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บริษัท เธียรสุรตัน์ จาํกดั(มหาชน) และบริษัทยอ่ย 
ขอ้มลูสาํคญัทางการเงิน 

         
งบการเงนิรวม (ลา้นบาท) 2558 2557 2556 
รายไดจ้ากการขาย ,452.19 996.83 902.25 
รายไดร้วม  1,617.28 1,125.25 1,012.31 
กาํไรขนัตน้ *  1,262.68 917.72 824.27 
ตน้ทุนขาย  (344.73) (201.33) (174.66) 
ค่าใชจ่้ายในการขาย  (711.80) (564.33) (524.93) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (278.03) (191.16) (168.28) 
กาํไรสุทธิ ** 145.95 93.72 67.05 
สินทรพัยร์วม  1,583.01 1,083.05 782.41 
หนีสินรวม  667.09 274.96 317.81 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 915.91 808.10 464.60 
อตัราสว่นทางการเงิน 
อตัรากาํไรสุทธิ (รอ้ยละ)  8.97 8.33 6.62 
อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (รอ้ยละ)  16.83 14.73 16.22 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม (รอ้ยละ) 10.88 10.05 8.78 
อตัราส่วนเงินปันผลต่อกาํไรสุทธิสําหรบัปี (รอ้ยละ) 61.94 89.80 41.39 
อตัราส่วนหนีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า)  0.73 0.34 0.68 
กาํไรสุทธิต่อหุน้ (บาท) 0.36 0.26 0.27 
เงินปันผลต่อหุน้ (บาท) 0.22 0.24 0.10 
มลูค่าตามบญัชีต่อหุน้ (บาท)  2.25 2.35 1.80 
หมายเหตุ : * มีการจดัประเภทตน้ทุนทางการเงินในปี 2556 และ 2557 ใหมเ่พือใหส้อดคลอ้งกบัธุรกิจ จึงสง่ผลตอ่กาํไรขนัตน้ 
               ** หมายถึง กาํไรสาํหรบัปีสว่นทีเป็นของบริษัทใหญ ่
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1 จุดเด่นในรอบปี 
3 สารจากคณะกรรมการ 
4 คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร 
7 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
10 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
15 2. ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 
37 3. ปัจจยัความเสียง 
41 4. ขอ้มูลทวัไปและขอ้มูลสาํคัญอนื 
43 5. ขอ้มูลหลกัทรพัยแ์ละผูถ้ือหุน้ 
46 6. นโยบายการจา่ยเงินปันผล 
47 7. โครงสรา้งการจดัการ 
58 8. การกาํกับดูแลกิจการ 
85 9. ความรบัผิดชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibility : CSR) 
86 10. การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเสียง 
88 11. รายการระหว่างกัน 
96 12. ขอ้มูลทางการเงินทีสาํคัญ 
104 13. การวิเคราะหแ์ละคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ 
114 14. รายละเอยีดเกียวกับกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม  
       และเลขานุการบริษัท 
124 รายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 
125 งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 



สารจากคณะกรรมการ 
 

 
Annual Report 2015 | 3
รายงานประจําปี 2558 

ปี 2558 เป็นอีกหนึงปีแห่งความทา้ทายสาํหรบับริษัท เธียรสุรัตน์ จาํกดั (มหาชน) ในการดาํเนิน
ธุรกิจเพือใหบ้รรลุเป้าหมายทีวางไวห้ลงัจากไดเ้ขา้จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในปี 2557  
ในการดาํเนินธุรกิจท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจอาเซียนทีฟืนตวัอย่างค่อยเป็นค่อยไป  บริษัท
ไดท้าํการปรบักลยุทธแ์ละแผนการดาํเนินงานทีสาํคญัหลายดา้น เพือเพิมประสิทธิภาพในการดําเนินงานและ
ส่งเสริมการดาํเนินธุรกิจใหเ้ติบโตอย่างยงัยืน 

ผลการดาํเนินงานในรอบปีทีผ่านมานับเป็นผลงานทีโดดเด่น บริษัทและบริษัทย่อยสามารถทาํรายได้
รวม 1,617 ลา้นบาท เพิมขึนรอ้ยละ 44 จากปีก่อน กาํไรสุทธิ 146 ลา้นบาท เพิมขึนรอ้ยละ 56 จากปีก่อน 
สินทรัพยร์วม 1,583 ลา้นบาท เพิมขึนรอ้ยละ 46 จากปีก่อน  บริษัททาํการวิจยัและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่าง
ต่อเนืองเพือสรา้งสรรคผ์ลิตภัณฑ์ทีมีคุณภาพและสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ทีหลากหลาย   
การขยายสาขาและศูนย์บริการลูกคา้ใหค้รอบคลุมและเขา้ถึงลูกคา้ในทุกภูมิภาคของประเทศไทย การ
บริหารงานและการดาํเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ  

สาํหรับกา้วต่อไปของบริษัท บริษัทจะไม่เป็นเพียงผูนํ้าดา้นนวตักรรมเครืองกรองนําดืมเท่านัน แต่
บริษัทมุ่งมนัทีจะนําเสนอผลิตภณัฑอื์น ๆ เช่น เครืองใชไ้ฟฟ้าในครวัเรือน โดยมีจุดมุ่งหมายในการส่งเสริมให้
ทุกบา้น ทุกองคก์ร มีนําดืมทีสะอาดและมีคุณภาพชีวิตทีดี ไม่เพียงแต่ในประเทศไทยเท่านัน บริษัทไดเ้ล็งเห็น
โอกาสทางธุรกิจและศึกษาความเป็นไปได ้รวมทงัการเตรียมความพรอ้มทีจะเขา้สู่ตลาดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) ในปี 2559 ซึงบริษัทคาดว่าจะส่งผลดีต่อการประกอบธุรกิจมากยิงขึน 

ดว้ยความมุ่งมนัในการดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาลตามหลักการกํากบัดูแล
กิจการทีดี บริษัทไดร้บัการประเมินการกาํกบัดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยประจาํปี 2558 ในระดบัดี 
(Good) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึงบริษัทจะยึดมันการดําเนินธุรกิจตาม
หลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดีควบคู่ไปกบัการดาํเนินการต่าง ๆ ดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิงแวดลอ้ม
อย่างต่อเนืองต่อไป โดยในปีนีบริษัทไดจ้ดัทํารายงานความรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิงแวดลอ้ม (CSR Report) 
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้และนักลงทุน 

ผลการดําเนินงานของบริษัททีผ่านมาเป็นทีน่าพอใจ เกิดจากความร่วมมือร่วมใจ ความมุ่งมนัและ
ทุ่มเทในการทํางานของคณะผูบ้ริหารและพนักงานทุกท่าน คณะกรรรมการบริษัทขอขอบคุณท่านผูถื้อหุน้ 
ลูกคา้ คู่คา้ คณะผูบ้ริหาร  พนักงานและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุก ๆ ฝ่าย ทีไดใ้หค้วามไวว้างใจและสนับสนุนการ
ดําเนินงานของบริษัทด้วยดีเสมอมา บริษัทจะยงัคงมุ่งมันในการดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซือสัตย์ 
รอบคอบ โดยยึดมนัในหลกัธรรมาภิบาล รวมทงัคาํนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกดา้นเพือ
สรา้งความเติบโตทางธุรกิจอย่างยงัยืนและมนัคงต่อไป 

 
 
 

( นายสหสั  ตรีทิพยบุตร ) 

 
 
 

( นายวีรวฒัน์  แจง้อยู่ ) 
ประธานกรรมการบริษัท ประธานเจา้หน้าทีบริหาร 
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นายสหัส  ตรีทิพยบุตร 
ประธานกรรมการบริษัท 

 นายวีรวฒัน ์ แจง้อยู่ 
กรรมการ / ประธานเจา้หน้าทีบริหาร 

 นายวิรชั  วงศนิ์รนัดร ์
กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ 

     

 

 

 

 

 
นางสาวเธียรวรรณี  แจง้อยู่ 
กรรมการ 

 นางสาวสวิตา  แจง้อยู่ 
กรรมการ 

 นายเอกรตัน ์ แจง้อยู่ 
กรรมการ 

     

 

 

 

 

 
รองศาสตราจารยบ์ุญเสริม       
วิมุกตะนนัท ์
กรรมการอิสระ /  
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 ศาสตรเมธี ดร.สุปรีด ิ
วงศด์ีพรอ้ม 
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

 นายสุธี  ตรีพรชยัศกัดิ 
กรรมการอิสระ /  
กรรมการตรวจสอบ 
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นายกริช  อมัโภชน ์
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

 นางสุมนา  วงษก์ะพนัธ ์
กรรมการอิสระ 
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นายวีรวฒัน ์ แจง้อยู่ 
ประธานกรรมการบริหาร 

 นายวิรชั  วงศนิ์รนัดร ์
กรรมการบริหาร 

 นางสาวเธียรวรรณี  แจง้อยู่ 
กรรมการบริหาร 

     

 

 

 

 

 
นางสาวสวิตา  แจง้อยู่ 
กรรมการบริหาร 

 นายเอกรตัน ์ แจง้อยู่ 
กรรมการบริหาร 

 นายไพฑรูย ์ หอมจนัทร ์
กรรมการบริหาร 

     

 

 

 

 

 
นายวชัรินทร ์ วชัรธรรม 
กรรมการบริหาร 

 นายพทัธนนท ์ เปรมสมิทธ ์
กรรมการบริหาร 

 นายอศัวิน  แจง้อยู่ 
กรรมการบริหาร 

 



รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

 
Annual Report 2015 | 7
รายงานประจําปี 2558 

เรียน  ท่านผูถ้ือหุน้ บริษัท เธียรสุรตัน ์จาํกดั (มหาชน) 
 

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท เธียรสุรัตน์ จํากัด (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการอิสระจํานวน  
ท่าน กรรมการอิสระทุกท่านไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร หรือพนักงานบริษัท โดยมีประธานคณะกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการตรวจสอบอีก  ท่านเป็นผูที้มีความรูแ้ละประสบการณ์เพียงพอทีจะทําหน้าทีสอบทานความเชือถือไดข้อง
รายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบมีรายนามดงันี 

1. รองศาสตราจารย ์บุญเสริม  วิมุกตะนันท ์ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. ศาสตรเมธี ดร.สุปรีดิ  วงศด์ีพรอ้ม กรรมการตรวจสอบ 
3. นายสุธี  ตรีพรชยัศกัดิ   กรรมการตรวจสอบ 
4. นายกริช  อมัโภชน์   กรรมการตรวจสอบ 
โดยมีนางสาวอจัฉราพร มานะศานต ์ ผูต้รวจสอบภายในทาํหน้าทีเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าทีตามทีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายและตามกฎบัตรของ

คณะกรรมการตรวจสอบ ซึงสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดของตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย โดยในรอบระยะเวลาบญัชีปี 
 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระชุมรวมทังหมด  ครัง โดยเป็นการประชุมร่วมกับผูบ้ริหาร ผูส้อบบัญชี และ

ผูต้รวจสอบภายใน ซึงไดพิ้จารณาหารือหรือแลกเปลียนความคิดเห็นในเรืองทีเกียวขอ้งกนัตามความเหมาะสม และได้
สรุปรายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ ซึงสรุปสาระสําคญัของภารกิจในรอบปีไดด้งันี 

 
.การสอบทานและตรวจสอบงบการเงนิใหบ้ริษัทมีการรายงานทางการเงนิอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินระหว่างกาลและงบการเงินประจําปี  ของ               
บริษัท เธียรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) ร่วมกับผูส้อบบญัชีและฝ่ายการจัดการของบริษัท รวมทงัประชุมเป็นการเฉพาะกับ
ผูส้อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการของบริษัท  ครัง โดยไดส้อบถามและรับฟังคําชีแจง ตลอดจนใหค้าํแนะนํา และ/หรือ
ขอ้คิดเหน็ในประเด็นต่าง ๆ ทีเกียวขอ้งกบัรายงานทางการเงินของบริษัท เพือใหม้ันใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัท
ไดจ้ดัทาํขึนอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น ตามทีควรในสาระสําคญัและเชือถือไดต้ามมาตรฐานการบญัชีทีรบัรองทวัไป รวมทัง
มีการเปิดเผยขอ้มลูประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ ก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพือพิจารณาอนุมัติใหเ้ปิดเผย
ไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  โดย
คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่า รายงานทางการเงินของบริษัทประจาํปี  มีความถูกตอ้งตามทีควรในสาระสําคัญ
ตามหลักการบญัชีทีรบัรองทวัไป เป็นทีเชือถือได ้

 
. การสอบทานใหบ้ริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในทีเหมาะสม รวมทงัพิจารณาความ

เป็นอิสระของสาํนกังานตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมการตรวจสอบไดม้อบหมายใหบ้ริษัท เอซีเอ็ม คอนซัลติง จํากดั ซึงเป็นผูใ้หบ้ริการดา้นตรวจสอบ

ภายในสําหรับปี  ประเมินระบบ สอบทานและทบทวนระบบการควบคุมการดําเนินงานต่าง ๆ โดยพิจารณา
อนุมัติแผนการตรวจสอบประจําปี ใหส้อดคลอ้งกับสภาพแวดลอ้มขององค์กร และพิจารณาขอบเขตการปฏิบัติงาน 
ความเป็นอิสระ ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ ทังนีคณะกรรมการตรวจสอบไดร้ับรายงานการสรุปผลการตรวจสอบ
ภายในโดยตรงจากผูต้รวจสอบภายใน พรอ้มทังใหข้อ้แนะนําดา้นการตรวจสอบภายใน เพือใหบ้ริษัทมีระบบควบคุม
ภายในทีเหมาะสมและมีการติดตาม ประเมินผล ซึงเป็นส่วนหนึงของกระบวนการกาํกับกิจการทีดี โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบเหน็ว่า ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมเพียงพอและเหมาะสม ซึงประกอบดว้ย
สภาพแวดลอ้มของการควบคุม การประเมินความเสียง การควบคุมการปฏิบตัิงาน ของฝ่ายบริหาร เร่งปรบัปรุงการ 



รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 
Annual Report 2015 | 8
รายงานประจําปี 2558 

ปฏิบัติงานตามประเด็นทีผูต้รวจสอบภายในเสนอแนะและระบบการติดตามผลการดําเนินงาน รวมทังระบบการ
ตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างอิสระ 

 
. การสอบทานใหบ้ริษัทปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยแ์ละกฎหมายที

เกียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัทรวมทังกฎ/ระเบียบ/ประกาศ/คาํสงั ทีออกโดยอาศยัอาํนาจตามกฎหมายดังกล่าว
และหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดี 

คณะกรรมการตรวจสอบใหค้วามสําคัญและรับทราบรายงานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละ
ตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายทีเกียวขอ้งกับการดําเนินการธุรกิจของบริษัทรวมถึงมีการติดตามความคืบหน้าในเรือง
ดงักล่าว ทังนีคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบจากผูส้อบบญัชีไม่มีประเด็นและขอ้สังเกตทีตอ้งแจง้ใหค้ณะกรรมการ
ตรวจสอบทราบตามบทบัญญัติในมาตรา /  แห่งพระราชบัญญัติว่าดว้ยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดย
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเหน็ว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในทีเพียงพอและ
เหมาะแลว้ รวมทังระบบการตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างอิสระ ซึงไม่พบประเด็นทีเป็นสําคัญในเรืองการไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมายและขอ้กาํหนดดงักล่าว 
 

. การสอบทานระบบการบริหารความเสยีงของบริษัท 
การสอบทานการดําเนินการดา้นการบริหารความเสียงของบริษัทของคณะกรรมการบริหารความเสียง

แผนงานและแนวทางการบริหารจัดการความเสียง ทงันีบริษัทไดด้ําเนินการบริหารความเสียงในดา้นต่าง ๆ ทังความ
เสียงภายในและภายนอก เช่น ความเสียงดา้นกฎระเบียบภายนอก ความเสียงจากการเปิดเสรีการคา้ เป็นตน้ 
 คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบนโยบายและการดําเนินการป้องกนัความเสียงการคอร์รปัชนัซึงบริษัทไดม้ี
การจดัทาํนโยบายต่อตา้นทุจริตคอร์รปัชนัขึนและจะดาํเนินการขอรับรองเขา้เป็นสมาชิก โครงการแนวร่วมปฏิบตัิของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Corruption “CAC”) ต่อไปโดย
คณะกรรมการตรวจสอบรบัทราบการดําเนินการดา้นบริหารความเสียงของคณะกรรมการบริหารความเสียง และจะ
ติดตามผลเรืองแนวทางปฏิบตัิเกียวกบัการหา้มจ่ายสินบน หรือการต่อตา้นการทุจริตคอรปัชนัต่อไป 
 

.การพิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตงั และเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีและผูต้รวจสอบภายในของบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาคดัเลือกและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท เพือพิจารณาขออนุมตัิต่อที

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี  พิจารณาแต่งตงั นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ และ/หรือนางสาวสมจินตนา พลหริัญ
รัตน์ แห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชันแนล จํากัด เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจําปี 

 รวมทังเสนอแนะจํานวนเงินค่าสอบบัญชีสําหรับปี  เป็นจํานวน , ,  บาท (โดยค่าสอบบัญชี
ดงักล่าวไม่รวมค่าใชจ่้ายอืนทีเรียกเก็บตามจริง เช่น ค่าเบียเลียง ค่าเดินทาง ค่าล่วงเวลา ค่าโทรศพัท์ทางไกลระหว่าง
ประเทศและทีพักในกรณีตอ้งเดินทางไปพักคา้งคืน เป็นตน้) โดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ผูส้อบบัญชีของ
บริษัททีเสนอแต่งตังมีผลงานเป็นทีน่าพอใจและมาตรฐานการตรวจสอบเป็นไปตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบบัญชีที
ยอมรับทวัไป อีกทังไดป้ฏิบตัิงานเยียงผูป้ระกอบ วิชาชีพอย่างเต็มความสามารถและใหข้อ้เสนอแนะเกียวกบัระบบการ
ควบคุมภายใน รวมทังมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน จึงเห็นสมควรใหเ้สนอต่อทีประชุมคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาแต่งตงัและอนุมตัิค่าสอบบญัชีประจาํปี  ของบริษัทเป็นจาํนวน , ,  บาท 
 

.การสอบทานรายการทีเกียวโยงกนั หรือรายการทีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
- การรับทราบการรายงานของบริษัททีเกียวโยงกัน และหลักเกณฑ์ทีกําหนดไวส้ําหรับการทํารายการ

ระหว่างกนัในอนาคตของบริษัทว่าเป็นไปตามเงือนไขทางการคา้ปกติทวัไป 
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- การรับทราบการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทีกําหนดโดยคณะกรรมการบริษัทว่าดว้ยเรืองหลักเกณฑ์และ
วิธีการรายงาน การมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการและผู ้บริหารของบริษัทตามทีสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกําหนดใหบ้ริษัทจดทะเบียนดําเนินการ 
โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการทีเกียวโยงกนับริษัทไดป้ฏิบัติตามขอ้กาํหนดและขอ้
กฎหมายทีเกียวข้องแล้ว ซึงเป็นไปตามประกาศของตลาดหลัดทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อ
บริษัท 

 
7. อืน ๆ  

- การติดตามความคืบหน้าในการปฏิบตัิตามมติคณะกรรมการตรวจสอบ 
- การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบประจําปี  เพือนําเสนอต่อคณะกรรมการของ

บริษัท 
- การสอบทานขอ้มลูทีเปิดเผยไปยงัตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพย์ในรายงานประจําปี  (แบบ - ) และในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจําปี สินสุด
วนัที  ธันวาคม  ของบริษัท (แบบ - ) 

- การรายงานสรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ สําหรับปี  ต่อคณะกรรมการ
บริษัททุกไตรมาส 

 
 ทังนีคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าทีตามขอบเขตอํานาจหน้าทีและความรับผิดชอบทีมีต่อ
คณะกรรมการบริษัทตามทีกาํหนดไว ้ดว้ยความเป็นอิสระ การแสดงความเหน็ไดย้ึดหลักความโปร่งใส สามารถอธิบาย
และตรวจสอบไดโ้ดยคาํนึงถึงหลักการกาํกบัดูแลกิจการทีดี ตามแนวทางของตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 
 

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 
 

(รองศาสตราจารยบุ์ญเสริม วิมุกตะนันท์) 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

25 กุมภาพนัธ์ 2559 
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บริษัท เธียรสุรัตน์ จาํกัด (มหาชน) (“บริษัท”) หรือเดิม บริษัท เธียรสุรตัน์ จาํกดั ไดเ้ริมก่อตงัขึนในปี พ.ศ. 
2535 มีทุนจดทะเบียน 1 ลา้นบาท โดยมีจุดมุ่งหมาย คือ การผลิตและจาํหน่ายเครืองกรองนําแบบขายตรง  ซึงเริม
จากเครืองกรองนําแบบท่อคู่ และไดพ้ฒันาเรือยมาจนเป็นเครืองกรองนําทีมีระบบการกรองหลายขนัตอน เพือใหนํ้าที
ผ่านการกรองมีคุณภาพ  ปลอดภยัรวมทังมีประโยชน์ต่อร่างกาย โดยในปี 2556 บริษัทไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็น
บริษัทมหาชน โดยใชช้ือว่า บริษัท เธียรสุรัตน์ จาํกัด (มหาชน) และเขา้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยเมือวนัที  มิถุนายน  

บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายเครืองกรองนํา โดยใชร้ะบบการขายแบบขายตรงแบบชนัเดียวเป็นหลัก 
(Single Level Direct Sale) ในการจาํหน่ายเครืองกรองนํามาตงัแต่ปี 2519  รวมเป็นเวลากว่า 40 ปี  และเริมการขาย
ผ่านช่องทางขายใหม่ โดยการขายผ่านโมเดิรน์เทรด ผ่านองค์กรต่าง ๆ โดยลูกคา้จะอยู่ในเขตพืนทีกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑลเป็นส่วนใหญ่ รวมถึงตามหวัเมืองหลักในต่างจงัหวดั ในปัจจุบนับริษัทเริมขยายกิจการ โดยการเปิดสาขา
เพือใหค้รอบคลุมทุกภมูิภาคทวัประเทศ เพือเน้นการบริการลูกคา้อย่างทวัถึง   

นอกจากนี บริษัทย่อยของบริษัทคือ บริษัท เซฟ เทรด อินเตอร์เนชันแนล จํากัด ดําเนินธุรกิจจัดจําหน่าย
เครืองกรองนําใหแ้ก่บริษัทขายตรงขนาดใหญ่แหง่หนึง และบริษัท เฟดเดอร ์ไทย จาํกัด ดําเนินธุรกิจหลักเกียวกับการ
จาํหน่ายเครืองปรบัอากาศ ยีหอ้ เฟดเดอร ์

 
 

1.1 วิสยัทศันแ์ละพนัธกิจ ปัจจยัสาํคญั 

 

วิสยัทศัน ์
ส่งเสริมใหทุ้กบา้นทุกองคก์รมีนําดืมทีสะอาด ปลอดภัย มีประโยชน์ต่อสุขภาพ และมุ่งมันสู่การเป็นอนัดับ  

ของประเทศ ในดา้นนวตักรรมนําดืมรวมถึงผลิตภณัฑที์เกียวขอ้ง 

 

พนัธกิจ 
- เป็นผูนํ้าอันดบั  ของระบบขายตรงชันเดียว และพัฒนาการจดัจาํหน่ายในช่องทางทีหลากหลายเขา้ถึงลูกคา้

ทุกกลุ่ม 
- พฒันาคุณภาพดา้นการผลิต การขาย การใหบ้ริการ และการพัฒนาบุคลากร เพือเสริมสรา้งความพึงพอใจ

สูงสุด ใหลู้กคา้อย่างต่อเนือง 
- มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ทีมีประสิทธิภาพในองคก์ร 
- เสริมสรา้งคุณภาพชีวิตทีดี และความผกูพนัของพนักงานต่อองคก์รอย่างสมาํเสมอ 
- สรา้งผลตอบแทนทียงัยืนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
- เน้นใหค้วามสําคญักบัสังคมและสิงแวดลอ้ม 
- มีระบบการบริหารจดัการทีดีตามหลักธรรมาภิบาล 
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ค่านิยมองคก์ร 
เราคือ SAFE : SAFE คือเรา  

S (Satisfaction)  สรา้งความพึงพอใจใหลู้กคา้ 
A (Adaptation)  พฒันา ปรบัปรุงอย่างต่อเนือง 
F (Firm Company) ลือเลือง บริษัทธรรมาภิบาล 
E (Excellent Service) การบริการเป็นเลิศ 

 
ธรรมนูญองคก์ร 

“ เราจะนําบริการดา้นสุขภาพ สรา้งคุณภาพความพอใจใหลู้กคา้ 
เราจะสรา้งความมนัคงตรงวาจา สรา้งผูบ้ริหารมีคุณค่าปัญหาคลาย 
เราจะสรา้งผลกาํไรใหญ่ไพศาล เพือเจือจานกระจายถว้นลว้นหลากหลาย 
ธรรมนูญองคก์รไม่คลอนคลาย หา้ขอ้ไซรบ์รรลุจุดสูงสุดเอย” 

 
ความสามารถหลกัขององคก์ร 

S (Service Mind)  การบริการดว้ยใจ 
M (Moral)  จรรยาบรรณ 
A (Achievement)  การมุ่งสู่ความสําเร็จ 
R (Responsibility)  ความรบัผิดชอบ 
T (Team Work)  การทาํงานเป็นทีม 
s (Self-Learning)  การเรียนรูเ้เละพฒันาดว้ยตนเอง 
 

1.1 การเปลียนแปลงและพฒันาการทีสาํคญัในช่วง 5 ปีทีผ่านมา 
552 - เพือตอบรับการเจริญเติบโตขององค์กร  บริษัทไดย้า้ยทีตังสํานักงานไปที  43/9 หมู่ที  ซอยชูชาติ

อนุสรณ์ 4 ตาํบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จงัหวัดนนทบุรี 11120 ซึงสํานักงานใหม่มีหอ้งประชุมใหญ่ 
ซึงสามารถรองรบัการประชุมของพนักงานบริษัทไดถึ้ง 1,000 คน 

556 - โดยเมือวนัที 12 มีนาคม บริษัทไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน โดยใชช้ือว่า บริษัท เธียรสุรตัน์ 
จาํกดั (มหาชน) และดาํเนินการเพิมทุนจดทะเบียนเป็น 344 ลา้นบาท โดยเป็นทุนทีชาํระแลว้ 258 ลา้น
บาท ส่วนทีเหลืออีก 86 ล้านบาท เพือรองรับการเสนอขายหุน้สามัญของบริษัทต่อประชาชนทัวไป 
ภายหลังการเสนอขาย บริษัทมีทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ทงัสิน 344 ลา้นบาท 

557 - เมือวนัที 19 มิถุนายน 2557  บริษัทไดเ้ริมซือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยวนัแรก 
(First Day Trade)  ภายใตช้ือย่อหลักทรพัย ์“TSR” 

2558 - วนัที 12 พฤษภาคม บริษัทจดทะเบียนเพิมทุนจากเดิม 344 ลา้นบาท เป็น 602 ลา้นบาท โดยเป็นทุน
ชาํระแลว้ 344 ลา้นบาท 

 - วันที 18 มิถุนายน บริษัทเปลียนแปลงทุนชําระแล้วจากเดิม 344 ล้านบาท เป็น 401.33 ล้านบาท 
เนืองจากไดม้ีการจ่ายเงินปันผลบางส่วนเป็นหุน้สามญัในวนัที 22 พฤษภาคม 2558 
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 - ในปี  บริษัทซือหุน้สามัญของบริษัท เฟดเดอร์ ไทย จาํกัด (“เฟดเดอร์”) จากผูถื้อหุน้รายเดิม โดย 
ณ สินปี  บริษัทถือหุน้ในสัดส่วนรอ้ยละ .   

 - วนัที 21 ธันวาคม บริษัทไดอ้อกใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุน้สามัญของบริษัทจํานวน 200,666,316 
หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิมีอายุ 3 ปี นับจากวนัทีออกใบสําคญัแสดงสิทธิ  

 - ในปี 2558 บริษัทไดพ้ฒันาผลิตภัณฑเ์ครืองกรองนํารุ่นใหม่ 3 รุ่น ออกจาํหน่าย ไดแ้ก่ 1) เครืองกรองนํา
ยีหอ้เซฟ รุ่น ROMA Alkaline Plus ทีมีคุณสมบัติเด่นในการกรองนําสะอาดด้วยระบบ RO (Reverse 
Osmosis) 2) เครืองกรองนําเซฟ รุ่น UV Alkaline ทีมีคุณสมบตัิเด่นในการฆ่าเชือโรคดว้ยรังสี UV โดยทัง 
2 รุ่นช่วยปรบัสภาพนําทีกรองใหเ้ป็นด่างเพือใหเ้หมาะกบัการดืมเพือสุขภาพ 3) เครืองกรองนําเซฟ รุ่น i-
Life ทีกรองนําดว้ยระบบ UF ทีมีรปูแบบกะทดัรดั และมีประสิทธิภาพในการกรองสูง 

 - บริษัทเปิดตวัและจาํหน่ายเครืองทาํนําอุ่นยีหอ้ “Safe Electrics” ในปลายเดือนพฤศจิกายน 2558 โดยวาง
จาํหน่ายใน โมเดิรน์ เทรด (เช่น โฮมโปร) และผ่านเวปไซต ์(www.safealkaline.com) 

 - ในปี 2558 บริษัทขยายสาขาอย่างต่อเนือง โดยทาํการเปิดสาขาใหม่และปรับปรุงศนูย์บริการเดิมบางส่วน
ใหเ้ป็นสาขา ซึงเป็นไปตามแผนการดําเนินงานเพือใหเ้ขา้ถึงลูกคา้และใหบ้ริการไดท้ัวทุกภูมิภาคของ
ประเทศใหม้ากยิงขึน ณ สินปี 2558 มีจํานวนสาขาและศนูย์บริการเท่ากับ 14 สาขาและ 6 ศนูย์บริการ 
(สินปี 2557 มีจาํนวน 6 สาขาและ 8 ศนูยบ์ริการ) 
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บริษัทไดว้างโครงสรา้งการบริหารทีสมดุลซึงประกอบดว้ยรายละเอียดดงันี 

1.1 โครงสรา้งการถือหุน้ของกลุ่มบริษัท 
 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท 

บริษัท เธียรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) มีบริษัทย่อย 2 บริษัท ไดแ้ก่ บริษัท เซฟ เทรด อินเตอรเ์นชันแนล จาํกัด 
และ บริษัท เฟดเดอร ์ไทย จาํกดั แสดงดงัแผนภาพ 

โครงสรา้งการถือหุน้ของกลุ่มบริษัท เธียรสุรตัน์ จํากดั (มหาชน) 
ณ วนัที 14 ธันวาคม 2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูถื้อหุน้อืน 
 

29.84% 

บริษัท 
เฟดเดอร ์ไทย 

จาํกดั 
59.99% 

กลุ่มแจง้อยู ่
 

44.66% 

บริษัท 
เบตเตอร ์ดรีมส ์

จาํกดั 
25.50% 

บริษัท  
เธียรสุรตัน ์จาํกดั 

(มหาชน) 

บริษัท 
เซฟ เทรด อินเตอร์
เนชนัแนล จาํกดั 

99.98% 
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ผลิตภณัฑข์องกลุ่มบริษัท 

บริษัท ผลิตภณัฑห์ลกั ทุนชาํระแลว้ 
(ลา้นบาท) 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจหลกั 

บริษัท เธียรสุรตัน์  
จาํกดั  (มหาชน) 

- เครืองกรองนํา 
- สารกรอง 
- เครืองทาํนําอุ่น 
- เครืองปรบัอากาศ 

344.00 ผลิตและจาํหน่ายเครืองกรองนํา 

บริษัท เซฟ เทรด 
อินเตอรเ์นชนัแนล 

จาํกดั 

- เครืองทาํนําแร่ 
- เครืองกรองนํา 
- เหยือกกรองนํา 
- นําดืม 

4.00 จดัจาํหน่ายเครืองทํานําแร่ เครืองกรองนํา 
เหยือกกรองนํา และนําดืมผสมแร่ธาตุ โดยจดั
จาํหน่ายผ่านบริษัทขายตรง 

บริษัท เฟดเดอร์
ไทย จาํกดั 

จาํหน่าย
เครืองปรับอากาศ ยีหอ้ 
เฟดเดอร ์

31.00 จาํหน่ายเครืองปรบัอากาศ ยีหอ้ เฟดเดอร์ 

 

1.1 ความสมัพนัธก์บักลุ่มธุรกิจของผูถ้ือหุน้ใหญ่ 

โครงสรา้งการถือหุน้ของบริษัท เธียรสุรตัน ์จาํกดั (มหาชน) 

บริษัท ลกัษณะธุรกิจ สดัสว่นการ
ถือหุน้ 

1) บริษัท เซฟ เทรด อินเตอรเ์นชนัแนล จาํกดั จดัจาํหน่ายเครืองทํานําแร่ เครืองกรองนํา 
เหยือกกรองนํา และนําดืมผสมแร่ธาตุ 

99.98% 

) บริษัท เฟดเดอร ์ไทย จาํกดั ประกอบธุรกิจหลักเกียวกบัจําหน่าย
เครืองปรับอากาศ ยีหอ้ เฟดเดอร ์

59.99% 
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โครงสรา้งรายได ้  

บริษัท เธียรสุรตัน ์จาํกดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

แบ่งรายไดจ้ากการขายเป็น 2 ประเภทหลัก ไดแ้ก่  

 รายไดจ้ากการขายผ่านช่องทางการขายตรง: มีรายไดห้ลักจากการขายเครืองกรองนําและรายไดจ้าก
การขายสารกรองซึงใชส้ําหรับเครืองกรองนําของบริษัท โดยบริษัทเริมรับรูร้ายไดจ้ากการจําหน่าย
เครืองปรบัอากาศในปลายปี 2557 

 รายไดจ้ากการจัดจาํหน่ายสินคา้ผ่านบริษัทอืน: เป็นรายไดจ้ากการจัดจําหน่ายสินคา้ผ่านบริษัทขาย
ตรงขนาดใหญ่แหง่หนึง  

สัดส่วนรายไดจ้ากการขายแยกตามแต่ละประเภท แสดงตามตาราง ดงันี 
 

รายไดจ้ากการขาย ดาํเนินการ
โดย 

% การ
ถือหุน้ 

2558 2557 2556 

ลา้นบาท % ลา้น
บาท 

% ลา้น
บาท 

% 

รายไดจ้ากการขายตรง : 
-ขายตรงแบบเงินสด TSR 100.00 140.36 9.7 136.02 13.60 126.49 14.0 
-ขายตรงแบบผ่อนชาํระ TSR 100.00 1,241.33 85.5 792.34 79.50 687.12 76.2 
รวมรายไดจ้ากการขายตรง 1,38169 95.2 928.36 93.10 813.61 90.2 
จดัจาํหน่ายสินคา้ผ่าน
บริษัทอืน 

SAFE 
TRADE 

99.98 70.50 4.8 68.47 6.90 88.65 9.8 

รวมรายไดจ้ากการขาย ,452.19 100.0 996.83 100.00 902.25 100.0 

2.1 ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ  

2.1.1 ผลิตภณัฑข์อง บริษัท เธียรสุรตัน ์จาํกดั (มหาชน)  
2.1.1.1 เครืองกรองนาํ 
 

(1) เครืองกรองนาํ SAFE รุ่น Power Health (P-Health) 
เครืองกรองนําทีมีขันตอนในการกรองนําอย่างพิถีพิถันเพือสุขภาพของทุกคนในครอบครัว และ             

มีการเสริมไส้กรองหินแร่เคลือบเงิน (Silver Impregnated Mineral Stone) เพือเพิมแร่ธาตุทีเป็น
ประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น แคลเซียม แมกนีเซียม โดยมีคุณสมบตัิเด่น ดงันี 
1. พลังปกป้องเครืองกรอง : ปกป้องเครืองกรองดว้ยชุด Pre-Filter ทีสามารถกรองสารปนเปือนขนาด

เล็กช่วยกรองตะกอนและสิงสกปรก ก่อนเขา้สู่เครืองไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
2. พลังกําจัดสิงเจือปนในนํา : ดว้ยสารกรองคุณภาพสูง กําจัดสิงเจือปนในนํา สารพิษ และกําจัด

แบคทีเรียในนําไดอ้ย่างดีเยียม 
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3. พลังเสริมแร่ธรรมชาติ : คงแร่ธาตุทีสําคัญในนํา อีกทังเพิมแร่ธาตุทีมีประโยชน์ต่อร่างกาย อาทิ 
แคลเซียม และแมกนีเซียมดว้ยชันกรองหินแร่ธรรมชาติ รวมทังปรับสภาพนําใหม้ีความเป็นด่าง
อ่อน ๆ  

4. พลังคุณภาพสากลจากโรงงาน ผลิต มาตรฐาน ISO 9001: 2008 ส่งผลใหเ้ครืองกรองมีคุณภาพ
การผลิต   ทีดีเยียม และนําทีผ่านการกรองมีการตรวจคุณภาพสมาํเสมอโดยหอ้งปฏิบตัิการชนันํา 

 
 
 
 
 
 
 
ช่องทางการจดัจาํหน่าย : ผ่านระบบ E-commerce  ภายใตเ้ว็บไซต ์www.safealkaline.com โมเดิรน์เทรด  
(เช่น โฮมโปร) และการออกบธูแสดงสินคา้ตามงานต่าง ๆ 
 

(2) เครืองกรองนาํ SAFE รุ่น Super Alkali 
เครืองกรองนําทีสามารถกรองนําด่างทีปรบัสภาพนําใหม้ีความเป็นด่างอ่อน ๆ  โดยมีคุณสมบตัิเด่น 

ดงันี 
1. พลังหินแร่อัลคาไลน์ : หินแร่ธรรมชาติผ่านกระบวนการพิเศษทําใหช้่วยปรับสภาพนําใหม้ีความ

เป็นด่างอ่อน ๆ (Alkaline Water) ช่วยปรบัสมดุลภายในร่างกาย 
2. พลังปกป้องเครืองกรอง : ปกป้องเครืองกรองดว้ยชุด Pre-Filter ทีสามารถกรอง สารปนเปือนขนาด

เล็กช่วยกรองตะกอน และสิงสกปรกก่อนเขา้สู่เครืองไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
3. พลังกําจัดสิงเจือปนในนํา : ดว้ยสารกรองคุณภาพสูง กําจัดสิงเจือปนในนํา สารพิษ และการกาํจัด

แบคทีเรียในนําไดอ้ย่างดีเยียม 
4. พลังเสริมแร่ธรรมชาติ : คงแร่ธาตุทีสําคัญในนํา และยังเพิมแร่ธาตุทีมีประโยชน์ต่อร่างกาย อาทิ

แคลเซียม และแมกนีเซียมดว้ยชนักรองหนิแร่ธรรมชาติ 
5. พลังคุณภาพสากล : มาตรฐานการผลิต ISO 9001 : 2008 ส่งผลใหเ้ครืองกรองมีคุณภาพการ

ผลิตทีดีเยียม และนําทีผ่านการกรองมีการตรวจคุณภาพสมาํเสมอโดยหอ้งปฏิบตัิการชนันํา 
 

 

 
ช่องทางการจัดจ ําหน่าย  : ผ่านช่องทางการขายตรงของบริษัท และระบบ E-commerce  ภายใต้เว็บไซต์ 
www.safealkaline.com 
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(3) เครืองกรองนาํขนาดเล็ก (Compact) SAFE รุ่น Alkaline Mini 
เป็นเครืองกรองนําทีพัฒนาขึนเพือตอบสนองความตอ้งการสําหรับผูบ้ริโภคทีมีครอบครัวขนาดเล็ก 

กลุ่มผูอ้ยู่อาศัยในอพาร์ทเมนท์ และคอนโดมิเนียม โดยเน้นดีไซน์ ความสวยงาม กะทัดรัด และความ
สะดวกในการใชง้าน มีประสิทธิภาพในการกรองนําดืมดว้ยไสก้รองหลัก 3 ส่วน พรอ้มทงัสามารถปรับ
สภาพนําใหม้ีคุณสมบตัิเป็นด่างอ่อน ๆ เพือช่วยปรบัสมดุลในร่างกาย ไดแ้ก่ 
1. ไสก้รอง ACTIVATED CARBON + KDF 55 + Alkaline I 

1.1 Activated Carbon (สารกรองได้รับ NSF 61) คาร์บอนประสิทธิภาพสูงจากต่างประเทศ                
กรองสี กลิน รส สารเคมีตกคา้งต่าง ๆ (มาตรฐาน NSF/ANSI ซึงไดร้ับการควบคุมโดย NSF 
International มีหลักเกณฑ์ในการประเมินประสิทธิภาพของเครืองกรองนําทีถูกต้องและ    
ครอบคลุมมากทีสุด เมือเครืองกรองนําไดร้ับการรบัรองจาก NFS International หมายความว่า
เครืองกรองนํานันไดผ่้านการทดสอบจากหน่วยงานอิสระทีเป็นกลางทีไดร้ับการยอมรับไปทัว
โลก 

1.2 KDF 55 (สารกรองไดร้บั NSF 42,61) ช่วยกรองสารเคมี คลอรีน โลหะหนัก 
1.3 Alkaline Mineral Stone I หนิแร่จากธรรมชาติผ่านขบวนการผลิตพิเศษช่วยปรับค่า pH ในนํา         

ใหม้ีสภาพเป็นด่างอ่อน ๆ เพือช่วยปรบัสมดุลในร่างกาย 
2. ไสก้รอง ACTIVATED CARBON + SIAC + Alkali II : Activated Carbon , Alkaline II (กรองในขนัที II) 

2.1 Activated Carbon , Alkaline II (กรองในขนัที II) 
2.2 Silver Impregnated Activated Carbon สารกรองซิลเวอร์คาร์บอน คุณภาพสูงจากต่างประเทศ       

ช่วยกาํจดั และยบัยงัการเกิดแบคทีเรียในนําอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. Silver Impregnated PP Filter 

3.1 ไสก้รอง PP เคลือบซิลเวอร ์ไสก้รอง PP เคลือบซิลเวอรคุ์ณภาพสูง ช่วยดกัฝุ่นตะกอนในขนัตอน
สุดทา้ย และป้องกนัการเกิดแบคทีเรียพืนผิวไสก้รอง 

  

 
ช่องทางการจัดจ ําหน่าย  : ผ่านระบบ E-commerce  ภายใต้เว็บไซต์ www.safealkaline.com โมเดิร์นเทรด            
(เช่น โฮมโปร) และการออกบธูแสดงสินคา้ตามงานต่าง ๆ 
 

(4) เหยอืกกรองนาํ SAFE รุ่น Ecomize 
เหยือกกรองนําดืมทีออกแบบใหใ้ชง้านสะดวก และสามารถปรับสภาพนําใหม้ีคุณสมบัติเป็นด่าง

อ่อน ๆ เหมาะสําหรบันําดืมเพือสุขภาพ บริษัทไดพ้ฒันาขึนมาเพือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค                      
ทีมีครอบครวัขนาดเล็ก กลุ่มผูอ้าศัยในคอนโดมิเนียม และอพาร์ทเมนท์ การใชง้านสะดวกเพียงเติมนํา
ผ่านฝากรองดา้นบนสามารถกรองนําประปา เพือใชด้ืมพรอ้มเสริมแร่ธาตุ โดยมีคุณสมบตัิเด่น ดงันี 
1. สะดวกในการใชง้าน 
2. สารกรองไดม้าตรฐาน 
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3. ง่ายต่อการดูแลรกัษา 
4. ปรบัสภาพนําเพิมความเป็นด่างอ่อน ๆ 
5. ผลิตดว้ยวสัดุ Food Grade มีความปลอดภยั 
6. ไสก้รองทรงประสิทธิภาพกรองสารเคมี โลหะหนักได ้
7. ป้องกนัและยบัยงัการเกิดแบคทีเรีย 

  

ช่องทางการจดัจาํหน่าย : ผ่านระบบ E-commerce  ภายใตเ้ว็บไซต ์www.safealkaline.com  โมเดิรน์เทรด  
(เช่น โฮมโปร) และการออกบธูแสดงสินคา้ตามงานต่าง ๆ 

(5) เครืองกรองนาํ SAFE รุ่น RO Mineral Plus 
เครืองกรองนําทรงประสิทธิภาพพรอ้มเพิมแร่ธาตุ ดว้ยระบบกรองนํา Reverse Osmosis (RO)             

เป็นระบบกรองนําทีมีความบริสุทธิมากทีสุดในปัจจุบัน (RO. Membrane มีความละเอียดในการกรอง           
ถึง 0.0001 ไมครอน) กาํจดัสิงปนเปือนในนํารวมถึงเชือโรคไดถึ้ง 99.99% สามารถใชไ้ดก้บันําประปา         
นํากร่อย หรือ นําบาดาลทีผ่านการบําบัดเบืองตน้มาแลว้ แทง้ค์บรรจุนําขนาด 7 ลิตร มีคุณสมบตัิช่วย            
ในการกักเก็บนําและสํารองนําในกรณีทีนําประปาไม่ไหล หรือ นําประปาไม่มีแรงดนัพิเศษ เพิมแร่ธาตุ
ธรรมชาติทีสําคญัและมีประโยชน์ต่อร่างกาย อาทิ แคลเซียม แมกนีเซียมดว้ยชนักรองหนิแร่ธรรมชาติ      
โดยมีคุณสมบตัิเด่น ดงันี 
1. พลังเสริมแร่ธาตุธรรมชาติ : เพิมแร่ธาตุทีสําคัญ และมีประโยชน์ต่อร่างกาย อาทิ แคลเซียม และ

แมกนีเซียมดว้ยชนักรองหนิแร่ธรรมชาติ 
2. พลังปกป้องเครืองกรอง : ปกป้องเครืองกรองดว้ยชุด Pre-Filter ทีสามารถกรองสารปนเปือนขนาด

เล็กชว่ยกรองตะกอนสิงสกปรกก่อนเขา้สู่เครืองไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ชุด Pre-Filter ถอดทาํความ
สะอาดง่าย 

3. พลังขจัดสิงเจือปนในนํา : ดว้ยสารกรองคุณภาพสูงสามารถกําจัดสิงเจือปนในนํา สารพิษ และ          
กาํจดัแบคทีเรียในนําไดเ้ป็นอย่างดีเยียม 

4. พลัง RO MEMBRANE : กรองสารละลายสารปนเปือน เช่น ไวรสั แบคทีเรีย มีความละเอียดในการ
กรองถึง 0.0001 ไมครอน 

5. พลังคุณภาพสากลมาตรฐานการผลิต ISO 9001 : 2008 : ส่งผลใหเ้ครืองกรองมีคุณภาพการผลิต
ทีดีเยียมและนําทีผ่านการกรองมีการตรวจสอบคุณภาพสมาํเสมอโดยหอ้งปฏิบตัิการชนันํา 

  

ช่องทางการจดัจาํหน่าย : ผ่านระบบ E-commerce  ภายใตเ้ว็บไซต ์www.safealkaline.com  โมเดิรน์เทรด  
(เช่น โฮมโปร) และการออกบธูแสดงสินคา้ตามงานต่าง ๆ 
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(6) เครืองกรองนาํ SAFE รุ่น UV Plus 
เครืองกรองนําทีมีประสิทธิภาพในการกรองสูง พรอ้มปรับสภาพนําใหม้ีความเป็นด่างอ่อน ๆ ช่วย

ในการปรับสมดุลกรด-ด่างในร่างกาย เพือสุขภาพทีดี และมีระบบฆ่าเชือโรคดว้ยแสงอัลตรา้ไวโอเลต 
(UV) โดยมีคุณสมบตัิเด่น ดงันี 
1. พลังปกป้องเครืองกรอง : ปกป้องเครืองกรองดว้ยชุด Pre-Filter ทีสามารถกรองสารปนเปือนขนาด

เล็กช่วยกรองตะกอนและสิงสกปรกก่อนเขา้สู่เครืองไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
2. พลังกําจดัสิงเจือปนในนํา : ดว้ยสารกรองคุณภาพสูง กําจัดสิงเจือปนในนํา สารพิษ และการกาํจัด

แบคทีเรียในนําไดอ้ย่างดีเยียม 
3. พลังหนิแร่อัลคาไลน์ : หนิแร่ธรรมชาติผ่านกระบวนการพิเศษทาํใหช้่วยปรบัสภาพนําใหม้ีความเป็น

ด่างอ่อน ๆ (Alkaline Water) ช่วยปรบัสมดุลภายในร่างกาย 
4. พลังสะอาด : ดว้ยระบบฆ่าเชือโรคจาก UV เพิมประสิทธิภาพการกําจัดเชือโรค เพือความมนัใจถึง 

99.99% 
5. พลังคุณภาพสากล : มาตรฐานการผลิต ISO 9001 : 2008 ส่งผลใหเ้ครืองกรอง มีคุณภาพการ

ผลิตทีดีเยียม และนําทีผ่านการกรองมีการตรวจคุณภาพสมาํเสมอโดยหอ้งปฏิบตัิการชนันํา 
  

ช่องทางการจดัจาํหน่าย : ผ่านระบบ E-commerce  ภายใตเ้ว็บไซต์ www.safealkaline.com โมเดิรน์เทรด (เช่น โฮ
มโปร) และการออกบธูแสดงสินคา้ตามงานต่าง ๆ 
 

(7) เครืองกรองนาํ SAFE รุ่น Alkaline Plus 
เครืองกรองนําทีสามารถกรองนําด่างทีมีคุณสมบัติมีส่วนป้องกันโรครา้ยต่าง ๆ ได ้เช่น โรคหวัใจ 

โรคมะเร็ง และปรับสมดุลใหก้ับร่างกายไดม้ากกว่านําสะอาด คือ นําด่าง หรือ นําอลัคาไลน์ทีทรงพลัง           
เพือสุขภาพทีดีและชีวิตทียืนยาว โดยมีคุณสมบตัิเด่น ดงันี 
1. พลังหนิแร่อัลคาไลน์ : หนิแร่ธรรมชาติผ่านกระบวนการพิเศษทาํใหช้่วยปรบัสภาพนําใหม้ีความเป็น

ด่างอ่อน ๆ (Alkaline Water) ช่วยปรบัสมดุลภายในร่างกาย 
2. พลังปกป้องเครืองกรอง : ปกป้อง เครืองกรองดว้ยชุด Pre-Filter ทีสามารถกรองสารปนเปือนขนาด

เล็กช่วยกรองตะกอนและสิงสกปรกก่อนเขา้สู่เครืองไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
3. พลังกําจดัสิงเจือปนในนํา : ดว้ยสารกรองคุณภาพสูง กําจัดสิงเจือปนในนํา สารพิษ และการกาํจัด

แบคทีเรียในนําไดอ้ย่างดีเยียม 
4. พลังเสริมแร่ธรรมชาติ : คงแร่ธาตุทีสําคัญในนํา และยังเพิมแร่ธาตุทีมีประโยชน์ต่อร่างกาย อาทิ

แคลเซียม และแมกนีเซียมดว้ยชนักรองหนิแร่ธรรมชาติ 
5. พลังคุณภาพสากล : มาตรฐานการผลิต ISO 9001 : 2008 ส่งผลใหเ้ครืองกรองมีคุณภาพการผลิต

ทีดีเยียม และนําทีผ่านการกรองมีการตรวจคุณภาพสมาํเสมอโดยหอ้งปฏิบัติการชนันํา 
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ช่องทางการจดัจาํหน่าย : ผ่านระบบ E-commerce  ภายใตเ้ว็บไซต์ www.safealkaline.com และการออกบูธแสดง
สินคา้ตามงานต่าง ๆ 
 

(8) เครืองกรองนาํ SAFE รุ่น Alkaline Deluxe 
เครืองกรองนําทีใชง้านง่าย  รูปแบบสวยเหมาะกับทุกพืนที เคลือนยา้ยไดไ้ม่ตอ้งต่อท่อและไม่ใช ้

ไฟฟ้า ดว้ยพลังไสก้รอง  ชนั 
1. ผา้กรองพิเศษ (Fiber Filter) : กรองฝุ่นตะกอน สารแขวนลอยต่าง ๆ 
2. ชนัหนิแร่อัลคาไลน์ (Alkaline Mineral Stone) : ปรบัสมดุลนําใหม้ีค่าความเป็นด่างอ่อน ๆ เพือเป็น

ประโยชน์ต่อร่างกาย 
3. ชนักรองสาร (KDF-55) :  เทคโนโลยีล่าสุดจากอเมริกา กรองสารเคมี คลอรีน ย่าฆ่าแมลง โลหะ

หนัก ลดการเกิดตะกรนันํา และยบัยงัการเกิดแบคทีเรีย 
4. ชนัสารกรองคารบ์อน (Granular Activated Carbon) : ช่วยดูดซบัและกรอง สี กลิน รส สารอินทรีย ์
5. ชนักรองคารบ์อนเคลือบเงิน (Silver Impregnated Activated Carbon) : ประสิทธิภาพการดูดซบัสูง

มาตรฐาน U.S. Food Chemicals Codex กาํจดัสารปนเปือนต่าง ๆ และยบัยงัการเกิดแบคทีเรีย 
 

 
 

 
ช่องทางการจัดจาํหน่าย : ผ่านระบบ E-commerce ภายใตเ้ว็บไซต์ www.safealkaline.com และการออกบูธแสดง
สินคา้ตามงานต่าง ๆ 
 

(9) เครืองกรองนาํ SAFE รุ่น RO MA Alkaline Plus 
เครืองกรองนําทรงประสิทธิภาพพรอ้มเพิมแร่ธาตุดว้ยระบบกรอง Reverse Osmosis (RO) ซึงเป็น   ระบบกรองนําทีมี
ความบริสุทธิมากทีสุดในปัจจุบนั (RO Membrane มีความละเอียดในการกรองถึง 0.0001 ไมครอน) กาํจดัสิง
ปนเปือนในนํารวมถึงเชือโรคไดถึ้ง 99.99% สามารถใชไ้ดก้บันําประปา นํากร่อย หรือ    นําบาดาลทีผ่านการบาํบดั
เบืองตน้มาแลว้ แทง้คบ์รรจุนําขนาด 6 ลิตร มีคุณสมบตัิในการช่วยในการกกัเก็บนําและสํารองนําในกรณีทีนําประปา
ไม่ไหล หรือนําประปาไม่มีแรงดนั พิเศษเพิมแร่ธาตุธรรมชาติทีสําคญั และมีประโยชน์ต่อร่างกาย อาทิ แคลเซียมและ
แมกนีเซียม ดว้ยชนักรองหนิแร่ธรรมชาติ โดยมีคุณสมบตัิเด่น ดงันี 
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1. พลังหนิแร่อัลคาไลน์ : หนิแร่ธรรมชาติผ่านกระบวนการพิเศษทาํใหช้่วยปรบัสภาพนําใหม้ีความเป็น
ด่างอ่อน ๆ (Alkaline Water) ช่วยปรบัสมดุลภายในร่างกาย  

2. พลังปกป้องเครืองกรอง : ปกป้อง เครืองกรองดว้ยชุด Pre-filter ทีสามารถกรอง สารปนเปือนขนาด
เล็กช่วยกรองตะกอนและสิงสกปรกก่อนเขา้สู่ เครืองไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ชุด Pre-Filter ถอด                     
ทาํความสะอาดง่าย 

3. พลังขจัดสิงเจือปนในนํา : ดว้ยสารกรองคุณภาพสูง กําจัดสิงเจือปนในนํา สารพิษ และการกําจัด
แบคทีเรียในนําไดอ้ย่างดีเยียม 

4. พลัง RO Membrane : กรองสารสารปนเปือนต่าง ๆ ในนําและเชือโรค เช่น ไวรัส แบคทีเรีย มีความ
ละเอียดในการกรองถึง 0.0001 ไมครอน 

5. พลังคุณภาพสากลมาตรฐานการผลิต ISO 9001 : 2008 : ส่งผลใหเ้ครืองกรองมีคุณภาพการผลิต
ทีดีเยียม และนําทีผ่านการกรองมีการตรวจสอบคุณภาพสมาํเสมอ โดยหอ้งปฏิบตัิการชนันํา 

 
  

ช่องทางการจัดจ ําหน่าย  : ผ่านช่องทางการขายตรงของบริษัท และระบบ E-commerce  ภายใต้เว็บไซต์ 
www.safealkaline.com 
 

(10) เครืองกรองนาํ SAFE รุ่น UV Alkaline 
เครืองกรองนําทีสามารถปรับสภาพนําใหม้ีความเป็นด่างอ่อน ๆ ทีมีคุณสมบัติในการปรับสมดุล

ใหก้บัร่างกายได ้และมีระบบฆ่าเชือโรคดว้ยแสงอลัตรา้ไวโลต (UV) โดยมีคุณสมบตัิเด่น ดงันี 
1. พลังปกป้องเครืองกรอง : ปกป้อง เครืองกรองดว้ยชุด Pre-Filter ช่วยกรองตะกอนสิงสกปรกก่อน

เขา้สู่เครืองไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
2. พลังกําจดัสิงเจือปนในนํา : ดว้ยสารกรองคุณภาพสูง กําจัดสิงเจือปนในนํา สารพิษ และการกาํจัด

แบคทีเรียในนําไดอ้ย่างดีเยียม 
3. พลังหนิแร่อัลคาไลน์ : หนิแร่ธรรมชาติผ่านกระบวนการพิเศษทาํใหช้่วยปรบัสภาพนําใหม้ีความเป็น

ด่างอ่อน ๆ (Alkaline Water) ช่วยปรบัสมดุลภายในร่างกาย ลดภาวการณ์เกิดโรคต่าง ๆ 
4. พลังสะอาด : เพิมประสิทธิภาพการกําจัดเชือโรคดว้ยระบบฆ่าเชือโรคจาก UV เพือความมันใจถึง 

99.99% 
พลังคุณภาพสากล : มาตรฐานการผลิต ISO 9001 : 2008 ส่งผลใหเ้ครืองกรอง มีคุณภาพการผลิตทีดีเยียม และนํา
ทีผ่านการกรองมีการตรวจคุณภาพสมาํเสมอโดยหอ้งปฏิบตัิการชนันํา 
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ช่องทางการจดัจาํหน่าย : ผ่านระบบช่องทางการขายตรงของบริษัท และผ่านระบบ E-commerce  ภายใตเ้ว็บไซต์ 
www.safealkaline.com 
 

(11) เครืองกรองนาํ SAFE รุ่น i-Life 
เครืองกรองนําดว้ยระบบกรอง Ultrafiltration (UF) เป็นระบบกรองนําทีมีความละเอียดในการกรอง      

ถึง 0.01 ไมครอน โดยใชไ้ดก้ับนําประปาทีผ่านการบําบัดเบืองตน้มาแลว้เท่านัน เหมาะกับรูปแบบ              
การดาํเนินชีวิต (Lifestyle) ของคนรุ่นใหม่ มีคุณสมบตัิเด่น ดงันี 
1. พลังขจดัสิงเจือปนในนํา : ดว้ยสารกรองคุณภาพสูง สามารถกาํจัดสิงเจือปนในนํา สารพิษ และการ

กาํจดัแบคทีเรียในนําไดอ้ย่างดีเยียม 
2. พลังกรองละเอียด : ดว้ยไสก้รอง UF คุณภาพสูงจากประเทศเกาหลี สามารถกําจัดสิงเจือปนในนํา         

เชือโรคและแบคทีเรีย มีความละเอียดในการกรองถึง .  ไมครอน 
3. พลังคุณภาพสากล : มาตรฐาน ISO :  ส่งผลใหเ้ครืองกรองมีคุณภาพการผลิตทีดีเยียม 

และนําทีผ่านการกรองมีการตรวจคุณภาพสมาํเสมอ โดยหอ้งปฏิบตัิการชนันํา 
 

 
ช่องทางการจดัจาํหน่าย : ผ่านระบบ E-commerce  ภายใตเ้ว็บไซต ์www.safealkaline.com โมเดิรน์เทรด  
(เช่น โฮมโปร) และการออกบธูแสดงสินคา้ตามงานต่าง ๆ 
 
2.1.1.2 เครืองปรบัอากาศ 

บริษัทเริมจําหน่ายเครืองปรับอากาศตังแต่ปลายปี 2557 จากขอ้ตกลงทางธุรกิจกับบริษัท สยามไดกินเซลล์ 
จาํกดั ในการเป็นตวัแทนจาํหน่ายเครืองปรับอากาศภายใตย้ีหอ้ “ไดกิน” (Daikin) และต่อมาในเดือนมิถุนายน 2558 
บริษัทไดเ้ขา้ไปลงทุนโดยการซือหุน้สามญัในบริษัท เฟดเดอร์ ไทย จาํกดั จึงไดเ้ป็นตัวแทนจําหน่ายเครืองปรบัอากาศ
ยีหอ้ “เฟดเดอร”์ (Fedders) เช่นกนั โดยจาํหน่ายในระบบเงินสดและเงินผ่อน 

(1) เครืองปรบัอากาศ DAIKIN  
เครืองปรับอากาศยหีอ้ ไดกิน เป็นทีรูจ้กัและยอมรับเป็นอย่างดีในประเทศไทย โดยบริษัทไดค้ดัสรรรุ่นของผลิตภณัฑ์
มาจาํหน่าย 2 รุ่น ไดแ้ก่ 
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1) เครืองปรบัอากาศ DAIKIN รุ่น FTM SERIES–R32 
เครืองปรับอากาศรุ่นทีใหป้ระสิทธิภาพการทําความเย็นสูงดว้ยสารทําความเย็นเจนเนอรเ์รชนัใหม่ 

R32 เย็นเร็ว ประหยัดพลังงาน ลดการเกิดภาวะเรือนกระจก พรอ้มโหมดเย็นเร็ว และปกป้องดว้ย
ฟิลเตอร ์Titanium Apatite Photocatalytic ยบัยงัเชือไวรสั แบคทีเรีย และกลินรบกวน 
2) เครืองปรบัอากาศ DAIKIN รุ่น INVERTER R32 Smile 

เครืองปรับอากาศไดกิน รุ่น SMILE ระบบอินเวอร์เตอร์ ใชค้อมเพรสเซอร์แบบสวิงพร้อมสาร                
ทําความเย็นประสิทธิภาพสูง R32 ช่วยใหป้ระหยัดค่าไฟได้ในราคาเบา ๆ คุม้ค่าทุกการใชจ่้าย
เพียบพรอ้มดว้ยฟังชนัครบครนั 

 
(2) เครืองปรบัอากาศ FEDDERS  

บริษัท เฟดเดอร ์(Fedders Corporation) เป็นบริษัทอเมริกันผูผ้ลิตแอร์ชนันําในประเทศมากกว่า 120 
ปี และเพือเป็นการขยายฐานการผลิตเครืองปรับอากาศ เฟดเดอร์ (Fedders) จึงไดเ้ริมบุกตลาดในเอเชียและ
ตะวันออกกลางเพือนําเทคโนโลยีดา้นความเย็น ในดา้นทีบริษัทเป็นผูนํ้า คือ การทาํความเย็นทีดีต่อสุขภาพ 
กล่าวคือ การลดความชืน และขจัดสิงปนเปือนในอากาศขณะทําความเย็น เพือใหไ้ดอ้ากาศทีเย็นบริสุทธิมาสู่
ผูบ้ริโภคในปี 2558 เครืองปรบัอากาศเฟดเดอร์ (Fedders) ไดเ้ขา้มาสู่ตลาดในเมืองไทย โดยมีคุณสมบตัิเด่น 
ดงันี 

1. Follow Me: ระบบการทาํงานทีสรา้งความเย็นไดอ้ย่างชาญฉลาดดว้ยการปรับอุณหภูมิในตําแหน่ง           
ทีผูใ้ชง้านอยู่อัตโนมตัิ โดยมีรีโมทเป็นตัวจบัปรับอุณหภมูิและปรับปริมาณความเย็นใหไ้ดค้่าสอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการตรงบริเวณพืนทีทีผูใ้ชง้านอยู่ไดอ้ย่างสบายและมีประสิทธิภาพมากขึน 
2. Negative Ion (Ionizer): ตัวกรองดักจับและทําลายฝุ่น ควัน และสารปนเปือนทีเป็นตัวก่อภูมิแพ  ้           
ดว้ยประจุไฟฟ้าทีมีพลังแข็งแกร่งใหคุ้ณสัมผัสเพียงสายลมเย็นบริสุทธิสูดหายใจได้เต็มปอดและ
ปลอดภยัต่อสุขภาพ 
3. Cold Catalyst Filter: แผ่นกรองอากาศทีจะกรองกลิน สารพิษ และสารปนเปือนในอากาศโดยการ
ขจดัโมเลกุลทีก่อใหเ้กิดกลิน ช่วยปรบัอากาศใหส้ดชืนไรก้ลินไม่พึงประสงคต์่าง ๆ 
4. Refrigerant Leakage Detector: ดว้ยระบบเทคโนโลยีทีผูใ้ชส้ามารถวางใจไดใ้นขณะใชง้าน โดย
เครืองจะมีตวัตรวจจับการรัวไหลของระบบทําความเย็นซึงเครืองจะหยุดทาํงานทันทีเมือเกิดการรัวซึม                 
เพือความปลอดภยัและคุณภาพของอากาศทีผูใ้ชห้ายใจเขา้ไป 
 

2.1.1.3 เครืองทาํนาํอุ่น 
(1) เครืองทาํนาํอุ่นยหีอ้ SAFE Electrics 

ในปี 2558 บริษัทได้เริมจําหน่ายเครืองทํานําอุ่นยีหอ้ Alpha ผ่านช่องทางการขายทางโทรศัพท์ 
(Telesales) และต่อมาในเดือนพฤศจิกายน ปี 2558 ไดเ้ริมจําหน่ายเครืองทํานําอุ่นทีบริษัทจา้งผลิตใน
ลักษณะของ OEM (Original Equipment Manufacturer) โดยผูผ้ลิตจะผลิตเครืองทํานําอุ่นภายใตย้ีหอ้ “SAFE 
Electrics” ซึงไดร้ับมาตรฐาน มอก. และจัดจําหน่ายผ่านช่องทางการขายทางโทรศัพท์โมเดิร์นเทรด และการ
ออกบธูแสดงสินคา้ตามงานต่าง ๆ 

เครืองทาํนําอุ่น “SAFE Electrics” เกิดจากแนวคิดพืนฐานทีอยากใหค้นไทยมีนําอุ่นทีใหทุ้กคนในบา้น
อาบนําดว้ยความรูสึ้กปลอดภัยและอุ่นใจ มุ่งตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ทังในมิติของความปลอดภัย            
ในการใชง้านดว้ยการออกแบบการผลิตและระบบทีคดัสรรอย่างพิถีพิถัน ประกอบดว้ย 

ความปลอดภยัของตวัเครืองผลิตจากพลาสติก ABS ทีมีความแข็งแรง ทนความรอ้นสูงสุด ◦C 
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2. ความปลอดภัยของฝาครอบออกแบบใหป้้องกันนําและฝุ่น เพิมยางซิลิโคนตรงบริเวณนําเขา้ออก          
ทาํใหม้นัใจว่าปลอดภยัจากฝุ่น นําทีอาจแปลกปลอมและทาํใหเ้กิดการรวนของเครือง 
3. ความปลอดภัยของวงจรการตัดอุณหภูมิ  ระบบ ทังระบบเทอมิสเตอร์ทีตัดและต่ออัตโนมัติ             
รวมทงัระบบเทอรโ์มสตสัแบบ Manual Reset ทีป้องกนัฮิตเตอรท์าํงานในขณะทีไม่มีนํา 
4. ความปลอดภัยจากการใชก้ระป๋องฮีตเตอร์ GRILON ทีเป็นทังฉนวนไฟฟ้า และฉนวนกนัความรอ้น
ป้องกนัการแผ่ความรอ้นออกมาภายนอก 
5. ความปลอดภัยของสายไฟฉนวนแบบซิลิโคนหุม้ไฟเบอร์ ทนความร้อนสูง พร้อมจุดต่อไฟฟ้า             
ตามมาตรฐานประเทศญีปุ่น ( JST Connector )   
6. ความปลอดภัยของระบบป้องกันไฟรัวแบบ 2 รีเลย์ ทีตัดการทํางานของเครืองใน 0.1 วินาที ใน
กรณีทีเกิดไฟรวัเพียง  มิลลิแอมแปร ์
นอกจากนัน ยังคํานึงถึงรูปลักษณ์ทีทันสมัยใหส้อดคลอ้งกับพืนทีการใชส้อยและความสวยงามของ

หอ้งนําในปัจจุบนัดว้ยระบบการทํางานทีแตกต่างจากเครืองทํานําอุ่นในทอ้งตลาดทวัไป ดีไซน์ทีแตกต่าง โดย
สินคา้เครืองทํานําอุ่นทีนําเสนอทังหมด 2 รุ่น ดว้ยกัน ไดแ้ก่ P- Series และ Q-Series โดยเครืองทํานําอุ่นแต่
ละรุ่นมีใหเ้ลือกตามกาํลังวตัต ์คือ 3,800 วตัต ์และ 4,500 วตัต ์

 
1.1 คุณสมบตัิเครืองทาํนาํอุ่น SAFE Electrics รุ่น P- Series 

เครืองทํานําอุ่นทีมีดีไซน์เรียบเท่ห ์ผลิตจากวสัดุคุณภาพสูงภายในประกอบดว้ยเทคโนโลยีที
กา้วลํา พรอ้มระบบการตรวจสอบการติดตงัสายดิน เพือใหทุ้กคนในบา้นอาบนําดว้ยความรูสึ้กปลอดภัย
และอุ่นใจของคนในบา้น โดยมี 2 มีรุ่นใหเ้ลือกตามกาํลังวตัต ์คือ P-Series WH .  และ P-Series WH 

.  
เครืองทาํนําอุ่นรุ่นนีมาพรอ้มกบัชุดฝักบัวโครเมียม 3 Step พรอ้ม Slide Bar เพือเสริมสุนทรีย์            

ในการอาบนําทีเน้นความหรหูรา และโดดเด่นในกลุ่มผูบ้ริโภค นอกจากนัน ยงัมีระบบตรวจสอบสายดิน
แสดงผล “EARTH” ทีมีไฟแสดงผลพรอ้มใชง้านก็ต่อเมือระบบการติดตงัทีสมบรูณ์อย่างแทจ้ริง 

  

P-Series WH 3.8 P-Series WH 4.5 
ช่องทางการจดัจาํหน่าย : ผ่านระบบ E-commerce  ภายใตเ้ว็บไซต์ www.safealkaline.com  โมเดิร์นเทรด (เช่น โฮ
มโปร) การออกบธูแสดงสินคา้ตามงานต่าง ๆ และการขายโดยพนักงานขายทางโทรศพัท ์(Telesales) 
 

1.2 คุณสมบตัิเครืองทาํนาํอุ่น SAFE Electrics รุ่น Q- Series 
เครืองทํานําอุ่นดีไซน์กะทัดรัดตอบโจทย์ทุกขอ้จํากัดของพืนทีใชส้อยภายในบา้นยุคใหม่ทีเหนือดว้ยระบบความ
ปลอดภัย เพือความอุ่นใจเพิมความปลอดภัยของคนในบา้น โดยมี 2 มีรุ่นใหเ้ลือก   ตามกําลังวตัต ์คือ Q-Series WH 

.  และ Q-Series WH .   เครืองทํานําอุ่นรุ่นนีมาพรอ้มกับชุดฝักบัวสีขาว 1 Step พรอ้ม Slide Bar เพือสรา้ง
บรรยากาศในการใชช้ีวิตแบบเรียบง่ายและใส่ใจสิงแวดลอ้ม 
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Q-Series WH 3.8          Q-Series WH 4.5 

ช่องทางการจดัจ  าหน่าย : : ผ่านระบบ E-commerce  ภายใตเ้ว็บไซต์ www.safealkaline.com  โมเดิรน์ เทรด (เช่น 

โฮมโปร) และการออกบธูแสดงสินคา้ตามงานต่าง ๆ 

 

2.1.2 ผลิตภณัฑข์อง บริษทั เซฟ เทรด อินเตอรเ์นชัน่แนล จ  ากดั  

ผลิตภณัฑห์ลกัของบริษัท เซฟ เทรด อินเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั คือ เคร่ืองกรองน ้าท่ีผลิตขึ้ นโดยเฉพาะใหแ้ก่

บริษัทขายตรงขนาดใหญ่แห่งหน่ึง โดยเป็นผูว้่าจา้งผลิตและเป็นลูกคา้ส าคญัหลกัของบริษัทย่อย ตลอดหลายปีท่ีผ่าน

มา  และในปัจจุบนัมีเคร่ืองกรองน ้าทั้งหมด 4 รุ่น ดงัน้ี 

 

(1) เครื่องกรองน ้า รุน่ Extra Pure Alkaline 

เคร่ืองกรองน ้าท่ีมีระบบ UV เพื่อช่วยในการฆ่าเช้ือโรคท่ีปนเป้ือนมากบัน ้าเป็นรุ่นท่ีติดตั้งง่าย

เพียงสวมกับก๊อกน ้ า สามารถเลือกตั้งหรือแขวนกับผนังได้ตามความต้องการ   โดยมี

ประสิทธิภาพการกรองน ้าด่ืมจากกระบวนการกรองหลายขั้นตอน ดว้ยไสก้รอง Ceramic 

Pre-Filter กรองตะกอนและความขุ่นในน ้าประปา  สารกรอง Activated Carbon  สารกรอง 

KDF 55 และสารกรองคาร์บอนเคลือบเงิน (Silver Impregnated Activated Carbon) ท่ีช่วย

กรองสารปนเป้ือนต่าง ๆ  

ในน ้า และเพิ่มไสก้รอง Alkaline ปรบัสภาพน ้าใหม้ีคุณสมบติัเป็นด่างเหมาะส าหรบัน ้าด่ืมเพื่อสุขภาพ   

 

(2) เครื่องกรองน ้า รุน่ Alkaline Compact 

เคร่ืองกรองน ้ารุ่นสวมกบักอ๊กน ้า แบบไม่ใชไ้ฟฟ้า ขนาดกะทดัรดั หรหูรา ลงตวั ออกแบบใหเ้หมาะ

ส าหรบัครอบครวัท่ีทนัสมยั รวมทั้งกลุ่มลกูคา้คอนโดมิเนียม กลุ่มลกูคา้ครอบครวัเล็ก ใชต้ั้งกบัอา่ง

ลา้งจานหรือพื้ นท่ีใกลก้บักอ๊กน ้า โดยมีประสิทธิภาพการกรองน ้าด่ืมจากระบวนการกรองหลาย

ขัน้ตอน  ดว้ยสารกรอง  Activated     Carbon  สารกรองคารบ์อนเคลือบเงิน (Silver Impregnated 

Activated Carbon) และไสก้รองพีพีเคลือบเงินท่ีช่วยกรองสารปนเป้ือนต่าง ๆ ในน ้า และเพิ่มไสก้รอง 

Alkaline ปรบัสภาพน ้าใหม้ีคุณสมบติัเป็นด่างท่ีเหมาะส าหรบัน ้าด่ืมเพื่อสุขภาพ 
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(3) เครื่องกรองน ้ำรุน่ Safe Plus Alkaline 

เคร่ืองกรองน ้ารุ่นตั้งโต๊ะ โดยมีประสิทธิภาพการกรองน ้าด่ืม

จากระบวนการกรองหลายขั้นตอนดว้ยสารกรองต่าง ๆ อาทิ ไสก้รอง

หินแร่ สารกรอง Ceramic Ball และสารกรองไฮแอบซอบชัน่ พาวเวอร์ 

คารบ์อน (High Absorption Power Carbon) ท่ีช่วยกรองสารตกคา้งต่าง 

ๆ ท่ีปนเป้ือนมาในน ้า  รวมทั้งแบคทีเรียและเช้ือก่อโรค และยงัเพิ่มแร่

ธาตุท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกายพรอ้มปรบัสภาพน ้าใหม้ีคุณสมบติัเป็นด่าง

ท่ีเหมาะส าหรบัน ้าด่ืมเพื่อสุขภาพ  

(4) เครื่องกรองน ้ำรุน่ Purimag 

เป็นผลิตภณัฑเ์คร่ืองกรองน ้าขนาดเล็กรุ่นตั้งโต๊ะ โดยมีลักษณะเป็นเหยือก 

สะดวกในการพกพา และเหมาะกบัการใชง้านทั้งในและนอกสถานท่ี ง่ายต่อการ

ดูแลรักษา โดยมีประสิทธิภาพในการกรองอย่างครบถว้นและเสริมแร่ธาตุท่ีมี

ประโยชน์ต่อร่างกาย 

 

2.1.3 ผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ 

ในปัจจุบนับริษัทมีผลิตภณัฑอ์ื่นนอกเหนือจากผลิตภณัฑเ์คร่ืองกรองน ้า สารกรองและเคร่ืองปรบัอากาศและ

เคร่ืองท าน ้าอุ่น ประกอบดว้ย เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในครวัเรือน อาทิเช่น โทรทศัน์ ตูเ้ย็น เตาอบ เคร่ืองซกัผา้  เป็นตน้ โดย

จ าหน่ายทั้งในรปูแบบเงินสดและเงินผ่อน  

 

2.2 กำรตลำดและกำรแข่งขนั  

2.2.1   ภำวะอตุสำหกรรม 

อุตสาหกรรมผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองกรองน ้าส าหรบัใชใ้นครวัเรือนประกอบดว้ยผูป้ระกอบการหลายราย      

และมีการแข่งขนัสูงเน่ืองจากการผลิตสินคา้ดังกล่าวในเบ้ืองตน้ใชเ้งินลงทุนต า่และไม่จ าเป็นตอ้งอาศัยเทคโนโลยีท่ี

ซบัซอ้นในการผลิต อยา่งไรก็ตาม ในการผลิตสินคา้ท่ีมีประสิทธิภาพสูง ผูผ้ลิตจะตอ้งมีการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยี

เกี่ยวกับ      การกรองน ้ าเป็นของตนเองเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ซ่ึงจ าต้องใช้ระยะเวลา สัง่สม

ประสบการณ ์ทีมงานท่ีมีความรูค้วามเขา้ใจท่ีลึกซ้ึงต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

ส าหรับในประเทศไทย  ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ใชเ้คร่ืองกรองน ้ าเพื่อกรองน ้าประปาส าหรับการบริโภคใน

ครวัเรือน ท าใหอุ้ตสาหกรรมเคร่ืองกรองน ้ามีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเน่ือง สอดคลอ้งกบัทิศทางการเติบโต และ

ขยายพื้ นท่ีการใหบ้ริการน ้าประปา อีกทั้งปัจจยัทางดา้นการขยายตวัของท่ีอยู่อาศยัในประเทศไทย โดยเฉพาะในเขต

กรุงเทพฯ และปริมณฑลก็ยิง่เป็นปัจจยัเสริมต่อการขยายตวัของภาคครวัเรือน อนัส่งผลต่อความตอ้งการเคร่ืองกรองน ้า

เพื่อการบริโภคอยา่งต่อเน่ือง 

จากสถิติของจ านวนผูบ้ริโภคใชน้ ้าประปาท่ีรวบรวมและประเมินจ านวนผูใ้ชน้ ้าประปาและปริมาณน ้าประปา       

ท่ีถูกจ าหน่ายโดยการประปานครหลวงและการประปาส่วนภมูิภาค ในช่วงปี 2554 ถึงปี 2557 มีเติบโตเฉล่ียประมาณ

รอ้ยละ 4 ต่อปี (ท่ีมา : การประปานครหลวงและการประปาส่วนภมูิภาค) 

ส าหรบัการใชน้ ้าประปาในส่วนภมูิภาคท่ีมีแนวโน้มการเติบโตสงูขึ้ น โดยในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2558 (มกราคม 

ถึง กนัยายน) มีปริมาณน ้าจ าหน่ายและจ านวนผูใ้ชน้ ้าประปาส่วนภมูิภาค เพิ่มขึ้ นประมาณรอ้ยละ 5 เมื่อ 
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เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน (ท่ีมา : การประปาส่วนภูมิภาค) ซ่ึงบริษัทมีแผนการด าเนินงานในการ

ขยายสาขาใหค้รอบคลุม ทุกภมูิภาคทัว่ประเทศ เพื่อรองรบัความตอ้งการของลกูคา้และใหบ้ริการไดท้ัว่ถึง 

นอกจากน้ี พฤติกรรมการเลือกท่ีอยูอ่าศยัของกลุ่มคนรุ่นใหม่ มกัตอ้งการความอิสระในการใชชี้วิตและไลฟ

ไตลข์องกลุ่มวยัท างานท่ีตอ้งการความเป็นส่วนตวัจึงมกัแยกตวัมาอยูใ่นท่ีอยูอ่าศยัประเภทคอนโดมิเนียมและทาวเฮาส์

ใกลส้ถานท่ีท างานเพื่อความสะดวกในการเดินทาง ส่งผลใหจ้ านวนท่ีอยูอ่าศยัแห่งใหม่เติบโตขึ้ นโดยเฉพาะเขตชุมชน

เมืองท่ีมีระบบขนส่งมวลชนแบบใหม่ เช่น รถไฟฟ้าและรถไฟใตดิ้น สรา้งผลกระทบเชิงบวกต่อแนวโน้มการเติบโตของ

อุตสาหกรรมเคร่ืองกรองน ้ าส าหรับใชใ้นครัวเรือน โดยจ านวนท่ีอยู่อาศัยจดทะเบียนเพิ่มในเขตกรุงเทพฯ และ

ปริมณฑลในระหว่างปี 2554 ถึงปี 2558 มีจ านวนเกือบ 600,000 หน่วย (ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย) 

อุตสาหกรรมเคร่ืองกรองน ้าส าหรบัใชใ้นครวัเรือนยงัไดร้บัปัจจยับวกจากพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีหนัมาใส่ใจ

รกัษาสุขภาพทั้งของตนเองและครอบครัว โดยพฤติกรรมของผูบ้ริโภคกลุ่มดังกล่าวมีแนวโน้มในการซ้ือสินคา้หรือใช้

จ่ายเงินเพื่อการดูแลรกัษาสุขภาพเพิ่มขึ้ น อีกทั้งเคร่ืองกรองน ้าส าหรบัใชใ้นครวัเรือนเป็นสินคา้ท่ีตอ้งคอยบ ารุงรกัษา       

และมีก าหนดเวลาในการเปล่ียนสารกรองเมื่อหมดอายุการใชง้านเพื่อรักษาประสิทธิภาพการกรองน ้าใหส้ม า่เสมอ             

ท าใหผู้ผ้ลิตสามารถขายสารกรองไดอ้ย่างต่อเน่ือง หรือแมแ้ต่เสนอขายสินคา้รุ่นใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพในการกรองน ้า          

ท่ีดีกว่าเดิมเพื่อตอบสนองความตอ้งการในการดแูลสุขภาพแก่ผูบ้ริโภคกลุ่มดงักล่าว 

2.2.2.  ภาพรวมตลาดเครื่องกรองน ้าส  าหรบัใชใ้นครวัเรือน 

ตลาดเคร่ืองกรองน ้าส าหรบัใชใ้นครวัเรือนแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทหลกั ดงัน้ี  

(1) ตลาดเคร่ืองกรองน ้าทัว่ไป: เป็นตลาดท่ีมีผูเ้ล่นหลายราย โดยสินคา้ส่วนใหญ่จะผลิตจากผูผ้ลิตราย

ยอ่ยหรือน าเขา้จากต่างประเทศเป็นหลกั โดยการแขง่ขนัยงัคงเน้นนโยบายดา้นราคาเป็นหลกั เน่ืองจากสินคา้ท่ี

ผลิตจากผูผ้ลิตในกลุ่มน้ีจะมีรูปแบบคล้ายคลึงกัน และไม่เน้นเทคโนโลยีและการวิจัยพัฒนาเพื่อปรับปรุง

คุณภาพสินคา้ ซ่ึงท าใหผู้บ้ริโภคไม่ยดึติดในตราสินคา้เน่ืองจากคุณภาพสินคา้ใกลเ้คียงกนั  ซ่ึงโดยทัว่ไปผูผ้ลิต

สินคา้ในกลุ่มน้ีจะจดัจ าหน่ายสินคา้ผ่านหา้งสรรพสินคา้ และตวัแทนจ าหน่ายในรูปแบบรา้นขายวสัดุอุปกรณ์

ทัว่ไป 

(2) ตลาดเคร่ืองกรองน ้ าท่ีใชเ้ทคโนโลยีระดับสูง : เป็นตลาดท่ีผูบ้ริโภคมีความใส่ใจด้านสุขภาพและ

คุณภาพของน ้ าท่ีได้จากเคร่ืองกรองน ้ า ท าใหผู้ ้ผลิตในตลาดน้ีให้ความส าคัญในการน าเสนอสินค้าท่ีมี

เทคโนโลยีการกรองน ้าท่ีมีประสิทธิภาพ ผ่านการวิจยัและพัฒนาผลิตภณัฑ์อย่างต่อเน่ือง และส่วนใหญ่จะ

มุ่งเน้นช่องทางการจ าหน่ายสินคา้ผ่านช่องทางการจ าหน่ายแบบขายตรง (Direct Sales) หรือจ าหน่ายผ่าน

สาขา หรือตัวแทนจ าหน่ายท่ีไดร้ับการแต่งตั้งโดยเฉพาะเน่ืองจากผลิตภณัฑ์ของผูผ้ลิตกลุ่มดังกล่าวมีความ

ซบัซอ้นจึงตอ้งการการอธิบายคุณลกัษณะของสินคา้อยา่งชดัเจน โดยพนักงานขายท่ีผ่านการฝึกอบรมมาอยา่งดี 

ซ่ึงจะช่วยส่งเสริมการสรา้งความรูเ้ขา้ใจเกี่ยวกบัเทคโนโลยกีารกรองน ้า รวมถึงสรา้งค่าความนิยมในตราสินคา้

แก่ลกูคา้กลุ่มเป้าหมาย  

โดยบริษัทเป็นหน่ึงในผูผ้ลิตภายในประเทศเพียงไม่กี่รายท่ีใชเ้ทคโนโลยีการกรองระดับสูง ซ่ึงจากการสัง่สม       

องคค์วามรูด้า้นการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยใีนการปรบัปรุงคุณภาพน ้ามาอยา่งต่อเน่ือง รวมถึงประสบการณใ์นธุรกิจ            

ขายตรงแบบชั้นเดียวมาอย่างยาวนาน ส่งผลใหใ้นปัจจุบันบริษัทเป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายเคร่ืองกรองน ้าส าหรับใช ้               

ในครวัเรือนแบบขายตรงท่ีมียอดขายสงูสุดติดอนัดบั 1 ใน 3 ในประเทศ และบริษัทจะยงัคงเดินหน้าเพื่อน านวตักรรม

ใหม่เสนอใหก้บัลกูคา้อยา่งต่อเน่ือง  

2.2.3  สภาพการแข่งขนั 

2.2.3.1 สภาวะการแข่งขนั 

ในปัจจบุนัสภาวะการแขง่ขนัในตลาดเคร่ืองกรองน ้าไทยทวีความรุนแรงขึ้ นเน่ืองจากมีผูป้ระกอบการ      ทั้งรายใหญ่

และรายยอ่ยจากในและต่างประเทศท่ีเขา้มาแบ่งส่วนแบ่งตลาดมากขึ้ น ซ่ึงส่งผลใหผู้ป้ระกอบการ 
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รายเดิมตอ้งปรบัตวัเพื่อรบัมือกบัการแข่งขนัอย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้แต่ทั้งน้ี การขยายตวัอยา่งรวดเร็วของท่ีอยู่อาศยัท่ีมี

หลากหลายประเภทมากขึ้ นประกอบกบัตวัเลขการเติบโตของจ านวนผูใ้ชน้ ้าประปาทัว่ประเทศ และแนวโน้มพฤติกรรม

ของผูบ้ริโภคท่ีหนัมาใส่ใจในดา้นสุขภาพมากขึ้ น กอปรกบัสภาพน ้าท่ีมีภาวะน ้ากร่อยในหลายพื้ นท่ี   ยงัคงเป็นปัจจยั

บวกท่ีส่งผลใหค้วามตอ้งการเคร่ืองกรองน ้าในครวัเรือนเพิ่มสงูขึ้ น บริษัทไดม้ีการวางต าแหน่งผลิตภณัฑ ์(Positioning) 

ท่ีชัดเจนในกลุ่มตลาดเคร่ืองกรองน ้าท่ีใชข้ั้นตอนการกรองท่ีมีประสิทธิภาพสูงพรอ้มทั้งครอบคลุมทั้งในดา้นการ

ออกแบบและการผลิตดว้ยโรงงานผลิตของบริษัทเองเพื่อใหเ้ป็นเคร่ืองกรองน ้าท่ีมีความเหมาะสมกบัคุณภาพน ้าในแต่

ละพื้ นท่ี ประกอบกับบริษัท ยังสามารถควบคุมคุณภาพและต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนา

ผลิตภณัฑแ์ละน าเสนอนวตักรรมการกรองท่ีทนัสมยัอย่างต่อเน่ืองพรอ้มทั้งมีการตั้งราคาท่ีเหมาะสม ส่งผลใหบ้ริษัท

ยงัคงสามารถแขง่ขนัในตลาดเคร่ืองกรองน ้าไดเ้ป็นอยา่งดี 

บริษัทพิจารณาและด าเนินการทางธุรกิจเพื่อรักษารายไดโ้ดยรวมของบริษัทใหม้ีเสถียรภาพและยัง่ยืน 

จึงพยายามส ารวจ ประเมินความเป็นไปไดธุ้รกิจท่ีเกี่ยวเน่ืองเพื่อมองหาโอกาสใหม่ ๆ  หน่ึงในธุรกิจน าร่องท่ีเรามีโอกาส

ด าเนินการในปีท่ีผ่านมา และประสบความส าเร็จคือการพฒันาธุรกิจเคร่ืองท าน ้าอุ่น แมว้่าบริษัทจะค่อนขา้งกงัวลต่อ

การหดตัวของตลาด รวมทั้งอ านาจซ้ือสินคา้ของผู้บริโภคท่ีลดลงท่ีเป็นกระทบต่อเน่ืองมาจากภาวะเศรษฐกิจท่ี

เปราะบาง รวมทั้งความไม่มัน่คงทางการเมือง แต่บริษัทเช่ือว่าพฤติกรรมและความตอ้งการของผูบ้ริโภคต่อเคร่ืองท า

น ้าอุ่นยงัคงเพิ่มขึ้ นหากบริษัทสามารถสรา้งใหผู้บ้ริโภคเช่ือในสินคา้ และกระตุน้การซ้ือดว้ยกิจกรรมส่งเสริมการตลาด

เพื่อใหพ้วกเขาเหล่าน้ันสามารถมีสินคา้ไวค้รอบครองไดง่้ายขึ้ น 

 

2.2.3.2 วิเคราะหเ์ปรียบเทียบการแข่งขนัของตลาด 

การน าเสนอสินคา้คุณภาพท่ีหลากหลาย ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ ดว้ยราคาท่ีเป็นเจา้ของไดม้า

พรอ้มกบับริการหลงัการขายท่ีมีมาตรฐานเป็นนโยบายท่ีบริษัทยงัคงเดินหน้าเพื่อมอบกลุ่มสินคา้เคร่ืองกรองน ้า เคร่ือง

ท าน ้าอุ่น และเคร่ืองปรบัอากาศเขา้สู่ตลาด 

ในกลุ่มตลาดเคร่ืองกรองน ้าท่ีใชข้ั้นตอนการกรองท่ีมีประสิทธิภาพสูงน้ันมีผูป้ระกอบการหลักจาก          

ทั้งในและต่างประเทศกว่า 10 ราย ซ่ึงมีทั้งผูป้ระกอบการท่ีเป็นทั้งผูผ้ลิตและผูจ้ดัจ าหน่าย ผูป้ระกอบการท่ีเป็น     ผูน้ า

เขา้และจดัจ าหน่าย และผูป้ระกอบการท่ีเป็นผูจ้ดัจ าหน่ายเพียงอย่างเดียว โดยผูป้ระกอบการแต่ละรายมีกลยุทธแ์ละ

วิธีการน าเสนอจุดเด่นของผลิตภณัฑท่ี์แตกต่างกนัออกไป ทั้งกลยุทธท์างดา้นราคา คุณภาพการกรอง และการบริการ

หลงัการขาย ซ่ึงผูป้ระกอบการรายใหญ่จากต่างประเทศมกัจะมีการจ าหน่ายโดยระบบขายตรงหลายชั้น (Multi-Level 

Marketing : MLM) ในขณะท่ีผูป้ระกอบในประเทศส่วนใหญ่มีการจดัจ าหน่ายโดยผ่านสาขาของผูป้ระกอบการเอง หรือ

การจัดจ าหน่ายผ่านรา้นคา้ตัวแทนจ าหน่ายท่ีไดร้ับการแต่งตั้ง นอกจากน้ัน  ยงัมีช่องทางการจดัจ าหน่ายอื่น ๆ ท่ี

ผู ้ประกอบการรายย่อยในประเทศนิยมคือการจัดจ าหน่ายผ่านทางระบบอินเทอร์เนต ทั้งน้ี บริษัทซ่ึงเป็นทั้ง

บริษัทผูผ้ลิตและผูจ้ดัจ าหน่ายภายใตต้ราสินคา้ของตนเองท่ีมีการจดัจ าหน่ายผ่านระบบขายตรงชั้นเดียว (Single Level 

Direct Sales) เป็นหลกัโดยการมุ่งเน้นการขายผลิตภณัฑใ์หแ้ก่ผูบ้ริโภคโดยตรงผ่านพนักงานขายของบริษัทซ่ึงมีความรู้

ในเร่ืองของผลิตภณัฑ์เป็นอย่างดี และบริษัทยงัไดม้ีการเพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่ายใหม้ีความหลายหลากเพื่อให้

ตอบสนองต่อทุกความตอ้งการของผูบ้ริโภค นอกจากน้ี บริษัทไดร่้วมมือกบับริษัทขายตรงหลายชั้น ชั้นน าแห่งหน่ึงของ

ประเทศในการผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑเ์คร่ืองกรองน ้าของบริษัทผ่านเครือข่ายสมาชิกของบริษัทขายตรงดงักล่าว 

ซ่ึงเป็นอีกช่องทางการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑข์องบริษัท 

 ในขณะเดียวกนัการแข็งขนัภาพรวมไดเ้พิ่มช่องทางการจดัจ าหน่ายไปยงัระบบอีคอมเมิรซ์เพื่อให้

ครอบคลุทุก segment ในตลาด 
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2.2.4  กลยทุธด์า้นการตลาด 

 กลยุทธท์างดา้นการตลาดและแนวทางการด าเนินธุรกิจของบริษัทท่ีผ่านมาอยา่งยาวนาน ส่งเสริมใหบ้ริษัทมี

ความแข็งแกร่งในส่วนช่องทางการขายตรงสินคา้ผ่านช่องทางการขายตรงแบบชั้นเดียว (Single Level Direct Sale) 

ทั้งน้ี บริษัทยงัคงด าเนินนโยบายในการผลักดันใหเ้กิดความเขม้แข็งทางธุรกิจของช่องทางการขายน้ีอย่างต่อเน่ือง                

ในขณะเดียวกนัก็ไดเ้พิ่มช่องทางการจ าหน่ายสินคา้เพื่อตอบรบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากขึ้ น โดยในปัจจุบนั มี 2 

ช่องทางการขายหลกั คือ ระบบขายตรงผ่านพนักงานขายของบริษัท (Single level-Direct Sale) ซ่ึงรวมพนักงานขาย

ทางโทรศัพท์ (Telesales) โดยพนักงานกลุ่มงานขายและบริการในช่องทางน้ีมีมากกว่า 1,000 คนทัว่ประเทศ และ 

Non-Direct Sale ไดแ้ก่ โมเดิรน์เทรด ผ่านโฮมโปร 21 สาขา และดโูฮม 6 สาขา (กุมภาพนัธ ์2559)  ระบบออนไลน์ 

(Online) ผ่าน LAZADA และเว็บไซตข์องบริษัท ไดแ้ก่ www.safealkaline.com รวมทั้งลกูคา้โครงการ เป็นตน้  

ในปีน้ีบริษัทเพิ่มระดับการใหค้วามส าคัญต่อการสรา้งแบรนด์ “Safe” (เซฟ) ใหเ้ป็นท่ีรู ้จักมากยิ่งขึ้ น                 

โดยเน้นการจดักิจกรรมทางการตลาดผ่านส่ือในรปูแบบต่าง ๆ เช่น มีเดียเคล่ือนท่ี ไดแ้ก่ การท าโฆษณาผ่านรถยโูรบสั 

และ LED 60 จุดทัว่กรุงเทพฯ ในขณะเดียวกนัก็ใหค้วามส าคญัในการบุกตลาด E-commerce อย่างมีกลยุทธ์ รวมถึง

การท าการตลาดผ่านโซเชียลเน็ตเวิรก์ต่าง ๆ เช่น การผลิต Viral VDO  ท่ีไดเ้ผยแพร่ในวนัแม่ (12 สิงหาคม 2558) ท่ี

ผ่านมาซ่ึงไดร้ับการตอบรับเป็นอย่างดี และส่ิงท่ีบริษัทใหค้วามส าคัญมาตลอด คือ การมอบสินคา้คุณภาพใหก้ับ

ผูบ้ริโภคอยา่งต่อเน่ือง โดยไดเ้พิ่มศกัยภาพเพื่อใหเ้ขา้ถึงและครอบคลุมตลาดต่างจงัหวดัมากยิง่ขึ้ นโดยบริษัทมีแผนท่ีจะ

ขยายสาขา และศนูยบ์ริการใหค้รอบคลุมทุกภมูิภาคทัว่ประเทศไทย  

2.2.4.1  กลุ่มลกูคา้เป้าหมาย 

บริษัทไดท้บทวนการจ าแนกกลุ่มลูกค้า (Segmentation) โดยใชท้ั้งปัจจัยทางดา้นประชากรศาสตร์                

ในการแบ่งกลุ่มลูกคา้ตามประเภทของท่ีอยู่อาศัย ขนาดของครอบครัว ระดับของรายได ้รวมทั้งชนิดของน ้าด่ืมท่ีใน             

แต่ละครัวเรือนบริโภค ประกอบกบัพฤติกรรมการตดัสินใจเร่ืองของการตัดสินใจซ้ือสินคา้ท่ีส่งผลต่อสุขภาพของคน         

ในครัวเรือนน้ัน ๆ บริษัทก าหนดกลุ่มลูกคา้เป้าหมายกลุ่มเป็น 2 กลุ่มย่อยอนัยึดตามลักษณะของครอบครัว ไดแ้ก่

    

- ครอบครวัขยาย : ระบบสงัคมไทยเดิมเป็นระบบครอบครวัขยาย มีสมาชิกหลายรุ่นอาศยัอยู่ร่วมกนั             

จึงมีการบริโภคน ้าในปริมาณมากในแต่ละวนั ซ่ึงในอดีตผูบ้ริโภคนิยมท าความสะอาดน ้าอย่างง่ายดว้ยการใชผ้า้กรอง

หรือการตม้น ้าด่ืม แต่ในปัจจุบันความรูด้า้นสุขภาพเร่ิมแพร่หลายขึ้ น ส่งผลใหก้ารท าความสะอาดน ้าโดยผ่านระบบ               

เคร่ืองกรองน ้าเร่ิมเป็นท่ีนิยมเพิ่มมากขึ้ น เน่ืองจากมีประสิทธิภาพการกรองท่ีสูงและสะดวกรวดเร็วกว่าวิธีการกรอง

แบบเดิม ซ่ึงท่ีผ่านมาลกูคา้ในกลุ่มครอบครวัขยายถือเป็นกลุ่มลกูคา้หลกัของบริษัท  

- ครอบครวัเด่ียว : ในปัจจุบนักลุ่มคนรุ่นใหม่ท่ีมีการศึกษาเร่ิมนิยมแยกครอบครวัมาอยูใ่นท่ีอยู่อาศยั

ประเภทคอนโดมิเนียมและทาวเฮาส์ใกลส้ถานท่ีท างานเพื่อความสะดวกในการเดินทางผ่านระบบการคมนาคม

สมยัใหม่ อาทิ รถไฟฟ้า ซ่ึงบริษัทเล็งเห็นโอกาสในการขายจากแนวโน้มการเปล่ียนแปลงขา้งตน้ จึงพยายามพฒันา

สินคา้รุ่นใหม่ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มลกูคา้ดงักล่าวซ่ึงส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผูม้ีรายไดร้ะดบัปานกลางขึ้ นไป 

ท่ีใหค้วามใส่ใจในการดแูลสุขภาพอยา่งสม า่เสมอ 

ซ่ึงแนวโน้มของกลุ่มลูกคา้ทั้งสองกลุ่มขา้งตน้น้ัน มีพฤติกรรมการเลือกบริโภคสินคา้ท่ีต่างไปจากเ ดิม      

อย่างชัดเจน มีการเขา้ส่ือต่าง ๆ และการเสพขอ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ มากขึ้ น รวมถึงการใหค้วามส าคญักบัคุณภาพ

สินคา้ การบริการหลงัการขาย และราคาท่ีเหมะสม ท าใหร้ะดบัความเขม้ขน้ในสภาพการแขง่ขนัทวีความรุนแรงขึ้ น 

 

2.2.4.2  กลยทุธก์ารแข่งขนั  

การสัง่สมประสบการณใ์นการท าธุรกิจและการเป็นผูน้ าตลาดเคร่ืองกรองน ้าท่ีผ่านมาอยา่งต่อเน่ือง เราไดน้ าองค์

ความรูท่ี้มี กอปรกบัความเขา้ใจผูบ้ริโภคอยา่งแทจ้ริง น าไปสู่การวางแผนกลยุทธก์ารตลาดเชิงรุกเพื่อใหส้ามารถ

แขง่ขนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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โดยบริษัทมีแผนกลยุทธเ์พื่อเสริมสรา้งการสรา้งโอกาสและช่องทางธุรกิจใหม่ และยอดขายในระยะยาว      

ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 

 การสรา้งความสมัพนัธท่ี์ดีกบัลูกคา้ผ่านพนกังานขายและเจา้หนา้ท่ีบรกิารหลังการขาย รวมถงึ

พนกังานขายทางโทรศัพท์ : กลยุทธก์ารจ าหน่ายสินคา้ผ่านช่องทางการขายตรง การใหค้วามส าคญักบับริการหลัง

การขาย และการน าเสนอขายสินคา้ใหม่ ๆ ของบริษัทผ่านพนักงานขายทางโทรศัพทน้ั์น บริษัทใหค้วามส าคญัเป็น

อย่างยิ่งกบัการสรา้งความสมัพนัธ์ท่ีดีระหว่างพนักงานหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัทท่ีใหต่้อลูกคา้ของเรา ทั้งน้ีเพื่อให้

เกิดความพอใจสูงสุดน ามาสู่ความประทบัใจและการวางใจเพื่อโอกาสในการเสนอขายสินคา้อื่น  ๆ ต่อไป โดยบริษัท

เน้นการใหป้ฏิบติัต่อลูกคา้อย่างมืออาชีพ และมีการใหข้อ้มลูเกี่ยวกบัผลิตภณัฑอ์ย่างชัดเจน เพื่อน าเสนอทางเลือกท่ี

เหมาะสมแก่ลูกคา้ เพื่อใหล้กูคา้   เกิดความประทบัใจในการท าหน้าท่ีของพนักงาน ทั้งน้ี บริษัทจดัใหม้ีการอบรมและ

สมัมนาอยา่งสม า่เสมอเพื่อพฒันาศกัยภาพของพนักงานอยา่งต่อเน่ือง 

 การเพ่ิมช่องทางในการขายและการเพ่ิมพ้ืนท่ีขาย : บริษัทวางแผนงานในการเพิ่มจ านวน

พนักงานขายทางโทรศพัทแ์ละคู่สายโทรศพัทเ์พื่อรองรบัการขยายธุรกิจ และมีแผนท่ีจะน าเบอรโ์ทร 4 หลกัมาใชใ้นตน้

ปี 2559  เพื่อใหล้กูคา้จดจ าไดส้ะดวกขึ้ น นอกจากน้ี ในการเพิ่มศกัยภาพของระบบขายผ่านทางโทรศพัท ์(Telesales 

& Telemarketing) บริษัทไดใ้ชร้ะบบบริหารงานลูกคา้ (CRM : Customer Relation Management) ท่ีมีประสิทธิภาพ

เขา้มาช่วยในการบริหารจดัการโดยระบบดังกล่าวนอกจากจะช่วยบริหารตน้ทุนในการขายแลว้ ยงัช่วยในการเพิ่ม

รายไดจ้ากการใชข้อ้มลูฐานลกูคา้เก่าในการต่อยอดดว้ยการน าเสนอสินคา้ใหม่ไปยงักลุ่มลกูคา้เดิม  รวมทั้งไดเ้พิ่มช่อง

ทางการจ าหน่ายสินคา้เพื่อใหลู้กคา้เขา้ถึงสินคา้ของบริษัทไดส้ะดวกยิ่งขึ้ นดว้ยการเพิ่มจ านวนสาขา การจดัจ าหน่าย

ผ่านโมเดิรน์เทรด อาทิ HomePro Do Home และแผนงานการน าสินคา้เขา้สู่บุญถาวรภายในปี 2559 รวมถึงการขยาย

สาขาและศนูยบ์ริการของบริษัทใหค้รอบคลุมพื้ นท่ีทุกภมูิภาคทัว่ประเทศ 

 การขยายโอกาสทางธุรกิจโดยการเพิ่มกลุ่มสินคา้ใหมี้ความหลากหลายและครอบคลุมความ

ตอ้งการของลกูคา้มากขึ้ น โดยออกผลิตภณัฑเ์คร่ืองกรองน ้ารุ่นใหม่ “i-Life” ท่ีมีคุณสมบติัโดดเด่น รปูลกัษณท์นัสมยั 

พรอ้มตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้เขา้สู่ตลาด นอกจากน้ี บริษัทยงัคงมุ่งมัน่ผลิตสินคา้ดว้ยนวตักรรมการผลิต

เคร่ืองกรองน ้าท่ีมีประสิทธิภาพดว้ยความสามารถการกรองท่ีเทียบเท่ามาตรฐานสากล เพื่อใหลู้กคา้ไดร้บัประโยชน์

จากการด่ืมน ้า และมีสุขภาพท่ีดี ในขณะเดียวกนับริษัทยงัไดต่้อยอดธุรกิจสู่การท าการตลาดเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้น 

โดยการน าเสนอสินคา้ในกลุ่มเคร่ืองปรบัอากาศและเคร่ืองท าน ้าอุ่น โดยบริษัทเป็นตวัแทนจ าหน่ายเคร่ืองปรบัอากาศ

ยี่หอ้ Fedders และ Daikin เพื่อเป็นอีกหน่ึงทางเลือกใหก้บักลุ่มลูกคา้ท่ีมองหาสินคา้คุณภาพในราคาท่ีเป็นเจา้ของได ้ 

นอกจากสินคา้ เคร่ืองกรองน ้า และเคร่ืองปรบัอากาศแลว้ บริษัทยงัพฒันาสินคา้เคร่ืองท าน ้าอุ่น “SAFE Electrics” 

เพื่อรองรบัความตอ้งการของลกูคา้ 

 การเนน้ขายสินคา้ท่ีบริษทัมีความช านาญ : บริษัทมีความช านาญในการผลิตและจ าหน่ายเคร่ือง

กรองน ้ ามาเป็นเวลานาน และบริษัทมีนโยบายในการขยายส่วนแบ่งการตลาดเคร่ืองกรองน ้ าทั้ งในเขต

กรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาคอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ี จากประสบการณ์ท่ีผ่านมาบริษัทพบว่าการใหพ้นักงานขาย

เน้นการขายสินคา้น้อยประเภท จะท าใหค้วามมุ่งมัน่ในการขายเพิ่มขึ้ น จึงเน้นใหพ้นักงานขายใหค้วามส าคญักบัสินคา้

เคร่ืองกรองน ้าเป็นหลกั  

การใหผ้ลตอบแทนแก่พนกังานขายท่ีเหมาะสม : หน่ึงในปัจจยัส าคญัในความส าเร็จของการขายตรง คือ การสรา้ง

ทีมงานขายท่ีมีศกัยภาพสงู บริษทัจึงพิจารณาใหผ้ลตอบแทนแก่พนักงานขายท่ีมีคุณภาพในระดับท่ีเหมาะสมท าให้

สามารถจงูใจใหพ้นักงานขายท างานกบับริษัทไดใ้นระยะยาว โดยผลตอบแทนจะขึ้ นอยูก่บัจ านวนสินคา้ท่ีขายไดแ้ละ

คุณภาพการขาย นอกจากน้ียงัส่งเสริมใหพ้นักงานขายท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมไดร้บัการเล่ือนต าแหน่งในองคก์รเพื่อ

โอกาสในการรบัค่าตอบแทนท่ีสงูกว่าเดิม 
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 ระบบควบคุมความเส่ียงดา้นการปฏิบัติงาน : บริษัทตระหนักอยู่เสมอว่า การขายสินคา้โดย

ละเลย การบริหารความเส่ียงท่ีดีอาจก่อใหเ้กิดปัญหาทางการเงินแก่บริษัทในระยะยาว บริษัทจึงไดจ้ดัตั้งฝ่ายเครดิต 

เพื่อท าหน้าท่ีตรวจสอบคุณภาพลูกคา้และเป็นผูด้ าเนินการเก็บเงินจากลูกคา้ ซ่ึงพนักงานฝ่ายเครดิตจะออกไปพบ

ลูกคา้ทุกคนตามท่ีอยู่ ท่ีไดร้บัขอ้มลูจากฝ่ายขายเพื่อเรียกเก็บเงินท่ีถึงก าหนดช าระ รวมถึงรบัฟังปัญหาในการใชง้าน

สินคา้และใชป้ระสบการณ์ ใหใ้นการเสนอแนวทางแกไ้ขแก่ลูกคา้ นอกจากน้ัน บริษัทยงัมีแผนกเร่งรดัหน้ีสินและฝ่าย

กฎหมาย ซ่ึงช่วยดแูลและติดตามลกูคา้ท่ีมีปัญหาดว้ยอีกทางหน่ึง  

 การวิจยัคน้ควา้ผลิตภณัฑ์ใหม่ : บริษัทมีฝ่ายวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ ์ซ่ึงท าหน้าท่ีคน้ควา้และ

สรา้งสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ใหแ้ก่บริษัททั้งรูปแบบผลิตภัณฑ์เคร่ืองกรองน ้า หรือไส้กรองท่ีท าใหคุ้ณภาพน ้าท่ีผ่าน           

เคร่ืองกรองพฒันาขึ้ นอยา่งต่อเน่ือง เพื่อเป็นการสรา้งความแตกต่างและเหนือกว่าในตวัสินคา้ รวมทั้งเตรียมพรอ้มท่ีจะ

แกปั้ญหาคุณภาพของน ้ าท่ีแตกต่างกันในแต่ละพื้ นท่ีของประเทศ อีกทั้งยังคิดคน้และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีมี

ความสามารถในการกรองน ้าท่ีมีคุณภาพต า่หรือมีส่ิงเจือปนสูงใหก้ลายเป็นน ้าท่ีเหมาะสมแก่การบริโภค ซ่ึงแหล่งท่ีน ้า

มีคุณภาพต า่ดงักล่าวยงัคงกระจายอยู่ในหลายพื้ นท่ีของประเทศ นอกจากน้ี บริษัทยงัไดพ้ฒันาสินคา้ท่ีมีขนาดเล็กลง 

เพื่อรองรบักบั     กลุ่มลกูคา้ครอบครวัเด่ียวในคอนโดมิเนียมหรืออพารท์เมนทอ์ีกดว้ย 

 เพิ่ มจ านวนพนักงานขายอย่างต่อเน่ืองเพื่อกระตุน้ยอดขาย : บริษัทมีการจัดหาพนักงานขาย                

อยา่งต่อเน่ือง โดยใหผ้ลตอบแทนอย่างเหมาะสม ซ่ึงพนักงานใหม่ในช่วงเร่ิมตน้งาน บริษัทมีสวสัดิการดา้นท่ีพกัอาศยั     

ส่วนพนักงานเก่า บริษัทใหค้วามส าคญัแก่กลุ่มพนักงานขายทั้งในดา้นรายได ้และสวสัดิการ รวมทั้งสภาพแวดลอ้ม          

การท างานท่ีดี 

 การอบรม และกระตุน้แนวคิดของพนกังานขาย : เพื่อพฒันาความรู ้ความสามารถทกัษะ และ

กระตุน้ จงูใจพนักงานขาย ซ่ึงเป็นบุคลากรส าคญัของบริษัทโดยบริษัทจะจดัหลกัสูตรอบรมขึ้ นในหลายช่วงเวลา อาทิ

เช่น รายวนัรายสปัดาห ์รายเดือน และประจ าปี 

 

2.2.5 ช่องทางการจ  าหน่าย         

 2.2.5.1  การจดัจ  าหน่ายผา่นระบบขายตรงแบบชั้นเดียว (Single Level Direct Sales)  

 บริษัทใชร้ะบบการขายตรงแบบชั้นเดียวเป็นช่องทางหลกัในการขายสินคา้ของบริษัท เน่ืองจากบริษัทเล็งเห็น

ว่า   เป็นช่องทางท่ีพนักงานขายสามารถน าเสนอคุณสมบติัของสินคา้ไดช้ดัเจน และสามารถสรา้งความสมัพนัธท่ี์ดีกบั

กลุ่มลกูคา้เป้าหมาย เพื่อสรา้งโอกาสในการจ าหน่ายสินคา้อื่น ๆ ของบริษัทต่อไป ทั้งน้ี พนักงานขายและบริการ ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีจ านวนกวา่ 1,000 คน โดยพนักงานส่วนใหญ่ประจ าท่ีส านักงานใหญ่จงัหวดันนทบุรี ซ่ึง

รวมถึงกลุ่มพนักงานขายท่ีประจ าตามสาขาและศนูยบ์ริการในจงัหวดัต่าง ๆ ทั้งน้ี เพื่อสนับสนุนและรองรบัการขาย

เคร่ืองกรองน ้าและสารกรอง และสินคา้เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าคุณภาพท่ีบริษัทคดัสรรมาแลว้เป็นอยา่งดี บริษัทไดท้ าการเปิด

สาขาใหม่และปรบัปรุงศนูยบ์ริการเดิมบางส่วนใหเ้ป็นสาขาท าใหจ้ านวนสาขาและศนูยบ์ริการ ณ ส้ินปี 2558 เท่ากบั 

14 สาขาและ 6 ศนูยบ์ริการ (ส้ินปี 2557 มีจ านวน 6 สาขาและ 8 ศนูยบ์ริการ)โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 
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รายละเอียดสาขา (14 สาขา) 

ภาค สาขา ที่อยู ่ เบอรโ์ทร 

เหนือ 

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

จ.เชียงใหม่ 50100 
053-271-378 

พิษณุโลก 
1191/11-12 ถ.บรมไตรโลกนารถ 2 ต.ในเมือง 

อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 
055-008-491 

ตะวนัออก 

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

จ.ชลบุรี 20130 
038-110-083 

ระยอง 
349/1 ถ.สุขมุวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 

21000 
038-621-277-8 

ฉะเชิงเทรา 
969 – 969/1 ถ.เทพคุณากร ต.หน้าเมือง อ.เมือง  

จ.ฉะเชิงเทรา 24000 
038-086-357 

กลาง นครปฐม 
667/2 ถ.เพชรเกษม ต.หว้ยจรเข ้อ.เมือง  

จ.นครปฐม 73000 
034-275-383 

ตะวนัออก 

เฉียงเหนือ 

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

จ.ขอนแก่น 40000 
043-043-500 

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

41000 
042-304-014 

อุบลราชธานี 
265/4-265/5 ถ.อุปลีสาน ต.ในเมือง อ.เมือง  

จ.อุบลราชธานี 34000 
045-243-495-6 

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

จ.นครราชสีมา 30000 
044-262-900 

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

45000 
043-515-027 

ใต ้

นครศรีธรรมราช 
180/26-27 หมู่ 5 ต.ปากพนู อ.เมือง  

จ.นครศรีธรรมราช 80000 
075-806-877-8 

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

จ.สุราษฎรธ์านี 84000 
077-964-000 

ภเูก็ต 
32/4 ถ.พนูผล ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภเูก็ต 

83000 
076-619-111 

รายละเอียดศูนยบ์ริการ (6 แห่ง) 

ภาค ศูนยบ์ริการ ที่อยู ่ เบอรโ์ทร 

เหนือ นครสวรรค ์
1102/86 หมู่ 10 ต.นครสวรรคต์ก อ.เมือง  

จ.นครสวรรค ์60000 
02-819-8888 

กลาง 

เพชรบุรี 
179/12 หมู่ 3 ต.บา้นหมอ้ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 

76000 
032-890-137 

ลพบุรี 
218/1 ถ.นเรศวร ต.เขาสามยอด อ.เมือง  

จ.ลพบุรี 15000 
036-680-520 

 



ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 

 
Annual Report 2015 | 33  
รายงานประจ าปี 2558 

ภาค ศูนยบ์ริการ ที่อยู ่ เบอรโ์ทร 

 

ล าลกูกา 
38/16 หมู่ 3 ต.คคูต อ.ล าลกูกา จ.ปทุมธานี 

12130 

02-819-8888 ต่อ 

3319 

สมุทรปราการ 
392/4-5 ต.ส าโรงเหนือ อ.เมือง  

จ.สมุทรปราการ 10270 

02-819-8888 ต่อ 

3306 

ใต ้ สงขลา 
136/10 หมู่ 8 ต.ท่าชา้ง อ.บางกล า่ จ.สงขลา 

90110 
074-414-565 

ในระบบการขายตรงของบริษัท พนักงานขายจะไดร้บัค่านายหน้าแปรผนัตามยอดขาย นอกจากน้ี บริษัทยงัมี

การก าหนดผลตอบแทนส าหรบัพนักงานขาย เพื่อสนับสนุนยอดขายตามความเหมาะสม  

2.2.5.2  การจดัจ  าหน่ายผ่านทางโทรศพัท ์(Telesales & Telemarketing) 

ในการจัดจ าหน่ายผ่านทางโทรศัพท์  ( Telesales & Telemarketing) น้ัน  บ ริษัทได้พัฒนาขีด

ความสามารถในการจดัจ าหน่ายสินคา้ทางโทรศพัทโ์ดยการน าโปรแกรมบริหารงานลกูคา้ (CRM : Customer Relation 

Management) เ ช่ือมต่อกับระบบโทรศัพท์ (Cisco-IP Telephony) และฐานข้อมูลลูกค้าของบริษัท  (Customer 

Database)   ซ่ึงบริษัทไดเ้ร่ิมใชร้ะบบดงักล่าวในการขายสารกรองควบคู่ไปกบัการขายผ่านพนักงานขายสารกรองแบบ

ปกติ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2556 ส่งผลใหบ้ริษัทมียอดขายในปี 2558 เพิ่มสูงขึ้ น ดงัน้ันบริษัทจึงมีนโยบายท่ีจะเพิ่ม

จ านวนพนักงานขายทางโทรศพัทอ์ย่างต่อเน่ืองในปี 2559 โดยตั้งเป้าหมายเพิ่มพนักงานจ านวน 50-75 ท่ีนัง่ (คิด

เป็น 60%) และเพิ่มช่องทางการติดต่อลูกค้าให้สะดวกมากยิ่งขึ้ นด้วยหมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ 4 

หลกั (1210) และเพิ่มคู่สายจากเดิม 60 คู่สายเป็น 120 คู่สาย เพื่อใหง่้ายต่อการติดต่อฝ่ายบริการและงานขาย อีก

ทั้งไดท้ าการเพิ่มหมวดหมู่สินคา้ใหก้บัทางลูกคา้ นอกจากผลิตภณัฑห์ลกัคือเคร่ืองกรองน ้าแลว้บริษัทยงัน าเสนอขาย

เคร่ือง ปรบัอากาศยีห่อ้ไดกิ้ น, เคร่ืองปรบัอากาศ ยีห่อ้ เฟดเดอร,์ เคร่ืองท าน ้าอุ่น และ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าอื่น ๆ ทั้งน้ี ในปี 

2559 การบริหารงานขายช่องทางการจดัจ าหน่ายผ่านทางโทรศพัทน้ี์จะสามารถติดต่อลกูคา้ไดต้รงกลุ่มเป้าหมายของ

งานขายและยงัสามารถบริหารตน้ทุนโดยเกิดค่าใชจ้่ายน้อยท่ีสุดเมื่อเปรียบเทียบกบัช่องทางการขายดา้นอื่น ๆ ส่งผล

ใหบ้ริษัทไดร้บัผลตอบแทนเป็นท่ีน่าพอใจ 

2.2.5.3 การจดัจ  าหน่ายสินคา้ผ่านบริษทัอ่ืน 

บริษัทย่อยเป็นผูจ้ดัจ าหน่ายสินคา้เคร่ืองกรองน ้า และเหยือกกรองน ้าใหแ้ก่บริษัทขายตรงขนาดใหญ่          

แห่งหน่ึง โดยบริษัทย่อยไดร้บัความไวว้างใจใหผ้ลิตสินคา้ดงักล่าว เน่ืองจากปัจจยัความพรอ้มในดา้นต่าง ๆ อาทิเช่น        

การคน้ควา้และวิจัยเทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่างต่อเน่ือง คุณภาพของสินคา้ท่ีไดม้าตรฐาน  การจัดส่งท่ีตรงตามเวลา              

บริการหลงัการขาย การจดัอบรมความรูผ้ลิตภณัฑใ์หแ้ก่สมาชิกเครือขา่ย รวมทั้งความสมัพนัธอ์นัดีกบัทางลกูคา้ 

 

2.3  การจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

 (ก) ลกัษณะการจดัใหไ้ดม้าซ่ึงผลิตภณัฑ ์

 ปัจจุบนับริษัทมีโรงงานผลิตเคร่ืองกรองน ้าทั้งส้ิน 4 แห่ง ไดแ้ก่ 

 โรงงานท่ี 1 ผลิตเคร่ืองกรองน ้า Safe รุ่น Super Alkali, Extra Pure Alkaline, Mini, UV Plus, Compact,                 

UV Alkaline,  Power Health และชุดสารกรอง 

 โรงงานท่ี 2  ผลิตเหยอืกกรองน ้าและส่วนประกอบ 

 โรงงานท่ี 3  ผลิตชุดสารกรอง 

 โรงงานท่ี 4  ผลิตเคร่ืองกรองน ้า  Safe รุ่น ROMA Alkaline Plus, RO Mineral Plus และชุดสารกรอง 
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โดยทั้ง 4 โรงงานมีก าลงัการผลิต รวมส าหรบัเคร่ืองกรองน ้าเฉล่ียประมาณเดือนละ 30,000 เคร่ือง โดยปัจจุบนั

ใชก้ าลงัการผลิตอยูท่ี่ประมาณรอ้ยละ 70 ของก าลงัการผลิตทั้งหมด ต่อการท างาน 8 ชัว่โมง 

 (ข) กระบวนการด าเนินงานตา่ง ๆ ของบริษทั 

กระบวนการด าเนินงานหลกัต่าง ๆ ของบริษัท ไดแ้ก่ 

1.  ขัน้ตอนการด าเนินงาน  กระบวนการผลิตเคร่ืองกรองน ้าของบริษัท มีขัน้ตอนโดยสรุปไดด้งัต่อไปน้ี  

 การออกแบบเครื่องกรองน ้า : ด าเนินการโดยฝ่ายวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ ์ซ่ึงมีความเช่ียวชาญดา้น        

เคร่ืองกรองน ้าโดยตรง โดยค านึงถึงประสิทธิภาพการกรองน ้า ความสะดวกในการใชง้าน และรปูลกัษณ์

ความสวยงามของเคร่ืองกรองน ้า  

 การท าแม่พิมพ ์: ภายหลงัจากขั้นตอนการออกแบบ บริษัทจะส่งแบบใหผู้ผ้ลิตท าแม่พิมพส่์วนต่าง  ๆ 

และใหฝ่้ายวิจยัเขา้ไปตรวจสอบชิ้ นงานแม่พิมพต์น้แบบท่ีโรงงานผลิตเพื่อควบคุมรายละเอียดต่าง ๆ ของ

ช้ินงานใหเ้ป็นไปตามท่ีออกแบบ  

 การคดัเลือกวสัดสุว่นประกอบและสารกรองน ้า : 

วสัดุส่วนประกอบ คดัเลือกวสัดุคุณภาพ Food Grade ท่ีมีความแข็งแรงทนทาน และมีความเหมาะสมกบั

รปูลกัษณข์องผลิตภณัฑ ์รวมทั้งมีมาตรฐานความปลอดภยัระดบั Food Grade ท่ีสามารถใชก้บัน ้าด่ืมได้

โดยบริษัทจะจดัส่งแม่พิมพใ์หแ้ก่ผูผ้ลิตเพื่อการฉีดพลาสติกขึ้ นเป็นรูปส่วนประกอบต่าง ๆ ของเคร่ือง       

ซ่ึงบริษัทจะท าการคดัเลือกผูร้บัจา้งมาตรฐานและมีประสบการณใ์นการฉีดขึ้ นรปูเคร่ืองกรองน ้าเท่าน้ัน 

สารกรองน ้ า คัดเลือกสารกรองน ้ าเกรดคุณภาพดีทั้ งจากในประเทศและจากต่างประเทศ มี

มาตรฐานสากลรับรอง นอกจากน้ัน มีการทดสอบค่าการดูดซับสารเคมี (Iodine Number) ทาง

หอ้งปฏิบติัการอย่างสม า่เสมอและมีการส่งไปยงัหน่วยงานภายนอกเพื่อตรวจสอบคุณภาพเป็นประจ า

ทุกปี รวมทั้งท าการตรวจรบัวตัถุดิบว่ามีคุณสมบติัเป็นไปตามท่ีก าหนดไว ้โดยบริษัทจะเน้นการคดัสรร 

ผูจ้ าหน่ายวตัถุดิบท่ีไดม้าตรฐาน เพื่อใหไ้ดว้ตัถุดิบท่ีดีท่ีสุดท่ีจะน ามาใชก้บัเคร่ืองกรองน ้าของบริษัท  

ในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน บริษัทไดจ้ดัท าเป็นคู่มือมาตรฐานแสดงขัน้ตอนท่ีชดัเจน เพื่อใหก้ารผลิตสินคา้        

มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานท่ีวางไว้โดยบริษัทได้รับการรับรอง ISO 9001:2000 และ ISO 9001:2008 

นอกจากน้ี บริษัทมีการวางแผนการผลิตท่ีชดัเจน เพื่อสอดคลอ้ง กบัยอดขาย ความตอ้งการสินคา้ และปริมาณสินคา้

คงคลงั  เพื่อป้องกนัปัญหาสินคา้ขาดแคลน หรือการส ารองสินคา้มากเกินไป นอกจากน้ี บริษัทจะด าเนินการตรวจสอบ

คุณภาพสินคา้ภายหลงัจากผลิตเสร็จ เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท 

2. ขัน้ตอนการด าเนินงาน การจ าหน่าย และเก็บค่างวดการจ าหน่ายเคร่ืองกรองน ้า มีขั้นตอนโดยสรุปได้

ดงัต่อไปน้ี  

1) พนักงานขายน าเสนอขอ้มลูผลิตภณัฑแ์ก่ลกูคา้ โดยแจง้ว่าจ าหน่ายทั้งระบบเงินสดและเงินผ่อน ในกรณี      

การผ่อนช าระ บริษัทมีนโยบายในการคดักรองลูกคา้โดยใหพ้นักงานขายคดักรองในเบ้ืองตน้ จากน้ัน

หัวหน้าทีมขายจะประเมินอีกรอบก่อนท าสัญญาเช่าซ้ือ นอกจากน้ี ฝ่ายเครดิตซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ี

เดินทางไปเก็บเงินค่าสินคา้ตั้งแต่งวดท่ีสองเป็นตน้ไป จะเป็นผูต้รวจสอบคุณสมบติัของลกูคา้ดว้ยเช่นกนั 

2) ทีมขายน าส่งสัญญาการเช่าซ้ือพรอ้มเอกสารท่ีเกี่ยวขอ้งและเงินงวดแรกท่ีเก็บจากลูกคา้ใหแ้ก่ฝ่าย

ปฏบิติัการ เพื่อจดัท าฐานขอ้มลูลกูคา้ต่อไป 

3) ในกรณีท่ีลูกคา้มีปัญหาในการผ่อนช าระ บริษัทไดด้ าเนินการติดตามและเรียกเก็บหน้ีโดยแผนกเร่งรดั

หน้ีสิน และในกรณีท่ีบริษัทไดส่้งจดหมายทวงถามหน้ีไปยังลูกคา้รวม 2 ครั้ง บริษัทอาจพิจารณา

ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 
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นโยบายทางบญัชี 

บริษัทจ าหน่ายสินคา้ในรูปแบบผ่อนช าระมากกว่ารอ้ยละ 80 ของรายไดจ้ากการขายสินคา้  จึงไดใ้หค้วามส าคญั

กบันโยบายทางบญัชีท่ีเกี่ยวขอ้ง ดงัน้ี 

1. ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสญู 

2. ค่าเผ่ือการรบัคืนสินคา้ตามนโยบายรบัประกนัความพึงพอใจของลกูคา้ 

3. ค่าเผ่ือการรบัประกนัสินคา้ โดยการเปล่ียน/ซ่อมสินคา้ใหแ้ก่ลกูคา้ตามนโยบายรบัประกนัคุณภาพสินคา้ 

ล าดั

บ 

รายการ รายละเอียด 

1 ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสญู บริษัทมีการตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสญูส าหรบัลกูคา้ท่ีคาดว่าจะช าระหน้ีไม่ไดด้งัน้ี 

 ลูกคา้ซ้ือเงินเช่ือจากการขายตรง : ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญตามแบบเฉพาะเจาะจง โดย

ลกูหน้ีท่ีคาดว่าจะช าระหน้ีไม่ได ้จะส ารองหน้ีสญู 100% และส าหรบัการขายตั้งแต่เดือน

กนัยายน 2556 เป็นตน้ไป บริษัทจะตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญจากรายงานวิเคราะหอ์ายุ

ลกูหน้ี โดยลกูหน้ีท่ีคา้งช าระเกินกว่า 3 งวด จะมีการตั้งส ารอง 100% 

 ลกูคา้ซ้ือเงินผ่อน : ในปี 2558 บริษัทปรบันโยบายการตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสญูส าหรบั

ลกูหน้ีผ่อนช าระ ดงัน้ี 

งวดท่ีคา้งช าระ การตั้งส ารอง* การรบัรูร้ายไดด้อกผล 

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 2.5% บริษัทรบัรูร้ายไดด้อกผล 

1 6% บริษัทรบัรูร้ายไดด้อกผล 

2 30% บริษัทรบัรูร้ายไดด้อกผล 

3 50% บริษัทรบัรูร้ายไดด้อกผล 

เกินกว่า 3 งวด 100% บริษัทหยุดรบัรูร้ายไดด้อกผล 

หมายเหตุ : * คือ การตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสญู  

เมื่อบริษัทออกจดหมายทวงถาม แก่ลกูหน้ีครบ 2 ครั้ง บริษัทจะด าเนินการลา้งรายการ

ส ารองหน้ีสงสยัจะสญู รายการลกูหน้ีคงคา้ง และบนัทึกบญัชีหน้ีสญู 

2 ค่าเผ่ือการรบัคืน

สินคา้ 

บริษัทมีนโยบายการรับประกันความพึงพอใจของลูกคา้ โดยลูกคา้สามารถคืนสินคา้

ภายในเวลา 30 วนันับจากวนัท่ีติดตั้ง ค่าเผ่ือการคืนสินคา้ในปี 2558 อา้งอิงจากสถิติการคืน

สินคา้ของลกูคา้ในปี 2557 

ปัจจุบนับริษัทส ารองค่าเผ่ือการรบัคืนสินคา้เท่ากบัรอ้ยละ 1.66 ของยอดขายสินคา้ โดย          

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีการตั้งค่าเผ่ือการรบัคืนสินคา้ เท่ากบั 1.91 ลา้นบาท 

3 ค่าเผ่ือการรบัประกนั

สินคา้ 

บริษัทมีนโยบายเปล่ียน และ/หรือ ซ่อมสินคา้ใหแ้ก่ลกูคา้ตามนโยบายรบัประกนัคุณภาพ

สินคา้ภายในเวลา 2 ปี นับจากวนัท่ีติดตั้ง โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีการตั้งประมาณ

การหน้ีสินจากค่าเผ่ือการเปล่ียน/ซ่อมสินคา้เท่ากบั 0.50 ลา้นบาท 
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3. การจดัหาวตัถดุบิ 

 3.1 วตัถดุิบในการผลิต         

 วตัถุดิบท่ีส าคญัในการผลิตเคร่ืองกรองน ้าของบริษัท ไดแ้ก่ โครงสรา้งตวัถงัเคร่ืองกรองน ้า (Housing) และ         

สารกรอง (Filter Media) ท่ีเป็นส่วนพลาสติก บริษัทเป็นผูอ้อกแบบและว่าจา้งบริษัทคู่คา้ใหเ้ป็นผูฉี้ดส่วนสารกรอง

(คาร์บอน) ซ่ึงบริษัทจัดซ้ือวัตถุดิบส่วนใหญ่ผ่านผูจ้ัดจ าหน่ายภายในประเทศหลายราย และน าเขา้บางส่วนจาก

ต่างประเทศ ซึงส่วนใหญ่เป็นผูข้ายท่ีมีความสมัพนัธม์ากกว่า 5 ปี โดยบริษัทมีนโยบายส ารองวตัถุดิบเพื่อใชใ้นการผลิต

สินคา้ไดไ้ม่ต า่กว่า 15 - 20 วนั ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บัระยะเวลาในกระบวนการผลิตของวตัถุดิบแต่ละชนิด  

 3.2) พนกังานขาย         

 บริษัทมีกระบวนการคดัเลือกพนักงานขายโดยคดัเลือกจากผูส้มคัรท่ีน่าเช่ือถือและมีใจท่ีรกัดา้นงานขาย หลงั

ขั้นตอนการคดัเลือกบุคลากร บริษัทจะจดัฝึกอบรมพนักงานใหม่ใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจในสินคา้เป็นอย่างดี รวมถึง    

การจดัฝึกอบรมเพื่อสรา้งทกัษะการขายและเขา้ใจถึงจิตวิทยาการขาย และจดัท าคู่มือการขายเพื่อใหพ้นักงานขายทุก

คนใชเ้ป็นแนวทางในการขายสินคา้ โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทมีจ านวนพนักงานขายและบริการมากกว่า 

1,000 คน ทั้งน้ี ฝ่ายขายและการตลาดจดักิจกรรมสมัมนาเป็นประจ าทุกไตรมาส โดยการใหร้างวลัแก่กลุ่มพนักงาน

ขายท่ีสามารถท ายอดขายไดเ้กินเป้าท่ีตั้งไว ้เพื่อเป็นแรงบนัดาลใจใหพ้นักงานขายมีความมุ่งมัน่ในการขาย และเป็น

การสนับสนุนพนักงานขายท่ีมีคุณภาพใหอ้ยูท่ างานกบับริษัทในระยะยาว 

 (ค) ผลกระทบตอ่สิ่งแวดลอ้มจากกระบวนการผลิต 

การจดัการดา้นสิ่งแวดลอ้มและความปลอดภยั 

การจดัการดา้นสิ่งแวดลอ้ม 

บริษัทมีการบริหารจดัการในกรณีท่ียึดเคร่ืองคืนมาจากลูกคา้ หรือรบัคืนเคร่ืองเก่ามาจากลูกค้า หรือของ

เสียในการผลิต ไดแ้ก่ พลาสติก และสารกรอง ส่วนสารกรองน้ัน บริษัทไดจ้ าแนกออกเป็นสารกรองท่ีดีกบัสารกรอง

คุณภาพต า่ โดยสารกรองท่ีดีน้ัน บริษัทจะน ามาปรบัปรุงคุณภาพ เพื่อขายใหแ้ก่ผูผ้ลิตเคร่ืองกรองน ้าท่ีไม่ใช่เคร่ืองกรอง

น ้าเพื่ออุปโภคบริโภคในครวัเรือน อาทิเช่น เคร่ืองกรองน ้าส าหรับใชใ้นอุตสาหกรรม เป็นตน้ ในส่วนของสารกรอง

คุณภาพต า่น้ันบริษัทน ามาผ่านกระบวนการอัดท าเป็นอิฐมวลเบาเพื่อใช้งานภายใน นอกจากน้ัน  บริษัทมีการ

ตรวจสอบคุณภาพน ้าท้ิงตามมาตรฐานน ้าท้ิงของกระทรวงอุตสาหกรรม 

การจดัการดา้นความปลอดภยั 

ความปลอดภัยของพนักงานเป็นหน่ึงในปัจจยัท่ีบริษัทใหค้วามส าคญัมาโดยตลอด โดยไดม้ีการก าหนด

ขั้นตอนแห่งความปลอดภยัไวใ้นคู่มือการท างานของระบบผลิต (Work Instruction) เพื่อใหพ้นักงานผลิตปฏิบติัตาม 

รวมทั้งจดัใหม้ีอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลท่ีเหมาะสมกบัพนักงานในแต่ละหน้าท่ี นอกจากน้ี บริษัทยงัมีการ

จดัตั้งคณะกรรมการความปลอดภยัในการท างาน ซ่ึงเป็นไปตามท่ีกฎหมายแรงงานก าหนด ทั้งน้ี ในกระบวนการผลิต

ในปี 2558 ท่ีผ่านมาของบริษัทมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุทั้งในส านักงานและโรงงานทั้งส้ิน 7 ครั้ง (คิดเป็นรอ้ยละ 

0.003 ของจ านวนพนักงานทั้งหมด) โดยในการเกิดอุบติัเหตุน้ีไม่มีอุบติัเหตุรา้ยแรง แต่อยา่งใด 

2.4 งานท่ียงัไม่ไดส้ง่มอบ 

-ไม่มี- 
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 ปัจจยัความเส่ียงต่อไปน้ี เป็นเพียงปัจจยัความเส่ียงส าคญับางประการท่ีอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อบริษัทซ่ึง

อาจก่อใหเ้กิดความเส่ียงในการลงทุนของผูล้งทุนอย่างมีนัยส าคญั ทั้งน้ี อาจมีปัจจยัความเส่ียงอื่น ๆ ท่ีบริษัทยงัไม่

สามารถทราบไดใ้นปัจจุบันและอาจมีปัจจยัความเส่ียงบางประการท่ีบริษัทเห็นว่าไม่เป็นสาระส าคญั ซ่ึงปัจจยัความ

เส่ียงเหล่าน้ีอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคตได ้

3.1 ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ 

 3.1.1 ความเสีย่งเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงกฎเกณฑภ์าครฐั 

ปัจจุบนัธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองกรองน ้าของบริษัทยงัไม่ไดเ้ป็นธุรกิจท่ีถูกควบคุมโดยตรงจากหน่วยงาน

ภาครัฐ อย่างไรก็ตามมีหน่วยงานรัฐหลายหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้งกับธุรกิจของบริษัททางออ้ม กล่าวคือส านักงาน

คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค (สคบ.) ท าหน้าท่ีดูแลมิใหบ้ริษัทท่ีประกอบธุรกิจเช่าซ้ือเอาเปรียบผูบ้ริโภค ขณะท่ี

กระทรวงพาณิชยไ์ดม้ีการออกกฎหมายควบคุมการขายตรง โดยก าหนดใหผู้ป้ระกอบการขายตรงตอ้งมีใบอนุญาตใน

การประกอบธุรกิจโดยเฉพาะ  และกระทรวงอุตสาหกรรมจะเป็นผูดู้แลการต่อใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ซ่ึง

บริษัทถือเป็นนโยบายหลกัท่ีจะปฏิบติัตามกฎระเบียบของหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้งดงักล่าวอย่างเคร่งครดั อย่างไรก็ตาม

บริษัทมีความเส่ียงในกรณีท่ีหน่วยงานภาครฐัอาจบงัคบัใชก้ฎระเบียบเพิ่มเติมท่ีเขม้งวดมากยิง่ขึ้ นเกี่ยวกบัการประกอบ

ธุรกิจ ดงัน้ันบริษัทจึงไดก้ าหนดแนวทางการปฏบิติังานใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางท่ีทางราชการก าหนดในปัจจุบนั พรอ้ม

กบัติดตามขอ้มลูเกี่ยวกบัแนวทางการปรบัเปล่ียนกฎระเบียบท่ีเกี่ยวขอ้งดงักล่าวตลอดเวลา เพื่อน ามาพฒันาปรบัปรุง

ใหก้ารด าเนินงานของบริษัทสอดคลอ้งกบักฎระเบียบของภาครฐัต่อไป 

 3.1.2 ความเสี่ยงจากการจ  าหน่ายผ่านช่องทางขายตรงเป็นหลกั    

 บริษัทจ าหน่ายสินคา้ส่วนใหญ่ผ่านทางช่องทางการจดัจ าหน่ายในรูปแบบขายตรงชั้นเดียว (Single Level 

Direct Sales) โดยมุ่งเน้นการขายสินคา้ผ่านทีมงานขายตรง และมีรายไดจ้ากการจดัจ าหน่ายดว้ยช่องทางการขายตรง

มากกว่ารอ้ยละ 90 ของรายไดจ้ากการขาย อยา่งไรก็ตามจากประสบการณใ์นการขายผ่านช่องทางการจดัจ าหน่ายใน

รูปแบบขายตรงชั้นเดียวมาอย่างยาวนาน บริษัทมีความเช่ือมัน่ว่าการขายผ่านช่องทางดังกล่าวน้ีเป็นช่องทางท่ี

เหมาะสม เน่ืองจากผลิตภัณฑ์เคร่ืองกรองน ้าจ าเป็นตอ้งอาศัยการอธิบายรายละเอียดดา้นเทคนิคและคุณสมบัติ

ระหว่างพนักงานขายและลูกคา้อยา่งชดัเจน เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงประสิทธิภาพของผลิตภณัฑก์่อนปิดการขาย ซ่ึงขึ้ นอยู่

กับความสามารถเฉพาะตัวของพนักงานแต่ละคน  โดยพนักงานท่ีมีทักษะการขายท่ีโดดเด่นอาจถูกดึงตัวไปเป็น

พนักงานหรือตวัแทนขายของผูป้ระกอบการรายอื่นท่ีใหผ้ลตอบแทนท่ีสูงกว่าได ้บริษัทจึงมีนโยบายใหค้วามส าคญัแก่

พนักงานขายโดยเสนอค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ีเหมาะสมแก่กลุ่มพนักงานขายดงักล่าว และบริษัทได้จดัฝึกอบรม

เพื่อพฒันาทกัษะการขายแก่พนักงานขายของบริษัทและเพื่อเสริมประสิทธิภาพของทีมงานขายอยา่งสม า่เสมอ และจาก

การท่ีบริษัทมีการเปิดสาขาในต่างจงัหวดัเพิ่มมากขึ้ น ท าใหม้ีจ านวนพนักงานขายในต่างจงัหวดัเพิ่มมากขึ้ นเช่นกนั

  

อยา่งไรก็ตาม บริษัทไดค้ านึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้ นจากการจ าหน่ายผ่านช่องทางการจดัจ าหน่ายในรปูแบบขายตรง

ชั้นเดียว จึงไดพ้ยายามเพิ่มช่องทางการขายในรปูแบบอื่น ๆ นอกเหนือจากช่องทางขายตรงดงักล่าว  เพื่อใหค้รอบคลุม

ลกูคา้กลุ่มเป้าหมายมากยิง่ขึ้ น เช่น การจ าหน่ายสินคา้ในโมเดิรน์เทรด (Modern Trade) การจ าหน่ายสินคา้ผ่านทาง

โทรศพัท ์(Telesales & Telemarketing) ช่องทางอินเตอรเ์น็ต (E-commerce) ส่ือออนไลน์ และการแต่งตั้งตวัแทน

จ าหน่ายสินคา้เพื่อใหส้ามารถน าเสนอสินคา้และบริการใหเ้ขา้ถึงลกูคา้ทุกกลุ่มเป้าหมายมากยิง่ขึ้ น เป็นตน้ นอกจากน้ี

ยงัมีรปูแบบการขายอื่น ๆ อาทิ การผลิตและจ าหน่ายสินคา้ประเภท OEM แก่บริษัทขายตรงอื่น 
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3.1.3 ความเสี่ยงจากการเปิดเสรีการคา้ และการกา้วสูก่ารเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่

อาจสง่ผลตอ่ยอดขาย และตน้ทุนการผลิต 

 การเปิดเสรีการคา้ และการกา้วสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อย่างเต็มรูปแบบในปี 2558 

ซ่ึงเป็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดบัภมูิภาคของประเทศในทวีปเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้หรือ อาเซียน (ASEAN) 

10 ประเทศ จะส่งผลใหม้ีการเปิดเสรีการเคล่ือนยา้ยทรัพยากรเงินทุน แรงงาน และการคา้ขายระหว่างกนัในตลาด

อาเซียน อาจจะท าใหม้ีสินคา้จากประเทศท่ีมีตน้ทุนการผลิตต า่ เขา้มาแข่งขนัในไทยมากขึ้ น บริษัทจึงมีแผนการขยาย

ช่องทางการจดัจ าหน่าย และการพฒันาผลิตภณัฑใ์หห้ลากหลายมากขึ้ นเพื่อตอบสนองและเขา้ถึงลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย

มากยิง่ขึ้ น นอกจากน้ีบริษัทมีแผนท่ีจะขยายตลาดไปยงัประเทศแถบประชาคมอาเซียน (AEC) โดยจะพิจารณาถึงปัจจยั

ต่าง ๆ และความเป็นไปไดใ้นการท าการตลาดต่อไป   

 

3.2 ความเสี่ยงเก่ียวกบัการผลิต 

3.2.1 ความเสี่ยงจากความผนัผวนของราคาวตัถดุิบ 

กระบวนการผลิตเคร่ืองกรองน ้าประกอบดว้ย ส่วนประกอบและอุปกรณท่ี์หลากหลาย ทั้งในส่วนของตวัเคร่ือง 

และสารกรอง ซ่ึงส่วนใหญ่สามารถผลิตไดภ้ายในประเทศ และบางส่วนตอ้งพึ่งพาการน าเขา้จากผูน้ าเขา้รายใหญ่ โดย

ราคาวสัดุและอุปกรณ์จะแปรผนัตามราคาตลาดและอตัราแลกเปล่ียนในกรณีท่ีตอ้งน าเขา้จากต่างประเทศ ซ่ึงบริษัท

อาจไดร้บัผลกระทบบางส่วนจากความผนัผวนของราคาวสัดุและอุปกรณ์รวมทั้งอตัราแลกเปล่ียน ซ่ึงในส่วนน้ีบริษัทได้

น าเคร่ืองมือทางการเงินมาใชใ้นการบริหารความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน เพื่อลดผลกระทบบางส่วนจากความผัน

ผวนของอตัราแลกเปล่ียน  

 3.2.2 ความเสี่ยงเก่ียวกบัใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ 

โรงงานผลิตเคร่ืองกรองน ้าของบริษัทแห่งหน่ึง ตั้งอยู่ในพื้ นท่ีสีสม้ ซ่ึงเป็นพื้ นท่ีประเภทท่ีอยู่อาศยัหนาแน่น

โดยไดร้บัใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน เมื่อวนัท่ี 10 ตุลาคม 2550 ภายใตเ้ง่ือนไขว่าใบอนุญาตดงักล่าวอาจถูก

เพิกถอนได ้หากไดร้บัการรอ้งเรียนจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง หรือก่อใหเ้กิดปัญหาแก่ชุมชน ซ่ึงใบอนุญาตดงักล่าวจะ

หมดอายุในวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 โดยบริษัทอาจมีความเส่ียงจากการไม่ไดร้ับการต่ออายุใบอนุญาตดังกล่าว 

อย่างไรก็ตาม ผูบ้ริหารของบริษัทเช่ือมัน่ว่าจะสามารถไดร้บัการต่ออายุใบอนุญาตดงักล่าว เน่ืองจากบริษัทยงัไม่เคย

ไดร้บัการแจง้ตกัเตือนจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้งหรือการรอ้งเรียนจากผูอ้ยูอ่าศยัในบริเวณใกลเ้คียงอย่างมีนัยส าคญัแต่

อยา่งใด นอกจากน้ีบริษัทไดท้ าการก่อสรา้งโรงงานแห่งใหม่บนท่ีดินของบริษัทในต าบลบางกะดี อ าเภอเมืองปทุมธานี 

จงัหวดัปทุมธานี โดยไดเ้ปิดด าเนินการแลว้ในตน้ปี 2558 และมีแผนท่ีจะก่อสรา้งอาคารโรงงานเพิ่มขึ้ นอีก 1 อาคาร  

3.3 ความเสี่ยงดา้นการเงิน 

 3.3.1 ความเสี่ยงจากการปล่อยสินเช่ือ 

การขายเคร่ืองกรองน ้าผ่านช่องทางการขายตรงของบริษัทส่วนใหญ่จะเป็นการขายผ่อนช าระตามสัญญาเช่าซ้ือ ซ่ึง

คุณภาพของลกูหน้ีเช่าซ้ือจะเป็นปัจจยัหลกัในการรบัรูร้ายไดข้องบริษัท โดยบริษัทมียอดลกูหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือท่ีคา้ง

ช าระตั้งแต่ 3 งวดขึ้ นไป ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีสดัส่วนรอ้ยละ 5.10 ของยอดลกูหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ (หลงั

หกัดอกเบ้ียท่ียงัไม่ถือเป็นรายได)้ ท่ีผ่านมาลูกคา้ของบริษัทส่วนใหญ่เป็นลูกคา้รายย่อยในระดับล่างถึงกลาง โดย

บริษัทก าหนดนโยบายการคดัเลือกลูกคา้ท่ีผ่อนปรนเพื่อใหก้ลุ่มลูกคา้ดังกล่าวสามารถเขา้ถึงสินคา้และบริการของ

บริษัทได ้ อย่างไรก็ตาม บริษัทก าหนดนโยบายการตรวจสอบและควบคุมการใหสิ้นเช่ือ รวมทั้งในกรณี ท่ีลูกหน้ีคา้ง

ช าระ บริษัทจะตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญในระดับท่ีเหมาะสมเมื่อเทียบกบัสัดส่วนหน้ีสูญในอดีต และหากลูกหน้ีคา้ง

ช าระเกิน 3 งวด บริษัทจะหยุดรับรูร้ายไดด้อกผลจากการเช่าซ้ือทั้งจ านวน รวมทั้งด าเนินการทางกฎหมายโดยออก

หนังสือทวงถามไปยงัลกูคา้ รวม 2 ครั้ง  ก่อนการตดัลกูหน้ีดงักล่าวเป็นหน้ีสญูต่อไป ทั้งน้ีจาก 
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การท่ีสินคา้ของบริษัทมีอตัราก าไรขัน้ตน้ในระดบัสงู ในปี 2558 อตัราก าไรขั้นตน้รอ้ยละ 78.07 เมื่อหกัค่าใชจ้่ายใน

การขาย หน้ีสญูและหน้ีสงสยัจะสญูดงักล่าวแลว้ บริษัทยงัมีก าไรจากการด าเนินการขายตรงแบบผ่อนช าระในเกณฑส์ูง

เพียงพอ โดยในปี 2558 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีอตัราก าไรสุทธิรอ้ยละ 8.97 

 ทั้งน้ี มาตรการป้องกันเพื่อลดความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดจากลูกหน้ีเช่าซ้ือซ่ึงอาจไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขและ

ขอ้ตกลงในสญัญาของบริษัทสามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

 ก าหนดคุณสมบติัของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายในเบ้ืองตน้ เพื่อเป็นแนวทางท่ีชดัเจนแก่ทีมงานขาย  โดย

ตอ้งผ่านการพิจารณาเบ้ืองต้นจากพนักงานขาย และหัวหน้าทีมพิจารณาอีกครั้งก่อนท าสัญญา 

จากน้ันมีการตรวจสอบคุณภาพลูกหน้ีโดยฝ่ายเครดิตประเมินความน่าเช่ือถือของลูกคา้แต่ละรายว่า

เหมาะสมกบัแผนการผ่อนช าระสินคา้ พรอ้มทั้งตรวจสอบว่ามีการติดตั้ง ครบถว้นหรือไม่ และฝ่าย

เครดิตเป็นหน่วยงานท่ีเก็บค่างวดผ่อนช าระ  

 ก าหนดการจ่ายผลตอบแทนแก่ทีมพนักงานขาย โดยอา้งอิงจากคุณภาพการขาย และในกรณีท่ีเกิดหน้ี

สญูจากการขาย พนักงานขายและผูบ้ริหารฝ่ายขายท่ีเกี่ยวขอ้งจะมีส่วนร่วมรบัผิดชอบช าระค่าเสียหาย

แก่บริษัท เพื่อทดแทนความเสียหายตามหลกัเกณฑข์องบริษัท 

 ในกรณีท่ีลูกหน้ีเช่าซ้ือไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขสัญญากบับริษัท บริษัทจะด าเนินการติดตามทวงถาม

หน้ีสินคงคา้งจากลูกคา้ท่ีคา้งช าระเกินก าหนดโดยแผนกเร่งรัดหน้ีสินและฝ่ายกฎหมายของบริษัท 

รวมทั้งจะด าเนินการถอดเคร่ืองคืนจากลูกหน้ีดงักล่าว โดยหากเคร่ืองท่ียึดคืนยงัอยู่ในสภาพดี จะถูก

ส่งไปปรับปรุงสภาพท่ีโรงงาน และขายใหแ้ก่พนักงานของบริษัท (ยกเวน้พนักงานฝ่ายขาย) ใน

ลกัษณะสินคา้ตกเกรดในราคาถูก ส าหรบัสินคา้ท่ีอยูใ่นสภาพไม่สมบรูณ์ บริษัทจะท าการถอดช้ินส่วน

โครงสรา้งเพื่อจ าหน่ายเป็นเศษพลาสติกต่อไป  

 ในปี 2558 บริษัทไดป้รบันโยบายการตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ โดยตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญส าหรบั

ลูกหน้ีท่ียังไม่ถึงก าหนดช าระในอัตรารอ้ยละ 2.5 ซ่ึงเพิ่มขึ้ นจากนโยบายเดิมท่ีปรับไวใ้นปลายปี 

2557 ท่ีร้อยละ 1 เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน และเป็นไปตามหลักความ

ระมดัระวงัตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรบัรองทัว่ไป 

 

 3.3.2 ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ีย      

 บริษัทเบิกใชเ้งินกูย้มืระยะสั้นและเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินเพื่อใชส้นับสนุนการด าเนินธุรกจิ โดย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินคงคา้ง

จ านวน 378.06 ลา้นบาท และมีเงินกูย้มืระยะยาวคงคา้งจ านวน 62.73 ลา้นบาท ในการบริหารตน้ทุนทางการเงิน 

บริษัทพจิารณาใชแ้หล่งเงินทุนท่ีมีอตัราดอกเบ้ียลอยตวั ทั้งน้ีจะพิจารณาเปรียบเทียบอตัราดอกเบ้ียจากสถาบนัการเงิน

ต่าง ๆ ตามความเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา บริษัทจึงมีความเส่ียงบางส่วนจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียซ่ึงอาจ

ส่งผลใหต้น้ทุนทางการเงินเพิ่มขึ้ นและส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษัท อยา่งไรก็ตาม บริษัทมีวงเงิน

เครดิตกบัสถาบนัการเงินหลายแห่ง เพื่อรองรบัในกรณีท่ีมีความจ าเป็นตอ้งใชเ้งินทุน นอกจากน้ีบริษัทไดพ้ิจารณา

จดัหาเงินทุนดว้ยวิธีอื่นตามความเหมาะสมของสภาวะเศรษฐกิจ 



ปัจจยัความเส่ียง 
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3.4 ความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอ่สิทธิหรือการลงทุนของผูถื้อหลกัทรพัย ์

ความเสี่ยงจากการมีผูถื้อหุน้รายใหญ่ที่มีอ  านาจก าหนดนโยบายการบริหาร    

 บริษัทมีกลุ่มผูถื้อหุน้ใหญ่ ไดแ้ก่ กลุ่มแจง้อยู ่(รายละเอียดเพิ่มเติมใน : ขอ้มลูหลกัทรพัยแ์ละผูถื้อหุน้) โดย ณ 

วนัท่ี 14  ธันวาคม 2558 ถือหุน้รวมกันในบริษัทจ านวน 281,555,812 หุน้ คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 70.16 ของ

จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษัท จึงท าใหก้ลุ่มแจง้อยู่ สามารถควบคุมมติท่ีประุุมผูถื้อหุน้ไดเ้กือบ

ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการแต่งตั้งกรรมการ หรือขอมติในเร่ืองอื่นท่ีตอ้งใุเ้สียงส่วนใหญ่ของท่ีประุุมผูถื้อหุน้ ยกเวน้

เร่ืองกฎหมายหรือขอ้บงัคบับริษัทก าหนดตอ้งใหไ้ดร้ับเสียงสามในส่ี (3 ใน 4) ของท่ีประุุมผูถื้อหุน้ ดงัน้ัน ผูถื้อหุน้

รายอื่นจึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเร่ืองท่ีผูถื้อหุน้ใหญ่เสนอได ้ ซ่ึงบริษัทได้

ตระหนักถึงประเด็นความเส่ียงดังกล่าวจึงได้จัดโครงสร้างการจัดการซ่ึงประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบไปดว้ยบุคลากรท่ีมีความรูค้วามสามารถ โดยมีการ

แต่งตั้งบุคคลภายนอกท่ีเป็นอิสระเขา้ร่วมในคณะกรรมการบริษัท จ านวน 6 ท่าน จากจ านวนกรรมการทั้งหมด 11 

ท่าน โดยกรรมการอิสระจ านวน 4 ท่าน รบัหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อท าหน้าท่ีตรวจสอบ และพิจารณา

ใหค้วามเห็นเกี่ยวกบัความสมเหตุสมผลในการท ารายการระหว่างกนั ก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หรือท่ี

ประุุมผูถื้อหุน้ต่อไป 
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4.1 ขอ้มูลทัว่ไป 

4.1.1 ขอ้มูลเก่ียวกบับริษทั 

ช่ือบริษัทท่ีออกหลกัทรพัย ์

เลขทะเบียนบริษัท 

ประเภทธุรกิจ 

ทุนจดทะเบียน 

 

ทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 

ท่ีตั้งส านักงานใหญ่ 

 

โทรศพัท ์

ศนูยบ์ริการลกูคา้ 

โทรสาร 

เว็บไซด ์

ฝ่ายนักลงทุนสมัพนัธ ์

: 

: 

: 

: 

 

: 

: 

 

: 

: 

: 

: 

: 

 

บริษัท เธียรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “บมจ. เธียรสุรตัน์”) 

0107556000213 

ผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองกรองน ้าใชใ้นครวัเรือน 

602,000,000 บาท ประกอบดว้ยหุน้สามญั 602,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1.00 บาท  

(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558)  

401,332,928 บาท 

เลขท่ี 43/9 หมู่ 7 ซอยชูชาติอนุสรณ ์4 ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด 

จงัหวดันนทบุรี 11120 

02-819-8899 

1210 และ 02-819-8888 

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

www.thiensurat.co.th 

โทรศพัท ์ 02-819-8899 ต่อ 1118 และ 1536 

อีเมล ์IR@thiensurat.co.th 

 

4.1.2 นิติบุคคลท่ีบริษทัถือหุน้ตั้งแตร่อ้ยละ 10 ข้ึนไป 

ช่ือนิติบุคคล/ที่อยู ่

และรายละเอียด 
ประเภทธุรกิจ 

สดัสว่น

การถือหุน้ 

(%) ของ

บริษทั 

สดัสว่น

การถือ

หุน้ (%) 

ของผู ้

รว่มทุน 

ทุนจด

ทะเบียน 

(ลา้นบาท) 

ทุนช าระ

แลว้ 

(ลา้นบาท) 

บริษัท เซฟ เทรด อินเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 

เลขทะเบียนบริษัท : 0125538005592 

162, 164, 166 ถนนสามคัคี ต าบลท่า

ทราย อ าเภอเมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี 

โทรศพัท ์: 02-962-6651-2 

โทรสาร : 02-962-6659-60 

เว็บไซด ์: www.safetrade.co.th 

 

 

จดัจ าหน่าย

เคร่ืองท าน ้าแร่ 

เคร่ืองกรองน ้า 

เหยอืกกรองน ้า 

และน ้าด่ืมผสม

แร่ธาตุ 

99.98  4.00 4.00 
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ช่ือนิติบุคคล/ที่อยู ่

และรายละเอียด 
ประเภทธุรกิจ 

สดัสว่น

การถือ

หุน้ (%) 

ของ

บริษทั 

สดัสว่น

การถือ

หุน้ (%) 

ของผู ้

รว่มทุน 

ทุนจด

ทะเบียน 

(ลา้นบาท) 

ทุนช าระ

แลว้ 

(ลา้นบาท) 

บริษัท เฟดเดอร ์ไทย จ ากดั 

เลขทะเบียนบริษัท : 0105557169406 

59/1 ซอยรามอินทรา 58 แขวงรามอินทรา  

เขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร 

โทรศพัท ์: 02-936-8990 

โทรสาร : 02-510-1877 

เว็บไซด ์: www.fedders.co.th 

ประกอบธุรกิจ

หลกัเกี่ยวกบัการ

จ าหน่าย

เคร่ืองปรบัอากาศ

ยีห่อ้เฟดเดอร ์

59.997  60.00 31.00 

ผูร้ว่มทุน :  

1. บริษัท เอส.เอส.แอร ์เซอรว์ิส จ ากดั 

2. นายวสิิทธ์ิ วงศว์วิฒัน์ 

 
 

 

 

40.000 

0.003 

  

 

4.1.3 บุคคลอา้งอิงอ่ืน ๆ 

บุคคลอา้งอิง 

นายทะเบียนหลกัทรพัย ์

 

 

โทรศพัท ์

โทรสาร 

 

: 

 

 

: 

: 

 

บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั  

เลขท่ี 93 ถนนรชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

 

02-009-9999 

02-009-9991 

ผูต้รวจสอบบญัชี 

 

 

 

 

: 

 

 

 

 

บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชัน่แนล จ  ากดั 

ส านักงานใหญ่ 316/32 ซอยสุขมุวิท 22 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตนั  

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ ์       ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขทะเบียน 2982 

นางสาวสมจินตนา  พลหริญัรตัน์ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขทะเบียน 5599 

โทรศพัท ์: 02-259-5300-2, 02-332-5126-9 
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5.1 จ  ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแลว้ 

 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 602,000,000 ลา้นบาท ทุนช าระแลว้ 401,332,928 ลา้นบาท มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้

ละ 1 บาท โดยแบ่งเป็นหุน้สามญั 602,000,000 หุน้  

5.2 ผูถื้อหุน้ 

 (1) รายช่ือผูถื้อหุน้ใหญ่ 

 บริษัทมีผูถื้อหุน้รายใหญ่ คือ กลุ่มตระกลูแจง้อยู ่มีจ านวนหุน้ท่ีถือ 276,219,363 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 

68.83 และตระกลูศิริทรพัยแ์ละวชัรธรรม มีจ านวนหุน้ท่ีถือ 5,336,449 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 1.33 

(ก) กลุ่มผูถื้อหุน้ท่ีถือสงูสุด 10 รายแรก  

ณ วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2558 รายช่ือผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษัทโดยนับรวมผูถื้อหุน้ท่ีเกี่ยวขอ้งตามมาตรา 258 

ตามพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 และผูถื้อหุน้ท่ีอยูภ่ายใตผู้ม้ีอ านาจควบคุมเดียวกนั มี

รายละเอียดดงัน้ี 

ล ำดบั รำยช่ือผูถื้อหุน้ 
ทุนช ำระแลว้ 401,332,928 บำท 

จ  ำนวนหุน้ รอ้ยละ  

1 กลุ่มแจง้อยู่ 281,555,812 70.16 

1.1 ตระกูลแจง้อยู่ 276,219,363 68.83 

1.1.1 บริษัท เบตเตอร ์ดรีมส ์จ ากดั 102,340,000 25.50 

1.1.2 นายวีรวฒัน์ แจง้อยู ่ 89,600,115 22.33 

1.1.3 น.ส.เธียรวรรณี แจง้อยู ่ 26,837,650 6.69 

1.1.4 น.ส.สวติา แจง้อยู ่ 24,781,399 6.17 

1.1.5 นายเอกรตัน์ แจง้อยู ่ 23,848,533 5.94 

1.1.6 นางขนิษฐา แจง้อยู ่ 4,666,666 1.16 

1.1.7 นายอศัวนิ แจง้อยู ่ 4,145,000 1.03 

1.2 ตระกูลศิริทรพัยแ์ละวชัรธรรม 5,336,449 1.33 

1.2.1 นายชิโนรส   ศิริทรพัย ์ 3,348,116 0.83 

1.2.2 นายวชัรินทร ์  วชัรธรรม 1,750,000 0.44 

1.2.3 นายวชัรชยั   วชัรธรรม 238,000 0.06 

2 นายมนตช์ยั ลีศิริกุล 16,000,000 3.99 

3 น.ส.ดรุณีย ์ ลีศิริกุล 7,593,200 1.89 

4 นายธีระ   ดีสวสัด์ิ 6,418,583 1.60 

5 นายสุรพล สุดหอม 5,125,100 1.28 

6 นายสิทธวีร ์  พิชญเรืองกิตต์ิ 4,000,000 1.00 

7 นายวทิูร ช่ืนวชริศิริ 3,426,750 0.85 

8 นายมนตช์ยั กิตติปาลกุล 3,377,000 0.84 

9 นายไพฑรูย ์ หอมจนัทร ์ 3,306,666 0.82 

10 น.ส.สิริรกัษ์ จกัรวธิานนิเทศ 3,027,533 0.75 

ผูถื้อหุน้ใหญ่ 10 รายแรก 333,830,644 83.18 

ผูถื้อหุน้อ่ืน 67,502,284 16.82 

รวมทั้งส้ิน 401,332,928 100.00 
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ทั้งน้ี บริษัท เบตเตอร ์ดรีมส ์จ ากดั  เป็นบริษัทจ ากดัตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยข์องประเทศไทย

เมื่อ วนัท่ี  18 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 โดยประกอบธุรกิจใหเ้ช่าเคร่ืองไอศรีม  บริษัทมีสถานประกอบการจดทะเบียน

ตั้งอยูเ่ลขท่ี 160, 162, 164 ถ.สามคัคี ต.ท่าทราย  อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 ซ่ึงมีรายช่ือผูถื้อหุน้ดงัน้ี 

ล ำดบั รำยช่ือผูถื้อหุน้ 
ณ วนัท่ี 22 ตลุำคม 2558 

จ  ำนวนหุน้ รอ้ยละ  

1 นายวรีวฒัน์ แจง้อยู ่ 530,200 66.93 

2 น.ส.เธียรวรรณี แจง้อยู ่ 88,250 11.14 

3 น.ส.สวิตา แจง้อยู ่ 77,150 9.74 

4 นายเอกรตัน์ แจง้อยู ่ 71,600 9.04 

5 นางขนิษฐา แจง้อยู ่ 25,000 3.16 

รวม 792,200 100.00 

(ก) กลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ท่ีโดยพฤติการณม์ีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบาย การจดัการหรือการด าเนินงาน

ของบริษัทอยา่งมีนัยส าคญั คือ ตระกลูแจง้อยู ่และตระกลูศิริทรพัยแ์ละวชัรธรรม  

ล ำดบั รำยช่ือผูถื้อหุน้ จ  ำนวนหุน้ รอ้ยละ  

1 ตระกูลแจง้อยู ่ 276,219,363 68.83 

1.1 บริษัท เบตเตอร ์ดรีมส ์จ ากดั 102,340,000 25.50 

1.2 นายวรีวฒัน์ แจง้อยู ่ 89,600,115 22.33 

1.3 น.ส.เธียรวรรณี แจง้อยู ่ 26,837,650 6.69 

1.4 น.ส.สวิตา แจง้อยู ่ 24,781,399 6.17 

1.5 นายเอกรตัน์ แจง้อยู ่ 23,848,533 5.94 

1.6 นางขนิษฐา แจง้อยู ่ 4,666,666 1.16 

1.7 นายอศัวิน แจง้อยู ่ 4,145,000 1.03 

2 ตระกูลศิริทรพัยแ์ละวชัรธรรม 5,336,449 1.33 

2.1 นายชิโนรส   ศิริทรพัย ์ 3,348,116 0.83 

2.2 นายวชัรินทร ์  วชัรธรรม 1,750,000 0.44 

2.3 นายวชัรชยั   วชัรธรรม 238,000 0.06 

รวม 281,555,812 70.16 

 

5.3 กำรออกหลกัทรพัยอ่ื์น 

 บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ากัด (มหาชน) ได้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ ้นสามัญของบริษัทจ านวน    

200,666,316 หน่วย 

มีรำยละเอียดโดยสรุปดงัน้ี   

จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีเสนอขาย 

จ านวนหุน้ท่ีจดัสรรเพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิ 

วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 

ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ 

: 

: 

: 

: 

 

200,666,316 หน่วย 

200,666,316 หุน้ 

21 ธนัวาคม 2558 

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิได้

ในวนัท าการสุดทา้ยของเดือนพฤษภาคมของแต่ละปี ตลอดอายุ

ของใบส าคญัแสดงสิทธิทั้งน้ี วนัใชสิ้ทธิครั้งแรกจะตรงกบัวนัท่ี 31  



ขอ้มูลหลักทรพัยแ์ละผูถ้ือหุน้ 
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อตัราการใชสิ้ทธิ* 

 

ราคาใชสิ้ทธิ* 

 

อายุของใบส าคญัแสดงสิทธิ 

 

 

 

 

: 

 

: 

: 

: 

พฤษภาคม 2559 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันท่ี

ใบส าคญัแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี ซ่ึงตรงกบัวนัท่ี 20 ธันวาคม 

2561 ในกรณีท่ีวนัใชสิ้ทธิในแต่ละครั้งตรงกบัวนัหยุดท าการของ

บริษัทใหเ้ล่ือนวนัใชสิ้ทธิเป็นวนัท าการสุดทา้ยก่อนวนัใชสิ้ทธิใน

แต่ละครั้ง 

ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้สามญั 1 หุน้ 

2.00 บาทต่อหุน้ 

3 ปี นับจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 

หมายเหตุ: * เวน้แต่จะมีการเปล่ียนแปลงในภายหลงัตามเง่ือนไขการปรบัสิทธิ 

 



6. นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
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บริษัทและบริษัทยอ่ยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต า่กว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสุทธิภายหลงัการหกั

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและการจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะของบริษัท ทั้งน้ี การ

พิจารณาจ่ายเงินปันผลประจ าปีของบริษัท จะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เวน้แต่เป็นการจ่ายเงินปัน

ผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอ านาจอนุมติัใหจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลได ้และรายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้

ทราบในการประชุมคราวต่อไป 

อยา่งไรก็ตาม บริษัทและบริษัทยอ่ยอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอตัราท่ีน้อยกว่าอตัราท่ีก าหนดขา้งตน้ หรือ

งดจ่ายเงินปันผลโดยขึ้ นอยู่กบัภาวะทางเศรษฐกิจ ผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่องของบริษัทและบริษัท

ยอ่ย และความจ าเป็นในการใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

ในปี 2558 บริษัทมีก าไรส าหรบัปี จ านวน 142.55 ลา้นบาท (ตามงบการเงินเฉพาะ) ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทมีมติ

ใหเ้สนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ในวนัท่ี 22 เมษายน 2559 เพื่ออนุมติัจ่ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.12 บาท ซ่ึง

แบ่งเป็นหุน้ปันผลบางส่วนในอตัรา 10 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ใหม่และเงินสดหุน้ละ 0.02 บาท และเมื่อรวมเงินปันผล

ระหว่างกาลท่ีจ่ายในวนัท่ี 11 กนัยายน 2558 หุน้ละ 0.10 บาท ท าใหค้ิดเป็นเงินปันผลจ่ายส าหรบัปี 2558 เท่ากบั 

0.22 บาทต่อหุน้ หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 61.94 ของก าไรสุทธิส าหรบัปีตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท 

รายละเอียดการจา่ยเงินปันผล 3 ปีท่ีผ่านมา ของบริษัท เป็นดงัน้ี  

รายละเอียดการจา่ยปันผล ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

1. ก าไรสุทธิส าหรบัปีตามงบการเงินเฉพาะ (ลา้นบาท) 142.55 90.66 62.34 

2. จ านวนหุน้ (ลา้นหุน้) 

 2.1 จ านวนหุน้ท่ีจ่ายปันผลระหว่างกาล  401.33* 344.00 - 

 2.2 จ านวนหุน้ท่ีจ่ายปันผลประจ าปี  401.33 344.00 258.00 

3. รวมเงินปันผลจา่ยต่อหุน้ (บาท : หุน้) 0.22 0.2367 0.10 

 3.1 จ านวนเงินปันผลจ่ายปันผลระหว่างกาล 0.10 0.05 - 

 3.2 จ านวนเงินปันผลประจ าปี 0.12 0.1867 0.10 

4. รวมเป็นเงินปันผลจา่ยทั้งส้ิน (ลา้นบาท) 

 4.1 จ านวนเงินปันผลจ่ายปันผลระหว่างกาล  40.13 17.20 - 

 4.2 จ านวนเงินปันผลประจ าปี  48.16** 64.21 25.80 

รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน (ลา้นบาท) 88.29 81.41 25.80 

5. อตัราการจ่ายเงินปันผลเทียบกบัก าไรส าหรบัปี 

    ตามงบการเงินเฉพาะ (รอ้ยละ)  61.94 89.80 41.39 

 

หมายเหต ุ: * บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิมจ านวน 344.00 ลา้นบาท เป็น 602.00 ลา้นบาท เมื่อวนัท่ี 8 

พฤษภาคม 2558 และเมื่อวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2558ไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแลว้เป็น 

401.33 ลา้นบาท 

   **คณะกรรมการมีมติใหเ้สนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 22 เมษายน 2559 เพื่ออนุมติัการ

จ่ายเงินปันผลประจ าปี 



7. โครงสรา้งการจดัการ 
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ผงัการบริหารงาน ณ วนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2558 ดงัน้ี 
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7.1 คณะกรรมการบริษัท 
องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทเป็นผูท้รงคุณวุฒิทีมีคุณสมบัติครบถว้นตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญตัิบริษัทมหาชน

จํากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนทีเกียวขอ้ง ซึงประกอบดว้ยบุคคลทีมีความรู ้
ความสามารถ เป็นผูม้ีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายของบริษัท โดยร่วมกับผูบ้ริหารระดับสูงวางแผนการ
ดาํเนินงาน ทังระยะสัน ระยะยาว ตลอดจนกําหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสียง และภาพรวมขององค์กร มี
บทบาทสําคัญในการกํากับดูแลตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของ
ผูบ้ริหารระดับสูงใหเ้ป็นไปตามแผนทีวางไวอ้ย่างเป็นอิสระ โดย ณ วนัที 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการของบริษัท 
มีจาํนวน 11 ท่าน ประกอบดว้ยกรรมการอิสระจาํนวน 6 ท่าน คิดเป็นรอ้ยละ 54.55 โดยมีรายชือคณะกรรมการดงันี 

คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมในปี 2558 ทงัสิน 7 ครงั 

รายชือ ตาํแหน่ง วันทีดาํรงตาํแหน่ง 

จาํนวนครงัที
เขา้ประชุม 

/จาํนวนครังที
ประชุมในปี 

2558 
1. นายสหสั ตรีทิพยบุตร ประธานคณะกรรมการบริษัท 

กรรมการอิสระ 
25 เม.ย. 2557 7/7 

2. นายวีรวฒัน์ แจง้อยู่ กรรมการ 18 เม.ย.2556 6/7*** 
3. นายวิรชั วงศนิ์รนัดร ์ กรรมการ 18 เม.ย. 2556 7/7 
4. นางสาวเธียรวรรณี แจง้อยู่ กรรมการ 25 เม.ย. 2557 6/7*** 
5. นางสาวสวิตา แจง้อยู่ กรรมการ  เม.ย. 2558 7/7 
6. นายเอกรตัน์ แจง้อยู่ กรรมการ  เม.ย. 2558 7/7 
7. รองศาสตราจารยบุ์ญเสริม วิมุกตะนันทน์ กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
25 เม.ย. 2557 7/7 

8. ศาสตรเมธี ดร.สุปรีด ิ วงศด์ีพรอ้ม กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 

18 เม.ย. 2556 6/7*** 

9. นายสุธี ตรีพรชยัศกัดิ กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 

 เม.ย. 2558 7/7 

10. นายกริช อมัโภชน์* กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 

 เม.ย. 2558 5/7 

11. นางสุมนา วงษ์กะพนัธ์** กรรมการอิสระ  เม.ย. 2558 5/7 
หมายเหตุ :  * นายกริช อมัโภชน์ ได้รับการแต่งตังเป็นกรรมการอิสระและกรรมการ จากมติทีประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปี  เมือ

วันที  เม.ย.  มีผลตังแต่วันที  เมษายน  และได้รับการแต่งตังเป็นกรรมการตรวจสอบ จากมติทีประชุม
คณะกรรมการบริษัทครังที 3/2558 เมือวันที 14 พฤษภาคม 2558 ใหมี้ผลตังแต่วันที 14 พฤษภาคม 2558 โดยเข้าร่วม
ประชุมครบทุกครังนับแต่ไดร้ับการแต่งตัง 

 ** นางสุมนา วงษ์กะพันธ์ ได้รับการแต่งตังเป็นกรรมการอิสระและกรรมการ จากมติทีประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจําปี  
เมือวันที  เมษายน  มีผลตังแต่วันที  เมษายน  โดยเขา้ร่วมประชุมครบทุกครังนับแต่ไดร้ับการแต่งตัง 
โดยมี นางสาวจรูญลักษณ์ หร่องกระโทก เป็นเลขานุการบริษัท ซึงไดล้าออกเมือวันที  กนัยายน  
และ ไดแ้ต่งตังนางสาวเธียรวรรณี แจง้อยู่ เป็นเลขานุการบริษัท เมือวันที 13 พฤศจิกายน 2558  
*** กรรมการเขา้ประชุมไม่ครบเนืองจากติดภาระกิจ 
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 กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนับริษทั 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นายวีรวฒัน์  แจง้อยู ่ กรรมการ 

2. นายวิรชั วงศนิ์รนัดร ์ กรรมการ 

3. นางสาวเธียรวรรณี แจง้อยู ่ กรรมการ 

4. นางสาวสวิตา แจง้อยู ่ กรรมการ 

5. นายเอกรตัน์ แจง้อยู ่ กรรมการ 

หมายเหตุ : กรรมการสองคนในหา้คนน้ีลงลายมือร่วมกนั และประทบัตราส าคญับริษัท 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส าคญัของระบบการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี จึงไดพ้ิจารณาอนุมติัจดัตั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเป็นเคร่ืองมือส าคญัของคณะกรรมการบริษัทในการก ากบัดูแล และการบริหารงานใหม้ี

มาตรฐานท่ีถูกตอ้งโปร่งใส มีการควบคุมภายในท่ีดีและมีระบบการรายงานท่ีน่าเช่ือถือเป็นประโยชน์ต่อผูล้งทุนและทุก

ฝ่ายท่ีเกี่ยวขอ้ง โดยได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และมีคุณสมบัติตามท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนดซ่ึง

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเป็นอิสระในการท างานอย่างเต็มท่ีและรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท 

ส าหรับองค์ประกอบและคุณสมบัติใหเ้ป็นไปตามกฎเกณฑ์ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรพัย ์ส่วนขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบได้ก าหนด ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานท่ีตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทยก าหนดและไดต้ราเป็นกฎบตัรไวอ้ย่างชดัเจน โดยมีผูต้รวจสอบภายในเป็นผูต้รวจสอบถึงความเพียงพอ

ของระบบการตรวจสอบและการควบคุมภายในของบริษัท และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

 องคป์ระกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ประกอบดว้ยกรรมการตรวจสอบจ านวน 4 ท่าน โดยประธานกรรมการตรวจสอบ รองศาสตราจารยบุ์ญเสริม       

วิมุกตะนันทน์ เป็นผูม้ีความรูค้วามเขา้ใจ และมีประสบการณ์การท างานดา้นบัญชี หรือการเงินท่ีสามารถสอบทาน

ความน่าเช่ือถือของงบการเงินได ้โดยท าหน้าท่ีสอบทานการด าเนินงานใหถู้กตอ้งตามนโยบายและระเบียบขอ้บงัคบั 

ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบปฏบิติั และขอ้ก าหนดของหน่วยงานก ากบัดแูล ส่งเสริมใหพ้ฒันาระบบรายงานทางการเงิน

และบัญชีใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งสอบทานใหม้ีระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และ

ระบบบริหารความเส่ียงท่ีรดักุม เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการตรวจสอบปฏบิติัหน้าท่ีและแสดงความ

คิดเห็นไดอ้ยา่งอิสระ 

ทั้งน้ี ฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยบริษัท เอซีเอ็ม คอนซลัต้ิง จ ากดั ซ่ึงเป็นผูดู้แลงานดงักล่าว และรายงานตรง

ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งมีการปรึกษาหารือกบัผูส้อบบัญชี ท่ีปรึกษา และผูเ้ช่ียวชาญดา้นกฎหมาย และ

บญัชีเป็นประจ า โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ประชุมอย่าง

น้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อขอความเห็นจากผูส้อบบญัชีในเร่ืองต่าง ๆ โดยมีรายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบดงัน้ี 
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รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. รองศาสตราจารยบ์ุญเสริม วิมุกตะนันทน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

2. ศาสตรเมธี ดร.สุปรีดิ์ วงศด์ีพรอ้ม กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

3. นายสุธี ตรีพรชยัศกัดิ์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

4. นายกริช อมัโภชน์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

เป็นกรรมการอิสระซึ่งไดร้ับการแต่งตั้งจากมติท่ีประชุมสามัญผูถื้อ

หุน้ประจ าปี 2558 เมื่อวันท่ี 24 เมษายน 2558 มีผลตั้งแต่วันท่ี 

24 เมษายน 2558 และไดร้ับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ 

จากมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 3/2558 เมื่อวันท่ี 

14 พฤษภาคม 2558 ใหม้ีผลตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2558  

หมายเหตุ : นางสาวอจัฉราพร มานะศานต ์เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง  

ดว้ยบริษัทตระหนักถึงความส าคัญต่อการบริหารจดัการองค์กรท่ีดี และเพ่ือใหก้ารปฏิบัติงานเป็นไปตาม

นโยบาย กลยุทธ์ และตรงตามวตัถุประสงคท่ี์บริษัทก าหนดรวมทั้งเพ่ือขบัเคล่ือนองค์กรใหเ้ติบโตอย่างยัง่ยืนและขยาย

ธุรกิจอย่างมีเสถียรภาพ ตลอดจนเพ่ือเป็นการรองรบัสภาวะการเปล่ียนแปลงท่ีจะ เกิดขึ้ นทั้งภายในและภายนอก 

ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกิจการของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรใหม้ีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความ

เส่ียงขึ้ นเมื่อวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2556 โดยมีรายชื่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายวิรชั วงศนิ์รนัดร ์ ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

2 นางสาวเธียรวรรณี แจง้อยู่ รองประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

3. นางสาวสวิตา แจง้อยู่ กรรมการบริหารความเส่ียง 

4. นายเอกรตัน์ แจง้อยู่ กรรมการบริหารความเส่ียง 

5. นายอศัวิน แจง้อยู่ แจง้อยู่ กรรมการบริหารความเส่ียง 

6. นายไพฑรูย ์ หอมจนัทร ์ กรรมการบริหารความเส่ียง 

7. นางศิริพร ปรีชาไพศาลจิต กรรมการบริหารความเส่ียง 

โดยมี นางสาวจรูญลกัษณ์ หรอ่งกระโทก เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ซ่ึงไดล้าออกเม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 

และ ไดแ้ตง่ตัง้นางสาวเธียรวรรณี แจง้อยู ่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

คณะกรรมการบริหาร และคณะผูบ้ริหาร   

 คณะกรรมการบริหาร และคณะผูบ้ริหารมีจ านวน 11 ท่าน ประกอบดว้ย 

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายวีรวฒัน์ แจง้อยู่ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 

2. นายวิรชั วงศนิ์รนัดร ์ กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ 

3. นางสาวเธียรวรรณี แจง้อยู่ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจ้ดัการสายงานสนับสนุนธุรกิจ 

4. นางสาวสวิตา แจง้อยู่ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจ้ดัการสายงานการตลาด 

5. นายเอกรตัน์ แจง้อยู่ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจ้ดัการสายงานช่องทางการขาย

ใหม่และบริการลูกคา้ 

6. นายไพฑูรย์ หอมจนัทร์ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบริหารงานกลาง 

7. นายอศัวิน แจง้อยู่ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจ้ดัการสายงานกฎหมาย 
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รายช่ือ ต าแหน่ง 

8. นายวชัรินทร ์ วชัรธรรม กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจ้ดัการสายงานการผลิต 

9. นายพทัธนนท ์ เปรมสมิทธ*์ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจ้ดัการสายงานกิจการสาขา 

10. นางภทัรนุช ธนะนิรนัดร*์* กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจ้ดัการสายงานส านัก

กรรมการผูจ้ดัการ 

11. นายศิริพฒัน์ สหเมธาพฒัน์*** กรรมการบริหาร และผูอ้ านวยการสายงานบริหารงานกลาง 

โดยมี นางสาวจรญูลกัษณ ์หร่องกระโทก เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร ซ่ึงไดล้าออกเมือ่วนัท่ี 30 กนัยายน 

2558และ ไดแ้ต่งตั้งนางสาวเธียรวรรณี แจง้อยู ่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร  

หมายเหตุ : * นายพทัธนนท ์ เปรมสมิทธ ์ไดร้บัการแต่งตั้งจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 1/2558  ประชุมเมื่อวนัท่ี 15 

มกราคม 2558 มีผลตั้งแต่วนัท่ี 5 มกราคม 2558 

 ** นางภทัรนุช ธนะนิรนัดร ์ลาออกเมื่อวนัท่ี 1 สิงหาคม 2558 

 ***นายศิริพฒัน์ สหเมธาพฒัน์ ลาออกเมื่อวนัท่ี 15 สิงหาคม 2558 

 

ทั้งน้ี รายช่ือผูบ้ริหารระดับสูงของบริษัทขา้งตน้เป็นไปตามนิยาม  “ผูบ้ริหาร” ของ กลต. ตามประกาศท่ี 

ทจ.23/2551ผูบ้ริหารระดบัสงูจะไดร้บัมอบหมายอ านาจหน้าท่ีใหด้ าเนินงานภายใตน้โยบาย กลยุทธ ์และเป้าหมายท่ี

คณะกรรมการบริษัทก าหนดไว้ ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทไดอ้นุมัติการจัดท าคู่มืออ านาจด าเนินการในการก าหนด

ขอบเขตหน้าท่ีท่ีชัดเจน เพื่อความโปร่งใสและมีความคล่องตวัในการปฏิบติังานอย่างเหมาะสม  ผูบ้ริหารระดับสูงทั้ง 

11 คน ไม่มีคุณสมบติัตอ้งหา้ม ดงัน้ี  

1. ไม่มีประวติัการกระท าผิดอาญาในความผิดท่ีเกี่ยวกบัทรพัย ์ซ่ึงไดก้ระท าโดยทุจริต  

2. ไม่มีประวติัการท ารายการท่ีอาจเกิดจากความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษัท ในรอบปีท่ีผ่านมา  

 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ดว้ยบริษัทตระหนักถึงความส าคญัต่อการบริหารจดัการองคก์รท่ีดี และเพื่อใหก้ารปฏบิติังานเป็นไปตาม

นโยบาย กลยุทธ ์และตรงตามวตัถุประสงคท่ี์บริษัทก าหนดรวมทั้งเพื่อขบัเคล่ือนองคก์รใหเ้ติบโตอย่างยัง่ยนืและขยาย

ธุรกิจอย่างมีเสถียรภาพ ตลอดจนเพื่อช่วยใหค้ณะกรรมการบริษัทสามรถปฏบิติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีใน

เร่ืองดังกล่าวไดอ้ย่างเป็นรูปธรรมบริษัทจึงไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนขึ้ นเมื่อวนัท่ี 27 

กุมภาพนัธ ์2558 โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 2 มีนาคม 2558 ทั้งน้ีมีคณะกรรมการจ านวน 3 ท่านดงัน้ี 

 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นางสุมนา วงษ์กะพนัธ ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

2 นายสุธี ตรีพรชยัศกัด์ิ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

3 นางสาวสวิตา แจง้อยู ่ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

โดยมี นางสาวภิญญาดา มณีศรี เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
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คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 

ดว้ยบริษัทตระหนักถึงความส าคญัต่อการบริหารจดัการองคก์รท่ีดี และเพื่อใหก้ารปฏบิติังานเป็นไปตาม

นโยบาย กลยุทธ ์และตรงตามวตัถุประสงคท่ี์บริษัทก าหนดรวมทั้งเพื่อขบัเคล่ือนองคก์รใหเ้ติบโตอย่างยัง่ยนืและขยาย

ธุรกิจอย่างมีเสถียรภาพ ตลอดจนเพื่อช่วยใหค้ณะกรรมการบริษัทสามรถปฏบิติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีใน

เร่ืองดงักล่าวไดอ้ย่างเป็นรูปธรรมบริษัทจึงไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและความรบัผิดชอบต่อสงัคม

ขึ้ นเมื่อวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ ์2558 โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 2 มีนาคม 2558 ทั้งน้ีมีคณะกรรมการจ านวน 3 ท่านดงัน้ี 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นายกริช อมัโภชน์ ประธานคณะกรรมการการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและความ

รบัผิดชอบต่อสงัคม 

2 นายวีรวฒัน์ แจง้อยู ่ กรรมการการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

3 ศาตรเมธี ดร.สุปรีด์ิ วงศดี์พรอ้ม กรรมการการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

โดยมี นางสาวจรูญลกัษณ์ หร่องกระโทก เป็นเลขานุการคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและความรบัผิดชอบต่อ

สงัคม 

การประชุมของคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบริษัทมีก าหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจ าทุกไตรมาส และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตาม

ความจ าเป็น บริษัทมีการก าหนดวาระการประชุมท่ีชดัเจน โดยเลขานุการบริษัทท่ีดแูลรบัผิดชอบจะจดัส่งหนังสือเชิญ

ประชุมพรอ้มทั้งเอกสารประกอบการประชุมใหค้ณะกรรมการล่วงหน้า กรรมการทุกท่านสามารถแสดงความเห็นได้

อย่างเป็นอิสระและไม่ขึ้ นกบับุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด ในปี 2558 ท่ีผ่านมาคณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งส้ิน

จ านวน 7 ครั้ง โดยเป็นการประชุมท่ีก าหนดไวล่้วงหน้าทั้งปี 4 ครั้ง และครั้งพิเศษ 3 ครั้ง ในการประชุมแต่ละครั้งไดม้ี

การจดัส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมในแต่ละวาระใหก้บักรรมการบริษัทแต่ละท่านล่วงหน้า เพื่อใหก้รรมการ

บริษัทมีเวลาศึกษาขอ้มลูในเร่ืองต่าง ๆ อยา่งเพียงพอ และบริษัท มีการประชุมผูถื้อหุน้ในปี 2558 จ านวน 1 ครั้ง โดย

การเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทในปี 2558 ของกรรมการแต่ละท่านสรุปได ้ดงัน้ี 

รายละเอียดการเขา้ประชุมของคณะกรรมการบริษัทในคณะกรรมการชุดหลักและชุดย่อยปี 2558 ตาม

รายละเอียด ภายใตห้วัขอ้ “การก ากบัดแูลกิจการ : การประชุมคณะกรรมการ” หน้าท่ี 72 

7.2 เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษทั  

 เลขานุการคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบริษัทไดม้ีมติแต่งตั้ง นางสาวเธียรวรรณี แจง้อยู่ เป็นเลขานุการคณะกรรมการ เมื่อวนัท่ี 13 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เพื่อท าหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษาใหค้ าแนะน าแก่กรรมการในการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับ

หน้าท่ีความรบัผิดชอบต่าง ๆ ของกรรมการ รวมทั้งจดัท ารายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และเขา้ร่วมประชุม

คณะกรรมการบริษัททุกครั้ง โดยเลขานุการคณะกรรมการท่ีคณะกรรมการแต่งตั้งขึ้ นเป็นผูท่ี้คณะกรรมการเห็นว่ามี

ความเหมาะสม เน่ืองจากเป็นผูท่ี้มีความรูค้วามสามารถและประสบการณ์สงูท่ีจะช่วยใหค้ าแนะน าแก่กรรมการในการ

ปฏบิติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่าง ๆ ตลอดจนบรรษัทภิบาลของบริษัท ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 เลขานุการบริษทั  

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียนในหมวดความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการ และตามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 

ครั้งท่ี 7/2558  เมื่อวนัท่ี 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 จึงไดม้ีมติแต่งตั้ง นางสาวเธียรวรรณี แจง้อยู่ เป็นเลขานุการ

บริษัท เพื่อท าหน้าท่ี จดัการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ และการประชุมผูถื้อหุน้ รวมทั้ง

จดัท ารายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผูถื้อหุน้ รายงานประจ าปี ตลอดจนจดัเก็บเอกสารตามท่ี

กฎหมายก าหนด โดยเลขานุการบริษัทท่ีคณะกรรมการแต่งตั้งขึ้ นเป็นผูท่ี้คณะกรรมการเห็นว่ามีความเหมาะสม มี 
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ความรูค้วามสามารถในการบริหารงานเลขานุการบริษัท ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บังคบัต่าง ๆ ตลอดจน

รบัผิดชอบ ดแูลงานดา้นบรรษัทภิบาลของบริษัท  

 

นอกจากน้ี บริษัทไดส่้งเสริมใหเ้ลขานุการบริษัทไดร้บัการฝึกอบรมและพฒันาความรูอ้ยา่งต่อเน่ืองดา้น

กฎหมาย บญัช ีหรือการปฏบิติัหน้าท่ีเลขานุการบริษัท และมีการเปิดเผยคุณสมบติัและประสบการณข์องเลขานุการ

บริษัทไวใ้นรายงานประจ าปี 

7.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

บริษัทได้ก าหนดค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง  โดยพิจารณา

เปรียบเทียบกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทชั้นน าในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  และในกลุ่ม

อุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนผลการด าเนินงานของบริษัท และมีการเสนอขออนุมัติท่ีประชุมผู้ ถือหุน้เพื่อจ่าย

ค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการบริษัท ส าหรบัค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดบัสูง คณะกรรมการบริหารจะเป็นผูพ้ิจารณา

จากหน้าท่ีความรับผิดชอบผลการปฏิบัติงานของแต่ละคน ประกอบกบัผลการด าเนินงานของบริษัท โดยทั้งน้ี จะ

น าเสนอขออนุมติัต่อคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบต่อไป  

(1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ  

เน่ืองจากท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558  ประชุมเมื่อวันศุกร์ท่ี 24 เมษายน 2558 มีมติอนุมัติ

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และก าหนดค่าตอบแทนคณะอื่น ๆ โดยใหจ้่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่

คณะกรรมการ ก าหนดเป็นจ านวนไม่เกิน 2,500,000 บาท โดยทั้งน้ี ไดจ้ดัสรรในรูปค่าตอบแทนจากเบ้ียประชุม

ประจ าไตรมาส และค่าเบ้ียประชุมครั้งอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือจากการประชุมรายไตรมาส และผลประโยชน์ตอบแทนใน

ลกัษณะอื่น ๆ โดยใหค้ณะกรรมการบริษัทไปด าเนินการจดัสรรในรายละเอียดต่อไป 

 

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ปี 2558 ในรูปของเบ้ียประชุม มี

รายละเอียดดงัน้ี 

ต าแหน่ง 

ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

ค่าตอบแทน 

ค่าเบ้ีย

ประชุม 

อ่ืน ๆ 

ค่าตอบแทน 

ค่าเบ้ีย

ประชุม 

อ่ืน ๆ 

ค่าตอบแทน 

ค่าเบ้ีย

ประชุม 

อ่ืน ๆ 

1. คณะกรรมการบริษทั 

ประธานกรรมการ 35,000 15,000 35,000 15,000 35,000 - 

กรรมการท่ีมิใช่ผูบ้ริหาร 30,000 10,000 30,000 10,000 30,000 - 

กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 25,000 8,000 25,000 8,000 25,000 - 

ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ - - 30,000 10,000 - - 

2. คณะกรรมการชุดยอ่ย 

 คณะกรรมการตรวจสอบ 

ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร

ตรวจสอบ 

30,000 12,000 30,000 12,000 30,000 - 

กรรมการตรวจสอบ 25,000 8,000 25,000 8,000 25,000 - 
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ต ำแหน่ง 

ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

ค่ำตอบแทน 

ค่ำเบ้ีย

ประชุม 

อ่ืน ๆ 

ค่ำตอบแทน 

ค่ำเบ้ีย

ประชุม 

อ่ืน ๆ 

ค่ำตอบแทน 

ค่ำเบ้ีย

ประชุม 

อ่ืน ๆ 

 คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีและควำมรบัผิดชอบตอ่สงัคม 

ประธานกรรมการฯ 12,000 - - - - - 

กรรมการ 8,000 - - - - - 

 คณะกรรมกำรสรรหำ และก ำหนดค่ำตอบแทน 

ประธานกรรมการฯ 12,000 - - - - - 

กรรมการ 8,000 - - - - - 

 

ค่าตอบแทนท่ีกรรมการบริษัทไดร้บัเป็นรายบุคคล ในปี 2558 จ านวนเงินรวมทั้งส้ิน 2,500,000 บาท ซ่ึงจ่ายตาม

จ านวนครั้งท่ีเขา้ร่วมประชุมรวมถึงค่าบ าเหน็จ ดงัน้ี 

(หน่วย : บาท) 

รำยช่ือกรรมกำร ต ำแหน่ง 

ค่ำตอบแทนประจ ำปี 2558 

ค่ำเบ้ีย

ประชุม 

ค่ำ

บ ำเหน็จ 

รวม 

1. นายสหสั ตรีทิพยบุตร > ประธานคณะกรรมการบริษัท 185,000 53,000 238,000 

2. นายวรีวฒัน์ แจง้อยู ่ > กรรมการบริษัท 

> กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

และความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

107,000 35,000 142,000 

3. นายวริชั วงศนิ์รนัดร ์ > กรรมการบริษัท 

> ประธานคณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียง 

124,000 35,000 159,000 

4. นางสาวเธียรวรรณี แจง้อยู ่ > กรรมการบริษัท 

> รองประธานคณะ

กรรมการบริหารความเส่ียง 

99,000 35,000 134,000 

5. นางสาวสวติา แจง้อยู ่ > กรรมการบริษัท 

> กรรมการบริหารความเส่ียง 

> กรรมการสรรหาและก าหนด

คา่ตอบแทน 

172,000 35,000 207,000 

6. นายเอกรตัน์ แจง้อยู ่ > กรรมการบริษัท 

> กรรมการบริหารความเส่ียง 

124,000 35,000 159,000 

7. รองศาสตราจารยบุ์ญเสริม  

วมุิกตะนันทน์ 

> กรรมการบริษัท 

> ประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

318,000 35,000 353,000 

8. ศาสตรเมธี ดร.สุปรีด์ิ วงศดี์พรอ้ม > กรรมการบริษัท 

> กรรมการตรวจสอบ 

> กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

และความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

260,000 35,000 295,000 
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รายชือกรรมการ ตาํแหน่ง 
ค่าตอบแทนประจาํปี 2558 

ค่าเบีย
ประชุม 

ค่า
บาํเหน็จ 

รวม 

9. นายสุธี ตรีพรชยัศกัดิ > กรรมการบริษัท 
> กรรมการตรวจสอบ 
> กรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทน 

330,000 35,000 365,000 

10. นายกริช อมัโภชน์* > กรรมการบริษัท 
> ประธานกรรมการ 
กาํกบัดแูลกจิการทีดีและความ
รบัผิดชอบต่อสงัคม 
> กรรมการตรวจสอบ 

196,000 35,000 231,000 

11. นางสุมนา วงษ์กะพนัธ*์* > กรรมการบริษัท 
> ประธานคณะกรรมการสรรหา
และกาํหนดค่าตอบแทน 

182,000 35,000 217,000 

รวมทงัสิน 2,097,000 403,000 2,500,000 
 

(ก) ค่าตอบแทนของผูบ้ริหาร 
ค่าตอบแทนของผูบ้ริหารของบริษัท ประกอบดว้ยเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสํารองเลียงชีพ ปัจจุบนั บริษัท
ไม่มีค่าตอบแทนในรูปหุน้ใหแ้ก่ผูบ้ริหารของบริษัท  ค่าตอบแทนรวมของผูบ้ริหารของบริษัทประจาํปี 2556 ปี 2557 
และ 2558 มีจาํนวนทงัสิน 26,104,348 บาท 30,969,666 บาท และ 34,882,721 บาท ตามลําดับ 
 

(1) ค่าตอบแทนอืน (ถา้มี) 
ค่าตอบแทนอืนของกรรมการ -ไม่มี- 
ค่าตอบแทนอืนของผูบ้ริหาร  -ไม่มี- 

 
7.4 บุคลากร 
 จาํนวนบุคลากรหรือพนกังาน 
 จาํนวนพนักงานทงัหมดของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 มีจาํนวนทังสิน 1,733 คน 
โดยแบ่งตามสายงานไดด้งันี 

ฝ่ายงาน 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2558 

บริษัท เธียรสุรตัน ์จาํกดั 
(มหาชน) 

บริษัท เซฟ เทรด  
อินเตอรเ์นชนัแนล จาํกดั 

พนักงานขายและบริการ 1,251 - 
พนักงานปฏิบตัิการ 463 20 
ผูบ้ริหาร 19 - 

รวม 1,733 20 
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ค่าตอบแทนของบุคลากร 

 ใน ปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีการจ่ายค่าตอบแทนรวมของพนักงานในรูปของเงินเดือน โบนัส เงิน

สมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ และเงินไดอ้ื่น ๆ (ไม่รวมค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร) แก่จ านวนพนักงานทั้งหมด

เท่ากบั 665.22 ลา้นบาท และ 11.87 ลา้นบาท ตามล าดบั  

กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

 บริษัทไดจ้ดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ เมื่อวนัท่ี 1 มกราคม 2556 ซ่ึงบริหารโดย บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการ

กองทุนไทยพาณิชย ์ จ ากดั โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อสรา้งขวญัและก าลงัใจใหแ้ก่พนักงาน และเพื่อจงูใจใหพ้นักงาน

ท างานกบับริษัทในระยะยาว ซ่ึงในปี พ.ศ. 2556 2557 และ 2558 บริษัทมีเงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพเป็นเงิน

จ านวน 2.43 ลา้นบาท 2.60 ลา้นบาท และ 3.25 ลา้นบาท ตามล าดับ โดยในปี พ.ศ. 2558 บริษัท ไดเ้ปล่ียน

ผูบ้ริหารกองทุนเป็นบริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จ ากดั  

นโยบายการพฒันาบุคลากร 

บริษัทไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัเกี่ยวกบัการพฒันาบุคลากรของบริษัทเพื่อประโยชน์ในดา้นการพฒันาการ

ท างานของบริษัท ดงัน้ันบริษัทจึงไดม้ีการออกแบบทั้งการอบรมและกิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัการพฒันาพนักงานทุก

ระดบั ในดา้นการท างานและแนวคิดต่อหน้าท่ีและการประสานทั้งในหน่วยงานเดียวกนัและระหว่างหน่วยงาน โดยจะ

เห็นไดจ้ากการอบรมหรือกิจกรรมท่ีมีโดยแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภทดงัน้ี 

1. การปฐมนิเทศและการอบรมในงานส าหรบัพนักงานใหม่ 

1.1 การปฐมนิเทศโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล มุ่งเน้นใหพ้นักงานใหม่มีความรูท้ัว่ไปเกี่ยวกบับริษัทและ

ผลิตภณัฑข์องบริษัท รวมถึงการสรา้งความคุน้เคยกนัระหว่างฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพนักงาน 

โดยในปี 2558 ทางฝ่ายทรพัยากรบุคคลไดเ้ร่ิมมีการปฐมนิเทศเป็นประจ าทุกสองสปัดาห ์

1.2 การอบรมในดา้นการปฏิบติัตวั เทคนิคการขายและความรูใ้นสินคา้โดยศูนยฝึ์กอบรมของบริษัท อนั

ส่งผลใหพ้นักงานมีความรูด้า้นสินคา้และการใชท่ี้ถูกตอ้งตรงกนัทั้งหน่วยงาน อนัส่งผลใหพ้นักงาน

สามารถแนะน าผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสมตรงตามประโยชน์ใชส้อยของผูบ้ริโภค 

1.3 การอบรมการปฏิบัติงานโดยหวัหน้างาน เพื่อสรา้งความเขา้ใจในการท างานเพื่อสามารถปฏิบัติ

หน้าท่ีท่ีตอ้งรับผิดชอบไดอ้ย่างถูกตอ้ง โดยมีหวัหน้างานเป็นผูต้รวจสอบและประเมินผลงานเป็น

ระยะ 

2. การอบรมความรูเ้พิ่มเติมในหน้าท่ีการท างาน 

2.1 ปัจจุบนัความรูแ้ละแนวคิดใหม่ท่ีมีความจ าเป็นทั้งในดา้นข้อบังคบั ส่ิงท่ีควรปฏิบติั กลยุทธ์ อีกทั้ง

แนวทางในการพฒันางานของทุกหน่วยงานมีเพิ่มเติม พฒันา และเปล่ียนแปลงในทุกปี ทั้งน้ีเพื่อ

พฒันาขีดความสามารถของบุคลากร ทางบริษัทส่งเสริมใหพ้นักงานมีการรอ้งขอการอบรมและ

น ามาใชเ้พื่อพฒันาตนเองและหน่วยงานของตน ดงัจะเห็นไดจ้ากในปี 2558 มีการไดร้บัฝึกอบรม

ภายนอกทั้งส้ินจ านวน 33 รายการ ในหน่วยงานทุกฝ่ายของบริษัท 

3. กิจกรรมและการอบรมทศันคติเกี่ยวกบัหน้าท่ีและต าแหน่ง 

3.1 องคป์ระกอบหลกัท่ีส่งผลใหก้ารท างานท่ีดีน้ัน นอกจากการมีความรูค้วามเขา้ใจในการท างานแลว้  

ทัศนคติต่าง ๆ เกี่ยวกับงานและหน้าท่ีก็เป็นส่วนส าคัญเช่นกัน จากการท่ีทางบริษัทเล็งเห็น

ความส าคญัในดา้นน้ีจึงไดส่้งเสริมใหม้ีการอบรมท่ีส าคญัในหลายระดบั ไม่ว่าจะเป็นการอบรมเพื่อ

สรา้งทัศนคติท่ีดีในการขายในช่องทางต่าง ๆ การเก็บเงิน การบริการของพนักงานในดา้นการ

สนับสนุนฝ่ายต่าง ๆ กิจกรรมท่องเท่ียวเพื่อสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างฝ่าย และทศันคติท่ีดีในการ

ร่วมมือกันในท างานจนถึงการอบรมทัศนะคติและทักษะในดา้นการจัดการของพนักงานระดับ

หวัหน้าแผนกขึ้ นไป 
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3.2 นอกจากน้ีบุคลากรท่ีไดร้บัการประเมินโดยหวัหน้างาน และกรรมการผูจ้ดัการว่ามีผลงาน ความ

รับผิดชอบและคุณสมบัติท่ีเหมาะสมในการปรับต าแหน่ง  ทางบริษัทจะท าการแต่งตั้งหรือเล่ือน

ต าแหน่งตามผลการด าเนินการและความเหมาะสม 

ขอ้พิพาทดา้นแรงงานที่ส  าคญัในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา 

 -ไม่มี-  
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8.1 นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 

 บริษัทไดจ้ดัใหม้ีนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษัทไดใ้หค้วามเห็นชอบนโยบายดงักล่าว ทั้งน้ี คณะกรรมการจะไดจ้ดัใหม้ีการทบทวนนโยบายและการปฏิบติัตาม

นโยบายดังกล่าวเป็นประจ า นอกจากน้ี ภายหลังจากท่ีหุน้สามญัของบริษัทเขา้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยแลว้ บริษัทจะถือปฏิบติัตามกฎและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ก าหนดทุกประการ 

8.2 คณะกรรมการ 

 โครงสรา้งกรรมการบริษทั 

 โครงสรา้งคณะกรรมการบริษัทประกอบดว้ย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ

บริหาร และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยเมื่อวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ ์2558 ทางบริษัทไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการ

สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสังคม  ขึ้ นเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการท างานของบริษัท 

 

8.2.1 คณะกรรมการบริษทั 

โดยคณะกรรมการบริษัทมีขอบเขตอ านาจหน้าท่ี ดงัต่อไปน้ี 

อ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2556 เมื่อ

วนัท่ี 27 กุมภาพนัธ ์2556  

 

1. จดัการบริษัทใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้

ท่ีชอบดว้ยกฎหมาย 

2. ก าหนดทิศทางในการด าเนินธุรกิจของบริษัท และควบคุมติดตามการด าเนินงานของบริษัทใหถู้กตอ้งตาม

กฎระเบียบขอ้บงัคบัของหน่ายงานราชการท่ีเกี่ยวขอ้ง มีการเปิดเผยขอ้มลูอยา่งเพียงพอใหก้บัผูถื้อหุน้และผูท่ี้

เกี่ยวขอ้งทุกฝ่าย และใหม้ีการบริหารงานอยา่งโปร่งใส รวมทั้งใหเ้กิดประโยชน์สงูสุดต่อผูถื้อหุน้ 

3. ก าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัทควบคุมก ากบัดูแลการบริหารการ

จดัการ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีไดร้ับมอบหมาย เวน้แต่เร่ืองดงัต่อไปน้ี ซ่ึงกรรมการตอ้งไดร้ับอนุมติัจากท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ก่อนการด าเนินงาน ไดแ้ก่ เร่ืองท่ีกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดร้บัมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เช่น 

การแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิ หรือขอ้บงัคบั การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุน้ หรือการออกหุน้กู ้

การซ้ือขายหรือโอนกิจการของบริษัทหรือการซ้ือหรือรบัโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทหรือการ

รวมกิจการกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์แบ่งก าไรขาดทุนกัน การแกไ้ขหรือเลิกสัญญา

เกี่ยวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั การมอบหมายใหบุ้คคลอื่นเขา้จดัการธุรกิจ

ของบริษัท การควบหรือเลิกบริษัท การจ่ายค่าตอบแทนและบ าเหน็จกรรมการ เป็นตน้ 

นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษัทมีขอบเขตหน้าท่ีในการก ากับดูแลใหบ้ริษัทปฏิบัติตามกฏหมายว่าดว้ย

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์อาทิเช่น การท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกนัและ

การซ้ือหรือขายทรพัยสิ์นท่ีส าคญัตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรือกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้ง

กบัธุรกิจของบริษัท 
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4. คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการจ านวนหน่ึงตามท่ีเห็นสมควรใหเ้ป็นคณะกรรมการบริหารเพื่อ

ปฏิบัติงานตามท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและใหค้ณะกรรมการบริษัทตั้งกรรมการบริหาร

คนหน่ึงเป็นประธานกรรมการบริหาร 

5. คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการผูจ้ดัการหรือมอบอ านาจใหบ้คคคลอื่นใดใหด้ าเนินกิจการอองบริษัท

ภายใต้การควบคคมอองคณะกรรมการ หรืออาจมอบอ านาจเพื่อให้บคคคลดังกล่าวมีอ านาจตามท่ี

คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร โดยคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิก

ถอน เปล่ียนแปลง หรือแกไ้ออ านาจดงักล่าวได ้ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษัทไดม้อบอ านาจใหก้รรมการ

ผูจ้ดัการหรือบคคคลอื่นท าหน้าท่ีแทนในเร่ืองเกี่ยวกบัการด าเนินงานตามปกติธครกิจ การมอบอ านาจดงักล่าว

ตอ้งเป็นไปตามมติอองท่ีประชคมคณะกรรมการบริษัทท่ีมีกรรมการอิสระหรือกรรมการท่ีเป็นกรรมการ

ตรวจสอบเอา้ร่วมประชคม และหากกรรมการอิสระหรือกรรมการท่ีเป็นกรรมการตรวจสอบคดัคา้นการมอบ

อ านาจน้ัน ตอ้งบนัทึกความเห็นอองกรรมการดงักล่าวในรายงานการประชคมใหช้ดัเจน ทั้งน้ีการมอบอ านาจ

ดงักล่าวจะตอ้งก าหนดออบเอตอ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบอองผูร้บัมอบอ านาจไวอ้ยา่งชดัเจน และตอ้ง

ไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจท่ีท าใหผู้ร้บัมอบอ านาจสามารถอนคมติัรายการท่ีตนหรือบคคคลท่ีอาจมีความ

อดัแยง้มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความอดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกบับริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

6.  คณะกรรมการก ากับใหบ้ริษัทมีระบบการควบคคมภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิผล โดย       

จดัใหม้ีผูต้รวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายในเป็นผูติ้ดตามและด าเนินการและร่วมประสานงานกับ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

7. คณะกรรมการต้องจัดให้มีคู่มือการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Manual) อองบริษัทเกี่ยวกับ

จรรยาบรรณ และจริยธรรมทางธครกิจ จริยธรรมอองผูบ้ริหาร และพนักงานเพื่อใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติัภายใน

องคก์ร 

8. กรรมการจะตอ้งไม่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแอง่อนักบักิจการอองบริษัท หรือเอา้

เป็นหค ้นส่วนในห้างหค ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหคน้ส่วนไม่จ ากัดความรับผิดในห้างหคน้ส่วนจ ากัด หรือเป็น

กรรมการอองบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแอ่งอนักบั

กิจการอองบริษัทไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผูอ้ื่น เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหท่ี้ประชคมผูถื้อหคน้

ทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง 

9. กรรมการจะตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบทนัที หากมีส่วนไดเ้สียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้มในสญัญาท่ีบริษทัท า

อึ้ น หรือถือหคน้หรือหลกัทรพัยอ์ื่นเพิ่มอึ้ นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ  

 

วาระการด ารงต าแหน่ง 

ในการประชคมสามญัประจ าปีทคกครั้ง กรรมการจะตอ้งลาออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหน่ึงในสาม ถา้

จ านวนกรรมการแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สคดกบัส่วนหน่ึงในสาม  

กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทน้ัน ใหจ้บัสลากว่าผูใ้ดจะ

ออก ส่วนปีต่อไปใหก้รรมการท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสคดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระ

น้ีอาจไดร้บัเลือกใหเ้อา้มารบัต าแหน่งอีกก็ได ้

8.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีกรรมการจ านวน 4 ท่าน ซ่ึงรายช่ือจะปรากฏอยูภ่ายใตห้วัออ้ โครงสรา้งการจดัการ  

อ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามมติท่ีประชคมวิสามญัผูถื้อหคน้ ครั้งท่ี 1/2556  

เมื่อวนัท่ี 27 กคมภาพนัธ ์2556  

 

1. สอบทานใหบ้ริษัทมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเปิดเผยอยา่งเพียงพอ  
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2. สอบทานใหบ้ริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล 

และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณา

แต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้งหัวหน้าผูต้รวจสอบภายในอิสระหรือหน่วยงานอื่นใดท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการ

ตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบ้ริษัทปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ขอ้ก าหนดของตลาด

หลกัทรพัยห์รือกฏหมายท่ีเกี่ยวกบัธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความอิสระเพื่อท าหน้าท่ีเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทและเสนอ

ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุม อย่าง

น้อยปีละ 1 ครั้ง 

5. พิจารณารายการท่ีเกี่ยวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย

และ ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ีเพื่อใหม้ัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์

สงูสุดต่อบริษัท 

6. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษัท ซ่ึงรายงานดงักล่าว

ตอ้งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอยา่งน้อยดงัต่อไปน้ี 

6.1 ความเห็นเกี่ยวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษัท 

6.2 ความเห็นเกี่ยวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 

6.3 ความเห็นเกี่ยวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ขอ้ก าหนดของ

ตลาดหลกัทรพัย ์หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัท 

6.4 ความเห็นเกี่ยวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

6.5 ความเห็นเกี่ยวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  

6.6 จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ

ท่าน 

6.7 ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎบตัร 

(Charter)  

6.8 รายงานอื่นใดท่ีเห็นว่าผู ้ถือหุ ้นและผู้ลงทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความ

รบัผิดชอบท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

7.  ปฏบิติัการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

8. ในกรณีท่ีพบหรือมีขอ้สงสยัว่ามีรายการหรือการกระท าดงัต่อไปน้ี  ซ่ึงอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อ

ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของ

บริษัท เพื่อด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

8.1 รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

8.2 การทุจริต หรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพร่องท่ีส าคญัในระบบควบคุมภายใน 

8.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ ขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ

กฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัท 

9. หน้าท่ีอื่นใดท่ีอาจมีการแกไ้ขเพิ่มเติมตามกฎหมาย 

 

วาระการด ารงต าแหน่ง 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี และกรรมการตรวจสอบอาจไดร้บัแต่งตั้งต่อไป

ตามวาระท่ีคณะกรรมการบริษัทอนุมติั 
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8.2.3 คณะกรรมการบริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีกรรมการจ านวน 9 ท่าน ซ่ึงรายช่ือจะปรากฏอยูภ่ายใตห้วัขอ้ โครงสรา้งการจดัการ 

อ านาจหนา้ที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร  ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 

2/2556 เมื่อวนัท่ี 12 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2556 

1. จดัการบริษัทใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษัทตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้

ท่ีชอบดว้ยกฎหมาย 

2. ก าหนดทิศทางในการด าเนินธุรกิจของบริษัท และควบคุมติดตามการด าเนินงานของบริษัท ใหถู้กตอ้งตาม

กฎระเบียบขอ้บงัคบัของหน่ายงานราชการท่ีเกี่ยวขอ้ง มีการเปิดเผยขอ้มลูอย่างเพียงพอใหก้บัผูถื้อหุน้และผูท่ี้

เกี่ยวขอ้งทุกฝ่ายและใหม้ีการบริหารงานอยา่งโปร่งใสรวมทั้งใหเ้กิดประโยชน์สงูสุดต่อผูถื้อหุน้ 

3. ก าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคุมก ากบั ดูแลการบริหารการ

จดัการ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีไดร้บัมอบหมาย เวน้แต่เร่ืองดงัต่อไปน้ี ซ่ึงกรรมการตอ้งไดร้ับอนุมติัจากท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ก่อนการด าเนินงาน ไดแ้ก่ เร่ืองกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดร้บัมติของท่ีประ ชุมผูถื้อหุน้ เช่น 

การแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิ หรือขอ้บงัคบั การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุน้ หรือการออกหุน้กู ้

การซ้ือขายหรือโอนกิจการของบริษัทหรือการซ้ือหรือรบัโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นบริษัทหรือการรวม

กิจการกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์แบ่งก าไรขาดทุนกัน การท า แกไ้ขหรือเลิกสัญญา

เกีย่วกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั การมอบหมายใหบุ้คคลอื่นเขา้จดัการธุรกิจ

ของบริษัท การควบหรือเลิกบริษัทการจ่ายค่าตอบแทนและบ าเหน็จกรรมการ เป็นตน้ 

4. ก ากบัใหบ้ริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิผล โดยจดัใหม้ีผูต้รวจสอบ

และดแูลการปฏบิติังานภายในเป็นผูติ้ดตามและด าเนินการและร่วมประสานงานกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 

5. จดัใหม้ีคู่มือการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Manual) ของบริษัทเกี่ยวกับจรรยาบรรณ และ

จริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของผูบ้ริหาร และพนักงานเพื่อใชเ้ป็นแนวทางปฏบิติัภายในองคก์ร 

อ านาจของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมติัรายการใดท่ีอาจมีความขดัแยง้ หรือรายการใดท่ีคณะ

กรรมการบริหาร หรือบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกนักบัคณะกรรมการบริหารมีส่วนไดเ้สียหรือผลประโยชน์ในลกัษณะ

อื่นใดท่ีขดัแยง้กบับริษัทหรือบริษัทย่อย ตามกฎเกณฑข์องตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงการอนุมติั

รายการในลักษณะดังกล่าวจะตอ้งเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการและ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่ อพิจารณา

และอนุมติัรายการดงักล่าวตามท่ีขอ้บงัคบัของบริษัท หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้งก าหนด 

การอื่นใดนอกจากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ คณะกรรมการบริหารไม่สามารถกระท าได ้เวน้แต่จะไดร้ับมอบหมาย

จากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวไป 

6. มีอ านาจพิจารณาอนุมติัการใชจ้่ายในการด าเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัท แต่ละรายการภายในวงเงินไม่

เกิน 40 ลา้นบาท แต่ไม่เกินงบประมาณท่ีรับอนุมติัจากคณะกรรมการบริษัทอนุมติัการใชจ้่ายเงินลงทุน

ส าคญั ท่ีก าหนดไวใ้นงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ตามท่ีจะไดร้บัมอบหมาย หรือ ตามท่ีคณะกรรมการ

บริษัทไดเ้คยมีมติอนุมติัในหลกัการไวแ้ลว้ 

7. พิจารณาเขา้ท าสญัญาเกี่ยวกบัการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัท แต่ละรายการภายในวงเงินไม่เกิน 40 ลา้น

บาท แต่ไม่เกินงบประมาณท่ีรบัอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัอนุมติัการใชจ้่ายเงินลงทุนส าคญั ท่ีก าหนดไว้

ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ตามท่ีจะไดร้บัมอบหมาย  

8. มีอ านาจพิจารณาอนุมัติการกูย้ืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเช่ือ หรือ การขอสินเช่ือใด ๆ ของบริษัทแต่ละ

รายการในวงเงินไม่เกิน 40 ลา้นบาท และกรณีท่ีตอ้งใชสิ้นทรัพยข์องบริษัทเพื่อเป็นหลักประกนั ตอ้ง

น าเสนอขออนุมติัจากคณะกรรมการบริษัท  

9. พิจารณาอนุมติัการปรบัเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส ส าหรบัพนักงาน ยกเวน้กรรมการบริหาร  
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วาระการด ารงต าแหน่ง 

 กรรมการบริหารมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการบริหารซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระอาจ

ไดร้บัเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ไดอ้ีก 

 

 ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 

อ านาจหนา้ที่และความรับผิดชอบของประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี  

4/2556 เมื่อวนัท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2556 

1. เป็นผูม้ีอ านาจในการบริหารงานใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์นโยบาย ระเบียบ ขอ้ก าหนด ค าสัง่ มติท่ีประชุม

ผูถื้อหุน้และ/หรือมติท่ีประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารของบริษัททุกประการ 

2. ควบคุมดแูลการด าเนินกิจการและบริหารงานประจ าวนัของบริษัท 

3. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของบริษัทอย่างสม า่เสมอ และมีหน้าท่ีรายงานผลการด าเนินงาน 

ความคืบหน้าในการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท 

4. จดัท าและน าเสนอ นโยบายทางธุรกิจ แผนธุรกิจ เป้าหมาย แผนการด าเนินงาน กลยุทธท์างธุรกิจ การระดม

ทุนของบริษัท งบประมาณประจ าปีของบริษัทท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ รายงานประจ าปี และก าหนดอ านาจ

บริหารงาน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท 

5. พิจารณาผลก าไรและขาดทุนของบริษัท การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจ าปี เพื่อเสนอ

คณะกรรมการบริษัทอนุมติั 

6. ก าหนดโครงสรา้งองคก์ร วิธีการบริหาร โดยใหก้ล่าวครอบคลุมถึงรายละเอียดในการคดัเลือก  การฝึกอบรม 

การว่าจา้ง และเลิกจา้งพนักงานของบริษัท และก าหนดอัตราค่าจา้ง เงินเดือน ค่าตอบแทน โบนัส และ

สวสัดิการต่าง ๆ ส าหรบัพนักงาน 

7. พิจารณาการเขา้ท าสญัญาเกี่ยวกบัการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัท การลงทุนในธุรกิจใหม่  ๆ หรือการเลิก

ธุรกิจ โดยใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นคู่มืออ านาจด าเนินการ 

8. มีอ านาจพิจารณาอนุมติัการใชจ้่ายเงินในการด าเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัทในแต่ละรายการ ตามท่ีได้

ก าหนดไวใ้นระเบียบอ านาจอนุมติัและสัง่การท่ีคณะกรรมการบริษัทอนุมติัแลว้ 

9. เป็นผูม้ีอ านาจในการบังคับบัญชา ติดต่อ สัง่การ ตลอดจนเขา้ลงนามในนิติกรรมสัญญา เอกสารค าสัง่ 

หนังสือแจง้ใด ๆ ตามท่ีก าหนดไวใ้นคู่มืออ านาจด าเนินการ 

10. ด าเนินการใด ๆ ตามท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการบริษัท 

อ านาจของประธานกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดท่ีอาจมีความขดัแยง้ หรือรายการใดท่ี

ประธานกรรมการบริหาร หรือบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกนักบัประธานกรรมการบริหารมีส่วนไดเ้สียหรือผลประโยชน์ใน

ลกัษณะอื่นใดขดัแยง้กบับริษัทหรือบริษัทยอ่ย ตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงการอนุมติั

รายการในลกัษณะดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการและ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาและ

อนุมติัรายการดงักล่าวตามท่ีขอ้บงัคบัของบริษัทหรือกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้งก าหนด 

 

8.2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

 เพื่อใหก้ารปฏบิติังานเป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ ์และตรงตามวตัถุประสงคท่ี์บริษัทก าหนด รวมทั้งเพื่อ

ขบัเคล่ือนองคก์รใหเ้ติบโตอยา่งยัง่ยนืและขยายธุรกิจอยา่งมีเสถียรภาพ ตลอดจนเพื่อเป็นการรองรบัสภาวะการ

เปล่ียนแปลงท่ีจะ เกิดขึ้ นทั้งภายในและภายนอก ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อกจิการของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจงึเห็น 
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ควรใหม้ีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยมีจ านวน 7 ท่าน ซ่ึงรายช่ือจะปรากฏอยู่ในภายใตห้ัวขอ้ 

โครงสรา้งการจดัการ  

อ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษัท ครั้งท่ี 2/2556 เมื่อวนัท่ี 12 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2556 

1. ก าหนดนโยบายและโครงสรา้งการบริหารความเส่ียง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารโดยใชแ้นว

ทางการบริหารความเส่ียงของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและสมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่ง

ประเทศไทย 

2. วางกลยุทธใ์หส้อดคลอ้งกบันโยบายการบริหารความเส่ียง เพื่อใหส้ามารถประเมิน ติดตามและควบคุม

ความ เส่ียงแต่ละประเภทใหอ้ยู่ในระดับท่ียอมรบัได ้โดยใหห้น่วยงานต่าง ๆ มีส่วนร่วม ในการบริหาร

และควบคุมความเส่ียง  

3. ประเมินความเส่ียงในระดับองคก์ร และก าหนดวิธีการบริหารความเส่ียงน้ันใหอ้ยู่ในระดบัท่ียอมรับได ้

รวมทั้งควบคุมดแูลใหม้ีการบริหารความเส่ียงตามวิธีการท่ีก าหนดไว ้

4. ทบทวนนโยบายการบริหารความเส่ียงและปรบัปรุงใหม้ีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเพียงพอท่ีจะ

ควบคุมความเส่ียง 

5. มีอ านาจในการเรียกบุคลากรท่ีเกี่ยวขอ้งมาช้ีแจงขอ้มลูท่ีเกี่ยวขอ้งกบัปัจจยัความเส่ียงของบริษัท รวมถึง

การแต่งตั้งและก าหนดบทบาทท่ีใหผู้ป้ฏิบติังานทุกระดบัมีหน้าท่ีบริหารความเส่ียงตามความเหมาะสม 

และใหร้ายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเพื่อใหก้ารบริหารความเส่ียงบรรลุวตัถุประสงค์ 

6. รายงานผลของการบริหารความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อน าเสนอ

ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทุกไตรมาส 

7. จดัท าและพิจารณาปรบัปรุงคู่มือการบริหารความเส่ียง 

8. ระบุความเส่ียงดา้นต่าง ๆ พรอ้มทั้ง วิเคราะห ์และประเมินความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้ น รวมทั้งแนวโน้มท่ีจะ

มีผลกระทบต่อบริษัท  

9. จดัท าแผนงานเพื่อป้องกนั หรือลดความเส่ียง 

10. ประเมินผล และจดัท ารายงานการบริหารความเส่ียง 

11. จดัวางระบบบริหารความเส่ียงแบบบรูณาการโดยเช่ือมโยงระบบสารสนเทศ 

12. ปฏบิติังานอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเห็นสมควร 

 วาระการด ารงต าแหน่ง 

 กรรมการบริหารความเส่ียงมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี 

 

 8.2.5  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee : NRC) ไดจ้ดั

ตั้งขึ้ นครั้งแรกโดยมติของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 2/2558 เมื่อวนัศุกร์ท่ี 27 กุมภาพนัธ์  2558 เพื่อ

ส่งเสริมหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยรบัผิดชอบในการก าหนดหลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย รวมทั้งสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลท่ีเหมาะสมใหด้ ารง

ต าแหน่งกรรมการบริษัทและก าหนดค่าตอบแทนส าหรบักรรมการบริษัท ตลอดจนปฏิบติังานดา้นอื่น ๆ ตามท่ีไดร้บั

มอบหมายและน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

มีกรรมการจ านวน 3 ท่าน ซ่ึงรายช่ือจะปรากฏอยูภ่ายใตห้วัขอ้ โครงสรา้งการจดัการ 

 

อ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

1. การสรรหา 
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1.1 ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณา

ความเหมาะสมของจ านวน โครงสรา้ง และองคป์ระกอบของคณะกรรมการ ก าหนดคุณสมบติัของ

กรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้แลว้แต่

กรณี 

1.2 พิจารณาสรรหา คดัเลือก และเสนอบุคคลท่ีเหมาะสมใหด้ ารงต าแหน่ง กรรมการบริษัทท่ีครบวาระ 

และ/หรือ มีต าแหน่งว่างลง และ/หรือ แต่งตั้งเพิ่ม 

1.3 พิจารณาเสนอแนะนโยบายดา้นการบริหารทรพัยากรบุคคลในภาพรวมของบริษัท 

2. การก าหนดค่าตอบแทน 

2.1 จดัท าหลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุด

ยอ่ย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี 

2.2 ก าหนดค่าตอบแทนท่ีจ าเป็นและเหมาะสมทั้งท่ีเป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงินของคณะกรรมการบริษัท

เป็นรายบุคคล โดยการก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทใหพ้ิจารณาความเหมาะสมกบั

ภาระหน้าท่ี ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจท่ีคล้ายคลึงกัน และ

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดร้บัจากกรรมการ เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาและน าเสนอต่อ

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อขออนุมติั 

2.3 รบัผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าท่ีใหค้ าช้ีแจง ตอบค าถามเร่ือง/ประเด็นค่าตอบแทน

ของกรรมการบริษัทในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

2.4 รายงานนโยบาย หลักการ/เหตุผลของการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ตาม

ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (56-1) และ

รายงานประจ าปี ของบริษัท 

2.5 ปฏบิติัการอื่นใดท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการก าหนดค่าตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

โดยฝ่ายบริหาร และหน่วยงานต่าง ๆ จะตอ้งรายงานหรือน าเสนอขอ้มลูและเอกสารท่ีเกี่ยวขอ้งต่อ

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เพื่อสนับสนุนการปฏบิติังานของ คณะกรรมการสรร

หาและก าหนดค่าตอบแทน ใหบ้รรลุตามหน้าท่ีท่ีไดร้บัมอบหมาย  

วาระการด ารงต าแหน่ง 

1. กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี 

2. กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน อาจไดร้ับการแต่งตั้งกลับเขา้มาด ารงต าแหน่งต่อไปไดอ้ีก

ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม 

3. นอกเหนือจากการพน้จากต าแหน่งตามขอ้ 1. กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จะพน้ต าแหน่ง

เมื่อ  

3.1 ลาออก 

3.2 คณะกรรมการบริษัทมีมติใหพ้น้จากต าแหน่ง 

4. คณะกรรมการบริษัท มีอ านาจในการแต่งตั้ง กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เพิ่มเติม เพื่อ

ประโยชน์ในการด าเนินการตามวตัถุประสงค ์หรือเพื่อทดแทน กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ท่ีพน้จากต าแหน่งตามขอ้ 1. หรือ 3. ได ้โดยบุคคลท่ีไดร้ับการแต่งตั้งเขา้เป็น กรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทน ทดแทนตามขอ้ 3. จะอยูใ่นต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการสรร

หาและก าหนดค่าตอบแทน ซ่ึงตนแทนเท่าน้ัน 
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8.2.6  คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดีและความรบัผิดชอบตอ่สงัคม 

 คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance Committee: CGC) ไดจ้ดัตั้งขึ้ นครั้งแรก 

โดยมติของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 2/2558 เมื่อวนัศุกรท่ี์ 27 กุมภาพนัธ ์2558 เพื่อมีบทบาทในการ

ก าหนดและทบทวนหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทและเป็นแนวทางในการด าเนินกิจการรวมทั้งใชเ้ป็นแนว

ปฏบิติัของผูบ้ริหารและพนักงาน  เพื่อสรา้งความเช่ือมัน่ของผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน รวมถึงผูม้ีส่วนไดเ้สียทั้งหลาย  ตลอดจน

การส่ือใหบุ้คคลท่ีเกี่ยวขอ้งทั้งภายในและภายนอกองคก์ารไดท้ราบถึงแนวปฏบิติัท่ีเป็นมาตรฐานการก ากบัดูแลกิจการ

ท่ีดีของบริษัท คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี มีหน้าท่ีดแูลใหก้ารด าเนินกิจการของบริษัท และการปฏิบติังานของ

ผูบ้ริหารและพนักงานเป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการ ท่ีมีหน้าท่ีก ากับดูแลบริษัทในส่วนท่ีก าหนด   และ

สอดคลอ้งกบัหลกัการท่ีเป็นมาตรฐานสากลและแนวทางการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีท่ีทางการใหค้วามเห็นชอบ  ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2558 มีกรรมการจ านวน 3 ท่าน ซ่ึงรายช่ือจะปรากฏอยูภ่ายใตห้วัขอ้ โครงสรา้งการจดัการ 

อ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดีและความรบัผิดชอบตอ่สงัคม  

1. ก าหนดหลักการและขอ้พึงปฏิบัติท่ีส าคญัของกระบวนการก ากบัดูแลกิจการท่ีมีประสิทธิผลท่ีเหมาะสม

ส าหรบับริษัท 

2. พฒันา/ประกาศรวมถึงก าหนดหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีเป็นเลิศ  (Best Practices) 

3. จดัท าจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ (Code of Business Conduct) และจรรยาบรรณของพนักงาน

บริษัท (Code of Conduct) และจดัพิมพเ์ผยแพร่หรือส่ือสารต่อผูท่ี้เกี่ยวขอ้งเพื่อใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติั  และ

เพื่อใหเ้ป็นท่ีทราบโดยทัว่กนั 

4. พฒันาและจดัท าแผนการก ากบัดแูลการปฏบิติัตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีประกาศก าหนด 

5. ทบทวนขอ้ความประกาศเกี่ยวกบัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีเพื่อการจดัท า และเสนอรายงานของบริษัท 

6. พิจารณาเสนอขอ้พึงปฏิบติัท่ีดี (Code of Best Practices) ส าหรบัคณะกรรมการบริษัท หรือเสนอการ

ก าหนด ขอ้บงัคบัคณะกรรมการบริษัท (Board of Directors Charter) ไปยงัคณะกรรมการท่ีบริษัท

แต่งตั้งทุกชุด 

7. พิจารณาทบทวนแนวปฏบิติัและหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีท่ีใชป้ฏบิติัใหม้ีความต่อเน่ืองและเหมาะสม

กบัธุรกิจของบริษัท 

8. ทบทวนและเสนอประกาศขอ้ความเกี่ยวกบัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีออกสู่สาธารณะ 

9. ดแูลการด าเนินงานดา้นความรบัผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มและสงัคม 

10. ทบทวนและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท  และให้

ความเห็นในแนวปฏบิติัรวมถึงเสนอแนะแนวทางเพื่อแกไ้ขปรบัปรุงตามความเหมาะสม 

11. ดแูลใหห้ลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีมีผลในทางปฏบิติั 

วาระการด ารงต าแหน่ง 

1. กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ท่ีไดร้บัการแต่งตั้งมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี  และอาจไดร้บั

การแต่งตั้งกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งต่อไปไดอ้ีกตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม กรรมการท่ี

พน้จากต าแหน่งอาจไดร้บัแต่งตั้งใหม่ได ้

2. นอกเหนือจากการพน้จากต าแหน่ง ตามขอ้ 1 กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี จะพน้ต าแหน่งเมื่อ 

2.1 ลาออก 

2.2 คณะกรรมการบริษัทมีมติใหพ้น้จากต าแหน่ง 

3. ประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี จะใหค้วามเห็นชอบในการก าหนดวาระการประชุม  และ

ด าเนินการประชุม 

4. ใหอ้งคป์ระชุมคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีประกอบดว้ยจ านวนผูเ้ขา้ประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของ

กรรมการทั้งหมด 



การก ากบัดูแลกิจการ 

 

 
Annual Report 2015 | 66  
รายงานประจ าปี 2558 

8.2 การสรรหากรรมการและผูบ้ริหาร 

 1) การสรรหากรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคุณสมบติัเบ้ืองตน้และพิจารณาคดัเลือกตามเกณฑคุ์ณสมบติัตามมาตรา 

68 แห่งพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลักทรัพยท่ี์เกี่ยวขอ้งตามเกณฑ์ท่ีกฎหมายก าหนด รวมทั้งพิจารณาจากปัจจัยในดา้นอื่น  ๆ มาประกอบกัน เช่น 

ความรู ้ความสามารถ ประสบการณท่ี์เกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจ และความเอื้ อประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท เป็นตน้ 

โดยมวีาระอยูใ่นต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยมีหลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนดงัต่อไปน้ี :  

1. ท่ีประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมการ ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปน้ี :- 

 ผูถื้อหุน้คนหน่ึง มีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 

 ในการเลือกกรรมการ อาจใชว้ิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละคนหรือคราว

ละหลายคนรวมกนัเป็นคณะ หรือดว้ยวีธีการอื่นใด ตามแต่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะเห็นสมควร แต่ในการลงมติ

แต่ละครั้งผูถื้อหุน้ตอ้งออกเสียงดว้ยคะแนนท่ีมีอยูท่ั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดมากน้อย

เพียงใดไม่ได ้

 การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการใหใ้ชเ้สียงขา้งมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากนัใหผู้เ้ป็นประธาน

ในท่ีประชุมเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

 บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผูไ้ด้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวน

กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดร้บัการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามี

คะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งน้ัน ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูช้ี้

ขาด 

2. ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครั้ง กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหน่ึงในสาม โดย

อตัรา ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนกรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก

และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทน้ันใหจ้บัสลากว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปใหก้รรมการท่ีอยู่ใน

ต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 

3. กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระน้ีแลว้ อาจไดร้บัเลือกใหเ้ขา้มารบัต าแหน่งอีกก็ได ้

4. ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือก

บุคคล ซึ่งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจ ากดั และ พระราชบญัญติั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระ

ของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือนโดยบุคคลซ่ึงไดร้ับแต่งตั้งเขา้เป็นกรรมการแทนจะอยู่ในต าแหน่ง

กรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการท่ีตนแทน และ มติดงักล่าวของคณะกรรมการจะตอ้ง

ประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู ่ 

5. กรณีท่ีกรรมการพน้จากต าแหน่งทั้งคณะ ใหค้ณะกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งยงัคงรกัษาการในต าแหน่งเดิม

เพื่อด าเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าท่ีจ าเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เขา้รบัหน้าท่ี เวน้แต่ศาลจะมี

ค าสัง่เป็นอยา่งอื่นในกรณีท่ีคณะกรรมการพน้ต าแหน่งตามค าสัง่ศาล ซ่ึงคณะกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตอ้ง

จดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหน่ึงเดือนนับแต่วนัพน้จากต าแหน่งโดย

ส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุน้ไม่น้อยกว่าสิบส่ีวันก่อนวันประชุมและโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมใน

หนังสือพิมพไ์ม่น้อยกว่าสามวนัก่อนประชุม โดยจะตอ้งโฆษณาเป็นระยะเวลาสามวนัติดต่อกนั 

  ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได ้ดว้ย

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้นับรวมกนัได้

ไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
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2) การสรรหากรรมการอิสระ 

ในส่วนของการสรรหากรรมการอิสระน้ัน ทุกครั้งท่ีกรรมการอิสระท่ีด ารงต าแหน่งครบวาระ หรือมีเหตุ

จ าเป็นท่ีจะต้องแต่งตั้งกรรมการอิสระเพิ่ม บริษัทโดยคณะกรรมการบริษัทท่ีด ารงต าแหน่งในปัจจุบันจะมีการ

ปรึกษาหารือร่วมกนั เพื่อก าหนดตัวบุคคลท่ีมีความเหมาะสมทั้งดา้นประสบการณ์ ความรู ้ความสามารถท่ีจะเป็น

ประโยชน์ต่อบริษัท รวมถึงมีคุณสมบติัขัน้ต า่ตามหวัขอ้ดา้นล่างน้ี และน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัท  เพื่อพิจารณาตามขอ้บงัคบัของบริษัทต่อไป 

บริษัทมีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการบริษัททั้งหมด และ มีกรรมการ

อิสระอย่างน้อย 3 ท่าน ทั้งน้ีบริษัทได้ก าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไวใ้ห้สอดคล้องกับขอ้ก าหนดขอ ง

คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน โดยกรรมการอิสระของบริษัททุกท่านมีคุณสมบติัครบถว้นดงัน้ี 

1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติ

บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ โดยใหนั้บรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เกี่ยวขอ้งของกรรมการอิสระรายน้ัน ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูม้ี

อ านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ

ขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัท่ียื่นค าขออนุญาตต่อ ส านักงาน 

ก.ล.ต. หรือก่อนวนัท่ีไดร้บัแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะท่ีเป็น บิดา

 มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม 

หรือบุคคลท่ีจะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูม้ีอ านาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย (ถา้มี) 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษัท บริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผูบ้ริหารของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อน

วนัท่ียื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน ก.ล.ต. หรือก่อนวนัท่ีไดร้ับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งน้ี ความสมัพนัธต์ามท่ี

กล่าวขา้งตน้รวมถึงการท ารายการทางการคา้ท่ีกระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัย ์

รายการเกี่ยวกบัสินทรพัยห์รือบริการ หรือการใหห้รือรบัความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรบัหรือใหกู้ย้มื ค ้าประกนั 

การใหสิ้นทรัพยเ์ป็นหลักประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลท าใหบ้ริษัทหรือคู่ สัญญามี

ภาระหน้ีท่ีตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่รอ้ยละ 3 ของสินทรพัยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ลา้นบาทขึ้ น

ไป แลว้แต่จ านวนใดจะต า่กว่า ทั้งน้ี การค านวณภาระหน้ีดังกล่าวใหเ้ป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการท่ี

เกี่ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกนั แต่ในการ

พิจารณาภาระหน้ีดังกล่าวใหนั้บรวมภาระหน้ีท่ีเกิดขึ้ นในระหว่างหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคล

เดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ และไม่

เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุน้ส่วนผูจ้ดัการของส านักงานสอบบัญชี ซ่ึงมี

ผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้สงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้

จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัท่ียืน่ค าขออนุญาตต่อส านักงาน ก.ล.ต. หรือก่อนวนัท่ีไดร้บั

แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 



การก ากบัดูแลกิจการ 

 

 
Annual Report 2015 | 68  
รายงานประจ าปี 2558 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการ

เงิน ซ่ึงไดร้บัค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจาก บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแยง้ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ใหร้วมถึงการเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่

กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุน้ส่วนผูจ้ดัการ ของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพน้ันดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะ

ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันท่ียื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน ก.ล.ต. หรือก่อนวันท่ีได้รับแต่งตั้งเป็น

กรรมการอิสระ 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแต่งตั้งขึ้ นเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็น

ผูท่ี้เกี่ยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัท 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกับกิจการของผูข้ออนุญาตหรือบริษัทย่อย 

หรือไม่เป็นหุน้ส่วนหรือบุคคลท่ีมีนัยในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ี

ปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกินรอ้ยละหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซ่ึง

ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนัยกบักิจการของผูข้ออนุญาตหรือบริษัทยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอื่นใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเกี่ยวกบัการด าเนินงานของบริษัท 

10. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

11.ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย หรือบริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนัเฉพาะท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน 

ทั้งน้ีกรรมการอิสระจะตรวจสอบและรบัรองคุณสมบติัความเป็นอิสระของตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดย

จะแจง้พรอ้มกบัการรายงานขอ้มลูประวติักรรมการ ณ ส้ินปี ส าหรบัการจดัท าแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ า ปี และ

รายงานประจ าปีของบริษัท 

 3) การสรรหากรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือผูถื้อหุน้ โดยทั้งหมดตอ้งเป็นกรรมการอิสระ 

ซ่ึงมีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และตามหลักการ

ก ากบัดูแลกิจการของบริษัท  คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน และกรรมการ

ตรวจสอบ อย่างน้อย 1 คนตอ้งมีความรูด้า้นบัญชี และ/หรือการเงิน เพื่อท าหน้าท่ีตรวจสอบและก ากับดูแลการ

ด าเนินงานของบริษัท รวมถึงก ากบัดูแลรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน การคดัเลือกผูส้อบบัญชี และการ

พิจารณาขอ้ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ มีวาระอยูใ่นต าแหน่งคราวละ 3 ปี 

 4) การสรรหาผูบ้ริหาร 

 การสรรหาผูบ้ริหารระดบัสูง บริษัทไดพ้ิจารณาสรรหาผูท่ี้มีความรูค้วามสามารถ ทกัษะและประสบการณ์ท่ี

เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัทและเขา้ใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และเหมาะสมท่ีจะไดร้ับการ

คดัเลือกเพื่อมาด ารงต าแหน่งเป็นผูบ้ริหารของบริษัท ตามขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร ทั้งน้ี บริษัท

ไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนขึ้ นเมื่อวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ ์2558 เพื่อจะไดช่้วยดูแลการสรร

หาผูบ้ริหารใหเ้ป็นไปอยา่งถูกตอ้งและโปร่งใส 
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8.4 การก ากบัดแูลกิจการการด าเนินงานของบริษทัยอ่ย 

ปัจจุบนั บริษัท เธียรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) มีบริษัทยอ่ย ท่ีบริษัท ถือหุน้คิดเป็นรอ้ยละ 99.98 และรอ้ยละ 

59.99 คือ บริษัท เซฟ เทรด อินเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั และบริษัท เฟดเดอร ์ไทย จ ากดั ตามล าดบั ไม่มีบริษัทร่วม 

และเพื่อใหเ้ป็นไปตามกลไกในการก ากบัดูแลท่ีท าใหส้ามารถควบคุมดูแลการจดัการ และรบัผิดชอบการด าเนินงาน

ของบริษัทยอ่ย การดแูลรกัษาผลประโยชน์ของเงินลงทุนของบริษัทคณะกรรมการบริษัทมีการส่งบุคคลเพื่อเป็นตวัแทน

บริษัทไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย โดยเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทซ่ึงไดร้ับมติเห็นชอบจากท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัท 

ไดม้ีการน าผลการด าเนินงานของบริษัทย่อย ท่ีทางผูส้อบบัญชีภายนอกไดม้ีการตรวจสอบแลว้ น าเสนอ

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเป็นประจ าทุกไตรมาส 

ส าหรบัการท ารายการอื่นท่ีมีนัยส าคญั อาทิ การท ารายการกบับุคคลท่ีเกี่ยวโยง หรือไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึง

สินทรพัย(์ถา้มี) จะด าเนินการผ่านกลไกการก ากบัดแูลอยา่งเป็นระบบ โดยผ่านคณะกรรมการบริษัทยอ่ยพิจารณาเพื่อ

เสนอให ้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ และ

เปิดเผยในระบบสารสนเทศของทางตลาดหลกัทรพัยฯ์ อยา่งเป็นระบบ 

ตวัแทนของบริษัทท่ีไปเป็นกรรมการในบริษัทยอ่ยดงักล่าว จะมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายส าคญัต่อการ

ด าเนินธุรกิจ เช่น การลงทุนในโครงการอื่น ๆ เป็นตน้ 

8.5 การดแูลเรื่องการใชข้อ้มูลภายใน 

 บริษัทมีนโยบายและวิธีการดแูลกรรมการและผูบ้ริหารในการน าขอ้มลูภายในของบริษัท ซ่ึงยงัไม่เปิดเผยต่อ

สาธารณชนไปใชเ้พื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซ้ือขายหลกัทรพัย ์ดงัน้ี 

 ก าหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารมีหน้าท่ีตอ้งรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรพัยข์องตน คู่สมรส และ

บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ตามมาตรา 59 แห่ง

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วันท าการถัดไปจากวันท่ีเกิดรายการ

เปล่ียนแปลงพรอ้มทั้งจดัส่งส าเนารายงานน้ีใหแ้ก่บริษัทในวนัเดียวกบัวนัท่ีส่งรายงานทุกครั้งท่ีมีการซ้ือ ขาย โอน หรือ

รบัโอนหลกัทรพัย ์ทั้งน้ีในระหว่างปี 2558 กรรมการและผูบ้ริหารของบริษัทไดร้ายงานการถือครองหลกัทรพัยโ์ดย

เปรียบเทียบการเพิ่มขึ้ น (ลดลง) ระหว่างวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2557 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ดงัน้ี 

ล า 

ดบั 
รายช่ือ 

จ  านวน (หุน้) 
จ  านวนหุน้

เพ่ิมข้ึน 

(ลดลง) 

ระหว่างปี 

(หุน้) 

14 ธนัวาคม 2558 19 ธนัวาคม 2557 

ของตนเอง 

คู่สมรส หรือ

บุตรท่ียงัไม่

บรรลนิุติ

ภาวะ 

ของตนเอง 

คู่สมรส หรือ

บุตรท่ียงัไม่

บรรลนิุติ

ภาวะ 

1. นายสหสั ตรีทิพยบุตร 0 0 0 0 0 

2. นายวีรวฒัน์ แจง้อยู่ 89,600,115 4,666,666 71,815,100 4,000,000 18,451,681 

3. นายวิรชั วงศนิ์รนัดร ์ 583,333 0 500,000 0 83,333 

4. นางสาวเธียรวรรณี แจง้อยู่ 26,837,650 0 22,893,700 0 3,943,950 

5. นางสาวสวิตา แจง้อยู่ 24,781,399 0 21,241,200 0 3,540,199 

6. นายเอกรตัน์ แจง้อยู่ 23,848,533 0 20,430,000 0 3,418,533 

7. รองศาสตราจารยบ์ุญเสริม วิมุกตะนันทน์ 0 0 0 0 0 

8. นายสุธี ตรีพรชยัศกัด์ิ 0 0 0 0 0 
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ล า 

ดบั 
รายช่ือ 

จ  านวน (หุน้) 
จ  านวนหุน้

เพ่ิมข้ึน 

(ลดลง) 

ระหว่างปี 

(หุน้) 

14 ธนัวาคม 2558 19 ธนัวาคม 2557 

ของตนเอง 

คู่สมรส หรือ

บุตรท่ียงัไม่

บรรลนิุติ

ภาวะ 

ของตนเอง 

คู่สมรส หรือ

บุตรท่ียงัไม่

บรรลนิุติ

ภาวะ 

9. ศาสตรเมธี ดร.สุปรีด์ิ วงศดี์พรอ้ม 0 0 0 0 0 

10. นายกริช อมัโภชน์ 0 0 0 0 0 

11. นางสุมนา วงษ์กะพนัธ ์ 50,233 0 40,000 0 10,233 

12. นายไพฑรูย ์ หอมจนัทร ์ 3,306,666 0 3,400,000 0 (93,334) 

13. นายอศัวิน แจง้อยู่ 4,145,000 0 3,800,000 0 345,000 

14. นายวชัรินทร ์ วชัรธรรม 1,750,000 0 1,500,000 0 250,000 

15. นางภทัรนุช ธนะนิรนัดร ์ 0 0 0 0 0 

16. นายศิริพฒัน์ สหเมธาพฒัน์ 138,000 0 27,000 0 111,000 

17. นายพทัธนนท ์ เปรมสมิทธ ์ 0 0 0 0 0 

18. นางสาวปรียาพร ไกรศิริวุฒ ิ 0 0 0 0 0 

 บริษัทจะก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวขอ้งท่ีได้รับทราบขอ้มูลภายในท่ีเป็น

สาระส าคญั ซ่ึงมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรพัย ์จะตอ้งระงบัการซ้ือขายหลกัทรพัยข์องบริษัทเป็นระยะเวลา

อยา่งน้อย 1 เดือนก่อนท่ีงบการเงินหรือขอ้มลูภายในน้ันจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และอย่างน้อย 24 ชัว่โมงภายหลงั

การเปิดเผยขอ้มลูใหแ้ก่สาธารณชนแลว้ รวมทั้งหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยขอ้มลูท่ีเป็นสาระส าคญัน้ันต่อบุคคลอื่น 

 บริษัทก าหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนน าขอ้มลูภายในไปใชห้าประโยชน์ส่วนตน ซ่ึงเร่ิมตั้งแต่การ

ตกัเตือนเป็นหนังสือ ตดัค่าจา้ง พกังานชัว่คราวโดยไม่ไดร้ับค่าจา้ง หรือใหอ้อกจากงาน ทั้งน้ี การลงโทษจะพิจารณา

จากเจตนาของการกระท าและความรา้ยแรงของความผิดน้ัน ๆ 

8.6 ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 

ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เธียรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) ไดพ้ิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชี

ตามหลักเกณฑก์ารประเมินของบริษัท โดยพิจารณาจาก คุณภาพและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ

ปราศจากความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการใหบ้ริการทางวิชาชีพ และผูส้อบบญัชีตอ้งมีคุณสมบติัถูกตอ้งตามประกาศ

ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  โดยผูต้รวจสอบบญัชี ประจ าปี 2558  ไดแ้ก ่

  นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์  ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขทะเบียน 2982 

  นางสาวสมจินตนา  พลหิรญัรตัน์ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขทะเบียน 5599 

  นางสาวสุภาภรณ ์ มัง่จิตร  ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขทะเบียน 8125 

  บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชัน่แนล จ  ากดั 
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(หน่วย : ลา้นบาท)         บริษทั เธียรสรุตัน ์จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย  ปี  

1. ค่าธรรมเนียมผูส้อบบญัชี 1.71 2558 

 1.30 2557 

 1.81 2556 

 

2. ค่าตอบแทนอ่ืน ๆ (Non-Audit Fee) -ไม่มี- 2558 

 -ไม่มี- 2557 

 -ไม่มี- 2556 

8.7 การปฏิบตัติามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดใีนเรื่องอ่ืน ๆ 

 (1) จรรยาบรรณธุรกิจ 

บริษัทไดก้ าหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน เพื่อให้

ผูเ้กี่ยวขอ้งยดึถือเป็นแนวทางในการปฏบิติัหน้าท่ีตามภารกิจของบริษัท ดว้ยความซ่ือสตัย ์สุจริต และเท่ียงธรรมทั้งการ

ปฏบิติัต่อบริษัท ผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม สาธารณชนและสงัคม รวมทั้งการก าหนดระบบติดตามการปฏบิติัตามแนวทาง

ดงักล่าวเป็นประจ า ทั้งน้ี บริษัทไดม้ีการประกาศและแจง้ใหพ้นักงานทุกคนรบัทราบและยดึปฏบิติัอยา่งเคร่งครดั  

(2) ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

บริษัทไดก้ าหนดนโยบายเกี่ยวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์บนหลกัการท่ีว่า การตดัสินใจใด ๆ ในการ

ด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะตอ้งท าเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่าน้ัน และควรหลีกเล่ียงการกระท าท่ีก่อใหเ้กิด

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยก าหนดใหผู้ท่ี้มีส่วนเกี่ยวขอ้งหรือเกี่ยวโยงกบัรายการท่ีพิจารณา ตอ้งแจง้ใหบ้ริษัท

ทราบถึงความสมัพนัธห์รือการเกี่ยวโยงของตนในรายการดงักล่าว และตอ้งไม่เขา้ร่วมการพิจารณาตดัสิน รวมถึงไม่มี

อ านาจอนุมติัในธุรกรรมน้ัน ๆ คณะกรรมการตรวจสอบจะน าเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกบัรายการท่ีเกี่ยวโยงกนั 

และรายการท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ซ่ึงไดม้ีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และไดป้ฏิบติัตาม

หลกัเกณฑท่ี์ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและหรือส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

รวมทั้งจะไดม้ีการเปิดเผยไวใ้นงบการเงิน รายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 

(3) ระบบการควบคมุภายใน 

บริษัทไดใ้หค้วามส าคญัต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดบับริหาร และระดบัปฏบิติังาน และเพื่อใหเ้กิดความ

มีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน บริษัทจึงไดก้ าหนดภาระหน้าท่ี อ านาจการด าเนินการของผูป้ฏิบติังานและผูบ้ริหาร

ไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษรอยา่งชดัเจน มีการควบคุมดูแลการใชท้รพัยสิ์นของบริษัทใหเ้กิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยก

หน้าท่ีผูป้ฏิบติังาน ผูติ้ดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกนั โดยบริษัทไดม้ีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 

เพื่อท าหน้าท่ีในการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสม และมี

ประสิทธิผล และมีผูต้รวจสอบภายในอิสระเพื่อท าหน้าท่ีติดตาม ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และรายงานผลการ

ตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อใหม้ัน่ใจว่าการปฏบิติังานหลกัท่ีส าคญัของบริษัทไดด้ าเนินการตามแนวทาง

ท่ีก าหนดและมีประสิทธิภาพ 

(4) การบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริษัทไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยมีวาระในต าแหน่งคราวละ 3 ปี เพื่อท า

หน้าท่ีก าหนดนโยบายบริหารความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเร่ืองการบริหารความเส่ียงโดยรวม ซ่ึง

ครอบคลุมในเร่ืองต่าง ๆ รวมทั้งก ากบัดแูล ทบทวน และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกบันโยบายการบริหาร

ความเส่ียง กลยุทธแ์ละการวดัความเส่ียงโดยรวมเพื่อใหม้ีการปฏบิติัดา้นบริหารความเส่ียงอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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(5) รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการตรวจสอบจะท าหน้าท่ีสอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายบญัชีและการเงิน และผูส้อบ

บญัชีมาประชุมร่วมกนั และน าเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัท

เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัท รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี งบการเงินดงักล่าวจดัท าขึ้ นตามมาตรฐานการ

บญัชีรบัรองและตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษัท รวมทั้งจะด าเนินการเปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศท่ีส าคญั ทั้งขอ้มลู

ทางการเงิน และไม่ใช่การเงิน บนพื้ นฐานของขอ้เท็จจริงอยา่งครบถว้น และสม า่เสมอ  

(6) การประชุมคณะกรรมการ 

ตามขอ้บงัคบัของบริษัทน้ัน บริษัทจดัใหม้ีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอยา่งน้อยทุก 3 เดือน และจะจดัให้

มีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจ าเป็น มีการส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้า 7 วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณี

จ าเป็นรีบด่วนเพื่อรกัษาสิทธิประโยชน์ของบริษัท ทั้งน้ีในการประชุมแต่ละครั้งไดม้ีการก าหนดวาระในการประชุมอยา่ง

ชดัเจน มีเอกสารประกอบการประชุมท่ีครบถว้นเพียงพอ โดยจดัส่งใหก้บัคณะกรรมการล่วงหน้า เพื่อใหค้ณะกรรมการ

ไดม้ีเวลาศึกษาขอ้มลูอยา่งเพียงพอก่อนเขา้ร่วมประชุม 

ในการประชุม ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจา้หน้าท่ีบริหารเป็นผูร่้วมกนัก าหนดวาระการประชุม

และพิจารณาเร่ืองเขา้วาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสใหก้รรมการแต่ละคนสามารถเสนอเร่ืองต่าง 

ๆ เพื่อเขา้รบัพิจารณาเป็นวาระการประชุมได ้โดยท่ีกรรมการทุกท่านสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นไดอ้ย่าง

เปิดเผย และมีประธานท่ีประชุมเป็นผูป้ระมวลความเห็นและขอ้สรุปท่ีไดจ้ากการประชุม ทั้งน้ีในการลงมติในท่ีประชุม 

คณะกรรมการบริษัทใหถื้อมติเสียงขา้งมาก โดยใหก้รรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงเสียง โดยกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียจะไม่

เขา้ร่วมประชุมและ/หรือไม่ใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองน้ัน ๆ ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ประธานในท่ีประชุมจะ

ออกเสียงเพิ่มขึ้ นอีกหน่ึงเสียงเพื่อช้ีขาด นอกจากน้ีรายงานการประชุมจะถูกจดัท าเป็นลายลกัษณ์อกัษรภายหลงัมีการ

ประชุมเสร็จ และจดัเก็บรายงานการประชุมท่ีผ่านการรบัรองจากคณะกรรมการบริษัท พรอ้มใหค้ณะกรรมการบริษัท

และผูท่ี้เกี่ยวขอ้งตรวจสอบได ้
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คณะกรรมการ

บริษัท(จ  านวน 

11 ท่าน) 

จ  านวนการ

ประชุมทั้งปี 7 

ครั้ง   

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

(จ  านวน 4 

ท่าน) จ  านวน

การประชุมทั้ง

ปี 8 ครั้ง 

คณะกรรมการ

บริหาร 

(จ  านวน 9 

ท่าน) จ  านวน

การประชุมทั้ง

ปี 21 ครั้ง 

ประชุมผู ้

ถือหุน้ปี 

2558 

(จ  านวน 

9 ท่าน) 

จ  านวน

การ

ประชุม

ทั้งปี 1 

ครั้ง 

คณะกรรมการ

บริหารความ

เสี่ยง 

จ  านวน 8 

ท่าน 

จ  านวนการ

ประชุมทั้งปี 4 

ครั้ง 

คณะกรรมการ

ก ากบัดูแล

กิจการที่ดีและ

ความ

รบัผิดชอบตอ่

สงัคม 

ประชุมทั้งปี 1 

ครั้ง 

คณะกรรมการ

สรรหาและ

ก าหนด

ค่าตอบแทน 

(จ  านวน 3 

ท่าน) 

ประชุมทั้งปี 6 

ครั้ง 

1.  นายสหสั ตรีทิพยบุตร 7/7 - - 1/1 - - - 

2.  นายวีรวฒัน์ แจง้อยู ่  6/7 - 5/21 1/1 4/4 1/1 - 

3.  นายวิรชั วงศนิ์รนัดร ์ 7/7 - 20/21 1/1 4/4 - - 

4.  นางสาวเธียรวรรณี แจง้อยู ่ 6/7 - 19/21 1/1 4/4 - - 

5.  นางสาวสวิตา แจง้อยู ่ 7/7 - 18/22 1/1 4/4 - 6/6 

6.  นายเอกรตัน์ แจง้อยู ่ 7/7 - 20/21 1/1 4/4 - - 

7.  รองศาสตราจารย ์บุญเสริม 

 วิมุกตะนันทน์ 
7/7 8/8 - 1/1 - - - 

8.  นายสุธี ตรีพรชยัศกัด์ิ 7/7 8/8 - 1/1 - - 6/6 

8.  ศาสตรเมธี ดร.สุปรีด์ิ 

 วงศดี์พรอ้ม 
6/7 8/8 - 1/1 - 1/1 - 

10. นายกริช อมัโภชน์ 5/7**** 5/8  -  1/1 - 

11. นางสุมนา วงษ์กะพนัธ ์ 5/7***** -  -  - 6/6 

12.  นายไพฑรูย ์หอมจนัทร ์ - - 19/21 - 4/4 - - 

13.  นายอศัวิน แจง้อยู ่ - - 17/21 - 4/4 - - 

14.  นายวชัรินทร ์วชัรธรรม - - 19/21 - - - - 

18.  นางภทัรนุช ธนะนิรนัดร*์ - - 12/21 - - -  

15. นายพทัธนนท ์เปรมสมิทธ*์* - - 21/21 - - - - 

19.  นายศิริพฒัน์  

สหเมธาพฒัน์*** 
- - 13/21- - - -  

16. นางศิริพร ปรีชาไพศาลจิต - - - - 4/4 - - 

หมายเหตุ  *นางภทัรนุช ธนะนิรนัดร ์ลาออกเมื่อวนัท่ี 1 สิงหาคม 2558 

 **นายพทัธนนท ์ เปรมสมิทธ์ ไดร้บัการแต่งตั้งจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 1/2558  ประชุมเมื่อวนัท่ี 15 มกราคม  2558 มีผลตั้งแต่

วนัท่ี 5 มกราคม. 2558 

***นายศิริพฒัน์ สหเมธาพฒัน์ ลาออกเมื่อวนัท่ี 15 สิงหาคม 2558 

**** นายกริช อมัโภชน์ ไดร้ับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการ จากมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558 เมื่อวนัท่ี 24 เมษายน 

2558 มีผลตั้งแต่วนัท่ี 24 เมษายน 2558 และไดร้บัการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ จากมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 3/2558 เมื่อ

วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2558 ใหม้ีผลตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2558 โดยเขา้ร่วมประชุมครบทุกครั้งนับแต่ไดร้บัการแต่งตั้ง 

***** นางสุมนา วงษ์กะพนัธ ์ไดร้ับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการ จากมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558 เมื่อวนัท่ี 24 

เมษายน 2558 มีผลตั้งแต่วนัท่ี 24 เมษายน 2558 โดยเขา้ร่วมประชุมครบทุกครั้งนับแต่ไดร้บัการแต่งตั้ง 
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(7) ค่าตอบแทน 

บริษัทก าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทไวอ้ย่างชดัเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดบัท่ี

เหมาะสมกับหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน เพียงพอท่ีจะดูแลรักษากรรมการท่ีมีความรู้

ความสามารถ และตอ้งผ่านการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี (Annual General Meeting: AGM) ทั้งน้ี

บริษัทก าหนดใหม้ีการเปิดเผยค่าตอบแทนท่ีจ่ายใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหารตามรูปแบบท่ีส านักงานคณะกรรมการ

ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 

 

 (8) การพฒันากรรมการและผูบ้รหิาร 

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมใหม้ีการอบรมและใหค้วามรูแ้ก่กรรมการผูเ้กี่ยวขอ้งในระบบก ากบัดูแลกิจการของ

บริษัท ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

และคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและความรบัผิดชอบต่อสงัคม ตลอดจนผูบ้ริหารของบริษัท เพื่อใหก้ารปฏิบติังาน

มีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง หากมีการเปล่ียนแปลงกรรมการ บริษัทจะจดัใหม้ีการแนะน าแนวทางในการด าเนินธุรกิจ

ของบริษัท และขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการใหม่ เพื่อส่งเสริมใหก้ารปฏิบัติหน้าท่ีมี

ประสิทธิภาพอยา่งต่อเน่ืองภายใตก้รอบการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  

 

 การเขา้อบรมของกรรมการบรษิทัและกรรมการชุดยอ่ย 

 คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริม สนับสนุนและอ านวยความสะดวกใหผู้ท่ี้เกี่ยวขอ้งในระบบการก ากับดูแล

กิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการชุดยอ่ย ผูบ้ริหาร เลขานุการบริษัท เป็นตน้ ไดเ้ขา้รบัการอบรมสมัมนาใน

หลักสูตรหรือร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจดัขึ้ นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ส านักงานคณะกรรมการ

ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือองคก์รอิสระต่าง ๆ อย่างสม า่เสมอและ

ต่อเน่ือง เพื่อเสริมสรา้งความรู ้ปรบัปรุงการปฏบิติังาน อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏบิติัหน้าท่ีใหม้ีประสิทธิภาพมาก

ยิง่ขึ้ น โดยคณะกรรมการบริษัท มอบหมายใหเ้ลขานุการบริษัท เป็นผูป้ระสานงานกบักรรมการ และผูบ้ริหาร เพื่อแจง้

หลกัสตูรการฝึกอบรมต่าง ๆ 

 โดยในปี 2558 กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ผ่านการอบรมหลักสูตรท่ีจดัโดยสมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) และหลกัสตูรท่ีจดัโดยสถาบนัอื่น ดงัน้ี 

 

หลกัสตูรท่ีจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD): 

                ช่ือ                                                           ช่ือหลกัสตูร 

1.นายเอกรตัน์  แจง้อยู ่  - Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นท่ี  29/2015 Thai Institute of Directors 
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กรรมการบริษัทท่ีผ่านการอบรมหลกัสตูรจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) มีดงัน้ี 
รายช่ือกรรมการบรษิทั ผ่านการอบรมหลกัสูตรจาก IOD 

1. นายสหสั  ตรีทิพยบุตร - DAP 28/2004 

2 นายวรีวฒัน์ แจง้อยู ่ - DAP SET/2012 

- FBS 1/2014 

3. นายวริชั วงศนิ์รนัดร ์ - APC37/2011 

- SFE 11/2010 

- DCP 135/2010 

4. นางสาวเธียรวรรณี แจง้อยู ่ - DAP98/2012 

5. นางสาวสวิตา แจง้อยู ่ - FBS 1/2014 

- DAP 99/2012 

6. นายเอกรตัน์ แจง้อยู ่ - FBS 1/2014 

- DAP SET/2012 

- FSD 29/2015 

7. รองศาสตราจารย ์บุญเสริม วิมุกตะนันทน์ - DAP 100/2013 

- ACP 42/2013 

8. ศาสตรเมธี ดร.สุปรีด์ิ วงศดี์พรอ้ม - DAP SET/2012 

9. นายสุธี ตรีพรชยัศกัด์ิ - DAP 103/2013 

10. นายกริช อมัโภชน์ - AACP 3/2010 

- DCP 0/2000 

11. นางสุมนา วงษ์กะพนัธ ์ - DAP 47/2005 

การประเมินผลคณะกรรมการ  

คณะกรรมการฯ ไดด้ าเนินการประเมินผลงานประจ าปีทุกปี เป็นการประเมินทั้งคณะและเป็นรายบุคคล โดย

ในรูปแบบการประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ จะใชแ้บบการประเมินผลงานตัวเอง (self-assessment) เพื่อ

ประเมินผลงานในปีล่าสุด โดยเกณฑ์การประเมินไดก้ าหนดการวัดผลงานครอบคลุม 6 ดา้นตั้งแต่โครงสรา้งและ

คุณสมบติัของคณะกรรมการ บทบาท หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การ

ท าหน้าท่ีของกรรมการ ความสมัพนัธก์บัฝ่ายจดัการ และการพฒันาตนเองของคณะกรรมการ เกณฑก์ารวดัผลไดแ้บ่ง

ออกเป็น 5 ระดบั: 4 = ดีเยี่ยม; -3 = ดี; 2 = พอสมควร; 1 = เล็กน้อย; 0 = ไม่มีการด าเนินการในเร่ืองน้ัน ทั้งน้ี 

เกณฑก์ารประเมินผลจะคิดเป็นรอ้ยละจากคะแนนเต็มในแต่ละขอ้ โดยหากคะแนนมากกว่ารอ้ยละ 85= ดีมาก ช่วง

รอ้ยละ 75-85 = ดี ช่วงรอ้ยละ 65-75 = ค่อนขา้งดี ช่วงรอ้ยละ 50-65 =พอใช ้และต า่กว่ารอ้ยละ 50 = ควร

ปรบัปรุง โดยการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการ เลขานุการบริษัท จะท าหน้าท่ีสรุปและรายงานต่อท่ี

ประชุมคณะกรรมการ ในปี 2558 ผลการประเมินของคณะกรรมการทั้งคณะ ไดร้บัการประเมินท่ีค่าเฉล่ียรอ้ยละ 80 

หรืออยูใ่นเกณฑท่ี์ดีมาก 

คณะกรรมการยงัไดใ้หก้รรมการแต่ละท่านประเมินผลงานเป็นรายบุคคลโดยใชว้ิธีการประเมินตนเอง (self-

assessment) กบัเกณฑก์ารประเมินในดา้นต่าง ๆ : ผลการด าเนินงานของบริษัท การปฏิบติังานของกรรมการแต่ละ

ท่าน ขอบเขตหน้าท่ีและความรบัผิดชอบ การประชุมคณะกรรมการและการปฏบิติัตามจริยธรรม ซ่ึงเกณฑก์ารวดัผลใช้

รูปแบบเดียวกบัการประเมินของคณะกรรมการทั้งคณะ ในปี 2558 เลขานุการบริษัท เป็นผูส้รุปผลการประเมินของ

กรรมการแต่ละบุคคลและรายงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ โดยผลการประเมินเฉล่ียอยูท่ี่ 4.42 หรืออยูใ่นเกณฑท่ี์ดี 
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การประเมินผลคณะกรรมการชุดยอ่ย 

คณะกรรมการไดจ้ัดใหม้ีการประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อย โดยกรรมการชุดย่อยทุกชุดจะ

ประเมินผลงานตนเองตามแบบประเมิน โดยเลขานุการบริษัทเป็นผูส้รุปผลการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยแต่

ละชุดและรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการในปี 2558 ผลการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยเฉล่ียอยู่ใน

เกณฑท่ี์ดี  

 

การประเมินผลกรรมการผูจ้ดัการ 

บริษัทไดจ้ดัใหม้ีการประเมินผลงานกรรมการผูจ้ดัการโดยกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนทุกปี 

เกณฑก์ารประเมินผลงานของกรรมการผูจ้ดัการไดน้ าเกณฑจ์ากตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมาประยุกต์ใช ้ซ่ึง

ครอบคลุมความเป็นผู้น าการก าหนดกลยุทธ์ การด าเนินการตามกลยุทธ์ การวางแผนทางการเงินและผลการ

ด าเนินงาน ความสัมพนัธ์กบัคณะกรรมการ ความสัมพนัธ์กบัภายนอกองคก์ร การบริหารจดัการทรัพยากรมนุษย ์

แผนการสืบทอดต าแหน่งความรูท้างดา้นผลิตภณัฑ/์การบริการ และคุณภาพส่วนบุคคล ในปี 2558 คณะกรรมการ

ประเมินผลงานของกรรมการผูจ้ดัการอยู่ในเกณฑท่ี์ดีมาก และมีขอ้เสนอแนะจากคณะกรรมการท่ีควรใหท่้านดูแล

สุขภาพเพราะสุขภาพเป็นส่ิงจ าเป็นมากในการบริหารงานท่ีมีสภาพแวดลอ้มการแขง่ขนัในโลกธุรกิจทุกวนัน้ี 

แผนการสืบทอดต าแหน่ง 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะด าเนินการเพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่า มีระบบการคดัสรรบุคลากรท่ี

จะเขา้มารบัผิดชอบในต าแหน่งกรรมการ และฝ่ายบริหารท่ีส าคญัอยา่งเหมาะสมและสอดคลอ้งกบันโยบายแผนการสืบ

ทอดต าแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีวางไว ้โดยคณะกรรมการสรรหามีหน้าท่ีพิจารณา ประเมิน คดัเลือก

บุคคลท่ีจะมาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง โดยกระบวนการสรรหามาจากการพิจารณาบุคคลทั้ง

จากภายในและภายนอกบริษัท  

การปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 

เพื่อเสริมสรา้งความโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท  อนัจะท าใหเ้กิดความเช่ือมัน่

ในกลุ่มผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน และผูท่ี้เกี่ยวขอ้งทุกฝ่าย ดงัน้ัน คณะกรรมการบริษัทจึงไดม้ีการก าหนดหลกัการการก ากบั

ดูแลกิจการ ซ่ึงเป็นการปฏิบติัตามแนวทางการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีซ่ึงก าหนดโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

และหลกัการการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทครอบคลุมหลกัการ 5 หมวด ดงัน้ี 

 

หมวดที่ 1 สิทธิของผูถื้อหุน้ (The Rights of Shareholders) 

บริษัทตระหนักและใหค้วามส าคญัในสิทธิพื้ นฐานต่าง ๆ ของผูถื้อหุน้ซ่ึงรวมถึงนักลงทุนสถาบนั ทั้งในฐานะ

ของเจา้ของบริษัทและในฐานะนักลงทุนในหลกัทรพัย ์เช่น สิทธิในการซ้ือ ขายหรือโอนหลกัทรพัยท่ี์ตนถืออยู่ สิทธิใน

การไดร้บัขอ้มลูของบริษัทอยา่งเพียงพอ สิทธิในการท่ีจะไดร้บัส่วนแบ่งผลก าไรจากบริษัท สิทธิต่าง ๆ ในการประชุมผู้

ถือหุน้ สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตดัสินใจในเร่ืองส าคญัของบริษัท เช่น การจดัสรรเงินปันผล การ

แต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผูส้อบบญัชี การอนุมติัธุรกรรมท่ีส าคญัและมีผลต่อทิศทางในการด าเนิน

ธุรกิจของบริษัท เป็นตน้ 

นอกเหนือจากสิทธิพื้ นฐานต่าง ๆ ขา้งตน้แลว้ บริษัทยงัไดด้ าเนินการในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเป็นการอ านวยความ

สะดวกในการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้และนักลงทุนสถาบนั ดงัน้ี : 

1. บริษัทจะจดัใหม้ีการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีทุกปี โดยจะจดัภายใน 4 เดือนนับจากวนัส้ินสุดรอบบญัชี

ในแต่ละปี พรอ้มทั้งจดัส่งหนังสือนัดประชุม และขอ้มลูประกอบการประชุมตามวาระต่าง  ๆ ใหผู้ถื้อหุน้

รบัทราบล่วงหน้า 7 วนั ก่อนการประชุม และลงประกาศหนังสือพิมพแ์จง้วนันัดประชุมล่วงหน้าเป็นเวลา  
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3 วันติดต่อกันก่อนท่ีจะถึงวนัประชุม โดยในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการ

ประกอบไปดว้ย 

2. บริษัทจะเผยแพร่ขอ้มลูประกอบวาระการประชุมผูถื้อหุน้ล่วงหน้าในเว็บไซตข์องบริษัท พรอ้งทั้งช้ีแจงสิทธิ

ของผูถื้อหุน้ในการเขา้ประชุม และสิทธิออกเสียงลงมติของผูถื้อหุน้ 

3. ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะให้

กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เขา้ร่วมประชุมแทนตนได ้โดยใชห้นังสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหน่ึงท่ี

บริษัทไดจ้ดัส่งไปพรอ้มกบัหนังสือนัดประชุม 

4. ก่อนการประชุมบริษัทจะเปิดโอกาสใหผู้ ้ถือหุน้สามารถส่งความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ ขอ้ซักถามได้

ล่วงหน้าก่อนวนัประชุม 

5. ในการประชุมบริษัทจะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ตั้งขอ้ซักถาม ใหข้อ้เสนอแนะ หรือแสดงความเห็นต่อท่ี

ประชุมในประเด็นต่าง ๆ อย่างอิสระและเท่าเทียมกนั ทั้งน้ี ในการประชุมผูถื้อหุน้จะมีกรรมการและ

ผูบ้ริหารท่ีเกี่ยวขอ้งเขา้ร่วมประชุมเพื่อตอบค าถามและใหข้อ้มลูรายละเอียดในท่ีประชุม  

6.  บริษัทคดัเลือกสถานท่ีจดัประชุมซ่ึงมีระบบขนส่งมวลชนเขา้ถึง และเพียงพอ เพื่อใหผู้ถื้อหุส้ามารถเดิน

ทางเขา้ร่วมการประชุมไดอ้ยา่งสะดวก 

หมวดที่ 2 การปฏิบตัิตอ่ผูถื้อหุน้อยา่งเทา่เทียมกนั (The Equitable Treatment of Shareholders) 

 บริษัทจะใหโ้อกาสแก่ผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมกนัทุกราย และก าหนดใหสิ้ทธิออกเสียงในท่ีประชุมเป็นไปตาม

จ านวนหุน้ โดยหน่ึงหุน้มีสิทธิเท่ากบัหน่ึงเสียงและไม่กระท าการใด ๆ ท่ีเป็นการจ ากดัหรือละเมิดสิทธิหรือลิดรอนสิทธิ

ของผูถื้อหุน้ ไม่ว่าจะเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูถื้อหุน้ส่วนน้อย นักลงทุนสถาบนั ผูถื้อหุน้ต่างชาติ ทั้งน้ีบริษัทก าหนดให้

กรรมการอิสระเป็นผูม้ีหน้าท่ีดแูลผูถื้อหุน้ส่วนน้อย โดยผูถื้อหุน้ส่วนน้อยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นหรือขอ้

รอ้งเรียนไปยงักรรมการอิสระซ่ึงจะพิจารณาด าเนินการใหเ้หมาะสมในแต่ละเร่ือง เช่น หากเป็นขอ้รอ้งเรียน กรรมการ

อิสระจะด าเนินการตรวจสอบขอ้เท็จจริงและหาวิธีการแกไ้ขใหเ้หมาะสม กรณีเป็นขอ้เสนอแนะท่ีเป็นเร่ืองส าคญัและมี

ผลต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียโดยรวม หรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมการอิสระจะเสนอเร่ืองดังกล่าวต่อท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาก าหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผูถื้อหุน้ เป็นตน้ 

การด าเนินการประชุมเป็นไปตามขอ้บงัคบับริษัท ตามล าดบัวาระการประชุมมีการเสนอรายละเอียดในแต่ละ

วาระครบถว้น มีการแสดงขอ้มลูประกอบการพิจารณาอย่างชดัเจน รวมทั้งจะไม่เพิ่มวาระการประชุมท่ีไม่แจง้ใหผู้ถื้อ

หุน้ทราบล่วงหน้าโดยไม่จ าเป็น โดยเฉพาะวาระท่ีมีความส าคญัท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งใชเ้วลาในการศึกษาขอ้มูลก่อนการ

ตดัสินใจ ทั้งน้ีในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะให้

กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เขา้ร่วมประชุมแทนตนได ้โดยใชห้นังสือมอบฉันทะท่ีบริษัทไดจ้ัดส่งไปพรอ้มกับ

หนังสือนัดประชุม การลงคะแนนเสียงเป็นไปอยา่งโปร่งใสตามล าดบัวาระท่ีก าหนด โดยวาระการเลือกตั้งกรรมการจะ

เปิดโอกาสให ้ผูถื้อหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิในการแต่งตั้งกรรมการดว้ยการลงมติเป็นรายคน ซ่ึงในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้

ประจ าปี (AGM) บริษัท มีนโยบายอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในการเสนอช่ือบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการ

และเพิ่มวาระการประชุมตามหลักเกณฑ์ท่ีบริษัทก าหนด ซ่ึงได้เผยแพร่รายละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัทท่ี 

http://www.thiensurat.co.th โดยใหเ้สนอมายงับริษัท ตั้งแต่วนัท่ี 25 กนัยายน จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

นอกจากน้ันบริษัทไดก้ าหนดมาตรการการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในโดยมิชอบ ( Insider trading) ของ

บุคคลท่ีเกี่ยวขอ้ง ซ่ึงหมายถึง กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานในหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้งกบัขอ้มูลภายใน (รวมทั้งคู่

สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าว) โดยหา้มบุคคลท่ีเกี่ยวขอ้งท าการซ้ือขายหลกัทรพัยข์องบริษัท

เป็นระยะเวลาอยา่งน้อย 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ าปีและควรรอคอย 
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อยา่งน้อย 24 ชัว่โมงภายหลงัการเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวใหแ้ก่สาธารณชนแลว้ รวมทั้งหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยขอ้มลูน้ันต่อ

บุคคลอื่นดว้ย 

บริษัทไดใ้หข้อ้มลูแก่กรรมการ และผูบ้ริหารเกี่ยวกบัหน้าท่ีท่ีผูบ้ริหารตอ้งรายงานการถือหลกัทรพัยใ์นบริษัท 

และบทก าหนดโทษตาม พ.ร.บ.หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 และตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย และในกรณีท่ีกรรมการหรือผูบ้ริหารมีการซ้ือขายหลกัทรพัยข์องบริษัทตอ้งรายงานการถือหลกัทรพัย์

ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 ภายใน 3 วนัท าการ ใหส้ านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ราบ 

เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป 

หมวดที่ 3 บทบาทของผูมี้สว่นไดเ้สีย (The Role of Stakeholders) 

บริษัทไดใ้หค้วามส าคญัต่อสิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผูม้ีส่วนไดเ้สียภายใน ไดแ้ก่ พนักงาน

และผูบ้ริหารของบริษัท หรือผูม้ีส่วนไดเ้สียภายนอก เช่น คู่แข่ง คู่คา้ ลูกคา้ เป็นตน้ โดยบริษัทตระหนักดีว่า การ

สนับสนุนและขอ้คิดเห็นจากผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการด าเนินงานและการพฒันาธุรกิจของบริษัท 

ดงัน้ันบริษัทจะปฏบิติัตามกฎหมายและขอ้ก าหนดท่ีเกี่ยวขอ้งเพื่อใหสิ้ทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สียดงักล่าวไดร้บัการดูแลเป็น

อยา่งดี นอกจากน้ันบริษัทยงัส่งเสริมใหม้ีความร่วมมือระหว่างบริษัทและกลุ่มผูม้ีส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่ม เพื่อสรา้งความ

มัน่คงใหแ้ก่บริษัทตามแนวทาง ดงัต่อไปน้ี : 

(ก) ผูถื้อหุน้ บริษัทมุ่งเน้นพฒันาองคก์รใหม้ีการเติบโตอยา่งต่อเน่ืองซ่ึงจะส่งผลใหบ้ริษัทมีรายไดแ้ละผล

ก าไรเพิ่มขึ้ นได้ เป็นการเพิ่มมูลค่าของบริษัทและส่งผลให้ผู ้ถือหุ ้นของบริษัทได้รับ

ผลตอบแทนสงูสุด 

(ข) ลกูคา้ บริษัทค านึงถึงคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภณัฑ ์รวมถึงการเอาใจใส่ และรบัผิดชอบต่อ

ลกูคา้ดว้ยความซ่ือสตัยแ์ละเป็นธรรม 

(ค) คู่คา้ บริษัทมีนโยบายท่ีจะปฏบิติัต่อคู่คา้อยา่งเป็นธรรม เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และ/หรือ

ขอ้ตกลงในสญัญาท่ีท าร่วมกนั เพื่อก่อใหเ้กิดความสมัพนัธอ์นัดีทางธุรกิจซ่ึงจะเป็นประโยชน์

ทุกฝ่าย 

(ง) คู่แขง่ บริษัทส่งเสริมนโยบายการแข่งขนัทางการคา้อย่างเสรีและเป็นธรรม และจะปฏิบัติตาม

กรอบกติกาการแขง่ขนัท่ีดี 

(จ) พนักงาน บริษัทมีนโยบายท่ีจะปฏบิติัต่อพนักงานทุกคนอยา่งเท่าเทียม เป็นธรรม ใหผ้ลตอบแทนและ

สวสัดิการท่ีเหมาะสม รวมถึงการสนับสนุนเพื่อพฒันาความรูค้วามสามารถของพนักงาน 

(ฉ) ชุมชนและสงัคม บริษัทใหค้วามส าคญัและรบัผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยด าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม 

และใหก้ารสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกื้ อกลูและสรา้งสรรคต่์อสงัคมตามความเหมาะสม 

(ช) ส่ิงแวดลอ้ม บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกบัส่ิงแวดลอ้มอย่างเคร่งครัดและวาง

แนวทางในการควบคุมผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง 
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ทั้งน้ีบริษัทจะปฏิบัติตามขอ้ก าหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง เพื่อใหสิ้ทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สีย 

เหล่าน้ันไดร้บัการดแูลอยา่งดี 

 การตอ่ตา้นการทุจริตคอรร์บัชัน่ 

บริษัทอยู่ระหว่างการด าเนินการเพื่อจะได้เขา้ร่วมเป็นบริษัทท่ีประกาศเจตนารมยเ์ป็นแนวร่วมปฎิบัติ  

(Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต กบัทางสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ

บริษัทไทย (IOD)  แต่ทั้งน้ีบริษัทประเมินโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริตขึ้ น โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่าง ๆ อาทิเช่น 

การจดัท ารายงานทางการเงินเท็จ  การท าใหสู้ญเสียทรัพยสิ์น  การคอร์รปัชนั  การท่ีผูบ้ริหารสามารถฝ่าฝืนระบบ

ควบคุมภายใน (management override of internal controls)  การเปล่ียนแปลงขอ้มลูในรายงานท่ีส าคญั  การไดม้า

หรือใชไ้ปซ่ึงทรพัยสิ์นโดยไม่ถูกตอ้ง เป็นตน้ 

บริษัท เธียรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ไดใ้หค้วามส าคญักบัการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชัน่ (Anti-

Corruption Policy) ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมใหบุ้คลากรทุกระดบัมีจิตส านึกในการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชัน่

ทุกรปูแบบ คณะกรรมการบริษัท จึงไดก้ าหนดนโยบายป้องกนัและต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชัน่ การใหห้รือรบัสินบน 

(Anti-Corruption and Anti-Bribery Policy) ไวใ้นนโยบายการก ากบัดูแลการปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย กฎ 

ระเบียบ (Corporate Compliance Policy) ซ่ึงสอดคลอ้งตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณในการ

ด าเนินธุรกิจ (Corporate Govenance and Business Code of Conduct) ของบริษัท ทั้งน้ีบริษัทไดป้ระกาศนโยบาย

ต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่โดยผ่านการอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันท่ี 14 สิงหาคม 2558 

รายละเอียดดงัน้ี  

ขอบเขตและแนวทางปฏิบตัิ 

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน ทุกระดบัของบริษัท ตอ้งปฏบิติัตามแนวทางท่ีไดก้ าหนดไว ้ดงัน้ี 

1. ปฏบิติัตามนโยบายการป้องกนัและต่อตา้นการทุจริตคอรปัชัน่ การใหห้รือรบัสินบน จรรยาบรรณธุรกิจ 

รวมทั้งกฎ ระเบียบ และขอ้บังคบัของบริษัท โดยตอ้งไม่เขา้ไปเกี่ยวขอ้งกบัการทุจริต คอร์รัปชัน่ในทุก

รปูแบบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม 

2. ไม่กระท าการใด ๆ ท่ีเป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริต คอรร์ปัชัน่ การใหห้รือรบัสินบน แก่ผูท่ี้มี

ส่วนไดเ้สียท่ีเกี่ยวขอ้งกบับริษัท ในเร่ืองท่ีตนมีหน้าท่ีรบัผิดชอบ ทั้งทางตรงหรือโดยออ้ม เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึง

ผลประโยชน์แก่องคก์ร ตนเอง หรือผูท่ี้เกี่ยวขอ้ง 

3. ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท าท่ีเขา้ขา่ยการทุจริต คอรร์ปัชัน่ท่ีเกี่ยวขอ้งกบับริษัท โดยถือ

เป็นหน้าท่ีท่ีตอ้งแจง้ใหผู้บ้ังคับบัญชา หรือบุคคลท่ีรับผิดชอบได้ทราบ และใหค้วามร่วมมือในการ

ตรวจสอบขอ้เท็จจริงต่าง ๆ 

4. ในการด าเนินการใด ๆ ท่ีอาจมีความเส่ียงต่อการเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และ

พนักงาน ทุกระดบัของบริษัท จะตอ้งปฏบิติัโดยเฉพาะในเร่ืองดงัต่อไปน้ี ดว้ยความระมดัระวงั 

4.1 การให ้หรือรบัของขวญั ของก านัล การเล้ียงรบัรอง และค่าใชจ้่ายอื่นท่ีเกี่ยวขอ้ง ใหเ้ป็นไปตามแนว

ปฏิบัติท่ีดีท่ีก าหนดไวใ้นคู่มือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงนโยบายการ

ป้องกนัและต่อตา้นการทุจริต คอรร์ปัชัน่การใหห้รือรบัสินบนของกลุ่มบริษัท 

4.2 การใหเ้งินบริจาคเพื่อการกุศล จะตอ้งกระท าในนามบริษัทแก่องคก์รใด ๆ ท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ

ประโยชน์ต่อสงัคม โดยตอ้งเป็นองคก์รท่ีเช่ือถือได ้มีใบรบัรอง และตอ้งด าเนินการดว้ยความโปร่งใส 

ผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัท ท่ีก าหนดไว ้และถูกตอ้งตามกฎหมาย ตลอดจนมีการติดตาม

และตรวจสอบ เพื่อใหม้ัน่ใจว่าเงินบริจาคไม่ไดถู้กน าไปใชเ้พื่อเป็นขอ้อา้งในการติดสินบน 

4.3 การใหเ้งินสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นเงิน วตัถุหรือทรพัยสิ์น แก่กิจกรรมหรือโครงการใด ตอ้งมีการระบุ

ช่ือบริษัท โดยการใหก้ารสนับสนุนน้ันตอ้งมีวตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสริมธุรกิจ ภาพลกัษณท่ี์ดีของ 
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บริษัท ซ่ึงตอ้งด าเนินการดว้ยความโปร่งใส ผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัท ท่ีก าหนดไว ้และ

ถูกตอ้งตามกฎหมาย 

4.4 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซ้ือ จัดจา้งกับภาครัฐ หรือเอกชน รวมถึงการติดต่องานกับ

ภาครฐัหรือเจา้หน้าท่ีภาครฐั หรือเอกชน ตลอดจนบุคคลท่ีมีหน้าท่ีเกี่ยวขอ้งในการด าเนินธุรกิจของ

บริษัทไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซ่ือสัตย์ และต้อง

ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้ง 

4.5 บริษัทมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคนมีสิทธิและ

เสรีภาพทางการเมืองตามกฎหมาย แต่พึงตระหนักท่ีจะไม่ด าเนินการ หรือด าเนินกิจกรรมใด ๆ 

รวมถึงการน าทรพัยากรใด ๆ ของบริษัท ไปใชเ้พื่อด าเนินการหรือกิจกรรมทางการเมือง อนัจะท า

ใหบ้ริษัท สูญเสียความเป็นกลางหรือไดร้บัความเสียหายจากการเขา้ไปมีส่วนเกี่ยวขอ้งและการให้

ความช่วยเหลือทางการเมือง 

มาตรการ และแนวทางด าเนินงาน 

1. บริษัทจะสนับสนุนและส่งเสริมใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกระดับเห็นความส าคัญและมี

จิตส านึกในการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน่ รวมทั้งจัดใหม้ีการควบคุมภายในเพื่อป้ องกันการทุจริต 

คอรร์ปัชัน่ การใหห้รือรบัสินบน ในทุกรปูแบบ และทุกประเทศท่ีกลุ่มบริษัทไดเ้ขา้ไปลงทุน 

2. แนวปฏิบติัในการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชัน่น้ี ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่

การสรรหาหรือการคดัเลือกบุคลากร การเล่ือนต าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน

และการใหผ้ลตอบแทนแก่พนักงาน โดยก าหนดใหผู้บ้งัคบับญัชาทุกระดบั มีหน้าท่ีส่ือสารท าความเขา้ใจ

กบัพนักงานผูใ้ตบ้ังคับบัญชา เพื่อน าไปใชป้ฏิบัติในกิจกรรมทางธุรกิจท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ และ

ควบคุมดแูลการปฏบิติัใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพสอดคลอ้งกบัแนวปฏบิติัน้ี 

3. บริษัทจะใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองพนักงาน หรือบุคคลอื่นใดท่ีแจง้เบาะแสหรือหลกัฐานเร่ืองการ

ทุจริต คอรร์ปัชัน่ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบับริษัท รวมถึงพนักงานท่ีปฏเิสธ ต่อการกระท า โดยใชม้าตรการคุม้ครอง    

ผูร้อ้งเรียน หรือผูท่ี้ใหค้วามร่วมมือในการรายงานการทุจริต คอรร์ปัชัน่ ตามท่ีก าหนดไวใ้น นโยบายว่า

ดว้ยการแจง้เบาะแสการกระท าผิดหรือขอ้รอ้งเรียน และการใหค้วามคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสหรือขอ้

รอ้งเรียน 

4. ผูท่ี้กระท าการทุจริต คอร์รัปชัน่ ถือเป็นการกระท าผิดตามขอ้บังคับเกี่ยวกับการท างานว่าดว้ยการ

บริหารงานบุคคล ส าหรับพนักงาน ซ่ึงจะตอ้งไดร้ับการพิจาราาโทษทางวินัยท่ีก าหนดไว ้รวมถึงอาจ

ไดร้บัโทษตามกฎหมาย หากการกระท าน้ันผิดกฎหมายดว้ย 

5. บริษัท จะสอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการด าเนินงานอย่างสม า่เสมอ เพื่อใหส้อดคล้องกับการ

เปล่ียนแปลงของกฎหมาย และสภาพการด าเนินธุรกิจ 

 

การแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียน 

บริษัท มีการแต่งตั้งผูบ้ริหารของบริษัทเป็นผูร้ับเร่ืองรอ้งเรียนโดยตรง และมีคาะกรรมการร่วมในการ

ตรวจสอบความถูกตอ้งอย่างเป็นธรรม ก าหนดนโยบายการจดัใหม้ีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ มีการ

รายงานท่ีโปร่งใส และตรวจสอบได ้เพื่อใหผู้ร้อ้งทุกขห์รือผูร้อ้งเรียนไวว้างใจ และเช่ือมัน่ในกระบวนการสอบสวนท่ีเป็น

ธรรม รวมถึงการก าหนดนโยบายการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต และส าหรับผูท่ี้แจง้เบาะแสหรือขอ้

รอ้งเรียนท่ีเป็นพนักงาน ลกูคา้ หรือบุคคลท่ีรบัจา้งท างานใหแ้ก่บริษัท จะไดร้บัการคุม้ครองสิทธิตามกฏหมาย ซ่ึงไดม้ี

การก าหนดรายละเอียดไวใ้นนโยบายการก ากบัดแูลกิจการของบริษัท 
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กรณีท่ีมีส่วนไดเ้สียกลุ่มต่าง ๆ มีขอ้สงสยั หรือพบเห็นการกระท า ท่ีสงสยัว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตาม

กฏหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ หรือเป็นผูบ้งัคบับญัชาเหนือขึ้ นไป สามารถแจง้เบาะแสหรือ

รอ้งเรียน พรอ้มส่งรายละเอียดหลกัฐานต่าง ๆ ไดท่ี้ คณะกรรมการร่วมในการตรวจสอบความถูกตอ้งไดท่ี้ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท เธียรสุรตัน์ จ ากดั  (มหาชน) 

เลขท่ี 43/9 หมู่ 7 ซอยชูชาติอนุสรณ ์4 ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120 

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

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

หรือในกรณีเป็นเร่องเกี่ยวขอ้งกบัประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร หรือประธานกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ดัการ 

แจง้เร่ืองโดยตรงไดท่ี้ “คณะกรรมการตรวจสอบ” ไดเ้ช่นกนั 

เลขานุการบริษัท บริษัท เธียรสุรตัน์ จ ากดั  (มหาชน) 

เลขท่ี 43/9 หมู่ 7 ซอยชูชาติอนุสรณ ์4 ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120  

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

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

 

โดยกรณีท่ีมีผูร้อ้งเรียนส่งขอ้มลูมายงัเลขานุการบริษัท เลขานุการบริษัทจะตอ้งท าการส่งเร่ืองรอ้งเรียนใหแ้ก่

คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อตรวจสอบขอ้รอ้งเรียนภายใน 3 วนัท าการ และเมื่อคณะกรรมการตรวจสอบไดร้ับขอ้

รอ้งเรียนจะตอ้งพิจารณาและรายงานผลสรุปเร่ืองรอ้งเรียนซ่ึงยุติแลว้ต่อคณะกรรมการบริษัทภายใน 30 วนัท าการ 

กรณีมีความจ าเป็นท่ีไม่สามารถด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในเวลาก าหนดระยะเวลาดังกล่าวท่ีก าหนดไว้

ขา้งตน้ได ้ใหผู้ต้รวจสอบขอ้รอ้งเรียนน าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมติัขยายระยะเวลาการตรวจสอบได้

ครั้งละไม่เกิน 30 วนัท าการ 

ทั้งน้ี ในปีท่ีผ่านมา บริษัทไม่มีขอ้พิพาทใด ๆ ท่ีมีนัยส าคญักบัผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม 

หมวดที่ 4  การเปิดเผยขอ้มูลและความโปรง่ใส (Disclosure and Transparency) 

 บริษัทมีนโยบายเปิดเผยขอ้มูลส าคญัท่ีเกี่ยวขอ้งกบับริษัท ทั้งขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลท่ีมิใช่ขอ้มูลทาง

การเงินอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางท่ีเขา้ถึงขอ้มลูไดง่้าย มีความเท่าเทียมกนัและน่าเช่ือถือ 

 

 4.1 การควบคมุภายในและการท ารายการ/ธุรกรรมท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

บริษัทมีนโยบายในการป้องกนัและขจดัปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึ้ น โดยก าหนดใหก้าร

ท ารายการและ/หรือธุรกรรมท่ีอาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี

คณะกรรมการบริษัทก าหนด และกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้ง 

บริษัทจะด าเนินการใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัทแลว้แต่กรณี ไม่ประกอบ

ธุรกิจท่ีคลา้ยคลึงหรือแข่งขนัหรือมีรายการระหว่างกนัในลกัษณะท่ีมีผลประโยชน์อื่นท่ีอาจขดัแยง้กบัผลประโยชน์ท่ีดี

ท่ีสุดกบับริษัท หรือบริษัทย่อย โดยกรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัทแลว้แต่กรณีจะตอ้ง

รายงานต่อบริษัท หากกรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัท เขา้ไปถือหุน้บริษัทท่ีมีวตัถุประสงค์

ในการด าเนินงานคลา้ยคลึงกบับริษัท หรือบริษัทยอ่ย เพื่อใหบ้ริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าการถือหุน้

ดงักล่าวขดัต่อผลประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของบริษัทหรือบริษัทยอ่ยหรือไม่ 
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บริษัทยงัใหค้วามส าคญักบัระบบการควบคุมภายในท่ีดี และไดจ้ดัใหม้ีผูต้รวจสอบภายในอิสระเพื่อตรวจสอบ

การปฏบิติังานของแต่ละสายงาน เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดขอ้ผิดพลาดและปฏิบติังานเป็นไปดว้ยความโปร่งใส โดยมีการ

ตรวจสอบเป็นระยะและจดัท ารายงานส่งใหค้ณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา 

4.2 การเปิดเผยขอ้มูล 

บริษัทก าหนดใหก้ารเผยแพร่ขอ้มลู และการส่ือสารขององคก์ร เป็นหน่ึงในนโยบายหลกัของบริษัท โดยไดจ้ดัใหม้ีฝ่าย

นักลงทุนสมัพนัธ์ ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีจะเป็นตวัแทนบริษัท และเป็นส่ือกลางระหว่างฝ่ายจดัการในการส่ือสาร และ

เปิดเผยขอ้มลู และยงัใหค้วามส าคญัเร่ืองการเปิดเผยสารสนเทศ เน่ืองจากเป็นเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผู้

ลงทุนและผูม้ีส่วนไดเ้สียจึงมีความจ าเป็นท่ีตอ้งมีการควบคุม และก าหนดมาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศทั้งท่ีเป็น

สารสนเทศทางการเงิน และท่ีไม่ใช่ทางการเงินใหถู้กตอ้งตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยมีสาระส าคญัครบถว้นเพียงพอ 

เช่ือถือได ้และทนัเวลา ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ โดยเปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศผ่านระบบ SET Community Portal 

ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และเว็บไซตข์องบริษัท โดยยึดถือปฏิบติัตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบัต่าง ๆ ท่ีก าหนดโดย

ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงหน่วยงานอื่น

ของรฐั อยา่งเคร่งครดั ตลอดจนติดตามการแกไ้ขเปล่ียนแปลงอย่างสม า่เสมอ เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่ากฎหมาย/กฎเกณฑ/์

ขอ้บังคบัท่ีบริษัทถือปฏิบัติน้ันมีความถูกตอ้ง และเป็นหลักประกนัใหผู้ถื้อหุน้เช่ือมัน่ในการด าเนินธุรกิจท่ีโปร่งใส

ถูกตอ้งตรงไปตรงมา เช่น 
1) เปิดเผยขอ้มลูการเงิน และขอ้มลูท่ีมิใช่ขอ้มลูการเงินอยา่ง ถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา 

2) จดัท ารายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน และแสดงไวคู้่กบัรายงานผูส้อบ

บญัชีในรายงานประจ าปี 

3) ก าหนดนโยบายใหก้รรมการและผูบ้ริหารตอ้งรายงานการมีส่วนไดเ้สียของตนและบุคคลท่ีมีความ

เกี่ยวขอ้ง ซ่ึงเป็นส่วนไดเ้สียท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการบริหารจดัการกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย โดยมี

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการรายงาน ดงัน้ี 

 รายงานเมื่อเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผูบ้ริหารครั้งแรก 

 รายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปล่ียนแปลงขอ้มลูการมีส่วนไดเ้สีย 

 รายงานเป็นประจ าทุกส้ินปี 

 ในกรณีท่ีกรรมการพ้นจากต าแหน่ง และได้กลับเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการใหม่โดยต่อเน่ือง 

กรรมการท่านน้ันไม่ตอ้งยืน่แบบรายงานใหม่หากไม่มีการเปล่ียนแปลงขอ้มลูการมีส่วนไดเ้สีย 

 ใหก้รรมการและผูบ้ริหารส่งแบบรายงานการมีส่วนไดเ้สียแก่เลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัท

จะตอ้งส่งส าเนารายงานการมีส่วนไดเ้สียน้ีใหป้ระธานกรรมการ  และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ

ภายใน 7 วนัท าการนับแต่วนัท่ีไดร้บัรายงาน พรอ้มทั้งระบุในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส ได้

มีการบรรจุวาระเร่ืองรายงานการมีส่วนไดเ้สียในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส 

4) เปิดเผยวิธีการสรรหากรรมการ 

5) เปิดเผยขอ้มลูการปฏบิติัหน้าท่ีในคณะอนุกรรมการ และจ านวนครั้งการเขา้ประชุมเป็นรายบุคคล 

6) เปิดเผยโครงสรา้งการด าเนินงาน และการลงทุนในบริษัทยอ่ย และบริษัทร่วมอยา่งชดัเจน 

7) เปิดเผยขอ้มูลค่าตอบแทนท่ีกรรมการแต่ละคนไดร้ับจากการเป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการเป็น

รายบุคคล 

8) เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง  รวมทั้งรูปแบบ ลกัษณะ และ

จ านวนค่าตอบแทนท่ีกรรมการไดร้บัจากการเป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ 

9) เปิดเผยนโยบายการดแูลส่ิงแวดลอ้มและสงัคม และผลการปฏบิติัตามนโยบาย 

10) รายงานนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ และผลการปฏบิติังานตามนโยบาย 
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11) เปิดเผยโครงการลงทุนท่ีส าคญัต่าง ๆ และผลกระทบท่ีมีต่อโครงการลงทุน โดยเปิดเผยขอ้มลู สารสนเทศ

ผ่านระบบ SET Community Portal ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และเว็บไซตข์องบริษัท เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ นัก

ลงทุน ส่ือมวลชน และผูเ้กี่ยวขอ้งไดร้บัทราบขอ้มลูท่ีถูกตอ้งทัว่ถึง และโปร่งใส 

ฝ่ายนักลงทุนสมัพนัธข์องบริษัท ไดท้ าหน้าท่ีติดต่อสื่อสารกบันักลงทุนสถาบนั นักลงทุนรายย่อย ผูถ้ือหุน้ 

รวมทั้งนักวิเคราะห ์ และหน่วยงานภาครฐัท่ีเกี่ยวขอ้งอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยหากผูถ้ือหุน้ตอ้งการขอ้มลู

เพิ่มเติมสามารถติดต่อโดยตรงท่ี ฝ่ายงานนักลงทุนสมัพนัธ์ 

ฝ่ายนักลงทุนสมัพนัธ์ 

e-mail : IR@thiensurat.co.th 

หมายเลขโทรศพัท์ 0-2819-8899  ต่อ 1536, 1118  

 

ฝ่ายนักลงทุนสมัพนัธร์บัผิดชอบในการจดักิจกรรมต่าง ๆ เพื่อใหผู้บ้ริหารไดพ้บปะกบันักลงทุนรายใหญ่

และนักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบนัและนักวิเคราะห์ อย่างสม า่เสมอ โดยไดน้ าเสนอผลการด าเนินงาน งบ

การเงิน ฐานะการเงิน ค าอธิบายและวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ(Management Discussion & Analysis) และไดเ้ขา้

ร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน (Opportunity Day) เพื่อน าเสนอขอ้มลูผลประกอบการของบริษัท 

ตลอดจนแนวโน้มของธุรกิจในอนาคต 

โดยในปี 2558 ฝ่ายนักลงทุนสมัพนัธไ์ดจ้ดักิจกรรม เพื่อใหผู้บ้ริหารไดพ้บปะนักลงทุนรายย่อย เพื่อช้ีแจง 

ส่ือสาร และสรา้งความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งบนแนวทางการด าเนินธุรกิจ และขอ้มลูทัว่ไปของบริษัทโดยการจดั Company 

Visit ต่าง ๆ ตลอดจนการตอบขอ้ซกัถามจาก นักวิเคราะห ์ นักลงทุน โดยตรงผ่านทางอีเมลแ์ละโทรศพัทอ์ย่าง

สม า่เสมอ  

 

หมวดที่ 5 ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors) 

 5.1 โครงสรา้งคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทประกอบดว้ยบุคคลซ่ึงมีความรูค้วามสามารถ โดยเป็นผูม้ีบทบาทส าคญัในการก าหนด

นโยบายและภาพรวมขององคก์ร ตลอดจนมีบทบาทส าคญัในการก ากบัดแูล ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงาน

ของบริษัทใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีวางไวอ้ยา่งเป็นอิสระ  

ปัจจุบนัคณะกรรมการบริษัทมีจ านวน 11 ท่าน ประกอบดว้ย กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 5 ท่าน และกรรมการ

ท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 6 ท่าน โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบไปดว้ยคณะกรรมการอิสระ 4 ท่าน ท าหน้าท่ีเป็น

ตวัแทนของผูถื้อหุน้ในการท าหน้าท่ีก ากบัดแูลด าเนินงานของบริษัทใหม้ีความถูกตอ้งและโปร่งใส 

ตามขอ้บงัคบัของบริษัทก าหนดไวว้่าในการประชุมสามญัประจ าปี กรรมการตอ้งออกจากต าแหน่งหน่ึงในสาม 

ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้ สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม กรรมการท่ี

จะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทน้ันใหใ้ชว้ิธีจบัฉลากกนัว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปี

หลงั ๆ ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดน้ันเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการท่ีออกตาม

วาระน้ันอาจไดร้บัเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได ้

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทยังไดแ้ต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและความรบัผิดชอบต่อ

สงัคม และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เพื่อปฏบิติัหน้าท่ีเฉพาะเร่ืองและเสนอเร่ืองใหค้ณะกรรมการ

บริษัทพิจารณาหรือรบัทราบ ซึ่งคณะอนุกรรมการแต่ละชุดมีสิทธิหน้าท่ีตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้นอ านาจหน้าท่ีของ 
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คณะกรรมการแต่ละชุด บริษัทไดแ้บ่งแยกบทบาทหน้าท่ีความรบัผิดชอบระหวา่งคณะกรรมการบริษัทกบัผูบ้ริหารอยา่ง

ชดัเจน โดยคณะกรรมการบริษัทท าหน้าท่ีในการก าหนดนโยบายและก ากบัดูแลการด าเนินงานของผูบ้ริหารในระดบั

นโยบาย ในขณะท่ีผูบ้ริหารท าหน้าท่ีบริหารงานของบริษัทในดา้นต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนด ดังน้ัน

ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจา้หน้าท่ีบริหารจึงเป็นบุคคลคนละคนกนั โดยทั้งสองต าแหน่งตอ้งผ่านการ

คดัเลือกจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อใหไ้ดบุ้คคลท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุด 

ทั้งน้ี บริษัทมีเลขานุการคณะกรรมการบริษัทซ่ึงท าหน้าท่ีใหค้ าแนะน าดา้นกฎเกณฑต่์างๆ ท่ีคณะกรรมการ

จะตอ้งทราบและปฏิบัติหน้าท่ีในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานใหม้ีการปฏิบัติตามมติ

คณะกรรมการ 

 

5.2 บทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทประกอบดว้ยบุคคลท่ีมีความรู ้ทกัษะและความเช่ียวชาญท่ีหลากหลาย และมีภาวะผูน้ า 

ซ่ึงเป็นท่ียอมรบั โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสยัทศัน์ ภารกิจ กลยุทธ ์นโยบายแนวทางใน

การประกอบธุรกิจ และก ากบัดแูลการปฏบิติังานของบริษัทใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั และมติของ

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และเพื่อประโยชน์ในการติดตามและก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษัทอยา่งใกลชิ้ด คณะกรรมการ

บริษัทจึงไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อติดตามและดแูลการด าเนินงานของบริษัท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. ความรบัผดิชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibility : CSR) 
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โปรดดรูายละเอียดขอ้มลูความรบัผิดชอบต่อสงัคมของบริษัทไดจ้าก “รายงานการพฒันาอยา่งยัง่ยนื” 

 



10. การควบคุมภายในและการบรหิารความเส่ียง 

 

 
Annual Report 2015 | 86  
รายงานประจ าปี 2558 

10.1 สรุปภาพรวมระบบควบคมุภายใน 

 คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารมีหน้าท่ีและความรบัผิดชอบโดยตรงในการจดัใหม้ีและรกัษาไวซ่ึ้งระบบ

ควบคุมภายใน ซ่ึงจะครอบคลุมถึงการควบคุมทางดา้นการเงิน การด าเนินงาน การก ากบัดูแลกิจการ และการบริหาร

ความเส่ียง ดงัน้ันคณะกรรมการบริษัทจึงไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจและหน้าท่ีในการสอบทาน

ให ้  บริษัทมีรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ สอบทานใหบ้ริษัทมีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบ

ภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล สอบทานใหม้ีการประเมินความเส่ียงและการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม และ 

สอบทานใหป้ฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย และกฎหมายท่ีเกี่ยวกบัธุรกิจของบริษัท 

 บริษัทไดจ้ดัท าคู่มือวงเงินและอ านาจในการอนุมติัเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อเป็นการก าหนดขอบเขตความ

รบัผิดชอบ อ านาจการตดัสินใจ และการสัง่การต่าง ๆ ตามระดับต าแหน่งหน้าท่ี ทั้งน้ี บริษัทมีนโยบายการทบทวน

คู่มือดงักล่าวทุกปี เพื่อความเหมาะสมกบัสภาพการด าเนินธุรกิจในอนาคต 

 ผูต้รวจสอบภายในอิสระ มีหน้าท่ีและความรบัผิดชอบในการตรวจประเมินผลอย่างอิสระเกี่ยวกบัการควบคุม

ภายใน รวมทั้งสอบทานใหบ้ริษัทปฏิบติัตามกฎระเบียบของทางการ โดยบริษัทไดแ้ต่งตั้ง บริษัท เอซีเอ็ม คอนซลัต้ิง 

จ ากดั เป็นผูต้รวจสอบภายในอิสระของบริษัทในปี 2558 เพื่อท าการตรวจสอบและประเมินระบบควบคุมภายในของ

บริษัท ซ่ึงผูต้รวจสอบภายในอิสระไดม้ีขอ้เสนอแนะต่าง ๆ และบริษัทไดด้ าเนินการปรบัปรุงระบบควบคุมภายในอย่าง

ต่อเน่ือง 

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งท่ี 2/2558 ในวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ ์2558 โดยมีคณะกรรมการ

อิสระทั้ง 4 ท่าน ซ่ึงถือเป็นคณะกรรมการตรวจสอบดว้ยไดม้ีการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยการ

ซกัถามขอ้มลูจากฝ่ายบริหาร และผูต้รวจสอบบญัชีอิสระภายนอก แลว้สรุปไดว้่าจากการประเมินระบบการควบคุม

ภายในของบริษัทภายใตอ้งคป์ระกอบ 5 ดา้นท่ีมีนัยส าคญัต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน อนั

ไดแ้ก ่

1) การควบคุมภายในองคก์ร (Control Environment) 

2) การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 

3) การควบคุมการปฏบิติังาน (Control Activities) 

4) ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มลู (Information & Communication) 

5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

 

 การควบคุมภายในองคก์ร การประเมินความเส่ียง การควบคุมการปฏิบติังาน ระบบสารสนเทศและการ

ส่ือสารขอ้มลู และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและ

เหมาะสม โดยบริษัทไดจ้ดัใหม้ีบุคลากรอยา่งเพียงพอท่ีจะด าเนินการตามระบบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบ

ควบคุมภายในในเร่ืองการติดตามควบคุมดูแลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยใหส้ามารถป้องกนัทรพัยสิ์น

ของบริษัทและบริษัทย่อยจากการท่ีกรรมการหรือผูบ้ริหารน าไปใชโ้ดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ านาจ  รวมถึงการท า

ธุรกรรมกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้และบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกนัอยา่งเพียงพอแลว้ส าหรบัการควบคุมภายในในหวัขอ้อื่น 

คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอแลว้เช่นกนั แต่ขอใหบ้ริษัทไปด าเนินการพฒันาระบบการ

ปฏบิติังานส าหรบัระบบสารสนเทศ ท่ีก าลงัด าเนินการอยูใ่หเ้สร็จสิ้ นสมบรูณ ์เพื่อใหบ้ริษัทจะไดส้ามารถมีการท างานท่ี

มีประสิทธิภาพถูกตอ้งรวดเร็วมากยิง่ขึ้ น และสามารถตรวจสอบได ้
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 จากความเห็นเบ้ืองตน้ของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบกบัการซกัถามขอ้มูลจากฝ่ายบริหาร  สรุป

ไดว้่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและสอดคลอ้งกบัแบบประเมินระบบการควบคุมภายในของ

ส านักงานก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์โดยเฉพาะในส่วนของการควบคุมภายในท่ีเกี่ยวกบัการท าธุรกรรมกบั

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกบับุคคลดังกล่าว (ตามแบบประเมินความเพียงพอของ

ระบบควบคุมภายใน) นอกจากน้ีผูส้อบบญัชีของบริษัท คือ บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั เป็นผู้

ตรวจสอบงบการเงินประจ าปี 2558 ไดใ้หค้วามเห็นในรายงานสอบบัญชีว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการของบริษัทแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัทและบริษัทตามล าดบั  ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2558 ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงิน

สดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน 

 

10.2 ระบบควบคมุภายในของบริษทั 

 บริษัทมีผูต้รวจสอบภายในอิสระท าหน้าท่ีตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในบริษัทและ

บริษัทยอ่ย รวมทั้งจดัท ารายงานเสนอแก่คณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมทุกครั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบ

จะเป็นผูพ้ิจารณารายงานการตรวจสอบภายในร่วมกบัผูต้รวจสอบภายในอิสระเพื่อใหข้อ้เสนอแนะท่ีจ าเป็นในการ

ปรับปรุงนโยบายของผูต้รวจสอบภายในอิสระและเพื่อปรบัปรุงระบบควบคุมภายในของบริษัท ทั้งน้ี คณะกรรมการ

ตรวจสอบจะประชุมกันอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และจะจัดท ารายงานความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ ให้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเปิดเผยในรายงานประจ าปีของบริษัท 

 

10.3 หวัหนา้งานตรวจสอบภายในและหวัหนา้งานก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานของบริษทั 

 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งท่ี 2/2558 ประชุมเมื่อวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ ์2558  ไดแ้ต่งตั้ง 

บริษัท เอซีเอ็ม คอนซลัต้ิง จ ากดั ใหป้ฏิบัติหน้าท่ีผูต้รวจสอบภายในของบริษัทตั้งแต่วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ ์2558 ซ่ึง

บริษัท เอซีเอ็ม คอนซลัต้ิง จ ากดั เป็นผูร้บัผิดชอบหลกัในการปฏบิติัหน้าท่ีผูต้รวจสอบภายในบริษัทประจ าปี 2558 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคุณสมบัติของบริษัท เอซีเอ็ม คอนซลัต้ิง จ ากัด แลว้เห็นว่ามีความ

เหมาะสมเพียงพอกบัการปฏบิติัหน้าท่ีผูต้รวจสอบภายในบริษัท เน่ืองจากมีความเป็นอิสระและมีประสบการณ์ในการ

ตรวจสอบภายในใหก้บับริษัทในตลาดหลกัทรพัยฯ์ หลายแห่ง 

 



11. รายการระหว่างกนั 
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รายการระหว่างกนัท่ีเกิดขึ้ นในระหว่างปี 2557 และปี 2558 ระหว่างบริษัทกบับริษัทย่อย หรือระหว่างกนั

ภายในบริษัทย่อย ได้แสดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมของบริษัทแล้ว ทั้งน้ีรายการระหว่างกันซ่ึงมี

สาระส าคญัระหว่าง บริษัทและบริษัทย่อย กบั บุคคล / นิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยสรุปมี

ดงัต่อไปน้ี 

 

11.1 รายละเอียดลกัษณะของบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

บุคคล / นิตบุิคคล ที่อาจมี

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

และมีการท าธุรกรรมกบับริษทั 

และ / หรือบริษทัยอ่ย 

ลกัษณะการ

ประกอบธุรกิจ 
ลกัษณะความสมัพนัธ ์

1. บริษัท เบตเตอร ์ดรีมส ์จ ากดั  

 

ใหเ้ช่าเคร่ืองท า

ไอศกรีม  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

 มีกลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ร่วมกบับริษัทไดแ้ก่ กลุ่มแจง้อยู*่ ซ่ึงถือหุน้ 

บริษัท เบตเตอร ์ดรีมส ์จ ากดั รอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบียนท่ี

ช าระแลว้  

 เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษัทโดยบริษัท เบตเตอร ์ดรีมส ์จ ากดั ถือหุน้

บริษัท รอ้ยละ 25.50 ของทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้  

 มีกรรมการร่วมกบับริษัท 3 ท่าน ไดแ้ก่ นายวีรวฒัน์ แจง้อยู่  

นางสาวเธียรวรรณี แจง้อยู ่และ นางสาวสวิตา แจง้อยู ่ 

2. บริษัท ไอดีล วอเตอร ์จ ากดั ผลิตและจ าหน่าย

น ้าด่ืม

แมกนีเซียม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

 มีกลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ร่วมกบับริษัทไดแ้ก่ กลุ่มแจง้อยู*่ ซ่ึงถือหุน้ 

บริษัท ไอดีล วอเตอร ์จ ากดั รอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบียนท่ี

ช าระแลว้  

 มีกรรมการร่วมกบับริษัท 3 ท่าน ไดแ้ก่ นายวีรวฒัน์ แจง้อยู่  

นางสาวเธียรวรรณี แจง้อยู ่และ นางสาวสวิตา แจง้อยู ่ 

3. นายสหสั ตรีทิพยบุตร -  ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการของบริษัท 

4. นายวีรวฒัน์ แจง้อยู ่ -  เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษัท โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  

นายวรีวฒัน์ แจง้อยู ่ถือหุน้บริษทัรอ้ยละ 22.33 ของทุนจด

ทะเบียนท่ีช าระแลว้ และ กลุ่มแจง้อยู*่ ถือหุน้บริษัทรอ้ยละ 70.16 

ของทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้  

 ด ารงต าแหน่งกรรมการและประธานกรรมการบริหารของบริษัท 

5. นายอศัวิน แจง้อยู ่ -  เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัทโดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  

นายอศัวิน แจง้อยู ่ถือหุน้บริษัทรอ้ยละ 1.03 ของทุนจดทะเบียนท่ี

ช าระแลว้ และ กลุ่มแจง้อยู*่ ถือหุน้บริษัทรอ้ยละ 70.16 ของทุน

จดทะเบียนท่ีช าระแลว้  

 ด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารของบริษัท รองกรรมการผูจ้ดัการ

สายงานกฎหมาย และกรรมการบริหารความเส่ียง 
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บุคคล / นิตบุิคคล ที่อาจมี

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

และมีการท าธุรกรรมกบับริษทั 

และ / หรือบริษทัยอ่ย 

ลกัษณะการ

ประกอบธุรกิจ 
ลกัษณะความสมัพนัธ ์

6. นางสาวเธียรวรรณี แจง้อยู ่ -  เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัทโดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558   

นางสาวเธียรวรรณี แจง้อยู ่ถือหุน้บริษัทรอ้ยละ 6.69 ของทุนจด

ทะเบียนท่ีช าระแลว้ และ กลุ่มแจง้อยู*่ ถือหุน้บริษัทรอ้ยละ 70.16 

ของทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้  

 ด ารงต าแหน่งกรรมการ กรรมการบริหารของบริษัท รองกรรมการ

ผูจ้ดัการสายงานสนับสนุนธุรกจิ กรรมการบริหารความเส่ียง และ

เลขานุการบริษัท 

7. นางขนิษฐา แจง้อยู ่ -  เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัทโดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558   

นางขนิษฐา แจง้อยู่ ถือหุน้บริษัทรอ้ยละ 1.16 ของทุนจดทะเบียนท่ี

ช าระแลว้ และ กลุ่มแจง้อยู่* ถือหุน้บริษัทรอ้ยละ 70.16 ของทุนจด

ทะเบียนท่ีช าระแลว้ 

8. นางสาวสวิตา แจง้อยู ่ -  เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัทโดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  

นางสาวสวิตา แจง้อยู ่ถือหุน้บริษัทรอ้ยละ 6.17 ของทุนจดทะเบียน

ท่ีช าระแลว้ และ กลุ่มแจง้อยู*่ ถือหุน้บริษัทรอ้ยละ 70.16 ของทุน

จดทะเบียนท่ีช าระแลว้ 

 ด ารงต าแหน่งกรรมการ กรรมการบริหารของบริษัท รองกรรมการ

ผูจ้ดัการสายงานการตลาด กรรมการบริหารความเส่ียงและกรรมการ 

สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

9. นายเอกรตัน์ แจง้อยู ่ -  เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัทโดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  

นายเอกรตัน์ แจง้อยู ่ถือหุน้บริษัทรอ้ยละ 5.94 ของทุนจดทะเบียน

ท่ีช าระแลว้ และ กลุ่มแจง้อยู*่ ถือหุน้บริษัทรอ้ยละ 70.16 ของทุน

จดทะเบียนท่ีช าระแลว้ 

 ด ารงต าแหน่งกรรมการ กรรมการบริหารของบริษัท รองกรรมการ

ผูจ้ดัการสายงานช่องทางการขายใหม่และบริการลกูคา้ และ

กรรมการบริหารความเส่ียง 

10. นางสาวปรียาพร ไกรศิริวฒิุ       

ด ารงต าแหน่งแทน นายธณฏัฐ์

นันท ์พรหมสตอง (ผูจ้ดัการฝ่าย

บญัชีและการเงิน)**  

 

-  ด ารงต าแหน่งผูอ้ านวยการกลุ่มบญัชีและการเงิน 

11. บริษัท ซี โอ แอล จ ากดั 

(มหาชน) 

ขายปลีกเคร่ือง

เขยีนและ

เคร่ืองใช้

ส านักงาน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

 มีกรรมการร่วมกบับริษัท 1 ท่าน ไดแ้ก่ นายสหสั ตรีทิพยบุตร 
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บุคคล / นิตบุิคคล ที่อาจมี

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

และมีการท าธุรกรรมกบับริษทั 

และ / หรือบริษทัยอ่ย 

ลกัษณะการ

ประกอบธุรกิจ 
ลกัษณะความสมัพนัธ ์

12. บริษัท อินเทอรเ์น็ตประเทศ

ไทย จ ากดั (มหาชน) 

ใหบ้ริการ

เช่ือมต่อ

อินเทอรเ์น็ต 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

 มีกรรมการร่วมกบับริษัท 1 ท่าน ไดแ้ก่ นายสหสั ตรีทิพยบุตร 

13. บริษัท เอส. เอส. แอร ์

เซอรว์ิส จ ากดั  

จ าหน่าย

เคร่ืองปรบัอากาศ 

รวมทั้งอุปกรณ์

และอะไหล่ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558     

 เป็นผูถื้อหุน้ในบริษัท เฟดเดอร ์ไทย จ ากดั (บริษัทยอ่ย) ร่วมกนั 

โดย บริษัท เอส. เอส. แอร ์เซอรว์สิ จ ากดั ถือหุน้ในบริษัทยอ่ย 

รอ้ยละ 40 ของทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้ 

*รายละเอียดเพิ่มเติมใน: ขอ้มลูหลกัทรพัยแ์ละผูถื้อหุน้: กลุ่มแจง้อยู ่ 

**รายละเอียดเพิ่มเติมใน: โครงสรา้งฝ่ายบริหารและรายละเอยีดเกี่ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และผูม้ีอ านาจควบคุม

ของบริษัท 

 

11.2 รายการระหว่างกนัของบริษัทและบริษัทยอ่ย กบับุคคล/นิติบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนัในปีบญัชีส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  และ 2558 

1.2.1 รายการท่ีเกิดข้ึนอยา่งตอ่เน่ืองในอนาคต: รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีอาจเกิดขึ้ นอยา่งต่อเน่ือง

ในอนาคต โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

11.2.1 การซ้ือขายสินคา้และบริการ  

บุคคล / นิติ

บุคคล 

ที่เก่ียวขอ้ง 

ลกัษณะของ 

รายการระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ  

(ลา้นบาท) 

 

นโยบายการก าหนดราคา 

ปี 

2558 

ปี 

2557 

1. บริษัท   

เบตเตอร ์

ดรีมส ์จ ากดั 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าระบบ 

บริษัทใหบ้ริษัท เบตเตอร ์ดรีมส ์จ ากดัเช่า

ระบบงานสารสนเทศ 

ยอดคงคา้งส้ินงวด 

0.24 

 

 

0.02 

0.24 

 

 

-0- 

ปันส่วนตามประมาณการ

สดัส่วนการใชง้านตามค่าใชจ้่าย

ท่ีเกิดขึ้ นจริง 

2. บริษัท     

ไอดีล      

วอเตอร ์

จ ากดั 

2.1 ค่าใชจ้่ายจากการแต่งตั้งตวัแทนจ าหน่าย 

น ้าด่ืม  

บริษัท เซฟเทรด อินเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 

ไดร้บัการแต่งตั้ง จากบริษัท ไอดีล วอเตอร ์

จ ากดั เพื่อเป็นตวัแทนจ าหน่ายน ้าด่ืมแก่

ลกูคา้ของบริษัท 

ยอดคงคา้งส้ินงวด 

0.28 

 

 

 

 

 

0.05 

0.43 

 

 

 

 

 

0.02 

ราคาตามวธีิตน้ทุนบวกก าไร

ส่วนเพิ่ม  

 2.2 ค่าใชจ้่ายซ้ือน ้าด่ืม 1.18 

 

0.13 

 

ราคาปกติท่ีบริษัท ไอดีล วอ

เตอร ์จ ากดั จ าหน่ายใหแ้ก่ 
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บุคคล / นิติ

บุคคล 

ที่เก่ียวขอ้ง 

ลกัษณะของ 

รายการระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ  

(ลา้นบาท) 

 

นโยบายการก าหนดราคา 

ปี 

2558 

ปี 

2557 

 บริษัทซ้ือน ้าด่ืมจากบริษัท ไอดีล วอเตอร ์

จ ากดั เพื่อใชเ้ล้ียงรบัรองภายในบริษัท และ

น ามาจ าหน่ายใหก้บัพนักงาน  

 

 

 

 

บริษัท เซฟ    เทรด อินเตอร์

เนชัน่แนล จ ากดั 

3. นายสหสั 

ตรีทิพยบุตร 

ค่าใชจ้่ายท่ีปรึกษาดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  

บริษัทว่าจา้งนายสหสั ตรีทิพยบุตร เป็นท่ี

ปรึกษาเน่ืองจากเป็นบุคคลท่ีมีความรู ้

เช่ียวชาญและประสบการณใ์นการบริหาร

จดัการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ การ

บริหารบุคลากรและการตลาด ซ่ึงมี

ความส าคญัและจ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจ

ของบริษัทใหป้ระสบความส าเร็จ 

2.40 2.40 ราคาตามสญัญา ซ่ึงเป็นราคา

ปกติในการวา่จา้งท่ีปรึกษา

ภายนอกทัว่ไป 

 

4. ผูบ้ริหาร  รายไดจ้ากการจ าหน่ายสินคา้ 

บริษัทจ าหน่ายสินคา้แก่กรรมการและ

ผูบ้ริหารของบริษัท ซ่ึงไดแ้ก่ นายวีรวฒัน์ แจง้

อยู ่ 

นายอศัวิน แจง้อยู ่นางสาวเธียรวรรณี แจง้อยู ่

นายเอกรตัน์ แจง้อยู ่นางสาวสวติา แจง้อยู ่

นายไพฑรูย ์หอมจนัทร ์นายศิริพฒัน์ สห

เมธาพฒัน์ และนางสาวปรียาพร ไกรศิริวุฒิ**  

ยอดคงคา้งส้ินงวด 

0.19 

 

 

 

 

 

 

 

-0- 

0.11 

 

 

 

 

 

 

 

0.06 

ราคาตามประกาศของบริษัท

จดัเป็นสวสัดิการพนักงาน 

 

5. บริษัท ซีโอ 

แอล จ ากดั 

(มหาชน) 

ค่าใชจ้่ายซ้ืออปุกรณส์ านักงาน  

บริษัทซ้ือสินคา้อปุกรณส์ านักงานต่าง ๆ เช่น  

แฟ้ม เทป น ้ายาลบค าผิด กระดาษต่อเน่ือง  

เป็นตน้ เพื่อใชใ้นการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

ยอดคงคา้งส้ินงวด 

0.15 

 

 

 

0.12 

0.19 

 

 

 

0.01 

ราคาตามปกติท่ีขายใหก้บั

บุคคลทัว่ไป 

6. บริษัท 

อินเทอรเ์น็ต

ประเทศไทย 

จ ากดั 

(มหาชน) 

ค่าใชจ้่ายเช่าบริการระบบสญัญาณ

อินเทอรเ์น็ตและเคร่ืองชุดอปุกรณ์  

บริษัทเช่าบริการระบบสญัญาณอินเทอรเ์น็ต

และเคร่ืองชุดอปุกรณ ์จากบริษทั 

อินเทอรเ์น็ต ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 

ยอดคงคา้งส้ินงวด 

0.34 

 

 

 

 

0.03 

0.03 

 

 

 

 

0.03 

ราคาตามปกติท่ีคิดกบับุคคล

ทัว่ไป 
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11.2.2 การซ้ือขายสินทรพัยถ์าวร 

บุคคล / นิติ

บุคคล 

ที่เก่ียวขอ้ง 

ลกัษณะของ 

รายการระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ 

(ลา้นบาท) นโยบายการก าหนดราคา 

ปี 2558 ปี 2557 

1. บริษัท    

เบตเตอร ์

ดรีมส ์จ ากดั 

ค่าใชจ้่ายซ้ือยานพาหนะและอปุกรณ ์

บริษัทซ้ือยานพาหนะและอปุกรณส์ านักงานจาก 

บริษัท เบตเตอร ์ดรีมส ์จ ากดั 

ยอดคงคา้งส้ินงวด 

0.06 

 

 

0.06 

0.12 

 

 

-0- 

ราคาท่ีเทียบเคียงกบัราคาตลาด  

 

 

11.2.3 การเช่าที่ดิน และ อาคาร 

บุคคล / นิต ิ

บุคคล 

ที่เก่ียวขอ้ง 

ลกัษณะของ 

มูลค่ารายการ 

(ลา้นบาท) 
นโยบายการก าหนดราคา 

รายการระหว่างกนั ปี 2558 

 

ปี 2557 

 

1. บริษัท   

เบตเตอร ์

ดรีมส ์จ ากดั 

1.1 รายไดจ้ากการใหเ้ช่าอาคารส านักงานใหญ่ 

บริษัทให ้บริษัท เบตเตอร ์ดรีมส ์จ ากดั เช่าพื้ นท่ี

อาคารส านักงานใหญ่ 

ยอดคงคา้งส้ินงวด 

0.16 

 

 

0.02 

0.16 

 

 

-0- 

ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด

ในบริเวณใกลเ้คียง 

  

 1.2 รายไดจ้ากการใหเ้ช่าอาคารโรงงาน 

บริษัทให ้บริษัท เบตเตอร ์ดรีมส ์จ ากดั เช่าพื้ นท่ี

โรงงาน 

0.08  0.08 ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด

ในบริเวณใกลเ้คียง 

 

2. บริษัท     

ไอดีล    วอ

เตอร ์จ ากดั 

 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าอาคารโรงงาน  

บริษัทให ้บริษัท ไอดีล วอเตอร ์จ ากดั เช่าพื้ นท่ีใน

อาคารโรงงาน 

ยอดคงคา้งส้ินงวด 

0.12  

 

 

0.02 

0.12 

 

 

-0- 

ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด

ในบริเวณใกลเ้คียง 

 

11.2.4 รายการที่ไม่มีนโยบายในการท ารายการในอนาคต  

รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีบริษัทไม่มีนโยบายในการท ารายการดงักล่าวในอนาคต (เป็นรายการท่ี

เกิดขึ้ นก่อนการปรบัโครงสรา้งเพื่อเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย) หากบริษัทมีความจ าเป็นตอ้ง

ท ารายการระหว่างกนัดงักล่าว จะตอ้งน าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นก่อนการท ารายการ 

รายละเอียดมีดงัน้ี 
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11.2.5 การซ้ือขายสินทรพัยถ์าวร  

บุคคล / นิติ

บุคคลที่เก่ียวขอ้ง 

ลกัษณะของ 

รายการระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ 

(ลา้นบาท) นโยบายการก าหนดราคา 

ปี 2558 ปี 2557 

1. บริษัท ไอดีล      

วอเตอร ์จ ากดั 

ค่าใชจ้่ายซ้ือสินทรพัยถ์าวร 

บริษัทซ้ือเคร่ืองจกัรจากบริษัท ไอ

ดีล วอเตอร ์จ ากดั 

-0- 

 

0.10 

 

 

ราคาท่ีตกลงร่วมกนั  

 
 

11.2.6 การรบัการสนบัสนุนการค ้าประกนัส าหรบัเงินกูย้มืสถาบนัการเงิน/เจา้หน้ีเงินกู ้

กลุ่มบริษัท มีวงเงินสินเช่ือกบัสถาบนัการเงินต่าง ๆ โดยไดร้บัการสนับสนุนการค ้าประกนัส าหรบัเงินกูย้ืม

สถาบนัการเงิน/เจา้หน้ีเงินกู ้มีรายละเอียดดงัน้ี 

บุคคล / นิตบุิคคล

ที่เก่ียวขอ้ง 
ลกัษณะของ 

รายการระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ 

(ลา้นบาท) นโยบายการก าหนดราคา 

ปี 2558 ปี 2557 

 1. นายวีรวฒัน์      

แจง้อยู ่

 

นายวรีวฒัน์ แจง้อยู ่ค ้าประกนัหน้ี

เงินกูร้ะยะสั้นและหน้ีเงินกูร้ะยะยาว 

ภายในประเทศแก่บริษัท 

553.41 

 

345.46 ตามเง่ือนไขการกูย้มืปกติของสถาบนั

การเงินทัว่ไป โดยกรรมการไม่ไดร้บั

ค่าตอบแทนจากบริษัทจากการค ้าประกนั

ดงักล่าว 

2. นายวีรวฒัน์  

แจง้อยู ่นายอศัวิน 

แจง้อยู ่และนางสาว

เธียรวรรณี แจง้อยู ่

กรรมการของบริษัทซ่ึงไดแ้ก่  

นายวรีวฒัน์ แจง้อยู ่นายอศัวิน แจง้

อยู ่และนางสาวเธียรวรรณี แจง้อยู ่   

ค ้าประกนัหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ

รถยนตแ์ก่บริษัท  

143.46 100.16 

 

ตามเง่ือนไขการกูย้มืปกติของสถาบนั

การเงินทัว่ไป โดยกรรมการไม่ไดร้บั

ค่าตอบแทนจากบริษัทจากการค ้าประกนั

ดงักล่าว 

 

11.2.7 รายการเงินกูย้มื 

บุคคล / นิติ

บุคคลที่เก่ียวขอ้ง 

ลกัษณะของ 

รายการระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ 

(ลา้นบาท) นโยบายการก าหนดราคา 

ปี 2558 ปี 2557 

1. บริษัท เอส. 

เอส. แอร ์เซอรว์ิส 

จ ากดั 

ดอกเบ้ียจ่ายเงินกูย้มื 0.18 

 

-0- 

 

อตัราดอกเบ้ียเป็นไปตามท่ีก าหนดใน

สญัญา 
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11.3 ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการระหว่างกนั 

ในกรณีท่ีบริษัทหรือบริษัทย่อยเขา้ท าสญัญาใด ๆ ก็ตาม หรือมีการท ารายการระหว่างกนักบับริษัทย่อย 

บริษัทร่วม และ/หรือบุคคลภายนอก บริษัทจะพิจารณาถึงความจ าเป็น และไดก้ าหนดขั้นตอนการพิจารณา การสอบ

ทาน การอนุมัติ และการเปิดเผยรายการท่ีเกี่ยวโยงกันของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อใหส้อดคลอ้งกับกฎหมาย 

ประกาศ ขอ้ก าหนดและแนวทางปฏิบัติท่ีเกี่ยวขอ้งของหน่วยงานก ากบัดูแล โดยการท ารายการดงักล่าวตอ้งเป็นไป

อยา่งโปร่งใส สมเหตุสมผลและกระท าอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการคา้เสมือนกบัการ

ท ารายการกบับุคคลภายนอก (Fair and at Arm’s Length Basis) รวมทั้งสอดคลอ้งตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

และความเหมาะสมในการเขา้ท าสญัญาน้ัน ๆ โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นหลกั 

 

11.4 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมตัิการท ารายการระหว่างกนั 

 บริษัทมีการก าหนดขัน้ตอนการอนุมติัการท ารายการระหว่างกนัท่ีเป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรือขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัยแ์ละ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยกรรมการหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมี

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใด ๆ กบับริษัทไม่มีสิทธิออกเสียงในการพิจารณาอนุมติัการเขา้ท ารายการระหว่างกนั

น้ันๆ 

 

11.5 นโยบายหรือแนวโนม้การท ารายการระหว่างกนัในอนาคต     

รายการระหว่างกนัท่ีอาจเกิดขึ้ นในอนาคตน้ัน กรรมการจะตอ้งปฏิบัติตามระเบียบต่าง ๆ ท่ีไดก้ าหนดขึ้ น 

และกรรมการจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงอนุมติัรายการใด ๆ ท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใน

ลกัษณะอื่นใดกบับริษัท รวมทั้งจะตอ้งเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อใหค้ณะกรรมการบริษัท

พิจารณา   

นอกจากน้ี ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบตอ้งใหค้วามเห็นเกี่ยวกบัความเหมาะสมของรายการดงักล่าว 

และคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกนัท่ีเกิดขึ้ นน้ัน บริษัทจะจดัใหม้ีบุคคล

ท่ีมีความรู ้ความช านาญพิเศษ เช่น ผูส้อบบัญชีหรือผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นท่ีมีความเป็นอิสระเป็นผูใ้หค้วามเห็น

เกี่ยวกบัรายการระหว่างกนั โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลท่ีมีความรูค้วามช านาญพิเศษ จะถูก

น าไปใชป้ระกอบการตัดสินของคณะกรรมการบริษัทหรือผูถื้อหุน้ แลว้แต่กรณี เพื่อใหม้ีความมัน่ใจว่าการเขา้ท า

รายการดงักล่าวจะไม่เป็นการโยกยา้ย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของบริษัท 

แต่เป็นการท ารายการท่ีบริษัทไดค้ านึงถึงประโยชน์สงูสุดของผูถื้อหุน้ทุกราย  

 รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซ่ึงมีเง่ือนไขทางการคา้ทัว่ไป เช่น การใหบ้ริการ และการ

ซ้ือหรือขายสินคา้ เป็นตน้ บริษัทไดก้ าหนดนโยบายในการท ารายการระหว่างกนัใหม้ีเง่ือนไขต่าง ๆ เป็นไป

ตามลักษณะการด าเนินการค้าปกติในราคาตลาด ซ่ึงสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาท่ีเกิดขึ้ นกับ

บุคคลภายนอก และใหป้ฏิบัติเป็นไปตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนัอย่างเคร่งครัด พรอ้มทั้งก าหนดราคาและ

เง่ือนไขรายการต่าง ๆ ใหช้ดัเจน เป็นธรรม และไม่ก่อใหเ้กิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ทั้งน้ี ผูต้รวจสอบภายใน

อิสระจะท าหน้าท่ีในการตรวจสอบขอ้มลูและจดัท ารายงานเพื่อใหค้ณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้

ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการท ารายการทุก ๆ ไตรมาส 

 รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซ่ึงไม่มีเง่ือนไขทางการคา้ทัว่ไป และรายการระหว่างกนั

อื่น ๆ ไดแ้ก่ รายการเช่าอาคาร และรายการรบัความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การกูย้มื การค ้าประกนั เป็น 
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ตน้ บริษัทมีนโยบายใหเ้สนอใหป้ระชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมติั โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ

เขา้ร่วมประชุมและใหค้วามเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลและความจ าเป็นของการท ารายการก่อนท า

รายการน้ัน ๆ และจะต้องปฏิบัติใหเ้ป็นไปตามกฎหมายท่ีว่าด้วยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ และ

ขอ้บังคับ ประกาศ ค าสัง่หรือขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  รวมถึงการปฏิบัติตาม

ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการเปิดเผยขอ้มลูการท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกนัและการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรพัยสิ์นท่ี

ส าคญัของบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถา้มี) และการปฏิบติัตามมาตรฐานบญัชี เร่ืองการเปิดเผยขอ้มลูเกี่ยวกบั

บุคคล หรือกิจกรรมท่ีเกี่ยวขอ้งกนัซ่ึงก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์โดยบริษัทจะเปิดเผย

รายการระหว่างกนัไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทรวมทั้งแบบ 56-1 และรายงานประจ าปี  

 

ส าหรบัแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคตน้ัน จะยงัคงมีอยู่ในส่วนท่ีเป็นการด าเนินการทางธุรกิจ

ปกติของบริษัท เช่น การซ้ือขายสินคา้ระหว่างกนั เป็นตน้ นอกจากน้ี ในอนาคต บริษัทอาจมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งให้

ความช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่บริษัทย่อย ในดา้นการค ้าประกนัเงินกู ้และ/หรือการใหเ้งินกูย้ืม  และจะด าเนินการท า

รายการขา้งตน้ดว้ยความโปร่งใสและปฏิบัติตามนโยบายการท ารายการระหว่างกันของบริษัทและสอดคลอ้งกับ

ขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ

หน่วยงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งอยา่งเคร่งครดั 
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12.1 งบการเงิน                                       

 12.1.1 ความเห็นผูส้อบบญัชี 

 รายงานความเห็นผูส้อบบญัชีของงบการเงินของบริษัท เธียรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย ส าหรบั

รอบปีบญัชี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2557 และ 2558 มีรายละเอียดดงัน้ี                      

  

งบการเงิน รายปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2558 

ผูส้อบบญัชี 

นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ ์ 

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 2982 

บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 

 

 

ความเห็น 

ผูส้อบบญัชีเห็นว่า งบการเงิน แสดงฐานะการเงิน ผลการ

ด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทโดยถูกตอ้งตามท่ี

ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน 

 

  

12.1.2 ตารางสรุปงบการเงิน 

กลุ่มเธียรสุรตัน์ ประกอบดว้ย บริษัท เธียรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน)  (“บริษัท”) และบริษัทยอ่ย ไดแ้ก่ บริษัท 

เซฟ   เทรด อินเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั และบริษัท เฟดเดอร ์ไทย จ ากดั  

ในปี 2558 บริษัทซ้ือหุน้สามญัของบริษัท เฟดเดอร ์ไทย จ ากดั (“เฟดเดอร”์) จากผูถื้อหุน้รายเดิม โดย ณ 

ส้ินปี 2558 บริษัทถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 59.99 ท าใหบ้ริษัทมีอ านาจควบคุมในเฟดเดอร ์บริษัทจึงไดน้ างบการเงิน

ของเฟดเดอรม์าจดัท างบการเงินรวม 

 บริษัทถือหลักเกณฑก์ารรวมเฉพาะบริษัทย่อย ซ่ึงบริษัท มีอ านาจควบคุมในบริษัทย่อย หลังจากตัดยอด

คงเหลือและรายการระหว่างกนัท่ีเป็นสาระส าคัญแลว้ ซ่ึงงบการเงินรวมท่ีจดัท าขึ้ นดงักล่าวไดร้ับการตรวจสอบและ

สอบทานโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตจากส านักงานก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
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ทั้งน้ีงบการเงินของบริษัทปี 2556 - 2558 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (1) งบแสดงฐานะทางการเงิน 

สินทรพัย ์

วนัท่ี 31 ธนัวาคม  

2558 2557 2556 

งบรวม งบรวม งบรวม 

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 

สินทรพัยห์มุนเวียน             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 33.63 2.1 8.18  0.8  8.19  1.0  

เงินลงทุนชัว่คราว - - 20.00  1.8  -  -  

ลกูหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 495.50 31.3 364.26  33.6  263.2  33.6  

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น 46.06 2.9 30.59  2.8  12.88  1.6  

ลกูหน้ีตามสญัญาโอนสิทธ์ิ 14.13 0.9 15.05  1.4  15.57  2.0  

สินคา้คงเหลือ 152.83 9.7 59.85  5.5  52.91  6.8  

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 742.15 46.9 497.92  46.0  352.75  45.1  

       

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน       

ลกูหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือท่ีครบก าหนดเกิน 1 ปี 254.54 16.1 1.23  0.1  -  -  

ลกูหน้ีตามสญัญาโอนสิทธ์ิท่ีครบก าหนดเกิน 1 ปี 6.24 0.4 20.32  1.9  23.17  3.0  

เงินฝากท่ีติดภาระค ้าประกนั 21.80 1.4 96.20  8.9  0.16  0.0  

อสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน 58.85 3.7 58.94  5.4  59.19  7.6  

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ์  462.10 29.2 387.34  35.8  332.99  42.6  

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 16.88 1.1 10.90  1.0  7.06  0.9  

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 17.46 1.1 8.72  0.8  6.28  0.8  

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอื่น 2.99 0.2 1.48  0.1  0.80  0.1  

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 840.86 53.1 585.13  54.0  429.65  54.9  

รวมสินทรพัย ์ 1,583.01 100.0 1,083.05  100.0  782.41  100.0  
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หน้ีสินและสว่นของผูถื้อหุน้ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม  

2558 2557 2556 

งบรวม งบรวม งบรวม 

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ย

ละ 

ลา้นบาท รอ้ยละ 

หน้ีสินหมุนเวียน             

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 378.06 23.9 21.26  2.0  80.62  10.3  

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 98.59 6.2 79.62  7.4  70.61  9.0  

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเกีย่วขอ้งกนั - - -  -  -  -  

เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 21.60 1.4 22.61  2.1  25.86  3.3  

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 29.69 1.9 24.13  2.2  19.61  2.5  

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 30.52 1.9 12.60  1.2  5.85  0.7  

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 558.46 35.3 160.22  14.8  202.56  25.9  

หน้ีสินไม่หมุนเวียน             

เงินกูย้มืระยะยาว 41.12 2.6 57.95  5.4  62.20  8.0  

หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน 46.25 2.9 40.04  3.7  37.10  4.7  

ภาระผกูพนัประโยชน์พนักงาน 21.26 1.3 16.75  1.5  15.94  2.0  

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 108.63 6.9 114.74  10.6  115.25  14.7  

รวมหน้ีสิน 667.09 42.1 274.96  25.4  317.81  40.6  

สว่นของผูถื้อหุน้             

ทุนจดทะเบียน             

     หุน้สามญั 602 ลา้นหุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท 602.00          

     หุน้สามญั 344 ลา้นหุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท   344.00    344.00    

ทุนจดทะเบียนออกจ าหน่ายและช าระแลว้           

     หุน้สามญั 401 ลา้นหุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท 401.33 25.4         

     หุน้สามญั 344 ลา้นหุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท   344.00  31.8    

     หุน้สามญั 258 ลา้นหุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท       258.00  33.0  

ส่วนเกินมลูคา่หุน้สามญั 206.77 13.1 206.77  19.1   0.0 0.0  

ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 10.25 0.6 10.25  0.9  10.25  1.3  

ผลต่างจากการแปลงสดัส่วนการลงทุนในบริษัทยอ่ย (1.35) (0.1) (1.35) (0.1) (1.35) (0.2) 

ก าไรสะสม           

     จดัสรรแลว้ – ส ารองตามกฎหมาย 17.59 1.1 10.46  1.0  5.93  0.8  

     ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 272.45 17.2 237.96  22.0  191.77  24.5  

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถื้อหุน้ (2.60) (0.2) 0.0 0.0 0.0 0.0 

รวมสว่นของบริษทัใหญ ่ 904.44 57.1 808.10  74.6  464.60  59.4  

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 11.48  0.7 0.00  0.0  0.00  0.0  

รวมสว่นของผูถื้อหุน้ 915.92 57.9 808.10  74.6  464.60  59.4  

รวมหน้ีสินและสว่นของผูถื้อหุน้ 1,583.01 100.0 1,083.05  100.0  782.41  100.0  
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(2) งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ผลการด าเนินงาน 

ปีบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2558 2557* 2556* 

งบรวม งบรวม งบรวม 

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 

รายได ้             

รายไดจ้ากการขาย 1,452.19 89.8 996.83  88.6  902.25  89.1  

ดอกผลตามสญัญาเช่าซ้ือท่ีรบัรู ้ 165.09 10.2 128.42  11.4  110.06  10.9  

รวมรายได ้ 1,617.28 100.0 1,125.25  100.0  1,012.31  100.0  

ตน้ทุน           

ตน้ทุนขาย (344.73) (21.3) (201.33) (17.9) (174.66) (17.3) 

ตน้ทุนทางการเงิน (9.87) (0.6) (6.20) (0.6) (13.38) (1.3) 

รวมตน้ทุน (354.6) (21.9) (207.53) (18.4) (188.04) (18.6) 

ก าไรขั้นตน้ 1,262.68 78.1 917.72  81.6  824.27  81.4  

รายไดอ้ื่น 28.47 1.8 35.30  3.1  17.47  1.7  

ก าไรก่อนค่าใชจ้า่ย 1,291.15 79.8 953.02  84.7  841.74  83.2  

ค่าใชจ้า่ย           

ค่าใชจ้่ายในการขาย (711.80) (44.0) (564.33) (50.2) (524.93) (51.9) 

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร (278.03) (17.2) (191.16) (17.0) (168.28) (16.6) 

หน้ีสญูและหน้ีสงสยัจะสญู (118.46) (7.3) (81.53) (7.2) (59.61) (5.9) 

รวมค่าใชจ้า่ย (1,108.29) (68.5) (837.02) (74.4) (752.82) (74.4) 

ก าไรก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษี

เงินได ้
182.86 11.3 116.00  10.3  88.92  8.8  

ตน้ทุนทางการเงิน (0.59) 0.0 (0.31) (0.0) (0.12) (0.0) 

ก าไรก่อนภาษีเงินได ้ 182.27 11.3 115.69 10.3 88.80 8.8 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ (37.21) (2.3) (21.97) (2.0) (21.75) (2.1) 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรบัปี 145.06 9.0 93.72  8.3  67.05  6.6  

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน       

รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไร

หรือขาดทุน ในภายหลงั 
      

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร ์
      

 ประกนัภยั (3.24) (0.2) - - - - 

หกั ผลกระทบของภาษีเงินได ้ 0.64 0.0 - - - - 

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรบัปี (2.60) (0.2) - - - - 

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรบัปี 142.46 8.8 93.72  8.3  67.05  6.6  

 

หมายเหตุ: *มีการจดัประเภทตน้ทุนทางการเงินในปี 2557 และ 2556 ใหม่ใหส้อดคลอ้งกบัธุรกิจ 
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ผลการด าเนินงาน 

ปีบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2558 2557 2556 

งบรวม งบรวม งบรวม 

ลา้น

บาท 
รอ้ยละ 

ลา้น

บาท 

รอ้ย

ละ 

ลา้น

บาท 
รอ้ยละ 

การแบ่งก าไร (ขาดทุน)           

     ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 145.95  93.72    67.05    

     ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (0.89)  0.00    0.00    

การแบ่งก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม           

     ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 143.35  93.72    67.05    

     ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (0.89)  0.00    0.00    

       

ก าไร (ขาดทุน) ตอ่หุน้           

     ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขัน้พื้ นฐาน (บาท) 0.36  0.26    0.27    

     จ านวนหุน้สามญัเฉล่ียถ่วงน ้าหนัก (ลา้นหุน้) * 401.33  355.70    251.22    

       

ก าไร (ขาดทุน) ตอ่หุน้ปรบัลด           

     ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ 0.36  0.26    0.27    

     จ านวนหุน้สามญัเฉล่ียถ่วงน ้าหนัก (ลา้นหุน้) * 405.73  355.70    251.22    

       

 

   หมายเหต ุ: * ในระหว่างปี 2556 บริษัทเปล่ียนแปลงมลูค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญัจากมลูค่าหุน้ละ 100 บาท เป็นมลูค่าหุน้ละ 1 บาท 

ดงัน้ัน  เพื่อใหง้บการเงินของบริษัทสามารถเปรียบเทียบได ้บริษัทจึงแสดงจ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนักโดยให้

หุน้ท่ีตราไวม้มีลูค่าหุน้ละ 1 บาท ในระหวา่งปี 2558 บริษัทไดม้ีการออกหุน้สามญัเพื่อรองรบัเงินปันผลจ านวน 

57,332,928 หุน้ โดยจ่ายจากก าไรสุทธิปี 2557 ดงัน้ัน บริษัทจึงมีการปรบัหุน้สามญัถวัเฉล่ียยอ้นหลงั โดยใชจ้ านวน

หุน้สามญัท่ีออกและเรียกช าระแลว้ จ านวน 344,000,000 หุน้ รวมกบัจ านวนหุน้ปันผลท่ีจ่ายจ านวน 57,332,928 

หุน้ ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
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(3) งบกระแสเงินสด 

กิจกรรมการด าเนินงาน 

(ลา้นบาท) 

ปีบญัชี 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2558 2557 2556 

งบรวม งบรวม งบรวม 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน       

ก าไรก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 182.26 115.70  88.80  

รายการปรบักระทบก าไรเป็นเงินไดสุ้ทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน)      

กิจกรรมการด าเนินงาน      

     ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 31.61 21.63  17.04  

     หน้ีสญูและหน้ีสงสยัจะสญู 118.46 81.53  59.61  

     ส ารองการปรบัสภาพสินคา้คงเหลือ 1.58 (0.22) 0.70  

     ค่าเผ่ือส ารองการรบัคืนสินคา้ 1.03 0.26  0.62  

     ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 1.00 - - 

     ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าในสินทรพัย ์ - 0.25  - 

    ขาดทุนจากการเลิกใชท้รพัยสิ์น 0.71 0.05 - 

     (ก าไร) ขาดทุนจากการขายสินทรพัย ์ (0.26) (0.21) (1.22) 

     ประมาณการหน้ีสินของผลประโยชน์พนักงาน 1.27 1.24  2.35  

     ค่าใชจ้า่ยดอกเบ้ีย 10.39 6.51  13.51  

     ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ - - 10.25  

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง 348.05 226.73  191.65  

ในสินทรพัยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน      

สินทรพัยด์ าเนินงาน (เพิ่มขึ้ น) ลดลง      

     ลกูหน้ีการคา้ตามสญัญาเช่าซ้ือ (503.98) (183.72) (41.90) 

     ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น (15.43) (18.06) 3.72  

     ลกูหน้ีตามสญัญาโอนสิทธ์ิ 14.99 3.37  (6.29) 

     สินคา้คงเหลือ (94.57) (6.71) (7.65) 

     สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอื่น (1.53) (0.68) 0.15  

หน้ีสินด าเนินงานเพิ่มขึ้ น (ลดลง)      

     เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 20.39 6.08  (7.65) 

     ผลประโยชน์พนักงานท่ีจ่ายในงวด - (0.44) (0.27) 

เงินสดรบั (จา่ย) จากกิจกรรมการด าเนินงาน (232.08) 26.56  131.75  

จ่ายดอกเบ้ีย (10.36) (6.69) (13.51) 

จ่ายภาษีเงินได ้ (27.37) (17.66) (35.78) 

เงินสดสุทธิไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมการด าเนินงาน (269.81) 2.21  82.46  
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กิจกรรมการลงทุนและกิจกรรมการจดัหาเงิน (ตอ่) 

(ลา้นบาท)  

ปีบญัชี 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2558 2557 2556 

งบรวม งบรวม งบรวม 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน       

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค า้ประกนั (เพิ่มขึ้ น) ลดลง 74.41 (96.04) 5.67  

เงินลงทุนชัว่คราว 20.00 (20.00) - 

เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือเงินลงทุนในบริษัทยอ่ย - - - 

เงินสดรบัจากการขายอุปกรณ ์ 0.52 0.33  1.79  

เงินสดรบัจากการไดม้าของบริษทัยอ่ย 15.52 - - 

เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ์ (67.72) (57.96) (88.53) 

เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (7.06) (4.67) (0.22) 

เงินสดสุทธิไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมการลงทุน 35.67 (178.34) (81.28) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจดัหาเงิน      

เงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน เพิ่มขึ้ น 

(ลดลง) 
356.80 (59.36) (57.92) 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเกี่ยวขอ้งกนัลดลง (15.00) - - 

เงินสดรบัเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 6.00 20.30  39.00  

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (23.83) (27.80) (38.65) 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (29.37) (6.78) 14.71  

รบัช าระคา่หุน้สามญั - 86.00  25.00  

เงินปันผลจ่าย (46.84) (43.00) - 

รบัช าระคา่หุน้สามญัของบริษัทยอ่ย – ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจ

ควบคุม 
11.83     

เงินสดรบัช าระคา่หุน้สามญั-ส่วนเกินมลูค่าหุน้ - 206.77  - 

เงินสดสุทธิไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมการจดัหาเงิน 259.59 176.13  (17.86) 

       

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด เพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ 25.45 (0.01) (16.68) 

       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 8.18 8.19  24.86  

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัส้ินงวด 33.63 8.18  8.19  
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(4) อตัราสว่นทางการเงิน 

อตัราสว่นทางการเงิน หน่วย 

ปีบญัชี  

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2558 2557 2556 

งบรวม งบรวม งบรวม 

อตัราสว่นสภาพคล่อง         

อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 1.33 3.11  1.74  

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 1.06 2.73  1.48  

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด  เท่า (0.75) 0.01  0.35  

อตัราส่วนหมุนเวียนลกูหน้ีการคา้  เท่า 2.62 3.32 3.41  

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย วนั 137.17 108.31  105.44  

อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ  เท่า 11.02 9.21  8.97  

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย วนั 32.67 39.08  40.13  

อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ีการคา้  เท่า 13.66 11.59  11.30  

ระยะเวลาช าระหน้ีเฉล่ีย วนั 26.36 31.07  31.86  

วงจรเงินสด วนั 143.48 116.31  113.71  

อตัราสว่นความสามารถในการท าก าไร        

อตัราก าไรขัน้ตน้ รอ้ยละ 78.07 81.53  81.41  

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน รอ้ยละ 9.51 7.14  7.05  

อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร รอ้ยละ (175.44) 2.75  115.61  

อตัราดอกเบ้ียรบั (ดอกผลตามสญัญาเช่าซ้ือ)  รอ้ยละ 38.40 40.93  40.45  

อตัราดอกเบ้ียจา่ย (เงินกูย้มื)  รอ้ยละ 3.07 3.33  5.47  

ส่วนต่างอตัราดอกเบ้ีย  รอ้ยละ 35.34 37.61  34.98  

อตัราก าไรสุทธิ รอ้ยละ 8.97 8.33  6.62  

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้  รอ้ยละ 16.83 14.73  16.22  

อตัราสว่นแสดงประสิทธิภาพในการท างาน        

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย ์ รอ้ยละ 10.88 10.05  8.78  

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยถ์าวร  รอ้ยละ 41.60 32.03  28.32  

อตัราการหมุนของสินทรพัย ์ เท่า 1.21 1.21  1.33  

อตัราสว่นวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน        

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เท่า 0.73 0.34  0.68  

อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เท่า 0.56 0.21  0.49  

อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย เท่า (21.23) 4.67  8.23  

อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผกูพนั เท่า 0.93 0.01  0.46  

อตัราการจา่ยปันผลเทียบกบัก าไรสุทธิส าหรบัปี รอ้ยละ 61.94 89.80  41.39 
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13.1 ค ำอธิบำยและวิเครำะหฐ์ำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน 

13.1.1 ภาพรวมผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา 

บริษัทด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองกรองน ้า และจ าหน่ายเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในครวัเรือน โดย

การขายตรงซ่ึงเป็นช่องทางการขายหลกัของบริษัท ทั้งการขายสดและขายผ่อนช าระ รายไดข้องบริษัทแบ่ง

ออกเป็น 2 ประเภทหลัก ไดแ้ก่ รายไดจ้ากการขาย และรายไดด้อกผลตามสญัญาเช่าซ้ือ ในปี 2558 การ

ด าเนินงานของบริษัทยงัคงขยายตวัอย่างต่อเน่ือง แมว้่าภาวะเศรษฐกิจของประเทศยงัคงชะลอตวัตามภาวะ

เศรษฐกิจโลก ส่งผลใหผู้บ้ริโภคลดการใชจ้่ายท่ีไม่จ าเป็นลง อย่างไรก็ตาม ภาวะน ้าแลง้และกระแสนิยมรัก

สุขภาพเป็นตวัผลกัดนัใหผ้ลิตภณัฑเ์คร่ืองกรองน ้าของบริษัทยงัคงเป็นท่ีตอ้งการของผูบ้ริโภค 

ในดา้นกลยุทธ ์บริษัทยงัคงกลยุทธก์ารขยายตลาด โดยเพิ่มจ านวนสาขาในต่างจงัหวดัเพื่อขยายการ

ขายใหค้รอบคลุมลูกคา้ทัว่ประเทศ และเพิ่มศูนยบ์ริการเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเพิ่มขึ้ น 

รวมทั้งเพิ่มช่องทางการจดัจ าหน่ายใหม้ีความหลากหลาย เช่น การจ าหน่ายผ่าน Modern Trade และตวัแทน

จ าหน่าย นอกจากน้ี บริษัทยงัคงเพิ่มจ านวนพนักงานขายทางโทรศพัทเ์พื่อต่อยอดธุรกิจจากฐานลูกคา้เดิม 

สนับสนุนการบริการหลงัการขายและน าเสนอผลิตภณัฑอ์ื่นท่ีจ าเป็นต่อการครองชีพ อีกทั้งในดา้นผลิตภณัฑ ์

บริษัทพฒันาผลิตภณัฑเ์คร่ืองกรองน ้าอย่างต่อเน่ืองและขยายฐานผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชไ้ฟฟ้าในครัวเรือนให้

ครอบคลุมความตอ้งการของลกูคา้ทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยบริษัทเร่ิมจ าหน่ายเคร่ืองท าน ้าอุ่นในไตรมาส 4 ปี 

2558 และลงทุนในบริษัทย่อยซ่ึงประกอบธุรกิจหลักในการจ าหน่ายเคร่ืองปรับอากาศยี่หอ้เฟดเดอร์ จาก

ความโดดเด่นของสินคา้และบริการ รวมถึงการพฒันาศกัยภาพของทีมงานขาย ส่งผลใหบ้ริษัทสามารถขยาย

ธุรกิจไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

 

13.1.2 กำรวิเครำะหผ์ลกำรด ำเนินงำน       

  รำยไดจ้ำกกำรขำย  

บริษัทไดร้บัรายไดจ้ากการขายหลกัใน 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ รายไดจ้ากการขายสินคา้ผ่านช่องทางการ

ขายตรง ซ่ึงมีทั้งการขายแบบเงินสดและการขายแบบผ่อนช าระ และรายไดจ้ากการจดัจ าหน่ายสินคา้ใหก้บั

บริษัทขายตรงขนาดใหญ่แห่งหน่ึง 

ในปี 2556 2557 และ 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายไดร้วมเท่ากบั 1,012.31 ลา้นบาท 

1,125.25 ลา้นบาท และ 1,617.28 ลา้นบาท เมื่อเปรียบเทียบระหว่างปี 2557 และ 2558 บริษัทมี

รายไดร้วมสูงกว่าปีก่อนจ านวน 492.02 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึ้ นรอ้ยละ 43.73 ซ่ึงประกอบดว้ยรายไดจ้าก

การขายสินคา้จ านวน 1,452.19 ลา้นบาท สูงขึ้ นจ านวน 455.36 ลา้นบาท และดอกผลจากการใหเ้ช่าซ้ือ

จ านวน 165.09 ลา้นบาท สูงขึ้ นจ านวน 36.67 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึ้ นรอ้ยละ 45.68 และ รอ้ยละ 28.55 

ตามล าดบั  รายไดท่ี้เพิ่มขึ้ นมีสาเหตุหลกัมาจากยอดขายเคร่ืองกรองน ้ารุ่นใหม่ซ่ึงมีราคาขายสูงขึ้ น รวมทั้งมี

รายไดจ้ากการขายสารกรองเพิ่มขึ้ นอนัเป็นผลมาจากการพฒันาระบบฐานขอ้มลูลูกคา้ และการเพิ่มจ านวน

พนักงานขายสารกรองทางโทรศพัท ์

นอกจากน้ีบริษัทมีรายไดจ้ากการขายเคร่ืองปรบัอากาศเพิ่มขึ้ นอย่างเป็นรูปธรรม และเร่ิมมีรายได้

จากการขายเคร่ืองท าน ้าอุ่นในไตรมาส 4 ปี 2558 
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สดัส่วนรายไดจ้ากการขายแยกตามช่องทางการจดัจ าหน่าย (Distribution Channels) แสดงตามตาราง ดงัน้ี 

รายไดจ้ากการขาย 

 

 
ปีบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 
2558 2557 2556 

 
ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 

รายไดจ้ากการขายตรง               

     - ขายตรงแบบเงินสด   140.36  9.7  136.02  13.6  126.49  14.0  

     - ขายตรงแบบผ่อนช าระ   1,241.33  85.5  792.34  79.5  687.12  76.2  

รวมรายไดจ้ากการขายตรง   1,381.69  95.2  928.36  93.1  813.61  90.2  

จดัจ าหน่ายสินคา้ผ่านบริษัทอื่น   70.50 4.8 68.47 6.9 88.65 9.8 

รวมรายไดจ้ากการขาย 
 

1,452.19  100.0  996.83  100.0  902.25  100.0  

 

บริษัทมีรายไดจ้ากการขายผ่านช่องทางการขายตรงเป็นรายไดห้ลกั โดยมีสดัส่วนเฉล่ียมากกว่ารอ้ย

ละ 90 ของรายไดจ้ากการขายโดยรวม 

รายไดจ้ากการขายตามช่องทางการจดัจ าหน่ายหลกัมีรายละเอียดดงัน้ี 

(1) รายไดจ้ากการขายผ่านช่องทางการขายตรง บริษัทมีรายไดจ้ากการขายตรงแบบผ่อนช าระ

เป็นหลัก โดยในปี 2558 รายไดจ้ากการขายตรงแบบผ่อนช าระมีจ านวน 1,241.33 ลา้นบาท ในขณะท่ี

รายไดจ้ากการขายตรงแบบเงินสดมีจ านวน 140.36 ลา้นบาท 

(2) รายไดจ้ากการจดัจ  าหน่ายสินคา้ผ่านบริษัทอ่ืน บริษัทเป็นผูผ้ลิตสินคา้ใหก้บับริษัทขายตรง

ชั้นน าแห่งหน่ึง โดยมีรายไดจ้ากการขายในปี 2556 2557 และ 2558 จ านวน 88.65 ลา้นบาท 68.47 

ลา้นบาท และ 70.50 ลา้นบาท ตามล าดับ บริษัทสามารถสรา้งความเช่ือมัน่ในคุณภาพผลิตภัณฑ์และ

บริการ ส่งผลใหบ้ริษัทไดร้บัค าสัง่ซ้ือจากบริษัทขายตรงดงักล่าวอยา่งต่อเน่ือง 

เมื่อเปรียบเทียบยอดขายตามกลุ่มผลิตภัณฑห์ลัก รายไดจ้ากการขายเคร่ืองกรองน ้าในปี 2556 

2557 และ 2558 เป็นจ านวน 770.45 ลา้นบาท 825.87 ลา้นบาท และ 1,201.57 ลา้นบาท ตามล าดบั 

ปี 2558 ยอดขายเคร่ืองกรองน ้าเพิ่มขึ้ นจากปีก่อนจ านวน 375.70 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึ้ นรอ้ยละ 45.49 

เป็นผลมาจากการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ซ่ึงมีราคาขายสูงขึ้ น เมื่อพิจารณาจากจ านวนเคร่ืองท่ีขาย บริษัท

สามารถรกัษาจ านวนการขายไดใ้กลเ้คียงกบัปีก่อน 

ส าหรบัรายไดจ้ากการขายสารกรอง ในปี 2556 2557 และ 2558 เป็นจ านวน 128.72 ลา้นบาท 

165.14 ลา้นบาท และ 179.54 ลา้นบาท ตามล าดับ โดยปี 2558 ยอดขายสารกรองเพิ่มขึ้ นจากปีก่อน

จ านวน 14.40 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึ้ นรอ้ยละ 8.72 เป็นผลจากการพฒันาระบบขายตรงผ่านทางโทรศัพท ์

และบริษัทเพิ่มจ านวนพนักงานขายทางโทรศพัทเ์ป็นสองเท่าจากปี 2557 

บริษัทเร่ิมขายเคร่ืองปรับอากาศในไตรมาส 4 ปี 2557 ดังน้ัน ในปี 2558 รายไดจ้ากการขาย

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอื่น ๆ จึงเพิ่มขึ้ นอย่างเป็นรูปธรรม โดยมียอดขายจ านวน 71.08 ลา้นบาท เพิ่มขึ้ นจากปี

ก่อนจ านวน 65.25 ลา้นบาท (ปี 2557 ยอดขายจ านวน 5.83 ลา้นบาท) 

 



การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 

 

 
Annual Report 2015 | 106  
รายงานประจ าปี 2558 

สดัส่วนรายไดจ้ากการขายแยกตามผลิตภณัฑ ์(Products) แสดงตามตาราง ดงัน้ี 

รายไดต้ามผลิตภณัฑ ์  มูลค่า 

(ลา้นบาท) 

 รอ้ยละ 

เคร่ืองกรองน ้า  1,201.57  82.7 

สารกรอง     179.54  12.4 

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอื่น ๆ       71.08   4.9 

รวม  1,452.19  100.0 

 

ตน้ทุนขาย 

ตน้ทุนขายแบ่งออกเป็น ตน้ทุนวตัถุดิบในการผลิต ตน้ทุนพนักงานฝ่ายผลิต โสหุย้การผลิต และ

ตน้ทุนอื่น ๆ โดยปี 2556 2557 และ 2558 ตน้ทุนขายมีจ านวน 174.66 ลา้นบาท 201.33 ลา้นบาท 

และ 344.73 ลา้นบาท หรือคิดเป็นสดัส่วนตน้ทุนขายต่อรายไดร้วม (“สดัส่วนตน้ทุนขาย”) รอ้ยละ 17.25 

รอ้ยละ 17.89 และรอ้ยละ 21.32 ตามล าดบั ปี 2558 ตน้ทุนขายเพิ่มขึ้ นจากปีก่อน จ านวน 143.39 ลา้น

บาท หรือเพิ่มขึ้ นรอ้ยละ 71.22 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัยอดขายท่ีเพิ่มขึ้ น สดัส่วนตน้ทุนขายปี  2558 สูงขึ้ นจากปี

ก่อน เป็นผลมาจากตน้ทุนของผลิตภัณฑ์ใหม่ซ่ึงมีคุณภาพสูงขึ้ น มีตน้ทุนการผลิตสูงกว่าผลิตภัณฑ์เดิม 

รวมทั้งการขายเคร่ืองปรบัอากาศมีสดัส่วนการขายต่อรายไดร้วมสูงขึ้ น ซ่ึงเคร่ืองปรบัอากาศมีสดัส่วนตน้ทุน

ขายสงูกว่าผลิตภณัฑเ์คร่ืองกรองน ้าของบริษัท 

 

ตน้ทุนทางการเงิน 

ตน้ทุนทางการเงิน ไดแ้ก่ดอกเบ้ียจ่ายเงินกูย้ืม ซ่ึงในการด าเนินธุรกิจเช่าซ้ือของบริษัทส่วนหน่ึงใช้

เงินกูย้มืเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนระหว่างรอการรบัเงินผ่อนช าระค่างวดจากลูกคา้ ดงัน้ัน ตน้ทุนทางการเงิน

จึงจดัเป็นตน้ทุนหลักในการประกอบธุรกิจเช่นเดียวกบัตน้ทุนขาย ทั้งน้ีตน้ทุนทางการเงินแบ่งออกเป็น 2 

ประเภทตามวัตถุประสงค์การใชเ้งินกูย้ืม ไดแ้ก่ ตน้ทุนทางการเงินจากเงินกูย้ืมระยะสั้นเพื่อเป็นเงินทุน

หมุนเวียนในการด าเนินงาน และตน้ทุนทางการเงินจากเงินกูย้ืมระยะยาวเพื่อรองรบัการลงทุน ตน้ทุนทาง

การเงินรวมในปี 2556 2557 และ 2558 เป็นจ านวน 13.51 ลา้นบาท 6.51 ลา้นบาท และ 10.46 ลา้น

บาท ตามล าดบั 

ตน้ทุนทางการเงินในปี 2557 อยู่ในระดบัต า่เมื่อเทียบกบัปี 2556 และ 2558 เน่ืองจากบริษัทมี

สภาพคล่องเพิ่มขึ้ นจากการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนในปี 2557 โดยน าเงินท่ีไดร้บับางส่วนจ่ายช าระเงิน

กูย้ืมระยะสั้นท่ีเป็นเงินทุนหมุนเวียน ซ่ึงเป็นไปตามวตัถุประสงคก์ารใชเ้งินเพิ่มทุนท่ีไดร้ับจากการขายหุน้

สามญั และบริษัททยอยช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาวท่ีครบก าหนดท าใหด้อกเบ้ียลดลงเป็นไปในทิศทางเดียวกบั

เงินกูย้ืมท่ีลดลง อย่างไรก็ตาม ในปี 2558 บริษัทมีตน้ทุนทางการเงินสูงขึ้ น ซ่ึงสอดคลอ้งกับยอดขายท่ี

เพิ่มขึ้ นท าใหบ้ริษัทตอ้งการเงินทุนหมุนเวียนมากขึ้ น อีกทั้งเงินทุนส าหรับการลงทุนต่าง ๆ เช่น การสรา้ง

โรงงานใหม่และพฒันาระบบคอมพิวเตอร ์การขยายส านักงานสาขาและศูนยบ์ริการต่างจงัหวดั เพื่อรองรับ

การขยายธุรกิจในอนาคต 

 

ค่าใชจ้า่ยในการขาย 

ค่าใชจ้่ายในการขายเป็นค่าใชจ้่ายส าคญัในการด าเนินธุรกิจของบริษัทซ่ึงเน้นการขายสินคา้ผ่านช่อง

ทางการขายตรง โดยค่าใชจ้่ายในการขายท่ีส าคญัประกอบดว้ย ค่าใชจ้่ายเกี่ยวกบัพนักงาน เช่น ค่านายหน้า 

ค่าใชจ้่ายในการเดินทาง ค่าเบ้ียเล้ียง เป็นตน้ ค่าใชจ้่ายในการขายปี 2556 2557 และ 2558 มีจ านวน 

524.93 ลา้นบาท 564.33 ลา้นบาท และ 711.80 ลา้นบาท ตามล าดบั แมว้่าค่าใชจ้่ายในการขายจะ 
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เพิ่มขึ้ นในแต่ละปี แต่สัดส่วนค่าใชจ้่ายในการขายต่อรายไดร้วมมีสัดส่วนลดลง (2556: รอ้ยละ 

51.85, 2557: รอ้ยละ 50.15, 2558: รอ้ยละ 44.01) แสดงใหเ้ห็นถึงประสิทธิภาพของบริษัทท่ียงั

สามารถควบคุมสดัส่วนค่าใชจ้่ายในการขายใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 

 

หน้ีสงสยัจะสูญและหน้ีสูญ 

บริษัทมีระบบตรวจสอบและควบคุมการใหสิ้นเช่ือ โดยจดัตั้งฝ่ายเครดิตเพื่อประเมินความสามารถ

ในการช าระหน้ีของลูกหน้ีและเรียกเก็บเงินในแต่ละงวดจากลูกหน้ี บริษัทยงัมีนโยบายใหพ้นักงานขายร่วม

รบัผิดชอบความเสียหายโดยการหกัค่าตอบแทนพนักงานขายหากบริษทัไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากลกูหน้ีได ้

ทั้งน้ีมาตรการดังกล่าวเป็นการป้องปรามและลดความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้ นโดยพนักงานขายจะใชค้วาม

ระมดัระวงัอยา่งเต็มท่ี เพื่อลดผลกระทบของหน้ีสญูต่อผลการด าเนินงานของบริษัทไดใ้นระดบัหน่ึง 

ส าหรบัลกูหน้ีท่ีคา้งช าระ บริษัทมีนโยบายตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ โดยอา้งอิงจากมลูค่าหน้ีท่ีคาด

ว่าจะเก็บเงินไม่ได ้โดยประมาณจากประสบการณ์ในการเก็บหน้ีและการวิเคราะห์ลูกหน้ีแต่ละรายตาม

ความเห็นชอบของฝ่ายบริหาร ซ่ึงท่ีผ่านมาบริษัทมีหลกัเกณฑใ์นการค านวณค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญตามอายุ

ของลกูหน้ี (ดรูายละเอียดเพิ่มเติมท่ีตารางนโยบายบญัชีในการตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสญู) และส าหรบัลกูหน้ีท่ี

คา้งช าระเกิน 3 งวด บริษัทจะหยุดรบัรูร้ายไดด้อกผลจากการเช่าซ้ือทั้งจ านวน และตดัลกูหน้ีดงักล่าวเป็นหน้ี

สูญหลังจากด าเนินการทวงถามอย่างถึงท่ีสุด ทั้งโดยวาจาและส่งจดหมายทวงถาม จากน้ันบริษัทจะ

ด าเนินการฟ้องรอ้งตามขัน้ตอนทางกฎหมายต่อไป 

ในปี 2556 2557 และ 2558 บริษัทมีหน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 59.61 ลา้นบาท 81.53 ลา้น

บาท และ 118.46 ลา้นบาท ตามล าดบั ยอดหน้ีสญูและหน้ีสงสยัจะสญูเพิ่มขึ้ นตามยอดขายและยอดลกูหน้ีท่ี

เพิ่มขึ้ นในแต่ละปี ทั้งน้ี บริษัทก าหนดนโยบายและเพิ่มมาตรการในการบริหารคุณภาพลูกหน้ีใหเ้ขม้งวดมาก

ขึ้ น โดยบริษัทยงัคงความระมดัระวงัในการปล่อยสินเช่ือ ซ่ึงมีการตรวจสอบอย่างเขม้งวดจากฝ่ายเครดิตของ

บริษัท อีกทั้งระเบียบการหกัค่านายหน้าคืนจากพนักงานขาย ในกรณีท่ีมีการขายสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้ท่ีไม่มี

คุณภาพเพียงพอ ซึ่งหลกัเกณฑเ์หล่าน้ีเป็นไปตามระเบียบท่ีบริษัทไดก้ าหนดไวแ้ละมีการทบทวนใหเ้หมาะสม

กบัสถานการณอ์ยูเ่สมอ  

 

รายไดอ่ื้น  

รายไดอ้ื่น เป็นรายไดท่ี้ไม่เกี่ยวขอ้งกบัการขายสินคา้หลัก ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นรายไดจ้ากการขายเม็ด

พลาสติกบดโดยปี 2556 2557 และ 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายไดอ้ื่นจ านวน 17.47 ลา้นบาท 

35.30 ลา้นบาท และ 28.47 ลา้นบาท ตามล าดบั  

  

ค่าใชจ้า่ยในการบริหาร 

ค่าใชจ้่ายในการบริหารประกอบดว้ย ค่าใชจ้่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าเส่ือมราคา ค่าใชจ้่ายดา้น

สาธารณูปโภค เป็นตน้ ในปี 2556 2557 และ 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใชจ้่ายในการบริหาร

จ านวน 168.28 ลา้นบาท 191.16 ลา้นบาท และ 278.03 ลา้นบาท ตามล าดบั ค่าใชจ้่ายหลกัท่ีเพิ่มขึ้ น 

คือ ค่าใชจ้่ายเกี่ยวกบัพนักงานเพิ่มขึ้ นจากการเพิ่มจ านวนพนักงานและการเตรียมบุคลากรท่ีมีศกัยภาพ เพื่อ

สรา้งความพรอ้มในการขยายตวัของธุรกิจ  ค่าเส่ือมราคาเพิ่มขึ้ น เน่ืองจากการพฒันาระบบงานเทคโนโลยี

สารสนเทศ และอาคารและอุปกรณเ์พิ่มขึ้ น โดยสรุป ค่าใชจ้่ายในการบริหารเพิ่มขึ้ นจากการขยายธุรกิจ และ

เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัรายไดร้วมท่ีเพิ่มขึ้ น 
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ก าไรสุทธิ 

ในปี 2556 2557 และ 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิจ านวน 67.05 ลา้นบาท 93.72 

ลา้นบาท และ 145.95 ลา้นบาท ตามล าดบั และคิดเป็นอตัราก าไรสุทธิ รอ้ยละ 6.62 รอ้ยละ 8.33 และ

รอ้ยละ 8.97 ตามล าดับ ในปี 2558 ถึงแมว้่าสัดส่วนตน้ทุนขายต่อรายไดร้วมสูงขึ้ น บริษัทยงัคงสามารถ

รกัษาอตัราก าไรสุทธิใหไ้ม่ต า่กว่ารอ้ยละ 8 ตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้แสดงใหเ้ห็นถึงความสามารถในการบริหาร

จัดการค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ (ในไตรมาสท่ี 1  ปี 2556 บริษัทมี

ค่าใชจ้่ายพิเศษจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑจ์ านวน 10.25 ลา้นบาทซ่ึงหากไม่นับรวมรายการดงักล่าว 

ก าไรสุทธิส าหรบัปี 2556 จะเท่ากบั 77.30 ลา้นบาทหรือคิดเป็นอตัราก าไรสุทธิเท่ากบัรอ้ยละ 7.64) 

 

รายการพิเศษท่ีเกิดข้ึน (ไม่ใช่รายการประจ  า) 

ในปี 2558 บริษัทบนัทึกผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั จ านวน 

2.60 ลา้นบาท (สุทธิจากผลกระทบของภาษีเงินได)้ โดยแสดงรายการใน “ส่วนของผูถื้อหุน้” และ “ก าไร 

(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น” ซ่ึงไม่ถูกรวมในการค านวณก าไรสุทธิส าหรบัปี 

 

13.1.3 การวิเคราะหฐ์านะทางการเงิน 

13.1.3.1 สินทรพัย ์

สินทรัพย์ของบริษัทเติบโตอย่างต่อเน่ืองตามการเติบโตของรายได ้โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2556 2557 และ 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรพัยร์วมจ านวน 782.41 ลา้นบาท 1,083.05 ลา้น

บาท และ 1,583.01 ลา้นบาท ตามล าดบั ทั้งน้ีสินทรพัยห์ลกัของบริษัทไดแ้ก่ ลกูหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ ท่ีดิน 

อาคาร และอุปกรณ ์และสินคา้คงเหลือ โดยลกูหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือไดแ้ก่ลูกหน้ีจากการขายสินคา้แบบผ่อน

ช าระ ซ่ึงเป็นรายไดห้ลักของบริษัท ในขณะท่ีบริษัทลงทุนในท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์อย่างต่อเน่ืองเพื่อ

รองรับการขยายตัวทางธุรกิจ  ทั้ งในส่วนของโรงงานผลิตและอาคารส านักงาน อีกทั้ง สินคา้คงเหลือท่ีมี

จ านวนเพิ่มมากขึ้ น เน่ืองจากการสัง่ซ้ือวตัถุดิบเพื่อการผลิตสินคา้รุ่นใหม่ 

 

อตัราส่วนสินทรพัยห์มุนเวียนต่อสินทรพัยร์วม แสดงตามตาราง ดงัน้ี 

  

สินทรพัย ์(ลา้นบาท)  ปี 2558  ปี 2557  ปี 2556 

สินทรพัยร์วม  1,583.01  1,083.05  782.41 

สินทรพัยห์มุนเวียน  742.14  497.92  352.75 

อตัราสว่นสินทรพัยห์มุนเวียนตอ่สินทรพัยร์วม 

(รอ้ยละ) 

 46.88  45.97  45.09 

 

อตัราส่วนสินทรัพยห์มุนเวียนต่อสินทรพัยร์วมเพิ่มขึ้ นอย่างต่อเน่ือง เกิดจากลูกหน้ีตามสญัญาเช่า

ซ้ือ และสินคา้คงเหลือท่ีเพิ่มขึ้ น ซ่ึงเป็นไปตามยอดขายท่ีเพิ่มขึ้ น และการสัง่ซ้ือวตัถุดิบท่ีเพิ่มขึ้ นเพื่อรองรับ

การผลิตสินคา้รุ่นใหม่ 

 

ลกูหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 

ลกูหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ (สุทธิ) ซ่ึงไดแ้ก่ลกูหน้ีจากการขายสินคา้แบบผ่อนช าระ (สุทธิ จากดอกผล

เช่าซ้ือรอตัดบัญชี ภาษีขายรอตัดบัญชี ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ และค่าเผ่ือส ารองการรับคืนสินคา้) เป็น

สินทรพัยท่ี์มีสดัส่วนสงูสุดในกลุ่มสินทรพัยห์มุนเวียน โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 2557 และ 2558 
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บริษัทและบริษัทยอ่ยมีสินทรพัยด์งักล่าวเป็นจ านวน 263.20 ลา้นบาท 364.26 ลา้นบาท และ 

495.50 ลา้นบาท ตามล าดบั  

ความเพียงพอของค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 

บริษัทมีลกูหน้ีการคา้ส่วนใหญ่จากการผ่อนช าระเคร่ืองกรองน ้าตามสญัญาเช่าซ้ือ โดยบริษัทมี

นโยบายในการตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสญูส าหรบัลกูหน้ีท่ีคาดว่าไม่สามารถช าระหน้ีได ้ดงัน้ี 

  

นโยบายบญัชีในการตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญส าหรบัลกูหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 

   

งวดที่ผิดนดัช าระ  อตัราการตั้งคา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (รอ้ยละ) 

 ปี 2558  ปี 2557  ปี 2556 

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ  2.5  1  - 

ลกูหน้ีคา้งช าระ 1 งวด  6  6  5 

ลกูหน้ีคา้งช าระ 2 งวด  30  30  15 

ลกูหน้ีคา้งช าระ 3 งวด  50  50  30 

คา้งช าระเกิน 3 งวด  100  100  100 

 

ลกูหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือแยกตามอายุลกูหน้ี และอตัราค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสญู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2556 - 2558  แสดงดงัตารางดา้นล่าง 

ลูกหน้ีตาม

สญัญาเช่าซ้ือ 

(หลงัหกั

ดอกเบ้ียท่ียงัไม่

ถือเป็นรายได-้

สุทธิ) 

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ ณ วนัท่ี ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ ณ วนัที ่

31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2556 

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

ยงัไม่ถึงก าหนด

ช าระ 

674.16 82.8 329.78 85.2 234.51 85.7 16.88 2.5 3.30 1.0 - 0.0 

คา้งช าระ 1 งวด 69.83 8.6 30.64 7.9 20.16 7.4 4.19 6.0 1.84 6.0 1.01 5.0 

คา้งช าระ 2 งวด 28.72 3.5 11.15 2.9 8.01 2.9 8.61 30.0 3.34 30.0 1.20 15.0 

คา้งช าระ 3 งวด 17.71 2.2 6.36 1.6 4.68 1.7 8.85 50.0 3.18 50.0 1.40 30.0 

คา้งช าระเกิน 3 

งวด 

23.81 2.9 9.27 2.4 6.22 2.3 23.82 100.0 9.27 100.0 6.22 100.0 

รวม 814.23 100.0 387.20 100.0 273.58 100.0 62.35 - 20.93 - 9.83 - 

 

ขอ้มลูคุณภาพของลกูหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 เปรียบเทียบกบัปีก่อน พบว่าคุณภาพ

ลกูหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือแยกตามอายุของลกูหน้ีค่อนขา้งใกลเ้คียงกนั ซ่ึงตั้งแต่ปลายปี 2557 บริษัทไดม้ีการ

พิจารณาทบทวนอตัราค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ โดยยึดหลกัความระมดัระวงัตามหลักการบญัชีท่ีรบัรองทัว่ไป 

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสภาวะเศรษฐกิจและระยะเวลาการผ่อนช าระซ่ึงนานขึ้ นตามความสมัพนัธก์บัมลูค่าสินคา้ 

ส่งผลใหค้่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญเพิ่มขึ้ น โดยค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 2557 และ 

2558 มีจ านวน 9.83 ลา้นบาท 20.93 ลา้นบาท และ 62.35 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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สินคา้คงเหลือ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินคา้คงเหลือจ านวน 

52.91 ลา้นบาท 59.85 ลา้นบาท และ 152.84 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยสินคา้คงเหลือมีจ านวนเพิ่มมาก

ขึ้ น เน่ืองจากการสัง่ซ้ือวตัถุดิบเพื่อการผลิตสินคา้รุ่นใหม่ 

 

ที่ดิน อาคาร และอปุกรณส์ุทธิ         

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 บริษัทมีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ เป็นจ านวน 

332.99 ลา้นบาท 387.34 ลา้นบาท และ 462.10 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยสินทรพัยป์ระเภทน้ีส่วนใหญ่

ไดแ้ก่ ท่ีดินและอาคารท่ีเป็นท่ีตั้งของส านักงานใหญ่และโรงงาน ซ่ึงสินทรพัยท่ี์ดิน อาคาร และอุปกรณเ์พิ่มขึ้ น

อย่างต่อเน่ือง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต โดยทรัพยสิ์นส่วนใหญ่ท่ีเพิ่มขึ้ นปี 

2558 เน่ืองจากยานพาหนะท่ีเพิ่มขึ้ นจ านวน 45.25 ล้านบาท ส าหรับทีมขายท่ีเพิ่มขึ้ น และเคร่ืองมือ

เคร่ืองใชแ้ละอุปกรณ ์เคร่ืองใชส้ านักงาน คอมพิวเตอรแ์ละอุปกรณเ์พิ่มขึ้ นจ านวน 19.62 ลา้นบาท ซ่ึงรวมถึง

ระบบ Call Center เพื่อรองรบัการขายสารกรองทางโทรศพัทแ์ก่ฐานลกูคา้เดิมของบริษัท 

 

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี       

 ภาษีเงินไดร้อตัดบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยมีลักษณะเป็นสินทรพัยซ่ึ์งเกิดจากเกณฑก์ารรับรู ้

รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายทางบัญชีและทางภาษีท่ีแตกต่างกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีมีจ านวน 6.28 ลา้นบาท 8.72 ลา้นบาท และ 17.46 ลา้นบาท ตามล าดบั 

ซ่ึงจ านวนท่ีเพิ่มขึ้ นส่วนใหญ่เน่ืองมาจากการตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสญู และภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงานท่ี

เพิ่มขึ้ น 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน        

 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนของบริษัท ไดแ้ก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสินทรพัยร์ะหว่างพฒันา โดย ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 2557 และ 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนเป็นจ านวน 7.06 

ลา้นบาท 10.90 ล้านบาท และ 16.88 ล้านบาท ตามล าดับ ทั้งน้ีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้ นอย่างมี

นัยส าคญัอยา่งต่อเน่ือง เน่ืองจากบริษัทลงทุนในระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขาย

และการเก็บเงิน และรองรบัการเปิดสาขาใหม่ในอนาคต 

 

13.1.3.2 หน้ีสิน 

หน้ีสินของบริษัทประกอบดว้ย เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน เจา้หน้ีการคา้ หน้ีสินตามสัญญาเช่า

การเงิน ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย และหน้ีสินอื่น ๆ โดย ณ วันท่ี 31 

ธนัวาคม 2556 2557 และ 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีหน้ีสินรวมจ านวน 317.81 ลา้นบาท 274.96 

ลา้นบาท และ 667.09 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยหน้ีสินท่ีส าคญัมีรายละเอียดดงัน้ี 

- เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบันการเงิน มีจ านวนเพิ่มขึ้ นอย่างเป็น

สาระส าคญั โดยในปี 2558 ยอดเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

เพิ่มขึ้ นจากปี 2557 จ านวน 356.80 ลา้นบาท เพื่อการลงทุนและเป็นเงินทุนหมุนเวียนของ

บริษัท เน่ืองจากการขยายธุรกิจ 

- เจา้หน้ีการคา้ เพิ่มขึ้ นอย่างต่อเน่ือง โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทมีเจา้หน้ีการคา้

จ านวน 28.97 ลา้นบาท เน่ืองจากการสัง่ซ้ือวตัถุดิบส าหรบัการผลิตสินคา้รุ่นใหม่  

- เงินกูยื้มระยะยาว บริษัทช าระคืนเงินกูย้ืมระยะยาว ท าใหย้อดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 

2558 ลดลงจากปี 2557 จ านวน 17.84 ลา้นบาท 
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- หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน หน้ีสินประเภทน้ีโดยส่วนใหญ่เป็นหน้ีสินจากการจดัหารถยนต์

เพื่อใชใ้นการด าเนินงาน บริษัทท าสญัญาเช่าการเงินส าหรบัยานพาหนะเพิ่มขึ้ นเพื่อขยายทีม

ขายของบริษัทโดยภาระหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินปี 2558 เพิ่มขึ้ นจากปี 2557 จ านวน 

11.77 ลา้นบาท 

- ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน เน่ืองจากจ านวนพนักงานท่ีเพิ่มขึ้ น ในปี 2558 บริษัท

บนัทึกภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้ น จ านวน 4.52 ลา้นบาท จากการประมาณการ

ตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั 

 

13.1.3.3 สว่นของผูถื้อหุน้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 2557 และ 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผูถื้อหุน้

ทั้งหมดจ านวน 464.60 ลา้นบาท 808.10 ลา้นบาท และ 904.44 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยส่วน

ของผูถื้อหุน้ของบริษัทเพิ่มขึ้ นอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นผลจากการท าก าไรอย่างต่อเน่ือง ส่งผลใหบ้ริษัท

สามารถจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทท่ีก าหนดไว ้

ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลงท่ีส าคัญในปี 2558 นอกเหนือจากก าไรประจ าปีของส่วนของผู้ถือหุน้ มี

รายละเอียดดงัน้ี 

-  เงินปันผลจ่าย บริษัทจ่ายเงินปันผลจ านวนทั้งส้ิน 104.35 ลา้นบาท โดยจ่ายเป็นหุน้

ปันผลจ านวน 57.33 ลา้นบาท และเป็นเงินสดปันผลจ านวน 47.01 ลา้นบาท ตาม

มติของท่ีประชุม ดงัน้ี 

1) ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558 เมื่อวนัท่ี 24 เมษายน 2558 มีมติอนุมติั

ใหจ้่ายเงินปันผล ส าหรบัปี 2557 จ านวน 64.21 ลา้นบาท โดยจ่ายเป็นหุน้ปันผล 

จ านวน 57.33 ลา้นบาท และเป็นเงินสดปันผล จ านวน 6.88 ลา้นบาท 

2) ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 5/2558 เมื่อวนัท่ี 14 สิงหาคม 2558 มีมติ

อนุมติัใหจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาล ส าหรบัปี 2558 จ านวน 40.13 ลา้นบาท โดย

จ่ายเป็นเงินสดปันผลทั้งจ านวน 

-  ทุนจดทะเบียน บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 57.33 ลา้นบาท เพื่อรองรบัการจ่าย

หุน้ปันผล ส่งผลใหทุ้นจดทะเบียน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 มีจ านวน 401.33 

ลา้นบาท (ปี 2557 จ านวน 344.00 ลา้นบาท) 

-  บริษทับนัทึกผลขาดทุนโครงการผลประโยชนพ์นกังานจากการประมาณการตาม

หลักคณิตศาสตรป์ระกันภยั จ านวน 2.60 ลา้นบาท (สุทธิจากผลกระทบของภาษี

เงินได)้ ตามท่ีกล่าวใน “รายการพิเศษท่ีเกิดขึ้ น (ไม่ใช่รายการประจ า)” 

13.1.3.4 โครงสรา้งทางการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 2557 และ 2558 บริษัทมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้อยู่ในระดบั 0.68 เท่า 

0.34 เท่า และ 0.73 เท่า ตามล าดับ ในขณะท่ีมีอตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุน้อยู่ในระดับ 

0.49 เท่า 0.21 เท่า และ 0.56 เท่า ตามล าดบั อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้และหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อ

ส่วนของผูถื้อหุน้สงูขึ้ น เน่ืองจากบริษัทมีความตอ้งการเงินทุนในการขยายธุรกิจ อยา่งไรก็ตาม อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วน

ของผูถื้อหุน้ของบริษัทยงัอยูใ่นอตัราท่ีต า่มากเมื่อเทียบกบับริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมขายผ่อน 
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. . .  สภาพคล่อง 
กระแสเงินสด 
รายละเอียดแหล่งทีมาและแหล่งใชไ้ปของกระแสเงินสดในแต่ละปี สรุปตามตาราง 

   
 

บริษัทและบริษัทย่อย สามารถบริหารสภาพคล่องไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถ
บริหารกระแสเงินสดทีไดร้ับเพือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และมีการจ่ายเงินสดปันผล 
(Cash Dividend) จาํนวน .  ลา้นบาท ในปี  (เงินปันผลสําหรบัปี  จํานวน .  
ลา้นบาท และเงินปันผลระหว่างกาลสําหรบัปี  จาํนวน .  ลา้นบาท) 

 
. .  การวิเคราะหผ์ลตอบแทนต่อผูถ้ือหุน้ 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้เพิมขึนจากรอ้ยละ .  ในปี  เป็นรอ้ยละ .  ในปี  
โดยผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้ของบริษัทแปรผนัโดยตรงกบัปัจจยัดงันี 

( )  ประสิทธิภาพในการบริหารตน้ทุนและค่าใชจ่้าย อตัรากําไรสุทธิ (Net Profit Margin) เพิมขึน
จากรอ้ยละ .  เป็นรอ้ยละ .  เป็นผลจากการเพิมขึนของรายไดแ้ละการบริหารตน้ทุน
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึงส่งผลกระทบทางบวกต่ออตัราผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้ 

( ) ประสิทธิภาพในการใชป้ระโยชน์จากสินทรัพย ์อตัราการหมุนของสินทรพัย ์(Asset Turnover) 
อยู่ในระดับไม่เปลียนแปลง .  เท่า ถึงแมว้่าบริษัทมีสินทรัพย์รวมเพิมขึนในปี  
จํานวน .  ลา้นบาท แสดงใหเ้ห็นถึงการบริหารการใชท้รัพย์สินใหเ้กิดประโยชน์ของ
บริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ 

( ) โครงสรา้งทางการเงิน อตัราส่วนหนีสินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) เพิมขึนจาก .  เท่า 
เป็น .  เท่า เนืองจากบริษัทตอ้งการเงินลงทุนและเงินทุนหมุนเวียนเพือการดาํเนินการและ
การขยายธุรกิจ 

.  ปัจจยัและอิทธิพลหลกัทีอาจมีผลต่อการดาํเนินงานหรือฐานะทางการเงินในอนาคต 
การขยายตวัของชุมชนเมือง และสดัสว่นการขาย 

บริษัทเน้นการจัดจําหน่ายในพืนทีเขตชุมชนเมืองทีมีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น เพือใหพ้นักงานขาย
สามารถปฏิบตัิหน้าทีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ทงันีแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจภายในประเทศส่งผลใหชุ้มชน
เมืองขยายตวัอย่างต่อเนือง เป็นผลดีต่อการวางแผนการขายสินคา้ของบริษัท และยังเป็นการเพิมพืนทีทีมีศกัยภาพแห่ง
ใหม่ จึงเป็นโอกาสในการเติบโตของบริษัทในอนาคต 
 
ผลกระทบจากการเปลียนแปลงมาตรฐานทางบญัชี 

บริษัทและบริษัทย่อยไดนํ้ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรบัปรุง (ปรบัปรุง ) และฉบบัใหม่
ทีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลังวนัที  มกราคม  มาถือ 

หน่วย : ลา้นบาท  ปีบญัชี สนิสุดวนัที 31 ธนัวาคม 
 2558 2557 2556 

กิจกรรมการดําเนินงาน  (269.81)  2.21  82.46 
กิจกรรมการลงทุน  35.68 (178.34) (81.28) 
กิจกรรมการจดัหาเงิน  259.59  176.13  (17.86)  
เงนิสด เพิมขึน (ลดลง)  25.45 (0.00) (16.68) 
เงินสด ณ ตน้ปี  8.18  8.19  24.86 
เงนิสด ณ ปลายปี  33.63  8.18  8.19 
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ปฏิบัติ การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบ

การเงินของบริษัท และบริษัทยอ่ย 

ส าหรบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรบัปรุงใหม่ ท่ีก าหนดใหถื้อปฏบิติักบังบการเงินส าหรบั

รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยยงัไม่ไดใ้ชม้าตรฐานการรายงาน

ทางการเงินท่ีออกและปรบัปรุงใหม่ดงักล่าว ณ วนัท่ีรายงาน เน่ืองจากยงัไม่มีการบงัคบัใช ้

บริษัทคาดว่าจะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรบัปรุงใหม่ตามประกาศสภาวชิาชีพบญัชีมา

ใช ้และถือปฏิบัติ โดยผูบ้ริหารอยู่ระหว่างการพิจารณาผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้ นจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ดงักล่าวต่องบการเงินของบริษัท (ดูรายละเอียดมาตรฐานทางการเงินท่ี

ออกและปรบัปรุงใหม่ในส่วนของรายงานทางการเงิน) 

 

แผนการด าเนินธุรกิจส าหรบัปี 2559 

เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟ้ืนตวัดีขึ้ นจากปีก่อน การฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจไทยในปี 2559 จะไดร้บัแรง

หนุนจาก มาตรการกระตุน้เศรษฐกิจภาครัฐ รวมถึงภาคท่องเท่ียวท่ีจะยงัมีแนวโน้มเติบโตต่อเน่ือง จะช่วย

หนุนใหก้ารบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนขยายตวั ถึงแมว้่ายงัคงมีปัจจยัเส่ียงท่ีรุมลอ้มต่อเน่ืองมาจากปี

ก่อน โดยเฉพาะภยัแลง้ท่ีรุนแรง แต่ปัจจยัดงักล่าวส่งผลในทางบวกส าหรบัการขายผลิตภณัฑข์องบริษัท  

ในปี 2559 บริษัทจะยงัคงกลยุทธก์ารขยายตลาด ดงัน้ี 

- เพิ่มจ านวนสาขาและศนูยบ์ริการในต่างจงัหวดัเพื่อขยายการขายใหค้รอบคลุมลกูคา้ทัว่ประเทศ 

- เพิ่มช่องทางการจดัจ าหน่ายใหม้ีความหลากหลาย 

- เพิ่มการขายผ่าน Modern Trade และตวัแทนจ าหน่าย 

- เพิ่มจ านวนพนักงานขายทางโทรศัพทเ์พื่อต่อยอดธุรกิจจากฐานลูกคา้เดิม สนับสนุนการบริการหลังการ

ขายและน าเสนอผลิตภณัฑอ์ื่นท่ีจ าเป็นต่อการครองชีพ 

- เพิ่มความหลากหลายของผลิตภณัฑ ์ทั้งเคร่ืองกรองน ้า และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในครวัเรือนใหค้รอบคลุมความ

ตอ้งการของลกูคา้ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

- อีกทั้ง บริษัทยงัมีแผนท่ีจะขยายการเติบโตไปยงัตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซ่ึงเป็นหน่ึงในกล

ยุทธใ์นการขยายตลาดไปสู่กลุ่มลกูคา้ในต่างประเทศ 

 

นอกจากการขยายตลาดไปสู่กลุ่มลกูคา้ใหม้ากขึ้ นแลว้ บริษัทยงัคงวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑแ์ละเพิ่มคุณภาพ

ของการบริการอยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหส้ามารถสรา้งการเติบโตไดอ้ยา่งยัง่ยนื 

 



14. รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูมี้อ านาจควบคุม และเลขานุการบรษิทั 
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง อายุ

(ปี) 

  คุณวุฒิทางการศกึษา 

 

 

สดัส่วน

การถือ

หุน้  

(รอ้ยละ) 

ความสมัพนัธท์าง

ครอบครวัระหว่าง

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

 

1. นายสหสั  ตรีทิพยบุตร 

• ประธานกรรมการบริษัท 

68 - Master of Science (Computer and 

Information Sciences), Syracuse 

University, New York, USA. 

- พาณิชยศาสตรบ์ญัฑิต (สถิติ) คณะพณิชย
ศาสตรแ์ละการบญัชี จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

- 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. 

- Director Accreditation Program (DAP) 

Class 28/2004 Thai Institute of 

Directors. 

  

ไม่ม ี -ไม่มี-  2556 - ปัจจุบนั 

2551 – ปัจจุบนั 

2544 – ปัจจุบนั 

ปัจจุบนั 

2547 – ปัจจุบนั 

2553 – ปัจจุบนั 

2553 – 2555 

 

2550 – 2551 

2549 – 2550 

 

2546 – 2550 

ประธานกรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการบริษัท , กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการบริษัท 

กรรมการบริษัท 

กรรมการบริษัท 

ท่ีปรึกษา  

กรรมการบริษัท /คณะกรรมการ 

 

กรรมการบริษัท 

กรรมาธิการวิสามญั 

 

กรรมการบริษัท 

บริษัท เธียรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท ออฟฟิศเมท จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท อินเทอรเ์น็ตประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท เอ็ม บี เค รีสอรท์ จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท เนทเบย ์จ ากดั 

วุฒิสมาชิกสายการเงินการธนาคาร 

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์กระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

บริษัท อสมท จ ากดั (มหาชน) 

พิจารณาร่างพระราชบญัญติัว่าดว้ยการกระท า 

เกี่ยวกบัคอมพิวเตอรค์วามผิด 

บริษัท เทรดสยามดอทคอม จ ากดั   

2. นายวีรวฒัน์  แจง้อยู่ 

• กรรมการบริษัท 

• ประธาน

กรรมการบริหาร 

• ประธานเจา้หน้าท่ี

บริหาร 

66 - ปริญญาโท  Engineer(ENV)  University Of  

Roorkee, INDIA. 

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร ์สาธารณสุข  
มหาวิทยลยัมหิดล 

- 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. 

 

23.49 

(โดยเป็น

ของภรรยา

รอ้ยละ 

1.16) 

- บิดาของบุคคลในขอ้ 4. 

- บิดาของบุคคลในขอ้ 5  

- บิดาของบุคคลในขอ้ 6. 

- พี่ชายของบุคคลในขอ้ 12. 

- น้าของบุคลลในขอ้ 14. 

2556 – ปัจจุบนั 

 

2548 – 2556 

ปัจจุบนั 

ปัจจุบนั 

ปัจจุบนั 

ปัจจุบนั 

 

กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหาร/

ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 

ประธานกรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการบริษัท 

 

บริษัท เธียรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) 

 

บริษัท เธียรสุรตัน์ จ ากดั 

บริษัท เซฟเทรด อินเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 

บริษัท ไอดีล วอเตอร์ จ ากดั 

บริษัท เบตเตอร ์ดรีมส์ จ ากดั 

บริษัท เธียรธรรม อสงัหาริมทรพัย ์จ ากดั 
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง อายุ

(ปี) 

  คุณวุฒิทางการศกึษา 

 

 

สดัส่วน

การถือ

หุน้  

(รอ้ยละ) 

ความสมัพนัธท์าง

ครอบครวัระหว่าง

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

 

3. นายวิรชั วงศนิ์รันดร ์

• กรรมการบริษัท 

• กรรมการบริหาร 

• กรรมการผูจ้ดัการ 

63 - 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 (Homor), Florida 

International University, Miami, Florida, 

USA. 

- Associate Degree in Pre-Engineering, 

Miami- Dade Community College, Miami, 

Florida, USA. 

- Audit Committee Program (ACP)           

Class 37/2011 Thai Institute of 

Directors.  

- Successful Formulation & Execution of 

Strategy Class 11/2010 Thai Institute 

of Directors.               

- Director Certification Program (DCP) 

Class 135/2010 Thai Institute of 

Directors. 

 

 

 

 

 

 

 

0.15 -ไม่มี- 2556 – ปัจจุบนั 

2555 – 2556 

2553 – ปัจจุบนั 

2557 – ปัจจุบนั 

2554 – 2557 

 

2552-2555 

 

2545-2552 

 

2544-2545 

 

2534-2541 

 

 

 

กรรมการบริษัท / กรรมการผูจ้ดัการ 

ผูอ้ านวยการสายงานพฒันาองคก์รและระบบ 

กรรมการบริษัท 

กรรมการบริษัท, กรรมการบริหารความเส่ียง 

กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการตรวจสอบ, 

กรรมการบริหาร 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

ผูบ้ริหารกลุ่ม กลุ่มวางแผนการเงิน 

ผูอ้ านวยการฝ่ายอาวุโส ผูบ้ริหารฝ่าย  

ฝ่ายสารสนเทศเพื่อการบริหาร 

ผูอ้ านวยการฝ่าย ผูบ้ริหารฝ่าย ฝ่ายตรวจสอบ

คอมพิวเตอร์ 

ผูจ้ดัการสาขา Los Angeles ประเทศ

สหรฐัอเมริกา 

รองผูจ้ดัการสาขา New York 

ประเทศสหรฐัอเมริกา 

 

บริษัท เธียรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท เธียรสุรตัน์ จ ากดั 

บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอรเ์ซอรว์ิสเซส จ ากดั 

บริษัท กรุงไทย แอกซ่า ประกนัชีวิต จ ากดั 

บริษัท กรุงไทย แอกซ่า ประกนัชีวิต จ ากดั 

 

ธนาคารกรุงไทยจ ากดั (มหาชน) 

 

ธนาคารกรุงไทยจ ากดั  (มหาชน) 

 

ธนาคารกรุงไทยจ ากดั  (มหาชน) 

 

ธนาคารกรุงไทยจ ากดั  (มหาชน) 

 

 

 

 



รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูมี้อ านาจควบคุม และเลขานุการบริษทั 
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง อายุ

(ปี) 

  คุณวุฒิทางการศกึษา 

 

 

สดัส่วน

การถือ

หุน้  

(รอ้ยละ) 

ความสมัพนัธท์าง

ครอบครวัระหว่าง

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

 

4. นางสาวเธียรวรรณี               

แจง้อยู่ 

• กรรมการบริษัท 

• กรรมการบริหาร 

• รองกรรมการผูจ้ดัการ 

สายงานสนับสนุนธุรกิจ 

• เลขานุการบริษัทไดร้บั

การแต่ตั้งเมื่อวนัท่ี 13 

พฤศจิกายน พ.ศ. 

2558.จากมติท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัท

ครั้งท่ี 7/2558 

 

35 - ปริญญาโท MBA (การบริหารและการ

จดัการ) มหาวิทยาลยั Denver ประเทศ

สหรฐัอเมริกา 

- ปริญญาโท MS (การเงิน) มหาวิทยาลยั 

Denver ประเทศสหรฐัอเมริกา 

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร ์จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

- Director Accreditation Program (DAP) 

Class 98/2012 Thai Institute of 

Directors 

- Management Accounting for Non-

Financial Executive สภาวิชาชีพบญัชีใน

พระบรมราชูปถมัภ์ 

 

6.69 - บุตรสาวของบุคคลในขอ้ 2. 

- พี่สาวของบุคคลในขอ้ 5.  

- พี่สาวของบุคคลในขอ้ 6. 

มี.ค.2556 – ปัจจุบนั 

 

2558-ปัจจุบนั 

2556 

2552-มี.ค.2556 

2548 – 2551 

2549 – ปัจจุบนั 

2546 – ปัจจุบนั 

2548 – ปัจจุบนั 

2548 – ปัจจุบนั 

 

 

กรรมการบริษัท /รองกรรมการผูจ้ดัการสาย

งานสนับสนุนธุรกิจ 

กรรมการบริษัท 

กรรมการบริษัท / กรรมการผูจ้ดัการ 

กรรมการบริษัท / กรรมการผูจ้ดัการ 

ผูอ้ านวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

กรรมการบริษัท 

กรรมการบริษัท 

กรรมการบริษัท 

กรรมการบริษัท 

บริษัท เธียรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) 

 

บริษัท เฟดเดอร ์ไทย จ ากดั 

บริษัท เธียรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท เธียรสุรตัน์ จ ากดั 

บริษัท เธียรสุรตัน์ จ ากดั 

บริษัท เซฟเทรด อินเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั  

บริษัท ไอ ดีล วอเตอร ์จ ากดั 

บริษัท เบตเตอร ์ดรีมส์ จ ากดั 

บริษัท เธียรธรรม อสงัหาริมทรพัย ์จ ากดั 

 

5. นางสาวสวิตา  แจง้อยู่ 

• กรรมการบริษัท 

• กรรมการบริหาร 

• รองกรรมการผูจ้ดัการ 

สายงานการตลาด 
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- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบ์ณัฑิต สาขา 
ภาควิชาคหกรรมศาสตร ์

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

- ประกาศนียบตัร (MSC Marketing and 

Management) มหาวิทยาลยั 

Loughborough  ณ สหราชอาณาจกัร  

- Family Business Sustainability (FBS) 

Class 1/2014 Thai Institute of Directors 

- Director Accreditation Program (DAP) 

Class 99/2012 Thai Institute of 

Directors 

 

6.17 

 

- บุตรสาวของบุคคลในขอ้ 2. 

- น้องสาวของบุคคลในขอ้ 4. 

- พี่สาวของบุคคลในขอ้ 6. 

  

2556 – ปัจจุบนั 

 

2558-ปัจจุบนั 

2556 

2554 – 2556 

2548 – 2553 

2548 – ปัจจุบนั 

2548 – ปัจจุบนั 

2548 – ปัจจุบนั 

 

กรรมการบริษัท / รองกรรมการผูจ้ดัการสาย

งานการตลาด 

กรรมการบริษัท 

ผูอ้ านวยการสายงานการตลาด 

ผูอ้ านวยการสายงานการตลาด 

ผูอ้ านวยการสายงานโลจิสติกส ์

กรรมการบริษัท 

กรรมการบริษัท 

กรรมการบริษัท 

 

บริษัท เธียรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) 

 

บริษัท เฟดเดอร ์ไทย จ ากดั 

บริษัท เธียรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท เธียรสุรตัน์ จ ากดั 

บริษัท เธียรสุรตัน์ จ ากดั 

บริษัท เซฟเทรด อินเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 

บริษัท เบตเตอร ์ดรีมส ์จ ากดั 

บริษัท ไอดีล วอเตอร์ จ ากดั 

 

 



รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูมี้อ านาจควบคุม และเลขานุการบริษทั 
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง อายุ

(ปี) 

  คุณวุฒิทางการศกึษา 

 

 

สดัส่วน

การถือ

หุน้  

(รอ้ยละ) 

ความสมัพนัธท์าง

ครอบครวัระหว่าง

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

 

6. นายเอกรตัน์  แจง้อยู่ 

• กรรมการบริษัท 

• กรรมการบริหาร 

• รองกรรมการผูจ้ดัการ 

สายช่องทางการขาย

ใหม่ และบริการลกูคา้ 

  

31 - ปริญญาโท Master Of  

Science ,International Business & 

English, University of Portsmouth, 

Hampshire UK 

- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาการ
บญัชี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- Family Business Sustainability (FBS) 

Class 1/2014 Thai Institute of Directors 

- Director Accreditation Program (DAP) 

Class SET/2012 Thai Institute of 

Directors 

 

5.94 - บุตรชายของบุคคลในขอ้ 2.  

- น้องชายของบุคคลในขอ้ 4. 

- น้องชายของบุคคลในขอ้ 5. 

ปัจจุบนั 

 

2558-ปัจจุบนั 

2556-2557 

2556 

2555-2556 

2555 

2553-2554 

2550 

 

กรรมการบริษัท / รองกรรมการผูจ้ดัการสาย

ช่องทางการขายใหม่ และบริการลกูคา้ 

กรรมการบริษัท 

รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบริหารงานลกูคา้ 

รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบริหารงานลกูคา้ 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

เลขานุการกรรมการผูจ้ดัการ 

ผูช่้วยวางแผนการขาย 

พนักงานบญัชี 

บริษัท เธียรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) 

 

บริษัท เฟดเดอร ์ไทย จ ากดั 

บริษัท เธียรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท เธียรสุรตัน์ จ ากดั 

บริษัท เธียรสุรตัน์ จ ากดั 

บริษัท เธียรสุรตัน์ จ ากดั 

บริษัท เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ซิทเทม จ ากดั 

บริษัท เธียรสุรตัน์ จ ากดั 

7. รองศาสตราจารย ์  

บุญเสริม วิมุกตะนันทน์ 

• กรรมการบริษัท 

• ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

• กรรมการอิสระ 

  

  

  

 

67 

 

- M.B.A. (Accounting), Arizona State 

University, USA. 

- บญัชีมหาบณัฑิต จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- บญัชีบณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบั2) คณะ

พาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

- อบรมระยะสั้น (Finance &Accounting) 

Wharton School, University of 

Pennsylvania, USA. 

- Director Accreditation Program (DAP) 

Class 100/2013 Thai Institute of 

Directors. 

- Audit committee Program (ACP) Class 

42/2013 Thai Institute of Directors. 

 

 

 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

 

ปัจจุบนั 

 

2556 – ปัจจุบนั 

 

2551 – ปัจจุบนั 

 

 

2550 – ปัจจุบนั 

 

2554 – ปัจจุบนั 

กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ  

กรรมการบริษัท /ประธานกรรมการตรวจสอบ/

กรรมการอิสระ  

อาจารยพ์ิเศษ  คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการ

บญัชี 

 

ประธานกรรมการด าเนินงานโครงการอบรม 

และกรรมการโครงการอบรม 

คณะอนุกรรมการการทดสอบการปฏิบติังาน

เกี่ยวกบั การสอบบญัชี 

บริษัท เธียรสุรตัน์ จ ากดั(มหาชน) 

 

บริษัท ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ จ ากดั (มหาชน) 

 

จุฬาลงกรณ ์มหาวิทยาลยั 

 

 

จุฬาลงกรณ ์มหาวิทยาลยั 

  

สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ์ 

 



รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูมี้อ านาจควบคุม และเลขานุการบริษทั 
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง อายุ

(ปี) 

  คุณวุฒิทางการศกึษา 

 

 

สดัส่วน

การถือ

หุน้  

(รอ้ยละ) 

ความสมัพนัธท์าง

ครอบครวัระหว่าง

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

 

8. ศาสตรเมธี ดร.สุปรีด์ิ    

วงศดี์พรอ้ม 

• กรรมการบริษัท 

• กรรมการตรวจสอบ 

• กรรมการอิสระ 

  

  

  

  

  

  

  

62 - ศาสตรเมธี สาขาบริหารธุรกิจ ดา้นการ
จดัการทัว่ไป ประจ าปี พ.ศ.2548  มลูนิธิ

ศาสตราจารย ์หม่อมหลวงป่ิน มาลากุล ใน

พระบรมราชูปถมัภ ์สมเด็จพระเทพ

รตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

- ปริญญาเอก การปฏิรปูและพฒันาองคก์ร
ดุษฎีบณัฑิต (DODT.) สาขาวิชาการปฏิรปู

และพฒันาองคก์ร  มหาวิทยาลยัแพทยซี์บ ู

ประเทศฟิลิปปินส์ 

-  ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
(M.B.A.) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บณัฑิต

วิทยาลยั   มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบ์ณัฑิต (B.A.) 

สาขาวิชาอุตสาหกรรม คณะเศรษฐศาสตร ์ 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง  

-  Director Accreditation Program (DAP) 

Class SET/2012 Thai Institute of 

Directors. 

 

-ไม่มี- -ไม่มี- 2556- ปัจจุบนั 

 

2558 - ปัจจุบนั 

 

2558 – ปัจจุบนั 

2556 – ปัจจุบนั 

 

2556 – ปัจจุบนั 

2555 – ปัจจุบนั 

2550 – ปัจจุบนั 

 

2545 – ปัจจุบนั 

2551 – ปัจจุบนั 

2553 – 2557  

2549 – 2552 

2546 – 2550  

2545 – 2547  

2544 2545 

 

2543 – 2545  

2542 – 2544  

2542 

2539 – 2540  

2538 - 2539 

กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการอิสระ   

ผูท้รงคุณวุฒิ คณะกรรมการตรวจสอบการ

เร่ียไรภาครฐั 

รองประธาน  

รองประธาน 

 

อุปนายก   

กรรมการ 

ท่ีปรึกษาพิเศษ 

 

อาจารยพ์ิเศษ 

เลขาธิการ 

สมาชิกสภาท่ีปรึกษา 

ท่ีปรึกษา 

อาจารยป์ระจ า 

ท่ีปรึกษา 

ท่ีปรึกษา 

 

ท่ีปรึกษา 

ท่ีปรึกษา 

คณะท างาน 

คณะท างาน 

ท่ีปรึกษา 

 

 

 

 

 

 

บริษัท เธียรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน)   

   

ส านักนายกรฐัมนตรี   

 

มลูนิธิการแพทยฉุ์กเฉินแห่งชาติ คนท่ี1 

มลูนิธิเปรียญธรรมสมาคมในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระ

ศรีนครินทราบรมชนนี 

สมาคมวฒันธรรมและเศรฐษกิจไทย-เมียนมาร ์

สมาคมแห่งสถาบนัพระปกเกลา้ 

สถาบนัวิจยัโสมซานซี มณฑลเหวินซาน ประเทศ

สาธารณรฐัประชาชนจีน 

มหาวิทยาลยัภาครฐัและเอกชน 

สมาคมพ่อตวัอย่างแห่งชาติ 

เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

สถาบนัการแพทยไ์ทย – จีน เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

มหาวิทยาลยัรตันบณัฑิต 

คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภาผูแ้ทนฯ 

คณะกรรมาธิการ การวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยีและ

การพลงังาน วุฒิสภา 

สมาคมสมาพนัธภ์าพยนตรแ์ห่งชาติ 

คณะกรรมาธิการการท่องเท่ียว สภาผูแ้ทนฯ 

เลขานุการรฐัมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 

เลขานุการรฐัมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

รฐัมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข  

 



รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูมี้อ านาจควบคุม และเลขานุการบริษทั 
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง อายุ

(ปี) 

  คุณวุฒิทางการศกึษา 

 

 

สดัส่วน

การถือ

หุน้  

(รอ้ยละ) 

ความสมัพนัธท์าง

ครอบครวัระหว่าง

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

 

9. นายสุธี  ตรีพรชยัศกัด์ิ   

• กรรมการบริษัท 

• กรรมการตรวจสอบ 

• กรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทน 

• กรรมการอิสระ 
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- ปริญญาโท (เศรษฐศาสตรเ์กษตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 

- ปริญญาตรี.(เศรษฐศาสตรเ์กษตร) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

- Director Accreditation Program (DAP) 

Class 103/2013 Thai Institute of 

Directors. 

 

 

ไม่ม ี

 

-ไม่มี- 

 

2557 - ปัจจุบนั 

 

 

2556-2558 

 

2550-2553 

 

กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

/ กรรมการอิสระ 

กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการอิสระ 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการผูบ้ริหารกลุ่ม 

บริษัท เธียรสุรตัน์ จ ากดั(มหาชน) 

 

 

บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จ ากดั 

 

ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

 

10. นายกริช อมัโภชน์ 

• กรรมการบริษัท 

• กรรมการอิสระ  

• กรรมการตรวจสอบ  

• ประธานคณะกรรมการ

ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี

และความรบัผิดชอบต่อ

สงัคม 

 

 

75 - Advanced Management Program, 

Harvard Business School 

- Strategic Human Resource 

Management, Harvard Business School 

- M.S.B.A Indiana University ประเทศ

สหรฐัอเมริกา 

- ปริญญาโท สาขารฐัประศาสนศาสตร ์

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

- ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร ์

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

 

 

 

-ไม่มี- -ไม่มี- 2558 – ปัจจุบนั 

 

 

 

2558 - ปัจจุบนั 

2558 - ปัจจุบนั 

 

2550 - 2557 

กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / 

กรรมการตรวจสอบ และประธาน

คณะกรรมการก ากบัและดูแลกิจการท่ีดี

และความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

วิทยากรประจ า 

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ

ประธาน 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

บริษัท เธียรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริต้ี พร้ินต้ิง จ ากดั(มหาชน) 

 

บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เอ็มเอฟซี จ ากดั

(มหาชน) 

 



รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูมี้อ านาจควบคุม และเลขานุการบริษทั 
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง อายุ

(ปี) 

  คุณวุฒิทางการศกึษา 

 

 

สดัส่วน

การถือ

หุน้  

(รอ้ยละ) 

ความสมัพนัธท์าง

ครอบครวัระหว่าง

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

 

11. นางสุมนา วงษ์กะ

พนัธ ์

„ กรรมการบริษัท 

„ กรรมการอิสระ 

„ ประธานกรรมการสรร

หาและก าหนด

ค่าตอบแทน 

 

65  - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ  

“ Southeastern Oklahoma State USA” 

(ปี 2518) 

- ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) สาขานิเทศ

ศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั (ปี 

2515) 

0.01 -ไม่มี- 2558 ‟ ปัจจุบนั 

 

2557 ‟ ปัจจุบนั 

2553 ‟ ปัจจุบนั 

 

 

กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน 

ท่ีปรึกษา 

ท่ีปรึกษาประธานบริหาร 

 

ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ

อิสระ  

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

 ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทนและทรพัยากรบุคคล 

ประธานคณะกรรมการประเมินผลงาน

กรรมการผูจ้ดัการ 

ประธานคณะกรรมการคดัเลือก กรรมการ

ผูจ้ดัการ 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูบ้ริหารสายงาน  

สายงานทรพัยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล  

 

 

 

 

บริษัท เธียรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) 

 

ศนูยฝึ์กอบรม บริษัท ทิพยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท ทิพยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

 

บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จ ากดั 

บริษัท กรุงไทยธุรกิจลิสซ่ิง จ ากดั 

บริษัท เคทีบี แอดไวซเ์ซอร่ี จ ากดั 

บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จ ากดั 

 

บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จ ากดั 

 

 

บริษัท กรุงไทยธุรกิจลิสซ่ิง จ ากดั 

 

ธนาคาร กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 



รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูมี้อ านาจควบคุม และเลขานุการบริษทั 
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง อายุ

(ปี) 

  คุณวุฒิทางการศกึษา 

 

 

สดัส่วน

การถือ

หุน้  

(รอ้ยละ) 

ความสมัพนัธท์าง

ครอบครวัระหว่าง

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

 

12. นายอศัวิน  แจง้อยู่ 

• กรรมการบริหาร 

• รองกรรมการผูจ้ดัการ 

สายงานกฎหมาย 

  

  

  

  

  

  

62 

 

 

 

- ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร ์มหาวิทยาลยั
รามค าแหง 

- Director Accreditation Program (DAP) 

Class 99/2012 Thai Institute of 

Directors. 

  

  

  

  

  

  

  

1.03 

 

 

 

- น้องชายบุคคลในขอ้ 2.  2558 – ก.พ. 59 

 

2556 – 2557 

2556 

2554 – 2556 

2553 

2548 – 2552 

2548 – ปัจจุบนั 

2545 – ปัจจุบนั 

2547 – ปัจจุบนั 

2550 – 2552 

รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานกฏหมาย 

รองกรรมการผูจ้ดัการส านักกรรมการผูจ้ดัการ 

ผูอ้ านวยการส านักกรรมการผูจ้ดัการ 

ผูอ้ านวยการส านักกรรมการผูจ้ดัการ  

กรรมการบริษัทและผูอ้ านวยการสายงาน

กฎหมายและการผลิต 

กรรมการบริษัทและผูอ้ านวยการฝ่ายปฏิบติัการ 

กรรมการบริษัท  

กรรมการบริษัท 

กรรมการบริษัท 

กรรมการบริษัทและผูอ้ านวยการฝ่ายปฏิบติัการ 

บริษัท เธียรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) 

 

บริษัท เธียรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท เธียรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท เธียรสุรตัน์ จ ากดั 

บริษัท เธียรสุรตัน์ จ ากดั 

บริษัท  เธียรสุรตัน์ จ ากดั 

บริษัท เซฟเทรด อินเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั  

บริษัท ไอดีล วอเตอร์ จ ากดั 

บริษัท เบตเตอร ์ดรีมส์ จ ากดั 

บริษัท เธียรธรรม อสงัหาริมทรพัย ์จ ากดั 

13. นายไพฑรูย ์ หอม

จนัทร์ 

• กรรมการบริหาร 

• รองกรรมการผูจ้ดัการ 

สายงานบริหารงาน

กลาง 

  

  

  

  

  

54 

 

 

 

- ปริญญาตรี สาขาการจดัการทัว่ไป 

มหาวิทยาลยัครเูพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 

- Director Accreditation Program (DAP) 

Class  SET/2012 Thai Institute of 

Directors 

   

  

  

  

  

  

  

0.82 

 

 

 

-ไม่มี- 

  

  

2556 – ปัจจุบนั 

2556 

 

2553 – 2556 

2548 – 2552 

2548 – ปัจจุบนั 

2548 – 2556 

2545 – ปัจจุบนั 

2545 – 2552 

2548 – ปัจจุบนั 

2547 - 2552 

2547 – 2552 

2550 - 2552 

รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบริหารงานกลาง 

กรรมการบริษัท /ผูอ้ านวยการสายงาน

บริหารงานกลาง 

ผูอ้ านวยการฝ่ายบริหารงานกลาง 

ผูอ้ านวยการสายบริหารงานกลาง 

กรรมการบริษัท 

ผูอ้ านวยการฝ่ายบริหารงานกลาง 

กรรมการบริษัท 

ผูอ้ านวยการฝ่ายบริหารงานกลาง 

กรรมการบริษัท 

ผูอ้ านวยการฝ่ายบริหารงานกลาง 

ผูอ้ านวยการฝ่ายบริหารงานกลาง 

ผูอ้ านวยการฝ่ายบริหารงานกลาง 

บริษัท เธียรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท เธียรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) 

 

บริษัท เธียรสุรตัน์ จ ากดั 

บริษัท เธียรสุรตัน์ จ ากดั 

บริษัท เซฟเทรด อินเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั  

บริษัท เซฟเทรด อินเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั  

บริษัท ไอ ดีล วอเตอร ์จ ากดั 

บริษัท ไอ ดีล วอเตอร ์จ ากดั 

บริษัท เบตเตอร ์ดรีมส์ จ ากดั 

บริษัท เบตเตอร ์ดรีมส์ จ ากดั 

บริษัท เซฟ ไดเร็ค จ ากดั 

บริษัท เธียรธรรม อสงัหาริมทรพัย ์จ ากดั 

 

 



รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูมี้อ านาจควบคุม และเลขานุการบริษทั 
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง อายุ

(ปี) 

  คุณวุฒิทางการศกึษา 

 

 

สดัส่วน

การถือ

หุน้  

(รอ้ยละ) 

ความสมัพนัธท์าง

ครอบครวัระหว่าง

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

 

14. นายวชัรินทร ์       

วชัรธรรม 

• กรรมการบริหาร 

• รองกรรมการผูจ้ดัการ

สายงานการผลิต 

  

  

39 

 

 

 

- ปริญญาตรี สาขา วทบ.สาธารณสุขศาสตร ์
มหาวิทยาลยัมหิดล 

- Director Accreditation Program (DAP) 

Class 98/2012 Thai Institute of 

Directors.  

  

  

0.44 

 

 

 

- หลานชายของบุคคลในขอ้ 2. 

- หลานชายของบุคคลในขอ้ 

12. 

  

 

2556 – ปัจจุบนั 

2556 

2554 – 2556 

2551 – 2553 

2547 – 2550 

2548 – ปัจจุบนั 

2545 – ปัจจุบนั 

2547 – ปัจจุบนั 

รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานการผลิต 

ผูอ้ านวยการสายงานการผลิต 

ผูอ้ านวยการสายงานการตลาด 

ผูอ้ านวยสายงานการผลิต 

ผูอ้ านวยการฝ่ายผลิต 

กรรมการบริษัท 

กรรมการบริษัท 

กรรมการบริษัท 

 

บริษัท เธียรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท เธียรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท เธียรสุรตัน์ จ ากดั 

บริษัท เธียรสุรตัน์ จ ากดั 

บริษัท เธียรสุรตัน์ จ ากดั 

บริษัท เซฟเทรด อินเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั  

บริษัท ไอดีล วอเตอร์ จ ากดั 

บริษัท เบตเตอร ์ดรีมส์ จ ากดั 

15. นางภทัรนุช                            

ธนะนิรนัดร์ *    

• กรรมการบริหาร                          

• รองกรรมการผูจ้ดัการ   

สายงานส านัก

กรรมการผูจ้ดัการ 

**ลาออกมีผลวนัท่ี 1 สค.

58 

40 - ปริญญาโท บญัชีมหาบณัฑิต สาขาบญัชี             
การเงิน จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั  

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต (เกียรติ
นิยมอนัดบัสอง) สาขาวิชาการบญัชี  

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

-  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 
(CPA) 

ไม่ม ี -ไม่มี- 2557 – ก.ค. 58 

 

2556 – 2557 

2555 – 2556 

 

2544 - 2555 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 

สายงานส านักกรรมการผูจ้ดัการ 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

ผูอ้ านวยการฝ่าย /  

ฝ่ายวิเคราะหแ์ละบริหารงานตรวจสอบ 

รองผูอ้ านวยการฝ่าย  

ฝ่ายสารสนเทศเพื่อการบริหาร 

บริษัท เธียรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) 

 

บริษัท เธียรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) 

ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

 

ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

16. นายพทัธนนท ์  

เปรมสมิทธ ์

• กรรมการบริหาร 

• รองกรรมการผูจ้ดัการ  

สายงานกิจการสาขา 

* แต่งตัง้จากท่ีประชมุ

คณะกรรมการบรษิัท ครัง้

ท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 15 

มกราคม 2558 ใหด้  ารง

ต าแหน่ง กรรมการบรหิาร 

มีผลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัท่ี 5 

มกราคม 2558 

51  - นิติศาสตรม์หาบณัฑิต.(กฎหมายธุรกิจ)

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- นิติศาสตรบ์ณัฑิต จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

- Mini MBA มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

- Senior Executive Program สถาบนัศศิ

นทร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

-ไม่มี- -ไม่มี- 2558 – ปัจจุบนั 

2554-2557 

 

2550-2554 

2549-2550 

2546-2548  

 

2543-2545  

 

2540-2543 

รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานกิจการสาขา 

Senior  Vice  President  บริหารความสมัพนัธ์

และการขาย 

Vice President  ผูจ้ดัการภาคนครหลวง3 

Vice President บริหารทรพัยากรบุคคล 

Vice President  บริหารการเรียนรูเ้พื่อพฒันา

บุคลากร 

Vice President , IIBG HR Unit ฝ่ายผูจ้ดัการ

ใหญ่ 

ผูอ้ านวยการทรพัยากรบุคคล และกิจการทัว่ไป 

บริษัท เธียรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

 

กลุ่มบริษัท คิงพาวเวอรดิ์วต้ีฟรี 

 



รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูมี้อ านาจควบคุม และเลขานุการบริษทั 
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง อายุ

(ปี) 

  คุณวุฒิทางการศกึษา 

 

 

สดัส่วน

การถือ

หุน้  

(รอ้ยละ) 

ความสมัพนัธท์าง

ครอบครวัระหว่าง

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

 

17. นายศิริพฒัน์                       

สหเมธาพฒัน์  

• กรรมการบริหาร                      

• ผูอ้ านวยการสายงาน

บริหารงานกลาง 

**ลาออกมีผลวนัท่ี 13 สค 

58 

38 - ปริญญาโท สาขา  Information technology 

มหาวิทยาลยั South Australia ประเทศ

ออสเตรเลีย 

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร ์สาขา
วิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

 

0.03 -ไม่มี- 2557 - 2558 

2553  – 2557 

2552 - 2553 

2546 – 2547 

2541 - 2546 

ผูอ้ านวยการสายงานบริหารงานกลาง 

Planning Manager 

Connectivity Engineer 

เจา้หน้าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์ 

นักวิชาการส่ิงแวดลอ้ม 

บริษัท เธียรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท สยามมิชลิน จ ากดั 

Dimension Data Australia 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

กระทรวงวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอ้ม 

18. นางสาวปรียาพร    

ไกรศิริวุฒิ 

• ผูอ้ านวยการกลุ่มบญัชี

และการเงิน  

 **ไดรบัการแต่งตั้ง มีผล

วนัท่ี 2 มิ.ย. 58 

41 - ปริญญาโท การจดัการ 
 มหาวิทยาลยัมหิดล 

- ปริญญาตรี การบญัชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

 

-ไม่มี- -ไม่มี- พ.ค.2558 – ปัจจุบนั 

พ.ค.2557–พ.ค.

2558 

ต.ค. 2556 – เม.ย. 

2557 

ก.ย. 2550 – ก.ย. 

2556 

ผูอ้ านวยการกลุ่มบญัชีและการเงิน 

ผูจ้ดัการอาวุโส หน่วยงานดูแลการปฏิบติังาน 

 

เจา้หน้าท่ีบญัชี ฝ่ายบญัชีและการเงิน 

 

ผูจ้ดัการอาวุโส หน่วยงานใหค้ าปรึกษาดา้น

ความเส่ียงและการควบคุมภายใน 

บริษัท เธียรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ากดั (มหาชน) 

 

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยส ารวจและผลิต จ ากดั 

 

บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั 

19. นางสาวจรญูลกัษณ ์ 

หร่องกระโทก 

• เลขานุการบริษัท 

• ผูจ้ดัการฝ่ายนักลงทุน

สมัพนัธ์ 

 **ลาออก มีผลวนัท่ี 30 

ก.ย.58 

40 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและ
การธนาคาร มหาวิทยาลยัรามค าแหง  

- ปริญญาตรี สาขาการจดัการทัว่ไป (การ
บญัชี) มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต  

- Company Secretary Program (CSP) Class 

61/2015 Thai Institute of  Directors 

0.0001 -ไม่มี- 2556 – 2558  

 

2553 – 2556 

 

2551 – 2552 

2550 – 2551 

2548 – 2549 

2539 – 2547 

เลขานุการบริษัท / ผูจ้ดัการฝ่ายนักลงทุน

สมัพนัธ ์ 

เลขานุการบริษัท / ผูจ้ดัการฝ่ายนักลงทุน

สมัพนัธ ์ 

หวัหน้าแผนกนักลงทุนสมัพนัธ์ 

หวัหน้าหน่วยประสานงานตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

เจา้หน้าท่ีการเงิน 

เจา้หน้าท่ีฝ่ายกฎหมาย 

บริษัท เธียรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) 

 

บริษัท เธียรสุรตัน์ จ ากดั 

 

บริษัท ลิฟวิ่งแลนด ์แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท ซิงเกอร์ ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท ซิงเกอร์ ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท ซิงเกอร์ ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 
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รายงานประจ าปี 2558 

รายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 

ต่อรายงานทางการเงิน 

 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู ้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย  และ

สารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี งบการเงินดังกล่าวจดัท าขึ้ นตามมาตรฐานการ

บญัชีท่ีรบัรองทัว่ไป โดยเลือกใชน้โยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบติัอย่างสม า่เสมอ และใชดุ้ลยพินิจ

อย่างระมดัระวงัและประมาณการท่ีดีท่ีสุดในการจดัท า รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มลูส าคญัอย่างเพียงพอ

ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

ในการน้ี คณะกรรมการบริษัทไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการท่ี

ไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารเป็นผูดู้แลเก่ียวกบัคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน  และ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัเร่ืองน้ีปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึง

ไดแ้สดงไวใ้นรายงานประจ า ปีแลว้ 

 

คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวม อยู่ในระดบัท่ีน่าพอใจและ

สามารถสรา้งความเช่ือถืออย่างมีเหตุผลต่อความน่าเช่ือถือไดข้องงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

 

 

 

 

นายสหสั  ตรีทิพยบุตร     นายวีรวฒัน์  แจง้อยู ่

   ประธานกรรมการ            ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

บริษทั เธียรสุรัตน์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

รายงานของผูส้อบบญัชีและงบการเงิน 

สําหรับปี สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2558 

  



 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท เธียรสุรัตน์ จํากัด (มหาชน) 

 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เธียรสุรัตน์ จาํกดั (มหาชน) และ

บริษทัย่อยและของเฉพาะบริษทั เธียรสุรัตน์ จาํกดั (มหาชน) ซึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดง

ฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2558 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะ

กิจการ งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้รวมและงบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้เฉพาะกิจการ และ

งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปีสินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการ

บญัชีทีสําคญัและหมายเหตุเรืองอืนๆ 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน  

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินเหล่านีโดยถูกตอ้งตามทีควรตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกียวกบัการควบคุมภายในทีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพือให้สามารถจัดทาํ 

งบการเงินทีปราศจากการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 

ขา้พเจา้เป็นผู ้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจ้า 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึงกําหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกําหนดด้าน

จรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบติังานตรวจสอบเพือใหไ้ดค้วามเชือมนัอย่างมีสมเหตุสมผลวา่งบการเงินปราศจาก

การแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ 

การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ธีิการตรวจสอบเพือให้ไดม้าซึงหลกัฐานการสอบบญัชีเกียวกบัจาํนวนเงินและ

การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบทีเลือกใช้ขึนอยู่กบัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซึงรวมถึงการประเมิน

ความเสียงจากการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผิดพลาด ในการประเมินความเสียงดงักล่าว ผูส้อบบญัชีพิจารณาการควบคุมภายในทีเกียวขอ้งกบัการจดัทาํและการ

นาํเสนองบการเงินโดยถูกตอ้งตามทีควรของกิจการ เพือออกแบบวธีิการตรวจสอบทีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่

เพือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการ

ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีทีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีทีจดัทาํขึน

โดยผูบ้ริหาร รวมทงัการประเมินการนาํเสนอของงบการเงินโดยรวม 

ขา้พเจา้เชือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีทีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง

ความเห็นของขา้พเจา้ 

 

 

 



-  - 

 

ความเห็น 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้นีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงิน

เฉพาะกิจการของบริษทั เธียรสุรัตน์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อยและของเฉพาะบริษทั เธียรสุรัตน์ จาํกดั (มหาชน)  

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 255  ผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแส

เงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปีสิ นสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามทีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน 

 

บริษทั สอบบญัชี  ดี ไอ เอ  อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั 

 

 

 

(นางสุวมิล   กฤตยาเกียรณ์) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  2982 

 

วนัที 26 กุมภาพนัธ์ 2559   



หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

สินทรัพย์หมุนเวยีน

          เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 33,628,495.93 8,179,886.55 25,801,209.10 5,022,555.13

          เงินลงทุนชวัคราว 7 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00

          ลูกหนีตามสญัญาเช่าซือทีถึงกาํหนด

                 ชาํระภายในหนึงปี 8 495,495,023.98 364,260,167.80 495,495,023.98 364,260,167.80

          ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 9 46,056,034.73 30,589,489.30 43,006,071.90 27,574,057.49

          ลูกหนีตามสญัญาโอนสิทธิทีถึงกาํหนด

                 ชาํระภายในหนึงปี 10 14,126,646.36 15,045,571.90 14,126,646.36 15,045,571.90

          สินคา้คงเหลือ 11 152,835,297.35 59,848,911.12 142,346,752.32 59,751,531.40

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 742,141,498.35 497,924,026.67 720,775,703.66 491,653,883.72

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 

          ลูกหนีตามสญัญาเช่าซือทีถึง

                กาํหนดเกินหนึงปี 8 254,542,718.74 1,229,336.08 254,542,718.74 1,229,336.08

          ลูกหนีตามสญัญาโอนสิทธิทีถึง

                กาํหนดเกินหนึงปี 10 6,244,426.37 20,318,269.59 6,244,426.37 20,318,269.59

          เงินฝากธนาคารทีติดภาระคาํประกนั 12 21,796,023.81 96,203,248.29 7,110,889.31 96,203,248.29

          เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 13 0.00 0.00 22,597,200.00 3,999,200.00

          อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 14 58,850,349.69 58,935,683.24 58,850,349.69 58,935,683.24

          ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 15 462,098,391.61 387,340,746.08 449,016,634.41 376,277,803.19

          สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 16 16,882,739.19 10,901,537.58 16,823,358.20 10,901,537.58

          สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 32.3 17,459,235.29 8,719,896.23 16,803,355.49 8,124,706.03

          สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 2,990,585.13 1,481,024.80 2,981,661.18 1,477,024.80

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 840,864,469.83 585,129,741.89 834,970,593.39 577,466,808.80

รวมสินทรัพย์ 1,583,005,968.18 1,083,053,768.56 1,555,746,297.05 1,069,120,692.52

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

               งบการเงนินีได้รับการอนุมตัจิากทปีระชุมสามญัผู้ถือหุ้น ครังท…ี……...เมอืวนัท ี............…………………

                                                ขอรับรองวา่รายการขา้งตน้เป็นความจริงและถูกตอ้งทุกประการ 

                          (ลงชือ) ……………………………..……………………........................................... กรรมการตามอาํนาจ                 

                                                    ( นายวิรัช  วงศนิ์รันดร์ )            (  นางสาวเธียรวรรณี  แจง้อยู ่ )

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์

งบการเงินรวม

บาท

บริษัท เธียรสุรัตน์ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ  วนัท ี31 ธันวาคม 2558



หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

หนีสินหมุนเวยีน

          เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสนั

                จากสถาบนัการเงิน 17 378,060,903.35 21,257,875.47 378,060,903.35 21,257,875.47

          เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 18 98,584,683.70 79,617,955.86 98,080,279.75 78,847,461.67

          ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวทีถึงกาํหนด

                ชาํระภายในหนึงปี 19 21,601,894.86 22,614,540.42 21,601,894.86 22,614,540.42

          หนีสินตามสญัญาเช่าการเงินทีถึงกาํหนด

                ชาํระภายในหนึงปี 20 29,688,762.68 24,126,854.20 29,482,127.53 22,657,455.45

          ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 30,523,920.72 12,599,959.10 29,753,991.55 11,708,140.08

รวมหนีสินหมุนเวยีน 558,460,165.31 160,217,185.05 556,979,197.04 157,085,473.09

หนีสินไม่หมุนเวยีน

         เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 19 41,123,597.08 57,948,705.79 41,123,597.08 57,948,705.79

         หนีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 20 46,245,810.56 40,043,908.62 46,203,586.37 39,795,049.27

         ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 21 21,262,243.00 16,746,520.00 17,982,844.00 13,770,569.00

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 108,631,650.64 114,739,134.41 105,310,027.45 111,514,324.06

รวมหนีสิน 667,091,815.95 274,956,319.46 662,289,224.49 268,599,797.15

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

                          (ลงชือ) ……………………………..……………………........................................... กรรมการตามอาํนาจ                 

                                                    ( นายวิรัช  วงศนิ์รันดร์ )            (  นางสาวเธียรวรรณี  แจง้อยู ่ )

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

บาท บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ  วนัท ี31 ธันวาคม 2558

- 2 -

บริษัท เธียรสุรัตน์ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)



หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

ส่วนของผู้ถือหุ้น     

         ทุนเรือนหุน้

            ทุนจดทะเบียน 22

                หุน้สามญั 602,000,000 หุน้  มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท 602,000,000.00 602,000,000.00

                หุน้สามญั 344,000,000 หุน้  มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท 344,000,000.00 344,000,000.00

            ทุนทีออกและชาํระแลว้

                หุน้สามญั 401,332,928 หุน้  มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท 401,332,928.00 401,332,928.00

                หุน้สามญั 344,000,000 หุน้  มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท 344,000,000.00 344,000,000.00

          ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 22.1.2 206,770,000.00 206,770,000.00 206,770,000.00 206,770,000.00

          ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 10,249,050.00 10,249,050.00 10,249,050.00 10,249,050.00

          ผลต่างจากการเปลียนแปลงสดัส่วน

               เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 4.5, 13 (1,346,876.46) (1,346,876.46) 0.00 0.00

         กาํไรสะสม

            จดัสรรเพือสาํรองตามกฎหมาย 26 17,585,743.03 10,458,345.89 17,585,743.03 10,458,345.89

            ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 272,441,691.21 237,964,615.94 260,117,418.73 229,043,499.48

         องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (2,596,463.52) 0.00 (2,598,067.20) 0.00

         รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 904,436,072.26 808,095,135.37 893,457,072.56 800,520,895.37

         ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 11,478,079.97 2,313.73 0.00 0.00

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 915,914,152.23 808,097,449.10 893,457,072.56 800,520,895.37

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,583,005,968.18 1,083,053,768.56 1,555,746,297.05 1,069,120,692.52

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

                          (ลงชือ) ……………………………..……………………........................................... กรรมการตามอาํนาจ                 

                                                    ( นายวิรัช  วงศนิ์รันดร์ )            (  นางสาวเธียรวรรณี  แจง้อยู ่ )

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

- 3 -

บริษัท เธียรสุรัตน์ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ  วนัท ี31 ธันวาคม 2558

บาท

งบการเงินรวม

บาท



หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

รายไดจ้ากการขาย 28 1,452,186,736.60 996,831,341.44 1,420,762,239.01 965,468,520.12

ดอกผลตามสญัญาเช่าซือทีรับรู้ 165,088,691.85 128,423,250.12 165,088,691.85 128,423,250.12

    รวมรายได้ 1,617,275,428.45 1,125,254,591.56 1,585,850,930.86 1,093,891,770.24

ตน้ทุนขาย 29 (344,727,160.74) (201,332,292.91) (341,844,933.26) (199,141,187.46)

ตน้ทุนทางการเงิน (9,867,234.53) (6,204,785.53) (9,867,234.53) (6,204,785.53)

    รวมตน้ทุน (354,594,395.27) (207,537,078.44) (351,712,167.79) (205,345,972.99)

กาํไรขันต้น 1,262,681,033.18 917,717,513.12 1,234,138,763.07 888,545,797.25

รายไดอื้น 30 28,471,740.45 35,302,389.85 28,694,855.52 35,595,805.54

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 1,291,152,773.63 953,019,902.97 1,262,833,618.59 924,141,602.79

ค่าใชจ่้ายในการขาย (711,801,675.95) (564,327,679.71) (696,977,043.86) (547,224,249.30)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (278,032,807.98) (191,159,541.58) (268,905,985.41) (183,697,277.48)

หนีสูญและหนีสงสยัจะสูญ (118,457,541.00) (81,531,325.13) (118,457,541.00) (81,531,325.13)

รวมค่าใชจ่้าย (1,108,292,024.93) (837,018,546.42) (1,084,340,570.27) (812,452,851.91)

กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 182,860,748.70 116,001,356.55 178,493,048.32 111,688,750.88

ตน้ทุนทางการเงิน (595,858.09) (305,451.05) 0.00 0.00

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 182,264,890.61 115,695,905.50 178,493,048.32 111,688,750.88

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 32 (37,209,073.39) (21,971,433.36) (35,945,105.47) (21,029,069.94)

กาํไรสําหรับปี 145,055,817.22 93,724,472.14 142,547,942.85 90,659,680.94

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอนื

รายการทีจะไม่ถกูบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน

ในภายหลงั

        ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั

        คณิตศาสตร์ประกนัภยั (3,245,579.00) 0.00 (3,247,584.00) 0.00

หกั  ผลกระทบของภาษีเงินได้ 649,115.80 0.00 649,516.80 0.00

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอืนสาํหรับปี (2,596,463.20) 0.00 (2,598,067.20) 0.00

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 142,459,354.02 93,724,472.14 139,949,875.65 90,659,680.94

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

                          (ลงชือ) ……………………………..……………………........................................... กรรมการตามอาํนาจ                 

                                                    ( นายวิรัช  วงศนิ์รันดร์ )            (  นางสาวเธียรวรรณี  แจง้อยู ่ )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั เธียรสุรัตน์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปี สินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2558

บาท บาท



หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

การแบ่งกาํไร(ขาดทุน)

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 145,951,098.87 93,723,860.60 142,547,942.85 90,659,680.94

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (895,281.65) 611.54 0.00 0.00

145,055,817.22 93,724,472.14 142,547,942.85 90,659,680.94

การแบ่งกาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 143,354,635.35 93,723,860.60 139,949,875.65 90,659,680.94

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (895,281.33) 611.54 0.00 0.00

142,459,354.02 93,724,472.14 139,949,875.65 90,659,680.94

กาํไรต่อหุ้น

         กาํไรต่อหุน้ขนัพืนฐาน 25.1 0.36 0.26 0.36 0.25

         จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั (หุน้) 401,332,928 355,701,924 401,332,928 355,701,924

กาํไรต่อหุ้นปรับลด

         กาํไรต่อหุน้ 25.2 0.36 0.26 0.35 0.25

         จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั (หุน้) 405,734,829 355,701,924 405,734,829 355,701,924

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

                          (ลงชือ) ……………………………..……………………........................................... กรรมการตามอาํนาจ                 

                                                    ( นายวิรัช  วงศนิ์รันดร์ )            (  นางสาวเธียรวรรณี  แจง้อยู ่ )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

- 2 -

บริษทั เธียรสุรัตน์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับปี สินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2558

บาท บาท



บาท

องคป์ระกอบอืนของ

ส่วนของผูถื้อหุน้

ผลต่างจากการ กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

ส่วนเกินทุน เปลียนแปลง ผลกาํไร(ขาดทุน)ฯ รวม

ทุนทีออก ส่วนเกินมูลค่า จากการจ่าย เงินลงทุนใน จดัสรรเพือสาํรอง โครงการ รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สียที ส่วนของ

หมายเหตุ และชาํระแลว้ หุน้สามญั โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ บริษทัยอ่ย ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผลประโยชน์พนกังาน บริษทัใหญ่ ไม่มีอาํนาจควบคุม ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ  ณ  วนัที 1 มกราคม 2557 258,000,000.00 0.00 10,249,050.00 (1,346,876.46) 5,925,361.84 191,770,239.39 0.00 464,597,774.77 1,702.19 464,599,476.96

รับชาํระค่าหุน้ 22 86,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86,000,000.00 0.00 86,000,000.00

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 0.00 206,770,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 206,770,000.00 0.00 206,770,000.00

เงินปันผลจ่าย 24.1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (25,800,000.00) 0.00 (25,800,000.00) 0.00 (25,800,000.00)

เงินปันผลจ่ายระหวา่งกาล 24.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (17,196,500.00) 0.00 (17,196,500.00) 0.00 (17,196,500.00)

สาํรองตามกฏหมาย 26 0.00 0.00 0.00 0.00 4,532,984.05 (4,532,984.05) 0.00 0.00 0.00 0.00

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93,723,860.60 0.00 93,723,860.60 611.54 93,724,472.14

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2557 344,000,000.00 206,770,000.00 10,249,050.00 (1,346,876.46) 10,458,345.89 237,964,615.94 0.00 808,095,135.37 2,313.73 808,097,449.10

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2558 344,000,000.00 206,770,000.00 10,249,050.00 (1,346,876.46) 10,458,345.89 237,964,615.94 0.00 808,095,135.37 2,313.73 808,097,449.10

หุน้ปันผลจ่าย - หุน้ปันผล 22, 24.3 57,332,928.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (57,332,928.00) 0.00 0.00 0.00 0.00

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 538,547.57 538,547.57

รับชาํระค่าหุน้สามญัของบริษทัยอ่ย - ส่วนไดเ้สีย

       ทีไม่มีอาํนาจควบคุม 22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,832,500.00 11,832,500.00

เงินปันผลจ่าย 24.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (6,880,405.66) 0.00 (6,880,405.66) 0.00 (6,880,405.66)

เงินปันผลจ่ายระหวา่งกาล 24.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (40,133,292.80) 0.00 (40,133,292.80) 0.00 (40,133,292.80)

สาํรองตามกฏหมาย 26 0.00 0.00 0.00 0.00 7,127,397.14 (7,127,397.14) 0.00 0.00 0.00 0.00

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 145,951,098.87 (2,596,463.52) 143,354,635.35 (895,281.33) 142,459,354.02

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2558 401,332,928.00 206,770,000.00 10,249,050.00 (1,346,876.46) 17,585,743.03 272,441,691.21 (2,596,463.52) 904,436,072.26 11,478,079.97 915,914,152.23

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

                                                     (ลงชือ) ……………………………..……………………................................................   กรรมการตามอาํนาจ                 

                                                                               ( นายวิรัช  วงศนิ์รันดร์ )            (  นางสาวเธียรวรรณี  แจง้อยู ่ )

กาํไรสะสม

บริษัท เธียรสุรัตน์ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปี สินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2558

งบการเงินรวม



บาท

องคป์ระกอบอืนของ

ส่วนของผูถื้อหุน้

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

ส่วนเกินทุน ผลกาํไร(ขาดทุน)ฯ รวม

ทุนทีออก ส่วนเกิน จากการจ่าย จดัสรรเพือสาํรอง โครงการ ส่วนของ

หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผลประโยชน์พนกังาน ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ  ณ  วนัที 1 มกราคม 2557 258,000,000.00 0.00 10,249,050.00 5,925,361.84 185,913,302.59 0.00 460,087,714.43

รับชาํระค่าหุน้ 22 86,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86,000,000.00

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 0.00 206,770,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 206,770,000.00

เงินปันผลจ่าย 24.1 0.00 0.00 0.00 0.00 (25,800,000.00) 0.00 (25,800,000.00)

เงินปันผลจ่ายระหวา่งกาล 24.2 0.00 0.00 0.00 0.00 (17,196,500.00) 0.00 (17,196,500.00)

สาํรองตามกฏหมาย 26 0.00 0.00 0.00 4,532,984.05 (4,532,984.05) 0.00 0.00

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี 0.00 0.00 0.00 0.00 90,659,680.94 0.00 90,659,680.94

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2557 344,000,000.00 206,770,000.00 10,249,050.00 10,458,345.89 229,043,499.48 0.00 800,520,895.37

ยอดคงเหลือ  ณ  วนัที 1 มกราคม 2558 344,000,000.00 206,770,000.00 10,249,050.00 10,458,345.89 229,043,499.48 0.00 800,520,895.37

หุน้ปันผลจ่าย - หุน้ปันผล 22, 24.3 57,332,928.00 0.00 0.00 0.00 (57,332,928.00) 0.00 0.00

เงินปันผลจ่าย 24.3 0.00 0.00 0.00 0.00 (6,880,405.66) 0.00 (6,880,405.66)

เงินปันผลจ่ายระหวา่งกาล 24.4 0.00 0.00 0.00 0.00 (40,133,292.80) 0.00 (40,133,292.80)

สาํรองตามกฏหมาย 26 0.00 0.00 0.00 7,127,397.14 (7,127,397.14) 0.00 0.00

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี 0.00 0.00 0.00 0.00 142,547,942.85 (2,598,067.20) 139,949,875.65

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2558 401,332,928.00 206,770,000.00 10,249,050.00 17,585,743.03 260,117,418.73 (2,598,067.20) 893,457,072.56

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

                                                 (ลงชือ) ……………………………..……………………........................................... กรรมการตามอาํนาจ                 

                                                                           ( นายวิรัช  วงศนิ์รันดร์ )            (  นางสาวเธียรวรรณี  แจง้อยู ่ )
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กาํไรสะสม

บริษัท  เธียรสุรัตน์ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับปี สินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ



2558 2557 2558 2557

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 182,264,890.61 115,695,905.50 178,493,048.32 111,688,750.88

รายการปรับกระทบกาํไรก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสด

รับ(จ่าย)จากกิจกรรมดาํเนินงาน

          ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 31,609,007.26 21,629,786.92 30,279,400.01 20,266,090.96

หนีสูญและหนีสงสยัจะสูญ 118,457,541.00 81,531,325.13 118,457,541.00 81,531,325.13

(โอนกลบั)ขาดทุนจากการปรับมลูค่าสินคา้คงเหลือ 1,583,973.83 (224,881.94) 1,583,973.83 (224,881.94)

สาํรองการรับคืนสินคา้ 1,033,296.67 261,715.34 1,033,296.67 261,715.34

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ 0.00 252,878.69 0.00 252,878.69

ขาดทุนจากการเลิกใชท้รัพยสิ์น 704,619.03 48,114.19 704,619.03 48,114.19

(กาํไร)จากการขายสินทรัพย์ (259,046.97) (214,073.90) (259,046.97) (94,075.90)

ค่าใชจ่้ายผลประโยชนพ์นกังาน 1,270,144.00 1,240,761.00 964,691.00 953,783.00

ค่าใชจ่้ายดอกเบีย 10,394,172.08 6,510,236.58 9,867,234.53 6,204,785.53

กาํไรจากกิจกรรมดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลง

         ในสินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน 348,058,597.51 226,731,767.51 342,124,757.42 220,888,485.88

สินทรัพย์ดาํเนินงานลดลง (เพมิขึน)

ลกูหนีการคา้ตามสญัญาเช่าซือ (503,982,808.44) (183,721,011.90) (503,982,808.44) (183,721,011.90)

ลกูหนีการคา้และลกูหนีอืน (15,429,364.82) (18,063,638.22) (15,409,413.96) (16,228,248.31)

ลกูหนีตามสญัญาโอนสิทธิ 14,992,768.76 3,374,399.16 14,992,768.76 3,374,399.16

สินคา้คงเหลือ (94,570,360.06) (6,714,586.72) (84,179,194.75) (9,438,441.70)

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (1,529,560.33) (679,587.30) (1,524,636.38) (679,587.31)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

                          (ลงชือ) ……………………………..……………………........................................... กรรมการตามอาํนาจ                 

                                                    ( นายวิรัช  วงศนิ์รันดร์ )            (  นางสาวเธียรวรรณี  แจง้อยู ่ )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั เธียรสุรัตน์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปี สินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2558

บาท บาท



2558 2557 2558 2557

หนีสินดาํเนินงานเพมิขึน (ลดลง)

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 20,387,694.42 6,076,542.18 20,684,437.96 6,664,523.94

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 0.00 (438,900.00) 0.00 0.00

เงนิสดรับ(จ่าย)จากการดาํเนินงาน (232,073,032.96) 26,564,984.71 (227,294,089.39) 20,860,119.76

จ่ายดอกเบีย (10,366,294.83) (6,693,037.80) (9,808,535.36) (6,387,586.75)

จ่ายภาษีเงินได้ (27,375,335.03) (17,663,160.64) (25,928,386.66) (17,109,284.81)

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน (269,814,662.82) 2,208,786.27 (263,031,011.41) (2,636,751.80)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดรับ(จ่าย)จากเงินฝากธนาคารทีติดภาระคาํประกนั 74,407,224.48 (96,040,559.11) 89,092,358.98 (96,040,559.11)

เงินสดรับ(จ่าย)จากเงินลงทุนชวัคราว 20,000,000.00 (20,000,000.00) 20,000,000.00 (20,000,000.00)

เงินสดจ่ายเงินใหกู้ย้ืมระยะสนัแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 0.00 0.00 (2,000,000.00) 0.00

เงินสดรับเงินใหกู้ย้ืมระยะสนัแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00

เงินสดรับจากการไดม้าของบริษทัยอ่ย 15,523,730.99 0.00 0.00 0.00

เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 0.00 0.00 (18,598,000.00) 0.00

เงินสดรับจากการขายทรัพยสิ์น 519,252.32 334,953.27 519,252.32 214,953.27

เงินสดจ่ายเพือซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (67,716,244.11) (57,964,799.23) (64,394,153.20) (57,904,823.33)

เงินสดจ่ายเพือซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (7,055,935.01) (4,673,246.02) (7,031,935.01) (4,673,246.02)

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมลงทุน            35,678,028.67 (178,343,651.09) 19,587,523.09 (178,403,675.19)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

                          (ลงชือ) ……………………………..……………………........................................... กรรมการตามอาํนาจ                 

                                                    ( นายวิรัช  วงศนิ์รันดร์ )            (  นางสาวเธียรวรรณี  แจง้อยู ่ )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

- 2 -

บริษทั เธียรสุรัตน์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับปี สินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2558

บาท บาท



หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

เงินสดรับ(จ่าย)จากเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืม

    ระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 356,803,027.88 (59,358,344.11) 356,803,027.88 (57,719,771.35)

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะสนัจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั (6,000,000.00) 0.00 0.00 0.00

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะสนัจากบุคคลอืน (9,000,000.00) 0.00 0.00 0.00

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 6,000,000.00 20,300,000.00 6,000,000.00 20,300,000.00

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (23,837,754.27) (27,802,129.57) (23,837,754.27) (27,802,129.57)

เงินสดจ่ายหนีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (29,373,572.31) (6,783,971.86) (27,904,173.55) (6,218,272.54)

เงินสดจ่ายเงินปันผล (46,838,957.77) (42,996,500.00) (46,838,957.77) (42,996,500.00)

รับชาํระค่าหุน้สามญั 0.00 86,000,000.00 0.00 86,000,000.00

รับชาํระค่าหุน้สามญั-ส่วนเกินมลูค่าหุน้ 0.00 206,770,000.00 0.00 206,770,000.00

รับชาํระค่าหุน้สามญัของบริษทัยอ่ย - ส่วนไดเ้สีย

    ทีไม่มีอาํนาจควบคุม 11,832,500.00 0.00 0.00 0.00

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจดัหาเงนิ 259,585,243.53 176,129,054.46 264,222,142.29 178,333,326.54

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพมิขึน(ลดลง) - สุทธิ 25,448,609.38 (5,810.36) 20,778,653.97 (2,707,100.45)

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัต้นปี 8,179,886.55 8,185,696.91 5,022,555.13 7,729,655.58

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัสินปี 6 33,628,495.93 8,179,886.55 25,801,209.10 5,022,555.13

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

                          (ลงชือ) ……………………………..……………………........................................... กรรมการตามอาํนาจ                 

                                                    ( นายวิรัช  วงศนิ์รันดร์ )            (  นางสาวเธียรวรรณี  แจง้อยู ่ )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

- 3 -

บริษทั เธียรสุรัตน์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับปี สินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2558

บาท บาท



1.  ข้อมูลทัวไป 

     1.1  บริษทั  เธียรสุรัตน ์ จาํกดั    ไดจ้ดทะเบียนเป็นบริษทัจาํกดัตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ของประเทศไทย

             เมือวนัที   13  กมุภาพนัธ์   2535   ทะเบียนเลขที   0125535000719    และไดจ้ดทะเบียนเป็น   บริษทัมหาชนจาํกดั

             เมือวนัที 12 มีนาคม 2556 ทะเบียนเลขที 0107556000213  เพือประกอบกิจการผลิตเครืองกรองนาํ  และจาํหน่าย

             เครืองกรองนาํ   เครืองปรับอากาศ  และอุปกรณ์อืนๆ    และประกอบกิจการใหเ้ช่าซือเครืองกรองนาํ    เครืองปรับ

             อากาศ  และอุปกรณ์อืนๆ  ส่วนบริษทัยอ่ยประกอบกิจการจาํหน่ายเครืองกรองนาํ  เครืองปรับอากาศ  และเครือง

             ฟอกอากาศ

     1.2  บริษทัฯ     มีสถานประกอบการจดทะเบียนตงัอยูเ่ลขที  43/9     หมู่  7    ซอยชูชาติอนุสรณ์  4     ตาํบลบางตลาด 

             อาํเภอปากเกร็ด  จงัหวดันนทบุรี 

2.  หลกัเกณฑ์ในการจดัทํางบการเงนิและนําเสนองบการเงนิ 

     2.1  เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงิน

            งบการเงินนีไดจ้ดัทาํขึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน    ภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี  พ.ศ.  2547  และ

            แสดงรายการตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้  โดยกระทรวงพาณิชย ์ ลงวนัที  28  กนัยายน  2554  เรือง  กาํหนด

            รายการยอ่ทีตอ้งมีในงบการเงิน    พ.ศ.  2554      และตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย ์   และตลาด

            หลกัทรัพยว์า่ดว้ยการจดัทาํและนาํเสนอรายงานทางการเงิน  ภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

            พ.ศ. 2535

            เกณฑ์การวัดมลูค่า

            งบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจดัทาํขึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมในการวดัมลูค่าขององคป์ระกอบของรายการ

            ในงบการเงินยกเวน้รายการทีเปิดเผยไวใ้นนโยบายการบญัชีทีเกียวขอ้ง

            การวัดมลูค่ายติุธรรม

            นโยบายการบญัชี   และการเปิดเผยขอ้มลูของบริษทัฯ     และบริษทัยอ่ยหลายขอ้กาํหนดใหมี้การวดัมลูค่ายติุธรรมทงั

            สินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน

            บริษทัฯ     และบริษทัยอ่ยกาํหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกียวกบัการวดัมลูค่ายติุธรรม     กรอบแนวคิดนีรวมถึง

            ผูป้ระเมินมลูค่า ซึงมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวดัมลูค่ายติุธรรมทีมีนยัสาํคญั รวมถึงการวดัมลูค่ายติุธรรมระดบั 3 

            และรายงานโดยตรงต่อผูบ้ริหารสูงสุดทางดา้นการเงิน

                          (ลงชือ) ……………………………..……………………........................................... กรรมการตามอาํนาจ                 

                                                    ( นายวิรัช  วงศนิ์รันดร์ )            (  นางสาวเธียรวรรณี  แจง้อยู ่ )

บริษทั  เธียรสุรัตน ์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สาํหรับปี สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2558



            ผูป้ระเมินมลูค่ามีการทบทวนขอ้มลูทีไม่สามารถสงัเกตได ้  และปรับปรุงการวดัมลูค่าทีมีนยัสาํคญัอยา่งสมาํเสมอ  หากมี

            การใชข้อ้มลูจากบุคคลทีสามเพือวดัมลูค่ายติุธรรม เช่น ราคาจากนายหนา้ หรือการตงัราคา ผูป้ระเมินไดป้ระเมินหลกัฐาน

            ทีไดม้าจากบุคคลทีสามทีสนบัสนุนขอ้สรุปเกียวกบัการวดัมลูค่ารวมถึงการจดัระดบัชนัของมลูค่ายติุธรรมวา่เป็นไปตามที

            กาํหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินอยา่งเหมาะสม

            เมือวดัมลูค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหนีสิน บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดใ้ชข้อ้มลูทีสามารถสงัเกตไดใ้หม้ากทีสุดเท่าทีจะ

            ทาํไดม้ลูค่ายติุธรรมเหล่านีถกูจดัประเภทในแต่ละลาํดบัชนัของมลูค่ายติุธรรมตามขอ้มลูทีใชใ้นการประเมินมลูค่า ดงันี 

-   ขอ้มลูระดบั 1  เป็นราคาเสนอซือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดทีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหนีสิน

                 อยา่งเดียวกนั และกิจการสามารถเขา้ถึงตลาดนนั ณ วนัทีวดัมลูค่า

            -   ขอ้มลูระดบั 2  เป็นขอ้มลูอืนทีสงัเกตไดโ้ดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยออ้ม (เช่น ราคาทีสงัเกตได)้ สาํหรับ

                 สินทรัพยน์นัหรือหนีสินนนันอกเหนือจากราคาเสนอซือขายซึงรวมอยูใ่นขอ้มลูระดบั 1

            -   ขอ้มลูระดบั 3  เป็นขอ้มลูทีไม่สามารถสงัเกตไดส้าํหรับสินทรัพยน์นัหรือหนีสินนนั

            หากขอ้มลูทีนาํมาใชใ้นการวดัมลูค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหนีสินถกูจดัประเภทลาํดบัชนัทีแตกต่างกนัของมลูค่า

            ยติุธรรมในภาพรวม การวดัมลูค่ายติุธรรมในภาพรวมจะถกูจดัประเภทในระดบัเดียวกนักบัลาํดบัชนัของมลูค่ายติุธรรม

            ของขอ้มลูทีอยูใ่นระดบัตาํสุดทีมีนยัสาํคญัสาํหรับการวดัมลูค่ายติุธรรมในภาพรวม

            บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยรับรู้การโอนระหวา่งลาํดบัชนัของมลูค่ายติุธรรม ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงานทีการโอนเกิดขึน

     2.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

            มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเริมมีผลบงัคบัในปีปัจจุบนัและทีจะมีผลบงัคบัในอนาคตมีรายละเอียด ดงันี

     (ก)  มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเริมมีผลบงัคบัในปีปัจจุบนั

            บริษทัฯ   และบริษทัยอ่ยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง  (ปรับปรุง  2557)    และฉบบัใหม่ทีออกโดย

            สภาวิชาชีพบญัชี ซึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2558 มาถือปฏิบติั มาตรฐาน

            การรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ขึนเพือใหมี้เนือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง

            การเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท ์การตีความและการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชี

            กบัผูใ้ชม้าตรฐาน      การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติันีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อ

            งบการเงินของบริษทัฯ    และบริษทัยอ่ย    อยา่งไรกต็ามมาตรฐานการรายงานทางการเงินตามทีกล่าวขา้งตน้บางฉบบัมีการ

            เปลียนแปลงหลกัการสาํคญั ซึงประกอบดว้ยมาตรฐานดงัต่อไปนี

                          (ลงชือ) ……………………………..……………………........................................... กรรมการตามอาํนาจ                 

                                                    ( นายวิรัช  วงศนิ์รันดร์ )            (  นางสาวเธียรวรรณี  แจง้อยู ่ )
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            มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 19 (ปรับปรุง 2557) เรือง ผลประโยชน์ของพนักงาน

            มาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงนี        กาํหนดใหกิ้จการตอ้งรับรู้รายการกาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั

            คณิตศาสตร์ประกนัภยัทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน ในขณะทีมาตรฐานการบญัชีฉบบัเดิมอนุญาตใหกิ้จการเลือก

            รับรู้รายการดงักล่าวทนัทีในกาํไรขาดทุน      หรือในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน      หรือทยอยรับรู้ในกาํไรขาดทุนกไ็ด้

            มาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินนีเนืองจากบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยรับรู้รายการ

            กาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนอยูแ่ต่เดิมแลว้

            มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 10 เรือง งบการเงินรวม

            มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที  10   กาํหนดหลกัเกณฑเ์กียวกบัการจดัทาํงบการเงินรวม    โดยใชแ้ทนเนือหา

            เกียวกบัการบญัชีสาํหรับงบการเงินรวมทีเดิมกาํหนดอยูใ่นมาตรฐานการบญัชี  ฉบบัที 27  เรือง  งบการเงินรวมและงบ

            การเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานฉบบันีเปลียนแปลงหลกัการเกียวกบัการพิจารณาวา่ผูล้งทุนมีอาํนาจการควบคุมหรือไม่ 

            กล่าวคือ     ภายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันีผูล้งทุนจะถือวา่ตนควบคุมกิจการทีเขา้ไปลงทุนได ้  หากตน

            มีสิทธิไดรั้บหรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการทีเขา้ไปลงทุน และตนสามารถใชอ้าํนาจในการสงัการกิจกรรม

            ทีส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนนัได ้   ถึงแมว้า่ตนจะมีสดัส่วนการถือหุน้หรือสิทธิในการออกเสียงโดยรวม

            นอ้ยกวา่กึงหนึงกต็าม การเปลียนแปลงทีสาํคญันีส่งผลใหฝ่้ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยา่งมากในการทบทวนวา่บริษทัฯ

            และบริษทัยอ่ยมีอาํนาจควบคุมในกิจการทีเขา้ไปลงทุนหรือไม่และจะตอ้งนาํบริษทัใดในกลุ่มกิจการมาจดัทาํงบการเงิน

            รวมบา้ง  การเปลียนแปลงหลกัการนีไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย

            มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 11 เรือง การร่วมการงาน 

            มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที  11   ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี   ฉบบัที   31   เรือง   ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 

            ซึงไดถ้กูยกเลิกไป มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันีกาํหนดใหกิ้จการทีลงทุนในกิจการใดๆตอ้งพิจารณาวา่ตนมี

            การควบคุมร่วม  (Joint  control)  กบัผูล้งทุนรายอืนในกิจการนนัหรือไม่ หากกิจการมีการควบคุมร่วมกบัผูล้งทุนรายอืน

            ในกิจการทีถกูลงทุนนนัแลว้ใหถื้อวา่กิจการนนัเป็นการร่วมการงาน   (Joint  arrangement)     หลงัจากนนักิจการตอ้งใช้

            ดุลยพินิจในการกาํหนดประเภทของการร่วมการงานนนัวา่เป็นการดาํเนินงานร่วมกนั (Joint operation) หรือการร่วมคา้ 

            (Joint venture) และบนัทึกส่วนไดเ้สียจากการลงทุนใหเ้หมาะสมกบัประเภทของการร่วมการงาน กล่าวคือ หากเป็นการ

            ดาํเนินงานร่วมกนัใหกิ้จการรับรู้ส่วนแบ่งในสินทรัพย ์  หนีสิน   รายได ้  และค่าใชจ่้ายแต่ละรายการของการดาํเนินงาน

            ร่วมกนัตามส่วนทีตนมีสิทธิตามสญัญาในงบการเงินเฉพาะกิจการของตน แต่หากเป็นการร่วมคา้ ใหกิ้จการรับรู้เงินลงทุน

            ในการร่วมคา้ตามวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย หรืองบการเงินรวม (หากมี)  และรับรู้

            เงินลงทุนในการร่วมคา้ตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ    มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันีจึงไม่มีผล

            กระทบต่องบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย

                          (ลงชือ) ……………………………..……………………........................................... กรรมการตามอาํนาจ                 

                                                    ( นายวิรัช  วงศนิ์รันดร์ )            (  นางสาวเธียรวรรณี  แจง้อยู ่ )
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            มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 12 เรือง การเปิดเผยข้อมลูเกียวกับส่วนได้เสียในกิจการอืน 

            มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี    กาํหนดเรืองการเปิดเผยขอ้มลูทีเกียวขอ้งกบัส่วนไดเ้สียของกิจการในบริษทัยอ่ย 

            การร่วมการงาน บริษทัร่วม รวมถึงกิจการทีมีโครงสร้างเฉพาะตวั มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันีจึงไม่มีผลกระทบ

            ทางการเงินต่องบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย

            มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 13 เรือง การวัดมลูค่ายติุธรรม

            มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันีกาํหนดแนวทางเกียวกบัการวดัมลูค่ายติุธรรมและการเปิดเผยขอ้มลูทีเกียวกบัการ

            วดัมลูค่ายติุธรรม    กล่าวคือ    หากกิจการตอ้งวดัมลูค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหนีสินใดตามขอ้กาํหนดของมาตรฐานที

            เกียวขอ้งอืน กิจการจะตอ้งวดัมลูค่ายติุธรรมนนัตามหลกัการของมาตรฐานฉบบันีและใชวิ้ธีเปลียนทนัทีเป็นตน้ไปในการ

            รับรู้ผลกระทบจากการเริมใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินนี 

            มาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินขา้งตน้ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของ

            บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย

     (ข)  มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีประกาศแลว้แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช้

            บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยยงัไม่ไดใ้ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกและปรับปรุงใหม่หลายฉบบัเนืองจากยงัไม่มี

            ผลบงัคบัใช ้โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวกาํหนดใหถื้อปฏิบติักบังบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชี

            ทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม ในปีดงัต่อไปนี

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เรือง ปีทีมผีลบังคับใช้

              มาตรฐานการบญัชี

ฉบบัที 1 (ปรับปรุง 2558) การนาํเสนองบการเงิน 2559

ฉบบัที 2 (ปรับปรุง 2558) สินคา้คงเหลือ 2559

ฉบบัที 7 (ปรับปรุง 2558) งบกระแสเงินสด 2559

ฉบบัที 8 (ปรับปรุง 2558) นโยบายการบญัชี การเปลียนแปลงประมาณการทางบญัชี

  และขอ้ผิดพลาด 2559

ฉบบัที 10 (ปรับปรุง 2558) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 2559

ฉบบัที 11 (ปรับปรุง 2558) สญัญาก่อสร้าง 2559

ฉบบัที 12 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได้ 2559

ฉบบัที 16 (ปรับปรุง 2558) ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2559

                          (ลงชือ) ……………………………..……………………........................................... กรรมการตามอาํนาจ                 

                                                    ( นายวิรัช  วงศนิ์รันดร์ )            (  นางสาวเธียรวรรณี  แจง้อยู ่ )
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มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เรือง ปีทีมผีลบังคับใช้

              มาตรฐานการบญัชี

ฉบบัที 17 (ปรับปรุง 2558) สญัญาเช่า 2559

ฉบบัที 18 (ปรับปรุง 2558) รายได้ 2559

ฉบบัที 19 (ปรับปรุง 2558) ผลประโยชนข์องพนกังาน 2559

ฉบบัที 20 (ปรับปรุง 2558) การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผย

   ขอ้มลูเกียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 2559

ฉบบัที 21 (ปรับปรุง 2558) ผลกระทบจากการเปลียนแปลงของอตัราแลกเปลียน

   เงินตราต่างประเทศ 2559

ฉบบัที 23 (ปรับปรุง 2558) ตน้ทุนการกูย้ืม 2559

ฉบบัที 24 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยขอ้มลูเกียวกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั 2559

ฉบบัที 26 (ปรับปรุง 2558) การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์

   เมือออกจากงาน 2559

ฉบบัที 27 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2559

ฉบบัที 28 (ปรับปรุง 2558) เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 2559

ฉบบัที 29 (ปรับปรุง 2558) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที 2559

เงินเฟ้อรุนแรง

ฉบบัที 33 (ปรับปรุง 2558) กาํไรต่อหุน้ 2559

ฉบบัที 34 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินระหวา่งกาล 2559

ฉบบัที 36 (ปรับปรุง 2558) การดอ้ยค่าของสินทรัพย์ 2559

ฉบบัที 37 (ปรับปรุง 2558) ประมาณการหนีสิน หนีสินทีอาจเกิดขึน และสินทรัพย์

   ทีอาจเกิดขึน 2559

ฉบบัที 38 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2559

ฉบบัที 40 (ปรับปรุง 2558) อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 2559

ฉบบัที 41 เกษตรกรรม 2559

                          (ลงชือ) ……………………………..……………………........................................... กรรมการตามอาํนาจ                 

                                                    ( นายวิรัช  วงศนิ์รันดร์ )            (  นางสาวเธียรวรรณี  แจง้อยู ่ )
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มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เรือง ปีทีมผีลบังคับใช้

              มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัที 2 (ปรับปรุง 2558) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 2559

ฉบบัที 3 (ปรับปรุง 2558) การรวมธุรกิจ 2559

ฉบบัที 4 (ปรับปรุง 2558) สญัญาประกนัภยั 2559

ฉบบัที 5 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนทีถือไวเ้พือขายและการดาํเนินงาน 2559

   ทียกเลิก

ฉบบัที 6 (ปรับปรุง 2558) การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 2559

ฉบบัที 8 (ปรับปรุง 2558) ส่วนงานดาํเนินงาน 2559

ฉบบัที 10 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินรวม 2559

ฉบบัที 11 (ปรับปรุง 2558) การร่วมการงาน 2559

ฉบบัที 12 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยขอ้มลูเกียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอืน 2559

ฉบบัที 13 (ปรับปรุง 2558) การวดัมลูค่ายติุธรรม 2559

              การตีความมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัที 10 (ปรับปรุง 2558) ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีทีไม่มีความ 2559

เกียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน

ฉบบัที 15 (ปรับปรุง 2558) สญัญาเช่าดาํเนินงาน-สิงจูงใจทีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 2559

ฉบบัที 25 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได-้การเปลียนแปลงสถานภาพทางภาษี 2559

ของกิจการหรือของผูถื้อหุน้

ฉบบัที 27 (ปรับปรุง 2558) การประเมินเนือหาสญัญาเช่าทีทาํขึนตามรูปแบบกฎหมาย 2559

ฉบบัที 29 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยขอ้มลูของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 2559

ฉบบัที 31 (ปรับปรุง 2558) รายได-้รายการแลกเปลียนเกียวกบับริการโฆษณา 2559

ฉบบัที 32 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต์ 2559

                          (ลงชือ) ……………………………..……………………........................................... กรรมการตามอาํนาจ                 

                                                    ( นายวิรัช  วงศนิ์รันดร์ )            (  นางสาวเธียรวรรณี  แจง้อยู ่ )
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มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เรือง ปีทีมผีลบังคับใช้

              การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัที 1 (ปรับปรุง 2558) การเปลียนแปลงในหนีสินทีเกิดขึนจากการรือถอน 2559

   การบูรณะ และหนีสินทีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั

ฉบบัที 4 (ปรับปรุง 2558) การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 2559

ฉบบัที 5 (ปรับปรุง 2558) สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนรือถอน การบูรณะ และการ 2559

   ปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม

ฉบบัที 7 (ปรับปรุง 2558) การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัที 29 2559

   (ปรับปรุง 2558) เรือง การรายงานทางการเงินในสภาพ

   เศรษฐกิจทีเงินเฟ้อรุนแรง

ฉบบัที 10 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 2559

ฉบบัที 12 (ปรับปรุง 2558) ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 2559

ฉบบัที 13 (ปรับปรุง 2558) โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกูคา้ 2559

ฉบบัที 14 (ปรับปรุง 2558) ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน ์ขอ้กาํหนด 2559

   เงินทุนขนัตาํและปฏิสมัพนัธ์ของรายการเหล่านี สาํหรับ

   มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 19 (ปรับปรุง 2558)  เรือง 

   ผลประโยชนข์องพนกังาน

ฉบบัที 15 (ปรับปรุง 2558) สญัญาสาํหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย์ 2559

ฉบบัที 17 (ปรับปรุง 2558) การจ่ายสินทรัพยที์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 2559

ฉบบัที 18 (ปรับปรุง 2558) การโอนสินทรัพยจ์ากลกูคา้ 2559

ฉบบัที 20 (ปรับปรุง 2558) ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตสาํหรับเหมืองผิวดิน 2559

ฉบบัที 21 เงินทีนาํส่งรัฐ 2559

            ผูบ้ริหารคาดวา่จะนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกและปรับปรุงใหม่ตามประกาศสภาวิชาชีพบญัชีมาใช ้ และ

     ถือปฏิบติั      โดยผูบ้ริหารอยูร่ะหวา่งการพิจารณาถึงผลกระทบทีอาจเกิดขึนจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทาง

     การเงินทีออกและปรับปรุงใหม่ดงักล่าวต่องบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยซึงคาดวา่ไม่มีผลกระทบทีมีสาระสาํคญัต่อ

     งบการเงินในงวดทีถือปฏิบติั

                          (ลงชือ) ……………………………..……………………........................................... กรรมการตามอาํนาจ                 

                                                    ( นายวิรัช  วงศนิ์รันดร์ )            (  นางสาวเธียรวรรณี  แจง้อยู ่ )
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3.  เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงนิรวม

     3.1  ในการจดัทาํงบการเงินรวมถือหลกัเกณฑก์ารรวมเฉพาะบริษทั ซึงบริษทั เธียรสุรัตน ์จาํกดั (มหาชน) มีอาํนาจควบคุมใน

            บริษทัเหล่านนั  หลงัจากไดต้ดัยอดคงเหลือและรายการระหวา่งกนัทีเป็นสาระสาํคญัแลว้   โดยบริษทัฯ ไดน้าํบริษทัยอ่ย

            มาจดัทาํงบการเงินรวมตงัแต่วนัทีมีอาํนาจควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัทีบริษทัฯ สินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนนั   

     3.2  งบการเงินรวมนีจดัทาํขึน โดยมีวตัถุประสงคเ์พือแสดงฐานะการเงินรวมและผลการดาํเนินงานรวมของบริษทั เธียรสุรัตน ์

            จาํกดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ยเท่านนั   การใชข้อ้มลูตามงบการเงินเพือวตัถุประสงคอื์น อาจมีขอ้จาํกดัดา้นลกัษณะธุรกิจ

            ทีค่อนขา้งแตกต่างกนัในบรรดาบริษทัต่างๆ   ทีนาํงบการเงินมาประกอบเป็นงบการเงินรวม

      3.3  งบการเงินรวมประกอบดว้ย งบการเงินของบริษทั เธียรสุรัตน ์จาํกดั  (มหาชน) ซึงเป็นบริษทัใหญ่และงบการเงินบริษทั

             ยอ่ย ซึงบริษทั เธียรสุรัตน ์จาํกดั (มหาชน) เขา้ถือหุน้หรือมีอาํนาจควบคุมอยา่งเป็นสาระสาํคญัในบริษทัยอ่ย ดงันี

ประเภทกิจการ ทุนชาํระแลว้ 2558 2557

บริษทั เซฟ เทรด อินเตอร์ จาํหน่าย

          เนชนัแนล จาํกดั เครืองกรองนาํ 4,000,000.00       99.98 99.98 

บริษทั เฟดเดอร์ ไทย จาํกดั จาํหน่าย

เครืองปรับอากาศ และ

เครืองฟอกอากาศ 31,000,000.00     59.99 0.00 

4.  สรุปนโยบายการบัญชีทีสําคัญ

     4.1  การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย

            4.1.1  บริษทัฯ   รับรู้ดอกผลจากสญัญาเช่าซือ      เป็นดอกผลทียงัไม่ถือเป็นรายไดแ้ละรับรู้เป็นรายไดต้ามจาํนวนงวด

                      การผอ่นชาํระตามวิธีอตัราดอกเบียทีแทจ้ริง   (Effective   interest   rate   method)   ตามสญัญาเช่าซือแต่ละสญัญา 

                      บริษทัฯ หยดุรับรู้ดอกผลภายใตส้ญัญาเช่าซือ เมือลกูหนีเช่าซือผิดนดัชาํระหนีตงัแต่ 3 งวด เป็นตน้ไป

            4.1.2  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย รับรู้รายไดจ้ากการขายเมือมีการส่งมอบสินคา้ และไดโ้อนความเสียงและผลตอบแทน

                       ทีเป็นสาระสาํคญัใหก้บัผูซื้อแลว้

            4.1.3  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย รับรู้รายไดอื้นและค่าใชจ่้ายอืนตามเกณฑค์งคา้ง

     4.2   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

            เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุกประเภทแต่ไม่รวมเงินฝากประเภท

     ทีตอ้งจ่ายคืนเมือสินระยะเวลาทีกาํหนด  และเงินลงทุนระยะสนัทีมีสภาพคล่องสูง  ซึงมีความเสียงต่อการเปลียนแปลงใน

     มลูค่านอ้ย

                          (ลงชือ) ……………………………..……………………........................................... กรรมการตามอาํนาจ                 

                                                    ( นายวิรัช  วงศนิ์รันดร์ )            (  นางสาวเธียรวรรณี  แจง้อยู ่ )
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(ร้อยละ)

ชือบริษทั

สดัส่วนเงินลงทุน



     4.3   ลกูหนีการคา้และลกูหนีอืน

            ลกูหนีการคา้และลกูหนีอืนแสดงตามมลูค่าสิทธิทีจะไดรั้บหกัค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย  ตงัค่า

     เผือหนีสงสยัจะสูญเท่ากบัจาํนวนหนีทีคาดวา่จะเกบ็เงินไม่ได ้โดยประมาณจากประสบการณ์ในการเกบ็หนีและวิเคราะห์  

     ฐานะลกูหนีแต่ละรายตามความเห็นชอบของฝ่ายบริหาร

            หนีสูญทีเกิดขึน จะรับรู้ไวใ้นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ โดยถือเป็นส่วนหนึงของค่าใชจ่้ายในการบริหาร

            โดยมีหลกัเกณฑอ์ตัราการตงัค่าเผือหนีสงสยัจะสูญของลกูหนีตามสญัญาเช่าซือ สาํหรับปี สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม

     2558 ดงันี

ร้อยละ

       ลกูหนีปกติ 1 - 2.5

       ลกูหนีคา้งชาํระ 1 งวด 6

       ลกูหนีคา้งชาํระ 2 งวด 30

       ลกูหนีคา้งชาํระ 3 งวด 50

       ลกูหนีคา้งชาํระเกิน  3 งวด 100

            บริษทัฯ ตงัค่าเผือสาํรองการรับคืนสินคา้ อตัราร้อยละ 1 - 2 ของยอดขาย ณ วนัสินเดือนของแต่ละงวด

     4.4  สินคา้คงเหลือ

            สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุน หรือมลูค่าสุทธิทีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตาํกวา่ ราคาทุนคาํนวณโดยวิธีเขา้ก่อน

     ออกก่อน มลูค่าสุทธิทีคาดวา่จะไดรั้บหมายถึง ราคาทีคาดวา่จะขายไดต้ามปกติของธุรกิจหกัดว้ยค่าใชจ่้ายอืนทีจาํเป็น

     เพือใหข้ายสินคา้นนัไดก่้อน

     4.5  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย

            บริษทัยอ่ยหมายถึงบริษทัทีบริษทัใหญ่ มีอาํนาจในการควบคุมในบริษทัยอ่ย โดยทีบริษทัใหญ่มีสิทธิไดรั้บหรือมีส่วน

     ไดเ้สียในผลตอบแทนของบริษทัยอ่ย   และสามารถใชอ้าํนาจในการสงัการกิจกรรมทีส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินของผล

     ตอบแทนนนั   บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดถ้กูนาํมารวมในการจดัทาํงบการเงิน โดยเริมตงัแต่วนัทีบริษทัใหญ่มีอาํนาจควบคุม 

     จนถึงวนัทีบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดข้ายออกไป  รายการและยอดคงเหลือระหวา่งกลุ่มบริษทั ตลอดจนกาํไรขาดทุนทียงัไม่

     เกิดขึนไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมนีแลว้ นโยบายการบญัชีสาํหรับบริษทัยอ่ยจะเปลียนแปลงเพือใชน้โยบายบญัชีเดียว

     กบักลุ่มบริษทัในการจดัทาํงบการเงินรวม เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใชวิ้ธีราคาทุน

     4.6  อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน

            บริษทัฯ  บนัทึกมลูค่าแรกเริมของอสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนในราคาทุน   ซึงรวมตน้ทุนในการทาํรายการ  (ถา้มี)

     หลงัจากนนั  บริษทัฯ  จะบนัทึกอสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน    ดว้ยราคาทุนหกัค่าเสือมราคาสะสมและค่าเผือการดอ้ยค่า

     (ถา้มี)

                          (ลงชือ) ……………………………..……………………........................................... กรรมการตามอาํนาจ                 

                                                    ( นายวิรัช  วงศนิ์รันดร์ )            (  นางสาวเธียรวรรณี  แจง้อยู ่ )
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            อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนประเภททีดิน ไม่คิดค่าเสือมราคา

            ค่าเสือมราคาจะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ      ซึงคาํนวณโดยวิธีเสน้ตรงตามอายกุารใชง้าน  

     โดยประมาณของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ  ประมาณการอายกุารใชง้านของสินทรัพยแ์สดงไดด้งันี

จาํนวนปี

     อาคาร 20

     4.7  ทีดิน อาคารและอุปกรณ์

            อาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเสือมราคาสะสม และค่าเผือการดอ้ยค่า (ถา้มี) ส่วนทีดิน แสดงตามราคาทุน

     หกัค่าเผือการดอ้ยค่า (ถา้มี)

            บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย คาํนวณค่าเสือมราคาสาํหรับสินทรัพยโ์ดยวิธีเสน้ตรงตามอายกุารใชง้านโดยประมาณของ

     สินทรัพยด์งันี จาํนวนปี

ส่วนปรับปรุงทีดิน 10

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 10, 20, 27

เครืองมือเครืองใชแ้ละอุปกรณ์ 5

เครืองใชส้าํนกังาน 5

เครืองตกแต่งติดตงั  5

เครืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 3-5

ยานพาหนะ 5

            เมือมีการขายหรือเลิกใชง้านสินทรัพย ์  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจะบนัทึกตดัราคาทุนและค่าเสือมราคาสะสมของ

     สินทรัพยน์นัออกจากบญัชีและรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยเ์หล่านนัในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

            ในกรณีทีราคาตามบญัชีสูงกวา่มลูค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืน ซึงคาํนวณจากมลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดทีคาดวา่จะ

     เกิดในอนาคตจากการใชสิ้นทรัพยอ์ยา่งต่อเนือง  หรือจาํนวนทีจะไดรั้บจากการจาํหน่ายสินทรัพยห์กัดว้ยตน้ทุนจากการ

     จาํหน่ายสินทรัพยน์นัแลว้แต่จาํนวนใดจะสูงกวา่ ราคาตามบญัชีจะถกูปรับลดใหเ้ท่ากบัมลูค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืน

            การซ่อมแซมและบาํรุงรักษา    จะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จในระหวา่งงวดบญัชีทีเกิดรายการขึน  ตน้ทุนของ

     การปรับปรุงใหดี้ขึนอยา่งสาํคญัจะถกูรวมไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพยเ์มือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ทีประโยชน์

     เชิงเศรษฐกิจในอนาคตทีจะไหลเขา้สู่บริษทัฯ   และบริษทัยอ่ย   จะมีมลูค่าสูงเกินกวา่มาตรฐานการใชป้ระโยชนเ์ดิมของ

     สินทรัพยที์มีไวต้งัแต่ตน้เมือไดม้าซึงสินทรัพยที์มีอยูใ่นปัจจุบนั    การปรับปรุงหลกัจะถกูตดัค่าเสือมราคาตลอดอายกุาร

     ใหป้ระโยชนที์เหลืออยูข่องสินทรัพยที์เกียวขอ้ง

            กาํไรขาดทุนจากการขายทีดิน อาคารและอุปกรณ์กาํหนดขึนจากราคาตามบญัชี   และไดร้วมอยูใ่นการคาํนวณกาํไร

     จากการดาํเนินงาน

                          (ลงชือ) ……………………………..……………………........................................... กรรมการตามอาํนาจ                 

                                                    ( นายวิรัช  วงศนิ์รันดร์ )            (  นางสาวเธียรวรรณี  แจง้อยู ่ )
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            สินทรัพยร์ะหวา่งติดตงัแสดงในราคาทุน    โดยทียงัไม่มีการตดัค่าเสือมราคาจนกวา่สินทรัพยน์นัจะแลว้เสร็จและ

     พร้อมทีจะใชง้านไดต้ามวตัถุประสงค์

            ดอกเบียจากการกูย้ืมเงินเพือนาํมาใชใ้นการก่อสร้างอาคารและอุปกรณ์    ไดบ้นัทึกเป็นส่วนหนึงของตน้ทุนของสิน

     ทรัพยน์นัตลอดช่วงเวลาการก่อสร้างและเตรียมสินทรัพยน์นัใหอ้ยูใ่นสภาพพร้อมทีจะใชไ้ดต้ามประสงค ์ตน้ทุนการกูย้ืม

     ประกอบดว้ย ดอกเบียทีเกิดจากเงินกูย้ืม

     4.8  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน

             4.8.1  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทีอายกุารใหป้ระโยชนท์ราบไดแ้น่นอนแสดงในราคาทุน   หกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและ

             ค่าเผือการดอ้ยค่า (ถา้มี) โดยจะตดัจาํหน่ายตามวิธีเสน้ตรงตามอายกุารใชง้าน ดงันี

จาํนวนปี

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3-10

             4.8.2  ค่าความนิยมทีเกิดจากการซือหุน้สามญัของบริษทัยอ่ยครังแรกจากบุคคลภายนอก ไม่มีการตดัจาํหน่ายแต่จะ

             ทาํการทดสอบการดอ้ยค่าความนิยมทุกปี

     4.9  การดอ้ยค่าของสินทรัพย์

            บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย พิจารณาการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ ประเภทเงินลงทุน อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน  ทีดิน 

     อาคารและอุปกรณ์  และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน เมือมีขอ้บ่งชีวา่   สินทรัพยเ์กิดการดอ้ยค่า  โดยพิจารณาจากมลูค่าทีคาดวา่

     จะไดรั้บคืนของสินทรัพยห์ากมีราคาตาํกวา่ราคาตามบญัชีถือวา่สินทรัพยน์นัเกิดการดอ้ยค่า     ซึงจะรับรู้ผลขาดทุนจาก

     การดอ้ยค่าดงักล่าวในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ   บริษทัฯ   และบริษทัยอ่ยจะบนัทึกกลบัรายการจากการดอ้ยค่า  ต่อเมือ

     มีขอ้บ่งชีวา่การดอ้ยค่านนัไม่มีอยูอี่กต่อไปหรือยงัคงมีอยูแ่ต่เป็นไปในทางทีลดลง  โดยบนัทึกในบญัชี  "รายไดอื้น"  

            มลูค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์  หมายถึง   ราคาขายสุทธิหรือมลูค่าจากการใชท้รัพยสิ์น   แลว้แต่ราคาใด

     จะสูงกวา่และจะประมาณจากสินทรัพยแ์ต่ละรายการ  หรือหน่วยสินทรัพยที์ก่อใหเ้กิดเงินสดแลว้แต่กรณี

     4.10 สญัญาเช่าระยะยาว

            สญัญาเช่าสินทรัพยที์ความเสียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปใหก้บัผูเ้ช่าถือเป็นสญัญา

     เช่าการเงิน สญัญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมลูค่ายติุธรรมของสินทรัพยที์เช่า  หรือมลูค่าปัจจุบนัสุทธิ

     ของจาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าแลว้แต่มลูค่าใดจะตาํกวา่      โดยจาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายจะปันส่วนระหวา่งหนีสิน

     และค่าใชจ่้ายทางการเงินเพือใหไ้ดอ้ตัราดอกเบียคงทีต่อหนีสินคงคา้งอยูโ่ดยพิจารณาแยกแต่ละสญัญา ภาระผกูพนัตาม

     สญัญาเช่าหกัค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหนีสินระยะยาว

            ส่วนดอกเบียจ่ายจะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จตลอดอายขุองสญัญาเช่า สินทรัพยที์ไดม้าตามสญัญาเช่าการเงิน

     จะคิดค่าเสือมราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยที์เช่า 

                          (ลงชือ) ……………………………..……………………........................................... กรรมการตามอาํนาจ                 

                                                    ( นายวิรัช  วงศนิ์รันดร์ )            (  นางสาวเธียรวรรณี  แจง้อยู ่ )
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            สญัญาระยะยาวเพือเช่าสินทรัพยโ์ดยทีความเสียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ตกอยูก่บัผูใ้หเ้ช่าจะ

     จดัเป็นสญัญาเช่าดาํเนินงาน   เงินทีตอ้งจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงาน  (สุทธิจากสิงตอบแทนจูงใจทีไดรั้บจากผูใ้หเ้ช่า)

     จะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จโดยใชวิ้ธีเสน้ตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่านนั

     4.11 ผลประโยชนพ์นกังาน

             4.11.1 ค่าใชจ่้ายพนกังาน

            บริษทัฯ   และบริษทัยอ่ยรับรู้เงินเดือน  ค่าจา้ง  โบนสัและเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมเป็นค่าใชจ่้ายเมือเกิดรายการ

            บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจดัใหมี้ผลประโยชนข์องพนกังาน หลงัการเลิกจา้งเพือจ่ายใหแ้ก่พนกังานเป็นไปตามกฎหมาย

     แรงงานไทย   มลูค่าปัจจุบนัของหนีสินผลประโยชนพ์นกังานไดถ้กูรับรู้รายการในงบแสดงฐานะการเงินโดยการประมาณ

     การตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัโดยใชวิ้ธีคิดลดแต่ละหน่วยทีประมาณการไว ้  (Projected  Unit  Credit  Method)   ซึง

     คาํนวณโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทีไดรั้บอนุญาต        โดยใชเ้ทคนิคการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั    

     (Actuarial Technique)  อนัเป็นประมาณการจากมลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดทีคาดวา่จะตอ้งจ่ายในอนาคต และคาํนวณ

     คิดลด โดยใชอ้ตัราดอกเบียของพนัธบตัรรัฐบาลทีมีกาํหนดเวลาใกลเ้คียงกบัระยะเวลาของหนีสินดงักล่าว โดยประมาณการ

     กระแสเงินสดทีคาดวา่จะตอ้งจ่ายในอนาคตนนั ประมาณการจากเงินเดือนพนกังาน อตัราการลาออก อายงุาน และปัจจยัอืน 

     กาํไรหรือขาดทุนจากการเปลียนแปลงประมาณการจะรับรู้รายการในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชี

     ทีเกิดรายการนนั ส่วนค่าใชจ่้ายทีเกียวขอ้งกบัผลประโยชนพ์นกังานจะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน เพือกระจายตน้ทุนดงักล่าว

     ตลอดระยะเวลาของการจา้งงาน

             4.11.2 กองทุนสาํรองเลียงชีพ

            บริษทัฯ  และบริษทัยอ่ย จดัใหมี้กองทุนสาํรองเลียงชีพ ซึงเป็นลกัษณะของแผนการจ่ายสมทบตามทีไดก้าํหนดการจ่าย

     สมทบไวแ้ลว้    สินทรัพยข์องกองทุนสาํรองเลียงชีพ  ไดแ้ยกออกไปจากสินทรัพยข์องบริษทัฯ  และบริษทัย่อย   และไดรั้บ

     การบริหาร  โดยผูจ้ดัการกองทุนภายนอก  กองทุนสาํรองเลียงชีพดงักล่าวไดรั้บเงินสะสมเขา้กองทุนจากพนกังาน  และเงิน

     สมทบจากบริษทัฯ   และบริษทัยอ่ย   เงินจ่ายสมทบกองทุนสาํรองเลียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

     สาํหรับระยะเวลาบญัชีทีเกิดรายการนนั

     4.12 ประมาณการทางบญัชี

             การจดัทาํงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน     ฝ่ายบริหารตอ้งใชก้ารประมาณการ   และตงัขอ้

     สมมติฐานบางประการ      ซึงอาจมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินทีแสดงไวใ้นงบการเงินและการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบ

     งบการเงิน  ซึงผลทีเกิดขึนจริงภายหลงัอาจแตกต่างไปจากจาํนวนเงินทีประมาณไว้

                          (ลงชือ) ……………………………..……………………........................................... กรรมการตามอาํนาจ                 

                                                    ( นายวิรัช  วงศนิ์รันดร์ )            (  นางสาวเธียรวรรณี  แจง้อยู ่ )
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     4.13 ประมาณการหนีสิน 

            บริษทัฯ  และบริษทัยอ่ยจะบนัทึกประมาณการหนีสิน    เมือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ของการเกิดภาระผกูพนั

     ในปัจจุบนัตามกฎหมายหรือจากการอนุมานอนัเป็นผลสืบเนืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผกูพนัดงักล่าวคาดวา่จะ

     ส่งผลใหสู้ญเสียทรัพยากรทีมีประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจ  เพือจ่ายชาํระภาระผกูพนัและจาํนวนทีตอ้งจ่ายสามารถประมาณ

     การไดอ้ยา่งน่าเชือถือ     หากบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย คาดวา่จะไดรั้บคืนรายจ่ายทีจ่ายชาํระไปตามประมาณการหนีสิน

     ทงัหมดหรือบางส่วนอยา่งแน่นอน  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจะรับรู้รายจ่ายทีไดรั้บคืนเป็นสินทรัพยแ์ยกต่างหากแต่ตอ้ง

     ไม่เกินจาํนวนประมาณการหนีสินทีเกียวขอ้ง

     4.14 รายการธุรกิจกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั

            บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกบับริษทัฯ   หมายถึง   บุคคลหรือกิจการทีมีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ หรือถกูควบคุม

     โดยบริษทัฯ   ไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้มหรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ   นอกจากนีบุคคล

     หรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคล ซึงมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญักบับริษทัฯ ผูบ้ริหาร

     สาํคญักรรมการหรือพนกังานของบริษทัฯ ทีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ

     4.15 เครืองมือทางการเงิน

            เครืองมือทางการเงินทีแสดงไวใ้นงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลกูหนี

     ตามสญัญาเช่าซือ ลกูหนีการคา้และลกูหนีอืน เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน เจา้หนีการคา้

     และเจา้หนีอืน   เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน   และหนีสินตามสญัญาเช่าการเงิน  นโยบายบญัชีเกณฑก์ารรับรู้

     และการวดัมลูค่า สาํหรับแต่ละรายการไดมี้การเปิดเผยแยกตามแต่ละหวัขอ้ทีเกียวขอ้ง

     4.16  ภาษีเงินได้

             ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อตดับญัชี

             4.16.1 ภาษีเงินไดปั้จจุบนั

                         บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนทีคาดวา่จะจ่ายใหก้บัหน่วยงานจดัเกบ็ภาษี

             ของรัฐ  โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑที์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร

              4.16.2 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

                          บริษทัฯ  และบริษทัยอ่ย  บนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชวัคราวระหวา่งราคาตามบญัชี

             ของสินทรัพยแ์ละหนีสิน ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหนีสินทีเกียวขอ้งนนั โดย

             ใชอ้ตัราภาษีทีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน

                          (ลงชือ) ……………………………..……………………........................................... กรรมการตามอาํนาจ                 

                                                    ( นายวิรัช  วงศนิ์รันดร์ )            (  นางสาวเธียรวรรณี  แจง้อยู ่ )
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                         หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีทีเกิดจากการรับรู้รายการเมือเริมแรกของค่าความนิยมหรือเกิดจากการรับรู้รายการ

             เมือเริมแรกของสินทรัพยห์รือหนีสินทีไม่ใช่การรวมธุรกิจและไม่ส่งผลกระทบต่อกาํไรทางบญัชีและกาํไรหรือขาดทุนทาง

             ภาษี

                         หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีทีเกิดจากผลแตกต่างชวัคราวทีตอ้งเสียภาษีทีเกียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัย่อยที

             กิจการสามารถควบคุมระยะเวลาในการกลบัรายการของผลแตกต่างชวัคราว และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่จะไม่มีการ

             กลบัรายการของผลแตกต่างชวัคราวในอนาคตอนัใกล้

                         สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกรับรู้สําหรับผลแตกต่างชวัคราวทีใชหั้กภาษี    และผลขาดทุนทางภาษีทียงั

             ไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าทีมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ทีบริษทัฯ และบริษทัย่อยจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจะใช้

             ประโยชน์จากผลแตกต่างชวัคราวทีใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีทียงัไม่ไดใ้ชน้นั ยกเวน้กรณี  ดงัต่อไปนี

                              สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทีเกิดจากการรับรู้รายการเมือเริมแรกของสินทรัพยห์รือหนีสินทีไม่ใช่การรวม

             ธุรกิจและไม่ส่งผลกระทบต่อกาํไรทางบญัชีและกาํไรหรือขาดทุนทางภาษี

                              สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทีเกิดจากผลแตกต่างชวัคราวทีใชห้กัภาษีทีเกียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัย่อย  

             จะถูกรับรู้เมือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่จะมีการกลบัรายการของผลแตกต่างชวัคราวในอนาคตอนัใกล ้และจะมีกาํไร

             ทางภาษีเพียงพอทีจะนาํผลแตกต่างชวัคราวมาใชป้ระโยชน์ได ้

                         บริษทัฯ   และบริษทัย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกวนัสินรอบระยะเวลา

             รายงานและจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว  หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่บริษทัฯ  และบริษทัย่อยจะไม่มี 

             กาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทงัหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

                         นอกจากนีบริษทัฯ และบริษทัย่อย จะประเมินสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทียงัไม่ไดรั้บรู้ใหม่ทุกสินรอบระยะ

             เวลารายงานและจะทาํการรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทียงัไม่ไดรั้บรู้นนัไดต้ามจาํนวนทีมีความเป็นไปไดค่้อนขา้ง

             แน่วา่จะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตทีจะทาํใหไ้ดรั้บประโยชน์ในอนาคตในสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีดงักล่าว บริษทัฯ   

             และบริษทัย่อยจะบนัทึกรายการภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถ้ือหุน้หากภาษีทีเกิดขึนเกียวขอ้งกบัรายการ

             ทีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถ้ือหุน้

                         บริษทัฯ และบริษทัย่อยจะนาํรายการสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี และรายการหนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

             มาหกักลบกนั   หากบริษทัฯ    และบริษทัย่อยมีสิทธิตามกฎหมายในการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดปั้จจุบนัและหนีสินภาษีเงินได้

             ปัจจุบนั  มาหกักลบกนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีนนัเกียวขอ้งกบัหน่วยภาษีเดียวกนัและหน่วยงานจดัเก็บภาษีเงินไดเ้ป็น

             หน่วยงานเดียวกนั

     4.17 กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้

             4.17.1 กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขนัพืนฐาน

                         กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้  ทีแสดงไวใ้นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเป็นกาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขนัพืนฐาน   ซึงคาํนวณโดยการ

             หารยอดกาํไร(ขาดทุน)สําหรับปี ดว้ยจาํนวนหุน้สามญัทีออกจาํหน่ายและเรียกชาํระแลว้ถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั

                          (ลงชือ) ……………………………..……………………........................................... กรรมการตามอาํนาจ                 

                                                    ( นายวรัิช  วงศ์นิรันดร์ )            (  นางสาวเธียรวรรณี  แจง้อยู่  )
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             4.17.2  กาํไรต่อหุน้ปรับลด

                          กาํไรต่อหุน้ปรับลดคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรับปีทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั (ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน)

             ดว้ยผลรวมของจาํนวนถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัของหุน้สามญัทีออกอยูใ่นระหวา่งปีกบัจาํนวนถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัของหุน้สามญั

             ทีบริษทัอาจตอ้งออกเพือแปลงหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลดทงัสินใหเ้ป็นหุน้สามญั โดยสมมติวา่ผูถื้อหุน้ไดมี้การใชใ้บสาํคญั

             แสดงสิทธิซือหุน้มาแปลงเป็นหุน้สามญั ณ วนัตน้ปี หรือ ณ วนัออกหุน้สามญัเทียบเท่า

5.  รายการธุรกจิกบักจิการทีเกยีวข้องกนั

      5.1  ลกัษณะความสัมพนัธ์และนโยบายในการกาํหนดราคา

บริษทัและบุคคลทีเกยีวข้องกนั

บริษทั เซฟ เทรด อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั ถือหุน้โดยบริษทัฯ ในอตัราร้อยละ 99.98  (บริษทัยอ่ย)

    และกรรมการร่วมกนั

บริษทั เฟดเดอร์ ไทย จาํกดั ถือหุน้โดยบริษทัฯ ในอตัราร้อยละ 59.99  (บริษทัยอ่ย)

    และกรรมการร่วมกนั

บริษทั เบตเตอร์ ดรีมส์ จาํกดั เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ และกรรมการร่วมกนั

บริษทั ไอดีล วอเตอร์ จาํกดั กรรมการร่วมกนั

บริษทั อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) กรรมการร่วมกนั

บริษทั ซี โอ แอล จาํกดั (มหาชน) กรรมการร่วมกนั

(เดิมชือบริษทั ออฟฟิศเมท จาํกดั (มหาชน))

บริษทั เธียรธรรม อสงัหาริมทรัพย ์จาํกดั มีผูถื้อหุน้รายใหญ่ร่วมกนั

บริษทั เอส. เอส. แอร์ เซอร์วิส จาํกดั ผูถื้อหุน้ในบริษทัยอ่ย

นายสหสั ตรีทิพยบุตร กรรมการบริษทั เธียรสุรัตน ์จาํกดั (มหาชน)

นางขนิษฐา  แจง้อยู่ ผูถื้อหุน้

การกาํหนดราคากบักจิการทีเกยีวข้องกนั

ขายสินคา้ ราคาตน้ทุนบวกกาํไร

รายไดอื้น ใชร้าคาตามทีตกลงร่วมกนั

ซือสินคา้และวสัดุ ราคาตน้ทุนบวกกาํไรหรือราคาตลาด

ค่าเช่าอาคาร ราคาเทียบเคียงกบัราคาค่าเช่าพืนทีอาคารใกลเ้คียง

ค่าทีปรึกษา ใชร้าคาตามทีตกลงร่วมกนั

การคาํประกนัโดยกรรมการ ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียม

ดอกเบียเงินกูย้ืม อตัราดอกเบียทีกาํหนดในสญัญา

                          (ลงชือ) ……………………………..……………………........................................... กรรมการตามอาํนาจ                 

                                                    ( นายวิรัช  วงศนิ์รันดร์ )            (  นางสาวเธียรวรรณี  แจง้อยู ่ )
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ลกัษณะความสมัพนัธ์

นโยบายราคา



     5.2   ยอดคงเหลอืกบักจิการทีเกยีวข้องกนั

      ยอดคงเหลือกบับุคคลและกิจการทีเกียวขอ้งกนั ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ดงันี

2558 2557 2558 2557

     ลกูหนีการคา้

        บริษทั เซฟ เทรด อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั 0.00 0.00 8,959,457.11 6,337,173.04

        บริษทั ซี โอ แอล จาํกดั (มหาชน) 11,940.09 0.00 11,940.09 0.00

รวม 11,940.09 0.00 8,971,397.20 6,337,173.04

     ลกูหนีอืน

        บริษทั เซฟ เทรด อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั 0.00 0.00 32,390.00 0.00

        บริษทั เบตเตอร์ ดรีมส์ จาํกดั 42,674.00 1,780.00 42,674.00 1,780.00

        บริษทั ไอดีล วอเตอร์ จาํกดั 18,670.00 4,728.00 18,670.00 4,728.00

รวม 61,344.00 6,508.00 93,734.00 6,508.00

     เจา้หนีการคา้

        บริษทั เฟดเดอร์ ไทย จาํกดั 0.00 0.00 1,010,272.60 0.00

        บริษทั ไอดีล วอเตอร์ จาํกดั 51,853.06 21,065.30 0.00 0.00

รวม 51,853.06 21,065.30 1,010,272.60 0.00

     เจา้หนีอืน

        บริษทั เซฟ เทรด อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั 0.00 0.00 41,875.52 0.00

        บริษทั เบตเตอร์ ดรีมส์ จาํกดั 59,317.17 0.00 59,317.17 0.00

        บริษทั ซี โอ แอล จาํกดั (มหาชน) 12,472.18 9,007.01 12,472.18 9,007.01

        บริษทั อินเตอร์เน็ตประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) 29,960.00 29,960.00 29,960.00 29,960.00

รวม 101,749.35 38,967.01 143,624.87 38,967.01

     5.3 รายได้และค่าใช้จ่ายกบักจิการทีเกยีวข้องกนั

    รายการกบักิจการทีเกียวขอ้งกนัสาํหรับปี สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557  ดงันี

2558 2557 2558 2557

รายไดจ้ากการขายสินคา้

     บริษทั เซฟ เทรด อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั 0.00 0.00 42,999,838.54 37,110,743.64

รวม 0.00 0.00 42,999,838.54 37,110,743.64

                          (ลงชือ) ……………………………..……………………........................................... กรรมการตามอาํนาจ                 

                                                    ( นายวิรัช  วงศนิ์รันดร์ )            (  นางสาวเธียรวรรณี  แจง้อยู ่ )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท บาท

บาท



2558 2557 2558 2557

รายไดค่้าเช่า

     บริษทั เซฟ เทรด อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั 0.00 0.00 105,840.00 310,560.00

     บริษทั เบตเตอร์ ดรีมส์ จาํกดั 241,008.00 238,864.00 241,008.00 238,864.00

     บริษทั ไอดีล วอเตอร์ จาํกดั 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00

รวม 361,008.00 358,864.00 466,848.00 669,424.00

รายไดอื้น

     บริษทั เซฟ เทรด อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั 0.00 0.00 250,107.48 247,791.70

     บริษทั เฟดเดอร์ ไทย จาํกดั 0.00 0.00 36,897.20 0.00

     บริษทั เบตเตอร์ ดรีมส์ จาํกดั 253,878.52 266,219.64 253,878.52 266,219.64

     บริษทั ไอดีล วอเตอร์ จาํกดั 72,313.08 32,794.21 72,313.08 32,794.21

รวม 326,191.60 299,013.85 613,196.28 546,805.55

ซือสินคา้

     บริษทั เฟดเดอร์ ไทย จาํกดั 0.00 0.00 3,539,258.40      0.00

     บริษทั ไอดีล วอเตอร์ จาํกดั 1,456,561.60 553,008.40 1,175,615.16 125,190.40

รวม 1,456,561.60 553,008.40 4,714,873.56 125,190.40

ซือสินทรัพย ์

    บริษทั เซฟ เทรด อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั 0.00 0.00 0.00 120,000.00

     บริษทั เฟดเดอร์ ไทย จาํกดั 0.00 0.00 614,941.60 0.00

     บริษทั เบตเตอร์ ดรีมส์ จาํกดั 55,436.61 0.00 55,436.61 0.00

     บริษทั ไอดีล วอเตอร์ จาํกดั 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00

รวม 55,436.61 100,000.00 670,378.21 220,000.00

ค่าทีปรึกษา

     นายสหสั ตรีทิพยบุตร 2,400,000.00 2,395,000.00 2,400,000.00 2,395,000.00

รวม 2,400,000.00 2,395,000.00 2,400,000.00 2,395,000.00

ค่าเช่าและบริการ

     บริษทั เซฟ เทรด อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั 0.00 0.00 403,200.00 0.00

     บริษทั อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) 336,000.00 28,000.00 336,000.00 28,000.00

รวม 336,000.00 28,000.00 739,200.00 28,000.00

                          (ลงชือ) ……………………………..……………………........................................... กรรมการตามอาํนาจ                 

                                                    ( นายวิรัช  วงศนิ์รันดร์ )            (  นางสาวเธียรวรรณี  แจง้อยู ่ )

บาทบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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2558 2557 2558 2557

ค่าใชจ่้ายอืน

     บริษทั เซฟ เทรด อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั 0.00 0.00 134,762.85 688,727.76

     บริษทั ซี โอ แอล จาํกดั (มหาชน) 150,699.35 187,978.90 150,699.35 181,921.50

รวม 150,699.35 187,978.90 285,462.20 870,649.26

ดอกเบียเงินกูย้ืม

     บริษทั เอส เอส แอร์ เซอร์วิส จาํกดั 176,301.37 0.00 0.00 0.00

รวม 176,301.37 0.00 0.00 0.00

6.  ข้อมูลเพมิเตมิเกยีวกบักระแสเงนิสด

      เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย เงินสดในมือและยอดคงเหลือในธนาคาร เงินสดและรายการเทียบเท่า

เงินสดในงบกระแสเงินสด ประกอบขึนจากรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ดงันี

     6.1   เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด

             เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย

2558 2557 2558 2557

เงินสด 1,378,985.08 2,955,732.00 1,346,529.00 2,939,749.00

เงินฝากกระแสรายวนั 11,660,717.91 4,049,244.86 3,887,603.86 910,443.04

เงินฝากออมทรัพย์ 20,298,067.88 878,792.57 20,276,351.18 876,245.97

เงินฝากประจาํ 3 เดือน 290,725.06 296,117.12 290,725.06 296,117.12

รวม 33,628,495.93 8,179,886.55 25,801,209.10 5,022,555.13

     6.2   รายการไม่กระทบเงนิสด

      6.2.1  สาํหรับปี สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯ ซือทรัพยสิ์นเป็นเงินเชือ จาํนวน 1.34 ลา้นบาท และซือทรัพยสิ์น

ตามสญัญาเช่าการเงิน จาํนวน 41.14 ลา้นบาท (งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ)

      6.2.2  สาํหรับปี สินสุดวนัที  31  ธนัวาคม  2558  บริษทัฯ  โอนเงินมดัจาํ จาํนวน  0.02  ลา้นบาท  และงานระหวา่งก่อสร้าง 

จาํนวน  0.98  ลา้นบาท  เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  และจ่ายเงินปันผลเป็นหุน้สามญั  จาํนวน  57.33  ลา้นบาท (งบการเงินรวม/

งบการเงินเฉพาะกิจการ)

      6.2.3  สาํหรับปี สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2557 บริษทั และบริษทัยอ่ย ซือทรัพยสิ์นเป็นเงินเชือ จาํนวน 3.11 ลา้นบาท และ

ซือทรัพยสิ์นตามสญัญาเช่าการเงิน จาํนวน 14.24 ลา้นบาท (งบการเงินรวม) และบริษทัซือทรัพยสิ์นเป็นเงินเชือ จาํนวน 3.11 

ลา้นบาท และซือทรัพยสิ์นตามสญัญาเช่าการเงิน จาํนวน 14.14 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ)

                          (ลงชือ) ……………………………..……………………........................................... กรรมการตามอาํนาจ                 

                                                    ( นายวิรัช  วงศนิ์รันดร์ )            (  นางสาวเธียรวรรณี  แจง้อยู ่ )
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บาท บาท

บาท บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



7.  เงินลงทุนชัวคราว 

            เงินลงทุนชวัคราว ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย

2558 2557

     เงินฝากประจาํ 0.00 20,000,000.00

0.00 20,000,000.00

8.  ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือ 

            ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย

2558 2557

     ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือ 1,008,704,202.00 477,664,339.68 

     หกั ดอกผลเช่าซือรอตดับญัชี (133,042,402.29) (63,234,238.92)

            ภาษีขายรอตดับญัชี (61,432,481.22) (27,228,063.12)

     814,229,318.49 387,202,037.64 

     หกั ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ (62,352,945.08) (20,930,191.67)

            ค่าเผือสํารองการรับคืนสินคา้ (1,838,630.69) (782,342.09)

     สุทธิ 750,037,742.72 365,489,503.88 

     หกั ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือทีถึง

                  กาํหนดเกินหนึงปี (254,542,718.74) (1,229,336.08)

     ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือ - สุทธิ 495,495,023.98 364,260,167.80 

            ลูกหนีแยกตามอายุหนีทีคา้งชาํระและค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ

ลูกหนีหลงัหกั

ดอกเบียทียงัไม่ถือ อตัราค่าเผือหนี ค่าเผือหนี

จาํนวนราย เป็นรายได-้สุทธิ สงสัยจะสูญ สงสัยจะสูญ

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2558 บาท บาท

    ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 81,802                   674,159,119.69     2.5 % 16,877,050.44       

    คา้งชาํระ 1 งวด 7,546                     69,826,512.14       6% 4,189,590.73         

    คา้งชาํระ 2 งวด 3,095                     28,717,711.93       30% 8,615,313.58         

    คา้งชาํระ 3 งวด 1,891                     17,709,968.80       50% 8,854,984.40         

    คา้งชาํระเกิน 3 งวด 3,291                     23,816,005.93       100% 23,816,005.93       

            รวม 97,625                   814,229,318.49     62,352,945.08       

                          (ลงชือ) ……………………………..……………………........................................... กรรมการตามอาํนาจ                 

                                                    ( นายวรัิช  วงศ์นิรันดร์ )            (  นางสาวเธียรวรรณี  แจง้อยู่  )
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งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

บาท

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ



ลูกหนีหลงัหกั

ดอกเบียทียงัไม่ถือ อตัราค่าเผือหนี ค่าเผือหนี

จาํนวนราย เป็นรายได-้สุทธิ สงสัยจะสูญ สงสัยจะสูญ

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2557 บาท บาท

    ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 83,295                   329,786,210.23     1 % 3,297,862.10         

    คา้งชาํระ 1 งวด 6,642                     30,637,197.82       6% 1,838,231.87         

    คา้งชาํระ 2 งวด 2,340                     11,151,166.88       30% 3,345,350.06         

    คา้งชาํระ 3 งวด 1,339                     6,357,430.14         50% 3,178,715.07         

    คา้งชาํระเกิน 3 งวด 2,066                     9,270,032.57         100% 9,270,032.57         

            รวม 95,682                   387,202,037.64     20,930,191.67       

9.  ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน

2558 2557 2558 2557

     ลูกหนีการคา้บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 11,940.09 0.00 8,971,397.20 6,337,173.04

     ลูกหนีการคา้ - อืน 19,674,141.48 11,380,370.70 8,827,545.33 2,152,278.70

     หกั ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ (331,260.00) (242,000.00) (331,260.00) (242,000.00)

            ค่าเผือสํารองการรับคืนสินคา้ (75,548.61) (98,540.54) (75,548.61) (98,540.54)

สุทธิ 19,279,272.96 11,039,830.16 17,392,133.92 8,148,911.20

     เช็ครับล่วงหนา้ 1,600.00 408,312.00 1,600.00 408,312.00

รวม 19,280,872.96 11,448,142.16 17,393,733.92 8,557,223.20

ลูกหนีอืน

     ภาษีซือทียงัไม่ขอคืน 4,520,244.23 5,202,686.34 4,473,240.68 5,172,286.02

     ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 4,710,618.24 3,829,053.83 4,621,567.14 3,767,646.86

     เงินมดัจาํค่าสินคา้ 11,762,253.22 7,829,707.90 11,482,253.22 7,829,707.90

     เงินทดรองจ่าย 706,310.04 319,842.04 620,725.13 289,178.13

     ลูกหนีอืน

          - บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 61,344.00 6,508.00 93,734.00 6,508.00

          - บริษทัอืน 4,170,040.35 1,638,713.00 4,155,316.41 1,638,689.00

     อืนๆ 844,351.69 314,836.03 165,501.40 312,818.38

รวม 26,775,161.77 19,141,347.14 25,612,337.98 19,016,834.29

รวมลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 46,056,034.73 30,589,489.30 43,006,071.90 27,574,057.49

                          (ลงชือ) ……………………………..……………………........................................... กรรมการตามอาํนาจ                 

                                                    ( นายวรัิช  วงศ์นิรันดร์ )            (  นางสาวเธียรวรรณี  แจง้อยู่  )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บาท บาท



10. ลูกหนีตามสัญญาโอนสิทธิ

2558 2557

     ลูกหนีตามสัญญาโอนสิทธิ 20,371,072.73 35,363,841.49 

     หกั  ลูกหนีตามสัญญาโอนสิทธิทีถึง

             กาํหนดชาํระภายในหนึงปี (14,126,646.36) (15,045,571.90)

     สุทธิ 6,244,426.37 20,318,269.59 

     จาํนวนเงินขนัตาํทีไดรั้บสําหรับ

        สัญญาโอนสิทธิ มีดงันี

           ไม่เกิน 1 ปี 14,126,646.36 15,045,571.90 

            เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 6,244,426.37 20,318,269.59 

รวม 20,371,072.73 35,363,841.49 

11.  สินค้าคงเหลือ

2558 2557 2558 2557

     สินคา้สําเร็จรูป 42,086,573.76 16,828,864.11 31,598,028.73 16,731,484.39 

     สินคา้กึงสําเร็จรูป 19,482,496.62 9,985,516.42 19,482,496.62 9,985,516.42 

     วตัถุดิบ 92,624,440.46 31,449,087.67 92,624,440.46 31,449,087.67 

     วสัดุสินเปลือง 384,326.59 0.00 384,326.59 0.00 

     สินคา้ระหวา่งทาง 870,108.76 2,614,117.93 870,108.76 2,614,117.93 

     รวม 155,447,946.19 60,877,586.13 144,959,401.16 60,780,206.41 

     หกั  ค่าเผือการปรับมูลค่าสินคา้คงเหลือ (2,612,648.84) (1,028,675.01) (2,612,648.84) (1,028,675.01)

     สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 152,835,297.35 59,848,911.12 142,346,752.32 59,751,531.40 

                          (ลงชือ) ……………………………..……………………........................................... กรรมการตามอาํนาจ                 

                                                    ( นายวรัิช  วงศ์นิรันดร์ )            (  นางสาวเธียรวรรณี  แจง้อยู่  )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บาท

บาท บาท

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ



12.  เงินฝากธนาคารทีติดภาระคําประกัน

            ณ  วนัที  31  ธนัวาคม  2558  และ  2557 เงินฝากธนาคารทีติดภาระคาํประกนั  เป็นเงินฝากประจาํและเงินฝากออมทรัพย์

     บางส่วน  รวมจาํนวน  21.79  ลา้นบาท  และ  96.19  ลา้นบาท  (งบการเงินรวม)  จาํนวน 7.11 ลา้นบาท และ 96.19 ลา้นบาท 

     (งบการเงินเฉพาะกิจการ) (ตามลาํดบั) ไดจ้าํนาํไวเ้ป็นหลกัทรัพยค์าํประกนัเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ตามหมายเหตุ 

     19 และหนงัสือคาํประกนัในการทาํสัญญาซือขายสินคา้ ตามหมายเหตุ 33

13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

ทุนชาํระแลว้ 2558 2557 2558 2557

ชือบริษทั

     บริษทั เซฟ เทรด อินเตอร์

        เนชนัแนล จาํกดั 4,000,000.00    99.98 99.98 3,999,200.00 3,999,200.00

     บริษทั เฟดเดอร์ ไทย จาํกดั 31,000,000.00  59.99 0.00 18,598,000.00 0.00

รวม 22,597,200.00 3,999,200.00

     

                          (ลงชือ) ……………………………..……………………........................................... กรรมการตามอาํนาจ                 

                                                    ( นายวรัิช  วงศ์นิรันดร์ )            (  นางสาวเธียรวรรณี  แจง้อยู่  )
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(ร้อยละ) ( บาท )

สัดส่วนเงินลงทุน เงินลงทุน-วธีิราคาทุน



14. อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน

     มูลค่าตามบญัชีอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนแสดงไดด้งันี

ยอดคงเหลือ เพิมขึน ลดลง ยอดคงเหลือ เพิมขึน ลดลง ยอดคงเหลือ

31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2558

     ราคาทุน:

              ทีดิน 52,290,000.00 0.00 0.00 52,290,000.00 0.00 0.00 52,290,000.00

              ทรัพยสิ์นใหเ้ช่า

ทีดิน 5,716,000.00 0.00 0.00 5,716,000.00 0.00 0.00 5,716,000.00

อาคาร 15,630,040.00 0.00 0.00 15,630,040.00 0.00 0.00 15,630,040.00

รวม 73,636,040.00 0.00 0.00 73,636,040.00 0.00 0.00 73,636,040.00

     ค่าเสือมราคาสะสม:

อาคาร 14,446,856.65 253,500.11 0.00 14,700,356.76 85,333.55 0.00 14,785,690.31

รวม 14,446,856.65 253,500.11 0.00 14,700,356.76 85,333.55 0.00 14,785,690.31

     มูลค่าตามบญัชี 59,189,183.35 58,935,683.24 58,850,349.69

     จาํนวนเงินทีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จของบริษทัฯ จากอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน สาํหรับปี สิ นสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีดงันี

2558 2557

รายไดค่้าเช่า 546,488.00          914,929.54          

     ค่าเสือมราคาสาํหรับปี สิ นสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557  มีจาํนวน 85,333.55 บาท และ 253,500.11 บาท ตามลาํดบั

     ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯ มีสินทรัพยถ์าวรทีหกัมูลค่าหมดแลว้แต่ยงัคงใชง้านอยู ่ซึงมีราคาทุนจาํนวน 14.16 ลา้นบาท ราคาทุนสุทธิ 6.00 บาท (ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2557 ราคาทุนจาํนวน 10.56 ลา้นบาท 

     ราคาทุนสุทธิ 4.00 บาท)

     ทีดินและสิงปลูกสร้างบางส่วนไดน้าํไปจดจาํนองเป็นหลกัทรัพยค์าํประกนัเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน ตามหมายเหตุ 17 และเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ตามหมายเหตุ 19

     มูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2558 มีมูลค่า 105,520,000.00 บาท

     มูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน บริษทัฯ ใชร้าคาประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระ ซึงประเมินโดยใชเ้กณฑร์าคาตลาด

                          (ลงชือ) ……………………………..……………………........................................... กรรมการตามอาํนาจ                 

                                                    ( นายวรัิช  วงศ์นิรันดร์ )            (  นางสาวเธียรวรรณี  แจง้อยู่  )

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

- 23 -

บาท



15. ทดีนิ อาคารและอุปกรณ์

31 ธนัวาคม 2556 เพิมขึน ลดลง โอนเขา้(โอนออก) 31 ธนัวาคม 2557 เพิมขึน ลดลง โอนเขา้(โอนออก) 31 ธนัวาคม 2558

     ราคาทุน:-

        ทีดิน 196,303,472.00 25,133,990.00 0.00 0.00 221,437,462.00 6,194,000.00 0.00 0.00 227,631,462.00

        ส่วนปรับปรุง-ทีดิน 7,326,490.00 2,691,160.00 0.00 (2,435,160.00) 7,582,490.00 2,343,000.00 0.00 4,062,710.00 13,988,200.00

        อาคารสาํนกังาน 102,881,149.98 0.00 0.00 0.00 102,881,149.98 0.00 0.00 0.00 102,881,149.98

        ส่วนปรับปรุง - อาคารสาํนกังาน 9,451,504.18 4,606,678.77 0.00 7,274,120.60 21,332,303.55 4,549,815.94 0.00 22,818,763.79 48,700,883.28

        อาคารใหเ้ช่า 13,066,395.57 0.00 0.00 0.00 13,066,395.57 0.00 0.00 0.00 13,066,395.57

        ส่วนปรับปรุงอาคารใหเ้ช่า 2,361,968.90 0.00 0.00 0.00 2,361,968.90 0.00 0.00 0.00 2,361,968.90

        อาคารโรงงาน 15,333,260.36 0.00 0.00 0.00 15,333,260.36 0.00 0.00 10,443,020.00 25,776,280.36

        ส่วนปรับปรุงอาคารโรงงาน 4,570,733.02 219,669.40 0.00 0.00 4,790,402.42 266,323.00 0.00 650,041.35 5,706,766.77

        เครืองใชส้าํนกังาน - อาคารใหเ้ช่า 755,854.50 19,858.88 7,467.29 0.00 768,246.09 11,526.17 0.00 0.00 779,772.26

        เครืองมือเครืองใชแ้ละอุปกรณ์ 1,135,908.33 1,636,941.43 0.00 613,360.93 3,386,210.69 5,023,084.82 0.00 157,538.00 8,566,833.51

        เครืองมือเครืองใชแ้ละอุปกรณ์ - โรงงาน 20,801,164.11 1,049,962.81 44,000.00 1,970,850.00 23,777,976.92 2,855,954.13 8,140.19 797,951.50 27,423,742.36

        เครืองใชส้าํนกังาน 12,548,969.96 3,172,019.14 2,400.00 237,015.67 15,955,604.77 5,711,173.43 8,400.00 1,440,634.63 23,099,012.83

        เครืองใชส้าํนกังาน - โรงงาน 346,512.75 257,420.97 0.00 16,473.40 620,407.12 311,136.58 0.00 4,850.47 936,394.17

        เครืองตกแต่งและติดตงั 189,979.90 101,397.38 0.00 0.00 291,377.28 263,527.37 0.00 0.00 554,904.65

        เครืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 9,730,217.89 2,976,160.39 3,300.00 331,542.06 13,034,620.34 5,589,951.11 21,224.30 325,742.67 18,929,089.82

        เครืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ - โรงงาน 72,715.98 74,778.97 0.00 0.00 147,494.95 126,044.69 0.00 0.00 273,539.64

        ยานพาหนะ 16,368,889.87 14,513,467.37 925,775.63 0.00 29,956,581.61 45,247,533.76 2,482,793.39 0.00 72,721,321.98

รวม 413,245,187.30 56,453,505.51 982,942.92 8,008,202.66 476,723,952.55 78,493,071.00 2,520,557.88 40,701,252.41 593,397,718.08

                          (ลงชือ) ……………………………..……………………........................................... กรรมการตามอาํนาจ                 

                                                    ( นายวิรัช  วงศนิ์รันดร์ )            (  นางสาวเธียรวรรณี  แจง้อยู ่ )
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บาท

งบการเงินรวม



31 ธนัวาคม 2556 เพิมขึน ลดลง โอนเขา้(โอนออก) 31 ธนัวาคม 2557 เพิมขึน ลดลง โอนเขา้(โอนออก) 31 ธนัวาคม 2558

     ค่าเสือมราคาสะสม:-

        ส่วนปรับปรุงทีดิน  27,752.55 211,034.99 0.00 0.00 238,787.54 333,249.45 0.00 0.00 572,036.99

        อาคารสาํนกังาน      26,813,831.82 5,144,057.48 0.00 0.00 31,957,889.30 5,144,057.48 0.00 0.00 37,101,946.78

        ส่วนปรับปรุงอาคารสาํนกังาน 3,043,043.53 3,361,452.12 0.00 0.00 6,404,495.65 4,988,063.09 0.00 0.00 11,392,558.74

        อาคารใหเ้ช่า 10,900,527.78 538,319.77 0.00 0.00 11,438,847.55 538,319.77 0.00 0.00 11,977,167.32

        ส่วนปรับปรุงอาคารใหเ้ช่า 1,978,364.86 188,881.21 0.00 0.00 2,167,246.07 156,430.20 0.00 0.00 2,323,676.27

        อาคารโรงงาน    4,517,567.40 738,718.22 0.00 0.00 5,256,285.62 1,245,267.18 0.00 0.00 6,501,552.80

        ส่วนปรับปรุงอาคารโรงงาน 3,507,211.36 383,672.14 0.00 0.00 3,890,883.50 553,983.56 0.00 0.00 4,444,867.06

        เครืองใชส้าํนกังาน - อาคารใหเ้ช่า 389,454.78 114,094.26 5,290.53 0.00 498,258.51 103,094.61 0.00 0.00 601,353.12

        เครืองมือเครืองใชแ้ละอุปกรณ์ 162,989.08 410,050.10 0.00 0.00 573,039.18 1,000,580.09 0.00 0.00 1,573,619.27

        เครืองมือเครืองใชแ้ละอุปกรณ์ - โรงงาน 14,374,778.49 2,260,414.84 2,409.85 0.00 16,632,783.48 2,968,521.73 6,452.59 0.00 19,594,852.62

        เครืองใชส้าํนกังาน      8,197,924.96 1,990,691.60 418.19 (15,387.29) 10,172,811.08 2,337,237.42 2,319.71 (592.68) 12,507,136.11

        เครืองใชส้าํนกังาน - โรงงาน 264,337.06 57,334.95 0.00 15,387.29 337,059.30 113,567.87 0.00 592.68 451,219.85

        เครืองตกแต่งและติดตงั      41,306.04 48,603.94 0.00 0.00 89,909.98 83,962.48 0.00 0.00 173,872.46

        เครืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 3,679,856.06 2,468,820.87 934.83 0.00 6,147,742.10 3,352,063.28 17,566.16 301.71 9,482,540.93

        เครืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ - โรงงาน 51,664.65 14,776.34 0.00 0.00 66,440.99 36,396.72 0.00 0.00 102,837.71

        ยานพาหนะ 8,400,292.17 2,611,622.31 804,895.96 0.00 10,207,018.52 7,449,725.05 1,566,478.67 0.00 16,090,264.90

สุทธิ 86,350,902.59 20,542,545.14 813,949.36 0.00 106,079,498.37 30,404,519.98 1,592,817.13 301.71 134,891,502.93

        งานระหวา่งก่อสร้าง/งานระหวา่งจา้งทาํ 6,129,785.42 18,863,132.43 0.00 (8,008,202.66) 16,984,715.19 28,559,543.95 0.00 (41,663,659.39) 3,880,599.75

รวม 333,024,070.13 387,629,169.37 462,386,814.90

        ค่าเผือการดอ้ยค่าในสินทรัพย ์ (35,544.60) (288,423.29) 35,544.60 0.00 (288,423.29) 0.00 0.00 0.00 (288,423.29)

        มูลค่าสุทธิ 332,988,525.53 387,340,746.08 462,098,391.61

ค่าเสือมราคาสาํหรับปี สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีจาํนวน 30,404,519.98 บาท และ 20,542,545.14 บาท ตามลาํดบั

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยถ์าวรทีหกัมูลค่าหมดแลว้แต่ยงัคงใชง้านอยู ่ซึงมีราคาทุนจาํนวน 35.97 ลา้นบาท ราคาทุนสุทธิ 2,739.03 บาท (ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2557 ราคาทุนจาํนวน 28.74 ลา้นบาท 

ราคาทุนสุทธิ 2,410.00 บาท) 

ทีดินและอาคารบางส่วนไดน้าํไปจดจาํนองเป็นหลกัทรัพย ์คาํประกนัเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน ตามหมายเหตุ 17 และเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ตามหมายเหตุ 19

                          (ลงชือ) ……………………………..……………………........................................... กรรมการตามอาํนาจ                 

                                                    ( นายวิรัช  วงศนิ์รันดร์ )            (  นางสาวเธียรวรรณี  แจง้อยู ่ )
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บาท

งบการเงินรวม



31 ธนัวาคม 2556 เพิมขึน ลดลง โอนเขา้(โอนออก) 31 ธนัวาคม 2557 เพิมขึน ลดลง โอนเขา้(โอนออก) 31 ธนัวาคม 2558

     ราคาทุน:-

        ทีดิน 191,503,472.00 25,133,990.00 0.00 0.00 216,637,462.00 6,194,000.00 0.00 0.00 222,831,462.00

        ส่วนปรับปรุง-ทีดิน 7,326,490.00 2,691,160.00 0.00 (2,435,160.00) 7,582,490.00 2,343,000.00 0.00 4,062,710.00 13,988,200.00

        อาคารสาํนกังาน 102,881,149.98 0.00 0.00 0.00 102,881,149.98 0.00 0.00 0.00 102,881,149.98

        ส่วนปรับปรุง - อาคารสาํนกังาน 9,451,504.18 4,606,678.77 0.00 7,274,120.60 21,332,303.55 4,549,815.94 0.00 22,818,763.79 48,700,883.28

        อาคารใหเ้ช่า 13,066,395.57 0.00 0.00 0.00 13,066,395.57 0.00 0.00 0.00 13,066,395.57

        ส่วนปรับปรุง - อาคารใหเ้ช่า 2,361,968.90 0.00 0.00 0.00 2,361,968.90 0.00 0.00 0.00 2,361,968.90

        อาคารโรงงาน 6,064,143.02 0.00 0.00 0.00 6,064,143.02 0.00 0.00 10,443,020.00 16,507,163.02

        ส่วนปรับปรุงอาคารโรงงาน 4,570,733.02 219,669.40 0.00 0.00 4,790,402.42 266,323.00 0.00 650,041.35 5,706,766.77

        เครืองใชส้าํนกังานอาคารใหเ้ช่า 755,854.50 19,858.88 7,467.29 0.00 768,246.09 11,526.17 0.00 0.00 779,772.26

        เครืองมือเครืองใชแ้ละอุปกรณ์ 1,135,908.33 1,636,941.43 0.00 613,360.93 3,386,210.69 5,023,084.82 0.00 157,538.00 8,566,833.51

        เครืองมือเครืองใชแ้ละอุปกรณ์ - โรงงาน 20,801,164.11 1,049,962.81 44,000.00 1,970,850.00 23,777,976.92 2,855,954.13 8,140.19 797,951.50 27,423,742.36

        เครืองใชส้าํนกังาน      10,953,844.70 2,933,542.31 2,400.00 237,015.67 14,122,002.68 5,698,466.92 8,400.00 1,440,634.63 21,252,704.23

        เครืองใชส้าํนกังาน - โรงงาน 346,512.75 257,420.97 0.00 16,473.40 620,407.12 311,136.58 0.00 4,850.47 936,394.17

        เครืองตกแต่งและติดตงั      189,979.90 101,397.38 0.00 0.00 291,377.28 129,285.50 0.00 0.00 420,662.78

        เครืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 9,599,122.84 2,934,661.32 3,300.00 331,542.06 12,862,026.22 5,514,808.58 21,224.30 300,714.63 18,656,325.13

        เครืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ - โรงงาน 72,715.98 74,778.97 0.00 0.00 147,494.95 126,044.69 0.00 0.00 273,539.64

        ยานพาหนะ 10,414,269.15 14,633,467.37 442,975.63 0.00 24,604,760.89 42,147,533.76 2,482,793.39 0.00 64,269,501.26

รวม 391,495,228.93 56,293,529.61 500,142.92 8,008,202.66 455,296,818.28 75,170,980.09 2,520,557.88 40,676,224.37 568,623,464.86

                          (ลงชือ) ……………………………..……………………........................................... กรรมการตามอาํนาจ                 

                                                    ( นายวิรัช  วงศนิ์รันดร์ )            (  นางสาวเธียรวรรณี  แจง้อยู ่ )
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บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ



31 ธนัวาคม 2556 เพิมขึน ลดลง โอนเขา้(โอนออก) 31 ธนัวาคม 2557 เพิมขึน ลดลง โอนเขา้(โอนออก) 31 ธนัวาคม 2558

     ค่าเสือมราคาสะสม:-

        ส่วนปรับปรุงทีดิน  27,752.55 211,034.99 0.00 0.00 238,787.54 333,249.45 0.00 0.00 572,036.99

        อาคารสาํนกังาน      26,813,831.82 5,144,057.48 0.00 0.00 31,957,889.30 5,144,057.48 0.00 0.00 37,101,946.78

        ส่วนปรับปรุงอาคารสาํนกังาน 3,043,043.53 3,361,452.12 0.00 0.00 6,404,495.65 4,988,063.09 0.00 0.00 11,392,558.74

        อาคารใหเ้ช่า 10,900,527.78 538,319.77 0.00 0.00 11,438,847.55 538,319.77 0.00 0.00 11,977,167.32

        ส่วนปรับปรุงอาคารใหเ้ช่า 1,978,364.86 188,881.21 0.00 0.00 2,167,246.07 156,430.20 0.00 0.00 2,323,676.27

        อาคารโรงงาน    866,835.89 303,073.26 0.00 0.00 1,169,909.15 809,622.22 0.00 0.00 1,979,531.37

        ส่วนปรับปรุงอาคารโรงงาน 3,507,211.36 383,672.14 0.00 0.00 3,890,883.50 553,983.56 0.00 0.00 4,444,867.06

        เครืองใชส้าํนกังานอาคารใหเ้ช่า 389,454.78 114,094.26 5,290.53 0.00 498,258.51 103,094.61 0.00 0.00 601,353.12

        เครืองมือเครืองใชแ้ละอุปกรณ์ 162,989.08 410,050.10 0.00 0.00 573,039.18 1,000,580.09 0.00 0.00 1,573,619.27

        เครืองมือเครืองใชแ้ละอุปกรณ์ - โรงงาน 14,374,778.49 2,260,414.84 2,409.85 0.00 16,632,783.48 2,968,521.73 6,452.59 0.00 19,594,852.62

        เครืองใชส้าํนกังาน      6,894,927.00 1,881,107.36 418.19 (15,387.29) 8,760,228.88 2,224,993.39 2,319.71 (592.68) 10,982,309.88

        เครืองใชส้าํนกังาน - โรงงาน 264,337.06 57,334.95 0.00 15,387.29 337,059.30 113,567.87 0.00 592.68 451,219.85

        เครืองตกแต่งและติดตงั      41,306.04 48,603.94 0.00 0.00 89,909.98 72,560.14 0.00 0.00 162,470.12

        เครืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 3,607,508.05 2,448,105.05 934.83 0.00 6,054,678.27 3,320,892.37 17,566.16 0.00 9,358,004.48

        เครืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ - โรงงาน 51,664.65 14,776.34 0.00 0.00 66,440.99 36,396.72 0.00 0.00 102,837.71

        ยานพาหนะ 3,943,076.23 1,813,871.37 322,097.96 0.00 5,434,849.64 6,712,184.36 1,566,478.67 0.00 10,580,555.33

สุทธิ 76,867,609.17 19,178,849.18 331,151.36 0.00 95,715,306.99 29,076,517.05 1,592,817.13 0.00 123,199,006.91

        งานระหวา่งก่อสร้าง/งานระหวา่งจา้งทาํ 6,129,785.42 18,863,132.43 0.00 (8,008,202.66) 16,984,715.19 28,559,543.95 0.00 (41,663,659.39) 3,880,599.75

รวม 320,757,405.18 376,566,226.48 449,305,057.70

        ค่าเผือการดอ้ยค่าในสินทรัพย ์ (35,544.60) (288,423.29) 35,544.60 0.00 (288,423.29) 0.00 0.00 0.00 (288,423.29)

        มูลค่าสุทธิ 320,721,860.58 376,277,803.19 449,016,634.41

ค่าเสือมราคาสาํหรับปี สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีจาํนวน 29,076,517.05 บาท และ 19,178,849.18 บาท ตามลาํดบั

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯ มีสินทรัพยถ์าวรทีหกัมูลค่าหมดแลว้แต่ยงัคงใชง้านอยู ่ซึงมีราคาทุนจาํนวน 30.20 ลา้นบาท ราคาทุนสุทธิ 2,627.03 บาท (ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2557 จาํนวน 26.45 ลา้นบาท ราคาทุนสุทธิ 2,300.00 บาท) 

ทีดินและอาคารบางส่วนไดน้าํไปจดจาํนองเป็นหลกัทรัพย ์คาํประกนัเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน ตามหมายเหตุ 17 และเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ตามหมายเหตุ 19

                          (ลงชือ) ……………………………..……………………........................................... กรรมการตามอาํนาจ                 

                                                    ( นายวิรัช  วงศนิ์รันดร์ )            (  นางสาวเธียรวรรณี  แจง้อยู ่ )
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บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ



16.  สินทรัพย์ไม่มตีวัตน

31 ธนัวาคม 2556 เพิมขึน ลดลง โอนเขา้(ออก) 31 ธนัวาคม 2557 เพิมขึน ลดลง โอนเขา้(ออก) 31 ธนัวาคม 2558

ราคาทุน :

     โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 7,509,492.96 2,798,074.77 0.00 0.00 10,307,567.73 1,198,435.01 0.00 987,435.02 12,493,437.76

     สินทรัพยร์ะหวา่งพฒันา 1,360,000.00 1,875,171.25 0.00 0.00 3,235,171.25 5,877,500.00 0.00 (1,000,000.00) 8,112,671.25

     ค่าความนิยม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,985.31 0.00 0.00 36,985.31

        รวม 8,869,492.96 4,673,246.02 0.00 0.00 13,542,738.98 7,112,920.32 0.00 (12,564.98) 20,643,094.32

ค่าตดัจาํหน่ายสะสม :

     โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1,807,459.73 833,741.67 0.00 0.00 2,641,201.40 1,119,153.73 0.00 0.00 3,760,355.13

        รวม 1,807,459.73 833,741.67 0.00 0.00 2,641,201.40 1,119,153.73 0.00 0.00 3,760,355.13

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 7,062,033.23 10,901,537.58 16,882,739.19

             ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีจาํนวน 1,119,153.73 บาท และ 833,741.67 บาท ตามลาํดบั

                          (ลงชือ) ……………………………..……………………........................................... กรรมการตามอาํนาจ                 

                                                    ( นายวิรัช  วงศนิ์รันดร์ )            (  นางสาวเธียรวรรณี  แจง้อยู ่ )

บาท

งบการเงินรวม
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31 ธนัวาคม 2556 เพิมขึน ลดลง โอนเขา้(ออก) 31 ธนัวาคม 2557 เพิมขึน ลดลง โอนเขา้(ออก) 31 ธนัวาคม 2558

ราคาทุน :

     โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 7,509,492.96 2,798,074.77 0.00 0.00 10,307,567.73 1,174,435.01 0.00 987,435.02 12,469,437.76

     สินทรัพยร์ะหวา่งพฒันา 1,360,000.00 1,875,171.25 0.00 0.00 3,235,171.25 5,877,500.00 0.00 (1,000,000.00) 8,112,671.25

        รวม 8,869,492.96 4,673,246.02 0.00 0.00 13,542,738.98 7,051,935.01 0.00 (12,564.98) 20,582,109.01

ค่าตดัจาํหน่ายสะสม :

     โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1,807,459.73 833,741.67 0.00 0.00 2,641,201.40 1,117,549.41 0.00 0.00 3,758,750.81

        รวม 1,807,459.73 833,741.67 0.00 0.00 2,641,201.40 1,117,549.41 0.00 0.00 3,758,750.81

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 7,062,033.23 10,901,537.58 16,823,358.20

             ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีจาํนวน 1,117,549.41 บาท และ 833,741.67 บาท ตามลาํดบั

                          (ลงชือ) ……………………………..……………………........................................... กรรมการตามอาํนาจ                 

                                                    ( นายวิรัช  วงศนิ์รันดร์ )            (  นางสาวเธียรวรรณี  แจง้อยู ่ )

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บาท



17. เงนิเบิกเกนิบัญชีและเงนิกู้ยมืระยะสันจากสถาบันการเงนิ

2558 2557 2558 2557 2558 2557

     เงินเบิกเกินบญัชี 7.370 - 7.375 7.425 - 7.50 0.00 21,257,875.47 0.00 21,257,875.47

     เงินกูย้ืมระยะสนั 4.20-4.50 0.00 378,060,903.35 0.00 378,060,903.35 0.00

รวม 378,060,903.35 21,257,875.47 378,060,903.35 21,257,875.47

            ณ วนัที 31 ธนัวาคม   2558 และ 2557  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีวงเงินเบิกเกินบญัชี  จาํนวน  60  ลา้นบาท  (งบการเงินรวม)  และ

       บริษทัฯ  มีวงเงินเบิกเกินบญัชี จาํนวน  50  ลา้นบาท  (งบการเงินเฉพาะกิจการ) และ ณ  วนัที 31 ธนัวาคม 2558  บริษทัฯ  มีวงเงินกูย้ืม

       ระยะสนัจากสถาบนัการเงิน-ตวัสญัญาใชเ้งิน และตวัแลกเงิน จาํนวน 841.17 ลา้นบาท (งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ)

            เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสนัจากสถาบนัการเงินคาํประกนัโดยทีดินและอาคารบางส่วนตามหมายเหตุ  14,  15  และโดย

       ส่วนตวักรรมการ

18. เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอนื

 

2558 2557 2558 2557

       เจา้หนีการคา้

เจา้หนีการคา้ - บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 51,853.06               21,065.30 1,010,272.60          0.00

เจา้หนีการคา้ - อืน 28,676,988.26 21,106,048.47 28,384,508.16 21,106,048.47

ตวัเงินจ่าย 242,094.18 387,051.35 242,094.18 387,051.35

รวมเจา้หนีการคา้ 28,970,935.50 21,514,165.12 29,636,874.94 21,493,099.82

      เจา้หนีอืน

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายอืน 28,333,620.29 19,040,381.68 27,358,933.50 18,498,708.44

ดอกเบียคา้งจ่าย 98,450.24 39,751.07 98,450.24 39,751.07

ภาษีหกั ณ ทีจ่ายคา้งจ่าย 4,961,322.12 4,141,095.57 4,876,703.71 4,117,651.03

เจา้หนีกรมสรรพากร 3,318,870.13 4,535,623.34 3,176,062.57 4,370,201.69

เงินประกนัพนกังาน 28,846,238.00 23,127,953.00 28,846,238.00 23,127,953.00

                          (ลงชือ) ……………………………..……………………........................................... กรรมการตามอาํนาจ                 

                                                    ( นายวิรัช  วงศนิ์รันดร์ )            (  นางสาวเธียรวรรณี  แจง้อยู ่ )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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อตัราดอกเบีย

(ร้อยละ) ต่อปี งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท บาท

บาทบาท



 

2558 2557 2558 2557

เจา้หนีอืน

       -  บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 101,749.35 38,967.01 143,624.87 38,967.01

       -  บริษทัอืน 3,953,498.07 7,180,019.07 3,943,391.92 7,161,129.61

รวมเจา้หนีอืน 69,613,748.20 58,103,790.74 68,443,404.81 57,354,361.85

      รวมเจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 98,584,683.70 79,617,955.86 98,080,279.75 78,847,461.67

19. เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงนิ

2558 2557

เงินกูย้ืมระยะยาว 62,725,491.94 80,563,246.21

หกั ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี (21,601,894.86) (22,614,540.42)

เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิ 41,123,597.08 57,948,705.79

บริษทัฯ   มีวงเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินในประเทศ  2  แห่ง 9 วงเงิน  จาํนวน 140,300,000.00  บาท  ผอ่นชาํระ

     ทุกเดือนอตัราต่างๆ กนั   ครบกาํหนดชาํระงวดสุดทา้ยภายในเดือนพฤษภาคม 2560 ถึงเดือนพฤษภาคม 2564     อตัราดอกเบีย

     เงินฝากออมทรัพย ์บวกร้อยละ 1 ต่อปี

ในปี 2558 บริษทัฯ ไดรั้บอนุมติัจากสถาบนัการเงินทงั 2 แห่ง เปลียนแปลงอตัราดอกเบียจากเดิมเป็นอตัราร้อยละ MLR 

     ต่อปี และ MLR - 1 ต่อปี

สญัญาเงินกูร้ะบุขอ้ปฏิบติัและขอ้จาํกดับางประการ   เช่น   การดาํรงอตัราส่วนของหนีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้    ขอ้จาํกดัใน

     การจ่ายเงินปันผล เป็นตน้  เงินกูย้ืมระยะยาวดงักล่าวคาํประกนัโดยเงินฝากธนาคาร ตามหมายเหตุ 12 ทีดินและอาคารบางส่วน 

     ตามหมายเหตุ  14, 15 และโดยส่วนตวักรรมการ 

                          (ลงชือ) ……………………………..……………………........................................... กรรมการตามอาํนาจ                 

                                                    ( นายวิรัช  วงศนิ์รันดร์ )            (  นางสาวเธียรวรรณี  แจง้อยู ่ )

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บาท บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท



รายการเคลือนไหวของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินสรุปไดด้งันี บาท

งบการเงินรวม/

งบการเงิน

เฉพาะกิจการ

รายการระหวา่งปี สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2558

     ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2557 80,563,246.21

     บวก รับเงินกูย้ืม 6,000,000.00

     หกั  จ่ายคืนเงินกูย้ืม (23,837,754.27)

     รวม 62,725,491.94

     หกั ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี (21,601,894.86)

     ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2558 41,123,597.08

20. หนีสินตามสัญญาเช่าการเงนิ

          หนีสินตามสญัญาเช่าการเงินไม่รวมดอกเบียจ่ายในอนาคต มีดงันี

2558 2557 2558 2557

          หนีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 75,934,573.24 64,170,762.82 75,685,713.90 62,452,504.72

          หกั  หนีสินตามสญัญาเช่าการเงินที

                  ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี (29,688,762.68) (24,126,854.20) (29,482,127.53) (22,657,455.45)

                        สุทธิ 46,245,810.56 40,043,908.62 46,203,586.37 39,795,049.27

          จาํนวนเงินขนัตาํทีตอ้งจ่ายสาํหรับสญัญาเช่าการเงิน มีดงันี

2558 2557 2558 2557

ไม่เกิน 1 ปี 31,774,010.22 24,947,445.58 31,558,125.22 23,457,123.82

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 48,587,171.02 40,969,889.56 48,542,792.74 40,707,085.03

        รวม 80,361,181.24 65,917,335.14 80,100,917.96 64,164,208.85

หกั ดอกเบียจ่ายในอนาคตของ

                สญัญาเช่าการเงิน (4,426,608.00) (1,746,572.32) (4,415,204.06) (1,711,704.13)

มลูค่าปัจจุบนัของหนีสินตาม 

               สญัญาเช่าการเงิน 75,934,573.24 64,170,762.82 75,685,713.90 62,452,504.72

หนีสินตามสญัญาเช่าการเงิน คาํประกนัโดยส่วนตวักรรมการ 

                          (ลงชือ) ……………………………..……………………........................................... กรรมการตามอาํนาจ                 

                                                    ( นายวิรัช  วงศนิ์รันดร์ )            (  นางสาวเธียรวรรณี  แจง้อยู ่ )
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บาท บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



21. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน

             บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยฯ มีภาระผกูพนัเกียวกบัผลประโยชนข์องพนกังาน ตามขอ้กาํหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน 

     พ.ศ. 2541 ในการใหผ้ลประโยชนเ์มือเกษียณอายแุก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน และผลประโยชนจ์ากการใหบ้ริการระยะยาว

             โครงการผลประโยชนที์กาํหนดไวมี้ความเสียงจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั    ไดแ้ก่   ความเสียงของ

     ช่วงชีวิต ความเสียงจากอตัราแลกเปลียน ความเสียงจากอตัราดอกเบีย และความเสียงจากอตัราตลาด (เงินลงทุน) ภาระผกูพนัตาม

     งบแสดงฐานะการเงิน มีดงันี

2558 2557 2558 2557

      มลูค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนั 21,262,243.00 16,746,520.00 17,982,844.00 13,770,569.00

             การเปลียนแปลงในมลูค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัโครงการผลประโยชนพ์นกังาน สาํหรับปี สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2558

     และ 2557

2558 2557 2558 2557

       ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์

       ณ วนัตน้ปี 16,746,520.00 15,944,659.00 13,770,569.00 12,816,786.00

       ตน้ทุนโครงการปัจจุบนัและดอกเบีย 1,270,144.00 1,240,761.00 964,691.00 953,783.00

       ผลประโยชนพ์นกังานทีจ่ายในระหวา่งปี 0.00 (438,900.00) 0.00 0.00

       ผล(กาํไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยัทีรับรู้ในกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอืน 3,245,579.00 0.00 3,247,584.00 0.00

       ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์

       ณ วนัสินปี 21,262,243.00 16,746,520.00 17,982,844.00 13,770,569.00

                          (ลงชือ) ……………………………..……………………........................................... กรรมการตามอาํนาจ                 

                                                    ( นายวิรัช  วงศนิ์รันดร์ )            (  นางสาวเธียรวรรณี  แจง้อยู ่ )
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บาท บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

งบการเงินรวม



       ค่าใชจ่้ายทีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน

2558 2557 2558 2557

       ตน้ทุนบริการงวดปัจจุบนั 914,752.00          926,149.00          737,270.00          755,285.00          

       ตน้ทุนดอกเบีย 355,392.00          314,612.00          227,421.00          198,498.00          

1,270,144.00       1,240,761.00       964,691.00          953,783.00          

       ค่าใชจ่้ายทีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557

2558 2557 2558 2557

ค่าใชจ่้ายตน้ทุน 39,108.00            37,306.00            39,108.00            37,306.00            

ค่าใชจ่้ายฝ่ายขาย 734,727.00          733,927.00          650,461.00          654,476.00          

ค่าใชจ่้ายฝ่ายบริหาร 496,309.00          469,528.00          275,122.00          262,001.00          

1,270,144.00       1,240,761.00       964,691.00          953,783.00          

      (กาํไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน

2558 2557 2558 2557

      รวมอยูใ่นกาํไรสะสม

      ณ วนัที 1 มกราคม

      รับรู้ระหวา่งปี 3,245,579.00 0.00 3,247,584.00 0.00

      ณ วนัที 31 ธนัวาคม 3,245,579.00 0.00 3,247,584.00 0.00

      (กาํไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน

2558 2557 2558 2557

      สมมุติฐานทางการเงิน 4,295,894.00 0.00 4,147,486.00 0.00

      สมมุติฐานประชากร 6,641,302.00 0.00 7,051,771.00 0.00

      การปรับปรุงจากประสบการณ์ (7,691,617.00) 0.00 (7,951,673.00) 0.00

      รวม 3,245,579.00 0.00 3,247,584.00 0.00

                          (ลงชือ) ……………………………..……………………........................................... กรรมการตามอาํนาจ                 

                                                    ( นายวิรัช  วงศนิ์รันดร์ )            (  นางสาวเธียรวรรณี  แจง้อยู ่ )

บาท บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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    ขอ้สมมุติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัทีรายงาน

     สาํหรับปี  สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557

2558 2557

     อตัราคิดลด (ร้อยละต่อปี) 3.81-3.98        4.33-4.38        

     อตัราการขึนเงินเดือน (ร้อยละต่อปี) 5.00-6.11        5.00-6.01        

     อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน (ร้อยละต่อปี) 0-72.00        0-79.00        

     อตัราการเสียชีวิต (ร้อยละของตารางมรณะไทย พ.ศ. 2551) 100.00        100.00        

     อตัราการทุพพลภาพ (ร้อยละของตารางมรณะไทย พ.ศ. 2551) 10.00        10.00        

     อายคุรบเกษียณ (ปี) 60        60        

      การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

      การเปลียนแปลงในแต่ละขอ้สมมุติฐานทีเกียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทีอาจเป็นไปได้

      อยา่งสมเหตุสมผล ณ วนัทีรายงาน โดยถือวา่ขอ้สมมุติฐานอืนๆคงที จะมีผลกระทบต่อภาระผกูพนัผลประโยชนที์กาํหนด

      ไวเ้ป็นจาํนวนเงิน ดงัต่อไปนี

      

      ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์

      ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2558 เพิมขึน ลดลง เพิมขึน ลดลง

      อตัราการคิดลด (เปลียนแปลงร้อยละ 0.50) (441,118.00) 485,937.00 (366,924.00) 404,592.00

      อตัราการเพิมขึนของเงินเดือน (เปลียนแปลง

ร้อยละ 0.50) 285,751.00 (275,105.00) 269,760.00 (259,421.00)
      

      แมว้า่การวิเคราะห์นีไม่ไดค้าํนึงการกระจายตวัแบบเตม็รูปแบบของกระแสเงินสดทีคาดหวงัภายใตโ้ครงการดงักล่าว 

      แต่ไดแ้สดงประมาณการตามความอ่อนไหวของขอ้สมมุติฐานต่าง ๆ

22.  ทุนเรือนหุ้น

22.1 ทีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครังที 1/2556 เมือวนัที 27 กมุภาพนัธ์ 2556 มีมติดงันี

22.1.1  อนุมติัเพิมทุนจดทะเบียนจาํนวน   111  ลา้นบาท  โดยออกเป็นหุน้สามญั   จาํนวน   111   ลา้นหุน้   มลูค่าหุน้ละ  

1  บาท  จดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย ์  เมือวนัที  12   มีนาคม  2556   รวมเป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน  344   ลา้นบาท 

ไดรั้บชาํระค่าหุน้จาํนวน 25 ลา้นบาท เมือวนัที 22 มีนาคม 2556 ต่อมาเมือวนัที 16  มิถุนายน 2557 บริษทัฯ ไดรั้บชาํระ

เงินค่าหุน้เพิมอีกจาํนวน 86  ลา้นบาท

                          (ลงชือ) ……………………………..……………………........................................... กรรมการตามอาํนาจ                 

                                                    ( นายวิรัช  วงศนิ์รันดร์ )            (  นางสาวเธียรวรรณี  แจง้อยู ่ )

บาท บาท
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



22.1.2  ส่วนเกินมลูค่าหุน้สามญั

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั เมือวนัที 6 มิถุนายน 2557 กรรมการบริษทัฯ ไดร่้วมกนัพิจารณากาํหนดราคาเสนอ

ขายหุน้จาํนวน  86  ลา้นหุน้ ราคาหุน้ละ 3.50 บาท    ราคาตามบญัชีมลูค่าหุน้ละ 1 บาท คิดเป็นจาํนวนเงิน 86 ลา้นบาท

และเมือวนัที  13  มิถุนายน 2557  บริษทัฯ ไดเ้สนอขายหลกัทรัพยแ์ละรับชาํระค่าหุน้ จาํนวน  301  ลา้นบาท   ทาํใหมี้  

ส่วนเกินมลูค่าหุน้สามญัเท่ากบั 206.77  ลา้นบาท และค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหลกัทรัพยจ์าํนวน  8.23 ลา้นบาท

22.2 ทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี  2558  เมือวนัที 24 เมษายน 2558 มีมติอนุมติัเพิมทุนจดทะเบียนจากเดิม 344 ลา้นหุน้

     มลูค่าหุน้ละ  1  บาท  จาํนวนเงิน  344  ลา้นบาท  รวมเป็นหุน้สามญัทงัสิน จาํนวน  602  ลา้นหุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท จาํนวนเงิน

     602 ลา้นบาท รายละเอียดการจดัสรรหุน้เพิมทุน ดงันี

1.  รองรับการจ่ายปันผลเป็นหุน้ จาํนวนไม่เกิน 57,333,333 หุน้

2.  รองรับการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิของบริษทัฯ ครังที 1 (TSR-W1) จาํนวนไม่เกิน 200,666,667 หุน้

     บริษทัฯ   ไดจ้ดทะเบียนเพิมทุนดงักล่าวกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้  กระทรวงพาณิชย ์ จากเดิม จาํนวน 344 ลา้นบาท 

     เป็นจาํนวน  602 ลา้นบาท เมือวนัที 8 พฤษภาคม 2558 และไดจ้ดทะเบียนทุนชาํระแลว้ จาํนวน 57,332,928.00 บาท เมือวนัที 

     22 พฤษภาคม 2558

22.3 ทีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครังที  2/2558 ของบริษทั เฟดเดอร์ ไทย จาํกดั  ซึงเป็นบริษทัยอ่ย เมือวนัที 22 กรกฎาคม

      2558  ไดมี้มติพิเศษเพิมทุนจดทะเบียนของบริษทั จากทุนจดทะเบียนเดิม  2  ลา้นบาท   เป็น   60  ลา้นบาท โดยแบ่งเป็นหุน้

      สามญั 600,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 100 บาท ซึงการเพิมทุนดงักล่าวไม่ทาํใหส้ดัส่วนของการลงทุนของบริษทัฯ เปลียนแปลง

      แต่อยา่งใด และไดจ้ดทะเบียนเพิมทุนดงักล่าวกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เมือวนัที 27 กรกฎาคม 2558

23. ใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามญั

การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2558  เมือวนัที 24 เมษายน 2558 มีมติอนุมติัการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือ

      หุน้สามญัของบริษทั ครังที 1  (TSR-W1) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม จาํนวน 200,666,667 หน่วย และการประชุมคณะกรรมการครังที 

      7/2558  เมือวนัที  13  พฤศจิกายน  2558  มีมติใหอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุน้สามญัของบริษทั (TSR-W1) ในวนัที 21 

      ธนัวาคม 2558 จาํนวน 200,663,316 หุน้ โดยมีรายละเอียดดงันี

รายละเอียด

ประเภทของใบสาํคญัแสดงสิทธิ           ชนิดไม่มีมลูค่า

อายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ           3 ปี นบัแต่วนัทีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ

อตัราการใชสิ้ทธิ           ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุน้สามญั 1 หุน้

ราคาในการใชสิ้ทธิ           2 บาท ต่อหุน้

ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ           ทุกวนัที 31 พฤกษภาคม ของทุกปี และหมดอายใุนปี 2561

                          (ลงชือ) ……………………………..……………………........................................... กรรมการตามอาํนาจ                 

                                                    ( นายวิรัช  วงศนิ์รันดร์ )            (  นางสาวเธียรวรรณี  แจง้อยู ่ )
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24. เงนิปันผลจ่าย

24.1 ทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2557 เมือวนัที  25 เมษายน  2557  บริษทัฯ  มีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลจากผลกาํไรสุทธิ

     ปี  2556  หุน้สามญัจาํนวน  258   ลา้นหุน้  อตัราหุน้ละ  0.10  บาท  เป็นเงิน  25.80  ลา้นบาท   กาํหนดจ่ายเงินปันผลภายในวนัที 

     23 พฤษภาคม 2557

24.2 ทีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ ครังที 5/2557 เมือวนัที  13  สิงหาคม  2557    มีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล

     จากกาํไรสะสมปี  2556  หุน้สามญั จาํนวน 344 ลา้นหุน้ อตัราหุน้ละ  0.05  บาท  เป็นเงิน  17.2  ลา้นบาท  กาํหนดจ่ายเงินปันผล

     ภายในวนัที 12 กนัยายน 2557

24.3 ทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 เมือวนัที 24 เมษายน 2558 บริษทัฯ มีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงาน

     ปีก่อนโดยจ่ายจากกาํไรสะสมปี 2556 หุน้สามญั จาํนวน 344 ลา้นหุน้ อตัราหุน้ละ 0.05 บาท เป็นจาํนวนเงิน  17.2  ลา้นบาท   โดย

     ไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแลว้ภายในวนัที  12  กนัยายน  2557  และจ่ายจากกาํไรสุทธิปี 2557 ในอตัราหุน้ละ  0.1867  บาท

     คิดเป็นเงินจาํนวน 64.21 ลา้นบาท กาํหนดจ่ายเงินปันผลภายในวนัที 21 พฤษภาคม 2558 ดงันี

1.  จ่ายเป็นหุน้สามญั  ในอตัราหุน้ละ  0.1667 บาท  จาํนวน  57,332,928  หุน้   หรือคิดเป็นเงินทงัสิน  57,332,928.00  บาท

     ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ ในอตัรา 6 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ปันผล มลูค่าทีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ในกรณีทีผูถื้อหุน้รายใดทีไม่สามารถ

     จดัสรรเป็นหุน้ปันผลได ้บริษทัฯ จะจ่ายเงินปันผลในส่วนของเศษหุน้นีเป็นเงินสดแทนใหก้บัผูถื้อหุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.1667 บาท 

     หรือคิดเป็นเงินจาํนวน 405.66 บาท

     2.  จ่ายเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.02 บาท หรือคิดเป็นเงินทงัสิน 6.88 ลา้นบาท

24.4 ทีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  ครังที  5/2558  เมือวนัที   14  สิงหาคม  2558  มีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจาก

      กาํไรสะสมส่วนทีเสียภาษีในอตัราร้อยละ  30  หุน้สามญัจาํนวน  401,332,928  หุน้  ในอตัราหุน้ละ   0.10  บาท รวมเป็นเงินทงัสิน

      จาํนวน 40,133,292.80 บาท กาํหนดจ่ายเงินปันผลภายในวนัที 11 กนัยายน 2558

25. กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น

25.1 กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขนัพืนฐาน

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ทีแสดงไวใ้นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเป็นกาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขนัพืนฐาน      ซึงคาํนวณโดยการหาร

      ยอดกาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปีดว้ยจาํนวนหุน้สามญัทีออกจาํหน่ายและเรียกชาํระแลว้ถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัตามส่วนทีเรียกชาํระทีใชห้ารยอดกาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปี      คาํนวณโดยใชจ้าํนวนหุน้

      สามญัทีออกและเรียกชาํระแลว้ จาํนวน 344,000,000 หุน้ รวมกบัจาํนวนหุน้ปันผลทีจ่ายจาํนวน 57,332,928 หุน้ โดยปรับหุน้สามญั

      ถวัเฉลียยอ้นหลงั สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2557

                          (ลงชือ) ……………………………..……………………........................................... กรรมการตามอาํนาจ                 

                                                    ( นายวิรัช  วงศนิ์รันดร์ )            (  นางสาวเธียรวรรณี  แจง้อยู ่ )
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ก่อนจ่ายหุน้ปันผล หลงัจ่ายหุน้ปันผล ก่อนจ่ายหุน้ปันผล หลงัจ่ายหุน้ปันผล

กาํไรส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 93,723,860.60     93,723,860.60     90,659,680.94     90,659,680.94     

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั (หุน้) 304,887,671        355,701,924        304,887,671        355,701,924        

กาํไรต่อหุน้ (บาท) 0.31                     0.26                     0.30                     0.25                     

25.2 กาํไรต่อหุน้ปรับลด

      กาํไรต่อหุน้ปรับลด สาํหรับปี สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ยรายละเอียดดงันี

2558 2557 2558 2557

กาํไรสาํหรับปี 145,951,098.87   93,723,860.60     142,547,942.85   90,659,680.94     

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั

       สมมุติวา่มีการแปลงเป็นหุน้สามญั 405,734,829        355,701,924        405,734,829        355,701,924        

กาํไรต่อหุน้ (บาท) 0.36                     0.26                     0.35                     0.25                     

26. สํารองตามกฎหมาย

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั     พ.ศ.  2535    ซึงกาํหนดใหมี้การจดัสรรกาํไรอยา่งนอ้ยร้อยละ   5    ของกาํไรสุทธิ

     หกัขาดทุนสะสม (ถา้มี) เป็นทุนสาํรองจนกวา่สาํรองดงักล่าวมีจาํนวนเท่ากบัร้อยละ  10  ของทุนจดทะเบียน ทุนสาํรองนีไม่อาจนาํไป

     จ่ายเป็นเงินปันผลได้

27.  กองทุนสํารองเลยีงชีพ

บริษทัฯ  และบริษทัยอ่ย  และพนกังานไดร่้วมกนัจดัตงักองทุนสาํรองเลียงชีพตามพระราชบญัญติักองทุนสาํรองเลียงชีพ  พ.ศ.  

     2530  และพระราชบญัญติักองทุนสาํรองเลียงชีพ  (ฉบบัที 2)   พ.ศ.  2542   กองทุนสาํรองเลียงชีพนีบริหารโดยกองทุนสาํรองเลียงชีพ

     เค มาสเตอร์ พลู ฟันด ์ซึงจดทะเบียนแลว้ โดยพนกังานจ่ายสะสมเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 3.00 ของเงินเดือน บริษทัฯ 

     และบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบในอตัราเดียวกนั      และจะจ่ายใหแ้ก่พนกังานในกรณีทีออกจากงานตามระเบียบวา่ดว้ยกองทุนของบริษทัฯ 

     และบริษทัยอ่ย

                          (ลงชือ) ……………………………..……………………........................................... กรรมการตามอาํนาจ                 

                                                    ( นายวิรัช  วงศนิ์รันดร์ )            (  นางสาวเธียรวรรณี  แจง้อยู ่ )

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2557

บาท บาท

งบการเงินรวม



28. รายได้จากการขาย

รายการรายไดจ้ากการขายแบ่งตามประเภทการขายสาํหรับปี สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557

2558 2557 2558 2557

รายไดจ้ากการขายตามสญัญาเช่าซือ 1,241,333,371.16 792,337,740.59 1,241,333,371.16 792,337,740.59

รายไดจ้ากการขายสดและขายเชือ 210,853,365.44 204,493,600.85 179,428,867.85 173,130,779.53

1,452,186,736.60 996,831,341.44 1,420,762,239.01 965,468,520.12

29. ต้นทุนขาย

รายการตน้ทุนขายแบ่งตามประเภทการขายสาํหรับปี สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557

2558 2557 2558 2557

ตน้ทุนสินคา้ตามสญัญาเช่าซือ 274,699,804.73 134,852,446.96 274,699,804.73 134,852,446.96

ตน้ทุนสินคา้ขายสดและขายเชือ 70,027,356.01 66,479,845.95 67,145,128.53 64,288,740.50

344,727,160.74 201,332,292.91 341,844,933.26 199,141,187.46

30. รายได้อนื

รายการรายไดอื้นทีสาํคญัสาํหรับปี สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557

2558 2557 2558 2557

รายไดค่้าขายสินคา้พรีเมียม 4,314,268.51 2,833,538.66 4,314,268.51 2,833,538.66

รายไดจ้ากการขายเศษพลาสติก 8,433,911.68 14,756,276.66 8,433,911.68 14,756,276.66

รายไดค่้าเช่า 586,821.96 958,664.04 692,661.96 1,269,224.04

หนีสูญรับคืน 3,048,480.00 3,044,180.00 3,048,480.00 3,044,180.00

ดอกเบียรับ 402,884.04 874,889.97 356,370.38 874,884.17

กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ 0.00 214,073.90 0.00 94,075.90

อืน ๆ 11,685,374.26 12,620,766.62 11,849,162.99 12,723,626.11

28,471,740.45 35,302,389.85 28,694,855.52 35,595,805.54

                          (ลงชือ) ……………………………..……………………........................................... กรรมการตามอาํนาจ                 

                                                    ( นายวิรัช  วงศนิ์รันดร์ )            (  นางสาวเธียรวรรณี  แจง้อยู ่ )

บาท บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท บาท

บาท บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



31. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ

รายการค่าใชจ่้ายตามลกัษณะทีสาํคญัสาํหรับปี สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557

2558 2557 2558 2557

     การเปลียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูป (34,754,689.85) 4,258,003.95 (24,363,524.54) 1,328,200.29 

     ซือวตัถุดิบ 340,943,570.61 179,107,063.09 340,943,570.61 179,107,063.09 

     ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 58,825,102.00 34,033,872.00 54,663,324.00 30,014,326.00 

     เงินเดือน และผลประโยชนพ์นกังาน 280,628,149.07 210,405,851.86 274,185,139.96 203,561,649.29 

     ค่านายหนา้ 462,786,659.06 381,046,711.94 458,988,427.06 376,849,191.94 

     ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 31,609,007.26 21,629,786.92 30,279,400.01 20,266,090.96 

     ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการขาย 27,189,952.99 13,285,303.71 25,006,318.39 11,467,042.63 

     ค่าเสียหายระหวา่งการรับประกนั 2,704,609.51 1,611,834.42 2,704,609.51 1,611,834.42 

     ค่าแรงงานทางตรง 22,043,765.00 16,307,363.00 22,043,765.00 16,307,363.00 

     ค่าใชจ่้ายยานพาหนะ 43,069,693.54 35,916,153.12 39,657,807.55 31,372,364.42 

32. ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ / ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี

       32.1  ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปี สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 สรุปไดด้งันี

2558 2557 2558 2557

     ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน :

     ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 45,299,296.65 24,410,551.12 43,974,238.13 23,498,572.10 

     ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี :

     ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผล

         แตกต่างชวัคราวและการกลบัรายการผล

         แตกต่างชวัคราว (8,090,223.26) (2,439,117.76) (8,029,132.66) (2,469,502.16)

     ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ทีแสดงอยู่

               ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 37,209,073.39 21,971,433.36 35,945,105.47 21,029,069.94 

                          (ลงชือ) ……………………………..……………………........................................... กรรมการตามอาํนาจ                 

                                                    ( นายวิรัช  วงศนิ์รันดร์ )            (  นางสาวเธียรวรรณี  แจง้อยู ่ )

งบการเงินรวม
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บาท บาท

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ
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           32.2  รายการกระทบยอดจาํนวนเงินระหวา่งค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของกาํไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีทีใชส้าํหรับปี สินสุด

                    วนัที 31  ธนัวาคม 2558 และ 2557 สามารถแสดงไดด้งันี

2558 2557 2558 2557

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 182,264,890.61 115,695,905.50 178,493,048.32 111,688,750.88 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (ร้อยละ) 20 20 20 20 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล

         คูณอตัราภาษี 36,452,978.12 23,139,181.10 35,698,609.66 22,337,750.18 

ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ :

             รายการตอ้งหา้มทางภาษี 465,767.90 536,972.36 379,689.82 377,429.46 

             รายจ่ายทีมีสิทธิหกัไดเ้พิมขึน (133,194.01) (1,686,109.70) (133,194.01) (1,686,109.70)

             อืน ๆ 423,521.38 (18,610.40) 0.00 0.00 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดที้แสดงอยู่

         ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 37,209,073.39 21,971,433.36 35,945,105.47 21,029,069.94 

อตัราภาษีเงินไดที้แทจ้ริง 20 19 20 19

32.3 ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี และ หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี

2558 2557 2558 2557

     สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี

ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ 12,673,112.59 4,372,709.91 12,673,112.59 4,372,709.91

ค่าเผือสาํรองการรับคืน 382,835.86 176,176.53 382,835.86 176,176.53

ค่าเผือสินคา้เสือมคุณภาพ 522,529.77 205,735.00 522,529.77 205,735.00

ค่าเผือการดอ้ยค่าในสินทรัพย ์ 57,684.66 57,684.66 57,684.66 57,684.66

ประมาณการหนีสินจากการรับประกนัสินคา้ 99,515.90 566,623.26 99,515.90 566,623.26

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 4,252,448.60 3,349,304.00 3,596,568.80 2,754,113.80

ยานพาหนะตามสญัญาเช่าการเงิน 341,801.59 276,331.08 341,801.59 276,331.08

รวม 18,329,928.97 9,004,564.44 17,674,049.17 8,409,374.24

     หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

หนีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 870,693.68 284,668.21 870,693.68 284,668.21

รวม 870,693.68 284,668.21 870,693.68 284,668.21

สุทธิ 17,459,235.29 8,719,896.23 16,803,355.49 8,124,706.03

                          (ลงชือ) ……………………………..……………………........................................... กรรมการตามอาํนาจ                 

                                                    ( นายวิรัช  วงศนิ์รันดร์ )            (  นางสาวเธียรวรรณี  แจง้อยู ่ )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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33. ภาระผูกพนัและหนีสินทีอาจจะเกดิขึนภายหน้า

             33.1  ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 บริษทัฯ มีภาระผกูพนัจากการใหธ้นาคารคาํประกนัต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํนวน 0.36 ลา้นบาท  และ

       คาํประกนัการทาํสญัญาซือขายสินคา้กบับริษทัและหน่วยงานราชการ จาํนวน  16.56  ลา้นบาท  และ  10.80  ลา้นบาท  ตามลาํดบั  คาํประกนัโดยเงินฝาก

       ธนาคาร ตามหมายเหตุ 12

             33.2 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัยอ่ยแห่งหนึง มีหนีสินทีอาจจะเกิดขึนจากการใหธ้นาคารออกเลตเตอร์ออฟเครดิตทียงัไม่ไดเ้บิกใช ้จาํนวน 0.31

       ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 

             33.3 ณ  วนัที  31  ธนัวาคม  2557  บริษทัฯ  มีหนีสินทีอาจจะเกิดขึนจากการใหธ้นาคารออกเลตเตอร์ออฟเครดิดทียงัไม่ไดเ้บิกใช ้จาํนวน จาํนวน 0.11 

       ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 

34. การเสนอข้อมูลทางการเงนิจาํแนกตามส่วนงาน

ขอ้มลูส่วนงานดาํเนินงานทีนาํเสนอนีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯ   และบริษทัยอ่ย    ทีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานไดรั้บ

     และสอบทานอยา่งสมาํเสมอ เพือใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรใหก้บัส่วนงาน และประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน

34.1  บริษทัฯ  และบริษทัยอ่ย  ดาํเนินธุรกิจซือมาขายไป ขอ้มลูทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานสาํหรับปี สินสุดวนัที  31  ธนัวาคม  2558  และ  2557 

     มีดงัต่อไปนี

         

2558 2557 2558 2557 2558 2557

     รายไดจ้ากการขาย 1,241,333,371.16 792,337,740.59 210,853,365.44 204,493,600.85 1,452,186,736.60 996,831,341.44

     ดอกผลตามสญัญาเช่าซือทีรับรู้ 165,088,691.85 128,423,250.12 0.00 0.00 165,088,691.85 128,423,250.12

     ตน้ทุนขาย (274,699,804.73) (134,852,446.96) (70,027,356.01) (66,479,845.95) (344,727,160.74) (201,332,292.91)

     ตน้ทุนทางการเงิน (9,867,234.53) (6,204,785.53) 0.00 0.00 (9,867,234.53) (6,204,785.53)

     กาํไรขนัตน้ 1,121,855,023.75 779,703,758.22 140,826,009.43 138,013,754.90 1,262,681,033.18 917,717,513.12

     รายไดอื้น 28,471,740.45 35,302,389.85

     กาํไรก่อนค่าใชจ่้าย 1,291,152,773.63 953,019,902.97

     ค่าใชจ่้ายในการขาย (711,801,675.95) (564,327,679.71)

     ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (278,032,807.98) (191,159,541.58)

     หนีสูญและหนีสงสยัจะสูญ (118,457,541.00) (81,531,325.13)

     รวมค่าใชจ่้าย (1,108,292,024.93) (837,018,546.42)

     กาํไรก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 182,860,748.70 116,001,356.55

     ตน้ทุนทางการเงิน (595,858.09) (305,451.05)

     กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 182,264,890.61 115,695,905.50

     ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (37,209,073.39) (21,971,433.36)

     กาํไรสาํหรับปี 145,055,817.22 93,724,472.14

     กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน (2,596,463.20) 0.00

     กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี 142,459,354.02 93,724,472.14

     สินทรัพยสุ์ทธิ

อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 58,850,349.69 58,935,683.24

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 462,098,391.61 387,340,746.08

สินทรัพยอื์น 1,062,057,226.88 636,777,339.24

สินทรัพยร์วม 1,583,005,968.18 1,083,053,768.56

                          (ลงชือ) ……………………………..……………………........................................... กรรมการตามอาํนาจ                 

                                                    ( นายวิรัช  วงศนิ์รันดร์ )            (  นางสาวเธียรวรรณี  แจง้อยู ่ )
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      34.2  สาํหรับงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ไดน้าํเสนอขอ้มลูทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน  เนืองจากบริษทัฯ  ดาํเนินธุรกิจ

      หลกัในส่วนงานทางภูมิศาสตร์เพียงส่วนเดียว ดงันนัจึงไม่ไดแ้สดงขอ้มลูจาํแนกตามส่วนงานในงบการเงินนี

      34.3  ขอ้มลูเกียวกบัลกูคา้รายใหญ่ 

สาํหรับปี สินสุดวนัที  31  ธนัวาคม  2558 และ  2557  งบการเงินรวม  แสดงรายไดจ้ากลกูคา้รายใหญ่ จาํนวน 1 ราย 

      เป็นจาํนวนเงินประมาณ 70.50 ลา้นบาท และ 67.81 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึงมาจากส่วนงานขายสดและขายเชือ 

35. เครืองมอืทางการเงนิ

      35.1  นโยบายการบญัชี

รายละเอียดของนโยบายการบญัชีทีสาํคญั    วิธีการทีใชซึ้งรวมถึงเกณฑใ์นการรับรู้การวดัมลูค่าและค่าใชจ่้ายที

      เกียวกบัสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินแต่ละประเภทไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้ในหมายเหตุขอ้ 4

      35.2  ความเสียงดา้นสินเชือ

ความเสียงดงักล่าวเกิดจากการทีลกูคา้ไม่สามารถหรือไม่ประสงคป์ฏิบติัตามขอ้ตกลงทีใหไ้วก้บับริษทัฯ   บริษทัฯ 

      ไม่มีความเสียงทีเป็นสาระสาํคญัเกียวกบัสินเชือ  บริษทัฯ  มีนโยบายในการพิจารณาสินเชือเป็นราย ๆ  และป้องกนัความ

      เสียงโดยการแบ่งแยกหนา้ทีฝ่ายขาย ฝ่ายรับชาํระ  ฝ่ายบริการหลงัการขาย และมลูค่าสินเชือของสญัญาแต่ละรายมีมลูค่า

      ไม่สูง

      35.3  ความเสียงเกียวกบัอตัราดอกเบีย

ความเสียงเกียวกบัอตัราดอกเบีย  ซึงเกิดจากการผนัผวนของอตัราดอกเบียในตลาด   บริษทัฯ  ไม่มีความเสียง

      เกียวกบัอตัราดอกเบีย  เนืองจากบริษทัฯ มีวงเงินกูย้ืมระยะยาว  ทงัทีเป็นอตัราดอกเบียคงทีและอตัราดอกเบียลอยตวั

      35.4  ความเสียงจากอตัราแลกเปลียน

บริษทัฯ ไม่มีความเสียงจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ เนืองจากไม่มีรายการลกูหนีและเจา้หนีเป็น

      สกลุเงินตราต่างประเทศ

ราคายติุธรรมของเครืองมือทางการเงิน

สินทรัพยท์างการเงินทีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน     ประกอบดว้ย       เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

      ลกูหนีตามสญัญาเช่าซือ ลกูหนีการคา้และลกูหนีอืน หนีสินทางการเงินทีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบดว้ย  

      เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน  เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน  เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนั

      การเงิน  หนีสินตามสญัญาเช่าการเงิน

ราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินมีมลูค่าใกลเ้คียงกบัราคายติุธรรม นอกจากนีผูบ้ริหารเชือวา่

      บริษทัฯ ไม่มีความเสียงจากเครืองมือทางการเงินทีมีนยัสาํคญั

                          (ลงชือ) ……………………………..……………………........................................... กรรมการตามอาํนาจ                 

                                                    ( นายวิรัช  วงศนิ์รันดร์ )            (  นางสาวเธียรวรรณี  แจง้อยู ่ )
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36. การบริหารจดัการทุน

วตัถุประสงคข์องบริษทัฯ  ในการบริหารจดัการทุนคือ     การดาํรงไวซึ้งความสามารถในการดาํเนินงานอยา่งต่อเนือง 

      และการดาํรงไวซึ้งโครงสร้างของทุนทีเหมาะสม

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 บริษทัฯ มีอตัราส่วนหนีสินต่อทุนสรุปไดด้งันี

2558 2557 2558 2557

อตัราส่วนหนีสินต่อทุน 0.73 0.34 0.74 0.33

37. การซือธุรกจิ

เมือวนัที  26  มิถุนายน  2558  บริษทัฯ ซือหุน้สามญัของบริษทั เฟดเดอร์ ไทย จาํกดั ซึงมีทุนจดทะเบียนจาํนวน 20,000 

      หุน้  หุน้ละ  100  บาท  รวมเป็นทุนจดทะเบียน จาํนวน  2  ลา้นบาท  ในสดัส่วนร้อยละ  59.90 ของหุน้ทีออกและเรียกชาํระแลว้ 

      จากผูถื้อหุน้รายเดิม  โดยซือหุน้สามญั  จาํนวน  11,980  หุน้  ในราคาตามมลูค่าหุน้  หุน้ละ  100  บาท  รวมเป็นเงิน  1,198,000 

      บาท จ่ายชาํระส่วนทีผูถื้อหุน้คา้งชาํระค่าหุน้ จาํนวน 517,500 บาท ใหก้บับริษทั เฟดเดอร์ ไทย จาํกดั และไดเ้ขา้ควบคุมตงัแต่

      วนัทีจ่ายชาํระ ส่วนทีเหลือจาํนวน 680,500 บาท ไดจ่้ายชาํระ วนัที 21 กรกฎาคม 2558 และไดน้าํงบการเงินของบริษทัดงักล่าว

       เขา้มารวมในงบการเงินตงัแต่วนัทีดงักล่าว   ดว้ยราคาตามบญัชีของสินทรัพย ์    และหนีสินในแต่ละรายการ   เนืองจากบริษทั

      ดงักล่าวเริมจดทะเบียนวนัที 14 พฤศจิกายน 2557 และยงัไม่ไดเ้ริมประกอบการ ราคาตามบญัชีจึงถือเป็นราคายติุธรรม ส่วนเกิน

      ของจาํนวนเงินทีจ่ายซือสูงกวา่สินทรัพยสุ์ทธิ จาํนวน  36,985.31  บาท  ไดแ้สดงเป็นค่าความนิยม  ซึงมีรายละเอียดของกระแส

      เงินสดรับสุทธิ ดงันี

บาท

งบการเงินรวม

      เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 16,721,730.99

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 14,580.16

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 24,726.33

เงินกูย้ืมระยะสนัจากบุคคลอืน (9,000,000.00)

เงินกูย้ืมระยะสนัจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั (6,000,000.00)

หนีสินหมุนเวียนอืน (61,475.22)

                          (ลงชือ) ……………………………..……………………........................................... กรรมการผูมี้อาํนาจ                 

                                                    ( นายวิรัช  วงศนิ์รันดร์ )            (  นางสาวเธียรวรรณี  แจง้อยู ่ )
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มลูค่าตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิก่อนส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 1,699,562.26

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (538,547.57)

มลูค่าตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิทีไดรั้บ 1,161,014.69

ค่าความนิยม 36,985.31

มลูค่าเงินลงทุนตามสญัญาโอนหุน้ 1,198,000.00

      หกั  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดทีมีอยูใ่นบริษทัยอ่ย ณ วนัซือกิจการ (16,721,730.99)

เงินสดรับจากการไดม้าของบริษทัยอ่ย (15,523,730.99)

38.  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน

ทีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครังที 1/2559 เมือวนัที 26 กมุภาพนัธ์ 2559 ไดมี้มติเสนอขออนุมติัต่อทีประชุม

      สามญัผูถื้อหุน้ ดงันี

      38.1  การจ่ายเงินปันผล

      38.1.1  จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลในอตัราหุน้ละ   0.10   บาท   จากกาํไรสะสมส่วนทีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล

      ในอตัราร้อยละ 30 ตามมติคณะกรรมการบริษทั ครังที 5/2558 ซึงประชุมเมือวนัที 14 สิงหาคม 2558 และไดจ่้ายแก่

      ผูถื้อหุน้แลว้ เมือวนัที 11 กนัยายน 2558 รวมเป็นเงินทงัสิน จาํนวน 40.13 ลา้นบาท

38.1.2  จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ หุน้ละ 0.12 บาท คิดเป็นจาํนวนเงิน 48.16 ลา้นบาท   ซึงจะจ่ายจากกาํไร

       สะสมของบริษทัทีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 23 โดยมีรายละเอียดดงันี

                   38.1.2.1  จ่ายเงินปันผลบางส่วนเป็นหุน้สามญั ในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท หรือคิดเป็นเงินทงัสินไม่เกิน

      จาํนวน 40.13 ลา้นบาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ ในอตัรา 10 หุน้สามญัเดิมต่อ 1 หุน้ปันผล มลูค่าทีตรา

      ไวหุ้น้ละ  1.00  บาท  ในกรณีทีมีเศษของหุน้ บริษทัฯ จะจ่ายปันผลในส่วนทีเป็นเศษดงักล่าวเป็นเงินสดแทน 

ในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท

             38.1.2.2  จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ   0.02   บาท   หรือคิดเป็นเงินทงัสินไม่เกิน  จาํนวน 

8.03 ลา้นบาท
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      38.2  ทุนจดทะเบียน

38.2.1  อนุมติัใหล้ดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จากเดิม 602,000,000.00 บาท (หุน้สามญั 602,000,000 หุน้  

      มลูค่าทีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท) เป็น 601,999,244.00 บาท (หุน้สามญั 601,999,244 หุน้ มลูค่าหุน้ทีตราไวหุ้น้ละ 

      1.00 บาท) โดยวิธีตดัหุน้จดทะเบียนทียงัไม่ไดจ้าํหน่าย จาํนวน 756 หุน้

38.2.2  อนุมติัใหเ้พิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ  จากเดิม  601,999,244  บาท  (หุน้สามญั 601,999,244 หุน้  

      มลูค่าทีตราไวหุ้น้ละ 1.00  บาท)  เป็น  662,199,169.00  บาท  (หุน้สามญั  662,199,169  หุน้  มลูค่าทีตราไวหุ้น้ละ 

      1.00  บาท)  เพือรองรับการจ่ายหุน้ปันผล จาํนวนไม่เกิน  40,133,293  หุน้  และรองรับการปรับสิทธิของใบสาํคญั

      แสดงสิทธิทีจะซือหุน้สามญัของบริษทัฯ   ครังที  1   (TSR-W1)  จาํนวนไม่เกิน   20,066,632   หุน้   เป็นจาํนวนเงิน 

      60,199,925.00 บาท

39.  การอนุมตังิบการเงนิ

งบการเงินนีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากกรรมการผูมี้อาํนาจของบริษทัฯ ในวนัที 26 กมุภาพนัธ์ 2559
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