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ขอ้มูลสําคญัทางการเงิน 

บริษัท เธียรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

ขอ้มูลสาํคญัทางการเงิน 

งบการเงนิรวม (ลา้นบาท) 2560 2559 2558 

รายไดจ้ากการขาย 1,431.69 1,607.62 1,452.19 

รายไดร้วม  1,649.56 1,836.15 1,617.28 

กาํไรขั้นตน้*  1,249.14 1,414.56 1,260.62 

ตน้ทุนขาย  (400.42) (421.59) (356.66) 

ค่าใชจ่้ายในการขาย  (595.00) (666.30) (610.54) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (427.89) (416.38) (367.36) 

กาํไรสุทธิ** 77.37 80.59 145.95 

สินทรพัยร์วม  1,481.31 1,864.08 1,583.54 

หน้ีสินรวม  359.95 881.76 667.62 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 1,121.36 982.32 915.92 

อตัราสว่นทางการเงิน 

อตัรากาํไรสุทธิ (รอ้ยละ)  4.51 4.31 8.97 

อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 

(รอ้ยละ)  

7.08 8.33 16.83 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม 

(รอ้ยละ) 

4.45 4.59 10.88 

อตัราส่วนเงินปันผลต่อกาํไรสุทธิสําหรบัปี 

(รอ้ยละ) 

82.75 63.57 61.94 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 

(เท่า)  

0.32 0.90 0.73 

กาํไรสุทธิต่อหุน้ (บาท) 0.16 0.18 0.33 

เงินปันผลต่อหุน้ (บาท) 0.14 0.11 0.22 

มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ (บาท)  2.16 2.08 2.25 

 หมายเหตุ: * กาํไรขัน้ตน้ปี 2559 และ 2558 จดัประเภทใหมต่ามงบการเงินปี 2560 

  **กาํไรสว่นท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษัท 

 

   

 

  

1,649.56 
1,836.15 

1,617.28 

77.37 80.59 145.95 

-

 500

 1,000

 1,500

 2,000

2560 2559 2558

รายไดแ้ละกาํไร

รวมรายได้ สว่นท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ

1,481.31 

1,864.08 

1,583.54 

-

 200
 400
 600
 800

 1,000
 1,200
 1,400
 1,600
 1,800
 2,000

2560 2559 2558

สินทรพัยร์วม

359.95 

881.76 

667.62 

-

 100
 200
 300
 400
 500
 600
 700
 800
 900

 1,000

2560 2559 2558

หนี้ สินรวม



 

 

 รายงานประจาํปี 2560 | 2 
   

สารบญั 

1 ขอ้มูลสาํคัญทางการเงิน 

3 สารจากคณะกรรมการ 

5 คณะกรรมการบริษัท 

7 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

11 2. ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

31 3. ปัจจยัความเส่ียง 

35 4. ขอ้มูลทัว่ไปและขอ้มูลสาํคัญอืน่ 

38 5. ขอ้มูลหลกัทรพัยแ์ละผูถ้ือหุน้ 

41 6. นโยบายการจา่ยเงินปันผล 

42 7. โครงสรา้งการจดัการ 

53 8. การกาํกับดูแลกิจการ 

85 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

87 รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

88 รายงานของคณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีและความรบัผิดชอบตอ่สงัคม 

89 รายงานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

90 9. ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

91 10. การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 

93 11. รายการระหว่างกัน 

102 12. ขอ้มูลทางการเงินท่ีสาํคัญ 

110 13. การวิเคราะหแ์ละคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ 

121 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท 

130 งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

  



  

 

 รายงานประจาํปี 2560 | 3 
   

สารจากคณะกรรมการ 

ปี 2560 เป็นปีท่ีมีหลายปัจจยัท่ีทา้ทายการดาํเนินธุรกิจของ TSR ในระหว่างปีท่ีผ่านมาคณะผูบ้ริหาร

ได้ทําการปรับแผนธุรกิจและกลยุทธ์ในการดําเนินงานเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลา      

ทุกคนในองคก์รลว้นทุ่มเทการทาํงานอย่างเต็มท่ีเพ่ือลดผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้ นกบัธุรกจิ 

ผลการดําเนินงานในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยทาํรายไดร้วมดอกผลจากการเช่าซ้ือและรายได้

จากลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือของบริษัทย่อย (รายไดร้วม) 1,649.56 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 10.16 จากปีก่อน 

กาํไรสุทธิของกลุ่มบริษัท 77.36 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 4.00 จากปีก่อน ถึงแมว่้ารายไดแ้ละกาํไรสุทธิจะ

ลดลง แต่อตัรากาํไรสุทธิ (กาํไรสุทธิต่อรายไดร้วม) สูงขึ้ นเป็นรอ้ยละ 4.51 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2559 ท่ีมี

อตัรากาํไรสุทธิรอ้ยละ 4.31 ในขณะท่ีสดัส่วนหน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญต่อรายไดร้วมลดลงเป็นรอ้ยละ 9.67 

จากรอ้ยละ 12.81 ในปี 2559 ซ่ึงเป็นผลจากการระมดัระวงัในการปล่อยสินเช่ือมากขึ้ น การเขม้งวดในการ

ตรวจสอบ รวมทั้งการกาํหนดระเบียบการหกัค่านายหน้าคืนจากพนักงานขายในกรณีท่ีมีการขายสินคา้ใหแ้ก่

ลูกคา้ท่ีไม่มีคุณภาพเพียงพอและในปีท่ีผ่านมาไดท้าํการปรบัอตัราและวิธีการคาํนวณค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสญูโดย

อา้งอิงจากอุตสาหกรรมเดียวกนั  

สาํหรบัสินทรพัยร์วม 1,481.31 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 20.53 จากปีก่อน เกดิจากลูกหน้ีตามสญัญา

เช่าซ้ือลดลงและการบริหารสินคา้คงเหลือใหอ้ยู่ในระดับท่ีเหมาะสม หน้ีสินรวม 359.94 ลา้นบาท ลดลง   

รอ้ยละ 59.18 จากปีก่อน ส่วนหน่ึงเกิดจากเงินกูย้ืมลดลง เน่ืองจากประสิทธิภาพในการบริหารจดัการดา้น

การเก็บเงินไดม้ากขึ้ นประกอบกบัเงินรบัจากการออกหุน้เพ่ิมทุนจากการใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ ใน

ส่วนของหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (D/E ratio) อยู่ท่ี 0.32 เท่า จดัว่าอยู่ในระดบัตํา่สาํหรบัธุรกิจใหเ้ช่าซ้ือ  

ในปัจจุบนัซ่ึงเป็นยุคดิจิทลั การใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัเขา้มามีบทบาทในชีวิตประจาํวนัของทุกคน ไม่ว่า

จะเป็นการส่ือสารหรือการทําธุรกิจผ่านทาง Internet, Facebook และ Line เป็นต้น ในปี 2561 TSR               

มีแผนกลยุทธ์ในการดาํเนินธุรกิจเชิงรุกโดยใชก้ารตลาดออนไลน์และเทเลมาร์เก็ตต้ิง (Digital online & tele 

marketing) เพ่ือเสริมทพัในการเพ่ิมยอดขายและเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ไดม้ากยิ่งขึ้ น ซึ่งเป็นการปรบัตวัใหส้อดคลอ้ง

กบัภาวะตลาดและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนัและจะทวีการเติบโตในช่องทางน้ีมากยิ่ง ๆ  ขึ้ น 

TSR มุ่งเน้นการเติบโตทั้งในตลาดเคร่ืองกรองน้ําและเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า  ดว้ยประสบการณ ์42 ปี ในการจาํหน่าย

เคร่ืองกรองน้ํา ประกอบกบัความแข็งแกร่งของทีมงานขายท่ีมีอยู่ทั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึง

เมืองหลัก ๆ ทัว่ภูมิภาคของไทย  และการเป็นพนัธมิตรกบัผูจ้ดัจาํหน่ายเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าแบรนดย์อดนิยม เรา

เช่ือมัน่ว่าการดําเนินธุรกิจโดยใชก้ารตลาดดิจิทลัผสมผสานกบัจุดแข็งของทีมขายและทีมขายทางโทรศพัทจ์ะ

เป็นปัจจยับวกท่ีผลกัดันใหบ้ริษัทสามารถสรา้งยอดขายและส่งมอบผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพใหก้บัลูกคา้ไดท้ัว่ถึง

มากยิ่งขึ้ น ส่งผลดีต่อการเติบโตทางธุรกิจ 

นอกจากการปรบักลยุทธก์ารขายแลว้ ยงัมีภารกิจท่ีสาํคญัคือการเพ่ิมประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน 

การพฒันาทกัษะของบุคลากรใหมี้ความพรอ้มสู่การเปล่ียนแปลงในดา้นต่าง ๆ ตลอดจนการบริหารค่าใชจ่้าย

และการควบคุมสดัส่วนหน้ีท่ีไม่มีคุณภาพ เพ่ือสรา้งความมัน่คงใหก้บัองคก์รและผูถื้อหุน้ต่อไป 

  



 

 

 รายงานประจาํปี 2560 | 4 
   

ด้วยความมุ่งมัน่ในการดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาลตามหลักการกาํกบัดูแล

กิจการท่ีดี  TSR ไดร้บัการประเมินการกาํกบัดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยประจาํปี 2560 ในระดบัดี

มาก (Very Good) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งไดร้บัการประเมินในระดบัดีมาก

เป็นเวลา 2 ปีติดต่อกัน และเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการพัฒนาและส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมี

คุณภาพ TSR ไดจ้ดัทําโครงการบริจาคเคร่ืองกรองน้ําด่ืมใหโ้รงเรียนต่าง ๆ เพ่ือมอบสุขภาพอนามยัท่ีดีให ้

เยาวชนและบุคลากรของโรงเรียน เราจะยึดมัน่ในการดาํเนินธุรกิจตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีควบคู่ไป

กบัการดาํเนินการต่าง ๆ ดา้นความรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้มอย่างต่อเน่ืองต่อไป  

คณะกรรรมการบริษัทขอขอบคุณท่านผูถื้อหุน้ ลูกคา้ คู่คา้ และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุก ๆ  ฝ่าย ท่ีไดใ้ห ้

ความไวว้างใจและสนับสนุนการดาํเนินงานของบริษัทดว้ยดีเสมอมา รวมทั้งขอบคุณในความร่วมมือร่วมใจและ

ทุ่มเทในการทํางานของคณะผูบ้ริหารและพนักงานทุกท่าน เราจะยงัคงมุ่งมัน่ในการดําเนินธุรกิจดว้ยความ

โปร่งใส ซื่อสตัย ์รอบคอบ โดยยึดมัน่ในหลกัธรรมาภิบาล รวมทั้งคาํนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผูมี้ส่วนไดส่้วน

เสียทุกดา้น เพ่ือสรา้งความเติบโตทางธุรกิจสู่ความอย่างยัง่ยืนและมัน่คงต่อไป 

 

 

 

 

 
( นายสหสั  ตรีทิพยบุตร ) ( นายเอกรตัน์  แจง้อยู่ ) 

ประธานกรรมการบริษัท ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 
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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษัท เธียรสุรัตน์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) หรือเดิม บริษัท เธียรสุรัตน์ จํากัด ไดเ้ร่ิมก่อตั้ง ข้ึน             

ในปี 2535 มีทุนจดทะเบียน 1 ลา้นบาท โดยมีจุดมุ่งหมาย คือ การผลิตและจําหน่ายเคร่ืองกรองน้ําแบบขายตรง             

ซ่ึงเร่ิมจากเคร่ืองกรองน้ําแบบท่อคู่ และไดพ้ัฒนาเร่ือยมาจนเป็นเคร่ืองกรองน้ําท่ีมีระบบการกรองหลายขั้นตอน 

เพ่ือใหน้ํ้าท่ีผ่านการกรองมีคุณภาพ ปลอดภัย รวมทั้งมีประโยชน์ต่อร่างกาย โดยในปี 2556 บริษัทไดจ้ดทะเบียน    

แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน โดยใชช้ื่อว่า บริษัท เธียรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) และเขา้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

แหง่ประเทศไทย เมื่อวนัท่ี 19 มิถุนายน 2557 

บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายเคร่ืองกรองน้ํา โดยใชร้ะบบการขายแบบขายตรงแบบชั้นเดียวเป็นหลัก 

(Single Level Direct Sale) ในการจาํหน่ายเคร่ืองกรองน้ํามาตั้งแต่ปี 2519 รวมเป็นเวลากว่า 42 ปี โดยลูกคา้จะอยูใ่น

เขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นส่วนใหญ่ รวมถึงตามหวัเมืองหลักในต่างจังหวดั บริษัทขยายกิจการโดย

การเปิดสาขาเพ่ือใหค้รอบคลุมทุกภูมิภาคทัว่ประเทศ เพ่ือเน้นการบริการลูกคา้อย่างทัว่ถึงและมีการขายผ่านช่องทาง

ขายใหม่ เช่น การขายผ่านโมเดิรน์เทรด การขายผ่านระบบ online 

นอกจากน้ี บริษัทย่อยของบริษัท คือ บริษัท เซฟ เทรด อินเตอร์เนชัน่แนล จํากัด ดําเนินธุรกิจจัดจําหน่าย

เคร่ืองกรองน้ําใหแ้กบ่ริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้  จาํกดั (บริษัทขายตรงขนาดใหญ่) บริษัท เฟดเดอร ์ไทย จาํกดั 

ดาํเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการจาํหน่ายเคร่ืองปรับอากาศยี่หอ้ เฟดเดอร ์บริษัท เธียรสุรตัน์ ลีสซ่ิง จาํกดั ดาํเนินธุรกิจ

หลัก อาทิ การจาํหน่ายเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าแบบผ่อนชาํระ สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อทะเบียนรถ เป็นตน้ และบริษัทร่วมทุน

คือ บริษัท ทีเอสอาร ์ลาว จาํกดั ดาํเนินธุรกจิจดัจําหน่ายเคร่ืองกรองน้ําและผลิตภณัฑ์ท่ีเกี่ยวขอ้ง และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 

ในสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 

1.1 วิสยัทศันแ์ละพนัธกิจ ปัจจยัสาํคญั 

บริษัทไดพิ้จารณากําหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ โดยนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 11/2560 

เมื่อวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2560 ทั้งน้ีไดเ้ผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต ์ และการจดัประชุมนําเสนอเป้าหมายของบริษัท ซ่ึง

จดัข้ึนเมื่อวนัท่ี 10 มกราคม 2561 เพื่อใหผู้บ้รหิารและพนกังานรบัทราบ และมจีุดมุง่หมายไปในทศิทางเดยีวกนั 

วิสยัทศัน ์(Vision) 

เราจะเป็นผูนํ้าในธุรกิจเคร่ืองกรองน้ําดื่ม ในประเทศไทยและกลุ่มประเทศ CLMV 

พนัธกิจ (Mission) 

- เราจะเป็นผูนํ้าและส่งมอบคุณค่าของเราผ่านเคร่ืองกรองน้ําดื่มท่ีสะอาดเพ่ือสุขภาพท่ีดี เป็นอนัดับ 1  

ในประเทศไทย และขยายฐานธุรกิจไปยงักลุ่มประเทศ CLMV  

- เราจะสรา้งความประทบัใจในสินคา้และบริการใหก้บัทุกบา้นทุกครวัเรือน 
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ค่านิยมองคก์ร (TSR Core Value) 

เราคือ SAFE : SAFE คือเรา  

S (Satisfaction)  สรา้งความพึงพอใจใหลู้กคา้ 

A (Adaptation)  พฒันา ปรบัปรุงอย่างต่อเน่ือง 

F (Firm Company) ลือเล่ือง บริษัทธรรมาภิบาล 

E (Excellent Service) การบริการเป็นเลิศ 

 

ธรรมนูญองคก์ร 

“เราจะนําบริการดา้นสุขภาพ สรา้งคุณภาพความพอใจใหลู้กคา้ 

เราจะสรา้งความมัน่คงตรงวาจา สรา้งพนักงานมีคุณค่าปัญหาคลาย 

เราจะสรา้งผลกาํไรใหญ่ไพศาล เพ่ือเจือจานกระจายถว้นลว้นหลากหลาย 

ธรรมนูญองคก์รไม่คลอนคลาย หา้ขอ้ไซรบ์รรลุจุดสูงสุดเอย” 

 

ความสามารถหลกัขององคก์ร 

S (Service Mind)  บริการดว้ยใจ 

M (Moral)  ยึดถือในจรรยาบรรณ 

A (Achievement)  มุ่งมัน่ความสําเร็จ 

R (Responsibility)  สานเสร็จความรบัผิดชอบ 

T (Team Work)  รอบคอบงานเป็นทีม 

s (Self-Learning)  ใฝ่เรียนรู ้

1.2 การเปล่ียนแปลงและพฒันาการที่สาํคญัในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา 

2556 - บริษัทไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน โดยใชช้ื่อว่า บริษัท เธียรสุรัตน์ จํากัด (มหาชน) และ

ดาํเนินการเพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 344.00 ลา้นบาท โดยเป็นทุนชาํระแลว้ 258.00 ลา้นบาท 

2557 - บริษัทเร่ิมซ้ือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันแรก (First Day Trade) ภายใตช้ื่อย่อ

หลักทรพัย ์“TSR” 

2558 - วันท่ี 12 พฤษภาคม บริษัทจดทะเบียนเพ่ิมทุนจากเดิม 344.00 ลา้นบาท เป็น 602.00 ลา้นบาท โดย

เป็นทุนชาํระแลว้ 344.00 ลา้นบาท 

 - วันท่ี 18 มิถุนายน บริษัทเปล่ียนแปลงทุนชําระแลว้จากเดิม 344.00 ลา้นบาท เป็น 401.33 ลา้นบาท 

เน่ืองจากไดม้ีการจ่ายเงินปันผลบางส่วนเป็นหุน้สามญัในวนัท่ี 22 พฤษภาคม 

 - บริษัทซ้ือหุน้สามญัของบริษัท เฟดเดอร ์ไทย จาํกดั (“เฟดเดอร”์) จากผูถื้อหุน้รายเดิมโดยบริษัทถือหุน้ใน

สัดส่วนรอ้ยละ 59.99 

 - วันท่ี 21 ธันวาคม บริษัทไดอ้อกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามัญของบริษัทครั้งท่ี 1     

(TSR-W1) จาํนวน 200,666,316 หน่วย (โดยไม่คิดมูลค่า) ใบสําคญัแสดงสิทธิมีอายุ 3 ปี นับจากวนัท่ี

ออกใบสําคญัแสดงสิทธิ  

 - บริษัทไดพ้ัฒนาผลิตภัณฑ์เคร่ืองกรองน้ํารุ่นใหม่ 3 รุ่น ออกจําหน่าย ไดแ้ก่ 1) เคร่ืองกรองน้ํายี่หอ้เซฟ    

รุ่น  ROMA Alkaline ท่ีมี คุณสมบัติ เด่นในการกรอง น้ํ าสะอาดด้วยระบบ RO (Reverse Osmosis)               

2) เคร่ืองกรองน้ํายี่หอ้เซฟ รุ่น UV Alkaline ท่ีมีคุณสมบัติเด่นในการฆ่าเชื้ อโรคดว้ยรังสี UV โดยทั้ง 2 รุ่น
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ช่วยปรบัสภาพน้ําท่ีกรองใหเ้ป็นด่างอ่อน ๆ เพ่ือใหเ้หมาะกบัการดื่มเพ่ือสุขภาพ 3) เคร่ืองกรองน้ํายี่หอ้เซฟ 

รุ่น i-Life ท่ีกรองน้ําดว้ยระบบ UF Membrane ท่ีมีรูปแบบกะทดัรดั และมีประสิทธิภาพในการกรองสูง 

 - ในปลายเดือนพฤศจิกายน บริษัทเปิดตัวและจําหน่ายเคร่ืองทําน้ําอุ่นยี่หอ้ “SAFE Electrics” โดยวาง

จาํหน่ายในโมเดิรน์เทรด (เช่น โฮมโปร) และผ่านเวปไซต ์(www.safealkaline.com) 

2559 - วันท่ี 2 มิถุนายน บริษัทเปล่ียนแปลงทุนชําระแลว้จากเดิม 401.33 ลา้นบาท เป็น 467.18 ลา้นบาท 

เน่ืองจากไดม้ีการจ่ายเงินปันผลบางส่วนเป็นหุน้สามัญในวันท่ี 19 พฤษภาคม และกําหนดใชสิ้ทธิซ้ือหุน้

สามญัตามใบสําคญัแสดงสิทธิ ครั้งท่ี 1 (TSR-W1) ในวนัท่ี 31 พฤษภาคม 

 - วนัท่ี 11 กรกฎาคม ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษัท เธียรสุรตัน์ ลีสซ่ิง จาํกดั (“TSRL”) เพ่ือประกอบธุรกิจหลัก 

การใหสิ้นเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อทะเบียนรถ เป็นตน้ ซ่ึงต่อมาในเดือนพฤศจิกายน ไดร้ับอนุญาตจาก

กระทรวงการคลังใหป้ระกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใตก้ารกํากบั บริษัทถือหุน้รอ้ยละ 100 เงินลงทุน 

50 ลา้นบาท 

 - วนัท่ี 16 ธันวาคม ไดจ้ดทะเบียนบริษัท ทีเอสอาร ์ลาว จาํกดั (“TSR Lao”) ในสาธารณรฐัประชาธิปไตย

ประชาชนลาว ซ่ึงไดร่้วมลงทุนกับกลุ่มบริษัท เจบี โดยประกอบธุรกิจจัดจําหน่ายเคร่ืองกรองน้ําและ

ผลิตภณัฑท่ี์เกี่ยวขอ้ง และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า TSR Lao มีทุนจดทะเบียน 8,000 ลา้นกีบ หรือประมาณ 34.80 

ลา้นบาท โดยบริษัทถือหุน้รอ้ยละ 49 เป็นจํานวนเงิน 3,920 ลา้นกีบ หรือประมาณ 17.05 ลา้นบาท 

ทั้งน้ี TSR Lao ถือเป็นบริษัทร่วมทุนของบริษัท  

 - บริษัทไดพ้ัฒนาผลิตภัณฑ์เคร่ืองกรองน้ํารุ่นใหม่ 2 รุ่น ออกจําหน่าย ไดแ้ก่ 1) เคร่ืองกรองน้ํายี่หอ้เซฟ     

รุ่น ROMA Plus ท่ีมีคุณสมบัติเด่นในการกรองน้ําสะอาดดว้ยระบบ RO (Reverse Osmosis) พรอ้มระบบ

ควบคุมการทาํงานอจัริยะ “SMART CONTROL” สามารถทาํงานไดแ้มแ้รงดันตํา่ และ LED แสดงผล แสดง

สถานะการทํางานพรอ้มแจง้เตือนขณะทํางานผิดปกติ 2) เคร่ืองกรองน้ํายี่หอ้เซฟ รุ่น UF Alkaline ท่ีมี

คุณสมบัติเด่นคือไส้กรอง UF (Ultra Filtration) ชนิดพิเศษ PVDF ความละเอียดการกรองสูง ถึง 0.01 

ไมครอน โดยทั้ง 2 รุ่นช่วยปรบัสภาพน้ําท่ีกรองใหเ้ป็นด่างเพ่ือใหเ้หมาะกบัการดืม่เพ่ือสุขภาพ 

 - เคร่ืองกรองน้ํา 5 รุ่นของบริษัทได้ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน AS/NZS 4020:2005 ทดสอบ           
โดย Eurofins AMS Laboratories Pty Ltd ซ่ึงเป็นสถาบันชั้นนําจากประเทศออสเตรเลีย (AMS) ไดแ้ก่            
1)  SAFE Super AlkaLi 2)  SAFE Alkaline Mini 3)  SAFE ROMA Alkaline Plus 4)  SAFE UV Alkaline            
5)  SAFE UF Alkaline  

2560 - วนัท่ี 21 มีนาคม ไดม้ีพิธีเปิดบริษัท ทีเอสอาร ์ลาว จาํกดั อย่างเป็นทางการ ณ นครหลวงเวียงจนัทร ์ 

 - วันท่ี 2 มิถุนายน บริษัทเปล่ียนแปลงทุนชําระแลว้จากเดิม 467.18 ลา้นบาท เป็น 516.73 ลา้นบาท  

จากกาํหนดใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัตามใบสําคญัแสดงสิทธิ ครั้งท่ี 2 (TSR-W1) ในวนัท่ี 31 พฤษภาคม 

 - บริษัทไดร้ับอนุสิทธิบัตร สารกรองหนิแร่ธรรมชาติ (Alkaline Mine) ซ่ึงไดผ่้านการทดสอบตามมาตรฐาน

AS/NZS 4020:2005 ทดสอบโดย Eurofins AMS Laboratories Pty Ltd ซ่ึ ง เ ป็นสถาบันชั้ น นําจาก             

ประเทศออสเตรเลีย (AMS) นอกจากน้ีบริษัทไดร้บัการข้ึนทะเบียนบน Website ของ NSF Product and 

Service Listings ในการ ใ ช ้ไ ส้ก ร อ ง  Spun Polypropylene Filter Cartridge ท่ี ไ ด ้รับ รอ งม าต ร ฐ า น 

NSF/ANSI42 

 - บริษัทขยายสาขาอย่างต่อเน่ืองเพ่ือใหเ้ขา้ถึงลูกคา้และใหบ้ริการไดท้ัว่ทุกภูมิภาคของประเทศใหม้ากข้ึน        

ณ ส้ินปี 2560 มีจาํนวนสาขาและศูนยบ์ริการเท่ากบั 22 สาขาและ 2 ศูนยบ์ริการ (ส้ินปี 2559 มีจาํนวน 

20 สาขาและ 3 ศูนยบ์ริการ) 
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1.3 โครงสรา้งการถือหุน้ของกลุ่มบริษัท 

  

โครงสรา้งการถือหุน้ของบริษัท เธียรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

โครงสรา้งรายได ้

บริษัท เธียรสุรตัน ์จาํกดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

แบ่งรายไดจ้ากการขายเป็น 2 ประเภทหลัก ไดแ้ก่  

 รายไดจ้ากการขายผ่านช่องทางการขายตรง: มีรายไดห้ลักจากการขายเคร่ืองกรองน้ํา และสารกรอง

ซ่ึงใชส้ําหรบัเคร่ืองกรองน้ําของบริษัท และกลุ่มบริษัทเร่ิมมีรายไดจ้ากการจําหน่ายเคร่ืองปรับอากาศใน

ปลายปี 2557 และมรีายไดจ้ากการขายเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ามากข้ึนจากการเพ่ิมผลิตภัณฑเ์คร่ืองใชไ้ฟฟ้าใน 

ปี 2558 เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ เช่น เคร่ืองทําน้ําอุ่น โทรทัศน์ เคร่ืองซักผา้ เป็นตน้ 

รายไดจ้ากการขายเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเติบโตมากข้ึนใน ปี 2559 และ 2560 

 รายไดจ้ากการจัดจาํหน่ายสินคา้ผ่านบริษัทอ่ืน: เป็นรายไดจ้ากการจัดจําหน่ายสินคา้ผ่าน บริษัท         

กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้  จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษัทขายตรงขนาดใหญ่ 

 

 

สัดส่วนรายไดจ้ากการขายแยกตามแต่ละประเภท แสดงตามตาราง ดงัน้ี 

รายไดจ้ากการขาย 
ดาํเนินการ

โดย 

การถือหุน้ 

(รอ้ยละ) 

2560 2559 2558 

ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท % 

รายไดจ้ากการขายตรง : 

-ขายตรงแบบเงินสด TSR 100.00 145.72 10.2 148.46 9.2 140.36 9.7 

-ขายตรงแบบผ่อนชาํระ TSR/TSRL 100.00 1,229.36 85.9 1,389.33 86.5 1,241.33 85.5 

รวมรายไดจ้ากการขายตรง 1,375.08 96.1 1,537.79 95.7 1,381.69 95.2 

จดัจาํหน่ายสินคา้ผ่าน

บริษัทอ่ืน 

SAFE 

TRADE 

99.98 

 

56.61 3.9 69.83 4.3 70.50 4.8 

รวมรายไดจ้ากการขาย 1,431.69 100.0 1,607.62 100.0 1,452.19 100.0 

หมายเหตุ: รายไดจ้ากการขายผ่าน Modern trade และตวัแทนจาํหน่าย รวมอยูใ่นรายไดจ้ากการขายตรงแบบเงินสด 
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2.1 ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 

2.1.1 ผลิตภณัฑข์อง บริษัท เธียรสุรตัน ์จาํกดั (มหาชน) และ บริษัทยอ่ย 

 

ผลิตภณัฑข์องบริษัท และ บริษัทยอ่ย ช่องทางการจาํหน่าย 

1 เครื่องกรองนํ้าและสารกรอง   

 

- เคร่ืองกรองน้ํา SAFE รุ่น UV Alkaline

 

- ผ่านช่องทางการขายตรงของบริษัท 

- ผ่านระบบ E-commerce ภายใตเ้ว็บไซต ์  

www.safealkaline.com 

- ผ่านระบบ Social Media : Facebook ภายใตช้ื่อ 

“เคร่ืองกรองน้ําเซฟ Safe Water Filter”  

- ผ่านระบบ Social Media : Line Official ภายใต้

ชื่อ "safealkaline" 

 

 

 

 

 

- เคร่ืองกรองน้ํา SAFE รุ่น ROMA Plus 

 
 

 

- ผ่านช่องทางการขายตรงของบริษัท 

- ผ่านระบบ E-commerce ภายใตเ้ว็บไซต ์  

www.safealkaline.com 

- ผ่านระบบ Social Media : Facebook ภายใตช้ื่อ 

“เคร่ืองกรองน้ําเซฟ Safe Water Filter”  

- ผ่านระบบ Social Media : Line Official ภายใต้

ชื่อ "safealkaline" 

 

 

- เคร่ืองกรองน้ํา SAFE รุ่น UF Alkaline 

 
 

 

 

- ผ่านช่องทางการขายตรงของบริษัท 

- ผ่านระบบ E-commerce ภายใตเ้ว็บไซต ์  

www.safealkaline.com 

- ผ่านระบบ Social Media : Facebook ภายใตช้ื่อ 

“เคร่ืองกรองน้ําเซฟ Safe Water Filter”  

- ผ่านระบบ Social Media : Line Official ภายใต้

ชื่อ "safealkaline" 
 



  

 

 รายงานประจาํปี 2560 | 13 
   

ผลิตภณัฑข์องบริษัท และ บริษัทยอ่ย ช่องทางการจาํหน่าย 

  

- เคร่ืองกรองน้ํา SAFE รุ่น Alkaline Plus 

 
 

- ผ่านระบบ E-commerce ภายใตเ้ว็บไซต ์

www.safealkaline.com 

- ผ่านระบบ Social Media : Facebook ภายใตช้ื่อ 

“เคร่ืองกรองน้ําเซฟ Safe Water Filter” 

- ผ่านระบบ Social Media Line : Official ภายใต้

ชื่อ "safealkaline" 
 

 

 

- เคร่ืองกรองน้ํา SAFE รุ่น RO Mineral Plus 

 
 

- โมเดิรน์เทรด 

(เช่น โฮมโปร และ www.homepro.co.th) 

- ผ่านระบบ E-commerce ภายใตเ้ว็บไซต ์

www.safealkaline.com 

- ผ่านระบบ Social Media : Facebook ภายใตช้ื่อ 

“เคร่ืองกรองน้ําเซฟ Safe Water Filter” 

- ผ่านระบบ Social Media : Line Official ภายใต้

ชื่อ "safealkaline" 

 

- เคร่ืองกรองน้ํา SAFE รุ่น UV Plus 

 
 

- โมเดิรน์เทรด  

(เช่น โฮมโปร และ www.homepro.co.th) 

- ผ่านระบบ E-commerce ภายใตเ้ว็บไซต ์

www.safealkaline.com 

- ผ่านระบบ Social Media : Facebook ภายใตช้ื่อ 

“เคร่ืองกรองน้ําเซฟ Safe Water Filter” 

- ผ่านระบบ Social Media : Line Official ภายใต้

ชื่อ "safealkaline" 

 - เคร่ืองกรองน้ํา SAFE รุ่น Super Alkali 

 
 

- ผ่านระบบ E-commerce ภายใตเ้ว็บไซต ์

www.safealkaline.com 

- ผ่านระบบ Social Media : Facebook ภายใตช้ื่อ 

“เคร่ืองกรองน้ําเซฟ Safe Water Filter” 

- ผ่านระบบ Social Media : Line Official ภายใต้

ชื่อ "safealkaline" 
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ผลิตภณัฑข์องบริษัท และ บริษัทยอ่ย ช่องทางการจาํหน่าย 

  

- เคร่ืองกรองน้ํา SAFE รุ่น Power Health (P-Health) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- โมเดิรน์เทรด  

(เช่น โฮมโปร และ www.homepro.co.th) 

- ผ่านระบบ E-commerce ภายใตเ้ว็บไซต ์

www.safealkaline.com 

- ผ่านระบบ Social Media : Facebook ภายใตช้ื่อ 

“เคร่ืองกรองน้ําเซฟ Safe Water Filter” 

- ผ่านระบบ Social Media Line : Official ภายใต้

ชื่อ "safealkaline" 

 

- เคร่ืองกรองน้ํา SAFE รุ่น Alkaline Mini 

            
 

- โมเดิรน์เทรด  

(เช่น โฮมโปร และ www.homepro.co.th) 

- ผ่านระบบ E-commerce ภายใตเ้ว็บไซต ์

www.safealkaline.com 

- ผ่านระบบ Social Media : Facebook ภายใตช้ื่อ 

“เคร่ืองกรองน้ําเซฟ Safe Water Filter” 

- ผ่านระบบ Social Media : Line Official ภายใต้

ชื่อ "safealkaline" 

 

  

- เคร่ืองกรองน้ํา SAFE รุ่น i-Life - โมเดิรน์เทรด  

(เช่น โฮมโปร และ www.homepro.co.th) 

- ผ่านระบบ E-commerce ภายใตเ้ว็บไซต ์  

www.safealkaline.com 

- ผ่านระบบ Social Media : Facebook ภายใตช้ื่อ 

“เคร่ืองกรองน้ําเซฟ Safe Water Filter” 

- ผ่านระบบ Social Media : Line  Official ภายใต้

ชื่อ "safealkaline" 
 
 

  

- เหยือกกรองน้ํา SAFE รุ่น Ecomize 

 

- โมเดิรน์เทรด  

(ผ่านเว็บไซต ์www.homepro.co.th) 

- ผ่านระบบ E-commerce ภายใตเ้ว็บไซต ์

www.safealkaline.com 

- ผ่านระบบ Social Media : Facebook ภายใตช้ื่อ 

“เคร่ืองกรองน้ําเซฟ Safe Water Filter” 

- ผ่านระบบ Social Media : Line  Official ภายใต้

ชื่อ "safealkaline" 
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ผลิตภณัฑข์องบริษัท และ บริษัทยอ่ย ช่องทางการจาํหน่าย 

2 เครื่องทาํนํ้ารอ้น-นํ้าเยน็ (UV  และ UF) 

เคร่ืองทําน้ําร ้อน- น้ําเย็น มีระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ        

แบบเทอรโ์มสตรทั และระบบกรองน้ําแบบ UV และ UF 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- E-commerce ภายใตเ้ว็บไซต ์ 

www.officemate.co.th 

- ช่องทางลูกคา้องคก์ร  

- ตวัแทนจาํหน่าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 เครื่องใชไ้ฟฟ้า 

3.1 เครื่องทาํนํ้าอุ่น 

เคร่ืองทาํน้ําอุ่นภายใตย้ี่หอ้ "SAFE Electrics" จาํหน่าย 2 รุ่น ไดแ้ก่ 

1) SAFE Electrics รุ่น P-Series 3,800 วตัต ์และ 4,500 วตัต ์

           P-Series WH 3.8               P-Series WH 4.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- โมเดิรน์เทรด  

(เช่น โฮมโปร และ www.homepro.co.th) 

- ผ่านช่องทางการขายทางโทรศัพท ์(Telesales) 

- ผ่านระบบ E-commerce ภายใตเ้ว็บไซต ์  

www.safealkaline.com 

- ผ่านระบบ Social Media เช่น Facebook,        

Line Official ภายใตช้ื่อ  "PONSABUY" และ 

www.ponsabuy.com 

 

 

 

 2) SAFE Electrics รุ่น Q-Series 3,800 วตัต ์และ 4,500 วตัต ์ 

Q-Series WH 3.8              Q-Series WH 4.5 

 

 

 

 

 

- โมเดิรน์เทรด  

(เช่น โฮมโปร และ www.homepro.co.th) 

- ผ่านระบบ E-commerce ภายใตเ้ว็บไซต ์  

www.safealkaline.com 

- ผ่านระบบ Social Media เช่น Facebook,          

Line Official ภายใตช้ื่อ "PONSABUY" และ 

www.ponsabuy.com 
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ผลิตภณัฑข์องบริษัท และ บริษัทยอ่ย ช่องทางการจาํหน่าย 

  

3.2 เครื่องปรบัอากาศ 

บริษัทเป็นตัวแทนจําหน่ายเคร่ืองปรับอากาศภายใตย้ี่หอ้    

"ไดกิ้ น" (Daikin) 2 รุ่น คือ 

 

เครื่ องปรบัอากาศ Daikin รุน่ FT SMASH II R32 

 

 

 

 

 

 

 

- ผ่านช่องทางการขายทางโทรศัพท ์(Telesales) 

- ผ่านระบบ Social Media เช่น Facebook,           

Line Official ภายใตช้ื่อ "PONSABUY" และ 

www.ponsabuy.com 

 

 

 

 

  

  

เครื่ องปรบัอากาศ Daikin รุน่ INVERTER R32 Super Smile 

 

 

 

 

 

 

- ผ่านช่องทางการขายทางโทรศัพท ์(Telesales) 

- ผ่านระบบ Social Media เช่น Facebook,        

Line Official ภายใตช้ื่อ "PONSABUY" และ 

www.ponsabuy.com 
 

 

 

 

 

 

 

บริษัทไดล้งทุนใน บริษัท เฟดเดอร ์ไทย จาํกดั และจาํหน่าย 

เคร่ืองปรบัอากาศภายใตย้ี่หอ้ "เฟดเดอร"์ (Fedders) 

 

 

 

 

 

 

 
 

- ผ่านช่องทางการขายทางโทรศัพท ์(Telesales) 

- ผ่านระบบ Social Media เช่น Facebook,        

Line Official ภายใตช้ื่อ "PONSABUY" และ 

www.ponsabuy.com 
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ผลิตภณัฑข์องบริษัท และ บริษัทยอ่ย ช่องทางการจาํหน่าย 

4 

  

  

  

เครื่องใชไ้ฟฟ้าอื่น ๆ 

บริษัทเป็นตวัแทนจาํหน่ายเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าอ่ืน ๆ ใหก้บัแบรนด ์   

ชั้นนํา อาทิเช่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ผ่านช่องทางการขายทางโทรศัพท ์(Telesales) 

- ผ่านระบบ Social Media เช่น Facebook,          

Line Official ภายใตช้ื่อ  "PONSABUY" และ 

www.ponsabuy.com 

 

 

 

หมายเหต ุ:  ในไตรมาส 3 ปี 2560 การจาํหน่ายเครื่องใชไ้ฟฟ้าในระบบเงินผ่อนจาํหน่ายโดย บริษัท เธียรสรุตัน์ ลีสซ่ิง จาํกดั  

 

2.1.2 ผลิตภณัฑข์อง บริษัท เซฟ เทรด อินเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั  

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท เซฟ เทรด อินเตอร์เนชัน่แนล จํากัด คือ เคร่ืองกรองน้ําและเหยือกกรองน้ํา             

ในปัจจุบนัมีเคร่ืองกรองน้ําท่ีผลิตข้ึนโดยเฉพาะใหแ้ก่บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้  จาํกดั โดยเป็นผูว้่าจา้งผลิตและ

เป็นลูกคา้หลักของบริษัทย่อยตลอดหลายปีท่ีผ่านมา และในปัจจุบันมีเคร่ืองกรองน้ําและเหยือกกรองน้ําทั้งหมด         

5 รุ่น  
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2.2 การตลาดและการแขง่ขนั 

2.2.1 ภาวะอุตสาหกรรม 

ในปี 2560 เป็นปีท่ีมีภาวะเศรษฐกิจค่อนขา้งชะลอตวั ประกอบกบัการแข่งขนัทางการตลาดสูงและรุนแรง

อนัเป็นผลจากกาํลังซ้ือท่ีลดลงของผูบ้ริโภคและความไม่มัน่ใจในภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ตลาดเคร่ืองกรองน้ํา

มีการขยายตัวอย่างต่อเน่ือง โดยมีมูลค่าตลาดกว่า 12,000 ล้านบาท (ท่ีมา: หนังสือพิมพ์ผูจ้ัดการรายสัปดาห์          

ปี 2560) จากขอ้มูลทางการตลาดชี้ ว่า ตลาดน้ําขวดมีอัตราเติบโตในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมาซ่ึงมีมูลค่ากว่า 45,000      

ลา้นบาทหรือประมาณ 4,200 ลา้นลิตร ในปี 2559 และมอีตัราการเติบโต 11% (ท่ีมา: ฐานเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์

ผูจ้ัดการ ปี 2560) เพราะกระแสใส่ใจสุขภาพมีมากข้ึน โดยเลือกซ้ือจากยี่หอ้ท่ีมัน่ใจในผูผ้ลิต  ผูบ้ริโภคบางส่วนท่ีมี

ความตอ้งการประหยัดค่าใชจ่้ายจึงหันมาเลือกซ้ือเคร่ืองกรองน้ํามากข้ึน โดยศึกษาหาขอ้มูลจากท่ีต่าง ๆ เพ่ือ

ประกอบการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคา้ ในปัจจุบันผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา้ทางช่องทางออนไลน์มากข้ึน 

ส่งผลใหช้่องทางออนไลน์มีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง อีกทั้งยงัมีระบบเงินผ่อนรองรบัการจบัจ่าย ทาํใหจ้าํนวนคนในส่วน

คา้ปลีกลดลงอย่างเห็นไดช้ัดซ่ึงส่งผลใหส้ภาวะรา้นคา้ปลีกซบเซาและมีสภาพการแข่งขันท่ีรุนแรง โดยในปีท่ีผ่านมา

ตลาดของสินคา้กลุ่มน้ําดื่มยังคงมีการขยายตัวอย่างต่อเน่ือง รวมถึงสินคา้เคร่ืองกรองน้ําอันเป็นผลมาจากในปัจจุบนั

คนส่วนใหญ่ใส่ใจและใหค้วามสําคัญต่อสุขภาพมากข้ึนอย่างชัดเจนจากกระแสการรักสุขภาพ การใส่ใจในการ         

ออกกาํลังกาย รวมถึงการใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัสุขภาพผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเน่ือง โดยกาํลังซ้ือของผูบ้ริโภคกลับมา

ฟ้ืนตวัในช่วงไตรมาสสุดทา้ยของปีซ่ึงไดร้บัปัจจยัเชิงบวกจากวนัหยุดยาวในช่วงส้ินปี เป็นตน้ 

  

2.2.2 ภาพรวมตลาดเครื่องกรองนํ้าสาํหรบัใชใ้นครวัเรือน 

ภาพรวมของตลาดเคร่ืองกรองน้ํามีการขยายตวัอย่างต่อเน่ืองในขณะท่ีมีผูผ้ลิตเพ่ิมข้ึนเช่นกัน มีการพัฒนา

และปรบัปรุงผลิตภัณฑใ์หส้อดคลอ้งกับความตอ้งการของผูบ้ริโภค ในประเทศไทยผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ใชเ้คร่ืองกรองน้ํา

เพ่ือกรองน้ําประปาสําหรับการอุปโภคและบริโภค อนัเป็นปัจจยัท่ีส่งผลดีต่อการขยายตลาด ปัจจยัหลักในการเลือกซ้ือ

เคร่ืองกรองน้ําคือ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ใหค้วามสําคัญกับประสิทธิภาพของระบบการกรองเป็นหลัก รวมทั้งรูปลักษณ์ของ

ตวัเคร่ือง โดยเฉพาะลูกคา้กลุ่มคนรุ่นใหม่ท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีจํากดั เช่น คอนโด และ ทาวเฮาส์ เป็นตน้ โดยเนน้เคร่ือง

กรองท่ีมีรูปลักษณ์สวย ขนาดกะทดัรดั ใชง้านง่ายสามารถดูแลเบ้ืองตน้ไดด้ว้ยตวัเอง ซ่ึงผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มผูซ้ื้ อท่ี

มีกาํลังซื้ อสูง ในส่วนของลูกคา้ต่างจังหวดัหรือภูมิภาคท่ีไม่ไดม้ีขอ้จาํกดัทางดา้นพ้ืนท่ีจึงเน้นสินคา้ท่ีมีความคุม้ค่าและ

เพียงพอต่อการใชง้าน รวมถึงเหมาะสมกับสภาพน้ําในแต่ละพ้ืนท่ี ดังน้ันผูผ้ลิตส่วนใหญ่จึงไดป้รับเปล่ียนและพฒันา

สินคา้ผลิตภณัฑ ์ใหม้ีความสวยงามตอบโจทยก์ลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมาย 

 

2.2.3 สภาพการแขง่ขนั 

2.2.3.1 สภาวะการแขง่ขนั 

ในปัจจุบันสภาวะการแข่งขันในตลาดเคร่ืองกรองน้ําไทยทวีความรุนแรงข้ึนเน่ืองจากมี

ผูป้ระกอบการทั้งรายใหญ่และรายย่อยจากในและต่างประเทศท่ีเขา้มาแบ่งส่วนแบ่งตลาดมากข้ึน ซ่ึงส่งผล

ใหผู้ป้ระกอบการรายเดิมตอ้งปรับตัวเพ่ือรับมือกับการแข่งขันอย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้ แต่ทั้งน้ี การขยายตัว

อย่างรวดเร็วของท่ีอยู่อาศัยท่ีมีหลากหลายประเภทมากข้ึนประกอบกับตัวเลขการเติบโตของจํานวนผูใ้ช ้

น้ําประปาทัว่ประเทศ และแนวโน้มพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีหนัมาใส่ใจในดา้นสุขภาพมากข้ึน นอกจากน้ี

ภาวะน้ํากร่อยในหลายพ้ืนท่ี ยังคงเป็นปัจจัยบวกท่ีส่งผลใหค้วามตอ้งการเคร่ืองกรองน้ําในครัวเรือนเพ่ิม

สูงข้ึน บริษัทไดม้ีการวางตําแหน่งผลิตภัณฑ์ (Positioning) ท่ีชัดเจนในกลุ่มตลาดเคร่ืองกรองน้ําท่ีใช ้

ขั้นตอนการกรองท่ีมีประสิทธิภาพสูงพรอ้มทั้งครอบคลุมทั้งในด้านการออกแบบและการผลิตดว้ย

โรงงานผลิตของบริษัทเองเพ่ือใหเ้ป็นเคร่ืองกรองน้ําท่ีมีความเหมาะสมกับคุณภาพน้ําในแต่ละพ้ืนท่ี และ

บริษัทยังสามารถควบคุมคุณภาพและตน้ทุนการผลิตไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
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นําเสนอนวตักรรมการกรองท่ีทันสมยัอย่างต่อเน่ืองพรอ้มทั้งมีการตั้งราคาท่ีเหมาะสม ส่งผลใหบ้ริษัทยังคง

สามารถแข่งขนัในตลาดเคร่ืองกรองน้ําไดเ้ป็นอย่างด ี

บริษัทพิจารณาและดาํเนินการทางธุรกิจเพ่ือรกัษารายไดโ้ดยรวมของบริษัทใหม้ีเสถียรภาพและ

ยัง่ยืน จึงพยายามสํารวจ ประเมินความเป็นไปไดใ้นธุรกิจท่ีเกี่ยวเน่ืองเพ่ือมองหาโอกาสใหม่ ๆ โดยหน่ึงใน

ธุรกิจนําร่องท่ีเรามีโอกาสดําเนินการในปีท่ีผ่านมา และประสบความสําเร็จคือการพัฒนาธุรกิจเคร่ืองทาํ

น้ําอุ่น แมว้่าบริษัทจะค่อนขา้งกังวลต่อการหดตัวของตลาด รวมทั้งอํานาจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคท่ีลดลงท่ี

เป็นผลกระทบต่อเน่ืองมาจากภาวะเศรษฐกิจท่ีเปราะบาง แต่บริษัทเชื่อว่าพฤติกรรมและความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภคต่อเคร่ืองทาํน้ําอุ่นยงัคงเพ่ิมข้ึนหากบริษัทสามารถสรา้งใหผู้บ้ริโภคเชื่อในสินคา้ และกระตุน้การซ้ือ

ดว้ยกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพ่ือใหพ้วกเขาเหล่าน้ันสามารถมีสินคา้ไวค้รอบครองไดง่้ายข้ึน 

 

2.2.3.2 วิเคราะหเ์ปรียบเทียบการแขง่ขนัของตลาด 

การนําเสนอสินคา้คุณภาพท่ีหลากหลาย ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ ดว้ยราคาท่ีเป็นเจา้ของ

ไดม้าพรอ้มกับบริการหลังการขายท่ีมีมาตรฐานเป็นนโยบายท่ีบริษัทยังคงเดินหน้าเพ่ือส่งมอบกลุ่มสินคา้

เคร่ืองกรองน้ํา เคร่ืองทาํน้ําอุ่น และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในครวัเรือนเขา้สู่ตลาด 

ในกลุ่มตลาดเคร่ืองกรองน้ําท่ีใชข้ั้นตอนการกรองท่ีมีประสิทธิภาพสูงน้ันมีผูป้ระกอบการหลัก

จากทั้งในและต่างประเทศ ซ่ึงมีทั้งผูป้ระกอบการท่ีเป็นทั้งผูผ้ลิตและผูจ้ัดจําหน่าย ผูป้ระกอบการท่ีเป็น  

ผูนํ้าเขา้และจดัจาํหน่าย และผูป้ระกอบการท่ีเป็นผูจ้ดัจาํหน่ายเพียงอย่างเดียว โดยผูป้ระกอบการแต่ละราย

มีกลยุทธ์และวิธีการนําเสนอจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ท่ีแตกต่างกนัออกไป ทั้งกลยุทธ์ทางดา้นราคา คุณภาพ

การกรอง และการบริการหลงัการขาย ซ่ึงผูป้ระกอบการรายใหญ่จากต่างประเทศมกัจะมกีารจาํหน่ายโดย

ระบบขายตรงหลายชั้น (Multi-Level Marketing : MLM) ในขณะท่ีผูป้ระกอบการในประเทศส่วนใหญ่มีการ

จดัจาํหน่ายโดยผ่านสาขาของผูป้ระกอบการเอง โดยปัจจุบนับริษัทมีสาขาในภูมิภาคทัว่ประเทศจาํนวน 22 

สาขา และศูนย์บริการอีก 2 แห่ง หรือการจัดจําหน่ายผ่านรา้นคา้ตัวแทนจําหน่ายท่ีไดร้ับการแต่งตั้ง 

นอกจากน้ี ยังมีช่องทางการจดัจําหน่ายอ่ืน ๆ ท่ีผูป้ระกอบการรายย่อยในประเทศนิยมคือการจัดจําหน่าย

ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต ทัง้น้ี บริษัทซ่ึงเป็นทั้งบริษัทผูผ้ลิตและผูจ้ดัจาํหน่ายภายใตต้ราสินคา้ของตนเอง

ท่ีมีการจัดจําหน่ายผ่านระบบขายตรงชั้นเดียว (Single Level Direct Sales) เป็นหลักโดยการมุ่งเน้นการ

ขายผลิตภณัฑใ์หแ้ก่ผูบ้ริโภคโดยตรงผ่านพนักงานขายของบริษัทซ่ึงมีความรูใ้นเร่ืองของผลิตภัณฑเ์ป็นอย่าง

ดี และบริษัทยังไดม้ีการเพ่ิมช่องทางการจัดจําหน่ายใหม้ีความหลายหลากเพ่ือใหต้อบสนองต่อทุกความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภค ในขณะเดียวกนัการแข่งขนัภาพรวมบริษัทไดเ้พ่ิมช่องทางการจดัจาํหน่ายไปยงัระบบอี

คอมเมิร์ซเพ่ือใหค้รอบคลุมทุก segment ในตลาดรวมถึงการขายผ่านช่องทาง Social Media เช่น Facebook 

และ Line เป็นตน้ 

นอกจากน้ี บริษัทไดผ้ลิตสินคา้เคร่ืองกรองน้ําขายใหแ้ก่บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้  จํากัด 

ซ่ึงเป็นบริษัทขายตรงชั้นนําแห่งหน่ึงของประเทศท่ีจําหน่ายผลิตภัณฑ์เค ร่ืองกรองน้ําภายใต้ยี่ ห ้อ                   

“กิฟฟารีน” ผ่านเครือข่ายสมาชิกของบริษัทขายตรงดงักล่าว ซ่ึงเป็นอีกช่องทางการจัดจําหน่ายผลิตภณัฑ์

ของบริษัท (จาํหน่ายผ่านบริษัทย่อย) 
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2.2.4  กลยุทธด์า้นการตลาด 

โ ด ย ใ น ปี น้ี บ ริ ษั ท มุ่ ง เ น้ น ก า ร ใ ห ้ค ว า ม รู ้ เ ร่ื อ ง ร ะ บ บ ก า ร ก ร อ ง น้ํ า แ ล ะ คุ ณ ป ร ะ โ ย ช น์ ข อ ง                                      

“น้ําด่างหรือน้ําอลัคาไลน์” ซ่ึงไดนํ้าเอาเทคโนโลยี On-line ไดแ้ก่ Website, Facebook, Line@, Line Official, YouTube 

และ Off-line มาประยุกตใ์ชเ้ป็นเคร่ืองมือและเป็นส่ือในการใหค้วามรูค้วามเขา้ใจแก่ผูบ้ริโภค 

โดยในปี 2561 บริษัทคาดว่าสินคา้ท่ีมีระดับราคาปานกลางจะมีโอกาสในการขยายตัวไดต้ามภาวะ

เศรษฐกิจมากกว่าในช่วงปีท่ีผ่านมา อันเป็นผลมาจากปัจจัยเชิงบวกทางเศรษฐกิจท่ีค่อย ๆ ฟ้ืนตัวและกลับมาคึกคกั

มากข้ึนตั้งแต่ช่วงปลายปีท่ีผ่านมา โดยบริษัทตอ้งการกระตุน้การรบัรูแ้บรนด์สินคา้ (Brand Awareness) และการให ้

ความรูเ้ร่ือง “น้ําด่างหรือน้ําอลัคาไลน์” ซ่ึงเป็นคุณสมบตัิเด่นและเป็นจุดขายของทางบริษัท ซ่ึงบริษัทเองถือเป็นผูผ้ลิต

ภายในประเทศท่ีใชเ้ทคโนโลยีการกรองระดบัสูงและมีระบบการกรองน้ําครบทุกระบบ คือ UV, RO, UF และสารกรองท่ี

มีคุณภาพตามมาตรฐาน NSF โดยบริษัทยงัคงมีผลิตภณัฑใ์หม่ๆ ท่ีจะเขา้สู่ตลาดอย่างต่อเน่ือง 

 

ช่องทางการขายตรง 

การขายตรงเป็นช่องทางการขายหลักของบริษัท บริษัทไดส้รรหาบุคลากรเพ่ิมข้ึนและพัฒนาศักยภาพ

พนักงานอย่างต่อเน่ือง รวมถึงการจัดการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาความรูค้วามสามารถในการใหค้วามรูแ้ละคําแนะนํา    

แต่เน่ืองจากในปัจจุบนัมีความเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในสภาพตลาดท่ีมีการซ้ือสินคา้ผ่านช่องทางท่ี

หลากหลาย โดยกลุ่มลูกคา้บางส่วนไดเ้ปล่ียนพฤติกรรมโดยการซ้ือสินคา้จากโมเดิร์นเทรด และบางส่วนมีการซ้ือ     

ผ่านช่องทางออนไลน์เพ่ิมมากข้ึน ดังน้ันเพ่ือเพ่ิมโอกาสและพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันในช่องทางดังกล่าว         

ทางบริษัทไดใ้หค้วามสําคัญโดยเพ่ิมงบประมาณและบุคลากรเพ่ือเตรียมพรอ้มรับการเปล่ียนแปลงของตลาดเพ่ือให ้

สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมีความหลากหลายผ่านกลยุทธ ์O2O: Online to Offline โดยไดก้าํหนดเป้าหมายให ้

นําเคร่ืองมือทางออนไลน์เขา้มาปรับใชใ้หส้อดคล้องกับสภาพตลาดและพฤติกรรมผูบ้ริโภคในปัจจุบันท่ีมีความ

หลากหลาย ซ่ึงทางบริษัทไดใ้หก้ารสนับสนุนโดยการฝึกอบรมสรา้งความรูค้วามเขา้ใจในการใชเ้คร่ืองมือเพ่ือสรา้ง

โอกาสการขาย และเป็นการปรบัตวัเพ่ือรองรบัการขายในอนาคต 

 

ช่องทางโมเดิรน์เทรด 

ในช่วงปี 2560 ค่อนขา้งชะลอตวัและมีการขยายตัวเพียงเล็กน้อยแต่ยงัคงเป็นช่องทางท่ีมีการเติบโตอย่าง

ต่อเน่ืองโดยเฉพาะพ้ืนท่ีกรุงเทพและปริมณฑล รวมถึงจังหวัดท่ีเป็นหวัเมืองหลักในแต่ละภูมิภาค ซ่ึงเป็นไปตามการ

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีเน้นความสะดวกสบายและมีความพรอ้มของสินคา้รวมถึงพ้ืนท่ีในการจดัแสดง

สินคา้ใหส้ามารถเลือกซ้ือและเปรียบเทียบใหต้รงความตอ้งการ และเพ่ือสรา้งโอกาสการขายและเขา้ถึงผูบ้ริโภครวมถึง

ครอบคลุมพ้ืนท่ีต่าง ๆ ไดม้ากข้ึน โดยบริษัทมีแผนการขยายการขายไปสู่โมเดิร์นเทรดอ่ืน ๆ ต่อไป เพ่ือกระจาย

สินคา้เขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคไดม้ากข้ึนรวมถึงกระตุน้ยอดขายผ่านกิจกรรมต่าง ๆ   

 

ช่องทางออนไลน ์

จากสภาวะตลาดและการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมของผูบ้ริโภคในปัจจุบันบริษัทไดป้รับตวัเพ่ือใหท้นักับการ

เปล่ียนแปลงโดยเน้นสรา้งฐานลูกคา้จากกลุ่มออนไลน์เป็นพิเศษเพราะเป็นช่องทางท่ีมีการเติบโตเป็นอย่างมากและ

ต่อเน่ืองโดยไดเ้น้นรายการส่งเสริมการขายผ่านโปรแกรมและกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งน้ี จากช่องทางออนไลน์ของบริษัทท่ีมี

ค่อนขา้งหลากหลาย เช่น Facebook , Line@ , Line Official ช่วยใหส้ามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดง่้ายและรวดเร็วใน

งบประมาณท่ีถูกลง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความเปล่ียนแปลงไปของพฤติกรรมผูบ้ริโภค และไดนํ้ามาประยุกตใ์ชท้าํการตลาด

ออนไลน์โดยปิดการขายดว้ยทีม Telesales ในส่วนของช่องทางขายหลักของบริษัทไดเ้น้นการส่ือสารและใหค้วามรู ้

พนักงานขายผ่านส่ือการขายทางออนไลน์ เพ่ือช่วยใหส้รา้งความรูค้วามเขา้ใจในสินคา้และบริการ รวมถึงสามารถใชใ้น

การส่ือสารไปยงัผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายไดเ้ป็นอย่างด ี
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ตลอดระยะเวลาการดําเนินธุรกิจอันยาวนานของบริษัท บริษัทยังยึดปณิธานท่ีจะสรา้งสุขภาพดีใหก้ับ

ประชาชนชาวไทยทุกครอบครัว แนวทางการทําธุรกิจของบริษัทจึงมุ่งเน้นท่ีลูกค้า (Customer Focus) ดว้ยการ

ตอบสนองความตอ้งการ และสรา้งประสบการณ์ท่ีดีในการใชผ้ลิตภณัฑแ์ละบริการของบริษัท ทั้งท่ีเป็นกลุ่มลูกคา้ทัว่ไป 

(Mass) และกลุ่มลูกคา้เฉพาะ (Niche) ลูกคา้บุคคล (Consumer) และลูกคา้องคก์ร (Corporate) โดยมีกลยุทธ์หลัก

ดงัน้ี 

(1) มุ่งเนน้คุณภาพผลิตภณัฑ ์

บริษัทใหค้วามสําคัญกับการคัดสรรวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพสูงท่ีนํามาใชใ้นการผลิตเคร่ืองกรองน้ํา 

เช่น การใชส้ารกรองท่ีผ่านการรับรองมาตรฐานจาก NSF สารกรอง activated carbon ท่ีนําเขา้จาก

ยุโรป เป็นตน้ เคร่ืองกรองน้ํา “SAFE” ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากหอ้งปฏิบัติการทดลอง 

Eurofins ams Laboratories Pty Ltd (ออส เตร เ ลี ย )ต า มม า ตร ฐ าน  AS/NZS 4020:2005 

(รายละเอียดรุ่นท่ีผ่านการทดสอบแสดงในหวัขอ้ 1.2 การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการท่ีสําคัญ

ในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา) 

บริษัทมีฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทําหน้าท่ีคน้ควา้วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหแ้ก่

บริษัทอย่างต่อเน่ือง ทั้งตัวผลิตภัณฑ์เคร่ืองกรองน้ํา และไส้กรอง เพ่ือสรา้งความแตกต่างและ

เหนือกว่าคู่แข่งในตัวผลิตภัณฑ์ รวมทั้งแกไ้ขปัญหาคุณภาพน้ําท่ีแตกต่างกันในแต่ละพ้ืนท่ีของ

ประเทศ เช่น น้ํากร่อย และน้ําบาดาล เป็นตน้ มีการคิดคน้ระบบ “SMART Control” ในเคร่ืองกรองน้ํา

SAFE รุ่น ROMA Plus ซ่ึงเป็นระบบ RO (Reverse Osmosis) ใหส้ามารถทํางานไดด้ีอย่างต่อเน่ือง          

แมม้ีแรงดันน้ําท่ีลดลงก็ตาม และพัฒนาระบบ Flush Valve เพ่ือเพ่ิมความสะดวกสําหรับลูกคา้ใน

การดูแลรกัษาเคร่ืองกรองน้ํา 

บริษัทไดร้ับ “อนุสิทธิบัตร” ระบบการปรับสภาพความเป็นด่างของน้ําจากกรมทรัพย์สิน  

ทางปัญญา เป็นการตอกยํ้าความมุ่งมัน่ท่ีจะนําผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพใหก้ับลูกคา้ สรา้งความมัน่ใจ

ในผลิตภณัฑ ์“SAFE”  

ในปี 2560 บริษัทไดร้ับอนุสิทธิบตัร สารกรองหินแร่ธรรมชาติ (Alkaline Mine) ซ่ึงไดผ่้าน

การทดสอบตามมาตรฐาน AS/NZS 4020:2005 ทดสอบโดย Eurofins AMS Laboratories Pty Ltd 

ซ่ึงเป็นสถาบนัชั้นนําจากประเทศออสเตรเลีย (AMS)  

นอกจากน้ีบริษัทไดร้ับการข้ึนทะเบียนบน Website ของ NSF Product and Service Listings 

ในการใชไ้สก้รอง Spun Polypropylene Filter Cartridge. ท่ีไดร้บัรองมาตรฐาน NSF/ANSI42 

 

(2) พฒันาผลิตภณัฑใ์หม่อยา่งต่อเน่ือง และเพิ่มกลุ่มสินคา้ใหค้รอบคลุมความตอ้งการของลูกคา้

แบบโซลชูัน่ (Solution) 

บริษัทไดม้ีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม้ีความหลากหลาย เหมาะสมกับการบริโภค การใชง้าน 

และรสนิยมของลูกคา้ ทั้งท่ีเป็นระบบการกรอง UV (ระบบการฆ่าเชื้ อโรคดว้ยแสง UV) ระบบ RO 

(Reverse Osmosis)  แ ละ ระบบ  UF (Ultrafiltration)  มี ผ ลิ ตภัณฑ์ขนาด เ ล็ ก ท่ี เ หม า ะ กั บ          

ครอบครวัเดี่ยวในคอนโดมิเนียม อพารต์เมนต ์หรือท่ีมีสมาชิกในครอบครวัน้อย มีผลิตภณัฑ์หลาย

ระดับราคาท่ีลูกคา้สามารถเลือกตามกําลังซ้ือ เช่นในปี 2559 บริษัทไดอ้อกสินคา้รุ่น UF Alkaline 

มาเพ่ือตอบสนองลูกคา้ท่ีใชน้ํ้าประปา และตอ้งการระบบการกรองน้ําท่ีมีความละเอียดในระดับ

ราคาปานกลาง บริษัทไดอ้อกผลิตภัณฑ์เคร่ืองทําน้ํารอ้น-น้ําเย็น คุณภาพสูง มีระบบการกรอง     

ในตัว มีแร่ธาตุ และน้ําท่ีกรองเป็นด่างอ่อน ๆ ท่ีสามารถใชไ้ดท้ั้งภายในสํานักงานและภายใน

ครัวเรือน รวมไปถึงไดนํ้าเสนอระบบกรองน้ําใช ้“Water Mate” ท่ีช่วยเพ่ิมคุณภาพน้ําท่ีใชก้าร

อุปโภคไดอ้ย่างปลอดภยัมากข้ึน 
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จากการสํารวจตลาด พฤติกรรมผูบ้ริโภค และความตอ้งการของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการของบริษัท 

พบว่า ลูกคา้ส่วนใหญ่มีความตอ้งการสินคา้ในกลุ่มเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเพ่ิมมากข้ึนอย่างรวดเร็ว บริษัทได้

ตอบสนองความต้องการดังกล่าวด้วยการนําเสนอสินค้าคุณภาพให ้กับลูกค้า นอกจาก              

เคร่ืองทําน้ําอุ่น “Safe Electrics” ท่ีมีความปลอดภัยสูง และเคร่ืองปรับอากาศยี่หอ้ Fedders และ 

Daikin แลว้ บริษัทไดค้ดัสรรเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีไดร้ับความนิยม และมีคุณภาพดี นําเสนอใหก้บัลูกคา้ 

เช่น โทรทัศน์ยี่หอ้ Samsung ตูเ้ย็นยี่หอ้ Toshiba เคร่ืองซักผา้ยี่หอ้ LG เป็นตน้ และเพ่ิมทางเลือก

ใหก้บัลูกคา้ ภายใตโ้ปรแกรม “ผ่อนสบาย” (“PONSABUY”) ท่ีลูกคา้สามารถเลือกผ่อนชําระสินคา้

กบับริษัทได ้สรา้งความสุขและความสะดวกสบายใหก้บัครอบครวัไดด้ียิ่งข้ึน  

 

(3) ใหค้วามสาํคญักบัความคุม้ค่าและความสะดวกสบายของลกูคา้ 

ผลิตภณัฑเ์คร่ืองกรองน้ํา นอกจากจะช่วยดูแลสุขภาพของลูกคา้แลว้ ยงัช่วยใหลู้กคา้ประหยัด

ค่าใชจ่้ายในการบริโภคน้ําดื่ม บริษัทมีการรับประกันสินคา้สูงสุดถึง 2 ปี ในระหว่างการรับประกนั

ลูกคา้จะไดร้บับริการถึงบา้นโดยไม่มีค่าใชจ่้าย 

บริษัท เห็นว่าความสะดวกของลูกคา้เป็นภารกิจสําคัญท่ีตอ้งปฏิบัติ เน้นการใหบ้ริการถึง

บา้น โดยเร่ิมจากการมีพนักงานไปนําเสนอ และใหค้วามรูก้บัลูกคา้ท่ีบา้น การติดตั้งสะดวกรวดเร็ว 

มีบริการผ่อนชําระสินคา้และเก็บค่างวด มีบริการหลังการขายทั้งการซ่อมแซมและการเปล่ียนสาร

กรองถึงบา้น เพียงโทร 1210 ท่ีมีพนักงานบริการลูกคา้ทางโทรศัพท์ พรอ้มใหบ้ริการทุกวัน และ

เพ่ิมความสะดวกในการติดต่อส่ือสารกบับริษัทผ่านทางช่องทาง Online ทั้งทาง Website, Facebook, 

Line official  

บริษัทไดพ้ัฒนาประสิทธิภาพการบริการใหก้ับลูกคา้ ใหส้ามารถครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีของ

ประ เทศโดยได้นํ าระบบ CRM (Customer Relationship Management) มาใช ้อย่ างจ ริ ง จั ง                 

มีการพฒันาระบบ “Safe Mobile Application” ใชใ้นการขาย และการเก็บเงินค่างวด ในการบริการ

ดว้ยช่างท่ีมีความรูค้วามเชี่ยวชาญหลายรอ้ยคนท่ีประจําอยู่ทัว่ประเทศ บริหารการใหบ้ริการดว้ย

ระบบ “I-Mind” ทําใหลู้กคา้มัน่ใจว่าจะไดร้ับการบริการท่ีสะดวกรวดเร็ว อีกทั้งยังมีการเชื่อมต่อ

(CRM : Customer Relation Management) กับระบบโทรศัพท์ (Cisco-IP Telephony) เพ่ือใหม้ี

ประสิทธิภาพสูงข้ึนและพฒันาไดอ้ย่างต่อเน่ือง 

 

(4) เพิ่มประสทิธิภาพการรบัรู ้การเขา้ถึงผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

บริษัทไดข้ยายช่องทางการจัดจําหน่าย (Distribution Channel) เพ่ิมข้ึน จากการท่ีบริษัท      
มีความแข็งแกร่งในช่องทางการขายตรงสินคา้ผ่านช่องทางการขายตรงแบบชั้นเดียว (Single Level 
Direct Sales) ซ่ึงมีพนักงานขายและบริการกว่า 1,000 คน ทัว่ประเทศ  

บริษัทไดข้ยายสาขาโดยส้ินปี 2560 มีจํานวน 22 สาขา และ 2 ศูนย์บริการ ครอบคลุมหวั
เมืองหลักของประเทศในลักษณะท่ีเป็นเครือข่าย (Network) เพ่ิมความสะดวกในการนําเสนอขาย
และการบริการใหลู้กคา้ บริษัทมีจาํนวนพนักงานขายทางโทรศัพท ์ประมาณ 80 ท่ีนัง่ การขายผ่าน
ช่องทางผ่านโมเดิรน์เทรด (โฮมโปร จาํนวน 25 สาขา)  

จากกระแสความนิยมในการซ้ือสินคา้ผ่านช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์ก บริษัทไดเ้พ่ิมทีมงาน 
Digital Marketing และ Online Telesales เพ่ือใชช้่องทาง Online ผ่านทาง Website, Facebook, Line 
official ของบริษัท และไดท้าํการสรา้งทางเชื่อมต่อและโฆษณาผ่านพนัธมิตรทางระบบออนไลน์ เช่น 
Lazada, Kaidee, OfficeMate เป็นต้น โดยลูกค้าสามารถสั ่ง ซ้ือผลิตภัณฑ์ผ่านระบบออนไลน์         
เพ่ิมความสะดวกในการเขา้ถึงผลิตภณัฑแ์ละบริการไดอ้ย่างรวดเร็ว 
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(5) สรา้งความสมัพนัธท์ี่ดีกบัลกูคา้อยา่งยัง่ยนื 

เคร่ืองกรองน้ําเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีตอ้งการคําแนะนํา บริษัทถึงเน้นการใหค้วามรูค้วามเขา้ใจใน
ผลิตภัณฑ์ และการดูแลสุขภาพของลูกคา้ และครอบครัว พนักงานจึงเป็นปัจจัยหลักสําคัญของ
ความสําเร็จ (Key Success Factor) 

บริษัทไดพ้ฒันาวิธีการสรรหา และคัดเลือกพนักงานท่ีมีคุณภาพใหร้องรับการขยายตัวของ
ธุรกิจอย่างรวดเร็วของบริษัท บริษัทใหค้วามสําคัญในการสรา้งความรู ้ทักษะ และมีการฝึกฝน     
อย่างจริงจัง นับตั้งแต่วันแรกท่ีเขา้มาปฏิบัติงาน ทั้งดา้นความรูด้า้นผลิตภัณฑ์ ทักษะการขายการ
บริการ การดูแลลูกคา้ สรา้งใหพ้นักงานมีทัศนคติ มีจิตใจบริการ เพ่ือส่งมอบสุขภาพดีใหก้บัลูกคา้ 
มีการจดัตั้งสถาบนัฝึกอบรมข้ึน เพ่ือพฒันาคุณภาพของพนักงานอย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบมีระบบ
ครูฝึกภาคสนามใหแ้ก่พนักงาน บริษัทดูแลผลตอบแทน สวัสดิการ และความเป็นอยู่ต่าง ๆ ของ
พนักงาน เพ่ือใหพ้นักงานมีความสุข และความมัน่คง ท่ีจะส่งมอบบริการท่ีดีมีคุณภาพใหก้บัลูกคา้ได ้
ในทุกจุดท่ีลูกคา้ไดส้ัมผัสกับบริษัท เช่น เมื่อใกลค้รบระยะเวลาในการเปล่ียนสารกรอง พนักงาน 
Telesales โทรไปแจง้ใหก้บัลูกคา้ และมีพนักงานไปบริการถึงบา้น พนักงานท่ีเก็บเงินค่างวดจะถาม
ไถ่ปัญหาและสรา้งความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้เป็นประจาํ เป็นตน้ ดว้ยเหตน้ีุจึงนํามาซึ่งความพึงพอใจ
ของลูกคา้ เกิดการซ้ือซํ้าและบอกต่อใหก้บัญาติและเพ่ือนต่อไปดว้ย 

 

2.2.5 ช่องทางการจาํหน่าย 

2.2.5.1 การจดัจาํหน่ายผ่านระบบขายตรงแบบชั้นเดียว (Single Level Direct Sales) 

บริษัทใชร้ะบบการขายตรงแบบชั้นเดียวเป็นช่องทางหลักในการขายสินคา้ของบริษัท เน่ืองจากบริษัท

เล็งเหน็ว่าเป็นช่องทางท่ีพนักงานขายสามารถนําเสนอคุณสมบัติของสินคา้ไดช้ดัเจน และสามารถสรา้งความสัมพนัธ์ท่ี

ดีกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมาย เพ่ือสรา้งโอกาสในการจําหน่ายสินคา้อ่ืน ๆ ของบริษัทต่อไป ทั้งน้ี พนักงานขายและบริการ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 มีจํานวนกว่า 1,000 คน ทัว่ประเทศ โดยพนักงานส่วนใหญ่ประจําท่ีสํานักงานใหญ่

จังหวัดนนทบุรี ทั้งน้ี เพ่ือสนับสนุนและรองรับการขายเคร่ืองกรองน้ําและสารกรองและเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีมีคุณภาพท่ี

บริษัทคัดสรรมาแลว้เป็นอย่างดี บริษัทไดข้ยายสาขา โดยจํานวนสาขาและศูนย์บริการ ณ ส้ินปี 2560 เท่ากับ 22 

สาขาและ 2 ศูนยบ์ริการ (ส้ินปี 2559 มีจาํนวน 20 สาขาและ 3 ศูนยบ์ริการ) โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 

รายละเอียดสาขา (22 สาขา) 

 

ภาค สาขา ที่อยู ่ เบอรโ์ทร 

เหนือ 

เชียงราย 
866/10-11 ถ.ทางหลวงแผ่นดิน 1 ต.เวียง  
อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 

053-719-288 

เชียงใหม่ 
221/7-8 ถ.ชา้งคลาน ต.ชา้งคลาน อ.เมือง  
จ.เชียงใหม่ 50100 

053-271-378 

ลําปาง 357/34-35 ถ.บุญวาทย์(ฉัตรไชย) ต.สวนดอก  
อ.เมือง จ.ลําปาง 52100 

054-222-901 

พิษณุโลก 1191/11-12 ถ.บรมไตรโลกนารถ 2 ต.ในเมือง 
อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 

055-005-000  

นครสวรรค ์
1102/86 หมู่ 10 ต.นครสวรรคต์ก อ.เมือง จ.
นครสวรรค ์60000 

099-380-3886 

เพชรบูรณ์ 
358 ม.10 ต.ชอนไพร อ.เมือง จ. เพชรบูรณ์ 
67000 

056-713-446 
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ภาค สาขา ที่อยู ่ เบอรโ์ทร 

ตะวนัออก 
ระยอง 

349/1 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง  
จ.ระยอง 21000 

038-621-277-8 

ชลบุรี 
600/23-24 ถ.สุขุมวิท ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี  
จ.ชลบุรี 20130 

038-110-083 

 

กลาง 

 

นครปฐม 667/2 ถ.เพชรเกษม ต.หว้ยจรเข ้อ.เมือง  
จ.นครปฐม 73000 

034-275-383 

เพชรบุรี 
585/17 หมู่ 5 ต.บา้นหมอ้ อ.เมือง  
จ.เพชรบุรี 76000 

032-401-629 

ตะวนัออก 
เฉียงเหนือ 

ขอนแก่น 
118/9 ถ.เหล่านาดี ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น  
จ.ขอนแก่น 40000 

043-043-500 

อุดรธานี 
392/20 หมู่ 5 ต.บา้นเล่ือม อ.เมือง  
จ.อุดรธานี 41000 

042-223-448 

อุบลราชธานี 
265/4-5 ถ.อุปลีสาน ต.ในเมือง จ.อุบลราชธานี 
34000 

045-243-495-6 

นครราชสีมา 
901/7 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง  
จ.นครราชสีมา 30000 

044-262-900 

รอ้ยเอ็ด 
426 หมู่ 23 ต.เหนือเมือง อ.เมือง  
จ.รอ้ยเอ็ด 45000 

043-515-027 

บุรีรมัย์ 
999/13 หมู่ 1 ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรมัย ์ 
จ.บุรีรมัย ์31000 

044-613-899 

มุกดาหาร 
122/4-5 ถ.วิวธิสุรการ ต.มุกดาหาร  
อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000 

042-042-000 

ใต ้

นครศรีธรรมราช 
180/26-27 หมู่ 5 ต.ปากพูน อ.เมือง  
จ.นครศรีธรรมราช 80000 

075-806-877-8 

สุราษฎรธ์านี 
20/1 ม.10 ต.วดัประดู่ อ.เมืองสุราษฎรธ์านี  
จ.สุราษฎรธ์านี 84000 

077-964-000 

ภูเก็ต 
32/4 ถ.พูนผล ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง  
จ.ภูเก็ต 83000 

076-619-111 

หาดใหญ่ 
1502, 1504 หมู่ท่ี 3 ถ.สนามบิน-ลพบุรีราเมศวร ์
ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 

074-250-420 

ตรงั 
239/23 ถ.กนัตงั ต.ทบัเท่ียง อ.เมือง จ.ตรัง 

92000 
075-290-539 

 

รายละเอียดศูนยบ์ริการ (2 แห่ง) 

 

ภาค ศูนยบ์ริการ ที่อยู ่ เบอรโ์ทร 

กลาง 

ลําลูกกา 
38/16 หมู่ 3 ต.คูคต อ.ลําลูกกา  

จ.ปทุมธานี 12130 

02-819-8888  

ต่อ 2516 

สมุทรปราการ 
392/4-5 ต.สําโรงเหนือ อ.เมือง  

จ.สมุทรปราการ 10270 

02-819-3306  
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ในระบบการขายตรงของบริษัท พนักงานขายจะไดร้บัค่านายหน้าแปรผันตามยอดขาย นอกจากน้ี บริษัทยังมี

การกาํหนดผลตอบแทนสําหรบัพนักงานขาย เพ่ือสนับสนุนยอดขายตามความเหมาะสม  

 

2.2.5.2 การจดัจาํหน่ายผ่านทางโทรศพัท ์(Telesales & Telemarketing) 

บริษัทไดพ้ฒันาขีดความสามารถในการจัดจําหน่ายสินคา้ทางโทรศัพท์โดยการนําโปรแกรม

บริหารงานลูกค้า (CRM : Customer Relation Management) เชื่อมต่อกับระบบโทรศัพท์ (Cisco-IP 

Telephony) และฐานขอ้มูลลูกคา้ของบริษัท (Customer Database) โดยไดเ้ร่ิมใชร้ะบบดังกล่าวในการขาย

สารกรองควบคู่ไปกบัการขายผ่านพนักงานขายสารกรองแบบปกติ และต่อมาช่องทางการขายทางโทรศัพท์

ไดก้ลายเป็นช่องทางหลักในการขายเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า บริษัทจึงไดข้ยายช่องทางการขายทางโทรศัพท์เพ่ือ

รองรับการขายท่ีจะเพ่ิมข้ึนในอนาคต โดยส้ินปี 2560 มีจํานวนพนักงานขายทางโทรศัพท์ประมาณ 80     

ท่ีนั่ง ทั้งน้ี ลูกคา้สามารถติดต่อหน่วยงานขาย สอบถามขอ้มูลหรือการบริการต่าง ๆ ไดโ้ดยโทรติดต่อ        

Call Center 1210 และ 02-819-8888 รวม 120 คู่สาย บริษัทไดเ้พ่ิมบุคลากรเพ่ือรองรบัลูกคา้ออนไลน์

จากช่องทางต่าง ๆ เช่น Facebook และ Line เป็นตน้ เพ่ือตอบรับการใหบ้ริการผ่านทางช่องทางใหม่ให ้

ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพใหม้ากยิ่งข้ึน อีกทั้งไดท้ําการเพ่ิมหมวดหมู่สินคา้ใหก้ับลูกคา้ นอกจาก

ผลิตภัณฑ์หลักคือเคร่ืองกรองน้ําและชุดสารกรองแลว้บริษัทยังนําเสนอขายเคร่ืองปรับอากาศยี่หอ้ไดกิ้ น, 

เคร่ืองปรบัอากาศยี่หอ้เฟดเดอร,์ เคร่ืองทาํน้ําอุ่น Safe Electrics และ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าอ่ืน ๆ เช่น สินคา้ยี่หอ้

โตชิบา แอลจี และซัมซุง เป็นตน้ ทั้งน้ีการบริหารงานขายช่องทางการจัดจําหน่ายผ่านทางโทรศัพท์น้ีจะ

สามารถติดต่อลูกคา้ไดต้รงกลุ่มเป้าหมายของงานขายและยังสามารถบริหารค่าใชจ่้ายได ้โดยมีโครงสรา้ง

ค่าใชจ่้ายค่อนขา้งน้อยเมื่อเปรียบเทียบกบัช่องทางการขายดา้นอ่ืน ๆ 

2.2.5.3 การจดัจาํหน่ายสนิคา้ผ่านบริษัทอื่น 

บริษัทย่อยเป็นผูจ้ัดจําหน่ายสินคา้เคร่ืองกรองน้ํา และเหยือกกรองน้ําใหแ้ก่บริษัท กิฟฟารีน 

สกายไลน์ ยูนิตี้  จาํกดั (บริษัทขายตรงขนาดใหญ่) โดยบริษัทย่อยไดร้บัความไวว้างใจใหผ้ลิตสินคา้ดงักล่าว 

เน่ืองจากปัจจัยความพรอ้มในดา้นต่าง ๆ อาทิเช่น การคน้ควา้และวิจัยเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างต่อเน่ือง 

คุณภาพของสินคา้ท่ีไดม้าตรฐาน การจัดส่งท่ีตรงตามเวลา บริการหลังการขาย การจัดอบรมความรู ้

ผลิตภณัฑใ์หแ้ก่สมาชิกเครือข่าย รวมทั้งความสัมพนัธ์อนัดีกบัทางลูกคา้ 

 

2.3 การจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

(ก) ลกัษณะการจดัใหไ้ดม้าซ่ึงผลิตภณัฑ ์

ปัจจุบนับริษัทมีโรงงานผลิตเคร่ืองกรองน้ําทัง้ส้ิน 4 แหง่ ไดแ้ก่ 

 โรงงานท่ี 1 ผลิตเคร่ืองกรองน้ํา และชุดสารกรอง 

 โรงงานท่ี 2  ผลิตเหยือกกรองน้ําและส่วนประกอบ  

 โรงงานท่ี 3  ประกอบเคร่ืองทาํน้ําอุ่น 

 โรงงานท่ี 4  ผลิตเคร่ืองกรองน้ํา และชุดสารกรอง 

โรงงานมีกาํลังการผลิตรวมสําหรบัเคร่ืองกรองน้ําเฉล่ียประมาณเดือนละ 30,000 เคร่ือง โดยปัจจุบนั

ใชก้าํลังการผลิตอยู่ท่ีประมาณรอ้ยละ 70 ของกาํลังการผลิตทั้งหมด ต่อการทาํงาน 8 ชัว่โมง 
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 (ข) กระบวนการดาํเนินงานต่าง ๆ ของบริษัท 

กระบวนการดาํเนินงานหลักต่าง ๆ ของบริษัท ไดแ้ก่ 

1. ขัน้ตอนการดาํเนินงาน  กระบวนการผลิตเครื่องกรองนํ้าของบริษัท มีขัน้ตอนโดยสรุปได้

ดงัต่อไปน้ี 

- การออกแบบเครื่องกรองนํ้า: ดาํเนินการโดยฝ่ายควบคุมคุณภาพการผลิต ซ่ึงมีความเชี่ยวชาญ

ดา้นเคร่ืองกรองน้ําโดยตรง โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพการกรองน้ํา ความสะดวกในการใชง้าน 

และรูปลักษณ์ความสวยงามของเคร่ืองกรองน้ํา 

- การทาํแม่พิมพ:์ ภายหลังจากขั้นตอนการออกแบบ บริษัทจะส่งแบบใหผู้ผ้ลิตทําแม่พิมพ์ส่วน

ต่าง ๆ และใหฝ่้ายควบคุมคุณภาพการผลิต เข ้าไปตรวจสอบชิ้ นงานแม่พิมพ์ต ้นแบบท่ี

โรงงานผลิตเพ่ือควบคุมรายละเอียดต่าง ๆ ของชิ้ นงานใหเ้ป็นไปตามท่ีออกแบบ 

- การคดัเลือกวสัดุสว่นประกอบและสารกรองนํ้า: 

วัส ดุ ส่วนประกอบ คัดเลือกวัสดุคุณภาพ Food Grade ท่ีมีความแข็งแรงทนทาน และมี           

ความเหมาะสมกับรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ ในส่วนวัสดุท่ีสัมผัสน้ําไดเ้ลือกใชว้ัสดุท่ีมีความ

ปลอดภัย สามารถนํามาใชก้ับน้ําดื่มได ้(Food Grade) โดยบริษัทจะจัดส่งแม่พิมพ์ใหแ้ก่ผูผ้ลิต

เพ่ือทําการฉีดพลาสติกข้ึนเป็นส่วนประกอบต่าง ๆ ของเคร่ืองซ่ึงบริษัทจะทําการคัดเลือกผูร้ับ

จา้งท่ีมีมาตรฐานและมีประสบการณ์ในการฉีดข้ึนรูปเคร่ืองกรองน้ําเท่าน้ัน 

สารกรองน้ํา คัดเลือกสารกรองน้ําเกรดสูงทั้งจากในประเทศและจากต่างประเทศ ท่ีมี

มาตรฐานสากลรับรอง นอกจากน้ัน มีการทดสอบค่าการดูดซับสารเคมี (Iodine Number)      

ทางหอ้งปฏิบัติการอย่างสมํา่เสมอและมีการส่งไปยังหน่วยงานภายนอกเพ่ือตรวจสอบคุณภาพ

เป็นประจําทุกปี อีกทั้งยังได ้มีการส่งเคร่ืองกรองน้ําไปทดสอบดา้นคุณภาพการกรอง ณ 

หอ้งปฏิบัติการทดสอบ Eurofins AMS Laboratories ประเทศออสเตรเลีย โดยการทดสอบ

ประกอบดว้ย 6 ดา้น ไดแ้ก่ 1. ดา้นรสชาติของน้ํา 2. ดา้นลักษณะท่ีปรากฏ 3. ดา้นการเกิด    

จุลชีพของในน้ํา 4. ดา้นสารเป็นพิษ 5. ดา้นสารก่อกลายพนัธ์ และ 6. ดา้นโลหะหนักในน้ํา ซึ่ง

ถือไดว้่ามีความเชี่ยวชาญดา้นการทดสอบอาหารและเคร่ืองดื่ม เป็นท่ียอมรบัในระดบัสากล และ

ในการคัดเลือกวัตถุดิบก่อนท่ีจะมีการผลิตจะตอ้งตรวจรับวัตถุดิบว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามท่ี

กําหนดไว ้โดยบริษัทจะเน้นการคัดสรร ผูจ้ําหน่ายวัตถุดิบท่ีไดม้าตรฐาน เพ่ือใหไ้ดว้ัตถุดิบท่ีดี

ท่ีสุดท่ีจะนํามาใชก้บัเคร่ืองกรองน้ําของบริษัท 

ในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน บริษัทไดจ้ดัทําเป็นคู่มือมาตรฐานแสดงขั้นตอนท่ีชัดเจน 

เพ่ือใหก้ารผลิตสินคา้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานท่ีวางไวโ้ดยบริษัทไดร้ับการรับรอง ISO 

9001:2015 นอกจากน้ี บริษัทมีการวางแผนการผลิตท่ีชัดเจนเพ่ือใหส้อดคลอ้งกับยอดขาย 

ความตอ้งการสินคา้ และปริมาณสินคา้คงคลัง เพ่ือป้องกันปัญหาสินคา้ขาดแคลน หรือการ

สํารองสินคา้มากเกินไป นอกจากน้ี บริษัทจะทําการตรวจสอบคุณภาพสินคา้ภายหลังจากผลิต

เสร็จ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท 

2. ขัน้ตอนการดาํเนินงาน การจาํหน่าย และเก็บค่างวดการจาํหน่ายเครื่องกรองนํ้า มีขั้นตอน   

โดยสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

1) พนักงานขายนําเสนอขอ้มูลผลิตภัณฑแ์ก่ลูกคา้ โดยแจง้ว่าจาํหน่ายทั้งระบบเงินสดและเงินผ่อน 

ในกรณีการผ่อนชําระ บริษัทมีนโยบายในการคัดกรองลูกคา้โดยใหพ้นักงานขายคัดกรองใน

เบ้ืองตน้ จากน้ันหวัหน้าทีมขายจะประเมินอีกรอบก่อนทําสัญญาเช่าซ้ือ นอกจากน้ี ฝ่ายเครดิต

ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีเดินทางไปเก็บเงินค่าสินคา้ตั้งแต่งวดท่ีสองเป็นตน้ไป จะเป็นผูต้รวจสอบ

คุณสมบตัิของลูกคา้ดว้ยเช่นกนั 
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2) ทีมขายนําส่งสัญญาการเช่าซ้ือพรอ้มเอกสารท่ีเกี่ยวขอ้งและเงินงวดแรกท่ีเก็บจากลูกคา้ใหแ้ก่

ฝ่ายท่ีเกี่ยวขอ้ง เพ่ือจดัทาํฐานขอ้มูลลูกคา้ต่อไป 

3) ในกรณีท่ีลูกค้ามีปัญหาในการผ่อนชําระ บริษัทได้ดําเนินการติดตามและเรียกเก็บหน้ี           

โดยแผนกเร่งรัดหน้ีสิน และในกรณีท่ีบริษัทไดส่้งจดหมายทวงถามหน้ีไปยังลูกคา้รวม 2 ครั้ง 

บริษัทอาจพิจารณาดาํเนินการตามกฎหมายต่อไป 

3. ขัน้ตอนการดาํเนินงาน การจาํหน่ายและเก็บค่างวดการจา่ยเครื่องใชไ้ฟฟ้า มีขัน้ตอนโดยสรุป

ดงัต่อไปน้ี 

1) พนักงานขายทางโทรศัพท์ติดต่อลูกคา้หรือพนักงานขายนําเสนอขอ้มูลผลิตภัณฑ์แก่ลูกคา้      

โดยแจง้ว่าจาํหน่ายทัง้ระบบเงินสดและเงินผ่อน 

2) กรณีผ่อนชาํระ จะมีเจา้หน้าท่ีทาํสัญญา เขา้ไปตรวจสอบขอ้มูลลูกคา้ และเอกสารประกอบ เช่น 

เอกสารทางการเงิน เพ่ือประเมินความสามารถในการผ่อนชาํระของลูกคา้ก่อนทําสัญญาเช่าซ้ือ 

และลงนามในหนังสือใหค้วามยินยอมในการตรวจสอบขอ้มูลเครดิต 

3) เจา้หน้าท่ีพิจารณาเครดิต ตรวจสอบขอ้มูลเครดิตบูโรและพิจารณาร่วมกับปัจจัยอ่ืน ๆ ตาม

ขอ้กาํหนดของบริษัทถา้ผ่านก็แจง้ใหเ้จา้หน้าท่ีทาํสัญญาดาํเนินการต่อไป 

4) เจา้หน้าท่ีทาํสัญญา ใหลู้กคา้ทาํสัญญาเช่าซ้ือพรอ้มเก็บเงินดาวน์ 

5) ส่งมอบสินคา้พรอ้มติดตั้ง 

6) ในกรณีท่ีลูกค้ามีปัญหาในการผ่อนชําระ บริษัทได้ดําเนินการติดตามและเรียกเก็บหน้ี           

โดยแผนกติดตามทางโทรศัพท์ แผนกติดตามภาคสนาม แผนกเร่งรัดหน้ีสิน บริษัททวงถาม

หน้ีสิน และในกรณีท่ีบริษัทไดส่้งจดหมายทวงถามหน้ีไปยังลูกคา้รวม 2 ครั้งแลว้ลูกคา้ยังไม่

ชาํระก็จะดาํเนินการยึดสินคา้คืน และบริษัทอาจพิจารณาดาํเนินการตามกฎหมายต่อไป 
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นโยบายทางบญัชี  

บริษัทจําหน่ายสินคา้ในรูปแบบขายผ่อนชําระประมาณรอ้ยละ 86 ของรายไดจ้ากการขายสินคา้ บริษัทจึงให ้

ความสําคญักบันโยบายทางบญัชีท่ีเกี่ยวขอ้ง ดงัน้ี 

1. การรบัรูร้ายได ้

2. ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ และการตดัหน้ีสูญ 

3. ค่าเผ่ือการรบัคืนสินคา้ ตามนโยบายรบัประกนัความพึงพอใจของลูกคา้ 

4. ประมาณการหน้ีสินจากการรับประกันสินคา้ โดยการเปล่ียน/ซ่อมสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้ตามนโยบายรับประกนั

คุณภาพสินคา้ 

ลาํดบั นโยบาย รายละเอียด 

1 การรบัรูร้ายได ้ ขายสินคา้ 

 รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรูเ้มื่อกลุ่มบริษัทไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมี

นัยสาํคญัของความเป็นเจา้ของสินคา้ใหก้ับผูซ้ื้อแลว้ รายไดจ้ากการขายแสดงมูลค่าตามราคา

ในใบกาํกบัสินคา้โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม สําหรบัสินคา้ท่ีไดส่้งมอบหลังจากหกัส่วนลดแลว้ 

รายไดด้อกผลตามสัญญาเช่าซ้ือ 

 รายไดด้อกผลตามสัญญาเช่าซ้ือรับรูต้ามอัตราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงตามระยะเวลา

ของสัญญา และจะหยุดรับรูร้ายไดด้อกผลตามสัญญาเช่าซ้ือเมื่อลูกหน้ีคา้งชําระค่างวดเกิน

กาํหนด 3 งวด นับจากวนัครบกาํหนดชาํระ 

2 ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะ

สูญ และการตดัหน้ี

สูญ 

ค่าเผื่ อหน้ีสงสัยจะสูญ 

กลุ่มบริษัทมีนโยบายตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับลูกหน้ีท่ีคาดว่าจะไม่สามารถ

เรียกชาํระหน้ีได ้ดงัน้ี 

ลูกหน้ีขายเชื่อ 

กลุ่มบริษัทตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญโดยพิจารณาจากรายงานวิเคราะห์อายุลูกหน้ี 

ลูกหน้ีท่ีคา้งชาํระเกิน 3 เดือน จะตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญรอ้ยละ 100 ของยอดลูกหน้ีคงคา้ง 

ลูกคา้ขายผ่อน 

กลุ่มบริษัทมีนโยบายการตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับลูกหน้ีผ่อนชําระ โดย

กําหนดอัตราค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญเป็นรอ้ยละของลูกหน้ีเช่าซ้ือหลังหกัดอกผลเช่าซ้ือรอตัด

บญัชีและภาษีขายรอตดับญัชีแลว้ ดงัน้ี 

 

สถานะบญัชีลูกหน้ี 

อตัราค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (รอ้ยละ) 

เคร่ืองกรองน้ํา เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า*** 

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 2.5 1 

คา้งชาํระ 1 งวด 6 2 

คา้งชาํระ 2 งวด 30 10 

คา้งชาํระ 3 งวด 50 20 

คา้งชาํระ 4 งวด 50 และ 100* 30 

คา้งชาํระ 5 งวด 50 และ 100* 40 

คา้งชาํระ 6 งวด 50 และ 100* 50 

คา้งชาํระเกิน 6 งวด 50 และ 100* 50 และ 100** 
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ลาํดบั นโยบาย รายละเอียด 

*ลูกหน้ีเครื่องกรองน้ํา: คา้งชําระเกิน 3 งวดไม่ติดต่อกนั อัตราค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญรอ้ยละ 

50 และคา้งชาํระเกนิ 3 งวดติดต่อกนัอตัราค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญรอ้ยละ 100 

**ลูกหน้ีเครื่องใชไ้ฟฟ้า: คา้งชาํระเกนิ 6 งวดไม่ติดต่อกนั อตัราค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญรอ้ยละ 

50 และคา้งชาํระเกนิ 6 งวดติดต่อกนัอตัราค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญรอ้ยละ 100 

***ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับลูกหน้ีผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าคํานวณจากยอดลูกหน้ี

หลังจากหักดอกผลเช่าซ้ือและภาษีขายรอตัดบัญชีและสุทธิจากมูลค่าซากของผลิตภัณฑ์

เครื่องใชไ้ฟฟ้า โดยพิจารณาจากอายุการใชง้านและสภาพของหลักประกนั และราคาตลาด

สินคา้ยดึคืนเพือ่ขายต่อเป็นสินคา้มือสอง 

 

การตดัหน้ีสูญ 

กลุ่มบริษัทบันทึกหน้ีสูญสําหรับลูกหน้ีคา้งชําระ เมื่อบริษัทออกจดหมายทวงถาม 

ครบ 2 ครั้ง และลูกหน้ีไม่ชาํระหน้ี 

 

3 ค่าเผ่ือการรบัคืน

สินคา้ 

บริษัทมีนโยบายการรับประกันความพึงพอใจของลูกคา้ โดยลูกคา้สามารถคืนสินคา้

ภายในเวลา 30 วนันับจากวนัท่ีติดตั้ง ค่าเผ่ือการรบัคืนสินคา้ในปี 2560  อา้งอิงจากสถิติการ

คืนสินคา้ของลูกคา้ในปี 2558 และ 2559 

ปัจจุบันบริษัทบันทึกค่าเผ่ือการรับคืนสินคา้เท่ากับรอ้ยละ 1.36 ของยอดขายสินคา้     

โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ค่าเผ่ือการรบัคืนสินคา้มีจาํนวน 1.01 ลา้นบาท 

 

4 ประมาณการหน้ีสิน

จากการรับประกนั

สินคา้ 

บริษัทมีนโยบายเปล่ียนและซ่อมสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้ตามนโยบายการรับประกันคุณภาพ

สินคา้ภายในเวลา 1-2 ปี นับจากวนัท่ีติดตั้ง โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ประมาณการ

หน้ีสินจากการรบัประกนัสินคา้มีจาํนวน 2.71 ลา้นบาท 
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3. การจดัหาวตัถุดิบ 

3.1) วตัถุดิบในการผลิต 

วัตถุดิบท่ีสําคัญในการผลิตเคร่ืองกรองน้ําของบริษัท ไดแ้ก่ ส่วนตัวของเคร่ืองกรองน้ํา 

(Housing) และสารกรอง (Filter Media) สําหรับตัวเคร่ืองกรองน้ําท่ีเป็นพลาสติก บริษัท

เป็นผูอ้อกแบบและว่าจา้งบริษัทคู่คา้ใหเ้ป็นผูฉี้ด ส่วนสารกรองบริษัทจัดซื้ อวตัถุดิบส่วนใหญ่

ผ่านผูจ้ดัจาํหน่ายภายในประเทศหลายราย และนําเขา้บางส่วนจากต่างประเทศ ซึงส่วนใหญ่

เป็นผูข้ายท่ีมีความสัมพันธ์มากกว่า 5 ปี โดยบริษัทมีนโยบายสํารองวัตถุดิบเพ่ือใชใ้นการ

ผลิตสินคา้ไดไ้ม่ตํา่กว่า 15 - 20 วัน ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับระยะเวลาในกระบวนการผลิตของ

วตัถุดิบแต่ละชนิด ทั้งน้ีจะมีการทดสอบคุณภาพของวตัถุดิบท่ีนําส่งในแต่ละครั้ง 

3.2) พนกังานขาย 

บริษัทมีกระบวนการคัดเลือกพนักงานขายโดยคัดเลือกจากผูส้มัครท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม

และรักงานขาย บริษัทจัดฝึกอบรมพนักงานใหม่ใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจในสินคา้เป็นอย่างดี 

รวมถึง การจดัฝึกอบรมเพ่ือสรา้งทักษะการขายและเขา้ใจถึงจิตวิทยาการขาย และจดัทาํคู่มือ

การขายเพ่ือใหพ้นักงานขายทุกคนใชเ้ป็นแนวทางในการขายสินคา้ ทั้งน้ี บริษัทยังจัดใหม้ี

การประชุมเชิงปฏิบัติการเป็นประจํา และมีกิจกรรมสัมมนาเพ่ือเพ่ิมทักษะดา้นการขาย 

สําหรับพนักงานขายท่ีสามารถทํายอดขายไดเ้กินเป้าท่ีตั้งไว ้บริษัทมีการใหร้างวลั เพ่ือเป็น

แรงบนัดาลใจใหพ้นักงานขายมีความมุ่งมัน่ในการขาย และเป็นการสนับสนุนพนักงานขายท่ี

มีคุณภาพใหท้าํงานกบับริษัทในระยะยาว 

(ค) ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มจากกระบวนการผลิต 

 การจดัการดา้นสิง่แวดลอ้มและความปลอดภยั 

การจดัการดา้นสิง่แวดลอ้ม 

บริษัทมีการบริหารจัดการในกรณีท่ียึดเคร่ืองคืนมาจากลูกคา้ หรือรับคืนเคร่ืองเก่ามาจากลูกคา้ 

หรือของเสียในการผลิต ไดแ้ก่ พลาสติก และสารกรอง บริษัทไดจ้าํแนกสารกรองออกเป็นสารกรองท่ีดีกับ

สารกรองคุณภาพตํา่ โดยสารกรองท่ีดีน้ัน บริษัทจะนํามาปรับปรุงคุณภาพ เพ่ือขายใหแ้ก่ผูผ้ลิตเคร่ือง

กรองน้ําท่ีไม่ใช่เคร่ืองกรองน้ําเพ่ืออุปโภคบริโภคในครัวเรือน อาทิเช่น เคร่ืองกรองน้ําสําหรับใชใ้น

อุตสาหกรรม เป็นตน้ ในส่วนของสารกรองคุณภาพตํา่น้ัน บริษัทนํามาผ่านกระบวนการอดัทาํเป็นอิฐมวล

เบาเพ่ือใชง้านภายใน นอกจากน้ัน บริษัทมีการตรวจสอบคุณภาพน้ําท้ิงตามมาตรฐานน้ําท้ิงของกระทรวง

อุตสาหกรรม 

การจดัการดา้นความปลอดภยั 

ความปลอดภัยของพนักงานเป็นหน่ึงในปัจจยัท่ีบริษัทใหค้วามสําคัญมาโดยตลอด โดยไดม้ีการ

กําหนดขั้นตอนแห่งความปลอดภัยไวใ้นคู่มือการทํางานของระบบผลิต เพ่ือใหพ้นักงานผลิตปฏิบัติตาม 

รวมทั้งจัดใหม้ีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลท่ีเหมาะสมกับพนักงานใน แต่ละหน้าท่ี นอกจากน้ี 

บริษัทยงัมีการจดัตั้งคณะกรรมการความปลอดภยัในการทาํงาน ซ่ึงเป็นไปตามท่ีกฎหมายแรงงานกาํหนด 

ทั้งน้ี ในกระบวนการผลิตในปี 2560 ท่ีผ่านมาของบริษัทไม่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุรา้ยแรงทั้งใน

สํานักงานและโรงงาน 

2.4 งานที่ยงัไม่ไดส้่งมอบ 

-ไม่มี- 
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3. ปัจจยัความเส่ียง 

 ปัจจัยความเส่ียงต่อไปน้ี เป็นเพียงปัจจัยความเส่ียงสําคัญบางประการท่ีอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อบริษัท    

ซ่ึงอาจก่อใหเ้กิดความเส่ียงในการลงทุนของผูล้งทุนอย่างมีนัยสําคัญ ทั้งน้ี อาจมีปัจจัยความเส่ียงอ่ืน ๆ ท่ีบริษัทยังไม่

สามารถทราบไดใ้นปัจจุบันและอาจมีปัจจัยความเส่ียงบางประการท่ีบริษัทเห็นว่าไม่เป็นสาระสําคัญ ซ่ึงปัจจัย         

ความเส่ียงเหล่าน้ีอาจส่งผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคตได ้

3.1 ความเสีย่งในการประกอบธุรกิจ 

3.1.1 ความเสีย่งเกี่ยวกบัการเปล่ียนแปลงกฎเกณฑภ์าครฐั     

 ปัจจุบนัธุรกิจผลิตและจาํหน่ายเคร่ืองกรองน้ําของบริษัทยงัไม่ไดเ้ป็นธุรกิจท่ีถูกควบคุมโดยตรงจากหน่วยงาน

ภาครัฐ อย่างไรก็ตามมีหน่วยงานรัฐหลายหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้งกับธุรกิจของบริษัททางออ้ม กล่าวคือ สํานักงาน

คณะกรรมการคุม้ครองผู ้บริโภค (สคบ.) ทําหน้าท่ีดูแลมิใหบ้ริษัทท่ีประกอบธุรกิจเช่าซ้ือเอาเปรียบผู้บริโภค           

ขณะท่ีกระทรวงพาณิชย์ไดม้ีการออกกฎหมายควบคุมการขายตรง โดยกําหนดใหผู้ป้ระกอบการขายตรงต้องมี

ใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจโดยเฉพาะ และกระทรวงอุตสาหกรรมจะเป็นผูดู้แลการต่อใบอนุญาตประกอบกิจการ

โรงงานซ่ึงบริษัทถือเป็นนโยบายหลักท่ีจะปฏิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้งดังกล่าวอย่างเคร่งครัด 

อย่างไรก็ตามบริษัทมีความเส่ียงในกรณีท่ีหน่วยงานภาครัฐอาจบังคับใชก้ฎระเบียบเพ่ิมเติมท่ีเขม้งวดมากยิ่งข้ึน

เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ ดังน้ันบริษัทจึงไดก้ําหนดแนวทางการปฏิบัติงานใหส้อดคลอ้งกับแนวทางท่ีทางราชการ

กําหนดในปัจจุบัน พรอ้มกับติดตามขอ้มูลเกี่ยวกบัแนวทางการปรับเปล่ียนกฎระเบียบท่ีเกี่ยวขอ้งดังกล่าวตลอดเวลา 

เพ่ือนํามาพฒันาปรบัปรุงใหก้ารดาํเนินงานของบริษัทสอดคลอ้งกบักฎระเบียบของภาครฐัต่อไป 

3.1.2 ความเสีย่งจากการจาํหน่ายผ่านชอ่งทางขายตรงเป็นหลกั 

 บริษัทจาํหน่ายสินคา้เคร่ืองกรองน้ําส่วนใหญ่ผ่านช่องทางการขายตรงชั้นเดียว (Single Level Direct Sales) 

ซึ่งมุ่งเน้นการขายสินคา้โดยทีมงานขายตรง และมีรายไดจ้ากการจัดจําหน่ายดว้ยช่องทางการขายตรงประมาณรอ้ยละ 

95 ของรายไดจ้ากการขาย จากประสบการณ์ในการขายผ่านช่องทางการขายตรงชั้นเดียวมาอย่างยาวนาน บริษัทมี

ความเชื่อมัน่ว่าการขายผ่านช่องทางดังกล่าวน้ีเป็นช่องทางท่ีเหมาะสม เน่ืองจากผลิตภัณฑ์เคร่ืองกรองน้ําจําเป็นตอ้ง

อาศัยการอธิบายรายละเอียดดา้นเทคนิคและคุณสมบัติโดยพนักงานขายอธิบายและสาธิตการใชง้านสินคา้ใหลู้กคา้

เห็นไดอ้ย่างชัดเจน เพ่ือแสดงใหเ้ห็นถึงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ก่อนปิดการขาย ซ่ึงข้ึนอยู่กับความสามารถ

เฉพาะตวัของพนักงานแต่ละคน โดยพนักงานท่ีมีทกัษะการขายท่ีโดดเด่นอาจถูกดึงตวัไปเป็นพนักงานหรือตวัแทนขาย

ของผูป้ระกอบการรายอ่ืนท่ีใหผ้ลตอบแทนท่ีสูงกว่าได ้บริษัทจึงมีนโยบายใหค้วามสําคัญแก่พนักงานขาย โดยเสนอ

ค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ีเหมาะสมแก่กลุ่มพนักงานขายดงักล่าว และบริษัทไดจ้ดัฝึกอบรมเพ่ือพฒันาทกัษะการขาย

แก่พนักงานขายของบริษัทและเพ่ือเสริมประสิทธิภาพของทีมงานขายอย่างสมํา่เสมอ  

อย่างไรก็ตาม บริษัทไดค้ํานึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจากการจําหน่ายผ่านช่องทางการขายตรงชั้นเดียว จึง

ไดพ้ยายามเพ่ิมช่องทางการขายในรูปแบบอ่ืน ๆ นอกเหนือจากช่องทางขายตรงดังกล่าว เพ่ือใหค้รอบคลุมลูกคา้

กลุ่มเป้าหมายมากยิ่งข้ึน เช่น การจําหน่ายสินคา้ในโมเดิร์นเทรด (Modern Trade) การจําหน่ายสินคา้ผ่านทาง

โทรศัพท์ (Telesales & Telemarketing) ช่องทางอินเตอร์เน็ต (E-commerce) ส่ือออนไลน์ เช่น Facebook, Line, 

Lazada และอ่ืน ๆ รวมถึงการแต่งตั้งตวัแทนจาํหน่ายสินคา้เพ่ือใหส้ามารถนําเสนอสินคา้และบริการใหเ้ขา้ถึงลูกคา้ทุก

กลุ่มเป้าหมายมากยิ่งข้ึน เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมีรูปแบบการขายอ่ืน ๆ อาทิ การผลิตและจาํหน่ายสินคา้ประเภท OEM 

แก่บริษัทขายตรงอ่ืน  
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3.1.3 ความเสีย่งจากการเปิดเสรีการคา้ และการกา้วสูก่ารเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่อาจส่งผล

ต่อยอดขาย และตน้ทุนการผลิต 

 การเปิดเสรีการคา้ และการกา้วสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อย่างเต็มรูปแบบในปี 2558 

ซ่ึงเป็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคของประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้หรือ อาเซียน (ASEAN) 10 

ประเทศ จะส่งผลใหม้ีการเปิดเสรีการเคล่ือนยา้ยทรพัยากรเงินทุน แรงงาน และการคา้ขายระหว่างกนัในตลาดอาเซียน 

อาจจะทําใหม้ีสินคา้จากประเทศท่ีมีตน้ทุนการผลิตตํา่ เขา้มาแข่งขันในไทยมากข้ึน บริษัทจึงมีแผนการขยายช่อง

ทางการจดัจาํหน่าย และการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหห้ลากหลายมากข้ึนเพ่ือตอบสนองและเขา้ถึงลูกคา้กลุ่มเป้าหมายมาก

ยิ่งข้ึน นอกจากน้ีบริษัทมีแผนท่ีจะขยายตลาดไปยงัประเทศแถบประชาคมอาเซียน (AEC) โดยจะพิจารณาถึงปัจจยัต่าง 

ๆ และความเป็นไปไดใ้นการทาํการตลาด บริษัทไดเ้ร่ิมนําสินคา้เขา้ไปจาํหน่ายผ่านบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทกับนัก

ธุรกิจไทยในสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว และจดัจาํหน่ายผ่านตวัแทนจาํหน่ายในประเทศกมัพูชา พรอ้มทั้ง

กาํลังศึกษาท่ีจะนําสินคา้ไปจาํหน่ายในประเทศ AEC อ่ืน ๆ ต่อไป 

3.2 ความเสีย่งเกี่ยวกบัการผลิต 

3.2.1 ความเสีย่งจากความผนัผวนของราคาวตัถุดิบ 

กระบวนการผลิตเคร่ืองกรองน้ําประกอบดว้ย ส่วนประกอบและอุปกรณ์ท่ีหลากหลาย ทั้งในส่วนของตวัเคร่ือง

และชุดสารกรอง ซ่ึงส่วนใหญ่สามารถผลิตไดภ้ายในประเทศ และบางส่วนตอ้งพ่ึงพาการนําเขา้จากผูนํ้าเขา้รายใหญ่ 

โดยราคาวสัดุและอุปกรณ์จะแปรผนัตามราคาตลาดและอตัราแลกเปล่ียนในกรณีท่ีตอ้งนําเขา้จากต่างประเทศซ่ึงบริษัท

อาจไดร้บัผลกระทบบางส่วนจากความผนัผวนของราคาวสัดุและอุปกรณ์รวมทั้งอตัราแลกเปล่ียน ซึ่งในส่วนน้ีบริษัทได้

นําเคร่ืองมือทางการเงินมาใชใ้นการบริหารความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน เพ่ือลดผลกระทบบางส่วนจากความผนั

ผวนของอตัราแลกเปล่ียน  

3.2.2 ความเสีย่งเกี่ยวกบัใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ 

โรงงานผลิตเคร่ืองกรองน้ําของบริษัทแห่งหน่ึง ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีสีสม้ ซึ่งเป็นพ้ืนท่ีประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่น

โดยไดร้ับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน เมื่อวันท่ี 10 ตุลาคม 2550 ภายใตเ้ง่ือนไขว่าใบอนุญาตดังกล่าวอาจ     

ถูกเพิกถอนได ้หากไดร้ับการรอ้งเรียนจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง หรือก่อใหเ้กิดปัญหาแก่ชุมชน สําหรับใบอนุญาตใน

การประกอบกิจการโรงงานในปี 2560 มีรายละเอียดดงัน้ี 

- โรงงานท่ี 1 บริษัทได้รับใบอนุญาตในการประกอบกิจการโรงงานประเภทประกอบและ ซ่อม            

เคร่ืองกรองน้ํา โดยใบอนุญาตฯ ไดห้มดอายุในวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ซ่ึงบริษัทไดม้ีการต่ออายุ

ใบอนุญาตฯ ดังกล่าวแลว้ โดยสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี ไดม้ีการอนุญาตใหต้่ออายุไปถึง

วนัท่ี 1 มกราคม 2565 

- โรงงานท่ี 2 บริษัทได้รับใบอนุญาตในการประกอบกิจการโรงงานประเภทประกอบและ ซ่อม             

เคร่ืองกรองน้ําจากสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี ซ่ึงใบอนุญาตฯ จะหมดอายุ ณ วันท่ี              

1 มกราคม 2563 

- โรงงานท่ี 3 บริษัทไดร้ับใบอนุญาตในการประกอบกิจการโรงงานประเภทบดย่อยเศษพลาสติกจาก

สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี ซ่ึงใบอนุญาตฯ จะหมดอายุ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2562 และ

ใบอนุญาตในการประกอบกิจการโรงงานประเภทซ่อม ประกอบเคร่ืองทาํน้ําอุ่นและเคร่ืองทาํน้ํารอ้นจาก

สํานักงานอุตสาหกรรมจงัหวดันนทบุรี ซ่ึงใบอนุญาตฯ จะหมดอายุ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 

- โรงงานท่ี 4 บริษัทไดร้บัใบอนุญาตในการประกอบกิจการโรงงานประเภทประกอบ ซ่อม เคร่ืองกรองน้ํา

และบดเศษพลาสติก จากสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี ซ่ึงใบอนุญาตฯ จะหมดอายุ ณ วนัท่ี    

1 มกราคม 2563   
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ทั้งน้ี บริษัทอาจมีความเส่ียงจากการไม่ไดร้ับการต่ออายุใบอนุญาตของแต่ละโรงงาน อย่างไรก็ตาม ผูบ้ริหาร

ของบริษัทเชื่อมัน่ว่าจะสามารถไดร้ับการต่ออายุใบอนุญาตดังกล่าว เน่ืองจากการประกอบผลิตภัณฑ์ไม่สรา้งมลพิษ   

ใด ๆ และบริษัทยังไม่เคยไดร้ับการแจง้ตักเตือนจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้งหรือการรอ้งเรียนจากผูอ้ยู่อาศัยในบริเวณ

ใกลเ้คียงอย่างมีนัยสําคญัแต่อย่างใด  

3.3 ความเสีย่งดา้นการเงนิ 

3.3.1 ความเสีย่งจากการปล่อยสนิเชื่อ 

การขายเคร่ืองกรองน้ําและเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าของกลุ่มบริษัทส่วนใหญ่จะเป็นการขายผ่อนชาํระตามสัญญาเช่าซ้ือ 

ซ่ึงคุณภาพของลูกหน้ีเช่าซ้ือจะเป็นปัจจัยหลักในการรับรูร้ายไดข้องบริษัท โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 กลุ่ม

บริษัทมียอดลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือสําหรับเคร่ืองกรองน้ําท่ีคา้งชําระเกิน 3 งวดติดต่อกัน มีสัดส่วนรอ้ยละ  5.39  

สําหรบัเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ลูกหน้ีท่ีคา้งชาํระเกิน 6 งวดติดตอ่กนั มีสัดส่วนรอ้ยละ 3.12 ของยอดลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 

(หลังหกัดอกเบ้ียท่ียังไม่ถือเป็นรายไดแ้ละภาษีขายรอตัดบัญชี) ท่ีผ่านมาลูกคา้ของบริษัทส่วนใหญ่เป็นลูกคา้รายย่อย

ในระดบัล่างถึงกลาง โดยบริษัทกาํหนดนโยบายการคดัเลือกลูกคา้ท่ีผ่อนปรนเพ่ือใหก้ลุ่มลูกคา้ดังกล่าวสามารถเขา้ถึง

สินคา้และบริการของบริษัทได ้  อย่างไรก็ตาม บริษัทกาํหนดนโยบายการตรวจสอบและควบคุมการใหสิ้นเชื่อ รวมทั้ง

ในกรณีท่ีลูกหน้ีคา้งชาํระ บริษัทจะตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญในระดบัท่ีเหมาะสมเมื่อเทียบกบัสัดส่วนหน้ีสูญในอดีต และ

หากลูกหน้ีคา้งชําระเกิน 3 งวด บริษัทจะหยุดรับรูร้ายไดด้อกผลจากการเช่าซ้ือทั้งจํานวน รวมทั้งดําเนินการทาง

กฎหมายโดยออกหนังสือทวงถามไปยงัลูกคา้ รวม 2 ครั้ง  ก่อนการตดัลูกหน้ีดงักล่าวเป็นหน้ีสูญต่อไป ทั้งน้ีจากการท่ี

สินคา้ของบริษัทมีอัตรากําไรขั้นตน้ในระดับสูง ในปี 2560 อัตรากําไรขั้นตน้รอ้ยละ 75.73 เมื่อหกัค่าใชจ่้ายในการ

ขาย หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญแลว้ บริษัทยงัมีกาํไรจากการดาํเนินการขายตรงแบบผ่อนชาํระในเกณฑสู์งเพียงพอ โดย

ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีอตัรากาํไรสุทธิรอ้ยละ 4.51 

 ทั้งน้ี มาตรการป้องกนัเพ่ือลดความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดจากลูกหน้ีเช่าซ้ือซ่ึงอาจไม่ปฏิบตัิตามเง่ือนไขและขอ้ตกลง

ในสัญญาของบริษัทสามารถสรุปได ้ดงัต่อไปน้ี 

 กําหนดคุณสมบัติของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายในเบ้ืองตน้ เพ่ือเป็นแนวทางท่ีชัดเจนแก่ทีมงานขาย        

โดยตอ้งผ่านการพิจารณาเบ้ืองตน้จากพนักงานขาย และหวัหน้าทีมพิจารณาอีกครั้งก่อนทําสัญญา 

จากน้ันมีการตรวจสอบคุณภาพลูกหน้ี โดยฝ่ายเครดิตประเมินความน่าเชื่อถือของลูกคา้แต่ละรายว่า

เหมาะสมกับแผนการผ่อนชําระสินคา้ พรอ้มทั้งตรวจสอบว่ามีการติดตั้งครบถว้นหรือไม่ และฝ่าย

เครดิตเป็นหน่วยงานท่ีเก็บค่างวดผ่อนชาํระ ทั้งน้ี สําหรบัการขายเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าผ่อนชาํระตั้งแต่เดือน

สิงหาคม 2560 บริษัทไดต้รวจสอบเครดิตบูโรของลูกคา้เพ่ือคดักรองลูกคา้ก่อนอนุมตัิการขาย 

 กาํหนดการจ่ายผลตอบแทนแก่ทีมพนักงานขาย โดยอา้งอิงจากคุณภาพการขาย และในกรณีท่ีเกิดหน้ี

สูญจากการขาย พนักงานขายและผูบ้ริหารฝ่ายขายท่ีเกี่ยวขอ้งจะมีส่วนร่วมรับผิดชอบชาํระค่าเสียหาย

แก่บริษัท เพ่ือทดแทนความเสียหายตามหลักเกณฑข์องบริษัท 

 ในกรณีท่ีลูกหน้ีเช่าซ้ือไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขสัญญากับบริษัท บริษัทจะดําเนินการติดตามทวงถาม

หน้ีสินคงคา้งจากลูกหน้ีท่ีคา้งชําระเกินกําหนดโดยแผนกเร่งรัดหน้ีสินและฝ่ายกฎหมายของบริษัท 

รวมทั้งจะดาํเนินการถอดเคร่ืองคืนจากลูกหน้ีดงักล่าว โดยเคร่ืองกรองน้ําหากเคร่ืองท่ียึดคืนยงัอยู่ใน

สภาพดี จะถูกส่งไปปรับปรุงสภาพท่ีโรงงาน และขายใหแ้ก่พนักงานของบริษัท (ยกเวน้พนักงาน     

ฝ่ายขาย) ในลักษณะสินคา้ตกเกรดในราคาถูก สําหรบัสินคา้ท่ีอยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ บริษัทจะทาํการ

ถอดชิ้ นส่วนโครงสรา้งเพ่ือจาํหน่ายเป็นเศษพลาสติกต่อไป สําหรับเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า บริษัทจะขายเป็น

สินคา้มือสอง 

 สําหรบัเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เมื่อมีเคร่ืองจากการยึดคืนบริษัทจะนํามาขายเป็นเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ามือสองต่อไป 
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3.3.2 ความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ีย      

 บริษัทเบิกใชเ้งินกูย้ืมระยะสั้นและเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินเพ่ือใชส้นับสนุนการดําเนินธุรกิจ โดย 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทมีเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินคงคา้งจํานวน 129.91 ลา้นบาท และมี

เงินกูย้ืมระยะยาวคงคา้งจํานวน 21.97 ลา้นบาท ในการบริหารตน้ทุนทางการเงิน บริษัทพิจารณาใชแ้หล่งเงินทุนท่ีมี

อตัราดอกเบ้ียลอยตวั ทัง้น้ีจะพิจารณาเปรียบเทียบอตัราดอกเบ้ียจากสถาบันการเงินต่าง ๆ ตามความเหมาะสมในแต่

ละช่วงเวลา บริษัทจึงมีความเส่ียงบางส่วนจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียซ่ึงอาจส่งผลใหต้น้ทุนทางการเงินเพ่ิมข้ึน

และส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทมีวงเงินเครดิตกบัสถาบนัการเงินหลายแหง่ เพ่ือ

รองรบัในกรณีท่ีมีความจาํเป็นตอ้งใชเ้งินทุน นอกจากน้ีบริษัทไดพิ้จารณาจดัหาเงินทุนดว้ยวิธีอ่ืนตามความเหมาะสม

ของสภาวะเศรษฐกิจ 

 

3.4 ความเสีย่งที่มีผลกระทบต่อสทิธิหรือการลงทุนของผูถ้ือหลกัทรพัย ์

ความเสีย่งจากการมีผูถ้ือหุน้รายใหญ่ที่มีอาํนาจกาํหนดนโยบายการบริหาร 

 บริษัทมีกลุ่มผูถื้อหุน้ใหญ่ ไดแ้ก่ กลุ่มแจง้อยู่ (รายละเอียดเพ่ิมเติมใน : ขอ้มูลหลักทรพัยแ์ละผูถื้อหุน้) โดย ณ 

วันท่ี 29  ธันวาคม 2560 ถือหุน้รวมกันในบริษัทจํานวน 339,105,053 หุน้ คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 65.63 ของ

จํานวนหุน้ท่ีจําหน่ายไดแ้ล้วทั้งหมดของบริษัท จึงทําใหก้ลุ่มแจง้อยู่ สามารถควบคุมมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้กือบ

ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการแต่งตั้งกรรมการ หรือขอมติในเร่ืองอ่ืนท่ีตอ้งใชเ้สียงส่วนใหญ่ของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ยกเวน้

เร่ืองกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกําหนดตอ้งใหไ้ด ้รับเสียงสามในส่ี (3 ใน 4) ของท่ีประชุมผู ้ถือหุน้ ดังน้ัน               

ผูถื้อหุน้รายอ่ืนจึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือตรวจสอบและถ่วงดุลเร่ืองท่ีผูถื้อหุน้ใหญ่เสนอได ้  ซ่ึงบริษัท

ไดต้ระหนักถึงประเด็นความเส่ียงดังกล่าวจึงได้จัดโครงสร้างการจัดการซ่ึงประกอบดว้ยคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบไปดว้ยบุคลากรท่ีมีความรูค้วามสามารถ โดยมีการ

แต่งตั้งบุคคลภายนอกท่ีเป็นอิสระเขา้ร่วมในคณะกรรมการบริษัท จํานวน 5 ท่าน จากจํานวนกรรมการทั้งหมด        

10 ท่าน โดยกรรมการอิสระจํานวน 4 ท่าน รับหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือทําหน้าท่ีตรวจสอบ และ

พิจารณาใหค้วามเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลในการทํารายการระหว่างกนั ก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ต่อไป 
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4. ขอ้มูลทั่วไปและขอ้มูลสําคญัอ่ืน 

4.1 ขอ้มูลทัว่ไป 

4.1.1 ขอ้มูลเกี่ยวกบับริษัท 

ชื่อบริษัทท่ีออกหลักทรพัย์ 

เลขทะเบียนบริษัท 

ประเภทธุรกิจ 

ทุนจดทะเบียน 

 

ทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 

 

ท่ีตั้งสํานักงานใหญ่ 

 

โทรศพัท ์

ศูนยบ์ริการลูกคา้ 

โทรสาร 

เว็บไซต์ 

ฝ่ายนักลงทุนสัมพนัธ์ 

: 

: 

: 

: 

 

: 

 

: 

 

: 

: 

: 

: 

: 

 

บริษัท เธียรสุรตัน์ จํากดั (มหาชน)  

0107556000213 

ผลิตและจาํหน่ายเคร่ืองกรองน้ําใชใ้นครวัเรือน 

662,199,169 บาท 

ประกอบดว้ยหุน้สามัญ 662,199,169 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท  

516,730,430 บาท 

ประกอบดว้ยหุน้สามัญ 516,730,430 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท 

เลขท่ี 43/9 หมู่ 7 ซอยชูชาติอนุสรณ์ 4 ตาํบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด 

จงัหวดันนทบุรี 11120 

02-819-8899 

1210 และ 02-819-8888 

02-962-6951-3, 02-962-6675 

www.thiensurat.co.th 

โทรศพัท ์ 02-819-8899 ต่อ 1536, 1591 

อีเมล์ ir@thiensurat.co.th 

 

4.1.2 นิติบุคคลที่บริษัทถือหุน้ตั้งแต่รอ้ยละ 10 ขึ้ นไป 

ชื่อนิติบุคคล/ที่อยู่ 

และรายละเอียด 
ประเภทธุรกิจ 

สดัสว่น 

การถือหุน้ 

(%) 

ของบริษัท 

สดัสว่น

การถือ

หุน้ (%) 

ของ 

ผูร้่วมทุน 

ทุนจด

ทะเบียน 

(ลา้นบาท) 

ทุนชาํระ

แลว้ 

(ลา้นบาท) 

บริษัท เซฟ เทรด อินเตอรเ์นชัน่แนล 

จาํกดั 

เลขทะเบียนบริษัท : 0125538005592 

162, 164, 166 ถนนสามคัคี ตาํบลท่าทราย 

อาํเภอเมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี 

โทรศพัท ์: 02-962-6651-2 

โทรสาร : 02-962-6659-60 

เว็บไซด ์: www.safetrade.co.th 

จัดจําหน่ายเคร่ืองกรองน้ํา 

และเหยือกกรองน้ํา 

99.98  4.00 4.00 
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ชื่อนิติบุคคล/ที่อยู่ 

และรายละเอียด 
ประเภทธุรกิจ 

สดัสว่น 

การถือหุน้ 

(%) 

ของบริษัท 

สดัสว่น

การถือ

หุน้ (%) 

ของ 

ผูร้่วมทุน 

ทุนจด

ทะเบียน 

(ลา้นบาท) 

ทุนชาํระ

แลว้ 

(ลา้นบาท) 

บริษัท เฟดเดอร ์ไทย จาํกดั 

เลขทะเบียนบริษัท : 0105557169406 

59/1 ซอยรามอินทรา 58 แขวงรามอินทรา 

เขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร 

โทรศพัท ์: 02-936-8990 

โทรสาร : 02-510-1877 

เว็บไซด ์: www.fedders.co.th 

ประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกบั

การจาํหน่าย

เคร่ืองปรับอากาศยี่หอ้เฟด

เดอร์ 

59.99  60.00 31.00 

ผูร้่วมทุน :  

1. บริษัท เอส.เอส.แอร ์เซอรว์ิส จาํกดั 

2. นายวิสิทธ์ิ วงศว์วิฒัน์ 

 

  

 

 

40.000 

0.003 

  

บริษัท เธียรสุรตัน ์ลีสซ่ิง จาํกดั  

เลขทะเบียนบริษัท : 0125559017522 

43/9 หมู่ 7 ซอยชูชาติอนุสรณ์ 4          

ตาํบลบางตลาด อาํเภอปากเกร็ด 

จงัหวดันนทบุรี 11120 

โทรศพัท ์: 02-032-8690  

 

 

ประกอบธุรกิจเกี่ยวกบัการ

จาํหน่ายเคร่ืองใช ้ไฟฟ้า

โดยการผ่อนชาํระ การให ้

สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้

การกาํกบั และสินเชื่อ

ทะเบียนรถ 

 

 

100.00  50.00 50.00 

TSR Lao Co., Ltd. 

Kamphaengmeuang Road,  

Thatluang Tai Village, 

Saysettha District,  

Vientiane Capital, the Lao PDR 

ประกอบธุรกิจจดัจาํหน่าย 

เคร่ืองกรองน้ําและ

ผลิตภณัฑท่ี์เกี่ยวขอ้ง และ

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ใน 

สาธารณรฐัประชาธิปไตย 

ประชาชนลาว 

49.00  34.80 

(8,000 

ลา้นกีบ) 

27.831/  

ผูร้่วมทุน :  

- กลุ่มบริษัท เจบี 
 

  

51.00 

  

หมายเหตุ : 1/ชาํระเม่ือวนัท่ี 17 มกราคม 2560 (อตัราแลกเปล่ียน 1 บาท : 230 กีบ) 
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4.1.3 บุคคลอา้งอิงอื่นๆ 

บุคคลอา้งอิง 

นายทะเบียนหลักทรัพย์ 

 

 

โทรศพัท ์

โทรสาร 

 

: 

 

 

: 

: 

 

บริษัท ศูนยร์บัฝากหลักทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกัด  

เลขท่ี 93 ถนนรชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

 

02-009-9999 

02-009-9991 

ผูต้รวจสอบบญัชี 

 

 

 

 

: 

 

 

 

 

บริษัท สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

เลครชัดา ออฟฟิส คอมเพล็กซ ์เลขท่ี 193/136-137 ชัน้ 33 

ถนนรชัดาภิเษกตดัใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

นายเติมพงษ์  โอปนพนัธุ ์ ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขทะเบียน 4501 

นายกฤษดา  เลิศวนา ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขทะเบียน 4958 

นางสาวมณี  รตันบรรณกิจ ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขทะเบียน 5313 

โทรศพัท ์: 02-264-0777, 02-661-9190 

โทรสาร  : 02-264-0789-90 
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5. ขอ้มูลหลักทรพัยแ์ละผูถื้อหุน้ 

5.1 จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแลว้ 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 662,199,169 บาท แบ่งเป็นหุน้สามัญจํานวน 

662,199,169 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยมีทุนชาํระแลว้ 516,730,430 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจํานวน 

516,730,430 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท  

5.2 ผูถ้ือหุน้ 

5.2.1 รายชื่อผูถื้อหุน้ 10 อนัดบัแรก ตามขอ้มูล ณ วนัท่ี 29 ธันวาคม 2560 

 

ลาํดบั 
รายชื่อผูถ้ือหุน้ จาํนวน (หุน้) สดัสว่น (รอ้ยละ) 

1 กลุม่แจง้อยู่ 339,105,053 65.63 

 1.1 ตระกูลแจง้อยู่ 337,121,317 65.25 

 - บริษัท เบตเตอร ์ดรีมส์ จาํกดั 1/
 131,230,594 25.40 

 - นายวีรวฒัน์ แจง้อยู่ 96,768,025 18.73 

 - นางสาวเธียรวรรณี แจง้อยู่ 36,421,415 7.05 

 - นางสาวสวิตา แจง้อยู ่ 34,159,538 6.61 

 - นายเอกรตัน์ แจง้อยู่ 33,408,413 6.47 

 - นางขนิษฐา แจง้อยู่ 5,133,332 0.99 

 1.2  ตระกูลวชัรธรรม 1,983,736 0.38 

 - นายวชัรินทร ์วชัรธรรม 1,780,000 0.34 

 - นายวชัรชยั วชัรธรรม 203,736 0.04 

2 นายมนตช์ยั ลีศิริกุล 17,000,000 3.29 

3 บริษัท ไทยเอ็นดีวีอาร ์จาํกดั 15,487,098 3.00 

4 นางสาวดรุณีย ์ลีศิริกุล 12,253,620 2.37 

5 นายไพฑูรย ์หอมจนัทร ์ 4,495,532 0.87 

6 นายอศัวนิ แจง้อยู่ 4,466,500 0.86 

7 นายวิทูร ชื่นวชิรศิริ 4,082,665 0.79 

8 นายพรพงษ์ พรประภา 

โดย บมจ. หลักทรพัย์จดัการกองทุน กรุงไทย 

3,257,600 0.63 

9 นายวิทิต พงศ์พิโรดม 2,500,001 0.48 

10 นางสาวชนมนิ์ภา ลําโกน 2,213,016 0.43 

ผูถื้อหุน้ใหญ่ 10 รายแรก 404,861,085 78.35 

ผูถื้อหุน้อ่ืน 111,869,345 21.65 

รวมทั้งสิ้ น 516,730,430 100.00 
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หมายเหตุ : 1/ บริษัท เบตเตอร ์ดรีมส ์จาํกัด มีรายไดจ้ากการถือหุน้ในบริษัทอ่ืนเป็นหลกั มีรายช่ือผูถื้อหุน้และสดัสว่นการถือหุน้ ณ วนัท่ี 

22 มีนาคม 2559 ดงัน้ี 
ลาํดบั รายช่ือผูถื้อหุน้ จาํนวนหุน้ รอ้ยละ 

1 นายวีรวฒัน์ แจง้อยู่ 530,200 66.93 

2 น.ส.เธียรวรรณี แจง้อยู่ 88,250 11.14 

3 น.ส.สวิตา แจง้อยู ่ 77,150 9.74 

4 นายเอกรตัน์ แจง้อยู ่ 71,600 9.04 

5 นางขนิษฐา แจง้อยู่ 25,000 3.16 

รวม 792,200 100.00 

 

5.2.2 กลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ท่ีโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกาํหนดนโยบาย การจดัการหรือการดาํเนินงานของ

บริษัทอย่างมีนัยสําคญั คือ ตระกูลแจง้อยู่ และตระกูลวชัรธรรม  

ลาํดบั รายชื่อผูถ้ือหุน้ จาํนวนหุน้ รอ้ยละ  

1 ตระกูลแจง้อยู่ 337,121,317 65.25 

1.1 บริษัท เบตเตอร ์ดรีมส์ จาํกดั 131,230,594 25.40 

1.2 นายวีรวฒัน์ แจง้อยู่ 96,768,025 18.73 

1.3 น.ส.เธียรวรรณี แจง้อยู่ 36,421.415 7.05 

1.4 น.ส.สวิตา แจง้อยู่ 34,159,538 6.61 

1.5 นายเอกรตัน์ แจง้อยู่ 33,408,413 6.47 

1.6 นางขนิษฐา แจง้อยู่ 5,133,332 0.99 

2 ตระกูลวชัรธรรม 1,983,736 0.38 

2.1 นายวชัรินทร ์วชัรธรรม 1,780,000 0.34 

2.2 นายวชัรชยั วชัรธรรม 203,736 0.04 

รวม 339,105,053 65.63 
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5.3 การออกหลกัทรพัยอ์ื่น 

 บริษัทไดอ้อกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษัท (TSR-W1) 

มีรายละเอียดโดยสรุปดงัน้ี   

จาํนวนใบสําคญัแสดงสิทธิ 

จาํนวนหุน้ท่ีรองรบัการใชสิ้ทธิ 

วนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสิทธิ 

: 

: 

: 

200,666,316 หน่วย 

200,666,316 หุน้ 

21 ธันวาคม 2558 

ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ : 

 

ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิได้

ในวันทําการสุดทา้ยของเดือนพฤษภาคมของแต่ละปี ตลอดอายุ

ของใบสําคัญแสดงสิทธิ ทั้งน้ี วันใชสิ้ทธิครั้งแรกจะตรงกับวันท่ี          

31 พฤษภาคม 2559 และวันใช ้สิทธิครั้ ง สุดท้ายจะตรงกับ               

วันท่ีใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี ซึ่งตรงกับวันท่ี 20 

ธันวาคม 2561 ในกรณีท่ีวันใชสิ้ทธิในแต่ละครั้งตรงกับวันหยุด

ทําการของบริษัทใหเ้ล่ือนวนัใชสิ้ทธิเป็นวนัทําการสุดทา้ยก่อนวนั

ใชสิ้ทธิในแต่ละครั้ง 

อายุของใบสําคญัแสดงสิทธิ : 3 ปี นับจากวนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสิทธิ 

อตัราการใชสิ้ทธิ1/  : ใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้สามญั 1.100 หุน้  

(เวน้แต่จะมีการเปล่ียนแปลงในภายหลังตามเง่ือนไขการปรับ

สิทธิ) 

ราคาใชสิ้ทธิ1/ : 1.818 บาทต่อหุน้ 

จาํนวนหน่วยท่ีใชสิ้ทธิแลว้  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560  

: 68,422,237 หน่วย 

จาํนวนหน่วยท่ียงัไม่ใชสิ้ทธิ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  2560  

: 132,244,079 หน่วย 

หมายเหตุ: 1/ตามท่ีประชุมผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 วนัท่ี 22 เมษายน 2559 ไดมี้มติใหจ้า่ยเงินปันผลบางสว่นเป็นหุน้สามญั จึงตอ้งปรบั

ราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขท่ีระบุในขอ้กาํหนดสิทธิโดยมีผลบงัคบัใชต้ัง้แตว่นัท่ี 3 พฤษภาคม 2559 
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6. นโยบายการจา่ยเงินปันผล 

 บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ตํา่กวา่รอ้ยละ 40 ของกาํไรสุทธิภายหลังการหกั

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะของบริษัท ทั้งน้ี            

การพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจําปีของบริษัท จะตอ้งไดร้ับความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เวน้แต่เป็นการจ่าย      

เงินปันผลระหว่างกาลซ่ึงคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจอนุมัติใหจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลได ้และรายงานใหท่ี้ประชุม     

ผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 

อย่างไรก็ตาม บริษัทและบริษัทย่อยอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอตัราท่ีน้อยกว่าอตัราท่ีกําหนดขา้งตน้ หรือ

งดจ่ายเงินปันผลโดยข้ึนอยู่กับภาวะทางเศรษฐกิจ ผลการดาํเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่องของบริษัทและบริษัท

ย่อย และความจาํเป็นในการใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย 

ในปี 2560 บริษัทมีกําไรสําหรับปี จํานวน 87.42 ล้านบาท (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) ซ่ึง

คณะกรรมการบริษัทมีมติใหเ้สนอต่อท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ในวนัท่ี 27 เมษายน 2561 เพ่ืออนุมตัิจ่ายเงินปันผลใน

อตัราหุน้ละ 0.08 บาท และเมื่อรวมเงินปันผลระหว่างกาลท่ีจ่ายในวนัที 8 กนัยายน 2560 หุน้ละ 0.06 บาท ทาํให ้

คิดเป็นเงินปันผลจ่ายสําหรับปี 2560 เท่ากับ 0.14 บาทต่อหุน้ หรือคิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 82.75 ของกําไรสุทธิ

สําหรบัปีตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท หรือรอ้ยละ 87.10 ของกาํไรสุทธิภายหลังจากหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและ

จดัสรรทุนสํารองตามกฎหมาย ซ่ึงสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทท่ีกําหนดใหจ่้ายในอตัราไม่ตํา่กว่ารอ้ย

ละ 40 รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล 3 ปีทีผ่านมา ของบริษัท เป็นดงัน้ี 

รายละเอียดการจา่ยปันผล 2560 2559 2558 

1. กาํไรสุทธิสําหรบัปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ลา้นบาท) 87.42 80.84 142.55 

2. จาํนวนหุน้ (ลา้นหุน้)    

 2.1 จาํนวนหุน้ท่ีจ่ายปันผลระหว่างกาล  516.732/ 467.181/ 401.33 

 2.2 จาํนวนหุน้ท่ีจ่ายปันผลประจาํปี  516.732/ - 401.33 

3. เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท)    

 3.1 จาํนวนเงินปันผลจ่ายปันผลระหว่างกาล 0.06 0.11 0.10 

 3.2 จาํนวนเงินปันผลงวดสุดทา้ยประจาํปี 0.083/ - 0.12 

รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 0.14 0.11 0.22 

4. เงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน (ลา้นบาท)    

 4.1 จาํนวนเงินปันผลจ่ายปันผลระหว่างกาล  31.00 51.39 40.13 

 4.2 จาํนวนเงินปันผลงวดสุดทา้ยประจาํปี  41.34 - 48.16 

รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 72.34 51.39 88.29 

5. อตัราการจ่ายเงินปันผลเทียบกบักาํไรสาํหรับปี 82.75 63.57 61.94 

    ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (รอ้ยละ)    

6. อตัราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกําไรสุทธิภายหลังการหัก

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและจดัสรรทุนสํารองตามกฎหมาย (รอ้ยละ) 

87.10 66.91 65.20 

หมายเหตุ :  

1/  บริษัทเพ่ิมทุนจดทะเบียนจากเดิมจาํนวน 602.00 ลา้นบาท เป็น 662.20 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2559 

และเม่ือวนัท่ี 2 มิถุนายน 2559 ไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชาํระแลว้เป็น 467.18 ลา้นบาท 
 2/ วนัท่ี 2 มิถุนายน 2560 บริษัทไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชาํระแลว้เป็น 516.73 ลา้นบาท 

 3/ คณะกรรมการบริษัทมีมติใหเ้สนอตอ่ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 27 เมษายน 2561 เพ่ืออนุมติัการจา่ย              

เงินปันผลงวดสุดทา้ยประจาํปี 2560 ในอตัราหุน้ละ 0.08 บาท



  

 

7. โครงสรา้งการจดัการ 

โครงสรา้งองคก์ร ณ วนัท่ี 7 ธันวาคม 2560 ดงัน้ี 

 

 

 
 

 

 

    คือ ผูบ้ริหารของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
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7.1 คณะกรรมการบริษัท 

ณ วันท่ี 31 มกราคม 2561 คณะกรรมการของบริษัท มีจํานวน 10 ท่าน ประกอบดว้ย กรรมการ

อิสระ จาํนวน 5 ท่าน คิดเป็นรอ้ยละ 50 ของคณะกรรมการบริษัท 

รายชื่อ ตาํแหน่ง 
วนัทีไ่ดร้บัการแต่งตั้ง 

ครั้งแรก 

1. นายสหสั ตรีทิพยบุตร 

 

 ประธานคณะกรรมการบริษัท 31 ตุลาคม 2555 

2. นายเอกรตัน์ แจง้อยู่  กรรมการ 

 กรรมการกาํกับดูแลกิจการ    

ท่ีดีและความรบัผิดชอบต่อ

สังคม 

 กรรมการบริหารความเส่ียง 

 ประธานกรรมการบริหาร 

 ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 

12 กุมภาพนัธ ์2556 

3. นายวิรชั วงศนิ์รนัดร ์  กรรมการ 

 กรรมการบริหารความเส่ียง 

 กรรมการบริหาร 

 กรรมการผูจ้ดัการ 

18 เมษายน 2556 

4. นางสาวเธียรวรรณี แจง้อยู่ 1/  กรรมการ 

 กรรมการบริหารความเส่ียง 

 กรรมการบริหาร 

 รองกรรมการผูจ้ดัการ 

22 มกราคม 2552 

5. นางสาวสวิตา แจง้อยู่ 2/ 

 

 กรรมการ 

 กรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน 

 กรรมการบริหารความเส่ียง 

 กรรมการบริหาร 

 ท่ีปรึกษาดา้นการประเมินผล 

ติดตามและพฒันาองคก์ร 

12 กุมภาพนัธ์ 2556 

6. รองศาสตราจารยบุ์ญเสริม วิมุกตะนันทน์  กรรมการอิสระ 

 ประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

8 พฤศจิกายน 2555 

7. ศาสตรเมธี ดร.สุปรีดิ์ วงศด์ีพรอ้ม 3/  กรรมการอิสระ 

 กรรมการตรวจสอบ 

 กรรมการกาํกับดูแลกิจการ   

ท่ีดีและความรบัผิดชอบต่อ

สังคม 

 ประธานคณะกรรมการ

บริหารความเส่ียง 
 

18 เมษายน 2556 



 

 

 รายงานประจาํปี 2560 | 44 
   

รายชื่อ ตาํแหน่ง 
วนัทีไ่ดร้บัการแต่งตั้ง 

ครั้งแรก 

8. นายสุธี ตรีพรชยัศกัดิ์  กรรมการอิสระ 

 กรรมการตรวจสอบ 

 กรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน 

12 กุมภาพนัธ ์2556 

9. ผูช้่วยศาสตราจารย ์กริช อมัโภชน์  กรรมการอิสระ 

 กรรมการตรวจสอบ 

 ประธานคณะกรรมการ   

กาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและ

ความรบัผิดชอบต่อสังคม 

24 เมษายน 2558 

10. นางสุมนา วงษ์กะพนัธ ์  กรรมการอิสระ 

 ประธานคณะกรรมการสรร

หาและกาํหนดค่าตอบแทน 

24 เมษายน 2558 

หมายเหตุ : รายละเอียดการเขา้ประชุมของคณะกรรมการบริษัท แสดงภายใตห้วัขอ้ “การกาํกบัดูแลกิจการ : การประชุมคณะกรรมการ” 

 

 กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนับริษัท 

 กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามผูกพนับริษัท ไดแ้ก่ นายวิรชั วงศนิ์รนัดร ์นางสาวเธียรวรรณี แจง้อยู่           

นางสาวสวิตา แจง้อยู่ และนายเอกรตัน์ แจง้อยู่ กรรมการสองในส่ีเป็นผูม้อีาํนาจลงนามผูกพนับริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคญัของระบบการกํากบัดูแลกิจการท่ีดี จึงไดพิ้จารณาอนุมัติจัดตั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือเป็นเคร่ืองมือสําคัญของคณะกรรมการบริษัทในการกํากับดูแล และการบริหารงานใหม้ี

มาตรฐานท่ีถูกตอ้งโปร่งใส มีการควบคุมภายในท่ีดีและมีระบบการรายงานท่ีน่าเชื่อถือเป็นประโยชน์ต่อผูล้งทุนและ 

ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวขอ้ง โดยไดป้ฏิบัติตามหลักเกณฑ์และมีคุณสมบัติตามท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด       

ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็นอิสระในการทํางานอย่างเต็มท่ีและรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท 

สําหรับองค์ประกอบและคุณสมบัติให ้เป็นไปตามกฎเกณฑ์สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ              

ตลาดหลักทรัพย์ ส่วนขอบเขตอํานาจหน้า ท่ีและความรับ ผิดชอบได้กําหนดให ้เ ป็นไปตามมาตรฐาน ท่ี                                

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนดและไดต้ราเป็นกฎบัตรไวอ้ย่างชัดเจน โดยมีผูต้รวจสอบภายในเป็นผู ้

ตรวจสอบถึงความเพียงพอของระบบการตรวจสอบและการควบคุมภายในของบริษัท และรายงานผลการตรวจสอบ

โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

 องคป์ระกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ประกอบดว้ยกรรมการตรวจสอบจํานวน 4 ท่าน โดยประธานกรรมการตรวจสอบ รองศาสตราจารย์                 

บุญเสริม วิมุกตะนันทน์ เป็นผูม้ีความรูค้วามเขา้ใจ และมีประสบการณ์การทาํงานดา้นบัญชแีละการเงินท่ีสามารถสอบ

ทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได ้โดยทําหน้าท่ีสอบทานการดําเนินงานใหถู้กตอ้งตามนโยบายและระเบียบ

ขอ้บังคับ ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบปฏิบตัิ และขอ้กําหนดของหน่วยงานกํากับดูแล ส่งเสริมใหพ้ัฒนาระบบรายงาน

ทางการเงินและบัญชีใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งสอบทานใหม้ีระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบ

ภายใน และระบบบริหารความเส่ียงท่ีรดักุม เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตัิหน้าท่ีและ

แสดงความคิดเหน็ไดอ้ย่างอิสระ 
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โดยมีสํานักตรวจสอบภายในเป็นผูดู้แลงานดังกล่าว และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งมี

การปรึกษาหา รือกับ ผู ้ส อบบัญชี  ท่ีป รึกษา และ ผู ้เชี่ ย วชาญด้านกฎหมายและบัญชี เ ป็นประจํ า  โดย                   

คณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมร่วมกับผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือ

ขอความเหน็จากผูส้อบบญัชีในเร่ืองต่าง ๆ ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีจาํนวน 4 ท่าน โดย

เป็นกรรมการอิสระทุกท่าน ประกอบดว้ย 

รายชื่อ ตาํแหน่ง 

1. รองศาสตราจารยบุ์ญเสริม วิมุกตะนันทน์ ประธานคณะกรรมการ 

2. ศาสตรเมธี ดร.สุปรีดิ์ วงศด์ีพรอ้ม 3/ กรรมการ 

3. นายสุธี ตรีพรชยัศกัดิ์ กรรมการ 

4. ผูช้่วยศาสตราจารย ์กริช อมัโภชน์ กรรมการ 

 

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2561 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีจาํนวน 6 ท่าน ประกอบดว้ย 

รายชื่อ ตาํแหน่ง 

1. ศาสตรเมธี ดร.สุปรีดิ์ วงศด์ีพรอ้ม 3/ ประธานคณะกรรมการ 

2. นายเอกรตัน์ แจง้อยู ่ กรรมการ 

3. นายวิรชั วงศนิ์รนัดร ์ กรรมการ 

4. นางสาวเธียรวรรณี แจง้อยู่ 1/ กรรมการ 

5. นางสาวสวิตา แจง้อยู่ 2/ กรรมการ 

6. นายไพฑูรย ์หอมจนัทร ์ กรรมการ 

 

คณะกรรมการบริหาร 

 ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2561 คณะกรรมการบริหารมีจาํนวน 8 ท่าน ประกอบดว้ย 

รายชื่อ ตาํแหน่ง 

1. นายเอกรตัน์ แจง้อยู ่ ประธานคณะกรรมการบริหาร / ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร  

2. นายวิรชั วงศนิ์รนัดร ์ กรรมการบริหาร / กรรมการผูจ้ดัการ 

3. นางสาวเธียรวรรณี แจง้อยู่ 1/ กรรมการบริหาร / รองกรรมการผูจ้ดัการ 

4. นางสาวสวิตา แจง้อยู่ 2/ กรรมการบริหาร / รักษาการรองกรรมการผูจ้ัดการสายงาน

พัฒนาธุรกิจ / ท่ีปรึกษาด้านการประเมินผล ติดตามและ

พฒันาองคก์ร 

5. นายไพฑูรย ์หอมจนัทร ์4/ กรรมการบริหาร / รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบริหาร 

งานกลาง / รกัษาการรองกรรมการผูจ้ดัการสายงานการตลาด 

6. นายวชัรินทร ์วชัรธรรม กรรมการบริหาร / รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานการผลิต 

7. นายสยาม อุฬารวงศ ์5/ กรรมการบริหาร / ผูช้่วยประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร / 

รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบริหารบัญชีลูกหน้ี /            

รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานช่องทางการขายใหม่และ 

บริการลูกคา้ 

8. นายไพฑูรย ์ศุกรค์ณาภรณ์ 6/ กรรมการบริหาร / รองกรรมการผูจ้ัดการบริหารสายงาน

สนับสนุนธุรกิจ 
หมายเหตุ : รายละเอียดของกรรมการและผูบ้ริหารของบริษัท แสดงภายใตห้วัขอ้ “การกาํกบัดูแลกิจการ : การประชุมคณะกรรมการ” 
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คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2561 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนมจีาํนวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย 

รายชื่อ ตาํแหน่ง 

1. นางสุมนา วงษ์กะพนัธ ์ ประธานคณะกรรมการ 

2 นายสุธี ตรีพรชยัศกัดิ์ กรรมการ 

3 นางสาวสวิตา แจง้อยู่ 2/ กรรมการ 

 

คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการที่ดีและความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

ณ วันท่ี 31 มกราคม 2561 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสังคมมีจํานวน        

3 ท่าน ประกอบดว้ย 

รายชื่อ ตาํแหน่ง 

1. นายกริช อมัโภชน์ ประธานคณะกรรมการ 

2. ศาตรเมธี ดร.สุปรีดิ์ วงศด์ีพรอ้ม 3/ กรรมการ 

3. นายเอกรตัน์ แจง้อยู่ กรรมการ 

 
การประชุมของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีกําหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจําทุกไตรมาส และมีการประชุมพิเศษเพ่ิมตาม

ความจาํเป็น ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งส้ินจาํนวน 12 ครั้ง  

รายละเอียดการเขา้ประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยปี 2560 ตามรายละเอียด 

ภายใตห้วัขอ้ “การกาํกบัดูแลกิจการ : การประชุมคณะกรรมการ” 

7.2 ผูบ้ริหาร 

 ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2561 คณะผูบ้ริหารมีจาํนวน 9 ท่าน ประกอบดว้ย 

รายชื่อ ตาํแหน่ง 

1. นายเอกรตัน์ แจง้อยู ่ ประธานคณะกรรมการบริหาร / ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร  

2. นายวิรชั วงศนิ์รนัดร ์ กรรมการบริหาร / กรรมการผูจ้ดัการ 

3. นางสาวเธียรวรรณี แจง้อยู่ 1/ กรรมการบริหาร / รองกรรมการผูจ้ดัการ 

4. นางสาวสวิตา แจง้อยู่ 2/ กรรมการบริหาร / รกัษาการรองกรรมการผูจ้ัดการสายงาน

พัฒนาธุรกิจ / ท่ีปรึกษาดา้นการประเมินผล ติดตามและ

พฒันาองคก์ร 

5. นายไพฑูรย ์หอมจนัทร ์4/ กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู ้จัดการสายงาน

บริหารงานกลาง / รกัษาการรองกรรมการผูจ้ดัการสายงาน

การตลาด 

6. นายวชัรินทร ์วชัรธรรม กรรมการบริหาร / รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานการผลิต 

7. นายสยาม อุฬารวงศ ์5/ ผู ้ช่วยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร / กรรมการบริหาร /       

รองกรรมการผู ้จัดการสายงานบริหารบัญชี ลูกหน้ี /           

รองกรรมการผูจ้ัดการสายงานช่องทางการขายใหม่และ

บริการลูกคา้ 

8. นายไพฑูรย ์ศุกรค์ณาภรณ์ 6/ กรรมการบริหาร / รองกรรมการผูจ้ัดการบริหารสายงาน

สนับสนุนธุรกิจ 

9. นางสาวปรียาพร ไกรศิริวุฒ ิ ผูอ้าํนวยการกลุ่มบญัชีและการเงิน 
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ทั้งน้ี รายชื่อผูบ้ริหารระดับสูงของบริษัทขา้งตน้เป็นไปตามนิยาม “ผูบ้ริหาร” ของ ก.ล.ต. ตามประกาศท่ี    

ทจ.23/2551 ผูบ้ริหารระดบัสูงจะไดร้ับมอบหมายอํานาจหน้าท่ีใหด้าํเนินงานภายใตน้โยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมาย

ท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนดไว ้ ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทไดอ้นุมัติการจัดทําคู่มืออํานาจดําเนินการในการกําหนด

ขอบเขตหน้าท่ีท่ีชัดเจน เพ่ือความโปร่งใสและมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม ผูบ้ริหารระดับสูงทั้ง       

9 คน ไม่มีคุณสมบตัิตอ้งหา้ม ดงัน้ี  

1. ไม่มีประวตัิการกระทาํผิดอาญาในความผิดท่ีเกี่ยวกบัทรัพย ์ซ่ึงไดก้ระทาํโดยทุจริต  

2. ไม่มีประวตัิการทาํรายการท่ีอาจเกิดจากความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษัท ในรอบปีท่ีผ่านมา  

 

7.3 เลขานุการบริษัท  

คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง นางสาวเธียรวรรณี แจง้อยู่ เป็นเลขานุการบริษัทแทน นางสาวสุรีย์พร    

สาดแสง เมื่อวนัท่ี 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เพ่ือทาํหน้าท่ี จดัการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุด

ต่าง ๆ และการประชุมผูถื้อหุน้ รวมทั้งจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผูถื้อหุน้ รายงาน

ประจําปี ตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามท่ีกฎหมายกําหนด โดยเลขานุการบริษัทท่ีคณะกรรมการแต่งตั้งข้ึนเป็นผูท่ี้

คณะกรรมการเห็นว่ามีความเหมาะสม มีความรูค้วามสามารถในการบริหารงานเลขานุการบริษัท ใหเ้ป็นไปตาม

กฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัต่าง ๆ ตลอดจนรบัผิดชอบ ดูแลงานดา้นบรรษัทภิบาลของบริษัท  

 

7.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

บริษัทไดก้ําหนดค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมแก่คณะกรรมการบริษัทและผู ้บริหารระดับสูง โดยพิจารณา

เปรียบเทียบกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทชั้นนําในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ                   

ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนั ตลอดจนผลการดาํเนินงานของบริษัท และมีการเสนอขออนุมตัิท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือจ่าย

ค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการบริษัท สําหรบัค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดับสูง คณะกรรมการบริหารจะเป็นผูพิ้จารณา

จากหน้าท่ีความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของแต่ละคน ประกอบกับผลการดําเนินงานของบริษัท โดยทั้งน้ี              

จะนําเสนอขออนุมตัิต่อคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทเพ่ือทราบต่อไป  

 

7.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงนิ 

7.4.1.1 ค่าตอบแทนกรรมการ  

ท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุน้ประจําปี 2560 ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 27 เมษายน 2560 มีมติอนุมัติ

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อยท่ีไดร้บัแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท 

โดยใหจ่้ายค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการ กําหนดเป็นจํานวนไม่เกิน 3.50 ลา้นบาท  โดยทั้งน้ี ไดจ้ัดสรรในรูป

ค่าตอบแทนจากเบ้ียประชุมประจําไตรมาส และค่าเบ้ียประชุมครั้งอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือจากการประชุมรายไตรมาส และ

ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอ่ืน ๆ โดยใหค้ณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไปดําเนินการจัดสรรใน

รายละเอียดต่อไป 
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ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2560 ในรูปแบบของเบ้ียประชุมมี

รายละเอียด ดงัน้ี 

 

 

             (หน่วย: บาท) 

ตาํแหน่ง 

ประจาํปี 2560  

ค่าเบี้ ยประชุม 

(รายไตรมาส) 
ค่าเบี้ ยประชุม1/ 

คณะกรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการ 35,000 15,000 

กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 30,000 10,000 

กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 25,000   8,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 30,000 12,000 

กรรมการตรวจสอบ 25,000   8,000 

คณะกรรมการชุดย่อยอ่ืน ๆ ท่ีไดร้บัการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการฯ - 12,000 

กรรมการ -   8,000 

หมายเหตุ : 1/นอกเหนือจากการประชุมรายไตรมาส (ตอ่ท่านตอ่ครัง้) 

 



 

 

 ค่าตอบแทนท่ีกรรมการบริษัทไดร้บัเป็นรายบุคคล ในปี 2560 เป็นจาํนวนเงินรวม 3.50 ลา้นบาท  ซึ่งจ่ายตามจาํนวนครั้งท่ีเขา้ร่วมประชุมรวมถึงค่าบาํเหน็จ ดังน้ี  

     (หน่วย: บาท) 

รายช่ือ 

ค่าเบ้ียประชุม (รายไตรมาส) ค่าเบ้ียประชุม 

ค่าบาํเหน็จ รวม 

คณะ 

กรรมการ 

บริษัท 

คณะ 

กรรมการ 

ตรวจสอบ 

คณะ 

กรรมการ 

บริษัท 

คณะ 

กรรมการ 

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 

สรรหาและ 

กาํหนด 

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ 

กาํกบัดูแล 

กิจการท่ีดีฯ 

 

คณะกรรมการ 

บริหาร 

ความเส่ียง 

1. นายสหสั ตรีทิพยบุตร 140,000 - 120,000 - - - - 53,000 313,000 

2. นายเอกรตัน์ แจง้อยู ่ 75,000 - 64,000 - - 16,000 24,000 40,000 219,000 

3. นายวริชั วงศนิ์รนัดร ์ 100,000 - 64,000 - - - 24,000 40,000 228,000 

4. นางสาวเธียรวรรณี แจง้อยู ่1/ 75,000 - 56,000 - - - 16,000 40,000 187,000 

5. นางสาวสวติา แจง้อยู ่2/ 75,000 - 48,000 - 64,000 - 16,000 40,000 243,000 

6. รองศาสตราจารยบุ์ญเสริม  วมุิกตะนันทน์ 120,000 120,000 80,000 108,000 - - - 40,000 468,000 

7. ศาสตรเมธี ดร.สุปรีด์ิ  วงศดี์พรอ้ม 3/ 120,000 100,000 80,000 72,000 - 16,000 36,000 40,000 464,000 

8. นายสุธี ตรีพรชยัศกัด์ิ 120,000 100,000 80,000 72,000 96,000 - - 40,000 508,000 

9. นายกริช อมัโภชน์ 120,000 100,000 80,000 72,000 - 24,000 - 40,000 436,000 

10. นางสุมนา วงษ์กะพนัธ์ 120,000 - 80,000 - 144,000 - - 40,000 384,000 

11. นายไพฑรูย ์ศุกรค์ณาภรณ์ 6/ 30,000 - 20,000 - - - - - 50,000 

รวม 1,095,000 420,000 772,000 324,000 304,000 56,000 116,000 413,000 3,500,000 

หมายเหตุ : รายละเอียดการเขา้ประชุมของคณะกรรมการบริษัท แสดงภายใตห้วัขอ้ “การกาํกบัดูแลกิจการ : การประชุมคณะกรรมการ”
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7.4.1.2 ค่าตอบแทนของผูบ้ริหาร 

ค่าตอบแทนของผูบ้ริหารของบริษัท ประกอบดว้ยเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

ปัจจุบัน  บริษัทไม่มีค่าตอบแทนในรูปหุน้ใหแ้ก่ผูบ้ริหารของบริษัท ค่าตอบแทนรวมของผูบ้ริหารของบริษัทประจําปี 

2558 ปี 2559 และ ปี 2560 มีจาํนวนทั้งส้ิน 34.88 ลา้นบาท 33.85 ลา้นบาท และ 34.36 ลา้นบาท ตามลําดบั 

 

7.5 บุคลากร 

 จาํนวนบุคลากรหรือพนกังาน 

 จํานวนพนักงานทั้งหมดของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 มีจํานวนทั้งส้ิน 1,709 คน โดยแบ่งตาม

กลุ่มงานไดด้งัน้ี 

(หน่วย : คน) 

กลุ่มพนกังาน 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 
บริษัท เธียรสุรตัน ์จาํกดั (มหาชน) 

พนักงานขายและบริการ 1,198 

พนักงานปฏิบตัิการ 492 

ผูบ้ริหาร 19 

รวม 1,709 

 

ค่าตอบแทนของบุคลากร 

 ในปี 2560 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนรวมของพนักงานในรูปของเงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุน   

สํารองเล้ียงชีพ และเงินไดอ่ื้น ๆ (ไม่รวมค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร) แก่พนักงานทั้งหมดเท่ากับ 784.00 

ลา้นบาท 

 

กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 

 บริษัทไดจ้ดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพ เมื่อวนัท่ี 1 มกราคม 2556 โดยมีวตัถุประสงคห์ลักเพ่ือสรา้งขวัญและ

กําลังใจใหแ้ก่พนักงาน และเพ่ือจูงใจใหพ้นักงานทํางานกบับริษัทในระยะยาว ซ่ึงในปี 2558 ปี 2559 และ ปี 2560  

บริษัทมีเงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพเป็นเงินจํานวน 3.25 ล้านบาท 3.94 ล้านบาท และ 4.20 ล้านบาท 

ตามลําดบั  

 

นโยบายการพฒันาบุคลากร 

บริษัทตระหนักและใหค้วามสําคญักบัการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง จึงไดจ้ดัทาํนโยบายการพัฒนา

และการฝึกอบรมข้ึน โดยมีวัตถุประสงคเ์พ่ือ ใหพ้นักงานทุกประเภท รวมถึงพนักงานใหม่ เขา้ใจถึงทิศทาง วิสัยทศัน์ 

พนัธกิจของบริษัท และมีองคค์วามรูค้วามสามารถและทกัษะท่ีเพียงพอต่อการดาํเนินงานท่ีไดร้ับมอบหมายใหบ้รรลุผล 

ตามมาตรฐานการดาํเนินงานของบริษัทและบริษัทในเครือของบริษัทเธียรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน)  

การพัฒนาและฝึกอบรมจะดําเนินการโดยยึดกรอบแผนการพัฒนาและฝึกอบรมท่ีกําหนดข้ึน เพ่ือให ้

สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและทิศทางการดําเนินธุรกิจ ขั้นตอนการกําหนดแผนพัฒนาและฝึกอบรมน้ัน       

สถาบนัฝึกอบรมจะดําเนินการสาํรวจและวิเคราะหข์อ้มูลความตอ้งการทั้งในระดับองค์กรและในระดับสายงาน และให ้

สอดคลอ้งกับแผนกลยุทธ์ โดยแผนการพัฒนาและฝึกอบรมจะครอบคลุมทั้งการอบรมความรูพ้ื้นฐานจําเป็นเบ้ืองตน้

และการพัฒนาทักษะและสมรรถนะท่ีจําเป็นในการดําเนินงาน ซ่ึงจะนําเสนอใหค้ณะการบริหารบริษัทพิจารณา

เหน็ชอบ รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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การพฒันาและฝึกอบรมระยะสัน้  

1. การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ (Orientation) เพ่ือใหท้ราบขอ้มูลท่ีสําคัญและจําเป็นต่าง ๆ โดยพิจารณา

ตามความเหมาะสมของประเภทการจา้งงาน อันประกอบดว้ย พนักงานประจํา พนักงานชัว่คราว 

พนักงานว่าจา้งรายปี พนักงานว่าจา้งจากหน่วยงานภายนอก ในเร่ืองต่าง ๆ อาทิเช่น 

- วิสัยทศัน์ พนัธกิจ ยุทธศาสตรข์องบริษัท 

- นโยบายดา้นทรพัยากรบุคคล 

- มาตรฐานความปลอดภยัและชีวอนามยั 

- นโยบายดา้นสารสนเทศและขอ้กาํหนดการใช ้Social Media 

- ระบบการจดัการคุณภาพ ISO 9001 

- Risk Management and Safety 

- ความรูพ้ื้นฐานเกี่ยวกบัเร่ืองน้ํา 

- การสาธิตประสิทธิภาพเคร่ืองกรองน้ํา 

- การปฐมนิเทศในหน่วยงาน เพ่ือรบัมอบหมายหน้าท่ีรบัผิดชอบ (OJT) เป็นตน้ 

2. การอบรมเพ่ือพัฒนาสมรรถนะ (Competency Training) ผูบ้ังคับบัญชาแต่ละสายงานมีหน้าท่ี ร่วมกับ

สถาบนัฝึกอบรมใหม้ีสมรรถนะท่ีเหมาะสมในสมรรถนะแต่ละดา้นดงัน้ี 

- สมรรถนะหลักขององคก์รและสมรรถนะดา้นความเป็นผูนํ้า 

- สมรรถนะของแต่ละสายงาน 

บริษัทไดม้ีการจดัอบรมใหก้ับพนักงานทั้งระดับปฏิบัติการและระดับบริหารทั้งในรูปแบบการอบรมภายใน 

(In-house Training) จาํนวน 46 หลักสูตร และการอบรมภายนอก (Public Training) จาํนวน  41 หลักสูตร ซึ่งไดผ้ล

ตอบรบัในการเขา้ฝึกอบรมและพฒันาจากพนักงานทุกระดบัเป็นอย่างด ี

 

  โดยในปี 2560 บริษัทมีจาํนวนชัว่โมงในการอบรม ดงัน้ี 

 จาํนวนชัว่โมงอบรมเฉล่ีย/คน/ปี 

ชัว่โมงอบรมผูบ้ริหาร(ตั้งแต่ระดบัผูอ้าํนวยการข้ึนไป) 43.24 

ชัว่โมงอบรมพนักงาน(รวมพนักงานขายอิสระ) 15.67 

 

การพฒันาและฝึกอบรมระยะกลาง 

เป็นการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองเพ่ือยกระดับการปฏิบัติงานใหเ้ป็นมืออาชีพและยกระดบัมาตรฐานการบริการ

ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน ซ่ึงปี 2560 บริษัทไดพ้ัฒนาหลักสูตรการขายและการบริการใหแ้ก่ ฝ่ายขาย        

สํานักงานใหญ่ ฝ่ายบริหารสาขา และฝ่ายขายทางโทรศพัท ์ไดแ้ก่หลักสูตรครูพ่ีเล้ียง และหลักสูตร Telesales Academy 
 

การพฒันาและฝึกอบรมระยะยาว 

บริษัทตระหนักดีว่า ทรัพยากรมนุษย์ เป็นทรัพยากรท่ีคุณค่าท่ีสุดขององค์กร ดังน้ัน พนักงานจึงควรไดร้ับ

โอกาสใหพ้ฒันาตนเองไดต้ามศักยภาพ บริษัทจึงไดว้างแผนการทาํ Career Path ท่ีเหมาะสมและสัมพนัธ์กบัสมรรถนะ 

(Competency) ของพนักงานซ่ึงเป็นเกณฑ์หน่ึงของเสน้ทางหรือแผนผังความกา้วหน้าในสายอาชีพของพนักงานท่ีเร่ิม

ตั้งแต่กา้วเขา้สู่องคก์รจนกระทัง่เกษียณอายุ   
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 การประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

ในปี 2560 บริษัทไดนํ้าระบบประเมินผลการปฏิบัติงานออนไลน์ (Performance Review System) โดย

ประกอบไปดว้ยตัวชี้ วัดผลงานหลัก (Key Performance Indicator) และ สมรรถนะ (Competency) นํามาใชใ้น         

การประเมินผลงานพนักงาน เพ่ือวัดผลการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์กรในดา้นปัจจัยผลสําเร็จของงานท่ี

สอดคลอ้งกบันโยบายองคก์รประจําปี และพฤติกรรมในการทาํงานท่ีส่งเสริมใหเ้กิดการบรรลุผลงาน โดยไดนํ้าผลการ

ประเมินมาใชใ้นการบริหารจดัการ ทางดา้นการจ่ายผลตอบแทน การฝึกอบรมและพัฒนา และความกา้วหน้าในสาย

อาชีพ เป็นตน้ 
 

การพฒันาทศันคติและการอยูร่่วมกนัในสงัคม 

นอกจากพฒันาศกัยภาพของพนักงานใหส้ามารถปฏิบตัิงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพแลว้ บริษัทไดป้ลูกฝังและ

ปรับทัศคติในการปฏิบัติงานใหพ้นักงานไดรู้จ้ักการเป็นผูเ้สียสละเอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่ รูร้ักสามัคคี และการอยู่ร่วมกันใน

สังคมหรือองค์กรอย่างมีความสุข ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ไดแ้ก่ กิจกรรมบริจาคโลหิต กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา

กิจกรรมบริจาคเคร่ืองกรองน้ําใหก้บัโรงเรียน กิจกรรมต่ออายุไสก้รองใหก้บัโรงเรียน เป็นตน้  

 

ขอ้พิพาทดา้นแรงงานที่สาํคญัในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา 

 -ไม่มี-  
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8. การกาํกบัดแูลกิจการ 

 ในปี 2560 บริษัท เธียรสุรัตน์ จํากัด (มหาชน) ไดร้บัผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจด

ทะเบียน ประจาํปี 2560 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2017) ในระดบั 4 ดาว อยู่ใน

กลุ่ม “ดีมาก” (Very Good) ซ่ึงบริษัท เธียรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) เป็น 1 ใน 226 บริษัทจดทะเบียนท่ีไดร้ับคะแนน

อยู่ในระดบัดีมาก จากบริษัทจดทะเบียนท่ี ไดร้บัการประเมินทั้งส้ิน 620 บริษัท จากการสํารวจการกาํกบัดูแลกิจการ

บริษัทจดทะเบียนประจําปี 2560 จดัโดยตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรพัย ์และสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 

8.1 นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ 

 บริษัทไดจ้ัดใหม้ีนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษัทไดใ้หค้วามเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ทั้งน้ี คณะกรรมการจะไดจ้ัดใหม้ีการทบทวนนโยบายและการปฏิบตัิตาม

นโยบายดงักล่าวในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 9/2560 เมื่อวนัท่ี 10 ตุลาคม 2560 นอกจากน้ี ภายหลัง

จากท่ีหุน้สามัญของบริษัทเขา้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแลว้ บริษัทปฏิบัติตามกฎและขอ้บงัคบั

ต่าง ๆ ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

กาํหนดทุกประการ 

8.2 คณะกรรมการ 

 โครงสรา้งกรรมการบริษัท 

 โครงสรา้งคณะกรรมการบริษัทประกอบดว้ย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ

บริหาร คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกํากับดูแล

กิจการท่ีดีและความรบัผิดชอบต่อสังคม  

 

8.2.1 คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) 

คณะกรรมการบริษัทมีขอบเขตอาํนาจหน้าท่ี ดงัต่อไปน้ี 

อาํนาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2556 เมื่อ

วนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2556  

 
1. จดัการบริษัทใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้

ท่ีชอบดว้ยกฎหมาย 

2. กําหนดทิศทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัท และควบคุมติดตามการดําเนินงานของบริษัทใหถู้กตอ้งตาม

กฎระเบียบขอ้บงัคบัของหน่ายงานราชการท่ีเกี่ยวขอ้ง มีการเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอใหก้บัผูถื้อหุน้และผูท่ี้

เกี่ยวขอ้งทุกฝ่าย และใหม้ีการบริหารงานอย่างโปร่งใส รวมทั้งใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุน้ 

3. กําหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัทควบคุมกํากับดูแลการบริหารการ

จัดการ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีไดร้ับมอบหมาย เวน้แต่เร่ืองดังต่อไปน้ี ซ่ึงกรรมการตอ้งไดร้ับอนุมัติจากท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ก่อนการดําเนินงาน ไดแ้ก่ เร่ืองท่ีกฎหมายกาํหนดใหต้อ้งไดร้ับมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เช่น 

การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิ หรือขอ้บงัคับ การเพ่ิมทุน การลดทุน การออกหุน้ หรือการออกหุน้กู ้

การซ้ือขายหรือโอนกิจการของบริษัทหรือการซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนมาเป็นของบริษัทหรือการ

รวมกิจการกับบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืน โดยมีวัตถุประสงค์แบ่งกําไรขาดทุนกัน การแกไ้ขหรือเลิกสัญญา

เกี่ยวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนท่ีสําคัญ การมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนเขา้จัดการธุรกิจ

ของบริษัท การควบหรือเลิกบริษัท การจ่ายค่าตอบแทนและบาํเหน็จกรรมการ เป็นตน้ 
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 นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทมีขอบเขตหน้าท่ีในการกาํกับดูแลใหบ้ริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่า

ดว้ยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรพัย์ ขอ้กําหนดของตลาดหลักทรัพย ์อาทิเช่น การทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกนั

และการซ้ือหรือขายทรัพย์สินท่ีสําคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายท่ี

เกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัท 

4. คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการจํานวนหน่ึงตามท่ีเห็นสมควรใหเ้ป็นคณะกรรมการบริหารเพ่ือ

ปฏิบัติงานตามท่ีไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและใหค้ณะกรรมการบริษัทตั้งกรรมการบริหาร

คนหน่ึงเป็นประธานกรรมการบริหาร 

5. คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการผูจ้ดัการหรือมอบอาํนาจใหบุ้คคลอ่ืนใดใหด้าํเนินกิจการของบริษัท

ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอํานาจเพ่ือใหบุ้คคลดังกล่าวมีอํานาจตามท่ี

คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร โดยคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิก

ถอน เปล่ียนแปลง หรือแกไ้ขอํานาจดังกล่าวได ้ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษัทไดม้อบอํานาจใหก้รรมการ

ผูจ้ดัการหรือบุคคลอ่ืนทําหน้าท่ีแทนในเร่ืองเกี่ยวกับการดาํเนินงานตามปกติธุรกิจ การมอบอาํนาจดงักล่าว

ตอ้งเป็นไปตามมติของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทท่ีมีกรรมการอิสระหรือกรรมการท่ีเป็นกรรมการ

ตรวจสอบเขา้ร่วมประชุม และหากกรรมการอิสระหรือกรรมการท่ีเป็นกรรมการตรวจสอบคัดคา้นการมอบ

อาํนาจน้ัน ตอ้งบนัทึกความเหน็ของกรรมการดังกล่าวในรายงานการประชุมใหช้ดัเจน ทั้งน้ี การมอบอํานาจ

ดงักล่าวจะตอ้งกาํหนดขอบเขตอาํนาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของผูร้บัมอบอาํนาจไวอ้ย่างชดัเจน และตอ้ง

ไม่มีลักษณะเป็นการมอบอาํนาจท่ีทําใหผู้ร้ับมอบอํานาจสามารถอนุมตัิรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความ

ขดัแยง้มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลักษณะอ่ืนใดกบับริษัทหรือบริษัทย่อย 

6. คณะกรรมการบริษัทกาํกบัใหบ้ริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิผล โดย

จัดใหม้ีผูต้รวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายในเป็นผูต้ิดตามและดําเนินการและร่วมประสานงานกับ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

7. คณะกรรมการบริษัทตอ้งจัดใหม้ีคู่มือการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Manual) ของบริษัทเกี่ยวกบั

จรรยาบรรณ และจริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของผูบ้ริหาร และพนักงานเพ่ือใชเ้ป็นแนวทางปฏิบตัิภายใน

องคก์ร 

8. กรรมการจะตอ้งไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัท หรือเขา้

เป็นหุน้ส่วนในหา้งหุน้ส่วนสามัญ หรือเป็นหุน้ส่วนไม่จํากัดความรับผิดในหา้งหุน้ส่วนจํากัด หรือเป็น

กรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอ่ืนท่ีประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับ

กิจการของบริษัทไม่ว่าจะทําเพ่ือประโยชน์ตนหรือเพ่ือประโยชน์ผูอ่ื้น เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้

ทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง 

9. กรรมการจะตอ้งแจง้ใหบ้ริษัททราบทนัที หากมีส่วนไดเ้สียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้มในสัญญาท่ีบริษัททํา

ข้ึน หรือถือหุน้หรือหลักทรพัยอ่ื์นเพ่ิมข้ึนหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ  
 

วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

ในการประชุมสามญัประจําปีทุกครั้ง กรรมการจะตอ้งลาออกจากตําแหน่งอย่างน้อยจํานวนหน่ึงในสาม ถา้

จํานวนกรรมการแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจํานวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม  และเพ่ือสอดคลอ้ง

กับแนวทางการกํากับดูแลกิจการท่ีดี จึงกําหนดจํานวนบริษัทจดทะเบียนท่ีกรรมการจะไปดํารงตําแหน่ง ไม่เกิน 5 

บริษัท 

กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน ใหจ้บัสลากว่าผูใ้ดจะ

ออก ส่วนปีต่อไปใหก้รรมการท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง กรรมการซ่ึงพน้จากตาํแหน่งตามวาระ

น้ีอาจไดร้บัเลือกใหเ้ขา้มารบัตาํแหน่งอีกก็ได ้
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8.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 

อ ํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท                

ครั้งท่ี 1/2561 เมื่อวนัท่ี 19 มกราคม 2561  
 

1. สอบทานใหม้ีระบบการรายงานทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน และตามท่ีกาํหนดโดยกฎหมายอย่างโปร่งใส ถูกตอ้งและเพียงพอ 

2. พิจารณาใหค้วามเห็นชอบการนําส่งงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย 

3. สอบทานใหบ้ริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 

audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผลตามวิธีและมาตรฐานสากลท่ียอมรบัโดยทัว่ไป  

4. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงความเพียงพอของงบประมาณ                

และบุคลากรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเหน็ชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย 

และประเมินผลการปฏิบตัิงานประจาํปีของหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

5. สอบทานและพิจารณาอนุมตัิแผนงานตรวจสอบภายใน และใหค้วามเหน็ต่อระบบการตรวจสอบภายใน 

ท่ีเหมาะสมตามวิธีการและมาตรฐานสากลท่ียอมรบัโดยทัว่ไป  

6. พิจารณาอนุมตัิกฎบตัรสํานักตรวจสอบภายใน และทบทวนตามความเหมาะสม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

7. สอบทานใหบ้ริษัทมีกระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีครอบคลุมทุกดา้น และมีประสิทธิผล 

8. คณะกรรมการตรวจสอบ อาจแสวงหาความเหน็ท่ีเป็นอิสระจากท่ีปรึกษาทางวิชาชีพอ่ืนหรือผูเ้ชี่ยวชาญ  

เฉพาะเร่ืองได ้เมื่อเหน็ว่าจาํเป็นดว้ยค่าใชจ่้ายของบริษัท โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการบริษัท  

ทั้งน้ี การดาํเนินการวา่จา้งใหเ้ป็นไปตามระเบียบขอ้กาํหนดของบริษัท 

9. รายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจําทุกปี ซ่ึง

รายงานระบุเกี่ยวกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในเร่ืองต่าง ๆ ของการตรวจสอบภายใน 

ความเห็นต่อรายงานทางการเงิน ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และรายงานอ่ืนท่ีเหน็ว่า

คณะกรรมการบริษัทควรทราบ 

10. สอบทานใหบ้ริษัทมีกระบวนการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงาน (Compliance) ตามกฎหมายว่าดว้ย

หลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ระเบียบ ขอ้บงัคบั และกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัท 

11. สอบทานสรุปผลการตรวจสอบทุจริตและกําหนดมาตรการป้องกันภายในองค์กร รวมทั้งสอบทาน

กระบวนการภายในของบริษัทเกี่ยวกบัการแจง้เบาะแสและการรบัขอ้รอ้งเรียน 

12. สอบทานใหบ้ริษัทมีกระบวนการทํางาน การบริหารความเส่ียง การควบคุม การกํากับดูแลด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษาความมัน่คงปลอดภัยของขอ้มูลและระบบเครือข่ายส่ือสารท่ีมี

ประสิทธิผล สอดคลอ้งตามมาตรฐานสากล 

13. พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตั้ง เลือกกลับเขา้มาใหม่ และเลิกจา้ง ผูส้อบบญัชีภายนอกของบริษัท รวมถึง

พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ใหค้วามเหน็ชอบในการ

นําเสนอเพ่ือขออนุมัติในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ รวมทั้งประชุมร่วมกับผูส้อบบัญชีโดยไม่มีผูบ้ริหารเขา้ร่วม

ประชุมดว้ย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

14. พิจารณารายการท่ีเกี่ยวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย

และขอ้กาํหนดของตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย ทั้งน้ี เพ่ือใหม้ัน่ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล

และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

15. พิจารณาและสอบทานผลการตรวจสอบและขอ้เสนอแนะของทั้งผูส้อบบัญชี และสํานักงานตรวจสอบ

ภายใน รวมทั้งติดตามเพ่ือใหม้ัน่ใจว่า ฝ่ายบริหารมีการดาํเนินการต่อขอ้เสนอแนะดงักล่าวอย่างเพียงพอ 

มีประสิทธิภาพ และภายในเวลาท่ีเหมาะสม 

16. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเชิญผูบ้ริหาร หรือพนักงานของบริษัทท่ีเกี่ยวขอ้งมารายงาน หรือ

นําเสนอขอ้มูล ร่วมประชุม หรือจดัส่งเอกสารตามท่ีเหน็ว่าเกี่ยวขอ้งและจาํเป็น 
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17. พิจารณาใหค้วามเห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนําเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการ

บริษัท และจดัใหม้ีการทบทวนความเหมาะสมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

18. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจําปีของบริษัท ซ่ึงรายงาน

ดังกล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอย่างน้อย

ดงัต่อไปน้ี  

18.1 ความเหน็เกี่ยวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเชื่อถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษัท 

18.2 ความเหน็เกี่ยวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 

18.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ขอ้กําหนด

ของตลาดหลักทรพัย ์หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัท 

18.4 ความเหน็เกี่ยวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

18.5 ความเหน็เกี่ยวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  

18.6 จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ

ท่าน 

18.7 ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดร้ับจากการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎ

บตัร (Charter)  

18.8 รายงานอ่ืนใดท่ีเห็นว่าผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหน้าท่ีและความ

รบัผิดชอบท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

19. ปฏิบตัิงานอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ  

20. ในกรณีท่ีพบหรือมีขอ้สงสัยว่ามีรายการหรือการกระทาํดงัต่อไปน้ี ซ่ึงอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อ

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการ

บริษัท เพ่ือดาํเนินการปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร  

20.1 รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

20.2 การทุจริต หรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพร่องท่ีสําคญัในระบบควบคุมภายใน 

20.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ ขอ้กาํหนดของตลาดหลักทรัพย ์หรือ

กฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัท 

วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

 กรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี และกรรมการตรวจสอบอาจไดร้ับแต่งตั้งต่อไปตาม

วาระท่ีคณะกรรมการบริษัทอนุมตั ิ

 

8.2.3 คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) 

อาํนาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 9/2560 

เมื่อวนัท่ี 10 ตุลาคม 2560 

1. จดัการบริษัทใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษัทตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้

ท่ีชอบดว้ยกฎหมาย 

2. กําหนดทิศทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัท และควบคุมติดตามการดําเนินงานของบริษัท ใหถู้กตอ้งตาม

กฎระเบียบขอ้บงัคบัของหน่ายงานราชการท่ีเกี่ยวขอ้ง มีการเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอใหก้บัผูถื้อหุน้และผูท่ี้

เกี่ยวขอ้งทุกฝ่ายและใหม้ีการบริหารงานอย่างโปร่งใสรวมทั้งใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุน้ 

3. กาํหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคุมกาํกบั ดูแลการบริหารการ

จัดการ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีไดร้ับมอบหมาย เวน้แต่เร่ืองดังต่อไปน้ี ซ่ึงกรรมการตอ้งไดร้ับอนุมัติจากท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ก่อนการดําเนินงาน ไดแ้ก่ เร่ืองกฎหมายกําหนดใหต้อ้งไดร้ับมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เช่น 

การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิ หรือขอ้บงัคับ การเพ่ิมทุน การลดทุน การออกหุน้ หรือการออกหุน้กู ้
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การซ้ือขายหรือโอนกิจการของบริษัทหรือการซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนมาเป็นบริษัทหรือการรวม

กิจการกับบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนโดยมีวัตถุประสงค์แบ่งกําไรขาดทุนกัน การทํา แกไ้ขหรือเลิกสัญญา

เกี่ยวกับการใหเ้ช่ากิจการของบริษัท ทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีสําคัญ การมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนเขา้จัดการ

ธุรกิจของบริษัท การควบหรือเลิกบริษัทการจ่ายค่าตอบแทนและบาํเหน็จกรรมการ เป็นตน้ 

4. กาํกบัใหบ้ริษัท มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิผล โดยจดัใหม้ีผูต้รวจสอบ

และดูแลการปฏิบตัิงานภายในเป็นผูต้ิดตามและดาํเนินการและร่วมประสานงานกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 

5. จัดใหม้ีคู่มือการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Manual) ของบริษัทเกี่ยวกับจรรยาบรรณ และ

จริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของผูบ้ริหาร และพนักงานเพ่ือใชเ้ป็นแนวทางปฏิบตัิภายในองคก์ร 

อาํนาจของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมตัิรายการใดท่ีอาจมีความขดัแยง้ หรือรายการใดท่ีคณะ

กรรมการบริหาร หรือบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกนักับคณะกรรมการบริหารมีส่วนไดเ้สียหรือผลประโยชน์ในลักษณะ

อ่ืนใดท่ีขัดแยง้กับบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซ่ึงการอนุมัติ

รายการในลักษณะดังกล่าวจะตอ้งเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือ

พิจารณาและอนุมตัิรายการดงักล่าวตามท่ีขอ้บงัคบัของบริษัท หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้งกาํหนด 

การอ่ืนใดนอกจากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ คณะกรรมการบริหารไม่สามารถกระทําได ้เวน้แต่จะไดร้ับมอบหมาย

จากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวไป 

6. มีอาํนาจพิจารณาอนุมตัิการใชจ่้ายในการดาํเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัท แต่ละรายการภายในวงเงินไม่

เกิน 40 ลา้นบาท แต่ไม่เกินงบประมาณท่ีรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอนุมัติการใชจ่้ายเงินลงทุน

สําคัญ ท่ีกําหนดไวใ้นงบประมาณรายจ่ายประจําปี ตามท่ีจะไดร้ับมอบหมาย หรือ ตามท่ีคณะกรรมการ

บริษัทไดเ้คยมีมติอนุมตัิในหลักการไวแ้ลว้ 

7. พิจารณาเขา้ทาํสญัญาเกี่ยวกบัการดาํเนินธุรกิจปกติของบริษัท แต่ละรายการภายในวงเงินไม่เกิน 5 ลา้นบาท 

แต่ไม่เกินงบประมาณท่ีรับอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัทอนุมัติการใชจ่้ายเงินลงทุนสําคัญ ท่ีกําหนดไวใ้น

งบประมาณรายจ่ายประจาํปี ตามท่ีจะไดร้บัมอบหมาย  

8. มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการกูย้ืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ หรือ การขอสินเชื่อใด ๆ ของบริษัทแต่ละ

รายการในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท และกรณีท่ีตอ้งใชสิ้นทรัพย์ของบริษัทเพ่ือเป็นหลักประกัน ตอ้ง

นําเสนอขออนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัท  

9. พิจารณาอนุมตัิการปรับเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส สําหรับพนักงาน ยกเวน้กรรมการบริหาร 
 

วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

 กรรมการบริหารมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการบริหารซ่ึงพน้จากตาํแหน่งตามวาระอาจ

ไดร้บัเลือกเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่ไดอี้ก ทั้งน้ี กรรมการบริหารพน้จากตาํแหน่งเมื่อลาออกจากการเป็นพนักงานของ

บริษัท 

 

8.2.4 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง (Risk Management Committee) 

 เพ่ือใหก้ารปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีบริษัทกําหนด รวมทั้งเพ่ือ

ขับเคล่ือนองค์กรใหเ้ติบโตอย่างยัง่ยืนและขยายธุรกิจอย่างมีเสถียรภาพ ตลอดจนเพ่ือเป็นการรองรับสภาวการณ์

เปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนทั้งภายในและภายนอก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกิจการของบริษัท  

 อาํนาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง   

1. กําหนดนโยบายและโครงสรา้งการบริหารความเส่ียง เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริหารโดยใชแ้นว

ทางการบริหารความเส่ียงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่ง

ประเทศไทย 
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2. วางกลยุทธ์ใหส้อดคลอ้งกับนโยบายการบริหารความเส่ียง เพ่ือใหส้ามารถประเมิน ติดตามและควบคุม

ความเส่ียงแต่ละประเภทใหอ้ยู่ในระดับท่ียอมรับได ้โดยใหห้น่วยงานต่าง ๆ มีส่วนร่วม ในการบริหาร

และควบคุมความเส่ียง  

3. ประเมินความเส่ียงในระดับองค์กร และกําหนดวิธีการบริหารความเส่ียงน้ันใหอ้ยู่ในระดับท่ียอมรบัได ้

รวมทั้งควบคุมดูแลใหม้ีการบริหารความเส่ียงตามวิธีการท่ีกาํหนดไว ้

4. ทบทวนนโยบายการบริหารความเส่ียงและปรับปรุงใหม้ีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเพียงพอท่ีจะ

ควบคุมความเส่ียง 

5. มีอาํนาจในการเรียกบุคลากรท่ีเกี่ยวขอ้งมาชี้ แจงขอ้มูลท่ีเกี่ยวขอ้งกับปัจจยัความเส่ียงของบริษัท รวมถึง

การแต่งตั้งและกาํหนดบทบาทท่ีใหผู้ป้ฏิบัติงานทุกระดับมีหน้าท่ีบริหารความเส่ียงตามความเหมาะสม 

และใหร้ายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเพ่ือใหก้ารบริหารความเส่ียงบรรลุวตัถุประสงค ์

6. รายงานผลของการบริหารความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือนําเสนอ

ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจาํทุกไตรมาส 

7. จดัทาํและพิจารณาปรบัปรุงคู่มือการบริหารความเส่ียง 

8. ระบุความเส่ียงดา้นต่าง ๆ พรอ้มทั้ง วิเคราะห ์และประเมินความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน รวมทั้งแนวโน้มท่ีจะ

มีผลกระทบต่อบริษัท  

9. จดัทาํแผนงานเพ่ือป้องกนั หรือลดความเส่ียง 

10. ประเมินผล และจดัทาํรายงานการบริหารความเส่ียง 

11. จดัวางระบบบริหารความเส่ียงแบบบูรณาการโดยเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ 

12. ปฏิบตัิงานอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเหน็สมควร 

 

 วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

 กรรมการบริหารความเส่ียงมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี 

 

8.2.5 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) 

 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน (The Nomination and Remuneration Committee : NRC) ได ้

จัดตั้งข้ึนครั้งแรกโดยมติของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 2/2558 เมื่อวันศุกร์ท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2558 เพ่ือ

ส่งเสริมหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี โดยรบัผิดชอบในการกําหนดหลักเกณฑแ์ละนโยบายในการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย รวมทั้งสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลท่ีเหมาะสมใหด้ํารง

ตาํแหน่งกรรมการบริษัทและกําหนดค่าตอบแทนสําหรับกรรมการบริษัท ตลอดจนปฏิบัติงานดา้นอ่ืน ๆ ตามท่ีไดร้ับ

มอบหมายและนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี 

อาํนาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

1. การสรรหา 

1.1 กําหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณา    

ความเหมาะสมของจํานวน โครงสรา้ง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ กําหนดคุณสมบัติของ

กรรมการ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือขออนุมตัิ

แลว้แต่กรณี 

1.2 พิจารณาสรรหา คดัเลือก และเสนอบุคคลท่ีเหมาะสมใหด้าํรงตาํแหน่ง กรรมการบริษัทท่ีครบวาระ 

และ/หรือ มีตาํแหน่งว่างลง และ/หรือ แต่งตั้งเพ่ิม 

1.3 พิจารณาเสนอแนะนโยบายดา้นการบริหารทรพัยากรบุคคลในภาพรวมของบริษัท 

2. การกาํหนดค่าตอบแทน 

2.1 จดัทาํหลักเกณฑแ์ละนโยบายในการกําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุด

ย่อย เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมตัิต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี 
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2.2 กําหนดค่าตอบแทนท่ีจาํเป็นและเหมาะสมทั้งท่ีเป็นตัวเงินและมิใช่ตวัเงินของคณะกรรมการบริษัท

เป็นรายบุคคล โดยการกาํหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทใหพิ้จารณาความเหมาะสมกับ

ภาระหน้าท่ี ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจท่ีคล้ายคลึงกัน และ

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดร้บัจากกรรมการ เพ่ือเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนําเสนอต่อ

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือขออนุมตั ิ

2.3 รบัผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าท่ีใหค้าํชี้ แจง ตอบคาํถามเร่ือง/ประเด็นค่าตอบแทน

ของกรรมการบริษัทในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

2.4 รายงานนโยบาย หลักการ/เหตุผลของการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู ้บริหาร ตาม

ขอ้กําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ์ โดยเปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจําปี (56-1) และ

รายงานประจาํปีของบริษัท 

2.5 ปฏิบตัิการอ่ืนใดท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการกาํหนดค่าตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

โดยฝ่ายบริหารและหน่วยงานต่าง ๆ  จะตอ้งรายงานหรือนําเสนอขอ้มูลและเอกสารท่ีเกี่ยวขอ้งต่อ

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เพ่ือสนับสนุนการปฏิบตัิงานของ คณะกรรมการสรร

หาและกาํหนดค่าตอบแทน ใหบ้รรลุตามหน้าท่ีท่ีไดร้บัมอบหมาย  

วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

1. กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี 

2. กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน อาจไดร้ับการแต่งตั้งกลับเขา้มาดํารงตําแหน่งต่อไปได้อีก

ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเหน็ว่าเหมาะสม 

3. นอกเหนือจากการพน้จากตําแหน่งตามขอ้ 1. กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน จะพน้ตาํแหน่ง

เมื่อ  

3.1 ลาออก 

3.2 คณะกรรมการบริษัทมีมติใหพ้น้จากตาํแหน่ง 

คณะกรรมการบริษัท มีอํานาจในการแต่งตั้ง กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เพ่ิมเติม              

เพ่ือประโยชน์ในการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ หรือเพ่ือทดแทน กรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทน ท่ีพน้จากตาํแหน่งตามขอ้ 1. หรือ 3. ได ้โดยบุคคลท่ีไดร้บัการแต่งตั้งเขา้เป็น กรรมการสรร

หาและกําหนดค่าตอบแทน ทดแทนตามขอ้ 3. จะอยู่ในตําแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ียังเหลืออยู่ของ

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ซ่ึงตนแทนเท่าน้ัน 

 

8.2.6 คณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสงัคม (Corporate Governance and Corporate 

Social Responsibility Committee) 

 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสังคม (The Good Corporate Governance and 

Corporate Social Responsibility Committee: CGC) ไดจ้ดัตัง้ข้ึนครั้งแรกโดยมติของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้ง

ท่ี 2/2558 เมื่อวนัศุกรท่ี์ 27 กุมภาพนัธ ์2558 เพ่ือมีบทบาทในการกาํหนดและทบทวนหลักการกาํกับดูแลกิจการท่ี

ดีของบริษัท และเป็นแนวทางในการดาํเนินกิจการรวมทั้งใชเ้ป็นแนวปฏบิัติของผูบ้ริหารและพนักงาน  เพ่ือสรา้งความ

เชื่อมัน่ของผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน รวมถึงผูม้ีส่วนไดเ้สียทั้งหลาย  ตลอดจนการส่ือใหบุ้คคลท่ีเกี่ยวขอ้งทั้งภายในและภายนอก

องคก์ารไดท้ราบถึงแนวปฏิบตัิท่ีเป็นมาตรฐานการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

มีหน้าท่ีดูแลใหก้ารดําเนินกิจการของบริษัท และการปฏิบัติงานของผูบ้ริหารและพนักงานเป็นไปตามหลักการกาํกบั

ดูแลกิจการ ท่ีมีหน้าท่ีกํากับดูแลบริษัทในส่วนท่ีกําหนด  และสอดคลอ้งกับหลักการท่ีเป็นมาตรฐานสากลและแนว

ทางการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีท่ีทางการใหค้วามเหน็ชอบ 
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อาํนาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการที่ดีและความรบัผิดชอบต่อสงัคม  

1. กําหนดหลักการและขอ้พึงปฏิบัติท่ีสําคญัของกระบวนการกํากับดูแลกิจการท่ีมีประสิทธิผลท่ีเหมาะสม

สําหรบับริษัท 

2. พฒันา/ประกาศรวมถึงกาํหนดหลักการกาํกบัดูแลกิจการท่ีเป็นเลิศ  (Best Practices) 

3. จัดทําจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ (Code of Business Conduct) และจรรยาบรรณของพนักงานบริษัท 

(Code of Conduct) และจัดพิมพ์เผยแพร่หรือส่ือสารต่อผูท่ี้เกี่ยวขอ้งเพ่ือใชเ้ป็นแนวทางปฏิบัติ และเพ่ือให ้

เป็นท่ีทราบโดยทัว่กนั 

4. พฒันาและจดัทาํแผนการกาํกบัดูแลการปฏบิตัิตามหลักการกาํกบัดูแลกิจการท่ีประกาศกาํหนด 

5. ทบทวนขอ้ความประกาศเกี่ยวกบัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีเพ่ือการจดัทาํ และเสนอรายงานของบริษัท 

6. พิจารณาเสนอขอ้พึงปฏิบตัิท่ีดี (Code of Best Practices) สําหรบัคณะกรรมการบริษัท หรือเสนอการกาํหนด 

ขอ้บงัคบัคณะกรรมการบริษัท (Board of Directors Charter) ไปยงัคณะกรรมการท่ีบริษัทแต่งตั้งทุกชุด 

7. พิจารณาทบทวนแนวปฏิบตัิและหลักการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีท่ีใชป้ฏิบตัิใหม้ีความต่อเน่ืองและเหมาะสม

กบัธุรกิจของบริษัท 

8. ทบทวนและเสนอประกาศขอ้ความเกี่ยวกบัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีออกสู่สาธารณะ 

9. ดูแลการดาํเนินงานดา้นความรบัผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มและสังคม 

10. ทบทวนและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท และให ้

ความเหน็ในแนวปฏบิตัิรวมถึงเสนอแนะแนวทางเพ่ือแกไ้ขปรบัปรุงตามความเหมาะสม 

11. ดูแลใหห้ลักการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีมีผลในทางปฏิบตัิ 

วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

1. กรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดฯี ท่ีไดร้บัการแต่งตั้งมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี  และอาจไดร้ับ

การแต่งตั้งกลับเขา้มาดาํรงตําแหน่งต่อไปไดอี้กตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม กรรมการท่ี

พน้จากตาํแหน่งอาจไดร้บัแต่งตั้งใหม่ได ้

2. นอกเหนือจากการพน้จากตาํแหน่ง ตามขอ้ 1 กรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดฯี จะพน้ตาํแหน่งเมื่อ 

2.1 ลาออก 

2.2 คณะกรรมการบริษัทมีมติใหพ้น้จากตาํแหน่ง 

 

ประธานกรรมการบริษัท 

อาํนาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท 

1. รับผิดชอบในฐานะผูนํ้าของคณะกรรมการบริษัทในการกํากับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะ

กรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการอ่ืน ๆ ใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามแผนงานท่ีกาํหนดไว ้

2. เป็นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท และประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัท 

3. การลงคะแนนเสียงชี้ ขาดในกรณีท่ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 

ขา้งเท่ากนั 

 

ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 

อาํนาจหนา้ที่และความรับผิดชอบของประธานเจา้หนา้ที่บริหาร  ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 

ครั้งท่ี 9/2560 เมื่อวนัท่ี 10 ตุลาคม 2560 

1. บริหารงานใหเ้ป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนธุรกิจ แผนการดําเนินงาน  

กลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณและแผนการใชง้บประมาณ ตามแนวทางของมติคณะกรรมการบริษัท

และ/หรือคณะกรรมการบริหาร  รวมทั้งควบคุมดูแลการเปล่ียนแปลงใด ๆ  ในการใชง้บประมาณและ

แผนดาํเนินงาน 
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2. มีอาํนาจตดัสินใจในเร่ืองต่าง ๆ ตามท่ีบริษัทกาํหนด โดยใหเ้ป็นไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้ง คาํสัง่ หรือ

มติของคณะกรรมการบริษัท ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารจะตอ้งดําเนินการตามสมควรเพ่ือใหบ้ริษัท

ดาํเนินกิจการและพฒันาธุรกิจใหเ้ป็นไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้ง ขอ้บงัคบัของบริษัท มติของท่ีประชุมผู ้

ถือหุน้หรือคณะกรรมการบริษัท 

3. กําหนดโครงสรา้งองค์กรโดยนําเสนอคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเพ่ือขอความ

เหน็ชอบจากน้ันจึงนําเสนออนุมตัิต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป และกาํหนดวิธีการ

บริหาร โดยใหค้รอบคลุมถึงรายละเอียดในการคดัเลือก การจา้ง แต่งตั้ง โยกยา้ย ปลดออกและเลิกจา้ง 

และกาํหนดอตัราค่าจา้ง เงินเดือน ค่าตอบแทน โบนัส และสวสัดิการต่าง ๆ สําหรบัพนักงานของบริษัท 

4. มีอํานาจอนุมัติการเขา้ทําสัญญาและ/หรือเลิกสัญญาใด ๆ เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท 

การลงทุนในธุรกจิใหม่ ๆ หรือการเลิกธุรกิจ รวมทั้งการลงนามในนิติกรรมสัญญา โดยใหเ้ป็นไปตามท่ี

กาํหนดไวใ้นคู่มืออาํนาจดาํเนินการ  

5. มีอาํนาจพิจารณาอนุมตัิการใชจ่้ายเงินในการดาํเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัทในแต่ละรายการ ตามท่ี

ไดก้าํหนดไวใ้นคู่มืออาํนาจดาํเนินการ 

6. ติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานของบริษัท และรายงานผลการดาํเนินงาน ความคืบหน้าในการ

ดาํเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท 

7. มีอํานาจในการบังคับบัญชา ติดต่อ สัง่การ ออกคําสัง่ ระเบียบ ประกาศ และบันทึกต่าง ๆ ภายใน 

เพ่ือใหก้ารดําเนินงานของบริษัทเป็นไปตามนโยบายและเพ่ือผลประโยชน์ของบริษัท รวมถึงรักษา

ระเบียบวินัยภายในองค์กร ตลอดจนเขา้ลงนามในนิติกรรมสัญญา เอกสารคําสัง่ หนังสือแจง้ใด ๆ 

ตามท่ีกาํหนดไวใ้นคู่มืออาํนาจดาํเนินการ 

8. สรา้งและรกัษาทีมผูบ้ริหารท่ีมีความสามารถในการปฏิบตัิงานใหเ้ป็นไปตามกลยุทธ์และเป้าหมายของ

บริษัทอย่างมีประสิทธิผล 

9. ดาํเนินการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย และปฏิบตัิการ

ใด ๆ ตามท่ีกาํหนด โดยกฎหมายหรือขอ้กาํหนดของหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง 

 

 ทั้งน้ี อาํนาจของประธานเจา้หน้าท่ีบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดท่ีอาจมีความขัดแยง้ หรือ

รายการใดท่ีประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร หรือบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกนักับประธานเจา้หน้าท่ีบริหารมีส่วนไดเ้สียหรือผลประโยชน์

ในลักษณะอ่ืนใดขัดแยง้กับบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซ่ึงการอนุมัติ

รายการในลักษณะดังกล่าวจะตอ้งเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาและ

อนุมตัิรายการดงักล่าวตามท่ีขอ้บงัคับของบริษัทหรือกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้งกาํหนด 

กรรมการผูจ้ดัการ 

อ ํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมผู ้จ ัดการ   ตามมติ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท                 

ครั้งท่ี 9/2560 เมื่อวนัท่ี 10 ตุลาคม 2560 

1. บริหารงานใหเ้ป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนธุรกิจ แผนการดําเนินงาน  

กลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณและแผนการใชง้บประมาณ ตามแนวทางของมติคณะกรรมการบริษัท 

และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร  

2. จัดทําและนําเสนอ นโยบายทางธุรกิจ แผนธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดําเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ 

งบประมาณและตัวชี้ วัดผลการดําเนินงานประจําปีของบริษัทท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ เพ่ือเสนอต่อ

ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ตามแนวทางท่ีบริษัท

กาํหนด 

3. ควบคุมดูแลการดาํเนินกิจการและบริหารงานอนัเป็นกิจวตัรประจาํวนัของบริษัท 
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4. กําหนดโครงสรา้งองค์กรโดยนําเสนอประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเพ่ือความเห็นชอบก่อนนําเสนอ

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเพ่ือขอความเห็นชอบจากน้ันจึงนําเสนออนุมัติต่อ

คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป และกําหนดวิธีการบริหาร โดยใหค้รอบคลุมถึง

รายละเอียดในการคัดเลือก การจา้ง แต่งตั้ง โยกยา้ย ปลดออกและเลิกจา้ง และกําหนดอัตราค่าจา้ง 

เงินเดือน ค่าตอบแทน โบนัส และสวสัดิการต่าง ๆ สําหรบัพนักงานของบริษัท ในส่วนท่ีไดร้บัมอบหมาย

จากประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 

5. มีอํานาจตัดสินใจในเร่ืองต่าง ๆ และจะตอ้งดําเนินการตามสมควรเพ่ือใหบ้ริษัทดําเนินกิจการและ

พัฒนาธุรกิจใหเ้ป็นไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้ง ขอ้บังคับของบริษัท มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้หรือ

คณะกรรมการบริษัท 

6. มีอํานาจอนุมัติการเขา้ทําสัญญาและ/หรือเลิกสัญญาใด ๆ เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท 

การลงทุนในธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจ รวมทั้งการลงนามในนิติกรรมสัญญา ตามท่ีไดร้บัมอบหมาย

จากประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร โดยใหเ้ป็นไปตามท่ีกาํหนดไวใ้นคู่มืออาํนาจดาํเนินการ  

7. มีอาํนาจพิจารณาอนุมตัิการใชจ่้ายเงินในการดาํเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัทในแต่ละรายการ ตามท่ี

ไดก้าํหนดไวใ้นคู่มืออาํนาจดาํเนินการ 

8. ติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานของบริษัท พรอ้มทั้งควบคุมติดตามความคืบหน้าเปรียบเทียบกับ

งบประมาณและแผนงาน และรายงานต่อประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท 

9. มีอํานาจในการบังคับบัญชา ติดต่อ สัง่การ ออกคําสัง่ ระเบียบ ประกาศ และบันทึกต่าง ๆ ภายใน 

เพ่ือใหก้ารดําเนินงานของบริษัทเป็นไปตามนโยบายและเพ่ือผลประโยชน์ของบริษัท รวมถึงรักษา

ระเบียบวินัยภายในองค์กร ตลอดจนเขา้ลงนามในนิติกรรมสัญญา เอกสารคําสัง่ หนังสือแจง้ใด ๆ 

ตามท่ีกาํหนดไวใ้นคู่มืออาํนาจดาํเนินการ 

10. ดําเนินการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร

มอบหมาย และปฏิบตัิการใด ๆ ตามท่ีกาํหนดโดยกฎหมายหรือขอ้กาํหนดของหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง 

ทั้งน้ี อํานาจของกรรมการผูจ้ัดการจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดท่ีอาจมีความขัดแยง้ หรือรายการใดท่ี

กรรมการผูจ้ดัการ หรือบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกนักับกรรมการผูจ้ัดการมีส่วนไดเ้สียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอ่ืนใดขดัแยง้กับ

บริษัทหรือบริษัทย่อย ตามกฎเกณฑข์องตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย ซ่ึงการอนุมตัิรายการในลักษณะดงักล่าวจะตอ้ง

เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาและอนุมตัิรายการดังกล่าวตามท่ีขอ้บังคับ

ของบริษัทหรือกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้งกําหนด 

 

8.2 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง 

1) การสรรหากรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคุณสมบตัิเบ้ืองตน้และพิจารณาคดัเลือกตามเกณฑคุ์ณสมบัติตามมาตรา 

68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ท่ีเกี่ยวขอ้งตามเกณฑ์ท่ีกฎหมายกําหนด รวมทั้งพิจารณาจากปัจจัยในดา้นอ่ืน ๆ มาประกอบกัน เช่น 

ความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจ และความเอ้ือประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษัท เป็นตน้ 

โดยมีวาระอยู่ในตาํแหน่งคราวละ 3 ปี โดยมีหลักเกณฑแ์ละขัน้ตอนดงัต่อไปน้ี :  

1. ท่ีประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปน้ี 

 ผูถื้อหุน้คนหน่ึง มีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 

 ในการเลือกกรรมการ อาจใชว้ิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละคนหรือ

คราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะ หรือดว้ยวิธีการอ่ืนใด ตามแต่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะเห็นสมควร แต่ใน
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การลงมติแต่ละครั้งผูถื้อหุน้ตอ้งออกเสียงดว้ยคะแนนท่ีมีอยู่ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือ

คณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได ้

 การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการใหใ้ชเ้สียงขา้งมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันใหผู้เ้ป็น

ประธานในท่ีประชุมเป็นผูอ้อกเสียงชี้ ขาด 

 บุคคลซ่ึงไดร้ับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็นผูไ้ดร้ับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจํานวน

กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดร้ับการเลือกตั้งในลําดบัถัดลงมา

มีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งน้ัน ใหผู้เ้ป็นประธานในท่ี

ประชุมเป็นผูช้ี้ ขาด 

2. ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครั้ง กรรมการจะตอ้งออกจากตําแหน่งอย่างน้อยจํานวนหน่ึงในสาม โดย

อตัรา ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจํานวนกรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตําแหน่งในปี

แรกและปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ันใหจ้ับสลากว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปใหก้รรมการท่ี

อยู่ในตาํแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง 

3. กรรมการซ่ึงพน้จากตาํแหน่งตามวาระน้ีแลว้ อาจไดร้บัเลือกใหเ้ขา้มารบัตาํแหน่งอีกก็ได ้

4. ในกรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจ

เลือกบุคคล ซ่ึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจํากัด และ 

พระราชบญัญตัิหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราว

ถัดไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือนโดยบุคคลซ่ึงไดร้ับแต่งตั้งเขา้เป็นกรรมการ

แทนจะอยู่ในตําแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ียังเหลืออยู่ของกรรมการท่ีตนแทน และ มติดังกล่าว

ของคณะกรรมการบริษัทจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจํานวนกรรมการท่ียงั

เหลืออยู่  

5. กรณีท่ีกรรมการพน้จากตําแหน่งทั้งคณะ ใหค้ณะกรรมการท่ีพน้จากตําแหน่งยงัคงรักษาการในตําแหน่ง

เดิมเพ่ือดาํเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าท่ีจําเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เขา้รับหน้าท่ี เวน้แต่ศาล

จะมีคําสัง่เป็นอย่างอ่ืนในกรณีท่ีคณะกรรมการพน้ตําแหน่งตามคําสัง่ศาล ซ่ึงคณะกรรมการท่ีพน้จาก

ตาํแหน่งตอ้งจัดใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือเลือกตัง้คณะกรรมการชุดใหม่ภายในหน่ึงเดือนนับแต่วันพน้

จากตาํแหน่งโดยส่งหนังสือนัดประชุมผูถื้อหุน้ไม่น้อยกว่าสิบส่ีวนัก่อนวันประชุมและโฆษณาคาํบอกกล่าว

นัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนประชุม โดยจะตอ้งโฆษณาเป็นระยะเวลาสามวัน

ติดต่อกนั 

6. คณะกรรมการบริษัท กาํหนดนโยบายใหม้ีความหลากหลายของกรรมการบริษัทท่ีตอ้งสรรหาสําหรับผูท่ี้

จะมาปฏิบตัิหน้าท่ีเป็นกรรมการ โดยพิจารณาจากทกัษะท่ีจําเป็นและยงัขาดอยู่ในคณะกรรมการ รวมทั้ง

วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะดา้น โดยไม่ไดจ้ํากัด เพศ ท่ีจะมาปฏิบัติหน้าท่ีเป็นกรรมการแต่อย่างใด 

เพ่ือใหค้ณะกรรมการมีความเขม้แข็งมากยิ่งข้ึน 

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได ้ ดว้ยคะแนน

เสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจาํนวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึง

ของจาํนวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

2) การสรรหากรรมการอิสระ 

ในส่วนของการสรรหากรรมการอิสระน้ัน ทุกครั้งท่ีกรรมการอิสระท่ีดํารงตําแหน่งครบวาระ หรือมีเหตุ

จําเป็นท่ีจะตอ้งแต่งตั้งกรรมการอิสระเพ่ิม บริษัทโดยคณะกรรมการบริษัทท่ีดํารงตําแหน่งในปัจจุบันจะมีการ

ปรึกษาหารือร่วมกัน เพ่ือกําหนดตัวบุคคลท่ีมีความเหมาะสมทั้งดา้นประสบการณ์ ความรู ้ความสามารถท่ีจะเป็น

ประโยชน์ต่อบริษัท รวมถึงมีคุณสมบตัิขั้นตํา่ตามหวัขอ้ดา้นล่างน้ี และนําเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัท  เพ่ือพิจารณาตามขอ้บงัคบัของบริษัทต่อไป 
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บริษัทมีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการบริษัททั้งหมด และ มีกรรมการ

อิสระอย่างน้อย 3 ท่าน ทั้งน้ี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีกรรมการอิสระจํานวน 5 ท่าน โดยไดก้ําหนด

คุณสมบตัิของกรรมการอิสระไวใ้หส้อดคลอ้งกับขอ้กําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน โดยกรรมการอิสระของ

บริษัททุกท่านมีคุณสมบตัิครบถว้นดงัน้ี 

1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละหน่ึงของจํานวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ โดยใหนั้บรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เกี่ยวขอ้งของกรรมการอิสระราย

น้ัน ๆ ดว้ย โดยนิยามกรรมการอิสระเท่ากับขอ้กําหนดขั้นตํา่ของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาด

หลักทรพัยฯ์ 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจํา 

หรือผูม้ีอาํนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกนั หรือ

นิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปี

ก่อนวนัท่ียื่นคาํขออนุญาตต่อ สํานักงาน ก.ล.ต. หรือก่อนวนัท่ีไดร้บัแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะท่ี

เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผู ้

มีอํานาจควบคุม หรือ บุคคลท่ีจะไดร้ับการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูม้ีอํานาจควบคุมของบริษัท 

หรือบริษัทย่อย (ถา้มี) 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ

ขัดแยง้ ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือ

เคยเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการซ่ึงไมใ่ช่กรรมการอิสระ หรือผูบ้ริหารของผูท่ี้มีความสัมพันธ์ทาง

ธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่จะได้

พน้จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันท่ียื่นคําขออนุญาตต่อสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือก่อนวันท่ีไดร้ับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งน้ี ความสัมพันธ์ตามท่ี

กล่าวขา้งตน้รวมถึงการทาํรายการทางการคา้ท่ีกระทาํเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ การเช่าหรือให ้

เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือ การใหห้รือรับความช่วยเหลือทาง

การเงิน ด้วยการรับหรือใหกู้ ้ยืม คํ้าประกัน การใหสิ้นทรัพย์เป็นหลักประกันหน้ีสิน รวมถึง

พฤติการณ์อ่ืนทํานองเดียวกัน ซ่ึงเป็นผลทําใหบ้ริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งชําระต่ออีกฝ่าย

หน่ึง ตั้งแต่รอ้ยละ 3 ของสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ลา้นบาทข้ึนไป แลว้แต่

จํานวนใดจะตํา่กว่า ทั้งน้ี การคํานวณภาระหน้ีดังกล่าวใหเ้ป็นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของ

รายการท่ีเกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าดว้ยหลักเกณฑ์ในการทํา

รายการท่ีเกี่ยวโยงกัน แต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดังกล่าวใหนั้บรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหว่าง

หน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้ 

และไม่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุน้ส่วนผูจ้ัดการของ

สํานักงานสอบบัญชี ซ่ึงมีผูส้อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ี

อาจมีความขดัแยง้สังกดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อน

วันท่ียื่นคําขออนุญาตต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือก่อนวันท่ีไดร้ับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

อิสระ  
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6. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ี

ปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดร้ับค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจาก บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล 

ใหร้วมถึงการเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุน้ส่วนผูจ้ัดการ 

ของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพน้ันดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสอง

ปีก่อนวันท่ียื่นคําขออนุญาตต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือก่อนวันท่ีไดร้ับแต่งตั้งเป็น

กรรมการอิสระ 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้ับการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เกี่ยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัท 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของผูข้ออนุญาตหรือ

บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุน้ส่วนหรือบุคคลท่ีมีนัยในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วม

บริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจํา หรือถือหุน้เกินรอ้ยละหน่ึงของจาํนวน

หุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ

แข่งขนัท่ีมีนัยกบักิจการของผูข้ออนุญาตหรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลักษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท 

ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ใหต้ัดสินใจในการดําเนินกิจการของ

บริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

10. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลําดับเดียวกันเฉพาะท่ีเป็นบริษัทจด

ทะเบียน 

11. กรรมการอิสระมีวาระการดาํรงตําแหน่งต่อเน่ืองไม่เกิน 9 ปี นับจากวันท่ีไดร้ับการแต่งตั้งใหด้ํารง

ตําแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก กรณีท่ีจะแต่งตั้งกรรมการอิสระน้ันใหด้ํารงตําแหน่งต่อไป 

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจาํเป็นดังกล่าว 

ทั้งน้ีกรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติความเป็นอิสระของตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดย

จะแจง้พรอ้มกบัการรายงานขอ้มูลประวตัิกรรมการ ณ ส้ินปี สําหรับการจัดทําแบบแสดงรายการขอ้มูลประจําปี และ

รายงานประจาํปีของบริษัท 

3) การสรรหากรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือผูถื้อหุน้ โดยทั้งหมดตอ้งเป็นกรรมการอิสระ       

ซ่ึงมีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามหลักการ

กํากับดูแลกิจการของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน และกรรมการ

ตรวจสอบ อย่างน้อย 1 คนตอ้งมีความรูด้า้นบัญชี และ/หรือการเงิน เพ่ือทําหน้าท่ีตรวจสอบและกํากับดูแลการ

ดําเนินงานของบริษัท รวมถึงกํากับดูแลรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน การคัดเลือกผูส้อบบัญชี และการ

พิจารณาขอ้ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ มีวาระอยู่ในตาํแหน่งคราวละ 3 ปี 

4) การสรรหาผูบ้ริหาร 

 การสรรหาผูบ้ริหารระดับสูง บริษัทไดพิ้จารณาสรรหาผูท่ี้มีความรูค้วามสามารถ ทักษะและประสบการณ์ท่ี

เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริษัทและเขา้ใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และเหมาะสมท่ีจะไดร้ับการ

คดัเลือกเพ่ือมาดาํรงตาํแหน่งเป็นผูบ้ริหารของบริษัท ตามขอบเขตอาํนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร ทั้งน้ี บริษัท

ไดจ้ัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนข้ึนเมื่อวนัท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2558 เพ่ือจะไดช้่วยดูแลการสรร

หาผูบ้ริหารใหเ้ป็นไปอย่างถูกตอ้งและโปร่งใส  
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8.4 การกาํกบัดูแลกิจการการดาํเนินงานของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 

บริษัทมีบริษัทย่อย และบริษัทร่วมทุน ดงัน้ี 

บริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน 

บริษัท เซฟ เทรด อินเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั 

ถือหุน้คิดเป็นรอ้ยละ 99.98 

บริษัท ทีเอสอาร ์ลาว จาํกดั 

ถือหุน้คิดเป็นรอ้ยละ 49.00 

บริษัท เฟดเดอร ์ไทย จาํกดั 

ถือหุน้คิดเป็นรอ้ยละ 59.99 

 

บริษัท เธียรสุรตัน์ ลีสซ่ิง จาํกดั 

ถือหุน้คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 

 

เพ่ือใหเ้ป็นไปตามกลไกในการกํากับดูแลท่ีทําใหส้ามารถควบคุมดูแลการจัดการ และรับผิดชอบการ

ดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม การดูแลรักษาผลประโยชน์ของเงินลงทุนของบริษัทคณะกรรมการบริษัทมี

การส่งบุคคลเพ่ือเป็นตัวแทนบริษัทไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของ

บริษัทซ่ึงไดร้บัมติเหน็ชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 

ไดม้ีการนําผลการดําเนินงานของบริษัทย่อย ท่ีทางผูส้อบบัญชีภายนอกไดม้ีการตรวจสอบแลว้ นําเสนอ

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาเป็นประจาํทุกไตรมาส 

สําหรับการทํารายการอ่ืนท่ีมีนัยสําคัญ อาทิ การทํารายการกับบุคคลท่ีเกี่ยวโยง หรือไดม้าหรือจําหน่ายไป        

ซึ่งสินทรพัย ์(ถา้มี) จะดาํเนินการผ่านกลไกการกํากบัดูแลอย่างเป็นระบบ โดยผ่านคณะกรรมการบริษัทย่อยพิจารณา

เพ่ือเสนอให ้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทพิจารณาเพ่ือเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมตัิ และ

เปิดเผยในระบบสารสนเทศของทางตลาดหลักทรัพยฯ์ อย่างเป็นระบบ 

ตวัแทนของบริษัทท่ีไปเป็นกรรมการในบริษัทยอ่ยดงักล่าว จะมีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบายสําคัญต่อการ

ดาํเนินธุรกิจ เช่น การลงทุนในโครงการอ่ืน ๆ เป็นตน้ 

 

8.5 การดูแลเรื่องการใชข้อ้มูลภายใน 

 บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผูบ้ริหารในการนําขอ้มูลภายในของบริษัท ซ่ึงยงัไม่เปิดเผยต่อ

สาธารณชนไปใชเ้พ่ือแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซ้ือขายหลักทรพัย ์ดงัน้ี 

 กาํหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารมีหน้าท่ีตอ้งรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรพัยข์องตน คู่สมรส และ

บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59                    

แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วันทําการถัดไปจากวันท่ีเกิดรายการ

เปล่ียนแปลงพรอ้มทั้งจดัส่งสําเนารายงานน้ีใหแ้ก่บริษัทในวันเดียวกบัวนัท่ีส่งรายงานทุกครั้งท่ีมีการซื้ อ ขาย โอน หรือ

รับโอนหลักทรัพย์ ทั้งน้ีในปี 2560 กรรมการและผู ้บริหารของบริษัทได้รายงานการถือครองหลักทรัพย์โดย

เปรียบเทียบการเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ระหว่างวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2559 และวนัท่ี 29 ธันวาคม 2560 ดงัน้ี 
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ลาํดบั รายช่ือ 

จาํนวน (หุน้) 
จาํนวนหุน้

เพ่ิมข้ึน 

(ลดลง) 

ระหว่างปี 

(หุน้) 

29 ธนัวาคม 2560 30 พฤศจิกายน 2559 

ของตนเอง 

คู่สมรส 

หรือบุตรท่ี

ยงัไม่บรรลุ

นิติภาวะ 

ของตนเอง 

คู่สมรส 

หรือบุตรท่ี

ยงัไม่บรรลุ

นิติภาวะ 

1. นายสหสั ตรีทิพยบุตร 0 0 0 0 0 

2. นายเอกรตัน์ แจง้อยู ่ 33,408,413 192,175 29,233,386 0 4,367,202 

3. นายวริชั วงศนิ์รนัดร ์ 926,498 0 641,666 0 284,832 

4. นางสาวเธียรวรรณี แจง้อยู ่1/ 36,421,415 0 32,521,415 0 3,900,000 

5. นางสาวสวติา แจง้อยู ่2/ 34,159,538 0 30,259,538 0 3,900,000 

6. รองศาสตราจารยบุ์ญเสริม วมุิกตะนันทน์ 0 0 0 0 0 

7. ศาตราเมธี ดร.สุปรีด์ิ วงศดี์พรอ้ม 3/ 0 0 0 0 0 

8. นายสุธี ตรีพรชยัศกัด์ิ 0 0 0 0 0 

9. นายกริช อมัโภชน์ 0 0 0 0 0 

10. นางสุมนา วงษ์กะพนัธ ์ 55,256 0 55,256 0 0 

11. นายไพฑรูย ์หอมจนัทร ์4/ 4,495,532 0 4,561,332 0 (65,800) 

12. นายวชัรินทร ์วชัรธรรม  1,780,000 0 1,943,000 0 (163,000) 

13. นายสยาม อุฬารวงศ ์5/ 0 0 0 0 0 

14. นายไพฑรูย ์ศุกรค์ณาภรณ์ 6/ 0 0 0 0 0 

15. นางสาวปรียาพร ไกรศิริวฒิุ 0 0 0 0 0 

หมายเหตุ : รายละเอียดของกรรมการและผูบ้ริหารของบริษัท แสดงภายใตห้วัขอ้ “การกาํกบัดูแลกิจการ : การประชุมคณะกรรมการ” 

บริษัทจะกําหนดใหก้รรมการ ผู ้บริหาร และผูป้ฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข ้องท่ีได ้รับทราบขอ้มูลภายในท่ีเป็น

สาระสําคัญ ซ่ึงมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะตอ้งระงับการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลา

อยา่งน้อย 1 เดอืนก่อนท่ีงบการเงินหรือขอ้มูลภายในน้ันจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และอย่างนอ้ย 24 ชัว่โมงภายหลัง

การเปิดเผยขอ้มูลใหแ้ก่สาธารณชนแลว้ รวมทั้งหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นสาระสําคญัน้ันต่อบุคคลอ่ืน 

 บริษัทกาํหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนําขอ้มูลภายในไปใชห้าประโยชน์ส่วนตน ซ่ึงเร่ิมตั้งแต่การ

ตักเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจา้ง พักงานชัว่คราวโดยไม่ไดร้ับค่าจา้ง หรือใหอ้อกจากงาน ทั้งน้ี การลงโทษจะพิจารณา

จากเจตนาของการกระทาํและความรา้ยแรงของความผิดน้ัน ๆ 

8.6 ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 

ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เธียรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) ไดพิ้จารณาคดัเลือกผูส้อบบัญชี

ตามหลักเกณฑ์การประเมินของบริษัท โดยพิจารณาจากคุณภาพและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ

ปราศจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการใหบ้ริการทางวิชาชีพ และผูส้อบบัญชีตอ้งมีคุณสมบัติถูกตอ้งตามประกาศ

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็นผูส้อบบัญชี ประจําปี 2560 ซ่ึงรายชื่อ

ของผูส้อบบญัชีในปี 2560 ไดแ้ก่ 

นายเติมพงษ์ โอปนพนัธุผู์ ้ สอบบญัชีรบัอนุญาตเลขทะเบียน 4501 หรือ 

นายกฤษดา เลิศวนา ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขทะเบียน 4958 หรือ 

นางสาวมณี รตันบรรณกิจ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขทะเบียน 5313 

ในปี 2560 บริษัทไดจ่้ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี จํานวน 2.10 ลา้นบาท ไม่มีค่าตอบแทนสําหรับ

บริการอ่ืน 



 

 

 รายงานประจาํปี 2560 | 68 
   

8.7 การปฏิบตัิตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ 

 (1) จรรยาบรรณธุรกิจ 

บริษัทจะปฏิบตัิตามจรรยาบรรณทางธุรกิจและกาํหนดให ้กรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และพนักงาน ยึดถือและ

ปฏิบตัิตาม ดงัต่อไปน้ี 

1. ประกอบธุรกิจดว้ยความซ่ือสัตย์ สุจริต และดําเนินงานธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งทาง

กฎหมาย จรรยาบรรณ และมุ่งมัน่ทาํความดีต่อบุคคล กลุ่มชุมชน สังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

2. ปฏิบตัิต่อลูกคา้อยา่งเป็นธรรมในเร่ืองของสินคา้และบริการ โดยไม่เลือกปฏิบตั ิ

3. ประกอบธุรกิจโดยมีระบบการดําเนินงานท่ีมีมาตรฐานและมีการควบคุมท่ีดี  โดยใช ้ความรู ้

ความสามารถอย่างเต็มท่ีดว้ยความระมัดระวัง ดว้ยขอ้มูลท่ีเพียงพอและมีหลักฐานสามารถอา้งอิงได ้

รวมทั้งถือปฏิบตัิตามขอ้กฎหมายและขอ้กาํหนดท่ีเกี่ยวขอ้งอย่างเคร่งครดั 

4. ไม่เปิดเผยขอ้มูลของลูกคา้ท่ีตนไดล่้วงรูม้าเน่ืองจากการดําเนินธุรกิจ อนัเป็นขอ้มูลท่ีตามปกติวิสัยจะพึง

สงวนไวไ้ม่เปิดเผย เวน้แต่เป็นการเปิดเผย ตามหน้าท่ีตามกฎหมาย 

5. เปิดใหลู้กคา้สามารถรอ้งเรียนไดเ้กี่ยวกบัความไมส่มบูรณ์ของสินคา้และบริการ 

6. เปิดเผยข่าวสารขอ้มูลของสินคา้และบริการอย่างถูกตอ้งครบถว้น 

7. ปฏิบัติตามขอ้ตกลงและเง่ือนไขต่าง ๆ กับลูกคา้อย่างเป็นธรรม หากปฏิบัติตามขอ้ตกลงหรือเง่ือนไข

ไม่ได ้ตอ้งรีบแจง้ใหลู้กคา้ทราบ เพ่ือหาทางออกร่วมกนั 

 

(2) ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์(Conflict of interest) 

บริษัทดาํเนินธุรกิจโดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทเป็นสําคญั และไดก้าํหนดมาตรการป้องกนัความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการทํารายการระหว่างกันของบริษัทและบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้โดยกําหนดใหผู้ท่ี้มี

ส่วนเกี่ยวขอ้งหรือเกี่ยวโยงกับรายการท่ีพิจารณาตอ้งแจง้ใหบ้ริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวโยงของตนใน

รายการดงักล่าว ผูม้ีส่วนไดเ้สียไม่สามารถเขา้มามีส่วนในการอนุมัติรายการดงักล่าว โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะ

นําเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกบัรายการท่ีเกี่ยวโยงกนั และรายการท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ซ่ึงไดม้ีการ

พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์และ

ขอ้บังคับ ประกาศ คําสัง่ หรือขอ้กําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ี

เกี่ยวขอ้ง รวมตลอดถึงการปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยขอ้มูลการทาํรายการท่ีเกี่ยวโยงกนั และ

การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นท่ีสําคัญของบริษัทรวมทั้งปฏิบตัิตามมาตรฐานบัญชีท่ีกาํหนดโดยสมาคมนักบัญชี

โดยเคร่งครัด นอกจากน้ี บริษัทจะจัดใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ หรือผูส้อบบัญชี หรือผูเ้ชี่ยวชาญอิสระแลว้แต่กรณี 

พิจารณาตรวจสอบและใหค้วามเหน็เกี่ยวกับความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทํารายการ และ

จะทาํการเปิดเผยรายการระหว่างกนัดงักล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีไดร้บัการตรวจสอบหรือสอบทานโดย

ผูส้อบบญัชีของบริษัท แบบแสดงรายงานขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาํปี (แบบ 56-2) 

(3) ระบบการควบคุมภายใน 

บริษัทไดใ้หค้วามสําคญัต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดบัปฏิบตัิงาน และเพ่ือใหเ้กิดความ

มีประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน บริษัทจึงไดก้าํหนดภาระหน้าท่ี อาํนาจการดาํเนินการของผูป้ฏิบตัิงานและผูบ้ริหาร

ไวเ้ป็นลายลักษณ์อกัษรอย่างชดัเจน มีการควบคุมดูแลการใชท้รัพยสิ์นของบริษัทใหเ้กิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยก

หน้าท่ีผูป้ฏิบัติงาน ผูต้ิดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน โดยบริษัทไดม้ีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 

เพ่ือทาํหน้าท่ีในการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในใหม้ีความเหมาะสม และมีประสิทธิผล 

และมีผูต้รวจสอบภายในเพ่ือทําหน้าท่ีติดตาม ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และรายงานผลการตรวจสอบต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือใหม้ัน่ใจว่าการปฏิบตัิงานหลักท่ีสําคัญของบริษัทไดด้าํเนินการตามแนวทางท่ีกาํหนดและ        

มีประสิทธิภาพ 
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(4) การบริหารความเสีย่ง 

คณะกรรมการบริษัทไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยมีวาระในตาํแหน่งคราวละ 3 ปี เพ่ือทํา

หน้าท่ีกําหนดนโยบายบริหารความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาเร่ืองการบริหารความเส่ียงโดยรวม ซ่ึง

ครอบคลุมในเร่ืองต่าง ๆ รวมทั้งกาํกบัดูแล ทบทวน และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกบันโยบายการบริหาร

ความเส่ียง กลยทุธ์และการวดัความเส่ียงโดยรวมเพ่ือใหม้ีการปฏิบตัิดา้นบริหารความเส่ียงอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

(5) รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการตรวจสอบจะทําหน้าท่ีสอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายบัญชีและการเงิน และผูส้อบ

บญัชีมาประชุมร่วมกนั และนําเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัท

เป็นผู ้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัท รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ท่ีปรากฏในรายงานประจําปี งบการเงินดังกล่าวจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการ

บัญชีรับรองและตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชีของบริษัท รวมทั้งจะดําเนินการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศท่ีสําคัญ ทั้งขอ้มูล

ทางการเงินและไม่ใช่การเงิน บนพ้ืนฐานของขอ้เท็จจริงอย่างครบถว้นและสมํา่เสมอ 

(6) การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

ตามขอ้บงัคบัของบริษัทน้ัน บริษัทจดัใหม้ีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยทุก 3 เดือน และจะจดัให ้

มีการประชุมพิเศษเพ่ิมตามความจาํเป็น มีการส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้า 7 วันก่อนวันประชุม เวน้แต่ในกรณี

จาํเป็นรีบด่วนเพ่ือรกัษาสิทธิประโยชน์ของบริษัท ทั้งน้ีในการประชุมแต่ละครั้งไดม้กีารกาํหนดวาระในการประชุมอย่าง

ชดัเจนมีเอกสารประกอบการประชุมท่ีครบถว้นเพียงพอ เพ่ือใหค้ณะกรรมการไดม้ีเวลาศึกษาขอ้มูลอย่างเพียงพอก่อน

เขา้ร่วมประชุม ทั้งน้ี ในการประชุมคณะกรรมการจะตอ้งประกอบดว้ยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจํานวน

กรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม  

ในการประชุม ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจา้หน้าท่ีบริหารเป็นผูร่้วมกันกําหนดวาระการประชุม

และพิจารณาเร่ืองเขา้วาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสใหก้รรมการแต่ละคนสามารถเสนอเร่ือง 

ต่าง ๆ เพ่ือเขา้รบัพิจารณาเป็นวาระการประชุมได ้ โดยท่ีกรรมการทุกท่านสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้

อย่างเปิดเผย และมีประธานท่ีประชุมเป็นผูป้ระมวลความเห็นและขอ้สรุปท่ีไดจ้ากการประชุม ทั้งน้ีในการลงมติในท่ี

ประชุม คณะกรรมการบริษัทใหถื้อมติเสียงขา้งมาก โดยใหก้รรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงเสียง โดยกรรมการท่ีมีส่วนได้

เสียจะไม่เขา้ร่วมประชุมและ/หรือไม่ใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองน้ัน ๆ ถา้คะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในท่ี

ประชุมจะออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียงเพ่ือชี้ ขาด นอกจากน้ีรายงานการประชุมจะถูกจัดทําเป็นลายลักษณ์อักษร

ภายหลังมีการประชุมเสร็จ และจัดเก็บรายงานการประชุมท่ีผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พรอ้มให ้

คณะกรรมการบริษัทและผูท่ี้เกี่ยวขอ้งตรวจสอบได ้
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รายชื่อ 

จาํนวนครั้งท่ีเขา้รว่มประชุม / จาํนวนครั้งท่ีประชุมในปี 2560 

คณะกรรมการ ณ วันท่ี 31 มกราคม 2561 

คณะกรรมการ 

บริษัท 

คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 

บริหาร 

ประชุมผูถื้อหุน้

ปี 2560 

คณะกรรมการ 

บริหารความ

เส่ียง 

คณะกรรมการ 

กาํกบัดูแล

กิจการท่ีดีและ

ความ

รบัผิดชอบตอ่

สงัคม 

คณะกรรมการ 

สรรหาและ

กาํหนด

ค่าตอบแทน 

1.  นายสหสั ตรีทิพยบุตร 12/12 - - 1/1 - - - 

2.  นายเอกรตัน์ แจง้อยู ่ 11/12 - 20/20 1/1 5/5 2/2 - 

3.  นายวริชั วงศนิ์รนัดร ์ 12/12 - 20/20 1/1 5/5 - - 

4.  นางสาวเธียรวรรณี แจง้อยู ่1/ 10/11 - 18/20 1/1 4/5 - - 

5.  นางสาวสวติา แจง้อยู ่2/ 9/12 - 12/20 0/1 4/5 - 8/12 

6.  รองศาสตราจารย ์ 

บุญเสริม วมุิกตะนันทน์ 
12/12 13/13 - 1/1 - - - 

7.  ศาสตราเมธี  

ดร.สุปรีด์ิ วงศ์ดีพรอ้ม3/ 
12/12 13/13 - 1/1 3/3 2/2 - 

8.  นายสุธี ตรีพรชยัศกัด์ิ 12/12 13/13 - 1/1 - - 12/12 

9.  นายกริช อมัโภชน์ 12/12 13/13 - 1/1 - 2/2 - 

10. นางสุมนา วงษ์กะพนัธ์ 12/12 - - 1/1 - - 12/12 

11. นายไพฑรูย ์หอมจนัทร ์4/ - - 18/20 - 4/5 - - 

12. นายวชัรินทร ์วชัรธรรม - - 18/20 - - - - 

13. นายสยาม อุฬารวงศ ์5/ - - 18/18 - - - - 

14. นายไพฑรูย ์ศุกรค์ณาภรณ์ 6/ 3/3 - 3/3 - - - - 

15. นายพทัธนนท์ เปรมสมิทธ ์7/ - - 16/16 - - - - 

หมายเหตุ : 1/ นางสาวเธียรวรรณี แจง้อยู่ ไดร้บัแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เม่ือวนัท่ี 26 มกราคม 2560 และไดร้บัแต่งตั้งเป็นรอง

กรรมการผูจ้ดัการ เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2560 
2/ นางสาวสวิตา แจง้อยู ่ลาคลอดตัง้แต่วนัท่ี 25 เมษายน 2560 ถึง วนัท่ี 1 สิงหาคม 2560 จึงทาํใหเ้ขา้ประชุมไม่ครบ และ

ไดร้บัแต่งตั้งเป็นท่ีปรึกษาดา้นการประเมิน ติดตาม และพฒันาองคก์ร เม่ือวนัท่ี 7 กันยายน 2560 และไดร้บัแต่งตั้งเป็น

รกัษาการรองกรรมการผูจ้ดัการสายงานพฒันาธุรกิจ เม่ือวนัท่ี 9 ตุลาคม 2560 
3/ ศาสตรเมธี ดร.สุปรีด์ิ วงศดี์พรอ้ม ไดร้บัแต่งตั้งเป็นไดร้บัแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เม่ือวนัท่ี                       

11 พฤษภาคม 2560 
4/ นายไพฑรูย ์หอมจนัทร ์ไดร้บัแตง่ตัง้เป็นรกัษาการรองกรรมการผูจ้ดัการสายงานการตลาด เม่ือวนัท่ี 7 กนัยายน 2560 
5/ นายสยาม อุฬารวงศ ์ไดร้บัแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร เม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2560 และไดร้บัแต่งตั้งเป็นรองกรรมการ

ผูจ้ดัการสายงานบริหารบญัชีลูกหน้ี และรองกรรมการผูจ้ดัการบริหารสายงานช่องทางการขายใหม่และบริการลูกคา้ เม่ือ

วนัท่ี 16 มิถุนายน 2560 
6/ นายไพฑูรย ์ ศุกรค์ณาภรณ์ ไดร้บัแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2560 มี และลาออกจากตําแหน่ง

กรรมการอิสระ เม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2560 และ ไดร้บัแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารและรองกรรมการผูจ้ดัการบริหาร

สายงานสนับสนุนธุรกิจ เม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2560  
7/ นายพทัธนนท ์เปรมสมิทธ ์กรรมการบริหาร ไดล้าออกจากบริษัทเม่ือวนัท่ี 6 ตุลาคม 2560 
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(7) ค่าตอบแทนกรรมการ 

บริษัทกาํหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทไวอ้ย่างชดัเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับท่ี

เหมาะสมกับหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน เพียงพอท่ีจะดูแลรักษากรรมการท่ีมีความรู ้

ความสามารถ และตอ้งผ่านการอนุมัติจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้สามัญประจําปี ทั้งน้ีบริษัทกําหนดใหม้ีการเปิดเผย

ค่าตอบแทนท่ีจ่ายใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหารตามรูปแบบท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรพัยก์าํหนด 

 (8) การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมใหม้ีการอบรมและใหค้วามรูแ้ก่กรรมการผูเ้กี่ยวขอ้งในระบบกาํกับดูแลกิจการของ

บริษัท ซึ่งประกอบดว้ยกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

และกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความรบัผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนผูบ้ริหารของบริษัท เพ่ือใหก้ารปฏิบัติงานมี

การพฒันาอย่างต่อเน่ือง หากมีการเปล่ียนแปลงกรรมการ บริษัทจะจดัใหม้ีการแนะนําแนวทางในการดาํเนินธุรกิจของ

บริษัท และขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิหน้าท่ีของกรรมการใหม่ เพ่ือส่งเสริมใหก้ารปฏิบตัิหน้าท่ีมีประสิทธิภาพ

อย่างต่อเน่ืองภายใตก้รอบการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  

 

 การเขา้อบรมของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดยอ่ย 

 คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริม สนับสนุนและอํานวยความสะดวกใหผู้ท่ี้เกี่ยวขอ้งในระบบการกํากับดูแล

กิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการชุดย่อย ผูบ้ริหาร เลขานุการบริษัท เป็นตน้ ไดเ้ขา้รบัการอบรมสัมมนาใน

หลักสูตรหรือร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจัดข้ึนโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย สํานักงานคณะกรรมการ

กาํกบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือองคก์รอิสระต่าง ๆ อย่างสมํา่เสมอและ

ต่อเน่ือง เพ่ือเสริมสรา้งความรู ้ปรบัปรุงการปฏิบัติงาน อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีใหม้ีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งข้ึน โดยคณะกรรมการบริษัท มอบหมายใหเ้ลขานุการบริษัท เป็นผูป้ระสานงานกบักรรมการ และผูบ้ริหาร เพ่ือแจง้

หลักสูตรการฝึกอบรมต่าง ๆ 

 โดยในปี 2560 กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ผ่านการอบรมหลักสูตรท่ีจัดโดยสมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) และหลักสูตรท่ีจดัโดยสถาบนัอ่ืน ดงัน้ี 

 

หลักสูตรท่ีจดัโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถัมภ:์ 

ชื่อ ชื่อหลักสูตร 

รองศาสตราจารย ์บุญเสริม วิมุกตะนันทน์ การบริหารความเส่ียง (ขั้นพ้ืนฐาน) 

รุ่นท่ี 1/2560 วนัท่ี 7-8 ธันวาคม 2560 

 

หลักสูตรท่ีจดัโดยคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: 

ชื่อ ชื่อหลักสูตร 

นายสหสั ตรีทิพยบุตร สัมมนาวิชาการ The Flagship Summit :  

Future Fast-Forward 

วนัท่ี 13 ธันวาคม 2560 
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 กรรมการบริษัทท่ีผ่านการอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) มีดงัน้ี 

รายชื่อกรรมการบริษัท ผ่านการอบรมหลกัสูตรจาก IOD 

1. นายสหสั ตรีทิพยบุตร -  DAP 28/2004 

-  HMS 2/2013 

-  SFE 7/2013 

2. นายเอกรตัน์ แจง้อยู่ -  DAP SET/2012 

-  FBS 1/2014 
3. นายวิรชั วงศนิ์รนัดร ์ -  SFE 11/2010 

-  DCP 135/2010 

-  APC 37/2011 

4. นางสาวเธียรวรรณี แจง้อยู่ -  DAP 98/2012 

-  CSP 68/2016 

-  ACPG 31/2016 

5. นางสาวสวิตา แจง้อยู ่ -  DAP 99/2012 

-  FBS 1/2014 

6. รองศาสตราจารย ์บุญเสริม วิมุกตะนันทน์ -  DAP 100/2013 

-  ACP 42/2013 

7. ศาสตราเมธี ดร.สุปรีดิ์ วงศด์ีพรอ้ม -  DAP SET/2012 

8. นายสุธี ตรีพรชยัศกัดิ์ -  DAP 103/2013 

9. นายกริช อมัโภชน์ -  DCP 0/2000 

-  AACP 3/2010 

10. นางสุมนา วงษ์กะพนัธ์ -  DAP 47/2005 

 

การประเมินผลคณะกรรมการ   

คณะกรรมการบริษัท ไดด้าํเนินการประเมินผลงานประจาํปีทุกปี เป็นการประเมินทั้งคณะและเป็นรายบุคคล         

โดยในรูปแบบการประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ จะใชแ้บบการประเมินผลงานตัวเอง (self-assessment) เพ่ือ

ประเมินผลงานในปีล่าสุด โดยเกณฑ์การประเมินไดก้ําหนดการวัดผลงานครอบคลุม 6 ดา้น ไดแ้ก่ โครงสรา้งและ

คุณสมบตัิของคณะกรรมการ บทบาท หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การ

ทาํหน้าท่ีของกรรมการ ความสัมพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ และการพฒันาตนเองของคณะกรรมการ เกณฑก์ารวดัผลไดแ้บ่ง

ออกเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ 4 = ดีเยี่ยม; 3 = ดี; 2 = พอสมควร; 1 = เล็กน้อย; 0 = ไม่มีการดาํเนินการในเร่ืองน้ัน ทั้งน้ี 

เกณฑ์การประเมินผลจะคิดเป็นรอ้ยละจากคะแนนเต็มในแต่ละขอ้ โดยหากคะแนนมากกว่ารอ้ยละ 85 = ดีเยี่ยม        

ช่วงรอ้ยละ 75-85 = ดี ช่วงรอ้ยละ 65-75 = ดีพอสมควร ช่วงรอ้ยละ 50-65 = พอใช ้และตํา่กว่ารอ้ยละ 50 = ควร

ปรับปรุง โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ เลขานุการบริษัทจะทําหน้าท่ีสรุปและรายงานต่อท่ี

ประชุมคณะกรรมการ ในปี 2560 ผลการประเมินของคณะกรรมการทั้งคณะ ไดร้บัการประเมินท่ีค่าเฉล่ียมากกว่ารอ้ย

ละ 85 หรืออยู่ในเกณฑท่ี์ดีเยี่ยม 

คณะกรรมการยังไดใ้หก้รรมการแต่ละท่านประเมินผลงานเป็นรายบุคคลโดยใชว้ิธีการประเมินตนเอง          

(self-assessment) กับเกณฑ์การประเมินในดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ ผลการดําเนินงานของบริษัท  การปฏิบัติงานของ

กรรมการแต่ละท่าน ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบ การประชุมคณะกรรมการและการปฏิบัติตามจริยธรรม ซ่ึง

เกณฑก์ารวดัผลใชรู้ปแบบเดียวกบัการประเมินของคณะกรรมการทั้งคณะ ในปี 2561 เลขานุการบริษัท เป็นผูส้รุปผล

การประเมินของกรรมการแต่ละบุคคลและรายงานตอ่ท่ีประชุมคณะกรรมการ โดยผลการประเมินอยู่ในเกณฑท่ี์ดเียี่ยม 

  



  

 

 รายงานประจาํปี 2560 | 73 
   

การประเมินผลคณะกรรมการชุดยอ่ย 

คณะกรรมการฯไดจ้ัดใหม้ีการประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อย โดยกรรมการชุดย่อยทุกชุดจะ

ประเมินผลงานตนเองตามแบบประเมิน โดยเลขานุการบริษัทเป็นผูส้รุปผลการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยแต่

ละชุดและรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการฯ ในปี 2561 ผลการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยเฉล่ียอยู่ใน

เกณฑท่ี์ดีเยี่ยม 

 

การประเมินผลกรรมการผูจ้ดัการ 

บริษัท ไดจ้ัดใหม้ีการประเมินผลงานกรรมการผูจ้ดัการโดยกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนทุกปี    

เกณฑ์การประเมินผลงานของกรรมการผูจ้ัดการไดนํ้าเกณฑ์จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาประยุกต์ใช ้            

ซ่ึงครอบคลุมความเป็นผูนํ้าการกําหนดกลยุทธ์ การดําเนินการตามกลยุทธ์ การวางแผนทางการเงินและผลการ

ดําเนินงาน ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ ความสัมพันธ์กับภายนอกองค์กร การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

แผนการสืบทอดตาํแหน่งความรูท้างดา้นผลิตภณัฑ์/การบริการ และคุณภาพส่วนบุคคล  

 

แผนการสบืทอดตาํแหน่ง 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะดาํเนินการเพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้่า มีระบบการคัดสรรบุคลากรท่ี

จะเขา้มารบัผิดชอบในตาํแหน่งกรรมการ และฝ่ายบริหารท่ีสําคญัอย่างเหมาะสมและสอดคลอ้งกับนโยบายแผนการสืบ

ทอดตําแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารระดับสูงท่ีวางไว ้โดยคณะกรรมการสรรหามีหน้าท่ีพิจารณา ประเมิน คัดเลือก

บุคคลท่ีจะมาดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง โดยกระบวนการสรรหามาจากการพิจารณาบุคคลทั้ง

จากภายในและภายนอกบริษัท  

 

การปฏิบตัิตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที่ดี 

เพ่ือเสริมสรา้งความโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท อนัจะทาํใหเ้กิดความเชื่อมัน่

ในกลุ่มผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน และผูท่ี้เกี่ยวขอ้งทุกฝ่าย ดังน้ัน คณะกรรมการบริษัทจึงไดม้ีการกําหนดหลักการการกํากับ

ดูแลกิจการ ซ่ึงเป็นการปฏิบัติตามแนวทางการกํากบัดูแลกิจการท่ีดีซึ่งกําหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

และหลักการการกาํกบัดูแลกิจการของบริษัทครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดงัน้ี 

 

หมวดที่ 1 สทิธิของผูถ้ือหุน้ (The Rights of Shareholders) 

บริษัทตระหนักและใหค้วามสําคญัในสิทธิพ้ืนฐานต่าง ๆ ของผูถื้อหุน้ซ่ึงรวมถึงนักลงทุนสถาบนั ทั้งในฐานะ

ของเจา้ของบริษัทและในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย ์ เช่น สิทธิในการซื้ อ ขายหรือโอนหลักทรัพย์ท่ีตนถืออยู่ สิทธิใน

การไดร้ับขอ้มูลของบริษัทอย่างเพียงพอ สิทธิในการท่ีจะไดร้ับส่วนแบ่งผลกําไรจากบริษัท สิทธิต่าง ๆ ในการประชุม  

ผูถื้อหุน้ สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเร่ืองสําคัญของบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล 

การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผูส้อบบญัชี การอนุมตัิธุรกรรมท่ีสําคญัและมีผลตอ่ทิศทางในการดําเนิน

ธุรกิจของบริษัท เป็นตน้ 

นอกเหนือจากสิทธิพ้ืนฐานต่าง ๆ ขา้งตน้แลว้ บริษัทยงัไดด้ําเนินการในเร่ืองต่าง ๆ  ท่ีเป็นการอํานวยความ

สะดวกในการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้และนักลงทุนสถาบนั ดงัน้ี : 

1. บริษัทจะจัดใหม้ีการประชุมใหญ่สามัญประจําปีทุกปี โดยจะจัดภายใน 4 เดือนนับจากวันส้ินสุดรอบ

บญัชีในแต่ละปี พรอ้มทั้งจดัส่งหนังสือนัดประชุม และขอ้มูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ใหผู้ถื้อ

หุน้รบัทราบล่วงหน้า 7 วนั ก่อนการประชุม และลงประกาศหนังสือพิมพแ์จง้วันนัดประชุมล่วงหน้าเป็น

เวลา 3 วันติดต่อกันก่อนท่ีจะถึงวันประชุม โดยในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของ

คณะกรรมการประกอบไปดว้ย โดยในปี 2560 บริษัทจัดส่งเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้าเป็น

ระยะเวลา 14 วนั 
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2. บริษัทจะเผยแพร่ขอ้มูลประกอบวาระการประชุมผูถื้อหุน้ล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัท พรอ้มทั้งชี้ แจง

สิทธิของผูถื้อหุน้ในการเขา้ประชุม และสิทธิออกเสียงลงมติของผูถื้อหุน้ 

3. ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะ

ใหก้รรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เขา้ร่วมประชุมแทนตนได ้ โดยใชห้นังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหน่ึง

ท่ีบริษัทไดจ้ดัส่งไปพรอ้มกบัหนังสือนัดประชุม 

4. ก่อนการประชุมบริษัทจะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถส่งความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ ขอ้ซักถามได้

ล่วงหน้าก่อนวนัประชุม 

5. ในการประชุมบริษัทจะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ตั้งขอ้ซักถาม ใหข้อ้เสนอแนะ หรือแสดงความเห็นต่อท่ี

ประชุมในประเด็นต่าง ๆ อย่างอิสระและเท่าเทียมกัน ทั้งน้ี ในการประชุมผูถื้อหุน้จะมีกรรมการและ

ผูบ้ริหารท่ีเกี่ยวขอ้งเขา้ร่วมประชุมเพ่ือตอบคาํถามและใหข้อ้มูลรายละเอียดในท่ีประชุม  

6.  บริษัทคดัเลือกสถานท่ีจดัประชุมซ่ึงมีระบบขนส่งมวลชนเขา้ถึงและเพียงพอ เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้สามารถเดิน

ทางเขา้ร่วมการประชุมไดอ้ย่างสะดวก 

หมวดที่ 2 การปฏิบตัิต่อผูถ้ือหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั (The Equitable Treatment of Shareholders) 

 บริษัทจะใหโ้อกาสแก่ผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมกันทุกราย และกําหนดใหสิ้ทธิออกเสียงในท่ีประชุมเป็นไปตาม

จาํนวนหุน้ โดยหน่ึงหุน้มีสิทธิเท่ากบัหน่ึงเสียงและไม่กระทาํการใด ๆ ท่ีเป็นการจาํกดัหรือละเมิดสิทธิหรือลิดรอนสิทธิ

ของผูถื้อหุน้ ไม่ว่าจะเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูถื้อหุน้ส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน ผูถื้อหุน้ต่างชาติ ทั้งน้ีบริษัทกําหนดให ้

กรรมการอิสระเป็นผูม้ีหน้าท่ีดูแลผูถื้อหุน้ส่วนน้อย โดยผูถื้อหุน้ส่วนน้อยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเหน็หรือขอ้

รอ้งเรียนไปยงักรรมการอิสระซ่ึงจะพิจารณาดาํเนินการใหเ้หมาะสมในแต่ละเร่ือง เช่น หากเป็นขอ้รอ้งเรียน กรรมการ

อิสระจะดาํเนินการตรวจสอบขอ้เท็จจริงและหาวิธีการแกไ้ขใหเ้หมาะสม กรณีเป็นขอ้เสนอแนะท่ีเป็นเร่ืองสําคญัและมี

ผลต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียโดยรวม หรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมการอิสระจะเสนอเร่ืองดังกล่าวต่อท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณากาํหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผูถื้อหุน้ เป็นตน้ 

การดาํเนินการประชุมเป็นไปตามขอ้บงัคับบริษัท ตามลําดบัวาระการประชุมมีการเสนอรายละเอียดในแต่ละ

วาระครบถว้น มีการแสดงขอ้มูลประกอบการพิจารณาอย่างชดัเจน รวมทั้งจะไม่เพ่ิมวาระการประชุมท่ีไม่แจง้ใหผู้ถื้อหุน้

ทราบล่วงหน้าโดยไม่จาํเป็น โดยเฉพาะวาระท่ีมีความสําคญัท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งใชเ้วลาในการศึกษาขอ้มูลก่อนการตัดสินใจ 

ทั้งน้ีในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการ

อิสระหรือบุคคลใด ๆ เขา้ร่วมประชุมแทนตนได ้ โดยใชห้นังสือมอบฉันทะท่ีบริษัทไดจ้ัดส่งไปพรอ้มกับหนังสือนัดประ

ชุม การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใสตามลําดับวาระท่ีกาํหนด โดยวาระการเลือกตั้งกรรมการจะเปิดโอกาสใหผู้ ้

ถือหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิในการแต่งตั้งกรรมการดว้ยการลงมติเป็นรายคน ทั้งน้ี บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอชื่อบุคคล

เพ่ือดาํรงตาํแหน่งกรรมการและเพ่ิมวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ รายละเอียดในเว็บไซต์ของ

บริษัท ช่วงเวลา 3 เดือนจนถึงวนัส้ินสุดรอบปีบญัชีของบริษัท 

นอกจากน้ันบริษัทไดก้ําหนดมาตรการป้องกันการใชข้อ้มูลภายในโดยมิชอบ (Insider trading) ของบุคคลท่ี

เกี่ยวขอ้ง ซ่ึงหมายถึง กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานในหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้งกับขอ้มูลภายใน (รวมทั้งคู่สมรสและ

บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) โดยหา้มบุคคลท่ีเกี่ยวขอ้งทําการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็น

ระยะเวลาอย่างน้อย 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจําปีและควรรอคอยอย่าง

น้อย 24 ชัว่โมงภายหลังการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวใหแ้ก่สาธารณชนแลว้ รวมทั้งหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลน้ันต่อบุคคล

อ่ืนดว้ย 

บริษัทไดใ้หข้อ้มูลแก่กรรมการ และผูบ้ริหารเกี่ยวกบัหน้าท่ีท่ีผูบ้ริหารตอ้งรายงานการถือหลักทรพัยใ์นบริษัท 

และบทกําหนดโทษตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และตามขอ้กาํหนดของตลาดหลักทรพัย์

แหง่ประเทศไทย และในกรณีท่ีกรรมการหรือผูบ้ริหารมีการซ้ือขายหลักทรัพยข์องบริษัทตอ้งรายงานการถือหลักทรัพย์

ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญัติหลักทรพัย์และตลาด

หลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วันทําการ ใหส้ํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพยท์ราบ 

เพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป 
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หมวดที่ 3 บทบาทของผูม้ีสว่นไดเ้สยี (The Role of Stakeholders) 

บริษัทไดใ้หค้วามสําคัญต่อสิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผูม้ีส่วนไดเ้สียภายใน ไดแ้ก่ พนักงาน

และผูบ้ริหารของบริษัท หรือผูม้ีส่วนไดเ้สียภายนอก เช่น คู่แข่ง คู่คา้ ลูกคา้ เป็นตน้ โดยบริษัทตระหนักดีว่า การ

สนับสนุนและขอ้คิดเห็นจากผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการดําเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท 

ดงัน้ันบริษัทจะปฏิบตัิตามกฎหมายและขอ้กาํหนดท่ีเกี่ยวขอ้งเพ่ือใหสิ้ทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สียดงักล่าวไดร้ับการดูแลเป็น

อย่างดี นอกจากน้ันบริษัทยังส่งเสริมใหม้ีความร่วมมือระหว่างบริษัทและกลุ่มผูม้ีส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่ม เพ่ือสรา้งความ

มัน่คงใหแ้ก่บริษัทตามแนวทาง ดงัต่อไปน้ี : 

(ก) ผูถื้อหุน้ บริษัทมุ่งเน้นพัฒนาองคก์รใหม้ีการเติบโตอย่างต่อเน่ืองซึ่งจะส่งผลใหบ้ริษัทมีรายได้

และผลกําไรเพ่ิมข้ึนได ้เป็นการเพ่ิมมูลค่าของบริษัทและส่งผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษัท

ไดร้บัผลตอบแทนสูงสุด 

(ข) ลูกคา้ บริษัทคํานึงถึงคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ รวมถึงการเอาใจใส่ และ

รบัผิดชอบต่อลูกคา้ดว้ยความซ่ือสัตยแ์ละเป็นธรรม 

(ค) คู่คา้ บริษัทมีนโยบายท่ีจะปฏิบัติต่อคู่คา้อย่างเป็นธรรม เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้

และ/หรือขอ้ตกลงในสัญญาท่ีทําร่วมกัน เพ่ือก่อใหเ้กิดความสัมพันธ์อันดีทางธุรกิจ

ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ทุกฝ่าย 

(ง) คู่แข่ง บริษัทส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการคา้อย่างเสรีและเป็นธรรม และจะปฏิบัติ

ตามกรอบกติกาการแข่งขนัท่ีด ี

(จ) พนักงาน บริษัทมีนโยบายท่ีจะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม ให ้

ผลตอบแทนและสวัสดิการท่ีเหมาะสม รวมถึงการสนับสนุนเพ่ือพัฒนาความรู ้

ความสามารถของพนักงาน 

(ฉ) ชุมชนและสังคม บริษัทใหค้วามสําคัญและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยดําเนินธุรกิจอย่างมี

จริยธรรม และใหก้ารสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกื้ อกูลและสรา้งสรรคต์่อสังคมตาม

ความเหมาะสม 

(ช) ส่ิงแวดลอ้ม บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกบัส่ิงแวดลอ้มอย่างเคร่งครดัและ

วางแนวทางในการควบคุมผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มอย่างต่อเน่ือง 

ทั้งน้ีบริษัทจะปฏบิตัิตามขอ้กาํหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง เพ่ือใหสิ้ทธิของผูม้ีส่วนได้

เสีย เหล่าน้ันไดร้บัการดูแลอย่างด ี

 

การต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 

บริษัทอยู่ระหว่างการดําเนินการเพ่ือจะไดเ้ขา้ร่วมเป็นบริษัทท่ีประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ 

(Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต กับทางสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD)  แต่ทั้งน้ีบริษัทประเมินโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริตข้ึน โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่าง ๆ  อาทิเช่น 

การจัดทํารายงานทางการเงินเท็จ การทําใหสู้ญเสียทรัพย์สิน การคอร์รัปชัน การท่ีผูบ้ริหารสามารถฝ่าฝืนระบบ

ควบคุมภายใน (management override of internal controls) การเปล่ียนแปลงขอ้มูลในรายงานท่ีสําคัญ การไดม้า

หรือใชไ้ปซึ่งทรพัยสิ์นโดยไม่ถูกตอ้ง เป็นตน้ 
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1. วตัถุประสงค ์

บริษัทไดใ้หค้วามสําคญักบัการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ัปชัน่ (Anti-Corruption Policy) ตลอดจนสนับสนุนและ

ส่งเสริมใหบุ้คลากรทุกระดับมีจิตสํานึกในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ คณะกรรมการบริษัท จึงได้

กําหนดนโยบายป้องกันและต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ การใหห้รือรับสินบน (Anti-Corruption and Anti-Bribery 

Policy) บริษัทคาดหวังว่ากรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษัทตอ้งไม่เรียกรอ้ง ดําเนินการ หรือยอมรับ

การทุจริตคอร์รปัชัน่ ในทุกรูปแบบทั้งทางตรง หรือทางออ้ม เพ่ือประโยชน์ต่อองค์กร ตนเอง ครอบครวั เพ่ือนและคน

รูจ้กั หรือเพ่ือประโยชน์ของธุรกิจ โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจในทุกประเทศและทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้งของบริษัทและ

บริษัทย่อย และใหม้ีการสอบทานการปฏิบตัติามนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รปัชัน่อย่างสมํา่เสมอ ตลอดจนทบทวน

แนวทางปฏิบัติ และขอ้กําหนดในการดําเนินการเพ่ือใหส้อดคลอ้งกับการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บังคับ 

และขอ้กาํหนดของกฎหมาย ทั้งน้ีหากมีการฝ่าฝืนกระทําการใด ๆ อนัเป็นการสนับสนุนช่วยเหลือ หรือใหค้วามร่วมกับ

การทุจริตคอรร์ปัชัน่ไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือทางออ้มก็ตาม จะไดร้บัการพิจารณาโทษตามระเบียบของบริษัท  

ทั้งน้ี บริษัทไดป้ระกาศนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่โดยผ่านการอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษัทเมื่อวนัท่ี 14 สิงหาคม 2558 

2. คาํนิยาม 

 คอรร์ปัชัน่ (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด ๆ โดยการเสนอให ้ สัญญา

ว่าจะให ้มอบให ้ใหค้าํมัน่ว่าจะให ้รวมถึงการเรียกรอ้ง หรือรบั ซ่ึงเงิน ทรพัยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใด

ซ่ึงไม่เหมาะสม กบัเจา้หน้าท่ีของรฐั หน่วยงานของรฐั หน่วยงานของเอกชนหรือผูม้ีหน้าท่ีไมว่่าจะโดย

ทางตรงหรือทางออ้ม เพ่ือจูงใจใหบุ้คคลดังกล่าวปฏิบัติหรือละเวน้การปฏิบัติหน้าท่ี อันเป็นการให ้

ไดม้าหรือรักษาไวซ่ึ้งผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เวน้แต่กรณีท่ีกฎหมาย ระเบียบ 

ประกาศ ขอ้บงัคบั ขนบธรรมเนียม ประเพณีของทอ้งถ่ิน หรือจารีตทางการคา้ ใหก้ระทาํให ้

 การทุจริตคอรร์ัปชัน่ (Anti-Corruption) หมายถึง การปฏิบัติ หรือละเวน้การปฏิบัติในตําแหน่ง

หน้าท่ี รวมถึงการใชอ้ํานาจในตําแหน่งหน้าท่ีในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการใหห้รือรับสินบน การ

นําเสนอ หรือการใหค้ํามัน่ว่าจะให ้การขอ หรือการเรียกรอ้งรับผลตอบแทน ทั้งท่ีเป็นทรัพย์สิน เงิน 

ส่ิงของ สิทธิหรือผลประโยชน์อ่ืนใด อ่ืนใดท่ีดําเนินธุรกิจกับบริษัทหรือบริษัทย่อย เพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึง

ประโยชน์หรือปกป้องสิทธิท่ีมิควรไดอ้ันเป็นประโยชน์ต่อองค์กร ตนเอง พรรคพวกหรือผูท่ี้เกี่ยวขอ้ง 

ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางออ้ม 

 การรบัสนิบน หมายถึง การรบัดว้ย เงิน ส่ิงของ การบริการ หรืออย่างใดอย่างหน่ึงหรือผสมกนั โดยมี

พนักงานเขา้ไปเกี่ยวขอ้งในการเรียกรับเงิน ของขวัญ หรือผลประโยชน์อ่ืนใดใหแ้ก่ตนเอง พรรคพวก 

ผูเ้กี่ยวขอ้ง หรืออย่างใดอย่างหน่ึง 

 เจา้หนา้ที่ของรัฐ” หมายถึง ผูด้ํารงตําแหน่งทางการเมือง ขา้ราชการหรือพนักงานส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงมี

ตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา พนักงานหรือบุคคลผูป้ฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ 

ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินและสมาชิกสภาทอ้งถ่ินซ่ึงมิใช่ผูด้ํารงตําแหน่งทางการเมือง เจา้พนักงานตาม

กฎหมายว่าดว้ยลักษณะการปกครองทอ้งท่ี และใหห้มายความรวมถึงกรรมการ อนุกรรมการ ลูกจา้ง

ของส่วนราชการ รฐัวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรฐัและบุคคล หรือคณะบุคคล ซ่ึงใชอ้าํนาจหรือไดร้ับ

มอบใหใ้ชอ้ํานาจทางการปกครองของรัฐในการดําเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงตามกฎหมาย ไม่ว่าจะ

เป็นการจดัตั้งข้ึนในระบบราชการ รฐัวิสาหกิจ หรือกิจการอ่ืนของรฐั 

 การช่วยเหลือทางการเมือง” หมายถึง การช่วยเหลือในนามบริษัทไม่ว่าจะเป็นทางดา้นการเงิน การ

ใหท้รัพย์สิน หรือรูปแบบอ่ืน เพ่ือเป็นการช่วยเหลือ สนับสนุน หรือเพ่ือประโยชน์อ่ืนใด แก่กิจกรรม

ทางการเมือง นักการเมือง หรือบุคคลท่ีมีหน้าท่ีเกี่ยวขอ้งทางการเมอืง ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม 

ทั้งน้ีการช่วยเหลือทางการเงินสามารถรวมถึงการใหกู้เ้งิน ส่วนการช่วยเหลือในรูปแบบอ่ืน (In-kind) 

เช่น การใหส่ิ้งของหรือบริการ การโฆษณาส่งเสริม หรือสนับสนุนพรรคการเมือง การระดมทุน หรือ
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บริจาคเงินใหแ้ก่องค์กรท่ีมีความสัมพนัธ์ใกลช้ิดกบัพรรคการเมือง เป็นตน้ ทั้งน้ีเวน้แต่การสนับสนุน

กระบวนการประชาธิปไตยท่ีกระทาํไดต้ามท่ีกฎหมายกาํหนด 

 การบริจาคเพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน”์ หมายถึง กิจกรรมท่ีเกี่ยวขอ้งกับการใชจ่้ายเงิน

โดยไม่มีผลตอบแทนท่ีมีตวัตน การบริจาคเพ่ือการสาธารณประโยชน์ คือ การใชจ่้ายเงินเพ่ือโครงการ 

กิจกรรม เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์แก่ชุมชน สังคม กลุ่มประชาชน โดยบริษัทอาจไม่ไดร้ับผลตอบแทนท่ีมี

ตวัตน 

 ผูเ้กี่ยวขอ้ง” หมายถึง คู่สมรส บุตร บิดา มารดา พ่ีน้องหรือญาติสนิท ท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหติ 

รวมถึงเพ่ือนและคนรูจ้กัของกรรมการบริษัท ผูบ้ริหารและพนักงานทุกระดบัของบริษัท 

3. ขอบเขตและแนวทางปฏิบตัิ 

กรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และพนักงาน ทุกระดบัของบริษัท ตอ้งปฏิบตัิตามแนวทางท่ีไดก้าํหนดไว ้ดงัน้ี 

(1) ปฏิบตัิตามนโยบายการป้องกนัและต่อตา้นการทุจริตคอรัปชัน่ การใหห้รือรบัสินบน จรรยาบรรณธุรกิจ 

รวมทั้งกฎ ระเบียบ และขอ้บังคับของบริษัท โดยตอ้งไม่เขา้ไปเกี่ยวขอ้งกับการทุจริต คอร์รัปชัน่ในทุก

รูปแบบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม 

(2) ไม่กระทาํการใด ๆ ท่ีเป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริต คอรร์ปัชัน่ การใหห้รือรบัสินบน แก่ผูท่ี้มี

ส่วนไดเ้สียท่ีเกี่ยวขอ้งกับบริษัทในเร่ืองท่ีตนมีหน้าท่ีรับผิดชอบ ทั้งทางตรงหรือโดยออ้ม เพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึง

ผลประโยชน์แก่องคก์ร ตนเอง หรือผูท่ี้เกี่ยวขอ้ง 

(3) ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเหน็การกระทําท่ีเขา้ข่ายการทุจริตคอร์รปัชัน่ท่ีเกี่ยวขอ้งกับบริษัท โดยถือ

เป็นหน้าท่ีท่ีตอ้งแจง้ใหผู้บ้ังคับบัญชา หรือบุคคลท่ีรับผิดชอบไดท้ราบ และใหค้วามร่วมมือในการ

ตรวจสอบขอ้เท็จจริงต่าง ๆ 

(4) ในการดําเนินการใด ๆ ท่ีอาจมีความเส่ียงต่อการเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน่ กรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร 

และพนักงาน ทุกระดบัของบริษัท จะตอ้งปฏิบตัิโดยเฉพาะในเร่ืองดงัต่อไปน้ี ดว้ยความระมดัระวงั 

(5) การให ้หรือรับของขวัญ ของกํานัล การเล้ียงรับรอง และค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีเกี่ยวขอ้ง ใหเ้ป็นไปตามแนว

ปฏิบัติท่ีดีท่ีกําหนดไวใ้นคู่มือการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงนโยบายการ

ป้องกนัและต่อตา้นการทุจริต คอรร์ปัชัน่การใหห้รือรบัสินบน 

(6) การใหเ้งินบริจาคเพ่ือการกุศล จะตอ้งกระทําในนามบริษัทแก่องค์กรใด ๆ ท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ประโยชน์ต่อสังคม โดยตอ้งเป็นองค์กรท่ีเชื่อถือได ้มีใบรับรอง และตอ้งดําเนินการดว้ยความโปร่งใส 

ผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทท่ีกําหนดไว ้และถูกตอ้งตามกฎหมาย ตลอดจนมีการติดตามและ

ตรวจสอบ เพ่ือใหม้ัน่ใจว่าเงินบริจาคไม่ไดถู้กนําไปใชเ้พ่ือเป็นขอ้อา้งในการติดสินบน 

(7) การใหเ้งินสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นเงิน วตัถุหรือทรัพยสิ์น แก่กิจกรรมหรือโครงการใด ตอ้งมีการระบุชื่อ

บริษัท โดยการใหก้ารสนับสนุนน้ันตอ้งมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมธุรกิจ ภาพลักษณ์ท่ีดีของบริษัท ซ่ึง

ตอ้งดําเนินการดว้ยความโปร่งใส ผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทท่ีกําหนดไว ้ และถูกตอ้งตาม

กฎหมาย 

(8) ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซ้ือ จัดจา้งกับภาครัฐ หรือเอกชน รวมถึง การติดต่องานกับภาครฐั

หรือเจา้หน้าท่ีภาครฐั หรือเอกชน ตลอดจนบุคคลท่ีมีหน้าท่ีเกี่ยวขอ้งในการดาํเนินธุรกิจของบริษัทไม่ว่า

ในประเทศหรือต่างประเทศ จะตอ้งเป็นไปดว้ยความโปร่งใส ซ่ือสัตย ์และตอ้งดาํเนินการใหเ้ป็นไปตาม

กฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้ง 

(9) บริษัทมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยกรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคนมีสิทธิและ

เสรีภาพทางการเมืองตามกฎหมาย แต่พึงตระหนักท่ีจะไม่ดาํเนินการ หรือดาํเนินกิจกรรมใด ๆ รวมถึง

การนําทรัพยากรใด ๆ ของบริษัท ไปใชเ้พ่ือดําเนินการหรือกิจกรรมทางการเมือง อันจะทําใหบ้ริษัท 

สูญเสียความเป็นกลางหรือไดร้ับความเสียหายจากการเขา้ไปมีส่วนเกี่ยวขอ้งและการใหค้วามช่วยเหลือ

ทางการเมือง 
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4. หนา้ที่ความรบัผิดชอบ 

(1) คณะกรรมการบริษัท มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย และกาํกบัดูแลใหม้ีระบบท่ี

สนับสนุนการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหม้ัน่ใจว่าฝ่ายบริหารไดต้ระหนักถึง

ความสําคัญกับการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ และนําไปปฏิบัติ รวมถึงปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรม

องคก์ร 

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและ

บัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน ระบบบริหารความเส่ียง และการปฏิบัติงานให ้

เป็นไปตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รปัชัน่ เพ่ือใหม้ัน่ใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความ

รดักุม เหมาะสม ทนัสมยั และมีประสิทธิภาพ  

(3) ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร กรรมการผูจ้ดัการ และคณะผูบ้ริหาร มีหน้าท่ีและความรบัผิดชอบในการ

กําหนดใหม้ีระบบ และใหก้ารส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ เพ่ือ

ส่ือสารไปยงัพนักงาน และผูท่ี้เกี่ยวขอ้งทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบ และมาตรการ

ต่าง ๆ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และขอ้กาํหนดของกฎหมาย 

(4) สาํนักงานตรวจสอบภายใน มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการตรวจสอบ และสอบทานการ

ปฏิบตัิงานว่าเป็นไปอย่างถูกตอ้ง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบตัิ อาํนาจดาํเนินการ ระเบียบปฏิบัติ และ

กฎหมาย ขอ้กาํหนดของหน่วยงานกาํกบัดูแล เพ่ือใหม้ัน่ใจว่ามีระบบการควบคุมท่ีมีความเหมาะสมและ

เพียงพอต่อความเส่ียงดา้นการทุจริตคอรร์ปัชัน่ท่ีอาจเกิดข้ึน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

(5) กรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และพนกังาน มีหน้าท่ีตอ้งปฏิบัติตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

โดยไม่ตอ้งเขา้ไปเกี่ยวขอ้งกบัเร่ืองการทุจริตคอรร์ัปชัน่ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม 

(6) บริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวขอ้งกัน หรือตัวแทนทางธุรกิจของบริษัท ท่ีบริษัทมีอํานาจควบคุม 

ตอ้งยอมรบัท่ีจะปฏิบัติตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ัปชัน่ โดยไม่ตอ้งเขา้ไปเกี่ยวขอ้งกบัเร่ือง

การทุจริตคอรร์ปัชัน่ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม 

5. มาตรการ และแนวทางดาํเนินงาน 

(1) บริษัทจะสนับสนุนและส่งเสริมใหก้รรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกระดับ เหน็ถึงความสําคัญ

และมีจิตสํานึกในการต่อตา้นทุจริต คอรร์ปัชัน่ รวมทั้งจดัใหม้ีการควบคุมภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต 

คอรร์ปัชัน่ การใหห้รือรบัสินบนในทุกรูปแบบ และทุกประเทศท่ีบริษัทไดเ้ขา้ไปลงทุน 

(2) แนวปฏิบัติในการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ัปชัน่น้ี ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่

การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเล่ือนตําแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน

และการใหผ้ลตอบแทนแก่พนักงาน โดยกําหนดใหผู้บ้ังคับบัญชาทุกระดับ มีหน้าท่ีส่ือสารทําความ

เขา้ใจกบัพนักงานผูใ้ตบ้งัคับบัญชา เพ่ือนําไปใชป้ฏิบตัิในกิจกรรมทางธุรกิจท่ีอยู่ในความรับผิดชอบและ

ควบคุมดูแลการปฏบิตัิใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคลอ้งกบัแนวปฏิบัติน้ี 

(3) บริษัทจะใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองพนักงาน หรือบุคคลอ่ืนใดท่ีแจง้เบาะแสหรือหลักฐานเร่ืองการ

ทุจริต คอร์รัปชัน่ ท่ีเกี่ยวขอ้งกับบริษัท รวมถึงพนักงานท่ีปฏิเสธ ต่อการกระทํา โดยใชม้าตรการ

คุม้ครองผูร้อ้งเรียน หรือผูท่ี้ใหค้วามร่วมมือในการรายงานการทุจริต คอร์รัปชัน่ ตามท่ีกําหนดไวใ้น 

นโยบายการรับเร่ืองรอ้งเรียนและเบาะแสการกระทําผิดและการทุจริต (WHISTLE BLOWING) และการ

ใหค้วามคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียน 

(4) ผูท่ี้กระทําการทุจริต คอร์รัปชัน่ ถือเป็นการกระทําผิดตามขอ้บังคับเกี่ยวกับการทํางานว่าดว้ยการ

บริหารงานบุคคล สําหรับพนักงาน ซ่ึงจะตอ้งไดร้ับการพิจารณาโทษทางวินัยท่ีกําหนดไว ้รวมถึงอาจ

ไดร้บัโทษตามกฎหมาย หากการกระทาํน้ันผิดกฎหมายดว้ย 
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(5) บริษัทจะสอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการดําเนินงานอย่างสมํา่เสมอ เพ่ือใหส้อดคล้องกับการ

เปล่ียนแปลงของกฎหมาย และสภาพการดาํเนินธุรกิจ 

6. ช่องทางในการแจง้เบาะแสการกระทาํความผิด หรือขอ้รอ้งเรียน 

บริษัทมีช่องทางการส่ือสารใหผู้ม้ีส่วนไดเ้สียสามารถจะแจง้เบาะแส ขอ้เสนอแนะ หรือขอ้รอ้งเรียนกรณี

เกี่ยวกบัการทุจริต และมีแนวปฏิบตัิเกี่ยวกบัการมอบหรือรับของกํานัล ทรพัยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใด การเล้ียงรับรอง 

หรือค่าใชจ่้ายท่ีเกินขอบเขตจํากดั ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑข์องบริษัท และแนวทางปฏิบตัิดา้นการจดัซ้ือจดัจา้ง การ

ใหเ้งินบริจาคท่ีตอ้งดาํเนินไปอย่างโปรงใส เป็นธรรม ภายใตก้ฎระเบียบ และขั้นตอนปฏิบตัิของบริษัท 

โดยบริษัทไดม้ีการแจกระเบียบขอ้บงัคับเกี่ยวกับการทาํงานของบริษัท ใหแ้ก่ผูบ้ริหารทุกท่านและถ่ายทอดสู่

พนักงานของบริษัททุกท่านเพ่ือทราบและลงนามรับทราบเพ่ือถือเป็นระเบียบปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพ่ือใหพ้นักงาน

บริษัททุกคนเขา้ใจ และปฏิบตัิไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

ทั้งน้ี หากพนักงานพบเห็นการกระทํา สงสัย หรือมีหลักฐานว่ามีกรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร พนักงาน หรือ

บุคคลซ่ึงกระทําการในนามบริษัท ได้เข ้าไปมีส่วนร่วมในการใหสิ้นบนหรือการคอร์รัปชัน่ จะต้องรายงานให ้

ผูบ้งัคบับญัชาทราบโดยทนัทีหรือรายงานผ่านช่องทางการรายงานตาม “นโยบายการรบัเรื่องรอ้งเรียนและเบาะแส

การกระทาํผิดและการทุจริต (WHISTLE BLOWING)” เมื่อบริษัทไดร้บัการรายงานแลว้จะดาํเนินการอย่างจริงจังและ

จะไม่ดาํเนินการลงโทษใด ๆ กบัพนักงานท่ีใหข้อ้มูลดว้ยเจตนาสุจริต 

การแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียน 

1. วตัถุประสงค ์

บริษัท ยึดมัน่ท่ีจะดาํเนินธุรกิจ ดว้ยความซื่อสัตย ์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามบรรษัทภิบาลท่ีดี รวมทั้งการ

ต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชัน่ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด ๆ นอกจากน้ีบริษัทคาดหวงัว่ากรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร พนักงาน

จะยึดมัน่ในการปฏิบตัิหน้าท่ีตามหลักการดงักล่าว 

ดว้ยความมุง่มัน่ดงักล่าว บริษัทจึงไดก้าํหนดนโยบายนโยบายการรบัเร่ืองรอ้งเรียนและเบาะแสการกระทําผิด

และการทุจริต (WHISTLE BLOWING) ข้ึนเพ่ือสนับสนุนและเป็นช่องทางใหก้รรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และพนักงานของ

บริษัท ตลอดจนผูม้ีส่วนไดเ้สียสามารถรอ้งเรียนและแจง้เบาะแสการกระทําผิดและการทุจริตใดๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบับริษัท 

โดยบริษัทไดก้าํหนดช่องทางท่ีปลอดภัยและเป็นความลับในการรอ้งเรียนและแจง้เบาะแสการกระทาํผิดและการทุจริต

เพ่ือช่วยใหบุ้คคลใดก็ตาม สามารถใหข้อ้มูลในเร่ืองท่ีตนเป็นกงัวลไดอ้ย่างมัน่ใจ 

ทั้งน้ี บริษัทมีการใหค้วามคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสการกระทาํผิดและการทุจริตหรือขอ้รอ้งเรียน รวมทั้งใหค้วาม

ร่วมมือหรือความช่วยเหลือใดๆ แก่บริษัท ไม่ใหถู้กคุกคาม ข่มขู่ เปล่ียนแปลงตําแหน่งงาน ลักษณะงาน หรือสถานท่ี

ทาํงาน พกังาน ไล่ออก หรือกระทาํการอ่ืนใดท่ีมีลักษณะเป็นการปฏิบตัิอย่างไม่เป็นธรรม 

 

2. การรบัแจง้เบาะแส หรือขอ้รอ้งเรียน 

บริษัท มีการแต่งตั้งผูบ้ริหารของบริษัทเป็นผูร้ับเร่ืองรอ้งเรียนโดยตรง และมีคณะกรรมการร่วมในการ

ตรวจสอบความถูกตอ้งอย่างเป็นธรรม กําหนดนโยบายการจัดใหม้ีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ มีการ

รายงานท่ีโปร่งใส และตรวจสอบได ้เพ่ือใหผู้ร้อ้งทุกขห์รือผูร้อ้งเรียนไวว้างใจ และเชือ่มัน่ในกระบวนการสอบสวนท่ีเป็น

ธรรม รวมถึงการกําหนดนโยบายการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต และสําหรับผูท่ี้แจง้เบาะแสหรือขอ้

รอ้งเรียนท่ีเป็นพนักงาน ลูกคา้ หรือบุคคลท่ีรบัจา้งทาํงานใหแ้ก่บริษัท จะไดร้บัการคุม้ครองสิทธิตามกฎหมาย ซึ่งไดม้ี

การกาํหนดรายละเอียดไวใ้นนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการของบริษัท 

กรณีท่ีมีส่วนไดเ้สียกลุ่มต่าง ๆ มีขอ้สงสัย หรือพบเห็นการกระทํา ท่ีสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม

กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ หรือเป็นผูบ้งัคับบัญชาเหนือข้ึนไป สามารถแจง้เบาะแสหรือ

รอ้งเรียน พรอ้มส่งรายละเอียดหลักฐานต่าง ๆ ไดท่ี้ คณะกรรมการร่วมในการตรวจสอบความถูกตอ้งไดท่ี้  
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คณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท เธียรสุรตัน์ จํากดั  (มหาชน) 

เลขท่ี 43/9 หมู่ 7 ซอยชูชาติอนุสรณ์ 4 ตาํบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120  

โทรศพัท ์02-819-8899 โทรสาร 02-962-6951-3 

E-mail:  Appeal.AC@thiensurat.co.th 
 

เลขานุการบริษัท 

บริษัท เธียรสุรตัน์ จํากดั  (มหาชน) 

เลขท่ี 43/9 หมู่ 7 ซอยชูชาติอนุสรณ์ 4 ตาํบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120  

โทรศพัท ์02-819-8899 โทรสาร 02-962-6951-3 

E-mail:  Appeal.AC@thiensurat.co.th 

ในกรณีเป็นเร่ืองเกี่ยวขอ้งกบัประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร หรือ ประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผูจ้ดัการ 

แจง้เร่ืองโดยตรงไดท่ี้ “คณะกรรมการตรวจสอบ” ไดเ้ช่นกนั 

บริษัทมีนโยบายท่ีจะรักษาขอ้มูลความลับ และคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสเป็นอย่างดี และผูแ้จง้เบาะแสไม่ตอ้งรับ

โทษแต่อย่างใดหากกระทาํโดยเจตนาด ี

3. กระบวนการดาํเนินการเมื่อไดร้บัแจง้เบาะแส หรือขอ้รอ้งเรียน ดงัน้ี 

1. ผูร้อ้งเรียน สามารถแจง้เบาะแส หรือขอ้รอ้งเรียน มาตามช่องทางการรอ้งเรียน 

2. ช่องทางการรอ้งเรียน (เพ่ิมเติมจากขอ้มูลในขอ้ 2.) 

2.1 โทรศพัท:์ 02-819-8899 / Call Center 1210 

2.2 โทรสาร: 02-926-6675 

2.3 จดหมาย 

บริษัท เธียรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

เลขท่ี 43/9 หมู่ 7 ซอยชูชาติอนุสรณ์ 4 ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

11120 

2.4 โซเชยีลเน็ตเวริต์ ดงัน้ี 

Facebook: https://www.facebook.com/safewaterfilter/ 

Facebook: https://www.facebook.com/ponsabuy/ 

Line: @ponsabuy 

Line: @safe1210 

Line: @TSR.NEWS 

2.5 อีเมล์ภายใตเ้ว็บไซต ์ดงัน้ี 

www.ponsabuy.com/ 

www.safealkaline.com/contacts 

2.6 ทางกล่องแสดงความคิดเหน็ของบริษัท 

3. ผูร้บัขอ้รอ้งเรียน 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

เลขานุการบริษัท  

https://www.facebook.com/safewaterfilter/
https://www.facebook.com/ponsabuy/
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บริษัทจะดําเนินการตรวจสอบขอ้มูลเร่ืองรอ้งเรียนและเบาะแสกระทําผิดและการทุจริต ดว้ยความเป็นอิสระ

และเท่ียงธรรม เพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงหลักฐานท่ีสารถใชย้ืนยันหรือโตแ้ยง้กบัขอ้มูลท่ีไดร้บั โดยจะเสนอแนะแนวทางในการ

ดําเนินการแก่คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาสัง่การและกําหนดแนวทางการ

ดาํเนินการแกไ้ข และพิจารณาวางกาํหนดโทษตามสมควรแหง่ความผิดท่ีไดก้ระทาํ เช่น 

1. ตกัเตือนดว้ยวาจา 

2. ตกัเตือนดว้ยหนังสือ ตกัเตือนเป็นลายลักษณ์อกัษร 

3. ตดัค่าจา้ง 

4. พกังาน 

5. เลิกจา้ง โดยไม่จ่ายคา่ชดเชย 

6. ดาํเนินคดีตามกฎหมาย 

4. มาตรการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส หรือผูร้อ้งเรียน 

บริษัทส่งเสริมใหผู้บ้ริหารและพนักงานทุกระดับ ดําเนินธุรกิจอย่างถูกตอ้ง โปร่งใส ยุติธรรม และ

สามารถตรวจสอบได ้โดยสอดคลอ้งกบัการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท และเพ่ือ

สรา้งความมัน่ใจใหแ้ก่ผูแ้จง้เบาะแส หรือผูร้อ้งเรียนดว้ยเจตนาท่ีสุจริตจะไดร้บัการปกป้องคุม้ครองจากบริษัท

ตามมาตรการ ดงัน้ี 

(1) ผูแ้จง้เบาะแส ผูร้อ้งเรียน หรือผูท่ี้ใหค้วามร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริง บริษัทจะไม่เปิดเผย

ชื่อ ชื่อสกุล ท่ีอยู่ และขอ้มูลอ่ืนใดท่ีสามารถระบุตวัผูแ้จง้ได ้แลว้ดําเนินการสืบสวนว่ามีมูลความ

จริงเพียงใดหรือไม ่

(2) บริษัทจะเก็บขอ้มูลท่ีเกี่ยวขอ้งเป็นความลับ และจะเปิดเผยเท่าท่ีจําเป็น โดยคํานึงถึงความ

ปลอดภัย และความเสียหายของผูแ้จง้เบาะแส หรือผูร้อ้งเรียน หรือผูท่ี้ใหค้วามร่วมมือในการ

ตรวจสอบขอ้เท็จจริง แหล่งท่ีมาของขอ้มูล หรือบุคคลเกี่ยวขอ้ง 

(3) กรณีผูแ้จง้เบาะแส หรือผูร้อ้งเรียน หรือผูท่ี้ใหค้วามร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริง เหน็ว่าตน

อาจไดร้บัความไม่ปลอดภยั หรืออาจเกิดความเดือดรอ้นเสียหาย สามารถรอ้งขอใหบ้ริษัทกําหนด

มาตรการคุม้ครองท่ีเหมาะสมก็ได ้ หรือบริษัทอาจกําหนดมาตรการคุม้ครองโดยผูแ้จง้เบาะแส 

หรือผูร้อ้งเรียน หรือผูท่ี้ใหค้วามร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริงไม่ตอ้งรอ้งขอก็ได ้ หากเห็นว่า

เป็นเร่ืองท่ีมีแนวโน้มท่ีจะเกิดความเดือดรอ้นเสียหาย หรือความไม่ปลอดภยั 

(4) ผูท่ี้ไดร้ับความเดือดรอ้นเสียหายจะไดร้ับการบรรเทาความเสียหายดว้ยกระบวนการท่ีเหมาะสม

และเป็นธรรม 

(5) บริษัทจะไม่กระทําการใดอันไม่เป็นธรรมต่อผูแ้จง้เบาะแส หรือผูร้อ้งเรียน ไม่ว่าจะโดยการ

เปล่ียนแปลงตําแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานท่ีทํางาน พักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบัติงาน เลิก

จา้ง หรือ การอ่ืนใดท่ีมีลักษณะเป็นการปฏิบตัิอย่างไม่เป็นธรรมต่อผูแ้จง้เบาะแส หรือผูร้อ้งเรียน 

 

5. นโยบายและคู่มือที่เกี่ยวขอ้ง ดงัน้ี 

1. นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ 

2. คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

3. นโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 

4. นโยบายการรบัเร่ืองรอ้งเรียนและเบาะแสการกระทาํผิดและการทุจริต 

5. ขอ้บงัคบัเกี่ยวกบัการทาํงานของบริษัท 

  



 

 

 รายงานประจาํปี 2560 | 82 
   

6. คาํนิยาม 

“การกระทําผิด” หมายถึง การกระทําหรือละเวน้การกระทําใด ๆ ของกรรมการบริษัท ผูบ้ริหารหรือ

พนักงาน ซ่ึงเป็นการฝ่าฝืนประมวลจรรยาบรรณ ขอ้บงัคบัการทาํงาน ระเบียบและนโยบายต่าง ๆ ของ

บริษัท ตลอดจนกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัท 

“การทุจริต” (Corruption) หมายถึง การใชอ้าํนาจท่ีไดม้าหรือการใชท้รัพยสิ์นท่ีมีอยู่ในทางมิชอบ เพ่ือ

ประโยชน์ต่อ ตนเอง ครอบครัว เพ่ือน คนรูจ้ัก หรือประโยชน์อ่ืนใดอันมิควรได ้ซ่ึงก่อใหเ้กิดความ

เสียหายต่อประโยชน์ของผูอ่ื้น การทุจริตอาจเกิดไดห้ลายลักษณะ เช่น การติดสินบนเจา้พนักงานดว้ย

การใหห้รือการรับสินบนทั้งท่ีเป็นเงินและส่ิงของ การมีผลประโยชน์ทับซอ้น การฟอกเงิน การยักยอก 

การปกปิดขอ้เท็จจริง การขดัขวางกระบวนการยุติธรรม เป็นตน้ 

 

หมวดที่ 4  การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

 บริษัทมีนโยบายเปิดเผยขอ้มูลสําคัญท่ีเกี่ยวขอ้งกับบริษัท ทั้งขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลท่ีมิใช่ขอ้มูลทาง

การเงินอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางท่ีเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้าย มีความเท่าเทียมกนัและน่าเชื่อถือ 

 4.1 การควบคุมภายในและการทาํรายการ/ธุรกรรมที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

บริษัทมีนโยบายในการป้องกันและขจัดปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึน โดยกาํหนดใหก้าร

ทํารายการและ/หรือธุรกรรมท่ีอาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี

คณะกรรมการบริษัทกาํหนด และกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้ง 

บริษัทจะดําเนินการใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัทแลว้แต่กรณี ไม่ประกอบ

ธุรกิจท่ีคลา้ยคลึงหรือแข่งขันหรือมีรายการระหว่างกันในลักษณะท่ีมีผลประโยชน์อ่ืนท่ีอาจขัดแยง้กับผลประโยชน์ท่ีดี

ท่ีสุดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย โดยกรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัทแลว้แต่กรณีจะต้อง

รายงานต่อบริษัท หากกรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัท เขา้ไปถือหุน้บริษัทท่ีมีวัตถุประสงค์

ในการดาํเนินงานคลา้ยคลึงกบับริษัท หรือบริษัทย่อย เพ่ือใหบ้ริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าการถือหุน้

ดงักล่าวขดัต่อผลประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือไม่ 

บริษัทยงัใหค้วามสําคัญกบัระบบการควบคุมภายในท่ีดี และไดจ้ดัใหม้ีผูต้รวจสอบภายในอิสระเพ่ือตรวจสอบ

การปฏิบตัิงานของแต่ละสายงาน เพ่ือป้องกนัไม่ใหเ้กิดขอ้ผิดพลาดและปฏิบตัิงานเป็นไปดว้ยความโปร่งใส โดยมีการ

ตรวจสอบเป็นระยะและจดัทาํรายงานส่งใหค้ณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา 

4.2 การเปิดเผยขอ้มูล 

บริษัทกาํหนดใหก้ารเผยแพร่ขอ้มูล และการส่ือสารขององคก์ร เป็นหน่ึงในนโยบายหลักของบริษัท โดยไดจ้ัด

ใหม้ีฝ่ายนักลงทุนสัมพนัธ์ ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีจะเป็นตวัแทนบริษัท และเป็นส่ือกลางระหว่างฝ่ายจัดการในการส่ือสาร 

และเปิดเผยขอ้มูล และยงัใหค้วามสําคญัเร่ืองการเปิดเผยสารสนเทศ เน่ืองจากเป็นเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อการตัดสินใจ

ของผูล้งทุนและผูม้ีส่วนไดเ้สียจึงมีความจาํเป็นท่ีตอ้งมีการควบคุม และกาํหนดมาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศทั้งท่ี

เป็นสารสนเทศทางการเงิน และท่ีไม่ใช่ทางการเงินใหถู้กตอ้งตามท่ีกฎหมายกําหนด โดยมีสาระสําคัญครบถว้น

เพียงพอ เชื่อถือได ้และทันเวลา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศผ่านระบบ SET 

Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท โดยยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ขอ้บังคับ

ต่าง ๆ ท่ีกาํหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ ตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

รวมถึงหน่วยงานอ่ืนของรฐั อย่างเคร่งครัด ตลอดจนติดตามการแกไ้ขเปล่ียนแปลงอย่างสมํา่เสมอ เพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้่า

กฎหมาย/กฎเกณฑ/์ขอ้บงัคบัท่ีบริษัทถือปฏิบตัิน้ันมีความถูกตอ้ง และเป็นหลักประกนัใหผู้ถื้อหุน้เชื่อมัน่ในการดาํเนิน

ธุรกิจท่ีโปร่งใสถูกตอ้งตรงไปตรงมา เช่น 

1) เปิดเผยขอ้มูลการเงิน และขอ้มูลท่ีมิใช่ขอ้มูลการเงินอย่าง ถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา 

2) จดัทาํรายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน และแสดงไวคู้่กบัรายงานผูส้อบ

บญัชีในรายงานประจาํปี 
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3) กําหนดนโยบายใหก้รรมการและผูบ้ริหารตอ้งรายงานการมีส่วนไดเ้สียของตนและบุคคลท่ีมีความ

เกี่ยวขอ้ง ซ่ึงเป็นส่วนไดเ้สียท่ีเกี่ยวขอ้งกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย โดยมี

หลักเกณฑแ์ละวิธีการรายงาน ดงัน้ี 

 รายงานเมื่อเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการหรือผูบ้ริหารครั้งแรก 

 รายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปล่ียนแปลงขอ้มูลการมีส่วนไดเ้สีย 

 รายงานเป็นประจาํทุกส้ินปี 

 ในกรณีท่ีกรรมการพน้จากตําแหน่ง และไดก้ลับเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการใหม่โดยต่อเน่ือง 

กรรมการท่านน้ันไม่ตอ้งยื่นแบบรายงานใหม่หากไม่มีการเปล่ียนแปลงขอ้มูลการมีส่วนไดเ้สีย 

 ใหก้รรมการและผูบ้ริหารส่งแบบรายงานการมีส่วนไดเ้สียแก่เลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัท

จะตอ้งส่งสําเนารายงานการมีส่วนไดเ้สียน้ีใหป้ระธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ

ภายใน 7 วนัทาํการนับแต่วนัท่ีไดร้บัรายงาน พรอ้มทั้งระบุในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส  ได้

มีการบรรจุวาระเร่ืองรายงานการมีส่วนไดเ้สียในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส 

4) เปิดเผยวิธีการสรรหากรรมการ 

5) เปิดเผยขอ้มูลการปฏิบตัิหน้าท่ีในคณะอนุกรรมการ และจาํนวนครั้งการเขา้ประชุมเป็นรายบุคคล 

6) เปิดเผยโครงสรา้งการดาํเนินงาน และการลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมอย่างชดัเจน 

7) เปิดเผยขอ้มูลค่าตอบแทนท่ีกรรมการแต่ละคนไดร้ับจากการเป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการเป็น

รายบุคคล 

8) เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผูบ้ริหารระดับสูง รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะ และ

จาํนวนค่าตอบแทนท่ีกรรมการไดร้บัจากการเป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ 

9) เปิดเผยนโยบายการดูแลส่ิงแวดลอ้มและสังคม และผลการปฏิบตัิตามนโยบาย 

10) รายงานนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ และผลการปฏิบตัิงานตามนโยบาย 

11) เปิดเผยโครงการลงทุนท่ีสําคัญต่าง ๆ และผลกระทบท่ีมีต่อโครงการลงทุน โดยเปิดเผยข้อมูล 

สารสนเทศผ่านระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ 

นักลงทุน ส่ือมวลชน และผูเ้กี่ยวขอ้งไดร้บัทราบขอ้มูลท่ีถูกตอ้งทัว่ถึง และโปร่งใส 

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท ไดท้ําหน้าท่ีติดต่อส่ือสารกับนักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายย่อย ผูถื้อหุน้ 

รวมทั้งนักวิเคราะห ์และหน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวขอ้งอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยหากผูถื้อหุน้ตอ้งการขอ้มูล

เพ่ิมเติมสามารถติดต่อโดยตรงท่ี ฝ่ายนักลงทุนสัมพนัธ์ 

ฝ่ายนักลงทุนสัมพนัธ์ 

E-mail: ir@thiensurat.co.th 

หมายเลขโทรศัพท ์ 02-819-8899 ต่อ 1536 หรือ 1591  

ฝ่ายนักลงทุนสัมพนัธ์รบัผิดชอบในการจดักิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือใหผู้บ้ริหารไดพ้บปะกับนักลงทุนรายใหญ่และ   

นักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบันและนักวิเคราะห ์อย่างสมํา่เสมอ โดยไดนํ้าเสนอผลการดําเนินงาน งบการเงิน 

ฐานะการเงิน คําอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ(Management Discussion & Analysis) และได้เข ้า ร่วม

กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน (Opportunity Day) เพ่ือนําเสนอขอ้มูลผลประกอบการของบริษัท ตลอดจน

แนวโน้มของธุรกิจในอนาคต 

โดย ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ไดจ้ัดกิจกรรม เพ่ือใหผู้บ้ริหารไดพ้บปะนักลงทุนรายย่อย เพ่ือชี้ แจง ส่ือสาร และ

สรา้งความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งบนแนวทางการดําเนินธุรกิจ และขอ้มูลทัว่ไปของบริษัทโดยการจดั Company Visit ตลอดจน

การตอบขอ้ซกัถามจาก นักวิเคราะห ์นักลงทุน โดยตรงผ่านทางอีเมล์และโทรศพัทอ์ย่างสมํา่เสมอ  

mailto:ir@thiensurat.co.th
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หมวดที่ 5 ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors) 

 5.1 โครงสรา้งคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทประกอบดว้ยบุคคลซ่ึงมีความรูค้วามสามารถ โดยเป็นผูม้ีบทบาทสําคัญในการกําหนด

นโยบายและภาพรวมขององคก์ร ตลอดจนมีบทบาทสําคญัในการกํากบัดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดาํเนินงาน

ของบริษัทใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีวางไวอ้ย่างเป็นอิสระ 

ปัจจุบนัคณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 10 ท่าน ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ จาํนวน 5 ท่าน คิดเป็นรอ้ยละ 

50 ของคณะกรรมการบริษัททําหน้าท่ีเป็นตัวแทนของผูถื้อหุน้ในการทําหน้าท่ีกํากับดูแลดําเนินงานของบริษัทใหม้ี

ความถูกตอ้งและโปร่งใส 

ตามขอ้บงัคบัของบริษัทกาํหนดไวว้่าในการประชุมสามญัประจาํปี กรรมการตอ้งออกจากตาํแหน่งหน่ึงในสาม 

ถา้จํานวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได ้ ก็ใหอ้อกโดยจํานวนใกล้ท่ีสุดกับส่วนหน่ึงในสาม กรรมการท่ี

จะตอ้งออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ันใหใ้ชว้ิธีจับฉลากกนัว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปี

หลัง ๆ ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสุดน้ันเป็นผูอ้อกจากตําแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการท่ีออกตาม

วาระน้ันอาจไดร้บัเลือกเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่ก็ได ้

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทยังไดแ้ต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 5 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความรบัผิดชอบต่อ

สังคม และคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เพ่ือปฏิบตัิหน้าท่ีเฉพาะเร่ืองและเสนอเร่ืองใหค้ณะกรรมการ

บริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ซ่ึงคณะอนุกรรมการแต่ละชุดมีสิทธิหน้าท่ีตามท่ีไดก้ําหนดไวใ้นอํานาจหน้าท่ีของ

คณะกรรมการแต่ละชุด บริษัทไดแ้บ่งแยกบทบาทหน้าท่ีความรบัผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกบัผูบ้ริหารอย่าง

ชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัททําหน้าท่ีในการกาํหนดนโยบายและกาํกับดูแลการดําเนินงานของผูบ้ริหารในระดบั

นโยบาย ในขณะท่ีผูบ้ริหารทําหน้าท่ีบริหารงานของบริษัทในดา้นต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีกําหนด ดังน้ัน

ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจา้หน้าท่ีบริหารจึงเป็นบุคคลคนละคนกัน โดยทั้งสองตําแหน่งตอ้งผ่านการ

คดัเลือกจากคณะกรรมการบริษัทเพ่ือใหไ้ดบุ้คคลท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุด 

ทั้งน้ี บริษัทมีเลขานุการคณะกรรมการบริษัทซ่ึงทําหน้าท่ีใหค้าํแนะนําดา้นกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีคณะกรรมการ

จะตอ้งทราบและปฏิบัติหน้าท่ีในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานใหม้ีการปฏิบัติตามมติ

คณะกรรมการ 

5.2 บทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทประกอบดว้ยบุคคลท่ีมีความรู ้ ทกัษะและความเชี่ยวชาญท่ีหลากหลาย และมีภาวะผูนํ้า       

ซ่ึงเป็นท่ียอมรับ โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีส่วนร่วมในการกําหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ นโยบายแนวทางใน

การประกอบธุรกิจ และกาํกบัดูแลการปฏิบตัิงานของบริษัทใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั และมติของ

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และเพ่ือประโยชน์ในการติดตามและกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษัทอย่างใกลช้ิด คณะกรรมการ

บริษัทจึงไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพ่ือติดตามและดูแลการดาํเนินงานของบริษัท 

  



  

 

 รายงานประจาํปี 2560 | 85 
   

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

เรียน  ท่านผูถ้ือหุน้ บริษัท เธียรสุรตัน ์จาํกดั (มหาชน) 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เธียรสุรัตน์ จํากัด (มหาชน) ประกอบดว้ยคณะกรรมการอิสระ

จํานวน 4 ท่าน กรรมการอิสระทุกท่านไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร หรือพนักงานของบริษัท โดยมีประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบเป็นผูท้รงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ดา้นบญัชีและการเงินเพียงพอท่ีจะทาํหน้าท่ีสอบทานความเชื่อถือไดข้อง

รายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบมีรายนาม ดงัน้ี 

1. รองศาสตรจารย ์บุญเสริม  วิมุกตะนันทน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. ศาสตรเมธี ดร.สุปรีดิ์  วงศด์ีพรอ้ม กรรมการตรวจสอบ 

3. นายสุธี  ตรีพรชยัศกัดิ์ กรรมการตรวจสอบ 

4. ผูช้่วยศาสตราจารยก์ริช  อมัโภชน์ กรรมการตรวจสอบ 

โดยมีนางสาวจุฑามาศ  มาลัย ผูช้่วยเลขานุการบริษัท ทาํหน้าท่ีเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีไดร้ับการอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัท ซ่ึงสอดคลอ้งกับขอ้กําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กําหนดใหค้ณะกรรมการ

ตรวจสอบประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง ในปี 2560 บริษัทจดัใหม้ีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งส้ิน 13 ครั้ง 

และไดร้ายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ในการประชุมแต่ละครั้ง มีผูบ้ริหาร หน่วยงานสํานัก

ตรวจสอบภายใน และผูส้อบบญัชีเขา้ร่วมประชุมในวาระท่ีเกี่ยวขอ้ง มีสาระสาํคญัสรุปได ้ดงัน้ี 

สอบทานและตรวจสอบงบการเงนิของบริษัทเพ่ือใหม้ัน่ใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทไดจ้ดัทําข้ึนอย่างถูกตอ้ง 

ครบถว้น ตามท่ีควรในสาระสําคัญและเชื่อถือไดต้ามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองทัว่ไป รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูล

ประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ ก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติใหเ้ปิดเผยไปยังตลาด

หลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์

สอบทานใหบ้ริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระ

ของสํานักงานตรวจสอบภายใน โดยในปี 2560 บริษัทไดแ้ต่งตั้ง นางสาวสุนิสา  แพมณี เป็นผูต้รวจสอบภายใน เพ่ือ

สอบทานระบบควบคุมภายในโดยคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจําปีให ้

สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มขององคก์ร เพ่ือใหบ้ริษัทมีระบบควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและมีการติดตาม ประเมินผล 

ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการกํากับดูแลกิจการท่ีดี โดยคณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่าบริษัทมีการควบคุมภายใน

โดยรวมเพียงพอไมพ่บขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระสําคญั 

สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงของผูม้ีส่วนไดเ้สีย หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์กับบริษัท เพ่ือให ้

มัน่ใจว่าบริษัทไดด้าํเนินการตามเง่ือนไขทางธุรกิจปกติและไดป้ฏิบตัิตามขอ้กาํหนดของกฎหมายและตามหลักเกณฑ์ท่ี

ตลาดหลักทรพัยก์าํหนด 

พิจารณาคัดเลือกผูส้อบบญัชีที่มีคุณสมบัติเหมาะสม รวมถึงเสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบัญชตี่อ

คณะกรรมการบริษัท เพ่ือนําเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจําปี 2560 เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งบริษัท สํานักงาน     

อีวาย จํากัด เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทประจําปี 2560 ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ผูส้อบบัญชีของบริษัทท่ี

เสนอแต่งตั้งมีผลงานเป็นท่ีน่าพอใจและมาตรฐานการตรวจสอบเป็นไปตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบบัญชีท่ียอมรบั

ทัว่ไป นอกจากน้ี บริษัท สํานักงาน อีวาย จาํกดั เป็นสํานักงานสอบบญัชีท่ีไดร้บัการยอมรบัในระดับสากล อีกทั้งยงัได ้

ปฏิบัติงานเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพอย่างเต็มความสามารถ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอใหผู้ส้อบบัญชีของ

บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทประจําปี 2560 และไดพิ้จารณากําหนดค่าตอบแทนของ

ผูส้อบบญัชีเพ่ือนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือขออนุมตัิจากผูถื้อหุน้ต่อไป  
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รบัทราบความเสีย่งและติดตามความกา้วหนา้ของการบริหารความเสีย่งตามเกณฑท่ี์บริษัทกาํหนดไว ้

คณะกรรมการตรวจสอบใหค้วามสาํคัญและรับทราบรายงานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละ

ตลาดหลักทรัพย ์กฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึง ประกาศ คําสัง่ ท่ีออกโดยอาศัยอํานาจ

ตามกฎหมายดงักล่าวและหลักการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ทั้งน้ี บริษัทไดป้ฏิบตัิตามกฎหมายและขอ้กาํหนดดงักล่าว 

ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบไดต้ิดตามความคืบหน้าในการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการตรวจสอบ 

ประเมินตนเองประจาํปี 

 

ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท เธียรสุรตัน์ จํากดั (มหาชน) 

 
(รองศาสตรจารย์บุญเสริม  วิมุกตะนันทน์) 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

เรียน  ท่านผูถ้ือหุน้ บริษัท เธียรสุรตัน ์จาํกดั (มหาชน) 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนของบริษัท เธียรสุรัตน์ จํากัด (มหาชน) ประกอบดว้ย

คณะกรรมการอิสระจํานวน 2 ท่าน และกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร จํานวน 1 ท่าน โดยประธานคณะกรรมการสรรหา

และกาํหนดค่าตอบแทน เป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน มีรายนาม ดงัน้ี 

1. นางสุมนา  วงษ์กะพนัธ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

2. นายสุธี  ตรีพรชยัศกัดิ์ กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 

3. นางสาวสวิตา  แจง้อยู ่ กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ปฏิบตัิหน้าท่ีตามกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและ

กําหนดค่าตอบแทน โดยจัดใหม้ีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ทั้งส้ิน 12 ครั้ง และได้

รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง มีสาระสําคญัสรุปได ้ดงัน้ี 

1. ดา้นนโยบาย แผนกลยทุธแ์ละยุทธศาสตร ์

1.1 กําหนดนโยบาย กรอบแนวทาง และหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการใน

คณะกรรมการชุดย่อย ใหเ้ป็นตามหลักเกณฑข์องหน่วยงานกาํกบัดูแลบริษัทไดแ้ก่ ก.ล.ต. และ ตลท. 

1.2 เสนอแนะนโยบาย กรอบแนวทาง และหลักเกณฑ์การกําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ใหอ้ยู่ในระดบัท่ีเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมและเหมาะสมกบัหน้าท่ี ความ

รบัผิดชอบท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

1.3 เสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัทใหส้อดคลอ้งกับยุทธศาสตร์

การบริหารงานของบริษัท 

2. ดา้นกาํกบั ดูแล การสรรหา 

2.1 พิจารณาสรรหาและเสนอชื่อบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์เพ่ือดํารงตําแหน่งกรรมการ

และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยแทนกรรมการท่ีลาออก 

3. ดา้นกาํกบั ดูแล การกาํหนดค่าตอบแทน 

3.1 พิจารณาคา่ตอบแทนของกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ใหเ้หมาะสมกบับทบาท หน้าท่ี 

ความรบัผิดชอบของกคณะกรรมการ และเทียบเคียงกบัอุตสาหกรรมในระดบัเดียวกนั 

3.2 กาํหนดแนวทางการประเมินผลงานประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร กรรมการผูจ้ดัการ โดยคาํนึงถึงเป้าหมาย 

หน้าท่ีและความรบัผิดชอบ 

4. ดา้นกาํกบั ดูแล การบริหารทรพัยากรบุคคล 

4.1 กาํหนดกรอบแนวทางการปรบัโครงสรา้งองคก์รใหส้อดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ และเป้าหมายขององคก์ร 

4.2 กาํหนดกรอบนโยบายการพฒันาบุคลากรทั้งระดบับริหารและพนักงาน 

4.3 กาํหนดกรอบตวัชี้ วดัของประธานเจา้หน้าท่ีบริการ กรรมการผูจ้ดัการ และรองกรรมการผูจ้ดัการ 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนไดป้ระเมินผลการดําเนินงานในปีท่ีผ่านมาแลว้ และมี

ความเหน็ว่าคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดป้ฏิบตัิงานอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพียงพอ 

ในนามของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

 
(นางสุมนา  วงษ์กะพนัธ์) 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  
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รายงานของคณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีและความรบัผิดชอบตอ่สังคม 

เรียน  ท่านผูถ้ือหุน้ บริษัท เธียรสุรตัน ์จาํกดั (มหาชน) 

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท เธียรสุรัตน์ จํากัด 

(มหาชน) ประกอบดว้ยคณะกรรมการอิสระจาํนวน 2 ท่าน และกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร จาํนวน 1 ท่าน โดยประธาน

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการกํากับดูแล

กิจการท่ีดี และความรบัผิดชอบต่อสังคม มีรายนาม ดงัน้ี 

1. ผูช้่วยศาสตราจารย ์กริช  อมัโภชน์ ประธานคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีด ี

และความรบัผิดชอบต่อสังคม 

2. ศาสตรเมธี ดร.สุปรีดิ์  วงศด์ีพรอ้ม กรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีด ี

และความรบัผิดชอบต่อสังคม 

3. นายเอกรตัน์  แจง้อยู ่ กรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีด ี

 และความรบัผิดชอบต่อสังคม 

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และความรับผิดชอบต่อสังคม ปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎบัตรของ

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และความรับผิดชอบต่อสังคม โดยจัดใหม้ีการประชุมคณะกรรมการกํากับดูแล

กิจการท่ีดี และความรบัผิดชอบต่อสังคม ทั้งส้ิน 2 ครั้งต่อปี และไดร้ายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัททุก

ครั้ง มีสาระสําคญัสรุปได ้ดงัน้ี 

1. พิจารณาทบทวนนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ และปรบัปรุงใหส้อดคลอ้งกบัขอ้กาํหนด กฎหมายต่างๆ 

2. นําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือรับทราบพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 5)        

พ.ศ. 2559 

3. พิจารณาอนุมตัิปรบัปรุงคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

4. พิจารณาอนุมตัิปรบัปรุงนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรร์ัปชัน่ 

5. พิจารณาอนุมตัินโยบายการรบัเร่ืองรอ้งเรียนและเบาะแสการกระทาํผิดและการทุจริต 

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ไดป้ระเมินผลการดําเนินงานในปีท่ี

ผ่านมาแลว้ และมีความเห็นว่าคณะกรรมการกํากับดูแลกิจารท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสังคมไดป้ฏิบัติงานอย่าง

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพียงพอเพ่ือพฒันาบริษัทใหม้ีความรบัผิดชอบต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม 

 

ในนามของคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและความรบัผิดชอบต่อสังคม 

 

 
(ผูช้่วยศาสตราจารย ์กริช  อมัโภชน์) 

ประธานคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

และความรบัผิดชอบต่อสังคม 
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รายงานของคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 

เรียน  ท่านผูถ้ือหุน้ บริษัท เธียรสุรตัน ์จาํกดั (มหาชน) 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงของบริษัท เธียรสุรัตน์ จํากัด (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ

จํานวน 1 ท่าน และกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร จํานวน 5 ท่าน โดยประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเป็น

กรรมการอิสระ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีรายนาม ดงัน้ี 

1. ศาสตรเมธี ดร.สุปรีดิ์  วงศด์ีพรอ้ม ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

2. นายเอกรตัน์  แจง้อยู ่ กรรมการบริหารความเส่ียง 

3. นายวิรชั  วงศนิ์รนัดร ์ กรรมการบริหารความเส่ียง 

4. นางสาวเธียรวรรณี  แจง้อยู ่ กรรมการบริหารความเส่ียง 

5. นางสาวสวิตา  แจง้อยู ่ กรรมการบริหารความเส่ียง 

6. นายไพฑูรย ์ หอมจนัทร ์ กรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ปฏิบตัิหน้าท่ีตามกฎบตัรของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยจดั

ใหม้ีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ทั้งส้ิน 5 ครั้ง และไดร้ายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบทุกครั้ง มีสาระสําคัญสรุปไดว้่าคณะกรรมการบริหารความเส่ียงดําเนินการพิจารณาทบทวนเกณฑ์การ

บริหารความเส่ียงของบริษัทเพ่ือใหบ้ริษัทมรีะบบการบริหารความเส่ียงและมาตรการท่ีเหมาะสมเพ่ือจํากัดความเส่ียง

ใหอ้ยู่ในระดบัท่ีสามารถยอมรบัได ้

 

ในนามของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 
(ศาสตรเมธี ดร. สุปรีดิ์  วงศด์ีพรอ้ม) 

ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
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9. ความรบัผิดชอบตอ่สังคม 

โปรดดูรายละเอียดขอ้มูลความรบัผิดชอบต่อสังคมของบริษัทไดจ้าก “รายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืน”               

บนเว็บไซต ์http://www.thiensurat.co.th/investor ภายใตห้ว้ขอ้นักลงทุนสัมพนัธ์ > เอกสารเผยแพร่เพ่ือนักลงทุน > 

รายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืน 
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10. การควบคุมภายในและการบรหิารจดัการความเส่ียง 

10.1 สรุปภาพรวมระบบควบคุมภายใน 

 คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดใหม้ีและรกัษาไวซ่ึ้งระบบ

ควบคุมภายใน ซ่ึงจะครอบคลุมถึงการควบคุมทางดา้นการเงิน การดาํเนินงาน การกาํกบัดูแลกิจการ และการบริหาร

ความเส่ียง ดงัน้ันคณะกรรมการบริษัทจึงไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจและหน้าท่ีในการสอบทาน

ใหบ้ริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกตอ้งและเพียงพอ สอบทานใหบ้ริษัทมีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบ

ภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล สอบทานใหม้ีการประเมินความเส่ียงและการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม และ

สอบทานใหป้ฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข ้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง             

ประเทศไทย และกฎหมายท่ีเกี่ยวกบัธุรกิจของบริษัท 

 บริษัทไดจ้ัดทําคู่มือวงเงินและอํานาจในการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือเป็นการกําหนดขอบเขต      

ความรับผิดชอบ อํานาจการตัดสินใจ และการสัง่การต่าง ๆ ตามระดับตําแหน่งหน้าท่ี ทั้งน้ี บริษัทมีนโยบาย           

การทบทวนคู่มือดงักล่าวทุกปี เพ่ือความเหมาะสมกบัสภาพการดาํเนินธุรกิจในอนาคต 

 คณะกรรมการตรวจสอบกํากับดูแลใหก้ารปฏิบัติงานของสํานักตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ เพ่ือทํา

หน้าท่ีในการตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งสอบทานใหบ้ริษัทปฏิบัติตามกฎระเบียบของ

ทางการ ซ่ึงขอ้เสนอแนะต่าง ๆ มีข้ึนเพ่ือใหม้ีการปรบัปรุงระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเน่ือง 

  

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งท่ี 2/2561 ในวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2561 โดยมีคณะกรรมการ

อิสระทั้ง 4 ท่าน ซ่ึงถือเป็นคณะกรรมการตรวจสอบดว้ยไดม้ีการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยการ

ซักถามขอ้มูลจากฝ่ายบริหาร และผูต้รวจสอบบัญชีอิสระภายนอก แลว้สรุปไดว้่าจากการประเมินระบบการควบคุม

ภายในของบริษัทภายใตอ้งค์ประกอบ 5 ดา้นท่ีมีนัยสําคญัต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน อนั

ไดแ้ก่ 

1) การควบคุมภายในองคก์ร (Control Environment) 

2) การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 

3) การควบคุมการปฏิบตัิงาน (Control Activities) 

4) ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล (Information & Communication) 

5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

 

การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเส่ียง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการ

ส่ือสารขอ้มูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและ

เหมาะสม โดยบริษัทไดจ้ดัใหม้ีบุคลากรอย่างเพียงพอท่ีจะดําเนินการตามระบบไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบ

ควบคุมภายในในเร่ืองการติดตามควบคุมดูแลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยใหส้ามารถป้องกันทรัพยสิ์น

ของบริษัทและบริษัทย่อยจากการท่ีกรรมการหรือผูบ้ริหารนําไปใชโ้ดยมิชอบหรือโดยไม่มีอํานาจ รวมถึงการทํา

ธุรกรรมกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษัท สําหรบัการควบคุมภายในในหวัขอ้อ่ืน คณะกรรมการ

เห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอแล้วเช่นกัน แต่ขอใหบ้ริษัทไปดําเนินการพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน

สําหรับระบบสารสนเทศ ท่ีกําลังดําเนินการอยู่ใหเ้สร็จส้ินสมบูรณ์ เพ่ือใหบ้ริษัทจะไดส้ามารถมีการทํางานท่ีมี

ประสิทธิภาพถูกตอ้งรวดเร็วมากยิ่งข้ึน และสามารถตรวจสอบไดโ้ดยง่าย 
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 จากความเห็นเบื้ องตน้ของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบกบัการซักถามขอ้มูลจากฝ่ายบริหาร     

สรุปไดว้่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและสอดคลอ้งกับแบบประเมินระบบการควบคุมภายใน

ของสํานักงานกาํกบัหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์โดยเฉพาะในส่วนของการควบคุมภายในท่ีเกี่ยวกบัการทาํธุรกรรม

กบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกับบุคคลดงักล่าว (ตามแบบประเมินความเพียงพอของ

ระบบควบคุมภายใน) นอกจากน้ีผูส้อบบญัชีของบริษัท คือ บริษัท สํานักงาน อีวาย จาํกดั เป็นผูต้รวจสอบงบการเงิน

ประจําปี 2560 ไดใ้หค้วามเห็นในรายงานสอบบัญชีว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทแสดง

ฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัทและบริษัทตามลําดับ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560       

ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ 

สําหรบัปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

10.2 ระบบควบคุมภายในของบริษัท 

 บริษัทมีสํานักตรวจสอบภายใน ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ  เพ่ือใหก้ารปฏิบตัิหน้าท่ี

เป็นไปอย่างอิสระ เท่ียงธรรม มีจรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายในท่ีไดร้ับการยอมรับในระดบั

สากล (The Institute of Internal Auditor : IIA) โดยทําหน้าท่ีตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน

บริษัทและบริษัทย่อย รวมทัง้จดัทาํรายงานเสนอแก่คณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมทุกครั้ง โดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบจะเป็นผูพิ้จารณารายงานการตรวจสอบภายในร่วมกบัผูต้รวจสอบภายในเพ่ือใหข้อ้เสนอแนะท่ีจาํเป็นในการ

ปรบัปรุงนโยบายของผูต้รวจสอบภายในและเพ่ือปรบัปรุงระบบควบคุมภายในของบริษัท ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบ

จะประชุมกนัอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และจะจดัทาํรายงานความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือใหค้ณะกรรมการ

บริษัทพิจารณาและเปิดเผยในรายงานประจาํปีของบริษัท 

 

10.3 หวัหนา้งานตรวจสอบภายในและหวัหนา้งานกาํกบัดูแลการปฏิบตัิงานของบริษัท 

 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งท่ี 1/2560 ประชุมเมื่อวันท่ี 10 มกราคม 2560  ไดแ้ต่งตั้ง 

นางสาวสุนิสา แพมณี เป็นหวัหน้าสํานักงานตรวจสอบภายใน ใหป้ฏิบตัิหน้าท่ีผูต้รวจสอบภายในของบริษัทตั้งแต่วันท่ี 

10 มกราคม 2560 และเป็นผูร้ับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าท่ีผูต้รวจสอบภายในบริษัทประจําปี 2560 เพ่ือ

ติดตามและประเมินระบบการควบคุมภายในอย่างใกลช้ิด 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาคุณสมบัติของ นางสาวสุนิสา แพมณี  แลว้เห็นว่ามีความเหมาะสม

เพียงพอกบัการปฏิบตัิหน้าท่ีผูต้รวจสอบภายในบริษัท  
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11. รายการระหว่างกนั 

รายการระหว่างกันท่ีเกิดข้ึนในระหว่างปี 2559 และปี 2560 ระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย หรือระหว่างกนั

ภายในบริษัทย่อย ไดแ้สดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมของบริษัทแล้ว ทั้งน้ีรายการระหว่างกันซ่ึง 

มีสาระสําคัญระหว่าง บริษัทและบริษัทย่อย กับ บุคคล/นิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ โดยสรุป 

มีดงัต่อไปน้ี 

 

11.1 รายละเอียดลกัษณะของบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมี 

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

และมีการทาํธุรกรรมกบับริษัท 

และ/หรือบริษัทยอ่ย 

ลกัษณะ 

การประกอบธุรกิจ 
ลกัษณะความสมัพนัธ ์

1. บริษัท เบตเตอร ์ดรีมส์ จํากดั  

 

บริษัทผูถื้อหุน้  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 

• มีกลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ร่วมกบับริษัท ไดแ้ก่ 

ตระกูลแจง้อยู่* ซ่ึงถือหุน้ บริษัท เบตเตอร ์

ดรีมส์ จาํกดั รอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบียน

ท่ีชาํระแลว้  

• เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษัท โดยบริษัท เบตเตอร ์

ดรีมส์ จาํกดั ถือหุน้บริษัท รอ้ยละ 25.40  

ของทุนจดทะเบียนท่ีชาํระแลว้  

• มีกรรมการร่วมกบับริษัท 3 คน ไดแ้ก่                 

นางสาวเธียรวรรณี  แจง้อยู่ นางสาวสวิตา 

แจง้อยู่ และนายเอกรตัน์  แจง้อยู่ 

2. บริษัท ไอดีล วอเตอร ์จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายน้ําดื่ม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 

• มีกลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ร่วมกบับริษัท ไดแ้ก่ 

ตระกูลแจง้อยู่* ซ่ึงถือหุน้ บริษัท ไอดีล  

วอเตอร ์จาํกดั รอ้ยละ 100  

ของทุนจดทะเบียนท่ีชาํระแลว้  

• มีกรรมการร่วมกบับริษัท 2 คน ไดแ้ก่                

นางสาวเธียรวรรณี  แจง้อยู่ และ 

นางสาวสวิตา แจง้อยู่  

3. นายสหสั ตรีทิพยบุตร - • ดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการของบริษัท** 

• เป็นท่ีปรึกษาของบริษัทดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

4. นายวีรวฒัน์ แจง้อยู่ - • เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษัท  

โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560  

นายวีรวฒัน์ แจง้อยู่ ถือหุน้บริษัทรอ้ยละ 

18.73 ของทุนจดทะเบียนท่ีชาํระแลว้  

และกลุ่มแจง้อยู่* ถือหุน้บริษัทรอ้ยละ 65.63 

ของทุนจดทะเบียนท่ีชาํระแลว้  

• เป็นท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหารของบริษัท 
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บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมี 

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

และมีการทาํธุรกรรมกบับริษัท 

และ/หรือบริษัทยอ่ย 

ลกัษณะ 

การประกอบธุรกิจ 
ลกัษณะความสมัพนัธ ์

5. นางสาวเธียรวรรณี แจง้อยู่ - • เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท 

โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560   

นางสาวเธียรวรรณี แจง้อยู่ ถือหุน้บริษัท 

รอ้ยละ 7.05 ของทุนจดทะเบียนท่ีชาํระแลว้ 

และกลุ่มแจง้อยู่* ถือหุน้บริษัทรอ้ยละ 65.63 

ของทุนจดทะเบียนท่ีชาํระแลว้  

• ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร 

รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานสนับสนุนธุรกิจ 

กรรมการบริหารความเส่ียง และ 

เลขานุการบริษัท** 

6. นางขนิษฐา แจง้อยู่ - • เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัทและเป็นภรรยาของ 

นายวีรวฒัน์ แจง้อยู่  

โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560  

นางขนิษฐา แจง้อยู่ ถือหุน้บริษัทรอ้ยละ 0.99 

ของทุนจดทะเบียนท่ีชาํระแลว้  

และกลุ่มแจง้อยู่* ถือหุน้บริษัทรอ้ยละ 65.63 

ของทุนจดทะเบียนท่ีชาํระแลว้ 

7. นางสาวสวิตา แจง้อยู ่ - • เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท  

โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560  

นางสาวสวิตา แจง้อยู่ ถือหุน้บริษัท 

รอ้ยละ 6.61 ของทุนจดทะเบียนท่ีชาํระแลว้ 

และกลุ่มแจง้อยู่* ถือหุน้บริษัทรอ้ยละ 65.63 

ของทุนจดทะเบียนท่ีชาํระแลว้ 

• ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร  

ทาํหน้าท่ีท่ีปรึกษาดา้นการประเมิน ติดตาม 

และพฒันาองคก์ร (เมื่อวนัท่ี 7 กนัยายน 

2560) และเป็นกรรมการบริหารความเส่ียง

และกรรมการสรรหาและ 

กาํหนดค่าตอบแทน** 

8. นายเอกรตัน์ แจง้อยู่  - • เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท  

โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560  

นายเอกรตัน์ แจง้อยู่ ถือหุน้บริษัท 

รอ้ยละ 6.47 ของทุนจดทะเบียนท่ีชาํระแลว้ 

และกลุ่มแจง้อยู่* ถือหุน้บริษัทรอ้ยละ 65.63 

ของทุนจดทะเบียนท่ีชาํระแลว้ 

• ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ ประธานเจา้หน้าท่ี

บริหาร ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ

กาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและความรบัผิดชอบ 

ต่อสังคม และกรรมการบริหารความเส่ียง** 
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บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมี 

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

และมีการทาํธุรกรรมกบับริษัท 

และ/หรือบริษัทยอ่ย 

ลกัษณะ 

การประกอบธุรกิจ 
ลกัษณะความสมัพนัธ ์

9. นางสุมนา วงษ์กะพนัธ ์ - • ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ** 

• ท่ีปรึกษาดา้นทรัพยากรมนุษย ์ 

การประเมินผลการปฏิบตัิงานของผูบ้ริหาร 

และเทคนิคการบริหารจดัการ 

10. ศาสตรเมธี ดร.สุปรีดิ์       

วงศด์ีพรอ้ม 

- • ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ** 

• ท่ีปรึกษาดา้นการพัฒนากลยุทธ ์               

ดา้นการตลาด กลยุทธ์ดา้นการขาย  

กลยุทธเ์ทคนิคการบริหารการตลาดและ 

การขาย และกลยุทธ์การขยายและรกัษาตลาด 

11. บริษัท ซี โอ แอล จาํกดั 

(มหาชน) 

ขายปลีกเคร่ืองเขียน 

และเคร่ืองใชส้ํานักงาน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 

• มีกรรมการร่วมกบับริษัท 1 คน            

ไดแ้ก่ นายสหสั ตรีทิพยบุตร 

12. บริษัท อินเทอรเ์น็ตประเทศ

ไทย จาํกดั (มหาชน) 

ใหบ้ริการเชื่อมต่อ

อินเทอรเ์น็ตและบริการ

ครบวงจรท่ีเกี่ยวขอ้ง 

กบัเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร ์

และอุปกรณ์อ่ืนท่ีเกี่ยวขอ้ง 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 

• มีกรรมการร่วมกบับริษัท 1 คน            

ไดแ้ก่ นายสหสั ตรีทิพยบุตร 

13. บริษัท เอส. เอส. แอร ์

เซอรว์ิส จาํกดั  

ใหบ้ริการและจาํหน่าย

เคร่ืองปรับอากาศ รวมทั้ง

อุปกรณ์และอะไหล่ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 

• เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท เฟดเดอร ์ไทย จาํกดั 

(บริษัทย่อย) ร่วมกนั  

โดย บริษัท เอส. เอส. แอร ์เซอรว์ิส จาํกดั  

ถือหุน้ในบริษัทย่อย รอ้ยละ 40  

ของทุนจดทะเบียนท่ีชาํระแลว้ 

14. บริษัท ทีเอสอาร ์ลาว จาํกดั จาํหน่ายเคร่ืองกรองน้ํา

และผลิตภณัฑ์ท่ีเกี่ยวขอ้ง

และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 

• เป็นกิจการร่วมคา้ระหว่างบริษัทและกลุ่ม

บริษัท เจ.บี. โดยบริษัทมีสัดส่วนการลงทุน

รอ้ยละ 49 

 

15. บริษัท วีสุ เซลล์ จาํกดั จาํหน่ายเคร่ืองปรบัอากาศ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 

• มีกรรมการร่วมกบับริษัทผูถื้อหุน้               

ในบริษัท เฟดเดอร ์ไทย จํากดั (บริษัทย่อย) 

*รายละเอียดเพ่ิมเติมใน: ขอ้มูลหลักทรัพยแ์ละผูถื้อหุน้: กลุ่มแจง้อยู่ และตระกูลแจง้อยู่ 

**รายละเอียดเพ่ิมเตมิใน: โครงสรา้งสรา้งการจดัการ 
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11.2 รายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อย กับบุคคล/นิติบุคคลที่มีความเกี่ยวขอ้งกันในปีบัญชี

สิ้ นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 และ 2560 

11.2.1 รายการที่เกิดขึ้ นอยา่งต่อเน่ืองในอนาคต: รายการดังกล่าวเป็นรายการท่ีอาจเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง

ในอนาคต โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

11.2.1.1 การซ้ือขายสนิคา้และบริการ  

บุคคล/นิติบุคคล 

ที่เกี่ยวขอ้ง 

ลกัษณะของ 

รายการระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ  

(ลา้นบาท) 

 

นโยบาย 

การกาํหนดราคา ปี 2560 ปี 2559 

1. บริษัท เบตเตอร ์

ดรีมส์ จาํกดั 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าระบบ 

บริษัทใหบ้ริษัท เบตเตอร ์ดรีมส์ จาํกดั 

เช่าระบบงานสารสนเทศ 

ยอดคงคา้งส้ินงวด 

0.24 

 

 

-0- 

0.24 

 

 

-0- 

ปันส่วน 

ตามประมาณการ

สัดส่วนการใชง้านตาม

ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง 

2. บริษัท ไอดีล  

วอเตอร ์จาํกดั 

2.1 ค่าใชจ่้ายซื้ อน้ําดื่ม 

บริษัท เซฟ เทรด อินเตอรเ์นชัน่แนล 

จาํกดั ไดร้บัการแต่งตั้งจาก 

บริษัท ไอดีล วอเตอร ์จาํกดั  

เพ่ือเป็นตวัแทนจาํหน่ายน้ําดื่มแก่ลูกคา้

ของบริษัท 

บริษัท เซฟ เทรด อินเตอรเ์นชัน่แนล 

จาํกดั ซ้ือน้ําดื่มจากบริษัท ไอดีล  

วอเตอร ์จาํกดั เพ่ือจาํหน่ายใหก้บัลูกคา้

ของบริษัท 

ยอดคงคา้งส้ินงวด 

0.29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.01 

0.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.05 

ราคาตามวิธีตน้ทุนบวก

กาํไรส่วนเพ่ิม  

 2.2 ค่าใชจ่้ายซื้ อน้ําดื่ม 

บริษัทซื้ อน้ําดื่มจาก  

บริษัท ไอดีล วอเตอร ์จาํกดั  

เพ่ือใชเ้ล้ียงรบัรองภายในบริษัท  

และนํามาจาํหน่ายใหก้ับพนักงาน  

ยอดคงคา้งส้ินงวด 

0.40 

 

 

 

 

0.01 

1.28 

 

 

 

 

0.01 

ราคาปกติ 

ท่ีบริษัท ไอดีล วอเตอร ์

จาํกดั จาํหน่ายใหแ้ก่

บริษัท เซฟ เทรด 

อินเตอรเ์นชัน่แนล 

จาํกดั 

3. นายสหสั 

ตรีทิพยบุตร 

ค่าใชจ่้ายท่ีปรึกษาดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศ  

บริษัทว่าจา้งนายสหสั ตรีทิพยบุตร  

เป็นท่ีปรึกษาการบริหารจดัการระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหาร

บุคลากรและการตลาด 

ยอดคงคา้งส้ินงวด 

2.40 

 

 

 

 

 

-0- 

2.40 

 

 

 

 

 

-0- 

ราคาตามสัญญา ซ่ึงเป็น

ราคาปกติในการว่าจา้ง

ท่ีปรึกษาภายนอกทัว่ไป 

 

4. นายวีรวฒัน์ 

แจง้อยู่ 

ค่าใชจ่้ายท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหาร

ของบริษัท  

2.76 

 

 

0.35 

 

 

ราคาตามสัญญา ซ่ึงเป็น

ราคาปกติในการว่าจา้ง

ท่ีปรึกษาภายนอกทัว่ไป 
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บุคคล/นิติบุคคล 

ที่เกี่ยวขอ้ง 

ลกัษณะของ 

รายการระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ  

(ลา้นบาท) 

 

นโยบาย 

การกาํหนดราคา ปี 2560 ปี 2559 

บริษัทว่าจา้งนายวีรวฒัน์ แจง้อยู่ เป็น 

ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหารของบริษัท 

ยอดคงคา้งส้ินงวด 

 

-0- 

 

-0- 

 

 

5. นางสุมนา   

วงษ์กะพนัธ ์

ค่าใชจ่้ายท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหาร

ของบริษัท  

บริษัทว่าจา้งนางสุมนา วงษ์กะพนัธ์ เป็น

ท่ีปรึกษาเป็นครั้งคราวดา้น 

(1) การพฒันาบริษัทในดา้นทรพัยากร
มนุษย ์

(2) การประเมินผลการปฏิบตัิงานของ
ผูบ้ริหาร 

(3) เทคนิคการบริหารจดัการ 
ยอดคงคา้งส้ินงวด: 

0.08 

 

 

 

 

 

 

 
 

-0- 

-0- 

 

 

 

 

 

 

 
 

-0- 

ราคาปกติในการว่าจา้ง 

ท่ีปรึกษาภายนอกทัว่ไป 

 

6. ศาสตรเมธี  

ดร.สุปรีดิ์   

วงศด์ีพรอ้ม 

ค่าใชจ่้ายท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหาร

ของบริษัท  

บริษัทว่าจา้ง ศาสตรเมธี ดร.สุปรีดิ์      

วงศด์ีพรอ้ม เป็นท่ีปรึกษาเป็นครัง้คราว

ดา้น 

(1) การพฒันากลยุทธ์ดา้นการตลาด 

(2) การพฒันากลยุทธด์า้นการขาย 

(3) การพฒันากลยุทธ์เทคนิคการ
บริหารการตลาดและการขาย 

(4) การพฒันากลยุทธก์ารขยายและ
รกัษาตลาด 

ยอดคงคา้งส้ินงวด 

0.08 

 

 

 

 

 

 

 

 
-0- 

-0- 

 

 

 

 

 

 

 

 
-0- 

ราคาปกติในการว่าจา้ง 

ท่ีปรึกษาภายนอกทัว่ไป 

 

7. บริษัท ซีโอ แอล 

จาํกดั (มหาชน) 

7.1 ค่าใชจ่้ายซื้ ออุปกรณ์สํานักงาน  

บริษัทซื้ ออุปกรณ์สํานักงานต่าง ๆ  

ยอดคงคา้งส้ินงวด 

0.12 

 

0.01 

0.15 

 

0.02 

ราคาตามปกติท่ีขาย

ใหก้บับุคคลทัว่ไป 

 7.2 ค่าโฆษณา 

บริษัทลงโฆษณาในแคตตาล็อกสินคา้ 

ยอดคงคา้งส้ินงวด  

0.15 

 

-0- 

-0- 

 

-0- 

ราคาตามปกติท่ีคิดกบั

บุคคลทัว่ไป 

7.3 รายไดจ้ากการจาํหน่ายสินคา้ 

บริษัทจําหน่ายเคร่ืองกรองน้ําแก ่    

บริษัท ซีโอแอล จํากดั (มหาชน) 

ยอดคงคา้งส้ินงวด 

 

 

0.05 

 

 

0.05 

-0- 

 

 

-0- 

ราคาตามวิธีตน้ทุนบวก

กาํไรส่วนเพ่ิม 
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บุคคล/นิติบุคคล 

ที่เกี่ยวขอ้ง 

ลกัษณะของ 

รายการระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ  

(ลา้นบาท) 

 

นโยบาย 

การกาํหนดราคา ปี 2560 ปี 2559 

8. บริษัท 

อินเทอรเ์น็ต

ประเทศไทย 

จาํกดั (มหาชน) 

8.1 ค่าใชจ่้ายเช่าระบบสัญญาณ

อินเทอรเ์น็ตและเคร่ืองชุดอุปกรณ์  

บริษัทเช่าระบบสัญญาณอินเทอรเ์น็ตและ

เคร่ืองชุดอุปกรณ์  

จากบริษัท อินเทอรเ์น็ต ประเทศไทย 

จาํกดั (มหาชน) 

ยอดคงคา้งส้ินงวด 

5.95 

 

 

 

 

 

0.28 

0.70 

 

 

 

 

 

0.41 

ราคาตามปกติท่ีคิดกบั

บุคคลทัว่ไป 

8.2 รายไดจ้ากการจาํหน่ายสินคา้ 

บริษัทจําหน่ายเคร่ืองกรองน้ําแก ่   

บริษัท อินเทอรเ์น็ตประเทศไทย จาํกดั 

(มหาชน) 

ยอดคงคา้งส้ินงวด 

0.03 

 

 

 

0.03 

-0- 

 

 

 

-0- 

ราคาตามวิธีตน้ทุนบวก

กาํไรส่วนเพ่ิม 

9. บริษัท ที

เอสอาร ์ลาว 

จาํกดั 

รายไดจ้ากการจาํหน่ายสินคา้  

บริษัทจําหน่ายเคร่ืองกรองน้ํา 

ใหก้บับริษัท ทีเอสอาร ์ลาว จํากดั 

ยอดคงคา้งส้ินงวด 

9.17 

 

 

2.34 

-0- 

 

 

-0- 

ราคาตามวิธีตน้ทุนบวก

กาํไรส่วนเพ่ิม 

10. บริษัท วีสุ 

เซลล์ จาํกดั 

รายไดจ้ากการจาํหน่ายสินคา้  

บริษัท เฟดเดอร ์ไทย จาํกดั จาํหน่าย

เคร่ืองปรับอากาศใหก้บั                

บริษัท วีสุ เซลล์ จาํกดั 

ยอดคงคา้งส้ินงวด 

5.10 

 

 

 

-0- 

7.15 

 

 

 

-0- 

ราคาตามวิธีตน้ทุนบวก

กาํไรส่วนเพ่ิม 

 

11.2.1.2 การซ้ือขายสนิทรพัยถ์าวร 

                           -ไม่มี- 

11.2.1.3 การเช่าที่ดิน และ อาคาร 

บุคคล/นิติบุคคล 

ที่เกี่ยวขอ้ง 

ลกัษณะของ มูลค่ารายการ 

(ลา้นบาท) 
นโยบาย 

การกาํหนดราคา 
รายการระหว่างกนั 

ปี 2560 ปี 2559 

1. บริษัท เบตเตอร ์

ดรีมส์ จาํกดั 

1.1 รายไดจ้ากการใหเ้ช่าอาคาร

สํานักงานใหญ่ 

บริษัทให ้บริษัท เบตเตอร์ ดรีมส์ จํากัด 

เช่าพ้ืนท่ีอาคารสํานักงานใหญ่ 

ยอดคงคา้งส้ินงวด 

 

0.16 

 

 

 

-0- 

0.16 

 

 

 

-0- 

ราคาใกลเ้คียงกบัราคา

ตลาดในบริเวณใกลเ้คียง 
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บุคคล/นิติบุคคล 

ที่เกี่ยวขอ้ง 

ลกัษณะของ มูลค่ารายการ 

(ลา้นบาท) 
นโยบาย 

การกาํหนดราคา 
รายการระหว่างกนั 

ปี 2560 ปี 2559 

1.2 รายไดจ้ากการใหเ้ช่าอาคารโรงงาน 

บริษัทให ้บริษัท เบตเตอร ์ดรีมส ์จาํกดั 

เช่าพ้ืนท่ีโรงงาน 

ยอดคงคา้งส้ินงวด 

0.08 

 

 

-0-  

0.08  

 

 

-0- 

ราคาใกลเ้คียงกบัราคา

ตลาดในบริเวณใกลเ้คียง 

 

2. บริษัท ไอดีล  

วอเตอร ์จาํกดั 

 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าอาคารโรงงาน  

บริษัทให ้บริษัท ไอดีล วอเตอร ์จาํกดั 

เช่าพ้ืนท่ีโรงงาน 

ยอดคงคา้งส้ินงวด 

0.12  

 

 

-0- 

0.12  

 

 

-0- 

ราคาใกลเ้คียงกบัราคา

ตลาดในบริเวณใกลเ้คียง 

 

11.2.2 รายการที่ไม่มีนโยบายในการทาํรายการในอนาคต  

รายการดังกล่าวเป็นรายการท่ีกลุ่มบริษัทไม่มีนโยบายในการทํารายการดังกล่าวในอนาคต (เป็นรายการท่ี

เกิดข้ึนก่อนการปรับโครงสรา้งเพ่ือเขา้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) หากกลุ่มบริษัทมีความ

จาํเป็นตอ้งทาํรายการระหว่างกนัดังกล่าว จะตอ้งนําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาใหค้วามเห็นก่อนการ

ทาํรายการ รายละเอียดมีดงัน้ี 

 

11.2.2.1 การรบัการสนบัสนุนการคํ้าประกนัสาํหรบัเงนิกูย้มืสถาบันการเงนิ/เจา้หน้ีเงินกู ้

กลุ่มบริษัท มีวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินต่าง ๆ  โดยไดร้ับการสนับสนุนการคํ้าประกันสําหรับเงินกูย้ืม

สถาบนัการเงิน/เจา้หน้ีเงินกู ้มีรายละเอียดดงัน้ี 

บุคคล/นิติบุคคล 

ที่เกี่ยวขอ้ง 
ลกัษณะของ 

รายการระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ 

(ลา้นบาท) 
นโยบาย 

การกาํหนดราคา 
ปี 2560 ปี 2559 

 1. นายวีรวฒัน์      

แจง้อยู่ 

 

นายวีรวฒัน์ แจง้อยู่  

คํ้าประกนัหน้ีเงินกูย้ืมระยะสั้น 

และหน้ีเงินกูย้ืมระยะยาว 

ภายในประเทศแก่บริษัท 

940.30 

 

940.30 

 

ตามเง่ือนไขการกูย้ืมปกติของ

สถาบนัการเงินทัว่ไป        

โดยผูค้ํ้าประกนัไม่ไดร้บั

ค่าตอบแทนจากบริษัทจาก

การคํ้าประกนัดงักล่าว 

2. นางสาวเธียรวรรณี 

แจง้อยู่ 

 

นางสาวเธียรวรรณี แจง้อยู่  

คํ้าประกนัหน้ีตามสัญญาเช่า

ซ้ือรถยนตแ์ก่บริษัท  

(ยอดเงินตน้ ณ วนัทาํสัญญา) 

 

1.12 5.20 ตามเง่ือนไขการกูย้ืมปกติของ

สถาบนัการเงินทัว่ไป โดย

กรรมการไม่ไดร้บัค่าตอบแทน

จากบริษัทจากการคํ้าประกนั

ดงักล่าว 
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11.2.2.2 รายการเงนิกูย้มื 

บุคคล/นิติบุคคล

ที่เกี่ยวขอ้ง 
ลกัษณะของ 

รายการระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ 

(ลา้นบาท) 
นโยบาย 

การกาํหนดราคา 
ปี 2560 ปี 2559 

1. บริษัท เอส. เอส. 

แอร ์เซอรว์ิส 

จาํกดั 

เงินกูย้ืม 

                  (หน่วย:ลา้นบาท) 

ยอดยกมา  

1 ม.ค. 60 

-0- 

กูเ้พ่ิมระหว่างปี 0.40 

ชาํระคืนระหว่างปี - 

ยอดคงเหลือ  

31ธ.ค. 60 

0.40 

 

ดอกเบ้ียจ่าย    

0.40 

 

 

 

 

 

 

 
 

-0- 

-0- 

 

 

 

 

 

 

 
-0- 

อัตราดอกเบ้ียเป็นไปตามท่ี

กําหนดในสัญญา ซ่ึงใกลเ้คียง

กับเง่ือนไขการกูย้ืมปกติของ

สถาบนัการเงินทัว่ไป  

 

11.3 ความจาํเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการระหว่างกนั 

ในกรณีท่ีบริษัทหรือบริษัทย่อยเขา้ทําสัญญาใด ๆ ก็ตาม หรือมีการทํารายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย            

บริษัทร่วม และ/หรือบุคคลภายนอก บริษัทจะพิจารณาถึงความจําเป็น และได้กําหนดขั้นตอนการพิจารณา                

การสอบทาน การอนุมตัิ และการเปิดเผยรายการท่ีเกี่ยวโยงกนัของบริษัทและบริษัทย่อย เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย 

ประกาศ ขอ้กําหนดและแนวทางปฏิบัติท่ีเกี่ยวขอ้งของหน่วยงานกํากับดูแล โดยการทํารายการดังกล่าวตอ้งเป็นไป

อยา่งโปร่งใส สมเหตุสมผลและกระทาํอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการคา้เสมือนกับการ

ทาํรายการกบับุคคลภายนอก (Fair and at Arm’s Length Basis) รวมทั้งสอดคลอ้งตามหลักการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี 

และความเหมาะสมในการเขา้ทาํสัญญาน้ัน ๆ โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นหลัก 

รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซ่ึงมีเง่ือนไขทางการคา้ทัว่ไป ผูต้รวจสอบภายในจะทํา

หน้าท่ีในการตรวจสอบขอ้มูลและจัดทํารายงานเพ่ือใหค้ณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและใหค้วามเห็นถึงความ

เหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทาํรายการทุกไตรมาส 

รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซ่ึงไม่มีเง่ือนไขทางการคา้ทัว่ไป และรายการระหว่างกนั

อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ รายการเช่าอาคาร และรายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน บริษัทมีนโยบายใหเ้สนอใหท่ี้ประชุม

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมและใหค้วามเห็นเกี่ยวกับความ

สมเหตุสมผลและความจาํเป็นของการทาํรายการก่อนทาํรายการน้ัน ๆ  

 

11.4 มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมตักิารทาํรายการระหว่างกนั 

 บริษัทกาํหนดขั้นตอนการอนุมัติการทาํรายการระหว่างกนัท่ีเป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาด

หลักทรัพย์ และขอ้บังคับ ประกาศ คําสัง่ หรือขอ้กําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรพัย ์และตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยกรรมการหรือบุคคลท่ีอาจมีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขัดแยง้

ทางผลประโยชน์ใด ๆ กบับริษัท ไม่มีสิทธิออกเสียงในการพิจารณาอนุมตัิการเขา้ทาํรายการระหว่างกนัน้ัน ๆ  
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11.5 นโยบายหรือแนวโนม้การทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต 

รายการระหว่างกันท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตน้ัน กรรมการจะตอ้งปฏิบัติตามระเบียบต่าง ๆ ท่ีไดก้ําหนดข้ึน 

และกรรมการจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงอนุมตัิรายการใด ๆ ท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ใน

ลักษณะอ่ืนใดกับบริษัท รวมทั้งจะตอ้งเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษัท

พิจารณา 

นอกจากน้ี ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบตอ้งใหค้วามเหน็เกี่ยวกบัความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน

ท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญ บริษัทจะจัดใหม้ีบุคคลท่ีมีความรู ้ความชํานาญพิเศษ เช่น ผูส้อบบัญชี

หรือผูป้ระเมินราคาทรัพย์สิน ท่ีมีความเป็นอิสระเป็นผูใ้หค้วามเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลท่ีมีความรูค้วามชํานาญพิเศษ จะถูกนําไปใช ้ประกอบการตัดสินใจของ

คณะกรรมการบริษัทหรือผูถื้อหุน้ แลว้แต่กรณี เพ่ือใหม้ีความมัน่ใจว่าการเขา้ทาํรายการดงักล่าวจะไม่เป็นการโยกยา้ย 

หรือถ่ายเทผลประโยชน์ใหก้ับบริษัทหรือบุคคลอ่ืน แต่เป็นการทํารายการท่ีไดค้ํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้     

ทุกราย  

 รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซ่ึงมีเง่ือนไขทางการคา้ทัว่ไป เช่น การใหบ้ริการ และการ

ซ้ือหรือขายสินคา้ เป็นตน้ บริษัทไดก้ําหนดนโยบายในการทํารายการระหว่างกันใหม้ีเง่ือนไขต่าง ๆ  เป็นไป

ตามลักษณะการดําเนินการค้าปกติในราคาตลาด ซ่ึงสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาท่ีเกิดข้ึนกับ

บุคคลภายนอก และใหป้ฏิบัติเป็นไปตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด พรอ้มทั้งกําหนดราคาและ

เง่ือนไขรายการต่าง ๆ ใหช้ดัเจน เป็นธรรม และไม่ก่อใหเ้กิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ทั้งน้ี ผูต้รวจสอบภายใน

จะทําหน้าท่ีในการตรวจสอบขอ้มูลและจัดทํารายงานเพ่ือใหค้ณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให ้

ความเหน็ถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทาํรายการทุกไตรมาส 

 รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซ่ึงไม่มีเง่ือนไขทางการคา้ทัว่ไป และรายการระหว่างกนั

อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ รายการเช่าอาคาร และรายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การกูย้ืม การคํ้าประกัน    

เป็นตน้ บริษัทมีนโยบายใหเ้สนอใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ โดยมีคณะกรรมการ

ตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมและใหค้วามเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลและความจําเป็นของการทํารายการ

ก่อนทาํรายการน้ัน ๆ และจะตอ้งปฏิบัติใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และ

ขอ้บังคับ ประกาศ คําสัง่หรือขอ้กําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตาม

ขอ้กาํหนดเกี่ยวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการทาํรายการท่ีเกี่ยวโยงกนัและการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินท่ี

สําคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) และการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูล

เกี่ยวกบับุคคล หรือกิจกรรมท่ีเกี่ยวขอ้งกนัซึ่งกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถัมภ ์ โดยบริษัทจะ

เปิดเผยรายการระหว่างกันไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทรวมทั้งแบบ 56-1 และรายงาน

ประจาํปี  

 

สําหรบัแนวโน้มการทํารายการระหว่างกนัในอนาคตน้ัน จะยงัคงมีอยู่ในส่วนท่ีเป็นการดําเนินการทางธุรกิจ

ปกติของบริษัท เช่น การซ้ือขายสินคา้ระหว่างกนั เป็นตน้ นอกจากน้ี ในอนาคต บริษัทอาจมีความจําเป็นท่ีจะตอ้งให ้

ความช่วยเหลือเพ่ิมเติมแก่บริษัทย่อย ในดา้นการคํ้าประกันเงินกู ้และ/หรือการใหเ้งินกูย้ืม  และจะดําเนินการทํา

รายการขา้งตน้ดว้ยความโปร่งใสและปฏิบัติตามนโยบายการทํารายการระหว่างกันของบริษัทและสอดคล้องกับ

ขอ้กาํหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ

หน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งอย่างเคร่งครดั 
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12. ขอ้มูลทางการเงินท่ีสําคญั 

12.1 งบการเงนิ 

12.1.1 ความเห็นผูส้อบบญัชี 

รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตจากการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท เธียรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) และ

บริษัทย่อย สําหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม  2560 มีรายละเอียดดงัน้ี 

งบการเงนิรายปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2560 

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

นายเติมพงษ์ โอปนพนัธุ ์

ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาต เลขทะเบียน 4501 

บริษัท สํานักงาน อีวาย จาํกดั 

 

 

ความเห็น 

ผูส้อบบัญชีเหน็ว่า งบการเงินแสดงฐานะการเงิน          

ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทโดยถูกตอ้ง

ตามท่ีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงาน     

ทางการเงิน 

 
  

12.1.2 ตารางสรุปงบการเงนิ 

กลุ่มเธียรสุรัตน์ (“กลุ่มบริษัท”) ประกอบดว้ย บริษัท เธียรสุรัตน์ จํากัด (มหาชน)  (“บริษัท”) และ        

บริษัทย่อย ไดแ้ก่ บริษัท เซฟ เทรด อินเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั บริษัท เฟดเดอร ์ ไทย จาํกดั และบริษัท เธียรสุรตัน์ ลีสซ่ิง 

จาํกดั (“บริษัทย่อย”) 

บริษัทไดเ้ข ้าทําสัญญาร่วมทุนในกิจการร่วมค้าเพ่ือจัดตั้ง บริษัท ทีเอสอาร์ ลาว จํากัด ในสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว ซ่ึงจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันท่ี 16 ธันวาคม 2559 เพ่ือประกอบธุรกิจจําหน่าย

เคร่ืองกรองน้ํา ผลิตภัณฑ์ท่ีเกี่ยวขอ้งและเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า โดยบริษัทมีสัดส่วนการลงทุนรอ้ยละ 49 มูลค่าเงินลงทุน

ประมาณ 17.1 ลา้นบาท 

เมื่อวันท่ี 17 มกราคม 2560 บริษัทไดจ่้ายชําระค่าหุน้ดังกล่าวเป็นจํานวน 13.8 ลา้นบาท และยังคงเหลือ 

ค่าหุน้ท่ียงัไม่เรียกชาํระอีก 3.3 ลา้นบาท 

ทั้งน้ี งบการเงินรวมของบริษัทปี 2558 - 2560 มีรายละเอียดดงัน้ี 
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(1) งบแสดงฐานะการเงิน 

สนิทรพัย ์

งบการเงนิรวม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม  

2560 2559* 2558* 

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 

 

สนิทรพัยห์มุนเวียน 

            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 32.57 2.2 101.40 5.4 33.63 2.1 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 23.77 1.6 24.45 1.3 24.21 1.5 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 611.21 41.3 903.76 48.5 495.50 31.3 

ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเชื่อท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 1.35 0.1 - - - - 

ลูกหน้ีตามสัญญาโอนสิทธิท่ีถึงกําหนดชาํระภายใน 1 ปี 3.47 0.2 3.92 0.2 5.72 0.4 

สินคา้คงเหลือ 158.51 10.7 161.02 8.7 152.84 9.7 

สินทรพัยห์มุนเวียนอ่ืน 27.69 1.9 18.28 1.0 30.25 1.9 

รวมสนิทรพัยห์มุนเวียน 858.57 58.0 1,212.83 65.1 742.15 46.9 

       

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวียน       

เงินฝากท่ีติดภาระคํ้าประกนั 2.89 0.2 18.70 1.0 21.80 1.4 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีครบกาํหนดเกิน 1 ปี 9.04 0.6 9.43 0.5 254.54 16.1 

ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเชื่อท่ีครบกาํหนดเกิน 1 ปี 1.06 0.1 - - - - 

ลูกหน้ีตามสัญญาโอนสิทธิท่ีครบกําหนดเกิน 1 ปี 4.16 0.3 4.63 0.3 3.96 0.2 

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 13.78 0.9 - - - - 

อสังหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทุน 58.70 4.0 58.78 3.2 58.85 3.7 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์   471.03 31.8 499.88 26.8 462.10 29.2 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 35.84 2.4 25.05 1.3 16.88 1.1 

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 17.99 1.2 26.55 1.4 17.99 1.1 

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 8.25 0.5 8.23 0.4 5.27 0.3 

รวมสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 622.74  42.0 651.25 34.9 841.39 53.1 

รวมสนิทรพัย ์ 1,481.31  100.0 1,864.08 100.0 1,583.54 100.0 
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หน้ีสินและสว่นของผูถ้ือหุน้ 

งบการเงนิรวม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม  

2560 2559* 2558* 

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 

หน้ีสินหมุนเวียน             

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนั 

   การเงิน 

129.91  8.8  596.92 32.0 378.06 23.9 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนั 0.40 0.0 - - - - 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 97.30  6.6  102.83 5.5 86.02 5.4 

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนด 

   ชาํระภายใน 1 ปี 

28.65  1.9  28.22 1.5 29.69 1.9 

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 12.27  0.8  21.83 1.2 21.60 1.4 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 8.44  0.6  9.29 0.5 30.52 1.9 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 16.39 1.1 25.57 1.4 12.57 0.8 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 293.36  19.8  784.66 42.1 558.46 35.3 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน         

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน – สุทธิ 

จากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 

 

36.56  

 

2.5  

 

53.92 

 

2.9 

 

46.25 

 

2.9 

เงินกูย้ืมระยะยาว – สุทธิ 

จากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 

 

9.70  

 

0.7  

 

19.27 

 

1.0 

 

41.12 

 

2.6 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับัญช ี 3.45 0.2 1.64 0.1 0.53 0.1 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 16.88  1.1  22.27 1.2 21.26 1.3 

รวมหน้ีสนิไม่หมุนเวียน 66.59  4.5  97.10 5.2 109.16 6.9 

รวมหน้ีสิน 359.95  24.3  881.76 47.3 667.62 42.2 

สว่นของผูถ้ือหุน้         

ทุนจดทะเบียน         

   หุน้สามญั 662 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 662.20  662.20    

   หุน้สามญั 602 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท     602.00  

ทุนจดทะเบียนออกจาํหน่ายและชาํระแลว้       

   หุน้สามญั 517 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 516.73  34.9      

   หุน้สามญั 467 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท   467.18 25.1   

   หุน้สามญั 401 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท     401.33 25.4 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 268.34  18.1  227.80 12.2 206.77 13.1 

ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 10.25  0.7  10.25 0.6 10.25 0.6 

ผลต่างจากการแปลงสัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อย (1.35)  (0.1)  (1.35) (0.1) (1.35) (0.1) 

กาํไรสะสม       

   จดัสรรแลว้ – สํารองตามกฎหมาย 26.00  1.7  21.63 1.2 17.59 1.1 

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 294.33  19.9  246.84 13.2 269.85 17.0 

สว่นของผูถ้ือหุน้ของบริษัท 1,114.30  75.2  972.35 52.2 904.44 57.1 

ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 

ของบริษัทย่อย 

 

7.06  

 

0.5  

 

9.97 

 

0.5 

 

11.48  

 

0.7 

รวมสว่นของผูถ้ือหุน้ 1,121.36  75.7  982.32 52.7 915.92 57.8 

รวมหน้ีสินและสว่นของผูถ้ือหุน้ 1,481.31  100.0 1,864.08 100.0 1,583.54 100.0 
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(2) งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ผลการดาํเนินงาน 

งบการเงนิรวม สาํหรบัปีสิ้ นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 

2560 2559* 2558* 

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 

รายได ้             

รายไดจ้ากการขาย 1,431.69 86.8 1,607.62 87.6 1,452.19 89.8 

รายไดด้อกผลตามสัญญาเช่าซ้ือ 

รายไดจ้ากลูกหน้ีเงินใหสิ้นเชื่อ 

217.63 

0.24 

13.2 

0.0 

228.53 

- 

12.4 

- 

165.09 

- 

10.2 

- 

รวมรายได ้ 1,649.56 100.0 1,836.15 100.0 1,617.28 100.0 

ตน้ทุน       

ตน้ทุนขาย (400.42) (24.3) (421.59) (23.0) (356.66) (22.1) 

รวมตน้ทุน (400.42) (24.3) (421.59) (23.0) (356.66) (22.1) 

กาํไรขัน้ตน้ 1,249.14 75.7 1,414.56 77.0 1,260.62 77.9 

รายไดอ่ื้น 43.82 2.7 28.41 1.6 28.47 1.8 

กาํไรก่อนค่าใชจ้า่ย 1,292.96 78.4 1,442.97 78.6 1,289.09 79.7 

ค่าใชจ้า่ย       

ค่าใชจ่้ายในการขาย (595.00) (36.1) (666.30) (36.3) (610.54) (37.8) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (427.89) (25.9) (416.38) (22.7) (367.36) (22.7) 

หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ (159.45) (9.7) (235.29) (12.8) (118.46) (7.3) 

รวมค่าใชจ้า่ย (1,182.34) (71.7) (1,317.97) (71.8) (1,096.36) (67.8) 

กาํไรก่อนตน้ทุนทางการเงิน

และค่าใชจ้า่ยภาษีเงนิได ้

110.62 

 

6.7 

 

125.00 

 

6.8 

 

192.73 

 

11.9 

 

ตน้ทุนทางการเงิน (16.03) (1.0) (25.56) (1.4) (10.46) (0.6) 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนใน

การร่วมคา้ 
0.01 0.0 - - - - 

กาํไรก่อนภาษีเงนิได ้ 94.60 5.7 99.44 5.4 182.27 11.3 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (20.14) (1.2) (20.36) (1.1) (37.21) (2.3) 

กาํไรสาํหรบัปี 74.46 4.5 79.08 4.3 145.06 9.0 

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น       

รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วน

ของกาํไรหรือขาดทนุในภายหลงั 
      

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการ

ประมาณการตามหลัก

คณิตศาสตรป์ระกนัภัย  

– สุทธิจากภาษีเงินได ้

 

 

 

5.50 

 

 

 

0.3 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

(2.60) 

 

 

 

(0.2) 

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรบัปี 79.96 4.8 79.08 4.3 142.46 8.8 

หมายเหตุ: *งบการเงินปี 2559 และ 2558 ถูกจดัประเภทใหมใ่หส้อดคลอ้งกบังบการเงินปี 2560 
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ผลการดาํเนินงาน (ต่อ) 

งบการเงนิรวม สาํหรบัปีสิ้ นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 

2560 2559 2558 

ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 

การแบ่งปันกาํไร      

   ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษัท 77.37 80.59 145.95 

   ส่วนท่ีเป็นของผูม้ีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 

      ของบริษัทย่อย 
(2.91) (1.51) (0.89) 

    

การแบ่งปันกาํไรเบ็ดเสร็จรวม    

   ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษัท 82.87 80.59 143.35 

   ส่วนท่ีเป็นของผูม้ีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 

      ของบริษัทย่อย 
(2.91) (1.51) (0.89) 

    

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้ นฐาน    

   ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษัท (บาท) 0.16 0.18 0.33 

   จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน้ําหนัก (ลา้นหุน้)** 496.10 456.40 441.47 

    

กาํไรต่อหุน้ปรบัลด    

   ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษัท (บาท) 0.13 0.11 0.33 

   จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน้ําหนัก (ลา้นหุน้)** 602.51 766.22 441.47 
    

   หมายเหตุ: ** ในระหวา่งปี 2559 บริษัทออกหุน้สามญัเพ่ือจา่ยหุน้ปันผลจาํนวน 40.13 ลา้นหุน้ บริษัทจึงปรบัจาํนวนหุน้สามญั           

ถวัเฉล่ียยอ้นหลงัเพ่ือคาํนวณกาํไรตอ่หุน้สาํหรบัปี 2558  
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(3) งบกระแสเงนิสด 

กิจกรรมดาํเนินงาน 

 

งบการเงนิรวม สาํหรบัปีสิ้ นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 

2560 2559 2558 

ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน       

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้ 94.60 99.44 182.26 

รายการปรบักระทบกาํไรเป็นเงินไดสุ้ทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน)    

กิจกรรมการดําเนินงาน    

   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 52.39 45.16 31.61 

   หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 159.45 235.29 118.46 

   ปรบัลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดร้บั

(โอนกลับ)  

 

1.02 

 

(1.95) 

 

1.58 

   ค่าเผ่ือการรบัคืนสินคา้ (โอนกลับ) (0.36) (0.54) 1.03 

   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (0.01) - - 

   ขาดทุนจากการตดัจําหน่ายสินทรพัย์ไม่มีตวัตน - - 1.00 

   ขาดทุน (กําไร) จากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (1.06) (1.03) 0.45 

   สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 1.72 3.79 1.27 

   ตน้ทุนทางการเงิน 16.03 25.56 10.39 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง 323.78 405.72 348.05 

ในสนิทรพัยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน    

สินทรพัยด์าํเนินงาน(เพ่ิมข้ึน) ลดลง    

   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 0.62 (0.18) (10.78) 

   ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 134.84 (397.96) (503.98) 

   ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเชื่อ (2.41) - - 

   ลูกหน้ีตามสัญญาโอนสิทธิ 0.92 1.14 14.99 

   สินคา้คงเหลือ 1.49 (6.24) (94.57) 

   สินทรพัยห์มุนเวียนอ่ืน (10.31) 11.96 (13.08) 

   สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (0.02) (2.96) 6.90 

หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)    

   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (3.64) 14.08 18.59 

   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (9.18) 13.00 1.80 

   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (0.24) (2.78) - 

เงนิสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 435.85 35.78 (232.08) 

จ่ายดอกเบ้ีย (16.06) (25.61) (10.36) 

จ่ายภาษีเงินได ้ (12.00) (49.05) (27.37) 

เงนิสดสุทธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 407.79 (38.88) (269.81) 
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กิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจดัหาเงิน 

 

งบการเงนิรวม สาํหรบัปีสิ้ นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 

2560 2559 2558 

ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน       

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนัลดลง 15.82 3.10 74.41 

เงินลงทุนชัว่คราว - - 20.00 

เงินสดจ่ายเพ่ือลงทุนในการร่วมคา้ (13.77) - - 

เงินสดรบัสุทธิจากการไดม้าของบริษัทย่อย - - 15.52 

ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (15.70) (55.67) (67.72) 

ซ้ือสินทรพัย์ไม่มีตวัตน (13.45) (4.64) (7.06) 

เงินสดรบัจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 1.51 1.35 0.52 

เงนิสดสุทธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (25.59) (55.86) 35.67 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจดัหาเงนิ    

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน  

เพ่ิมข้ึน(ลดลง) 

(467.01) 

 

        218.86 

 

356.80 

 

ชาํระคืนหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (22.17) (24.33) (29.37) 

เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนั 0.40 - - 

ชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนั - - (6.00) 

ชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน - - (9.00) 

เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะยาว - - 6.00 

ชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาว (19.14) (21.62) (23.83) 

เงินสดรบัจากการออกหุน้เพ่ิมทุนจากการใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ 90.08 46.75 - 

จ่ายเงินปันผล (33.19) (57.15) (46.84) 

เงินสดรบัจากการลงทุนในบริษัทย่อยของผูม้ีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอํานาจ

ควบคุมของบริษัทย่อย 
- - 11.83 

เงนิสดสุทธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงนิ (451.03) 162.51 259.59 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ่มขึ้ น (ลดลง) สุทธิ (68.83) 67.77 25.45 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี  101.40 33.63 8.18 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี 32.57 101.40 33.63 
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(4) อตัราสว่นทางการเงนิ 

อตัราสว่นทางการเงิน หน่วย 

 

งบการเงนิรวม สาํหรบัปีสิ้ นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 

2560 2559* 2558* 

อตัราสว่นสภาพคล่อง         

อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 2.93 1.55 1.33 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 2.29 1.32 1.00 

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด  เท่า 0.76 (0.06) (0.75) 

อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้  เท่า 1.89 1.96 2.62 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย วนั 190.32 183.84 137.17 

อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ  เท่า 6.31 8.44 11.43 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย วนั 57.09 42.66 31.49 

อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ีการคา้  เท่า 11.41 12.29 14.13 

ระยะเวลาชาํระหน้ีเฉล่ีย วนั 31.55 29.30 25.48 

วงจรเงินสด วนั 215.86 197.20 143.18 

อตัราสว่นความสามารถในการทาํกาํไร      

อตัรากาํไรขั้นตน้ รอ้ยละ 75.73 77.04 77.95 

อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน รอ้ยละ 3.08 3.87 9.51 

อตัราส่วนเงินสดต่อการทาํกาํไร รอ้ยละ 803.08 (54.73) (175.43) 

อตัราดอกเบ้ียรับ (ดอกผลตามสัญญาเช่าซ้ือ)  รอ้ยละ 28.73 32.66 38.40 

อตัราดอกเบ้ียจ่าย (เงินกูย้ืม)  รอ้ยละ 3.42 4.13 3.07 

ส่วนต่างอตัราดอกเบ้ีย  รอ้ยละ 25.31 28.53 35.34 

อตัรากาํไรสุทธิ รอ้ยละ 4.51 4.31 8.97 

อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้  รอ้ยละ 7.08 8.33 16.83 

อตัราสว่นแสดงประสทิธิภาพในการทาํงาน      

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม  รอ้ยละ 4.45 4.59 10.88 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยถ์าวร  รอ้ยละ 26.13 25.83 41.60 

อตัราการหมุนของสินทรพัย ์ เท่า 0.99 1.07 1.21 

อตัราสว่นวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน      

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เท่า 0.32 0.90 0.73 

อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อ           

ส่วนของผูถื้อหุน้ 

 

เท่า 

 

0.19 

 

0.73 

 

0.56 

อตัราส่วนความสามารถในการชาํระดอกเบ้ีย เท่า 27.69 0.28 (21.23) 

อตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผูกพนั เท่า 0.72 0.65 1.03 

อตัราส่วนเงินปันผลต่อกาํไรสุทธิสําหรบัปี รอ้ยละ 82.75 63.57 61.94 

   หมายเหตุ: * อตัราสว่นทางการเงินปี 2559 และ 2558 คาํนวณจากงบการเงินท่ีจดัประเภทใหมเ่พ่ือใหเ้ปรียบเทียบไดก้บัปี 2560 
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13. การวิเคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ 

13.1 คาํอธิบายและวเิคราะหฐ์านะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

13.1.1 ภาพรวมผลการดาํเนินงานที่ผ่านมา 

กลุ่มบริษัทดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายเคร่ืองกรองน้ํา และจําหน่ายเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในครัวเรือน โดยการ 

ขายตรงซ่ึงเป็นช่องทางการขายหลักของกลุ่มบริษัท ทั้งการขายสดและขายผ่อนชําระ อีกทั้ง ในปี 2560 บริษัท           

เธียรสุรัตน์ ลีสซ่ิง จํากดั ซ่ึงเป็นบริษัทย่อย ไดเ้ร่ิมดําเนินการใหสิ้นเชื่อรายย่อยและมีรายไดจ้ากลูกหน้ีเงินใหสิ้นเชื่อ 

ดงัน้ัน รายไดห้ลักของบริษัทแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ รายไดจ้ากการขาย รายไดด้อกผลตามสัญญาเช่าซ้ือและ

รายไดจ้ากลูกหน้ีเงินใหสิ้นเชื่อ ในปี 2560 กลุ่มบริษัทมีรายไดล้ดลง เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศยงัคงชะลอ

ตัวตั้งแต่ปลายปี 2559 ส่งผลใหผู้บ้ริโภคลดการใชจ่้ายท่ีไม่จําเป็นลง รวมถึงกลุ่มบริษัทกําหนดหลักเกณฑ์การ

พิจารณาเครดิตของลูกคา้ท่ีเขม้งวดมากข้ึน อย่างไรก็ตาม ปัญหาคุณภาพน้ําดื่มและน้ําใชใ้นครวัเรือน กระแสนิยมรัก

สุขภาพ อีกทั้งความตอ้งการเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ายังเป็นตัวผลักดนัใหผ้ลิตภัณฑ์เคร่ืองกรองน้ํา และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าของกลุ่ม

บริษัทยังคงเป็นท่ีตอ้งการของผูบ้ริโภค ส่งผลใหร้ายไดร้วมของกลุ่มบริษัทมีจํานวน 1,649.56 ลา้นบาท ซึ่งลดลง   

จากปีก่อนและมาตรการในการควบคุมค่าใชจ่้ายทําใหก้ลุ่มบริษัทมีกําไรสุทธิจํานวน 77.37 ลา้นบาท (กําไรสุทธิ 

หมายถึง กาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษัท) 

ในปี 2560 ในดา้นกลยุทธ์ กลุ่มบริษัทยงัคงกลยุทธ์การขยายตลาดอย่างต่อเน่ือง โดยมุ่งเน้นในการเพ่ิมและ

พัฒนาช่องทางการจัดจําหน่าย ทั้งการขายตรงและการจัดจําหน่ายผ่าน Modern Trade รวมถึงการขายผ่านตัวแทน

จาํหน่าย (Dealers) โดยบริษัทไดนํ้าระบบ Mobile Application มาใชใ้นการขายและการเก็บเงิน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ของการขายและการเก็บเงินใหม้ากข้ึน ปัจจุบันกลุ่มบริษัทมีผลิตภัณฑ์เคร่ืองกรองน้ําดื่มท่ีครอบคลุมทุกรูปแบบการ

ดาํเนินชีวิต (Lifestyle) โดยมีผลิตภณัฑท่ี์สามารถตอบโจทยลู์กคา้ในทุกสภาพน้ํา และความตอ้งการของทุกกลุ่มลูกคา้

เป้าหมาย  รวมถึงผลิตภัณฑ์เคร่ืองกรองน้ําใชใ้นครัวเรือน เพ่ือรองรับความตอ้งการของลูกคา้ในการบรรเทาปัญหา

คุณภาพน้ํา และสําหรับกลุ่มลูกคา้ท่ีตอ้งการน้ํากรองสําหรับใชใ้นชีวิตประจําวัน อีกทั้งผลิตภัณฑ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เช่น 

เคร่ืองปรบัอากาศ เคร่ืองทาํน้ําอุ่น โทรทศัน์ เคร่ืองซกัผา้ เป็นตน้ มียอดขายเพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมาอย่างเป็นรูปธรรม 

โดยการขายผ่านช่องทางขายทางโทรศัพท์ ซ่ึงเป็นการต่อยอดธุรกิจจากฐานลูกคา้เดิม การขายผ่าน Social Network 

และการขายออนไลน์ ไม่ว่าจะผ่านทาง Line, Facebook, Lazada และอ่ืน ๆ พรอ้มทั้งการใหค้วามสําคญักับการขยาย

การขายทางโปรแกรม “ผ่อนสบาย” ส่งผลใหย้อดขายเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ีดว้ยการ

ดําเนินงานท่ีแข็งแกร่งของหน่วยงานต่าง ๆ กลุ่มบริษัทไดข้ยายธุรกิจการใหบ้ริการทางการเงิน (Financial Services) 

โดยลงทุนในบริษัทย่อยเพ่ือดาํเนินธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล บริษัทย่อยดังกล่าวไดร้ับหนังสืออนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ

สินเชื่อส่วนบุคคลภายใตก้ารกาํกับจากกระทรวงการคลัง ในไตรมาส 4 ปี 2559 และเร่ิมดาํเนินการปล่อยสินเชื่อให ้

กลุ่มลูกคา้เป้าหมายในปี 2560 นอกจากน้ี บริษัทยังร่วมทุนกับกลุ่มธุรกิจในประเทศลาว เพ่ือขยายธุรกิจไป

ต่างประเทศ โดยบริษัทไดส่้งออกผลิตภณัฑเ์คร่ืองกรองน้ําชุดแรกในไตรมาส 1 ปี 2560 และในปี 2560 บริษัทไดท้ํา

สัญญาแต่งตั้งตวัแทนจาํหน่ายเคร่ืองกรองน้ําในประเทศกมัพูชา และไดส่้งออกผลิตภณัฑชุ์ดแรกใน        ไตรมาส 3 ปี 

2560 

ดา้นผลิตภณัฑ ์บริษัทวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑอ์ย่างต่อเน่ือง เพ่ือพฒันาคุณภาพสินคา้ทั้งในดา้นการกรองน้ํา

ใหม้ีความสะอาด ปรับสภาพน้ําใหม้ีความเป็นด่าง (ซ่ึงบริษัทไดจ้ดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรกับกรมทรัพย์สินทาง

ปัญญา กระทรวงพาณิชย ์สิทธิบตัรและอนุสิทธิบตัรดงักล่าวมีอายุ 4-5 ปี นับแต่วนัท่ีจดทะเบียน) และมีแร่ธาตุท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อร่างกาย รวมทั้งในด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม้ีความทันสมัย การใช ้เทคโนโลยีเพ่ืออํานวย                

ความสะดวกในการใชง้านใหก้บัผูบ้ริโภค 
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13.1.2 การวิเคราะหผ์ลการดาํเนินงาน 

กลุ่มบริษัทไดจ้ัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2559 

ใหม่ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการบัญชีในปีปัจจุบนั การจดัประเภทรายการบญัชีดงักล่าวไม่มีผลกระทบ

ต่อกาํไรหรือส่วนของผูถื้อหุน้ตามท่ีไดร้ายงานไว ้

รายไดจ้ากการขาย 

กลุ่มบริษัทไดร้ับรายไดจ้ากการขายหลักใน 2 ลักษณะ ไดแ้ก่ รายไดจ้ากการขายสินคา้ผ่านช่องทางการขาย

ตรง ซึ่งมีทั้งการขายแบบเงินสดและการขายแบบผ่อนชําระ และรายไดจ้ากการจดัจําหน่ายสินคา้ใหก้บับริษัทขายตรง

ขนาดใหญ่แหง่หน่ึง 
 
ในปี 2558 2559 และ 2560 กลุ่มบริษัทมีรายไดร้วม (รายไดจ้ากการขาย รายไดด้อกผลตามสัญญาเช่าซ้ือ 

และรายไดจ้ากลูกหน้ีเงินใหสิ้นเชื่อ) เท่ากบั 1,617.28 ลา้นบาท 1,836.15 ลา้นบาท และ 1,649.56 ลา้นบาท เมื่อ

เปรียบเทียบระหว่างปี 2559 และ 2560 กลุ่มบริษัทมีรายไดร้วมลดลงจากปีก่อนจํานวน 186.59 ลา้นบาท หรือ

ลดลงรอ้ยละ 10.16 ซ่ึงประกอบดว้ยรายไดจ้ากการขายสินคา้จํานวน 1,431.69 ลา้นบาท ลดลงจํานวน 175.93 

ลา้นบาท และดอกผลจากการใหเ้ช่าซ้ือรวมรายไดจ้ากลูกหน้ีเงินใหสิ้นเชื่อจํานวน 217.87 ลา้นบาท ลดลงจํานวน 

10.66 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 10.94 และ รอ้ยละ 4.66 ตามลําดับ รายไดจ้ากการขายท่ีลดลง เป็นผลมาจาก

ยอดขายเคร่ืองกรองน้ําลดลงซ่ึงเกิดจากภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตัวอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่ช่วงปลายปี 2559 รวมถึงการ

กาํหนดหลักเกณฑก์ารพิจารณาเครดิตของลูกคา้ท่ีเขม้งวดมากข้ึน อย่างไรก็ตาม ดว้ยความตอ้งการเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าของ

ผูบ้ริโภค กอปรกบัการเพ่ิมโปรแกรม “ผ่อนสบาย” ส่งผลใหร้ายไดจ้ากการขายเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ามีสัดส่วนท่ีเพ่ิมข้ึน 
 
สัดส่วนรายไดจ้ากการขายแยกตามช่องทางการจดัจาํหน่าย (Distribution Channels) แสดงตามตาราง ดงัน้ี 

รายไดจ้ากการขาย 
 

 สาํหรบัปี สิ้ นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 
 2560 2559 2558 
 ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 

รายไดจ้ากการขายตรง  
             

     - ขายตรงแบบเงินสด(a) 
 

 145.72  10.2  148.46  9.2  140.36  9.7   

     - ขายตรงแบบผ่อนชาํระ  
 1,229.36  85.9  1,389.33  86.5  1,241.33 85.5  

รวมรายไดจ้ากการขายตรง  
 1,375.08  96.1  1,537.79   95.7  1,381.69 95.2  

จดัจาํหน่ายสินคา้ 
ผ่านบริษัทขายตรงแหง่หน่ึง 

 
 56.61 3.9 69.83 4.3 70.50 4.8 

รวมรายไดจ้ากการขาย  1,431.69  100.0  1,607.62   100.0  1,452.19 100.0  

(a)
รวมการขายผา่น Modern Trade และตัวแทนจาํหน่าย (Dealers) 
 
กลุ่มบริษัทมีรายไดจ้ากการขายผ่านช่องทางการขายตรงเป็นรายไดห้ลัก โดยมีสัดส่วนเฉล่ียประมาณรอ้ยละ 

95 ของรายไดจ้ากการขายโดยรวม 

รายไดจ้ากการขายตามช่องทางการจดัจาํหน่ายหลักมีรายละเอียดดงัน้ี 

(1) รายไดจ้ากการขายผ่านช่องทางการขายตรง กลุ่มบริษัทมีรายไดจ้ากการขายตรงแบบผ่อนชาํระเป็น

หลัก โดยในปี 2560 รายไดจ้ากการขายตรงแบบผ่อนชําระมีจํานวน 1,229.36 ลา้นบาท ในขณะท่ีรายไดจ้ากการ

ขายตรงแบบเงินสดมีจาํนวน 145.72 ลา้นบาท 
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(2) รายไดจ้ากการจดัจาํหน่ายสินคา้ผ่านบริษัทขายตรงแห่งหน่ึง บริษัทเป็นผูผ้ลิตสินคา้ใหก้ับบริษัทขาย

ตรงชั้นนําแห่งหน่ึง โดยมีรายได้จากการขายในปี 2558 2559 และ 2560 จํานวน 70.50 ล้านบาท 69.83         

ลา้นบาท และ 56.61 ลา้นบาท ตามลําดับ กลุ่มบริษัทสามารถสรา้งความเชื่อมัน่ในคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ 

ส่งผลใหก้ลุ่มบริษัทไดร้บัคาํสัง่ซ้ือจากบริษัทขายตรงดังกล่าวอย่างต่อเน่ือง 

เมื่อเปรียบเทียบยอดขายตามกลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก รายไดจ้ากการขายเคร่ืองกรองน้ําในปี 2558 2559 และ 

2560 เป็นจํานวน 1,201.57 ล้านบาท 1,286.83 ล้านบาท และ 1,119.79 ล้านบาท ตามลําดับ ปี 2560 

ยอดขายเคร่ืองกรองน้ําลดลงจากปีก่อนจํานวน 167.04 ล้านบาท หรือลดลงรอ้ยละ 12.98 เป็นผลมาจากการ

กาํหนดหลักเกณฑก์ารพิจารณาเครดิตของลูกคา้ท่ีเขม้งวดมากข้ึน 

สําหรบัรายไดจ้ากการขายสารกรอง ในปี 2558 2559 และ 2560 เป็นจาํนวน 179.54 ลา้นบาท 180.16 

ลา้นบาท และ 130.24 ลา้นบาท ตามลําดบั โดยปี 2560 ยอดขายสารกรองลดลงจากปีก่อนจาํนวน 49.92 ลา้นบาท 

หรือลดลงรอ้ยละ 27.71 เป็นผลจากการรับประกนัสารกรองนานข้ึนทาํใหย้งัไม่ถึงกําหนดท่ีลูกคา้จะเปล่ียนสารกรอง 

ส่งผลใหลู้กคา้สัง่ซ้ือสารกรองลดลง 

บริษัทเร่ิมขายเคร่ืองปรบัอากาศในไตรมาส 4 ปี 2557 และนําเสนอผลิตภัณฑ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีหลากหลาย

มากข้ึน เช่น เคร่ืองทําน้ําอุ่น โทรทัศน์ เคร่ืองซักผา้ เป็นตน้ ดังน้ัน ในปี 2560 รายไดจ้ากการขายเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า       

จึงเพ่ิมข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม โดยมียอดขายเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอ่ืน ๆ จาํนวน 181.66 ลา้นบาท  
 

สัดส่วนรายไดจ้ากการขายแยกตามผลิตภณัฑ ์(Products) ปี 2560 แสดงตามตาราง ดงัน้ี 

รายไดต้ามผลิตภณัฑ ์  มูลค่า (ลา้นบาท)  รอ้ยละ 

เคร่ืองกรองน้ํา  1,119.79  78.2 

สารกรอง  130.24  9.1 

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และอ่ืน ๆ  181.66   12.7 

รวม  1,431.69  100.0 
 
ตน้ทุนขาย 

ตน้ทุนขายแบ่งออกเป็น ตน้ทุนวตัถุดิบในการผลิต ตน้ทุนพนักงานฝ่ายผลิต โสหุย้การผลิต และตน้ทุนอ่ืน ๆ 

โดยปี 2558 2559 และ 2560 ตน้ทุนขายมีจํานวน 356.66 ลา้นบาท 421.59 ลา้นบาท และ 400.42 ลา้นบาท 

หรือคิดเป็นสัดส่วนตน้ทุนขายต่อรายไดร้วม (“สัดส่วนตน้ทุนขาย”) รอ้ยละ 22.05 รอ้ยละ 22.96 และรอ้ยละ 

24.27 ตามลําดับ ปี 2560 ตน้ทุนขายลดลงจากปีก่อน จํานวน 21.17 ล้านบาท หรือลดลงรอ้ยละ 5.02 ซึ่ง

สอดคลอ้งกับยอดขายท่ีลดลง สัดส่วนตน้ทุนขายต่อรายไดร้วม ปี 2560 สูงข้ึนจากปีก่อน เป็นผลมาจากการขาย

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้ามีสัดส่วนการขายต่อรายได้รวมสูงข้ึน ซ่ึงเคร่ืองใช ้ไฟฟ้ามีสัดส่วนต้นทุนขายสูงกว่าผลิตภัณฑ์                

เคร่ืองกรองน้ําของกลุ่มบริษัท 
 
ตน้ทุนทางการเงิน 

ตน้ทุนทางการเงิน ไดแ้ก่ ดอกเบ้ียจ่ายเงินกูย้ืม ซ่ึงในการดําเนินธุรกิจเช่าซ้ือของกลุ่มบริษัทส่วนหน่ึงใชเ้งิน

กูย้ืมเพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนระหว่างรอรบัเงินผ่อนชําระค่างวดจากลูกคา้ ดงัน้ัน ตน้ทุนทางการเงินจึงจดัเป็นตน้ทุน

หลักในการประกอบธุรกิจเช่นเดียวกับตน้ทุนขาย ทั้งน้ีตน้ทุนทางการเงินแบ่งออกเป็น 2 ประเภทตามวัตถุประสงค์          

การใชเ้งินกูย้ืม ไดแ้ก่ ตน้ทุนทางการเงินจากเงินกูย้ืมระยะสั้นเพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงาน และ      

ตน้ทุนทางการเงินจากเงินกูย้ืมระยะยาวเพ่ือรองรับการลงทุน ตน้ทุนทางการเงินรวมในปี 2558 2559 และ 2560 

เป็นจาํนวน 10.46 ลา้นบาท 25.56 ลา้นบาท และ 16.03 ลา้นบาท ตามลําดบั 

ตน้ทุนทางการเงินในปี 2558 อยู่ในระดบัตํา่เมื่อเทียบกบัปี 2559 และ 2560 เน่ืองจากกลุ่มบริษัทมีสภาพ

คล่องเพ่ิมข้ึนจากการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนในปี 2557 โดยนําเงินท่ีไดร้ับบางส่วนจ่ายชําระเงินกูย้ืมระยะสั้นท่ี

เป็นเงินทุนหมุนเวียน ซ่ึงเป็นไปตามวัตถุประสงค์การใชเ้งินเพ่ิมทุนท่ีไดร้ับจากการขายหุน้สามัญ และบริษัททยอย

ชําระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีครบกําหนดทําใหด้อกเบ้ียลดลงเป็นไปในทิศทางเดียวกับเงินกูย้ืมท่ีลดลง ในปี 2559  
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กลุ่มบริษัทไดร้บัเงินจากการออกหุน้เพ่ิมทุนจากการใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิจาํนวน 46.75 ลา้นบาท อย่างไรก็

ตาม กลุ่มบริษัทมีตน้ทุนทางการเงินสูงข้ึน ซึ่งสอดคลอ้งกบัยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึนทาํใหบ้ริษัทตอ้งการเงินทุนหมุนเวียนมาก

ข้ึน อีกทั้งเงินทุนสําหรับการลงทุนต่าง ๆ เช่น การสรา้งอาคารโรงงานใหม่และพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ การขยาย

สํานักงานสาขาและศูนยบ์ริการต่างจงัหวดั เพ่ือรองรบัการขยายธุรกิจในอนาคต รวมทั้งการลงทุนในบริษัทย่อยเพ่ิมข้ึน 

ในปี 2560 กลุ่มบริษัทไดร้ับเงินจากการออกหุน้เพ่ิมทุนจากการใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิจํานวน 90.08 ลา้น

บาท ทําใหก้ลุ่มบริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนมากข้ึนและชําระเงินกูย้ืมระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบันการเงิน ทําให ้

ตน้ทุนทางการเงินของกลุ่มบริษัทในปี 2560 ลดลงจากปี 2559 

 

ค่าใชจ้า่ยในการขาย 

ค่าใชจ่้ายในการขายเป็นค่าใชจ่้ายสําคัญในการดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทซึ่งเน้นการขายสินคา้ผ่านช่องทาง     

การขายตรง โดยค่าใชจ่้ายในการขายท่ีสําคญัประกอบดว้ย ค่าใชจ่้ายเกี่ยวกับพนักงาน เช่น ค่านายหน้า ค่าใชจ่้ายใน

การเดินทาง ค่าเบ้ียเล้ียง เป็นตน้ ค่าใชจ่้ายในการขายปี 2558 2559 และ 2560 มีจํานวน 610.54 ล้านบาท 

666.30 ล้านบาท และ 595.00 ล้านบาท ตามลําดับ สัดส่วนค่าใชจ่้ายในการขายต่อรายไดร้วมมีสัดส่วนลดลง 

(2558: รอ้ยละ 37.75, 2559: รอ้ยละ 36.29, 2560: รอ้ยละ 36.07) แสดงใหเ้หน็ถึงประสิทธิภาพของกลุ่มบริษัท

ท่ียงัสามารถควบคุมสัดส่วนค่าใชจ่้ายในการขายใหอ้ยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม 

 

หน้ีสงสยัจะสูญและหน้ีสูญ 

กลุ่มบริษัทมีระบบตรวจสอบและควบคุมการใหสิ้นเชื่อ โดยจดัตั้งฝ่ายเครดิตเพ่ือประเมินความสามารถในการ

ชําระหน้ีของลูกหน้ีและเรียกเก็บเงินในแต่ละงวดจากลูกหน้ี บริษัทยังมีนโยบายใหพ้นักงานขายร่วมรับผิดชอบ      

ความเสียหายโดยการหกัค่าตอบแทนพนักงานขายหากบริษัทไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากลูกหน้ีได ้ทั้งน้ี มาตรการ

ดงักล่าวเป็นการป้องปรามและลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนโดยพนักงานขายจะใชค้วามระมัดระวงัอย่างเต็มท่ี เพ่ือลด

ผลกระทบของหน้ีสูญต่อผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษัทไดใ้นระดับหน่ึง 

สําหรบัลูกหน้ีท่ีคา้งชําระ กลุ่มบริษัทมีนโยบายตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ โดยอา้งอิงจากมูลค่าหน้ีท่ีคาดว่าจะ

เก็บเงินไม่ได ้โดยประมาณจากประสบการณ์ในการเก็บหน้ีและการวิเคราะหลู์กหน้ีแต่ละรายตามความเห็นชอบของ

ฝ่ายบริหาร ซึ่งท่ีผ่านมากลุ่มบริษัทมีหลักเกณฑใ์นการคาํนวณค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญตามอายุของลูกหน้ี (ดูรายละเอียด

เพ่ิมเติมท่ีตารางนโยบายบัญชีในการตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ) และสําหรับลูกหน้ีท่ีคา้งชําระเกิน 3 งวดติดต่อกัน  

กลุ่มบริษัทจะตัดลูกหน้ีดังกล่าวเป็นหน้ีสูญหลังจากดําเนินการทวงถามอย่างถึงท่ีสุด ทั้งโดยวาจาและส่งจดหมาย    

ทวงถาม จากน้ันบริษัทจะดาํเนินการฟ้องรอ้งตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป 

ในปี 2558 2559 และ 2560 กลุ่มบริษัทมีหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 118.46 ลา้นบาท 235.29 ลา้น

บาท และ 159.45 ลา้นบาท ตามลําดบั ยอดหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญเพ่ิมข้ึนและลดลงตามยอดขายและยอดลูกหน้ี

ในแต่ละปี ทั้งน้ี กลุ่มบริษัทกําหนดนโยบายและเพ่ิมมาตรการในการบริหารคุณภาพลูกหน้ีใหเ้ข ้มงวดมากข้ึน          

โดยกลุ่มบริษัทยังคงความระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อ ซ่ึงมีการตรวจสอบอย่างเขม้งวดจากฝ่ายเครดิตของบริษัท    

อีกทั้งระเบียบการหกัค่านายหน้าคืนจากพนักงานขาย ในกรณีท่ีมีการขายสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้ท่ีไม่มีคุณภาพเพียงพอ           

ซ่ึงหลักเกณฑ์เหล่าน้ีเป็นไปตามระเบียบท่ีกลุ่มบริษัทไดก้ําหนดไวแ้ละมีการทบทวนใหเ้หมาะสมกับสถานการณ์       

อยู่เสมอ  

 

รายไดอ้ื่น  

รายไดอ่ื้น เป็นรายไดท่ี้ไม่เกี่ยวขอ้งกบัการขายสินคา้หลกั ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นรายไดจ้ากการขายเม็ดพลาสติกบด 

ขายสินคา้พรีเมี่ยม และหน้ีสูญรบัคืน โดยปี 2558 2559 และ 2560 กลุ่มบริษัทมีรายไดอ่ื้นจาํนวน 28.47 ลา้นบาท 

28.41 ลา้นบาท และ 43.82 ลา้นบาท ตามลําดบั 
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 ค่าใชจ้า่ยในการบริหาร 

ค่าใชจ่้ายในการบริหารประกอบดว้ย ค่าใชจ่้ายเกี่ยวกบัพนักงาน ค่าเส่ือมราคา ค่าใชจ่้ายดา้นสาธารณูปโภค 

เป็นตน้ ในปี 2558 2559 และ 2560 กลุ่มบริษัทมีค่าใชจ่้ายในการบริหารจํานวน 367.36 ล้านบาท 416.38  

ลา้นบาท และ 427.89 ลา้นบาท ตามลําดบั ค่าใชจ่้ายหลักท่ีเพ่ิมข้ึน คือ ค่าใชจ่้ายเกี่ยวกบัพนักงานเพ่ิมข้ึนจากการ

เพ่ิมจาํนวนพนักงานและการเตรียมบุคลากรท่ีมีศกัยภาพ เพ่ือสรา้งความพรอ้มในการขยายตวัของธุรกิจ ค่าเส่ือมราคา

เพ่ิมข้ึน เน่ืองจากการพฒันาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และอาคารและอุปกรณ์เพ่ิมข้ึน โดยสรุป ค่าใชจ่้ายในการ

บริหารเพ่ิมข้ึนเพ่ือรองรบัการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทในอนาคต 

 

กาํไรสุทธิ 

ในปี 2558 2559 และ 2560 กลุ่มบริษัทมีกําไรสุทธิจํานวน 145.95 ล้านบาท 80.59 ล้านบาท และ 

77.37 ลา้นบาท ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 กําไรสุทธิของกลุ่มบริษัท ปี 2560 ลดลง 3.22 ลา้นบาท 

หรือลดลงรอ้ยละ 4.00 เน่ืองจากกลุ่มบริษัทมีรายไดร้วมลดลง และมีค่าใชจ่้ายในการบริหารสูงข้ึนเพ่ือเตรียมพรอ้มต่อ

การขยายธุรกิจในอนาคต ทั้งในดา้นบุคลากร เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการดาํเนินธุรกิจ ทั้งน้ีอตัรากาํไรสุทธิซ่ึงคาํนวณ

จากกาํไรสุทธิท่ีแสดงในงบการเงินรวมของปี 2558 2559 และ 2560 คิดเป็นรอ้ยละ 8.97 รอ้ยละ4.31 และรอ้ยละ 

4.51 ตามลําดบั  

 

รายการพิเศษที่เกิดขึ้ น (ไม่ใช่รายการประจาํ) 

ในปี 2560 กลุ่มบริษัทบันทึกผลกําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรป์ระกันภัย จํานวน 5.50 

ล้านบาท (สุทธิจากผลกระทบของภาษีเงินได)้ โดยแสดงรายการใน “ส่วนของผูถื้อหุน้” และ “กําไร (ขาดทุน) 

เบ็ดเสร็จอ่ืน” ซ่ึงไม่ถูกรวมในการคาํนวณกาํไรสุทธิสําหรบัปี 2560 

 

14.1.3 การวิเคราะหฐ์านะการเงนิ 

14.1.3.1 สนิทรพัย ์

สินทรพัยข์องกลุ่มบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 มีสินทรพัยร์วมจาํนวน 1,583.54 

ล้านบาท 1,864.08 ล้านบาท และ 1,481.31 ล้านบาท ตามลําดับ ทั้งน้ีสินทรัพย์หลักของกลุ่มบริษัท ไดแ้ก่      

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินคา้คงเหลือ โดยลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ ไดแ้ก่ ลูกหน้ี    

จากการขายสินคา้แบบผ่อนชาํระ ซ่ึงเป็นรายไดห้ลักของกลุ่มบริษัท ในขณะท่ีบริษัทลงทุนในท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์

อย่างต่อเน่ืองทั้งในส่วนของโรงงานผลิต อาคารสํานักงาน และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน รวมถึงสินคา้คงเหลือท่ีจัดหาและ

ผลิตใหม้ีจาํนวนท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ เพ่ือรองรบัการขยายตวัทางธุรกิจ 

 

อตัราส่วนสินทรพัย์หมุนเวียนต่อสินทรัพยร์วม แสดงตามตาราง ดงัน้ี 

สนิทรพัย ์(ลา้นบาท)  ปี 2560  ปี 2559  ปี 2558 

สินทรพัยร์วม  1,481.31  1,864.08  1,583.54 

สินทรพัยห์มุนเวียน  858.57  1,212.83  742.15 

อตัราสว่นสินทรพัยห์มุนเวียนต่อสินทรพัยร์วม (รอ้ยละ)  57.96  65.06  46.87 

ปี 2559 อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อสินทรัพย์รวมเพ่ิมข้ึน เกิดจากลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ และ   

สินคา้คงเหลือท่ีเพ่ิมข้ึน ซ่ึงเป็นไปตามยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึน และการสัง่ซ้ือวัตถุดิบท่ีเพ่ิมข้ึนเพ่ือรองรับการผลิตสินคา้     

รุ่นใหม่ ปี 2560 อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อสินทรัพย์รวมลดลงจากปี 2559 สาเหตุหลักเกิดจากลูกหน้ีตาม

สัญญาเช่าซ้ือลดลง ซ่ึงเป็นผลมาจากหลักเกณฑก์ารพิจารณาเครดิตของลูกคา้ท่ีเขม้งวดในการปล่อยสินเชื่อมากข้ึน 
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ลกูหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ (สุทธิ) ซ่ึงไดแ้ก่ ลูกหน้ีจากการขายสินคา้แบบผ่อนชาํระ (สุทธิ จากดอกผลเช่าซ้ือ   

รอตดับญัชี ภาษีขายรอตดับัญชี ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ และสํารองการรบัคืนสินคา้) เป็นสินทรพัยท่ี์มีสัดส่วนสูงสุดใน

กลุ่มสินทรัพย์หมุนเวียน โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ดังกล่าวเป็น

จาํนวน 750.04 ลา้นบาท 913.19 ลา้นบาท และ 620.25 ลา้นบาท ตามลําดบั 

 

ความเพียงพอของค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 

กลุ่มบริษัทมีลูกหน้ีการคา้ส่วนใหญ่จากการขายผ่อนชําระเคร่ืองกรองน้ําและเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าตามสัญญาเช่าซ้ือ  

โดยกลุ่มบริษัทมีนโยบายในการตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญสําหรบัลูกหน้ีท่ีคาดว่าจะไม่สามารถชาํระหน้ีได ้ดงัน้ี 

  

เครื่องกรองนํ้า: นโยบายบญัชีในการตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญสาํหรบัลกูหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 

งวดที่ผิดนดัชาํระ 
 อตัราค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (รอ้ยละ) 

 ปี 2560  ปี 2559  ปี 2558 

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ  2.5  2.5  2.5 

คา้งชาํระ 1 งวด  6  6  6 

คา้งชาํระ 2 งวด  30  30  30 

คา้งชาํระ 3 งวด  50  50  50 

คา้งชาํระเกิน 3 งวด  50 และ 100*  100  100 
*คา้งชาํระเกิน 3 งวดไมติ่ดต่อกนั อตัราค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสญูรอ้ยละ 50 และคา้งชาํระเกิน 3 งวดติดต่อกนั  

อตัราคา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสญูรอ้ยละ 100 

 

เครื่องใชไ้ฟฟ้า: นโยบายบญัชีในการตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญสาํหรบัลกูหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 

งวดที่ผิดนดัชาํระ 
 อตัราค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (รอ้ยละ) 

 ปี 2560  ปี 2559  ปี 2558 

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ  1  2.5  2.5 

คา้งชาํระ 1 งวด  2  6  6 

คา้งชาํระ 2 งวด  10  30  30 

คา้งชาํระ 3 งวด  20  50  50 

คา้งชาํระ 4 งวด  30  100  100 

คา้งชาํระ 5 งวด  40  100  100 

คา้งชาํระ 6 งวด  50  100  100 

คา้งชาํระเกิน 6 งวด  50 และ 100*  100  100 
*คา้งชาํระเกิน 6 งวดไมติ่ดต่อกนั อตัราค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสญูรอ้ยละ 50 และคา้งชาํระเกิน 6 งวดติดต่อกนั 

อตัราคา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสญูรอ้ยละ 100 

 

  



 

 

 รายงานประจาํปี 2560 | 116 
   

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ (หลังหกัดอกผลเช่าซ้ือและภาษีขายรอตัดบัญชี) แยกตามอายุลูกหน้ี และค่าเผ่ือ    

หน้ีสงสัยจะสูญ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 - 2560  แสดงดงัตารางดา้นล่าง 
 
เครื่ องกรองนํ้า 

 

ลูกหน้ี 

ตามสญัญาเช่าซ้ือ  

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ ณ วนัท่ี ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 

2560 

31 ธนัวาคม 

2559 

31 ธนัวาคม 

2558 

31 ธนัวาคม 

2560 

31 ธนัวาคม 

2559 

31 ธนัวาคม 

2558 

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 

ยงัไม่ถึงกาํหนด

ชําระ 

447.42 79.36 710.13 75.76 639.74 82.49 11.29 2.5 17.82 2.5 16.02 2.5 

คา้งชําระ 1 งวด 49.24 8.73 106.86 11.40 67.89 8.75 2.95 6 6.41 6 4.07 6 

คา้งชําระ 2 งวด 21.33 3.78 44.63 4.76 27.58 3.56 6.40 30 13.39 30 8.27 30 

คา้งชําระ 3 งวด 15.42 2.74 30.74 3.28 17.06 2.20 7.71 50 15.37 50 8.53 50 

คา้งชําระเกิน 3 

งวด 

30.39 5.39 45.04 4.80 23.27 3.00 25.26 50 และ 

100* 

45.05 100 23.27 100 

รวม 563.80 100.00 937.40 100.00 775.54 100.00 53.61  98.04  60.17  

*คา้งชาํระเกิน 3 งวดไมติ่ดต่อกนั อตัราค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสญูรอ้ยละ 50 และคา้งชาํระเกิน 3 งวดติดต่อกนั อตัราค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสญูรอ้ยละ 100 
 
เครื่ องใชไ้ฟฟ้า 

 

ลูกหน้ี 

ตามสญัญาเช่าซ้ือ 

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ ณ วนัท่ี ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ ณ วนัท่ี** 

31 ธนัวาคม 

2560 

31 ธนัวาคม 

2559 

31 ธนัวาคม 

2558 

31 ธนัวาคม 

2560 

31 ธนัวาคม 

2559 

31 ธนัวาคม 

2558 

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 

ยงัไม่ถึงกาํหนด

ชําระ 

73.75 62.29 66.34 79.77 34.42 88.97 0.45 1 1.66 2.5 0.86 2.5 

คา้งชําระ 1 งวด 13.14 11.10 6.36 7.65 1.94 5.01 0.17 2 0.38 6 0.12 6 

คา้งชําระ 2 งวด 8.47 7.15 4.73 5.69 1.14 2.95 0.56 10 1.42 30 0.34 30 

คา้งชําระ 3 งวด 6.06 5.12 2.34 2.81 0.65 1.68 0.80 20 1.17 50 0.33 50 

คา้งชําระ 4 งวด 5.51 4.65 1.44 1.73 0.31 0.80 1.11 30 1.44 100 0.31 100 

คา้งชําระ 5 งวด 4.33 3.66 1.05 1.26 0.09 0.23 1.17 40 1.05 100 0.09 100 

คา้งชําระ 6 งวด 3.45 2.91 0.33 0.40 0.12 0.31 1.18 50 0.33 100 0.12 100 

คา้งชําระเกิน 6 

งวด 

3.69 3.12 0.57 0.69 0.02 0.05 1.93 50 และ 

100* 

0.56 100 0.02 100 

รวม 118.40 100.00 83.16 100.00 38.69 100.00 7.37  8.01  2.19  

*คา้งชาํระเกิน 6 งวดไมติ่ดต่อกนั อตัราค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสญูรอ้ยละ 50 และคา้งชาํระเกิน 6 งวดติดต่อกนั อตัราค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสญูรอ้ยละ 100 

**คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสญูสาํหรบัลูกหน้ีผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชไ้ฟฟ้าคาํนวณจากยอดลูกหน้ีหลงัจากหกัดอกผลเชา่ซ้ือและภาษีขายรอตดับญัชีและสุทธิจากมลูค่า

ซากของผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชไ้ฟฟ้า โดยพิจารณาจากอายุการใชง้านและสภาพของหลกัประกนั และราคาตลาดสินคา้ยึดคืนเพ่ือขายต่อเป็นสินคา้มือสอง 
 
ขอ้มูลคุณภาพของลูกหน้ีการคา้ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 เปรียบเทียบกับ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

พบว่า คุณภาพของหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือแยกตามอายุของลูกหน้ีมีสัดส่วนค่อนขา้งใกลเ้คียงกนั  ซ่ึงในปี 2560 กลุ่ม

บริษัทปรบัอตัราและวิธีการคาํนวณค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ โดยอา้งอิงจากอุตสาหกรรมเดียวกนั กลุ่มบริษัทไดพิ้จารณา

ทบทวนอตัราและวิธีการคาํนวณค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญอย่างสมํา่เสมอ โดยยึดหลักความระมดัระวงัตามหลักการบัญชีท่ี

รบัรองทัว่ไป และสอดคลอ้งกบัสภาวะเศรษฐกิจและเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกนัในตลาด ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของ

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือเคร่ืองกรองน้ํา ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 มีจํานวน 60.17 ลา้นบาท 

98.04 ลา้นบาท และ 53.61 ลา้นบาท ตามลําดบั ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 มีจํานวน 2.19 ล้านบาท 8.01 ล้านบาท และ 7.37 ล้านบาท 

ตามลําดบั 

 

สนิคา้คงเหลือ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 กลุ่มบริษัทมีสินคา้คงเหลือจํานวน 152.84 ล้านบาท 

161.02 ลา้นบาท และ 158.51 ลา้นบาท ตามลําดับ โดยสินคา้คงเหลือมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึนในปี 2559 เน่ืองจาก

การสัง่ซ้ือวัตถุดิบเพ่ือการผลิตสินคา้รุ่นใหม่ บริษัทไดก้ําหนดมาตรการในการบริหารสินคา้คงเหลือใหม้ีปริมาณท่ี

เหมาะสมส่งผลใหย้อดสินคา้คงเหลือ ปี 2560 มีจาํนวนลดลง 

 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ์และสนิทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 กลุ่มบริษัทมีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ เป็นจาํนวน 462.10 

ลา้นบาท 499.88 ลา้นบาท และ 471.03 ลา้นบาท ตามลําดับ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน จํานวน 16.88 ลา้นบาท 

25.05 ล้านบาท และ 35.84 ล้านบาท ตามลําดับ โดยสินทรัพย์ส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ ท่ีดินและอาคารท่ีเป็นท่ีตั้งของ

สํานักงานใหญ่และโรงงาน บริษัทได้จัดหาท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนหรือโปรแกรม

คอมพิวเตอรเ์พ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต โดยทรัพย์สินส่วนใหญ่ท่ี

เพ่ิมข้ึนปี 2559 และ 2560 ไดแ้ก่ ยานพาหนะเพ่ิมข้ึนสําหรับทีมขายท่ีเพ่ิมข้ึน อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 

เคร่ืองมือเคร่ืองใชแ้ละอุปกรณ์ เคร่ืองใชส้ํานักงาน คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซ่ึงรวมถึงระบบ 

Call Center ระบบขายทางโทรศัพท ์(Telesales) เพ่ือรองรับการขายสารกรองและเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าทางโทรศัพทแ์ก่ฐาน

ลูกคา้เดิมของบริษัท และระบบ Mobile Application ซ่ึงเป็นระบบสําหรับการขายและการเก็บเงิน ในปี 2560 บริษัท

ลงทุนในระบบสารสนเทศเพ่ือการบูรณาการขอ้มูลและกระบวนการทํางานภายในองคก์ร (ERP: Enterprise Resource 

Planning) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการทาํงานและการจดัทาํรายงาน ซ่ึงระบบจะสามารถใชไ้ดใ้นไตรมาส 2 ปี 2561 

 

สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิภาษีเงนิไดร้อตดับญัช ี

ภาษีเงินไดร้อตัดบัญชีเกิดจากเกณฑ์การรับรู ้รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางบัญชีและทางภาษีท่ีแตกต่างกัน  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 กลุ่มบริษัทมีสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีจํานวน 17.99 ลา้นบาท 

26.55 ลา้นบาท และ 17.99 ลา้นบาท ตามลําดบั และมีหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตัดบัญชี จาํนวน 0.53 ลา้นบาท 1.64 

ล้านบาท และ 3.45 ล้านบาท ตามลําดับ ซ่ึงทรัพย์สินและหน้ีสินภาษีเ งินได้รอตัดบัญชีของกลุ่มบริษัท 

ส่วนใหญ่เกิดจาก การตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ และภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 

 

13.1.3.2 หน้ีสิน 

หน้ีสินของกลุ่มบริษัทประกอบดว้ย เงินกูย้ืมจากสถาบันการเงิน เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน เงินกูย้ืม 

ระยะยาว หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย และหน้ีสิน 

อ่ืน ๆ โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 กลุ่มบริษัทมีหน้ีสินรวมจํานวน 667.62 ล้านบาท 

881.76 ลา้นบาท และ 359.95 ลา้นบาท ตามลําดับ ซ่ึงหน้ีสินของกลุ่มบริษัทเพ่ิมข้ึนใน ปี 2559 สอดคลอ้งกับ

จาํนวนลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซื้ อท่ีเพ่ิมข้ึน และใน ปี 2560 หน้ีสินลดลง เน่ืองจากกลุ่มบริษัทมีสภาพคล่องมากข้ึนจาก

จํานวนลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีลดลง และบริษัทมีเงินสดรับจากการออกหุน้เพ่ิมทุนจากการใชสิ้ทธิตามใบสําคัญ

แสดงสิทธิ ซึ่งนําไปใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนและชาํระเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน หน้ีสินท่ีสําคญัมีรายละเอียดดงัน้ี 

- เงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทมีเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนั

การเงินเป็นตัว๋สัญญาใชเ้งินจาํนวน 129.91 ลา้นบาท ซ่ึงบริษัทใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการและเพ่ือ

การขยายธุรกิจ โดยกลุ่มบริษัทมีความสามารถในการชําระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียตามกําหนดและ   ไม่

เคยผิดนัดชาํระหน้ีแต่อย่างใด 
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- เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ลดลงเล็กน้อย โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทมีเจา้หน้ีการคา้

และเจา้หน้ีอ่ืนจํานวน 97.30 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2559 เน่ืองจากมาตรการในการควบคุมสินคา้

คงเหลือใหอ้ยู่ในปริมาณท่ีเหมาะสม 

- หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน หน้ีสินประเภทน้ีโดยส่วนใหญ่เป็นหน้ีสินจากการจัดหายานพาหนะ     

เพ่ือขยายทีมขายของบริษัทโดยภาระหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินปี 2560 มีจํานวน 65.21 ล้านบาท 

ลดลงจากปี 2559 จาํนวน 16.93 ลา้นบาท 

- เงินกูยื้มระยะยาว บริษัทชําระคืนเงินกูย้ืมระยะยาว ทําใหย้อดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2560 คงเหลือ 

21.97 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2559 จาํนวน 19.13 ลา้นบาท 

- สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนักงาน ณ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทมีสํารองผลประโยชน์ระยะ

ยาวของพนักงานจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรป์ระกนัภยัจํานวน 16.88 ลา้นบาท ลดลงจาก

ปี 2559 จาํนวน 5.39 ลา้นบาท เน่ืองจากจาํนวนพนักงานลดลงจากการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้

มาช่วยในการขายและการเก็บเงิน 

 

13.1.3.3 สว่นของผูถ้ือหุน้ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 กลุ่มบริษัทมีส่วนของผูถื้อหุน้ทั้งหมดจาํนวน 904.44 ลา้นบาท 

972.35 ลา้นบาท และ 1,114.30 ลา้นบาท ตามลําดับ โดยส่วนของผูถื้อหุน้ของกลุ่มบริษัทเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง     

ซ่ึงเป็นผลจากการทาํกําไรอย่างต่อเน่ือง ส่งผลใหบ้ริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการ

จ่ายเงินปันผลของบริษัทท่ีกําหนดไว ้ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญในปี 2560 นอกเหนือจากกําไรประจําปี              

มีรายละเอียด ดงัน้ี 

- เงินปันผลจ่าย บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จํานวนทั้งส้ิน 31.00 ลา้นบาท ตามมติของท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 7/2560 เมื่อวนัท่ี 11 สิงหาคม 2560 โดยจ่ายเป็นเงินสดปันผลทั้งจาํนวน 

- ทุนจดทะเบียน ในปี 2559 บริษัทเพ่ิมทุนจดทะเบียนจํานวน 60.20 ลา้นบาท เพ่ือรองรับการจ่าย    หุน้

ปันผลในปี 2559 และการใชสิ้ทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษัท ส่งผลให ้       ทุนจด

ทะเบียน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 มีจาํนวน 662.20 ลา้นบาท ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเต็ม

มูลค่าแลว้ ปี 2560 มีจาํนวน 516.73 ลา้นบาท (ปี 2559: 467.18 ลา้นบาท) เพ่ิมข้ึน 49.55 ลา้นบาท และ

มีส่วนเกินมูลค่าหุน้สามัญ จํานวน 268.34 ล้านบาท (ปี 2559: 227.80 ล้านบาท) เพ่ิมข้ึน 40.54 ล้านบาท 

เน่ืองจากผูถื้อหุน้ของบริษัทใชสิ้ทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามัญของบริษัทในราคาท่ีสูงกว่าราคา

ตามมูลค่า (Par Value) 

- กลุ่มบริษัทบนัทึกผลกาํไรโครงการผลประโยชนพ์นกังานจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์

ประกันภัย ในปี 2560 จํานวน 5.50 ล้านบาท (สุทธิจากผลกระทบของภาษีเงินได้) ตามท่ีกล่าว 

ใน “รายการพิเศษท่ีเกิดข้ึน (ไม่ใช่รายการประจาํ)” 

 

13.1.3.4 โครงสรา้งทางการเงนิ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 กลุ่มบริษัทมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้อยู่ในระดับ 

0.73 เท่า 0.90 เท่า และ 0.32 เท่า ตามลําดบั ในขณะท่ีมีอตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุน้อยู่ใน

ระดับ 0.56 เท่า 0.73 เท่า และ 0.19 เท่า ตามลําดับ ปี 2560 อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้และหน้ีสิน 

ท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุน้ลดลง เน่ืองจากกลุ่มบริษัทมีสภาพคล่องมากข้ึนจากจํานวนลูกหน้ีตามสัญญา 

เช่าซ้ือท่ีลดลง และบริษัทมีเงินสดรับจากการออกหุน้เพ่ิมทุนจากการใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงนําไปใชเ้ป็น

เงินทุนหมุนเวียนและชาํระเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 
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13.1.3.5 สภาพคล่อง 

กระแสเงินสด 

รายละเอียดแหล่งท่ีมาและแหล่งใชไ้ปของกระแสเงินสดในแต่ละปี สรุปตามตาราง 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มบริษัทสามารถบริหารสภาพคล่องไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถบริหารกระแสเงินสดท่ีไดร้ับ       

เพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และจ่ายเงินสดปันผล (Cash Dividend) จํานวน 33.19 ลา้นบาท ในระหว่าง          

ปี 2560 (ปี 2559: 57.15 ลา้นบาท) 

 

13.1.4 การวิเคราะหผ์ลตอบแทนต่อผูถ้ือหุน้ 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ลดลงจากรอ้ยละ 8.33 ในปี 2559 เป็นรอ้ยละ 7.08 ในปี 2560 โดยผลตอบแทน

ต่อผูถื้อหุน้ของบริษัทแปรผนัโดยตรงกบัปัจจยัดงัน้ี 

(1)  การบริหารตน้ทุนและค่าใชจ่้าย อัตรากําไรสุทธิ (Net Profit Margin) เพ่ิมข้ึนจากรอ้ยละ 4.31 เป็น     

รอ้ยละ 4.51 เป็นผลจากการลดลงของหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ และการบริหารค่าใชจ่้ายในการขายและต้นทุน

ทางการเงิน ทาํใหส้ัดส่วนค่าใชจ่้ายในการขายและตน้ทุนทางการเงินต่อรายไดร้วมลดลง 

(2) ประสิทธิภาพในการใช ้ประโยชน์จากสินทรัพย์ อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (Asset Turnover)       

สําหรับปี 2560 เท่ากับ 0.99 เท่า ซึ่งอยู่ในระดับใกลเ้คียงกับปีก่อน (ปี 2559: 1.07 เท่า) กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์

รวมลงลงในปี 2560 จาํนวน 382.77 ลา้นบาท แสดงใหเ้หน็ถึงการบริหารการใชท้รพัยสิ์นใหเ้กดิประโยชน์ของบริษัท

อย่างมีประสิทธิภาพ 

(3) โครงสรา้งทางการเงิน อัตราส่วนหน้ีสินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) ลดลงจาก 0.90 เท่า เป็น  

0.32 เท่า เน่ืองจากบริษัทมีสภาพคล่องมากข้ึนจากจํานวนลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีลดลง และบริษัทมีเงินสดรับจาก

การออกหุน้เพ่ิมทุนจากการใชสิ้ทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ซ่ึงนําไปใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนและชําระเงินกูย้ืมจาก

สถาบนัการเงิน 

 

13.2 ปัจจยัและอิทธิพลหลกัที่อาจมีผลต่อการดาํเนินงานหรือฐานะการเงนิในอนาคต 

การขยายตวัของชุมชนเมือง และสดัสว่นการขาย 

กลุ่มบริษัทเน้นการจัดจําหน่ายในพ้ืนท่ีเขตชุมชนเมืองท่ีมีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น เพ่ือใหพ้นักงานขาย

สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งน้ีแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจภายในประเทศส่งผลใหชุ้มชน

เมืองขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง เป็นผลดีต่อการวางแผนการขายสินคา้ของบริษัท และยงัเป็นการเพ่ิมพ้ืนท่ีท่ีมีศกัยภาพแห่ง

ใหม่ จึงเป็นโอกาสในการเติบโตของบริษัทในอนาคต 

  

หน่วย : ลา้นบาท 
 ปีบญัชี สิ้ นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 2558 

กิจกรรมดาํเนินงาน  407.79  (38.88)  (269.81)  

กิจกรรมลงทุน  (25.59) (55.86) 35.67 

กิจกรรมจดัหาเงิน  (451.03)  162.51  259.59  

เงนิสด เพิ่มขึ้ น (ลดลง)  (68.83) 67.77 25.45 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ตน้ปี  101.40  33.63  8.18  

เงนิสดและรายเทียบเท่าเงนิสด ณ ปลายปี  32.57  101.40  33.63  
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ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงมาตรฐานทางบญัชี 

ในระหว่างปี บริษัทและบริษัทย่อยไดนํ้ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหม่ ซ่ึงมีผลบังคับใชส้ําหรับ      

งบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทาง

การเงินดังกล่าวไดร้ับการปรับปรุงหรือจัดใหม้ีข้ึนเพ่ือใหม้ีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคําและคําศัพท ์การตีความและการใหแ้นวปฏิบัติทางการบัญชีกับ

ผูใ้ชม้าตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญต่อ

งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 

สําหรบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับในอนาคต ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบญัชีได ้

ประกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง 

(ปรบัปรุง 2560) จาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรบังบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 

มกราคม 2561 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดร้บัการปรบัปรุงหรือจดัใหม้ีข้ึนเพ่ือใหม้ีเน้ือหาเท่าเทียม

กบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรบัปรุงและอธิบายใหช้ดัเจนเกีย่วกับการ

เปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซ่ึงกลุ่มบริษัทเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง               

จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินเมื่อนํามาถือปฏิบัต ิ
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รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูมี้อาํนาจควบคุมและเลขานุการบรษิทั 
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ช่ือ-สกุล/ตาํแหน่ง อายุ

(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา สัดส่วน

การถอืหุ้น  

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ 

1. นายสหัส  ตรีทิพยบตุร 

• ประธานกรรมการบริษทั

70 - Master of Science (Computer and 

Information Sciences), Syracuse 

University, New York, USA. 

- พาณิชยศาสตร์บณัฑิต (สถิติ) 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

- Director Accreditation Program (DAP) 

Class 28/2004 Thai Institute of Directors

- Successful Formulation & Execution the 

Strategy (SFE) Class 7/2013 

Thai Institute of Directors. 

- How to measure the Success of Corporate 

Strategy (HMS) Class 2/2013 Thai 

Institute of Directors.

ไม่มี -ไม่มี- 2557 - ปัจจุบนั

2556 - ปัจจุบนั

2556 - 2560 

2556 - 2560 

2551 - ปัจจุบนั

2544 - ปัจจุบนั

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการ

สรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

ประธานกรรมการบริษทั  

กรรมการบริษทั 

กรรมการบริษทั 

ประธานกรรมการบริษทั / กรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการอิสระ 

กรรมการบริษทั / กรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร 

บริษทั ออริจิ้น พร้อพเพอร์ตี้  จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั เธียรสุรัตน์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั เนทเบย ์จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั เอ็ม บ ีเค รีสอร์ท จาํกดั 

บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) 

2. นายเอกรัตน์ แจง้อยู ่

• กรรมการบริษทั

• กรรมการกาํกบัดูแลกจิการ

ที่ดี และความรับผดิชอบตอ่

สงัคม 

• กรรมการบริหารความเส่ียง 

• ประธานคณะกรรมการ

บริหาร 

• ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร 

33 - ปริญญาโท Master Of  Science , 

International Business & English, 

University of Portsmouth, Hampshire UK

- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกจิ 

ภาควชิาการบญัชี 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- Director Accreditation Program (DAP) 

Class SET/2012 Thai Institute of Directors 

Family Business Sustainability (FBS) 

Class 1/2014 Thai Institute of Directors 

6.47 - นอ้งชายของบคุคลในขอ้ 4.และขอ้ 5. 2559 - ปัจจุบนั

2559 - ปัจจุบนั

2556 - ปัจจุบนั

2557 - ก.ค. 2559 

2557 - ปัจจุบนั

2556 - 2557 

2556 

2555 - 2556 

2555 

ประธานคณะกรรมการบริหาร / ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 

กรรมการบริษทั 

กรรมการบริษทั / กรรมการกาํกบัดูแลกจิการทีดี่และความ

รับผดิชอบตอ่สงัคม / กรรมการบริหารความเส่ียง  

รองกรรมการผุจ้ดัการสายงานช่องทางการขายใหม่และ

บริการลูกคา้ 

กรรมการบริษทั 

รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบริหารงานลูกคา้ 

รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบริหารงานลูกคา้ 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ  

เลขานุการกรรมการผูจ้ดัการ 

บริษทั เธียรสุรัตน์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั เธียรสุรัตน์ ลีสซ่ิง จาํกดั  

บริษทั เธียรสุรัตน์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั เธียรสุรัตน์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั เฟดเดอร์ ไทย จาํกดั 

บริษทั เธียรสุรัตน์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั เธียรสุรัตน์ จาํกดั 

บริษทั เธียรสุรัตน์ จาํกดั 

บริษทั เธียรสุรัตน์ จาํกดั 
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ช่ือ-สกุล/ตาํแหน่ง อายุ

(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา สัดส่วน

การถอืหุ้น  

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ 

3. นายวิรัช วงศนิ์รันดร์

• กรรมการบริษทั

• กรรมการบริหาร 

ความเส่ียง 

• กรรมการบริหาร 

• กรรมการผูจ้ดัการ 

66 - Master of Business Administration (MBA) 

Florida International University, 

Miami, Florida, USA 

- Certificate in Production and Manufacturing 

Florida International University, 

Miami, Florida, USA 

- Bachelor of Science in Industrial Technology 

(Honor) Florida International University, 

Miami, Florida, USA 

- Associate Degree in Pre-Engineering, 

Miami- Dade Community College, Miami, 

Florida, USA 

- Director Certification Program (DCP) Class 

135/2010 Thai Institute of Directors. 

- Successful Formulation & Execution of 

Strategy (SFE) Class 11/2010 

Thai Institute of Directors. 

- Audit Committee Program (ACP) 

Class 37/2011 Thai Institute of Directors 

0.19 -ไม่มี- 2559 - ปัจจุบนั

2556 - ปัจจุบนั

2557 - ก.พ. 2560 

2555 - 2556 

2554 - 2557 

2553 - 2559  

2552 - 2555 

2545 - 2552 

2544 - 2545 

2534 - 2541 

กรรมการบริษทั 

กรรมการบริษทั / กรรมการบริหารความเส่ียง /  

กรรมการบริหาร / กรรมการผูจ้ดัการ 

กรรมการบริษทั / กรรมการบริหารความเส่ียง 

ผูอ้าํนวยการสายงานพฒันาองคก์รและระบบ 

กรรมการบริษทั / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการบริหาร 

กรรมการบริษทั / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่

ผูบ้ริหารกลุ่ม กลุ่มวางแผนการเงิน 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายอาวุโส ผูบ้ริหารฝ่าย  

ฝ่ายสารสนเทศเพื่อการบริหาร 

ผูอ้าํนวยการฝ่าย ผูบ้ริหารฝ่าย ฝ่ายตรวจสอบคอมพิวเตอร์ 

ผูจ้ดัการสาขา Los Angeles ประเทศสหรัฐอเมริกา 

รองผูจ้ดัการสาขา New York ประเทศสหรัฐอเมริกา 

บริษทั เธียรสุรัตน์ ลีสซ่ิง จาํกดั 

บริษทั เธียรสุรัตน์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั กรุงไทย แอกซ่า ประกนัชีวิต จาํกดั

บริษทั เธียรสุรัตน์ จาํกดั 

บริษทั กรุงไทย แอกซ่า ประกนัชีวิต จาํกดั

บริษทั กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จาํกดั

ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั  (มหาชน) 

ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั  (มหาชน) 

ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั  (มหาชน) 

ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั  (มหาชน) 

4. นางสาวเธียรวรรณี

แจง้อยู ่

• กรรมการบริษทั

ไดรั้บแต่งต ั้งเม่ือ 

วนัที่ 26 ม.ค. 2560 

• กรรมการบริหารความเส่ียง 

• กรรมการบริหาร 

37 - ปริญญาโท MBA (การบริหารและการจดัการ) 

มหาวทิยาลยั Denver ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาโท MS (การเงิน) มหาวิทยาลยั

Denver ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

- Director Accreditation Program (DAP) 

Class 98/2012 Thai Institute of Directors

- Company Secretary Program (CSP) Class 

68/2016 Thai Institute of Directors 

7.05 - พี่สาวของบุคคลในขอ้ 2. และขอ้ 5. พ.ย. 2560 - ปัจจุบนั

ก.ค. 2560 - ปัจจุบนั

2560 - ปัจจุบนั

2558 - ปัจจุบนั

2558 - ม.ค.2560 

มี.ค. 2556 - พ.ค. 2559  

2552 - มี.ค. 2556 

2548 - 2551 

2549 - ปัจจุบนั

รองกรรมการผูจ้ดัการ 

เลขานุการบริษทั 

กรรมการบริษทั / กรรมการบริหาร /  

กรรมการบริหารความเส่ียง  

กรรมการบริษทั 

เลขานุการบริษทั 

กรรมการบริษทั 

กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาธุรกจิ 

กรรมการบริษทั 

บริษทั เธียรสุรัตน์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั เธียรสุรัตน์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั เธียรสุรัตน์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั เฟดเดอร์ ไทย จาํกดั 

บริษทั เธียรสุรัตน์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั เธียรสุรัตน์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั เธียรสุรัตน์ จาํกดั  

บริษทั เธียรสุรัตน์ จาํกดั  

บริษทั เซฟเทรด อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั
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ช่ือ-สกุล/ตาํแหน่ง อายุ

(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา สัดส่วน

การถอืหุ้น  

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ 

• รองกรรมการผูจ้ดัการ 

ไดรั้บแต่งต ั้งเม่ือ 

วนัที่ 14 พ.ย. 2560 

• เลขานุการบริษทั

ไดรั้บแต่งต ั้งเม่ือ 

วนัที่ 14 ก.ค. 2560 

- Anti Corruption: The practical Guide 

(ACPG) Class 31/2016 

Thai Institute of Directors 

- Management Accounting for Non-Financial 

Executive สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรม

ราชูปถมัภ ์

- Sale Incentives Design 10-11 มีนาคม 2559 

โดยสมาคมการจดัการธุรกจิแห่งประเทศ

ไทย (Thailand Management Association) 

- Financial Analysis for Strategic Planning

11-12 กรกฎาคม 2559 โดยสมาคมการ

จดัการธุรกจิแห่งประเทศไทย (Thailand 

Management Association) 

2548 - ปัจจุบนั

2548 - ปัจจุบนั

2546 - ปัจจุบนั

กรรมการบริษทั

กรรมการบริษทั

กรรมการบริษทั

บริษทั เบตเตอร์ ดรีมส์ จาํกดั 

บริษทั เธียรธรรม อสงัหาริมทรัพย ์จาํกดั

บริษทั ไอดีล วอเตอร์ จาํกดั 

5. นางสาวสวิตา แจง้อยู ่

• กรรมการบริษทั

• กรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน 

• กรรมการบริหารความเส่ียง 

• กรรมการบริหาร 

• ที่ปรึกษาดา้นการประเมิน 

ติดตาม และพฒันาองคก์ร

ไดรั้บแต่งต ั้งเม่ือ 

วนัที่ 7 ก.ย. 2560 

• รักษาการรองกรรมการ

ผูจ้ดัการสายงานพฒันา

ธุรกจิ 

ไดรั้บแต่งต ั้งเม่ือ 

วนัที่ 9 ต.ค. 2560 

36 - ปริญญาตรี

วิทยาศาสตร์บณัฑิต ภาควิชาคหกรรม

ศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- ประกาศนียบตัร (MSC Marketing and 

Management) มหาวิทยาลยัLoughborough 

ณ สหราชอาณาจกัร 

- Director Accreditation Program (DAP) 

Class 99/2012 Thai Institute of Directors

- Family Business Sustainability (FBS) 

Class 1/2014 Thai Institute of Directors 

6.61 - นอ้งสาวของบคุคลในขอ้ 4.

- พี่สาวของบุคคลในขอ้ 2.

ก.ย. 2560 - ปัจจุบนั

2560 - ปัจจุบนั

2559 - ปัจจุบนั

2556 - ปัจจุบนั

2557 - ปัจจุบนั

2556 - 2560 

2556 

2554 - 2556 

2548 - 2553 

2548 - ปัจจุบนั

2548 - ปัจจุบนั

2548 - ปัจจุบนั

ที่ปรึกษาดา้นการประเมิน ติดตาม และ 

พฒันาองคก์ร 

รักษาการรองกรรมการผูจ้ดัการสายงานพฒันาธุรกจิ

กรรมการบริษทั  

กรรมการบริษทั / กรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเส่ียง / 

กรรมการบริหาร  

กรรมการบริษทั 

รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานการตลาด 

ผูอ้าํนวยการสายงานการตลาด 

ผูอ้าํนวยการสายงานการตลาด 

ผูอ้าํนวยการสายงานโลจิสติกส์ 

กรรมการบริษทั

กรรมการบริษทั

กรรมการบริษทั

บริษทั เธียรสุรัตน์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั เธียรสุรัตน์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั เธียรสุรัตน์ ลีสซ่ิง จาํกดั 

บริษทั เธียรสุรัตน์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั เฟดเดอร์ ไทย จาํกดั 

บริษทั เธียรสุรัตน์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั เธียรสุรัตน์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั เธียรสุรัตน์ จาํกดั 

บริษทั เธียรสุรัตน์ จาํกดั 

บริษทั เซฟเทรด อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั

บริษทั เบตเตอร์ ดรีมส์ จาํกดั 

บริษทั ไอดีล วอเตอร์ จาํกดั 
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ช่ือ-สกุล/ตาํแหน่ง อายุ

(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา สัดส่วน

การถอืหุ้น  

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ 

6. รองศาสตราจารย ์

บุญเสริม วิมุกตะนนัทน์ 

• กรรมการอิสระ 

• ประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

69 - M.B.A. (Accounting), 

Arizona State University, USA.

- บญัชีมหาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

- บญัชีบณัฑิต (เกยีรตินิยมอนัดบั 2) คณะ

พาณิชยศาสตร์และการบญัชี 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

- อบรมระยะสั้น (Finance &Accounting

Wharton School, University of 

Pennsylvania, USA. 

- Director Accreditation Program (DAP) 

Class 100/2013 Thai Institute of 

Directors. 

- Audit committee Program (ACP) Class 

42/2013 Thai Institute of Directors. 

- การบริหารความเส่ียง (ข ั้นพื้นฐาน) รุ่นที่

1/2560 โดยสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรม

ราชูปถมัภ ์

-ไม่มี- -ไม่มี- ปัจจุบนั

2556 - ปัจจุบนั

2551 - ปัจจุบนั

ปัจจุบนั

2550 - ปัจจุบนั

2554 - ปัจจุบนั

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการบริษทั / ประธานกรรมการตรวจสอบ /กรรมการ

อิสระ  

อาจารยพ์ิเศษ  คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 

อาจารยพ์ิเศษ 

ประธานกรรมการดาํเนินงานโครงการอบรม และ

กรรมการโครงการอบรม 

คณะอนุกรรมการการทดสอบการปฏิบตัิงานเก ีย่วกบัการ

สอบบญัชี 

บริษทั เธียรสุรัตน์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ จาํกดั (มหาชน) 

จุฬาลงกรณ์ มหาวทิยาลยั 

มหาวทิยาลยัของรัฐและเอกชน 

จุฬาลงกรณ์ มหาวทิยาลยั 

สภาวิชาชีพการบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์

7. ศาสตรเมธี 

ดร.สุปรีด์ิ   วงศดี์พร้อม 

• กรรมการอิสระ

• กรรมการตรวจสอบ 

• กรรมการกาํกบัดูแลกจิการ

ที่ดี และความรับผดิชอบตอ่

สงัคม 

64 - ศาสตรเมธี สาขาบริหารธุรกจิ ดา้นการ

จดัการทัว่ไป ประจาํปี พ.ศ.2548  มูลนิธิ

ศาสตราจารย ์หม่อมหลวงป่ินมาลากลุ 

ในพระบรมราชูปถมัภ ์สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

- ปริญญาเอก การปฏิรูปและพฒันาองคก์ร

ดุษฎีบณัฑิต (DODT.) สาขาวิชาการปฏรูิป

และพฒันาองคก์ร  มหาวทิยาลยัแพทยซี์บู 

ประเทศฟิลิปปินส์ 

-ไม่มี- -ไม่มี- พ.ค. 2560 - ปัจจุบนั

2558 - ปัจจุบนั

2556 - ปัจจุบนั

2558 - ปัจจุบนั

2558 - ปัจจุบนั

2556 - ปัจจุบนั

2555 - ปัจจุบนั

2550 - ปัจจุบนั

ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

กรรมการกาํกบัดูแลกจิการที่ดี และความรับผดิชอบ 

ต่อสงัคม 

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

ผูท้รงคุณวุฒิ คณะกรรมการตรวจสอบการเร่ียไรภาครัฐ 

รองประธาน  

รองประธาน  

ประธานฝ่ายวิชาการ 

ที่ปรึกษาพิเศษ 

บริษทั เธียรสุรัตน์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั เธียรสุรัตน์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั เธียรสุรัตน์ จาํกดั (มหาชน)  

สาํนกันายกรัฐมนตรี 

มูลนิธิการแพทยฉุ์กเฉินแห่งชาติ คนที่ 1 

มูลนิธิเปรียญธรรมสมาคมในพระราชูปภมัภ ์

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

สมาคมแห่งสถาบนัพระปกเกลา้ 

สถาบนัวิจยัโสมซานซี มณฑลเหวินซาน  

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
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ช่ือ-สกุล/ตาํแหน่ง อายุ

(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา สัดส่วน

การถอืหุ้น  

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ 

• ประธานคณะกรรมการ

บริหารความเส่ียง 

ไดรั้บแต่งต ั้งเม่ือ 

วนัที่ 11 พ.ค. 2560 

- ปริญญาโท บริหารธุรกจิมหาบณัฑิต

(M.B.A.) สาขาวิชาบริหารธุรกจิ บณัฑิต

วิทยาลยั   มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บณัฑิต (B.A.) 

สาขาวิชาอุตสาหกรรม คณะเศรษฐศาสตร์

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

- Director Accreditation Program (DAP) 

Class SET/2012 Thai Institute of 

Directors. 

2545 - ปัจจุบนั อาจารยพ์ิเศษ มหาวทิยาลยัภาครัฐและเอกชน 

8. นายสุธี ตรีพรชยัศกัด์ิ  

• กรรมการอิสระ

• กรรมการตรวจสอบ 

• กรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน 

67 - ปริญญาโท 

(เศรษฐศาสตร์เกษตร) 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  

- ปริญญาตรี 

(เศรษฐศาสตร์เกษตร) 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- Director Accreditation Program (DAP) 

Class 103/2013 Thai Institute of Directors. 

-ไม่มี- -ไม่มี- 2557 - ปัจจุบนั

2556 - 2558  

2550 - 2553 

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  

กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน /  

กรรมการบริษทั / กรรมการตรวจสอบ /  กรรมการอิสระ 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้ริหารกลุ่ม 

บริษทั เธียรสุรัตน์ จาํกดั(มหาชน) 

บริษทั กรุงไทยธุรกจิบริการ จาํกดั

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 

9. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ 

กริช อมัโภชน์ 

• กรรมการอิสระ

• กรรมการตรวจสอบ 

• ประธานคณะกรรมการ

กาํกบัดูแลกจิการที่ดีและ

ความรับผดิชอบต่อสงัคม 

77 - Advanced Management Program, Harvard 

Business School 

- Strategic Human Resource Management,

Harvard Business School 

- M.S.B.A Indiana University ประเทศ

สหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์

- ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

-ไม่มี- -ไม่มี- 2558 - ปัจจุบนั

2558 - ปัจจุบนั

2558 - ปัจจุบนั

2550 - 2557 

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธาน

คณะกรรมการกาํกบัดูและกจิการทีดี่และความรับผดิชอบ

ต่อสงัคม 

วิทยากรประจาํ 

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการ

สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา

และกาํหนดค่าตอบแทน  

บริษทั เธียรสุรัตน์ จาํกดั (มหาชน) 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

บริษทั ไทยบริติชซีเคียวริตี้  พร้ินติ้ง จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน เอ็มเอฟซี จาํกดั

(มหาชน) 
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ช่ือ-สกุล/ตาํแหน่ง อายุ

(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา สัดส่วน

การถอืหุ้น  

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ 

- Director Certification Program (DCP) 

Class 0/2000 Thai Institute of Directors.

- Advanced Audit Committee Program 

(AACP) Class 3/2010 Thai Institute of 

Directors 

10. นางสุมนา วงษ์กะพนัธ ์

• กรรมการอิสระ

• ประธานกรรมการสรรหา

และกาํหนดค่าตอบแทน 

67 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกจิ 

Southeastern Oklahoma State USA

(ปี 2518) 

- ปริญญาตรี (เกยีรตินิยม) สาขานิเทศศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (ปี 2515) 

- Strategic Human Resource Management,

Harvard Business School. 

- Bangking Management ADB. Japan.

- Director Accreditation Program (DAP) 

47/2005 

0.01 -ไม่มี- 2558 - ปัจจุบนั

2557 - ปัจจุบนั

2553 - ปัจจุบนั

2553 - ปัจจุบนั

2553 - ปัจจุบนั

2553 - ปัจจุบนั

 กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน 

ประธานกรรมการ 

ที่ปรึกษาประธานบริหาร 

ประธานคณะกรรมการ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

บริษทั เธียรสุรัตน์ จาํกดั (มหาชน)  

บริษทั ศูนยฝึ์กอบรมทพิย จาํกดั 

บริษทั ทพิยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั กรุงไทยธุรกจิบริการ จาํกดั 
บริษทั กรุงไทยธุรกจิลีสซ่ิง จาํกดั 
บริษทั เคทีบี แอดไวซ์เซอร่ี จาํกดั 

11. นายไพฑูรย ์

ศุกร์คณาภรณ์ 

• กรรมการบริหาร 

• รองกรรมการผูจ้ดัการ

บริหารสายงานสนบัสนุน

ธุรกจิ 

ไดรั้บแต่งต ั้งเม่ือ

วนัที่ 15 พ.ย. 2560 

58 - ปริญญาโท สาขาบริหารการเงิน 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิายาลยั

- ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต  มหาวิทยาลยั

สุโขทยัธรรมธิราช 

- Director Certification Program (DCP) 

Class 110/2008 

- TLCA Executive Development Program

(EDP)

-ไม่มี- -ไม่มี- พ.ย. 2560 - ปัจจุบนั

ส.ค. - พ.ย. 2560 

พ.ย. 59 - ก.ค. 60 

2552 - ต.ค. 2559 

พ.ค. 50 - ธ.ค. 51 

ต.ค. 48 - เม.ย. 50 

กรรมการบริหาร / รองกรรมการผูจ้ดัการบริหารสายงาน

สนบัสนุนธุรกจิ 

กรรมการอิสระ 

ฝ่ายบญัชีและการเงิน 

กรมการ และผูอ้าํนวยการสายงานบญัชีและการเงิน 

รองผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

ผูจ้ดัการอาวุโสฝ่ายบญัชีและการเงิน 

บริษทั เธียรสุรัตน์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั เธียรสุรัตน์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั ซินเน็ค (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั ยนิูไทยชิปยาร์ดแอนดเ์อ็นจิเนียร่ิง จาํกดั
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ช่ือ-สกุล/ตาํแหน่ง อายุ

(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา สัดส่วน

การถอืหุ้น  

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ 

12. นายสยาม อุฬารวงศ ์

• ผูช่้วยประธานเจา้หนา้ที่

บริหาร ไดรั้บแต่งต ั้งเม่ือ 

วนัที่ 1 ก.พ. 2560 

• กรรมการบริหาร 

ไดรั้บแต่งต ั้งเม่ือ 

วนัที่ 24 มี.ค. 2560 

• รองกรรมการผูจ้ดัการสาย

งานบริหารบญัชีลูกหน้ี

• รองกรรมการผูจ้ดัการ

บริหารสายงานช่องทางการ

ขายใหม่และบริการลูกคา้

ไดรั้บแต่งต ั้งเม่ือ 

วนัที่ 16 มิ.ย. 2560 

49 - ปริญญาโท M.B.A. Internation Business 

Nova Southeastern University 

Florida, USA 

- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกจิ 

ภาควิชาการตลาด มหาวิทยาลยัอญัสมัชญั

- NUS Certification of General 

Management, NUS University.

- Director Certification Program (DCP) 

Class 181/2013 

Thai Institute of Directors. 

- Executive Development Program (EDP) 

Class 11/2013 

Thai Institute of Directors 

-ไม่มี- -ไม่มี- มิ.ย. 2560 - ปัจจุบนั

มี.ค. 2560 - ปัจจุบนั

ก.พ. 2560 - ปัจจุบนั

2555 - 2559 

2551 - 2555  

2549 - 2551  

2546 - 2549  

2542 - 2546  

รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบริหารบญัชีลูกหน้ี / 

รองกรรมการผูจ้ดัการบริหารสายงานช่องทางการขายใหม่

และบริการลูกคา้ 

กรรมการบริหาร 

ผูช่้วยประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 

กรรมการผูจ้ดัการ 

กรรมการผูจ้ดัการ 

ผูอ้านวยการฝ่ายสินเช่ือ  

ผูอ้านวยการฝ่ายพฒันาธุรกจิ  

ผูอ้าํนวยการฝ่ายการตลาด  

บริษทั เธียรสุรัตน์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั เธียรสุรัตน์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั เธียรสุรัตน์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั เอสจี แคปปิตอล จาํกดั 

บริษทั ซิงเกอร์ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จาํกดั 

บริษทั ซิงเกอร์ ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั ซิงเกอร์ ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั ซิงเกอร์ ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) 

13. นายไพฑูรย ์ หอมจนัทร์ 

• กรรมการบริหารความเส่ียง 

• กรรมการบริหาร 

• รองกรรมการผูจ้ดัการ 

สายงานบริหารงานกลาง 

• รักษาการรองกรรมการ 

ผูจ้ดัการสายงานการตลาด 

ไดรั้บแต่งต ั้งเม่ือ 

วนัที่ 7 ก.ย. 2560 

56 - ปริญญาตรี สาขาการจดัการทัว่ไป 

มหาวทิยาลยัครูเพชรบรีุวิทยาลงกรณ์

- Director Accreditation Program (DAP) 

Class SET/2012 Thai Institute of Directors 

0.87 -ไม่มี- ก.ย.2560 - ปัจจุบนั

2556 – ปัจจุบนั

2556 - ปัจจุบนั

2556 

2553 - 2556 

2548 - 2552 

2548 - 2556 

2548 - 2556 

2548 - ปัจจุบนั

2545 - ปัจจุบนั

รักษาการรองกรรมการผูจ้ดัการ  

สายงานการตลาด 

กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเส่ียง /  

รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบริหารงานกลาง 

รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบริหารงานกลาง 

กรรมการบริษทั / ผูอ้าํนวยการสายงานบริหารงานกลาง 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารงานกลาง 

ผูอ้าํนวยการสายบริหารงานกลาง 

กรรมการบริษทั 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารงานกลาง 

กรรมการบริษทั 

กรรมการบริษทั 

บริษทั เธียรสุรัตน์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั เธียรสุรัตน์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั เซฟเทรด อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั

บริษทั เธียรสุรัตน์ จาํกดั 

บริษทั เธียรสุรัตน์ จาํกดั 

บริษทั เซฟเทรด อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั

บริษทั เซฟเทรด อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั

บริษทั ไอดีล วอเตอร์ จาํกดั 

บริษทั เบตเตอร์ ดรีมส์ จาํกดั 

บริษทั ไอดีล วอเตอร์ จาํกดั 
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ช่ือ-สกุล/ตาํแหน่ง อายุ

(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา สัดส่วน

การถอืหุ้น  

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ 

14. นายวชัรินทร์  วชัรธรรม 

• กรรมการบริหาร 

• รองกรรมการผูจ้ดัการ 

สายงานการผลิต 

41 - ปริญญาตรี สาขา วทบ.สาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัมหิดล 

- Director Accreditation Program (DAP) 

Class 98/2012 Thai Institute of Directors.

0.34 - ญาตขิองบุคคลในขอ้ 2.  ขอ้ 4 และขอ้ 5 2556 - ปัจจุบนั

2556 

2554 - 2556 

2551 - 2553 

2547 - 2550 

2548 - ปัจจุบนั

2545 - ปัจจุบนั

2547 - ปัจจุบนั

รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานการผลิต 

ผูอ้าํนวยการสายงานการผลิต 

ผูอ้าํนวยการสายงานการตลาด 

ผูอ้าํนวยสายงานการผลิต 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายผลิต 

กรรมการบริษทั

กรรมการบริษทั

กรรมการบริษทั

บริษทั เธียรสุรัตน์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั เธียรสุรัตน์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั เธียรสุรัตน์ จาํกดั 

บริษทั เธียรสุรัตน์ จาํกดั 

บริษทั เธียรสุรัตน์ จาํกดั 

บริษทั เซฟเทรด อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั

บริษทั ไอดีล วอเตอร์ จาํกดั 

บริษทั เบตเตอร์ ดรีมส์ จาํกดั 

15. นายพทัธนนท ์ 

เปรมสมิทธ์ 

• กรรมการบริหาร 

• รองกรรมการผูจ้ดัการสาย

งานพฒันาธุรกจิ 

ไดรั้บแต่งต ั้งเม่ือ 

วนัที่ 26 ม.ค. 2560 และ

ลาออกจากบริษทัเม่ือ 

วนัที่ 6 ต.ค. 2560 

53 - นิติศาสตร์มหาบณัฑิต.(กฎหมายธุรกจิ) 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

- นิติศาสตร์บณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- Mini MBA มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

- Senior Executive Program สถาบนัศศินทร์

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

-ไม่มี- -ไม่มี- ม.ค. - ต.ค.  2560 

2558 - ต.ค.2560 

2558 - ม.ค. 2560 

2554 - 2557 

รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานพฒันาธุรกจิ 

กรรมการบริหาร 

รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานกจิการสาขา 

Senior Vice President บริหารความสมัพนัธ์และการขาย 

บริษทั เธียรสุรัตน์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั เธียรสุรัตน์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั เธียรสุรัตน์ จาํกดั (มหาชน) 

ธนาคาร กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

16. นางสาวปรียาพร

ไกรศิริวุฒิ

• ผูอ้าํนวยการกลุ่มบญัชีและ

การเงิน 

43 - ปริญญาโท การจดัการ มหาวิทยาลยัมหิดล 

- ปริญญาตรี การบญัชี 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

-ไม่มี- -ไม่มี- พ.ค. 2558 - ปัจจุบนั

พ.ค. 2557 - พ.ค.2558 

ต.ค. 2556 - เม.ย. 2557 

ก.ย.2550 - ก.ย.2556 

ผูอ้าํนวยการกลุ่มบญัชีและการเงิน 

ผูจ้ดัการอาวุโส หน่วยงานดูแลการปฏบิตัิงาน 

เจา้หนา้ที่บญัชี ฝ่ายบญัชีการเงิน 

ผูจ้ดัการอาวุโส หน่วยงานใหค้าํปรึกษาดา้นความเส่ียงและ

การควบคุมภายใน 

บริษทั เธียรสุรัตน์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั เชฟรอนประเทศไทยสาํรวจและผลิต จาํกดั 

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอ เอส จาํกดั



บริษทั เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
รำยงำน และ งบกำรเงินรวม 
31 ธนัวำคม 2560 



 

 

รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั เธียรสุรัตน์  จ  ำกดั (มหำชน)  

ความเห็น 

ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบงบกำรเงินรวมของบริษทั เธียรสุรัตน์  จ  ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั)              
ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงกำร
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวม ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุประกอบ
งบกำรเงินรวม รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั และไดต้รวจสอบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของ
บริษทั เธียรสุรัตน ์จ ำกดั (มหำชน) (บริษทัฯ) ดว้ยเช่นกนั 

ขำ้พเจำ้เห็นว่ำงบกำรเงินขำ้งตน้น้ีแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 ผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสด 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพำะของบริษทั เธียรสุรัตน์ 
จ  ำกดั (มหำชน) โดยถกูตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน   

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ควำมรับผดิชอบของขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวไวใ้นวรรค       
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้มีควำมเป็นอิสระจำก
กลุ่มบริษทัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวิชำชีพบญัชีท่ีก  ำหนดโดยสภำวิชำชีพบญัชี ในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบงบกำรเงิน และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดดำ้นจรรยำบรรณอ่ืน ๆ ตำมท่ีระบุใน
ขอ้ก  ำหนดนั้นดว้ย ขำ้พเจำ้เช่ือว่ำหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์น
กำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ  

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบคือเร่ืองต่ำงๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดตำมดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชำชีพของขำ้พเจำ้ใน
กำรตรวจสอบงบกำรเงินส ำหรับงวดปัจจุบนั ขำ้พเจำ้ไดน้ ำเร่ืองเหล่ำน้ีมำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบ              
งบกำรเงินโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้ไม่ไดแ้สดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส ำหรับ
เร่ืองเหล่ำน้ี  
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ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตำมควำมรับผดิชอบท่ีไดก้ล่ำวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ           
งบการเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ซ่ึงไดร้วมควำมรับผดิชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่ำน้ีดว้ย กำรปฏิบติังำนของขำ้พเจำ้ได้
รวมวิธีกำรตรวจสอบท่ีออกแบบมำเพื่อตอบสนองต่อกำรประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มลูท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง
อนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน ผลของวิธีกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ ซ่ึงไดร้วมวิธีกำรตรวจสอบส ำหรับเร่ืองเหล่ำน้ี
ดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินโดยรวม 

 เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ พร้อมวิธีกำรตรวจสอบส ำหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

การรับรู้รายได้จากการขายผ่อนช าระ 

กลุ่มบริษทัมีรำยกำรขำยผอ่นช ำระตำมสญัญำเช่ำซ้ือกบัลกูคำ้รำยยอ่ยเป็นจ ำนวนมำก และเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้น
สญัญำเช่ำซ้ือมีควำมหลำกหลำย เช่น ส่วนลดเงินสด ระยะเวลำกำรผอ่นช ำระ และอตัรำค่ำผอ่นช ำระ นอกจำกน้ี
กลุ่มบริษทัตอ้งค ำนวณรำยไดด้อกผลตำมสญัญำเช่ำซ้ือท่ีรับรู้ในแต่ละงวดดว้ยวิธีอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงเป็น          
รำยสญัญำ ซ่ึงรำยไดจ้ำกกำรขำยและรำยไดด้อกผลตำมสญัญำเช่ำซ้ือท่ีกลุ่มบริษทัรับรู้ในแต่ละปีมีจ  ำนวนเงินท่ีมี
สำระส ำคญัเมื่อเปรียบเทียบกบัรำยไดร้วมของกลุ่มบริษทั (คิดเป็นร้อยละ 85 ของรำยไดร้วม) ดงันั้นกลุ่มบริษทั               
จึงมีควำมเส่ียงเก่ียวกบัมลูค่ำและระยะเวลำในกำรรับรู้รำยได ้

ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบกำรรับรู้รำยไดข้องกลุ่มบริษทัโดยกำร 

• ประเมินและทดสอบระบบสำรสนเทศและระบบกำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจร
รำยได ้โดยกำรสอบถำมผูรั้บผดิชอบ ท ำควำมเขำ้ใจและเลือกตวัอยำ่งมำสุ่มทดสอบกำรปฏิบติัตำม                   
กำรควบคุมท่ีกลุ่มบริษทัออกแบบไว ้และใหค้วำมส ำคญัในกำรทดสอบเป็นพิเศษโดยกำรขยำยขอบเขตกำร
ทดสอบส ำหรับกำรควบคุมภำยในท่ีตอบสนองต่อควำมเส่ียงดงักล่ำวขำ้งตน้ 

• สุ่มตรวจสอบเอกสำรประกอบรำยกำรขำยท่ีเกิดข้ึนในระหว่ำงปีและช่วงใกลส้ิ้นรอบระยะเวลำบญัชี เพ่ือ
ตรวจสอบกำรรับรู้รำยไดว้่ำเป็นไปตำมเง่ือนไขท่ีระบุ และสอดคลอ้งกบันโยบำยกำรรับรู้รำยไดข้องกลุ่มบริษทั   

• สุ่มทดสอบกำรค ำนวณรำยไดด้อกผลตำมสญัญำเช่ำซ้ือท่ีรับรู้ดว้ยวิธีอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

• สอบทำนใบลดหน้ีและใบส ำคญัทัว่ไปท่ีกลุ่มบริษทัออกภำยหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลำบญัชี 

• วิเครำะห์เปรียบเทียบขอ้มลูบญัชีรำยไดแ้บบแยกยอ่ย (Disaggregated data) เพื่อตรวจสอบควำมผดิปกติท่ี
อำจเกิดข้ึนของรำยกำรขำยตลอดรอบระยะเวลำบญัชี โดยเฉพำะรำยกำรบญัชีท่ีท ำผำ่นใบส ำคญัทัว่ไป  
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ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญของลกูหนีต้ามสัญญาเช่าซ้ือ 

ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 9 กำรประมำณกำรค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญของลกูหน้ีตำมสญัญำ
เช่ำซ้ือตอ้งอำศยัสมมติฐำนหลำยประกำร  ดงันั้นฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยำ่งสูงในกำรพิจำรณำ
สมมติฐำนดงักล่ำวส ำหรับกำรประมำณกำรผลขำดทุนท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนเม่ือลกูหน้ีตำมสญัญำเช่ำซ้ือมีปัญหำใน
กำรจ่ำยช ำระคืนหน้ี รวมถึงพิจำรณำช่วงเวลำท่ีควรจะรับรู้ประมำณกำรผลขำดทุนดงักล่ำว ซ่ึงพิจำรณำจำก
สถำนะปัจจุบนัของลกูหน้ีคงคำ้ง ควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีของลกูหน้ี กำรวิเครำะห์อำยหุน้ี ประสบกำรณ์                                                                 
กำรเก็บเงิน และขอ้มลูควำมเสียหำยท่ีเกิดข้ึนจริงในอดีต นอกจำกน้ี กำรประมำณค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญดงักล่ำวมี
นยัส ำคญั เน่ืองจำก ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 กลุ่มบริษทัมีลกูหน้ีตำมสญัญำเช่ำซ้ือจ ำนวน 620 ลำ้นบำท (คิดเป็น      
ร้อยละ 42 ของยอดสินทรัพยร์วม) ดงันั้นอำจท ำใหเ้กิดควำมเส่ียงเก่ียวกบัมลูค่ำค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญของลกูหน้ี
ตำมสญัญำเช่ำซ้ือ 

ขำ้พเจำ้ไดป้ระเมนิและทดสอบระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวกบักำรอนุมติั กำรบนัทึกรำยกำร กำรติดตำมหน้ี
ของลกูหน้ีตำมสญัญำเช่ำซ้ือ โดยกำรสอบถำมผูรั้บผดิชอบและท ำควำมเขำ้ใจระบบกำรควบคุมท่ีออกแบบไว ้
นอกจำกน้ีขำ้พเจำ้ไดป้ระเมนิควำมเหมำะสมของขอ้สมมติและวิธีกำรท่ีฝ่ำยบริหำรใชใ้นกำรพจิำรณำค่ำเผือ่หน้ี
สงสยัจะสูญของลกูหน้ีตำมสญัญำเช่ำซ้ือ โดย 

• ท ำควำมเขำ้ใจเกณฑท่ี์ใชใ้นกำรพิจำรณำค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญของลกูหน้ีตำมสญัญำเช่ำซ้ือและสอบทำน                    
ควำมสม ่ำเสมอของกำรใชเ้กณฑด์งักล่ำว 

• พิจำรณำแนวโนม้กำรเก็บเงินจำกลกูหน้ีตำมสญัญำเช่ำซ้ือจำกประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและขอ้มลู              
ควำมเสียหำยท่ีเกิดข้ึนจริงในอดีต 

• สอบทำนขอ้มลูหลกัท่ีใชใ้นกำรประมำณกำรกบัแหล่งท่ีมำของขอ้มลู  

• ทดสอบกำรค ำนวณค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญของลกูหน้ีตำมสญัญำเช่ำซ้ือ  

ค่านายหน้า 

กลุ่มบริษทัใชร้ะบบกำรขำยตรงแบบชั้นเดียว (Single level direct sales) เป็นช่องทำงหลกัในกำรขำยสินคำ้ของ                   
กลุ่มบริษทั ซ่ึงมีพนกังำนในกลุ่มงำนขำยและบริกำรท่ีเก่ียวขอ้งเป็นจ ำนวนมำกเพื่อสนบัสนุนยอดขำย กลุ่มบริษทั
จึงมีกำรก ำหนดอตัรำค่ำนำยหนำ้ ท่ีจะจ่ำยใหพ้นกังำนในกลุ่มงำนขำยและบริกำรท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่ำว ส ำหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 กลุ่มบริษทับนัทึกค่ำนำยหนำ้จ ำนวน 407 ลำ้นบำท ซ่ึงเป็นจ ำนวนเงินท่ีมี
สำระส ำคญั (คิดเป็นร้อยละ 25 ของค่ำใชจ่้ำย) ซ่ึงกำรค ำนวณค่ำนำยหนำ้ดงักล่ำวมีควำมซบัซอ้นเป็นอยำ่งมำก 
เน่ืองจำกรูปแบบกำรค ำนวณมคีวำมหลำกหลำย และมีปัจจยัต่ำง ๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อจ ำนวนเงินค่ำนำยหนำ้ เช่น 
จ  ำนวนและประเภทของสินคำ้ท่ีขำยได ้คุณภำพของกำรขำย กำรใหร้ำงวลัแก่พนกังำนขำยท่ีสำมำรถท ำยอดขำยได้
เกินเป้ำท่ีตั้งไว ้และกลุ่มบริษทัมกีำรปรับเปล่ียนอตัรำค่ำนำยหนำ้อยูเ่สมอเพื่อกำรส่งเสริมกำรขำย ส่งผลให้เกิด
ควำมเส่ียงในกำรบนัทึกค่ำนำยหนำ้ดว้ยมลูค่ำท่ีไม่เหมำะสม 
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ขำ้พเจำ้ไดป้ระเมนิและทดสอบระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวกบักำรค ำนวณค่ำนำยหนำ้ กำรอนุมติัและ                   
กำรบนัทึกรำยกำร โดยกำรสอบถำมผูรั้บผดิชอบ ท ำควำมเขำ้ใจ และเลือกตวัอยำ่งมำสุ่มทดสอบกำรปฏิบติัตำม
กำรควบคุมท่ีออกแบบไว ้และใหค้วำมส ำคญัเป็นพิเศษโดยกำรขยำยขอบเขตกำรทดสอบส ำหรับกำรควบคุม
ภำยในท่ีตอบสนองต่อควำมเส่ียงดงักล่ำวขำ้งตน้ นอกจำกน้ีขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบกำรบนัทึกค่ำนำยหนำ้ของกลุ่ม
บริษทัโดย 

• กำรสอบทำนขอ้มลูหลกัท่ีใชใ้นกำรค ำนวณกบัแหล่งท่ีมำของขอ้มลูเหล่ำนั้น 

• ทดสอบกำรค ำนวณว่ำเป็นไปตำมนโยบำยของกลุ่มบริษทัท่ีบงัคบัใชใ้นแต่ละช่วงเวลำ 

• วิเครำะห์เปรียบเทียบบญัชีค่ำนำยหนำ้กบัรำยไดจ้ำกกำรขำยตลอดรอบระยะเวลำบญัชี 

ข้อมูลอืน่  

ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผดิชอบต่อขอ้มลูอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มลูท่ีรวมอยูใ่นรำยงำนประจ ำปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบกำรเงินและรำยงำนของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรำยงำนนั้น) ซ่ึงคำดว่ำจะถกูจดัเตรียมใหก้บัขำ้พเจำ้ภำยหลงั
วนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีน้ี 

ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มลูอ่ืนและขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะกำรใหค้วำม
เช่ือมัน่ในรูปแบบใดๆต่อขอ้มลูอ่ืนนั้น 

ควำมรับผดิชอบของขำ้พเจำ้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำว่ำขอ้มลูอ่ืนนั้นมี
ควำมขดัแยง้ท่ีมีสำระส ำคญักบังบกำรเงินหรือกบัควำมรู้ท่ีไดรั้บจำกกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้หรือไม่ หรือปรำกฏ
ว่ำขอ้มลูอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่  

เมื่อขำ้พเจำ้ไดอ่้ำนรำยงำนประจ ำปีของกลุ่มบริษทัตำมท่ีกล่ำวขำ้งตน้แลว้ และหำกสรุปไดว้่ำมีกำรแสดงขอ้มลูท่ี
ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้จะส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวใหผู้ม้ีหนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลทรำบเพื่อใหม้ี
กำรด ำเนินกำรแกไ้ขท่ีเหมำะสมต่อไป 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหำรมีหนำ้ท่ีรับผดิชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำน้ีโดยถกูตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน และรับผดิชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำว่ำจ  ำเป็นเพื่อใหส้ำมำรถจดัท ำ    
งบกำรเงินท่ีปรำศจำกกำรแสดงขอ้มลูท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลำด 
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ในกำรจดัท ำงบกำรเงิน ผูบ้ริหำรรับผดิชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 
กำรเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่ำว  และกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับ
กิจกำรท่ีด ำเนินงำนต่อเน่ือง เวน้แต่ผูบ้ริหำรมีควำมตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุด ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถ
ด ำเนินงำนต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูม้ีหนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลมีหนำ้ท่ีในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของกลุ่ม
บริษทั  

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 

กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหไ้ดค้วำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินโดยรวมปรำศจำก
กำรแสดงขอ้มลูท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผดิพลำด และ
เสนอรำยงำนของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมควำมเห็นของขำ้พเจำ้อยูด่ว้ย ควำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลคือควำมเช่ือมัน่
ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นกำรรับประกนัว่ำกำรปฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีจะสำมำรถตรวจ
พบขอ้มลูท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มลูท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอำจเกิดจำกกำรทุจริต
หรือขอ้ผดิพลำดและถือว่ำมีสำระส ำคญัเมื่อคำดกำรณ์อยำ่งสมเหตุสมผลไดว้่ำรำยกำรท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละ
รำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกนัจะมีผลต่อกำรตดัสินใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บกำรเงินจำกกำรใชง้บกำรเงิน
เหล่ำน้ี 

ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ขำ้พเจำ้ใชดุ้ลยพินิจและกำรสงัเกตและสงสยัเยีย่ง             
ผูป้ระกอบวิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินควำมเส่ียงท่ีอำจมกีำรแสดงขอ้มลูท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงินไม่ว่ำ
จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผดิพลำด ออกแบบและปฏิบติังำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อควำม
เส่ียงเหล่ำนั้น และไดห้ลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของ
ขำ้พเจำ้ ควำมเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มลูท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรทุจริตจะสูงกว่ำ
ควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกขอ้ผดิพลำด เน่ืองจำกกำรทุจริตอำจเก่ียวกบักำรสมรู้ร่วมคิด กำรปลอมแปลงเอกสำร
หลกัฐำน กำรตั้งใจละเวน้กำรแสดงขอ้มลู กำรแสดงขอ้มลูท่ีไม่ตรงตำมขอ้เท็จจริงหรือกำรแทรกแซงกำร
ควบคุมภำยใน 

• ท ำควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบให้
เหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของกำร
ควบคุมภำยในของกลุ่มบริษทั 
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• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบญัชี
และกำรเปิดเผยขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหำรจดัท ำ 

• สรุปเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับกิจกำรท่ีด ำเนินงำนต่อเน่ืองของผูบ้ริหำร และ
สรุปจำกหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บว่ำมีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุกำรณ์หรือ
สถำนกำรณ์ท่ีอำจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสยัอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัในกำรด ำเนินงำน
ต่อเน่ืองหรือไม่ หำกขำ้พเจำ้ไดข้อ้สรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้จะตอ้งใหข้อ้สงัเกตไวใ้น
รำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ถึงกำรเปิดเผยขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งในงบกำรเงิน หรือหำกเห็นว่ำกำรเปิดเผย
ดงักล่ำวไม่เพียงพอ ขำ้พเจำ้จะแสดงควำมเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขำ้พเจำ้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐำนกำร
สอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ อยำ่งไรกต็ำม เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์
ในอนำคตอำจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองได ้

• ประเมินกำรน ำเสนอโครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินว่ำงบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถกูตอ้งตำมท่ีควรหรือไม่  

• รวบรวมเอกสำรหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเหมำะสมอยำ่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มลูทำงกำรเงินของกิจกำรหรือ
ของกิจกรรมทำงธุรกิจภำยในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ขำ้พเจำ้รับผดิชอบต่อกำร
ก ำหนดแนวทำง กำรควบคุมดูแล และกำรปฏิบติังำนตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผดิชอบแต่เพียง               
ผูเ้ดียวต่อควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดส่ื้อสำรกบัผูม้ีหนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลในเร่ืองต่ำง ๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบ
ตำมท่ีไดว้ำงแผนไว ้ประเดน็ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีพบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส ำคญัในระบบกำร
ควบคุมภำยในหำกขำ้พเจำ้ไดพ้บในระหว่ำงกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดใ้หค้  ำรับรองแก่ผูม้ีหนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลว่ำขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ควำมเป็นอิสระและไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลเก่ียวกบัควำมสมัพนัธท์ั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึง
ขำ้พเจำ้เช่ือว่ำมีเหตุผลท่ีบุคคลภำยนอกอำจพจิำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็นอิสระของขำ้พเจำ้และมำตรกำรท่ี
ขำ้พเจำ้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้ำ้พเจำ้ขำดควำมเป็นอิสระ 
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จำกเร่ืองทั้งหลำยท่ีส่ือสำรกบัผูม้ีหนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแล ขำ้พเจำ้ไดพ้ิจำรณำเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดในกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินในงวดปัจจุบนัและก ำหนดเป็นเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ ขำ้พเจำ้ไดอ้ธิบำยเร่ืองเหล่ำน้ีไวใ้น
รำยงำนของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมำยหรือขอ้บงัคบัหำ้มไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่ำวต่อสำธำรณะ หรือใน
สถำนกำรณ์ท่ียำกท่ีจะเกิดข้ึน ขำ้พเจำ้พิจำรณำว่ำไม่ควรส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวในรำยงำนของขำ้พเจำ้เพรำะกำรกระท ำ
ดงักล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผลว่ำจะมีผลกระทบในทำงลบมำกกว่ำผลประโยชน์ท่ีผูม้ีส่วนไดเ้สีย
สำธำรณะจะไดจ้ำกกำรส่ือสำรดงักล่ำว 
ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผดิชอบงำนสอบบญัชีและกำรน ำเสนอรำยงำนฉบบัน้ี 

เติมพงษ ์โอปนพนัธุ์ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4501 

บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ  ำกดั 
กรุงเทพฯ: 26 กุมภำพนัธ ์2561 



บริษทั เธียรสุรัตน์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 7 32,573,246        101,400,838      13,568,752        43,562,048        
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 8 23,772,447        24,446,628        40,825,195        18,808,479        
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 9 611,210,384      903,761,128      573,451,687      903,761,128      
ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 10 1,345,997          -                        -                        -                        
ลูกหน้ีตามสญัญาโอนสิทธิท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 3,469,338          3,918,836          3,469,338          3,918,836          
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 -                        -                        4,565,694          -                        
สินคา้คงเหลือ 11 158,511,109      161,017,477      133,127,475      154,033,460      
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 27,685,263        18,287,890        21,129,971        16,197,527        
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 858,567,784      1,212,832,797   790,138,112      1,140,281,478   
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 12 2,885,000          18,700,705        2,885,000          4,700,705          
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือท่ีถึงก าหนดช าระเกินกว่าหน่ึงปี 9 9,038,216          9,437,045          3,535,436          9,437,045          
ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือท่ีถึงก าหนดช าระเกินกว่าหน่ึงปี 10 1,060,142          -                        -                        -                        
ลูกหน้ีตามสญัญาโอนสิทธิท่ีถึงก าหนดช าระเกินกว่าหน่ึงปี 4,160,285          4,626,110          4,160,285          4,626,110          
เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 13 -                        -                        72,597,190        72,597,185        
เงินลงทนุในการร่วมคา้ 14 13,782,178        -                        13,767,427        -                        
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 15 58,703,148        58,776,648        58,703,148        58,776,648        
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 16 471,025,668      499,881,572      458,882,424      487,820,526      
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 17 35,842,189        25,046,654        35,395,800        24,992,067        
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 27 17,993,199        26,548,708        16,028,633        25,834,414        
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 8,250,418          8,233,792          8,200,714          8,209,645          
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 622,740,443      651,251,234      674,156,057      696,994,345      
รวมสินทรัพย์ 1,481,308,227   1,864,084,031   1,464,294,169   1,837,275,823   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม



บริษทั เธียรสุรัตน์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 18 129,906,893      596,920,725      129,906,893      596,920,725      
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 398,300             -                        -                        -                        
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 19 97,304,394        102,832,927      93,768,719        101,749,270      
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนดช าระ
   ภายในหน่ึงปี 20 28,646,969        28,222,224        28,416,587        28,193,640        
ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 21 12,270,594        21,835,536        12,270,594        21,835,536        
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 8,437,118          9,287,310          8,056,998          8,682,969          
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 16,391,582        25,568,935        15,799,020        24,752,235        
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 293,355,850      784,667,657      288,218,811      782,134,375      
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด
   ช าระภายในหน่ึงปี 20 36,558,520        53,915,646        35,977,564        53,902,006        
เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด
   ช าระภายในหน่ึงปี 21 9,697,918          19,267,347        9,697,918          19,267,347        
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 27 3,454,945          1,640,285          3,454,945          1,640,285          
ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 22 16,876,998        22,273,413        13,780,926        18,701,944        
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 66,588,381        97,096,691        62,911,353        93,511,582        
รวมหนีสิ้น 359,944,231      881,764,348      351,130,164      875,645,957      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม



บริษทั เธียรสุรัตน์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุ้น
   ทนุจดทะเบียน
      หุ้นสามญั 662,199,169 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 662,199,169      662,199,169      662,199,169      662,199,169      
   ทนุออกจ าหน่ายและช าระเต็มมูลค่าแลว้
      หุ้นสามญั 516,730,430 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
         (2559: หุ้นสามญั 467,178,789 หุ้น 
            มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) 23 516,730,430      467,178,789      516,730,430      467,178,789      
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 23 268,336,325      227,803,083      268,336,325      227,803,083      
ส่วนเกินทนุจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 10,249,050        10,249,050        10,249,050        10,249,050        
ผลต่างจากการเปล่ียนสดัส่วนเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย (1,346,877)         (1,346,877)         -                        -                        
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 25 25,999,156        21,627,916        25,999,156        21,627,916        
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 294,335,120      246,838,512      291,849,044      234,771,028      
ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 1,114,303,204   972,350,473      1,113,164,005   961,629,866      
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 7,060,792          9,969,210          -                        -                        
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,121,363,996   982,319,683      1,113,164,005   961,629,866      
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,481,308,227   1,864,084,031   1,464,294,169   1,837,275,823   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี -                        -                        -                        -                        

กรรมการ

งบกำรเงินรวม

(หน่วย: บาท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร



(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
ก ำไรขำดทุน:
รำยได้
รายไดจ้ากการขาย 1,431,693,626   1,607,623,916   1,412,638,104   1,577,032,783   
รายไดด้อกผลตามสญัญาเช่าซ้ือ 217,631,236      228,530,291      214,326,492      228,530,291      
รายไดจ้ากลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ 238,653             -                         -                         -                         
รายไดอ่ื้น 43,820,453        28,411,781        44,722,099        26,982,969        
รวมรำยได้ 1,693,383,968   1,864,565,988   1,671,686,695   1,832,546,043   
ค่ำใช้จ่ำย
ตน้ทุนขาย 400,419,952      421,597,268      400,374,563      416,669,829      
คา่ใชจ่้ายในการขาย 595,004,577      666,304,393      583,132,229      651,572,452      
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 427,892,475      416,376,256      406,078,499      403,017,117      
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 159,444,208      235,288,766      157,808,828      235,288,766      
ตน้ทุนทางการเงิน 16,034,376        25,563,260        15,999,454        25,547,264        
รวมค่ำใช้จ่ำย 1,598,795,588   1,765,129,943   1,563,393,573   1,732,095,428   
ก ำไรก่อนส่วนแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในกำรร่วมค้ำ
   และค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 14 14,751               -                         -                         -                         
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ 94,603,131        99,436,045        108,293,122      100,450,615      
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 27 (20,146,319)       (20,359,840)       (20,868,317)       (19,607,148)       
ก ำไรส ำหรับปี 74,456,812        79,076,205        87,424,805        80,843,467        

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่:
รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -
   สุทธิจากภาษีเงินได้ 5,506,444          -                         5,028,277          -                         
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 79,963,256        79,076,205        92,453,082        80,843,467        

กำรแบ่งปันก ำไร:
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 77,365,326        80,585,075        87,424,805        80,843,467        
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (2,908,514)         (1,508,870)         

74,456,812        79,076,205        
กำรแบ่งปันก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม :
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 82,871,674        80,585,075        92,453,082        80,843,467        
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (2,908,418)         (1,508,870)         

79,963,256        79,076,205        

ก ำไรต่อหุ้น 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน
   ก  าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 28 0.156                 0.177                 0.176                 0.177                 
ก ำไรต่อหุ้นปรับลด
   ก  าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 28 0.128                 0.105                 0.145                 0.106                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2560 

บริษทั เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร



บริษทั เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2560

(หน่วย: บาท)  

ส่วนของผูมี้
ส่วนเกินทนุ ผลต่างจากการ รวม ส่วนไดเ้สียท่ี รวม

ทนุท่ีออก ส่วนเกินมลูคา่ จากการจ่าย เปล่ียนแปลงสดัส่วน จดัสรรแลว้ - ส่วนของผูถื้อหุ้น ไมมี่อ านาจควบคุม ส่วนของ
และช าระแลว้ หุ้นสามญั โดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย ส ารองตามกฎหมาย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2559 401,332,928             206,770,000             10,249,050               (1,346,877)                  17,585,743               269,845,228             904,436,072             11,478,080               915,914,152             
ก าไรส าหรับปี -                               -                               -                               -                                  -                               80,585,075               80,585,075               (1,508,870)               79,076,205               
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี 
 -                               -                               -                               -                                  -                               -                               -                               -                               -                               
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                               -                               -                               -                                  -                               80,585,075               80,585,075               (1,508,870)               79,076,205               
ออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ (หมายเหตุ 23) 25,712,815               21,033,083               -                               -                                  -                               -                               46,745,898               -                               46,745,898               
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 31)
   เงินสดปันผล -                               -                               -                               -                                  -                               (59,416,572)             (59,416,572)             -                               (59,416,572)             
   หุ้นปันผล 40,133,046               -                               -                               -                                  -                               (40,133,046)             -                               -                               -                               
โอนไปส ารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 25) -                               -                               -                               -                                  4,042,173                 (4,042,173)               -                               -                               -                               
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2559 467,178,789             227,803,083             10,249,050               (1,346,877)                  21,627,916               246,838,512             972,350,473             9,969,210                 982,319,683             

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2560 467,178,789             227,803,083             10,249,050               (1,346,877)                  21,627,916               246,838,512             972,350,473             9,969,210                 982,319,683             
ก าไรส าหรับปี -                               -                               -                               -                                  -                               77,365,326               77,365,326               (2,908,514)               74,456,812               
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี 
 -                               -                               -                               -                                  -                               5,506,348                 5,506,348                 96                            5,506,444                 
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                               -                               -                               -                                  -                               82,871,674               82,871,674               (2,908,418)               79,963,256               
ออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ (หมายเหตุ 23) 49,551,641               40,533,242               -                               -                                  -                               -                               90,084,883               -                               90,084,883               
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 31)
   เงินสดปันผล -                               -                               -                               -                                  -                               (31,003,826)             (31,003,826)             -                               (31,003,826)             
โอนไปส ารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 25) -                               -                               -                               -                                  4,371,240                 (4,371,240)               -                               -                               -                               
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 516,730,430             268,336,325             10,249,050               (1,346,877)                  25,999,156               294,335,120             1,114,303,204          7,060,792                 1,121,363,996          

-                               
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงินรวม

ก าไรสะสม
 ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ



ส่วนเกินทุน
ทุนท่ีออก ส่วนเกินมูลค่า จากการจ่าย จดัสรรแลว้ - รวม

และช าระแลว้ หุ้นสามญั โดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ส่วนของผูถื้อหุ้น
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 401,332,928                    206,770,000                    10,249,050                      17,585,743                      257,519,352                    893,457,073                    
ก าไรส าหรับปี -                                      -                                      -                                      -                                      80,843,467                      80,843,467                      
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี 
 -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                                      -                                      -                                      -                                      80,843,467                      80,843,467                      
ออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน (หมายเหตุ 23) 25,712,815                      21,033,083                      -                                      -                                      -                                      46,745,898                      
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 31)
   เงินสดปันผล -                                      -                                      -                                      -                                      (59,416,572)                     (59,416,572)                     
   หุ้นปันผล 40,133,046                      -                                      -                                      -                                      (40,133,046)                     -                                      
โอนไปส ารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 25) -                                      -                                      -                                      4,042,173                        (4,042,173)                       -                                      
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 467,178,789                    227,803,083                    10,249,050                      21,627,916                      234,771,028                    961,629,866                    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 467,178,789                    227,803,083                    10,249,050                      21,627,916                      234,771,028                    961,629,866                    
ก าไรส าหรับปี -                                      -                                      -                                      -                                      87,424,805                      87,424,805                      
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี 
 -                                      -                                      -                                      -                                      5,028,277                        5,028,277                        
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                                      -                                      -                                      -                                      92,453,082                      92,453,082                      
ออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน (หมายเหตุ 23) 49,551,641                      40,533,242                      -                                      -                                      -                                      90,084,883                      
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 31)
   เงินสดปันผล -                                      -                                      -                                      -                                      (31,003,826)                     (31,003,826)                     
โอนไปส ารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 25) -                                      -                                      -                                      4,371,240                        (4,371,240)                       -                                      
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 516,730,430                    268,336,325                    10,249,050                      25,999,156                      291,849,044                    1,113,164,005                 

-                                      
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ก าไรสะสม

บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ



(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนนิงาน

ก าไรก่อนภาษี 94,603,131        99,436,045        108,293,122      100,450,615      
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมด าเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 52,393,459        45,160,137        50,937,695        43,972,237        
   หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 159,444,208      235,288,766      157,808,828      235,288,766      
   ปรับลดราคาทนุของสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 
      (โอนกลบั) 1,017,378          (1,945,881)        769,337            (1,945,881)        
   โอนกลบัค่าเผ่ือการรับคืนสินคา้ (359,033)           (544,915)           (359,033)           (544,915)           
   ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในการร่วมคา้ (14,751)             -                        -                        -                        
   ขาดทนุ (ก าไร) จากการจ าหน่ายอุปกรณ์ (1,062,937)        (1,034,557)        (833,526)           273,853            
   ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 1,724,341          3,794,930          1,602,028          3,502,860          
   ตน้ทนุทางการเงิน 16,034,376        25,563,260        15,999,454        25,547,264        
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินด าเนินงาน 323,780,172      405,717,785      334,217,905      406,544,799      
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 615,301            (180,787)           (22,063,032)      3,500,424          
   ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 134,836,323      (397,958,240)    178,807,570      (397,958,240)    
   ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ (2,406,491)        -                        -                        -                        
   ลูกหน้ีตามสญัญาโอนสิทธิ 915,323            1,138,384          915,323            1,138,384          
   สินคา้คงเหลือ 1,488,990          (6,236,299)        20,136,648        (9,740,827)        
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (10,310,067)      11,963,097        (4,932,444)        12,960,436        
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (16,626)             (2,962,299)        8,931                (2,947,076)        
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (3,639,695)        14,076,586        (6,091,714)        13,240,801        
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (9,177,353)        13,002,212        (8,953,215)        12,442,045        
   จ่ายผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน (237,701)           (2,783,760)        (237,701)           (2,783,760)        
เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 435,848,176      35,776,679        491,808,271      36,396,986        
   จ่ายดอกเบ้ีย (16,058,753)      (25,606,169)      (16,023,832)      (25,590,173)      
   จ่ายภาษีเงินได้ (12,002,952)      (49,045,638)      (11,130,915)      (48,068,944)      
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนนิงาน 407,786,471      (38,875,128)      464,653,524      (37,262,131)      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษทั เธียรสุรัตน์ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด



บริษทั เธียรสุรัตน์ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนัลดลง 15,815,705        3,095,319          1,815,705          2,410,184          
เงินสดจ่ายจากการใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                        -                        (4,565,694)        -                        
เงินสดจ่ายเพ่ือลงทนุในบริษทัยอ่ย -                        -                        (5)                      (49,999,985)      
เงินสดจ่ายเพ่ือลงทนุในการร่วมคา้ (13,767,427)      -                        (13,767,427)      -                        
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (15,700,264)      (55,670,179)      (15,145,131)      (55,507,784)      
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (13,452,091)      (4,634,887)        (13,052,089)      (4,634,887)        
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 1,512,363          1,351,727          1,266,930          43,316              
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (25,591,714)      (55,858,020)      (43,447,711)      (107,689,156)    
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจาก
   สถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (467,013,832)    218,859,822      (467,013,832)    218,859,822      
เงินสดรับจากการกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 398,300            -                        -                        -                        
ช าระคืนหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (22,168,532)      (24,326,984)      (21,946,992)      (24,120,348)      
ช าระคืนเงินกูย้ืมระยะยาว (19,134,371)      (21,622,609)      (19,134,371)      (21,622,609)      
เงินสดรับจากการออกหุ้นเพ่ิมทนุจากการใชสิ้ทธิ
   ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 90,084,883        46,745,898        90,084,883        46,745,898        
จ่ายเงินปันผล (33,188,797)      (57,150,637)      (33,188,797)      (57,150,637)      
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (451,022,349)    162,505,490      (451,199,109)    162,712,126      
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพ่ิมข้ึนสุทธิ (68,827,592)      67,772,342        (29,993,296)      17,760,839        
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้ปี 101,400,838      33,628,496        43,562,048        25,801,209        
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายปี 32,573,246        101,400,838      13,568,752        43,562,048        

-                        -                        

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
   รายการซ้ือสินทรัพยท่ี์ยงัไม่ไดจ่้ายช าระ 320,510            515,354            320,510            515,354            
   สินทรัพยไ์ดม้าภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 5,236,151          30,530,280        4,245,497          30,530,280        
   โอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                        5,553,123          -                        5,553,123          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
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บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2560 

1. ข้อมูลทั่วไป 

บริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหำชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล  ำเนำในประเทศ
ไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือผลิตและจ ำหน่ำยเคร่ืองกรองน ้ ำ และจ ำหน่ำยเคร่ืองปรับอำกำศ 
เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำและอุปกรณ์อ่ืน ๆ ท่ีอยู่ตำมท่ีจดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ท่ี 43/9 หมู่ 7 ซอยชูชำติ
อนุสรณ์ 4 ต  ำบลบำงตลำด อ  ำเภอปำกเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 

2. เกณฑ์ในกำรจดัท ำงบกำรเงิน 

2.1 งบกำรเงินน้ีจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีก  ำหนดในพระรำชบญัญติัวิชำชีพบญัชี 
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงินตำมขอ้ก ำหนดในประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ลงวนัท่ี 
11 ตุลำคม 2559 ออกตำมควำมในพระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบกำรเงินฉบบัภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบบั
ภำษำองักฤษแปลมำจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยน้ี 

 งบกำรเงินน้ีได้จดัท ำข้ึนโดยใชเ้กณฑ์รำคำทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่ำงอ่ืนในนโยบำยกำร
บญัชี 

2.2 เกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม 

 ก) งบกำรเงินรวมน้ีได้จัดท ำข้ึนโดยรวมงบกำรเงินของบริษัท เธียรสุรัตน์ จ  ำกัด (มหำชน)                     
(ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่ำ “ บริษทั” ) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่ำ “ บริษทัยอ่ย” ) ดงัต่อไปน้ี 

   อตัรำร้อยละ 
  จดัตั้งข้ึน ของกำรถือหุน้ 

บริษทัยอ่ย ลกัษณะธุรกิจ ในประเทศ 2560 2559 
   ร้อยละ ร้อยละ 
บริษทั เซฟ เทรด อินเตอร์เนชัน่แนล 
จ ำกดั 

จ ำหน่ำยเคร่ืองกรองน ้ำ ไทย 99.98 99.98 

บริษทั เฟดเดอร์ ไทย จ ำกดั จ ำหน่ำยเคร่ืองปรับอำกำศ ไทย 59.99 59.99 
บริษทั เธียรสุรัตน์ ลีสซ่ิง จ ำกดั ใหสิ้นเช่ือรำยยอ่ยและ

จ ำหน่ำยเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำ 

ไทย 100.00 100.00 
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 ข) บริษทัฯจะถือว่ำมีกำรควบคุมกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หำกบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บ
หรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุน และสำมำรถใชอ้  ำนำจในกำรสัง่กำร
กิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อจ ำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้ 

 ค) บริษัทฯน ำงบกำรเงินของบริษัทย่อยมำรวมในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษัทฯ                  
มีอ  ำนำจในกำรควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดกำรควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

 ง) งบกำรเงินของบริษัทย่อยไดจ้ัดท ำข้ึนโดยใช้นโยบำยกำรบัญชีท่ีส ำคัญเช่นเดียวกันกบัของ
บริษทัฯ 

 จ) ยอดคงคำ้งระหว่ำงบริษทัฯและบริษทัยอ่ย และรำยกำรคำ้ระหว่ำงกนัท่ีมีสำระส ำคญัไดถ้กูตดั
ออกจำกงบกำรเงินรวมน้ีแลว้ 

 ฉ) ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุม คือ จ  ำนวนก ำไรหรือขำดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิ
ของบริษทัย่อยส่วนท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่วนของ
ก ำไรหรือขำดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม 

2.3 บริษทัฯจดัท ำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและกำรร่วมคำ้ตำมวิธีรำคำทุน 

3.       มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เร่ิมมผีลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 
ในระหว่ำงปี บริษัทฯและบริษัทย่อยได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบติัทำงบัญชี
ฉบับใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 
มกรำคม 2560 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดั
ให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วน
ใหญ่เป็นกำรปรับปรุงถอ้ยค ำและค ำศพัท์ กำรตีควำมและกำรให้แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีกบัผูใ้ช้
มำตรฐำน                        กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบัติน้ีไม่มี
ผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

ข.มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมผีลบังคบัในอนำคต 
ในระหว่ำงปีปัจจุบนั สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำร
ตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ  ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมี
ผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2561 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหำเท่ำ
เทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงและ
อธิบำยใหช้ดัเจนเก่ียวกบักำรเปิดเผยขอ้มลูในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  

ฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯและบริษทัย่อยเช่ือว่ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุง               
จะไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินเม่ือน ำมำถือปฏิบติั 
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4. นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคญั 

4.1 กำรรับรู้รำยได้ 

ขายสินค้า 

 รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำรับรู้เมื่อบริษัทฯและบริษัทย่อยได้โอนควำมเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมี
นัยส ำคัญของควำมเป็นเจำ้ของสินคำ้ให้กบัผูซ้ื้อแลว้ รำยได้จำกกำรขำยแสดงมูลค่ำตำมรำคำใน
ใบก ำกบัสินคำ้โดยไม่รวมภำษีมลูค่ำเพ่ิม ส ำหรับสินคำ้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจำกหกัส่วนลดแลว้ 

รายได้ดอกผลตามสัญญาเช่าซือ้ 

  บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้รำยไดด้อกผลตำมสัญญำเช่ำซ้ือตำมอตัรำผลตอบแทนท่ีแท้จริงตำม
ระยะเวลำของสัญญำ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะหยุดรับรู้รำยไดด้อกผลตำมสัญญำเช่ำซ้ือเม่ือลูกหน้ี
คำ้งช ำระค่ำงวดเกินก ำหนด 3 งวด นับจำกวนัครบก ำหนดช ำระ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้ดอก
ผลเป็นรำยไดต้ำมเกณฑค์งคำ้งอีกเม่ือไดรั้บช ำระหน้ีท่ีคำ้งเกินก ำหนดช ำระดงักล่ำวแลว้ 

 รายได้จากลกูหนีเ้งินให้สินเช่ือ 

 บริษัทย่อยรับรู้รำยไดจ้ำกลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือตำมอตัรำผลตอบแทนท่ีแท้จริงตำมระยะเวลำของ
สัญญำ บริษทัย่อยจะหยุดรับรู้รำยไดจ้ำกลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือเม่ือลูกหน้ีค้ำงช ำระค่ำงวดเกิน 2 งวด          
นบัจำกวนัครบก ำหนดช ำระ บริษทัย่อยจะรับรู้รำยไดจ้ำกลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือเป็นรำยไดต้ำมเกณฑ ์    
คงคำ้งอีกเม่ือไดรั้บช ำระหน้ีท่ีคำ้งเกินก ำหนดช ำระดงักล่ำว 

 ดอกเบีย้รับ 

 ดอกเบ้ียรับถือเป็นรำยไดต้ำมเกณฑค์งคำ้งโดยค ำนึงถึงอตัรำผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

4.2 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมี
สภำพคล่องสูง ซ่ึงถึงก  ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือน นับจำกวนัท่ีได้มำและไม่มี
ขอ้จ  ำกดัในกำรเบิกใช ้

4.3 ลูกหนีแ้ละค่ำเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 

 ลูกหน้ีกำรคำ้แสดงมูลค่ำตำมจ ำนวนมูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับ บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกค่ำเผื่อหน้ี
สงสัยจะสูญส ำหรับผลขำดทุนโดยประมำณท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหน้ีไม่ได้ ซ่ึง
โดยทัว่ไปพิจำรณำจำกประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำรวิเครำะห์อำยหุน้ี 

ลกูหน้ีตำมสญัญำเช่ำซ้ือและลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือแสดงดว้ยจ ำนวนหน้ีคงเหลือตำมสญัญำหกัดว้ยดอก
ผลตำมสญัญำเช่ำซ้ือ ดอกเบ้ียท่ียงัไม่ถือเป็นรำยไดแ้ละค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ บริษทัฯและบริษทัยอ่ย
บนัทึกค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญส ำหรับผลขำดทุนโดยประมำณท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรเก็บเงินจำกลกูหน้ี
ตำมสัญญำเช่ำซ้ือและสัญญำสินเช่ือไม่ได้ โดยพิจำรณำจำกสถำนะปัจจุบันของลูกหน้ีคงค้ำง 
ควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีของลูกหน้ี ประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและขอ้มลูควำมเสียหำยท่ีเกิดข้ึน
จริงในอดีต 
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4.4 สินค้ำคงเหลอื 

 สินคำ้ส ำเร็จรูปและสินคำ้ระหว่ำงผลิตแสดงมลูค่ำตำมรำคำทุน (ตำมวิธีเขำ้ก่อนออกก่อน) หรือมลูค่ำ
สุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำ รำคำทุนดงักล่ำววดัมลูค่ำตำมวิธีตน้ทุนมำตรฐำนซ่ึงใกลเ้คียง
กบัตน้ทุนจริง และประกอบดว้ยตน้ทุนวตัถุดิบ แรงงำนและค่ำโสหุย้ในกำรผลิต 

 สินคำ้ซ้ือมำเพ่ือขำย วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน (ตำมวิธีเขำ้ก่อนออกก่อน) 
หรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำ และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนกำรผลิตเม่ือมี
กำรเบิกใช ้

4.5 เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินรวมแสดงมลูค่ำตำมวิธีส่วนไดเ้สีย 

ข) เงินลงทุนในบริษทัย่อยและกำรร่วมคำ้ท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวิธี
รำคำทุน 

4.6 อสังหำริมทรัพย์เพือ่กำรลงทุน 

บริษัทฯบันทึกมูลค่ำเร่ิมแรกของอสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุนในรำคำทุนซ่ึงรวมต้นทุนกำรท ำ
รำยกำร หลงัจำกนั้น บริษทัฯจะบนัทึกอสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุนดว้ยรำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำ
สะสมและค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

ค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรให้เช่ำค  ำนวณจำกรำคำทุนโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์
โดยประมำณ 20 ปี ค่ำเส่ือมรำคำดงักล่ำวรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

ไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับอสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนประเภทท่ีดิน 

บริษทัฯรับรู้ผลต่ำงระหว่ำงจ ำนวนเงินท่ีไดรั้บสุทธิจำกกำรจ ำหน่ำยกบัมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพย์
ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนในงวดท่ีตดัรำยกำรอสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนออกจำกบญัชี 
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4.7 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเส่ือมรำคำ 

ท่ีดินแสดงมลูค่ำตำมรำคำทุน อำคำรและอุปกรณ์แสดงมลูค่ำตำมรำคำทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสม และ
ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์(ถำ้มี)  

ค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ค ำนวณจำกรำคำทุนโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์
โดยประมำณดงัน้ี 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน -   10 ปี 
อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร - 10, 20 และ 27  ปี 
เคร่ืองมือเคร่ืองใชแ้ละอุปกรณ์ -      3 - 5 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้ ำนกังำน -          5 ปี 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ -       3 - 5  ปี 
ยำนพำหนะ -          5 ปี 

ค่ำเส่ือมรำคำรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

ไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหว่ำงติดตั้งและก่อสร้ำง 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัรำยกำรท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ ออกจำกบญัชี เมื่อจ  ำหน่ำยสินทรัพยห์รือ
คำดว่ำจะไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใชห้รือกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย ์รำยกำรผล
ก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์ จะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนเมื่อบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยตดัรำยกำรสินทรัพยน์ั้นออกจำกบญัชี 

4.8 สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกตน้ทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนตำมรำคำทุน ภำยหลงักำรรับรู้
รำยกำรเร่ิมแรก สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมลูค่ำตำมรำคำทุนหกัค่ำตดัจ  ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำร
ดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) ของสินทรัพยน์ั้น 

 บริษัทฯและบริษทัย่อยตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยุกำรให้ประโยชน์จ  ำกดัอย่ำงมีระบบ
ตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย์
ดงักล่ำวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่ำสินทรัพยน์ั้นเกิดกำรดอ้ยค่ำ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทบทวนระยะเวลำกำร
ตดัจ  ำหน่ำยและวิธีกำรตดัจ  ำหน่ำยของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่ำวทุกส้ินปีเป็นอยำ่งนอ้ย 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยุกำรให้ประโยชน์จ  ำกัดได้แก่ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ซ่ึงมีอำยุกำรให้
ประโยชน์ 3 - 10 ปี 

ค่ำตดัจ  ำหน่ำยรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

 ไมม่ีกำรคิดค่ำตดัจ  ำหน่ำยส ำหรับซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ระหว่ำงพฒันำ 
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4.9 รำยกำรธุรกจิกบับุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ  ำนำจควบคุมบริษทัฯ หรือ
ถกูบริษทัฯควบคุมไม่ว่ำจะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

 นอกจำกน้ี บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมำยรวมถึง บริษทัร่วมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดย
ทำงตรงหรือทำงออ้มซ่ึงท ำให้มีอิทธิพลอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหำรส ำคญั กรรมกำรหรือ
พนกังำนของบริษทัฯท่ีมีอ  ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ  

4.10 สัญญำเช่ำระยะยำว 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยในฐานะผู้ให้เช่า 

 สัญญำเช่ำท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปให้ผูเ้ช่ำถือเป็น
สัญญำเช่ำกำรเงินซ่ึงรวมถึงสัญญำเช่ำซ้ือ บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือ
ดว้ยจ ำนวนเงินลงทุนสุทธิ รำยไดด้อกผลตำมสญัญำเช่ำซ้ือจะรับรู้ดว้ยอตัรำผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงตำม
ระยะเวลำของสญัญำเช่ำซ้ือ 

บริษัทฯและบริษัทย่อยในฐานะผู้เช่า  

สญัญำเช่ำท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ได้
โอนไปให้กบัผูเ้ช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบนัทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนดว้ยมูลค่ำ
ยุติธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่ำหรือมูลค่ำปัจจุบนัสุทธิของจ ำนวนเงินท่ีต้องจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแลว้แต่
มลูค่ำใดจะต ่ำกว่ำ ภำระผกูพนัตำมสญัญำเช่ำหกัค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยำว 
ส่วนดอกเบ้ียจ่ำยจะบันทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ สินทรัพยท่ี์ไดม้ำ
ตำมสญัญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเส่ือมรำคำตลอดอำยกุำรใชง้ำนของสินทรัพยท่ี์เช่ำ 

 สญัญำเช่ำท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไมไ่ด้
โอนไปให้แก่ผูเ้ช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน จ ำนวนเงินท่ีจ่ำยตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนรับรู้เป็น
ค่ำใชจ่้ำยในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตำมวิธีเสน้ตรงตลอดอำยขุองสญัญำเช่ำ 

4.11 เงินตรำต่ำงประเทศ 

 บริษทัฯแสดงงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเป็นสกุลเงินบำท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นกำร
ด ำเนินงำนของบริษทัฯ รำยกำรต่ำง ๆ ของแต่ละกิจกำรท่ีรวมอยูใ่นงบกำรเงินรวมวดัมลูค่ำดว้ยสกุล
เงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนของแต่ละกิจกำรนั้น 

รำยกำรท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใชอ้ตัรำ
แลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 

 ก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงในอัตรำแลกเปล่ียนรวมอยู่ในกำรค ำนวณผลกำร
ด ำเนินงำน 
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4.12 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะท ำกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำร
และอุปกรณ์หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตัวตนอ่ืนของบริษัทฯและบริษัทย่อยหำกมีขอ้บ่งช้ีว่ำสินทรัพย์
ดงักล่ำวอำจดอ้ยค่ำ และจะท ำกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำเป็นรำยปี บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้ขำดทุน
จำกกำรดอ้ยค่ำเมื่อมลูค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนของสินทรัพยม์ีมลูค่ำต ่ำกว่ำมลูค่ำตำมบญัชีของสินทรัพย์
นั้น ทั้งน้ีมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนหมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมหักตน้ทุนในกำรขำยของสินทรัพยห์รือ
มลูค่ำจำกกำรใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่รำคำใดจะสูงกว่ำ  

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

หำกในกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์มีขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงใหเ้ห็นว่ำผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของ
สินทรัพยท่ี์รับรู้ในงวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลง บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประมำณมลูค่ำท่ีคำดว่ำจะ
ไดรั้บคืนของสินทรัพยน์ั้น และจะกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำท่ีรับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมี
กำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรท่ีใชก้  ำหนดมลูค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนภำยหลงัจำกกำรรับรู้ผลขำดทุน
จำกกำรดอ้ยค่ำคร้ังล่ำสุด โดยมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพ่ิมข้ึนจำกกำรกลบัรำยกำรผลขำดทุน
จำกกำรดอ้ยค่ำตอ้งไม่สูงกว่ำมูลค่ำตำมบญัชีท่ีควรจะเป็นหำกกิจกำรไม่เคยรับรู้ผลขำดทุนจำกกำร
ดอ้ยค่ำของสินทรัพยใ์นงวดก่อนๆ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำร
ดอ้ยค่ำของสินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปยงัส่วนของก ำไรหรือขำดทุนทนัที 

4.13 ผลประโยชน์พนักงำน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงำน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมเป็นค่ำใชจ่้ำย
เมื่อเกิดรำยกำร 

 ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนักงำน 

 โครงการสมทบเงิน 

 บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงำนได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบด้วยเงินท่ี
พนกังำนจ่ำยสะสมและเงินท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ำยสมทบใหเ้ป็นรำยเดือน สินทรัพยข์องกองทุน
ส ำรองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจำกสินทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัย่อย เงินท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ำย
สมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพถกูบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในปีท่ีเกิดรำยกำร 
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 โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีต้องจ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่อออกจำกงำนตำม
กฎหมำยแรงงำน ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัย่อยถือว่ำเงินชดเชยดงักล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลงั
ออกจำกงำนส ำหรับพนกังำน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยค ำนวณหน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนักงำนโดย
ใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชำญอิสระไดท้ ำ
กำรประเมินภำระผกูพนัดงักล่ำวตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 

 ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and 
losses) ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนักงำนจะรับรู้ทันทีในก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน  

4.14 ประมำณกำรหนีสิ้น 

 บริษทัฯและบริษัทย่อยจะบันทึกประมำณกำรหน้ีสินไวใ้นบัญชีเม่ือภำระผกูพนัซ่ึงเป็นผลมำจำก
เหตุกำรณ์ในอดีตไดเ้กิดข้ึนแลว้ และมีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่นอนว่ำบริษทัฯและบริษทัย่อยจะ
เสียทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไปเพ่ือปลดเปล้ืองภำระผกูพนันั้น และบริษทัฯและบริษทัย่อยสำมำรถ
ประมำณมลูค่ำภำระผกูพนันั้นไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ 

4.15 ภำษีเงินได้ 

 ภำษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

 ภำษีเงินได้ปัจจุบัน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภำษีเงินไดปั้จจุบนัตำมจ ำนวนท่ีคำดว่ำจะจ่ำยให้กบัหน่วยงำนจดัเก็บ
ภำษีของรัฐ โดยค ำนวณจำกก ำไรทำงภำษีตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร 

 ภำษีเงินได้รอกำรตดับัญชี 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับัญชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวระหว่ำงรำคำตำม
บญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนกบัฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ี
เก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัรำภำษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีตอ้งเสียภำษีทุก
รำยกำร แต่รับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษี รวมทั้งผล
ขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจ ำนวนเท่ำท่ีมีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่ท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะ
มีก  ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีใช้หักภำษีและผล
ขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 
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 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทบทวนมลูค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทุกส้ินรอบ
ระยะเวลำรำยงำนและจะท ำกำรปรับลดมลูค่ำตำมบญัชีดงักล่ำว หำกมีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่ว่ำ
บริษทัฯและบริษทัย่อยจะไม่มีก  ำไรทำงภำษีเพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี
ทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใชป้ระโยชน์ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้หำกภำษีท่ี
เกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบัรำยกำรท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 

4.16 กำรวดัมูลค่ำยุตธิรรม 

 มลูค่ำยติุธรรม หมำยถึง รำคำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บจำกกำรขำยสินทรัพยห์รือเป็นรำคำท่ีจะตอ้งจ่ำยเพื่อ
โอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้น โดยรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรท่ีเกิดข้ึนในสภำพปกติระหว่ำงผูซ้ื้อและผูข้ำย                 
(ผูร่้วมในตลำด) ณ วนัท่ีวดัมลูค่ำ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชร้ำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง
ในกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้ง
ก ำหนดให้ต้องวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม  ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับ
สินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกันหรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพ
คล่องได้ บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประมำณมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำท่ี
เหมำะสมกบัแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใชข้อ้มลูท่ีสำมำรถสงัเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือ
หน้ีสินท่ีจะวดัมลูค่ำยติุธรรมนั้นใหม้ำกท่ีสุด  

 ล ำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินใน                  
งบกำรเงินแบ่งออกเป็นสำมระดบัตำมประเภทของขอ้มลูท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมลูค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มลูรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 

 ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสำมำรถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่ำจะเป็นขอ้มูลทำงตรงหรือ
ทำงออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มลูท่ีไม่สำมำรถสังเกตได ้เช่น ขอ้มลูเก่ียวกบักระแสเงินในอนำคตท่ีกิจกำรประมำณ
ข้ึน  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำร
ระหว่ำงล  ำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำ
รำยงำนท่ีมีกำรวดัมลูค่ำยติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ ำ 
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5. กำรใช้ดุลยพนิิจและประมำณกำรทำงบัญชีที่ส ำคญั 

 ในกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและ
กำรประมำณกำรในเร่ืองท่ีมีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรดงักล่ำวน้ี
ส่งผลกระทบต่อจ ำนวนเงินท่ีแสดงในงบกำรเงินและต่อข้อมูลท่ีแสดงในหมำยเหตุประกอบ                       
งบกำรเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ีประมำณกำรไว ้กำรใชดุ้ลยพินิจและกำร
ประมำณกำรท่ีส ำคญัมีดงัน้ี 

 ค่ำเผือ่หนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้

 ในกำรประมำณค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญของลกูหน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรประมำณ
กำรผลขำดทุนท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนจำกลกูหน้ี โดยค ำนึงถึงประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต อำยุของ
หน้ีท่ีคงคำ้งและสภำวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 

 มูลค่ำยุตธิรรมของเคร่ืองมอืทำงกำรเงิน 

 ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีบนัทึกในงบแสดงฐำนะกำรเงินท่ีไม่มีกำร        
ซ้ือขำยในตลำดและไม่สำมำรถหำรำคำไดใ้นตลำดซ้ือขำยคล่อง ฝ่ำยบริหำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำร
ประเมินมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินดงักล่ำว โดยใชเ้ทคนิคและแบบจ ำลองกำรประเมิน
มูลค่ำ ซ่ึงตวัแปรท่ีใชใ้นแบบจ ำลองไดม้ำจำกกำรเทียบเคียงกบัตวัแปรท่ีมีอยู่ในตลำด โดยค ำนึงถึง
ควำมเส่ียงทำงด้ำนเครดิต สภำพคล่อง ข้อมูลควำมสัมพันธ์ และกำรเปล่ียนแปลงของมูลค่ำของ
เคร่ืองมือทำงกำรเงินในระยะยำว กำรเปล่ียนแปลงของสมมติฐำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีใชใ้นกำร
ค ำนวณอำจมีผลกระทบต่อมลูค่ำยติุธรรมท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงินและกำรเปิดเผยล ำดบัชั้น
ของมลูค่ำยติุธรรม 

 สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับัญชี 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้ัก
ภำษีและขำดทุนทำงภำษีท่ีไม่ไดใ้ชเ้มื่อมีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่ว่ำบริษัทฯและบริษทัย่อยจะมี
ก  ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวและขำดทุนนั้น ในกำรน้ี 
ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งประมำณกำรว่ำบริษทัฯและบริษทัยอ่ยควรรับรู้จ  ำนวนสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อ
กำรตดับญัชีเป็นจ ำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจ ำนวนก ำไรทำงภำษีท่ีคำดว่ำจะเกิดในอนำคตในแต่ละ
ช่วงเวลำ 

 ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์  

 หน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน ประมำณข้ึนตำมหลกัคณิตศำสตร์
ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอำศยัขอ้สมมติฐำนต่ำง ๆในกำรประมำณกำรนั้น เช่น อตัรำคิดลด อตัรำกำรข้ึน
เงินเดือนในอนำคต อตัรำมรณะ และอตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน เป็นตน้ 
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6. รำยกำรธุรกจิกบับุคคลและกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 

 ในระหว่ำงปี บริษัทฯและบริษทัย่อยมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั รำยกำรธุรกิจ
ดังกล่ำวเป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรค้ำและเกณฑ์ตำมท่ีตกลงกันระหว่ำงบริษัทฯและกิจกำรท่ี
เก่ียวขอ้งกนัเหล่ำนั้น ซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
 2560 2559 2560 2559  

รำยกำรธุรกิจกบับริษทัยอ่ย 
(ไดต้ดัออกจำกงบกำรเงินรวมแลว้) 

       

รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้ - - 95.2 47.1 รำคำตน้ทุนบวกก ำไร  
คำ่เช่ำรับ - - 0.3 0.4 รำคำเทียบเคียงกบัรำคำคำ่เช่ำ 

พ้ืนท่ีอำคำรใกลเ้คียง 
รำยไดอ่ื้น - - 1.5 - รำคำตำมท่ีตกลงร่วมกนั 
ซ้ือสินคำ้และบริกำร - - 7.7 10.8 รำคำตน้ทุนบวกก ำไรหรือ 

 รำคำตลำด 
ซ้ือสินทรัพย ์ - - 0.2 0.5 รำคำตน้ทุนบวกก ำไรหรือ 

 รำคำตลำด 
คำ่เช่ำและบริกำร - - 0.5 0.4 รำคำเทียบเคียงกบัรำคำคำ่เช่ำ

พ้ืนท่ีอำคำรใกลเ้คียง 
      

รำยกำรธุรกิจกบักำรร่วมคำ้      

รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้ 9.2 - 9.2 - รำคำตน้ทุนบวกก ำไร 
      
รำยกำรธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้ 5.1 7.2 - - รำคำตน้ทุนบวกก ำไร 
คำ่เช่ำรับ 0.4 0.4 0.4 0.4 รำคำเทียบเคียงกบัรำคำ                         

คำ่เช่ำพ้ืนท่ีอำคำรใกลเ้คียง 
รำยไดอ่ื้น 0.3 0.4 0.3 0.4 รำคำตำมท่ีตกลงร่วมกนั 
ซ้ือสินคำ้ 0.7 1.7 0.4 1.3 รำคำตน้ทุนบวกก ำไรหรือ 

 รำคำตลำด 
คำ่เช่ำและบริกำร 6.1 0.7 6.1 0.7 รำคำตำมท่ีตกลงร่วมกนั 
คำ่ใชจ่้ำยอ่ืน 0.1 - 0.1 - รำคำตลำด 
      
รำยกำรธุรกิจกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
คำ่ท่ีปรึกษำ 5.3 2.7 5.3 2.7 รำคำตำมสัญญำ 
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ยอดคงคำ้งระหว่ำงบริษทัฯและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 มีรำยละเอียด
ดงัน้ี 
  (หน่วย: พนับำท)  
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2560 2559 2560 2559 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 8)    
บริษทัยอ่ย - - 23,558 4,806 
กำรร่วมคำ้ 2,342 - 2,342 - 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมกำรร่วมกนั) 88 53 88 53 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,430 53 25,988 4,859 

     
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 19)     
บริษทัยอ่ย - - 178 578 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมกำรร่วมกนั) 309 476 303 427 
รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 309 476 481 1,005 

เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิกำรที่เกีย่วข้องกนัและเงินกู้ยมืระยะส้ันจำกกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 
ยอดคงคำ้งของเงินให้กูย้ืมระยะสั้นและเงินกูย้ืมระยะสั้น ระหว่ำงบริษทัฯและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั              
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 และกำรเคล่ือนไหวของเงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมดังกล่ำวมี
รำยละเอียดดงัน้ี  

 (หน่วย: พนับำท) 
   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  

 
 

ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 

 ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวำคม  
2559 

 
 

เพ่ิมข้ึน 
ระหว่ำงปี 

 
 

ลดลง 
ระหว่ำงปี 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวำคม 
2560 

  
 

เงินใหกู้ย้ืม 
อตัรำดอกเบ้ีย 
(ร้อยละต่อปี) 

บริษทั เฟดเดอร์ 
 ไทย จ ำกดั  บริษทัยอ่ย 5.00 - 4,566 - 4,566 

       
 
     (หน่วย: พนับำท) 
   งบกำรเงินรวม 

เงินกูย้ืม 

 
 
 

ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 
อตัรำดอกเบ้ีย 
(ร้อยละต่อปี) 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวำคม  
2559 

 
 

เพ่ิมข้ึน 
ระหว่ำงปี 

 
 

ลดลง 
ระหว่ำงปี 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวำคม 
2560 

บริษทั เอส.เอส.
แอร์ เซอร์วิส 
จ ำกดั 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
โดยมีกรรมกำร
ร่วมกนั 5.00 - 398 - 398 



13 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 

 ในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีค่ำใชจ่้ำยผลประโยชน์
พนกังำนของกรรมกำรและผูบ้ริหำร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560 2559 2560 2559 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 49,707 45,900 39,949 40,277 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 555 1,996 492 1,790 
รวม 50,262 47,896 40,441 42,067 

7. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2560 2559 2560 2559 
เงินสด 3,232 494 2,866 462 
เงินฝำกธนำคำร 29,341 100,907 10,703 43,100 
รวมเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 32,573 101,401 13,569 43,562 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 เงินฝำกออมทรัพยแ์ละเงินฝำกประจ ำของบริษทัฯและบริษทัย่อยมีอตัรำ
ดอกเบ้ียระหว่ำงร้อยละ 0.1 ถึง 1.0 ต่อปี (2559: ร้อยละ 0.1 ถึง 0.9 ต่อปี) (เฉพำะบริษทัฯ: ร้อยละ 0.1 
ถึง 1.0 ต่อปี (2559: ร้อยละ 0.1 ถึง 0.9 ต่อปี)) 

8. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ้ืน่ 

     (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560 2559 2560 2559 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั     
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก  ำหนดช ำระ     
ยงัไม่ถึงก  ำหนดช ำระ 2,361 24 12,920 4,829 
คำ้งช ำระ     

ไม่เกิน 3 เดือน  18 15 12,915 15 
3 - 6 เดือน 16 - 16 - 
6 - 12 เดือน 27 - 27 - 
มำกกว่ำ 12 เดือน 5 5 5 5 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั 2,427 44 25,883 4,849 
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     (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560 2559 2560 2559 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวขอ้งกนั     
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก  ำหนดช ำระ     
ยงัไม่ถึงก  ำหนดช ำระ 11,729 13,353 7,231 6,205 
คำ้งช ำระ     

ไม่เกิน 3 เดือน  5,440 6,690 3,472 3,472 
3 - 6 เดือน 467 61 467 61 
6 - 12 เดือน 240 382 240 382 
มำกกว่ำ 12 เดือน - 382 - 382 

รวม 17,876 20,868 11,410 10,502 
หกั: ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (307) (252) (307) (252) 

 ค่ำเผื่อกำรรับคืนสินคำ้ (48) (57) (48) (57) 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวขอ้งกนั, สุทธิ 17,521 20,559 11,055 10,193 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 19,948 20,603 36,938 15,042 
ลูกหน้ีอื่น     
ลูกหน้ีอื่น - กิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั 3 9 105 10 
ลูกหน้ีอื่น - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวขอ้งกนั 4,169 4,560 4,118 4,481 
รวม 4,172 4,569 4,223 4,491 
หกั: ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (348) (725) (336) (725) 
รวมลูกหน้ีอื่น - สุทธิ 3,824 3,844 3,887 3,766 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอื่น - สุทธิ 23,772 24,447 40,825 18,808 

9. ลูกหนีต้ำมสัญญำเช่ำซ้ือ 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2560 2559 2560 2559 
ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือ 815,499 1,198,442 755,142 1,198,442 
หกั: ดอกผลเช่ำซ้ือรอตดับญัชี (87,377) (109,287) (74,851) (109,287) 
 ภำษีขำยรอตดับญัชี (45,930) (68,595) (42,070) (68,595) 

รวม 682,192 1,020,560 638,221 1,020,560 
หกั: คำ่เผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (60,982) (106,050) (60,272) (106,050) 
 คำ่เผ่ือกำรรับคืนสินคำ้ (962) (1,312) (962) (1,312) 

ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือ - สุทธิ 620,248 913,198 576,987 913,198 
หกั: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (611,210) (903,761) (573,452) (903,761) 

ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือท่ีถึงก ำหนดช ำระเกินกว่ำหน่ึงปี 9,038 9,437 3,535 9,437 
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 ลกูหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือผลิตภณัฑ์เคร่ืองกรองน ้ ำแยกตำมอำยุหน้ีท่ีคำ้งช ำระและค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 
แสดงไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: พนับำท) 

 
เคร่ืองกรองน ้ำ 

 
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 จ ำนวน (รำย) 

ลูกหน้ีหลงัจำกหักดอก
ผลเช่ำซ้ือและภำษีขำย 

รอตดับญัชี 

อตัรำคำ่เผ่ือ 
หน้ีสงสัยจะสูญ                                

(ร้อยละ) คำ่เผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 

 
2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

 อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ 
  

  
   ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 62,291 104,992 447,418 710,125 2.5 2.5 11,292 17,825 

 คำ้งช ำระ 1 งวด 5,994 12,859 49,242 106,860 6 6 2,955 6,412 
 คำ้งช ำระ 2 งวด 2,487 4,915 21,330 44,634 30 30 6,399 13,390 
 คำ้งช ำระ 3 งวด 1,807 3,031 15,414 30,739 50 50 7,707 15,370 
  คำ้งช ำระเกิน  3 งวด                   3,986 4,342 30,391 45,046 50 และ 100* 100 25,255 45,045 

รวม 76,565 130,139  563,795 937,404   53,608 98,042  

*คำ้งช ำระเกนิ 3 งวดไม่ติดต่อกนั อัตรำค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญร้อยละ 50 และคำ้งช ำระเกนิ 3 งวดติดต่อกนั อัตรำค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
ร้อยละ 100 

 ลกูหน้ีตำมสญัญำเช่ำซ้ือผลิตภณัฑ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำแยกตำมอำยหุน้ีท่ีคำ้งช ำระและค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ 

 งบกำรเงินรวม 

 จ ำนวน (รำย) 

ลูกหน้ีหลงัจำกหักดอกผล
เช่ำซ้ือและภำษีขำย                      

รอตดับญัชี 
อตัรำคำ่เผ่ือ 

หน้ีสงสัยจะสูญ (ร้อยละ) คำ่เผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ** 

 
2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ 
      ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 7,323 6,467 73,744 66,344 1 2.5 447 1,659 

 คำ้งช ำระ 1 งวด 1,092 564 13,142 6,364 2 6 169 382 
 คำ้งช ำระ 2 งวด 666 366 8,469 4,730 10 30 562 1,419 
 คำ้งช ำระ 3 งวด 480 195 6,056 2,339 20 50 801 1,169 
 คำ้งช ำระ 4 งวด 425 112 5,512 1,439 30 100 1,114 1,439 
 คำ้งช ำระ 5 งวด 328 86 4,332 1,048 40 100 1,168 1,048 
 คำ้งช ำระ 6 งวด 254 34 3,452 327 50 100 1,178 327 
 คำ้งช ำระเกิน 6 งวด  271 60 3,690 565 50 และ 100* 100 1,935 565 

รวม 10,839 7,884  118,397 83,156  

 
  7,374 8,008  
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(หน่วย: พนับำท) 

 
เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ 

 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
จ ำนวน (รำย) 

ลูกหน้ีหลงัจำกหักดอกผล
เช่ำซ้ือและภำษีขำย                        

รอตดับญัชี 
อตัรำคำ่เผ่ือ 

หน้ีสงสัยจะสูญ (ร้อยละ) คำ่เผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ** 

 
2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ 
       ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 4,661 6,467 39,833 66,344 1 2.5 202 1,659 

 คำ้งช ำระ 1 งวด 715 564 7,231 6,364 2 6 83 382 
 คำ้งช ำระ 2 งวด 466 366 5,164 4,730 10 30 314 1,419 
 คำ้งช ำระ 3 งวด 430 195 5,212 2,339 20 50 672 1,169 
 คำ้งช ำระ 4 งวด 425 112 5,512 1,439 30 100 1,114 1,439 
 คำ้งช ำระ 5 งวด 328 86 4,332 1,048 40 100 1,167 1,048 
 คำ้งช ำระ 6 งวด 254 34 3,452 327 50 100 1,177 327 
 คำ้งช ำระเกิน 6งวด 271 60 3,690 565 50 และ 100* 100 1,935 565 

รวม 7,550 7,884  74,426 83,156      6,664 8,008  

         

*คำ้งช ำระเกนิ 6 งวดไม่ติดต่อกนั อัตรำค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญร้อยละ 50 และคำ้งช ำระเกนิ 6 งวดติดต่อกนั อัตรำค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
ร้อยละ 100 

**ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับลูกหน้ีผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำค ำนวณจำกยอดลูกหน้ีหลงัจำกหักดอกผลเช่ำซ้ือและภำษีขำยรอตัด
บญัชีและสุทธิจำกมูลค่ำซำกของผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชไ้ฟฟ้ำ โดยพิจำรณำจำกอำยุกำรใชง้ำนและสภำพของหลักประกนั และรำคำตลำด
สินคำ้มือสอง 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 จ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีลูกหน้ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำซ้ือและมูลค่ำ
ปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำดงักล่ำวแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 2560 2559 
  มูลค่ำปัจจุบนัของ  มูลค่ำปัจจุบนัของ 
 จ ำนวนเงินขั้นต ่ำ จ ำนวนเงินขั้นต ่ำ จ ำนวนเงินขั้นต ่ำ จ ำนวนเงินขั้นต ่ำ 
 ตำมสญัญำเช่ำซ้ือ ท่ีลูกหน้ีตอ้งจ่ำย ตำมสญัญำเช่ำซ้ือ ท่ีลูกหน้ีตอ้งจ่ำย 

ภำยในหน่ึงปี 805,320 673,154 1,187,700 1,011,123 
เกนิหน่ึงปีแต่ไม่เกนิห้ำปี 10,179 9,038 10,742 9,437 
รวม 815,499 682,192 1,198,442 1,020,560 
หกั: ดอกผลเช่ำซ้ือรอตดับญัชี (87,377)  (109,287)  

ภำษีขำยรอตดับญัชี (45,930)  (68,595)  
มูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ี 
ลูกหน้ีตอ้งจ่ำย 682,192  1,020,560  
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 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2560 2559 
  มูลค่ำปัจจุบนัของ  มูลค่ำปัจจุบนัของ 
 จ ำนวนเงินขั้นต ่ำ จ ำนวนเงินขั้นต ่ำ จ ำนวนเงินขั้นต ่ำ จ ำนวนเงินขั้นต ่ำ 
 ตำมสญัญำเช่ำซ้ือ ท่ีลูกหน้ีตอ้งจ่ำย ตำมสญัญำเช่ำซ้ือ ท่ีลูกหน้ีตอ้งจ่ำย 

ภำยในหน่ึงปี 751,448 634,686 1,187,700 1,011,123 
เกนิหน่ึงปีแต่ไม่เกนิห้ำปี 3,694 3,535 10,742 9,437 
รวม 755,142 638,221 1,198,442 1,020,560 
หกั: ดอกผลเช่ำซ้ือรอตดับญัชี (74,851)  (109,287)  

ภำษีขำยรอตดับญัชี (42,070)  (68,595)  
มูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ี 
ลูกหน้ีตอ้งจ่ำย 638,221  1,020,560  

10. ลูกหนีเ้งินให้สินเช่ือ 

  
(หน่วย: พนับำท) 

 
งบกำรเงินรวม 

 2560 2559 
ลกูหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ 3,139 - 
หกั: รำยไดท้ำงกำรเงินรอกำรรับรู้ (733) - 
รวม 2,406 - 
หกั: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (1,346) - 
ลกูหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือท่ีถึงก  ำหนดช ำระเกินกว่ำหน่ึงปี 1,060 - 

11. สินค้ำคงเหลอื 
    (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
  

รำคำทุน 
รำยกำรปรับลดรำคำทุนให้
เป็นมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคำ้คงเหลอื - สุทธิ 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
สินคำ้ส ำเร็จรูป 70,039 56,970 (674) (211) 69,365 56,759 
งำนระหวำ่งท ำ 21,929 21,187 (10) (25) 21,919 21,162 
วตัถุดิบ 67,537 82,897 (1,000) (431) 66,537 82,466 
สินคำ้ระหวำ่งทำง 3 - - - 3 - 
วสัดุส้ินเปลือง 687 630 - - 687 630 
รวม 160,195 161,684 (1,684) (667) 158,511 161,017 
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    (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  

รำคำทุน 
รำยกำรปรับลดรำคำทุนให้
เป็นมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคำ้คงเหลอื - สุทธิ 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
สินคำ้ส ำเร็จรูป 44,407 49,986 (426) (211) 43,981 49,775 
งำนระหวำ่งท ำ 21,929 21,187 (10) (25) 21,919 21,162 
วตัถุดิบ 67,537 82,897 (1,000) (431) 66,537 82,466 
สินคำ้ระหวำ่งทำง 3 - - - 3 - 
วตัถุส้ินเปลือง 687 630 - - 687 630 
รวม 134,563 154,700 (1,436) (667) 133,127 154,033 

 ในระหว่ำงปีปัจจุบัน บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกกำรปรับลดรำคำทุนของสินคำ้คงเหลือให้เป็น
มูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับ เป็นจ ำนวน 1.2 ลำ้นบำท (2559: 2.0 ล้ำนบำท) (เฉพำะบริษัทฯ: 0.9 ลำ้นบำท 
(2559:              2.0 ลำ้นบำท)) โดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนขำย และมีกำรกลบัรำยกำรปรับลด
มูลค่ำสินค้ำคงเหลือเป็นจ ำนวน 0.2 ลำ้นบำท (2559: 3.9 ลำ้นบำท) (เฉพำะบริษัทฯ: 0.2 ลำ้นบำท 
(2559: 3.9                     ลำ้นบำท)) โดยน ำไปหักจำกมูลค่ำของสินคำ้คงเหลือท่ีรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยใน
ระหว่ำงปี 

12. เงินฝำกธนำคำรที่ตดิภำระค ำ้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้ ำเงินฝำกออมทรัพยไ์ปค ้ำประกนัเงินกูย้ืมระยะ
ยำวจำกธนำคำร และหนังสือค ้ ำประกนัท่ีธนำคำรออกให้ในนำมของบริษทัฯและบริษัทย่อย โดยมี
อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 0.4 ต่อปี (2559: เงินฝำกออมทรัพยแ์ละเงินฝำกประจ ำ โดยมีอตัรำดอกเบ้ีย              
ร้อยละ 0.1 ถึง 0.9 ต่อปี) (เฉพำะบริษัทฯ: ร้อยละ 0.4 ต่อปี (2559: เงินฝำกออมทรัพยแ์ละเงินฝำก
ประจ ำ ร้อยละ 0.1 ถึง 0.9 ต่อปี)) 

13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตำมท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร มีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
บริษทั ทนุเรียกช ำระแลว้ สดัส่วนเงินลงทนุ (ร้อยละ) รำคำทนุ 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
บริษทั เซฟ เทรด อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั 4,000 4,000 99.98 99.98 3,999 3,999 
บริษทั เฟดเดอร์ ไทย จ ำกดั 31,000 31,000 59.99 59.99 18,598 18,598 
บริษทั เธียรสุรัตน์ ลีสซ่ิง จ ำกดั 50,000 50,000 100.00 100.00 50,000 50,000 

รวมเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย     72,597 72,597 

 ส ำหรับปี 2560 และ 2559 ไม่มีเงินปันผลรับจำกบริษทัยอ่ย  
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14. เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 

14.1 รำยละเอียดของเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ 

 เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำซ่ึงเป็นเงินลงทุนในกิจกำรท่ีบริษัทฯและบริษัทอ่ืนควบคุมร่วมกัน                                      
มีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี  

(หน่วย: พนับำท) 

  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

กำรร่วมคำ้ 
สดัส่วนเงินลงทนุ 

(ร้อยละ) 
มูลค่ำตำมบญัชี 

ตำมวิธีส่วนไดเ้สีย 
มูลค่ำตำมบญัชี                                         
ตำมวิธีรำคำทนุ 

 2560 2560 2560 
บริษทั ทีเอสอำร์ ลำว จ ำกดั 49 13,782 13,767 

รวมเงินลงทนุในกำรร่วมคำ้   13,782 13,767 

 บริษทัฯได้เขำ้ท ำสัญญำร่วมทุนในกิจกำรร่วมคำ้เพ่ือจดัตั้งบริษทั ทีเอสอำร์ ลำว จ  ำกัด ในสำธำรณรัฐ
ประชำธิปไตยประชำชนลำว ซ่ึงจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัเม่ือวนัท่ี 16 ธนัวำคม 2559 เพื่อประกอบธุรกิจ
จ ำหน่ำยเคร่ืองกรองน ้ ำและผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งโดยบริษทัฯมีสัดส่วนกำรลงทุนร้อยละ 49 มูลค่ำเงิน
ลงทุนประมำณ 17.1 ลำ้นบำท  

 เมื่อวนัท่ี 17 มกรำคม 2560 บริษทัฯไดจ่้ำยช ำระค่ำหุน้ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 13.8 ลำ้นบำท และยงัคงเหลือ
ค่ำหุน้ท่ียงัไม่เรียกช ำระอีก 3.3 ลำ้นบำท 

14.2 ส่วนแบ่งก ำไรและเงินปันผลรับ 

 ในระหว่ำงปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ในงบกำรเงินรวมดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 

กำรร่วมคำ้ 
ส่วนแบ่งก ำไร                           

จำกเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้  
2560 

บริษทั ทีเอสอำร์ ลำว จ  ำกดั 15 

 ส ำหรับปี 2560 ไม่มีเงินปันผลรับจำกกำรร่วมคำ้ 
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14.3 ขอ้มลูทำงกำรเงินโดยสรุปของกำรร่วมคำ้ท่ีมีสำระส ำคญั 

สรุปรำยกำรฐำนะทำงกำรเงิน  

 
(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 
บริษทั ทีเอสอำร์ ลำว จ  ำกดั 

 2560 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 11.2 
สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 11.8 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 6.2 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 2.7 
สินทรัพย์ - สุทธ ิ 29.6 
สดัส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) ร้อยละ 49 
สัดส่วนตำมส่วนได้เสียของกจิกำรในสินทรัพย์ - สุทธ ิ 14.5 
กำรตดัรำยกำรระหว่ำงกนั (0.7) 

มูลค่ำตำมบญัชีของส่วนได้เสียของกจิกำรในกำรร่วมค้ำ 13.8 

  
สรุปรำยกำรก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ  
 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 บริษทั ทีเอสอำร์ ลำว จ  ำกดั 

 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                  

31 ธนัวำคม 2560 

รำยได ้ 15.9 
ก ำไร  1.5 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน - 

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม 1.5 
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15. อสังหำริมทรัพย์เพือ่กำรลงทุน 

 มลูค่ำตำมบญัชีของอสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 แสดงไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ท่ีดินท่ีไม่ไดใ้ช ้    

ในกำรด ำเนินงำน            
ท่ีดินและ 

อำคำรใหเ้ช่ำ รวม 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560    
รำคำทุน 52,290 21,346 73,636 
หกั: ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - (14,933) (14,933) 
มูลค่ำตำมบญัชี - สุทธิ 52,290 6,413 58,703 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559    
รำคำทุน 52,290 21,346 73,636 
หกั: ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - (14,859) (14,859) 
มูลค่ำตำมบญัชี - สุทธิ 52,290 6,487 58,777 

 กำรกระทบยอดมลูค่ำตำมบญัชีของอสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนส ำหรับปี 2560 และ 2559 แสดงได้
ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560 2559 

มูลค่ำตำมบญัชีตน้ปี 58,777 58,850 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี (74) (73) 
มูลค่ำตำมบญัชีปลำยปี 58,703 58,777 

 มลูค่ำยติุธรรมของอสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 แสดงไดด้งัน้ี 
  (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560 2559 

ท่ีดินท่ีไม่ไดใ้ชใ้นกำรด ำเนินงำน 104.6 87.2 
ท่ีดินและอำคำรใหเ้ช่ำ 73.3 35.8 

 มลูค่ำยติุธรรมประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระโดยใชว้ิธีเปรียบเทียบรำคำตลำด ซ่ึงมลูค่ำยติุธรรมดงักล่ำว
เป็นขอ้มลูในระดบั 2 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 บริษทัฯมีอำคำรจ ำนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่ำเส่ือมรำคำหมดแลว้มลูค่ำตำมบญัชี   
ก่อนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสมของอำคำรดังกล่ำวมีจ  ำนวนเงินประมำณ 14.2 ลำ้นบำท (2559: 14.2            
ลำ้นบำท)  

 บริษทัฯไดน้ ำอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนมูลค่ำสุทธิตำมบญัชี จ  ำนวน 58.0 ลำ้นบำท (2559: 58.1 
ล้ำนบ ำท ) ไปค ้ ำป ระกัน เงิน วงเงิน สิน เช่ือระยะสั้ น และระยะยำว ท่ี ได้ รับ จำกธน ำคำร 
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16. ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
    (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 
 

ท่ีดินและ 
ส่วนปรับปรุง

ท่ีดิน 
อำคำรและส่วน           
ปรับปรุงอำคำร 

เคร่ืองมือ
เคร่ืองใชแ้ละ
อุปกรณ ์

เคร่ืองตกแต่ง 
ติดตั้งและ
เคร่ืองใช้
ส ำนกังำน 

อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ยำนพำหนะ 

สินทรัพย์
ระหว่ำงติดตั้ง
และกอ่สร้ำง รวม 

รำคำทนุ         
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2559 241,620 198,493 35,991 25,370 19,203 72,721 3,880 597,278 
ซ้ือเพ่ิม 468 3,312 3,611 7,622 7,949 34,867 28,887 86,716 
โอนเขำ้ (ออก) 330 13,003 - 12 1,108 - (14,453) - 
โอนไปเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - - - - - - (5,553) (5,553) 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - (552) (484) (50) (3,476) - (4,562) 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 242,418 214,808 39,050 32,520 28,210 104,112 12,761 673,879 
ซ้ือเพ่ิม 344 1,082 1,983 3,668 5,347 5,591 3,242 21,257 
โอนเขำ้ (ออก) 22 15,691 - 285 5 - (16,003) - 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - (10) (251) (1,413) (3,317) - (4,991) 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 242,784 231,581 41,023 36,222 32,149 106,386 - 690,145 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม         
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2559 572 73,742 21,169 13,734 9,585 16,090 - 134,892 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 277 18,616 4,832 4,193 4,196 10,948 - 43,062 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสมส ำหรับส่วนท่ีจ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - (336) (427) (7) (3,475) - (4,245) 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 849 92,358 25,665 17,500 13,774 23,563 - 173,709 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 247 21,492 4,437 5,003 4,982 13,502 - 49,663 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสมส ำหรับส่วนท่ีจ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - (4) (165) (1,230) (3,142) - (4,541) 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 1,096 113,850 30,098 22,338 17,526 33,923 - 218,831 
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ         
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2559 - - 288 - - - - 288 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 - - 288 - - - - 288 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 - - 288 - - - - 288 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี         
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 241,569 122,450 13,097 15,020 14,436 80,549 12,761 499,882 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 241,688 117,731 10,637 13,884 14,623 72,463 - 471,026 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 2559 (จ  ำนวน 4.4 ลำ้นบำท รวมอยู่ในตน้ทุนกำรผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยู่ในค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร)  43,062 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 2560 (จ  ำนวน 7.0 ลำ้นบำท รวมอยู่ในตน้ทุนกำรผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยู่ในค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร) 49,663 
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 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 

ท่ีดินและ 
ส่วนปรับปรุง

ท่ีดิน 
อำคำรและส่วน           
ปรับปรุงอำคำร 

เคร่ืองมือ
เคร่ืองใชแ้ละ
อุปกรณ ์

เคร่ืองตกแต่ง 
ติดตั้งและ
เคร่ืองใช้
ส ำนกังำน 

อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ยำนพำหนะ 

สินทรัพย์
ระหว่ำงติดตั้ง
และกอ่สร้ำง รวม 

รำคำทนุ         
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2559 236,820 189,224 35,991 23,390 18,930 64,269 3,880 572,504 
ซ้ือเพ่ิม 468 3,311 3,612 7,562 7,847 34,867 28,886 86,553 
โอนเขำ้ (ออก) 330 13,003 - 12 1,108 - (14,453) - 
โอนไปเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - - - - - - (5,553) (5,553) 
จ ำหน่ำยและตดัจ ำหน่ำย - - (552) (484) (50) - - (1,086) 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 237,618 205,538 39,051 30,480 27,835 99,136 12,760 652,418 
ซ้ือเพ่ิม 344 1,082 1,982 3,486 5,042 4,532 3,242 19,710 
โอนเขำ้ (ออก) 22 15,691 - 284 5 - (16,002) - 
จ ำหน่ำยและตดัจ ำหน่ำย - - (10) (149) (1,413) (1,989) - (3,561) 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 237,984 222,311 41,023 34,101 31,469 101,679 - 668,567 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม         
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2559 572 69,220 21,169 12,197 9,461 10,580 - 123,199 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 277 18,180 4,832 4,045 4,143 10,403 - 41,880 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสมส ำหรับส่วนท่ีจ ำหน่ำยและตดัจ ำหน่ำย - - (336) (427) (7) - - (770) 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 849 87,400 25,665 15,815 13,597 20,983 - 164,309 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 247 21,056 4,437 4,844 4,895 12,736 - 48,215 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสมส ำหรับส่วนท่ีจ ำหน่ำยและตดัจ ำหน่ำย - - (4) (141) (1,230) (1,752) - (3,127) 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 1,096 108,456 30,098 20,518 17,262 31,967 - 209,397 
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ         
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2559 - - 288 - - - - 288 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 - - 288 - - - - 288 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 - - 288 - - - - 288 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี         
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 236,769 118,138 13,098 14,665 14,238 78,153 12,760 487,821 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 236,888 113,855 10,637 13,583 14,207 69,712 - 458,882 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 2559 (จ  ำนวน 4.4 ลำ้นบำท รวมอยู่ในตน้ทุนกำรผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยู่ในค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร)  41,880 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 2560 (จ  ำนวน 7.0 ลำ้นบำท รวมอยู่ในตน้ทุนกำรผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยู่ในค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร) 48,215 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีอำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้
อุปกรณ์และยำนพำหนะจ ำนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่ำเส่ือมรำคำหมดแลว้แต่ยงัใชง้ำนอยู ่มลูค่ำตำมบญัชีก่อน
หักค่ำเส่ือมรำคำสะสมของสินทรัพยด์ังกล่ำวมีจ  ำนวนเงินประมำณ 68.4 ล้ำนบำท (2559: 60.0            
ลำ้นบำท) (เฉพำะกิจกำร: 66.5 ลำ้นบำท (2559: 57.7 ลำ้นบำท)) 

บริษทัฯและบริษัทย่อยไดน้ ำท่ีดินและอำคำรมูลค่ำสุทธิตำมบญัชี จ  ำนวนประมำณ 291.9 ลำ้นบำท 
(2559: 303.9 ลำ้นบำท) ไปค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจำกสถำบนักำรเงิน (เฉพำะบริษทัฯ: 283.2  
ลำ้นบำท (2559: 294.8 ลำ้นบำท)) 

17.     สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 

 มลูค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 
ซอฟตแ์วร์
คอมพิวเตอร์ 

ซอฟตแ์วร์
คอมพิวเตอร์
ระหว่ำงพฒันำ 

 
 

ค่ำควำมนิยม 
 

รวม 
ซอฟแวร์

คอมพิวเตอร์ 

ซอฟตแ์วร์
คอมพิวเตอร์
ระหว่ำงพฒันำ 

 
รวม 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560        
รำคำทุน 32,946 11,300 37 44,283 32,522 11,300 43,822 
หกั: ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (8,441) - - (8,441) (8,426) - (8,426) 

มูลค่ำตำมบญัชี - สุทธิ 24,505 11,300 37 35,842 24,096 11,300 35,396 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2559       
รำคำทุน 20,676 10,118 37 30,831 20,652 10,118 30,770 
หกั: ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (5,784) - - (5,784) (5,778) - (5,778) 

มูลค่ำตำมบญัชี - สุทธิ 14,892 10,118 37 25,047 14,874 10,118 24,992 

 กำรกระทบยอดมลูค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส ำหรับปี 2560 และ 2559 แสดงไดด้งัน้ี 

 
  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2560 2559 2560 2559 
มูลค่ำตำมบญัชีตน้ปี 25,047 16,883 24,992 16,823 
ซ้ือเพ่ิม 13,452 4,635 13,052 4,635 
โอนมำจำกท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ ์ - 5,553 - 5,553 
ตดัจ ำหน่ำย (2,657) (2,024) (2,648) (2,019) 

มูลค่ำตำมบญัชีปลำยปี 35,842 25,047 35,396 24,992 
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18. เงินเบกิเกนิบญัชีและเงนิกู้ยมืระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 

   (หน่วย: พนับำท) 

 

อตัรำดอกเบ้ีย 

งบกำรเงินรวม/                                         
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 (ร้อยละต่อปี) 2560 2559 
ตัว๋แลกเงิน 3.70 - 446,921 
ตัว๋สญัญำใชเ้งิน 3.45 - 4.00 129,907 150,000 
รวมเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น
จำกสถำบนักำรเงิน  129,907 596,921 

 วงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงินค ้ ำประกนัโดยอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำร
ลงทุน ท่ีดินและอำคำรบำงส่วนตำมท่ีกล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 15 และขอ้ 16 และ               
ค ้ำประกนัโดยกรรมกำรของบริษทัฯ 

19. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ืน่ 

  (หน่วย: พนับำท)  
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2560 2559 2560 2559 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18 50 11 536 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 30,516 39,606 30,516 39,606 
เจำ้หน้ีอื่น - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 291 426 470 469 
เจำ้หน้ีอื่น - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 30,974 26,280 27,310 24,667 
เงินประกนัพนกังำน 34,781 33,326 34,778 33,326 
อื่น ๆ 724 3,145 684 3,145 

รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอื่น 97,304 102,833 93,769 101,749 
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20. หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำกำรเงนิ 
  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560 2559 2560 2559 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 67,931 86,970 67,062 86,926 
หกั: ดอกเบ้ียรอกำรตดัจ ำหน่ำย (2,725) (4,832) (2,667) (4,830) 
รวม 65,206 82,138 64,395 82,096 
หกั: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (28,647) (28,222) (28,417) (28,194) 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน - สุทธิจำก

ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 36,559 53,916 35,978 53,902 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดท้ ำสญัญำเช่ำกำรเงินกบับริษทัลีสซ่ิงเพ่ือเช่ำยำนพำหนะใชใ้นกำรด ำเนินงำน
ของกิจกำรโดยมีก  ำหนดช ำระค่ำเช่ำเป็นรำยเดือน อำยขุองสญัญำมีระยะเวลำโดยเฉล่ียประมำณ 4 ปี  

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภำระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ำยค่ำเช่ำขั้นต ่ำตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
2560 และ 2559 ดงัน้ี  

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 2560 2559 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ิน
ตำมสัญญำเช่ำ 30,365 37,566 67,931 30,702 56,268 86,970 

ดอกเบ้ียตำมสัญญำเช่ำกำรเงินรอกำรตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (1,718) (1,007) (2,725) (2,480) (2,352) (4,832) 

มูลคำ่ปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำย
ทั้งส้ินตำมสัญญำเช่ำ 28,647 36,559 65,206 28,222 53,916 82,138 

 
  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2560 2559 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ิน
ตำมสัญญำเช่ำ 30,107 36,955 67,062 30,672 56,254 86,926 

ดอกเบ้ียตำมสัญญำเช่ำกำรเงินรอกำรตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (1,690) (977) (2,667) (2,478) (2,352) (4,830) 

มูลคำ่ปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำย
ทั้งส้ินตำมสัญญำเช่ำ 28,417 35,978 64,395 28,194 53,902 82,096 
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21. เงินกู้ยมืระยะยำว 

  (หน่วย: พนับำท) 

 อตัรำดอกเบ้ีย  งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

เงินกู ้ (ร้อยละต่อปี) กำรช ำระคืน  2560 2559 

1. เงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงิน
 ในประเทศ  

MLR, 
MLR-1, 

1.375 

ช ำระคืนเป็นรำยเดือน เร่ิมตั้งแต่
เดือนมิถุนำยน 2554 ถึงเดือน 
พฤษภำคม 2564 

17,105 26,927 

2. เงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงิน
 ในประเทศ  

MLR-1 ช ำระคืนเป็นรำยเดือน เร่ิมตั้งแต่
เดือนสิงหำคม 2556 ถึงเดือน 
พฤษภำคม 2561 

4,864 
 
 

14,176 
 
 

รวม   21,969 41,103 

หกั: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี  (12,271) (21,836) 

เงินกูย้ืมระยะยำว - สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 9,698 19,267 

กำรเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยำวส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 มีรำยละเอียดดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม/ 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2560 41,103 
หกั: จ่ำยคืนเงินกูใ้นระหว่ำงปี (19,134) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 21,969 

สญัญำเงินกูย้มืระยะยำวของบริษทัฯไดร้ะบุขอ้ปฏิบติัและขอ้ก ำหนดบำงประกำรตำมท่ีระบุในสญัญำ 
เช่น กำรด ำรงอตัรำส่วนของหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และขอ้จ ำกดัในกำรจ่ำยเงินปันผล เป็นต้น 
เงินกู้ยืมระยะยำวดงักล่ำวค ้ ำประกนัโดยเงินฝำกธนำคำร อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน ท่ีดินและ
อำคำรบำงส่วนตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 12 ขอ้ 15 และขอ้ 16 และค ้ำประกนั
โดยกรรมกำรของบริษทัฯ 
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22. ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 

  ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนรับรู้ในรำยกำรต่อไปน้ีในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุน 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560 2559 2560 2559 
ตน้ทุนขำย 74 76 74 76 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย 683 1,005 592 949 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 967 2,714 936 2,478 
รวมค่ำใชจ่้ำยท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน 1,724 3,795 1,602 3,503 

 บริษทัฯและบริษัทย่อยคำดว่ำจะจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนภำยใน 1 ปีขำ้งหน้ำ 
เป็นจ ำนวนประมำณ 5 ลำ้นบำท (เฉพำะบริษทัฯ: จ ำนวน 2 ลำ้นบำท)  

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 ระยะเวลำเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักในกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของ
พนักงำนของบริษทัฯและบริษทัย่อยประมำณ 3 - 15 ปี (2559: 21 - 26 ปี) (เฉพำะบริษทัฯ: 11 - 15 ปี 
(2559: 26 ปี))                     

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2560 2559 2560 2559 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนต้นปี 22,273 21,262 18,702 17,983 
ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน :     
ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั  1,334 2,952 1,231 2,774 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 390 843 371 729 

ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน :     
(ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั     
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดำ้นประชำกรศำสตร์ 291 - 95 - 
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทำงกำรเงิน  901 - 888 - 
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์ (8,074) - (7,268) - 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ำยในระหว่ำงปี (238) (2,784) (238) (2,784) 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนปลำยปี 16,877 22,273 13,781 18,702 
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 สมมติฐำนท่ีส ำคญัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 
  (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560 2559 2560 2559 

อตัรำคิดลด 1.63 - 3.08 3.88 - 3.98 2.71 - 3.08 3.88 - 3.98 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน  3.67 - 5.00 5.00 - 6.11 5.00 5.00 
อตัรำกำรเปลี่ยนแปลงในจ ำนวน
พนกังำน 0 - 76.00 0 - 72.00 0 - 76.00 0 - 72.00 

 ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนท่ีส ำคญัต่อมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัผลประโยชน์
ระยะยำวของพนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 เพิ่มข้ึนร้อยละ 0.5 ลดลงร้อยละ 0.5 เพิ่มข้ึนร้อยละ 0.5 ลดลงร้อยละ 0.5 
อตัรำคิดลด (524) 557 (492) 523 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน  356 (243) 337 (225) 
อตัรำกำรเปลี่ยนแปลงในจ ำนวน
พนกังำน (521) 566 (507) 551 

23. ทุนเรือนหุ้น 

 กำรเปล่ียนแปลงของทุนเรือนหุน้ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 มีรำยละเอียดดงัน้ี 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 จ ำนวนหุน้ของทุน           

ที่ออกและช ำระแลว้ 
ทุนที่ออก                      

และช ำระแลว้ 
ส่วนเกนิ                                       

มูลค่ำหุน้สำมญั 
 (พนัหุน้) (พนับำท) (พนับำท) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2558 401,333 401,333 206,770 
เพิ่มข้ึนจำกกำรออกหุน้ปันผล 40,133 40,133 - 
เพิ่มข้ึนจำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดง
สิทธิในเดือนพฤษภำคม 2559 25,713 25,713 21,033 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2559 467,179 467,179 227,803 
    
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2559 467,179 467,179 227,803 
เพิ่มข้ึนจำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดง
สิทธิในเดือนพฤษภำคม 2560 49,551 49,551 40,533 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 516,730 516,730 268,336 

บริษัทฯไดจ้ดทะเบียนกำรเพ่ิมทุนท่ีออกและช ำระแลว้จำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิใน
เดือนพฤษภำคม 2560 กบักรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชยแ์ลว้ เมื่อวนัท่ี 2 มิถุนำยน 2560 
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24. ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสำมญัของบริษัทฯ 

 ใบส ำคญัแสดงสิทธิ  
TSR - W1 

จ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจดัสรร 200,666,316 หน่วย 
อำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ 3 ปี 
ก ำหนดเวลำกำรใชสิ้ทธิ วนัท ำกำรสุดทำ้ยของเดือน

พฤษภำคมในแต่ละปี 
วนัท่ีใชสิ้ทธิคร้ังแรก 31 พฤษภำคม 2559 
วนัท่ีใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ย 20 ธนัวำคม 2561 
*รำคำใชสิ้ทธิต่อ 1 หุน้สำมญั 1.818 บำท 
*อตัรำกำรใชสิ้ทธิ (หน่วยใบส ำคญัแสดงสิทธิต่อหุน้สำมญั) 1:1.10 

 *ค ำนวณรำคำใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิใหม่ เน่ืองจำกกำรจ่ำยเงินปันผลบำงส่วนเป็นหุ้นสำมัญ ซ่ึงกำรจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวเข้ำ

เง่ือนไขกำรปรับสิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิ TSR-W1 ตำมมติท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 22 เมษำยน 2559 

 รำยกำรกระทบยอดจ ำนวนใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 
2560 และ 2559 มีรำยละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนัหน่วย) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2559  200,666 
ใชสิ้ทธิระหว่ำงปี  (23,375) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559  177,291 
ใชสิ้ทธิระหว่ำงปี  (45,047) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560  132,244 

25.     ส ำรองตำมกฎหมำย 

 ภำยใตบ้ทบัญญัติของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบญัญติับริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้ง
จดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหัก
ดว้ยยอดขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกว่ำทุนส ำรองน้ีจะมีจ  ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุน               
จดทะเบียน ส ำรองตำมกฎหมำยดงักล่ำวไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเป็นเงินปันผลได ้
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26. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 

 รำยกำรค่ำใชจ่้ำยตำมลกัษณะประกอบดว้ยรำยกำรค่ำใชจ่้ำยท่ีส ำคญัดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560 2559 2560 2559 
เงินเดือนและค่ำแรงและผลประโยชน์อืน่ของพนกังำน 458,191 432,264 439,449 419,048 
ค่ำนำยหนำ้ 406,676 474,700 403,685 470,828 
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 52,394 45,160 50,937 43,972 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรส่งเสริมกำรขำย 20,560 24,050 19,147 22,766 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลอืงใชไ้ป 239,889 283,716 239,889 283,716 
กำรเปลี่ยนแปลงในสินคำ้ส ำเร็จรูปและงำนระหวำ่งท ำ 13,811 16,936 (4,837) 20,441 

27. ภำษีเงินได้ 

 ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560 2559 2560 2559 
ภำษีเงินได้ปัจจุบัน     
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับปี 11,598 27,821 10,950 27,010 
รำยกำรปรับปรุงค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน (445) (12) (445) (12) 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชัว่ครำว
และกำรกลบัรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำว 8,993 (7,449) 10,363 (7,391) 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 20,146 20,360 20,868 19,607 

จ ำนวนภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี
ส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560 2559 2560 2559 
ภำษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัก ำไรจำกกำร

ประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 1,377 - 1,257 - 
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รำยกำรกระทบยอดจ ำนวนเงินระหว่ำงค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดก้บัผลคูณของก ำไรทำงบญัชีกบัอตัรำภำษี
ท่ีใชส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 สำมำรถแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2560 2559 2560 2559 

ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 94,603 99,436 108,293 100,451 

     
อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัรำภำษี 18,921 19,887 21,659 20,090 
รำยกำรปรับปรุงค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน (445) (12) (445) (12) 
ผลกระทบทำงภำษีส ำหรับ:     
ค่ำใชจ่้ำยตอ้งหำ้ม 1,096 213 747 138 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พิ่มข้ึน (1,277) (619) (1,253) (619) 

อื่น ๆ 1,851 891 160 10 

รวม 1,670 485 (346) (471) 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดท้ี่แสดงอยูใ่นงบก ำไรขำดทุน

เบด็เสร็จ 20,146 20,360 20,868 19,607 

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
ประกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560 2559 2560 2559 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 12,325 21,405 12,183 21,405 
ค่ำเผื่อกำรรับคืนสินคำ้ 202 274 202 274 
ค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ 287 133 287 133 
ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำสินทรัพยร์อกำรขำย 7 - - - 
ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์ 58 58 58 58 
ประมำณกำรหน้ีสินจำกกำรรับประกนัสินคำ้ 543 224 543 224 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 3,369 4,454 2,756 3,740 
ผลขำดทุนทำงภำษีที่ยงัไม่ไดใ้ช ้ 1,202 - - - 

รวม 17,993 26,549 16,029 25,834 

หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
สัญญำเช่ำกำรเงิน 3,455 1,640 3,455 1,640 

รวม 3,455 1,640 3,455 1,640 
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28. ก ำไรต่อหุ้น 

 ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนค ำนวณโดยหำรก ำไรส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัของหุ้นสำมญัท่ีออกอยู่ในระหว่ำงปีหลงัจำกได้
ปรับจ ำนวนหุ้นสำมญัเพื่อสะท้อนผลกระทบของกำรจ่ำยหุ้นปันผลตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินขอ้ 31 

 ก ำไรต่อหุ้นปรับลดค ำนวณโดยหำรก ำไรส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษัทฯ(ไม่รวมก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวมของจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัของหุน้สำมญัท่ีออกอยูใ่นระหว่ำงปี
หลงัจำกไดป้รับจ ำนวนหุน้สำมญัเพื่อสะทอ้นผลกระทบของกำรจ่ำยหุน้ปันผล กบัจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วง
น ้ ำหนักของหุ้นสำมญัท่ีบริษทัฯอำจตอ้งออกเพ่ือแปลงหุ้นสำมญัเทียบเท่ำปรับลดทั้งส้ินให้เป็นหุ้น
สำมญั โดยสมมติว่ำไดม้ีกำรแปลงเป็นหุน้สำมญั ณ วนัตน้ปีหรือ ณ วนัออกหุน้สำมญัเทียบเท่ำ 

 ก ำไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำนและก ำไรต่อหุน้ปรับลด แสดงกำรค ำนวณไดด้งัน้ี 

 งบกำรเงินรวม 

 จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ีย 
 ก  ำไรส ำหรับปี ถ่วงน ้ำหนกั ก  ำไรต่อหุน้ 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
 (พนับำท) (พนับำท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บำท) (บำท) 
       
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน       
ก  ำไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 77,365 80,585 496,095 456,401 0.156 0.177 

ผลกระทบของหุ้นสำมัญเทยีบเท่ำปรับลด       
ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัท่ี
ออกใหก้บัผูถื้อหุน้เดิม (TSR-W1) - - 106,411 309,817 - - 

ก ำไรต่อหุ้นปรับลด       
ก  ำไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สำมญัสมมติว่ำมี
กำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญัจำกใบส ำคญั
แสดงสิทธิ 77,365 80,585 602,506 766,218 0.128 0.105 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ีย 
 ก  ำไรส ำหรับปี ถ่วงน ้ำหนกั ก  ำไรต่อหุน้ 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
 (พนับำท) (พนับำท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บำท) (บำท) 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน       
ก  ำไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 87,425 80,843 496,095 456,401 0.176 0.177 

ผลกระทบของหุ้นสำมัญเทยีบเท่ำปรับลด       
ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัท่ี
ออกใหก้บัผูถื้อหุน้เดิม (TSR-W1) - - 106,411 309,817 - - 

ก ำไรต่อหุ้นปรับลด       
ก  ำไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สำมญัสมมติว่ำมี
กำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญัจำกใบส ำคญั
แสดงสิทธิ 87,425 80,843 602,506 766,218 0.145 0.106 

29. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 ขอ้มลูส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในของบริษทัฯท่ีผูม้ีอ  ำนำจตดัสินใจ
สูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนไดรั้บและสอบทำนอย่ำงสม ่ำเสมอเพื่อใชใ้นกำรตัดสินใจในกำรจัดสรร
ทรัพยำกรใหก้บัส่วนงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน  

เพื่อวตัถุประสงค์ในกำรบริหำรงำน บริษทัฯและบริษทัย่อยจดัโครงสร้ำงองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตำม
ช่องทำงกำรจดัจ  ำหน่ำยและกำรบริกำรให้สินเช่ือ โดยกำรน ำเสนอขอ้มลูทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วน
งำนไดน้ ำเสนอตำมประเภทกำรขำย อยำ่งไรก็ตำมไม่มีกำรน ำขอ้มลูทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน
ของกำรบริกำรให้สินเช่ือ เน่ืองจำกส่วนงำนดงักล่ำว มีรำยไดแ้ละผลกำรด ำเนินงำนในจ ำนวนท่ีไม่
เป็นสำระส ำคญั  

ผูม้ีอ  ำนำจตัดสินใจสูงสุดสอบทำนผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจำกกันเพื่อ
วตัถุประสงคใ์นกำรตดัสินใจเก่ียวกบักำรจดัสรรทรัพยำกรและกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำน บริษทัฯ
ประเมินผลกำรปฏิบติังำนของส่วนงำนโดยพิจำรณำจำกก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนและ
สินทรัพยร์วมซ่ึงวดัมลูค่ำโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นกำรวดัก  ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนและ
สินทรัพยร์วมในงบกำรเงิน  

 กำรบนัทึกบญัชีส ำหรับรำยกำรระหว่ำงส่วนงำนท่ีรำยงำนเป็นไปในลกัษณะเดียวกบักำรบนัทึกบญัชี
ส ำหรับรำยกำรธุรกิจกบับุคคลภำยนอก 
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 ขอ้มูลรำยไดแ้ละก ำไรของส่วนงำนของบริษทัฯและบริษัทย่อยส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 
2560 และ 2559 มีดงัต่อไปน้ี  

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยด ำเนินธุรกิจในเขตภูมิศำสตร์เดียวคือประเทศไทย ดงันั้นรำยไดแ้ละสินทรัพย์
ท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงิน จึงถือเป็นกำรรำยงำนตำมเขตภูมิศำสตร์แลว้ 

 ในปี 2560 และ 2559 บริษทัฯและบริษทัย่อยไม่มีรำยไดจ้ำกลกูคำ้รำยใดท่ีมีมลูค่ำเท่ำกบัหรือมำกกว่ำ
ร้อยละ 10 ของรำยไดข้องกิจกำร 

30.     กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 

 บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงำนได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพข้ึนตำมพระรำชบัญญัติ
กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯ บริษทัย่อยและพนักงำนจะจ่ำยสมทบเขำ้กองทุนเป็น
รำยเดือนในอตัรำร้อยละ 3 ของเงินเดือน กองทุนส ำรองเล้ียงชีพน้ีบริหำรโดย กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ
เค มำสเตอร์ พูล ฟันด์ และจะจ่ำยให้แก่พนักงำนเม่ือพนักงำนนั้นออกจำกงำนตำมระเบียบว่ำดว้ย
กองทุนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ในระหว่ำงปี 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้เงินสมทบดงักล่ำว
เป็นค่ำใช้จ่ำยจ ำนวนเงิน 3.8 ลำ้นบำท (2559: 4.5 ลำ้นบำท) (เฉพำะบริษัทฯ: 3.7 ลำ้นบำท (2559:                
4.3 ลำ้นบำท)) 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 ส่วนงำน 

ขำยตำมสัญญำเช่ำซ้ือ 
ส่วนงำน 

ขำยสดและขำยเช่ือ รวม 
 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
รำยไดจ้ำกกำรขำย 1,229 1,389 202 219 1,431 1,608 
รำยไดด้อกผลตำมสัญญำเช่ำซ้ือ 218 228 - - 218 228 
หกั: ตน้ทุนขำย (277) (330) (123) (92) (400) (422) 
ก ำไรของส่วนงำน 1,170 1,287 79 127 1,249 1,414 
รำยไดอ้ื่น     44 28 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย     (595) (666) 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร     (429) (416) 
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ     (159) (235) 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน     (16) (26) 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้     (20) (20) 
ก ำไรส ำหรับปี     74 79 
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31. เงินปันผลจ่ำย 

เงินปันผล อนุมติัโดย 
เงินปันผลจ่ำย 
(พนับำท) 

เงินปันผลจ่ำย   
ต่อหุน้ (บำท) 

เงินปันผลประจ ำปี 2558 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้เม่ือ
วนัท่ี 22 เมษำยน 2559   

- เงินสดปันผล  8,027 0.02 
- หุน้ปันผล  40,133 0.10 

รวม  48,160 0.12 
เงินปันผลระหว่ำงกำล                           

ส ำหรับปี 2559 
ท่ีประชุมกรรมกำรบริษทัฯเมื่อ
วนัท่ี 11 พฤศจิกำยน 2559   

- เงินสดปันผล  51,390 0.11 
รวมเงินปันผลท่ีจ่ำยในปี 2559  99,550 0.23 
เงินปันผลระหว่ำงกำล                    

ส ำหรับปี 2560 
ท่ีประชุมกรรมกำรบริษทัเมื่อ
วนัท่ี 11 สิงหำคม 2560   

- เงินสดปันผล  31,004 0.06 
รวมเงินปันผลท่ีจ่ำยในปี 2560  31,004 0.06 

32. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นที่อำจจะเกดิขึน้ 

32.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 บริษัทฯมีรำยจ่ำยฝ่ำยทุนจ ำนวนเงิน 6.1 ลำ้นบำท ท่ีเก่ียวข้องกับกำร
ปรับปรุงอำคำรโรงงำนและกำรซ้ือซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ (2559: 4.0 ลำ้นบำท) 

32.2 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยไดเ้ขำ้ท ำสัญญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีเก่ียวข้องกบักำรเช่ำท่ีดิน อำคำรส ำนักงำน
โรงงำนและสัญญำบริกำรต่ำงๆ อำยุของสัญญำมีระยะเวลำตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี และสัญญำดงักล่ำวเป็น
สญัญำท่ีบอกเลิกไม่ได ้ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีจ  ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยในอนำคตทั้งส้ินดงัน้ี 
  (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560 2559 2560 2559 

จ่ำยช ำระภำยใน:     
ภำยใน 1 ปี 14.7 12.1 14.3 11.4 
มำกกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 3.3 6.2 3.3 6.2 
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32.3 กำรค ำ้ประกนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 บริษทัฯมีหนงัสือค ้ ำประกนัซ่ึงออกโดยธนำคำรในนำมบริษทัฯ
เหลืออยูด่งัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2560 2559 
ค ้ำประกนักำรใชไ้ฟฟ้ำ 0.4 0.4 
ค ้ำประกนักำรท ำสญัญำซ้ือขำยสินคำ้ 5.2 9.5 

33. เคร่ืองมอืทำงกำรเงิน 

33.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง 

 เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีส ำคญัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยตำมท่ีนิยำมอยู่ในมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 
107 “กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและ
รำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลกูหน้ี เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น เงินกูย้มืระยะสั้น และเงินกูย้มืระยะยำว บริษทัฯ
และบริษัทย่อยมีควำมเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับเคร่ืองมือทำงกำรเงินดงักล่ำว และมีนโยบำยกำรบริหำร
ควำมเส่ียงดงัน้ี 

ควำมเส่ียงด้ำนกำรให้สินเช่ือ 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีควำมเส่ียงด้ำนกำรให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกับลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 
ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือ ลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือ และลูกหน้ีตำมสัญญำโอนสิทธิ ฝ่ำยบริหำรควบคุม
ควำมเส่ียงน้ีโดยกำรก ำหนดให้มีนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุมสินเช่ือท่ีเหมำะสม นอกจำกน้ี กำร
ให้สินเช่ือของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีกำรกระจุกตวั เน่ืองจำกบริษทัฯและบริษัทย่อยมีฐำนของ
ลกูคำ้ท่ีหลำกหลำย และมีอยูจ่  ำนวนมำกรำย จ  ำนวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอำจตอ้งสูญเสีย
จำกกำรใหสิ้นเช่ือคือมลูค่ำตำมบญัชีของลกูหน้ี ท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบีย้ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝำกสถำบนักำรเงิน 
ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือ ลูกหน้ี เงินให้สินเช่ือ เงินให้กู้ยืมระยะสั้ นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน                    
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน เงินกูย้มืระยะสั้นและเงินกูย้มืระยะยำว 
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 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีส ำคญัสำมำรถจดัตำมประเภทอตัรำดอกเบ้ีย และส ำหรับสินทรัพย์
และหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีสำมำรถแยกตำมวนัท่ีครบก ำหนดหรือวนัท่ีมีกำรก ำหนด
อตัรำดอกเบ้ียใหม่ (หำกวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 

        (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ียปรับ   
 ภำยใน 1 ปี มำกกว่ำ 1 ปีถึง 5 ปี ข้ึนลงตำมรำคำตลำด ไม่มีอตัรำดอกเบ้ีย รวม 
 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
           
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน           
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - - - 33 101 - - 33 101 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - - - 24 24 24 24 
ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือ 611 904 9 9 - - - - 620 913 
ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ 1 - 1 - - - - - 2 - 
ลูกหน้ีตำมสัญญำโอนสิทธิ - - - - - - 8 9 8 9 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั - - - - 3 19 - - 3 19 
 612 904 10 9 36 120 32 33 690 1,066 
หนีสิ้นทำงกำรเงิน           
เงินกูย้ืมระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงิน - - - - 130 597 - - 130 597 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - - - - 97 103 97 103 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 29 28 36 54 - - - - 65 82 
เงินกูย้ืมระยะยำว - - - - 22 41 - - 22 41 
 29 28 36 54 152 638 97 103 314 823 
         
        (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ียปรับ   
 ภำยใน 1 ปี มำกกว่ำ 1 ปีถึง 5 ปี ข้ึนลงตำมรำคำตลำด ไม่มีอตัรำดอกเบ้ีย รวม 
 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน           
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - - - 14 44 - - 14 44 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - - - 41 19 41 19 
ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือ 573 904 4 9 - - - - 577 913 
ลูกหน้ีตำมสัญญำโอนสิทธิ - - - - - - 8 9 8 9 
เงินใหกู้ย้ืมระยะส้ันแกก่จิกำรท่ีเก ีย่วขอ้งกนั 4 - - - - - - - 4 - 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั - - - - 3 5 - - 3 5 
 577 904 4 9 17 49 49 28 647 990 
หนีสิ้นทำงกำรเงิน           
เงินเบิกเกนิบญัชีและเงินกูย้ืมระยะส้ัน 
 จำกสถำบนักำรเงิน - - - - 130 597 - - 130 597 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - - - - 94 102 94 102 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 28 28 36 54 - - - - 64 82 
เงินกูย้ืมระยะยำว - - - - 22 41 - - 22 41 
 28 28 36 54 152 638 94 102 310 822 
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33.2 มูลค่ำยุตธิรรมของเคร่ืองมอืทำงกำรเงิน 

เน่ืองจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯและบริษทัย่อยจดัอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือ                      
มีอตัรำดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัรำดอกเบ้ียในตลำด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงประมำณมูลค่ำยุติธรรม
ของเคร่ืองมือทำงกำรเงินใกลเ้คียงกบัมลูค่ำตำมบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

34. กำรบริหำรจดักำรทุน  

 วตัถุประสงค์ในกำรบริหำรจัดกำรทุนท่ีส ำคัญของกลุ่มบริษัท คือกำรจัดให้มีซ่ึงโครงสร้ำงทุนท่ี
เหมำะสมเพื่อสนบัสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัและเสริมสร้ำงมลูค่ำกำรถือหุน้ใหก้บัผูถื้อหุ้น 
โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 กลุ่มบริษทัมีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 0.32:1 (2559: 0.90:1) และ
บริษทัฯมีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 0.31:1 (2559: 0.91:1) 

35. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

 เมื่อวนัท่ี 26 กุมภำพนัธ์ 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯไดม้ีมติเห็นชอบให้เสนอต่อท่ีประชุม           
ผูถื้อหุน้ซ่ึงจะจดัข้ึนในเดือนเมษำยน 2561 ในเร่ืองกำรจ่ำยเงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้จำกก ำไรของปี 2560 
ในอตัรำหุน้ละ 0.08 บำท รวมเป็นเงิน 41 ลำ้นบำท 

 เงินปันผลน้ีจะจ่ำยและบนัทึกภำยหลงัจำกไดรั้บกำรอนุมติัจำกท่ีประชุมสำมญัประจ ำปีผูถื้อหุน้แลว้ 

36.      กำรอนุมตังิบกำรเงิน 

 งบกำรเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมกำรบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 26 กุมภำพนัธ ์2561 
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