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ข้อมลูสาํคญัทางการเงิน 

บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

ขอมูลสําคัญทางการเงิน 

งบการเงินรวม (ล้านบาท) 2561 2560 2559 

รายไดจากการขาย 1,378.50  1,431.69  1,607.62  

รายไดรวม 1,575.50  1,649.56  1,836.15  

กําไรขั้นตน 1,186.98  1,249.14  1,414.56  

ตนทุนขาย (388.52) (400.42) (421.59) 

คาใชจายในการขายและจัดจําหนาย (537.19) (595.00) (666.30) 

คาใชจายในการบรหิาร (387.30) (427.89) (416.38) 

กําไรสุทธิ* 106.79  77.37  80.59  

สินทรัพยรวม 1,419.84  1,481.31  1,864.08  

หนี้สินรวม 216.84  359.95  881.76  

สวนของผูถือหุน 1,203.00  1,121.36  982.32  

อตัราส่วนทางการเงิน       

อัตรากําไรสุทธิ (รอยละ) 6.66  4.51  4.31  

อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (รอยละ) 9.03  7.08  8.33  

อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม (รอยละ) 7.24  4.45  4.59  

อัตราสวนเงินปนผลตอกําไรสุทธิสําหรับป (รอยละ) 91.35  82.75  63.57  

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 0.18  0.32  0.90  

กําไรสุทธิตอหุน (บาท) 0.21  0.16  0.18  

เงินปนผลตอหุน (บาท) 0.16  0.14  0.11  

มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท) 2.18  2.16  2.08  

หมายเหตุ: *กําไรสวนท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัท 
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สารจากคณะกรรมการ 

ในป 2561 บริษัทมีการปรับแผนงานและกลยุทธในหลาย ๆ ดาน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันทามกลาง

สภาวะเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปล่ียนแปลง โดยมุงเนนการพัฒนาอยางย่ังยืน ท้ังในดานการขาย การใหบริการ การ

บริหารจัดการคาใชจาย การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนาบุคลากร 

 

จากการเปล่ียนแปลงเขาสูยุคดิจิทัล ท่ีเทคโนโลยีดิจิทัลเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของทุกคน บริษัทไดมี

การปรับแผนกลยุทธใหสอดคลองกับสภาวะตลาดและพฤติกรรมของผูบริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยการนําการตลาด

ออนไลนและเทเล มารเก็ตต้ิง (Digital Online & Tele Marketing) มาใชเพ่ือเสริมทัพในการเพ่ิมยอดขายและทําให

เขาถึงกลุมลูกคาใหมไดมากยิ่งขึ้น บริษัทไดเริ่มนําการขายในรูปแบบ “O2O” (Online to Offline)  ท่ีมีการทําการตลาด

ผานระบบ Online และใชจุดแข็งจากการขายตรงท่ีมีมากวา 43 ป ในการปดการขายในสวนของ Offline บริษัทเชื่อมั่น

วาการขายในรูปแบบ O2O  จะชวยใหเขาถึงกลุมลูกคาในกลุม B ขึ้นไปไดมากย่ิงขึ้น ซึ่งจะสงผลใหระดับหนี้เสีย

โดยรวมลดลง  และในขณะเดียวกัน บริษัทยังคงมุงเนนพัฒนาการขายตรงอยางมีคุณภาพ โดยการสรรหาและพัฒนา

บุคลากรเพ่ือรองรับการขายผานชองทางขายตรงท่ีเปนชองทางหลักของบริษัท และเพ่ือเสริมสรางภาพลักษณของ

พนักงานขายและบริการใหมีความเหมาะสมและทันสมัย บริษัทไดปรับภาพลักษณของพนักงานขายและพนักงาน

บริการในรูปแบบของ “Safe Man” 

 

ผลการดําเนินงานในป 2561 บริษัทและบริษัทยอยทํารายไดรวมดอกผลจากการเชาซื้อและรายไดจากลูกหนี้

เงินใหสินเชื่อของบริษัทยอย (รายไดรวม) 1,575.50 ลานบาท ลดลงรอยละ 4.49 จากปกอน โดยมีสาเหตุหลักจาก

ยอดขายเครื่องกรองน้ําท่ีลดลงอันเนื่องมาจากมีสัดสวนการขายเครื่องกรองน้ํารุนท่ีมีราคาขายตํ่ากวารุนเดิมในปกอน

เพ่ิมสูงขึ้น แตบริษัทมีรายไดจากการขายชุดสารกรองเพ่ิมขึ้นกวาปกอน กําไรสุทธิของกลุมบริษัท 106.79 ลานบาท 

เพ่ิมขึ้นรอยละ 38.03 จากปกอน กลุมบริษัทมีหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญจํานวน 168.52 ลานบาท เพ่ิมขึ้นรอยละ 5.69 

จากปกอน การเพ่ิมขึ้นดังกลาวนี้ไมอาจจะนํามาเปรียบเทียบไดท้ังนี้เพราะผลของการปรับอัตราและวิธีการคํานวณคา

เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยอางอิงจากอุตสาหกรรมเดียวกันใหเหมาะสมในปกอน แตอยางไรก็ตาม บริษัทไดมีมาตรการใน

การระมัดระวังในการปลอยสินเชื่อ เขมงวดในการตรวจสอบโดยหนวยงานเก็บเงินภาคสนาม รวมท้ังมีการกําหนด

ระเบียบการหักคานายหนาคืนจากพนักงานขายในกรณีท่ีมีการขายสินคาใหแกลูกคาท่ีไมมีคุณภาพ โดยมีการทบทวน

แผนงาน กลยุทธและมาตรการตาง ๆ ใหเหมาะสมกับสถานการณอยูเสมอ นอกจากการสรางยอดขายแลว บริษัทยังให

ความสําคัญในการบริหารจัดการและควบคุมคาใชจาย ผานการปรับโครงสรางการใหคาตอบแทนเพ่ือใหสอดคลองกับ

โครงสรางตนทุนของบริษัทในปจจุบันมากย่ิงขึ้น ประกอบกับการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับระบบงานขาย

และเก็บเงินมาใชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รวมท้ังทําใหบริหารจดัการขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

สําหรับป 2562 บริษัทมีแผนกลยุทธในการเพ่ิมสัดสวนยอดขายเครื่องกรองน้ําจากการขายแบบ O2O ใหมาก

ขึ้นกวาปท่ีผานมาเพ่ือใหมีสัดสวนของลูกคาในกลุมท่ีมีกําลังซื้อเพ่ิมมากขึ้นได ดวยการทําการตลาดอยางตอเนื่อง มีการ

ใชส่ือการตลาดในรูปแบบตาง ๆ รวมถึงการโฆษณาทางโทรทัศนเพ่ือประชาสัมพันธใหเครื่องกรองน้ํา Safe เปนท่ีรูจัก

มากขึ้น  และจากการเตรียมความพรอมจากปท่ีผานมา ทําใหบริษัทเชื่อมั่นวาจะสามารถสรางยอดขายในชองทางนี้ให

เติบโตมากย่ิงขึ้น ในขณะเดียวกัน บริษัทมีการวิเคราะหสภาวะตลาดและพฤติกรรมผูบริโภคในสวนของตลาดเครื่องใช

ไฟฟา เพ่ือใหสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดเปนอยางดีทามกลางการเปล่ียนแปลงของรูปแบบการใช

ชีวิตในยุคปจจุบัน 
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บริษัทยังคงมุงมั่นในการดําเนินธุรกิจดวยความโปรงใสและมีธรรมาภิบาลตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  

ในป 2561 บริษัทไดรับการประเมินการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ในระดับดีมาก (Very Good) จาก

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งไดรับการประเมินในระดับดีมากเปนเวลา 3 ปติดตอกัน และใน

การสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมอยางมีคุณภาพ บริษัทไดจัดทํา “โครงการปนน้ําใสจากใจเซฟ” ซึ่งเปนโครงการ

บริจาคเครื่องกรองน้ําด่ืมใหโรงเรียนตาง ๆ  เพ่ือมอบสุขภาพอนามัยท่ีดีใหเยาวชนและบุคลากรของโรงเรียน โดยมีการ

ทําโครงการอยางตอเนื่อง ท้ังนี้ บริษัทมีโครงการบริจาคเครื่องกรองน้ําใหแกโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 

3 พันกวาเครื่อง ตลอดป 2562 

 

คณะกรรรมการบริษัทขอขอบคุณทานผูถือหุน ลูกคา คูคา และผูมีสวนไดสวนเสียทุก ๆ ฝาย ท่ีไดใหความไววางใจและ

สนับสนุนการดําเนินงานของบริษัทดวยดีเสมอมา รวมท้ังขอบคุณในความรวมมือรวมใจและทุมเทในการทํางานของ

คณะผูบริหารและพนักงานทุกทาน บริษัทจะยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  ซื่อสัตย 

รอบคอบ ควบคูไปกับการดําเนินการตาง ๆ ดานความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอมอยางตอเนื่อง รวมท้ัง

คํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของผูมีสวนไดสวนเสียทุกดาน เพ่ือสรางความเติบโตทางธุรกิจสูความอยางย่ังยืนและมั่นคง

ตอไป 
 

 

 

  
(นายสหัส  ตรีทิพยบุตร) (นายเอกรัตน  แจงอยู) 

ประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
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คณะกรรมการบริษทั 

 

 
 

 

1. นายสหัส  ตรีทิพยบุตร 

- ประธานกรรมการบริษัท 

- ประธานกรรมการบริหาร 

2. รองศาสตราจารย บุญเสริม  วิมุกตะนันทน 

- กรรมการอิสระ 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 

3. ผูชวยศาสตราจารย กริช  อัมโภชน 

- กรรมการอิสระ 

- กรรมการตรวจสอบ 

4. ศาสตรเมธี ดร.สุปรีดิ์  วงศพรอม 

- กรรมการอิสระ 

- กรรมการตรวจสอบ 

5. นางสุมนา  วงษกะพันธ 

- กรรมการอิสระ 

6. ศ.(วุฒิคุณ) ดร.นายแพทย พรเทพ  ศิริวนารังสรรค 

- กรรมการอิสระ 

- กรรมการตรวจสอบ 

7. ดร.สุรัตน  วงศรัตนภัสสร 

- กรรมการอิสระ 

8. นายวิรัช  วงศนิรันดร 

- กรรมการ 

9. นายเอกรัตน  แจงอยู 

- กรรมการ 

- ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

10. นางสาวเธียรวรรณี  แจงอยู 

- กรรมการ 

11. นางสาวสวิตา  แจงอยู 

- กรรมการ 
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ 

บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) หรือเดิม บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด ไดเริ่มกอต้ังขึ้น ในป 2535  

มีทุนจดทะเบียน 1 ลานบาท โดยมีจุดมุงหมาย คือ การผลิตและจําหนายเครื่องกรองน้ําแบบขายตรง ซึ่งเริ่มจากเครื่อง

กรองน้ําแบบทอคู และไดพัฒนาเรื่อยมาจนเปนเครื่องกรองน้ําท่ีมีระบบการกรองหลายขั้นตอน เพ่ือใหน้ําท่ีผานการ

กรองมีคุณภาพ ปลอดภัย รวมท้ังมีประโยชนตอรางกาย โดยในป 2556 บริษัทไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัท

มหาชน โดยใชชื่อวา บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) และเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย     

เมื่อวันท่ี 19 มิถุนายน 2557 

บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายเครื่องกรองน้ํา โดยใชระบบการขายแบบขายตรงแบบชั้นเดียวเปนหลัก 

(Single Level Direct Sale) ในการจําหนายเครื่องกรองน้ํามาตั้งแตป 2519 รวมเปนเวลากวา 43 ป โดยลูกคาจะอยูใน

เขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเปนสวนใหญ รวมถึงตามหัวเมืองหลักในตางจังหวัด บริษัทขยายกิจการโดย

การเปดสาขาเพ่ือใหครอบคลุมทุกภูมิภาคท่ัวประเทศ เพ่ือเนนการบริการลูกคาอยางท่ัวถึงและมีการขายผานชองทาง

ขายใหม เชน การขายผานโมเดิรนเทรด การขายผานระบบ online 

นอกจากนี้ บริษัทยอยของบริษัท คือ บริษัท เซฟ เทรด อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ดําเนินธุรกิจจัดจําหนาย

เครื่องกรองน้ําใหแกบริษัท กิฟฟารีน สกายไลน ยูนิต้ี จํากัด (บริษัทขายตรงขนาดใหญ) บริษัท เฟดเดอร ไทย จํากัด 

ดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการจําหนายเครื่องปรับอากาศย่ีหอ เฟดเดอร บริษัท เธียรสุรัตน ลีสซิ่ง จํากัด ดําเนินธุรกิจ

หลัก อาทิ การจําหนายเครื่องใชไฟฟาแบบผอนชําระ สินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับ สินเชื่อทะเบียนรถ เปนตน 

และบริษัทรวมทุนคือ บริษัท ทีเอสอาร ลาว จํากัด ดําเนินธุรกิจจัดจําหนายเครื่องกรองน้ําและผลิตภัณฑท่ีเกี่ยวของ 

และเครื่องใชไฟฟา ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

ในป 2561 บริษัทไดลงนามในสัญญาความรวมมือผลิตสินคาเครื่องกรองน้ําให Successmore หรือ บริษัท   

ซัคเซสมอร บีอิ้ง จํากัด ซึ่งเปนบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ดําเนินธุรกิจจําหนายสินคาอุปโภค บริโภค และอาหาร

เสริม ท้ังในประเทศและตางประเทศ 

 

วิสยัทศัน์และพนัธกิจ ปัจจยัสาํคญั 

บริษัทไดพิจารณากําหนดวิสัยทัศน และพันธกิจ โดยนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 10/2561 

เมื่อวันท่ี 2 ตุลาคม 2561 ท้ังนี้ ไดเผยแพรผานทางเว็บไซต และการจัดประชุมนําเสนอเปาหมายของบริษัท ซึ่งจัดขึ้น

เมื่อวันท่ี 17 ธันวาคม 2561 เพ่ือใหการดําเนินธุรกิจมีเปาหมายไปในทิศทางเดียวกัน 

 

วิสยัทศัน์ (Vision) 

เปนผูนําในธุรกิจเครื่องกรองน้ําดื่ม ในประเทศไทยและกลุมประเทศ CLMV 
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พนัธกิจ (Mission) 

- สรางสรรคผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพ 

- สรางความพึงพอใจถึงบานและความผูกพันแกลูกคา 

- ขยายฐานธุรกิจไปยังกลุมประเทศ CLMV 

- สรางผลตอบแทนท่ียั่งยืนแกผูถือหุน 

- สรางความผูกพันแกบุคลากรโดยพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตท่ีด ี

- รับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม 

 

ค่านิยมองคก์ร (TSR Core Value) 

เราคือ SAFE: SAFE คือเรา  

S (Satisfaction)  สรางความพึงพอใจใหลูกคา 

A (Adaptation)  พัฒนา ปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

F (Firm Company) ลือเล่ือง บริษัทธรรมาภิบาล 

E (Excellent Service) การบริการเปนเลิศ 

 

ธรรมนูญองคก์ร 

“เราจะนําบริการดานสุขภาพ สรางคณุภาพความพอใจใหลูกคา 

เราจะสรางความมั่นคงตรงวาจา สรางพนักงานมีคุณคาปญหาคลาย 

เราจะสรางผลกําไรใหญไพศาล เพ่ือเจือจานกระจายถวนลวนหลากหลาย 

ธรรมนูญองคกรไมคลอนคลาย หาขอไซรบรรลุจุดสูงสุดเอย” 

 

ความสามารถหลกัขององคก์ร 

S (Service Mind)  บริการดวยใจ 

M (Moral)  ยึดถือในจรรยาบรรณ 

A (Achievement)  มุงมั่นความสําเร็จ 

R (Responsibility)  สานเสร็จความรับผิดชอบ 

T (Team Work)  รอบคอบงานเปนทีม 

s (Self-Learning)  ใฝเรียนรู 

 

การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีสาํคญัในช่วง 5 ปีท่ีผา่นมา 

2556 - บริษัทไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน โดยใชชื่อวา บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) และ

ดําเนินการเพ่ิมทุนจดทะเบียนเปน 344.00 ลานบาท โดยเปนทุนชําระแลว 258.00 ลานบาท 

2557 - บริษัทเริ่มซื้อขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวันแรก (First Day Trade) ภายใตชื่อยอ

หลักทรัพย “TSR” 

2558 - วันท่ี 12 พฤษภาคม บริษัทจดทะเบียนเพ่ิมทุนจากเดิม 344.00 ลานบาท เปน 602.00 ลานบาท โดยเปน

ทุนชําระแลว 344.00 ลานบาท 

 - วันท่ี 18 มิถุนายน บริษัทเปล่ียนแปลงทุนชําระแลวจากเดิม 344.00 ลานบาท เปน 401.33 ลานบาท

เนื่องจากไดมีการจายเงินปนผลบางสวนเปนหุนสามัญในวันท่ี 22 พฤษภาคม 
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 - บริษัทซื้อหุนสามัญของบริษัท เฟดเดอร ไทย จํากัด (“เฟดเดอร”) จากผูถือหุนรายเดิมโดยบริษัทถือหุนใน

สัดสวนรอยละ 59.99 

 - วันท่ี 21 ธันวาคม บริษัทไดออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทครั้งท่ี 1     

(TSR-W1) จํานวน 200,666,316 หนวย (โดยไมคิดมูลคา) ใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุ 3 ป นับจากวันท่ีออก

ใบสําคัญแสดงสิทธิ  

 - บริษัทไดพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องกรองน้ํารุนใหม 3 รุน ออกจําหนาย ไดแก 1) เครื่องกรองน้ําย่ีหอเซฟ             

รุน  ROMA Alkaline ท่ีมีคุณสมบัติเดนในการกรองน้ํ าสะอาดดวยระบบ RO (Reverse Osmosis)               

2) เครื่องกรองน้ํายี่หอเซฟ รุน UV Alkaline ท่ีมีคุณสมบัติเดนในการฆาเชื้อโรคดวยรังสี UV โดยท้ัง 2 รุน

ชวยปรับสภาพน้ําท่ีกรองใหเปนดางออน ๆ เพ่ือใหเหมาะกับการดื่มเพ่ือสุขภาพ 3) เครื่องกรองน้ํายี่หอเซฟ 

รุน i-Life ท่ีกรองน้ําดวยระบบ UF Membrane ท่ีมีรูปแบบกะทัดรัด และมีประสิทธิภาพในการกรองสูง 

 - ในปลายเดือนพฤศจิกายน บริษัทเปดตัวและจําหนายเครื่องทําน้ําอุนยี่หอ “SAFE Electrics” โดยวาง

จําหนายในโมเดิรนเทรด (เชน โฮมโปร) และผานเวปไซต (www.safealkaline.com) 

2559 - วันท่ี 2 มิถุนายน บริษัทเปล่ียนแปลงทุนชําระแลวจากเดิม 401.33 ลานบาท เปน 467.18 ลานบาท 

เนื่องจากไดมีการจายเงินปนผลบางสวนเปนหุนสามัญในวันท่ี 19 พฤษภาคม และกําหนดใชสิทธิซื้อหุน

สามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ครั้งท่ี 1 (TSR-W1) ในวันท่ี 31 พฤษภาคม 

 - วันท่ี 11 กรกฎาคม ไดจดทะเบียนจัดต้ังบริษัท เธียรสุรัตน ลีสซิ่ง จํากัด (“TSRL”) เพ่ือประกอบธุรกิจหลัก 

การใหสินเชื่อสวนบุคคล สินเชื่อทะเบียนรถ เปนตน ซึ่งตอมาในเดือนพฤศจิกายน ไดรับอนุญาตจาก

กระทรวงการคลังใหประกอบธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับ บริษัทถือหุนรอยละ 100 เงินลงทุน 

50 ลานบาท 

 - วันท่ี 16 ธันวาคม ไดจดทะเบียนบริษัท ทีเอสอาร ลาว จํากัด (“TSR Lao”) ในสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว ซึ่งไดรวมลงทุนกับกลุมบริษัท เจบี โดยประกอบธุรกิจจัดจําหนายเครื่องกรองน้ําและ

ผลิตภัณฑท่ีเกี่ยวของ และเครื่องใชไฟฟา TSR Lao มีทุนจดทะเบียน 8,000 ลานกีบ หรือประมาณ 34.80 

ลานบาท โดยบริษัทถือหุนรอยละ 49 เปนจํานวนเงิน 3,920 ลานกีบ หรือประมาณ 17.05 ลานบาท ท้ังนี้ 

TSR Lao ถือเปนบริษัทรวมทุนของบริษัท  

 - บริษัทไดพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องกรองน้ํารุนใหม 2 รุน ออกจําหนาย ไดแก 1) เครื่องกรองน้ํายี่หอเซฟ     

รุน ROMA Plus ท่ีมีคุณสมบัติเดนในการกรองน้ําสะอาดดวยระบบ RO (Reverse Osmosis) พรอมระบบ

ควบคุมการทํางานอัจริยะ “SMART CONTROL” สามารถทํางานไดแมแรงดันต่ํา และ LED แสดงผล แสดง

สถานะการทํางานพรอมแจงเตือนขณะทํางานผิดปกติ 2) เครื่องกรองน้ํายี่หอเซฟ รุน UF Alkaline ท่ีมี

คุณสมบัติเดนคือไสกรอง UF (Ultra Filtration) ชนิดพิเศษ PVDF ความละเอียดการกรองสูง ถึง 0.01 

ไมครอน โดยท้ัง 2 รุนชวยปรับสภาพน้ําท่ีกรองใหเปนดางเพ่ือใหเหมาะกับการดื่มเพ่ือสุขภาพ 

 - เครื่องกรองน้ํา 5 รุนของบริษัทไดผานการทดสอบตามมาตรฐาน AS/NZS 4020:2005 ทดสอบโดย 

Eurofins AMS Laboratories Pty Ltd ซึ่งเปนสถาบันชั้นนําจากประเทศออสเตรเลีย (AMS) ไดแก 1) SAFE 

Super AlkaLi 2)  SAFE Alkaline Mini 3)  SAFE ROMA Alkaline Plus 4)  SAFE UV Alkaline 5)  SAFE 

UF Alkaline  

2560 - วันท่ี 21 มีนาคม ไดมีพิธีเปดบริษัท ทีเอสอาร ลาว จํากัด อยางเปนทางการ ณ นครหลวงเวียงจันทร  
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 - วันท่ี 2 มิถุนายน บริษัทเปล่ียนแปลงทุนชําระแลวจากเดิม 467.18 ลานบาท เปน 516.73 ลานบาท           

จากกําหนดใชสิทธิซื้อหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ครั้งท่ี 2 (TSR-W1) ในวันท่ี 31 พฤษภาคม 

 - บริษัทไดรับอนุสิทธิบัตร สารกรองหินแรธรรมชาติ (Alkaline Mineral) ซึ่งไดผานการทดสอบตามมาตรฐาน

AS/NZS 4020:2005 ทดสอบโดย  Eurofins AMS Laboratories Pty Ltd ซึ่ ง เป นสถา บันชั้ นนํ าจาก             

ประเทศออสเตรเลีย (AMS) นอกจากนี้บริษัทไดรับการขึ้นทะเบียนบน Website ของ NSF Product and 

Service Listings ในกา ร ใช ไ ส ก รอ ง  Spun Polypropylene Filter Cartridge ท่ี ไ ด รั บ รอ งมาตร ฐ าน 

NSF/ANSI42 

 - บริษัทขยายสาขาอยางตอเนื่องเพ่ือใหเขาถึงลูกคาและใหบริการไดท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศใหมากขึ้น        

ณ ส้ินป 2560 มีจํานวนสาขาและศูนยบริการเทากับ 22 สาขาและ 2 ศูนยบริการ (ส้ินป 2559 มีจํานวน 20 

สาขาและ 3 ศูนยบริการ 

2561 - วันท่ี 5 มิถุนายน บริษัทเปล่ียนแปลงทุนชําระแลวจากเดิม 516.73 ลานบาท เปน 521.85 ลานบาท                

จากกําหนดใชสิทธิซื้อหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ครั้งท่ี 3 (TSR-W1) ในวันท่ี 31 พฤษภาคม 

 - วันท่ี 20 กันยายน บริษัทไดลงนามในสัญญาความรวมมือผลิตสินคาให Successmore หรือ บริษัท            

ซัคเซสมอร บีอิ้ง จํากัด ซึ่งเปนบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ดําเนินธุรกิจจําหนายสินคาอุปโภค บริโภค 

อาหารเสริมและ ท้ังในประเทศและตางประเทศ 

 - วันท่ี 27 ธันวาคม บริษัทเปล่ียนแปลงทุนชําระแลวจากเดิม 521.84 ลานบาท เปน 549.68 ลานบาท           

จากกําหนดใชสิทธิซื้อหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ครั้งท่ี 4 ซึ่งเปนครั้งสุดทาย (TSR-W1) ในวันท่ี 20 

ธันวาคม ท้ังนี้ ใบสําคัญแสดงสิทธิ TSR-W1 ไดหมดอายุและส้ินสุดการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยแลวตั้งแตเมื่อวันท่ี 21 ธันวาคม 

 - บริษัทไดพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องกรองน้ํารุนใหมออกจําหนาย ไดแก เครื่องกรองน้ํายี่หอเซฟ รุน lite โดยใช 

ไสกรอง Fibredyne Standard ซึ่งเปนเทคโนโลยีใหมนําเขาจากอเมริกา ท่ีรวมกันระหวางไสกรอง PP และ 

Carbon เขาดวยกัน มีคุณสมบัติเดนสามารถกรองตะกอน และส่ิงปนเปอนไดมากกวา Carbon Block ท่ัวไป  

มีความละเอียดการกรอง 0.5 ไมครอน สามารถกรอง เชื้อโรคซิสต (cysts)  แบคทีเรีย รวมท้ังสามารถยับยั้ง

การเจริญเติบโตของแบคทีเรียได (bacteriostatic) ไสกรอง Fibredyne Standard ไดรับรองมาตรฐาน 

NSF/ANSI42 รวมท้ังชั้นกรอง Activated Carbon ท่ีไดรับรองมาตรฐาน NSF/ANSI61 และชั้นกรอง       

KDF-55 ท่ีไดรับรองมาตรฐาน NSF/ANSI42,61 
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั 

โครงสรางการถือหุนของบริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

 
 

ผลิตภณัฑข์องกลุ่มบริษทั 

บริษทั ผลิตภณัฑห์ลกั ลกัษณะการประกอบธรุกิจหลกั สดัส่วน 

การถือหุ้น 

บริษัท เซฟ เทรด 

อินเตอรเนชั่นแนล 

จํากัด 

- เครื่องกรองน้ํา 

- เหยือกกรองน้ํา 

 

จัดจําหนายเครื่องกรองน้ํา เหยือกกรองน้ํา 

และน้ําดื่มผสมแรธาตุ โดยจัดจําหนายผาน

บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน ยูนิตี้ จํากัด 

99.98% 

บริษัท เฟดเดอร ไทย 

จํากัด 

เครื่องปรบัอากาศ          

ยี่หอ เฟดเดอร 

จําหนายเครื่องปรับอากาศ ยี่หอ เฟดเดอร 59.99% 

บริษัท เธียรสุรัตน    

ลีสซิ่ง จํากัด 

- เครื่องใชไฟฟา 

- สินเชื่อสวนบุคคลภายใต

การกํากบั 

- สินเชื่อทะเบียนรถ 

จัดจําหนายเครื่องใชไฟฟาโดยการผอน

ชําระ การใหสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการ

กํากับ และสินเชื่อทะเบียนรถ 

100.00% 

บริษัท ทีเอสอาร ลาว 

จํากัด 

• เครื่องกรองน้ําและ

ผลติภณัฑ์ท่ีเก่ียวข้อง 

• เครื่องใชไฟฟา 

จัดจําหนายเครื่องกรองน้ําและผลิตภัณฑท่ี

เกี่ยวของ และเครื่องใชไฟฟาในสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว 

49.00% 
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ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

โครงสร้างรายได้ 

บริษทั เธียรสรุตัน์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

แบงรายไดจากการขายเปน 3 ประเภทหลัก ไดแก 

• รายได้จากการขายผ่านช่องทางการขายตรง: เปนรายไดหลักท่ีมาจากการเดินตลาดแบบ Door 

to door ของพนักงานขายสําหรับสินคาประเภทเครื่องกรองน้ําย่ีหอ Safe และสารกรอง ท่ีเปนของ

บริษัทเรื่อยมา จนถึงปลายป 2557 บริษัทและกลุมบริษัทเริ่มมีการจําหนายเครื่องปรับอากาศกับกลุม

ลูกคาของบริษัท โดยตอมามีการขยายการขายไปยังเครื่องใชไฟฟาอ่ืน เพ่ือตอบสนองความตองการ

ของลูกคา อันไดแก เครื่องทําน้ําอุน โทรทัศน เครื่องซักผา เปนตน ซึ่งเพ่ิมมากขึ้นตามลําดับ 

จนกระท่ังไตรมาสท่ีสามของป 2560 บริษัทจึงไดมีการแยกการขายเครื่องใชไฟฟาท่ีเปนการขายผอน

ชําระออกมาขายผาน บริษัท เธียรสุรัตน ลิสซิ่ง จํากัด 

• รายได้จากการจดัจาํหน่ายสินค้าผ่านบริษทัอ่ืน: เปนรายไดจากการจัดจําหนายสินคาผานบริษัท

ขายตรงอันไดแก บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน ยูนิต้ี จํากัด (ย่ีหอ Giffarine) บริษัท แอ็ดเวล บิวต้ี          

(ประเทศไทย) จํากัด (ย่ีหอ Adwell) และ บริษัท  ซัคเซสมอร บีอ้ิงค จํากัด (มหาชน) (ยี่หอ 

Alkamag) 

• รายได้จากการจดัจาํหน่ายสินค้าผ่าน Online Marketing: บริษัทไดเริ่มใหมีการขายผานชองทาง

นี้ ในปลายป 2560 และมีการพัฒนาวิธีการขายมาโดยตลอด เพ่ือใหเขาถึงความตองการของลูกคา

และเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา จนมาเปนการขายในลักษณะ Online to Offline ขึ้นในป 

2561 

 

สัดสวนรายไดจากการขายสดและขายเชื่อ และขายตามสัญญาเชาซื้อ แสดงตามตาราง ดังนี้ 

รายได้จากการขาย 
2561 2560 2559 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ขายสดและขายเชื่อ 205.24 14.89 202.33 14.13 218.29 13.58 

ขายตามสัญญาเชาซื้อ 1,173.26 85.11 1,229.36 85.87 1,389.33 86.42 

รวมรายได้จากการขาย 1,378.50 100.00 1,431.69 100.00 1,607.62 100.00 

หมายเหตุ: รายไดจากการขายผาน Modern trade และตัวแทนจําหนาย รวมอยูในรายไดจากการขายสดและขายเชื่อ 
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1 ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 

1.1 ผลิตภณัฑข์อง บริษทั เธียรสรุตัน์ จาํกดั (มหาชน) และ บริษทัย่อย 

 

ผลิตภณัฑข์องบริษทัและบริษทัย่อย ช่องทางการจาํหน่าย 

1 เคร่ืองกรองน้ําและสารกรอง   

 

- เครื่องกรองน้ํา SAFE รุน UV Alkaline

 

- ผานชองทางการขายตรงของบริษัท 

- ผานระบบ E-commerce ภายใตเว็บไซต   

www.safealkaline.com 

- ผานระบบ Social Media : Facebook ภายใตชื่อ 

“เครื่องกรองน้ําเซฟ Safe Water Filter”  

- ผานระบบ Social Media : Line Official ภายใต

ชื่อ "safealkaline" 

 

 

 

 

 

- เครื่องกรองน้ํา SAFE รุน ROMA Plus 

 
 

 

- ผานชองทางการขายตรงของบริษัท 

- ผานระบบ E-commerce ภายใตเว็บไซต   

www.safealkaline.com 

- ผานระบบ Social Media : Facebook ภายใตชื่อ 

“เครื่องกรองน้ําเซฟ Safe Water Filter”  

- ผานระบบ Social Media : Line Official ภายใต

ชื่อ "safealkaline" 

 

 

- เครื่องกรองน้ํา SAFE รุน UF Alkaline 

 
 

 

- ผานชองทางการขายตรงของบริษัท 

- ผานระบบ E-commerce ภายใตเว็บไซต   

www.safealkaline.com 

- ผานระบบ Social Media : Facebook ภายใตชื่อ 

“เครื่องกรองน้ําเซฟ Safe Water Filter”  

- ผานระบบ Social Media : Line Official ภายใต

ชื่อ "safealkaline" 
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ผลิตภณัฑข์องบริษทัและบริษทัย่อย ช่องทางการจาํหน่าย 

  

- เครื่องกรองน้ํา SAFE รุน Alkaline Plus 

 
 

- ผานระบบ E-commerce ภายใตเว็บไซต

www.safealkaline.com 

- ผานระบบ Social Media : Facebook ภายใตชื่อ 

“เครื่องกรองน้ําเซฟ Safe Water Filter” 

- ผานระบบ Social Media Line : Official ภายใต

ชื่อ "safealkaline" 

 

 

 

- เครื่องกรองน้ํา SAFE รุน RO Mineral Plus 

 
 

- โมเดิรนเทรด (เชน โฮมโปร และ 

www.homepro.co.th) 

- ผานระบบ E-commerce ภายใตเว็บไซต 

www.safealkaline.com 

- ผานระบบ Social Media : Facebook ภายใตชื่อ 

“เครื่องกรองน้ําเซฟ Safe Water Filter” 

- ผานระบบ Social Media : Line Official ภายใต

ชื่อ "safealkaline" 

 

- เครื่องกรองน้ํา SAFE รุน UV Plus 

 
 

- โมเดิรนเทรด (เชน โฮมโปร และ 

www.homepro.co.th) 

- ผานระบบ E-commerce ภายใตเว็บไซต 

www.safealkaline.com 

- ผานระบบ Social Media : Facebook ภายใตชื่อ 

“เครื่องกรองน้ําเซฟ Safe Water Filter” 

- ผานระบบ Social Media : Line Official ภายใต

ชื่อ "safealkaline" 

 
- เครื่องกรองน้ํา SAFE รุน Super Alkali 

 
 

- ผานระบบ E-commerce ภายใตเว็บไซต 

www.safealkaline.com 

- ผานระบบ Social Media : Facebook ภายใตชื่อ 

“เครื่องกรองน้ําเซฟ Safe Water Filter” 

- ผานระบบ Social Media : Line Official ภายใต

ชื่อ "safealkaline" 
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ผลิตภณัฑข์องบริษทัและบริษทัย่อย ช่องทางการจาํหน่าย 

  

- เครื่องกรองน้ํา SAFE รุน Power Health (P-Health) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- โมเดิรนเทรด (เชน โฮมโปร และ 

www.homepro.co.th) 

- ผานระบบ E-commerce ภายใตเว็บไซต 

www.safealkaline.com 

- ผานระบบ Social Media : Facebook ภายใตชื่อ 

“เครื่องกรองน้ําเซฟ Safe Water Filter” 

- ผานระบบ Social Media Line : Official ภายใต

ชื่อ "safealkaline" 

 

- เครื่องกรองน้ํา SAFE รุน Alkaline Mini 

            
 

- โมเดิรนเทรด (เชน โฮมโปร และ 

www.homepro.co.th) 

- ผานระบบ E-commerce ภายใตเว็บไซต 

www.safealkaline.com 

- ผานระบบ Social Media : Facebook ภายใตชื่อ 

“เครื่องกรองน้ําเซฟ Safe Water Filter” 

- ผานระบบ Social Media : Line Official ภายใต

ชื่อ "safealkaline" 

 

  

- เครื่องกรองน้ํา SAFE รุน i-Life - โมเดิรนเทรด (เชน โฮมโปร และ 

www.homepro.co.th) 

- ผานระบบ E-commerce ภายใตเว็บไซต   

www.safealkaline.com 

- ผานระบบ Social Media : Facebook ภายใตชื่อ 

“เครื่องกรองน้ําเซฟ Safe Water Filter” 

- ผานระบบ Social Media : Line  Official ภายใต

ชื่อ "safealkaline" 

 

 

- เครื่องกรองน้ํา SAFE รุน lite

 

- ผานระบบ E-commerce ภายใตเว็บไซต

www.safealkaline.com www.shopee.co.th 

- ผานระบบ Social Media : Facebook ภายใตชื่อ 

“เครื่องกรองน้ําเซฟ Safe Water Filter” 

- ผานระบบ Social Media : Line  Official ภายใต

ชื่อ "safealkaline" 
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ผลิตภณัฑข์องบริษทัและบริษทัย่อย ช่องทางการจาํหน่าย 

  

- เหยือกกรองน้ํา SAFE รุน Ecomize 

 

- โมเดิรนเทรด (ผานเว็บไซต 

www.homepro.co.th) 

- ผานระบบ E-commerce ภายใตเว็บไซต 

www.safealkaline.com 

- ผานระบบ Social Media : Facebook ภายใตชื่อ 

“เครื่องกรองน้ําเซฟ Safe Water Filter” 

- ผานระบบ Social Media : Line  Official ภายใต

ชื่อ "safealkaline" 

 

2 เคร่ืองทาํน้ําร้อน-น้ําเยน็ (UV  และ UF) 

เครื่องทําน้ํารอน-น้ําเย็น มีระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ       

แบบเทอรโมสตรัท และระบบกรองน้ําแบบ UV และ UF 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- E-commerce ภายใตเว็บไซต  

www.officemate.co.th 

- ชองทางลูกคาองคกร  

- ตัวแทนจําหนาย 

 

3 เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

3.1 เคร่ืองทาํน้ําอุ่น 

เครื่องทําน้ําอุนภายใตยี่หอ "SAFE Electrics" จําหนาย 2 รุน 

ไดแก 1) SAFE Electrics รุน P-Series 3,800 วัตต และ 4,500 

วัตต 

           P-Series WH 3.8               P-Series WH 4.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- โมเดิรนเทรด (เชน โฮมโปร และ 

www.homepro.co.th) 

- ผานชองทางการขายทางโทรศัพท (Telesales) 

- ผานระบบ E-commerce ภายใตเว็บไซต   

www.safealkaline.com 

- ผานระบบ Social Media เชน Facebook,        

Line Official ภายใตชื่อ  "PONSABUY" และ 

www.ponsabuy.com 
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ผลิตภณัฑข์องบริษทัและบริษทัย่อย ช่องทางการจาํหน่าย 

 2) SAFE Electrics รุน Q-Series 3,800 วัตต และ 4,500 วัตต  

Q-Series WH 3.8              Q-Series WH 4.5 

 

 

 

 

 

- โมเดิรนเทรด (เชน โฮมโปร และ 

www.homepro.co.th) 

- ผานระบบ E-commerce ภายใตเว็บไซต   

www.safealkaline.com 

- ผานระบบ Social Media เชน Facebook,          

Line Official ภายใตชื่อ "PONSABUY" และ 

www.ponsabuy.com 

 

 

  

3.2 เคร่ืองปรบัอากาศ 

บริษัทเปนตัวแทนจําหนายเครื่องปรับอากาศภายใตยี่หอ                       

"ไดกิ้น" (Daikin) 2 รุน คือ 

 

เครือ่งปรบัอากาศ Daikin รุน่ FT SMASH II R32 

 

 

 

 

 

 

 

- ผานชองทางการขายทางโทรศัพท (Telesales) 

- ผานระบบ Social Media เชน Facebook,           

Line Official ภายใตชื่อ "PONSABUY" และ 

www.ponsabuy.com 

 

 

 

 

  

เครือ่งปรบัอากาศ Daikin รุน่ INVERTER R32 Super Smile 

 

 

- ผานชองทางการขายทางโทรศัพท (Telesales) 

- ผานระบบ Social Media เชน Facebook,        

Line Official ภายใตชื่อ "PONSABUY" และ 

www.ponsabuy.com 

 

 

 

 

 

บริษัทไดลงทุนใน บริษัท เฟดเดอร ไทย จํากัด และจําหนาย 

เครื่องปรับอากาศภายใตยี่หอ "เฟดเดอร" (Fedders) 

 

 

 

 

 

 

 

- ผานชองทางการขายทางโทรศัพท (Telesales) 

- ผานระบบ Social Media เชน Facebook,        

Line Official ภายใตชื่อ "PONSABUY" และ 

www.ponsabuy.com 
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ผลิตภณัฑข์องบริษทัและบริษทัย่อย ช่องทางการจาํหน่าย 

4 

  

  

  

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าอ่ืน ๆ 

บริษัทเปนตัวแทนจําหนายเครื่องใชไฟฟาอื่น ๆ ใหกับแบรนด    

ชั้นนํา อาทิเชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ผานชองทางการขายทางโทรศัพท (Telesales) 

- ผานระบบ Social Media เชน Facebook,          

Line Official ภายใตชื่อ  "PONSABUY" และ 

www.ponsabuy.com 
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ผลิตภณัฑข์องบริษทัและบริษทัย่อย ช่องทางการจาํหน่าย 
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ผลิตภณัฑข์องบริษทัและบริษทัย่อย ช่องทางการจาํหน่าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต:ุ  ในไตรมาส 3 ป 2560 การจําหนายเคร่ืองใชไฟฟาในระบบเงินผอนจําหนายโดย บริษัท เธียรสุรัตน ลีสซ่ิง จํากัด 

 

1.2 ผลิตภณัฑข์อง บริษทั เซฟ เทรด อินเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั  

ผลิตภัณฑหลักของบริษัท เซฟ เทรด อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด คือ เครื่องกรองน้ําและเหยือกกรองน้ํา             

ในปจจุบันมีเครื่องกรองน้ําท่ีผลิตขึ้นโดยเฉพาะใหแกบริษัท กิฟฟารีน สกายไลน ยูนิต้ี จํากัด โดยเปนผูวาจางผลิตและ

เปนลูกคาหลักของบริษัทยอยตลอดหลายปท่ีผานมา และในปจจุบันมีเครื่องกรองน้ําและเหยือกกรองน้ําท้ังหมด 5 รุน  
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2 การตลาดและการแข่งขนั 

2.1 ภาวะอตุสาหกรรม 

ภาพรวมของตลาดในชวงป 2561 ท่ีผานมาสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวอยางตอเนื่องต้ังแตป 2560 ประกอบกับ

การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภคยุคปจจุบัน ทําใหเกิดการแขงขันทางการตลาดสูงรวมถึงมีชองทางการเลือกซื้อ

สินคาใหม ๆ เพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว 

จากกระแสการรักสุขภาพ สงผลโดยตรงกับการเลือกซื้อสินคาท่ีมีผลดีตอสุขภาพ ทําใหเปนปจจัยสงเสริมให

ตลาดน้ําขวดขยายตัวอยางตอเนื่องในชวง 4-5 ปท่ีผานมา จากขอมูลทางการตลาดชี้วา ตลาดน้ําขวดมีอัตราการเติบโต

อยางตอเนื่องในชวง 2 ปท่ีผานมาโดยมีมูลคากวา 46,000 ลานบาทหรือประมาณ 4,900 ลานลิตร ในป 2561 และมี

อัตราการเติบโต 6.8% และมีแนวโนมเติบโตอยางตอเนื่อง (ท่ีมา: positioningmag ป 2561) 

ในสวนของสินคาเครื่องกรองน้ํามีมูลคาตลาดรวมกวา 12,000 ลานบาท (ท่ีมา: หนังสือพิมพผูจัดการราย

สัปดาห ป 2560) เพ่ือสรางความมั่นใจใหกับผูบริโภคและนักลงทุน โดยทางบริษัทไดวางเปาหมายรวมของบริษัท

เติบโตท่ี 20% ในป 2562 จากป 2561 เพ่ือกระตุนยอดขายดังท่ีกลาวมา บริษัทจึงเนนการพัฒนาและปรับปรุง

ผลิตภัณฑใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภค ในการเลือกใชเครื่องกรองน้ําเพ่ือกรองน้ําด่ืมท่ีมีคุณภาพและ

สงผลดีตอสุขภาพ โดยมีปจจัยในการเลือกซื้อเครื่องกรองน้ําคือ ความมั่นใจในระบบการกรองท่ีมีประสิทธิภาพและ

ความคุมคาในการใชงาน รวมถึงการออกแบบตัวเครื่องเพ่ือตอบโจทยความตองการของกลุมลูกคาสมัยใหมท่ีมีขอจํากัด

เรื่องพ้ืนท่ีท่ีอยูอาศัย เชน คอนโด และ ทาวนเฮาส เปนตน โดยเนนเครื่องกรองท่ีมีการออกแบบสวยงาม ทันสมัย 

กะทัดรัด ใชงานงายสามารถดูแลเบ้ืองตนและติดตั้งไดดวยตนเอง ในสวนของลูกคาพ้ืนท่ีตางจังหวัดหรือภูมิภาคท่ีไมได

มีขอจํากัดทางดานพ้ืนท่ีการใชงาน ทางบริษัทจึงเนนสินคาท่ีมีความคุมคาและครอบคลุมตอการใชงาน รวมถึงการเลือก

ระบบการกรองใหมีประสิทธิภาพความเหมาะสมกับสภาพน้ําในแตละพ้ืนท่ี 

 

2.2 ภาพรวมตลาดเคร่ืองกรองน้ําสาํหรบัใช้ในครวัเรือน 

ภาพรวมของตลาดเครื่องกรองน้ํายังมีโอกาสในการขยายตัวอยางตอเนื่อง อันเปนผลมาจากการขยายตัวของ

ท่ีพักอาศัยในเขตกรุงเทพและปริมณฑล รวมถึงพ้ืนท่ีในจังหวัดหัวเมืองหลักตาง ๆ ท่ัวประเทศ  โดยมีท่ีอยูอาศัยใหม

เพ่ิมขึ้นมา จํานวน 118,271 หนวย หรือประมาณ 3.6% ในป 2560 (ทีมา: ธนาคารอาคารสงเคราะห) 

จากพฤติกรรมผูบริโภคในปจจุบันท่ีมีความใสใจในเรื่องสุขภาพมากขึ้นและกระแสความนิยมในการ           

ออกกําลังกาย การใสใจในพฤติกรรมการบริโภค รวมถึงกิจกรรมทางดานกีฬาตาง ๆ ท่ีมีการจัดขึ้นอยางตอเนื่อง เชน 

การวิ่ง การปนจักรยาน เปนตน ลวนเปนปจจัยท่ีจะกระตุนใหคนสวนใหญหันมาใสใจในเรื่องสุขภาพมากขึ้น 

ประกอบกับการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภคในการเลือกซื้อสินคาผานทางชองทางออนไลนมากย่ิงขึ้น 

อันเปนผลใหเกิดการขายในชองทางการขายใหม โดยในชองทางออนไลนนั้นทําใหทางบริษัทสามารถเขาถึงกลุมลูกคา

ไดงายย่ิงขึ้น สามารถเพ่ิมยอดขายสูงขึ้น ด้ังนั้น พฤติกรรมผูบริโภคในปจจุบันท่ีส่ือดิจิทัลเขามามีบทบาทใน

ชีวิตประจําวันทําใหลูกคาสามารถเขาถึงขอมูลของสินคาและสามารถนํามาประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินคา

ไดงายและรวดเร็วมากขึ้น ซึ่งในปจจุบันระบบการจัดสงสินคาพรอมติดต้ังของทางบริษัทมีความสะดวกรวดเร็ว และ 

ครอบคลุมพ้ืนท่ีทุกภูมิภาคท่ัวประเทศ จึงสรางความมั่นใจใหกับลูกคาในการส่ังซื้อสินคาผานทางชองทางดังกลาว

บริษัทจึงมุงเนนพัฒนาศักยภาพในการทําการตลาดผานชองทางออนไลนอยางตอเนื่องเพ่ือรองรับการขยายตัวของ

ตลาดในอนาคต 
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2.3 วิเคราะหแ์ละเปรียบเทียบสภาวะการแข่งขนั 

ภาพรวมของอุตสาหกรรมเครื่องกรองน้ําในชวงปท่ีผานมามีการแขงขันทางดานการสรางแบรนดอยางเห็นได

ชัดผานทางส่ือ ท้ังทางส่ือโทรทัศนและส่ือปายโฆษณาตาง ๆ อีกท้ังชองทางออนไลน ทําใหผูบริโภคสามารถเขาถึง

ขอมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจในการซื้อไดงาย ซึ่งทําใหเกิดการแขงขันในการสรางคอนเทนตเพ่ือดึงความไดเปรียบ

ในการสรางความเขาใจและสรางความเชื่อมั่นในสําหรับลูกคาในการเลือกซื้อสินคาในแตละแบรนด อันเปนผลมาจาก

กระแสการใสใจเรื่องสุขภาพ และอีกหนึ่งปจจัยสงเสริมคือการขยายตัวของท่ีอยูอาศัย ท้ังแนวราบคือบานเด่ียวและ

หมูบานจัดสรรตางๆ และแนวสูงคือคอนโดมิเนียมและอพารทเมนต ท่ีมีความตองการเครื่องกรองน้ํา โดยทางบริษัทเนน

สินคาท่ีมีมาตรฐานสูงและมีการรับประกันรับสินคาสูงสุด 2 ป แบบ On Site Service (บริการถึงบานคุณ) เพ่ือสราง

ความมั่นใจในสินคาและบริการหลังการขายท่ีดีตลอดอายุการใชงาน 

นอกจากนี้ บริษัทไดผลิตสินคาเครื่องกรองน้ําขายใหแก บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน ยูนิตี้ จํากัด ซึ่งเปนบริษัท

ขายตรงชั้นนําแหงหนึ่งของประเทศไทยท่ีจําหนายผลิตภัณฑเครื่องกรองน้ําภายใตย่ีหอ “กิฟฟารีน” ผานเครือขาย

สมาชิกของบริษัทขายตรงดังกลาว ซึ่งเปนอีกชองทางการจัดจําหนายผลิตภัณฑของบริษัท (จําหนายผานบริษัทยอย) 

2.3.1 ผลการสาํรวจระดบัความพึงพอใจของลกูค้า 

บริษัทมีการสํารวจความพึงพอใจของลูกคาเปนประจําทุกปโดยมอบหมายใหฝายลูกคาสัมพันธและบริการเปน

ผูสอบถามขอมูลกับทางลูกคาและสรุปขอมูล ซึ่งการประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทพบวาผลสํารวจความพึงพอใจ

ของลูกคาประจําป 2561 เฉล่ีย 91.07% ท้ังนี้ บริษัทมุงมั่นท่ีจะพัฒนาการบริการอยางตอเนื่องเพ่ือตอบสนองลูกคาใหดี

ยิ่งขึ้นตอไป 

ภาพรวมของอุตสาหกรรมเครื่องกรองน้ําของบริษัทในปท่ีผานมามีการแขงขันทางดานการสรางแบรนดอยาง

เห็นไดชัดผานชองทางและส่ือตาง ๆ ท้ังชองทางออนไลนและออฟไลน ทําใหผูบริโภคสามารถเขาถึงขอมูลเพ่ือ

ประกอบการตัดสินใจในการซื้อสินคาไดงายขึ้น สงผลใหเกิดการสรางคอนเทนตเพ่ือเรียกความสนใจจากผูบริโภคได 

สรางความเขาใจและความเชื่อมั่นในการเลือกซื้อสินคาแตละแบรนด กระตุนและสรางความมั่นใจในการตัดสินใจซื้อ

สินคาเปนปจจัยท่ีสงผลมาจากกระแสการใสใจเรื่องสุขภาพ และอีกหนึ่งปจจัยคือ การขยายตัวของท่ีอยูอาศัยท้ัง

แนวราบคือ บานเดี่ยวและหมูบานจัดสรรตางๆ และแนวสูงคือ คอนโดมิเนียมและอพารทเมนต เปนตน รวมถึงบริษัทได

กระตุนการขายอยางตอเนื่องดวยสินคากลุมเครื่องทําน้ําอุน โดยเนนสินคาท่ีมีมาตรฐานสูงและมีการรับประกันรับการ

ขาย สรางความมั่นใจใหกลุมผูบริโภค 

 

2.4 กลยทุธด้์านการตลาด 

จากการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภคในปจจุบัน ซึ่งเปนปจจัยสงเสริมใหเกิดการขยายตัวของชองทาง

การขายใหม ในชองทางออนไลน  โดยทางบริษัทมีการปรับตัวอยางตอเนื่องในชวง 1-2 ปท่ีผานมา และไดวางกลยุทธ

ทางการตลาด เพ่ือรองรับกับสภาพตลาดในปจจุบัน 

ซึ่งบริษัทมีจุดแข็งของทีมขายและทีมบริการท่ีครอบคลุมทุกภูมิภาคท่ัวประเทศ เพ่ือเชื่อมโยงจุดแข็งและการ

ขยายตัวของชองทางกับออนไลน โดยการนํา Multi-Channel และ O2O (Online to Offline) เปนกลยุทธทางการตลาด

ท่ีถูกนํามาปรับใชและสรางรูปแบบการขายเชิงรุก ของการทํางานของทีมขายเพ่ือสรางโอกาสและความไดเปรียบในเชิง

ธุรกิจ ในการเขาถึงกลุมผูบริโภคไดอยางรวดเร็ว โดยในปท่ีผานมายอดขายผานชองทางออนไลนมีการเพ่ิมขึ้นอยาง

ตอเนื่อง บริษัทไดเล็งเห็นความสําคัญการตลาดทางดานนี้และไดมีการวางแผน ในการขยายหนวยงานรองรับ          

การเติบโตทางดานนี้และเพ่ิมทรัพยากรบุคคลท่ีมีความรู ความเชี่ยวชาญดานส่ือการตลาดออนไลน (Digital Marketing 

Specialist) เพ่ือรองรับการเติบโตจากยอดขายในชองทางนี้ในอนาคต 

ในป 2562 บริษัทไดเนนสรางความเชื่อมั่นผานการสรางแบรนดสินคา (Branding) และการรับรูแบรนดสินคา  

(Brand Awareness) โดยนําจุดแข็งคือคุณภาพสินคาและบริการ ท่ีมีประสบการณกวา 43 ป นอกจากนั้นบริษัทไดวิจัย

และพัฒนาสินคาใหตรงกับความตองการของผูบริโภคยุคปจจุบัน คือ เนนเครื่องกรองน้ําท่ีมีการออกแบบสวยงาม 
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ทันสมัย กะทัดรัด ใชงานงายสามารถดูแลเบ้ืองตนและติดต้ังไดดวยตนเอง รวมถึงการสรางความรูความเขาใจเรื่อง

ระบบการกรองน้ําและคุณภาพน้ําผานส่ือตางๆ ท้ังออนไลนและออฟไลน อยางตอเนื่อง เชน ความรูเรื่อง “น้ําดางหรือ

น้ําอัลคาไลน” ซึ่งเปนคุณสมบัติเดนและเปนจุดขายของทางบริษัท รวมถึงการเปนผูผลิตสินคาจากภายในประเทศไทย 

ท่ีมีเทคโนโลยีการกรองในระบบท่ีเปนท่ีนิยมหลัก ๆ คือ  

UV (Ultraviolet Light) 

UF (Ultrafiltration Membrane)   

RO (Reverse Osmosis Membrane) 

โดยสารกรองและอุปกรณท่ีใชมีคุณภาพตามมาตรฐาน NSF (National Sanitation Foundation) โดยบริษัท

ยังคงพัฒนาผลิตภัณฑใหม ๆ เพ่ือตอบสนองความตองการของผูบริโภคอยางตอเนื่อง 

เพ่ือสรางความไดเปรียบเหนือคูแขงขัน บริษัทจึงไดมีการพัฒนาสินคาและผลิตภัณฑใหตอบโจทยกลุม

ผูบริโภคใหเหมาะสมกับการบริโภคน้ําด่ืมจากเครื่องกรองน้ําในแตละพ้ืนท่ี เนื่องจากคุณภาพน้ําประปาหรือน้ําท่ีใช

สําหรับเขาเครื่องกรองน้ําของแตละพ้ืนท่ีมีคุณสมบัติท่ีแตกตางกัน จึงจําเปนตองออกแบบระบบเครื่องกรองน้ําท่ีมีความ

เหมาะสมในแตละพ้ืนท่ี 

จากฐานลูกคากลุมเครื่องกรองน้ํ าและชุดสารกรอง ซึ่ งมียอดขายและติดต้ังไปแลวกวาลานราย                  

(ขอมูล: ฐานขอมูลลูกคาของบริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน)) ดังนั้นบริษัทจึงตอยอดทางธุรกิจกลุมสินคา

เครื่องใชไฟฟาภายใตการทําการตลาดผานแบรนดและเพจ “ผอนสบาย” ซึ่งมีการขยายฐานลูกคาอยางตอเนื่องมาตลอด

ระยะเวลา 2-3 ปท่ีผานมา โดยเพ่ิมความสะดวกใหกับลูกคาในการเลือกผอนชําระสินคากลุมเครื่องใชไฟฟา แบบท่ีไม

ตองใชบัตรเครดิต โดยกับสามารถผอนชําระกับทางบริษัทไดโดยตรงและไดเลือกสรรสินคาเครื่องใชไฟฟาแบรนดชั้นนํา

ในตลาด ซึ่งไดรับการตอบรับเปนอยางดีจากลูกคาเกา-ใหม ตลอดระยะเวลา 2-3 ปท่ีผานมา 

 ช่องทางการขายตรง 

ชองทางการขายตรงยังคงเปนชองทางหลักของบริษัท ดังนั้นเพ่ือการปรับตัวใหเขากับสภาวการณแขงขันใน

ปจจุบัน บริษัทจึงมุงเนนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอยางตอเนื่องผานการฝกอบรมและพัฒนาโดยเนนการเขาถึง

กลุมลูกคาเปาหมาย ดวยการใหความรูในสวนขอมูลสินคาและบริการเพ่ือสรางความเชื่อมั่นในการตัดสินใจเลือกซื้อ

สินคา จากกลยุทธหลักของบริษัทในการนําเครื่องมือทางการตลาดมาปรับใช ในการสรางฐานลูกคากลุมใหมและเพ่ิม

โอกาสการขายและรองรับการขายในอนาคตในรูปแบบตางๆ 

ช่องทางโมเดิรน์เทรด 

ยอดขายของโมเดิรนเทรดสูงขึ้นตามสาขาเพ่ิมขึ้นในชวง 2-3 ปท่ีผานมา แตเนื่องจากตนทุนในการดําเนิน

ธุรกิจคอนขางสูง บริษัทจึงปรับลดสาขาลง โดยเนนใหโมเดิรนเทรดเปนจุดท่ีลูกคาสามารถมาสัมผัสและเปนโชวรูม     

การแสดงสินคาเพ่ือทดแทนสาขาของบริษัทท่ีไมครอบคลุมโดยเฉพาะพ้ืนท่ีกรุงเทพและปริมณฑล ในป 2562 บริษัทจะ

มุงเนนการพัฒนาพนักงานแนะนําสินคาใหมีความรู ความสามารถ ในการใหขอมูลสินคาและผลักดันรายการสงเสริม

การขายเพ่ือกระตุนความตองการในการซื้อสินคาอยางตอเนื่อง 

 ช่องทางออนไลน์ 

จากการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภคในปจจุบัน บริษัทไดดําเนินการและวางแผนเพ่ือรองรับ          

การขยายตัวในชวง 1-2 ปท่ีผานมา โดยผลักดันการขายและขยายฐานลูกคาผานชองทางออนไลนในทุก ๆ ชองทาง 

เชน  Facebook, Line@, Website และ Shopping  Application ตาง ๆ ซึ่งเปนชองทางท่ีมีโอกาสในการเติบโตสูง ซึ่ง

เปนชองทางท่ีทําใหสามารถสรางฐานกลุมลูกคาใหมและมีการเติบโตอยางตอเนื่อง โดยสามารถสรางความไดเปรียบ

ทางดานการแขงขันในการเขาถึงกลุมผูบริโภคเปาหมายตาง ๆ ไดอยางรวดเร็วผานขาวสารและส่ือสงเสริมการขาย   

ตาง ๆ ในชองทางออนไลนทุกชองทาง 
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ตลอดระยะเวลาการดําเนินธุรกิจอันยาวนานของบริษัท บริษัทยังยึดปณิธานท่ีจะสรางสุขภาพดีใหกับ

ประชาชนชาวไทยทุกครอบครัว แนวทางการทําธุรกิจของบริษัทจึงมุงเนนท่ีลูกคา (Customer Focus) ดวยการ

ตอบสนองความตองการ และสรางประสบการณท่ีดีในการใชผลิตภัณฑและบริการของบริษัท ท้ังท่ีเปนกลุมลูกคาท่ัวไป 

(Mass) และกลุมลูกคาเฉพาะ (Niche) ลูกคาบุคคล (Consumer) และลูกคาองคกร (Corporate) โดยมีกลยุทธหลักดังนี้ 

(1) มุ่งเน้นคณุภาพผลิตภณัฑ ์

บริษัทใหความสําคัญกับการคัดสรรวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพสูงท่ีนํามาใชในการผลิตเครื่องกรองน้ํา เชน 

การใชสารกรองท่ีผานการรับรองมาตรฐานจาก NSF สารกรอง activated carbon ท่ีนําเขาจากยุโรป เปน

ตน เครื่องกรองน้ํา “SAFE” ผานการตรวจสอบคุณภาพจากหองปฏิบัติการทดลอง Eurofins ams 

Laboratories Pty Ltd (ออสเตรเลีย)ตามมาตรฐาน AS/NZS 4020:2005 (รายละเอียดรุนท่ีผานการทดสอบ

แสดงในหัวขอ 1.2 การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการท่ีสําคัญในชวง 5 ปท่ีผานมา) 

บริษัทมีฝายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ ทําหนาท่ีคนควาวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑใหแกบริษัท

อยางตอเนื่อง ท้ังตัวผลิตภัณฑเครื่องกรองน้ํา และไสกรอง เพ่ือสรางความแตกตางและเหนือกวาคูแขงใน

ตัวผลิตภัณฑ รวมท้ังแกไขปญหาคุณภาพน้ําท่ีแตกตางกันในแตละพ้ืนท่ีของประเทศ เชน น้ํากรอย และ

น้ําบาดาล เปนตน มีการคิดคนระบบ “SMART Control” ในเครื่องกรองน้ําSAFE รุน ROMA Plus ซึ่งเปน

ระบบ RO (Reverse Osmosis) ใหสามารถทํางานไดดีอยางตอเนื่องแมมีแรงดันน้ําท่ีลดลงก็ตาม และ

พัฒนาระบบ Flush Valve เพ่ือเพ่ิมความสะดวกสําหรับลูกคาในการดูแลรักษาเครื่องกรองน้ํา 

บริษัทไดรับ “อนุสิทธิบัตร” ระบบการปรับสภาพความเปนดางของน้ําจากกรมทรัพยสินทางปญญา 

เปนการตอกยํ้าความมุงมั่นท่ีจะนําผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพใหกับลูกคา สรางความมั่นใจในผลิตภัณฑ 

“SAFE”  

ในป 2560 บริษัทไดรับอนุสิทธิบัตร สารกรองหินแรธรรมชาติ (Alkaline Mineral stone) ซึ่งไดผาน

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

เปนสถาบันชั้นนําจากประเทศออสเตรเลีย (AMS)  

นอกจากนี้บริษัทไดรับการขึ้นทะเบียนบน Website ของ NSF Product and Service Listings ใน

การใชไสกรอง Spun Polypropylene Filter Cartridge. ท่ีไดรับรองมาตรฐาน NSF/ANSI42 

ในป 2561 บริษัท ไดรับรองมาตรฐาน NSF/ANSI42 สําหรับการใชไสกรอง Fibredyne Standard 

รวมท้ังการใชชั้นกรอง Activated Carbon ท่ีไดรับรองมาตรฐาน NSF/ANSI61 และชั้นกรอง KDF-55 ท่ีได

รับรองมาตรฐาน NSF/ANSI42,61 

(2) พฒันาผลิตภณัฑใ์หม่อย่างต่อเน่ือง และเพ่ิมกลุ่มสินค้าให้ครอบคลมุความต้องการของลกูค้า

แบบโซลชูัน่ (Solution) 

บริษัทไดมีการพัฒนาผลิตภัณฑใหมีความหลากหลาย เหมาะสมกับการบริโภค การใชงาน และ

รสนิยมของลูกคา ท้ังท่ีเปนระบบการกรอง UV (ระบบการฆาเชื้อโรคดวยแสง UV) ระบบ RO (Reverse 

Osmosis) และระบบ UF (Ultrafiltration) มีผลิตภัณฑขนาดเล็กท่ีเหมาะกับ ครอบครัวเด่ียวในคอนโดมิ

เนียม อพารตเมนต หรือท่ีมีสมาชิกในครอบครัวนอย มีผลิตภัณฑหลายระดับราคาท่ีลูกคาสามารถเลือก

ตามกําลังซื้อ เชนในป 2559 บริษัทไดออกสินคารุน UF Alkaline มาเพ่ือตอบสนองลูกคาท่ีใชน้ําประปา 

และตองการระบบการกรองน้ําท่ีมีความละเอียดในระดับราคาปานกลาง บริษัทไดออกผลิตภัณฑเครื่องทํา

น้ํารอน-น้ําเย็น คุณภาพสูง มีระบบการกรองในตัว เสริมแรธาตุท่ีรางกายตองการ และน้ําท่ีกรองมีคา pH 

เปนดางออนๆ ท่ีสามารถใชไดท้ังภายในสํานักงานและภายในครัวเรือน รวมไปถึงไดนําเสนอระบบกรอง

น้ําใช “Water Mate” ท่ีชวยเพ่ิมคุณภาพน้ําท่ีใชการอุปโภคไดอยางปลอดภัยมากขึ้น 

จากการสํารวจตลาดพฤติกรรมผูบริโภค และความตองการของลูกคาท่ีใชบริการของบริษัทพบวา 

ลูกคาสวนใหญมีความตองการสินคาในกลุมเครื่องใชไฟฟาเพ่ิมมากขึ้นอยางรวดเร็ว บริษัทไดตอบสนอง



 

 

 

 

รายงานประจาํปี 2561 | 24 

ความตองการดังกลาวดวยการนําเสนอสินคาคุณภาพใหกับลูกคา นอกจากเครื่องทําน้ําอุน “Safe 

Electrics” ท่ีมีความปลอดภัยสูง และเครื่องปรับอากาศย่ีหอ Fedders และ Daikin แลว บริษัทไดคัดสรร

เครื่องใชไฟฟาท่ีไดรับความนิยม และมีคุณภาพดี นําเสนอใหกับลูกคา เชน โทรทัศนย่ีหอ Samsung 

ตูเย็นยี่หอ Toshiba เครื่องซักผาย่ีหอ LG เปนตน และเพ่ิมทางเลือกใหกับลูกคา ภายใตโปรแกรม “ผอน

สบาย” (“PONSABUY”) ท่ีลูกคาสามารถเลือกผอนชําระสินคากับบริษัทได สรางความสุขและความ

สะดวกสบายใหกับครอบครัวไดดียิ่งขึ้น  

(3) ให้ความสาํคญักบัความคุ้มค่าและความสะดวกสบายของลกูค้า 

ผลิตภัณฑเครื่องกรองน้ํา นอกจากจะชวยดูแลสุขภาพของลูกคาแลว ยังชวยใหลูกคาประหยัด

คาใชจายในการบริโภคน้ําด่ืม บริษัทมีการรับประกันสินคาสูงสุดถึง 2 ป ในระหวางการรับประกันลูกคาจะ

ไดรับบริการถึงบานโดยไมมีคาใชจาย 

บริษัท เห็นวาความสะดวกของลูกคาเปนภารกิจสําคัญท่ีตองปฏิบัติ เนนการใหบริการถึงบาน โดย

เริ่มจากการมีพนักงานไปนําเสนอ และใหความรูกับลูกคาท่ีบาน การติดต้ังสะดวกรวดเร็ว มีบริการผอน

ชําระสินคาและเก็บคางวด มีบริการหลังการขายท้ังการซอมแซมและการเปล่ียนสารกรองถึงบาน เพียง

โทร 1210 ท่ีมีพนักงานบริการลูกคาทางโทรศัพท พรอมใหบริการทุกวัน และเพ่ิมความสะดวกในการ

ติดตอส่ือสารกับบริษัทผานทางชองทาง Online ท้ังทาง Website, Facebook, Line official  

บริษัทไดพัฒนาประสิทธิภาพการบริการใหกับลูกคา ใหสามารถครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีของประเทศ

โดยไดนําระบบ CRM (Customer Relation Management) มาใชอยางจริงจังมีการพัฒนาระบบ “Safe 

Mobile Application” ใชในการขาย และการเก็บเงินคางวด ในการบริการดวยชางท่ีมีความรูความ

เชี่ยวชาญหลายรอยคนท่ีประจําอยูท่ัวประเทศ บริหารการใหบริการดวยระบบ “I-Mind” ทําใหลูกคามั่นใจ

ว าจะได รับการบริ การ ท่ีสะดวกรวดเร็ ว  อี ก ท้ั งยั งมีการ เชื่ อมต อ  (CRM:  Customer Relation 

Management) กับระบบโทรศัพท (Cisco-IP Telephony) เพ่ือใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้นและพัฒนาไดอยาง

ตอเนื่อง 

(4) เพ่ิมประสิทธิภาพการรบัรู้ การเข้าถึงผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

บริษัทไดขยายชองทางการจัดจําหนาย (Distribution Channel) เ พ่ิมขึ้น จากการท่ีบริษัท              

มีความแข็งแกรงในชองทางการขายตรงสินคาผานชองทางการขายตรงแบบชั้นเดียว (Single Level Direct 

Sales) ซึ่งมีพนักงานขายและบริการประมาณ 1,000 คน ท่ัวประเทศ  

บริษัทไดขยายสาขาโดยส้ินป 2561 มีจํานวน 22 สาขา ครอบคลุมหัวเมืองหลักของประเทศใน

ลักษณะท่ีเปนเครือขาย (Network) เพ่ิมความสะดวกในการนําเสนอขายและการบริการใหลูกคา บริษัทมี

จํานวนพนักงานขายทางโทรศัพท ประมาณ 120 ท่ีนั่ง การขายผานชองทางผานโมเดิรนเทรด (โฮมโปร) 

จํานวน 13 สาขา 

จากกระแสความนิยมในการซื้อสินคาผานชองทางโซเชียลเน็ตเวิรก บริษัทไดเพ่ิมทีมงาน Digital 

Marketing และ Online Telesales เพ่ือใชชองทาง Online ผานทาง Website, Facebook, Line official 

ของบริษัท และไดทําการสรางทางเชื่อมตอและโฆษณาผานพันธมิตรทางระบบออนไลน เชน Lazada, 

Kaidee, OfficeMate เปนตน โดยลูกคาสามารถส่ังซื้อผลิตภัณฑผานระบบออนไลน เพ่ิมความสะดวกใน

การเขาถึงผลิตภัณฑและบริการไดอยางรวดเร็ว 

บริษัทไดเพ่ิมชองทางเพ่ือใหลูกคาไดรับรู ถึงผลิตภัณฑและการบริการของทางบริษัทท่ีมี

ประสิทธิภาพ โดยมีการจัดทําโฆษณาผานทางชองทางโทรทัศน (ดิจิตอลทีวี) และมีเดียออนไลน โดยได

ทําการลงนามสัญญาวาจางศิลปน “ นีโน ” คุณเมทนี  บุรณศิริ เปนพรีเซนเตอรใหกับบริษัท โดย

ออกอากาศในชองทีวีดิจิตอล เชน ชอง One ชอง Workpoint และชองอื่น ๆ อีกท้ังยังไดจัดเตรียม ชองทาง
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อ่ืน เชน Out of home media, สปอตวิทยุ และ งานอีเวนท ตาง ๆ ตลอดป 2562 รวมกับศิลปนดังกลาว 

เพ่ือใหผลิตภัณฑของบริษัทสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายและมั่นใจในผลิตภัณฑและบริการของทางบริษัท

มากยิ่งขั้น 

(5) สร้างความสมัพนัธท่ี์ดีกบัลกูค้าอย่างยัง่ยืน 

เครื่องกรองน้ําเปนผลิตภัณฑท่ีตองการคําแนะนํา บริษัทจึงเนนการใหความรูความเขาใจใน

ผลิตภัณฑ และการดูแลสุขภาพของลูกคา และครอบครัว พนักงานจึงเปนปจจัยหลักสําคัญของความสําเร็จ 

(Key Success Factor) 

บริษัทไดพัฒนาวิธีการสรรหา และคัดเลือกพนักงานท่ีมีคุณภาพใหรองรับการขยายตัวของธุรกิจ

อยางรวดเร็วของบริษัท บริษัทใหความสําคัญในการสรางความรู ทักษะ และมีการฝกฝนอยางจริงจัง 

นับต้ังแตวันแรกท่ีเขามาปฏิบัติงาน ท้ังดานความรูดานผลิตภัณฑ ทักษะการขายการบริการ การดูแล

ลูกคา สรางใหพนักงานมีทัศนคติ มีจิตใจบริการ เพ่ือสงมอบสุขภาพดีใหกับลูกคา มีการจัดต้ังสถาบัน

ฝกอบรมขึ้น เพ่ือพัฒนาคุณภาพของพนักงานอยางตอเนื่องและเปนระบบมีระบบครูฝกภาคสนามใหแก

พนักงาน บริษัทดูแลผลตอบแทน สวัสดิการ และความเปนอยูตาง ๆ ของพนักงาน เพ่ือใหพนักงานมี

ความสุข และความมั่นคง ท่ีจะสงมอบบริการท่ีดีมีคุณภาพใหกับลูกคาได ในทุกจุดท่ีลูกคาไดสัมผัสกับ

บริษัท เชน เมื่อใกลครบระยะเวลาในการเปล่ียนสารกรอง พนักงาน Telesales โทรไปแจงใหกับลูกคา 

และมีพนักงานไปบริการถึงบาน พนักงานท่ีเก็บเงินคางวดจะถามไถปญหาและสรางความสัมพันธท่ีดีกับ

ลูกคาเปนประจํา เปนตน ดวยเหตุนี้จึงนํามาซึ่งความพึงพอใจของลูกคา เกิดการซื้อซ้ําและบอกตอใหกับ

ญาติและเพ่ือนตอไปดวย 

 

2.5 ช่องทางการจาํหน่าย 

2.5.1 การจดัจาํหน่ายผา่นระบบขายตรงแบบชัน้เดียว (Single Level Direct Sales) 

บริษัทใชระบบการขายตรงแบบชั้นเดียวเปนชองทางหลักในการขายสินคาของบริษัท เนื่องจากบริษัทเล็งเห็น

วาเปนชองทางท่ีพนักงานขายสามารถนําเสนอคุณสมบัติของสินคาไดชัดเจน และสามารถสรางความสัมพันธท่ีดีกับ

กลุมลูกคาเปาหมาย เพ่ือสรางโอกาสในการจําหนายสินคาอ่ืน ๆ ของบริษัทตอไป ท้ังนี้ พนักงานขายและบริการ ณ 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีจํานวนประมาณ 1,000 คน ท่ัวประเทศ โดยพนักงานสวนใหญประจําท่ีสํานักงานใหญจังหวัด

นนทบุรี ท้ังนี้ เพ่ือสนับสนุนและรองรับการขายเครื่องกรองน้ําและสารกรองและเครื่องใชไฟฟาท่ีมีคุณภาพท่ีบริษัทคัด

สรรมาแลวเปนอยางดี โดยจํานวนสาขา ณ ส้ินป 2561 จํานวน 22 สาขา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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รายละเอียดสาขา (22 สาขา) 

 

ภาค สาขา ท่ีอยู่ เบอรโ์ทร 

 

 

 

เหนือ 

เชียงราย 
866/10-11 ถ.ทางหลวงแผนดิน 1 ต.เวียง  

อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 
053-719-288 

เชียงใหม 
221/7-8 ถ.ชางคลาน ต.ชางคลาน อ.เมือง  

จ.เชียงใหม 50100 
053-271-378 

ลําปาง 
357/34-35 ถ.บุญวาทย(ฉัตรไชย) ต.สวนดอก  

อ.เมือง จ.ลําปาง 52100 
054-222-901 

 
พิษณุโลก 

298/2-3 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง  

จ.พิษณุโลก 65000 
055-005-000  

 

 
นครสวรรค 

95/15-16 หมู 9 ต.วัดไทร อ.เมือง  

จ.นครสวรรค 60000 
099-380-3886 

เพชรบูรณ 358 ม.10 ต.ชอนไพร อ.เมือง จ. เพชรบูรณ 67000 056-713-446 

ตะวันออก 

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

จ.ระยอง 21000 
038-621-277 

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

จ.ชลบุรี 20130 
038-110-083 

กลาง 

นครปฐม 
667/2 ถ.เพชรเกษม ต.หวยจรเข อ.เมือง  

จ.นครปฐม 73000 
034-275-383 

เพชรบุรี 
585/17 หมู 5 ต.บานหมอ อ.เมือง  

จ.เพชรบุรี 76000 
032-401-629 

ตะวันออก 

เฉียงเหนือ 

ขอนแกน 
118/9 ถ.เหลานาดี ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแกน  

จ.ขอนแกน 40000 
043-043-500 

อุดรธานี 
289/13-14 ถ.อุดรดุษฎี ต.หมากแขง อ.เมือง  

จ.อุดรธานี 41000 
042-223-448 

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

34000 
045-243-495 

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

จ.นครราชสีมา 30000 
044-262-900 

รอยเอ็ด 
426 หมู 23 ต.เหนือเมือง อ.เมือง  

จ.รอยเอ็ด 45000 
043-515-027 

บุรีรัมย 
999/13 หมู 1 ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย  

จ.บุรีรัมย 31000 
044-613-899 

มุกดาหาร 
122/4-5 ถ.วิวิธสุรการ ต.มุกดาหาร  

อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000 
042-042-000 
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ภาค สาขา ท่ีอยู่ เบอรโ์ทร 

ใต 

นครศรีธรรมราช 
180/26-27 หมู 5 ต.ปากพูน อ.เมือง  

จ.นครศรีธรรมราช 80000 
075-806-877 

สุราษฎรธานี 
20/1 ม.10 ต.วัดประดู อ.เมืองสุราษฎรธานี  

จ.สุราษฎรธานี 84000 
077-964-000 

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

จ.ภูเก็ต 83000 
076-619-111 

หาดใหญ 
1502, 1504 หมูท่ี 3 ถ.สนามบิน-ลพบุรีราเมศวร  

ต.ควนลัง อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110 
074-250-420 

ตรัง 239/23 ถ.กันตัง ต.ทับเท่ียง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 075-290-539 

ในระบบการขายตรงของบริษัท พนักงานขายจะไดรับคานายหนาแปรผันตามยอดขาย นอกจากนี้ บริษัทยังมี

การกําหนดผลตอบแทนสําหรับพนักงานขาย เพ่ือสนับสนุนยอดขายตามความเหมาะสม  

 

2.5.2 การจดัจาํหน่ายผา่นทางโทรศพัท ์(Telesales & Telemarketing) 

บริษัทไดพัฒนาขีดความสามารถในการจัดจําหนายสินคาทางโทรศัพทโดยการนําโปรแกรมบริหารงานลูกคา 

(CRM : Customer Relation Management) เชื่อมตอกับระบบโทรศัพท (Cisco-IP Telephony) และฐานขอมูลลูกคา

ของบริษัท (Customer Database) โดยไดเริ่มใชระบบดังกลาวในการขายสารกรองควบคูไปกับการขายผานพนักงาน

ขายสารกรองแบบปกติ และตอมาชองทางการขายทางโทรศัพทไดกลายเปนชองทางหลักในการขายเครื่องใชไฟฟา 

บริษัทจึงไดขยายชองทางการขายทางโทรศัพทเพ่ือรองรับการขายท่ีจะเพ่ิมขึ้นในอนาคต โดยส้ินป 2561 มีจํานวน

พนักงานขายทางโทรศัพทประมาณ 120 ท่ีนั่ง ท้ังนี้ ลูกคาสามารถติดตอหนวยงานขาย สอบถามขอมูลหรือการบริการ

ตาง ๆ ไดโดยโทรติดตอ Call Center 1210 และ 02-819-8888 รวม 120 คูสาย บริษัทไดเพ่ิมบุคลากรเพ่ือรองรับลูกคา

ออนไลนจากชองทางตาง ๆ เชน Facebook และ Line กวา 20 ท่ีนั่ง ซึ่งเปนฐานขอมูลลูกคาใหม เพ่ือตอบรับการ

ใหบริการผานทางชองทางใหมใหครอบคลุมและมีประสิทธิภาพใหมากย่ิงขึ้น อีกท้ังไดทําการเพ่ิมหมวดหมูสินคาใหกับ

ลูกคา นอกจากผลิตภัณฑหลักคือเครื่องกรองน้ําและชุดสารกรองแลวบริษัทยังนําเสนอขายเครื่องปรับอากาศยี่หอไดกิ้น

, เครื่องปรับอากาศย่ีหอเฟดเดอร, เครื่องทําน้ําอุน Safe Electrics และ เครื่องใชไฟฟาอ่ืน ๆ เชน สินคาย่ีหอโตชิบา 

แอลจี พานาโซนิค มาสเตอรคูล และซัมซุง เปนตน ท้ังนี้การบริหารงานขายชองทางการจัดจําหนายผานทางโทรศัพทนี้

จะสามารถติดตอลูกคาไดตรงกลุมเปาหมายของงานขายและยังสามารถบริหารคาใชจายได โดยมีโครงสรางคาใชจาย

ต่ํากวาเมื่อเปรียบเทียบกับชองทาง การขายดานอื่นๆ 

 

2.5.3 การจดัจาํหน่ายสินค้าผ่านบริษทัอ่ืน 

บริษัทยอยเปนผูจัดจําหนายสินคาเครื่องกรองน้ํา และเหยือกกรองน้ําใหแกบริษัท กิฟฟารีน สกายไลน ยูนิตี้ 

จํากัด (บริษัทขายตรงขนาดใหญ) โดยบริษัทยอยไดรับความไววางใจใหผลิตสินคาดังกลาว เนื่องจากปจจัยความพรอม

ในดานตาง ๆ อาทิเชน การคนควาและวิจัยเทคโนโลยีใหมๆ อยางตอเนื่อง คุณภาพของสินคาท่ีไดมาตรฐาน การจัดสง

ท่ีตรงตามเวลา บริการหลังการขาย การจัดอบรมความรูผลิตภัณฑใหแกสมาชิกเครือขาย รวมท้ังความสัมพันธอันดีกับ

ทางลูกคา 
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3 การจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

(ก) ลกัษณะการจดัให้ได้มาซ่ึงผลิตภณัฑ ์

ปจจุบันบริษัทมีโรงงานผลิตเครื่องกรองน้ําท้ังส้ิน 4 แหง ไดแก 

• โรงงานท่ี 1 ผลิตเครื่องกรองน้ํา และชุดสารกรอง 

• โรงงานท่ี 2 ผลิตเหยือกกรองน้ํา และสวนประกอบ 

• โรงงานท่ี 3 ประกอบเครื่องทําน้ําอุน 

• โรงงานท่ี 4 ผลิตเครื่องกรองน้ํา และชุดสารกรอง 

โรงงานมีกําลังการผลิตรวมสําหรับเครื่องกรองน้ําเฉล่ียประมาณเดือนละ 30,000 เครื่อง โดยปจจุบันใช

กําลังการผลิตอยูท่ีประมาณรอยละ 70 ของกําลังการผลิตท้ังหมด ตอการทํางาน 8 ชั่วโมง 

การจดัหาวตัถดิุบ 

1) วตัถดิุบในการผลิต 

วัตถุดิบท่ีสําคัญในการผลิตเครื่องกรองน้ําของบริษัท ไดแก สวนโครงสรางภายนอกของเครื่องกรอง

น้ํา (Housing) และสารกรอง (Filter Media) สําหรับตัวโครงสรางภายนอกเครื่องกรองน้ําท่ีเปนพลาสติก 

บริษัทเปนผูออกแบบและวาจางบริษัทคูคาใหเปนผูฉีด สวนสารกรองบริษัทจัดซื้อวัตถุดิบสวนใหญผานผูจัด

จําหนายภายในประเทศหลายราย และนําเขาบางสวนจากตางประเทศ ซึ่งสวนใหญเปนผูขายท่ีมีความสัมพันธ

มากกวา 5 ป โดยบริษัทมีนโยบายสํารองวัตถุดิบเพ่ือใชในการผลิตสินคาไดไมต่ํากวา 15 - 20 วัน ท้ังนี้ ขึ้นอยู

กับระยะเวลาในกระบวนการผลิตของวัตถุดิบแตละชนิด และบริษัทมีการทดสอบคุณภาพของวัตถุดิบท่ีนําสง

ในแตละครั้ง 

2) พนักงานขาย 

บริษัทมีกระบวนการคัดเลือกพนักงานขายโดยคัดเลือกจากผูสมัครท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมและรักงาน

ขาย บริษัทจัดฝกอบรมพนักงานใหมใหมีความรูความเขาใจในสินคาเปนอยางดี รวมถึง การจัดฝกอบรมเพ่ือ

สรางทักษะการขายและเขาใจถึงจิตวิทยาการขาย และจัดทําคูมือการขายเพ่ือใหพนักงานขายทุกคนใชเปน

แนวทางในการขายสินคา ท้ังนี้ บริษัทยังจัดใหมีการประชุมเชิงปฏิบัติการเปนประจํา และมีกิจกรรมสัมมนา

เพ่ือเพ่ิมทักษะดานการขาย สําหรับพนักงานขายท่ีสามารถทํายอดขายไดเกินเปาท่ีตั้งไว บริษัทมีการใหรางวัล 

เพ่ือเปนแรงบันดาลใจใหพนักงานขายมีความมุงมั่นในการขาย และเปนการสนับสนุนพนักงานขายท่ีมี

คุณภาพใหทํางานกับบริษัทในระยะยาว 

 

(ข) กระบวนการดาํเนินงานต่าง ๆ ของบริษทั 

กระบวนการดําเนินงานหลักตาง ๆ ของบริษัท ไดแก 

1. ขัน้ตอนการดาํเนินงาน  กระบวนการผลิตเคร่ืองกรองน้ําของบริษทั มีขัน้ตอนโดยสรปุได้

ดงัต่อไปน้ี 

- การออกแบบเคร่ืองกรองน้ํา: ดําเนินการโดยฝายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญ

ดานเครื่องกรองน้ําโดยตรง โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพการกรองน้ํา ความสะดวกในการใชงาน และ

รูปลักษณความสวยงามของเครื่องกรองน้ํา 

- การทาํแม่พิมพ:์ ภายหลังจากขั้นตอนการออกแบบ บริษัทจะสงแบบใหผูผลิตทําแมพิมพสวนตาง ๆ 

และใหฝายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ เขาไปตรวจสอบชิ้นงานแมพิมพตนแบบท่ีโรงงานผลิตเพ่ือ

ควบคุมรายละเอียดตางๆ ของชิ้นงานใหเปนไปตามท่ีออกแบบ 

- การคดัเลือกวสัดสุ่วนประกอบและสารกรองน้ํา: 
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วัส ดุสวนประกอบ  คัดเ ลือกวัสดุคุณภาพ Food Grade ท่ีมีความแข็งแรงทนทาน  และมี                

ความเหมาะสมกับรูปลักษณของผลิตภัณฑ ในสวนวัสดุท่ีสัมผัสน้ําไดเลือกใชวัสดุท่ีมีความปลอดภัย 

สามารถนํามาใชกับน้ําด่ืมได (Food Grade) โดยบริษัทจะจัดสงแมพิมพใหแกผูผลิตเพ่ือทําการฉีด

พลาสติกขึ้นเปนสวนประกอบตาง ๆ ของเครื่องซึ่งบริษัทจะทําการคัดเลือกผูรับจางท่ีมีมาตรฐานและ

มีประสบการณในการฉีดขึ้นรูปเครื่องกรองน้ําเทานั้น 

สารกรองน้ํา คัดเลือกสารกรองน้ําเกรดสูงท้ังจากในประเทศและจากตางประเทศท่ีมีมาตรฐานสากล

รับรอง นอกจากนั้น มีการทดสอบคาการดูดซับสารเคมี (Iodine Number) ทางหองปฏิบัติการอยาง

สม่ําเสมอและมีการสงไปยังหนวยงานภายนอกเพ่ือตรวจสอบคุณภาพเปนประจําทุกป อีกท้ังยังไดมี

การสงเครื่องกรองน้ําไปทดสอบดานคุณภาพการกรอง ณ หองปฏิบัติการทดสอบ Eurofins AMS 

Laboratories Pty Ltd ประเทศออสเตรเ ลีย โดยการทดสอบประกอบดวย 6 ดาน ไดแก                    

1. ดานรสชาติของน้ํา 2. ดานลักษณะท่ีปรากฏ 3. ดานการเกิดจุลชีพในน้ํา 4. ดานสารเปนพิษ      5. 

ดานสารกอกลายพันธ และ 6. ดานโลหะหนักในน้ํา ซึ่งถือไดวามีความเชี่ยวชาญดานการทดสอบ

อาหารและเครื่องด่ืม เปนท่ียอมรับในระดับสากล และในการคัดเลือกวัตถุดิบกอนท่ีจะมีการผลิต

จะตองตรวจรับวัตถุดิบวามีคุณสมบัติเปนไปตามท่ีกําหนดไว โดยบริษัทจะเนนการคัดสรร ผูจําหนาย

วัตถุดิบท่ีไดมาตรฐาน เพ่ือใหไดวัตถุดิบท่ีดีท่ีสุดท่ีจะนํามาใชกับเครื่องกรองน้ําของบริษัท 

ในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน บริษัทไดจัดทําเปนคูมือมาตรฐานแสดงขั้นตอนท่ีชัดเจน 

เพ่ือใหการผลิตสินคามีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐานท่ีวางไวโดยบริษัทไดรับการรับรอง ISO 

9001:2015 นอกจากนี้ บริษัทมีการวางแผนการผลิตท่ีชัดเจนเพ่ือใหสอดคลองกับยอดขาย ความ

ตองการสินคา และปริมาณสินคาคงคลัง เพ่ือปองกันปญหาสินคาขาดแคลน หรือการสํารองสินคา

มากเกินไป นอกจากนี้ บริษัทจะทําการตรวจสอบคุณภาพสินคาภายหลังจากผลิตเสร็จ เพ่ือให

เปนไปตามมาตรฐานของบริษัท 

2. ขัน้ตอนการดาํเนินงาน การจาํหน่าย และเกบ็ค่างวดการจาํหน่ายเคร่ืองกรองน้ํา มีขัน้ตอน   

โดยสรปุได้ดงัต่อไปน้ี 

1) พนักงานขายนําเสนอขอมูลผลิตภัณฑแกลูกคา โดยแจงวาจําหนายท้ังระบบเงินสดและเงินผอน 

ในกรณีการผอนชําระ บริษัทมีนโยบายในการคัดกรองลูกคาโดยใหพนักงานขายคัดกรองใน

เบ้ืองตน จากนั้นหัวหนาทีมขายจะประเมินอีกรอบกอนทําสัญญาเชาซื้อ นอกจากนี้ ฝายเครดิต

ซึ่งเปนหนวยงานท่ีเดินทางไปเก็บเงินคาสินคาต้ังแตงวดท่ีสองเปนตนไป จะเปนผูตรวจสอบ

คุณสมบัติของลูกคาดวยเชนกัน 

2) ทีมขายนําสงสัญญาการเชาซื้อพรอมเอกสารท่ีเกี่ยวของและเงินงวดแรกท่ีเก็บจากลูกคาใหแก

ฝายท่ีเกี่ยวของ เพ่ือจัดทําฐานขอมูลลูกคาตอไป 

3) ในกรณีท่ีลูกคามีปญหาในการผอนชําระ บริษัทไดดําเนินการติดตามและเรียกเก็บหนี้            

โดยแผนกเรงรัดหนี้สิน และในกรณีท่ีบริษัทไดสงจดหมายทวงถามหนี้ไปยังลูกคารวม 2 ครั้ง 

บริษัทอาจพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายตอไป 

3. ขัน้ตอนการดาํเนินงาน การจาํหน่ายและเกบ็ค่างวดการจ่ายเคร่ืองใช้ไฟฟ้า มีขัน้ตอนโดย

สรปุดงัต่อไปน้ี  

1) พนักงานขายทางโทรศัพทติดตอลูกคาหรือพนักงานขายนําเสนอขอมูลผลิตภัณฑแกลูกคา      

โดยแจงวาจําหนายท้ังระบบเงินสดและเงินผอน 

2) กรณีผอนชําระ จะมีเจาหนาท่ีทําสัญญา เขาไปตรวจสอบขอมูลลูกคา และเอกสารประกอบ เชน 

เอกสารทางการเงิน เพ่ือประเมินความสามารถในการผอนชําระของลูกคากอนทําสัญญาเชาซื้อ 

และลงนามในหนังสือใหความยินยอมในการตรวจสอบขอมูลเครดิต 
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3) เจาหนาท่ีพิจารณาเครดิต ตรวจสอบขอมูลเครดิตบูโรและพิจารณารวมกับปจจัยอ่ืน ๆ ตาม

ขอกําหนดของบริษัทถาคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไข จะดําเนินการทําสัญญาตอไป 

4) เจาหนาท่ีทําสัญญา ใหลูกคาทําสัญญาเชาซื้อพรอมเก็บเงินดาวน 

5) สงมอบสินคาพรอมติดตั้ง 

6) ในกรณีท่ีลูกคามีปญหาในการผอนชําระ บริษัทจะดําเนินการติดตามและเรียกเก็บหนี้ โดย

หนวยงานท่ีเกี่ยวของตามระเบียบปฏิบัติท่ีกําหนด สําหรับกรณีท่ีบริษัทไดสงจดหมายทวงถาม

หนี้ไปยังลูกคารวม 2 ครั้งแลวลูกคายังไมชําระก็จะดําเนินการยึดสินคาคืน และบริษัทอาจ

พิจารณาดําเนินการตามกฎหมายตอไป 

 

นโยบายทางบญัชี 

บริษัทจําหนายสินคาในรูปแบบขายผอนชําระประมาณรอยละ 85.1 ของรายไดจากการขายสินคา บริษัทจึงให

ความสําคัญกับนโยบายทางบัญชีท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 

1. การรับรูรายได 

2. คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และการตัดหนี้สูญ 

3. คาเผื่อการรับคืนสินคา ตามนโยบายรับประกันความพึงพอใจของลูกคา 

4. ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินคา โดยการเปล่ียน/ซอมสินคาใหแกลูกคาตามนโยบาย

รับประกันคุณภาพสินคา 

ลาํดบั นโยบาย รายละเอียด 

1 การรับรูรายได ขายสนิคา้ 

รายไดจากการขายสินคารับรูเมื่อกลุมบริษัทไดโอนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมี

นัยสําคัญของความเปนเจาของสินคาใหกับผูซื้อแลว รายไดจากการขายแสดงมูลคาตาม

ราคาในใบกํากับสินคาโดยไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม สําหรับสินคาท่ีไดสงมอบหลังจากหัก

สวนลดแลว 

รายไดด้อกผลตามสญัญาเชา่ซื้อ 

รายไดดอกผลตามสัญญาเชาซื้อรับรูตามอัตราผลตอบแทนท่ีแทจริงตามระยะเวลา

ของสัญญา และจะหยุดรับรูรายไดดอกผลตามสัญญาเชาซื้อเมื่อลูกหนี้คางชําระคางวด

เกินกําหนด 3 งวด นับจากวันครบกําหนดชําระ 

2 คาเผื่อหนี้สงสัยจะ

สูญ และการตัดหนี้

สูญ 

คา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสญู 

กลุมบริษัทมีนโยบายตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้ท่ีคาดวาจะไมสามารถ

เรียกชําระหนี้ได ดังนี้ 

ลูกหนี้ขายเชื่อ 

กลุมบริษัทต้ังคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยพิจารณาจากรายงานวิเคราะหอายุลูกหนี้ 

ลูกหนี้ท่ีคางชําระเกิน 3 เดือน จะต้ังคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญรอยละ 100 ของยอด

ลูกหนี้คงคาง 

ลูกคาขายผอน 

กลุมบริษัทมีนโยบายการต้ังคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้ผอนชําระ โดย

กําหนดอัตราคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเปนรอยละของลูกหนี้เชาซื้อหลังหักดอกผลเชา

ซื้อรอตัดบัญชีและภาษีขายรอตัดบัญชีแลว ดังนี้ 
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ลาํดบั นโยบาย รายละเอียด 

 

 

สถานะบัญชีลูกหนี้ 

อัตราคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (รอยละ) 

เครื่องกรองน้ํา เครื่องใชไฟฟา*** 

ยังไมถึงกําหนดชําระ 2.5 1 

คางชําระ 1 งวด 6 2 

คางชําระ 2 งวด 30 10 

คางชําระ 3 งวด 50 20 

คางชําระ 4 งวด 50 และ 100* 30 

คางชําระ 5 งวด 50 และ 100* 40 

คางชําระ 6 งวด 50 และ 100* 50 

คางชําระเกิน 6 งวด 50 และ 100* 50 และ 100** 

*ลูกหนี้เครื่องกรองน้ํา: คางชําระเกิน 3 งวดไมติดตอกัน อัตราคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญรอย

ละ 50 และคางชําระเกิน 3 งวดติดตอกันอัตราคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญรอยละ 100 

**ลูกหนี้เครื่องใชไฟฟา: คางชําระเกิน 6 งวดไมติดตอกัน อัตราคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญรอย

ละ 50 และคางชําระเกิน 6 งวดติดตอกันอัตราคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญรอยละ 100 

***คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้ผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาคํานวณจากยอดลูกหนี้

หลังจากหักดอกผลเชาซื้อและภาษีขายรอตัดบัญชีและสุทธิจากมูลคาซากของผลิตภัณฑ

เครื่องใชไฟฟา โดยพิจารณาจากอายุการใชงานและสภาพของหลักประกัน และราคา

ตลาดสินคายึดคืนเพ่ือขายตอเปนสินคามือสอง 

 

การตดัหน้ีสญู 

กลุมบริษัทบันทึกหนี้สูญสําหรับลูกหนี้คางชําระ เมื่อบริษัทออกจดหมายทวงถาม 

ครบ 2 ครั้ง และลูกหนี้ไมชําระหนี้ 

3 คาเผื่อการรับคืน

สินคา 

บริษัทมีนโยบายการรับประกันความพึงพอใจของลูกคา โดยลูกคาสามารถคืน

สินคาภายในเวลา 30 วันนับจากวันท่ีติดตั้ง คาเผื่อการรับคืนสินคาอางอิงจากสถิติการคืน

สินคาของลูกคาในปท่ีผานมา 

4 ประมาณการหนี้สิน

จากการรับประกัน

สินคา 

บริษัทมีนโยบายเปล่ียนและซอมสินคาใหแกลูกคาตามนโยบายการรับประกัน

คุณภาพสินคาภายในเวลา 1-2 ป นับจากวันท่ีติดตั้ง 

 

4. ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจากกระบวนการผลิต 

การจดัการด้านส่ิงแวดล้อมและความปลอดภยั 

การจดัการด้านส่ิงแวดล้อม 

บริษัทมีการบริหารจัดการในกรณีท่ียึดเครื่องคืนมาจากลูกคา หรือรับคืนเครื่องเกามาจาก

ลูกคา หรือของเสียในการผลิต ไดแก พลาสติก และสารกรอง บริษัทไดจําแนกสารกรองออกเปนสาร

กรองท่ีดีกับสารกรองคุณภาพตํ่า โดยสารกรองท่ีดีนั้น บริษัทจะนํามาปรับปรุงคุณภาพ เพ่ือขาย

ใหแกผูผลิตเครื่องกรองน้ําท่ีไมใชเครื่องกรองน้ําเพ่ืออุปโภคบริโภคในครัวเรือน อาทิเชน เครื่องกรอง

น้ําสําหรับใชในอุตสาหกรรม เปนตน ในสวนของสารกรองคุณภาพตํ่านั้น บริษัทนํามาผาน
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กระบวนการอัดทําเปนอิฐมวลเบาเพ่ือใชงานภายใน นอกจากนั้น บริษัทมีการตรวจสอบคุณภาพน้ํา

ท้ิงตามมาตรฐานน้ําท้ิงของกระทรวงอุตสาหกรรม 

การจดัการด้านความปลอดภยั 

ความปลอดภัยของพนักงานเปนหนึ่งในปจจัยท่ีบริษัทใหความสําคัญมาโดยตลอด โดยไดมี

การกําหนดขั้นตอนแหงความปลอดภัยไวในคูมือการทํางานของระบบผลิต เพ่ือใหพนักงานฝายผลิต

ปฏิบัติตาม รวมท้ังจัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลท่ีเหมาะสมกับพนักงานในแตละหนาท่ี 

นอกจากนี้ บริษัทยังมีการจัดต้ังคณะกรรมการความปลอดภัยในการทํางาน ซึ่งเปนไปตามท่ี

กฎหมายแรงงานกําหนด ท้ังนี้ ในกระบวนการผลิตในป 2561 ท่ีผานมาของบริษัทเกิดอุบัติเหตุ

รายแรงจํานวน 5 คน (อุบัติเหตุรายแรงหมายถึง นับจํานวนการประสบอันตรายกรณีเสียชีวิต ทุพพล

ภาพ สูญเสียอวัยวะบางสวน หรือหยุดงานเกิน 3 วัน) 

 

4. งานท่ียงัไม่ได้ส่งมอบ 

-ไมมี- 
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ปัจจยัความเส่ียง 

ปจจัยความเส่ียงตอไปนี้ เปนเพียงปจจัยความเส่ียงสําคัญบางประการท่ีอาจสงผลกระทบเชิงลบตอบริษัท    

ซึ่งอาจกอใหเกิดความเส่ียงในการลงทุนของผูลงทุนอยางมีนัยสําคัญ ท้ังนี้ อาจมีปจจัยความเส่ียงอ่ืน ๆ ท่ีบริษัทยังไม

สามารถทราบไดในปจจุบันและอาจมีปจจัยความเส่ียงบางประการท่ีบริษัทเห็นวาไมเปนสาระสําคัญ ซึ่งปจจัย         

ความเส่ียงเหลานี้อาจสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคตได 

 

ความเส่ียงในการประกอบธรุกิจ 

ความเส่ียงเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงกฎเกณฑภ์าครฐั 

ปจจุบันธุรกิจผลิตและจําหนายเครื่องกรองน้ําของบริษัทยังไมไดเปนธุรกิจท่ีถูกควบคุมโดยตรงจากหนวยงาน

ภาครัฐ อยางไรก็ตามมีหนวยงานรัฐหลายหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัททางออม กลาวคือ สํานักงาน

คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (สคบ.) ทําหนาท่ีดูแลมิใหบริษัทท่ีประกอบธุรกิจเชาซื้อเอาเปรียบผูบริโภค           

ขณะท่ีกระทรวงพาณิชยไดมีการออกกฎหมายควบคุมการขายตรง โดยกําหนดใหผูประกอบการขายตรงตองมี

ใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจโดยเฉพาะ และกระทรวงอุตสาหกรรมจะเปนผูดูแลการตอใบอนุญาตประกอบกิจการ

โรงงานซึ่งบริษัทถือเปนนโยบายหลักท่ีจะปฏิบัติตามกฎระเบียบของหนวยงานท่ีเกี่ยวของดังกลาวอยางเครงครัด 

อยางไรก็ตามบริษัทมีความเส่ียงในกรณีท่ีหนวยงานภาครัฐอาจบังคับใชกฎระเบียบเพ่ิมเติมท่ีเขมงวดมากย่ิงขึ้น

เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ ดังนั้นบริษัทจึงไดกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับแนวทางท่ีทางราชการ

กําหนดในปจจุบัน พรอมกับติดตามขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการปรับเปล่ียนกฎระเบียบท่ีเกี่ยวของดังกลาวตลอดเวลา 

เพ่ือนํามาพัฒนาปรับปรุงใหการดําเนินงานของบริษัทสอดคลองกับกฎระเบียบของภาครัฐตอไป 

 

ความเส่ียงจากการจาํหน่ายผา่นช่องทางขายตรงเป็นหลกั 

บริษัทจําหนายสินคาเครื่องกรองน้ําสวนใหญผานชองทางการขายตรงชั้นเดียว (Single Level Direct Sales) 

ซึ่งมุงเนนการขายสินคาโดยทีมงานขายตรง ท่ีมีประสบการณในการขายผานชองทางการขายตรงชั้นเดียวมาอยาง

ยาวนาน บริษัทมีความเชื่อมั่นวาการขายผานชองทางดังกลาวนี้เปนชองทางท่ีเหมาะสม เนื่องจากผลิตภัณฑเครื่อง

กรองน้ําจําเปนตองอาศัยการอธิบายรายละเอียดดานเทคนิคและคุณสมบัติโดยพนักงานขายอธิบายและสาธิตการใชงาน

สินคาใหลูกคาเห็นไดอยางชัดเจน เพ่ือแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑกอนปดการขาย ซึ่งขึ้นอยูกับ

ความสามารถเฉพาะตัวของพนักงานแตละคน โดยพนักงานท่ีมีทักษะการขายท่ีโดดเดนอาจถูกดึงตัวไปเปนพนักงาน

หรือตัวแทนขายของผูประกอบการรายอ่ืนท่ีใหผลตอบแทนท่ีสูงกวาได บริษัทจึงมีนโยบายใหความสําคัญแกพนักงาน

ขาย โดยเสนอคาตอบแทนและสวัสดิการท่ีเหมาะสมแกกลุมพนักงานขายดังกลาว และบริษัทไดจัดฝกอบรมเพ่ือพัฒนา

ทักษะการขายแกพนักงานขายของบริษัทและเพ่ือเสริมประสิทธิภาพของทีมงานขายอยางสม่ําเสมอ 

อยางไรก็ตาม บริษัทไดคํานึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นจากการจําหนายผานชองทางการขายตรงชั้นเดียว จึง

ไดพยายามเพ่ิมชองทางการขายในรูปแบบอ่ืน ๆ นอกเหนือจากชองทางขายตรงดังกลาว เพ่ือใหครอบคลุมลูกคา

กลุมเปาหมายมากยิ่งขึ้น เชน การจําหนายสินคาในโมเดิรนเทรด (Modern Trade) การจําหนายสินคาผานทางโทรศัพท 

(Telesales & Telemarketing) ชองทางอินเตอรเน็ต (E-commerce) ส่ือออนไลน เชน Facebook, Line, Lazada และ

อื่น ๆ รวมถึงการแตงตั้งตัวแทนจําหนายสินคาเพ่ือใหสามารถนําเสนอสินคาและบริการใหเขาถึงลูกคาทุกกลุมเปาหมาย

มากย่ิงขึ้น เปนตน นอกจากนี้ยังมีรูปแบบการขายอ่ืน ๆ อาทิ การผลิตและจําหนายสินคาประเภท OEM แกบริษัทขาย

ตรงอื่น 
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ความเส่ียงจากการเปิดเสรีการค้า และการก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ท่ีอาจส่งผลต่อ

ยอดขาย และต้นทุนการผลิต 

การเปดเสรีการคา และการกาวสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อยางเต็มรูปแบบในป 2558 ซึ่ง

เปนความรวมมือทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต หรือ อาเซียน (ASEAN) 10 

ประเทศ จะสงผลใหมีการเปดเสรีการเคล่ือนยายทรัพยากรเงินทุน แรงงาน และการคาขายระหวางกันในตลาดอาเซียน 

อาจจะทําใหมีสินคาจากประเทศท่ีมีตนทุนการผลิตตํ่า เขามาแขงขันในไทยมากขึ้น บริษัทจึงมีแผนการขยายชอง

ทางการจัดจําหนาย และการพัฒนาผลิตภัณฑใหหลากหลายมากขึ้นเพ่ือตอบสนองและเขาถึงลูกคากลุมเปาหมายมาก

ยิ่งขึ้น นอกจากนี้บริษัทมีแผนท่ีจะขยายตลาดไปยังประเทศแถบประชาคมอาเซียน (AEC) โดยจะพิจารณาถึงปจจัยตาง 

ๆ และความเปนไปไดในการทําการตลาด บริษัทไดเริ่มนําสินคาเขาไปจําหนายผานบริษัทรวมทุนระหวางบริษัทกับนัก

ธุรกิจไทยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และจัดจําหนายผานตัวแทนจําหนายในประเทศกัมพูชา พรอมท้ัง

กําลังศึกษาท่ีจะนําสินคาไปจําหนายในประเทศ AEC อื่น ๆ ตอไป 

 

ความเส่ียงเก่ียวกบัการผลิต 

ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาวตัถดิุบ 

กระบวนการผลิตเครื่องกรองน้ําประกอบดวย สวนประกอบและอุปกรณท่ีหลากหลาย ท้ังในสวนของตัวเครื่อง

และชุดสารกรอง ซึ่งสวนใหญสามารถผลิตไดภายในประเทศ และบางสวนตองพ่ึงพาการนําเขาจากผูนําเขารายใหญ 

โดยราคาวัสดุและอุปกรณจะแปรผันตามราคาตลาดและอัตราแลกเปล่ียนในกรณีท่ีตองนําเขาจากตางประเทศซึ่งบริษัท

อาจไดรับผลกระทบบางสวนจากความผันผวนของราคาวัสดุและอุปกรณรวมท้ังอัตราแลกเปล่ียน ซึ่งในสวนนี้บริษัทได

นําเครื่องมือทางการเงินมาใชในการบริหารความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน เพ่ือลดผลกระทบบางสวนจากความผัน

ผวนของอัตราแลกเปล่ียน 

 

ความเส่ียงเก่ียวกบัใบอนุญาตการประกอบธรุกิจ 

โรงงานผลิตเครื่องกรองน้ําของบริษัทแหงหนึ่ง ต้ังอยูในพ้ืนท่ีสีสม ซึ่งเปนพ้ืนท่ีประเภทท่ีอยูอาศัยหนาแนน

โดยไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน เมื่อวันท่ี 10 ตุลาคม 2550 ภายใตเง่ือนไขวาใบอนุญาตดังกลาวอาจ        

ถูกเพิกถอนได หากไดรับการรองเรียนจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ หรือกอใหเกิดปญหาแกชุมชน สําหรับใบอนุญาตใน

การประกอบกจิการโรงงานในป 2561 มีรายละเอียดดังนี้ 

- โรงงานท่ี 1 บริษัทไดรับใบอนุญาตในการประกอบกิจการโรงงานประเภทประกอบและซอมเครื่องกรอง

น้ํา จากสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี ซึ่งไดรับการตอใบอนุญาต โดยจะหมดอายุในวันท่ี                

1 มกราคม 2565 

- โรงงานท่ี 2 บริษัทไดรับใบอนุญาตในการประกอบกิจการโรงงานประเภทประกอบและซอม             

เครื่องกรองน้ําจากสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี  ซึ่งใบอนุญาตฯ จะหมดอายุ วันท่ี                   

1 มกราคม 2563 

- โรงงานท่ี 3 บริษัทไดรับใบอนุญาตในการประกอบกิจการโรงงานประเภทบดยอยเศษพลาสติกจาก

สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี ซึ่งไดรับการตอใบอนุญาต โดยจะหมดอายุในวันท่ี 1 มกราคม 

2567 และใบอนุญาตในการประกอบกิจการโรงงานประเภทซอม ประกอบเครื่องทําน้ําอุนและเครื่องทํา

น้ํารอนจากสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี ซึ่งใบอนุญาตฯ จะหมดอายุ วันท่ี 1 มกราคม 2565 
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- โรงงานท่ี 4 บริษัทไดรับใบอนุญาตในการประกอบกิจการโรงงานประเภทประกอบ ซอม เครื่องกรองน้ํา

และบดเศษพลาสติก จากสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี ซึ่งใบอนุญาตฯ จะหมดอายุ วันท่ี        

1 มกราคม 2563 

ท้ังนี้ บริษัทอาจมีความเส่ียงจากการไมไดรับการตออายุใบอนุญาตของแตละโรงงาน อยางไรก็ตาม ผูบริหาร

ของบริษัทเชื่อมั่นวาจะสามารถไดรับการตออายุใบอนุญาตดังกลาว เนื่องจากการประกอบผลิตภัณฑไมสรางมลพิษ   

ใด ๆ และบริษัทยังไมเคยไดรับการแจงตักเตือนจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของหรือการรองเรียนจากผูอยูอาศัยในบริเวณ

ใกลเคียงอยางมีนัยสําคัญแตอยางใด 

 

ความเส่ียงด้านการเงิน 

ความเส่ียงจากการปล่อยสินเช่ือ 

การขายเครื่องกรองน้ําและเครื่องใชไฟฟาของกลุมบริษัทสวนใหญจะเปนการขายผอนชําระตามสัญญาเชาซื้อ 

ซึ่งคุณภาพของลูกหนี้เชาซื้อจะเปนปจจัยหลักในการรับรูรายไดของบริษัท โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 กลุมบริษัท

มียอดลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อสําหรับเครื่องกรองน้ําท่ีคางชําระเกิน 3 งวด มีสัดสวนรอยละ 4.70 สําหรับเครื่องใชไฟฟา 

ลูกหนี้ ท่ีคางชําระเกิน 6 งวด มีสัดสวนรอยละ 4.24 ของยอดลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อสินคาเครื่องกรองน้ําและ

เครื่องใชไฟฟาตามลําดับ (หลังหักดอกเบ้ียท่ียังไมถือเปนรายไดและภาษีขายรอตัดบัญชี) ท่ีผานมาลูกคาของบริษัท

สวนใหญเปนลูกคารายยอยในระดับลางถึงกลาง โดยบริษัทกําหนดนโยบายการคัดเลือกลูกคาท่ีผอนปรนเพ่ือใหกลุม

ลูกคาดังกลาวสามารถเขาถึงสินคาและบริการของบริษัทได  อยางไรก็ตาม บริษัทกําหนดนโยบายการตรวจสอบและ

ควบคุมการใหสินเชื่อ รวมท้ังในกรณีท่ีลูกหนี้คางชําระ บริษัทจะต้ังคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในระดับท่ีเหมาะสมเมื่อเทียบ

กับสัดสวนหนี้สูญในอดีต และหากลูกหนี้คางชําระเกิน 3 งวด บริษัทจะหยุดรับรูรายไดดอกผลจากการเชาซื้อท้ังจํานวน 

รวมท้ังดําเนินการทางกฎหมายโดยออกหนังสือทวงถามไปยังลูกคา รวม 2 ครั้ง แลวรอใหมีการต้ังคาเผื่อหนี้สงสัยจะ

สูญใหครบตามมูลคาคงเหลือตามบัญชี ของลูกหนี้คางชําระนั้นแลวกอนการตัดลูกหนี้คางชําระดังกลาวเปนหนี้สูญตอไป 

ท้ังนี้จากการท่ีสินคาของบริษัทมีอัตรากําไรขั้นตนในระดับสูง ในป 2561 อัตรากําไรขั้นตนรอยละ 75.34 เมื่อหัก

คาใชจายในการขาย หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญแลว บริษัทยังมีกําไรจากการดําเนินการขายตรงแบบผอนชําระในเกณฑ

สูงเพียงพอ โดยในป 2561 บริษัทและบริษัทยอยมีอัตรากําไรสุทธิรอยละ 6.66 

ท้ังนี้ มาตรการปองกันเพ่ือลดความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดจากลูกหนี้เชาซื้อซึ่งอาจไมปฏิบัติตามเง่ือนไขและ

ขอตกลงในสัญญาของบริษัทสามารถสรุปได ดังตอไปนี้ 

• กําหนดคุณสมบัติของลูกคากลุมเปาหมายในเบ้ืองตน เพ่ือเปนแนวทางท่ีชัดเจนแกทีมงานขายโดยตอง

ผานการพิจารณาเบ้ืองตนจากพนักงานขาย และหัวหนาทีมพิจารณาอีกครั้งกอนทําสัญญา จากนั้นมีการ

ตรวจสอบคุณภาพลูกหนี้ โดยฝายเครดิตประเมินความนาเชื่อถือของลูกคาแตละรายวาเหมาะสมกับ

แผนการผอนชําระสินคา พรอมท้ังตรวจสอบวามีการติดต้ังครบถวนหรือไม และฝายเครดิตเปน

หนวยงานท่ีเก็บคางวดผอนชําระ ท้ังนี้ สําหรับการขายเครื่องใชไฟฟาท่ีเปนเงินผอน จะเปนการขายผาน

บริษัทยอยคือ บริษัท เธียรสุรัตน ลีสซิ่ง จํากัด (TSRL) โดยจะมีการตรวจสอบเครดิตลูกคาทุกรายผาน 

Credit Bureau และพนักงาน checker จะตรวจสอบขอมูลลูกคาตามหลักเกณฑของบริษัท TSRL อีก

ขั้นตอนหนึ่ง เพ่ือเปนขอมูลประกอบรวมกันในการพิจารณาวาจะอนุมัติหรือไมอนุมัติ 

• กําหนดการจายผลตอบแทนแกทีมพนักงานขาย โดยอางอิงจากคุณภาพการขาย และในกรณีท่ีเกิดหนี้

สูญจากการขาย พนักงานขายและผูบริหารฝายขายท่ีเกี่ยวของจะมีสวนรวมรับผิดชอบชําระคาเสียหาย

แกบริษัท เพ่ือทดแทนความเสียหายตามหลักเกณฑของบริษัท 

• ในกรณีท่ีลูกหนี้เชาซื้อไมปฏิบัติตามเง่ือนไขสัญญากับบริษัท บริษัทจะดําเนินการติดตามทวงถามหนี้สิน

คงคางจากลูกหนี้ท่ีคางชําระเกินกําหนดโดยแผนกเรงรัดหนี้สินและฝายกฎหมายของบริษัท รวมท้ังจะ

ดําเนินการถอดเครื่องคืนจากลูกหนี้ดังกลาว โดยเครื่องกรองน้ําหากเครื่องท่ียึดคืนยังอยูในสภาพดี จะ
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ถูกสงไปปรับปรุงสภาพท่ีโรงงาน และขายใหแกพนักงานของบริษัท (ยกเวนพนักงานฝายขาย)                           

ในลักษณะสินคาตกเกรดในราคาถูกและปรับปรุงเพ่ือบริจาค สําหรับสินคาท่ีอยูในสภาพไมสมบูรณ 

บริษัทจะทําการถอดชิ้นสวนโครงสรางเพ่ือบดเปนเม็ดพลาสติกและจําหนายตอไป สําหรับเครื่องใชไฟฟา 

เมื่อมีเครื่องจากการยึดคืนบริษัทจะนํามาขายเปนเครื่องใชไฟฟามือสองตอไป 

 

ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ 

บริษัทเบิกใชเงินกูยืมระยะส้ันและเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพ่ือใชสนับสนุนการดําเนินธุรกิจ โดย 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 กลุมบริษัทมีเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินคงคางจํานวน 29.50 ลานบาท และมีเงิน

กูยืมระยะยาวคงคางจํานวน 9.70 ลานบาท ในการบริหารตนทุนทางการเงิน บริษัทพิจารณาใชแหลงเงินทุนท่ีมีอัตรา

ดอกเบ้ียลอยตัว ท้ังนี้จะพิจารณาเปรียบเทียบอัตราดอกเบ้ียจากสถาบันการเงินตาง ๆ ตามความเหมาะสมในแตละ

ชวงเวลา บริษัทจึงมีความเส่ียงบางสวนจากความผันผวนของอัตราดอกเบ้ียซึ่งอาจสงผลใหตนทุนทางการเงินเพ่ิมขึ้น

และสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัท อยางไรก็ตาม บริษัทมีวงเงินเครดิตกับสถาบันการเงินหลายแหง เพ่ือ

รองรับในกรณีท่ีมีความจําเปนตองใชเงินทุน นอกจากนี้บริษัทไดพิจารณาจัดหาเงินทุนดวยวิธีอ่ืนตามความเหมาะสม

ของสภาวะเศรษฐกิจ 

 

ความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทนุของผูถื้อหลกัทรพัย ์

ความเส่ียงจากการมีผูถื้อหุ้นรายใหญ่ท่ีมีอาํนาจกาํหนดนโยบายการบริหาร 

บริษัทมีกลุมผูถือหุนใหญ ไดแก กลุมแจงอยู (รายละเอียดเพ่ิมเติมใน : ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน) โดย                      

ณ วันท่ี 10 มกราคม 2561 ถือหุนรวมกันในบริษัทจํานวน 351,071,890 หุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 63.87 ของจํานวน

หุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของบริษัท จึงทําใหกลุมแจงอยู สามารถควบคุมมติท่ีประชุมผูถือหุนไดเกือบท้ังหมดไมวา

จะเปนเรื่องการแตงตั้งกรรมการ หรือขอมติในเรื่องอื่นท่ีตองใชเสียงสวนใหญของท่ีประชุมผูถือหุน ยกเวนเรื่องกฎหมาย

หรือขอบังคับบริษัทกําหนดตองใหไดรับเสียงสามในส่ี (3 ใน 4) ของท่ีประชุมผูถือหุน ดังนั้น ผูถือหุนรายอ่ืนจึงอาจไม

สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือตรวจสอบและถวงดุลเรื่องท่ีผูถือหุนใหญเสนอได ซึ่งบริษัทไดตระหนักถึงประเด็น

ความเส่ียงดังกลาวจึงไดจัดโครงสรางการจัดการซึ่งประกอบดวยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง

ประกอบไปดวยบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ โดยมีการแตงต้ังบุคคลภายนอกท่ีเปนอิสระเขารวมในคณะกรรมการ

บริษัท จํานวน 6 ทาน จากจํานวนกรรมการท้ังหมด 11 ทาน โดยกรรมการอิสระจํานวน 4 ทาน รับหนาท่ีเปน

คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือทําหนาท่ีตรวจสอบ และพิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลในการทํา

รายการระหวางกัน กอนนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท หรือท่ีประชุมผูถือหุนตอไป 
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ข้อมลูทัว่ไปและข้อมลูสาํคญัอ่ืน 

ข้อมลูทัว่ไป 

ข้อมลูเก่ียวกบับริษทั 

ชื่อบริษัทท่ีออกหลักทรัพย 

เลขทะเบียนบริษัท 

ประเภทธุรกิจ 

ทุนจดทะเบียน 

 

ทุนจดทะเบียนชําระแลว 

 

ท่ีตั้งสํานักงานใหญ 

 

โทรศัพท 

ศูนยบริการลูกคา 

โทรสาร 

เว็บไซต 

ฝายนักลงทุนสัมพันธ 

อีเมล 

: 

: 

: 

: 

 

: 

 

: 

 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน)  

0107556000213 

ผลิตและจําหนายเครื่องกรองน้ําใชในครัวเรือน 

662,198,922 บาท 

ประกอบดวยหุนสามัญ 662,198,922 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท 

549,682,133 บาท 

ประกอบดวยหุนสามัญ 549,682,133 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท 

เลขท่ี 43/9 หมู 7 ซอยชูชาติอนุสรณ 4 ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี 11120 

02-819-8899 

1210 และ 02-819-8888 

02-962-6951-3 และ 02-962-6675 

www.thiensurat.co.th 

โทรศัพท  02-819-8899 ตอ 1536 และ 1591 

ir@thiensurat.co.th 

 

นิติบคุคลท่ีบริษทัถือหุ้นตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป 

ช่ือนิติบคุคล/ท่ีอยู่ 

และรายละเอียด 
ประเภทธรุกิจ 

สดัส่วน 

การถือหุ้น 

(%) 

ของบริษทั 

สดัส่วน

การถือ

หุ้น (%) 

ของ 

ผูร่้วมทนุ 

ทนุจด

ทะเบียน 

(ล้าน

บาท) 

ทนุชาํระ

แล้ว 

(ล้าน

บาท) 

บริษทั เซฟ เทรด อินเตอรเ์นชัน่แนล 

จาํกดั 

เลขทะเบียนบริษัท : 0125538005592 

43/12 หมู 7 ซอยชูชาติอนุสรณ 4  

ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี 11120 

โทรศัพท : 02-962-6651-2 

โทรสาร : 02-962-6659-60 

เว็บไซด : www.safetrade.co.th 

จัดจําหนายเครื่องกรองน้ํา 

เหยือกกรองน้ํา และน้ําด่ืม

ผสมแรธาตุ  

99.98  4.00 4.00 
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ช่ือนิติบคุคล/ท่ีอยู่ 

และรายละเอียด 
ประเภทธรุกิจ 

สดัส่วน 

การถือหุ้น 

(%) 

ของบริษทั 

สดัส่วน

การถือ

หุ้น (%) 

ของ 

ผูร่้วมทนุ 

ทนุจด

ทะเบียน 

(ล้าน

บาท) 

ทนุชาํระ

แล้ว 

(ล้าน

บาท) 

บริษทั เฟดเดอร ์ไทย จาํกดั 

เลขทะเบียนบริษัท: 0105557169406 

59/1 ซอยรามอินทรา 58 แขวงรามอินทรา 

เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 

โทรศัพท : 02-936-8990 

โทรสาร : 02-510-1877 

เว็บไซด : www.fedders.co.th 

 

ประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับ

การจําหนายเครื่องปรับ 

อากาศยี่หอเฟดเดอร 

59.997  60.000 31.000 

ผูร่้วมทนุ:  

1. บริษัท เอส.เอส.แอร เซอรวิส จํากัด 

2. นายวิสิทธิ์ วงศวิวัฒน 

 

  

 

 

40.000 

0.003 

  

บริษทั เธียรสรุตัน์ ลีสซ่ิง จาํกดั  

เลขทะเบียนบริษัท : 0125559017522 

43/9 หมู 7 ซอยชูชาติอนุสรณ 4          

ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี 11120 

โทรศัพท : 02-032-8690  

ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการ

จําหนายเครื่องใชไฟฟา 

โดยการผอนชําระ การให

สินเชื่อสวนบุคคลภายใต

การกํากับ และสินเชื่อ

ทะเบียนรถ 

 

100.00  100.00 100.00 

TSR Lao Co., Ltd. 

Kamphaengmeuang Road,  

Thatluang Tai Village, 

Saysettha District,  

Vientiane Capital, the Lao PDR 

ประกอบธุรกิจจัดจําหนาย 

เครื่องกรองน้ําและ

ผลิตภัณฑท่ีเกี่ยวของ และ

เครื่องใชไฟฟา  

ในสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตย  

ประชาชนลาว 

49.00  34.80 

(8,000 

ลานกีบ) 

27.831/  

ผูร่้วมทนุ :  

- กลุมบริษัท เจบี 

 

   

51.00 

  

หมายเหต ุ: 1/ชําระเม่ือวันที่ 17 มกราคม 2560 (อัตราแลกเปลีย่น 1 บาท : 230 กีบ) 

  

http://www.fedders.co.th/
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บคุคลอ้างอิงอ่ืนๆ 

บคุคลอ้างอิง 

นายทะเบียนหลักทรัพย 

 

 

โทรศพัท ์

โทรสาร 

 

: 

 

 

: 

: 

 

บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด  

เลขท่ี 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

 

02-009-9999 

02-009-9991 

ผูต้รวจสอบบญัชี 

 

 

 

 

: 

 

 

 

 

บริษทั สาํนักงาน อีวาย จาํกดั 

เลครัชดา ออฟฟส คอมเพล็กซ เลขท่ี 193/136-137 ชั้น 33 

ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

นายเติมพงษ  โอปนพันธุ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4501 

นายกฤษดา  เลิศวนา ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4958 

นางสาวมณี  รัตนบรรณกิจ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5313 

โทรศัพท : 02-264-0777, 02-661-9190 

โทรสาร  : 02-264-0789-90 
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ข้อมลูหลกัทรพัยแ์ละผูถ้ือหุ้น 

จาํนวนทนุจดทะเบียนและทุนชาํระแล้ว 

ณ วันท่ี 10 มกราคม 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 662,198,922 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 662,198,922 

หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท โดยมีทุนชําระแลว 549,682,133 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 549,682,133 หุน มูล

คาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท 

 

ผูถื้อหุ้น 

รายชื่อผูถือหุน 10 อันดับแรก ตามขอมูล ณ วันท่ี 10 มกราคม 2562 

ลาํดบั รายช่ือผูถื้อหุ้น จาํนวน (หุ้น) สดัส่วน (ร้อยละ) 

1 กลุ่มแจ้งอยู่ 351,071,890 63.87 

 1.1 ตระกลูแจ้งอยู่ 349,184,254 63.53 

 - บริษัท เบตเตอร ดรีมส จํากัด 1/ 144,367,715 26.26 

 - นายวีรวัฒน แจงอยู 98,145,325 17.86 

 - นางขนิษฐา แจงอยู 5,133,332 0.93 

 - นางสาวเธียรวรรณี แจงอยู 33,695,673 6.13 

 - นางสาวสวิตา แจงอยู 34,433,796 6.27 

 - นายเอกรัตน แจงอยู 33,408,413 6.08 

 1.2 ตระกลูวชัรธรรม 1,887,636 0.34 

 - นายวัชรินทร วัชรธรรม 1,778,900 0.32 

 - นายวัชรชัย วัชรธรรม 108,736 0.02 

2 นายมนตชัย ลีศิริกุล 17,000,000 3.09 

3 นางสาวดรุณีย ลีศิริกุล 12,253,620 2.23 

4 นายอัศวิน แจงอยู 4,633,700 0.84 

5 นายไพฑูรย หอมจันทร 4,495,532 0.82 

6 นายทัชชล ลีศิริกุล 4,478,700 0.82 

7 นายวิทูร ชื่นวชิรศิริ 4,082,665 0.74 

8 นายจุมพล วรวงศพิทักษ 3,850,000 0.70 

9 บริษัท ไทยเอ็นดีวีอาร จํากัด 3,405,168 0.62 

10 นายไชยยศ พงศจารุสถิต 3,045,000 0.55 

ผูถือหุนใหญ 10 รายแรก 408,316,275 74.28 

ผูถือหุนอื่น 141,365,858 25.72 

รวมทัง้ส้ิน 549,682,133 100.00 
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หมายเหต ุ: 1/ บริษัท เบตเตอร ดรีมส จํากัด มีรายไดจากการถือหุนในบริษัทอื่นเปนหลัก มีรายชื่อผูถือหุนและสัดสวนการถือหุน ณ วันที่    

31 มกราคม 2562 ดังน้ี 
ลาํดบั รายช่ือผูถื้อหุ้น จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1 นายวีรวัฒน แจงอยู 530,200 66.93 

2 น.ส.เธียรวรรณี แจงอยู 88,250 11.14 

3 น.ส.สวิตา แจงอยู 77,150 9.74 

4 นายเอกรัตน แจงอยู 71,600 9.04 

5 นางขนิษฐา แจงอยู 25,000 3.15 

รวม 792,200 100.00 

 

กลุมผูถือหุนรายใหญท่ีโดยพฤติการณมีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบาย การจัดการหรือการดําเนินงานของบริษัทอยาง

มีนัยสําคัญ คือ ตระกูลแจงอยู และตระกูลวัชรธรรม 

ลาํดบั รายช่ือผูถื้อหุ้น จาํนวนหุ้น ร้อยละ  

1 ตระกลูแจ้งอยู่ 349,184,254 63.53 

1.1 บริษัท เบตเตอร ดรีมส จํากัด 1/ 144,367,715 26.26 

1.2 นายวีรวัฒน แจงอยู 98,145,325 17.86 

1.3 นางขนิษฐา แจงอยู 5,133,332 0.93 

1.4 นางสาวเธียรวรรณี แจงอยู 33,695,673 6.13 

1.5 นางสาวสวิตา แจงอยู 34,433,796 6.27 

1.6 นายเอกรัตน แจงอยู 33,408,413 6.08 

2 ตระกลูวชัรธรรม 1,887,636 0.34 

2.1 นายวัชรินทร วัชรธรรม 1,778,900 0.32 

2.2 นายวัชรชัย วัชรธรรม 108,736 0.02 

รวม 351,071,890 63.87 
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การออกหลกัทรพัยอ่ื์น 

บริษัทไดออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัท (TSR-W1) 

มีรายละเอียดโดยสรปุดงัน้ี   

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ 

จํานวนหุนท่ีรองรับการใชสิทธิ 

วันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 

: 

: 

: 

200,666,316 หนวย 

200,666,316 หุน 

21 ธันวาคม 2558 

ระยะเวลาการใชสิทธิ : 
 

ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิได

ในวันทําการสุดทายของเดือนพฤษภาคมของแตละป ตลอดอายุ

ของใบสําคัญแสดงสิทธิ ท้ังนี้ วันใชสิทธิครั้งแรกจะตรงกับวันท่ี           

31 พฤษภาคม 2559 และวันใชสิทธิครั้งสุดทายจะตรงกับ วันท่ี

ใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ป ซึ่งตรงกับวันท่ี 20 ธันวาคม 

2561 ในกรณีท่ีวันใชสิทธิในแตละครั้งตรงกับวันหยุดทําการของ

บริษัทใหเล่ือนวันใชสิทธิเปนวันทําการสุดทายกอนวันใชสิทธิในแต

ละครั้ง 

อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ : 3 ป นับจากวันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 

อัตราการใชสิทธิ1/  : ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญ 1.100 หุน 

(เวนแตจะมีการเปล่ียนแปลงในภายหลังตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ) 

ราคาใชสิทธิ1/ : 1.818 บาทตอหุน 

จํานวนหนวยท่ีใชสิทธิแลว  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561  

: 98,378,340 หนวย 

จํานวนหนวยท่ียังไมใชสิทธิ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

: 102,287,976 หนวย 

จํานวนหุนคงเหลือจากการรองรับการใชสิทธิ : 112,516,789 หุน2/ 

หมายเหตุ: 1/ ตามที่ประชุมผูถือหุนประจําป 2559 วันที่ 22 เมษายน 2559 ไดมีมติใหจายเงินปนผลบางสวนเปนหุนสามัญ จึงตองปรับ

ราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิตามเงื่อนไขที่ระบุในขอกําหนดสิทธิโดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 

 2/ เปนหุนคงเหลือจากการรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ TSR-W1 ซ่ึงปจจุบันใบสําคัญแสดงสิทธิ TSR-W1 ได

ส้ินสภาพแลวตั้งแตวันที่ 21 ธันวาคม 2561 โดยบริษัทจะดําเนินการตัดหุนสามัญดวยการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ตอไป 
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บริษัทและบริษัทยอยมีนโยบายการจายเงินปนผลในอัตราไมตํ่ากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิภายหลังการหัก

ภาษีเงินไดนิติบุคคลและการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะของบริษัท ท้ังนี้            

การพิจารณาจายเงินปนผลประจําปของบริษัท จะตองไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถือหุน เวนแตเปนการจาย      

เงินปนผลระหวางกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาลได และรายงานใหท่ีประชุม     

ผูถือหุนทราบในการประชุมคราวตอไป 

อยางไรก็ตาม บริษัทและบริษัทยอยอาจพิจารณาจายเงินปนผลในอัตราท่ีนอยกวาอัตราท่ีกําหนดขางตน หรือ

งดจายเงินปนผลโดยขึ้นอยูกับภาวะทางเศรษฐกิจ ผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคลองของบริษัทและบริษัท

ยอย และความจําเปนในการใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอย 

ในป 2561 บริษัทมีกําไรสําหรับป จํานวน 93.84 ลานบาท (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) ซึ่งคณะกรรมการ

บริษัทมีมติใหเสนอตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุน ในวันท่ี 26 เมษายน 2562  เพ่ืออนุมัติจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.08 

บาท และเมื่อรวมเงินปนผลระหวางกาลท่ีจายในวันที 12 กันยายน 2561 หุนละ 0.08 บาท ทําใหคิดเปนเงินปนผลจาย

สําหรับป 2561 เทากับ 0.16 บาทตอหุน หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 91.35 ของกําไรสุทธิสําหรับปตามงบการเงินเฉพาะ

ของบริษัท หรือรอยละ 96.16 ของกําไรสุทธิภายหลังจากหักภาษีเงินไดนิติบุคคลและจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย

ตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทซึ่งสูงกวานโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทท่ีกําหนดใหจายในอัตราไมตํ่ากวา    

รอยละ 40 รายละเอียดการจายเงินปนผล 3 ปทีผานมาของบริษัทเปน ดังนี้ 

รายละเอียดการจ่ายปันผล 2561 2560 2559 

1. กําไรสุทธิสําหรับปตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ลานบาท) 93.84 87.42 80.84 

2. จํานวนหุน (ลานหุน)    

 2.1 จํานวนหุนท่ีจายปนผลระหวางกาล  521.853/ 516.732/ 467.181/ 

 2.2 จํานวนหุนท่ีจายปนผลประจําป  549.683/ 516.732/  

3. เงินปนผลจายตอหุน (บาท)    

 3.1 จํานวนเงินปนผลจายปนผลระหวางกาล 0.08 0.06 0.11 

 3.2 จํานวนเงินปนผลงวดสุดทายประจําป 0.084/ 0.08 - 

รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น 0.16 0.14 0.11 

4. เงินปนผลจายท้ังส้ิน (ลานบาท)    

 4.1 จํานวนเงินปนผลจายปนผลระหวางกาล  41.75 31.00 51.39 

 4.2 จํานวนเงินปนผลงวดสุดทายประจําป  43.97 41.34 - 

รวมเป็นเงินปันผลทัง้ส้ิน 85.72 72.34 51.39 

5. อัตราการจายเงินปนผลเทียบกับกําไรสําหรับป 91.35 82.75 63.57 

    ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (รอยละ)    

6. อัตราสวนการจายเงินปนผลเทียบกับกําไรสุทธิภายหลังการหัก 

   ภาษีเงินไดนิติบุคคลและจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย (รอยละ) 

96.16 87.10 66.91 
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หมายเหต ุ: 1/ บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิมจํานวน 602.00 ลานบาท เปน 662.20 ลานบาท เม่ือวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 และ

เม่ือวันที่ 2 มิถุนายน 2559 ไดจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวเปน 467.18 ลานบาท 
2/ วันที่ 2 มิถุนายน 2560 บริษัทไดจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวเปน 516.73 ลานบาท 
3/ วันที่ 5 มิถุนายน 2561 บริษัทไดจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวเปน 521.85 ลานบาท และ วันที่ 26 ธันวาคม 

2561 บริษัทไดจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวเปน 549.68 ลานบาท 
4/ คณะกรรมการบริษัทมีมติใหเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนในวันที่ 26 เมษายน 2562 เพื่ออนุมัติการจายเงินปนผล

งวดสุดทายประจําป 2561 ในอัตราหุนละ 0.08 บาท 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ร
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โครงสรา้งการจดัการ 

โครงสรางองคกร ณ วันท่ี 2 มกราคม 2562 ดังนี้ 

 

 

 
 

    คือ ผูบริหารของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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1. คณะกรรมการบริษทั 

ณ วันท่ี 2 มกราคม 2562 คณะกรรมการของบริษัท มีจํานวน 11 ทาน ประกอบดวย กรรมการอิสระ จํานวน 6 

ทาน คิดเปนรอยละ 54.55 ของคณะกรรมการบริษัท 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 
วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้ 

ครัง้แรก 

1. นายสหัส ตรีทิพยบุตร 1/ 

 

 ประธานคณะกรรมการบริษัท 

 ประธานกรรมการบริหาร 

31 ตุลาคม 2555 

2. นายเอกรัตน แจงอยู 2/  กรรมการ 

 กรรมการกํากับดูแลกิจการ    

ท่ีดีและความรับผิดชอบตอ

สังคม 

 กรรมการบริหารความเส่ียง 

 กรรมการบริหาร 

 ประธานกรรมการผูบริหาร

ระดับสูง 

 ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

12 กุมภาพันธ 2556 

3. นายวิรัช วงศนิรันดร 3/  กรรมการ 

 กรรมการบริหารความเส่ียง 

18 เมษายน 2556 

4. นางสาวเธียรวรรณี แจงอยู 4/  กรรมการ 

 กรรมการบริหารความเส่ียง 

 กรรมการผูบริหารระดับสูง 

 รองประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

 เลขานุการบริษัท 

22 มกราคม 2552 

5. นางสาวสวิตา แจงอยู 5/ 

 

 กรรมการ 

 กรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทน 

 กรรมการบริหารความเส่ียง 

 กรรมการผูบริหารระดับสูง 

 ท่ีปรึกษาดานการประเมินผล 

ติดตามและพัฒนาองคกร 

12 กุมภาพันธ 2556 

6. รองศาสตราจารยบุญเสริม วิมุกตะนันทน   กรรมการอิสระ 

 ประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

8 พฤศจิกายน 2555 
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รายช่ือ ตาํแหน่ง 
วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้ 

ครัง้แรก 

7. ศาสตรเมธี ดร.สุปรีดิ์ วงศดีพรอม 6/  กรรมการอิสระ 

 กรรมการตรวจสอบ 

 กรรมการกํากับดูแลกิจการ   

ท่ีดีและความรับผิดชอบตอ

สังคม 

 ประธานคณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียง 

18 เมษายน 2556 

8. ผูชวยศาสตราจารย กริช อัมโภชน  กรรมการอิสระ 

 กรรมการตรวจสอบ 

 ประธานคณะกรรมการ   

กํากับดูแลกิจการท่ีดีและ

ความรับผิดชอบตอสังคม 

24 เมษายน 2558 

9. นางสุมนา วงษกะพันธ 8/  กรรมการอิสระ 

 ประธานคณะกรรมการสรรหา

และกําหนดคาตอบแทน 

 กรรมการบริหาร 

24 เมษายน 2558 

10. ศ.(วุฒิคุณ) ดร.นายแพทย พรเทพ 9/ 

ศิริวนารังสรรค 

 กรรมการอิสระ 

 กรรมการตรวจสอบ 

 กรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทน 

27 กุมภาพันธ 2561 

 

11. ดร.สุรัตน วงศรัตนภัสสร 10/  กรรมการอิสระ 27 เมษายน 2561 

หมายเหตุ : รายละเอียดการเขาประชุมของคณะกรรมการบริษัท แสดงภายใตหัวขอ “การกํากับดูแลกิจการ : การประชุมคณะกรรมการ” 

 

กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทั 

ณ วันท่ี 3 มกราคม 2562 กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท ไดแก นางสาวเธียรวรรณี แจงอยู            

นางสาวสวิตา แจงอยู และนายเอกรัตน แจงอยู กรรมการสองในสามเปนผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญของระบบการกํากับดูแลกิจการท่ีดี จึงไดพิจารณาอนุมัติจัดต้ัง

คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือเปนเครื่องมือสําคัญของคณะกรรมการบริษัทในการกํากับดูแล และการบริหารงานใหมี

มาตรฐานท่ีถูกตองโปรงใส มีการควบคุมภายในท่ีดีและมีระบบการรายงานท่ีนาเชื่อถือเปนประโยชนตอผูลงทุนและทุก

ฝายท่ีเกี่ยวของ โดยไดปฏิบัติตามหลักเกณฑและมีคุณสมบัติตามท่ีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด ซึ่ง

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเปนอิสระในการทํางานอยางเต็มท่ีและรายงานโดยตรงตอคณะกรรมการบริษัท สําหรับ

องคประกอบและคุณสมบัติใหเปนไปตามกฎเกณฑสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย สวน

ขอบเขตอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบไดกําหนดใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

กําหนดและไดตราเปนกฎบัตรไวอยางชัดเจน โดยมีผูตรวจสอบภายในเปนผูตรวจสอบถึงความเพียงพอของระบบ       

การตรวจสอบและการควบคุมภายในของบริษัท และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ 
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 องคป์ระกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ประกอบดวยกรรมการตรวจสอบจํานวน 4 ทาน โดยประธานกรรมการตรวจสอบ รองศาสตราจารย                 

บุญเสริม วิมุกตะนันทน เปนผูมีความรูความเขาใจ และมีประสบการณการทํางานดานบัญชีและการเงินท่ีสามารถสอบ

ทานความนาเชื่อถือของงบการเงินได โดยทําหนาท่ีสอบทานการดําเนินงานใหถูกตองตามนโยบายและระเบียบ

ขอบังคับ ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และขอกําหนดของหนวยงานกํากับดูแล สงเสริมใหพัฒนาระบบรายงาน

ทางการเงินและบัญชีใหเปนไปตามมาตรฐานสากล รวมท้ังสอบทานใหมีระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบ

ภายใน และระบบบริหารความเส่ียงท่ีรัดกุม เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหนาท่ีและ

แสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ 

โดยมีสํานักตรวจสอบภายในเปนผูดูแลงานดังกลาว และรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ รวมท้ังมีการ

ปรึกษาหารือกับผูสอบบัญชี ท่ีปรึกษา และผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายและบัญชีเปนประจํา โดย คณะกรรมการตรวจสอบ

จะมีการประชุมรวมกับผูสอบบัญชี โดยไมมีฝายจัดการเขาประชุมอยางนอยปละ 1 ครั้ง เพ่ือขอความเห็นจากผูสอบ

บัญชีในเรื่องตาง ๆ ณ วันท่ี 2 มกราคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีจํานวน 4 ทาน โดยเปนกรรมการอิสระ         

ทุกทาน ประกอบดวย 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. รองศาสตราจารยบุญเสริม วิมุกตะนันทน ประธานคณะกรรมการ 

2. ผูชวยศาสตราจารย กริช อัมโภชน กรรมการ 

3. ศ.(วุฒิคุณ) ดร.นายแพทย พรเทพ  

ศิริวนารังสรรค 9/ 

กรรมการ 

4. ศาสตรเมธี ดร.สุปรีดิ์ วงศดีพรอม 6/ กรรมการ 

 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ณ วันท่ี 2 มกราคม 2562 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีจํานวน 6 ทาน ประกอบดวย 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. ศาสตรเมธี ดร.สุปรีดิ์ วงศดีพรอม 6/ ประธานคณะกรรมการ 

2. นายเอกรัตน แจงอยู 2/ กรรมการ 

3. นายวิรัช วงศนิรันดร 3/ กรรมการ 

4. นางสาวเธียรวรรณี แจงอยู 4/ กรรมการ 

5. นางสาวสวิตา แจงอยู 5/ กรรมการ 

6. นายไพฑูรย หอมจันทร 12/ กรรมการ 

  



  

 

 รายงานประจาํปี 2561 | 49 
   

คณะกรรมการบริหาร 

 ณ วันท่ี 2 มกราคม 2562 คณะกรรมการบริหารมีจํานวน 3 ทาน ประกอบดวย 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นายสหัส ตรีทิพยบุตร 1/ ประธานคณะกรรมการ 

2. นางสุมนา วงษกะพันธ 8/ กรรมการ 

3. นายเอกรัตน แจงอยู 2/ กรรมการ 

 

คณะกรรมการผูบ้ริหารระดบัสงู 

 ณ วันท่ี 2 มกราคม 2562 คณะกรรมการผูบริหารระดับสูงมีจํานวน 7 ทาน ประกอบดวย 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นายเอกรัตน แจงอยู 2/ ประธานคณะกรรมการผูบริหารระดับสูง /  
ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

2. นางสาวเธียรวรรณี แจงอยู 4/ กรรมการผูบริหารระดับสูง / รองประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

3. นางสาวสวิตา แจงอยู 5/  กรรมการผูบริหารระดับสูง / 

ท่ีปรึกษาดานการประเมินผล ติดตามและพัฒนาองคกร 

4. นายไพฑูรย หอมจันทร 12/ กรรมการผูบริหารระดับสูง / รองประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

5. นายวัชรินทร วัชรธรรม 13/ กรรมการผูบริหารระดับสูง / รองประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

6. นายสยาม อุฬารวงศ 14/ กรรมการผูบริหารระดับสูง / รองประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

7. นายไพฑูรย ศุกรคณาภรณ 15/ กรรมการผูบริหารระดับสูง /  

รองประธานเจาหนาท่ีบริหารดานบัญชีและการเงิน 

 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

ณ วันท่ี 2 มกราคม 2562 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนมีจํานวน 3 ทาน ประกอบดวย 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นางสุมนา วงษกะพันธ ประธานคณะกรรมการ 

2. ศ.(วุฒิคุณ) ดร.นายแพทย พรเทพ  

ศิริวนารังสรรค 9/ 

กรรมการ 

3. นางสาวสวิตา แจงอยู 5/ กรรมการ 

 

คณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีและความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

ณ วันท่ี 2 มกราคม 2562 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบตอสังคมมีจํานวน 3 ทาน 

ประกอบดวย 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. ผูชวยศาสตราจารย กริช อัมโภชน ประธานคณะกรรมการ 

2. ศาสตรเมธี ดร.สุปรีดิ์ วงศดีพรอม 6/ กรรมการ 

3. นายเอกรัตน แจงอยู 2/ กรรมการ 
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การประชมุของคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบริษัทมีกําหนดการประชุมโดยปกติเปนประจําอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง และมีการประชุม

พิเศษเพ่ิมตามความจําเปน ในป 2561 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมท้ังส้ินจํานวน 14 ครั้ง  

รายละเอียดการเขาประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอยป 2561 ตามรายละเอียด 

ภายใตหัวขอ “การกํากบัดูแลกิจการ: การประชุมคณะกรรมการ” 

2. ผูบ้ริหาร 

 ณ วันท่ี 2 มกราคม 2562 คณะผูบริหารมีจํานวน 9 ทาน ประกอบดวย 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นายเอกรัตน แจงอยู 2/ ประธานคณะกรรมการผูบริหารระดับสูง /  

ประธานเจาหนาท่ีบริหาร  

2. นางสาวเธียรวรรณี แจงอยู 4/ กรรมการผูบริหารระดับสูง / รองประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

3. นางสาวสวิตา แจงอยู 5/ กรรมการผูบริหารระดับสูง /  

ท่ีปรึกษาดานการประเมินผล ติดตามและพัฒนาองคกร 

4. นายไพฑูรย หอมจันทร 12/ กรรมการผูบริหารระดับสูง / รองประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

5. นายวัชรินทร วัชรธรรม 13/ กรรมการผูบริหารระดับสูง / รองประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

6. นายสยาม อุฬารวงศ 14/ กรรมการผูบริหารระดับสูง / รองประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

7. นายไพฑูรย ศุกรคณาภรณ 15/ กรรมการผูบริหารระดับสูง /  

รองประธานเจาหนาท่ีบริหารดานบัญชีและการเงิน 

8. นายวีรวัฒน แจงอยู 11/ ผูชวยประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

9. นายนเรศ จรูญวิทยากุล 16/ ผูชวยประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

หมายเหตุ : รายละเอียดของกรรมการและผูบริหารของบริษัท แสดงภายใตหัวขอ “การกํากับดูแลกิจการ: การประชุมคณะกรรมการ” 

ท้ังนี้ รายชื่อผูบริหารระดับสูงของบริษัทขางตนเปนไปตามนิยาม “ผูบริหาร” ของ ก.ล.ต. ตามประกาศท่ี       

ทจ.23/2551 ผูบริหารระดับสูงจะไดรับมอบหมายอํานาจหนาท่ีใหดําเนินงานภายใตนโยบาย กลยุทธ และเปาหมายท่ี

คณะกรรมการบริษัทกําหนดไว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทไดอนุมัติการจัดทําคูมืออํานาจดําเนินการในการกําหนด

ขอบเขตหนาท่ีท่ีชัดเจน เพ่ือความโปรงใสและมีความคลองตัวในการปฏิบัติงานอยางเหมาะสม ผูบริหารระดับสูงท้ัง      

9 คน ไมมีคุณสมบัติตองหาม ดังนี้  

1. ไมมีประวัติการกระทําผิดอาญาในความผิดท่ีเกี่ยวกับทรัพย ซึ่งไดกระทําโดยทุจริต  

2. ไมมีประวัติการทํารายการท่ีอาจเกิดจากความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัท ในรอบปท่ีผานมา  

3. เลขานุการบริษทั 

คณะกรรมการบริษัทมีมติแตงต้ัง นางสาวเธียรวรรณี แจงอยู เปนเลขานุการบริษัท ทําหนาท่ี จัดการประชุม

คณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดตาง ๆ และการประชุมผู ถือหุน รวมท้ังจัดทํารายงานการประชุม

คณะกรรมการ รายงานการประชุมผูถือหุน รายงานประจําป ตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามท่ีกฎหมายกําหนด โดย

เลขานุการบริษัทท่ีคณะกรรมการแตงตั้งขึ้นเปนผูท่ีคณะกรรมการเห็นวามีความเหมาะสม มีความรูความสามารถในการ

บริหารงานเลขานุการบริษัท ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับตาง ๆ ตลอดจนรับผิดชอบ ดูแลงานดาน

บรรษัทภิบาลของบริษัท 
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4. ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

บริษัทไดกําหนดคาตอบแทนท่ีเหมาะสมแกคณะกรรมการบริษัทและผูบริหารระดับสูง โดยพิจารณา

เปรียบเทียบกับการจายคาตอบแทนกรรมการของบริษัทชั้นนําในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ                   

ในกลุมอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนผลการดําเนินงานของบริษัท และมีการเสนอขออนุมัติท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือจาย

คาตอบแทนใหแกคณะกรรมการบริษัท สําหรับคาตอบแทนผูบริหารระดับสูง คณะกรรมการบริหารจะเปนผูพิจารณา

จากหนาท่ีความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของแตละคน ประกอบกับผลการดําเนินงานของบริษัท โดยท้ังนี้              

จะนําเสนอขออนุมัติตอคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทเพ่ือทราบตอไป 

4.1 ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

4.1.1 ค่าตอบแทนกรรมการ 

ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 ประชุมเมื่อวันศุกรท่ี 27 เมษายน 2561 มีมติอนุมัติคาตอบแทน

กรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดยอยท่ีไดรับแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยใหจาย

คาตอบแทนใหแกคณะกรรมการ กําหนดเปนจํานวนไมเกิน 5.20 ลานบาท โดยไดจัดสรรในรูปคาเบ้ียประชุมราย     

ไตรมาส และคาเบ้ียประชุมครั้งอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือจากการประชุมรายไตรมาส และบําเหน็จ โดยใหคณะกรรมการ    

สรรหาและกําหนดคาตอบแทนและประธานคณะกรรมการบริษัทไปดําเนินการจัดสรรในรายละเอียดตอไป ซึ่งไมมี

คาตอบแทนและสิทธิประโยชนอื่นนอกเหนือจากท่ีขอในท่ีประชุม 

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2561 ในรูปแบบของเบ้ียประชุมมี

รายละเอียด ดังนี้ 

               (หนวย: บาท) 

ตาํแหน่ง 

ประจาํปี 2561 

ค่าเบีย้ประชมุ 

(รายไตรมาส) 
ค่าเบีย้ประชมุ1/ 

คณะกรรมการบริษทั 

ประธานกรรมการ 35,000 15,000 

กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร 30,000 12,000 

กรรมการท่ีเปนผูบริหาร 25,000   5,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 30,000 15,000 

กรรมการตรวจสอบ 25,000 12,000 

คณะกรรมการบริหาร 

ประธานกรรมการ 30,000 15,000 

กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร 25,000 12,000 

กรรมการท่ีเปนผูบริหาร 10,000   5,000 

คณะกรรมการชดุย่อยอ่ืน ๆ ท่ีได้รบัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษทั 

ประธานกรรมการ - 15,000 

กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร - 12,000 

กรรมการท่ีเปนผูบริหาร -   5,000 

หมายเหตุ : 1/นอกเหนือจากการประชุมรายไตรมาส (ตอทานตอคร้ัง)  
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คาตอบแทนท่ีกรรมการบริษัทไดรับเปนรายบุคคล ในป 2561 เปนจํานวนเงินรวม 5.20 ลานบาท ซึ่งจายตาม

จํานวนครั้งท่ีเขารวมประชุมรวมถึงคาบําเหน็จ ดังนี้ 

     (หนวย: บาท) 

รายช่ือ 

ค่าเบีย้ประชุม 

ค่าบาํเหน็จ รวม 

คณะ 

กรรมการ 

บริษทั 

คณะ 

กรรมการ 

ตรวจสอบ 

คณะ 

กรรมการ 

บริหาร 

คณะกรรมการ 

สรรหาและ 

กาํหนด 

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ 

กาํกบัดแูล 

กิจการท่ีดีฯ 

 

คณะกรรมการ 

บริหาร 

ความเส่ียง 

1. นายสหัส ตรีทิพยบุตร 1/ 290,000 - 30,000 - - - 186,000 506,000 

2. นายเอกรัตน แจงอยู 2/ 150,000 - 10,000 - 5,000 15,000 120,000 300,000 

3. นายวิรัช วงศนิรนัดร 3/ 150,000 - 10,000 - - 15,000 120,000 295,000 

4. นางสาวเธียรวรรณี แจงอยู 4/ 125,000 - - - - 15,000 120,000 260,000 

5. นางสาวสวิตา แจงอยู 5/ 150,000 - - 60,000 - 15,000 120,000 345,000 

6. รองศาสตราจารยบุญเสริม   

วิมุกตะนันทน 
240,000 255,000 - - - - 140,000 635,000 

7. ศาสตรเมธี ดร.สุปรีดิ์    

วงศดีพรอม 6/ 
240,000 159,000 24,000 - 24,000 60,000 140,000 647,000 

8. นายสุธี ตรีพรชัยศักดิ์ 7/ 66,000 61,000 - 48,000 - - 40,000 215,000 

9. ผูชวยศาสตราจารย  

กริช อัมโภชน 
240,000 208,000 - - 30,000 - 140,000 618,000 

10. นางสุมนา วงษกะพันธ 8/ 240,000 - 24,000 180,000 - - 140,000 584,000 

11. ศ.(วุฒิคุณ) ดร.นายแพทย 

พรเทพ ศิริวนารังสรรค 9/ 
198,000 171,000 - 84,000 - - 100,000 553,000 

12. ดร.สุรัตน วงศรัตนภัสสร 10/ 162,000 - - - - - 80,000 242,000 

รวม 2,251,000 854,000 98,000 372,000 59,000 120,000 1,446,000 5,200,000 

หมายเหตุ : รายละเอียดของกรรมการและผูบริหารของบริษัท แสดงภายใตหัวขอ “การกํากับดูแลกิจการ : การประชุมคณะกรรมการ” 

4.1.2 ค่าตอบแทนของผูบ้ริหาร 

คาตอบแทนของผูบริหารของบริษัท ประกอบดวยเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

ปจจุบัน บริษัทไมมีคาตอบแทนในรูปหุนใหแกผูบริหารของบริษัท คาตอบแทนรวมของผูบริหารของบริษัทประจํา          

ป 2559 ป 2560 และป 2561 มีจํานวนท้ังส้ิน 33.85 ลานบาท 34.36 ลานบาท และ 30.19 ลานบาท ตามลําดับ 

 

  



  

 

 รายงานประจาํปี 2561 | 53 
   

5 บคุลากร 

 จาํนวนบคุลากรหรือพนักงาน 

 จํานวนพนักงานท้ังหมดของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีจํานวนท้ังส้ิน 1,609 คน โดยแบงตามกลุม

งานไดดังนี้ 

(หน่วย: คน) 

กลุ่มพนักงาน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
บริษทั เธียรสรุตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

พนักงานขายและบริการ 961 

พนักงานปฏิบัติการ 635 

ผูบริหาร 13 

รวม 1,609 

 

ค่าตอบแทนของบคุลากร 

 ในป 2561 บริษัทมีการจายคาตอบแทนรวมของพนักงานในรูปของเงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุน สํารอง

เล้ียงชีพ และเงินไดอื่น ๆ (ไมรวมคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร) แกพนักงานท้ังหมดเทากับ 534.00 ลานบาท 

 

กองทนุสาํรองเลี้ยงชีพ 

 บริษัทไดจัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพ เมื่อวันท่ี 1 มกราคม 2556 โดยมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือสรางขวัญและ

กําลังใจใหแกพนักงาน และเพ่ือจูงใจใหพนักงานทํางานกับบริษัทในระยะยาว ซึ่งในป 2559 ป 2560 และป 2561 บริษัท

มีเงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพเปนเงินจํานวน 3.94 ลานบาท 4.20 ลานบาทและ 3.10 ลานบาท ตามลําดับ 

 

นโยบายการพฒันาบคุลากร 

บริษัทตระหนักและใหความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนอยางย่ิง จึงไดจัดทํานโยบายการพัฒนา

และการฝกอบรมขึ้น โดยมี “สถาบันฝกอบรม” สังกัดกลุมบริหารทรัพยากรบุคคลและองคกร เปนหนวยงานรับผิดชอบ

โดยตรง กําหนดใหมีหลักสูตรอบรมท้ังภายใน (Internal Training) และภายนอก (Public Training) ท่ีครอบคลุมเนื้อหา

ดานการพัฒนาสมรรถนะหลักขององคกร (Core Competency) ดานการพัฒนาสมรรถนะในการบริหารจัดการ 

(Managerial Competency) และหลักสูตรเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะดานความรูในงาน (Functional Competency)  

ท้ังนี้ สถาบันฯ ไดสรางสรรคหลักสูตรอบรมภายใน และคัดกรองหลักสูตรอบรมภายนอกท่ีสอดคลองกับ

วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายของบริษัทเปนหลัก เพ่ือเปนหลักประกันดานการพัฒนาบุคลากรใหมีความรู 

ความสามารถ  และทัศนคติท่ีดีตอการดําเนินงานท่ีไดรับมอบหมายใหบรรลุผล ตามมาตรฐานการดําเนินงานของบริษัท

และกลุมบริษัท  

ในป 2561 สถาบันฝกอบรม ไดดําเนินการวางแผนการฝกอบรมประจําปโดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของ

ผูบังคับบัญชาในสายงานโดยตรง ผานกระบวนการสํารวจและวิเคราะหความตองการในการฝกอบรม (Training Need 

Survey) เพ่ือนํามาเปนแนวทางการพัฒนาบุคลากรใน 3 ระยะ ไดแก 
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การพฒันาและฝึกอบรมระยะสัน้  

1. การปฐมนิเทศบุคลากรใหม (Orientation) เพ่ือเตรียมความพรอมใหพนักงานใหม ไดรูจักและเขาใจ 

องคกรมากขึ้น สามารถปรับตัวใหเขากับองคกรไดงายและเร็วมากขึ้น ตลอดจนมีความพรอมท่ีจะปฏิบัติ

หนาท่ีในตําแหนงท่ีไดรับมอบหมายใหบรรลุวัตถุประสงคตามความคาดหวังขององคกร โดยใน           

การปฐมนิเทศพนักงานใหม สถาบันฯ ไดกําหนดใหมีเนื้อหาสําคัญ ดังนี้ 

- วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตรของบริษัท 

- นโยบายดานทรัพยากรบุคคล 

- จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบตอสังคม 

- มาตรฐานความปลอดภัยและชีวอนามัย 

- นโยบายดานสารสนเทศและขอกําหนดการใช Social Media 

- ระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001 

- Risk Management and Safety 

- ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับเรื่องน้ํา 

- การสาธิตประสิทธิภาพเครื่องกรองน้ํา 

- การปฐมนิเทศในหนวยงาน เพ่ือรับมอบหมายหนาท่ีรับผิดชอบ (OJT) เปนตน 

2. การอบรมเพ่ือพัฒนาสมรรถนะ (Competency Training) ผูบังคับบัญชาแตละสายงานมีหนาท่ีรวมกับ

สถาบันฝกอบรมใหมีสมรรถนะท่ีเหมาะสมในสมรรถนะแตละดานดังนี ้

- สมรรถนะหลักขององคกรและสมรรถนะดานความเปนผูนํา 

- สมรรถนะของแตละสายงาน 

บริษัทไดมีการจัดอบรมใหกับพนักงานท้ังระดับปฏิบัติการ พนักงานขายและบริการ และระดับบริหาร ท้ังใน

รูปแบบการอบรมภายใน (In-house Training) จํานวน 68,746.50 ชั่วโมง อบรมภายนอก (Public Training) จํานวน 

363.25 ชั่วโมง และฝกอบรมในงาน (On the Job Training) จํานวน 1,440.00 ชั่วโมง รวมท้ังส้ิน 70,549.75 ชั่วโมง   

ซึ่งไดผลตอบรับในการเขาฝกอบรมและพัฒนาจากพนักงานทุกระดับเปนอยางดี โดยในป 2561 บริษัทมีจํานวนชั่วโมง

ในการอบรม เฉล่ีย/คน/ป เทากับ 36.29 ชั่วโมง 

 

การพฒันาและฝึกอบรมระยะกลาง 

เปนการพัฒนาอยางตอเนื่องเพ่ือยกระดับการปฏิบัติงานใหเปนมืออาชีพและยกระดับมาตรฐานการบริการ

ตามความเหมาะสมของหนวยงาน ซึ่งป 2561 บริษัทไดพัฒนาหลักสูตรการขายและการบริการใหแก ฝายขาย        

สํานักงานใหญ ฝายบริหารสาขา และฝายขายทางโทรศัพท ไดแกหลักสูตรครูพ่ีเล้ียง และหลักสูตร Telesales 

Academy 

 

การพฒันาและฝึกอบรมระยะยาว 

บริษัทตระหนักดีวา ทรัพยากรมนุษย เปนทรัพยากรท่ีคุณคาท่ีสุดขององคกร ดังนั้น พนักงานจึงควรไดรับ

โอกาสใหพัฒนาตนเองไดตามศักยภาพ บริษัทจึงไดวางแผนการทํา Career Path ท่ีเหมาะสมและสัมพันธกับสมรรถนะ 

(Competency) ของพนักงานซึ่งเปนเกณฑหนึ่งของเสนทางหรือแผนผังความกาวหนาในสายอาชีพของพนักงานท่ีเริ่ม

ตั้งแตกาวเขาสูองคกรจนกระท่ังเกษียณอาย ุ
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 การประเมินผลการปฏิบติังาน 

ในป 2561 บริษัทไดนําระบบประเมินผลการปฏิบัติงานออนไลน (Performance Review System) โดย

ประกอบไปดวยตัวชี้ วัดผลงานหลัก (Key Performance Indicator) และ สมรรถนะ (Competency) นํามาใชใน         

การประเมินผลงานพนักงาน เพ่ือวัดผลการปฏิบัติงานของพนักงานในองคกรในดานปจจัยผลสําเร็จของงานท่ีสอดคลอง

กับนโยบายองคกรประจําป และพฤติกรรมในการทํางานท่ีสงเสริมใหเกิดการบรรลุผลงาน โดยไดนําผลการประเมินมา

ใชในการบริหารจัดการ ทางดานการจายผลตอบแทน การฝกอบรมและพัฒนา และความกาวหนาในสายอาชีพ เปนตน 

 

การพฒันาทศันคติและการอยู่ร่วมกนัในสงัคม 

นอกจากพัฒนาศักยภาพของพนักงานใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพแลว บริษัทไดปลูกฝงและ

ปรับทัศคติในการปฏิบัติงานใหพนักงานไดรูจักการเปนผูเสียสละเอื้อเฟอเผื่อแผ รูรักสามัคคี และการอยูรวมกันในสังคม

หรือองคกรอยางมีความสุข ผานกิจกรรมตาง ๆ ไดแก กิจกรรมบริจาคโลหิต กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนาพุทธและ

ศาสนาอิสลามกิจกรรมบริจาคเครื่องกรองน้ําใหกับโรงเรียน กิจกรรมตออายุไสกรองใหกับโรงเรียน เปนตน  
 

 

ข้อพิพาทด้านแรงงานท่ีสาํคญัในรอบระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา 

 -ไมมี-  
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การกาํกบัดแูลกิจการ 

ในป 2561 บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) ไดรับผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจด

ทะเบียน ประจําป 2561 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2018) ในระดับ 4 ดาว อยูใน

กลุม “ดีมาก” (Very Good) ซึ่งบริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) เปน 1 ใน 241 บริษัทจดทะเบียนท่ีไดรับคะแนนอยู

ในระดับดีมาก จากบริษัทจดทะเบียนท่ีไดรับการประเมินท้ังส้ิน 657 บริษัท จากการสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัท   

จดทะเบียนประจําป 2561 จัดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย และสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 

นโยบายการกาํกบัดแูลกิจการ 

บริษัทไดจัดใหมีนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทเปนลายลักษณอักษร ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษัทไดรับทราบ และเขาใจหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ฉบับปรับปรุงป 2560 ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ออกใชต้ังแตเดือนมีนาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทจึงไดพิจารณาและทบทวน 

หลักการกํากับดูแลกิจการของบริษัทและไดดําเนินการปรับปรุงนโยบายการกํากับดูแลกิจการ และนโยบายอ่ืนท่ี

เกี่ยวของ ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 9/2561 เมื่อวันจันทรท่ี 24 กันยายน 2561 โดยบริษัทกําหนดให

กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานปฏิบัติตามกฎและขอบังคับตาง ๆ ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กําหนดทุกประการ 

คณะกรรมการ 

โครงสร้างกรรมการบริษทั 

 โครงสรางคณะกรรมการบริษัทประกอบดวย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ

บริหาร คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน คณะกรรมการกํากับดูแล      

กิจการท่ีดีและความรับผิดชอบตอสังคม และคณะกรรมการผูบริหารระดับสูง 

 

คณะกรรมการบริษทั (Board of Directors) 

อาํนาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 

1. กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ และนโยบายของบริษัท รวมท้ังจัดการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย 

วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถือหุนท่ีชอบดวยกฎหมาย 

2. กําหนดทิศทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัท และควบคุมติดตามการดําเนินงานของบริษัทใหถูกตองตาม

กฎระเบียบขอบังคับของหนายงานราชการท่ีเกี่ยวของ มีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอใหกับผูถือหุนและ 

ผูท่ีเกี่ยวของทุกฝาย และใหมีการบริหารงานอยางโปรงใส รวมท้ังใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน 

3. ควบคุมกํากับดูแลการบริหารการจัดการ ใหเปนไปตามนโยบายท่ีไดรับมอบหมาย เวนแตเรื่องดังตอไปนี้ ซึ่ง

กรรมการตองไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนกอนการดําเนินงาน ไดแก เรื่องท่ีกฎหมายกําหนดใหตอง

ไดรับมติของท่ีประชุมผูถือหุน เชน การแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิ หรือขอบังคับ การเพ่ิมทุน     การ

ลดทุน การออกหุน หรือการออกหุนกู การซื้อขายหรือโอนกิจการของบริษัทหรือการซื้อหรือรับโอนกิจการ

ของบริษัทอ่ืนมาเปนของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืน โดยมีวัตถุประสงคแบงกําไร

ขาดทุนกัน การแกไขหรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางสวนท่ีสําคัญ การ

มอบหมายใหบุคคลอ่ืนเขาจัดการธุรกิจของบริษัท การควบหรือเลิกบริษัท การจายคาตอบแทนและบําเหน็จ

กรรมการ เปนตน 
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นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีขอบเขตหนาท่ีในการกํากับดูแลใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวา

ดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย อาทิเชน การทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน

และการซื้อหรือขายทรัพยสินท่ีสําคัญตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือกฎหมายท่ี

เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 

4. คณะกรรมการบริษัทอาจแตงต้ังกรรมการจํานวนหนึ่งตามท่ีเห็นสมควรใหเปนคณะกรรมการบริหารเพ่ือ

ปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและใหคณะกรรมการบริษัทต้ังกรรมการบริหาร

คนหนึ่งเปนประธานกรรมการบริหาร 

5. คณะกรรมการบริษัทอาจแตงต้ังประธานเจาหนาท่ีบริหาร/กรรมการผูจัดการหรือมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนใด

ใหดําเนินกิจการของบริษัทภายใตการควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอํานาจเพ่ือใหบุคคลดังกลาว

มีอํานาจตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร โดยคณะกรรมการอาจ

ยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแกไขอํานาจดังกลาวได ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษัทไดมอบอํานาจให

ประธานเจาหนาท่ีบริหาร/กรรมการผูจัดการหรือบุคคลอ่ืนทําหนาท่ีแทนในเรื่องเกี่ยวกับการดําเนินงาน

ตามปกติธุรกิจ การมอบอํานาจดังกลาวตองเปนไปตามมติของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทท่ีมีกรรมการ

อิสระหรือกรรมการท่ีเปนกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุม และหากกรรมการอิสระหรือกรรมการท่ีเปน

กรรมการตรวจสอบคัดคานการมอบอํานาจนั้น ตองบันทึกความเห็นของกรรมการดังกลาวในรายงาน     

การประชุมใหชัดเจน ท้ังนี้ การมอบอํานาจดังกลาวจะตองกําหนดขอบเขตอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบ

ของผูรับมอบอํานาจไวอยางชัดเจน และตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจท่ีทําใหผูรับมอบอํานาจ

สามารถอนุมัติรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงมีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทาง

ผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทยอย 

6. คณะกรรมการบริษัทกํากับใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิผล 

โดยจัดใหมีผูตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายในเปนผูติดตามและดําเนินการและรวมประสานงานกับ

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการจะดําเนินการติดตามและประเมินผล ประสิทธิผลของการบริหาร

ความเส่ียงอยางสม่ําเสมอผานคณะกรรมการตรวจสอบ 

7. คณะกรรมการบริษัทตองจัดใหมีคูมือการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (Corporate Governance Policy) คูมือ

จรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct Handbook) นโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น (Anti-

Corruption Policy) และนโยบายการรับเรื่องรองเรียนและเบาะแสการกระทําผิดและการทุจริต (Whistle 

Blowing) ของบริษัท เพ่ือใชเปนแนวทางปฏิบัติภายในองคกร 

8. กรรมการจะตองไมประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท หรือ

เขาเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือเปนหุนสวนไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือเปน

กรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นท่ีประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับ

กิจการของบริษัทไมวาจะทําเพ่ือประโยชนตนหรือเพ่ือประโยชนผูอ่ืน เวนแตจะไดแจงใหท่ีประชุมผูถือหุน

ทราบกอนท่ีจะมีมติแตงตั้ง 

9. กรรมการจะตองแจงใหบริษัททราบทันที หากมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในสัญญาท่ีบริษัท

ทําขึ้น หรือถือหุนหรือหลักทรัพยอื่นเพ่ิมขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ 

10. คณะกรรมการจะตองสนับสนุนและสงเสริมใหฝายจัดการสรางนวัตกรรมท่ีกอใหเกิดมูลคาแกธุรกิจควบคูไป

กับการสรางคุณประโยชนตอลูกคาหรือผูท่ีเกี่ยวของ และมีความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอมตาม

สภาพปจจัยแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลงอยูเสมอ 
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วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง กรรมการตองออกจากตําแหนงอยางนอยจํานวนหนึ่งในสาม ถาจํานวน

กรรมการแบงออกใหเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลท่ีสุดกับสวนหนึ่งในสาม และเพ่ือสอดคลองกับแนว

ทางการกํากับดูแลกิจการท่ีดี จึงกําหนดจํานวนบริษัทจดทะเบียนท่ีกรรมการจะไปดํารงตําแหนง ไมเกิน 5 บริษัท 

กรรมการท่ีจะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับสลากวาผูใดจะ

ออก สวนปตอไปใหกรรมการท่ีอยูในตําแหนงนานท่ีสุดเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนี้

อาจไดรับเลือกใหเขามารับตําแหนงอีกก็ได 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 

อาํนาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานใหมีระบบการรายงานทางการเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงินตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน และตามท่ีกําหนดโดยกฎหมายอยางโปรงใส ถูกตองและเพียงพอ 

2. พิจารณาใหความเห็นชอบการนําสงงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

3. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 

audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผลตามวิธีและมาตรฐานสากลท่ียอมรับโดยท่ัวไป  

4. พิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงความเพียงพอของงบประมาณและบุคลากร

ของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงต้ัง โยกยาย และประเมินผล

การปฏิบัติงานประจําปของหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน 

5. สอบทานและพิจารณาอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายใน และใหความเห็นตอระบบการตรวจสอบภายใน 

ท่ีเหมาะสมตามวิธีการและมาตรฐานสากลท่ียอมรับโดยท่ัวไป  

6. พิจารณาอนุมัติกฎบัตรสํานักตรวจสอบภายใน และทบทวนตามความเหมาะสม อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

7. สอบทานใหบริษัทมีกระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีครอบคลุมทุกดาน และมีประสิทธิผล 

8. คณะกรรมการตรวจสอบ อาจแสวงหาความเห็นท่ีเปนอิสระจากท่ีปรึกษาทางวิชาชีพอ่ืนหรือผูเชี่ยวชาญ 

เฉพาะเรื่องได เมื่อเห็นวาจําเปนดวยคาใชจายของบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท ท้ังนี้ 

การดําเนินการวาจางใหเปนไปตามระเบียบขอกําหนดของบริษัท 

9. รายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตอคณะกรรมการบริษัทเปนประจําทุกป ซึ่งรายงาน

ระบุเกี่ยวกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องตาง ๆ ของการตรวจสอบภายใน ความเห็นตอ

รายงานทางการเงิน ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และรายงานอ่ืนท่ีเห็นวาคณะกรรมการ

บริษัทควรทราบ 

10. สอบทานใหบริษัทมีกระบวนการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงาน (Compliance) ตามกฎหมายวาดวย

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 

11. สอบทานสรุปผลการตรวจสอบทุจริตและกําหนดมาตรการปองกันภายในองคกร รวมท้ังสอบทาน

กระบวนการภายในของบริษัทเกี่ยวกับการแจงเบาะแสและการรับขอรองเรียน 

12. สอบทานใหบริษัทมีกระบวนการทํางาน การบริหารความเส่ียง การควบคุม การกํากับดูแลดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลและระบบเครือขายส่ือสารท่ีมีประสิทธิผล 

สอดคลองตามมาตรฐานสากล 

13. พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงต้ัง เลือกกลับเขามาใหม และเลิกจาง ผูสอบบัญชีภายนอกของบริษัท รวมถึง

พิจารณากําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชี เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการบริษัท ใหความเห็นชอบในการ
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นําเสนอเพ่ือขออนุมัติในท่ีประชุมผูถือหุน รวมท้ังประชุมรวมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีผูบริหารเขารวมประชุม

ดวย อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

14. พิจารณารายการท่ีเกี่ยวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมาย

และขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ท้ังนี้ เพ่ือใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและ

เปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท 

15. พิจารณาและสอบทานผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะของท้ังผูสอบบัญชี และสํานักงานตรวจสอบภายใน 

รวมท้ังติดตามเพ่ือใหมั่นใจวา ฝายบริหารมีการดําเนินการตอขอเสนอแนะดังกลาวอยางเพียงพอ มี

ประสิทธิภาพ และภายในเวลาท่ีเหมาะสม 

16. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเชิญผูบริหาร หรือพนักงานของบริษัทท่ีเกี่ยวของมารายงาน หรือนําเสนอ

ขอมูล รวมประชุม หรือจัดสงเอกสารตามท่ีเห็นวาเกี่ยวของและจําเปน 

17. พิจารณาใหความเห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบกอนนําเสนอขออนุมัติตอคณะกรรมการบริษัท 

และจัดใหมีการทบทวนความเหมาะสมอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

18. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาว

ตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้  

18.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนท่ีเชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท 

18.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 

18.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนด

ของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 

18.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญช ี

18.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน  

18.6 จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละ

ทาน 

18.7 ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎ

บัตร (Charter)  

18.8 รายงานอ่ืนใดท่ีเห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนท่ัวไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาท่ีและความ

รับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

19. ปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ  

20. ในกรณีท่ีพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทําดังตอไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะ

การเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท ใหคณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือ

ดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร  

20.1 รายการท่ีเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 

20.2 การทุจริต หรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพรองท่ีสําคัญในระบบควบคุมภายใน 

20.3 การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย หรือ

กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 

วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

กรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป และกรรมการตรวจสอบอาจไดรับแตงต้ังตอไปตาม

วาระท่ีคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ 
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คณะกรรมการบริหาร (The Executive Committee) 

อาํนาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1. จัดการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัทตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถือหุน

ท่ีชอบดวยกฎหมาย 

2. กําหนดทิศทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัท และควบคุมติดตามการดําเนินงานของบริษัท ใหถูกตองตาม

กฎระเบียบขอบังคับของหนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของ มีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอใหกับผูถือหุนและ  

ผูท่ีเกี่ยวของทุกฝายและใหมีการบริหารงานอยางโปรงใสรวมท้ังใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน 

อํานาจของคณะกรรมการบริหารจะไมรวมถึงการอนุมัติรายการใดท่ีอาจมีความขัดแยง หรือรายการ

ใดท่ีคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันกับคณะกรรมการบริหารมีสวนไดเสียหรือผลประโยชน

ในลักษณะอ่ืนใดท่ีขัดแยงกับบริษัทหรือบริษัทยอย ตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่ง

การอนุมัติรายการในลักษณะดังกลาวจะตองเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือท่ีประชุม        

ผูถือหุนเพ่ือพิจารณาและอนุมัติรายการดังกลาวตามท่ีขอบังคับของบริษัท หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวของกําหนด 

การอ่ืนใดนอกจากท่ีกลาวมาขางตน คณะกรรมการบริหารไมสามารถกระทําได เวนแตจะไดรับ

มอบหมายจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเปนคราวไป 

3. มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการใชจายในการดําเนินการดานการอนุมัติใบขอซื้อตามปกติธุรกิจของบริษัทและ

เปนไปตามวัตถุประสงคของบริษัท 

- วงเงินไมเกิน 6,000,000 บาท สําหรับทรัพยสินถาวร (ไมรวมท่ีดิน) 

- วงเงินไมเกิน 2,000,000 บาท สําหรับส่ิงของอื่นๆ ท่ีไมใชทรัพยสินถาวร 

- วงเงินไมเกิน 45,000,000 บาท สําหรับสินคาเพ่ือจําหนาย วัตถุดิบท่ีใชในการผลิต 

- วงเงินไมเกิน 2,000,000 บาท สําหรับน้ํามันเชื้อเพลิง 

วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

 กรรมการบริหารมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป กรรมการบริหารซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับ

เลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมไดอีก ท้ังนี้ กรรมการบริหารพนจากตําแหนงเมื่อลาออกจากการเปนกรรมการของบริษัท 

 

คณะกรรมการผูบ้ริหารระดบัสงู (The Management Committee) 

อาํนาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการผูบ้ริหารระดบัสงู 

1. จัดการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัทตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถือหุน

ท่ีชอบดวยกฎหมาย 

2. กําหนดทิศทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัท และควบคุมติดตามการดําเนินงานของบริษัท ใหถูกตองตาม

กฎระเบียบขอบังคับของหนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของ มีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอใหกับผูถือหุนและผู

ท่ีเกี่ยวของทุกฝายและใหมีการบริหารงานอยางโปรงใสรวมท้ังใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน 

3. กําหนดเปาหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคุมกํากับ ดูแลการบริหาร

จัดการ ใหเปนไปตามนโยบายท่ีไดรับมอบหมาย เวนแตเรื่องดังตอไปนี้ ซึ่งกรรมการตองไดรับอนุมัติจากท่ี

ประชุมผูถือหุนกอนการดําเนินงาน ไดแก เรื่องกฎหมายกําหนดใหตองไดรับมติของท่ีประชุมผูถือหุน เชน 

การแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิ หรือขอบังคับ การเพ่ิมทุน การลดทุน การออกหุน หรือการออกหุนกู 

การซื้อขายหรือโอนกิจการของบริษัทหรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนมาเปนบริษัทหรือการรวม

กิจการกับบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนโดยมีวัตถุประสงคแบงกําไรขาดทุนกัน การทํา การแกไขหรือเลิกสัญญา

เกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัท ท้ังหมดหรือบางสวนท่ีสําคัญ การมอบหมายใหบุคคลอ่ืนเขาจัดการ

ธุรกิจของบริษัท การควบหรือเลิกบริษัท การจายคาตอบแทนและบําเหน็จกรรมการ เปนตน 



  

 

 รายงานประจาํปี 2561 | 61 
   

4. กํากับใหบริษัท มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิผล โดยจัดใหมีผูตรวจสอบ

และดูแลการปฏิบัติงานภายในเปนผูติดตามและดําเนินการและรวมประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ 

5. จัดใหมีคูมือการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Manual) ของบริษัทเกี่ยวกับจรรยาบรรณ และ

จริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของผูบริหาร และพนักงานเพ่ือใชเปนแนวทางปฏิบัติภายในองคกร 

อํานาจของคณะกรรมการบริหารจะไมรวมถึงการอนุมัติรายการใดท่ีอาจมีความขัดแยง หรือรายการ

ใดท่ีคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันกับคณะกรรมการบริหารมีสวนไดเสียหรือผลประโยชน

ในลักษณะอ่ืนใดท่ีขัดแยงกับบริษัทหรือบริษัทยอย ตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่ง

การอนุมัติรายการในลักษณะดังกลาวจะตองเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือท่ีประชุมผูถือ

หุนเพ่ือพิจารณาและอนุมัติรายการดังกลาวตามท่ีขอบังคับของบริษัท หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวของกําหนด 

การอ่ืนใดนอกจากท่ีกลาวมาขางตน คณะกรรมการบริหารไมสามารถกระทําได เวนแตจะไดรับ

มอบหมายจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเปนคราวไป 

6. มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการใชจายในการดําเนินการดานการอนุมัติใบขอซื้อตามปกติธุรกิจของบริษัทและ

เปนไปตามวัตถุประสงคของบริษัท 

- วงเงินไมเกิน 5,000,000 บาท สําหรับทรัพยสินถาวร (ไมรวมท่ีดิน) 

- วงเงินไมเกิน 1,000,000 บาท สําหรับส่ิงของอื่นๆ ท่ีไมใชทรัพยสินถาวร 

- วงเงินไมเกิน 40,000,000 บาท สําหรับสินคาเพ่ือจําหนาย วัตถุดิบท่ีใชในการผลิต 

- วงเงินไมเกิน 1,000,000 บาท สําหรับน้ํามันเชื้อเพลิง 

7. พิจารณาเขาทําสัญญาเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท แตละรายการภายในวงเงินไมเกิน 5 ลาน

บาท แตไมเกินงบประมาณท่ีรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอนุมัติการใชจายเงินลงทุนสําคัญ ท่ีกําหนด

ไวในงบประมาณรายจายประจําป ตามท่ีจะไดรับมอบหมาย  

8. มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการกูยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใดๆ ของบริษัทแตละ

รายการในวงเงินไมเกิน 100 ลานบาท และกรณีท่ีตองใชสินทรัพยของบริษัทเพ่ือเปนหลักประกันตอง

นําเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 

9. พิจารณาอนุมัติการปรับเงินเดือน คาตอบแทน เงินโบนัส สําหรับพนักงาน ยกเวนกรรมการบริหาร 

10. สรางนวัตกรรมท่ีกอใหเกิดมูลคาแกธุรกิจควบคูไปกับการสรางคุณประโยชนตอลูกคาหรือผูท่ีเกี่ยวของ และ

มีความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอมตามสภาพปจจัยแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลงอยูเสมอ 

วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

 กรรมการผูบริหารระดับสูงมีวาระการดํารงตําแหนงต้ังแตเขามาดํารงตําแหนงรองประธานเจาหนาท่ีบริหาร   

และ/หรือไดรับแตงต้ังจากคณะกรรมการบริษัท ท้ังนี้ กรรมการผูบริหารระดับสูงจะพนจากตําแหนงเมื่อลาออกจากการ

เปนพนักงานของบริษัท 

 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committee) 

เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบาย กลยุทธ และตรงตามวัตถุประสงคท่ีบริษัทกําหนด รวมท้ังเพ่ือ

ขับเคล่ือนองคกรใหเติบโตอยางย่ังยืนและขยายธุรกิจอยางมีเสถียรภาพ ตลอดจนเพ่ือเปนการรองรับสภาวการณ

เปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นท้ังภายในและภายนอก ซึ่งอาจสงผลกระทบตอกิจการของบริษัท 

อาํนาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

1. กําหนดนโยบายและโครงสรางการบริหารความเส่ียง เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการผูบริหารระดับสูงโดยใช

แนวทางการบริหารความเส่ียงของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสมาคมผูตรวจสอบภายในแหง

ประเทศไทย 
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2. วางกลยุทธใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารความเส่ียง เพ่ือใหสามารถประเมิน ติดตามและควบคุมความ

เส่ียงแตละประเภทใหอยูในระดับท่ียอมรับได โดยใหหนวยงานตาง ๆ มีสวนรวม ในการบริหารและควบคุม

ความเส่ียง  

3. ประเมินความเส่ียงในระดับองคกร และกําหนดวิธีการบริหารความเส่ียงนั้นใหอยูในระดับท่ียอมรับได รวมท้ัง

ควบคุมดูแลใหมีการบริหารความเส่ียงตามวิธีการท่ีกําหนดไว 

4. ทบทวนนโยบายการบริหารความเส่ียงและปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางเพียงพอท่ีจะ

ควบคุมความเส่ียง 

5. มีอํานาจในการเรียกบุคลากรท่ีเกี่ยวของมาชี้แจงขอมูลท่ีเกี่ยวของกับปจจัยความเส่ียงของบริษัท รวมถึงการ

แตงต้ังและกําหนดบทบาทท่ีใหผูปฏิบัติงานทุกระดับมีหนาท่ีบริหารความเส่ียงตามความเหมาะสม และให

รายงานตอคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเพ่ือใหการบริหารความเส่ียงบรรลุวัตถุประสงค 

6. รายงานผลของการบริหารความเส่ียงตอคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือนําเสนอตอ

คณะกรรมการบริษัทเปนประจําทุกไตรมาส 

7. จัดทําและพิจารณาปรับปรุงคูมือการบริหารความเส่ียงและพิจารณาทบทวนนโยบายการบริหารความเส่ียง

เปนประจําอยางนอยปละครั้ง 

8. ระบุความเส่ียงดานตาง ๆ พรอมท้ัง วิเคราะห และประเมินความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้น รวมท้ังแนวโนมท่ีจะมี

ผลกระทบตอบริษัท 

9. จัดทําแผนงานเพ่ือปองกัน หรือลดความเส่ียง 

10. ประเมินผล และจัดทํารายงานการบริหารความเส่ียง 

11. จัดวางระบบบริหารความเส่ียงแบบบูรณาการโดยเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ 

12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเห็นสมควร 

วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

 กรรมการบริหารความเส่ียงมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ปกรรมการบริหารความเส่ียงซึ่งพนจาก

ตําแหนงตามวาระอาจไดรับเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมไดอีก ท้ังนี้ กรรมการบริหารความเส่ียงพนจากตําแหนงเมื่อ

ลาออกจากการเปนกรรมการของบริษัทหรือลาออกจากเปนพนักงานของบริษัท 

 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน (The Nomination and Remuneration Committee : NRC) ได

จัดต้ังขึ้นครั้งแรกโดยมติของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 2/2558 เมื่อวันศุกรท่ี 27 กุมภาพันธ 2558 เพ่ือ

สงเสริมหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี โดยรับผิดชอบในการกําหนดหลักเกณฑและนโยบายในการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดยอย รวมท้ังสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลท่ีเหมาะสมใหดํารงตําแหนง

กรรมการบริษัทและกําหนดคาตอบแทนสําหรับกรรมการบริษัท ตลอดจนปฏิบัติงานดานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย

และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือท่ีประชุมผูถือหุนแลวแตกรณี 

อาํนาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

1. การสรรหา 

1.1 กําหนดหลักเกณฑและนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดยอย โดยพิจารณา    

ความเหมาะสมของจํานวน โครงสราง และองคประกอบของคณะกรรมการ กําหนดคุณสมบัติของ

กรรมการ เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือขออนุมัติแลวแต

กรณี 
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1.2 พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลท่ีเหมาะสมใหดํารงตําแหนง กรรมการบริษัทท่ีครบวาระ 

และ/หรือ มีตําแหนงวางลง และ/หรือ แตงตั้งเพ่ิม 

1.3 พิจารณาเสนอแนะนโยบายดานการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาพรวมของบริษัท 

2. การกําหนดคาตอบแทน 

2.1 จัดทําหลักเกณฑและนโยบายในการกําหนดคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุด

ยอย เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติตอท่ีประชุมผูถือหุนแลวแตกรณี 

2.2 กําหนดคาตอบแทนท่ีจําเปนและเหมาะสมท้ังท่ีเปนตัวเงินและมิใชตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทเปน

รายบุคคล โดยการกําหนดคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทใหพิจารณาความเหมาะสมกับ

ภาระหนาท่ี ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจท่ีคลายคลึงกัน และประโยชน

ท่ีคาดวาจะไดรับจากกรรมการ เพ่ือเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนําเสนอตอท่ีประชุมผู

ถือหุนเพ่ือขออนุมัติ 

2.3 รับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัท และมีหนาท่ีใหคําชี้แจง ตอบคําถามเรื่อง/ประเด็นคาตอบแทนของ

กรรมการบริษัทในท่ีประชุมผูถือหุน 

2.4 รายงานนโยบาย หลักการ/เหตุผลของการกําหนดคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร ตามขอกําหนด

ของตลาดหลักทรัพยฯ โดยเปดเผยไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (56-1) และรายงานประจําป

ของบริษัท 

2.5 ปฏิบัติการอื่นใดท่ีเกี่ยวของกับการกําหนดคาตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

โดยฝายบริหารและหนวยงานตาง ๆ จะตองรายงานหรือนําเสนอขอมูลและเอกสารท่ี

เกี่ยวของตอคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ใหบรรลุตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

1. กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป 

2. กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน อาจไดรับการแตงต้ังกลับเขามาดํารงตําแหนงตอไปไดอีกตามท่ี

คณะกรรมการบริษัทเห็นวาเหมาะสม 

3. นอกเหนือจากการพนจากตําแหนงตามขอ 1. กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน จะพนตําแหนงเมื่อ  

3.1 ลาออก 

3.2 คณะกรรมการบริษัทมีมติใหพนจากตําแหนง 

4. คณะกรรมการบริษัท มี อํานาจในการแตงต้ัง กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เพ่ิมเติม              

เพ่ือประโยชนในการดําเนินการตามวัตถุประสงค หรือเพ่ือทดแทน กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

ท่ีพนจากตําแหนงตามขอ 1. หรือ 3. ได โดยบุคคลท่ีไดรับการแตงต้ังเขาเปน กรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทน ทดแทนตามขอ 3. จะอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระท่ียังเหลืออยูของกรรมการสรรหาและ

กําหนดคาตอบแทน ซึ่งตนแทนเทานั้น 

 

คณะกรรมการกํากบัดูแลกิจการท่ีดีและความรบัผิดชอบต่อสงัคม (Corporate Governance and Corporate 

Social Responsibility Committee) 

 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบตอสังคม (The Good Corporate Governance and 

Corporate Social Responsibility Committee: CGC) ไดจัดต้ังขึ้นครั้งแรกโดยมติของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท

ครั้งท่ี 2/2558 เมื่อวันศุกรท่ี 27 กุมภาพันธ 2558 เพ่ือมีบทบาทในการกําหนดและทบทวนหลักการกํากับดูแล       

กิจการท่ีดีของบริษัท และเปนแนวทางในการดําเนินกิจการรวมท้ังใชเปนแนวปฏิบัติของผูบริหารและพนักงาน  เพ่ือ

สรางความเชื่อมั่นของผูถือหุน ผูลงทุน รวมถึงผูมีสวนไดเสียท้ังหลาย  ตลอดจนการส่ือใหบุคคลท่ีเกี่ยวของท้ังภายใน



 

 

 

 

รายงานประจาํปี 2561 | 64 

และภายนอกองคการไดทราบถึงแนวปฏิบัติท่ีเปนมาตรฐานการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท คณะกรรมการกํากับ

ดูแลกิจการท่ีดี มีหนาท่ีดูแลใหการดําเนินกิจการของบริษัท และการปฏิบัติงานของผูบริหารและพนักงานเปนไปตาม

หลักการกํากับดูแลกิจการ ท่ีมีหนาท่ีกํากับดูแลบริษัทในสวนท่ีกําหนด  และสอดคลองกับหลักการท่ีเปนมาตรฐานสากล

และแนวทางการกํากับดูแลกิจการท่ีดีท่ีทางการใหความเห็นชอบ 

อาํนาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีและความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

1. กําหนดนโยบายดานการสงเสริมคุณคารวม การกํากับดูและกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบตอสังคม 

หลักการ และขอพึงปฏิบัติท่ีมีประสิทธิผลท่ีเหมาะสมสําหรับบริษัท 

2. จัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) คูมือจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code 

of Conduct Handbook) และนโยบายตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหบริษัทเผยแพรหรือส่ือสารผานชองทางตางๆ 

ไปยังผูท่ีเกี่ยวของเพ่ือใชเปนแนวทางปฏิบัติ และเพ่ือใหเปนท่ีทราบโดยท่ัวกัน 

3. พิจารณาทบทวนเพ่ือพัฒนาและจัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการ คูมือจรรยาบรรณทางธุรกิจ และ

นโยบายตางๆ ตามท่ีมีประกาศกําหนดโดยใหมีความตอเนื่องและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท 

4. ใหการสงเสริมและสนับสนุนการสรางคุณคารวมและความรับผิดชอบตอสังคมใหเกิดขึ้นท่ัวท้ังองคกร 

5. ทบทวนขอความประกาศเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการท่ีดีเพ่ือการจัดทํา และเสนอรายงานของบริษัท 

6. พิจารณาเสนอขอพึงปฏิบัติท่ีดี (Code of Best Practices) สําหรับคณะกรรมการบริษัท หรือเสนอการ

กําหนด ขอบังคับคณะกรรมการบริษัท (Board of Directors Charter) ไปยังคณะกรรมการท่ีบริษัทแตงตั้ง

ทุกชุด 

7. สงเสริมการส่ือสาร ประสานงาน ใหเกิดความรวมมือระหวางพนักงานดวยกันใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน

โดยการเสริมสรางความเขาใจนโยบายองคกร และจูงใจใหมีวิสัยทัศนรวมกันในการมุงไปสูจุดหมายของ

องคกร 

วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

1. กรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีฯ ท่ีไดรับการแตงต้ังมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป  และอาจไดรับการ

แตงต้ังกลับเขามาดํารงตําแหนงตอไปไดอีกตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นวาเหมาะสม กรรมการท่ีพนจาก

ตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งใหมได 

2. นอกเหนือจากการพนจากตําแหนง ตามขอ 1 กรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีฯ จะพนตําแหนงเมื่อ 

2.1 ลาออก 

2.2 คณะกรรมการบริษัทมีมติใหพนจากตําแหนง 

 

ประธานกรรมการบริษทั 

อาํนาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของประธานกรรมการบริษทั 

1. รับผิดชอบในฐานะผูนําของคณะกรรมการบริษัทในการกํากับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะ

กรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการอื่น ๆ ใหบรรลุวัตถุประสงคตามแผนงานท่ีกําหนดไว 

2. กําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือรวมกับประธานเจาหนาท่ีบริหาร/กรรมการผูจัดการ และ

เปนประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท และประชุมผูถือหุนของบริษัท 

3. การลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีท่ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 

ขางเทากัน 
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ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

อาํนาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

1. บริหารงานใหเปนไปตามวัตถุประสงค นโยบายทางธุรกิจ เปาหมาย แผนธุรกิจ แผนการดําเนินงาน            

กลยุทธทางธุรกิจ งบประมาณและแผนการใชงบประมาณ ตามแนวทางของมติคณะกรรมการบริษัท      

และ/หรือคณะกรรมการบริหาร รวมท้ังควบคุมดูแลการเปล่ียนแปลงใด ๆ ในการใชงบประมาณและแผน

ดําเนินงาน 

2. มีอํานาจตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ ตามท่ีบริษัทกําหนด โดยใหเปนไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ คําส่ัง หรือมติ

ของคณะกรรมการบริษัท ประธานเจาหนาท่ีบริหารจะตองดําเนินการตามสมควรเพ่ือใหบริษัทดําเนินกิจการ

และพัฒนาธุรกิจใหเปนไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ ขอบังคับของบริษัท มติของท่ีประชุมผูถือหุนหรือ

คณะกรรมการบริษัท 

3. กําหนดโครงสรางองคกรโดยนําเสนอคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเพ่ือขอความเห็นชอบ

จากนั้นจึงนําเสนออนุมัติตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป และกําหนดวิธีการบริหาร โดยให

ครอบคลุมถึงรายละเอียดในการคัดเลือก การจาง แตงต้ัง โยกยาย ปลดออกและเลิกจาง และกําหนดอัตรา

คาจาง เงินเดือน คาตอบแทน โบนัส และสวัสดิการตาง ๆ สําหรับพนักงานของบริษัท 

4. มีอํานาจอนุมัติการเขาทําสัญญาและ/หรือเลิกสัญญาใด ๆ เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท         

การลงทุนในธุรกิจใหม ๆ หรือการเลิกธุรกิจ รวมท้ังการลงนามในนิติกรรมสัญญา โดยใหเปนไปตามท่ี

กําหนดไวในคูมืออํานาจดําเนินการ  

5. มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการใชจายเงินในการดําเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัทในแตละรายการ ตามท่ีได

กําหนดไวในคูมืออํานาจดําเนินการ 

6. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของบริษัท และรายงานผลการดําเนินงาน ความคืบหนาใน            

การดําเนินงานตอคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท 

7. มีอํานาจในการบังคับบัญชา ติดตอ ส่ังการ ออกคําส่ัง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกตาง ๆ ภายใน เพ่ือให

การดําเนินงานของบริษัทเปนไปตามนโยบายและเพ่ือผลประโยชนของบริษัท รวมถึงรักษาระเบียบวินัย

ภายในองคกร ตลอดจนเขาลงนามในนิติกรรมสัญญา เอกสารคําส่ัง หนังสือแจงใด ๆ ตามท่ีกําหนดไวใน

คูมืออํานาจดําเนินการ 

8. สรางและรักษาทีมผูบริหารท่ีมีความสามารถในการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกลยุทธและเปาหมายของบริษัท

อยางมีประสิทธิผล 

9. ดําเนินการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย และปฏิบัติการ ใด ๆ 

ตามท่ีกําหนด โดยกฎหมายหรือขอกําหนดของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

ท้ังนี้ อํานาจของประธานเจาหนาท่ีบริหารจะไมรวมถึงการอนุมัติรายการใดท่ีอาจมีความขัดแยง หรือรายการใดท่ี

ประธานเจาหนาท่ีบริหาร หรือบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันกับประธานเจาหนาท่ีบริหารมีสวนไดเสียหรือผลประโยชนในลักษณะอื่น

ใดขัดแยงกับบริษัทหรือบริษัทยอย ตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะ

ดังกลาวจะตองเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาและอนุมัติรายการดังกลาว

ตามท่ีขอบังคับของบริษัทหรือกฎหมายท่ีเกี่ยวของกําหนด 
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กรรมการผูจ้ดัการ 

อาํนาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของกรรมผูจ้ดัการ 

1. บริหารงานใหเปนไปตามวัตถุประสงค นโยบายทางธุรกิจ เปาหมาย แผนธุรกิจ แผนการดําเนินงาน         

กลยุทธทางธุรกิจ งบประมาณและแผนการใชงบประมาณ ตามแนวทางของมติคณะกรรมการบริษัท และ/

หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจาหนาท่ีบริหาร  

2. จัดทําและนําเสนอ นโยบายทางธุรกิจ แผนธุรกิจ เปาหมาย แผนการดําเนินงาน กลยุทธทางธุรกิจ 

งบประมาณและตัวชี้วัดผลการดําเนินงานประจําปของบริษัทท่ีใชในการประกอบธุรกิจ เพ่ือเสนอตอประธาน

เจาหนาท่ีบริหาร คณะกรรมการผูบริหารระดับสูง และคณะกรรมการชุดตาง ๆ ตามแนวทางท่ีบริษัทกําหนด 

3. ควบคุมดูแลการดําเนินกิจการและบริหารงานอันเปนกิจวัตรประจําวันของบริษัท 

4. กําหนดโครงสรางองคกรโดยนําเสนอประธานเจาหนาท่ีบริหารเพ่ือความเห็นชอบกอนนําเสนอ

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเพ่ือขอความเห็นชอบจากนั้นจึงนําเสนออนุมั ติตอ

คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป และกําหนดวิธีการบริหาร โดยใหครอบคลุมถึงรายละเอียดใน

การคัดเลือก การจาง แตงตั้ง โยกยาย ปลดออกและเลิกจาง และกําหนดอัตราคาจาง เงินเดือน คาตอบแทน 

โบนัส และสวัสดิการตาง ๆ สําหรับพนักงานของบริษัท ในสวนท่ีไดรับมอบหมายจากประธานเจาหนาท่ี

บริหาร 

5. มีอํานาจตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ และจะตองดําเนินการตามสมควรเพ่ือใหบริษัทดําเนินกิจการและพัฒนา

ธุรกิจใหเปนไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ ขอบังคับของบริษัท มติของท่ีประชุมผูถือหุนหรือคณะกรรมการ

บริษัท 

6. มีอํานาจอนุมัติการเขาทําสัญญาและ/หรือเลิกสัญญาใด ๆ เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท         

การลงทุนในธุรกิจใหม หรือการเลิกธุรกิจ รวมท้ังการลงนามในนิติกรรมสัญญา ตามท่ีไดรับมอบหมายจาก

ประธานเจาหนาท่ีบริหาร โดยใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวในคูมืออํานาจดําเนินการ  

7. มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการใชจายเงินในการดําเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัทในแตละรายการ ตามท่ีได

กําหนดไวในคูมืออํานาจดําเนินการ 

8. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของบริษัท พรอมท้ังควบคุมติดตามความคืบหนาเปรียบเทียบกับ

งบประมาณและแผนงาน และรายงานตอประธานเจาหนาท่ีบริหาร คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ

ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท 

9. มีอํานาจในการบังคับบัญชา ติดตอ ส่ังการ ออกคําส่ัง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกตาง ๆ ภายใน เพ่ือให

การดําเนินงานของบริษัทเปนไปตามนโยบายและเพ่ือผลประโยชนของบริษัท รวมถึงรักษาระเบียบวินัย

ภายในองคกร ตลอดจนเขาลงนามในนิติกรรมสัญญา เอกสารคําส่ัง หนังสือแจงใด ๆ ตามท่ีกําหนดไวใน

คูมืออํานาจดําเนินการ 

10. ดําเนินการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และประธานเจาหนาท่ีบริหารมอบหมาย 

และปฏิบัติการใด ๆ ตามท่ีกําหนดโดยกฎหมายหรือขอกําหนดของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

ท้ังนี้ อํานาจของกรรมการผูจัดการจะไมรวมถึงการอนุมัติรายการใดท่ีอาจมีความขัดแยง หรือรายการใดท่ี

กรรมการผูจัดการ หรือบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันกับกรรมการผูจัดการมีสวนไดเสียหรือผลประโยชนในลักษณะอ่ืนใดขัดแยงกับ

บริษัทหรือบริษัทยอย ตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกลาวจะตอง

เสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาและอนุมัติรายการดังกลาวตามท่ีขอบังคับ

ของบริษัทหรือกฎหมายท่ีเกี่ยวของกําหนด 
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การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสงู 

1) การสรรหากรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติเบ้ืองตนและพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑคุณสมบัติตามมาตรา 

68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพยท่ีเกี่ยวของตามเกณฑท่ีกฎหมายกําหนด รวมท้ังพิจารณาจากปจจัยในดานอ่ืน ๆ มาประกอบกัน เชน 

ความรู ความสามารถ ประสบการณท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจ และความเอ้ือประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท เปนตน 

โดยมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 3 ป โดยมีหลักเกณฑและขั้นตอนดังตอไปนี้: 

1. ท่ีประชุมผูถือหุนเปนผูแตงตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 

 ผูถือหุนคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 

 ในการเลือกกรรมการ อาจใชวิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเปนรายบุคคล คราวละคนหรือคราว

ละหลายคนรวมกันเปนคณะ หรือดวยวิธีการอื่นใด ตามแตท่ีประชุมผูถือหุนจะเห็นสมควร แตในการลงมติ

แตละครั้งผูถือหุนตองออกเสียงดวยคะแนนท่ีมีอยูท้ังหมด จะแบงคะแนนเสียงแกคนใดหรือคณะใดมาก

นอยเพียงใดไมได 

 การออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการใหใชเสียงขางมาก หากมีคะแนนเสียงเทากันใหผูเปน

ประธานในท่ีประชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาด 

 บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการเทาจํานวน

กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามี

คะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือพึงจะเลือกต้ังในครั้งนั้น ใหผูเปนประธานในท่ี

ประชุมเปนผูชี้ขาด 

2. ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง กรรมการจะตองออกจากตําแหนงอยางนอยจํานวนหนึ่งในสาม โดย

อัตรา ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกไมได ก็ใหออกโดยจํานวนกรรมการท่ีจะตองออกจากตําแหนงในป

แรกและปท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นใหจับสลากวาผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการท่ี

อยูในตําแหนงนานท่ีสุดเปนผูออกจากตําแหนง 

3. กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนี้แลว อาจไดรับเลือกใหเขามารับตําแหนงอีกก็ได 

4. ในกรณีท่ีตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจ

เลือกบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด และ 

พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราว

ถัดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือนอยกวาสองเดือนโดยบุคคลซึ่งไดรับแตงต้ังเขาเปนกรรมการ

แทนจะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระท่ียังเหลืออยูของกรรมการท่ีตนแทน และ มติดังกลาวของ

คณะกรรมการบริษัทจะตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนกรรมการท่ียัง

เหลืออยู  

5. กรณีท่ีกรรมการพนจากตําแหนงท้ังคณะ ใหคณะกรรมการท่ีพนจากตําแหนงยังคงรักษาการในตําแหนง

เดิมเพ่ือดําเนินกิจการของบริษัทตอไปเพียงเทาท่ีจําเปนจนกวากรรมการชุดใหมเขารับหนาท่ี เวนแตศาล

จะมีคําส่ังเปนอยางอ่ืนในกรณีท่ีคณะกรรมการพนตําแหนงตามคําส่ังศาล ซึ่งคณะกรรมการท่ีพนจาก

ตําแหนงตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเพ่ือเลือกต้ังคณะกรรมการชุดใหมภายในหนึ่งเดือนนับแตวันพน

จากตําแหนงโดยสงหนังสือนัดประชุมผูถือหุนไมนอยกวาสิบส่ีวันกอนวันประชุมและโฆษณาคําบอกกลาว

นัดประชุมในหนังสือพิมพไมนอยกวาสามวันกอนประชุม โดยจะตองโฆษณาเปนระยะเวลาสามวัน

ติดตอกัน 

6. คณะกรรมการบริษัท กําหนดนโยบายใหมีความหลากหลายของกรรมการบริษัทท่ีตองสรรหาสําหรับผูท่ีจะ

มาปฏิบัติหนาท่ีเปนกรรมการ โดยพิจารณาจากทักษะท่ีจําเปนและยังขาดอยูในคณะกรรมการ รวมท้ัง
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วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน โดยไมไดจํากัด เพศ ท่ีจะมาปฏิบัติหนาท่ีเปนกรรมการแตอยางใด 

เพ่ือใหคณะกรรมการมีความเขมแข็งมากยิ่งขึ้น 

ท่ีประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระได ดวยคะแนนเสียง

ไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ

จํานวนหุนท่ีถือโดยผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 

2) การสรรหากรรมการอิสระ 

ในสวนของการสรรหากรรมการอิสระนั้น ทุกครั้งท่ีกรรมการอิสระท่ีดํารงตําแหนงครบวาระ หรือมีเหตุจําเปน

ท่ีจะตองแตงต้ังกรรมการอิสระเพ่ิม บริษัทโดยคณะกรรมการบริษัทท่ีดํารงตําแหนงในปจจุบันจะมีการปรึกษาหารือ

รวมกัน เพ่ือกําหนดตัวบุคคลท่ีมีความเหมาะสมท้ังดานประสบการณ ความรู ความสามารถท่ีจะเปนประโยชนตอบริษัท 

รวมถึงมีคุณสมบัติขั้นตํ่าตามหัวขอดานลางนี้ และนําเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุมผูถือหุนของ

บริษัท  เพ่ือพิจารณาตามขอบังคับของบริษัทตอไป 

บริษัทมีนโยบายแตงต้ังกรรมการอิสระไมนอยกวา 1 ใน 3 ของกรรมการบริษัทท้ังหมด และ มีกรรมการ

อิสระอยางนอย 3 ทาน ท้ังนี้ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีกรรมการอิสระจํานวน 6 ทาน โดยไดกําหนด

คุณสมบัติของกรรมการอิสระไวใหสอดคลองกับขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน โดยกรรมการอิสระของ

บริษัททุกทานมีคุณสมบัติครบถวนดังนี้ 

1. ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม หรือ

นิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง โดยใหนับรวมการถือหุนของผูท่ีเกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ 

ดวย โดยนิยามกรรมการอิสระเทากับขอกําหนดขั้นต่ําของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ 

2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเงินเดือนประจํา 

หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติ

บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันท่ี

ยื่นคําขออนุญาตตอ สํานักงาน ก.ล.ต. หรือกอนวันท่ีไดรับแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ 

3. ไมเปนบุคคลท่ีมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะท่ีเปน 

บิดา มารดา คูสมรส พ่ีนอง และบุตร รวมท้ังคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจ

ควบคุม หรือ บุคคลท่ีจะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย 

(ถามี) 

4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ

ขัดแยง ในลักษณะท่ีอาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมท้ังไมเปนหรือเคย

เปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ หรือผูบริหารของผูท่ีมีความสัมพันธทางธุรกิจกับ

บริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง เวนแตจะไดพนจากการมี

ลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันท่ีย่ืนคําขออนุญาตตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

หรือกอนวันท่ีไดรับแตงต้ังเปนกรรมการอิสระ ท้ังนี้ ความสัมพันธตามท่ีกลาวขางตนรวมถึงการทํา

รายการทางการคาท่ีกระทําเปนปกติเพ่ือประกอบกิจการ การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการ

เกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือ การใหหรือรับความชวยเหลือทางการเงิน ดวยการรับหรือใหกูยืม ค้ํา

ประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณอ่ืนทํานองเดียวกัน ซึ่งเปนผลทําให

บริษัทหรือคูสัญญามีภาระหนี้ท่ีตองชําระตออีกฝายหนึ่ง ต้ังแตรอยละ 3 ของสินทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธิของ

บริษัทหรือต้ังแต 20 ลานบาทขึ้นไป แลวแตจํานวนใดจะตํ่ากวา ท้ังนี้ การคํานวณภาระหนี้ดังกลาวให

เปนไปตามวิธีการคํานวณมูลคาของรายการท่ีเกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวา
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ดวยหลักเกณฑในการทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน แตในการพิจารณาภาระหนี้ดังกลาวใหนับรวมภาระหนี้ท่ี

เกิดขึ้นในระหวางหนึ่งปกอนวันท่ีมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง และ

ไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการของสํานัก

งานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ

ขัดแยงสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันท่ีย่ืนคําขอ

อนุญาตตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกอนวันท่ีไดรับแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ 

6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ี

ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจาก บริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย 

บริษัทรวม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง ท้ังนี้ ในกรณีท่ีผูใหบริการทางวิชาชีพเปนนิติบุคคล ให

รวมถึงการเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการ ของผู

ใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอน

วันท่ียื่นคําขออนุญาตตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกอนวันท่ีไดรับแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ 

7. ไมเปนกรรมการท่ีไดรับการแตงต้ังขึ้นเพ่ือเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผู

ถือหุนซึ่งเปนผูท่ีเกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท 

8. ไมประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันท่ีมีนัยกับกิจการของผูขออนุญาตหรือ

บริษัทยอย หรือไมเปนหุนสวนหรือบุคคลท่ีมีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน 

ลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออก

เสียงท้ังหมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันท่ีมีนัยกับ

กิจการของผูขออนุญาตหรือบริษัทยอย 

9. ไมมีลักษณะอ่ืนใดท่ีทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท ไม

เปนกรรมการท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท 

บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง 

10. ไมเปนกรรมการของบริษัทใหญ บริษัทยอย หรือบริษัทยอยลําดับเดียวกันเฉพาะท่ีเปนบริษัทจดทะเบียน 

11. กรรมการอิสระมีวาระการดํารงตําแหนงตอเนื่องไมเกิน 9 ป นับจากวันท่ีไดรับการแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงกรรมการอิสระครั้ งแรก กรณีท่ีจะแตง ต้ังกรรมการอิสระนั้นให ดํารงตําแหนงตอไป 

คณะกรรมการบรษิัทจะพิจารณาอยางสมเหตุสมผลถึงความจําเปนดังกลาว 

ท้ังนี้กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติความเปนอิสระของตนเองอยางนอยปละ 1 ครั้ง โดย

จะแจงพรอมกับการรายงานขอมูลประวัติกรรมการ ณ ส้ินป สําหรับการจัดทําแบบแสดงรายการขอมูลประจําป และ

รายงานประจําปของบริษัท 

 

3) การสรรหากรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ แตงต้ังจากคณะกรรมการบริษัทหรือผูถือหุน โดยท้ังหมดตองเปนกรรมการอิสระ       

ซึ่งมีคุณสมบัติความเปนอิสระตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตามหลักการกํากับ

ดูแลกิจการของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการอิสระอยางนอย 3 คน และกรรมการตรวจสอบ 

อยางนอย 1 คนตองมีความรูดานบัญชี และ/หรือการเงิน เพ่ือทําหนาท่ีตรวจสอบและกํากับดูแลการดําเนินงานของ

บริษัท รวมถึงกํากับดูแลรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน การคัดเลือกผูสอบบัญชี และการพิจารณาขอขัดแยง

ทางผลประโยชน มีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 3 ป 
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4) การสรรหากรรมการผูจ้ดัการ/ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

การสรรหากรรมการผูจัดการ/ประธานเจาหนาท่ีบริหาร บริษัทไดมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาและ

กําหนดคาแทนพิจารณาสรรหาผูท่ีมีความรูความสามารถ ทักษะและประสบการณท่ีเปนประโยชนตอการดําเนินงาน

ของบริษัท เขาใจในธุรกิจของบริษัทเปนอยางดี และมีคุณลักษณะท่ีจําเปนตอการขับเคล่ือนองคกรไปสูเปาหมายและ

เหมาะสมท่ีจะไดรับการคัดเลือกเพ่ือมาดํารงตําแหนงเปนกรรมการผูจัดการ/ประธานเจาหนาท่ีบริหาร ตามขอบเขต

อํานาจหนาท่ี และเพ่ือสอดคลองกับแนวทางการกํากับดูแลกิจการท่ีดี จึงกําหนดจํานวนบริษัทจดทะเบียนท่ีกรรมการ

ผูจัดการ/ประธานเจาหนาท่ีบริหาร จะไปดํารงตําแหนง ไมเกิน 3 บริษัท 

5) การสรรหาผูบ้ริหารระดบัสงู 

การสรรหาผูบริหารระดับสูง บริษัทไดมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาแทนรวมกับ

กรรมการผูจัดการ/ประธานเจาหนาท่ีบริหาร พิจารณาสรรหาผูท่ีมีความรูความสามารถ ทักษะและประสบการณท่ีเปน

ประโยชนตอการดําเนินงานของบริษัทและเขาใจในธุรกิจของบริษัทเปนอยางดี และเหมาะสมท่ีจะไดรับการคัดเลือกเพ่ือ

มาดํารงตําแหนงเปนผูบริหารของบริษัท ตามขอบเขตอํานาจหนาท่ีของผูบริหารระดับสูงตามท่ีกําหนด 

 

การกาํกบัดแูลกิจการการดาํเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

บริษัทมีบริษัทยอย และบริษัทรวมทุน ดังนี้ 

บริษัทยอย บริษัทรวมทุน 

บริษัท เซฟ เทรด อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 

ถือหุนคิดเปนรอยละ 99.98 

บริษัท ทีเอสอาร ลาว จํากัด 

ถือหุนคิดเปนรอยละ 49.00 

บริษัท เฟดเดอร ไทย จํากัด 

ถือหุนคิดเปนรอยละ 59.99 

 

บริษัท เธียรสุรัตน ลีสซิ่ง จํากัด 

ถือหุนคิดเปนรอยละ 100.00 

 

เพ่ือใหเปนไปตามกลไกในการกํากับดูแลท่ีทําใหสามารถควบคุมดูแลการจัดการ และรับผิดชอบการดําเนินงาน

ของบริษัทยอยและบริษัทรวม การดูแลรักษาผลประโยชนของเงินลงทุนของบริษัทคณะกรรมการบริษัทมีการสงบุคคล

เพ่ือเปนตัวแทนบริษัทไปเปนกรรมการในบริษัทยอยและบริษัทรวม โดยเปนไปตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทซึ่งไดรับ

มติเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 

ไดมีการนําผลการดําเนินงานของบริษัทยอย ท่ีทางผูสอบบัญชีภายนอกไดมีการตรวจสอบแลว นําเสนอ

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาเปนประจําทุกไตรมาส 

สําหรับการทํารายการอ่ืนท่ีมีนัยสําคัญ อาทิ การทํารายการกับบุคคลท่ีเกี่ยวโยง หรือไดมาหรือจําหนายไป        

ซึ่งสินทรัพย (ถามี) จะดําเนินการผานกลไกการกํากับดูแลอยางเปนระบบ โดยผานคณะกรรมการบริษัทยอยพิจารณา

เพ่ือเสนอให คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทพิจารณาเพ่ือเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ และ

เปดเผยในระบบสารสนเทศของทางตลาดหลักทรัพยฯ อยางเปนระบบ 

ตัวแทนของบริษัทท่ีไปเปนกรรมการในบริษัทยอยดังกลาว จะมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายสําคัญตอการ

ดําเนินธุรกิจ เชน การลงทุนในโครงการอื่น ๆ เปนตน 
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การดแูลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายใน 

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผูบริหารในการนําขอมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังไมเปดเผยตอ

สาธารณชนไปใชเพ่ือแสวงหาประโยชนสวนตน รวมท้ังการซื้อขายหลักทรัพย ดังนี้ 

กําหนดใหกรรมการและผูบริหารมีหนาท่ีตองรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพยของตน คูสมรส และ

บุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 59                    

แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 ภายใน 3 วันทําการถัดไปจากวันท่ีเกิดรายการ

เปล่ียนแปลงพรอมท้ังจัดสงสําเนารายงานนี้ใหแกบริษัทในวันเดียวกับวันท่ีสงรายงานทุกครั้งท่ีมีการซื้อ ขาย โอน หรือ

รับโอนหลักทรัพย ท้ังนี้ในป 2561 กรรมการและผูบริหารของบริษัทไดรายงานการถือครองหลักทรัพยโดยเปรียบเทียบ

การเพ่ิมขึ้น (ลดลง) ระหวางวันท่ี 29 ธันวาคม 2560 และวันท่ี 10 มกราคม 2562 ดังนี้ 

ลาํดบั รายช่ือ 

จาํนวน (หุ้น) 
จาํนวนหุ้น

เพ่ิมขึน้ 

(ลดลง) 

ระหว่างปี 

(หุ้น) 

10 มกราคม 2562 29 ธนัวาคม 2560 

ของตนเอง 

คู่สมรส 

หรือบตุรท่ี

ยงัไม่บรรลุ

นิติภาวะ 

ของตนเอง 

คู่สมรส 

หรือบตุรท่ี

ยงัไม่บรรลุ

นิติภาวะ 

1. นายสหัส ตรีทิพยบุตร 1/ 0 0 0 0 0 

2. นายเอกรตัน แจงอยู 2/ 33,408,413  577,275  33,408,413 192,175 385,100 

3. นายวิรัช วงศนิรันดร 3/ 1,062,498 0 926,498 0 136,000 

4. นางสาวเธียรวรรณี แจงอยู 4/ 33,695,673 0 36,421,415 0 (2,725,742) 

5. นางสาวสวิตา แจงอยู 5/ 34,433,796  0 34,159,538 0 274,258 

6. รองศาสตราจารยบุญเสริม วิมกุตะนันทน 0 0 0 0 0 

7. ศาตราเมธี ดร.สุปรีด์ิ วงศดีพรอม 6/ 0 0 0 0 0 

8. นายสุธี ตรีพรชัยศักด์ิ 7/ 0 0 0 0 0 

9. ผูชวยศาสตราจารยกริช อัมโภชน 0 0 0 0 0 

10. นางสุมนา วงษกะพันธ 8/ 0 0 55,256 0 (55,256) 

11. 
ศ.(วุฒิคุณ) ดร.นายแพทย พรเทพ  

ศิริวนารังสรรค 9/ 
0 0 - - 0 

12. ดร.สุรัตน วงศรัตนภัสสร 10/ 0 0 - - 0 

13. นายวีรวัฒน แจงอยู 11/ 98,145,325 5,133,332 - - 103,278,657 

14. นายไพฑูรย หอมจันทร 12/ 4,495,532 0 4,495,532 0 0 

15. นายวัชรินทร วัชรธรรม 13/  1,778,900 0 1,780,000 0 (1,100) 

16. นายสยาม อุฬารวงศ 14/ 580,000 0 0 0 580,000 

17. นายไพฑูรย ศกุรคณาภรณ 15/ 33,000 0 0 0 33,000 

หมายเหตุ: รายละเอียดของกรรมการและผูบริหารของบริษัท แสดงภายใตหัวขอ “การกํากับดูแลกิจการ: การประชุมคณะกรรมการ” 

บริษัทจะกําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร และผูปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของท่ีไดรับทราบขอมูลภายในท่ีเปนสาระสําคัญ 

ซึ่งมีผลตอการเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพย จะตองระงับการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทเปนระยะเวลาอยางนอย 1 

เดือนกอนท่ีงบการเงินหรือขอมูลภายในนั้นจะเปดเผยตอสาธารณชน และอยางนอย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปดเผย

ขอมูลใหแกสาธารณชนแลว รวมท้ังหามไมใหเปดเผยขอมูลท่ีเปนสาระสําคัญนั้นตอบุคคลอื่น 
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บริษัทกําหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝาฝนนําขอมูลภายในไปใชหาประโยชนสวนตน ซึ่งเริ่มต้ังแต      

การตักเตือนเปนหนังสือ ตัดคาจาง พักงานชั่วคราวโดยไมไดรับคาจาง หรือใหออกจากงาน ท้ังนี้ การลงโทษจะ

พิจารณาจากเจตนาของการกระทําและความรายแรงของความผิดนั้น ๆ 

 

ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 

ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) ไดพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีตาม

หลักเกณฑการประเมินของบริษัท โดยพิจารณาจากคุณภาพและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ความเปนอิสระปราศจาก

ความสัมพันธทางธุรกิจหรือการใหบริการทางวิชาชีพ และผูสอบบัญชีตองมีคุณสมบัติถูกตองตามประกาศของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูสอบบัญชี ประจําป 2561 ซึ่งรายชื่อของผูสอบ

บัญชีในป 2561 ไดแก 

นายเติมพงษ โอปนพันธุ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4501 หรือ 

นายกฤษดา เลิศวนา ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4958 หรือ 

นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5313 

ในป 2561 บริษัทไดจายคาตอบแทนจากการสอบบัญชี จํานวน 2.70 ลานบาท ไมมีคาตอบแทนสําหรับบริการ

อื่น 

 

การปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีในเร่ืองอ่ืน ๆ 

ในป 2561 บริษัทไดปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและแนวปฏิบัติท่ีสอดคลองกับหลักเกณฑตาง ๆ ท่ี

เกี่ยวของ และมุงเนนใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ปฏิบัติตามจรรยาบรรณท่ีกําหนดไว ท้ังนี้ จากการดําเนินการ

ดังกลาวสงผลใหบริษัทไดรับรางวัลดานการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ดังนี้ 

- การประเมินผลจากการสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจําป 2561 ท่ีระดับ “ดีมาก” 

คะแนนเฉล่ียโดยรวมรอยละ 88 สูงกวาคะแนนเฉล่ียของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมท่ีรอยละ 81 

- การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2561 จากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย ไดคะแนน

รอยละ 97 สูงกวาคะแนนเฉล่ียท่ีรอยละ 92.42 

นอกจากรางวัลดังกลาวในขางตนบริษัทยังมีการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีในเรื่องอื่น ๆ ดังนี้ 

(1) จรรยาบรรณธรุกิจ 

บริษัทจะปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจและกําหนดให กรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน ยึดถือและ

ปฏิบัติตาม ดังตอไปนี้ 

1. ประกอบธุรกิจดวยความซื่อสัตย สุจริต และดําเนินงานธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม ท้ังทาง

กฎหมาย จรรยาบรรณ และมุงมั่นทําความดีตอบุคคล กลุมชุมชน สังคมและส่ิงแวดลอม 

2. ปฏิบัติตอลูกคาอยางเปนธรรมในเรื่องของสินคาและบริการ โดยไมเลือกปฏิบัติ 

3. ประกอบธุรกิจโดยมีระบบการดําเนินงานท่ีมีมาตรฐานและมีการควบคุมท่ีดี โดยใชความรูความสามารถ

อยางเต็มท่ีดวยความระมัดระวัง ดวยขอมูลท่ีเพียงพอและมีหลักฐานสามารถอางอิงได รวมท้ังถือปฏิบัติตาม

ขอกฎหมายและขอกําหนดท่ีเกี่ยวของอยางเครงครัด 

4. ไมเปดเผยขอมูลของลูกคาท่ีตนไดลวงรูมาเนื่องจากการดําเนินธุรกิจ อันเปนขอมูลท่ีตามปกติวิสัยจะพึง

สงวนไวไมเปดเผย เวนแตเปนการเปดเผย ตามหนาท่ีตามกฎหมาย 

5. เปดใหลูกคาสามารถรองเรียนไดเกี่ยวกับความไมสมบูรณของสินคาและบริการ 

6. เปดเผยขาวสารขอมูลของสินคาและบริการอยางถูกตองครบถวน 
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7. ปฏิบัติตามขอตกลงและเง่ือนไขตาง ๆ กับลูกคาอยางเปนธรรม หากปฏิบัติตามขอตกลงหรือเง่ือนไขไมได 

ตองรีบแจงใหลูกคาทราบ เพ่ือหาทางออกรวมกัน 

 

(2) ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of interest) 

บริษัทดําเนินธุรกิจโดยยึดถือประโยชนของบริษัทเปนสําคัญ และไดกําหนดมาตรการปองกันความขัดแยงทาง

ผลประโยชนท่ีอาจเกิดขึ้นจากการทํารายการระหวางกันของบริษัทและบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงโดยกําหนดใหผูท่ีมี

สวนเกี่ยวของหรือเกี่ยวโยงกับรายการท่ีพิจารณาตองแจงใหบริษัททราบถึงความสัมพันธหรือการเกี่ยวโยงของตนใน

รายการดังกลาว ผูมีสวนไดเสียไมสามารถเขามามีสวนในการอนุมัติรายการดังกลาว โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะ

นําเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน และรายการท่ีมีความขัดแยงทางผลประโยชน ซึ่งไดมีการ

พิจารณาความเหมาะสมอยางรอบคอบ และปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ

ขอบังคับ ประกาศ คําส่ัง หรือขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยท่ี

เกี่ยวของ รวมตลอดถึงการปฏิบัติใหเปนไปตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน และ

การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินท่ีสําคัญของบริษัทรวมท้ังปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีท่ีกําหนดโดยสมาคมนักบัญชี

โดยเครงครัด นอกจากนี้ บริษัทจะจัดใหคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผูสอบบัญชี หรือผูเชี่ยวชาญอิสระแลวแตกรณี 

พิจารณาตรวจสอบและใหความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทํารายการ และ

จะทําการเปดเผยรายการระหวางกันดังกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีไดรับการตรวจสอบหรือสอบทานโดย

ผูสอบบัญชีของบริษัท แบบแสดงรายงานขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป (แบบ 56-2) 

(3) ระบบการควบคมุภายใน 

บริษัทไดใหความสําคัญตอระบบควบคุมภายในท้ังในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงาน และเพ่ือใหเกิดความมี

ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน บริษัทจึงไดกําหนดภาระหนาท่ี อํานาจการดําเนินการของผูปฏิบัติงานและผูบริหารไว

เปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใชทรัพยสินของบริษัทใหเกิดประโยชน และมีการแบงแยก

หนาท่ีผูปฏิบัติงาน ผูติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน โดยบริษัทไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ 

เพ่ือทําหนาท่ีในการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในใหมีความเหมาะสม และมีประสิทธิผล 

และมีผูตรวจสอบภายในเพ่ือทําหนาท่ีติดตาม ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และรายงานผลการตรวจสอบตอ

คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือใหมั่นใจวาการปฏิบัติงานหลักท่ีสําคัญของบริษัทไดดําเนินการตามแนวทางท่ีกําหนดและมี

ประสิทธิภาพ 

 

(4) การบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริษัทไดแตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยมีวาระในตําแหนงคราวละ 3 ป เพ่ือทํา

หนาท่ีกําหนดนโยบายบริหารความเส่ียงตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาเรื่องการบริหารความเส่ียงโดยรวม ซึ่ง

ครอบคลุมในเรื่องตาง ๆ รวมท้ังกํากับดูแล ทบทวน และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับนโยบายการบริหาร

ความเส่ียง กลยุทธและการวัดความเส่ียงโดยรวมเพ่ือใหมีการปฏิบัติดานบริหารความเส่ียงอยางมีประสิทธิภาพ 

 

(5) รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการตรวจสอบจะทําหนาท่ีสอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝายบัญชีและการเงิน และผูสอบบัญชี

มาประชุมรวมกัน และนําเสนอรายงานทางการเงินตอคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเปน

ผูรับผิดชอบตองบการเงินรวมของบริษัท รวมท้ังสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอ

รายงานทางการเงิน) ท่ีปรากฏในรายงานประจําป งบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีรับรองและ

ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีของบริษัท รวมท้ังจะดําเนินการเปดเผยขอมูลสารสนเทศท่ีสําคัญ ท้ังขอมูลทางการเงินและ

ไมใชการเงิน บนพ้ืนฐานของขอเท็จจริงอยางครบถวนและสม่ําเสมอ 
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(6) การประชมุคณะกรรมการบริษทั 

ตามขอบังคับของบริษัทคณะกรรมการบริษัทตองจัดใหมีการประชุมอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง โดยมีการกําหนด

ตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอยไวเปนการลวงหนา และจะจัดใหมีการประชุมพิเศษ

เพ่ิมตามความจําเปน มีการสงหนังสือเชิญประชุมลวงหนา 7 วันกอนวันประชุม เวนแตในกรณีจําเปนรีบดวนเพ่ือรักษา

สิทธิประโยชนของบริษัท ท้ังนี้ ในการประชุมแตละครั้งไดมีการกําหนดวาระในการประชุมอยางชัดเจนโดยกรรมการทุก

ทานรวมท้ังฝายจัดการสามารถเสนอเรื่องท่ีเปนประโยชนตอบริษัทเขาสูวาระการประชุมโดยมีเอกสารประกอบการ

ประชุมท่ีครบถวนเพียงพอ เพ่ือจัดสงใหกับคณะกรรมการลวงหนากอนการประชุม ท้ังนี้ คณะกรรมการควรศึกษาขอมูล

และพิจารณารายละเอียดกอนเขารวมประชุม และในการประชุมคณะกรรมการจะตองประกอบดวยกรรมการไมนอยกวา

กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมดจึงจะครบเปนองคประชุม โดยในป 2561 บริษัทจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการ

บริษัทตามวาระปกติ จํานวน 12 ครั้ง วาระพิเศษ 1 ครั้ง และประชุมรวมกับฝายจัดการเพ่ือพิจารณางบประมาณและ

แผนการดําเนินงานประจําป 1 ครั้ง 

ท้ังนี้ บริษัทไดจัดใหกรรมการท่ีไมเปนผูบริหารมีการประชุมระหวางกันเองอยางนอยปละครั้ง เพ่ืออภิปราย

ปญหาตาง ๆ เกี่ยวกับการจัดการท่ีอยูในความสนใจ โดยไมมีฝายจัดการรวมดวย และแจงผลการประชุมใหประธาน

เจาหนาท่ีบริหาร/กรรมการผูจัดการ ทราบถึงผลการประชุมดวย โดยในป 2561 บริษัทไดจัดใหกรรมการท่ีไมเปน

ผูบริหารมีการประชุมระหวางกันเองตามท่ีกําหนดไวจํานวน 1 ครั้ง 

ในการประชุม ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจาหนาท่ีบริหาร/กรรมการผูจัดการเปนผูรวมกันกําหนด

วาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเขาวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปดโอกาสใหกรรมการแตละคน

สามารถเสนอเรื่องตางๆ เพ่ือเขารับพิจารณาเปนวาระการประชุมได โดยท่ีกรรมการทุกทานสามารถอภิปรายและแสดง

ความคิดเห็นไดอยางเปดเผย และมีประธานท่ีประชุมเปนผูประมวลความเห็นและขอสรุปท่ีไดจากการประชุม ท้ังนี้ 

ในขณะท่ีคณะกรรมการบริษัทจะลงมติในหองประชุมตองมีกรรมการอยูไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการ

ท้ังหมด และใหถือมติเสียงขางมาก โดยใหกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการท่ีมีสวนไดเสียจะไมเขารวม

ประชุมและ/หรือไมใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ ถาคะแนนเสียงเทากัน ประธานในท่ีประชุมจะออกเสียง

เพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งเสียงเพ่ือชี้ขาด นอกจากนี้รายงานการประชุมจะถูกจัดทําเปนลายลักษณอักษรภายหลังมีการประชุม

เสร็จ และจัดเก็บรายงานการประชุมท่ีผานการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พรอมใหคณะกรรมการบริษัทและผูท่ี

เกี่ยวของตรวจสอบได  
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รายช่ือ 

จาํนวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชมุ / จาํนวนครัง้ท่ีประชมุในปี 2561 

คณะกรรมการ ณ วนัท่ี 2 มกราคม 2562 

คณะกรรมการ 

บริษทั 

คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 

บริหาร 

ประชมุผูถื้อหุ้น

ปี 2561 

คณะกรรมการ 

บริหารความ

เส่ียง 

คณะกรรมการ 

กาํกบัดแูล

กิจการท่ีดีและ

ความ

รบัผิดชอบต่อ

สงัคม 

คณะกรรมการ 

สรรหาและ

กาํหนด

ค่าตอบแทน 

1.  นายสหัส ตรีทิพยบุตร 1/ 14/14 - - 1/1 - - - 

2.  นายเอกรัตน แจงอยู 2/ 14/14 - 2/2 1/1 3/4 1/2 - 

3.  นายวิรัช วงศนิรันดร 3/ 14/14 - 2/2 1/1 3/4 - - 

4.  นางสาวเธียรวรรณี แจงอยู 4/ 13/14 - - 1/1 3/4 - - 

5.  นางสาวสวิตา แจงอยู 5/ 14/14 - - 1/1 3/4 - 12/12 

6.  รองศาสตราจารย  

  บุญเสริม วิมุกตะนันทน 

14/14 13/13 - 1/1 - - - 

7.  ศาสตราเมธี  

  ดร.สุปรีด์ิ วงศดีพรอม 6/ 

14/14 8/8 2/2 1/1 4/4 2/2 - 

8.  นายสุธี ตรีพรชัยศักด์ิ 7/ 4/4 4/4 - 1/1 - - 4/4 

9.  ผูชวยศาสตราจารยกริช อมัโภชน 14/14 13/13 - 1/1 - 2/2 - 

10.  นางสุมนา วงษกะพันธ 8/ 14/14 - 2/2 1/1 - - 12/12 

11. ศ.(วุฒิคุณ) ดร.นายแพทย  

พรเทพ ศิริวนารงัสรรค 9/ 

12/12 11/11 - 1/1 - - 7/7 

12. ดร.สุรัตน วงศรัตนภัสสร 10/ 9/10 - - - - - - 

 

 

หมายเหตุ : 1/ นายสหัส ตรีทิพยบุตร ไดรับแตงตั้งเปนประธานคณะกรรมการบริหาร เม่ือวันที่ 28 กุมภาพันธ 2561  
2/ นายเอกรัตน แจงอยู ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการผูบริหารระดับสูง เม่ือวันที่ 28 กุมภาพันธ 2561  
3/ นายวิรัช วงศนิรันดร พนจากตําแหนงกรรมการบริหาร กรรมการผูบริหารระดับสูง และกรรมการผูจัดการ เม่ือวันที่ 31 ธันวาคม 2561  
4/ นางสาวเธียรวรรณี แจงอยู ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการผูบริหารระดับสูง เม่ือวันที่ 28 กุมภาพันธ 2561 และไดรับแตงตั้งเปนรองประธาน

เจาหนาที่บริหาร เม่ือวันที่ 1 มีนาคม 2561 
5/ นางสาวสวิตา แจงอยู ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการผูบริหารระดับสูง เม่ือวันที่ 28 กุมภาพันธ 2561 
6/ ศาสตรเมธี ดร.สุปรีด์ิ วงศดีพรอม ลาออกจากตําแหนงกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เม่ือวันที่ 28 กุมภาพันธ 2561 ลาออกจาก

ตําแหนงคณะกรรมการบริหาร เม่ือวันท่ี 31 พฤษภาคม 2561 และไดรับแตงตั้งกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระและกรรมการ

ตรวจสอบ เม่ือวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 
7/ นายสุธี ตรีพรชัยศักด์ิ พนจากตําแหนงกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เม่ือวันที่       

27 เมษายน 2561 
8/ นางสุมนา วงษกะพันธ ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการบริหาร เม่ือวันที่ 28 กุมภาพันธ 2561  
9/ ศ.(วุฒิคุณ) ดร.นายแพทย พรเทพ ศิริวนารังสรรค ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เม่ือวันที่ 27 กุมภาพันธ 2561 

และไดรับแตงตั้งเปนกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เม่ือวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 
10/ ดร.สุรัตน วงศรัตนภัสสร ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ เม่ือวันที่ 27 เมษายน 2561 
11/ นายวีรวัฒน แจงอยู ไดรับแตงตั้งเปนผูชวยประธานเจาหนาที่บริหาร เม่ือวันที่ 20 มีนาคม 2561 
12/ นายไพฑูรย หอมจันทร ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการผูบริหารระดับสูง เม่ือวันที่ 28 กุมภาพันธ 2561 และไดรับแตงตั้งเปนรองประธาน

เจาหนาที่บริหาร เม่ือวันที่ 1 มีนาคม 2561 
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13/ นายวัชรินทร วัชรธรรม ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการผูบริหารระดับสูง เม่ือวันที่ 28 กุมภาพันธ 2561 และไดรับแตงตั้งเปนรองประธาน

เจาหนาที่บริหาร เม่ือวันที่ 1 มีนาคม 2561 
14/ นายสยาม อุฬารวงศ ไดรับแตงต้ังเปนกรรมการผูบริหารระดับสูง เม่ือวันที่ 28 กุมภาพันธ 2561 และไดรับแตงตั้งเปนรองประธาน

เจาหนาที่บริหาร เม่ือวันที่ 1 มีนาคม 2561 
15/ นายไพฑูรย ศุกรคณาภรณ ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการผูบริหารระดับสูง เม่ือวันที่ 28 กุมภาพันธ 2561 และไดรับแตงตั้งเปนรองประธาน

เจาหนาที่บริหาร เม่ือวันที่ 1 มีนาคม 2561 
16/ นายนเรศ จรูญวิทยากุล ไดรับแตงตั้งเปนผูชวยประธานเจาหนาที่บริหาร เม่ือวันที่ 2 มกราคม 2561 

 

(7) ค่าตอบแทนกรรมการ 

บริษัทกําหนดนโยบายคาตอบแทนกรรมการบริษัทไวอยางชัดเจนและโปรงใส โดยคาตอบแทนอยูในระดับท่ี

เหมาะสมกับหนาท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการแตละทาน เพียงพอท่ีจะดูแลรักษากรรมการท่ีมีความรู

ความสามารถ และตองผานการอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนสามัญประจําป ท้ังนี้บริษัทกําหนดใหมีการเปดเผย

คาตอบแทนท่ีจายใหแกกรรมการและผูบริหารตามรูปแบบท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพยกําหนด 

 

(8) การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

บริษัทกําหนดใหจัดทําเอกสารปฐมนิเทศสําหรับกรรมการใหม เพ่ือใชเปนขอมูลในการปฏิบัติหนาท่ี รวมท้ังการ

แนะนําลักษณะประกอบธุรกิจและแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทโดยบริษัทมีนโยบายสนับสนุนใหกรรมการบริษัท 

เขาอบรมหลักสูตรจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพ่ือเปนการพัฒนาสนับสนุน และสงเสริมการ

ปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัท 

เมื่อมีการแตงต้ังกรรมการใหม บริษัทจะจัดใหมีการปฐมนิเทศสําหรับกรรมการท่ีไดรับแตงต้ังใหม โดยจัดใหมี

การบรรยายสรุปวิสัยทัศน พันธกิจ คานิยมองคกร กลยุทธ เปาหมาย แนวทางการดําเนินธุรกิจ และการดําเนินการท่ี

สําคัญโดยประธานกรรมการ ประธานเจาหนาท่ีบริหาร กรรมการผูจัดการและ/หรือคณะกรรมการบริหาร พรอมท้ังจัดให

มีเอกสารสําหรับกรรมการท่ีไดรับการแตงต้ังใหม เพ่ือประกอบการทําหนาท่ี อันไดแกหนังสือบริคณหสนธิ ขอบังคับ

บริษัท และรายงานประจําป ซึ่งเอกสารเหลานี้ประกอบดวยขอมูลสําคัญ ไดแกบทบาทและหนาท่ีความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการบริษัทนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัท อํานาจอนุมัติ และขอหามการกระทําของกรรมการบริษัท

ตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของรวมท้ังบทบาทและหนาท่ีของคณะกรรมการชุดยอยตางๆ โดยในป 2561 บริษัทไดสรรหาและ

แตงตั้งกรรมการจํานวน 2 ทาน ซึ่งบริษัทไดดําเนินการตามขั้นตอนและไดปฐมนิเทศกรรมการใหม 

 

(9) การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 

บริษัทมีนโยบายสงเสริมใหมีการอบรมและใหความรูแกกรรมการผูเกี่ยวของในระบบกํากับดูแลกิจการของ

บริษัท ซึ่งประกอบดวยกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

และกรรมการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบตอสังคม ตลอดจนผูบริหารของบริษัท เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีการ

พัฒนาอยางตอเนื่อง หากมีการเปล่ียนแปลงกรรมการ บริษัทจะจัดใหมีการแนะนําแนวทางในการดําเนินธุรกิจของ

บริษัท และขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการใหม เพ่ือสงเสริมใหการปฏิบัติหนาท่ีมีประสิทธิภาพ

อยางตอเนื่องภายใตกรอบการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  
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การเข้าอบรมของกรรมการบริษทัและกรรมการชดุย่อย 

คณะกรรมการบริษัท สงเสริม สนับสนุนและอํานวยความสะดวกใหผูท่ีเกี่ยวของในระบบการกํากับดูแลกิจการ

ของบริษัท เชน กรรมการ กรรมการชุดยอย ผูบริหาร เลขานุการบริษัท เปนตน ไดเขารับการอบรมสัมมนาในหลักสูตร

หรือรวมกิจกรรมตาง ๆ ท่ีจัดขึ้นโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือองคกรอิสระตาง ๆ อยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง 

เพ่ือเสริมสรางความรู ปรับปรุงการปฏิบัติงาน อันจะเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดย

คณะกรรมการบริษัท มอบหมายใหเลขานุการบริษัท เปนผูประสานงานกับกรรมการ และผูบริหาร เพ่ือแจงหลักสูตร

การฝกอบรมตาง ๆ 

โดยในป 2561 กรรมการบริษัท และกรรมการชุดยอย ผานการอบรมหลักสูตรท่ีจัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) และหลักสูตรท่ีจัดโดยสถาบันอื่น ดังนี้ 

 

หลักสูตรท่ีจัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): 

รายช่ือกรรมการบริษทั ช่ือหลกัสตูร 

นายเอกรัตน แจงอยู Director Certification Program (DCP) รุนท่ี 263/2018  

ศาสตรเมธี ดร.สุปรีดิ์ วงศดีพรอม 

 

Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)           

รุนท่ี 14/2018  

 

หลักสูตรท่ีจัดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย: 

รายช่ือกรรมการบริษทั ช่ือหลกัสตูร 

รองศาสตราจารย บุญเสริม วิมุกตะนันทน Inaugural Corporate Governance Conference 2018, Bangkok 

Building Trust in a Transforming  

 

กรรมการบริษัทท่ีผานการอบรมหลักสูตรจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มีดังนี้ 

รายช่ือกรรมการบริษทั ผา่นการอบรมหลกัสตูรจาก IOD 

1. นายสหัส ตรีทิพยบุตร -  DAP 28/2004 

-  SFE 7/2013 

-  HMS 2/2013 
2. นายเอกรัตน แจงอยู -  DAP SET/2012 

-  FBS 1/2014 

-  DCP 263/2018 
3. นายวิรัช วงศนิรันดร -  DCP 135/2010 

-  SFE 11/2010 

-  APC 37/2011 
4. นางสาวเธียรวรรณี แจงอยู -  DAP 98/2012 

-  CSP 68/2016 

-  ACPG 31/2016 
5. นางสาวสวิตา แจงอยู -  DAP 99/2012 

-  FBS 1/2014 
6. รองศาสตราจารย บุญเสริม วิมุกตะนันทน -  DAP 100/2013 

-  ACP 42/2013 
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รายช่ือกรรมการบริษทั ผา่นการอบรมหลกัสตูรจาก IOD 

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

-  RCL 14/2018 
8. นายสุธี ตรีพรชัยศักดิ์ -  DAP 103/2013 
9. นายกริช อัมโภชน -  DCP 0/2000 

-  AACP 3/2010 
10. นางสุมนา วงษกะพันธ -  DAP 47/2005 
11. ศ.(วุฒิคุณ) ดร. นายแพทย พรเทพ  

ศิริวนารังสรรค 
-  DCP 212 

-  FSD 28/2015 
12. ดร.สุรัตน วงศรัตนภัสสร -  DCP 233/2017 

 

การประเมินผลคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท ไดดําเนินการประเมินผลงานประจําปทุกป เปนการประเมินท้ังคณะและเปนรายบุคคล         

โดยในรูปแบบการประเมินคณะกรรมการท้ังคณะ จะใชแบบการประเมินผลงานตัวเอง (self-assessment) เพ่ือ

ประเมินผลงานในปลาสุด โดยเกณฑการประเมินไดกําหนดการวัดผลงานครอบคลุม 6 ดาน ไดแก โครงสรางและ

คุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การทํา

หนาท่ีของกรรมการ ความสัมพันธกับฝายจัดการ และการพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ เกณฑการวัดผลไดแบง

ออกเปน 5 ระดับ ไดแก 4 = ดีเยี่ยม; 3 = ดี; 2 = พอสมควร; 1 = เล็กนอย; 0 = ไมมีการดําเนินการในเรื่องนั้น ท้ังนี้ 

เกณฑการประเมินผลจะคิดเปนรอยละจากคะแนนเต็มในแตละขอ โดยหากคะแนนมากกวารอยละ 85 = ดีเย่ียม        

ชวงรอยละ 75-85 = ดี ชวงรอยละ 65-75 = ดีพอสมควร ชวงรอยละ 50-65 = พอใช และตํ่ากวารอยละ 50 = ควร

ปรับปรุง โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ เลขานุการบริษัทจะทําหนาท่ีสรุปและรายงานตอท่ี

ประชุมคณะกรรมการ ในป 2561 ผลการประเมินของคณะกรรมการท้ังคณะ ไดรับการประเมินท่ีคาเฉล่ียรอยละ 95.74 

หรืออยูในเกณฑท่ีดีเยี่ยม 

คณะกรรมการยังไดใหกรรมการแตละทานประเมินผลงานเปนรายบุคคลโดยใชวิธีการประเมินตนเอง          

(self-assessment) กับเกณฑการประเมินในดานตาง ๆ ไดแก ผลการดําเนินงานของบริษัท การปฏิบัติงานของ

กรรมการแตละทาน ขอบเขตหนาท่ีและความรับผิดชอบ การประชุมคณะกรรมการและการปฏิบัติตามจริยธรรม ซึ่ง

เกณฑการวัดผลใชรูปแบบเดียวกับการประเมินของคณะกรรมการท้ังคณะ ในป 2561 เลขานุการบริษัท เปนผูสรุปผล

การประเมินของกรรมการแตละบุคคลและรายงานตอท่ีประชุมคณะกรรมการ โดยผลการประเมินอยูท่ีรอยละ 95.23 

หรืออยูในเกณฑท่ีดีเยี่ยม 

 

การประเมินผลคณะกรรมการชดุย่อย 

คณะกรรมการฯไดจัดใหมีการประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดยอย โดยกรรมการชุดยอยทุกชุดจะ

ประเมินผลงานตนเองตามแบบประเมิน และเลขานุการบริษัทเปนผูสรุปผลการประเมินของคณะกรรมการชุดยอยแตละ

ชุดและรายงานผลการประเมินตอคณะกรรมการฯ ซึ่งแบบประเมินผลประกอบดวยหัวขอ โครงสรางและคุณสมบัติของ

คณะกรรมการ บทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ ผลการประเมินของ

คณะกรรมการชุดยอยในป 2561 ดังนี้ 

คณะกรรมการตรวจสอบ แบบรายคณะไดรับคะแนนเฉล่ียรอยละ 98.79 และแบบรายบุคคล ไดรับคะแนน

เฉล่ียรอยละ 98.79% 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน แบบรายคณะไดรับคะแนนเฉล่ียรอยละ 100 และแบบรายบุคคล

ไดรับคะแนนเฉล่ียรอยละ 98.33 
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คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบตอสังคม แบบรายคณะไดรับคะแนนเฉล่ียรอยละ 

90.65 และแบบรายบุคคลไดรับคะแนนเฉล่ียรอยละ 97.64 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง แบบรายคณะไดรับคะแนนเฉล่ียรอยละ 99.06 และแบบรายบุคคลไดรับ

คะแนนเฉล่ียรอยละ 98.17 

คณะกรรมการบริหาร ไมไดจัดทําแบบประเมินผลงานแบบรายคณะ และแบบรายบุคคล เนื่องจากยังไมมีการ

ประชุม และคณะกรรมการผูบริหารระดับสูงยังไมมีวาระเรงดวนนําเสนอเพ่ือพิจารณา 

 

การประเมินผลประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร/กรรมการผูจ้ดัการ 

บริษัท ไดจัดใหมีการประเมินผลงานประธานเจาหนาท่ีบริหาร/กรรมการผูจัดการโดยกรรมการสรรหาและ

กําหนดคาตอบแทนทุกป เกณฑการประเมินผลงานของประธานเจาหนาท่ีบริหาร/กรรมการผูจัดการไดนําเกณฑจาก

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมาประยุกตใช ซึ่งครอบคลุมความเปนผูนําการกําหนดกลยุทธ การดําเนินการตามกล

ยุทธ การวางแผนทางการเงินและผลการดําเนินงาน ความสัมพันธกับคณะกรรมการ ความสัมพันธกับภายนอกองคกร 

การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย แผนการสืบทอดตําแหนงความรูทางดานผลิตภัณฑ/การบริการ และคุณภาพสวน

บุคคล ท้ังนี้ในป 2561 ไดจัดใหมีการประเมินประธานเจาหนาท่ีบริหารโดยคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการ

บริษัทโดยไดรับคะแนนเฉล่ียรอยละ 100 

 

แผนการสืบทอดตาํแหน่ง 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะดําเนินการเพ่ือใหมั่นใจไดวา มีระบบการคัดสรรบุคลากรท่ีจะ

เขามารับผิดชอบในตําแหนงกรรมการ และฝายบริหารท่ีสําคัญอยางเหมาะสมและสอดคลองกับนโยบายแผนการสืบ

ทอดตําแหนงกรรมการและผูบริหารระดับสูงท่ีวางไว โดยคณะกรรมการสรรหามีหนาท่ีพิจารณา ประเมิน คัดเลือก

บุคคลท่ีจะมาดํารงตําแหนงเปนกรรมการและผูบริหารระดับสูง โดยกระบวนการสรรหามาจากการพิจารณาบุคคลท้ัง

จากภายในและภายนอกบริษัท  

 

การปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี 

เพ่ือเสริมสรางความโปรงใส และเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท อันจะทําใหเกิดความเชื่อมั่นใน

กลุมผูถือหุน ผูลงทุน และผูท่ีเกี่ยวของทุกฝาย ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงไดมีการกําหนดหลักการการกํากับดูแล

กิจการ ซึ่งเปนการปฏิบัติตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการท่ีดีซึ่งกําหนดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ

หลักการการกํากับดูแลกิจการของบริษัทครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังนี้ 

 

หมวดท่ี 1 สิทธิของผูถื้อหุ้น (The Rights of Shareholders) 

บริษัทตระหนักและใหความสําคัญในสิทธิพ้ืนฐานตาง ๆ ของผูถือหุนซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบัน ท้ังในฐานะของ

เจาของบริษัทและในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย เชน สิทธิในการซื้อ ขายหรือโอนหลักทรัพยท่ีตนถืออยู สิทธิใน      

การไดรับขอมูลของบริษัทอยางเพียงพอ สิทธิในการท่ีจะไดรับสวนแบงผลกําไรจากบริษัท สิทธิตาง ๆ ในการประชุม  ผู

ถือหุน สิทธิในการแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ และขอซักถามลวงหนาสิทธิในการรวมตัดสินใจในเรื่องสําคัญของ

บริษัท เชน การจัดสรรเงินปนผล การแตงต้ังหรือถอดถอนกรรมการเปนรายบุคคล การแตงต้ังและกําหนดคาตอบแทน

ผูสอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมท่ีสําคัญและมีผลตอทิศทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัท เปนตน 
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แนวปฏิบติั 

บริษัทไดกําหนดแนวปฏิบัติท่ีดีเพ่ืออํานวยความสะดวกในการใชสิทธิของผูถือหุนและนักลงทุนสถาบัน ดังนี้: 

1. บริษัทจะจัดใหมีการประชุมใหญสามัญประจําปทุกปโดยคณะกรรมการจะกําหนดวัน เวลา และสถานท่ี

ประชุม ซึ่งการประชุมจะจัดภายใน 4 เดือนนับจากวันส้ินสุดรอบบัญชีในแตละป พรอมท้ังจัดสงหนังสือ     

นัดประชุม และขอมูลประกอบการประชุมตามวาระตาง ๆ ใหผูถือหุนรับทราบลวงหนาอยางนอย 7 วัน   

กอนการประชุม รวมท้ังเผยแพรขอมูลดังกลาวไวในเว็บไซตบริษัทท่ี http://www.thiensurat.co.th ลวงหนา

กอนวันประชุมอยางนอย 30 วัน กอนการประชุมและลงประกาศหนังสือพิมพแจงวันนัดประชุมลวงหนาเปน

เวลา 3 วันติดตอกันกอนท่ีจะถึงวันประชุม โดยในแตละวาระการประชุมจะมีวัตถุประสงคและเหตุผล 

ความเห็นของคณะกรรมการประกอบไปดวย โดยในป 2561 บริษัทจัดสงเอกสารกอนการประชุมลวงหนา

เปนระยะเวลา 14 วัน 

2. บริษัทจะเผยแพรขอมูลประกอบวาระการประชุมผูถือหุนลวงหนาในเว็บไซตของบริษัท พรอมท้ังชี้แจงสิทธิ

ของผูถือหุนในการเขาประชุม และสิทธิออกเสียงลงมติของผูถือหุน 

3. ในกรณีท่ีผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถมอบฉันทะให

กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เขารวมประชุมแทนตนได โดยใชหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งท่ีบริษัท

ไดจัดสงไปพรอมกับหนังสือนัดประชุม 

4. กอนการประชุมบริษัทจะเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถสงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ ขอซักถามไดลวงหนา

กอนวันประชุม 

5. ในการประชุมผูถือหุน บริษัทจะดําเนินการประชุมใหเปนไปดวยความเรียบรอย โปรงใส และมีประสิทธิภาพ 

และเอ้ือท่ีจะใหผูถือหุนสามารถใชสิทธิของตน โดยบริษัทนําเทคโนโลยีมาใชกับการประชุมผูถือหุน          

ท้ังการลงทะเบียนผูถือหุน การนับคะแนนและแสดงผล เพ่ือใหการดําเนินการประชุมสามารถกระทําได

รวดเร็ว ถูกตอง แมนยํา และกอนเริ่มการประชุมจะดําเนินการแจงจํานวนและสัดสวนของผูถือหุนท่ีเขารวม

ประชุมดวยตนเองและของผูถือหุนท่ีมอบฉันทะ วิธีการประชุม การลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง 

พรอมท้ังเปดโอกาสใหผูถือหุนต้ังขอซักถาม ใหขอเสนอแนะ หรือแสดงความเห็นตอท่ีประชุมในประเด็นตาง 

ๆ อยางอิสระและเทาเทียมกัน ท้ังนี้ ในการประชุมผูถือหุนจะมีกรรมการและผูบริหารท่ีเกี่ยวของเขารวม

ประชุมเพ่ือตอบคําถามและใหขอมูลรายละเอียดในท่ีประชุม 

6. บริษัทคัดเลือกสถานท่ีจัดประชุมซึ่งมีระบบขนสงมวลชนเขาถึงและเพียงพอ เพ่ือใหผูถือหุนสามารถเดิน

ทางเขารวมการประชุมไดอยางสะดวก 

7. ภายหลังจากจบการประชุมผูถือหุนคณะกรรมการจะจัดใหมีการเปดเผยมติท่ีประชุมผูถือหุนพรอม           

ผลการลงคะแนนเสียงภายในวันทําการถัดไป ผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และบน 

website ของบริษัท และจัดทํารายงานการประชุมผูถือหุนเปนไปอยางถูกตองและครบถวนโดยจัดสงสําเนา

รายงานการประชุมผูถือหุนใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผูถือหุน 

หมวดท่ี 2 การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั (The Equitable Treatment of Shareholders) 

บริษัทจะใหโอกาสแกผูถือหุนอยางเทาเทียมกันทุกราย และกําหนดใหสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมเปนไปตาม

จํานวนหุน โดยหนึ่งหุนมีสิทธิเทากับหนึ่งเสียงและไมกระทําการใด ๆ ท่ีเปนการจํากัดหรือละเมิดสิทธิหรือลิดรอนสิทธิ

ของผูถือหุน ไมวาจะเปนผูถือหุนรายใหญ ผูถือหุนสวนนอย นักลงทุนสถาบัน ผูถือหุนตางชาติ ท้ังนี้บริษัทกําหนดให

กรรมการอิสระเปนผูมีหนาท่ีดูแลผูถือหุนสวนนอย โดยผูถือหุนสวนนอยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นหรือขอ

รองเรียนไปยังกรรมการอิสระซึ่งจะพิจารณาดําเนินการใหเหมาะสมในแตละเรื่อง เชน หากเปนขอรองเรียน กรรมการ

อิสระจะดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงและหาวิธีการแกไขใหเหมาะสม กรณีเปนขอเสนอแนะท่ีเปนเรื่องสําคัญและมี
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ผลตอผูมีสวนไดเสียโดยรวม หรือมีผลตอการประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมการอิสระจะเสนอเรื่องดังกลาวตอท่ีประชุม

ผูถือหุนเพ่ือพิจารณากําหนดเปนวาระการประชุมในการประชุมผูถือหุน เปนตน 

แนวปฏิบติั 

1. บริษัทจะดูแลใหดําเนินการประชุมเปนไปตามขอบังคับบริษัท ตามลําดับวาระการประชุมมีการเสนอ

รายละเอียดในแตละวาระครบถวน มีการแสดงขอมูลประกอบการพิจารณาอยางชัดเจน รวมท้ังจะไมเพ่ิม

วาระการประชุมท่ีไมแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนาโดยไมจําเปน โดยเฉพาะวาระท่ีมีความสําคัญท่ีผูถือหุน

ตองใชเวลาในการศึกษาขอมูลกอนการตัดสินใจ ท้ังนี้ในกรณีท่ีผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง 

และเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เขารวมประชุมแทนตนได 

โดยใชหนังสือมอบฉันทะท่ีบริษัทไดจัดสงไปพรอมกับหนังสือนัดประชุม การลงคะแนนเสียงเปนไปอยาง

โปรงใสตามลําดับวาระท่ีกําหนด โดยวาระการเลือกต้ังกรรมการจะเปดโอกาสใหผูถือหุนไดใชสิทธิ           

ในการแตงตั้งกรรมการดวยการลงมติเปนรายคนบุคคล 

2. บริษัทเปดโอกาสและอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนสวนนอยในการเสนอชื่อบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ

เหมาะสมเพ่ือเขาดํารงตําแหนงกรรมการเปนการลวงหนา และ /หรือ เสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเปนวาระ           

การประชุมเปนการลวงหนารวมท้ังเสนอคําถามลวงหนา ตามหลักเกณฑท่ีบริษัทกําหนด ซึ่งไดเผยแพร

รายละเอียดในเว็บไซตของบริษัทท่ี http://www.thiensurat.co.th ลวงหนา เปนระยะเวลา 3 เดือนจนถึงวัน

ส้ินสุดรอบปบัญชีของบริษัท 

3. บริษัทไดกําหนดมาตรการปองกันการใชขอมูลภายในโดยมิชอบ (Insider trading) ของบุคคลท่ีเกี่ยวของ ซึ่ง

หมายถึง กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานในหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับขอมูลภายใน (รวมท้ังคูสมรสและบุตร

ท่ียังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกลาว) โดยหามบุคคลท่ีเกี่ยวของทําการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทเปน

ระยะเวลาอยางนอย 1 เดือนกอนมีการเปดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจําป และควรรอ

คอยอยางนอย 24 ชั่วโมง ภายหลังการเปดเผยขอมูลดังกลาวใหแกสาธารณชนแลว รวมท้ังหามไมให

เปดเผยขอมูลนั้นตอบุคคลอื่นดวย 

4. บริษัทกําหนดใหกรรมการหรือผูบริหารมีการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทตองรายงานการถือหลักทรัพยใน

บริษัทของตนเอง คูสมรส และบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 ภายใน 3 วันทําการ ใหสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพยทราบ เพ่ือเผยแพรตอสาธารณะตอไป 

 

หมวดท่ี 3 บทบาทของผูมี้ส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders) 

บริษัทไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ไมวาจะเปนผูมีสวนไดเสียภายใน ไดแก พนักงาน

และผูบริหารของบริษัท หรือผูมีสวนไดเสียภายนอก เชน คูแขง คูคา เจาหนี้ และลูกคา เปนตน โดยบริษัทตระหนักดีวา 

การสนับสนุนและขอคิดเห็นจากผูมีสวนไดเสียทุกกลุมจะเปนประโยชนในการดําเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท 

ดังนั้นบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดท่ีเกี่ยวของเพ่ือใหสิทธิของผูมีสวนไดเสียดังกลาวไดรับการดูแลเปน

อยางดี นอกจากนั้นบริษัทยังสงเสริมใหมีความรวมมือระหวางบริษัทและกลุมผูมีสวนไดเสียแตละกลุม เพ่ือสรางความ

มั่นคงใหแกบริษัทตามแนวทาง ดังตอไปนี้: 
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แนวปฏิบติั 

(ก) ผูถือหุน บริษัทมุงเนนพัฒนาองคกรใหมีการเติบโตอยางตอเนื่องซึ่งจะสงผลใหบริษัทมีรายไดและ

ผลกําไรเพ่ิมขึ้นได เปนการเพ่ิมมูลคาของบริษัทและสงผลใหผูถือหุนของบริษัทไดรับ

ผลตอบแทนสูงสุด 

(ข) ลูกคา บริษัทคํานึงถึงคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ รวมถึงการเอาใจใส และรับผิดชอบตอ

ลูกคาดวยความซื่อสัตยและเปนธรรม 

(ค) คูคา บริษัทมีนโยบายท่ีจะปฏิบัติตอคูคาอยางเปนธรรม เปนไปตามเง่ือนไขทางการคาและ/หรือ

ขอตกลงในสัญญาท่ีทํารวมกัน เพ่ือกอใหเกิดความสัมพันธอันดีทางธุรกิจซึ่งจะเปน

ประโยชนทุกฝาย 

(ง) เจาหนี้ บริษัทจะปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีมีตอเจาหนี้อยางเครงครัด พรอมท้ังดูแลใหมีการชําระคืน

เงินกูและดอกเบ้ียใหกับเจาหนี้เงินกูยืมทุกประเภทอยางครบถวนตามกําหนดเวลา และ

ปฏิบัติตามเง่ือนไขการกูยืมเงินตามขอตกลงอยางเครงครัดโดยไมใชเงินกูยืมไปในทางท่ีขัด

ตอวัตถุประสงคในการกูยืมเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการจะดูแลใหบริษัทดําเนินงาน

เพ่ือใหเจาหนี้มีความมั่นใจในฐานะทางการเงินและความสามารถในการชําระหนี้ ตลอดจน

ดูแลใหมีการรายงานขอมูลสารสนเทศตางๆ ท่ีถูกตองและครบถวนแกเจาหนี้ 

(จ) คูแขง บริษัทสงเสริมนโยบายการแขงขันทางการคาอยางเสรีและเปนธรรม และจะปฏิบัติตาม

กรอบกติกาการแขงขันท่ีดี 

(ฉ) พนักงาน บริษัทมีนโยบายท่ีจะปฏิบัติตอพนักงานทุกคนอยางเทาเทียมกันโดยปฏิบัติใหเปนไปตาม

กฎหมายและมาตรฐานท่ี เกี่ ยวของอย าง เปนธรรม และเคารพสิทธิมนุษยชน                     

ใหผลตอบแทนและสวัสดิการท่ีเหมาะสมซึ่งไมนอยกวาท่ีกฎหมายกําหนด รวมถึง               

การสนับสนุนเพ่ือพัฒนาความรูความสามารถของพนักงาน 

(ช) ชุมชนและสังคม บริษัทใหความสําคัญและรับผิดชอบตอชุมชนและสังคม โดยดําเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรม 

และใหการสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ท่ีเกื้อกูลและสรางสรรคตอสังคมตามความเหมาะสม 

(ซ) ส่ิงแวดลอม บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบตาง ๆ เกี่ยวกับส่ิงแวดลอมอยางเครงครัดและวาง

แนวทางในการควบคุมผลกระทบตอส่ิงแวดลอมอยางตอเนื่อง 

ท้ังนี้ บริษัทจะปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมายและกฎระเบียบตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหสิทธิของผูมีสวนได

เสีย เหลานั้นไดรับการดูแลอยางดี 

การต่อต้านการทจุริตคอรร์ปัชัน่ (Anti-Corruption Policy) 

บริษัทอยูระหวางการดําเนินการเพ่ือจะไดเขารวมเปนบริษัทท่ีประกาศเจตนารมณเปนแนวรวมปฏิบัติ 

(Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต กับทางสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD)  แตท้ังนี้บริษัทประเมินโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริตขึ้น โดยครอบคลุมการทุจริตแบบตาง ๆ อาทิเชน 

การจัดทํารายงานทางการเงินเท็จ การทําใหสูญเสียทรัพยสิน การคอรรัปชัน การท่ีผูบริหารสามารถฝาฝนระบบควบคุม
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ภายใน (management override of internal controls) การเปล่ียนแปลงขอมูลในรายงานท่ีสําคัญ การไดมาหรือใชไปซึ่ง

ทรัพยสินโดยไมถูกตอง เปนตน 

1. วตัถปุระสงค ์

บริษัทไดใหความสําคัญกับการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น (Anti-Corruption Policy) ตลอดจนสนับสนุนและ

สงเสริมใหบุคลากรทุกระดับมีจิตสํานึกในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ คณะกรรมการบริษัท จึงไดกําหนด

นโยบายปองกันและตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น การใหหรือรับสินบน (Anti-Corruption and Anti-Bribery Policy) 

บริษัทคาดหวังวากรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทตองไมเรียกรอง ดําเนินการ หรือยอมรับการทุจริต

คอรรัปชั่น ในทุกรูปแบบท้ังทางตรง หรือทางออม เพ่ือประโยชนตอองคกร ตนเอง ครอบครัว เพ่ือนและคนรูจัก หรือ

เพ่ือประโยชนของธุรกิจ โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจในทุกประเทศและทุกหนวยงานท่ีเกี่ยวของของบริษัทและบริษัทยอย 

และใหมีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นอยางสม่ําเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทาง

ปฏิบัติ และขอกําหนดในการดําเนินการเพ่ือใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอบังคับ และ

ขอกําหนดของกฎหมาย ท้ังนี้หากมีการฝาฝนกระทําการใด ๆ อันเปนการสนับสนุนชวยเหลือ หรือใหความรวมกับ    

การทุจริตคอรรัปชั่นไมวาจะโดยทางตรง หรือทางออมก็ตาม จะไดรับการพิจารณาโทษตามระเบียบของบริษัท  

ท้ังนี้ บริษัทไดประกาศนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นโดยผานการอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษัทเมื่อวันท่ี 14 สิงหาคม 2558 

2. คาํนิยาม 

- คอรร์ปัชัน่ (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไมวาจะอยูในรูปแบบใด ๆ โดยการเสนอให สัญญา

วาจะให มอบให ใหคํามั่นวาจะให รวมถึงการเรียกรอง หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใด

ซึ่งไมเหมาะสม กับเจาหนาท่ีของรัฐ หนวยงานของรัฐ หนวยงานของเอกชนหรือผูมีหนาท่ีไมวาจะโดย

ทางตรงหรือทางออม เพ่ือจูงใจใหบุคคลดังกลาวปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ี อันเปนการให

ไดมาหรือรักษาไวซึ่งผลประโยชนอ่ืนใดท่ีไมเหมาะสมทางธุรกิจ เวนแตกรณีท่ีกฎหมาย ระเบียบ 

ประกาศ ขอบังคับ ขนบธรรมเนียม ประเพณีของทองถ่ิน หรือจารีตทางการคา ใหกระทําให 

- การทุจริตคอร์รปัชัน่ (Anti-Corruption) หมายถึง การปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติในตําแหนง

หนาท่ี รวมถึงการใชอํานาจในตําแหนงหนาท่ีในทุกรูปแบบ ไมวาจะเปนการใหหรือรับสินบน          

การนําเสนอ หรือการใหคํามั่นวาจะให การขอ หรือการเรียกรองรับผลตอบแทน ท้ังท่ีเปนทรัพยสิน 

เงิน ส่ิงของ สิทธิหรือผลประโยชนอ่ืนใด อ่ืนใดท่ีดําเนินธุรกิจกับบริษัทหรือบริษัทยอย เพ่ือใหไดมาซึ่ง

ประโยชนหรือปกปองสิทธิท่ีมิควรไดอันเปนประโยชนตอองคกร ตนเอง พรรคพวกหรือผูท่ีเกี่ยวของ 

ไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออม 

- การรบัสินบน หมายถึง การรับดวย เงิน ส่ิงของ การบริการ หรืออยางใดอยางหนึ่งหรือผสมกัน โดยมี

พนักงานเขาไปเกี่ยวของในการเรียกรับเงิน ของขวัญ หรือผลประโยชนอ่ืนใดใหแกตนเอง พรรคพวก 

ผูเกี่ยวของ หรืออยางใดอยางหนึ่ง 

- เจ้าหน้าท่ีของรฐั หมายถึง ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินซึ่งมี

ตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา พนักงานหรือบุคคลผูปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานของรัฐ 

ผูบริหารทองถ่ินและสมาชิกสภาทองถ่ินซึ่งมิใชผูดํารงตําแหนงทางการเมือง เจาพนักงานตาม

กฎหมายวาดวยลักษณะการปกครองทองท่ี และใหหมายความรวมถึงกรรมการ อนุกรรมการ ลูกจาง

ของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐและบุคคล หรือคณะบุคคล ซึ่งใชอํานาจหรือไดรับ

มอบใหใชอํานาจทางการปกครองของรัฐในการดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งตามกฎหมาย ไมวาจะเปน

การจัดตั้งขึ้นในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการอื่นของรัฐ 
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- การช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึง การชวยเหลือในนามบริษัทไมวาจะเปนทางดานการเงิน     

การใหทรัพยสิน หรือรูปแบบอื่น เพ่ือเปนการชวยเหลือ สนับสนุน หรือเพ่ือประโยชนอื่นใด แกกิจกรรม

ทางการเมือง นักการเมือง หรือบุคคลท่ีมีหนาท่ีเกี่ยวของทางการเมือง ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 

ท้ังนี้การชวยเหลือทางการเงินสามารถรวมถึงการใหกูเงิน สวนการชวยเหลือในรูปแบบอ่ืน (In-kind) 

เชน การใหส่ิงของหรือบริการ การโฆษณาสงเสริม หรือสนับสนุนพรรคการเมือง การระดมทุน หรือ

บริจาคเงินใหแกองคกรท่ีมีความสัมพันธใกลชิดกับพรรคการเมือง เปนตน ท้ังนี้เวนแตการสนับสนุน

กระบวนการประชาธิปไตยท่ีกระทําไดตามท่ีกฎหมายกําหนด 

- การบริจาคเพ่ือการกศุล การสาธารณประโยชน์ หมายถึง กิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการใชจายเงิน

โดยไมมีผลตอบแทนท่ีมีตัวตน การบริจาคเพ่ือการสาธารณประโยชน คือ การใชจายเงินเพ่ือโครงการ 

กิจกรรม เพ่ือใหเกิดประโยชนแกชุมชน สังคม กลุมประชาชน โดยบริษัทอาจไมไดรับผลตอบแทนท่ีมี

ตัวตน 

- ผู้เก่ียวข้อง หมายถึง คูสมรส บุตร บิดา มารดา พ่ีนองหรือญาติสนิท ท่ีมีความสัมพันธทางสายโลหิต 

รวมถึงเพ่ือนและคนรูจักของกรรมการบริษัท ผูบริหารและพนักงานทุกระดับของบริษัท 

3. ขอบเขตและแนวทางปฏิบติั 

กรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน ทุกระดับของบริษัท ตองปฏิบัติตามแนวทางท่ีไดกําหนดไว ดังนี้ 

(1) ปฏิบัติตามนโยบายการปองกันและตอตานการทุจริตคอรัปชั่น การใหหรือรับสินบน จรรยาบรรณ

ธุรกิจ รวมท้ังกฎ ระเบียบ และขอบังคับของบริษัท โดยตองไมเขาไปเกี่ยวของกับการทุจริต 

คอรรัปชั่นในทุกรูปแบบ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 

(2) ไมกระทําการใด ๆ ท่ีเปนการแสดงถึงเจตนาวาเปนการทุจริต คอรรัปชั่น การใหหรือรับสินบน แกผูท่ี

มีสวนไดเสียท่ีเกี่ยวของกับบริษัทในเรื่องท่ีตนมีหนาท่ีรับผิดชอบ ท้ังทางตรงหรือโดยออม เพ่ือให

ไดมาซึ่งผลประโยชนแกองคกร ตนเอง หรือผูท่ีเกี่ยวของ 

(3) ไมละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทําท่ีเขาขายการทุจริตคอรรัปชั่นท่ีเกี่ยวของกับบริษัท โดย

ถือเปนหนาท่ีท่ีตองแจงใหผูบังคับบัญชา หรือบุคคลท่ีรับผิดชอบไดทราบ และใหความรวมมือในการ

ตรวจสอบขอเท็จจริงตาง ๆ 

(4) ในการดําเนินการใด ๆ ท่ีอาจมีความเส่ียงตอการเกิดการทุจริตคอรรัปชั่น กรรมการบริษัท ผูบริหาร 

และพนักงาน ทุกระดับของบริษัท จะตองปฏิบัติโดยเฉพาะในเรื่องดังตอไปนี้ ดวยความระมัดระวัง 

(5) การให หรือรับของขวัญ ของกํานัล การเล้ียงรับรอง และคาใชจายอ่ืนท่ีเกี่ยวของ ใหเปนไปตามแนว

ปฏิบัติท่ีดีท่ีกําหนดไวในคูมือการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงนโยบายการ

ปองกันและตอตานการทุจริต คอรรัปชั่นการใหหรือรับสินบน 

(6) การใหเงินบริจาคเพ่ือการกุศล จะตองกระทําในนามบริษัทแกองคกรใด ๆ ท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ

ประโยชนตอสังคม โดยตองเปนองคกรท่ีเชื่อถือได มีใบรับรอง และตองดําเนินการดวยความโปรงใส 

ผานขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทท่ีกําหนดไว และถูกตองตามกฎหมาย ตลอดจนมีการติดตามและ

ตรวจสอบ เพ่ือใหมั่นใจวาเงินบริจาคไมไดถูกนําไปใชเพ่ือเปนขออางในการติดสินบน 

(7) การใหเงินสนับสนุน ไมวาจะเปนเงิน วัตถุหรือทรัพยสิน แกกิจกรรมหรือโครงการใด ตองมีการระบุ

ชื่อบริษัท โดยการใหการสนับสนุนนั้นตองมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมธุรกิจ ภาพลักษณท่ีดีของบริษัท 

ซึ่งตองดําเนินการดวยความโปรงใส ผานขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทท่ีกําหนดไว และถูกตองตาม

กฎหมาย 

(8) ความสัมพันธทางธุรกิจและการจัดซื้อ จัดจางกับภาครัฐ หรือเอกชน รวมถึง การติดตองานกับภาครัฐ

หรือเจาหนาท่ีภาครัฐ หรือเอกชน ตลอดจนบุคคลท่ีมีหนาท่ีเกี่ยวของในการดําเนินธุรกิจของบริษัท
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ไมวาในประเทศหรือตางประเทศ จะตองเปนไปดวยความโปรงใส ซื่อสัตย และตองดําเนินการให

เปนไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

(9) บริษัทมีนโยบายเปนกลางทางการเมือง โดยกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานทุกคนมีสิทธิและ

เสรีภาพทางการเมืองตามกฎหมาย แตพึงตระหนักท่ีจะไมดําเนินการ หรือดําเนินกิจกรรมใด ๆ 

รวมถึงการนําทรัพยากรใด ๆ ของบริษัท ไปใชเพ่ือดําเนินการหรือกิจกรรมทางการเมือง อันจะทําให

บริษัท สูญเสียความเปนกลางหรือไดรับความเสียหายจากการเขาไปมีสวนเกี่ยวของและการใหความ

ชวยเหลือทางการเมือง 

4. หน้าท่ีความรบัผิดชอบ 

(1) คณะกรรมการบริษทั มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย และกํากับดูแลใหมีระบบ

ท่ีสนับสนุนการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหมั่นใจวาฝายบริหารไดตระหนัก

ถึงความสําคัญกับการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น และนําไปปฏิบัติ รวมถึงปลูกฝงจนเปนวัฒนธรรม

องคกร 

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงิน

และบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน ระบบบริหารความเส่ียง และการปฏิบัติงาน

ใหเปนไปตามนโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น เพ่ือใหมั่นใจวาเปนไปตามมาตรฐานสากล มี

ความรัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ  

(3) ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กรรมการผู้จดัการ และคณะผูบ้ริหาร มีหนาท่ีและความรับผิดชอบใน

การกําหนดใหมีระบบ และใหการสงเสริมและสนับสนุนนโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น เพ่ือ

ส่ือสารไปยังพนักงาน และผูท่ีเกี่ยวของทุกฝาย รวมท้ังทบทวนความเหมาะสมของระบบ และ

มาตรการตาง ๆ เพ่ือใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอบังคับ และขอกําหนด

ของกฎหมาย 

(4) สํานักงานตรวจสอบภายใน มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการตรวจสอบ และสอบทานการ

ปฏิบัติงานวาเปนไปอยางถูกตอง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อํานาจดําเนินการ ระเบียบปฏิบัติ 

และกฎหมาย ขอกําหนดของหนวยงานกํากับดูแล เพ่ือใหมั่นใจวามีระบบการควบคุมท่ีมีความ

เหมาะสมและเพียงพอตอความเส่ียงดานการทุจริตคอรรัปชั่นท่ีอาจเกิดขึ้น และรายงานตอ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

(5) กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน มีหนาท่ีตองปฏิบัติตามนโยบายตอตานการทุจริต

คอรรัปชั่น โดยไมตองเขาไปเกี่ยวของกับเรื่องการทุจริตคอรรัปชั่นไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 

(6) บริษัทย่อย หรือบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั หรือตัวแทนทางธุรกิจของบริษัท ท่ีบริษัทมีอํานาจ

ควบคุม ตองยอมรับท่ีจะปฏิบัติตามนโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น โดยไมตองเขาไป

เกี่ยวของกับเรื่องการทุจริตคอรรัปชั่นไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 

5. มาตรการ และแนวทางดาํเนินงาน 

(1) บริษัทจะสนับสนุนและสงเสริมใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับ เห็นถึง

ความสําคัญและมีจิตสํานึกในการตอตานทุจริต คอรรัปชั่น รวมท้ังจัดใหมีการควบคุมภายในเพ่ือ

ปองกันการทุจริต คอรรัปชั่น การใหหรือรับสินบนในทุกรูปแบบ และทุกประเทศท่ีบริษัทไดเขาไป

ลงทุน 

(2) แนวปฏิบัติในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นนี้ ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต

การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเล่ือนตําแหนง การฝกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน

และการใหผลตอบแทนแกพนักงาน โดยกําหนดใหผูบังคับบัญชาทุกระดับ มีหนาท่ีส่ือสารทําความ
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เขาใจกับพนักงานผูใตบังคับบัญชา เพ่ือนําไปใชปฏิบัติในกิจกรรมทางธุรกิจท่ีอยูในความรับผิดชอบ

และควบคุมดูแลการปฏิบัติใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกับแนวปฏิบัตินี้ 

(3) บริษัทจะใหความเปนธรรมและคุมครองพนักงาน หรือบุคคลอ่ืนใดท่ีแจงเบาะแสหรือหลักฐานเรื่อง

การทุจริต คอรรัปชั่น ท่ีเกี่ยวของกับบริษัท รวมถึงพนักงานท่ีปฏิเสธ ตอการกระทํา โดยใชมาตรการ

คุมครองผูรองเรียน หรือผูท่ีใหความรวมมือในการรายงานการทุจริต คอรรัปชั่น ตามท่ีกําหนดไวใน 

นโยบายการรับเรื่องรองเรียนและเบาะแสการกระทําผิดและการทุจริต (WHISTLE BLOWING) และ

การใหความคุมครองผูแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน 

(4) ผูท่ีกระทําการทุจริต คอรรัปชั่น ถือเปนการกระทําผิดตามขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานวาดวย      

การบริหารงานบุคคล สําหรับพนักงาน ซึ่งจะตองไดรับการพิจารณาโทษทางวินัยท่ีกําหนดไว รวมถึง

อาจไดรับโทษตามกฎหมาย หากการกระทํานั้นผิดกฎหมายดวย 

(5) บริษัทจะสอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ เพ่ือใหสอดคลองกับ          

การเปล่ียนแปลงของกฎหมาย และสภาพการดําเนินธุรกิจ 

6. ช่องทางในการแจ้งเบาะแสการกระทาํความผิด หรือข้อร้องเรียน 

บริษัทมีชองทางการส่ือสารใหผูมีสวนไดเสียสามารถจะแจงเบาะแส ขอเสนอแนะ หรือขอรองเรียนกรณี

เกี่ยวกับการทุจริต และมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการมอบหรือรับของกํานัล ทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด การเล้ียงรับรอง 

หรือคาใชจายท่ีเกินขอบเขตจํากัด ซึ่งไมเปนไปตามหลักเกณฑของบริษัท และแนวทางปฏิบัติดานการจัดซื้อจัดจาง 

การใหเงินบริจาคท่ีตองดําเนินไปอยางโปรงใส เปนธรรม ภายใตกฎระเบียบ และขั้นตอนปฏิบัติของบริษัท 

โดยบริษัทไดมีการแจกระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของบริษัท ใหแกผูบริหารทุกทานและ

ถายทอดสูพนักงานของบริษัททุกทานเพ่ือทราบและลงนามรับทราบเพ่ือถือเปนระเบียบปฏิบัติอยางเครงครัด เพ่ือให

พนักงานบริษัททุกคนเขาใจ และปฏิบัติไดอยางถูกตอง 

ท้ังนี้ หากพนักงานพบเห็นการกระทํา สงสัย หรือมีหลักฐานวามีกรรมการบริษัท ผูบริหาร พนักงาน หรือ

บุคคลซึ่งกระทําการในนามบริษัท ไดเขาไปมีสวนรวมในการใหสินบนหรือการคอรรัปชั่น จะตองรายงานให

ผูบังคับบัญชาทราบโดยทันทีหรือรายงานผานชองทางการรายงานตาม “นโยบายการรบัเรือ่งร้องเรียนและเบาะแส

การกระทาํผิดและการทุจริต (WHISTLE BLOWING)” เมื่อบริษัทไดรับการรายงานแลวจะดําเนินการอยางจริงจัง

และจะไมดําเนินการลงโทษใด ๆ กับพนักงานท่ีใหขอมูลดวยเจตนาสุจริต 

7. นโยบายและคู่มือท่ีเก่ียวข้อง ดงัน้ี 

(1) นโยบายการกาํกับดูแลกิจการ 

(2) คูมือจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

(3) ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของบริษัท 

(4) นโยบายรับเรื่องรองเรียนและเบาะแสการกระทําผิดและการทุจริต 

  



  

 

 รายงานประจาํปี 2561 | 87 
   

นโยบายการรบัเร่ืองร้องเรียนและเบาะแสการกระทาํผิดและการทจุริต (WHISTLE BLOWING) 

1. วตัถปุระสงค ์

บริษัท ยึดมั่นท่ีจะดําเนินธุรกิจ ดวยความซื่อสัตย สุจริต โปรงใส และเปนไปตามบรรษัทภิบาลท่ีดี รวมท้ังการ

ตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นไมวาจะอยูในรูปแบบใด ๆ นอกจากนี้บริษัทคาดหวังวากรรมการบริษัท ผูบริหาร พนักงาน

จะยึดมั่นในการปฏิบัติหนาท่ีตามหลักการดังกลาว 

ดวยความมุงมั่นดังกลาว บริษัทจึงไดกําหนดนโยบายนโยบายการรับเรื่องรองเรียนและเบาะแสการกระทําผิด

และการทุจริต (WHISTLE BLOWING) ขึ้นเพ่ือสนับสนุนและเปนชองทางใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน

ของบริษัท ตลอดจนผูมีสวนไดเสียสามารถรองเรียนและแจงเบาะแสการกระทําผิดและการทุจริตใดๆ ท่ีเกี่ยวของกับ

บริษัท โดยบริษัทไดกําหนดชองทางท่ีปลอดภัยและเปนความลับในการรองเรียนและแจงเบาะแสการกระทําผิดและการ

ทุจริตเพ่ือชวยใหบุคคลใดก็ตาม สามารถใหขอมูลในเรื่องท่ีตนเปนกังวลไดอยางมั่นใจ 

ท้ังนี้ บริษัทมีการใหความคุมครองผูแจงเบาะแสการกระทําผิดและการทุจริตหรือขอรองเรียน รวมท้ังใหความ

รวมมือหรือความชวยเหลือใดๆ แกบริษัท ไมใหถูกคุกคาม ขมขู เปล่ียนแปลงตําแหนงงาน ลักษณะงาน หรือสถานท่ี

ทํางาน พักงาน ไลออก หรือกระทําการอื่นใดท่ีมีลักษณะเปนการปฏิบัติอยางไมเปนธรรม 

2. การรบัแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน 

บริษัท มีการแตงตั้งผูบริหารของบริษัทเปนผูรับเรื่องรองเรียนโดยตรง และมีคณะกรรมการรวมในการ

ตรวจสอบความถูกตองอยางเปนธรรม กําหนดนโยบายการจัดใหมีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ มีการ

รายงานท่ีโปรงใส และตรวจสอบได เพ่ือใหผูรองทุกขหรือผูรองเรียนไววางใจ และเชื่อมั่นในกระบวนการสอบสวนท่ีเปน

ธรรม รวมถึงการกําหนดนโยบายการคุมครองผูแจงเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต และสําหรับผูท่ีแจงเบาะแสหรือขอ

รองเรียนท่ีเปนพนักงาน ลูกคา หรือบุคคลท่ีรับจางทํางานใหแกบริษัท จะไดรับการคุมครองสิทธิตามกฎหมาย ซึ่งไดมี

การกําหนดรายละเอียดไวในนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัท 

กรณีท่ีมีสวนไดเสียกลุมตาง ๆ มีขอสงสัย หรือพบเห็นการกระทํา ท่ีสงสัยวามีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม

กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ หรือเปนผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป สามารถแจงเบาะแสหรือ

รองเรียน พรอมสงรายละเอียดหลักฐานตาง ๆ ตามชองทางท่ีกําหนดไว 

3. ช่องทางการรบัแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน ดงัน้ี 

3.1 โทรศัพท: 02-819-8899 / Call Center 1210 

3.2 โทรสาร: 0-2962-6951-3 

3.3 สงจดหมายมายัง: 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) 

เลขท่ี 43/9 หมู 7 ซอยชูชาติอนุสรณ 4 ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 

3.4 โซเชียลเน็ตเวิรต ดังนี้ 

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

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

Line: @ponsabuy 

Line: @safe1210 

Line: @TSR.NEWS 

3.5 อีเมล ดังนี้ 

www.ponsabuy.com/ 

www.safealkaline.com/contacts/ 

คณะกรรมการตรวจสอบ: Appeal.AC@thiensurat.co.th 

https://www.facebook.com/safewaterfilter/
https://www.facebook.com/ponsabuy/
http://www.ponsabuy.com/
http://www.safealkaline.com/contacts/
mailto:Appeal.AC@thiensurat.co.th
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3.6 ทางกลองแสดงความคิดเห็นของบริษัท 

4. กระบวนการดาํเนินการเม่ือได้รบัแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน ดงัน้ี 

1. ผูรองเรียนแจงเบาะแส หรือขอรองเรียน แจงมาตามชองทางการรองเรียนดังกลาวขางตน 

2. ผูรับขอรองเรียนแจงเรื่องดังกลาวมายัง 

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 

2.2 เลขานุการบริษัท (ในกรณีเปนเรื่องท่ีเกี่ยวของกับกรรมการบริษัท ผูบริหาร หรือประธานเจาหนาท่ี

บริหาร/กรรมการผูจัดการ) 

3. ตรวจสอบขอรองเรียน 

4. แจงผลสรุปตอผูรองเรียนและการปรับปรุงแกไข 

5. มาตรการดาํเนินการลงโทษผูก้ระทาํผิด 

บริษัทจะดําเนินการตรวจสอบขอมูลเรื่องรองเรียนและเบาะแสกระทําผิดและการทุจริต ดวยความเปนอิสระ

และเท่ียงธรรม เพ่ือใหไดมาซึ่งหลักฐานท่ีสารถใชยืนยันหรือโตแยงกับขอมูลท่ีไดรับ โดยจะเสนอแนะแนวทางใน      

การดําเนินการแกคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาส่ังการและกําหนดแนวทาง         

การดําเนินการแกไข และพิจารณาวางกําหนดโทษตามสมควรแหงความผิดท่ีไดกระทํา เชน 

1. ตักเตือนดวยวาจา 

2. ตักเตือนดวยหนังสือ ตักเตือนเปนลายลักษณอักษร 

3. ตัดคาจาง 

4. พักงาน 

5. เลิกจาง โดยไมจายคาชดเชย 

6. ดําเนินคดีตามกฎหมาย 

6. มาตรการคุ้มครองผูแ้จ้งเบาะแส หรือผูร้้องเรียน 

บริษัทสงเสริมใหผูบริหารและพนักงานทุกระดับ ดําเนินธุรกิจอยางถูกตอง โปรงใส ยุติธรรม และสามารถ

ตรวจสอบได โดยสอดคลองกับการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท และเพ่ือสรางความมั่นใจ

ใหแกผูแจงเบาะแส หรือผูรองเรียนดวยเจตนาท่ีสุจริตจะไดรับการปกปองคุมครองจากบริษัทตามมาตรการ ดังนี้ 

(1) ผูแจงเบาะแส ผูรองเรียน หรือผูท่ีใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริง บริษัทจะไมเปดเผย

ชื่อ ชื่อสกุล ท่ีอยู และขอมูลอ่ืนใดท่ีสามารถระบุตัวผูแจงได แลวดําเนินการสืบสวนวามีมูลความ

จริงเพียงใดหรือไม 

(2) บริษัทจะเก็บขอมูลท่ีเกี่ยวของเปนความลับ และจะเปดเผยเทาท่ีจําเปน โดยคํานึงถึงความ

ปลอดภัย และความเสียหายของผูแจงเบาะแส หรือผูรองเรียน หรือผูท่ีใหความรวมมือในการ

ตรวจสอบขอเท็จจริง แหลงท่ีมาของขอมูล หรือบุคคลเกี่ยวของ 

(3) กรณีผูแจงเบาะแส หรือผูรองเรียน หรือผูท่ีใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริง เห็นวาตน

อาจไดรับความไมปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดรอนเสียหาย สามารถรองขอใหบริษัทกําหนด

มาตรการคุมครองท่ีเหมาะสมก็ได หรือบริษัทอาจกําหนดมาตรการคุมครองโดยผูแจงเบาะแส หรือ

ผูรองเรียน หรือผูท่ีใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงไมตองรองขอก็ได หากเห็นวาเปน

เรื่องท่ีมีแนวโนมท่ีจะเกิดความเดือดรอนเสียหาย หรือความไมปลอดภัย 

(4) ผูท่ีไดรับความเดือดรอนเสียหายจะไดรับการบรรเทาความเสียหายดวยกระบวนการท่ีเหมาะสม

และเปนธรรม 
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(5) บริษัทจะไมกระทําการใดอันไมเปนธรรมตอผูแจงเบาะแส หรือผูรองเรียน ไมวาจะโดยการ

เปล่ียนแปลงตําแหนงงาน ลักษณะงาน สถานท่ีทํางาน พักงาน ขมขู รบกวนการปฏิบัติงาน เลิก

จาง หรือ การอื่นใดท่ีมีลักษณะเปนการปฏิบัติอยางไมเปนธรรมตอผูแจงเบาะแส หรือผูรองเรียน 

7. นโยบายและคู่มือท่ีเก่ียวข้อง ดงัน้ี 

1. นโยบายการกาํกับดูแลกิจการ 

2. คูมือจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

3. นโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 

4. ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของบริษัท 

8. คาํนิยาม 

“การกระทําผิด” หมายถึง การกระทําหรือละเวนการกระทําใด ๆ ของกรรมการบริษัท ผูบริหารหรือพนักงาน 

ซึ่งเปนการฝาฝนประมวลจรรยาบรรณ ขอบังคับการทํางาน ระเบียบและนโยบายตาง ๆ ของบริษัท ตลอดจน

กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 

“การทุจริต” (Corruption) หมายถึง การใชอํานาจท่ีไดมาหรือการใชทรัพยสินท่ีมีอยูในทางมิชอบ เพ่ือประ

โยชนตอ ตนเอง ครอบครัว เพ่ือน คนรูจัก หรือประโยชนอ่ืนใดอันมิควรได ซึ่งกอใหเกิดความเสียหายตอ

ประโยชนของผูอ่ืน การทุจริตอาจเกิดไดหลายลักษณะ เชน การติดสินบนเจาพนักงานดวยการใหหรือการรับ

สินบนท้ังท่ีเปนเงินและส่ิงของ การมีผลประโยชนทับซอน การฟอกเงิน การยักยอก การปกปดขอเท็จจริง การ

ขัดขวางกระบวนการยุติธรรม เปนตน 

หมวดท่ี 4  การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

บริษัทมีนโยบายเปดเผยขอมูลสําคัญท่ีเกี่ยวของกับบริษัท ท้ังขอมูลทางการเงินและขอมูลท่ีมิใชขอมูลทาง

การเงินอยางถูกตอง ครบถวน โปรงใส ทันเวลา ตามกฎเกณฑ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวของ ผานชองทางท่ี

เขาถึงขอมูลไดงาย มีความเทาเทียมกันและนาเชื่อถือ 

แนวปฏิบติั 

1. การควบคมุภายในและการทาํรายการ/ธรุกรรมท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

บริษัทมีนโยบายในการปองกันและขจัดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจเกิดขึ้น โดยกําหนดใหการ

ทํารายการและ/หรือธุรกรรมท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนจะตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี

คณะกรรมการบริษัทกําหนด และกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

บริษัทจะดําเนินการใหกรรมการ ผูบริหาร และ/หรือ ผูถือหุนรายใหญของบริษัทแลวแตกรณี ไมประกอบ

ธุรกิจท่ีคลายคลึงหรือแขงขันหรือมีรายการระหวางกันในลักษณะท่ีมีผลประโยชนอ่ืนท่ีอาจขัดแยงกับผลประโยชนท่ีดี

ท่ีสุดกับบริษัท หรือบริษัทยอย โดยกรรมการ ผูบริหาร และ/หรือ ผูถือหุนรายใหญของบริษัทแลวแตกรณีจะตองรายงาน

ตอบริษัท หากกรรมการ ผูบริหาร และ/หรือ ผูถือหุนรายใหญของบริษัท เขาไปถือหุนบริษัทท่ีมีวัตถุประสงคในการ

ดําเนินงานคลายคลึงกับบริษัท หรือบริษัทยอย เพ่ือใหบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาวาการถือหุน

ดังกลาวขัดตอผลประโยชนท่ีดีท่ีสุดของบริษัทหรือบริษัทยอยหรือไม 

บริษัทยังใหความสําคัญกับระบบการควบคุมภายในท่ีดี และไดจัดใหมีผูตรวจสอบภายในอิสระเพ่ือตรวจสอบ

การปฏิบัติงานของแตละสายงาน เพ่ือปองกันไมใหเกิดขอผิดพลาดและปฏิบัติงานเปนไปดวยความโปรงใส โดยมีการ

ตรวจสอบเปนระยะและจัดทํารายงานสงใหคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา 

2. การเปิดเผยข้อมลู 

บริษัทกําหนดใหการเผยแพรขอมูล และการส่ือสารขององคกร เปนหนึ่งในนโยบายหลักของบริษัท โดยได

จัดใหมีฝายนักลงทุนสัมพันธ ซึ่งเปนหนวยงานท่ีจะเปนตัวแทนบริษัท และเปนส่ือกลางระหวางฝายจัดการในการส่ือสาร 

และเปดเผยขอมูล และยังใหความสําคัญเรื่องการเปดเผยสารสนเทศ เนื่องจากเปนเรื่องท่ีมีผลกระทบตอการตัดสินใจ
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ของผูลงทุนและผูมีสวนไดเสียจึงมีความจําเปนท่ีตองมีการควบคุม และกําหนดมาตรการในการเปดเผยสารสนเทศท้ังท่ี

เปนสารสนเทศทางการเงิน และท่ีไมใชทางการเงินใหถูกตองตามท่ีกฎหมายกําหนด โดยมีสาระสําคัญครบถวน

เพียงพอ เชื่อถือได และทันเวลา ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเปดเผยขอมูลสารสนเทศผานระบบ SET 

Community Portal ของตลาดหลักทรัพยฯ และเว็บไซตของบริษัท โดยยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ ขอบังคับ

ตาง ๆ ท่ีกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

รวมถึงหนวยงานอ่ืนของรัฐ อยางเครงครัด ตลอดจนติดตามการแกไขเปล่ียนแปลงอยางสม่ําเสมอ เพ่ือใหมั่นใจไดวา

กฎหมาย/กฎเกณฑ/ขอบังคับท่ีบริษัทถือปฏิบัตินั้นมีความถูกตอง และเปนหลักประกันใหผูถือหุนเชื่อมั่นในการดําเนิน

ธุรกิจท่ีโปรงใสถูกตองตรงไปตรงมา เชน 

1) เปดเผยขอมูลการเงิน และขอมูลท่ีมิใชขอมูลการเงิน ตาง ๆ เชน งบการเงิน รายงานประจําป แบบ 56-1 

ซึ่งสามารถสะทอนฐานะการเงินและผลการดําเนินงานอยางเพียงพอ รวมท้ังจัดทําคําอธิบายและการ

วิเคราะหของฝายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพ่ือประกอบการ

เปดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ท้ังนี้ เพ่ือใหนักลงทุนไดรับทราบขอมูลและเขาใจการเปล่ียนแปลงท่ีเกิด

ขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทในแตละ ไตรมาสไดดีย่ิงขึ้น นอกจากขอมูลตัวเลข

ในงบการเงินเพียงอยางเดียวอยาง ถูกตอง ครบถวน ทันเวลา 

2) จัดทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน และแสดงไวคูกับรายงานผูสอบ

บัญชีในรายงานประจําป 

3) กําหนดนโยบายใหกรรมการและผูบริหารตองรายงานการมีสวนไดเสียของตนและบุคคลท่ีมีความ

เกี่ยวของ ซึ่งเปนสวนไดเสียท่ีเกี่ยวของกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย โดยมี

หลักเกณฑและวิธีการรายงาน ดังนี้ 

 รายงานเมื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการหรือผูบริหารครั้งแรก 

 รายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปล่ียนแปลงขอมูลการมีสวนไดเสีย 

 รายงานเปนประจําทุกส้ินป 

 ในกรณีท่ีกรรมการพนจากตําแหนง และไดกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการใหมโดยตอเนื่อง 

กรรมการทานนั้นไมตองยื่นแบบรายงานใหมหากไมมีการเปล่ียนแปลงขอมูลการมีสวนไดเสีย 

 ใหกรรมการและผูบริหารสงแบบรายงานการมีสวนไดเสียแกเลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัท

จะตองสงสําเนารายงานการมีสวนไดเสียนี้ใหประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ

ทราบภายใน 7 วันทําการนับแตวันท่ีไดรับรายงาน พรอมท้ังระบุในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

ทุกไตรมาส  ไดมีการบรรจุวาระเรื่องรายงานการมีสวนไดเสียในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุก

ไตรมาส 

4) เปดเผยวิธีการสรรหากรรมการ 

5) เปดเผยขอมูลการปฏิบัติหนาท่ีในคณะอนุกรรมการ และจํานวนครั้งการเขาประชุมเปนรายบุคคล 

6) เปดเผยโครงสรางการดําเนินงาน และการลงทุนในบริษัทยอย และบริษัทรวมอยางชัดเจน 

7) เปดเผยขอมูลคาตอบแทนท่ีกรรมการแตละคนไดรับจากการเปนกรรมการในคณะอนุกรรมการเปน

รายบุคคล 

8) เปดเผยนโยบายการจายคาตอบแทนแกกรรมการและผูบริหารระดับสูง รวมท้ังรูปแบบ ลักษณะ และ

จํานวนคาตอบแทนท่ีกรรมการไดรับจากการเปนกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดตาง ๆ 

9) เปดเผยนโยบายการดูแลส่ิงแวดลอมและสังคม และผลการปฏิบัติตามนโยบาย 

10) รายงานนโยบายการกํากับดูแลกิจการ และผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย 
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11) เปดเผยโครงการลงทุนท่ีสําคัญตาง ๆ และผลกระทบท่ีมีตอโครงการลงทุน โดยเปดเผยขอมูล 

สารสนเทศผานระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพยหลักทรัพยแหงประเมศไทย และเว็บไซตของบริษัท 

เพ่ือใหผูถือหุน นักลงทุน ส่ือมวลชน และผูเกี่ยวของไดรับทราบขอมูลท่ีถูกตองท่ัวถึง และโปรงใส 

 

ฝายนักลงทุนสัมพันธของบริษัท ไดทําหนาที่ติดตอสื่อสารกับนักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายยอย ผูถือหุน 

รวมทั้งนักวิเคราะห และหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของอยางเทาเทียมและเปนธรรม โดยหากผูถือหุนตองการขอมูล

เพ่ิมเติมสามารถติดตอโดยตรงท่ี 

ฝายนักลงทุนสัมพันธ 

E-mail: ir@thiensurat.co.th 

หมายเลขโทรศัพท 02-819-8899 ตอ 1536 หรือ 1591  

ฝายนักลงทุนสัมพันธรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อใหผูบริหารไดพบปะกับนักลงทุนรายใหญและ   

นักลงทุนรายยอย นักลงทุนสถาบันและนักวิเคราะห อยางสม่ําเสมอ โดยไดนําเสนอผลการดําเนินงาน งบการเงิน 

ฐานะการเงิน คําอธิบายและวิเคราะหของฝายจัดการ (Management Discussion & Analysis) และไดเขารวม

กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน (Opportunity Day) เพื่อนําเสนอขอมูลผลประกอบการของบริษัท ตลอดจน

แนวโนมของธุรกิจในอนาคต 

โดย ฝายนักลงทุนสัมพันธไดจัดกิจกรรม เพ่ือใหผูบริหารไดพบปะนักลงทุนรายยอย เพ่ือชี้แจง ส่ือสาร และ

สรางความเขาใจท่ีถูกตองบนแนวทางการดําเนินธุรกิจ และขอมูลท่ัวไปของบริษัทโดยการจัด Company Visit ตลอดจน

การตอบขอซักถามจาก นักวิเคราะห นักลงทุน โดยตรงผานทางอีเมลและโทรศัพทอยางสม่ําเสมอ 

กิจกรรมการนําเสนอข้อมูล จาํนวน (ครัง้) สถานท่ี 

บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน 2  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

นักลงทุนพบผูบริหาร 5 บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ 

ประชุมนักวิเคราะหหลักทรัพย  1 บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ 

ใหขอมูลแกนักลงทุนตางประเทศ 

 

1 บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ

ผานระบบ Conference Call  

 

หมวดท่ี 5 ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors) 

โครงสร้างคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการจํานวนไมนอยกวา 5 คน แตไมมากกวา 12 คน โดยคณะกรรมการ

บริษัทประกอบดวยบุคคลท่ีมีความรู ทักษะและความเชี่ยวชาญท่ีหลากหลาย และมีภาวะผูนําซึ่งเปนท่ียอมรับ ท้ังนี้ 

คณะกรรมการบริษัทจะดําเนินการพิจารณาทบทวนโครงสรางคณะกรรมการ ท้ังในเรื่องขนาด องคประกอบ สัดสวน

กรรมการท่ีเปนอิสระท่ีเหมาะสมและจําเปนตอการนําพาองคกรสูวัตถุประสงคและเปาหมายหลักท่ีกําหนดไว 

คณะกรรมการบริษัทมีหนาท่ีรับผิดชอบในการกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธ นโยบายแนวทางใน            

การประกอบธุรกิจ และกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับ และมติของ

ท่ีประชุมผูถือหุน และเพ่ือประโยชนในการติดตามและกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทอยางใกลชิด คณะกรรมการ

บริษัทจึงไดจัดตั้งคณะอนุกรรมการชุดตางๆ 6 ชุด ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ

บริหารความเส่ียง คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบตอสังคม คณะกรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทน และคณะกรรมการผูบริหารระดับสูง เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีเฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องใหคณะกรรมการบริษัท

พิจารณาหรือรับทราบ ซึ่งคณะอนุกรรมการแตละชุดมีสิทธิหนาท่ีตามท่ีไดกําหนดไวในอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ

แตละชุด บริษัทไดแบงแยกบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการบริษัทกับผูบริหารอยางชัดเจน โดย

mailto:ir@thiensurat.co.th
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คณะกรรมการบริษัททําหนาท่ีในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลการดําเนินงานของผูบริหารในระดับนโยบาย 

ในขณะท่ีผูบริหารทําหนาท่ีบริหารงานของบริษัทในดานตางๆ ใหเปนไปตามนโยบายท่ีกําหนด ดังนั้น ประธาน

กรรมการบริษัท และประธานเจาหนาท่ีบริหารจึงเปนบุคคลคนละคนกัน โดยท้ังสองตําแหนงตองผานการคัดเลือกจาก

คณะกรรมการบริษัทเพ่ือใหไดบุคคลท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุด 

ท้ังนี้ บริษัทมีเลขานุการคณะกรรมการบริษัทซึ่งทําหนาท่ีใหคําแนะนําดานกฎเกณฑตางๆ ท่ีคณะกรรมการ

จะตองทราบและปฏิบัติหนาท่ีในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมท้ังประสานงานใหมีการปฏิบัติตามมติ

คณะกรรมการ 

บทบาท หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

บริษัทไดจัดใหมีนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทเปนลายลักษณอักษร ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท

ไดใหความเห็นชอบนโยบายดังกลาว ท้ังนี้ คณะกรรมการไดจัดใหมีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามกลยุทธ 

และนโยบาย ดังกลาวเปนประจํา โดยบริษัทกําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานปฏิบัติตามกฎและขอบังคับตาง 

ๆ ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กําหนด

ทุกประการ 
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

เรียน  ทานผูถือหุน บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) 

 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) ประกอบดวยคณะกรรมการอิสระจํานวน 4 

ทาน กรรมการอิสระทุกทานไมไดเปนผูบริหาร หรือพนักงานของบริษัท โดยมีประธานคณะกรรมการตรวจสอบเปน

ผูทรงคุณวุฒิและมีประสบการณดานบัญชีและการเงินเพียงพอท่ีจะทําหนาท่ีสอบทานความเชื่อถือไดของรายงาน

ทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบมีรายนาม ดังนี้ 

1. รองศาสตรจารย บุญเสริม  วิมุกตะนันทน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. ศาสตรเมธี ดร.สุปรีดิ์  วงศดีพรอม กรรมการตรวจสอบ 

3. ผูชวยศาสตราจารย กริช  อัมโภชน กรรมการตรวจสอบ 

4. ศ.(วุฒิคุณ) ดร.นายแพทยพรเทพ  ศิริวนารังสรรค กรรมการตรวจสอบ 

โดยมีนางสาวจุฑามาศ  มาลัย รองเลขานุการบริษัท ทําหนาท่ีเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหนาท่ีตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีไดรับการอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคลองกับขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กําหนดใหคณะกรรมการ

ตรวจสอบประชุมอยางนอยปละ 4 ครั้ง ในป 2561 บริษัทจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบท้ังส้ิน 13 ครั้ง และ

ไดรายงานผลการประชุมตอคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ในการประชุมแตละครั้ง มีผูบริหาร หนวยงานสํานักตรวจสอบ

ภายใน และผูสอบบัญชีเขารวมประชุมในวาระท่ีเกี่ยวของ มีสาระสําคัญสรุปได ดังนี้ 

 

สอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษทั เพ่ือใหมั่นใจวารายงานทางการเงินของบริษัทไดจัดทําขึ้นอยางถูกตอง 

ครบถวน ตามท่ีควรในสาระสําคัญและเชื่อถือไดตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป รวมท้ังมีการเปดเผยขอมูล

ประกอบงบการเงินอยางเพียงพอ กอนนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติใหเปดเผยไปยังตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

 

สอบทานให้บริษทัมีระบบการควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม รวมท้ังพิจารณาความเปนอิสระ

ของสํานักงานตรวจสอบภายใน โดยในป 2561 บริษัทไดแตงตั้ง นางสาวสุนิสา  แพมณี เปนผูตรวจสอบภายใน ซึ่งได

ลาออกเมื่อวันท่ี 30 เมษายน 2561 และไดแตงต้ังนางสาวพิชยาพร  คงสมนาม เปนผูตรวจสอบภายใน เมื่อวันท่ี         

9 สิงหาคม 2561 เพ่ือสอบทานระบบควบคุมภายในโดยคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบ

ภายในประจําปใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมขององคกร เพ่ือใหบริษัทมีระบบควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและมีการ

ติดตาม ประเมินผล ซึ่งเปนสวนหนึ่งของกระบวนการกํากับดูแลกิจการท่ีดี โดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็นวาบริษัทมี

การควบคุมภายในโดยรวมเพียงพอไมพบขอบกพรองท่ีเปนสาระสําคัญ 

 

สอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงของผู้มีส่วนได้เสีย หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัท เพ่ือให

มั่นใจวาบริษัทไดดําเนินการตามเง่ือนไขทางธุรกิจปกติและไดปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมายและตามหลักเกณฑท่ี

ตลาดหลักทรัพยกําหนด 
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พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชีท่ีมีคณุสมบติัเหมาะสม รวมถึงเสนอแตงต้ังและเสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชีตอ

คณะกรรมการบริษัท เพ่ือนําเสนอตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 เพ่ือพิจารณาแตงตั้งบริษัท สํานักงาน      อี

วาย จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2561 ท้ังนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา ผูสอบบัญชีของบริษัทท่ี

เสนอแตงตั้งมีผลงานเปนท่ีนาพอใจและมาตรฐานการตรวจสอบเปนไปตามหลักเกณฑการตรวจสอบบัญชีท่ียอมรับ

ท่ัวไป นอกจากนี้ บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนสํานักงานสอบบัญชีท่ีไดรับการยอมรับในระดับสากล อีกท้ังยังได

ปฏิบัติงานเย่ียงผูประกอบวิชาชีพอยางเต็มความสามารถ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอใหผูสอบบัญชีของ

บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2561 

 

รบัทราบความเส่ียงและติดตามความก้าวหน้าของการบริหารความเส่ียง ตามเกณฑท่ีบริษัทกําหนดไว 

 

คณะกรรมการตรวจสอบให้ความสาํคญัและรบัทราบรายงานการปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึง ประกาศ คําส่ัง ท่ีออกโดยอาศัยอํานาจ

ตามกฎหมายดังกลาวและหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ท้ังนี้ บริษัทไดปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดดังกลาว 

 

ท้ังนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดติดตามความคืบหนาในการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการตรวจสอบ ประเมิน

ตนเองประจําป 

 

ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) 

 
(รองศาสตรจารย บุญเสริม  วิมุกตะนันทน) 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

เรียน  ทานผูถือหุน บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) 

 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนของบริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) ประกอบดวย

คณะกรรมการอิสระจํานวน 2 ทาน และกรรมการท่ีเปนผูบริหาร จํานวน 1 ทาน โดยประธานคณะกรรมการสรรหาและ

กําหนดคาตอบแทน เปนกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน มีรายนาม ดังนี้ 

1. นางสุมนา  วงษกะพันธ ประธานคณะกรรมการสรรหา                       

และกําหนดคาตอบแทน 

2. ศ.(วุฒิคุณ) ดร.นายแพทย พรเทพ  ศิริวนารังสรรค กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

3. นางสาวสวิตา  แจงอยู กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ปฏิบัติหนาท่ีตามกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและ

กําหนดคาตอบแทน โดยจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ท้ังส้ิน 12 ครั้ง และไดรายงาน

ผลการประชุมตอคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง มีสาระสําคัญสรุปได ดังนี้ 

 

1. ด้านนโยบาย แผนกลยทุธแ์ละยทุธศาสตร ์

1.1 กําหนดนโยบาย กรอบแนวทาง และหลักเกณฑในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุด

ยอย ใหเปนตามหลักเกณฑของหนวยงานกํากับดูแลบริษัทไดแก ก.ล.ต. และ ตลท. 

1.2 เสนอแนะนโยบาย กรอบแนวทาง และหลักเกณฑการกําหนดคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการชุดยอยตาง ๆ ใหอยูในระดับท่ีเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมและเหมาะสมกับหนาท่ี ความ

รับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

1.3 เสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัทใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการ

บริหารงานของบริษัท 

 

2. ด้านกาํกบั ดแูล การสรรหา 

2.1 พิจารณาสรรหาและเสนอชื่อบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑเพ่ือดํารงตําแหนงกรรมการและ

กรรมการในคณะกรรมการชุดยอยแทนกรรมการท่ีลาออก 

 

3. ด้านกาํกบั ดแูล การกาํหนดค่าตอบแทน 

3.1 พิจารณาคาตอบแทนของกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดยอย ใหเหมาะสมกบับทบาท หนาท่ี ความ

รับผิดชอบของกคณะกรรมการ และเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมในระดับเดียวกัน 

3.2 กําหนดแนวทางการประเมินผลงานประธานเจาหนาท่ีบริหาร กรรมการผูจัดการ โดยคํานึงถึงเปาหมาย 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ 

 

4. ด้านกาํกบั ดแูล การบริหารทรพัยากรบคุคล 

4.1 กําหนดกรอบแนวทางการปรับโครงสรางองคกรใหสอดคลองกับวิสัยทัศน และเปาหมายขององคกร 

4.2 กําหนดกรอบนโยบายการพัฒนาบุคลากรท้ังระดับบริหารและพนักงาน 

4.3 กําหนดกรอบตัวชี้วัดของประธานเจาหนาท่ีบริการ กรรมการผูจัดการ และรองประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
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คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดประเมินผลการดําเนินงานในปท่ีผานมาแลว และมีความเห็น

วาคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดปฏิบัติงานอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพียงพอ 

 

ในนามของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) 

 
(นางสุมนา  วงษกะพันธ) 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
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รายงานของคณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีและความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

เรียน  ทานผูถือหุน บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) 

 

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) 

ประกอบดวยคณะกรรมการอิสระจํานวน 2 ทาน และกรรมการท่ีเปนผูบริหาร จํานวน 1 ทาน โดยประธาน

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และความรับผิดชอบตอสังคม เปนกรรมการอิสระ คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ

ท่ีดี และความรับผิดชอบตอสังคม มีรายนาม ดังนี้ 

1. ผูชวยศาสตราจารย กริช  อัมโภชน ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและ                                  

ความรับผิดชอบตอสังคม 

2. ศาสตรเมธี ดร.สุปรีดิ์  วงศดีพรอม กรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบตอสังคม 

3. นายเอกรัตน  แจงอยู กรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบตอสังคม 

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และความรับผิดชอบตอสังคม ปฏิบัติหนาท่ีตามกฎบัตรของคณะกรรมการ

กํากับดูแลกิจการท่ีดี และความรับผิดชอบตอสังคม โดยจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และ

ความรับผิดชอบตอสังคม ท้ังส้ิน 2 ครั้งตอป และไดรายงานผลการประชุมตอคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง มีสาระสําคัญ

สรุปได ดังนี้ 

1. รับทราบการปฏิบัติตามโครงการสํารวจการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate 

Governance Report of Thai Listed Companies) 

2. รับทราบโครงการ CSR ท่ีจัดทําในป 2561 

3. พิจารณากําหนด กลยุทธ Vision ดานความยั่งยืนของบริษัท 

4. พิจารณารางรายงานความยั่งยืน 

5. พิจารณาอนุมัติปรับปรุงนโยบายการกํากับดูแลกิจการ 

6. พิจารณาอนุมัติปรับปรุงคูมือจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

7. พิจารณาอนุมัติปรับปรุงนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 

8. พิจารณาอนุมัตินโยบายการรับเรื่องรองเรียนและเบาะแสการกระทําผิดและการทุจริต 

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบตอสังคม ไดประเมินผลการดําเนินงานในปท่ีผาน

มาแลว และมีความเห็นวาคณะกรรมการกํากับดูแลกิจารท่ีดีและความรับผิดชอบตอสังคมไดปฏิบัติงานอยางเหมาะสม

และมีประสิทธิภาพเพียงพอเพ่ือพัฒนาบริษัทใหมีความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุม 

 

ในนามของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบตอสังคม 

บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) 

 
(ผูชวยศาสตราจารยกริช  อัมโภชน) 

ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

และความรับผิดชอบตอสังคม 
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รายงานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

เรียน  ทานผูถือหุน บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) 

 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงของบริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 1 

ทาน และกรรมการท่ีเปนผูบริหาร จํานวน 5 ทาน โดยประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเปนกรรมการอิสระ 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีรายนาม ดังนี้ 

1. ศาสตรเมธี ดร.สุปรีดิ์  วงศดีพรอม ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

2. นายเอกรัตน  แจงอยู กรรมการบริหารความเส่ียง 

3. นายวิรัช  วงศนิรันดร กรรมการบริหารความเส่ียง 

4. นางสาวเธียรวรรณี  แจงอยู กรรมการบริหารความเส่ียง 

5. นางสาวสวิตา  แจงอยู กรรมการบริหารความเส่ียง 

6. นายไพฑูรย  หอมจันทร กรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ปฏิบัติหนาท่ีตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยจัดใหมี

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ท้ังส้ิน 4 ครั้ง และไดรายงานผลการประชุมตอคณะกรรมการตรวจสอบทุก

ครั้ง มีสาระสําคัญสรุปไดวาคณะกรรมการบริหารความเส่ียงดําเนินการพิจารณาทบทวนเกณฑการบริหารความเส่ียง

ของบริษัทเพ่ือใหบริษัทมีระบบการบริหารความเส่ียงและมาตรการท่ีเหมาะสมเพ่ือจํากัดความเส่ียงใหอยูในระดับท่ี

สามารถยอมรับได 

 

ในนามของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) 

 
(ศาสตรเมธี ดร.สุปรีดิ์  วงศดีพรอม) 

ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
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รายงานของคณะกรรมการบริหาร 

เรียน  ทานผูถือหุน บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) 

 

คณะกรรมการบริหารของบริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการจํานวน 3 ทาน โดยเปน

กรรมการท่ีเปนผูบริหาร จํานวน 1 ทาน ซึ่งไดรับแตงต้ังจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 2/2561 ในวันจันทรท่ี 

26 กุมภาพันธ 2561 เพ่ือปฏิบัติงานตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีรายนาม ดังนี้ 

7. นายสหัส  ตรีทิพยบุตร ประธานคณะกรรมการบริหาร 

8. นางสุมนา  วงษกะพันธ กรรมการบริหาร 

9. นายเอกรัตน  แจงอยู กรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหาร ปฏิบัติหนาท่ีตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารโดยจัดใหมีการประชุม

คณะกรรมการบริหารภายหลังจากไดแตงต้ังคณะกรรมการบริหาร ท้ังส้ิน 2 ครั้ง ซึ่งจากการประชุมท่ีผานมาไดให

คําแนะนําแกฝายจัดการในเรื่องของการกําหนดเปาหมายตัวชี้วัด KPI ของผูบริหารระดับสูง และการกําหนดกลยุทธการ

ขาย และเรื่องอื่นตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

 

ในนามของคณะกรรมการบริหาร 

บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) 

 
(นายสหัส  ตรีทิพยบุตร) 

ประธานคณะกรรมการบริหาร 
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ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

โปรดดูรายละเอียดขอมูลความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัทไดจาก “รายงานการพัฒนาอยางย่ังยืน”               

บนเว็บไซต http://www.thiensurat.co.th/investor ภายใตหวขอนักลงทุนสัมพันธ > เอกสารเผยแพรเพ่ือนักลงทุน > 

รายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน 
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การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 

สรปุภาพรวมระบบควบคมุภายใน 

 คณะกรรมการบริษัทและฝายบริหารมีหนาท่ีและความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดใหมีและรักษาไวซึ่งระบบ

ควบคุมภายใน ซึ่งจะครอบคลุมถึงการควบคุมทางดานการเงิน การดําเนินงาน การกํากับดูแลกิจการ และการบริหาร

ความเส่ียง ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจและหนาท่ีในการสอบทานให

บริษัทมีรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ สอบทานใหบริษัทมีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบ

ภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล สอบทานใหมีการประเมินความเส่ียงและการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม และ

สอบทานใหปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหง             

ประเทศไทย และกฎหมายท่ีเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท 

 บริษัทไดจัดทําคูมือวงเงินและอํานาจในการอนุมัติเปนลายลักษณอักษร เพ่ือเปนการกําหนดขอบเขต      

ความรับผิดชอบ อํานาจการตัดสินใจ และการส่ังการตาง ๆ ตามระดับตําแหนงหนาท่ี ท้ังนี้ บริษัทมีนโยบาย           

การทบทวนคูมือดังกลาวทุกป เพ่ือความเหมาะสมกับสภาพการดําเนินธุรกิจในอนาคต 

 คณะกรรมการตรวจสอบกํากับดูแลใหการปฏิบัติงานของสํานักตรวจสอบภายในมีความเปนอิสระ เพ่ือทํา

หนาท่ีในการตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายใน รวมท้ังสอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎระเบียบของ

ทางการ ซึ่งขอเสนอแนะตาง ๆ มีขึ้นเพ่ือใหมีการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่อง 

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งท่ี 2/2562 ในวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2562 โดยมีคณะกรรมการอิสระ

ท้ัง 4 ทาน ซึ่งถือเปนคณะกรรมการตรวจสอบดวยไดมีการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยการซักถาม

ขอมูลจากฝายบริหาร และผูตรวจสอบบัญชีอิสระภายนอก แลวสรุปไดวาจากการประเมินระบบการควบคุมภายในของ

บริษัทภายใตองคประกอบ 5 ดานท่ีมีนัยสําคัญตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน อันไดแก 

1) การควบคุมภายในองคกร (Control Environment) 

2) การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 

3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) 

4) ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอมูล (Information & Communication) 

5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

การควบคุมภายในองคกร การประเมินความเส่ียง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการส่ือสาร

ขอมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นวา ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม 

โดยบริษัทไดจัดใหมีบุคลากรอยางเพียงพอท่ีจะดําเนินการตามระบบไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังมีระบบควบคุม

ภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอยใหสามารถปองกันทรัพยสินของบริษัท

และบริษัทยอยจากการท่ีกรรมการหรือผูบริหารนําไปใชโดยมิชอบหรือโดยไมมีอํานาจ รวมถึงการทําธุรกรรมกับบุคคล

ท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัท สําหรับการควบคุมภายในในหัวขออ่ืน คณะกรรมการเห็นวาบริษัทมี

การควบคุมภายในท่ีเพียงพอแลวเชนกัน แตขอใหบริษัทไปดําเนินการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานสําหรับระบบ

สารสนเทศ ท่ีกําลังดําเนินการอยูใหเสร็จส้ินสมบูรณ เพ่ือใหบริษัทจะไดสามารถมีการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพถูกตอง

รวดเร็วมากยิ่งขึ้น และสามารถตรวจสอบไดโดยงาย 
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จากความเหน็เบือ้งต้นของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบกบัการซกัถามข้อมลูจากฝ่ายบริหาร 

สรุปไดวาระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและสอดคลองกับแบบประเมินระบบการควบคุม

ภายในของสํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยเฉพาะในสวนของการควบคุมภายในท่ีเกี่ยวกับการทํา

ธุรกรรมกับผู ถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร และบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกับบุคคลดังกลาว (ตามแบบประเมิน            

ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน) นอกจากนี้ผูสอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผู

ตรวจสอบงบการเงินประจําป 2561 ไดใหความเห็นในรายงานสอบบัญชีวา งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ของบริษัทแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุมบริษัทและบริษัทตามลําดับ ณ วันท่ี            

31 ธันวาคม 2561 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสด

เฉพาะกิจการ สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

ระบบควบคมุภายในของบริษทั 

 บริษัทมีสํานักตรวจสอบภายใน ภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือใหการปฏิบัติหนาท่ี

เปนไปอยางอิสระ เท่ียงธรรม มีจรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายในท่ีไดรับการยอมรับในระดับ

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

บริษัทและบริษัทยอย รวมท้ังจัดทํารายงานเสนอแกคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมทุกครั้ง โดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบจะเปนผูพิจารณารายงานการตรวจสอบภายในรวมกับผูตรวจสอบภายในเพ่ือใหขอเสนอแนะท่ีจําเปนในการ

ปรับปรุงนโยบายของผูตรวจสอบภายในและเพ่ือปรับปรุงระบบควบคุมภายในของบริษัท ท้ังนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ

จะประชุมกันอยางนอยปละ 4 ครั้ง และจะจัดทํารายงานความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือใหคณะกรรมการ

บริษัทพิจารณาและเปดเผยในรายงานประจําปของบริษัท 

 

หวัหน้างานตรวจสอบภายในและหวัหน้างานกาํกบัดแูลการปฏิบติังานของบริษทั 

 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งท่ี 1/2561 ประชุมเมื่อวันท่ี 17 มกราคม 2561 ไดแตงตั้ง      

นางสาวสุนิสา  แพมณี เปนผูตรวจสอบภายใน และเมื่อในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งท่ี 8/2561 ประชุม

เมื่อวันท่ี 9 สิงหาคม 2561 ไดแตงต้ังนางสาวพิชยาพร คงสมนาม เปนหัวหนาสํานักงานตรวจสอบภายใน ใหปฏิบัติ

หนาท่ีผูตรวจสอบภายในของบริษัทต้ังแตวันท่ี 9 สิงหาคม 2561 และเปนผูรับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหนาท่ีผู

ตรวจสอบภายในบริษัทประจําป 2561 เพ่ือติดตามและประเมินระบบการควบคุมภายในอยางใกลชิด 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคุณสมบัติของ นางสาวพิชยาพร คงสมนาม แลวเห็นวามีความเหมาะสม

เพียงพอกับการปฏิบัติหนาท่ีผูตรวจสอบภายในบริษัท  
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รายการระหว่างกนั 

รายการระหวางกันท่ีเกิดขึ้นในระหวางป 2560 และป 2561 ระหวางบริษัทกับบริษัทยอย หรือระหวางกัน

ภายในบริษัทยอย ไดแสดงไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมของบริษัทแลว ท้ังนี้รายการระหวางกันซึ่งมี

สาระสําคัญระหวาง บริษัทและบริษัทยอย กับ บุคคล / นิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน โดยสรุปมี

ดังตอไปนี้ 

 

1. รายละเอียดลกัษณะของบคุคลและนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

บคุคล / นิติบคุคล ท่ีอาจมี

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์

และมีการทาํธรุกรรมกบับริษทั 

และ / หรือบริษทัย่อย 

ลกัษณะการประกอบ

ธรุกิจ 
ลกัษณะความสมัพนัธ ์

1. บริษัท เบตเตอร ดรีมส จํากัด  

 

บริษัทผูถือหุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

• มีกลุมผูถือหุนรายใหญรวมกับบริษัทไดแก ตระกูล    

แจงอยู* ซึ่งถือหุน บริษัท เบตเตอร ดรีมส จํากัด 

รอยละ 100 ของทุนจดทะเบียนท่ีชําระแลว  

• เปนผูถือหุนใหญของบริษัทโดยบริษัท เบตเตอร 

ดรีมส จํากัด ถือหุนบริษัท รอยละ 26.26 ของทุน

จดทะเบียนท่ีชําระแลว  

• มี ก ร ร ม ก า ร ร ว ม กั บ บ ริ ษั ท  3 ท า น  ไ ด แ ก                  

นางสาวเธียรวรรณี  แจงอยู นางสาวสวิตา แจงอยู 

และนายเอกรัตน  แจงอยู 

2. บริษัท ไอดีล วอเตอร จํากัด ผลิตและจําหนายน้ําดื่ม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

• มีกลุมผูถือหุนรายใหญรวมกับบริษัทไดแก ตระกูล    

แจงอยู* ซึ่งถือหุน บริษัท ไอดีล วอเตอร จํากัด 

รอยละ 100 ของทุนจดทะเบียนท่ีชําระแลว  

• มี ก ร ร ม ก า ร ร ว ม กั บ บ ริ ษั ท  2 ท า น  ไ ด แ ก                 

นางสาวเธียรวรรณี  แจงอยู และนางสาวสวิตา 

แจงอยู  

3. นายสหัส ตรีทิพยบุตร - • ดํารงตําแหนงประธานกรรมการของบริษัท** และ

ประธานคณะกรรมการบริหาร 

• เปนท่ีปรึกษาของบริษัทดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4. นายวีรวัฒน แจงอยู - • เป นผู ถื อหุ น ใหญของบริษั ท  โดย  ณ วัน ท่ี              

31 ธันวาคม 2561 นายวีรวัฒน แจงอยู ถือหุน

บริษัทรอยละ 17.86 ของทุนจดทะเบียนท่ีชําระ

แลว และกลุมแจงอยู* ถือหุนบริษัทรอยละ 63.87 

ของทุนจดทะเบียนท่ีชําระแลว  

• เปนผูชวยประธานเจาหนาท่ีบริหาร (แตงตั้งเมื่อ

วันท่ี 20 มีนาคม 2561 
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บคุคล / นิติบคุคล ท่ีอาจมี

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์

และมีการทาํธรุกรรมกบับริษทั 

และ / หรือบริษทัย่อย 

ลกัษณะการประกอบ

ธรุกิจ 
ลกัษณะความสมัพนัธ ์

5. นางสาวเธียรวรรณี แจงอยู - • เปนผูถือหุนของบริษัทโดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2561 นางสาวเธียรวรรณี แจงอยู ถือหุนบริษัท

รอยละ 6.13 ของทุนจดทะเบียนท่ีชําระแลว และ

กลุมแจงอยู* ถือหุนบริษัทรอยละ 63.87 ของทุน

จดทะเบียนท่ีชําระแลว 

• ดํารงตําแหนงกรรมการ กรรมการบริหารความ

เส่ียง เลขานุการบริษัท กรรมการผูบริหารระดับสูง 

และรองประธานเจาหนาท่ีบริหาร** 

6. นางขนิษฐา แจงอยู - • เปนผู ถือหุ นของบริษัทและ เปนภรรยาของ       

นายวีรวัฒน แจงอยู โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2561 นางขนิษฐา แจงอยู ถือหุนบริษัทรอยละ 

0.93 ของทุนจดทะเบียนท่ีชําระแลว และ กลุมแจง

อยู ถือหุน บริษัทรอยละ 63.87 ของทุนจดทะเบียน

ท่ีชําระแลว  

7. นางสาวสวิตา แจงอยู - • เปนผูถือหุนของบริษัท โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2561 นางสาวสวิตา แจงอยู ถือหุนบริษัทรอยละ 

6.27 ของทุนจดทะเบียนท่ีชําระแลว และกลุมแจง

อยู ถือหุน บริษัทรอยละ 63.87 ของทุนจดทะเบียน

ท่ีชําระแลว 

• ดํารงตําแหนงกรรมการ กรรมการบริหารความ

เส่ียง กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

และท่ีปรึกษาดานการประเมิน ติดตาม และพัฒนา

องคกร และกรรมการผูบริหารระดับสูง 

8. นายเอกรัตน แจงอยู  - • เปนผูถือหุนของบริษัท โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2561 นายเอกรัตน แจงอยู ถือหุนบริษัทรอยละ 

6.08 ของทุนจดทะเบียนท่ีชําระแลว และ กลุมแจง

อยู ถือหุน บริษัทรอยละ 63.87 ของทุนจดทะเบียน

ท่ีชําระแลว 

• ดํ า รง ตํ าแหน งกรรมการ  กรรมการบริหาร 

ก ร รมการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ ก า ร ท่ี ดี แ ล ะค ว าม

รับผิดชอบตอสังคม กรรมการบริหารความเส่ียง 

ประธานคณะกรรมการผูบริหารระดับสูง และ

ประธานเจาหนาท่ีบริหาร** 
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บคุคล / นิติบคุคล ท่ีอาจมี

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์

และมีการทาํธรุกรรมกบับริษทั 

และ / หรือบริษทัย่อย 

ลกัษณะการประกอบ

ธรุกิจ 
ลกัษณะความสมัพนัธ ์

 

9. นางสุมนา วงษกะพันธ  • ดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ  

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

และกรรมการบริหาร 

• ท่ีปรึกษาดานทรัพยากรมนุษย การประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของผูบริหาร และเทคนิคการบริหาร

จัดการ 

10. ศาสตรเมธี ดร.สุปรีดิ์  

วงศดีพรอม 

 • ดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ  

ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง  

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกํากับดูแล

กิจการท่ีดีและความรับผิดชอบตอสังคม 

• ท่ีปรึกษาดานการพัฒนากลยุทธดานการตลาด กล

ยุทธดานการขาย กลยุทธเทคนิคการบริหาร

การตลาดและการขาย และกลยุทธการขยายและ

รักษาตลาด 

11. ศ.(วุฒิคุณ) ดร.นายแพทย  

พรเทพ ศิริวนารังสรรค 

 • ดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  

• ท่ีปรึกษาดานการประหยัดคาใชจายของบริษัทดาน

การขาย การบริหาร และหนี้สูญ และพัฒนาการ

ทํางาน 

12. นายไพฑูรย ศุกรคณาภรณ - • ดํารงตําแหนงรองประธานเจาหนาท่ีบริหารดาน

บัญชีและการเงิน 

13. บริษัท ซี โอ แอล จํากัด 

(มหาชน) 

ขายปลีกเครื่องเขียน

และเครื่องใชสํานักงาน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

• มีกรรมการรวมกับบริษัท 1 ทาน ไดแก 

นายสหัส ตรีทิพยบุตร 

14. บริษัท อินเทอรเน็ต 

ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 

ใหบริการเชื่อมตอ

อินเทอรเน็ตและบริการ

ครบวงจรท่ีเกี่ยวของ

กับเทคโนโลยี

สารสนเทศขายอุปกรณ

คอมพิวเตอร และ

อุปกรณอื่นท่ีเกี่ยวของ 

 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

• มีกรรมการรวมกับบริษัท 1 ทาน ไดแก 

นายสหัส ตรีทิพยบุตร 
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บคุคล / นิติบคุคล ท่ีอาจมี

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์

และมีการทาํธรุกรรมกบับริษทั 

และ / หรือบริษทัย่อย 

ลกัษณะการประกอบ

ธรุกิจ 
ลกัษณะความสมัพนัธ ์

15. บริษัท เอส. เอส. แอร 

เซอรวิส จํากัด  

ใหบริการและจําหนาย

เครื่องปรับอากาศ 

รวมท้ังอุปกรณและ

อะไหล 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

• เปนผูถือหุนในบริษัท เฟดเดอร ไทย จํากัด 

(บริษัทยอย) รวมกัน โดย บริษัท เอส.เอส.แอร 

เซอรวิส จํากัด ถือหุนในบริษัทยอย รอยละ 40 

ของทุนจดทะเบียนท่ีชําระแลว 

16. บริษัท ทีเอสอาร ลาว จํากัด จําหนายเครื่องกรองน้ํา

และผลิตภัณฑท่ี

เกี่ยวของและ

เครื่องใชไฟฟา 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

• เปนกิจการรวมคาระหวางบริษัทและกลุมบริษัท 

เจ.บี. โดยบริษัทมีสัดสวนการลงทุนรอยละ 49 

17. บริษัท วีสุ เซลล จํากัด จําหนาย

เครื่องปรับอากาศ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

• มีกรรมการรวมกับบริษัทผูถือหุนใน 

บริษัทเฟดเดอร ไทย จํากัด (บริษัทยอย) 

*รายละเอียดเพิ่มเติมใน: ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน: กลุมแจงอยู 

**รายละเอยีดเพิ่มเติมใน: โครงสรางฝายบริหารและรายละเอียดเกีย่วกับกรรมการ ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 

 

2. รายการระหว่างกนัของบริษทัและบริษทัย่อย กบับุคคล/นิติบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องกนัในปีบญัชีส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2561 

2.1 รายการท่ีเกิดขึน้อย่างต่อเน่ืองในอนาคต: รายการดังกลาวเปนรายการท่ีอาจเกิดขึ้นอยางตอเนื่องในอนาคต 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

2.1.1 การซ้ือขายสินค้าและบริการ  

บคุคล / นิติ

บคุคล 

ท่ีเก่ียวข้อง 

ลกัษณะของ 

รายการระหว่างกนั 

มลูค่ารายการ  

(ล้านบาท) 

นโยบายการกาํหนด

ราคา 

ปี 2561 ปี 2560 

1. บริษัท  

เบตเตอร ดรีมส  

จํากัด 

รายไดจากการใหเชาระบบ 

บริษัทใหบริษัท เบตเตอร ดรีมส 

จํากัด เชาระบบงานสารสนเทศ 

ยอดคงคางส้ินงวด 

 

0.13 

 

 

-0- 

0.24 

 

 

-0- 

ปนสวนตามประมาณการ

สัดส วนการ ใช ง านตาม

คาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง 

2. บริษัท ไอดีล 

วอเตอร จํากัด 

2.1 คาใชจายซือ้น้ําดื่ม 

บริษัท เซฟ เทรด อินเตอร

เนชั่นแนล จํากัด  

ไดรับการแตงตั้งจากบริษัท ไอ

ดีล วอเตอร จํากัด เพ่ือเปน

0.20 

 

 

 

 

 

0.29 

 

 

 

 

 

ราคาตามวิธีตนทุนบวก

กําไรสวนเพ่ิม  
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บคุคล / นิติ

บคุคล 

ท่ีเก่ียวข้อง 

ลกัษณะของ 

รายการระหว่างกนั 

มลูค่ารายการ  

(ล้านบาท) 

นโยบายการกาํหนด

ราคา 

ปี 2561 ปี 2560 

ตัวแทนจําหนายน้ําดื่มแกลูกคา

ของบริษัท 

บริษัท เซฟ เทรด อินเตอร

เนชั่นแนล จํากัด ซื้อน้ําดื่มจาก

บริษัท ไอดีล วอเตอร จํากัด 

เพ่ือจําหนายใหกับลูกคาของ

บริษัท 

ยอดคงคางส้ินงวด 

 

 

 

 

 

 

0.01 

 

 

 

 

 

 

0.01 

 2.2 คาใชจายซือ้น้ําดื่ม 

บริษัทซื้อน้ําด่ืมจากบริษัท  

ไอดีล วอเตอร จํากัด เพ่ือใช

เล้ียงรับรองภายในบริษัท และ

นํามาจําหนายใหกับพนักงาน 

ยอดคงคางส้ินงวด 

0.40 

 

 

 

 

0.03 

0.40 

 

 

 

 

0.01 

ราคาปกติท่ีบริษัท ไอดีล      

วอเตอร จํากัด จําหนาย

ใหแกบริษัท เซฟ เทรด 

อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 

3. นายสหัส 

ตรีทิพยบุตร 

คาใชจายท่ีปรึกษาดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ: บริษัท

วาจางนายสหัส ตรีทิพยบุตร 

เปนท่ีปรึกษาการบริหารจัดการ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การบริหารบุคลากรและ

การตลาด 

ยอดคงคางส้ินงวด 

2.40 

 

 

 

 

 

 

-0- 

2.40 

 

 

 

 

 

 

-0- 

ราคาตามสัญญา ซึ่งเปน

ราคาปกติในการวาจางท่ี

ปรึกษาภายนอกท่ัวไป 

 

4. นายวีรวัฒน 

แจงอยู 

คาใชจายผูชวยประธาน

เจาหนาท่ีบริหาร: บริษัทวาจาง  

นายวีรวัฒน แจงอยู เปนผูชวย

ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

ยอดคงคางส้ินงวด 

0.46 

 

 

 

-0- 

2.76 

 

 

 

-0- 

ราคาตามสัญญา ซึ่งเปน

ราคาปกติในการวาจางท่ี

ปรึกษาภายนอกท่ัวไป 

 

5. นางสุมนา  

วงษกะพันธ 

คาใชจายท่ีปรึกษา

คณะกรรมการผูบริหารระดับสูง

ของบริษัท: บริษัทวาจาง 

นางสุมนา วงษกะพันธ  

เปนท่ีปรึกษาเปนครั้งคราวดาน 

(1) การพัฒนาบริษัทในดาน

ทรัพยากรมนุษย 

(2) การประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของผูบริหาร 

0.55 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.08 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคาปกติในการวาจางท่ี

ปรึกษาภายนอกท่ัวไป 
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บคุคล / นิติ

บคุคล 

ท่ีเก่ียวข้อง 

ลกัษณะของ 

รายการระหว่างกนั 

มลูค่ารายการ  

(ล้านบาท) 

นโยบายการกาํหนด

ราคา 

ปี 2561 ปี 2560 

(3) เทคนิคการบริหารจัดการ 

ยอดคงคางส้ินงวด: 

 

-0- 

 

-0- 

6. ศาสตรเมธี 

ดร.สุปรีดิ์   

วงศดีพรอม 

คาใชจายท่ีปรึกษา

คณะกรรมการผูบริหารระดับสูง

ของบริษัท: บริษัทวาจาง 

ศาสตรเมธี ดร.สุปรีดิ์ วงศดี

พรอมเปนท่ีปรึกษาเปนครั้ง

คราวดาน 

(1) การพัฒนากลยุทธดาน

การตลาด 

(2) การพัฒนากลยุทธดาน

การขาย 

(3) การพัฒนากลยุทธเทคนิค

การบริหารการตลาดและ

การขาย 

(4) การพัฒนากลยุทธการ

ขยายและรักษาตลาด 

ยอดคงคางส้ินงวด 

0.43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0- 

0.08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0- 

ราคาปกติในการวาจางท่ี

ปรึกษาภายนอกท่ัวไป 

 

7. ศ.(วุฒิคุณ) 

ดร.นายแพทย 

พรเทพ 

ศิริวนารังสรรค 

 

 

คาใชจายท่ีปรึกษา

คณะกรรมการผูบริหารระดับสูง

ของบริษัท: บริษัทวาจาง 

ศ.(วุฒิคุณ) ดร.นายแพทย  

พรเทพ  ศิริวนารังสรรคเปนท่ี

ปรึกษาเปนครั้งคราวดานการ

ประหยัดคาใชจายของบริษัท

ดานการขาย การบริหาร และ

หนี้สูญ และพัฒนาการทํางาน 

ยอดคงคางส้ินงวด: 

0.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0- 

-0- 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0- 

ราคาปกติในการวาจางท่ี

ปรึกษาภายนอกท่ัวไป 

 

8. บริษัท  

ซีโอ แอล 

จํากัด 

(มหาชน) 

คาใชจายซื้ออุปกรณสํานักงาน  

บริษัทซื้อสินคาอุปกรณ

สํานักงานตาง ๆ เชน  แฟม 

เทป น้ํายาลบคําผิด กระดาษ

ตอเนื่อง เปนตน เพ่ือใชในการ

ดําเนินธุรกิจของบริษัท 

ยอดคงคางส้ินงวด 

0.04 

 

 

 

 

 

0.01 

0.12 

 

 

 

 

 

0.01 

ราคาตามปกติท่ีขายใหกับ

บุคคลท่ัวไป 
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บคุคล / นิติ

บคุคล 

ท่ีเก่ียวข้อง 

ลกัษณะของ 

รายการระหว่างกนั 

มลูค่ารายการ  

(ล้านบาท) 

นโยบายการกาํหนด

ราคา 

ปี 2561 ปี 2560 

คาโฆษณา 

บริษัทลงโฆษณาในแคตตาล็อก

สินคา 

ยอดคงคางส้ินงวด 

-0- 

 

 

-0- 

0.15 

 

 

-0- 

ราคาตามปกติท่ีคิดกับ

บุคคลท่ัวไป 

รายไดจากการจําหนายสินคา 

บริษัทจําหนายเครื่องกรองน้ํา

แกบริษัท ซีโอแอล จํากัด 

(มหาชน) 

ยอดคงคางส้ินงวด 

-0- 

 

 

 

-0- 

0.05 

 

 

 

0.05 

ราคาตามวิธีตนทุนบวก

กําไรสวนเพ่ิม 

9. บริษัท 

อินเทอรเน็ต

ประเทศไทย 

จํากัด 

(มหาชน) 

คาใชจายเชาบริการระบบ

สัญญาณอินเทอรเน็ตและเครื่อง

ชุดอุปกรณ  

บริษัทเชาบริการระบบสัญญาณ

อินเทอรเน็ตและเครื่องชุด

อุปกรณ จากบริษัท 

อินเทอรเน็ต ประเทศไทย 

จํากัด (มหาชน) 

ยอดคงคางส้ินงวด 

7.46 

 

 

 

 

 

 

 

0.29 

5.95 

 

 

 

 

 

 

 

0.28 

ราคาตามปกติท่ีคิดกับ

บุคคลท่ัวไป 

รายไดจากการจําหนายสินคา 

บริษัทจําหนายเครื่องกรองน้ํา

แกบริษัท อินเทอรเน็ตประเทศ

ไทย จํากัด (มหาชน) 

ยอดคงคางส้ินงวด 

-0- 

 

 

 

-0- 

0.03 

 

 

 

0.03 

ราคาตามวิธีตนทุนบวก

กําไรสวนเพ่ิม 

10. บริษัท 

ทีเอสอาร 

ลาว จํากัด 

รายไดจากการจําหนายสินคา: 

บริษัทจําหนายเครื่องกรองน้ํา

แกบริษัท ทีเอสอาร ลาว จํากัด

ยอดคงคางส้ินงวด 

8.31 

 

 

1.63 

9.17 

 

 

2.34 

ราคาตามวิธีตนทุนบวก

กําไรสวนเพ่ิม 

11. บริษัท 

วีสุ เซลล  

จํากัด 

รายไดจากการจําหนายสินคา: 

บริษัท เฟดเดอร ไทย จํากัด 

จําหนายเครื่องปรับอากาศแก

บริษัท วีสุ เซลล จํากัด 

ยอดคงคางส้ินงวด 

1.05 

 

 

 

0.6 

5.10 

 

 

 

-0- 

ราคาตามวิธีตนทุนบวก

กําไรสวนเพ่ิม 
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2.1.2 การซ้ือขายสินทรพัยถ์าวร 

-ไมมี- 

2.1.3 การเช่าท่ีดิน และ อาคาร 

บคุคล / นิติ 
บคุคล 

ท่ีเก่ียวข้อง 

ลกัษณะของ 
มลูค่ารายการ 

(ล้านบาท) นโยบายการกาํหนดราคา 
รายการระหว่างกนั ปี 2561 

 
ปี 2560 

 
1. บริษัท     

เบตเตอร 

ดรีมส จํากัด 

1.1 รายไดจากการใหเชาอาคาร

สํานักงานใหญ 

บริษัทให บริษัท เบตเตอร  ดรีมส  

จํากัด เชาพ้ืนท่ีอาคารสํานักงานใหญ 

ยอดคงคางส้ินงวด 

0.09 

 

 

 

-0- 

0.16 

 

 

 

-0- 

ราคาใกลเคียงกับราคาตลาดใน

บริเวณใกลเคียง 

  

1.2 รายไดจากการใหเชาอาคาร

โรงงาน 

บริษัทให บริษัท เบตเตอร ดรีมส 

จํากัด เชาพ้ืนท่ีโรงงาน 

ยอดคงคางส้ินงวด 

0.08 

 

 

 

-0-  

0.08  

 

 

 

-0- 

ราคาใกลเคียงกับราคาตลาดใน

บริเวณใกลเคียง 

 

2. บริษัท 

ไอดีล วอ

เตอร จํากัด 

รายไดจากการใหเชาอาคารโรงงาน  

บริษัทให บริษัท ไอดีล วอเตอร จํากัด 

เชาพ้ืนท่ีในอาคารโรงงาน 

ยอดคงคางส้ินงวด 

0.12  

 

 

-0- 

0.12  

 

 

-0- 

ราคาใกลเคียงกับราคาตลาดใน

บริเวณใกลเคียง 

รายไดคาสาธารณูปโภค 

บริษัทเรียกเก็บคาสาธารณูปโภคตาม

คาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง 

ยอดคงคางส้ินงวด 

0.09 

 

 

-0- 

0.08 

 

 

-0- 

ราคาใกลเคียงกับราคาตลาดใน

บริเวณใกลเคียง 

2.2 รายการท่ีไม่มีนโยบายในการทาํรายการในอนาคต  

รายการดังกลาวเปนรายการท่ีบริษัทไมมีนโยบายในการทํารายการดังกลาวในอนาคต (เปนรายการท่ี

เกิดขึ้นกอนการปรับโครงสรางเพ่ือเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย) หากบริษัทมีความ

จําเปนตองทํารายการระหวางกันดังกลาว จะตองนําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาใหความเห็น

กอนการทํารายการ รายละเอียดมีดังนี้ 
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2.2.1 การรบัการสนับสนุนการคํา้ประกนัสาํหรบัเงินกู้ยืมสถาบนัการเงิน/เจ้าหน้ีเงินกู้ 

กลุมบริษัท มีวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินตาง ๆ โดยไดรับการสนับสนุนการค้ําประกันสําหรับ

เงินกูยืมสถาบันการเงิน/เจาหนี้เงินกู มีรายละเอียดดังนี้ 

บคุคล / นิติ

บคุคลท่ี

เก่ียวข้อง 

ลกัษณะของ 

รายการระหว่างกนั 

มลูค่ารายการ 

(ล้านบาท) นโยบายการกาํหนดราคา 

ปี 2561 ปี 2560 

 1. นายวีรวัฒน      

แจงอยู 

 

นายวีรวัฒน แจงอยู ค้ําประกันหนี้

เงินกูระยะส้ันและหนี้เงินกูระยะยาว 

ภายในประเทศแกบริษัท 

- 

 

940.30 

 

ตามเง่ือนไขการกูยืมปกติของ

สถาบันการเ งินท่ัวไป โดย

กรรมการไมไดรับคาตอบแทน

จากบริษัทจากการค้ําประกัน

ดังกลาว 

2 นางสาวเธียร

วรรณี แจงอยู 

 

กรรมการของบริษัท ซึ่งไดแก 

นางสาวเธียรวรรณี แจงอยู ค้ําประกัน

หนี้ตามสัญญาเชาซื้อรถยนตแกบริษัท 

(ยอดเงินตน ณ วันทําสัญญา) 

 

1.12 1.12 ตามเง่ือนไขการกูยืมปกติของ

สถาบันการเ งินท่ัวไป โดย

กรรมการไมไดรับคาตอบแทน

จากบริษัทจากการค้ําประกัน

ดังกลาว 

 

2.2.2 รายการเงินกู้ยืม 

บคุคล / นิติ

บคุคลท่ี

เก่ียวข้อง 

ลกัษณะของ 

รายการระหว่างกนั 

มลูค่ารายการ 

(ล้านบาท) นโยบายการกาํหนดราคา 

ปี 2561 ปี 2560 

1. บริษัท      

เอส. เอส. แอร 

เซอรวิส จํากัด 

เงินกูยืม 

(หนวย:ลานบาท) 

ยอดยกมา  1 มค 61 0.4 

กูเพ่ิมระหวางป - 

ชําระคืนระหวางป (0.4) 

ยอดคงเหลือ  

31 ธค 61 

-0- 

 

ดอกเบ้ียจาย 

-0- 

 

 

 

 

 

 

 

-0- 

0.40 

 

 

 

 

 

 

 

-0- 

อัตราดอกเบ้ียเปนไปตามท่ี

กําหนดในสัญญาซึ่งใกลเคียง

กับเง่ือนไขการกูยืมปกติของ

สถาบันการเงินท่ัวไป  

 

3. ความจาํเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการระหว่างกนั 

ในกรณีท่ีบริษัทหรือบริษัทยอยเขาทําสัญญาใด ๆ ก็ตาม หรือมีการทํารายการระหวางกันกับบริษัทยอย        

บริษัทรวม และ/หรือบุคคลภายนอก บริษัทจะพิจารณาถึงความจําเปน และไดกําหนดขั้นตอนการพิจารณา                

การสอบทาน การอนุมัติ และการเปดเผยรายการท่ีเกี่ยวโยงกันของบริษัทและบริษัทยอย เพ่ือใหสอดคลองกับกฎหมาย 

ประกาศ ขอกําหนดและแนวทางปฏิบัติท่ีเกี่ยวของของหนวยงานกํากับดูแล โดยการทํารายการดังกลาวตองเปนไป

อยางโปรงใส สมเหตุสมผลและกระทําอยางยุติธรรม ตามราคาตลาดและเปนไปตามปกติธุรกิจการคาเสมือนกับการทํา

รายการกับบุคคลภายนอก (Fair and at Arm’s Length Basis) รวมท้ังสอดคลองตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และ

ความเหมาะสมในการเขาทําสัญญานั้น ๆ โดยคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทเปนหลัก 
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4 มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมติัการทาํรายการระหว่างกนั 

บริษัทมีการกําหนดขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกันท่ีเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําส่ัง หรือขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ       

ตลาดหลักทรัพยและ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยกรรมการหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงมีสวนไดเสีย หรือ

อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใด ๆ กับบริษัทไมมีสิทธิออกเสียงในการพิจารณาอนุมัติการเขาทํารายการระหวาง

กันนั้น ๆ 

 

5. นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต 

รายการระหวางกันท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น กรรมการจะตองปฏิบัติตามระเบียบตางๆ ท่ีไดกําหนดขึ้น และ

กรรมการจะไมมีสิทธิในการออกเสียงอนุมัติรายการใด ๆ ท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใน

ลักษณะอ่ืนใดกับบริษัท รวมท้ังจะตองเปดเผยรายการดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือใหคณะกรรมการบริษัท

พิจารณา 

นอกจากนี้ ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบตองใหความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกลาว 

และคณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันท่ีเกิดขึ้นนั้น บริษัทจะจัดใหมีบุคคลท่ี

มีความรู ความชํานาญพิเศษ เชน ผูสอบบัญชีหรือผูประเมินราคาทรัพยสินท่ีมีความเปนอิสระเปนผูใหความเห็น

เกี่ยวกับรายการระหวางกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลท่ีมีความรูความชํานาญพิเศษ จะถูก

นําไปใชประกอบการตัดสินของคณะกรรมการบริษัทหรือผูถือหุน แลวแตกรณี เพ่ือใหมีความมั่นใจวาการเขาทํารายการ

ดังกลาวจะไมเปนการโยกยาย หรือถายเทผลประโยชนระหวางบริษัทหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงของบริษัท แตเปน

การทํารายการท่ีบริษัทไดคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของผูถือหุนทุกราย 

 รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งมีเง่ือนไขทางการคาท่ัวไป เชน การใหบริการ และการ

ซื้อหรือขายสินคา เปนตน บริษัทไดกําหนดนโยบายในการทํารายการระหวางกันใหมีเง่ือนไขตาง ๆ เปนไป

ตามลักษณะการดําเนินการคาปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบไดกับราคาท่ีเกิดขึ้นกับ

บุคคลภายนอก และใหปฏิบัติเปนไปตามสัญญาท่ีตกลงรวมกันอยางเครงครัด พรอมท้ังกําหนดราคาและ

เง่ือนไขรายการตาง ๆ ใหชัดเจน เปนธรรม และไมกอใหเกิดการถายเทผลประโยชน ท้ังนี้ ผูตรวจสอบภายใน

อิสระจะทําหนาท่ีในการตรวจสอบขอมูลและจัดทํารายงานเพ่ือใหคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให

ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทํารายการทุก ๆ ไตรมาส 

 รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งไมมีเง่ือนไขทางการคาท่ัวไป และรายการระหวางกันอ่ืน 

ๆ ไดแก รายการเชาอาคาร และรายการรับความชวยเหลือทางการเงิน เชน การกูยืม การค้ําประกัน เปนตน 

บริษัทมีนโยบายใหเสนอใหประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเขารวม

ประชุมและใหความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลและความจําเปนของการทํารายการกอนทํารายการนั้น ๆ 

และจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายท่ีวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ 

คําส่ังหรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  รวมถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการ

เปดเผยขอมูลการทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกันและการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินท่ีสําคัญของบริษัทหรือ

บริษัทยอย (ถามี) และการปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชี เรื่องการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจกรรมท่ี

เกี่ยวของกันซึ่งกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ โดยบริษัทจะเปดเผยรายการระหวางกันไว

ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทรวมท้ังแบบ 56-1 และรายงานประจําป  
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 สําหรับแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคตนั้น จะยังคงมีอยูในสวนท่ีเปนการดําเนินการทางธุรกิจ

ปกติของบริษัท เชน การซื้อขายสินคาระหวางกัน เปนตน นอกจากนี้ ในอนาคต บริษัทอาจมีความจําเปนท่ีจะตองให

ความชวยเหลือเพ่ิมเติมแกบริษัทยอย ในดานการค้ําประกันเงินกู และ/หรือการใหเงินกูยืม  และจะดําเนินการทํา

รายการขางตนดวยความโปรงใสและปฏิบัติตามนโยบายการทํารายการระหวางกันของบริษัทและสอดคลองกับ

ขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ

หนวยงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของอยางเครงครัด 
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รายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 

เรียน  ทานผูถือหุน บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) 

 

คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย และสารสนเทศทางการเงิน

ท่ีปรากฏในรายงานประจําป งบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป โดยเลือกใชนโยบาย

บัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังและประมาณการท่ีดีท่ีสุดใน  การจัดทํา 

รวมท้ังมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบดวยกรรมการท่ีไมไดเปนผูบริหาร

เปนผูดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการ

ตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งไดแสดงไวในรายงานประจําปแลว 

 

คณะกรรมการมีความเห็นวาระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยูในระดับท่ีนาพอใจ และสามารถสราง

ความเชื่อถืออยางมีเหตุผลตอความนาเชื่อถือไดของงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

 

 

  
(นายสหัส  ตรีทิพยบุตร) (นายเอกรัตน  แจงอยู) 

ประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
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ข้อมลูทางการเงินท่ีสาํคญั 

1 งบการเงิน 

1.1 ความเหน็ผูส้อบบญัชี 

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาตจากการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) และ

บริษัทยอย สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม  2561 มีรายละเอียดดังนี้ 

งบการเงินรายปี ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

นายเติมพงษ โอปนพันธุ 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4501 

บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด 

 

 

ความเหน็ 

ผูสอบบัญชีเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ผลการดําเนินงานและกระแส

เงินสด สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของบริษัท เธียรสุรัตน 

จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และเฉพาะของบริษัท 

เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามท่ีควรใน

สาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

1.2 ตารางสรปุงบการเงิน 

กลุมเธียรสุรัตน (“กลุมบริษัท”) ประกอบดวย บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) และ บริษัทยอย 

ไดแก บริษัท เซฟ เทรด อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด บริษัท เฟดเดอรไทย จํากัด และบริษัท เธียรสุรัตน ลีสซิ่ง จํากัด (“บริษัท

ยอย”) 

บริษัทไดเขาทําสัญญารวมทุนในกิจการรวมคาเพ่ือจัดต้ัง บริษัท ทีเอสอาร ลาว จํากัด ในสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งจดทะเบียนจัดต้ังบริษัทเมื่อวันท่ี 16 ธันวาคม 2559 เพ่ือประกอบธุรกิจจําหนายเครื่อง

กรองน้ํา ผลิตภัณฑท่ีเกี่ยวของและเครื่องใชไฟฟา โดยบริษัทมีสัดสวนการลงทุนรอยละ 49 มูลคาเงินลงทุนประมาณ 

17.1 ลานบาท 

เมื่อวันท่ี 17 มกราคม 2560 บริษัทไดจายชําระคาหุนดังกลาวเปนจํานวน 13.8 ลานบาท และยังคงเหลือคาหุนท่ี

ยังไมเรียกชําระอีก 3.3 ลานบาท 

ในป 2561 บริษัทฯและบริษัทยอยไดเปล่ียนนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการตีราคาสินคาคงเหลือจากวิธีเขากอน-

ออกกอนเปนวิธีถัวเฉล่ียเคล่ือนท่ีเพ่ือใหสินคาคงเหลือแสดงราคาตนทุนท่ีเหมาะสมย่ิงขึ้น ท้ังนี้ เนื่องจากผลกระทบจาก

การเปล่ียนแปลงนโยบายบัญชีดังกลาวมีจํานวนท่ีไมเปนสาระสําคัญตองบการเงินของกิจการ บริษัทฯและบริษัทยอยจึง

ใชวิธีเปล่ียนทันทีตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2561 เปนตนไป 

เมื่อวันท่ี 24 กันยายน 2561 ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท เธียรสุรัตน ลีสซิ่ง จํากัด (บริษัทยอย) มีมติ

อนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 50 ลานบาทเปน 100 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 10 

ลานหุน มูลคาหุนละ 5 บาท โดยบริษัทยอยไดดําเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทุนดังกลาวกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา

กระทรวงพาณิชย เมื่อวันท่ี 4 ตุลาคม 2561 บริษัทฯไดเขาลงทุนในหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาวตามสัดสวนเดิมท่ีถืออยู 

และไดชําระคาหุนเพ่ิมทุนดังกลาวเต็มจํานวนแลวในวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 

ท้ังนี้ งบการเงินรวมของบริษัทป 2559 - 2561 มีรายละเอียดดังนี้ 
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(1) งบแสดงฐานะการเงิน 

สินทรพัย ์

งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2561 2560 2559 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรพัยห์มนุเวียน             

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 47.59  3.4 32.57  2.2 101.40  5.4 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 27.24  1.9 23.77  1.6 24.45  1.3 

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 599.77  42.2 611.21  41.3 903.76  48.5 

ลูกหนี้เงินใหสินเชื่อท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 0.90  0.1 1.35  0.1 -  -    

ลูกหนี้ตามสัญญาโอนสิทธิท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 1.90  0.1 3.47  0.2 3.92  0.2 

สินคาคงเหลือ 142.99  10.1 158.51  10.7 161.02  8.7 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 26.17  1.8 27.69  1.9 18.28  1.0 

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 846.56  59.6 858.57  58.0 1,212.83  65.1 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน             

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค้ําประกัน 1.07  0.1 2.89  0.2 18.70  1.0 

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อท่ีถึงกําหนดชําระเกินกวาหนึ่งป 4.03  0.3 9.04  0.6 9.43  0.5 

ลูกหนี้เงินใหสินเชื่อท่ีถึงกําหนดชําระเกินกวาหนึ่งป 0.33  0.0 1.06  0.1 -         -    

ลูกหนี้ตามสัญญาโอนสิทธิท่ีถึงกําหนดชําระเกินกวาหนึ่งป 2.59  0.2 4.16  0.3 4.63  0.3 

เงินลงทุนในการรวมคา 15.07  1.1 13.78  0.9 -         -    

อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน  58.63  4.1 58.70  4.0 58.78  3.2 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ  427.74  30.1 471.03  31.8 499.88  26.8 

สินทรัพยไมมีตัวตน 37.24  2.6 35.84  2.4 25.05  1.3 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี 20.74  1.5 17.99  1.2 26.55  1.4 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 5.84  0.4 8.25  0.5 8.23  0.4 

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 573.28  40.4 622.74  42.0 651.25  34.9 

รวมสินทรพัย ์ 1,419.84  100.0 1,481.31  100.0 1,864.08  100.0 
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หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 

งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2561 2560 2559 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

หน้ีสินหมุนเวียน             

เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 29.50  2.1 129.91  8.8 596.92  32.0 

เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเกี่ยวของกัน -         -    0.40  0.0 -         -    

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 83.52  5.9 97.30  6.6 102.83  5.5 

สวนของหนี้สินตามสัญญาเชาการเงินท่ีถึงกําหนดชําระ 

   ภายในหนึ่งป 

20.70  1.5 28.65  1.9 28.22  1.5 

สวนของเงินกูยืมระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 6.37  0.4 12.27  0.8 21.83  1.2 

ภาษีเงินไดคางจาย 13.08  0.9 8.44  0.6 9.29  0.5 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 19.28  1.4 16.39  1.1 25.57  1.4 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 172.45  12.2 293.36  19.8 784.66  42.1 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน             

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน – สุทธิจากสวนท่ีถึงกําหนด 

   ชําระภายในหนึ่งป 

15.79  1.1 36.56  2.5 53.92  2.9 

เงินกูยืมระยะยาว – สุทธิจากสวนท่ีถึงกําหนดชําระภายใน 

   หนึ่งป 

3.33  0.2 9.70  0.7 19.27  1.0 

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 20.07  1.4 16.88  1.1 22.27  1.2 

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 5.20  0.4 3.45  0.2 1.64  0.1 

รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน 44.39  3.1 66.59  4.5 97.10  5.2 

รวมหน้ีสิน 216.84  15.3 359.95  24.3 881.76  47.3 

ส่วนของผู้ถือหุ้น             

ทุนจดทะเบียน             

   หุนสามัญ 662 ลานหุน มูลคาหุนละ 1 บาท 662.20    662.20    662.20    

ทุนจดทะเบียนออกจําหนายและชําระแลว             

   หุนสามัญ 550 ลานหุน มูลคาหุนละ 1 บาท 549.68  38.7          

   หุนสามัญ 517 ลานหุน มูลคาหุนละ 1 บาท     516.73  34.9      

   หุนสามัญ 467 ลานหุน มูลคาหุนละ 1 บาท         467.18  25.1  

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 295.29  20.8  268.34  18.1  227.80  12.2  

สวนเกินทุนจากการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 10.25  0.7  10.25  0.7  10.25  0.6  

ผลตางจากการเปล่ียนสัดสวนเงินลงทุนในบริษัทยอย (1.35) (0.1) (1.35) (0.1) (1.35) (0.1) 

กําไรสะสม             

   จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 30.69  2.2  26.00  1.7  21.63  1.2  

   ยังไมไดจัดสรร  313.18  22.0  294.33  19.9  246.84  13.2  

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทัฯ  1,197.74  84.3  1,114.30  75.2  972.35  52.2  

สวนของผูมีสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย 5.26  0.4  7.06  0.5  9.97  0.5  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,203.00  84.7  1,121.36  75.7  982.32  52.7  

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 1,419.84  100.0  1,481.31  100.0  1,864.08  100.0  
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(2) งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ 

ผลการดาํเนินงาน 

งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2561 2560 2559 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้             

รายไดจากการขาย 1,378.50  87.5  1,431.69  86.8  1,607.62  87.6  

รายไดดอกผลตามสัญญาเชาซื้อ 196.40  12.5  217.63  13.2  228.53  12.4  

รายไดจากลูกหนี้เงินใหสินเชื่อ 0.60  0.0 0.24  0.0 -  -  

รวมรายได้ 1,575.50  100.0  1,649.56  100.0  1,836.15  100.0  

ตนทุนขาย (388.52) (24.7) (400.42) (24.3) (421.59) (23.0) 

กาํไรขัน้ต้น 1,186.98  75.3  1,249.14  75.7  1,414.56  77.0  

รายไดอื่น 37.59  2.4  43.82  2.7  28.41  1.6  

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 1,224.57  77.7  1,292.96  78.4  1,442.97  78.6  

ค่าใช้จ่าย             

คาใชจายในการขายและจัดจําหนาย (537.19) (34.1) (595.00) (36.1) (666.30) (36.3) 

คาใชจายในการบรหิาร (387.30) (24.6) (427.89) (25.9) (416.38) (22.7) 

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ  (168.52) (10.7) (159.45) (9.7) (235.29) (12.8) 

ตนทุนทางการเงิน (5.60) (0.3) (16.03) (1.0) (25.56) (1.4) 

รวมค่าใช้จ่าย (1,098.61) (69.7) (1,198.37) (72.7) (1,343.53) (73.2) 

กาํไรก่อนส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทนุในการร่วมค้า

และ 

   ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

125.96  8.0  94.59  5.7  99.44  5.4  

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในการรวมคา 1.29  0.1  0.01  -  -  -  

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 127.25  8.1  94.60  5.7  99.44  5.4  

คาใชจายภาษีเงินได (22.26) (1.4) (20.14) (1.2) (20.36) (1.1) 

กาํไรสาํหรบัปี 104.99  6.7  74.46  4.5  79.08  4.3  

              

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน             

รายการท่ีจะไมถูกบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุนใน 

   ภายหลัง ผลกําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตาม 

   หลักคณิตศาสตรประกันภัย -  สุทธิจากภาษีเงินได 

(0.17) (0.0) 5.50  0.3  -  -  

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 104.82  6.7  79.96  4.8  79.08  4.3  

หมายเหต:ุ งบการเงินป 2559 ถูกจัดประเภทใหมใหสอดคลองกับงบการเงินป 2560 
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ผลการดาํเนินงาน 

งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2561 2560 2559 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
 

      

การแบ่งปันกาํไร:       

   สวนท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัทฯ 106.79  77.37  80.59  

   สวนท่ีเปนของผูมีสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย (1.80) (2.91) (1.51) 

        

การแบ่งปันกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวม:       

   สวนท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัทฯ 106.62  82.87  80.59  

   สวนท่ีเปนของผูมีสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย (1.80) (2.91) (1.51) 

        

กาํไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน       

   กําไรสวนท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัทฯ 0.21  0.16  0.18  

   จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก (ลานหุน) 520.59  496.10  456.40  

        

กาํไรต่อหุ้นปรบัลด       

   กําไรสวนท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัทฯ 0.21  0.13  0.11  

   จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก (ลานหุน) 520.59  602.51  766.22  

        

หมายเหต:ุ * ในระหวางป 2559 บริษัทออกหุนสามัญเพื่อจายหุนปนผลจํานวน 40.13 ลานหุน 

 ในป 2560 บริษัทไดมีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิในเดือน พฤษภาคม 2560 เทากับ 49.55 ลานหุน 

 ในป 2561 บริษัทไดมีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิในเดือน พฤษภาคม และ เดือนธันวาคม เทากับ 5.12 ลานหุน และ

27.84 ลานหุน ตามลําดับ 

 บริษัทจึงปรับจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยยอนหลังเพื่อคาํนวณกําไรตอหุนสําหรับป 2559 2560 2561 
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(3) งบกระแสเงินสด 

กิจกรรมดาํเนินงาน 

งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2561 2560 2559 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน       

กาํไรก่อนภาษี 127.25  94.60  99.44  

รายการปรับกระทบยอดกําไรกอนภาษีเปนเงินสดรับ (จาย) 

   จากกิจกรรมดําเนินงาน 

      

   คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 54.33  52.39  45.16  

   หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 168.52  159.45  235.29  

   ปรับลดราคาทุนของสินคาคงเหลือเปนมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ  4.94  1.02  (1.95) 

   โอนกลับคาเผื่อการรับคืนสินคา  (0.56) (0.36) (0.54) 

   สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในการรวมคา (1.29) (0.01) -  

   กําไรจากการจําหนายอุปกรณ (0.88) (1.06) (1.03) 

   ขาดทุนจากการดอยคาของอุปกรณ 0.07  -  -  

   ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยไมมีตัวตน 0.04  -  -  

   คาเผื่อการรับประกันสินคา (โอนกลับ) 3.26  (1.59) 0.62  

   สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 3.12  1.72  3.79  

   รายไดดอกเบ้ีย (0.05) -  -  

   ตนทุนทางการเงิน 5.60  16.03  25.56  

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรพัย ์

   และหน้ีสินดาํเนินงาน 

364.35  322.19  406.34  

สินทรัพยดําเนินงาน (เพ่ิมขึ้น) ลดลง       

   ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น (5.06) 0.62  (0.18) 

   ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ (149.91) 134.84  (397.96) 

   ลูกหนี้เงินใหสินเชื่อ 1.17  (2.41) -  

   ลูกหนี้ตามสัญญาโอนสิทธิ 3.13  0.92  1.14  

   สินคาคงเหลือ 10.18  1.49  (6.24) 

   สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 1.52  (10.31) 11.96  

   สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 2.41  (0.02) (2.96) 

หนี้สินดําเนินงานลดลง       

   เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น (15.42) (3.64) 14.08  

   หนี้สินหมุนเวียนอื่น (0.37) (7.59) 12.38  

   จายผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน (0.15) (0.24) (2.78) 

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 211.85  435.85  35.78  

   จายดอกเบ้ีย (5.61) (16.06) (25.61) 

   จายภาษีเงินได (18.57) (12.00) (49.05) 

เงินสดสทุธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน 187.67  407.79  (38.88) 
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กิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจดัหาเงิน 

งบการเงินรวมรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2561 2560 2559 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ       

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค้ําประกันลดลง 1.81  15.82  3.10  

เงินสดจายเพ่ือลงทุนในการรวมคา -  (13.77) -  

ซื้อท่ีดิน อาคารและอุปกรณ (8.15) (15.70) (55.67) 

ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน (5.30) (13.45) (4.64) 

เงินสดรับจากการจําหนายอุปกรณ 2.71  1.51  1.35  

ดอกเบ้ียรับ 0.05  -  -  

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (8.88) (25.59) (55.86) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน       

เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินลดลง (100.41) (467.01) 218.86  

เงินสดรับจากการกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเกี่ยวของกัน -  0.40  -  

ชําระคืนหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน (28.71) (22.17) (24.33) 

ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว (12.27) (19.14) (21.62) 

เงินสดรับจากการออกหุนเพ่ิมทุนจากการใชสิทธิตาม 

   ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

59.91  90.08  46.75  

จายเงินปนผล (82.29) (33.19) (57.15) 

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (163.77) (451.03) 162.51  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ 15.02  (68.83) 67.77  

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป 32.57  101.40  33.63  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 47.59  32.57  101.40  
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(4) อตัราส่วนทางการเงิน 

อตัราส่วนทางการเงิน หน่วย 
งบการเงินรวมรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2561 2560 2559** 

อตัราส่วนสภาพคล่อง         

อัตราสวนสภาพคลอง เทา 4.91  2.93  1.55  

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว เทา 3.93  2.29  1.32  

อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด เทา 0.81  0.76  (0.06) 

อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา เทา 2.27  1.89  1.96  

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ีย วัน 160.82*  190.32  183.84  

อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ เทา 5.84  6.31  8.44  

ระยะเวลาขายสินคาเฉล่ีย วัน 62.47*  57.09  42.66  

อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้การคา เทา 17.56  11.41  12.29  

ระยะเวลาชําระหนี้เฉล่ีย วัน 20.79*  31.55  29.30  

วงจรเงินสด วัน 202.50  215.86  197.20  

อตัราส่วนความสามารถในการทาํกาํไร         

อัตรากําไรขั้นตน รอยละ 75.34  75.73  77.04  

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน รอยละ 5.69  3.08  3.87  

อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร รอยละ 209.30  803.08  (54.73) 

อัตราดอกเบ้ียรับ (ดอกผลตามสัญญาเชาซื้อ) รอยละ 32.44  28.73  32.66  

อัตราดอกเบ้ียจาย (เงินกูยืม) รอยละ 3.82  3.42  4.13  

สวนตางอัตราดอกเบ้ีย รอยละ 28.61  25.31  28.53  

อัตรากําไรสุทธิ รอยละ 6.66  4.51  4.31  

อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน รอยละ 9.03  7.08  8.33  

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการทาํงาน         

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม รอยละ 7.24  4.45  4.59  

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร รอยละ 35.45  26.13  25.83  

อัตราการหมุนของสินทรัพย เทา 1.09  0.99  1.07  

อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน         

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน เทา 0.18  0.32  0.90  

อัตราสวนหนี้สินท่ีมีภาระดอกเบ้ียตอสวนของผูถือหุน เทา 0.06  0.19  0.73  

อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบ้ีย เทา 38.46  27.69  0.28  

อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน เทา 0.81  0.72  0.65  

อัตราสวนเงินปนผลตอกําไรสุทธิสําหรับป รอยละ 91.35  82.75  63.57  

หมายเหต:ุ *จํานวนวันในการคํานวณอัตราสวนใช 365 วัน 

               **อัตราสวนทางการเงินป 2559 คํานวณจากงบการเงินที่จัดประเภทใหมเพื่อใหเปรียบเทียบไดกับป 2560  
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การวิเคราะหแ์ละคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ 

1 คาํอธิบายและวิเคราะหฐ์านะการเงินและผลการดาํเนินงาน 

1.1 ภาพรวมผลการดาํเนินงานท่ีผา่นมา 

กลุมบริษัทดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายเครื่องกรองน้ํา สารกรอง และจําหนายเครื่องใชไฟฟาในครัวเรือน 

โดยการขายตรงซึ่งเปนชองทางการขายหลักของกลุมบริษัท ท้ังการขายสดและขายเชื่อ และขายตามสัญญาเชาซื้อ โดย

ในป 2560 บริษัท เธียรสุรัตน ลีสซิ่ง จํากัด ซึ่งถือเปนบริษัทยอย ไดเขามาดําเนินการใหสินเชื่อรายยอยและเชาซื้อ

เครื่องใชไฟฟาในครัวเรือนท่ีมีคุณภาพภายใตระบบเชาซื้อ ท่ีเรียกวาโปรแกรม “ผอนสบาย” ใหกับกลุมลูกคาของบริษัท 

ดังนั้น รายไดหลักของบริษัทจึงแบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก รายไดจากการขาย รายไดดอกผลตามสัญญาเชาซื้อและ

รายไดจากลูกหนี้เงินใหสินเชื่อ ในป 2561 กลุมบริษัทมีรายไดลดลง เนื่องจากผลกระทบของมาตรการและหลักเกณฑ

ในการพิจารณาเครดิตลูกคาท่ีเขมงวดมากขึ้นเพ่ือปองกันผลจากภาระหนี้สาธารณะท่ีสูงขึ้น ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจ

ของประเทศท่ียังไมฟนตัว อยางชัดเจน สงผลทําใหผูบริโภคลดการใชจายท่ีไมจําเปนลง นอกจากนั้นจะพบวาสภาพ

อากาศท่ีเย็นลงจากปกอน เปนผลใหยอดขายเครื่องปรับอากาศโดยรวมลดลงอยางมาก อยางไรก็ตาม บริษัทยังเชื่อวา

ปญหาคุณภาพน้ําด่ืมและน้ําใชในครัวเรือน กระแสนิยมรักสุขภาพ อีกท้ังความตองการเครื่องใชไฟฟายังเปนตัวปจจัยท่ี

จะผลักดันใหผลิตภัณฑเครื่องกรองน้ํา และเครื่องใชไฟฟาในครัวเรือนแบบผอนสบายมียอดขายท่ีเพ่ิมขึ้น รายไดรวม

ของกลุมบริษัทมีจํานวน 1,575.50 ลานบาท ซึ่งลดลงจากปกอนประมาณ 4.49% แตกําไรสุทธิ (กําไรสุทธิ หมายถึง 

กําไรสุทธิสวนท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัท) เพ่ิมขึ้นมาเปน 106.79 ลานบาทหรือคิดเปนเพ่ิมขึ้นจากปกอนเทากับ 

38.03% ท้ังนี้เปนผลมาจากการเพ่ิมสัดสวนการขายแบบ Online to Offline ท่ีมีคาใชจายในการขายท่ีตํ่ากวา รวมกับ

มาตรการในการควบคุมตนทุน คาใชจายในการขาย และคาใชจายในการบริหารท่ีทําอยางจริงจังและตอเนื่อง 

ในป 2561 ในดานกลยุทธ กลุมบริษัทยังคงกลยุทธการขยายตลาดอยางตอเนื่อง โดยมุงเนนในการเพ่ิมและ

พัฒนาชองทางการจัดจําหนาย ท้ังการขายตรง (Direct Sales) การขายแบบ Online to Offline ภายใตการตลาดแบบ 

Digital Marketing และการขายผานตัวแทนจําหนาย (Dealers) รวมท้ังการจัดจําหนายผาน Modern Trade สําหรับการ

ขายตรงนั้นบริษัทไดนําระบบ Mobile Application มาชวยในการขายและการเก็บเงิน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของ      

การขายและการเก็บเงินใหมากขึ้น ปจจุบันกลุมบริษัทมีผลิตภัณฑเครื่องกรองน้ําดื่มท่ีครอบคลุมทุกรูปแบบการดําเนิน

ชีวิต (Lifestyle) โดยมีผลิตภัณฑท่ีสามารถตอบโจทยลูกคาในทุกสภาพน้ํา และความตองการของทุกกลุมลูกคา

เปาหมาย  รวมถึงผลิตภัณฑเครื่องกรองน้ําใชในครัวเรือน เพ่ือรองรับความตองการของลูกคาในการบรรเทาปญหา

คุณภาพน้ํา และสําหรับกลุมลูกคาท่ีตองการน้ํากรองสําหรับใชในชีวิตประจําวัน อีกท้ังผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟา เชน 

เครื่องปรับอากาศ เครื่องทําน้ําอุน โทรทัศน เครื่องซักผา เปนตน  สัดสวนในการขายผานชองทางขายทางโทรศัพท ซึ่ง

เปนการตอยอดธุรกิจจากฐานลูกคาเดิม การขายผาน Social Network และการขายออนไลน ในสวนของ Digital 

Marketing นั้นมียอดขายท่ีเพ่ิมขึ้นจากปท่ีผานมาอยางเปนรูปธรรม ประกอบกับการใหความสําคัญกับการขยายการ

ขายทางโปรแกรม “ผอนสบาย” สงผลใหยอดขายเครื่องใชไฟฟาเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ดวยการดําเนินงานท่ี

แข็งแกรงของหนวยงานตาง ๆ กลุมบริษัทไดขยายธุรกิจการใหบริการทางการเงิน (Financial Services) โดยลงทุนใน

บริษัทยอยเพ่ือดําเนินธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคล บริษัทยอยดังกลาวไดรับหนังสืออนุญาตใหประกอบธุรกิจสินเชื่อสวน

บุคคลภายใตการกํากับจากกระทรวงการคลัง ในไตรมาส 4 ป 2559 และเริ่มดําเนินการปลอยสินเชื่อใหกลุมลูกคา

เปาหมายในป 2560 นอกจากนี้ บริษัทยังรวมทุนกับกลุมธุรกิจในประเทศลาว เพ่ือขยายธุรกิจไปตางประเทศ โดยท่ี

ยอดขายของบริษัทท่ีรวมทุนดังกลาว (TSR-LAO) สําหรับผลิตภัณฑเครื่องกรองน้ําในระยะเวลาสองปท่ีผานมาไดมีการ

เติบโตมาถึง 87% 
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ดานผลิตภัณฑ บริษัทวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง เพ่ือพัฒนาคุณภาพสินคาท้ังในดานการกรองน้ํา

ใหมีความสะอาด ปรับสภาพน้ําใหมีความเปนดาง (ซึ่งบริษัทไดจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรกับกรมทรัพยสินทาง

ปญญา กระทรวงพาณิชย สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรดังกลาวมีอายุ 4-5 ป นับแตวันท่ีจดทะเบียน) และมีแรธาตุท่ีเปน

ประโยชนตอรางกาย รวมท้ังในดานการออกแบบผลิตภัณฑใหมีความทันสมัย การใชเทคโนโลยีเพ่ืออํานวยความ

สะดวกในการใชงานใหกับผูบริโภค 

 

1.2 การวิเคราะหผ์ลการดาํเนินงาน 

ในป 2561 กลุมบริษัทไดเปล่ียนนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการตีราคาสินคาคงเหลือจากวิธีเขากอน-ออกกอน

เปนวิธีถัวเฉล่ียเคล่ือนท่ีเพ่ือใหสินคาคงเหลือแสดงราคาตนทุนท่ีเหมาะสมย่ิงขึ้น ท้ังนี้ เนื่องจากผลกระทบจากการ

เปล่ียนแปลงนโยบายบัญชีดังกลาวมีจํานวนท่ีไมเปนสาระสําคัญตองบการเงินของกิจการ กลุมบริษัทจึงใชวิธีเปล่ียน

ทันทีตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2561 เปนตนไป 

กลุมบริษัทไดจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 เพ่ือใหสอดคลอง

กับการจัดประเภทรายการบัญชีในป 2560 การจัดประเภทรายการบัญชีดังกลาวไมมีผลกระทบตอกําไรหรือสวนของผู

ถือหุนตามท่ีไดรายงานไว 

รายได้จากการขาย 

กลุมบริษัทไดรับรายไดจากการขาย 3 ประเภท ไดแก รายไดจากการขายสินคาผานชองทางการขายตรง 

รายไดจากการจัดจําหนายสินคาผานบริษัทอื่น และรายไดจากการจัดจําหนายสินคาผาน Online Marketing ภายใตการ

ขายสดและขายเชื่อ และการขายตามสัญญาเชาซื้อ 

ในป 2559 2560 และ 2561 กลุมบริษัทมีรายไดจากการขาย รายไดดอกผลตามสัญญาเชาซื้อ และรายไดจาก

ลูกหนี้เงินใหสินเชื่อเทากับ 1,836.15 ลานบาท 1,649.56 ลานบาท และ 1,575.50 ลานบาทตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบ

ระหวางป 2560 และ 2561 กลุมบริษัทมีรายไดรวมลดลงจากปกอนจํานวน 74.06 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 4.49 ซึ่ง

ประกอบดวยรายไดจากการขายสินคาจํานวน 1,378.50 ลานบาท ลดลงจํานวน 53.19 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 3.72 

และดอกผลจากการใหเชาซื้อรวมรายไดจากลูกหนี้เงินใหสินเชื่อจํานวน 197.00 ลานบาท ลดลงจํานวน 20.87 ลานบาท 

หรือลดลงรอยละ 9.58 รายไดจากการขายและดอกผลจากการใหเชาซื้อท่ีลดลงดังกลาวเกิดจากผลกระทบของมาตรการ

และหลักเกณฑในการพิจารณาเครดิตลูกคาท่ีเขมงวดมากขึ้นเพ่ือปองกันภาระหนี้สาธารณะท่ีสูงขึ้น ประกอบกับภาวะ

เศรษฐกิจของประเทศท่ียังไมฟนตัว อยางชัดเจน สงผลใหผูบริโภคลดการใชจายท่ีไมจําเปนลง นอกจากนั้นจะพบวา

สภาพอากาศท่ีเย็นลงจากปกอน จนเปนผลใหยอดขายเครื่องปรับอากาศโดยรวมลดลงอยางมาก อยางไรก็ตาม บริษัท

ก็ยังเชื่อวาปญหาคุณภาพน้ําดื่มและน้ําใชในครัวเรือน กระแสนิยมรักสุขภาพ อีกท้ังความตองการเครื่องใชไฟฟายังเปน

ตัวปจจัยท่ีจะผลักดันใหผลิตภัณฑเครื่องกรองน้ํา และเครื่องใชไฟฟาในครัวเรือนแบบผอนสบายมียอดขายท่ีเพ่ิมขึ้น 

  



  

 

 รายงานประจาํปี 2561 | 125 
   

สัดสวนรายไดจากการขายสดและขายเชื่อ และขายตามสัญญาเชาซื้อ แสดงตามตาราง ดังนี้ 

รายได้ 

 
สาํหรบัปี ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 
2561 2560 2559 

 
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายไดจากการขาย: 
       

ขายสดและขายเชื่อ 
 

204.75 13.0 202.37 12.3 218.29 11.9 

ขายตามสัญญาเชาซื้อ 
 

1,173.75 74.5 1,229.32 74.5 1,389.33 75.7 

รวมรายไดจากการขาย 
 

1,378.50 87.5 1,431.69 86.8 1,607.62 87.6 

รายไดดอกผลตามสัญญาเชาซื้อ 
 

196.40 12.5 217.63 13.2 228.53 12.4 

รายไดจากลูกหนี้เงินใหสินเชื่อ 
 

0.60 0.0 0.24 0.0 - - 

รวมรายได้ 
 

1,575.50 100.0 1,649.56 100.0 1,836.15 100.0 

 

รายไดจากการขายตามชองทางการจัดจําหนายหลักมีรายละเอียดดังนี้ 

(1) รายได้จากการขายผ่านช่องทางการขายตรง เปนรายไดหลักท่ีมาจากการเดินตลาดแบบ Door to 

door ของพนักงานขายสําหรับสินคาประเภทเครื่องกรองน้ํายี่หอ Safe และสารกรอง ท่ีเปนของบริษัท  

(2) รายได้จากการจดัจาํหน่ายสินค้าผ่านบริษัทอ่ืน เปนรายไดจากการจัดจําหนายสินคาผานบริษัท   

ขายตรงอันไดแก บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน ยูนิ ต้ี จํากัด บริษัท แอ็ดเวล บิวต้ี (ประเทศไทย) จํากัด และ            

บริษัท ซัคเซสมอร บีอิ้งค จํากัด (มหาชน) 

(3) รายได้จากการจดัจาํหน่ายสินค้าผา่น Online Marketing ซึ่งบริษัทฯไดเริ่มใหมีการขายผานชองทาง

นี้ในปลายป 2560 และไดมีการพัฒนาวิธีการขายมาโดยตลอด เพ่ือใหเขาความตองการของลูกคาและเทคโนโลยีท่ี

เปล่ียนแปลงไปตลอดเวลา จนมาเปนการขายในลักษณะท่ีเปน Online to Offline ขึ้นมาในป 2561 

เมื่อเปรียบเทียบยอดขายตามกลุมผลิตภัณฑหลัก รายไดจากการขายเครื่องกรองน้ําในป 2559 2560 และ 

2561 เปนจํานวน 1,286.83 ลานบาท 1,119.79 ลานบาท และ 1,026.15 ลานบาทตามลําดับ ป 2561 ยอดขายเครื่อง

กรองน้ําลดลงจากปกอนจํานวน 93.64 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 8.36 เปนผลมาจากการเปล่ียนรุนของเครื่องน้ําท่ีมี

คาใชจายในการบรกิารหลังการขาย (After sale service) นอยกวาและตรงตามความตองการของลูกคา แตมีราคาขายท่ี

ตํ่ากวา ซึ่งถึงแมวาปริมาณการขายเครื่องกรองน้ําในป 2561 จะมากกวาป 2560 แตมูลคาการขายกลับตํ่ากวาดัง

ยอดขายท่ีปรากฏ ประกอบกับหลักเกณฑการพิจารณาเครดิตของลูกคาท่ีเขมงวดมากขึ้นอันเปนอุปสรรคของการขาย 

สําหรับรายไดจากการขายสารกรอง ในป 2559 2560 และ 2561 เปนจํานวน 180.16 ลานบาท 130.24 ลาน

บาท และ 170.28 ลานบาท ตามลําดับ โดยป 2561 ยอดขายสารกรองเพ่ิมขึ้นจากปกอนจํานวน 40.04 ลานบาท หรือ

เพ่ิมขึ้นรอยละ 30.74 อันเปนผลจากการรับประกันสารกรองท่ีใหไวกับลูกคาไดถึงเวลาครบกําหนดท่ีตองเปล่ียนสาร

กรองแลว ประกอบการมอบหมายหนวยงานขายทางโทรศัพท และหนวยงานธุรกิจตอเนื่อง ใหบริการโทรแจงลูกคาท่ี

จะตองเปล่ียนสารกรองท่ีครบกําหนดระยะเวลาแลว เพ่ือสุขภาพของลูกคาและครอบครัว สงผลใหลูกคาส่ังซื้อสารกรอง

เพ่ิมขึ้น 

ในป 2561 ยอดขายเครื่องปรับอากาศไดลดลงอยางมากตามตลาดของเครื่องปรับอากาศท่ีเกิดจากสภาพ

อากาศท่ีเย็นลงจากปกอน แตอยางไรก็ตามบริษัทก็ไดมีการนําเครื่องใชไฟฟาแบรนดชั้นนําอ่ืนอันไดแก โทรทัศน 

เครื่องซักผา ตูเย็น ตูแช เครื่องทําน้ําอุน มาจําหนายในรูปแบบการขายแบบ Online Marketing ภายใตโปรแกรมผอน

สบายเพ่ิมขึ้นทดแทนยอดขายของเครื่องปรับอากาศท่ีลดลง โดยมียอดขายเครื่องใชไฟฟาและอ่ืน ๆ จํานวน 182.07 

ลานบาท 
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สัดสวนรายไดจากการขายแยกตามผลิตภัณฑ (Products) ป 2561 แสดงตามตาราง ดังนี้ 

รายได้ตามผลิตภณัฑ ์  มลูค่า (ล้านบาท)  ร้อยละ 

เครื่องกรองน้ํา  1,026.15  74.4 
สารกรอง  170.28  12.4 
เครื่องใชไฟฟา และอื่น ๆ  182.07  13.2 

รวม  1,378.50  100.0 
 

ต้นทุนขาย 

ตนทุนขายแบงออกเปน ตนทุนวัตถุดิบในการผลิต ตนทุนพนักงานฝายผลิต โสหุยการผลิต และตนทุนอ่ืน ๆ 

โดยป 2559 2560 และ 2561 ตนทุนขายมีจํานวน 421.59 ลานบาท 400.42 ลานบาท และ 388.52 ลานบาท ตามลําดับ

หรือคิดเปนสัดสวนตนทุนขายตอรายไดรวม (“สัดสวนตนทุนขาย”) รอยละ 22.96 รอยละ 24.27 และรอยละ 24.66 

ตามลําดับ ในป 2561 ตนทุนขายลดลงจากปกอน จํานวน 11.90 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 2.97 อันเกิดจากยอดขาย

ท่ีลดลง ขณะท่ีสัดสวนตนทุนขายตอรายไดรวม ป 2561 สูงขึ้นจากปกอน เปนผลมาจากสัดสวนการขายท่ีเพ่ิมขึ้นของ

เครื่องใชไฟฟาท่ีมีตนทุนขายท่ีสูงกวาผลิตภัณฑเครื่องกรองน้ําของกลุมบริษัท 
 
ต้นทุนทางการเงิน 

ตนทุนทางการเงิน ไดแก ดอกเบ้ียจายเงินกูยืม ซึ่งในการดําเนินธุรกิจเชาซื้อของกลุมบริษัทสวนหนึ่งใช     

เงินกูยืมเพ่ือเปนเงินทุนหมุนเวียนระหวางรอรับเงินผอนชําระคางวดจากลูกคา ดังนั้น ตนทุนทางการเงินจึงจัดเปน

ตนทุนหลักในการประกอบธุรกิจ เชนเดียวกับตนทุนขาย ท้ังนี้ตนทุนทางการเงินแบงออกเปน 2 ประเภทตาม

วัตถุประสงคการใชเงินกูยืม ไดแก ตนทุนทางการเงินจากเงินกูยืมระยะส้ันเพ่ือเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงาน 

และตนทุนทางการเงินจากเงินกูยืมระยะยาวเพ่ือรองรับการลงทุน ตนทุนทางการเงินรวมในป 2559 2560 และ 2561 

เปนจํานวน 25.56 ลานบาท 16.03 ลานบาท และ 5.60 ลานบาทตามลําดับ ตนทุนทางการเงินในป 2561 อยูในระดับ

ต่ํามากเมื่อเทียบกับป 2559 และ 2560 เนื่องจากกลุมบริษัทมีสภาพคลองเพ่ิมขึ้นจากการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใน

ป 2557 โดยนําเงินท่ีไดรับบางสวนจายชําระเงินกูยืมระยะส้ันท่ีเปนเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งเปนไปตามวัตถุประสงคการใช

เงินเพ่ิมทุนท่ีไดรับจากการขายหุนสามัญ และบริษัททยอยชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวท่ีครบกําหนดทําใหดอกเบ้ียลดลง

เปนไปในทิศทางเดียวกับเงินกูยืมท่ีลดลง ในป 2559 กลุมบริษัทไดรับเงินจากการออกหุนเพ่ิมทุนจากการใชสิทธิตาม

ใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 46.75 ลานบาท ในป 2560 กลุมบริษัทไดรับเงินจากการออกหุนเพ่ิมทุนจากการใชสิทธิตาม

ใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 90.08 ลานบาท และในป 2561 กลุมบริษัทไดรับเงินจากการออกหุนเพ่ิมทุนจากการใชสิทธิ

ตามใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 59.91 ลานบาท ทําใหกลุมบริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนมากขึ้นและชําระเงินกูยืมระยะส้ัน

และระยะยาวจากสถาบันการเงิน ทําใหตนทุนทางการเงินของกลุมบริษัทในป 2561ลดลงมาจากป 2560 

 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 

คาใชจายในการขายเปนคาใชจายสําคัญในการดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัทซึ่งเนนการขายสินคาผานชองทาง     

การขายตรง โดยคาใชจายในการขายท่ีสําคัญประกอบดวย คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน เชน คานายหนา คาใชจายใน

การเดินทาง คาเบ้ียเล้ียง เปนตน คาใชจายในการขายและจัดจําหนายป 2559 2560 และ 2561 มีจํานวน 666.30 ลาน

บาท 595.00 ลานบาท และ 537.19 ลานบาท ตามลําดับ สัดสวนคาใชจายในการขายตอรายไดรวมมีสัดสวนลดลง 

(2559: รอยละ 36.29, 2560: รอยละ 36.07 และ 2561: รอยละ 34.10) แสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพของกลุมบริษัทท่ี

ยังสามารถควบคุมสัดสวนคาใชจายในการขายลดลงมาเรื่อยๆเพ่ือใหอยูในระดับท่ีเหมาะสม 
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หน้ีสงสยัจะสญูและหน้ีสญู 

กลุมบริษัทมีระบบตรวจสอบและควบคุมการใหสินเชื่อ โดยจัดต้ังฝายเครดิตเพ่ือประเมินความสามารถใน   

การชําระหนี้ของลูกหนี้และเรียกเก็บเงินในแตละงวดจากลูกหนี้ บริษัทยังมีนโยบายใหพนักงานขายรวมรับผิดชอบ      

ความเสียหายโดยการหักคาตอบแทนพนักงานขายหากบริษัทไมสามารถเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ได ท้ังนี้ มาตรการ

ดังกลาวเปนการปองปรามและลดความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้น โดยพนักงานขายจะใชความระมัดระวังอยางเต็มท่ี เพ่ือลด

ผลกระทบของหนี้สูญตอผลการดําเนินงานของกลุมบริษัทได ในระดับหนึ่ง 

สําหรับลูกหนี้ท่ีคางชําระ กลุมบริษัทมีนโยบายต้ังคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยอางอิงจากมูลคาหนี้ท่ีคาดวาจะ

เก็บเงินไมได โดยประมาณจากประสบการณในการเก็บหนี้และการวิเคราะหลูกหนี้แตละรายตามความเห็นชอบของ

ฝายบริหาร ซึ่งท่ีผานมากลุมบริษัทมีหลักเกณฑในการคํานวณคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามอายุของลูกหนี้ (ดูรายละเอียด

เพ่ิมเติมท่ีตารางนโยบายบัญชีในการต้ังคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) และสําหรับลูกหนี้ท่ีคางชําระเกิน 3 งวดติดตอกัน  กลุม

บริษัทจะตัดลูกหนี้ดังกลาวเปนหนี้สูญหลังจากดําเนินการทวงถามอยางถึงท่ีสุด ท้ังโดยวาจาและสงจดหมายทวงถาม 

จากนั้นบริษัทจะดําเนินการฟองรองตามขั้นตอนทางกฎหมายตอไป 

ในป 2559 2560 และ 2561 กลุมบริษัทมีหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 235.29 ลานบาท 159.45 ลานบาท และ

168.52 ลานบาท ตามลําดับ ยอดหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญเพ่ิมขึ้นในป 2561 สูงกวาป 2560 แตตํ่ากวาป 2559 ท้ังนี้

เนื่องมาจากผลการปรับปรุงครั้งเดียวของการต้ังสํารองหนี้สงสัยจะสูญในป 2560 ตามนโยบายบัญชีของการต้ังสํารอง

หนี้สงสัยจะสูญท่ีเปล่ียน เพ่ือใหเหมาะสมกับตัวเลขจริงท่ีเกิดขึ้นในอดีตท่ีผานมา โดยมีการพิจารณาทบทวนนโยบาย

บัญชีดังกลาวอยางตอเนื่อง  นอกจากนี้กลุมบริษัทไดมีการกําหนดนโยบายและเพ่ิมมาตรการในการบริหารคุณภาพ

ลูกหนี้ใหเขมงวดมากขึ้น ดวยความระมัดระวังในการปลอยสินเชื่อ ซึ่งมีการตรวจสอบอยางเขมงวดจากฝายเครดิตของ

บริษัท อีกท้ังระเบียบการหักคานายหนาคืนจากพนักงานขาย ในกรณีท่ีมีการขายสินคาใหแกลูกคาท่ีไมมีคุณภาพ

เพียงพอ ซึ่งหลักเกณฑเหลานี้เปนไปตามระเบียบท่ีกลุมบริษัทไดกําหนดไวและมีการทบทวนใหเหมาะสมกับ

สถานการณอยูเสมอ  

 

รายได้อ่ืน 

รายไดอื่น เปนรายไดท่ีไมเกี่ยวของกับการขายสินคาหลัก ซึ่งสวนใหญเปนรายไดจากการขายเม็ดพลาสติกบด 

ขายสินคาพรีเมี่ยม และหนี้สูญรับคืน โดยป 2559 2560 และ 2561 กลุมบริษัทมีรายไดอ่ืนจํานวน 28.41 ลานบาท 

43.82 ลานบาท และ 37.59 ลานบาท ตามลําดับ ในป 2561 บริษัทไดมีการกําหนดวิธีการในการบริหารจัดการเครื่อง

กรองน้ําท่ียึดคืนใหเปนประโยชนมากขึ้น ดวยการนํามาจัดเปนเกรด A, B และ C โดยสินคายึดคืนเกรด A และ B 

บริษัทจะนํามาทําความสะอาดและปรับปรุงคุณภาพใหม ซึ่งเกรด A นั้น บริษัทจะนํามาขายเปนสินคาท่ีมีราคาขายท่ี

ตํ่าลงจากราคาปกติ สําหรับเกรด B บริษัทจะนํามาทําเปนสินคาเพ่ือบริจาค และเกรด C บริษัทจะนํามาบดเปนเม็ด

พลาสติก 

 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

คาใชจายในการบริหารประกอบดวย คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน คาเส่ือมราคา คาใชจายดานสาธารณูปโภค 

เปนตน ในป 2559 2560 และ 2561 กลุมบริษัทมีคาใชจายในการบริหารจํานวน 416.38 ลานบาท 427.89 ลานบาท 

และ 387.30 ลานบาท ตามลําดับ ในป 2561 คาใชจายในการบรหิารลดลงมากเมื่อเทียบกับปอื่นๆ ท้ังนี้เปนไปตามแผน

ในการบริหารคาใชจายบริหารตางๆใหเหมาะสมจากการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบ Outsourcing มาใช

ในการทํางานแทนระบบเดิมท่ีตองใชพนักงานจํานวนมาก  
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กาํไรสทุธิ 

ในป 2559 2560 และ 2561 กลุมบริษัทมีกําไรสุทธิจํานวน 80.59 ลานบาท 77.37 ลานบาท และ 106.79 ลาน

บาทตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบกับป 2560 กําไรสุทธิของกลุมบริษัท ป 2561 เพ่ิมขึ้น 29.42 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอย

ละ 38.03 แมวารายไดของกลุมบริษัทจะลดลง แตบริษัทไดมีการบริหารตนทุนและคาใชจายท้ังการขายและการบริหาร

ใหเหมาะสม ภายใตกลยุทธของการเพ่ิมสัดสวนของการขายแบบ Online to Offline ผานระบบ Digital Marketing ท่ีมี

คาใชจายในการขายท่ีต่ํากวาการขายตรงแบบ Direct Sale อีกท้ังการพิจารณานําระบบ Call Center, Credit Approval, 

Outsourcing และระบบปฏิบัติการ (IT) มาใชอยางเหมาะสมในการดําเนินธุรกิจ ท้ังนี้อัตรากําไรสุทธิซึ่งคํานวณจาก

กําไรสุทธิท่ีแสดงในงบการเงินรวมของป 2559 2560 และ 2561 คิดเปนรอยละ 4.31 รอยละ4.51 และรอยละ 6.66 

ตามลําดับ  
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1.3 การวิเคราะหฐ์านะการเงิน 

1.3.1 สินทรพัย ์

สินทรัพยของกลุมบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 มีสินทรัพยรวมจํานวน 1,864.08    

ลานบาท 1,481.31 ลานบาท และ 1,419.84 ลานบาท ตามลําดับ ท้ังนี้สินทรัพยหลักของกลุมบริษัท ไดแก ลูกหนี้ตาม

สัญญาเชาซื้อ ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ และสินคาคงเหลือ โดยลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ ไดแก ลูกหนี้จากการขาย

สินคาแบบผอนชําระ ซึ่งเปนรายไดหลักของกลุมบริษัท ในขณะท่ีบริษัทลงทุนในท่ีดิน อาคาร และอุปกรณอยางตอเนื่อง

ท้ังในสวนของโรงงานผลิต อาคารสํานักงาน และสินทรัพยไมมีตัวตน รวมถึงสินคาคงเหลือท่ีจัดหาและผลิตใหมีจํานวน

ท่ีเพียงพอตอความตองการของลูกคา เพ่ือรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ 

 

อัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม แสดงตามตาราง ดังนี้ 

สินทรพัย ์(ลานบาท)  ปี 2561  ปี 2560  ปี 2559 

สินทรัพยรวม  1,419.84  1,481.31  1,864.08 

สินทรัพยหมุนเวียน  846.56  858.57  1,212.83 

อตัราส่วนสินทรพัยห์มุนเวียนต่อสินทรพัยร์วม (ร้อยละ)  59.62  57.96  65.06 

ป 2559 อัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอสินทรัพยรวมเพ่ิมขึ้น เกิดจากลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อและสินคา

คงเหลือท่ีเพ่ิมขึ้น ซึ่งเปนไปตามยอดขายท่ีเพ่ิมขึ้น และการส่ังซื้อวัตถุดิบท่ีเพ่ิมขึ้นเพ่ือรองรับการผลิตสินคารุนใหม ป 

2561 และป 2560 อัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอสินทรัพยรวมลดลงจากป 2559 สาเหตุหลักเกิดจากลูกหนี้ตาม

สัญญาเชาซื้อลดลง ซึ่งเปนผลมาจากหลักเกณฑการพิจารณาเครดิตของลูกคาท่ีเขมงวดในการปลอยสินเชื่อมากขึ้น 

รวมกับการพิจารณาลดระยะเวลาการผอนชําระของเครื่องกรองน้ําลงเหลือประมาณ 12-13 เดือนเพ่ือปองกันความเส่ียง

จากหนี้สูญท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

 

ลกูหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ (สุทธิ) ซึ่งไดแก ลูกหนี้จากการขายสินคาแบบผอนชําระ (สุทธิจากดอกผลเชาซื้อ   

รอตัดบัญชี ภาษีขายรอตัดบัญชี คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และสํารองการรับคืนสินคา) เปนสินทรัพยท่ีมีสัดสวนสูงสุดใน

กลุมสินทรัพยหมุนเวียน โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 กลุมบริษัทมีสินทรัพยดังกลาวเปนจํานวน 

913.19 ลานบาท 620.25 ลานบาท และ 603.80 ลานบาทตามลําดับ 

 

ความเพียงพอของค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญู 

กลุมบริษัทมีลูกหนี้การคาสวนใหญจากการขายผอนชําระเครื่องกรองน้ําและเครื่องใชไฟฟาตามสัญญาเชาซื้อ  

โดยกลุมบริษัทมีนโยบายในการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้ท่ีคาดวาจะไมสามารถชําระหนี้ได ดังนี้ 
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เคร่ืองกรองน้ํา: นโยบายบญัชีในการตัง้ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสญูสาํหรบัลกูหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 

งวดท่ีผิดนัดชาํระ 
 อตัราค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสญู (ร้อยละ) 

 ปี 2561  ปี 2560  ปี 2559 

ยังไมถึงกําหนดชําระ  2.5  2.5  2.5 

คางชําระ 1 งวด  6  6  6 

คางชําระ 2 งวด  30  30  30 

คางชําระ 3 งวด  50  50  50 

คางชําระเกิน 3 งวด  50 และ 100*  50 และ 100*  100 
*คางชําระเกิน 3 งวดไมติดตอกัน อัตราคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญรอยละ 50 และคางชําระเกิน 3 งวดติดตอกัน อัตราคาเผ่ือหนี้

สงสัยจะสูญรอยละ 100 

 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า: นโยบายบญัชีในการตัง้ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสญูสาํหรบัลกูหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 

งวดท่ีผิดนัดชาํระ 
 อตัราค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสญู (ร้อยละ) 

 ปี 2561  ปี 2560  ปี 2559 

ยังไมถึงกําหนดชําระ  1  1  2.5 

คางชําระ 1 งวด  2  2  6 

คางชําระ 2 งวด  10  10  30 

คางชําระ 3 งวด  20  20  50 

คางชําระ 4 งวด  30  30  100 

คางชําระ 5 งวด  40  40  100 

คางชําระ 6 งวด  50  50  100 

คางชําระเกิน 6 งวด  50 และ 100*  50 และ 100*  100 
*คางชําระเกิน 6 งวดไมติดตอกัน อัตราคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญรอยละ 50 และคางชําระเกิน 6 งวดติดตอกัน อัตราคาเผ่ือ

หนี้สงสัยจะสูญรอยละ 100 

 

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ (หลังหักดอกผลเชาซื้อและภาษีขายรอตัดบัญชี) แยกตามอายุลูกหนี้ และคาเผื่อหนี้

สงสัยจะสูญ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 - 2561  แสดงดังตารางดานลาง 

เครือ่งกรองน้ํา 

ลกูหน้ี 

ตามสญัญาเช่าซ้ือ 

ลกูหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ ณ วนัท่ี ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสญู ณ วนัท่ี 

31-ธ.ค.-61 31-ธ.ค.-60 31-ธ.ค.-59 31-ธ.ค.-61 31-ธ.ค.-60 31-ธ.ค.-59 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ยังไมถึงกําหนดชําระ 385.85 72.20 447.42 79.36 710.13 75.76 9.76 2.5 11.29 2.5 17.82 2.5 

คางชําระ 1 งวด 84.74 15.86 49.24 8.73 106.86 11.40 5.08 6 2.95 6 6.41 6 

คางชําระ 2 งวด 23.56 4.41 21.33 3.78 44.63 4.76 7.07 30 6.40 30 13.39 30 

คางชําระ 3 งวด 15.16 2.84 15.42 2.74 30.74 3.28 7.58 50 7.71 50 15.37 50 

คางชําระเกิน 3 งวด 25.10 4.69 30.39 5.39 45.04 4.80 20.35 50 และ 

100* 

25.26 50 และ 

100* 

45.05 100 

รวม 534.41 100.00 563.80 100.00 937.40 100.00 49.84 
 

53.61 
 

98.04 
 

*คางชําระเกิน 3 งวดไมติดตอกัน อัตราคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญรอยละ 50 และคางชําระเกิน 3 งวดติดตอกัน อัตราคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญรอยละ 100 
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เครื่ องใชไ้ฟฟ้า 

ลกูหน้ี 

ตามสญัญาเช่าซ้ือ 

ลกูหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ ณ วนัท่ี ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสญู ณ วนัท่ี** 

31-ธ.ค.-61 31-ธ.ค.-60 31-ธ.ค.-59 31-ธ.ค.-61 31-ธ.ค.-60 31-ธ.ค.-59 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
ล้าน

บาท 
ร้อยละ 

ล้าน

บาท 
ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ยังไมถึงกําหนดชําระ 78.91 62.34 73.75 62.29 66.34 79.77 0.52 1 0.45 1 1.66 2.5 

คางชําระ 1 งวด 14.51 11.46 13.14 11.10 6.36 7.65 0.17 2 0.17 2 0.38 6 

คางชําระ 2 งวด 9.95 7.86 8.47 7.15 4.73 5.69 0.60 10 0.56 10 1.42 30 

คางชําระ 3 งวด 6.44 5.09 6.06 5.12 2.34 2.81 0.80 20 0.80 20 1.17 50 

คางชําระ 4 งวด 5.00 3.95 5.51 4.65 1.44 1.73 0.92 30 1.11 30 1.44 100 

คางชําระ 5 งวด 3.47 2.74 4.33 3.66 1.05 1.26 0.86 40 1.17 40 1.05 100 

คางชําระ 6 งวด 2.94 2.32 3.45 2.91 0.33 0.40 0.93 50 1.18 50 0.33 100 

คางชําระเกิน 6 งวด 5.37 4.24 3.69 3.12 0.57 0.69 2.14 50 และ 

100* 

1.93 50 และ 

100* 

0.56 100 

รวม 126.59 100.00 118.40 100.00 83.16 100.00 6.94 
 

7.37 
 

8.01 
 

*คางชําระเกิน 6 งวดไมติดตอกัน อัตราคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญรอยละ 50 และคางชําระเกิน 6 งวดติดตอกัน อัตราคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญรอยละ 100 

**คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้ผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาคํานวณจากยอดลูกหนี้หลังจากหักดอกผลเชาซื้อและภาษีขายรอตัดบัญชีและสุทธิจากมูลคาซากของ

ผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟา โดยพิจารณาจากอายุการใชงานและสภาพของหลักประกัน และราคาตลาดสินคามือสอง 

 

ขอมูลคุณภาพของลูกหนี้การคา ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 เปรียบเทียบกับ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

พบวา คุณภาพของหนี้ตามสัญญาเชาซื้อของเครื่องกรองน้ําแยกตามอายุของลูกหนี้ท่ีคางชําระเกิน 1 งวดของป 2561 

มีสัดสวนสูงกวาป 2560 ท้ังนี้เนื่องจากระเบียบของบริษัทในการนัดเก็บเงินลูกคาหลังจากรับชําระเงินงวดแรกแลวจะให

ระยะเวลาเก็บเงินครั้งตอไป (Grace period) อีก 60 วันจึงทําใหมีการคางชําระเกินงวดแรกเกิดขึ้น เพราะในรายงาน

แยกอายุหนี้ท่ีแสดงขางตน ทางบัญชีนับตามเวลาปฏิทิน โดยท่ีในทางปฏิบัติแลวถือวาลูกคายังไมผิดนัดชําระ สวน

การคางชําระงวดอื่นๆแลวคอนขางใกลเคียงกัน อนึ่งในป 2560 กลุมบริษัทปรับอัตราและวิธีการคํานวณคาเผื่อหนี้สงสัย

จะสูญ โดยอางอิงจากอุตสาหกรรมเดียวกัน กลุมบริษัทไดพิจารณาทบทวนอัตราและวิธีการคํานวณคาเผื่อหนี้สงสัยจะ

สูญอยางสม่ําเสมอ โดยยึดหลักความระมัดระวังตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป และสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจและ

เทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกันในตลาด คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อเครื่องกรองน้ํา ณ วันท่ี     

31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 มีจํานวน 98.04 ลานบาท 53.61 ลานบาท และ 49.84 ลานบาท ตามลําดับ คาเผื่อ

หนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อเครื่องใชไฟฟา ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 มีจํานวน 8.01 

ลานบาท 7.37 ลานบาท และ 6.94 ลานบาท ตามลําดับ 

 

สินค้าคงเหลือ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 กลุมบริษัทมีสินคาคงเหลือจํานวน 161.02 ลานบาท 158.51 ลาน

บาท และ142.99 ลานบาท ตามลําดับ โดยสินคาคงเหลือมีจํานวนลดลงมาโดยตลอดเนื่องจากมาตรการในการบริหาร

สินคาคงเหลือใหมีปริมาณท่ีเหมาะสมกับการขายรวมกับการบริหารสินคาท่ีเคล่ือนไหวชา (Slow movement stock) 

และสินคาคางสตอก (Non movement stock) 

 

ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 กลุมบริษัทมีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ เปนจํานวน 499.88 ลาน

บาท 471.03 ลานบาท และ 427.74 ลานบาท ตามลําดับ และสินทรัพยไมมีตัวตน จํานวน 25.05 ลานบาท 35.84 ลาน

บาท 37.24 ลานบาท ตามลําดับ โดยสินทรัพยสวนใหญ ไดแก ท่ีดินและอาคารท่ีเปนท่ีต้ังของสํานักงานใหญและ
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โรงงาน บริษัทไดจัดหาท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตนหรือโปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ิมขึ้นอยาง

ตอเนื่อง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต โดยทรัพยสินสวนใหญท่ีเพ่ิมขึ้นป 2559 และป 2560 

ไดแก ยานพาหนะเพ่ิมขึ้นสําหรับทีมขายท่ีเพ่ิมขึ้น อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร เครื่องมือเครื่องใชและอุปกรณ 

เครื่องใชสํานักงาน คอมพิวเตอร อุปกรณและโปรแกรมคอมพิวเตอร ซึ่งรวมถึงระบบ Call Center ระบบขายทาง

โทรศัพท (Telesales) เพ่ือรองรับการขายสารกรองและเครื่องใชไฟฟาทางโทรศัพทแกฐานลูกคาเดิมของบริษัท และ

ระบบ Mobile Application ซึ่งเปนระบบสําหรับการขายและการเก็บเงิน รวมท้ังการลงทุนในระบบสารสนเทศเพ่ือ

การบูรณาการขอมูลและกระบวนการทํางานภายในองคกร (ERP: Enterprise Resource Planning) เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพของการทํางานและการจัดทํารายงาน ซึ่งระบบสามารถใชไดแลวในสวน (Module) ท่ีไดวางแผนใน      

ไตรมาส 2 ป 2561 

 

สินทรพัยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินได้รอตดับญัชี 

ภาษีเงินไดรอตัดบัญชีเกิดจากเกณฑการรับรูรายไดและคาใชจายทางบัญชีและทางภาษีท่ีแตกตางกัน  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 กลุมบริษัทมีสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีจํานวน 26.55 ลานบาท 

17.99 ลานบาท และ 20.74 ลานบาท ตามลําดับ และมีหนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี จํานวน 1.64 ลานบาท 3.45 ลาน

บาท และ  5.20 ล านบาท ตาม ลํา ดับ  ซึ่ งทรัพย สิ นและหนี้ สิ นภาษี เ งิ น ได ร อ ตัด บัญชี ของก ลุ มบริษั ท 

สวนใหญเกิดจาก การตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 

 

1.3.2 หน้ีสิน 

หนี้สินของกลุมบริษัทประกอบดวย เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน เงินกูยืม 

ระยะยาว หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย และหนี้สิน 

อ่ืน ๆ โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 กลุมบริษัทมีหนี้สินรวมจํานวน 881.76 ลานบาท 359.95 ลาน

บาท และ 216.84 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งหนี้สินของกลุมบริษัทเพ่ิมขึ้นใน ป 2559 สอดคลองกับจํานวนลูกหนี้ตาม

สัญญาเชาซื้อท่ีเพ่ิมขึ้น สวนใน ป 2560 และป 2561  หนี้สินลดลง เนื่องจากกลุมบริษัทมีสภาพคลองมากขึ้นจากสัดสวน

การขายเงินสดท่ีเพ่ิมขึ้น รวมกับเงินสดท่ีไดรับจากการออกหุนเพ่ิมทุนจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่ง

นําไปใชเปนเงินทุนหมุนเวียนและชําระเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน หนี้สินท่ีสําคัญมีรายละเอียดดังนี้ 

 

- เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2561 กลุมบริษัทมีเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบัน

การเงินเปนต๋ัวสัญญาใชเงินจํานวน 29.50 ลานบาท ซึ่งบริษัทใชเปนเงินทุนหมุนเวียนของกิจการและเพ่ือ

การขยายธุรกิจ โดยกลุมบริษัทมีความสามารถในการชําระคืนเงินตนและดอกเบ้ียตามกําหนดและไมเคย

ผิดนัดชําระหนี้แตอยางใด 

- เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอืน่ ลดลงเล็กนอย โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 กลุมบริษัทมีเจาหนี้การคา

และเจาหนี้อ่ืนจํานวน 83.52 ลานบาท ซึ่งลดลงจากป 2560 เนื่องจากมาตรการในการควบคุมสินคา

คงเหลือใหอยูในปริมาณท่ีเหมาะสมและการจายเงินคาสินคาใหเร็วขึ้นเพ่ือจะไดสวนลดเงินสดจากเงินสดท่ี

เหลืออยู 

- หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน หนี้สินประเภทนี้โดยสวนใหญเปนหนี้สินจากการจัดหายานพาหนะ     

เพ่ือขยายทีมขายของบริษัทโดยภาระหนี้สินตามสัญญาเชาการเงินป 2561 มีจํานวน 36.49 ลานบาท 

ลดลงจากป 2560 จํานวน 28.72 ลานบาท 

- เงินกู้ยืมระยะยาว บริษัทชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว ทําใหยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2561 คงเหลือ 

9.70 ลานบาท ลดลงจากป 2560 จํานวน 12.27 ลานบาท 
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- สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ 31 ธันวาคม 2561 กลุมบริษัทมีสํารองผลประโยชนระยะ

ยาวของพนักงานจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยจํานวน 20.07 ลานบาท เพ่ิมขึ้น

จากป 2560 จํานวน 3.19 ลานบาท เนื่องจากจํานวนพนักงานท่ีเพ่ิมขึ้นจากการเพ่ิมพนักงาน Telesales 

และ Call center เพ่ือมาทําการขายออนไลนและบริการหลังการขาย แตในสวนพนักงานปฏิบัติการท่ัวไป

ลดลงจากการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยในการขายและการเก็บเงิน 

 

1.3.3 ส่วนของผูถื้อหุ้น 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 กลุมบริษัทมีสวนของผูถือหุนท้ังหมดจํานวน 972.35 ลานบาท 

1,114.30 ลานบาทและ 1,197.74 ลานบาท ตามลําดับ โดยสวนของผูถือหุนของกลุมบริษัทเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง  ซึ่ง

เปนผลจากการทํากําไรอยางตอเนื่อง สงผลใหบริษัทสามารถจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนซึ่งเปนไปตามนโยบายการ

จายเงินปนผลของบริษัทท่ีกําหนดไว ท้ังนี้การเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญในป 2561 นอกเหนือจากกําไรสุทธิประจําปมี

รายละเอียด ดังนี้ 

- เงินปันผลจ่าย บริษัทจายเงินปนผลระหวางกาล จํานวนท้ังส้ิน 41.75 ลานบาท ตามมติของท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 8/2561 เมื่อวันท่ี 14 สิงหาคม 2561 โดยจายเปนเงินสดปนผลท้ังจํานวน 

- ทุนจดทะเบียน ในป 2559 บริษัทเพ่ิมทุนจดทะเบียนจํานวน 60.20 ลานบาท เพ่ือรองรับการจายหุนปน

ผลในป 2559 และการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัท สงผลใหทุนจดทะเบียน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 มีจํานวน 662.20 ลานบาท ทุนออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว 

ป 2561 มีจํานวน 549.68 ลานบาท (2560: 516.73 ลานบาท) เพ่ิมขึ้น 32.95 ลานบาท และมีสวนเกินมูลคา

หุนสามัญ จํานวน 295.29 ลานบาท (2560: 268.34 ลานบาท) เพ่ิมขึ้น 26.95 ลานบาท เนื่องจากผูถือหุนของ

บริษัทใชสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทในราคาท่ีสูงกวาราคาตามมูลคา (Par Value) 

 

1.3.4 โครงสร้างทางการเงิน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 กลุมบริษัทมีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนอยูในระดับ 

0.90 เทา 0.32 เทา และ 0.18 เทาตามลําดับ ในขณะท่ีมีอัตราสวนหนี้สินท่ีมีภาระดอกเบ้ียตอสวนของผูถือหุนอยูใน

ระดับ 0.73 เทา 0.19 เทาและ 0.06 เทา ตามลําดับ ป 2561 อัตราสวนหนี้ สินตอสวนของผู ถือหุนและหนี้ สิน 

ท่ีมีภาระดอกเบ้ียตอสวนของผูถือหุนลดลง เนื่องจากกลุมบริษัทมีสภาพคลองมากขึ้นจากจํานวนลูกหนี้ตามสัญญา 

เชาซื้อท่ีลดลง และบริษัทมีเงินสดรับจากการออกหุนเพ่ิมทุนจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งนําไปใชเปน

เงินทุนหมุนเวียนและชําระเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 

 

1.3.5 สภาพคล่อง 

กระแสเงนิสด 

รายละเอียดแหลงท่ีมาและแหลงใชไปของกระแสเงินสดในแตละป สรุปตามตาราง 

หน่วย : ล้านบาท 
 ปีบญัชี ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2561 2560 2559 

กิจกรรมดําเนินงาน 
 

187.67 407.79 (38.88) 

กิจกรรมลงทุน 
 

(8.88) (25.59) (55.86) 

กิจกรรมจัดหาเงิน 
 

(163.77) (451.03) 162.51 

เงินสด เพ่ิมขึน้ (ลดลง) 
 

15.02 (68.83) 67.77 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ ตนป 
 

32.57 101.40 33.63 
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เงินสดและรายเทียบเท่าเงินสด ณ ปลายปี 
 

47.59 32.57 101.40 

 

กลุมบริษัทสามารถบริหารสภาพคลองไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยสามารถบริหารกระแสเงินสดท่ีไดรับเพ่ือใช

เปนเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และจายเงินสดปนผล (Cash Dividend) จํานวน 82.29 ลานบาท ในระหวางป 2561     

(2560: 33.19 ลานบาท) 

 

1.4 การวิเคราะหผ์ลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้น 

อัตราผลตอบแทนผูถือหุนเพ่ิมขึ้นจากรอยละ 7.08 ในป 2560 เปนรอยละ 9.03 ในป 2561 โดยผลตอบแทน

ตอผูถือหุนของบริษัทแปรผันโดยตรงกับปจจัยดังนี้ 

(1) การบริหารตนทุนและคาใชจาย อัตรากําไรสุทธิ (Net Profit Margin) เพ่ิมขึ้นจากรอยละ 4.51 เปนรอย

ละ 6.66 เปนผลจากการการบริหารคาใชจายในการขายและบริหารรวมท้ังตนทุนทางการเงิน ทําใหสัดสวนคาใชจายใน

การขายและบริหารรวมท้ังตนทุนทางการเงินตอรายไดรวมลดลง 

(2) ประสิทธิภาพในการใชประโยชนจากสินทรัพย อัตราการหมุนของสินทรัพย (Asset Turnover) สําหรับป 

2561 เทากับ 1.09 เทา ซึ่งอยูในระดับใกลเคียงกับปกอน (2560: 0.99 เทา) กลุมบริษัทมีสินทรัพยรวมลดลงในป 2561 

จํานวน 61.47 ลานบาท แสดงใหเห็นถึงการบริหารการใชทรัพยสินใหเกิดประโยชนของบริษัทอยางมีประสิทธิภาพ 

(3) โครงสรางทางการเงิน อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (Debt to Equity Ratio) ลดลงจาก 0.32 เทา 

เปน 0.18 เทา เนื่องจากบริษัทมีสภาพคลองมากขึ้นจากสัดสวนการขายเงินสดท่ีเพ่ิมขึ้นรวมกับเงินสดรับจากการออก

หุนเพ่ิมทุนจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งนําไปใชเปนเงินทุนหมุนเวียนและชําระเงินกูยืมจากสถาบัน

การเงิน 

 

2. ปัจจยัและอิทธิพลหลกัท่ีอาจมีผลต่อการดาํเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต 

การขยายตวัของชมุชนเมือง และสดัส่วนการขาย 

กลุมบริษัทเนนการจัดจําหนายในพ้ืนท่ีเขตชุมชนเมืองท่ีมีประชากรอาศัยอยูหนาแนน เพ่ือใหพนักงานขาย

สามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ท้ังนี้แนวโนมการเติบโตของเศรษฐกิจภายในประเทศสงผลใหชุมชน

เมืองขยายตัวอยางตอเนื่อง เปนผลดีตอการวางแผนการขายสินคาของบริษัท และยังเปนการเพ่ิมพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพ

แหงใหม จึงเปนโอกาสในการเติบโตของบริษัทในอนาคต 

 

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงมาตรฐานทางบญัชี 

ในระหวางป บริษัทและบริษัทยอยไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหม ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับ      

งบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทาง

การเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมีขึ้นเพ่ือใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวาง

ประเทศ โดยสวนใหญเปนการปรับปรุงถอยคําและคําศัพท การตีความและการใหแนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใช

มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวมาถือปฏิบัตินี้ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบ

การเงินของบริษัทและบริษัทยอย 

สําหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับในอนาคต ในระหวางปปจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได

ประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 

2560) จํานวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชี ท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี                    

1 มกราคม 2561 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมีขึ้นเพ่ือใหมีเนื้อหาเทาเทียม



  

 

 รายงานประจาํปี 2561 | 135 
   

กับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการปรับปรุงและอธิบายใหชัดเจนเกี่ยวกับการ

เปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งกลุมบริษัทเชื่อวามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงจะ

ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินเมื่อนํามาถือปฏิบัติ 

ในป 2563 จะมีมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุมเครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9) ซึ่งกําหนดหลักการ

เกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงินดวยมูลคายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจําหนายโดยพิจารณา

จากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ หลักการเกี่ยวกับ

วิธีการคํานวณการดอยคาของเครื่องมือทางการเงินโดยใชแนวคิดของผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดอาจจะเกิดขึ้น และ

หลักการเกี่ยวกับการบัญชีปองกันความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลเครื่องมือทางการเงิน 

ปจจุบันบริษัทและบริษัทยอยอยูระหวางการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีตองบการเงินในป 2563 ท่ีจะเริ่มมาถือ

ปฏิบัติ 
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รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคมุและเลขานุการบริษทั 

 

ช่ือ-สกลุ นายสหสั  ตรีทิพยบตุร 

อาย ุ(ปี) 71 

ตาํแหน่ง • ประธานกรรมการบริษัท 

• ประธานกรรมการบริหาร (ไดรับแตงตั้งเม่ือ วันที่ 28 ก.พ. 2561) 

สดัส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ไมมี 

คณุวฒิุทางการศึกษา - Master of Science (Computer and Information Sciences), Syracuse University, New York, USA. 

- พาณิชยศาสตรบัณฑิต (สถิติ) คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

- 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. 

- สัมมนาวิชาการ The Flagship Summit : Future Fast-Forward โดยคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี  

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

ความสมัพนัธท์างครอบครวั

ระหว่างผูบ้ริหาร 

- ไมมี 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

2556 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริษัท /  ประธานกรรมการบริหาร 

บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) 

2557 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

บริษัท ออริจ้ิน พรอพเพอรตี้ จํากัด (มหาชน) 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท 

บริษัท เอ็ม บี เค รีสอรท จํากัด 

2551 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 

2544 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน / กรรมการบริหาร 

บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 

 
ช่ือ-สกลุ นายเอกรตัน์ แจ้งอยู่ 

อาย ุ(ปี) 34 

ตาํแหน่ง • กรรมการบริษัท 

• กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบตอสังคม 

• กรรมการบริหารความเส่ียง 

• กรรมการบริหาร (ไดรับแตงตั้งเม่ือ วันที่ 28 ก.พ. 2561) 

• ประธานคณะกรรมการผูบริหารระดับสูง (ไดรับแตงตั้งเม่ือ วันที่ 28 ก.พ. 2561) 

• ประธานเจาหนาที่บริหาร 

สดัส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 6.08 

คณุวฒิุทางการศึกษา - ปริญญาโท Master Of  Science , International Business & English, University of Portsmouth, 

Hampshire UK 

- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

- Director Accreditation Program (DAP)Class SET/2012 Thai Institute of Directors 

- Family Business Sustainability (FBS) Class 1/2014 Thai Institute of Directors 
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- Director Certification Program (DCP) Class 263/2018 Thai Institute of Directors 

ความสมัพนัธท์างครอบครวั

ระหว่างผูบ้ริหาร 

- บุตรชายของบุคคลในขอ 13 

- นองชายของบุคคลในขอ 4 และขอ 5 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ก.พ.2561 - ปัจจบุนั กรรมการบริหาร / ประธานคณะกรรมการผูบริหารระดับสูง 

บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) 

2559 - ปัจจบุนั ประธานเจาหนาทีบ่ริหาร 

บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน)  

2559 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท  

บริษัท เธียรสุรัตน ลีสซ่ิง จํากัด  

2556 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท / กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคม / กรรมการบริหารความเส่ียง 

บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน)  

2557 - ก.ค. 2559 รองกรรมการผูจัดการสายงานชองทางการขายใหมและบริการลูกคา 

บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) 

2557 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท 

บริษัท เฟดเดอร ไทย จํากัด 

2556 - 2557 รองกรรมการผูจัดการสายงานบริหารงานลูกคา 

บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) 

2556 รองกรรมการผูจัดการสายงานบริหารงานลูกคา 

บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด 

2555 - 2556 ผูชวยกรรมการผูจัดการ 

บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด 

 
ช่ือ-สกลุ นายวิรชั วงศนิ์รนัดร ์

อาย ุ(ปี) 67 

ตาํแหน่ง • กรรมการบริษัท 

• กรรมการบริหารความเส่ียง 

• กรรมการบริหาร (พนจากตําแหนงเม่ือ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) 

• กรรมการผูบริหารระดับสูง (พนจากตําแหนงเม่ือ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) 

• กรรมการผูจัดการ (พนจากตําแหนงเม่ือ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) 

สดัส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 0.19 

คณุวฒิุทางการศึกษา - 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 

ความสมัพนัธท์างครอบครวั

ระหว่างผูบ้ริหาร 

- ไมมี 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเส่ียง 

บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) 

2559 - ม.ค.2562 กรรมการบริษัท 

บริษัท เธียรสุรัตน ลีสซ่ิง จํากัด 

ก.พ. – ธ.ค.2561 กรรมการบริหาร / กรรมการผูบริหารระดับสูง 
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บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) 

2556 - 2561 กรรมการผูจัดการ 

บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) 

2557 - ก.พ.2560 กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเส่ียง 

บริษัท กรุงไทย แอกซา ประกันชีวิต จํากัด 

2555 - 2556 ผูอํานวยการสายงานพัฒนาองคกรและระบบ 

บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด 

2554 - 2557 กรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหาร 

บริษัท กรุงไทย แอกซา ประกันชีวิต จํากัด 

2553 - 2559  กรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอรเซอรวิสเซส จํากัด 

 
ช่ือ-สกลุ นางสาวเธียรวรรณี แจ้งอยู่ 

อาย ุ(ปี) 39 

ตาํแหน่ง • กรรมการบริษัท 

• กรรมการบริหารความเส่ียง 

• กรรมการผูบริหารระดับสูง (ไดรับแตงตั้งเม่ือ วันที่ 28 ก.พ. 2561) 

• รองประธานเจาหนาที่บริหาร (ไดรับแตงตั้งเม่ือ วันที่ 1 มี.ค. 2561) 

• เลขานุการบริษัท 

สดัส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 6.13 

คณุวฒิุทางการศึกษา - ปริญญาโท MBA (การบริหารและการจัดการ) มหาวิทยาลัย Denver ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาโท MS (การเงิน) มหาวิทยาลัย Denver ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

- Director Accreditation Program (DAP) Class 98/2012 Thai Institute of Directors 

- Company Secretary Program (CSP) Class 68/2016 Thai Institute of Directors 

- Anti Corruption: The practical Guide (ACPG) Class 31/2016 Thai Institute of Directors 

- Management Accounting for Non-Financial Executive สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ 

- Sale Incentives Design 10-11 มีนาคม 2559 โดยสมาคมการจัดการธุรกิจแหงประเทศไทย (Thailand 

Management Association) 

- Financial Analysis for Strategic Planning 11-12 กรกฎาคม 2559 โดยสมาคมการจัดการธุรกิจแหง

ประเทศไทย (Thailand Management Association) 

- Digital HR Forum 29-30 สิงหาคม 2561โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

- Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard 11 กันยายน 2561, Thai 

Institute of Directors 

- Certificate in investor วันที่ 3-11 ตุลาคม 2561 โดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ความสมัพนัธท์างครอบครวั

ระหว่างผูบ้ริหาร 

- บุตรสาวของบุคคลในขอ 13 

- พี่สาวของบุคคลในขอ 2 และขอ 5 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

มี.ค.2561 - ปัจจบุนั รองประธานเจาหนาที่บริหาร 

บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) 

ก.พ.2561 - ปัจจบุนั กรรมการผูบริหารระดับสูง 

บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) 

พ.ย.2560 -ก.พ.2561 รองกรรมการผูจัดการ 

บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) 

ก.ค.2560 - ปัจจบุนั เลขานุการบริษัท 
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บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) 

2560 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเส่ียง  

บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) 

2558 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท 

บริษัท เฟดเดอร ไทย จํากัด 

2558 - ม.ค.2560 เลขานุการบริษัท 

บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) 

มี.ค.2556 - พ.ค.2559  กรรมการบริษัท 

บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) 

2552 - มี.ค.2556 กรรมการ / กรรมการผูจัดการกรรมการบริษัท 

บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด  

2549 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท 

บริษัท เซฟเทรด อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด  

2548 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท 

บริษัท เบตเตอร ดรีมส จํากัด 

2548 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท 

บริษัท เธียรธรรม อสังหาริมทรัพย จํากัด 

2546 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท 

บริษัท ไอดีล วอเตอร จํากัด 

 
ช่ือ-สกลุ นางสาวสวิตา แจ้งอยู่ 

อาย ุ(ปี) 37 

ตาํแหน่ง • กรรมการบริษัท 

• กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

• กรรมการบริหารความเส่ียง 

• ที่ปรึกษาดานการประเมิน ติดตาม และพัฒนาองคกร 

• กรรมการผูบริหารระดับสูง (ไดรับแตงตั้งเม่ือ วันที่ 28 ก.พ. 2561) 

สดัส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 6.26 

คณุวฒิุทางการศึกษา - ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต ภาควิชาคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

- ประกาศนียบัตร (MSC Marketing and Management) มหาวิทยาลัย Loughborough สหราชอาณาจักร 

- Director Accreditation Program (DAP) Class 99/2012 Thai Institute of Directors 

- Family Business Sustainability (FBS) Class 1/2014 Thai Institute of Directors 

ความสมัพนัธท์างครอบครวั

ระหว่างผูบ้ริหาร 

- บุตรสาวของบุคคลในขอ 13 

- พี่สาวของบุคคลในขอ 2 

- นองสาวของบุคคลในขอ 4 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

พ.ย. 2561 - ปัจจบุนั กรรมการผูจัดการ 

บริษัท เธียรสุรัตน ลีสซ่ิง จํากัด 

ก.พ. 2561 -ปัจจบุนั กรรมการผูบริหารระดับสูง 

บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) 

ก.ย. 2560 - ปัจจบุนั ที่ปรึกษาดานการประเมิน ติดตาม และพัฒนาองคกร 

บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) 

2560 - มี.ค.2561 รักษาการรองกรรมการผูจัดการสายงานพัฒนาธุรกิจ 

บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) 

2559 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท  

บริษัท เธียรสุรัตน ลีสซ่ิง จํากัด 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน / กรรมการบริหารความเส่ียง 
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บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) 

2557 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท 

บริษัท เฟดเดอร ไทย จํากัด 

2556 - 2560 รองกรรมการผูจัดการสายงานการตลาด 

บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) 

2556 ผูอํานวยการสายงานการตลาด 

บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) 

2554 - 2556 ผูอํานวยการสายงานการตลาด 

บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด 

2548 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท 

บริษัท เซฟเทรด อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 

2548 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท 

บริษัท เบตเตอร ดรีมส จํากัด 

2548 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท 

บริษัท ไอดีล วอเตอร จํากัด 

 
ช่ือ-สกลุ รองศาสตราจารย ์บญุเสริม วิมกุตะนันทน์ 

อาย ุ(ปี) 70 

ตาํแหน่ง • กรรมการอิสระ 

• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

สดัส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ไมมี 

คณุวฒิุทางการศึกษา - M.B.A. (Accounting), Arizona State University, USA. 

- บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

- บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- อบรมระยะส้ัน 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 (ข้ันพื้นฐาน) รุนที่ 1/2560 โดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ 

- Inaugural Corporate Governance Conference 2018, Bangkok Building Trust in a Transforming 

Economy โดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

ความสมัพนัธท์างครอบครวั

ระหว่างผูบ้ริหาร 

- ไมมี 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ปัจจบุนั กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) 

2556 - 2561 กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ /กรรมการอิสระ 

บริษัท ยูเน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ จํากัด (มหาชน) 

2551 - ปัจจบุนั อาจารยพิเศษ  คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 

จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย 

ปัจจบุนั อาจารยพิเศษ 

มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน 

2550 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการดําเนินงานโครงการอบรม และกรรมการโครงการอบรม 

จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย 

2554 - ปัจจบุนั คณะอนุกรรมการการทดสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบบัญชี 

สภาวิชาชีพการบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ 
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ช่ือ-สกลุ ศาสตรเมธี ดร.สปุรีด์ิ  วงศดี์พร้อม 

อาย ุ(ปี) 65 

ตาํแหน่ง • กรรมการอิสระ 

• กรรมการตรวจสอบ (ไดรับแตงตั้งเม่ือ วันที่ 31 พ.ค. 2561) 

• กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบตอสังคม 

• ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

สดัส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ไมมี 

คณุวฒิุทางการศึกษา - ศาสตรเมธี สาขาบริหารธุรกิจ ดานการจัดการทั่วไป ประจําป พ.ศ.2548 มูลนิธิศาสตราจารย 

หมอมหลวงปนมาลากุล ในพระบรมราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

- ปริญญาเอก การปฏิรูปและพัฒนาองคกรดุษฎีบัณฑิต (DODT.) สาขาวิชาการปฏิรูปและพัฒนาองคกร               

มหาวิทยาลัยแพทยซีบู ประเทศฟลิปปนส 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย        

มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (B.A.) สาขาวิชาอุตสาหกรรม คณะเศรษฐศาสตร            

มหาวิทยาลัยรามคาํแหง  

- Director Accreditation Program (DAP) Class SET/2012 Thai Institute of Directors. 

- Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) Class 14/2018 Thai Institute of 

Directors. 

ความสมัพนัธท์างครอบครวั

ระหว่างผูบ้ริหาร 

- ไมมี 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

พ.ค.2561 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) 

พ.ค.2560 - ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) 

ก.พ. - พ.ค. 2561 กรรมการบริหาร 

บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) 

2558 - ปัจจบุนั กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบตอสังคม 

บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) 

2556 - ก.พ.2561 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) 

2561 - ปัจจบุนั นายกสมาคม 

สมาคมพอตัวอยางแหงชาต ิ

2558 - ปัจจบุนั ผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการตรวจสอบการเร่ียไรภาครัฐ 

สํานักนายกรัฐมนตรี 

2558 - ปัจจบุนั รองประธาน 

มูลนิธิการแพทยฉกุเฉินแหงชาติ คนที่ 1 

2556 - ปัจจบุนั รองประธาน 

มูลนิธิเปรียญธรรมสมาคมในพระราชูปภัมภสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

2555 - ปัจจบุนั ประธานฝายวิชาการ 

สมาคมแหงสถาบันพระปกเกลา 

2550 - ปัจจบุนั ที่ปรึกษาพิเศษ 
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สถาบันวิจัยโสมซานซี มณฑลเหวินซาน สาธารณรัฐประชาชนจีน 

2545 - ปัจจบุนั อาจารยพิเศษ  

มหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชน 

 

 
ช่ือ-สกลุ นายสธีุ ตรีพรชยัศกัด์ิ 

อาย ุ(ปี) 68 

ตาํแหน่ง • กรรมการอิสระ 

• กรรมการตรวจสอบ 

• กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

(ออกจากตําแหนงตามวาระเม่ือวันที่ 27 เมษายน 2561) 

สดัส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ไมมี 

คณุวฒิุทางการศึกษา - ปริญญาโท เศรษฐศาสตรเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

- Director Accreditation Program (DAP) Class 103/2013 Thai Institute of Directors. 

ความสมัพนัธท์างครอบครวั

ระหว่างผูบ้ริหาร 

- ไมมี 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

2557 –  พ.ค.2561 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด(มหาชน) 

2556 - 2558  กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จํากัด  

 
ช่ือ-สกลุ ผูช่้วยศาสตราจารย ์กริช อมัโภชน์ 

อาย ุ(ปี) 78 

ตาํแหน่ง • กรรมการอิสระ 

• กรรมการตรวจสอบ 

• ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคม 

สดัส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ไมมี 

คณุวฒิุทางการศึกษา - Advanced Management Program, Harvard Business School 

- Strategic Human Resource Management, Harvard Business School 

- M.S.B.A Indiana University ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- Director Certification Program (DCP) Class 0/2000 Thai Institute of Directors. 

- Advanced Audit Committee Program (AACP) Class 3/2010 Thai Institute of Directors 

ความสมัพนัธท์างครอบครวั

ระหว่างผูบ้ริหาร 

- ไมมี 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

2558 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการกํากับดูและกิจการที่ดีและความรับผิดชอบ 

ตอสังคม 

บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) 

2558 - ปัจจบุนั วิทยากรประจํา 

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
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2558 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พร้ินติ้ง จํากัด (มหาชน) 

2550 - 2557 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 

 

 
ช่ือ-สกลุ นางสมุนา วงษ์กะพนัธ ์

อาย ุ(ปี) 68 

ตาํแหน่ง • กรรมการอิสระ 

• ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

• คณะกรรมการบริหาร (ไดรับแตงตั้งเม่ือ วันที่ 28 ก.พ. 2561) 

สดัส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ไมมี 

คณุวฒิุทางการศึกษา - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ  Southeastern Oklahoma State USA (ป 2518) 

- ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) สาขานิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั (ป 2515) 

- Strategic Human Resource Management, Harvard Business School. 

- Banking Management ADB. Japan. 

- Director Accreditation Program (DAP) Class 47/2005 Thai Institute of Directors. 

ความสมัพนัธท์างครอบครวั

ระหว่างผูบ้ริหาร 

- ไมมี 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ก.พ. 2561 - ปจจุบัน คณะกรรมการบริหาร 

บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) 

2558 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) 

2557 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ 

บริษัท ศูนยฝกอบรมทิพย จํากัด 

2553 - ปจจุบัน ที่ปรึกษาประธานกรรมการ 

บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) 

2553 - 2558 ประธานคณะกรรมการ 

บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จํากัด 

2553 - 2558 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซ่ิง จํากัด 

2553 - 2558 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

บริษัท เคทีบี แอดไวซเซอร่ี จํากัด 

 
ช่ือ-สกลุ ศ.(วฒิุคณุ) ดร.นายแพทย.์พรเทพ ศิริวนารงัสรรค ์

อาย ุ(ปี) 63 

ตาํแหน่ง • กรรมการอิสระ (ไดรับแตงตั้งเม่ือวันที่ 27 ก.พ. 2561) 

• กรรมการตรวจสอบ (ไดรับแตงตั้งเม่ือวันที่ 27 ก.พ. 2561) 

• กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน (ไดรับแตงตั้งเม่ือวันที่ 15 พ.ค. 2561) 

สดัส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ไมมี 

คณุวฒิุทางการศึกษา - แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

- สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล 

- วุฒิบัตรแพทยเฉพาะทาง สาขาระบาดวิทยา จากแพทยสภา 

- ดุษฎีบัณฑิต สาขา Planning And Financing จากมหาวิทยาลัยลอนดอน 

- อนุมัติบัตร สาขาสุขภาพจิตชุมชน,การทองเที่ยวทางทะเล  
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- ปริญญาบัตรปองกันราชอาณาจักร 

- Directors Certification Program (DCP) Class 212 Thai Institute of Directors. 

- Financial Statement for Directors (FSD) Class 28/2015 Thai Institute of Directors. 

ความสมัพนัธท์างครอบครวั

ระหว่างผูบ้ริหาร 

- ไมมี 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ก.พ. 2561 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) 

พ.ค. 2561 - ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) 

2561 - ปัจจบุนั คณบดี คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

2559 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จํากัด (มหาชน) 

ปัจจบุนั ที่ปรึกษาผูอํานวยการ 

หนวยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 

ปัจจบุนั กรรมการ 

การประปาสวนภูมิภาค 

ปัจจบุนั กรรมการบริหาร 

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ 

ปัจจบุนั คณะกรรมการบริหารแผนคณะที่ 2 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมบุคลิกภาพ 

ปัจจบุนั กรรมการ 

สถาบันมาตรฐานไอเอสโอ 

ปัจจบุนั กรรมการในคณะกรรมการการแพทย 

สํานักงานกองทุนเงินทดแทน สํานักงานประกันสังคม 

2556 - 2558 อธิบดี 

กรมอนามัย 

 
ช่ือ-สกลุ ดร. สรุตัน์ วงศร์ตันภสัสร 

อาย ุ(ปี) 52 

ตาํแหน่ง • กรรมการอิสระ (ไดรับแตงตั้งเม่ือวันที่ 27 เม.ย. 2561) 

สดัส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ไมมี 

คณุวฒิุทางการศึกษา - ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจการจัดการ Nova Southeastern University สหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
- Director Certification Program (DCP) Class 233/2017 Thai Institute of Directors. 
- IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) Class 3/2016 Thai Institute of Directors. 

ความสมัพนัธท์างครอบครวั

ระหว่างผูบ้ริหาร 

- ไมมี 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

เม.ย.2561 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ 

บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) 

2560 - ปัจจบุนั กรรมการ และ ผูอํานวยการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

2559 - ปัจจบุนั กรรมการ 

บริษัท ไทเกอร ดิสทริบิวชั่น แอนด โลจิสติคส จํากัด 
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2558 - ปัจจบุนั กรรมการ 

บริษัท อีสเทิรน ไอ.ซี.ซี. จํากัด 

2557 - ปัจจบุนั กรรมการ 

บริษัท แพนเอเชียฟุตแวร จํากัด (มหาชน) 

2554 - ปัจจบุนั กรรมการ 

บริษัท ไหมทอง จํากัด 

 
ช่ือ-สกลุ นายวีรวฒัน์ แจ้งอยู่ 

อาย ุ(ปี) 69 

ตาํแหน่ง • ผูชวยประธานเจาหนาที่บริหาร (ไดรับแตงตั้งเม่ือวันที่ 1 มี.ค. 2561) 

สดัส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 18.78 (โดยเปนของภรรยารอยละ 0.93) 

คณุวฒิุทางการศึกษา - ปริญญาโท  Engineer (ENV)  University Of  Roorkee, INDIA. 

- ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร สาขาสาธารณสุข มหาวิทยลัยมหิดล 

- Family Business Sustainability (FBS) Class 1/2014 Thai Institute of Directors. 

- Director Accreditation Program (DAP) Class SET/2012 Thai Institute of Directors. 

- The Boss Class 24, Management and Psychology Institute. 

ความสมัพนัธท์างครอบครวั

ระหว่างผูบ้ริหาร 

- บิดาของบุคคลในขอ 2 ขอ 4 และขอ 5 

- นาของบุคคลในขอ 17 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

มี.ค.2561 - ปัจจบุนั ผูชวยประธานเจาหนาที่บริหาร 

บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) 

พ.ย.2559 -ก.พ.2561 ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร 

บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) 

2556 - พ.ย.2559 กรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบ     

ตอสังคม / ประธานเจาหนาที่บริหาร 

บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) 

2548 - 2556 ประธานกรรมการบริษัท 

บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด 

ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริษัท 

บริษัท เซฟเทรด อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 

ปัจจบุนั กรรมการบริษัท 

บริษัท ไอดีล วอเตอร จํากัด 

ปัจจบุนั กรรมการบริษัท 

บริษัท เบตเตอร ดรีมส จํากัด 

2550 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท 

บริษัท เธียรธรรม อสังหาริมทรัพย จํากัด 

 
ช่ือ-สกลุ นายไพฑูรย ์ศกุรค์ณาภรณ์ 

อาย ุ(ปี) 60 

ตาํแหน่ง • กรรมการผูบริหารระดับสูง (ไดรับแตงตั้งเม่ือ วันที่ 28 ก.พ. 2561) 

• รองประธานเจาหนาที่บริหาร (ไดรับแตงตั้งเม่ือ วันที่ 1 มี.ค. 2561) 

• รองประธานเจาหนาที่บริหารดานบัญชีและการเงิน (ไดรับแตงตั้งเม่ือ วันที่ 23 ก.ค. 2561) 

สดัส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 0.01 

คณุวฒิุทางการศึกษา - ปริญญาโท คณะสาขาบริหารการเงิน จุฬาลงกรณมหาวิทายาลยั 

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช 

- Director Certification Program (DCP) Class 110/2008 Thai Institute of Directors 

- TLCA Executive Development Program (EDP) Thai Institute of Directors   

- Inaugural Corporate Governance Conference 2018, Bangkok Building Trust in a Transforming 

Economy โดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

- ผลกระทบของมาตรฐานรายงานทางการเงินใหมเกี่ยวกบัการรับรูรายไดจากสัญญาที่ทํากับลูกคา (TFRS 

15) และสัญญาเชา (TFRS 16) ที่มีตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียน ป 2561    

โดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

- FinTech Lending & Trend : อนาคตสินเชื่อดิจิทัล รุนที่ 1 ป 2561 โดยสมาคมสถาบันการศึกษาการ

ธนาคารและการเงนิไทย 

ความสมัพนัธท์างครอบครวั

ระหว่างผูบ้ริหาร 

- ไมมี 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ก.ค.2561 - ปัจจบุนั รองประธานเจาหนาที่บริหารดานบัญชีและการเงิน 

บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) 

มี.ค.2561 - ปัจจบุนั รองประธานเจาหนาที่บริหาร 

บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) 

ก.พ.2561 - ปัจจบุนั กรรมการผูบริหารระดับสูง 

บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) 

พ.ย.2560 -ก.พ.2561 กรรมการบริหาร / รองกรรมการผูจัดการบริหารสายงานสนับสนุนธุรกิจ 

บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) 

ส.ค. - พ.ย.2560 กรรมการอิสระ 

บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) 

พ.ย.2559 -ก.ค.2560 รองประธานเจาหนาที่บริหาร ฝายบัญชีและการเงิน 

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

2552 - ต.ค.2559 กรรมการ และผูอํานวยการสายงานบัญชีและการเงิน 

บริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 

 
ช่ือ-สกลุ นายไพฑูรย ์หอมจนัทร ์

อาย ุ(ปี) 58 

ตาํแหน่ง • กรรมการบริหารความเส่ียง 

• กรรมการผูบริหารระดับสูง (ไดรับแตงตั้งเม่ือ วันที่ 28 ก.พ. 2561) 

• รองประธานเจาหนาที่บริหาร (ไดรับแตงตั้งเม่ือ วันที ่1 มี.ค. 2561) 

สดัส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 0.82 

คณุวฒิุทางการศึกษา - ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ 

- Director Accreditation Program (DAP) Class SET/2012 Thai Institute of Directors 

ความสมัพนัธท์างครอบครวั

ระหว่างผูบ้ริหาร 

- ไมมี 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

มี.ค.2561 - ปัจจบุนั รองประธานเจาหนาที่บริหาร 

บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน 

ก.พ.2561 - ปัจจบุนั กรรมการผูบริหารระดับสูง 

บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน 

ก.ย.2560 -ก.พ.2561 รักษาการรองกรรมการผูจัดการสายงานการตลาด 

บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน 
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2556 - ก.พ.2561 กรรมการบริหาร / รองกรรมการผูจัดการสายงานบริหารงานกลาง 

บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการบริหารความเส่ียง 

บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท 

บริษัท เซฟเทรด อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 

2548 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท 

บริษัท เบตเตอร ดรีมส จํากัด 

2545 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท 

บริษัท ไอดีล วอเตอร จํากัด 

 
ช่ือ-สกลุ นายสยาม อฬุารวงศ ์

อาย ุ(ปี) 50 

ตาํแหน่ง • กรรมการผูบริหารระดับสูง (ไดรับแตงตั้งเม่ือ วันที่ 28 ก.พ. 2561) 

• รองประธานเจาหนาที่บริหาร (ไดรับแตงตั้งเม่ือ วันที ่1 มี.ค. 2561) 

สดัส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 0.11 

คณุวฒิุทางการศึกษา - ปริญญาโท M.B.A. International Business Nova Southeastern University 

Florida, USA 

- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ  

ภาควิชาการตลาด มหาวิทยาลัยอัญสัมชัญ 

- NUS International Degree of Business Executive Program Certificate Stanford University. 

- 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 

ความสมัพนัธท์างครอบครวั

ระหว่างผูบ้ริหาร 

- ไมมี 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

มี.ค.2561 - ปจจุบัน รองประธานเจาหนาที่บริหาร 

บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) 

ก.พ.2561 - ปจจุบัน กรรมการผูบริหารระดับสูง 

บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) 

มิ.ย. 2560-ก.พ.2561 รองกรรมการผูจัดการสายงานบริหารบัญชีลูกหน้ี / รองกรรมการผูจัดการกลุมธุรกิจลูกคาองคกร /         

รองกรรมการผูจัดการกลุม Digital Online&Tele-Marketing 

บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) 

มี.ค.2560 -ก.พ.2561 กรรมการบริหาร 

บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) 

ก.พ.2560 -ก.พ.2561 ผูชวยประธานเจาหนาที่บริหาร 

บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) 

2555 - 2559 กรรมการผูจัดการ 

บริษัท เอสจี แคปปตอล จํากัด 

 
ช่ือ-สกลุ นายวชัรินทร ์วชัรธรรม 

อาย ุ(ปี) 42 

ตาํแหน่ง • กรรมการผูบริหารระดับสูง (ไดรับแตงตั้งเม่ือ วันที่ 28 ก.พ. 2561) 
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• รองประธานเจาหนาที่บริหาร (ไดรับแตงตั้งเม่ือ วันที ่1 มี.ค. 2561) 

สดัส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 0.32 

คณุวฒิุทางการศึกษา - ปริญญาตรี สาขา วทบ.สาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

- Director Accreditation Program (DAP) Class 98/2012 Thai Institute of Directors. 

ความสมัพนัธท์างครอบครวั

ระหว่างผูบ้ริหาร 

- หลานของบุคคล ในขอ 13 

- ญาติของบุคคลในขอ 2 ขอ 4 และขอ 5 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

มี.ค.2561 - ปัจจบุนั รองประธานเจาหนาที่บริหาร 

บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) 

ก.พ.2561 - ปัจจบุนั กรรมการผูบริหารระดับสูง 

บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) 

2556 - 28 ก.พ.61 รองกรรมการผูจัดการสายงานการผลิต 

บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) 

2556 ผูอํานวยการสายงานการผลิต 

บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) 

2554 - 2556 ผูอํานวยการสายงานการตลาด 

บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด 

2548 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท 

บริษัท เซฟเทรด อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 

2545 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท 

บริษัท ไอดีล วอเตอร จํากัด 

2547 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท 

บริษัท เบตเตอร ดรีมส จํากัด 

 
ช่ือ-สกลุ นางสาวปรียาพร ไกรศิริวฒิุ 

อาย ุ(ปี) 44 

ตาํแหน่ง ผูอํานวยการกลุมบัญชีและการเงิน (ลาออกจากบริษัทเม่ือ วันที่ 21 ก.ค. 2561) 

สดัส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ไมมี 

คณุวฒิุทางการศึกษา - ปริญญาโท การจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

- ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ความสมัพนัธท์างครอบครวั

ระหว่างผูบ้ริหาร 

- ไมมี 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

พ.ค.2558-ก.ค. 2561 ผูอํานวยการกลุมบัญชีและการเงิน 

บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) 

พ.ค. 2557 - พ.ค. 2558 ผูจัดการอาวุโส หนวยงานดูแลการปฏิบัติงาน 

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) 

ต.ค. 2556 - เม.ย. 2557 เจาหนาที่บัญชี ฝายบัญชีการเงิน 

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากัด 

ก.ย.2550 - ก.ย.2556 ผูจัดการอาวุโส หนวยงานใหคําปรึกษาดานความเส่ียงและการควบคุมภายใน 

บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอ เอส จํากัด 

 



 
 

 

บริษทั เธียรสุรัตน ์จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

รายงาน และ งบการเงินรวม 

31 ธนัวาคม 2561 



 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั เธียรสุรัตน์ จาํกดั (มหาชน)  

ความเห็น 

ขา้พเจา้ได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั เธียรสุรัตน์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั)              

ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการ

เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบ

งบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสําคญั และไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ

บริษทั เธียรสุรัตน์ จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั เธียรสุรัตน์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของบริษทั เธียรสุรัตน์ 

จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค       

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจาก

กลุ่มบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในส่วนท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ตามท่ีระบุใน

ขอ้กาํหนดนั้นดว้ย ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์น

การแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ  

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพของขา้พเจา้ใน

การตรวจสอบงบการเงินสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ              

งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับ

เร่ืองเหล่าน้ี  



2 
 

 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผิดชอบท่ีไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ           

งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมความรับผดิชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้ได้

รวมวธีิการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง

อนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน ผลของวธีิการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมวธีิการตรวจสอบสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี

ดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 

 เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ พร้อมวธีิการตรวจสอบสาํหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

การรับรู้รายได้จากการขายผ่อนชําระ 

กลุ่มบริษทัมีรายการขายผอ่นชาํระตามสัญญาเช่าซ้ือกบัลูกคา้รายยอ่ยเป็นจาํนวนมาก และเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้น

สัญญาเช่าซ้ือมีความหลากหลาย เช่น ส่วนลดเงินสด ระยะเวลาการผอ่นชาํระ และอตัราค่าผอ่นชาํระ นอกจากน้ี

กลุ่มบริษทัตอ้งคาํนวณรายไดด้อกผลตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีรับรู้ในแต่ละงวดดว้ยวธีิอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงเป็น          

รายสัญญา ซ่ึงรายไดจ้ากการขายและรายไดด้อกผลตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีกลุ่มบริษทัรับรู้ในแต่ละปีมีจาํนวนเงินท่ีมี

สาระสาํคญัเม่ือเปรียบเทียบกบัรายไดร้วมของกลุ่มบริษทั (คิดเป็นร้อยละ 87 ของรายไดร้วม) ดงันั้นกลุ่มบริษทั               

จึงมีความเส่ียงเก่ียวกบัมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได ้

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการรับรู้รายไดข้องกลุ่มบริษทัโดยการ 

• ประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจร

รายได ้โดยการสอบถามผูรั้บผดิชอบ ทาํความเขา้ใจและเลือกตวัอยา่งมาสุ่มทดสอบการปฏิบติัตาม                   

การควบคุมท่ีกลุ่มบริษทัออกแบบไว ้และใหค้วามสาํคญัในการทดสอบเป็นพิเศษโดยการขยายขอบเขต                       

การทดสอบสาํหรับการควบคุมภายในท่ีตอบสนองต่อความเส่ียงดงักล่าวขา้งตน้ 

• สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีและช่วงใกลส้ิ้นรอบระยะเวลาบญัชี เพื่อ

ตรวจสอบการรับรู้รายไดว้า่เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบุ และสอดคลอ้งกบันโยบายการรับรู้รายไดข้องกลุ่มบริษทั   

• สุ่มทดสอบการคาํนวณรายไดด้อกผลตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีรับรู้ดว้ยวธีิอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

• สอบทานใบลดหน้ีและใบสาํคญัทัว่ไปท่ีกลุ่มบริษทัออกภายหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี 

• วเิคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดแ้บบแยกยอ่ย (Disaggregated data) เพื่อตรวจสอบความผดิปกติท่ี

อาจเกิดข้ึนของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบญัชี โดยเฉพาะรายการบญัชีท่ีทาํผา่นใบสาํคญัทัว่ไป  
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ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 10 การประมาณการค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีตาม

สัญญาเช่าซ้ือตอ้งอาศยัสมมติฐานหลายประการ  ดงันั้นฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยา่งสูงในการพิจารณา

สมมติฐานดงักล่าวสาํหรับการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนเม่ือลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือมีปัญหา                       

ในการจ่ายชาํระคืนหน้ี รวมถึงพิจารณาช่วงเวลาท่ีควรจะรับรู้ประมาณการผลขาดทุนดงักล่าว ซ่ึงพิจารณาจาก

สถานะปัจจุบนัของลูกหน้ีคงคา้ง ความสามารถในการชาํระหน้ีของลูกหน้ี การวเิคราะห์อายหุน้ี ประสบการณ์                                                                 

การเก็บเงิน และขอ้มูลความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริงในอดีต นอกจากน้ี การประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญดงักล่าว                  

มีนยัสาํคญั เน่ืองจาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบริษทัมีลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือจาํนวน 604 ลา้นบาท                     

(คิดเป็นร้อยละ 43 ของยอดสินทรัพยร์วม) ดงันั้นอาจทาํใหเ้กิดความเส่ียงเก่ียวกบัมูลค่าค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ                      

ของลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 

ขา้พเจา้ไดป้ระเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวกบัการอนุมติั การบนัทึกรายการ การติดตามหน้ี

ของลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ โดยการสอบถามผูรั้บผดิชอบและทาํความเขา้ใจระบบการควบคุมท่ีออกแบบไว ้

นอกจากน้ีขา้พเจา้ไดป้ระเมินความเหมาะสมของขอ้สมมติและวธีิการท่ีฝ่ายบริหารใชใ้นการพิจารณาค่าเผื่อหน้ี

สงสัยจะสูญของลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ โดย 

• ทาํความเขา้ใจเกณฑท่ี์ใชใ้นการพิจารณาค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและสอบทาน                    

ความสมํ่าเสมอของการใชเ้กณฑด์งักล่าว 

• พิจารณาแนวโนม้การเก็บเงินจากลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือจากประสบการณ์การเก็บเงินและขอ้มูล              

ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริงในอดีต 

• สอบทานขอ้มูลหลกัท่ีใชใ้นการประมาณการกบัแหล่งท่ีมาของขอ้มูล  

• ทดสอบการคาํนวณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ  

ค่านายหน้า 

กลุ่มบริษทัใชร้ะบบการขายตรงแบบชั้นเดียว (Single level direct sales) เป็นช่องทางหลกัในการขายสินคา้ของ                   

กลุ่มบริษทั ซ่ึงมีพนกังานในกลุ่มงานขายและบริการท่ีเก่ียวขอ้งเป็นจาํนวนมากเพื่อสนบัสนุนยอดขาย กลุ่มบริษทั

จึงมีการกาํหนดอตัราค่านายหนา้ ท่ีจะจ่ายใหพ้นกังานในกลุ่มงานขายและบริการท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าว สาํหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบริษทับนัทึกค่านายหนา้จาํนวน 314 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นจาํนวนเงินท่ีมี

สาระสาํคญั (คิดเป็นร้อยละ 21 ของค่าใชจ่้าย) ซ่ึงการคาํนวณค่านายหนา้ดงักล่าวมีความซบัซอ้นเป็นอยา่งมาก 

เน่ืองจากรูปแบบการคาํนวณมีความหลากหลาย และมีปัจจยัต่าง ๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินค่านายหนา้ เช่น 

จาํนวนและประเภทของสินคา้ท่ีขายได ้คุณภาพของการขาย การให้รางวลัแก่พนกังานขายท่ีสามารถทาํยอดขายได้
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เกินเป้าท่ีตั้งไว ้และกลุ่มบริษทัมีการปรับเปล่ียนอตัราค่านายหนา้อยูเ่สมอเพื่อการส่งเสริมการขาย ส่งผลใหเ้กิด

ความเส่ียงในการบนัทึกค่านายหนา้ดว้ยมูลค่าท่ีไม่เหมาะสม 

ขา้พเจา้ไดป้ระเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวกบัการคาํนวณค่านายหนา้ การอนุมติัและ                   

การบนัทึกรายการ โดยการสอบถามผูรั้บผดิชอบ ทาํความเขา้ใจ และเลือกตวัอยา่งมาสุ่มทดสอบการปฏิบติัตาม

การควบคุมท่ีออกแบบไว ้และใหค้วามสาํคญัเป็นพิเศษโดยการขยายขอบเขตการทดสอบสาํหรับการควบคุม

ภายในท่ีตอบสนองต่อความเส่ียงดงักล่าวขา้งตน้ นอกจากน้ีขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการบนัทึกค่านายหนา้ของ                     

กลุ่มบริษทัโดย 

• การสอบทานขอ้มูลหลกัท่ีใชใ้นการคาํนวณกบัแหล่งท่ีมาของขอ้มูลเหล่านั้น 

• ทดสอบการคาํนวณวา่เป็นไปตามนโยบายของกลุ่มบริษทัท่ีบงัคบัใชใ้นแต่ละช่วงเวลา 

• วเิคราะห์เปรียบเทียบบญัชีค่านายหนา้กบัรายไดจ้ากการขายตลอดรอบระยะเวลาบญัชี 

ข้อมูลอืน่  

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง

งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรายงานนั้น) ซ่ึงคาดวา่จะถูกจดัเตรียมใหก้บัขา้พเจา้ภายหลงั

วนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการให ้                      

ความเช่ือมัน่ในรูปแบบใดๆต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนนั้นมี

ความขดัแยง้ท่ีมีสาระสาํคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือ             

ปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทัตามท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ และหากสรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ี

ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะส่ือสารเร่ืองดงักล่าวใหผู้มี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลทราบเพื่อใหมี้

การดาํเนินการแกไ้ขท่ีเหมาะสมต่อไป 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการกาํกบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัทาํ    

งบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผดิพลาด 
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ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผดิชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ือง 

การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าว  และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับ

กิจการท่ีดาํเนินงานต่อเน่ือง เวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถ

ดาํเนินงานต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่ม

บริษทั  

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก

การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และ

เสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่

ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบ

ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผดิพลาดและถือวา่มีสาระสาํคญัเม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรายการ

หรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่ง             

ผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงินไม่วา่

จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวธีิการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความ

เส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของ

ขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา่

ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร

หลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการ

ควบคุมภายใน 

• ทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธีิการตรวจสอบให้

เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการ

ควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 
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• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี

และการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารจดัทาํ 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับกิจการท่ีดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร และ

สรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงาน

ต่อเน่ืองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะตอ้งใหข้อ้สังเกตไวใ้น

รายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือหากเห็นวา่การเปิดเผย

ดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการ

สอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์

ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ืองได ้

• ประเมินการนาํเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 

ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการหรือ

ของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผดิชอบต่อการ

กาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียง               

ผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ

ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัสาํคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสาํคญัในระบบการ

ควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึง

ขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ี

ขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 





บริษัท เธียรสุรัตน์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 47,587,009         32,573,246         26,087,219         13,568,752         

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น 9 27,241,444         23,772,447         36,987,756         40,825,195         

ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 10 599,765,408       611,210,384       487,673,594       573,451,687       

ลูกหนี�เงินให้สินเชื�อที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 900,318              1,345,997           -                         -                         

ลูกหนี�ตามสัญญาโอนสิทธิที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 1,905,820           3,469,338           1,905,820           3,469,338           

เงินให้กู้ยืมระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน 7 -                         -                         1,200,051           4,565,694           

สินค้าคงเหลือ 11 142,993,197       158,511,109       126,815,077       133,127,475       

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น 26,169,400         27,685,263         17,741,448         21,129,971         

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 846,562,596       858,567,784       698,410,965       790,138,112       

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที�มีภาระคํ�าประกัน 12 1,073,000           2,885,000           1,073,000           2,885,000           

ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อที�ถึงกําหนดชําระเกินกว่าหนึ�งปี 10 4,032,683           9,038,216           2,030,576           3,535,436           

ลูกหนี�เงินให้สินเชื�อที�ถึงกําหนดชําระเกินกว่าหนึ�งปี 333,084              1,060,142           -                         -                         

ลูกหนี�ตามสัญญาโอนสิทธิที�ถึงกําหนดชําระเกินกว่าหนึ�งปี 2,588,095           4,160,285           2,588,095           4,160,285           

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 13 -                         -                         110,778,145       72,597,190         

เงินลงทุนในการร่วมค้า 14 15,073,103         13,782,178         13,767,427         13,767,427         

อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน 15 58,629,648         58,703,148         58,629,648         58,703,148         

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 16 427,740,585       471,025,668       416,627,393       458,882,424       

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 17 37,235,724         35,842,189         36,505,833         35,395,800         

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 27 20,736,076         17,993,199         18,362,599         16,028,633         

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น 5,837,907           8,250,418           5,778,151           8,200,714           

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 573,279,905       622,740,443       666,140,867       674,156,057       

รวมสินทรัพย์ 1,419,842,501    1,481,308,227    1,364,551,832    1,464,294,169    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



บริษัท เธียรสุรัตน์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี�สินหมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน 18 29,500,000         129,906,893       -                         129,906,893       

เงินกู้ยืมระยะสั�นจากกิจการที�เกี�ยวข้องกัน 7 -                         398,300              -                         -                         

เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น 19 83,519,426         97,304,394         81,893,047         93,768,719         

ส่วนของหนี�สินตามสัญญาเช่าการเงินที�ถึงกําหนดชําระ

   ภายในหนึ�งปี 20 20,696,675         28,646,969         20,470,200         28,416,587         

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 21 6,371,143           12,270,594         6,371,143           12,270,594         

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 13,085,945         8,437,118           12,726,200         8,056,998           

หนี�สินหมุนเวียนอื�น 19,278,433         16,391,582         18,730,477         15,799,020         

รวมหนี�สินหมุนเวียน 172,451,622       293,355,850       140,191,067       288,218,811       

หนี�สินไม่หมุนเวียน

หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที�ถึงกําหนด

   ชําระภายในหนึ�งปี 20 15,793,351         36,558,520         15,438,877         35,977,564         

เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที�ถึงกําหนด

   ชําระภายในหนึ�งปี 21 3,327,272           9,697,918           3,327,272           9,697,918           

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 22 20,063,757         16,876,998         16,743,626         13,780,926         

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 27 5,200,922           3,454,945           5,200,922           3,454,945           

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 44,385,302         66,588,381         40,710,697         62,911,353         

รวมหนี�สิน 216,836,924       359,944,231       180,901,764       351,130,164       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม





(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

กําไรขาดทุน:

รายได้

รายได้จากการขาย 1,378,498,308    1,431,693,626   1,355,807,019   1,412,997,137   

รายได้ดอกผลตามสัญญาเช่าซื�อ 196,396,636       217,631,236      164,825,564      214,326,492      

รายได้จากลูกหนี�เงินให้สินเชื�อ 605,707              238,653             -                         -                         

รายได้อื�น 37,586,069         43,820,453        37,760,640        44,722,099        

รวมรายได้ 1,613,086,720    1,693,383,968   1,558,393,223   1,672,045,728   

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขาย 388,519,234       400,419,952      384,057,485      400,374,563      

ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจําหน่าย 537,183,750       595,004,577      527,008,200      583,132,229      

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 387,294,395       427,892,475      360,927,741      406,437,532      

หนี�สูญและหนี�สงสัยจะสูญ 168,521,169       159,444,208      154,233,719      157,808,828      

ต้นทุนทางการเงิน 5,604,403           16,034,376        4,660,415          15,999,454        

ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย 13 -                          -                         11,819,035        -                         

รวมค่าใช้จ่าย 1,487,122,951    1,598,795,588   1,442,706,595   1,563,752,606   

กําไรก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า

   และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 125,963,769       94,588,380        115,686,628      108,293,122      

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า 14 1,290,925           14,751               -                         -                         

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 127,254,694       94,603,131        115,686,628      108,293,122      

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 27 (22,261,653)        (20,146,319)       (21,849,105)       (20,868,317)       

กําไรสําหรับปี 104,993,041       74,456,812        93,837,523        87,424,805        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น:

รายการที�จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย -

   สุทธิจากภาษีเงินได้ (171,463)             5,506,444          (171,463)            5,028,277          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 104,821,578       79,963,256        93,666,060        92,453,082        

การแบ่งปันกําไร:

ส่วนที�เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 106,790,374       77,365,326        93,837,523        87,424,805        

ส่วนที�เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุมของบริษัทย่อย (1,797,333)          (2,908,514)         

104,993,041       74,456,812        

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม:

ส่วนที�เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 106,618,911       82,871,674        93,666,060        92,453,082        

ส่วนที�เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุมของบริษัทย่อย (1,797,333)          (2,908,418)         

104,821,578       79,963,256        

กําไรต่อหุ้น 

กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน

   กําไรส่วนที�เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 28 0.205                  0.156                 0.180                 0.176                 

กําไรต่อหุ้นปรับลด

   กําไรส่วนที�เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 28 0.205                  0.128                 0.180                 0.145                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2561 

บริษัท เธียรสุรัตน์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท เธียรสุรัตน์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)  

ส่วนของผู้มี

ส่วนเกินทุน ผลต่างจากการ รวม ส่วนได้เสียที� รวม

ทุนที�ออก ส่วนเกินมูลค่า จากการจ่าย เปลี�ยนแปลงสัดส่วน จัดสรรแล้ว - ส่วนของผู้ถือหุ้น ไม่มีอํานาจควบคุม ส่วนของ

และชําระแล้ว หุ้นสามัญ โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ เงินลงทุนในบริษัทย่อย สํารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร ของบริษัทฯ ของบริษัทย่อย ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 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             

กําไรสําหรับปี -                                -                                -                                -                                   -                                77,365,326               77,365,326               (2,908,514)                74,456,812               

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี 
 -                                -                                -                                -                                   -                                5,506,348                 5,506,348                 96                             5,506,444                 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี -                                -                                -                                -                                   -                                82,871,674               82,871,674               (2,908,418)                79,963,256               

ออกหุ้นสามัญเพิ�มทุนจากการใช้สิทธิ

   ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ (หมายเหตุ 23) 49,551,641               40,533,242               -                                -                                   -                                -                                90,084,883               -                                90,084,883               

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 31) -                                -                                -                                -                                   -                                (31,003,826)              (31,003,826)              -                                (31,003,826)              

โอนไปสํารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 25) -                                -                                -                                -                                   4,371,240                 (4,371,240)                -                                -                                -                                

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 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          

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2561 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          

กําไรสําหรับปี -                                -                                -                                -                                   -                                106,790,374             106,790,374             (1,797,333)                104,993,041             

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี 
 -                                -                                -                                -                                   -                                (171,463)                   (171,463)                   -                                (171,463)                   

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี -                                -                                -                                -                                   -                                106,618,911             106,618,911             (1,797,333)                104,821,578             

ออกหุ้นสามัญเพิ�มทุนจากการใช้สิทธิ

   ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ (หมายเหตุ 23) 32,951,703               26,954,494               -                                -                                   -                                -                                59,906,197               -                                59,906,197               

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 31) -                                -                                -                                -                                   -                                (83,086,194)              (83,086,194)              -                                (83,086,194)              

โอนไปสํารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 25) -                                -                                -                                -                                   4,691,877                 (4,691,877)                -                                -                                -                                

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561 549,682,133             295,290,819             10,249,050               (1,346,877)                  30,691,033               313,175,960             1,197,742,118          5,263,459                 1,203,005,577          

-                                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินรวม

กําไรสะสม

 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ



ส่วนเกินทุน

ทุนที�ออก ส่วนเกินมูลค่า จากการจ่าย จัดสรรแล้ว - รวม

และชําระแล้ว หุ้นสามัญ โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ สํารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร ส่วนของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2560 467,178,789                    227,803,083                    10,249,050                      21,627,916                      234,771,028                    961,629,866                    

กําไรสําหรับปี -                                       -                                       -                                       -                                       87,424,805                      87,424,805                      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี 
 -                                       -                                       -                                       -                                       5,028,277                        5,028,277                        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี -                                       -                                       -                                       -                                       92,453,082                      92,453,082                      

ออกหุ้นสามัญเพิ�มทุนจากการใช้สิทธิ

   ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ (หมายเหตุ 23) 49,551,641                      40,533,242                      -                                       -                                       -                                       90,084,883                      

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 31) -                                       -                                       -                                       -                                       (31,003,826)                     (31,003,826)                     

โอนไปสํารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 25) -                                       -                                       -                                       4,371,240                        (4,371,240)                       -                                       

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 516,730,430                    268,336,325                    10,249,050                      25,999,156                      291,849,044                    1,113,164,005                 

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2561 516,730,430                    268,336,325                    10,249,050                      25,999,156                      291,849,044                    1,113,164,005                 

กําไรสําหรับปี -                                       -                                       -                                       -                                       93,837,523                      93,837,523                      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี 
 -                                       -                                       -                                       -                                       (171,463)                          (171,463)                          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี -                                       -                                       -                                       -                                       93,666,060                      93,666,060                      

ออกหุ้นสามัญเพิ�มทุน (หมายเหตุ 23) 32,951,703                      26,954,494                      -                                       -                                       -                                       59,906,197                      

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 31) -                                       -                                       -                                       -                                       (83,086,194)                     (83,086,194)                     

โอนไปสํารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 25) -                                       -                                       -                                       4,691,877                        (4,691,877)                       -                                       

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 549,682,133                    295,290,819                    10,249,050                      30,691,033                      297,737,033                    1,183,650,068                 

-                                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

กําไรสะสม

บริษัท เธียรสุรัตน์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ



(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรก่อนภาษี 127,254,694      94,603,131        115,686,628      108,293,122      

รายการปรับกระทบยอดกําไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมดําเนินงาน

   ค่าเสื�อมราคาและค่าตัดจําหน่าย 54,326,338        52,393,459        52,847,963        50,937,695        

   หนี�สูญและหนี�สงสัยจะสูญ 168,521,169      159,444,208      154,233,719      157,808,828      

   ปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที�จะได้รับ 4,940,171 1,017,378          1,626,022          769,337             

   โอนกลับค่าเผื�อการรับคืนสินค้า (563,504)           (359,033)           (563,504)           (359,033)           

   ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า (1,290,925)        (14,751)             -                        -                        

   ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย -                        -                        11,819,035        -                        

   กําไรจากการจําหน่ายอุปกรณ์ (883,034)           (1,062,937)        (900,021)           (833,526)           

   ขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์ 71,085               -                        -                        -                        

   ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 44,987               -                        -                        -                        

   ค่าเผื�อการรับประกันสินค้า (โอนกลับ) 3,256,558          (1,592,860)        3,256,559          (1,592,860)        

   สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 3,124,730          1,724,341          2,900,671          1,602,028          

   รายได้ดอกเบี�ย (52,330)             -                        (177,030)           -                        

   ต้นทุนทางการเงิน 5,604,403          16,034,376        4,660,415          15,999,454        

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์

   และหนี�สินดําเนินงาน 364,354,342      322,187,312      345,390,457      332,625,045      

สินทรัพย์ดําเนินงาน (เพิ�มขึ�น) ลดลง

   ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น (5,064,253)        615,301             2,245,725          (22,063,032)      

   ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อ (149,911,900)     134,836,323      (64,792,006)      178,807,570      

   ลูกหนี�เงินให้สินเชื�อ 1,172,737          (2,406,491)        -                        -                        

   ลูกหนี�ตามสัญญาโอนสิทธิ 3,135,708          915,323             3,135,708          915,323             

   สินค้าคงเหลือ 10,179,441        1,488,990          8,052,019          20,136,648        

   สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น 1,515,863          (10,310,067)      3,388,523          (4,932,444)        

   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น 2,412,511          (16,626)             2,422,563          8,931                 

หนี�สินดําเนินงานลดลง

   เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น (15,417,905)      (3,639,695)        (13,495,621)      (6,091,714)        

   หนี�สินหมุนเวียนอื�น (369,707)           (7,584,493)        (325,102)           (7,360,355)        

   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (152,300)           (237,701)           (152,300)           (237,701)           

เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 211,854,537      435,848,176      285,869,966      491,808,271      

   จ่ายดอกเบี�ย (5,613,950)        (16,058,753)      (4,682,950)        (16,023,832)      

   จ่ายภาษีเงินได้ (18,566,860)      (12,002,952)      (17,725,026)      (11,130,915)      

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 187,673,727      407,786,471      263,461,990      464,653,524      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2561

บริษัท เธียรสุรัตน์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด



บริษัท เธียรสุรัตน์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารที�มีภาระคํ�าประกันลดลง 1,812,000          15,815,705        1,812,000          1,815,705          

เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน -                        -                        -                        (4,565,694)        

เงินสดจ่ายเพื�อลงทุนในบริษัทย่อย -                        -                        (49,999,990)      (5)                      

เงินสดจ่ายเพื�อลงทุนในการร่วมค้า -                        (13,767,427)      -                        (13,767,427)      

ซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (8,154,223)        (15,700,264)      (7,676,840)        (15,145,131)      

ซื�อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (5,304,334)        (13,452,091)      (4,916,833)        (13,052,089)      

เงินสดรับจากการจําหน่ายอุปกรณ์ 2,706,629          1,512,363          2,707,729          1,266,930          

ดอกเบี�ยรับ 52,330               -                        173,488             -                        

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (8,887,598)        (25,591,714)      (57,900,446)      (43,447,711)      

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงินลดลง (100,406,893)     (467,013,832)     (129,906,893)     (467,013,832)     

เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั�นจากกิจการที�เกี�ยวข้องกัน -                        398,300             -                        -                        

ชําระคืนหนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน (28,714,363)      (22,168,532)      (28,485,074)      (21,946,992)      

ชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว (12,270,097)      (19,134,371)      (12,270,097)      (19,134,371)      

เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ�มทุนจากการใช้สิทธิ

   ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 59,906,197        90,084,883        59,906,197        90,084,883        

จ่ายเงินปันผล (82,287,210)      (33,188,797)      (82,287,210)      (33,188,797)      

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (163,772,366)     (451,022,349)     (193,043,077)     (451,199,109)     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) สุทธิ 15,013,763        (68,827,592)      12,518,467        (29,993,296)      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 32,573,246        101,400,838      13,568,752        43,562,048        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 47,587,009        32,573,246        26,087,219        13,568,752        

-                        -                        

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ�มเติม

รายการที�ไม่ใช่เงินสด

   รายการซื�อสินทรัพย์ที�ยังไม่ได้จ่ายชําระ 843,500             320,510             843,500             320,510             

   สินทรัพย์ได้มาภายใต้สัญญาเช่าการเงิน -                        5,236,151          -                        4,245,497          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2561
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บริษัท เธียรสุรัตน์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

บริษทั เธียรสุรัตน์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิลาํเนาในประเทศ

ไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือผลิตและจาํหน่ายเคร่ืองกรองนํ้ า และจาํหน่ายเคร่ืองปรับอากาศ 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อ่ืน ๆ ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ท่ี 43/9 หมู่ 7 ซอยชูชาติ

อนุสรณ์ 4 ตาํบลบางตลาด อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 

2. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงิน 

2.1 งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี 

พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัท่ี 

11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั

ภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีได้จดัทาํข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนในนโยบายการ

บญัชี 

2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

 ก) งบการเงินรวมน้ีได้จัดทําข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษัท เธียรสุรัตน์ จ ํากัด (มหาชน)                     

(ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทั” ) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัยอ่ย” ) ดงัต่อไปน้ี 

   อตัราร้อยละ 

  จดัตั้งข้ึน ของการถือหุน้ 

บริษทัยอ่ย ลกัษณะธุรกิจ ในประเทศ 2561 2560 

   ร้อยละ ร้อยละ 

บริษทั เซฟ เทรด อินเตอร์เนชัน่แนล 

จาํกดั 

จาํหน่ายเคร่ืองกรองนํ้ า ไทย 99.98 99.98 

บริษทั เฟดเดอร์ ไทย จาํกดั จาํหน่ายเคร่ืองปรับอากาศ ไทย 59.99 59.99 

บริษทั เธียรสุรัตน์ ลีสซ่ิง จาํกดั ใหสิ้นเช่ือรายยอ่ยและ

จาํหน่ายเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 

ไทย 100.00 100.00 

 ข) บริษทัฯจะถือวา่มีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บ

หรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้าํนาจในการสั่งการ

กิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้ 
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 ค) บริษัทฯนํางบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯ                  

มีอาํนาจในการควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

 ง) งบการเงินของบริษทัย่อยได้จดัทาํข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีท่ีสําคญัเช่นเดียวกนักับของ

บริษทัฯ 

 จ) ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบริษทัย่อย และรายการคา้ระหวา่งกนัท่ีมีสาระสําคญัไดถู้กตดั

ออกจากงบการเงินรวมน้ีแลว้ 

 ฉ) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิ

ของบริษทัย่อยส่วนท่ีไม่ได้เป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของ

กาํไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

2.3 บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ตามวธีิราคาทุน 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษทัย่อยได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบั

ใชส้ําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบติั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่า

เทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและ

อธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การนํามาตรฐาน                   

การรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสําคญัต่องบการเงิน

ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย  

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิม

ในหรือหลงัวนัที ่1 มกราคม 2562 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชี 

จาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั

วนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มี

ข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่

เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ช้

มาตรฐาน  
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ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยเช่ือว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง

ดังกล่าวส่วนใหญ่จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญต่องบการเงินเม่ือนํามาถือปฏิบัติ 

อยา่งไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการสําคญั 

สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่15 เร่ือง รายได้จากสัญญาทีท่าํกบัลูกค้า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐาน

การบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 

2560) 

เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบั

บริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 

(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 

(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สัญญาสาํหรับการก่อสร้าง

อสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 

(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญาท่ีทาํกับลูกคา้ทุกสัญญา 

ยกเวน้สัญญาท่ีอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอ่ืน มาตรฐานฉบับน้ีได้กําหนด

หลกัการ 5 ขั้นตอนสําหรับการรับรู้รายได้ท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้

รายไดใ้นจาํนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียน

สินคา้หรือบริการท่ีได้ส่งมอบให้แก่ลูกคา้ และกาํหนดให้กิจการตอ้งใช้ดุลยพินิจและพิจารณา

ขอ้เทจ็จริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยเช่ือวา่มาตรฐานฉบบัดงักล่าว จะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็น

สาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 
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ค. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินทีจ่ะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที่

มีรอบระยะเวลาบัญชีทีเ่ร่ิมในหรือหลงัวนัที ่1 มกราคม 2563 

ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่ม

เคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 32 การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

ฉบบัท่ี 19 การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภท

และการวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณา

จากประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของ

กิจการ (Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการคาํนวณการด้อยค่าของเคร่ืองมือทางการเงิน

โดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนั

ความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะทาํให้มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการ

บญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่อ              

งบการเงินในปีท่ีเร่ิมนาํมาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

4.  การเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชี 

 ในปี 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ปล่ียนนโยบายการบญัชีเก่ียวกบัการตีราคาสินคา้คงเหลือจาก                           

วธีิเขา้ก่อน-ออกก่อนเป็นวิธีถวัเฉล่ียเคล่ือนท่ีเพื่อให้สินคา้คงเหลือแสดงราคาตน้ทุนท่ีเหมาะสมยิ่งข้ึน 

ทั้งน้ี เน่ืองจากผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชีดงักล่าวมีจาํนวนท่ีไม่เป็นสาระสําคญัต่อ

งบการเงินของกิจการ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงใชว้ธีิเปล่ียนทนัทีตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 เป็นตน้ไป 
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5. นโยบายการบัญชีทีสํ่าคัญ 

5.1 การรับรู้รายได้ 

ขายสินค้า 

 รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เม่ือบริษัทฯและบริษทัย่อยได้โอนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมี

นัยสําคญัของความเป็นเจา้ของสินค้าให้กับผูซ้ื้อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาใน

ใบกาํกบัสินคา้โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สาํหรับสินคา้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจากหกัส่วนลดแลว้ 

รายได้ดอกผลตามสัญญาเช่าซ้ือ 

  บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้รายได้ดอกผลตามสัญญาเช่าซ้ือตามอัตราผลตอบแทนท่ีแท้จริงตาม

ระยะเวลาของสัญญา บริษทัฯและบริษทัย่อยจะหยุดรับรู้รายไดด้อกผลตามสัญญาเช่าซ้ือเม่ือลูกหน้ี

คา้งชาํระค่างวดเกินกาํหนด 3 งวด สาํหรับสัญญาเช่าซ้ือเคร่ืองกรองนํ้ า และ 6 งวด สําหรับสัญญาเช่าซ้ือ

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า นับจากวนัครบกาํหนดชาํระ บริษทัฯและบริษทัย่อยจะรับรู้ดอกผลเป็นรายไดต้าม

เกณฑค์งคา้งอีกเม่ือไดรั้บชาํระหน้ีท่ีคา้งเกินกาํหนดชาํระดงักล่าวแลว้ 

 รายได้จากลูกหนีเ้งินให้สินเช่ือ 

 บริษทัย่อยรับรู้รายไดจ้ากลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือตามอตัราผลตอบแทนท่ีแท้จริงตามระยะเวลาของ

สัญญา บริษทัย่อยจะหยุดรับรู้รายได้จากลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือเม่ือลูกหน้ีคา้งชาํระค่างวดเกิน 3 งวด          

นบัจากวนัครบกาํหนดชาํระ บริษทัย่อยจะรับรู้รายไดจ้ากลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือเป็นรายไดต้ามเกณฑ ์    

คงคา้งอีกเม่ือไดรั้บชาํระหน้ีท่ีคา้งเกินกาํหนดชาํระดงักล่าว 

 ดอกเบีย้รับ 

 ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

 เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

5.2 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้ นท่ีมี

สภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นับจากวนัท่ีได้มาและไม่มี

ขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้
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5.3 ลูกหนีแ้ละค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 

 ลูกหน้ีการคา้แสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกค่าเผื่อหน้ี

สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได้ ซ่ึง

โดยทัว่ไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวเิคราะห์อายหุน้ี 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือแสดงดว้ยจาํนวนหน้ีคงเหลือตามสัญญาหกัดว้ยดอก

ผลตามสัญญาเช่าซ้ือ ดอกเบ้ียท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดแ้ละค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ บริษทัฯและบริษทัยอ่ย

บนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ี

ตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาสินเช่ือไม่ได้ โดยพิจารณาจากสถานะปัจจุบันของลูกหน้ีคงค้าง 

ความสามารถในการชาํระหน้ีของลูกหน้ี ประสบการณ์การเก็บเงินและขอ้มูลความเสียหายท่ีเกิดข้ึน

จริงในอดีต 

5.4 สินค้าคงเหลอื 

 สินคา้สําเร็จรูปและสินคา้ระหวา่งผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุนถวัเฉล่ียเคล่ือนท่ีหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะ

ได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า ราคาทุนดงักล่าววดัมูลค่าตามวิธีต้นทุนมาตรฐานซ่ึงใกล้เคียงกับ

ตน้ทุนจริง และประกอบดว้ยตน้ทุนวตัถุดิบ แรงงานและค่าโสหุย้ในการผลิต 

 สินคา้ซ้ือมาเพื่อขาย วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองแสดงมูลค่าตามราคาทุนถวัเฉล่ียเคล่ือนท่ีหรือมูลค่า

สุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนการผลิตเม่ือมีการเบิกใช ้

5.5 เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในการร่วมคา้ท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

ข) เงินลงทุนในบริษทัย่อยและการร่วมคา้ท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธี

ราคาทุน 

 ในกรณีท่ีมีการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหน่ึงไปเป็นอีกประเภทหน่ึง บริษทัฯจะปรับ

มูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน                

ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีโอนจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือ

ขาดทุนหรือแสดงเป็นองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้นแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนท่ีมีการ

โอนเปล่ียน 

 เม่ือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน 

จะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  
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5.6 อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 

บริษทัฯบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนในราคาทุนซ่ึงรวมต้นทุนการทาํ

รายการ หลงัจากนั้น บริษทัฯจะบนัทึกอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคา

สะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

ค่าเส่ือมราคาของอาคารให้เช่าคํานวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์

โดยประมาณ 20 ปี ค่าเส่ือมราคาดงักล่าวรวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนประเภทท่ีดิน 

บริษทัฯรับรู้ผลต่างระหวา่งจาํนวนเงินท่ีไดรั้บสุทธิจากการจาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์

ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงวดท่ีตดัรายการอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนออกจากบญัชี 

5.7 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม และ

ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี)  

ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์

โดยประมาณดงัน้ี 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน -   10 ปี 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร - 5, 10 และ 20 ปี 

เคร่ืองมือเคร่ืองใชแ้ละอุปกรณ์ -      3 - 5 ปี 

เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน -          5 ปี 

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ -       3 - 5  ปี 

ยานพาหนะ -          5 ปี 

ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวา่งติดตั้งและก่อสร้าง 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เม่ือจาํหน่ายสินทรัพยห์รือ

คาดวา่จะไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผล

กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพย  ์จะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเม่ือบริษทัฯและ

บริษทัยอ่ยตดัรายการสินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชี 
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5.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกตน้ทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนตามราคาทุน ภายหลงัการรับรู้

รายการเร่ิมแรก สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื่อการ

ดอ้ยค่า (ถา้มี) ของสินทรัพยน์ั้น 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จาํกดัอย่างมีระบบ

ตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพย์

ดงักล่าวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีวา่สินทรัพยน์ั้นเกิดการดอ้ยค่า บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทบทวนระยะเวลาการ

ตดัจาํหน่ายและวธีิการตดัจาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอยา่งนอ้ย 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จาํกดัได้แก่ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ซ่ึงมีอายุการให้

ประโยชน์ 3 - 10 ปี 

ค่าตดัจาํหน่ายรวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

 ไม่มีการคิดค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ระหวา่งพฒันา 

5.9 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ หรือ

ถูกบริษทัฯควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

 นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึง บริษทัร่วมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดย

ทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงทาํใหมี้อิทธิพลอยา่งเป็นสาระสําคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารสําคญั กรรมการหรือ

พนกังานของบริษทัฯท่ีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ  

5.10 สัญญาเช่าระยะยาว 

 บริษัทฯและบริษทัย่อยในฐานะผู้ให้เช่า 

 สัญญาเช่าท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้ผูเ้ช่าถือเป็น

สัญญาเช่าการเงินซ่ึงรวมถึงสัญญาเช่าซ้ือ บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ

ดว้ยจาํนวนเงินลงทุนสุทธิ รายไดด้อกผลตามสัญญาเช่าซ้ือจะรับรู้ดว้ยอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงตาม

ระยะเวลาของสัญญาเช่าซ้ือ 
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บริษัทฯและบริษัทย่อยในฐานะผู้เช่า  

สัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ได้

โอนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่า

ยุติธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่

มูลค่าใดจะตํ่ากว่า ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว 

ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพยท่ี์ไดม้า

ตามสญัญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่า 

 สัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ได้

โอนไปให้แก่ผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน จาํนวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้เป็น

ค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตามวธีิเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่า 

5.11 เงินตราต่างประเทศ 

 บริษทัฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการ

ดาํเนินงานของบริษทัฯ รายการต่าง ๆ ของแต่ละกิจการท่ีรวมอยูใ่นงบการเงินรวมวดัมูลค่าดว้ยสกุล

เงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของแต่ละกิจการนั้น 

รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัรา

แลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

 กําไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอัตราแลกเปล่ียนรวมอยู่ในการคํานวณผลการ

ดาํเนินงาน 

5.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคาร

และอุปกรณ์หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของบริษทัฯและบริษทัย่อยหากมีข้อบ่งช้ีว่าสินทรัพย์

ดงักล่าวอาจดอ้ยค่า และจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าเป็นรายปี บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้ขาดทุน

จากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าตํ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์

นั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือ

มูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่  

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 
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หากในการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์มีขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ

สินทรัพยท่ี์รับรู้ในงวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลง บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะ

ไดรั้บคืนของสินทรัพยน์ั้น และจะกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีรับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเม่ือมี

การเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใช้กาํหนดมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนภายหลงัจากการรับรู้ผลขาดทุน

จากการดอ้ยค่าคร้ังล่าสุด โดยมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพิ่มข้ึนจากการกลบัรายการผลขาดทุน

จากการด้อยค่าตอ้งไม่สูงกว่ามูลค่าตามบญัชีท่ีควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการ

ดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นงวดก่อนๆ บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการ

ดอ้ยค่าของสินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปยงัส่วนของกาํไรหรือขาดทุนทนัที 

5.13 ผลประโยชน์พนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้าย

เม่ือเกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน 

 บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจดัตั้ งกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบด้วยเงินท่ี

พนกังานจ่ายสะสมและเงินท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบใหเ้ป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุน

สํารองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัยอ่ย เงินท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่าย

สมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพถูกบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีต้องจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตาม

กฎหมายแรงงาน ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัยอ่ยถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงั

ออกจากงานสาํหรับพนกังาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยคาํนวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานโดย

ใชว้ธีิคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระไดท้าํ

การประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and 

losses) สําหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน  
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5.14 ประมาณการหนีสิ้น 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจาก

เหตุการณ์ในอดีตไดเ้กิดข้ึนแลว้ และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนวา่บริษทัฯและบริษทัย่อยจะ

เสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปล้ืองภาระผูกพนันั้น และบริษทัฯและบริษทัย่อยสามารถ

ประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

5.15 ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนท่ีคาดวา่จะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บ

ภาษีของรัฐ โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตาม

บญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ี

เก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุก

รายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช้หักภาษี รวมทั้ง       

ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ย

จะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีและ                  

ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบ

ระยะเวลารายงานและจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่า

บริษทัฯและบริษทัย่อยจะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี

ทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีท่ี

เกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 
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5.16 การวดัมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพื่อ

โอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้น โดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย                 

(ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง

ในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง

กาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพย์

หรือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัฯ

และบริษัทย่อยจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกับแต่ละ

สถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตได้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดั

มูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  

 ลาํดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใช้วดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินใน                  

งบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ

ทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณ

ข้ึน  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการ

ระหว่างลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมสําหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา

รายงานท่ีมีการวดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจาํ 

6. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีสํ่าคัญ 

 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและ

การประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ี

ส่งผลกระทบต่อจํานวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบ                       

งบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณการไว ้การใช้ดุลยพินิจและการ

ประมาณการท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 

 ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้

 ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณ

การผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากลูกหน้ี โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายขุองหน้ี

ท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 
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 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีบนัทึกในงบแสดงฐานะการเงินท่ีไม่มีการ        

ซ้ือขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาไดใ้นตลาดซ้ือขายคล่อง ฝ่ายบริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจในการ

ประเมินมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว โดยใชเ้ทคนิคและแบบจาํลองการประเมิน

มูลค่า ซ่ึงตวัแปรท่ีใช้ในแบบจาํลองได้มาจากการเทียบเคียงกบัตวัแปรท่ีมีอยู่ในตลาด โดยคาํนึงถึง

ความเส่ียงทางด้านเครดิต สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพนัธ์ และการเปล่ียนแปลงของมูลค่าของ

เคร่ืองมือทางการเงินในระยะยาว การเปล่ียนแปลงของสมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีใชใ้นการ

คาํนวณอาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายติุธรรมท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงินและการเปิดเผยลาํดบัชั้น

ของมูลค่ายติุธรรม 

 ค่าเผือ่การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 บริษทัฯจะตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเม่ือมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า การพิจารณา

ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตอ้งใช้ดุลยพินิจท่ีสําคญัของฝ่ายบริหารท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การคาดการณ์ผลการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ย 

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กั

ภาษีและขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ไดใ้ช้เม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยจะมี

กาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนนั้น ในการน้ี 

ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการวา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อ

การตดับญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษีท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละ

ช่วงเวลา 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์  

 หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน ประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึน

เงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 

7. รายการธุรกจิกบับุคคลและกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างปี บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจ

ดังกล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างบริษัทฯและกิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2561 2560 2561 2560  

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย 

(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้) 

       

รายไดจ้ากการขายสินคา้ - - 195.6 95.2 ราคาตน้ทุนบวกกาํไร  

รายไดอ่ื้น - - 2.8 1.5 ราคาตามท่ีตกลงร่วมกนั 

ซ้ือสินคา้และบริการ - - 3.3 7.7 ราคาตน้ทุนบวกกาํไรหรือ 

 ราคาตลาด 

ซ้ือสินทรัพย ์ - - 1.4 0.2 ราคาตน้ทุนบวกกาํไรหรือ 

 ราคาตลาด 

      

รายการธุรกิจกบัการร่วมคา้      

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 8.3 9.2 8.3 9.2 ราคาตน้ทุนบวกกาํไร 

      

รายการธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั    

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 1.0 5.1 - - ราคาตน้ทุนบวกกาํไร 

ค่าเช่าและบริการ 7.6 6.1 7.5 6.1 ราคาตามสัญญา 

      

รายการธุรกิจกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั      

ค่าท่ีปรึกษา 4.2 5.3 4.2 5.3 ราคาตามสัญญา 

ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียด

ดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท)  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 9)    

บริษทัยอ่ย - - 14,947 23,558 

การร่วมคา้ 1,633 2,342 1,633 2,342 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 70 88 9 88 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,703 2,430 16,589 25,988 

     

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 19)     

บริษทัยอ่ย - - 103 178 

การร่วมคา้ 199 - 199 - 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 347 309 326 303 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 546 309 628 481 
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 เงินให้กู้ยมืและเงินกู้ยมืกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกัน 

ยอดคงคา้งของเงินให้กูย้ืมและเงินกูย้ืมระหวา่งบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2561 และ 2560 และการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี  

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 (หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  

 

 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

 ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม  

2560 

 

 

เพ่ิมข้ึน 

ระหวา่งปี 

 

 

ลดลง 

ระหวา่งปี 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 

2561 

  

บริษทั 

อตัราดอกเบ้ีย 

(ร้อยละต่อปี) 

บริษทั เฟดเดอร์ 

 ไทย จาํกดั  บริษทัยอ่ย 5.00 4,566 - (3,366) 1,200 

       

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

     (หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวม 

บริษทั 

 

 

 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

อตัราดอกเบ้ีย 

(ร้อยละต่อปี) 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม  

2560 

 

 

เพ่ิมข้ึน 

ระหวา่งปี 

 

 

ลดลง 

ระหวา่งปี 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 

2561 

บริษทั เอส.เอส.

แอร์ เซอร์วสิ 

จาํกดั 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

โดยมีกรรมการ

ร่วมกนั 5.00 398 - (398) - 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์

พนกังานของกรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 48,003 49,707 40,724 39,949 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 359 555 189 492 

รวม 48,362 50,262 40,913 40,441 
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8. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

เงินสด 5,926 3,232 3,687 2,866 

เงินฝากธนาคาร 41,661 29,341 22,400 10,703 

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 47,587 32,573 26,087 13,569 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจาํของบริษทัฯและบริษทัย่อยมีอตัรา

ดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 0.1 ถึง 1.0 ต่อปี (2560: ร้อยละ 0.1 ถึง 1.0 ต่อปี) (เฉพาะบริษทัฯ: ร้อยละ 0.1 

ถึง 1.0 ต่อปี (2560: ร้อยละ 0.1 ถึง 1.0 ต่อปี)) 

9. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 1,636 2,361 16,470 12,920 

คา้งชาํระ     

ไม่เกิน 3 เดือน  58 18 - 12,915 

3 - 6 เดือน - 16 - 16 

6 - 12 เดือน - 27 - 27 

มากกวา่ 12 เดือน - 5 - 5 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,694 2,427 16,470 25,883 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 16,783 11,729 13,206 7,231 

คา้งชาํระ     

ไม่เกิน 3 เดือน  5,578 5,440 4,109 3,472 

3 - 6 เดือน 110 467 110 467 

6 - 12 เดือน 496 240 496 240 

มากกวา่ 12 เดือน 168 - 168 - 

รวม 23,135 17,876 18,089 11,410 

หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (1,701) (307) (1,701) (307) 

 ค่าเผื่อการรับคืนสินคา้ (33) (48) (33) (48) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 21,401 17,521 16,355 11,055 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 23,095 19,948 32,825 36,938 
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     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ลูกหน้ีอ่ืน     

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 9 3 119 105 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 4,703 4,169 4,597 4,118 

รวม 4,712 4,172 4,716 4,223 

หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (566) (348) (553) (336) 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 4,146 3,824 4,163 3,887 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 27,241 23,772 36,988 40,825 

10. ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซ้ือ 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 792,141 815,499 635,942 755,142 

หกั: ดอกผลเช่าซ้ือรอตดับญัชี (87,354) (87,377) (60,126) (74,851) 

 ภาษีขายรอตดับญัชี (43,791) (45,930) (34,467) (42,070) 

รวม 660,996 682,192 541,349 638,221 

หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (56,785) (60,982) (51,231) (60,272) 

 ค่าเผือ่การรับคืนสินคา้ (413) (962) (413) (962) 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ - สุทธิ 603,798 620,248 489,705 576,987 

หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (599,765) (611,210) (487,674) (573,452) 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีถึงกาํหนดชาํระเกินกวา่หน่ึงปี 4,033 9,038 2,031 3,535 

 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือผลิตภณัฑ์เคร่ืองกรองนํ้ าแยกตามอายุหน้ีท่ีคา้งชาํระและค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 

แสดงไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 

 

เคร่ืองกรองนํ้า 

 

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 จาํนวนลูกหน้ี (ราย) 

ยอดลูกหน้ีหลงัจาก                               

หกัดอกผลเช่าซ้ือและ                         

ภาษีขายรอตดับญัชี 
อตัราค่าเผือ่ 

หน้ีสงสัยจะสูญ                                

(ร้อยละ) 

ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 

 

2561 2560 2561 2560 2561 2560 

 อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ  

 

 

  ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 57,153 62,291 385,854 447,418 2.5 9,758 11,292 

คา้งชาํระ 1 งวด 10,531 5,994 84,740 49,242 6 5,084 2,955 

คา้งชาํระ 2 งวด 2,773 2,487 23,556 21,330 30 7,067 6,399 

คา้งชาํระ 3 งวด 1,693 1,807 15,157 15,414 50 7,578 7,707 

คา้งชาํระเกิน 3 งวด 

ไม่ติดต่อกนั 1,363 2,091 9,491 10,272 50 4,746 5,136 

คา้งชาํระเกิน 3 งวด 

ติดต่อกนั 1,419 1,895 15,609 20,119 100 15,609 20,119 

รวม 74,932 76,565  534,407 563,795  49,842 53,608 
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 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือผลิตภณัฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าแยกตามอายุหน้ีท่ีค้างชําระและค่าเผื่อหน้ีสงสัย     

จะสูญแสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

 งบการเงินรวม 

 จาํนวนลูกหน้ี (ราย) 

ยอดลูกหน้ีหลงัจาก                                  

หกัดอกผลเช่าซ้ือและ                         

ภาษีขายรอตดับญัชี 

อตัราค่าเผ่ือ               

หน้ีสงสยัจะสูญ  

(ร้อยละ) 

ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ* 

 

2561 2560 2561 2560 2561 2560 

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ 

      ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 8,390 7,323 78,909 73,744 1 522 447 

คา้งชาํระ 1 งวด 1,626 1,092 14,510 13,142 2 173 169 

คา้งชาํระ 2 งวด 1,007 666 9,948 8,469 10 603 562 

คา้งชาํระ 3 งวด 627 480 6,441 6,056 20 801 801 

คา้งชาํระ 4 งวด 479 425 4,998 5,512 30 919 1,114 

คา้งชาํระ 5 งวด 327 328 3,475 4,332 40 860 1,168 

คา้งชาํระ 6 งวด 260 254 2,938 3,452 50 934 1,178 

คา้งชาํระเกิน 6 งวด ไม่ติดต่อกนั 428 155 3,385 1,653 50 870 572 

คา้งชาํระเกิน 6 งวด ติดต่อกนั 179 116 1,985 2,037 100 1,261 1,363 

รวม 13,323 10,839 126,589 118,397  6,943 7,374 

  

 (หน่วย: พนับาท) 

 เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 จาํนวนลูกหน้ี (ราย) 

ยอดลูกหน้ีหลงัจาก                                  

หกัดอกผลเช่าซ้ือและ                         

ภาษีขายรอตดับญัชี 

อตัราค่าเผ่ือ               

หน้ีสงสยัจะสูญ  

(ร้อยละ) 

ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ* 

 

2561 2560 2561 2560 2561 2560 

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ 

      ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 297 4,661 539 39,833 1 - 202 

คา้งชาํระ 1 งวด 122 715 362 7,231 2 1 83 

คา้งชาํระ 2 งวด 84 466 282 5,164 10 3 314 

คา้งชาํระ 3 งวด 87 430 388 5,212 20 14 672 

คา้งชาํระ 4 งวด 71 425 441 5,512 30 38 1,114 

คา้งชาํระ 5 งวด 96 328 616 4,332 40 92 1,167 

คา้งชาํระ 6 งวด 95 254 604 3,452 50 113 1,177 

คา้งชาํระเกิน 6 งวด ไม่ติดต่อกนั 380 155 2,779 1,653 50 658 572 

คา้งชาํระเกิน 6 งวด ติดต่อกนั 114 116 931 2,037 100 470 1,363 

รวม 1,346 7,550 6,942 74,426  1,389 6,664 

*ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญสาํหรับลูกหน้ีผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชไ้ฟฟ้าคาํนวณจากยอดลูกหน้ีหลงัจากหกัดอกผลเช่าซ้ือและภาษีขายรอตดับญัชี

และสุทธิจากมูลค่าซากของผลิตภณัฑเ์คร่ืองใช้ไฟฟ้า โดยพิจารณาจากอายกุารใช้งานและสภาพของหลกัประกนั และราคาตลาดสินคา้

มือสอง 



19 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 จาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีลูกหน้ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าซ้ือและมูลค่า

ปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าดงักล่าวแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 2561 2560 

  มูลค่าปัจจุบนัของ  มูลค่าปัจจุบนัของ 

 จาํนวนเงินขั้นตํ่า จาํนวนเงินขั้นตํ่า จาํนวนเงินขั้นตํ่า จาํนวนเงินขั้นตํ่า 

 ตามสัญญาเช่าซ้ือ ท่ีลกูหน้ีตอ้งจ่าย ตามสัญญาเช่าซ้ือ ท่ีลกูหน้ีตอ้งจ่าย 

ภายในหน่ึงปี 781,583 656,963 805,320 673,154 

เกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 10,558 4,033 10,179 9,038 

รวม 792,141 660,996 815,499 682,192 

หกั: ดอกผลเช่าซ้ือรอตดับญัชี (87,354)  (87,377)  

ภาษีขายรอตดับญัชี (43,791)  (45,930)  

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ี 

ลกูหน้ีตอ้งจ่าย 660,996  682,192  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 

  มูลค่าปัจจุบนัของ  มูลค่าปัจจุบนัของ 

 จาํนวนเงินขั้นตํ่า จาํนวนเงินขั้นตํ่า จาํนวนเงินขั้นตํ่า จาํนวนเงินขั้นตํ่า 

 ตามสัญญาเช่าซ้ือ ท่ีลกูหน้ีตอ้งจ่าย ตามสัญญาเช่าซ้ือ ท่ีลกูหน้ีตอ้งจ่าย 

ภายในหน่ึงปี 633,760 539,318 751,448 634,686 

เกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 2,182 2,031 3,694 3,535 

รวม 635,942 541,349 755,142 638,221 

หกั: ดอกผลเช่าซ้ือรอตดับญัชี (60,126)  (74,851)  

ภาษีขายรอตดับญัชี (34,467)  (42,070)  

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ี 

ลกูหน้ีตอ้งจ่าย 541,349  638,221  
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11. สินค้าคงเหลอื 

    (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 

ราคาทุน 

รายการปรับลดราคาทุนให ้

เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

สินคา้สาํเร็จรูป 61,706 70,039 (5,135) (674) 56,571 69,365 

งานระหวา่งทาํ 17,617 21,929 (449) (10) 17,168 21,919 

วตัถุดิบ 67,883 67,537 (1,040) (1,000) 66,843 66,537 

สินคา้ระหวา่งทาง 1,244 3 - - 1,244 3 

วสัดุส้ินเปลือง 1,167 687 - - 1,167 687 

รวม 149,617 160,195 (6,624) (1,684) 142,993 158,511 

 

    (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ราคาทุน 

รายการปรับลดราคาทุนให ้

เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

สินคา้สาํเร็จรูป 41,966 44,407 (1,573) (426) 40,393 43,981 

งานระหวา่งทาํ 17,617 21,929 (449) (10) 17,168 21,919 

วตัถุดิบ 67,883 67,537 (1,040) (1,000) 66,843 66,537 

สินคา้ระหวา่งทาง 1,244 3 - - 1,244 3 

วสัดุส้ินเปลือง 1,167 687 - - 1,167 687 

รวม 129,877 134,563 (3,062) (1,436) 126,815 133,127 

ในระหว่างปีปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็น

มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ เป็นจาํนวน 5.5 ล้านบาท (2560: 1.2 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 2.2 ล้านบาท    

(2560: 0.9 ลา้นบาท)) โดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนขาย และบริษทัฯมีการกลบัรายการปรับลด

มูลค่าสินคา้คงเหลือเป็นจาํนวน 0.6 ลา้นบาท (2560: 0.2 ลา้นบาท) โดยนาํไปหกัจากมูลค่าของสินคา้

คงเหลือท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในระหวา่งปี 

12. เงินฝากธนาคารทีต่ิดภาระคํา้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯไดน้าํเงินฝากออมทรัพยไ์ปคํ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 

และหนังสือคํ้ าประกันท่ีธนาคารออกให้ในนามของบริษัทฯและบริษทัย่อย โดยมีอตัราดอกเบ้ีย             

ร้อยละ 0.4 ต่อปี (2560: เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจาํ โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.4 ต่อปี)  

 



21 

13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) ราคาทุน 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่า 

เงินลงทุน 

มูลค่าตามบญัชี    

ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

บริษทั เซฟ เทรด อินเตอร์เนชัน่แนล 

จาํกดั 4,000 4,000 99.98 99.98 3,999 3,999 - - 3,999 3,999 

บริษทั เฟดเดอร์ ไทย จาํกดั 31,000 31,000 59.99 59.99 18,598 18,598 (11,819) - 6,779 18,598 

บริษทั เธียรสุรัตน ์ลีสซ่ิง จาํกดั 100,000 50,000 100.00 100.00 100,000 50,000 - - 100,000 50,000 

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย     122,597 72,597 (11,819) - 110,778 72,597 

 เม่ือวนัท่ี 24 กนัยายน 2561 ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั เธียรสุรัตน์ ลีสซ่ิง จาํกดั (บริษทัยอ่ย) 

มีมติอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัจากเดิม 50 ลา้นบาทเป็น 100 ลา้นบาท โดยการออกหุ้น

สามญัใหม่จาํนวน 10 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท โดยบริษทัย่อยไดด้าํเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุน

ดงักล่าวกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้กระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 4 ตุลาคม 2561 บริษทัฯไดเ้ขา้ลงทุนใน

หุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าวตามสัดส่วนเดิมท่ีถืออยู ่และไดช้าํระค่าหุ้นเพิ่มทุนดงักล่าวเต็มจาํนวนแลว้

ในวนัท่ี 1 ตุลาคม 2561 

สาํหรับปี 2561 และ 2560 ไม่มีเงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 

14. เงินลงทุนในการร่วมค้า 

14.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

 เงินลงทุนในการร่วมค้าซ่ึงเป็นเงินลงทุนในกิจการท่ีบริษัทฯและบริษัท อ่ืนควบคุมร่วมกัน                                     

มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

การร่วมคา้ 

สัดส่วนเงินลงทุน 

(ร้อยละ) 

มูลค่าตามบญัชี 

ตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

มูลค่าตามบญัชี                                         

ตามวธีิราคาทุน 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

บริษทั ทีเอสอาร์ ลาว จาํกดั 49 49 15,073 13,782 13,767 13,767 

รวมเงินลงทุนในการร่วมคา้    15,073 13,782 13,767 13,767 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ยงัคงเหลือค่าหุน้ท่ีการร่วมคา้ยงัไม่เรียกชาํระจากบริษทัฯอีก 3.3 ลา้นบาท 
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14.2 ส่วนแบ่งกาํไรและเงินปันผลรับ 

 ในระหวา่งปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงินรวมดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

การร่วมคา้ 

ส่วนแบ่งกาํไร                           จาก

เงินลงทุนในการร่วมคา้  

2561 2560 

บริษทั ทีเอสอาร์ ลาว จาํกดั 1,291 15 

รวมส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 1,291 15 

 สาํหรับปี 2561 และ 2560 ไม่มีเงินปันผลรับจากการร่วมคา้ 

14.3 ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของการร่วมคา้ท่ีมีสาระสาํคญั 

สรุปรายการฐานะทางการเงิน  

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 

บริษทั ทีเอสอาร์ ลาว จาํกดั 

 2561 2560 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8.9 11.2 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 18.2 11.8 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 5.9 6.2 

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 4.4 2.7 

สินทรัพย์ - สุทธิ 28.2 29.6 

สัดส่วนเงินลงทุน ร้อยละ 49 ร้อยละ 49 

สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกิจการในสินทรัพย์ - สุทธิ 13.8 14.5 

การตดัรายการระหวา่งกนั 1.3 (0.7) 

มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกจิการในการร่วมค้า 15.1 13.8 
 

สรุปรายการกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ   

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 บริษทั ทีเอสอาร์ ลาว จาํกดั 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม       

 2561 2560 

รายได ้ 28.8 15.9 

กาํไร  2.9 10.5 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน - - 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 2.9 10.5 
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15. อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 

 มูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ท่ีดินท่ีไม่ไดใ้ช ้    

ในการดาํเนินงาน            

ท่ีดินและ 

อาคารใหเ้ช่า รวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561:    

ราคาทุน 52,290 21,346 73,636 

หกั: ค่าเส่ือมราคาสะสม - (15,006) (15,006) 

มลูค่าตามบญัชี - สุทธิ 52,290 6,340 58,630 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560:    

ราคาทุน 52,290 21,346 73,636 

หกั: ค่าเส่ือมราคาสะสม - (14,933) (14,933) 

มลูค่าตามบญัชี - สุทธิ 52,290 6,413 58,703 

 การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนสาํหรับปี 2561 และ 2560 แสดงได้

ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 

มลูค่าตามบญัชีตน้ปี 58,703 58,777 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี (73) (74) 

มลูค่าตามบญัชีปลายปี 58,630 58,703 

 มูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 

ท่ีดินท่ีไม่ไดใ้ชใ้นการดาํเนินงาน 104.6 104.6 

ท่ีดินและอาคารใหเ้ช่า 73.1 73.3 

 มูลค่ายติุธรรมประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระโดยใชว้ิธีเปรียบเทียบราคาตลาด ซ่ึงมูลค่ายติุธรรมดงักล่าว

เป็นขอ้มูลในระดบั 3 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯมีอาคารให้เช่าจาํนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้มูลค่าตาม

บญัชีก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารดงักล่าวมีจาํนวนเงินประมาณ 14.2 ลา้นบาท (2560: 14.2            

ลา้นบาท)  

 บริษทัฯไดน้าํอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนมูลค่าสุทธิตามบญัชี จาํนวน 57.9 ลา้นบาท (2560: 58.0 

ลา้นบาท) ไปคํ้าประกนัเงินวงเงินสินเช่ือระยะสั้นและระยะยาวท่ีไดรั้บจากธนาคาร  
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16. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 
    (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 
ท่ีดินและ 

ส่วนปรับปรุง
ท่ีดิน 

อาคารและส่วน           
ปรับปรุงอาคาร 

เคร่ืองมือ
เคร่ืองใชแ้ละ

อุปกรณ์ 

เคร่ืองตกแต่ง 
ติดตั้งและ
เคร่ืองใช้
สาํนกังาน 

อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ยานพาหนะ 

สินทรัพย์
ระหวา่งติดตั้ง
และก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 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 
โอนเขา้ (ออก) 22 15,691 - 285 5 - (16,003) - 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (10) (251) (1,413) (3,317) - (4,991) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 242,784 231,581 41,023 36,222 32,149 106,386 - 690,145 
ซ้ือเพ่ิม 521 760 1,599 2,651 1,671 - 1,185 8,387 
โอนเขา้ (ออก) - - 362 - - - (362) - 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - (799) - (1,965) (385) (4,409) - (7,558) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 243,305 231,542 42,984 36,908 33,435 101,977 823 690,974 

ค่าเส่ือมราคาสะสม         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 849 92,358 25,665 17,500 13,774 23,563 - 173,709 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 247 21,492 4,437 5,003 4,982 13,502 - 49,663 
ค่าเส่ือมราคาสะสมสาํหรับส่วนท่ีจาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (4) (165) (1,230) (3,142) - (4,541) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 1,096 113,850 30,098 22,338 17,526 33,923 - 218,831 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 273 21,159 4,569 4,985 5,700 13,090 - 49,776 
ค่าเส่ือมราคาสะสมสาํหรับส่วนท่ีจาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - (501) - (1,662) (272) (3,298) - (5,733) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 1,369 134,508 34,667 25,661 22,954 43,715 - 262,874 

ค่าเผือ่การด้อยค่า         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 - - 288 - - - - 288 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 - - 288 - - - - 288 
บนัทึกเพ่ิมข้ึนระหวา่งปี - - - 53 18 - - 71 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 - - 288 53 18 - - 359 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 241,688 117,731 10,637 13,884 14,623 72,463 - 471,026 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 241,936 97,034 8,029 11,194 10,463 58,262 823 427,741 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 2560 (จาํนวน 7.0 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร) 49,663 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 2561 (จาํนวน 9.6 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร) 49,776 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ท่ีดินและ 

ส่วนปรับปรุง
ท่ีดิน 

อาคารและส่วน           
ปรับปรุงอาคาร 

เคร่ืองมือ
เคร่ืองใชแ้ละ

อุปกรณ์ 

เคร่ืองตกแต่ง 
ติดตั้งและ
เคร่ืองใช้
สาํนกังาน 

อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ยานพาหนะ 

สินทรัพย์
ระหวา่งติดตั้ง
และก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 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 
โอนเขา้ (ออก) 22 15,691 - 284 5 - (16,002) - 
จาํหน่ายและตดัจาํหน่าย - - (10) (149) (1,413) (1,989) - (3,561) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 237,984 222,311 41,023 34,101 31,469 101,679 - 668,567 
ซ้ือเพ่ิม 521 440 1,599 2,640 1,525 - 1,185 7,910 
โอนเขา้ (ออก) - - 362 - - - (362) - 
จาํหน่ายและตดัจาํหน่าย - (799) - (1,863) (385) (4,410) - (7,457) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 238,505 221,952 42,984 34,878 32,609 97,269 823 669,020 

ค่าเส่ือมราคาสะสม         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 849 87,400 25,665 15,815 13,597 20,983 - 164,309 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 247 21,056 4,437 4,844 4,895 12,736 - 48,215 
ค่าเส่ือมราคาสะสมสาํหรับส่วนท่ีจาํหน่ายและตดัจาํหน่าย - - (4) (141) (1,230) (1,752) - (3,127) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 1,096 108,456 30,098 20,518 17,262 31,967 - 209,397 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 273 20,669 4,569 4,851 5,577 12,418 - 48,357 
ค่าเส่ือมราคาสะสมสาํหรับส่วนท่ีจาํหน่ายและตดัจาํหน่าย - (501) - (1,578) (272) (3,298) - (5,649) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 1,369 128,624 34,667 23,791 22,567 41,087 - 252,105 

ค่าเผือ่การด้อยค่า         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 - - 288 - - - - 288 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 - - 288 - - - - 288 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 - - 288 - - - - 288 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 236,888 113,855 10,637 13,583 14,207 69,712 - 458,882 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 237,136 93,328 8,029 11,087 10,042 56,182 823 416,627 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 2560 (จาํนวน 7.0 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร) 48,215 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 2561 (จาํนวน 9.6 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร) 48,357 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีอาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้

อุปกรณ์และยานพาหนะจาํนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู ่มูลค่าตามบญัชีก่อน

หักค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจาํนวนเงินประมาณ 78.4 ล้านบาท (2560: 68.4            

ลา้นบาท) (เฉพาะกิจการ: 76.1 ลา้นบาท (2560: 66.5 ลา้นบาท)) 

บริษทัฯและบริษทัย่อยไดน้าํท่ีดินและอาคารมูลค่าสุทธิตามบญัชี จาํนวนประมาณ 286.0 ล้านบาท 

(2560: 291.9 ลา้นบาท) ไปคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากสถาบนัการเงิน (เฉพาะบริษทัฯ: 277.7  

ลา้นบาท (2560: 283.2 ลา้นบาท)) 

17.     สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ซอฟตแ์วร์

คอมพิวเตอร์ 

ซอฟตแ์วร์

คอมพิวเตอร์

ระหวา่งพฒันา 

 

 

ค่าความนิยม 

 

รวม 

ซอฟแวร์

คอมพิวเตอร์ 

ซอฟตแ์วร์

คอมพิวเตอร์

ระหวา่งพฒันา 

 

รวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561:        

ราคาทุน 50,028 133 37 50,198 49,310 40 49,350 

หกั:ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (12,917) - - (12,917) (12,844) - (12,844) 

      ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า (8) - (37) (45) - - - 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 37,103 133 - 37,236 36,466 40 36,506 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560:       

ราคาทุน 32,946 11,300 37 44,283 32,522 11,300 43,822 

หกั: ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (8,441) - - (8,441) (8,426) - (8,426) 

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

 การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสาํหรับปี 2561 และ 2560 แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 35,842 25,047 35,396 24,992 

ซ้ือเพ่ิม 5,915 13,452 5,528 13,052 

ตดัจาํหน่าย (4,476) (2,657) (4,418) (2,648) 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (45) - - - 

มูลค่าตามบญัชีปลายปี 37,236 35,842 36,506 35,396 
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18. เงินกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

     (หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบ้ีย งบการเงินรวม                                  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ร้อยละต่อปี) 2561 2560 2561 2560 

ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 3.45 - 4.07 29,500 129,907 - 129,907 

รวมเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน  29,500 129,907 - 129,907 

 วงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้ นจากสถาบนัการเงินคํ้าประกนัโดยอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการ

ลงทุน ท่ีดินและอาคารบางส่วนตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 15 และขอ้ 16 และ               

คํ้าประกนัโดยกรรมการของบริษทัฯ 

19. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 

  (หน่วย: พนับาท)  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 38 18 30 11 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 13,686 30,516 13,686 30,516 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 508 291 598 470 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 37,346 30,974 36,001 27,310 

เงินประกนัพนกังาน 29,615 34,781 29,597 34,778 

อ่ืน ๆ 2,326 724 1,981 684 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 83,519 97,304 81,893 93,769 

20. หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 37,495 67,931 36,885 67,062 

หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจาํหน่าย (1,005) (2,725) (976) (2,667) 

รวม 36,490 65,206 35,909 64,395 

หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (20,697) (28,647) (20,470) (28,417) 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจาก

ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 15,793 36,559 15,439 35,978 



28 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดท้าํสัญญาเช่าการเงินกบับริษทัลีสซ่ิงเพื่อเช่ายานพาหนะใชใ้นการดาํเนินงาน

ของกิจการโดยมีกาํหนดชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายขุองสัญญามีระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 4 ปี  

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าขั้นตํ่าตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2561 และ 2560 ดงัน้ี  

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 2561 2560 

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

ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ิน

ตามสัญญาเช่า 21,448 16,047 37,495 30,365 37,566 67,931 

ดอกเบ้ียตามสัญญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (751) (254) (1,005) (1,718) (1,007) (2,725) 

มลูค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่าย

ทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 20,697 15,793 36,490 28,647 36,559 65,206 

 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 

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

ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ิน

ตามสัญญาเช่า 21,202 15,683 36,885 30,107 36,955 67,062 

ดอกเบ้ียตามสัญญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (732) (244) (976) (1,690) (977) (2,667) 

มลูค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่าย

ทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 20,470 15,439 35,909 28,417 35,978 64,395 

21. เงินกู้ยมืระยะยาว 

  (หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบ้ีย  งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินกู ้ (ร้อยละต่อปี) การชาํระคืน  2561 2560 

1. เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน

 ในประเทศ  

MLR, 

MLR-1, 

1.375 

ชาํระคืนเป็นรายเดือน เร่ิมตั้งแต่

เดือนมิถุนายน 2554 ถึงเดือน 

พฤษภาคม 2564 

9,698 17,105 

2. เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน

 ในประเทศ  

MLR-1 ชาํระคืนเป็นรายเดือน เร่ิมตั้งแต่

เดือนสิงหาคม 2556 ถึงเดือน 

สิงหาคม 2561 

- 

 

 

4,863 

 

 

รวม   9,698 21,968 

หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  (6,371) (12,270) 

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 3,327 9,698 
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การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 21,968 

หกั: จ่ายคืนเงินกูใ้นระหวา่งปี (12,270) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 9,698 

สัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทัฯไดร้ะบุขอ้ปฏิบติัและขอ้กาํหนดบางประการตามท่ีระบุในสัญญา 

เช่น การดาํรงอตัราส่วนของหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และขอ้จาํกดัในการจ่ายเงินปันผล เป็นตน้ 

เงินกู้ยืมระยะยาวดงักล่าวคํ้ าประกนัโดยเงินฝากธนาคาร อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ท่ีดินและ

อาคารบางส่วนตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12 ขอ้ 15 และขอ้ 16 และคํ้าประกนั

โดยกรรมการของบริษทัฯ 

22. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

 

  

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 16,877 22,273 13,781 18,702 

ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน :     

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  2,665 1,334 2,494 1,231 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 461 390 407 371 

ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน :     

(กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั     

ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ 174 291 (22) 95 

ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน  885 901 872 888 

ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ (845) (8,074) (636) (7,268) 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งปี (152) (238) (152) (238) 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 20,065 16,877 16,744 13,781 
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 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในส่วนของกาํไรหรือ

ขาดทุน 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ตน้ทุนขาย 133 74 133 74 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 1,148 683 1,095 592 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1,845 967 1,673 936 

รวมค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 3,126 1,724 2,901 1,602 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยคาดว่าจะจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีขา้งหน้า 

เป็นจาํนวนประมาณ 1 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯ: จาํนวน 1 ลา้นบาท)  

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักในการจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของ

พนักงานของบริษทัฯและบริษทัย่อยประมาณ 3 - 15 ปี (2560: 3 - 15 ปี) (เฉพาะบริษทัฯ: 11 - 15 ปี 

(2560: 11 - 15 ปี))   

 สมมติฐานท่ีสาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

อตัราคิดลด 1.63 - 3.08 1.63 - 3.08 2.71 - 3.08 2.71 - 3.08 

อตัราการข้ึนเงินเดือน  3.67 - 5.00 3.67 - 5.00 5.00 5.00 

อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวน

พนกังาน 0 - 76.00 0 - 76.00 0 - 76.00 0 - 76.00 

 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีสําคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์

ระยะยาวของพนกังานสรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.5 ลดลงร้อยละ 0.5 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.5 ลดลงร้อยละ 0.5 

อตัราคิดลด (0.52) 0.33 (0.50) 0.43 

อตัราการข้ึนเงินเดือน  0.33 (0.32) 0.32 (0.31) 

อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนักงาน (0.63) 0.67 (0.61) 0.65 
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  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.5 ลดลงร้อยละ 0.5 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.5 ลดลงร้อยละ 0.5 

อตัราคิดลด (0.52) 0.56 (0.49) 0.52 

อตัราการข้ึนเงินเดือน  0.36 (0.24) 0.34 (0.22) 

อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนักงาน (0.52) 0.57 (0.51) 0.55 

เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2561 สภานิติบญัญติัแห่งชาติไดมี้มติผ่านร่างพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน

ฉบบัใหม่ ซ่ึงกฎหมายดงักล่าวอยูใ่นระหวา่งรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา และยงัไม่มีผลบงัคบัใช้

ในปี 2561 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่น้ีกาํหนดอตัราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจา้งเลิก

จา้ง สําหรับลูกจา้งซ่ึงทาํงานติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจา้ง

อัตราสุดท้าย 400 วัน  การเปล่ียนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการสําหรับโครงการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน และมีผลกระทบให้บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหน้ีสินสํารอง

ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มข้ึนประมาณ 0.2 ล้านบาท (เฉพาะบริษทัฯ: 0.2 ล้านบาท) 

บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวโดยรับรู้ตน้ทุนบริการใน

อดีตเป็นค่าใชจ่้ายทนัทีในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนของงวดท่ีกฎหมายดงักล่าวมีผลบงัคบัใช ้

23. ทุนเรือนหุ้น 

 การเปล่ียนแปลงของทุนเรือนหุน้สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 จาํนวนหุน้ของทุน           

ท่ีออกและชาํระแลว้ 

ทุนท่ีออก                      

และชาํระแลว้ 

ส่วนเกิน                                       

มูลค่าหุน้สามญั 

 (พนัหุน้) (พนับาท) (พนับาท) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 467,179 467,179 227,803 

เพ่ิมข้ึนจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดง

สิทธิในเดือนพฤษภาคม 2560 49,551 49,551 40,533 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 516,730 516,730 268,336 

    

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 516,730 516,730 268,336 

เพ่ิมข้ึนจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญั    

แสดงสิทธิในเดือน 

  - พฤษภาคม 2561 5,117 5,117 4,186 

  - ธนัวาคม 2561 27,835 27,835 22,769 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 549,682 549,682 295,291 
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บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุนท่ีออกและชาํระแลว้จากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิขา้งตน้

กบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 5 มิถุนายน 2561 และ 26 ธนัวาคม 2561 

ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯไดมี้การอนุมติัใหล้ดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจากเดิม 

662,199,169 บาท (หุ้นสามญั 662,199,169 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท) เป็น 662,198,922 

บาท (หุ้นสามญั 662,198,922 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท) โดยวิธีตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนท่ี

ยงัไม่ไดจ้าํหน่ายจาํนวน 247 หุน้ 

24. ใบสําคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ 

 ใบสาํคญัแสดงสิทธิ  

TSR - W1 

จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจดัสรร 200,666,316 หน่วย 

อายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ 3 ปี 

กาํหนดเวลาการใชสิ้ทธิ วนัทาํการสุดทา้ยของเดือน

พฤษภาคมในแต่ละปี 

วนัท่ีใชสิ้ทธิคร้ังแรก 31 พฤษภาคม 2559 

วนัท่ีใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย 20 ธนัวาคม 2561 

*ราคาใชสิ้ทธิต่อ 1 หุน้สามญั 1.818 บาท 

*อตัราการใชสิ้ทธิ (หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิต่อหุน้สามญั) 1:1.10 

 *คาํนวณราคาใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิใหม่เน่ืองจากการจ่ายเงินปันผลบางส่วนเป็นหุ้นสามญั ซ่ึงการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเข้า

เง่ือนไขการปรับสิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ TSR-W1 ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2559 

 รายการกระทบยอดจาํนวนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 

2561 และ 2560 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนัหน่วย) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560  177,291 

ใชสิ้ทธิระหวา่งปี  (45,047) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  132,244 

ใชสิ้ทธิระหวา่งปี  (29,956) 

หมดอายรุะหวา่งปี  (102,288) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  - 
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25. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้ง

จดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสํารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหัก

ด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองน้ีจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุน               

จดทะเบียน สาํรองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลได ้

26. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 รายการค่าใชจ่้ายตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชนอ่ื์นของพนกังาน 447,411 458,191 428,443 439,449 

ค่านายหนา้ 313,701 406,676 310,072 403,685 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 54,252 52,394 52,848 50,937 

ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการขาย 17,443 20,560 16,978 19,147 

วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 201,040 239,889 201,014 239,889 

การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและงานระหวา่งทาํ (15,377) 13,811 (6,754) (4,837) 

27. ภาษีเงินได้ 

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ภาษเีงินได้ปัจจุบัน     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 23,435 11,598 22,613 10,950 

รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน (219) (445) (219) (445) 

ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี     

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว

และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (954) 8,993 (545) 10,363 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ที่แสดงอยู่ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 22,262 20,146 21,849 20,868 
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จาํนวนภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบักาํไรจากการ

ประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (43) 1,377 (43) 1,257 

รายการกระทบยอดจาํนวนเงินระหวา่งค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของกาํไรทางบญัชีกบัอตัราภาษี

ท่ีใชส้าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 127,255 94,603 115,687 108,293 

     

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 25,451 18,921 23,137 21,659 

รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน (219) (445) (219) (445) 

ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:     

ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 955 1,096 282 747 

ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน (1,249) (1,277) (1,234) (1,253) 

อ่ืน ๆ (2,676) 1,851 (117) 160 

รวม (2,970) 1,670 (1,069) (346) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นส่วนของกาํไรหรือ

ขาดทุน 22,262 20,146 21,849 20,868 
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ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี     

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 11,808 12,325 10,697 12,183 

ค่าเผื่อการรับคืนสินคา้ 89 202 89 202 

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 612 287 612 287 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่าสินทรัพยร์อการขาย 278 7 - - 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 2,364 - 2,364 - 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 58 58 58 58 

ประมาณการหน้ีสินจากการรับประกนัสินคา้ 1,194 543 1,194 543 

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 4,011 3,369 3,306 2,756 

ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 279 1,202 - - 

รวม 20,693 17,993 18,320 16,029 

หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     

สญัญาเช่าการเงิน 5,201 3,455 5,201 3,455 

รวม 5,201 3,455 5,201 3,455 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีรายการผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและขาดทุน

ทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชจ้าํนวน 3.2 ลา้นบาท (2560: 2.5 ลา้นบาท) ท่ียงัไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินได้

รอการตดับัญชี เน่ืองจากพิจารณาแล้วเห็นว่าอาจไม่มีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะนําผล

แตกต่างชัว่คราวและผลขาดทุนทางภาษีมาใชป้ระโยชน์ได ้

28. กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี 

 กาํไรต่อหุ้นปรับลดคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษัทฯ(ไม่รวมกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวมของจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี

กบัจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีบริษทัฯอาจออกเพื่อแปลงหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลด

ทั้งส้ินให้เป็นหุ้นสามญั โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็นหุ้นสามญั ณ วนัต้นปีหรือ ณ วนัออกหุ้น

สามญัเทียบเท่า 
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 กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานและกาํไรต่อหุน้ปรับลด แสดงการคาํนวณไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ีย 

 กาํไรสาํหรับปี ถ่วงนํ้าหนกั กาํไรต่อหุ้น 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 

       

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       

กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 106,790 77,365 520,589 496,095 0.205 0.156 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       

ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัท่ี

ออกให้กบัผูถื้อหุ้นเดิม (TSR-W1) - - - 106,411 - - 

กาํไรต่อหุ้นปรับลด       

กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญัสมมติว่ามี

การใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัจากใบสาํคญั

แสดงสิทธิ 106,790 77,365 520,589 602,506 0.205 0.128 

       

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ีย 

 กาํไรสาํหรับปี ถ่วงนํ้าหนกั กาํไรต่อหุ้น 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 

       

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       

กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 93,838 87,425 520,589 496,095 0.180 0.176 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       

ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัท่ี

ออกให้กบัผูถื้อหุ้นเดิม (TSR-W1) - - - 106,411 - - 

กาํไรต่อหุ้นปรับลด       

กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญัสมมติว่ามี

การใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัจากใบสาํคญั

แสดงสิทธิ 93,838 87,425 520,589 602,506 0.180 0.145 

29. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯและบริษทัย่อยท่ีผูมี้

อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสมํ่าเสมอเพือ่ใชใ้นการตดัสินใจใน

การจดัสรรทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน  
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เพื่อวตัถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตาม

ช่องทางการจดัจาํหน่ายและการบริการให้สินเช่ือ โดยการนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วน

งานไดน้าํเสนอตามประเภทการขาย อยา่งไรก็ตามไม่มีการนาํขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน

ของการบริการให้สินเช่ือ เน่ืองจากส่วนงานดงักล่าว มีรายไดแ้ละผลการดาํเนินงานในจาํนวนท่ีไม่

เป็นสาระสาํคญั  

ผู ้มีอ ํานาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดําเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อ

วตัถุประสงคใ์นการตดัสินใจเก่ียวกบัการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบติังาน บริษทัฯ

และบริษทัย่อยประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการ

ดาํเนินงานและสินทรัพยร์วมซ่ึงวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการ

ดาํเนินงานและสินทรัพยร์วมในงบการเงิน  

 การบนัทึกบญัชีสําหรับรายการระหวา่งส่วนงานท่ีรายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบนัทึกบญัชี

สาํหรับรายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก 

 ขอ้มูลรายได้และกาํไรของส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัย่อยสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 

2561 และ 2560 มีดงัต่อไปน้ี  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส่วนงาน 

ขายตามสญัญาเช่าซ้ือ 

ส่วนงาน 

ขายสดและขายเช่ือ รวม 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

รายไดจ้ากการขาย 1,173 1,229 205 202 1,378 1,431 

รายไดด้อกผลตามสญัญาเช่าซ้ือ 196 218 - - 196 218 

หกั: ตน้ทุนขาย (250) (277) (138) (123) (388) (400) 

กาํไรของส่วนงาน 1,119 1,170 67 79 1,186 1,249 

รายไดอ่ื้น     38 44 

ค่าใชจ่้ายในการขายและ                    

จดัจาํหน่าย 

  

  (537) (595) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร     (387) (429) 

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ     (168) (159) 

ตน้ทุนทางการเงิน     (6) (16) 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนใน

การร่วมคา้ 

  

  1 - 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (22) (20) 

กาํไรสาํหรับปี     105 74 
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บริษทัฯและบริษทัยอ่ยดาํเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียวคือประเทศไทย ดงันั้นรายไดแ้ละสินทรัพย์

ท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แลว้ 

 ในปี 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใดท่ีมีมูลค่าเท่ากบัหรือมากกวา่

ร้อยละ 10 ของรายไดข้องกิจการ 

30.     กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

 บริษัทฯ บริษทัย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจดัตั้ งกองทุนสํารองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบัญญัติ

กองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและพนกังานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็น

รายเดือนในอตัราร้อยละ 3 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดย กองทุนสํารองเล้ียงชีพ

เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ และจะจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วย

กองทุนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ในระหวา่งปี 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้เงินสมทบดงักล่าว

เป็ นค่าใช้ จ่ายจํานวนเงิน  3.2 ล้านบ าท (2560: 3.8 ล้านบ าท) (เฉ พ าะบริษัท ฯ: 3.1 ล้านบ าท                  

(2560: 3.7 ลา้นบาท)) 

31. เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผล อนุมติัโดย 

เงินปันผลจ่าย 

(พนับาท) 

เงินปันผลจ่าย   

ต่อหุ้น (บาท) 

เงินปันผลระหวา่งกาล 

 สาํหรับปี 2560 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั

เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2560          31,004    0.06 

รวมเงินปันผลท่ีจ่ายในปี 2560           31,004    0.06 

    

เงินปันผลประจาํปี 2560 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเม่ือ                        

วนัท่ี 27 เมษายน 2561 41,338 0.08 

เงินปันผลระหวา่งกาล 

 สาํหรับปี 2561 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั

เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 41,748 0.08 

รวมเงินปันผลท่ีจ่ายในปี 2561  83,086 0.16 

32. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจจะเกดิขึน้ 

32.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯมีภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุนจาํนวนเงิน 0.4 ลา้นบาท ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การซ้ือเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้เคร่ืองใชส้าํนกังานและซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ (2560: 6.1 ลา้นบาท) 
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32.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าดําเนินงาน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยได้เขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าท่ีดิน อาคารสํานักงาน

โรงงานและสัญญาบริการต่างๆ อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 10 ปี และสัญญาดงักล่าวเป็น

สัญญาท่ีบอกเลิกไม่ได ้ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

จ่ายชาํระภายใน:     

ภายใน 1 ปี 12.4 14.7 12.0 14.3 

มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 6.0 3.3 5.9 3.3 

     

32.3 การคํา้ประกนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯมีหนงัสือคํ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯ

เหลืออยูด่งัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 

คํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 0.4 0.4 

คํ้าประกนัการทาํสัญญาซ้ือขายสินคา้ 5.2 5.2 

33. เคร่ืองมือทางการเงิน 

33.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสําคญัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยตามท่ีนิยามอยูใ่นมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 

107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและ

รายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ี เงินให้กูย้ืมระยะสั้ น เงินกูย้ืมระยะสั้น และเงินกูย้ืมระยะยาว บริษทัฯ

และบริษทัย่อยมีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหาร

ความเส่ียงดงัน้ี 
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ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกับลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ ลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือ และลูกหน้ีตามสัญญาโอนสิทธิ ฝ่ายบริหารควบคุม

ความเส่ียงน้ีโดยการกาํหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม นอกจากน้ี การ

ให้สินเช่ือของบริษทัฯและบริษทัย่อยไม่มีการกระจุกตวั เน่ืองจากบริษทัฯและบริษทัย่อยมีฐานของ

ลูกคา้ท่ีหลากหลาย และมีอยูจ่าํนวนมากราย จาํนวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอาจตอ้งสูญเสีย

จากการใหสิ้นเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ี ท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีสาํคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ  ลูกหน้ี เงินให้สินเช่ือ เงินให้กู้ยืมระยะสั้ นแก่กิจการท่ี เก่ียวข้องกัน                    

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน เงินกูย้มืระยะสั้นและเงินกูย้มืระยะยาว 

 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสําคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย และสําหรับสินทรัพย์

และหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบกาํหนดหรือวนัท่ีมีการกาํหนด

อตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 

        (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ียปรับ   

 ภายใน 1 ปี มากกวา่ 1 ปีถึง 5 ปี ข้ึนลงตามราคาตลาด ไม่มีอตัราดอกเบ้ีย รวม 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

           

สินทรัพย์ทางการเงนิ           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - - 48 33 - - 48 33 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - - - 27 24 27 24 

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 600 611 4 9 - - - - 604 620 

ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ 1 1 - 1 - - - - 1 2 

ลูกหน้ีตามสญัญาโอนสิทธิ - - - - - - 4 8 4 8 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั - - - - 1 3 - - 1 3 

 601 612 4 10 49 36 31 32 685 690 

หนีสิ้นทางการเงนิ           

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - - - - 30 130 - - 30 130 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - - - 84 97 84 97 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 21 29 16 37 - - - - 37 66 

เงินกูย้ืมระยะยาว - - - - 10 22 - - 10 22 

 21 29 16 37 40 152 84 97 161 315 
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        (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ียปรับ   

 ภายใน 1 ปี มากกวา่ 1 ปีถึง 5 ปี ข้ึนลงตามราคาตลาด ไม่มีอตัราดอกเบ้ีย รวม 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

สินทรัพย์ทางการเงนิ           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - - 26 14 - - 26 14 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - - - 37 41 37 41 

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 488 573 2 4 - - - - 490 577 

ลูกหน้ีตามสญัญาโอนสิทธิ - - - - - - 4 8 4 8 

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1 5 - - - - - - 1 5 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั - - - - 1 3 - - 1 3 

 489 578 2 4 27 17 41 49 559 648 

หนีสิ้นทางการเงนิ           

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้น 

 จากสถาบนัการเงิน - - - - - 130 - - - 130 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - - - 82 94 82 94 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 20 28 15 36 - - - - 35 64 

เงินกูย้ืมระยะยาว - - - - 10 22 - - 10 22 

 20 28 15 36 10 152 82 94 127 310 

33.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯและบริษทัย่อยจดัอยู่ในประเภทระยะสั้ นหรือ                      

มีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรม

ของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

34. การบริหารจัดการทุน  

 วตัถุประสงค์ในการบริหารจดัการทุนท่ีสําคญัของกลุ่มบริษัท คือการจดัให้มีซ่ึงโครงสร้างทุนท่ี

เหมาะสมเพื่อสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัและเสริมสร้างมลูค่าการถือหุ้นใหก้บัผูถื้อหุ้น 

โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.18:1 (2560: 0.32:1) และ

บริษทัฯมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.15:1 (2560: 0.31:1) 
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35. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯไดมี้มติเห็นชอบให้เสนอต่อท่ีประชุม       

ผูถื้อหุน้ซ่ึงจะจดัข้ึนในเดือนเมษายน 2562 ใหพ้ิจารณาและอนุมติัในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

 - การจ่ายเงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นจากกาํไรของปี 2561 ในอตัราหุ้นละ 0.08 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 

46 ลา้นบาท 

  เงินปันผลน้ีจะจ่ายและบนัทึกภายหลงัจากไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้แลว้ 

 - การลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจากเดิม 662,198,922 หุ้น เป็น 549,682,133 หุ้น โดยวิธีตดัหุ้น

สามญัจดทะเบียนท่ียงัไม่ไดรั้บชาํระ และพิจารณาแกห้นงัสือบริคณฑ์สนธิเพื่อให้สอดคลอ้งกบั

การลดทุนจดทะเบียน 

36.      การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2562 
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	9. รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี ซึ่งรายงานระบุเกี่ยวกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ของการตรวจสอบภายใน ความเห็นต่อรายงานทางการเงิน ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และรายงานอื่นที่เห็นว่าค...
	10. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงาน (Compliance) ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
	11. สอบทานสรุปผลการตรวจสอบทุจริตและกำหนดมาตรการป้องกันภายในองค์กร รวมทั้งสอบทานกระบวนการภายในของบริษัทเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน
	12. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการทำงาน การบริหารความเสี่ยง การควบคุม การกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและระบบเครือข่ายสื่อสารที่มีประสิทธิผล สอดคล้องตามมาตรฐานสากล
	13. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลือกกลับเข้ามาใหม่ และเลิกจ้าง ผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัท รวมถึงพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้ความเห็นชอบในการนำเสนอเพื่อขออนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งประชุมร่วมกับผู้สอบบ...
	14. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
	15. พิจารณาและสอบทานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะของทั้งผู้สอบบัญชี และสำนักงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งติดตามเพื่อให้มั่นใจว่า ฝ่ายบริหารมีการดำเนินการต่อข้อเสนอแนะดังกล่าวอย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพ และภายในเวลาที่เหมาะสม
	16. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเชิญผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมารายงาน หรือนำเสนอข้อมูล ร่วมประชุม หรือจัดส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องและจำเป็น
	17. พิจารณาให้ความเห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท และจัดให้มีการทบทวนความเหมาะสมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
	18. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
	19. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
	20. ในกรณีที่พบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
	บริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อจะได้เข้าร่วมเป็นบริษัทที่ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต กับทางสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  แต่ทั้งนี้บริษัทประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุ...
	1 งบการเงิน
	1.1 ความเห็นผู้สอบบัญชี
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