือ (9,222,622.90) 9,011,640.79 (11,677,379.57) 11,108,533.38 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (1,828,082.41) (2,040,114.13) (1,773,194.28) (182,460.18)
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1,335,879.19 249,816.14 (4,672.90) 471,953.90      

หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (4,631,711.81) (5,896,336.68) (3,400,446.70) 5,683,578.53   
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 538,148.36 502,533.10 1,584,843.96 81,891.38 

เงินสดรับจากการดาํเนินงาน 53,995,571.76 80,806,195.62 60,023,974.02 94,001,911.27 
เงินสดรับดอกเบ้ีย 347,591.89 396,873.84 2,423,663.87 1,788,971.39 
จ่ายผลประโยชน์พนกังาน (3,055,000.00) (210,000.00) (3,055,000.00) (210,000.00)
จ่ายภาษีเงินได้ (11,335,893.90) (10,812,659.57) (11,323,889.32) (10,704,600.75)

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 39,952,269.75 70,180,409.89 48,068,748.57 84,876,281.91 

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท อซ่ึีน เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31  ธันวาคม 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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2558 2557 2558 2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนชัว่คราวเพ่ิมข้ึน (21,107,466.68) (338,984.64) (21,107,466.68) (338,984.64)
เงินสดรับเงินจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 19,837,000.00 -             19,837,000.00 -             
เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษทัยอ่ย 2,635,623.10 -             2,635,623.10 -             
เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -              -             (11,526,717.56) (43,068,560.44)
เงินสดรับเงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย -              -             -              15,000,000.00 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืนเพ่ิมข้ึน (16,047,551.47) -             (13,691,250.00) -             
เงินสดรับเงินปันผล 24,985,000.00 24,693,791.00 27,384,520.00 24,660,000.00 
เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (18,567,386.31) (56,326,945.03) (8,135,864.96) (13,636,886.65)
เงินสดรับจากการจาํหน่ายทรัพยสิ์น 2,239,757.87 11,328,811.05 2,198,674.33 11,110,446.56 
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,735,700.00) (1,114,348.64) (1,590,100.00) (1,114,348.64)

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (7,760,723.49) (21,757,676.26) (3,995,581.77) (7,388,333.81)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงินสดรับเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -              40,152,401.00 -              40,152,401.00 
เงินสดจ่ายเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (21,080,000.00) (11,130,000.00) (21,080,000.00) (11,130,000.00)
เงินสดรับจากเงินกูย้มืจากกรรมการ -              300,000.00 -              -             
เงินสดจ่ายเงินกูย้มืจากกรรมการ -              (1,000,000.00) -              -             
เงินสดจ่ายหน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือ (713,854.93) (2,414,502.68) (713,854.93) (1,864,573.97)
เงินสดจ่ายปันผล (34,307,763.48) (45,743,044.64) (34,307,283.48) (45,743,044.64)
เงินสดรับค่าหุ้นสามญั 981,768.00 9,781,806.00 -              -             
เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (3,918,469.00) (4,045,811.99) (3,918,469.00) (4,045,811.99)

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (59,038,319.41) (14,099,152.31) (60,019,607.41) (22,631,029.60)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินในต่างประเทศเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (9,616,494.18) 3,610,522.44 -              -             
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ (36,463,267.33) 37,934,103.76 (15,946,440.61) 54,856,918.50 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 142,128,973.20 104,194,869.44 76,413,468.03 21,556,549.53 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี 105,665,705.87 142,128,973.20 60,467,027.42 76,413,468.03 

ขอ้มูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม
รายการท่ีไม่กระทบกระแสเงินสด

1. บริษทัซ้ือยานพาหนะโดยการทาํสญัญาเช่าซ้ือ 2,080,000.00 -             2,080,000.00 -             
2. ในระหวา่งปี 2558 บริษทัสูญเสียอาํนาจการควบคุมในบริษทัยอ่ยจึงเปล่ียนประเภทเงินลงทุนจาํนวน 2,356,301.47 บาท เป็นเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท อซ่ึีน เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31  ธันวาคม 2558
บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท อซ่ึีน เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

วนัที ่31 ธันวาคม 2558 
 
1. ข้อมูลทัว่ไป 
 (ก) ภูมิลาํเนาและสถานะทางกฎหมาย 
   บริษทัไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งเป็นบริษทัจาํกดั ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยก์บักระทรวง
  พาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 8 กนัยายน 2508 และบริษทัไดแ้ปรสภาพเป็นบริษทัมหาชน เม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 2548 
   บริษทัมีท่ีอยูต่ามท่ีไดจ้ดทะเบียนไวด้งัน้ี 

สาํนกังานใหญ่  : เลขท่ี 7/1-2 หมู่ท่ี 1 ตาํบลพานทอง  อาํเภอพานทอง จงัหวดัชลบุรี  
สาํนกังานสาขา : เลขท่ี 312 , 402/3-6 ซอยเสนานิคม 1 ถนนพหลโยธิน แขวงจนัทร

เกษม เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร  
 
 (ข) ลกัษณะธุรกิจและผูถื้อหุน้ 
   บริษัทประกอบธุรกิจหลักเป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายสีอุตสาหกรรม ซ่ึงประกอบด้วยสีพ่น

ช้ินส่วนรถจกัรยานยนต ์สีเคลือบบรรจุภณัฑ ์หมึกพิมพอ์อฟเซท และสีอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ 
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 บริษทัมีผูถื้อหุน้รายใหญ่ คือ บริษทั เอกแสง โฮลด้ิงส์ จาํกดั 

ถือหุน้ในสัดส่วนคิดเป็นอตัราร้อยละ 44.88 (ซ่ึงบริษทั เอกแสง โฮลด้ิงส์ จาํกดั ถือหุน้โดยตระกลู
เอกแสงกุลอตัราร้อยละ 100) และถือหุ้นในนามบุคคลตระกูลเอกแสงกุลรวมอีกอตัราร้อยละ 6.85 
และร้อยละ 7.90 ตามลาํดบั รวมเป็นอตัราส่วนการถือครองหุน้ร้อยละ 51.73  

 
2. หลกัเกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงิน 

2.1 งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกฎหมายกาํหนดตามพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 
2547 โดยไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการแสดงรายการไดท้าํข้ึนตามแบบ
กาํหนดรายการย่อท่ีตอ้งมีในงบการเงินสาํหรับบริษทัมหาชนจาํกดั ท่ีกาํหนดโดยประกาศกรมพฒันา
ธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 
 งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบาย
การบญัชี 
 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัใชเ้ป็นทางการตามกฎหมายงบการเงิน
ฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยดงักล่าว 
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บริษัท อซ่ึีน เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2558 
 
 2.2 หลกัเกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 
  2.2.1 งบการเงินรวมไดจ้ดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย ดงัน้ี 

ช่ือบริษทัยอ่ย ลกัษณะของธุรกิจ  
จดัตั้งข้ึน 
ในประเทศ  อตัราร้อยละของการถือหุน้  

ร้อยละของสินทรัพยท่ี์รวมอยูใ่น
สินทรัพยร์วม  

ร้อยละของรายไดจ้าก 
การขายท่ีรวมอยูใ่นรายได ้

จากการขายรวม 
     2558  2557  2558  2557 2558  2557 

บริษทั นอฟ (ประเทศไทย) จาํกดั  หยดุดาํเนินธุรกิจและไดจ้ดทะเบียน
ชาํระบญัชีเสร็จส้ินในปี 2558 

 ไทย  -  99.98  -  0.59  -  - 

บริษทั ไบรท ์บลู วอเตอร์   จาํหน่ายและใหบ้ริการเคร่ือง  ไทย  -  99.57  -  1.38 2.29 3.63 
 คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั  กรองนํ้า เคร่ืองผลิตนํ้าด่ืมและ             
  เคร่ืองกรองอากาศ             
บริษทั อีซ่ึน อุไร เพน้ท ์จาํกดั  ผลิตและขายสีอุตสาหกรรม  เวยีดนาม  62.00  62.00  12.11  12.15 4.67 4.08 
บริษทั อีซ่ึน อินโดนีเซีย จาํกดั  ผลิตและขายสีอุตสาหกรรม  อินโดนีเซีย  93.73  93.73  16.95 19.19 - - 
บริษทั อีซ่ึน ฟาร์อีส จาํกดั  ซ้ือมาขายไปสีอุตสาหกรรม  มาเลเซีย  60.00  60.00  0.61 0.70 0.60 0.53 

    ในเดือนสิงหาคม 2558 บริษัทได้ขายเงินลงทุนในบริษทั ไบรท์ บลู วอเตอร์ คอร์
ปอเรชัน่ จาํกดั (ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย) จาํนวนทั้งส้ิน 4,959,250 หุน้ ทาํให้สัดส่วนการลงทุนใน
บริษทัดงักล่าวลดลงจากร้อยละ 99.57 เป็นร้อยละ 5 และทาํให้บริษทัสูญเสียการควบคุมใน
บริษทัดงักล่าว บริษทัจึงไดจ้ดัประเภทเงินลงทุนในบริษทัไบรท ์บลู วอเตอร์ คอร์ปอเรชัน่ 
จาํกดั เป็นเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน  

    ณ วนัท่ีบริษทัสูญเสียการควบคุม บริษทัรับรู้เงินลงทุนท่ีมีอยูด่ว้ยมูลค่ายติุธรรมและเป็น
ราคาทุนเร่ิมแรกของเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในบริษทั ไบรท ์บลู วอ
เตอร์ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั ถูกวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนของหุน้สามญั ณ วนัท่ีไดม้า ซ่ึงเท่ากบัหุน้ละ 9 
บาท บริษทัรับรู้กาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย จาํนวนเงิน 4.58 ลา้นบาท ในงบกาํไร
ขาดทุนรวม  

 
  2.2.2 งบการเงินรวมจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีเดียวกนัสาํหรับรายการบญัชีท่ีเหมือนกนั

หรือเหตุการณ์ทางบญัชีท่ีคลา้ยคลึงกนั 
 
  2.2.3 รายการบญัชีระหว่างกนัของบริษทักบับริษทัย่อยที่มีสาระสาํคญัไดถู้กตดัรายการออกจาก      

งบการเงินรวมแลว้ 
 
  2.2.4 งบการเงินของบริษทัย่อยซ่ึงจดัตั้งในต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัรา

แลกเปลี่ยนถวัเฉล่ีย ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินสาํหรับรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน 
หรืออตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียรายเดือนสาํหรับรายการท่ีเป็นรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย ผลต่างซ่ึง
เกิดข้ึนจากการแปลงค่าดงักล่าวไดแ้สดงไวเ้ป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ในต่างประเทศ” ในส่วนของผูถื้อหุ้น 

 
  2.2.5 ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทั

ย่อยส่วนที่ไม่ไดเ้ป็นของบริษทั  และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกาํไรหรือ
ขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม 
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 2.3 มาตรฐานการบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 
    สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกมาตรฐานการบญัชีมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความ

มาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ีออกใหม่และปรับปรุงปี 2557 ซ่ึงมี
ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2558 ดงัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สินคา้คงเหลือ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลง

ประมาณการทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลา

รายงาน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สญัญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สญัญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง รายได ้
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจาก

รัฐบาลและเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความ
ช่วยเหลือจากรัฐบาล 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของ
อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง ตน้ทุนการกูย้มื 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือ

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การบญัชีและการรายงานโครงการ

ผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพ

เศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
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มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง กาํไรต่อหุน้ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ี

อาจเกิดข้ึนและสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 2  
(ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 
(ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5 
(ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อ
ขายและการดาํเนินงานท่ียกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 6 
(ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง การสาํรวจและประเมินค่าแหล่ง
ทรัพยากรแร่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8 
(ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง ส่วนงานดาํเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 เร่ือง งบการเงินรวม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 11 เร่ือง การร่วมการงาน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 12 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สีย

ในกิจการอ่ืน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10      
(ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีท่ีไม่
มีความเก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจงกบั
กิจกรรมดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 15       
(ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง สญัญาเช่าดาํเนินงาน-ส่ิงจูงใจท่ี
ใหแ้ก่ผูเ้ช่า 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 25       
(ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง ภาษีเงินได-้การเปล่ียนแปลง
สถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู ้
ถือหุน้ 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27      
(ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีทาํ
ข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 
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การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29       
(ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลง 
สมัปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 31       
(ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง รายได-้รายการแลกเปล่ียน
เก่ียวกบับริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 32       
(ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุน
เวบ็ไซต ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 1 
(ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ี
เกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะ
และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 
(ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง การประเมินวา่ขอ้ตกลง
ประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5 
(ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุน
การร้ือถอน การบูรณะและการ
ปรับปรุงสภาพ แวดลอ้ม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 7 
(ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใต้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 
(ปรับปรุง 2557) เร่ืองการรายงานทาง
การเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีเงินเฟ้อ
รุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 
(ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาลและการ
ดอ้ยค่า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 12 
(ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2557)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 14  เร่ือง ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการ
ผลประโยชน์ ขอ้กาํหนดเงินทุนขั้นตํ่า
และปฏิสมัพนัธ์ของรายการเหล่าน้ี 
สาํหรับมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 
(ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์
ของพนกังาน 
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง สญัญาสาํหรับการก่อสร้าง
อสงัหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 17 
(ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสด
ใหเ้จา้ของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 20 
(ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วง
การผลิตสาํหรับเหมืองผวิดิน 

 
    ฝ่ายบริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ยไดป้ระเมินแลว้เห็นว่ามาตรฐานการบญัชีมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ขา้งตน้ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินสาํหรับปีปัจจุบนั   

 
3. นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 
 3.1 การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 
   บริษทัและบริษทัยอ่ยรับรู้รายไดจ้ากการขายสินคา้เม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็น
  สาระสาํคญัของความเป็นเจา้ของสินคา้ใหลู้กคา้แลว้ 
   บริษทัและบริษทัยอ่ยรับรู้รายไดจ้ากการรับจา้งเม่ือไดใ้หบ้ริการแก่ลูกคา้แลว้เสร็จตามงวดใน
  สญัญา 
   บริษทัและบริษทัย่อยรับรู้รายไดค่้าเช่าและบริการตามระยะเวลาของสัญญาเช่าและบริการ 
  และตามอตัราท่ีกาํหนดในสญัญา 
   บริษทัและบริษทัยอ่ยบนัทึกเงินปันผลรับเป็นรายไดเ้ม่ือมีสิทธิในการรับเงินปันผล 
   บริษทัและบริษทัยอ่ยบนัทึกรายไดอ่ื้นและค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง 
 
 3.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย เงินสดในมือและเงินฝากสถาบนัการเงิน 

โดยไม่รวมเงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือส้ินระยะเวลาและรายการเงินฝากธนาคารท่ีมีภาระ           
คํ้าประกนั 

 
 3.3 ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 
   บริษทัและบริษทัยอ่ยตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญเป็นจาํนวนเงินเท่ากบัผลขาดทุนโดยประมาณ

ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเรียกเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได้ผลขาดทุนโดยประมาณน้ีกาํหนดข้ึนจากการ
พิจารณาฐานะของลูกหน้ีในปัจจุบนั 
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 3.4 สินคา้คงเหลือ 
   สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ 

 บริษทัและบริษทัยอ่ยแสดงในราคาทุนโดยใชว้ิธีการคาํนวณดว้ยราคาตน้ทุนมาตรฐาน ซ่ึงได้
ปรับใหใ้กลเ้คียงกบัตน้ทุนจริงตามเกณฑถ์วัเฉล่ียเคล่ือนท่ี  

   บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงแสดงในราคาทุนโดยใชว้ิธีราคาเจาะจง 
 ตน้ทุนของสินคา้ประกอบดว้ยตน้ทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนในการดดัแปลงหรือตน้ทุนอ่ืนเพื่อใหสิ้นคา้
อยูใ่นสถานท่ีและสภาพปัจจุบนั ในกรณีของสินคา้สาํเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิตท่ีผลิตเอง ตน้ทุน
สินคา้รวมการปันส่วนของค่าใช้จ่ายในการผลิตอย่างเหมาะสม โดยคาํนึงถึงระดบักาํลงัการผลิต
ตามปกติ 
 มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ ประมาณจากราคาท่ีคาดวา่จะขายไดต้ามปกติของธุรกิจหกัดว้ยค่าใชจ่้าย
ในการขายสินคา้นั้น 

 
 3.5 เงินลงทุน 
  เงินลงทุนในและตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด 

 เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้แสดงตามมูลค่ายติุธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของ
หลกัทรัพยบ์นัทึกเป็นกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุน 
 เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
ของหลกัทรัพยบ์นัทึกเป็นรายการต่างหากในองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น และจะบนัทึก
เป็นกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเม่ือไดจ้าํหน่ายหลกัทรัพยน์ั้นออกไป 
 มูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยต์ราสารทุนในความตอ้งการของตลาดคาํนวณจากราคาเสนอซ้ือ
หลงัสุด ณ ส้ินวนัทาํการสุดทา้ยของงวด 
 

   เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
 บริษทัร่วม หมายถึงกิจการท่ีบริษทัมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัแต่ไม่ถึงกับควบคุมซ่ึง
โดยทัว่ไป แลว้บริษทัจะถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงอยู่ระหว่างร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิออก
เสียงทั้งหมด เงินลงทุนในบริษทัร่วมรับรู้เร่ิมแรกดว้ยราคาทุนและใชว้ิธีส่วนไดเ้สียในการแสดงใน
งบการเงินรวม 
 เงินลงทุนในบริษทัร่วมแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงดว้ยวิธีราคาทุนสุทธิจากค่า
เผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี)  
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   เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
 บริษทัยอ่ย หมายถึงกิจการท่ีบริษทัมีอาํนาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดาํเนินงาน 
ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้บริษทัจะถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงมากกว่าก่ึงหน่ึง บริษทัไดร้วมงบการเงินของ
บริษทัยอ่ยไวใ้นงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัควบคุมบริษทัยอ่ยจนกระทัง่อาํนาจควบคุมหมดไป 
 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงดว้ยวิธีราคาทุนสุทธิจากค่า
เผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

 
3.6 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

   ท่ีดิน แสดงมูลค่าตามราคาทุนและหกัค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 
   อาคารและอุปกรณ์ แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

   ราคาทุนรับรู้เม่ือเร่ิมแรกท่ีไดสิ้นทรัพยม์ารวมถึงตน้ทุนทางตรงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัการจดัหาสินทรัพย์
เพื่อให้สินทรัพยอ์ยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ามวตัถุประสงคร์วมทั้งตน้ทุนในการร้ือถอน ขนยา้ย 
และการบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยซ่ึ์งเป็นภาระผกูพนัของกิจการ (ถา้มี) 

   ค่าเส่ือมราคาคาํนวณจากราคาทุนหักมูลค่าคงเหลือของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายกุาร
ใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยแ์ต่ละประเภทดงัน้ี 

ประเภทของสินทรัพย ์  อายกุารใชง้านโดยประมาณ 
อาคารและอาคารใหเ้ช่า 5 , 20 ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 5 - 10 ปี 
เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นหอ้งทดลอง 5 - 10 ปี 
อุปกรณ์ติดตั้งไฟฟ้า 3 -  6 ปี 
เคร่ืองกรองนํ้าใหเ้ช่า 5 ปี 
เคร่ืองใชส้าํนกังาน 3 -  6 ปี 
เคร่ืองตกแต่งสาํนกังาน 3 -  6 ปี 
ยานพาหนะ 6 - 10 ปี 

 
 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีการทบทวนมูลค่าคงเหลือและอายกุารใหป้ระโยชน์ทุกปี 

  บริษทัและบริษทัย่อยคิดค่าเส่ือมราคาสําหรับส่วนประกอบของรายการสินทรัพยแ์ต่ละส่วน
แยกต่างหากจากกนัเม่ือส่วนประกอบแต่ละส่วนนั้นมีตน้ทุนท่ีมีนยัสาํคญัเม่ือเทียบกบัตน้ทุนทั้งหมด
ของสินทรัพยน์ั้น 

 ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 
 ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดิน สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างและอุปกรณ์ระหวา่งติดตั้ง 
  บริษทัและบริษทัยอ่ยตดัรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบญัชีเม่ือจาํหน่ายสินทรัพย ์

รายการผลกาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายหรือตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์จะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน 
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 3.7 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

สิทธิบตัรทางเทคนิค แสดงตามราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า(ถา้มี) 
ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเป็น
ระยะเวลา 5 - 10 ปี 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แสดงตามราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่า(ถา้มี) 
ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณโดยวิธีเสน้ตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณ 10 ปี 

 
 3.8 สิทธิการเช่า 

 สิทธิการเช่า แสดงตามราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสม ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณโดยวิธีเส้นตรง
ตามอายขุองสญัญาเช่า 
 

 3.9 สญัญาเช่าซ้ือ 
 บริษทัและบริษทัย่อยบนัทึกยานพาหนะตามสัญญาเช่าซ้ือดว้ยราคายติุธรรมของยานพาหนะ 
ท่ีเช่าซ้ือ ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ของสัญญาพร้อมกบัภาระหน้ีสินท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าซ้ือในอนาคต (หกัส่วนท่ี
เป็นดอกเบ้ีย) เป็นหน้ีสิน บริษทัและบริษทัยอ่ยตดัจ่ายดอกเบ้ียเช่าซ้ือ โดยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 

 3.10 สญัญาเช่าดาํเนินงาน 
   สญัญาเช่าทรัพยสิ์นท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนแก่เจา้ของทรัพยสิ์นยงัเป็นของผูใ้หเ้ช่าจะถูก

จดัเป็นสญัญาเช่าดาํเนินงาน โดยบริษทัและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกการจ่ายชาํระค่าเช่าภายใตส้ญัญาเช่า
ดาํเนินงานเป็นค่าใชจ่้ายตามระยะเวลาของสญัญา 

 
 3.11 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 
   รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศไดบ้นัทึกไวเ้ป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิด

รายการ สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีมียอดคงเหลือ ณ วนัท่ีในวนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน ไดบ้นัทึกไวเ้ป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีในวนัส้ินรอบระยะเวลา
รายงาน กาํไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าไดบ้นัทึกเป็นรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในงวดปัจจุบนั 

 
 3.12 การใชป้ระมาณการทางบญัชี 
   ในการจดัทาํงบการเงินเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายจดัการของ

บริษทัและบริษทัยอ่ยตอ้งใชก้ารประมาณและขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อจาํนวน
เงินท่ีเก่ียวกบัสินทรัพย ์ หน้ีสินรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย และการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีไดป้ระมาณไว ้
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 3.13 ผลประโยชน์พนกังาน 
  ผลประโยชน์ระยะสั้น 
   บริษทัและบริษทัยอ่ยรับรู้ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนสั เงินกองทุนประกนัสงัคม และ

เงินกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 
 บริษทัไดอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษทั 
ซ่ึงจะบนัทึกรายการในงบการเงินเม่ือมีการใชสิ้ทธิ 

 
  ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการสมทบเงิน) 

 บริษทั บริษทัย่อยและพนักงานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ี
พนกังานจ่ายสะสมและเงินท่ีบริษทัจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสาํรองเล้ียงชีพได้
แยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทั เงินท่ีบริษทัจ่ายสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปี
ท่ีเกิดรายการ 
 

  ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการผลประโยชน์) 
 บริษทัและบริษทัย่อยมีภาระสาํหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือออกจากงานตาม
กฎหมายแรงงาน และตามโครงการผลตอบแทนพนกังานอ่ืนๆ ซ่ึงบริษทัถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็น
โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสําหรับพนกังาน บริษทัและบริษทัย่อยคาํนวณหน้ีสินตาม
โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานโดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้
(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระได้ทาํการประเมินภาระผูกพนัดงักล่าวตาม
หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงหลกัการประมาณการดงักล่าวตอ้งใชข้อ้สมมติท่ีหลากหลาย รวมถึง
ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวน
พนกังาน อตัราการมรณะและอตัราเงินเฟ้อ ทั้งน้ี หากมีผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตาม
หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains and losses) จะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 

 ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนกังาน (โครงการผลประโยชน์) 
  บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระสาํหรับผลประโยชน์ท่ีจ่ายจากการทาํงานของพนกังานเป็นระยะ

เวลานาน บริษทัและบริษทัยอ่ยคาํนวณหน้ีสินผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนกังาน โดยใชว้ิธีคิด
ลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระไดท้าํการ
ประเมินภาระผูกพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาตร์ประกนัภยั เพื่อกาํหนดมูลค่าปัจจุบนัของภาระ
ผกูพนัของประโยชน์ ณ วนัส้ินงวดท่ีรายงาน ทั้งน้ี หากมีผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains and losses) จะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุน 
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 3.14 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
   บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัหมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทั ถูกควบคุม

โดยบริษทัไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทั รวมถึง
บริษทัท่ีทาํหนา้ท่ีถือหุน้ บริษทัยอ่ย และกิจการท่ีเป็นบริษทัยอ่ยในเครือเดียวกนั นอกจากน้ีบุคคล
หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่ว่า
ทางตรงหรือทางออ้มและมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญักบับริษทัผูบ้ริหารสําคญักรรมการหรือ
พนกังานของบริษทัตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว และกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง
กบับุคคลเหล่านั้น 

   ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัแต่ละรายการ 
บริษทัคาํนึงถึงเน้ือหาของความสมัพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 

 
 3.15 การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน บริษทัและบริษทัย่อยจะประเมินว่ามีขอ้บ่งช้ีของสินทรัพย์
ว่ามีการดอ้ยค่าหรือไม่ หากสินทรัพยน์ั้นมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า บริษทัและบริษทัยอ่ยจะประมาณ
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์หากมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บคืน บริษทัจะรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นงบกาํไรขาดทุน ผลขาดทุนจาก
การดอ้ยค่าของสินทรัพยจ์ะถูกกลบัรายการเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนเพิ่มข้ึนในภายหลงัและจะ
กลบัรายการไดไ้ม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหกัค่าเส่ือมราคาสะสมหรือค่าตดัจาํหน่าย มูลค่าท่ี
จะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย ์หรือมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย์
หกัตน้ทุนในการขาย  

 
 3.16 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้

ภาษีเงินได ้ประกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  
 

  ภาษีเงินไดปั้จจุบนั 
 บริษทัและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินได ้ (ถา้มี) ตามจาํนวนท่ีจะตอ้งจ่าย คาํนวณตามหลกั 

เกณฑแ์ห่งประมวลรัษฎากรในอตัราภาษีเงินไดร้้อยละ 20 ของกาํไรสุทธิก่อนภาษีเงินได ้ หลงัจาก
ปรับปรุงบวกกลบัดว้ยค่าใชจ่้ายต่างๆ ซ่ึงไม่สามารถถือเป็นรายจ่ายในการคาํนวณภาษีและหักออก
ดว้ยรายการท่ีไดรั้บยกเวน้หรือไม่ถือเป็นรายไดใ้นการคาํนวณภาษี 

บริษทัย่อยในต่างประเทศคาํนวณภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีท่ีระบุในกฎหมายภาษีอากรของ
ประเทศนั้น  
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  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะคาํนวณข้ึนจากผลแตกต่างชัว่คราวระหว่าง
มูลค่าตามบญัชีกบัฐานภาษีของสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน รายการ
เปล่ียนแปลงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกรับรู้เป็นรายไดภ้าษีเงินไดร้อ
การตดับญัชีหรือค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยจะรับรู้ในกาํไรขาดทุน เวน้แต่ในส่วนท่ี
เก่ียวกบัรายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเม่ือมีความ
เป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าบริษทัและบริษทัย่อยจะมีกาํไรทางภาษีจากการดาํเนินงานในอนาคตเพียง
พอท่ีจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีมาใชป้ระโยชน์ได ้และผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสีย
ภาษีทุกรายการจะถูกรับรู้เป็นหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีถูกวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีเงินไดส้าํหรับงวด
ท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีหรือจะจ่าย
ชาํระหน้ีสินภาษีเงินได ้โดยใชอ้ตัราภาษีและกฎหมายภาษีอากรท่ีมีผลบงัคบัใช้อยู่หรือท่ีคาดได้
ค่อนขา้งแน่วา่จะมีผลบงัคบัใชภ้ายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน  

 ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูก
ทบทวนและปรับลดมูลค่า เม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าบริษทัและบริษทัยอ่ยจะไม่มีกาํไรทาง
ภาษีในอนาคตเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้
ประโยชน์ได ้
   สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะหักกลบกนัไดก้็
ต่อเม่ือกิจการมีสิทธิตามกฎหมายและภาษีเงินไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงาน
เดียวกนั 
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 3.17 การใชดุ้ลยพนิิจและประมาณการทางบญัชีท่ีสาํคญั 
  ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลย

พินิจและการประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการ
ดังกล่าวน้ีส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจ
และการประมาณการท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 

 
  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ี 
  ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการ

ประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงิน
ในอดีต อายขุองหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 

 
  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 
  ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายุ

การให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายกุาร
ใหป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

  นอกจากน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละ
ช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนตํ่ากว่ามูลค่าตาม
บญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายได้
และค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 
  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี   
  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะรับรู้สําหรับผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีและ

ขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ไดใ้ช้เม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียง
พอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณ
การว่าควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวน
กาํไรทางภาษีท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

 
  ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานตามโครงการผลประโยชน์  
  หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานประมาณข้ึนตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด 
อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 
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4. รายการบัญชีกบับุคคลและบริษัททีเ่กีย่วข้องกนั 

  ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
บริษทัยอ่ย    
  บริษทั  นอฟ (ประเทศไทย) จาํกดั  บริษทัถือหุน้ 99.98% และผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั 

 (ชาํระบญัชีเสร็จส้ินเม่ือวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2558) 
  บริษทั อีซ่ึน อุไร เพน้ท ์จาํกดั   บริษทัถือหุน้ 62% และผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั 
  บริษทั อีซ่ึน อินโดนีเซีย จาํกดั   บริษทัถือหุน้ 93.73% และผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั 
  บริษทั อีซ่ึน ฟาร์อีส จาํกดั   บริษทัถือหุน้ 60% และผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั 
บริษทัร่วม   
  บริษทั ออริจิน อีซ่ึน เพน้ท ์จาํกดั  บริษทัถือหุน้ 40% และผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
  บริษทั เอกแสง โฮลด้ิงส์ จาํกดั   ถือหุน้ในบริษทั 44.88 % 
  บริษทั อุไรพาณิชย ์จาํกดั   ถือหุน้ 30% ในบริษทัยอ่ย 
  บริษทั มิกิ (ประเทศไทย) จาํกดั  ถือหุน้ 15% ในบริษทัร่วม 
  บริษทั ไบรท ์บลู วอเตอร์ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั  (เดิมเป็นบริษทัยอ่ย) และตั้งแต่วนัท่ี 4 กนัยายน 2558 

บริษทัถือหุน้ 5% และผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั 
 

การกาํหนดนโยบายราคา   
ขายสินคา้ - ใชว้ิธีราคาทุนบวกอตัรากาํไรส่วนเพิ่ม เน่ืองจาก บริษทัขาย

สินคา้ให้กบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงเป็นตวัแทนจาํหน่าย 
สินคา้ของบริษทัเพียงรายเดียวตามขอ้ตกลงทางการคา้กบั
เจา้ของสูตรการผลิต บริษทัจึงไม่สามารถเทียบเคียงกบัราคา
ตลาดได ้ ทั้งน้ีบริษทัมีอิสระในการกาํหนดอตัรากาํไรส่วน
เพิ่ม โดยพิจารณาตามนโยบายราคาและภาวะตลาดควบคู่กนั 

ค่าเช่าและบริการรับ - ค่าเช่าโกดงัเก็บสินคา้และค่าเช่าสํานักงานคิดเป็นรายเดือน
ตามสัญญาตามพ้ืนท่ี ท่ีใชแ้ต่ละบริษทัโดยประมาณค่าเช่า 
6,762 - 432,640 บาทต่อเดือน 

ดอกเบ้ียรับ - คิดในอตัรา MLR-1.25%, MLR-1.5% และ 3.90% ต่อปี 
ค่าซ้ือสินคา้ - ใชว้ิธีราคาตลาด ยกเวน้ค่าซ้ือวตัถุดิบเฉพาะใชร้าคาท่ีตกลง

กนัล่วงหนา้ 
ค่าเช่าจ่าย - ค่าเช่าสํานักงานและโกดงัเก็บสินคา้คิดเป็นรายเดือนเดือน

ละ 66,990 - 313,698 บาทตามสญัญา 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน - วตัถุดิบเพื่อการวิจยัและพฒันา คิดตามราคาตลาด 
ค่าซ้ือทรัพยสิ์นใหเ้ช่า - ใชว้ิธีราคาตามบญัชี ร่วมกบัการตกลงร่วมกนัของฝ่ายบริหาร 
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บริษทัมีรายการท่ีมีสาระสาํคญักบับริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัต่อไปน้ี 
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558  2557  2558  2557 

รายการในงบกาํไรขาดทุน        
บริษทัยอ่ย        
ขายสินคา้        
 บริษทั ไบรท ์บลู วอเตอร์ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั -  -  -  1,501,602.00 
 บริษทั อีซ่ึน อินโดนีเซีย จาํกดั -  -  -  1,248,506.19 
 บริษทั อีซ่ึน ฟาร์อีส จาํกดั -  -  1,943,093.47  3,414,197.77 
 -  -  1,943,093.47  6,164,305.96 

รายไดอ่ื้น        
 บริษทั ไบรท ์บลู วอเตอร์ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั -  -  -  595,343.98 
 บริษทั อีซ่ึน อุไรเพน้ท ์จาํกดั -  -  949,982.00  718,781.40 
 บริษทั อีซ่ึน อินโดนีเซีย จาํกดั -  -  2,376,267.77  1,431,776.77 
 -  -  3,326,249.77  2,745,902.15 

ค่าใชจ่้าย        
 บริษทั ไบรท ์บลู วอเตอร์ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั -  -  170,528.37  399,775.76 
บริษทัร่วม        
ขายสินคา้ 144,922.00  43,160.00  144,922.00  43,160.00 
ค่าเช่าและค่าบริการรับ 13,882,603.08  12,949,118.73  13,882,603.80  12,949,118.73 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 16,800.00  56,000.00  16,800.00  56,000.00 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
ค่าเช่าและค่าบริการรับ        
 บริษทั มิกิ (ประเทศไทย) จาํกดั 476,780.50  467,465.50  476,780.50  467,465.50 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน        
 บริษทั เอกแสง โฮลด้ิง จาํกดั 5,753,106.00  5,877,580.00  5,753,106.00  5,877,580.00 
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  บริษทัมียอดคงเหลือท่ีมีสาระสาํคญักบับริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัต่อไปน้ี 
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558  2557  2558  2557 

ยอดคงเหลือท่ีแสดงไวใ้นงบแสดงฐานะการเงิน        
บริษทัยอ่ย        
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน        
 บริษทั ไบรท ์บลู วอเตอร์ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั -  -  -  1,606,714.14 
 บริษทั อีซ่ึน อุไร เพน้ท ์จาํกดั -  -  50,000.00  99,759.40 
 บริษทั อีซ่ึน อินโดนีเซีย จาํกดั -  -  570,231.43  570,231.44 
 บริษทั อีซ่ึน ฟาร์อีส จาํกดั -  -  3,074,739.71  3,561,853.07 
  -  -  3,694,971.14  5,838,558.05 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น        
บริษทั อีซ่ึน อินโดนีเซีย จาํกดั - -  58,008,493.63  58,008,493.63 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน        
บริษทั ไบรท ์บลู วอเตอร์ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั - -  -  3,738.32 

บริษทัร่วม        
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  1,296,127.67  1,308,216.01  1,296,127.67  1,308,216.01 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน         
 บริษทั มิกิ (ประเทศไทย) จาํกดั 40,088.24  38,783.37  40,088.24  38,783.37 

 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

  ค่าตอบแทนผูบ้ริหารน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ายใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
ประกอบดว้ยค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินไดแ้ก่ เงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมไปถึงผลประโยชน์
ตอบแทนในรูปอ่ืน ทั้งน้ีผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทัย่อยหมายถึงบุคคลท่ีกาํหนดตามกฎหมายว่าดว้ย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีดงัน้ี 
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558  2557  2558  2557 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 33,936,465.23  28,598,876.00  33,333,215.23  27,825,876.00 
ผลประโยชน์หลงัจากออกจากงาน 557,963.00  546,647.00  557,963.00  534,961.00 
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 9,060.00  10,298.00  9,060.00  9,566.00 

 รวม 34,503,488.23  29,155,821.00  33,900,238.23  28,370,403.00 
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5. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558   2557  2558  2557 
เงินสด 155,587.20  212,640.67  55,798.00  47,196.45 
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวนั 23,708,376.25  30,202,577.75  18,374,584.17  27,008,082.95 
เงินฝากธนาคาร - สะสมทรัพย ์ 81,801,742.42  111,713,754.78  42,036,645.25  49,358,188.63 

           รวม 105,665,705.87  142,128,973.20  60,467,027.42  76,413,468.03 

 
6. เงินลงทุน 
  เงินลงทุน ประกอบดว้ย 

 บาท 
 งบการเงินรวม 
 2558 2557 
 ราคาทุน  มูลค่ายติุธรรม ราคาทุน  มูลค่ายติุธรรม 
เงินลงทุนชัว่คราว        
 เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้        
  เงินลงทุนในหน่วยลงทุน -  -  2,702,681.89  2,592,544.24 
  เงินลงทุนในตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด -  -  1,189,057.52  1,157,000.00 
 -  -  3,891,739.41  3,749,544.24 
 เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย        
  เงินลงทุนในหน่วยลงทุน 21,563,029.32  21,659,089.41  367,305.22  388,300.18 
  เงินลงทุนในตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด 25,731,035.45  12,996,998.40  25,505,853.67  15,016,123.03 
 47,294,064.77  34,656,087.81  25,873,158.89  15,404,423.21 
     รวม 47,294,064.77  34,656,087.81  29,764,898.30  19,153,967.45 

 
 บาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 
 ราคาทุน  มูลค่ายติุธรรม ราคาทุน  มูลค่ายติุธรรม 
เงินลงทุนชัว่คราว        
 เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย        
  เงินลงทุนในหน่วยลงทุน 21,563,029.32  21,659,089.41  367,305.22  388,300.18 
  เงินลงทุนในตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด 25,731,035.45  12,996,998.40  25,505,853.67  15,016,123.03 
     รวม 47,294,064.77  34,656,087.81  25,873,158.89  15,404,423.21 
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7. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 
  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ประกอบดว้ย 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557  2558  2557 

ลูกหน้ีการคา้แยกตามอายหุน้ีคา้งชาํระ        

ตัว๋เงินรับการคา้        

 ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 1,858,113.85  1,664,509.12  1,858,113.85  1,664,509.12 

ลูกหน้ีการคา้        

 ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 119,603,132.71  90,675,054.29  117,145,958.76  91,500,157.66 

 เกินกาํหนดชาํระ 0 - 90 วนั 14,587,490.18  26,661,989.66  14,587,490.18  25,830,899.92 

 เกินกาํหนดชาํระ 91 - 180 วนั -  1,376,901.19  -  1,311,273.65 

 เกินกาํหนดชาํระ 181 - 360 วนั -  64,627.60  -  59,555.23 

 เกินกาํหนดชาํระตั้งแต่ 361 วนั ข้ึนไป 263,950.03  294,366.70  263,950.03  293,950.03 

   รวม 136,312,686.77  120,737,448.56  133,855,512.82  120,660,345.61 

 หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (263,950.03)  (293,950.03)  (263,950.03)  (293,950.03) 

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 136,048,736.74  120,443,498.53  133,591,562.79  120,366,395.58 

ลูกหน้ีอ่ืน        

 รายไดค้า้งรับ 5,731,320.66  6,252,938.48  5,731,320.66  6,252,938.48 

 ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ 4,217,347.87  4,140,455.36  2,502,035.08  2,089,945.72 

 อ่ืนๆ 2,572,897.80  2,962,799.17  2,684,818.63  3,308,172.30 

   รวม 12,521,566.33  13,356,193.01  10,918,174.37  11,651,056.50 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 148,570,303.07  133,799,691.54  144,509,737.16  132,017,452.08 

 
  



 

 

รายงานประจําป 2558  135 

บริษัท อซ่ึีน เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2558 
 

8. เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่บริษัทย่อย 
 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย ประกอบดว้ย 

 บาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558  2557 
เงินใหกู้ย้มืคงเหลือตน้ปี 58,008,493.63  - 
บวก กูเ้พิ่มระหวา่งปี -  58,008,493.63 
หกั ชาํระคืนระหวา่งปี -  - 
เงินใหกู้ย้มืคงเหลือปลายปี 58,008,493.63  58,008,493.63 

 
 เงินให้กูย้ืมแก่บริษทัย่อยแห่งหน่ึงเป็นเงินให้กูใ้นรูปของตัว๋สัญญาใชเ้งินจาํนวนเงิน 58.01 ลา้นบาท 
กาํหนดจ่ายคืนเม่ือทวงถาม และคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 3.90 ต่อปี โดยจ่ายชาํระดอกเบ้ียเป็นรายไตรมาส 
 

9. สินค้าคงเหลอื 
  สินคา้คงเหลือ ประกอบดว้ย      

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557  2558  2557 

สินคา้สาํเร็จรูป 22,524,809.38  19,753,135.81  19,512,879.10  15,678,788.31 
สินคา้ระหวา่งผลิต 127,917.41  125,282.71  -  - 
วตัถุดิบ 46,774,930.01  42,579,308.07  45,934,015.06  41,754,568.25 
วสัดุส้ินเปลือง 1,670,640.97  2,431,080.91  1,098,590.71  841,508.89 
ภาชนะบรรจุ 440,401.78  628,959.92  440,401.78  628,959.92 
สินคา้ระหวา่งทาง 3,734,219.35  532,528.58  3,734,219.35  138,901.06 

      รวม 75,272,918.90  66,050,296.00  70,720,106.00  59,042,726.43 

 
 บาท 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558  2557 
มูลค่าสินคา้คงเหลือท่ีรับรู้เป็นตน้ทุนขายสาํหรับปี 875,972.90  281,613.38 
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10.  เงินลงทุนในบริษัทร่วม  
  เงินลงทุนในบริษทัร่วม ประกอบดว้ย 

      บาท 
      งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  จาํนวน    มูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย   ราคาทุน   เงินปันผลรับ 

  หุน้ท่ีถือ  % ถือหุน้  2558  2557  2558  2557  2558  2557 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม                 
 บริษทั ออริจิน อีซ่ึน เพน้ท ์จาํกดั  120,000  40.00  83,602,440.85  78,235,017.65  35,784,300.00  35,784,300.00  24,000,000.00  24,000,000.00 

 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีดงัน้ี 
 งบการเงินรวม (บาท) 
 2558  2557 
บริษทั ออริจิน อีซ่ึน เพน้ท ์จาํกดั 29,367,423.20  30,694,352.80 

 
             ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัร่วม มีดงัน้ี 

 บาท 
 2558  2557 
สินทรัพยห์มุนเวยีน 285,855,185.65  281,179,393.18 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 47,508,951.13  42,911,304.79 
    
หน้ีสินหมุนเวยีน (87,585,374.77)  (92,907,442.20) 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน (6,721,079.96)  (5,544,131.96) 
    
รายได ้ 414,990,231.16  437,605,721.13 
    
กาํไรสาํหรับปี 73,418,558.24  74,551,579.90 
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 73,418,558.24  74,551,579.90 

 
   กระทบยอดขอ้มูลทางการเงินขา้งตน้กบัมูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของบริษทัร่วมท่ีรับรู้ใน

งบการเงินรวม 
 บาท 
 2558  2557 
สินทรัพยสุ์ทธิ 239,057,682.05  225,639,123.81 
สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทั (ร้อยละ) 40  40 
รายการปรับปรุงอ่ืน  (12,020,631.97)  (12,020,631.87) 
มูลค่าตามบญัชีของบริษทั 83,602,440.85  78,235,017.65 
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11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 

  บาท 
 จาํนวนหุน้ท่ีถือ   % ถือหุน้ ราคาทุน  
 2558  2557  2558  2557 2558  2557 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย         
บริษทั นอฟ (ประเทศไทย) จาํกดั -  19,996  -  99.98  -  9,152,120.00 
บริษทั ไบรท ์บลู วอเตอร์             
   คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั -  3,221,000  -  99.57  -  37,000,000.00 
บริษทั อีซ่ึน อุไร เพน้ท ์จาํกดั 2,790  2,790  62.00  62.00  90,323,809.80  90,323,809.80 
บริษทั อีซ่ึน อินโดนีเซีย จาํกดั 3,749,000  3,749,000  93.73  93.73  117,704,840.00  117,704,840.00 
บริษทั อีซ่ึน ฟาร์อีส จาํกดั 420,000  240,000  60.00  60.00  3,980,028.00  2,453,310.44 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน            
 - บริษทั นอฟ (ประเทศไทย) จาํกดั         -  (4,550,341.45) 
 - บริษทั ไบรท ์บลู วอเตอร์ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั        -  (25,895,000.00) 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย-สุทธิ         212,008,677.80  226,188,738.79 

 
 บริษทัยอ่ยท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมท่ีมีสาระสาํคญั 

   งบการเงินรวมไดร้วมบริษทัยอ่ยสองแห่งซ่ึงมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมท่ีมีสาระสาํคญั 
      บาท 
  ประเทศท่ีจดัตั้ง  สดัส่วนของความเป็นเจา้ของและ  กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จจดัสรร  ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจ 
  และสถานท่ีหลกั  สิทธิในการออกเสียงท่ีถือโดยส่วน  สาํหรับส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจ  ควบคุมสะสม 

ช่ือบริษทัยอ่ย  ของธุรกิจ  ไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (ร้อยละ)  ควบคุม   
    2558  2557  2558  2557  2558  2557 

บริษทั ไบรท ์บลู วอเตอร์               
 คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั  ไทย  -  0.43  -  (1,717,778.74)  -  (4,025,039.70) 
บริษทั อีซ่ึน อุไร เพน้ท ์จาํกดั  เวียดนาม  38.00  38.00  (375,676.25)  (286,363.56)  34,644,862.99  35,022,662.13 
บริษทั อีซ่ึน อินโดนีเซีย จาํกดั  อินโดนีเซีย  6.27  6.27  (2,277,107.64)  (123,798.07)  (242,612.46)  1,960,119.64 

รวม        (2,652,783.89)  (2,127,940.37)  34,402,250.53  32,957,742.07 

 
  ขอ้มูลทางการเงินของบริษทั อีซ่ึน อุไร เพน้ท ์จาํกดั ก่อนตดัรายการระหวา่งกนั มีดงัน้ี 

 บาท 
 2558  2557 
สินทรัพยห์มุนเวยีน 28,086,223.34  25,345,888.55 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 74,723,634.59  77,574,677.14 
    
หน้ีสินหมุนเวยีน (1,832,651.71)  (980,885.76) 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน (108,637.00)  (82,489.00) 
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 บาท 
 2558  2557 
รายได ้ 22,232,133.89  19,026,084.55 
    
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปีส่วนของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจ

ควบคุม 
 

(381,499.72) 
  

(300,223.61) 
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับปีส่วนของส่วนไดเ้สียท่ี    
    ไม่มีอาํนาจควบคุม  (375,676.25)   (286,363.56) 

 
    เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - บริษทั นอฟ (ประเทศไทย) จาํกดั 
   ในระหว่างปี 2558 บริษทัไดรั้บเงินปันผลระหว่างกาลจากบริษทัย่อยในอตัราหุ้นละ 120.00 

 บาท จาํนวนหุน้ 19,996 หุน้ คิดเป็นจาํนวนเงิน 2.40 ลา้นบาท 
   และบริษัท นอฟ (ประเทศไทย) จาํกัด ได้ดาํเนินการชาํระบัญชีเสร็จส้ินแล้ว และได้จด

ทะเบียนเสร็จส้ินการชําระบัญชีกับกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย์แลว้เม่ือวนัท่ี 14 
ธนัวาคม 2558 

 
   เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - บริษทั ไบรท ์บลู วอเตอร์ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

รายการเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัทุนท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 
 1. การลดทุน 

    ในระหว่างปี 2557 บริษทั ไบรท ์บลู วอร์เตอร์ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั ลดทุนจดทะเบียนโดยลด
มูลค่าหุน้ท่ีตราไวจ้ากหุ้นละ 1,000.00 บาท คงเหลือ หุน้ละ 5.00  บาท เพื่อแกไ้ขการขาดทุนสะสม
ซ่ึงทาํใหทุ้นจดทะเบียนบริษทัลดลงจากจาํนวนเงิน 35.00 ลา้นบาท คงเหลือจาํนวนเงิน 0.18 ลา้นบาท 

    รวมลดทุนทั้งส้ินเป็นจาํนวนเงิน 34.83 ลา้นบาท เพื่อลดขาดทุนสะสมของบริษทัดว้ยจาํนวน
เงินเดียวกนั 

 
 2. การเพิ่มทุน 

    ภายหลงัจากการลดทุนขอ้ 1. บริษทั ไบรท ์บลู วอเตอร์ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั ไดมี้การเพิ่มทุน
จดทะเบียน จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวนเงิน 0.18 ลา้นบาท (35,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 
5.00 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวนเงิน 26.18 ลา้นบาท (5,235,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 
5.00 บาท) โดยออกหุน้สามญัใหม่จาํนวน 5,200,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 5.00 บาท  
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    ในระหว่างปี 2558 บริษทัมีมติให้จาํหน่ายหุ้นท่ีบริษทัถือในบริษทั ไบรท ์บลู วอเตอร์ คอร์

ปอเรชัน่ จาํกดั จาํนวน 4,959,250 หุ้น ในราคาหุ้นละ 4.00 บาท คิดเป็นจาํนวนเงิน 19,837,000.00 
บาท ซ่ึงไดรั้บชาํระค่าหุ้นดงักล่าวทั้งหมดแลว้ ซ่ึงจากการจาํหน่ายเงินลงทุนขา้งตน้ทาํให้สัดส่วน
การถือหุน้ของบริษทัในบริษทั ไบรท ์บลู วอเตอร์ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั ลดลงเหลือเพียงร้อยละ 5 ของ
จาํนวนหุ้นทั้งหมด คิดเป็นจาํนวนเงินลงทุนในบริษทั ไบรท์ บลู วอเตอร์ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 
คงเหลือเท่ากบั 2,356,301.47 บาท 

    และในเดือนสิงหาคม 2558 บริษัทได้ขายเงินลงทุนในบริษัท ไบรท์ บลู วอเตอร์ คอร์
ปอเรชัน่ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.2 โดย
มูลค่าของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัท่ีขายเงินลงทุนและบริษทัสูญเสียอาํนาจการควบคุมในบริษทั 
ไบรท ์บลู วอเตอร์ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั ปรากฏดงัน้ี 

 บาท 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 28,248,196.99 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 17,036,317.64 
สินคา้คงเหลือ 9,063,823.05 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 279,357.99 
อุปกรณ์ 5,154,393.87 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 186,257.52 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 96,506.20 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 892,919.84 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (45,327,649.20) 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (1,552,026.21) 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (504,401.70) 
สินทรัพยสุ์ทธิ 13,573,695.99 

 
   ดงันั้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558   บริษทัจึงไม่ไดน้าํสินทรัพย ์หน้ีสินและทุนของบริษทั 

ไบรท ์บลู วอเตอร์ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั มารวมในการจดัทาํงบการเงินรวม และไดแ้สดงเงินลงทุนท่ี
เหลือดงักล่าวเป็นเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (ดูหมายเหตุขอ้ 12) 
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  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - บริษทั อีซ่ึน ฟาร์อีส จาํกดั     
   บริษทัไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทั อีซ่ึน ฟาร์อีส จาํกดั เม่ือวนัท่ี 10 มกราคม 2557 ซ่ึงเป็นนิติ

บุคคลตามกฎหมายของประเทศมาเลเซียเพื่อเป็นตวัแทนจาํหน่ายสีอุตสาหกรรมและเป็นการขยาย
ฐานลูกคา้ของบริษทัในอนาคตมีทุนจดทะเบียน 400,000 ริงกิตมาเลเซีย (โดยออกหุ้น 400,000 หุ้น 
มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 ริงกิตมาเลเซีย) โดยบริษทัถือหุ้นในบริษทัดงักล่าวจาํนวน 240,000 หุ้น มูล
ค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 ริงกิตมาเลเซีย (คิดเป็นจาํนวนเงินประมาณ 2.45 ลา้นบาท) คิดเป็นสัดส่วนการ
ถือหุน้ร้อยละ 60  

   เม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2558 บริษทัยอ่ยมีมติอนุมติัเพิ่มทุนจากจาํนวน 400,000 ริงกิตมาเลเซีย
เป็นจาํนวน 1,000,000 ริงกิตมาเลเซีย ประกอบดว้ย หุน้สามญั 1,000,000 ริงกิตมาเลเซีย มูลค่าหุน้ละ 
1 บาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่ 600,000 หุน้มูลค่าหุน้ละ 1 ริงกิตมาเลเซีย โดยการเพ่ิมทุนน้ีเป็น
การเพิ่มทุนตามสัดส่วนของผูถื้อหุน้เดิม และเม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2558 บริษทัยอ่ยไดอ้อกและเรียก
ชาํระค่าหุน้จากจาํนวน 400,000 ริงกิตมาเลเซียเป็นจาํนวน 700,000 ริงกิตมาเลเซีย โดยแบ่งเป็นการ
เพิ่มทุนหุน้สามญั 300,000 หุน้มูลค่าหุน้ละ 1 ริงกิตมาเลเซีย ซ่ึงบริษทัไดช้าํระค่าหุน้ตามสัดส่วนการ
ถือหุน้แลว้จาํนวน 180,000 ริงกิตมาเลเซีย (คิดเป็นเงิน 1.53 ลา้นบาท) เม่ือวนัท่ี 14 กนัยายน 2558 

 
12. เงินลงทุนระยะยาวอืน่ 

  เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน ประกอบดว้ย      
  บาท 

 จาํนวนหุน้ท่ีถือ   % ถือหุน้ ราคาทุน  
 2558  2557  2558  2557 2558  2557 
เงินลงทุนในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั         
บริษทั ไบรท ์บลู วอเตอร์             
   คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 3,000,000  -  5.00  -  16,047,551.47  - 

 
  ภายหลงัจากการโอนเงินลงทุนในบริษทั ไบรท ์บลู วอเตอร์ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั จาํนวนเงิน 2,356,301.47 

บาท มาเป็นเงินลงทุนระยะยาวอ่ืนดว้ยจาํนวน 261,750 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 5 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมด ต่อมา
เม่ือวนัท่ี 23 กนัยายน 2558 บริษทั ไบรท ์บลู วอเตอร์ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษทัจากเดิม 
26,175,000.00 บาท เป็น 300,000,000.00 บาท คิดเป็นการเพ่ิมเงินทุนจาํนวนเงิน 273,825,000.00 บาท โดย
เป็นการเพิ่มทุนตามสดัส่วนของผูถื้อหุน้เดิม เม่ือวนัท่ี 13 ตุลาคม 2558 บริษทัไดมี้มติใหซ้ื้อหุน้เพิ่มทุนดงักล่าว 
โดยบริษทัถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 5 จึงไดรั้บสิทธ์ิซ้ือหุน้เพิ่มทุน จาํนวน 2,738,250 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 5 บาท 
เป็นจาํนวนเงิน 13,691,250.00 บาท และบริษทัไดจ่้ายชาํระค่าหุน้แลว้ทั้งจาํนวน 
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บริษัท อซ่ึีน เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2558 
 

13. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์  
  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ประกอบดว้ย 

 บาท 

 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ  จาํนวนท่ีเพ่ิมข้ึน  จาํนวนท่ีลดลง  ลดลงจากการ  ยอดคงเหลือ 

 ณ 31 ธ.ค. 57      สูญเสียการควบคุม 

ในบริษทัยอ่ย  

(หมายเหตุ 11) 

 ณ 31 ธ.ค. 58 

ราคาทุน          

ท่ีดิน 100,599,379.98  - -  -  100,599,379.98 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 251,997,413.15  1,207,840.03  (648,061.50)  -  252,557,191.68 

อาคารใหเ้ช่า 20,911,875.57  -  -  -  20,911,875.57 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 126,417,773.06  2,981,635.56  (55,206.75)  -  129,344,201.87 

อุปกรณ์โรงงาน 15,246,597.66  2,338,014.42  -  -  17,584,612.08 

เคร่ืองมือเคร่ืองใชห้อ้งทดลอง 24,756,206.20  2,757,528.18  (290,940.50)  -  27,222,793.88 

อุปกรณ์ติดตั้งไฟฟ้า 9,935,750.52  2,520.00  -  -  9,938,270.52 

เคร่ืองกรองนํ้าใหเ้ช่า 9,074,354.11  852,509.79  (12,586.53)  (9,914,277.37)  - 

เคร่ืองใชส้าํนกังาน 28,711,755.01  1,525,480.25  (253,102.78)  (3,310,504.55)  26,673,627.93 

เคร่ืองตกแต่งสาํนกังาน 17,506,146.54  192,551.93  (21,055.40)  -  17,677,643.07 

ยานพาหนะ 49,979,408.52  6,862,897.47  (7,191,697.59)  (854,283.37)  48,796,325.03 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ระหวา่งติดตั้ง 597,868.43  748,304.87  (358,798.84)  -  987,374.46 

     รวม 655,734,528.75  19,469,282.50  (8,831,449.89)  (14,079,065.29)  652,293,296.07 

หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม          

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 78,763,611.05  12,062,949.10  (390,904.11)  -  90,435,656.04 

อาคารใหเ้ช่า 10,899,695.33  1,029,423.15  -  -  11,929,118.48 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 90,210,571.30  9,305,813.16  (48,297.75)  -  99,468,086.71 

อุปกรณ์โรงงาน 267,210.75  3,248,920.08  -  -  3,516,130.83 

เคร่ืองมือเคร่ืองใชห้อ้งทดลอง 18,098,888.83  1,765,233.17  (270,831.22)  -  19,593,290.78 

อุปกรณ์ติดตั้งไฟฟ้า 5,337,370.27  1,275,538.54  -  -  6,612,908.81 

เคร่ืองกรองนํ้าใหเ้ช่า 5,090,373.07  530,176.54  (5,764.73)  (5,614,784.88)  - 

เคร่ืองใชส้าํนกังาน 22,002,943.81  2,050,040.57  (168,973.56)  (2,969,779.16)  20,914,231.66 

เคร่ืองตกแต่งสาํนกังาน 15,655,385.23  618,025.23  (13,881.40)  -  16,259,529.06 

ยานพาหนะ 22,375,161.67  3,376,543.49  (4,837,263.04)  (340,107.38)  20,574,334.74 

     รวม 268,701,211.31  35,262,663.03  (5,735,915.81)  (8,924,671.42)  289,303,287.11 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (22,601,046.10)        (23,806,376.66) 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 364,432,271.34        339,183,632.30 
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บริษัท อซ่ึีน เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2558 
 

 บาท 
 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ  จาํนวนท่ีเพิ่มข้ึน  จาํนวนท่ีลดลง  ยอดคงเหลือ 
 ณ 31 ธ.ค. 56      ณ 31 ธ.ค. 57 
ราคาทุน        
ท่ีดิน 46,419,827.10  54,179,552.88  -  100,599,379.98 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 203,313,130.60  49,011,482.55  (327,200.00)  251,997,413.15 
อาคารใหเ้ช่า 20,911,875.57  -  -  20,911,875.57 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 125,676,226.25  4,745,752.21  (4,004,205.40)  126,417,773.06 
อุปกรณ์โรงงาน 8,955.58  15,237,642.08  -  15,246,597.66 
เคร่ืองมือเคร่ืองใชห้อ้งทดลอง 22,078,227.55  2,814,635.62  (136,656.97)  24,756,206.20 
อุปกรณ์ติดตั้งไฟฟ้า 6,102,584.25  3,833,166.27  -  9,935,750.52 
เคร่ืองกรองนํ้าใหเ้ช่า 20,390,453.81  1,184,600.30  (12,500,700.00)  9,074,354.11 
เคร่ืองใชส้าํนกังาน 27,121,740.05  3,264,781.20  (1,674,766.24)  28,711,755.01 
เคร่ืองตกแต่งสาํนกังาน 17,465,420.02  673,263.06  (632,536.54)  17,506,146.54 
ยานพาหนะ 54,172,631.47  2,633,700.00  (6,826,922.95)  49,979,408.52 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ระหวา่งติดตั้ง 79,521,258.34  2,025,892.99  (80,949,282.90)  597,868.43 
     รวม 623,182,330.59  139,604,469.16  (107,052,271.00)  655,734,528.75 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม        
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 68,590,458.61  10,375,550.38  (202,397.94)  78,763,611.05 
อาคารใหเ้ช่า 9,870,272.18  1,029,423.15  -  10,899,695.33 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 84,668,277.72  9,426,425.03  (3,884,131.45)  90,210,571.30 
อุปกรณ์โรงงาน 307.88  266,902.87  -  267,210.75 
เคร่ืองมือเคร่ืองใชห้อ้งทดลอง 16,761,982.36  1,473,533.44  (136,626.97)  18,098,888.83 
อุปกรณ์ติดตั้งไฟฟ้า 4,186,713.87  1,150,656.40  -  5,337,370.27 
เคร่ืองกรองนํ้าใหเ้ช่า 15,189,708.07  2,397,276.47  (12,496,611.47)  5,090,373.07 
เคร่ืองใชส้าํนกังาน 21,537,156.37  2,131,825.89  (1,666,038.45)  22,002,943.81 
เคร่ืองตกแต่งสาํนกังาน 15,636,437.13  637,953.42  (619,005.32)  15,655,385.23 
ยานพาหนะ 25,946,874.10  3,193,193.34  (6,764,905.77)  22,375,161.67 
     รวม 262,388,188.29  32,082,740.39  (25,769,717.37)  268,701,211.31 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (11,731,907.93)      (22,601,046.10) 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 349,062,234.37      364,432,271.34 
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บริษัท อซ่ึีน เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2558 
 

 บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ  จาํนวนท่ีเพิ่มข้ึน  จาํนวนท่ีลดลง  ยอดคงเหลือ 
 ณ 31 ธ.ค. 57      ณ 31 ธ.ค. 58 

ราคาทุน        
ท่ีดิน 46,419,827.10  -  -  46,419,827.10 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 151,074,303.13  569,490.75  (366,800.00)  151,276,993.88 
อาคารใหเ้ช่า 20,911,875.57  -  -  20,911,875.57 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 100,433,157.57  2,145,970.45  (55,206.75)  102,523,921.27 
เคร่ืองมือเคร่ืองใชห้อ้งทดลอง 19,775,206.88  454,591.26  (290,940.50)  19,938,857.64 
อุปกรณ์ติดตั้งไฟฟ้า 9,935,750.52  2,520.00  -  9,938,270.52 
เคร่ืองใชส้าํนกังาน 23,106,772.52  664,219.15  (122,648.12)  23,648,343.55 
เคร่ืองตกแต่งสาํนกังาน 17,200,880.08  133,309.97  (21,055.40)  17,313,134.65 
ยานพาหนะ 43,303,447.31  5,819,085.05  (7,109,921.88)  42,012,610.48 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ระหวา่งติดตั้ง 435,761.73 630,270.47  (196,692.14)  869,340.06 

     รวม 432,596,982.41  10,419,457.10  (8,163,264.79)  434,853,174.72 

หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม        

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 71,606,147.53  8,076,143.62  (366,796.00)  79,315,495.15 

อาคารใหเ้ช่า 10,899,695.33  1,029,423.15  -  11,929,118.48 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 83,800,647.60  6,551,009.46  (48,297.75)  90,303,359.31 

เคร่ืองมือเคร่ืองใชห้อ้งทดลอง 16,716,313.86  1,042,993.22  (270,831.22)  17,488,475.86 

อุปกรณ์ติดตั้งไฟฟ้า 5,337,370.27  1,275,538.54  -  6,612,908.81 

เคร่ืองใชส้าํนกังาน 18,505,374.11  1,549,904.96  (122,634.12)  19,932,644.95 

เคร่ืองตกแต่งสาํนกังาน 15,635,189.43  563,598.81  (13,881.40)  16,184,906.84 

ยานพาหนะ 16,209,995.09  3,040,937.25  (4,760,718.17)  14,490,214.17 

     รวม 238,710,733.22  23,129,549.01  (5,583,158.66)  256,257,123.57 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 193,886,249.19      178,596,051.15 
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บริษัท อซ่ึีน เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2558 
 

 บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ  จาํนวนท่ีเพิ่มข้ึน  จาํนวนท่ีลดลง  ยอดคงเหลือ 
 ณ 31 ธ.ค. 56      ณ 31 ธ.ค. 57 

ราคาทุน        
ท่ีดิน 46,419,827.10  -  -  46,419,827.10 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 148,079,773.07  3,321,730.06  (327,200.00)  151,074,303.13 
อาคารใหเ้ช่า 20,911,875.57  -  -  20,911,875.57 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 100,095,154.61  4,342,208.36  (4,004,205.40)  100,433,157.57 
เคร่ืองมือเคร่ืองใชห้อ้งทดลอง 19,338,609.63  573,254.22  (136,656.97)  19,775,206.88 
อุปกรณ์ติดตั้งไฟฟ้า 6,102,584.25  3,833,166.27  -  9,935,750.52 
เคร่ืองใชส้าํนกังาน 22,496,054.80  2,285,483.96  (1,674,766.24)  23,106,772.52 
เคร่ืองตกแต่งสาํนกังาน 17,465,420.02  367,996.60  (632,536.54)  17,200,880.08 
ยานพาหนะ 44,751,670.26  2,633,700.00  (4,081,922.95)  43,303,447.31 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ระหวา่งติดตั้ง 4,135,414.55 1,863,786.29  (5,563,439.11)  435,761.73 

     รวม 429,796,383.86  19,221,325.76  (16,420,727.21)  432,596,982.41 

หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม        

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 63,716,927.05  8,091,618.42  (202,397.94)  71,606,147.53 

อาคารใหเ้ช่า 9,870,272.18  1,029,423.15  -  10,899,695.33 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 80,912,344.12  6,772,434.93  (3,884,131.45)  83,800,647.60 

เคร่ืองมือเคร่ืองใชห้อ้งทดลอง 15,764,794.21  1,088,146.62  (136,626.97)  16,716,313.86 

อุปกรณ์ติดตั้งไฟฟ้า 4,186,713.87  1,150,656.40  -  5,337,370.27 

เคร่ืองใชส้าํนกังาน 18,719,630.61  1,451,781.95  (1,666,038.45)  18,505,374.11 

เคร่ืองตกแต่งสาํนกังาน 15,636,437.13  617,757.62  (619,005.32)  15,635,189.43 

ยานพาหนะ 17,333,520.39  2,896,381.47  (4,019,906.77)  16,209,995.09 

     รวม 226,140,639.56  23,098,200.56  (10,528,106.90)  238,710,733.22 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 203,655,744.30      193,886,249.19 

 
  วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 บริษทัไดใ้หบ้ริษทัร่วมแห่งหน่ึงเช่าอาคารเพ่ือทาํการผลิตและเก็บ

สินคา้ ซ่ึงอาคารใหเ้ช่ามีมูลค่าตามบญัชี จาํนวนเงิน 8.98 ลา้นบาท และ 10.01 ลา้นบาท ตามลาํดบั สัญญามี
ระยะเวลา 3 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 และบริษทัไดรั้บค่าเช่าเป็นรายเดือนเดือนละ 0.43 ลา้นบาท  

  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  2558 และ 2557  บริษทัมียานพาหนะอยู่ภายใตส้ัญญาเช่าซ้ือมูลค่าตามบญัชี
รวมจาํนวนเงิน 3.15 ลา้นบาท และ 5.36 ลา้นบาท ตามลาํดบั  
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วนัที ่31 ธันวาคม 2558 
 
                 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 อาคารและอุปกรณ์ซ่ึงหักค่าเส่ือมราคาทั้งจาํนวนแลว้แต่ยงัคง

ใชง้านอยู ่ มีราคาทุนจาํนวนเงิน 138.00 ลา้นบาท และ 132.34 ลา้นบาท ตามลาํดบั สาํหรับงบการเงินรวม 
และจาํนวนเงิน 138.00 ลา้นบาท และ 130.13 ลา้นบาท ตามลาํดบั สาํหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ประกอบดว้ย 

 บาท 
 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ  จาํนวนท่ีเพิ่มข้ึน  จาํนวนท่ีลดลง  ลดลงจากการ  ยอดคงเหลือ 
 ณ 31 ธ.ค. 57      สูญเสียการ

ควบคุมใน
บริษทัยอ่ย  

(หมายเหตุ 11) 

 ณ 31 ธ.ค. 58 

ราคาทุน          
สิทธิบตัรทางเทคนิค 8,810,162.83  -  -  -  8,810,162.83 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 11,529,223.64  1,735,700.00  -  (495,600.00)  12,769,323.64 
 รวม 20,339,386.47  1,735,700.00  -  (495,600.00)  21,579,486.47 
หกั ค่าตดัจาํหน่ายสะสม          
สิทธิบตัรทางเทคนิค 8,810,161.83  -  -  -  8,810,161.83 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 7,003,188.15  1,591,547.52  -  (309,342.48)  8,285,393.19 
 รวม 15,813,349.98  1,591,547.52  -  (309,342.48)  17,095,555.02 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 4,526,036.49        4,483,931.45 

 
 บาท 
 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ  จาํนวนท่ีเพิ่มข้ึน  จาํนวนท่ีลดลง  ยอดคงเหลือ 
 ณ 31 ธ.ค. 56      ณ 31 ธ.ค. 57 
ราคาทุน        
สิทธิบตัรทางเทคนิค 8,810,162.83  -  -  8,810,162.83 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 10,414,875.00  1,114,348.64  -  11,529,223.64 
 รวม 19,225,037.83  1,114,348.64  -  20,339,386.47 
หกั ค่าตดัจาํหน่ายสะสม        
สิทธิบตัรทางเทคนิค 8,810,161.83  -  -  8,810,161.83 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5,720,372.12  1,282,816.03  -  7,003,188.15 
 รวม 14,530,533.95  1,282,816.03  -  15,813,349.98 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 4,694,503.88      4,526,036.49 
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วนัที ่31 ธันวาคม 2558 
 

 บาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ  จาํนวนท่ีเพิ่มข้ึน  จาํนวนท่ีลดลง  ยอดคงเหลือ 
 ณ 31 ธ.ค. 57      ณ 31 ธ.ค. 58 
ราคาทุน        
สิทธิบตัรทางเทคนิค 8,810,162.83  -  -  8,810,162.83 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 11,179,223.64  1,590,100.00  -  12,769,323.64 
 รวม 19,989,386.47  1,590,100.00  -  21,579,486.47 
หกั ค่าตดัจาํหน่ายสะสม        
สิทธิบตัรทางเทคนิค 8,810,161.83  -  -  8,810,161.83 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 6,740,448.42  1,544,944.77  -  8,285,393.19 
 รวม 15,550,610.25  1,544,944.77  -  17,095,555.02 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 4,438,776.22      4,483,931.45 

 
 บาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ  จาํนวนท่ีเพิ่มข้ึน  จาํนวนท่ีลดลง  ยอดคงเหลือ 
 ณ 31 ธ.ค. 56      ณ 31 ธ.ค. 57 
ราคาทุน        
สิทธิบตัรทางเทคนิค 8,810,162.83  -  -  8,810,162.83 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 10,064,875.00  1,114,348.64  -  11,179,223.64 
 รวม 18,875,037.83  1,114,348.64  -  19,989,386.47 
หกั ค่าตดัจาํหน่ายสะสม        
สิทธิบตัรทางเทคนิค 8,810,161.83  -  -  8,810,161.83 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5,527,632.40  1,212,816.02  -  6,740,448.42 
 รวม 14,337,794.23  1,212,816.02  -  15,550,610.25 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 4,537,243.60      4,438,776.22 

 
15. สิทธิการเช่า  
  สิทธิการเช่า ประกอบดว้ย 

 บาท 
 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ  จาํนวนท่ีเพิ่มข้ึน  จาํนวนท่ีลดลง  ยอดคงเหลือ 
 ณ 31 ธ.ค. 57      ณ 31 ธ.ค. 58 
ราคาทุน        
สิทธิการเช่า - ท่ีดิน 27,990,331.00  -  -  27,990,331.00 
หกั ค่าตดัจาํหน่ายสะสม 5,650,629.92  788,460.00  -  6,439,089.92 
 22,339,701.08  788,460.00  -  21,551,241.08 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (5,136,999.32)      (4,955,693.49) 
สิทธิการเช่า - สุทธิ 17,202,701.76      16,595,547.59 
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 บาท 
 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ  จาํนวนท่ีเพิ่มข้ึน  จาํนวนท่ีลดลง  ยอดคงเหลือ 
 ณ 31 ธ.ค. 56      ณ 31 ธ.ค. 57 
ราคาทุน        
สิทธิการเช่า - ท่ีดิน 27,990,331.00  -  -  27,990,331.00 
หกั ค่าตดัจาํหน่ายสะสม 4,862,169.92  788,460.00  -  5,650,629.92 
 23,128,161.08  788,460.00  -  22,339,701.08 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (5,318,305.15)      (5,136,999.32) 
สิทธิการเช่า - สุทธิ 17,809,855.93      17,202,701.76 

 
 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงในต่างประเทศ ไดท้าํสัญญาเช่าท่ีดินในประเทศเวียดนามเพื่อสร้างโรงงานและได้
จ่ายค่าเช่าล่วงหนา้เป็นเงิน 840,500 ดอลล่าร์สหรัฐฯ ระยะเวลาของสัญญาเช่า 35 ปี 6 เดือน สัญญาส้ินสุดใน
เดือนเมษายน 2587 สิทธิการเช่าตดัจ่ายโดยวิธีเสน้ตรงตามอายขุองสญัญาเช่า 

 
16. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี มีดงัน้ี 
  บาท 
  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2558  2557   2558  2557 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  8,879,705.40  4,945,525.48  5,986,285.69  5,769,338.85 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี -  -  (2,562,002.44)  (2,393,745.47) 

 8,879,705.40  4,945,525.48  3,424,283.25  3,375,593.38 
 
 การเปล่ียนแปลงสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 สรุปไดด้งัน้ี 

 บาท 
 งบการเงินรวม 
 ยอดตามบญัชี  รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ในระหวา่งปี  ลดลงจาก  ยอดตามบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 57 

 
 ในกาํไรขาดทุน  ในกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 
 การสูญเสียการ

ควบคุม 
ในบริษทัยอ่ย 
(หมายเหตุ 11) 

 
 

ณ 31 ธ.ค. 58 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :          
 จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย 2,093,747.14  -  433,848.25  -  2,527,595.39 
 ลกูหน้ีการคา้ 58,790.01  (6,000.00)  -  -  52,790.01 
 สินคา้คงเหลือ 11,432.70  15,985.79  -  -  27,418.49 
 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 3,688,752.79  (213,764.79)  -  (96,506.20)  3,378,481.80 
 ขาดทุนสะสมทางภาษียกไป 1,510,279.44  4,169,235.10  -  -  5,679,514.54 
                            รวม 7,363,002.08  3,965,456.10  433,848.25  (96,506.20)  11,665,800.23 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :          
 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,417,476.60  (368,618.23)  -  -  2,786,094.83 
                            รวม 2,417,476.60  (368,618.23)  -  -  2,786,094.83 
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 บาท 

 งบการเงินรวม 

 ยอดตามบญัชี  รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ในระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 

 ณ 31 ธ.ค. 56 
 

 ในกาํไรขาดทุน  ในกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

 ณ 31 ธ.ค. 57 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        
 จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ขาย 2,347,890.13  -  (254,142.99)  2,093,747.14 
 ลูกหน้ีการคา้ 64,790.01  (6,000.00)  -  58,790.01 
 สินคา้คงเหลือ 31,993.04  (20,560.34)  -  11,432.70 
 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 2,788,307.89  634,977.78  265,467.12  3,688,752.79 
 ขาดทุนสะสมทางภาษียกไป -  1,510,279.44  -  1,510,279.44 
 ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 7,550,195.57  -  (7,550,195.57)  - 

                            รวม 12,783,176.64  2,118,696.88  (7,538,871.44)  7,363,002.08 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        
 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,036,411.94  (1,381,064.66)  -  2,417,476.60 

                            รวม 1,036,411.94  (1,381,064.66)  -  2,417,476.60 

 
 บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดตามบญัชี  รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ในระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 

 ณ 31 ธ.ค. 57 
 

 ในกาํไรขาดทุน  ในกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

 ณ 31 ธ.ค. 58 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        
 จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ขาย 2,093,747.14  -  433,848.25  2,527,595.39 
 ลูกหน้ีการคา้ 58,790.01  (6,000.00)  -  52,790.01 
 สินคา้คงเหลือ 11,432.70  15,985.79  -  27,418.49 
 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 3,605,369.00  (226,887.20)  -  3,378,481.80 

                            รวม 5,769,338.85  (216,901.41)  433,848.25  5,986,285.69 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        
 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,393,745.47  (168,256.97) -  2,562,002.44 

                            รวม 2,393,745.47  (168,256.97)  - 2,562,002.44 
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 บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดตามบญัชี  รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ในระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 

 ณ 31 ธ.ค. 56 

 

 ในกาํไรขาดทุน  ในกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 

 ณ 31 ธ.ค. 57 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

 จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ขาย 2,347,890.13  -  (254,142.99)  2,093,747.14 

 ลูกหน้ีการคา้ 64,790.01  (6,000.00)  -  58,790.01 

 สินคา้คงเหลือ 31,993.04  (20,560.34)  -  11,432.70 

 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 2,624,109.70  617,308.00  363,951.30  3,605,369.00 

                            รวม 5,068,782.88  590,747.66  109,808.31  5,769,338.85 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,036,259.29  (1,357,486.18)  -  2,393,745.47 

                            รวม 1,036,259.29  (1,357,486.18)  - 2,393,745.47 

 
17. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 

 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ประกอบดว้ย 
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557  2558  2557 

เจา้หน้ีการคา้ 46,601,928.27  49,395,269.32  45,470,259.24  49,201,407.17 

เจา้หน้ีอ่ืน        

 รายไดรั้บล่วงหนา้ 302,245.06  2,209,070.21  -  - 

 เจา้หน้ีค่าซ้ือทรัพยสิ์น -  2,307,241.23  -  - 

 ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 5,025,467.98  4,777,105.31  3,955,683.98  3,619,978.15 

 อ่ืนๆ 410,131.57  602,425.33  379,782.34  397,172.42 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 52,339,772.88  59,291,111.40  49,805,725.56  53,218,557.74 
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18. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัมีวงเงินสินเช่ือรวม 285 ลา้นบาท กบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศส่ี
แห่ง ซ่ึงประกอบดว้ยวงเงินเบิกเกินบญัชี 30 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ีย MOR ต่อปี วงเงินกูใ้นรูปของตัว๋
สัญญาใชเ้งิน 75 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ีย MLR และ MMR ต่อปี วงเงินสัญญาคํ้าประกนั 5 ลา้นบาท วงเงิน 
L/C และ T/R 125 ลา้นบาท และวงเงิน Forward Contract 50 ลา้นบาท และ 1.51 ลา้นดอลล่าร์สหรัฐฯ ซ่ึง
วงเงินดงักล่าวปลอดภาระคํ้าประกนั  
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัมีวงเงินสินเช่ือรวม 330 ลา้นบาท กบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศส่ี
แห่ง ซ่ึงประกอบดว้ยวงเงินเบิกเกินบญัชี 30 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ีย MOR ต่อปี วงเงินกูใ้นรูปของตัว๋
สัญญาใชเ้งิน 75 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ีย MLR และ MMR ต่อปี วงเงินสัญญาคํ้าประกนั 5 ลา้นบาท วงเงิน 
L/C และ T/R 170 ลา้นบาท และวงเงิน Forward Contract 50 ลา้นบาท และ 1.51 ลา้นดอลล่าร์สหรัฐฯ ซ่ึง
วงเงินดงักล่าวปลอดภาระคํ้าประกนั  

 
19. หนีสิ้นตามสัญญาเช่าซ้ือ 

  หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือ ประกอบดว้ย 
 บาท 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระเกินกวา่หน่ึงปี  รวม 

 2558  2557 2558  2557  2558  2557 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือ 1,090,968.00  298,492.84  636,398.00  -  1,727,366.00  298,492.84 

หกั ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (55,295.44) (2,211.34) (9,643.99)  -  (64,939.43)  (2,211.34) 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือ 1,035,672.56  296,281.50  626,754.01  -  1,662,426.57  296,281.50 

 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 บริษทัมีสัญญาเช่าซ้ือยานพาหนะ 1 ฉบบั กบัธนาคารพาณิชย์
ในประเทศแห่งหน่ึง มูลค่าตามสัญญารวม 2.18 ลา้นบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และ 4 ฉบบั กบับริษทัลิสซ่ิง
และธนาคารพาณิชย์ในประเทศ มูลค่าตามสัญญารวม 3.38 ลา้นบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)ตามลาํดับ 
ระยะเวลาผอ่นชาํระ 24 - 36 งวด จ่ายชาํระงวดละ 0.09 ลา้นบาท และ 0.14 ลา้นบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
ตามลาํดบั 
 ภายใตเ้ง่ือนไขของสญัญาเช่าซ้ือดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้จาํกดัต่างๆท่ี
กาํหนดไวใ้นสญัญาดงักล่าว 
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20. เงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
  เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ประกอบดว้ย 

 บาท 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557 
เงินกูย้มืระยะยาวตน้ปี 98,870,000.00  69,847,599.00 
บวก กูเ้พิ่มระหวา่งปี -  40,152,401.00 
หกั ชาํระคืนระหวา่งปี (21,080,000.00)  (11,130,000.00) 
 77,790,000.00  98,870,000.00 
หกั ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (22,080,000.00)  (21,080,000.00) 
สุทธิ 55,710,000.00  77,790,000.00 

 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 บริษทัมีสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวกบัธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง 
ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนในบริษัทย่อยเพื่อก่อสร้างโรงงานผลิตสีพ่นรถจักรยานยนต์และซ้ือ
เคร่ืองจกัรหรืออุปกรณ์การผลิตในประเทศอินโดนีเซีย วงเงินกู ้110 ลา้นบาท โดยมีการกูเ้พิ่มระหว่างปี 
2557 จาํนวนเงิน 15 ลา้นบาท และบริษทัทาํการเบิกใชเ้งินกูย้มืเติมวงเงินแลว้ อตัราดอกเบ้ียตั้งแต่เดือนท่ี 1-
36 MLR-2.25% ต่อปี และตั้งแต่เดือนท่ี 37 เป็นตน้ไป MLR-2.00% ต่อปี กาํหนดชาํระคืนเงินตน้พร้อม
ดอกเบ้ียงวดเดือนละ 1.59 ลา้นบาท จาํนวน 60 งวด ให้เสร็จส้ินใน 72 เดือน นบัแต่มีการเบิกรับเงินกูง้วด
แรกโดยเร่ิมชาํระคืนเงินตน้ในเดือนท่ี 13 และจ่ายดอกเบ้ียทุกส้ินเดือนสาํหรับวงเงินกูเ้ดิม และกาํหนดชาํระ
คืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียงวดเดือนละ 0.25 ลา้นบาท จาํนวน 60 งวด ให้เสร็จส้ินภายใน 64 เดือน นบัแต่มี
การเบิกรับเงินกูง้วดแรกโดยเร่ิมชาํระคืนเงินตน้ในเดือนท่ี 5 และจ่ายดอกเบ้ียทุกส้ินเดือนสาํหรับวงเงินกูใ้หม่ 
 วงเงินกูน้ี้ปลอดภาระคํ้าประกนั แต่บริษทัจะตอ้งปฎิบติัตามเง่ือนไขและขอ้กาํหนดต่างๆ ท่ีกาํหนด
ไวใ้นสญัญาดงักล่าว 
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21. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 

  รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน มีดงัน้ี 
      บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557  2558  2557 

ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์พนกังาน         

 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 18,526,252.98  14,190,473.48  18,026,845.00  13,120,548.52 

ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ (3,055,000.00)  (210,000.00)  (3,055,000.00)  (210,000.00) 

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั        

 คณิตศาสตร์ประกนัภยั -  2,541,668.52  -  3,249,972.48 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและดอกเบ้ีย 2,124,194.72  2,004,110.98  2,010,564.00  1,866,324.00 

ลดลงจากการสูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ย       

 (หมายเหตุ 11) (504,401.70)  - - - 

ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์พนกังาน        

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 17,091,046.00  18,526,252.98  16,982,409.00  18,026,845.00 

 
  ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557  

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557  2558  2557 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั        

 ตน้ทุนขายและบริการ 299,956.20  289,778.93  254,685.84  236,256.00 

 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 477,186.16  459,973.02  424,323.16  391,257.00 

 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 567,023.00  544,527.00  567,023.00  544,527.00 

 1,344,165.36  1,294,278.95  1,246,032.00  1,172,040.00 

ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 780,029.36  709,832.03  764,532.00  694,284.00 

รวม 2,124,194.72  2,004,110.98  2,010,564.00  1,866,324.00 
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              ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัรับรู้ใน :- 
          สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557  2558  2557 
กาํไรหรือขาดทุน -  1,349,789.96  -  1,430,216.00 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -  1,191,878.56  -  1,819,756.48 

รวม -  2,541,668.52  -  3,249,972.48 

 
  ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
          สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 

 ร้อยละ 
 งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
อตัราคิดลด 4.30 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน 3.00 - 10.00 
อตัราการหมุนเวียนพนกังาน 8.00 - 18.00 
อตัราการมรณะ 0.10 - 1.48 

 
22. การบริหารจัดการทุน  
  วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีสาํคญัของบริษทัและบริษทัย่อย คือการจดัให้มีซ่ึงโครงสร้าง

ทางการเงินท่ีเหมาะสมและการดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง 
  ตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน ดงัน้ี 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558  2557  2558  2557 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน 0.22:1  0.28 : 1  0.22 : 1  0.28 : 1 

 
23. สํารองตามกฎหมาย 

   ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 ซ่ึงกาํหนดให้บริษทัจดัสรรสาํรองตามกฎหมาย
ดว้ยจาํนวนเงินไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีจนกว่าสาํรองน้ีจะมียอดเท่ากบัร้อยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียน สาํรองดงักล่าวจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
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24. เงินปันผลจ่าย 
  สาํหรับปี 2558 

  ตามรายงานประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2558 มีมติใหจ่้ายเงิน
ปันผลในอตัราหุ้นละ 0.12 บาท จากผลการดาํเนินงานของปี 2557 ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัตามรายช่ือท่ี
ปรากฎในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นของบริษทั ณ วนัท่ี 11 มีนาคม 2558 จาํนวน 285,894,029 หุ้น คิดเป็นเงิน 
34.31 ลา้นบาท โดยกาํหนดจ่ายในวนัท่ี 20 เมษายน 2558 

  ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทัยอ่ยคร้ังท่ี 2/2558 เร่ิมวนัท่ี 15 มิถุนายน 2558 มีมติให้
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลโดยจ่ายจากกาํไรสะสมของบริษทัยอ่ยในอตัรา 120.00 บาท จาํนวน 20,000 หุ้น 
คิดเป็น 2.40 ลา้นบาท โดยจ่ายใหผู้ถื้อหุน้แลว้เม่ือวนัท่ี 26 มิถุนายน 2558 

 
  สาํหรับปี 2557 

  ตามรายงานประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2557 ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2557 มีมติใหจ่้ายเงิน
ปันผลในอตัราหุ้นละ 0.16 บาท จากผลการดาํเนินงานของปี 2556 ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัตามรายช่ือท่ี
ปรากฎในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นของบริษทั ณ วนัท่ี 13 มีนาคม 2557 จาํนวน 285,894,029 หุ้น คิดเป็นเงิน 
45.74 ลา้นบาท โดยจ่ายผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 23 เมษายน 2557 

 
25. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
 25.1 ส่วนประกอบหลกัของค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557

ประกอบดว้ย  
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557  2558  2557 

ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นกาํไรขาดทุน:       
 ภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนั :       
  ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 5,797,199.41  12,118,394.31 5,797,199.41  12,088,910.70 
 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :       
  การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว        
   ท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรกและท่ีกลบัรายการ (3,537,448.23)  (781,252.69) 385,158.38  766,738.52 

 รวม 2,259,751.18  11,337,141.62 6,182,357.79  12,855,649.22 
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 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557  2558  2557 

ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:       
 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        
  การวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ขาย 433,848.25  (254,142.99) 433,848.25  (254,142.99) 
  ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั 
   คณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 
- 

  
265,467.12 

 
- 

  
363,951.30 

  ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน -  (7,550,195.57) -  - 

 รวม 433,848.25  (7,538,871.44) 433,848.25  109,808.31 

 
 25.2 การกระทบยอดระหว่างจาํนวนค่าใชจ่้ายและผลคูณของกาํไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีท่ีใชส้ําหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 สรุปไดด้งัน้ี 
 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558  2557  2558  2557 
กาํไรทางบญัชีสาํหรับปี 70,701,436.11  74,541,495.44  86,261,896.72  77,523,901.55 
อตัราภาษีท่ีใช ้ 20%, 25%  15%, 20%, 25% 20%  20% 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดค้าํนวณตามอตัราภาษีท่ีใช ้ 11,454,794.66  19,482,295.42  17,252,379.34  15,504,780.31 
รายการกระทบยอด        
ผลกระทบทางภาษีของค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถนาํมา        
คาํนวณกาํไรทางภาษี        
- ค่าใชจ่้ายท่ีไม่ถือเป็นรายจ่ายในการคาํนวณภาษี 1,394,165.75  1,480,037.32  1,032,457.29  1,021,414.96 
- ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน (โอนกลบัรายการ) -  -  (6,089,068.29)  1,002,180.81 

ผลกระทบทางภาษีของรายไดห้รือกาํไรท่ีไม่ตอ้งนาํมาคาํนวณ        
กาํไรทางภาษี        
- รายไดเ้งินปันผลท่ีไดรั้บยกเวน้ (5,476,904.00)  (4,934,534.33)     (5,476,904.00)  (4,932,000.00) 
- ค่าใชจ่้ายท่ีหกัเป็นรายจ่ายไดเ้พิ่มในทางภาษี (93,824.07)  (99,332.54)  (93,824.07)  (99,332.54) 

   ผลกระทบต่อภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี        
    จากอตัราภาษีขั้นบนัได -  (45,000.00)  -  - 
   ส่วนแบ่งกาํไรเงินลงทุนในบริษทัร่วม (5,873,484.64)  (6,138,870.56)  -  - 
   ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินได ้   1,297,685.96  1,233,940.63  -  - 
อ่ืนๆ (442,682.48)  358,605.68  (442,682.48)  358,605.68 
รวมรายการกระทบยอด (9,195,043.48)  (8,145,153.80)  (11,070,021.55)  (2,649,131.09) 
รวมค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 2,259,751.18  11,337,141.62  6,182,357.79  12,855,649.22 
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 25.3 การกระทบยอดระหว่างอัตราภาษีท่ีแท้จริงถัวเฉล่ียและอัตราภาษีท่ีใช้สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2558 และ 2557 สรุปไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 2558  2557 

 จาํนวนภาษี 

(บาท) 

 อตัราภาษี  

(%) 

 จาํนวนภาษี (บาท)  อตัราภาษี  

(%) 

กาํไรทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปี 70,701,436.11   74,541,495.44   

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีท่ีใช ้ 11,454,794.66  20.00, 25.00 19,482,295.42  15.00, 20.00, 25.00 

รายการกระทบยอด (9,195,043.48)  (13.00) (8,145,153.80)  (10.93) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ีย 2,259,751.18  3.20 11,337,141.62  15.21 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557 

 จาํนวนภาษี 

(บาท) 

 อตัราภาษี  

(%) 

 จาํนวนภาษี (บาท)  อตัราภาษี  

(%) 

กาํไรทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปี 86,261,896.72   77,523,901.55   

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีท่ีใช ้ 17,252,379.34  20.00 15,504,780.31  20.00 

รายการกระทบยอด (11,070,021.55)  (12.83) (2,649,131.09)  (3.42) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ีย 6,182,357.79  7.17 12,855,649.22  16.58 

 
26. กาํไรต่อหุ้น 

  กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสาํหรับปีดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั
ท่ีถือโดยบุคคลภายนอกท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557  2558  2557 

กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั (บาท)        

  - กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 71,252,903.81  65,664,189.57  80,079,538.93  64,668,252.33 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (หุน้) 285,894,029  285,894,029  285,894,029  285,894,029 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุน้)        

  - กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 0.2492  0.2297  0.2801  0.2262 

 



 

 

รายงานประจําป 2558  157 

บริษัท อซ่ึีน เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2558 
 
27. เงินกองทุนสํารองเลีย้งชีพพนักงาน 

  บริษทัและบริษทัย่อยไดจ้ดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพพนักงานสําหรับพนักงานประจาํทั้งหมดของ
บริษทัตามความในพระราชบญัญติักองทุนสาํรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยเขา้ร่วมในกองทุนจดทะเบียน
ประเภทหลายนายจา้ง ช่ือกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ ทิสโกม้าสเตอร์ร่วมทุนซ่ึงจดทะเบียนแลว้ 

  พนักงานและบริษทัและบริษทัย่อยจ่ายเงินสะสมและเงินสมทบเขา้เงินกองทุนตามโครงการน้ีใน
อตัราร้อยละของเงินเดือนของพนกังานแต่ละคนโดยคิดตามระยะเวลาการทาํงาน พนกังานจะไดรั้บส่วนท่ี
บริษทัและบริษทัยอ่ยสมทบตามระเบียบและขอ้บงัคบัของกองทุนและตามระยะเวลาการทาํงานกบับริษทั
และบริษทัยอ่ย  

  บริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบเขา้กองทุนสาํรองเล้ียงชีพสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
และ 2557 เป็นจาํนวนเงิน 3.03 ลา้นบาท และ 2.80 ลา้นบาท ตามลาํดบัสาํหรับงบการเงินรวม และจาํนวนเงิน 
2.89 ลา้นบาท และ 2.73 ลา้นบาท ตามลาํดบัสาํหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
28. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

  รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีสาํคญัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2558 และ 2557 มีดงัน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557  2558  2557 

วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 191,544,768.09  195,330,856.18  183,430,967.49  188,915,782.22 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและงานระหวา่งทาํ (6,590,028.67)  (314,248.31)  (7,429,409.40)  531,105.46 
ค่าใชจ่้ายพนกังาน 130,199,791.25  119,385,785.64  110,926,419.92  107,354,748.40 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 37,417,022.63  34,154,016.42  24,674,493.78  24,311,016.58 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 34,503,488.23  29,155,821.00  33,900,238.23  28,370,403.00 

 
29. การจําแนกข้อมูลตามส่วนงานและตามภูมิศาสตร์ 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัท่ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจ
สูงสุดดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสมํ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากร
ใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน 

  บริษทัและบริษทัย่อยดาํเนินกิจการใน 3 ส่วนงานหลกั คือ (1) ส่วนงานผลิตสีกลุ่มยานยนต ์ (2)      
ส่วนงานกลุ่มสีอุตสาหกรรมอ่ืน และ (3) ส่วนงานอ่ืน 

  กลุ่มบริษทัส่วนใหญ่ดาํเนินงานในส่วนงานภูมิศาสตร์หลกั คือ ประเทศไทย 
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  ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานของบริษทัและบริษทัยอ่ยสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

และ 2557 มีดงัน้ี 
 งบการเงินรวม (พนับาท) 

 กลุ่มยานยนต ์  กลุ่มสีอุตสาหกรรมอ่ืน  ส่วนงานอ่ืน  รวม 

 2558  2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557 

รายไดจ้ากการขายและบริการ 129,326  136,966  308,663  282,426  27,203  32,719  465,192  452,111 

ตน้ทุนและค่าใชจ่้าย (121,340)  (118,772)  (293,025)  (279,451)  (23,945)  (26,123)  (438,310)  (424,346) 

กาํไรจากการดาํเนินงาน 7,986  18,194  15,638  2,975  3,258  6,596  26,882  27,765 

กาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย             4,584  - 

รายไดอ่ื้น             14,554  20,850 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม             29,367  30,694 

ตน้ทุนทางการเงิน            (4,686)  (4,768) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้            (2,260)  (11,337) 

กาํไรสาํหรับปี             68,441  63,204 

                

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม                

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  169,620  180,012  10,661  12,760  -  4,478  180,281  197,250 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ส่วนกลาง              158,903  167,182 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน              4,484  4,526 

สิทธิการเช่า              16,596  17,203 

 
  ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้รายใหญ่ 
   ในปี 2558 และ 2557 บริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่แห่งหน่ึงจากส่วนงานกลุ่มยานยนตท่ี์มีรายได้

มากกวา่ร้อยละ 10 ของรายไดกิ้จการ 
 
30. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 
  30.1 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาเช่าและสญัญาบริการระยะยาว 

   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าและสัญญาบริการ
กบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยสญัญามีระยะเวลา 1 - 4 ปี  

   ค่าเช่าและค่าบริการรวมท่ีจะตอ้งจ่ายในอนาคตมี ดงัน้ี 
 ลา้นบาท 
จ่ายชาํระภายใน :  
 1 ปี 7.32 
 2 ถึง 4 ปี 1.16 
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  30.2 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาความช่วยเหลือทางเทคนิค 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัมีสัญญาซ้ือขายสูตรลบัทางการคา้ จาํนวน 2 สูตร กบับริษทั
แห่งหน่ึง โดยบริษทัจะมีสิทธิผลิตและจาํหน่ายสินคา้ตลอดไปนบัตั้งแต่วนัทาํสัญญา และบริษทัตอ้ง
ชาํระค่าลิขสิทธ์ิในอตัราท่ีกาํหนดไวต้ามสญัญา 

 
  30.3 ภาระคํ้าประกนั 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัมีหนังสือคํ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามของบริษทั
จาํนวนเงิน 0.96 ลา้นบาท เพื่อค ํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าของบริษทั 

 
31. การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

 31.1 นโยบายการบญัชี 
   รายละเอียดของนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั วิธีการท่ีใช ้ซ่ึงรวมถึงเกณฑใ์นการรับรู้รายไดแ้ละ 

ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินแต่ละประเภทไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 3 

  
 31.2 ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ 
   บริษทัและบริษทัย่อยมีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้ ฝ่ายบริหาร

ควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการกาํหนดใหมี้นโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม ดงันั้น 
บริษทัและบริษทัย่อยไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระสาํคญัจากการเก็บเงินจากลูกหน้ี
ดงักล่าว นอกเหนือไปจากท่ีไดต้ั้งค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญไวแ้ลว้ 

 
 31.3 ความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ีย 

 บริษทัและบริษทัย่อยมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีสาํคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนั
การเงิน เงินลงทุนชัว่คราว เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั และเงินกูย้ืมจากสถาบนั
การเงินท่ีมีดอกเบ้ีย อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตรา
ดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั 
ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียของบริษทัและบริษทัยอ่ยจึงอยูใ่นระดบัตํ่า 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสาํคญัสามารถจดัตามประเภท

อตัราดอกเบ้ียไดด้งัน้ี 
 บาท 
 งบการเงินรวม 
 อตัราดอกเบ้ีย  อตัราดอกเบ้ีย  ไม่มี  รวม 
 ปรับข้ึนลง  คงท่ี  อตัราดอกเบ้ีย   
 ตามอตัราตลาด       
สินทรัพยท์างการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 81,801,742.42  -  23,863,963.45  105,665,705.87 
เงินลงทุนชัว่คราว -  -  34,656,087.81  34,656,087.81 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน -  -  148,570,303.07  148,570,303.07 
หน้ีสินทางการเงิน        
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน -  -  52,339,772.88  52,339,772.88 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือ -  1,662,426.57  -  1,662,426.57 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน -  17,091,046.00  -  17,091,046.00 

 
 บาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 อตัราดอกเบ้ีย  อตัราดอกเบ้ีย  ไม่มี  รวม 
 ปรับข้ึนลง  คงท่ี  อตัราดอกเบ้ีย   
 ตามอตัราตลาด       
สินทรัพยท์างการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 42,036,645.25  -  18,430,382.17  60,467,027.41 
เงินลงทุนชัว่คราว -  -  34,656,087.81  34,656,087.81 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน -  -  144,509,737.16  144,509,737.16 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย -  58,008,493.63  -  58,008,493.63 
หน้ีสินทางการเงิน        
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน -  -  49,805,725.56  49,805,725.56 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือ -  1,662,426.57  -  1,662,426.57 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน -  16,982,409.00  -  16,982,409.00 

 
 31.4 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 
   บริษทัและบริษทัย่อยมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีสําคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการท่ีมีเงิน

ลงทุนในบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ ซ่ึงบริษทัไม่ไดท้าํสญัญาป้องกนัความเส่ียงไว ้
 

31.5 ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 
   บริษทัและบริษทัยอ่ยมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่อง โดยการรักษาระดบัของ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการดาํเนินงานของบริษทั รวมทั้งจดัหาวงเงิน
สินเช่ือระยะสั้นจากสถาบนัการเงินต่าง ๆ เพื่อสาํรองในกรณีท่ีมีความจาํเป็นและเพื่อลดผลกระทบ
จากความผนัผวนของกระแสเงินสด 
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31.6 การวดัมูลค่ายติุธรรม 

   บริษทัและบริษทัย่อยใชว้ิธีราคาตลาดในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ใน
กรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้
บริษทัและบริษทัย่อยจะใช้วิธีราคาทุนหรือวิธีรายไดใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินดงักล่าวแทน 

  ลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 
   ระดบัท่ี 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับ

สินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั 
   ระดบัท่ี 2 ใชข้อ้มูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นระดบั 1 ที่สามารถ

สังเกตได  ้โดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มูลราคาตลาด) หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ี
คาํนวณมาจากราคาตลาด) สาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น  

      ระดบัท่ี 3 ใชข้อ้มูลที่ไม่สามารถสังเกตได  ้ เช่น ขอ้มูลเกี่ยวกบักระแสเงินในอนาคตท่ี
กิจการประมาณข้ึน  

 
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรม แยกแสดงตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  
  บาท 
  งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ระดบัท่ี 1 ระดบัท่ี 2 ระดบัท่ี 3  รวม 
สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม       
 เงินลงทุนชัว่คราว        
  - หน่วยลงทุน  -  21,659,089.41 -  21,659,089.41 
  - ตราสารทุน  12,996,998.40 - -  12,996,998.40 
 รวม  12,996,998.40 21,659,089.41 -  34,656,087.81 

 

   ในระหว่างปีปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหว่างลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 
 
   เทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรมและขอ้มูลท่ีใชส้าํหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบั 2 

    มูลค่ายตุิธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนที่มิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยคาํนวณโดยใชมู้ลค่าสินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วยท่ีประกาศโดยผูจ้ดัการกองทุน  
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32. มาตรฐานการบัญชีทีย่งัไม่มีผลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 
   สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ ให้ใช้

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่  

   โดยมีผลบงัคบัใชถื้อปฏิบติักบังบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 
มกราคม 2559 เป็นตน้ไป มีดงัต่อไปน้ี 

กรอบแนวคิดสาํหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558)  
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558)  เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สินคา้คงเหลือ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2558)  เร่ือง งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลง

ประมาณการทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สญัญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สญัญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง รายได ้
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2558)  เร่ือง การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

และเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความช่วยเหลือจาก
รัฐบาล 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2558)  เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2558)  เร่ือง ตน้ทุนการกูย้มื 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือ

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การบญัชีและการรายงานโครงการ

ผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ

ท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
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มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง กาํไรต่อหุน้ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจ

เกิดข้ึนและสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 41 เร่ือง เกษตรกรรม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 2 
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง สญัญาประกนัภยั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5 
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อขายและ
การดาํเนินงานท่ียกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 6 
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากร
แร่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8 
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ส่วนงานดาํเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 11 
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การร่วมการงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 12 
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียใน
กิจการอ่ืน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10      
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีท่ีไม่มี
ความเก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรม
ดาํเนินงาน 
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การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 15       
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง สญัญาเช่าดาํเนินงาน-ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผู ้
เช่า 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 25       
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ภาษีเงินได-้การเปล่ียนแปลงสถานภาพ
ทางภาษีของกิจการหรือของผูถื้อหุน้ 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27       
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีทาํข้ึน
ตามรูปแบบกฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29       
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลง 
สมัปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 31       
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง รายได-้รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบั
บริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 32       
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 1 
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึน
จากการร้ือถอน การบูรณะและหน้ีสินท่ีมี
ลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ย
สญัญาเช่าหรือไม่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5 
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือ
ถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพ 
แวดลอ้ม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 7 
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐาน
การบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ี
มีเงินเฟ้อรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 12 
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2558)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 14 
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการ
ผลประโยชน์ ขอ้กาํหนดเงินทุนขั้นตํ่าและ
ปฏิสมัพนัธ์ของรายการเหล่าน้ี สาํหรับ
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 
2558) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง สญัญาสาํหรับการก่อสร้าง
อสงัหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 17 
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดให้
เจา้ของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 20 
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิต
สาํหรับเหมืองผวิดิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 21  เร่ือง เงินท่ีนาํส่งรัฐ 
 

           ฝ่ายบริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ยเช่ือวา่มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การ
ตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ขา้งตน้
จะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินเม่ือนาํมาถือปฏิบติั 

 
33. การอนุมัติงบการเงิน 

  งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัแลว้เม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2559 
 






